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Abstract
The aim of this study was to develop a coronary anxiety model in
students based on the dimensions of positive psychology. The
research method was descriptive correlational studies and structural
equation modeling. The statistical population included all high
school students in Mashhad in the year 2021-2022 with 983 people
who were selected using Cochran's formula and simple random
sampling method of 276 people. The data collection tools were
corona anxiety and positive psychology questionnaires. The validity
of the questionnaires was confirmed using content and face validity.
Its reliability was obtained through Cronbach's alpha coefficient of
0.77 and 0.89, respectively. In addition to descriptive statistics,
statistical techniques such as Pearson correlation coefficient,
multiple regression and structural equation modeling were used to
analyze the data. The results showed that the dimensions of positive
psychology (happiness, mental well-being, optimism, self-worth,
hope, interpersonal skills and responsibility) have a direct and
significant effect on coronary anxiety in students. The results of the
fit model indices indicated a good fit of the model, and in fact the
general result is that the designed model of students' coronary anxiety
based on the dimensions of positive psychology has a good fit.
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 1401-1400به حجم  983نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری تصادفی

نشریه علمی
پژوهش در نظام های آموزشی تحت قانون
بین المللی کپی رایت Creative
 Commons: BY-NCمی باشد).

ساده تعداد  276نفر انتخاب شدند .ابزار گرداوری دادههای پژوهش پرسشنامههای اضطراب کرونا
علی پور و همکاران ( )1398و روانشناسی مثبتگرا  )2011( Arjielبود .جهت تجزیهوتحلیل دادهها
عالوه بر آمار توصیفی از تکنیکهای آماری همچون ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه
و مدل معادالت ساختاری استفاده شد .یافتهها نشان داد که ابعاد روانشناسی مثبتگرا بر اضطراب
کرونا دانشآموزان تأثیر منفی و معناداری در سطح  0/05دارد .نتایج شاخصهای مدل برازنده حاکی
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از برازش مطلوب مدل بود .با توجه به یافتهها ،با افزایش میزان شادی ،بهزیستی روانی ،خوشبینی،

 نویسنده مسئول:
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تاریخ بازنگری1400/09/24 :
تاریخ پذیرش1400/10/10 :
تاریخ انتشار1400/10/15 :

دانشآموزان کاهش مییابد؛ بنابراین بهکارگیری راهبردهایی که موجب افزایش ابعاد روانشناسی
مثبتگرا میشود ،میتواند اضطراب کرونا ر کاهش دهد.

استناد به این مقاله :ظهورپرونده ،و ،.و غفاریان ،ح.
( .)1400تدوین مدل اضطراب کرونا در دانشآموزان

براساس ابعاد روانشناسی مثبتگرا .پژوهش در
نظامهای آموزشی.119-110 ،)55(15 ،
dor: 20.1001.1.23831324.1400.15.55.9.7

واژههای کلیدی:
اضطراب کرونا ،دانشآموزان ،روانشناسی مثبتگرا
 مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور است.
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مقدمه

آموزشی نقش و جایگاه ویژهای دارند .یکی از عوامل بسیار

در این میان بیماریهای همهگیر برگرفته از عوامل ناشناختهای

مهم در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان توجه به عوامل

هستند که باعث بروز پیامدها و عوارض بسیار قابلتوجهی
برای مردم میشوند .این بیماریها هم ازنظر جسمی و هم
ازنظر روانی ،فرهنگی و اجتماعی فشار زیادی بر افراد وارد
میکنند ( ،)Neuberg et al., 2011اگرچه بسیاری از تغییرات
رفتاری مانند انتقال اطالعات ،دوری از جمعیتهای انسانی
مانند قرنطینه خانگی ،اجتناب از جمعیت و مشارکت در
درمانهای ضدویروسی تا اندازهای در کشورهای مختلف
اثراتی مثبت داشته است ( ،)Raude et al., 2019ولی این
تغییرات با وجود اثرگذاری بر سالمت جسمی ،عموماً
نتوانستهاند پیامدهای روانی بیماریها را از بین ببرند و حتی
برخی راهکارها مانند قرنطینه بلندمدت ،خود ،پیامدهای
روانشناختی آسیبزایی مانند استرس پس از سانحه،
سردرگمی و عصبانیت ،ناامیدی ،فرسودگی ،شکستهای مالی
و برچسب خوردن برای افراد به بار آوردهاند ( Brooks et al.,

