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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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 و تحصیلی سازگاری در آوریتاب و هیجان تنظیم نقش بررسی
19 -کووید گیریهمه دوران در آموزاندانش زندگی کیفیت

 
 

 امیر کرمی
 ایران، آبادخرم، دانشگاه لرستان، شناسیرواندکتری 

 زهرا ذبیحی
 نایرا، مشهد، موسسه آموزش عالی حکیم طوس، شناسیرواناسی کارشن

 محسن راسخی رشخوار
 نایرا، مشهد، موسسه آموزش عالی حکیم طوس، شناسیروانکارشناسی 

 معصومه طبسی
 نایرا، مشهد، موسسه آموزش عالی حکیم طوس، شناسیروانکارشناسی 

 چکیده
 تکیفی و تحصیلی سازگاری در آوریتاب و هیجان تنظیم نقش بررسی باهدف حاضر پژوهش
 نوع از توصیفی، پژوهش این. شد انجام 19-کووید گیریهمه دوران در آموزاندانش زندگی

 الس در مشهد شهر دوم متوسطه مقطع پسر و دختر آموزاندانش شامل آماری جامعه. بود همبستگی
 ایچندمرحله ایوشهخ گیرینمونه روش به آموزدانش 400 که، بودند 1400-1399 تحصیلی

 جان و گراس هیجان تنظیم هاینامهپرسش، شامل پژوهش ابزارهای. شدند انتخاب نمونه عنوانبه
 کیفیت و( 1984) سریاک و بیکر تحصیلی سازگاری، (2003) دیویدسون و کانر آوریتاب، (2003)

 آمار هایروش از دهاستفا با هاداده وتحلیلتجزیه. بود( 1998) جهانی بهداشت سازمان زندگی
 داد شانن هاداده تحلیل. شد انجام زمانهم خطی رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب، توصیفی

 و داشت ودوج معناداری مثبت رابطه زندگی کیفیت و تحصیلی سازگاری با هیجان تنظیم بین که
 و وریآتاب ینب اما؛ شد مشاهده معناداری مثبت رابطه زندگی کیفیت با آوریتاب بین همچنین

 تنها، ونرگرسی تحلیل نتایج اساس بر. نشد مشاهده معناداری رابطه آموزاندانش تحصیلی سازگاری
 هر آوریابت و هیجان تنظیم همچنین. بود تحصیلی سازگاری برای معناداری بینپیش هیجان تنظیم

 توانمی مدهآ به دست یهایافته براساس. بودند آموزاندانش زندگی کیفیت برای خوبی بینپیش دو
 نقش آموزاندانش در هیجان تنظیم مهارت، 19-کووید گیریهمه انورد در که کرد گیرینتیجه

 یفیتک در دوران این در باال آوریتاب و هیجان تنظیم همچنین، دارد تحصیلی سازگاری در معناداری
 .دارند معناداری نقش آموزاندانش زندگی

 :های کلیدیواژه
 19-کووید، زندگی کیفیت، تحصیلی سازگاری، هیجان تنظیم، یآورتاب
 
 است شده انجام مستقل یپژوهش صورتبه حاضر مقاله.
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 مقدمه

چالشی در جهان ایجاد، (191 با شیوع ویروس کرونا )کووید 

آن را تأثیرگذارتر از جنگ جهانی ، شده است که خیلی از افراد
ناشی از  (. اضطراب1399، گیرند )میرزاییدوم در نظر می

بنابراین ، ویروس کرونا با سالمت روان جامعه ارتباط دارد
ویروس کرونا باعث ایجاد عوامل منفی مانند اضطراب و ترس 

(. اجرای 1398، نیافرد و صفاریشده است )علیزاده
گیری اجتماعی و تعطیلی مراکز هایی مانند فاصلهسیاست

های ه بر گروهعمومی مشکالت خاصی را خواهد داشت ک
مثال عنواناجتماعی و اقتصادی تأثیرات آن متفاوت است. به

باعث جدا شدن تعداد زیادی  هادانشگاهتعطیل شدن مدارس و 
های آموزشی و اجتماعی برای آموز و دانشجو از فعالیتدانش
ممکن است جبران کردن آن  بعداًشود که زمان زیادی میمدت

همین جهت الزم است تا پیامدها به ، راحتی صورت نگیردبه
 موردبررسیهای اجتماعی و روانی ویروس کرونا و عارضه

