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Introduction
COVID-19 first appeared in Wuhan, China, as SARS-CoV-2, was named
by the World Health Organization's International Commission on
Classification of Diseases, and on March 11, 2020, as a pandemic Introduced
worldwide. Corona phobia leads to excessive mental involvement in the
physical signs and symptoms of COVID-19. The present study aimed to
investigate the role of social media use, cognitive flexibility, and anxiety
sensitivity in predicting corona phobia in students.

Method
The present study is a descriptive correlational study. The statistical
population of the study included the second high school students in Rasht in
the academic year 2020-2021. In the present study, 170 students participated
in the study using the available sampling method. To collect data from the
Fear Coronavirus 2019 Ahorsu et al. (2019); The use of social networks was
used by Shi et al. (2014), cognitive flexibility Dennis & Vander Wal (2010),
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and anxiety sensitivity Taylor et al. (2007). To collect data, questionnaires
were first uploaded to Google Docs. The link was then provided to the
students and they were asked to answer the questions at an appropriate time.
Finally, the data were analyzed by SPSS 24.

Results
The results showed that the use of social networks and anxiety sensitivity
had a positive and significant correlation with corona phobia (p<0.01). In
contrast, there was a significant negative relationship between cognitive
flexibility and corona phobia (p<0.01). The correlation coefficient of
predictor variables with students' corona phobia is 0.78 and these 7 variables
were able to significantly predict 61% of corona phobia changes (p<0.001).
Also, according to the beta value, the variables of perception of
controllability (β = -0.40), physical factor (β= 0.34), Perception of multiple
alternatives (β= -0.29), cognitive factor (β= 0.281), social factor (β= 0.22),
featured usage (β= 0.18), Perception of behavior justification (β= -0.17) and
affective experience (β= 0.15) are the most significant effects in predicting
corona phobia (p<0.01).

Conclusion
Based on the findings, it can be concluded that there is a direct
relationship between social networks, cognitive flexibility, and anxiety
sensitivity with corona phobia in students. Two years have passed since the
outbreak of COVID-19 and the deadly virus is still mutating, measures need
to be taken to control the use of social media and increase students' mental
health. For this purpose, it is suggested that parents, teachers, and school
officials hold workshops and scientific meetings to increase students'
awareness.
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نشان داد که متغيرهای پژوهش به طور مطنیداری توانستند  10درفد از تغييرات کرونا فوبياا را پايش-
بينی کنند .نتيجه گرفته میشود که باي شابکههاای اجتمااعی ،انطااافپاذيری شاناختی و حساسايت
اضارابی با کرونا فوبيا دانشآموزان راباه مستقيمی وجود دارد .از آنجايی که دو سال از شيوع کوويد-
 01گذشته است و همچنان اي ويروس کشنده در حال جهاش اسات ،مزم اسات تادابيری در جهات
کنترل استفاده از شبکههای اجتماعی و افزايش سالمت روانشناختی دانشآموزان اتخاذ گردد.
کلید واژگان :شبکههای اجتماعی ،انطاافپذيری شناختی ،حساسيت اضارابی ،کرونا فوبيا ،دانشآموزان

مقدمه
کرونا ويروس  1101برای اولي در شهر ووهان چي

ظهاور کارد باه عناوان SARS-CoV-2

توسط کميسيون بي المللی طبقهبندی بيماریهای سازمان جهانی بهداشت نامگذاری شد و در 00
مارس  1111به عنوان ي

بيماری همهگير در ساح جهانی مطرفی شد ( Kumari & Toshniwal,

 .)2022سرعت بامی انتقال ،عالئم تنفسی و قدرت کشندگی قوی ويروس کروناا باعاگ گردياد
مردم جهان ترس و وحشت قابل تاوجهی را تجرباه نمايناد ( & Lee, 2020; Asli Azad, Khaki

 .)Farhadi, 2021مطمومً ترس در نتيجه تالش ناموفق برای مقابله باا يا

تهدياد ،باه اضاارا

تبديل میشود .تا جايیکه ممکم است اي افکار منجر به افزايش واکنشهای هيجاانی ،نشاخوار
فکری و برانگيختگی خودکاار در فارد گاردد ( .)Lee & Crunk, 2020کروناا فوبياا 0افااالحی
جديد در روانشناسی است که به فورت ترسی بيمارگونه در راباه باا اباتالب باه کروناا تطريا
میشود .افرادی که کرونا فوبيا دارند میدانند که ترس آنها غيرمناقی و افراطی است اما کنترلی بر
ميزان ترس خود ندارند ( .)Ahorsu et al., 2020کرونا فوبيا منجر به درگيری بيش از حاد ذهنای
در راباه با عالئم و نشانههای جسمانی ابتالب به کرونا میگردد؛ اگر اي ترس ادامه داشاته باشاند
میتواند سيستم ايمنی فرد را تضطي

کند و احتمال مبتال شدن باه کروناا وياروس  1101را باام

ببرد ( .)Naguy, Moodliar-Rensburg & Alamiri, 2020تارس افراطای از کروناا باعاگ ايجااد
استرس و پريشانی روانشناختی میگردد تا جايی که فارد تماام ارتباطااتش را قااع مایکنناد و
زندگی روزمرهاش را با مشکل اساسی روبرو میکند (.)Arora, Jha, Alat & Das, 2020
کرونا فوبيا دارای سه مؤلفه زيستی -شناختی ،شناختی و رفتاری است کاه موجاش شادت
ترس در افراد میشود .بطد زيستی -شناختی شامل نگرانی مداوم است کاه مایتواناد عالئمای
1- Corona phobia
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و اشتها را در افراد ايجاد نماياد.

