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  دخـتر آموزان بررسی تأثیر اضطراب بیماری کرونا بر فرسودگی تحصیلی دانش 

 1400-1401 یلیتحص  سال  در  ـذهیا شـهرستان دوم متوسطه  مقـطع  دهـم  هیپـا
 

 2جهانبخش اورک ، 1اعظم مرادیان

 یران خوزستان، ا ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه، علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد  1
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 چکیده 

 مقییط   دهیی   پییای   دخییتر  آمیوزاندانش  تحصییلی  فرسودگی  بر  کرونا  بیماری  اضطراب  تأثیر  تعیین  پژوهش  این  اصلی  هدف

 دختیر  آموزاندانش  تمامی  شامل  پژوهش  این  یارمآ   جامع  بود.  1400-1401  تحصیلی  سال  در  اییذه  شیهرستان  دوم  متوسط 

 و بیود باشیند،می نفیر 3367 آنهیا کیل تعیداد ک  1400-1401 تحصیلی سال در ایذه شهرستان دوم متوسط  مقط  ده   پای 

 سی  بی  کی  بودند اییذه شیهرستان دوم متوسط  مقیط  دهی  پیای  دخیتر آموزاندانش از نفر 90 شامل پژوهش  مورد  ینمون 

 روش  بی   و  تقسیی   (کی   کرونیا  بیمیاری  اضیطراب  و  متوسی   کرونا  بیماری  اضطراب  زیاد،  کرونا  بیماری  اضطراب)  نفر  30  وهگر

 فرسیودگیو   (2007)  (CDAS)  ویروس  کرونا  اضطراب  هایپرسشنام   از  پژوهش  این  در  اند.شده  انتخاب  ایخوش   گیرینمون 

 SPSSافیزار  نیرم  بیا  هیاداده  تحلییل  و  تجزیی   و  بیود  ای مقایس  –علی  عون  از  میدانی  تحقیق  روش  شد.  استفاده  برسو  حصیلیت

 آنیوا تحلییل حاصل از نتایج شد. استفاده (آنوا و مانوا) واریانس تحلیل آماری روش از پژوهش  این  در  گرفت،  صورت  23  ویرایش

 و F=66/3) کی  و متوسی  ،زییاد کرونیا  بیماری  اضطراب  میزان  اساس  بر  آموزاندانش  تحصیلی  فرسودگی  بین  تفاوت  داد  نشان

028/0=P) بود معنادار. 

 

 ، اضطراب، کرونا. تحصیلی فرسودگی  ، کرونا بیماری اضطرابهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

 نییز موجیود تعارضات و ذهنی های دچار تحول شده و همزمان مشغل نیز بشر نیازهای  تکنولوژی،  پیشرفت  و  جمعیت  افزایش  با

 اخیتالیت  بیایی  شییوع  شیاهد  امیروزه  بودند،  افراد  جسمانی  بعد  ب   بیشترمربوط  هابیماری  گذشت   در  اگر  است.  گردیده  بیشتر

 بی   مربیوط  افیراد  ذهنییهای  مشیغل   از  ایهعمید  بخیش  کننید.می  تهدیید  بیشتر  را  افراد  سالمتی  روز  ب   روز  ک   هستی   روانی

 بی   مربوطهای  سختی  انآموزدانش  وصصاد بخافر  امیمت(.  2020  ،1همکاران  و  رودکوجوبین)  است  تحصیلی  و  شغلی  موضوعات

 بی  مربوط آورزیان عوامل این از ای دست هستند. مواج  تحصیلی آورزیان عوامل ب  موسوم  زیادی  خطر  عوامل  با  و  دارند  را  خود

 روحیی مشیکالت یرظن  مختلفی  مشکالت  و  مسائل  دهدمی  قرار  آسیب  معرض  در  را  افراد  سالمتی  از  بخش  این  و  بوده  روانی  بعد

 عادی  حالت  در  ک   تحصیلی  آورزیان  عوامل  وجود  با  باشند.می  تحصیلی  انگیزگیبی  و  تحصیلی  فرسودگی  درسی،  استرس  روانی،

