
 

 

 يها روشاثربخشي فراتحليل بر  ةبه شيو شناسانه روشنقدي 
  ْ* در ايران كاهش اضطراب امتحان ةزميندر  رفتهدرماني به كار 

 1مهرانه سلطاني نژاد
   2فريبرز درتاج

  3علي دالور

   4صغري ابراهيمي قوام
  چكيده
عملكرد در آزمون را مختل و منجر به افـت   تواند يماضطراب امتحان به عنوان عامل مهمي است كه  :زمينه

ي درماني به كار رفته ها روشمطالعه حاضر فراتحليلي بر مطالعات انجام شده در زمينه : هدف .تحصيلي شود
بدين منظـور از فراتحليـل بـه عنـوان يـك تكنيـك آمـاري جهـت          :روش. در كاهش اضطراب امتحان بود

 45 انجام شـده در زمينـه مـورد نظـر اسـتفاده گرديـد كـه        يها پژوهش، تركيب و خالصه نمودن آوري جمع
يـك مطالعـه    و تحليل حساسـيت  CMA2پس از ورود اطالعات به نرم افزار. شد آوري جمعمطالعه مناسب 

 :هـا  افتـه ي. مطالعه تحليل شـد  44 در نهايت نسبت به ساير مطالعات پرت بود از جمع مطالعات حذف و كه
ي هـا  روش، 0.84ي رفتـاري  هـا  روش بـراي  0.68ي درمـاني  هـا  روشاندازه اثر در مدل تصادفي بـراي كـل   

رفتـاري و  -و تركيـب شـناختي   0.49 هـا  مهـارت ، آمـوزش  0.43 رفتـاري -ي شناختيها روش، 0.75شناختي 
 د گـزارش به دست آمد كه با توجه به معيار كوهن تنها انـدازه اثـر روش رفتـاري زيـا     0.58آموزش مهارت 

رفتاري با آموزش مهارت باالتر از متوسط اسـت و   -شناختي و تركيب شناختي ، اندازه اثر دو روششود يم
بـا توجـه بـه    . انـد  كـرده از متوسط را كسـب   تر نييپارفتاري و آموزش مهارت اندازه اثر  -دو روش شناختي

روش تحقيـق، تعـداد    ،گيري نمونه، ابزار پژوهش، روش جامعة آماريمتغيرهاي جنس،  Qي آماره دار معني
در مدل اثـرات  . به عنوان متغيرهاي تعديل گر وارد تحليل شدند جلسات درمان و مقطع تحصيلي افراد نمونه

و تعـداد   گيـري  نمونـه ، ابـزار پـژوهش، روش   جامعـة آمـاري  گـري متغيرهـاي جـنس،     تصادفي نقش ميانجي
كه  دهد يم نتايج حاصل از مطالعه نشان :گيري هنتيج بحث و .شد دار معني 0.01جلسات درمان در سطح 

ي درماني مورد استفاده در كاهش اضطراب امتحان موفقيت روش رفتـاري و سـپس شـناختي    ها روشاز بين 
همچنـين   .توجـه بيشـتري داشـته باشـند     هـا  روشديگر بوده است و درمانگران بايد به اين  يها روشبيش از 

  .آينده خود متوجه نقش تعديل كننده هاي ذكر شده در باال باشند يها پژوهشپژوهشگران در 
  .ي درماني، فراتحليلها روش اضطراب امتحان، :كليدي گانواژ

                                                                                                                   
 .باشد ميدكتري نويسنده مسئول  نامه پايانمقاله برگرفته از  اين *ْ

  ) مسئول  نويسنده(طباطبائي شناسي تربيتي دانشگاه عالمه  دانشجوي دكتري تخصصي روان .1
 msoltani.psy@gmail.com 

  عالمه طباطبائي  دانشگاه گيري اندازه و سنجش و تربيتي شناسي روان دانشيارگروه. 2
 عالمه طباطبائي دانشگاه گيري واندازه وسنجش تربيتي شناسي روان استاد گروه. 3
 گيري دانشگاه عالمه طباطبائي شناسي تربيتي و سنجش و اندازه استاديارگروه روان. 4
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  مقدمه 
در  1اضــطراب امتحــان كــه ميابيــ يمــهــاي انجــام شــده در پــژوهشبــا نگــاهي اجمــالي بــه 

قلـب   آمـار گـزارش شـده توسـط مؤسسـه     .ان مشكلي جدي و قابل توجـه اسـت  آموز دانش
 ،كه متخصص در درك فيزيولـوژي يـادگيري و عملكـرد مطلـوب اسـت      )2005( 2رياضي
در  دارند زيـرا  امتحان بااليي اضطراب دهم ةان پايآموز دانشدرصد از  55 دهدكه يم نشان

 3مـك دونالـد   .كنند يمبراي اولين بار در آزمون خروج از دبيرستان شركت  ها آناين سال 
ســال را گــزارش  12تــا  8 آمريكــايي انآمــوز دانــشدرصــد بــراي  41تــا  10آمــار ) 2001(
ان مـدارس  آمـوز  دانـش گزارش كرد كه بيش از يك سـوم  ) 2004(4همچنين متهيا. كند يم

 10از آمـار  ) 2007(و همكاران  5جرنت -آلسينا. كنند يمآمريكا اضطراب امتحان را تجربه 
 .انـد  نمـوده درصـد را گـزارش    41تـا   31آمـار  ) 2008(ن و همكـارا  6درصد و كـارتر  25تا 

آمـار  ) 1379( زاده هنرمنـد و همكـاران   مهرابي همچنين مطالعات انجام شده در ايران توسط
درصد اضـطراب شـديد و    5 در مطالعه دانشجويان) 1390(، صاحب الزماني و زيرك 17.3
درصــدي  42.8يوع نيــز شــ) 1386(پــور  درصــد اضــطراب متوســط و مطالعــه لشــكري 38.5

اين آمار از شـيوع بـاالي اضـطراب امتحـان در ميـان      . اند نمودهاضطراب امتحان را گزارش 
و  ناپـذيري از جملـه شكسـت    كه پيامدهاي جبـران  دهند يمان و دانشجويان خبر آموز دانش

) 1381؛ به نقل از بيابـانگرد،  1378( بيابانگرد ترك تحصيل را در پي خواهد داشت چنانچه
درصـد مـوارد افـت تحصـيلي مربـوط بـه علـت         30تـا   20معتقد است در ايران نزديك بـه  

بـه عنـوان يـك     نظريات گوناگون بر لزوم توجه به اضطراب امتحان. اضطراب امتحان است
  .تأكيد دارند دهد يم مشكل مهم كه عملكرد فرد را تحت الشعاع قرار

بعـد  . تشكيل شده بـود  8وعاطفي 7تياوليه، اضطراب امتحان از دو بعد شناخ يها مدلدر 

                                                                                                                   
1. test anxiety 
2 . Heart Math 
3 . McDonald 
4 . Methia 
5 . Alsina-Jurnet 
6 . Carter 
7. cognitive 
8. behavioral 
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از قبيل افكار نامرتبط در موقعيـت   ،بعد شناختي اشاره به افكار شناختي درباره عملكرد دارد
توصـيف كننـده    ايـن بعـد  ). 1988، 1همبـري (  آزمون و يا انتظارات منفـي دربـاره عملكـرد   

، 2الفـانو (  تحريفات مربوط به خود و افكار منفي مرتبط با توانايي تحصيلي و هوشـي اسـت  
 يهـا  واكـنش بعـد عـاطفي اشـاره بـه      ).2007 6و كروسـي  5؛ اشـكرفت 2002، 4و ترنر 3بيدل

 در موقعيت امتحان دارد  از قبيل ترس، عصـبي بـودن و بـي قـراري     فيزيولوژيكي يا رفتاري
عالوه بر دو بعد شناختي و عاطفي بعد رفتاري را نيـز  ) 1984( ساراسون). 7،2001هانكوك(

در  8تعلـل ورزي  رفتـاري از قبيـل   يهـا  واكـنش . ي اضطراب امتحان اضـافه كـرد  ها مؤلفهبه 
. دهــد يمــ ان را افــزايشآمــوز دانــشمــديريت زمــان و آمــادگي بــراي امتحــان، اضــطراب 

