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Abstract
Test anxiety is a mental-emotional state that reduces student
performance. The use of adaptive and maladaptive emotion
regulation strategies and cognitive avoidance has an
important effect on how students get out of stressful
situations. The aim of the present research was the role of
cognitive emotion regulation and cognitive avoidance in
predicting test anxiety in female students. The present study
was descriptive-correlational and the statistical population
included all 10th-grade female students in Azna city in the
academic year 2019-2020, from which 336 female students
were selected by available sampling. Data collection tools
included the Test Anxiety Inventory (TAI; Spielberger,
1980), Cognitive Emotion Regulation (CERQ; Garnefski &
keraij, 2006), and Cognitive Avoidance (CAQ; Sexton &
Dougas, 2008). The data were analyzed by correlation
coefficient and stepwise regression analysis. The results
showed that there is a positive relationship between test
anxiety
and
self-blame,
acceptance,
rumination,
catastrophizing, other's blame, and cognitive avoidance
strategies, there is a negative relationship between test
anxiety with positive reappraisal (P <0.05). Results of
regression analysis indicated that from among adaptive
strategies of cognitive emotion regulation, positive
assessments negatively and from among non-adaptive
strategies of cognitive emotion regulation, self-blame other
blame and from among strategies cognitive avoidance:
thought Substitution and thought Suppression positively,
they explain 41% of the test anxiety score. predict the test
anxiety. As results indicate, the strategies employed by
individuals to regulate their emotions can play a significant
role in the determination of their test anxiety, and
strengthening the adaptive cognitive emotion regulation
should be regarded as an intervention and educational goal in
enhancing the test anxiety.
Keywords: Cognitive avoidance, Test anxiety, Cognitive
Emotion Regulation.
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دکتر رامین حبیبی کلیبر

