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Abstract
Corona virus in addition to physical symptoms, psychological
effects of many different people of society. Children and
adolescents are considered vulnerable groups which show different
psychological reactions to this emerging phenomenon and its
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effects.The aim of this study was to compare cognitive emotion
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regulation strategies, cognitive flexibility and mindfulness in
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Flexibility Questionnaire. Data were analyzed using descriptive
statistics and analysis of variance. The results of data analysis
showed that there is a significant difference between normal school
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re-evaluation (f = 27.662) and self-blame (f = 9.960), (P <0.01).
According to the results, it is necessary for planners to pay
attention to repairing students' emotions and reducing negative
emotion regulation strategies in them to adapt to crisis situations.
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بیماری کرونا عالوه بر نشانههای جسمانی آثار روانشناختی متعددی را بر اقشار متعدد
جامعه بر جای نهاده است .در این بین کودکان و نوجوانان جزء گروههای آسیبپذیر
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی
محسوب میشوند که واکنشهای روانشناختی مختلفی را ،نسبت به این پدیده نوظهور و
تأثیرات ناشی از آن نشان میدهند .پژوهش حاضر با هدف مقایسه راهبردهای تنظیم
شناختی هیجان ،بهوشیاری و انعطافپذیری شناختی در دانش آموزان مدارس عادی و
تاریخ دریافت:
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توصیفی و از نوع علّی-مقایسهای میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش
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1400/10/10
درخشان بندرعباس در مقطع متوسطه دوم بود که  160نفر از آنها به عنوان نمونه با روش
تاریخ پذیرش:
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .جهت جمعآوری دادهها از مقیاس تنظیم شناختی
1401/03/18
هیجانی گارنفسکی و همکاران ،بهوشیاری فرایبورگو ،انعطافپذیری شناختی دنیس واندروال
تاریخ انتشار:
استفاده شد .دادهها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس مورد بررسی قرار
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گرفت .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که بین دانش آموزان مدرسه عادی و
استعداد درخشان در خرده مقیاسهای بهوشیاری ( f=)9/434و انعطافپذیری شناختی
( ،)f=5/009پذیرش ( )f=8/922ارزیابی مجدد ( )f=27/662و خودسرزنشگری
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توجه برنامه ریزان جهت اصالح هیجانات دانش آموزان و کاهش راهبردهای منفی تنظیم
شناختی هیجان
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مقدمه
سازمان بهداشت جهانی بیماری کرونا ویروس  2019را بیماری همهگیر اعالم کرده است (سازمان بهداشت جهانی،
 .)2019کرونا ویروس توسط سندرم حاد تنفسی ایجاد میشود و عالئم مختلفی را از خفیف تا شدید (ذاتالریه) نشان
میدهد که میتواند منجر به مرگ در برخی از افراد شود ،این عالئم شامل تب ،سرفه و تنگی نفس است و این عالئم از
دو تا چهارده روز پس از مواجهه با ویروس ظاهر میشوند( .لی 1و همکاران .)2020 ،بروز این نشانگان باعث شد تا
بسیاری از مجامع عمومی و مراکز آموزشی و تفریحی برای جلوگیری از انتشار ویروس ،تعطیل شوند.
تعطیلی مدارس و قرنطینه خانگی به دلیل شیوع بیماری عفونی و مسری کووید 19-بر روی سالمت جسمی و روانی
کودکان و نوجوانان تأثیرگذار است (وانگ ،ژانگ ،ژائو ،ژانگ و جیانگ )2020 ،2یافتههای تحقیقات نشان میدهند
کودکان و نوجوانان ،زمانی که در تعطیالت آخر هفتهی تابستانی هستند کمتر فعالیت فیزیکی انجام داده ،الگوی خوابشان
آسیب دیده و کمتر از رژیم غذایی مناسب پیروی میکنند (ماسن 3و همکاران .)2018 ،این پدیده زمانی که بچهها در
خانه محدود شوند و فعالیت خارج از منزل نداشته باشند شدت مییابد .از طرفی به دلیل شرایط به وجود آمده محرکهای
استرسزا در منزل مانند ترس طوالنیمدت از مبتال شدن به کووید ،19-افکار ناخوشایند و کسالت ،کمبود ارتباط با
همکالسیها ،دوستان و معلمان ،کمبود فضای مناسب در خانه و در مواردی مشکالت مالی و اقتصادی والدین میتواند
اثرات ماندگار بر روی سالمت روان کودکان و نوجوانان داشته باشد (بروکس 4و همکاران.)2020 ،
از متغیرهای مهم روانشناختی در بین دانشآموزان که تحت تأثیر استرسهای محیطی است ،هیجان و راهبردهای
تنظیم هیجان است .تنظیم شناختی هیجان در نحوهی رفتار افراد در شرایط استرسزا و خروج آنان از موقعیت استرسزا
نقش مهمی را ایفا میکند .تنظیم شناختی هیجان بر فرآیندهای درونی و بیرونی پاسخدهی در مقابل مهار و نظارت و
ارزیابی و نیز تعدیل تعاملهای هیجانی به خصوص ویژگیهای زودگذر آنها برای تحقق رسیدن به هدف مدنظر داللت
دارد (گلدبرگ 5و همکاران .)2016 ،همچنین نقش محافظتی و تشدیدکننده در آسیبشناسی و اختالالت رفتاری و
هیجانی افراد مختلف ایجاد میکند (یارمحمدی واصل ،علی پور ،بسطامی ،ذوالفقاری نیا و بزاززاده.)1394 ،
نتایج مجموعهای از تحقیقات نشان داده است که تنظیم شناختی هیجان در بین دانش آموزان با استعداد درخشان و
عادی با هم تفاوت دارند .محمدی حدادان ،رنجبری پور و اصغرپور ( ،)1396در پژوهشی با عنوان مقایسه تنظیم شناختی
هیجانی بین دانش آموزان تیزهوش و عادی دریافتند که بین سازگاری اجتماعی و ابعاد آن و بین تنظیم شناختی هیجان
و ابعاد آن در دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت وجود دارد .همچنین تفاوت بین دانش آموزان بر اساس جنسیت در
تنظیم شناختی هیجانی معنادار نبود و این تفاوت در دو جنس دختر و پسر یکسان بود .امیری ،قاسمی نواب و جمالی
1. li
2. Wang, Zhang, Zhao, Zhang, Jiang, & Mitigate
3. Mason
4. Brooks
5. Goldberg
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( ،)1397در پژوهشی با عنوان مقایسه تنظیم هیجانی مثبت و منفی ،توانایی شناختی و خود ارزشمندی در نوجوانان
تیزهوش و عادی نشان دادند که تفاوت بین دو گروه نوجوانان تیزهوش و عادی در ابعاد توانایی شناختی ،تنظیم هیجان و
خود ارزشمندی بود ،به طوری که نوجوانان تیزهوش بیش از نوجوانان عادی خود ارزشمندی مشروط را تجربه میکردند.
امیری ،ویسکرمی و سپهوندی ( ،)1398در پژوهشی به بررسی اثربخشی درمان بهوشیاری بر اضطراب و تنظیم هیجانی
دانش آموزان تیزهوش دوره اول متوسطه پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که درمان بهوشیاری باعث کاهش
اضطراب و تنظیم هیجانات بهتر در دانش آموزان تیزهوش نسبت به دانش آموزان عادی شده است و این درمان در دوره
پیگیری نیز مستمر بوده است
آالدوان و ال-خیات ،)2015( 1در پژوهش خود دریافتند که در تنظیم شناختی هیجانات و ابعاد آن بین دانش آموزان
عادی و تیزهوش تفاوت معنیداری وجود دارد بدین معنی که تنظیم شناختی هیجانات دانش آموزان تیزهوش باالتر از
دانش آموزان عادی میباشد .الهمدان ،الجاسم و عبداهلل ،)2017( 2در پژوهشی به بررسی ارزیابی هوش هیجانی در دانش
آموزان تیزهوش و عادی در بحرین پرداختند .نتایج نشان داد که دانش آموزان تیزهوش در تنظیم هوش هیجانی و
کنترل هیجانات نسبت به دانش آموزان عادی موفقتر هستند .گوتیریز -کوب ،مگیاز ،گومز-لیا ،سابلو فرنداز

