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Abstract 

The spread of Corona disease and Corona anxiety has affected 

students' academic and educational lives by closing schools and 

rapidly changing teaching methods. The aim of this study was to 

investigate the relationship between Corona anxiety and students' 

academic well-being with respect to the mediating role of academic 

hope. The method of the present study was correlational method. The 

statistical population of the study was first and second high school 

students in Urmia. The research sample consisted of 400 people who 

were selected by the available sampling method. Research tools 

included method anxiety, academic well-being and academic hope, 

which were prepared online for students. SPSS and LISREL software 

were used for data analysis. The results showed that Corona anxiety 

affects students 'academic hope and academic well-being and 

academic hope has a mediating role between Corona anxiety and 

students' academic well-being. Based on the results, it is necessary 

for schools and the education system to take the necessary tools and 

counseling to improve coronary anxiety, academic well-being and 

students' academic hope after the end of Covid 19 disease and the 

reopening of schools. 
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 چکیده
 یزندگ بر، یشآموز وهیش عیسر رییتغ و مدارس یلیتعط با کرونا اضطراب و کرونا یماریب گسترش

 رابطه یبررس حاضر پژوهش از هدف. است بوده تأثیرگذار آموزاندانش یآموزش و یلیتحص
. بود یلیصتح دیام یگریانجیم نقش به توجه با آموزاندانش یلیتحص یستیبهز با کرونا اضطراب

 آموزاندانش هیکل پژوهش یآمار جامعه. است یهمبستگ نوع از و یفیتوص حاضر پژوهش روش
 است نفر 400 شامل پژوهش نمونه، (نفر 20000 حدوداً) است هیاروم شهر متوسطه دوم و اول ورهد

 سه از هاداده یآورجمع جهت. اندشده انتخاب یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه روش با که
 به دیام اسیمق، (1398، همکاران و پور یعل( )CDAS) روسیو کرونا اضطراب اسیمق، پرسشنامه

 و ننیتریپ یلیتحص یستیبهز استاندارد پرسشنامه و، (1395، یکمر و ییخرما( )AHS) لیتحص
 یهاداده. گرفت قرار آموزاندانش اریاخت در نیآنال صورتبه که شد استفاده( 2014) همکاران

 قرار لیلوتحتجزیه مورد زرلیل افزارنرم از استفاده با و ریمس لیتحل آزمون وسیلهبه شدهیآورجمع
 یلیتحص دیام با کرونا اضطراب نیب داد نشان( P < 01/0) سطح در آمده دست به یهاافتهی. گرفتند

 نقش یلیتحص دیام و دارد وجود یمعنادار و یمنف رابطه آموزاندانش یلیتحص یستیبهز و
 شیافزا هدرنتیج. کندیم فایا آموزاندانش یلیتحص یستیبهز و کرونا اضطراب نیب را یگریانجیم

 اهشک به منجر یلیتحص دیام کاهش نیا و شودیم همراه لیتحص به دیام کاهش با کرونا اضطراب
 ورحض زمان در یآموزش نظام و مدارس تا است ازین، اساس نیا بر. گرددیم آموزاندانش یستیبهز

، اکرون اضطراب بهبود یبرا را الزم یهامشاوره و اقدامات، هاآموزش، ازآنپس و کرونا یماریب
 .دهند انجام آموزاندانش یلیتحص دیام و یلیتحص یستیبهز

 :های کلیدیواژه
 متوسطه آموزاندانش، یلیتحص یستیبهز، یلیتحص دیام، کرونا اضطراب
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 مقدمه

بر پیشرفت تحصیلی همواره از اهداف  مؤثرشناسایی عوامل 
ی  1پژوهشگران حیطه تربیتی بوده است. بهزیستی تحصیل

مواردی است که مستقیماً بر پیشرفت و موفقیت در  ازجمله
حالت ذهنی  بهامثبهاست. بهزیستی تحصیلی  تأثیرگذارتحصیل 

 ،که دربردارنده انرژی یا شور استمثبت و رضایت بخشی 
احساس تعهد و شیفتگی است. بهزیستی تحصیلی اهمیت 

آموزان دارد؛ های مختلف زندگی دانشچشمگیری در حوزه
و اجتماعی و افزایش  شناختیروانکه با کاهش مشکالت 

 اشتیاق تحصیلی و، های مثبت مانند خودکارامدیویژگی
آموزان همراه است. های مثبت تحصیلی در دانشهیجان

مدرسه و زندگی تحصیلی نقشی مهم و اساسی در زندگی 
بهزیستی نوجوانان در ارتباط با  روازاین، آموزان دارنددانش

قابل توصیف  هاآنشرایط آموزشی و زندگی آموزشی ، مدرسه
 (.Ryff, 2013؛ Eccles & Roeser, 2009) است

که به  ،ای هیجانی و شناختی استحصیلی سازهبهزیستی ت
آموزان به تحصیل است و حالت ذهنی معنای نگرش کلی دانش

 شوق و، انرژی دربردارندهمثبت و رضایت بخشی است که 
است به زندگی تحصیلی  یبستگدلاحساس تعهد و 