و در سـازماندهي افكارشـان    كننـد  يمبه سختي زمانشان را مديريت  ان مضطربآموز دانش
 ).2009، 10، بــه نقــل از نيكولســون2000، 9بــرون( بــه هنگــام امتحــان بــا مشــكل مواجــه انــد

رويكردهاي درماني به كار گرفته شده در كاهش اضطراب امتحـان يـا بـه يـك بعـد توجـه       
). 2005، 12و اولنديسـك  11بـوداس ( انـد  دادهداشته يا ابعـاد ديگـر را نيـز مـورد توجـه قـرار       

 رويكردهاي درمـاني بـه كـار رفتـه در زمينـه اضـطراب امتحـان رويكردرفتـاري،         نيتر جيرا
و  ها روش .بوده است ها مهارترفتاري و مداخالت در زمينه رفع كمبود –شناختي، شناختي

شناسـي   ويـژه روان  و اصول روانشناسي آزمايشي، به ها هينظرفنون رويكرد رفتاري عمدتاً از 
كمــك بــه رفــع مشــكالت ســازگاري افــراد در   هــا آنكــه هــدف  انــد برخاســتهيــادگيري 

مختلـف زنـدگي فـردي و اجتمـاعي اسـت و رويكـرد شـناختي در برگيرنـده          يها تيموقع
فراينـدهاي شـناختي نقـش عمـده اي را ايفـا       هـا  آنيي اسـت كـه در همـه    ها روشمجموعه 

                                                                                                                   
1. Humbree 
2. Alfano 
3. Beidel 
4. Turner 
5. Ashcraft 
6. Krauses  
7. Hanckock                 
8. procrastinating 
9. Brown 
10. Nicholson 
11. Bodas 
12. Ollendick 
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 و39 ، صـص 1389سـيف،  ( شناختي است در درمان بر بازسازي ها آنو تأكيد همه  كنند يم
تـا بيـاموزد تفكـرات و تصـورات      شـود  يم رفتاري به فرد كمك -در رويكرد شناختي ).61

ي كرده و بـه آزمـون گـذارد بـه     خود در مورد رخدادهاي ناخوشايند را به طور عيني ارزياب
اي  شناختي خود را تصحيح كـرده و شـناخت جديـد و سـازگارانه     يها فيتحراي كه  گونه

در زمينـه كمبـود    مـداخالت  ).2005، 1سيموس( به دست آورد درباره خود، جهان و آينده
علت پـايين   شود يم در اين مدل گفته. بر اساس مدل نقص مهارت شكل گرفت 2ها مهارت

مطالعه نامناسب و ناكارآمـد و يـا ضـعف در     يها عادت ،ان مضطربآموز دانشبود نمرات 
  ).1980، 4و هوالهان 3كالر( هاست آندهي  امتحان يها مهارت

 1980در زمينه اثربخشي مطالعات در زمينه اضـطراب امتحـان در سـال     5اولين فراتحليل
) 1994(7سـپس گـامبلس   .را به دسـت آورد  1.16انجام شد كه اندازه اثر  6ديتو ماسوتوسط 

در يك مطالعه فراتحليلي نشان داد كه مداخالت در زمينه اضطراب امتحـان اثـربخش بـوده    
نيـز در مطالعـه فراتحليلـي    ) 1988( همبـري . گزارش كرد 0.73ت آمده را واندازه اثر به دس

 1986 تـا  1952 از شـده  منتشـر  مقـاالت  و شـمالي  آمريكاي مطالعه 562خويش كه بر روي
  .را به دست آورد 0.76انجام داد اندازه اثر 

بيـانگر تـأثير قابـل توجـه      به كار رفته در رويكرد شناختي يها كيتكنبه طور كلي بررسي 
 يهـا  كيـ تكناين رويكرد بر اضطراب امتحـان اسـت امـا بايـد توجـه داشـت كـه تمرينـات و         

رويكرد رفتاري نيز اثر قابل توجـه اي بـر اضـطراب امتحـان دارنـد و حتـي مطالعـاتي از قبيـل         
معتقدنــد كــه مــداخالتي از قبيــل ) 2005( و همكــاران 10و فــوا)  2001(9و اُســت 8پونــوويس

                                                                                                                   
1. Simos 
2. skills deficit 
3. Culler 
4. Holahan 
5. meta-analysis 
6. DiTomasso 
7. Gambles 
8. Paunovic 
9. Ost 
10. Foa 
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 2و پييـر  1مـارتين . انـد  داشـته زسازي شناختي موفقيتي كمتر از مـداخالت رفتـاري در درمـان    با
 انـد  دادهنتايج تعـدادي پـژوهش نشـان     "معتقدند كه) 378، ص1389، به نقل از سيف، 1992(

از  تـر  موفـق  شـود  يمـ  اجـراي رفتـار هـدف از مـددجو خواسـته      هـا  آنيي كـه در  هـا  روشكه 
ــا روش ــددجو      ه ــار را از م ــي آن رفت ــا درون ــان ي ــايي نه ــه بازنم ــتند ك ــيي هس ــد يم . "طلبن
در زمينه كـاهش اضـطراب امتحـان را     مداخالت نيز در يك مطالعه فراتحليلي )2003(3ارجين

ــط   ــد متوس ــاري      0.65در ح ــرد رفت ــر رويك ــدازه اث ــه وي ان ــرد، در مطالع ــزارش ك ، 0.80گ
رفتـاري و   - و تركيب شناختي 0.42 ها مهارت ، آموزش0.36رفتاري  - ، شناختي0.63شناختي

 - بـا مطالعـه تـأثير روش درمـاني شـناختي     ) 2004(4پـاول . به دست آمـد  0.72آموزش مهارت 
زارعـي،  . دانشجوي پزشـكي كـارايي ايـن روش را بـاال گـزارش كـرده اسـت        72رفتاري در 

ختي و ي مشــاوره گروهــي رفتــاري، شــناهــا روشدر مقايســه  )1389(شــيخي و خواجــه زاده 
اثر بخشـي بيشـتري در    ها درمانرفتاري از ساير  - رفتاري دريافتند كه درمان شناختي - شناختي

با وجود تحقيقات مختلفي كه در اين حوزه انجـام شـده   . كاهش اضطراب امتحان داشته است
ي درمـاني مختلفـي پرداختـه و از نمونـه هـاي متفـاوت و       ها روشاست كه هركدام به بررسي 

مـدعي اثـر    متفـاوتي انجـام داده و   يها گيري نتيجهو بعضاً  اند كردهلفي استفاده ي مختها روش
بـراي   در مواجه با اين انبوه اطالعات علمي و بخشي روش مورد استفاده در تحقيق خويش اند

را اسـتخراج   موجود استخراج سريع ودقيق اطالعات، الزم است افراد به طور ساختاريافته منابع
هـا بـه حـداقل ممكـن برسـد وخطاهـا نيـز كـاهش          تـا سـوگيري   كند يماين امر كمك . كنند
اين مطالعه در پي پاسخگويي به اين سـؤال اسـت كـه از رويكردهـاي مـورد اسـتفاده در       .يابند

  كاهش اضطراب امتحان كدام رويكرد اثربخشي بيشتري در كاهش اضطراب داشته است؟

  روش
، تركيب آوري جمعان يك تكنيك آماري جهت تعيين، در اين پژوهش از فراتحليل به عنو

                                                                                                                   
1. Martin 
2. Pear 
3. Ergene 
4. Powell 
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ي درمـاني بـه كـار رفتـه در كـاهش      هـا  روشي پژوهشـي مـرتبط بـا   ها يافتهوخالصه نمودن 
ي ها يافتهو  ها يژگيو، پژوهشگر با ثبت در روش فراتحليل.استفاده گرديد اضطراب امتحان

 يها روشآماده استفاده از را  ها آن در قالب مفاهيم كمي، گذشته، يها پژوهشتوده اي از 
 يهـا  پـژوهش موجـود در   يهـا  تفاوت توان يمبه كمك اين روش . كند يمنيرومند آماري 

