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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 
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used by Shi et al. (2014), cognitive flexibility Dennis & Vander Wal (2010), 
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. 
 

Keywords: Corona phobia, Using Social Networks, Cognitive Flexibility, 
Anxiety Sensitivity 
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پاذيریشاناختیوهایاجتماایی،انطااافهدفازپژوهشحاضربررسینقشاستفادهازشبکه
ژوهشحاضريا ماالطاهتوفايفیازموزانبود.پآبينیکرونافوبيادانشحساسيتاضارابیدرپيش

آموزانمقاعمتوساهدومشهررشتدرساالنوعهمبستگیاست.جامطهآماریپژوهششاملدانش
گيریدردسترسآموزبهفورتروشنمونهدانش071بود.درماالطهحاضر،0911-0411تحصيلی

،آهورساووهمکاارانهایترسازکروناشنامههاازپرسدرپژوهششرکتکردند.برایگردآوریداده
حساسايتودنيسوونادروالپذيریشناختیانطااف،هایاجتماییشیوهمکاراناستفادهازشبکه

هاایهمبساتگیپيرساونوباآزماونآوریشدههایجمعاستفادهشد.دادهاضارابیتيلوروهمکاران
هاایاجتمااییواساتفادهازشابکهتند.نتايجنشاندادتحليلرگرسيونچندگانهموردتحليلقرارگرف

(.درمقابال،باي p<10/1دارناد داریمطنایباکرونافوبيااهمبساتگیمتباتوحساسيتاضارابی
(.نتاايجرگرسايونp<10/1بدساتآماد داریمطنیباکرونافوبياراباهمنفیپذيریشناختیانطااف
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-درفدازتغييراتکرونافوبيااراپايش10توانستندداریمطنیربهطونشاندادکهمتغيرهایپژوهش

پاذيریشاناختیوحساسايتهاایاجتماایی،انطااافشودکهباي شابکه.نتيجهگرفتهمیبينیکنند
-آموزانراباهمستقيمیوجوددارد.ازآنجايیکهدوسالازشيوعکوويداضارابیباکرونافوبيادانش

اناي ويروسکشندهدرحالجهاشاسات،مزماساتتادابيریدرجهاتگذشتهاستوهمچن01
 آموزاناتخاذگردد.شناختیدانشهایاجتماییوافزايشسالمتروانکنترلاستفادهازشبکه



آموزانپذيریشناختی،حساسيتاضارابی،کرونافوبيا،دانشهایاجتمایی،انطاافشبکه کلید واژگان:



 مقدمه 
 SARS-CoV-2برایاولي درشهرووهانچي ظهاورکاردباهیناوان1101وسکروناوير

00گذاریشدودرهایسازمانجهانیبهداشتنامبندیبيماریالمللیطبقهتوسطکميسيونبي 

Kumari & Toshniwal ,گيردرساحجهانیمطرفیشد بهینواني بيماریهمه1111مارس

یالئمتنفسیوقدرتکشندگیقویويروسکروناابایاگگردياد(.سریتبامیانتقال،2022

 & Lee, 2020; Asli Azad, Khakiمردمجهانترسووحشتقابلتاوجهیراتجرباهنمايناد 

Farhadi, 2021 مطمومًترسدرنتيجهتالشناموفقبرایمقابلهباايا تهدياد،باهاضاارا.)

هایهيجاانی،نشاخوارافکارمنجربهافزايشواکنشکهممکم استاي شود.تاجايیتبديلمی

افااالحی0کروناافوبياا(.Lee & Crunk, 2020فکریوبرانگيختگیخودکااردرفاردگاردد 

شناسیاستکهبهفورتترسیبيمارگونهدرراباهباااباتالبباهکرونااتطريا جديددرروان

ترسآنهاغيرمناقیوافراطیاستاماکنترلیبردانندکهشود.افرادیکهکرونافوبيادارندمیمی

(.کرونافوبيامنجربهدرگيریبيشازحادذهنایAhorsu et al., 2020ميزانترسخودندارند 

گردد؛اگراي ترسادامهداشاتهباشاندهایجسمانیابتالببهکرونامیدرراباهبایالئمونشانه

راباام1101کندواحتمالمبتالشدنباهکرونااوياروستواندسيستمايمنیفردراتضطي می

(.تارسافراطایازکروناابایاگايجاادRensburg & Alamiri, 2020-Naguy, Moodliarببرد 

کننادوگرددتاجايیکهفاردتماامارتباطااتشراقااعمایشناختیمیاسترسوپريشانیروان

(.Arora, Jha, Alat & Das, 2020کند اشرابامشکلاساسیروبرومیزندگیروزمره

شناختی،شناختیورفتاریاستکاهموجاششادت-کرونافوبيادارایسهمؤلفهزيستی

توانادیالئمایشناختیشاملنگرانیمداوماستکاهمای-شود.بطدزيستیترسدرافرادمی
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رافرادايجادنماياد.مانندتپشقلش،لرزش،تنگینفس،سرگيجه،تغييراتخوا واشتهاراد

