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  چکیده
 -هدف فراتحلیل حاضر بررسی میزان اثربخشی مداخالت شـناختی  :هدف

پـژوهش مـورد    23 :روشبود. ایران رفتاري بر کاهش اضطراب امتحان در 

هـا بـا کـاربرد    شناختی، فراتحلیـل شـدند. گـردآوري داده   قبول از نظر روش

صـورت دسـتی   ام شـد. انـدازه اثـر هـر پـژوهش بـه      انجـ  تحلیل محتـوا سیاهه 

هـاي   نشانه رفتاري براي -اندازه اثر مداخالت شناختی :ها یافتهمحاسبه شد. 

) و هماهنگ با جدول کـوهن، بـاال بـود.    p≥001/0( 66/2اضطراب امتحان، 

رفتاري، درمانی مناسب بـراي اضـطراب    -مداخالت شناختی :گیرينتیجه

  امتحان است.  

    رفتاري؛ اضطراب امتحان -هاي شناختی ؛ درمانفراتحلیل :کلیدواژه

 ] 22/1/1390؛ پذیرش مقاله: 29/9/1389دریافت مقاله: [

  Abstract 
Objectives: The aim of the Current meta-analysis was to 

determine the effectiveness of cognitive-behavior treatments 

in reducing test anxiety.  Method: Totally 23 studies with 

accepted methodology were selected and meta-analysis 

was done on them. The data were gathered using meta-

analysis check list. The effect size of each study was 

calculated separately. Results: The study findings 

showed that the rate of effect size of cognitive-behavior 

treatment on reducing test anxiety was 2.66 (p≤0.001) 

which according to Cohen’s table was high. Conclusion: 

Cognitive-behavior interventions are suitable treatments 

for test anxiety. 
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  مقدمه
احتمال بروز واکنش هیجانی، هنگام ارزیابی عملکرد فـرد  
وجود دارد. در هر مرحله از ارزیابی، اگـر فـرد احسـاس کنـد     
آمادگی الزم را ندارد، یا به توانایی خود شک داشته باشد، یـا  

تواند بهترین عملکرد خود را ارایه نماید،  حتی تصور کند نمی
 ،عکـس صـبی خواهـد داشـت. بـه    احساس نـاراحتی و فشـار ع  

با مواردي ماننـد   ،اطمینان به آمادگی و توانایی عملکرد خوب
اعتماد به نفس، غرور و احسـاس خودکارآمـدي همـراه اسـت     

). اضـطراب  2008شـاهی و نجمـی،   شناس، علی(موسوي، حق
به نوعی اضطراب یـا هـراس اجتمـاعی خـاص اشـاره       1امتحان

کنـد و   هـایش دچـار تردیـد مـی     دارد که فرد را درباره توانایی
هاي مستلزم ارزیابی و  پیامد آن کاهش توان مقابله در موقعیت

، 2بنابراین حل مسئله (ماننـد موقعیـت امتحـان) اسـت (پرسـونز     
 )1994، 4پزشکی آمریکـا انجمن روان( DSM-IV3). در 2008

طـور  بـه  ،هـاي انجمـن روانپزشـکی آمریکـا     بنـدي و سایر طبقه
اشـاره نشـده اسـت، ولـی      5وزشـگاهی مشخص به اضطراب آم

طــور گســترده مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت،  اضــطراب بــه
توان اضطراب آموزشگاهی و اضطراب امتحان  که میطوري به

ــارلو  ــرد (پاس ــتنباط ک ــا اس ــز6را از آنه ــل 8، اون7، هینت ، 9و گاب
). تغییــر در فشــار خــون و میــزان ضــربان قلــب، ضــعف، 1999

خــوردن ســاعات خــواب و هــمســرگیجه، آشــفتگی معــده، بــه
از  10آرامش، تغییر در میل به غذا و ترشـح هورمـون آدرنـالین   

). 1994 ،12و بـرن  11هاي اضطراب امتحـان اسـت (بـارون   نشانه
تـوان در یـک    عوامل مؤثر در ایجـاد اضـطراب امتحـان را مـی    

نفس پایین، بندي کلی به سه دسته عوامل شخصیتی (عزتطبقه
ضطراب عمـومی، خودکارآمـدي پـایین،    منبع کنترل بیرونی، ا

ــه  مهــارت شــده)، هــاي نامناســب مطالعــه و درمانــدگی آموخت
هاي دشوار، انتظارهاي نابجاي ها و امتحانآموزشگاهی (درس
هـاي زمـانی، محـیط نامناسـب امتحـان، نـور        معلم، محدودیت