 دالور،( انجام شده را استنتاج كرد و در دستيابي به نتايج كلي و كاربردي از آن بهره جست
از طريق نتايج  ها دادهاستفاده شدو  1در اين پژوهش ابتدا از روش مرور ساختار يافته). 1389

 .گرديد آوري جمعبه منظور انجام فراتحليل  مرتبط يها پژوهشچاپ شده 

تحقيــق از طريــق كتابخانــه و اينترنــت  يهــا ودادهايــن پــژوهش از نــوع فراتحليــل اســت  
هاي مرتبط، محقق ابتـدا از طريـق سـايت     وپژوهش ها داده آوري جمعبراي . شدند آوري جمع

وهمچنين از طريق سايت جهاد ) مركز پايانامه هاي ايراني( 2ايرانمركز اسناد و مدارك علمي 
هاي مربوط بـه تحقيقـات    نامه پايانبه جستجوي مقاالت فارسي و  4وسايت مگيران 3دانشگاهي

هاي كليدي كه در اين منـابع اطالعـاتي مـورد جسـتجو      واژه. انجام شده در اين مورد پرداخت
» درمـان اضـطراب امتحـان    «و» هش اضطراب امتحانكا«، »اضطراب امتحان«قرار گرفت شامل

مـورد نيـاز از يـك فـرم      يهـا  دادهبـراي گـردآوري   . مطالعه بـود  50نتيجه جستجوي اوليه.بود
فـرم  . باشـد  يمـ كدگذاري استفاده شد كه معادل پرسشنامه يا مصاحبه در انواع ديگر تحقيقات 

محقـق، عنـوان پـژوهش،    كدگذاري به منظور بـه دسـت آوردن اطالعـات خاصـي ماننـد نـام       
فـرم مـورد   . باشـد  يمـ آماري به دست آمده و نظاير آن  يها داده وآزمون آماري استفاده شده 

شناسه و عنوان پژوهش، سال انجـام   )الف: باشد يماستفاده در اين فراتحليل شامل چهار بخش 
 جم نمونـه، ،حجامعة آماري( مشخصات نمونه پژوهش) ب، )نامه پايانمقاله يا ( پژوهش و منبع

روش پـژوهش  ( ي كيفي مطالعـه ها شاخص) ج ،وجنس نمونه مورد بررسي گيري نمونهروش 
ي هـا  شـاخص ) د ،)و ابزار به كار رفته و پايايي و روايي آن، تعداد جلسـات و مقطـع تحصـيلي   

                                                                                                                   
1. systematic review 
2. irandoc.ac.ir 
3. sid.ir 
4. magiran.com 
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 هـا  هيفرض، نتايج آماري آزمون يريگ اندازهآماره هاي توصيفي،متغيرهاي مورد (آماري مطالعه
سپس براي استخراج اطالعات مورد نظر جهت انجام فراتحليـل از  ). ها آمارهو سطح معناداري 

با توجـه بـه   . چك ليست محقق ساخته كه دربرگيرنده مشخصات مطالعات بود استفاده گرديد
از ارزشياب خواسته شـد   فرم مشخصات پژوهش فرم ارزشيابي از مطالعات تهيه و در پايان فرم

مورد مناسب بودن يا نبودن مطالعه براي ورود به فراتحليـل ذكـر و در صـورت     نظر خود را در
و  يريـ گ انـدازه كارشناس سـنجش و   10مطالعات توسط . مناسب نبودن داليل آن را بيان كند
 50بر اسـاس نظـر كارشناسـان از بـين     . تكميل شد ها ستيلتحقيقات آموزشي بررسي و چك 

) يريـ گ انـدازه كارشـناس سـنجش و   ( از دو داور سپس. مطالعه مناسب انتخاب شد 45مطالعه 
خواسته شد مطالعات را مورد بررسي قرار داده و مطالعات را بر روي مقياسي كـه داراي صـفر   

به دست  0.495انجام شده  يها يداور بندي رتبههمبستگي بين . نمره است ارزشيابي كنند 7تا 
ارزشـيابي كيفيـت مطالعـات، همبسـتگي محاسـبه      سپس به منظور محاسبه ضريب پايـايي   .آمد

به دسـت   0.66قرار داده شد تا ضريب پايايي برآورد گردد كه  1شده در فرمول اسپيرمن براون
كه پس از ورود اطالعـات بـه   . مطالعه مناسب استخراج و تحليل شد 45بنابراين اطالعات .آمد

نسبت بـه سـاير    كه) 1388رادي، اميري مجد و شاهم( يك مطالعه نرم افزار و تحليل حساسيت
  .مطالعه رسيد 44مطالعات خيلي پرت بود از جمع مطالعات حذف شد و تعداد مطالعات به 

  كدگذاري
مورد نياز از يك فرم كدگذاري استفاده شد كه معـادل پرسشـنامه يـا     يها دادهبراي گردآوري 

به دسـت آوردن اطالعـات   فرم كدگذاري به منظور . باشد يممصاحبه در انواع ديگر تحقيقات 
آماري به دسـت   يها داده و پژوهش، آزمون آماري استفاده شده خاصي مانند نام محقق، عنوان

 )الـف  :باشد يمفرم مورد استفاده در اين فراتحليل شامل چهار بخش  .باشد يمآمده و نظاير آن 
مشخصـات نمونـه   )ب، )نامـه  پايـان مقاله يـا  ( شناسه و عنوان پژوهش، سال انجام پژوهش و منبع

 )ج ،جـنس نمونـه مـورد بررسـي     و گيـري  نمونـه روش  حجـم نمونـه،   ،جامعة آمـاري ( پژوهش

                                                                                                                   
1.  
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روش پـژوهش و ابـزار بـه كـار رفتـه و پايـايي و روايـي آن، تعـداد         ( ي كيفي مطالعهها شاخص
متغيرهاي مورد  آماره هاي توصيفي،( ي آماري مطالعهها شاخص )د ،)جلسات و مقطع تحصيلي

  ).ها آمارهو سطح معناداري  ها هيفرضنتايج آماري آزمون  ،يريگ اندازه

  ويژگي مطالعات
شركت كننـده بـا    1460به حجم اي نمونهشامل  مطالعه شركت داشتند كه 44در اين تحقيق 

شركت كننده براي هـر مطالعـه    180تا16و دامنه ) 38.93و  58.29(ميانگين و انحراف معيار 
 .درصد مقاله پژوهشي در اين فراتحليـل شـركت داشـتند    80.6و  نامه پايان درصد 19.4. بود
 75و  85تـا   81ي هـا  سـال درصد طي  17.9، 80تا  74ي ها سالدر طي  درصد مطالعات 7.1

مطالعـات از شـركت كننـدگان     درصد54.8.انجام شده بودند 90تا  86ي ها سالطي  درصد
درصـد از هـر دو جـنس اسـتفاده كـرده       22.6درصد از شركت كنندگان مـرد و   22.6زن، 
 گيـري  نمونـه درصـد از   19.4،اي خوشـه  گيـري  نمونـه از روش  درصـد مطالعـات   71. بودند

طبقه اي اسـتفاده   گيري نمونهدرصد از 3.2و دردسترس  گيري نمونهدرصد از  6.4تصادفي، 
شـي  از طـرح نيمـه آزماي   درصد16.1از طرح آزمايشي و درصد مطالعات 83.9. كرده بودند
درصددر مقطع متوسـطه و   51.6درصد مطالعات در مقطع راهنمايي،  25.8 .بودند بهره برده

درصد مطالعات تعداد جلسات درمـاني خـود را    6.5 .درصد در دانشگاه انجام شده بود22.6
 3.2 ،جلسـه  6درصـد از   9.7 جلسـه درمـان،   5درصـد مطالعـات از    3.2 .ذكر نكـرده بودنـد  

ــه،  7درصــد از  ــه،  8درصــد از  25.8جلس ــه و  10درصــد از 41.9جلس درصــد از 9.7جلس
  .بودند استفاده كرده جلسه درمان 12مطالعات از 
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  آوري شده توصيفي مطالعات جمع هاي ويژگي:1جدول

