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-رابطه اضطراب ناشی از ویروس کرونا و انگیزش تحصیلی دانش یبررس

 1آموزان دختر مدارس نمونه دولتی دوره متوسطه اول سنندج 

 4، ندا زارعی 3، سارینا فریادی2سید محمد سیدکالن 

 

 چکیده

بررس با هدف  پژوهش  از  یاین  ناشی  اضطراب  دانش  تاثیر  انگیزش تحصیلی  بر  ویروس کرونا 

نمونه دختر  تحصیلی  سنندج    اول  متوسطه  دوره  دولتی  آموزان  سال  اجراء   1399-1400در 

 یبرای گردآور  نفر بود.   118متشکل از  با استفاده از جدول مورگان  آماری پژوهش  نمونه    شد.  

پرسشنامهداده نوع  دو  از  ویروس)استاندارد    ها  کرونا  )CDASاضطراب  پرسشنامه 1398(  و   )

تحصیلی پایای  (1992)درلنوا (AMS)انگیزش  ترتیب  آن  یکه  به    ، باشدمی  88/0و    91/0ها 

داده  شد.  تحلیل  استفاده  و  پیرسون  همبستگی  ضریب  از  استفاده  با  شده  گردآوری  های 

-مولفهوضعیت  که  به گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد  رگرسیون چندگانه به روش گام  

های  متوسط به باال است. همبستگی حاصل از فرضیه  این دو مدرسه،در  انگیزش تحصیلی    یها

ابعاد   از    یهامولفهتحقیق نیز نشان داد بین    آموزان انگیزش تحصیلی دانشبا    اضطراب ناشی 

منفیرابطه معنادار  ی  در  یو  دارد.  فراهم  وجود  با  و    یسازنتیجه،  ای  مشاوره  مداخالت 

افزایش و  توان شاهد  می در مدارس،     COVID-19روانشناسی جهت کاهش اضطراب ناشی از  

 . گردید آموزانانگیزش تحصیلی در دانشروزافزون  بهبود

 .آموزان)کرونا ویروس(، انگیزش تحصیلی، دانش  COVID-19اضطراب  :کلیدی گانواژ
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 مقدمه

هرای بهداشرتی، سیاسری، شزندگی روزمره را تغییرر داده و چرال  COVID-19گیری  همه

اقتصادی، اجتماعی وآموزشی را بر جامعه انسانی تحمیل کرده است. حصرر خرانگی و تعطیلری 

 1)ریمرز و شرالیخرتأثیر گذاشته اسرتهای آموزشی در سراسر جهان  موقت مدارس بر سیستم

جملره اقرداماتی کره   (. از2020و همکراران،    3؛ زاکرولتی2020،  2؛ گروه بانرک جهرانی  2020،

حربس بیشرتر های ملی در سراسر جهان برای مهار شیوع ویرروس کرونرا اتخراذ کردنرد، دولت

منجرر بره تعلیرق   باشرد وخانگی است که یکی از شدیدترین موارد اقدامات محدود کننده مری

 (2020)زاکولتی و همکراران،  های آموزش حضوری و تعطیلی موقت مدارس شده اسرتفعالیت

به نظر می رسد اقدامات اکثر کشورها نظیر حبس خانگی ،  باعرث بری انگیزگری و حتری افرت 

و زاکرولتی و  2018، 4تحصیلی در بیشرتر دانرش آمروزان شرده اسرت)برنیزر، رودفرر و توسرت

 (.2020،   5اولیور، کامچو، موریس و فرانکو-؛ پاسیون، دیاس 0202همکاران، 

های مجازی و یادگیری از راه دور فشار های آموزشی به کالستغییر سیستمبا وجود این،  

و همکراران،  6زاگالز-)کاچون ها کرده استآموزان و والدین آنسنگینی را متوجه معلمان، دانش

،  2020های سازمان ملل در آگوست طبق خالصه سیاست (.2020، 7؛ هیرائوکا و تومودا2020

 COVID-19کشور از تمام قاره ها تحت ترأثیر    190میلیارد دانشجو در بیش از    1.6نزدیک به  

ی مبهم و آموزش و آیندهفرآیند  تغییر سریع در  بنابرین،    (.2020،  8)سازمان ملل  اندهقرار گرفت

ممکن است مانع بزرگی بر سر راه حفظ و بهبود انگیزه تحصریلی دانرش آمروزان   آن  مشخصان

 ها به دنبال داشته باشد.های قابل توجهی را برای آنباشد و چالش

در طول چهار دهه گذشته، محققان در پری افرزایش انگیرزه تحصریلی و درک  چگرونگی 

بوده انرد. مطالعره انگیرزه تحصریلی   آموزان در مدرسهتاثیر انگیزه بر یادگیری و موفقیت  دانش

، ویگفیلررد و 2000، 9در روانشناسرری تربیترری تاریخچرره ای طرروالنی دارد )مررورفی و الکسرراندر
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محققران برر تعامرل برین  2000(. همچنین، در روانشناسی شرناختی، از سرال 2020،  1کوئنکا

گیزشری برر پرردازش کنند که حراالت انانگیزه و شناخت متمرکز شده اند، بنابراین تصدیق می