چکیده
اضطراب امتحان یک حالت هیجانی ذهنی است که عملکرد دانشآموزان را کاهش
 استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان سازش یافته و سازش نایافته و.میدهد
اجتناب شناختی بر شیوه خارج شدن دانشآموزان از شرایط استرسزا تأثیر مهمی
 هدف از پژوهش حاضر نقش تنظیم شناختی هیجان و اجتناب شناختی در.دارد
 طرح پژوهش توصیفی از نوع.پیشبینی اضطراب امتحان دانش آموزان دختر بود
همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه دهم شهرستان
 دانشآموز دختر به روش در336  بودند که تعداد1398-99 ازنا در سال تحصیلی
 ابزارهای گردآوری دادهها شامل پرسشنامه.دسترس از بین آنها انتخاب شدند
؛CERQ(  تنظیم شناختی هیجان،)1980 ،؛ اسپیلبرگرTAI( اضطراب امتحان
،؛ سکستون و دوگاسCAQ( ) و اجتناب شناختی2006 ،گارنفسکی و کرایج
 دادههای پژوهش با اسـتفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون.) بود2008
 نتایج نشان داد اضطراب امتحان با راهبردهای.گامبهگام تحلیل شد
، دیگر سرزنش گری، فاجعه نمایی، نشخوارگری، پذیرش،خودسرزنشگری
 اجتناب از محرک و تصورات رابطه مثبت و، حواسپرتی، جانشینی فکر،فرونشانی
 نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام.)P<0/05( با ارزیابی مثبت رابطه منفی دارد
،نشان داد که از میان راهبردهای سازش یافته تنظیم شناختی هیجان ارزیابی مثبت
 از میان راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان فاجعه،به صورت منفی
 دیگر سرزنش گری و خودسرزنشگری و از راهبردهای اجتناب شناختی،نمایی
 درصد از نمره اضطراب امتحان۴1 ،فرونشانی فکر و جانشینی فکر به صورت مثبت
 این نتایج نشان میدهند راهبردهایی که دانشآموزان برای.را تبیین میکنند
تنظیم شناختی هیجاناتشان استفاده میکنند میتواند در تعیین اضطراب امتحان
عامل مهم باشد و تقویت راهبردهای سازش یافته به منزله یک هدف برای
.مداخلههای آموزشی و درمان کاهش اضطراب امتحان مورد توجه قرار گیرد
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اضطراب امتحان1مشکل رایجی است که بر جنبههای مختلفی از زندگی تحصیلی دانشآموزان اثر نامطلوبی دارد و اغلب دانشآموزان
2
مقطع متوسطه یکی از بزرگترین نگرانی و اضطرابشان در مدرسه را امتحان دادن و ارزیابی میدانند (پوتوین ،چمبرلین ،دیلی و صدرالدینی،
 .)201۴اضطراب امتحان ساالنه باعث کاهش عملکرد تحصیلی میلیونها فراگیر میشود و برای بسیاری از کودکان و نوجوانان مقطع ابتدایی
و متوسطه یک چالش جدی محسوب میشود (لو و لی .)2007 3،میزان شیوع اضطراب امتحان در ایران در میان دانشآموزان دبیرستانی
 17تا  21درصد (فالح یخدانی و حیدری1390 ،؛ فتحی ،برمهزیار و محبی )1396 ،و میزان شیوع آن را در سراسر جهان حدود  25تا ۴0
درصد گزارش شده است (باقایی و کسادی201۴ ۴،؛ لو و همکاران )2008 ،و فراوانی آن در میان دانشآموزان دختر بیشتر از پسران است
(لو2019 ،؛ ون در امبس ،نزتر ،روی و پست2018 5،؛ شیرازی139۴ ،؛ خسروی2008 ،؛ لو و لی .)2007 ،اضطراب امتحان را میتوان
اضطراب انتظار6و اضطراب ارزیابی(7همزه ،مت ،باگت و مهیدین )2018 8،و یک سازهای شناختی -هیجانی9در نظر گرفت (روز ،گوتز،
کرانیچ ،بیگ ،جارل و پکرون .)202010،ترس11از ارزیابی منفی از شایعترین عالئم اضطراب است که باعث واکنش شدیدتر و افزایش شدت
عالئم در فرد میشود .دفنباخچر(12به نقل از ابوالقاسمی ،بیگی و نریمانی )1390 ،معتقد است که اضطراب امتحان دارای دو مؤلفه شناختی
(نگرانی) و هیجانی (عاطفی/هیجان پذیری) است .در بیشتر پژوهشها به مؤلفههای نگرانی و هیجانی اضطراب امتحان اشاره شده است
(شین ،یانگ ،ژانگ و ژانگ201813،؛ پوتوین و پسکود .)20181۴،مؤلفه شناختی (نگرانی) میتواند به عنوان راهبرد انطباقی تنظیم شناختی
هیجان15در نظر گرفته شود که وقتی بیش از حد شود ممکن است منجر به بهکارگیری راهبردهای ناکارآمد مقابلهای میشود (عظیمی،
مرادی و حسنی.)1396 ،
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به منزلۀ پاسخهای شناختی فرد به رویدادهای فراخوانده شده توسط هیجانها هستند که به طور
آ گاهانه و ناآگاهانه در صدد اصالح میزان یا نوع تجربه هیجانی فرد یا خود رویداد است (کلمانسکی16و همکاران .)2017 ،این راهبردها در
