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سال چهارم ،شماره  ،35خرداد 1401

تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع دبیرستان
مریم کدخدایی ، 1سپیده

پیامانی 2

 1کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات زنجان ،ایران (نویسنده مسئول)
 2دانشجوی دکتری روان شناسی ،دانشگاه آزاد واحد ارسنجان

چکیده
اضطراب امتحان یک پدیده جهانی است .این پدیده یک مشكل آموزشی مهم است که ساالنه میلیون ها دانش آموز را در
سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد .هدف پژوهش ،بررسی تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب امتحان دانش
آموزان مقطع دبیرست ان بود .روش پژوهش ،نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری بود .جامعه آماری شامل
کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان منطقه  12شهر تهران در سال تحصیلی  1399-1400بودند 60 .نفر از دانش آموزان پایه
دبیرستان به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند .مداخله شامل  9جلسه
آموزش ذهن آگاهی به مدت  1ساعت و هفته ای  2بار بود که بر روی گروه آزمایش به اجرا درآمد .ولی گروه کنترل در انتظار
ماندند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون ( )1957بود .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل
کواریانس انجام شد .یافته های پژوهش نشان داد که آموزش ذهن آگاهی توانست طی  9جلسه ،میزان اضطراب امتحان دانش
آموزان پایه دوم دبیرستا ن را کاهش دهد .بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که یكی از عوامل مؤثر بر اضطراب امتحان دانش
آموزان ،آموزش ذهن آگاهی است .که متصدیان آموزش و پرورش باید به این موضوع توجه داشته باشند.
واژههای کلیدی :آموزش ذهن آگاهی ،اضطراب امتحان ،دانش آموزان
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مقدمه
اضطراب به احساس ترس ،نگرانی و ناراحتی که به واسطه تهدیدهای بالقوه بیرونی و درونی ایجاد شده است ،اشاره
دارد و در نتیجه تنشی است که افراد  ،مجبور هستند با آن در هر جنبه از زندگی و در هر سنی مبارزه کنند.
کودکان و نوجوانان در جریان رشد انواع گوناگون و طیف وسیعی از اضطراب ها را تجربه می کنند و گاه از چنان
شدتی برخوردارند که زندگی روزمره و تحصیلی آنان را دشوار می سازد (خرمی و همكاران .)1397 ،یک طیف از
این اضطراب ها که در ارتباط با عدم تمایل رفتن به مدرسه به کار برده می شود ،اضطراب مدرسه است .دانش آموز
دارای اضطراب مدرسه ممكن است اضطراب اجتماعی ،تحصیلی و یا هر دو را تجربه کند (پنا و لوسادا.)2017 ،
یكی از انواع اضطراب مدرسه که به عنوان یک پدیدة مهم و متداول آموزشی ،رابطة تنگاتنگی با عملكرد و پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان دارد ،اضطراب امتحان است .اضطراب امتحان یک رفتار درونی بین دانش آموزان و یک
مشكل عاطفی مهم است که تأثیر منفی بر روی یادگیری داشته و به عنوان یک واکنش هیجانی یا حالتی از
استرس در نظر گرفته می شود که قبل از امتحان و در زمان امتحان رخ داده و بسیاری از دانش آموزان آن را
تهدیدی برای خود می دانند (شیدایی اقدم و فاطمی پور .)1396 ،شخصی که دچار اضطراب امتحان است به
صورتی مبهم احساس نگرانی و ناآرامی می کند ،خواب آشفته و خستگی مفرط دارد .چنین فردی دائماً نگران
مشكالت احتمالی است که همین امر منجر به کاهش تمرکز فكری در او می گردد .مثالً در مورد دانش آموزی که
حین پاسخگویی به پرسش های امتحانی ،اضطراب باال دارد این نگرانی موجب می گردد که او قادر به تمرکز روی
پرسش و پاسخ نداشته باشد و درباره توانایی خود در پاسخ به سوال مورد نظر شک کند و در همین حال یک سری
واکنش های فیزیولوژیک نامناسب (مانند افزایش ضربان قلب ،خشكی دهان ،افزایش تعرق و غیره) که ناشی از
اضطراب است را تجربه کند و همه عوامل یاد شده مانعی در برابر پردازش صحیح اطالعات یاد گرفته شده و
یادآوری آنچه آموخته است می گردد (نتاج .)1397 ،مطالعات گسترده در سراسر جهان نشان می دهند که
اختالالت اضطرابی روز به روز درمیان دانش آموزان در حال افزایش است .عالوه بر این ،بر اساس یافته های
تحقیقی متعدد ،اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر می گذارد ولی هنوز هم نمیتوان
تقسیمبندی جدیدی را در زمینة اضطراب امتحان انجام داد و عوامل مؤثر بر آن را فهرست بندی نمود؛ بنابراین،
اضطراب امتحان به عنوان یک سازة مهم در هاله ای از ابهام قرار دارد که همواره متخصصین به دنبال شیوع
شناسی ،سبب شناسی ،طبقه بندی و مقابله با آن می باشند (دوراکو.)2017 ،
اگرچه پژوهشگران اعتقاد دارند که علت اصلی اضطراب امتحان در دانش آموزان متنوع است ولی بهره گیری از
خدمات روانشناختی در راستایِ کاهش اضطراب امتحان را مؤثر می دانند .با این وجود ضعف در سبب شناسی
اضطراب امتحان و تناقض در اثربخشی شیوه های درمانی اضطراب امتحان باعث شده است تا پژوهشگران با
ابهامات گوناگونی روبرو شوند (کاواناگ ،هاروی و مساگنو.)2017 ،
یكی از مداخالتی که می تواند بر تعدیل هیجاناتِ حاصل از اضطراب امتحان در دانش آموزان تأثیر بگذارد ،آموزش
ذهن آگاهی است (اکسلس و روزر 2010 ،؛ به نقل از خرمی و 1
همكاران .)1397 ،ذهن آگاهی را توجه کردن به