بروکال3

( ،)2018در پژوهشی به بررسی نقش هوش هیجانی و عواطف منفی به عنوان عوامل خطر و حمایت کننده در رفتارهای
پرخاشگر بین دانش آموزان پرداختند .نتایج نشان داد که دانشآموزانی با هوش باالتر نسبت به دانش آموزان عادی بهتر
از تنظیم هیجانات خود در مواقع پرخطر و کمتر از عواطف منفی استفاده میکنند .تقویت راهبردهای مثبت تنظیم هیجان
باید به عنوان هدفی برای پیریزی مداخالت و برنامههای آموزشی تابآوری مورد توجه واقع شود (شریفی باستان ،یزدی
و زهرایی .)1395 ،برای داشتن تنظیم هیجانی مناسب در موقعیتهای استرسزا داشتن آگاهی نسبت به هیجاناتی که در
حال تجربه آنان هستیم میتواند مفید واقع شود .این آگاهی هیجانی در گرو داشتن سطح مناسبی از بهوشیاری است.
بهوشیاری معموالً به عنوان حالتی از متوجه و آگاه بودن از آ ن چه که در لحظه حال رخ میدهد ،تعریف میشود (براون و
ریان .)2003 ،4بهوشیاری آگاهی روشن شخص است به آنچه در درون و در تعامل با محیط بیرون ،در لحظات متوالی
ادراک رخ میدهد.
نتایج مجموعه ای از تحقیقات نشان داده است که بهوشیاری در بین دانش آموزان با استعداد درخشان و عادی با هم
تفاوت دارند مثالً آرامی ،منشئی ،عابدی و شریفی ( )1395در بررسی مقایسه باورهای انگیزشی ،مهارتهای فراشناختی و
یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر اصفهان دریافتند ین دو گروه دانشآموزان تیزهوش و عادی،
از لحاظ باورهای انگیزشی ،مهارتهای فراشناختی ،بهوشیاری و یادگیری خودتنظیمی تفاوت معنیداری وجود دارد .بدین
1. Al-Adwan, & Al-Khayat,
2. Al-Hamdan, & Al-Jasim,Abdulla,
3. Gutiérrez-Cob, Megías, Gómez-Leal, Cabello, & Fernández-Berrocal
4. Brown, & Ryan
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معنا که دانشآموزان عادی از لحاظ باورهای انگیزشی ،مهارتهای فراشناختی و یادگیری خودتنظیمی ،میانگین بیشتری
نسبت به دانشآموزان تیزهوش به دست آوردهاند .حشمتی و مانی فر ( )1397در پژوهش خود که به بررسی فراشناخت،
بهوشیاری و بهزیستی معنوی در دانش آموزان عادی و تیزهوش پرداختند به این نتیجه رسیدند که میانگین نمرات دانش
آموزان تیزهوش از لحاظ فراشناخت ،بهوشیاری و بهزیستی معنوی باالتر از دانش آموزان عادی میباشد و بین
فراشناخت ،بهوشیاری و بهزیستی معنوی ارتباط معناداری وجود دارد.

کوالسکی و بلوم )2017( 1در پژوهشی به بررسی بهوشیاری در بین دانش آموزان تیزهوش پرداختند و دریافتند که
میزان و سطح بهوشیاری در بین دانش آموزان تیزهوش باالتر از دانش آموزان عادی است و آنها به نحو بهتری از
بهوشیاری جهت باال بردن بهزیستی هیجانی استفاده میکنند .میستری ،ترنزاس و کوردن ( )2018در پژوهشی به بررسی
بهوشیاری در دانش آموزان اسپانیایی پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که دانش آموزان با استعداد و هوش باال در
مقایسه با دانش آموزان عادی بهتر از مهارتهای بهوشیاری جهت رفع مشکالت و حل مسائل هیجانی و شناختی
استفاده میکنند .هونگ ،چانگ ،جین ،لیو و الیور )2020( 2در بررسی بهوشیاری ،مهارتهای زندگی ،تابآوری در
نوجوانان با استعداد کمدرآمد در چین به این نتیجه دست یافتند که بین بهوشیاری ،مهارتهای زندگی ،تابآوری در بین
دانش آموزان با استعداد باال و دانش آموزان عادی تفاوت معنیداری وجود دارد ...عالوه بر بهوشیاری و نظم جویی
شناختی هیجانات ،در شرایط بحران و استرس ،متغیر انعطافپذیری شناختی به فرد کمک مینماید تا واکنشهای
مناسبتری را بروز دهد.
انعطافپذیری شناختی شامل توانایی بازنگری در برنامه به هنگام برخورد با موانع اطالعات یا خطای جدید (سازگاری
با شرایط) است .با توجه به مسائل و موانع پیش رو در دنیای واقعی و با توجه به شرایط همهگیری بیماری کرونا و
قرنطینه خانگی و ایجاد شرایط جدید برای کسب یادگیری و مطالعه ،داشتن انعطافپذیری شناختی برای دانش آموزان
الزامی است (سیفی ،ابراهیمی قوام ،عشایری ،فرخی و درتاج .)1396 ،آرینفر ( )1393در پژوهشی با عنوان مطالعه رابطه
عادتهای مطالعه با انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر مدارس عادی غیردولتی و تیزهوش دوره اول
متوسطه منطقه  16شهر تهران دریافت که در حیطه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش نسبت به دانشآموزان
عادی ساعات مطالعه بیشتری دارند و نمرات پیشرفت تحصیلی و انعطافپذیری شناختی آنان باالتر است .کامور ()1394
در بررسی مقایسه اهمالکاری ،زمان مطالعه و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مدارس عادی و تیزهوشان دریافت که
دانش آموزان تیزهوش نسبت به دانش آموزان عادی ساعات مطالعه بیشتری دارند و نمرات پیشرفت تحصیلی و
انعطافپذیری شناختی آنان باالتر است .ابراهیم ،ناطقی و فقیهی ( )1397در یک بررسی از نگاهی تحلیلی بر عملکرد
مدارس تیزهوشان دوره متوسطه اول استان خوزستان بر اساس الگوی ارزشیابی سیپ" "CIPPدریافتند که بین دانش

