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 چکیده 

با ،  19-یدویروس کو  ۀدربار  دانشجویان دانشگاه پیام نور  عملکرد شناختیشناسایی    با هدف  پژوهش حاضر

نگر، از نظر  اساس زمان حالهای کیفی، برپژوهشز نوع  پژوهش ااین    انجام شد.  استفاده از تکنیک دلفی فازی

ارشد و کارشناسی  کارشناسی  مقاطع  . دانشجویانآوری اطالعات میدانی بودو به لحاظ جمع  هدف کاربردی

تصادفی گیری غیرروش نمونه تشکیل دادند.  آماری را    جامعةدانشگاه پیام نور استان البرز  بدنی  رشتة تربیت

ی  هافع سوگیریرو برای    گردآوری شدند   مند ساختارهنیمو  عمیق    مصاحبةها با روش  داده .  از نوع هدفمند بود

فازی  ،  احتمالی دلفی  تکنیک  استفاده    منظوربه از  خبرگان  بین  گروهی  توافق  به  های یافتهد.  شدستیابی 

اجتماعی،  فهمؤل داد نشانپژوهش   و  فرهنگی  شناخت  اقتصادی،  شناخت  سیاسی،  شناخت  شناخت  های 

 ، نابراینب  ؛داشتندگیری عملکرد شناختی دانشجویان  در شکل   ایکنندهنقش تبیین رفتاری و شناخت اعتقادی

دست    19-ویدویروس ک   ۀدربارتوانند به حل مشکالت  دانشجویان با استفاده از شناسایی عملکرد شناختی می

کنند. رفتاری به رتبه باالترینهمچنین   پیدا  سیاسی به  رتبه ترینپایین و شناخت    بود؛   مربوط شناخت 

ها شناخت و کمترین شناخت آن   ان بیشتر به شناخت رفتاری رسیدنددانشجوی  ، در عملکرد شناختی   ، بنابراین

 سیاسی بود. 
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 مقدمه 
  و شد شناسایی چین ووهان شهر در ( 19-)کوید  کرونا ویروس از جدیدي نوع 2019 دسامبر ماه در

فوریة  چهارم  تا چین، ملی بهداشت کمیسیون  گزارش یافت. طبق گسترش چین  تمام در  سرعتبه

 نةـدام(.  2020 ،1جهانی بهداشت )سازمانشدند   مبتال بیماري  این  به نفر  24324حدود   2020

 یافت؛ گسترش دیگر کشورهاي به سپس و چین استان 30 به ووهان شهر  از بیماري این گیريهمه

و  فیلیپین  ویتنام، مالزي، سنگاپور، آسیا )تایلند، شرق  جنوب  واقع در  مناطق  کوتاه زمان  در  چنانکه

 و  آسیا )امارات غرب سریالنکا(، و  نپال آسیا )هند، جنوب  جنوبی(،کرة   و )ژاپن آسیا شرق  کامبوج(،

 آمریکا( مختلف هايایالت و )کانادا آمریکاة قار اسپانیا(، و فرانسه انگلیس، آلمان، )ایتالیا،اروپا  ایران(،

 ترینمهم زا  (.2020 ،یجهان بهداشت سازمان) شدند روه روب بیماري این  شیوع  با استرالیا حتی و

 با شود.می منجر  بیمار مرگ به موارد رصددو د  در که است یتنفس حاد عالئم بیماري این هاينشانه

 اضطراري وضعیت فوریه چهارم در  جهانی بهداشت سازمان بیماري، انتقال و شیوع قدرت به توجه

 تماس کاهش  طریق از  را  بیماري این فرد به  فرد انتقال  کشورها کرد توصیه د. این سازمانکر  اعالم

 گسترش  و دهند کاهش بیماران درمان و مراقبت هايبخش کارکنان و مبتال  افراد خصوصه ب افراد

 نبود سازکار یتنهایبه  روش این سفانهمتأ (.  2020 جهانی، بهداشت )سازمان  کنند کنترل را آن یجهان

 جامعه در نیز عالمت  بدون ناقالن از زیادي تعداد بیماران، برعالوه داد نشان مبتالیان فزایندة تعداد و

 اجراي یا  ایتالیا( و کامل )مانند چین قرنطینة  به  مجبور  مناطق برخی شد موجب امر  این دارند. حضور 

 یا استان شهر،  در جنوبی( کره امارات و  ایران، ملی )مانند و کالن سطح در  پیشگیري هايمراقبت

 .شوند کشور  کل حتی

  در  ناختیشروان  منفی  اثرهاي بروز موجب مثبت، پیامدهاي با وجود بهداشتی هايسیاست این اجراي

 در  تداخل شایعات، ونادرست   اخبار انتشار  مرگ، از ترس  بیماري، از ترس  است.  شده جامعه  سطح

 اجتماعی )همکاران، روابط کاهش مرور، و  عبور  و  سفر، محدودیت یا منع  مقررات  روزمره،  هاي فعالیت

شناخت جدیدي را در   شرایط، این دیگر پیامد هاده  و مالی،  و شغلی مشکالت دوستان، خانواده(، بروز

 (.  2، 2020، 2گرانل کاسانا و ترژو، الکومبا مورنو، )والرو آوردوجود جامعه به

 جدي مشکالت  دلیله ب تنفس هايبیماري مانند یهایبیماري بروز که دهندمی نشان هاپژوهش

و    3دونگ شد ) دخواه بیماري در مقابل اضطراب بروز باعث بیماران  زندگی  کیفیت کاهش و جسمانی

 تمرکز بیماران اضطراب بر هاپژوهش بیشتر  (.1240 ،2020، 4کوگانمک و وو؛ 50، 2017 همکاران،
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 روزمره هايفعالیت آشفتگی کنار در کرونا، مانند بیماري یک گیريهمه  که است آن واقعیت اما دارند،

(.  3280،  2020،  1شانگوان، وانگ و سانشوند ) درگیر  بیماري اضطراب با نیز  سالم افرادشود  می موجب

هایی  نشانه  وجود آوردند.به  را جدي بالینی اختالالت تا هانشانه از  ايمجموعه توانندمی اضطراب   عوامل

 فکري، وسواس  ،زندگی  به امید کاهش اجتماعی، حمایت کاهش تنهایی،  احساس افزایشاز جمله  

،  2شیگمورا )  کرونا گزارش شده استبیماري   در مقابل  بالینی اضطراب  و استرس ،نگرانی و ترس احساس

 سانحه از  پس استرس از یهاینشانه حتی و  (282،  2020،  اورسانو، مورگانشتاین، کوروساوا و بندیک

 (.568، 2014، 3بینگانا و نریا  است )شولتز، شده دیده مشابه شرایط  در

 در تنهانه که است یاجتماع  بزرگ رخداد یک واقعدر  بیماري یک گیريهمه در مقابل  کوش این 

 آن اجتماعی آثار به است الزم و شده است مطرح دنیا حتی و کشور  سطح دربلکه  منطقه، یک سطح

 و حوادث که است یزمان مانند دار واگیر هايبیماري  شیوع شناسی،جامعه دیدگاه از شود. توجه نیز

  زنند؛می رقم را فجایع اجتماعی و  دهندوي میر چندگاهراز ه که حوادثی  دهند؛ می  رخ طبیعی بالیاي

 گیريهمه همچنین است. نداشته نقش هاآن ایجاد در بشر  که طوفان ای زلزله مانند یحوادث

 .شوندمی قلمداد طبیعی بالیايجزو   فراوان  انسانی تلفات بروز  و جامعه سطح  در  خطرناک هايبیماري

بود   خواهد ترگسترده  نیز آن اجتماعیاثرهاي   باشد، تر وسیع بیماري شیوع  و گسترش سطح  هرچه

 و بوده است بحث موضوع همواره اجتماعی و روانی سالمت متقابل ثیر(. تأ 153،  1993طلب،  )شادي

 تا افسردگی و خشم مانند مواردي با روانی و اجتماعی عوامل  ارتباط دهندة نشان اخیر هايپژوهش

 اجتماعی ابعاد در سالمت  متقابل نقش بهشود  می توصیه ،بنابراین  ؛است بوده مخدر  مواد مصرفء سو

 شناختیروان  منفی اثرهاي برعالوه بیماري  گیري همه بروز شاید رسدمی نظرشود. به توجه نی  روا و

 اجتماع همبستگی مانند  اجتماعی هايشاخص بر نیز مثبتی اثرهاي گیريشکل  موجب استرس، مانند

 هدف یک به  رسیدن  براى اراده و  میل روى  از و  آگاهانه همکارى قبول اجتماعی، همبستگی  شود.