شیوه ای خاص ،هدفمند ،در زمان کنونی و بدون قضاوت و پیش داوری تعریف کرده اند .به واسطه تمرین ها و
1

. Eccles & Roeser
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فنون مبتنی بر ذهن آگاهی ،فرد نسبت به فعالیت های روزانه کارکرد خودکار ذهن در دنیای گذشته و آینده
آگاهی یافته و از طریق آگاهی لحظه به لحظه از افكار ،احساسات و حالت های ذهنی ،بر آن ها کنترل پیدا می
کند .به طوری که از ذهن روزمره و خودکار متمرکز بر گذشته و آینده رها می شود .در ذهن آگاهی بر توجه به
تجربیاتی که فرد در حال حاضر دارد ،تأکید می شود و به افراد آموزش داده می شود تا رویدادها را به همان صورت
که هست ،ببینند و بپذیرند و از فكر کردن و قضاوت کردن در مورد آنها و داشتن انتظارات خاص خودداری کنند
(نری و همكاران .)2019 ،در این راستا ،پژوهش های مختلفی تأیید کرده اند که آموزش ذهن آگاهی می تواند
برای دانش آموزان مثمرثمر واقع شود .از جمله ،مطیعی و همكاران ( )1398در پژوهشی نشان دادند که آموزش
ذهن آگاهی می تواند منجر به کاه ش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان شود .خرمی و همكاران ( )1397در
ش اضطراب امتحان و افزایشِ نگرش به مدرسه تأثیرگذار است.
پژوهشی نشان دادند که آموزش ذهن آگاهی در کاه ِ
معنوی پور و دارابی ( )1397در پژوهشی نشان دادند که آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان و
سبکهای حل مسئله در دانش آموزان به صورت معناداری اثربخش است.
بر اساس تحقیقات در دهه های اخیر 20 ،تا  30درصد موارد افت تحصیلی مربوط به اضطراب امتحان است (عسلی
طالكوئی .)1391 ،بنابراین ،با توجه به شیوع روزافزون اضطراب امتحان در میان دانش آموزان و اهمیت بهداشت
روانی آنان و نیاز جامعه به پژوهش هایی که به صورت تجربی صورت گرفته باشد ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسی
تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع دبیرستان است.
روش
روش پژوهش ،نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری بود .جامعه آماری شامل کلیه دانش
آموزان مقطع دبیرستان منطقه  12شهر تهران در سال تحصیلی  1399-1400بودند 60 .نفر از دانش آموزان پایه
دبیرستان به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند .ابزار پژوهش
شامل پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون ( )1957بود .پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون در سال 1957
توسط ساراسون ساخته شد و دارای  37گویه است که باید در مدت  10الی  15دقیقه به صورت “بله و خیر” به آن
پاسخ داده شود .پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون این امكان را فراهم میآورد که بتوان بر اساس یک شیوه
خودگزارشی دهی به حاالت روانی و تجربیات فیزیولوژیكی فرد در جریان امتحان ،قبل و بعد از آن دست یافت.
