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پیش بینی شدت اضطراب بیماری کرونا بر اساس حساسیت اضطرابی و عدم تحمل
بالتکلیفی
اعظم قرانی اشتلق سفلی ،1سحر

ترابی زنوز ،2مجید محمودعلیلو3

و راضیه پاک4

عوامل آسیبپذیری روانی مختلفی ممکن است در ترس از کرونا نقش داشته باشد .یکی از این
عوامل حساسیت اضطرابی است .حساسیت اضطرابی نشان دهنده ترس از احساسات بدن همراه با
برانگیختگی اضطرابی به دلیل عواقب درک شده جسمی ،روانی یا اجتماعی است .شواهدی وجود
دارد که نشان میدهد حساسیت اضطرابی نقش مهمی در نگهداری و پیشرفت عالیم اضطراب در همه
اختالالت اضطرابی دارد .هدف مطالعه حاضر بررسی نقش حساسیت اضطرابی و عدم تحمل
بالتکلیفی در پیش بینی شدت اضطراب بیماری کرونا بود .برای این منظور طی یک پژوهش
توصیفی از نوع همبستگی 128 ،نفر به صورت نمونه داوطلبانه ،در این مطالعه شرکت و از نظر
اضطراب بیماری کرونا ،حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بالتکلیفی مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج
تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بین اضطراب بیماری با حساسیت اضطرابی و عدم تحمل
بالتکلیفی رابطه معناداری وجود دارد ( .)p>0/001نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان
داد که  30/1درصد از واریانس اضطراب بیماری کرونا توسط مولفههای حساسیت اضطرابی و عدم
تحمل بالتکلیفی تبیین میشود .با توجه به نتایج این مطالعه میتوان حساسیت اضطرابی و عدم تحمل
بالتکلیفی را پیشبین مناسبی برای شدت اضطراب بیماری کرونا در نظر گرفت.
واژههای کلیدی :اضطراب بیماری کرونا ،حساسیت اضطرابی ،عدم تحمل بالتکلیفی
مقدمه

بیماری کووید 19-یک بیماری عفونی جدید است که درحال حاضر داروی مشخصی برای درمان
این بیماری وجود ندارد .طبق برخی آمارها تا اکتبر  2020بیش از سی میلیون نفر در سراسر جهان

 .1دپارتمان روانشناس بالینی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 .2دپارتمان روانشناس بالینی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 . 3دپارتمان روانشناس بالینی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 .4دپارتمان روانشناس بالینی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.

(نویسنده مسوول) تبریز ،ایران m-alilou@tabrizu.ac.ir
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به این بیماری مبتال شدهاند و بیش از هزاران نفر جان خود را از دست دادهاند (سازمان بهداشت
جهانی .)2020 ،بیشتر افراد آلوده به ویروس ،بیماری تنفسی خفیف تا متوسط را تجربه میکنند و
ممکن است بدون نیاز به درمان خاصی بهبود یابند اما برای برخی از افراد که دارای مشکالت
پزشکی اساسی مانند بیماریهای قلبی – عروقی ،دیابت ،بیماری مزمن تنفسی هستند و همینطور
افراد مسن احتمال دارد با مشکالت جدیتری مواجه شوند .افراد بیمار ممکن است عالوه بر نشانه-
های جسمانی ( وو و مک دوگان ،)2020،عالیم روانی را نیز تجربه کنند .با این حال ،در شرایط
همه گیری برخی از افراد حتی بدون ابتال به بیماری دچار مشکالت روانی میشوند و ممکن است
اختالالتی مانند افسردگی ،اضطراب و استرس را تجربه کنند که میتواند کیفیت زندگی آنها را به
میران قابل توجهی کاهش دهد ( دونگ ،وانگ و تاو و همکاران .)2017 ،این افراد در معرض
خطر اضطراب بیماری قرار دارند .اضطراب بیماری 1به عنوان اضطراب شدید سالمتی شناخته می-
شود که معموال در دورههای قابل توجهی بروز میکند .استرس به دنبال بیماری جدی یا از دست
دادن یکی از اعضای خانواده یا قرارگرفتن در معرض داستانهایی مربوط به بیماریها در رسانهها
بروز میکند (بارسکی وکلرمان1983 ،؛ تیلور و آسموندسون.)2004 ،
یکی از عواملی که در راستای آسیبپذیری اضطراب و اختالالت اضطرابی امروزه توجه علمی
بسیاری به سوی خود معطوف داشته ،حساسیت اضطرابی 2است (مک نالی .)2002 ،حساسیت
اضطرابی نشان دهنده ترس از احساسات ناشی از برانگیختگی است (تیلور ،ولنسکی،کاکس و
همکاران ) 2007 ،که این تمایل به ترس از احساسات بدن همراه با برانگیختگی اضطراب به دلیل
عواقب درک شده جسمی ،روانی یا اجتماعی میباشد (ریس و مک نالی .)1985 ،عالوه بر این
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد حساسیت اضطرابی نقش مهمی در نگهداری و پیشرفت
عالیم اضطراب در همه اختالالت اضطرابی دارد (تیلور.)1999 ،
یکی دیگر از متغیرهایی که در ارتباط با اختالالت اضطرابی مورد بررسی قرار گرفته است عدم
تحمل بالتکلیفی 2است که نمایانگر ترس از وضعیتهای ناشناخته است (کارلتون .)2012،در مدل
شناختی رفتاری حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بالتکلیفی به عنوان متغیرهای فردی برای
پدیدارشناسی اضطراب بیماری در نظر گرفته میشوند .حساسیت اضطرابی و عدم تحمل
بالتکلیفی هر چند متغیرهای مستقلی هستند ولی بسیار مرتبط هستند (کارلتون ،شارپ و
2.anxiety sensitivity