 و (19-کووید) جدید ویروس  کرونا  ب   موسوم  ویروسی  بیماری  یک  ناگهانی  پیدایش  دهد،  تأثیرقرار  تحت  را  انآموزدانش  تواندمی

 گیروه عمیومی نیام کرونیا .(2020 همکیاران، و ردوشیمنگی) بیفزاید افراد این اضطراب میزان بر است کنمم  آن  سری   گسترش

 ماننید شیدیدتر بیماریهیای  تیا  سیرماخوردگی  قبیل  از  عالئمی  با  تنفسیهای  عفونت  پیدایش  موجب  ک   است  ویروسها  از  بزرگی

 سیط   در  گیریهمی )  پانیدمیک  صیورت  بی   19-کوویید  عنوان  تحت  ویروس  این  از  جدید  ای گون  یراًاخ  و  شده  سارس  و  مرس

 و دوسیتان با ارتباط عدم و آموزشگاه محی  از بودن دور کرونا،  ایام  در  .(2020  ،2کارانیهم  و  یردوشمنگ)  است  دهیدرآم  (جهانی

 در  انآمیوزدانش  حضیور  عیدم  کی   اسیت  معضالتی  از  عملی  و  تخصصی  دروس  برای  بخصوص  تحصیلی  افت  همچنین  و  معلمان

 است. داشت   دنبال ب  مدارس

 در  بسییاریهیای  چالش  کرونایی  تعطیالت  همچنین  است  جدی  ما  کشور  در  و  جهان  در  همچنان  کرونا  بیماری  شیوع  از  نگرانی

 اسیترس تحصییلی، افیت و تحصییل تیر  آموزشیی  نظیام  تهدیید  و  مسایل  جمل   از  و  است  انداخت   سای   تربیت  و  تعلی   مسیر

 و داده تغیییر را روزمیره زنیدگی 19-کوویید گیریهمی  بیود، خواهید انآمیوزدانش تحصیلی گیزگینابی و  فرسودگی  تحصیلی،

 تعطیلیی  و  خیانگی  حصیر  اسیت.  کرده  تحمیل  انسانی  جامع   بر  را  آموزشی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  بهداشتی،های  چالش

 کی   اقیداماتی  جملی   از(.  2020  ،3شرالیچر  و  زریمر)  است  گذاشت   تأثیر  جهان  سراسر  در  آموزشیهای  سیست   بر  مدارس  موقت

 شیدیدترین  از  یکیی  ک   است  خانگی  حبس  بیشتر  کردند،  اتخاذ  کرونا  ویرروس  شیوع  مهار  برای  جهان  سراسر  در  ملی  هایدولت

 اسیت  شیده  میدارس  موقیت  تعطیلیی  و  حضیوری  آمیوزشهیای  فعالیت  تعلیق  ب   منجر  و  باشدمی  کننده  محدود  اقدامات  موارد

 تحصیلی  افت  حتی  و  انگیزگیبی  باعث  ،خانگی  حبس  نظیر  کشورها  اکثر  اقدامات  رسدمی  نظر  ب (.  2020  ،4همکاران  و  یزاکولت)

 مجیازی فضیای از گییریبهره با پرورش و آموزش وزارت گرچ  .(2020 ،5همکاران و پاسیون)  است  شده  انآموزدانش  بیشتر  در

 تحصییل،  از  انآمیوزدانش  مانیدن  دور  و  میدارس  تعطیلیی  جبیران  برای  سوزلد  و  خالق   معلمان  از  برخی  مشارکت  با  ملی  ،رسان 

 نتوانست  آموزشیهای  فعالیت  این  از  یک  هیچ  ک   دهدمی  نشان  هابررسی  ولی  کرد،  اجرایی  و  ریزیبرنام   را  آموزشیهای  فعالیت

 و  زرنی   شاگرد  ای مدرس  بندی سیتق  از  نظرصرف  انآموزدانش  اکثر  و  کند  پر  انآموزدانش  برای  را  حضوری  درس  کالس  جای

