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 چکیده
بررسی  هدف با حاضر ژوهشدهد. پرا کاهش می آموزاندانشاضطراب امتحان اختاللی است که عملکرد 

 دوره متوسطه اول آموزاندانشاضطراب امتحان بر اساس ابعاد دشواری در تنظیم هیجان در  بینیپیش
مقطع متوسطه اول شهر تهران در سال  آموزاندانش حاضر پژوهش آماری جامعهشهر تهران انجام گرفت. 

چند مرحله  یاخوشه گیرینمونهپسر( به روش  64دختر و  590) هاآناز  009بود که تعداد  5967
 امتحان اضطراب ها شامل مقیاسانتخاب شدند و در این پژوهش شرکت کردند. ابزار گردآوری داده

( بود. از تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون 0224) هیجان تنظیم دشواری ( و مقیاس5632اسپیلبرگر )
ابعاد دشواری در تنظیم  که داد نشان آزمون همبستگی نتایجاستفاده شد.  هادادهچندگانه برای تحلیل 

تحلیل رگرسیون چندگانه نیز حاکی از این بود  نتایج هیجان با اضطراب امتحان همبستگی مثبت دارند.
. دارد آموزاندانش اضطراب امتحانمعناداری در تبیین واریانس  نقشکه ابعاد دشواری تنظیم هیجان 

را به  شناختیروان مداخالت، آموزاندانشالزم است در رابطه با کاهش اضطراب امتحان در  روازاین
 .داده شودسوق  سمت بهبود تنظیم هیجانی
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 مقدمه
با  بوده وکه ناشی از قرار گرفتن در موقعیت امتحان است اضطرابی ، اضطراب امتحان

الو و ، )نی شودیممشخص  هاآزمونو  ترس شدید از عملکرد ضعیف در امتحانات
که میزان شیوع اضطراب امتحان در  انددادهمختلف نشان  یهاپژوهش(. 0255، 5الیو

 دبیرستانی آموزاندانشدرصد بوده که این برآورد در ایران برای  90تا  00از  آموزاندانش
متغیر  آزمون (. اضطراب5969، برمه زیار و محبی، )فتحیشده است  درصد گزارش 07

 وفقیتم فقدان یا شکست علل ترینمهم از و عملکرد تحصیلی است بینیپیشمهمی در 
 آنتون، پیلبرگراس)است  تحصیلی پیشرفت یهابرنامه به و دستیابی یادگیری در فراگیران
کار اف، شناختی در فرایند توجهی تداخالتعامل ایجادکننده  عنوانبه( و 0251، 0و بیدیل

افت ، شناختی در فرایند یادگیری اختاللسبب ایجاد ، و نامرتبط با تکلیف شدهیفتحر
 اعتقاد (. به0257، و همکاران 9)ریس شودیمعملکرد تحصیلی و رویگردانی از مدرسه 

 انگاری کم خود با که است ذهنی خوداشتغالی نوعی آزمون ( اضطراب5632) 4ساراسون
 عدم، یمنف شناختی ارزیابی به غالباً و شودیم مشخص خود هایتوانایی درباره تردید و

. شودیم منجر، فرد تحصیلی عملکرد افت و نامطلوب فیزیولوژیکی یهاواکنش، تمرکز
 موفقیت و کارآمدی، نفسعزتفردی و اجتماعی مانند کاهش  پیامدهای منفی گوناگون

 طراباض باشناسایی متغیرهای مرتبط  با اضطراب امتحان همراه است و لزوم تحصیلی
 الویتزرگ، استام-س)پارک کندیم ضروری آن بروز از پیشگیری و درمان منظوربه را آزمون

 رسدیمدشواری در تنظیم هیجان یکی از متغیرهایی است که به نظر  .(0252، 1اوتینگین و
 با اضطراب امتحان رابطه داشته باشد. تواندیم

ارتقاء حافظه برای وقایع مهم و ، گیریتصمیمفرآیند ، رفتاری دهیپاسخدر  هاهیجان
آیندهایی فر عنوانبههیجان  متنظی .کندیمبین فردی نقش مهمی را ایفا  تعامالتتسهیل 

را برای پاسخ به توقعات محیطی هشیارانه و ناهشیارانه  یجاناتشانهکه از طریق آن افراد 
( و 0252، 9ا و شووایزرهوکسم-الن، )الدوا شودیمدر نظر گرفته ، کنندیمتعدیل 

