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Abstract
The aim of this study was to investigate the role of emotion regulation and
resilience in academic adjustment and quality of life of students during the
Covid-19 pandemic. This study was a descriptive correlational study. The
statistical population included male and female of secondary high school
students in Mashhad in the academic year 2020-2021, 400 students were
selected as a sample by multi-stage cluster sampling. Research tools
include Gross & John Emotion Regulation Questionnaire (2003), the
Connor and Davidson Resilience Questionnaire (2003), the Baker and
Siryk Academic Adjustment Questionnaire (1984), and the World Health
Organization Quality of Life Questionnaire (1998). Data analysis was
performed using descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and
linear regression of enter method. Data analysis showed that there was a
significant positive relationship between emotion regulation with
academic adjustment and quality of life. Also, there was a significant
positive relationship between resilience and quality of life. But there was
no significant relationship between resilience and academic adjustment of
students. Based on the results of regression analysis, only emotion
regulation was a significant predictor of academic adjustment. Also,
emotion regulation and resilience were both good predictors of students
quality of life. Based on the obtained results, it can be concluded that
during the Covid-19 pandemic, emotion regulation skills in students play
a significant role in academic adjustment, as well as high levels of emotion
regulation and resilience in this period have a significant role in students'
quality of life.
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چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش تنظیم هیجان و تابآوری در سازگاری تحصیلی و کیفیت
زندگی دانشآموزان در دوران همهگیری کووید 19-انجام شد .این پژوهش ،توصیفی از نوع
همبستگی بود .جامعه آماری شامل دانشآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر مشهد در سال
تحصیلی  1400-1399بودند ،که  400دانشآموز به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل ،پرسشنامههای تنظیم هیجان گراس و جان
( ،)2003تابآوری کانر و دیویدسون ( ،)2003سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک ( )1984و کیفیت
زندگی سازمان بهداشت جهانی ( )1998بود .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روشهای آمار
توصیفی ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی همزمان انجام شد .تحلیل دادهها نشان داد
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که بین تنظیم هیجان با سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی رابطه مثبت معناداری وجود داشت و
همچنین بین تابآوری با کیفیت زندگی رابطه مثبت معناداری مشاهده شد؛ اما بین تابآوری و
سازگاری تحصیلی دانشآموزان رابطه معناداری مشاهده نشد .بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون ،تنها
تنظیم هیجان پیشبین معناداری برای سازگاری تحصیلی بود .همچنین تنظیم هیجان و تابآوری هر
دو پیشبین خوبی برای کیفیت زندگی دانشآموزان بودند .براساس یافتههای به دست آمده میتوان
نتیجهگیری کرد که در دوران همهگیری کووید ،19-مهارت تنظیم هیجان در دانشآموزان نقش
معناداری در سازگاری تحصیلی دارد ،همچنین تنظیم هیجان و تابآوری باال در این دوران در کیفیت
زندگی دانشآموزان نقش معناداری دارند.

رشخوار ،م ،.و طبسی مر .)1400( .بررسی نقش
تنظیم هیجان و تابآوری در سازگاری تحصیلی و
کیفیت زندگی دانشآموزان در دوران همهگیری
کووید .19 -پژوهش در نظامهای آموزشی،
.142-133 ،)55(15
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 مقاله حاضر بهصورت پژوهشی مستقل انجام شده است.
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مقدمه