1. illness anxiety
1. Intolerance of Uncertainty
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آسموندسون .)2007 ،اگر چه زمانی تصور میشد که حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بالتکلیفی
ممکن است به اختالالت هیجانی مربوط باشند (نورتون و مهتا )2007 ،اما در حال حاضر این دو
متغیر به عنوان بهترین متغیرها برای مفهومسازی در اختالالت خلقی و اضطرابی به نظر میآیند
(نورتون و سیستون و والکر.)2005 ،
عدم تحمل بالتکلیفی با اضطراب (کارلتون2012 ،؛ مک اووی و ماهونی )2012 ،و نگرانی
(الدوسر  ،گاسلین و داگاس )2000 ،همراه است .از طرفی تحقیقات متنوعی مطرح کردهاند که
عدم تحمل بالتکلفی با اختالالت روانی ،به خصوص اختالالت اضطرابی رابطه دارد (داگاس،
گاگنون  ،الدوسر و همکاران .)1998 ،شاهجویی ( )2010در مطالعه خود به این نتیجه دست یافت
که افراد نگران عدم تحمل بالتکلیفی باالیی نسبت به افراد غیر نگران دارند .همچنین دستکاری
آزمایشی عدم تحمل بالتکلیفی منجر به افزایش گزارش نگرانی میشود (الدوسر  ،گاسلین و
داگاس .)2000 ،همچنین بووس وسوبال ( )1989در پژوهشی تفاوت معنیداری بین میزان تحمل
ابهام زنان و مردان یافتند ،بطوریکه زنان تحمل ابهام پایینی نسبت به مردان داشتند.
با توجه به اینکه استرس و اضطراب می تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و افراد را در برابر
بیماری ها ازجمله کرونا آسیب پذیر کند ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این فرض و سوال
است که آیا بین شدت اضطراب بیماری ،حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بالتکلیفی رابطه
معناداری وجود دارد و آیا حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بالتکلیفی قادر به پیش بینی شدت
اضطراب بیماری کرونا هستند؟
روش

پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شامل جمعیت
ایرانی بود .داده ها به صورت آنالین در سال  2020و در طی ماههای فروردین تا خردادماه از
طریق فراخوان اینترنتی جمعآوری شد .تعداد  128شرکتکننده از  17استان به صورت ایتترنتی در
پژوهش مشارکت کردند .به آزمودنیها اطمینان داده شد که اطالعات استخراج شده و نام آنها،
به صورت محرمانه میباشد .پرسشنامهها ساده و فاقد هرگونه ضرری برای فرد بود و هیچگونه
مخارج و هزینهای برای شرکتکنندگان در برنداشت .از این تعداد 104 ،پرسشنامه تحلیل شد.
شرکت کنندگان از نظرحساسیت اضطرابی ،عدم تحمل بالتکلیفی و اضطراب بیماری کرونا مورد
ارزیابی قرارگرفتند.
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پرسشنامه حساسیت اضطرابی )ASI( 1یک پرسشنامه خود گزارش دهی است که  16گویه دارد و
براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم شده است .ساختار این پرسشنامه از سه عامل؛ ترس از
نگرانی های بدنی ( 8گویه) ،ترس از نداشتن کنترل شناختی (4گویه) و ترس از مشاهده شدن
اضطراب توسط دیگران ( 4گویه) تشکیل شده است (زینبرگ ،بارلو و براون  .)1997 ،بررسی
ویژگی های روان سنجی این مقیاس ،ثبات درونی باالی آن را (آلفای بین  0/80تا  )0/90نشان
داده است .در ایران نیز ضرایب همبستگی با نمره کل در حد رضایت بخش و بین  0/74تا 0/88
متغیر بوده است (مرادی منش ،میرجعفری ،گودرزی ،محمدی؛ .)2007
مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی )IUS( 2توسط فریستن و همکاران ( )1994برای سنجش میزان
تحمل افراد در برابر موقعیت های نامطمین و حاکی از بالتکلیفی ،طراحی شده است .این مقیاس از
 27آیتم تشکیل شده است .بوهر و داگاس ( )2002ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده را برای
این مقیاس  0/94گزارش کرده اند.در پژوهش حمیدپور و اندوز آلفای کرونباح برابر  0/88و
پایایی باز آزمایی در فاصله  3هفته ای برابر  0/78برای این مقیاس به دست آمد.
مقیاس اضطراب بیماری کرونا 3در ایران تنظیم و اعتباریابی شده است .نسخه نهایی این ابزار دارای
 18گویه و دو مولفه (اضطراب روانی و جسمانی) است که عالیم روانی و عالیم جسمانی را
میسنجد .این ابزار در طیف  4درجه ای لیکرت (هرگز تا همیشه از صفر تا  )3نمره گذاری
می شود .نمرات باال در این پرسشنامه نشان دهنده سطح باالتری از اضطراب در افراد است .پایایی
این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای عامل اول  0/879برای عامل دوم  0/861و برای
کل پرسشنامه  0/919به دست آمده است (علی پور ،قدمی ،علی پور ،عبداله زاده؛ .)2019
از آزمون پیرسون به منظور تعیین روابط بین متغیرها ،کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال
بودن و رگرسیون به روش گام به گام به منظور ارتباط بین متغیر پاسخ و متغیرهای پیشگو استفاده
شد .داده های جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  23تحلیل شد.
یافتهها

جدول  1مولفه های توصیفی متغیرها را نشان می دهد

)1. Anxiety Sensivity Inventory(ASI
2.Intolerance of Uncertainly Scale
3. Corona Disease Anxiety Scale
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جدول  .1ماتریس همبستگی ،میانگین و انحراف معیار بین متغیرهای حساسیت اضطرابی ،عدم تحمل
بالتکلیفی و اضطراب بیماری کرونا ()N =104
1

2

.1

1

.2

**

1

0/664

4

3

6

5

.3

**0/852

**0/576

1

.4

**0/362

**0/275

**0/316

1

.5

**0/455

**0/366

**0/394

**0/792

1

.6

**0/384

**

0/253

**

0/310

**

0/702

**

0/702

.7

**

**

0/382

**

0/494

**

0/674

**

0/710

0/426

8

7

9

1
**

0/569

1

.8

**0/435

**0/436

**0/289

**0/278

**0/394

**0/358

**0/286

1

.9

**0/392

**0/335

**0/396

**0/392

**0/415

**0/419

**0/323

**0/623

.10

***

**

**

**

**

**

**

**

0/461

0/433

0/374

0/365

0/447

10

0/427

0/336

0/921

**

0/879

1

M

9/72

5/95

6/07

23/25

26/06

12/65

11/33

10/44

3/25

13/69

sd

6/07

2/61

2/93

8/12

7/23

4/23

3/62

5/97

4/89

9/79

.1ترس از نگرانی بدنی؛ .2ترس از نداشتن کنترل شناختی؛  .3ترس از مشاهده شدن اضطراب توسط دیگران؛  .4ناتوانی از
انجام عمل؛  .5استرس آمیز بودن بالتکلیفی؛  .6منفی بودن رویدادهای غیر منتظره و اجتناب از آنها ؛  .7بالتکلیفی در مورد
آینده؛  .8اضطراب روانی؛  .9اضطراب فیزیکی؛  ..10نمره کل اضطراب بیماری کرونا

