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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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 چکیده

 شناسیروان ابعاد براساس آموزاندانش در کرونا اضطراب مدل نیحاضر تدو پژوهش از هدف

 تاریساخ عادالتم یابی مدل و همبستگی مطالعات نوع از توصیفی پژوهش روش. بود گرامثبت

 تحصیلی سال در مشهد شهر سه ناحیه دوم دوره متوسطه آموزاندانش کلیه شامل یجامعه آمار. بود

 ادفیتص گیرینمونه روش به و کوکران فرمول از استفاده با که بود نفر 983 حجم به 1400-1401

 کرونا اضطراب هایهپرسشنام پژوهش هایداده گرداوری ابزار. شدند انتخاب نفر 276 تعداد ساده

 هاداده وتحلیلتجزیه جهت. بودArjiel (2011 ) گرامثبت شناسیروان و( 1398) همکاران و پور علی

 ندگانهچ رگرسیون، پیرسون همبستگی ضریب همچون آماری هایتکنیک از توصیفی آمار بر عالوه

 ضطرابا بر گرامثبت شناسیانرو ابعاد که داد نشان هایافته. شد استفاده ساختاری معادالت مدل و

 حاکی برازنده مدل هایشاخص نتایج. دارد 05/0 سطح در معناداری و منفی تأثیر آموزاندانش کرونا

، بینیوشخ، روانی بهزیستی، شادی میزان افزایش با، هایافته به توجه با .بود مدل مطلوب برازش از

 در کرونا اضطراب میزان، پذیریئولیتمس و فردی بین هایمهارت، امیدواری، خودارزشمندی

 اسیشنروان ابعاد افزایش موجب که راهبردهایی کارگیریبه بنابراین؛ یابدمی کاهش انآموزدانش

 .دهد کاهش ر کرونا اضطراب تواندیم، شودمی گرامثبت

 

 :های کلیدیواژه
  گرامثبت شناسیروان، آموزان، دانشکرونا اضطراب
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 مقدمه

 ایهناشناخت عوامل از برگرفته گیرهمه هایبیماریدر این میان 
 هیتوجقابل بسیار عوارض و پیامدها بروز باعث که هستند

 هم و یجسم ازنظر هم هابیماری شوند. اینیممردم  برای
 وارد افراد بر زیادی فشار اجتماعی و فرهنگی، یروان ازنظر

 تغییرات از بسیاریاگرچه ، (Neuberg et al., 2011کنند )می
 انسانی هایجمعیت از دوری، اطالعات انتقال مانند رفتاری

 در مشارکت و جمعیت از اجتناب، خانگی قرنطینه مانند
 مختلف کشورهای در ایاندازه تا ضدویروسی هایدرمان

 این ولی، (Raude et al., 2019است ) داشته مثبت اتیاثر
 عموماً، جسمی سالمت بر اثرگذاری وجود با تغییرات
 حتی و ببرند بین از را هایبیمار روانی پیامدهای اندنتوانسته

 پیامدهای، خود، بلندمدت قرنطینه مانند راهکارها برخی
، سانحه از پس استرس مانند زاییآسیب شناختیروان

 مالی هایشکست، فرسودگی، ناامیدی، عصبانیت و یردرگمس
 ,.Brooks et alاند )آورده بار به افراد برای خوردن برچسب و

2020.) 
 هایبیماری خود هم که داشت توجه باید، اساس این بر

 اثرات دارای هاآن با رویارویی راهکارهای هم و اپیدمیک
 پژوهشگران به جهتوعدم که اندبوده شناختیروان زایآسیب

 شناختیروان هایآسیب ساززمینه تواندمی گستره این
 اپیدمی، میان این (. درJiang et al., 2019) گردد ترگسترده

 بحران یک 2020سال  ژانویه از، خاص طورکروناویروس به
 در که کرد طوری ایجاد جهان یعموم بهداشت در ناگهانی

