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 چكیده

عیااا  فاایا    بااف   دف هاا  فتتااف  عتدا د  فا   ویروس کرونا، واکنش ۀشیوع گسترد

باه  پاووهش اارار    فو؛ ازاینهمرا  داش  به ایمنی فتتافها  و یبه اشتها  دستوفالدمل

 نیما   زعاانی  عقطا   دف ،هاا واکانش ایان  کشا  بریای از اواعال    دفپای  فوش پیمایشی، 

 .گرت  انجام ایرا  دف کرونا اول عوج پایا  با زعا هم 1399 سال یرداد نیم  تا افدیبهش 

 وگیار  دفدساترس اساتهاد  شا      از نموناه  ،بودسال  15 بیشتر از اترادهمه  آعاف  جاعده

اساتهاد  از  هاا باا   تحلیال داد   و تجایاه  . فسای  نهار  939 باه  ش نیتحلیل  هانمونهتد اد 

برا  . گرت انجام  دف دو سطح آعاف توصیهی و استنباطی AMOSو  SPSS اتاافها نرم

 . دفنهای ،ااعلی اکتشاتی و تأیی   استهاد  ش  تحلیل ها از قیق عؤلههتو  آوفد  دس  به

 و تحلیال  ع ل عدادالت ساایتاف  از  عتغیرها، عیا  الّی فوابط الگو  و ااتبافسنجی برا 

 رارف  باه  تحصایتت  ،زناا   نه  به جنسی  ،ها  پووهش نشا  دادیاتته ش . استهاد عسیر 
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 ن یشیاعثب  و کمتر فوانی تطابق دافا  اتراد نه  به فوانی بقاتط و ترالبا لیتحصیع افک 

 ثرؤعا  ایمنای  فتتافهاا   به بن  پا عیاا   بر عستقیم طوفبه ،ان یشا عثب  نه  به اجتماای

 املکارد  باه  عثب  نگرش ،فوانی تطابق بر ثیرگذاف أت طریق از سن اتاایش ،دفرمن. بود

 نگارش  ،هال أت. باود  ثرؤعا  ایمنی فتتافها  به بن  پا  براجتماای،  ان یشیب ثع و دول 

 باا - عدناو   ان یشای عثب  بر ثیرأت طریق ازنیا  تول  عحل استا  و دول  املکرد به ب ثع

 فاایا   بار  غیرعساتقیم  اثار  -اجتمااای  ان یشیب ثع بر   یادش عتغیر ثیرگذاف أتبه  توجه

 داشتن .  ایمنی فتتافها 

 .فتتاف  ها واکنش، اولیه هعواجه، ایمنی فتتافها  ،19-کوی  ها:کلیدواژه

 مقدمه. 1

، 1399 قمای،  سااز چی )ترین چالش بشر  اس  تدبیر  جهانی، به1گیر کرونابحرا  االم

 اقتصاد ، اجتماای، ایات ها جنبه تماعی بر که اس  هاییا بحر ازجمله کرونا (.152 ص.

 و الااعاات  از وکارد    دگردیسای  دچااف  نیا فا عهاهیم از بسیاف  و گذاشته تأثیر ...و سیاسی

 (.84 ، ص.1399 جاو، اا ال   ابراهیمیاا  و  اس  )شاکوف ،  کرد  تهی یود اصلی عصادیق

 هااافا   که شودعیعی عحسوب جهانی قتصادا و جاعده دفدناک برا  ا تجربه ،20192-کوی 

 (.1399)غمااعی،   زد صا عه  اقتصااد جهاا    باه  دالف عیلیافدهاا و  کشای   عار   کام به فا نهر

قراف گرت  و پیاع ها  شیوع  تأثیرطوف ج   تح ثبات اجتماای بریی کشوفها به همچنین

سا ، همچناا  اداعاه دافد    گذاشاته ا  تأثیرها ها  زن گی انسا این بیماف  که بر تماعی جنبه

ها  و اتی سال هادالیلی از قبیل استمراف دف عا  بحرا  کرونا به (.208 ، ص.1399)تراهتی، 

 ها  بنیاد  دف اوز  زن گی و ان یشه و امل،پی ایش ت فیجی چالش برو نیا تأثیر آ   ین  آ

 (.81 ، ص.1399)اعی ،  توان  زعینه تغییراتی اساسی و تشکیل اصر  عتهاوت باش عی

                                                           
1 . Coronavirus 

2 .COVID-19 
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 کااهش  ها    با فا اجتماای و سیاسی اقتصاد ، به اشتی، اق اعات کشوفها، از بسیاف 

 ؛(66 ، ص.1399 یادانای،  و جادفا ) ان داد  انجام بحرا  بهبود و کرونا ویروس انتشاف داد 

 دف عکارف  طاوف باه  شنایتی،فوا  استرس ،19-کوی  ش  شنایته جسمی اتئم از ج اچراکه 

تیوفیلو و  (.205 ، ص.2020ستود  و همکافا ،  تیقرائ) اس  ش   دی   بستر  بیمافا  عیا 

ها دف فاایا  نکاات به اشاتی طاوالنی شاود، عمکان       عدتق ن ، اگر نگرانی (2020) 1گافوود

، 1399و برجدلای،   نیاا کنن   دف ستع  فوا  شود )ناصر اس  عوجب یطر ج   و ناتوا 

 از ناشای  عنهای  ااساسات کرد کهتأیی   نیا (2020)همکافا   و 2پووهش بروکس(. 136 ص.

 شا    عنجر اتسردگی و ارطراب عانن  ناعطلوب پیاع ها  انواع به اجتماای تاصله و قرنطینه

 عمکان  عا ت طاوالنی  و شا ی   ارطراب (.127 ، ص.1400 بافگی،دش  و فایمیا ) اس 

فا  فوزعار   زن گی دف سوءاملکرد د،یو نوبه به اعر این و شودیتم  فوانی پریشانی به اس 

  (.1 ، ص.2020، 3)فائسی و همکافا  یواه  داش دف پی 

 زاآسایب  که دفعدار  بحارا    کسانی تمامدافد، ( اذاا  عی2013) 4پافکردیگر،  سو  از

 5تیشاهوت  .(27 ، ص.1399)ااما فاد،   شاون  عای  از آ  عتاأثر  باه دفجااتی  ، گیرنا  عی قراف

 از ترس و بیماف  از ترس کرونا، عانن  بیماف  یک گیر همه زعا  دف ، کن( تأکی  عی2020)

 بیمااف   اراطراب  باا  نیاا  ساالم  اتراد تا شودعی عوجب فوزعر  ها آشهتگی کناف دف عر ،

 عاردم دف  کاه  هاییگیر همه عطالدات (.3 ، ص.1399 نیا،صهاف  و تردشون  )الیااد  دفگیر

 باه  قرنطیناه، عحا ود   و سارای   فوانای  اثرات  ،دهعی نشا  ان ش   عواجه آ  با زعا  طول

 کاه  دافد وجاود  گیار همه بیماف  با عرتبط اناصر از و بریی نیس  ویروس به ابتت از ترس

 آزاد ، داد  دسا   از اایااا ،  از جا ایی  نظیار  دها ؛ عای  قراف تأثیرتح  بیشتر فا جمدی 

                                                           
1 . Fiorillo & Gorwood 

2. Brooks 

3. Raesi  

4. Parker  

5 . Fischhoff 
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فو ازایان  ؛(2020و همکافا ،  1)ساالدینو یدفعان گ ااساس و بیماف  پیشرت  از یاطمینانبی

 هیجاانی  آشاهتگی  اتااایش  عوجاب  ناپاذیر پیشگیر  تغییرات دفعوفد پذیر اندطا  ن اشتن

 و زادگا فایمیواهن  داش  ) نیا کمتر  آوف تاب شنایتیفوا  نظر از اتراد این و شودعی

  (.33 ، ص.1399، اطادی 

 این عشخصه. گذاش  تأثیر ترد بین فوابط دف رادات زن گی نحوۀ بر 19-کوی  گیر همه

 از تاصاله  کااهش  و یاناه  دف زعاا   اتااایش  با فوزعر ، زن گی عتهاوت سازعان هی قرنطینه،

عا یرکل عشااوف  و   اظهاافات  (. 2020)ساالدینو و همکافا ،  بود دیجیتال ها دستگا  طریق

 هاا  تمااس  برابر  عیاا اایش سه، ات21399دف اوایل سال  شنایتی بهایستی کشوفاعوف فوا 

 عشااوف  صا ا   باا  کرونا، و قرنطینه دوفا  دف -یانوادگی ایتتتات دفیصوص-فا  زوجین

هاا   و عحا ودی   شارایط  از ناشای ایان، عشاکتت    بار  اتو . نشا  داد (1480) بهایستی

 ارطراب ف فتتا دلیل تهاوت الگو به اعا ،دی   ش دف بین کودکا  و نوجوانا  نیا  ،ییکرونا

  3.داد نشا  تکانشی فتتافها  و فتتاف بیش قالب دف فا بافگساال ، یود با کودکا 

وجاود آوفد تاا عاردم بیشاتر دف یاناه       کرونا شرایطی فا به(، 2020) 4دانگ و ژنگ بیا به

کنن   عرتبط با ویروس کرونا که عمکن اس  عحتوا  نافاا و ایباف شنی   دلیل و به بمانن 

 )سلیمی و همکاافا ، زایی فا تجربه کنن  استرس آسیب ،طح اینترن  با آ  عواجه شون دف س

واقدی  یک بحارا ، دف شاکل   باف  چراکه افائه اطتاات نادفس  دف ؛(87-86 ، صص.1400

 یطار توان  ستع  فوا  شهرون ا  و همچنین اعنی  اقتصاد  و اجتماای فا باه  اتراطی عی

 عقولاه  دف کروناا،  اپیا عی  پی ایش (. با13 ، ص.1399 گلکاف، هرنیاکل و تتح ان ازد )اباسی،

 فا آ  کاه  شا   بافگی بحرا  و شوک دچاف عا، کشوف ویو به و جها  االی آعوزش آعوزشی،

ااتو ، باا طاوالنی    . به(54 ، ص.1399 عهر،عحم   و ااجی زاد ،تقی)بود  نکرد  بینیپیش

                                                           
1. Saladino  

 کنن گا  پووهش ااررعا  با تکمیل پرسشناعه توسط عشافک زهم .2

3. https://www.irna.ir/news/83733948/ 

4 . Dong & Zheng 
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 باا  ترزن ا  شرایط نسلی از تهریحی، این و وزشیآع نظام سطح دف یصوصبه ش   قرنطینه،

 دف فش  از ناشی شنایتیفوا  تأثیرات همرا به که کن عی یلق فا ها  اجتماای پایینعهافت

باشان ،   شا    استرس و اتسردگی دچاف یود اس  عمکن وال ینی که قرنطینه، توسط شرایط

  (.165 ، ص.1399 آباد ،دول  باقر  و آباد سی  شون  )شهیدیعی کنترل یا عراقب 

 وانسا  باا بحارا  کروناا او فا واداشا  تاا از غاروف کااذب الام و تنااوف            فویافویی

 ن کها  بنیادین یود ان یشه ها  زن گی بیرو  آی  و دفبافۀ پرسشوف  دف فوزعرگیغوطه

ف دبخشای عدنویا  و عاذهب، بایش از پایش      و آفام (183 ، ص.1399قمی، )الیپوف قربانی

تکافسنجی نظرسنجی عرکا انتایج دف این فاستا،  .(1399 عرزبن ، و )اسینی جاعده بروز یاب 

وفدین تار  27تاا   24ایرا  )ایسپا( که دفبافۀ شیوع ویروس کرونا دف سطح علای و دف تاافی    

یشاتر از  باهمی  دین و ی ا   ،عردم ایرااز دفص   47 دف که نشا  داد، بودانجام ش    1399

 باا  هاه عواج هنگام نیا کرونا به عبتت اتراد (.160 ، ص.1399 قمی، سازچی )اس   قبل ش  

، 1399 ،و همکاافا   ناوای ) باشن  داشته ی ا با قو  ا فابطه تا کوشن عی عنهی فوی ادها 

 (.38 ص.