عدم ارتباط با دوستان و  (.1399، قرار بگیرد )ایمانی جاجرمی
معلمان ممکن است تأثیرات منفی و ماندگاری ، هاکالسیهم

آموزان (. دانش1399، فراهتی)بر کودکان و نوجوانان بگذارد 
های اجتماعی دارند برای که در آینده مسئولیتبه خاطر این

 3و کیفیت زندگی 2نیازمند سازگاری تحصیلی، ایفای این نقش
 (.1399، زادهباالیی هستند )عبداهلل

های کیفیت زندگی معانی گوناگونی برای افراد و گروه 
ی بهزیست، عنوان آسایش عمومیمختلف دارد. بعضی آن را به

داشتن ، خوب بودن، ایت از زندگیرض، شادکامی، اجتماعی
محقق شدن نیازها و یا عوامل ، زندگی دارای هدف و معنی

عینی مثل کسب درآمد و وضعیت جسمانی و سالمت در نظر 
مدرسه  (. کیفیت زندگی در1396، سرلک و حیدری) اندگرفته

هایی آموزان از تجربهصورت بهزیستی و رضایت کلی دانشبه
شده  تعریف، کنندمی ر مدرسه کسبکه از طریق فعالیت د

ها نشان دادند که (. پژوهش1393، و همکاران است )کارشکی
ان از آموزدانش شدهادراکارتباط معناداری بین کیفیت زندگی 

نسبت به مدرسه و همچنین  تشانیرضابا  زندگی در مدرسه
ارتباط آنان با معلمان و همساالن و پیشرفت وجود دارد. 

 اهآنآموزان در مدرسه با ماندن یت زندگی دانشهمچنین کیف

                                                                                                                                                                                                                                 
1. Covid-19 

2. Academic adjustment 

، درباره مدرسه رفتن هاآننوع نگاه و نگرش ، در مدرسه
تعهد  پذیر بودن ومسئولیت، موفقیت و پیشرفت تحصیلی

نسبت به انجام تکالیف مدرسه و پیدایش نابهنجاری در مدرسه 
(. همچنین در Ainley & Bourke, 1992مرتبط است )

مبتال شده  19-شد که افرادی که به کووید پژوهشی مشخص
وردارند تری برخاز کیفیت زندگی پایین انشانیاطرافباشند و 

(Nguyen et al., 2020.) 
 سازگاری برای عاملی، آموزاندانش با ارتباطش و مدرسه

 که شودمی باعث مدرسه به تعلق حس داشتن زیرا، است
 کند کسب مستقل شخصیت، سالم محیط یک در نوجوان

منظور از سازگاری منطبق  (.1394، عراقیه و فراهانی برزآبادی)
شدن مداوم با تغییرات است و همچنین ارتباطی میان خود و 

بیشترین خودسازی را همراه با  کهینحوبهمحیط ایجاد شود 
یعنی ، بنابراین سازگاری؛ آسایش اجتماعی ممکن سازد

ود را با توجه به شناخت این واقعیت که افراد باید اهداف خ
فر و فرهنگی دنبال کنند )تمنایی_های اجتماعیچارچوب

 هایی توانایی(. سازگاری تحصیلی دربردارنده1394، مرادی
آموزان در منطبق شدن با شرایط و الزامات تحصیل و دانش
 در هاآننهاد اجتماعی برای عنوان یک هایی که مدرسه بهنقش

 الًکتواند به افت تحصیل و یا میگیرد. عدم سازگاری نظر می
فت بنابراین برای رسیدن به پیشر، به ترک تحصیل منجر شود

تمرکز  بررسی و، تحصیلی و جلوگیری از افت و ترک تحصیل
 ,.Keskin et alبر سازگاری تحصیلی اهمیت زیادی دارد )

 و استمحیط ، یکی از شرایط سازگاری تحصیلی(. 2016
، سیل ،مسائل مختلف از قبیل زلزله محیط تحصیلی با توجه به

 ازجمله گیرهمه هایبیماریاپیدمی و ، آلودگی هوا، طوفان
. یکی از عواملی که دهدتغییراتی در آن رخ می، اپیدمی کرونا

شدن و سازگاری با شرایط دشوار و به فرد در مواجه
کند و افراد را در مقابل زای زندگی کمک میاسترس
های زندگی محافظت و سختی ختیشناروانهای آسیب