1. Kowalske, & Bloom
2. Huang, Chen, Jin, Stringham, Liu, & Oliver

مقایسهی راهبردهای نظمجویی شناختی هیجان ،بهوشیاری و انعطافپذیری شناختی در ...

92

آموزان دارای استعداد درخشان و عادی در انعطافپذیری شناختی تفاوت معنیداری وجود دارد بدین معنی که
انعطافپذیری شناختی دانش آموزان دارای استعداد درخشان باالتر از دانشآموزان عادی است.
پوموتسوا )2014( 1در حیطه انعطافپذیری برنامههای درسی به این نتیجه رسید که دانش آموزان تیزهوش باید از
فعالیتهایی بهرهمند شوند که متفاوت از برنامههای دانش آموزان عادی طراحی شدهاند و معلمان نیز باید آموزشهای
الزم برای تدریس ویژه در مدارس تیزهوشان را ببینند .عالوه بر این دریافت که انعطافپذیری شناختی دانشآموزان
تیزهوش باالتر از دانش آموزان عادی میباشد .پاپادوبلوس )2016( 2در پژوهشی با عنوان جنبههای روانشناختی و
آموزشی دانش آموزان با استعداد دریافت که دانش آموزان با استعداد از لحاظ سرعت یادگیری ،انعطافپذیری
روانشناختی ،کنترل هیجانات و ...باالتر از دانشآموزان عادی میباشند .کاسینو-کاریسا ،گاریسا و اینماکولدا لنرس-
اینسا )2019( 3در پژوهشی به بررسی انعطافپذیری شناختی و هوش هیجانی و خلق در دانشآموزان تیزهوش پرداختند
و به این نتیجه رسیدند که در دانشآموزان تیزهوش در مقایسه با دانشآموزان عادی از نظر انعطافپذیری شناختی،
هوش هیجانی و تنظیم خلق نسبت به دانشآموزان عادی موفقترند .گومز-اریزاگا ،والدیوا لفروت ،کاستیلو-هرموسیال،
هربرت و لنورسجریوس-سوال )2020( 4در پژوهشی با عنوان "تجربههای دانشآموزانی با استعدادهای درخشان در
کالسهای عادی با دانشآموزان عادی" دریافتند که انعطافپذیری شناختی دانشآموزانی با استعدادهای درخشان باالتر
از دانش آموزان عادی میباشد و سرعت یادگیری در دانشآموزانی با استعداد درخشان باالتر از دانشآموزان عادی
میباشد.
در مجموع میتوان گفت توانایی تنظیم شناختی هیجانات ،بهوشیاری و انعطافپذیری بر عملکرد تحصیلی دانش
آموزان تأثیرگذارند .لذا با توجه به اهمیت در نظر گرفتن روابط بین سازههای مطرح شده ضرورت پژوهش در این حوزه
مشخص میشود به این صورت ممکن است باالتر بودن تنظیم شناختی هیجان ،بهوشیاری و انعطافپذیری شناختی در
نوجوانان دارای استعدادهای درخشان منجر به عملکرد بهتر آنان نسبت به دانش آموزان عادی گردد .از طرف دیگر با
وجود بیماری کووید  19نکته قابل تأمل این است که بر اساس نتایج تحقیقی میانگین شاخص استرس پس از سانحه در
دانش آموزان قرنطینه شده چهار برابر کودکان غیر قرنطینه است ،ازاینرو کودکانی که به دلیل شرایط بیماری فعلی
کووید 19 -ایزوله یا قرنطینه هستند قطعاً عالئم روانشناختی شدیدتری مثل اختالل استرس حاد ،اختالل سازگاری و
سوگ را از خود نشان خواهند داد و این عامل ممکن است بر تنظیم شناختی هیجانات ،بهوشیاری و انعطافپذیری دانش
آموزان مؤثر باشد و در این توانیها اختالل ایجاد نماید؛ بنابراین این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤال اساسی است

1. Pomortseva
2. Papadopoulos
3. Casino-García, García-Pérez, & Inmaculada Llinares-Insa
4. Gomez-Arizaga, Valdivia-Lefort, Castillo-Hermosilla, Hébert, & LeonorConejeros-Sola
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که چه تفاوتی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ،بهوشیاری و انعطافپذیری شناختی در دانش آموزان استعداد
درخشان و عادی در دوران قرنطینه خانگی بیماری کووید  19وجود دارد؟
روش
جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مدارس استعداد درخشان و عادی دوره دوم متوسطه شهر بندرعباس در
سال تحصیلی  1399-1398تشکیل دادند؛ حجم نمونه این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعداد  160نفر برآورد
شد .با توجه به محدودیت های بوجود آمده ناشی از بیماری کرونا ،برای این تحقیق توصیفی و از نوع علی-مقایسهای که
باید با استفاده از پرسشنامه به جمعآوری دادهها پرداخته میشد .پرسشنامه الکترونیکی تهیه گردید .این پرسشنامهها به
صورت اینترنتی میان  80نفر از دانشآموزان استعداد درخشان و  80نفر از دانشآموزان مدرسه عادی که به روش
نمونهگیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شده بودند قرار داده شد .شیوه توزیع پرسشنامهها نیز بدین صورت بود که
پس از کسب مجوز از آموزشوپرورش ،لینک پرسشنامههای الکترونیکی در اختیار مدیریت مدرسه قرار گرفت و مسئولین
مدرسه ،لینک مربوطه را در کانالهای ارتباطی مدرسه با دانشآموزان قرار دادند .برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر
استفاده شد.
1