.)2020
بر این اساس ،باید توجه داشت که هم خود بیماریهای
اپیدمیک و هم راهکارهای رویارویی با آنها دارای اثرات
آسیبزای روانشناختی بودهاند که عدمتوجه پژوهشگران به
این گستره میتواند زمینهساز آسیبهای روانشناختی
گستردهتر گردد ( .)Jiang et al., 2019در این میان ،اپیدمی
کروناویروس بهطور خاص ،از ژانویه سال  2020یک بحران
ناگهانی در بهداشت عمومی جهان ایجاد کرد طوری که در
طی مدت کوتاهی از شهر ووهان چین به سراسر جهان
گسترش یافت و به تهدیدی جدی برای بشر بدل شد .این
بیماری به سبب قابلیت انتقال باال ،قریبالوقوع بودن و نامرئی
بودن ،دهکده جهانی را با چالشی بزرگ روبرو کرده است
( Shi .)Papas et al., 2009و همکاران ( )(2020نیز دریافتهاند
که پریشانیهای روانی مانند وحشتزدگی ،افسردگی ،ترس،
انکار ،ناامیدی و بهخصوص اضطراب اساسیترین واکنشهای
روانی آسیبزا در اغلب افراد آسیبدیده و افراد در معرض
شیوع بیماریها بودهاند .در این میان دانشآموزان بهعنوان رکن
اساسی نظام آموزشی کشور در دستیابی به اهداف نظام

روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی آنان است .محققان
شواهد متعددی در حوزه همبستهها و پیشبینیکنندههای
اضطراب شامل عوامل جمعیتشناختی ،صفات شخصیتی،
اهداف ،ارزشها ،اسناد ،روابط ،رویدادهای زندگی ،شرایط و
فرهنگ ارائه دادهاند .مفهومسازی اضطراب و تحول بهینه
برحسب منابع روانشناختی و عوامل درونی دقیقتر از
مفهومسازی و تعاریف اولیه آن برحسب متغیرهای
جمعیتشناختی ،منابع مادی و عوامل بیرونی است
( .)Bernabe-Valero et al., 2021ازنظر

 Camptonو

همکاران ) (1996سه حیطهای که به نظر میرسد مبنای کلی
تحول بهینه را تشکیل میدهند ،عبارتاند از :رشد شخصی،
بهزیستی روانی و شخصیت مقاوم در برابر استرس .درحالیکه
رویکردهای قبلی در تالش برای شناسایی عوامل تأثیرگذار «از
پایین به باال» موقعیتی و بیرونی اضطراب بودهاند ،رویکردهای
حاضر بر فرآیندهای «از باال به پایین» و درون فرد تأکید دارند
( .)Diener, 2009با توجه به اینکه اکثر محققان در دهههای
گذشته عوامل بیرونی مؤثر بر اضطراب بررسی کردهاند ،مفهوم
اضطراب و پیشبینی کنندههای قوی آن همچنان مبهم باقی
مانده است .این محققان بر اهمیت نیروی ذاتی ،درونی و
یکپارچهکننده در سالمت تأکید کردهاند .در این مدل پنج عامل
مؤثر بر کاهش سطح اضطراب؛ شامل خودارزشمندی،
خودنظمبخشی ،کار ،روابط دوستانه و عشق بهگونهای پویا با
یکدیگر شناخته شده است که بهزیستی و تحول بهینه را به
دنبال دارند .در این مدل ،خودارزشمندی بهعنوان منبع انرژی
و نیروزایی در کاهش سطح اضطراب عمل میکند درحالیکه
خودارزشمندی مرکز این نظریه است .بهزیستی ذهنی نیز
بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر اضطراب نشأت گرفته از
رویدادهای ذهنی ،خصوصی و درونی مطرح شده است.
تحقیقات حاکی از آن است که خودارزشمندی و خوشبینی
در بسیاری از مطالعات با اضطراب مرتبط است.
بخشی از حرکت روانشناسی مثبت بررسی مهارتهای
مقابلهای مبتنی بر نیرومندیها است .در ده سال گذشته،
بهزیستی و شادی بهعنوان راهبردهای مؤثر مقابله با آشفتگیها

 نشریه علمی پژوهش در نظام های آموزشی | دوره  | 15شماره  | 55زمستان  1400

ظهورپرونده و غفاریان | تدوین مدل اضطراب کرونا   ...ص  113
و پریشانیها موردتوجه عده بسیاری از روانشناسان و مشاوران