قبل از تحلیل دادهها به بررسی پیش فرضهای رگرسیون چندگانه تایید شد F .محاسبه شده
تحلیل واریانس رگرسیون اضطراب بیماری کرونا بر اساس مولفههای حساسیت اضطرابی و عدم
تحمل بالتکلیفی در سطح معنادار بوده (101( = 21/772 , P <0/01؛ )F)2و حاکی از این است
که مولفههای حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بالتکلیفی به صورت مشترک مجموعا 30/1
درصد واریانس اضطراب بیماری کرونا را تبیین میکنند .با توجه به ضرایب بتا و مقدار، t
حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بالتکلیفی به شکل مشترک تأثیر معناداری بر اضطراب بیماری
کرونا دارند و ضریب تأثیر استاندارد حساسیت اضطرابی برابر با ( )β=0/36و عدم تحمل بالتکلیفی
( )β=0/27و در سطح آلفای یک صدم ( ) P<0/01معنادار است.
میزان  Fمحاسبه شده تحلیل واریانس رگرسیون گام به گام اضطراب بیماری کرونا بر اساس
مولفههای حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بالتکلیفی در سطح معنادار بوده ( )P < 0/01و حاکی
از این است که این متغیرها اضطراب بیماری کرونا را تبیین میکنند .نتایج ضرایب رگرسیون گام
به گام نشان داد که کدام مولفههای حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بالتکلیفی به چه ترتیبی می-
تواند اضطراب بیماری کرونا را پیشبینی کنند ،که با توجه به ضرایب بتا و مقدار  ،tاز بین مولفه-
های حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بالتکلیفی به ترتیب ضریب تأثیر استاندارد مولفههای ترس
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از نگرانی بدنی ( ،)β=0/46منفی بودن رویدادهای غیر منتظره و اجتناب از آن ها ( )β=0/29و
ترس از نداشتن کنترل شناختی ( )β=0/22در سطح  P< 0/01معنادار است (جدول .)2
جدول  .2ضرایب رگرسیون چندگانه اضطراب بیماری کرونا براساس حساسیت اضطرابی و عدم
تحمل بالتکلیفی با روش رگرسیون گام به گام
B

SE

Beta

t

sig

F

R2

1

ترس از نگرانی بدنی

0/743

0/142

0/461

5/24

0/001

27/461

0/212

2

ترس از نگرانی بدنی

0/561

0/147

0/348

3/82

0/001

10/40

0/286

منفی بودن رویدادهای غیر منتظره و

0/680

0/211

0/294

3/23

0/002

ترس از نگرانی بدنی

0/315

0/187

0/195

1/68

0/001

منفی بودن رویدادهای غیر منتظره و

0/681

0/208

0/264

3/28

0/001

ترس از نداشتن کنترل شناختی

0/857

0/414

0/229

2/06

0/041

متغیرها

3

4/283

0/294

به طور کلی نتایج این بررسی نشان داد که از بین مولفههای حساسیت اضطرابی؛ ترس از نگرانی
بدنی و ترس از نداشتن کنترل شناختی و از بین مولفههای عدم تحمل بالتکلیفی؛ منفی بودن
رویدادهای غیر منتظره و اجتناب از آنها قادر به پیش بینی اضطراب بیماری کرونا میباشند .که به
ترتیب ترس از نگرانی بدنی ،منفی بودن رویدادهای غیر منتظره و اجتناب از آنها و در نهایت ترس
از نداشتن کنترل شناختی به قدرت این پیش بینی میافزایند.
بحث و نتیجه گیری