توانایی افراد جهت مدیریت و تنظیم هیجانها یا احساسات و حفظ کنترل بر هیجانها و یا تحت تأثیر قرار نگرفتن به وسیله آنها مهم
هستند (گارنفسکی و کرایج .)201817،از رایجترین راهبردهای شناختی برای تنظیم هیجان در شرایط استرسزا ،خودسرزنشگری18،دگر
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سرزنشگری  1،نشخوار فکری  2،فاجعه نمایی  3،کماهمیت انگاری  ۴،تمرکز مجدد مثبت  5،ارزیابی مثبت  6،پذیرش7و تمرکز بر برنامهریز ی
میتوان نام برد (گارنفسکی و کرایج .)2007 ،نتایج پژوهش ها نشان داده که نقص در راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با اختالالت
اضطرابی ارتباط دارد (گروس2008 9،؛ گارنفسکی و کرایج .)2006 ،برای نمونه استفاده بیش از حد از راهبردهای سازش نایافته تنظیم
شناختی هیجان سرزنش خود ،نشخوارگری و فاجعه نم ایی و استفاده کمتر از راهبردهای سازش یافته ارزیابی مجدد مثبت و تمرکز مجدد
مثبت با اضطراب شدید همراه است (گارنفسکی و کرایج .)2018 ،دانشآموزان مبتال به اضطراب امتحان بیشتر از راهبردهای سازش نایافته
تنظیم شناختی هیجان استفاده میکنند .پژوهشها نشان دادهاند راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به طور معناداری اضطراب امتحان را
11
پیشبینی میکنند (ابوالقاسمی و همکاران1390 ،؛ بیرامی ،اکبری ،قاسم پور و عظیمی1391 ،؛ کامل 201810،و آیدین و امی اغلو،
 .) 2009راهبردهای مثبت تنظیم هیجان با کاهش اضطراب امتحان (مشهدی و همکاران1392 ،؛ علمردانیصومعه ،نوریاناقدم و هاشمی-
نصرتآباد ) 139۴ ،و راهبردهای منفی تنظیم هیجان با افزایش اضطراب امتحان مرتبط هستند (چمیزو-نیتو12و همکاران2020 ،؛
علمرادنیصومعه و همکاران139۴ ،؛ صالحی ،باغبان ،بهرامی و احمدی1390 ،؛ زارع و سلگی .)1390 ،همچنین پژوهشهای زلومک و
 ) 20201۴نشان داد دختران نسبت به پسران از راهبردهای نشخوارگری ،تمرکز مثبت،
 )201013و چمیزونیوتو ،ری و سنچز-آلوارز (
هان (
فاجعه نمایی بیشتری استفاده کردهاند.
15
از دیگر عوامل احتمالی پیشبینی کننده اضطراب امتحان در دانشآموزان دختر اجتناب شناختی است .به نظر میرسد که دانش-
آموزان مبتال به اضطراب امتحان در مواجهه با موقعیت های ارزیابی انتخاب میکنند تا به آن موقعیت تنشآور پاسخ دهند .اجتناب شناختی
یکی از انواع راهبردهای ذهنی است که طبق آن فرد تفکراتش را خالل موقعیتها تغییر میدهد (سکستون و دوگاس .)200916،اجتناب
شناختی شامل فرایندهای تنظیمی شناختی و رفتاری است که برای هماهنگی فرد با محیط خارجی در شرایط استرسزا به کار میرود
(اوتنبرات ،دابسن و کویکلی  .) 201۴ 17،پژوهشگران مختلف راهبردهای اجتناب شناختی را فرونشانی فکر  18،جانشینی فکر  19،حواس
پرتی  20،اجتناب از محرک تهدید کننده21و تبدل تصور به فکر22مطرح کردهاند (سکستون و دوگاس 2008 ،و واندرورن23و همکاران
 .) 2020در همه این راهبردها عامل اصلی ،انحراف ذهن از موضوع نگران کننده به سمت موضوعهای دیگر است (بساک نژاد ،معینی و
مهرابی زاده هنرمند .)1389 ،تفکر اجتنابی یا فرونشانی به عنوان یکی از علتها ی مهم در انواع مختلف اضطراب شناسایی شده است
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روش
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش کلیه دانشآموزان پایه دهم دختر مدارس متوسطه شهرستان ازنا
(لرستان) که در سال تحصیلی  1398-99مشغول به تحصیل بودند که از میان آنها  336دانشآموز پایه دهم به صورت در دسترس
انتخاب شدند .معیارهای ورود به پژوهش شامل تمایل و رضایت برای تکمیل پرسشنامهها ،اشتغال به تحصیل در پایه دهم دبیرستان یا
هنرستان دخترانه و معیارهای خروج از پژوهش ،عدم تمایل به ادامه همکاری و تکمیل نکردن پرسشنامهها بود .مجوز اجرای این پژوهش
بر روی افراد نمونه از آموزش و پرورش شهر ازنا به شماره نامه  ۴6۴3/52در تاریخ  1398/8/25صادر شده است .در این پژوهش مالحظات
اخالقی مانند رضایت افراد نمونه ،اصول رازداری و محرمانه ماندن اطالعات هویتی و تحلیل دادهها به صورت کلی ،رعایت شده است .این
پژوهش بدون حامی مالی بوده و انجام آن برای نویسندگان تعارض منافعی نداشته است.
ابزار سنجش
2

