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  چکیده
 آموزاندانش که است هاییاضطراب ترینشایع از یکی ریاضی اضطراب

 واسطۀ به عملکردشان و شوندمی روروبه آن با خود لتحصی دوران در
 توسط متنوعی درمانهاي روش گیرد.می قرارتأثیر  تحت آن

 هدف شود.می گرفته کار به ریاضی اضطراب کاهش براي پژوهشگران
هاي روشتأثیر  زمینه در گرفته انجامهاي پژوهش بررسی پژوهش این

 جامعه .است آموزاندانش یاضیر اضطراب کاهش بر آموزشی و درمانی
 درباره دسترس در و شده انجامهاي مطالعه کل حاضر پژوهش آماري

 براي .است ریاضی اضطراب بر درمانی و آموزشیهاي مداخله اثربخشی
 مطالعه 55 تعداد 99 تا 85هاي سال زمانی فاصله در فراتحلیل انجام

 مطالعات برخی اینکه به توجه با شد. تحلیل وارد مطالعه 28و  شناسایی
 فرایند در بار چندین، بودند کرده استفاده مداخله یا متغیر چندین از

 به پژوهش کل از اثر اندازه 33 نهایت در که شدند بررسی فراتحلیل
 تحلیل نتایج گرفت. قرار تحلیل مورد CMA2 افزارنرم با و مدآ دست
 کلی طبقه بر درمانی و آموزشی مداخالت اثر اندازه میزان که داد نشان

 آماري لحاظ از که بود -58/1 و -41/1 ترتیب به ریاضی اضطراب
 داشت اظهار توانمی آمده دست به اثرهاي اندازه اساس بر بود. معنادار
 بسیار اثربخشی کوهن مالك اساس بر درمانی و آموزشی مداخالت که

 براي نیدرما مداخالت از استفاده و داشته ریاضی اضطراب بر باالیی
 بر جنسیت گرتعدیل متغیرتأثیر  جهت .است ترمؤثر ریاضی اضطراب
 داد نشان نتایج. شد استفاده رگرسیونی فرا مدل یک از ریاضی اضطراب

 مطالعه این همچنین .است ضعیف جنسیت کنندگی تعدیل نقش که
 اضطراب بهبود در مختلفهاي مداخله از استفاده براي هاییتوصیه
   است.کرده  بیان ریاضی

  
  کلیديهاي واژه

  درمانی مداخله آموزشی، مداخله ریاضی، اضطراب
 
 

Abstract 
Math anxiety is one of the most common anxiety 
types that students face during their studies and their 
performance is affected by it. Various treatment 
methods are used by researchers to reduce math anxi-
ety. The purpose of this research is to examine the 
researches conducted in the field of the effect of ther-
apeutic and educational methods on reducing stu-
dents' math anxiety. The statistical population of the 
current research is all the available studies about the 
effectiveness of educational and therapeutic interven-
tions on math anxiety. To perform meta-analysis 
between 1985 and 1999, 55 studies were identified, 
28 studies were included in the analysis. Due to the 
fact that some studies used several variables or inter-
ventions, they were examined several times in the 
meta-analysis process. In the end, 33 effect sizes 
were obtained from the entire research. and analyzed 
with CMA2 software. The results of the analysis 
showed that the effect size of educational and thera-
peutic interventions on the general category of math 
anxiety was -1.41 and -1.58 respectively, which was 
statistically significant. Based on the size of the ob-
tained effects, it can be stated that educational and 
therapeutic interventions based on Cohen's criterion 
have a very high effectiveness on math anxiety, and 
the use of therapeutic interventions for math anxiety 
is more effective. A meta-regression model was used 
to influence the moderating variable of gender on 
math anxiety. The results showed that the moderating 
role of gender is weak. Also, this study has given 
recommendations for using different interventions to 
improve math anxiety.  
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  مقدمه
 مقاطع در که است ضروري و مهم درس یک ریاضی
 یادگیري و شودمی داده آموزش مدارس در تحصیلی مختلف

 به شده شناخته مهمهاي اولویت از یکی عنوان به آن
 بهترین عنوان به تواندمی درس این در موفقیت که طوري
 آینده در فرد مالیهاي موفقیت براي کننده بینیپیش ابزار
، اما )2008 ،1لوکی آرافه، دارگو، (استدي، شود وبمحس
 به آموزاندانش عالقه که دهدمی نشان مطالعات نتایج

 فرد و )2010 ،2کارازل (تزار،است  ضعیف ریاضی یادگیري
 اضطراب دچار ریاضی امتحان و تمرین حل خواندن، هنگام
 کندمی تجربه را بیقراري و تنش احساس وشود می

 اضطراب گفت توانمی ).1972 ،3سوین و (ریچاردسون
 بیشتر در ارقام و اعداد با شدن روبرو شرایط در 4ریاضی
  .)1385 عبادي، و باغملک (کریمی کندمی ظهور افراد

