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Abstract 

Academic procrastination is one of the most common problems among students so it is 
necessary to know the related variables. The purpose of this study was to investigate the 
mediating role of test anxiety in the relationship between cognitive emotion regulation and 
academic procrastination among students. The present study was descriptive and from 
correlational studies. The statistical population included 980 students of Farhangian 
University of Urmia in the academic year 2016-2017. 212 students were selected by 
available sampling. The data collection tools include a questionnaire of academic 
procrastination (Solomon & Rothblum, 1984), Anxiety Test Questionnaire (ATQ; 
Abolghasemi, 1995), and Cognitive-Emotional Regulation strategies questionnaire (CERQ; 
Garnefski & Kraaij, 2006). The results showed that there is a negative correlation between 
adaptive cognitive emotion regulation strategies and academic procrastination. There was a 
positive correlation between test anxiety and maladaptive cognitive emotion regulation 
strategies with academic procrastination. The results of path analysis also indicated the role 
of the test anxiety mediator in the relationship between cognitive emotion regulation and 
academic proclivity. Therefore, psychological interventions should be directed toward 
cognitive-emotional regulation and test anxiety in the context of student's academic 
procrastination. 

Keywords: Cognitive emotion regulation, Emotion regulation, Procrastination, Test 
anxiety.  
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بین تنظیم شناختی هیجان و  ةای اضطراب امتحان در رابطنقش واسطه

 ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیانتعلل

 4ابوالفضل علیزاده، 3علیرضا صفری ،2پور امین رفیعی، 1ه خلیلی خضرآبادیمهدی

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران شناسی بالینی، دانشکدة روان کارشناسی ارشد روان. 1

 شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران استادیار، گروه روان. 2

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانواحد علوم و تحقیقات،  شناسی و علوم تربیتی، روانشناسی، دانشکدة  گروه روان .3

 انار، ایراناسالمی، دانشگاه آزاد انار، واحد شناسی و علوم تربیتی، شناسی، دانشکدة روان گروه روان. 4

 (80/99/9311: ؛ تاریخ پذیرش80/84/9310: تاریخ دریافت)

 دهیچک

 ژوهشپ  . آموزان و دانشجویان است و باید متغیرهای مرتبط با آن شناخته شود از مشکالت شایع در بین دانش ورزی تحصیلی یکی تعلل

ورزی تحصیلی در دانش جویان انج ا    ای اضطراب امتحان در رابطة بین تنظیم شناختی هیجان و تعللواسطه بررسی نقش هدف با حاضر
جامعة آماری شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ش رر ارومی ه ب ه تع داد     . بود گیمطالعات همبست نوع از و توصیفی پژوهش حاضر. شد
نف ر انتا اب ش دند و در ای ن پ ژوهش       090گیری در دس تر   ها با روش نمونه بود که از بین آن 9311-19 تحصیلی سال نفر در 108

، پرسش نامة اض طراب امتح ان    (9104) بل و   و راث س ولومون ورزی تحص یلی  ة تعللرسشنامها شامل پابزار گردآوری داده. شرکت کردند
راهبرده ای   داد نش ان  پ ژوهش  نتایج. بود( 0881) کرایج و و پرسشنامة راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی( 9394)ابولقاسمی 

نایافته تنظیم شناختی  ورزی تحصیلی همبستگی منفی و اضطراب امتحان و راهبردهای سازشیافته تنظیم شناختی هیجان با تعلل سازش
ای اض طراب امتح ان در رابط ة ب ین     نتایج تحلیل مسیر نیز حاکی از نقش واس طه  .ورزی تحصیلی همبستگی مثبت دارند هیجان با تعلل

ورزی و اف ت  نایافته هیجان و اض طراب امتح ان ب ا تعل ل     بر این اسا ، تنظیم سازش. ورزی تحصیلی بود تنظیم شناختی هیجان و تعلل
ش ناختی   روان مداخالت بنابراین، متاصصان در زمینة آموزش و کار با بربود امور تحصیلی باید. رد تحصیلی دانشجویان همراه استعملک

 .دهند به سمت تنظیم شناختی هیجان و اضطراب امتحان را

 . هیجان تنظیمتنظیم شناختی هیجان،  ورزی، تعلل امتحان، اضطراب: یدیکل  واژگان
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 مقدمه 

از ورزيتعلل یکی تحصیلی استکه فراگیران بین در صورتتمشکالتشایع غیرأبه خیر

است تعریفشده شوند، انجام باید تکالیفیکه انجام ورزيتعلل(.2 2 ، یانگ)ضروريدر

هاییکهفردقصدانجامخیرعمديدرفعالیتأاياستکهبهعنوانتشدهگستردهوشناختهةپدید

تواندبهمیوبروزآندرحوزةتحصیل(  2 ، کرمن،ینگاوپیکا)شود،ظاهرمیدهارادارآن

 تحصیلی عملکرد بالقوه دهدطور افزایش را تحصیلی شکست احتمال و کرده، تضعیف را

 والترز) ، 22  خیراغلبدرموضوعاتیمانندنوشتنتکالیفپایانترمومطالعهبرايأاینت(.