در مدرسه ،نوع نگاه و نگرش آنها درباره مدرسه رفتن،

با شیوع ویروس کرونا (کووید  ،)119چالشی در جهان ایجاد

موفقیت و پیشرفت تحصیلی ،مسئولیتپذیر بودن و تعهد

شده است که خیلی از افراد ،آن را تأثیرگذارتر از جنگ جهانی
دوم در نظر میگیرند (میرزایی .)1399 ،اضطراب ناشی از
ویروس کرونا با سالمت روان جامعه ارتباط دارد ،بنابراین
ویروس کرونا باعث ایجاد عوامل منفی مانند اضطراب و ترس
شده است (علیزادهفرد و صفارینیا .)1398 ،اجرای
سیاستهایی مانند فاصلهگیری اجتماعی و تعطیلی مراکز
عمومی مشکالت خاصی را خواهد داشت که بر گروههای
اجتماعی و اقتصادی تأثیرات آن متفاوت است .بهعنوانمثال
تعطیل شدن مدارس و دانشگاهها باعث جدا شدن تعداد زیادی
دانشآموز و دانشجو از فعالیتهای آموزشی و اجتماعی برای
مدتزمان زیادی میشود که بعداً ممکن است جبران کردن آن
بهراحتی صورت نگیرد ،به همین جهت الزم است تا پیامدها
و عارضههای اجتماعی و روانی ویروس کرونا موردبررسی
قرار بگیرد (ایمانی جاجرمی .)1399 ،عدم ارتباط با دوستان و
همکالسیها ،معلمان ممکن است تأثیرات منفی و ماندگاری
بر کودکان و نوجوانان بگذارد (فراهتی .)1399 ،دانشآموزان
به خاطر اینکه در آینده مسئولیتهای اجتماعی دارند برای
ایفای این نقش ،نیازمند سازگاری تحصیلی 2و کیفیت زندگی

3

باالیی هستند (عبداهللزاده.)1399 ،
کیفیت زندگی معانی گوناگونی برای افراد و گروههای
مختلف دارد .بعضی آن را بهعنوان آسایش عمومی ،بهزیستی
اجتماعی ،شادکامی ،رضایت از زندگی ،خوب بودن ،داشتن
زندگی دارای هدف و معنی ،محقق شدن نیازها و یا عوامل
عینی مثل کسب درآمد و وضعیت جسمانی و سالمت در نظر
گرفتهاند (سرلک و حیدری .)1396 ،کیفیت زندگی در مدرسه
بهصورت بهزیستی و رضایت کلی دانشآموزان از تجربههایی
که از طریق فعالیت در مدرسه کسب میکنند ،تعریف شده
است (کارشکی و همکاران .)1393 ،پژوهشها نشان دادند که
ارتباط معناداری بین کیفیت زندگی ادراکشده دانشآموزان از
زندگی در مدرسه با رضایتشان نسبت به مدرسه و همچنین
ارتباط آنان با معلمان و همساالن و پیشرفت وجود دارد.
همچنین کیفیت زندگی دانشآموزان در مدرسه با ماندن آنها

نسبت به انجام تکالیف مدرسه و پیدایش نابهنجاری در مدرسه
مرتبط است ( .)Ainley & Bourke, 1992همچنین در
پژوهشی مشخص شد که افرادی که به کووید 19-مبتال شده
باشند و اطرافیانشان از کیفیت زندگی پایینتری برخوردارند
(.)Nguyen et al., 2020
مدرسه و ارتباطش با دانشآموزان ،عاملی برای سازگاری
است ،زیرا داشتن حس تعلق به مدرسه باعث میشود که
نوجوان در یک محیط سالم ،شخصیت مستقل کسب کند
(برزآبادی فراهانی و عراقیه .)1394 ،منظور از سازگاری منطبق
شدن مداوم با تغییرات است و همچنین ارتباطی میان خود و
محیط ایجاد شود بهنحویکه بیشترین خودسازی را همراه با
آسایش اجتماعی ممکن سازد؛ بنابراین سازگاری ،یعنی
شناخت این واقعیت که افراد باید اهداف خود را با توجه به

چارچوبهای اجتماعی_فرهنگی دنبال کنند (تمناییفر و
مرادی .)1394 ،سازگاری تحصیلی دربردارندهی تواناییهای
دانش آموزان در منطبق شدن با شرایط و الزامات تحصیل و
نقشهایی که مدرسه بهعنوان یک نهاد اجتماعی برای آنها در
نظر میگیرد .عدم سازگاری میتواند به افت تحصیل و یا کالً
به ترک تحصیل منجر شود ،بنابراین برای رسیدن به پیشرفت
تحصیلی و جلوگیری از افت و ترک تحصیل ،بررسی و تمرکز
بر سازگاری تحصیلی اهمیت زیادی دارد ( Keskin et al.,

