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آموزان دختر مدارس نمونه دولتی دوره متوسطه اول سنندج
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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر اضطراب ناشی از ویروس کرونا بر انگیزش تحصیلی دانش
آموزان دختر نمونه دولتی دوره متوسطه اول سنندج در سال تحصیلی  1399-1400اجراء
شد .نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول مورگان متشکل از  118نفر بود .برای گردآوری
دادهها از دو نوع پرسشنامه استاندارد اضطراب کرونا ویروس( )1398( )CDASو پرسشنامه
انگیزش تحصیلی( )AMSوارلند( )1992که پایایی آنها به ترتیب  0/91و  0/88میباشد،
استفاده شد .داده های گردآوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل
رگرسیون چندگانه به روش گام به گام تجزیه و تحلیل شد .نتایج نشان داد که وضعیت مولفه-
های انگیزش تحصیلی در این دو مدرسه ،متوسط به باال است .همبستگی حاصل از فرضیههای
تحقیق نیز نشان داد بین ابعاد مولفههای اضطراب ناشی از با انگیزش تحصیلی دانشآموزان
رابطهی منفی و معناداری وجود دارد .در نتیجه ،با فراهمسازی مداخالت مشاوره ای و
روانشناسی جهت کاهش اضطراب ناشی از  COVID-19در مدارس ،میتوان شاهد افزایش و
بهبود روزافزون انگیزش تحصیلی در دانشآموزان گردید.
واژگان کلیدی:

اضطراب ( COVID-19کرونا ویروس) ،انگیزش تحصیلی ،دانشآموزان.

 1تاریخ دریافت مقاله – 1400/7/7 :تاریخ پذیرش مقاله1400/11/30 :
 2دکتری مدیریت آموزشی ،گروه آموزش ابتدایی ،دانشگاه فرهنگیان ،اردبیل ،ایران.
M.siedkalan@gmail.com