همراه مک)استامتحان پیکلهاگیبین، و  کافري ، 2   .) ماسپژوهش و بریانت  کاردن،

( 22  دانش2 دهدنشانمی( از تعللدرصد دارندباالییورزيتحصیلیآموزان پژوهشگران.

خود جمله از مختلفی متغیرهاي نناتوامعتقدند والترز)سازي ، 22 ) روان، ،2استیل)نژندي

 222) شکست، )ترساز کازاکوکالسن  و کلینگسیک222 ، و ارد ون 2؛ ، 2  ) ترساز،

یکیاز،همچنین.ثیرگذارباشدأورزيترتعللبتواندمی(  2 ،2 چاو)ارزیابیمنفیواضطراب

هاطوريکهبسیاريازپژوهشورزيخودتنظیمیاست،بهترینمتغیرهادرتببینعلتتعللمهم

نقصدرخودتنظیمییاتعلل عنوانمیورزيرا )کننددگیرنده هنوگروشیت222 استیل، ،  ؛

هايهیجانی،شناختیورفتاريلفهؤاياستکهشاملمورزيفرایندپیچیدهتعلل،درواقع(.  2 

                                                           
1. Procrastination 

2. Yong 

3. Kármen, Kinga & Réka 

4. Wolters 

5. Haghbin, McCaffrey & Pychyl 

6. Carden, Bryant & Moss 

7. Steel 

8. Klassen & Kuzucu 
9. Van Eerde & Klingsieck 

10. Chow 

11. Hen & Goroshit 
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وندرلیندنربرتز)است روکاتو ،  مریک  2 ، ،  ، 2   ا( و نقصدر تنظیمیخودفراديکه

اند،فرایندهايشناختی،رفتاريیکهبرايخوددرنظرگرفتهتوانندباتوجهبهمعیارهایدارند،نمی

کنند تنظیم را خود عاطفی می.و نظر به پیشبنابراین، از یکی هیجان بدتنظیمی هايبینرسد

 .ورزيتحصیلیاستتعلل

بههیجانیاشارهدارد،هايواکنشاصالحودرکارزیابی،نظارت،ظرفیتبه تنظیمهیجان

عملکردبکهنحوي مفیدسازگارانهراي )است اسماعیلی، و حسنی کال 2  ذاکري، و ؛

   2 همکاران، هیجانیراهبردهاییاستکهافراددرشرایطپریشانیبهکار-تنظیمشناختی(.

کنترلکنندبرندتاهیجانمی هايجدیددرقلمرونظریه(. 2  سلیمانیوحبیبی،)هايخودرا

 نقشمبهیجان، ر دارند تأکید انطباقیهیجان گراس)ثبتو باکلو   2 ، اتکین، طبقاین(.

هیجانمینظریه گیريايدرفرایندتصمیمتواندنقشسازندهها حلمسئلهوپردازشاطالعات،

ودمندنیستوبیشترسنبایدفراموشکردهیجانهمواره،بااینهمه.(  2 ، اوریل)داشتهباشد

تنظیمومدیریتکردناوقاتبایدآ را ها دکهتوانمنديافراددرناتحقیقاتمختلفنشانداده.

شناختی استرسهیجانیمی-تنظیم وقایع با سازگاريفرد در را نقشمهمی زايزندگیتواند

2گراس)داشتهباشد ، 2   انطباقیباشندراهبردهايتنظیمهیجانمی(. غیر وتوانندانطباقییا

غیرراهبردهاي(.  2 کارلوهمکاران،)بینسالمتیوبهزیستیاستتنظیمهیجانپیشتوانایی

الدوا،)دارندشناختیروانهايیاتداوماختاللگیريشکلدرتنظیمهیجاننقشاساسیانطباقی

شووایزر-نولن و افرادي (2 2 ، هوکسما ناسازگارانو راهبردهاي از ةکه هیجان مانندتنظیم