 .)2016یکی از شرایط سازگاری تحصیلی ،محیط است و
محیط تحصیلی با توجه به مسائل مختلف از قبیل زلزله ،سیل،
طوفان ،آلودگی هوا ،اپیدمی و بیماریهای همهگیر ازجمله
اپیدمی کرونا ،تغییراتی در آن رخ میدهد .یکی از عواملی که
به فرد در مواجهشدن و سازگاری با شرایط دشوار و
استرسزای زندگی کمک میکند و افراد را در مقابل
آسیبهای روانشناختی و سختیهای زندگی محافظت
میکند ،تابآوری 4است (شیخاالسالمی و همکاران.)1394 ،
تاب آوری عاملی است که مانع ایجاد مشکالت روانی
میشود و افراد را از بروز آثار روانی رویدادهای تنشزا
محافظت میکند ( .)Pinquart, 2009افرادی که سطح

1. Covid-19
2. Academic adjustment
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3. quality of life
4. resilience
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تابآوری پایینی دارند خیلی کم میتوانند خودشان را با

هیجان و تابآوری در سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی

موقعیتهای جدید منطبق کنند ،بهسختی از شرایط تنشزا به

دانشآموزان در دوران همهگیری کووید 19 -بود.

حالت نرمال بهبود مییابند ( .)Meece et al., 2006همچنین
نتایج تحقیقی نشان داد که بیمـاری کرونـا از طریـق افزایـش

روش

ناامیـدی و ناتوانـی و کاهـش تـابآوری باعـث کاهــش

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه

بهزیســتی روانــی میشــود (.)Djalante et al., 2020

آماری ،دانشآموزان دختر و پسر شهر مشهد در پایههای دهم،

تابآوری خصوصیت ذاتی نیست که در بعضیها باشد و

یازدهم و دوازدهم در سال تحصیلی  1400 -1399بودند.

بعضی دیگر از آن بیبهره باشند ،بلکه پدیدهای متداول و

نمونه شامل  400دانشآموز (دختر و پسر) بود که به شیوه

ظرفیتی همگانی است که در زندگی همه وجود دارد

نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .مالکهای

( .)Zolkoski & Bullock, 2012یکی از ابعاد تابآوری،

اخالقی ازجمله رضایت آگاهانه رعایت گردید .ابزار

تابآوری تحصیلی یعنی رسیدن به خودارزشیابی مثبت از

مورداستفاده شامل:

طریق آموزش و یادگیری ،کنترل داشتن بر عملکرد تحصیلی

پرسشنامه تنظیم هیجان :مقیاس تنظیم هیجان توسط Gross

و اعتماد به مهارتها و تواناییهای شناختی است ( Esteban

 ،)2003( and Johnتهیهشده و متشکل از  10گویه است.

 .)& Marti, 2014پژوهشهای موجود در این زمینه نشان داد

پاسخها بر اساس مقیاس هفتدرجهای لیکرت از کامالً مخالف

که تابآوری ،نقش میانجیگری بین متغیر تنظیم هیجان 1با

(نمره یک) تا کامالً موافق (نمره هفت) نمرهگذاری میشوند.

بهداشت روانی یا آسیب روانی دارد؛ یعنی افرادی که تنظیم

دامنه نمرات در این مقیاس از  10تا  70است .در پژوهش

شناختی هیجان باالیی دارند نسبت به افرادی که تنظیم شناختی

 Wongو همکاران ( )2013آلفای کرونباخ برای کل مقیاس،

هیجان پایینتری دارند ،بعد از روبهرو شدن با موقعیت تنشزا

 0/96گزارش شد .تعجبی و مرادی ( )1395ضریب آلفای

تابآوری زیادی از خود نشان میدهند (هاشمی و همکاران،

کرونباخ برای کل این مقیاس  0/77گزارش کردند .در پژوهش

.)1398

حاضر ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  0/84به دست

تنظیم هیجان به روشهای آگاهانه یا ناخودآگاه شناختی و

آمد.