 3دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس بنت الهدی صدر،اردبیل ،ایران.
 4نویسنده رابط،دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس بنت الهدی صدر ،اردبیل،
ایران.
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مقدمه
همهگیری  COVID-19زندگی روزمره را تغییرر داده و چرالشهرای بهداشرتی ،سیاسری،
اقتصادی ،اجتماعی وآموزشی را بر جامعه انسانی تحمیل کرده است .حصرر خرانگی و تعطیلری
موقت مدارس بر سیستمهای آموزشی در سراسر جهان تأثیر گذاشته اسرت(ریمرز و شرالیخر1
 2020،؛ گروه بانرک جهرانی2020 ،2؛ زاکرولتی 3و همکراران .)2020 ،از جملره اقرداماتی کره
دولتهای ملی در سراسر جهان برای مهار شیوع ویرروس کرونرا اتخراذ کردنرد ،بیشرتر حربس
خانگی است که یکی از شدیدترین موارد اقدامات محدود کننده مریباشرد و منجرر بره تعلیرق
فعالیتهای آموزش حضوری و تعطیلی موقت مدارس شده اسرت(زاکولتی و همکراران)2020 ،
به نظر می رسد اقدامات اکثر کشورها نظیر حبس خانگی  ،باعرث بری انگیزگری و حتری افرت
تحصیلی در بیشرتر دانرش آمروزان شرده اسرت(برنیزر ،رودفرر و توسرت 2018 ،4و زاکرولتی و
همکاران 2020 ،؛ پاسیون ،دیاس-اولیور ،کامچو ،موریس و فرانکو.)2020 ، 5
با وجود این ،تغییر سیستمهای آموزشی به کالسهای مجازی و یادگیری از راه دور فشار
سنگینی را متوجه معلمان ،دانشآموزان و والدین آنها کرده است(کاچون -زاگالز 6و همکراران،
2020؛ هیرائوکا و تومودا .)2020 ،7طبق خالصه سیاستهای سازمان ملل در آگوست ، 2020
نزدیک به  1.6میلیارد دانشجو در بیش از  190کشور از تمام قاره ها تحت ترأثیر 19COVID-
قرار گرفتهاند (سازمان ملل .)2020 ،8بنابرین ،تغییر سریع در فرآیند آموزش و آیندهی مبهم و
نامشخص آن ممکن است مانع بزرگی بر سر راه حفظ و بهبود انگیزه تحصریلی دانرش آمروزان
باشد و چالشهای قابل توجهی را برای آنها به دنبال داشته باشد.
در طول چهار دهه گذشته ،محققان در پری افرزایش انگیرزه تحصریلی و درک چگرونگی
تاثیر انگیزه بر یادگیری و موفقیت دانشآموزان در مدرسه بوده انرد .مطالعره انگیرزه تحصریلی
در روانشناسرری تربیترری تاریخچرره ای طرروالنی دارد (مررورفی و الکسرراندر ،2000 ،9ویگفیلررد و
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کوئنکا .)2020 ،1همچنین ،در روانشناسی شرناختی ،از سرال  2000محققران برر تعامرل برین
انگیزه و شناخت متمرکز شده اند ،بنابراین تصدیق میکنند که حراالت انگیزشری برر پرردازش
شناختی ترأثیر مریگذارنرد (مرارکمن 2و همکراران  .)2005 ،انگیرزش تحصریلی 3مربروط بره
اعتقادات ،اهداف و ارزشهایی است که تعیین میکنرد دانرش آمروز کردام رشرته تحصریلی را
انتخاب میکند و ادامه میدهد(ونتنزل و ویگفیلرد .)2009 ،4طبرق گفتره گاتفریرد،)1990 (5
انگیزش تحصیلی " لذت بردن از یادگیری در مدرسه همراه با کنجکاوی ،درون زایری وظیفره و
یادگیری وظایف چالش برانگیز ،دشوار و بدیع است .انگیزه کاتالیزور رفتار انسان است .شونک و
پینتریچ )5 :2002( 6انگیزه را به عنوان "فرایندی که به موجب آن هدف و فعالیت مرورد نظرر،
تحریک و پایدار می شود" تعریف کردند .این تعریف مشخص میکند که میزان انگیرزه توسرط