مربروط بره   3تحصریلی  شانگیرز  (.2005و همکراران ،    2گذارنرد )مرارکمنشناختی ترأثیر مری

کنرد دانرش آمروز کردام رشرته تحصریلی را هایی است که تعیین میاعتقادات، اهداف و ارزش

 (،1990) 5ه گاتفریردطبرق گفتر (.2009، 4)ونتنزل و ویگفیلرددهدکند و  ادامه میانتخاب می

لذت بردن از یادگیری در مدرسه همراه با کنجکاوی، درون زایری وظیفره و "تحصیلی    شنگیزا

یادگیری وظایف چالش برانگیز، دشوار و بدیع است. انگیزه کاتالیزور رفتار انسان است. شونک و 

فرایندی که به موجب آن هدف و فعالیت مرورد نظرر، "انگیزه را به عنوان  (5: 2002) 6پینتریچ

کند که میزان انگیرزه توسرط تعریف کردند. این تعریف مشخص می  "و پایدار می شود  تحریک

 .(2011، 7)آندرمن و داوسونشودهر دو مورد عوامل زمینه ای و خصوصیات فردی تعیین می

انگیزه یک مفهوم تک بعدی نیست در عوض یک ساختار پیچیده و چند بعدی اسرت کره 

هرا، نیازهرا و احساسرات را در برر مری ها، خواستهداف، ارزشاجزای مختلفی از جمله باورها، اه

(.با توجره 2011؛ آندرمن و داوسون،    2009؛ونتزل و ویگفیلد،  2000گیرد )مورفی و الکساندر،  

های مختلفی را درباره انگیرزه تحصریلی ارائره داده به ماهیت چند بعدی انگیزه، محققان نظریه

هرا، نظریره نوشت، نظریه شناختی اجتمراعی، خرود نظریرهنظریه تعیین سر  ؛اند)به عنوان مثال

 ارزش انتظار(.

های مرتبط با انگیزه، محققان در مورد تاثیرات مثبرت با وجود این فراوانی در مورد نظریه

ها و نتایج آکادمیک و مرتبط با سالمتی، ماننرد خرودتنظیمی، پایرداری، تفکرر انگیزه بر مهارت

سرالمت  و  مام مدرسه، موفقیت شرغلی، بهزیسرتی روانشرناختیات انتقادی، پیشرفت تحصیلی،

و همکراران،   9؛ آرچامبولرت2008و همکراران،    8د.)به طور مثال، گرویجسمانی اتفاق نظر دارن

 3؛ کرایگبراوم2014و همکاران،    2؛ سراسولی2012و همکاران،    1؛ د نائگل2011،  10؛ الی2009
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و  6؛ کامراچو2017و همکراران،  5؛ ییلماز سویلو2016، 4؛ الزوفسکی و هالمن2015و همکاران،  

نشان داده اسرت نیز  و مطالعات تجربی    7فراتحلیلمجموعه بزرگی از  (. چراکه،  2020همکاران،  

گروی و   ،ثرالم  عنروان  به)  است  تحصیلی  پیشرفت  قوی  تاکه انگیزه پیش بینی کننده متوسط  

یگبرراوم و ا؛ کر 2014و همکرراران،  8؛ تیلررور 2014؛ سراسررولی و همکرراران،  2010ان، همکررار

هرای شرناختی بره طرور مشرترک در رونرد (. عالوه بر این، حتی اگرر مهرارت2018همکاران،  

هم انگیزه تحصریلی یکری از مهرم تررین  موفقیت و پیشرفت تحصیلی  در نظر گرفته شوند، باز

ها، محققران مرداخالت (. با توجه به این یافته2007 ،فلد و ونتنزلویگعوامل در این راستاست )

انگیزشی را برای افزایش پیشرفت تحصیلی دانشرجویان طراحری کردنرد. بره طرور کلری، ایرن 

های مختلف مانند معدل کرل، خوانردن، نوشرتن، علروم و مداخالت در پیشرفت نتایج در حوزه

؛   2016؛ الزوفسرکی و هرولمن،    2007و ونترزل،    ریاضیات موثر بود )به عنوان مثال، ویگفیلرد

نقش محوری انگیزه در زمینه مدرسره   ،(. در مجموع، تحقیقات قبلی2020کاماچو و همکاران،  

 و تأثیرات امیدوار کننده مداخالت انگیزشی را مورد تأکید قرار داده است.

دور کره در طری  های یرادگیری از راهبا این حال ، محصور شدن در خانه و تغییر به روش

به کار گرفته شد، ممکن است تحقق سه نیاز اساسی روانشناختی دانرش   COVID-19موج اول  

آمروزان شرود )زاکرولتی و شآموزان را تهدید کند، در نتیجه تبدیل به مرانع انگیرزه ذاتری دانر

آمروزان در طری مطالعات اخیر نشان داد که در واقع انگیرزه تحصریلی دانرش(.  2020ان،  دیگر

کاهش با سن کمتر  آموزانکاهش یافته است، در حالی که دانشCOVID-19 بیماری همه گیر 

و همکراران،   9؛ پاسریون  2020)زاکولتی و همکراران،  دهنردبیشتری در انگیزه خود نشران مری

2020.)  