 روش درمان
ابزار مورد 
 استفاده

طرح 
 تحقيق

مقطع 
تحصيلي جنس روش 

گيري نمونه
حجم 
نمونه

جامعة 
 آماري

 منبع
  نام محقق

)انجام تحقيقسال (
استفاده (مشاوره گروهي 
رفتاري - از روش شناختي  آزمايشي آلپورت

 
راهنمايي نامه پايان تهران 16 تصادفي دختر اعتمادي 

 )1374(تودشكي
ابوالقاسمي  حساسيت زدايي منظم  )1378(بيابانگرد نامهپايان تهران 16 تصادفي پسر دبيرستان آزمايشي
ابوالقاسمي  شناخت درماني آزمايشي پسر دبيرستان تصادفي نامهپايان تهران 15 )1378(بيابانگرد
ابوالقاسمي  خوداموزش دهي آزمايشي پسر دبيرستان تصادفي نامهپايان تهران 14 )1378(بيابانگرد

آزمايشي ابوالقاسمي  چندوجهي الزاروس دبيرستان هردو ايخوشه 83 تهران مقاله )1381(بيابانگرد
ابوالقاسمي اليسعاطفي - عقالني آزمايشي دبيرستان هردو خوشهاي 83 تهران مقاله )1381(بيابانگرد

ابوالقاسمي آرام سازي آزمايشي دبيرستان هردو خوشهاي 83 تهران مقاله )1381(بيابانگرد
ايمن سازي در مقابل 

 تنيدگي
اشپيلبرگر آزمايشي خوزستان 156 اي خوشه هردو دبيرستان  مقاله

ابوالقاسمي و 
 )1383(همكاران

اشپيلبرگر حساسيت زدايي منظم آزمايشي خوزستان 156 اي خوشه هردو دبيرستان  مقاله
ابوالقاسمي و 

 )1383( همكاران

ابوالقاسمي رفتاري - شناختي نيمه 
آزمايشي دبيرستان در دسترس پسر 33 

خراسان
 رضوي

 مقاله
اميري و همكاران

)1384( 

ابوالقاسمي مطالعه يها مهارت نيمه 
آزمايشي دبيرستان در دسترس پسر 33 

خراسان
 رضوي

 مقاله
اميري و همكاران

)1384( 

نيمه  ابوالقاسمي تركيبي از دو روش فوق
خراسان  33 در دسترس  پسر دبيرستان آزمايشي

اميري و همكاران  مقاله رضوي
)1384(  

آزمايشي كتل رفتاري- شناختي دبيرستان نامه پايان تهران 45 اي خوشه دختر  وحيدي مطلق
)1384( 

مذهبي - رفتاري- شناختي آزمايشي كتل دبيرستان دختر ايخوشه 45 تهران نامهپايان )1384( وحيدي مطلق
كنار  يها مهارتاموزش 

  منتظرالظهور  مقاله  اصفهان  32  تصادفي  دختر دبيرستان آزمايشي ابوالقاسمي  آمدن
)1384(  

اشپيلبرگر حساسيت زدايي منظم آزمايشي راهنمايي خوزستان 42 اي خوشه دختر  مقاله
مهرابي زاده و كاظميان

 )1386( مقدم

اشپيلبرگر شناختي آزمايشي دانشگاه  مقاله تهران 90 اي خوشه دختر
صبحي 

 )1387(قرامكي

اشپيلبرگر شناختي آزمايشي دانشگاه  مقاله تهران 90 اي خوشه دختر
صبحي 

 )1387(قرامكي

اشپيلبرگر منظمحساسيت زدايي  آزمايشي راهنمايي خوزستان 42 اي خوشه دختر  مقاله
كاظميان مقدم و

 )1387(همكاران
خوداموزي كالمي مايكنبام ازمايشي ساراسون دبيرستان پسر تصادفي 40 شهركرد نامهپايان )1387(طاهر زاده

آموزش راهبردهاي 
 شناختي و فراشناختي

ابوالقاسمي آزمايشي دبيرستان نامه پايان همدان 56 اي خوشه دختر  )1387( خاكسار

اشپيلبرگر ذهن اگاهي آزمايشي دبيرستان  22 اي خوشه دختر
آذربايجان
 شرقي

 مقاله
بيرامي و عبدي

)1388( 

آزمايشي ساراسون تلقيح استرس دبيرستان  مقاله  كرمان 24 اي خوشه دختر
امجد حسيني و

 )1388( همكاران
مقابله با  يها مهارت

آزمايشي فيليپس  هيجان دبيرستان  مقاله اصفهان 30 اي خوشه دختر
پاشايي و 

 )1388(همكاران
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 روش درمان
ابزار مورد 
 استفاده

طرح 
 تحقيق

مقطع 
تحصيلي جنس روش 

گيري نمونه
حجم 
نمونه

جامعة 
 آماري

 منبع
  نام محقق

)انجام تحقيقسال (
مشاوره گروهي به شيوه 

 عاطفي اليس - عقالني
اسدي مقدم آزمايشي راهنمايي خوزستان 48 اي خوشه دختر  مقاله

استاديان و 
 )1388(همكاران

آزمايشي اشپيلبرگر هشياري فراگير دانشگاه هر دو  20 تصادفي
خراسان
 رضوي

نامه پايان )1387(عطايي نخعي 

آزمايشي اشپيلبرگر مطالعه يها مهارت دانشگاه هر دو  20 تصادفي
خراسان
 رضوي

نامه پايان )1387(عطايي نخعي 

آزمايشي ابوالقاسمي  مطالعه يها مهارت توران پشتي و   مقاله  كرمان  100  اي خوشه  پسر دبيرستان
 )1387( زاده كريم

آزمايشي  اشپيلبرگر  كارآزمايي حق شناس و   مقاله  فارس  60  تصادفي هر دو دبيرستان
 )1388(همكاران

آزمايشي -  رفتاري - شناختي دبيرستان مازندران 30 اي خوشه دختر  مقاله
ايزدي فرد و سپاسي

 )1388(آشتياني

ازمايشي ساراسون رفتاري - شناختي  هر دو دانشگاه  مقاله زنجان 40 اي خوشه
اميري مجد و *

 )1388(شاهمرادي

آزمايشي ساراسون رفتاري- شناختي  مقاله تهران 72 اي خوشه دختر دبيرستان
به پژوه و 

 )1388(همكاران

ابوالقاسمي عاطفي اليس - عقالني آزمايشي راهنمايي  مقاله خوزستان 180  اي خوشه  دختر
شاهنده و 

 )1389(صفرزاده
 اشپيلبرگر مقابله درمانگري

نيمه 
ازمايشي دبيرستان كردستان 40 اي خوشه دختر  مقاله

سپهريان و 
 )1389(رضايي

مشاوره گروهي به شيوه 
 عاطفي اليس - عقالني

ازمايشي ساراسون دبيرستان  مقاله زنجان 30 اي خوشه پسر
الهي فر و 

 )1389(همكاران
آزمايشي اشپيلبرگر شناخت درماني دبيرستان دختر ايخوشه 40 كردستان مقاله )1390(سپهريان 

حساسيت زدايي 
 تدريجي

آزمايشي اشپيلبرگر دبيرستان كردستان 40 اي خوشه دختر  )1390(سپهريان  مقاله

اموزش شيوه هاي مطالعه آزمايشي اشپيلبرگر دبيرستان دختر ايخوشه 40 كردستان مقاله )1390(سپهريان 
 - راهبردهاي شناختي

 رفتاري

امتحانضطراب 
 دانشجويان

)UTAS(  
يمه ن

آزمايشي دانشگاه هر دو )1390( فالح يخداني مقاله يزد 60 اي خوشه

 اشپيلبرگر حل مسئله يها مهارت
نيمه 

آزمايشي دانشگاه خوزستان 50 طبقه اي دختر  مقاله
اكبري و 

 )1390(همكاران

ابوالقاسمي هوش هيجاني نيمه 
آزمايشي راهنمايي در دسترس پسر 67 

خراسان
 رضوي

 مقاله
كارشكي و 

 )1390(همكاران

ابوالقاسمي راهبردهاي يادگيري نيمه 
آزمايشي راهنمايي در دسترس پسر 67 

خراسان
 رضوي

 مقاله
كارشكي و 

 )1390(همكاران

آزمايشي اشپيلبرگر ايمن سازي رواني دانشگاه  80 تصادفي پسر
كهكيلويه

احمدو بوير  مقاله
ماردپور و 

 )1390(همكاران

آزمايشي اشپيلبرگر حساسيت زدايي منظم دانشگاه  80 تصادفي پسر
كهكيلويه
و بويراحمد  مقاله