باشاد.هایتهديدآميزمیدهندهاشتغالذهنیبهشناختطدشناختیاستکهنشانلفهدوم،بُؤم

م قادربهسر"،"ميرماگربهاي ويروسمبتالشوممی"فرددرگيرافکاریمانند،طورمتالبه

درخارندوممک اساتامایضایخانواده"و"کاررفت نيستم،پسشغلمراازدستمیدهم

چونخشم،ناراحتیواحسااسگنااهراهايیها،هيجانوارهاست.اي شناخت"ازدستشانبدهم

انگيزد.آخري مؤلفه،رفتارهايیهستندکهبهمنظورپيشگيریازپيامدهایاحتماالیتوساطبرمی

می،لماسهارسااحی،طدفردازوسايلحملونقلیموشود.دراي بُشخصبهکارگرفتهمی

رفت بههرگونهجمطیهایبستهمتلآسانسوروهایبازمانندکنارساحلومکانبودندرمکان

(.باتوجهقرناينهChakraborty & Chatterjee, 2020کند ترسدوازاي موارداجتنا میمی

هاایادهازشابکهگذاریاجتماییتنهااراهارتبااطیماردمباايکاديگر،اساتفخانگیوفافله

اجتماییبود.فضایمجازیدرکنارتماممزايايیکهدارداگرسواداستفادهازآنوجودنداشته

 (.Amin, 2020هایجبرانناپذيریراايجادکند تواندآسيشباشدمی

قارارريثأهاراتحاتتاانسانیزندگیابهگونه0اجتماییهایرسانهگذشته،یهادههیط

انتشااریبارایمنبطاهاهماکنونباهبودهاست.اي رسانهسابقهیخودباسيندکهدرمقاهداد

بساياراناد ،بااازاطالیااتدرزمااناندکهحجمزيادیوبایگشدهشدهلياطالیاتتبد

درماوردبگيردودریي حالترسواضارا ماراقراررمانايدراختننو انگشتاحرکت

درسااح(.Dong, Yang, Lu & Hao, 2020 رخدهد،تقويتنمايدندهيآدرآنچهقراراست

قازطارانادکاهشاده ياتطرریتحتیناوانو بهینوانابزایاجتماییها،رسانهیجهان

باه(پيواتساا،،اساکاتلگرام،اينستاگرام،بو ،سي فیاجتماییهاشبکهمختل ازجمله

خودقياشترا گذاشت اطالیات،نظرات،دانشویالبهباییدتابهنوندهیکاربرانامکانم

(.براسااسObar & Wildman, 2015 دنراشکلدهیخودتطامالتانسان، يآنالبهفورت

 جهااندارایياازبزرگساامندرسراسار%14ونازنوجوانا%79باًيتقرشده،آمارهایثبت

اساتفادهويااديماهگذشتهازآنبازدیي طکهیبودهاجتمایهایکاربریدرشبکهحسا 

یهااشبکهراباهبانقشماالطهدر ياول(.Pierre & Redican, 2017-Mack, Marie اندکرده

.طایگارددیبرما1111گيربهشيوعآنفومنزایخوکیدرساالهایهمهیدربيماریاجتمای

                                                           
1- Social media 
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امطتبربودند(موجشايجادتارسووحشاتزاونتنششيوع،پيگيریخبرها کهیمدتاًدوره

هاايیگيریکرونانيزبررسیهمهدرراباهبا(.Chew & Eysenbach, 2010یمومیگرديدهبود 

اساتفادهفرفگذاریاجتمایی،خانگیوفافلهنهيقرنایکهافرادطیدرموردزمانقابلتوجه

،شادهناهيقرناماارانيبارساالمتروانبآنهااريتأثیوچگونگکردندیمیاجتماییهارسانهاز

 يازافاراددرحایاريبسا.(Servidio, Bartolo, Palermiti & Costabile, 2021وجاوددارد 

کننادمایتجرباهخبریراوبیانزوانوییاز،گیخانةنيهنگامقرناايمارستانيشدندربیبستر

 Lin, Broström, Griffiths & Pakpour, 2020تواننادیمایاجتمااییهاانهرساا رو،(.ازهمي

.ندباشایازاطالیااتپزشاکیاديازثریبرایدريافاتاناواعاخبااروحجامؤوممنبعکارآمد

01ساایت،14فقاطدرهایفورتگرفتهنشاندادپسازایالمشايوعفراگيارکروناابررسی

تاشاتهاساوجاوددگوگالویاجتمااییهاارساانهکروناادرازجساتوجاوموردونيليم

 Kulkarni, Prabhu & Ramraj, 2020نقاشهاایاجتمااییبحرانای،رساانه(.طیاي دوره

اطالیاات،ودسترسایباهانتشاار،یپزشاکهاایییلمای،نظاارتهارادرآموزشیمرکز

 & Ahmad انادکاردهايفا،گيریکروناهمهدرطولی،گريداريومواردبس يآنالهایکالس

, 2021.Bagheri Sheykhangafshe et al Murad, 2020;)ازی،برخاکروناابااظهاور.حتای

مشااورهوشاروعباهاقاداماترفتاهيراپذ،ايا شايوهازراهدوریمنتقدانپزشک يدتريشد

بههمانميزانکهاند.البتهی،کردهقانونبهشکلازراهدوریبهداشتیخدماتمراقبتمجازیو

نادهيافزاتواننادتوانندتسهيلکنندهشرايطفطلیباشاند،درمقابالماییمیاجتمایهایرسانه

یدمياپیاي رادرطیواخبارجطلطاتيشای،احساساتمنفاضارا وترسیمومیشدهو

Kulkarni et al. (.طایپژوهشایServidio et al ;, 2020.Dong et al. 2020 , منتشارکنناد

ریوياروسکروناا،اطالیااتغلاط،متنااقعوجطلایدرگيادادندکهطیهمهنشان(2020)