 کرونیا موجود فضای بابت از جدیدهای ساختار وجود سفان أ مت شدند مواج  تحصیلی فرسودگی و  استرس  تحصیلی،  افت  با  تنبل

 ،کیالس جیو ،مدرسی  ،معلی  فیزیکی حذف ،یکسو از مجازی پرسش ،مجازی  غیاب  حظور  ،مجازی  آزمون  ،مجازی  آموزش  نظیر

 
1. Rudkjoebing 
2. Doshmangir  & et.al., 
3. Reimers and Schleicher 
4. Zaccoletti & et.al., 
5. Pasion & et.al., 
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 شیده  تبدیل  وزشیمآ   جامع  در  تکلیف  رف   یک  ب   مجازی  صورت  ب   تحصیل  فضای  است  شده  باعث  دیگر  یوس  از  هاهمکالسی

 کیاهش  عوامیل  بر  مازاد  والدین  با  ارتباطی  آنتروپی  افزایش  و  منزل  در  انآموزدانش  دایمی  حضور  ب   توج   با  دیگر  سوی  از  است.

 اضیطراب ،شیدید استرس نظیر اتفاقاتی آن ماحصل ک  باشد آماده ... و منازعات ،هادرگیری ،هاتنش  برای  بستر  تحصیلی  جدیت

 .بود خواهد  باشدمی  بالینی اثرات با توام مواردی در حتی  و  مداوم

 باعیث رونید ادامی  و اسیت کیرده  درگیر  را  خانوادگی  حوزه  و  تحصیلی  حوزه  ویروس  کرونا  بابت  از  ک   زیانباری  اثرات  ب   توج   با

 منظیور  این  ب   ایستاد.  زیانبار  اثرات  این  مقابل  در  روندهایی  ایجاد  با  بایستمی  شودمی  …  و  معل   اهیگجا  ،خانواده  جایگاه  تزلزل

 نمیوده  آمیوزاندانش  تحصییلی  فرسودگی  بر  کرونا  بیماری  اضطراب  تأثیر  بررسی  ب   اقدام  علمی  راهکارهای  ارائ   جهت  پژوهشگر

 است.

 

 تعاریف 

 :6کرونا بیماری اضطراب

 ابهیام  ایجیاد  و  بیودن  ناشیناخت   آن  دلیل  غالباً  ک   است  کرونا  ویروس  ب   شدن  مبتال  از  ناشی  اضطراب  معنای   ب  کرونا  اضطراب 

 (.1399 همکاران،  و  پورعلی)  باشدمی شناختی

 

   تحصیلی:  فرسودگی

 منفیی شنگیر و بیدبینی مطالع ، تقاضاهای از ناشی خستگی احساس عنوان ب  را تحصیلی فرسودگی  (2007)  همکاران  و  ژان 

 رنیج تحصییلی فرسیودگی از ک  آموزانیدانش اند.دانست  آموزشدان یک عنوان ب  کفایتیبی احساس  و  مدرس   تکالیف  ب   نسبت

 احسیاس  فقیدان  کالسیی،  هیایفعالیت  در  شرکت  عدم  درس،  کالس  در  توج   حفظ  در  ناتوانی  مانند  هایینشان   معمویً  برند،می

 (. 2003  ،7داد  و  جاکوبس)  دهندمی نشان را آموزشی مواد یادگیری  در ناتوانی اساحس  و  کالسی  کارهای در  معنادار

 

 ی تحقیقپیشینه

 ابتیدایی آمیوزاندانش  تحصیلی  فرسودگی  بر  کرونا  اضطراب  »نقش  بررسی  ب   پژوهشی  در  (،1399)  همکاران  و  سعیدآباد  لطفی 

 و  دارد  منفیی  رابطی   آمیوزاندانش  تحصییلی  فرسیودگی  بیا  اکرون  اضطراب  ک   داد  نشان  آن  نتایج  پرداختند.  اردبیل«  شهرستان

  شود.می آموزاندانش تحصیلی  فرسودگی افزایش  باعث کرونا اضطراب افزایش

 کارکنیان  در  شیغلی  فرسیودگی  بیا  آن  ارتبیاط  و  کرونیا  از  ناشیی  »اضطراب  بررسی  ب   پژوهشی  در  (،1399)  همکاران  و  رحمانی