فرم کوتاه پرسشنامۀ تنظیم شناختی هیجان ( :)CERQاین پرسشنامه را گارنفسکی و کرایج ( )2006تدوین کردهاند و 18
گویه دارد که در آن برای هر خرده مقیاس دو گویه در نظر گرفته شده است .دامنه نمره هر گویه از ( 1هرگز) تا ( 5همیشه) است .نمره
کل هر یک از خرده مقیاسها از طریق جمعکردن نمره گویهها به دست میآید .کمینه و بیشینه نمره در راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان سازش نایافته  8و  ۴0و برای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سازش یافته شامل  10و  50است .کمینه نمره برای هر خرده
مقیاس  2و بیشینه  10است .راهبرد شناختی تنظیم هیجان در پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان به دو دسته کلی راهبردهای سازش
یافته و راهبردهای سازش نایافته تقسیم میشوند .زیر مقیاسهای کماهمیت شماری ،تمرکز مجدد مثبت ،ارزیابی مجدد مثبت ،پذیرش و
تمرکز مجدد بر برنامهریزی؛ راهبردهای سازش یافته و زیر مقیاسهای خودسرزنشگری ،دیگر سرزنشگری ،تمرکز بر فکر /نشخوارگری و
فاجعهنمایی؛ راهبردهای سازش نایافته را تشکیل میدهد .روایی آن در نسخه اصلی با تحلیل اکتشافی  9عامل استخراج شد و  82/7درصد
واریانس را تبیین کرده است و پایایی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای  9خرده مقیاس بین  0/68تا  0/81گزارش شده است (گارنفسکی
و کرایج .)2006 ،نسخه فارسی آن توسط حسنی ( ) 1390ترجمه و اعتباریابی شد .روایی آن از طریق تحلیل مؤلفه اصلی با چرخش
واریماکس ،همبستگی بین خرده مقیاسها با دامنه همبستگی  0/32تا  0/67و پایایی آن بر اساس روش همسانی درونی با دامنه آلفای
کرونباخ  0/76تا  0/92گزارش شده است .در پژوهش حاضر پایایی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای  9خرده مقیاس راهبردهای تنظیم
شناختی هیجان بین  0/61تا  0/8۴به دست آمده است.
پرسشنامۀ اجتناب شناختی :)CAQ(3این پرسشنامه یک ابزار مداد-کاغذی است که  25گویه دارد و برای نخستینبار توسط
سکستون و دوگاس ( )2008تدوین و اعتباریابی شد .این پرسشنامه شامل  5خرده مقیاس است و  5نوع راهبرد اجتناب شناختی شامل
فرونشانی فکر ،جانشینی فکر ،حواسپرتی ،اجتناب از محرک تهدیدکننده و تبدیل تصورات به افکار را مورد بررسی قرار میدهد .آزمودنیها
1 . Gros, Simms, & Antony
2. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
3. Cognitive Avoidance Questionnaire
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(گروس ،سیمز و آنتونی .) 2011 1،اجتناب شناختی شامل سرکوب افکار ناخوشایند ،دور کردن خاطرات ناخوشایند از ذهن ،حواسپرتی،
بازداری از محرک تهدیدکننده و تبدیل تصور به فکر است که با هدف انحراف ذهن از موضوع نگرانکننده صورت میگیرد (سکستون و
دوگاس .)2008 ،نتایج پژوهشها نشان داده اند که اجتناب شناختی در اختالالت روانی از جمله اضطراب نقش دارد (محمودزاده و
محمدخانی1395 ،؛ حسین نژاد فیروزآباد ،بساک نژاد و داودی.)1396 ،
نظر به پژوهشهای صورت گرفته ،شیوع باالی اضطراب امتحان در دانشآموزان دختر ،مهمتر نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
و اجتناب شناختی در اضطراب امتحان و همچنین تا به حال پژوهشی به بررسی همزمان این دو سازه در اضطراب امتحان دانش آموزان
دختر به ویژه در جامعه ایرانی نپرداخته است .از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کنندگی راهبردهای تنظیم
شناختی هیجان و اجتناب شناختی در اضطراب امتحان دانشآموزان دختر پایه دهم شهر ازنا بود.
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پرسشنامۀ اضطراب امتحان :)TAI(1این پرسشنامه توسط اسپیلبرگر در سال  1980طراحی و تدوین شده است 20 .گویه دارد
که آزمودنیها در طیف لیکرت بین ( 1هرگز) و ( ۴همیشه) به هر گویه پاسخ میدهند .کمینه نمره  20و بیشینه آن  80است که کسب
نمره باالتر نشاندهنده اضطراب امتحان شدیدتر است .این پرسشنامه دو خرده آزمون نگرانی با  9گویه و خرده آزمون هیجان پذیری با 11
گویه تشکیل شده است .همبستگی پرسشنامه با پرسشنامه اضطراب حالت-صفت در پسران و دختران به ترتیب  0/86و ( 0/77استوبر و
پکرون ،)200۴ 2،کاظمیانمقدم ،مهرابی زاده و سودانی ( ) 1387به نقل از سازنده مقیاس ،ضرایب پایایی برای کل پرسشنامه  ،0/9۴مؤلفه
نگرانی  0/86و برای مؤلفه هیجان پذیری  0/90گزارش کردهاند .ضریب آلفای کرونباخ در نسخه فارسی در نمونههای دختر و پسر  0/92و
ضریب پایایی بعد از سه هفته و یک ماه 80 ،گزارش شده است و همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه اضطراب ساراسون در پسران 0/82
و در دختران  0/83بود (سپهریان .) 1390 ،در پژوهش حاضر پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/90به دست
آمده است.
روش اجرا :برای جمعآوری دادهها و تکمیل کردن پرسشنامه توسط دانشآموزان ،در ابتدا اقدامات الزم در جهت جلب همکاری
مسئولین آموزش پرورش و مدارس به عمل آمد .در ادامه و به دنبال موافقت مسئولین آموزش و پرورش و جلب همکاری معلمان،
دانشآموزان پایه دهم شهر ازنا به صورت در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه توسط آنها کامل شد .قبل از تکمیل پرسشنامه توضیح
کوتاهی در مورد اهداف پژوهش به شرکتکنندگان داده شد و همچنین این اطمینان خاطر به آنها داده شد که اطالعات کسب شده
محرمانه خواهند ماند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی ،همبستگی پیرسون و رگرسیون گامبهگام استفاده شد .دادهها با
نرمافزار  SPSS-22مورد تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
میانگین سنی گروه نمونه  15/68با انحراف معیار  0/57بود که از بین  336نفر 10 ،دانشآموز در رشته ریاضی 1۴۴ ،دانشآموز در رشته
علومتجربی 1۴3 ،دانشآموز در رشته علومانسانی و  39دانشآموز در هنرستان مشغول به تحصیل بودند .جدول  ،1ضرایب همبستگی
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و اجتناب شناختی با اضطراب امتحان آمده است .نتایج نشان داد که بین راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان سازش یافته با اضطراب امتحان رابطه معکوس و بین راهبردها ی تنظیم شناختی هیجان سازش نایافته و اجتناب شناختی با
اضطراب امتحان رابطه مستقیم وجود دارد (.)P<0/05
جدول  .1ماتریس همبستگی ،متغیرهای پژوهش
1