نامناسب و وجود عوامل مزاحم مانند سروصـدا) و خـانوادگی   
ازحد پدر و مادر، تنبیه ي، انتظارات بیشهاي فرزندپرور (شیوه

ــرزنش ــویق و س ــردن و تش ــادي  ک ــعیت اقتص ــردن و وض  -نک
؛ 1999و نجاریـان،   اجتماعی پایین) تقسـیم کـرد (ابوالقاسـمی    

). میزان شیوع اضطراب امتحان در دانشجویان و 2004بشارت، 
درصــد (ســرگلزایی، ثمــري و  10-20آمــوزان ایرانــی، دانــش

تجربــه آن در دختـــران بــیش از پســـران    ) و2003کیخــانی،  
) گزارش شده است. رویکردهاي رفتاري، 2002(ابوالقاسمی، 

و  14هاي مطالعه و آموزش مهارت 13رفتاري -شناختی، شناختی
کـار رفتـه اسـت    در درمان اضـطراب امتحـان بـه    15دادنامتحان
 -). در رویکرد شـناختی 1996 ،18و گرینبرگ 17ي، امر16(بک

شـود بیـاموزد تفکرهـا و تصـورهاي      د کمک مـی رفتاري به فر
طـور عینـی ارزیـابی    خود در مورد رخدادهاي ناخوشایند را به

کرده، به آزمون بگذارد. به سـخنی دیگـر، آنهـا را بـا شـواهد      
هاي شناختی خود را تصحیح کنـد،  عینی محک بزند، تحریف

تري دربـاره خـود، جهـان و آینـده     سازگارانه شناخت جدید و
ــه هــاي ناکارآمــد را کــاهش دهــد   واره ورد و طــرحدســت آ ب

، بنـا بـر   20زدایی مـنظم ). در روش حساسیت2005 ،19(سیموس
هایی که با اضطراب مغایر  سازي تقابلی، ابتدا پاسخاصل شرطی

شـود در   شوند. سپس از فـرد خواسـته مـی    هستند، شناسایی می
 هاي مغایر را از خـود بـروز   زا، این پاسخهاي اضطراب موقعیت

هـاي مطالعـه، در معنـاي     ). آموزش مهـارت 1998دهد (سیف، 
شود ها، فنون و هنرهایی گفته میاي از روشکلی، به مجموعه

). درمـان  2000انجامـد (شـجري،   که بـه بـازدهی بیشـتري مـی    
ینـدهاي  آعنوان یک نظریه شناختی، به فربه 21هیجانی -منطقی

کننـده  تعیـین درونی فرد اشـاره دارد و آنهـا را از عوامـل مهـم     
مـدت  داند. این درمان رویکردي کوتـاه  کارکرد شخصیت می
جلسـه مشـکالت عـاطفی را بـه بیمـار       10است که در یک تـا  

شناسانده، براي پاالیش بیشتر و تمرین فلسفه منطقی زندگی به 
ــاري مــی  ). 2008، 23و نورکــاس 22رســاند (پروچســکا بیمــار ی

عالمی، جنتـی،  ؛ محمودي 2001هاي بسیاري (ربیعی،  پژوهش
؛ بیابـــانگرد، 2002، جعفـــر يو  گرجـــی شـــروفی، حیـــدري

؛ 2004و شـکرکن،   زاده، نجاریـان ابوالقاسمی، محرابی1؛2003
آبــادي و آقامحمــدیان، ؛ امیــري، هاشــم2005مطلــق، وحیــدي

هنرمنــد، کیــامرثی و درتــاج، زاده؛ ابوالقاســمی، محرابــی2005
؛ 2008و سـودانی،  هنرمنـد  زادهمقدم، محرابـی ؛ کاظمیان2006

_______________________________________ 
1- test anxiety  2- Persones 
3- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4thed.) 
4- American Psychiatric Association 
5- school anxiety  6- Passarello  
7- Hintze   8- Owen 
9- Gable   10- Adrenaline 
11- Baron   12- Byrne 
13- cognitive-behavioral 14- study-skills training 
15- test-taking training 16- Beck   
17- Emery   18- Greenberg  
19- Simos 
20- systematic desensitization 
21- rational emotive therapy 22- Prochska 
23- Norkras 
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؛ 2009پژوه، بشارت، غباري و فـوالدي،  ؛ به2008چشم، چراغ
نخعـی،  ؛ عطایی2009هنرمند، زادهاستادیان، سودانی و محرابی

) 2010؛ سـروش،  2010غـروي،  آبـادي و مـدرس  قنبري هاشم
رفتاري را بـر کـاهش اضـطراب     -مداخالت شناختی بخشیاثر