مؤلفه دوم ،بُطد شناختی است که نشاندهنده اشتغال ذهنی به شناختهای تهديدآميز میباشاد.
بهطور متال ،فرد درگير افکاری مانند "اگر به اي ويروس مبتال شوم میميرم"" ،م قادر به سر
کار رفت نيستم ،پس شغلم را از دست می دهم" و "اعضای خانوادهام در خارند و ممک اسات
از دستشان بدهم" است .اي شناختوارهها ،هيجاناتی چون خشم ،ناراحتی و احساس گناه را بار
میانگيزد .آخري مؤلفه ،رفتارهايی هستند که به منظور پيشاگيری از پيامادهای احتماالی توساط
شخص به کار گرفته میشود .در اي بُطد فرد از وسايل حمل و نقل عمومی ،لماس هار سااحی،
بودن در مکانهای باز مانند کنار ساحل و مکانهای بسته متل آسانسور و رفت به هرگونه جمطی
میترسد و از اي موارد اجتنا

میکند ( .)Chakraborty & Chatterjee, 2020با توجه قرناينه

خانگی و فافلهگذاری اجتماعی تنهاا راه ارتبااطی ماردم باا يکاديگر ،اساتفاده از شابکههاای
اجتماعی بود .فضای مجازی در کنار تمام مزايايی که دارد اگر سواد استفاده از آن وجود نداشته
باشد میتواند آسيشهای جبران ناپذيری را ايجاد کند (.)Amin, 2020
طی دهههای گذشته ،رسانههای اجتماعی 0به گونهای زندگی انسانها را تحات تاأثير قارار
دادهاند که در مقياس خود بیسابقه بوده است .اي رسانهها هم اکنون باه منبطای بارای انتشاار
اطالعات تبديل شده و باعگ شدهاند که حجم زيادی از اطالعاات در زماان بسايار اناد  ،باا
حرکت نو انگشتان در اختيارمان قرار بگيرد و در عي حال ترس و اضارا

ما را در ماورد

آنچه قرار است در آينده رخ دهد ،تقويت نمايد ( .)Dong, Yang, Lu & Hao, 2020در سااح
جهانی ،رسانههای اجتماعی به عنوان ابزاری تحت عناوان و
مختل

تطريا

شادهاناد کاه از طارق

از جمله شبکههای اجتماعی (فيس بو  ،اينستاگرام ،تلگرام ،واتساا ،،اساکايپ) باه

کاربران امکان میدهند تا به نوعی با به اشترا گذاشت اطالعات ،نظرات ،دانش و عاليق خود
به فورت آنالي  ،تطامالت انسانی خود را شکل دهند ( .)Obar & Wildman, 2015بر اسااس
آمارهای ثبتشده ،تقريباً  %79از نوجوانان و  %14از بزرگساامن در سراسار جهاان دارای يا
حسا

کاربری در شبکههای اجتماعی بوده که طی ي

ماه گذشته از آن بازديد و ياا اساتفاده

کردهاند ( .)Mack, Marie-Pierre & Redican, 2017اولي ماالطه در راباه با نقش شبکههاای
اجتماعی در بيماریهای همهگير به شيوع آنفومنزای خوکی در ساال  1111برمایگاردد .طای
1- Social media
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دوره شيوع ،پيگيری خبرها (که عمدتاً تنشزا و نامطتبر بودند) موجش ايجاد تارس و وحشات
عمومی گرديده بود ( .)Chew & Eysenbach, 2010در راباه با همهگيری کرونا نيز بررسیهاايی
در مورد زمان قابل توجهی که افراد در طی قرنايناه خاانگی و فافالهگاذاری اجتمااعی ،فارف
استفاده از رسانههای اجتماعی میکردند و چگونگی تأثير آنها بر ساالمت روان بيمااران قرنايناه-
شده ،وجود دارد ( .)Servidio, Bartolo, Palermiti & Costabile, 2021بسياری از افراد در حاي
بستری شدن در بيمارستان يا هنگام قرناينة خانگی ،نوعی از انزوا و بیخبری را تجرباه مایکنناد
( .)Lin, Broström, Griffiths & Pakpour, 2020از همي رو ،رساانههاای اجتمااعی مایتوانناد
منبع کارآمد و مؤثری برای دريافات اناواع اخباار و حجام زياادی از اطالعاات پزشاکی باشاند.
بررسیهای فورت گرفته نشان داد پس از اعالم شايوع فراگيار کروناا فقاط در  14سااعت01 ،
ميليون مورد جسات وجاو از کروناا در رساانههاای اجتمااعی و گوگال وجاود داشاته اسات
( .)Kulkarni, Prabhu & Ramraj, 2020در طی اي دوره بحرانی ،رسانههای اجتمااعی نقاش
مرکزی را در آموزشهای علمای ،نظاارتهاای پزشاکی ،انتشاار و دسترسای باه اطالعاات،
کالسهای آنالي و موارد بسيار ديگری ،در طول همهگيری کرونا ،ايفا کاردهاناد (

& Ahmad

 .)Murad, 2020; Bagheri Sheykhangafshe et al., 2021حتای باا ظهاور کروناا ،برخای از
شديدتري منتقدان پزشکی از راه دور ،ايا شايوه را پذيرفتاه و شاروع باه اقادامات مشااوره
مجازی و خدمات مراقبتی بهداشتی از راه دور به شکل قانونی ،کردهاند .البته باه هماان ميازان
که رسانههای اجتماعی میتوانند تسهيل کننده شرايط فطلی باشند ،در مقابل میتوانناد افزايناده
اضارا

و ترس عمومی شده و احساسات منفی ،شايطات و اخبار جطلی را در طی اي اپيدمی

منتشار کنناد (  .)Dong et al., 2020; Servidio et al., 2020طای پژوهشای

Kulkarni et al.