براساس مدلهای شناختی  -رفتاری ،حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بالتکلیفی به عنوان عوامل
خطر در اضطراب بیماری شناخته میشوند .به عنوان مثال آبراموویتز و بردوک ( )2008خاطر نشان
کردند که ترس از احساسات مربوط به برانگیختگی به اشتباه افراد را به سمت این اعتقاد که مشکل
پزشکی جدی دارند سوق میدهد و همین مساله منجر به اضطراب بیماری میشود .همچنین آن ها
معتقدند افرادی که دارای اضطراب بیماری هستند غالبا بر این باورند که به دست آودن اطمینان در
مورد وضعیت سالمتی الزم و ضروری است و دشواری تحمل عدم اطمینان مربوط به وضعیت
سالمتی منجر به اضطراب بیماری میشود .از اینرو همسو با مدل مذکور و همچنین همسو با نتایج
مطالعات پیشین؛ آبرامووتیز ،دیکن و والنتینر)2007( ،؛ بولن و ریجنتز ()2009؛ فرگوس و باردین،
()2009؛ کانسل و همکاران ()2017؛ بیرامی ،اکبری ،قاسم پور و عظیمی ( )2012نتایج مطالعه
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حاضر نشان داد که بین شدت اضطراب بیماری کرونا با حساسیت اضطرابی و عدم تحمل
بالتکلیفی رابطه وجود دارد و به طور کامل در سطح همبستگیهای ساده مورد تایید قرار گرفت.
در تبیین نتایج حاضر میتوان مطرح کرد که حساسیت اضطرابی باعث میشود که افراد نشانههای
مرتبط با اضطراب را به عنوان نشانهای از آسیب قریبالوقوع ارزیابی کنند ،بنابراین احساساتی
مانند ضربان سریع قلب ،گیجی و عرق کردن را به عنوان نشانهای از حمله قلبی ،بیثباتی روانی و
شرمساری اجتماعی تفسیر میکنند (کاگ و همکاران2001 ،؛ به نقل از فرجی و تکلوی.)2010 ،
همچنین حساسیت اضطرابی ساختاری چند بعدی است که عالوه بر ترس از فاجعه جسمانی ،ترس
از عدم کنترل روانی یا شناختی را نیز در برمیگیرد و این نگرانی از عالیم اضطراب قابل مالحظه
است (ریس و مک نالی)1985 ،؛ این مطابق با یافته پژوهش حاضر برمیآید ،هنگامیکه افراد
احساس میکنند هیچ کنترلی بر روان یا افکار خود نمیتوانند داشته باشند که این احساس عدم
کنترل بر شدت اضطراب افراد میافزایید.
نتایج این بررسی نشان داد که از بین مولفههای عدم تحمل بالتکلیفی؛ منفی بودن رویدادهای غیر
منتظره و اجتناب از آنها قادر به پیش بینی اضطراب بیماری کرونا میباشند .در تبیین این یافته می-
توان گفت عدم تحمل بالتکلیفی نوعی سوگیری شناختی است که بر چگونگی دریافت ،تفسیر و
واکنش فرد به یک موقعیت نامطمین در سطوح هیجانی ،شناختی و رفتاری تاثیر می گذارد
(داگاس ،شوارتز و فرانسیس .)2004 ،افرادی که نمی توانند بالتکلیفی را تحمل کنند ،موقعیت
های بالتکلیفی را تنش برانگیز ،منفی و فشارزا توصیف میکنند و سعی میکنند از این موقعیت ها
اجتناب ورزند و همچنین اگر در این موقعیت ها قرار بگیرند ،کارکردشان دچار مشکل میشود
(بوهر و داگاس .)2002 ،مدلهای آسیبشناسی روانی ،بالتکلیفی را بخش اساسی در تجربه
اضطراب میدانند ،بهطوریکه عدم تحمل بالتکلیفی را میتوان به عنوان یک ویژگی تشخیصی
برای افراد مضطرب در نظر گرفت (کارلتون .)2016 ،عدم گنجایش برای تحمل ناشناختهها عاملی
قدرتمند در آسیبپذیری مرتبط با بسیاری از اختالالت روانشناختی است (گروپ و نیتجک،
2013؛ هانگ و چیونگ .)2015 ،بنابراین عدم تحمل بالتکلیفی ویژگی بارزی است که از ارزیابی
منفی نشأت گرفته و موجب پاسخ ناسازگارانه میشود (بوهر و داگاس.)2009 ،
فرگوس و باردین ( ) 2012بنا بر مطالعه خود مطرح کردند که حساسیت اضطرابی نسبت به عدم
تحمل بالتکلیفی در رابطه با اضطراب بیماری از توان باالتری برخوردار است (فرگوس وباردین،
 .)2012یکی از ویژگیهای افراد دارای حساسیت اضطرابی باال ارزیابی منفی و ترس از همه عالیم
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معمولی اضطراب است و این عالیم رایج ،واکنش شدیدتری در این افراد ایجاد میکند و این امر
