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 ( بوکان شهر: موردی مطالعه)
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 535-544، صفحات 1411 پنجم، سالو  پنجاه، شماره ششمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 25/10/1411تاریخ پذیرش:                                                    11/15/1411تاریخ وصول: 

 چکیده

ز نوع و کیفیت زندگی بود. روش پژوهش توصیفی ا شناختیرواناضطراب کرونا بر اساس بهزیستی  بینیپیشضر هدف پژوهش حا

بود  0911-0011همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان مدارس دوره دوم متوسطه شهر بوکان در سال تحصیلی 

در دسترس و  گیرینمونه( بودند؛ که با استفاده از روش =910N) ورشوپرآموزشبر اساس اعالم نظر  موردنظرکه تعداد معلمان 

نمونه مورد ارزیابی قرار گرفتند و به علت شرایط خاص جامعه آماری در دوره  عنوانبهنفر  071بر اساس جدول کرجسی و مورگان 

آنالین از طریق  صورتبه هانامهپرسش، غیرحضوری یشیوهمدارس به  هایکالسو برگزاری  شدهاعمال هایمحدودیتکرونا و 

ی اضطراب کرونا علی پور و هاپرسشنامه از موردمطالعهمتغیرهای  سنجش اجتماعی )واتساپ و تلگرام( توزیع شد. برای هایشبکه

 وتحلیلتجزیهو کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد.  (0111، )ریف شناختیروانبهزیستی (، 0911همکاران )

 و صورت گرفت ۲9نسخه   SPSSافزارو با نرم رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی هایروشبا استفاده از  پژوهش هایداده

درصد از واریانس  1۲ درمجموعنشان داد که  گامبهگامشد. نتایج تحلیل رگرسیون  گرفته نظر در 11/1ها سطح معناداری آزمون

 هایگیریمتصمی. این نتایج تلویحات مهمی در شودمیو کیفیت زندگی تبیین  شناختیرواناضطراب کرونا توسط بهزیستی 

از نتایج آن برای جلوگیری از بروز مشکالت معلمان و اثربخشی  توانندمی و نهادهای تربیتیآن متولیان دارد و  وپرورشآموزش

 تدریس استفاده کنند.

 ندگی، معلمان، کیفیت زشناختیروانکرونا ویروس، بهزیستی کلیدواژه:  

 
 1411 سال، پنجم پنجاه و، شماره ششمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 195                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

امری اساسی و ضروری  ایجامعهقشرهای تأثیرگذار اجتماعی در هر  ترینمهمیکی از  عنوانبهشخصیت و تعادل روانی معلمان 

هی اوقات شرایطی ناگهانی در جامعه پیش خواهد آمد که تا کنترل کردن و تسلط اما گا ؛(0915)حیدری، مختاری و دهقانی،  است

بر آن، سالمت روان معلمان را دچار خدشه و آدمی باید خود را با این شرایط سازگار سازد. یکی از شرایط دشوار عصر کنونی 

ویروس از دسامبر سال  0ع بیماری کرونابیماری کرونا بود. شیو گیریهمهدر دوره  غیرحضوری صورتبهتدریس برای معلمان 

آفریقا، قاره امریکا، مدیترانه شرقی، اروپا، آسیای جنوب شرقی و  ازجملهدر یوهان چین شروع شد و بسیاری از مناطق  ۲101

عزیزی ) اندازدمی. در ایران نیز کرونا شیوع فراوانی دارد و سالمت جسمی و روانی افراد را به خطر برگرفتاقیانوس آرام عربی را در 

 برای هشداری گونههیچ و است جدید زااسترس عامل کهازآنجایی ویژهبه زاستاسترس اوقات این شک (. بدون0911و بشرپور، 

 این مدتطوالنی و پیامدهای نیست دسترس در هنوز واکسیناسیون و درمان است. همچنین نداشته وجود قبل از سازگاری و آمادگی

 گذاشت خواهد آینده و زندگی سبک در چه تأثیری گیرهمه بیماری که نیست مشخص و نیست جامعه آشکار و سالمتی بر ویروس

 و بنابراین کندمی دشوار را آینده برای ریزیبرنامه فراگیر عدم قطعیت این بگیریم. سر از را خود عادی زندگی توانیممیموقع  چه و

 محدودشده طور ناگهانی به آزادانه تعامل و سفر در ما توانایی ما، روزمره فق زندگیا .کندمی ایجاد دیگری اجتماعی روانی استرس

 از یکی ویروس این شیوع پی اضطراب در گسترش و است. افزایش شرایطی چنین به عادی هایپاسخ ناراحتی و اضطراب است،

 بیماری این سریع گسترش که است کرده ی اعالمجهان بهداشت . سازمانکندمی تهدید را جامعه افراد سالمت روان که است عواملی