) (2020نشان دادند که طی همه گياری وياروس کروناا ،اطالعاات غلاط ،متنااقل و جطلای در
رسانههای اجتماعی منجر به وحشت ،سردرگمی ،در ي

خار با شادتی غيرواقطای مایشاود.

) Ahmad and Murad (2020مشخص کردند که رساانههاای اجتمااعی باه عناوان منباع کساش
اطالعات ،نقش اساسی در گسترش ترس از ويروس کروناا داشاتهاناد Lin et al. (2020) .نتيجاه
گرفتند که به دليل فشار شيوع کرونا ،افراد به احتمال زياد دچار اضارا  ،استرس و ترس قابال
توجهی میشوند Dong et al. (2020) .نشان دادند استفاده بيش از حد از اينترنت در طای شايوع
کرونا ارتباط مستقيمی با افزايش ميزان اساترس و اضاارا

دارد .نتاايج تحقياق

Servidio et al.
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) (2021نيز نشان داد افرادی کاه از اباتالب باه کروناا مایترساند و اضاارا بيشاتری را در ايا
خصوص تجربه میکنند ،استفاده بيشتری از شبکههای اجتمااعی دارناد و اخباار مارتبط باا ايا
ويروس را دنبال میکنند.
ي

روش بالقوه برای کاهش پيامدهای منفی همهگيری کرونا از طرياق افازايش انطاااف-
0

پذيری شناختی اسات .انطااافپاذيری شاناختی يا

مفهاوم فراشاناختی اسات کاه شاامل

مهارتهای بي فردی و درون فردی است و از آنجايی که با تا آوری ارتبااطی نزديا
سنگ بنای سالمت روانی محسو

دارد،

مایشاود ( .)Landi et al., 2020انطااافپاذيری شاناختی

منجر به اناباق فرد با تغييرات موقطيتی ،شکلدهای مجادد مناابع ذهنای ،تغييار چشاماناداز و
برقراری تطادل در رقابت بي خواستهها ،نيازها و شرايط زندگی مایشاود (

Pakenham et al.,

 .)2020در اي راستا ،همهگيری ويروس کرونا مشکالت روانشناختی گستردهای ايجااد کارده
است که نيازمند ارتقاب انطاافپذيری شناختی افراد اسات (

& Kroska, Roche, Adamowicz

 .)Stegall, 2020انطاافپذيری شناختی مجموعهای از مهارتها را برای برخورد باا مشاکالت
ناشی از بحرانهای گوناگون از طريق پذيرش و گشودگی ارائه میدهد تا وضاطيت بحرانای و
حاد به فورت بهتاری تجرباه شاود (.)McCracken, Badinlou, Buhrman & Brocki, 2020
تأکيد انطاافپذيری شناختی بر ايجاد ارتباط متفاوت با تجار

روانشاناختی فارد (باه عناوان

متال ،افکار ،احساسات ،احساسات جسمی) ،به جای تالش برای تغيير محتوا يا شدت خود آن
تجربيات ،است .در واقع ،افرادی که دارای انطاافپذيری شناختی باميی هستند تالش میکنند
هنگام مواجه با مشکل و مسئلهای از راهبردهايی اساتفاده کنناد کاه کمتاري آسايش را ببينناد
(.)Dawson & Golijani-Moghaddam, 2020

Wielgus, Urban, Patriak and Cichocki

) (2020در پژوهش خود نشان دادند که ساوح بامی انطاافپاذيری شاناختی و ذها آگااهی
منجر به ارتقاب سالمت روانی و کاهش اضارا

ناشی از ابتالب به کرونا مایشاود.

Kroska et

) al. (2020نشان دادند که بي مؤلفههای انطاافپاذيری روانشاناختی (ادرا کنتارلپاذيری،
ادرا گزينههای مختل  ،ادرا توجيه رفتار) با پريشانی روانشناختی طی شيوع کرونا ارتبااط
منفی وجود دارد Landi et al. (2020) .نيز دريافتند که انطاافپذيری روانشاناختی مایتواناد
اثرات اضاارا

کووياد 01-را تطاديل نماياد.

)Dawson and Golijani-Moghaddam (2020

1- Cognitive flexibility
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راباه منفی انطاافپذيری روانشناختی با پريشانی روانشناختی را در جريان شيوع کرونا تأييد
نمودند McCracken et al. (2021) .نتايجی مبنی بر همبساتگی منفای اضاارا  ،افساردگی و
بیخوابی با انطاافپذيری روانشناختی در طی همهگيری به دست آوردند.

Pakenham et al.

) (2020نيز نشان دادند که افراد با انطاافناپذيری روانشناختی ،استرس و اضارا

بيشتری را

تجربه میکنند و انطاافپذيری روانشناختی بام ،آسيشهای روانای ناشای از شايوع کروناا را
تطديل نموده و منجر به ارتقاب سالمت روانی افراد میشود.
تصوير بالينی اغراقآميز از ابتالب به کرونا به ويژه در مراحال ابتادايی شايوع ،بار اضاارا

و

حساسيت اضارابی 0افراد سالم موثر اسات ( .)Manning et al., 2021حساسايت اضاارابی يا
سازه اضارابی است که نشان دهنده تفسير پيامدهای جسمانی ،روانشناختی و اجتمااعی تجاار
اضارابی به عنوان اموری آزاردهنده و خارنا

مایباشاد ( Jenadeleh, Bassak Nejad, Yunesi

 .)& Sadatmand, 2018در واقع ،افرادی که دارای حساسيت اضارابی باميی هستند ي

تارس و

نگرانی شديد در راباه با آينده دارند و دائماً در حال پيشبينای کاردن حاوادی پايشرو هساتند
( )Rogers et al., 2021که اي موضوع منجر به افزايش ترس و اضارا
 .)et al., 2007در حساسيت اضارابی فرد اقدام به ارزيابی ي