 فرسیودگی و  کرونیا  از  ناشی  اضطراب  بین  معناداری  ارتباط  ک   داد  نشان  آن  نتایج  ند.اختپرد  ایران«  شرق   جنوب  هایبیمارستان

  دارد. وجود  شغلی

 بیر آن نقیش و کرونیا گیریهمی  در آمیوزاندانش سیالمت  و  »اضیطراب  بررسیی  بی   پژوهشیی  در  (،2021)  8چن  و  چن  یان ،

 پانیدومی  گیریهمی   کی   داد  نشیان  آن  نتایج  پرداختند.  کرونا«  بیماری  سرایت  از  ترس  و  مدرس   از  جدایی  تحصیلی،  فرسودگی

 گذارد.می معناداری  تأثیر کرونا بیماری سرایت از ترس و مدرس  از  جدایی  تحصیلی، فرسودگی  بر  کرونا

 
6. Corona Anxiety 
7. Jacobs & Dodd 
8. Yang, Chen & Chen 
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 فرسیودگی بیر همیراه تلفین از نامناسیب اسیتفاده و کرونیا  اضیطراب  »اثرات  بررسی  ب   پژوهشی  در  (،2021)  9همکاران  و  ژوین

 تحصیلی فرسودگی بر همراه تلفن از نامناسب استفاده و کرونا  اضطراب  ک   داد  نشان  آن  نتایج  پرداختند.  آموزان«نشدا  تحصیلی

  شود.می آموزاندانش  تحصیلی فرسودگی  نمره افزایش  باعث  و  گذاردمی تأثیر آموزاندانش

 دانشیجویان تحصییلی فرسودگی با  کرونا  ندمیاپ   دوران  در  کرونا  اضطراب  بین  »رابط   بررسی  ب   پژوهشی  در  (،2021)  10کاستلو

 در  تحصییلی  فرسیودگی  و  اضیطراب  از  بیاییی  سیطو   بیا  کرونیا  اضیطراب  ک   داد  نشان  آن  نتایج  پرداخت.  اسپانیا«  در  دانشگاه

  است.  همراه آموزانیدانش

 

 وش تحقیقر

ای اسیت  زییرا در آنهیا مقایسی -وع علییهییا میییدانی از نیپژوهیش از حییث هیدف کاربردی اسیت و از نظیر گیردآوری داده

گییرد و در آنهیا پژوهشیگر نیاگزیر ها ب  گون  تصادفی صورت نمیها ب  گروهآزمودنی  شود واگذاری بالسوی دستکاری انجام نمی

ی و در بندی آزمایشیرویدادی معمویً بجای گروههای پساستفاده کند. بنابراین در طر های دست نخورده موجود  است از گروه

موزان بر اساس نمرات پرسشنام  اضطراب بیماری کرونا بی  آاین پژوهش ابتدا دانشبرابر آن گروه مقایس  یا گواه وجود دارد. در 

  و اضطراب بیمیاری کرونیا کی  تقسیی  و سیپس از لحیا  س  گروه اضطراب بیماری کرونا زیاد، اضطراب بیماری کرونا متوس

 بسیتگی) عناصیر  یا  افراد  مجموع   ب   اریمآ   جامع  شوند.انگیزگی تحصیلی با ه  مقایس  میبیمتغیرهای فرسودگی، استرس و  

 شیودمی گفتی  شیودمی انجیام آنهیا مورد در تحقیق و هستند مشترکی هایویژگی  یا  ویژگی  دارای  ک   (دارد  تحقیق  موضوع  ب 

 آمیوزاندانش  تمیامی  شیامل  پیژوهش  ایین  اریآم جامع  .نامندمی  جامع   اندازه  یا  حج   را  جامع   اعضای  تعداد(.  1399  خاکی،)

 نفیر 3367 هیاآن کیل تعیداد کی  باشندمی 1400-1401در سال تحصیلی  ایذه شهرستان دوم متوسط  مقط  ده   پای   دختر

 ایمقایسی   -علیی  و  آزمایشی  هایپژوهش  در  است،  آزمودنی  30  حداقل  همبستگی  هایپژوهش  در  نیاز  مورد  نمون   اندازه  است.