 عختلاا دف کشااوفها   هااادولاا  ،19-کویاا گیاار  همااه ازجملااه ،بحراناای شارایط  دف

نیاا بدا  از عا تی     عاا دادن . دف کشوف  نشا  یود ازواجهه اولیه فا دف ع عتهاوتی ها واکنش

 جایگاا   سیاسای،  نظاام  ساایتاف  دلیال به سو یک از ایرا ل، به قرنطینه یانگی اق ام ش . تدلّ

 کماک  انسانی تلهات کاهش به اکوع ، اجتماای ها عسئولی  و دینی اکوع  دف ایتق

 نااتوانی  و اقتصااد   بنیاه  راد   نظیار  یرسایتیز عوان  بریی دلیلبه دیگر، سو  از و کرد

 باا  عنهدتناه  و ناکافآعا   بریاوفد  بااا   عشاغل، صاابا  به عالی ها کمک افائه دف دول 

کننا    ناکافآع   هریک از سایتافها  هماهنگزیرا  ؛(31 ، ص.1398 زاد ،شی ) ش  بحرا 

تار یدنای   ساطوح پاایین   کافکرد سرعایه اجتمااای دف  سبب ایجاد ایتتل دف ،دف سطح کت 

هاا   ها  عقابله با بحرا  کرونا ویروس فا با دشاواف  و فا  شودعییرد عسطح عتوسط و یُ

 و فراوانی  سدی   نتایج پووهش (.91 ، ص.1399)جادفا  و یادانی،  کن زیاد  عواجه عی
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 عا یری   دف وقا  فا  دولا   عاردم،  از دفصا   52 ا ود ،اس  آ  از ااکی( 1400) غتعی

 دف عمتنا   و بیناابین  نظر دفص  37 ا ود. کردن  افزیابی ناعوتق کرونا شیوع از ناشی حرا ب

، هرااال باه  .دانساتن   عوتاق  کاعتً بحرا  عهاف دف فا دول  دفص ، 11 تنها و داشتن  باف  این

، تنهاا فا  عقابلاه،   گیار گرتته از این پ ی ۀ همهفغم تمام عشکتت ترد  و اجتماای نشئ به

چه بیشتر فتتافها   دف بروز هری  ها  به اشتی و ج ّن   اتراد جاعده به دستوفالدملبپا 

عطارح  اساسای  ایان ساؤال   اعا  ؛و توق  آ  عوتق ش کنترل اس  تا بتوا  دف زعین   یبه اشت

 ؟رن عؤث بخشفاای  فتتافها  ایمنی ی کیهی  و کمّعیاا   برچه اواعلی اس  که 

 تحقیق نظری مبانی. 2

 پیشینۀ تحقیق .1. 2

ها  عختل  فتتاف  عردم، ها دفباف  چگونگی و دالیل واکنشدف اداعه، بریی از پووهش

 دف دوفۀ( 2021اشوان   و همکاافا  ) هنگام عواجهه با پ ی ۀ کرونا افائه ش   اس . پووهش 

به اشتی  عقاعات توسط ش  توصیه پیشگیرانه بینی فتتافها برا  پیش و 19-کوی  گیر همه

ساال انجاام شا . نتاایج نشاا  داد،       98-18ترد دف عح ود  سانی   2256فو   به شهرون ا ،

 عدناداف  افتباط پیشگیرانه فتتاف هرگونه با ذهنی هنجاف و هانگرش ش  ،دفک فتتاف  کنترل

هاا،   براساس نتاایج پاووهش آ   .ترهاس جوا  از ترتر قو عسن اتراد دافن  و این افتباط دف

 دهن عی انجام پیشگیرانه فتتافها  اتراد آیا اینکه بینیپیش دف اس  عمکن هالههعؤ از هریک

 عقطدای  نظرسانجی ا  براسااس  ( عطالداه 2020) 1شبیر و همکاافا  . باش  کنن  تدیین ییر، یا

انجام دادنا  نتاایج    کنن  شرک  324دفدسترس با عشافک   گیر نمونه از استهاد  با آنتین،

طاوف  ذهنای باه   هنجافهاا   و هاا نگارش  ااکی از آ  بود کاه  چن گانه و فگرسی ها تحلیل

 2یاو، الو و الو  .کنا  عای  بینای پایش  19-توجهی، فتتاف اتراد فا دف عواجهاه باا کویا    دفیوف 

گذاف  اجتمااایفتیایکی  ( دف پووهشی با ه   برفسی اواعل عؤثر بر اتاایش تاصله2021)

                                                           
1 . Shubayr  

2. Yu, Lau & Lau 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lau+JTF&cauthor_id=33598679
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lau+JTF&cauthor_id=33598679
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 ساه  بارا   فا شا   فیاا  برناعه فتتاف نظریه ، کافبرد19-کوی  گیرهمه بیماف  عنظوف کنترلبه

 یاک  دف نادیک تیایکی ها تماس تد اد یدنی) تیایکیفاجتماای گذاف تاصله شایص نوع

، با ابااف عصاابه (سطوح و اجتماای اجتمااات از اجتناب دتدات اموعی، ها عکا  دف فوز

عثبا ،   هاا  ، ساه ااعال نگارش    هشها  پووکردن . طبق یاتته نهر اجرا 300تلهنی دف بین 

 گاذاف  تاصاله  پیاعا   ساه  باا  توجهیطوف دفیوف به ذهنی، هنجاف و ش  دفک فتتاف  کنترل

 .بودن  عرتبط تیایکیفاجتماای

باه   دف پووهشای کیهای   (1400) شااقی سادادت  و غتعی فروانی،اتاو  بر این، سدی   

پردایتنا .   گییاان  قرنطیناه  دوف  دف یایمنا  ها دستوفالدمل انگاشتننادی   شناسایی اواعل

 و ترد  بُد  دف دو ،دس  آع   بود پووهن   به 222با عشافک  ش   فا که ها اواعل کش آ 

 ماا ، ای نقاص  شنایتی،فوا  عشکتت اجتماای، ایتق عدضتت عضمو  و هه  اجتماای

ایج نتا  .دادنا   قاراف  ترعان هی رد  و بیماف اقتصادِ ترهنگی، عسائل آعوزش، و دانش نقص

شا    تکمیال  آنتیان  پرسشاناعه  1881تحلیال   ( پاس از 2020پووهش عحم   و همکافا  )

 ماال اات بااالتر،  تحصایتت  ساطح  داشاتن  و بود  عتأهل بود ، ز  نشا  داد، توسط ایرانیا 

 توانا  عای  علی املکرد عطلوب فسانه و اموعی ااتماد ده  وعی اتاایش فا ایمنی فتتافها 

 ها    باا  پووهشی( 1399) عسدود  و یانجانی صادقی، کن . تنظیم فا گیر همه یعنه تأثیر

 از نهار  280 باین  دف 19-کویا   برابار  دف عحااتظتی  فتتافهاا   کنن  پیشگویی اواعل برفسی

 باین  داف عدنا قو  داد، همبستگی نشا  دادن . نتایج انجام سیرجا  شهرستا  بانک کافعن ا 

 عحاتظ ، انگیاش نظریه کافبرد کافایی و دافد وجود ش  دفک ش ت و ش  دفک اساسی 

  .ش  عشخص 19-کوی  به ابتت از کنن  پیشگیر  فتتافها  بینیپیش دف

داف  فا بارا  بریای فتتافهاا و ااادات     ( تهاوت عدناا 2021و همکافا  ) 1پووهش فویتر

داد و به تغییر فتتافهاا  گیر  کوی  دف عقایسه با قبل از کوی  نشا  آعوزا ، دف طول همهدانش

ها  آنتین یا ش   برا  باز دفیصوص یواب، تدالی  ب نی، عصر  صبحانه، زعا  صر 

                                                           
1. Reuter  
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توجهی فا دهن گا  اتاایش دفیوف وی یویی و استهاد  از عوادعخ ف اشاف  ش . همچنین پاس 

و  یاا  تأثیر قراف گرتتن و ااسااس انا   گیر  و همچنین تح دف ایتتل دف تمرکا یا تصمیم

 صوفت نظرسانجی ( که به2021و همکافا  ) 1نتایج پووهش عوفیافتینااعی   گاافش کردن . 

 بود ، بیکااف   نظیر ز ، اواعلی 19-کوی گیر  انجام گرت  نشا  داد، دف دوفۀ همه آنتین

 .  ان عرتبط استرس باالتر سطوح با داف عدنا طوفبه کمتر، ساالنه دفآع  و

هاا  عختلا  نظیار کروناا و     ها دف عقابل پ ی  تهاوت فتتاف  انسا ها، با عروف پووهش

فاای  نشا   به اشا  و   . طبق اظهافها  عتخصصا ، تر ش چگونگی عواجهه با آ ، فوشن

گیر  اس  و اما ۀ عاردم   سستی دف فتتافها  ایمنی، یکی از دالیل اصلی استمراف این همه

 19تاا   16کاه از   2عثاال، دف نظرسانجی کروناا    گذافن ؛ بارا  جاعده نیا بر این اداا صحه عی

فاایا  نشا     کننا گا ،  دفصا  از عشاافک    26دف تهارا  انجاام گرتا ،     1399تروفدین 

، 1399 قمای،  سااز چیا  )دالیل شیوع کرونا انوا  کردن  به اش  از سو  عردم فا یکی از 

 بایا   و دافن  یشرا و اقوقی به یک یگر عسئولی  جاعده ااضا  تمام ازآنجاکه (.154ص. 