آنها مایشاود ( Taylor

واقطه و بحران میکناد کاه بيشاتر

مواقع منفی و شديدتري حالت آن را بررسی میکناد ( .)Hashemi et al., 2020طای هماهگياری
کرونا نيز با توجه به ناشناخته بودن کرونا ،انتقال انسان به انسان ،گسترش سريع ،نرخ مرگ و ميار،
شکستها در درمان ،دامنه گسترده شيوعشناسای و شاايطات و اطالعاات غلاط در ماورد منشااب
بيماری ترس و اضارا

زيادی پيرامون کرونا ايجاد شد؛ به هماي دليال افارادی کاه حساسايت

اضارابی باميی داشتند در اي دوران ي

اضارا

تطميم يافته را تجربه کردند ( McKay, Yang,

 .)Elhai & Asmundson, 2020در همي راساتا ،ماالطاات ) Manning et al. (2021و

Hashemi

) et al. (2020نشان داد که ترس از کرونا با حساسيت اضارابی ارتباط مطنیداری دارد و همچني
) Rogers et al. (2021و ) McKay et al. (2020نشان دادند افرادی که حسايت بيشتری نسبت باه
کرونا دارند ،ترس و اضارا

بيشتری در راباه با آن تجربه میکنند.

از آنجايی که دو سال از شيوع کرونا در ساح جهانی گذشته است و همچنان اي وياروس
کشنده در حال جهش است ،ترس و اضارا

زيادی پيرامون کرونا در بي دانشآموزان ايجااد
1- Anxiety sensitivity
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شده است .استفاده زياد از شبکههای اجتماعی طی همهگيری کروناا قرنايناه خاانگی در باي
نوجوانان افزايش چشمگيری داشت که موجش دسترسی بيشتر به اطالعات درسات و غلاط در
راباه با کرونا گرديد .اگر دانشآموز از انطاافپذيری شناختی خوبی برخوردار نباشد و بيشاتر
دارای حساسيت اضارابی باشد ،کرونا فوبيای باميی را تجربه میکند .در همي راستا ،پژوهش
حاضر با هدف بررسای نقاش اساتفاده از شابکههاای اجتمااعی ،انطااافپاذيری شاناختی و
حساسيت اضارابی در پيشبينی کرونا فوبيای دانشآموزان شهر رشت انجام شد.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
طرح پاژوهش توفايفی و از ناوع هم بساتگی باود .جامطاه آمااری پاژوهش شاامل کلياه
دانشآموزان دختر و پسر مقاع متوساه دوم شهر رشت در ساال تحصايلی  0911-0411باود.
در ماالطه حاضر 071 ،دانش آموز دختار و پسار باه فاورت در دساترس از طرياق فراخاوان
اينترنتی در پژوهش شرکت کردند .مزم به ذکر است تطداد  111پرسشنامه جماعآوری گردياد،
از اي ميان  91پرسشنامه به دليل نيمهکاره رها کردن ساؤامت از فرايناد تحليال کناار گذاشاته
شدند .مال های ورود به پژوهش شامل تطلق به جامطه پژوهش ،دسترسی باه اينترنات ،دامناة
سنی  01تا  02سال ،نداشت مشکالت روانشناختی و رضايت شخصی بود.
ابزار پژوهش
پرسشنامه ترس از ویروس کرونا :1اي پرسشنامه توسط ) Ahorsu et al. (2020به منظور
سنجش ترس از ويروس کرونا طراحی و بر روی  707نفر از شارکتکننادگان ايرانای بررسای
شده است .اي پرسشنامه دارای  7گويه است که براساس طيا

پانج درجاهای ليکارت (يا

کامالً مخالفم تا پنج کامالً موافقم) نمرهگذاری میشود .نمره کل از مجموع نمارههاای  7گوياه
حافل شده و بي  7تا  93خواهد بود .نساخة افالی دارای ضاريش آلفاای کرونبااخ  1/21و
ضريش بازآزمايی  1/22و اعتبار مناسابی باود

(Servidio et al. (2021) .)Ahorsu et al., 2020

ضريش آلفای کرونباخ اي مقياس را در نموناه ايتالياايی  1/210باه دسات آوردناد .در داخال
1- Fear Coronavirus Questionnaire
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کشور ايران نيز ) Alizadeh fard and Alipour (2020ضريش آلفای کرونباخ  1/21را برای اي
مقياس گزارش کردند .در پژوهش حاضر ضريش آلفای کرونباخ  1/24برای اي پرسشانامه باه
دست آمد.
1

پرسشنامه استفاده از شبکههای اجتماعی  :اي مقياس توساط

Shi, Luo, Yang, Liu and

) Cai (2014ساخته شده است .اي پرسشنامه دارای  10گويه (از شبکههای اجتماعی چه مقدار
استفاده میکنيد؛ بهطور متوسط با هر بار مراجطه به شبکههای اجتماعی چه مقدار زماان فارف
آن میکنيد؟؛ عکس حسا

کاربری خود را چقادر تغييار مایدهياد؟ و  )...و دو زيار مقيااس

استفاده برجسته (09گويه) و تجار

عاطفی (2گويه) است .پرسشانامه براسااس طيا

هفات

درجهای ليکرت ( 0هرگز تا  7هميشه (چندي بار در طول روز)) نمرهگذاری مایشاود .نماره
کل از مجموع نمرههای  10گوياه حافال شاده و باي  10تاا  047خواهاد باود .افارادی کاه
نمرههای بامتری کسش میکنند در طول روز استفاده بيشتری از شابکههاای اجتمااعی دارناد.
همسانی درونی مؤلفههای استفاده برجسته و تجار
شده است که نشان از پايايی مالو

عاطفی به ترتياش  1/29و  1/23گازارش

اي ابزار دارد .در داخل کشور ايران

Hamedinasab and

) Ayati (2019در ماالطهای که بر روی  002نفر از دبيران زباان انگليسای انجاام دادناد ،بارای
مؤلفههای استفاده برجسته  ،1/73تجار

عاطفی  1/11و نمره کل  1/77ضريش آلفای کرونباخ

مناسبی گزارش کردند .همچني جهت تطيي روايی از روش همبستگی هر بُطاد باا نماره کال
مقياس استفاده کردند که برای استفاده برجساته  1/21و تجاار

عااطفی  1/79گازارش شاد.