                                                           
1. Rebetez, Rochat & Van der Linden 

2. Myrick 

3. Emotion regulation 

4. Kahl 
5. Etkin, Büchel & Gross 
6. Averill 
7. Gross 
8. Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer 
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کننددرمقایسهباکسانیکهازراهبردهايسازگارانهاستفادهارگريوسرزنشاستفادهمینشخو

؛جزایري،اريو2 2 وهمکاران، ارینگ)پذیرترندهايروانیآسیبآشفتگیکنند،دربرابرمی

 (.  2 ، گراس

ترینعللموازمهاست امتحان،اضطرابآموزشیهايهايمتداولدرنظامیکیازهیجان

ضطرابامتحان،نوعخاصیازا.شودمحسوبمیشکستیافقدانموفقیتفراگیراندریادگیري

شدنبرايامتحانوانجامههايجسمی،شناختیورفتاريبههنگامآمادبانشانهاستکهاضطراب

باایناضطرابباالییشودکهسطحشودوزمانیتبدیلبهیکمشکلمیهامشخصمیتست

آماده کند پیدا تداخل آزمون انجام و امتحان براي اگامبا)شدن و  الگوبونی-والش ، 22 .)

آزمون امتحاناتو ضعیفدر عملکرد از ترسشدید با مشخصمیاضطرابامتحان شودها

( ماس، بریانتو درباروقتی (. 22 کاردن، فرد موقعیتةکه در تواناییذهنیخود کاراییو

 احساسامتحان، این تشویششود، و نگرانی بانهدچار تنها عملکرد بلکهافت است همراه

عللاصلیتضعیفیکیازبهعنوانکهگیرندهشودیدریاداضطرابتواندموجبخودمیهمچنین

عزت تحصیلی عملکرد و کارآمدي موفقیت، مینفس، شناخته  انگووبوزي)شود ، 222 در(.

، خاالیال)هاياولیهبهدوبعدشناختیوهیجانیتاکیدداشتندن،مدلسازياضطرابآزمومفهوم

عوامل.بعدشناختیبرعنصرارزیابیوبعدهیجانیبرتغییراتفیزیولوژیکداللتدارند؛(  2 

اسپیلبرگر،)ايراهبردهايمقابلهخودوهیجاناتوتنظیمازوهیجانیاضطرابامتحانشناختی

بیدل   2 ،2انتونو پذیرندتأثیرمی( نظرمی. به توانداضطرابرسدتنظیمهیجانمیبنابراین،

ازهردوبعدشناختیوهیجانیتحتتأثیرقراردهد امتحانرا دهشدهازسويدیگر،نشاندا.

                                                           
1. Ehring 

2. Jazaieri, Urry & Gross 
3. Test anxiety 

4. Walsh & Ugumba-Agwunobi 
5. Onwuegbuzie 

6. Khalaila 
7. Spielberger, Anton & Bedell 
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 لویت)نژنديرواناست ، 2  ) شیپیزوگراس)ترسازشکستواضطراب،  الداو، ، 2  )

تعمی بر باشدتحصیلیورزيللتواند هیلر)تاثیرگذار و کاسادي  توماس، واندر2 2 ، و ؛

 (.  2 ،همکاران

آموزشیاستتعلل نظام در ورزيتحصیلییکیازمشکالتعمده یکسو. مشکلدر،از

بهتنظیمهیجاناستکهدربروزهیجاناتمنفیواضطرابامتحاننقشداردوازسويدیگر،

برایناساسوباتوجه.تواندتعللتحصیلیرابهباربیاوردمیرابامتحانخودرسداضطمینظر

 اینکه نظريبه متون پژوهشی به اندکی مشکالتتوجه در هیجان وآموزدانشنقشتنظیم ان

کردهتنظیمهیجاندانشجویانبهخصوصاضطرابامتحانو نقشواسطهةمطالعاند؛ ايحاضر

.کندرابررسیمیانآموزدانشبینتنظیمهیجانوتعللتحصیلیدرةبطاضطرابامتحاندررا

 شناسی پژوهش روش

 ژوهشپ دانشگاه همةپژوهش ةجامع .است همبستگی نوع از و توصیفیحاضر دانشجویان

نفربه   ،ازاینبین.بودند 2  -22نفردرسالتحصیلی2 2فرهنگیانشهرارومیهبهتعداد

دسترسگیرينمونهةشیو  در مطالعه وآوريدادهبرايجمع .انتخابشدندبرايشرکتدر ها

ندانشگاهجلبهمکاريمسئوالبرايپرکردنپرسشنامهتوسطدانشجویان،درابتدااقداماتالزم

ندانشگاه،دانشجویانانتخابشدندوپرسشنامهدرادامهوبهدنبالموافقتمسئوال.بهعملآمد

کاملشداهآنتوسط توضیحاتمختصري. تکمیلپرسشنامه اهدافپژوهشبهدربارةقبلاز

دادهشدکهاطالعاتکسبایناطمینانخاطربهآن،شدوهمچنینبیانکنندگانشرکت شدهها

:ابزارپژوهشحاضربهشرحزیربود.محرمانهخواهندماند

 