(Widlund, Tuominen & Korhonen, 2018) بهزیستی .
زان آمومنیت و سالمتی دانشاحساس ا شامل میزان، تحصیلی

از اینکه  هاآناحساس  دهندهنشاناز محیط آموزشی است و 
، )مهنا و طالع پسند است، مدارس چه میزان منطقی هستند

ه آموزان بنگرش دانش منزلهبه(. بهزیستی تحصیلی 1395
، کنداین نگرش در چهار بعد معنا پیدا می، استتحصیل 

رش به نگ، نگرش به معلمان ،نگرش کلی به زندگی تحصیلی
ها و همساالن و نگرش به مدرسه و ساختمان محل همکالسی

 ،سویینی -(. طبق نظر تومینینBelfi et al., 2012) یلتحص
( Tuominen-Soini et al., 2012نیمی ویرتا )، سالمال آرو

بهزیستی تحصیلی در چهار بعد مرتبط با مدرسه تعریف 
 عنوانبهاست؛ ارزش مدرسه  شود. بعد اول ارزش مدرسهمی

 قائلآموزان برای مدرسه میزان ارج و احترامی است که دانش
هستند و بر اساس هدف و معنایی که در مدرسه جستجو 

شود. بعد دوم فرسودگی نسبت به مدرسه یمتعریف ، شودیم

                                                                                                                                                                                                                                 
1  - Academic Well  - Being 

خستگی از پاسخگویی به انتظارات و  دهندهنشاناست که 
ی از کفایتبینانه و احساس بیهای مدرسه و نگرش بدخواسته

آموختن است. بعد سوم رضایتمندی تحصیلی است که 
از انتخاب مسیر و  آموزدانشاحساس رضایت  دهندهنشان
یابی به اهداف شخصی است. های تحصیلی برای دستگزینه

درگیری و مشارکت با مدرسه است.  دهندهنشانبعد چهارم نیز 
( معتقدند که Samdal et al., 1999ولد و برونیس )، سمدال

آموزان بهزیستی تحصیلی شامل میزان امنیت و سالمتی دانش
از محیط آموزشی است )نداشتن احساس تنهایی و فرسودگی( 

میزان منطقی  چه ناشمحیط مدرسه کهایناز  هاآنو احساس 
 رسد.به نظر می

یکی از مواردی که منطقی بودن شرایط تحصیل و مدرسه 
بسیاری از ، استبرد داشتن اضطراب می سؤالرا زیر 
( نشان 1399) و همکاران پورمطالعه حسن ازجملهها پژوهش

داد که بین استرس و اضطراب با بهزیستی تحصیلی رابطه 
نیز نشان  (2019)و همکاران  Xiangمعناداری وجود دارد. 

 شناختیرواندادند که میزان استرس و اضطراب بهزیستی 
اضطراب حالتی است که در  کند.بینی میپیشآموزان را دانش

اثر نبود توانایی انسان جهت پاسخ به عوامل متعارض با 
آید که روال طبیعی زندگی او را به خطر تمایالتی به وجود می

اندازد. این اضطراب موجب کاهش عملکرد تحصیلی و می
، کارانو هم پورحسنگردد )آن بهزیستی تحصیلی می تبعبه

1399.) 
هایی که طی یکی دو سال گذشته بر یکی از اضطراب

اضطراب و نگرانی ناشی از ، شدهلیتحمآموزان جامعه و دانش
گیری درگیر شدن با بیماری کرونا است. گسترش و همه

های مختلف زندگی اثرات متفاوتی بر حوزه 19 کوویدبیماری 
گیر سبب تجربه اضطراب مرتبط داشته است. این بیماری همه

 2019ا کرونا در افراد مختلف شده است. این بیماری در سال ب
 در این کشور و سپس سرعتبهابتدا در چین شناسایی شد و 

سایر کشورهای جهان گسترش یافت. این بیماری باعث 
مانند دشواری در  یعالئمشود و عفونت دستگاه تنفسی می

 World Healthدهد )تب باال را نشان می، تنفسی

Organization, 2020 تهدیدی برای امنیت  تنهانه(. این بیماری
های روانی و بلکه بر جنبه، و سالمت جسمانی انسان است
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 ,.Estevese et alبوده ) تأثیرگذارها نیز اجتماعی زندگی انسان

(؛ چنانکه این بیماری و پیامدهای آن سبب بروز 2021
د ماننروانی و رفتاری مختلفی در افراد ، مشکالت اجتماعی

ترس و هراس از ، پرخاشگری، خشم، زنیانگ، اضطراب
 ,Dong & Boueyشد )و انزوای اجتماعی در افراد ، بیماری

2020; Zhou, 2020; Shigemura, Ursano et al., 2020). 
های مختلف تهدید و خطری که این بیماری در حوزه

با  گیری اضطراب مرتبطسبب شکل، زندگی افراد داشته است
 ;Li et al., 2020; Mahir et al., 2020است )ا گشته کرون

Cuneyt et al., 2020.)  مشخص است که اضطراب احساس
یتی به موقع ازحدبیشواکنش  عنوانبه ناآرامی و نگرانی است و

شود. شود در نظر گرفته میذهنی تهدیدآمیز تلقی می ازنظرکه 
 امی استاحساس نگرانی و ناآر، بر این اساس اضطراب کرونا