ضريش آلفای کرونباخ اي مقياس در پژوهش حاضار بارای اساتفاده برجساته  ،1/20تجاار
عاطفی  1/21و نمره کل  1/24بهدست آمد.
پرسشنامه انعطافپذیری شناختی :9پرسشنامه انطاافپذيری شناختی توساط

Dennis and

) Vander Wal (2010برای سنجش نوعی انطاافپاذيری شاناختی کاه بارای موفقيات در باه
چالش کشيدن و جايگزي کردن افکار ناسازگار با افکار متطادلتر و اناباقی الزامای مایباشاد،
ساخته شده است و  11گويه را شامل میشود که به فورت ليکرت هفت درجهای پاسخدهای
و نمرهگذاری میشود .پرسشنامه انطاافپذيری شناختی سه جنبه از انطااافپاذيری شاناختی
1- Using of Social Networks Questionnaire
2- Cognitive Flexibility Inventory
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يطنی تمايل به ادرا موقطيتهای دشوار به فاورت قابال کنتارل ،تواناايی ادرا توجيحاات
چندگانه جايگزي برای رويدادهای زندگی و رفتارهای انساان و همچناي تواناايی تولياد راه-
حلهای چندگانه جايگزي برای موقطيتهای دشوار را ارزيابی مایکناد (
 .)Wal, 2010البته دو عامل ادرا گزينههای مختل

Dennis & Vander

و ادرا توجيه رفتار ي

مطنای دارناد و

عامل کنترل به عنوان خردهمقياس دوم تلقی میشود Dennis and Vander Wal (2010) .پايايی
مقياس را با روش آلفای کرونباخ برای کل مقيااس ،ادرا کنتارلپاذيری و ادرا گزيناههاای
مختل

به ترتيش  1/24 ،1/10و  1/10و با استفاده از روش بازآزمايی به ترتيش  1/77 ،1/20و

 1/73بيان میکنند .در داخل کشور اياران نياز ) Shabahang et al. (2020در پژوهشای کاه بار
روی  121دانشجو انجام دادند ضريش آلفای کرونباخ اي مقيااس را مناساش ( )1/24گازارش
دادند .ضريش آلفای کرونباخ پرسشنامه در پژوهش حاضر  1/22به دست آمد.
شاخص حساسیت اضطرابی-سه :1شاخص حساسيت اضاارا – ساه ميازان نگرانای در
مورد عالئم مختل

اضارا

را اندازهگيری مایکناد .ايا شااخص برگرفتاه شاده از شااخص

حساسيت اضارا -ويرايششده است که از  02گويه تشکيل شده اسات (.)Taylor et al., 2007
شاخص حساسيت اضارابی سه ساح جسامانی ( 1گوياه) ،شاناختی ( 1گوياه) و اجتمااعی (1
گويه) مرتبط با اضارا

را ارزيابی مایکناد و پاساخدهای و نمارهگاذاری شااخص حساسايت

اضارابی به فورت ليکرت پنج گزينهای از ففر تا  4است که نماره کال باي  1تاا  71حافال
میگردد .شاخص حساسيت اضارابی از همسانی درونی (بي  1/71تا  1/21برای نگرانیهاای
جسمانی ،بي  1/71تا  1/10برای نگرانیهای شناختی و بي  1/79تا  1/21بارای نگرانایهاای
اجتماعی) ،روايای همگارا و روايای واگارا مناسابی برخاوردار اسات (.)Taylor et al., 2007
) Taylor et al. (2007همبستگی مناسش زيرمقياسهای شاخص حساسيت اضارابی-سه را با
زيرمقياسهاای جسامانی ( r=1/47تاا  ،)r=1/11شاناختی ( r=1/34تاا  )r=1/11و اجتمااعی
( r=1/39تا  )r=1/11شاخص حساسيت اضارابی در گاروههاای مختلا
کشورهای مختل

عاادی و باالينی در

گزارش میدهد که بيانگر روايی همگرا شاخص حساسايت اضاارابی-ساه

اسات Foroughi et al. (2019) .نياز مشخصاههاای آمااری نساخه پارسای شااخص حساسايت
اضارابی -سه را مالو

بيان میکنند .ضريش آلفای کرونباخ در ايا پاژوهش بارای نماره کال
1- Anxiety Sensitivity Index-3
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 1/21و سه عامل جسمانی ،شناختی و اجتماعی به ترتيش  1/20 ،1/24و  1/21حافل گرديد.

روش اجرای پژوهش
در روند اجرا و جمعآوری دادهها ضم ارائه توضيحات مزم باه شارکتکننادگان و ارائاه
اطمينان در خصوص محرمانه ماندن اطالعات ،فرم رضايت آگاهانه در اختيار شارکتکننادگان
قرار گرفت .روش تکميل پرسشنامهها برای تماامی افاراد نموناه يکساان باود .پاس از کساش
رضايت فرد و ارائه توضيح در مورد چگونگی پر کردن سؤامت ،پرسشنامهها در اختياار افاراد
قرار گرفت .به منظور جمعآوری دادهها در ابتدا پرسشنامههای ماالطه در داخل سايت
 Docsبارگذاری شد .سپس لين
در ي

Google

آن در اختيار دانشآموزان قرار گرفت و از آنها خواسته شاد

زمان مناسش به سؤامت مورد نظر پاسخ دهند .در انتها پس از رسيدن تطداد نمونهها به

ميزان مناسش ،جمعآوری دادهها متوق

شد و سپس دادههای خام به منظور تحليل به نرمافازار

 SPSSنسخة  14انتقال يافت.