                                                           
1. Levitt 
2. Aldao, Sheppes & Gross 
3. Thomas, Cassady & Heller 
4. Von der Embse 
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ارزیابیاضطرابامتحانسشنامهبراياینپر(:4731)ابولقاسمی امتحاناضطراب  ةپرسشنام

ايبهآنآزمودنیبراساسیکمقیاسچهارگزینهواستماده  کهمشتملبرکارگرفتهشدبه

دهدپاسخمی . نمره حداکثر و اینآزمونصفر در است 2حداقلنمره سهسطحو نتایجدر

بنديتقسیم  - 2ةنمرةبادامندوشدی  -2 ةنمرةبادامنمتوسط؛2-  ةنمرةبادامنخفیف

هايهمسانیدرونیوبازآزماییسنجشپایاییمقیاساضطرابامتحانازروشبراي.ندوشمی

طوريشدهبهکارگرفتههدرسنجشهمسانیدرونی،ضریبآلفايکرونباخب.شدهاستاستفاده

گزارش22/2و2/ 2،2/ 2،بهايپسرودختربهترتیها،نمونهکهاینضریببرايکلنمونه

2/2 هايپسرنمونه،22/2هاآزمایی،ضرایبهمبستگیبرايکلنمونهروشبازشدهاستودر

نفسکوپراسمیتسنجشاعتباراینابزار،ازمقیاسعزتبراي.شدهاستگزارش2/  ودختر

ومقیاسعزتنفسامتحانپرسشنامهاضطراب طوريکهضرایبهمبستگیبینهاستفادهشدب

نمونه نمونه، کل ترتیببراي به دختر و پسر 2/  ،2/2 ،هاي اس2/  و شده تگزارش

به2/  باپرسشنامهبرابرضریبآلفايکرونباخةحاضردرمطالع(.22  ،وهمکارانزادهمهرابی)

.دستآمد

گویه 2داراياینمقیاس:(4891)  بلوم سولومون و راث 4تحصيلیورزي مقياس تعلل

بررسی را مؤلفه کندمیاستکهسه آمادهةمؤلف. اول، را2شدنبرايامتحاناتاستکه گویه

شدنسوم،آمادهةومؤلفاستگویه  کهشامل،شدنبرايتکالیفدوم،آمادهةمؤلف.گیرددربرمی

مقاله پایان براي هاي است2باترم مقیاستعلل .گویه تحصپایایی آلفايورزي طریق از یلی

رواییبارةدر.استآمادهدستهب2/2 انجامشدوضریب(  2 ) سولومونةکرونباخدرمطالع

 سولومون   2 )مقیاسنیز رواییهمسانیدرونیضریب( از استفاده ب22/2با .آورددسته

،همچنین   2 )سولومون تحلیلعاملیاکتشافیورااینمقیاسةرواییساز( مبا وؤسه لفه

                                                           
1. Procrastination academic scale 
2. Solomon & Rothblum 
3. Solomon 



533                                                     0011 پاییز، 3، شمارة 01مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 

 

تأییدکردییديوبرازشمناسبمدلأتحلیلعاملیت ايبررويجمعیتدانشجویاندرمطالعه.

ورواییسازهباوجود2/2 تحصیلیبامقدارضریبآلفايورزيتعللدرایران،پایاییمقیاس

شدوتاییدییديبررسیأدرتحلیلعاملیاکتشافیوبرازشمدلآنباتحلیلعاملیتةلفؤسهم

ورزيتحصیلیازطریقآلفايپایاییمقیاستعلل،دراینپژوهش(.    جوکارودالورپور،)

.بهدستآمد2/ 2مقدارکرونباخ

اینپرسشنامهبرايشناسایی (: 22 )  کرایج و گارنفسکی :4هيجان شناختی تنظيم ةپرسشنام

استفاده منفی هايموقعیت یا ایعوق تجربة از پس افراد ايشناختیمقابله راهبردهاي قرار مورد

مادهدارد    خودگزارشی پرسشنامةاین .گیردمی خویش، مقیاسمالمتخرده 2 پرسشنامهاین.

