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Introduction: COVID-19 disease is one of the greatest global challenges of the 21st century, 

which was first reported in December 2019 in the city of Wuhan, China. Due to the wide 

spread of this disease throughout the world, including Iran, and its impact on various 

dimensions of human life, some studies focused on human behavioral effects on the 

environment in different populations. Identifying the behavioral factors influencing preventive 

behaviors for COVID-19 are crucial in devising public health policies to promote essential 

strategies to combat the pandemic in an efficient manner. The present study investigated the 

influence of COVID-19 disease on the environmental behavior of Tehran citizens with 

applying protection motivation theory (PMT). 

Methods: In this research, a survey was conducted. The statistical population of this research 

was all citizens of Tehran city with a number of 8,693,706 people, out of which 400 people 

were selected as the sample population using the available sampling method. A questionnaire 

was prepared by the researchers' team to collect data. The validity of the questioned was 

accredited by a group of experts as face validity and its reliability were confirmed by using 

Alpha Cronbach. 

Findings: Mean age of the participations was 35.33±8.32 years. 55.8 percent of the 

participants were women and 44.2 percent were men. Regression model showed perceived 

threat (ß =0.257), perceived costs (ß=0.225), perceived self-efficacy (ß =0.351), and perceived 

fear (ß=0.79.88) as the significant predictors of COVID-19 preventive behaviors. This model 

accounted for 19% of the variance in these behaviors. The results of the study based on 

regression model showed that protection motivation has a direct and significant effect on 

environmental behavior (Beta=0.193 and Sig=0.000). This means PMT explained 19% of 

variance of the dependent variable (environmental behavior).  

Conclusions: The results of this study confirm that MPT explained how COVID-19 disease 

has affected on people environmental behavior in Tehran, Iran. In more details, the results of 

this study showed the role of the constructs of protective motivation (perceived threat, 

perceived sensitivity, and responsiveness) and fear on environmental behavior. These results 

challenge much health communication during the COVID-19 pandemic that has been designed 

to persuade people more than to inform them. These results can be used in COVID-19 

information and persuasion policies and in health education.  Both persuading people and 

informing them are reasonable goals for health communication. 
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 ها:   کلیدواژه

انگیزش محافظت، رفتار 

 ،19-زیستی، کووید محیط

 .گذاری یاستس رسانی اطالع

ویکم است که برای نخستین بار در شهر ووهان چین در  یستبچالشی جهانی در قرن  19-: بیماری کوویدمقدمه

ی ها حوزهیر آن بر تأثیل شیوع گستردۀ این بیماری در سراسر جهان از جمله ایران و دل بهگزارش شد.  2019دسامبر 
زیستی شهروندان  یطمحرفتارهای  بر 19-یر بیماری کوویدتأثمختلف زندگی انسان معاصر، پژوهش حاضر به بررسی 

 هر تهران با استفاده از نظریۀ انگیزش محافظت پرداخته است.ش

نفر و  8،693،706: روش تحقیق مطالعۀ حاضر پیمایشی است. جامعۀ آماری تحقیق شهروندان تهران به تعداد روش

ر استفاده شده است. ابزا دردسترسیری گ نمونهدسترسی به افراد نمونه از روش  منظور بهنفر است و  400حجم نمونه 
 پرسشنامه است که از روایی و پایایی الزم برخوردار است. ها دادهگردآوری 

=  000/0و  193/0 زیستی اثر مستقیم و معناداری )بتا= محیط محافظت بر رفتار ها نشان داد انگیزش یافته ها:یافته

Sig.بیشترین و کمترین ی انگیزش محافظتها مؤلفهدر بین درصد است. همچنین  19شده  واریانس تبیین ( دارد ،
درصد( اختصاص داشته  52زیستی ) یطمحدرصد( و رفتار  88/79یب به ترس )ترت بهاکتساب  درصد از میانگین نمرۀ قابل

( 225/0شده )بتا=  (، حساسیت درک257/0شده )بتا=  درک متغیرهای تهدید است. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد بین
 زیستی رابطۀ مستقیم و معنادار وجود دارد. محیط رفتار ( با351/0و کارایی پاسخ )بتا= 

و کارایی  شده درک، حساسیت شده درک ی انگیزش محافظت )تهدیدها سازه: نتایج این مطالعه، نقش گیرینتیجه