روش

قرار گرفته است .افراد شادتر سطوح پایینتری از افسردگی و

روش پژوهش حاضر با توجه به فلسفه پژوهش ،کمی با توجه

اضطراب را گزارش کردهاند .این نتایج نشان میدهد که
بهزیستی و شادی میتوانند بهعنوان راهبردی مؤثر در حل
مسائل و کاهش آشفتگی باشند .ازآنجاییکه ناراحتیهای
روانی معموالً در سراسر عمر اتفاق میافتد ایجاد و حفظ یک
حسی از بهزیستی روانی میتواند نقش حیاتی در سازگاری با
فشارها داشته باشد .دوسازه متفاوت دیگر که توجه چشمگیری
را در پیشبینی اضطراب دریافت کردهاند ،عبارتاند از
امیدواری و خوشبینی .خوشبینی و امیدواری با شاخصهای
آسیبشناسی روانی همبستگی منفی دارند .خوشبینی و
امیدواری سالمت جسمی و روانی را آنگونه که با انواع
شاخصها ازجمله سالمت ،بهزیستی ذهنی ،اضطراب،
کنارآمدن مؤثر و رفتار ارتقاءدهنده سالمت مشخص شدهاند،
پیشبینی میکند (.)Waters et al., 2021
برخی نتایج تحقیق نشان میدهد که خودارزشمندی و
خودکارآمدی پیشبینیکنندههای قوی در جهت کاهش
آشفتگیها و پریشانیها و افزایش رضایتمندی زندگی هستند
( .)Shi et al., 2020خودارزشمندی سازهای است که بر نحوه
ارزشیابی شخصی از خود و اندازهگیری احساس وی از
خودش در مقایسه با خود ایدهآل و خودآرمانی داللت دارد.
در سطح گروهی ابعاد روانشناسی مثبتگرا مهارتهای بین
فردی و مسئولیتپذیری نیز با جنبههای مثبت و منفی استرس
مرتبط هستند .مروری گسترده بر ادبیات پژوهشی نقش
سازههای روانشناسی مثبت بهعنوان منابع روانشناختی بر
اضطراب نشان میدهد که مطالعات اندکی در این زمینه انجام
شده است .با عنایت به تمهیدات یادشده و اینکه در شناسایی
عوامل مهم و مؤثر در بهزیستی روانی و تحول بهینه
پژوهشهای کمی انجام شده است و مدلی جامع و یکپارچه
از متغیرهای مهم در این حیطه ارائه نشده است و پژوهشهای
موجود صرفاً به بعضی از متغیرها پرداختهاند ،پژوهش حاضر
درصدد تدوین مدل اضطراب کرونا در دانشآموزان براساس
ابعاد روانشناسی مثبتگرا است که از این طریق اثرات مستقیم
و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش با اضطراب کرونا در

به هدف از نوع مطالعات کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری
دادهها و تحلیل آنها روش توصیفی از نوع مطالعات
همبستگی از نوع مدل یابی معادالت ساختاری است .جامعه
آماری شامل کلیه دانشآموزان متوسطه دوم ناحیه سه مشهد
به حجم  983نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران با خطای
( )0/05و به روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد  276نفر
انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادههای پژوهش دو پرسشنامه
به شرح زیر بود:
پرسشنامه اضطراب کرونا ویروس :توسط علیپور و همکاران
( )1398تهیه و اعتباریابی شده است .نسخه نهایی این ابزار
دارای  18گویه و  2مؤلفه است .گویههای  1تا  9عالئم روانی
و گویههای  10تا  18عالئم جسمانی را میسنجد .این ابزار
در طیف  4درجهای لیکرت نمرهگذاری میشود .پایایی این
ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای عامل اول 0/87
و عامل دوم  0/86و برای کل پرسشنامه  0/91به دست آمد؛
همچنین روایی آن با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی
تأیید شده است.
پرسشنامه روانشناسی مثبتگرا :این ابزار دارای هفت بعد
روانشناسی مثبتگرا شامل بهزیستی روانی ( 14گویه)،
خوشبینی ( 10گویه) ،شادکامی ( 29گویه) ،خودارزشمندی
( 35گویه) ،امیدواری ( 12گویه) ،مهارتهای ارتباطی بین
فردی ( 34گویه) و مسئولیتپذیری روانشناختی ( 42گویه)
است که در مقیاس پنجدرجهای لیکرت نمرهگذاری شده است.
به علت اینکه پرسشنامهها بایستی بر اساس جامعه هدف
برگردان میشد لذا روایی پرسشنامهها با استفاده از روایی
محتوایی و صوری مورد تأیید چند تن از اساتید علوم تربیتی
قرار گرفت و همچنین از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده
شد .پا یاییان نیز از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب  0/77و
 0/89به دست آمد.
جهت تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیات پژوهش از
تکنیکهای آماری همچون ضریب همبستگی پیرسون و