هر دو مورد عوامل زمینه ای و خصوصیات فردی تعیین میشود(آندرمن و داوسون.)2011 ،7
انگیزه یک مفهوم تک بعدی نیست در عوض یک ساختار پیچیده و چند بعدی اسرت کره
اجزای مختلفی از جمله باورها ،اهداف ،ارزشها ،خواستههرا ،نیازهرا و احساسرات را در برر مری
گیرد (مورفی و الکساندر2000 ،؛ونتزل و ویگفیلد 2009 ،؛ آندرمن و داوسون.)2011 ،با توجره
به ماهیت چند بعدی انگیزه ،محققان نظریههای مختلفی را درباره انگیرزه تحصریلی ارائره داده
اند(به عنوان مثال؛ نظریه تعیین سرنوشت ،نظریه شناختی اجتمراعی ،خرود نظریرههرا ،نظریره
ارزش انتظار).
با وجود این فراوانی در مورد نظریههای مرتبط با انگیزه ،محققان در مورد تاثیرات مثبرت
انگیزه بر مهارتها و نتایج آکادمیک و مرتبط با سالمتی ،ماننرد خرودتنظیمی ،پایرداری ،تفکرر
انتقادی ،پیشرفت تحصیلی ،اتمام مدرسه ،موفقیت شرغلی ،بهزیسرتی روانشرناختی و سرالمت
جسمانی اتفاق نظر دارند(.به طور مثال ،گروی 8و همکراران2008 ،؛ آرچامبولرت 9و همکراران،
2009؛ الی2011 ،10؛ د نائگل 1و همکاران2012 ،؛ سراسولی 2و همکاران2014 ،؛ کرایگبراوم3
. Wigfield & Koenka
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و همکاران2015 ،؛ الزوفسکی و هالمن2016 ،4؛ ییلماز سویلو 5و همکراران2017 ،؛ کامراچو 6و
همکاران .)2020 ،چراکه ،مجموعه بزرگی از فراتحلیل 7و مطالعات تجربی نیز نشان داده اسرت
که انگیزه پیش بینی کننده متوسط تا قوی پیشرفت تحصیلی است (به عنروان مثرال ،گروی و
همکرراران 2010 ،؛ سراسررولی و همکرراران 2014 ،؛ تیلررور 8و همکرراران 2014 ،؛ کرایگبرراوم و
همکاران .)2018 ،عالوه بر این ،حتی اگرر مهرارتهرای شرناختی بره طرور مشرترک در رونرد
موفقیت و پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شوند ،باز هم انگیزه تحصریلی یکری از مهرم تررین
عوامل در این راستاست (ویگفلد و ونتنزل .)2007 ،با توجه به این یافتهها ،محققران مرداخالت
انگیزشی را برای افزایش پیشرفت تحصیلی دانشرجویان طراحری کردنرد .بره طرور کلری ،ایرن
مداخالت در پیشرفت نتایج در حوزههای مختلف مانند معدل کرل ،خوانردن ،نوشرتن ،علروم و
ریاضیات موثر بود (به عنوان مثال ،ویگفیلرد و ونترزل 2007 ،؛ الزوفسرکی و هرولمن 2016 ،؛
کاماچو و همکاران .)2020 ،در مجموع ،تحقیقات قبلی ،نقش محوری انگیزه در زمینه مدرسره
و تأثیرات امیدوار کننده مداخالت انگیزشی را مورد تأکید قرار داده است.
با این حال  ،محصور شدن در خانه و تغییر به روشهای یرادگیری از راه دور کره در طری
موج اول  COVID-19به کار گرفته شد ،ممکن است تحقق سه نیاز اساسی روانشناختی دانرش
آموزان را تهدید کند ،در نتیجه تبدیل به مرانع انگیرزه ذاتری دانرشآمروزان شرود (زاکرولتی و
دیگران .)2020 ،مطالعات اخیر نشان داد که در واقع انگیرزه تحصریلی دانرشآمروزان در طری
بیماری همه گیر  COVID-19کاهش یافته است ،در حالی که دانشآموزان با سن کمتر کاهش
بیشتری در انگیزه خود نشران مریدهنرد(زاکولتی و همکراران 2020 ،؛ پاسریون 9و همکراران،
.)2020
با این مالحظات پژوهشی باید گفت که شیوع  COVID-19تعطیلی مدارس را در سراسر
جهان تحمیل کرد .دانشآموزان بدون پیش بینی بازگشت به کالسهای حضوری مجبور شدند