ماردپور و 
 )1390(همكاران

آزمايشي اشپيلبرگر تركيبي دانشگاه  80 تصادفي پسر
كهكيلويه
و بويراحمد  مقاله

ماردپور و 
 )1390(همكاران

  .به دليل پرت بودن از جمع مطالعات حذف شد*
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  ي تحقيقها يافته
درماني مورد استفاده در مطالعات گزارش شـده   يها روشنتايج فراتحليل مربوط  2در جدول 

به دست آمد كه بـر طبـق اسـتانداردهاي ارائـه شـده       0.68اندازه اثر براي كليه مطالعات . است
 اسـت و حـاكي از اثـربخش    اندازه اثر به دست آمده باالتر از متوسـط ) 1992( 1توسط كوهن

انـدازه اثـر    0.84رويكرد رفتاري با اندازه اثـر   .بودن مداخالت در زمينه اضطراب امتحان است
را بـه دسـت    0.75رويكرد شناختي انـدازه اثـر متوسـط    . بااليي را به خود اختصاص داده است

را كسب كرده است و چنين بـه نظـر    0.43رفتاري اندازه اثر  - آورده است و رويكرد شناختي
. تركيب دو رويكرد شناختي و رفتاري نتيجه چندان اثربخشي در پي نداشته اسـت كه  رسد يم

را بـه دسـت    0.49اندازه اثـر   هاست مهارترويكرد آموزش مهارت كه برگرفته از مدل نقص 
و  ماننـد شـناختي رفتـاري در ايـن تحقيـق      هـا  روشآورده است و وقتي كه اين روش با ديگر 

تركيـب شـود انـدازه اثـر آن      )2003(فراتحليلـي ارجـين   روش شناختي يـا رفتـاري در مطالعـه   
ي رفتاري مورد اسـتفاده در مطالعـات فراتحليـل حاضـر روش     ها روشدر بين . ابدي يمافزايش 

در . تن آرامي به دست آورده اسـت  اندازه اثر باالتري نسبت به درماني حساسيت زدايي منظم
ازه اثر و هشياري فراگير كمترين انـدازه  ايمن سازي رواني باالترين اند شناختي يها روشبين 

رفتـاري روش چنـد وجهـي الزاروس     - شـناختي  يهـا  روشدر . اثر را به دسـت آورده اسـت  
نشده است و به نظـر   دار معنيباالترين اندازه اثر را به خود اختصاص داده است و ذهن آگاهي 

مـورد   يهـا  روشدر  .كه ذهن آگاهي در درمان اضطراب امتحـان مـؤثر نبـوده اسـت     رسد يم
روش آموزش حل مسـئله كـارايي    رسد يمان به نظر آموز دانشاستفاده در آموزش مهارت به 

مطالعـه داشـته اسـت و در كـاهش اضـطراب امتحـان        يهـا  مهـارت باالتري نسبت به آمـوزش  
سـودمندتر   ،عمل كرده است و آموزش مهارت وقتي با روش ديگـري تركيـب شـود    تر موفق
حاصـل از مـدل    نتـايج بـه دسـت آمـده    . شود يم كه به تنهايي به كار برده زماني است تااست 

  .گزارش شده است 2اثرات تصادفي به تفصيل در جدول 
   
                                                                                                                   
1. Cohen 
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  درماني مورد استفاده در مطالعات تحقيق رويكردهاي نتايج فراتحليل مربوط به: 2جدول 

 آماره Q آماره
Z 

95 %CI  ميانگين
حد   رويكرد درماني اندازه اثر

  باال
حد 
  پايين

112.13** 6.03** 0.93  0.64  0.84** رفتاري
 6.54** 0.84  0.58  0.74**  تن آرامي
 6.43** 0.93  0.71  0.85**  حساسيت زدايي منظم

156.47** 7.13** 86  0.60  0.75**  شناختي
 3.19** 0.85  0.29  0.66**  عقالني-منطقي
 2.61** 0.74  0.13  0.49**  هشياري فراگير
 6.53** 0.87  0.62  0.78**  ايمن سازي رواني
 7.13** 0.85  0.61  0.75**  حود آموزش دهي مايكنبام

226.92** 5.05** 0.56  0.27  0.43**  شناختي ـ رفتاري
 1.52 0.62  0.09- 0.30  ذهن آگاهي
 11.35** 0.94  0.84  0.90**  چند وجهي الزاروس
 3.62** 0.67  0.24  0.49**  مقابلهيهامهارت
 5.05** 0.56  0.27  0.43**  حساسيت زدايي منظم+ايمن سازي رواني
 4.25** 0.81  0.39  0.64**  تلقيح استرس
 2.18* 0.85  0.06  0.58**  بازسازي شناختي+تن آرامي

0.60** 3.09** 0.62  0.16  0.49**  آموزش مهارت
 2.43* 0.79  0.11  0.35*  مطالعهيهامهارتآموزش
 2.06* 0.61  0.01  0.53*  آموزش حل مسئله

111.65** 2.18* 0.85  0.06 0.58**  آموزش مهارتهاي مطالعه+شناختي رفتاري
*P>0.05 و **P>0.01  

نتايج بدست آمده از استفاده شد 1براي تحليل سوگيري انتشار از آزمون رگرسيون ايگر
نشان دهنده عدم ) p،t=1.46< 0.05(و ) SE=2.03و  B=-2.98(اين آزمون عبارت است از 
 مطالعه بايد به 3120ايمن از خطاي كالسيك تعداد  Nبر طبق .سوگيري در مطالعات است

كـاهش يابـد و اثركلـي از لحـاظ آمـاري      . 05تحليل اضافه شود تا اندازه اثر كلي به آلفـاي  
ه اثـر  بـ  توان يمچون تعداد اين مطالعات زياد است  .معنادار نشود واثر مشاهده شده لغو شود

                                                                                                                   
1. .Egger's Test of the intercept 
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بر طبق آزمون اصالح بـرازش دووال و توئيـدي در   .كلي عوامل بررسي شده اطمينان داشت
مطالعه بايد به سمت راست اضافه شود تا نمودار فانل مطالعات متقارن شـود   8 مدل تصادفي

هيچ مطالعه اي بـه سـمت   .ابدي يمافزايش  0.72به  0.68 از كل كه در اين صورت اندازه اثر
انـدازه اثـر در مطالعـات مـورد      دهـد  يمـ  نشان بين گروهي Q آماره .نشده استچپ اضافه 

 شـود  يمـ  گـري  گر ميانجي تعديل بررسي داراي ناهمگني است و اندازه اثر توسط متغيرهاي
، پـژوهش روش  ،گيـري  نمونه، ابزار پژوهش، روش جامعة آماريبنابراين متغيرهاي جنس، 

گر وارد تحليـل   يرهاي تعديلبه عنوان متغ اد نمونهو مقطع تحصيلي افر درمان تعداد جلسات
  .ارائه شده است 3در جدول  دست آمده نتايج به. شدند

ي درماني به كار رفته در ها روشگر در بررسي  تعديلنتايج فراتحليل مربوط به متغيرهاي  .3جدول 
  كاهش اضطراب امتحان

 ميانگين اندازه اثر متغيرها
95  %CI 

 حدباال      حدپايين
آزمون   Zآماره 

Q 
 **85.70       جنس

  **7.11 0.86  0.64 **0.77 هر دو جنس
  **8.72 0.88  0.69 **0.80  دختر

  **7.66 0.72  0.47 **0.61  پسر

 **147.02       جامعه پژوهش
  **7.66 0.77  .0.38 **0.61 اصفهان
  **11.62 0.89  0.77 **0.84  همدان

  **4.25 0.81  0.39 **0.64  كرمان
  **5.13 0.93  0.63 **0.84  خوزستان

  **3.62 0.60  0.35 **0.49 كهكيلويه و بويراحمد
  **4.91 0.96  0.68 **0.88  كردستان

  **5.60 0.73  0.16 **0.50  خراسان رضوي
  **5.05 0.61  0.23 **0.42  فارس
  *2.06 0.61  0.01 *0.35  مازندران
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 ميانگين اندازه اثر متغيرها
95  %CI 

