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 .فراگرفت را ایدن کل زود یلیخ و شد دهید نیچ وهان شهر در 9191 دسامبر اواخر در که است یپنومون 91-دیکوو ماريیب :مقدمه

 نیا انجام از هدف .است شده جهان سراسر در اديیز ترس جادیا به منجر( 91-دیکوو) دیجد روسیو کرونا ماريیب ريیگ همه در

 .بود مرگ ايیفوب و کیتار ندهیآ اساسبر( 91-دیکوو) ماريیب به ابتلا از ترس ینیب شیپ پژوهش

 بهار و 9911 سال زییپا در یرانیا شهروندان هیکل پژوهش نیا آماري جامعه .بود یهمبستگ نوع از و یکم   پژوهش، طرح :روش

 روسیو کرونا به ابتلا نییپا ترس نفر 911). شدند انتخاب دسترس در ريیگ نمونه روش با نفر 961 تعداد انیم نیا از .بودند 9911

 کیتار ندهیآ اسیمق ،(9911) همکاران و یسیو کرونا روسیو به ابتلا از ترس اسیمق از روس(.یو کرونا به ابتلا بالا ترس فرن 911 و

 .شد استفاده ها داده گردآوري براي ( 9911)همکاران و یسیو مرگ ايیفوب اسیمق و( 9911) همکاران و یزالسک

 شد. لیتحل و هیتجز( زيیمم لیحلت) یصیتشخ لیتحل آزمون با شده گردآوري هاي داده

 شیپ را( 91-دیکوو) روسیو کرونا به ابتلا از ترس توان یم مرگ ايیفوب و ندهیآ اضطراب کمک با که داد نشان جینتا :ها افتهی

 کرونا به ابتلا بالا و نییپا ترس با گروه دو به را افراد حیصح ینیب شیپ درصد 1/19 توانست با زيیمم تابع لیتحل و کرد ینیب
 .نماید بندي طبقه را( 91-دیکوو)روسیو

 وعیش دوران طول در ابتلا از ترس بر مرگ ايیفوب و ندهیآ اضطراب همچون یعوامل کرد ريیگ جهینت توان یم :ريیگ جهینت 

 اقدامات سلامت استگذارانیس روس،یو کرونا به ابتلا از ترس کاهش جهت شود یم شنهادیپ نیبنابرا .است رگذاریتاث روسیو کرونا

 .میباش جامعه مختلف اقشار روان سلامت حفظ شاهد تا شندیاندیب را لازم ریتداب و

 .(91-دیکوو)اب آینده، فوبیاي مرگ، ترس از ابتلا به کرونا ویروس اضطر :ديیکل واژگان


