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Abstract 

 

Background and purpose: Self-efficacy is central to behavior, especially preventive behaviors 

of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Identifying the factors that lead to increased self-efficacy in 

individuals can pave the way for necessary decisions to change the behavior of the society. This study 

aimed at determining the relationship between people’s self-efficacy and perceived severity and 

sensitivity to preventive behaviors of Covid-19 in Sari, Iran. 

Materials and methods: This descriptive-analytical study was performed in 268 patients 

attending certain health centers in Sari, 2020.The subjects were selected using convenience sampling. To 

collect the data, a researcher-made questionnaire was administered online consisting of three sections. 

Results: The mean age of the study population was 36.81±8.6 years and 17.5% of the patients 

were confirmed cases of Covid-19. Among the people studied, 81.3% used soap and water to disinfect 

their hands. There were significant correlations between self-efficacy and perceived severity (B: 0.163, CI 

95%: 0.068-0.257) and perceived sensitivity (B: 0.164, CI 95%: 0.060-0.267). Perceived sensitivity and 

severity also predicted 10% of the variance in self-efficacy. 

Conclusion: Perceived severity and sensitivity to Covid-19 preventative behaviors could affect 

people’s self-efficacy.  
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (491-499)    4999سال    اسفند    491شماره    مسي ادوره 

 491      4999سفند ، ا 491ام، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                      دوره سي              

 گزارش کوتاه

 و شدت درك شده نسبت به  تیدر حساس یمدآنقش خودکار

 COVID-19  روسیاز و رانهیشگیرفتارهای پ
 

        1ایپو یمحسن نیحس

       1ی... جنتدای

        2فرشته مجلسی

 3نسب یموسو نینورالد

 چكیده
هسی.   91-کوویید رفتارهیاي پشگیرشنهنا ه  مشریاري ، خصوصیاًرفتیار نشیا  ممی پیش  ،خودکارآمدي و هدف: سابقه

هاي ال م در جمی. گشنيتوهند رههرگاي تصرش گندد، میشناسایی عوهملی کا منجن ما هفزهی  خودکارآمدي در هفنهد می
 نسیب. شده درك شدت حساسش.، ما خودکارآمدي مشن هرتباط هفنهد جامعا ماشد  لذه هین مطالعا ما هدف تعششن تغششن رفتار

 ،سیاري شمنسیتان( ره) معیشن هیايدرمانراه ما کنندهمنهجعا مشرارهن در 91 –کووید وینوس يمشرار پشگرشنهنا رفتارهاي ما

  پذینف.هنجام 

کننده ما منهکز معشن کنونا شمنستان ساري در مشرار منهجعا 862من روي  تحلشلی، توصشفی مطالعا هین ها:مواد و روش
 ها ما صورت آنالین و ه  طنیقدهده آوريدستنس، و جرع در و هدفرند ما صورت گشنينرونا هنجام شد  روش 9911سال 

 مود  مخگی 9 ساختا محقق پنسگناما

 9/29درصد هفنهد مورد مطالعا مبتال ما کنونیا مودنید   5/91، و 29/96±6/2 مطالعا مورد جرعش. سنی مشانرشن ها:یافته
کندند  میشن خودکارآمیدي و شیدت درك یهاي خود ه  آب و صامون هستفاده مدرصد هفنهد منهي ضدعفونی کندن دس.

( B: 961/0 و CI 95%: 060/0–861/0( و نشز خودکارآمدي و حساسش. درك شیده )B:969/0و  CI 95%: 062/0-851/0شده )
ره  خودکارآمیديدرصید ه  وهرییان   90دهري وجیود دهشی.  هرینیشن حساسیش. و شیدت درك شیده، هربستری معنی

 کندند مشنی پش 

در  توهنیدیکنونیا می يریارشه  م ينشگیرشهصیول پ .یدرك شده هفنهد جامعا نسب. ما رعا .شو حساس شدت استنتاج:
 .هفنهد تاثشن دهشتا ماشد يخودکارآمد

 

 ، خودکارآمدي درك شده، حساسش. درك شده، شدت درك شده91-مشراري کووید واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
، میوهرد متعیددي ه  تهت هلنییا 8091در هوهخن سال 

