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فرا تحلیلی بر پژوهش های انجام شده در زمینه اثربخشی مداخالت درمانی
در کاهش اضطراب امتحان
Effectiveness of Therapeutic Intervention in reducing test anxiety;
meta-analysis method
1
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Abstract;
Aim: The purpose of the present study is
evaluate the effectiveness of interventions
used to reduce anxiety in studies in Iran.
Methods: This study is a systematic review
studies that data analysis performed with
meta-analysis method. Among the studies
in the years 1375 to 1392, 60 studies (25
dissertations and 35 scientific - research
article), the criteria for inclusion in the
meta-analysis. In order to collect data used
from a meta-analysis worksheet that made
by the researcher and for data analysis used
software CMA-2.
Results: The overall effect size treatment
obtained in randomized model, 0/727, and
the fixed model, 0/747, that are both high.
The combination of cognitive-behavioral
therapy and study skills training (0/852)
have the largest effect size, Then,
interventions with cognitive and behavioral
approach that had a similar effect size
(0/740). No publication bias and
heterogeneity of the studies. And analysis
of moderator variables showed that
sampling method and test anxiety scale are
as moderators.
Conclusion: This study shows that when
cognitive and behavioral therapy with
study skills training combined, the
effectiveness of increased significantly.
also recommended to Researchers apply
the sampling method and tools that are
more fit with their research.
Keywords: Test Anxiety, Therapeutic
Intervention,
Meta-Analysis,
Heterogeneity, Publication Bias
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مقدمه
یکی از موضوعاتی که در حوزههای روانشناسای ،علاوم
تربیت ای و مشاااوره در مااورد آن پااژوهشهااای زیااادی
انجامگرفته است ،موضو اضاطرا امتحاان مایباشاد.
پژوهشها نشان داده است که برخی از دانشآماوزان در
طول ترم تسل کافی بر مطال را به دست میآورند اماا
به علت اضاطرا در هنگاام ارزیاابی موفقیات چنادانی
نشااان نماایدهنااد .اضااطرا امتحااان یکاای دیگاار از
اضااطرا هااای مااوقعیتی اساات کااه در تمااام طبقااات
اجتماعی -اقتصادی دیده میشود و با عملکرد تحصایلی
دانش آموزان در مراکاز آموزشای رابطاه تنگااتنگی دارد
(روست و اسچرمر .)2111 ،1اضطرا امتحان ،بهعناوان
یک مشکل مهم آموزشی ،سا نه میلیونها دانشآموز و
دانشجو را در سراسر جهان تحت تأریر قارار مایدهاد و
بنابراین سالمت روانی دانش آموزان را تهدید میکناد و
بر کارآمدی ،شکوفایی استعداد ،شکلگیری شخصایت و
هویت اجتماعی آنهاا تاأریر ساوء مایگاذارد (ارجان،2
.)2113
اضااطرا امتحااان ،واکاانش هیجااانی ناخوشااایندی بااه
موقعیت ارزیابی اسات .ایان هیجاان بااحسااس تانش،
تشویش و برانگیختگی دستگاه عصابی خودکاار هماراه
است .اضطرا امتحان ،نوعی اشتغال ذهنی است که باا
خودکمبینی ،خود ناباوری ،تردید دربااره خاود و نداشاتن
اعتمادبهنف همراه است .بهطورمعمول ،وجود مجموعه-
ای از نشانههای بدنی مانند ساردرد ،تايش قلا  ،عار
کردن ،بهویژه ک دستها ،از دسات دادن اشاتها ،بای-
خوابی و تکرر ادرار؛ نشانههای شناختی مانند اخاتالل در
حافآه ،حواسپرتی و نداشتن تمرکز و نشانههای عاطفی
ماننااد نگراناای ،تاانش ،بایقااراری و دلشااوره در افااراد
مضطر دیده میشود (موری  3و انگل2112 ،؛ نقال از
ابوالقاسمی و سعیدی.)1331 ،
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ساراساااون ،)1305( 4اضاااطرا امتحاااان را ناااوعی
خوداشتغالی ذهنی میداند که با خود کمانگاری و تردیاد
درباره تواناییهای خود مشاخص مایشاود و االباا باه
ارزیابی شناختی منفی ،عدم تمرکز حواس ،واکنشهاای
فیزیولو یکی ناامطلو و افات عملکارد تحصایلی فارد
منجر میگردد .خوداشتغالی ذهنی ،توجه فرد را باه خاود
اختصا میدهد و از طری کاهش توجه به محورهایی
مربو به تکلی در عملکرد فرد ،اختالل ایجاد میکند و
مانع رمزگردانی و پرداز اطالعات میگردد.
کارتر ،ویلیامز و سیلورمن )2111( 5معتقدند که  31تا 41
درصد از داناشآماوزان آمریکاایی اضاطرا امتحاان را
تجربه میکنند .میزان شیو اضطرا امتحاان در ایاران
توس سرگلزاری ،رماری و کیخاایی ( 11 )1312تاا 31
درصد و توس ابوالقاسمی ،مهرابی زاده هنرمند ،نجاریان
و شکرکن ( 10/2 )1313درصد گزار شاده اسات .باا
توجه به شیو با ی اضطرا امتحان و همچنین تاأریر
منفی آن بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی ،تاکنون رو -
های درمانی و آموزشی مختلفی مانند تن آرامی ،آموز
ایمنساازی در مقابال اساترس ،آماوز مهاارتهاای
مطالعه ،پ خوراناد زیساتی و مداخلاههاای شاناختی-
رفتاری بهکااربرده شاده اسات کاه هرکادام ارربخشای
متفاااوتی باار اضااطرا آزمااون داشااتهانااد (کرافااورد و
ماناسی 2111 ،2؛ سپ .)1334 ،0رای ترین رویکردهای
درمانی به کار رفته در زمینه اضاطرا امتحاان رویکارد
رفتاری ،شناختی ،شناختی–رفتاری و مداخالت در زمینه
آموز مهارتها بوده است .رو هاا و فناون رویکارد
رفتاری عمدتا از نآریهها و اصول روانشناسی آزمایشای
بهویژه روانشناسی یادگیری برخاستهاند که هدف آنهاا
کمک به رفع مشکالت سازگاری افراد در موقعیاتهاای
مختل زندگی فردی و اجتماعی است و رویکرد شناختی
در برگیرنده مجموعه رو هایی است که در همه آنهاا
فرایندهای شناختی نقش عمدهای را ایفا میکنند و تأکید
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فرا تحلیلي بر پژوهش هاي انجام شده43 ...