2

متغیر
1

1

2

0/06

1

3

**0/30

*0/13

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1 . Test Anxiety Inventory
2. Stöber, J., & Pekrun, R
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بر اساس طیف لیکرت از هرگز ( )1تا همیشه ( )5پاسخ میدهند .کمینه نمره  25و بیشینه نمره  ،125کمینه نمره در هر خرده مقیاس 5
و بیشینه آن  25است .روایی آن در نسخه انگلیسی از روایی همگرا با سرکوب فکر ( )r = 0/20و واگرا با سبک مقابله ماینز ()r = -0/۴1
و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/95و برای پنج خرده مقیاس بین  0/73تا  0/83گزارش شده است
(گارنفسکی و کرایج .)2006 ،روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران توسط بساک نژاد و همکاران ( )1389انجام گرفت روایی آن با سیاهه
فرونشانی فکر خرس سفید برابر  0/۴8به دست آمده که نشان میدهد پرسشنامه از ویژگیهای روانسنجی مناسبی برخوردار است و ضریب
پایایی آن برای کل مقیاس  0/91و برای زیر مقیاسهای فرونشانی فکر ،جانشینی فکر ،حواسپرتی ،اجتناب از محرک تهدیدکننده و تبدیل
تصورات به افکار ،به ترتیب  0/90، 0/89، 0/71، 0/90و  0/8۴گزارش شده است .پایایی این پرسشنامه ،در پژوهش حاضر با ضریب آلفای
کرونباخ برابر  0/89به دست آمده است.
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4

-0/06

**0/16

-0/05

5

0/09

**0/25

0/10

**

0/25

6

-0/05

**0/19

-0/01

**0/2۴

**0/52

**

0/05

**

**

**

8
9

*0/12

0/09

**0/25

-0/02

-0/05

-0/07

0/07

**0/۴1

1

10

**0/23

**0/25

**0/35

**0/1۴

**0/26

**0/20

**0/19

**0/33

**0/22

1

11

**0/۴3

*0/11

**0/۴0

-0/06

-0/02

*-0/11

0/0۴

**0/58

**0/29

**0/35

1

12

**0/28

**0/23

**0/22

**0/20

**0/23

*0/13

**0/28

**0/33

**0/25

**0/5۴

**0/۴3

13

**0/31

**0/25

**0/32

*0/12

**0/31

**0/16

**0/18

**0/31

*0/13

**0/59

**0/۴0

**0/59

**

*

**

*

**

*

**

**

**

14

0/3۴

15

**0/38

0/38

0/13

0/16

**0/3۴

-0/06

-0/03

1

0/37

1
1
**

0/10

0/13

0/27

0/1۴

0/۴3

0/۴5

0/۴5

0/5۴

**-0/2۴

0/03

**0/50

**0/33

**0/25

**0/52

**0/33

**0/35

1
**0/25

(=1خودسرزنشگری= 2 ،پذیرش=3 ،نشخوار=۴ ،تمرکز مثبت =5 ،تمرکز برنامه=6 ،ارزیابی مثبت=7 ،کماهمیت انگاری=8 ،فاجعه نمایی=9 ،دیگر سرزنش گری=10 ،
فرونشانی=11 ،جانشینی فکر=12 ،حواسپرتی=13 ،اجتناب از محرک=1۴ ،تصورات =15 ،اضطراب امتحان) (*)P <0/001**, P<0/05