 حدباال      حدپايين
آزمون   Zآماره 

Q 
  **9.54 0.89  0.74 **0.83 چهارمحال و بختياري
  1.52 0.62  -0.09 0.30  آذربايجان شرقي

  **12.99 0.88  0.77 **0.83  تهران
  **3.51 0.58  0.18 **0.40  يزد
  **5.61 0.83  0.52 **0.70  زنجان

 **92.23        ابزار پژوهش

 **6.51  0.75  0.48 **0.63  ابوالقاسمي
 *1.91  0.72  -0.01 *0.42  آلپورت

 **7.27  0.81  0.57 **0.71  اسدي مقدم
 **9.54  0.87  0.71**0.80  اشپيلبرگر
 **18.07  0.95  0.91 **0.94  كتل
 **5.47  0.82  0.50 **0.70  فيليپس
 **8.97  0.86  0.68 **0.79  ساراسون

 **3.51  0.58  0.18 **0.40 اضطراب دانشجويان
 **79.73       گيري نمونهروش 

Qدرونگروهي        
  **2.76 0.77  0.07 **0.50 در دسترس

  **10.77 0.87  0.73 **0.81  اي خوشه

  **9.44 0.86  0.70 **0.80  طبقه اي

  **5.54 0.76  0.44 **0.63  تصادفي

 0.14       روش تحقيق
  **11.17 0.82  0.67 **0.75 آزمايشي

  **4.46 0.86  0.46 **0.71 نيمه آزمايشي
*P>0.05 و **P>0.01  
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ي درماني به كار رفته ها روشنتايج فراتحليل مربوط به متغيرهاي تعديل گر در بررسي : 3جدول ادامه 
  در كاهش اضطراب امتحان

 Qآزمون   Zآماره  حد باال حد پايين اندازه اثر متغيرها

 **101.02      تعداد جلسات

  **8.61 0.87  0.69 **0.80 جلسه 10

  **7.73 0.65  0.43 **0.55  جلسه12

  1.52 0.62  -0.09 0.30  جلسه5

  *2.04 0.87  0.02 *0.59  جلسه6

  **5.61 0.83  0.52 **0.70  جلسه7

  **6.99 0.85  0.61 **0.75  جلسه8

 4.57      مقطع تحصيلي نمونه
  *2.54 0.90  0.18 *0.68 راهنمايي
  **13.47 0.84  0.72 **0.79 متوسطه
  **4.94 0.77 0.41 **0.62  دانشگاه

*P>0.05 و **P>0.01  
ي انـدازه اثـر بـه    دار معنيشده است و بيانگر  دار معنيدر تمام متغيرهاي ميانجي  z آماره

مطالعـاتي كـه از نمونـه     دهنـد  يمـ نتايج به دست آمده نشان . دست آمده از اين متغيرهاست
كـه ايـن نتيجـه نشـانگر      ،انـد  آوردهباالترين انـدازه اثـر را بـه دسـت      اند كردهدختر استفاده 

در بـين جوامـع آمـاري مختلـف     . درماني بر روي دختران اسـت  يها روشبودن  تر اثربخش
كردستان باالترين اندازه اثر را به دست آورده در حـالي كـه انـدازه اثـر بـه دسـت آمـده از        

 درماني يها روش رسد يمنشده است و به نظر  دار معنيمطالعات در استان آذربايجان شرقي 
به كار رفته در كاهش اضطراب امتحان در اين استان اثر بخش نبوده اند و اضطراب امتحان 

ان اين استان مربوط به عوامل شناختي، رفتـاري يـا كمبـود مهـارت نيسـت بلكـه       آموز دانش
پرسشـنامه كتـل بـاالترين انـدازه اثـر و      . انـد كـه بايـد شناسـايي شـوند      عوامل ديگري دخيل
كـه ايـن نتيجـه از     انـد  كـرده شـجويان كمتـرين انـدازه اثـر را كسـب      پرسشنامه اضطراب دان
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در دسـترس   گيـري  نمونـه روش . دهـد  يم موفقيت پرسشنامه كتل در سنجش اضطراب خبر
كمترين اثربخشي را در مطالعات به دسـت آورده اسـت در حـالي كـه بـاالترين انـدازه اثـر        

 10مطالعـاتي كـه از   . اي اسـت  هو طبق اي خوشه گيري نمونهمربوط به مطالعات داراي روش 
 5اين در حالي اسـت كـه    اند داشتهاثر بخش ترين نتيجه را در پي  اند بردهجلسه درمان بهره 

ي درمـان  هـا  روش رسـد  يمبه نظر . را به دست نياورده است دار معنيجلسه درمان اندازه اثر 
ان اثر بخش تـر از دانشـجويان   آموز دانشمورد استفاده در كاهش اضطراب امتحان بر روي 

  .ان دبيرستان و سپس راهنمايي استآموز دانشبوده است كه باالترين اندازه اثر متعلق به 

  گيري نتيجهبحث و 
هاي مرتبط، محقق ابتـدا از طريـق سـايت     وپژوهش ها داده آوري جمعدر اين پژوهش براي 

سايت جهـاد دانشـگاهي وسـايت    وهمچنين از طريق ) مركز پايانامه هاي ايراني(ايران داك 
هاي مربوط به تحقيقات انجام شـده در ايـن    نامه پايانمگيران به جستجوي مقاالت فارسي و 

سپس در مرحله دوم از ميـان مطالعـات   . مطالعه بود 50نتيجه جستجوي اوليه. مورد پرداخت
موجــود مطالعــاتي كــه پرسشــهاي علمــي سرراســت و دقيــق مطــرح كــرده بودنــد و بــراي   

همچنين .هاي آماري صحيح استفاده كرده بودندانتخاب شدند از آزمون ها آنخگويي به پاس
وجـود   ها آنمطالعاتي كه اطالعات الزم را گزارش نكرده بودند و امكان محاسبه اندازه اثر 

شد كه پـس   آوري جمعمطالعه  45بنابراين اطالعات. نداشت از بين مطالعات حذف گرديد
اميـري مجـد و شـاهمرادي،    ( يك مطالعـه  م افزار و تحليل حساسيتاز ورود اطالعات به نر

نسبت به ساير مطالعات خيلي پرت بـود از جمـع مطالعـات حـذف شـد و تعـداد        كه) 1388
تـا   86ي هـا  سـال طي  )درصد75 (هاي انجام شده بيشتر پژوهش.مطالعه رسيد 44مطالعات به 

ي اخيـر  هـا  سـال راب امتحـان در  كه نشان دهنـده افـزايش توجـه بـه اضـط      اند شدهانجام  90
  .باشد يم

كه روش رفتاري با ميانگين انـدازه   دهد يم نتايج به دست آمده از فراتحليل حاضر نشان
، 0.59هـاي مطالعـه    ، شـناختي رفتـاري بـا آمـوزش مهـارت     0.75شناختي بـا   ، روش0.84اثر 
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به ترتيب باالترين انـدازه اثرهـا را بـه خـود      0.43رفتاري  -و شناختي 0.49 آموزش مهارت
روش رفتـاري بـاالترين موفقيـت را در درمـان      شـود  يمـ  چنانچه مشاهده. اند دادهاختصاص 

 يهـا  روشكـه از پركـاربردترين    اضطراب امتحان داشـته اسـت و حساسـيت زدايـي مـنظم     
انسته است بهتـرين نتيجـه را در درمـان اضـطراب     تو 0.85رفتاري است با ميانگين اندازه اثر 

بعد از روش رفتاري موفقيت  0.75با ميانگين اندازه اثر  روش شناختي. امتحان به دست دهد
سازي رواني بـا   شناختي ايمن يها روشبااليي در درمان اضطراب امتحان نشان داد و از بين 