 به وضعیت طبیعی شناختیروان پاسخ را اضطراب افزایش و شده است پریشانی و اضطراب افزایش باعث بینیپیشغیرقابلعفونی 

 ۲(. اضطراب0110و کربالیی،  یزدان بخش؛ به نقل از کریمی، ۲1۲1)علی پور و همکاران،  انددانسته تغییر حال در تصادفی طور به

ر که از طریق تضعیف سیستم ایمنی بدن ب باشدمیکرونا  ازجملهمزمن تنفسی  هایاختاللیکی از عالئم مشترک بین بیماران با 

آن را  معموالًاست که هر انسانی در طول زندگی  شناختیروان. همچنین حالتی گذاردمیمنفی  تأثیر 0و کیفیت زندگی 9سالمت

نشان  هایافته(. ۲1۲1، 5)کیور و کیور شودمیشناخته  1یک اختالل روانی عنوانبهاگر از حد تعادل خارج شود  ؛ اماکندمیتجربه 

درصد به دلیل  01تا  1و در حدود  شوندمیدرصد از بیماران مبتال به کرونا ویروس دچار عوارض سالمتی جدی  01که  اندداده

(. از متغیرهای مرتبط با اضطراب کرونا 0911به مراقبت دارند )علی پور و همکاران، نیاز  ومیرمرگجدی بودن عالئم و خطر باالی 

 است. شناختیروانبهزیستی 

                                                           
1. Corona Virus 
2. anxiety 
3. Health 
4. Quality of life 
5. Mental disorder 
6. Cure & Cure 
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 197                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

که فرد وضعیت موجود خود را با وضعیت آرمانی  گرددمییک تجربه شناختی به شرایطی اطالق  عنوانبه 0شناختیروانبهزیستی 

لی مثبت یک نگرش ک دربرگیرندهشامل رضایت کلی از زندگی است و  مؤلفهد. این مقایسه کرده و به ادراک مثبت در خود دست یاب

 توانمیرا  شناختیروان(. بهزیستی ۲101، ۲)زیمران، بورل و جردن باشدمیبه زندگی، لذت بردن از زندگی و فقدان خلق افسرده 

ف، بالقوه خود را شکوفا سازد )ری هایتواناییتا  کوشدمیخوشبختی، شادی و احساسات مثبت در زندگی قلمداد کرد که در آن فرد 

 یحوزهو مقطعی در  ولیمطالعات ط(. 0910با کیفیت زندگی در ارتباط است )پور عدل و همکاران،  شناختیروان(. بهزیستی 0111

ی را برای رتدگی بهماعی و خانواتروانی و مناسبات اج شآرام توانمی، کیفیت زندگی زایشکه با اف دهدمیکیفیت زندگی نشان 

دیگری  زچی از هر شکه پی شدهبررسیجنبه  ترینمهم عنوانبهگان تفراهم کرد. در مورد کیفیت زندگی، روابط با خانواده و بسافراد 

 درواقع(. ۲110و همکاران،  9)وار باشدمیی در ارتباط زیستبا رضایت از زندگی و به ویژهخانواده به طور  هایفعالیتاهمیت دارد و 

ر بوده و در برابر مشکالت سازگارت معموالًباالیی داشته باشند  شناختیروانگفت افرادی که کیفیت زندگی و بهزیستی  توانمی

 اضطراب بینیپیش( در پژوهشی با عنوان 0011بهتر کنترل خواهند کرد. کریمی و همکاران ) غیرعادیاضطراب خود را در شرایط 

 جنس دو هر در کیفیت خواب کرونا اپیدمی شروع جنسیت دریافتند که با کنندگیتعدیل نقش تحلیلخواب:  کیفیت بر اساس کرونا

 اثرات تحلیل همچنین .داشتند را کرونا اضطراب بینیپیش توان آن هایمؤلفه و کیفیت خواب است. یافته محسوسی کاهش

 و زنان در اضطراب کرونا بینیپیش توان خواب فیتکی شاخص و خواب کیفیت هایمؤلفهداد که  نشان نیز جنسیت کنندگیتعدیل

خود با  یمطالعه( در 0911بود. امیر فخرایی و همکاران ) زنان از بیشتر مردان گروه در بینیپیش ضریب مقدار اما دارند، را مردان

دیابتی نشان  بیماران در مثبت فرا هیجان و شناختیروان سرسختی سالمتی، نگرانی اساس بر ویروس کرونا اضطراب بینیپیشعنوان 

بت با مث فرا هیجانو  شناختیروان، سرسختی دارمعنیکرونا در بیماران دیابتی رابطه مثبت و  اضطراب سالمتی با دادند که نگرانی