د دهکه در پاسخ به موقعیت و بیماری کرونا در افراد رخ می
روانی و اجتماعی همراه ، های احتمالی جسمانیکه با واکنش

 ,.Ustun, 2020; Cuneyt et al., 2020; Lei et alاست )

2020; Cénat et al., 2020) با  19 کووید. افزایش بیماری
فردی و ، ختیشناروانهای مختلف کاهش سالمتی حوزه

 & Dongو بهزیستی افراد همراه بوده است )، اجتماعی

Bouey, 2020; Zhou, 2020; Shigemura et al., 2020) .
 شناختیروانبهزیستی ، که قبالً نیز اشاره شد طورهمان

ی هاجنبههای زندگی سالم شامل مفهومی است که جنبه
یبرمر ها را دجسمی و دیگر حیطه، اقتصادی، شناختیروان

 (.Renshaw et al., 2015) ردیگ

امید تحصیلی از متغیرهایی است که هم ، از سوی دیگر
دهد یر قرار میتأثآموزان را تحت بهزیستی تحصیلی دانش

(Bryce et al., 2020; Aydin et al.؛ قدم پور و همکاران ،
 یرگهمه هایبیمارییر اضطراب ناشی از تأث( و هم تحت 1397

( و کرونا قرار دارد. ترس و 2006et al. Loh ,) 1مانند سارس
به همراه  19 کوویدگیر مانند همه هایبیماریاضطرابی که 

داشته است سبب کاهش امید و معنا در افراد شده است 
(Karatas & Tagay, 2021 اضطراب ناشی از شیوع بیماری .)

آموزان کرونا سبب کاهش امید و اطمینان دانشجویان و دانش
 ,.Byrnes et alشان شده است )آینده تحصیلی و شغلیبه 

 هایمؤلفهامید شامل  Snyder (1996)(. در رویکرد 2020

                                                                                                                                                                                                                                 
1 SARS: severe acute respiratory syndrome 

امید ، بر اساس این رویکرد، مسیرها و عاملیت است، اهداف
مسیرها و عاملیت تحصیلی هستند. ، تحصیلی شامل اهداف

آموزان در طی اهدافی هستند که دانش، تحصیلی اهداف
 ،دست یابند هاآنکنند به تحصیلی خود تالش میزندگی 

یابی به اهداف های دستشی دهندهنشانمسیرهای تحصیلی 
اعتقاد و باور  دهندهنشانتحصیلی است؛ و عاملیت اخالقی 

اما ؛ به این اهداف تحصیلی است یابیدستان در آموزدانش
و همکاران  Ustun (2020) ،Ho شواهد پژوهشی همانند

(2020 ،)Harries ( 2020و همکاران،)Wang (2020)  نشان
فعالیت و مشارکت  19 کوویددهد که در طی دوران می

های آموزشی کاهش یافته آموزان در فعالیتدانشجویان و دانش
زمان کمتری را نسبت به قبل از دوران کرونا به  هاآناست و 
اند و امید کمتری های آموزشی و مدرسه اختصاص دادهفعالیت

اعث شان دارند. همین مسئله بنسبت به آینده شغلی و تحصیلی
 شود.می هاآنکاهش بهزیستی تحصیلی 

یی همانند قدم پور و همکاران هاپژوهش، در همین راستا
در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین امید ، (1397)

تحصیلی و بهزیستی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود 
( نیز در پژوهش خود 1399) و همکاران زینعلی دارد. همچنین

دریافتند که با باال رفتن سرمایه تحولی و امید به تحصیل 
ی رود. به عبارتآموزان نیز باال میبهزیستی تحصیلی دانش

ها ای در مواجه با تنشامیدوار بودن یکی از راهبردهای مقابله
در زندگی  آموزان امیدواردانش کهینحوبه، ها استو اضطراب

های بیشتری برای دنبال کردن اهداف خود و گذرگاه هاعامل
انگیزه خود را ، کنندیمبا موانع برخورد  کهیهنگامدارند و 

انی اما زم، کنندهای جانشین استفاده میحفظ کرده و از گذرگاه
های عامل و گذرگاه کهاینآموزان ناامید باشند به دلیل که دانش

انگیزه خود را از دست داده ، برخورد با موانعکمتری دارند در 
ی بهزیستی تحصیل درنتیجهشوند های منفی میو دچار هیجان

 یابد.کاهش می هاآندر 
اثرات و پیامدهای ، بیان شد آنچهبر اساس  درمجموع

ررسی سبب شده است تا نیاز ب، مختلفی که بیماری کرونا داشته
 Gao et al., 2020; Hoباشد )پیامدهای این بیماری ضروری 

et al., 2020, Ustun, 2020; Wang et al., 2020.)  همچنین
بیشتر مطالعاتی که در این حوزه صورت گرفته است بر روی 



 

 

    169 ص    ... یستیبهز و کرونا اضطراب رابطه | همکاران و سهرابی

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

ای به بررسی اند و کمتر مطالعهدانشجویان تمرکز داشته
آموزان پرداخته است. با توجه به اهمیت و نقش دانش
و مشکالتی که مدارس  ئلمساای؛ آموزان در هر جامعهدانش

