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مقدمه
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین نقش تنظیم هیجاني در پیشبیني اضطراب امتحان و توانايي حل مساله
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دانشجويان بوده است.
روش کار
جامعه آماری اين تحقیق دانشجويان دانشگاه پیام مرکز رفسنجان به تعداد 1011نفر که از طريق
جدول مورگان 312نفر از طريق نمونه گیری تصادفي ساده مورد بررسي قرار گرفتند و به
پرسشنامههای تنظیم هیجاني گراتز و روئمر ( ،)6114پرسشنامه اضطراب امتحاني ساراسون( )1821و
پرسشنامه توانايي حل مساله اجتماعي دروزيال ( )6116پاسخ دادند و نهايتا  610پرسشنامه کامل مورد
تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
نتايج پژوهش نشان داد که تنظیم هیجاني ،اضطراب امتحان دانشجويان را پیشبیني ميکند و مقدار
تأثیر آنها مثبت ميباشد؛ به عبارت ديگر هر چه عدم پذيرش پاسخهای هیجاني ،دشواری در کنترل،
فقدان آگاهي ،دشواری در انجام رفتار ،دسترس محدود به راهبردهای تنظیم هیجاني و عدم وضوح
هیجاني بیشتر باشند ،اضطراب امتحان دانشجويان نیز بیشتر ميشود .همچنین تنظیم هیجاني ،توانايي
حل مساله اجتماعي(حل مساله سازنده و حل مساله ناکارامد) دانشجويان را نیز پیشبیني ميکند و
مقدار تأثیر آنها برای حل مساله سازنده منفي و حل مساله ناکارامد مثبت ميباشد.
نتیجه گیری
به عبارت ديگر هر چه عدم پذيرش پاسخهای هیجاني ،دشواری در کنترل ،فقدان آگاهي ،دسترس
محدود به راهبردهای تنظیم هیجاني و عدم وضوح هیجاني بیشتر باشند ،توانايي حل مساله سازنده
دانشجويان کاهش و حل مساله ناکارامد آنها افزايش مييابد.
کلمات کلیدی
تنظیم هیجاني ،اضطراب امتحان ،توانايي حل مساله اجتماعي
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مقدمه