 از نفیر 90 شیامل تحقییق ایین در پیژوهش میورد نمونی  بنیابراین(. 1400 دیور،) باشید نفیر 15 بایید حیداقل گروه  هر  حج 

 نفیره 30 گیروه سی  ب  کرونا اضطراب میزان اساس  بر  ک   است  ایذه  شهرستان  دوم  متوسط   مقط   ده   پای   دختر  آموزاندانش

 (ک  کرونای اضطراب دارای نفر 30 و متوس  کرونای اضطراب دارای نفر 30 ،ادزی کرونای اضطراب  دارای  نفر  30)  شدند  تقسی 

 د.شدن انتخاب ایخوش   تصادفی گیرینمون  روش از استفاده  با  و

 

زارپژوهش   ب  ا

هیا ای ب  منظور تیدوین مبیانی نظیری پیژوهش جمی  آوری اطالعیات و دادهاستفاده از مناب  کتابخان در این پژوهش عالوه بر  

  جهت گردآوری اطالعات از پرسشنام  زیر استفاده خواهد شد: گیرد.ت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنام  صورت میبصور

 

 (  1398) پور و همکاران( توسط علی11CDAS) الف( مقیاس اضطراب کرونا ویروس

( تهیی  و 1398) و همکیاران  پیوراین ابزار جهت سنجش اضطراب ناشی از شییوع وییروس کرونیا در کشیور اییران توسی  علی

هیای عالئ  روانیی و گویی   9تا    1های  عامل( است. گوی )  مؤلف   2گوی  و    18اعتباریابی شده است. نسخ  نهایی این ابزار دارای  

 
9. Zejun & et.al., 
10. Castillo  
11. Corona Disease Anxiety Scale 
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و  2، بیشیتر اوقیات=1، گیاهی اوقیات=0هرگیز=) ای لیکیرتدرجی  4سنجد. این ابزار در طییف عالئ  جسمانی را می  18تا    10

کنند بین دهنده در این پرسشنام  کسب میای ک  افراد پاسخرهشود  بنابراین بیشترین و کمترین نمگذاری مینمره(  3همیش =

دهنده سط  بایتری از اضطراب در افراد است. پایایی این ابیزار بیا اسیتفاده از است. نمرات بای در این پرسشنام  نشان  54تا    0

بی  دسیت آمید. ( α=919/0)  و بیرای کیل پرسشینام ( α=861/0)  عامل دوم(، α=879/0)  روش آلفای کرونباخ برای عامل اول

( ب  λ-2=922/0) پرسشنام ( و برای کل λ-2=864/0) (، عامل دومλ-2=882/0)  برای عامل اول  12گاتمن λ-2همچنین مقدار  

 GHQ-28ابزار با پرسشینام   دست آمد. جهت بررسی روایی وابست  همبستگی ب  مال  این پرسشنام  از همبست  کردن این  

های و مؤلفی  اضیطراب، نشیان   GHQ-28استفاده شد ک  نتایج نشان داد پرسشنام  اضطراب کرونا بیا نمیره کیل پرسشینام   

است و کلی  ایین  269/0و  333/0، 418/0، 507/0، 483/0اجتماعی و افسردگی ب  ترتیب برابر با   جسمانی، اختالل در کارکرد

 معنادار بود. 01/0ضرایب در سط  

 

 (  2007) ب( پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و ساالنوا

خسیتگی تحصییلی،   اند. این پرسشنام  س  حیط  فرسیودگی تحصییلی یعنیی( ساخت 2007)  این پرسشنام  را برسو و ساینوا

 5بنیدی لیکیرت ش درج میاده دارد کی  بیا رو 15سنجد. پرسشینام  میذکور  آمدی تحصیلی را میعالقگی تحصیلی، و ناکاربی