 طی در ریاضی اضطراب بروز ها،پژوهش نتایج با مطابق
 اواخر یا اواسط در آن اوج نقطه و ابتدایی چهارمهاي سال
 ریاضی اضطراب ).2011 ،5(بالزر است دبیرستانهاي سال
 از کننده ناراحتۀ تجرب هاسال پایه بر اغلب آموزاندانش
 در منفی تجارب مدرسه دوران در آنان شود.می بنا ریاضی
 و اعداد زمینه در که اطالعاتی و اندداشته ریاضی یادگیري
 شودمی منجر ریاضی فهم در مشکل به دارند، ارقام

  ).2010 (یارمحمدي،
 درس در آموزاندانش مناسب عملکرد براي امروزه
 مانند عاطفی مسائل به عقلیهاي توانایی کنار در ریاضی
 توجه ریاضی درس به نسبت آموزاندانش انگیزه و اضطراب

 )2005( 6اورت و بارنت اسمیت، اسمول، شود.میاي هویژ
 اضطراب دادن رخ در زیادي عوامل که کنندمیتأکید 
 از نفرت به توانمی آنها جمله از که دارندتأثیر  ریاضی
 ریاضی، ضعیفهاي مهارت پایین، نفس به اعتماد مدرسه،
 از ریاضی فهماندن براي معلم گیريسخت و معلم نگرش
 مانتزیکوپولوس، ،پاتریک کرد. اشاره مشق و تمرین طریق

                                                
1. Steedly, K., Dragoo, K., Arafeh, S., & Luke, S. D. 
2. Tezer, M., & Karasel, N.   
3. Richardson, F. C., & Suinn, R. M.  
4. Mathematical Anxiety 
5. Blazer  
6. Smoll, F L., Smith, R E., Barnett, N P, & Everett, J. 

J. 

 اصلی عامل که است معتقد )،2008( 7فرنچ ساماراپوگاوان،
 کرد جستجو آموزشهاي روش در باید را ریاضی اضطراب

 شیوه با آنها در تدریس که ریاضیهاي کالس« گوید:می او
 اینکه مگر رود،نمی بین از ریاضی اضطراب است، سنتی
 در را دهیخودنظمهاي فعالیت و مسئله حل پردازش معلمان
 مورد در زیاديهاي پژوهش .»گیرند کار به ریاضی آموزش
 خودتنظیمی افزایش و ریاضی اضطراب کاهشهاي رراهکا
 ابعاد بر آنها از برخی که است گرفته صورت آموزاندانش

 به مقاله این در که دهستن متمرکز مسئله حل و شناختی
   شود.می پرداخته آنها از برخی

 دو آموزاندانش در ریاضی اضطراب مشکل حل براي
 و یسندگاننو توجه مورد درمانی) و (آموزشی رویکرد
هاي روشتأثیر  آموزشی رویکرد در است. بوده محققان
 ، خصوصی مشارکتی، ساو، (جیگ جمله از تدریس مختلف
 با بازي اي،چندرسانه طنزمحور، الکترونیکی محتواي
 است شده بررسی تربیتی علوم گروه محققان توسط ریاضی)

 از درمانی مختلفهاي رویکردتأثیر  درمانی، رویکرد در و
 بازسازي منظم، زداییحساسیت شناختی، (رفتاردرمانی قبیل

 محققان توسط درمانی)تعهد و اسنادي بازآموزي شناختی،
 پژوهش، این در و است شده بررسی یشناسروان گروه
 اضطراب بر رویکردها از کدام هرتأثیر  تا شودمی تالش
 بهتريتأثیر  رویکرد کدام که شود تحلیل و بررسی ریاضی
   تند.داش

 نسبتاً هاي هزینه کشوري تحقیقات سازمان طرفی، از
 چنانچه که کندمی پرداخت هاپژوهش انجام براي باالیی
 فرض شده اتالف باید را هزینه این نگیرد قرار استفاده مورد
 مختفهاي روشتأثیر  از بخواهیم چنانچه بنابراین؛ کرد

 باید، شویم آگاه ریاضی اضطراب بهبود بر درمانی و آموزشی
 گیرينتیجه یک به تا کنیم ادغام و چهریکپا را اطالعات

 پرکاربرد ترکیبیهاي پژوهش انواع از یکی یابیم. دست کلی
   .است فراتحلیل قدرتمند، و

 که است آماريهاي روش ازاي همجموع فراتحلیل،
 و آزمایشیهاي پژوهش از حاصل تناقض حل براي

 موضوع یک با ارتباط در و مستقل طور به که همبستگی
  رود.می کار به گرفته انجام واحد

                                                
7 . Patrick, H., Mantzicopoulos, P., Samarapunga-

van, A., & French, B. F.  
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 مشترك مقیاس یک به را مختلف نتایج فراتحلیل
هاي ویژگی بین رابطه آماريهاي روش با و کندمی تبدیل

 (دیوایت دهدمی قرار بررسی مورد را هایافته و مطالعات
 تحقیق پیشینه مرور با طرفی از )1992 ،1رودس و بریکس

 زمینه در فراتحلیل نوع از پژوهش کمی تعداد که ریافتیمد
  دارد.د وجو ریاضی اضطراب

 و فراتحلیل روش بر مبتنی تحقیق یک انجام بنابراین
 ریاضی اضطراب زمینه در کلی گیرينتیجه یک کسب

