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 چکیده
آغاز شد و مؤثرترین راه جلوگیری  2019بیماری کرونا در سال  مقدمه:

 پژوهشهای بهداشتی است. از این رو،  از شیوع آن، رعایت پروتکل
 تیبر رعا یتیشخص یها یژگیو یبا هدف ارائه مدل عل حاضر

و  ینید یعمل به باورها یا کرونا، نقش واسطه امقابله ب های پروتکل
 -یفیمطالعه توص نیدر ا :روش .انجام شده است دیتهد یابیارز

 شهر کی هیآموزان دختر متوسطه دوم ناح نفر از دانش 353 ،یهمبستگ
سپس . ندانتخاب شد یا چندمرحله یا خوشه یریگ با روش نمونه رازیش

دینی معبد، رعایت  های شخصیت نئو، باورهای با استفاده از پرسشنامه
 آوری و ها جمع ساخته، داده تهدید محقق های بهداشتی و ارزیابی پروتکل

مورد  ریمس لیو روش تحل 21نسخه  AMOS افزار با استفاده از نرم
نتایج، نشان دادند که متغیرهای ارزیابی  :ها یافته .قرار گرفتند لیتحل

گرایی، اثر مستقیم و  تهدید، عمل به باورهای دینی و مؤلفه وجدان
داشتی داشتند. همچنین های به معناداری بر رعایت پروتکل

 مثبت اثر ی،مذهب یباورها به عمل قیطر از ییجوتوافق و بودن باوجدان
 اثر تجربه به یگشودگ ولیکن ه،داشت هاپروتکل تیرعا بر  میرمستقیغ و

 مدل یها مشخصه :گیری نتیجه .(P≤0/01) میرمستقیغ و یمنف
 یرهایمتغ اساس بر ،یبهداشت یها پروتکل تیرعا ینیب شیپ شده برازش

 یداراباوری و ادراک تهدید،  بودن، دین ی شخصیت باوجدانزا برون
همچنین این برازش مدل، برای متغیرهای  .بود مناسب یبرازندگ

 و تجربه به یگشودگ و یریپذ توافق بودن، باوجدان تیشخصزای  برون
 .ی، تأیید شدنید یباورها به عمل یا واسطه ریمتغ

 
های  یژگیو کرونا، یماریب ،ینیدباور د،یتهد یابیارز کلیدی:واژگان 

 .یتیشخص

 
 

 

Abstract 

Objective: corona heart disease started in 2019 and the most 
effective way to prevent its spread is to follow health protocols. 
Therefore, the present study aimed to provide a causal model of 
personality traits on the observance of corona coping protocols, 
the mediating role of practice of religious beliefs and threat 
assessment. Method: In this descriptive-correlational study, 353 
female high school students in the first district of Shiraz were 
selected by multi-stage cluster sampling. Then, using Neo 
personality questionnaires, temple religious beliefs, observance 
of health protocols and researcher-made threat assessment, data 
were collected and analyzed using AMOS software version 21 
and path analysis method. Findings: The results showed that the 
variables of threat assessment, practice of religious beliefs and 
conscientiousness component had a direct and significant effect 
on compliance with health protocols. Also, being conscientious 
and agreeing through the practice of religious beliefs has a 
positive and indirect effect on the observance of protocols, but 
openness to experience a negative and indirect effect. (P≤0 / 01). 
Conclusion: The characteristics of the fitted model predicted 
the observance of health protocols, based on the exogenous 
variables of personality, conscience, religion, and threat 
perception. This fit of the model was also confirmed for the 
exogenous variables of personality, conscience, agreement and 
openness to experience, and the mediating variable of practice 
of religious beliefs. 
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 مقدمه

 در م،یفکنیب گذشته اعصار و قرون به ینظر اگر

 از یکی یعفون یها یماریب معموال که میابی یم

 یکی. است بوده ها انسان ریم و مرگ یاصل لیدال

 2019 سال در که رداریواگ یعفون یها یماریب از

 و کرد دایپ وعیش جهان سطح در بار نیاول یبرا

کرونا  ت.اس 1کرونا گرفت، را نفر ها ونیلیم جان

 شکل نیچ ووهان در بار نیاول یبرا که روسیو

 یتنفس حاد و ریگ جهان یماریب کی عامل گرفت،

 انسان، بدن به روسیو ورود صورت در و بوده

 جادیا را تنفس در مشکل و خشک سرفه تب،

 متأسفانه(. 1398 همکاران، و پور یعل) کند یم

 جهان، سراسر در یپزشک علم شرفتیپ رغم یعل

 ی،ماریب نیا یبرا یقطع درمان و دارو چیه تاکنون

 راه مؤثرترین ،علت نیهم به و است نشده کشف

 تیرعا آن، گسترده وعیش از یریجلوگ

 ،یخانگ نهیقرنط: جمله از 2یبهداشت یها پروتکل

 بهداشت تیرعا ط،یمح بهداشت اصول تیرعا

 و شست ،یروبوس و دادن دست از زیپره ،یفرد

 ،یضرور ریغ تجمع از زیپره ،ها دست مکرر یشو

 یضدعفون و شو و شست لوازم، هیکل بودن  مجزا

 مشاهده صورت در ماسک، از استفاده سطوح،

 اطالع د،یتشد صورت در و یخوردگ سرما عالئم

 باشد یم منزل، در استراحت و یدرمان مراکز به

 در که آنجا از(. 1399 ،را و همکارانزه هیذر)

 یها پروتکل تیرعا عدم شاهد جامعه سطح

 سوال نیا م،یهست افراد از یبرخ توسط یبهداشت

 زانیم یرو بر یعوامل چه: »که شود یم مطرح

 «است؟ اثرگذار یبهداشت یها پروتکل نیا تیرعا

                                                           
1. Corona 

2. Health protocols 

 یبرخ یبررس به پرسش نیا به ییپاسخگو یبرا و

 پرداخته می شود. ینظر یها یتئور از

 اذعان خود، مدل در (1977) 3انگل جورج

 ،یبدن یها ستمیس ،یماریب جادیا در که هداشت

 نیا در. هستند لیدخ یاجتماع و یشناخت روان

 ها، روسیو :شامل ی،بدن و یستیز عوامل الگو،

 ،(یبافت)ی ساختار یها بیآس و کیژنت ها، یباکتر

 ها، شناخت شامل ،یروان عوامل. باشند می

 شامل ،یاجتماع عوامل و رفتارها و ها جانیه

 رییتغ یبرا فشارها رفتار، یتماعاج یهنجارها

بوده  یسالمت بر مؤثر یاجتماع یها ارزش و رفتار

 را مذهب و نید نقش دانشمندان، از یرخاست. ب

 یسالمت بر مؤثر یاجتماع عوامل چارچوب در

 نام به یچهارم بعد زین یبرخ و اند داده حیتوض

 و یروان - یستیز مؤلفه سر بر را یمعنو بعد

 در 4ماتارازو نیا بر عالوه. اند کرده اضافه یاجتماع

 نقش به سالمت، یروانشناس از خود فیتعر

 در 5تیشخص جمله از یروانشناخت عوامل

 یتوانبخش و درمان ،یشناس سبب ،یریشگیپ

 ،پور علی) است کرده اشاره یجسم یها یماریب

های  سال ها بعد، به نقش ویژگی (.1389

یی که شخصیتی اهمیت بیشتری داده شد، تا جا

 یها یژگیو نییتب در 7کاستاو  6یکر مک

 ارائه را تیشخص بزرگ عامل 5 مدل ،یتیشخص

 ،8ییرنجورخو روان: از اند عبارت ند؛ کهداد

                                                           
3. George Engel 

4. Matarazzo 

5. Personality 

6. Mc Crae 

7. Costa 
8. Neuroticism 
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 و 3یندیخوشا ،2تجربه به  یگشودگ ،1ییگرا برون

و پس از  (1396 پور، گل و ترخان) 4یشناس فهیوظ

 شاهکرم یعباس ی چونگرید پژهشگرانها نیز،  آن

 همکاران و اصغری اتیب ؛(1395) یرادم و

 ( و1391ی )عبد و ینجات نوده، یاحمد ؛(1394)

 به ،ییها پژوهش انجام با(، 1997) پور لیاسماع

، افراد سالمت بر یتیشخص یها یژگیو نیا نقش

 پرداختند. 