یافتهها
ميانگي و انحراف مطيار سنی دانشآموزان به ترتيش  07/93و  1/40به دست آمد .همچني
دانشآموزان شرکتکننده در پژوهش  19نفر دختر و  77نفر پسر بودند %32 .ت

فرزناد%94 ،

دو فرزندی و  %2نيز بيش از دو خواهر و برادر داشتند .در جادول  ،0شااخصهاای توفايفی
استفاده از شبکههای اجتماعی ،انطاافپذيری شناختی ،حساسيت اضاارابی و کروناا فوبياا در
دانشآموزان اعم از ميانگي و انحراف مطيار گزارش شده است .پيش از تحليال دادههاا پايش-
فرضهای آن بررسی شد .مقدار تورم واريانس برای متغيرهاای پايشباي در دامناه  0/239تاا
 3/111بود که از  01فافله زيادی داشت ،لذا همخای چندگانه رد شاد .عاالوه بار آن مقادار
دوربي -واتسون برابر  0/117بود که از  1و  4فافله زيادی داشت ،لذا همبستگی پسماندها نيز
رد شد .همچني  ،برای بررسی نرمالبودن توزيع متغيرها از آزمون چولگی و کشيدگی اساتفاده
شد Kline (2015) .پيشنهاد میدهد که قدرمالق چولگی و کشيدگی متغيرهاا باه ترتياش باياد
کمتر از  9و  01باشند .با توجه به جدول  ،0قدر مالق چولگی و کشيدگی تمامی متغيرها کمتر
از ي

می باشد ،بنابراي اي پيش فرض نرمال بودن دادهها نيز برقرار است.
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Kurtosis

Skewness

SD

Mean

Table 1.
Descriptive findings
Variable

1.47

0.83

6.82

23.48

Corona phobia

2.31

0.98

3.75

50.67

Featured usage

1.05

0.66

3.06

21.28

Affective experience

2.64

1.41

7.15

23.21

Perception of controllability

0.89

0.51

4.65

49.51

Perception of multiple alternatives

1.88

0.74

2.84

8.47

Perception of behavior justification

3.28

0.95

8.56

19.03

Physical factor

1.31

1.71

5.62

20.12

Cognitive factor

2.68

0.57

3.04

21.79

Social factor

در جدول  1نتايج بررسی همبستگی استفاده از شبکههای اجتماعی ،انطاافپذيری شناختی
و حساسيت اضارابی در پيشبينی کرونا فوبيادانشآموزان ارائه شد.
Table 2.
Correlation coefficients
9

8

7

6

4

5

2

3

1
1
1
1
0.47** 1
0.37** 0.39** 1
0.48** 0.51** 0.48** 1
-0.40** 0.47** 0.57** 0.61** 1

**-0.59

1
1
**0.48
**

-0.55

**-0.53** -0.59** -0.56

**-0.45** -0.47** -0.37** -0.37
**

0.42
**0.64
**0.36
**-0.45

**

**

0.47
0.53
**0.55** 0.41
**0.60** 0.36
**0.54** -0.45

**

0.49
**0.57
**0.61
**0.55

Variable
1 Featured usage
2 Affective experience
Perception of
3 controllability
Perception of multiple
4 alternatives
Perception of behavior
5 justification
6 Physical factor
7 Cognitive factor
8 Social factor
9 Corona phobia
*P<0/001** P<0/005

طبق نتايج جدول  ،1استفاده برجسته ،تجار عاطفی ،عامل جسامانی ،عامال شاناختی و عامال
اجتماعی با کرونا فوبيا همبستگی متبت مطنیداری داشتند ( .)p>1/10باه عباارت ديگار ،باا کااهش
متغيرهای مذکور ميزان کرونا فوبيا در دانشآموزان کاهش و بالطکس باا افازايش متغيرهاای ماذکور
ميزان کرونا فوبيا در دانشآماوزان افازايش مایياباد .از ساويی ديگار ،ادرا کنتارلپاذيری ،ادرا
گزينههای مختل

و ادارا توجيه رفتار با کرونا فوبيا همبستگی منفی مطنیدار داشتند (.)p>1/10
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Table 3.
Regression coefficients
β

SE

-

-

5.33 0.001

-

19.98 3.74

Constant

4.61

0.78

5.47 0.001

0.18

0.02

0.08

Featured usage

2.05

0.90

5.38 0.001

0.15

0.06

0.34

Affective experience

5.96

0.58

-4.54 0.001

-0.24 0.05 -0.40

Perception of controllability

2.72

0.78

-5.45 0.001

-0.17 0.03 -0.29

Perception of multiple alternatives

1.85

0.64

-0.32 0.09 -0.179 -3.71 0.001

Perception of behavior justification

3.44

0.59

5.52 0.001

0.34

0.04

0.23

Physical factor

2.93

0.83

4.99 0.001

0.28

0.05

0.22

Cognitive factor

4.54

0.58

4.17 0.001

0.22

0.04

0.18

Social factor

Tolerance VIF

Sig

T

p<0.001

;F= 606.45

Variable

B

2

;R =0.61

;R=0.78

در جدول  9نتايج بررسی نقش استفاده از شبکههای اجتماعی ،انطااافپاذيری شاناختی و
حساسيت اضارابی در پيشبينی کرونا فوبيا دانشآموزان ارائه شد .طبق نتايج جدول  ،9ضريش
همبستگی متغيرهای پيشبي با کرونا فوبيا دانشآموزان  1/72اسات و ايا  7متغيار باه طاور
مطناداری توانستند  10درفد از تغييرات کرونا فوبيا را پيشبينی کنند ( .)p>1/110همچني  ،باا
توجه به مقدار بتاا باه ترتياش متغيرهاای ادرا کنتارل پاذيری ( ،)β=-1/41عامال جسامانی
( ،)β=1/94ادرا گزينههای مختل

