
 

 

 روسوی کرونا شیوع دوران در آوریتاب و هیجانات تنظیم اساس بر کودکان اضطراب بینیپیش 

 (91-کووید)

 2مجد امیری مجتبی دکتر ،1ورمزیار فتانه

 .(مسئول نویسنده) .ایران ،زهرابوئین ،زهرابوئین واحد اسالمی آزاد دانشگاه بالینی، روانشناسی ارشد کارشناس .1

 .ایران ابهر، اسالمی، آزاد دانشگاه ابهر، واحد روانشناسی، گروه دانشیار .2

 1-13، صفحات 1311 ماهدی، ویکپنجاه، شماره پنجمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

  11/60/1911تاریخ پذیرش:            11/60/1911تاریخ وصول: 

 چکیده

 روسیودر دوران شیوع کرونا  آوریتاباضطراب کودکان بر اساس تنظیم هیجانات و  بینیپیشهدف از انجام این پژوهش، بررسی 

 هاآنو مادران ساله  91تا  7( بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان 91-کووید)

افراد بر اساس  نفر از این 911بودند. حجم نمونه  9911به مرکز مشاوره آرامش ناجا شهر مالرد در سال تحصیلی   کنندهمراجعه

و به مقیاس اضطراب کودکان اسپنس  گیری در دسترس انتخاب( و به شیوه نمونه1117اولمن )فرمول پلنت از تاپاکینگ، فیدل و 

( و فرم کوتاه مقیاس 9111) یکتیک( شیلد و ERC) یجانیهچک لیست تنظیم (، 1119همکاران )( اسپنش و SCAS-Pوالد )نسخه 

آوری شده با استفاده از ضریب های جمعپاسخ دادند. داده( 1191( سورزیکیویکز، کوناسزوسکی و واگنیلد )SR) یآورتاب

با اضطراب کودکان  آوریتابنشان داد که بین تنظیم هیجانات و  هاهمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. یافته

(. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار P<19/1( رابطه معناداری وجود دارد )91-کووید) روسیودر دوران شیوع کرونا 

هد که دهای این پژوهش نشان میشود. یافتهتبیین می آوریتابتنظیم هیجانات و  وسیلهبهدرصد واریانس اضطراب  5/55کرد که 

 ( دارند.91-کووید) روسیوبینی اضطراب کودکان در دوران شیوع کرونا سهم معنادار در پیش آوریتابتنظیم هیجانات و 

 (.91-کووید) روسیو، کرونا آوریتاباضطراب، تنظیم هیجانات،  کلیدی: هایواژه

 
 1311 ماهدی، ویکپنجاه، شماره پنجمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاله پژوهشی
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    1                                                                                            1311 ماهو یک، دی  دوره پنجم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

در بهداشت  1بوده که باعث ایجاد یک وضعیت پاندمیک فردمنحصربهبه دلیل سرعت انتقال آن  9(91-کووید) روسیوگسترش کرونا 

فرد مبتال شده به کرونا  ، هنوز دارو و واکسنی برای درمانبااینکهو ایران شد. با توجه  جهانی طی کمتر از چند ماه در سراسر جهان

ری گیاند و این امر باعث شکلویروس جدید وجود ندارد، بسیاری از مردم در سراسر جهان، دچار ترس از مبتال شدن به آن گردیده

؛ به نقل از ویسی، ایمانی، بهروز و 1111و همکاران،  9ژواست )بیمارگونه در افراد مختلف شده  شناختیروانیک ترس و استرس 

، 4فیتزپاتریک، هاریس و دارویابتال )شیوع کرونا ویروس باعث به وجود آمدن مشکالت مختلفی همچون ترس از  (.9911نی، ایما

 شناختیروان( در افراد شده است. لذا این بیماری در ابعاد مختلف جسمانی، 1111، 5)شانافلت، ریپ و تورکل ( و اضطراب1111

خود قرار داده است. این مشکالت افراد جامعه  تأثیری مردم جهان به ویژه ایران را تحت و هیجانی و اجتماعی و حتی اقتصادی زندگ

( کودکان 91-کووید) روسیوپذیر جامعه در دوران پاندمیک کرونا های آسیبسازد. یکی از گروهمی روروبههای مختلفی را با چالش

میلیون  911ونا ویروس و تعطیل شدن مدارس در کشور چین بر اساس نتایج یک پژوهش، بعد از شیوع کر کهطوریبههستند، 

در کودکان  6اضطراب به محیط خانه باعث بروز عالئمی چون هاآنهای خود قرنطینه شدند و این محدود شدن آموز در خانهدانش

 (. 1111و همکاران،  7ایکسیاست )شده 

رایج است و همبودی باالیی  هاآندر  ومرجهرجرفتارهای پر است که ترس، نگرانی زیاد و  شناختیروانمشکالت  ازجملهاضطراب 

  (.1191، 1و اختالل خلق دارد )داویال، استار، استرود و لی  (1191و همکاران،  1نشیمیمانا) یافسردگبا سایر اختالالت مانند 

نفس،  اس جسمی نظیر تنگیاضطراب عبارت است از یک احساس منتشر بسیار ناخوشایند و مبهم دلواپسی که با یک یا چند احس

 ، بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختالالتدیگرعبارتیبهشود. قراری و میل به حرکت همراه میتپش قلب، تعریق، سردرد، بی

در جمعیت عمومی بوده که شامل یک حالت روانی یا برانگیختگی  پزشکیروانترین اختالالت ( اضطراب از شایعDSM-915) یروان

مشکل  ترینشایع(. اختالالت اضطرابی 1199، 99آمریکا پزشکیروانانجمن باشند )با ترس، تردید و نگرانی مفرط می توأمشدید 

های تشخیصی یک اختالل اضطرابی را در طول دوران درصد از کودکان، مالک 5 تقریباًبالینی دوران کودکی و نوجوانی هستند و 

خداپناهی، قنبری، هستند )سالگی دارای مشکالت بالینی اضطرابی  96ز افراد قبل از درصد ا 11کنند و بیش از کودکی خود تجربه می

                                                           
1. coronavirus (Covid-19) 
2. pandemic  
3. Zhu 
4. Fitzpatrick, Harris & Drawve 
5. Shanafelt, Ripp & Trockel 
6. anxiety 
7. Xie 
8. Nshimiyimana 
9. Davila, Starr, Stroud & Li 
10. diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5( 
11. American Psychiatric Association 
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    9                                                                                            1311 ماهو یک، دی  دوره پنجم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

پوش، ربیعی، زرهاست )(. یکی از عوامل مرتبط با اضطراب کودکان، راهبردهای تنظیم هیجان آنان 9919نادعلی و سیدموسوی، 

 (.9911پاالهنگ و زارعی محمودآبادی، 

تواند رفتارهایش زا نمیی مشکلکند، هنگام روبرو شدن با یک تجربهاستفاده می 9اسازگارانهدر مقابل کودکی که از تنظیم هیجانان ن

 9و کم تنظیمی هیجان 1را طوری تنظیم کند که بتواند به اهدافش در محیط برسد. تنظیم هیجانات ناسازگار شامل بیش تنظیمی هیجان

ی بهگیرد تا از آشکار شدن تجربردهای تنظیم هیجانی را به کار میافتد که فرد راهاست. بیش تنظیمی هیجانی موقعی اتفاق می

دهد، اغلب قابل تفکیک از خود هیجانی جلوگیری به عمل آورد. در کم تنظیمی هیجان، رفتاری که در برابر یک هیجان انجام می

پاالهنگ و  پوش،ربیعی، زرهکند )اده تواند از راهبردهای تنظیم هیجانات مناسب جهت کنترل رفتارش استفهیجان نیست و فرد نمی

ها و احساسات خود را تنظیم کرده و کند که هیجانها یا فرآیندهای شناختی به فرد کمک می(. شناخت9911زارعی محمودآبادی، 

ات که (. افزون بر تنظیم هیجان9917وند و رجبی، پور، یوسف؛ به نقل از قدم9911حسنی، نشود )ها مغلوب شدت هیجان وسیلههب

(، یکی دیگر از 9911پوش، پاالهنگ و زارعی محمودآبادی، ربیعی، زرهدارد )نقش مهمی در اضطراب و عدم اضطراب کودکان 

 (. 1199، 5آنتیسیچ، بارات، سیلورمن، الچرز و گیلیساست )کودکان  4آوریبر اضطراب کودکان میزان تاب تأثیرگذارعوامل 

ه عنوان آوری بروانی، در شرایط ناگوار است. در دیدگاه کانر و دیویدسون تاب-تعادل زیستیآوری، توانمندی فرد در برقراری تاب

است. در این دیدگاه مفاهیم تصور از شایستگی فردی، تحمل عاطفه منفی، پذیرش  شدهتعریف تهدیدکنندهسازگاری بهتر با شرایط 

مفهوم صالحیت  (.1119، 6کانر و دیویدسوناست ) یادشدهآوری بمعنوی به عنوان مفاهیم اصلی تا تأثیراتمثبت تغییر، کنترل و 

های ، سازگاری، دانش و مهارت، مهارتگیریتصمیمهای بین فردی، هایی چون مهارتشخصی یا شایستگی فردی با شاخص

گیری توانایی فرد در ازهآوری را به عنوان روشی برای اند(. کانر و دیویدسون تاب1196، 7)کائور و سینق رابطه دارد جمعیتباطار

آور دارای رفتارهای خود کند، تعریف کرده است. افراد تابزا و عواملی که سالمت روان فرد را تهدید میمقابله با عوامل استرس

تن شآوری را داآوردن تاب به دستهای شکنانه نیستند. از نظر عاطفی آرام بوده و توانایی مقابله با شرایط ناگوار را دارند. راه

 کهازآنجایی(. 1119کانر و دیویدسون، دانند )و احساسات مثبت می وخوخلقسرسختی، خود افزایی، مقابله سرکوب گرایانه، داشتن 

را با همدیگر در  ( با اضطراب کودکان91-کووید) ویروسدر دوران شیوع کرونا  آوریتابپژوهشی که روابط تنظیم هیجانات و 