ی و رسان اطالعگذاری  یاستستواند در هرگونه  یمکند. این نتایج  یمیید تأزیستی  یطمحپاسخ( و ترس را بر رفتارهای 
 ی مرتبط بهداشتی مورد توجه جدی قرار گیرد.ها آموزشو نیز  19-ترغیبی در زمینۀ کووید

 

 کرونیا.  پانیدمی  دوران در زیسیتی  محییط  رفتارهای بر محافظت انگیزش اثر شناختی جامعه مطالعۀ ،(1401) فرهاد بیانی، اعظم، و کومله، نیازی صادق، صالحی،: : استناد
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 مقدمه و طرح مسئله
که موجب مرگ صدها میلیون نفر شده است. از جملۀ این  اند کردهیر را تجربه گ همهیماری بچندین موج  ها انساناز زمان آغاز تاریخ، 

 19-یر کوویدگ همهاشاره کرد. در حال حاضر، جامعۀ بشری با بیماری  یر ایدزگ همهیر آنفلوآنزا و بیماری گ همهتوان به بیماری  یمموارد 
، 2الیشد )گزارش  2019ر ووهان چین در دسامبر برای نخستین بار در شه 19-یماری کوویدب (.1: 2020، 1آبدالرحمندارد ) سروکار
یباً طی زمانی اندک تمامی تقردر کل جهان انتشار یافت و  سرعت بهیل قدرت سرایت بسیار باال دل به(. این ویروس 55: 2020

 ویکم تبدیل شد. به چالشی جهانی در قرن بیست سرعت به ( و2020و 3زنگریلو) کشورهای جهان را آلوده کرد
ی اقتصادی، اجتماعی، نظامی، سیاسی و فرهنگی کشورها و دیگر ها حوزهن اندک از شیوع این بیماری در جهان، تمام طی زما

 ها دولتیر و شیوع این بیماری سبب شد تا وم مرگقرار گرفته است. میزان ابتال،  19-یر بیماری کوویدتأثی زندگی تحت ها عرصه
برحسب شرایط و موقعیت، از قواعد  ها دستورالعملدرآورند. این  اجرای بهداشت عمومی را به ها پروتکلو  ها دستورالعملی از ا مجموعه

 4بروارد) ی فیزیکی یا قرنطینه را شامل شد که موجب اختالل شدید در زندگی روزانۀ شهروندان شدگذار فاصلهسادۀ بهداشتی گرفته تا 
 (.2020و همکاران، 

زیستی دارد؛ برای مثال، سطح  یطمحی بر جهان و رفتارهای افراد از جمله رفتارهای ا گستردهیر تأثو شیوع آن،  19-پاندمی کووید
دهد و مردم از اهمیت دسترسی به فضاهای سبز و آبی محلی آگاهی بیشتری دارند. همچنین  یمآلودگی کاهش چشمگیری را نشان 

بیشتر شد و تکرار این قبیل رفتارها فراوانی بیشتری یافت  سروکار داریم ها آن، صورت و اشیایی که با ها دستاهمیت شستن مرتب 
توصیه شده است؛  شدت بهو شیوع آن  19-(. فاصلۀ فیزیکی، بهداشت شخصی و خودانزوایی با وقوع بیماری کووید2020، 5)رسو
شد فراد در سراسر جهان سبب تغییر اساسی در شیوۀ زندگی ا 19-یر کوویدگ همهکه در بیشتر کشورها تالش برای مهار شیوع  چنان

رعایت  منظور بهازحد آب  یشبسبب کاهش بازیافت و افزایش ضایعات و نیز مصرف  19-حال، کووید یندرع (.35: 2020، 6راشد)
ها سبب ارتباط بیشتر  یندهشووشو مصرف آب را افزایش داده و استفادۀ مکرر از الکل و سایر  مسائل بهداشتی شده است. افزایش شست

 (.303: 1399پور و احمدی،  یصبورتر افراد با این قبیل موارد شده است ) کینزدو 
کردند شیوع و ابتالی به  یمکه بسیاری تصور  یدرحالگذرد و  یمبه کشور ایران  19-اکنون قریب به دو سال از ورود بیماری کووید

را از ابتدا شروع  19-کووید باختگان جانکی تعداد ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشها گزارشرو به کاهش است، اما  19-کووید
(. در این میان، 1400نفر اعالم کرده است )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  231هزار و  76، 1400اردیبهشت  23بحران تا 

 استان تهران در وضعیت قرمز قرار دارد.