) و بیابـانگرد  2010نده (امتحان گزارش کردند. در بررسی شاه
رفتــاري بــر  -هــاي شــناختی درمــان) ES( 1) انــدازه اثــر2002(

، کمتر از 2کاهش اضطراب امتحان، هماهنگ با جدول کوهن
میزان تأثیر  4) در فراتحلیلی2003( 3متوسط گزارش شد. ارجن

اضــطراب امتحــان را در حــد متوســط  مــداخالت بــر کــاهش 
و  63/0شــــناختی  ،80/0) گـــزارش کــــرد؛ رفتــــاري  65/0(

ــناختی ــاري  -ش ــریس 36/0رفت ــري (ه ــل دیگ و  5. در فراتحلی
) میزان تـأثیر مـداخالت بـر کـاهش اضـطراب      1987، 6منینگ
) و از میــان 98/0، هماهنــگ بــا جــدول کــوهن، بــاال (امتحــان

) 87/0زدایی منظم داراي بیشترین تـأثیر ( مداخالت، حساسیت
، رفتـاري،  هاي مشـاوره گروهـی  گزارش شد. در مقایسه روش

ــاري در کــاهش اضــطراب امتحــان   -شــناختی و شــناختی رفت
 -) تـأثیر درمـان شـناختی   2010زاده، (زارعی، شیخی و خواجه

  ها بود. رفتاري باالتر از سایر درمان
هاي مربـوط بـه   هاي موجود در یافته خوانی با توجه به ناهم

در کـاهش اضـطراب   شـناختی   روانمیزان اثربخشی مداخالت 
نظــر انجــام یــک فراتحلیــل در ایــن زمینــه مناســب بــه امتحــان،

رسد. بنابراین پژوهش حاضر با کـاربرد روش فراتحلیـل در    می
گویی به این پرسش اسـت کـه اثربخشـی مـداخالت     پی پاسخ
قدر  هرفتاري بر کاهش اضطراب امتحان در کشور چ -شناختی

 است.
  

  روش 
هایی هشها و پژو نامهپایان فراتحلیل حاضر، جامعه آماري

 مداخلـه در زمینـه   ،1380-89 ،سـال گذشـته   10بودند کـه در  
 .بـود  انجـام شـده  رفتاري اضطراب امتحان در ایـران   -شناختی

  هـاي کارشناسـی   نامـه وجو عبارت بودنـد از: پایـان  منابع جست
هـاي  ها)، مجلـه ارشد و دکتري (با مراجعه به کتابخانه دانشگاه

تربیتی، بانـک منـابع   لومپژوهشی حوزه روانشناسی و ع -علمی
ــران. واژه    ــناد ایـ ــز اسـ ــگاهی و مرکـ ــاد دانشـ ــاتی جهـ اطالعـ

 »رفتـاري  -درمان شناختی«و  »اضطراب امتحان«وجو نیز  جست
داشـتند،   را گنجـی درون هـاي مـالك منبع که  23بود. در کل 

ــدند؛   ــل ش ــژوهش،   -1وارد فراتحلی ــوع پ ــانموض ــاي درم  ه

ضطراب امتحـان باشـد؛   رفتاري ا -شناختی شناختی، رفتاري یا
نظـــر شـــرایط الزم از  -3باشـــد؛  حجـــم نمونـــه مناســـب -2

  ها، روش پژوهش، جامعه، نمونـه و روش  شناسی (فرضیه روش
گیـري و روایـی و پایـایی آنهـا، روش     گیري، ابزار اندازهنمونه

  بودن محاسبات آماري) را داشته باشد؛تحلیل آماري و درست
م شــده، مــوردي و  انجــا وهــیصــورت گربــهبررســی  -4 

  باشد.  7آزمایشیطرح پژوهش،  -5آزمودنی نباشد؛  تک
 نظــر تحلیــل محتــوا (ازهــا، ســیاهه بــراي گــردآوري داده

د: عنـوان،  ها بو مؤلفه این شامل کار رفت، کهبه شناختی)روش
 ،بزارهـا ، اهـا  رضـیه ف ،سـال اجـرا  پژوهشگر، کامل  هايویژگی

، حجـم نمونـه و سـطح    جامعـه آمـاري  ، ابزارها پایاییروایی و 
مورد قبول. محاسبات بر پایه مراحل فراتحلیل کوهن  معناداري

)؛ در این روش فراتحلیـل  2006انجام شد (پاشریفی و شریفی، 
چهار گام اصلی عبارت است از: شناسـایی، انتخـاب، انتـزاع و    

صورت دستی محاسبه تجزیه و تحلیل. اندازه اثر هر بررسی، به
ــ   ــر، تفـ ــدازه اثـ ــد. انـ ــارشـ ــبه اوت معیـ ــان  محاسـ ــده میـ شـ

، 9و یارنولـد  8هاي آزمایش و کنترل است (گریم گروه میانگین
هاي ) و براي محاسبه آن باید نسبت تفاوت میانگین نمره1995

هـا  کـل نمـره   10گروه آزمایش و کنترل بر واریـانس مشـترك   
  محاسبه شود. 