نتایج جدول  1نشان میدهد که اضطراب امتحان با متغیرهای خودسرزنشگری ،پذیرش ،نشخوارگری ،دیگر سرزنش گری ،از راهبردهای
تنظیم شناختی هیجان و فرونشانی فکر ،جانشینی فکر ،حواسپرتی ،اجتناب از محرک و تصورات از راهبردهای اجتناب شناختی رابطه
مثبت و معناداری دارد ()P<0/05؛ به عبارت دیگر هرچه استفاده از این راهبردها بیشتر باشد فرد اضطراب امتحان بیشتری را تحمل
میکند .اضطراب امتحان با ارزیابی مثبت از راهبردهای سازش یافته تنظیم شناختی هیجان رابطه منفی و معناداری را دارد ()P<0/001؛
یعنی هر چقدر استفاده از این راهبرد باال باشد فرد اضطراب کمتری را تجربه میکند.
قبل از انجام تحلیل رگرسیون ،پیشفرضهای آن مورد بررسی قرار گرفت؛ از جمله نبود دادههای پرت ،استقالل باقیماندهها با استفاده
از آماره دوربین-واتسون که مقدار آن برابر  1/8بود و نشان از رعایت پیشفرض استقالل باقیماندهها رعایت شده است .همچنین برای نبود
هم خطی مقدار شاخص  VIFبرابر  1/۴8و مقدار شاخص تحمل برابر با  0/7۴نشان داد که بین متغیرهای پیشبین همبستگی قوی وجود
ندارد و هم خطی جدی مشهود نیست .بررسی پیشفرضهای روش ،نشان از کفایت دادهها برای تحلیل بودند .برای پیشبینی اضطراب
امتحان از روی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و اجتناب شناختی از رگرسیون چندگانه به صورت گامبهگام استفاده شد .در گام اول
جانشینی فکر ،در گام دوم فاجعه نمایی ،در گام سوم ارزیابی مثبت ،در گام چهارم اجتناب از محرک ،در گام پنجم سرزنش خود و در گام
ششم سرزنش دیگران معنیداری خود را حفظ کنند و متغیرهای دیگر چون تأثیر معناداری بر اضطراب امتحان نداشتند حذف شدند .در
جدول  2نتایج تحلیل رگرسیون گزارش شده است.
جدول  .2خالصه مدل رگرسیون ،تحلیل واریانس و مشخصههای آماری رگرسیون اضطراب امتحان بر متغیرهای راهبردهای تنظیم
شناختی هیجان و اجتناب شناختی
گام

مدل

مجموع مجذورات

df

میانگین
مجموع مجذورات

F

P

R

R2

R2
Adjust

SE

1

رگرسیون
باقیمانده

12732/80
3۴183/50

1
333

12732/80
102/65

12۴/0۴

0/001

0/521

0/271

0/269

10/13

2

رگرسیون
باقیمانده

15520/08
31396/23

2
332

7760/06
9۴/57

82/06

0/001

0/575

0/331

0/327

9/72

3

رگرسیون
باقیمانده

1685۴/99
30061/32

3
331

5618/33
90/82

61/86

0/001

0/599

0/359

0/353

9/53

4

رگرسیون
باقیمانده

18151/92
2876۴/39

۴
330

۴537/98
87/17

52/06

0/001

0/622

0/387

0/379

9/3۴

5

رگرسیون

187۴2/86

5

37۴8/57

۴3/77

0/001

0/632

0/399

0/390

9/25
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0/08
**0/39

0/09

**0/۴3

*-0/11

0/02

*-0/13

0/10

0/31

1
0/03

**0/1۴

0/28

1

1

**

0/18

1
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6

باقیمانده

28173/۴۴

329

85/63

رگرسیون
باقیمانده

19272/82
276۴3/۴8

6
328

3212/1۴
8۴/11

38/0۴

0/001

0/6۴1

0/۴11

0/۴00

9/18

بر اساس نتایج مندرج در جدول  2میتوان نتیجه گرفت در تبیین اضطراب امتحان از روی راهبردهای جانشینی فکر ،فاجعه نمایی،
ارزیابی مثبت ،اجتناب از محرک ،دیگر سرزنشی و خودسرزنشگری مجموع متغیرهای پیشبین  ۴1درصد از واریانس متغیر مالک را تبیین
و پیشبینی و پیشبینی میکنند یعنی متغیرهای پیشبین  ۴1درصد از نمره اضطراب امتحان را تبیین میکنند .میزان  Fمشاهده شده
برای کل متغیرهای پژوهش در سطح  0/001معنادار است .در جدول  3نیز ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده بررسی و
معناداری این ضرایب گزارش شدهاند.
جدول  .3ضرایب رگرسیون گامبهگام اضطراب امتحان از روی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و اجتناب شناختی
B