.شاودیمایواقطاريغیخارباشادت ي،در یمنجربهوحشت،سردرگمهایاجتماییرسانه

Murad (2020) andAhmad هاایاجتمااییباهیناوانمنباعکساشرساانهمشخصکردندکه

نتيجاهn et alLi. (2020)اناد.داشاتهترسازويروسکروناادرگسترشینقشاساساطالیات،

اضارا ،استرسوترسقابالدچارادي،افرادبهاحتمالزکروناوعيفشارشليبهدلگرفتندکه

وعيشایدرطانترنتيازحدازاشياستفادهبنشاندادندDong et al. (2020)شوند.میتوجهی

Servidio et al. تحقياقکروناارتباطمستقيمیباافزايشميزاناساترسواضاارا دارد.نتاايج
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ترساندواضاارا بيشاتریرادرايا نيزنشاندادافرادیکاهازاباتالبباهکروناامای(2021)

هایاجتمااییدارنادواخباارمارتبطبااايا کنند،استفادهبيشتریازشبکهخصوصتجربهمی

کنند.ويروسرادنبالمی

کروناگهمهمنفیپيامدهایکاهشبرایبالقوهروشي  -انطااافافازايشطرياقازيری

شااملکاهاساتفراشاناختیمفهاوميا شاناختیپاذيریانطاااف.اسات0پذيریشناختی

دارد،نزديا آوریارتبااطیتا باکهآنجايیازاستوفردیدرونوبي فردیهایمهارت

ختیشاناپاذيری(.انطااافLandi et al., 2020شاود مایمحسو روانیسالمتبنایسنگ

وانادازچشامتغييارذهنای،مناابعمجادددهایموقطيتی،شکلتغييراتمنجربهاناباقفردبا

 ,.Pakenham et al شاودشرايطزندگیمایونيازهاها،خواستهبرقراریتطادلدررقابتبي 

ایايجاادکاردهشناختیگستردهروانگيریويروسکرونامشکالت(.دراي راستا،همه2020

 & Kroska, Roche, Adamowicz پذيریشناختیافراداساتکهنيازمندارتقابانطاافاست

, 2020Stegall.)مشاکالتباابرخوردبرایراهامهارتازایمجمویهشناختیپذيریانطااف

دهدتاوضاطيتبحرانایومیازطريقپذيرشوگشودگیارائههایگوناگونبحرانازناشی

(.2020McCracken, Badinlou, Buhrman & Brocki ,تجرباهشاود حادبهفورتبهتاری

یناوانباه فاردشاناختیروانتجار بامتفاوتارتباطايجادبرشناختیپذيریانطاافتأکيد

به(جسمیاحساساتاحساسات،افکار،متال، آنشدتيامحتواتغييربرایتالشجای، خود

کنندپذيریشناختیباميیهستندتالشمیارایانطاافدرواقع،افرادیکهد.استتجربيات،

کاهکمتاري آسايشراببيننادایازراهبردهايیاساتفادهکننادهنگاممواجهبامشکلومسئله

 Moghaddam, 2020-Dawson & Golijani.) Cichockiand  Wielgus, Urban, Patriak

آگااهیپاذيریشاناختیوذها اافدرپژوهشخودنشاندادندکهساوحبامیانط(2020)

 Kroska etشاود.بهارتقابسالمتروانیوکاهشاضارا ناشیازابتالببهکرونامایمنجر

al. (2020)پاذيری،شاناختی ادرا کنتارلپاذيریروانهایانطاافنشاندادندکهبي مؤلفه

اختیطیشيوعکروناارتبااطشنهایمختل ،ادرا توجيهرفتار(باپريشانیروانادرا گزينه

توانادشاناختیمایپذيریرواننيزدريافتندکهانطاافLandi et al. (2020)منفیوجوددارد.

 Moghaddam-Golijani andDawson (2020)راتطاديلنماياد.01-اثراتاضاارا کووياد

                                                           
1- cognitive flexibility 
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نشيوعکروناتأييدشناختیرادرجرياشناختیباپريشانیروانپذيریروانراباهمنفیانطااف

نتايجیمبنیبرهمبساتگیمنفایاضاارا ،افساردگیوMcCracken et al. (2021)نمودند.

 .Pakenham et al گيریبهدستآوردند.شناختیدرطیهمهپذيریروانخوابیباانطاافبی

 بيشتریراشناختی،استرسواضاراناپذيریرواننشاندادندکهافرادباانطاافزني(2020)