ا عل. غشن شناختا شده در ووهان، هستان هیومیی، ییشن م

هاي دیرن ییشن و پدید آمد  پنومونی ما سنع. ما هستان

، 8080ژهنویا سیال  1در  .خارج ه  کگور گستنش یاف.
 وینوس کنونا در نرونا سوهب گلو ه  یک مشرار مگیخ 

  وهنیما عن ییدهش. جمانیان ممیط سا میشد و متعاقبا توس
 

 E-mail:hosseinmohsenipouya@gmail.com                         دهنگکده پنستاري ساري: دهنگراه علوم پزشکی ما ندرهن ،  -حسین محسنی پویا ول:مولف مسئ

 دهنگکده پنستاري، دهنگراه علوم پزشکی ما ندرهن، ساري، هینهنگنوه پنستاري، هستادیار،   9
 دهنگکده ممدهش.، دهنگراه علوم پزشکی تمنهن، تمنهن، هینهن سالم.،  گنوه آمو ش ممدهش. و هرتقاء  هستاد، 8
 دهنگکده ممدهش.، دهنگراه علوم پزشکی ما ندرهن، ساري، هینهنگنوه آمار  یستی، دهنگشار،   8

 : .85/1/9911تاریخ تصویب :               91/5/9911تاریخ هرجاع جم. هصالحات :            5/5/9911 تاریخ دریاف 
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 ینقش خودکارآمد
 

 4999، اسنفد  491 دوره سي ام، شماره             مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                 491

91-COVID تن شدن هوضیاع، ما وخش   (9،8)شناختا شد

سا مان ممدهش. جمانی ششوع هیین مشریاري ره میا عنیوهن 

هیین سیومشن   (9)هاي ممدهش. عرومی هعالم کندفوری.

  سال گذشتا در جمیان هسی. 80در  coronavirus پنومونی

 نوسییو نییوهکسن ه دشتول يمنه يارشمس يهاهگنیا تالش

مخصیوِ   يدهرو اییهس.، هما هنو  وهکسین  هنجام شده

 ،یدرمییان قطعیی ،کییندن کنگییایر يمیینه ینوسیییضیید و

 نوسیو ه  کنونا یناش يهامقاملا ما عفون. ای ينشجلوگ

 يریارشم وعشمحینهن شی یدر پ  (1)طور عام وجود ندهردما

 کنونییا وعشنقییاط مختلییا جمییان، شیی در نوسیکنونییاو

 9912 نممرییی 81 خیرسیییراً در تیییار نهنییییدر ه نوسییییو

شییدن آن در  دهریییرو  معیید ه  پد 92 (8080 ایییفور92)

ه   نيشمینهي جلیوگدر حیال حاضین   (1)شید دیشتأ ن،شی

 رههکارهیاي آمو ش و ،(COVID-19)وینوس همتال ما 

شیده هسی.  مییا هیین حیال هین رو  شییاهد میثثني هنجیام 

هفزهی  تعدهد مشرارهن مبتال ما هین مشراري هستش   لیذه میا 

کافی نبیوده و مایید در  رسانی محض العهطرسد نظن می

مطالعات مختلا نگیان   رفتارها تغششن هساسی پدید آورد

، خصوصیا رفتار نشا  مم خودکارآمدي پش دهد کا می

 خودکارآمدي میا معنیی هیریانی  (5-1)رفتار پشگرشنهنا هس.

دهرد، تیا رفتیاري خیاِ ره میا  هس. کا شخ  ما خیود

دهشیتا  آن ره حاصی  ه  یجموفقش. هجنه کند و هنتظار نتا

خودکارآمیدي روي هنرشیزه فیند هثنگذهشیتا و   (2)ماشد

  (5،1)دهردفند ره ما تالش و مدهوم. در رفتار وه می

 هرتباط ه  حاکی Martinez-Calderonنتایج مطالعا 

 تین،میش  ههیدهف میا رسشدن و ماالتن خودکارآمدي مشن

 مگیارک. ،مدنی مسیلا، هرتقاء عرلکند ح  مشراري، پذینش

  (6)هسی.  ندگی هفزهی  کشفش. و مدنی هايفعالش. در

 مانی رفتار خود ره  ممدهشیتی، هفنهد هعتقیاد مدل منهساس

هسیتند در معین  خطین  کننید درك کیا دهندتغششن می

خطین تیا ییا حید  نییه کا،هین و درك شده .شحساس)

هسی.  طیشینه نییر ه(  دشدت درك شیده) جدي هس.