انگل که به نقش عوامل  هینظر از الهام با

بود و با   روانشناختی و دینی بر سالمت پرداخته

ی ماتارازو که تأثیر شخصیت بر  استناد به نظریه

 توان یم بود،  سالمتی را مورد توجه قرار داده

 تیرعا بر اثرگذار عوامل از یکی که کرد ینیب شیپ

 با مرتبط یرفتارها جزء که ،یبهداشت های پروتکل

 باشد؛  فرد هر یتیشخص یها یژگیو است، سالمت

و میزان  یتیصشخ یها یژگیو با افراد که معنا نیبد

 زین یمتفاوت زانیم به متفاوت،باوری  دین

 تیرعا و رندیگب یجد را یبهداشت یها پروتکل

 (.1400 ،یوبیا) کنند 

 یافراد شاهد جامعه، آحاد انیم دراز طرفی، 

 کی مانند را کرونا یماریب که میهست

 به نسبت و پندارند یم ساده یسرماخوردگ

 5راجرز  کارل .انگارند سهل آن، وخامت و عوارض

خود، به ( بهداشت) محافظت زشیانگ یتئوردر 

توضیح این مطلب پرداخته؛ که چرا برخی از افراد 

انگارند و  ها سهل نسبت به پیشگیری از بیماری

کنند. وی بیان  فقط نسبت به درمان خود، اقدام می

                                                           
1. Extroversion 

2. Flexibility 

3. Agreeableness 

4. Conscientiousness 

5. Carl Rogers 

 مؤلفه پنج محصول یسالمت یرفتارها که کرده

. شوند یم ریپذ ینیب شیپ ها آن قیطر از که ؛هستند

 ،6وخامت: از  اند عبارت ها مؤلفه نیا

 و 9یخودکارآمد ،8پاسخ بودن مؤثر ،7یریپذ بیآس

 چه هر که معنا نیبد. (1389 ،علی پور)10ترس

 کی برابر در آگاهی بیشتری داشته باشند که مردم

 ،یماریب به ابتال صورت در و رندیپذ بیآس یماریب

 نهیهز و ستا اه آن انتظار در یمیوخ طیشرا

 ییها روش چه که نیا و دارد شانیبرا زین یادیز

 احتمال است، سودمند یماریب از یریشگیپ یبرا

 تیرعا صدد در و رندیبگ یجد را خطر آن که نیا

 شتریب ند،یبرآ آن از یریشگیپ یبرا یبهداشت نکات

 (.1400 ،یوبیا)شود  می

توان احتمال داد که  باتوجه به مطالب فوق، می

تهدید و   های شخصیتی، ارزیابی یویژگ

های  دینی بر میزان رعایت پروتکل باورهای

بهداشتی، تأثیر بگذارند. در این راستا، محقق به 

 تیرعا بر یتیشخص یها یژگیو یعل مدل ارائه

 عمل یا واسطه نقش کرونا، با مقابله یها پروتکل

پرداخته است و  دیتهد یابیارز و ینید یباورها به

ین هدف، هشت فرضیه مورد در خصوص ا

بررسی قرار داده است که پنج فرضیه نخست 

یم و سه فرضیه دیگر های مستق فرضیه عنوان هب

های غیرمستقیم در نظر گرفته شده  بعنوان فرضیه

 یتبر رعا یتیشخص یها ویژگی -1اند: 

 یمعنادار یماثر مستق ،مقابله با کرونا یها پروتکل

 یتبر رعا ینید یبه باورها عمل -2 دارد.

                                                           
6. Deterioration 

7. Vulnerability 

8. Effective response 

9. Efficacy 

10. Fear 
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 یمعنادار یماثر مستق ،مقابله با کروناهای  پروتکل

 های پروتکل یتبر رعا یدتهد ارزیابی -3 دارد.

 -4 دارد. یمعنادار یماثر مستق ،مقابله با کرونا

دینی اثر    های شخصیتی بر عمل به باورهای ویژگی

های شخصیتی  ویژگی -5 مستقیم معناداری دارد.

 -6. تقیم معناداری داردتهدید اثر مس بر ارزیابی

 نقش تهدید، دینی و ارزیابی باورهای به کردن عمل

 های مؤلفه بین روابط در ای واسطه و مستقیم غیر

 .دارد بهداشتی های پروتکل رعایت و شخصیت

در  یا و واسطه یممستق یرنقش غ یدتهد رزیابیا -7

 یتو رعا یتشخص یها مؤلفه ینروابط ب

کردن به  عمل -8 .دارد یبهداشت یها پروتکل

در  یا و واسطه یممستق یرنقش غ دینی، یباورها

 یتو رعا یتشخص یها مؤلفه ینروابط ب

 دارد. یبهداشت یها پروتکل

های شخصیتی بر  در زمینه تأثیر ویژگی

 جینتا های بهداشتی مقابله با کرونا، پروتکل

 داده، نشان( 2021) همکاران و 1اشماندن پژوهش

 را یاطیاحت اقدامات ،بودند جوررن روان که یافراد

 گرا و برون افراد یطرف از. کردند یم تیرعا کمتر

 انجامی، شتریب یاطیاحت اقدامات شناس، فهیوظ

 2نیمیهاهمچنین نتایج پژوهش . دادند یم

های شخصیتی  بین ویژگی کهنشان داده  ،(2021)

شناسی، گشودگی به تجربه، خوشایندی و  وظیفه

 ارتباطها،  رعایت پروتکلرنجورخویی با  روان

گرایی با این متغیر، رابطه منفی  و بین برون مثبت

، (2020) 3عبدالرحمنها،  افزون بر این وجود دارد.

 ،به این نتیجه دست یافته که خود پژوهش در

                                                           
1. Aschmanden 

2. Hyemin 

3. Abdelrahman 

 راگذاری اجتماعی  توافق جو، کمتر فاصله افراد

 و شناس فهیوظبودند، اما افراد  کرده تیرعا

  اند. یشترین میزان همکاری را داشته، برنجور روان

های  شد، پژوهش هایی که ذکر عالوه بر پژوهش

تهدید بر میزان  دیگری نیز در زمینه تأثیر ارزیابی

است.  های بهداشتی انجام شده رعایت پروتکل

 کی در ،(2020) همکاران و 4کوکعنوان مثال،  به

 هنگ مردم که  به این نتیجه رسیدند به مطالعه،

 خصوص در خطر  درک از ییباال سطوح کنگ

 لیقب از یاطیاحت یرفتارها در و داشته 19 دیکوو

 خود و دست بهداشت صورت، ماسک دنیپوش

 اند. سازی، مشارکت داشته قرنطینه  

 که است  کرده انیب (، نیز2020عبدالرحمن )

 ینیب شیپ را یاجتماع یگذار فاصله خطر، درک

 کی عنوان به ار 19 دیکوو که یافراد یعنی. کند یم

 انجام به لیتما شتریب رند،یگ یم نظر در یجد خطر

 تیسرا از یریجلوگ جهت یاجتماع یگذار فاصله

 .دارند یماریب

 تیرعا زانیم بر مذهب و نید ریتأث نهیزم در

اندکی در  یهاپژوهشنیز  ی،بهداشت یها پروتکل

 معنادار ارتباط به کهخارج از کشور صورت گرفته 

 .اند نموده اشاره ها آن

 و 5لویکاست توسط ها پژوهش نیا از یکی

 دیتأک با ها آن. است انجام شده ،(2020) همکاران

 انیب ،سالمت و مراقبت بر مذهب نقش بر

 یمعن و ثبات مردم به مذهب کهاند  داشته

، 19 ها را در دوران شیوع کووید آن و بخشد یم

 ؛(2020) همکاران و 6کیکووالچدهد.  یاری می

                                                           
4. Kwok  
5. Castillo 

6. Kowalczyk 
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 ؛(2020)2یجهان بهداشت سازمان ؛(2020) 1زایم

 بر نظارت مرکز ؛(2020) همکاران و 3اکوورو

(، نیز در این زمینه 2021) 4سالمت از حفاظت

های کاستیلو  اند؛ که با یافته هایی انجام داده پژوهش

 اند. (، همسو بوده2020)

