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 تحصیلی  انگیزش و اثرات آن بر اجتماعی  حمایت و کرونا روسیو  اضطراب  رابطه بین

 1  : نمونه دولتی سنندج(موردمطالعه)

 

 2  دکالنیس  دمحمدیس

  3  ی ادی فر نا یسار

 4  یزارع ندا

 چکیده

در انگیزشش تحیزیلی  و اثر آن برویروس کرونا و حمایت اجتماعی ناشی از اضطراب  رابطه بین  یررسب  هدف  بااین پژوهش  

که به شیوه پیمایشزی انازام شزده   استهمبستگی    -  یروش پژوهش توصیف  .ه استشد  اجرا  1399-1400سال تحییلی  

 180به تعزداد    شهر سنندج  متوسطه  دوره اول  آموزان دختر مدارس نمونه دولتیاست. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش

انتخزاب   به شزیوه تیزادفی سزاده  و  نفر  118متشکل از  با استفاده از جدول مورگان    حام نمونه. روش  دهدمیتشکیل    نفر

، (1398)  همکزارانو    پوریعل(  CDAS)  اضطراب ویروس کرونااستاندارد    نامهپرسشنوع    سهها از  داده  یبرای گردآور  .شد

 صوری و محتوایی  روایی  که  (1390) حمایت اجتماعی  نامهپرسشو  (  1992)  وارلند  (AMS)  شش تحییلیانگی  نامهپرسش

بزا اسزتفاده از ضزری   هزاداده. اسزت  85/0  و  88/0،  91/0به ترتیز     نیش  هاآن  یپایای  و  دییتأ مورد    توسط متخییان  هاآن

نشزان داد  هایافتزهنتایج حاصزل از  .ندشد وتحلیلهتاشی گامبهگامهمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش 

 ، امزاوجزود دارد  یو معنادار  معکوس  رابطه  آموزاندانشانگیشش تحییلی    حمایت اجتماعی و  با  اضطراب ویروس کرونابین  

 14همچنزین  .(p= 0/05) داردوجزود  یو معنزادار مثبزت رابطزهآموزان انگیشش تحییلی دانشحمایت اجتماعی با بین 

 از طریز درصزد انگیزشش تحیزیلی 19، کزهیدرحالکاهد.  آموزان را اضطراب اجتماعی مید از انگیشش تحییلی دانشدرص

بزا   شزناختیروانو    ایمشزاورهمزداخال     یساز، با فراهمدرنتیاهبینی است.  عاطفی قابل پیشحمایت  حمایت اطالعاتی و  

 تزوان شزاهد بهبزودمزیکزاهش اضزطراب ویزروس کرونزا، جهت  از سوی مشاوران و مربیان مدرسه  نقش حمایت اجتماعی

 .شد آموزاندانش در انگیشش تحییلی

 .اجتماع  نگیشش تحییلی، حمایتکرونا ویروس، اضطراب، اضطراب ویروس کرونا، ا  :های کلیدیواژه
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 مقدمه.1

قززرار   ریتززأثتحترا    جهززان  تیزز جمع  نیشتریدانست که تاکنون ب  یبحران  توانمیرا    کرونا  گیرهمه  یاربیمامروزه،   

رخ   یدادیزز رو  ایزز   دیزز تهد  درنتیاززهکه    است  شدهتعریف  یاز عدم تعادل روان  ایدوره  عنوانبهبحران  این    .داده است

، 1زمتززه و پززا اُ) شززودیحل نمزز  معمول ایمقابله یاست که با راهبردها یمشکل اساس ک ی دهندهنشانو    دهدمی

ممکززن اسززت   کننززدمیرا تاربززه  کرونززا(    تنهانززهشززی از پانززدمی )ناکززه بحززران    ی. در مرحله حاد، افززراد(2020

، 2میرابیتززونشززان دهنززد ) را یعززشادار ایزز  گیریکنززاره، اب، ترس، اضززطرتی، عیبانیایمانند انکار، گ  هاییواکنش

 ت.اس کرده درگیربا مشکالتی آموزان را نیش ، دانشمردم  مختلف  (. این بحران، عالوه بر آحاد2005  ،3رابرتش؛  2017

شززدند   روروبهناشی از آن    هایچالشآموزان پس از پاندمی کرونا، با آموزش ماازی و  دانشاین در حالی است که  

تغییززر و  ، به خانه منتقززل شززد.گذرانندمیو تعداد ساعاتی را که در طول هفته و در طی سال تحییلی در مدرسه  

و   4)برنیززشر  آموزان را با مخاطره روبرو سازددانش  ششانگیآنالین احتماالً    هایکالسحضوری به    هایکالستبدیل  

( محیطززی و فززردی) گونززاگون و متعززدد عوامززل میززان در کززه دهنززدمی نشان مطالعا چراکه، (.  2018همکاران،  

. نمایززدمی ایفززا را تززریمهم  بلکززه  و  برجستهنقش  انگیشش  یادگیرندگان،  تحییلی  پیشرفت  و  یادگیری  بر  تأثیرگذار

 زیادی  اهمیت  یادگیری  و  یاددهی  هایفعالیت  اثربخشی  و  کارایی  برای  فراگیران  انگیشش  مناس   تحلیل  و  شناخت

 موردمطالعهو  تیورقابلانگیشش تحییلی  با سازهبیشتر    آموزاندانشانگیشش  امروزه  ،  هرچند  .(2010،  5کاوه)  دارد

 .گرفته است  قرار

و  6یلیتحیزز  ششیانگذشته، محققان در پی افشایش در طول چهار دهه گاهمیت مسئله، باید گفت که  مطاب  با

در  تحیززیلی ش. مطالعه انگیززشاندبودهآموزان در مدرسه  بر یادگیری و موفقیت دانشش  انگیش  تأثیردر  چگونگی  

-شانگیززش (.2020، 8، ویگفیلززد و کوکنکززا2000، 7طوالنی دارد )مورفی و الکساندر ایتاریخچه یتیترب  یشناسروان

کززدام رشززته تحیززیلی را   آمززوزدانشکنززد  هایی است که تعیززین مززیه اعتقادا ، اهداف و ارزشتحییلی مربوط ب

 یلیتحیزز  ششیزز انگ (،1990) 10ه گاتفریززدطب  گفتزز  .(2009، 9ونتنشل و ویگفیلد) دهدادامه می کند وانتخاب می

، دشززوار و برانگیشالشچزز وظیفه و یادگیری وظایف  زاییدرونلذ  بردن از یادگیری در مدرسه همراه با کناکاوی، 

 ک ( در تحقیقی بززر اهمیززت انگیززشش تحیززیلی تأکیززد کززرده و در یزز 2021)  11دی روست و همکاران  بدیع است.