طور به  مثبت فرا هیجان و شناختیروان سرسختی سالمتی، نگرانی متغیرهای داشت. همچنین دارمعنیاضطراب کرونا رابطه منفی و 

سالمتی بیشتر از  نگرانی سهم که نمایند بینیپیش را دیابتی بیماران در کرونا اضطراب تغییرات درصد از 1/۲5توانستند  داریمعنی

 فرسودگی با آن ارتباط و کرونا از ناشی اضطراب تحت عنوان بررسی ایمطالعه( در 0911سایر متغیرها بود. رحمانی و همکاران )

 فرسودگی و کرونا از ناشی اضطراب ایران به این نتیجه رسیدند که بین شرق جنوب در مقطعی مطالعه :انبیمارست کارکنان در شغلی

  .دارد وجود معناداری ارتباط شغلی،

 اینترنتی اعتیاد ابعاد اساس بر آن اجتماعی انگ تجربۀاضطراب کرونا و  بینیپیش( در پژوهشی با عنوان 0911صادقی و همکاران )

 میزان تغییرات هستند قادر عملکرد و فقدان کنترل بر تأثیر اینترنتی اعتیاد ابعاد دانشجویان دریافتند که از در اپیدمی لاو موج از پس

به وظایف شغلی و تحصیلی و نمره کل اعتیاد اینترنتی قادر  توجهیبیکنند. همچنین ابعاد فقدان کنترل و  بینیپیش را کرونا اضطراب

نمایند. اعزازی بجنوردی و همکاران  بینیپیش کرونا اول اپیدمی موج از پس را دانشجویان در کرونا ستیگمایا میزان هستند تغییرات

                                                           
1. psychological wellbeing 
2. Zimmerann, Burrell & Jordan 
3. Warr & et al 
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 191                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 اضطراب و سالمت سرسختی هیجان، شناختی تنظیم راهبردهای اساس بر کرونا اضطراب بینیپیش( در پژوهشی با عنوان 0911)

 دیابتی بیماران رد کرونا اضطراب با سالمت سرسختی و هیجان شناختی نظیمت مثبت دیابتی دریافتند که راهبردهای بیماران در مرگ

 دارنیمع و مثبت رابطه آنان کرونا اضطراب با مرگ اضطراب و هیجان شناختی تنظیم منفی راهبردهای و دارمعنی و منفی رابطه

 اضطراب تغییرات از درصد 91/1 تندتوانس مرگ اضطراب و سالمت سرسختی هیجان، شناختی تنظیم راهبردهای همچنین،. داشت

( در 0911همچنین ساالری و همکاران ) بود. متغیرها سایر از بیشتر مرگ اضطراب سهم که نمایند تبیین را دیابتی بیماران در کرونا

به این شاغل  زنان در هیجان شناختی و تنظیم پریشانی تحمل اساس بر ویروس کرونا اضطراب بینیپیشخود با عنوان  یمطالعه

 تنظیم هیجانی راهبرد بین و منفی همبستگی کرونا اضطراب با پریشانی تحمل و انطباقی هیجانی تنظیم نتیجه رسیدند که بین راهبرد

آموزش کشور، اضطراب  توسعه به نقش اساسی معلمان در توجه با بنابراین، ؛دارد وجود منفی همبستگی کرونا اضطراب با غیرانطباقی

در  هاییپژوهشوارد سازد. لذا انجام  وپرورشآموزشبه سیستم  ناپذیریجبراند خسارات توانمی هاآنان و عدم سالمت رو

. رسدیمبر کاهش اضطراب معلمان ضروری به نظر  تأثیرگذارمختلف برای بهبود رضایت شغلی و شناسایی متغیرهای  هایزمینه

مان نپرداخته و کیفیت زندگی در معل شناختیروانضطراب کرونا با بهزیستی در داخل کشور به تبیین روابط بین ا ایمطالعهتاکنون 

 رنهایتدکشور به دنبال داشته باشد.  وپرورشآموزشتلویحی مهمی برای نظام  ایآوردهد دست توانمیاست. لذا انجام این پژوهش 

و کیفیت  یشناخترواناب کرونا بر اساس بهزیستی اضطر بینیپیشدر باال  شدهارائههدف از انجام پژوهش حاضر با توجه به مطالب 

 زندگی بود. 