وال تحقیقاتی، س خألقرار داده باشد، وجود ندارد، لذا در راستای پاسخگویی به این  موردبررسید قالب یک پژوهش منسجم و واح

-وویدک) ویروسدر دوران شیوع کرونا  آوریتاباضطراب کودکان بر اساس تنظیم هیجانات و آیا پژوهش حاضر این خواهد بود که 

 شود؟بینی میپیش (91

                                                           
1. emotion maladaptive regulation 
2. regulation-over emotional 
3. regulation-under emotional 
4. resilience  
5. Anticich, Barrett, Silverman, Lacherez & Gillies 
6. Connor & Davidson 
7. Kaur & Singh 
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    4                                                                                            1311 ماهو یک، دی  دوره پنجم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 روش پژوهش

 کنندهمراجعه هاآنساله و مادران  91تا  7این پژوهش کلیه کودکان  اریآم هعامجنوع همبستگی است. پژوهش حاضر توصیفی و از 

از تاباکینگ،  n=50+8mبودند. برای برآورد حجم نمونه بر طبق فرمول  9911به مرکز مشاوره آرامش ناجا شهر مالرد در سال 

 ندهکنشرکتهای افراد احتمال ریزش برخی پاسخنامه پرسشنامه کهازآنجایینفر انتخاب شدند.  11( تعداد 1117) 1فیدل و اولمن

آوری اطالعات در این انتخاب شد. برای جمع هاآننفر کودک و مادر  911پذیری بیشتر نتایج حجم نمونه وجود دارد و برای تعمیم

اده قرار د هاآنها در اختیار کودکان و مادران است. به این صورت که مقیاس شدهاستفادهگیری در دسترس تحقیق به روش نمونه

ها در سطح توصیفی و استنباطی عمل شد. در سطح داده وتحلیلتجزیهجهت های تحقیق پاسخ دهند تا به سواالت پرسشنامه شد

روف وگهای پژوهش شامل آزمون کلمتوصیفی جهت سنجش متغیرهای پژوهش از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. مفروضه

و تورم  4برای آزمون استقالل خطاها، آزمون ضریب تحمل 3ی دوربین واتسونبرای نرمال بودن توزیع نمرات، آماره 2اسمیرنوف

بود. در سطح استنباطی جهت بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی  6چندگانه هم خطیبرای بررسی عدم  5واریانس

 16نسخه  SPSS افزارنرمها در این پژوهش داده وتحلیلتجزیهاستفاده خواهد شد. ابزار  8و تحلیل رگرسیون چند متغیره 7پیرسون

 بود. 

 ابزار پژوهش

سوال که سوال  94این مقیاس شامل  (:1001) همکارانو  10( اسپنشP-SCAS) 9مقیاس اضطراب کودکان اسپنس نسخه والد

و همکاران،  11اورگلیسباشد )را تجربه کرده  ضربه آورای بد یا حادثه حالتابهشود که کودک به بعد در صورتی پاسخ داده می 11

نمره، اغلب درست  4گذاری آن به این صورت است که به گزینه همیشه درست است (. نمره1111و همکاران،  12توسکانو؛ 1191

)قنبری و خان  شودده مینمره دا 1درست نیست  نمره و اصالً 9درست است  ندرتبهنمره،  1نمره، گاهی درست است  9است 

قنبری، خان محمدی، خداپناهی، مظاهری و غالمعلی است ) شدهمحاسبه 11/1(. در یک پژوهش آلفای کرونباخ 9919محمدی، 

 14/1های اسپانیایی آلفای کرونباخ مقیاس برای کل سواالت های خارج از کشور بر روی نمونه(. در پژوهش9911لواسانی، 

                                                           
1. Tabachnick, Fidell & Ullman 
2. Kolmogrov Smirnov  
3. durbin-watson 
4. Tolerance 
5 .variance inflation factor (VIF) 
6. multicollinearity 
7. Pearson correlation coefficient 
8. Multiple Regression 
9. Spence Children’s Anxiety Scale -Parent (SCAS-P) 
10. Spence 
11. Orgiles 
12. Toscano 
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    5                                                                                            1311 ماهو یک، دی  دوره پنجم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

در یک پژوهش دیگر همبستگی بین سواالت در دامنه  (.1191، 9مارزو و اسپادا-مارتینز-گیلس، پنوسا، فرناندزاوراست ) آمدهدستبه

کروس، گوهارپی، الیکوک است )است که نشان دهنده روایی سازه مقیاس اضطراب کودکان  آمدهدستبهو معنادار  11/1تا  51/1

 است. آمدهدستبه 15/1با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضریب  در پژوهش حاضر پایایی مقیاس نیز(. 1191، 1و کریوسر

ثباتی هیجانی با بی مؤلفه 5سوال که  11چک لیست شامل این  :(1991) 4( شیلد و کیکتیERC) 3چک لیست تنظیم هیجانی

موقعیتی در ابراز هیجان ؛ عدم تناسب 99و  91، 1، 1، 7؛ خودآگاهی در ابراز هیجانات منفی با سواالت 6و  5، 4، 9، 1، 9سواالت 