شیوهای مناسب ابراز کنند و در صورتي که درگیر هیجانات

توانايي حل مسئله ،جزء مهارتهای اساسي زندگي است .فرايند

ناخوشايند همچون احساس اندوهگیني شوند ،بتوانند از شدت

نظام مندی است که بر تحلیل موقعیت مشكل تمرکز دارد .يک

آن کم کنند ( .)7افرادی که از مهارتهای تنظیم هیجاني

مهارت حیاتي برای زندگي در عصر حاضر است و در اغلب

برخوردار هستند ،ميتوانند به خوبي هیجانات منفي را کاهش

جوامع همه بر اين باورند که بايد بر افزايش مهارتهای حل

دهند و يا کنترل کنند و بین تنظیم هیجان با کاهش آسیب

مساله تاکید شود ( .)1امروزه به دلیل تغییر در شیوههای زندگي،

رساندن به خود و کاهش نشانههای افسردگي ،اضطراب و

بسیاری از افراد در رويارويي با مسائل زندگي فاقد تواناييهای

استرس ارتباط معنادار وجود دارد ( .)9در واقع افرادی که بتوانند

الزم و اساسي هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسايل و

به تنظیم هیجانات خود بهخصوص آن بخش از هیجانات که

مشكالت زندگي روزمره آسیب پذير کرده است .امروزه

ناخوشايند ميباشد ،بپردازند ،میزان کمتری از افسردگي و

پژوهشگران با بررسي راهبردهای مقابلهای افراد موفق و ناموفق

اضطراب را تجربه خواهند کرد که همه اينها با عملكرد تحصیلي

نكات بسیار مهمي را روشن کردهاند .اين مطالعات نشان دادهاند

و ارتقاء کیفیت زندگي مرتبط است ( .)8مشهدی و همكاران

کساني که به طور موفقیت آمیز با مشكالت مقابله ميکنند،

( ) 11تحقیقي با عنوان نقش حساسیت اضطرابي و تنظیم هیجاني

افرادی هستند که خود را به مجموعهای از مهارتهای مقابلهای

در پیش بیني اختالل اضطراب اجتماعي دانشجويان انجام دادند،

مجهز کردهاند .يكي از راههای پیشگیری از بروز مشكالت

نتايج تحقیق نشان داد که ارزيابي مجدد يكي از مولفههای تنظیم

رفتاری ارتقای توانايي حل مساله افراد ميباشد (.)6

هیجاني است ،عنصر مهمي در پیش بیني اضطراب اجتماعي

همچنین اضطراب امتحان گونهای از اضطراب است که در

است .در پژوهشي آموزش مهارتهای تنظیم هیجاني بر کاهش

موقعیت ارزشیابي يا حل مسئله بروز ميکند و محور آن ترديد

اضطراب امتحان دانشآموزان دبیرستاني را مورد بررسي قرار

درباره عملكرد و پیامد آن و افت بارز توانايي مقابله با موقعیت

دادند .نتايج حاصل از روش تحلیل کواريانس نشان داد ،آموزش

است ( )3پژوهشها نشان داده است که برخي از دانش آموزان

مهارتهای تنظیم هیجاني میزان اضطراب امتحان دانشآموزان

در طول ترم تسلط کافي بر مطالب را به دست ميآورند اما به

را کاهش ميدهد) 11(.اکبری زرگر و پیماني ( )11در پژوهشي

علت اضطراب در هنگام ارزيابي موفقیت چنداني نشان

ديگر ،دشواریهای تنظیم هیجاني و مقابله با شرايط پراسترس

نميدهند .اضطراب امتحان يكي از اضطرابهای موقعیتي است

در قربانیان آدمربايي و افراد عادی را مورد مقايسه قرار دادند.

که در تمام طبقات اجتماعي -اقتصادی ديده ميشود و با

يافتههای اين پژوهش بیان کننده آن است که در مؤلفههای عدم

عملكرد تحصیلي دانش آموزان و دانشجويان در مراکز آموزشي

پذيرش پاسخهای هیجاني ،دشواری در انجام رفتار هدفمند،

رابطه تنگاتنگ دارد ( 4و  .)0بنابراين سالمت رواني آنها را

دشواری در کنترل تكانه ،فقدان آگاهي هیجاني و عدم وضوح

تهديد ميکند و بر کارآمدی ،شكوفايي استعداد ،شكل گیری

هیجاني و نمره کل تنظیم هیجاني تفاوت معناداری بین دو گروه

شخصیت و هويت اجتماعي آنها تأثیر منفي ميگذارد .مطالعات

مورد مقايسه از نظر آماری وجود داشت .میزان دشواری در

انجام شده میزان شیوع اضطراب امتحان را  11الي  %31و در

تنظیم هیجاني در گروه قربانیان آدمربايي نسبت به گروه عادی

ايران  %17/6گزارش کردهاند ( .)2تنظیم هیجان فرآيندی است

بیشتر بود .همچنین نتايج نشان داد که در مؤلفه مقابله با شرايط

که به افراد در افزايش ،کاهش و يا حفظ مؤلفههای هیجاني،

پراسترس در زير مقیاس مسئله مدار بین دو گروه تفاوت وجود

رفتاری و شناختي کمک ميکند و در اثر برخورداری از مهارت

داشت .میزان استفاده از راهبرد مقابلهای مسئله مدار در گروه

تنظیم هیجاني ،افراد توانايي اين را دارند که هیجان خود را به
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قربانیان آدمربايي نسبت به گروه عادی کمتر بود .هولشگر 1و