همه آنها در درمان بر بازسازی شناختی اسات (سای ،
 .)1332در درمااانهااای شااناختی-رفتاااری ،رو هااای
شناختی و رفتاری در کنار هم به کار مایروناد و شاامل
راهبردهایی هستند که به تغییر تفکر ،نگار و کااهش
اضطرا امتحان منجر میشود .در این رو درمانگر به
مراجااع کمااک ماایکنااد تااا افکاااری را کااه برانگیزنااده
اضطرا امتحان است بازشناسد و منط و باورهای ال
را تغییر دهد (قدسی.)1310 ،
در ایران نیز پژوهشهای زیادی باه موضاو ارربخشای
مداخالت و درمانهای اضطرا امتحان پرداختهاند ،اماا
هرکدام به بررسی رو های درمانی مختل پرداختاه و
بر اساس جامعه ،هدف ،نمونهها ،طر تحقیا و عوامال
مختل دیگر متفاوت هستند .به همین علات اساتفاده از
رو مرور نآاممند و به دنبال آن فرا تحلیل 1مایتواناد
کمک کند تا به نتای ملموس دست یابیم .در واقع هدف
رو فاارا تحلیاال نشااان دادن شاایوه تفکاار در ترکیا
پااژوهشهااا بااا اسااتفاده از رو هااای آماااری اساات.
بهعبارتدیگر فرا تحلیل روشی است کاه باه کماک آن
میتوان تفاوتهای موجود در پژوهشهای انجام شده را
استنتا کرد و در دستیابی به نتاای کلای و کااربردی از
آنها بهره جست (د ور .)1331 ،در فارا تحلیال هادف
تنها خالصه کردن مجموعه ادبیات تحقی با یک اندازه
ارر متوس نیست ،بلکه سعی بر ایان اسات کاه عوامال
مررر بر اندازه ارر هم تعیاین شاود (کولیاک و کولیاک،2
 .)1313همچنین استفاده از رو فرا تحلیل از یاکساو
به تعیین میزان اندازه ارر مداخالت درماانی مختلا و از
سوی دیگر امکان مقایسه میزان ارر رو هاای مختلا
درمانی را برای ما فراهم میآورد.
هدف فرا تحلیل معرفای شایوه تفکاری بارای ترکیا
پژوهشهای انجام شده با استفاده از رو هاای آمااری
آموخته شده است .بهعبارتدیگر فرا تحلیل روشی اسات
که به کمک آن میتوان تفاوتهای موجود در پژوهش-

های انجام شده را استنتا کرد و در دساتیابی باه نتاای
کلی و کاربردی از آنها بهره جست (د ور.)1331 ،
تریون )1331( 3فراتحلیلی را روی نتاای ناوزده مطالعاه
انجام داد و نشان داد که عمدتا این درمانها بار کااهش
اضطرا امتحان ارربخش بوده است (نقال از بیرامای و
عبدی .)1311 ،آقایی ،عابدی و جمالی پاا قلعاه ()1331
در فراتحلیلی با هدف بررسی میزان ارربخشی ماداخالت
شناختی -رفتاری بر کاهش اضطرا امتحان ،با بررسای
پایاننامهها و پژوهشهایی که از ساال  1311تاا 1313
در مورد موضو پژوهش صورت گرفته بود ،در کال 23
پژوهش انتخا کردند .اندازه ارر هر پژوهش به صاورت
دستی محاسبه کارده و میاانگین انادازه ارار بارای کال
پژوهشها  d=2/22باه دسات آوردناد .در فارا تحلیال
دیگری که بر روی ارربخشی مداخالت روانشناختی بار
میزان اضطرا امتحان در محادوده ساالهاای -1313
 1311صورت گرفته است 21 ،پژوهش ماالک ورود باه
فرا تحلیل را دارا بودند .اندازه ارر هر پژوهش به صاورت
دستی و بر اساس ضری همبستگی و با رو روزنتاال
رابین محاسبه گردید .اندازه ارر مداخالت ماورد بررسای
 1/0به دست آوردند (عریضی ،عابدی ،احمدی فروشانی،
 .)1332ارجن ( )2113در فراتحلیلی نتاای  52پاژوهش
که در رابطه با برنامههای درمانی اضطرا امتحان باود،
مورد بررسی قرار داد .میانگین اندازه ارر  1/25باه دسات
آمد .برنامههای درمانی در کاهش اضطرا امتحان نسبتا
موف باودهاناد و مارررترین رو  ،ترکیا رو هاای
آموز مهارت با رویکردهای رفتااری یاا شاناختی باه
دست آمد .دی توماسو )1311( 4نیز در فرا تحلیل دیگار
در زمینه ارربخشی مداخالت در زمینه کاهش اضاطرا
امتحان اندازه ارر  d=1/12را گزار کارد؛ بناابراین باا
توجه به اینکه فارا تحلیالهاایی کاه در ایاران صاورت
گرفتهاند ،نتوانستهاند تمام پژوهشهایی را کاه در زمیناه
ارربخشی مداخالت بر روی اضاطرا امتحاان صاورت
گرفتهاند ،تحت پوشش قرار دهند و همچناین باه دلیال
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اینکه تنها به گزار یک اندازه ارر کلی اکتفا نمودهاناد
و همچنین با توجه به مطالبی که در قسامت باا ذکار
شد ،اهمیت و ضرورت انجام پژوهش فرا تحلیال حاضار
مشخص میگردد.
بنابراین هدف این پژوهش ،فراتحلیلی بر پاژوهشهاای
انجااام شااده در زمینااه ارربخشاای رو هااای درمااانی
اضطرا میباشاد و باه بررسای انادازه ارار رو هاای
درمانی اضطرا امتحاان ،همگنای ،ساوگیری و نقاش
متغیرهای تعدیلکننده ،جنسیت نمونه ،مقطع تحصایلی،
رو نمونهگیری و ابزار انادازهگیاری در پاژوهشهاای
صورت گرفته در این زمینه میباشد.
روش
در پژوهش حاضر از فرا تحلیل باهعناوان یاک تکنیاک
آماری جهت تعیین ،جمعآوری ،ترکی و خالصه نمودن
یافتههای پژوهشی رو های درمانی در زمینه اضطرا
امتحان اساتفاده گردیاده اسات .در رو فارا تحلیال،
پژوهشگر باا ربات ویژگایهاا و یافتاههاای تاودهای از
پژوهشهای گذشته ،در قالا مفااهیم کمای ،آنهاا را
آماده استفاده از رو های نیرومند آمااری مایکناد .باه
کمک این رو میتوان تفاوتهای موجود در پژوهش-
های انجام شده را استنتا کرد و در دساتیابی باه نتاای
کلی و کاربردی از آن بهره جست (د ور.)1331 ،
جامعه آماری این پژوهش عبارت است از پایاننامههاای
کارشناسای ارشاد و دکتااری و تحقیقاات چااپشااده در
مجااالت علماای-پژوهشاای ماایباشااد کااه بااه بررساای
مداخالت و رو های درمانی در زمینه اضطرا امتحان
پرداختهاند و در طی ساالهاای  1305تاا  1332انجاام
شدهاند و از لحا رو شناسی شرای زم را دارا بوده-
اند .این پژوهش از نو تحقیقات مروری 1اسات و داده-
های تحقی از طریا کتابخاناه و اینترنات جماعآوری
شاادهانااد .مقااا ت علماای-پژوهشاای از سااایت جهاااد
دانشگاهی و سایت م ایران و پایاننامهها از دانشگاه-