خواهند بود؛  روروبهآموزان با بازگشایی مدارس با آن و دانش
های آموزشی از این اهمیت و ضرورت شناخت مدارس و نظام

راین بناب؛ این پژوهش ضرورت اجرایی پیدا کرده است، مسائل
اصلی پژوهش حاضر این  سؤال، با توجه به آنچه گفته شد

در رابطه بین اضطراب کرونا و  یلیتحص دیاماست که آیا 
 بهزیستی تحصیلی نقش میانجی دارد؟

 روش

بر اساس نحوه هدف کاربردی و  ازنظرپژوهش حاضر 
از نوع همبستگی  روش پژوهش توصیفی، هاگردآوری داده

آموزان دوره اول است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش
 1400-1399و دوم متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی 

شهرستان  وپرورشآموزشبودند که بر اساس آمار رسمی 
نفر از  400باشند. نمونه پژوهش نفر می 20000ارومیه حدوداً 

آموزان است که بر اساس جدول مورگان و به شیوه دانش
به این صورت ، ای انتخاب مرحلهای چندگیری خوشهنمونه

 2رومیه ناحیه شهر ا وپرورشآموزشکه ابتدا از بین دو ناحیه 
منطقه است که از هر منطقه  3انتخاب شد. این ناحیه دارای 

ان زآمودانشتصادفی انتخاب و از بین  صورتبهیک مدرسه 
نفر گزینش شد و با  400تصادفی  صورتبهاین مدارس 

آموزان ها برای دانشهماهنگی مدیران مدارس لینک پرسشنامه
، از سه پرسشنامهها آوری دادهارسال گردید. جهت جمع

مقیاس امید به ، (CDASمقیاس اضطراب کرونا ویروس )
( و پرسشنامه استاندارد بهزیستی تحصیلی AHSتحصیل )
Petrinen ( استفاده شده است.2014و همکاران ) 

مقیاس در  ین( ا1CDAS) یروسومقیاس اضطراب کرونا 
تدوین  1398 آلدرس  و همکاران توسط علی پور 1398سال 

 مؤلفه 2گویه و  18ت نسخه نهایی این ابزار دارای شده اس
 18تا  10های روانی و گویه عالئم 9تا  1های است. گویه

ای درجه 4سنجند. این ابزار در طیف جسمانی را می عالئم
، 2بیشتر اوقات = ، 1گاهی اوقات = ، 0لیکرت )هرگز = 

                                                                                                                                                                                                                                 
1 Corona Disease Anxiety Scale 

2 Academic Hope Scale 

ن یبنابراین بیشترین و کمتر؛ شودگذاری می( نمره3همیشه = 
 54تا  0کند بین ای که فرد در این پرسشنامه کسب مینمره

سطح باالتری از اضطراب و  دهندهنشاناست. نمرات باالتر 
اری تری از اضطراب بیمسطح پایین دهندهنشانتر نمرات پایین

کرونا ویروس است. پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای 
و  861/0رای عامل دوم و ب 879/0کرونباخ برای عامل اول 

 (.1398و همکاران،  پوربود )علی 919/0برای کل پرسشنامه 
 1395این مقیاس در سال (: AHS2) یلتحصمقیاس امید به 

توسط خرمایی و کمری در ایران طراحی شده است این 
های امید و چهار زیر مقیاس به نام سؤال 27پرسشنامه دارای 
ه امید ب، زندگی هایهارتمامید به کسب ، هابه کسب فرصت

 . در پژوهش انجاماستسودمندی و امید به کسب شایستگی 
نتایج تحلیل عاملی ، (1395شده توسط خرمایی و کمری )

اصلی همراه با چرخش واریماکس  هایمؤلفهاکتشافی به روش 
امید به تحصیل بود که به ترتیب  مؤلفه 4دهنده وجود نشان

، زندگی هایمهارتبه کسب امید ، هاامید به کسب فرصت
گذاری امید به سودمندی مدرسه و امید به کسب شایستگی نام

ای لیکرت است درجه 5شدند. این پرسشنامه دارای مقیاس 
 مخالفم و کامالً، نه موافقم و نه مخالفم، موافقم، )کامالً موافقم

امید تحصیلی  دهندهنشانمخالفم( و نمره باالتر در مقیاس 
-21-13-11-10-9-6 سؤاالت. در این پرسشنامه باالتر است

 مؤلفهشوند. چهار گذاری میمعکوس نمره صورتبه 24-27
درصد واریانس کل نمونه را تبیین کردند.  58امید به تحصیل 

سنجش پایایی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ  منظوربه
ید به مقیاس ام استفاده شد. ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده

زندگی  هایمهارتامید به کسب ، 90/0ها فرصت کسب
 76/0امید به کسب شایستگی ، 80/0امید به سودمندی ، 90/0

 94/0و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس امید به تحصیل نیز 
 به دست آمد.