 (.1394، و همکاران االسالمیاست )شیخ 4آوریتاب، کندمی

آوری عاملی است که مانع ایجاد مشکالت روانی تاب
زا شود و افراد را از بروز آثار روانی رویدادهای تنشمی

(. افرادی که سطح Pinquart, 2009)کند محافظت می

3. quality of life 

4. resilience 
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توانند خودشان را با م میآوری پایینی دارند خیلی کتاب
زا به سختی از شرایط تنشبه، های جدید منطبق کنندموقعیت

همچنین  (.Meece et al., 2006یابند )حالت نرمال بهبود می
 بیمـاری کرونـا از طریـق افزایـشنتایج تحقیقی نشان داد که 

آوری باعـث کاهــش کاهـش تـاب ناامیـدی و ناتوانـی و
(. Djalante et al., 2020د )شــومی نــیبهزیســتی روا

ها باشد و آوری خصوصیت ذاتی نیست که در بعضیتاب
و  ای متداولبلکه پدیده، بهره باشندبعضی دیگر از آن بی

ظرفیتی همگانی است که در زندگی همه وجود دارد 
(Zolkoski & Bullock, 2012یکی از ابعاد تاب .)آوری ،

 از تمثب خودارزشیابی به رسیدن یعنی تحصیلی آوریتاب
 یلیتحص عملکرد بر داشتن کنترل، یادگیری و آموزش طریق

 Esteban) است شناختی هایتوانایی و هامهارت به اعتماد و

& Marti, 2014.) های موجود در این زمینه نشان داد پژوهش
با  1گری بین متغیر تنظیم هیجاننقش میانجی، آوریکه تاب

یعنی افرادی که تنظیم ؛ یا آسیب روانی داردبهداشت روانی 
شناختی هیجان باالیی دارند نسبت به افرادی که تنظیم شناختی 

زا رو شدن با موقعیت تنشبعد از روبه، تری دارندهیجان پایین
، و همکاران دهند )هاشمیآوری زیادی از خود نشان میتاب

1398.) 
آگاه شناختی و یا ناخود آگاهانههای تنظیم هیجان به روش

شود که موجب مدیریت و متعادل ساختن رفتاری گفته می
اگر در تنظیم هیجان  (.Butt et al., 2013)شود هیجانات می

های مختلف مشکلی باشد موجب عواقب منفی در حوزه
زیرا بین تنظیم هیجان با کیفیت زندگی ارتباط ، شودزندگی می

در مواجهه با  (.Phillips et al., 2014مستقیم وجود دارد )
نقش مهمی شناخت و درک از تنظیم هیجان ، بیماری کرونا

(. تنظیم هیجان باعث کم 1400، دارد )احمدی و همکاران
 ،اضطراب و استرس، شدن هیجانات منفی مثل عصبانیت

و  شود )ستاریآموزان میناامیدی و خستگی در دانش
 (.1394، همکاران

نوان گردید و اهمیت در کل با توجه به مطالبی که ع
ه آموزان و با توجمتغیرهای ذکرشده در زندگی تحصیلی دانش

در سراسر جهان و  19-گیری ویروس کوویدبه شرایط همه
هدف این پژوهش بررسی نقش تنظیم ، کشور ایران ازجمله

                                                                                                                                                                                                                                 
2.Emotion regulation 

آوری در سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی هیجان و تاب
 بود. 19 -گیری کوویدآموزان در دوران همهدانش

 روش

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه 
، های دهمآموزان دختر و پسر شهر مشهد در پایهدانش، آماری

بودند.  1400 -1399یازدهم و دوازدهم در سال تحصیلی 
آموز )دختر و پسر( بود که به شیوه دانش 400نمونه شامل 

های شدند. مالک ای انتخابای چندمرحلهگیری خوشهنمونه
رعایت گردید. ابزار  آگاهانهرضایت  ازجملهاخالقی 

 شامل: مورداستفاده
 Grossمقیاس تنظیم هیجان توسط  نامه تنظیم هیجان:پرسش

and John (2003) ،استگویه  10شده و متشکل از تهیه .
ف مخال کامالًای لیکرت از درجهاساس مقیاس هفت ها برپاسخ

شوند. گذاری میموافق )نمره هفت( نمره کامالً)نمره یک( تا 
. در پژوهش است 70تا  10دامنه نمرات در این مقیاس از 

Wong ( آلفای کرونباخ برای کل مقیاس2013و همکاران )، 
( ضریب آلفای 1395گزارش شد. تعجبی و مرادی ) 96/0