بر  19-رسد بیماری کووید یمنظر  ینکه بهای است. از جمله ا گستردهی پیامدهای متعدد و دارا 19-یری بیماری کوویدگ همه
ما شاهد  19-یر گذارده است. در پی شیوع کوویدتأثزیستی شهروندان در جهت حفاظت از خود در مقابل این بیماری  یطمحرفتارهای 

که  یم؛ چنانا بوده، استکه یک عمل مستقیم برای حفاظت از خود فرد  ها دسترفتارهایی در مقابل این بیماری از جمله شستن مکرر 
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خطر با رفتارهای  درکیر تنفسی مانند آنفلوآنزا، گ همههای  یماریبکه در زمینۀ  اند داده( در تحقیق خود نشان 2009) 2و آرو 1لپین
درصد  8/95ۀ آن است که دهند نشاننیز  3حمنهمراه است. تحقیق آبدالر دادن دستمحافظتی مانند شستن مکرر دست و اجتناب از 

(. مشاهدات بیانگر آن است که افراد با 1: 2020، 4آبدالرحمناند ) یرفتهپذرا  ها دستکه اقدامات بهداشتی و شستن  اند دادهگزارش 
و  ها محلولفاده از و است ها دست، از جمله استفاده از ماسک، شستن مکرر 19-انجام رفتارهای محافظتی در مقابل بیماری کووید

موفق شوند و خودکارآمدی و کارایی پاسخ خود را افزایش  19-توانند در مقابل بیماری کووید یمکننده معتقدند  یضدعفونی ها ژل
دادن، استفاده از ماسک، استفاده از مواد  ، خودداری از دستها دستی مکرر وشو شستدهند. تغییر رفتارهای بهداشتی افراد از جمله 

کننده از جمله الکل، اجتناب از بوسیدن و لمس، قرنطینه و انزوا و خریدهای اینترنتی، مجموعه رفتارهای محافظتی  یفونضدع
را برطرف کند. مشاهدات حاکی از آن بوده که ترس از  19-تواند خطر مواجهه و گسترش کووید یمدر افراد است که  شده مشاهده

ین خطر از عوامل مهم اثرگذار بر رفتارهای محافظتی از جمله گذاردن ماسک، شستن و درک ا 19-مبتالشدن به بیماری کووید
تقریر است؛  کننده بوده که به تولید پسماندهای کرونایی منجر شده است. این امر به این شیوه قابل یضدعفونو استفاده از مواد  ها دست

رشد  ها انساناین انگیزه، رفتارهایی در میان  تبع بهافراد شده و  شدن انگیزۀ مراقبت از خود در میان شیوع پاندمی سبب برانگیخته
های پالستیکی  یبطرفزاینده یافته که سبب افزایش مصرف آب و همچنین تولید پسماندهای مراقبتی مانند ماسک، مواد شوینده، 

یری که بر انگیزۀ مراقبت از خود داشته، تأثۀ واسط بهدهد پاندمی  یمی نشان ا اندازهاین مواد و... شده است. این موارد تا  بهمربوط 
 تغییر کند. دستخوشمحیطی را  یستززیست به بار آورده و توانسته رفتارهای  یطمحپیامدهایی برای 

زیستی و  یطمحدر سطح جهان و میزان تلفات ناشی از این بیماری، بررسی رفتارهای  19-با توجه به سطح گستردگی شیوع کووید
این امکان  19-های رفتارهای مربوط به کووید یزهانگاهمیت است. درک  حائزدر جامعه  19-یرانه در طی شیوع کوویدرفتارهای پیشگ

بر  مؤثرتحقیق حاضر به بررسی عوامل یزی مناسب در این زمینه اقدام کنیم. ر برنامهو کند که درجهت تغییرات رفتار افراد  یمرا فراهم 
پردازد.  با کاربرد نظریۀ انگیزش محافظت می 19-کووید گیری بیماری یر همهتأثتحت شهر تهران زیستی شهروندان  یطمحرفتارهای 

یری بر تأثاند، چه  از شیوع پاندمی گسترش یافته متأثردهد رفتارهایی که با انگیزۀ مراقبت از خود و  به عبارت دیگر، این مقاله نشان می
 الگوهای رفتار محیط زیستی دارد.