: این مقیاس توسط 3پرسشنامه استاندارد بهزیستی تحصیلی
پرسشنامه تدوین شد. این  2014پیترینن و همکاران در سال 

 بوده و با یک یامؤلفهتک ، است یبعدتکدارای یازده ماده و 
قم( مواف کامالًمخالفم تا  کامالً)از  ایدرجهپنجمقیاس لیکرت 

یاس مق سنجد. نمره باالتر در اینبهزیستی تحصیلی را می

3 Academic Welfare Questionnaire 
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مهنا و آموزان است )بهزیستی تحصیلی باالتر دانش دهندهنشان
 (1395پژوهش مهنا و طالع پسند )(. در 1395، طالع پسند

دست آمده  70/0پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 
 است.

، ی آمار توصیفیهاروشاز  هاداده وتحلیلتجزیهبرای 
های افزارنرم( با SEMاستنباطی و مدل معادالت ساختاری )

Spss23  وLisrel 8.8.1 .استفاده شده است 

 هایافته

درصد  8/14دهد ختی نشان میهای جمعیت شنایافته
 15درصد  5/29، سال 14درصد  5/23، سال 13پاسخگویان 

درصد  8/2 سال و 17درصد  0/7، سال 16درصد  3/20، سال
درصد از  43سال بودند.  18درصد باالتر از  3/2سال و  18

درصد از پاسخگویان دختر بودند.  57پاسخگویان پسر و 
 0/41، درصد هشتم 8/22، درصد از پاسخگویان هفتم 5/21

درصد  4درصد یازدهم و  4، درصد دهم 8/6، درصد نهم
دوازدهم بودند. میانگین اضطراب کرونا در بین پاسخگویان 

و میانگین  97/91میانگین امید تحصیلی ، 60/14برابر با 
 بود. 60/14بهزیستی تحصیلی 

با استفاده از آزمون  هادادهبررسی توزیع نرمال 
دهند متغیرهای اضطراب یممیرنوف نشان اس-کلموگروف

 یلیتحص یستیبهز( P=  200/0، 057/0کرونا )مقدار آزمون 
)مقدار  امید تحصیلی( و P=  200/0، 051/0)مقدار آزمون 

آموزان دارای توزیع ( در بین دانشP=  200/0، 054/0آزمون 
 نرمال هستند.

 .1جدول 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
 1 2 3 

   1 طراب کرونااض

  1 -35/0** امید تحصیلی

 1 41/0** -34/0** بهزیستی تحصیلی

 05/0در سطح  داریمعنی *
 01/0معناداری در سطح  **

ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول شماره 
ضریب همبستگی ، ارائه شده است. بر اساس نتایج جدول 1

رابر با ب یلیصتح یستیبهزکرونا و  پیرسون بین اضطراب
دهد بین دو متغیر رابطه منفی معنادار است که نشان می -34/0

امید کرونا و  وجود دارد؛ ضریب همبستگی بین اضطراب
دهد رابطه بین دو که نشان می، است -35/0برابر با  تحصیلی

متغیر منفی معنادار است. همچنین ضریب همبستگی امید 
که  است 41/0ر با تحصیلی و بهزیستی تحصیلی نیز براب

 رابطه مثبت معنادار بین دو متغیر است. دهندهنشان

 .2جدول 

 ضرایب استاندارد مسیرهای مدل پژوهش

 ضریب تعیین t مقدار مقدار استاندارد 

 -44/4 -23/0 بهزیستی تحصیلی اضطراب کرونا
21/0 

 23/4 24/0 بهزیستی تحصیلی امید تحصیلی

 14/0 -26/5 -41/0 یامید تحصیل اضطراب کرونا

ضرایب تعیین ، 2بر اساس مدل پژوهش در جدول 
 ،مسیرهای مدل ارائه شده است. بر اساس ضرایب مسیر مدل

است که منفی و معنادار است؛  -23/0کرونا  ضریب اضطراب
رابطه بین اضطراب کرونا با امید تحصیلی با ضریب استاندارد 

اساس مدل این دو است که مثبت و معنادار است؛ بر  24/0
 یلیتحص یستیبهزدرصد از تغییرات  21به تبیین  قادر ریمتغ

د کرونا با ضریب استاندار آموزان هستند. اضطرابدر بین دانش

رابطه منفی و معناداری با امید تحصیلی دارد و قادر به  -41/0
ایج است. بر اساس نت امید تحصیلیدرصد از تغییرات  14تبیین 

 اضطراب، های مسیر ارائه شدهر و مدلجدول ضرایب مسی
 بهزیستی تحصیلیمستقیم سبب کاهش  طوربهکرونا 

امید غیرمستقیم با کاهش  طوربهگردد و آموزان میدانش
دهد.یآموزان را کاهش مدانش بهزیستی تحصیلینیز  تحصیلی
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 .1شکل 

 یامید تحصیلی و بهزیستی تحصیل، ضرایب استاندارد بین اضطراب کرونا
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 .2شکل 