های پیشین مشخص گردید  در بررسی پژوهش

های  رخی از مؤلفهها، میان ب که در تعدادی از آن

گرایی و  های شخصیتی )برون متغیر ویژگی

ها، رابطه مثبت و  جویی(  با رعایت پروتکل توافق

حالی که دقیقا میان همان  دست آمده، در معنادار به

ها در پژوهشی دیگر  مولفه با رعایت پروتکل

 بود. ارتباطی منفی یافت شده

های اندکی در خارج از  از سویی دیگر، پژوهش

کشور به بررسی تأثیر متغیر ارزیابی تهدید بر 

های بهداشتی مقابله با کرونا و  رعایت پروتکل

 بودند؛   متغیر باورهای دینی بر همان متغیر پرداخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Meza 

2. World Health Organization 

3. Echoru 

4. Health Protection Surveillance Centre 

ها یا  این درحالی است که در ایران در این زمینه

 پژوهشی صورت نگرفته و یا بسیار اندک بوده

 جامعه کنونی توجه نشده است و تا به حال نیز به 

است. لذا با توجه به فراگیر شدن بیماری کرونا و  

از بین رفتن روزانه هزاران نفر در جهان، ضرورت 

یابد که این مسئله بررسی شده و نتایج آن در  می

گیرد؛ تا در جهت  ربط قرار های ذی اختیار ارگان

کاهش ابتال و مرگ و میر ناشی از این بیماری، 

 ردد.استفاده گ

به اهمیت و ضرورت پرداختن  باتوجهبنابراین 

 معادالت اصول از ،به این مسئله، در این پژوهش

 تا گردید استفاده ریمس لیتحل روش و یساختار

 در ،آن یمفهوم مدل که شده یبررس اه هیفرض

 .است  شده ارائه ذیل صورت به 1 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش حاضر .1شکل 
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 روش

 متشکل ،یآمار  جامعه پژوهش، عنوان به توجه با

 مشغول دوم متوسطه دختر آموزان دانش یتمام از

 شهر 1 هیناح در 1399-1400سال در لیتحص به

 نیکل فرمول اساس بر نمونه حجم. بودند رازیش

 کند، یم انیب که آمد دست به یساختار معادالت در

 تعداد برابر 10 تا 5 با است برابر نمونه حجم

 شده هیتوص نیهمچن(. 2011 ن،یکل) ها شاخص

 300 تا 250 یباال زین نمونه حداقل که است

 8 به باتوجه پژوهش، نیا در. باشد یآزمودن

 4100 جامعه از آموز دانش 400 تعداد پارامتر،

 که شدند؛ انتخاب هیاول نمونه عنوان به ،ینفر

 تعداد نیا از. باشد یم جامعه از یقبول قابل معرف

 لیتکم عدم لتع به یآزمودن 47 ،یانتخاب نمونه

 تینهادر. شدند گذاشته کنار ها پرسشنامه کامل

 انتخاب یینها نمونه عنوان به آموز، دانش 353

 مدرسه 15 انیم از نمونه، انتخاب از پس. دندیگرد

 از و مدرسه 6 راز،یش شهر 1 هیناح دوم متوسطه

 در) کالس 2 مدرسه، هر یها کالس مجموع

 انتخاب یتصادف صورت به( کالس 12 مجموع،

 توسط شده جادیا یها تیمحدود وجود با شدند؛

 نمود، تالش محقق مدارس، مسئوالن و رانیمد

 کالس 2 و مدرسه 6) را ها خوشه تعداد نیشتریب

 یریگ نمونه از مرحله هر در ،(مدرسه هر در

 معرف نمونه تا دهد، انجام یا چندمرحله یا خوشه

 .باشد جامعه یها شاخص از یبهتر

ها از  هش، به منظور گردآوری دادهدر این پژو

 ابزارهای زیر استفاده شد.

فرم  NEOهای شخصیتی  ( پرسشنامه ویژگی1

منظور  (: در این پژوهش، بهNEO-FFIکوتاه )

 پرسشنامههای شخصیتی، از  سنجش متغیر ویژگی

 استفاده شد. نئو یتیشخص یها یژگیو کوتاه فرم

 از ،آزمون نیا ییمحتوا اعتبار یبررس جهت

 فرم و یشخص گزارش فرم دو نیب یهمبستگ

 حداکثر که ؛است شده استفاده گر مشاهده یابیارز

 و ییگرا برون عامل در 66/0 زانیم به یهمبستگ

 یندیخوشا عامل در 45/0 زانیم به آن حداقل

 بیضرا(. 1380 ،یفرش یگروس) است بوده

 برون عوامل از کی هر یبرا یدرون یهمسان

 ،یریپذ انعطاف ،ییورنجورخ روان ،ییگرا

 ،86/0 ،78/0 بیترت به ی،شناس فهیوظ و یندیخوشا

 ینیام) شده است گزاش 83/0 ،61/0 ،65/0

  (.1394 ،یرودسر پور یبخش و یفسخود

منظور  پرسشنامه باورهای دینی معبد: به (2

 عمل کوتاه فرم پرسشنامه از باوری، ارزیابی دین

 نیا ییایپا، استفاده شد. معبد ینید یباورها به

 روش با ،76/0یی بازآزما روش با ،آزمون

 یآلفا بیضر قیطر از و 91/0 ،کردن مهین دو

 و یرسول) است شدهگزارش  94/0، کرونباخ

 دارای آزمون، نیا (.1391 فرامرز، گرد یسلطان

 ییروا. ستا باال یمنطق و صوری ییمحتوا ییروا

 افراد سهیمقا قیطر از ،آزمون نیا مالک به وابسته

 دست به باالتر و 84/0 بیضر با ی،نید ریغ و ینید

 .(1394 همکاران، و یجعفر) است آمده

: 19 ( پرسشنامه ارزیابی تهدید بیماری کووید3

، 19 به منظور سنجش میزان ارزیابی تهدید کووید

 یابیارز ی ساخته محقق یسوال 18 پرسشنامهاز 

 تا کم یلیخ از) کرتیل اسیمق در ،کرونا دیتهد
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 ،آن ییمحتوا و یصور ییروا ستفاده شد.ا( شهیهم

 دأییت مورد یروانشناس دیاسات از تن سه توسط

 و ییبازآزما روش به زین آزمون ییایپا. گرفت قرار

 شهر متوسطه دختر 30 یرو هفته، کی فاصله به

 یهمسان نیهمچن. آمد دست به ،84/0 رازیش

 353 یرو کرونباخ یلفاآ روش با آزمون یدرون

 ییایپا از نشان که ؛آمد دست به 75/0 ی،آزمودن

 .باشد یم نآزمو قبول قابل

های مقابله با  ( پرسشنامه رعایت پروتکل4

 تیرعا ساخته محقق یسوال 15 پرسشنامهکرونا: 

 از) کرتیل اسیمق در ،کرونا با مقابله یها پروتکل

 زانیم سنجش هدف با( شهیهم تا کم یلیخ

 یابیارز مورد ،کرونا با مقابله یها پروتکل تیرعا

 توسط ،نآ ییمحتوا و یصور ییروا. گرفت قرار

 قرار دأییت مورد یروانشناس دیاسات از تن سه

 به و ییبازآزما روش به زین آزمون ییایپا. گرفت

 شهر متوسطه دختر 30 یرو هفته، کی فاصله

 یهمسان نیهمچن. آمد دست به 88/0 رازیش

 353 یرو کرونباخ یلفاآ روش با آزمون یدرون

 ییایپا از نشان که ؛آمد دست به 78/0 ی،آزمودن

 .باشد یم نآزمو قبول قابل

 دیاسات توسط، ابتدا ها پرسشنامه تعیین از پس
 قرار دییتا و یبررسمورد  ،خرامه نور امیپ دانشگاه
 1به آموزش و پرورش ناحیه  سپس .گرفتند

مدرسه به صورت تصادفی  6شیراز، مراجعه و 
نهایت ها اخذ گردید. در ی آنانتخاب و مجوز برا

نیز به هر یک از این مدارس، مراجعه شد و لینک 
ه توضیحات مربوط به ها به همرا پرسشنامه
رسان واتساپ در اختیار  از طریق پیامها،  پرسشنامه

 2ها نیز  معاونین این مدارس قرار گرفت. آن

اب نموده و لینک و کالس را به طور تصادفی انتخ
 31/1/1400تا  14/1/1400تاریخ  توضیحات را از

آموزان  های کالسی قرار دادند و از دانش در گروه
پاسخ دهند. پس از پاسخگویی  خواستند تا

ای که ناقص  پرسشنامه 47آموزان و حذف  دانش
 افزار نرم 21ها با استفاده از نسخه  بود، داده

Amos استفاده ریمس لیتحل روش به و ،
 کنندگان شرکت ورود یاه مالک جمله ازگردیدند. 