به آموزش آنالین پناه ببرند .این وضعیت اضطراری و نیاز ناگهرانی بره تغییرر عرادات و روالهرا
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(دوان و ژو )2020 ،1بر درک دانشآموزان از ایمنی و آمادگی برای انطباق با روشهرای جدیرد
یادگیری تأثیر میگذارد ،در نتیجه منجر به افزایش سطح اضطراب و استرس مریشرود(اونگر و
میران .)2020 ،2با این تفاسیر ،مطابق تحلیرل هرای روانشرناختی نیرز بایرد اذعران نمرود کره
اضطراب ناشی از بیماری عواقب منفی بسیاری مری توانرد بررای دانرش آمروزان ایجراد نمایرد.
اضطراب را میتوان به عنوان یک حالت ذهنی ترس و دلهره تعریف کرد ،بنابراین باعث تحریک
فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب سریع ،تهویه بیش از حد و تعریق مریشرود (ایسرنک.)1992 ،3
نگرانی به یکی از مولفههای شناختی اضطراب مانند افکار سرزده و درک آسریب پرذیری اشراره
دارد(پوتواین .)2007 ،4استرس در ابتدا به عنوان وضعیت سازگاری با فشارهای محیطی تصرور
میشد(سلی ،)1956 ،5که میتواند نتایج مثبت یا منفی داشته باشرد(پوتواین .)2007 ،علیررغم
معانی مختلف ،محققان گاهی اوقات از این سازهها به جای یکدیگر برای اشراره بره یرک حالرت
ناخوشایند از نظر عاطفی استفاده میکنند(پوتواین .)2007 ،همچنرین تحقیقرات حراکی از آن
است که عالوه بر یادگیری از راه دور ،انزوا و عدم ارتباط اجتماعی در طری همرهگیرری ممکرن
است منجر به افزایش احساس ترس ،استرس ،اضرطراب و حتری افسرردگی شرود (هایرمرث 6و
همکاران .)2020 ،به طور کلی ،اضطراب دانشآموزان با انگیزه تحصریلی آنهرا ارتبراط منفری
داشته است (امیدوار و همکاران .)2013 ،همچنین ،تغییر و تبردیل کرالسهرای حضروری بره
کالسهای آنالین احتماالً انگیزه دانشآموزان را به خطر میاندازد (برنیزر 7و همکاران.)2018 ،
با وجود اهمیت این شواهد ،تحقیقات محدودی در مورد ارتباط بین اضرطراب دانرشآمروزان و
انگیزه تحصیلی آنها در طول  COVID-19وجود دارد.
با توجه به مالحظات نظری و پژوهشی باال ،باید گفرت انگیرزش تحصریلی دانرشآمروزان
دارای اهمیت فراوانی برای نظام آموزشی مدرسه میباشد .لذا الزم است عوامل تراثیر گرذار برر
انگیزش تحصیلی شناسایی شوند و با کاهش و یا افزایش تاثیر آنها میرزان انگیرزش تحصریلی
دانش آموزان را بهبود بخشید .اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا موجب بروز اختالالت جدی
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به ویژه در سیستم آموزشی کشورها شده است و به عنوان یک عامل بازدارنده تاثیر مسرتقیمی
بر انگیزش تحصیلی دارد .اگرچه تحقیقات زیادی در مورد تأثیر  COVID-19در زندگی روزمره
دانشآموزان انجام شده است(ویگفیلد و کوئنکا 2020 ،و بانک گروه جهانی ،)2020 ،امرا خرالء
تحقیقاتی قابل توجهی در رابطه با تاثیر ویروس کرونا بر انگیزش تحصیلی دانشآمروزان وجرود
دارد که تحقیقات تجربی بیشتری را ملحوظ می دارد .پژوهش حاضر نیز بررای پاسرخگویی بره
این پرسش انجام شرده اسرت کره نقرش اضرطراب ناشری از  COVID-19در میرزان انگیرزش
تحصیلی دانشآموزان چگونه است؟
مدل مفهومی پژوهش در شکل  1مورد بررسی خواهد بود.
اضطراب
کرونا ویروس
(عالئم روانی،
عالئم
اجتماعی)