 یلیامید تحصیلی و بهزیستی تحص، ضرایب استاندارد اضطراب کرونا tمقدار 

 
مطلوب  دهندهنشانهای برازش مدل شاخص، در ادامه

 (.3باشند )جدول بودن مدل می

 .3جدول 

 های برازش مدل پژوهششاخص
 مدل اولیه اختصار نام شاخص

 001/0  سطح تحت پوشش کای اسکور

 GFI 77/0 شاخص نیکویی برازش

 AGFI 74/0 شدهاصالحشاخص نیکویی برازش 

 مدل اولیه اختصار نام شاخص

 NFI 93/0 شاخص برازش هنجار شده

 PNFI 88/0 شاخص برازش مقتصد هنجار شده

 RMSEA 056/0 برآوردریشه میانگین مربعات خطای 

به  با توجه اند.ارائه شده 3در جدول  های برازششاخص
برازندگی مدل مربوط به  یهاشاخصکه  فوقنتایج جدول 

ه توان نتیجمی، دهدصه نشان میالخ طوربهفرضیه پژوهش را 
ها در سطح مطلوبی قرار داشته و مدل گرفت که اکثر شاخص
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شده از برازش شاهدههای ممحاسبه شده بر اساس داده
است. در پژوهش حاضر مقدار مجذور  ی برخوردارقبولقابل

دار بود. مقدار جذر میانگین امعن (001/0)برابر با کای 
 056/0مدل نیز برابر با ( RMSEA) مجذورات خطای تقریب

 . همچنین مقداراستبود که بیانگر برازش الگوی ارائه شده 
 77/0هش حاضر برابر در پژو( GFI) شاخص نیکویی برازش

بود که این شاخص نیز بیانگر برازش مدل نهایی پژوهش 
( AGFI) شدهلیتعداست. در مورد شاخص نیکویی برازش 

ا بونت ی-شاخص بنتلر بود.  74/0نیز مشخص شد که برابر با 
 بود. قبولقابل 93/0با  نیز( NFI) شاخص نرم شده برازندگی

ر برازش یا تناسب مدل ها نشانگبرازش این شاخص درمجموع
 است.ها پژوهش با داده

 گیریبحث و نتیجه

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب کرونا و بهزیستی 
نتایج د. بو امید تحصیلیمیانجیگری  آموزان باتحصیلی دانش

 امید تحصیلینشان داد که اضطراب کرونا با کاهش 
ا نیز ب یامید تحصیلآموزان همراه بود و همچنین کاهش دانش

امید آموزان همراه است و دانش بهزیستی تحصیلیکاهش 
نقش میانجیگری بین اضطراب کرونا و بهزیستی  تحصیلی

 تحصیلی را داشته است.
پور و همکاران های به دست آمده با مطالعات قدمیافته

(1397) ،Harries et al, (2020), Bryce et al, (2020) Bao, 

(2020), Rea, Lilly & Rohit, (2021), Byrnes & et al, 

( در پژوهش 1397پور و همکاران )همسو است. قدم  (2020)
دهند امید تحصیلی بر بهزیستی تحصیلی خود نشان می

نیز در   (2020)و همکاران  Harriesآموزان مؤثر است و دانش
های آموزش آنالین در دوره پژوهش خود دریافتند شیوه

سترس و اضطراب در بین سبب افزایش ا، 19 کووید
دانشجویان شده است و آنان این شیوه آموزشی را برای 

دانند شان نامناسب مییابی به اهداف شغلی و تحصیلیدست
و   Bryceهستند.  روروبهو با کاهش امید تحصیلی و شغلی 

دهند که امید نیز در پژوهش خود نشان می (2020) همکاران
بخشد. زیستی آنان را بهبود مینوجوانان عملکرد تحصیلی و به

دانشجویان چینی در زمان  Bao  (2020)بر اساس پژوهش 

کرونا نیز با مشکالتی همانند از دست دادن اهداف شغلی و 
 شان کاهش پیدارو هستند و امید تحصیلیتحصیلی روبه

آموزان در نشان دادند دانش (2021) و همکاران   Reaکند. می
های یی خود در شناخت تخصصزمان کرونا از توانا

 به یک پزشک شدنلیتبدخود در  نفساعتمادبهو  موردعالقه
 (2020) و همکاران  Byrnesبا صالحیت ابراز نگرانی کردند. 

دهند شیوع بیماری کرونا سبب کاهش نیز نشان می
دانشجویان پزشکی و کاهش اطمینان به آینده  نفساعتمادبه

 شان شده است.شغلی و تحصیلی

اضطراب کرونا و ، توان گفتها میدر تبیین این یافته
 ،سبب شده است تا اهداف تحصیلی، های ناشی از آنپیامد

آموزان در محیط آموزشی تحت تأثیر مسیرها و عاملیت دانش
گیری ابهام و عدم قرار گیرد. اضطراب کرونا باعث شکل

آموزان در مورد آینده تحصیلی شده است اطمینان دانش
های تحصیلی و که زمان کمتری را صرف فعالیت ایگونهبه

 ،این ابهام ناشی از اضطراب کرونا درنتیجه، درس خواندن کنند
های درسی و عدم تالش برای پرداختن کمتر به فعالیت

موفقیت را ایجاد کرده و نهایتاً امیدواری تحصیلی را در 
طراب و تجربه اض 19 کوویدآموزان پائین آورده است. دانش

آموزان اهداف آموزشی و ناشی از آن سبب شده است تا دانش
، املیتکه با کاهش ع، مسیرهای دستیابی به آن را دشوار ببینند

های آموزشی آموزان در فعالیتمشارکت و درگیری دانش
را پائین آورده است و  امید تحصیلی درنتیجههمراه است و 

را با  هانآصیلی بهزیستی تح، این کاهش امیدواری به تحصیل
اضطراب کرونا مانند تمام کاهش روبرو کرده است. 