 یمززاریو مززرتبط بززا ب  یشززناختتیجمع  ،یلی)عوامل تحی  کنندهینیبشیپعوامل    نیرا ب  یداریروابط معن  ،لیتحل

 د.  دن( نشان دایو خودکارآمد  یلیتعل  تحی  ،یلیتحی ششی)انگ  اهینت  یرهای( و متغریگهمه

و   علمیبر نتایج    شمثبت انگیش  تأثیرا ، محققان در مورد  شهای مرتبط با انگیشفراوانی در مورد نظریه  باوجود

اتمززام مدرسززه، موفقیززت شززغلی،   ، مانند خودتنظیمی، پایداری، تفکر انتقززادی، پیشززرفت تحیززیلی،روانی  سالمت

؛ 2014و همکززاران،  12سراسززولی ؛مثززال بززه طززور) دارنززد نظراتفززا مانی سززالمت جسزز  و شززناختیروانبهشیستی 
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2 . Mirabito 
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و همکاران،   4؛ کاماچو2017و همکاران،  3؛ ییلماز سویلو2016،  2؛ الزوفسکی و هالمن2015و همکاران،    1کرایگباوم

-ینززیبپیش  شنشان داده است کززه انگیززشنیش  مطالعا  تاربی    و  5هاتحلیل  فراماموعه بشرگی از  (. چراکه،  2020

؛ سراسززولی و همکززاران، 2010و همکززاران،   6گززوی  ؛مثالعنوانبززه)  است  تحییلی  پیشرفت  قوی  تاکننده متوسط  

نقززش محززوری  پیشززین، تحقیقززا  درمامززوع(. 2018یگبززاوم و همکززاران، ا؛ کر2014و همکاران،   7؛ تیلور2014

، ایمطالعززه ت.ا مورد تأکید قرار داده اسزز مداخال  انگیششی ر امیدوارکنندهمدرسه و تأثیرا   زمینۀ دررا  شانگیش

آموزان را هم در پرتغال و هم دانش  یلیتحی  ششیانگ، کاهش  COVID-19  یهاتیمحدود  ریتأث  یبا بررس  ،اخیراً

-کززه دانززش  دیگززریهای  چالش  ازجمله،  عالوه بر این  (.2020و همکاران،    8زاکولتی)  استگشارش کرده    ایتالیدر ا

 ،9رشززلیچ  و  شدند، اضطراب ناشززی از ویززروس کرونززا بززوده اسززت )رایمززرز  روروبهی با آن  آموزان در آموزش مااز

تحییلی در دوران پاندمی کرونا ویروس عالوه بر کشورهای دیگر، تا حدودی نیززش بززر   این مشکل انگیشش  (.2020

 ییززری و شززیرازیق مدیران، معلمان و حتی والدین در ایران نیش قابل شهود است که تحقیقززا    یهاگشارشاساس  

هززا تززأثیر اضززطراب ناشززی از . ایززن پززژوهشهاسززتگشارشبر این    یدییتأ  (1399)  الحسینی  ابوالمعالیو    (1400)

 اند.قرار داده  دیتأکتحییلی را مورد  ویروس کرونا بر انگیشش

وژیکی یک حالت ذهنی ترس و دلهره تعریف کرد، بنابراین باعززت تحریززک فیشیولزز   عنوانبهتوان  اضطراب را می

در  تیزز و عززدم قطع دیزز   تهدرد. (1992، 10شززود )ایسززنک و تعری  می ازحدبیشمانند ضربان قل  سریع، تهویه 

 یو مززددکاران اجتمززاع یبهداشززت  یهابستگان، کارکنان مراقبت  ماران،یب  نیدر ب  تنهانهاحتماالً    19-د  یکوو  ندیفرا

ازمتززه ) کندیم اادیا یور هستند، مشکال  اضطرابتی نیکه در معرض ا یکل افراد یبلکه برا ،یدر سالمت عموم

آمززوزان از ایمنززی و بززر در  دانززشویززروس کرونززا شیوع با این مالحظا  پژوهشی باید گفت که  .(2020و پا ، 

مناززر بززه افززشایش سززط  اضززطراب و   درنتیاززهگذارد،  های جدید یادگیری تأثیر میآمادگی برای انطبا  با روش

 اضطراب  صور به  تواندیماین اختالل اضطرابی ناشی از کرونا ویروس،    (.2020،  11میران  اونگر و)  شوداسترس می

 سززالمت  روی  ویززروس  ایززن  نززامطلوب  اثززرا   شناخت  به  پژوهشگران  از  تعدادی  .باشد  تیرؤقابلروانی و اجتماعی  

 اسززت رگززذاریتأث اباضززطر همچززون هاانسززان روانززی هیاانززا   روی  کرونززاویروس  زیرا  اند،پرداخته  هاانسان  روانی

انززد؛ همچنین اضطراب اجتماعی که محققان آن را یک حالت هیاانی تعریف نمززوده  .(2020و همکاران،    12وانگ )

یا ادرا  توانایی شخص بززرای رویززارویی بززا آن رویززدادها  دکنندهیتهدبه دنبال ارزیابی اطالعا  درباره رویدادهای  

اجتمززاعی در ابعززاد  اضززطرابمحققززان افززراد  یهاگشارشکه مطاب   (. چرا2007،  13گودیانو و هربر )  آیدپدید می

با این (.  2001و همکاران،    14کولش)  شوندیمشغلی و تحییلی دچار مشکل    یهاتیموقعمختلف زندگی خود مانند  

نیش باید اذعان نمود که اضطراب ناشی از بیماری، عواقزز  منفززی بسززیاری   شناختیروان  هایتحلیلتفاسیر، مطاب   
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ها ارتبززاط منفززی تحییلی آن  شآموزان با انگیش، اضطراب دانشطورکلیبه  آموزان ایااد نماید.برای دانش  تواندمی

، اضطراب ناشی از ویروس کرونا در هر دو بعد روانززی و اجتمززاعی هرچند.  (2013داشته است )امیدوار و همکاران،  

 الشعاع قرار دهد.ی، متغیرهای دیگری را نیش تحتتواند عالوه بر انگیشش تحییلآموزان میهم در بین دانشآن