نشخوارگري پذیرش، مثبت مجدد تمرکز، مجدد تمرکز، مثبت، مجدد ارزیابی ریزي،برنامه،

گیريدیدگاه تقریباً)  مقیاساز نمراتدامنة .کندمی ارزیابی را مالمتدیگران و سازيفاجعه،

کرونباخ آلفاي ضریب( 22 )پژوهشگارنفسکیوکرایج در.است (همیشه تقریباً) تا(هرگز

اینپرسشنامهورواییهمزماناست گزارششده2/2 تا2/   بین یادشده مقیاسخرده2براي

این.تأییدکردند2/2 باضریب رسبابررسیهمبستگیآنبامقیاسافسردگی،اضطرابواست

و گرفتهقرار سنجیروان خصوصیات بررسی مورد (22  ) حسنی توسطایران در پرسشنامه

2/  کرونباخ آلفاي ضریب)پایایی 2/  تا ) ایندر.است گزارششده مطلوب آن رواییو

پایاییپژوهش، ازشناختیتنظیمپرسشنامهبررسی کهکروآلفايطریقهیجان شد انجام نباخ

 .آمددستبرايکلپرسشنامهبه2/  ضریب

 های پژوهشیافته

مطالع حاضردر کردندنفرشرکت   ة میانگینسنیشرکت. انحراف،سال  /  کنندگان با

                                                           
1. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 
2. Garnefski& Kraaij 
3. Depression, Anxiety and stress Scales 
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نفر  .مردبودند(درصد2 )نفر  زنو(درصد  )نفر 2 ازاینتعداد،.بود /  معیار

مربوطبهتوصیفیهايیافته.بودندمجرد(درصد2 )   هلوأکنندگانمتکتازشر(درصد  )

.گزارششدهاست میانگینوانحرافاستانداردوماتریسضرایبهمبستگیمتغیرهادرجدول

راهبردهايسازش داد پژوهشنشان نتایج و هیجان تنظیم تعللیافته با ورزياضطرابامتحان

همبستگ داراي معنادارتحصیلی منفی هستندی سازش. باراهبردهاي هیجان تنظیم نایافته

.مثبتمعناداربودورزيتحصیلیدارايهمبستگیتعلل
 

یافته و نایافته تنظیم هیجان، اضطراب امتحان و همبستگی راهبردهای سازش ضرایب و استاندارد انحراف میانگین، .1 جدول

 تحصیلیورزی تعلل

 1 7   4 ف استانداردانحرا ميانگين متغير

   /     /  یافتهتنظیمهیجانراهبردهايسازش. 

 -2/  ** 2/     /2 نایافتهتنظیمهیجانراهبردهايسازش. 

 2/  *-2/  * 2 /     /  اضطرابامتحان. 

 2/2 **22/2-2/ 2 2/     /  ورزيتحصیلیتعلل. 

2 /2P<*2 /2P<**

 اساسجدول وتنظیمیافتهسازشراهبردهاي، بر تنظیمنایافتهسازشراهبردهايهیجان

ورزيتحصیلیمعنادارنبودواضطرابامتحانباتعللةورزيتحصیلیدارايرابطهیجانباتعلل

ةابطداراير بود >2P/ 2)مثبتمعنادار بررسینقشواسطه(. منظور اياضطرابامتحاندربه

ورزيتحلیلمسیرنایافتهتنظیمشناختیهیجانوتعللیافتهوسازشبینراهبردهايسازشةرابط

نایافتهتنظیمشناختییافتهوسازششودراهبردهايسازشدرمدلمفهومیفرضمی.انجامگرفت

تعللهیجان با امتحان اضطراب طریق دارنداز رابطه تحصیلی ورزي . مدل شکل مسیرهاي

رابطفرضینقشواسطه در را سازشبینراهبردهايسازشةاياضطرابامتحان و نایافتهیافته

دراینمدلاولیه،بهدلیلاینکهضریبمسیر.دهدتنظیمشناختیهیجانباتعللتحصیلینشانمی

نایافتهتنظیمهیجانبهتعللتحصیلیمعنادارنشد،اینمسیرهابهیافتهوسازشسازشراهبردهاي

داده هاحذفشدندمنظوربرازشبهترمدلبا وضرایباستانداردشد شکل. مسیرهاةمسیرها
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واسطه نقش فرضی مدل رابطبراي در امتحان اضطراب سازشةاي راهبردهاي وبین یافته

