
 

 

 کرونا اضطراب استاندارد پرسشنامه

 

 ابهام ایجاد و بودن ناشناخته دلیل به بیشتر رسد می نظر به و است شایع CONTID-19 مورد در ضطراب 

 همواره دهد می کاهش انسان در را ایمنی ادراک ها ناشناخته از ترس. است ویروس این افراددرباره در شناختی

 می تشدید را اضطراب این نیز علمی کم اطالعات همچنان COTID-19 درباره. است بوده زا اضطراب بشر برای

 (.۲۰۲۰ گورن، مک و ستر او بجاما،) کند

 افراد شود باعث تواند می اضطراب. هستند خود اضطراب رفع برای بیشتر اطالعات دنبال به افراد زمان، این در 

 بگیرند قرار نادرست اخبار معرض در آنها است ممکن این بنابر دهند، تشخیص را غلط و درست اطالعات نتوانند

 (.۲۰۲۰ ،۲پیپ و تسانگ تو،)
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      .کند می مضطرب مرا کرونا به کردن فکر ۱

      .دارم تنش احساس کنم می فکر کرونا تهدید درباره وقتی ۲

      .نگرانم شدت به کرونا بیماری شیوع درباره ۳

      بگیرم کرونا ترسم می ۴

      .بگیرم کرونا است ممکن لحظه هر کنم می فکر ۵

      .کنم می وارسی بر را خود و ام گرفته کرونا کنم می فکر عالئم، کوچکترین با ۶

      .هستم اطرافیانم به کرونا سرایت نگران من ۷

      ۰ است کرده مختل مرا های فعالیت کرونا به مربوط اضطراب ۸

      کند می نگران مرا کرونا به ها رسانه توجه ۹

      .است کرده مختل مرا خواب کرونا به کردن فکر ۱۰

      .است کرده اشتها بی مرا کرونا به کردن فکر ۱۱

      .شوم می سردرد دچار کنم می فکر کرونا به وقتی ۱۲

      لرزد می تنم کنم می فکر کرونا به قتی ۱۳

      شود می سیخ تنم موهای کنم می فکر کرونا به وقتی ۱۴

      .است شده تبدیل کابوس یک به من برای کرونا ۱۵

      است. شده کم ام بدنی فعالیت کرونا از ترس خاطر به ۱۶



 

 

      .است دشوار برایم دیگران با کرونا درباره کردن صحبت 17

      .گیرم می قلب تپش کنم می فکر کرونا درباره وقتی 18

 

 گذارینمرهشیوه 

 .استای لیکرت تنظیم شدهاساس مقیاس پنج گزینه پرسشنامه بر نیا

 

 گذاری پرسشنامهشیوه نمره

 عنوان کامال موافقم موافقم ندارمنظری  مخالفم کامال مخالفم

 امتیاز 5 4 3 2 1

 

 

 پرسشنامه زیرمقیاس

 باشد.سواالت مربوط به هر مقیاس به صورت جدول زیر می. باشدیم اسمقیریز 2 ییپرسشنامه دارا نیا

 شماره سواالت هاتعداد گویه ابعاد

 9تا  1 9 عالئم روانی

 18تا  10 9 عالئم جسمانی

 

 :پرسشنامهروایی 

 تیکند. اهم یریموردنظر را اندازه گ یژگیو و صهیبتواند خص یریاندازه گ لهیآن است که وس روایی مقصود از

ارزش و ناروا  یرا ب یتواند هر پژوهش علم یم ینامناسب و ناکاف یها یریاز آن جهت است که اندازه گ ییروا

آن  یپرسشنامه استفاده و ط ییروا نییتع یبرا ییمحتوا ییو روا یصور ییاز روا. (1378 گران،یسازد)سرمد و د

 پژوهش بهره گرفته شده است. نیا متخصصین در این زمینهو  دیاز جمله اسات نیاز نظر متخصص

 

 

 



 

 

 :پایایی پرسشنامه

از افراد  یبار و به گروه واحد نیکوتاه چند یفاصله زمان کیرا در  یریآن است که ابزار اندازه گ ییایمقصود از پا

 میکن یاستفاده م ییایپا بیبه نام ضر یاز شاخص ییایپا یریاندازه گ یبه هم باشد. برا کیحاصله نزد جینتا میبده

معرف  کی ییایپا بیو ضر ییایصفر معرف عدم پا ییایپا بیکند. ضر یم رییتغ کیصفر تا  نیب معموال و اندازه آن

 هینمونه اول کی (،1392محسنی)پرسشنامه،  ییایپا نییمنظور تعبه . (1378 گران،ی)سرمد و دکامل است ییایپا

  spssیپرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آمار نیبه دست آمده از ا یو سپس با استفاده از داده ها انتخاب کرد

در نرم  این متغیر یکرونباخ برا یبدست آمده آلفا ارکه مقد ییمحاسبه شد. از آنجا الفای کرونباخ بیضر زانیم

 شود.باشد پایای پرسشنامه تایید میمی 0.7بدست آمد چون بزرگتر از مقدار   spss  76/0افزار 

 

 منابع:

 .روش تحقیق در علوم رفتاری( 1390سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان)