1. Review

های عالمه طباطبایی ،تهاران ،شاهید بهشاتی ،الزهارا،
تربیت مدرس و تربیتمعلم تهران گردآوری شدند.
مالکهای مورد نآر برای قباول یاا رد مطالعاه در فارا
تحلیل حاضر عبارتاند از -1 :مطالعه در مورد رو های
درمانی اضطرا امتحاان صاورت گرفتاه باشاد -2 .در
صورت پایاننامه بودن ،مربو باه کارشناسای ارشاد یاا
دکتری که در دانشگاههای شهر تهران انجاام شادهاناد،
باشد -3 .شاخصهای آماری میانگین ،انحراف استاندارد
و حجاام نمونااه در پااژوهش ذکرشااده باشااد -4 .رو
پژوهش مطالعه آزمایشی ،نیمه آزمایشی باشد.
برای جمعآوری اطالعات و دادههای موردنیاز بارای فارا
تحلیل ،از کار برگ فرا تحلیل که توس محق تهیهشده
است ،استفاده گردید .کار برگ مذکور شامل مرلفههاای
زیر خواهد بود :عنوان ،مشخصات کامل مجریان ،ساال،
محل اجرای پژوهش ،متغیرهاایی کاه رابطاه آنهاا باا
اضطرا امتحان بررسی شدهاند ،فرضیههاای پاژوهش،
جن و مقطع تحصیلی نموناه آمااری ،جامعاه آمااری،
حجم نمونه ،آزمون آماری ،سطد معنایداری ،نتاای باه
دست آمده و اندازه ارر به دست آمده.
برای تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده از نارمافازار
 2CMA-2استفاده میشود CMA-2.نرمافازاری اسات
که شیوههای آماری آن منطبا باا رویکارد فراتحلیلای
هااانتر و اشامیت 3اساات کااه امکااان ترکیا دادههااای
چندگانه مطالعات را فراهم مایکناد و امکاان محاسابه
سوگیری انتشار ،نااهمگنی مطالعاات و تحلیال تعادیل-
کنندهها را فراهم میکند.
یافتهها
در جدول زیر لیست تمام پژوهشهایی که مالک ورود
به فرا تحلیل را داشتند ،به هماراه اطالعاات توصایفی
آنها ذکرشده است.

2. Comprehensive Meta-Analysis
3.Hunter & Schmidt

فرا تحلیلي بر پژوهش هاي انجام شده45 ...
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تدول  .1اها ات وکصیفا پژوهشها
پژوهش (سال انجام
پژوهش)
اعتمادی ()04
بیابانگرد ()01
و یتی نژاد ()14
طالبی ()10
داوودیان ()12
خاکسار ()12
حقانی ()15
فریادیان ()11
خلعتبری ()11
طاهرزاده ()10
کدایی ()13
علی بلند ()14
حسینی ()10
فو دی ()11

جامعه
آماری
اصفهان
تهران
یاسو
تهران
ایالم
همدان
سقز
تهران
تنکابن
شهرکرد
گرگان
همدان
علیآباد
تهران

ز
م
مز
م
ز
ز
م
ز
مز
م
م
ز
ز
ز

حقانی پور ()15
جعفر زاده ()11
رضایی ()31
فضلاهلل زاده ()13
پاشایی ()10
امیری ()05
جوکار ()10
پناهنده ()13
شجراتی ()02
کرمی ()13
قراملکی ()14
منتآرالآهور ()11

رشت
قم
شهریار
تهران
فریدونشهر
تهران
کر
ساری
نورآباد
انگوران
تهران
اصفهان

ز
م
مز
مز
ز
ز
مز
مز
ز
م
ز
ز

دبیرستان
راهنمایی
دبیرستان
دبیرستان
دبیرستان
دبیرستان
دانشجو
دانشجو
دبیرستان
دبیرستان
دانشجو
دبیرستان