کردند. در پژوهش  گزارش 77/0کرونباخ برای کل این مقیاس 
 به دست 84/0ای کرونباخ کل پرسشنامه حاضر ضریب آلف

 آمد.
آوری کانر و دیویدسون در مقیاس تاب آوری:نامه تابپرسش
سؤال است که به شیوه  25شده و دارای تهیه 2003سال 

 امالًکتا ای )همیشه درست دارای امتیاز پنجدرجهلیکرت پنج
گذاری شده است. حداقل نمره نادرست دارای امتیاز یک( نمره

 )جعفری شال استر این مقیاس صفر و حداکثر نمره صد د
(. در پژوهشی مشخص شد که 1399، و همکاران کوهی
این مقیاس یعنی روایی )به شیوه  سنجیروانهای ویژگی

و واگرا( و پایایی )به شیوه همسانی درونی و باز  زمانهم
همچنین ضریب آلفای ، استقبول آزمایی( آن معتبر و قابل

 & Connerشد )گزارش  89/0کل مقیاس کرونباخ 

Davidson, 2003ای همسانی درونی آن به روش (. در مطالعه
 & Manzano-Garsiaبه دست آمد ) 75/0آلفای کرونباخ 

Ayala Calvo, 2013( محمودی و قائمی .)آلفای 1396 )
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گزارش کردند. در پژوهش حاضر ضریب  81/0کرونباخ را 
 آمد. به دست 82/0 آلفای کرونباخ کل پرسشنامه

 Bakerاین مقیاس توسط نامه سازگاری تحصیلی: پرسش

and Siryk (1984ساخته ) که با  استگویه  24شده که دارای
( که هر ماده کامالًتا  اصالًای )درجهیک مقیاس لیکرت هفت

 گذاری شده است.نمره، استدارای ارزشی بین یک تا هفت 
گذاری نمره 168تا  24نمره آزمودنی در این مقیاس بین 

( ضریب آلفای 1984) Baker and Sirykشود. در مطالعه می
 80/0کرونباخ برای خرده مقیاس سازگاری تحصیلی باالتر از 

( نیز 1399مهدیان و جاجرمی )، بوده است. در پژوهش آذریان
آمد. در  به دست 81/0ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

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

یت نامه کیففرم کوتاه پرسش نامه کیفیت زندگی:پرسش
زندگی سازمان بهداشت جهانی توسط گروه ارزیابی کیفیت 

شده و مورد ( تهیه1998زندگی سازمان بهداشت جهانی )
 4سؤال و دارای  26قرارگرفته است که دارای تدوین 

روابط ، سالمت روانی، نیسالمت جسما، مقیاسخرده
گذاری به روش اجتماعی و سالمت محیط است. طیف نمره

 . آلفای کرونباخ برایاستای از یک تا پنج درجهلیکرت پنج
و  Ravens-Siebererنامه توسط تمامی ابعاد این پرسش

شده و همچنین گزارش 77/0تا  89/0، (2008همکاران )
شد. محاسبه  56/0تا  77/0ضریب همبستگی تمامی ابعاد بین 

( ترجمه و تعیین 1385این مقیاس توسط نصیری )، در ایران
روایی و پایایی شده است که ضرایب پایایی این مقیاس با 

 ها و کلبرای خرده مقیاس، استفاده از روش آلفای کرونباخ
گزارش شده است. در پژوهش حاضر  89/0تا  73/0ابزار بین 

 آمد. به دست 86/0شنامه ضریب آلفای کرونباخ کل پرس
ب ضری، های توصیفیها از روشتحلیل دادهوبرای تجزیه

ید. استفاده گرد زمانهمهمبستگی پیرسون و رگرسیون خطی 
 تحلیل گردیدند.وتجزیه SPSS-20افزار وسیله نرمها بهداده

 هایافته

ی سنی ها نشان داد که دامنهوتحلیل دادهنتایج تجزیه
در این ، بود 55/16سال با میانگین  20تا  14از آموزان دانش

دختر حضور داشتند. در پایه تحصیلی  351پسر و  49پژوهش 
نفر و در پایه  173در پایه تحصیلی یازدهم ، نفر 124دهم 

نفر مشغول به تحصیل بودند. میانگین  103تحصیلی دوازدهم 
 و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به همراه حداقل و حداکثر