که توسط گراتز و روئمر  )14( 3در سال  6114ساخته شده

همكاران ()16در پژوهشي نقش تنظیم هیجان را در محل کار به

است .اين پرسشنامه يک مقیاس  32سؤالي است که الگوهای

عنوان مداخله در تنظیم احساسات و ضوابط راهنمايي در مشاغل

تنظیم هیجان را در قالب  2خرده مقیاس (عدم پذيرش

خدماتي مورد بررسي و مطالعه قرار دادند .يافتههای اين پژوهش

پاسخهای هیجاني ،دشواری در کنترل تكانه ،فقدان آگاهي

نشان داد تنظیم هیجاني با راهنمايي دادن به مشتریها در ارتباط

هیجاني ،دشواری در انجام رفتار هدفمند ،دسترسي محدود به

بود؛ به عبارت ديگر کساني که از آموزش مهارت تنظیم هیجان

راهبردهای تنظیم هیجاني ،عدم وضوح هیجاني) ميسنجد و

برخوردار بودند روابط بهتری در محل کار خود با هم کاران و

بیش از هر چیز بر مشكالت تنظیم هیجان تأکید دارد .عدم

مشتريان داشتند و از احساسات مثبت بیشتری برخوردار بودند.

پذيرش پاسخهای هیجاني گويههای ،68 ،60 ،63 ،61 ،16 ،11

بلخولدر 6و همكاران ( )13( )6110در پژوهشي اثرات تنظیم

دشواری در کنترل تكانه گويههای ،36 ،67 ،64 ،18 ،14 ،3

هیجان را در استرس اوايل زندگي در کودکان و نوجوانان مورد

فقدان آگاهي هیجاني ،34 ،17 ،11 ،9 ،2 ،6 ،دشواری در

بررسي قرار دادند .آنها در اين پژوهش دريافتند ،کودکاني که

انجام رفتار هدفمند ،33 ،62 ،61 ،19 ،13 ،دسترسي محدود

در اوايل زندگي میزان بیشتری از استرس و اضطراب مراقب

به راهبردهای تنظیم هیجاني،30 ،31 ،31 ،69 ،66 ،12 ،10 ،

خود را دريافت کردند در سنهای نوجواني استرس بیشتری را

 ،32عدم وضوح هیجاني ،8 ،7 ،0 ،4 ،1 ،به عنوان زير

تجربه ميکنند .همچنین يافتهها نشان داد که تنظیم رفتار در

مقیاسهای تنظیم هیجاني در نظر گرفته شده است که در

ارتباط با مديريت هیجان در اوايل زندگي آنها ميتواند میزان

مقیاس لیكرتي از يک تا پنج (خیلي بندرت ،گاه گاهي ،تقريباً

پراسترسي را در سن نوجواني در آنها تضمین کرد .با توجه به

در نیمي از موارد ،بیشتر اوقات و تقريباً همیشه) نمرهگذاری

اهمیت موارد ذکر شده محقق بر آن شد به تعیین نقش تنظیم

ميشوند ( .)10گراتز و روئمر در بررسي پايايي مقیاس،
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همساني دروني باالی  1/83را برای کل مقیاس محاسبه

دانشجويان دانشگاه پیام نور(که از شیوه های يادگیری ترکیبي-

کردند) 10(.نتايج مطالعه علوی و همكاران ( ،)6111همساني

الكترونیكي و سنتي ) استفاده مي کنند ،بپردازد.

دروني کل مقیاس  1/92و همچنین  1/70برای خرده مقیاس

روش کار

عدم پذيرش 1/74 ،برای خرده مقیاس دشواریهای دست

اين پژوهش از نوع توصیفي -همبستگي ميباشد .جامعه آماری
پژوهش کلیه دانشجويان دانشگاه پیام نور رفسنجان به تعداد
 1011نفر که با استفاده از جدول مورگان  312نفر به عنوان
حجم نمونه انتخاب و از طريق شیوه نمونه گیری تصادفي ساده
به پرسشنامهها پاسخ دادند و در نهايت  610پرسشنامه کامل مورد
تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