تعطیلی مدارس را در سراسر     COVID-19شیوع  با این مالحظات پژوهشی باید گفت که  

های حضوری مجبور شدند آموزان بدون پیش بینی بازگشت به کالسجهان تحمیل کرد. دانش

هرا به آموزش آنالین پناه ببرند. این وضعیت اضطراری و نیاز ناگهرانی بره تغییرر عرادات و روال
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هرای جدیرد اق با روشآموزان از ایمنی و آمادگی برای انطب( بر درک دانش2020،  1)دوان و ژو

)اونگر و شرودگذارد، در نتیجه منجر به افزایش سطح اضطراب و استرس مرییادگیری تأثیر می

با این تفاسیر، مطابق تحلیرل هرای روانشرناختی نیرز بایرد اذعران نمرود کره   (.2020،  2میران

ایرد. اضطراب ناشی از بیماری عواقب منفی بسیاری مری توانرد بررای دانرش آمروزان ایجراد نم

توان به عنوان یک حالت ذهنی ترس و دلهره تعریف کرد، بنابراین باعث تحریک اضطراب را می

(. 1992، 3شرود )ایسرنکفیزیولوژیکی مانند ضربان قلب سریع، تهویه بیش از حد و تعریق مری

های شناختی اضطراب مانند افکار سرزده و درک آسریب پرذیری اشراره نگرانی به یکی از مولفه

استرس در ابتدا به عنوان وضعیت سازگاری با فشارهای محیطی تصرور (.  2007،  4)پوتوایندارد

علیررغم (. 2007)پوتواین، تواند نتایج مثبت یا منفی داشته باشرد، که می(1956،  5)سلیشدمی

ها به جای یکدیگر برای اشراره بره یرک حالرت معانی مختلف، محققان گاهی اوقات از این سازه

همچنرین تحقیقرات حراکی از آن (.  2007)پوتواین،  کننداز نظر عاطفی استفاده میناخوشایند  

گیرری ممکرن است که عالوه بر یادگیری از راه دور، انزوا و عدم ارتباط اجتماعی در طری همره

و  6هایرمرثاست منجر به افزایش احساس ترس، استرس، اضرطراب و حتری افسرردگی شرود )

هرا ارتبراط منفری آموزان با انگیزه تحصریلی آناضطراب دانشبه طور کلی،    (.2020همکاران،  

هرای حضروری بره (. همچنین، تغییر و تبردیل کرالس2013داشته است )امیدوار و همکاران،  

(. 2018و همکاران،    7برنیزراندازد )آموزان را به خطر میهای آنالین احتماالً انگیزه دانشکالس

آمروزان و محدودی در مورد ارتباط بین اضرطراب دانرشبا وجود اهمیت این شواهد، تحقیقات  

 وجود دارد. COVID-19ها در طول انگیزه تحصیلی آن

آمروزان انگیرزش تحصریلی دانرشباال، باید گفرت    توجه به مالحظات نظری و پژوهشیبا  

برر لذا الزم است عوامل تراثیر گرذار  باشد.  نظام آموزشی مدرسه می  یبرا  یفراوان  یتاهم  دارای

ها میرزان انگیرزش تحصریلی یزش تحصیلی شناسایی شوند و با کاهش و یا افزایش تاثیر آنانگ

آموزان را بهبود بخشید. اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا موجب بروز اختالالت جدی دانش
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ها شده است و به عنوان یک عامل بازدارنده تاثیر مسرتقیمی به ویژه در سیستم آموزشی کشور

در زندگی روزمره   COVID-19اگرچه تحقیقات زیادی در مورد تأثیر  حصیلی دارد.  بر انگیزش ت

ء ، امرا خرال(2020و بانک گروه جهانی،    2020)ویگفیلد و کوئنکا،  آموزان انجام شده استدانش

وجرود آمروزان  در رابطه با تاثیر ویروس کرونا بر انگیزش تحصیلی دانشتحقیقاتی قابل توجهی  

 بره یپژوهش حاضر نیز بررای پاسرخگویملحوظ می دارد.  دارد که تحقیقات تجربی بیشتری را  

میرزان انگیرزش در   COVID-19اضرطراب ناشری از نقرش پرسش انجام شرده اسرت کره  این

 ؟چگونه است آموزانتحصیلی دانش

 مورد بررسی خواهد بود.  1مدل مفهومی پژوهش در شکل 

 : مدل مفهومی پژوهش 1شکل

 

 پژوهش   روش

 -یو از نروع توصریف  یحاضر با توجه به هدف و ماهیت موضروع، کراربرد  :روش پژوهش

 . همبستگی است

آموزان دختر دانشجامعه آماری پژوهش متشکل از  :آماری و شیوه نمونه گیری جامعه

مدارس نمونه دولتی متوسطه اول) نرواحی یرک و دو( در شهرسرتان سرنندج )سرال تحصریلی 

نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان جرسی تعداد حجرم   180( به تعداد  1400-1399