موجب افزایش شدت عالیم اضطراب در شخص میشود .به این طریق فرد در یک چرخهی
معیوب قرار می گیرد که عالیم بازتاب بیشتری برای وی داشته و واکنش به عالیم ،شدت آنها را
افزایش می دهد و این موضوع خود واکنش شدیدتر را به دنبال خواهد داشت و فرد را در یک
شرایط عمومی ناخشنودی قرار می دهد (هیتون ،دیکان ،مک گرس و همکاران.)2012 ،
به طور کلی ،در شیوع بیماریهای عفونی همهگیر ممکن است به برخی از افراد جامعه احساس
اضطراب و استرس دست دهد .حتی اگر احتمال در معرض قرار گرفتن خطر بیماری هم برای افراد
پایین باشد نیز افراد در پی شیوع بیماری عفونی سالمت جسمی و روانی خود را در خطر می بینند و
در چنین مواقعی بروز عالیم استرس طبیعی به نظر میرسد ،به طوری که این رخدادها ترس و
اضطراب شدید برای عموم در پی خواهد داشت .باورهای ناکارآمد و رفتارهای مقابلهای
ناسازگارانه نقش اساسی در حفظ و نگهداری اضطراب بیماری دارند .برخی از تاثیرات زیست
محیطی نیز ممکن است در ایجاد و پایداری اضطراب بیماری نقش موثری ایفا کنند مثال گزارش
رسانهها در مورد تهدیدات سالمتی ،محیطهای کم تحرک ،شرطیسازی در نتیجه عدم تحرک
بدنی ،تغییرات در رژیم غذایی و بیماریهای جزیی ممکن است باعث ایجاد احساسات و تغییراتی
در بدن شود که منجر به باورهای ناکارآمد و رفتارهای مقابلهای ناسازگار شود
(تیلوروآسموندسون .)2004،در کل ،اضطراب بیماری هنگامیاتفاق میافتد که احساسات یا
تغییر ات بدنی به عنوان یک بیماری جدی تفسیر شوند و با باورهای نا کارآمد و اشکال مختلف
رفتارهای مقابلهای ناسازگار همراه باشد (آسموندسون و فرگوس .)2019 ،رفتارهای مربوط به
بررسی سالمتی اغلب ناسازگار ،ناتوانکننده و با هزینههای قابل توجه اجتماعی به همراه است.
بنابراین یافته های چنین مطالعاتی و به کارگیری آنها در خدمات روانشناختی برای جلوگیری از
گسترش تبعات بیماری و دیگر شرایط نگرانکننده حایز اهمیت می باشند.
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Various psychological vulnerabilities such as uncertainty, perceived vulnerability
to disease, psychological vulnerability background, anxiety, and worry can
contribute to the fear of the coronavirus disease. One of these factors is anxiety
sensitivity that refers to the fear of the feelings associated with anxiety arousal
due to perceived physical, psychological, or social consequences. There is
evidence that anxiety sensitivity plays an important role in the persistence and
progression of anxiety symptoms in all anxiety disorders. The aim of this study
was to investigate the role of anxiety sensitivity and uncertainty intolerance in
predicting the severity of coronavirus disease anxiety. For this purpose, a
descriptive correlational study was conducted on 128 volunteers assessed in terms
of Covid-19 disease anxiety, anxiety sensitivity, and uncertainty intolerance. The
results of multiple regression analysis showed the existence of a significant
relationship between disease anxiety, anxiety sensitivity, and uncertainty
intolerance (p <.001). The results of stepwise regression analysis showed that
30.1% of the variance of coronavirus disease anxiety was explainable by anxiety
sensitivity and uncertainty intolerance. According to the results of this study,
anxiety sensitivity and uncertainty intolerance can be considered appropriate
predictors of coronavirus disease anxiety.
Keywords: Coronavirus disease anxiety, Anxiety sensitivity, Uncertainty
intolerance
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