 مشاهده است.قابل 1در جدول شماره  هاآن

 .1جدول 

 میانگین و انحراف معیار و حداکثر و حداقل متغیرها

 M SD حداکثر حداقل متغیرها
 01/7 82/46 70 22 تنظیم هیجان

 24/14 61/89 189 41 آوریتاب
 24/10 56/97 129 50 سازگاری تحصیلی

 51/13 62/93 126 54 کیفیت زندگی

رسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش از ضریب برای بر
مالحظه  2همبستگی پیرسون استفاده شد که در جدول 

 شود.می

 .2جدول 

 ضرایب همبستگی متغیرها

 متغیرها
تنظیم 
 هیجان

سازگاری  آوریتاب
 تحصیلی

کیفیت 
 زندگی

    1 تنظیم هیجان
   1 37/0** آوریتاب

سازگاری 
 تحصیلی

*13/0 09/0 1 
 

 1 06/0 55/0** 30/0** یندگکیفیت ز
**p>0/01 ،*p>0/05 

مشخص شد که تنظیم هیجان با  2با توجه به نتایج جدول 
( و کیفیت زندگی رابطه مثبت >05/0Pسازگاری تحصیلی )

 آوری و کیفیت( دارد و همچنین تنها بین تاب>01/0Pمعنادار )
 ( مشاهده شد.>01/0Pزندگی رابطه مثبت معنادار )

رعایت ، زمانهمرگرسیون فاده از قبل از است
قرار گرفت. یکی از  موردبررسیهای آن فرضپیش
آزمون بررسی نرمال بودن توزیع نمرات ، هافرضپیش

-آزمون کولموگروف لهیوسبههست که متغیرهای آزمون 
قرار گرفت و نتایج معناداری آزمون  موردبررسیاسمیرنوف 

، 33/1، 29/1، 87/0د )بو 05/0برای هر چهار متغیر باالتر از 
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32/1 =K-S Zدهد تمامی متغیرها نرمال ( که نشان می
و  هادادهآوری تصادفی بودن روش جمعهمچنین  باشند.می

های اساسی جهت فرضپیش دیگربررسی استقالل خطاها از 
 .دش تأییدکه در پژوهش حاضر  استاجرای آزمون رگرسیون 

و  91/1 برابر با رسیوندر دو تحلیل رگ واتسون-آماره دوربین
 .استمحاسبه شده است که نمایانگر استقالل خطاها  12/2

آوری در منظور بررسی نقش تنظیم هیجان و تاببه
د که استفاده ش زمانهمسازگاری تحصیلی از تحلیل رگرسیون 
 شده است.گزارش 3خالصه نتایج مربوط به آن در جدول 

 .3جدول 

 سازگاری تحصیلی از زمانهمون ضرایب استاندارد تحلیل رگرسی

 آوریطریق تنظیم هیجان و تاب
 R R2 df F β t متغیرها

 2 02/0 14/0 تنظیم هیجان
(387) 

**87/3 11/0 **02/2 
   و

 05/1 06/0 آوریتاب

دهد که سازگاری تحصیلی از نشان می 3نتایج جدول 
، (=P ،11/0β<05/0) استبینی طریق تنظیم هیجان قابل پیش

 بین معناداری برای سازگاری تحصیلیآوری پیشولی تاب
 =87/3F(. همچنین مقدار آزمون P ،06/0=β>05/0) نیست

تنظیم هیجان ، که بدین معنی است است( معنادار >05/0Pدر )
 تواند سازگاری تحصیلی را تبیین کند.می

ر آوری دهمچنین برای بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب
ه استفاده شد ک زمانهماز تحلیل رگرسیون  کیفیت زندگی

 شده است.گزارش 4آن در جدول نتایج 

 .4جدول 

کیفیت زندگی از  زمانهمضرایب استاندارد تحلیل رگرسیون 

 آوریطریق تنظیم هیجان و تاب
 R R2 df F β t متغیرها

 2 31/0 56/0 تنظیم هیجان
(387) 

**20/89 12/0 **62/2 
   و

 24/11** 50/0 آوریتاب

دهد که تنظیم هیجان نشان می 4نتایج تحلیل جدول 
(001/0>P ،12/0β=و تاب )( 001/0آوری>P ،5/0=β )

اشند. بآموزان میبین خوبی برای کیفیت زندگی دانشپیش
( معنادار P<001/0در سطح ) =2/89Fهمچنین مقدار آزمون 