 مطرح سوال این به پاسخ آن در که داشت خواهد ضرورت
 زدایییتحساس مانند درمانی مداخالت آیا که گرددمی

 اضطراب بر بهتريتأثیر  غیره و درمانی شناخت منظم،
 تدریس روش مانند آموزشی مداخالت یا دارد ریاضی

  غیره)؟ و همتایان خصوصی، (اکتشافی،
 مدرسان و درمانگران از بسیاري براي موضوع این

 این شدن روشن با که دارد قرار ابهام ازاي ههال در ریاضی
 از گروه این بهاي هعمد خدمت توانیممی موضوع
 دچار ریاضی درس عنوان از همیشه که آموزاندانش

هاي متغیر کشف. اشیمب داشته، شوندمی نگرانی و اضطراب
 و مهم نیز گذاردمیتأثیر  ریاضی اضطراب بر که گرتعدیل
 تا است آن بر حاضر پژوهش اساس همین براست.  اساسی
 حوزه در شده انجام مختلفهاي مداخله بررسی ضمن

 میزان آنها، از هریک اثر اندازه تعیین و ریاضی اضطراب
 گرتعدیل متغیرهاي و کند تعیین را آنها کلی اثربخشی
  .کند تبیین و کشف را هامداخله در تأثیرگذار احتمالی

  
  

                                                
1. Dewitt-Brinks & Rhodos 

  روش
 کوهن، تعریف اساس براست  فراتحلیل پژوهش این روش

هاي هشپژو نتایج که است آماري روش یک فراتحلیل
 ادغام کند،می آزمون را مشابههاي فرضیه که مستقل
 تمام دربارة گیرينتیجه براي استنباطی آمار از و نمایدمی
 کمی ترکیب که روش این .کندمی استفاده پژوهش نتایج
 کردن خالصه براي قوي رویکردي است، شده گذارينام

  ).1988 (کوهن، شودمی محسوب پژوهش نتایج
 از تحلیل و تجزیه واحدهاي داده فراتحلیل، روش در
 جامعه اساس همین بر آزمودنی از نه شودمی حاصل مطالعه
 در و شده انجام مطالعات کلیۀ حاضر پژوهش آماري

 و آموزشی درمانی، مداخالت اثربخشی خصوص در دسترس
هاي سال زمانی فاصله در ریاضی اضطراب بر یشناختروان

  . ودب بررسی قابل زیر سطح سه در کهاست  99 تا 85
 و ارشد کارشناسی درمقطع دانشجوییهاي نامه پایان )1
 بودند دسترسی قابل کشور معتبرهاي دانشگاه در کهي دکتر

 تهران، دانشگاه شامل تهران شهرهاي دانشگاهعبارتند از: 
 دانشگاه مدرس، تربیت دانشگاه طباطبایی، عالمه دانشگاه
 و بهزیستی معلو دانشگاه الزهرا، دانشگاه بهشتی، شهید
 علوم واحد آزاد دانشگاه کرج، خوارزمی دانشگاه بخشی،توان

 ازجمله کشور بزرگهاي دانشگاه سایر نیز و تحقیقات
 دانشگاه اردبیلی، محقق دانشگاه مشهد، فردوسی دانشگاه
 .غیره و گیالن دانشگاه اهواز، چمران شهید دانشگاه تبریز،
 در علمی عتبرمهاي سایت در که پژوهشی مقاالت )2

 اطالعات پایگاه از: ندعبارت هاپایگاه این .بودند دسترس
 بانک و نور مجالت تخصصی پایگاه دانشگاهی، جهاد علمی

  .ایران نشریات اطالعات

  خروج و ورودهاي مالك .1 جدول
  خروجهاي مالك  ورودهاي مالك

 1399 تا 1385هاي سال بین یافته انتشار مقاالت .1
 و مداخالت اثربخشی بررسی به که هاییپژوهش و مقاالت .2

 .اندپرداخته ریاضی اضطراب بر آموزشی و درمانیهاي روش
 گزارش را اثر زهاندا محاسبۀ براي الزم اطالعات که هاییپژوهش .3

 .اندداده
 دسترسی قابل هاکتابخانه و اینترنت طریق از که هاییپژوهش .4

 .بودند
  .بودند یافته انجام يدکتر و ارشد مقطع در که هاییپژوهش .5

 براي الزم اطالعات که هاییپژوهش .1
  .اندنکرده گزارش را اثر اندازه محاسبۀ
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 دقیق انتخاب منظور به خروج: و ورودهاي مالك
 از فراتحلیل،هاي ویژگی داراي و معتبر مرتبط،هاي پژوهش
 و ورودهاي مالك مجموعه یک اولیههاي پژوهش میان

 آمده 1 جدول در هامالك این .شودمی گرفته نظر در خروج
  .است

  فراتحلیلفهرست  .2 جدول
 عنوان  پژوهشگران شماره

 زمینه به وابسته شناختی سبک با آموزاندانش ریاضی اضطراب کاهش بر مسئله حل آموزش اثربخشی  )1392( همکاران و ایمانی  1
  دبیرستانی آموزاندانش ریاضی اضطراب بر فرزندپروريهاي سبک و سایه درهاي آموزشتأثیر   )1396( شکیبایی  2