 باه  آ  انتقاال  سابب  تاا  کننا   فاایا   فا اجتماای و ترد  به اش بخش و فتتافها  ایمنی

ا  دفبااف  اواعال عاؤثر بار فاایا       عتد د نشون ، انجاام عطالداه   ها آسیب بروز و دیگرا 

کشوف ایرا  نیا هماننا  اقصای نقااط جهاا ، پاذیرا        .یاب فتتافها  ایمنی اتراد، اهمی  عی

ها  ج ی  کرونااویروس، یکای پاس از دیگار      ش  و سویه 19-ها  عتهاوتی از کوی عوج

، تا ا  بسیاف زیاد  از عیااا   3عهما  ایرانیا  ش ؛ البته از زعا  گسترش واکسیناسیو  اموعی

ها  ج ی  این ویروس، تا دلیل ااتمال ایجاد سویهعبتتیا  و ش ت بیماف  کاسته ش ، اعا به

                                                           
1. Moriarty  

 تهرا  شهرداف  ترهنگی و اجتماای عطالدات دتتر توسط .2

 انجام گرت . 1400تراین  تحلیل و تکمیل آ  دف سال  و 1399ها  پووهش اارر دف سال عراله گردآوف  داد  .3
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؛ 1هاا  به اشاتی علاام هساتیم    ن بیماف  عهلک، به فاای  همه دساتوفالدمل ش   ایکنفیشه

اصالی  دلیل اهمی  فاای  فتتافها  ایمنی دف کنترل ایان پ یا ۀ تراگیار، ها       فو بهازاین

دف عواجهاه   کروناایی  به فتتافهاا  ایمنای   بن  پا  بر عؤثر پووهش اارر، شناسایی اواعل

 پووهش به شرح زیر تدیین ش ن :ها  ترریهبود و  19-اولیه با کوی 

  نیایم فتتافها  به هاآ  بن  پا  عیاا  و اتراد شنایتیجمدی  ها ویوگی عیا 

 .دافد وجود عدناداف  فابطه

  دافد همرا به  فا ایمنی فتتافها  به بن  پا  اتاایش عدنو ، ان یشیعثب. 

  دافد همرا  به فا ایمنی فتتافها  به بن  پا  اتاایش اجتماای، ان یشیعثب. 

 دافد همرا به  فا ایمنی فتتافها  به بن  پا  اتاایش فوانی، تطابق. 

 دافد همرا به  فا ایمنی فتتافها  به بن  پا  اتاایش ناباوف ،غرب.  

 همرا  به فا ایمنی فتتافها  به بن  پا  اتاایش دول ، املکرد به عثب  نگرش 

 .دافد

 تحقیق نظری چارچوب. 2. 2

پذیر  دنیا  ع ف  فا باه نماایش گذاشا  و بشاری  فا دفعدار       آسیب ،اپی عی کرونا

)جاادفا  و   ن هسات  ظااهر باا یکا یگر ناساازگاف    ها بهبریی از آ  که حرا  جهانی قراف دادب

 ش  ایجاد الملل ویرانیبین اقتصاد دف ،گیرهمه بیماف این  شیوعبا . (64 ، ص.1399یادانی، 

هاا  عختلا    دف سااا   ،و  پیاع ها  نایوشااین  دف اقتصااد  دوعینو  (4: 2020، 2)چوها 

 کلهرنیاا  و تاتح  )اباسای،  شا  ظااهر   جواعا  ترد ، اجتماای، اقوقی، ترهنگی و سیاسی 

شناسا ، اقتصاددانا  و دانشامن ا  الاوم اجتمااای دف سرتاسار جهاا       فوا  (.1399 گلکاف،

                                                           
 وزافت که پذیرت  صوفت هنگاعی اارر، عقاله ویرایش و اصتح عراال آیرین که اس  وقتییوش جا  بسیاف 1.

 توتی ب و  فوز نخستین فا 1401 یرداد 12 فوز، ص  و سال دو از پس اایا، ایرا  پاشکی آعوزش و دفعا  به اش ،

 ش   قطدی ویروس کرونا به فاای  فتتافها  ایمنی علام هستیم.کنکرد؛ با وجود این نیا تا زعا  فیشه ثب  کرونا
2. Chohan  
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ها  ناشی از ویاروس کروناا   برا  ال چالشبر شواه  فا  ها  عبتنیالتا فا  کردن تتش 

 1همکاافا   و اشار   عثاال،  بارا   ؛(170 ، ص.1399 تار، شناسایی کننا  )عاراد  و عحما     

 ااساساات و  و اواطا   اساتعی، عا یری    هاا  دف کناف فاهبردهایی نظیار آعاوز    (2021)

 ساتع   افتقا  و اهظ ترین فاهبردها از عهم ترد  فا اجتماای، فاای  به اش  امای 

و  عهام  فا  یاک فو ازایان  ؛(82 ، ص.1399 عرزبن ، و اسینی) کردن انوا   استم جها  دف

 انجاام  با ویروس، دفعدر  گرتتن قراف از اجتناب بیماف ، این از جلوگیر  برا  همیشگی

 عاننا   پیشاگیرانه  ، فتتافهاا  2هابیماف  از پیشگیر  و کنترل عرکا. اس  پیشگیرانه فتتافها 

 گاذاف  تاصاله  و صاوفت  عاسک استهاد  از ،کنن  عواد ر اهونی از استهاد  ها،س د شستن

، 3کنا  )اشاوان   و همکاافا    عی توصیه ویروس انتشاف یا ابتت یطر کاهش برا  فا اجتماای

 هاا دساتوفالدمل  این به اتراد بن  دف عیاا  پا  ترد  ها تهاوت اال،بااین ؛(2 ، ص.2021

 بریای  کننا  و فتتافها  ایمنای فا فاایا  عای    اتراد از بریی چرا ینکها شود. دفکدی   عی

 توجهی دافد.دفیوف ر  به این اعر دافن ، اهمی  دیگر توجه کمت

انوا  یک ال  سر زد  یا سر ناد  یک فتتاف عشخص از سو  اتراد عختل ، همواف  به

 ،عثاال اناوا  باه  ؛اسا   ها  عتنوای عطرح ش  سؤال عهم عطرح بود  و برا  تبیین آ  نظریه

ها  برجسته و عشهوف، سایته و پردایتا  آیاا  و   هریانوا  یکی از نظبه 4فتتاف عنطقی نظریه

 نظریاه شا ۀ آ   فوز(، ع ای توریح هر نوع فتتاف انسانی اس  که نساخه باه  1975) 5تیشبین

ه فتتااف  براساس ویارایش و افتقابخشای نظریا    فروانی اس . سدی   6ش  فیا فتتاف برناعه

 نویس :ش  ، عیفیا برناعه

                                                           
1. Ashraf  

2 . Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

3. Aschwanden  

4. Theory Of Reasoned Action (TRA) 

5. Ajzen & Fishbein 

6. Theory of Planned Behavior (TPB) 
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 تداعال  و هساتن   اجتمااای  و تارد   عختلا   اواعال  تاأثیر تحا   دائام  طوفبه هاانسا »

 هاا  آگااهی  هاا  نظاام » انااوین  باا  فا ا گانهشش عولّ ها  کت ، عؤله  دو این ها عؤلهه

 و عوانا   و ا فپایش  باه  نگارش » ،«عا اف هیجا  ها نگرش» ،«پیاع ع اف ها نگرش» ،«ترد 

« -مکافا ه دوستا ، بستگا ، وال ین،- وابسته دیگرا  از پیرو : ذهنی هنجاف» ،«غلبه ق فت

 (85 ، ص.1400)سدی   فروانی، « .کن عی ایجاد ،«دیگرا  از پیرو : ذهنی هنجاف» و

، جدباه سایا  فا  زنا گی )انتخااب و امال( فا      یادش   گانه ها  ششعولّ ،بر این اساس

فس  ها و عوان  آ  یا به عنص  ظهوف عیش   براساس پیشرا املِ افاد  دفنهای ،و  سازن عی

نظارا  آعاوزش   ویاو  صاااب  نظارا  باه  ها  صاااب فس ! تتشیا به سرعنال عقصود نمی

اً باه  صارت  ،نسب  داد  فتتااف  ،به اشتی بودن  نشا  دادها  به اش  که دفپی اثربخشی پیام

ظاهر هایی بهپایه داشتنفغم بهترسیم ش   اس ،  1ینی که دف شکل ها  عت اول نظیر تبیع ل

بینی فتتافها چن ا  عوتق باشا . از هماین فهگاذف،    توان  دف تبیین و پیشکاعتً عست ل، نمی

ها  المی، اَلَمِ شکا ِ دانش و کنش فا براتراشتن  )توسالی و طاالبی،   شناسا  نهض جاعده

شانای  شا ن     رقائال باه تقا م هیجاا  با      گاهی( 2001، 1گرینسپنشناسا  )( و فوا 1383

(. همچنین براساس نظر عتص فا نیا از عنظر اکم  املی، شاوق انجاام   1391یاد ، )اعین

اساس ادفاکات اقتنی و گاهی براساس یواطر نهسانی ااصال از اناواع   بریک امل، گاهی 

 هاایی ها، هیجا دف این عوقدی  ،(. دفواق 1396شود )لطیهی، نهسانی انجام عی گاهیالقائات 

 (.1400فروانی،  نظیر شهوت و غضب، عوج ِ اصلی یک امل یواهن  بود )سدی  

 
 در پیشینۀ علوم رفتاری « رفتار» تبیینِ. 1شكل 

 12 ، ص.1400 فروانی، سدی  عأیذ: 

                                                           
1. Greenspan 
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فهاا   به اواعل عؤثر بار فتتا  گهته، انجام یک عطالد  تبیینی فاج به عطالب پیش توجهبا 

ها  عرباوط باه تبیاین فتتااف انجاام      توان  براساس هریک از نظریهایمنی عربوط به کرونا عی

اعا دف عقال  اارر، نظری  یاصی عبنا  انجام عطالده و سای  پرسشناعه قراف نگرت ؛  شود،

هاا   آوفد  داد دسا  و باه  1398دف اساهن    1عطالد  اکتشاتی کیهی به انجام دو توجه بلکه با

و طی عراالی که دف بخش فوش  ش  ا  از سؤاالت تنظیمعجمواه، 1399لیه دف تروفدین او

  2.ش شود، ترآوف  ذکر عی

 تحقیقروش . 3

 کاافبرد   ها    لحاا   از ،ی قاراف دافد ها  کمّکه دف چافچوب پووهش پووهش اارر

ی ساه ویوگا   (4 ، ص.2017) 4شاوک  و پاروین   .اس  ش  انجام  3پیمایشی فوشبا  اس  که

 ااتبااف  عشاخص،  جمدی  یک یاص ها جنبه از یکمّ فا توصی  پیمایشی تحقیق عهم یک

 از عتغیرها سنجشها و آوف  داد جم  برا  پووهش این دف کنن .انوا  عی یافجی و ذهنی

ایرانای   ساال  15بیشتر از  اتراد همه آعاف  جاعده .ش  استهاد  سایتهعحقق 5آنتین پرسشناعه

 و دلیال  اساتهاد  شا    7دفدساترس گیر  و از نمونه 6داشتن  دسترسی عجاز  تضا  به که بود

از اقصای نقااط   با تنوع جنسیتی، تحصیلی، سانی و...   ییهانمونه ، بریوفداف  ازانتخاب این

                                                           
 تروفدین سوم دهه تا 1398 اسهن  دوم دهه) یانگی قرنطینه دوف  دف ایمنی ها دستوفالدمل انگاشتن نادی   اواعل» .1

 «.بحرا  ردی  اجرا  و دفس  تصمیم تا دیرهنگام واکنش از کرونا: بحرا  دف زیس  از عردم تجربه»و « (1399

 استهاد  و سایر عقاالت ش  فیا برناعه فتتاف نظری  بر عبتنی عقاالت ها یاتته با تطبیق از نهایی گیر نتیجه بخش دف اعا .2

 .شد

3. Survey Research 

4. Showkat & Parveen  

 پیاعک و تلگرام واتساپ، گپ، بله، سروش، ایتا، ها فسا انتشاف دف پیام 5.