 .است

 گیریبحث و نتیجه

بین شد که تنها تنظیم هیجان پیشبا توجه به نتایج مشخص 
معناداری برای سازگاری تحصیلی است که با بخشی از نتایج 

و  Pekrun( و 1398های پورعبدل و همکاران )پژوهش
( همسو بود و با بخشی از نتایج پژوهش 2009) همکاران

بود. در تبیین این یافته  سوناهم( 1398کاویانی و همکاران )
شوند تنظیم هیجان باعث می هایارتمهتوان عنوان کرد می

آگاه بودن از ، هاجا از هیجانکه افراد با استفاده صحیح و به
 مخصوصاًها و بروز هیجان هاآنها و پذیرفتن هیجان
 احساسات منفی خود را کاهش بدهند که به، های مثبتهیجان

دنبال آن سازگاری افراد در تمام بعدها ازجمله سازگاری 
لو و کند )قزلسفهیجانی و تحصیلی بهبود پیدا می، اجتماعی

(. درواقع تنظیم هیجان همان اراده ما برای 1397، همتی پویا
مسلط شدن بر خودمان است یعنی بتوانیم هیجان خود را کنترل 

که سازگاری توانایی هماهنگی با شرایط جدید کنیم و ازآنجایی
رل تنظیم و کنت موقعبههای خود را است. پس افرادی که هیجان

میزان رضایت از ، شوندکنند و با شرایط جدید هماهنگ میمی
ان با آموزمثال دانشعنوانزندگی و سازگاری بیشتری دارند. به

های درس و شرایط جدید درسی ازجمله مجازی شدن کالس
خود را با ، تنظیم هیجان هایمهارتبا استفاده از ، امتحانات

 شوند.و سازگار میدهند شرایط جدید وفق می
 آوری و سازگاری تحصیلی رابطهدر این پژوهش بین تاب

ی هامعناداری یافت نشد که این یافته با بخشی از یافته
( 1390( و ابراهیمی )2019) Liran and Millerهای پژوهش

بیین گونه تهای این پژوهش را اینتوانیم یافتهبود. می سوناهم
شرایط ایجادشده ازجمله ترس و کنیم که با شیوع کرونا و 

قرنطینه در خانه و مجازی ، وحشت مبتال شدن به این بیماری
آوری با سازگاری باعث شده که رابطه تاب، هاکالسشدن 

 تحصیلی معنادار نباشد.
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آوری همچنین نتایج نشان داد که تنظیم هیجان و تاب
 بین معناداری برای کیفیت زندگی هستند که با بخشی ازپیش
( و کاویانی 2017) و همکاران Pocnetهای های پژوهشیافته

 های پژوهش( همسو بود و با بخشی از یافته1398و همکاران )
بود. افرادی که  سوناهم( 1392صادقی و شهری )، ابوالقاسمی

تنظیم هیجان باالیی برخوردارند زمانی که با  هایمهارتاز 
که آن را جای اینشوند بهرو میزا روبهرویدادهای تنش

عنوان چالشی برای تهدیدی برای آسایش ببینند به آن به
نگرند؛ درنتیجه مشکالت فیزیولوژیکی و هیجانی آموزش می

 طورقطع از کیفیت زندگی باالتر وکنند و بهکمی را تجربه می
 (.1386، بهتری برخوردارند )رضایی آدریانی و همکاران

ی از ا کیفیت زندگی با بخشآوری بهای مربوط به تابیافته
 Carle and chassion( و 1398نیا و حاتمی )نتایج حسینی

ه توان عنوان کرد ک( همسو بود. در تبیین این یافته می2004)
، های افرادها و هیجانآوری با تأثیرگذاری بر احساستاب

باعث به وجود آمدن نگرشی مثبت و درنهایت موجب رضایت 
 ،آوری با کم کردن استرسی اوقات تابگاه، از زندگی بشود

شود که موجب باال باعث خشنودی و رضایت برای افراد می
، آوریرفتن سطح کیفیت زندگی شود. همچنین کم شدن تاب

استرس و یا افسردگی را به دنبال ، احساس فشار روانی تنش و
توان دارد که ناخشنودی از زندگی به دنبال دارد. درواقع می

ا زا خود رزا و آسیبردی بتواند در شرایط تنشگفت اگر ف
ته آوری باالیی داشکه تابیعنی این، مدیریت و کنترل بکند