هایروانایناشایازشايوعکرونااراشناختیبام،آسيشپذيریروانکنندوانطاافتجربهمی

.شودتطديلنمودهومنجربهارتقابسالمتروانیافرادمی

آميزازابتالببهکرونابهويژهدرمراحالابتادايیشايوع،باراضاارا وتصويربالينیاغراق

ساسايتاضاارابیيا (.حManning et al., 2021ادسالمموثراسات افر0حساسيتاضارابی

تفسيرپيامدهایجسمانی،روانشناختیواجتمااییتجاار سازهاضارابیاستکهنشاندهنده

 Jenadeleh, Bassak Nejad, Yunesi باشاداضارابیبهینواناموریآزاردهندهوخارنا مای

& Sadatmand, 2018).ادیکهدارایحساسيتاضارابیباميیهستندي تارسودرواقع،افر

روهساتندبينایکاردنحاوادیپايشدرحالپيشنگرانیشديددرراباهباآيندهدارندودائماً

 Rogers et al., 2021شاود (کهاي موضوعمنجربهافزايشترسواضارا آنهامایTaylor 

et al., 2007کنادکاهبيشاترقدامبهارزيابیي واقطهوبحرانمی(.درحساسيتاضارابیفردا

گياری(.طایهماهHashemi et al., 2020کناد تري حالتآنرابررسیمیوشديدمواقعمنفی

انتقالانسانبهانسان،گسترشسريع،نرخمرگوميار،کرونانيزباتوجهبهناشناختهبودنکرونا،

شناسایوشاايطاتواطالیااتغلاطدرماوردمنشاابشيوعهادردرمان،دامنهگستردهشکست

ترسواضارا زيادیپيرامونکروناايجادشد؛بههماي دليالافارادیکاهحساسايتبيماری

 ,McKay, Yangاضارابیباميیداشتنددراي دوراني اضارا تطميميافتهراتجربهکردند 

, 2020Elhai & Asmundson.)(2021)االطااتدرهمي راساتا،م .Manning et alوHashemi 

(2020) .et alداردوهمچني داریمطنینشاندادکهترسازکروناباحساسيتاضارابیارتباط

(2021) .Rogers et al(2020)و .McKay et alنشاندادندافرادیکهحسايتبيشترینسبتباه

کنند.آنتجربهمیکرونادارند،ترسواضارا بيشتریدرراباهبا

ازآنجايیکهدوسالازشيوعکرونادرساحجهانیگذشتهاستوهمچناناي وياروس

آموزانايجاادکشندهدرحالجهشاست،ترسواضارا زيادیپيرامونکرونادربي دانش

                                                           
1- anxiety sensitivity 
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گيریکرونااقرنايناهخاانگیدرباي هایاجتماییطیهمهشدهاست.استفادهزيادازشبکه

نوجوانانافزايشچشمگيریداشتکهموجشدسترسیبيشتربهاطالیاتدرساتوغلاطدر

پذيریشناختیخوبیبرخوردارنباشدوبيشاترآموزازانطاافراباهباکروناگرديد.اگردانش

کند.درهمي راستا،پژوهشدارایحساسيتاضارابیباشد،کرونافوبيایباميیراتجربهمی

پاذيریشاناختیوهاایاجتماایی،انطااافهدفبررساینقاشاساتفادهازشابکهحاضربا

آموزانشهررشتانجامشد.بينیکرونافوبيایدانشحساسيتاضارابیدرپيش


  روش

 گیرینمونهجامعه آماری، نمونه و روش 
طرحپاژوهشتوفايفیوازناوعهمبساتگیباود.جامطاهآمااریپاژوهششااملکلياه

باود.0911-0411دختروپسرمقاعمتوساهدومشهررشتدرساالتحصايلیآموزاندانش

آموزدختاروپسارباهفاورتدردساترسازطرياقفراخاواندانش071درماالطهحاضر،

آوریگردياد،پرسشنامهجماع111مزمبهذکراستتطداداينترنتیدرپژوهششرکتکردند.

امتازفراينادتحليالکناارگذاشاتهؤکارهرهاکردنساپرسشنامهبهدليلنيمه91ازاي ميان

دسترسیباهاينترنات،دامناةورودبهپژوهششاملتطلقبهجامطهپژوهش،هایمال شدند.

 بود.سال،نداشت مشکالتروانشناختیورضايتشخصی02تا01سنی



 ابزار پژوهش 

 باه orsu et alAh. (2020)ايا پرسشانامهتوساط:1ترس از ویرروس کرونرا  پرسشنامه 

کننادگانايراناینفارازشارکت707سنجشترسازوياروسکرونااطراحایورویمنظور

ایليکارتگويهاستکهبراساسطي پانجدرجاه7بررسیشدهاست.اي پرسشنامهدارای

7یهااهشود.نمرهکلازمجماوعنمارگذاریمیموافقم(نمرهمخالفمتاپنجکامالً ي کامالً

و21/1خواهدبود.نسخةافلیدارایضريشآلفایکرونباخ93تا7گويهحافلشدهوبي 

Ahorsu et al., 2020.)(2021) .Servidio et alوایتبارمناسابیباود 22/1ضريشبازآزمايی

درداخالدساتآوردناد.هبا210/1ضريشآلفایکرونباخاي مقياسرادرنموناهايتالياايی

                                                           
1- Fear Coronavirus Questionnaire 
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رابرایاي 21/1ضريشآلفایکرونباخ Alipour (2020) andAlizadeh fardايراننيزکشور

هبابرایاي پرسشانامه24/1مقياسگزارشکردند.درپژوهشحاضرضريشآلفایکرونباخ

 دستآمد.