ح شناس ()15
چرا چشم ()12
کاظمیان ()12
ابوالقاسمی ()15
ابوالقاسمی ()12
امیری ()14
ظفرنیا ()15
امیری مجد ()12
حسینی ()10
االمی ()10
عطایی ()11
سيهریان ()10
ایزدی فر ()11
سيهریان ()10
استادیان ()10
کارشکی ()10
ابوالقاسمی ()11
فال ()10
به پژوه ()10
الهی فر ()10
بیرامی ()10
نوقابی ()11
شاهنده ()11
ابوالقاسمی ()13
اکبری ()13
ماردپور ()13
گل پور ()13
یعقوبی ()31
بیابانگرد ()31
ابوالقاسمی ()31

فسا
دزفول
بهبهان
نوشهر
اهواز
مشهد
کرمان
ابهر
زرند
شهربابک
مشهد
سقز
مازندران
سقز
بهبهان
مشهد
اهواز
یزد
تهران
ابهر
تبریز
همدان
اهواز
سقز
اندیمشک
یاسو
نوشهر
همدان
تهران
تنکابن

مز
م
ز
م
م
م
ز
مز
ز
م
مز
ز
ز
ز
ز
م
مز
مز
ز
م
ز
مز
ز
ز
ز
م
مز
ز
مز
ز

دبیرستان
دبیرستان
راهنمایی
راهنمایی
دبیرستان
دبیرستان
دانشجو
دانشجو
دبیرستان
دبیرستان
دانشجو
دبیرستان
دبیرستان
دبیرستان
راهنمایی
راهنمایی
دبیرستان
دانشجو
دبیرستان
دبیرستان
دبیرستان
دبیرستان
راهنمایی
دبیرستان
دانشجو
دانشجو
راهنمایی
دبیرستان
دبیرستان
دبیرستان

21
21
42
21
32
32
21
31
24
111
21
41
31
41
41
20
152
21
02
211
22
243
111
21
51
24
45
21
13
21

ا های ()31
حسنی ()31
سلیمانی ()31
اقدسی ()31

شهریار
شهریار
یزد
میاندوآ

م
م
مز
ز

دبیرستان
راهنمایی
دانشجو
دبیرستان

21
24
31
31

** م :مرد  /ز :زن  /م ز :مرد و زن

جن

مقطع

عوامل

طر پژوهش

ابزار

راهنمایی
دبیرستان
دبیرستان
دانشجو
دبیرستان
دبیرستان
دبیرستان
دبیرستان
دبیرستان
دبیرستان
دبیرستان
دبیرستان
دبیرستان
دبیرستان

حجم
نمونه
12
021
41
21
41
52
34
50
41
41
52
41
41
02

رو
نمونهگیری
تصادفی
خوشهای
خوشهای
خوشهای
خوشهای
خوشهای
تصادفی
خوشهای
تصادفی
خوشهای
تصادفی
خوشهای
تصادفی
خوشهای

آليورت
ساراسون
ابوالقاسمی
اسيیل برگر
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ساراسون
ابوالقاسمی
ساراسون
ساراسون
ساراسون

مشاوره گروهی
شناختی ،حساسیتزدایی ،خودآموزشی
بازسازی شناختی با آرامسازی
مهارت مطالعه
راهبردهای فراشناختی
شناختی و فراشناختی
شناختی و فراشناختی
شبیهسازی ذهنی
شناختی ،آرامیدگی عضالنی ،کنترل تنف
خودآموزی کالمی مایکنبام
زاروس ،مهارتهای مطالعه
شناخت درمانی
شناختی
شناختی-رفتاری

آزمایشی
آزمایشی
نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی
آزمایشی
نیمه آزمایشی
آزمایشی
آزمایشی
آزمایشی
نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی

تنشزدایی
مهارتهای مقابله با استرس
راهبردهای مقابله با باورهای ایرمنطقی
شناختی-رفتاری
مهارتهای مقابله با هیجان
رفتاری ،شناختی ،شناختی-رفتاری
لم درمانی -آرامش درمانی
ذهن آگاهی
بازآموزی اسناد
حساسیتزدایی منآم
شناخت درمانی ،مهارت مطالعه
مهارت کنار آمدن (شناختی)

51
23
21
41
31
32
21
31
12
31
31
32

خوشهای
خوشهای
خوشهای
خوشهای
خوشهای
خوشهای
در دسترس
تصادفی
تصادفی
تصادفی
تصادفی
خوشهای

نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی
آزمایشی
نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی
آزمایشی

ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
فیلیي
ساراسون
ساراسون
اسيیل برگر
ساراسون
اسيیل برگر
اسيیل برگر
ابوالقاسمی

سرشماری
تصادفی
خوشهای
تصادفی
تصادفی
در دسترس
در دسترس
خوشهای
خوشهای
خوشهای
در دسترس
خوشهای
خوشهای
خوشهای
خوشهای
در دسترس
خوشهای
خوشهای
خوشهای
خوشهای
خوشهای
خوشهای
خوشهای
تصادفی
تصادفی
طبقهای
تصادفی
خوشهای
خوشهای
خوشهای

نیمه آزمایشی
آزمایشی
نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی
آزمایشی
نیمه آزمایشی
شبه آزمایشی
آزمایشی
آزمایشی
نیمه آزمایشی
آزمایشی
نیمه آزمایشی
آزمایشی
آزمایشی
آزمایشی
نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی
آزمایشی
آزمایشی
آزمایشی
آزمایشی
نیمه آزمایشی
آزمایشی
آزمایشی
نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی
آزمایشی
نیمه آزمایشی
آزمایشی

اسيیل برگر
فیلیي
اسيیل برگر
اسيیل برگر
اسيیل برگر
ابوالقاسمی
اسيیل برگر
ساراسون
ساراسون
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
اسيیل برگر
ابوالقاسمی
اسيیل برگر
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
اسيیل برگر
UTAS
ساراسون
ساراسون
اسيیل برگر
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
اسيیل برگر
اسيیل برگر
اسيیل برگر
اسيیل برگر
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی

شناختی-رفتاری
ایمنسازی روانی
حساسیتزدایی
بازسازی شناختی ،کنترل توجه
شناختی ،منطقی-هیجانی
شناختی-رفتاری ،مهارت مطالعه ،ترکیبی
لم درمانی
شناختی-رفتاری
تلقید استرس
مهارت مطالعه
مهارتهای مطالعه
مهارت مطالعه-شناختی-حساسیتزدایی
شناختی-رفتاری ،حل مسئله
مقابله درمانگری
الی
آموز هو هیجانی ،راهبرد یادگیری
ایمنسازی ،حساسیتزدایی منآم
شناختی-رفتاری
شناختی-رفتاری
عقالنی-عاطفی الی
ذهن آگاهی
آرمیدگی عضالنی ،صحبت با خود ،تلفیقی
عقالنی-عاطفی الی
شناختی-رفتاری ،تنآیم هیجان
مهارتهای حل مسئله
حساسیتزدایی ،مهارت مطالعه ،ترکیبی
ذهن آگاهی
مدیریت زمان
زاروس ،الی  ،آرامسازی ،دارونما
راهبردهای مقابله با استرس ،مانترای اسالمی

خوشهای
در دسترس
خوشهای
خوشهای

نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی
نیمه آزمایشی

ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
فیلیي

راهبردهای مقابله با باورهای ایرمنطقی
موسیقیدرمانی ،گشتالت درمانی
خود گویی مثبت
ایمنسازی در مقابل استرس
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روی دانشااجویان و  %15نیااز باار روی دانااشآمااوزان
راهنمایی اجارا گردیاد .رو نموناهگیاری  22درصاد
پژوهشها خوشهای و  25درصد نیز تصادفی بود .طر
پااژوهش  %51پااژوهشهااا نیمااه آزمایشاای و  42نیااز
آزمایشی مایباشاد %51 .از پاژوهشهاا از پرسشانامه
اضطرا امتحان ابوالقاسمی و همکاران و  %21نیاز از
اساايیل برگاار و  %21پااژوهشهااا نیااز از پرسشاانامه
ساراسون استفاده کردهاند .در جدول زیر شاخص انادازه
ارر رو های درمانی اضطرا امتحان و تعاداد تکارار
آنها ذکرشده است.

از بااین مطالعااات جمااع آوری شااده  21پااژوهش (25
پایان نامه و  35مقاله علمی-پژوهشی) مالک ورود باه
فرا تحلیل حاضر را داشتند و از میان این مطالعاات 13
فرضیه استخرا شد 42 .درصد پژوهشها بر روی فق
زن و  21درصد بر روی فق مرد و  25درصد دیگر نیز
هم در گروه زنان و هم در گروه مردان صاورت گرفتاه
بود .بیشتر فراوانی مربو به استان تهران ( )%21و بعد
از آن باه ترتیا اساتانهااای خوزساتان ،کردسااتان و
اصفهان قرار دارند .نمونه  %51پژوهشها شامل هر دو
جن  %21 ،زن و  %21مردان را شامل میشد %22 .از
پژوهشها بر روی دانشآموزان دبیرساتانی و  %11بار
تدول  .2شادص اندازه اثر باف
ردی
1
2
3
4
5
2
0
1
3
11
11
12
13
14
15
12
10
11
13
21
21
23
24
25
22
20
کل

متغیر موردبررسی

تکرار

شناختی
راهبردهای فراشناختی-شناختی
درمان عقالنی – هیجانی الی
فنون مبتنی بر ذهن آگاهی
بازسازی شناختی
آموز مقابله با هیجانات
مهارت مقابله با باورهای ایرمنطقی
رو مایکنبام
موسیقیدرمانی
گشتالت درمانی
دارونما
خود گویی مثبت
رفتاری
حساسیتزدایی منآم
آرمیدگی
رو مانترای اسالمی
شناختی  -رفتاری
مهارت مقابله با استرس
مهارت حل مسئله
درمان چندوجهی زاروس
ایمنسازی روانی
تنشزدایی
کنترل توجه
تلقید استرس
آموز مهارتهای مطالعه
ترکیبی (شناختی و رفتاری+مهارت مطالعه)
مدل اررات تصادفی
مدل اررات رابت

11
3
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
5
1
12
3
1
2
2
1
1
1
11
3
13
13

طبا جاادول شااماره  2اناادازه اراار ترکیباای مطالعااات
برای رو هاای درماانی اضاطرا امتحاان در مادل

ارمان اضطراب امتحان

میانگین اندازه
ارر
1/241
1/113
1/221
1/014
1/043
1/341
1/024
1/131
1/054
1/212
1/214
1/333
1/413
1/114
1/553
1/112
1/222
1/235
1/111
1/111
1/203
1/231
1/121
1/313
1/012
1/152
1/020
1/040

z

حد پایین

حد با

ارز

1/351
1/532
1/301
1/323
1/431
1/123
1/234
1/040
1/513
1/331
1/301
1/131
1/1421/220
1/220
1/122
1/515
1/222
1/013
1/341
1/523
1/1101/101
1/120
1/400
1/331
1/201
1/034

1/112
1/325
1/134
1/130
1/135
1/331
1/121
1/133
1/115
1/154
1/055
1/324
1/015
1/312
1/020
1/321
1/000
1/135
1/123
/352
1/003
1/452
1/312
1/342
1/141
1/301
1/002
1/053

3/121
4/214
3/143
3/131
3/142
1/333
13/132
3/551
4/241
3/145
4/422
12/213
1/013
5/123
3/115
11/310
2/022
2/153
3/443
2/151
0/153
1/312
11/231
3/402
4/151
2/310
15/332
21/232

سطد معناداری
1/1111
1/1111
1/1111
1/112
1/1111
1/112
1/1111
1/1111
1/1111
1/1111
1/1111
1/1111
1/1111
1/1111
1/112
1/1111
1/1111
1/114
1/1111
1/114
1/111
1/150
1/1111
1/1111
1/1111
1/114
1/1111
1/1111