 ادبیات پژوهش
زیستی  بر رفتارهای محیط مؤثری مختلفی را برای تبیین عوامل ها مدلها و  یهنظر ،شناسان انسانو  شناسان روان، شناسان جامعه

یت رفتار فرد مورد استفاده درنهابر انگیزه و  مؤثرهایی که برای بررسی عوامل  یهنظر(. از جمله 1379زاده،  )شجاعی اند کردهپیشنهاد 
 است. 5یۀ انگیزش محافظتقرار گرفته، نظر

 کاهش برایکننده  محافظت رفتارهای انجام احتمال ،شهروندان یسالمتبر  19-بیماری کووید و مخرب بار یانز اثرات به توجه
 نظریه، این از تجربی های یتحما و محافظت بر نظریۀ انگیزش حاکم نظری منطقدرنظرگرفتن  همچنین ،ها آن بار یانز اثرات

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Leppin 

2. Aro 

3. Abdelrahman 

4. Abdelrahman 

5. Protection Motivation Theory 
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برای تبیین اثرات  1یلۀ راجرزوس به 1975این نظریه در سال  است.مطالعه  این برای محافظت انگیزش نظریۀ از استفاده کنندۀ یهتوج
و رفتارهای بهداشتی ارائه شد. در این مدل، فرض بر این است که پذیرش رفتار  ها نگرشها( بر  یماریبترس از خطر بهداشتی )انواع 

 پذیرد یمیجۀ انگیزش فرد برای حفاظت از خود صورت درنتدر برابر خطر، نوعی رفتار است که  شده ۀ بهداشتی توصیهکنند محافظت
در برابر  3کننده سازه، انگیزش محافظت یا قصد انجام رفتار محافظت پنجمطرح کرد که ترس از طریق  راجرز (.407: 2000، 2استرن)

سازه  پنج. این شود یشدن رفتار بهداشتی م برانگیخته سبب یتنهاو انگیزش محافظت در دهد یخطر بهداشتی را تحت تأثیر قرار م
که مرتبط با انجام رفتار  (شمانند پول، شخص، زمان، تال) ای ینهبرآورد شخص از هر هزبه معنی  4سخپا های ینههز. 1از:  اند عبارت

که  (کننده در برابر خطر بهداشتی محافظترفتار ) نتظار شخص از پاسخ سازگاربه معنی ا 5پاسخ ییکارا. 2 ؛کننده باشد محافظت
 ؛است پذیر یبدر برابر یک خطر بهداشتی، آس ینکهاعتقاد شخص به ابه معنی  6شده درک پذیری یبآس. 3 ؛خطر را از بین ببرد تواند یم
 آمیز یتطور موفق هب ینکهعتقاد فرد به ایعنی ا 8خودکارآمدی. 5 ؛خطر جدی است ینکهاعتقاد شخص به ابه معنی  7هشد شدت درک. 4
خودکارآمدی  ۀاست و ساز 9مدل اعتقاد بهداشتی یها اول همان سازه ۀساز چهار ،درواقع .کننده را انجام دهد رفتار محافظت تواند یم

( در تحقیقی با عنوان 2020(. در این زمینه، بشیریان و همکاران )209: 1996، 10)مالمد استشده به این مدل اضافه شده  درک
با استفاده از نظریۀ انگیزش  19-بر پیشگیری رفتارهای کووید مؤثرتوسعه و اعتبارسنجی اولیۀ یک مقیاس برای ارزیابی عوامل »

نظریۀ  براساسپرداختند و  19-هداشتی در برابر کوویدی بها مراقبتبینی رفتارهای پیشگیرانۀ کارکنان  یشپی به طورکل به« محافظت
ی انجام دادند. رفتارهای پیشگیرانه در برابر ا چندمرحلهیری تصادفی گ نمونهای مقطعی و تحلیلی با استفاده از  یزش محافظت مطالعهانگ

اثربخشی رفتارهای  درخصوصو آگاهی آنان  کارکنانیجه توجه به خودکارآمدی درنتدر سطح مطلوبی ارزیابی شد.  19-کووید
( در تحقیقی با عنوان کاربرد تئوری 1400همکاران )ی پول و خزائ ی آموزشی کارکنان توصیه شد.ها برنامهحفاظتی در طراحی 

-به بیان این امر پرداختند که انجام رفتارهای پیشگیرانه از کووید 19-کننده از کووید یشگیریپانگیزش محافظت در ارزیابی رفتارهای 
شهروند  1220ین مطالعه با استفاده از پرسشنامه روی ا .است 19-های ناشی از بیماری کووید یبآسراهکار مناسبی برای کاهش  19