انگیزش تحصیلی
(انگیزش درونی،
انگیزش بیرونی،
بی انگیزگی)

شکل :1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
روش پژوهش :حاضر با توجه به هدف و ماهیت موضروع ،کراربردی و از نروع توصریفی-
همبستگی است.
جامعه آماری و شیوه نمونه گیری :جامعه آماری پژوهش متشکل از دانشآموزان دختر
مدارس نمونه دولتی متوسطه اول( نرواحی یرک و دو) در شهرسرتان سرنندج (سرال تحصریلی
 )1400-1399به تعداد  180نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان جرسی تعداد حجرم
نمونه  118نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند که میزان درصد شرکت کننردگان در پاسرخ بره
پرسشنامه ها با در نظر گرفتن پرسشنامه های مخدوش تقریباً  92درصد ( 108نفر) بوده است.
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شیوه جمع آوری داده ها :برای جمعآوری دادهها از مقیاس اضرطراب ناشری از شریوع
کرونا ویروس(( 1)CDASعلی پور ،قردمی ،علیپرور ،و عبدالره زاده )1398 ،و مقیراس انگیرزش
تحصیلی ( )AMSوالرند( 2ویسانی ،لواسانی و اژه ای )1391 ،استفاده شده است .سازه اضطراب
ناشی از کرونا ویروس بهمنظور سنجش اضطراب کرونرا ویرروس از دو مؤلفرهی عالئرم روانری و
عالئم اجتماعی تشکیل شده است .در این پرسشنامه هر مراده در مقیراس  4نمرره ای لیکررت
(هرگز= 0تا همیشه= )3ارزیابی میشود .پایایی این پرسشنامه در پژوهش علی پرور و همکراران
وی ( )1398برابر 0/914و روایی محتوایی و صوری و مالکی ایرن پرسشرنامه مناسرب ارزیرابی
شده است .مقیاس انگیزش تحصیلی دانش آمروزان نیرز دارای سره مؤلفره برا مشخصره هرای؛
انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و بی انگیزگی مریباشرد .نمرره گرذاری آن در یرک مقیراس 7
درجه ای لیکرت (=1اصال مطابقت ندارد ،تا =5کامالً مطابقت دارد) انجام شده است .روایی ایرن
پرسشنامه برابر  0/884است و همچنین میزان آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای آن یعنی
انگیزش درونی ،بیرونی و بی انگیزگری بره ترتیرب  0/91 ،0/91و  0/87برهدسرت آمرده اسرت
(ویسررانی و همکرراران .)1391 ،بررسرریهررای برره عمررل آمررده ،توسررط رابرررت وارلنررد و
همکارانش )1992(3نشان میدهد که روایی و پایایی نمونه انگلیسی مقیاس انگیزش تحصریلی
 AMSبر روی دانشآموزان دبیرستانی و نیز دانشجویان کانادایی ،مورد تایید قرار گرفته است.
برای بررسی پایایی این پرسشنامه ها در این پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شد که بره
ترتیب پرسشنامه اضطراب ناشی از کرونا ویروس ( 0/91زیرمقیاس ها؛ عالئم روانری برا  0/89و
عالئم اجتماعی با  )0/86و پرسشنامه انگیزش تحصیلی ( 0/88زیرمقیاس ها؛ انگیزش درونی برا
 ،0/91انگیزش بیرونی با  0/91و بی انگیزگی با  )0/88می باشد.
روش اجرا :برای اجرای پژوهش و دستیابی به میزان تاثیر اضطراب ناشی از 19COVID
بر انگیزش تحصیلی دانشآموزان ،در تیر ماه سال  1400برا مراجعره غیرر حضروری بره دانرش
آموزان مدارس نمونه دولتی واقع در شهرستان سنندج و کسرب اجرازه از مسرئولین مدرسره و
آگاهی دادن به دانشآموزان از هدف پژوهش ،پرسشنامهها به نماینرده ی هرر کرالس تحویرل
داده شد تا بین دانش آموزان دیگر توزیع و جمع آوری گردد .مدت جمرع آوری پرسشرنامههرا
حدودا یک ماه به طول انجامید .پس از جمع آوری پرسشنامهها و حذف پرسشنامههای نراقص،
 108مورد برای تحلیل انتخاب شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها که در دو سطح آمار توصریفی
. Corona Disease Anxiety Scale
. Academic Motivation Scale
3
. Vallerend & et al.
1
2
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و آمار استنباطی انجام شده است از مشخصه های آماری نظیرفراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و
در سطح آمار استنباطی از ضرریب همبسرتگی پیرسرون و رگرسریون چنرد متغیرره بره روش
 Stepwiseبا استفاده از نرم افزار 22 SPSSاستفاده شده است.