نتایجتحلیلمسیر،،براساس.دهدمیظیمشناختیهیجانوتعللتحصیلینشاننایافتهتنسازش

.مسیرهاياینمدلمعنادارشدةضرایبهم
 

 

یافته و  راهبردهای سازشبین  ةای اضطراب امتحان در رابط مسیرهای مستقیم برای مدل فرضی نقش واسطه. 1شکل 

 ینایافته تنظیم شناختی هیجان و تعلل تحصیل سازش








 

 

 

 

 

 

 

 

بین راهبردهای  ةای اضطراب امتحان در رابط ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم برای مدل فرضی نقش واسطه .2شکل 

 ورزی تحصیلی نایافته تنظیم شناختی هیجان و تعلل یافته و سازش سازش

یافتهراهبردهايسازش

 تنظیمهیجان

 طرابامتحاناض تعللتحصیلی

 

نایافتهراهبردهايسازش

 تنظیمهیجان

 

یافتهراهبردهايسازش
 -2/2 ** تنظیمهیجان

 2/  ** تعللتحصیلی

 

 اضطرابامتحان

 

**  /2 

 

نایافتهراهبردهايسازش
 تنظیمهیجان
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 ةای اضطراب امتحان در رابط طهمستقیم نقش واس ضرایب استاندارد و غیر استاندارد مسیرهای مستقیم و غیر .2جدول 

 ینایافته تنظیم شناختی هیجان و تعلل تحصیل یافته و سازش بین راهبردهای سازش

B β مسيرها

-2/2 **-2/  **یافتهتنظیمشناختیهیجانبراضطرابامتحاناثرمستقیمراهبردهايسازش

2/  **2/  **ضطرابامتحاننایافتهتنظیمشناختیهیجانبرااثرمستقیمراهبردهايسازش

2/  **2/2 **اثرمستقیماضطرابامتحانبرتعللتحصیلی

-2/  *-2/  *یافتهتنظیمشناختیهیجانبرتعللتحصیلیمستقیمراهبردهايسازشاثرغیر

2/  *2/  *نایافتهتنظیمشناختیهیجانبرتعللتحصیلیمستقیمراهبردهايسازشاثرغیر

 ارااز مسیر، تحلیل اهداف از یکی که برئةآنجا مستقل متغیرهاي مستقیم غیر اثر میزان

.نشاندادهشدهاست متغیرهايوابستهاست،اثرغیرمستقیممتغیرمستقلبروابستهدرجدول

یافتهتنظیمشناختیهیجانتوانمشاهدهکرد،اثرغیرمستقیمراهبردهايسازشمیطورکههمان

برتعللتحصیلیسازشبهلحاظ(2/ 2)یافتهتنظیمشناختیهیجانوراهبردهايسازش(2/  )

.داربودامعن2/ 2آماريدرسطحخطايکمتراز

 میشاخص جدول نشان را فرضی برازشمدل دهدهاي میهمان. مشاهده که شود،طور

دارنیست،همچنین،مقداردومعنامقدارخی.هايمدلحاکیازبرازشکاملمدلاستشاخص

GFIوAGFIايبرازشمدلمطلوبندمقایسهمدلوشاخص.CFIدهندةبرازشمدلنسبتنشان

.بودنآناستحاکیازاقتصاديRMSEAو χ²/dfبهمدلاستقاللاستوشاخصاقتصادمدل
 

 ایهای برازش مدل واسطه شاخص .3جدول 

χ² df P df/χ²RMSEAGFITLI IFI AGFICFI

 8/9  2 /2P> 2 /  22 /2 2 /2 2 /22 /2  /2 2 /2 

 یگیر بحث و نتیجه

وهیجانشناختیتنظیمبینةرابطدرامتحاناضطرابايواسطهنقشبررسیحاضر،ةهدفمطالع

ورزيتحصیلیباراهبردهايتعللدادنشانپژوهشجینتا.بوددانشجویاندرتحصیلیورزيتعلل

.منفیداردةیافتهتنظیمهیجانرابطمثبتوباراهبردهايسازشةافتهتنظیمهیجانرابطنایسازش
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نتایجمطالعاتچاو ،و(  2 )ربرتزوهمکاران،(  2 )هنوگروشیت،(  2 )اینیافتهبا