آن )دانسته یا ندانسته( هیجاناتشان را برای رسیدن به  واسطهبهکه افراد است مکانیسمی 
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دشواری در تنظیم هیجان (. 0251، 5گالس ساری و، )شیپز دهندیمپیامد موردنظر تغییر 
. دیابیمبلکه از طریق سازوکارهای مختلفی تحقق ، فرایندی واحد و همگون نیست

در نظم جویی هیجان غالباً با دشواری و عدم توانایی در مقابله با تجربه و پردازش  اختالل
 (.0251، 0استیونز و گراتز، گاردون-دیکسون، تال، )باردین شودیممشخص  هاهیجان

مستلزم فعال شدن برخی ، که دشواری در تنظیم هیجان اندیافتهدربرخی پژوهشگران 
ری منجر به راهبردهای دشوا، وناگونی این فرایندهای شناختیفرایندهای شناختی است؛ گ

، اندرکالکاسپینازوال و و، بالستین، )کینیبارگ شودای میدر تنظیم هیجان متنوع و جداگانه
دشواری در  ازجملههیجان در یک مفهوم گسترده  یمتنظ. الگوی دشواری در (0257

بنابراین ؛ شودیمرفتار توصیف  دشواری تنظیم هیجان و، شناسایی و توصیف احساسات
شده  ت تعریفاپاسخ به هیجاندر ناسازگارانه  هایروش بدتنظیمی هیجان به استفاده از

 دشواری در کنترل رفتارها در بستر پریشانی هیجانی، فاقد پذیرش یهاپاسخشامل  واست 
 استمحیطی و درونی عات الاط عنوانبهدر استفاده عملکردی از هیجانات ص و نق

نتایج ، در این راستا(. 0257، 9هوکسما-الکلینگ و نولنمک، کراتیس، )کلیمانسکی
ربه و را تج هاهیجاناینکه چگونه افراد  و تواناییمطالعات بیانگر این است که ظرفیت 

و ؛ شیپز 0253، 4)زیمرمن و ایوانسکی بودهروانی  سالمتابراز کنند عامل کلیدی برای 
 اختالالتجویی هیجان مؤثر ویژگی اصلی بسیاری از ل در نظمو مشک( 0251، همکاران

، پورقاسممثال مطالعه  طوربه(. 0257، 9سان و وین، ؛ کای0259، 1)تامیرروانی است 
نشانگر آن است که دانشجویان سیگاری نسبت به  (5962) زاده و ناصریحسن، بیگییلا

ستفاده ا ناسازگارانه تنظیم هیجانبیشتری از راهبرد  احتمالبهدانشجویان غیر سیگاری 
در پژوهشی نشان دادند افرادی که عادت به استفاده ( 5960اندامی و گلزاری ) .کنندمی

 یآورتاب، برای تنظیم هیجاناتشان در زندگی روزمره خود دارندهای سازگارانه از راهبرد
 .دهندیماز خود نشان ، بیشتری در برابر استرس

، لیافت عملکرد تحصی ازجملهتوجه به اینکه اضطراب امتحان با پیامدهای مخربی  با
همراه است پرداختن به مطالعاتی که  هاآن نفسعزتو  آموزاندانشکاهش بازدهی 

به شناسایی عوامل دخیل در میزان اضطراب امتحان کمک کند حائز اهمیت  تواندیم
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به پیشگیری و درمان اضطراب  توانیماست. از طریق شناسایی این عوامل است که 
 هایتواناییدر جهت استفاده هرچه بیشتر از  هاآنو کمک به  آموزاندانشامتحان در 

خود امیدوار بود. این مطالعه بر متغیر ابعاد دشواری در تنظیم هیجان در رابطه با اضطراب 
اضطراب امتحان بر اساس دشواری در  بینیپیشدنبال بررسی  دارد و به تأکیدامتحان 

 دوره متوسطه اول شهر تهران است. آموزاندانشتنظیم هیجان در 

 روش
 آموزاندانش حاضر پژوهش آماری جامعه. است توصیفی مطالعه یک حاضر پژوهش
ین نوجوان بین سن 009 تعداد بودند. 5967شهر تهران در سال  وپرورشآموزشنوجوان 

پسر در  64دختر و  590سال )کالس هفتم تا نهم مدارس شهر تهران( شامل  54تا  50
انتخاب شدند.  یاچندمرحلهای گیری خوشهکه از طریق نمونه کردند شرکت پژوهشاین 