یافته ها
در جدول زیر یافتههای توصیفی نظیر میانگین ،انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعره در
پژوهش آورده شده است.
جدول شماره :1میانگین و انحراف استاندارد مولفههای اضطراب ویروس کرونا و انگیزش تحصیلی دانش
آموزان
متغیر ها

نمونه ()n

میانگین ()M

انحراف معیار ()SD

اضطراب ویروس کرونا

108

1/72

0/742

عالئم روانی

108

2/06

0/840

عالئم اجتماعی

108

1/39

0/731

انگیزش تحصیلی

108

3/79

0/546

انگیزش درونی

108

3/91

0/765

انگیزش بیرونی

108

4/26

0/710

بی انگیزگی

108

2/01

1/19

براساس نتایج به دست آمده (جدول  ،)1از بین مولفههای اضطراب ویروس کرونرا ،عالئرم
روانری ( )2/06دارای بیشرترین میرانگین و عالیرم اجتمراعی ( )1/39دارای کمتررین میرانگین
است.این گونه به نظر میرسد که عالئم روانی نقش بیشتری در تعیین اضطراب ویروس کرونای
دانش آموزان دارد .اطالعات فوق نشان میدهد که از بین مولفههای انگیزش تحصیلی ،انگیزش
بیرونی دارای بیشترین میانگین ( )4/26و بی انگیزگری دارای کمتررین میرانگین( )2/01اسرت.
پس میتوان گفت انگیزش بیرونی نقش بسزایی در تعیین انگیزش تحصیلی دانشآمروزان دارد.
به طور کلی میزان انگیزش تحصیلی دانشآموزان باالتر از متوسط میباشد.
جدول 2میزان و نوع رابطه (رابطه مستقیم ،رابطره معکروس) میران متغیرر هرای مرورد
مطالعه و همچنین مولفه های آنها را مورد بررسی قرار داده است.
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جدول شماره :2همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
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

عالئم راونی

**0/952

1

**0/784

**-0/287

*-0/209

*-0/221

-0/121

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

بی انگیزگی

-0/100

-0/121

-0/064

0/188

-0/062

-0/157

1

** .همبستگی با سطح معنی داری0/01
* .همبستگی با سطح معنی داری 0/05

با توجه به جدول  2رابطه میان اضطراب کرونا ویروس و انگیزش تحصیلی دانش آموزان معنی-
دار و معکوس است ( ،)-0/348به بیان دیگر هر چه میرزان اضرطراب ناشری از ویرروس کرونرا
کمتر باشد ،به مراتب میزان انگیزش تحصیلی دانشآموزان بیشتر خواهد بود .به طور کلی می-
توان گفت عالئم روانی بیشترین نقش را در تعیین اضرطراب ویرروس کرونرا دارنرد ( )0/952و
همچنین انگیزش درونی بیشترین نقش را در انگیزش تحصیلی دانشآموزان دارد (.)0/839
جدول  3خالصه مدل رگرسیونی چند متغیره است که ویژگی و آمراره هرای مربرووط بره
برازش مدل رگرسیونی و همچنین اطالعاتی مانندضریب همبستگی پیرسرون ،ضرریب تعیرین،
خطای استاندارد و غیره را نشان می دهد.
جدول شماره :3خالصه مدل به دست آمده از رگرسیون چند متغیره
مدل