 آوف  ش   اس .ایرا  جم  دف کرونا اول عوج پایا  با زعا ، هم1399 سال ادیرد 18 تا افدیبهش  18ها دف باز  داد  .6

7 . Convenience Sampling 
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هاا  تکاراف  و   با اذ  پرسشاناعه نظر گرتته ش  که  دف 1نهر 1000اجم نمونه د. بوکشوف 

  2 .فسی نهر 939 به ش نیها  تحلیلنمونهناقص، تد اد 

بود که براساس طیا  لیکارت از بسایاف عاواتقم      سؤال 57ااو  سایته عحققپرسشناعه 

 هاا از عؤلهاه  تا قیق و  آوفد  دسا   باه برا  بن   ش   بود. ( دفجه5( تا بسیاف عخالهم )1)

 اطتاااات، آوف جماا  باااافکااه ازآنجاااااسااتهاد  شاا .  5و تأییاا   4اکتشاااتی 3ااااعلی تحلیاال

 هاا  ساؤال  بنا   عقولاه  باه  تحقیاق  هاا  ساؤال  باه  پاس  برا  ،بود سایتهعحقق شناعهپرس

 تحقیاق  از تررایه  کا ام  باه  هاا سؤال عجمواه هر یک از شود عشخص تا نیاز بود پرسشناعه

 ها عتغیر کرد  دفپی آ ، عشخص و بن  عقوله برا  ااعلی تحلیل از فوازاین اس ؛ عربوط

 6اساکر   آزعاو   براسااس  ابت ا اکتشاتی، ااعلی عنظوف تحلیلبه. ش  استهاد  وابسته و عستقل

 و کنا  عای  پیشانهاد  فا هاا داد  عیاا   از اساتخراج قابال  هاا  ااعل تقریبی تد اد که اق ام ش 

( ااعال  هار  دف عوجاود  ها گویه ااعلی ررایب عجذوفات عجموع) ویو  عقادیر از همچنین

 اصالی  هاا  عؤلهه نیا فوش هاداد  اواعل تحلیل دف. ش  استهاد  اواعل تد اد استخراج برا 

 براسااس نیاا  ناعاه  فوایی پرسش. ش  کاف گرتتهبه 7وافیماکس نوع از عتداع  چریش با همرا 

                                                           
 بسیاف 500 بیشتر از قبول،تایی قابل 300 ساز ، نمونهعقیاس آعاف  ها دف فوش که باوفن  این ( بر1992) لی  و کمر  .1

 .اس  االی 1000 بیشتر از و یوب

و  دفسی ها گرت . لینک پرسشناعه دف گرو  صوفت پرسشناعه آنتین طریق از و عجاز  ا تض دف گیر نمونه 2.

 به که دیگر  و اتراد گا کنن زعا  از تمام عشافک ها قراف گرت  و همها و کانالعسئول و سایر گرو  نویسن   دانشجویی

 تنوع و تد اد اتاایش این پرسشناعه و توزی  گسترد  دفنویسن گا  دف افتباط بودن ، تقارا ش  که  با نحو  هر

 1006ش   ع نظر قراف گرت  و دفنهای  پس از دفیات  پرسشناعه تکمیل 1000کنن . تد اد  کوشش دهن گا پاس 

 دف آع  دس به ترکیب ،. دفواق ش پرسشناعه تحلیل  939تکراف  و ناقص،  ها سؤالپرسشناعه دف بازۀ یک عاهه و اذ  

 عختل  طبقات دف توزی  دهن گا ،پاس  اتاایش ،شود فاای  ش  سدی که نکاتی تنها. نبود عشخص یشپ از عطالده این

 .بود عتنوع فوایات و هاترهنگیرد  دافا 

3 . Factor analysis 

4 . Exploratory  

5 . Confirmatory 
6. Scree 

7.Varimax 
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عنظاوف بارآوفد پایاایی    دلیل ابداد عختل  پرسشاناعه و باه  به. ش تأیی   ی  أیتحلیل ااعلی ت

دهن ۀ یک ونی بر همسانی اجاا  تشکیلها، از همسانی دفونی استهاد  ش . همسانی دفعؤلهه

آزعو  تا چه ان از  با هام افتبااط دافنا .     ها سؤالآزعو  دالل  دافد و بیانگر آ  اس  که 

دف ایان   کاه  شا  هاا برفسای   ش  و سؤال استهاد  1آلها  کرونباخ برا  برفسی این سازگاف ،

هر شش ااعال نشاا     نتایج عحاسب  رریب پایایی 2.ش اذ  پرسشناعه برفسی، هه  سؤال 

ناعه با اساتهاد   شپایایی پرس ،بنابراین ؛ن بود ها از همسانی دفونی بریوفدافؤلههتماعی ع، داد

 عدناو   ان یشای عثبا   :شا  اواعل به شارح زیار تأییا      همهاز رریب آلها  کرونباخ برا  

، (0.73) ناباااوف ، غاارب(0.61) فواناای ، تطااابق(0.71) اجتماااای ان یشاای، عثباا (0.84)

  .(0.71) دول  املکرد به و نگرش (0.61) ایمنی فتتافها  به بن  پا 

 تدیین گیر ان از  ها شایص( عدادله عتغیرها ) هاعؤلهه از یک هر برا  عطالده این دف

 گاافش که ش  استهاد سؤال(  50) عتد د  ها سؤال از هاشایص داد  پوشش برا  و ش 

 گیار  انا از   قابال  و شناساایی  قابال  اینی ها نشانه 3هااس . شایص آع   1 ج ول دف آ 

  (.1396 ،4کاعپنهود و کیو ) هستن  عههوم یک ابداد

 
 ساختار پرسشنامه .1جدول 

 تعداد گویه در پرسشنامه هاشاخص هاؤلفهم

 ان یشی عدنو عثب 

 تأثیر عثب  کرونا بر توجه بیشتر به اامال اباد 

 یان یشتأثیر عثب  کرونا بر عر 

 گذشته یود دفباف تأثیر عثب  کرونا بر تهکر 

12 

 ان یشی اجتماایعثب 
 بهتر ش   فوابط عردم با یک یگر دف اثر کرونا

 تأثیر کرونا بر ق فشناسی نسب  به فوابط یانوادگی
8 

                                                           
1 . Cronbach's alpha 

 از یک هر پایایی کاهش باا ِ ابافتیبه و گرتتن نمی قراف هادسته از یکیچه دف پرسشناعه ها سؤال از بریی . زیرا2

 ش ن .عی هاعؤلهه

3 . Indicator 

4 . Quivy & Campenhoudt 
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 تعداد گویه در پرسشنامه هاشاخص هاؤلفهم

 زیستیتأثیر کرونا دف اشااه ساد 

 دف اتاایش صبر و شکیبایی عردم کرونا تأثیر

 تطابق فوانی

 ها  ع اومبه نافااتیدچاف نش   

 هم نخوفد  آفاعش زن گیر ب

 اعی واف  به شکس  کرونا

8 

 ناباوف غرب

 تأثیر کرونا دف شکسته ش   ابه  غرب

 ابتت  بیشتر کشوفها  پیشرتته به کرونا

 تأثیر کرونا بر الگوناپذیر  از کشوفها  غربی

4 

 فتتافها  به بن  پا 

 ایمنی

 عا ها با گذف زااد  نش   فاای 

 ااتقاد به فاای  فتتافها  ایمنی دف هر شرایط

 ساز باوف به رروفت قرنطینه

 ها دف عر  هموطنا فاای باوف به تأثیر ا م

8 

نگرش عثب  به املکرد 

 دول 

 قو  بود  ع یری ِ عسئله کرونا

 باوف به عوتقی  کادف دفعا  دف کنترل کرونا

 ش  ها  اامالباوف به عنطقی بود  عح ودی 

01 

 

دف دو ساطح آعااف    AMOSو  SPSS اتاافهاا  استهاد  از نارم ها با تحلیل داد  و تجایه

. دف بخش آعاف توصیهی با استهاد  از تراوانی، عیانگین، گرت انجام  استنباطی آعاف توصیهی و

. دف بخاش آعااف اساتنباطی    ش ها تحلیل ، داد 1پیرسو انحرا  استان افد و رریب همبستگی 

 3عسایر  تحلیال از و  پاووهش  الّای  عا ل  عنظوف ااتبافسنجیبه 2سایتاف ت العدادل ع  نیا از

تحلیال   عا ل  طرااای  دلیلبه. استهاد  ش  عتغیرها عیا  یالّ فوابط الگو  ااتبافسنجی برا 

 شا . دف  عشاخص  تحقیق ها ترریه براساس عتغیر دیگر بر عتغیر یک اثر الّی، نوع از 4عسیر

                                                           
1 . Pearson correlation 

2 . Structural Equation Model 

3. Path analysis 

 ع ل یک دف عتغیرها فوابط سنجش برا  که اس  چن عتغیر  فگرسیونی تحلیل بر عبتنی آعاف  فوشی عسیر، تحلیل 4.

 .شودعی استهاد  الّی
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 عتغیرها بین فوابط ش ت و جه  تدیین برا  فگرسیو  استان افد بتا  رریب از ،فوش این

 عسایر،  تحلیال  ه   از .ده عی نشا  فا فوابط عدناداف  نیا T آعاف  عق اف شود.عی استهاد 

 پاووهش اارار، تنهاا    و دف اسا  عای  تحقیاق  عتغیرهاا   فوابط ش ت و جه  داد  نشا 

بین بر عتک و یشثر عستقیم عتغیرها  پبینی اپیش دف فاستا . ش  عشخص عدناداف عسیرها 

 (. 4)ج ول  استهاد  ش  1ها نیا از فگرسیو  چن گانهؤلههتحلیل عسیر ع

 تحقیقهای یافته. 4

جا ول  ایان  طوفکاه دف  افائه ش   اس . هماا   1ها دف ج ول ها  توصیهی نمونهویوگی

دفصا  نموناه    37دا  عرنهر  پووهش،  939به اجم نمونه  توجه نمایش داد  ش   اس ، با

 تأهلدفص  ع 66ن . دف بین اتراد نمونه، ا ود ادفص  فا به یود ایتصاص داد  63زنا  فا و 

سال سان   20کنن گا  کمتر از عشافک از دفص   12دفص  عجرد بودن . ا ود  34و ا ود 

دف دفصا    19، 39تاا   30دفص  دف باازۀ   34سال،  29تا  20ها دف باز  دفص  آ  24داشتن . 

از  بیشاتر دفصا  نیاا    2سال سن قراف داشتن  و  59تا  50دفص  بین  9و  49تا  40بازۀ سنی 

بودنا  و   کنن گا  دافا  تحصایتت کافشناسای  عشافک  از دفص  40ا ود  سال بودن . 60

 دفص  زیردیپلم 8ا ود  و دفص  دیپلم 10افش ، ا ود دفص  کافشناسی 30ا ود  ع افک

دفص  دافا  عقط  دکتر  و بااالتر بودنا .    6عقط  دکتر  و ا ود دفص  دانشجو   6بود. 