 7ها شامل مدارس دوره اول متوسطه شمال شهر تهران بود. از بین این مدارس خوشه
د. انتخاب ش تصادفی صورتبهمدرسه دوره اول متوسطه و از بین هر مدرسه یک کالس 

ز دیدگاه اها انتخاب شدند. تصادفی از بین این کالس صورتبه کنندگانشرکت، درنهایت
 مجذورات کمترین معمولی روش با انهجیمز استیونس در تحلیل رگرسیون چندگ

(. بر این 5969، مورد در نظر گرفت )هومن 51بین باید به ازای هر متغیر پیش، ستانداردا
است تعداد حجم  زیرمقیاس 9در این مطالعه که دارای  بینپیشاساس و با توجه به متغیر 

نفر در  009 درنهایتاست که برای اعتبار و دقت بیشتر نتایج  62نمونه الزم برابر با 
 از کنندگانشرکت رضایت در مورد، پژوهش در شرکت از قبلمطالعه شرکت کردند. 

 و موضوع مورد در توضیح از پس . در ادامه وشد حاصل اطمینان پژوهش در شرکت
 گرفت. قرار هاآن اختیار در هاپرسشنامه، کنندگانشرکت تمایل ابراز هدف پژوهش و

 . برایماندخواهد  باقی محرمانه پژوهش نتایج که شد داده توضیح هاآن برایهمچنین 
 داستاندار انحراف، شامل میانگین توصیفی آمار هایشاخص از های پژوهشداده تحلیل

اده و رگرسیون چندگانه استف همبستگی پیرسون آزمون شامل یاستنباط آمار هایروشو 
 :شد استفاده زیر ابزار از هاداده آوریجمع . برایشد

ال سابزاری خود گزارشی است کـه اسپیلبرگر در  :مقیاس اضطراب امتحان اسپیلبرگر
حین و بعد از امتحان ، مـاده دارد که واکنش قبل 02ساخته است. این پرسشنامه  5632

ماده و بخش  6. این مقیاس دو بخش دارد: بخش نگرانی یا شناختی با کندیمرا توصیف 
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لیکرت از دامنة  ایینهچهارگزطیف  بر اساسها ماده. آزمودنی 55با هیجانی یا جسمی 
 اریگذنمرهبـه ترتیب از یک تا چهار  هاینهگز. این دهندیمهرگز تا اغلب به آن پاسخ 

ضریب پایایی  .دهندة اضطراب امتحان باال است شوند. نمرة باال در این پرسشنامه نشانمی
شده گزارش  64/2و  62/2، 39/2یاس به ترتیب بخش هیجانی و کل مق، بخش نگرانی

و ضریب  60/2دختر و پسر  یهانمونهنباخ این پرسشنامه در و. ضریب آلفای کراست
(. 5661، )اسپیلبرگر گزارش شده است 32/2پایایی آن بعد از سه هفته و یک ماه 

 همبستگی مقیاس اضطراب امتحان اسپیلبرگر با مقیاس اضطراب آزمون ساراسون در
است و همبستگی کل پرسشنامة اسپیلبرگر با  39/2و  30/2پسران و دختران به ترتیب 

 77/2و  39/2پرسشنامة اضطراب حالت ـ صفت وی در پسران و دختران به ترتیب 
 روایی و پایایی این پرسشنامه توسط (.0224، گزارش شده است )استوبر و همکاران

ضریب ، انپژوهشگراست. این  ه تأیید رسیدهب( در ایران 5934)و همکاران  ابوالقاسمی
 62/2 و 61/2، 64/2به ترتیب  را های پسر و دخترنمونه، هاآلفای کرونباخ برای کل نمونه

 97/2های پسر نمونه، 77/2ها ضرایب همبستگی برای کل نمونه، روش باز آزمایی و در
دند قرار دا ییدتأکردند. همچنین روایی محتوایی پرسشنامه را مورد  گزارش 33/2و دختر 

 هندهدنشانآمد که  به دست قبولقابل برازش هایشاخص نیز تأییدی عاملی و در تحلیل
 این مطالعهنباخ این پرسشنامه در وب آلفای کرضری .روایی سازه این پرسشنامه است

 به دست آمد. 39/2
( 0224، رومر و گرتز) 5هیجان تنظیم دشواری مقیاس ـ نهیجا تنظیم دشواری مقیاس