پرسشنامهی نظمجویی شناختی هیجان ( :)CERQاین پرسشنامه توسط گارنفسککی ،ککرایج و اسکپینوان

( )2001در کشور هلند تدوین شده است .یک پرسشنامه چند بعکدی اسکت ککه جهکت شناسکایی راهبردهکای مقابلکهای
شناختی افراد پس از تجربه وقایع یا موقعیتهای منفی مورد استفاده قرار میگیرد .دارای  36ماده میباشد و بکرای افکراد
 12سال به باال قابل استفاده است و از  9خرده مقیاس راهبرد شناختی شکامل مالمکت خکویش ،پکذیرش ،نشکخوارگری،
تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاه گیکری ،فاجعکه سکازی و مالمکت دیگکران
تشکیل شده است .دامنه نمرات مقیاس از ( 1تقریباً هرگز) تا ( 5تقریباً همیشه) میباشد .هر خرده مقیاس شکامل  4مکاده
است .نمره کل هر یک از خرده مقیاسها از طریق جمع کردن نمره مادهها به دست میآید؛ بنکابراین دامنکه نمکرات هکر
خرده مقیاس بین  4تا  20خواهد بود .نمرات باال در هر خرده مقیاس بیانگر میزان استفاده بیشتر راهبرد مذکور در مواجهه
و مقابله با وقایع استرسزا و منفی میباشد .نسخه فارسی این پرسشنامه توسط (حسنی )1390 ،در فرهنگ ایرانکی مکورد
هنجاریابی قرار گرفته است که آلفای کرونباخ با دامنه  0/75تا 0/92و بازآزمکایی بکا دامنکه همبسکتگی  0/51تکا  0/77و
روایی پرسشنامه با دامنه همبستگی 0/32تا  0/67گزارش شده است .آلفای کرونباخ بدست آمده در پژوهش حاضر برابر با
 0.78بود.
پرسشنامهی بهوشیاری فرایبورگ ) :(FMI-SFبکو هلکد و همککاران فکرم اولیکه پرسشکنامه بهوشکیاری
فرایبورگ که شامل  30سؤال بود را طراحی کردند .بعدها فرم کوتاه با  14گویه ککه بکرای اسکتفاده در جمعیکت عمکومی
1 .Granefski., Kraaij & Spinhoven
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مناسبتر است توسط واال  ،بانچلد ،بوتنمورال ،کلینکنچ و اسچمید )2006( 1طراحی شد .فرم بلند پرسشنامه ذهنآگکاهی
فرایبورگ بیشتر برای اجرا در گروههایی مناسب است که با فرهنگ بودایی و اعمال مراقبهای آشنایی دارند ،امّا فرم کوتاه
آن برای اجرا در گروههایی که آشنایی زیادی با زمینه بودایی بهوشیاری ندارند ،مناسبتر است و میتوان از فرم کوتکاه در
فرهنگهای مختلف استفاده نمود زیرا میتواند به خوبی همه جنبههای مربوط به حوزه بهوشیاری را پوشش دهد .در این
پرسشنامه  14گویهای از آزمکودنی خواسکته شد که بر روی مقیاس لیکرت از همیشه ( )4تا بندرت ( )1بکه سؤاالت پاسخ
دهد .شایان ذککر اسکت عبکارت شکماره  ،13بکه صورت معککوس نمرهگذاری گردیکد .حکداقل نمککره در ایککن بررسکی
نقش سالمت معنوی  14و حداکثر  56بکود .نمکره بیشکتر نشکانگر ذهکن آگاهی بکاالتر اسکت .در طکی یکک بررسکی در
داخکل کشکور ،فکرم کوتاه پرسشنامه بهوشیاری فرایبورگ توسط قاسمی جوبنه ،عرب زاده ،جلیلی نیکو ،محمکدعلی پکور،
محسن زاده ( )1394ابتدا به فارسی ترجمکه و سکپس روایکی و پایکایی آن مککورد بررسککی قرار گرفت .روایککی همزمان
بککا مقیاسهای خودکنترلی ( (r=0/69و تنظیم هیجکانی (  (r= 0/68در سکطح معنیداری  0.01مناسکب گکزارش شکد.
نتایج مدل تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبکولی بکا دادهها داشکته و از روایکی عکاملی
مطلکوبی برخکوردار اسکت .همچنین پایایی محاسبه شده برای این پرسشنامه با استفاده از ضرایب بدسکت آمکده بکککرای
آلفککای کرونبککاخ  ،0.92بتککای ترتیبککی  0.93و پایککایی بازآزمایی به فاصله چهار هفته  0.83میباشد .آلفای کرونبکاخ
در پژوهش مذکور  0.82بود
پرسشنامهی انعطافپذیری شناختی ( :)CFIاین پرسشنامه توسط دنکیس وانکدروال )2010( 2سکاخته شکده
است و ابزاری  20سؤالی برای خود گزارشی است .شیوه نمرهگذاری آن بر اساس یک مقیاس  7درجهای لیکرت میباشکد
و تالش دارد تا سه جنبه از انعطافپذیری شناختی را مورد سنجش قرار دهد :الف) میل به درک موقعیتهای سکخت بکه
عنوان موقعیتهای قابل کنترل؛ ب) توانایی درک چندین توجیه جایگزین برای رویدادهای زنکدگی و رفتکار انسکانها؛ ج)
تعیین راهحل جایگزین برای موقعیتهای سخت .این پرسشنامه در کار بالینی و غیر بالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت
فرد در ایجاد تفکر انعطافپذیر در درمان شناختی-رفتاری نیز به کار میرود .روایی همزمان این پرسشنامه بکا پرسشکنامه
افسردگی بک برابر با  0/39و روایی همگکرای آن بکا مقیکاس انعطافپکذیری شکناختی مکارتین و رابکین 0/75بکود .ایکن
پژوهشگران پایایی به روش آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس ،ادراک کنترلپذیری و ادراک گزینههای مختلف به ترتیب
 0/0،91/91و 0/84و با روش بازآزمایی به ترتیب 0/75 ،0/81و  0/77به دست آوردند .در ایران شاره ،فرمکانی و سکلطانی
ضریب اعتبار بازآزمایی کل مقیاس را 0/71و خرده مقیاسهای ادراک کنترلپذیری ،ادراک گزینکههای مختلکف و ادراک
توجیه رفتار را به ترتیب 0/72 ،0/55و  0/57گزارش کردهاند (به نقل از شاره ،فرمانی ،سلطانی و بحرینیکان .)1392 ،ایکن