برای نمره گذاری پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون باید به جواب خیر برای سواالت 33 -29- 27 -26 -15 -3
نمره  1بدهید .همچنین برای هر جواب بلی به سایر سؤاالت نیز باید یک نمره بدهید .پس از جمع کردن نمرات،
نمره اضطراب امتحان فرد به دست میآید .نمره بیشتر نشانگر اضطراب امتحان بیشتر است و فرد با توجه به نمره
کسب شده در یكی از این سه طبقه قرار میگیرد :نمره  12و پایین تر اضطراب خفیف ،نمره  13تا  20اضطراب
متوسط و نمره  21و باالتر اضطراب شدید .روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات متعددی سنجیده شده و با
ضریب آلفا کرونباخ  0/88و همسانی درونی  0/95و روایی معیار برابر  0/72به دست آمده است که در مجموع قابل
قبول می باشد (نتاج .)1397 ،همچنین ،در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی این
پرسشنامه برابر با  0/83به دست آمده است.
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مداخله شامل  9جلسه آموزش ذهن آگاهی به مدت  1ساعت و هفته ای  2بار بود که بر روی گروه آزمایش به اجرا
درآمد .ولی گروه کنترل در انتظار ماندند .خالصه محتوای جلسات آموزش ذهن آگاهی به این شرح است :جلسه
اول :معرفی آزمودنی ها به یكدیگر و مشخص کردن هدف از انجام این جلسات درمانی ،تعریف ذهن آگاهی و تمرین
ذهن آگاهی مانند خوردن کشمش و آب .جلسه دوم :انجام تمرین مراقبه متحرک .جلسه سوم :آموزش هدایت
آگاهی از دنیای درون (بدن) و دنیای بیرون (خارج از بدن) از خود با استفاده از تمرین رفت و برگشت بین دنیای
درون و بیرون .جلسه چهارم :انجام تمرین خاطره در مقابل مشاهده که حرکت از زمان گذشته به زمان حل را
تسهیل می کند و توضیح در مورد انواع افكار (مشاهده گرایانه ،قضاوت گرایانه ،آینده نگرایانه ،پیشگویانه ،داستان
گونه) .جلسه پنجم :انجام تمرین مراقبه نشسته با آگاهی از تنفس و انجام تمرین مشاهده کردن و شنیدن در مقابل
قضاوت کردن .جلسه ششم :انجام تمرین مراقبه نشسته با آگاهی از تنفس و انجام تمرین «فكر را به آگاهیتان راه
بدهید» .جلسه هفتم :انجام تمرین مراقبه نشسته با آگاهی از تنفس و انجام تمرین «مراقبه اتاق سفید» (تشریح این
مطلب که به جای جنگیدن با افكار نامربوط و ناکارآمد ،آن ها را وارد آگاهی خود کرده و فقط آن ها را مشاهده
نماییم) .جلسه هشتم :انجام تمرین مراقبه نشسته و مشاهده کردن و شنیدن بدون قضاوت کردن (تمرین «اجازه
دهید افكار از کنارتان بگذرند») .جلسه نهم :مروری بر جلسات گذشته و اجرای پس آزمون بر روی آزمودنی های
سه گروه.
پس از جمع آوری داده ها ،به منظور بررسی نرمال بودن دادههای پیش آزمون و پس آزمون از آزمون کولموگروف-
اسمیرنو
ف

استفاده شد .همچنین ،به 2
منظور بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل کواریانس استفاده شده است.