 جهان سراسر به چین ووهان شهر از کوتاهی مدت طی
 نشد. ای بدل بشر برای جدی تهدیدی به و یافت گسترش
 نامرئی و ودنب الوقوعقریب، باال انتقال قابلیت سبب به بیماری

 است کرده روبرو بزرگ چالشی با را جهانی دهکده، بودن
(Papas et al., 2009.) Shi ( اندنیز دریافته (2020)و همکاران 

، ستر، افسردگی، زدگیوحشت ندمان روانی هایپریشانی که
 هایواکنش تریناساسی اضطراب خصوصبهناامیدی و ، انکار

 معرض در افراد و دیدهآسیب افراد اغلب در زاآسیب روانی
کن ر عنوانبهان آموزدانشدر این میان . اندبوده هابیماری شیوع

اساسی نظام آموزشی کشور در دستیابی به اهداف نظام 

ی دارند. یکی از عوامل بسیار اژهیوو جایگاه آموزشی نقش 
ان توجه به عوامل آموزدانشمهم در پیشرفت تحصیلی 

 محققان. استهای شخصیتی آنان و ویژگی شناختیروان
 هایکنندهبینیپیش و هاهمبسته حوزه در متعددی شواهد

 ،شخصیتی صفات، شناختیجمعیت عوامل شاملاضطراب 
 و شرایط، زندگی رویدادهای، روابط، اسناد، هاارزش، اهداف
 بهینه تحول واضطراب  سازیاند. مفهومداده ارائه فرهنگ

 از ترقیدق درونی عوامل و شناختیروان منابع برحسب
 متغیرهای برحسب آن اولیه تعاریف و سازیمفهوم

است  بیرونی عوامل و مادی منابع، شناختیجمعیت
(Bernabe-Valero et al., 2021.) زنظرا Campton   و

 کلی مبنای رسدمی نظر به که ایحیطه سه (1996)همکاران 
، شخصی رشد: از اندعبارت، دهندمی تشکیل را بهینه تحول

 کهحالیدر. استرس برابر در مقاوم شخصیت و روانی بهزیستی
 از»ذار تأثیرگ عوامل شناسایی برای تالش در قبلی رویکردهای

 ویکردهایر، اندبوده اضطراب بیرونی و موقعیتی «باال به پایین
دارند  تأکید فرد درون و «پایین به باال از» فرآیندهای بر حاضر

(Diener, 2009.) هایدهه در محققان اکثر اینکه به توجه با 
 مفهوم، دانبررسی کرده اضطراب بر مؤثر بیرونی عوامل گذشته

 یقبا مبهم همچنان آن قوی یهاکننده ینیبشیپ و اضطراب
 و درونی، ذاتی نیروی اهمیت بر محققان این. است مانده

عامل  پنج مدل این در. اندکرده تأکید سالمت در کنندهیکپارچه
، یخودارزشمند شامل ؛اضطراببر کاهش سطح  مؤثر

 با ویاپ یاگونهبه عشق و دوستانه روابط، کار، بخشیخودنظم
 به را هنبهی تحول و بهزیستی شناخته شده است که یکدیگر

 انرژی منبع عنوانبهی خودارزشمند، مدل این در. دارند دنبال
 کهیدرحالکند می عمل اضطرابکاهش سطح  در ییروزاین و

بهزیستی ذهنی نیز . است نظریه این ی مرکزخودارزشمند
 ه ازنشأت گرفت اضطراب بر تأثیرگذار یکی از عوامل عنوانبه

. ح شده استمطر درونی و خصوصی، ذهنی هایرویداد
بینی ی و خوشخودارزشمند که است آن از حاکی تحقیقات

 است. مرتبط اضطراب با مطالعات از بسیاری در
 هایمهارت بررسی مثبت شناسیروان حرکت از بخشی

 ،گذشته سال ده در. است هانیرومندی بر مبتنی ایمقابله
 هافتگیآش با مقابله مؤثر راهبردهای عنوانبهشادی  بهزیستی و
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 رانمشاو و روانشناسان از بسیاری عده موردتوجه هاپریشانی و
 و ردگیافس از یترنییپا سطوح شادتر افراد .است گرفته قرار

