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نتایج نشان داد که همسانی درونی برای مقیاس فوبیای کرونا به روش آلفایکرونباخ  0/91بود .آلفایکرونباخ برای خرده مقیاس
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روانسنجی پرسشنامه هراس کرونا

وضعیت خطرناکی قرار دارد [ .]3-1بعد از همهگیریهای مختلف

علل هراس از این ویروس ،کمبود اطالعات در مورد کووید ،19-مشخص

بیماریهای عفونی ،افراد معموالً نشانههای اضطرابی از جمله اضطراب،

نبودن واکسیناسیون همگانی ،مشکالت شغلی ناشی از قرنطینه و ابهام

هراس و ترس را تجربه میکنند .به عنوان مثال ،در پاندمیهایی مانند

در بازگشت به زندگی عادی است [ .]11بنابراین ،بسیار مهم است که این

ابوال و زیکا میزان ابتال به اختالالت اضطرابی و هراس در مدت زمان

نوع هراس مورد توجه بالینیگران در حوزههای مختلف پزشکی و

کوتاهی چندین برابر شد [.]4،5

روانشناختی قرار بگیرد.

در ایران ،مطالعاتی نیز در خصوص اضطراب و هراس کرونا انجام

بر همین اساس و براساس مطالعات و اهمیتی که در باال ذکر گردید؛

شده است .برای مثال در مطالعهای که توسط ذاکری و همکاران انجام

پیشنهاد شده است که حداقل برای چند سال آینده تا ریشهکن شدن

شد ،نتایج نشان داد که شیوع اختالل اضطراب فراگیر در جمعیت عمومی

این ویروس و همهگیری آن ،نوع دیگری از هراس تحت عنوان هراس از

ایرانی ،بیش از  27درصد گزارش شد [ .]6در مطالعهای دیگر در جمعیت

کرونا یا هراس از کووید 19-به طبقهبندیهای رسمی اضافه گردد .این

ایرانی ،نتایج نشان داد که اکثر شرکتکنندگان سطح طبیعی استرس

نوع جدید از هراس میتواند ترس فراگیر از ابتال به کرونا در انواع شرایط

( 36/6درصد) ،اضطراب ( 57/9درصد) و افسردگی ( 47/9درصد) را

زندگی باشد و موجب کاهش شدید عملکرد روزانه افراد شود ( .)12،13بر

تجربه کردهاند .حدود  2/5درصد از پاسخدهندگان سطح بسیار شدیدی از

این اساس ،اخیراً پرسشنامهای خودگزارشی با  20سؤال دربارهی هراس از

استرس را گزارش میدهند .همچنین ،میزان سطوح بیمارگون اضطراب و

کرونا منتشر شده و نتایج نوید بخشی در شناخت هراس از کرونا در ابعاد

افسردگی به ترتیب  6/3و  7/9درصد بود [.]7

اقتصادی -روانی -اجتماعی ارائه کرده است [.]12

تحقیقات به طور گستردهای نشان دادهاند که هراس شایعترین

با توجه به شیوع این بیماری در ایران و نیاز به ابزاری که روایی و

نشانهی روانپزشکی در تمام دنیاست .هراس نوعی از مجموعه اختالالت

پایایی آن در ایران برآورد شده باشد و با توجه به اینکه ابزاری برای

اضطرابی است که به عنوان ترسی مداوم و شدید از موقعیت یا شئی

سنجش هراس از کرونا در ایران وجود ندارد .لذا این پژوهش حاضر با

خاص تعریف میشود .هراسها در سه خوشهی بازارهراسی ،اضطراب

هدف تعیین ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه هراس کرونا در جمعیت

اجتماعی و هراسهای خاص دستهبندی میشوند .هراسهای خاص خود

ایرانی انجام شده است.

آمپول ،جراحت ،موقعیتی و هراسهای دیگر طبقهبندی میشوند [.]8

مواد و روشها:

در خصوص شیوع هراس در طی پاندمی کرونا تحقیقات عمدهای

این مطالعه از نوع توصیفی -مقطعی با یک مرحله ارزیابی است.