 روش پژوهش

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان مدارس دوره دوم متوسطه شهر 

( بود؛ که با =910N) ورشوپرآموزشبر اساس اعالم نظر  موردنظربود که تعداد معلمان  0911-0011بوکان در سال تحصیلی 

نمونه مورد ارزیابی قرار گرفتند و  عنوانبهنفر  071در دسترس و بر اساس جدول کرجسی و مورگان  گیرینمونهاستفاده از روش 

 یشیوهمدارس به  هایکالسو برگزاری  شدهاعمال هایمحدودیتبه علت شرایط خاص جامعه آماری در دوره کرونا و 

 هایآزمودنورود  هایمالکاجتماعی )واتساپ و تلگرام( توزیع شد.  هایشبکهآنالین از طریق  صورتبه هامهپرسشنا، غیرحضوری

، رضایت جهت شرکت وپرورشآموزشسال سابقه خدمت در  9به پژوهش معلمان شاغل در دوره دوم متوسطه، دارا بودن حداقل 

ی آنالین، عدم رضایت فرد و مایل نبودن به همکاری در هانامهپرسشخروج ناقص تکمیل شدن  هایمالکدر پژوهش و همچنین 

رار ق مورداستفادهعات محرمانه هستند و برای امور پژوهشی الاط یاین اطمینان به افراد داده شد که تمام درنهایتامر پژوهش بود. 

خودداری نمایند.  هانامهپرسشنوادگی در از افراد خواسته شد از ذکر نام و نام خارعایت حریم خصوصی،  منظوربه؛ خواهند گرفت

 ی ذیل استفاده شد.هانامهپرسشاز  هادادههمچنین برای گردآوری 
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 191                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

: این ابزار جهت سنجش ویروس کرونا در کشور ایران توسط علی پور، قدمی، علیپور و عبداهلل 0پرسشنامه اضطراب کرونا ویروس

، گاهی اوقات= 1لیکرت )هرگز= ایدرجه 0است و بر اساس طیف  سؤال 01ای دار پرسشنامهاست. این  شدهطراحی( 0911زاده )

 یدهندهنشانفرد نمرات باالتری در این پرسشنامه کسب کند؛  هرچقدر. شودمی گذارینمره( 9و همیشه =  ۲، بیشتر اوقات= 0

توسط  هشدکسب. دامنه نمرات باشدمیسطح باالتری از اضطراب و بالعکس کسب نمرات پایین به معنای اضطراب کمتر در فرد 

شده و پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ  تائیدمتغیر است. روایی سازه و محتوایی آن توسط سازندگان  10تا  1بین  هاآزمودنی

یق ( پایایی آزمون از طر0911(. همچنین در پژوهش عینی، عبادی و هاشمی )0911است )علی پور و همکاران،  آمدهدستبه 10/1

 است. شدهگزارش 19/1روش آلفای کرونباخ  

و در  سؤال 0۲1طراحی شد که فرم اصلی دارای  0111: این مقیاس توسط ریف در سال ۲شناختیروان پرسشنامه بهزیستی

 شدهاستفاده سؤالی 01در این پژوهش از فرم کوتاه (. 0111مطرح شد )ریف،  ؤالیس 01و  10، 10 ترکوتاه هایفرمبعدی  هایبررسی

مخالفم )یک تا شش( پاسخ  کامالًموافقم تا  کامالًاز  ایدرجه 5است که در یک پیوستار  خود سنجی. این آزمون نوعی ابزار است

 سؤال 1مستقیم و  صورتبه سؤال 01 سؤاالتبهتر است. از بین کل  شناختیروانبهزیستی  یدهندهنشانکه نمره باالتر  شودمیداده 

 شده و پایایی تائید. روایی محتوایی و سازه توسط سازنده شودمی گذارینمرهمعکوس  صورتبه( 07و  05، 09، 01، 1، 1، 0، 9)

بهزیستی به  هایمؤلفهرا برای  11/1تا  7۲/1ضرایب که دامنه  صورتبدیناز طریق روش آلفای کرونباخ را مناسب گزارش کرده؛ 

 975 اینمونهروی بر را  شناختیروانمقیاس بهزیستی روایی و پایایی ( 0911میکاییلی منیع )در ایران )همان(.  دست داده است

برای نمره  آمدهدستبهضریب  که نفری از دانشجویان دانشگاه آزاد بررسی کردند. نتایج بررسی پایایـی از طریق بازآزمایی نشان داد

 بود. 11/1کلی برابر 

 نامهپرسشاست. این  شدهتدوین 0111دگی سازمان بهداشت جهانی در سال اس فرم کوتاه کیفیت زنمقی: 9پرسشنامه کیفیت زندگی

 یکهیچاول به  سؤالدو . سنجدمیچهار حیطه سالمت جسمانی، سالمت روانی و روابط اجتماعی، سالمت محیطی را  سؤال ۲0با 

 سؤال ۲5 درمجموعین این پرسشنامه بنابرا ؛سنجدمیکلی  صورتبهتعلق ندارند و وضعیت سالمت و کیفیت زندگی را  هاحیطهاز 