ارااارات تصاااادفی  1/020و در مااادل ارااارات رابااات
 1/040و در سااطد  p≤1/1111معنااادار ماایباشااد.
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باار طبا معیااار کااوهن )1332( 1اناادازه اراار ترکیباای
بااه دساات آمااده باارای هاار دو ماادل زیاااد ماایباشااد.
تمام رو هاای درماانی بار اسااس رویکارد درماانی
بااه  4طبقااه رویکاارد شااناختی ،رویکاارد رفتاااری،
رویکاارد شااناختی-رفتاااری و آمااوز مهااارتهااای
درماااانی کاااه ترکیبااای از رویکردهاااای شاااناختی و
رفتاااری بااا آمااوز مهااارتهااای مطالعااه بودنااد،
تقسیمبندی شد کاه در جادول باا رویکارد اصالی و
درمااانهااای آنهااا ذکاار شااده اساات .تمااام میااانگین
اندازه اررها باهجاز رو تانشزدایای زیااد و معناادار
ماایباشااد .در بررساای اناادازه اراار متغیرهااا بااهطااور
جداگانه مشاهده مایشاود کاه انادازه ارار رو هاای
درمااانی آمااوز مقابلااه بااا هیجانااات ،خااود گااویی
مثباات ،تلقااید اسااترس ،مااانترای اسااالمی ،کنتاارل
توجااااه ،رو هااااای ترکیباااای ،رو مایکنبااااام،
چنااادوجهی زاروس ،حساسااایتزدایااای مااانآم،
آماااوز مهاااارت حااال مسااائله و راهبردهاااای
فراشناختی -شاناختی انادازه ارار بسایار زیااد دارناد و
اناادازه اراار مااابقی رو هااای درمااانی زیاااد و تنهااا
اناادازه اراار رو تاانشزدایاای ضااعی و ایاار معنااادار
مااایباشاااد .در هماااه پاااژوهشهاااا رو درماااانی
اعمااالشااده در جهاات کاااهش اضااطرا امتحااان در
گااروه آزمااایش اراار خااود را گذاشااته اساات و همااه
نتای همسو میباشند.
باارای بررساای سااوگیری انتشااار از آزمااون رگرساایون
ایگاار ،2آزمااون  Nایماان از خطااا ،3آزمااون اصااال و
بااراز دوال توئیاادی 4و نمااودار قیفاای 5اسااتفاده
گردیااد .نتااای بااه دساات آمااده از آزمااون رگرساایون
ایگاار (مقاادار مااورد انتآااار= -1/430؛se=1/523؛
 )p=1/341 ،t=1/350باااا توجاااه باااه ایااانکاااه
 p≥1,15ماایباشااد ،ماایتااوان نتیجااه گرفاات کااه
سااوگیری وجااود ناادارد .همچنااین باار طب ا نتیجااه
1. Cohen
2. Egger's regression
3. Fail-safe N
4. Dual and Tweedie's trim and fill
5. Funnel plot
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آزمون  Nایمن از خطاا بایاد تعاداد  30541پاژوهش
بااا میااانگین اراار صاافر را باارای ترکیاا آزمااون دو
دامنااه و دسااتیابی بااه  1/15وارد تحلیاال کناایم .کااه
نشاندهنده این میباشاد کاه مایتواناد باهانادازه ارار
بااه دساات آمااده باارای فاقااد سااوگیری بااوده و
قابلاطمینان است.
باار اساااس آزمااون اصااال و بااراز دوال توئیدیاادر
ماادل تصااادفی بایااد  10مطالعااه بااه ساامت راساات
اضافه شود تا نماودار فانال متقاارن شاود کاه در ایان
صورت انادازه ارار کال از  1/020باه  1/031افازایش
مییابد .با توجه به کام باودن مطالعاات اضاافهشاده
میتوان نتیجه گرفت کاه ساوگیری معنااداری وجاود
ندارد.

شکل  1نمودار فانل مطالعات

بااارای بررسااای نااااهمگنی مطالعاااات از آمااااره Q
اساااتفادهشاااده اسااات .آمااااره  Qبااارای مطالعاااات
پااژوهش  1440/041بااه دساات آمااد کااه و بااا توجااه
بااه سااطد معناااداری آن ( )p=1/1111ماایتااوان
نتیجااه گرفاات کااه مطالعااات ناااهمگن ماایباشااند.
همچنااین شاااخص  I2نشااان ماایدهااد کااه 33/322
درصد از تغییارات کالم مطالعاات باه دلیال نااهمگنی
واقعی مطالعاات مایباشاد .یکای از د یال نااهمگنی
وجااود متغیرهااای تعاادیلکننااده اساات؛ بنااابراین در
ایاان قسااامت متغیرهااای ناااو رویکاارد درماااانی،
جنساایت ،مقطااع تحصاایلی ،اباازار پااژوهش ،رو
نمونااهگیااری و طاار پااژوهش را بااهعنااوان متغیاار
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جدول  3ارائهشده است.

تعاادیلکننااده بررساای ماایشااود کااه نتااای آن در

تدول  .3بررسا متغیرهای وعدیلکننده
شاخصها
متغیر تعدیلکننده
رویکرد
درمانی

جن

مقطع
تحصیلی
رو
نمونهگیری

ابزار
اندازهگیری

طر
پژوهش

شناختی
رفتاری
شناختی -رفتاری
مهارتهای مطالعه
ترکیبی
زن
مرد
هردو
دانشجو
دبیرستان
راهنمایی
خوشهای
تصادفی
در دسترس
سرشماری
ابوالقاسمی
ساراسون
اسيیل برگر
فیلیي
آليورت
UTAS
نیمه آزمایشی
آزمایشی

تعداد
فرضیه

میانگین
اندازه ارر

32
13
22
11
3
34
31
24
15
21
14
40
22
11
5
30
23
24
3
1
1
54
35

1/041
1/041
1/232
1/012
1/152
1/044
1/011
1/031
1/012
1/043
1/212
1/013
1/011
1/210
1/142
1/013
1/242
1/112
1/212
1/534
1/312
1/033
1/011

آماره  Qنشان میدهد که متغیرهای رو نمونهگیری
و ابزار اندازهگیری اضطرا امتحان توانستهاند در اندازه
ارر پژوهشها ناهمگنی ایجااد کنناد و بناابراین نقاش
تعدیلکننده را دارند؛ اما متغیرهای نو رویکرد درمانی،
جنساایت ،مقطااع تحصاایلی و طاار پااژوهش نقااش
تعاادیلکننااده ندارنااد .همچنااین آماااره  Zدر تمااام
متغیرهای مذکور معنادار شده و بیانگر تفااوت معناادار
اناادازه اراار رو هااای درمااانی در سااطو مختلاا