مطالیب درسیی ) میاده 5یلی بنیدی شیده اسیت. خسیتگی تحصیهیا درج ای کامالً مخالف تا کامالً موافق توس  آزمودنیدرج 

های توان  از عهده مشکالت درسی بر بیای ( دارد. سیؤالکن  نمیاحساس می)  ماده  4یلی  عالقگی تحصکننده هستند(، بیخست 

 مربیوط بی  خیرده مقییاس بیدبینی  14،  11،  5،  2های  وط ب  خیرده مقییاس خسیتگی هیجیانی، سیؤال، مرب13،  1،  4،  7،  10

ی هسیتند کی  البتی  میا از مقییاس مربوط ب  خرده مقیاس ناکیار آمیدی و درسی  15،  12،  9،  8،  6،  3های  عالقگی( و سؤالبی)

های این خرده مقیاس بی  صیورت وارونی  الیعنی جمالت مثبت( برای خرده مقیاس اخیر استفاده کردی ، سؤ)  کارآمدی درسی

 (.2007برسو و ساینوا،  )  گذاری شدندنمره

 

 روایی و پایایی:

اند. اعتبیار حیط  فرسودگی تحصیلی محاسب  کردهبرای س     75/0و    82/0،  0/  70پایایی پرسشنام  را سازندگان آن ب  ترتیب   

های برازندگی تطبیق، شاخص برازندگی افزایشیی و شده ک  شاخص پرسشنام  را محققان با روش تحلیل عامل تأییدی محاسب 

( پایایی این پرسشنام  را بیرای خسیتگی 1388)  اند. نعامیطلوب گزارش کردهشاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب م

ب اعتبیار ایین محاسب  کرده است. وی ضرای  75/0و برای ناکارآمدی تحصیلی    82/0عالقگی تحصیلی  ، برای بی0/  79حصیلی  ت

، 42/0،  38/0بی  ترتییب برابیر  پرسشنام  را از طریق همبست  کردن آن با پرسشنام  فشارزاهای تحصیلی ب  دسیت آورده کی   

 ست.دار امعنی >001/0pمحاسب  شده ک  در سط  45/0

 

  اجرا  روش

 معاونیت از پیژوهش اجیرای جهیت وهرگ و راهنما استاد توس  پروپوزال  تأیید  از  پس  ک   بود  صورت  این  ب   پژوهش  رایجا  روند

 مراجع   خوزستان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ب   پژوهش  مجوز  اخذ  جهت  و  شد  دریافت  نام معرفی  آزاد  دانشگاه  پژوهشی

 
12. Guttman 
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 تأییید  از  پس  و  کرده  مراجع   ایذه  وپرورشوزشمآ   ب  سپس  گرفتند.  قرار  تأیید  مورد  نظر  مورد  هایآزمون  و  هاپرسشنام   و  کرده

 مدیر  ب   مراجع   با  کردند.  معرفی  را  نمون   عنوان  ب   ای خوش  تصادفی  روش  ب   مدرس   س   متوسط ،  مدارس  بین  از  ها،نام سشپر

 معرفیی  پیژوهش  انجیام  جهت  مدرس   هر  انآموزدانش  از  نفر  30  مربیان،  و  مدیر  توس   هاپرسشنام   بررسی  و  شده  ذکر  مدارس

 نمیره  و  شیدند  تقسیی   بیای  و  متوسی   پایین،  اضطراب  دارای  گروه  س   ب   کرونا  راباضطهای  پرسشنام   نتایج  اساس  بر  و  شدند

 گرفت. قرار تحلیل مورد spss افزار نرم کمک ب   و  شدند  مقایس   ه  با وابست   متغیرهای

 

 پژوهشهای  داده  آماری  تحلیل  روش

 تجزی  مورد را متغیرها از آمده دست ب  العاتاط توانمی آنها کمک  ب   ک   هستند  ابزارهایی  تحلیل  و  تجزی   در  آماری  هایروش

 تحلییل و تجزیی  میوارد و شیودمی SPSS افیزار نیرم وارد و کدگیذاری هاداده پرسشنام ، آوریجم  از  پس  داد.  قرار  تحلیل  و