رفتاری گفته میشود که موجب مدیریت و متعادل ساختن

پرسشنامه تابآوری :مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون در

هیجانات میشود ( .)Butt et al., 2013اگر در تنظیم هیجان

سال  2003تهیهشده و دارای  25سؤال است که به شیوه

مشکلی باشد موجب عواقب منفی در حوزههای مختلف

لیکرت پنجدرجهای (همیشه درست دارای امتیاز پنجتا کامالً

زندگی میشود ،زیرا بین تنظیم هیجان با کیفیت زندگی ارتباط

نادرست دارای امتیاز یک) نمرهگذاری شده است .حداقل نمره

مستقیم وجود دارد ( .)Phillips et al., 2014در مواجهه با

در این مقیاس صفر و حداکثر نمره صد است (جعفری شال

بیماری کرونا ،شناخت و درک از تنظیم هیجان نقش مهمی

کوهی و همکاران .)1399 ،در پژوهشی مشخص شد که

دارد (احمدی و همکاران .)1400 ،تنظیم هیجان باعث کم

ویژگیهای روانسنجی این مقیاس یعنی روایی (به شیوه

شدن هیجانات منفی مثل عصبانیت ،اضطراب و استرس،

همزمان و واگرا) و پایایی (به شیوه همسانی درونی و باز

ناامیدی و خستگی در دانشآموزان میشود (ستاری و

آزمایی) آن معتبر و قابلقبول است ،همچنین ضریب آلفای

همکاران.)1394 ،

کرونباخ کل مقیاس  0/89گزارش شد ( & Conner

در کل با توجه به مطالبی که عنوان گردید و اهمیت

 .)Davidson, 2003در مطالعهای همسانی درونی آن به روش

متغیرهای ذکرشده در زندگی تحصیلی دانشآموزان و با توجه

آلفای کرونباخ  0/75به دست آمد ( & Manzano-Garsia

به شرایط همهگیری ویروس کووید 19-در سراسر جهان و

 .)Ayala Calvo, 2013محمودی و قائمی ( )1396آلفای

ازجمله کشور ایران ،هدف این پژوهش بررسی نقش تنظیم
2.Emotion regulation
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کرونباخ را  0/81گزارش کردند .در پژوهش حاضر ضریب

پژوهش  49پسر و  351دختر حضور داشتند .در پایه تحصیلی

آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  0/82به دست آمد.

دهم  124نفر ،در پایه تحصیلی یازدهم  173نفر و در پایه

پرسشنامه سازگاری تحصیلی :این مقیاس توسط Baker

تحصیلی دوازدهم  103نفر مشغول به تحصیل بودند .میانگین

 )1984( and Sirykساختهشده که دارای  24گویه است که با

و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به همراه حداقل و حداکثر

یک مقیاس لیکرت هفتدرجهای (اصالً تا کامالً) که هر ماده

آنها در جدول شماره  1قابلمشاهده است.

دارای ارزشی بین یک تا هفت است ،نمرهگذاری شده است.
نمره آزمودنی در این مقیاس بین  24تا  168نمرهگذاری
میشود .در مطالعه  )1984( Baker and Sirykضریب آلفای

جدول .1
میانگین و انحراف معیار و حداکثر و حداقل متغیرها
متغیرها

حداقل

حداکثر

M

بوده است .در پژوهش آذریان ،مهدیان و جاجرمی ( )1399نیز

تنظیم هیجان

22

70

46/82

SD
7/01

تابآوری

41

189

89/61

14/24

ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/81به دست آمد .در

سازگاری تحصیلی

50

129

97/56

10/24

کیفیت زندگی

54

126

93/62

13/51

کرونباخ برای خرده مقیاس سازگاری تحصیلی باالتر از 0/80

پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  0/80به
دست آمد.

برای بر رسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش از ضریب

پرسشنامه کیفیت زندگی :فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت

همبستگی پیرسون استفاده شد که در جدول  2مالحظه

زندگی سازمان بهداشت جهانی توسط گروه ارزیابی کیفیت

میشود.

زندگی سازمان بهداشت جهانی ( )1998تهیهشده و مورد
تدوین قرارگرفته است که دارای  26سؤال و دارای 4
خردهمقیاس ،سالمت جسمانی ،سالمت روانی ،روابط

جدول .2
ضرایب همبستگی متغیرها
تنظیم

تابآوری

اجتماعی و سالمت محیط است .طیف نمرهگذاری به روش

متغیرها

لیکرت پنجدرجهای از یک تا پنج است .آلفای کرونباخ برای
تمامی ابعاد این پرسشنامه توسط  Ravens-Siebererو

تنظیم هیجان

1

تابآوری

**0/37

1

همکاران ( 0/89 ،)2008تا  0/77گزارششده و همچنین

سازگاری

*

0/09

ضریب همبستگی تمامی ابعاد بین  0/77تا  0/56محاسبه شد.
در ایران ،این مقیاس توسط نصیری ( )1385ترجمه و تعیین
روایی و پایایی شده است که ضرایب پایایی این مقیاس با
استفاده از روش آلفای کرونباخ ،برای خرده مقیاسها و کل
ابزار بین  0/73تا  0/89گزارش شده است .در پژوهش حاضر
ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  0/86به دست آمد.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای توصیفی ،ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی همزمان استفاده گردید.
دادهها بهوسیله نرمافزار  SPSS-20تجزیهوتحلیل گردیدند.