الزم به ذکر است که این تجزیه و تحلیل های آماری به وسیله نرم افزار آماری  SPSS-24انجام گرفت.
نتایج
طیف سنی آزمودنی های این پژوهش  15تا  17سال بود که میانگین سنی آن ها برابر با  16/18است .همچنین،
بیشتر آزمودنی ها یعنی  39/54درصد آزمودنی ها در پایه دوم دبیرستان مشغول به تحصیل بودند .میانگین نمره
اضطراب امتحان دانش آموزان گروه آزمایش در این پژوهش در پیش آزمون برابر با  20/74بود که در پس آزمون
به  15/39کاهش پیدا کرد .در حالی که میانگین نمره اضطراب امتحان دانش آموزان گروه کنترل در پیش آزمون
برابر با  19/82بود که در پس آزمون ( )19/36تفاوت قابل مالحظه ای مشاهده نشده است .همچنین ،بین میانگین
نمره پیگیری ( )15/00نسبت به نمره پس آزمون ( )15/39تفاوت قابل مالحظه ای یافت نشد .بدین منظور ،تفاوت
میانگین نمرات اضطراب امتحان گروه آزمایش و کنترل با استفاده از تحلیل کواریانس مورد بررسی و آزمون قرار
گرفته تا مشخص شود که آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان تأثیرگذار است یا خیر .برای انجام
آزمون تحلیل کواریانس نیاز به پیش فرض هایی از جمله طبیعی بودن توزیع نمرات است .بنابراین ،به منظور
بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد که نتایج نشان داد توزیع نمرات به
دست آمده نرمال یا طبیعی است .با استفاده از آزمون لوین نیز نشان داده شد که ،برابری واریانس ها رعایت شده
است .درنهایت ،نتایج آزمون همگنی شیب های رگرسیون نشان داد که در همه متغیرها ،تعامل بین پیشآزمونها و
2

. Kolmogorov-Smirnov Test
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پسآزمونها در سطوح عامل معنیدار نیست ( .)P<0/05بنابراین ،فرض همگنی شیبهای رگرسیون نیز ،در
مرحلة پسآزمون ،در دادهها مورد تأیید قرار گرفت.
جدول  .1نتیجه تحلیل کواریانس متغیر اضطراب شناختی
مجموع