کت کننردگان در پاسرخ بره نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند که میزان درصد شر  118نمونه  

 نفر( بوده است.  108درصد ) 92پرسشنامه ها با در نظر گرفتن پرسشنامه های مخدوش تقریباً 

اضطراب 

 کرونا ویروس

)عالئم روانی،  

عالئم  

 اجتماعی(

 تحصیلی انگیزش  

)انگیزش درونی،  

انگیزش بیرونی،  

 بی انگیزگی( 
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اضرطراب ناشری از شریوع از مقیاس    هاداده  یآوربرای جمع  شیوه جمع آوری داده ها:

  یرزشانگ( و مقیراس  1398زاده،    عبدالره  و  علیپرور،  )علی پور، قردمی،  1(CDASکرونا ویروس)
 اضطراب  سازه  استفاده شده است.  (1391)ویسانی، لواسانی و اژه ای،    2والرند  (AMS)  یتحصیل

عالئرم روانری و  یمؤلفره دومنظور سنجش اضطراب کرونرا ویرروس از کرونا ویروس به  ناشی از

لیکررت   ای  نمرره  4این پرسشنامه هر مراده در مقیراس  در  تشکیل شده است.  عالئم اجتماعی  

 و همکراران علی پرورش  ژوهدر پ پایایی این پرسشنامه  شود.  ارزیابی می  (3تا همیشه=  0)هرگز=

محتوایی و صوری و مالکی ایرن پرسشرنامه مناسرب ارزیرابی   یروایو    914/0برابر  (1398)  وی

؛ هرای  برا مشخصره  مؤلفره  ی سرهادار  انگیزش تحصیلی دانش آمروزان نیرزمقیاس    شده است.

 7ن در یرک مقیراس ی آارذگر  باشرد. نمررهمریانگیزش بیرونی و بی انگیزگی  ،  انگیزش درونی

ایرن   شده است. روایی( انجام  مطابقت دارد=کامالً  5  تا  ،اصال مطابقت ندارد=1لیکرت )  یا  درجه

 آن یعنی  هایخرده مقیاسمیزان آلفای کرونباخ برای  است و همچنین    884/0بر  برا  پرسشنامه

ه اسرت دسرت آمردهبر  87/0  و  91/0  ،91/0انگیزش درونی، بیرونی و بی انگیزگری بره ترتیرب  

و  رلنرردهررای برره عمررل آمررده، توسررط رابرررت وا. بررسرری(1391)ویسررانی و همکرراران، 

دهد که روایی و پایایی نمونه انگلیسی مقیاس انگیزش تحصریلی نشان می  (1992)3همکارانش

AMS  آموزان دبیرستانی و نیز دانشجویان کانادایی، مورد تایید قرار گرفته استروی دانش بر. 

برای بررسی پایایی این پرسشنامه ها در این پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شد که بره 

و   89/0)زیرمقیاس ها؛ عالئم روانری برا    91/0ترتیب پرسشنامه اضطراب ناشی از کرونا ویروس  

)زیرمقیاس ها؛ انگیزش درونی برا  88/0( و پرسشنامه انگیزش تحصیلی 86/0ی با عالئم اجتماع 

 ( می باشد.  88/0و بی انگیزگی با   91/0، انگیزش بیرونی با  91/0

 COVID 19میزان تاثیر اضطراب ناشی ازبرای اجرای پژوهش و دستیابی به  روش اجرا:

دانرش بره غیرر حضروری برا مراجعره  1400تیر ماه سال ، در آموزانبر انگیزش تحصیلی دانش

و   مسرئولین مدرسرهو کسرب اجرازه از  آموزان مدارس نمونه دولتی واقع در شهرستان سنندج  

نماینرده ی هرر کرالس  تحویرل   بهها  از هدف پژوهش، پرسشنامه  آموزاندانشدادن به    یآگاه

هرا سشرنامهپر  یآور  گردد. مدت جمرع  یآور  توزیع و جمع  دانش آموزان دیگرتا بین    داده شد

نراقص،   یهاها و حذف پرسشنامهپرسشنامه  یآور  به طول انجامید. پس از جمع  حدودا یک ماه

 یها که در دو سطح آمار توصریفتجزیه و تحلیل داده  یمورد برای تحلیل انتخاب شد. برا  108

 
1.  Corona Disease Anxiety Scale 
2.  Academic Motivation Scale 
3. Vallerend  & et al. 
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انحراف معیار و ، میانگین،  ینظیرفراوان  یآمار  یها  انجام شده است از مشخصه  یو آمار استنباط

 چنرد متغیرره بره روشپیرسرون و رگرسریون    یضرریب همبسرتگاز    یدر سطح آمار استنباط

Stepwise  افزار با استفاده از نرمSPSS 22 استفاده شده است. 