زدن به رفتار هدفمند 1/72 ،برای خرده مقیاس دشواری کنترل
تكانه 1/23 ،برای خرده مقیاس فقدان آگاهي هیجاني1/74 ،
برای خرده مقیاس دسترسي محدود به راهبردهای تنظیم
هیجاني و  1/90برای خرده مقیاس فقدان شفافیت هیجاني به
دست آمد.پس از تدوين گويهها ،روايي صوری و محتوايي
ابزار پرسشنامه از طريق نظرسنجي با  11نفر از صاحبنظران و
کارشناسان مورد تأيید قرار گرفت .در تحقیق قیاسي بهمنظور

ابزار پژوهش

سنجش اعتبار پرسشنامه ،پس از اجرای مقدماتي بر روی 31
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نفر از نمونههای تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ،
ضريب  1/87بهعنوان ضريب اعتبار محاسبه گرديد (.)12
-2پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون
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اين مقیاس شامل 37عبارت است که پاسخ آن به صورت بلي

روانشناختي همپوش ،تايید شده است (دزوريال و همكاران،

و خیر مي باشد .حداکثر نمرهای که فرد دراين آزمون بدست

 .)6111در ايران مخبری ،درتاج و دره کردی ( ،)1398ضريب

ميآورد  37است که نشان دهنده اضطراب شديد و حداقل

آلفای  1/90را برای پنج عامل سنجیده شده و ضريب پايايي

نمرهای که آزمودني ميتواند بگیرد صفر است که نشان دهنده

بازآزمايي  1/99را برای پرسشنامه حل مسئله اجتماعي کوتاه

عدم وجود اضطراب است و نمرات پايینتر از 16در سطح

شده بدست آوردند .همچنین در اين تحقیق بررسي ساختار

خفیف و نمرات باالتر از  10در سطح شديد ميباشد(.)3

عاملي بیانگر وجود پنج عامل اشاره شده در باال ميباشد .همه

ضريب پايايي همساني دروني اين مقیاس از طريق روش دو

تحلیلهای روايي ،را به عنوان يک مقیاس حل مسئله اجتماعي

نیمه سازی  1/81بوده است و ضريب باز آزمايي آن بعد از

تايید کرده است(به نقل از عادل مخبری و همكاران.)1381 ،

گذشت  6هفته1/96گزارش شده است( .)3ضريب اعتبار
مقیاس اضطراب ساراسون با استفاده از روش دو نیمه کردن
1/99وضريب آلفا نیز1/97محاسبه شده است ( .)17پرسشنامه
تجديدنظر شده حل مسئله اجتماعي دروزيال و
همكاران( )19( )6116يک ابزار خود گزارشي از نوع لیكرت
و دارای  60سوال بوده و هدف آن اندازه گیری مهارت
آزمودني در حل مسئله اجتماعي ميباشد و خرده مقیاسهای
آن (مقیاس جهت گیری مثبت به مسئله (سوال،)14 ،7 ،0

نتایج

بررسي نرمال بودن دادهها
قبل از بررسي فرضیات و محاسبه تأثیر عوامل ،آزمون
کولموگروف اسمیرنوف را برای بررسي نرمال بودن متغیرها
استفاده ميکنیم .نتايج اين آزمون در جدول 1آورده شده است:
جدول  -5آزمون کولموگروف اسمیرنوف يک نمونهای
برای متغیرهای تحقیق
آماره