 یاجتمززاع  طیمحزز   ریتززأثتحت، بلکززه  یفززرددرونعوامل    ریتأثتحت  تنهانه  یدگیچیپ  لیبه دل  یلیتحی  ششینگا

 شززد به  آموزاندانش  یلیتحی  یو رفتارها  هانگرش،  درواقع.  اندشدهاحاطهآموزان در آن  است که دانش  تریوسیع

و همکززاران،   1لگاولززتو دوستان قرار دارد )  هایکالسهم،  نی، مانند معلمان، والدیاجتماع  یدیکل  عوامل  ریتأثتحت

شززده از   افززتیدر  تیآموزان و حمادانش  یلیتحی  ششیانگ  نیارتباط مثبت ب  چراکه برخی از تحقیقا  نیش  (.2006

در   یک عامل برون فززردی  عنوانبهی  عاجتما  تینقش مثبت حما  ،دهدمیرا نشان    هاآن  تاندوس  و  معلمان،  نیوالد

، 5یززور؛  2015و همکززاران،    4انگ یج  ؛2015،  و همکاران  3تشچی  ؛2012،  2است )آتنافو  شدهاثبا   یلیتحی  ششیانگ

افززراد،  یرفتززار یکززه بززه توسززعه الگوهززا یمبادلززه اجتمززاع ینززدهایفرا» تززوانمیرا  یاجتمززاع تیزز حما. (2002

 ایوسززیله  عنوانبه  نیهمچن  (.1996  ،6کرد )فارمر و فارمر  فیتعر  «کندمیکمک    هاارزشو    یاجتماع  هایشناخت

 شززودمی فیتوصزز  زااسززترس یدادهایزز بززا رو مؤثرو مقابله  تیبه موفق  یابیدست یالزم برا شهیانگ سازیفراهمجهت  

 یراضززطرا  طیبززا مشززکال  و شززرا  مززؤثرتردر مقابلززه    یاجتماع  تینقش حما  ،عالوهبه.  (2015و همکاران،  تشچی  )

 (.2001،  7است )مستن  شدهگشارشگسترده   طوربه

 و مقززاال   هززاکتابدر    در  شززده  و  شززده  افززتیدر  یاجتمززاع  تیزز حما  عنوانبززهدر دو بعززد    یاجتماع  تیماح

دوسززتان و  ازآنچززهشززامل در  مززا  ،شززدهادرا  یاجتمززاع تیزز حما (.2013، 8و کارکال  وتویاست )پانا  شدهارزیابی

 کززهدرحالی (.2011، 9و اورهززک  یکزز ی)ل  است،  دهندمیو اناام    گویندمی  زااسترس  یهادادیخانواده ما در مورد رو

از وجززود  یواضززح انیزز کززه ب شززودمی فیزز تعر یاناام رفتارها و اقداما  خاصزز   عنوانبه  ی،افتیدر  یاجتماع  تیحما

، 10نیکسززچشانبو) دارداشززاره  گززرانیارتبززاط بززا د یشززناخت یابیزز به ارز شدهادرا  یاجتماع  تیاست، حما  تیحما

 یبحرانزز  طیاضززطراب را در شززراحالت است که  یعامل محافظت  ک ی  عنوانبه  شدهادرا   یاجتماع  تی(. حما2012

از سززوی   یاجتمززاع  تیزز حمابززین  کززه    اسززت  ادهنشززان دپیشززین  مطالعا   (.  2020اُزمته و پا ،  )  دهدمیکاهش  

 رددامنفززی وجززود ارتبززاط یززروس کرونززا و  گیریهمززهآموزان در طززول  اضطراب دانش  اب  معلمین، والدین و محیط

همچنززین، بایززد گفززت  .(2020، 14و تان  2020  ،13میلر  و  ، ما2020و همکاران،    12چن؛  2020و همکاران،    11کاکو)

و   15سززانگ )  آمززوزان رابطززه مثبززت و معنززاداری وجززود داردکه بین حمایت اجتماعی با انگیشش تحیززیلی دانززش

 یشززانیاحساس تعلزز  بززه دانشززگاه و پر  ،یلیتحی  شهیانگ  نیروابط ب(  2021)  و همکاران  16مارلر  .(2015همکاران،  

 
1 . Legault 
2 . Atnafu 
3 . Tezci 
4 . Jiang 
5 . Reeve 
6 . Farmer   & Farmer 
7 . Masten 

8 . Panayiotou & Karekla 

9 . Lakey & Orehek 

10 . Bokszczanin 

11 . Cao 

12 . Chen 

13 . Ma and Miller 

14 . Tan 

15 . Song 
16 . Marler 
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 نیروابززط مثبززت بزز   ی،همبسززتگ  وتحلیلتاشیه.  اندکرده  یابیرا ارز  در موقعیت آموزش آنالین  19-کووید  مرتبط با

 را نشززان داد.  19-کوویززد  امززرتبط بزز   یشززانیو پر  ریدو متغ  نیا  نیب  یو احساس تعل  و روابط منف   یلیتحی  شهیانگ

انززشوا  ای ییمربوطه خود احساس جداراکش آموزشی آموزان از مدانش  شودیاحتماالً باعت م،  یادگیری آنالینچراکه،  

 آمززوزان احسززاسدانش  یوقت  (.2014  ن،بگذارد )توماس و همکارا  ریتأث  یریادگیادامه    یها براآن  شهیکنند و بر انگ

مشززارکت در کززالس درس گززشارش   ایزز   تیزز موفق   یبرا  یرکمت  شهیتعل  ندارند، انگ  مکان آموزشی  یک کنند که به  

 کنززدمی تیزز دانززش آمززوزان را تقو یستیبهش ،بعالوه، جو مثبت مدرسه و جامعه  (.2013و همکاران،    گری)  کنندمی

( نیش در 2021)  و همکاران  1آشر  ها کمتر وجود دارد.که در این شرایط حاکم این حمایت  (2018)آلن و همکاران،  

پاسززخ  درصززد 75از    شیبزز انززد  گززشارش کززرده  19-طول کوویدبه آموزش از راه دور در    رییبه تغ  در پاسختحقیقی  

آمززوزان نززد. دانشاهنسززبت داد  یلیحیزز و ت  یششزز یانگ  هایچالشرا به    در دوران پاندمیاسترس    شیافشا  دهندگان،

 نیزز ا هاآن. رندیگیم ادیکمتر  ،ی آموزش به آنالینتغییر شیوهخود پس از    یهاکالس  شتریگشارش کردند که در ب

اراکززه آمززوزش نسززبت   وهیماننززد شزز   ،یو عوامل خارج  ایانگیشه/یمیمشکال  خودتنظ  ازجمله  ،یرا به عوامل داخل

 دادند.