1 .Walach, Buchheld, Buttenmuller, Kleinknecht, Schmidt
2 .Dennis& Vander Wal
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پژوهشگران ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس را  0/90و برای خرده مقیاسهکا بکه ترتیکب 0/89 ،0/87و  0/55گکزارش
نمودند .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 0/86بدست آمد.
یافتهها
برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .تعداد  160نفر دانشآموز در قالب دو گروه
مدرسه عادی و استعداد درخشان در این پژوهش شرکت کردند که ویژگیهای جمعیت شناختی آنها شامل  80نفر پسر و
 80نفر دختر بود که در این پژوهش شرکت نمودند .دامنه سنی گروه مورد مطالعه از  15تا  18سال بود .بیشترین فراوانی
در دامنه سنی مربوط به  16سال بود .در ادامه میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه نشان داده شده است.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد نمونه
متغیر
خودسرزنشگری
پذیرش
تمرکز بر فکر
تمرکز مجدد مثبت
تمرکز برنامهریزی
ارزیابی مجدد مثبت
کم اهمیت
فاجعه نمایی
سرزنش دیگران
بهوشیاری
انعطافپذیری شناختی

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

تیزهوش

6/33

1/79

عادی

5/51

1/50

تیزهوش

5/92

1/54

عادی

5/20

1/53

تیزهوش

6/37

1/95

عادی

5/84

1/43

تیزهوش

6/80

2/10

عادی

6/40

1/51

تیزهوش

4/69

1/80

عادی

4/35

1/61

تیزهوش

7/66

1/81

عادی

6/27

1/51

تیزهوش

4/62

2/07

عادی

4/31

1/63

تیزهوش

7/54

1/83

عادی

6/77

1/45

تیزهوش

5/05

1/97

عادی

4/81

1/73

تیزهوش

39/38

5/95

عادی

36/47

6/04

تیزهوش

103/67

15/92

عادی

98/22

14/70

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود بیشترین میانگین در متغیر تنظیم شناختی هیجان در گروه دانش آموزان
تیزهوش مربوط به خرده مقیاس ارزیابی مجدد مثبت ( )7/66و در گروه دانش آموزان عادی مربوط به فاجعه نمایی ()6/77
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میباشد .همچنین میانگین نمرات بهوشیاری در دانش آموزان تیزهوش برابر با ( )39/38و در افراد عادی برابر با ( )36/47و
میانگین نمرات انعطافپذیری شناختی در افراد تیزهوش برابر با ( )103/67و در دانش آموزان عادی برابر با ( )98/22است.
جهت پاسخگویی به سؤال پژوهش از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید .در ابتدا برای انجام آزمون،
مفروضههای آن مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف نشان داد که دادهها نرمال است جهت بررسی
پیشفرض همگنی واریانسها ،آزمون لوین به کار گرفته شد و آزمون M boxجهت بررسی مهیا بودن شرایط
ماتریکس کوواریانس بکار گرفته شد که با توجه به نتایج مشخص شد که مفروضههای آزمون واریانس چند متغیره
برقراراست.
جدول  .2نتایج تحلیل واریانس
درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

فرضیه

خطا

معناداری

146

0/001

0/218

0/001

0/218
0/218
0/218

اثر

مقدار

F

آزمون اثر پیالیی

0/218

3/690

11

آزمون المبدای ویلکس

0/782

3/690

11

146

آزمون اثر هتلینگ

0/278

3/690

11

146

0/001

آزمون بزرگتری ریشهی روی

0/278

3/690

11

146

0/001

ضریب اتا

جدول  2نشان میدهد اندازهگیری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ،ذهنآگاهی و انعطافپذیری شناختی در دو
گروه تفاوت معناداری با هم دارند .بهعبارتدیگر ،بین دو گروه حداقل در یکی از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان،
بهوشیاری و انعطافپذیری شناختی تفاوت معناداری وجود دارد (.)P>0/001
جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسه گروهها
متغیر
خود سرزنشگری