هـاي  ترتیـب بـا فرمـول   اندازه اثـر و واریـانس مشـترك بـه    
Es=XE-XC/Sp و (NE+NC-2) /SP2=SE2(NE-1)+SC2(NC-1) 

 محاسبه شد.
  
  هایافته

ــه ویژگـــی ــیفی و یافتـ ــاي توصـ ــژوهشهـ ــاي هـــاي پـ هـ
ارایه  2و  1هاي جدولترتیب در کننده در فراتحلیل به شرکت

ها، فرضـیه صـفر رد شـده، ولـی      شده است؛ در تمامی پژوهش
بـود،  ها متفـاوت   توانایی رد فرض صفر در هر یک از پژوهش

کـم  ها دسـت توان گفت فرض صفر در تمام بررسی می اگرچه
 (مشـترك)  شدهواریانس ادغامرد شده است.  001/0در سطح 

آمـده   3جـدول  هـا در  ها و انـدازه اثـر آن   یک از پژوهش هر
 1است.

_______________________________________ 
1- effect size  2- Cohen 
3- Ergen   4- meta-analysis 
5- Haris   6- Manning  
7- experimental  8- Grim  
9- Yarnold  10- pooled variance 
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  کننده در فراتحلیلهاي شرکتهاي پژوهشیافته -2جدول 

 پژوهش
 معناداري سطح آماره آزمون کنترل آزمایش

 معیار)میانگین (انحراف معیار)میانگین (انحراف
1 9 )96/4( 85/0 )57/3( - 001/0 
2 42/15 )92/4( 85/0 )57/3( - 001/0 
3 57/12 )31/4( 85/0 )57/3( - 001/0 
4 86/8 )36/4( 3/1 )35/2( 35/8t=  001/0 
5 47/28 )93/3( 68/3 )15/7( - 05/0 
6 52/23 )14/6( 68/3 )15/7( - 05/0 
7 83/18)53/6( 68/3 )15/7( - 05/0 
8 12/44 )65/7( 68 )94/5( - 001/0 
9 94/44 )09/9( 68 )94/5( - 001/0 

10 8/31 )52/3(  47 )44/2(  - 001/0 
11 13/32 )44/2(  47 )44/2(  - 001/0 
12 66/25 )47/15(  37/46 )77/4(  - 003/0 
13 2/26 )23/9(  37/46 )77/4(  - 001/0 
14 42/35 )34/3(  08/52 )23/3(  - 001/0 
15 58/41 )20/7(  08/52 )23/3(  - 001/0 
16 24/33 )39/7( 48/72 )38/3( 33/368F=  0001/0 
17 21/12 )58/7(  57/18 )76/4(  4/15t=  001/0 
18 05/10 )94/1( 44/21 )44/4( 08/69F=  01/0 
19 95/55 )48/21( 100/33 )50/21( 68/47F= 0001/0 
20 50/28 )07/9( 35 )25/14( 64/64F= 001/0 
21 5/10 )541/2( 58/15 )370/3( 294/10t= 001/0 
22 5/48 )9/5( 07/57 )1/6( 405/101F= 001/0 
23 01/32 )80/12( 52/38 )64/15( 824/4F= 02/0 

  

 رهاي مورد نظ اندازه اثر حاصل از اعمال متغیر آزمایشی در پژوهش -3جدول

 رياسطح معناد Z اندازه اثر واریانس مشترك پژوهش

1 33/4 88/1 090/3 001/0 
2 29/4 39/3 090/3 001/0 
3 68/10 09/1 090/3 001/0 
4 50/3 16/2 090/3 001/0 
5 71/5 34/4 645/1 05/0 
6 64/6 98/2 645/1 05/0 
7 62/38 39/0 645/1 05/0 
8 84/6 49/3 090/3 001/0 
9 67/7 74/2 090/3 001/0 