 تنهحترییاالً مییثثن یآمو شیی هیاياکیا مییدهخالت و مننامیی

 میا نقی  نشیز مطالعیات هنجیام شیده در هیینهن  (90)هس.

 هشییاره ممدهشییتی مختلییا در رفتارهییاي خودکارآمییدي

 توهنیدیخودکارآمدي می کاییجاه  آن  (99-91)کنندمی

رد  ایی نشیدر پیذ هفینهد .شموفق در هيکنندهنششنق  تع

هیاي سیا ه نشتیأث هحتریالدهشتا ماشد و ما توجا میا  رفتار

خودکارآمیدي هفینهد  میندرك شیده  شیدت .،شحساس

، 91-کووید راريشمرعای. رفتارهاي پشگرشنهنا نسب. ما 

خودکارآمیدي میا  نشهرتباط می نششتع ما هدفهین مطالعا 

 نهناشگرشدرك شده نسب. ما رفتارهاي پ شدت .،شحساس

کننیده میا منهجعا رارهنشمدر  91–مشراري وینوس کووید

 ،9911در سال  ي،)ره( شمنستان سار نشمع يهاراهدرمان

  پذینف. هنجام

 

 هامواد و روش 
روي مشرییارهن  میین، مطالعییا توصییشفی تحلشلییی هییین

هیاي معیشن کنونیا شمنسیتان  کننده میا درمانریاهمنهجعا

ساري کا شام  درمانراه حضنت هموهلفض  )ع(، فارهمی، 

عصین  علردهر، نشکان، سلطان تویا، هنصار و حضنت ولی

صیورت اگشیني میروش نرونیا  گنف.)عج( مود، هنجام 

میا  ،حجی  نرونیاي تعشیشن منهدستنس مود   هدفرند و در

ما هستفاده ه  فنمول ، يآمادایشن یتوجا ما مطالعا منوت

و  10/0توهن  ،α=05/0ما در نظن گنفتن مقدهر  و 9شراره 

   (95)محاسبا شدنرونا  862تعدهد  r= 80/0مقدهر 
 

3          : 9شراره  فنمول
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دهشیتن سیوهد مطالعا شام  ها در نرونا ورود طیشنه

 طیشیینهندهشییتن  مییا سییوهالت، ییپاسییخرو يمیینه یکییاف

  یترا ی وفقدهن هختالل شناخت، کنندهو ناتوهن یهورژهنس

 پ  ه  کسب کید هخیال   مودمطالعا  شنک. درجم. 

IR.MAZUMS.REC.1399.7345،  .مییا منظییور رعاییی

هي ه  معاون. پژوهگی دهنگیراه علیوم ناماهخال  معنفی

پزشکی ما ندرهن هخذ شد و ما روساي منهکز معشن هرهئا 

پ  ه  معنفی خود میا وهحیدهاي میورد مطالعیا   گندید
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 و همکاران ایپو یمحسن نیحس     

 491      4999سفند ، ا 491ام، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                      دوره سي              

 گزارش کوتاه

 هیا تبشیشن و رضیای. آگاهانیا ه ههدهف مطالعا منهي آن

  ها هخذ شدآن

ی مخگیی 9پنسگییناما محقییق سییاختا  ،مطالعییاهمییزهر 

هي  مشنا ينهاشول شام  متغ  مخ  همود سوهل 98حاوي 

مح   الت،شتاه ، شغ ، سطح تحص .ش)سن، وضع مانند

هي، سامقا همتالي ، دهشتن مشراري  مشناراشسکون.، نوع م

 ، مخی  دوم منمیوط(91-خود و خانوهده ما وینوس کووید

سوهل آگاهی در  مشنا مسیائ  پشگیرشني ه  مشریاري  6ما 

(، 8ینا ملیی)صورت لشکنت سا گزا سوهالت م کاکنونا 

مخ  سوم منموط ما سوهالت  و( 0) ( و نری دهن 9) خشن

 1سیوهل(، شیدت درك شیده ) 1) حساسش. درك شده

 سوهل(، میوده هسی.  1سوهل( و خودکارآمدي درك شده )