پذیرش

تمرکز بر فکر

تمرکز مجدد مثبت

تمرکز برنامهریزی

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معناداری

گروه

24/973

1

9/96

0/003

خطا

428/603

156

2/747

کل

5963/000

158

گروه

18/511

1

8/992

خطا

366/762

156

2/351

کل

5231/000

158

گروه

9/214

1

3/195

خطا

449/875

156

2/884

کل

6292/000

158

گروه

5/017

1

1/506

خطا

519/572

156

3/331

کل

7357/000

158

گروه

3/345

1

1/144

خطا

456/149

156

2/924

کل

3650/000

158

0/006

0/076

0/222

0/286
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ارزیابی مجدد مثبت

کم اهمیت

فاجعه نمایی

سرزنش دیگران

بهوشیاری

انعطافپذیری شناختی

97

گروه

72/319

1

27/662

خطا

436/168

156

2/796

کل

8125/000

158

گروه

2/016

1

0/600

خطا

524/572

156

3/363

کل

3619/000

158

گروه

22/253

1

8/238

خطا

421/399

156

2/701

کل

8511/000

158

گروه

1/794

1

0/524

خطا

534/136

156

3/424

کل

4357/000

158

گروه

314/041

1

9/433

خطا

5606/168

156

35/937

کل

232479/000

158

گروه

1174/993

1

5/009

خطا

36592/937

156

234/570

کل

1646901/000

158

0/000

0/440

0/005

0/470

0/004

0/027

همانگونه که جدول باال نشان میدهد بین دانش آموزان عادی و استعداد درخشان ازلحاظ خود سرزنشگری ،پذیرش،
ارزیابی مجدد مثبت و بهوشیاری با سطح  99درصد اطمینان تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P>0/01همچنین ،بین دو
گروه ازلحاظ انعطافپذیری شناختی با سطح  95درصد اطمینان تفاوت معناداری وجود دارد (.)P>0/05
بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهشی بررسی مقایسهای راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان ،بهوشیاری و انعطافپذیری شناختی در
دانشآموزان استعداد درخشان و عادی در دوران قرنطینه خانگی بیماری کووید  19بود.
نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری بین راهبردهای تنظیم شناختی (خود سرزنشگری ،پذیرش ،تمرکز بر فکر ،تمرکز
مجدد مثبت ،تمرکز برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،کم اهمیت ،فاجعه نمایی و سرزنش دیگران) در بین دانش آموزان
استعداد درخشان و عادی وجود دارد .این نتایج هماهنگ با نتایج نظرپور صمصامی و همکاران ( ،)1396محمدی حدادان
و همکاران ( ،)1396آل ادوان و ال خیاط ( ،)2015گوتیریز -کوب و همکاران ( )2018و الهمدان و الجاسمو عبداهلل
( )2017میباشد.
نتایج مجموعهای از تحقیقات نشان داده است که تنظیم شناختی هیجان در بین دانش آموزان استعداد درخشان و
عادی با هم تفاوت دارند مثالً نظرپور صمصامی و همکاران ( ،)1396محمدی حدادان و همکاران ( ،)1396امیری و
همکاران ( )1397در پژوهشهایی جداگانه دریافتند بین تنظیم شناختی هیجان و ابعاد آن در دانش آموزان تیزهوش و
عادی تفاوت معنیداری وجود دارد.
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آل ادوان و ال خیاط ( )2015در پژوهش خود دریافتند که در تنظیم شناختی هیجانات و ابعاد آن بین دانش آموزان
عادی و تیزهوش تفاوت معنیداری وجود دارد بدین معنی که تنظیم شناختی هیجانات دانش آموزان تیزهوش باالتر از
دانش آموزان عادی میباشد .الهمدان و الجاسمو عبداهلل ( )2017در پژوهشی نشان دادند که دانش آموزان تیزهوش در
تنظیم هوش هیجانی و کنترل هیجانات نسبت به دانش آموزان عادی موفقتر هستند .گوتیریز -کوب و همکاران
( )2018در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که دانشآموزانی با هوش باالتر نسبت به دانش آموزان عادی بهتر از
تنظیم هیجانات خود در مواقع پرخطر و کمتر از عواطف منفی استفاده میکنند.
در تبیین این نتایج میتوان بیان نمود که افرادی که از شیوههای منفی برای تنظیم هیجانهای خود استفاده میکنند،
در شرایط گوناگون احساس درماندگی میکنند و سطح استرس باالتری را نیز تجربه میکنند .نظمجویی شناختی هیجانی
منفی که ناشی از ناتوانی در مقابله مؤثر با هیجانها و مدیریت آنهاست ،باعث میشود فرد در زمینه تحصیلی نیز
احساس ناتوانی کند .دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سبب افزایش پرخاشگری و یا افسردگی و
افزایش مشکالت بین فردی میشود و زمینههای تحلیل رفتگی را نیز در فرد ایجاد میکند و باعث میشود دانشآموز
قادر به کسب موفقیت نباشد و تیزهوش قلمداد نشود .توانایی مدیریت هیجانها باعث میشود که فرد در روابط بین
فردی و هنگام بروز مشکالت از راهبردهای مقابلهای مناسب استفاده کند و کمتر تحت تأثیر وقایع ناخوشایند قرار گیرد و
در هر شرایطی سرآمد باشد .از طرف دیگر با توجه به اینکه دانش آموزان استعداد درخشان به دلیل اینکه انتظار باالتری
جهت عملکرد بهتر از آنها وجود دارد سعی میکنند در تنظیم هیجانات خود موفقتر باشند .با توجه به اینکه دانش
آموزان دارای استعداد درخشان قابلیت پیشبینی رویدادها را داشته و نیز به علت برخورداری از ویژگیهایی چون
خودکارآمدی ،انعطافپذیری ،خودتنظیمی باال ،احساس کفایت و شایستگی بهتری نسبت به دانش آموزان عادی دارند و
میتوان چنین استدالل نمود که آنها به دلیل برتری در این خصایص یاد شده سبک رویآوری بهتر و مؤثرتری برای
حل مسائل زندگی داشته ،به موقع هیجانات خود را تنظیم مینمایند و در اثر رویدادهای استرسآور زندگی کمتر دچار
نگرانی و اضطراب میشوند در نتیجه هیجانات منفی کمتر از خود نشان داده و در محیط اجتماعی خود از انعطافپذیری
بیشتر و سالمت روانی بهتری برخوردارند
نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که تفاوت معنیداری بین بهوشیاری در بین دانش آموزان دارای استعداد درخشان و
عادی وجود دارد .این نتایج هماهنگ با نتایج آرامی و همکاران ( ،)1395حشمتی و مانی فر ( ،)1397امیری و همکاران
( ،)1398کوالسکی و بلوم ( ،)2017میستری و همکاران ( )2018و هونگ و همکاران ( )2020میباشد.
نتایج مجموعهای از تحقیقات نشان داده است که بهوشیاری در بین دانش آموزان با استعداد درخشان و عادی با هم
تفاوت دارند مثالً آرامی و همکاران ( )1395در بررسیای دریافتند بین دو گروه دانشآموزان تیزهوش و عادی ،از لحاظ
باورهای انگیزشی ،مهارتهای فراشناختی ،بهوشیاری و یادگیری خودتنظیمی تفاوت معنیداری وجود دارد .بدین معنا که
دانشآموزان عادی از لحاظ باورهای انگیزشی ،مهارتهای فراشناختی و یادگیری خودتنظیمی ،میانگین بیشتری نسبت به
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دانشآموزان تیزهوش به دست آوردهاند .حشمتی و مانی فر ( )1397در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که میانگین
نمرات دانش آموزان تیزهوش از لحاظ فراشناخت ،بهوشیاری و بهزیستی معنوی باالتر از دانش آموزان عادی میباشد و
بین فراشناخت ،بهوشیاری و بهزیستی معنوی ارتباط معناداری وجود دارد .امیری و همکاران ( )1398در پژوهشی نشان
دادند که درمان بهوشیاری باعث کاهش اضطراب و تنظیم هیجانات بهتر در دانش آموزان تیزهوش نسبت به دانش
آموزان عادی شده است و این درمان در دوره پیگیری نیز مستمر بوده است.
کوالسکی و بلوم ( )2017در پژوهشی به بررسی بهوشیاری در بین دانش آموزان تیزهوش پرداختند و دریافتند که
میزان و سطح بهوشیاری در بین دانش آموزان تیزهوش باالتر از دانش آموزان عادی است و آنها به نحو بهتری از
بهوشیاری جهت باال بردن بهزیستی هیجانی استفاده میکنند .میستری و همکاران ( )2018در یک پژوهشی به این
نتیجه دست یافتند که دانش آموزان با استعداد و هوش باال در مقایسه با دانش آموزان عادی بهتر از مهارتهای
بهوشیاری جهت رفع مشکالت و حل مسائل استفاده میکنند .هونگ و همکاران ( )2020در بررسیای به این نتیجه
دست یافتند که بین بهوشیاری ،مهارتهای زندگی ،تابآوری در بین دانش آموزان با استعداد باال و دانش آموزان عادی
تفاوت معنیداری وجود دارد .عالوه بر این نتایج نشان داد که بین بهوشیاری و مهارتهای زندگی با باال بودن تابآوری
این نوجوانان ارتباط معنیداری وجود دارد.