10 02/3 03/5 090/3 001/0 
11 43/2 11/6 090/3 001/0 
12 44/11 81/1 881/1 003/0 
13 34/7 74/2 090/3 001/0 
14 45/2 08/6 090/3 001/0 
15 57/5 88/1 090/3 001/0 
16  74/5 83/6 719/3 0001/0 
17 56/6 98/0 090/3 001/0 
18 37/3 37/3 326/2 01/0 
19 48/21 06/2 719/3 0001/0 
20 42/5 19/1 090/3 001/0 
21 98/2 7/1 090/3 001/0 
22 6 42/1 090/3 001/0 
23  29/14 45/0  054/2 02/0 

  001/0  -  66/2  میانگین
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  بحث 
آمـده از  دسـت هـاي بـه  کـردن یافتـه  پارچهفراتحلیل با یک

تري از میزان اثر متغیرهـا  هاي گوناگون، دیدگاه جامعپژوهش
هاي دهد. به بیان دیگر با در کنار هم قراردادن یافته دست میبه
هاي گونـاگون، افـراد مختلـف مـورد     آمده از پژوهشدستبه

هایی در جوامعی مانند جامعه  گیرند. چنین یافته ر میبررسی قرا
تـر اسـت، زیـرا ایـن     مـا، کـه گونـاگونی بیشـتري دارنـد، مهـم      

  .هاي بیشتري به همراه دارد گوناگونی، تفاوت
آمـــده از فراتحلیـــل حاضـــر نشـــان داد دســـتیافتـــه بـــه 

شناختی براي کـاهش اضـطراب امتحـان     -هاي رفتاري مداخله
ا جدول کـوهن، تـأثیر بسـیار بـاالیی دارد     در ایران، هماهنگ ب

)66/2ES=    هـاي پیشـین    ). این یافته تأییـدي بـر یافتـه پـژوهش
بیابـانگرد،   ؛2002عالمی و همکاران، محمودي؛ 2001(ربیعی، 

؛ 2005مطلـق،  ؛ وحیـدي 2004؛ ابوالقاسمی و همکاران، 2003
ــاران،   ــري و همک ــاران،  2005امی ــمی و همک ؛ 2006؛ ابوالقاس

پژوه و ؛ به2008چشم، ؛ چراغ2008مقدم و همکاران، کاظمیان
نخعـی و  ؛ عطایی2009؛ استادیان و همکاران، 2009همکاران، 
) 2010؛ زارعـی و همکـاران،   2010؛ سروش، 2010همکاران، 
بیابـانگرد  ) و 2010هـاي شـاهنده (   خـوان بـا پـژوهش   ولی ناهم

هاي خارجی، یافته پـژوهش حاضـر،   . از پژوهش) است2003(
) و 1987ماهنـــگ بـــا یافتـــه پـــژوهش هـــریس و منینـــگ (ه

  ) است.2003ناهماهنگ با یافته پژوهش ارجن (
تـوان گفـت   آمـده مـی  دسـت با توجه به میزان اندازه اثر به

آمـوزان و  رفتاري براي کمـک بـه دانـش    -مداخالت شناختی
  دانشجویان ایرانی بسیار مفید خواهد بود. 

یـران، بیشـترین میـزان    شـده در ا پژوهش انجـام  23از میان 
) 2008مقدم و همکـاران ( ) به پژوهش کاظمیان8/6اندازه اثر (

کـار بـرده   زدایـی مـنظم را بـه   مربوط بود، که روش حساسـیت 
) نیــز 1987بودنــد. ایــن یافتــه بــا فراتحلیــل هــریس و منینــگ (

زدایــی مــنظم، بــا هــدف هماهنــگ اســت. در روش حساســیت
شناختی، اضطراب و تنش  شناختی وهاي زیست قراردادن جنبه
  یابد. کاهش می

نبود یک بانک اطالعاتی منسجم و مـنظم در کشـور، کـه    
هـاي گونـاگون در    نامـه ها و پایانمانع سهولت دستیابی به مقاله

هاي پژوهش حاضر بـود.  شود، از محدودیتسراسر کشور می
هاي آتی، الگوهاي درمـانی دیگـر   شود در پژوهش پیشنهاد می
ررسی قـرار گیـرد، تـا بتـوان در فراتحلیـل دیگـري،       نیز مورد ب

چنین  الگوهاي درمانی گوناگون را با یکدیگر مقایسه کرد. هم

هـاي  هاي مشـابه روي جمعیـت  شود تکرار موضوع پیشنهاد می
گوناگون، مورد استقبال قرار گیرد، تا با در دست داشتن و در 

بتوان دید هاي بیشتري از یک جامعه،  کنار هم قرار دادن نمونه
  دست آورد.بهتري نسبت به واقعیت جامعه به

حمایـت مـالی از پـژوهش و    بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، [
   .]تعارض منافع وجود نداشته است
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