 هيگزینیا 5 کنتشل اشطصورت ا هن یک ه  سوهالت م

 مطالعاهمزهر خالا تا کامال موهفق ( طنهحی شد  )کامال م

 اشییو مطالعییات مگییاما تم يهعییات کتامخانییاپیی  ه  مطال

 نفن ه  متخصصیان 90پنسگناما توسط  محتوه یی  روهگندید

هنجام و هصیالحات میدنظن  يآمو ش ممدهش. و پنستار

 کنونبیا  يآلفیا قییپنسگیناما ه  طن ییاییهنجام شید  پا

 هیا ه  طنییق طنهحییآوري دهدهجرع  گندیدمحاسبا  29/0

هیا میا تجزییا و تحلشی  دهده پنسگناما آنالین هنجام شید 

 هاي آمیاري توصیشفی، آ مونSPSS-23هفزهر هستفاده ه  ننم

 و رگنسشون خطی یندگانا، معشارمانند مشانرشن و هنحنهف

در  05/0هیا دهري در آ میونهنجام گندید و سطح معنیی

 نظن گنفتا شد 
 

 و بحث یافته ها
نتایج مطالعا نگیان دهد کیا مشیانرشن سینی جرعشی. 

تن هفینهد میورد مش  و مودسال  29/96±6/2مطالعا  مورد

 درصد( مودنید  8/96درصد( و کارمند ) 6/61مطالعا  ن )

در  هفنهد مورد مطالعا مبتال ما کنونا مودند و درصد 5/91

ها نشز هعضاء خانوهده مبتال میا کنونیا شیده درصد آن 96

هفنهد سالمتی خود ره در حید خیوب  درصد 6/58مودند  

ها منهي ضد عفیونی کیندن تن آنودند و مش گزهرش نر

( هسیتفاده درصید 9/29هاي خود ه  آب و صامون )دس.

خصیوِ  مشریارهن درنرنه آگاهی مشانرشن کنده مودند  

مییود  مشییانرشن  18/1±11/9مشرییاري کنونییا  پشگییرشني ه 

در  نرنه شدت، حساسش. و خودکارآمیدي درك شیده

 و 99/96±58/8، 91/99±20/8تنتشیب ا هین خصوِ می

مطالعیا  نیدر ه جینتا یمنرسدس. آمد  ا م 80/8±91/91

کنونیا در  نشکننده ما منهکز معمنهجعا رارهنشنگان دهد، م

خودکارآمیدي و شیدت و  ،یه  آگیاه يشمنستان سیار

منخییوردهر مودنیید  هلبتییا  یدرك شییده خییوم .شحساسیی

ه   مان مود کا شعار در  يههطالعات در منها يآورجرع

میود و  کینده دهشیعروم جامعا تحقق پ نشدر م  شخانا مران

 تین شعریوم جامعیا می يه  سیو یخیانر ناشمباحث قننط

  لذه ضنوري هسی. مخییگی ه  مننامییا دیگندیم .یرعا

کنونا،  يرارشآمو شیی در خیصوِ موضوعاتی مانند م

 ها مترنکیز شیود من روي هین سیا ه

مثبی. و  رهمطیا ه  نتایج رگنسشون یندگانا، حاکی

شییدت درك شییده  و (P=008/0دهر حساسییش. )معنییی

(009/0=Pم )اسیمقشن دو یهس. و هی ديیودکارآمیخ ای، 

 کندندمشنی ره پش  خودکارآمديدرصد ه  وهریان   90

 ( 9)جدول شراره 
 

شیدت و حساسیش.  سیا ه هیاي رگنسیشون تحلشی  :1جدول شماره 

شرییارهن در خودکارآمییدي درك شییده م مییا هرتبییاط در شییدهدرك 

 صوِ پشگرشني ه  کنوناخ
 

 سطح معنی دهري B SE CI 0.95 متغشن هاي پش  مشن

 009/0 -69/90 -91/91 211/0 921/98 مقدهر ثام. 

 009/0 062/0 -851/0 012/0 969/0 شدت درك شده 

 008/0 060/0 -861/0 059/0 961/0 حساسش. درك شده 

905/0=2R 

 

و  نریینه در شییدت کیی  یمطالعییا میا هفییزه نییدر ه

طور جدهگانا در هن کدهم، نرنه ادرك شده، م .شحساس

 Tshuma  در مطالعیا اف.ی  یهفزه 96/0 يخودکارآمد

و شیدت درك  .شوهحد در حساس کی  یهفزه يما ه ه

  یفند هفیزه يخودکارآمد 01/0و  02/0 بشتنتا شده م

 يدر خودکارآمد يوهحد کی  یما هفزه نش  هریناف.ی

  یهفیزه 11/0در فیند  یهشیتدرك شده، منو  رفتیار ممد

مطالعیا نگیان دهد کیا  نییه جیطور خالصیا، نتیا  مااف.ی
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 نشرفتییار تییأث نششییو شییدت درك شییده میین تغ .شحساسیی