توان اذعان نمود که بززین حمایززت اجتمززاعی و اضززطراب ناشززی از با توجه به مالحظا  نظری و عملی باال، می

-مفروض است. همچنین، بین اضطراب ناشی از کرونا ویروس با انگیززششکرونا ویروس رابطه معکوس و معناداری  

هززا در شززرایط پانززدمی ویززروس کرونززا در آموزان رابطه معکوس وجززود دارد. ایززن مفروضززهتحییلی در بین دانش

 یبززرا  یفراوانزز   یززتاهم  آمززوزان دارایتحییلی دانززشانگیشش  آموزش ماازی مدارس قابل شهود است. از آنااکه،

هززم در شززرایط اپیززدمی کززه گردد. چراکه، نپرداختن به ایززن مسززئله آموزشززی آنمحسوب میآموزشی    یهانظام

هززای زیززادی از جملززه افززت تحیززیلی و تواند خسار آموزش را در جهان با مشکال  زیادی رویرو کرده است، می

تحییلی   بر انگیشش  تأثیرگذارالزم است عوامل    شناختی برای دانش آموزان به بار آورد.  مشکال  و اختالال  روان

اگرچززه  آموزان را بهبززود بخشززید.ها میشان انگیشش تحییلی دانشآن تأثیرشناسایی شوند و با کاهش و یا افشایش 

تحقیقززاتی  خززأاسززت، امززا  شززدهاناام آموزانزندگی روزمره دانش برویروس کرونا تحقیقا  زیادی در مورد تأثیر 

وجود   بر یکدیگر  تأثیرشانو  انگیشش تحییلی    ب ویروس کرونا و حمایت اجتماعی واضطرادر رابطه با    توجهیقابل

 شززدهاناامبه این پرسش  یپژوهش حاضر نیش برای پاسخگوی، داردمیملحوظ دارد که تحقیقا  تاربی بیشتری را 

 نززه اسززت چگو  آموزانانگیشش تحییلی دانشدر  اضطراب ویروس کرونا و حمایت اجتماعی    و تاثیر  که نقش  است

 خواهد بود.  موردبررسی 1در شکل    (1مطاب  پیشینه نظری و عملی پژوهش)جدول    مدل مفهومی پژوهش

 

 خالصه پیشینه پژوهش .1جدول 

ف
دی
ر

 

نویسزززززنده/  موضوع پژوهش

 نویسندگان

 خالصه پژوهش

نقززش شناسززایی، وضززعیت نسززلی و  1

Covid-19  در موفقیت تحییلی 

و  روسزززتدی

 همکززززززاران

(2021) 

 -)کرونززا  معنادار عوامل پززیش بززین اپیززدمیرابطه  

و   یلیتعلزز  تحیزز ،  ویروس( با انگیززشش تحیززیلی

 خودکارآمدی

احسززاس   ،یلیتحیزز   شهیانگ  نیروابط ب 2

مرتبط بززا   یشانیتعل  به دانشگاه و پر

COVID-19 

مززززززززارلر و 

 همکززززززاران

و احساس تعلزز    یلیتحی  شهیانگ  نیروابط مثبت ب

مرتبط   یشانیو پر  ریغدو مت  نیا  نیب  یو روابط منف 

 
1 . Usher 
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 COVID-19 اب (2021)

 انیدانشزززاو یریادگیززز و  شهیززز انگ 3

بززه  رییزز در پاسززخ بززه تغ یروانشناسزز 

آمززززززوزش از راه دور در طززززززول 

COVID-19 

 و آشززززززززر

 همکززززززاران

(2021) 

اسززترس را  شیافززشا دانشاویان، درصد 75از    شیب

 هززایچالشگززشارش کردنززد کززه ا لزز  آن را بززه 

 .نسبت دادند  یلیحیو ت یششیانگ

 تحیززیلی انگیززشه از والززدین ادرا  4

  قرنطینززه طززول در آمززوزاندانش

COVID-19کشوری  بین  : مقایسه 

 و  زاکززززولتی

 همکززززززاران

(2020) 

 وآموزان در پرتغال  دانش  یلیتحی  ششیکاهش انگ

 در طول دوران قرنطینه  ایتالیا

 آموزش  به  نسبت  آموزان  دانش  نگرش 5

 شززززززیوع طززززززول در آنالیززززززن

 سززززال در COVID-19ویززززروس

   دور راه از آموزش: 2020

 میران  و  اونگر

(2020) 

 ایمنی  از  آموزاندانش  در   بر  کرونا  ویروس  شیوع

 یادگیری  جدید  هایروش  با  انطبا   برای  آمادگی  و

 و  اضززطراب  افززشایش  بززه  مناززر  و  گززذارد،می  تأثیر

 استرس شده است.

 حمایززت  و  اضطراب  سطوح  بین  رابطه 6

 ههمزز  طززول  در  شززده  ادرا   اجتماعی

 ترکیه  در-19COVID  گیری

 پا ،  و  اُزمته)

2020) 

 طور  به  اضطراب  سط   اجتماعی،  حمایت  افشایش  با

 اجتمززاعی  حمایززت.  مززی یابززد  کاهش  توجهی  قابل

 اضززطراب  کننززده  تعیین  عامل  عنوان  به  شده  تلقی

 مززددکاری هززای رویززه تمرکززش دوره ایززن در بایززد

 .باشد  اجتماعی

 اپیزززززدمی روانشزززززناختی تزززززأثیر 7

19COVID-  در  کالج  دانشاویان  بر 

 چین

کززززززززاکو و 

همکززززززاران 

(2020) 

 اضززطراب عالکززم  بززا  تحییلی  هایفعالیت  در  تأخیر

 اجتمززاعی  حمایت  حال،  این  با   دارد.  مثبت  ارتباط

 داشت.  منفی  همبستگی  اضطراب  سط  با

پززیش بینززی انگیززشش تحیززیلی بززر  8

اساس اضطراب کرونا و سززالمت روان 

 در دانشاویان

قییزززززری و 

 زیشززززززیرا

(1400) 

 و  درونززی  تحیززیلی  انگیززشش  با  کرونا  اضطراب  بین

و بززا بززی   دارد  وجززود  معنادار  و  منفی  رابطه  بیرونی

 انگیشگی تحییلی رابطه مثبت دارد.