( ،)β=-1/11عامل شاناختی ( ،)β=1/12عامال اجتمااعی

( ،)β=1/11اساتفاده برجساته ( ،)β=1/02ادرا توجيااه رفتاار ( )β=-1/07و تجاار

عاااطفی

( )β=1/03بيشتري اثر مطنیدار را در پيشبينی کرونا فوبيا دانشآموزان داشتند (.)p>1/10

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش استفاده از شبکههای اجتماعی ،انطاافپذيری
شناختی و حساسيت اضارابی در پيشبينی کرونا فوبيا دانشآموزان شهر رشت بود .نتايج
پژوهش حاضر نشان داد استفاده از شبکههای اجتماعی با کرونا فوبيای دانشآموزان همبستگی
متبت مطنیداری دارد .اي نتايج در راستای پژوهشهای )،Dong et al. (2020) ،Amin (2020
)Lin et al. ،Kulkarni et al. (2020) ،Ahmad and Murad (2020) ،Servidio et al. (2021

) (2020قرار دارد.
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در تحليل همسويی اي نتايج میتوان گفت به علت قرناينه خانگی و محدود شدن فضای
ارتباطی افراد ،گروهها و همچني بطضاً ضط

رسانههای رسمی و کنترلشده از سوی دولتها

در ارائه اطالعات فحيح و مطتبر ،شبکههای اجتماعی به تنها منبع کسش اخبار و دريافت
اطالعات تبديل شدهاند .به دليل ناشناخته بودن کرونا ،فحبتها و ديدگاههای متطدد و متنوعی
پيرامون آن در فضاهای مجازی توسط افراد غيرکارشناس و بطضاً کارشناس اما ناآگاه منتشر
میشود که عمده آنها پيشتوانه علمی نداشته و فرفاً بر اساس تجربه فردی و نظرات شخصی
تنظيم شده است .از طرفی کاربران با پيگيری وسواسگونه و لحظه به لحظه اخبار در رسانههای
اجتماعی و حتی انتشار سريع شايطات ،اخبار جطلی و اطالعات غلط ،موجش گسترش ترس و
وحشت در خود و افراد جامطه میشوند .احتمامً ترس و وحشت ايجاد شده نسبت به کرونا که
به دليل شايطات تأييدنشده و ادعاهای اغراقآميز ،در سراسر رسانههای اجتماعی با سرعت
نگرانکنندهای در حال گسترش هستند؛ بستری را فراهم میکند که باعگ به خار افتادن سالمت
روان افراد میگردد .زيرا قرار گرفت در مطرض حجم باميی از اي دست اطالعات میتواند
منجر به خستگی و قاع رفتارهای سالمی شود که برای محافظت از افراد ضروری است .به ويژه
در مورد گروه دانشآموزان ،قرار گرفت در مطرض اطالعات نادرست رسانهها در مورد کرونا و
پيامدهای آن بر وضطيت آموزشی (به عنوان متال تطايلی مدارس) باعگ ايجاد وحشت و ترس
در بي

آن ها میشود .از آنجايی که دانشآموزان برای جمعآوری اطالعات آموزشی و

تحصيلی به شبکههای اجتماعی وابسته هستند و نمیتوانند بدانند که کدام اطالعات در
رسانههای اجتماعی نادرست و کدام ي

قابل اعتماد و درست است ،عالوه بر اثرپذيری از

اخبار ،در انتشار سريع اخبار جطلی و شايطات در مورد کرونا نيز شرکت میکنند .همه اي
اقدامات باعگ ترس ،وحشت و اضارا

بيشتر در دانش آموزان مدرسه میشود.

از طرفی ،نتايج اي پژوهش نشان داد افرادی که انطاافپذيری شناختی پايي تری دارند،
کرونا فوبيای بيشتری را تجربه میکنند .اي يافتهها با پژوهشهای )،Kroska et al. (2020
)McCracken et al. ،Dawson and Golijani-Moghaddam (2020) ،Landi et al. (2020

) Pakenham et al. (2020) ،(2021همسو است .در تبيي

اي

يافته میتوان گفت

انطاافپذيری شناختی نشاندهنده گشودگی بام در برابر چالشهای زندگی است و سبش
میشود که فرد در مواجهه با مسائل استرسزا به دنبال راهکارهايی با بيشتري

کارايی و
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کمتري زيان باشد ،کمتر از واکنشهای اضارابی استفاده کرده و وضطيت جديد را تا حد
امکان کنترل نمايد .همچني انطاافپذيری شناختی ،امکان پذيرش جنبههای غير قابل کنترل
موقطيت و سازگاری با آنها را افزايش میدهد و به فرد کم

میکند که رفتار خود را در

جهت سازش با شرايط جديد تغيير دهد .بنابراي پذيرش و گشودگی حافل از انطاافپذيری،
باعگ تا آوری بيشتر در شرايط غير قابل پيشبينی همچون شيوع کرونا میگردند و از احتمال
طومنی مدت و شديد میکاهند .بهطور کلی توانايی بامی افراد انطاافپذير در

ايجاد اضارا
مديريت اضارا

و استرس و به حفظ سالمت روانی آنها کم

فوبيا در ايشان را توجيه مینمايد .از آنجا که افراد منطا

کرده و احتمال کمتر کرونا
خيلی زود با شرايط سازگار

میشوند ،انتظار میرود که اي افراد با پايبندی به دستورالطملهای بهداشتی مراجع مطتبر ،از
ميزان نگرانی خود بکاهند و فطاليتهای خود را همراه با احتياطهای مزم ادامه دهند و بدي
شکل توانايی مقابله با اضارا
همچني

يافتههای اي

و استرس ناشی از کرونا را داشته باشند.