یندياتنظیمشناختیهیجانی،فرتوانبیانکردمیتبییناینیافتهدر.همسواست(  2 )مریک

استرسستا بالقوه شرایط وقتیدر فرد میکه قرار میزا را امکان این وي به ازگیرد تا دهد

کارگیريراهبردهاییبهمدیریتهیجاناتنامطلوبهتوانمنديشناختیخوداستفادهکندوباب

بهتقاضاهاي بهپاسخگوییبهینه قادر تا بپردازد ارتقايعملکردشخصیوخود حفظمحیطی،

آور،تواناییقرارگیريدرموقعیتبالقوهپرتنشواضطراب،واقعدر.تسالمتیخودباشدوضعی

تواندويرادرجهتتعدیلبارمیتنظیمشناختیهیجانیةفرددراستفادهازراهبردهايسازگاران

شیوکمککندتاباغلبهبرفشارواضطرابناکردههیجاناتازجملههیجاناتناخوشایندیاري

ازاینهیجانات،اثراتمنفیآنراتاحدزیاديکاهشدادهوعملکردخودرادرهرشرایطارتقا

تواندبایادگیريواستفادهازیادانشجومیآموزدانشدرطیچنینفرایندياستکهیک.بخشد

ریزيونامهبر،مجدد تمرکز،مثبت مجدد تمرکزمانندراهبردهايسازگارانهتنظیمشناختیهیجان

هايخود،مثبت،بااصالحنگرشودیدگاهخودنسبتبهامتحان،خودوتوانایی مجدد ارزیابی

کاهش با کاهشدهندواینفرایندخود ازجملهترسواضطرابرا هیجاناتمنفیخود بار

تحتيکهآموزدانشچنینفرایندياستکهدانشجویا،درادامه.اضطرابامتحانهمراهاست

تنظیمشناختیهیجانةکارگیريراهبردهايسازگارانهفشاراضطرابامتحانبودهاست،ازطریقب

تواندبهاحساساتمثبتینسبتبهدرسومحیطآموزشپیداکندکهاینخودباافزایشحسمی

.ورزيتحصیلیهمراهاستکاهشتعلل،توانمنديودرنتیجه

کردکهدانشجویاناستداللتوانورزيمینتنظیمهیجانوتعللدرتبیینارتباطبی،همچنین

بهزیستیو ازمهارتتنظیمهیجانیبهدلیلاینکهمیزانبیشترياز تجربهسالمتیبرخوردار را

سازهباشرایطزمینهههايرفتاريبیشتريبرخوردارهستند،درصورتمواجکنندوازمهارتمی

ورزيرانیزازمیزانکمتريازتعلل،سازندهکنند،درنتیجهةندباآنمقابلتوانمیورزي،بهترتعلل

ایناستکهافرادموفقدرحرفهکنندةمطالعاتنیزبیانةدرهمینراستا،یافت.دهندخودبروزمی

افراديهستندکهبهمنظوردستیابیبهاهدافخودقادرندراهبردهايسازگارانه وزندگیخود،
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تقاضاهايتنظی به پاسخ در را هیجان شناختی محیطیم تعدیل همکاران، کلیمانسی)کنند و

ابراز و تجربه ةنحوبر دارند سعی هیجان تنظیم هنگام افراد(.  2 ،اتکین،باکلوگراس؛2 2 

افزایشةسازگارانتنظیم بگذارندو تأثیر خود هايهیجان شناختی،بهزیستیروانسطحهیجانبا

مهارتاف از برخورداري خودنظمزایش و مدیریتی خود آشفتگیهاي کاهش و هايبخشی

.همراهاستشناختیوهیجانیروان

اینیافتهبا.ورزيتحصیلیرابطةمثبتداردتعللاضطرابامتحانبادادنشانپژوهشجینتا

 مطالعات نتایج (222 )انگووبوزي، خاالیال کاستر(  2 )، یا(  2 ) ، مک، وردلن، کافري

اسبوريوگریفیتز(  2 ) کالسن ویانگ، همسواست(  2 ) ، دانشجویانممکناستبه.