 

 یافته ها

متغیرهای مورد مطالعره در نظیر میانگین، انحراف معیار    یتوصیف  یهادر جدول زیر یافته

 .آورده شده استپژوهش  

های اضطراب ویروس کرونا و انگیزش تحصیلی دانش  مولفهمیانگین و انحراف استاندارد  :  1شماره  ولجد 

 آموزان 
 ( SDانحراف معیار ) ( Mمیانگین ) ( nنمونه ) متغیر ها 

 742/0 72/1 108 اضطراب ویروس کرونا 

 840/0 06/2 108 عالئم روانی 

 731/0 39/1 108 عالئم اجتماعی 

 546/0 79/3 108 تحصیلیانگیزش 

 765/0 91/3 108 انگیزش درونی 

 710/0 26/4 108 انگیزش بیرونی

 19/1 01/2 108 بی انگیزگی 

 

های اضطراب ویروس کرونرا، عالئرم از بین مولفه،  (1)جدول    براساس نتایج به دست آمده

کمتررین میرانگین ( دارای 39/1( دارای بیشرترین میرانگین و عالیرم اجتمراعی )06/2روانری )

رسد که عالئم روانی نقش بیشتری در تعیین اضطراب ویروس کرونای است.این گونه به نظر می

های انگیزش تحصیلی، انگیزش از بین مولفهدهد که  . اطالعات فوق نشان میدانش آموزان دارد

اسرت.  (01/2( و بی انگیزگری دارای کمتررین میرانگین)26/4بیرونی دارای بیشترین میانگین )

آمروزان دارد. توان گفت انگیزش بیرونی نقش بسزایی در تعیین انگیزش تحصیلی دانشپس می

 باشد.  آموزان باالتر از متوسط میبه طور کلی میزان انگیزش تحصیلی دانش

میزان و نوع رابطه  )رابطه مستقیم، رابطره معکروس( میران متغیرر هرای مرورد   2جدول

 نها را مورد بررسی قرار داده است. مطالعه و همچنین مولفه های آ
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 : همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش 2شماره  جدول

 
اضطراب  

 ویروس کرونا 

عالئم  

 راونی 

عالئم  

 اجتماعی 

انگیزش  

 تحصیلی

انگیزش  

 درونی

انگیزش  

 بیرونی 

بی  

 انگیزگی 

اضطراب  

 ویروس کرونا 
1 0/952** 0/936** -0/348** -0/250** -0/299** -0/100 

 0/121- *0/221- *0/209- **0/287- **0/784 1 **0/952 عالئم راونی 

عالئم  

 اجتماعی 
0/936** 0/784** 1 -0/377** -0/267** -0/353** -0/064 

انگیزش  

 تحصیلی
-0/348** -0/287** -0/377** 1 0/839** 0/786** 0/188 

انگیزش  

 درونی
-0/250** -0/209* -0/267** 0/839** 1 0/462** -0/062 

انگیزش  

 بیرونی 
-0/299** -0/221* -0/353** 0/786** 0/462** 1 -0/157 

 1 0/157- 0/062- 0/188 0/064- 0/121- 0/100- بی انگیزگی 
 0/ 01**. همبستگی با سطح معنی داری

 0/ 05*. همبستگی با سطح معنی داری  

-تحصیلی دانش آموزان معنیرابطه میان اضطراب کرونا ویروس و انگیزش   2با توجه به جدول  

(، به بیان دیگر هر چه میرزان اضرطراب ناشری از ویرروس کرونرا -348/0دار و معکوس است )

-آموزان بیشتر خواهد بود. به طور کلی میکمتر باشد، به مراتب میزان انگیزش تحصیلی دانش

و   (952/0توان گفت عالئم روانی بیشترین نقش را در تعیین اضرطراب ویرروس کرونرا دارنرد )

 .(839/0آموزان دارد )همچنین انگیزش درونی بیشترین نقش را در انگیزش تحصیلی دانش

خالصه مدل رگرسیونی چند متغیره است که ویژگی و آمراره هرای مربرووط بره   3جدول  

برازش مدل رگرسیونی و همچنین اطالعاتی مانندضریب همبستگی پیرسرون، ضرریب تعیرین، 

 را نشان می دهد.خطای استاندارد و غیره  
 خالصه مدل به دست آمده از رگرسیون چند متغیره :  3شماره  جدول

 مدل
متغیر های  

 پیش بین 

متغیر 

 مالک 
R 2R F β T P 

1 
عالئم  

 اجتماعی 

انگیزش  

 تحصیلی
377/0 0/143 17/6 -0/377 0/171 0/000 
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( >P 01/0است  )با سطح معنری داری  377/0میزان همبستگی چند گانه متغیر ها برابر   

 R2=  143/0و نشانگر وجود رابطه خطی معنی داری بین متغیر پیش بین و مالک است. مقدار  

آمروزان توسرط یکری از درصد از واریانس انگیزش تحصیلی دانش  14نشان می دهد که تقریباً  

 اضطراب ویروس کرونا یعنی همان عالئم اجتماعی قابل پیش بینی است.های مولفه

 و نتیجه گیریبحث  

-پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر اضطراب کرونا ویروس بر انگیزش تحصریلی دانرش 

هرای آموزان  مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه شهرسرتان سرنندج انجرام گرفرت. یافتره

نشان داد بین اضرطراب ناشری از پانردمی کرونرا و انگیرزش تحصریلی مربوط به پژوهش حاضر 