 یهاهانداز در را فرد هیجانی تنظیم نارسایی و نقص سطوح که است ای گویه 99 ابزار یک
: دسنجمی زیر شرح به زمینه شش در( همیشه تقریباً) 1 تا( هرگز تقریباً) 5 از ایدرجهپنج
 مهار در دشواری، 9هدفمند رفتارهای انجام در دشواری، 0منفی هاییجانه پذیرش عدم

 یآگاه فقدان، 1هیجان تنظیم اثربخش راهبردهای به محدود دستیابی، 4تکانشی رفتارهای
 ،مقیاس کل و ها زیرمقیاس از یک هر در بیشتر نمره. 7هیجانی شفافیت فقدان و 9هیجانی

 یدشوار مقیاس سنجیروان هایویژگی. است هیجان تنظیم در بیشتر دشواری نشانه

                                                                                                                                        
1. Difficulties in Emotion Regulation 
Scale (DERS) 
2. nonacceptance of negative emotions 
3. difficulties engaging in goal-directed 
behaviors 

4. difficulties controlling impulsive 
behaviors 
5. limited access to effective emotion 
regulation strategies 
6. lack of emotional awareness 
7. lack of emotional clarity 
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 رد بینپیش و سازه روایی و بازآزمایی پایایی، درونی همسانی شامل هیجان تنظیم
 ؛0229، گوندرسان و لجوز، تول، روزنتال، گرتز) است شده ییدتأ خارجی یهاپژوهش

 مقیاس فارسی نسخه سنجیروان هایویژگی(. 0252، تول و گرتز ؛0224، رومر و گرتز
 موردبررسی، (=799n) ینیبال یرغ و (=537n) بالینی یهانمونه در هیجان تنظیم دشواری

 برای کرونباخ آلفای ضرایب، هاپژوهش این در(. 5939، بشارت) اندگرفته قرار ییدتأ و
 تنظیم دشواری مقیاس بازآزمایی پایایی. آمد دست به 60/2 تا 76/2 از مقیاس کل نمره

 یهافاصله با نوبت دو در (=519n) غیر بالینی و (=31n) بالینی یهانمونه برای هیجان
روایی در همین مطالعه . آمد دست به 37/2 تا 75/2 از مقیاس کل نمره برای هفته 9 تا 4

یجان ناگویی ه نمرات مقیاسبا نمرات آن همبستگی باالی پرسشنامه از طریق این  مالک
 قرار گرفت. ییدتأتورنتو مورد 

 هایافته
توصیفی مربوط به میانگین و انحراف استاندارد و ماتریس ضرایب همبستگی  هاییافته

 اضطراب امتحان با که داد نشان پژوهش گزارش شده است. نتایج 5متغیرها در جدول 
 مثبت معنادار است. ابعاد دشواری در تنظیم هیجان دارای همبستگی

 های پژوهشهمبستگی متغیر ضرایب و استاندارد انحراف، میانگین .1 جدول
 M SD 5 0 9 4 1 9 7 متغیر

 هایهیجان پذیرش عدم -5
 منفی

60/57 53/4 5       

 انجام در دشواری-0
 هدفمند رفتارهای

74/57 59/1 **17/2 5      

 مهار در دشواری-9
 تکانشی رفتارهای

20/59 06/1 **05/2 **56/2 5     

 به محدود دستیابی -4
 اثربخش راهبردهای

76/57 95/1 **97/2 **09/2 **13/2 5    

   5 99/2** 04/2** 51/2** 45/2** 16/4 37/59 هیجانی آگاهی فقدان -1
  5 54/2 53/2** 55/2 14/2** 99/2** 99/9 56/57 هیجانی شفافیت فقدان -9
 5 02/2** 96/2** 49/2** 53/2** 19/2** 06/2** 59/4 76/09 اضطراب امتحان -7

25/2P< ** 
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 اضطراب امتحاندر ادامه برای بررسی نقش ابعاد دشواری تنظیم هیجان بر روی 
 قبل از اجرای تحلیل رگرسیون. استفاده شده است چندگانهاز رگرسیون  آموزاندانش

ها هنرمال بودن داد بررسی. جهت گرفت قرار موردبررسی رگرسیون تحلیل هایمفروضه
 هایداده که نتایج این آزمون نشان داد استفاده شداسمیرنوف  -از آزمون کولموگروف 