انجام شده است .در واقع هر فاجعه طبیعی یا ناشی از زندگی انسانی را

مطالعه حاضر از اول اردیبهشت تا پایان خرداد سال  1399انجام شده

میتوان تحت هراسی خاص در نظر گرفت .از آنجایی که بیماریهای

است .دادهها به وسیلهی زمینهیابی آنالین جمعآوری گردید.

همهگیر مانند کووید 19-در سراسر جهان گسترش یافته و فعالیتهای

 402شرکتکننده (در سنین  18تا  76سال) از افراد ساکن شهر

منظم مردم به طور گستردهای مختل گردیده است ،این ویروس (کووید-

تهران ،به وسیلهی نمونهگیری در دسترس داوطلبانه از طریق یک

 )19نیز از این امر بری نبوده است ( .)9در حقیقت ،بخشهای عاطفی و

نظرسنجی آنالین (گوگل فرم) در مطالعهی حاضر شرکت کردند .ابزار

رفتاری روان انسانی به دلیل شیوع کووید 19-به شدت تحت تأثیر قرار

مورد استفاده در مطالعه حاضر شامل اطالعات جمعیتشناختی،

گرفته است و میتوان این پریشانی روانشناختی جدید را به عنوان یک

پرسشنامه اضطراب ناشی از بیماری کرونا ،پرسشنامه هراس از کرونا و

میتواند سایر اختالالت اضطرابی را تحریک کند و همراه با تمایل به

شامل گویههای ابزار و مشخصات جمعیت شناختی بود .در قسمت

خودکشی ،افسردگی اساسی ،اختالالت اضطرابی و اختالالت جسمی،

"ابزارها" ،در مورد این ابزارها به طور مفصلی توضیح داده شده است211 .

روانی یا خلقی است" [ .]10تحقیقات همچنین نشان داده است که

نفر از شرکتکنندگان مرد و  191نفر از آنها زن بود .گوگل فرم در

هراس کووید 19-در میان کودکان ،نوجوانان ،بزرگساالن ،افراد مسن،

رسانههای اجتماعی (تلگرام ،واتس آپ و اینستاگرام) منتشر شد .تکمیل

افرادی که از قبل دارای شرایط مشکالت روانپزشکی هستند و کادر

این پرسشنامه برای هر شرکتکننده به صورت آنالین حدود  15دقیقه

درمان خط مقدم مقابله با ویروس ،شیوع قابل مالحظهای دارد .از جمله

60
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هراس خاص ذکر کرد .به گفته  Arpaciو همکاران" ،فوبیای خاص

پرسشنامه اضطراب کرونا بود .در مجموع این ابزار شامل  47سوال شد که
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محمدرضا داودی و همکاران

روانسنجی پرسشنامه هراس کرونا

طول میکشید .معیارهای ورود به پژوهش شامل )1 :سن حداقل 18

اجتماعی توسط سوالهای  12تا  15و خرده مقیاس اقتصادی توسط

سال )2 ،ساکن تهران بودن و  )3رضایت آگاهانه جهت شرکت در

سوالهای  16الی  20سنجیده میشود .برای خرده مقیاسها و نمرهی

پژوهش بود .معیارهای خروج در پژوهش حاضر شامل  )1تکمیل ناقص

کل پرسشنامه آلفایکرونباخ بین  0/80تا  0/92گزارش شده است [.]12

پرسشنامهها و  )2پاسخدهی سوگیرانه به پرسشنامهها (الگوی خاصی در

پرسشنامه اضطراب کرونا :پرسشنامه اضطراب کرونا (Coronavirus

پرکردن پرسشنامهها مانند اینکه همه سواالت را الف بزنند ،در حالی که

)) Anxiety Scale (CASبرای تشخیص موارد احتمالی اضطراب

محتوای همه سواالت یکدست نبوده و برخی از سواالت متناقض

مختلکننده عملکرد مرتبط با کرونا مورد استفاده قرار میگیرد .این

بودهاند) ،بود.