هیجان

0/13

سازگاری

کیفیت

تحصیلی

زندگی

1

تحصیلی
کیفیت زندگی

**0/30

**0/55

1

0/06

**

p>0/01 ،*p>0/05

با توجه به نتایج جدول  2مشخص شد که تنظیم هیجان با
سازگاری تحصیلی ( )P<0/05و کیفیت زندگی رابطه مثبت
معنادار ( )P<0/01دارد و همچنین تنها بین تابآوری و کیفیت
زندگی رابطه مثبت معنادار ( )P<0/01مشاهده شد.
قبل از استفاده از رگرسیون همزمان ،رعایت
پیشفرضهای آن موردبررسی قرار گرفت .یکی از
پیشفرضها ،آزمون بررسی نرمال بودن توزیع نمرات

یافتهها

متغیرهای آزمون هست که بهوسیله آزمون کولموگروف-

نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که دامنهی سنی

اسمیرنوف موردبررسی قرار گرفت و نتایج معناداری آزمون

دانشآموزان از  14تا  20سال با میانگین  16/55بود ،در این

برای هر چهار متغیر باالتر از  0/05بود (،1/33 ،1/29 ،0/87
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 )K-S Z =1/32که نشان میدهد تمامی متغیرها نرمال
میباشند .همچنین تصادفی بودن روش جمعآوری دادهها و
بررسی استقالل خطاها از دیگر پیشفرضهای اساسی جهت
اجرای آزمون رگرسیون است که در پژوهش حاضر تأیید شد.
آماره دوربین-واتسون در دو تحلیل رگرسیون برابر با  1/91و
 2/12محاسبه شده است که نمایانگر استقالل خطاها است.
بهمنظور بررسی نقش تنظیم هیجان و تابآوری در

نتایج تحلیل جدول  4نشان میدهد که تنظیم هیجان

( )β=0/12 ،P>0/001و تابآوری ()β=0/5 ،P>0/001

پیشبین خوبی برای کیفیت زندگی دانشآموزان میباشند.
همچنین مقدار آزمون  F=89/2در سطح ( )P>0/001معنادار

است.

بحث و نتیجهگیری

سازگاری تحصیلی از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد که

با توجه به نتایج مشخص شد که تنها تنظیم هیجان پیشبین

خالصه نتایج مربوط به آن در جدول  3گزارششده است.

معناداری برای سازگاری تحصیلی است که با بخشی از نتایج
پژوهشهای پورعبدل و همکاران ( )1398و  Pekrunو

جدول .3

همکاران ( )2009همسو بود و با بخشی از نتایج پژوهش

ضرایب استاندارد تحلیل رگرسیون همزمان سازگاری تحصیلی از

کاویانی و همکاران ( )1398ناهمسو بود .در تبیین این یافته

طریق تنظیم هیجان و تابآوری

میتوان عنوان کرد مهارتهای تنظیم هیجان باعث میشوند

متغیرها

R

R2

df

F

β

تنظیم هیجان

0/14

0/02

2

**

0/11

3/87

t
**

2/02

()387

و

0/06

تابآوری

1/05

نتایج جدول  3نشان میدهد که سازگاری تحصیلی از

طریق تنظیم هیجان قابل پیشبینی است (،)β=0/11 ،P>0/05
ولی تابآوری پیشبین معناداری برای سازگاری تحصیلی

نیست ( .)β=0/06 ،P<0/05همچنین مقدار آزمون F=3/87

در ( )P<0/05معنادار است که بدین معنی است ،تنظیم هیجان
میتواند سازگاری تحصیلی را تبیین کند.
همچنین برای بررسی نقش تنظیم هیجان و تابآوری در
کیفیت زندگی از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد که
نتایج آن در جدول  4گزارششده است.