ی معکوس وجود دارد؛ به بیان دیگر هر چه میزان اضطراب ناشی از ویروس آموزان، رابطهدانش

آموزان بیشتر است و بالعکس. به طور کرونا کمتر باشد، به مراتب میزان انگیزش تحصیلی دانش

ی مورد بررسی از جمله عالئم اجتمراعی، انگیرزش بیرونری و توان گفت از بین متغیرهاکلی می

درونی و بی انگیزگی، عالئم روانی بیشترین نقش را در تعیرین اضرطراب ویرروس کرونرا دارد و 

همچنین انگیزش بیرونی بیشترین نقش را در انگیزش تحصیلی دانش آموزان دارد. نتیجه ایرن 

( در مرورد تراثیر اضرطراب 2020) 1و ترن  )0202(تحقیق با نتایج تحقیق زاکولتی و همکاران 

آمروزن و هرم چنرین تحقیقرات برنیرزر و وآموزش آنالین بر کاهش انگیزه تحصیلی دانش کرونا

آموزان در آموزش آنالیرن در مقایسره برا ( در مورد به خطر افتادن انگیزه دانش2018همکاران)

 و  مجرازی  هرایکالس  به  آموزشی  هایسیستم  آموزش حضوری، هم خوانی دارد. چراکه، تغییر

 کررده  هراآن  والردین  و  آمروزاندانرش  معلمران،  متوجره  را  سرنگینی  فشرار  دور  راه  از  یادگیری

کره در ایرن برین، دانرش   (2020  ،  تومودا  و  هیرائوکا  ؛2020  همکاران،  و   زاگالز-  کاچون)است

( و امیدوار و 2020همکاران)  و   های هایرمثآموزان باالترین فشار و اضطراب را مطابق پژوهش

( از آموزش مجازی متحمل شده اند و اضطراب ناشری از کرونرا ویرروس باعرث 2013همکاران)

 افت انگیزش تحصیلی آنان شده است که نتیجه این پژوهش نیز چنین گزارش شده است.

آموزان را در نظر از این رو الزم است مدارس، تاثیر اضطراب ناشی از ویروس کرونا بردانش

آمروزان داشته باشند و با فراهم کردن تدابیری برای کاهش این اضطراب، میزان انگیزش دانرش

آموزان را به طور قابرل را افزایش دهند چرا که فقدان انگیزش تحصیلی، احتمال موفقیت دانش

کاهش می دهد. با توجه به طوالنی شدن مدت آموزش آنالین، مدارس بایرد عرالوه برر   توجهی

آموزان در این برهه توجه داشته باشرند و برا فرراهم نمرودن امکانات آموزشی به روحیات دانش

 
1.Tan  
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ها در تمامی سطوح به نحو احسن بهره ها از قابلیت رشد و تعالی و ظرفیت آنحداقل زیرساخت

 برداری کنند.  

توان نتیجه گرفت که رابطه ی منفری و معنری ، می  حاضر  پژوهش  از  حاصل  مطابق نتایج

ایرن   داری بین انگیزش تحصیلی و اضرطراب ناشری از کرونرا ویرروس وجرود دارد و از آنجاکره

انجرام شرده اسرت و   )مدارس نمونه دولتی(  ی اول متوسطه  دوره  آموزاندانشپژوهش در بین  

و مقاطع تحصیلی دیگرر )ابتردایی و دوره دوم متوسرطه( دارای   وزانآمدانشتعمیم آن به سایر  

و همچنین به علت شیوع ویروس کرونا در کشور امکران حضرور در مردارس و   محدودیت است

-بنرابراین، پیشرنهاد مری  آموزان به صورت حضوری وجود نداشته است.مشاهده عملکرد دانش

با انجام مطالعات آزمایشی برای درک روابط   ،های آینده شرایط تبیینی بهتریگردد در پژوهش

ترا شرناخت   گررددفرراهم    آمروزاناضطراب ویروس کرونا و انگیزش تحصیلی دانرشهای  مؤلفه

. همچنرین فرراهم شرود  آموزانروند یادگیری و موفقیت دانشاین متغیرها بر    بیشتری از تأثیر

معلمان، و تا حردودی   ها،  ادهخانو  اضطراب ناشی از کرونا ویروس؛  کاهش  پیشنهاد می گردد در

 کراهش برای رفتاری -شناختی درمان های برنامه آن ها،  یبهینه  عملکرد  دانش آموزان را برای

 شرامل  دیگری  پیشنهادات  همچنین،.  در مدارس بصورت مجازی اجرا گردد  روانی  اختالالت  اثر

 ارتبراط  مدرسه،  مشاوران  طرف  از  تلفنی  مشاوره  مضطرب،  آموزان  دانش  برای  پشتیبانی  خطوط

 مرداخالت از اسرتفاده لرزوم صرورت در و والردین،  طررف  از  مراقبه  به  تشویق  مشاوران،  مجازی

 .ضروری به نظر می رسد ای مدرسه برون روانپزشکان توسط  مناسب

 

 

 و ماخذ منابع

اعتباریرابی (.  1398)  حسرن.  ،عبدالره زاده  و  زهررا  ،علیپرور  ؛ابوالفضرل  ،قدمی  ؛  احمد  ،علی پور