 از استفاده برمبناى مسئولیت، و  تعهد با توأم جمعى عمل یک در اختیار با همراه مشارکت یا خاص

برنتسون  استهفرصت و اطالعات  یاصل عناصر  از مفهوم این(.  677،  2010،  4دسیتی  و )کاسایوپو، 

 در اجتماعی سالمت مفهوم  است. ازآنجاکه اجتماعی سالمت بحث در اجتماعی  یشناسروان  ادبیات

 ناختی،شروان  اجتماعی، شرایط  که  گفت توانمی یابد،می ظهور  افراد بین  روابط در  و اجتماع بستر

)کاسایوپو  کنند  می ایفا اساسی نقش  گیري سالمت اجتماعیشکل  در سیاسی حتی فرهنگی و اقتصادي،

 (. 678،  2010، و همکاران
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اقتصادي، اجتماعی و سیاسی را جز2020)  و همکاران  1جانگ ابعاد درک خطر شناختی   و( عوامل 

طر بیماري خ عوامل اقتصادي، اجتماعی و سیاسیها معتقدند  آن  .بیماري کرونا معرفی کردند   دربارة

ها، افراد دچار ترس  توجه به بیکاري برخی مشاغل و افزایش قیمت کاالدهد. همچنین با  را کاهش می

  وعوامل اقتصادي کشورها  شناسایی  توان با  و می   شونداز کمبود تجهیزات بهداشتی و مواد غذایی می

  داشتي بعد از بیماري کرونا  مشکالت اقتصادکاهش  کنند، نقش بسزایی در  که اتخاذ می  ی هایسیاست

 (.8،  2020، همکارانجانگ و )یافت ت اقتصادي دست به بهبود وضعی و

شناخت اعتقادي  با شیوع بیماري کرونا  که    ند( به این نتیجه رسید2020) 2و للیس  کاستیلوهمچنین  

مختلف   کشورهاي  در  جامعه  کردافراد  فاصلهتغییر  افراد  .  اعتقادات  جوامع  در  فیزیکی  در هاي  را 

و    خالی از افراد شدند ها  گاها توجه به این فاصله تمامی عبادتتغییر داد و ب  موضوعات  اي ازمجموعه 

  ،3اکیل   . همچنین(5،  2020نقش منجی در مقابل بیماري کرونا بیشتر احساس شد )کاستیلو و للیس،  

براي رسیدن به سالمت روانی   که  ( به این نتیجه دست یافتند2020)  ، رهنا و ضیاپورشجاع، عباس

باید ابتدا شناخت رفتاري دانشجویان را شناسایی  جویان پاکستاندانش بین در  بیماري کرونا در مقابل

رفتاري  کرد شناخت  با  بهرهآن  ،تا  روانی  سالمت  از  کرونا  بیماري  مقابل  در  شوندها  و   مند  )اکیل 

  (.  16، 2020، همکاران

ی توسط هایامن اقتصادي و اتخاذ سیاستوجودآمدن شرایط نابه  ،19-ویروس کوید با توجه به افزایش  

با توجه  همچنین  اهمیت بسزایی دارد.    افرادشناخت اقتصادي و سیاسی    ،بیماري کرونا  کشورها دربارة

اهمیت   افرادیشتر  ببراي  ن،  آشناسایی  نبودن علم پزشکی براي  و کافی  19-ویروس کوید افزایش  به  

دارانه را ینهاي دناتوانی بشر، تمایل  ة آشکارکنند  ةو این یعنی هر پدید  دین و خدا بیشتر شده است

و    تواند داشته باشد أثیر بسزایی میتبر رفتار افراد  گیر  حتی یک بیماري همه  .کندبیشتر تقویت می

نهایت رفتار اجتماعی را  تغییر دهد و درمثبت یا منفی اعضاي خانواده را    هايتواند رفتاربیماري می

مانند    گیریک بیماري همه  ،نتیجهاي بر جامعه بگذارد؛ درآثار بالقوه  تواند شرایط بحرانی میییر دهد.  تغ

اقتصادي، س رفتاري،  به شناخت  داردکرونا  نیاز  افراد  اجتماعی  و  فرهنگی  اعتقادي،  اینکه   یاسی،  و 

عملکرد شناختی   وتوان این عوامل را جزشک می بی  ن شناخت برسد،تواند به ایچطور میبیماري کرونا  

تعطیل   19-یدویروس کوشیوع  بعد از    هابا توجه به اینکه دانشگاهدانست.  افراد  در  بیماري کرونا    دربارة

اند، از شناخت هدر دانشگاه ادامه داد  مجازي و الکترونیکی تحصیل خود را  صورت شدند و دانشجویان به

در این پژوهش قصد بر آن است تا به این   ،بنابراین  افراد دربارة بیماري کرونا غفالت شده است؛این  
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با    19-دانشجویان دانشگاه پیام نور دربارة ویروس کوید   عملکرد شناختیسؤال پاسخ داده شود که  

  استفاده از تکنیک دلفی فازي چگونه است؟

 

 پژوهش روش
پژوهش  از نوع  از نظر هدف کاربردياساس زمان حالکیفی، برهاي  پژوهش حاضر  و به لحاظ    نگر، 

آماري  جمع جامعة  است.  میدانی  اطالعات  کارشناسیطمقا  دانشجویانآوري  کارشناسی ع  و    ارشد 

شناخت   و   گاه پیام نور استان البرز بودند که تجربة بیماري کرونا در خانواده داشتنددانش  بدنی تربیت

صادفی از نوع هدفمند انتخاب شد.  گیري غیرتروش نمونه. دست آورده بودند نسبی از بیماري کرونا به

، ساخت  بعد از بررسی پیشینة پژوهش و مطالعة مبانی نظریه  عملکرد شناختی  براي ساخت پرسشنامة

دو   در  مصاحبهپرسشنامه  ابتدا  در  شد.  انجام  خبرگان    هاينظرا  ب  یافتهساختاریمه ن  طوربه  مرحله 

ریق مصاحبه  طاز  یافت.  ها ادامه  گیري تا زمان اشباع دادهنمونه  و  ها انجام گرفتلفهمؤ  یینتع  منظوربه

و    19-ید ویروس کوبا توجه به شیوع  (.  40،  2003،  1یید شد )مولناشباع حاصل و تأ   دانشجو  30با  

انجام    2پ زااجتماعی وات  اینترنتی از طریق شبکةصورت  ها بهآوري دادهجمع   ،جلوگیري از بیماري کرونا

کدگذاري و  (  2011)  3استرابرت و کارپنتر   اسپزیال، ه روشب  هاهاي حاصل از مصاحبهسپس داده شد.  