SEB

عرض از مبدأ

29/37

2/99

جانشینی فکر

0/653

0/160

0/230

فاجعه نمایی

0/879

0/26۴

0/187

3/32

ارزیابی مثبت

-1/233

0/263

-0/207

-۴/69

0/001

اجتناب از محرک

0/۴73

0/133

0/172

3/56

0/001

دیگر سرزنشی

0/7۴8

0/262

0/133

2/85

0/009

خودسرزنشگری

0/6۴1

0/256

0/122

2/59

0/013

متغیرها

بتا

t

P

9/82

0/001

۴/08

0/001
0/001

مثبت بودن نقش متغیرهای راهبردهای جانشینی فکر ،فاجعه نمایی ،اجتناب از محرک ،دیگر سرزنشی و خودسرزنشگری بر اضطراب
امتحان نشانگر آن است که هرچقدر میزان استفاده از این راهبردها در دانشآموزی بیشتر باشد میزان اضطراب امتحان وی نیز بیشتر
خواهد بود اما منفی بودن نقش ارزیابی مثبت بر اضطراب امتحان نشانگر آن است که هر چقدر میزان استفاده از راهبرد ارزیابی مثبت در
دانشآموزی بیشتر باشد میزان اضطراب امتحان وی کمتر خواهد بود.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین و پیشبینی اضطراب امتحان دانشآموزان دختر بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و اجتناب
شناختی بود .نتایج نشان داد که از بین راهبردهای سازش یافته تنظیم شناختی هیجان راهبرد ارزیابی مثبت با اضطراب امتحان رابطه
منفی دارد؛ یعنی هرچه استفاده دانش آموز از راهبرد ارزیابی مثبت بیشتر شود ،میزان اضطراب امتحان کاهش مییابد و از بین راهبردهای
سازش نایافته تنظیم شناختی خودسرزنشگری و دیگر سرزنش گری رابطه مثبت دارد؛ یعنی هرچه استفاده دانشآموز از این راهبردهای
سازش نایافته کمتر شود ،میزان اضطراب امتحان نیز کاهش مییابد نتایج این یافته با نتایج پژوهشهای علمرادنیصومعه و همکاران
( ،)139۴زارع و سلگی ( )1391و صالحی و همکاران ()1390؛ رضایی و رضاخانی ()2019؛ کامل ()2018؛ چمیزو-نیتو و همکاران ()2020
و اورگلیس و همکاران ( )2018همسو بوده و با پژوهش مورالس و همکاران ( )2018ناهمسو است .در تبیین این یافته میتوان مطرح کرد
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گام اول :متغیر پیشبین :جانشینی فکر
گام دوم :متغیرهای پیشبین :جانشینی فکر ،فاجعه نمایی
گام سوم :متغیرهای پیشبین :جانشینی فکر ،فاجعه نمایی ،ارزیابی مثبت
گام چهارم :متغیرهای پیشبین :جانشینی فکر ،فاجعه نمایی ،ارزیابی مثبت ،اجتناب از محرک
گام پنجم :متغیرهای پیشبین :جانشینی فکر ،فاجعه نمایی ،ارزیابی مثبت ،اجتناب از محرک ،دیگر سرزنشی
گام ششم :متغیرهای پیشبین :جانشینی فکر ،فاجعه نمایی ،ارزیابی مثبت ،اجتناب از محرک ،دیگر سرزنشی ،خودسرزنشگری
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که تنظیم شناختی هیجان فرایندی است که افراد جهت تحقق اهدافشان به وسیله راهبردهای آن هیجانهای خود را در پاسخ به موقعیت
تعدیل میکنند (کلمانسکی و همکاران )2017 ،و همانگونه که گروس ( )2015مطرح میکند استفاده از راهبردهای سازش یافته تنظیم
شناختی هیجان موجب کاهش احساسات منفی و افزایش احساسات مثبت و رفتارهای سازش یافته در افراد میشود؛ بنابراین وقتی دانش
آموزان از راهبردهای سازش یافته تنظیم هیجان استفاده کنند اضطراب امتحان کمتری را تجربه خواهند کرد و برعکس .همچنین بر اساس
الگوی فراشناختی ولز نیز می توان بیان داشت که وجود باورهای منفی فراشناختی در افراد مبتال به اضطراب ،آنها را به سمت ارزیابی منفی
از نگرانی ها سوق می دهد که این امر فاجعه نمایی و نشخوارگری را در پی خواهد داشت.
به طور کلی تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان سبب می شود که آنها ضمن آگاهی از هیجان ها و استفاده درست از راهبردهای
سازش یافته در موقعیت های مختلف از جمله موقعیت ارزیابی ،هیجانات منفی خود را کاهش داده و در نتیجه آن میزان اضطراب ناشی از
این هیجانات منفی کاهش پیدا خواهد کرد.
همچنین نتایج نشان داد که اجتناب شناختی با اضطراب امتحان رابطه مثبت دارد و از بین پنج راهبرد اجتناب شناختی ،راهبردهای