پژوهشری   -فصرلنامه علمری.  ( در نمونه ایرانیCDASمقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا )
 .175-163  (:32) 8  .روانشناسی سالمت

نقرش اهرداف پیشررفت،  .(1391اژه ای ، جرواد ) و غالمعلی لواسرانی، مسرعود  ؛ویسانی، مختار

، روانشناسی  مجله.  زمون مدلی علیانگیزش تحصیلی و راهبردهای یادگیری بر اضطراب آمار : آ

16  ،2 (62  ،)142-160. 
Anderman, E. M., and Dawson, H. (2011). “Learning and motivation,” 

inHandbook of Research on Learning and Instruction, eds P. A. Alexander 

and R. Mayer (New York, NY: Routledge), 219–241. 



 و همکاران  دکالنی محمد سدیس...  آموزان دانش یلیتحص زشیکرونا و انگ روسیاز و   یرابطه اضطراب ناش  یبررس 

31 

Archambault, I., Janosz, M., Morizot, J., and Pagani, L. (2009). Adolescent 

behavioral, affective, and cognitive engagement in school: relationship to 

dropout. J. Sch. Health 79, 408–415. doi: 10.1111/j.1746-

1561.2009.00428.x 

Breneiser, J. E., Rodefer, J. S., and Tost, J. R. (2018). Using tutorial videos 

to enhance the learning of statistics in an online undergraduate psychology 

course. North Am. J. Psychol. 20, 715–730. 

Cachón-Zagalaz, Sánchez-Zafra, Sanabrias-Moreno, González-Valero, 

Lara-Sánchez and Zagalaz-Sánchez.(2020). Systematic Review of the 

Literature About the Effects of the COVID-19 Pandemic on the Lives of 

School Children. 

Camacho, A., Alves, R. A., and Boscolo, P. (2020). Writing motivation in 

school: a systematic review of empirical research in the early twenty-first 

century. Educ. Psychol. Rev. doi: 10.1007/s10648-020-09530-4 

Cerasoli, C. P., Nicklin, J. M., and Ford, M. T. (2014). Intrinsic motivation 

and extrinsic incentives jointly predict performance: a 40-year meta-

analysis. Psychol. Bull. 140, 980–1008. doi: 10.1037/a0035661  

De Naeghel, J., Van Keer, H., Vansteenkiste, M., and Rosseel, Y. (2012). 

The relation between elementary students’ recreational and academic 

reading motivation, reading frequency, engagement, and comprehension: a 

self-determination theory perspective. J. Educ. Psychol. 104, 1006–1021. 

doi: 10.1037/a0027800  

Duan, L., and Zhu, G. (2020). Psychological interventions for people 

affected by the COVID-19 epidemic. Lancet Psychiatry 7, 300–302. doi: 

10.1016/S2215-0366(20)30073-0 

Eysenck,M. W. (1992). Anxiety: The Cognitive Perspective. Hove: 

Psychology Press. 

Gottfried, A. E. (1990). Academic intrinsic motivation in young elementary 

school children. J. Educ. Psychol. 82, 525–538. doi: 10.1037/0022-

0663.82.3.525 

Guay, F., Ratelle, C. F., and Chanal, J. (2008). Optimal learning in optimal 

contexts: the role of self-determination in education. Can. Psychol. 49, 233–

240. doi: 10.1037/a0012758 

Guay, F., Ratelle, C. F., Roy, A., and Litalien, D. (2010). Academic self-

concept, autonomous academic motivation, and academic achievement: 

mediating and additive effects. Learn. Individ. Differ. 20, 644–653. doi: 

10.1016/j.lindif.2010.08.001 

Hiraoka, D., and Tomoda, A. (2020). Relationship between parenting stress 

and school closures due to the COVID-19 pandemic. Psychiatry Clin. 

Neurosci. 74, 497–498. doi: 10.1111/pcn.13088 



 1400  پاییز و زمستان ،15شماره ،هفتمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو

32 

Hiremath, P., Kowshik, C. S., Manjunath, M., and Shettar, M. (2020). 

COVID 19: impact of lock-down on mental health and tips to 

overcome. Asian J. Psychiatry 51:102088. doi: 10.1016/j.ajp.2020.102088  

Kriegbaum, K., Jansen, M., and Spinath, B. (2015). Motivation: a predictor 

of PISA’s mathematical competence beyond intelligence and prior test 

achievement. Learn. Individ. Dif. 43, 140–148. doi: 

10.1016/j.lindif.2015.08.026  

Kriegbaum, K., Becker, N., and Spinath, B. (2018). The relative importance 

of intelligence and motivation as predictors of school achievement: a meta-

analysis. Educational Res. Rev. 25, 120–148. doi: 

10.1016/j.edurev.2018.10.001 

Lai, E. R. (2011). Motivation: A Literature Review Research Report. 

Pearson Research Report. Available online at: 

http://images.pearsonassessments.com/images/tmrs/Motivation_Review_fin

al.pdf (accessed July 24, 2020). 