 علوم آموزاندانش بین در سازيمدل و آمار درس در ریاضی اضطراب و ریاضی خودکارآمدي بر ساو جیگ تدریس روش اثربخشی  )1396( عبدلی زاده، تقی  3
 متوسطه دوم دوره انسانی

 ریاضی درس عملکرد و نگرش اضطراب بر سنتی و ساو جیگ تدریس روش اثربخشی  )1390( همکاران و سلیمانی  4
  ریاضی در تحصیلی پیشرفت و نگرش اضطراب، بر مشارکتی یادگیري اثر  )1395( همکاران حسینی حاج  5
  آموزاندانش پرخاشگري و ریاضی اضطراب بر شناختی رفتاردرمانی مدل از يتأثیر  )1397( امیري بازرگان،  6
 ریاضی درس به نگرش و اضطراب پیشرفت، بر شناختی خودآموزي و همتایان خصوصی آموزش اثربخشی مقایسۀ  )1391( موسوي  78
 ابتدایی پنجم آموزاندانش ریاضی اضطراب و انگیزش بر زمحورالکترونیکیطن محتواي بر مبتنی تدریستأثیر  بررسی  )1397( همکاران نژاد، رستمی  9
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 اهواز شهر
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  ابتدایی آموزاندانش در ریاضی اضطراب و پیشرفت برنگرش، شناخت فرا آموزش اثربخشی  )1394( فوالدپنجه  18
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  ابتدایی آموزاندانش ریاضی عملکرد و ریاضی اضطراب کاهش بر اسنادي آموزي باز و مسئله حل روش آموزشتأثیر  )1390( پور حاجی  20

 ریاضی بامشکالت آموزاندانش ریاضی اضطراب و پیشرفت بر فعال حافظه آموزشتأثیر   )1391( اصغري  21
 ریاضی اضطراب کاهش آنبر اثربخشی میزان وبررسی آموزانودانش والذین سازي دلگرم آموزشتأثیر  )1396( علیزاده خواجوند،  22
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 در متوسطه اول پایه آموزاندانش در ریاضی اضطراب و ریاضی خودکارآمدي ریاضی، نگرش بر مشارکتی یادگیري روش اثربخشی  )1392( خضري  26
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 از پژوهش این در گیري:نمونه روش و آماري نمونه
 در اساس همین بر گردید. استفاده هدفمند گیرينمونه روش
 مشخصهاي هواژکلید از استفاده با محقق پژوهش، این
 زمینه این در معتبرهاي پژوهش کلیۀ بررسی به شده،

 پژوهشی چنانچه ورودهاي مالك اساس بر و پرداخت
 پژوهش 28 انتها در شد. انتخاب ،داشت را الزم شرایط
 هاپژوهش این از هرکدام اینکه به توجه با و گردید انتخاب
 گزارش اثر اندازه 33 تعداد بودند، کرده آزمون را یهفرض چند
  شد.

 سه به توانمی را اطالعات اطالعات: گردآوري ابزار
 :کرد بنديطبقه دسته
 مشخصات دربرگیرندة که شناختیکتاب اطالعات .1

  .است اثر کامل عنوان و انتشار سال مجله، نام محققان،
 و وعموض دربرگیرندة که شناختی روش اطالعات .2
 و جامعه بین،پیش مالك، متغیرهاي تحقیق،هاي فرضیه
 تحقیق، طرح تحقیق، روش گیري،نمونه روش آماري، نمونه

 غیره و آنها اعتبار و پایایی مقادیر و گیرياندازه ابزارهاي
 .است

 شامل اثر اندازه محاسبۀ براي الزم اطالعات .3
 آزمون، آمارة مقدار تعداد، استاندارد، انحراف و هامیانگین

 .است معناداري سطح همبستگی،
 در تا گردید بنديگروه و تکمیل هاداده روال، همین بر
 .قرارگیرد استفاده مورد بعدي مراحل

 اطالعات پژوهش این در تحلیل: و تجزیه روش
 .گردید تحلیل CMA2 افزارنرم از استفاده با شده گردآوري

 افزارنرم تریناملک و ترینتخصصی کامپیوتري برنامه این
 تحلیل قدرت از واست  فراتحلیل و ترکیبی مطالعات براي
 و پیوسته ارزشی، دو قبیل از مختلف طبقات با هاییداده

 و تجزیه جهت ترتیب بدین .است برخوردار همبستگی
 نمودار مداخله، هر تفکیک به اثر اندازه از هاپژوهش تحلیل
 اثرات مدل دو با کیبیتر اثر اندازه حساسیت، تحلیل قیفی،
 استفاده تخریب، از امن آماره ،I مجذور تصادفی، و ثابت
 .گردید

  
  هایافته
 خروج، و ورودهاي مالك اعمال با شد گفته که طور همان

 این از هرکدام .گردید فراتحلیل فرآیند وارد مطالعه 33

 تأثیرهاي بررسی به مقاله و نامهپایان قالب در مطالعات
   بود. پرداخته ریاضی اضطراب بر ختلفم مداخالت