این  هاینمره. در پایان، مجموع کل باشدمی ایگزینه 1و لیکرتی  صورتبهپاسخ بـه سؤاالت (. 0911دارد )نجات و همکاران، 

 در یکی از سه گروه افراد، کیفیت زندگی شدهکسبب امتیازهای سکه برح شودمیدر نظر گرفته  011تا  1 صورتبهپرسشنامه 

( میزان پایایی پرسشنامه 0911(. در مطالعه فتحی آشتیانی )091۲)حسین دخت و همکاران،  گیردمینامطلوب، متوسط، مطلوب قرار 

 است. شدهگزارش 11/1از طریق روش ضریب آلفای کرونباخ  

 

 

                                                           
1. Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) 
2. psychological wellbeing scale 
3. Quality of life Questionnaire 
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 101                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 هایافته

درصد( زن  10/0۲) نفر 79معلمان مرد و  درصد( از 11/17نفر ) 17به گروه نمونه نشان داد که  مربوطی جمعیت شناختی هایافته

درصد(  1/9نفر ) 5درصد( دارای مدرک کارشناسی ارشد و  0/۲7نفر ) 05درصد( دارای مدرک کارشناسی،  0/51نفر ) 001بودند. 

 11/01نفر ) 01درصد( کارشناسی،  ۲1/75نفر ) 70دارای مدرک دکترا بودند که به تفکیک سطح تحصیالت، از میان معلمان مرد 

درصد(  11/95نفر ) ۲7درصد( کارشناسی،  ۲7/51نفر ) 00درصد( دکترا و از بین معلمان زن  0۲/0نفر ) 0درصد( کارشناسی ارشد و 

و  15/99 ± 09/1درصد( دکترا بودند. همچنین میانگین و انحراف معیار سن برای معلمان مرد  79/۲نفر ) ۲کارشناسی ارشد و 

 اسبر اس بودن نرمال فرضپیش یها بررسپیش از تحلیل دادهبود.  10/91  ± 01/1میانگین و انحراف معیار سن برای معلمان زن  

 -کلموگروفنتایج آزمون  0برقرار بود. در جدول شماره  هادادهو فرض نرمال بودن  دش بررسی 0اسمیرنوف -کلموگروف آزمون

 است. شدهارائهانحراف معیار، کمترین نمره و بیشترین نمره مربوط به متغیرهای پژوهش اسمیرنوف، میانگین و 

 رنوفیاسم-کلموگروفآزمون  جینتا ی مربوط به متغیرهای پژوهش وفیتوص ارمآ .1جدول

 نوف اسمیر-کلموگروف هبیشین کمینه انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت متغیر

 ی(دارمعنی)سطح 

  00 7 01/1 51/01 17 مرد 

 171/1 09 1 07/00 01/۲0 79 زن اضطراب کرونا

  09 7 ۲7/01 70/01 071 کل 

  51 ۲0 50/07 11/91 17 مرد 

 0۲7/1 50 01 10/09 71/91 79 زن شناختیروانبهزیستی 

  51 01 ۲9/05 17/91 071 کل 

  17 00 ۲1/05 00/9۲ 17 مرد 

 019/1 51 07 51/05 1۲/91 79 زن کیفیت زندگی

  51 00 01/05 7۲/99 071 کل 

. هددیم نشان را پژوهش یرهایمتغ به مربوط رنوفیاسم-کلموگروفآزمون  جینتا توصیفی، هایشاخص 0نتایج مندرج در جدول 

 این بنابراین است؛ 11/1 از تربزرگ داریمعنی سطح مقدار متغیرها همه برای اسمیرنوف – کلموگروف آزمون مقدار به توجه با

همچنین نتایج میانگین و انحراف معیار، کمینه و  .هستند نرمال توزیع سه هر و (P < 11/1) نیست معنادار آماری لحاظ به مقدار

 است.  ذکرشدهبیشینه متغیرهای پژوهش به تفکیک جنسیت معلمان 

 

 

 

 

                                                           
1. Kolmogrov Smirnov 
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 100                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 مربوط به متغیرهای تحقیق . ضرایب همبستگی پیرسون2جدول 

 9 ۲ 0 متغیر

   - اب کرونااضطر .0

  - * -517/1 شناختیروانبهزیستی  .۲

 - * 191/1 * -151/1 کیفیت زندگی .9

 10/1سطح معناداری برابر با *      

و کیفیت زندگی وجود دارد. همچنین                   شناختیروانی بین بهزیستی دارمعنیکه همبستگی  دهدمینشان  ۲نتایج مندرج در جدول 

 و کیفیت زندگی با اضطراب کرونا وجود دارد. شناختیروانی بین بهزیستی دارمعنیهمبستگی منفی 