مقدار معناداری

متغیر

تعداد

Z

()p

منطقي( ،)60 ،64 ،61 ،61 ،12 ،9 ،6سبک تكانشي(،11 ،2

عدم پذيرش پاسخهای هیجاني

614

1/11

1/12

 )63 ،18 ،10و سبک اجتنابي( .)19 ،17 ،16 ،11 ،1دو مقیاس

دشواری در کنترل تكانه

614

1/31

1/184

فقدان آگاهي هیجاني

614

1 /6

1/10

خرده مقیاس حل مسئله سازنده,در نظر گرفته ميشوند و به

دشواری در انجام رفتار هدفمند

614

1 /9

1/00

دسترسي محدود به راهبردهای

614

1 /3

1/186

صورت مثبت نیز نمره گذاری ميشوند .اما ديگر مقیاسها که

تنظیم هیجاني

جهت گیری منفي به مسئله ( ، )13 ،8 ،4 ،3حل مسئله

جهت گیری مثبت به مسئله (و حل مسئله منطقي به عنوان

شامل سبک تكانشي /بي احتیاط سبک اجتنابي و جهت گیری

عدم وضوح هیجاني

614

1/73

1 /2

منفي به مسئله هستند ،خرده مقیاسهای حل مسئله ناکارآمد را

تنظیم هیجاني کل

614

1/79

1/02

اضطراب امتحاني

614

1/28

1/26

توانايي حل مساله

614

1/87

1/06

تشكیل ميدهند ،که به صورت منفي(وارونه) نیز نمره گذاری
ميشوند .تفسیر آن بدين صورت است که نمره بین  60تا :01
مهارت در حل مسئله اجتماعي ،ضعیف است .نمره بین  01تا
 70مهارت حل مساله متوسط و باالتر از  70مهارت حل مساله
قوی است .پايايي آزمون مجدد برای پرسشنامه حل مسئله
اجتماعي (بین  1/29تا  1/81و ضريب آلفای آن بین  1/28تا
 %80گزارش شده است (دزوريال و همكاران .)6111 ،روايي
سازه اين پرسشنامه نیز با استفاده از تحلیل عاملي اکتشافي و
همبستگي با ديگر مقیاسهای حل مسئله و سازههای

بر اساس نتايج آزمون کولموگروف اسمیرنوف يک نمونهای،
فرض نرمال بودن برای همه متغیرها پذيرفته ميشود (،)> p1/10
بنابراين برای تجزيه و تحلیل آزمون فرضها از رگرسیون
استفاده ميشود.
تنظیم هیجاني در پیشبیني اضطراب امتحاني دانشجويان نقش
دارد.
با استفاده از رگرسیون خطي تأثیر تنظیم هیجاني در اضطراب
امتحاني دانشجويان نشان داده ميشود.

 -67مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

ويژه نامه  ،1سال 26

نتايج مدل برازش داده شده بصورت زير ميباشد .نتايج حاصل از

تغییرات

مربعات

آزادی

مربعات

اين آزمون در زيرارائه شده است.

اثر

3869287/80

7

204796/88

معناداری
1291/14

رگرسیوني
باقیمانده

91889/14

619

کل

4118282

610

398/41

جدول  -2تحلیل واريانس رگرسیون خطي چند متغیره

نتايج تحلیل واريانس در جدول 3نشان ميدهد که متغیرهای

اضطراب امتحاني

تبیین کننده بطور معنيداری قادر هستند تغییرات متغیر وابسته

منبع

مجموع

درجه

میانگین

آماره F

تغییرات

مربعات

آزادی

مربعات

اثر

/2

7

70141/7

4242/84

رگرسیوني

401901

باقیمانده

3323/3

619

کل

404614

610

سطح
معناداری
1/1111

12/17

(حل مسئله سازنده ) را پیشبیني و تبیین کنند؛ به عبارت ديگر
مدل تبییني تصحیح شده معنادار ميباشد.
تنظیم هیجاني در حل مسئله ناکارآمد(سبک تكانشي سبک
اجتنابي و جهت گیری منفي به مسئله) دانشجويان نقش دارد.

نتايج تحلیل واريانس در جدول  6نشان ميدهد که
متغیرهای تبیین کننده بطور معناداری قادر هستند تغییرات متغیر
وابسته اضطراب امتحاني دانشجويان را پیشبیني و تبیین کنند؛ به
عبارت ديگر مدل تبییني تصحیح شده معنادار ميباشد .بر اساس

با استفاده از رگرسیون خطي تأثیر تنظیم هیجاني در حل مسئله
ناکارآمد دانشجويان را نشان ميدهد:
نتايج مدل برازش داده شده بصورت زير ميباشد .نتايج حاصل
از اين آزمون در جدول زير آمده است.
جدول -4تحلیل واريانس رگرسیون خطي حل مسئله