حضور در مقطع تحصیلی  نمونه، انتخاب یبرا
 کامل تیرضا شهر شیراز و 1متوسطه دوم ناحیه 

رای شرکت در پژوهش بود. به منظور رعایت ب
اخالق پژوهش، اسامی هیچ یک از مدارس و 

ها در پژوهش، آورده نشد و در  آزمودنی
ها نیز بیان شده بود که  توضیحات پرسشنامه

ها محرمانه تلقی  های آن العات و پاسخاط
گردد. همچنین به منظور جلوگیری از شیوع  می

ها به صورت  ویروس کرونا، توزیع پرسشنامه
 .مجازی صورت گرفت

 
 هایافته

 میرمستقیغ و میمستق یها هیفرض به توجه با
 مربوط یفیتوص یها افتهی ،1 جدول در پژوهش،

 انحراف ن،یانگیم لیقب از پژوهش یهاریمتغ به
 ارائه لیذ شرح به نمرات، حداکثر و حداقل ار،یمع
 .گردد یم

 و یونیرگرس یها لیتحل انجام ازین شیپ عنوان به
 انیم ارتباط از یتر روشن ریتصو ارائه منظور به

 سیماتر ،2 جدول در پژوهش، یرهایمتغ
 .شد محاسبه ها آن یهمبستگ
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 ( n=353وهش )پژ یرهایمتغ یفیتوص یها یافته. 1جدول 

 متغیرها میانگین انحراف معیار حداقل نمره حداکثر نمره

 نژندی  روان 35/16 04/7 56 16

های  لفهؤم

 شخصیت

 گرایی برون 21/33 94/5 48 12

 گشودگی به تجربه 14/37 34/4 52 25

 یریذپ توافق 36/41 39/6 59 22

 گرایی وجدان 47/47 42/7 60 22

 عمل به باورهای دینی 13/72 24/24 125 25

 تهدید رزیابیا 24/69 03/9 88 28

 های بهداشتی کرونا رعایت پروتکل 57/59 02/11 75 23

 
 

 دینی و  یعمل به باورها ید،تهد رزیابیا یت،شخص یها لفهؤم یرهایمتغ یرسونهمبستگی پ. 2 جدول

 یبهداشت یها پروتکل یترعا
 8 7 6 5 4 3 2 1 غیرهامت

        1 نژندی روان-1

       1 -48/0** گرایی برون-2

      1 -10/0* 17/0* گشودگی به تجربه-3

     1 -10/0 30/0** -35/0** یریذپ توافق-4

    1 30/0** -07/0 48/0** -52/0** گرایی وجدان-5

های  پروتکل رعایت-6

 بهداشتی کرونا
**30/0- **26/0 01/0- **21/0 **44/0 1   

  1 18/0** 15/0** 002/0 -07/0 -06/0 15/0** دتهدی رزیابیا-7

عمل به باورهای -8

 دینی
**19/0 **22/0 **21/0- **32/0 **29/0 **30/0 **15/0 1 

**P≤0/01 *P≤0/05 
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 افزار نرم با شده انجام ریمس لیتحل به توجه با

AMOS  یها هیفرض یها داده جینتا و 21نسخه 

 که دیدگر مشخص پژوهش، سوم تا اول میمستق

 ،یتیشخص یها یژگیو ریمتغ یها مولفهمیان  از

 و 44/0 استاندارد بیضر با ییگرا وجدان مولفه

 یابیارز و یمذهب یباورها به عمل یرهایمتغ زین

 و 30/0 هایاستاندارد بیضر با بیترت به دیتهد

 کرونا، با مقابله یها پروتکل تیرعا ریمتغ با ،18/0

 شکل در آن مدل. شتنددا یمعنادار و میمستق اثر

 .گردد یم ارائه 2 شماره
 

در بررسی فرضیه چهارم، این نتیجه به دست 

 و ییجو توافق بودن، باوجدان یها مؤلفهآمد که، 

 بیضر با بیترت به تجربه به یگشودگ

 یاثرگذار -21/0 ،32/0 ،29/0 یها استاندارد

 سطح با ینید یباورها به کردن عمل بر یمیمستق

 3داشتند. مدل آن در شکل  (P=01/0) یمعنادار

 .ارائه شده است

 

 

 

 
 میمستق داستاندار بیپژوهش حاضر همراه با ضرا یشنهادیپ مدل. 2شکل 

 
 

 های شخصیتی بر عمل به باورهای دینی تاثیر مستقیم ویژگی . 3شکل 

 تهدید های شخصیتی بر ارزیابی تاثیر مستقیم ویژگی .4شکل   
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 یها مؤلفهمیان  ضمن بررسی فرضیه پنجم،

 با بیترت به ییرنجورخو روان و بودن باوجدان

 یاثرگذار، 08/0 و 04/0 یها استاندارد بیضر

 یمعنادار سطح با دیتهد یابیارز بر یمیمستق

(01/0=P )4 شماره شکل در آن مدل. یافت شد 

 .گردیده است ارائه

 مدل یها شاخصبه منظور بررسی فرضیه ششم، 

. شد سهیمقا شده، ارائه برازش یارهایمع با

 با رابرب دو، خی عنیی برازش، یبرا اول شاخص

 P<01/0 سطح در یآمار لحاظ به و 17/29

 رد را مدل یبرازندگ ی،معنادار نیا. بود معنادار

R هیشب آن ریتفس که GFI کرد.
 ونیرگرس در 2

 یها مدل یبرا مقدار نیا. بود 78/0 با برابر است،

 که  ؛باشد  90/0  از  بزرگتر  ای برابر دیبا برازنده،
 

 مقدار. شتاد نهیبه حد با یادیز اختالف

RMSEA، مدل آزمودن شاخص نیتر مهم، 

 که ؛بود 28/0 با برابر ،AGFI. بود 28/0 با برابر

 90/0 از بزرگتر ای برابر دیبا خوب یها مدل یبرا

 ای برابر دیبا خوب یها مدل یبرانیز  IFI. باشد

 مقدار نیا حاضر لیتحل در. باشد 90/0 از بزرگتر

 از NFI و CFI شاخص دو و شد 37/0 با برابر

 35/0 با برابر بیترت به یقیتطب یها شاخص گرید

 ای برابر دیبا زین ها شاخص نیا که ؛شدند 36/0 و

 حد با یادیز اختالف ؛ کهدنباش 90/0 از بزرگتر

 یها شاخص تمام که گونه همان. شتنددا نهیبه

 یمناسب یبرازندگ از مدل د،نده یم نشان یآمار

، این مدل ارائه 5در شکل شماره . بودن برخوردار

 .گردیده است

 
 

 یرهااستاندارد مس یبپژوهش حاضر همراه با ضرا یشنهادیپ یالگو .5شکل 

 یپارامترها مدل، اصالح منظور به لیدل نیهم به

 که د؛یگرد حذف رمعناداریغ استاندارد بیضرا با

71/15X: شامل آمده دست به جینتا
2
=، 

86/0=GFI، 20/0=RMSEA، 67/0=AGFI، 

50/0=IFI، 49/0=CFI، 49/0=NFI اما . بود

برازندگی خوبی برخوردار مدل اصالح شده نیز از 

 پژوهشاصلی  غیرمستقیم و هیفرضنتیجه نبود. در

 در ینید یباورها به عمل و دیتهد ادراک بر یمبن

 تیرعا و تیشخص یها مؤلفه نیب رابطه

د ر دارند، میمستق ریغ اثر یبهداشت یها پروتکل

آمده  6الح شده در شکل شماره مدل اص .شد

 .است
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، پژوهش میرمستقیغهفتم  هیفرض خصوصدر