 و حیداکثر قل،حدا معیار، انحراف میانگین، جمل : از  توصیفی  آمار  هایروش  از  هاداده  تحلیل  منظور  ب   پژوهش  این  در  شوند.می

 وارییانس تحلییل از هاگروه مقایس  جهت استنباطی آمار هایروش از هافرضی  آزمون جهت و است شده استفاده فراوانی  جدول

 و کرونبیاخ آلفیای روش از هاپرسشینام  پاییایی تعیین سنجش برای همچنین شد. خواهد استفاده توکی پیگیر  آزمون  و  یکراه 

 د.گرد خواهد استفاده تنصیف

 

 آزمون فرضیه

  دوم  متوســطه  مقطــع  دهــم  پایــه  دختــر  آموزاندانش  تحصیلی فرسودگی بر کرونا بیماری اضطراب میزان فرضیه:

 دارد. تأثیر  1400-1401 تحصیلی  سال  در ایذه  شهرستان

 ANOVA  روش  به   کرونا  بیماری   اضطراب  میزان  اساس   بر   تحصیلی  فرسودگی  متغیر  بین تفاوت :(1)  جدول

 بع متغیر من متغیرها 
مجموع 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات
 fمقدار

سطح  

 معناداری 

فرسودگی  

 تحصیلی

 63/231 2 26/463 بین گروهی 

 27/117 87 83/5502 درون گروهی  030/0 66/3

 ------- 89 10/5966 کل

 

 توکی  پیگیر   آزمون  روش  به   ارون ک  بیماری   اضطراب  میزان براساس  تحصیلی  فرسودگی  متغیر  بین  تفاوت(:  2)  جدول

 میانگین + انحراف معیار ( J)  های گروه (   I)  گروه
 تفاوت میانگین 

  (I-J ) 

سطح  

 معناداری 

اضطراب کرونا بای   

86/44+88/6 

 14/0 93/3 72/8+ 93/40 اضطراب متوس  

 028/0 36/5 14/8+50/39 اضطراب کرونا پایین 
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 ر متغیر فرسودگی تحصیلی  ا ب اثر میزان اضطراب کرون  (: 1)  نمودار

 

 دوم  متوسط   مقط   ده   پای   دختر  آموزاندانش  تحصیلی  فرسودگی  بین  تفاوت  شیودمشاهده می  (1)  جدول  در  ک   گون   همان

 >p  05/0  سیط   در  کی   (P=030/0  و  f=66/3)  کی   و  زییاد، متوسی   کرونا  بیماری  اضطراب  میزان  اساس  بر  را  ایذه  شهرستان

 جیدول نتیایج ک   گون   همان.  گیردقرار می  تأیید  مورد(  H1)  پژوهش  اول  فرضی   و  رد(  H0)  صفر  فرضی   اینبنابر  است  معنادار

 دارنید  کرونا  بیماری  اضطراب  باییی  میزان  ک   انیآموزدانش  تحصیلی  فرسودگی  میزان  ک   دهدمی  نشان  توکی  پیگیر  آزمون  (2)

 بای  کرونا  اضطراب  دارای  ک   انیآموزدانش  بین  معناداری  تفاوت  اما  تند،هس  پایین  کرونا  اضطراب  دارای  ک   انیآموزدانش  از  بایتر

 اضیطراب زییادی مییزان کی  انیآموزدانش ک  دهندمی نشان نتایج این .ندارد وجود متوس   و  پایین  کرونا  اضطراب  و  متوس   و

 کمتیرین  دارای  ای  دارنید  کرونیا  راباضط  گمی  میزان  ک   انیآموزدانش  و  تحصیلی  فرسودگی  میزان  بیشترین  دارای  دارند  کرونا

 .هستند تحصیلی فرسودگی میزان

 

 گیریبحث و نتیجه 

 تحصییلی  فرسیودگی  بیین  تفیاوت  داد  نشیان  (ANOVA)  وارییانس  تحلییل  نتیایج  ،شید  مشاهده  چهارم  فصل  در  گون   همان