پژوهش حاکی از همبستگی متبت حساسيت اضارابی با کرونا

فوبيای دانشآموزان بود .اي نتايج همسو با ماالطات

)Hashemi et al. ،McKay et al. (2020

) Rogers et al. (2021) ،Manning et al. (2021) ،(2020است .طی همهگيری کرونا تمام افراد
ساوح باميی از ترس و اضارا

را تجربه کردند که آسيشهای جبرانناپذيری را به همراه

میآورد ،تا جايی که ممک است حساسيت اضارابی بامی ناشی از همهگيری ،زمينه ابتال به
بسياری از اختالمت روانشناختی ديگر را پديد آورد .افرادی که در دوران همهگيری کرونا از
حساسيت اضارابی زيادی برخوردار هستند نسبت به عالئم و نشانههای بدنی خود حساستر
هستند و از آنجا که پيامدهای تجار

مختل

را آزاردهندهتر و خارنا تر از آنچه واقطاً

هستند ،تفسير میکنند ،بنابراي طبيطی است که سوگيریهای اشتباه بيشتری داشته باشند و در
دوره شيوع استرس شديدتری نسبت به افراد عادی تجربه کنند .اي تفسير شديدتر حتی ممک
است باعگ شود که آنها هر عالمت کوچکی را که شبيه سرماخوردگی است به بيماری کرونا
ارتباط دهند و احتمال اينکه دچار کرونا فوبيا شوند بامتر رود ،زيرا همهگيری به خودی خود
شرايط پرتنشی به خاطر امکان ابتالی سريع به کرونا برای اي افراد ايجاد میکند و سبش
میشود که نقش حساسيت اضارابی در راباه با استرس ادرا شده آنها پررنگتر شود .از
سوی ديگر اي راباه میتواند متقابل باشد زيرا داشت فوبيا نسبت به کرونا سبش میشود فرد
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درگيری ذهنی و ترس مداوم از ابتال به کرونا داشته باشد و در نتيجه اي ترس ،نسبت به عالئم
و نشانههای بدنی خود حساستر شود و حساسيت اضارابی بامتری تجربه کند.
يکی از نکات قابلتوجه افزايش يافت دسترسی دانشآموزان به فضای مجازی در دوره
شيوع کرونا به دنبال آموزش مجازی است که میتواند سبش شود آن دسته از دانشآموزان که
حساسيت اضارابی باميی دارند بيشتر به سراغ اخبار حياه کرونا در فضای مجازی روند ،زيرا
اي افراد ترس و نگرانی شديدی در راباه با آينده دارند و تالش میکنند افکار مربوط به آن را
از ذهنشان پا

کنند پس در جهت رسيدن به آرامش خاطر بيشتر به جستوجوی اطالعات

میپردازند و از آنجاکه اطالعات استرسزا درباره کرونا در دوره همهگيری فراوانی بيشتری
دارند ،اي افراد حتی اطالعات موجود و عالئم بدنی خود را شديدتر تصور میکنند و در
نتيجه ترس از ابتالی بيشتری تجربه میکنند و احتمال اينکه کرونا فوبيای بامتری نيز داشته
باشند ،افزايش میيابد.
در انتها ،محدوديتهای اي پژوهش شامل استفاده از پرسشنامههای خودگزارشی و اينترنتی،
جمعآوری نمونه از ميان دانشآموزان متوساه دوم شهر رشت در سال  0911-0411بود ،به
همي دليل در تطميم نتايج به ساير گروهها و مناطق ديگر بايد جانش احتياط رعايت شود .به
پژوهشگران پيشنهاد میشود در ماالطات آتی با فافله اجتماعی و رعايت نکات بهداشتی به
فورت حضوری انجام شود .همچني

با توجه به اينکه کالسهای دانشآموزان بهفورت

مجازی برگزار میگردد ،اقداماتی در جهت زمانبندی استفاده از شبکههای اجتماعی و اينترنت
به والدي دانشآموزان داده شود تا از ساوح اضارا

و ترس ناشی از کرونا کاسته شود.

سهم مشارکت نویسندگان :فرزي باقری شيخانگفشه ايدهپردازی ،نهايیسازی و افالح مت مقاله ،زينش
شريفیپور چوکامی و خزر تاجبخش ويرايش و فرمت کردن مقاله ،عارفه حميده مقدم تحليل دادههای به
دست آمده ،وحيد حاجیعليانی نيز در جمعآوری دادهها مشارکت داشتند.
سپاسگزاری :نویسندگان اي مقاله بر خود مزم میدانند از تمامی دانشآموزان گرامی ،مسئولي مدرسه و افرادی
که در انجام دادن اي ماالطه در کنارمان بودند و در پاسخگويی و ارسال لين پرسشنامههای پژوهش مارا
ياری دادند ،تشکر و قدردانی کنند.
تضاد منافع :اي پژوهش برای نويسندگان هيچگونه تضاد منافطی به دنبال نداشته است.
حامی مالی :اي پژوهش حامی مالی نداشته است.

)1  شمارهی،1101  بهار و تابستان،92  سال،(دورهی چهارم
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