ی تئوری در ارتباط با رفتارهای حفاظتی در ها سازهیشتر بانجام شد. نتایج نشان داد با توجه به همبستگی  1399مازندرانی در سال 
ی اجتماعی درجهت افزایش انگیزش ها شبکهید بر نقش تأکی آموزشی مبتنی بر این تئوری و با ها برنامه ، طراحی19-مقابل کووید

 رفتار پذیرش که است این بر فرض نظریه، این شود. در یمید تأک 19-شهروندان مازندرانی در انجام رفتارهای پیشگیرانه از کووید
 که کند درک فرد اگر ،است. درواقع خودش از حفاظت برای فرد انگیزۀ مستقیم عملکرد شده، توصیه ۀکنند محافظت رفتار یا بهداشتی

 رفتار انجام فرد برای انگیزۀ یجهدرنت شود و می ایجاد او در ترس زیادی است، پذیر یبآس سالمت جدی تهدید یک برابر در
 الزم را انگیزۀ ،19-بیماری کووید از ناشی خطرات از آگاهی افزایش همچنین. یابد یم افزایشکننده  محافظت رفتار یا کننده یشگیریپ

 .دهد می قرار یرتأث تحت رفتار افراد تغییر برای

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Rogers 

2.. Stern 

3. Protective Behavior 

4. Response Cost 

5. Response Efficacy 

6. Perceived Susceptibility 

7. Perceived Severity 

8. Self- Efficacy 

9. Healt Belief Model 

10.. Melamed 
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شده، هزینۀ پاسخ،  شده، شدت درک فرضیۀ تحقیق: ابعاد نظریۀ انگیزش محافظت )خودکارآمدی، کارایی پاسخ، حساسیت درک
 معنادار رابطه دارد. صورت بهزیستی افراد  و قصد رفتار( با رفتار محیطشده، ارزیابی کنارآمدن پاسخ  پاداش، ترس، تهدید درک

 توان مدل نظری زیر را پیشنهاد کرد: یمنظریۀ انگیزش محافظت  براساس 
 

 
  قیتحق ی. مدل نظر1 نمودار

 (1400محافظت راجرز ) یزشانگ یافتۀ یلتعد مدل: منبع

 ی پژوهششناس روش
شهر تهران هستند  سال 65تا  18استفاده شده است. جامعۀ آماری این تحقیق شهروندان  1برای انجام پژوهش حاضر از روش پیمایش

(. از این 1395نفر هستند )مرکز آمار ایران،  8،693،706، برابر 1395آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  براساسکه 
فرمول کوکران و )مالحظاتی مانند  براساس. حجم نمونه دهند یمنفر را زنان تشکیل  4،369،551نفر را مردان و  4،324،155تعداد، 

گیری  دسترسی به نمونۀ مورد نظر، از روش نمونه منظور بهآمد.  دست بهنفر  400 ناقص( های پراکندگی جامعۀ آماری و پرسشنامه
 استفاده شده است. دردسترس

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Survey 

 خودکارآمدی

-کووید بیماری
19 

 رفتار
 زیستیمحیط

 پاسخ هایهزینه 

 شدهدرک شدت 

 پذیریآسیب
 شدهدرک

 پاسخ کارایی 

 پاداش

 ترس
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و اما با توجه به گستردگی شهر تهران  ،آماری این تحقیق محاسبه شد ۀنفر نمون 384 ،کوکران یریگ براساس فرمول نمونه
ی، دسترسی دشوار یا ریگ نمونهدلیل استفاده از این نوع  فزایش یافته است.نفر ا 400حجم نمونه به پراکندگی جامعۀ آماری 

است. از نظر زمانی،  بوده 19-نکردن افراد با توجه به ترس، نگرانی و اضطراب افراد جامعه از مبتالشدن به بیماری کووید یهمکار
رسشنامه بوده است. برای تعیین اعتبار ابزار تحقیق از ی اطالعات پآور جمعی شد و ابزار آور جمع 1400ی تحقیق در فروردین ها داده

 درموردحوزۀ اجتماعی و سالمت  نظران صاحبآزمون، از کارشناسان و  ۀ یک پیشلیوس بهاعتبار صوری استفاده شد. به این ترتیب که 
. برای تعیین میزان روایی از انجام شد سؤاالتپرسشنامه نظرخواهی شد و اصالح محتوایی و تناسب متغیرها با  سؤاالتمتغیرها و 