 که دهدمی نشان نتایج اند. اینکرده گزارش را اضطراب
 لح درمؤثر  راهبردی عنوانبه توانندشادی می بهزیستی و

 هایناراحتی کهییازآنجا باشند. آشفتگی کاهش و مسائل
 کی حفظ و ایجاد افتدمی اتفاق عمر سراسر در معموالً روانی
 با ریسازگا در حیاتی نقش تواندمی روانی بهزیستی از حسی

 گیریمچش توجه که دیگر متفاوت دوسازه. باشد داشته فشارها
 از اندعبارت، اندکرده دریافت اضطراب بینیپیش در را

 ایهشاخص با امیدواری و بینیخوش. بینیخوش و امیدواری
 و بینیخوش. دارند منفی همبستگی روانی شناسیآسیب

 انواع با که گونهآن را روانی و جسمی سالمت امیدواری
، اضطراب، ذهنی بهزیستی، سالمت ازجمله هاشاخص

، اندشده مشخص سالمت ارتقاءدهنده رفتار و مؤثر کنارآمدن
 .(Waters et al., 2021) کندمی بینیپیش

 ی وخودارزشمند که دهدمی نشان برخی نتایج تحقیق
در جهت کاهش  قوی هایکنندهبینیخودکارآمدی پیش

ستند ه ها و افزایش رضایتمندی زندگیپریشانی و هاآشفتگی
(Shi et al., 2020 .)بر نحوه که است یاسازهی خودارزشمند 

 زا وی احساس گیریاندازه و خود از شخصی ارزشیابی
دارد.  داللت خودآرمانی و آلایده خود با مقایسه در خودش

 نیب هایمهارتگرا مثبت شناسیروانابعاد  یسطح گروهدر 
استرس  یمنف و مثبت هایجنبه با نیز پذیریمسئولیت ی وفرد

 نقش پژوهشی ادبیات بر گسترده هستند. مروری مرتبط
بر  شناختیروان منابع عنوانبه مثبت شناسیروان هایسازه

 انجام زمینه این در اندکی مطالعات که دهدمی نشاناضطراب 
 اییشناس در اینکه و ادشدهی داتیتمه به عنایت با. است شده

 بهینه تحول و روانی بهزیستی در مؤثر و مهم عوامل
 یکپارچه و جامع مدلی و است شده انجام کمی هایپژوهش

 هایپژوهش است ونشده  ارائه حیطه این در مهم متغیرهای از
 اضرح پژوهش، اندپرداخته متغیرها از بعضی به صرفاً موجود
آموزان براساس مدل اضطراب کرونا در دانش نیتدو درصدد

 ستقیمم اثرات طریق این از که است گرامثبت شناسیروانابعاد 
اضطراب کرونا در  با پژوهش متغیرهای غیرمستقیم و

 .دهد قرار موردبررسیآموزان دانش

 روش

وجه کمی با ت، روش پژوهش حاضر با توجه به فلسفه پژوهش
شیوه گردآوری  ازلحاظبه هدف از نوع مطالعات کاربردی و 

روش توصیفی از نوع مطالعات  هاآنو تحلیل  هاداده
همبستگی از نوع مدل یابی معادالت ساختاری است. جامعه 

مشهد ان متوسطه دوم ناحیه سه آموزدانشآماری شامل کلیه 
 یطاخنفر بود که با استفاده از فرمول کوکران با  983به حجم 

نفر  276تصادفی ساده تعداد  گیرینمونه( و به روش 05/0)
ی پژوهش دو پرسشنامه هادادهانتخاب شدند. ابزار گردآوری 

 به شرح زیر بود:
اران و همک علیپور توسط ویروس: کرونا اضطراب پرسشنامه

 زاراب این نهایی نسخه. است شده یابیاعتبار و ( تهیه1398)
 روانی عالئم 9 تا 1 هایگویه. است مؤلفه 2 و گویه 18دارای 