Lazowski, R. A., and Hulleman, C. S. (2016). Motivation interventions in 

education: a meta-analytic review. Rev. Educ. Res. 86, 602–640. doi: 

10.3102/0034654315617832  

Markman, A. B., Maddox, W. T., and Baldwin, G. C. (2005). The 

implications of advances in research on motivation for cognitive models. J. 

Exp. Theoret. Artif. Intell. 17, 371–384. doi: 10.1080/09528130500283915  

Murphy, P. K., and Alexander, P. A. (2000). A motivated exploration of 

motivation terminology. Contemp. Educ. Psychol. 25, 3–53. doi: 

10.1006/ceps.1999.1019  

Omidvar, H., Omidvar, K., and Omidvar, A. (2013). The determination of 

effectiveness of teaching time management strategies on the mental health 

and academic motivation of school students. J. Sch. Psychol. 2, 6–12. 

Pasion, R., Dias-Oliveira, E., Camacho, A., Morais, C., and Franco, R. C. 

(2020). Impact of COVID-19 on undergraduate business students: a 

longitudinal study on academic motivation, engagement, and attachment to 

university. Account. Res. J. [Epub ahead of print]. 

Putwain, D. (2007). Researching academic stress and anxiety in students: 

some methodological considerations. Br. Educ. Res. J. 33, 207–219. doi: 

10.1080/01411920701208258  

Reimers, F. M., and Schleicher, A. (2020). A Framework to Guide an 

Education Response to the COVID-19 Pandemic of 2020. Available online 

at:  https:// 

globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/framework_guide_v2.pdf (accessed 

July 24, 2020). 

Selye, H. (1956). The Stress of Life. New York, NY: Mc Gran-Hill Book 

Company Inc. 



 و همکاران  دکالنی محمد سدیس...  آموزان دانش یلیتحص زشیکرونا و انگ روسیاز و   یرابطه اضطراب ناش  یبررس 

33 

Schunk, D. H., and Pintrich, P. R. (2002). Motivation in Education: Theory, 

Research, and Applications, 2nd Edn. Upper Saddle River, NJ: Prentice 

Hall. 

Taylor, G., Jungert, T., Mageau, G. A., Schattke, K., Dedic, H., Rosenfield, 

S., et al. (2014). A self-determination theory approach to predicting school 

achievement over time: the unique role of intrinsic motivation. Contemp. 

Educ. Psychol. 39, 342–358. doi: 10.1016/j.cedpsych.2014.08.002 

Tan,C.,(2020). The impact of COVID-19 on student motivation, community 

of inquiry and learning performance. Asian Education and Development 

Studies. doi/10.1108/AEDS-05-2020-0084 

Unger, S., and Meiran, W. (2020). Student attitudes towards online 

education during the COVID-19 viral outbreak of 2020: distance learning in 

a time of social distance. Int. J. Technol. Educ. Sci. 4, 256–266. doi: 

10.46328/ijtes.v4i4.107 

United Nations (2020). Education During COVID-19 and Beyond. United 

Nations Sustainable Development Group. Available online 

at: https://www.un.org/development/desa/dspd/wpcontent/uploads/sites/22/2

020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020. pdf 

(accessed August 22, 2020). 

Vallerend, R.j., Pelletier, L.G., Blais, M.R., Briere, N.M., Senecal, C., & 

Vallieres, E.F.(1992). The Academic Motivation Scale:A measure of 

intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Journal of Educational and 

Psychological Measurement, 52,1003-1017. 

Wentzel, K. R., and Wigfield, A. (2009). “Introduction,” in Handbook of 

Motivation at School, eds K. R. Wenzel and A.Wigfield (New York, NY: 

Routledge), 1–8. 

Wigfield, A., and Wentzel, K. R. (2007). Introduction to motivation at 

school: interventions that work. Educ. Psychol. 42, 191–196. doi: 

10.1080/00461520701621038 

Wigfield, A., and Koenka, A. C. (2020). Where do we go from here in 

academic motivation theory and research? Some reflections and 

recommendations for future work. Contemp. Educ. Psychol. 2020:101872. 

doi: 10.1016/j.cedpsych.2020.101872 

World Bank Group (2020). The COVID-19 Pandemic: Shocks to Education 

and Policy Responses Available online at: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33696/14819

8.pdf?sequence=4andisallowed=y(accessed July 24, 2020). 

Yilmaz Soylu, M., Zeleny, M. G., Zhao, R., Bruning, R. H., Dempsey, M. 

S., and Kauffman, D. F. (2017). Secondary students’ writing achievement 

goals: assessing the mediating effects of mastery and performance goals on 

https://www.un.org/development/desa/dspd/wpcontent/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020
https://www.un.org/development/desa/dspd/wpcontent/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020


 1400  پاییز و زمستان ،15شماره ،هفتمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو

34 

writing self-efficacy, affect, and writing achievement. Front. Psychol. 

8:1406. doi: 10. 3389/fpsyg.2017.01406 

Zaccoletti S, Camacho A, Correia N, Aguiar C, Mason L, Alves RA and 

Daniel JR (2020) Parents’ Perceptions of Student Academic Motivation 

During the COVID-19 Lockdown: A Cross-Country Comparison. 
  