 11و  91، 91پذیری هیجانی با سواالت ؛ انعطاف97و  96، 95؛ کنترل و مدیریت هیجانات منفی با سواالت 94و  99، 91با سواالت 

 9 نمره، هرگز 1 اغلبنمره،  9نمره، همیشه  4همیشه  تقریباًای شامل درجه 4گذاری پرسشنامه در طیف کند. نمرهگیری میرا اندازه

(. برای بررسی اعتبار سازه چک لیست از ضریب 1191، 5دونل، کومینگس و فوندرناسپیدال، والنتینیو، مک) ردیگنمره تعلق می

، خودآگاهی در ابراز هیجانات 71/1ثباتی هیجانی است که ضرایب همبستگی با نمره کل برای بی شدهاستفادههمبستگی پیرسون 

و  79/1پذیری هیجانی و انعطاف 69/1،  کنترل و مدیریت هیجانات منفی 61/1در ابراز هیجان ، عدم تناسب موقعیتی 64/1منفی 

اعتبار پرسشنامه از  (. در یک پژوهش برای بررسی9915)اسماعیلیان، دهقانی و فالح،  است آمدهدستبه 19/1داری در سطح معنی

، عدم تناسب 11/1، خودآگاهی در ابراز هیجانات منفی 71/1هیجانی ثباتی است که ضرایب برای بی شدهاستفادهآلفای کرونباخ 

پور، قائماست ) شدهگزارش 16/1پذیری هیجانی و انعطاف 19/1،  کنترل و مدیریت هیجانات منفی 19/1موقعیتی در ابراز هیجان 

( و ضریب 9917حمدیان، م)بخشی، مروتی، الهی و شاه75/1های دیگر ضریب (. در پژوهش9911اسماعیلیان و سرافراز، 

 (. 1191 و همکاران، 7گویرگیس-سالماست ) شدهگزارش 15/1تا  75/1( و ضرایب در دامنه 1191، 6)استلواگن و کریگ11/1

 به دست آمد. 19/1در پژوهش حاضر پایایی مقیاس نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضریب 

 91تا  7این مقیاس برای کودکان سنین  :(1011) 9سزوسکی و واگنیلد( سورزیکیویکز، کوناSR) 1آوریفرم کوتاه مقیاس تاب

 نفساعتمادبه؛ 91و  1، 1، 7، 6؛ معناداری زندگی با سواالت 5و  4، 9، 1، 9مدیریت خود با سواالت  مؤلفه 9اند که سال مناسب دانسته

 5گذاری مقیاس در طیف لیکرت (. نمره1191، 91اودوالوگرین، کریسبرگس و کند )گیری میرا اندازه 94و  99، 91، 99با سواالت 

گیرد. در داخل نمره تعلق می 5موافقم  نمره و کامالً 4نمره، موافقم  9نمره، نظری ندارم  1نمره، مخالفم  9مخالفم  ای از کامالًدرجه

 51/1 و ضرایب بازآزمایی در دامنه 17/1تا  59/1است که ضرایب در دامنه  شدهیبررسایران اعتماد مقیاس با روش آلفای کرونباخ 

                                                           
1. Orgilés, Penosa, Fernández‐Martínez, Marzo & Espada 
2. Cross, Goharpey, Laycock & Crewther 
3. Emotion Regulation Checklist (ERC) 
4. Shields & Cicchetti 
5. Speidel, Valentino, McDonnell, Cummings & Fondren 
6. Shields & Cicchetti 
7. Salem-Guirgis 
8. Short Version of Resilience Scale (RS) 
9. Surzykiewicz, Konaszewski & Wagnild 
10. Lövgren, Kreicbergs & Udo 
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    6                                                                                            1311 ماهو یک، دی  دوره پنجم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

(. در خارج از کشور آلفای کرونباخ در دامنه بین 9917هاشمی، اکبری، عباسی اصل و اردشیری آالشتی، است ) آمدهدستبه 75/1تا 

(. 1191 ،سورزیکیویکز، کوناسزوسکی و واگنیلداست ) آمدهدستبه 19/1و معنادار در سطح  11/1و ضریب بازآزمایی  17/1تا  11/1

در پژوهش حاضر پایایی  (.1191و همکاران،  1کارتراست ) شدهگزارش 11/1در یک پژوهش دیگر، ضریب آلفای کرونباخ مقیاس 

 به دست آمد. 71/1سیاهه نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضریب 

 هایافته

 های متغیرهای پژوهششاخص .1جدول 

متغیرهای  

  پژوهش

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه تعداد

 -51/9 99/1 51/7 91/91 99 91 911 اضطراب

 -15/9 75/1 15/5 14/95 15 1 911 ثباتی هیجانیبی

 -41/9 94/1 16/9 71/99 91 7 911 خودآگاهی در ابراز هیجانات منفی

 -17/9 79/1 75/1 79/5 99 9 911 عدم تناسب موقعیتی در ابراز هیجان

 11/1 -19/9 51/1 11/1 91 9 911 هیجانات منفی مدیریت

 -15/1 -79/1 79/1 11/7 91 9 911 پذیری هیجانیانعطاف

 -11/9 -17/1 66/4 11/95 19 91 911 مدیریت خود 

 -11/9 11/1 19/4 67/94 11 91 911 معناداری زندگی

 -55/1 17/1 14/1 97/7 99 4 911 نفساعتمادبه

نفر بودند. همچنین  911ها دهد. تعداد آزمودنیآوری را نشان میتوصیفی اضطراب، تنظیم هیجانات و تابهای شاخص -9جدول 

دهد متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال ( قرار دارد که این نشان می1تا  -1متغیرهای پژوهش در بازه ) 3و کشیدگی 2مقدار چولگی

 برخوردارند. 