آموزان را به مخاطره دانشمت روان السهای دیگر اضطراب
ی هاقدرت تحمل دشواریمنجر به کاهش  اندازد ومی

در  شرایط سخت تحصیلباور به کنار آمدن با عدم و  تحصیلی
ش کاه هاآندر را  امید تحصیلی درنتیجهو  شوددوره کرونا می

دهد و همین مسئله یعنی نداشتن امید به موفقیت در امور می
 را کاهش داده است. هاآنبهزیستی تحصیلی ، تحصیلی

گیری و پیامدهای این همه، سرعت انتقال این بیماری
ی بوده است و سبب تعطیل تأثیرگذاربیماری بر حوزه آموزش 

شروع آموزان از مدرسه و دور شدن دانش، مدارس
 ,Kickbusch & Leung) شده استهای مجازی آموزش
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نی که تجربه چندا یآموزشدر سیستم  هاآن(. قرار گرفتن 2020
و عدم اطمینان از روند آموزش در این سیستم ، نداشتنددر آن 
 Ustun, 2020; Wangشود )ساز اضطراب یادگیری میزمینه

et al., 2020) ، اضطراب آموزانی که دانشدر این شرایط
زای های اضطرابدر این موقعیت، کرونای باالیی نیز دارند

 ایراهبرد مقابلهآموزشی و تحصیلی ناشی از شرایط کرونا از 
کمتر  هانآموفقیت  بالطبعکنند و تری نیز استفاده میضعیف

یابد و کاهش می هاآنامید تحصیلی در  درنتیجه، خواهد شد
ود امید داشتن خ درواقع بهزیستی تحصیلی کمتر خواهد شد.

یونحبه، ها استای مؤثر در مواجهه با تنشیک راهبرد مقابله
های ها و گذرگاهآموزان امیدوار در زندگی عاملدانش که

با  کهیهنگامبیشتری برای دنبال کردن اهداف خود دارند و 
انگیزه خود را حفظ کرده و از ، کنندموانع برخورد می

ه آموزان ناامید باما دانش، کننداستفاده میهای جانشین گذرگاه
های کمتری دارند در برخورد با عامل و گذرگاه کهایندلیل 
های منفی انگیزه خود را از دست داده و دچار هیجان، موانع

آموزان دارای اضطراب کرونای شوند. به عبارتی دانشمی
ی دکه امیدواری تحصیلی بیشتری دارند از انگیزش زیا، پائین

برای پیشرفت برخوردار هستند و شرایط و اضطراب کرونا را 
 عوامل درنتیجه، است حلقابلگیرند که چالشی در نظر می

 د.افتبه مخاطره نمی هاآنساز بهزیستی تحصیلی در زمینه
ا ب سرعتبهآموزان مجبور بودند تا دانشدر شرایط کرونا 

ن های آنالیسهای حضوری با کالو فعالیت هاکالستغییر از 
، ((Rea et al., 2021و غیرحضوری سازگار شوند 

، به علت اضطراب، آموزانی که اضطراب کرونا دارنددانش
به همین دلیل ، با این شرایط سازگار نخواهند شد یسادگبه

 یابد و این کاهشبه موفقیت تحصیلی هم کاهش می هاآنامید 
ت. به هش داده اسرا کا هاآن بهزیستی تحصیلی، امید تحصیلی

و اضطراب ناشی از آن با تغییر سریع نظام  19 کوویدعبارتی 
آموزان با تجربه دشواری آموزشی سبب شده است تا دانش

یادگیری و آموزش در شیوه جدید آموزشی و فقدان 
عدم ، (Gralinski & Menachery, 2020الزم ) هایمهارت

ست دادن از د، (Ustun, 2020اطمینان از روند آموزش )
تخریب امید و ، (Bao, 2020اهداف شغلی و تحصیلی )

 (Loh et al., 2006; Harries et al., 2020آرزوهای تحصیلی )

منجر به کاهش بهزیستی تحصیلی  درنهایتشوند که  روروبه
 شده است. هاآندر 

امید در حوزه تحصیلی  Snyder  (1996)بر اساس رویکرد 
، داف خود را تعیین کندآموز اهشود تا دانشسبب می

یابی به آن اهداف را بسازد و انگیزه الزم را راهکارهای دست
برای اجرای این اهداف در طول مسیر به دست آورد. این در 

و   Wangهایی همانند حالی است که بر اساس پژوهش
بیماری کرونا و اضطراب ناشی از آن ، (2020) همکاران 

به اهداف  یابیحصیلی و دستای بر پیشرفت تبالقوه تأثرات
آموزان داشته است؛ که منجر به پایین تحصیلی در بین دانش

را  هاآنشود و بهزیستی تحصیلی می امید تحصیلیآمدن 
 دهد.کاهش می

ان باعث آموزدانشهمچنین داشتن اضطراب کرونا در 
با مدرسه و آموزش نیز شده است  هاآنکاهش تعامل مناسب 