موفقيت خـويش را در   0.75دازه اثر دهي مايكنبام با ان و سپس خود آموزش 0.78اندازه اثر 
كـه موفقيــت   دهــد يمـ  نتيجـه مطالعــه حاضـر نشــان  . درمـان اضـطراب امتحــان نشـان دادنــد   

ــاني    يهــا روش ــرا روش درم ــاري اســت زي آمــوزش مهــارت بيشــتر از روش شــناختي رفت
كمترين اندازه اثر را در اين مطالعه بـه دسـت آورد امـا زمـاني كـه      )0.43(  رفتاري-شناختي

 موفقيت اين روش به ميـزان  شود يم هاي شناختي رفتاري با آموزش مهارت تركيب تمهار
به  اندازه اثر دهد يم نشان درماني مورد بررسي يها روشدر  Qآماره . ابدي يمافزايش  0.58

گـر   تعـديل داراي نـاهمگني اسـت و انـدازه اثـر توسـط متغيرهـاي       دست آمده از مطالعـات  
، ابـزار پـژوهش، روش   جامعـة آمـاري  بنـابر ايـن متغيرهـاي جـنس،      شـود  يمـ  گـري  ميانجي
بـه عنـوان    و مقطـع تحصـيلي افـراد نمونـه    درمـان   روش تحقيق، تعداد جلسات ،گيري نمونه

بين گروهـي در متغيرهـاي جـنس، جامعـه      Qآماره  .گر وارد تحليل شدند تعديلمتغيرهاي 
ي نقـش ايـن   دار معنـي بيـانگر  و تعـداد جلسـات    گيـري  نمونهپژوهش، ابزار پژوهش، روش 

  .متغيرها در ناهمگني است
بـه دسـت    0.68اندازه اثر كل براي مداخالت درماني در زمينه كاهش اضطراب امتحان 

 و ارجـين ) 1994(، گـامبلس )1988(، همبـري )1980(آمده است كه با تحقيقـات ديتوماسـو  
-شناختي، ي، شناختيرفتار رويكردچنانچه مشاهده شد اندازه اثر سه . همسو است) 2003(

 ،0.84بـه ترتيـب   رفتـاري و آمـوزش مهـارت    -آموزش مهارت و تركيب شـناختي  ،رفتاري
داراي  تنهـا رويكـرد رفتـاري   است كه با توجه بـه معيـار كـوهن     0.58 و 0.49، 0.43 ،0.75

رفتـاري و آمـوزش مهـارت     -است و رويكرد شناختي و تركيـب شـناختي  اندازه اثر بااليي 
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از متوسط هستند كه اين نتيجه با تحقيق  تر نييپاداراي اندازه اثر متوسط و دو رويكرد ديگر 
، 0.36رفتاري  -، شناختي0.63 ، شناختي0.80اندازه اثر رويكرد رفتاري كه ) 2003( ارجين

بـه دسـت    را 0.72رفتـاري و آمـوزش مهـارت     -و تركيب شناختي 0.42 ها مهارتآموزش 
با اندازه اثـر   شناختي ـ رفتاري و بيشترين  0.84ش رفتاري با اندازه اثر رو .آورد همسو است

با توجه به نتيجه به دست آمده . دنرا در درمان اضطراب امتحان داركمترين اثر بخشي  0.43
رويكـرد رفتـاري در درمـان اضـطراب امتحـان اثـر        رسـد  يماز اين مطالعه فراتحليلي به نظر 
نكه تعداد مطالعات شناختي و تركيبي در اين تحقيق بيشـتر از  بخشي بيشتري داشته است با آ

ي درماني رفتـاري نشـان دهنـده    ها روشرفتاري است اما نتايج به دست آمده از بكارگيري 
ي درمـاني را در كـاهش   هـا  روشاست و اين نتيجه اهميت اين  ها روشاثربخشي بيشتر اين 
  .دهد يم مورد توجه و نظر قرار اضطراب امتحان
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 منابع
اثر بخشـي روش درمـاني آمـوزش    ). 1383.(ابوالقاسمي،ع؛ مهرابي زاده،م؛ نجاريان،ب؛ و شكركن،ح

ان مبـتال بـه اضـطراب    آمـوز  دانـش ايمن سازي در مقابل تنيدگي و حساسيت زدايي مـنظم در  
 .21- 3، )1(8مجله روانشناسي،  .امتحان

ي گروهـي بـه شـيوه     مشـاوره اثـر بخشـي   ). 1388.( استاديان،م؛ سوداني، م؛ و مهرابـي زاده هنرمنـد، م  
ان دختر پايه سـوم  آموز دانشعاطفي اليس بر كاهش اضطراب امتحان و عزت نفس  - عقالني

 .18- 1، )2(1مجله مطالعات آموزش و يادگيري دانشگاه شيراز، . مقطع راهنمايي شهر بهبهان

ان آمـوز  دانـش نقش مشـاوره گروهـي در كـاهش اضـطراب امتحـان      ). 1374. ( ودشكي، عاعتمادي ت
كارشناسـي ارشـد، دانشـگاه عالمـه      نامـه  پايـان . دختر مقطع راهنمايي تحصيلي شـهر اصـفهان  

 .طباطبائي

ي حـل مسـئله در اضـطراب    هـا  مهـارت تـأثير آمـوزش   ). 1390.(اكبري، م؛ شقاقي، ف؛ و بهروزيان، م
 .74- 67 ،)29(8روانشناسان ايراني، : مجله روان شناسي تحولي. نامتحان دانشجويا

اثر بخشي مشاوره گروهي به روش عقالنـي عـاطفي   ). 1389.(الهي فر، ح؛ شفيع آبادي، ع؛ و قمري، م
 .20- 9، )5(2فصلنامه علوم رفتاري، . اليس بر كاهش اضطراب امتحان

مقايسـه اثـر بخشـي شـيوه گـروه      ). 1384.(ر. اميري، ب؛ قنبري هاشـم آبـادي، ب؛ و آقامحمـديان، ح   
ي مطالعـه و روش تلفيقـي بـر كـاهش اضـطراب      ها مهارترفتاري، آموزش  - درماني شناختي

 .72- 55، )2(6مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي، . امتحان

ان رفتـاري در كـاهش اضـطراب امتحـ     - تأثير درمان شناختي). 1388.( اميري مجد، م؛ و شاهمرادي، ا
 .64- 53 ،)1(1فصلنامه علوم رفتاري، . دانشجويان

ــا آمــوزش  - اثــر بخشــي درمــان شــناختي ). 1389.( ايــزدي فــرد، ر؛ و سپاســي آشــتياني، م  رفتــاري ب
- 23، )1(4فصلنامه علـوم رفتـاري،   . ي حل مسئله در كاهش عاليم اضطراب امتحانها مهارت

27. 

عـاطفي الـيس و آرام سـازي بـر      - اثربخشي درمان چندوجهي الزاروس، عقالنـي ). 1381.(بيابانگرد، ا
 .42- 36 ،)3( 8مجله انديشه و رفتار، . انآموز دانشكاهش اضطراب امتحان 

 - تـأثير آمـوزش راهبردهـاي شـناختي    ). 1388.(ع؛ غبـاري، ب؛ و فـوالدي، ف  . به پژوه، ا؛ بشـارت، م 
مجلـه روانشناسـي و علـوم    . ان دختر دبيرسـتاني آموز دانشراب امتحان رفتاري بر كاهش اضط

 .21- 3، )39(1تربيتي، 
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عـاطفي الـيس و آرام سـازي بـر      - اثربخشي درمان چندوجهي الزاروس، عقالنـي ). 1381.(بيابانگرد، ا
 .42- 36 ،)3( 8مجله انديشه و رفتار، . انآموز دانشكاهش اضطراب امتحان 

مقايسه اثر بخشي شناخت درماني، خودآموزش دهي و حساسـيت زدايـي مـنظم    . )1378. ( بيابانگرد، ا
 .دكتري، دانشگاه عالمه طباطبائي نامه پايان. بر كاهش اضطراب امتحان

در  هـا  جانيهي مقابله با ها مهارتتأثير آموزش ). 1388.( پاشايي، ز؛ پورابراهيم، ت؛ و خوش كنش، ا
فصـلنامه روانشناسـي كـاربردي،    . ان دبيرسـتاني اضطراب امتحـان و عملكـرد تحصـيلي دختـر    

3)12( ،7 -20. 