پرسشنامه که به عنوان غربالگر کوتاه سالمت روان به کار میرود دارای

از خصوص رعایت مالحظات اخالقی همه شرکتکنندگان این

 5سوال است .این  5سوال در طیف پنج گزینهای از هرگز ( )0تا تقریباً

پژوهش را به صورت ناشناس انجام دادند و رضایت آگاهانهی خود را به

تمام دو هفتهی پیش ( )4نمرهگذاری شد .در واقع از افراد خواسته

صورت آنالین ثبت کردند.

میشود براساس وقایع دو هفتهی اخیر ،میزان رخ دادن سوالها را پاسخ

این پرسشنامه به صورت محققساخته بود و شامل اطالعات

دهند .برای این پرسشنامه روایی و پایایی باالیی گزارش شده است.

جمعیت شناختی مرتبط با جنبههای اجتماعی شرکتکنندگان مانند

نمرههای باالتر با افکار خودکشی ،ناامیدی ،اختالل در عملکرد ،مصرف

سن ،جنس و سطح تحصیالت بود و در ابتدای فرم نظرسنجی آنالین

الکل و مصرف مواد مخدر همراه بوده است [.]16

قرار گرفت.

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  25و نرمافزار لیزرل تحلیل

پرسشنامه اضطراب ناشی از بیماری کرونا ((CDAS) Corona

شدند .برای تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی ،روش آلفایکرونباخ به

) Disease Anxiety Scaleجهت سنجش اضطراب ناشی از شیوع

منظور بررسی همسانی درونی ،ضریب همبستگی پیرسون به منظور

ویروس کرونا در کشور ایران تهیه و اعتباریابی شده است .نسخه نهایی این

بررسی روایی همگرا و تحلیل عاملی تأییدی به منظور بررسی روایی سازه

پرسشنامه دارای  18سوال و  2مؤلفه (عامل) است .سوالهای  1تا 9

استفاده شد.

عالئم روانی (عامل روانی) و سوالهای  10تا  18عالئم جسمانی (عامل
درجهای لیکرت از هرگز= 0تا همیشه= 3نمرهگذاری میشوند .دامنهی

یافتهها:

نمرههای این پرسشنامه از  0تا  54متغیر است .نمرههای باالتر

در این پژوهش  402نفر از ساکنین شهر تهران شرکت کردند که

نشاندهندهی اضطراب باالتر در افراد است .پایایی این ابزار با استفاده از

میانگین و انحراف استاندارد سن آنها  29/14±7/46گزارش شد211 .

روش آلفایکرونباخ برای عامل اول  ،0/88برای عامل دوم  0/86و برای

نفر ( 52/2درصد) از شرکتکنندگان مرد بودند 81 .نفر ( 20/1درصد) از

کل پرسشنامه  0/91گزارش شده است [ .]14براساس نظر Ventura-

شرکتکنندگان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایینتر 137 ،نفر (34/1

 Leónو  Peña-Caleroآلفایکرونباخ باالتر از  0/70قابل قبول است

درصد) دارای مدرک کاردانی و لیسانس 115 ،نفر ( 28/6درصد) دارای

[.]15

فوق لیسانس و  69نفر ( 17/2درصد) دانشجو یا فارغالتحصیل دکتری

پرسشنامه هراس کرونا (COVID-19 Phobia Scale (C19P-

حرفهای یا دکتری تخصصی بودند .پرسشنامهها از نقاط مختلف شهر

)) ،Sابزار خود گزارشی ،دارای  20سوال است و به منظور ارزیابی سطح

تهران جمعآوری شدند ،به صورتی که  76نفر ( 18/9درصد) از

هراس کرونا مورد استفاده قرار میگیرد .تمامی سوالهای این پرسشنامه

شرکتکنندگان در شرق 96 ،نفر ( 23/9درصد) در غرب 73 ،نفر (18/2

در طیف لیکرت  5درجهای از به شدت مخالفم=  1تا به شدت موافقم= 5

درصد) در شمال 82 ،نفر ( 20/4درصد) در جنوب و  75نفر (18/7

نمرهگذاری میشوند .دامنه نمرهها بین  20تا  100متغیر است .این

درصد) در مرکز شهر بودند.