 آموزشززی و شززناختیروان پیامززدهای 9

 و آمزززوزاندانش در کرونزززا بیمزززاری

 هاآن با  مقابله  راهکارهای

 ابوالمعزززززالی

 الحسزززززینی

(1399) 

 در  قرنطینه،  و  کرونا  بیماری  نتیاه  در  نآموزادانش

شناختی؛ و در ابعززاد بززین روان  مشکال   فردی  بعد

 فردی و آموزشی نیش مشکالتی را تاربه می کنند.

 نقززش: پرسززتاران در کرونززا اضززطراب 10

 شدهادرا   اجتماعی  حمایت  بینپیش

 انساام  حس و

 عبادی  عینی،

 هاشزززززمی و

(1399) 

اجتمززاعی بززا حمایززت  اضطراب کرونا در پرستاران  

منفی و معناداری   شده و حس انساام رابطهادرا 

 .داشت
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 بر مبنای نظریه ها و پیشینه پژوهش : مدل مفهومی پژوهش1کل 

 روش پژوهش1.1

 همبستگی است.  -حاضر با توجه به هدف و ماهیت موضوع، کاربردی و از نوع توصیفیپژوهش   

 گیرینمونه آماری و شیوه جامعه.  2-1

آموزان دو مدرسه دخترانه )نمونه دولتززی متوسززطه اول، ناحیززه نفر از دانش  180جامعه آماری پژوهش متشکل از  

که بززا اسززتفاده از جززدول مورگززان جرسززی   هست(  1399-1400یک و دو( در شهرستان سنندج )سال تحییلی  

در پاسززخ بززه  کنندگانشززرکتمیززشان درصززد انتخاب شدند که  به شیوه تیادفی ساده  نفر  118تعداد حام نمونه  

 نفر( بوده است. 108درصد ) 92مخدوش تقریباً    هایپرسشنامهبا در نظر گرفتن    هاپرسشنامه

 هاداده آوریجمعشیوه .  3-1

و عبدالززه زاده،   )علززی پززور، قززدمی، علیپززور  1(CDAS)  ویززروسها از مقیاس اضطراب کرونا  آوری دادهبرای جمع

و همچنین مقیاس حمایززت  (1391، ایاژه)ویسانی، لواسانی و  2( والرندAMSتحییلی ) گیشش(، مقیاس ان1398

منظززور اضززطراب کرونززا ویززروس بززه  پرسشززنامه  اسززت.  شززدهاستفاده  (1390اجتماعی )سرمد، حاازی و بارزگان،  

ایززن پرسشززنامه است. در    شدهتشکیلی عالکم روانی و عالکم اجتماعی  سناش اضطراب کرونا ویروس از دو مؤلفه

شود. پایززایی ایززن پرسشززنامه در پززژوهش ( ارزیابی می3تا همیشه= 0لیکر  )هرگش= اینمره 4هر ماده در مقیاس 

و روایززی محتززوایی و صززوری و مالکززی ایززن پرسشززنامه مناسزز    914/0  ( برابززر1398و همکززاران وی )  علی پور

؛ انگیززشش درونززی، هایمشخیززهرای سه مؤلفه بززا  است. مقیاس انگیشش تحییلی دانش آموزان نیش دا  شدهارزیابی

مطابقززت نززدارد،   اصالً=1لیکر  )  ایدرجه  7آن در یک مقیاس    گذارینمرهباشد.  می  انگیشگیبیانگیشش بیرونی و  

 
1  .  Corona Disease Anxiety Scale 

2.  Academic Motivation Scale 

انگیزش  

 تحصیلی 

 نی انگیشش درو

 انگیشش بیرونی 

 بی انگیشگی
حمایت  

 اجتماعی 

 حمایت اطالعاتی

 حمایت عاطفی 

اضطراب  

 ویروس کرونا 

 عالکم روانی 

 عالکم اجتماعی 
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اسززت و همچنززین میززشان آلفززای  884/0پرسشززنامه برابززر  ایززناست. روایی  شدهاناام=کامالً مطابقت دارد(  5الی  

 87/0و    91/0،  91/0بززه ترتیزز     انگیشگززیبیهای آن یعنی انگیشش درونی، بیرونززی و  مقیاس  کرونباخ برای خرده

 1، توسززط رابززر  وارلنززد و همکززارانشآمززدهعملبههززای (. بررسززی1391است )ویسانی و همکززاران،   آمدهدستبه

آمززوزان دانززش بززر روی AMSدهد که روایی و پایایی نمونه انگلیسی مقیاس انگیشش تحییلی  ( نشان می1992)

است. همچنززین بززرای سززناش حمایززت اجتمززاعی، از  قرارگرفته تاکیددبیرستانی و نیش دانشاویان کانادایی، مورد  

 باشدمیحمایت اطالعاتی و حمایت عاطفی    مؤلفه  و دو  سؤال  8استاندارد حمایت اجتماعی که دارای    یپرسشنامه

در مورد حل مشکل اراکززه بززه   هاییپیشنهادند )بعضی از افراد  مان  سؤاالتیلیکر  با    ایگشینهو بر اساس طیف پنج  

و  بززرآورد شززد 7/0پرسشنامه باالی  اینپایایی  .استفاده شد ،پردازدمی( به سناش حمایت اجتماعی دهندمیمن 

های آن یعنی حمایت اطالعززاتی و حمایززت عززاطفی بززه ترتیزز  همچنین میشان آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس

و  ژو) پززژوهش(. همچنززین روایززی پرسشززنامه در 2016 ،2سززون و چونززگ  ،ژواسززت ) آمدهدسززتبه 88/0و  86/0

 ( سنایده شده است.2016همکاران،  

در این پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شد کززه بززه ترتیزز  پرسشززنامه   هاپرسشنامهبرای بررسی پایایی این  

(، پرسشززنامه 86/0و عالکم اجتماعی بززا    89/0الکم روانی با  )زیرمقیاس ها؛ ع  91/0اضطراب ناشی از کرونا ویروس  

( و 88/0بززا   انگیشگیبیو    91/0، انگیشش بیرونی با  91/0)زیرمقیاس ها؛ انگیشش درونی با    88/0انگیشش تحییلی  