 ابزار این. سنجدمی را جسمانی عالئم 18 تا 10 هایگویه و
 این پایایی. شودمی گذارینمره لیکرت ایدرجه 4طیف  در

 87/0 اول عامل برای کرونباخ آلفای روش از استفاده با ابزار
 آمد؛ دست به 91/0 پرسشنامه کل برای و 86/0 دوم عامل و

 تأییدی و اکتشافی عامل تحلیل از استفاده با آن روایی همچنین
 شده است. تأیید

این ابزار دارای هفت بعد  :گرامثبت شناسیروانپرسشنامه 
، گویه( 14) یروانشامل بهزیستی  گرامثبت شناسیروان

 یخودارزشمند، گویه( 29) یشادکام، یه(گو 10) ینیبخوش
ارتباطی بین  هایمهارت، گویه( 12) یدواریام، گویه( 35)

( گویه 42) شناختیروان یریپذتیمسئولگویه( و  34) یفرد
. شده است یگذارنمرهلیکرت  یادرجهپنجکه در مقیاس  است

بایستی بر اساس جامعه هدف  هاپرسشنامهبه علت اینکه 
با استفاده از روایی  هاپرسشنامهیی شد لذا روایمبرگردان 

 چند تن از اساتید علوم تربیتی تأییدمحتوایی و صوری مورد 
ستفاده ا تأییدیقرار گرفت و همچنین از تکنیک تحلیل عاملی 

و  77/0 یبترتیاییان نیز از طریق آلفای کرونباخ به پاشد. 
 به دست آمد. 89/0

پژوهش از  ها و آزمون فرضیاتداده وتحلیلتجزیهجهت 
های آماری همچون ضریب همبستگی پیرسون و تکنیک
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مک به ک تأییدیرگرسیون چندگانه و مدل معادالت ساختاری 
 استفاده شد. AMOSو  SPSS V.25ی آماری افزارنرم

 هایافته

ساس بر ا موردمطالعهبا توجه به توزیع فراوانی و درصد نمونه 
ان دختر و وزآمدانشنفر را  92درصد یعنی  3/33جنسیت 

ند اان پسر تشکیل دادهآموزدانشنفر را  184درصد یعنی  7/66
 گزارش شده است. 1ها در جدول خالصه توصیف داده

 .1 جدول

 هاخالصه توصیف داده
 انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 8/23 9/106 گرامثبت شناسیروان
 7/11 9/34 اضطراب کرونا

آموزان الزم بود نا در دانشجهت تدوین مدل اضطراب کرو
را بر گمثبت شناسیروانابعاد  میرمستقیغاثر مستقیم و 

 توزیع نرمال بر ازنظریرها متغ اضطراب کرونا محاسبه گردد.
و با  05/0اسمیرنوف در سطح  –کولموگروف  آزموناساس 

در این رابطه بر اساس محاسبه و ارزیابی گردید.  %95اطمینان 
های یلتحلهای مهم در ی از مفروضهیک، قوانین آماری

بهنجار بودن توزیع نرمال متغیرها است و چنانچه ، رگرسیون
 ،داری با توزیع نرمان داشته باشندها تفاوت زیاد و معنیداده

به  ین مقادیر آماریبنابرا؛ اعتبار خواهد بودنتایج تحلیل بی

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

نرمال هستند. در تحقیق حاضر از  هادادهتا بتوان بیان کرد که 
. باشندیمدر حالت نرمال  هادادهتخطی نشده و  ذکرشدهفرض 

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

 موردبررسی تحقیق میمفهو براساس مدل متغیرها میان روابط

 گرفت. قرار
 نتایج آزمون رگرسیون عوامل مؤثر بر اضطراب کرونا-

متغیر وابسته و  عنوانبهدر این قسمت اضطراب کرونا 
ه شده متغیر مستقل در نظر گرفت عنوانبهمتغیر بهزیستی روانی 