 گانه و آزمون دوربین واتسونچند هم خطینتایج آزمون عدم  .1جدول 

آزمون دوربین  چندگانه هم خطینتایج آزمون عدم  متغیرهای پژوهش

 تورم واریانس ضریب تحمل واتسون

 111/1 914/1 ثباتی هیجانیبی

145/1 

 415/9 114/1 خودآگاهی در ابراز هیجانات منفی

 144/5 961/1 عدم تناسب موقعیتی در ابراز هیجان

 197/4 117/1 هیجانات منفیمدیریت 

 577/9 111/1 پذیری هیجانیانعطاف

 151/1 977/1 مدیریت خود 

 191/1 919/1 معناداری زندگی

 979/1 969/1 نفساعتمادبه

                                                           
1. Carter 
2. skewness 
3. kurtosis 
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    7                                                                                            1311 ماهو یک، دی  دوره پنجم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 باشد، 5/1تا  5/9دهد. بر اساس قاعده اگر شاخص دوربین واتسون باید بین واتسون را نشان می-نتایج آزمون دوربین -1جدول 

 های دوربین واتسون متغیرهایآماره کهازآنجایی. بین از استقالل مناسب برخوردار هستندنشان دهنده آن است که متغیرهای پیش

 امکدهیچاستقالل مناسب متغیرهای پژوهش است. همچنین  یدهندهنشانبه دست آمد که این  5/1الی  5/9مورد نظر این پژوهش بین 

باشند. نمی 91تر از حد مجاز از مقادیر عامل تورم واریانس بزرگ کدامهیچو  9/1از حد مجاز  ترکوچکاز مقادیر آماره تحمل 

 های پارامتریک ضریب همبستگی پیرسونتوان از آزمونبین مشاهده نشد، میخطی چندگانه در متغیرهای پیش وجود هم کهازآنجایی

 ضرایب ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش آمده است.  9 و رگرسیون چندمتغیره استفاده نمود. در جدول شماره

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش .3جدول 

 سطح معناداری متغیر مالک= اضطراب متغیرهای پژوهش

 119/1 111/1** ثباتی هیجانیبی

 119/1 -191/1** خودآگاهی در ابراز هیجانات منفی

 119/1 614/1** عدم تناسب موقعیتی در ابراز هیجان

 119/1 -591/1** مدیریت هیجانات منفی

 119/1 -411/1** پذیری هیجانیانعطاف

 119/1 -119/1** مدیریت خود 

 119/1 -769/1** معناداری زندگی

 119/1 -411/1** نفساعتمادبه

  19/1مقدار احتمال در سطح      15/1مقدار احتمال در سطح 

ناداری آوری با اضطراب رابطه معبین تنظیم هیجانات و تابنتایج ماتریس ضریب همبستگی پیرسون نشان داد  -9بر اساس جدول 

سازد، لذا برای پذیر میبین متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود دارد این امر ادامه تحلیل را امکان کهازآنجاییوجود دارد. 

آمده  5و  4شود که نتایج آن در جداول از رگرسیون چندمتغیره استفاده می آوریتنظیم هیجانات و تاببینی اضطراب بر اساس پیش

 است. 

 آوریخالصه مدل و تحلیل واریانس اضطراب بر اساس تنظیم هیجانات و تاب. 4جدول 

 آمدهدستبهمقدار  شاخص

 745/1 (MRهمبستگی چندگانه )

 555/1 )ضریب تعیین( Rمجذور 

 551/1 شدهتعدیل Rمجذور 

 F 919/14آماره 

 F 119/1سطح معناداری

است.  745/1برابر  آوری با اضطرابتنظیم هیجانات و تابنتایج نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه بین  -4با توجه جدول 

تبیین شود. همچنین نتایج معنادار تحلیل واریانس آوری تنظیم هیجانات و تاببر اساس اضطراب درصد از واریانس  5/55همچنین 

 ضرایب رگرسیون چندمتغیره آمده است.  -5است. در جدول  شدهارائهیک راهه نشان دهنده مناسب بودن مدل رگرسیونی 
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    1                                                                                            1311 ماهو یک، دی  دوره پنجم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 آوریبینی اضطراب بر اساس تنظیم هیجانات و تابضرایب رگرسیون چندمتغیره پیش .5جدول 

 سطح معناداری t ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  بینمتغیرهای پیش

B بتاضریب  خطای استاندارد () 

 199/41 754/9 - 171/91 119/1 (Constantثابت )