های  های شخصیتی بر پروتکل یعنی تأثیر ویژگی

ای ارزیابی تهدید نیز  بهداشتی با نقش واسطه

21/31=X
2 ،33/0=GFI ،29/0=RMSEA ،

26/0=IFI ،24/0=CFI ،25/0=NFI  .شده بودند 
 

 اختالف ها مشخص است، شاخص طور که همان

 از یحاک داشتند؛ که در نتیجه نهیبه حد با یادیز

 مناسب یبرازندگ از پژوهش مدل نبودن برخوردار

آمده  7مدل این فرضیه، در شکل شماره . بودند

 .است

 
 

 یرهااستاندارد مس یبپژوهش حاضر همراه با ضرا یشنهادیپ یالگو .6شکل 

 
 

 یرهااستاندارد مس یبا ضراپژوهش حاضر همراه ب یشنهادیپ یالگو .7شکل 

 یپارامترها مدل، اصالح منظور به لیدل نیهم به

که  د؛یگرد حذف رمعناداریغ استاندارد بیضرا با

X=34/18دست آمده شامل  نتایج به
2 ،

76/0=GFI ،31/0=RMSEA ،76/0=AGFI ،

39/0=IFI ،41/0=CFI ،56/0=NFI  .مدلبودند 

 یبمناس یبرازندگ از زین پژوهش شده اصالح

 پژوهش هیفرض لیدل نیهم به و نبوده برخوردار

 یها مؤلفه نیب رابطه در دیتهد یابیارز بر یمبن

 ریغ اثر یبهداشت یها پروتکل تیرعا و تیشخص

 دهنده ، نشان8شکل شماره  .شد رد دارد، میمستق

 مدل اصالح شده است.

سپس فرضیه هشتم در خصوص تأثیر 

ابله با های مق های شخصیتی بر پروتکل ویژگی

ای باورهای دینی، مورد  کرونا با نقش واسطه

 مدل یها شاخص سهیمقا با بررسی قرار گرفت.

 آمده دست به جینتا برازش، یارهایمع با هیاول
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 ،X2 48/0=GFI=84/22: )شامل

24/0=RMSEA، 52/0=AGFI، 36/0=IFI، 

48/0=CFI، 39/0=NFIبه توجه با که ؛( بودند  

 

 ها شاخص تمام نه،یبه دح با ادیز اختالف داشتن

 از ،پژوهش مدل نبودن برخوردار از یحاک

  دهنده ، نشان9شکل شماره  .بود مناسب یبرازندگ

 باشد. این مدل می

 
 

 یرهااستاندارد مس یبپژوهش حاضر همراه با ضرا یشنهادیپ یالگو .8شکل 

 
 

 ایرهاستاندارد مس یبپژوهش حاضر همراه با ضرا یشنهادیپ یالگو .9شکل 

 

 
 

 های مقابله با کرونا با نقش  های شخصیتی بر رعایت پروتکل مدل پیشنهادی تاثیر ویژگی .10شکل 

 ای عمل به باورهای دینی واسطه

 مدل، اصالح منظور به لیدل نیهم به

 حذف رمعناداریغ استاندارد بیضرا با یپارامترها

X=1: )شامل آمده دست به جینتا که د؛یگرد
2 ، 

99/0=GFI، 003/0=RMSEA، 98/0=AGFI، 

1=IFI، 1=CFI، 99/0=NFI) با نیبنابرا. بودند 

 یبرازندگ یها شاخص مدل، پژوهش، مدل اصالح
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دلیل  نیهم به کرد؛ دایپ مناسب و یعال اریبس

 یباورها بهکردن  فرضیه پژوهش مبنی بر عمل

 روابط در یا واسطه و میرمستقیغ نقش ،یمذهب 

 یها پروتکل تیرعا و تیشخص یها مؤلفه نیب

 .شد رفتهیپذ دارد، یبهداشت

 میرمستقیغ اثر یمعنادار نییتع جهت نیمچنه

 مکرر یها یریگ نمونه روش از ،یا واسطه ریمتغ

 از یدرصد 95 نانیاطم فاصله با انداز  راه   خود

 خود آزمون جینتا. شد استفاده یریگ نمونه عیتوز

 هب عمل ریمتغ یگر واسطه سهم داد، نشان انداز راه

 04/0 برابر ییگرا وجدان یبرا یمذهب  یباورها

 بود معنادار و( 10/0 تا 03/0 دامنه در)

(01/0<P .)به عمل ریمتغ یگر واسطه سهم 

 در) 04/0 برابر یریپذ توافق یبرا یمذهب یباورها

(. P>01/0) بود معنادار و( 13/0 تا 04/0 دامنه

 یمذهب  یباورها به عمل ریمتغ یگر واسطه سهم

 دامنه در) -03/0 برابر تجربه به یشودگگ یبرا

(. P>01/0) بود معنادار و( -04/0 تا - 14/0

 از ییجو توافق و بودن وجدان با یها مؤلفه نیبنابرا

 و مثبت م،یرمستقیغ ارتباط ،ینید یباورها قیطر

 کرونا با مقابله یها پروتکل تیرعا با معنادار

 قیطر از تجربه به یگشودگ ی مؤلفه اما. شتنددا

 معنادار و یمنف م،یرمستقیغ ارتباط ،ینید  یباورها

 کهاشت؛ د کرونا با مقابله یها پروتکل تیرعا با

 شده ارائه اصالح شده مدل ،10 شماره شکل در

 .است

 

 گیری و بحث نتیجه

ی جهان را  از آنجا که کرونا ویروس، همه

فراگرفته و روزانه تعداد زیادی از مردم جهان، 

ثر ابتال به این بیماری از دست جان خود را در ا

دهند و تنها راه جلوگیری از شیوع آن، رعایت  می

 پژوهشهای بهداشتی است؛ بنابراین  پروتکل

 یتیشخص یها یژگیو تأثیر با هدف بررسی حاضر

 ینید یباورها و دیتهد یابیارز یا واسطه نقش با

. انجام شد کرونا با مقابله یها پروتکل تیرعا بر

 انیم از که داد نشان این مطالعه یها افتهی

 تنها ،یتیشخص یها یژگیو ریمتغ یها   مؤلفه

 و میمستق اثر ها پروتکل تیرعا بر بودن باوجدان

 و قیدق که یافراد یعنی. است داشته مثبت معنادار

 یاجتماع مقررات و نیقوان به بندیپا و یوسواس

 تیمسئول احساس گرانید قبال در و هستند

 تیرعا شتریب را یبهداشت یها کلپروت کنند، یم

 نیمیهااین یافته، با مطالعات . کرده بودند

(؛ 2021) همکاران و اشماندن (؛2021)

 همکاران و 1ویکاروال ؛(2020) عبدالرحمن

 و 3بروارد (؛2020) همکاران و 2یپرت (؛2020)

(؛ 2020) همکاران و 4زتلر (؛2020) همکاران

 همکاران و یفرج(؛ 1399) همکاران و فرد انیپو

(؛ 1392) شیبخشا(؛ 1397) محمدزاده(؛ 1397)

 .بود همسو (،1391) همکاران و یاحمد

 و مثبت م،یمستق ریتأث از یحاک ها افتهی یطرف زا

از . بود ها پروتکل تیرعا بر ینید یباورها معنادار

 بهداشت تیرعا بر شهیهم اسالم نیدآنجا که 

 دیتأک گرانید حقوق تیرعا و یطیمح و یفرد

 افراد که نمود اذعان توان یم نیبنابرا ؛دارد یادیز

 تر حساس ها پروتکل تیرعا به نسبت یمذهب

 نظارت مرکزهای  این یافته نیز با پژوهش. اند بوده

                                                           
1. Carvalho 

2. Preti 

3. Brouard 

4. Zettler 
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 و کیکووالچ(؛ 2021) سالمت از حفاظت بر

(؛ 2020) همکاران و لویکاست(؛ 2020) همکاران

 ازمانس(؛ 2020) همکاران و اکوورو (؛2020) زایم

 ؛(1399) ساز تیچ (؛2020ی )جهان بهداشت

(؛ 1388(؛ حمید )1395) همکاران و پور یخالق

 همکاران و یفیشر(؛ 1385ی )مولو و یچراغ

باوری با سالمت  خصوص ارتباط دین(، در1384)

 عمومی، همسو بود.