  (96)هرنهه ماشیند يما خودکارآمد کانیگذهرند، مرن هینر

 .شخودکارآمدي روي حساس کانیما توجا ما ه نیمنامنه

ره ما تیالش  و هو گذهردیم نشدرك شده فند تأث دتو ش

لییذه  ،دهردیکننییده وه میینيشگییرشو مییدهوم. در رفتییار پ

در جمی. حفیو و  یمدهخالت آمو ش ی شودم گنمادشپ

و  یمبتال ما کنونا طنهح رارهنشهرتقاء خودکارآمدي در م

 نگذهرنیدهشعوهمی  تاث نیتنمم  8جدول شراره  هجنه گندد 

 يرییارشه  م ينشگیرشپ نیاشهفینهد در  م يمین خودکارآمید

شیدت درك  نهیا،شمتغ نشم ، ه دهد کاره نگان می کنونا

 يهرتباط ره ما خودکارآمد نیتن شمو جن  مونث شده 

 ی هسی.معنی نیمد 2R =898/0 مقدهر  نددرك شده دهشت

 يخودکارآمید ان یدرصد ه  وهر 89فو   يهانشکا متغ

شدت نسیب. میا  طبق نتایج  ندینرا ینشم شتوهنند پیره م

 يما خودکارآمید يتن شهرتباط م درك شده .شحساس

شتا کنونا ده يرارشکننده ه  مينشگرشفند در منو  رفتار پ

میا کنونیا،  يریارشهول م کشیپ ییهمتیده يهیاماه   درهس.

 یهفینهد جامعیا سیعتوجا ما آمو ش ال م در هین  مشنیا، 

کنونا ره ما شدت و  يرارشه  م ينشگرشکندند مسائ  پیم

میا  مسیالا منجین نییکیا ه نیدیدنبال نرا يتن شم .یجد

 .شیکنونیا در آن موقع يریارشما م انیکاه  تعدهد مبتال

 يمطالعییا  نییان خودکارآمیید نیییه درشییده مییود   ی مییان

ه   یتوهنید ناشییمی کیا نسب. ما میندهن دهشیتند يماالتن

 مطالعا ماشد  نیسطح سوهد  نان در ه

 
یندگانیا متغشین هیاي جرعشی.  رگنسیشون تحلشی  :2جدول شمماره 

شرارهن در خصوِ اختی در هرتباط ما خودکارآمدي درك شده مشن

 پشگرشني ه  کنونا
 

 سطح معنی دهري B SE CI%0.95 متغشن هاي پش  مشن

 009/0 -11/9 -11/1 129/9 216/6 مقدهر ثام. 

 009/0 99/0 -81/0 016/0 809/0 شدت درك شده

 009/0 10/0 -19/9 851/0 801/9 مونث جن 

 009/0 10/0 -15/9 861/0 190/0 المتی خودهر یامی وضعش. س

 009/0 01/0 -86/0 050/0 962/0 شده درك حساسش.

 001/0 -58/9 -88/0 999/0 -218/0 همتال هعضاء خانوهده ما کنونا

 001/0 01/0 -11/0 909/0 861/0 سن

898/0 =  2R 

 

 سپاسگزاری
هین مطالعا حاص  طین  تحقشقیاتی میا کید هخیال  

IR.MAZUMS.REC.1399.7345   91/09/9911در میییییور 

دهنگراه علوم پزشکی ما ندرهن هسی.  نویسیندگان هیین 

دهننیید کییا ه  هرییا مییدینهن و مطالعییا میین خییود ال م مییی

کارشناسان منهکیز معیشن کنونیا شمنسیتان سیاري و نشیز 

مشرارهنی کا ما سیعا صیدر پاسیخرو سیوهالت میا مودنید 

دریغ ي میهاتگکن و قدردهنی نرایند  هرینشن ه  حرای.

معاون. محتنم تحقشقات و علوم فناوري دهنگیراه علیوم 

 نرایش  پزشکی ما ندرهن تگکن و قدردهنی می
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