 
 به شده انجامهاي پژوهش فراوانی و درصد .3 جدول

  شده استفاده مداخالت انواع تفکیک
  درصد  فراوانی  مداخله نوع

  36  12  آموزشی مداخله
  63  21  درمانی مداخله
  100  33  جمع

  
 12 ،شودمی مشاهده 3 جدول در که گونه همان
 درمانی مداخله از پژوهش 21 و زشیآمو مداخله از پژوهش
  اند.کرده استفاده
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 فقط، شودمی مشاهده 1 شماره نمودار در که طور همان

 واست  تربزرگ یک از شانس نسبت میزان مطالعه پنج در
 آنجا از واست  ترکوچک یک از مطالعه هشت و بیست در
 ترکوچک )odd ratio( شانس نسبت میزان چقدر هر که
 لذااست؛  مداخله فرایند بیشتر اثربخشی دهنده ننشا باشد
 واقعمؤثر  مداخله فرایند مطالعه 28 در که گیریممی نتیجه
 است. نبودهمؤثر  مداخله فرایند مطالعه 5 در و است شده

 بر ثابت و تصادفی مدل ترکیبی اثرهاي اندازه 4 جدول
 دهد.می نشان حساسیت تحلیل از پیش را ریاضی اضطراب

 مداخالت اثربخشی ترکیبی اثر اندازه که دهدمی نشان جنتای
 معادل ثابت مدل در ریاضی اضطراب بر درمانی و آموزشی

 نشان کهاست  05/0 معادل تصادفی مدل دراست  41/0
  ).p>0001/0( است معنادار آماري لحاظ از مدل دهدمی

 شد. استفاده ثابت و تصادفی اثرات مدل از فراتحلیل در
 مجموعه یک است الزم فراتحلیل پایانی مدل نتعیی براي
 گرتعدیل متغیرهاي وجود از تا پذیرد انجام ناهمگنی تحلیل
 اثرهاي اندازه میان در که صورتی در کرد. حاصل اطمینان
 وجود از ناشی که داد احتمال توانمیه شود، دید ناهمگنی
 به تصادفی مدل صورت این در .است گرتعدیلهاي متغیر
 کشف منظور به و شودمی شناخته نهایی مدل انعنو

   گردد.می انجام هاتحلیل برخی گرتعدیل متغیرهاي
 وجود ناهمگنی تشخیص براي که هاییروش جمله از
 کرد اشاره I مجذور و Q عدديهاي شاخص توانمی دارد
 استفاده عدديهاي شاخص از ناهمگنی تشخیص براي که
 .گرددمی

 اثرهاي اندازه ناهمگنی به مربوط اطالعات ،5 جدول
 اساس بر را ریاضی اضطراب بر آموزشی و درمانی مداخالت

  دهیم.می نشان شاخص دو

 
 ، p>01/0( آزمون از حاصل نتایج به توجه با

48/737=Q( بر مبنی صفر فرض درصد 99 اطمینان با 
 ییدأت ناهمگنی فرض و شودمی رد مطالعات همگنی

 دهنده نشان Q شاخص بودن عنادارم طرفی از. شودمی
 اما است. اولیههاي پژوهش اثرهاي اندازه در ناهمگنی وجود
 اثرهاي اندازه تعداد افزایش به شاخص این که آنجا از

 آزمون این توان اثر اندازه تعداد افزایش با و بوده حساس
 است دیگري شاخص I مجذور، رودمی باال همگنی رد براي
 I ضریب گیرد.می قرار استفاده مورد نظورم همین به که

 دهدمی نشان که است درصد صد تا صفر از مقداري داراي
 آنها ناهمگنی به مطالعات کل تغییرات از درصد 96 حدودا
  شود.می مربوط

 توانمی لیهاوهاي پژوهش جامعۀ در اساس همین بر
 و آموزشی مداخلۀ گروه دو در را شده انجام مداخالت
 مداخله که هنگامی مثال براي کرد. بنديدسته درمانی
 خصوصی (مشارکتی، تدریس روش نوع از ریاضی اضطراب

 که هنگامی. شد گرفته نظر در آموزشی مداخله،، بود غیره) و
 فتاري،ر-(شناختی یشناختهاي رواندرمان نوع از مداخله
 گرفته نظر در درمانی مداخله، بود، غیره) و گروهی مشاوره
 و مداخالت از دسته هر اثربخشی ادامه در ترتیب بدین. شد
 شده مشاهده ناهمگنی میزان بر بنديدسته این تأثیر نیز
  .گرفت قرار بررسی مورد

 میانگین که هستند مطلب این بیانگر آماري محاسبات

 ریاضی اضطراب بر اثر اندازه .4 جدول
  Z-value P-value  باال حد  پایین حد  اثر اندازه  اثر اندازه تعداد  مدل
  0001/0  - 58/9  49/0  34/0  41/0  33  ثابت

  0001/0  - 94/5  14/0  02/0  05/0  33  تصادفی

 مداخله دو اثرهاي اندازه در ناهمگنیهاي آماره .5 جدول
  ریاضی اضطراب بر درمانی) -(آموزشی