 195/1 111/1 511/1 949/1 111/1 ثباتی هیجانیبی

 119/1 641/5 951/1 911/1 617/1 خودآگاهی در ابراز هیجانات منفی

 141/1 419/9 994/1 191/1 949/1 هیجان عدم تناسب موقعیتی در ابراز

 146/1 465/9 199/1 111/1 915/1 مدیریت هیجانات منفی

 119/1 661/9 191/1 911/1 661/1 پذیری هیجانیانعطاف

 119/1 415/9 416/1 119/1 614/1 مدیریت خود 

 114/1 979/1 195/1 971/1 144/1 معناداری زندگی

 111/1 199/1 161/1 996/1 465/1 نفساعتمادبه

راب نتایج بینی اضطتحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان برای پیش غیراستانداردبر اساس ضرایب استاندارد و  -6جدول 

بینی کنند ( را پیش91-توانند اضطراب کودکان در دوران شیوع کرونا ویروس )کوویدمی آورینشان داد که تنظیم هیجانات و تاب

 قرار گرفت.  تائیدو فرض پژوهش مورد 

 گیریبحث و نتیجه

 روسیودر دوران شیوع کرونا  آوریتاباضطراب کودکان بر اساس تنظیم هیجانات و  بینیپیشهدف از انجام این پژوهش، بررسی 

-کووید) روسیودر دوران شیوع کرونا با اضطراب کودکان  آوریتابتنظیم هیجانات و  ها نشان داد که بینبود. یافته( 91-کووید)

تنظیم  وسیلهبهدرصد واریانس اضطراب  5/55رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد که ( 91

بینی ر پیشسهم معنادار د آوریتابدهد که تنظیم هیجانات و های این پژوهش نشان مییافتهشود. تبیین می آوریتابهیجانات و 

پوش، با نتایج تحقیقات ربیعی، زره آمدهدستبه. این نتیجه ( دارند91-کووید) روسیواضطراب کودکان در دوران شیوع کرونا 

بینی ( همسویی دارد. در تبیین نقش پیش1199) سیلیگ( و آنتیسیچ، بارات، سیلورمن، الچرز و 9911) پاالهنگ و زارعی محمودآبادی

ها، توانایی تنظیم و سازگاری های انسانقابلیت ترینمهمیکی از توان گفت که ات بر روی اضطراب کودکان میکننده تنظیم هیجان

های درونی، کنترل تکانههای خاص است. خودتنظیمی هیجانی تمایل به کنترل حالتهای فردی متناسب با الزامات موقعیتهیجان

آن افراد هیجانات  وسیلهبهشامل فرآیندهایی است که  باشد. تنظیم هیجاندن به هدف میها و رفتارها و انطباق آن با معیارها برای رسی

؛ به نقل از کرمانی مامازندی و طالع پسند، 1196، 1هافمن و کاداندهند )را تحت تأثیر قرار می هاآنخود را و نیز چگونگی ابراز 

های شود. پاسخها میندهی به هیجاش نایافته برای پاسخراهبردهای ساز کارگیریبه(. دشواری در تنظیم هیجان باعث 9917

های هیجانی و نقص در استفاده کارآمد از اطالعات هیجانی ، دشواری در کنترل رفتارها هنگام مواجهه با آشفتگیپذیرشغیرقابل

                                                           
1 Hofmann & Kahdan 
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    1                                                                                            1311 ماهو یک، دی  دوره پنجم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

(. تنظیم 9917ندی و طالع پسند، ؛ به نقل از کرمانی ماماز1196، 1تول، ویس، آدامس و گراتزهستند )هایی از این راهبردها نمونه

ظیم کند؛ بنابراین تنبه منظور افزایش، کاهش و یا حفظ هیجان خود استفاده می هاآنهایی است که هر فردی از هیجان تمامی سبک

که  یباشد. این تغییرات ممکن است در نوع هیجاناتی که افراد دارند، زمانهای هیجانی میهیجان اغلب شامل تغییراتی در پاسخ

دارای این هیجانات هستند و یا چگونگی تجربه و بیان هیجاناتشان باشد. تنظیم هیجان ممکن است با شکست مواجه شود. چنین 

دوری کنند. زمانی که کودکان قادر نباشند هیجانات خود را  هاآنکنند از افرادی ممکن است هیجاناتی را بروز دهند که تالش می

رو شود و عالئم اضطراب بیشتری از خود بروز دهند. با مشکل روبه رجدیطوبه هاآن شناختیروانکرد تنظیم کنند، ممکن است عمل

 لذا منطقی است که گفته شود بین تنظیم هیجانات و اضطراب کودکان رابطه وجود دارد.