آوري  اساس جمعها در این روش، برتحلیل داده و عبارتی تجزیه. کدگذاري و بهندشدتحلیل  و تجزیه

ي  هاصحبت  پژوهشگرپس از مصاحبه،  گرفت.  شده انجام  و محورهاي انتخاب  هاالؤاز طریق س  عاتالاط

دوم، ة  در مرحل  (.362،  2011،  اسپزیال و همکارانکرد )را به متن نوشتاري تبدیل  شوندگان  مصاحبه 

از طریق مصاحبه با خبرگان و احتمال وجود سوگیري  هاي عملکرد شناختی  لفهمؤبا توجه به شناسایی  

نظر بهآن  هاي در  حصوها،  کاربرديمنظور  دقت،  صحت،  از  اطمینان  مراحل  بل  جامعیت  و  ودن 

دستیابی به توافق گروهی بین   برايي احتمالی از تکنیک دلفی فازي هاشده و رفع سوگیريشناسایی

مراحل اجرایی این روش ترکیبی از روش دلفی    .(180،  2002،  4)چنگ و لین دشخبرگان استفاده  

)شکل شمارة   هاي فازي استمجموعه  ةمرحله با استفاده از تعاریف نظریهاي هر  دادهسنتی و تحلیل  

 (.یک

 
1. Mullen 

2. WhatsApp 

3. Speziale, Streubert & Carpenter 

4. Cheng & Lin 
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 ( 4، 2013، 1)هسویه  مراحل اجرای روش دلفی فازی -1 شکل

Figure 1- Execution stage of fuzzy Delphi method (Hsueh, 2013, 4) 
 

هدف با  که  پژوهش  این  پرسشنامة  دانشجویانعملکرد    بررسی  در  رشتة طمق  شناختی  دکتري  ع 

یک از خبرگان نظر خود را دربارة میزان هر  ، طراحی شده است  دانشگاه پیام نور استان البرز  بدنی تربیت

گانة لیکرت از طریق متغیرهاي کالمی )خیلی  اساس طیف پنجرب  عملکرد شناختیدر   هافهمؤلاهمیت  

  شمارة یک،با توجه به جدول  ردي فازي ابراز کردند.  کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( و با رویک

روش دلفی فازي    .(2،  2013  هسویه،)اند  به شکل اعداد فازي مثلثی تعریف شدهشده  رمتغیرهاي ذک

هاي آماري توصیفی ها در این پژوهش از روشتحلیل دادهومنظور تجزیه بهمرحله انجام ش.    یکدر  

استفاده شد.  دلفی فازي(  روش آماري استنباطی )  و  انحراف معیار(ن، فراوانی، درصد و  میانگی  )محاسبة

 3اکسل   و  23نسخة    2. اس.پی.اس.اس  هايافزارشده با استفاده از نرمآوري هاي جمعداده  همچنین

 . وتحلیل شدند تجزیه 
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 عبارات زبانی و اعداد دلفی فازی -1جدول 

 Table 1- Linguistic Expressions and Fuzzy Delphi Numbers  

 عبارات زبانی
 Linguistic Expressions 

 اعداد فازی مثلثی 

Triangular Fuzzy Numbers 
 Very Little  (0.25 ,0,  0 ) خیلی کم

 Little  (0.5 ,0.25, 0 ) کم

 Medium  (0.75 ,0.5, 0.25 ) متوسط

 Much  (1 ,0.75,  0.5 ) زیاد 

 Very Much  (1 ,1, 0.75 ) خیلی زیاد

 

  نتایج 
درصد    7/66که    اند بودهزن(    10مرد و    20)نفر    30تعداد خبرگان نیز  نشان داد که  هاي توصیفی  یافته

سال و کمتر،    30کنندگان  شرکتاز  درصد    3/33سن  .  اند درصد زن بوده  3/33دهندگان مرد و  از پاسخ

میانگین و   .است  سال  41-50کنندگان بین  شرکتاز  درصد    16/ 7  سال و  31-40بین    درصد  50

اقتصادي،  26/4±63/0  عملکرد شناختیمتغیر    دامنةانحراف معیار   شناخت  ،  33/4±71/0  شناخت 

اجتماعی ،  16/4±83/0  سیاسی و  فرهنگی  اعتقادي،  86/3±97/0  شناخت  و    36/4±66/0  شناخت 

   دست آمده است.هب 3/ 93±73/0شناخت رفتاري 

 دلفی فازينتایج روش 

در اختیار اعضاي گروه  عملکرد شناختی  ثیرگذار بر  أ شاخص ت   49اي شامل  پرسشنامه  در این مرحله

نظرشان را دربارة هر معیار در قالب متغیرهاي کالمی مندرج   د ها درخواست شقرار گرفت و از آن  خبره

 .آورده شده استشمارة دو خبرگان در جدول  هايبیان کنند. نتایج اولیه از نظر در پرسشنامه
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 خبرگان  هاینتایج نظر -2جدول  

Table 2 - Results of Expert Opinions 

 میزان اهمیت 

 
 ها گویه
 

 هامؤلفه

 

اد 
زی

ی 
یل

خ
 

اد
زی

ط  
وس

مت
 

 کم 

کم 
ی 

یل
خ

 

13 8 9 0 0 

  تواندمی راحتیبه را اقتصاد 19-یدو ویروس ک. 1
و نشان داد که اقتصاد کشورها سست   کند  نابود
 بود.

 شناخت 

 اقتصادي  

 

11 10 8 1 0 
  به   را اینترنتی وکار کسب ضروري مواقع  . براي2

 گرفتیم. یاد   اقتصادي لحاظ 

15 5 8 1 1 
 19-ید ویروس کوبا   کاري اقتصاد کشورهاپنهان. 3

 آشکار شد.

11 11 6 0 2 
. سطح درآمد پایین آمد و معیشت مردم به  4

 سختی افتاد. 

9 12 8 1 0 
. درآمد قشر ضعیف جامعه را درک کنیم و 5

 ها را فراموش نکنیم. کردن به آنکمک
 کرد. درآمد کسب  دیگري  مسیرهاي  از توان. می6 1 1 9 8 11

10 9 8 2 1 
وابستگی    یکدیگر   وجود به  مردم . میزان معیشت 7

 زیادي داشت. 

14 9 4 3 0 
  مردم اقتصاد  بر ها دولت ضعیف  هاي. سیاست8
 گذاشت.  ثیرتأ

 شناخت 
 سیاسی 

 

10 8 9 2 1 
  اضطراري موارد در تواند می کشورها . سیاست 9
 شد.  با   کنندهکمک شدت هب 

9 12 5 4 0 
 19-ویروس کویدبا   هاسیاست دولت  . کفایت10

 شد.   سنجیده

10 9 9 2 0 
  یک مدیریت قبال در اهدولت هاي. سیاست11

 شد.   کشیده چالش  به   ویروس

14 9 3 2 2 
تواند در مدیریت بحران  ها می. سیاست دولت12

 کننده باشد. تعیین

14 7 5 2 2 
 19-ویروس کوید . در بعضی مواقع براي کنترل 13

  نبود.  کافی دولت هايسیاست

9 10 8 2 1 
  بزرگ  ما  افکار در  که هاي کشورهایی. سیاست14
 بودند.  ناتواند نیز بودن
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 خبرگان  هاینتایج نظر -2جدول ادامة 
The Rest of the Table 2 - Results of Expert Opinions 
 اهمیت میزان 

 هامؤلفه ها گویه

اد 
زی

ی 
یل

خ
 

اد
زی

ط  
وس

مت
اد  

زی
ی 

یل
خ

 

اد
زی

 
12 9 7 1 1 

- ویروس کویداجتماعی با وجود   رفتار . فرهنگ15
   تغییر پیدا کرد.  19

شناخت فرهنگی  
 و اجتماعی 

 

10 9 8 2 1 
  زندگی اصالح شد و سبک   رفتاري . فرهنگ16

 توانست تغییر پیدا کند. 