در تبیین این نتایج میتوان بیان نمود که انجام فعالیتهای مربوط به بهوشیاری موجب افزایش آگاهی به خود،
دیگران و موقعیتها در زمان کنونی ،به جای گذشته و آینده میشود .بدین ترتیب دانش آموزان میآموزند که هر لحظه
با نگاهی نو ،به خود ،فرایندهای هیجانی و محیط ،از طریق پاسخهای سازگارانه به جای واکنشهای سریع به موقعیتها،
بین خود و زمینه تفاوت قائل شده و از این طریق بین فکر و عمل خود ایجاد نمایند .این فرایند سبب میشود تا این
دانشآموزان بتوانند از بعضی موانع فردی و اجتماعی که مبتنی بر درهمآمیزی فکر و عمل است ،رهایی یافته و در نتیجه
از آسیبهای روانشناختی و هیجانی آنها کاسته و در نتیجه تنظیم هیجانی آنها بهبود یابد .عالوه بر این درمان
بهوشیاری میتواند با تقویت فرآیندهای مقابله شناختی مانند ارزیابی مجدد مثبت و تقویت مهارتهای تنظیم هیجان
مانند تحمل پریشانی و ناکامی ،آموزش حل مسئله و آموزش فنون نادیده گرفتن ،در زمان شروع حمالت استرس از فرد
در مقابل بدعملکردی خُلقی ناشی از استرس و نشخوار محافظت کند .بدین ترتیب دانش آموزان دارای استعداد درخشان
نسبت به دانش آموزان عادی به دلیل هوش باال و عملکرد تحصیلی بهتر میتوانند از بهوشیاری بهتری استفاده نمایند.
نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که تفاوت معنیداری بین انعطافپذیری شناختی در بین دانش آموزان دارای استعداد
درخشان و عادی وجود دارد .این نتایج هماهنگ با نتایج آرین فر ( ،)1398کامور ( ،)1394ابراهیمی و همکاران (،)1397
قدم پور و همکاران ( ،)1398پوموتسوا ( ،)2014پاپادوبلوس ( ،)2016گاسینو -کاریسا و همکاران ( )2019و گومز-ارزیاق
و همکاران ( )2020میباشد.
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نتایج مجموعهای از تحقیقات نشان داده است که بهوشیاری در بین دانش آموزان با استعداد درخشان و عادی با هم
تفاوت دارند آرین فر ( )1393در پژوهشی دریافت که در حیطه پیشرفت تحصیلی نشان داد که دانش آموزان تیزهوش
نسبت به دانش آموزان عادی ساعات مطالعه بیشتری دارند و نمرات پیشرفت تحصیلی و انعطافپذیری شناختی آنان
باالتر است .کامور ( )1394دریافت که دانش آموزان تیزهوش نسبت به دانش آموزان عادی ساعات مطالعه بیشتری دارند
و نمرات پیشرفت تحصیلی و انعطافپذیری شناختی آنان باالتر است .عالوه بر این اهمالکاری دانش آموزان تیزهوش
پایینتر از دانش آموزان عادی بود .ابراهیمی و همکاران ( )1397دریافتند که بین دانش آموزان دارای استعداد درخشان و
عادی در انعطافپذیری شناختی تفاوت معنیداری وجود دارد بدین معنی که انعطافپذیری شناختی دانش آموزان دارای
استعداد درخشان باالتر از دانشآموزان عادی است .قدم پور و همکاران ( )1398در پژوهشی دریافتند که نمرات میانگین
دانش آموزان دارای اختالل لکنت در مقایسه با همتایان عادی در انعطافپذیری پایینتر ،اما در اجتناب شناختی و ناگویی
خلقی باالتر است.