 2داشت روانهای بهشاخصهآوری یکی از تابتوان گفت که آوری بر روی اضطراب کودکان میبینی کننده تابدر تبیین نقش پیش

های سلیگمن است و به فرایند پویای انطباق مثبت با تجربه 3نگرروانشناسی مثبت موردتوجههای سازگارانه و بهنجار افراد و از سازه

ن به عنوادر کودکان  آوری(. تاب1115، 4فرایبورگ، بارلوگ و مارتینوسن، روزنوینگ و هجیمدالشود )تلخ و ناگوار اطالق می

(. زمانی که 1191، 5هوتائوروک، احمد و بنتریاست ) شدهتعریفزای روشی برای سنجش توانایی آنان در مقابله با عوامل تنیدگی

-(. یکی از توانمندی1111، 6موهنگرا و لومباردکند )کاهش پیدا می هاآنآوری میزان تاب هاآنشوند و کودکان با مشکالتی مواجه می

مدیریت خود یک راهبرد است که کنند دستیابی به مهارت مدیریت خود است. آور بودن تجربه میتاب واسطهبههای که کودکان 

فرد بتواند توالی رفتار خود را حفظ کند یا یک رفتار مثبت و یا مهارت را افزایش دهد و یا یک رفتار نامناسب را کاهش دهد. 

-جوتراستروم، هالگرینباشد )چالش برای افراد دارای شرایط مزمن  تواند یک، مهارت خودمدیریتی اثربخش میدیگرعبارتیبه

آوری مدیریت خود مؤثر و مفید، (. تاب1191، 8؛ به نقل از اوبرگ، هورنستن و ایساکسون1191، 7گرانهیم، اساکسون و هورنستن

همکاران،  و 9تراسیاست )زندگی  های روانی، رفتاری و شناختی الزم برای بهبود کیفیتیک توانایی برای کنترل شرایط و پاسخ

شود. لذا منطقی ( و وقتی کودکان کیفیت زندگی مطلوبی را تجربه کنند، از میزان اضطراب تجربه شده آنان در زندگی کاسته می1191

ین تحقیق، ای اهدر استفاده از نتایج باید دقت داشت که یافتهآوری و اضطراب کودکان رابطه وجود دارد. است که گفته شود بین تاب

به مرکز مشاوره ناجا شهر مالرد بوده است، بنابراین در تعمیم نتایج به کودکان و مادران  کنندهمراجعه هاآنمحدود کودکان و مادران 

طالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی از نوع توصیفی بوده است، لذا روابط م در دیگر شهرها باید محتاطانه عمل کرد.  هاآن

 یفیک کمی و صورتبهتوانست هم این پژوهش میتوان به عنوان روابط علت و معلولی تفسیر و تعبیر کرد. را نمی آمدهدستبه

                                                           
1 Tull, Weiss, Adams & Gratz 
2. mental health 
3. positive psychology 
4. Friborg, Barlaug, Martinussen, Rosenvinge & Hjemdal 
5. Hutauruk, Ahmad & Bentri 
6. Mhongera & Lombard 
7. Jutterström, Hällgren‐Graneheim, Isaksson, & Hörnsten 
8. Öberg, Hörnsten & Isaksson 
9. Tracy 
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    91                                                                                            1311 ماهو یک، دی  دوره پنجم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

های ترکیبی( انجام شود، اما به دلیل نبود شرایط مصاحبه این امکان در پژوهش حاضر مهیا نبود و یکی از موانع و محدودیت)

ا در سایر هایی رشود دانشجویان و پژوهشگران چنین پژوهشنتایج پیشنهاد می پذیری بیشتربرای تعمیمپژوهش این مورد بود. 

طراب بینی اضشود که مدل پژوهش حاضر یعنی پیشفراهم شود. پیشنهاد می آمدهدستبهشهرها تکرار کنند تا شواهدی از روابط 

 ررسیموردبه و رضایت زناشویی والدین و غیره را کودکان بر اساس سایر کارکردهای مادرانه مانند سبک والدگری، جو عاطفی خانواد

تواند برای بررسی این مطالعه می کیفی و کمی(ترکیبی شامل ) قیتحقهای استفاده از مطالعات طولی و سایر روشقرار دهند. 

کودکان پرداخته  ضطراببر ا مؤثرگردد با استفاده از یک مطالعه کیفی به بررسی عوامل می سودمندتر باشد. به این صورت که پیشنهاد

های پژوهش در دو سطح نظری و عملی مطرح کرد. در سطح نظری، یافته توانیمشود. دستاوردها و پیامدهای این پژوهش را 

های موجود در زمینه اضطراب کودکان کمک آوری به گسترش دانش، مفاهیم و مدلتوانند با تبیین نحوه تنظیم هیجان و تابمی

وامل در زمینه ع شناختیروانهای جدیدتر به منظور گسترش دانش تواند راهگشای پژوهشتایج پژوهش حاضر میکنند. همچنین، ن

وهش های این پژها شود. در سطح عملی، از یافتهها و بیماریگیری اضطراب کودکان به ویژه در مواقع شیوع ویروسمؤثر بر شکل

 شناختیروانجهت مانند مراکز مشاوره و خدمات  ربطیذهای نی در سازمانها و مداخالت درماتوان در جهت تدوین برنامهمی

سال کمک شود و مشاوران و روانشناسان  91تا  7ها دارای کودکان های کارکنان و سایر خانوادهناجا به بهبود اضطراب کودکان خانواده

 از نتایج این پژوهش استفاده کنند.  توانند بر این اساسبالینی مشغول در مراکز مشاوره ناجا در سراسر کشور می

 منابع

 ( .بررسی ویژگی9915اسماعیلیان، نسرین؛ دهقانی، محسن؛ و فالح، صادق .) چک لیست تنظیم هیجانی کودکان و  یسنجروانهای

 . 95-94(، 1)1مجله دستاوردهای روانشناسی بالینی، نوجوانان. 