 و کیفیت زندگی شناختیروانبهزیستی بر اساس  اضطراب کرونا گامبهگامضرایب رگرسیون  .3جدول 

 دوربین واتسون t R 2R Pضریب  B Beta بینپیش متغیرهای هاگام

  111/1 07۲/1 517/1 -۲11/0۲ -517/1 -091/1 شناختیروانبهزیستی  0

  111/1   -191/1 -191/1 -900/1 شناختیروانبهزیستی  ۲

 111/0 111/1 1۲5/1 7۲1/1 -900/0 -۲71/1 -070/1 کیفیت زندگی 

 ندهست اضطراب کرونا در معلمان بینیپیشقادر به  و کیفیت زندگی شناختیروانکه بهزیستی  دهدمینشان  9جدول نتایج مندرج در 

(P<0/01 .)درصد از واریانس  07بیشتری بر اضطراب کرونا دارد.  تأثیردر قیاس با کیفیت زندگی  شناختیروانبهزیستی  درواقع

و  شناختیرواندرصد از واریانس اضطراب کرونا توسط بهزیستی  1۲ درمجموعو  شناختیرواناضطراب کرونا توسط بهزیستی 

و کیفیت  شناختیروانکه بهزیستی  دهدمیی نشان دارمعنیبا توجه به سطح  آمدهدستبهبتای  . ضرایبشودمیکیفیت زندگی تبیین 

شده با  بینپیشی دارند. همچنین با هدف تعیین تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر دارمعنیزندگی با اضطراب کرونا رابطه منفی 

قرار دارد که نشان  1/۲تا  1/0بود که این مقدار در دامنه بین  111/0با  مدل رگرسیون از آماره دوربین واتسون استفاده شد؛ که برابر

 از مستقل بودن خطاها داشته است.  

 گیرینتیجهبحث و 

داد که  و کیفیت زندگی انجام گرفت. یافته نشان شناختیرواناضطراب کرونا بر اساس بهزیستی  بینیپیشپژوهش حاضر با هدف 

ا اضطراب کرونا و کیفیت زندگی ب شناختیروانکیفیت زندگی رابطه مثبت معنادار و بین بهزیستی  و شناختیروانبین بهزیستی 

درصد از واریانس اضطراب  1۲ بینیپیشو کیفیت زندگی قادر به  شناختیروانرابطه منفی معنادار وجود دارد. همچنین بهزیستی 

 9(، وو و مک کوگان۲1۲1و همکاران ) ۲والرومورنو(، ۲1۲1) 0ور و کیوری این پژوهش با نتایج کیهایافتهکرونا در معلمان بودند. 

 ،(0911) همکاران و صادقی ،(0911) همکاران و رحمانی ،(0911) همکاران و فخرایی امیر ،(0011) همکاران و (، کریمی۲1۲1)

رونا اضطراب ک بینیپیشه اول مبنی بر در تبیین یافت .بود ( همسو0911اعزازی بجنوردی و همکاران ) ، (0911) همکاران و ساالری

                                                           
1. Cure & Cure 
2. Valero-Moreno 
3. Wu & McGoogan 
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 10۲                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 أثیرتاظهار داشت که اضطراب در زندگی عاملی مخرب است که بر روی جسم و روان فرد  توانمی شناختیروانبر اساس بهزیستی 

به زندگی  مثبتی از فرد انتظار داشت که با نگاه توانمی. پس در چنین موقعیتی نکندمیو او را از انجام هر کاری منع  گذاردمیمنفی 

اجتماعی زمینه مساعدتری را برای بروز اضطراب ایجاد  هایموقعیتبنگرد و هرچه نگرانی و دلهره فرد بیشتر باشد، این نگرانی در 

و  0خواهد کرد و باعث خواهد شد که میزان سالمت روانی و بهزیستی فرد کاهش یابد و نسبت به زندگی ناامیدتر شود )فریره

هستند به نسبت اضطراب کمتری را در زندگی  مندبهره شناختیروانافرادی که از میزان باالی بهزیستی  درواقع(. ۲105همکاران، 

ی است است. سالمت روان حالت شدهتوصیفپایه و اساسی برای سالمت روان  عنوانبه شناختیروانزیرا بهزیستی  ؛کنندمیتجربه 

ند و کارآمد عمل ک مؤثر طوربهطبیعی زندگی کنار آمده و  هایتنشد با مشکالت و توانمی، کندمیکه هر فرد توانایی خود را درک 

باال حس خوشحالی، توانایی،  شناختیروان(. همچنین افراد با بهزیستی ۲10۲، ۲به یک جامعه مطلوب سهیم شود )مو دهیشکلو در 

معلمان باال باشد به  شناختیروانبهزیستی  هراندازه رودمی(.  پس انتظار ۲111، 9حمایت، رضایت از زندگی و ... دارند )هاپرت