اجتماعی و اقتصادی است .خرده مقیاس روانشناختی توسط  6سوال

هراس کرونا ارائه شده است .به منظور بررسی پایایی پرسشنامه هراس از

اول ،خرده مقیاس روانتنی توسط سوالهای  7تا  ،11خرده مقیاس

کرونا ،از روش آلفایکرونباخ استفاده شد .آلفایکرونباخ این پرسشنامه
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پرسشنامه شامل چهار خرده مقیاس هراس روانشناختی ،روانتنی،
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] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2021-12-08

جسمی) را میسنجد .تمامی سوالهای این پرسشنامه در طیف 4

محمدرضا داودی و همکاران

روانسنجی پرسشنامه هراس کرونا

برابر با  0/91به دست آمد .بررسی همسانی درونی در هر یک از خرده

 1نشان داده شده ،آلفایکرونباخ در صورت حذف هر گویه کاهش مییابد

مقیاسها نشان داد که خرده مقیاسها نیز از همسانی درونی مناسبی

یا دست کم تغییری نمیکند .این مسئله حاکی از آن است که تمام

برخوردار هستند .آلفایکرونباخ برای خرده مقیاسهای روانشناختی برابر

سواالت عمالً در راستای باال رفتن آلفایکرونباخ یا ثابت ماندن آن در

 ،0/85روان -تنی برابر  ،0/83اقتصادی برابر با  0/79و اجتماعی برابر 0/8

سطح مطلوب  0/91نقش به سزایی دارند که نتیجهی این مورد حاکی از

گزارش شد .آلفایکرونباخ در صورت حذف سوال  5برابر  0/905و در

مناسب بودن چینش و انتخاب سواالت برای سنجش هراس ناشی از

صورت حذف سوال  7برابر  0/913گزارش شد .همان طور که در جدول

کووید 19-است.

جدول  -1سوالها ،آمار توصیفی و آلفایکرونباخ برای پرسشنامه هراس کرونا
حذف این سوال

چندگانه

سوال

این سوال

صورت حذف سوال

C19PS.1

43/48

0/54

0/64

167/66

0/907

C19PS.2

42/11

0/35

0/52

171/72

0/910

C19PS.3

43/27

0/61

0/70

167/21

0/906

C19PS.4

43/41

0/66

0/68

166/87

0/906

C19PS.5

43/33

0/69

0/73

166/14

0/905

C19PS.6

42/76

0/25

0/46

173/93

0/912

C19PS.7

44/34

0/41

0/39

188/44

0/913

C19PS.8

44/27

0/48

0/48

176/69

0/911

C19PS.9

44/30

0/47

0/52

176/44

0/910

C19PS.10

44/20

0/59

0/58

162/72

0/909

C19PS.11

44/19

0/56

0/63

172/90

0/908

C19PS.12

44/06

0/59

0/50

175/46

0/911

C19PS.13

44/85

0/62

0/54

172/02

0/910

C19PS.14

44/20

0/36

0/42

178/74

0/912

C19PS.15

44/18

0/46

0/57

174/84

0/909

C19PS.16

42/85

0/57

0/61

168/19

0/908

C19PS.17

42/59

0/53

0/46

172/53

0/912

C19PS.18

42/91

0/46

0/59

168/51

0/909

C19PS.19

42/89

0/35

0/48

171/11

0/912

C19PS.20

43/64

0/54

0/67

168/06

0/906

سوالها

به منظور بررسی روایی همگرایی پرسشنامه هراس کرونا و خرده

بیماری کرونا و اضطراب کرونا ارائه شده است .همان طور که در جدول 2

مقیاسهای آن با پرسشنامههای اضطراب ناشی از بیماری کرونا و

نشان داده شده ،همهی همبستگیها مثبت و معنادار است و نشان

اضطراب کرونا از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .در جدول ،2

دهندهی روایی همگرایی خوب و قابل قبول پرسشنامه هراس کرونا

نتایج روایی همگرایی هراس کرونا و خرده مقیاسهای آن با اضطراب

میباشد (.)P-Value>0/01

جدول  -2نتایج روایی همگرایی هراس کرونا و خرده مقیاسهای آن با اضطراب بیماری کرونا و اضطراب کرونا
روانشناختی

