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 هایافته

 اثربخشی درمان فراشناخت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان فرضیه:

 گزارش شده است.  1های آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در جدول های پراکندگی و مرکزی گروهشاخص

 متغیر پژوهشهای مرکزی و پراکندگی سه گروه در شاخص: 1جدول

 گروه متغیر
  پس آزمون پیش آزمون

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 اضطراب امتحان
MBCT 46/18 15/4 60/40 27/8 198/0 149/0 

MCT 73/18 02/4 86/40 30/8 177/0 648/0 

 123/0 197/0 05/4 86/18 12/4 53/18 گواه

 

در متغیر اضطراب امتحان، بررسی میانگین سه گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون نشان دهنده آن است که  1براساس نتایج جدول 

نمرات پس آزمون شرکت کنندگان در گروه آزمایش افزایش داشته است. الزم بذکر است در این آزمون کسب نمره باالتر، نشان دهنده 

 تر است.اضطراب امتحان پایین

خشی درمان فراشناخت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان از آزمون تحلیل کوواریانس به منظور اثرب

 های است که پیش از اجرای آزمون مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسیاستفاده شد. استفاده از این تحلیل، مستلزم رعایت پیش فرض

ی سطوح شاخص چولگی و کشیدگی همه(. با توجه به اینکه 1استفاده شد )جدول ولگی و کشیدگیچها، از نرمال بودن توزیع داده

. به منظور بررسی همگنی واریانس خطای متغیر پژوهش در باشدها میقرار داشت و این به معنی نرمال بودن داده -2و  2پژوهش در دامنه 

توان گفت که واریانس خطای محاسبه شد، می 05/0بزرگتر از  Fداری آماره معنیسه گروه از آزمون لوین استفاده شد. از آنجاکه سطح 

ج چنین در بررسی پیش فرض همگنی شیب خط رگرسیون، نتایها مشاهده نشده است. همها با همدیگر برابر بوده و تفاوتی بین آنگروه

ض دار نبود. این بدان معناست که فرر متغیر پژوهش معنینشان داد که تعامل پیش آزمون با متغیر گروه بندی در مراحل پس آزمون د

 باشد. در نتیجه استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس بالمانع است.همگنی شیب خط رگرسیون در این متغیر برقرار می

 ست.نشان داده اهای آزمایش و گواه در اضطراب امتحان نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت گروه 2جدول 

 های آزمایش و گواه در اضطراب امتحاننتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت گروه: 2جدول

 منبع
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fآماره

-سطح معنی

 داری
 اندازه اثر

  000/0 587/43 0925/734 2 185/1468 الگوی اصالح شده

 000/0 711/134 209/1652 1 209/1652 پیش آزمون

 000/0 109/193 445/2368 2 889/4736 گروه 904/0

   265/12 41 858/502 خطا
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دهد، معنی دار است. بنابراین نشان می 001/0( است که در سطح 109/193اضطراب امتحان در پس آزمون ) F، آماره 2با توجه به جدول 

دهد که این تفاوت در جامعه بزرگ نیز نشان می 904/0داری وجود دارد. اندازه اثر امتحان تفاوت معنیبین سه گروه در میزان اضطراب 

توان گفت که درمان فراشناختی و شناختی درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش اضطراب امتحان در است. با توجه به این یافته می

 دانش آموزان شده است. 

 3های آزمایش بوده است، از نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در جدول ن نکته که این تاثیر در کدام یک از گروهدر ادامه جهت بررسی ای

 استفاده شده است.

 های آزمایش در متغیر وابستههای دو به دو در گروهبررسی تفاوت: 3جدول

 داریسطح معنی خطای انحراف معیار هاتفاوت میانگین گروه متغیر وابسته

 اضطراب امتحان
MBCT 

MCT 141/0 279/1 1 

 000/0 279/1 835/21 گواه

MCT 000/0 279/1 694/21 گواه 

 

دار دهد که در متغیر اضطراب امتحان تفاوت بین دو گروه آزمایش با گروه گواه معنینشان می 3نتایج آزمون بونفرونی در جدول 

(001/0P<ولی با همدیگر غیر معنی ) دار بوده( 05/0استP>به این معنا که هر دو روش درمانی در مقایسه با گروه گواه تاثیر معنی .)ری دا

ها شده است و تاثیر دو درمان بر اضطراب یکسان بوده ها داشته است و منجر به کاهش نگرانی آزمودنیبر اضطراب امتحان آزمودنی

 است.