هیجانهای مثبت ،احساسات منفی خود را کاهش بدهند که به
دنبال آن سازگاری افراد در تمام بعدها ازجمله سازگاری
اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی بهبود پیدا میکند (قزلسفلو و
همتی پویا .)1397 ،درواقع تنظیم هیجان همان اراده ما برای
مسلط شدن بر خودمان است یعنی بتوانیم هیجان خود را کنترل
کنیم و ازآنجاییکه سازگاری توانایی هماهنگی با شرایط جدید
است .پس افرادی که هیجانهای خود را بهموقع تنظیم و کنترل
میکنند و با شرایط جدید هماهنگ میشوند ،میزان رضایت از
زندگی و سازگاری بیشتری دارند .بهعنوانمثال دانشآموزان با
شرایط جدید درسی ازجمله مجازی شدن کالسهای درس و
شرایط جدید وفق میدهند و سازگار میشوند.

ضرایب استاندارد تحلیل رگرسیون همزمان کیفیت زندگی از
طریق تنظیم هیجان و تابآوری
متغیرها

R

R2

df

F

β

تنظیم هیجان

0/56

0/31

2

**

0/12

تابآوری

هیجانها و پذیرفتن آنها و بروز هیجانها مخصوصاً

امتحانات ،با استفاده از مهارتهای تنظیم هیجان ،خود را با

جدول .4

و

که افراد با استفاده صحیح و بهجا از هیجانها ،آگاه بودن از

89/20

معناداری یافت نشد که این یافته با بخشی از یافتههای
پژوهشهای  )2019( Liran and Millerو ابراهیمی ()1390

t
**

2/62

**

11/24

()387
0/50

در این پژوهش بین تابآوری و سازگاری تحصیلی رابطه

ناهمسو بود .میتوانیم یافتههای این پژوهش را اینگونه تبیین
کنیم که با شیوع کرونا و شرایط ایجادشده ازجمله ترس و
وحشت مبتال شدن به این بیماری ،قرنطینه در خانه و مجازی
شدن کالسها ،باعث شده که رابطه تابآوری با سازگاری
تحصیلی معنادار نباشد.
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همچنین نتایج نشان داد که تنظیم هیجان و تابآوری

که مدارس برنامههای آموزشی بهصورت مجازی یا حضوری

پیشبین معناداری برای کیفیت زندگی هستند که با بخشی از

برای افزایش آگاهی دانشآموزان از مهارت تنظیم

یافتههای پژوهشهای  Pocnetو همکاران ( )2017و کاویانی

هیجانهایشان و همچنین راهکارهای افزایش تابآوری

و همکاران ( )1398همسو بود و با بخشی از یافتههای پژوهش

برگزار کنند یا بروشورهای آگاهیدهنده در این زمینهها را در

ابوالقاسمی ،صادقی و شهری ( )1392ناهمسو بود .افرادی که

شبکههای اجتماعی مدارس ارسال کنند.

از مهارتهای تنظیم هیجان باالیی برخوردارند زمانی که با
رویدادهای تنشزا روبهرو میشوند بهجای اینکه آن را
تهدیدی برای آسایش ببینند به آن بهعنوان چالشی برای
آموزش مینگرند؛ درنتیجه مشکالت فیزیولوژیکی و هیجانی
کمی را تجربه میکنند و بهطورقطع از کیفیت زندگی باالتر و
بهتری برخوردارند (رضایی آدریانی و همکاران.)1386 ،
یافتههای مربوط به تابآوری با کیفیت زندگی با بخشی از
نتایج حسینینیا و حاتمی ( )1398و Carle and chassion

( )2004همسو بود .در تبیین این یافته میتوان عنوان کرد که
تابآوری با تأثیرگذاری بر احساسها و هیجانهای افراد،
باعث به وجود آمدن نگرشی مثبت و درنهایت موجب رضایت
از زندگی بشود ،گاهی اوقات تابآوری با کم کردن استرس،

تعارض منافع
تعارض منافع وجود ندارد.

منابع
آذریان ،ر ،.مهدیان ،ح ،.جاجرمی ،م .)1399( .مقایسه اثربخشی
آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای
تحصیلی و سازگاری تحصیلی .پژوهش در نظامهای
آموزشی(14 ،ویژهنامه).494-483 ،

ابراهیمی ،ا .)1390( .بررسی رابطه تابآوری و هوش هیجانی با
سازگاری (عاطفی ،اجتماعی و تحصیلی) در دانشآموزان
پسر دبیرستانهای شهر تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.