دانشآموزان موردبررسی قرار دهد.
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رگرسیون چندگانه و مدل معادالت ساختاری تأییدی به کمک
نرمافزاری آماری  SPSS V.25و  AMOSاستفاده شد.

دست آمده مندرج در ستون کجی بایستی در محدوده عدد
( )±3و مقادیر ستون کشیدگی بایستی کمتر از عدد  10باشد

تا بتوان بیان کرد که دادهها نرمال هستند .در تحقیق حاضر از

یافتهها

فرض ذکرشده تخطی نشده و دادهها در حالت نرمال میباشند.

با توجه به توزیع فراوانی و درصد نمونه موردمطالعه بر اساس

لذا پس از اطمینان یافتن از نرمال بودن متغیرهای تحقیق ،کلیه

جنسیت  33/3درصد یعنی  92نفر را دانشآموزان دختر و

روابط میان متغیرها براساس مدل مفهومی تحقیق موردبررسی

 66/7درصد یعنی  184نفر را دانشآموزان پسر تشکیل دادهاند

قرار گرفت.

خالصه توصیف دادهها در جدول  1گزارش شده است.

نتایج آزمون رگرسیون عوامل مؤثر بر اضطراب کرونادر این قسمت اضطراب کرونا بهعنوان متغیر وابسته و

جدول .1

متغیر بهزیستی روانی بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده

خالصه توصیف دادهها
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

روانشناسی مثبتگرا

106/9

23/8

اضطراب کرونا

34/9

11/7

جهت تدوین مدل اضطراب کرونا در دانشآموزان الزم بود
اثر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد روانشناسی مثبتگرا بر
اضطراب کرونا محاسبه گردد .متغیرها ازنظر توزیع نرمال بر

اساس آزمون کولموگروف – اسمیرنوف در سطح  0/05و با
اطمینان  %95محاسبه و ارزیابی گردید .در این رابطه بر اساس
قوانین آماری ،یکی از مفروضههای مهم در تحلیلهای
رگرسیون ،بهنجار بودن توزیع نرمال متغیرها است و چنانچه
دادهها تفاوت زیاد و معنیداری با توزیع نرمان داشته باشند،
نتایج تحلیل بیاعتبار خواهد بود؛ بنابراین مقادیر آماری به

و مقدار بتا با استفاده از رگرسیون محاسبه شد .نتایج تحلیل
رگرسیون نشان میدهد که مؤلفههای روانشناسی مثبتگرا
شامل بهزیستی روانی ،شادی ،خوشبینی ،خودارزشمندی،
امیدواری ،مهارتهای بین فردی و مسئولیتپذیری بر
اضطراب کرونا در دانشآموزان تأثیر دارد و رابطه آنها منفی
و معنیدار است .بدین معنا که هرچه ابعاد روانشناسی
مثبتگرا در افراد قویتر باشد اضطراب کرونا آنان پایینتر
است .پس از بررسی تأثیر ابعاد روانشناسی مثبتگرا بر
اضطراب کرونا به تدوین مدل اضطراب کرونا براساس مدل
یابی معادالت ساختاری به روش تحلیل مسیر و با کمک
نرمافزار آموس ،پرداخته شد .در نمودار زیر ضریب تخمین
استاندارد روابط علی بین متغیرها نشان داده شده است
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شکل

.1

مدل ساختاری تحقیق همراه با شاخصها در حالت تخمین استاندارد

جدول زیر ضرایب استاندارد و ضرایب غیراستاندارد را
برای هر یک از نشانگرها و متغیر مکنون مدل اندازهگیری نشان
میدهد.
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جدول