10 10 6 2 2 
توانند می راحتیبه بخواهند  ها انسان اگر. 17

 را تغییر دهند. جامعه فرهنگ

11 9 7 2 1 
  جمعی دسته عبادات . ارزش محل اجتماعات و 18
 بدانیم. را

12 8 7 1 2 
. بیشتر به همدلی اجتماعی نیاز داریم تا در  19

 مبارزه کنیم.  19-ویروس کویدمقابل 

11 8 8 1 2 
صورت  به  که انسان داد نشان  قرنطینه  . روزهاي20

  یکدیگر  به   هاانسان  و است اجتماعی ذاتی موجود
   وابسته هستند.

11 9 9 1 0 
. ارتباطات فیزیکی ما را کاهش داد و در کنار  21

 یکدیگر بودن را تمام کرد. 

12 8 6 2 2 
. ارزش در کنار یکدیگر بودن را و حفظ آرامش  22

 بیشتر از قبل درک کنیم. در کنار خانواده را  

18 7 1 3 1 

  در و دنیا شد  جاي ترینامن هاانسان  . خانة23
  کنارشان ها در انسان خانوادة  فقط  شرایط   بدترین
 هستند. 

10 11 7 1 1 
  همه اینکه باشد؛ مغرور  خودش  به   نباید  . انسان24
 دخالت داریم.  هم سرنوشت در

11 5 9 2 3 
سرکاررفتن را بدانیم و نشان  . ارزش تفریح و  25

  توانندمی سخت  هم خانواده داد که اعضاي
 کنند. تحمل  همدیگر را
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 خبرگان  هاینتایج نظر -2جدول ادامه 

The Rest of the Table 2 - Results of Expert Opinions 
 میزان اهمیت 

 مؤلفه ها ها گویه

اد 
زی

ی 
یل

خ
 

اد
زی

ط  
وس

مت
 

 کم 

کم 
ی 

یل
خ

 

12 9 7 1 1 
 قبل  از  را بیشتر  هاي خداوندنعمت . ارزش 26

 متحیر  خداوند قدرت  برابر  در درک کنیم. انسان
 گذار خداوند باشیم.شود و بیشتر سپاسمی

 شناخت اعتقادي 

13 8 7 1 1 
. جامعة بشري ارزش زندگی راحتی را که قبل  27
داشت، درک نکرد و بیشتر   19-ویروس کوید از 

 به فکر منجی افتاد. 

10 11 9 0 0 
. به خداوند بیشتر نزدیک شدیم و تنها راه  28

 نجات ما خداوند بود. 

11 8 9 1 1 
  در غنی و فقیر 19-ویروس کوید. در مقابل 29

 یکسان بودند.  خداوند   برابر

14 8 8 0 0 
  حق  که کسی دارد؛ حقیقی مالک  . دنیا30

 گیرد.پس می ظالمان از  را  مظلوم  هاي انسان

10 12 8 0 0 
. آزمون الهی بود و صبوري یاد گرفتیم. 31

 ها را تحمل کردیم.همچنین سختی

12 10 8 0 0 
هاي زندگی را فراموش کردیم و غصة  . ارزش32

یاد گرفتیم به هر   خوردیم.مشکالت زندگی را می
 قیمتی زندگی نکنیم.

10 12 8 0 0 
 خاطر به تداعی شد و همه قیامت . روز33

 ماندند.  تنها و گذشتند چیز  همه از خودشان

13 11 6 0 0 
  حفظ  به   اشتکنولوژي و علم تمام  با   . انسان34

 نیست.   قادر جانش

13 10 5 1 1 
مهربانی را بیشتر از قبل  و . ارزش انسانیت35

 مسئولیم. همدیگر قبال در درک کردیم و

12 11 5 2 0 

زودگذر   و فانی  نیست و  پایدار اصالا  . دنیا36
  تکتک از  توانم می هرچقدر پس است؛

  است، استفاده شده   داده به من که  هایی فرصت
 کرد.  خواهم
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 خبرگان  هاینتایج نظر -2جدول ادامه 
The Rest of the Table 2 - Results of Expert Opinions 

 میزان اهمیت 

 ها گویه

 
 مؤلفه ها

اد 
زی

ی 
یل

خ
 

اد
زی

ط  
وس

مت
 

ی 
یل

خ
اد 

زی
 

اد
زی

 
12 9 6 3 0 

- ویروس کوید . رفتارها و برخوردها با وجود 37
 تغییر پیدا کرد.  19

 شناخت رفتاري 

12 10 6 2 0 

. زمان بیشتري براي خودمان ایجاد کردیم.  38
خودمان را فراموش کرده بودیم و بیشتر مطالعه و  

 استراحت کردیم.

11 11 5 3 0 
  را و باورها هاعادت از  خیلی  داد . نشان39
 داد. تغییر توانمی

 هاي متفاوت شناخته شد. . رفتارهاي انسان40 1 1 9 8 11

9 12 7 1 1 
  هواي  تنفس عزیزان و گرفتن . ارزش درآغوش41

 بدون ماسک را بدانیم.   بیرون

11 10 8 1 0 
از آن    که بهداشتی فردي اصول  . به رعایت42

 دادم. اهمیت بیشتر  بودم، غافل

13 8 9 0 0 
. وسواس ذهنی در بهداشت فردي را پیدا  43

 کردم.

10 13 6 1 0 
به خالقیت و ابداع در   19-ویروس کوید. 44

 هوش مصنوعی منجر شد. 

12 9 8 1 0 
  افراد را  پزشکی و پرستاري کادر . فداکاري45

 داد. قرار  تأثیرتحت

10 10 8 1 1 
بیشتر و ارتقاي سطح  . فرصتی براي فعالیت  46

 ها شد. مهارت و توانایی

9 12 8 1 0 
 هم اطالعات سیستم و  فناوري با   . فقط47
 کرد. زندگی  شودمی

10 9 9 1 1 
. طبیعت را آلوده نکنیم و در حفاظت از  48

 زیست کوشا باشیم.محیط

14 6 8 1 1 
. ارزش سالمتی و روزهاي خوبی را که 49

درک کنیم و به گذر  داشتیم، بیشتر از قبل 
 ها بیشتر توجه کنیم.لحظه

 

جدول   دودر  نظر  شمارة  به  هاي  شمارش  لیکرتخبرگان  طیف  براي آ  صورت  است.  شده  ورده 

برفازي ابتدا  اعداد،  جدول  سازي  طیف  یکاساس  را    شمارة  خبرگان  تبدیل  نظرهاي  فازي  عدد  به 
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 ة شود و سپس توسط رابطمیگرفته میانگین فازي از امتیازات  3 تا  1اساس روابط سپس برم. کنیمی

 شود.  ي به عدد قطعی تبدیل میمیانگین فاز 4

 

(1 ) 𝑎𝑗 = ∑
𝑎𝑖𝑗

𝑛
 

(2 ) 𝑏𝑗 = ∑
𝑏𝑖𝑗

𝑛
 

(3 ) 𝑐𝑗 = ∑
𝑐𝑖𝑗

𝑛
 

(4 ) 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑝 =  
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

3
 

 

فازي  همةنتایج   در  محاسبات  مرحلةسازي  جدول    دلفی  این  سه  در  استشمارة  شده  که    آورده 

  5/0از حد متوسط یعنی    ها میانگین بیشترشاخص  هاست؛ چون همةیید تمامی شاخصدهندة تأنشان

 (. 182، 2002)چنگ و لین، اند کسب کردهرا 
 

 نتایج دور اول دلفی فازی -3جدول

Table 3- Results of the First Round of Fuzzy Delphi 

 وضعیت 
میانگین 

 قطعی 
 هامؤلفه ها گویه میانگین فازی

 ( 56/0، 81/0، 97/0) 76/0 تأیید

  را  اقتصاد  19-ویروس کوید. 1
کند و نشان    نابود  تواندمی راحتیبه

 داد که اقتصاد کشورها سست بود. 