باعث خشنودی و رضایت برای افراد میشود که موجب باال

ابوالقاسمی ،ع ،.صادقی ،ح ،.شهری ،م .)1392( .ارتباط عاملهای

رفتن سطح کیفیت زندگی شود .همچنین کم شدن تابآوری،

شخصیت ،تنظیم و بازشناسی هیجان با کیفیت زندگی در

تنش و احساس فشار روانی ،استرس و یا افسردگی را به دنبال

بیماران مبتال به کمردرد مزمن .فصلنامه علمی پژوهشی
روانشناسی سالمت.43-32 ،)3(2 ،

گفت اگر فردی بتواند در شرایط تنشزا و آسیبزا خود را

احمدی ،ر ،.قادری ،س ،.محمدی زاده ،ه ،.امیری ،س ،.فروغی ،ع.

دارد که ناخشنودی از زندگی به دنبال دارد .درواقع میتوان
مدیریت و کنترل بکند ،یعنی اینکه تابآوری باالیی داشته
باشد ،این فرد از کیفیت زندگی بهتر و باالیی برخوردار است.
ازجمله محدودیتهای این پژوهش این بود که اطالعات
از طریق خودگزارشی آزمودنیها جمعآوری شد .همچنین
شرایط مجازی بودن کالسها و شیوه جمعآوری اطالعات
بهصورت غیرحضوری دیگر محدودیت بود .بهطورکلی بر
اساس یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که رابطه این متغیرها

( .)1400هیجان ،اجتناب تجربهای و کرونا ویروس:
پیشبینی اضطراب کرونا بر اساس اجتناب تجربهای و
دشواری در تنظیم هیجان .رویش روانشناسی-1 ،)3(10 ،
.10
ایمانی جاجرمی ،ح .)1399( .پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس

کرونا در جامعه ایران .فصلنامه علمی-تخصصی ارزیابی
تأثیرات اجتماعی.103-87 ،)2(1 ،
برزآبادی فراهانی ،ن و عراقیه ،ع .)1394( .بررسی اثر تشویق

در جوامع دانشآموزی مقاطع دیگر موردبررسی قرار گیرد.

برافزایش احساس تعلق به مدرسه در دانشآموزان مقطع

همچنین نقش سایر عوامل احتمالی اثرگذار بر سازگاری

متوسط منطقه  14تهران .فصلنامه مشاوره و رواندرمانی،
.50-39 ،)16(4

موردبررسی قرار گیرد .از سویی مقایسه این متغیرها در بین

پورعبدل ،س ،.صبحی قراملکی ،ن ،.قائدی ،غ و نبی دوست ،ع.
( .)1398اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش

میگردد .در دوران همهگیری ویروس کرونا پیشنهاد میگردد

فرسودگی و تعلل ورزی تحصیلی دانشآموزان دارای

تحصیلی و کیفیت زندگی دانشآموزان در این دوران
دانش آموزان دختر و پسر مقاطع تحصیلی مختلف پیشنهاد
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اختالل یادگیری خاص .دو فصلنامه راهبردهای شناختی در
یادگیری.68-49 ،)13(7 ،
تعجبی ،م و مرادی ،ا .)1395( .مقایسه باورهای فراشناختی و تنظیم

کرونا .پژوهشهای روانشناسی اجتماعی-129 ،)36(9 ،
.141
فراهتی ،م .)1399( .پیامدهای روانشناختی شیوع ویروس کرونا در

هیجان در بین نوجوانان عادی و سیگاری شهر سنندج.

جامعه .فصلنامه علمی-تخصصی ارزیابی تأثیرات اجتماعی،
.225-207 ،)2(1

تمناییفر ،م و مرادی ،ص .)1394( .پیشبینی سازگاری تحصیلی
بر اساس خودکارآمدی ،ابراز وجود و حمایت اجتماعی.

قزلسفلو ،م و همتی پویا ،س .)1397( .اثربخشی آموزش نظمبخشی
هیجانی بر سازگاری عاطفی ،اجتماعی و تحصیلی پسرهای

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت.48-40 ،)3(3 ،

جعفری شال کوهی ،ع ،.اسدی مجره ،س .و اکبری ،ب.)1399( .