جدول 4مشاهده ميشود که مقادير معناداری متغیرهای ابعاد
تنظیم هیجاني کمتر از  1/10ميباشد از ای نرو ميتوان گفت
اين متغیرها ،اضطراب امتحاني دانشجويان را پیشبیني ميکند و

ناکارآمد
منبع تغییرات

مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

آماره F

ی

پذيرش پاسخهای هیجاني ،دشواری در کنترل ،فقدان آگاهي،

اثر

/27

دشواری در انجام رفتار ،دسترس محدود به راهبردهای تنظیم

رگرسیوني

721614

باقیمانده

16711/36

619

کل

773810

610

هیجاني و عدم وضوح هیجاني بیشتر باشند ،اضطراب امتحاني
دانشجويان نیز بیشتر ميشود .همچنین مشاهده ميشود که تأثیر
عدم پذيرش پاسخهای هیجاني ( )1/617بر روی اضطراب
امتحاني دانشجويان بیشتر از مابقي متغیرهاست.
تنظیم هیجاني در حل مسئله سازنده(مقیاس جهت گیری مثبت
به مسئله و حل مسئله منطقي) نقش دارد.
با استفاده از رگرسیون خطي تأثیر تنظیم هیجاني در حل مسئله
سازنده دانشجويان را نشان مي دهد:
نتايج مدل برازش داده شده بصورت زير ميباشد .نتايج حاصل
از اين آزمون در جدولزير آمده است.
جدول -3تحلیل واريانس رگرسیون خطي سلهسازنده
مجموع

درجه

میانگین

آماره F

سطح

سطح
معنادار

مقدار تأثیر آنها مثبت ميباشد .يعني ميتوان گفت هر چه عدم

منبع

1/1111

7

/11

6177/9

1/1111

162928
21/10

نتايج تحلیل واريانس در جدول 4نشان ميدهد که
متغیرهای تبیین کننده بطور معنيداری قادر هستند تغییرات متغیر
وابسته حل مسئله ناکارآمد را پیشبیني و تبیین کنند؛ به عبارت
ديگر مدل تبییني تصحیح شده معنادار ميباشد .بر اساس جدول
 11مشاهده ميشود که مقادير معناداری متغیرهای ابعاد تنظیم
هیجاني کمتر از  1/10ميباشد از اينرو ميتوان گفت اين
متغیرها ،حل مسئله ناکارآمد دانشجويان را پیشبیني ميکند و
مقدار تأثیر آنها مثبت ميباشد؛ يعني ميتوان گفت هر چه عدم
پذيرش پاسخهای هیجاني ،دشواری در کنترل ،فقدان آگاهي،
دشواری در انجام رفتار هدفمند ،دسترس محدود به راهبردهای
تنظیم هیجاني و عدم وضوح هیجاني بیشتر باشند ،حل مسئله

نسیم سعید
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ناکارآمد دانشجويان افزايش مييابد .همچنین مشاهده ميشود

( )62اکبری زرگر و پیماني ( )11( )1384هولشگر 1و همكاران

که تأثیر مثبت عدم پذيرش پاسخهای هیجاني ( )1/30بر روی

( .)16( )6110بلخولدر 6و همكاران ( )13( )6110همخوان

حل مسئله ناکارآمد دانشجويان دانشجويان بیشتر از مابقي

است .در تبیین فرضیات ميتوان گفت تنظیم هیجان مبتني است

متغیرهاست.