 اقتصادي شناخت 
 ( 41/0، 65/0، 85/0) 63/0 تأیید

  وکار کسب ضروري مواقع  . براي2
  یاد اقتصادي لحاظ  به را  اینترنتی
 گرفتیم. 

 ( 64/0، 89/0، 99/0) 84/0 تأیید
با    کاري اقتصاد کشورها. پنهان3

 آشکار شد.  19-ویروس کوید

 ( 0/ 61، 86/0، 97/0) 81/0 تأیید
. سطح درآمد پایین آمد و معیشت  4

 مردم به سختی افتاد.
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 نتایج دور اول دلفی فازی -3جدولادامة 

The Rest of the Table 3- Results of the First Round of Fuzzy Delphi 
 وضعیت 

 

میانگین 

 قطعی 
 هامؤلفه ها گویه میانگین فازی

 ( 35/0، 54/0، 72/0) 53/0 تأیید

را درک  5 قشر ضعیف جامعه  درآمد   .
ها را فراموش  کردن به آنکنیم و کمک

 نکنیم. 
 اقتصادي شناخت 

 ( 51/0، 54/0، 86/0) 64/0 تأیید 
  کسب   دیگري  مسیرهاي   از  توانمی.  6

 کرد. درآمد

 ( 41/0، 65/0، 82/0) 62/0 تأیید
معیشت7 میزان    وجود  به  مردم  . 

 وابستگی زیادي داشت. یکدیگر

 ( 34/0، 55/0، 73/0) 54/0 تأیید
سیاست8 بر دولت  ضعیف  هاي .    ها 

 گذاشت. تأثیر مردم اقتصاد

 شناخت 
 سیاسی 

 ( 45/0، 72/0، 85/0) 63/0 تأیید
  موارد  در   تواندمی  کشورها   . سیاست9

 شد. با   کنندهکمک شدتبه  اضطراري

 ( 30/0، 53/0، 72/0) 51/0 تأیید
ویروس  با    ها سیاست دولت  . کفایت 10

 شد.   سنجیده  19-کوید 

 ( 50/0، 74/0، 88/0) 70/0 تأیید

سیاست11   قبال  در  هادولت  هاي. 
  کشیده   چالش  به  ویروس  یک  مدیریت 

 شد.

 ( 41/0، 61/0، 78/0) 60/0 تأیید
دولت12 سیاست  می.  در  ها  تواند 

 کننده باشد. مدیریت بحران تعیین

 ( 51/0، 74/0، 86/0) 70/0 تأیید

کنترل  13 براي  مواقع  بعضی  در   .
کوید    دولت   هايسیاست  19-ویروس 

 نبود.  کافی

 ( 0/ 66، 91/0، 97/0) 84/0 تأیید
سیاست14 کشورهایی.    در   که  هاي 

 بودند. بودند نیز ناتوان  بزرگ  ما افکار

 ( 33/0، 54/0، 74/0) 53/0 تأیید
فرهنگ15 وجود    رفتار  .  با  اجتماعی 

شناخت فرهنگی   تغییر پیدا کرد. 19-ویروس کوید
 و اجتماعی 

Cultural and 
Social 

Cognition 

 ( 0/ 42، 66/0، 83/0) 63/0 تأیید
  اصالح شد و سبک   رفتاري  . فرهنگ 16

 توانست تغییر پیدا کند.  زندگی

 ( 31/0، 52/0، 72/0) 51/0 تأیید
اگر17   راحتیبه  بخواهند  هاانسان  . 
 را تغییر دهند.  جامعه   توانند فرهنگمی
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 نتایج دور اول دلفی فازی -3جدولادامة 

The Rest of the Table 3- Results of the First Round of Fuzzy Delphi 

 وضعیت 
میانگین 

 قطعی 
 هامؤلفه ها گویه میانگین فازی

 ( 56/0، 78/0، 90/0) 74/0 تأیید
و18 اجتماعات  محل  ارزش    عبادات   . 

 بدانیم.  را  جمعیدسته

شناخت فرهنگی  
 و اجتماعی 

 ( 36/0، 58/0، 78/0) 57/0 تأیید

نیاز  19 اجتماعی  همدلی  به  بیشتر   .
مقابل   در  تا  کویدداریم    19-ویروس 

 مبارزه کنیم.

 ( 47/0، 71/0، 86/0) 0 تأیید

روزهاي 20 که    داد   نشان   قرنطینه   . 
  اجتماعی  صورت ذاتی موجود به  انسان 
وابسته    یکدیگر   به   هاانسان  و  است 

 هستند. 

 ( 47/0، 70/0، 85/0) 67/0 تأیید
ارتباطات فیزیکی ما را کاهش داد  .  21

 و در کنار یکدیگر بودن را تمام کرد.

 ( 46/0، 71/0، 85/0) 67/0 تأیید
و  22 را  بودن  ارزش در کنار یکدیگر   .

حفظ آرامش در کنار خانواده را بیشتر  
 از قبل درک کنیم.

 ( 59/0، 84/0، 72/0) 71/0 تأیید

دنیا    جاي  ترینامن  هاانسان  . خانة23
  خانوادة  فقط  شرایط  بدترین  در  و  شد

 هستند.  ها در کنارشانانسان

 (  54/0، 79/0، 94/0) 75/0 تأیید

  باشد؛   مغرور   خودش  به   نباید  . انسان 24
دخالت    هم  سرنوشت  در  همه  اینکه
 داریم.

 ( 59/0، 84/0، 96/0) 79/0 تأیید

. ارزش تفریح و سرکاررفتن را  25
  خانواده بدانیم و نشان داد که اعضاي

  تحمل  همدیگر را توانندمی سخت هم
 کنند.
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 نتایج دور اول دلفی فازی -3جدولادامة 

The Rest of the Table 3- Results of the First Round of Fuzzy Delphi 

 وضعیت 
میانگین 

 قطعی 
 هامؤلفه ها گویه میانگین فازی

 ( 60/0، 85/0، 97/0) 80/0 تأیید

  را بیشتر  هاي خداوندنعمت  . ارزش26
انسان  قبل  از کنیم.    برابر   در  درک 

شود و بیشتر  می  متحیر  خداوند  قدرت 
 گذار خداوند باشیم.سپاس

شناخت  
 اعتقادي

 ( 55/0، 79/0، 92/0) 75/0 تأیید

زندگی  27 ارزش  بشري  جامعة   .
  19-ویروس کویدراحتی را که قبل از  

فکر   به  بیشتر  و  نکرد  درک  داشت، 
 افتاد.منجی 

 ( 54/0، 78/0، 91/0) 74/0 تأیید
. به خداوند بیشتر نزدیک شدیم و  28

 تنها راه نجات ما خداوند بود.