سطد %35
حد با
حد پایین
1/115
1/244
1/151
1/525
1/004
1/510
1/141
1/400
1/301
1/331
1/110
1/243
1/112
1/511
1/031
1/242
1/132
1/512
1/032
1/201
1/113
1/513
1/005
1/214
1/143
1/212
1/123
1/312
1/111
1/011
1/030
2
1/002
1/401
1/151
1/023
1/023
1/502
1/050
1/211
1/502
1/122
1/030
1/253
1/013
1/251

آزمون
تفاوت z

آزمون Q

15/135
()1/1111

1/312
()1/140

10/111
()1/1111

1/201
()1/104

12/512
()1/1111

1/031
()1/234

13/313
()1/1111

12/212
()1/112

21/111
()1/1111

31/112
()1/111

15/310
()1/1111

1/103
()1/001

متغیرهای مورد بررسی میباشد .نتای نشان مایدهاد
که رو های درماانی ترکیبای آماوز مهاارتهاای
مطالعه و شناختی رفتاری ( )1/152بیشترین اندازه ارار
را داشاته و ماداخالت باا رویکارد شاناختی و رویکارد
رفتاری اندازه ارر مشابه با یکدیگر دارند .پژوهشهاایی
که در گروه زنان صورت گرفته است ( )1/044اندازه ارر
بیشتری نسبت به پژوهشهایی دارند که بر روی مردان
انجام شده است ( .)1/011پژوهشهاایی کاه بار روی
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دانشآماوزان دبیرساتانی ( )1/043انجاام شاده اسات،
اندازه ارر بیشتری نسبت به سایر گروهها دارد .همچنین
پژوهشهایی که به رو سرشماری ( )1/142نموناه-
گیری کردهاند اندازه ارر بیشتری نسبت به پژوهشهایی
که سایر رو های نموناهگیاری را باه کاار باردهاناد،
برخوردار بودند .همچنین پژوهشهایی که از پرسشنامه
اساايیل برگاار ( )1/123باارای اناادازهگیااری اضااطرا
امتحان استفاده کرده بودند اندازه ارر بیشتری نسبت به
سایر پرسشنامههای مورداستفاده داشت.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای حاصل از این پژوهش نشاان مایدهاد کاه
اندازه ارر ترکیبی به دست آمده برای هر دو مدل رابات
( )1/020و تصادفی ( )1/040بر اسااس معیاار کاوهن
( )1332زیاد میباشد .همانطور که مشخص شاد ،باه
ترتی رویکردهای شناختی ،شناختی رفتاری ،رفتاری و
آمااوز مهااارتهااای مطالعااه و ترکیباای بااه ترتی ا
بیشترین تعداد تکرار را دارند و رویکرد ترکیبی مهارت-
های مطالعه با شناختی رفتاری ( )1/152بیشترین اندازه
ارر را داشته و بعد از آن رویکردهای شناختی و رفتاری
( ،)1/041آمااوز مهااارتهااای مطالعااه ( )1/012و
رویکرد شاناختی-رفتااری ( )1/232قارار دارد .از باین
رو های درمانی با رویکرد شناختی ،آماوز مهاارت
مقابله با هیجانات ،خود گویی مثبات و رو مایکنباام
با ترین اندازه اررها را در اختیار داشتند .در رو هاای
درمانی با رویکرد رفتاری ،رو های مانترای اسالمی و
حساسیتزدایی منآم و در رویکرد شاناختی-رفتااری،
رو هااای تلقااید اسااترس ،کنتاارل توجااه ،درمااان
چناادوجهی زاروس و مهااارت حاال مساائله بااا ترین
اندازه اررها را داشتند .در همه پژوهشها رو درمانی
اعمال شده در جهت کاهش اضطرا امتحان در گاروه
آزمایش ارر خود را گذاشته است و هماه نتاای همساو
میباشند .نتای پژوهش با یافتههای پژوهشهای آقایی
و همکاااران ( ،)1331عریضاای و همکاااران (،)1332
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1