ی نرمال در بررسی مفروضه (. همچنین<25/2pباشند )مینرمال تمام متغیرها مربوط به 
دامنه  عنوانبهبرای مقادیر چولگی و کشیدگی  ± 9بر نقطه برش  تأکیدبا توجه به ، بودن

 -007/2نه در دامبه ترتیب ن مطالعه در اینرمال و اینکه مقادیر چولگی و کشیدگی متغیرها 
؛ حاکی از تحقق قرار داشت 301/5تا  -020/2در دامنه  هاآنو کشیدگی  273/5تا 

اد ابع از هرکدامخطی برای  شاخص تشخیص همنرمال بودن توزیع است.  فرضپیش
ا توجه جداگانه بررسی شد. ب صورتبه بینپیشمتغیرهای  عنوانبهدشواری تنظیم هیجان 

بنابراین ، نبوده است 72/2از  باالتربه اینکه ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل 
ای چندگانه بین متغیره هم خطیاحتمال هم خطی بودن چندگانه مطرح نبوده و به عبارتی 

ین خطی ب استقالل خطاها و عدم هم فرضپیشبررسی  منظوربهوجود ندارد.  بینپیش
کمتر  ،آماره به دست آمده آنچهبررسی شد. چنآماره دوربین واتسون  بینپیشتغیرهای م

به  63/0ه مقدار این آمار، استقالل خطاها است. برای این تحلیل دهندهنشان، باشد 4از 
 ؛تخطی از این مفروضه صورت نگرفته است گونههیچدست آمد و بیانگر آن است که 

 شت.نداوجود حلیل رگرسیون مانعی استفاده از ت برای بنابراین
نتایج تحلیل واریانس حاصل از اجرای تحلیل رگرسیون آمده است.  0در جدول  
معنادار  225/2مدل رگرسیون حاصل در سطح کمتر از ، است مشاهدهقابلکه  گونههمان

اد اضطراب امتحان بر اساس ابع بینیپیشبنابراین معناداری مدل کلی ؛ (=F 24/19است )
 ندشواری تنظیم هیجا است و برای تعیین اینکه ییدتأمورد  دشواری در تنظیم هیجان

آن توان تبیین چه مقدار از واریانس اضطراب امتحان را  یهامؤلفهو هر یک از  هرکدام
 .دپرداخته ش 9دارند به گزارش نتایج تحلیل رگرسیون در جدول 

 بر اساس ابعاد دشواری تنظیم هیجان لیل واریانس رگرسیون اضطراب امتحاننتایج تح .2جدول 

 SS DF MS F Sig مدل

 22/2 24/19 25/4195 9 55/07539 رگرسیون

 07/929 556 05/99449 باقیمانده

 001 90/99990 کل



 3189 پاییز/ 64ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   339

 

بر  حاناضطراب امت بینیپیشبرای  زمانهمبه روش  گانهچند تحلیل رگرسیوننتایج 
ابعاد دشواری تنظیم هیجان . آمده است 9اساس ابعاد دشواری در تنظیم هیجان در جدول 

را تبیین کنند. از بین ابعاد  اضطراب امتحاندرصد از واریانس  0/46 توانستندبا هم 
جانی هی شفافیتفقدان و  تکانشی رفتارهای مهار در دشواریدشواری در تنظیم هیجان 

 یبینپیشی در معناداردشواری تنظیم هیجان سهم  هایمؤلفه نبودند و سایر معنادار
 داشتند. اضطراب امتحان

 بر اساس ابعاد دشواری تنظیم هیجان آموزاندانش در نتایج رگرسیون اضطراب امتحان .3جدول 

 تولرنس B β t sig هاکننده بینیپیش
 -  59/52 - 201/05 مقدار ثابت

 599/2 29/2 247/0 135/2 760/2 منفی هایهیجان پذیرش عدم
 534/2 22/2 50/7 31/2 259/0 هدفمند رفتارهای انجام در دشواری
 599/2 16/2 40/2 237/2 505/2 تکانشی رفتارهای مهار در دشواری

 025/2 22/2 67/4 75/2 792/5 یجانه تنظیم اثربخش راهبردهای به محدود دستیابی
 503/2 25/2 39/0 126/2 39/2 هیجانی آگاهی فقدان
 501/2 99/2 91/2 294/2 267/2 هیجانی شفافیت فقدان