 ارتباطی، تنظیم -های اجتماعی(. اثربخشی هنردرمانی بر مهارت9917محمدیان، سارا. )بخشی، مریم؛ مروتی، ذکراله؛ الهی، طاهره؛ و شاه

 . 955-977(، 91)1فصلنامه روانشناسی تربیتی، های طیف اتیسم. هیجان و انعطاف پذیری رفتاری در کودکان مبتال به اختالل

 کودک و نشانگان -کیفیت روابط مادر(. 9919دات. )خداپناهی، محمدکریم؛ قنبری، سعید؛ نادعلی، حسین؛ و سیدموسوی، پریسا سا

 .5-99(، 99)1فصلنامه روانشناسی تحولی، اضطرابی در کودکان پیش دبستانی. 

 هیجانی  -رابطه بین مؤلفه های تنظیم شناختی (.9911پوش،  اصغر؛ پاالهنگ، حسن؛ و زارعی محمودآبادی، حسن. )ربیعی، مهدی؛ زره

 . 9-91(، 5)99تحقیقات علوم رفتاری، کان و نوجوانان. و اختالالت اضطرابی در کود

 کننده کارکرد خانواده و  بینیپیش(. تنظیم هیجان در نوجوانان: نقش 9911پور، زینب؛ اسماعیلیان، مرضیه؛ و سرافراز، مهدی رضا. )قائم

 . 9-96(، 59)99فصلنامه اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، دلبستگی. 

 هیجان در  شناختیتحصیلی، باور فراشناختی، تنظیم بینی(. نقش خوش9917وند، مهدی؛ و رجبی، هومن. )اهلل؛ یوسف پور، عزتقدم

 . 117-141(، 91)95مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، سازی تحصیلی. بینی خودناتوانپیش

 ( .مقیاس اضطراب کودکان پیش دبستا9919قنبری، سعید؛ و خان محمدی، مریم .)نسخه فارسی(. ) یگذارنی: مقیاس، روش اجرا و نمره

 .995-991(، 49)99، روانشناسی تحولی() یرانیافصلنامه روانشناسان 
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  بررسی ویژگی  (.9911خداپناهی، محمدکریم؛ مظاهری، محمدعلی؛ و غالمعلی لواسانی، مسعود. )قنبری، سعید؛ و خان محمدی، مریم؛

 . 111-194(، 9)95مجله روانشناسی، های روانسنجی مقیاس اضطراب کودکان پیش دبستانی. 

 ( .ویژگی9917کرمانی مامازندی، زهرا؛ و طالع پسند، سیاوش .) های روانسنجی مقیاس دشواری تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه

 .997-941(، 41)99نشریه علمی و پژوهشی آموزش و ارزشیابی، سمنان. 

 ( .ارزیابی ویژگی9911ویسی، سعید؛ ایمانی، صدف؛ بهروز، بهزاد؛ و ایمانی، سارینا .)سنجی مقیاس کوتاه ترس از ابتال به های روان

 .9-91(، 41)5های نوین در علوم رفتاری، پیشرفتمجله (. 91-بیماری کرونا ویروس )کووید

  ،(. ساختار عاملی و کفایت روانسنجی فرم کوتاه 9917رویا؛ و اردشیری آالشتی، رویا. )هاشمی، سهیال؛ اکبری، عباس؛ عباسی اصل

 . 159-171(، 59)99، شناختیروانهای نوین فصلنامه پژوهشآوری. مقیاس تاب
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The predicting children's anxiety based on emotion regulation and resilience during 

coronavirus outbreaks (Covid-19) 

Abstract 
The purpose of this study was to predicting children's anxiety based on emotion regulation and resilience 

during coronavirus outbreaks (Covid-19). The descriptive- correlation method was used. The statistical 

population consists of all children aged 7 to 12 and their mothers referred to the Naja relaxation counseling 

center in Mallard city in year 2020. In this study, according to convenience sampling method, 100 people 

by formula Plant of Tabachnick & Fidell (2007) were selected as samples and they were asked to fill in the 

Spence children’s anxiety scale -parent (SCAS-P) of Spence and et al (2001), emotion regulation checklist 

(ERC) of Shields & Cicchetti (1998) and short version of resilience scale (RS) of Surzykiewicz, Konaszewski 

& Wagnild (2018). The data were analyzed by tests of Pearson correlation and multivariate regression. 

Findings showed that there was significant correlation between emotion regulation and resilience with 

children's anxiety during coronavirus outbreaks (P<0/01). Regression analyses also revealed that %55/5 

of variance of children's anxiety was explained by emotion regulation and resilience during coronavirus 

outbreaks (Covid-19). This study confirmed the significant contribution of emotion regulation and 

resilience during coronavirus outbreaks (Covid-19) on children's anxiety.  
Keywords: anxiety, emotion regulation, resilience coronavirus outbreaks.  
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