بر فرايندهای دروني و بیروني پاسخدهي در برابر مهار و نظارت،

بحث و نتیجه گیری

ارزيابي و تعديل تعامالت هیجاني بهخصوص خصايص زودگذر

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش تنظیم هیجاني در پیشبیني
اضطراب امتحان و توانايي حل مساله دانشجويان است .بر اساس
يافتههای پژوهش نشان داده شد ،تنظیم هیجاني ،اضطراب
امتحان دانشجويان را پیشبیني ميکند و مقدار تأثیر آن مثبت
ميباشد؛ به عبارت ديگر هر چه عدم پذيرش پاسخهای هیجاني،
دشواری در کنترل ،فقدان آگاهي ،دشواری در انجام رفتار،
دسترس محدود به راهبردهای تنظیم هیجاني و عدم وضوح
هیجاني بیشتر باشند ،اضطراب امتحان دانشجويان نیز بیشتر
ميشود و تأثیر عدم پذيرش پاسخهای هیجاني ( )1/617بر روی
اضطراب امتحاني دانشجويان بیشتر از مابقي متغیرهاست.
همچنین تنظیم هیجاني ،توانايي حل مساله اجتماعي(حل مساله
سازنده و حل مساله ناکارامد) دانشجويان را نیز پیشبیني ميکند
و مقدار تأثیر آنها برای حل مساله سازنده منفي و حل مساله
ناکارامد مثبت ميباشد؛ به عبارت ديگر هر چه عدم پذيرش
پاسخهای هیجاني ،دشواری در کنترل ،فقدان آگاهي ،دسترس
محدود به راهبردهای تنظیم هیجاني و عدم وضوح هیجاني
بیشتر باشند ،توانايي حل مساله سازنده دانشجويان کاهش و حل
مساله ناکارامد آنها افزايش مييابد .همچنین مشاهده شد ،تأثیر
منفي عدم وضوح هیجاني ( )-1/342بر روی حل مسئله سازنده
دانشجويان بیشتر از مابقي متغیرهاست و تأثیر مثبت عدم پذيرش
پاسخهای هیجاني ( )1/30بر روی حل مسئله ناکارآمد
دانشجويان

بیشتر از مابقي متغیرهاست .نتايج تحقیق با

تحقیقات) .مشهدی و همكاران ( )11( )1386گل محمدی و
همكاران( )61( )1384بادان و همكاران( .)61( )1382غیاثي،
طباطبايي و نصری ( .)66( )1380سیفي و فرزين راد ()1380
( ،)63نیازی و بالي ( .)64( )1380قاسمي جوبنه و همكاران
( .)60( )1380شیرازی تهراني ،سپهوندی و میر دريكوند ()1383

برای به تحقق رسیدن اهداف .نظم هیجاني به فراخواني افكار يا
رفتارها ميپردازد .همچنین نظم هیجاني ،در اين مورد که افراد
در چه زماني هیجان داشته باشند و چگونه آن هیجانها را تجربه
يا ابراز کنند ،تأثیر ميگذارد (( )67ريچارد و

گروس،3

.)6111

در اين میان ،شناخت استرسهای زندگي و تأثیر آنها بر فرد،
اهمیت ويژهای دارد)69( .
دينر0