سلطانی نژاد و درتا ( ،)1332ارجن ( )2113و همبری
( )1311همسو میباشد.
در پااژوهش آقااایی و همکاااران ( )1331کااه باهاادف
بررسی میزان ارربخشی مداخالت شناختی-رفتاری بار
کاهش اضطرا امتحان انجام شده بود ،میانگین اندازه
ارر برای کل پژوهشها  2/22به دست که با توجه باه
معیار کوهن مقدار با یی میباشد .اندازه ارر در پژوهش
عریضاای و همکاااران ( )1332باار اساااس ضااری
همبستگی و با رو روزنتال رابین محاسابه گردیاد و
 1/0به دست آمد که مقدار با یی میباشد .در پژوهش
ساالطانی نااژاد و درتااا ( )1332باار اساااس ماادل اراار
تصادفی ،اندازه ارر کال رو هاای درماانی ،بارای 44
مطالعه مورد بررسی  1/21و رویکرد شناختی و رویکرد
رفتاری بیشاترین انادازه ارار را دارا بودناد اماا در ایان
مطالعه رویکرد ترکیبی بیشترین اندازه ارر را داشت کاه
می تواند باه ایان دلیال باشاد کاه در پاژوهش حاضار
مطالعات بیشتری و جدیادتری نیاز بررسای شادهاناد.
همان طور که مشاخص شاد رو شاناختی-رفتااری
کمترین اندازه ارر را داشته ،اما زماانی کاه باا آماوز
مهارتهای مطالعه تلفی شده ،به میازان قابالتاوجهی
ارربخشی آنها افزایش یافته است کاه ایان نتیجاه باا
پژوهش سلطانی نژاد و درتا ( )1332همسو میباشاد.
در فرا تحلیال ارجان ( )2113نیاز مشاخص شاد کاه
برنامههای درمانی در کاهش اضطرا امتحاان نسابتا
موف بودهاند .به نآر میرسد مرررترین رو  ،ترکیا
رو های آموز مهارت باا رویکردهاای رفتااری یاا
شناختی میباشد.
مطالعه آلن1311( 2؛ نقل از بیاباانگارد )1301 ،نشاان
داده است که ترکی حساسایتزدایای و مهاارتهاای
مطالعااه هاام در کاااهش اضااطرا امتحااان و هاام در
افزایش نمرات درسای ماررر اسات .مطالعاات کیات و
فرس ،)2115( 3سيهریان ( )1331و ماردپور ،جهانبخش
گنجه و حسینی نیک ( )1331نیز همسو با ایان نتیجاه
1. Hembree
2. Allen
3. Keith & Frese
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میباشد؛ بنابراین نتیجه گرفته میشود کاه رو هاای
ترکیبی بیشترین اندازه ارر را دارد و به ترتی بعد از آن
رویکرد شناختی ،رفتاری ،شناختی – رفتاری و مهاارت
مطالعه قرار دارند .این نتیجاه نشاان مایدهاد کاه در
درمان اضطرا امتحان عالوه بر اینکاه بایاد درصادد
کاااهش اضااطرا باشاایم و پاساا هااای جدیاادی را
جایگزین آن کنیم ،همچنین باید مهارتهاای مطالعاه
نیز آموز داده شود؛ بنابراین در صورت ترکی رو -
های که یکی بیشتر بر جنبههای فیزیولو یک ،رفتااری
و شناختی تأکید دارد و دیگری بر مهارتهای مطالعاه،
میتوان اضطرا امتحان را از طریا کااهش هار دو
مرلفه آن یعنی مرلفه هیجانی و نگرانی به نحو مررری
کاهش داد.
نتای آزمونهای رگرسایون ایگار N ،ایمان از خطاا و
نمودار فانل نشان داد که پژوهشهاای ماورد بررسای،
سوگیری انتشار ندارند .در ادامه آزمون  Qبرای بررسی
ناهمگنی مطالعات انجام گرفت که نتاای آن حااکی از
ناهمگنی مطالعات بود .لذا متغیرهای جنسایت ،مقطاع
تحصیلی ،رو نمونهگیری ،ابزار اندازهگیاری و طار
پژوهش به عنوان متغیرهای تعدیلکنندهای که میتواند
منجر به این ناهمگنی شوند وارد تحلیال گردیدناد .در
نتای نشان داد که متغیرهای رو نمونهگیری و ابازار
پژوهش در مطالعاتی که به بررسی رو های درماانی
اضطرا امتحان پرداختهاند نقش تعدیل کنناده دارناد.
پااژوهشهااایی کااه از رو نمونااهگیااری سرشااماری
استفاده کرده بو دناد ،باا توجاه باه اینکاه کال جامعاه
موردمطالعه قرار میگیرد ،بیشترین اندازه ارر را داشاتند
و پژوهشهایی که به رو در دساترس نموناهگیاری
کرده بودناد دارای انادازه ارار کمتار بودناد .همچناین
پژوهشهایی که برای اندازهگیری اضطرا امتحاان از
پرسشنامه اسيیل برگر استفاده کرده بود ،بیشترین اندازه
ارر را داشتند .چرا که مقیاس اسيیلبرگر تکبعدی نبوده
و دارای دو عامل نگرانی و هیجان پذیری تشکیلشاده
است و بنابراین بهطور بهتاری ارربخشای درماانهاا را
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نشان میدهد (اسايیلبرگر)1311 ،1؛ بناابراین ضاروری
است که پژوهشگران در مطالعات خود از رو نموناه-
گیری با خطای کمتر و ابزار انادازه گیاری باا اعتباار و
پایایی بیشتر در استفاده نمایند .اندازه ارر مطالعاتی کاه
از طر پژوهشای نیماه آزمایشای اساتفاده کارده باود
تفاوتی با انادازه ارار مطالعااتی کاه از طار پاژوهش
آزمایشی استفاده کرده بودند مشاهده نگردید کاه البتاه
این احتمال وجود دارد که برخی محققان در نامگاذاری
طر پژوهش (نیمه آزمایشی /آزمایشی) دچار خطا شده
باشند.
محدودیت پژوهش حاضر این ماورد مایباشاد کاه در
برخی از پایان نامه ها و مقا ت اطالعات زم و کامال
گزار نشده بود و بنابراین از پاژوهش کناار گذاشاته
شدند .با توجه به یافتاههاای فارا تحلیال حاضار ،باه
محققین توصیه میشود کاه در انتخاا رو نموناه-
گیری و طر پژوهش برای مطالعه خود دقت نمایناد و
روشی را انتخا نمایناد کاه هام دقات بیشاتر و هام
تناس بیشتری با مطالعهشان داشته باشد.
منابع
ابوالقاساامی ،و سااعیدی ،م .)1331( .ارربخشاای آمااوز
راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اساالمی بار میازان
اضطرا امتحان دانش آموزان شهر تنکابن .روانشناسای و
دین.55-22 :)2( 5 .
ابوالقاسمی ،. ،مهرابی زاده هنرمند ،م ،.نجاریان ،و شکرکن،
 .)1313( .ارربخشی رو درمانی آموز ایمانساازی در
مقابل تنیدگی و حساسایتزدایای مانآم در داناش آماوزان
مبتال به اضاطرا امتحاان .مجلاه روانشناسای.)1(1 .
3-21
آقایی ،ا ،.عابادی ،ا ،.جماالی پاقلعاه ،س .)1331( ،.فارا تحلیال
ارربخشی مداخالت شناختی-رفتااری در کااهش اضاطرا
امتحان در ایران .روانپزشکی و روانشناسی باالینی ایاران.
.3-12 .)1(11
بیابانگرد ،ا .)1301( .اضطرا امتحاان ،ماهیات ،علال ،درماان
همراه با آزمونهای مربوطاه ،تهاران :دفتار نشار فرهنا
اسالمی.
1. Spielberger
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