ازدالیل برخورداري عدم و عزتنفسپایین استرس، اضطراب، افسردگی، جمله مختلفاز

رزيوبخشیومدیریتزمان،درانجامکارهاتعللخودنظم،خودمدیریتیمانندهايمناسبمهارت

نتیجه نشاندهندودر اهدافشان،ازخود رسیدنبه راه بردارندنتواننددر گام تبیینچنین. در

هاوکنترلافرادبرموقعیتکاهشباعثاضطرابواسترسسطحباالتوانبیانکردمیايیافته

.شودمیرویدادها

هايخودتمرکزبرنقص،شوندمیدچارنوعیدرماندگیروانیامتحانباتجربهاضطرابخود

بهمی و شد نخواهند خشنود خود عملکرد از هرگز و شکستمیکنند از چونشدت ترسند

برابرباشکستمینمره درگروبرندهنگرفتنرا دانندشدنمیشدنوموفقدانندوهمهچیزرا

آیدونوعیپایینمیهابهدلیلاشتغالذهنیمداومونگرانیازعواقبامتحانبازدهعملکردآن

واینباعثشودبینندونتیجهمعکوسمیناهمخوانیبینرفتارکنونیورفتاردلخواهخودمی

آن در تعللکاهشانگیزه و تحصیلمیها در بیشتر اهمال شودورزيو یک. اضطرابامتحان

استیواکنش ارزیابی موقعیت به ناخوشایند با .هیجانی هیجان نواین تنش،احساس از عی

                                                           
1. Klemanski 
2. Custer 
3. Yerdelen, McCaffrey & Klassen 
4. Yang, Asbury & Griffiths 
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مشخصمی خودکار عصبی سیستم برانگیختگی شودتشویشو وقتیشدتاضطرابامتحان.

توجهیداشتهشایانآموزبرايعملکردمطلوبتأثیرمنفیتواندبرتواناییدانششدیدباشدمی

باشد عالوه. موجبکاهشعزتبه ، تکالیفدرسیمیتالشنفس، برايانجام انگیزه .شودو

،نهمچنی امتحان، سالمتاضطراب میآموزدانشروانی تهدید را خودکارآمدي،ان بر و کند

شکل استعداد، میشکوفایی سوء تأثیر آنان اجتماعی هویت و شخصیت یانگ،)گذاردگیري

 گریفیتز،   2 اسبوريو اهمالةهم(. اینعواملبا تعللتحصیلیدر وآموزدانشکاريو ان

.دانشجویانهمراهاست

ورزيتعللبینراهبردهايتنظیمهیجانوةداداضطرابامتحاندررابطنشانپژوهشجینتا

تنظیمهیجانبهشکلیسوییکهازگفتتواندرتبییناینیافتهمی.ايداردتحصیلینقشواسطه

موقعورزيوانجامبهمیزانتعللکاهش،امتحانودرنتیجهثرباعثکاهشاضطرابؤسالموم

 شودمیتکالیف ،همچنین. توجه میکردباید هیجانات بهبودتنظیم به تواند وخودکارآمدي

ورزيتحصیلیهمراهکهخودباکاهشسطحاضطرابوتعللمنجرشوداحساسکنترلدرفرد

است ،درواقع. تنظیمهیجانیسازشنایافتهبهدلیلناتوانیدرتنظیمهیجاناتخوددرافرادبا

موراحساسناتوانیوضعفکردهکهاینباتشدیدسطوحاضطراب،تنیدگیوفشارروانیاهمة

نایافتههیجانواضطرابامتحانوبهبراساسنتایجحاصل،تنظیمسازش.تحصیلیهمراهاست

،عبارتدیگر در ناتوانی آنهیجاناتمنفیو تعللکنترل با تحصیلیها افتعملکرد ورزيو

ةهايپژوهشحاضر،عدمدسترسیبهجامعازمحدودیت.ودانشجویانهمراهاستانآموزدانش

ةعدمامکانتعمیمنتایجبهجامع،وسیعومحدودشدنمطالعهبهجمعیتیمحدوداستودرنتیجه

 استکلی نوع. از پژوهش این اینکه دلیل به که است این حاضر مطالعه دیگر محدودیت

بررسی نداردةرابطهمبستگیاستامکان وجود علیبینمتغیرها اینکه،همچنین. به توجه با

هادهیآزمودنیخودگزارشیاست،امکانسوگیريدرپاسخةهاازطریقپرسشنامآوريدادهجمع

دارد وجود می. نمونهشودپیشنهاد روي بر وسیعمطالعاتبعدي طرحاي درنظرگرفتن با و تر

شودمتخصصانپیشنهادمیهمچنین،.یصورتپذیردهنتایجعلّیافتنبآزمایشیبهمنظوردست
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هايخودبهموضوعاثراتآموزشوکاربابهبودامورتحصیلی،درتدوینبرنامهةفعالدرزمین

راهبردهايناسازگاران افزایشسطحاضطرابةمنفیهیجاناتمنفیو تنظیمشناختیهیجاندر

تعلل و داامتحان در تحصیلی برنامهنشورزي و باشند داشته توجه دانشجویان و هايآموزان

تنظیمشناختیهیجاندرراستايکاهشةآموزشیخودرابامحوریتارتقايراهبردهايسازگاران

.ورزيتحصیلیقراردهنداضطرابامتحانوتعلل
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