 کی   و  متوسی   ،زییاد  کرونا  اریبیم  اضطراب  میزان  اساس  بر  را  ایذه  شهرستان  دوم  متوسط   مقط   ده   پای   دختر  آموزاندانش

(66/3=f  030/0  و=P  )   05/0  سط   در  ک  p< صیفر فرضی  بنابراین بود معنادار (H0) پیژوهش اول فرضیی  و رد (H1) میورد 

 (،1399)  همکیاران  و  سیعیدآباد  لطفییهای  پژوهش  نتایج  با  پژوهش  فرضی   این  آزمون  از  آمده  دست  ب   نتایج  گرفت.  قرار  تأیید

 اسیت.  هماهنی   و  مشیاب   (2021)  کاستلو  (،2021)  همکاران  و  ژوین  (،2021)  چن  و  چن  یان ،  (،1399)  رانمکاه  و  رحمانی

 در امیروز  گیذارد.می  اثیر  انآمیوزدانش  تحصییلی  فرسیودگی  بر  اکرون  اضطراب  داد،  نشان  فرضی   این  آزمون  نتایج  ک   گون همان

 ایین، از پییش اسیت. شیده متولید کلمی  واقعیی معنیای ب  جازیم  مدرس قرنطین ، مقررات برقراری و کرونا گیریهم   شرای 

 کیردهمی تجربی  را خیویش  تحصیلی  زندگی  ،عادات  از  ای مجموع   با  خان ،  در  آن  از  پس  و  مدرس   در  حضور  ضمن  انآموزدانش

 در جدییدی یییراتتغ واقی ، در کننید.نمی عمل  مدرس   در  حضور  سازوکارها  همان  با  عادات،  این  قرنطین ،  شرای   در  لیکن  اند.
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 بی   دسترسیی  مثیل)  فنی  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت  مسایل  از  جدا  شود.می  تجرب   انآموزدانش  توس   مجازی  تحصیلی  زندگی

 در (،تلویزییونی  آموزشییهای  برنامی   تأثیرگیذاری  میزان  و  شاد  سامان   مثل  آموزشی  افزارهای  نرم  کارایی  یا  همراه  تلفن  دستگاه

 فردیت  هیجانی،  خستگی  سندرم  یک  قالب  در  فرسودگی  هستی .  مواج   انآموزدانش  تحصیلی  فرسودگی  اب  ،نیز  قرنطین   شرای 

 برای حمایتی و یزم مناب  فقدان و زمانی محدودیت  و  فشار  نقش،  گرانباری  مزمن،  استرس  از  ناشی  ک   است  ناکارآمدی  و  زدایی

 ی،آموزدانش  جامع   و  مدرس   محی   در  تحصیلی  فرسودگی  .(1400  آقامیری،)  است  درسی  محول   تکالیف  و  وظایف  دادن  انجام

 الزامات  و  هاتقاضا  دلیل  ب   مفرط  خستگی  احساس   (زداییفردیت)  محول   تکالیف  ب   نسبت  عالقگیبی  و  بدبینان   حس  داشتن  ب 

 و شیوفلی) دارد ارهاش  فراگیر  مشکل  یک  عنوان  ب   (ناکارآمدی)  شایستگی  عدم  احساس  نهایت  در  و  (هیجانی  خستگی)  تحصیلی

 میدارس  در  انآمیوزدانش  تحصییلی  فرسودگی  رشد  ب   رو  روند  ب   خود  پژوهش  نتایج  در  (2107)  آرو-سالمال(.  2012  همکاران،

 همکیاران و ییو زنی ،  کریشینا،  الیوامی،  هنینی ،  لیندون  ی مطالع(.  2017  آرو،  ی  سالمال)  است  کرده  اشاره  متوسط   و  ابتدایی

 پیشیرفت، یهانگییز  و  اضیطراب  آزمیون  بیایدر  نمیرات  بیا  پیایین  زنیدگی  وکیفییت  بیای  تحصیلی  دگیفرسو  داد  نشان  (2107)

 (.2017 همکاران، و هنین   لیندون) دارد همبستگی پایین تحصیلی پیشرفت آزمون نمرات  و خودکارآمدی
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