and  Shi, Luo, Yang, Liuاي مقياستوساط: 1های اجتماعیپرسشنامه استفاده از شبکه

Cai (2014)هایاجتماییچهمقدارگويه ازشبکه10اختهشدهاست.اي پرسشنامهدارایس

هایاجتماییچهمقدارزماانفارفطورمتوسطباهربارمراجطهبهشبکهکنيد؛بهاستفادهمی

دهياد؟و...(ودوزيارمقيااسکنيد؟؛یکسحسا کاربریخودراچقادرتغييارمایآنمی

پرسشانامهبراسااسطيا هفاتگويه(است.2 وتجار یاطفی(گويه09 استفادهبرجسته

شاود.نمارهگذاریماینمره(هميشه چندي باردرطولروز(7هرگزتا0ایليکرت درجه

افارادیکاه.خواهادباود047تاا10گوياهحافالشادهوباي 10هایهکلازمجموعنمر

هاایاجتمااییدارناد.بيشتریازشابکهکننددرطولروزاستفادهبامتریکسشمیهایهنمر

گازارش23/1و29/1هایاستفادهبرجستهوتجار یاطفیبهترتياشهمسانیدرونیمؤلفه

 andHamedinasab شدهاستکهنشانازپايايیمالو اي ابزاردارد.درداخلکشورايران

Ayati (2019) گليسیانجامدادند،برایمؤلفهنفرازدبيرانزبانان002ایکهرویدرماالطه-

ضاريشآلفاایکرونبااخ77/1ونمارهکال11/1،تجار یاطفی73/1هایاستفادهبرجسته

طادباانمارهکالمناسبیگزارشکردند.همچني جهتتطيي روايیازروشهمبستگیهربُ

شاد.گازارش79/1وتجاار یااطفی21/1مقياساستفادهکردندکهبرایاستفادهبرجساته

،تجاار 20/1ضريشآلفایکرونباخاي مقياسدرپژوهشحاضاربارایاساتفادهبرجساته

دستآمد.به24/1ونمرهکل21/1یاطفی

 Dennis andپذيریشناختیتوساطپرسشنامهانطااف:9پذیری شناختیپرسشنامه انعطاف

Vander Wal (2010) قياتدرباهپاذيریشاناختیکاهبارایموفبرایسنجشنوییانطااف

باشاد،ترواناباقیالزامایمایچالشکشيدنوجايگزي کردنافکارناسازگارباافکارمتطادل

دهایایپاسخدرجههفتشودکهبهفورتليکرتراشاملمیگويه11ساختهشدهاستو

پاذيریشاناختیپذيریشناختیسهجنبهازانطااافشود.پرسشنامهانطاافگذاریمیونمره

                                                           
1-  Using of Social Networks Questionnaire 

2-  Cognitive Flexibility Inventory 
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هایدشواربهفاورتقابالکنتارل،تواناايیادرا توجيحااتنیتمايلبهادرا موقطيتيط

-چندگانهجايگزي برایرويدادهایزندگیورفتارهایانساانوهمچناي تواناايیتوليادراه

 Dennis & Vanderکناد هایدشوارراارزيابیمایهایچندگانهجايگزي برایموقطيتحل

Wal, 2010هایمختل وادرا توجيهرفتاري مطنایدارنادودویاملادرا گزينه(.البته

پايايیDennis and Vander Wal (2010)شود.مقياسدومتلقیمییاملکنترلبهینوانخرده

هاایپاذيریوادرا گزيناهکرونباخبرایکلمقيااس،ادرا کنتارلیمقياسراباروشآلفا

و20/1،77/1وبااستفادهازروشبازآزمايیبهترتيش10/1و10/1،24/1مختل بهترتيش

درپژوهشایکاهروی Shabahang et al. (2020)ايراننيزکنند.درداخلکشوربيانمی73/1

دادناد.(گازارش24/1ضريشآلفایکرونباخاي مقياسرامناسش دانشجوانجامدادند121

 بهدستآمد.22/1ژوهشحاضرضريشآلفایکرونباخپرسشنامهدرپ

درینگرانازانيامساه –اضاارا تيشاخصحساس: 1سه-یاضطراب تیشاخص حساس

ايا شااخصبرگرفتاهشادهازشااخصکناد.یمایريگموردیالئممختل اضارا رااندازه

(.Taylor et al., 2007گويهتشکيلشدهاسات 02شدهاستکهازويرايش-حساسيتاضارا 

1 اجتمااییگوياه(و1 شاناختیگوياه(،1 جسامانییسهساحاضارابتيشاخصحساس

گاذاریشااخصحساسايتدهایونمارهکنادوپاساخگويه(مرتبطبااضارا راارزيابیمای

حافال71تاا1استکهنمارهکالباي 4ایازففرتااضارابیبهفورتليکرتپنجگزينه

هاایینگرانیبرا21/1تا71/1 ي بیدرونیازهمسانیاضارابتيشاخصحساسگردد.می

یهااینگرانایبارا21/1تا79/1 يوبیشناختهایینگرانیبرا10/1تا71/1 يب،یجسمان

 (.Taylor et al., 2007برخاورداراسات یواگارامناسابيایهمگاراوروايای(،روایاجتمای

Taylor et al. (2007)  راباسه-یاضارابتيصحساسشاخهایهمبستگیمناسشزيرمقياس

(واجتمااییr=11/1تااr=34/1(،شاناختی r=11/1تااr=47/1هاایجسامانی زيرمقياس

 39/1=r11/1تا=rهاایمختلا یاادیوباالينیدر(شاخصحساسيتاضارابیدرگاروه

ساه-یاضاارابتيشاخصحساسادهدکهبيانگرروايیهمگراکشورهایمختل گزارشمی

تيشااخصحساساهاایآماارینساخهپارساینيازمشخصاه Foroughi et al. (2019)اسات.

 کنند.ضريشآلفایکرونباخدرايا پاژوهشباراینمارهکالرامالو بيانمیسه-یاضاراب
 

                                                           
1- Anxiety Sensitivity Index-3 
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حافلگرديد.21/1و24/1،20/1وسهیاملجسمانی،شناختیواجتماییبهترتيش21/1
 