 .باشدمی(  79/0و حمایت عاطفی با    84/0)زیرمقیاس ها؛ حمایت اطالعاتی با  85/0پرسشنامه حمایت اجتماعی  

 روش اجرا  .4-1

آمززوزان، در بززر انگیززشش تحیززیلی دانززشکرونززا    اضطراب ناشی از  تأثیربرای اجرای پژوهش و دستیابی به میشان   

به دانش آموزان مدارس نمونه دولتی واقع در شهرستان سنندج و کس     یرحضوریبا مراجعه    1400سال    تیرماه

 هززر کززالس  ینماینززدهها بززه  هدف پژوهش، پرسشنامه  آموزان ازاجازه از مسئولین مدرسه و آگاهی دادن به دانش

یک مززاه   حدوداًها  پرسشنامه  آوریجمعگردد. مد     آوریجمعتحویل داده شد تا بین دانش آموزان دیگر توزیع و  

مززورد بززرای تحلیززل انتخززاب   108های ناقص،  ها و حذف پرسشنامهپرسشنامه  آوریجمعبه طول اناامید. پس از  

 هایمشخیززهاسززت از  شززدهاناامها که در دو سط  آمار توصیفی و آمززار اسززتنباطی داده  تحلیلوتاشیهشد. برای  

رسززون و رگرسززیون ، میانگین، انحراف معیار و در سط  آمار استنباطی از ضری  همبستگی پیفراوانی  نظیرآماری  

 .است  شدهاستفاده 22SPSS افشارنرمبا استفاده از    3گامبهگامچند متغیره به روش 

 هایافته.2

 متغیرهززای  و آمززاره کززالموگروف اسززمیرنوف  معیززارنظیززر میززانگین، انحززراف  یتوصیف   هاییافتهدر جدول زیر  

 .آورده شده استدر پژوهش   موردمطالعه
 متغیرهای پژوهشمیانگین و انحراف استاندارد  .2 جدول

میزززانگین  (nنمونه ) متغیرها

(M) 

معیار  انحراف 

(SD) 
 داریسط  معنا K-Sآماره  

 
1  . Vallerend  & et al. 

2  .  Zhu, Sun & Chang 

3  .  Stepwise 
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 167/0 287/1 74/0 72/1 108 اضطراب ویروس کرونا

 198/0 113/1 84/0 06/2 108 عالکم روانی

 079/0 107/1 73/0 39/1 108 عالکم اجتماعی

 051/0 287/1 55/0 79/3 108 انگیشش تحییلی

 132/0 181/1 76/0 91/3 108 انگیشش درونی

 296/0 415/1 71/0 26/4 108 انگیشش بیرونی

 086/0 262/1 19/1 01/2 108 انگیشگیبی

 057/0 322/1 76/0 58/3 108 حمایت اجتماعی

 052/0 428/1 88/0 39/3 108 حمایت اطالعاتی

 242/0 019/1 63/0 77/3 108 حمایت عاطفی

( دارای بیشززترین 06/2اضطراب ویززروس کرونززا، عالکززم روانززی )  هایمؤلفهاز بین  ،  آمدهدستبهنتایج    اساس  بر

کززه عالکززم روانززی نقززش   رسدمیبه نظر    گونهاین  ( دارای کمترین میانگین است.39/1اجتماعی )  عالکمیانگین و  م

 هایمؤلفززهاز بززین  که    دهدمی. اطالعا  فو  نشان  بیشتری در تعیین اضطراب ویروس کرونای دانش آموزان دارد

( 01/2دارای کمترین میززانگین )  انگیشگیبی( و  26/4انگیشش تحییلی، انگیشش بیرونی دارای بیشترین میانگین )

 دهندهنشززان کززه اسززت 05/0 مقدار از تربشرگ موارد تمامی در  بودن  نرمال  آزمون  معناداری  سط   همچنین  است.

 .است پژوهش  متغیرهای توزیع بودن  نرمال

ده اسززت. بززه قززرار دا موردبررسززیرا  هززاآن هایمؤلفززهو همچنین   موردمطالعه  متغیرهایرابطه میان    2جدول  

 .دهدمیدیگر نشان    متغیرهای)رابطه مستقیم، رابطه معکوس( هر متغیر را با  عیار  دیگر میشان و نوع رابطه

 پژوهش متغیرهای پیرسون بین  همبستگی  .3 جدول

 متغیرها
اضززطراب ویززروس 

 کرونا
روانیعالکم    

عالکزززززززززم 

 اجتماعی

انگیززززززززشش 

 تحییلی

حمایززززززززت 

 اجتماعی
-0/379** -0/179* -0/221* 0/490** 

حمایززززززززت 

 اطالعاتی
-0/253** -0/ 131  -0/267** 0/354** 

حمایززززززززت 

 عاطفی
-0/312** -0/221* 0/ 118  0/310** 

انگیزززززززشش 

 تحییلی
-0/348** 

-0/287** -0/377** 
- 

 

 

 01/0  داریمعنی**. همبستگی با سط    

 05/0  داریمعنی*. همبستگی با سط    
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دار و معکززوس اب کرونا ویروس و انگیشش تحییلی دانش آمززوزان معنززیرابطه میان اضطر 3با توجه به جدول 

میززشان انگیززشش   مرات بززههر چه میشان اضطراب ناشی از ویروس کرونا کمتر باشززد،    دیگربیانبه(،  -348/0است )

بین اضطراب ویروس کرونا با حمایت اجتماعی رابطه معکززوس همچنین،  آموزان بیشتر خواهد بود.  تحییلی دانش

(؛ به عبارتی، هرچه حمایت اجتماعی از دانش آموزان کمتر باشد، اضطراب ناشززی -379/0)  معناداری وجود دارد  و

از کرونا ویروس نیش بیشتر خواهد بود. اما، بین حمایت اجتماعی بززا انگیززشش تحیززیلی رابطززه مثبززت و معنززاداری 

و دوستان می توان شاهد انگیشش تحیززیلی   (؛ یعنی با حمایت بیشتر از طرف مدرسه و خانواده490/0وجود دارد)

 بیشتری در بین دانش آموزان نمونه دولتی را شاهد بود.