 اضطراب و افسردگی، وح باالتری از استرسساز سطکه زمینه
 ،است که با کاهش امید به آینده تحصیلی و شغلی هاآندر 

 راکهچ، گرددسبب کاهش بهزیستی آنان در محیط آموزشی می
یابی به اهداف آموزشی از طریق آنان خود را قادر به دست

بینند. اضطراب ناشی از بیماری کرونا های معمول نمیشیوه
یابی به اهداف سبب شده است تا مسیرهای دست همچنین

 ;Harries et al., 2020آموزشی نیز با دشواری همراه باشد )

Gralinski & Menachery, 2020; Ho et al., 2020) درنتیجه 
 یابد.امید تحصیلی کاهش می

مشخص شد که اضطراب باالی کرونا با ، بر اساس نتایج
مراه یستی تحصیلی هکاهش امید تحصیلی و سپس کاهش بهز

ط توس، شودبا توجه به این یافته پیشنهاد می، خواهد بود
آموزانی که دارای دانش، شناسان مدارسمشاورین و روان

اضطراب کرونا هستند شناسایی شده و اقدامات حمایتی و 
ایام که در  شودمیپیشنهاد لحاظ گردد.  هاآندرمانی برای 

و افزایش امیدواری در  مدیریت اضطراب هایمهارتکرونا 
آموزان گنجانده شود و همچنین تمهیداتی برنامه درسی دانش

کاهش  هایتکنیک یریکارگبهها برای جهت آموزش خانواده
اتخاذ شود. همچنین  فرزندانشاناضطراب و افزایش امیدواری 

حیت البرای تقویت ص ییهایگذاراستیس، شودپیشنهاد می
ه برای مداخل، متالمدرسه و س، یتیشناسان تربای روانحرفه
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به پژوهشگران آتی نیز  .تخاذ شودکرونا اهای مؤثر در بحران
آموزان سایر گردد این پژوهش را بر روی دانشپیشنهاد می

 مقاطع نیز اجرا کنند.
هایی همراه بوده است. به دلیل پژوهش حاضر با محدودیت

 صورتبه هاپرسشنامه، های آنو محدودیت 19 کوویدبیماری 
بررسی آمار ، آنالین در اختیار پاسخگویان قرار گفت

پاسخگویان نشان داد بیشتر پاسخگویانی که پرسشنامه را 
کرده بودند از پاسخگویی به آن اجتناب کرده بودند  تیرؤ
که میزان پاسخگویی در بین بازدیدکنندگان در حدود  ایگونهبه

یم نتایج به درصد بود. همچنین این پژوهش در تعم 30
 .استو باالتر دارای محدودیت  ترنییپاآموزان مقاطع دانش

 سپاسگزاری

در پژوهش حاضر و  کنندهشرکتان آموزدانشاز تمامی 
 گردد.یمسازمان آموزش پرورش تقدیر و تشکر 

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارد. گونههیچمطالعه حاضر 

 منابع

ع.  ،منظری توکلی ؛ وز، میمند ینیالدنیز ،ا.، سلطانی ،ع.، پورحسن
بینی بهزیستی تحصیلی براساس استرس پیش (.1399)

مجله شخصیتی دانشجویان.  یهایژگیوتحصیلی و 
 (.10) 120 ،مطالعات ناتوانی

های (. ساخت و بررسی ویژگی1395س. )، کمری و .،ف، خرمایی
دو فصلنامه راهبردهای مقیاس امید به تحصیل.  سنجیروان
 (.8) 5، تی در یادگیریشناخ

مدل (. 1399لیال. )، مقتدر و .،ع، صادقی ،ب.، اکبری ،ش.، زینعلی
امید به تحصیل با ، های تحولییهسرماساختاری رابطه 
پایستگی  یگریانجیمبازداری رفتاری با ، بهزیستی تحصیلی
 مجله. هادانشگاهآموزان داوطلب ورود به تحصیلی در دانش
 (.1) 8، سالمت اجتماعی

(. اعتبار 1398ح. )، زادهعبداله و .،ز، علی پور ،ا.، قدمی ،ا.، علی پور
( در نمونه CDASسنجی مقدماتی اضطراب بیماری کرونا )

 :doi .175-163( 4)8، سالمت شناسیرواننشریه ایران. 

10.30473/hpj.2020.52023.4756 

م. ، شادیدهقان من و .،م، برزگر بفرویی ،ل.، حیدریانی ،ع.، قدم پور
(. بررسی نقش امید تحصیلی و حمایت عاطفی 1397)

بینی بهزیستی تحصیلی دانشجویان علوم در پیش شدهادراک
 ،(3) 10، پژوهش در آموزش علوم پزشکیپزشکی. مجله 

47-57. 
 هایحمایت(. رابطه بین 1395س. )، طالع پسند و .،س، مهنا

قش ن محیطی و خودآگاهی هیجانی با درگیری تحصیلی با
مجله ایرانی آموزش در علوم میانجی بهزیستی تحصیلی. 

 .42-31 ،(4) 16، پزشکی
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