 صورت به پرسشنامهقبل از انجام تحقیق اصلی،  منظور نیبداستفاده شد.  1«کرونباخ آلفای ضریب آزمون» درونی سازگاری شاخص
 نفر از افراد نمونه به اجرا درآمد که نتایج آن به شرح زیر است. 30آزمایشی بین 

 ی تحقیقها شاخص. میزان آلفای 1جدول 

 کرونباخ یآلفا بیضر هیتعداد گو شاخص
 79/0 7 شده درک تیحساس

 78/0 8 شده درک شدت

 75/0 6 یخودکارآمد

 76/0 6 پاسخ ۀنیهز

 75/0 8 پاسخ ییکارا

 83/0 5 ها پاداش

 84/0 5 ترس

 73/0 9 یستیز طیمح رفتار

 79/0و آلفای کل پرسشنامه نیز  70/0از  تر بزرگمشخص است، آلفای کرونباخ کلیۀ متغیرها  1ی جدول ها دادهکه از  طور همان
 های جدول از توصیف برای تحقیق، این . دراست قبول قابلگفت همبستگی درونی بین متغیرها در حد  توان یم اساس نیبرااست. 

 های آزمون و دوبعدی های جدول از نیز ها یافته تبیین برای و( معیار انحراف) پراکندگی شاخص و( میانگین) مرکزیشاخص  بعدی، یک
 .شد رگرسیون استفاده و پیرسون همبستگی

 تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها
طبق چارچوب نظری تحقیق رفتار محیط زیستی متغییر وابسته تحقیق و ابعاد نظریۀ انگیزش محافظت )خودکارآمدی، کارایی پاسخ، 

شده، ارزیابی کنارآمدن پاسخ و قصد رفتار( متغییر مستقل  درکشده، هزینۀ پاسخ، پاداش، ترس، تهدید  شده، شدت درک حساسیت درک
 شود.تحقیق هستند که در این بخش به تعاریف هر یک از متغیرها پرداخته می

زیست است که در  یطمحی افراد جامعه در قبال ها کنش مجموعۀزیستی  یطمحنظری، رفتار  جنبۀاز ی: ستیز طیمحرفتار 

و صالحی،  فر خوششود ) یمزیست را شامل  یطمحهای خاص برای رفتار نسبت به  یآمادگالت و طیفی وسیع از احساسات، تمای
میزان  19-از زمان شیوع بیماری کوویدهای زیر استفاده شد:  یهگوزیستی از  یطمح(. از نظر عملیاتی، برای سنجش متغیر رفتار 1388

یش یافته است؛ میزان استفاده از افزا 19-من با بیماری کووید گرفتن تعداد دفعات دوشمصرف آب توسط من افزایش یافته است؛ 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Cronbach alpha 
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  کمتر رفت عمومی نقلیۀ وسایل با 19-کووید یماریب یوعش یپ یاد شده است؛ درز 19-بارمصرف من در اثر بیماری کووید ظروف یک
در پی وقوع و  برق ما شده است؛باعث افزایش مصرف  19-بیماری کوویدکنم؛  یاستفاده م یشخص یاز خودرو بیشترو  کنم می وآمد

 در مواقعمانیم؛ فقط  یمدر خانه  19-سفرهای ما کاهش یافته است؛ تعطیالت را با وجود بیماری کووید تعداد 19-شیوع کووید
یزان استفاده از م ،19-کنم؛ به دنبال شیوع بیماری کووید یماز خودروی شخصی استفاده  19-اضطراری با وجود بیماری کووید

 تیک در خانۀ ما زیاد شده است.پالس

، شده درک، شدت شده درکمحافظت شامل حساسیت ی نظریۀ انگیزش ها سازهدر این مطالعه کلیۀ انگیزش محافظت: 

 و ترس مورد استفاده قرار گرفتند. ها پاداشخودکارآمدی، هزینۀ پاسخ، کارایی پاسخ، 

نظر عملیاتی، برای  از است. ریپذ بیآسدر برابر یک خطر بهداشتی،  نکهیاتعریف نظری: اعتقاد شخص به : شده درکحساسیت 