اضطراب  بینیشپیکاهش پیدا کند. در تبیین یافته بعدی پژوهش نیز مبنی بر  هاآنهمان اندازه نیز میزان سالمت روان باال و اضطراب 

دی علت مشکالت ج تنفسی به هایبیماریبروز ؛ انددادهمطالعات نشان  ازآنجاکهگفت  توانمیکرونا بر اساس کیفیت زندگی 

؛ ۲1۲1و همکاران،  والرومورنو) کیفیت زندگی بیماران باعث بروز اضـطراب ناشـی از بیماری خواهند شـدیافتن  و کاهشجسمانی 

یک مفهوم  زندگیکیفیت د نقش مهمی در کاهش اضطراب کرونا ایجاد کند. توانمی(. کیفیت زندگی ۲1۲1وو و مک کوگان، 

فیت توجه به ارتقای کی .شودمی صتعامل با محیط و باورهای شخ شرایط اقتصادی، ،بدنی و روانی سالمتدی بوده و شامل چندبع

 باالبرده(. افرادی که سطح کیفیت زندگی خود را ۲100و همکاران،  0)بارک و بهداشت جامعه است المتاصلی مهم در س زندگی

دتر و کارآم هانگرانیو  هاآسیباین افراد در برابر مشکالت،  معموالً؛ کنندمیفراهم  با محیط بیرونی خود تریمطلوبو سازگاری 

. رودیمفائق آیند. پس کیفیت زندگی باال عاملی مهمی در کاهش اضطراب کرونا به شمار  هاآنبر  توانندمی راحتیبهمجهزتر بوده و 

غیر  یگیرنمونهو الکترونیکی، روش  غیرحضوری صورتبه هاشنامهپرسبه توزیع  توانمیاین پژوهش  هایاز محدودیتدر انتها 

ورت در ص شودمیداوطلبانه و در دسترس، ابزارهای خود گزارشی، مکان اجرا و گستره آن اشاره کرد. از همین رو توصیه  تصادفی

تی بهزیس دارمعنیتوجه به رابطه منفی  اظهار داشت؛ با توانمی درنهایتقرار گیرد.  موردتوجهامکان در مطالعات بعدی این موارد 

جهت مداخله کاهش اضطراب کرونا از طریق برگزاری جلسات  هاییبرنامه توانمیو کیفیت زندگی با اضطراب کرونا  شناختیروان

حتی با  و و بهبود کیفیت زندگی( شناختیروانالکترونیکی )در زمینه بهزیستی  هایکارگاهمجازی،  صورتبهمشاوره برای معلمان 

 شناختیروان، دیگر متغیرهای ایجداگانه هایپژوهشدر  شودمیحضوری اجرا کرد. پیشنهاد  صورتبهبهداشتی  هایپروتکلرعایت 

 پذیریمتعمیتا  قراردادی این پژوهش هایافتهو نتایج حاصل از آن را در مقایسه با  قرارداد موردسنجشرا با اضطراب کرونا در معلمان 

                                                           
1. Freire & et al 
2. Moe 
3. Huppert 
4. Burke 
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 109                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

بر اضطراب کرونا در جمعیت آماری معلمان و ارائه  مؤثربررسی عوامل  یزمینهصورت گیرد. همچنین مطالعاتی در  بااحتیاط

 مختلف آماری مورد بررسی قرار گیرد. هایجمعیتبر آن صورت گیرد و همچنین این مطالعه در  مؤثرراهکارهای 

 تشکر و قدردانی

معلمان دوره دوم متوسطه شهر بوکان( و اساتید گرامی و مسئولین ) پژوهشاین در  کنندگانشرکتاز تمامی  وسیلهبدین

 بدون پژوهش . اینگرددمیشهر بوکان که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی  وپرورشآموزش

 و تدوین در مقاله نویسندگان ههم .شودیم اشاره منافع نویسندگان تضاد نبود به و است گرفته صورت خاصی سازمان مالی حمایت

 .اندکرده تائیدری داشته و آن را خوانده و همکا مقاله نویسدست و نویسپیش هنسخ هایداده تفسیر و تحلیل

 منابع

 اضطراب کرونا بر اساس بینیپیش(. 0911)رضیه.  ،زادهغضبان و آمنه ،مرادی شکیب ؛سمانه ،پورقدم ؛المیرا ،اعزازی بجنوردی 

 .00-90 ،(۲) 1 ،در بیماران دیابتی. روان پرستاریراهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی سالمت و اضطراب مرگ 

 ( .0911امیر فخرایی، آزیتا؛ معصومی فرد، مرجان؛ اسماعیلی شاد، بهرنگ، دشت بزرگی، زهرا و درویش باصری، لیال .)بینیپیش 