 این فرد از کیفیت زندگی بهتر و باالیی برخوردار است.، باشد

های این پژوهش این بود که اطالعات محدودیت ازجمله
آوری شد. همچنین ها جمعاز طریق خودگزارشی آزمودنی

آوری اطالعات و شیوه جمع هاکالسیط مجازی بودن شرا
طورکلی بر به صورت غیرحضوری دیگر محدودیت بود.به

ها شود که رابطه این متغیرهای پژوهش پیشنهاد میاساس یافته
قرار گیرد.  موردبررسیآموزی مقاطع دیگر در جوامع دانش

همچنین نقش سایر عوامل احتمالی اثرگذار بر سازگاری 
آموزان در این دوران لی و کیفیت زندگی دانشتحصی

قرار گیرد. از سویی مقایسه این متغیرها در بین  موردبررسی
آموزان دختر و پسر مقاطع تحصیلی مختلف پیشنهاد دانش

گردد گیری ویروس کرونا پیشنهاد میگردد. در دوران همهیم

مجازی یا حضوری  صورتبههای آموزشی که مدارس برنامه
 میتنظآموزان از مهارت افزایش آگاهی دانش برای

آوری هایشان و همچنین راهکارهای افزایش تابهیجان
ها را در دهنده در این زمینهبرگزار کنند یا بروشورهای آگاهی

 های اجتماعی مدارس ارسال کنند.شبکه

 تعارض منافع

 تعارض منافع وجود ندارد.

 منابع

(. مقایسه اثربخشی 1399م. )، جاجرمی، .ح، مهدیان، .ر، آذریان
آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای 

های پژوهش در نظامی. تحصیلی و سازگاری تحصیل
 .494-483، (نامهژهیو)14، آموزشی

آوری و هوش هیجانی با بررسی رابطه تاب(. 1390ا. )، ابراهیمی
آموزان اجتماعی و تحصیلی( در دانش، سازگاری )عاطفی

 ،نامه کارشناسی ارشد. پایانهای شهر تهرانر دبیرستانپس
 دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.

های (. ارتباط عامل1392م. )، شهری، ح.، صادقی، ع.، ابوالقاسمی
تنظیم و بازشناسی هیجان با کیفیت زندگی در ، شخصیت

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

 ع.، فروغی، .س، امیری، .ه، محمدی زاده، .س، قادری، .ر، حمدیا
ای و کرونا ویروس: اجتناب تجربه، هیجان (.1400)

و  ایاضطراب کرونا بر اساس اجتناب تجربه بینیپیش
-1، (3)10، شناسیروانرویش ن. دشواری در تنظیم هیجا

10. 
اجتماعی شیوع ویروس (. پیامدهای 1399) ح.، ایمانی جاجرمی

تخصصی ارزیابی -فصلنامه علمیکرونا در جامعه ایران. 
 .103-87، (2)1، اجتماعی راتیتأث

(. بررسی اثر تشویق 1394ع. )، ن و عراقیه، برزآبادی فراهانی
آموزان مقطع برافزایش احساس تعلق به مدرسه در دانش

 ،درمانیفصلنامه مشاوره و روان. تهران 14متوسط منطقه 
4(16) ،39-50. 
. ع، غ و نبی دوست، قائدی، ن.، صبحی قراملکی، س.، پورعبدل
(. اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش 1398)

آموزان دارای فرسودگی و تعلل ورزی تحصیلی دانش
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فصلنامه راهبردهای شناختی در  دواختالل یادگیری خاص. 
 .68-49، (13)7، یادگیری

 میو تنظ فراشناختی باورهای مقایسه (.1395) .ا، مرادی م و، تعجبی
. سنندج شهر سیگاری و عادی نوجوانان بین در هیجان
 .48-40، (3)3، شناخت پزشکیروان و شناسیروان مجله

بینی سازگاری تحصیلی (. پیش1394ص. )، م و مرادی، فرتمنایی
ابراز وجود و حمایت اجتماعی. ، بر اساس خودکارآمدی

 .73-57، (36)3، تماعیاج شناسیروانمجله 
(. 1399ب. )، و اکبری .س، اسدی مجره .،ع، کوهی جعفری شال

آوری و راهبردهای تنظیم آگاهی بر تابتأثیر آموزش ذهن
دانش و پژوهش در شناختی هیجان زنان باردار. 