روان-تنی

اقتصادی

اجتماعی

هراس کرونا

پرسشنامه اضطراب بیماری کرونا

**0/72

**0/54

**0/39

**0/61

**0/73

پرسشنامه اضطراب کرونا

**0/55

**0/59

**0/30

**0/46

**0/61

پرسشنامهها

از تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAبرای بررسی روایی سازهی

تأییدی ( )CFAارائه شده است .همان طور که در جدول  3نشان داده

پرسشنامه هراس کرونا استفاده شد .در جدول  ،3نتایج تحلیل عاملی

شده ،مدل چهار عاملی به دست آمده برای  C19-PSبعد از اصالح از
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خرده مقیاس

خرده مقیاس

خرده مقیاس

خرده مقیاس

نمره کل مقیاس
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میانگین در صورت

مجذور همبستگی

تصحیح همبستگی

واریانس در صورت حذف

آلفایکرونباخ در

محمدرضا داودی و همکاران

روانسنجی پرسشنامه هراس کرونا

برازش خوبی برخوردار بوده است .سوالهای هر چهار خرده مقیاس این

است .همان طور که در نمودار  1نشان داده شده ،مدل چهار عاملی

پرسشنامه بعد از استاندارد شدن از نظر آماری معنادار و در جهت مورد

پرسشنامه هراس از کرونا در این پژوهش تایید شده است.

انتظار بودند .در نمودار  1نگارهی تحلیل عامل تأییدی نشان داده شده
جدول  -3نتایج تحلیل عاملی تاییدی ()CFA
مجذور کای

درجه آزادی

سطح معناداری

CFI

NFI

GFI

RAMSE

مدل
چهارعامل

603/08

164

P-value<0/001

0/95

0/94

0/87

0/082

چهار عامل بعد از اصالح

439/27

159

P-value<0/001

0/95

0/97

0/90

0/066

بحث و نتیجهگیری:

آلفایکرونباخ برای کل پرسشنامه  0/92و برای خرده مقیاسها بین

هراس کرونا در جمعیت ایرانی انجام شد .براساس نتایج به دست آمده،

حاضر دارد .به منظور بررسی روایی همگرایی ،به بررسی همبستگی این

میزان پایایی به وسیلهی آلفایکرونباخ برای نمرهی کل این پرسشنامه

پرسشنامه با پرسشنامه اضطراب ناشی از بیماری کرونا و پرسشنامه

 0/91و برای تمامی خرده مقیاسهای آن باالتر از  0/79به دست آمد .در

اضطراب کرونا پرداخته شد .نتایج نشان داد که ،این پرسشنامهها با

خصوص خرده مقیاسها ،آلفایکرونباخ برای خرده مقیاسهای

پرسشنامه هراس کرونا همبستگی مثبت و معنیداری دارند و

روانشناختی برابر  ،0/85روان -تنی برابر  ،0/83اقتصادی برابر  0/79و

نشاندهندهی روایی مناسب پرسشنامهی هراس کرونا است .تاکنون

اجتماعی برابر  0/8گزارش شد.

پژوهشی همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامههای اضطراب کرونا و

نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش اولیهی طراحی و توسعهی این

اضطراب ناشی از بیماری کرونا را بررسی نکرده است .با این وجود؛ این

پرسشنامه همسو بود .در پژوهش اصلی تدوین این پرسشنامه میزان

یافته شبیه به یافتههای قبلی است که طبق آن ،اضطراب خاص اغلب با
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پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه

 0/85تا  0/89گزارش شده است که بیشترین شباهت را با نتایج پژوهش
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نمودار  -1نگارهی تحلیل عاملی تأییدی

محمدرضا داودی و همکاران

روانسنجی پرسشنامه هراس کرونا

انواع مختلف فوبیا همراه است (فوبیا توسط افراد مضطرب میتواند به

اولیه این چهار عامل را تحت عنوان عامل روانشناختی ،روان -تنی،

عنوان دفاع استفاده شود) [.]5،17،18

اقتصادی و اجتماعی نامگذاری کردند [ .]17در این مطالعه نیز همین

در واقع ،این یافته که بین نمرههای پرسشنامه هراس کرونا و
نمرههای پرسشنامه اضطراب ناشی از بیماری کرونا و پرسشنامه اضطراب
کرونا ،همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد روایی همگرایی این
پرسشنامه را نشان میدهد.