 خطر، درک( 2020در مطالعه عبدالرحمن )

که  ؛کند یم ینیب شیپ را یاجتماع یگذار فاصله

 عنوان به را 19 دیکوو ی کهافراداین است،  بیانگر

 به لیتما شتریب رند،یگ یم نظردر یجد خطر کی

 از یریجلوگ جهت یاجتماع یگذار فاصله انجام

 2و حسین 1همچنین شاهین .دارند یماریب تیسرا

 شخص یابتال خطر درک ند،داد نشان ( نیز2020)

 به دو هر ،یبهداشت یامدهایپ بودن یجد درک و

 19دیکوو یماریب یریشگیپی رفتارها در مشارکت

 ریمتغ انیم زین مطالعه نیا در. است شده منجر

 م،یمستق ارتباط ها پروتکل تیرعا با دیتهد یابیارز

 توان تبیین نمود، می و شد افتی معنادار و مثبت

 از و ترسند یم کرونا روسیو از که یافراد

 یآگاه نآ به ابتال از یناش یامدهایپ و وخامت

 .بندندیپا ها پروتکل تیرعا به شتریب دارند،

های دهستانی  پژوهش های از سمتی دیگر یافته

 زره(؛ 1393) همکاران و نژاد یرسول(؛ 1394)

 همکاران و یصادق(؛ 1393) همکاران و پوش

های  (، در خصوص ارتباط بین ویژگی1393)

شخصیتی و دین باوری، نتایج این پژوهش را 

ند. بدین معنا که افراد باوجدان و کن تأیید می

                                                           
1. Shahin 

2. Hussien 

جو، باورهای دینی باالیی داشتند، اما افراد  توافق

تری  گشوده به تجربه از دین باوری پایین

 افراد که داشت اذعان توان یمبرخوردار بودند. 

 مقررات و نیقوان تیرعا که لیدل نیا به باوجدان

 به عمل است، ها آن تیشخص جزء یاجتماع

 افراد. ستین دشوار شانیبرا زین یاله دستورات

 و نوعان هم به احترام و اند مذاکره اهل جو، توافق

 نیا. دارد تیاولو شانیبرا ها آن با مشارکت

 است؛ شده دیتأک زین اسالم در یاخالق یها یژگیو

 ینید دستورات افراد نیا که است یهیبد نیبنابرا

 به لیتما لیدل به گشوده، افراد اما. کنند تیرعا را

 خود از یکمتر عالقه د،یجد اتیتجرب کسب

 خاص یها چهارچوب در یریقرارگ به نسبت

 دادند. نشان یاله و ینید

 یها مؤلفه انیم پژوهش، نیا مطابق نیهمچن

 ریمتغ از ییرنجورخو روان و بودن باوجدان

 رابطه د،یتهد یابیارز با یتیشخص یها یژگیو

های  داشت؛ که با یافته وجود معنادار و مثبت

(؛ عبدالرحمن 1399همکاران ) و محمدفام

 3(؛ ماروی2020حسین ) و (؛ شاهین2020)

 و (؛ کوک2020همکاران ) و (؛ بروارد2020)

(؛ 2020همکاران ) و 4(؛ آمودان2020همکاران )

و همکاران  6(؛ ژانگ2020همکاران ) و 5کالو

(؛ 2021) 7انگلیس پزشکی (؛ انجمن2020)

 10آرو و 9(؛ لپین2021همکاران ) و 8الزارویچ

 و (؛ بهرامی1389کالهی ) و (؛ پارسای2009)

                                                           
3. Maaravi 

4. Amodan 

5. Calo
 

6. Zhang 

7. British Medical Association 

8. Lazarevi´c 

9. Leppin 

10. Aro 

82 



 

 1401 پاییز(، 43)پیاپی  سوم، شماره یازدهمنشریه علمی روانشناسی سالمت، سال 

  

 

 افراد درواقع(، همسو بود. 1393همکاران )

 یبرا که ییدهایتهد و باوجدان نسبت به خطرات

 تفاوت یب د،یآ یم وجود به گرانید و خودشان

 افراد و کنند یم تیمسئول احساس و ستندین

 و رساست احساس اوقات شتریب زین رنجور روان

 نیبنابرا .دارند مختلف امور به نسبت ینگران

 خطرات، و دهایتهد به نسبت که است یهیبد

 نشان یدیشد العمل عکس و باشند تر حساس

 . دهند

های غیرمستقیم )ششمین  در بررسی فرضیه

ها  های پژوهش حاضر به آن فرضیه(، که در یافته

نیز اشاره گردید، مدل، پس از اصالح نیز از 

گی مناسب برخوردار نبود و فرضیه پژوهش برازند

های شخصیتی و  مبنی بر این که میان متغیر ویژگی

های بهداشتی از طریق ارزیابی  رعایت پروتکل

تهدید و عمل به باورهای دینی، ارتباط وجود 

شد. از طرفی در این زمینه نیز پژوهشی  رددارد، 

 همسو یا ناهمسو با فرضیه فوق وجود نداشت.

 میرمستقیغ ریتأثفرضیه  در خصوص

 یابیارز یا واسطه نقش با یتیشخص یها یژگیو

)فرضیه هفتم(، اقدام  ها پروتکل تیرعا بر دیتهد

به اصالح مدل گردید که پس از آن، برازندگی 

پژوهشی مدل رد شد. باید گفت در این باره نیز 

 همسو یا ناهمسو با فرضیه فوق وجود نداشت.

غیر مستقیم  یی در هشتمین فرضیهسو از

 یها مؤلفه که داد نشان جینتا ،پژوهش حاضر

 یها یژگیو ریمتغ ییجو توافق و بودن باوجدان

 تیرعا بر ینید یباورها قیطر از یتیشخص

 م،یرمستقیغ ریتأث کرونا، با مقابله یها پروتکل

 افراد کرد، نییتب توان یم؛ که دارد معنادار و مثبت

 تیمسئول احساس لیدل به دار نید و باوجدان

 افراد و نیقوان به تعهد و گرانید به نسبت

 حس داشتن لیدل به ،دار نید و جو توافق

 به یبندیپا و گرانید با یهمدرد و یدوست نوع

 ها پروتکل تیرعا به یادیز لیتما ،یگروه اهداف

 از تجربه به یگشودگ مؤلفه انیم داشتند. همچنین

 قابلهم یها پروتکل تیرعا با ینید یباورها قیطر

 شد؛ افتی معنادار و یمنف م،یرمستقیغ اثر کرونا، با

 به لیتما لیدل به ،گشوده افراد هددیم نشان که

 محتاطانه یرفتارها کمتر د،یجد اتیتجرب کسب

 نیبنابرا دارند؛ یکم یکار محافظه و دهند یم انجام

. نتایج این کنند یم تیرعا کمتر را ها پروتکل

(؛ کووالچیک و 2021ین )های هایم فرضیه با یافته

(؛ 1388اران )کشاورز و همک(؛ 2020همکاران )

(؛ 1388بهرامی احسان و پورنقاش تهرانی )

(؛ صفاریان و 1393نژاد و همکاران ) رسولی

(؛ 1393(؛ زره پوش و همکاران )1393عاشوری )

(؛ شیبانی و همکاران 1393صادقی و همکاران )

همکاران  (؛ متولیان و1394(؛ دهستانی )1394)

 همسو بود. (،1398)

بنابراین باتوجه به مطالب فوق، این نتیجه 

های  گروه از افراد، پروتکل 3حاصل شد که 

بهداشتی را بیشتر رعایت کرده بودند. اولین گروه، 

افرادی بودند که از ویژگی شخصیتی 

شناسی برخوردار و به دلیل احساس  وظیفه

امعه، مسئولیت نسبت به خود و آحاد افراد ج

انجام اقدامات بهداشتی برایشان دشوار نبوده 

ها  باوری باالیی داشتند، آن است. دومین دسته، دین

نیز به سبب پیروی از دستورات دینی و الهی در 

های زندگی خود، رعایت  سراسر عرصه
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های بهداشتی، برایشان آسان بوده  دستورالعمل