 روش اجرای پژوهش

ارائاهوکننادگانشارکتباهمزمتوضيحاتارائههاضم آوریدادهجمعدررونداجراو

کننادگانشارکتاختياردرآگاهانهرضايتفرماطالیات،ماندنمحرمانهخصوصدراطمينان

کساشازپاس.يکساانباودنموناهافارادتماامیبرایهاپرسشنامهتکميلروش.قرارگرفت

پرچگومورددرتوضيحارائهوفردرضايت سنگی افاراداختيااردرهاپرسشنامهامت،ؤکردن

 Googleهایماالطهدرداخلسايتهادرابتداپرسشنامهآوریداده.بهمنظورجمعقرارگرفت

Docsهاخواستهشادآموزانقرارگرفتوازآنبارگذاریشد.سپسلين آندراختياردانش

هابهخدهند.درانتهاپسازرسيدنتطدادنمونهامتموردنظرپاسؤدري زمانمناسشبهس

افازارهایخامبهمنظورتحليلبهنرمهامتوق شدوسپسدادهآوریدادهميزانمناسش،جمع

SPSSانتقاليافت.14نسخة


 ها یافته

دستآمد.همچني هب40/1و93/07آموزانبهترتيشميانگي وانحرافمطيارسنیدانش

%94%ت فرزناد،32نفرپسربودند.77نفردخترو19کنندهدرپژوهشوزانشرکتآمدانش

هاایتوفايفی،شااخص0%نيزبيشازدوخواهروبرادرداشتند.درجادول2دوفرزندیو

پذيریشناختی،حساسيتاضاارابیوکروناافوبياادرهایاجتمایی،انطاافاستفادهازشبکه

-هااپايشانگي وانحرافمطيارگزارششدهاست.پيشازتحليالدادهآموزانایمازميدانش

تاا239/0باي دردامناههایآنبررسیشد.مقدارتورمواريانسبرایمتغيرهاایپايشفرض

مقادار،خایچندگانهردشد.یاالوهبارآنفافلهزيادیداشت،لذاهم01بودکهاز111/3

فافلهزيادیداشت،لذاهمبستگیپسماندهانيز4و1ازبودکه117/0واتسونبرابر-دوربي 

بودنتوزيعمتغيرهاازآزمونچولگیوکشيدگیاساتفادهردشد.همچني ،برایبررسینرمال

دهدکهقدرمالقچولگیوکشيدگیمتغيرهااباهترتياشبايادپيشنهادمیKline (2015)شد.

قدرمالقچولگیوکشيدگیتمامیمتغيرهاکمتر،0باشند.باتوجهبهجدول01و9کمتراز

هانيزبرقراراست.نرمالبودندادهيادشدهاي پيشفرض،ازي میباشد،بنابراي 
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Table 1. 

Descriptive findings 

Variable Mean SD Skewness Kurtosis 

Corona phobia 23.48 6.82 0.83 1.47 

Featured usage 50.67 3.75 0.98 2.31 

Affective experience 21.28 3.06 0.66 1.05 

Perception of controllability 23.21 7.15 1.41 2.64 

Perception of multiple alternatives 49.51 4.65 0.51 0.89 

Perception of behavior justification 8.47 2.84 0.74 1.88 

Physical factor 19.03 8.56 0.95 3.28 

Cognitive factor 20.12 5.62 1.71 1.31 

Social factor 21.79 3.04 0.57 2.68 



پذيریشناختیهایاجتمایی،انطاافاستفادهازشبکهنتايجبررسیهمبستگی1درجدول

آموزانارائهشد.کرونافوبيادانشبينیوحساسيتاضارابیدرپيش
Table 2. 

Correlation coefficients 
 Variable     1            2         3          4          5         6          7          8          9 

1 Featured usage     1 

2 Affective experience  0.48**           1 

3 
Perception of 
controllability -0.55**   -0.59**        1 

4 
Perception of multiple 
alternatives -0.53**   -0.59**  -0.56**          1 

5 
Perception of behavior 
justification -0.45**   -0.47**   -0.37**   -0.37**       1 

6 Physical factor  0.49**    0.47**      0.53**     0.42**    0.47**         1 

7 Cognitive factor  0.57**    0.55**      0.41**     0.64**    0.37**     0.39**         1 

8 Social factor  0.61**    0.60**      0.36**     0.36**    0.48**     0.51**     0.48**        1 

9 Corona phobia  0.55**    0.54**    -0.45**    -0.45**   -0.40**    0.47**    0.57**    0.61**    1 

P<0/001**      P<0/005* 


انی،یامالشاناختیویامالتجار یاطفی،یاملجساماستفادهبرجسته،،1طبقنتايججدول

(.باهیباارتديگار،بااکااهشp<10/1داشتند داریمطنیاجتماییباکرونافوبياهمبستگیمتبت

آموزانکاهشوبالطکسبااافازايشمتغيرهاایماذکورمتغيرهایمذکورميزانکرونافوبيادردانش

پاذيری،ادرا گار،ادرا کنتارلازساويیديياباد.آماوزانافازايشمایميزانکرونافوبيادردانش

(.p<10/1 داشتنددارمطنیباکرونافوبياهمبستگیمنفیهایمختل وادارا توجيهرفتارگزينه
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Table 3.  

Regression coefficients 
Variable B SE β T Sig Tolerance VIF 

Constant 19.98 3.74 - 5.33 0.001 - - 

Featured usage 0.08 0.02 0.18 5.47 0.001 0.78 4.61 

Affective experience 0.34 0.06 0.15 5.38 0.001 0.90 2.05 

Perception of controllability -0.24 0.05 -0.40 -4.54 0.001 0.58 5.96 

Perception of multiple alternatives -0.17 0.03 -0.29 -5.45 0.001 0.78 2.72 

Perception of behavior justification -0.32 0.09 -0.179 -3.71 0.001 0.64 1.85 

Physical factor 0.23 0.04 0.34 5.52 0.001 0.59 3.44 

Cognitive factor 0.22 0.05 0.28 4.99 0.001 0.83 2.93 

Social factor 0.18 0.04 0.22 4.17 0.001 0.58 4.54 

R=0.78;         R2=0.61;         F= 606.45;         p<0.001 


پاذيریشاناختیوهایاجتمایی،انطااافاستفادهازشبکهنتايجبررسینقش9درجدول

،ضريش9آموزانارائهشد.طبقنتايججدولکرونافوبيادانشبينیحساسيتاضارابیدرپيش

رمتغيارباهطاو7اساتوايا 72/1آموزانبي باکرونافوبيادانشهمبستگیمتغيرهایپيش

همچني ،باا(.p<110/1 بينیکننددرفدازتغييراتکرونافوبياراپيش10مطناداریتوانستند

(،یامالجسامانیβ=-41/1توجهبهمقداربتااباهترتياشمتغيرهاایادرا کنتارلپاذيری 

 94/1=β11/1هایمختل  (،ادرا گزينه-=β 12/1(،یاملشاناختی=βیامالاجتماایی،)

 11/1=β02/1ساتفادهبرجساته (،ا=β 07/1(،ادرا توجيااهرفتاار-=βوتجاار یاااطفی)

 03/1=β10/1 آموزانداشتندبينیکرونافوبيادانشرادرپيشدارمطنی(بيشتري اثر>p.)