متغیر های
پیش بین

متغیر
مالک

R

R2

F

β

T

1

عالئم
اجتماعی

انگیزش
تحصیلی

0/377

0/143

17/6

-0/377

0/171
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میزان همبستگی چند گانه متغیر ها برابر  0/377است (با سطح معنری داری)P< 0/01
و نشانگر وجود رابطه خطی معنی داری بین متغیر پیش بین و مالک است .مقدار 0/143 =2R
نشان می دهد که تقریباً  14درصد از واریانس انگیزش تحصیلی دانشآمروزان توسرط یکری از
مولفههای اضطراب ویروس کرونا یعنی همان عالئم اجتماعی قابل پیش بینی است.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر ،با هدف بررسی تاثیر اضطراب کرونا ویروس بر انگیزش تحصریلی دانرش -
آموزان مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه شهرسرتان سرنندج انجرام گرفرت .یافترههرای
مربوط به پژوهش حاضر نشان داد بین اضرطراب ناشری از پانردمی کرونرا و انگیرزش تحصریلی
دانشآموزان ،رابطه ی معکوس وجود دارد؛ به بیان دیگر هر چه میزان اضطراب ناشی از ویروس
کرونا کمتر باشد ،به مراتب میزان انگیزش تحصیلی دانشآموزان بیشتر است و بالعکس .به طور
کلی میتوان گفت از بین متغیرهای مورد بررسی از جمله عالئم اجتمراعی ،انگیرزش بیرونری و
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
تحقیق با نتایج تحقیق زاکولتی و همکاران ) (2020و ترن )2020( 1در مرورد تراثیر اضرطراب
کرونا وآموزش آنالین بر کاهش انگیزه تحصیلی دانشآمروزن و هرم چنرین تحقیقرات برنیرزر و
همکاران( )2018در مورد به خطر افتادن انگیزه دانشآموزان در آموزش آنالیرن در مقایسره برا
آموزش حضوری ،هم خوانی دارد .چراکه ،تغییر سیستمهای آموزشی به کالسهرای مجرازی و
یادگیری از راه دور فشرار سرنگینی را متوجره معلمران ،دانرشآمروزان و والردین آنهرا کررده
است(کاچون -زاگالز و همکاران2020 ،؛ هیرائوکا و تومودا  )2020 ،کره در ایرن برین ،دانرش
آموزان باالترین فشار و اضطراب را مطابق پژوهشهای هایرمث و همکاران( )2020و امیدوار و
همکاران( )2013از آموزش مجازی متحمل شده اند و اضطراب ناشری از کرونرا ویرروس باعرث
افت انگیزش تحصیلی آنان شده است که نتیجه این پژوهش نیز چنین گزارش شده است.
از این رو الزم است مدارس ،تاثیر اضطراب ناشی از ویروس کرونا بردانشآموزان را در نظر
داشته باشند و با فراهم کردن تدابیری برای کاهش این اضطراب ،میزان انگیزش دانرشآمروزان
را افزایش دهند چرا که فقدان انگیزش تحصیلی ،احتمال موفقیت دانشآموزان را به طور قابرل
توجهی کاهش می دهد .با توجه به طوالنی شدن مدت آموزش آنالین ،مدارس بایرد عرالوه برر
امکانات آموزشی به روحیات دانشآموزان در این برهه توجه داشته باشرند و برا فرراهم نمرودن
.Tan

1

29

دوفصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

دوره هفتم ،شماره ،15پاییز و زمستان 1400

حداقل زیرساختها از قابلیت رشد و تعالی و ظرفیت آنها در تمامی سطوح به نحو احسن بهره
برداری کنند.
مطابق نتایج حاصل از پژوهش حاضر  ،میتوان نتیجه گرفت که رابطه ی منفری و معنری
داری بین انگیزش تحصیلی و اضرطراب ناشری از کرونرا ویرروس وجرود دارد و از آنجاکره ایرن
پژوهش در بین دانشآموزان دوره ی اول متوسطه (مدارس نمونه دولتی) انجرام شرده اسرت و
تعمیم آن به سایر دانشآموزان و مقاطع تحصیلی دیگرر (ابتردایی و دوره دوم متوسرطه) دارای
محدودیت است و همچنین به علت شیوع ویروس کرونا در کشور امکران حضرور در مردارس و
مشاهده عملکرد دانشآموزان به صورت حضوری وجود نداشته است .بنرابراین ،پیشرنهاد مری-
گردد در پژوهشهای آینده شرایط تبیینی بهتری ،با انجام مطالعات آزمایشی برای درک روابط
مؤلفههای اضطراب ویروس کرونا و انگیزش تحصیلی دانرشآمروزان فرراهم گرردد ترا شرناخت
بیشتری از تأثیر این متغیرها بر روند یادگیری و موفقیت دانشآموزان فرراهم شرود .همچنرین
پیشنهاد می گردد در کاهش اضطراب ناشی از کرونا ویروس؛ خانواده ها ،معلمان ،و تا حردودی
دانش آموزان را برای عملکرد بهینهی آن ها ،برنامه های درمان شناختی -رفتاری برای کراهش
اثر اختالالت روانی در مدارس بصورت مجازی اجرا گردد .همچنین ،پیشنهادات دیگری شرامل
خطوط پشتیبانی برای دانش آموزان مضطرب ،مشاوره تلفنی از طرف مشاوران مدرسه ،ارتبراط
مجازی مشاوران ،تشویق به مراقبه از طررف والردین ،و در صرورت لرزوم اسرتفاده از مرداخالت
مناسب توسط روانپزشکان برون مدرسه ای ضروری به نظر می رسد.
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