 ( 58/0، 83/0، 96/0) 79/0 تأیید
  فقیر  19-ویروس کوید. در مقابل  29

 یکسان بودند.  خداوند برابر  در غنی و

 ( 57/0، 82/0، 96/0) 78/0 تأیید
  که   کسی دارد؛  حقیقی مالک  . دنیا30
  ظالمان   از   را   مظلوم   هايانسان  حق

 گیرد.پس می

 ( 56/0، 85/0، 97/0) 79/0 تأیید
یاد  31 صبوري  و  بود  الهی  آزمون   .

را تحمل  گرفتیم. همچنین سختی ها 
 کردیم.

 ( 45/0، 65/0، 85/0) 65/0 تأیید

ارزش32 فراموش  .  را  زندگی  هاي 
را   زندگی  مشکالت  غصة  و  کردیم 

یاد گرفتیم به هر قیمتی    خوردیم.می
 زندگی نکنیم.

 ( 63/0، 89/0، 99/0) 83/0 تأیید
روز33 همه   قیامت  .  و  شد    تداعی 
  گذشتند  چیز  همه  از  خودشان  خاطربه
 ماندند.  تنها و

 ( 61/0، 88/0، 97/0) 82/0 تأیید
  اش تکنولوژي  و   علم   تمام  با   . انسان 34
 نیست.  قادر جانش  حفظ   به

 ( 61/0، 54/0، 72/0) 62/0 تأیید
بیشتر    مهربانی را  و   . ارزش انسانیت35
  همدیگر   قبال   در  قبل درک کردیم و  از

  .مسئولیم

 ( 58/0، 74/0، 86/0) 72/0 تأیید

دنیا36 و  پایدار  اصالا   .    و  فانی   نیست 
است؛   توانممی  هرچقدر  پس  زودگذر 

  داده  به من   که  هاییفرصت  تک تک  از
 کرد.  خواهم استفادهاست،   شده
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 نتایج دور اول دلفی فازی -3جدولادامة 

The Rest of the Table 3- Results of the First Round of Fuzzy Delphi 

 وضعیت 
میانگین 

 قطعی 
 هامؤلفه ها گویه میانگین فازی

 ( 47/0، 75/0، 85/0) 69/0 تأیید
. رفتارها و برخوردها با وجود  37

 تغییر پیدا کرد. 19-ویروس کوید

 شناخت رفتاري 

 

 ( 84/0، 71/0، 85/0) 80/0 تأیید

. زمان بیشتري براي خودمان  38
ایجاد کردیم. خودمان را فراموش  

کرده بودیم و بیشتر مطالعه و  
 استراحت کردیم.

 ( 61/0، 84/0، 72/0) 72/0 تأیید
و   هاعادت از  خیلی  داد . نشان39

 داد. تغییر توان می را باورها

هاي متفاوت  . رفتارهاي انسان40 ( 65/0، 79/0، 94/0) 79/0 تأیید
 شناخته شد. 

 ( 0/ 63، 84/0، 96/0) 81/0 تأیید
  عزیزان و گرفتن . ارزش درآغوش41

بدون ماسک را    بیرون  هواي تنفس
 بدانیم.

 ( 89/0، 85/0، 97/0) 90/0 تأیید
  بهداشتی فردي اصول  . به رعایت42
  اهمیت بیشتر بودم،   از آن غافل که

 دادم.

. وسواس ذهنی در بهداشت فردي  43 ( 61/0، 79/0، 92/0) 77/0 تأیید
 را پیدا کردم. 

به خالقیت و   19-ویروس کوید. 44 ( 63/0، 78/0، 91/0) 77/0 تأیید
 ابداع در هوش مصنوعی منجر شد. 

 ( 54/0، 83/0، 96/0) 77/0 تأیید
پزشکی و   کادر . فداکاري45

 داد.  قرار تأثیرتحت افراد را پرستاري

 ( 58/0، 82/0، 96/0) 78/0 تأیید
. فرصتی براي فعالیت بیشتر و  46

 ها شد. ارتقاي سطح مهارت و توانایی

 ( 49/0، 70/0، 85/0) 68/0 تأیید
 سیستم و  فناوري با   . فقط47

 کرد.  زندگی شود می هم اطالعات 

 ( 64/0، 71/0، 85/0) 73/0 تأیید
. طبیعت را آلوده نکنیم و در  48

 زیست کوشا باشیم.حفاظت از محیط

 ( 85/0، 84/0، 72/0) 80/0 تأیید

. ارزش سالمتی و روزهاي خوبی  49
را که داشتیم، بیشتر از قبل درک  

ها بیشتر توجه  کنیم و به گذر لحظه
 کنیم. 
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  آید دست میهلفه بهاي هر مؤلفه، امتیاز نهایی آن مؤگویهگیري از امتیازهاي  بخش با میانگیندر این  

نهایت پایایی پرسشنامه با  (. درچهار)جدول شمارة    بندي کردرتبهرا    هامؤلفه  اساس آنبرتوان  که می

.  اندقابل قبول  70/0از مقدار    مقادیر بیشترکه    دست آمد هب  83/0استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  

پایایی    ازبنابراین، پرسشنامه    آورده شده است؛  چهارهاي پرسشنامه در جدول شمارة  لفهپایایی مؤ

 (. 69، 2015، 1ن)کالی مطلوبی برخوردار است
 

 هالفهمؤو پایایی رتبه  ، میانگین  -4جدول 

Table 5 - Average, Rank and Reliability of Components 

 هالفهمؤ

Components 
Average Rank Cronbach's Alpha 

Coefficient 
 شناخت اقتصادي 

Economic Cognition 
0.69 3 0.96 

 شناخت سیاسی 

Political Cognition 
0.64 5 0.85 

 شناخت فرهنگی و اجتماعی 

Cultural and Social Cognition 
0.65 4 0.94 

 شناخت اعتقادي 

Cognitive Belief 
0.75 2 0.87 

 شناخت رفتاري 

Behavioral Cognition 
0.77 1 0.80 

  
 

 نتیجه گیری  بحث و
 و  کلیورطه ب دار رواگی هايبیماري گیريهمهزمینة   در  ایران  در  ی ناختشروان هايپژوهش ادبیات

 یاجتماع  یبهزیست و اضطراب  عمدة نقش به  توانمی اما است، اندک بسیار خاص طوربه  کرونا بیماري

پژوهش    جنتای تبیین در و کرد توجه یاجتماع  هايبحران در و یکل  شرایط در عملکرد شناختی  در

   .گرفت بهره هاآن  زا حاضر

  ساختارهاي آشفتگی .دنشومی آشفتگی دچار زندگی فردي و اجتماعی ساختارهاي بحرانی، شرایط  در

 مثال، براي  ؛تاس زندگی جریان پذیريیبینپیش کاهش و فرد کنترل قدرت کاهش یمعن به فردي

 را  خود آیندة تواندمی کمتر درنتیجه و شودمی مختل فرد زندگی روال  خانگی قرنطینة دوران  در

 جریان بر هاآن کنترل میزان از کنندمی احساس افراد  .کند ریزيبرنامه آن براي و کند بینیپیش

 از  یکی امنیت شود.می امنیت فقدان احساس گیريشکل  موجب شرایط این و شودمی کاسته  زندگی

 
1. Kline 
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ابراهیم و وست، د )نکنمی تعریف آینده بینیپیش قدرت را  آن و بشر است اساسی نیازهاي   1تنگ، 