 I مجذور P  آزادي درجه Q مقدار
48/737  32  0001/0  67/95  

 تصادفی مدل زا استفاده با ریاضی اضطراب بر آموزشی و درمانی مداخالت اثربخشی .6 جدول
  Z-value P  باال حد  پایین حد 2I  اثر اندازه   تعداد    

 اضطراب
  ریاضی

  000/0  - 53/3  - 63/0  - 19/2  13/95  - 41/1  13  آموزشی
  000/0  - 42/4  - 88/0  - 29/2  05/96  - 58/1  20  درمانی
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 ترتیب به درمانی مداخالت و آموزشی مداخالت اثر اندازه
 اندازه میزان که آنجا از است. شده محاسبه -58/1 و -41/1
 دهنده نشان باشد تربزرگ چقدر هر )Hedges’g( اثر

 دو هرکه  گیریممی نتیجهاست،  مداخله بیشتر اثربخشی
 اما بودندمؤثر  ریاضی اضطراب کاهش در مداخله
 ورهمشا رفتاري،-(شناختی شامل که درمانیهاي مداخله

 شاخص مقدار همچنین. داشتند بهتريتأثیر  غیره) و گروهی
2I و 95 ترتیب به درمانی و آموزشی مداخالت تفکیک به 

 ناهمگونی از حاصل نتایج به توجه با. آمد دست به 96
 است این بر سعی فراتحلیل مفروضات تصدیق و مطالعات

 تعدیل متغیر از ناهمگنی این کردن مشخص راستاي در که

 واریانس تعیین به بتوان طریق این از تا شود استفاده دهکنن
  شود.ه پرداخت مطالعات بین

 ریاضی اضطراب بر جنسیت گرتعدیل متغیرتأثیر  جهت
 در که افرادي. شد استفاده فرارگرسیونی مدل یک از

 و یک کد با بودند کرده استفاده دختر جنسیت از پژوهش
 استفاده جنسیت دو ره از که هاییپژوهش و دو کد با پسر

  شدند. گذارينام سه کد با، بودند کرده
 نقش پساست  کمی شیب داراي نمودار

 جدول به ادامه در .است ضعیف جنسیت کنندگیتعدیل
  پردازیم.می )7 (جدول رگرسیون

  

  

  حساسیت ازتحلیل بعد اولیههاي پژوهش اثرهاي اندازه قیفی نمودار .1 شکل
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 اختیار در فرارگرسیون خروجی در که جدولی ترینمهم
 اینکه به توجه با .است 8 جدول، دهدمی قرار ما
)05/0<p(  ،تأثیر  ریاضی اضطراب بر جنسیت پساست

 اثرهاي اندازه در که واریانس از درصدي چه اینکه اما .دارد
 با کنیم تبیین توانیممی جنسیت از استفاده با دارد وجود
 739 از است تبیین قابل واریانس آنالیز جدول از ادهاستف
  است. مدل به مربوط واحد 77 واحد

 �� = ������QTOTAL               
=10.�� = �����  

  
 اثرهاي اندازه در که گروهی بین واریانس از درصد 10

  است. تبیین قابل جنسیت وسیله به داشت وجود
 سوگیري بررسی راتحلیلف در اصلی مباحث از یکی
 از مسئله، این از آگاهی براي فراتحلیل در است. انتشار
 نمودار حساسیت تحلیل شود.می استفاده حساسیت تحلیل
  .است انجام قابل» تخریب از امن« آماري شاخص و قیفی

 را اولیه اثرهاي اندازه قیفی نمودارهاي 1هاي شکل
 اندازه حذف با دهند.می نشان حساسیت تحلیل از بعد

 گردید حاصل 1 شکل اثر اندازه ،بزرگ و نامتعارف اثرهاي
  .دارد متقارن حالت که
  

  بحث و گیرينتیجه
 درمانی مداخالت اثربخشی فراتحلیل حاضر، پژوهش هدف

 این دیگر عبارت به بود. ریاضی اضطراب بر آموزشی و
 مداخالت از یک هرتأثیر  که بود آن دنبال به پژوهش

و  کند تعیین را ریاضی اضطراب بر انیدرم- اموزشی
 نشان نتایج .کند بررسیرا  احتمالی کنندة تعدیل متغیرهاي

 بر درمانی و آموزشی مداخالت اثر اندازه مقدار که داد
 همین بر و بود باال کوهن معیار اساس بر ریاضی اضطراب
 در درمانی)- (آموزشی مداخالت که گفت توانمی اساس
 قبولی قابل و مناسب اثربخشی ریاضی اضطراب بهبود
 کدام تأثیر آیا که است این مهم سوال اما است. داشته
 جنسیت است؟ بیشتر درمانی)- (آموزشی مداخالت از دسته
 بینیپیش را ریاضی اضطراب واریانس از درصد چند
 مداخالت تأثیر که دریافتیم ترکامل بررسی با کند؟می

 آموزشی مداخالت یرتأث از بیش ریاضی اضطراب بر درمانی
 و اسپک فراتحلیل نتایج با همسو نوعی به یافته این. است

-شناختی مداخالت دریافتند کهاست  )2007( همکاران
 کلی، طور به .مؤثر است اضطرابیهاي نشانه بر رفتاري
 و تریناثربخش وجز رفتاري،- شناختی رویکردهاي امروزه