درجه آزادی

منابع تغییرات

مجذورات

اضطراب امتحان

SS
1748/40

1

خطا

486/705

55

کل

2235/105

60

df

میانگین
مجذورات

F

MS
61748/40

90/231

سطح

اندازه اثر

معنیداری

ή

0/001

0/601

8/849

با توجه به نتایج جدول  ،1آموزش ذهن آگاهی  F )1 ،25( = 90/231مؤثر بوده است ()P>0/01؛ مجذور سهمی
إتا شدت این اثر را ( )0/601نشان میدهد .معنیدار شدن تأثیر نشانگر آن است که آموزش ذهن آگاهی توانسته
است اضطراب امتحان را در آزمودنیها کاهش دهد .همچنین با توجه به نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری
مكرر ،نشان داده شد که در مرحله پیگیری تفاوت قابل مالحظه ای با مرحله پس آزمون مشاهده نشده است که
نشان از ثبات در پایداری نتایج به دست آمده دارد.
بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع دبیرستان
انجام شد .در این راستا ،یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمره اضطراب امتحان گروه آزمایش ،به طور
معناداری در مرحله بعد از مداخله ،کاهش یافت .به عبارتی ،میزان اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستان در طی
مداخله کاهش یافته است .این امر نشان دهنده این است که مداخله ذهن اگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان
تأثیرگذار بوده است .این نتایج همخوان با پژوهشهای مشابه دیگری همچون نری و همكاران ( ،)2019مطیعی و
همكاران ( ،)1398خرمی و همكاران ( )1397و معنوی پور و دارابی ( )1397است .در تبین نتایج به دست آمده
می توان گفت :شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی شیوه متفاوتی از مواجهه با افكار ناکارآمد و هیجانات وابسته
به آن نظیر اضطراب ،درد ،پریشانی و افسردگی را ارائه می کند .این رویكرد می تواند در رهاسازی افراد از افكار
خودمختار ،عادت ها و الگوهای رفتاری ناسالم کمک کند و از این رو نقش مهمی در کاهش استرس و تنظیم
رفتاری ایفا کند .در ذهن آگاهی ،فرد در هر لحظه ،از شیوه ذهنی آگاه شده و مهارت های شناسایی شیوه های
مفیدتر را فرا می گیرد .برای ذهن آگاهی دو شیوه اصلی در نظر گرفته می شود :یكی «انجام دادن» و دیگری
«بودن» .در ذهن آگاهی فرد یاد می گیرد که در لحظه حال ،ذهن را از یک شیوه به سوی شیوه دیگر حرکت دهد.
در همین راستا افراد یاد می گیرند که چگونه به شكلی متفاوت با افكار منفی و ناکارآمد (نظیر لزوم داشتن فرزند
برای تجربه یک زندگی شاد) و هیجانات و احساسات منفی خود (نظیر استرس و اضطراب) ارتباط برقرار کنند .در
واقع هدف آموزش ذهن آگاهی ،مانند شناخت درمانی سنتی ،تغییر محتوای افكار نیست بلكه هدف ،ایجاد یک
نگرش یا رابطه متفاوت با افكار ،احساسات و عواطف می باشد که شامل حفظ توجه کامل و لحظه به لحظه و نیز
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داشتن نگرش همراه با پذیرش به دور از قضاوت است .این روش درمانی با ایجاد تراوش های فكری و عاطفی از
آسیب پذیری و حساسیت های غیرمنطقی در موقعیت های استرس زا می کاهد .در مجموع به نظر می رسد
مكانیسم اصلی ذهن آگاهی ،خود کنترلی توجه باشد؛ چرا که متمرکز کردن مكرر توجه روی یک محرک خنثی
مثل تنفس ،یک محیط توجه مناسبی به وجود می آورد .همچنین ،مطابق با این نتیجه ،کابات زین ( )2003بر این
باور است که تكنیک هایی که در ذهن آگاهی به کار می رود ،با فراهم کردن فرصتی برای مراقبه در افزایش تن
آرامی عضالنی و کاهش نگرانی ،استرس و اضطراب مؤثر است.
با توجه به یافتههای پژوهش ،توجه به جنبه های روانشناختی در کنار تحصیل می تواند درمان بهتر و سریع تر آن
ها را در پی داشته باشد .مشخص نمودن مشكالت هیجانی و عاطفی شایع در میان دانش آموزان مانند اضطراب
امتحان و ارائه خدمات روان درمانی آنان از جمله ذهن آگاهی در راستای کاهش این مشكالت حائز اهمیت تلقی
می گردد و ارائه آموزش های الزم به دانش آموزان با استفاده از کارگاه های آموزشی در زمینه نقش ذهن آگاهی
در کاهش اضطراب  ،می تواند کمک قابل توجهی به این افراد در جهت کاهش مشكالتشان نماید .همچنین ،این
پژوهش نیز همانند سایر پژوهشها دارای محدودیتهایی است که ایجاب مینماید در تعمیم نتایج به آنها توجه
شود .از محدودیت های عمده این پژوهش می توان به نمونه آماری اندک استناد کرد و همچنین ،می توان به
مشكالت اجرایی به خاطر شیوع همه گیر کرونا اشاره نمود که باید در تعمیم یافته ها به سایر جامعه آماری
احتیاط کرد.
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