در كـاهش  ) SIT(بررسـي اثـر بخشـي تلقـيح اسـترس     ). 1388.( حسيني، ا؛ زهراكار، ك؛ و امينـي، ن 
پژوهشـنامه تربيتـي دانشـگاه آزاد    . ان مقطع دبيرسـتان شـهر زرنـد   آموز دانشاضطراب امتحان 

 .76- 51، 20اسالمي واحد بجنورد، 

كارآزمايي كاهش اضـطراب امتحـان در   ). 1388.(ج؛ و رحمن ستايش، ز. ح؛ بهره دار، محق شناس، 
- 63، )1(15انشناسي باليني ايران، .مجله روانپزشكي و ر. گروهي از نوجوانان پيش دانشگاهي

69. 

بررسي اثربخشي راهبردهاي شناختي و فراشناختي بـر كـاهش اضـطراب امتحـان     ). 1387.(خاكسار، م
. دختر رشته تجربي پيش دانشگاهي ناحيه يك آموزش و پرورش شـهر همـدان   انآموز دانش
  .كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائي نامه پايان

  .انتشارات رشد: تهران.مباني نظري وعملي پژوهش در علوم انساني واجتماعي).1389(دالور،ع 
مقايسه اثربخشي شناخت درماني، حساسيت زدايـي تـدريجي و آمـوزش شـيوه     ). 1390.(سپهريان، ف

ان آمـوز  دانـش هاي صحيح مطالعه در كاهش اضطراب امتحان و افـزايش پيشـرفت تحصـيلي    
 .99- 80، )23(6ي نوين روان شناختي، ها پژوهشفصلنامه . دختر

اب امتحان و تأثير مقابله درمـانگري بـر كـاهش    ميزان شيوع اضطر). 1389.(سپهريان، ف؛ و رضايي، ز
مجله برنامه ريزي درسي . ان دختر دبيرستانيآموز دانشميزان آن و افزايش عملكرد تحصيلي 

  .80- 65 ،25دانش و پژوهش در علوم تربيتي دانشگاه آزاد خوراسگان، 
انتشـارات  : تهـران ). ت نـو ويراسـ (هـا  روشو  هـا  هينظر :تغير رفتار و رفتار درماني). 1389. ( ا. سيف، ع

 .آگاه

مـريم پـوراميني،    احمـد جاللـي، آريـو روحـاني و    ( .شـناختي  - درمـان رفتـاري  ). 1384. (سيموس، ج
 انتشارات پودا: تهران). مترجمان
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بررسي اثربخشي درمان عقالني عاطفي اليس بر كاهش اضطراب ). 1389.(شاهنده، م؛ و صفرزاده، س
 .315- 310، )108(28مجله دانشكده پزشكي اصفهان، . امتحان

بررسـي  (. 1387.( صبحي قرامكي، ن؛ رسولزاده طباطبائي، ك؛ آزاد فـالح، پ؛ و فتحـي آشـتياني، ع   
ي مطالعــه در درمـان دانشــجويان مبـتال بــه   هـا  مهــارتاثربخشـي شـناخت درمــاني و آمـوزش    

 .66- 43، )1(3فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبريز، . اضطراب امتحان

بررسي اثربخشي گروه درماني مبتني بر روش شناختي هوشياري فراگيـر  ). 1387. (عطايي نخعي، آسيه
. ي مطالعـه در كـاهش اضـطراب امتحـان و اضـطراب پنهـان دانشـجويان       ها مهارتبا آموزش 

 .كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد نامه پايان

تـأثير آمـوزش مطالعـه اثـربخش بـر كـاهش ميـزان        ). 1387.(غالمي توران پشتي، م؛ و كريم زاده، ص
- 119، )3(3انديشه هاي تازه در علـوم تربيتـي،   . ان پسر سال سومآموز دانشاضطراب امتحان 

132.  
راهبردهــاي مطالعــه و يــادگيري دانشــجويان دانشــگاه علــوم ). 1390.(صــاحب الزمــاني، م؛ زيــرك، آ

مجلـه آمـوزش در علـوم پزشـكي،     . حـان پزشكي اصفهان و ارتباط آن با سـطح اضـطراب امت  
11)1(، 58 -68. 

بررسي تأثير روش خودآموزي كالمي مايكنبام بر كـاهش اضـطراب   ). 1387.(طاهرزاده قهفرخي، س
كارشناسـي ارشـد    نامـه  پايـان . ان دبيرستانهاي پسرانه شهرستان شـهركرد آموز دانشامتحان در 

 .دانشگاه عالمه طباطبائي

فتـاري بـر كـاهش     - تأثير آموزش راهبردهاي شـناختي ). 1390.( ع. ح؛ و حيدري، غ.فالح يخداني، م
مجله مركـز مطالعـات و توسـعه    . اضطراب امتحان دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد

 .32- 25، )6(1آموزش علوم پزشكي يزد، 

قايسـه اثـر بخشـي آمـوزش هـوش      م). 1390.( ح. كارشكي، ح؛ امين يزدي، ا؛ و اختراعـي طوسـي، غ  
پژوهش نامه مبـاني  . انآموز دانشهيجاني و راهبردهاي يادگيري در كاهش اضطراب امتحان 

 .118 - 105، )2(1تعليم و تربيت، 

بررسي اثربخشي روش حساسـيت  ). 1387.( كاظميان مقدم، ك؛ مهرابي زاده هنرمند، م؛ و سوداني، م
ان آمـوز  دانـش د تحصيلي با كنترل ترتيـب تولـد در   زدايي منظم بر اضطراب امتحان و عملكر
 )3(4انديشـه هـاي نـوين تربيتـي دانشـگاه الزهـرا،       . دختر پايه سوم مقطع راهنمايي شهر بهبهان

55 -78.  
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بررسي ارتباط اضطراب امتحـان بـا عملكـرد    ). 1385.(ج.م؛ و سليماني، م.لشكري پور، ك؛ بخشاني،ن
 .259- 253، )4(8مجله طبيب شرق. شهر زاهدان ان مقطع راهنماييآموز دانشتحصيلي در 

ي ايمـن  هـا  روشميزان اثر بخشي ). 1390.( ر؛ جهانبخش گنجه، س؛ و حسيني نيك، س. ماردپور، ع
ســازي روانــي و حساســيت زدايــي مــنظم و روش تركيبــي بــر اضــطراب امتحــان و عملكــرد  

، )1(1ي علوم شناختي و رفتـاري،  ها پژوهشمجله . تحصيلي و خودكارآمدي دانشجويان پسر
59 -72. 

ي كنـار آمـدن   ها مهارتبررسي اثر بخشي شناخت درماني به روش آموزش ). 1384.( منتظر الظهور، ا
 .50- 47، 27فصلنامه آموزه،  .بر ميزان اضطراب امتحان

ظم بررسي اثربخشي روش حساسيت زدايي مـن ). 1386.( مهرابي زاده هنرمند، م؛ و كاظميان مقدم، ك
  .34- 23، )5( 2روانشناسي كاربردي، . بر اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي

بررسـي ميـزان همـه گيـر     ). 1379.(مهرابي زاده هنرمند،م؛ ابوالقاسمي، ع؛ نجاريان،ب ؛ و شكركن، ح
مجلـه علـوم تربيتـي و    . شناسي اضطراب امتحان و رابطه خودكارآمدي با توجه به متغير هوش

 .72- 55، )2و 1(7شهيد چمران اهواز،دانشگاه  روانشناسي

ــق، ل ــدي مطل ــناختي  ).1384. ( وحي ــهاي ش ــأثير آموزش ــاهش اضــطراب امتحــان    - ت ــر ك ــاري ب رفت
كارشناسـي ارشـد، دانشـگاه     نامـه  پايـان . ي شهر تهـران ها رستانيدبان دختر پايه اول آموز دانش
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