داف و دفصا  یاناه   8 ا ود و کنن گا  عحصل و دانشجو بودن عشافک از دفص   22ا ود 

فراو   استا  عشافک  داشتن  که اساتا  یراساا    32کنن گا  از شاغل بودن . عشافک  بقیه

  2ها بود.آ از فص  د 70دفص  و عحل سکون  ا ود  62عحل تول  ا ود 

 

 

                                                           
1. Multiple Regression 

و استا  یوزستا   بودن ها  دوم و سوم استا  عحل تول  دفص  دف فد  3دفص  و استا  یوزستا  با  4استا  تهرا  با . 2

 استا  عحل سکون  قراف داشتن .ها  دوم و سوم دفص  دف فد  2دفص  و استا  تهرا  با  2.5با ا ود 
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 شناختیبه تفكیک اطالعات جمعیت دگانکننمشارکت فراوانی. 2جدول 

 شرح
 شغل تأهل وضعیت جنسیت

 شاغل دارخانه محصل و دانشجو تأهلم مجرد زن مرد

 659 72 208 614 320 588 346 تراوانی

 70 8 22 66 34 63 37 دفص 

 شرح

 استان محل تولد سن

 59-50 49-40 39-30 29-20 20زیر 
از  بیشتر

60 

خراسان 

 رضوی
 هاسایر استان

 236 688 20 83 178 323 224 110 تراوانی

 38 62 2 9 19 34 24 12 دفص 

 استان سكونت تحصیالت 

 شرح
زیر 

 دیپلم
 کارشناسی دیپلم

کارشناسی 

 ارشد

 دانشجوی

 دکتری

دکتری و 

 باالتر

خراسان 

 رضوی
 هاسایر استان

 146 779 57 57 273 368 95 73 تراوانی

 30 70 6 6 30 40 10 8 دفص 

 

  اس . ش  افائه 2دف ج ول  ش  عیانگین، انحرا  استان افد و وافیانس عتغیرها  عطالده

ان یشای عدناو  و    ( باه ااعال عثبا   3.87شود، بیشترین عیاانگین ) طوفکه عشاه   عیهما 

سا .  عربوط اناباوف  به نگرش غرب (0.72)( و وافیانس 0.86بیشترین انحرا  استان افد )

( 0.25س )( و وافیاان 0.50( به تطابق فوانی و کمترین انحرا  عدیاف )3.03کمترین عیانگین )

 .ایتصاص دافد ایمنی فتتافها  به بن  پا نیا به 

 
 امل پرسشنامهوتوصیفی برای ع هایآمار .3جدول 

 هامؤلفه /هاعامل تعداد میانگین انحراف استاندارد واریانس

 ان یشی عدنو عثب  904 3.87 0.70 0.49

 ان یشی اجتماایعثب  908 3.54 0.58 0.34

 تطابق فوانی 908 3.03 0.59 0.34

 ناباوف غرب 913 3.78 0.86 0.72
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 هامؤلفه /هاعامل تعداد میانگین انحراف استاندارد واریانس

 ایمنی فتتافها  به بن  پا  905 3.82 0.50 0.25

 نگرش به املکرد دول  908 3.29 0.65 0.42

 
 بین بر مالکپیشاثر مستقیم متغیرهای  بینیپیش برای گانهج رگرسیون چندنتای .4جدول 

 متغیر مالک
 مقدار

 دارینامع

ضریب 

 استاندارد بتا
 بینمتغیرهای پیش درصد

های مدل

 رگرسیون

ان یشی عثب 

 عدنو 

 ان یشی اجتماایعثب  46 0.67 0.003

 نگرش به املکرد دول  13 0.33 0.00 1

 ناباوف غرب 33 0.56 0.00

 تطابق فوانی 3 0.10 0.003

ان یشی عثب 

 اجتماای

 ان یشی عدنو عثب  47 0.67 0.00

2 

 نگرش به املکرد دول  14 0.32 0.00

 ناباوف غرب 22 0.43 0.00

 تطابق فوانی 5 0.91 0.006

 ایمنی فتتافها  به بن  پا  5 0.08 0.02

 ناباوف غرب

 ان یشی عدنو عثب  33 0.55 0.00

3 
 نگرش به املکرد دول  14 0.34 0.00

 ان یشی اجتماایعثب  21 0.44 0.00

 تطابق فوانی 4 0.13 0.00

نگرش به املکرد 

 دول 

 ان یشی عدنو عثب  12 0.33 0.00

4 

 ان یشی اجتماایعثب  12 0.33 0.00

 ناباوف غرب 3 0.34 0.00

 فوانی تطابق 7 0.24 0.00

 ایمنی فتتافها  به بن  پا  2 -0.07 0.025

 تطابق فوانی

 ان یشی اجتماای عثب  2 0.09 0.006

5 
 نگرش به املکرد دول  7 0.24 0.00

 ناباوف غرب 3 0.13 0.002

 ان یشی عدنو عثب  3 0.10 0.003
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 متغیر مالک
 مقدار

 دارینامع

ضریب 

 استاندارد بتا
 بینمتغیرهای پیش درصد

های مدل

 رگرسیون

 ایمنی فتتافها  به بن  پا  16 -0.39 0.00

 به بن  پا 

 ایمنی تتافها ف

 ان یشی اجتماایعثب  3 0.07 0.037

6 0.00 0.07-  نگرش به املکرد دول  3 

0.00 0.39-  تطابق فوانی 18 

 

عقا اف   باه  توجاه  با معنوی: اندیشیمثبت بر متغیرها مستقیم اثر بینیپیش ؛1مدل شرح 

نگارش باه   ، اجتمااای  یان یشعثب ها  ؤلهها  که برا  هریک از عش  تنظیم 1رریب تدیین

داشتن با ثاب  نگه که عشخص ش  ،دس  آع هب و تطابق فوانیناباوف  غرب، املکرد دول 

 ،و ساکون   هاا  عحال تولا    و اساتا   تأهال  ،تحصیتت ،سن ،جنسی عتغیرها  و کنترل 

 ناباوف غرب، دفص  13نگرش به املکرد دول  ، دفص  46اجتماای  ان یشیعثب ترتیب به

 .نا  نکعای  بینای پایش عدناو  فا   ان یشیعثب دفص  از وافیانس  3  و تطابق فوانی دفص 33

 دف اساتان افد  انحرا  یک اتاایش با که ااکی از آ  اس  آع  دس هب بتا  رریب همچنین

 و تطاابق  نابااوف  دولا ، غارب   املکارد  به نگرش اجتماای، ان یشیها  عثب ؤلههع نمر 

 بیشتر ،استان افد انحرا  0.10و 0.56، 0.33، 0.67 ترتیبدنو  بهع ان یشیعثب  نمر  فوانی،

 .ش  یواه 

عقا اف  به با توجه  اجتماعی: اندیشیمثبت بر متغیرها مستقیم اثر بینیپیش ؛2مدل شرح 

نگارش باه   ، عدناو   ان یشای عثب ها  ؤلهها  که برا  هر یک از عتنظیم ش  رریب تدیین 

 ،دسا  آعا   هبا  ایمنای  فتتافهاا   باه  بن  پا تطابق فوانی و  ،ناباوف غرب، املکرد دول 

عدناو    ان یشای عثبا   ،تأهلتحصیتت و  ،سن سه عتغیرداشتن با ثاب  نگه که عشخص ش 

 5تطاابق فوانای   ، دفصا   22 نابااوف  غارب ، دفص  14نگرش به املکرد دول  ، دفص  47

فا ان یشای اجتمااای   با  عثدفصا  از وافیاانس    5 ایمنای  فتتافهاا   باه  بنا   پا  دفص  و

                                                           
1 . R2 
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انحارا    باا اتااایش یاک    ،ده    نشا  عیشااصلهمچنین رریب بتا   . نکنعی بینیپیش

 ،نابااوف  غارب  ،دولا   املکرد به نگرش ،عدنو  ان یشیعثب ها  ؤلههاستان افد دف نمر  ع

، 0.67ترتیاب  اجتمااای باه   ان یشای عثبا  ، نمر  ایمنی فتتافها  به بن  پا تطابق فوانی و 

 .ش  یواه  بیشترانحرا  استان افد  0.05و  0.91، 0.43، 0.32

 راریب عقا اف  باه  با توجاه   ناباوی:غرب بر متغیرها مستقیم اثر بینیپیش ؛3مدل شرح 

 نگارش باه املکارد   ، عدناو   ان یشای عثب ها  ؤلهها  که برا  هریک از عش  تنظیمتدیین 

 چهااف باا کنتارل    که عشخص ش  ،دس  آع هب یاجتماای و تطابق فوانان یشی عثب ، دول 

نگارش باه املکارد    ، دفصا   33عدنو   ان یشیعثب  ،تأهلو  دفآع  ،تحصیتت ،سنعتغیر 

دفصا  از وافیاانس    4تطاابق فوانای   و دفصا    21 یاجتمااان یشی ، عثب دفص  14دول  

 با هک ااکی از آ  اس  آع   دس هب بتا  رریب همچنین .ن نکعی بینیپیشفا  ناباوف غرب

 داملکار  باه  نگارش  ،عدناو   ان یشیعثب  ها ؤلههع نمر  دف استان افد انحرا  یک اتاایش

 0.44 ،0.34، 0.55ترتیب به ناباوف غرب نمر  ،فوانی اجتماای و تطابق ان یشیعثب  ،دول 

  .ش  یواه  بیشتر استان افد انحرا  0.13و 

با توجاه   :دولت عملكرد بهمثبت  بر نگرش متغیرها مستقیم اثر بینیپیش ؛4مدل شرح 

، عدناو   ان یشای عثبا  هاا   ؤلهاه ا  که برا  هریاک از ع ش  تنظیمرریب تدیین عق اف به 

دسا   هبا  ایمنای  فتتافها  به بن  پا و  تطابق فوانی ،اجتماایان یشی عثب ، ناباوف غرب

، دفصا   12عدناو    ان یشای  عثبا  ،سان عتغیار  تکداشتن با ثاب  نگه که عشخص ش  ،آع 

 بن  پا و دفص   7تطابق فوانی ، دفص  13 ناباوف غربدفص ،  12ان یشی اجتماای عثب 

 .نا  نکعای  بینای پایش دفص  از وافیانس نگرش باه املکارد دولا  فا     2 ایمنی فتتافها  به

 مار  ن دف استان افد انحرا  یک اتاایش با که ده عی نشا  ش  ااصل بتا  رریب همچنین

 نمار   ،فوانای  و تطاابق  اجتماای ان یشیعثب  ناباوف ،غرب ،عدنو  ان یشیعثب  ها ؤلههع

 یواه  بیشتر استان افد انحرا  0.24و  0.33، 0.34، 0.33 ترتیببه دول  املکرد به نگرش
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 نمار   ،ایمنای  فتتافهاا   باه  بنا   پا  ؤلههع نمر  دف استان افد انحرا  یک اتاایش باو  ش 