R=2/724 ؛R= 2/460تعدیل شده ؛ R2= 2/496 ؛F =90/71 

 گیرینتیجهبحث و 
اضطراب امتحان با دشواری در تنظیم هیجان رابطه مستقیم  که داد نشان پژوهش جینتا

 5(؛ بورنس5969حیدریان و نوروزی )(؛ 5936دارد. این یافته با نتایج مطالعات موسوی )
( همسو است. در تبیین 0252) 0(؛ برادلی و همکاران0221(؛ منین و همکاران )0224)

 دو هب اولیه یهامدل، امتحان اضطراب سازیمفهوم بیان کرد که در توانیمای چنین یافته
 ارزیابی عنصر رب شناختی (. بعد5666، ماسک و برادر)دارند  تأکید هیجانی و شناختی بعد

، شناختی دبع سه بر مؤخرتر یهامدل. دارند داللت فیزیولوژیک تغییرات بر هیجانی بعد و
در هر  آنچه(. 0220، 9کاسدی و جانسون)دارند  تأکید رفتاری و هیجانی-فیزیولوژیک

دو مدل قبل توجه است این است که ابعاد شناختی و رفتاری اضطراب امتحان ریشه در 
 ارآمدناکتمام افکار ، در یک فرد با اضطراب امتحان دیگرعبارتبهبعد هیجانی آن دارند. 

                                                                                                                                        
1. Burns, D.J. 

2. Bradley, R. T., 

3. Cassady, J. C., & Johnson, R. E. 



 338 ... در دشواری ابعاد اساس بر امتحان اضطراب بینیپیش 

اعم از نگرانی در مورد نتایج امتحان یا عملکرد در امتحان و یا نشخوار  کنندهناراحتو 
ورد میزان فهم خود از مطالب درسی و همچنین رفتارهای وابسته به این افکار فکری در م

 مربوط به، مانند اجتناب از امتحان و کنترل افراطی مسائل مربوط به درس و امتحان
از افکار و رفتار  یامجموعههیجانات ناسالم و منفی است که به این شکل و در قالب 

سوی دیگر چنین الگوهای هیجانی و احساسی عوامل . از دهندیمنابهنجار خود را نشان 
 خودتنظیمی(؛ 0253، کراندال و روبینسون، یادگیری )کالرک راهبردهای متعدد را شامل

 یامقابله ( و راهبردهای0251، رافلدر و رارمان، رینگیسن، تفکر )اسکنل یهاسبک، کلی
اه قرار داده و با به ر یرتأثتحت  زایبآس( را به شکلی منفی و 0251، )اکواردو و همکاران

 تأثرماین عوامل نیز خود با بازخورد منفی الگوی هیجانی را ، افتادن یک سیکل معیوب
 .شودیمساخته و موجب تشدید هیجانات منفی و اضطراب امتحان 

از آگاهی و شفافیت کافی برخوردارند و  های خودهیجان نسبت بهفرادی که ا
را هستند دارای این توانایی روانی هستند که با گذرا دانستن این پذی کامالًهیجانات را 

بدون داشتن تعارض درونی به بیان و ابراز هیجانات خود بپردازند و از ، هیجانات
-الکلینگ و نولنمک، کراتیس، اضطراب و هیجانات منفی دور باشند )کلیمانسکی

نسبت به هیجانات خود  افرادی که در پذیرش و آگاهی، (. در مقابل0257، هوکسما
 صورتبهاز دسترسشان خارج بوده یا  شانیدرونو هیجانات  کنندیمضعیف عمل 

که  گیرندیماین هیجانات قرار  یرتأثتحت  ایگونهبه، دهندیمپاسخ  هاآنواکنشی به 
ادامه  کنترلغیرقابلنامطلوب و  صورتبه تا ابد معنی هستندبی هاآن هاییجانهگویی 

ند و نیست بیانقابل، هستند هاآنفقط مختص خود ، آورنددرمییابند و آنان را از پای می
ساس اح هاآنبیشتری در برابر  احتمالبهاعتبار یابی نخواهند شد؛  گاههیچبنابراین 

، طورکلیبه (.0257، سان و وین، )کای شوندیم اضطرابکنند و بیشتر دچار درماندگی می
اغلب دچار پریشانی ، دارند مشکلدر تنظیم و پردازش هیجانات خود انی که آموزدانش
و این امر موجب  برندیمرنج هستند و به میزان زیادی از هیجانات منفی  شناختیروان