بززه بززرازش   مربززوط  هززایآمارهاست که ویژگی و    گامبهگامخالصه مدل رگرسیونی چندگانه به روش    4  جدول

میززشان   استاندارد و  ، ضری  تعیین، خطای  چندگانههمبستگی    ضری   مانندمدل رگرسیونی و همچنین اطالعاتی  

 .دهدمیرا نشان    بتا

 از رگرسیون چند متغیره  آمدهدستبه. خالصه مدل 4جدول 

 متغیرهای مدل

 بینپیش

متغیزززززر 

 مال 

ضزززری  

همبستگی 

چندگانزززه 
R 

ضززری  

تعیززززین 
2R 

F Β β T P 

عالکزززززم  1

 اجتماعی

انگیزززشش 

 تحییلی

377/0  143/0  61/17  282/0-  377/0-  197/4-  000/0  

 

( و نشززانگر وجززود رابطززه >P  01/0  داریمعنی)با سط     است  377/0  برابر  متغیرها  چندگانهمیشان همبستگی  

درصززد از   14کززه تقریبززاً    دهززدمیشان  ن  14/0ضری  تعیین  و مال  است.    بینپیشبین متغیر    داریمعنیخطی  

ضززطراب ویززروس کرونززا یعنززی همززان عالکززم ا هایمؤلفززهآموزان توسززط یکززی از واریانس انگیشش تحییلی دانش

  است.  بینیپیشاجتماعی قابل  

 از رگرسیون چند متغیره آمدهدستبهخالصه مدل   .5جدول  

 متغیرهای مدل

 بینپیش

متغیززززززر 

 مال 

ضزززززری  

همبستگی 

چندگانزززه 
R 

ضزززری  

تعیززززین 
2R 

F Β β T P 

حمایزززت  1

انگیزززش  اطالعاتی

 تحصیلی 

0/354 0/125 20/15  197/0  316/0  567/3  001/0  

حمایزززت  2

 عاطفی
0/441 0/194 64/12  231/0  265/0  990/2  003/0  

انگیززشش تبیززین    بززرای  چندگانززهمعادلززه رگرسززیونی    بززر اسززاسو    5مطاب  اطالعا  مندرج در جدول شماره  

یززت اطالعززاتی و حماکززه شززامل  حمایت اجتماعی یهامؤلفه برحس   تحییلی دانش آموزان مدارس نمونه دولتی

بززا سززط   441/0بززر بززا ارب هززاآنچندگانززه  یهمبسززتگ  یضززرمیززشان  مالحظه شد کززه  ،باشدیمحمایت عاطفی  
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حمایززت   ۀمؤلفزز   کززهیطوربهوجززود دارد    مززال و    نیبزز شیپداری بین متغیر  معنی  خطی  رابطه  p‹/01  یداریمعن

که متغیززر   باشدیمدارا  را    انگیشش تحییلییعنی    ال ممتغیر    برآوردرا در    ریتأثباالترین    316/0با بتای    اطالعاتی

 در مرتبه دوم قرار دارد. 26/0حمایت عاطفی با ضری  بتای  

 

 گیرینتیجه.3

 انگیززشش بززر  آن  اثززرا   و  اجتمززاعی  حمایززت  و  کرونززا  ویززروس  اضززطراب  بین  رابطهبررسی    باهدفپژوهش حاضر،  

 هایمطاب  بززا یافتززه سطه شهرستان سنندج اناام گرفت.آموزان مدارس نمونه دولتی دوره اول متودانش  تحییلی

نتیاه آموزان رابطه معکوس وجود دارد.  پژوهش؛ بین اضطراب ویروس کرونا با انگیشش تحییلی دانش  فرضیه اول

یر اضززطراب کرونززا و آمززوزش تززأثدر مورد  (  2020( و تان )2020این تحقی  با نتایج تحقی  زاکولتی و همکاران )

همکززاران ین تحقیقززا  برنیززشر و چنزز همیری و گهمززهدر طززول  آمززوزاناهش انگیشش تحییلی دانززشآنالین بر ک

( در مورد به خطر افتادن انگیززشش دانززش آمززوزان در آمززوزش آنالیززن در مقایسززه بززا آمززوزش حضززوری، 2018)

تحقیقززا  خززود ( در 2020همکززاران ) و 2چززو( و 2020همکاران ) و 1بروکسمطاب  با این نتیاه،   ی دارد.خوانهم

، یدکننززدهتهدجسززمی و  هایی آسزز قبلی، عالوه بززر  هاییریگهمهمانند  19-کووید یریگهمهگشارش کردند که  

 بززاوجود. شززودیمباعت گسترش عالکم روانی مانند استرس، اضطراب، افسردگی و اختالل استرس پززس از سززانحه 

عملکززرد دانززش آمززوزان در طززول پانززدمی کرونززا و   به وجود آمده ناشی از آن، امززروزه  یهابحرانکرونا ویروس و  

بٌعززد عملکززرد تحیززیلی از دیززد روانشناسززان   ینتززرمهمکززه    اضطراب ناشی از آن دچار آسی  و چالش شده است

برخززی مطالعززا  تاربززی نیززش نشززان داده چراکه، مدرسه انگیشش تحییلی دانش آموزان در این دوران بوده است. 

؛ 2014  همکززاران،  و  سراسززولیتززا قززوی پیشززرفت تحیززیلی اسززت )ه متوسززط  کننززد  بینییشپاست که انگیشش  

توانززد بززه لحززاظ روانززی و اجتمززاعی انگیززشش ( که اضطراب ناشی از کرونا ویروس می2015  همکاران،  و  کریگباوم

 الشعاع خود قرار دهد.آموزان را تحتتحییلی دانش

اعی با اضطراب کرونززا ویززروس رابطززه معکززوس در بررسی فرضیه دوم پژوهش، که نشان داد بین حمایت اجتم

وجود دارد؛ یعنی هرچه حمایت اجتماعی از طرف والدین، عوامل و اولیای مدرسه کمتر باشززد، اضززطراب ناشززی از 

و عینززی و   (2020پا  )  و  ، اُزمته(2020)  کرونا ویروس نیش باالتر خواهد بود. این نتیاه با نتایج پژوهش های تان

 اثرا  حمایت اجتماعی  از  یمندبهرهبا  توان گفت  نتیاه میباشد. در جهت تبیین اینسو می( هم1399همکاران )

کززه حمایززت   دهززدیمکاهش داد. نتایج تحقی  نشان    تا حد زیادی اثرا  مخرب ناشی از اضطراب ویروس کرونا را

ود میززشان انگیززشش بهبزز   شززاهد  تززوانمززیمعکوس داشته و با کاهش اضطراب کرونززا    یرابطهاجتماعی با اضطراب  