فرونشانی فکر و جانشینی فکر به طور مثبت پیشبین ی کننده اضطراب امتحان هستند .هر چند پژوهشی که به بررسی اجتناب شناختی با
اضطراب امتحان باشد یافت نشد اما این یافته با پژوهش حسین زاده فیروزآباد و همکاران ( )1396و محمودزاده و محمدخانی ()1395
همسو است که اجتناب شناختی پیش بینی کننده اضطراب در دانشجویان است .در تبیین این یافته میتوان با توجه به نظر گارنفسکی و
کرایج ( )2018بیان داشت که دانش آموزان مضطرب در تالشاند تا ذهن خود را از نگرانیهای ناشی از امتحان و پیامدهای نگرانکننده
آن رها کنند؛ بنابراین همه آنچه را که در ذهن نشخوار میکنند و دائماً به یاد میآورند را با فرونشانی فکر یعنی فکر نکردن به آنچه آنها
را نگران کرده و اجتناب از موقعیت ،جانشینی فکر یعنی فکرهایی را که در ذهن آنها محدود کرده و آنها را جانشین فکرهای قبلی
میکنند ،تغییر میدهند که این تغییرات هیجانات منفی آنها را کاهش نمیدهد .همان گونه که اتنبرگ و همکاران ( )201۴معتقدند که
اجتناب به رهایی از یک عمل یا رهایی از یک شـخص یا یک شیء اشاره می کند و پریشانی را کاهش می دهـد ،اما در طوالنی مدت باعث
تداوم اضطراب مـیشـود .اجتنـاب مـانع پاسخهای مـؤثر فرد بـه محـرک هـای هیجـانی و جـایگزینی راهبردهای مدیریت هیجان می
شود و بـه همـین دلیـل است که راهبـرد کارآمدی نیسـت؛ هرچند در ظـاهر راهبردهای موثری هسـتند ،ولـی در بلندمـدت باعـث
تشدید اضطراب می شوند .همچنین تالش بیشتر برای سرکوب افکار منجر به تولید اثر متناقض می شود؛ یعنی هرچقدر دانش آموزان برای
سرکوب افکار تالش کنند چرخه معیوبی ایجاد می شود که به افزایش وقوع افکار نگران کننده منجر می شود که این نیز می تواند سطح
اضطراب امتحان را افزایش دهد؛ به عبارت دیگر به نظر میرسد دانش آموزانی که از راهبردهای اجتناب شناختی استفاده می کنند با
اجتناب از مطالعه کردن سعی در کاهش اضطراب دارند ،در حالی که بهگونهای معکوس به دلیل ایجاد حالتی ناشی از آمادگینداشتن برای
امتحان ،اضطراب امتحان در آنها تشدید خواهد شد .بهطورکلی ،میتوان گفت دانش آموزانی که از راهبردهای اجتناب شناختی استفاده
می کنند ،بهجای روبهروشدن با مسائل و یادگیری و استفاده از شیوه های صحیح مطالعه ،تالش می کنند از مشکالت فرار و کنارهگیری
کنند که همین امر موجب افزایش اضطراب و تشویش در آنها میشود.
در مجموع یافتههای پژوهش نشان میدهد که دانشآموزان دارای اضطراب امتحان نسبت به دانشآموزانی که اضطراب امتحان ندارند،
نگرانی و اجتناب بیشتری را تجربه می کنند و از راهبردهای سازش یافته خصوصاً ارزیابی مثبت کمتر استفاده میکنند .به طور کلی نتایج
این پژوهش نشان میدهند راهبردهایی که دانشآموزان برای تنظیم شناختی هیجاناتشان استفاده میکنند و همچنین راهبردهای اجتناب
شناختی می توانند در تعیین اضطراب امتحان عامل مهمی باشند بنابراین تقویت راهبردهای سازش یافته به عنوان یک هدف برای
مداخلههای آموزشی و درمان کاهش اضطراب امتحان در دانشآموزان دختر مورد توجه قرار گیرد.
پژوهش حاضر با محدودیت هایی همراه بود ،از آنجایی که جامعۀ این پژوهش فقط محدود به یک شهر بود لذا در تعمیم نتایج آن به
شهر های دیگر باید احتیاط شود .عالوه براین در این مطالعه امکان بررسی دقیق متغیرهای مداخله گر نظیر وضعیت سالمت روانی دانش
آموزان و اطمینان از عدم ابتال به اختالالت روان پزشکی ،سابقه اعتیاد و طالق والدین وجود نداشت از این رو پیشنهاد می شود در مطالعات
آتی موارد مذکور مورد توجه و ارزیابی قرار گیرند.
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نتایج این پژوهش در زمینه پیشگیری و ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان دختر مبتال به اضطراب امتحان دارد؛ از جمله برای
استفاده از راهبردهای سازش یافته تنظیم شناختی هیجان و کاهش اجتناب شناختی و فاجعه نمایی ،خودسرزنشگری و دیگر سرزنشگری
از مداخله های مبتنی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و موج سوم استفاده شود.
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