ملکرد به روابط با دیگران و ع نسبتنگرانی ، خویشتندرک منفی از  مشکالت متعدد مانند
 ،آموزش و یادگیری تنظیم هیجان، برعکس .شودیماضطراب  ازجملهنامناسب و اجتماعی 

 اهآنهای مختلف آشنا کرده و را با نحوه ابراز مناسب هیجانات در موقعیت آموزاندانش
صور ت توانندیم، موقع و مهار ابعاد منفی هیجانات ابراز به، با پذیرش هیجانات خویش
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ود که این خ کنندلقی ت توانمندفردی  عنوانبهمنفی از خود را بهبود بخشند و خود را 
 .شودیماضطراب امتحان  ازجملهمنجر به کاهش سطح اضطراب 

ابعاد دشواری در تنظیم هیجان در  داد نشان حاضر پژوهش هاییافته، خالصه طوربه
تی گردد مطالعات آپیشنهاد می .اضطراب امتحان است بینیپیشدارای توان ، آموزاندانش

های درمان مبتنی بر متغیرهای پژوهش بپردازند و نتایج در سطح مداخالتی به ارائه طرح
شود مطالعات بعدی بر روی جمعیت خود را در سطح علی بیان کنند. همچنین پیشنهاد می

 آوریجمعدر این پژوهش برای انجام شود. ، دهندتر که قابلیت تعمیم نتایج را میوسیع
راین محدود بودن ابزار پژوهش به بناب، از پرسشنامه استفاده شده است صرفاً هاداده

 لهمنزبه توانها را مییافته نیاپژوهش حاضر است.  هاییتمحدودپرسشنامه از دیگر 
 رد شناختیروانمشکالت  با مرتبطی نظر یهامدل برای تقویت یپژوهش پشتوانه

ی بینیشپبا توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی بر  .به کار گرفت آموزاندانش و نوجوانان
 شودیمپیشنهاد ، دشواری تنظیم هیجان ابعادبر اساس  آموزاندانشدر  اضطراب امتحان

هیجانی آموزش استفاده از راهبردهای ، آموزاندانشدر  اضطراب امتحانکاهش  منظوربه
 ،با ادامه آن در مدارس مثبت و سازگارانه در سنین کودکی و توسط والدین آغاز شده و

 پیشگیری به عمل آید. آموزاندانشدر  اضطراب امتحان ویژهبهضطراب ا گیریشکلاز 

 منابع
 درمان و استرس تلقیح آموزش (. اثربخشی5934. )ب، نجاریان م.، و، هنرمند ا.،، ابوالقاسمی

 .46-99، 4، شناسیروانمجله امتحان.  اضطراب دارای آموزاندانش در منظم زداییحساسیت
 یبینپیشتنظیم شناختی هیجان در  گانهنهنقش راهبردهای (. 5960. )ح، گلزاری م. و، اندامی

 .96-39، 4، مجله اندیشه و رفتار. یآورتاب
 گزارش .هیجان تنظیم دشواری مقیاس سنجیروان هایویژگی بررسی(. 5939) . ع.م، بشارت

 .595-505، 6، شناختیرواننوین  یهاپژوهشمجله  .تهران دانشگاه، پژوهشی
تنظیم هیجان و  بر اساساضطراب امتحان  بینیپیش(. 5969. )م، نوروزی آ. و، حیدریان

 .500-529، 1 ،درمانیفرهنگ مشاوره و روان .آموزاندانشگرایی کمال

مقطع  آموزاندانشبررسی اضطراب امتحان در (. 5969. )س، محبی س. و، برمه زیار ا.،، فتحی
راهبردهای آموزش در علوم . 5961بط با آن در سال شهر قم و عوامل مرت دانشگاهییشپ

 .709-702، 52، پزشکی
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مقایسه تنظیم هیجان در (. 5962) .ا، ناصری . وش ،زادهحسن .،ر، بیگییلا ع.،، پورقاسم
 .96-04، 5، شناسیروانو  سالمتفصلنامه دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری. 

یادداری و اضطراب ، مردر بر دانش فراشناختیاثربخشی روش مطالعة (. 5936. )م، موسوی
 .ایران شناسیروانسومین کنگره انجمن  مقاالتمجموعه . آموزاندانشامتحان 

 تهران: سمت. . چاپ ششم(. شناخت روش علمی در علوم رفتاری. 5969. )ع. ح، هومن
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