 نامالیما   با  مقابله  در  اجتماعی  حمایت  نقش  در پژوهش خود،  (2001)  ماستنچراکه،    .شدآموزان  تحییلی دانش

 دریافززت  اجتمززاعی  حمایززت  که  نداهداد  نشان  نیش  تحقیقا   از  برخیو نتایج    ه استکرد  یدتاک  را  زااسترس  شرایط  و

 و چززن ؛2020 همکززاران، و کززاکو) اسززت داشززته عکززس رابطززه  یگیرهمززه  طول  در  آموزاندانش  اضطراب  با  شده،

 اجتمززاعی حمایززت منززابع بززودن  دسززترس  در  و  وجززود  احتمال  این،  بر  عالوه(.  2020  میلر،  و  ما  ؛2020  همکاران،

ر ززم اینکززه در نتیاززه، علززی (.2020 میلززر، و  مززا)  کند  کمک   کرونا  از  ناشی  اضطراب  با  بهتر  مقابله  به  است  ممکن

ی رابطه معکوس با اضطراب ناشی از ویروس کرونا دارد. این متغیر اگر بتواند به عنوان یک راهکززار حمایت اجتماع

 
1 .  Brooks 

2 .  Chew 
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مقابله ای با اضطراب ناشی از ویروس کرونا به واسطۀ عوامل مدرسه ای و خانواده به کززار گرفتززه شززود، مززی تززوان 

 شاهد کمترین حد بروز عوامل اضطراب زا در دوران پاندمی بیماری ها شد.

که مشاهده شد بین حمایت اجتماعی با انگیشش تحییلی دانش آموزان رابطززه   در بررسی فرضیه سوم پژوهش

معلمان با ابعاد مختلززف   از سوی  یژهوبهریافت شده  د  یاجتماع  تیحماباید گفت که  مثبت و معناداری وجود دارد.  

 یبززا شززواهد  افتهی  نیا  (.2015کاران،  ؛ سانگ و هم2010ارتباط مثبت دارد )ونتشل و همکاران،    یلیتحی  ششیانگ

 یروانزز   یازهززایبززه بززرآوردن ن  کززهکنند    اادیرا ا  یتیحما  طیمح  ساختار و  ک ی  توانندیمکه معلمان    کندیم  دیتأک

عوامززل   شززتریدر  ب  یبززرا  یمطالعه سهم مهمزز   نیا  (.2009؛ ونتشل،  2002،  وی)ر  کندآموزان کمک  دانش  یاساس

مززرتبط ویززروس کرونززا    یریگهمززه  آموزان در طززولدانش  یلیتحی  ششیانگ  انشیکه با م  یفرد  نیو ب  یدرون فرد

 را  آمززوزاندانززش  یلیتحیزز   ششیزز معلمززان و مدرسززه در حفزز  انگ  ینقززش محززور  نیهمچنو    دهدیم، اراکه  تاس

 .است  هقرار داد  یموردبررس

آمززوزان حیا  دانشمدارس باید عالوه بر امکانا  آموزشی به رو  با توجه به طوالنی شدن مد  آموزش آنالین،

در  هاآناز قابلیت رشد و تعالی و ظرفیت   هایرساختزدر این برهه توجه داشته باشد و با فراهم نمودن حداقل  نیش  

 کنند. یبرداربهرهتمامی سطوح به نحو احسن  

بززین انگیززشش  دارییمعنزز توان نتیاه گرفت کززه رابطززه منفززی و  مطاب  نتایج حاصل از پژوهش حاضر که می

گفززت حمایززت   تززوانیماضطراب ناشی از کرونززا ویززروس وجززود دارد و همچنززین    با  و حمایت اجتماعی  یلیتحی

 آموزان رابطه مستقیم و مثبتی دارد.تحییلی دانش یششانگاز سوی معلمین( با  یژهوبه)  یاجتماع

 هایشنهادپ.1

و تا حدودی دانش آموزان را بززرای  ان، معلمهاخانوادهدر کاهش اضطراب ناشی از کرونا ویروس؛    گرددمیپیشنهاد  

در مززدارس   اضززطرابیاخززتالال     ا رفتاری بززرای کززاهش اثززر  -درمان شناختی  هایبرنامه،  هاآنی  عملکرد بهینه

 اجرا گردد. و حتی حضوری  ماازی  صور به

ه مززی مدرسزز    -اپیدمی بیماری  هایبحران  در  -سازمان مدرسه  در ابعاد مدیریت آموزشمطاب  نتایج پژوهشی،  

 .بدهززد  آموزش  آموزاندانش  به  را  خودمراقتبی  و  زمان،  مدیریت  ارتباطی،  هایمهار   آوری،تاب  هایمهار بایست  

ریززشی شززود تززا از موزان برنامهآهای مثبت برای تقویت انگیشش تحییلی در دانشدر آموزش خودگوییهمچنین،  

 خودآسیبی و اضطراب ناشی از کرونا در دوران اپیدمی کاست.

آموزان را تحت شعاع خود قرار گونه تحییلی که انگیشش تحییلی دانشزای و اضطراببرای رفع منابع استرس

هززای هززا)گروهکالسززیهای اجتماعی مناس  مانند؛ کمک طلبی والدین مطلززع، هززماز حمایت  مدارس باید  دهدمی

 گیری شود.های اجتماعی بهرهدوستان(، رسانه

ری شامل خطوط پشتیبانی برای دانش آموزان مضطرب، مشززاوره تلفنززی از طززرف دیگ  هایپیشنهادهمچنین،  

و در صور  لشوم استفاده از مززداخال    مشاوران مدرسه، ارتباط ماازی مشاوران، تشوی  به مراقبه از طرف والدین

 .رسدمیضروری به نظر  ایمدرسهونبر  پششکانروانمناس  توسط  

 

 هامحدودیت.2

است تعمززیم آن بززه  شدهانااماول متوسطه )مدارس نمونه دولتی(  دورهآموزان ش در بین دانشاین پژوه  ازآنااکه

 آموزان و مقاطع تحییلی دیگر )ابتدایی و دوره دوم متوسطه( دارای محدودیت است.سایر دانش
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 ر صززوبهکرونا در کشور امکان بازدیززد از مززدارس و مشززاهده عملکززرد دانززش آمززوزان   ویروسبه دلیل شیوع  

 حضوری وجود نداشته است.
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