حلیل نتایج ت و مقدار بتا با استفاده از رگرسیون محاسبه شد.
 راگمثبت شناسیروانی هامؤلفهدهد که یمرگرسیون نشان 

 ،خودارزشمندی، ینیبخوش، شادی، شامل بهزیستی روانی
بر  یریپذتیمسئولبین فردی و  هایمهارت، امیدواری

 منفی هاآنآموزان تأثیر دارد و رابطه اضطراب کرونا در دانش
 شناسیرواناست. بدین معنا که هرچه ابعاد  داریمعنو 

تر تر باشد اضطراب کرونا آنان پایینافراد قوی در گرامثبت
ا بر گرمثبت شناسیروانابعاد یر تأثاز بررسی  پس است.

 مدل براساسمدل اضطراب کرونا  نیتدوبه اضطراب کرونا 

 با کمک و مسیر تحلیل روش به ساختاری معادالت یابی

پرداخته شد. در نمودار زیر ضریب تخمین ، آموس افزارنرم
 است شده داده نشان رد روابط علی بین متغیرهااستاندا
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 .1شکل 

 ها در حالت تخمین استانداردمدل ساختاری تحقیق همراه با شاخص

 
ا ر راستانداردیغجدول زیر ضرایب استاندارد و ضرایب 

شان ن گیریاندازهو متغیر مکنون مدل  نشانگرهابرای هر یک از 
 دهد.یم
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 .2جدول 

 در مدل ساختاری راستانداردیغو  ضرایب استاندارد
 راستانداردیغضرایب  ضرایب استاندارد 

 -357/1 -236/0 اضطراب کرونا ⤌ بهزیستی روانی

 -259/2 -282/0 اضطراب کرونا ⤌ بینیخوش

 -09/2 -397/0 اضطراب کرونا ⤌ خودارزشمندی

 -754/2 -247/0 اضطراب کرونا ⤌ امیدواری

 -754/3 -749/0 اب کرونااضطر ⤌ بین فردی هایمهارت

 -372/0 -243/0 اضطراب کرونا ⤌ پذیریمسئولیت

 -183/0 -095/0 اضطراب کرونا ⤌ شادی

 دهد که اثر غیرمستقیم مؤلفهنشان می 2های جدول یافته
تایج . بعالوه ناستدار اضطراب کرونا معنیبر  بهزیستی روانی

قیم ر غیرمستاضطراب کرونا اثر ب بینیدهد که خوشنشان می
، یفرد ینب هایمهارت، یدواریامین همچن داری دارد.معنی

بر  داریی نیز اثر غیرمستقیم معنیشاد و پذیریمسئولیت
 اضطراب کرونا دارند.
توان بیان کرد که های به دست آمده میبا توجه به یافته

ب کرونا در اضطرابینی توانایی پیش گرامثبت شناسیروانابعاد 
پذیری توسط ابعاد را دارند و باالترین تبیین وزانآمدانش

معیارهای ، بین فردی انجام شده است. در ادامه هایمهارت
 شده است ارائه، مدلبرازندگی برای بررسی ، مدل برازنده

 .3جدول 

 مدل برازش
 نتیجه معیارها در تحقیق حاضر نام آزمون

2X 000/0 برازنده 
RMR 005/0 برازنده 

GFI 90/0 برازنده 
AGFI 99/0 برازنده 

RMSEA 016/0 برازنده 
NFI 94/0 برازنده 
CFI 90/0 برازنده 

مدل طراحی شده ، 3در جدول  ذکرشدهبا توجه به مقادیر 
 شناسیروانآموزان براساس ابعاد اضطراب کرونا در دانش

 است برخوردارمطلوبی  از برازش گرامثبت

 گیرینتیجهبحث و 

طراب گرا بر اضمثبت شناسیروانابعاد أثیر پس از بررسی ت
 یابی مدل با استفاده ازمدل اضطراب کرونا  نیتدو، کرونا