 به ؛ندشومی محسوب درمانی رویکردهاي معتبرترین
 حمایت دارايهاي درمان فهرست آخرین که طوري
 فنون و رفتاري- شناختی فنون ةسیطر تحت تجربی،
 ترجمۀ ؛2002 وترال، (فیرس دارند قرار سنتی رفتاري

که  دریافتند )1992( 1لنت لوپزو. )1388 فیروزبخت،
 نهم کالس آموزاندانش ریاضی خودکارآمديهاي باور
 عملکرد و فیزیولوژیکی- هیجانی برانگیختگیتأثیر  تحت
 اضطراب بین داد نشان )1999( 2بورکین و دارند قرار قبلی

 مهرابی است. دارد وجود رابطه آمدي خودکار و ریاضی
 در )1379( شکرکن و نجاریان ابولقاسمی، هنرمند، زاده

 بین هوش، متغیر کنترل با که دریافتند خود مطالعه
 کارآمدي، وخود رونید مهار جایگاه با امتحان اضطراب
 در همچنین دارد. وجود معناداري منفی همبستگی
 ریاضی اضطراب با ارتباط در مختلفهاي پژوهش

                                                
1. Lopez, F. G., & Lent, R. W.  
2. Bourquin 

 رگرسیون جدول .7 جدول
 z  باال حد  پایین حد  استاندارد خطاي  اينقطه برآورد  

  83/8  14/1  72/0  10/0  93/0  شیب
  -95/11  -29/2  -19/3  22/0  -74/2  مبدا از عرض
          25/7  تاو مجذور

 واریانس آنالیز .8 جدول
  Q df  p-value  

  001/0  1  98/77  مدل
  001/0  31  8/661  ماندهباقی
  001/0  32  8/739  کل
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 تواندمی هریک که است شده مطرح متعدديهاي متغیر
 از بعضی .دباش داشته ریاضی اضطراب بر گرتعدیل نقش
 و (خسروي شخصیتی خصوصیات از: عبارتند متغیرها این

هاي روش و تمرکز توجه، آمادگی، فقدان )1387 بیگدلی،
 ارزشیابی و هوش عمومی، اضطراب نادرست، مطالعۀ
 (عسگري، ریاضی نگرش )1381 (بیابانگرد، شناختی،

 فتح (نوري، پنداريخودکارآمد و هدفی گیريجهت )1393
   .)1389 پرند، آبادي،

 در موجود ناهمگنی تفسیر فراتحلیل، اهداف از یکی
 در .است احتمالی کننده تعدیل متغیرهاي کشف و جامعه
 بررسی و اولیه حساسیت تحلیل از پس حاضر پژوهش
 که داد نشان 2I جمله از ناهمگنی شاخص انتشار، سوگیري

 کنیممی رد را مطالعات همگنی فرض درصد 95 احتمال با
 از ؛ بنابراینهستند ناهمگن اثرهاي اندازه که پذیریممی و

 اینجا در که مهم سوال کردیم. استفاده فیتصاد الگوي
 این تا اثر اندازه دلیل چه به که است این است مطرح
 نتایج فلمخت مطالعات دلیل چه به است؟ متفاوت اندازه

 دارد وجود که هاییفرضیه از یکی آورد؟می بار بهمتفاوت 
 اضطراب بر درمانی و آموزشی مداخالتتأثیر  که است این

. دارد بستگی مطالعه مورد آموزاندانش تجنسی به ریاضی
 نتایج و شد استفاده فرارگرسیونی مطالعه یک دلیل این به

 اضطراب واریانس از درصد ده جنسیت که داد نشان
 بنابرایناست.  ضعیف بسیار که کندمی بینیپیش را ریاضی
 ریاضی، اضطراب کاهش بر دیگرمؤثر  عوامل بررسی
 مورد بایستمی بعدي یقاتتحق در که است مهمی موضوع
 متغیر عنوان به توانندمی که مهمی عوامل .گیرد قرار توجه
 از عبارت باشند داشتهتأثیر  ریاضی اضطراب بر گرتعدیل
 و خودتنظیمیهاي فرایند نفس، عزت خودکارآمدي، سطح
 مختلف مطالعات پژوهش، این در که نجاآ از واست  غیره
 با پراکندگی این تبیین، اندپرداخته متفاوتی موضوعات به

  بود. مواجه مشکل
 به دوش باعثکه  منسجم اطالعاتی بانک یککمبود 

 داشته دسترسی مختلفهاي نامهپایان و مقاالت به راحتی
 پایان در. بود حاضر پژوهش اساسی محدویت از باشیم
 متغیر ارتباط بعدي،هاي پژوهش در شودمی پیشنهاد
 گیرد قرار بررسی مورد دیگرهاي رمتغی با ریاضی اضطراب

 و تجزیه و مقایسه مورد فعلی پژوهش با آنها نتایج و
 اثربخشی اینکه به توجه با همچنین گیرد. قرار تحلیل
 که شودمی توصیه ،است بیشتر درمانیهاي مداخله
 استفادهان توأم و مکمل صورت به مختلفهاي مداخله
 .شوند