 بحران شرایط خصوصیت تریناساسی اضطراب شد. خواهد اضطراب  موجب  امنیت فقدان  (. 36،  2002

،  1999،  2پري  چیپرفیلد، منک،)  دارد را سهم بیشترین  آینده  ناپذیريیبینپیش  آن ایجاد در و  است

 و مادي مشکالت از  ترس مرگ، از  ترس  بیمارشدن، از  ترس شرایط این به توانمی البته  (؛87

، مشخص است  بنابراین  (؛ 283،  2020)شیگمورا و همکاران،    افزود نیز  را آن مانند و شغل دادنازدست 

 است ممکن  همچنینکنند.  میي کرونا دست پیدا  ربیما  دربارة  هاي مختلفافراد جامعه به شناخته  ک

شود  سبب بحران  شرایط  براي مثال،  گیرند؛شکل ب نیز  سازگار ساختارهاي بحرانی هايموقعیت این  در

تعیین  را مشترکی  هايارزش  و شوند مشترک هدف داراي همسو حرکت یک در جامعه افراد همة

 در جدیدي  عنايم شود موجب بحرانی شرایط ،دیگرعبارتبه  بیماري؛ کنترل  و پیشگیري  یعنی   ؛کنند

 بوده رنگ کم بسیار  یا است   نداشته وجود یا آن  با  مشابه قبالا که  شکل بگیرد افراد اجتماعی یزندگ

 .است

 .ودشمی مه  ه ب تهوابس خصوصهب  و یکسانکارکردي   داراي جامعه افراد همه رفتار جدید معناي این در

 این  به قبالا شاید که است  مثبت حس است، اثرگذار جامعه کل بر شدتفرد به رفتار که احساس  نای

 کنش یک اجتماعی ارتباطات قطع  حتی  این شرایط  در است. نداشته وجود  افراد  زندگی  در شکل

 .شودمی تلقی مثبتکامالا  ذاريگارزش با اجتماعی

 و یکپارچگی بر  مبتنی دینی و ملی  هايارزش  و گرایانهجمع  فرهنگ به   توجه با  رانای  جامعة در

ل  شک هاارزش  این  براساس تازه ساختارهاي که ایمبوده آن شاهد بحرانی شرایط در  همواره ، همبستگی

، 1379نجاریان و براتی سده،  )ند  اشده جمعی مشارکت و اجتماعی  همبستگی ق،وفا موجب  و  اند گرفته

 و روانی جسمانی، سالمت از باالیی سطح  یمعن به  سالمت  شناخت  جدید، هايدیدگاه با مطابق  (.31

 وشود  می منجر  ابعاد سایر در  کاستی به  هریک  کمبود کهطوري به  ؛شودمی سازيمفهوم  اجتماعی

، 2004،  3شاپیرو  و  )کیزشد   خواهد دیگر ابعاد بر بارز  گذاري ثیرتأ  موجب مورد هر   رب ثیرگذارتأ  عوامل

افراد دربارة  با توجه به    (.355 افراد دارد، باید  ابعاد گوناگون سالمت  اینکه شناخت نقش مهمی در 

ویروس  شدن  به سالمتی دست یابند. با وارد  ابعاد مختلفها به شناخت نسبی برسند تا بتوانند در  بحران 

سید  این بیماري ر  دربارة  هاي مختلفبتدا باید به شناختا  ،این بیماري  بارة و ابهام افراد در  19-یدکو

هاي شناخت سیاسی، شناخت اقتصادي، شناخت فرهنگی و  لفهؤکه در پژوهش حاضر مشخص شد م

اعتقادي و شناخت  رفتاري  عملکرد شناختی گیکننده در شکلتبیین  ینقش اجتماعی، شناخت  ري 

 
1. Tang, Ibrahim & West 

2. Menec, Chipperfield    &  Perry 

3. Keyes & Shapiro 
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دار می  ،بنابراین  ند؛دانشجویان  شناختی  عملکرد  شناسایی  از  استفاده  با  حل دانشجویان  به  توانند 

   بیماري کرونا دست پیدا کنند. دربارة مشکالت

کشورهاي مختلف  در همین راستا،  .  ه استقرار گرفت  هاي گوناگونتأثیر شناختبیماري کرونا تحت

بیماري این  بحران  با  مقابله  براي  متحهزینه   جهان  اقتصادي  هنگفت  شدههاي  براساس   اندمل  و 

بحهاي صورت بینیپیش با  پساکرونا  دوران  در  جهان  خواهد شدگرفته،  مواجه  اقتصادي  رکود    ؛ ران 

نشان کرد که توانایی اقتصادي کشورهاي مختلف با یکدیگر متفاوت است و برخی از اگرچه باید خاطر

ستور کار خود خارج  ه را از دکشورها مانند ایران به دالیل اقتصادي و پیامدهاي آن موضوع قرنطین

و ممکن    است  هاي مختلف اقتصاد ایران تأثیر گذاشتهبخش  بر   19-ید ویروس کوبحران   ،زیرا؛  اندکرده

شناخت اقتصادي نقش    ،بنابرایند؛  رو کنز لحاظ اقتصادي با مشکل جدي روبهاست زندگی مردم را ا

اي گوناگون سیاسی  هاي مختلف راهکارههاي دولتسیاست  بسزایی در عملکرد شناختی افراد دارد.

ها سنجیده  و به این روش کفایت دولت  است  که این راهکارها در بعضی مواقع تأثیر نداشته  اندداده

همچنین با  .  کنندمی پیدا  . افراد در عملکرد شناختی به شناخت سیاست در مواقع بحرانی دست  شد

ها، افراد دچار ترس از کمبود تجهیزات توجه به بیکاري افراد در برخی مشاغل و افزایش قیمت کاال

می غذایی  مواد  و  می  شوند بهداشتی  می سیاستبا    ندتوانو  اتخاذ  که  طریق  هایی  از  رویکرد کنند، 

اقتصادي کشورهاشناخ عوامل  در مشکالت    ،ت  بسزایی  داشته اقتصادنقش  کرونا  بیماري  از  بعد  ي 

هاي  ار چالش دلیل اینکه افراد با این بیماري دچبهد.  هبود وضعیت اقتصادي دست یابنبه ب  و باشند  

پیامدهاي اجتماعی و    تواند ازمیشناخت فرهنگی و اجتماعی  ، بنابراین  اندفرهنگی و اجتماعی شده

که شناخت اقتصادي، سیاسی،  نشان داد    حاضر  بعضی نتایج پژوهشهمچنین    . کرد  فادهفرهنگی است

اجتماعی جز  همکاران جانگ و    پژوهش   نتایج  برخی با    اند، ختیهاي عملکرد شنالفهو مؤفرهنگی و 

ابعاد درک خطر شناختی  اقتصادي، اجتماعی و سیاسی را جزو    عواملها  همخوانی دارد. آن (  2020)

کرده  دربارة معرفی  کرونا  که  بیماري  دارند  اعتقاد  و  سیاسی خطر اند  و  اجتماعی  اقتصادي،  عوامل 

  بودن بیماري کرونا دانستتوان جهانیرا مینتایج  این همخوانی    دهد. دلیلرا کاهش می  کرونا  بیماري

از هاي مختلف شناخت اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی  در جامعهو با توجه به شیوع بیماري  

 خاصی می تواند برخوردار باشد. اهمیت 

تر به شناخت دانند، افراد بیشرا نمیکدام از دانشمندان علت این بیماري و درمان آن  زمانی که هیچ

ذهنی بیماري   یةدنبال تخلکنند و بهو بیشتر از قبل حضور خداوند را درک می  آورندروي میاعتقادي  