 .0171-017۲(، ۲)1، دیابتی بیماران در مثبت فرا هیجان و شناختیروان سرسختی ی،سالمت نگرانی اساس بر ویروس کرونا اضطراب

 ،کیفیت با شناختی روان بهزیستی و زندگی به امید رابطه(. 0910. )محمد عباسی، ذبیح و پیرانی، مسلم؛ عباسی، سعید؛ پورعبدل 

 .51-17 (،0)0پیری،  شناسیروان. سالمندان در زندگی

 رابطۀ هوش معنوی و بهزیستی معنوی با کیفیت زندگی (. 091۲حی آشتیانی، علی و تقی زاده، محمد احسان. )فت حسین دخت، آرزو؛

 .70-17(، ۲)5. فصلنامه روانشناسی و دین، و رضایت زناشویی

 موردمطالعه :(. بررسی وضعیت سالمت معلمان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی0915حمیده. ) ،دهقانی و مریم ،مختاری ؛آرمان، حیدری 

 .۲90-051(، 90)1، رفاه و توسعه اجتماعی ریزیبرنامه. فصلنامه شهر بوشهر وپرورشآموزشمعلمان 

 با آن ارتباط و کرونا از ناشی اضطراب (. بررسی0911شیرزایی جاللی، مهدی و بابامیری، محمد. ) ،رحمانی، رامین؛ سرگزی، ونوس 

 .51-50(، 0)7 ،ایران شرق جنوب در مقطعی عهمطال :بیمارستان کارکنان در شغلی فرسودگی

 ( .0911ساالری، محبوبه؛ بکرایی، سعدی؛ شریف زاده نعمت آباد، محمد امین؛ عالی زاده، نرگس و محسنی، فاطمه  .)بینیپیش 

(، 0)0دی، شاغل. فصلنامه خانواده درمانی کاربر زنان در هیجان شناختی تنظیم و پریشانی تحمل اساس بر ویروس کرونا اضطراب

91-1۲. 

 ( .0911صادقی، سولماز؛ شریفی رهنمو، سعید؛ فتحی، ایت اله و محمدی، شروین .)اجتماعی انگ اضطراب کرونا و تجربۀ بینیپیش 

 .۲71-۲51(، 0)1دانشجویان. پژوهش سالمت،  در اپیدمی اول از موج پس اینترنتی اعتیاد ابعاد اساس بر آن

  .اضطراب بینیپیش(. نقش نشخوار فکری، تنظیم هیجان و واکنش پذیری به استرس در 0911)عزیزی، سمانه و بشرپور، سجاد 

 .01-1(، 9)1ویروس کرونا در پرستاران. فصلنامه مدیریت پرستاری، 

 کرونا بیماری اضطراب مقیاس مقدماتی اعتباریابی(. 0911. )حسن زاده، عبداله زهرا و علیپور، ابوالفضل؛ قدمی، احمد؛ پور، علی 

(CDAS) 071-059 ،(9۲)1 سالمت، روانشناسی پژوهشی -علمی فصلنامه. ایرانی نمونه در. 
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 100                                                                                                                     1411دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 شده و حس بین حمایت اجتماعی ادراکاضطراب کرونا در پرستاران: نقش پیش (.0911)زهره. ،هاشمی و متینه ،عبادی ؛ساناز ،عینی

 .990-9۲1 ،(9) ۲5 ،انسجام. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

 ( .آزمون های 0911فتحی آشتیانی، علی .)(، تهران: انتشارات بعثت.ارزشیابی شخصیت و سالمت روان) شناختیروان 

  نقش خواب: تحلیل کیفیت بر اساس کرونا اضطراب بینیپیش(. 0011، کامران و کربالیی، محبوبه. )یزدان بخشکریمی، پروانه؛ 

 .۲۲-01(، ۲)09نی، جنسیت. مجله روانشناسی بالی کنندگیتعدیل

 صلنامه ف .ریف در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه شناختیروان(. بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی 0911فرزانه. ) ،میکائیلی منیع

 .051-009(، 01)1، شناختیرواننوین  هایپژوهش

 استاندارد سازی پرسشنامه (. 0911)درضا. سی ،مجدزاده و کاظم، محمد ؛کورش ،هالکویی نایینی ؛علی ،منتظری ؛سحرناز ،نجات

ترجمه و روان سنجی گونه ایرانی. مجله دانشکده بهداشت و  :(WHOQOL-BREF) کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

 .0۲-0، (0) 0، انستیتو تحقیقات بهداشتی

 Burke, E., McCarron, M., Carroll, R., McGlinchey, E., & McCallion, P. (2014). What it's like to 
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Retardation, 52(3), 205-219. 
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