 کمتر یواه  ش .  استان افد انحرا  0.07 دول  املکرد هب نگرش

راریب  عقا اف  باه  با توجه  :بر تطابق روانی متغیرها مستقیم اثر بینیپیش ؛5مدل شرح 

 ،نابااوف  غارب ، عدناو   ان یشای عثبا  هاا   ؤلهاه ا  که بارا  هریاک از ع  ش  تنظیمتدیین 

 ،دس  آع هب ایمنی فتتافها  به   بنپا نگرش به املکرد دول  و ، اجتماایان یشی عثب 

ه دفص ، نگرش ب 2ان یشی اجتماای عثب  ،سن و جنسی دو عتغیر کنترل با  که،عشخص ش 

 به بن  پا و دفص   3ان یشی عدنو  عثب ، دفص  3ناباوف  غرب ،دفص  7املکرد دول  

 براری  همچناین  .نا  نکعای  بینیپیشدفص  از وافیانس تطابق فوانی فا  16 ایمنی فتتافها 

 هاا  هؤلها ع نمر  دف استان افد انحرا  یک اتاایش با ااکی از آ  اس  که آع  دس هب بتا 

  نمار  و دول  املکرد به نگرش ،اجتماای ان یشیعثب  ،ناباوف غرب ،عدنو  ان یشیعثب 

 او با   شا  یواها   بیشتر استان افد انحرا  0.24و  0.09، 0.13، 0.10 ترتیببه ،فوانی تطابق

 فوانی ابقتط نمر  ،ایمنی فتتافها  به بن  پا  ؤلههع نمر  دف استان افد انحرا  یک اتاایش

 .ش  یواه  کمتر استان افد انحرا  0.39

باه  جه با تو :ایمنی رفتارهای به بندیپایبر  متغیرها مستقیم اثر بینیپیش ؛6مدل شرح 

رش نگ، اجتماای ان یشیعثب ها  ههؤلا  که برا  هریک از عش  تنظیمرریب تدیین عق اف 

سه ل داشتن و کنتربا ثاب  نگه که عشخص ش  ،دس  آع هبه املکرد دول  و تطابق فوانی ب

نگرش به املکرد دولا    ،دفص  3 اجتماای ان یشیعثب  ،جنسی  و تحصیتت، سنعتغیر 

 همچناین  .نا  نکعای  بینیپیشدفص  از وافیانس تطابق فوانی فا  18تطابق فوانی و دفص   3

 نمار   دف اساتان افد  انحارا   یاک  اتااایش  باا  کاه  دها  عای  نشاا   ش  ااصل بتا  رریب

 شاتر بی اساتان افد  انحارا   0.07 ایمنای  فتتافهاا   به بن  پا  نمر  ،اجتماای ان یشیعثب 

ل  و دو املکرد به نگرش ها ؤلههع نمر  دف استان افد انحرا  یک اتاایش و باش   یواه 

 انحارا   0.39 و  0.07 ترتیبکرونا به دفباف  ایمنی فتتافها  به بن  پا  نمر  ،نیفوا تطابق

 .ش  یواه  کمتر استان افد
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 مدل تأییدی معادالت ساختاری .2 شكل

 

ایان عا ل    اساتهاد  شا .   ع ل عدادالت سایتاف پووهش از  الّی ع ل ااتبافسنجی برا 

از سو  زناا    فتتافها  ایمنی، (1)شکل  ع ل اینطبق  .ده عتغیرها فا نشا  عی عیا  فوابط

زناا  و عتاأهت ، بیشاتر از عاردا  و عجاردا  از فوایا         شاود. بیشتر از عردا  فاایا  عای  

ان یشای  ناباوف  و عثب سن، عیاا  تطابق فوانی، غرب اتاایشبا  گرایی بریوفدافن .عدنوی 

باا اتااایش    شاود. تار عای  یاب  و نگرش باه املکارد دولا  نیاا عثبا      اجتماای اتاایش عی

اساتا   نقش  یاب  وکاهش عی ایمنی فتتافها  به بن  پا ان یشی عدنو  و تحصیتت، عثب 
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اثر تطابق فوانی بر نگرش باه املکارد    .اس عدنو  عثب   ان یشیعحل تول  دف عیاا  عثب 

نگرش به  اثر عدکوس دافد. بین به فتتافها  ایمنی بن  پا دفعقابل بر  ودول  عثب  اس  

ان یشای  عثبا  همچناین  . اس ان یشی عدنو ، فابطه عثب  و عدناداف املکرد دول  و عثب 

 اجتمااای بار دو ااعال    ان یشای عثب  و اجتماای عؤثر و عثب  اس  ان یشیعدنو  بر عثب 

باه  نگارش  دفنهایا ،  . اسا   و عدنااداف نابااوف  عاؤثر   و غرب ایمنی فتتافها  به بن  پا 

  دافد. عثب  عدنو  تأثیر  ان یشیناباوف  بر عثب غربو ناباوف  بر غرب املکرد دول ،

 

 
 تحلیل مسیر . مدل3 شكل
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  کاه دف  انجام گرت عسیر عتغیرها نیا تحلیل عیا  الّی فوابط الگو  عنظوف ااتبافسنجیبه

 رعدناادافت  یاا  تار عهام  عسایر  ک ام که کن عى بیا  عسیر تحلیلش   اس . نشا  داد   2 شکل

و  (B=.11جنسای  )  ،دها  نشاا  عای  یادشا    برفسای رارایب عسایر دف نماوداف      .اس 

عتغیر  هستن  واثرگذاف  نیایم فتتافها  به بن  پا طوف عستقیم بر ( بهB=-.02تحصیتت )

ان یشای اجتمااای   ب ، از طریق دو ااعل تطابق فوانی و عثطوف غیرعستقیم( بهB=.01سن )

 باه  بنا    پاا اثرگذاف اس . تأهل و استا  تول  نیا بر عیاا   ایمنی فتتافها  به بن  پا بر 

  تأثیر  ن افن . ایمنی فتتافها 

  گیرینتیجه. 5

تارد  و  با شیوع ویروس کرونا دف سراسار جهاا  و ایارا ، لااوم تغییار فتتافهاا  باین       

 ه   پووهش اارار، رروفت یات .  ایمنی فتتافها  ها واجتماای و فاای  دستوفالدمل

 بن  پا و چگونگی عیاا   19-کوی ها  فتتاف  ایرانیا  دف عواجهه اولیه با واکاو  واکنش

و ها  عختل  دف عقابل این پ ی   ها از عواجههتحلیل یاتته و تجایه بود. ایمنی فتتافها  به

بیاانگر  نتاایج پاووهش اارار    د. اکای  دافکرونایی بر فاای  به اش   تأثیر اواعل عتد د

کاه  ا گوناه باه  ؛اسا   ایمنی فتتافها  به بن  پا داف بین جنسی  و عیاا  افابط  عدنوجود 

عحما   و  این نتیجه باا پاووهش    کنن .فا فاای  عی کرونایی زنا  بیشتر از عردا  به اش 

 اتااایش  فا ایمنای  فتتافهاا   باود  ااتماال  ز  دفیاتتنا ، که  س فاستاهم (2020همکافا  )

و فاایا  کمتار    کاعال  دنا انی بی ( نیا شیوع1395اعیا  و همکافا  )پووهش اده . دف عی

ایان،   بار  اتو  .دی   ش  بیشتر عذکر جنس دف و داش  داف اعدن فابطه جنسی  به اش  با

کاه زناا  بیشاتر از    ا گوناه به بود؛نیا ان یشی عدنو  جنسی  بر عثب دهن ۀ تأثیر نشا  نتایج

 و همکاافا   1شانایتی هاکا   طباق عطالداه جمدیا     .تن داشا گرایای  عردا  فوای  عدنویا  

 جواعا ،  هماه  دف زناا   کاه  انا  کارد   اسات الل  اجتماای الوم دانشمن ا  از (، بریی2016)

                                                           
1. Hackett  
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 (1392) افعکای  آزاد و عا یر   پووهش طبق .هستن  عردا  از دافتردین عذاهب و هاترهنگ

نتایج پووهش اارر بیانگر  .اس   زنا نه  به دین اف  دف جنسیتی ها تهاوت ایرانیا  دف نیا

صوفت که عتأهت  بیش از عجاردا  از ایان    به این اس ؛عدنو   ان یشیعثب  تأهل بر تأثیر

 عنطبق اس  که نیا (1392پووهش طبیبی و همکافا  ) این نتیجه با نتایج ن .ففوایه بریوفدا

 .ن کردتأیی   تأهل بافا  عدنو  فابطه عثب  و عدناداف ستع 

ن، قا فت  سکه با اتاایش ا گونهها از اثر عتغیر سن بر تطابق فوانی اکای  دافد؛ بهتهیات

 نیاا فاایم  و یوفاکیا  یادانی،یاتته پووهش توان  با این یاتته عیشود. تطابق فوانی بیشتر عی

 یاود   ساازعا  به سال، 40 از بیشتر سن با کافکنانی ،دافن باش  که اذاا  عیهمسو ( 1396)

 . دافنا  کااف  عحایط   دف انحراتای  فتتافهاا   باروز  باه  کمتار   تمایل و هستن  بن پا  ربیشت

ف بااز   ، ااتمال اتاایش ایتتالت فوانی بانوا  دده نیا نشا  عی( 1387سپهرعنش )پووهش 

شاود.  یاین ااتمال کمتر دی   عا  بیشترو  کمترسالگی بیشتر اس  و دف سنین  37 تا 26سنی 

سن،  اایشاتشکلی که با  به اس ؛نیا ناباوف  سن بر غربداف و عثب  اعدناثر  نتایج ااکی از

( دف پووهشای  1396باغ )ترهمن  و داعندف تأیی  این یاتته،  یاب .اتاایش عینیا ناباوف  غرب

ی شناساای  علای  تدلاق  باا  افزشای  ترجیحاات  و بین سنفا  عدناداف  و عشابه، فابطه عستقیم

ن، ایان  سا  اتاایشکه همگام با ا گونهبه ؛تأثیر دافدنیا ی اجتماای ان یشسن بر عثب  .کردن 

اکی اا ( 1395پووهش اتشانی و جدهار  )  نتایجدف این فاستا،  یاب .ان یشی اتاایش عیعثب 

ن بار  سا عتغیار  . دافد وجاود  عدنااداف   و عثب  فابطه آین   به اعی  و سن بین از آ  اس  که

  سن، این نگارش عثبا  اتاایش به این صوفت که با  ؛ عؤثر اس نیا نگرش به امکرد دول 

 عیااا   ،یابا  عای  اتااایش  سن اتراد ( نیا هرچه1399بق پووهش غیاثون  )اطع شود.بیشتر عی

  یاب .عی اتاایش نیا و املکرد دول  نظام ستع  سیاسی، نظام به هاآ  ااتماد

اکایا   عدناو    ان یشای   عثب عیاا بر استا  عحل تول ها از تأثیر تحلیل و نتایج تجایه

تاأثیر   نا افد. تاأثیر  ان یشای عدناو    س  که استا  عحل زن گی بر عثب ا االی این دف؛ دافد

کاه باا اتااایش    ا گوناه باه  ؛   اسا  تأییا  شا   ان یشی عدناو   تحصیتت بر عثب عدکوس 
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 ا همکااف  و دساتا  هاا  پاووهش  طبق یاتتاه  یاب .ان یشی عدنو  کاهش عیتحصیتت، عثب 

 دف عقایسه با ایرانی، جاعده دف نیا تأکی  اتراد با تحصیتت پایین بر بُد  عدنو  یِرَد (1399)

تاأثیر   نیاا  ایمنای  فتتافهاا   باه  بنا   پا تحصیتت بر  اتراد با تحصیتت باال، بیشتر اس .