(بنكز،4

 ) 6111طبق تعريف ماير و

( ،)68( )1881تنظیم هیجاني به توانايي نظارت و تغییر

شدت و جهت هیجانات در خود و ديگران اشاره دارد.
پژوهشها نشان داده است که برخي از دانش آموزان در طول
ترم تسلط کافي بر مطالب را به دست ميآورند اما به علت
اضطراب در هنگام ارزيابي ،موفقیت چنداني نشان نميدهند.
اضطراب امتحان يكي از اضطراب های موقعیتي است که در
تمام طبقات اجتماعي -اقتصادی ديده ميشود و با عملكرد
تحصیلي دانش آموزان در مراکز آموزشي رابطه تنگاتنگ دارد
( 1و  .)0بنابراين سالمت رواني دانش آموزان را تهديد ميکند و
بر کارآمدی ،شكوفايي استعداد ،شكل گیری شخصیت و هويت
اجتماعي آنها تأثیر نامطلوبي ميگذارد .اضطراب امتحان گاه از
چنان شدتي برخوردار است که زندگي روزمره و تحصیلي
دانشجويان را دشوار ميسازد و در اين موارد تنظیم هیجان اثر
قدرتمندی روی استدالل ميگذارد و از راههايي که هنوز
ناشناختهاند به تثبیت کمک ميکند .هیجان توسط ساختارهای
زيرين قشر مخ کنترل ميشود و ميتواند بر دامنهای از پردازش-
های شناختي که شامل سوگیری توجه ،سوگیری حافظه و
قضاوت و تصمیمگیری است ،اثر بگذارد ( .)31در نتیجه
هیجانهای منفي ميتواند میزان حافظه و توجه را کم کرده و در
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نتیجه اضطراب امتحان را تشديد کند پژوهش در اين باره به
 در واقع در.) شروع شد31( طور جدی با کار ساراسون و مندلر
،تبیین ارتباط بین تنظیم هیجان و اضطراب امتحان دانشجويان
ميتوان اين طور استدالل کرد که دانشجويان برخوردار از
مهارت تنظیم هیجان به دلیل اينكه میزان بیشتری از بهزيستي و
سالمتي را تجربه ميکنند و از مهارتهای رفتاری بیشتری
 در صورت مواجه با شرايط زمینهساز،برخوردار هستند
 در. بهتر ميتوانند با آن مقابله سازنده داشته باشند،اضطراب
نتیجه میزان کمتری از اضطراب را نیز از خود بروز ميدهند؛
 تنظیم هیجان با تحت تأثیر قرار دادن،بنابراين به نظر ميرسد
.بسیاری از ابعاد دخیل در اضطراب در کاهش آن مؤثر است
متغیرديگر مورد بحث در اين تحقیق توانايي حل مساله است
حل مسئله يكي از هدفهای مهم آموزشي به شمار ميآيد
روانشناسان و نظريه پردازان مختلف نیز همواره بر فعالیتهای
وابسته به حل مسئله در ايجاد يادگیری مفید و مؤثر تاکید
 جزء مهارتهای اساسي، توانايي حل مسئله.)1( داشتهاند
 فرايند نظام مندی است که بر تحلیل موقعیت.زندگي است
 در حقیقت؛ حل مسئله روشي است که افراد.مشكل تمرکز دارد
ميتوانند برای برخورد با چالشهای زندگي از آن استفاده
 اين مهارت مستلزم راهبردهای هدفمند و ويژهای است.نمايند
 در،که فرد به وسیلهی آن مشكالت زندگي را تعريف ميکند
 راهبردهای حل مسئله را انجام،مورد راه حل تصمیم ميگیرد
 در واقع در تبیین نقش تنظیم،داده و بر آن نظارت ميکند
هیجاني در حل مساله سازنده و ناکارامد ميتوان اين طور
، دانشجوياني که از تنظیم هیجان برخوردار هستند،استدالل کرد
در تعديل و مديريت هیجانات خوشايند و ناخوشايند خود
کمک اساسي کرده و به راحتي تحت تأثیر منفي هیجانات خود
قرار نميگیرند و در نتیجه به احتمال کمتری به رفتارهای
مشكلآفرين و بيحاصل روی ميآورند ودر نتیجه عملكرد
.بهتری نیز در جنبههای مختلف زندگي از خود نشان مي دهند
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Abstract
Introduction: purpose of this study was to investigate the role of emotional
regulation in exam anxiety and social problem solving abilities in students.
Methods: For this purpose, 306 students from payam noor university of
Rafsanjan were selected by simple random sampling and included Graz's
emotional regulation questionnaires And Roemer (2004), Sarasons's exam
anxiety Inventory (1960), Drozila social problem solving abilities
Questionnaire (2002) Finally, 215 complete questionnaires were analyzed.
Results: the results of the research showed that emotional regulation
predicts students' exam anxiety and their impact is positive; in other words,
the lack of acceptance of emotional responses, the difficulty in controlling,
Lack of awareness, difficulty in doing behavior, limited access to emotional
adjustment strategies and lack of emotional excitement, student outsourcing.
Also, emotional regulation predicts students' social problem solving abilities
and their negative impact
Conclusion: in other words, the lack of acceptance of emotional responses,
difficulty in controlling, lack of awareness, limited access to emotional
adjustment strategies and increased emotional non-exertion, decreases
students social problem solving abilities.
Key words: emotional regulation, exam anxiety , social problem solving
abilities, students