.2

ضرایب استاندارد و غیراستاندارد در مدل ساختاری
⤌

بهزیستی روانی

⤌

خوشبینی

⤌

خودارزشمندی

⤌

امیدواری

⤌

مهارتهای بین فردی

⤌

مسئولیتپذیری

⤌

شادی

ضرایب استاندارد

ضرایب غیراستاندارد

اضطراب کرونا

-0/236

-1/357

اضطراب کرونا

-0/282

-2/259

اضطراب کرونا

-0/397

-2/09

اضطراب کرونا

-0/247

-2/754

اضطراب کرونا

-0/749

-3/754

اضطراب کرونا

-0/243

-0/372

اضطراب کرونا

-0/095

-0/183

یافتههای جدول  2نشان میدهد که اثر غیرمستقیم مؤلفه
بهزیستی روانی بر اضطراب کرونا معنیدار است .بعالوه نتایج
نشان میدهد که خوشبینی بر اضطراب کرونا اثر غیرمستقیم
معنیداری دارد .همچنین امیدواری ،مهارتهای بین فردی،
مسئولیتپذیری و شادی نیز اثر غیرمستقیم معنیداری بر
اضطراب کرونا دارند.
با توجه به یافتههای به دست آمده میتوان بیان کرد که
ابعاد روانشناسی مثبتگرا توانایی پیشبینی اضطراب کرونا در
دانشآموزان را دارند و باالترین تبیینپذیری توسط ابعاد
مهارتهای بین فردی انجام شده است .در ادامه ،معیارهای
مدل برازنده ،برای بررسی برازندگی مدل ،ارائه شده است

پس از بررسی تأثیر ابعاد روانشناسی مثبتگرا بر اضطراب
کرونا ،تدوین مدل اضطراب کرونا با استفاده از مدل یابی
معادالت انجام شد و نتایج آن نشان داد مدل طراحی شده
اضطراب کرونا در دانشآموزان براساس ابعاد روانشناسی
مثبتگرا از برازش مطلوبی برخوردار است .این نتیجه در
مواردی همراستا با پژوهشهای عبدی و همکاران (،)1399
 Rodríguez-Reyو همکاران ) Bernabe-Valero ،(2020و
همکاران ) Waters ،(2021و همکاران ) Bakioğlu ،(2021و
همکاران  (2020و  Shiو همکاران ) (2020است.
یافتههای فرضیه اول نشان داد بهزیستی روانی بر اضطراب
کرونا دانشآموزان تأثیر دارد .در تبیین این یافته باید اشاره

جدول .3

نمود که بهزیستی روانی باعث افزایش توانایی فرد برای پاسخ

برازش مدل
نام آزمون
X2

بحث و نتیجهگیری

به موقعیتهای استرسزا میگردد .مردم زمانی بهزیستی روانی

معیارها در تحقیق حاضر

نتیجه

0/000

برازنده

را تجربه میکنند که زندگیشان معنادار ،کنترلپذیر و قابلدرک

RMR

0/005

برازنده

GFI

0/90

برازنده

باشد .در پژوهش  Chungو همکاران ) (2019رابطه بین

AGFI

0/99

برازنده

RMSEA

0/016

برازنده

NFI

0/94

برازنده

CFI

0/90

برازنده

با توجه به مقادیر ذکرشده در جدول  ،3مدل طراحی شده
اضطراب کرونا در دانشآموزان براساس ابعاد روانشناسی
مثبتگرا از برازش مطلوبی برخوردار است

بهزیستی روانی و سالمت روانی معنادار بوده است .درواقع،
بهزیستی روانی به دانشآموزان کمک میکند تا در رویارویی
با تغییرات تنشزا ،سالمت خود را از دست ندهند .شیوههای
سازگاری فرد و ویژگیهای خانوادگی ،او را یاری میکنند،
فشارها و شرایط نامساعد زندگی را تحت تسلط خود درآورد
و درنتیجه در مواجهه با اضطراب در موقعیتهای تنشزا؛
آشفته و پریشان نگردند ) .)Thomas & Asselin, 2018نتایج
فرضیه بعدی نشان داد که شادی و خوشبینی بر اضطراب
کرونا در دانشآموزان تأثیر معنیداری دارد .خوشبینی و
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شادکامی موجب افزایش توانایی باور به داشتن احساس بهتر،

نتیجه همراستا با پژوهشهای  Hoو همکاران )(2015

در آینده میشود .خوشبینی با نیروی نافذ خود ،تحریککننده

و  Chaungوهمکاران ( (2019است .در تبیین این نتیجه باید

فعالیت فرد است تا بتواند تجربههای نو کسب نماید و

گفت که مسئولیتپذیری ،مفهومی است که دانشآموزان

نیروهای تازهای را در فرد ایجاد کند ( .)Harper, 2004آثار

همواره در زندگی فردی و اجتماعی خود با آن ارتباط دارند

سودمند خوشبینی بر سالمت جسمانی و روانی در

دانشآموزان با قبول مسئولیت و ارتباط مؤثر با دیگران قادر

پژوهشهای مختلف ازجمله  Scheierو همکاران )،(2003

خواهند بود تا به انسانهایی اندیشمند ،خالق ،سرزنده و

 (2005) Wells ،(2002) Snyderنشان داده شده است.