 گیری بحث و نتیجه
 نقش بررسی حاضر پژوهش از شبکههدف از انطاافاستفاده اجتمایی، پذيریهای

حساسيت و پيشاضارابیشناختی دانشدر فوبيا کرونا نتايجبينی رشتبود. شهر آموزان

آموزانهمبستگیهایاجتماییباکرونافوبيایدانشپژوهشحاضرنشانداداستفادهازشبکه

،Amin (2020)،(2020) .et al Dongهایدارد.اي نتايجدرراستایپژوهشداریمطنیمتبت

(2021) .et al Servidio،(2020) Murad andhmad A،(2020) .et al Kulkarni، .Lin et al

قراردارد.(2020)
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یومحدودشدنفضایخانگنهيتوانگفتبهیلتقرنایمجينتا يايیهمسوليدرتحل

هادولتیشدهازسووکنترلیرسمیهارسانهضط بطضاً يهاوهمچنگروه،افرادیارتباط

اطالیاتفح ارائه شبکهحيدر مطتبر، دریاجتماییهاو و کسشاخبار منبع تنها افتيبه

یمتطددومتنوییهادگاهيهاودناشناختهبودنکرونا،فحبتلياند.بهدلشدهليتبداطالیات

فضاهارامونيپ در غیمجازیآن افراد بطضاًرکارشناسيتوسط منتشرو ناآگاه کارشناساما

پیم یونظراتشخصیبراساستجربهفردنداشتهوفرفاًییلمنهشتوايشودکهیمدهآنها

یهاگونهولحظهبهلحظهاخباردررسانهوسواسیريگيکاربرانباپی.ازطرفشدهاستميتنظ

واطالیاتغلط،موجشگسترشترسوی،اخبارجطلطاتيشاعيانتشارسریوحتیاجتمای

کهشدهنسبتبهکروناجاديترسووحشتامامًشوند.احتیوحشتدرخودوافرادجامطهم

دل ادیاهادييأتطاتيشاليبه و رسانهيز،آماغراقینشده سراسر سریتیاجتمایهایدر با

افتادنسالمتبایگبهخارکهکندیرافراهممیدرحالگسترشهستند؛بسترایکنندهنگران

 افراد میروان مطرضحرايزگردد. گرفت در تواندیاطالیاتماي دستازيیجمبامقرار

بهويژهاست.یمحافظتازافرادضروریشودکهبرایسالمیقاعرفتارهاویمنجربهخستگ

وکروناهادرموردرسانهآموزان،قرارگرفت درمطرضاطالیاتنادرستدرموردگروهدانش

وحشتوترسجاديدارس(بایگامیلي بهینوانمتالتطایآموزشتيآنبروضطیامدهايپ

ب م يدر ها آنجایآن از دانشيیشود. براکه آموزشیآورجمعیآموزان ویاطالیات

شبکهیليتحص نمیاجتماییهابه و هستند دریوابسته اطالیات کدام که بدانند توانند

اثرپ ينادرستوکدامیاجتماییهارسانه بر یالوه ازیريذقابلایتمادودرستاست،

سر انتشار در جطلعياخبار، شایاخبار طاتيو مورد ایمشرکتزينکرونادر همه  يکنند.

شود.یدردانشآموزانمدرسهمشترياقداماتبایگترس،وحشتواضارا ب

نتايجاي پژوهشنشاندادافرادیکهانطااف تریدارند،پذيریشناختیپايي ازطرفی،

فوبيایبيشتر میکرونا تجربه يافتهیرا اي  پژوهشکنند. با ،et al Kroska. (2020)هایها

(2020) .et al Landi ،(2020) Moghaddam-and Golijani Dawson، .et al McCracken

(2021)،(2020) .et al Pakenham پذيریانطاافتوانگفتسواست.درتبيي اي يافتهمیهم

شودکهفرددرهایزندگیاستوسبشمیمدربرابرچالشدهندهگشودگیباشناختینشان

زابهدنبالراهکارهايیبابيشتري کارايیوکمتري زيانباشد،کمترمواجههبامسائلاسترس
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هایاضارابیاستفادهکردهووضطيتجديدراتاحدامکانکنترلنمايد.همچني ازواکنش

هاراهایغيرقابلکنترلموقطيتوسازگاریباآنجنبهپذيریشناختی،امکانپذيرشانطااف

کندکهرفتارخودرادرجهتسازشباشرايطجديدتغييردهدوبهفردکم میافزايشمی

آوریبيشتردرشرايطپذيری،بایگتا دهد.بنابراي پذيرشوگشودگیحافلازانطااف

دندوازاحتمالايجاداضارا طومنیمدتوگربينیهمچونشيوعکرونامیغيرقابلپيش

پذيردرمديريتاضارا واسترسوطورکلیتوانايیبامیافرادانطاافکاهند.بهشديدمی

آن روانی سالمت حفظ توجيهبه را ايشان در فوبيا کرونا کمتر احتمال و کرده کم  ها

رودکهاي شوند،انتظارمیسازگارمیجاکهافرادمنطا خيلیزودباشرايطنمايد.ازآنمی

دستورالطمل به پايبندی با وافراد بکاهند نگرانیخود ميزان از مطتبر، مراجع بهداشتی های

احتياطفطاليت با همراه را خود باهای مقابله توانايی شکل بدي  و دهند ادامه مزم های

اضارا واسترسناشیازکروناراداشتهباشند.