پوموتسوا ( )2014در حیطه انعطافپذیری برنامههای درسی به این نتیجه رسید که دانش آموزان تیزهوش باید از
فعالیتهایی بهرهمند شوند که متفاوت از برنامههای دانش آموزان عادی طراحی شدهاند و معلمان نیز باید آموزشهای
الزم برای تدریس ویژه در مدارس تیزهوشان را ببینند .عالوه بر این دریافت که انعطافپذیری شناختی دانشآموزان
تیزهوش باالتر از دانش آموزان عادی میباشد .پاپادوبلوس ( )2016در پژوهشی دریافت که دانش آموزان با استعداد از
لحاظ سرعت یادگیری ،انعطافپذیری روانشناختی ،کنترل هیجانات و ...باالتر از دانشآموزان عادی میباشند .گاسینو-
کاریسا و همکاران ( )2019در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که در دانشآموزان تیزهوش در مقایسه با دانشآموزان
عادی از نظر بهزیستی هیجانی و تنظیم آن هوش هیجانی و تنظیم خلق نسبت به دانشآموزان عادی موفقترند .گومز-
ارزیاق و همکاران ( )2020در پژوهشی با دریافتند که انعطافپذیری شناختی دانشآموزانی با استعدادهای درخشان باالتر
از دانش آموزان عادی میباشد و سرعت یادگیری در دانشآموزانی با استعداد درخشان باالتر از دانشآموزان عادی
میباشد.
در تبیین این نتایج میتوان بیان نمود که انعطافپذیری شناختی با بهزیستی روانی و آسیبپذیری در طیف
گستردهای از ناراحتی که شامل افسردگی ،اضطراب و ناراحتیهای روانی عمومی میشود ،رابطه دارد و در این میان دانش
آموزان دارای استعداد درخشان با توجه به داشتن سطوح باالیی از بهزیستی روانشناختی به نظر میرسد که از انعطاف
پذیری شناختی باالتری برخوردار باشند .همچنین میتوان چنین نتیجه گرفت از آنجائی که دانشآموزان دارای استعداد
درخشان توانایی کنترل و مدیریت هیجان بیشتری دارند ،همین عامل میتواند بر آستانه تحمل ،تابآوری و انعطاف
پذیری شناختی آنان تأثیرات مثبت بر جای بگذارد .به نظر میرسد با توجه به استرسهای اخیری که در جامعه به خاطر
بروز بیماری ویروسی کووید  19توسط افراد تجربه شده ،داشتن تواناییهای روانشناختی باالتر از قبیل میزان بهوشیاری
و آگاهی بیشتر نسبت به افکار و احساسات و انعطافپذیری شناختی بیشتر و مجهز بودن به راهبردهای تنظیم هیجان در
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موقعیتهای بحرانی میتواند از میزان آشفتگی روانشناختی افراد بکاهد تا آنها راحتتر بتوانند با استرسهای روزمره و
غیرمنتظره زندگی سازگار شوند.
از محدودیتهای این پژوهش مربوط به گروه نمونه میباشد که شامل دانش آموزان شهر بندرعباس میباشد لذا در
تعمیم نتایج باید احتیاط نمود .در عین حال ضرورت برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه آموزش راهبردهای تنظیم
شناختی هیجان ،بهوشیاری و انعطافپذیری شناختی برای معلمان و کادر آموزشی احساس میشود .همچنین ،به
پژوهشگران و متخصصین در حوزه آموزش توصیه میشود این پژوهش را به صورت مقایسه فردی و گروهی ،یا ترکیبی،
در گروههایی با تعداد بیشتر و در فضاهای مختلف از جمله مدارس ،مراکز مشاوره و  ...تکرار نمایند .در نهایت ،پیشنهاد
میشود ،پژوهشهایی به صورت طولی بر روی دانش آموزان مدارس استعداد درخشان انجام گیرد تا ضمن شناخت بیشتر
نیازهای این افراد ،برنامههای مدونی در جهت ارتقای عملکرد روانشناختی آنها تدوین گردد.
منابع
ابراهیمی ،سمیه ،ناطقی ،فائزه و فقیهی ،علیرضا .)1397( .نگاهی تحلیلی بر عملکرد مدارس تیزهوشان دوره متوسطه اول استان
خوزستان بر اساس الگوی ارزشیابی سیپ  .CIPPپژوهش در نظامهای آموزشی.785-797 ،12)42( ،
آرامی ،زهرا ،منشئی ،غالمرضا ،عابدی ،احمد و شریفی ،طیبه .)1395( .مقایسه باورهای انگیزشی ،مهارتهای فراشناختی و
یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر اصفهان .رویکردهای نوین آموزشی.59-70 ،11)24( ،

آرین فر ،عاطفه .)1393( .مطالعه رابطه عادتهای مطالعه با انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر مدارس عادی غیردولتی
و تیزهوش دوره اول متوسطه منطقه  16شهر تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور ،استان تهران.
امیری ،سهراب ،قاسمی نواب ،امیر و جمالی ،یوسف .)1397( .مقایسه تنظیم هیجانی مثبت و منفی ،توانایی شناختی و خود
ارزشمندی در نوجوانان تیزهوش و عادی .فصلنامه علمی -پژوهشی روانسنجی.109-121 ،7)26( ،
امیری ،فاطمه ،ویسکرمی ،حسن علی و سپهوندی ،محمدعلی .)1398( .بررسی اثربخشی درمان بهوشیاری بر اضطراب تنظیم
هیجانی دانش آموزان تیزهوش دوره اول متوسطه .نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی.138-148 ،10)2( ،
سیفی ،سمیه ،ابراهیمی قوام ،صغری ،عشایری ،حسن ،فرخی ،نورعلی و درتاج ،فریبرز .)1396( .اثر یادگیری سازگار با مغز بر
انعطافپذیری شناختی و توجه انتخابی دانشآموزان .فصلنامه تازههای علوم شناختی.51-61 ،19)3( ،
شریفی باستان ،فرنگیس ،یزدی ،سیده منور و زهرایی ،شقایق .)1395( .نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عاطفه مثبت و
منفی در پیشبینی تابآوری زنان مبتال به سرطان پستان .روان پرستاری.38-49 ،4)2( ،
قاسمی جوبنه ،رضا ،عرب زاده ،مهدی ،جلیلی نیکو ،سعید ،محمدعلی پور ،زینب و محسن زاده ،فرشاد .)1394( .بررسی روایی و
پایایی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه بهوشیاری فرایبورگ .مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.150 -137 :)2(14 .
قدم پور ،عزت اله ،نظرپور صمصامی ،پروانه ،امرایی ،بهزاد ،پادروند ،حافظ و سوری ،حسین .)1398( .مقایسه انعطافپذیری

شناختی ،اجتناب شناختی و ناگویی خلقی در دانش آموزان پسر با و بدون اختالل لکنت زبان .مجله روانشناسی و روانپزشکی
شناخت.41-54 ،6)5( ،
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. زمان مطالعه و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مدارس عادی و تیزهوشان، مقایسه اهمالکاری.)1394( . علیرضا،کامور
. تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز،پایاننامه کارشناسی ارشد
 مقایسه تنظیم شناختی هیجانی بین دانش آموزان تیزهوش.)1396( . مانیا، طاهره و اصغرپور، رنجبری پور، مریم،محمدی حدادان
https://civilica.com/doc/770155، اصفهان، دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره.و عادی
 سبکهای مقابلهای و هوش هیجانی با سالمت روانی در، رابطه ذهن آگاهی.)1391( . رضا، عادل و گل پور، زاهد، محمد،نریمانی
.105-91 ،)19(5، فصلنامه علوم تربیتی،دانشجویان
 نقش واسطهای تنظیم.)1394( . نیلوفر، منیره و بزاززاده، ذوالفقاری نیا، مالک، بسطامی، فرشید، علی پور، مسیب،یارمحمدی واصل

 فصلنامه.شناختی هیجان در رابطه بین سیستمهای مغزی رفتاری و تکانشگری با ولع مصرف در اعتیاد به مواد محرک
.51-67 ،1)2( ،عصبشناختی
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