 .53-43، (2)21، کاربردی شناسیروان
ر ی ببینی کیفیت زندگ(. پیش1398ح. )، و حاتمی .ن، حسینی نیا

ان. آوری در بازنشستگو تاب شناختیروانمبنای بهزیستی 
 .91-81، (1)20، کاربردی شناسیرواندانش و پژوهش در 

ا. ، و واحدیان عظیمی .ف، احمدی، آ.، آزادی، م.، رضایی آدریانی
استرس و ، اضطراب، (. مقایسه میزان افسردگی1386)

های هاکیفیت زندگی دانشجویان پسر و دختر مقیم خوابگ
 .38-31، (5-4)2، پژوهش پرستاریدانشجویی. 

(. اثربخشی بسته 1394ا. )، و شکری .ح، پورشهریار، ب.، ستاری
 هایهای پیشرفت بر کاهش هیجانای تنظیم هیجانمداخله

-76، (4)4، مدرسه شناسیروانمجله آموزان. منفی دانش
93. 

، یی(. مقایسه وضعیت زناشو1396ح. )، و حیدری .م، سرلک
بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی در ، بخشودگی فردی

 سال 3-10های کرده و زوجازدواج سال 1-2هایی زوج
-170، (62)16، های مشاورهفصلنامه پژوهشکرده. ازدواج

188. 
ی (. رابطه1394ن. )، و محمدی .ز، صادقی ولنی، ع.، االسالمیشیخ

ازگاری شده با سآوری و حمایت اجتماعی ادراکتاب
 ،فصلنامه افراد استثناییتوان ذهنی. مادران دارای فرزند کم

5(20) ،125-139. 
(. تأثیر واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر 1399ح. )، زادهعبداهلل

مجله آموزان. هوش اخالقی و سازگاری تحصیلی دانش
 .133-115، (1)9، مدرسه شناسیروان

 بینی سالمت روان بر(. پیش1398م. )، نیاو صفاری .س، فردعلیزاده
اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری 

-129، (36)9، اجتماعی شناسیروانهای پژوهشکرونا. 
141. 

شیوع ویروس کرونا در  شناختیروان(. پیامدهای 1399)م. ، فراهتی
 ،تخصصی ارزیابی تأثیرات اجتماعی-فصلنامه علمیجامعه. 

1(2) ،207-225. 
بخشی (. اثربخشی آموزش نظم1397س. )، م و همتی پویا، فلوقزلس

اجتماعی و تحصیلی پسرهای ، هیجانی بر سازگاری عاطفی
-فصلنامه علمیسال دچار اختالل سلوک.  14تا  10

 .202 -183، (2)12، کاربردی شناسیروانپژوهشی 
(. رابطه 1393ب. )، و قریشی .ح، مؤمنی مهمویی، ح.، کارشکی

 آموزان مشمولیلی و کیفیت زندگی دانشانگیزش تحص
پژوهش در ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی. 

 .114-104، (13)11، ریزی درسیبرنامه
غ.  ،و رجبی .م، شهنی ییالق، س.، عالیپور بیرگانی، غ.، کاویانی

های (. آزمون و مقایسه مدل رابطه علی ویژگی1398)
ا لی بشخصیتی با کیفیت زندگی و عملکرد تحصی

گری خودکارآمدی تحصیلی و تنظیم هیجان در میانجی
های ها و مدلروشدانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. 

 .99-81، (35)10، شناختیروان
(. رابطه بین تنظیم شناختی 1396ف. )، قائمی و ،.ک، محمودی

پژوهش در . احمرهاللآوری در مدیران هیجان با تاب
 .110-93، (37)11، های آموزشینظام

گیری گیری و عالمها و پیامدهای همه(. علت1399) خ.، میرزایی 
تخصصی -فصلنامه علمی. 19 کووید-ویروس کرونا

 .41-13، (2)1، ارزیابی تأثیرات اجتماعی
(. بررسی روایی و پایایی مقیاس کوتاه کیفیت 1385ح. )، نصیری

. زندگی سازمان بهداشت جهانی و تهیه نسخه ایرانی آن
مجموعه مقاالت سومین سمینار سراسری بهداشت روانی 

 .4و  3های شماره، دانشجویان
(. ارتباط راهبردهای 1398ع. )، و اندامی .س، سیافی، ن.، هاشمی

تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی با رضایت از 
ری. آوزندگی دانشجویان مستعد اعتیاد: نقش میانجی تاب

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