انجام شد و نتایج آن نشان داد مدل طراحی شده  معادالت
 شناسیروانآموزان براساس ابعاد اضطراب کرونا در دانش

ر داست. این نتیجه  برخوردارمطلوبی  گرا از برازشمثبت
، (1399) ی و همکارانعبدهای با پژوهش راستاهممواردی 

Rodríguez-Rey   (2020)و همکاران ،Bernabe-Valero  و
و  Bakioğlu، (2021)و همکاران   Waters، (2021)همکاران 
 .است (2020)و همکاران  Shiو  2020)همکاران 
طراب روانی بر اض یستیبهز های فرضیه اول نشان دادیافته

در تبیین این یافته باید اشاره  یر دارد.تأثوزان آمکرونا دانش
پاسخ  یفرد برا ییتواناباعث افزایش  بهزیستی روانی نمود که
 یبهزیستی روان یمردم زمان گردد.میزا استرس هاییتبه موقع

 کدرقابل و ریپذکنترل، معنادار شانیزندگکه  کنندیرا تجربه م
رابطه بین  (2019)و همکاران   Chungدر پژوهش  .باشد

، درواقعی معنادار بوده است. روانسالمت و  بهزیستی روانی
 ییارویتا در رو کندیکمک مآموزان دانشبه روانی بهزیستی 

 ایهیوه. شندهند از دستسالمت خود را ، زاتنش ییراتبا تغ
، کنندیم یاریاو را ، یخانوادگ هاییژگیفرد و و یسازگار

را تحت تسلط خود درآورد  یزندگنامساعد  یطفشارها و شرا
زا؛ های تنشاضطراب در موقعیتدر مواجهه با  درنتیجهو 

(. نتایج (Thomas & Asselin, 2018 دننگرد یشانآشفته و پر
 بر اضطراب بینیخوشفرضیه بعدی نشان داد که شادی و 

و  بینیخوشدارد.  داریمعنیآموزان تأثیر کرونا در دانش
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 ،ش توانایی باور به داشتن احساس بهترشادکامی موجب افزای
 کنندهکیتحر، بینی با نیروی نافذ خودشود. خوشدر آینده می

های نو کسب نماید و فعالیت فرد است تا بتواند تجربه
(. آثار Harper, 2004) ای را در فرد ایجاد کندنیروهای تازه

بینی بر سالمت جسمانی و روانی در سودمند خوش
، (2003)و همکاران  Scheier لف ازجملههای مختپژوهش
Snyder (2002) ،Wells (2005)  .نشان داده شده است
توانایی بیشتری در برابر  بینخوشآموزان دانش، درواقع

دهند. نتایج فرضیه چهارم از خود نشان میاضطراب کرونا 
 یتقو، یعشق خدائ، خانواده یتحما هاینشان داد که مؤلفه

توانایی تبیین  یگراند یافقت از سومو و یزگاریو پره
بـه این معنی که با افزایش  دارند. اضطراب کرونا
 کاهش آموزانمیزان اضطراب کرونا در دانش، خودارزشمندی

 Neff and Costiganهای پژوهشی با یافتهاین یافته یابـد. مـی

(2014) ،Yang  (2016)وهمکاران  ،Mülazım and 

Eldeleklioğlu  (2016) و Sabaitytė and Diržytė  (2019) 
 امیدوارینتایج آزمون فرضیه بعد نشان داد که همسو اسـت. 