کااهش   ایمنای  فتتافهاا   باه  بن  پا تحصیتت، سطح که با باالفتتن طوف به ؛دافد وافونه

 ( دف تضااد اسا  کاه ساطح    2020ایان نتیجاه باا پاووهش عحما   و همکاافا  )       یاب .عی

 هاا  پاووهش اعاا همراساتا باا     ،ده عی اتاایش فا ایمنی فتتافها  ااتمال باالتر، تحصیتت

دها  فاایا    ( اس  که نشا  عی1395( و آلبوغبیش و همکافا  )1395کواکبی و همکافا  )

 پرستافا  گاافش ش   اس . به اش  دس  دف پاشکا  کمتر از

کاه باا   نحاو  باه  ؛تطابق فوانی بر نگرش عثب  به دولا  تاأثیر دافد  ها، ااعل لطبق تحلی

 و ایا ف   پاووهش  ایان یاتتاه باا    شاود. تر عای تطابق فوانی اتراد، این نگرش قو  اتاایش

 شاهر ،  عطلاوب  اکمروایای  اصاول  اجارا   ،نا  که نشا  داد همسوس ( 1400) همکافا 

شود. طباق پاووهش   عی 19-کوی  برابر دف شهرون ا  اجتماای آوف تاب تقابخشیاف عوجب

 پریشاانی  باا  19-کویا   دفعاوفد  دولا   باه  اموعی ااتماد نیا (2020) همکافا  و 1اوالگوک

 فتتافهاا   به بن  پا تطابق فوانی بر ها از اثر عدکوس اعا یاتته .فددا عنهی همبستگی فوانی

که تطابق فوانی بیشتر  دافن ، به اش  کرونایی فا کمتار   کسانی یدنی ؛اکای  دافن  ایمنی

نگارش باه املکارد دولا  و     کنن ۀ فابطا  عثبا    نتایج پووهش اارر بیا  کنن .فاای  عی

ان یشای  ترنا ، عثبا   باین که به املکرد دول  یاوش  یدنی آنانی ؛اس  ان یشی عدنو عثب 

بار فابطاه عساتقیم    ( عبنی1386شایگا  ) و اهیاین نتیجه با پووهش پنعدنو  بیشتر  دافن . 

عطاابق باا نتاایج،     فاستاسا . )فابط  عردم و دول ( هم سیاسی ااتماد اتراد و دین اف  عیاا 

 ان یشای کاه عثبا    یدنای کساانی   ؛اجتماای تاأثیر دافد  ان یشیان یشی عدنو  بر عثب عثب 

هاا  پاووهش بهپاوف و    افن . یاتتهنیا د بیشتر اجتماای  ان یشیدافن ، عثب  بیشتر عدنو  

تأییا    هاا آ  ان یشای عثب  برفا  دانشجویا  عدنو  زن گی تأثیرگذاف  نیا (1396همکافا  )

                                                           
1. Olagoke 
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 دینا اف   عدنااداف  و عثبا   فابطاه  (1395پووهش اتشاانی و جدهار  )  همچنین  .اس  کرد 

  فا نشا  داد  اس . هاآ  دف آین   به اعی  و دانشجویا 

؛ دافد اکایا   ایمنای  فتتافها  به بن  پا اجتماای بر  ان یشیعثب  عثب از اثر ها یاتته

 کاف یود فا دف دستوف کرونایی اتراد دافا  باوف اجتماای عثب ، بیشتر فاای  به اش  یدنی

که ا گونههناباوف  تأثیر دافد؛ بنگرش به املکرد دول  بر غرباتاو  بر این،  ن .دهقراف عی

 همچناین نتاایج   تر اس .ناباوف  نیا قو تر باش ، غربرد دول  قو هرچه نگرش به املک

که اتراد ا گونهبه ؛دافدعثب  عدنو  تأثیر  ان یشیناباوف  بر عثب غربااکی از آ  اس  که 

ر اجتمااای با   ان یشای عثبا   نیاا  دف پایاا   عدنو  بیشتر  دافنا .  ان یشیناباوف، عثب غرب

نابااوف   غارب از انا ،  که باوف اجتماای باالتر  داشاته کسانی ؛ یدنیناباوف  عؤثر اس غرب

   ان . بریوفداف بودتر  نیا قو 

 ایمنی دف برابر کروناا  فتتافها  به بن  پا عطالد  اارر به قص  کاوی   اواعل عؤثر بر 

. نتاایج ایان پاووهش باا بسایاف  از      گرتا  صوفت  اتاایش این فتتاف دف جاعدهو با اعی  به 

نظیر تأثیر عستقیم یا غیرعساتقیم جنسای ، تأهال، سان و نگاا       دف عوافد   یادش   اتعطالد

ان یشی عدناو (  لحا  سطح عدنوی  )عثب عثب  به املکرد دول  و نوای اعی  به آین  ، به

هاا   ویو  دف یک عوفد، یاتتاه اعا به ،همخوا  بود  یشی اجتماای(انو فوابط اجتماای )عثب 

کروناا   دف برابار ز انتظاف بود: اتراد دافا  تطابق فوانای یدنای اتاراد  کاه     آع   دوف ادس به

هاا   شاا  فا پار نکارد  و تدالیا     ان ، کرونا تماام تضاا  ذهنای   نوای عنطقی فتتاف کرد به

هایشاا  بیشاتر   ها و دغ غهاتراد  که نگرانی دف عقایسه باشا  کمتر عختل ش   اس ، فوزانه

 بن  پا  به فتتافها  ایمنیان ، کمتر ها  عرری دچاف ش  رسبود  اس  و اتی گاهی به ت

هاا   دف آعاوز   ،فسا  نظار عای  انا . باه  انگاف  داشتهو شای  بتوا  گه  نوای ااد  ان بود 

اتراد نبایا  تارس و اراطراب باه      یدنیترعا باش ؛ شود نوای عنطق اکمبه اشتی تتش عی

اعا دفامال یکای از اواعال     ،ها فا فاای  کنن ملاال بای  دستوفالدیود فا  دهن  و دفاین

عرری اسا . اگار اتاراد باا ابدااد تاجداه        گاهیها  دغ غه و ترس ها، همینام ۀ فاای 
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 نکارد   ها  فاایا  زیا دفباۀ  هیجانی عواجه نشون ، تنها با دانش و آگاهی-لحا  ااطهیبه

براساس یی اامال نخواهن  کرد. به اش  کرونا دفباف ، اهمی  املی الزم فا فتتافها  ایمنی

ااعال پ یا  آعا   شانای ، تهکار، ایاتق،        3ها، هیجا 2DIRعب ع نظریه  ،1گرینسپندی گا  

ها   بارا  فتتااف،     کارد  ها با تراهم هیجا  شون .یودآگاهی و یتقی  دف نظر گرتته عی

شاون   د عای و باا  عدناداف  تجربیات تر کنن ها  عختل  افگانیسم فا هماهنگ عیقسم 

 برفساای ( بااا1400فرااوانی ) ساادی   ،فاسااتا همااین دف(. 115 ، ص.1391یاااد ، اعااین)

 تق م برعبنی سویهیک یطی فابطه هیجا ، و شنای  افتباط دفباف  نظرا صااب ها دی گا 

آعیخاتن و دفگیار کارد     طوف یتصه، شاای  دفهام  به. کشان  چالش به فا هیجا  بر شنای 

هاا  تارد  آاااد عاردم،     باه تهااوت   توجه اگر تاا   با هرچن - 5ااطهی و 4ایط  شنایتی

دف  فتتافهاا  ایمنای  ها  تدمایمِ فاایا    یکی از فا  -باا  بریی عشکتت فوانی نیا شود

 کنتارل ) آساا   هاا  ایمنای،  ااتیااط  انجام که کنن  تکر اتراد اگر این، بر اتو جاعده اس . 

 اجتمااای  تشااف ) دهنا  عی انجام فا آ  دیگرا  و اس ( عثب  نگرش) عؤثر و( باال ش  دفک

 و اشوان  ) براکس و باشن  داشته فتتافها  ایمنی دفباف  بیشتر  فاای  اس  عمکن ،(باال

ها  عطالد  اارر، تحصیتت باالتر نکت  دیگر آنکه براساس یاتته (.2 ، ص.2021 همکافا ،

کروناا داشاته   عقابله با  ها دستوفالدملفاای  بریت  انتظاف، نتوانسته اس  تأثیر عثبتی بر 

بساا اتاراد دافا    چاه  باش  و اتی تاا   اسابابِ کااهش ایان اثار فا تاراهم آوفد  اسا .      

نوای باه یاود   ان  و بهتحصیتت فسمی کمتر، ااتماد بیشتر  به عراج  فسمی کشوف داشته

 ئولی  شانه یالی کنن . ان  با تهکر انتقاد  و یوداجتهاد  از زیر باف عساجاز  ن اد 

 

                                                           
1. Greenspan 

2. Developmental, Individual-differences, & Relationship-based   

3. Emotions 

4. Cognitive 

5. Affective 
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 و قدردانی تشكر

 هنگاعی صوفت ،  اس  که آیرین عراال اصتح و ویرایش عقاله اارررسن ی عای . 1

 صا   و ساال  دو از پاس  اایاا،  ایرا  پاشکی آعوزش و دفعا  به اش ، وزافتکه  پذیرت 

 عسائوال   همهفو از ازاین کرد؛ ثب  کرونا توتی ب و  فوز نخستین فا 1401 یرداد 12 فوز،

 باف  که هریک به نوب  یود به این عوتقی  ایرا  شری  عردم و دفعا  کادف ااضا  کشوف،

 شود.، ق فدانی عیکردن کمک 

 زعاا  کاه   کننا گا  دف پاووهش  عشاافک   هماه  از داننا  عای  الزم بر یود نویسن گا . 2

 دادنا ،  پاس  هاسؤال به اوصله و دق  با و کردن ا صر  تکمیل پرسشناعه ف یود افزشمن 

 دف پرسشاناعه لیناک   گذاف اشتراک با که اتراد  تمام ازنیا یود فا  ویو سپاس کنن .  تشکر

 دافن .، ابراز عیکردن دف پیشبرد پووهش ایها  نقش  ،عجاز  تضا 

 کتابنامه

تصلناعه . آ  کاهش آعوزشی ها شیو  و کرونا بحرا  شنایتیفوا  ابداد(. 1399. )  اام فاد، .1

  .25-50(، 56)16 ،تربیتی انشناسیفو

 دانشگا  نشجویا دا بین دف آین   به اعی  و دین اف  (. فابطه1395). س. ع.، و جدهر ، ز اتشانی، .2

 . 191-210(،  19)6 ،استعی دانشگا  دف ترهنگ. یاد

 ا دانشجوی بین دف آین   به اعی  و اجتماای سرعایه (. فابطه1395). س. ع.، و جدهر ، ز اتشانی، .3

 .92-115(، 73)25 ،اجتماای الوم تصلناعهیاد.  دانشگا 

 وسطت دس  به اش  فاای  عیاا  (. برفسی1395 . ) م.، نیسی، ع.، و بروایه، آلبوغبیش، .4

   جن پاشکی المی عجله. 1392 سال دف اهواز گلستا  بیمافستا  ICU  ها بخش کافکنا 
 .355-362(، 102)15 ،شاپوف

 ،تلسهی ها پووهش. تلسهی ها پرسش و هاچالش یاستگا  کرونا؛ ا بحر(. 1399. )م اعی ، .5

14(31،) 107-77. 
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. افتباط بر عبتنی ترد  ها تهاوت -تحولی ع لی: انسا  یکپافچه فش (. 1391. )س. ا یاد ،اعین .6

 .109-126 (،1)2 ،تربی وتدلیم عبانی ناعهپووهش

 ان یشیعثب  بر عدنو  هوش (. تأثیر1396شهرود ، ح. )ع.، و عحم   بهپوف، ا.، شیراز ، .7

 ،حولت ع یری  ناعهپووهشعشه (.  تردوسی دانشگا  دانشجویا : عطالده عوفد) دانشجویا 

9(17 ،)95-75. 