  
   منابع
 پیشرفت بر فعال حافظه آموزش تاثیر ).1391( فاطمه اصغري،
 ریاضی. مشکالت با انآموزدانش ریاضی اضطراب و

 گرایش ی،شناسروان دانشکده ارشد. کارشناسی نامهپایان
  مرکز تهران دانشگاه استثنایی. کودکان

 بر مسئله حل راهبردهاي تاثیر بررسی ).1393( سهیال امیري،
 ششم پایه دختر انآموزدانش ریاضی اضطراب کاهش
 درجه دریافت جهت نامهپایان .قزوین شهرستان ابتدایی

 عالمه دانشگاه ابتدایی. آموزش ارشد کارشناسی
 طباطبایی
 – شناختی گروهی مشاوره تاثیر ).1392( فرامرز آسنجرانی،
 ریاضی خودپنداره و ریاضی اضطراب بر رفتاري
 اراك. شهر متوسطه مقطع اول پایه پسر انآموزدانش
 مشاوره ارشد کارشناسی درجه دریافت جهت نامهپایان
 طباطبایی عالمه دانشگاه .مدرسه
 حذ در آهوزش روش اثربخطی بررسی ).1396( قنبر بهرامی،

 تحصیلی وپیشرفت ریاضی اضطراب کاهش بر تسلط

 .هشبندي شهر نهم پایه انآموزدانش ریاضی درس
 دانشگاه ریاضی. آموزش گروه ارشد کارشناسی نامهپایان
 بندرعباس واحد اسالمی آزاد
 و مسئله حل روش آموزش تاثیر ).1390( فرزانه پور، حاجی

 عملکرد و ریاضی اضطراب کاهش بر اسنادي بازآموزي
 ارشد. کارشناسی نامهپایان .ابتدایی انآموزدانش ریاضی
 تبریز دانشگاه ی،شناسروان و تربیتی علوم دانشکده

 ايچندرسانه از استفاده تأثیر ).1392( فاطمه حدادیان،
 و خودتنظیمی ریاضی، اضطراب میزان بر ریاضی آموزشی
 متوسطه اول پایه دختر آموزان-دانش تحصیلی پیشرفت

 ارشد. کارشناسی نامهپایان .سال در هرسین شهرستان
 اراك دانشگاه تربیتی. علوم دانشکده

 بر مشارکتی یادگیري روش اثربخشی ).1392( جالل خضري،
 ریاضی اضطراب و ریاضی خودکارآمدي ریاضی، نگرش

 .مهاباد شهرستان در متوسطه اول پایه انآموزدانش در
 و تربیتی علوم دانشکده ارشد. کارشناسی نامهپایان
 تهران خوارزمی دانشگاه ی،شناسروان
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 والذین سازي دلگرم تاثیرآموزش ).1396( پرست. خواجوند،
 کاهش بر آن ربخشیاث میان وبررسی انآموزدانشو

 .قزوین شهرستان ابتدایی ششم ریاضی اضطراب
 پرورش و آموزش ۀرشت ارشد کارشناسی نامهپایان

 طباطبایی عالمه دانشگاه ابتدایی.
 افزایش بر انگیزشی مشاوره بخشیاثر ).1396( زهرا شهرکی،

 ریاضی اضطراب وکاهش تحصیلی پیشرفت انگیزه
 نامهپایان .اول متوسطه مقطع دختر انآموزدانش

 عالمه دانشگاه مشاوره. و راهنمایی رشته ارشد کارشناسی
 طباطبایی

هاي راهبرد آموزش تاثیر یسهمقا ).1389( ژاسنت صلیبی،
 الیس رفتاري - شناختی درمان و زیمرمن دهی خودنظم

 ریاضیات به نسبت نگرش و ریاضی اضطراب بر
 شهري هادبیرستان نظري اول سال دختر انآموزدانش

 تربیتی علوم دانشکده ارشد. کارشناسی نامهپایان تهران.
 طباطبایی عالمه دانشگاه ی،شناسروان و

 بازي انجام اثرگذاري میزان بررسی ).1392( حسام فتحی،
 محیط و ریاضی اضطراب و نگرش عملکرد، بر ریاضی
 شهرستان راهنمایی مقطع پسر انآموزدانش آموزشی
 آموزش گروه ارشد ارشناسیک نامهپایان .کوهسرخ
 مشهد فردوسی دانشگاه ریاضی.
 شناخت فرا آموزش اثربخشی ).1394( زهرا فوالدپنجه،

 انآموزدانش در ریاضی اضطراب و پیشرفت برنگرش،
 تربیتی علوم دانشکده ارشد. کارشناسی نامهپایان .ابتدایی

 صفحه 63 تبریز. دانشگاه ی،شناسروان و
 درس در آموزشی مداخالت تاثیر ).1390( فاطمه موسوي،

 به نگرش و ریاضی اضطراب ریاضی، پیشرفت بر ریاضی
 شهر ابتدایی پنجم پایه دختر انآموزدانش ریاضی درس
 تربیتی علوم دانشکده ارشد. کارشناسی نامهپایان .قزوین

 طباطبایی عالمه دانشگاه ی،شناسروان و
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