عناوین مورد استفاده قرار گرفتند .الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر
بعد از اصالح مدل ،عوامل مورد تأیید قرار گرفت.
این پژوهش مانند پژوهشهای دیگر دارای محدودیتهایی است.
اول ،ارزیابی تاریخچهی پزشکی و روانپزشکی شرکتکنندگان به دلیل

 ،19روان فرد به شدت تحت تأثیر قرار میگیرد زیرا افراد تمایل دارند

ممکن است همهی افراد جامعه به اینترنت دسترسی نداشته باشند،

درباره خود و اعضای خانواده خود فکر کنند .زیرا ممکن است آنها تحت

بنابراین امکان تعمیم نتایج را محدود میکند .اما با توجه به همهگیری

تأثیر ویروس (کووید )19-قرار بگیرند [ .]19با این اوصاف ،اضطراب

کرونا ویروسها ،اجرای آنالین روش مناسبی در شرایط پاندمی کووید-

مربوط به شغل چند برابر میشود .در واقع به علت وابسته بودن زندگی به

 19است .همچنین؛ پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده رابطهی بین

شغل ،افراد دائماً در برابر نابودی شغل خود به خاطر ویروس کرونا هراس و

هراس کرونا و رفتارهای سرکوبکنندهی سیستم ایمنی و تمیزکننده

نشخوار فکری دارند [ .]20،21به همین ترتیب این نشخوار فکری باعث

مورد بررسی قرار گیرد .همچنین در پژوهشهای آینده ارتباط بین هراس

ترسهای مکرر برای از دست دادن همیشگی شغل و فاجعه سازیهای

کرونا و احتمال عفونت مورد بررسی قرار گیرد .عالوه بر این ،میزان هراس

مرتبط با آن میگردد .به همین ترتیب ،چون انسانها بخشی از جامعه

کرونا در گروههای مختلف در معرض خطر (سیگاریها ،معتادان ،دیابتیها

هستند ،بنابراین ،هر گونه وقفه در فعالیتهای منظم اجتماعی به شدت بر

و بیماریهای قلبی عروقی) با جمعیت عمومی مقایسه شود .در نهایت،

ذهن انسان تأثیر میگذارد .به دلیل شیوع کووید ،19-افراد تمایل دارند در

نقش عوامل روانشناختی در ابتال به این عالئم میتواند به شناسایی بهتر

مورد محیط اطراف خود که مانع تفکر منظم مربوط به شغل آنها

عوامل محافظتکننده در مقابل خطرات روانشناختی ناشی از این

میشود و باعث اضطراب شغلی میشوند ،فکر کنند [ .]22برای عوامل

بیماری ،کمککننده باشد .به صورت کلی با توجه به نتایج پژوهش حاضر،

اقتصادی ،جریان منظم تأمین غذا و سایر اقالم معیشتی با مشکل روبرو

پرسشنامه هراس کرونا میتواند هراس و اضطراب ناشی از (مرتبط با)

میشوند که بر اضطراب مربوط به ابعاد اجتماعی و طبی نیز تأثیر

ویروس کرونا را در زمینههای شغلی ،روانشناختی ،جسمی و اجتماعی به

میگذارد .بنابراین ،افراد به طور گستردهای شروع به جمعآوری اقالم

خوبی مورد سنجش قرار دهد.

غذایی و بهداشتی میکنند [ .]9،23در خصوص عوامل روانی -بدنی ،به
دلیل همهگیری باالی این ویروس ،انسان از نظر مسائل روانشناختی

تشکر و قدردانی:

مرتبط با سالمت (مانند خواب ،مشکل معده ،درد قفسه سینه ،فشار خون

نویسندگان این مقاله ،از کمیتهی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی

باال) مضطرب میشود که سطح اضطراب را افزایش میدهد و وضعیت

کرمانشاه و تمامی افرادی که در این پژوهش شرکت کردند ،صمیمانه

خطرناکی را برای افراد ایجاد میکند [ .]24همان طور که در این موارد

کمال تشکر و قدردانی را دارند.