 در آموزان تأثیر معناداری دارد.بر اضطراب کرونا در دانش
ی یکی از عوامـل مهمامید توان گفت که تبیین این یافته می

. اردد آموزاندانشکیفیت زندگی اسـت کـه تـأثیر زیادی بر 
احساس یاس و ناامیدی در باعث ایجاد کرونا  اضطراب

را کاهش  هاآن یمندتیرضاشود و سطح می آموزاندانش
هایی جهت افزایش بنابراین فراهم نمودن فرصت، دهدمی

در زندگی  بینیخوشتواند در ارتقا سطح امیدواری می
آموزان مفید باشد. نتایج آزمون فرضیه ششم بیانگر آن دانش

 و یافتدر ییتوانا، گوش دادنبین فردی  هایتمهاربود که 
طفی و کنترل عا، ارتباط یندنسبت به فرآ ینشب، یامارسال پ

ا دارند. ر اضطراب کروناارتباط توأم با قاطعیت توانایی تبیین 
را برای فهم دلسوزانه آموزان دانش، بین فردی هایمهارت
، یهای نیازهای هیجاندر زمینه خوداز نیازهای ، بیشتر
فـردی و تمـایالت دیگـران و و نیازهای بـین شناختیروان

می صـمی، و اعتمـاد احترامقابل، فراخـوانی رفتارهـای صادقانه
ازد. سو میزان بیشتر آماده می سرعتبه، و غیـره بـا دیگـران

 پذیریلیتمسئو کهنتایج آزمون فرضیه هفتم نیز بیانگر آن بود 
دارد. این  داریمعنیآموزان تأثیر بر اضطراب کرونا در دانش

 (2015)و همکاران  Hoهای با پژوهش راستاهمنتیجه 
در تبیین این نتیجه باید  .است 2019)وهمکاران )  Chaungو

آموزان است که دانش مفهومی، پذیریمسئولیتگفت که 
خود با آن ارتباط دارند  یو اجتماع یفرد یهمواره در زندگ

قادر  دیگرانل مسئولیت و ارتباط مؤثر با با قبو آموزاندانش
سرزنده و ، خالق، یشمنداند ییهاانسانخواهند بود تا به 

حل  و ییدر شناسا آموزاندانش گونهاینشوند.  یلبانشاط تبد
 یوسکنند و دلسرد و مأتالش می زندگی مشکالت موجود

جهت پیشنهادهای کاربردی در راستای نتایج شوند. نمی
رک جهت د وپرورشآموزششود مسئوالن هاد میپیشن، تحقیق

طراب و اض گرامثبت شناسیروانبیشتر و آگاهی از تمام ابعاد 
، آموزشی از قبیل کارگاه یهادورهان آموزدانشکرونا برای 

 های مرتبط وسخنرانی، جلسات علمی، تئاتر، فیلم، نمایش
غیره برگزار کنند. جهت پیشنهادهای پژوهشی باید گفت 

 و ابعاد پیشینه اندکی در زمینه اضطراب کرونا کهیینجاازآ
گردد محققان وجود دارد پیشنهاد می گرامثبت شناسیروان

همبستگی متغیرهای مرتبط با آن و اثرات دیگر موضوعات را 
 های آماریبر این دو را در اولویت تحقیق قرار داده و با شیوه

تحلیل قرار و  موردپژوهشآمیخته  صورتبهمتنوع و حتی 
 نتایج سایر دیمؤهای این تحقیق برخی یافته هرچنددهند. 

وده ب روروبهها ولی محقق با برخی محدودیت، تحقیقات است
ان در پاسخگویی به آموزدانش یتوجهکمهمچون ، است

ها و همچنین محدود نمودن جامعه به سؤاالت پرسشنامه
 .شهر مشهدان متوسطه دوم آموزدانش

 فعتعارض منا

 تعارض منافع ندارم.

 منابع

 یافکارسنج یبررس(. 1399) .س، یسیو و .ف، ییوفا، .ک، یعبد
 نیدوم، کرونا در شهرستان کرمانشاه یماریو اضطراب ب
، بهداشت روان، در حوزه خانواده هایافتهکنگره تازه 

 .تهران، و آموزش یریشگیپ، اختالالت
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 یابیاعتبار(. 1398) .ح، زادهلهو عبدا .ز، پوریعل، .ا، یقدم، .ا، پوریعل
در نمونه ( CDASکرونا ) یماریاضطراب ب اسیمق یمقدمات

 .175-163(، 32)8، سالمت شناسیروان. یرانیا
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