 10تا  14سال دچار اختالل سلوک .فصلنامه علمی-
پژوهشی روانشناسی کاربردی.202 -183 ،)2(12 ،

مجله روانشناسی اجتماعی.73-57 ،)36(3 ،
تأثیر آموزش ذهنآگاهی بر تابآوری و راهبردهای تنظیم

کارشکی ،ح ،.مؤمنی مهمویی ،ح .و قریشی ،ب .)1393( .رابطه

شناختی هیجان زنان باردار .دانش و پژوهش در
روانشناسی کاربردی.53-43 ،)2(21 ،

انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانشآموزان مشمول
ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی .پژوهش در

حسینی نیا ،ن .و حاتمی ،ح .)1398( .پیشبینی کیفیت زندگی بر

برنامهریزی درسی.114-104 ،)13(11 ،

مبنای بهزیستی روانشناختی و تابآوری در بازنشستگان.

کاویانی ،غ ،.عالیپور بیرگانی ،س ،.شهنی ییالق ،م .و رجبی ،غ.

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.91-81 ،)1(20 ،
رضایی آدریانی ،م ،.آزادی ،آ ،.احمدی ،ف .و واحدیان عظیمی ،ا.

( .)1398آزمون و مقایسه مدل رابطه علی ویژگیهای
شخصیتی با کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی با

( .)1386مقایسه میزان افسردگی ،اضطراب ،استرس و

میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی و تنظیم هیجان در

کیفیت زندگی دانشجویان پسر و دختر مقیم خوابگاههای

دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز .روشها و مدلهای
روانشناختی.99-81 ،)35(10 ،

ستاری ،ب ،.پورشهریار ،ح .و شکری ،ا .)1394( .اثربخشی بسته
مداخلهای تنظیم هیجانهای پیشرفت بر کاهش هیجانهای

محمودی ،ک ،.و قائمی ،ف .)1396( .رابطه بین تنظیم شناختی
هیجان با تابآوری در مدیران هاللاحمر .پژوهش در

دانشجویی .پژوهش پرستاری.38-31 ،)5-4(2 ،

منفی دانشآموزان .مجله روانشناسی مدرسه-76 ،)4(4 ،
.93

نظامهای آموزشی.110-93 ،)37(11 ،
میرزایی ،خ .)1399( .علتها و پیامدهای همهگیری و عالمگیری

سرلک ،م .و حیدری ،ح .)1396( .مقایسه وضعیت زناشویی،
بخشودگی فردی ،بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی در

ویروس کرونا-کووید  .19فصلنامه علمی-تخصصی
ارزیابی تأثیرات اجتماعی.41-13 ،)2(1 ،

زوجهایی  1-2سال ازدواجکرده و زوجهای  3-10سال

نصیری ،ح .)1385( .بررسی روایی و پایایی مقیاس کوتاه کیفیت

ازدواجکرده .فصلنامه پژوهشهای مشاوره-170 ،)62(16 ،

زندگی سازمان بهداشت جهانی و تهیه نسخه ایرانی آن.

.188

مجموعه مقاالت سومین سمینار سراسری بهداشت روانی
دانشجویان ،شمارههای  3و .4

شیخاالسالمی ،ع ،.صادقی ولنی ،ز .و محمدی ،ن .)1394( .رابطهی
تابآوری و حمایت اجتماعی ادراکشده با سازگاری

هاشمی ،ن ،.سیافی ،س .و اندامی ،ع .)1398( .ارتباط راهبردهای

مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی .فصلنامه افراد استثنایی،
.139-125 ،)20(5

زندگی دانشجویان مستعد اعتیاد :نقش میانجی تابآوری.

عبداهللزاده ،ح .)1399( .تأثیر واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر
هوش اخالقی و سازگاری تحصیلی دانشآموزان .مجله

فصلنامه اعتیادپژوهی سو مصرف مواد-157 ،)53(13 ،
.176

روانشناسی مدرسه.133-115 ،)1(9 ،
علیزادهفرد ،س .و صفارینیا ،م .)1398( .پیشبینی سالمت روان بر
اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری

تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی با رضایت از
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