مشخص شد ،هر کدام از این موارد در سواالت مرتبط با ابزار هراس کرونا
مشخص شده است .عالوه بر این ،اضطراب و هراس ناشی از شیوع
بیماریهای همهگیر با گسترش انگ زنی به افراد مرتبط است .در
حقیقت ،جامعه افراد مبتال را منشأ بیماری میداند و این خطر را در پی
شدید درگیریهای قومی شود [.]25،26
نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که چهار عامل اصلی به دست

این

مطالعه

دارای

تأییدیه

اخالقی

به

شماره

 IR.KUMS.REC.1399.608از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است.

تعارض منافع:
هیچگونه تضاد منافعی بین نویسندگان وجود ندارد.

آمده در پژوهش اولیه ،در پژوهش حاضر تأیید شده است .در پژوهش

سهم نویسندگان:
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دارد که منجر به خشونت (فیزکی یا کالمی) و درگیری شدید یا در موارد

تأییدیه اخالقی:
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در تبیین این یافتهها میتوان این گونه گفت به دلیل شیوع کووید-

اجرای آنالین این پژوهش امکانپذیر نبود .محدودیت بعدی ،این است که

محمدرضا داودی و همکاران

روانسنجی پرسشنامه هراس کرونا

:حمایت مالی

، کمک به نگارش مقاله،محمدرضا داودی (نویسنده اول) ارائه ایده

این مقاله با حمایت مالی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی

 درصد؛ زینب خسروجردی30 جمعآوری دادهها و تحلیل دادهها

کرمانشاه انجام شده است و برگرفته از طرح مصوب در دانشگاه علوم

 درصد؛25 (نویسنده دوم) کمک به نگارش مقاله و جمعآوری دادهها

." است990594" پزشکی کرمانشاه با شماره

سیدمجید احمدی (نویسنده سوم و نویسنده مسئول) بررسی مقاله و
 درصد؛ سجاد رئیسی (نویسنده چهارم) نگارش15 تأیید نسخه نهایی
20  تحلیل دادهها و ارائهی نسخه نهایی، کمک به نگارش مقاله،طرح
.) درصد10( درصد؛ امیرعباس طاهری (نویسنده پنجم) جمعآوری دادهها
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Abstract
Aim: The world has recently faced COVID-19 pandemic. Phobia or panic has been considered as one of the
most common mental disorders during various infectious pandemics. Therefore, the present study aimed to
determine the psychometric properties of the Covid-19 phobic scale in an Iranian population.
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Methods: The present study was a descriptive cross-sectional correlational research which was performed on
402 Iranian participants in Tehran (191 females, 211 males). The participants were selected through convenience
sampling method by an online survey form. They completed a battery of scales, including the Corona Anxiety
Scale (CDAS), the Corona Phobia Scale (C19P-S) and the Corona Virus Anxiety Scale by online Google Form.
The data were analyzed using SPSS-25 and LISREL software with descriptive statistics, Cronbach's alpha,
Pearson correlation coefficient, and confirmatory factor analysis to describe the data, internal consistency,
validity, and construct validity, respectively.
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Results: The results showed that Cronbach's alpha method's internal consistency for the Corona phobia scale
was 0.91. Cronbach's alpha was reported for psychological, psychosomatic, economic, and social subscales
repeated 0.85, 0.83, 0.79 and 0.8, respectively. In order to evaluate the validity, the correlation between the C19PS questionnaire and its subscales with CDAS and Corona Virus Anxiety Scale was evaluated. The results showed
that all correlations were positive and significant (P-value <0.05). The confirmatory factor analysis (CFA) results
showed that the four-factor model has a good fit.
Conclusion: COVID-19 Phobia Scale can be used to assess levels of panic in therapeutic settings and identify
candidates in need of clinical intervention.
Keywords: Disease Prevalence, COVID-19, Validity, Reliability, Phobia Scale.
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