است. سومین گروه، کسانی بودند که ادراک خطر 

ها به سبب این که  داشتند. آن 19 االیی از کوویدب

اطالع داشتند، در صورت ابتال به این بیماری، باید 

های زیادی بپردازند و همچنین در برابر این  هزینه

پذیرند و در صورت ابتال نیز شرایط  بیماری آسیب

را جدی  19 وخیمی در انتظارشان است، کووید

شتی برآمده انگاشته و در صدد رعایت نکات بهدا

جو،  شناس و توافق بودند. از طرفی افراد وظیفه

باوری باالیی داشتند. اما افراد گشوده به تجربه  دین

تری از خود نشان داده بودند.  باوری پایین دین

ها حاکی از آن بود که افراد  افزون بر این، یافته

شناس و روان رنجورخو، ارزیابی تهدید  وظیفه

داشتند. در این  19 وویدباالتری از بیماری ک

های شخصیتی از طریق  پژوهش ارتباط ویژگی

دینی بر رعایت  تهدید و باورهای ارزیابی

های بهداشتی رد شد. همچنین میان  پروتکل

های  های شخصیتی و رعایت پروتکل ویژگی

ای  تهدید نیز نتیجه بهداشتی، از طریق ارزیابی

های شخصیتی و  یافت نشد. اما میان ویژگی

ای عمل به  ها با نقش واسطه عایت پروتکلر

معنا که  دینی، رابطه وجود داشت. بدین باورهای

باوری  جو از طریق دین افراد وظیفه شناس و توافق

ها را نیز بیشتر رعایت کرده  باالی خود، پروتکل

بودند؛ اما افراد گشوده به تجربه از طریق 

 کمتر را یبهداشت نکات خود، ینید یباورها

 .بودنده نمود تیرعا
های این پژوهش، در زمانی که کرونا،  یافته 

شیوع پیدا کرده و خسارات مالی، جانی، روانی 
تواند  زیادی را به آحاد افراد جامعه وارد کرده، می

تواند با  کننده باشد. وزارت بهداشت می کمک

توجه و تمرکز بیشتر بر افرادی که طبق این 
کمتر رعایت  های بهداشتی را پژوهش، پروتکل

کنند، به پیشگیری از شیوع این بیماری در  می
سطح جامعه و حفظ جان هزاران انسان، کمک 

 کند.
های این پژوهش این بود  از جمله محدودیت 

آموزان دختر متوسطه  که جامعه آماری آن، دانش
نتیجه م ناحیه یک شهر شیراز بودند و دردو

ت. اری نیسها، قابل تعمیم به سایر جوامع آم یافته
صورت مجازی  ها به عالوه بر این، پرسشنامه

صورت مستقیم، پژوهشگر بر  توزیع شدند و به
ها، نظارت نداشت.  روند پرکردن پرسشنامه

 مدل در یدگیچیپ موجب رهایمتغ تعددهمچنین 
. افزون بر این موارد، در این دیگرد یپژوهش

های شخصیتی،  پژوهش فقط به نقش ویژگی
تهدید بر رعایت  و ارزیابی دینی باورهای
های بهداشتی پرداخته شده و نقش سایر  پروتکل

عوامل، درنظر گرفته نشده است؛ که پیشنهاد 
های آتی به نقش سطح  شود در پژوهش می

فرهنگی افراد، وضعیت اقتصادی آنان، میزان 
تحصیالت و وضعیت شغلی بر رعایت 

های بهداشتی پرداخته شود و با اجرای  پروتکل
 یفرهنگ بافت با و یآمار جوامع ریساژوهش در پ

 پژوهش، نیا جینتا با حاصل جینتا، متفاوت
 جهت را حاصل جینتا ،گردد؛ تا بتوان سهیمقا

 کار به زین یعفون یها یماریب ریسا از یریشگیپ
 .بست

 
 سپاسگزاری

 ها پرسشنامه لیتکم در که یکسان تمام از 
 شپرور و آموزش تیریمد و داشتند مساعدت

 .سپاسگزارم مانهیصم راز،یش کی هیناح
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 منابع
(. 1391. )م ،یعبد و و ،ینجات ؛خ ،یاحمد

 با آن ارتباط و یعموم سالمت سهیمقا
 مجله. نوجوانان در یتیشخص یها یژگیو

-36 ،(81)21 ،النیگ یپزشک علوم دانشگاه
29. 

 
. ص م ،ینظر و م د،سودمن خ؛ پور، لیاسماع
 یها راه و تیشخص ابعاد نقش(. 1390)

 فصلنامه. 2 نوع یابتید مارانیب در یا مقابله
-1 ،(21)6 ،یروانشناخت نینو یها پژوهش

17. 
 

. ع رودسری، پور بخشی و م فسخودی، امینی
 و اعتبار عاملی، ساختار بررسی .(1394)

 های مقیاس پرسشنامه فارسی فرم پایایی
 (،43)11 ،پژوهی خانواده لنامهفص. روابط
333-352. 

 
 یها یژگیو یعل مدل ارائه(. 1400ایوبی، ز. )

 با مقابله یها پروتکل تیرعا بر یتیشخص
 ینید  یباورها به عمل یا واسطه نقش کرونا،

 دختر آموزان دانش در دیتهد یابیارز و
نامه  . پایانرازیش کی هیناح دوم متوسطه

یام نور خرامه، کارشناسی ارشد، دانشگاه پ
فر.  حمیدرضا ایمانیراهنما: دکتر  استاد
 .82ص

 
 و م نورباال، س؛ محمدی، م؛ مقدم، باقیانی

 بررسی(. 1389. )س محمودآباد، مظلومی
 کننده پیشگیری رفتارهای با مرتبط عوامل
 دختر آموزان دانش در پوست سرطان

 انگیزش تئوری اساس بر یزد شهر دبیرستانی

 دانش فصلنامه. 1387-88 سال در محافظت
 .16-10 (،5)1 ،تندرستی و

 
 سالمت رابطه یبررس(. 1392. )ع ش،یبخشا

 تیرضا با تیشخص یها پیت و یعموم
. زدی شهرستان بهداشت مرکز کارکنان یشغل

 علوم دانشگاه یراپزشکیپ دانشکده مجله
-24 ،(1)7 ،(سالمت اوردیپ) تهران یپزشک

35. 
 

(. 1393. )غ ،یقعش و ح ان،یاحمد ؛ل ،یبهرام
 تیفیک و یافسردگ با یماریب ادراک ی رابطه
 کننده مراجعه گویلیتیو به انیمبتال در یزندگ

 فصلنامه. همدان شهر انیفرشچ مارستانیب به
 .139-131 ،(3)5 ،ییبایز و پوست

 
. س ،یتهران نقاشپور و ه احسان، یبهرام
 یریگ جهت و تیشخص ابعاد  رابطه(. 1388)
 یروانشناس یپژوهش یعلم امهفصلن. ینید

 .14-2 ،(4)13 ،زیتبر دانشگاه
 
 ح؛ ،یدریح ب؛ ،ییغرا ع؛ ،یاصغر اتیب

. احمد آرامون، و س نژاد، یموس ج؛ ،یجواهر
 با تیشخص ابعاد رابطه یبررس(. 1394)

. دو نوع یابتید مارانیب در درمان از تیتبع
 یروانشناس یپژوهش - یعلم فصلنامه
 .68-59 ،(16)4 ،سالمت

 
 درسنامه(. 1389. )ع کالهی، و س ،یپارسا

 دانشگاه: تهران. سالمت خدمات با ییآشنا
 درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم
 .95. بهشتی شهید
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 و م احمدی، م؛ قوامی، ا؛ طاهری، س؛ فرد، پویان
 فردی، های تفاوت(. 1399. )م محمدپور،

 های ویژگی بین رابطه: کرونا و جنسیتی
 رفتارهای با جنسیتی های تفاوت و شخصیتی

 مجله .کرونا با مرتبط مراقبتی خود
 (،4)7. شناخت پزشکیروان و روانشناسی

67-78. 
 

 روانشناختی .(1396. )ر پور، گل و م ترخان،
 دانشگاه انتشارات: تهران. پیشرفته شخصیت

 .115-116نور.  پیام
 

 ابعاد بین  رابطه(. 1385. )ح ،یمولو و م ،یچراغ
 در یعموم سالمت و یدیندار تلفمخ

 فصلنامه. اصفهان دانشگاه دانشجویان
-1 (،2)2 ،یروانشناخت و یتیترب یها پژوهش

22. 
 
: یدار نید و کرونا(. 1399. )م ساز، تیچ

-یعلم فصلنامه. دهایتهد و ها چالش
 ،(2)1 ،یاجتماع راتیتأث یابیارز یتخصص

151-162. 
 