بانشاط تبدیل شوند .اینگونه دانشآموزان در شناسایی و حل

درواقع ،دانشآموزان خوشبین توانایی بیشتری در برابر

مشکالت موجود زندگی تالش میکنند و دلسرد و مأیوس

اضطراب کرونا از خود نشان میدهند .نتایج فرضیه چهارم

نمیشوند .جهت پیشنهادهای کاربردی در راستای نتایج

نشان داد که مؤلفههای حمایت خانواده ،عشق خدائی ،تقوی

تحقیق ،پیشنهاد میشود مسئوالن آموزشوپرورش جهت درک

و پرهیزگاری و موافقت از سوی دیگران توانایی تبیین

بیشتر و آگاهی از تمام ابعاد روانشناسی مثبتگرا و اضطراب

اضطراب کرونا دارند .بـه این معنی که با افزایش

کرونا برای دانشآموزان دورههای آموزشی از قبیل کارگاه،

خودارزشمندی ،میزان اضطراب کرونا در دانشآموزان کاهش

نمایش ،فیلم ،تئاتر ،جلسات علمی ،سخنرانیهای مرتبط و

مـییابـد .این یافته با یافتههای پژوهشی Neff and Costigan

غیره برگزار کنند .جهت پیشنهادهای پژوهشی باید گفت

Mülazım and

ازآنجاییکه پیشینه اندکی در زمینه اضطراب کرونا و ابعاد

 (2016) Eldeleklioğluو (2019) Sabaitytė and Diržytė

روانشناسی مثبتگرا وجود دارد پیشنهاد میگردد محققان

همسو اسـت .نتایج آزمون فرضیه بعد نشان داد که امیدواری

همبستگی متغیرهای مرتبط با آن و اثرات دیگر موضوعات را

بر اضطراب کرونا در دانشآموزان تأثیر معناداری دارد .در

بر این دو را در اولویت تحقیق قرار داده و با شیوههای آماری

تبیین این یافته میتوان گفت که امید یکی از عوامـل مهمی

متنوع و حتی بهصورت آمیخته موردپژوهش و تحلیل قرار

اسـت کـه تـأثیر زیادی بر کیفیت زندگی دانشآموزان دارد.

دهند .هرچند برخی یافتههای این تحقیق مؤید نتایج سایر

اضطراب کرونا باعث ایجاد احساس یاس و ناامیدی در

تحقیقات است ،ولی محقق با برخی محدودیتها روبهرو بوده

دانشآموزان میشود و سطح رضایتمندی آنها را کاهش

است ،همچون کمتوجهی دانشآموزان در پاسخگویی به

میدهد ،بنابراین فراهم نمودن فرصتهایی جهت افزایش

سؤاالت پرسشنامهها و همچنین محدود نمودن جامعه به

امیدواری میتواند در ارتقا سطح خوشبینی در زندگی

دانشآموزان متوسطه دوم شهر مشهد.

) Yang ،(2014وهمکاران )، (2016

دانش آموزان مفید باشد .نتایج آزمون فرضیه ششم بیانگر آن
بود که مهارتهای بین فردی گوش دادن ،توانایی دریافت و
ارسال پیام ،بینش نسبت به فرآیند ارتباط ،کنترل عاطفی و
ارتباط توأم با قاطعیت توانایی تبیین اضطراب کرونا را دارند.
مهارتهای بین فردی ،دانشآموزان را برای فهم دلسوزانه
بیشتر ،از نیازهای خود در زمینههای نیازهای هیجانی،
روانشناختی و نیازهای بـینفـردی و تمـایالت دیگـران و
فراخـوانی رفتارهـای صادقانه ،قابلاحترام و اعتمـاد ،صـمیمی
و غیـره بـا دیگـران ،بهسرعت و میزان بیشتر آماده میسازد.
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