، الوم اجتماای تصلناعهسیاسی.  ااتماد بر دین اف  عیاا  (. اثر1386و شایگا ،  . ) م.، پناهی، .8

14(37،) 108-73. 

 ها ترص  و هاچالش تطبیقی عطالده(. 1399. )م عهر،و عحم   ج.، ااجی، س.، زاد ،تقی .9

 .47-57 (،27)8 ،فزم دف پاشک و پرستاف. جها  و ایرا  دف کرونا پان عی دوفا  دف االی آعوزش
. نوجوانا  ایتقی ها افزش و اجتماای ها کنش بین تداف (. 1383. )ا طالبی، غ.، و توسلی، .10

 .1-30(، 50)14 الاهرا، انسانی الوم

 با عقابله برا  کت  اجتماای سرعایه ها عؤلهه شناسایی(. 1399. )ح و یادانی،  .، جادفا ، .11

 .63-94 (،34)15 ،ایرا  ع یری  الوم. کرونا ویروس پیاع ها 

 جتماای،ا تأثیرات افزیابی. هاتحلیل و هاچالش: دین اف  و کرونا(. 1399. )م قمی، سازچی  .12
 .151-162 (،2)1، (19 کوی -کرونا ویروس شیوع  پیاع ها ناعهویو )

 بیمافا  دف کاعل دن انیبی (. شیوع1395م.، و عؤعنیا ، س. ) آ.، ااسانی، م.، ااسانی، ااعیا ، .13

. 1393 الس قم، شهر عنتخب دن انپاشکی ها کلینیک به کنن  عراجده سال 35 باال  و 35 سنین

 .44-50 (،56)10 ،قم پاشکی الوم دانشگا  عجله

 ها عوز آ بر عبتنی ستع  افتقا  و اهظ (. فاهبردها 1399و عرزبن ، ف. ) اسینی، س. ح.،  14

 .79-89 (،2)8 ،ستع  و دینکرونا.  پان عی دف استعی

 اکمروایی تاثرا (. تبیین1400). م هشی،و نصرتی م.، زاد ،اسندلی ز.، زاد ،فسول م.، ای ف ، .15

 شهر: عوفد  هعطالد) 19-کوی  اپی عی برابر دف شهرون ا  اجتماای آوف تاب بر شهر  عطلوب

 .17-33 (،4)4 ،پای اف شهر(. تبریا

 نقش: رانیای جاعده دف یرد تهم(. 1399. )ج آباد ،و تتح ش.، پاک اعن، ا.، شکر ، م؛ دستا، .16

 .13-32(، 23)6 ،عثب  فوانشناسی ناعهپووهش. تحصیتت و سن جنسی ، قوعی ،
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 با عقابله ها بکس نقش: سالمن ا  دف کرونا ارطراب(. 1400. )ز بافگی،ش م.، و د فایمیا ، .17

 .125-135 (،2)7 ،پیر  فوانشناسی. ترانگرانی و استرس

 زنا  عجله. کاشا  شهر جوا  زنا  دف آ  با عرتبط اواعل و فوا  ستع (. 1387. )ز سپهرعنش، .18
 .31-41(، 1)12 ،ایرا  نازائی و عاعائی

 گاشتنان نادی   اواعل(. 1400. )  شاقی،و سدادت  .، غتعی، م.، فروانی،سدی    .19

 روفدینت سوم دهه تا 1398 اسهن  دوم دهه) یانگی قرنطینه دوف  دف ایمنی ها دستوفالدمل

(. 529-556 )صص. عؤعنانه زن گی و کرونا المللیبین عجمواه عقاالت همایشدف (. 1399

 تهرا .  تهرا : دانشگا 

 ربی ت عیا  چالش: جنسی اعر پیچی گی و تربی  دف گراییتقلیل(. 1400. )م ی،فروانسدی   .20
 .ودانشگا اوز  پووهشگا  قم:. جنسی اعر دف ا اکثر  و ا اقلی

 اکنشو از کرونا: بحرا  دف زیس  از عردم تجربه(. 1400. )  و غتعی، م؛ فروانی،سدی   .21

 المللیبین عجمواه عقاالت همایشدف . بحرا  ردی  اجرا  و دفس  تصمیم تا دیرهنگام

 دانشگا  (. تهرا :233-227)صص.  کرونا بیماف  عحوفی  با تراگیر بتیا  و الهیات ایتق،

 تهرا . بهشتی

 انجیعی نقش(. 1400. )پ و به وس ، م.، سیاهویی، ااعر  ک.، الیااد ،ااجی  .، سلیمی، .22

. نوادگییا و زناشویی یشون  و فراتتدا با اینترن  به ااتیاد بین فابطه دف کرونا استرس

 .100-83 (،45)12، دفعانیفوا  و عشاوف  ترهنگ

 و ایرا  دول  املکرد تطبیقی برفسی(. 1399. )ع آباد ،دول  م.، و باقر  آباد ،سی  شهیدی .23

 و اقوق نشک  دا عجله پووهی،دول . هاآ  فو  پیش آین   و کرونا با عقابله دف سنگاپوف

 .141-175 (،22)6 ،سیاسیالوم

 بر آ  رتأثی و کرونا جهانی (. اپی عی1399جو، ت. )و ا ال  ح.، ابراهیمیا ، ژ.، شکوف ، .24

 .79-100(، 52)14 استعی، انقتب فهیات ایرا .  دف علی ااکمی 

 بازتدری  بر بحرا  این تأثیر و 19 کوی  پان عی با هادول  عواجهه نحو (. 1398. )ح زاد ،شی  .25

 .31-60 (،21)9 ،نرم ق فت عطالدات. دول  ها عسئولی  و افاتایتی ایطه
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 فتتافها  کنن  پیشگویی اواعل برفسی(. 1399. )م و عسدود ،  .، یانجانی، ف.، صادقی، .26

-کوی  ناعهویو ) ایرا  افک ستع  عاهناعه دو. بانک کافعن ا  دف 19-کوی  برابر دف عحاتظتی

19)، 17(1 ،)11-1. 

 ف. پوف،ییو صها ز.، س.، اب  ، ای ف ، س. ک.، اربشاهی،سلطا   .، طهرا ، اامر م.، طبیبی، و27

 پاشکی الوم دانشگا  پاشکی دانشجویا  تحصیلی پیشرت  و عدنو  ستع  افتباط(. 1392)

 .72-78 (،2)7 ،قم پاشکی الوم دانشگا  عجله. قم

 تا بشر  قوقا عتاظات از ا؛کرون پان عی(. 1399. )م گلکاف، و کلهرنیا م.، تتح، م.، اباسی، .28

 .7-22 (،55)14 ،پاشکی اقوق. شهرون   الااعات

 بر عروف ) کرونا بحرا  دف تلسهی الهیاتی تهکر ییاش(. 1399. )ا قمی،و قربانی ا.، الیپوف، .29

 .210-181 (،96)25 ،قبسات(. گراییعدنوی  و ان یشیعر  زن گی، عدناداف 

 مبستگیه و ارطراب براساس فوا  ستع  بینیپیش(. 1399) .م نیا،و صهاف  س.، ترد،الیااد  .30

 .129-141 (،36)9 ،اجتماای شناسیفوا  ها پووهش. کرونا بیماف  از ناشی اجتماای

  ستع و به اش  عخل ارطراف  وردی  ع یری  تطبیقی عطالده(. 1399. )س. م غماعی، .31

 .201-166 (،2)11 ،اقوق تدالی(. 19-کوی ) کرونا بیماف  عوفد  عطالده اموعی؛

 ،پووهیدول . کرونا شیوع شرایط دف دول  املکرد به عردم ااتماد سازوکاف(. 1399. )ا غیاثون ، .32

6(22،) 1-34. 
 أثیراتت افزیابی. جاعده دف کرونا ویروس شیوع فوانشنایتی پیاع ها (. 1399. )م تراهتی، .33

 .225-207 (،2)1، (19 کوی -کرونا ویروس شیوع پیاع ها  ناعهویو ) اجتماای،

 بین دف لیع تدلق و ترهنگی ها عؤلهه بین فابطه برفسی(. 1396. )م باغ،و داعن م.، ترهمن ، .34

 .144-117 (،37)10 ،ایرا  ترهنگی تحقیقات. یاد شهر شهرون ا 

 یا ، پ.،ز.، اباس  .، طهماسبی، عق عی، نواداصل پ.، پازانی، خ.، آباد ، .، الی کواکبی، .35

 پرسنل توسط دس  به اش  فاای  (. عیاا 1395زاد ، ل. )ترج و فاستگاف ، . صهر ،

 .53-46(، 3)7 ،ستع  تصویر عجلهتبریا.  شهر طالقانی بیمافستا 

گهر، ک)ع، نی (16)چاپ  اجتماای الوم دف تحقیق فوش(. 1396. )ل و کاعپنهود، ف.، کیو ، .36

 .توتیا :تهرا . عترجم(
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 . دانشگا و اوز  قم: پووهشگا . استعی تربی  الم سهیتل عبانی(. 1396. )ع لطیهی، .37

-1 (،3)24 ،کافبرد  شناسیجاعده. بی اف  و جنسی (. 1392. )ت و آزادافعکی،  .، ع یر ، .38

14. 

 فتتافها  هب عردم تمایل بر ایتقی ها افزش تأثیر برفسی(. 1399. )  تر،و عحم   ع.، عراد ، .39

 (،3)8 ،تماایاج عطالدات و استم(. کرعانشا : عطالده عوفد) کرونا ویروس بستر دف ییریواهانه
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