 با ینید شنگر رابطه یبررس(. 1388. )ن د،یحم
 بدن یمنیا ستمیس عملکرد و یروان سالمت

/ یمهار T یها سلول ،یکمک T یها سلول)
(. NK یسرطان ضد یها سلول و یانهدام

 ،(2)5 ،یروانشناخت مطالعات یعلم فصلنامه
73-88. 

 
. ز ،یاحمد و م ،یمسجد ؛ش پور، یخالق
 بر  یاسالم یدرمان تیمعنو یبخش اثر(. 1395)

 خون دیسف یها لگلبو و یزندگ سبک
 پژوهش فصلنامه. افسرده سالمندان یطیمح

 .29-16 ،(3)10 ،یروانشناخت سالمت در
 

 یها عامل نقش یبررس(. 1394. )م ،یدهستان
 نید مختلف ابعاد ینیب شیپ در یتیشخص

 پنج هینظر یمبنا بر: انیدانشجو در یدار
 یعلم فصلنامه دو. تیشخص بزرگ عامل

 ،یروانشناس و اسالم مطالعات یپژوهش
9(17)، 87-104 . 

 
 ف؛ تبار، حسن م؛ ،یارتیز م؛ دادار، م؛ زهرا، هیذر

 م؛ ،یقاسم س؛ منفرد، یدیرش م؛ دگر،یص
. ر ،یفالح و م د،یفئ گ؛ ،یزیر ل؛ پناه، زدانی
 و 19 دیکوو شیدایپ بر یانداز چشم .(1399)

 و رانیا در آن یریگ همه تیوضع بر یمرور
 . 43 ،(1)2 ،ایدر طب مجله. جهان

 
(. 1391. )س فرامرز، گرد سلطانی و ر رسولی،

 و مذهبی گیری جهت رابطه بررسی و مقایسه
 زناشویی سازگاری با دینی باورهای به عمل

 خانواده فصلنامه. دانشجویان و طالب در
 .433(، 32)8 ،پژوهی

 
(. 1393. )ج ،یمحرم و ح ،یبانیش ؛م نژاد، یرسول

 تیمسئول اساحس و تعهد با تیمعنو رابطه
 دانشگاه در فرهنگ فصلنامه. انیدانشجو در

 .132-119 (،1)3 ،یاسالم
 

 یصادق ؛ل فر، یحشمت ؛م کجباف، ؛ا پوش، زره
 یبررس(. 1393. )ح ،یریام و ا جه،یهسن

 یها یژگیو و یاسالم ینید یریگ جهت
 عامل پنج اساس بر انیدانشجو یتیشخص
 علوم دانشگاه مجله. NEO تیشخص
 .76-68 ،(5)19 ،ستانکرد یپزشک
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(. 1399. )ع سنگانی، و ن رامک، م؛ شادمهر،
 در شده ادراک روانی فشار میزان نقش بررسی
. 19-کووید بیماری به مشکوک افراد سالمت

 .121-115(، 22)2 ،نظامی طب مجله
 

 شکرکن، و. م هنرمند، زاده یمهراب ؛ط ،یفیشر
 و یعموم سالمت و ینید نگرش(. 1384. )ح

 یاسالم آزاد دانشگاه انیدانشجو در ییبایشک
 ینیبال یروانشناس و یروانپزشک مجله. اهواز

 .99-89 (،1)11 ،(رفتار و شهیاند) رانیا
 
(. 1394. )ج ،یمحرم و م ،یمانینر ؛،حیبانیش

 صفات با ینید یریگ جهت رابطه یبررس
 یاسالم آزاد دانشگاه انیدانشجو در یتیشخص

 در فرهنگ .دامغان شهرستان نور امیپ و
 .72-68 ،(1)5 ،یاسالم دانشگاه

 
 ،یمیابراه و ف پاک، مانیپ ؛م عصار، ؛م ،یصادق
 در تیشخص یاصل ابعاد نقش(. 1393. )م

 یعلم فصلنامه دو. خدا با ارتباط نوع
 ،یروانشناس و اسالم مطالعات یپژوهش

8(15)، 103-126. 
 

 یبررس(. 1393. )ج ،یعاشور و ،.م ان،یصفار
 عزت ت،یشخص صفات کنترل، عمنب رابطه
 مطلوب رفتار با ینید یریگ جهت و نفس

 سال ،یروان بهداشت اصول مجله. یانضباط
 .222-232ص ،3شماره ،16

 
 یبررس(. 1395. )ا ،یمراد و ز شاهکرم، یعباس

 سالمت و یتیشخص یها یژگیو نیب رابطه
 جامع یالملل نیب کنگره. کارکنان یجسمان

 .رانیا یروانشناس
 

. سالمت روانشناسی مقدمات .(1393. )ا پور، علی
 .95 –106. نور پیام دانشگاه: تهران

 
. ح زاده، عبداله ز و پور، علی ا؛ قدمی، ا؛ پور، علی
 اضطراب مقیاس مقدماتی اعتباریابی(. 1398)

. ایرانی نمونه در (CDAS) کرونا بیماری
(، 32)4 ،سالمت روانشناسی علمی نشریه
164. 

 
(. 1397. )س مجره، یاسد و ل در،مقت ؛ا ،یفرج

 -ییگرا برون) یتیشخص یها یژگیو رابطه
 یستیبهز با یاجتماع تیوحما( یرنجور روان
 فصلنامه. مزمن درد به مبتال زنان یشناخت روان
-29 ،(4)9 ،درد و یهوشیب یپژوهش یعلم
40. 

 
(. 1388. )م ،یکالنتر و م ،ینظر شاه ؛ا کشاورز،
 به عمل با یتیشخص یها یژگیو نیب ی رابطه

 فصلنامه دو. انیدانشجو در ینید یباورها
 و اسالم مطالعات یپژوهش - یعلم

 .96-83 ،(4)3 ،یروانشناس
 

. م طباطبایی، قاضی و ا مهریار، م؛ فرشی، گروسی
 شخصیتی جدید آزمون کاربرد .(1380)

 و ها ویژگی تحلیلی بررسی و (NEO)نئو
 دانشجویان بین در آن عاملی ساختار
 پژوهشی - علمی فصلنامه. ایران های دانشگاه

 (،39)11 ،(س) الزهرا دانشگاه انسانی علوم
174-198. 

 
. ز ،ینور و م ،یروانیش ینیحس ؛م ان،یمتول

 با یتیشخص بعد پنج رابطه یبررس(. 1398)
 و دختر انیدانشجو نیب در یدار نید زانیم

 و اسالم هینشر. مازندران دانشگاه پسر
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 70 ،(1)4 ،بابل یپزشک علوم دانشگاه سالمت
–61. 

 
 جمع، یباال زرگر ؛پ ،یجهاندار ؛م محمدزاده،

 رابطه یبررس(. 1397. )ف زاده، عیرف و س
 با کنترل منبع نوع و یتیشخص یها پیت نیب
 یها ناگی از یکی کارکنان یخودکارآمد زانیم

 ،ینظام یمراقبت علوم. تهران شهر ینظام
5(3)، 211-219. 

 
 و ر کوپال، و؛ سلیمی، م؛ نیا، مهدی ؛ا محمدفام،
 به ابتال ریسک ارزیابی(. 1399. )ا زاده، سلطان
 با شغلی های محیط در 19-کووید بیماری
 مجله. خطر سریع آنالیز تکنیک از استفاده

 .615-607 (،6)22 ،نظامی طب
 

 ف؛ آبادیان، عوض ا؛ برزگر، ح؛ الهی، نور
 رائها .(1394. )آ علیخانی، ع و سلیمانی،

 بر( ریسک) پذیری خطر ارزیابی الگوی
 و عملکردی رویکردهای تلفیق اساس

 دو. حیاتی های ساخت زیر در آمایشی
 .49 (،1)7. پژوهشی علمی فصلنامه

 
نیازی، م؛ حسینی زاده آرانی، س؛ یعقوبی، ف؛ 

(. دین و 1398سخایی، ا و امیری دشتی، م. )
سالمت؛ فراتحلیلی بر مطالعات و پژوهش 

دین داری و سالمت روان در ایران  های
های انجام شده در دهه  )مورد مطالعه: پژوهش

-فصلنامه علمی(. 90و نیمه اول دهه  80
 .187(، 1)8، پژوهشی روانشناسی سالمت
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