بیماري کرونا تغییر رفتاري افراد  شیوع  . در زمان  کمی به آرامش ذهنی دست یابند  تا روند  کرونا می

به  این امر    که  ویه دهندبیماري افراد باید تغییر راین  از  و با توجه به پیشگیري    استطبیعی  کامالا  

افراد   رفتاري  برخی    شود.میمنجر  شناخت  حانتایج  همچنین  شناخت پژوهش  که  داد  نشان  ضر 
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کاستیلو و للیس  پژوهش    نتایجبرخی  با    هاي عملکرد شناختی است. این یافتهلفهمؤاعتقادي جزو  

کرونا شناخت اعتقادي افراد    ویروسبا شیوع  که    ندبه این نتیجه رسیدها  همخوان است. آن   (2020)

هاي فیزیکی در  فاصله  ین رعایت. همچنقرار گرفتورهاي مختلف دستخوش تغییرات  جامعه در کش

ها  گاه ا توجه به این فاصله تمامی عبادت عات تغییر داد و باي از موضوامع اعتقادات افراد را در مجموعهجو

این همخوانی را دلیل    بیشتر احساس شد.   و نقش منجی در مقابل بیماري کرونا   خالی از افراد شدند 

هاي حاضر پزشکان با تالشدانست و اینکه درحال  نبود واکسن قطعی در کشورهاي مختلفتوان  می

نتوانستن کردند  که  بهزیادي  درد  کنند؛  درمان  را  بیماري  قطعی  درحال نتیجهطور  بیماري  حاضر ، 

ن  اینکه ایترس  از  جهان این بیماري شیوع پیدا کرده است و افراد    و در سرتاسرشدنی نیست  کنترل 

و به شناخت اعتقادات خود   دنبال نجات خود و دنیا هستندبیماري تاحدود زیادي ناشناخته است، به

پژوهش حاضر نشان داد که شناخت رفتاري جز  برخیهمچنین  .  کنندرجوع می هاي  لفهمؤ  و نتایج 

  ها همخوان است. آن  (2020)  همکاراناکیل و  پژوهش    نتایج   برخیبا  عملکرد شناختی است. این یافته  

در بین دانشجویان بیماري کرونا  در مقابل  به سالمت روانی    به این نتیجه رسیدند که براي رسیدن

ابتدا   باید  را شناسایی کرد  شناخت رفتاريپاکستان  با شناخت رفتاري آن  این دانشجویان  ها در تا 

ی شناختتوان اختالالت روان این همخوانی را می  دلیل  .مت روانی بهره بگیرند مقابل بیماري کرونا از سال

افراد به    ،مدت خانگیبیماري کرونا و قرنطینة خانگی دانست. با توجه به قرنطینة طوالنیدر شیوع  

هایی که  پژوهشممکن است با توجه به تغییر ویروس کرونا  .یابند شناخت رفتار جدید خود دست می

ضر  گردد، افراد به عملکرد شناختی مختلف دست پیدا کنند و با نتایج پژوهش حادر آینده انجام می

 متفاوت باشد. 

 ترینپایین و شناخت رفتاري به مربوط  رتبه باالترین که  داد نشان پژوهش  هاي یافته سایرمچنین  

به شناخت سیاسی رتبه بیشتر  ،بنابراین  است؛ مربوط  دانشجویان  عملکرد شناختی  به شناخت    در 

رسیدند  آن  رفتاري  بود. و کمترین شناخت  این    ها شناخت سیاسی  به  توجه  براي    موضوع،با  افراد 

در اولویت افراد    پیشگیري از بیماري ابتدا به شناخت رفتاري احتیاج دارند تا به بیماري دچار نشوند.

ناخت نهایت آخرین چیزي که احتیاج به ش   در  کرونا متفاوت است وسالم ماندن شرایط بحرانی بیماري  

   . باشدمیآن دارند، سیاست دولت  

در زمان  بیماري کرونا انجام شد.    دربارة  دانشجویانبا هدف شناسایی عملکرد شناختی  پژوهش  این  

تا    توانند دربارة بیماري شناخت حاصل کنندمیدانشجویان  بیماري کرونا    در مقابلشرایط بحرانی  

بتوانند از خود  ي کرونا پیشگیري کننداز بیماربتوانند با این عملکرد شناختی   یشان  هاو خانواده  و 

  يهایشگیري از بیماري کرونا به شناختبراي پ دانشجویان    شودپیشنهاد می  حمایت کنند؛ بنابراین،

هاي ناشی از بیماري بتوانند چالشدربارة این بیماري دست پیدا کنند و با عملکرد شناختی  مختلف  
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ی که در  های شیوع پیدا کند؛ مانند بیماري  19-ید کودر آینده شاید ویروسی مانند  د.  کننکرونا را حل  

  ویژههاي مختلف انسان و بهشناخت  ند.کشورهاي مختلف اثرگذار بودمدت کوتاهی بر  طول تاریخ به

تلف  هاي مخو افراد از شناخت  شناخت به جامعه کمک شایانی کنند  توانند در گسترشمیدانشجویان  

افزایش   با  تا  برسند  شناختی  عملکرد  ویروس  عملکردبه  مقابل  در  بتوانند  بهتر  خود  هاي  شناختی 

بنابراین کنند؛  عمل  آینده  در  می  مختلف  شناخت  شود پیشنهاد  بررسی  با  خود افراد  مختلف  هاي 

  19-یدویروس کوشدن به  فراد بعد از آلودها  داشته باشند.   19-یدعملکرد بهتري در مقابل ویروس کو

باید ترک شوند،دید اشتباه ج  دلیل بههمچنین  و   افراد  این  دچار وضعیت روحی نامناسب    امعه که 

-الحی خبرگان در زمان پاسخگویی به سؤتوان وضعیت رورا می  پژوهش  محدودیت  روشوند؛ ازاینمی

شود پیشنهاد میوجود نداشت.    گیري آناندازهامکان  که    دانست  کردن پرسشنامههاي مصاحبه و پر

از   پژوهش در پژوهشگران  -وید کویروس    دربارة عملکرد شناختی  بررسی    زمینة  ابزار مناسبی براي 

کنند.  اس19 می  همچنینتفاده  جامعه    توانندپژوهشگران  مصاحبه،  پرسشنامه،  با  را  پژوهش  و  این 

با   کرد وهاي آماري دیگري انجام دهند تا بتوان در جوامع مختلف شناخت افراد را باهم مقایسه روش

 متفاوت دست پیدا کنند. یآماري متفاوت پژوهشگران به نتایج هايروش
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Abstract 

The aim of this study was to identify the cognitive function of Payame Noor University 

students about Covid 19 virus using fuzzy Delphi technique. The present study is a 

qualitative research, based on the present time, in terms of applied purpose, and in terms 

of collecting field information. The statistical population consisted of master and bachelor 

students of Payame Noor University of Alborz province. Non-random sampling method 

was selected. Data were also collected through in-depth and semi-structured interviews, 

and fuzzy Delphi technique was used to reach a possible agreement between experts to 

eliminate possible biases. Findings showed that the components of political cognition, 

economic cognition, cultural and social cognition, behavioral cognition and belief 

cognition had an explanatory role in shaping students' cognitive performance. Thus, 

students can solve the problems about the Covid virus 19 by identifying cognitive 

function. Also, other research findings showed that the highest rank is related to behavioral 

cognition and the lowest rank is related to political cognition. Thus, in cognitive 

performance, students gained more behavioral cognition, and their least cognition was 

political cognition. 
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