يافتههمچن کروناي  با متبتحساسيتاضارابی همبستگی از پژوهشحاکی اي  های

et al McKay، .et al Hashemi. (2020)آموزانبود.اي نتايجهمسوباماالطاتفوبيایدانش

(2020)،(2021) .et al Manning،(2021) .et al Rogers گيریکروناتمامافراداست.طیهمه

تجربهکردندکهآسيشساوحباميیازت بههمراههایجبرانرسواضارا را ناپذيریرا

گيری،زمينهابتالبهتاجايیکهممک استحساسيتاضارابیبامیناشیازهمهآورد،می

گيریکرونااز.افرادیکهدردورانهمهشناختیديگرراپديدآوردبسياریازاختالمتروان

ترهایبدنیخودحساسبرخوردارهستندنسبتبهیالئمونشانهحساسيتاضارابیزيادی

آنجا از و هستند آزاردهندهپيامدهایکه واقطاًخارنا وترتجار مختل را آنچه از تر

هایاشتباهبيشتریداشتهباشندودرکنند،بنابراي طبيطیاستکهسوگيریهستند،تفسيرمی

اي تفسيرشديدترحتیممک بهافرادیادیتجربهکنند.دورهشيوعاسترسشديدترینسبت

هاهریالمتکوچکیراکهشبيهسرماخوردگیاستبهبيماریکرونااستبایگشودکهآن

گيریبهخودیخودواحتمالاينکهدچارکرونافوبياشوندبامتررود،زيراهمهارتباطدهند

ابتالیسريع امکان خاطر میشرايطپرتنشیبه ايجاد افراد برایاي  کرونا سبشبه و کند

کهمی استرسادرا شود با راباه آننقشحساسيتاضارابیدر پررنگشده ازها ترشود.

شودفردتواندمتقابلباشدزيراداشت فوبيانسبتبهکروناسبشمیسویديگراي راباهمی
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نسبتبهیالئمهباشدودرنتيجهاي ترس،درگيریذهنیوترسمداومازابتالبهکروناداشت

شودوحساسيتاضارابیبامتریتجربهکند.ترهایبدنیخودحساسونشانه

نکاتقابل افزايشيافت دسترسیدانشيکیاز دورهتوجه فضایمجازیدر آموزانبه

آموزانکهنشتواندسبششودآندستهازداشيوعکرونابهدنبالآموزشمجازیاستکهمی

حساسيتاضارابیباميیدارندبيشتربهسراغاخبارحياهکرونادرفضایمجازیروند،زيرا

کنندافکارمربوطبهآنراتالشمیترسونگرانیشديدیدرراباهباآيندهدارندواي افراد

یاتوجویاطالازذهنشانپا کنندپسدرجهترسيدنبهآرامشخاطربيشتربهجست

اطالیاتاسترسمی آنجاکه از همهپردازندو دوره در کرونا درباره گيریفراوانیبيشتریزا

می تصور شديدتر را بدنیخود یالئم و حتیاطالیاتموجود اي افراد دردارند، کنندو

فوبيایبامترینيزداشتهنتيجهترسازابتالیبيشتریتجربهمی کنندواحتمالاينکهکرونا

يابد.باشند،افزايشمی

هایخودگزارشیواينترنتی،هایاي پژوهششاملاستفادهازپرسشنامهدرانتها،محدوديت

دانشجمع ميان از آورینمونه رشتآموزان شهر دوم متوساه سال به0911-0411در بود،

بههاومناطقديگربايدجانشاحتياهمي دليلدرتطميمنتايجبهسايرگروه طریايتشود.

می پيشنهاد پژوهشگران ریايتنکاتبهداشتیبهشود اجتماییو فافله ماالطاتآتیبا در

شود. انجام حضوری فورت کالسهمچني  اينکه به توجه دانشبا بهای فورتهآموزان

اقداماتیدرجهتزمانمجازیبرگزارمی تاينترنهایاجتماییوبندیاستفادهازشبکهگردد،

آموزاندادهشودتاازساوحاضارا وترسناشیازکروناکاستهشود.بهوالدي دانش


ايدهسهم مشارکت نویسندگان: شيخانگفشه باقری نهايیفرزي  زينشپردازی، مقاله، مت  افالح و سازی

تاجشريفی مقدمپورچوکامیوخزر یارفهحميده ههایبادهتحليلدبخشويرايشوفرمتکردنمقاله،
هامشارکتداشتند.آوریدادهیليانینيزدرجمعدستآمده،وحيدحاجی

آموزانگرامی،مسئولي مدرسهوافرادیدانندازتمامیدانشاي مقالهبرخودمزممینویسندگان  سپاسگزاری:
هایپژوهشمارانامهکهدرانجامدادناي ماالطهدرکنارمانبودندودرپاسخگويیوارساللين پرسش

 ياریدادند،تشکروقدردانیکنند.
  .استنداشتهمنافطیبهدنبالتضادهيچگونهنويسندگانبرایپژوهشاي : منافع تضاد

 اي پژوهشحامیمالینداشتهاست.حامی مالی: 
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