 در 19-شوم؛ کووید 19-های زیر استفاده شد: ممکن است من هم دچار بیماری کووید یهگواز  شده درکسنجش متغیر حساسیت 
نی ممکن است دچار بیماری هرکس در هر س شوم؛ ینمپس من به بیماری مبتال کنم خیلی زیاد نیست،  یمی که من زندگی ا منطقه
من در  کردن مسافرتشوند که سابقۀ خانوادگی این بیماری را دارند؛  یممبتال  19-شود؛ فقط کسانی به بیماری کووید 19-کووید

د یرگذار است؛ در شرایط موجود نیاز به قرنطینۀ خانگی وجوتأث 19-ی من، خانواده و دیگران به بیماری کوویدابتالشرایط موجود، بر 
 وجود دارد. 19-دادن و روبوسی با دیگران احتمال ابتال به بیماری کووید ندارد؛ در صورت دست

 از شده درک شدت متغیر سنجش برای عملیاتی نظر از. است جدی خطر اینکه به شخص اعتقاد: نظری تعریف شده: شدت درک
 را شغلم بگیرم، 19-کووید اگر است؛ خطرناک عوارض با رونده پیش بیماری یک 19-کووید(: 1393 رهائی،) شد استفاده زیر های گویه

 شود، داده تشخیص پیشرفته مراحل در 19-کووید اگر شد؛ خواهد مختل ام زندگی تمام بگیرم، 19-کووید اگر دهم؛ می دست از
 درمان های هزینه شود، داده تشخیص پیشرفته مراحل در 19-کووید اگر داشت؛ خواهد همراه به زیادی روانی و جسمی عوارض
 صورت در کرد؛ خواهد ایجاد ام خانواده برای را زیادی مشکالت شود، داده تشخیص پیشرفته مراحل در 19-کووید اگر یابد؛ می افزایش
 را خانواده اعضای سایر جان است ممکن 19-کووید به ابتال صورت در دارد؛ وجود ومیر مرگ احتمال 19-کووید بیماری به ابتال امکان

 .دهم قرار خطر معرض در نیز

انجام دهد. از نظر  کننده محافظترفتار  تواند یم زیآم تیموفق طور بهتعریف نظری: اعتقاد فرد به اینکه  شده: خودکارآمدی درک
ه توانم با زدن ماسک از مبتال شدن ب یمهای زیر استفاده شد: من  یهگوشده از  عملیاتی، برای سنجش متغیر خودکارآمدی درک

وشوی  توانم با شست یمرا دارم؛ من  19-پیشگیری کنم؛ من توانایی انجام معاینات الزم برای تشخیص بیماری کووید 19-کووید
 19-از ابتال به کووید ژلکننده و  یضدعفونتوانم با استفاده از مواد  یمجلوگیری کنم؛ من  19-از مبتالشدن به کووید ها دستمکرر 

توانم در صورت تشخیص  یممن یری کنم؛ جلوگ 19-ی غیرضروری از شیوع کوویدها مسافرتنم با نرفتن به توا یمجلوگیری کنم؛ من 
 ترس خود غلبه کنم. بر 19-کووید

ای )مانند پول، شخص، زمان، تالش( که مرتبط با انجام رفتار  ینههزتعریف نظری: برآورد شخص از هر  هزینۀ پاسخ:
استفاده از ماسک های زیر استفاده شد:  یهگو(. از نظر عملیاتی، برای سنجش متغیر هزینۀ پاسخ از 1393باشد )رهائی،  کننده محافظت

ماندن در خانه در دورۀ شیوع کننده بسیار پرهزینه است؛  یضدعفونخریدن ماسک و مواد  تحمل است؛ یرقابلغدر زمان طوالنی 
یر است؛ نرفتن به مسافرت در گ وقتینه و پرهزیار بس 19-کوویدم تست مربوط به تشخیص انجا تحمل است؛ یرقابلغ یاربس 19-کووید

 ینه است.پرهزبسیار  19-استفاده از وسایل نقلیۀ شخصی در دورۀ شیوع کوویداست؛  کننده کسلبسیار  19-کوویدطی شیوع 
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تواند تهدید را از بین ببرد. از نظر عملیاتی  یم( تعریف نظری: انتظار شخص از اینکه پاسخ سازگار )محافظت از خود یی پاسخ:کارا
سبب پیشگیری از  19-انجام معاینات الزم برای تشخیص کوویدهای زیر استفاده شد:  یهگویی پاسخ از کارابرای سنجش متغیر 

ی مداوم وسایل وشو شستشود؛  یم 19-یروس کوویدورفتن  ینازبی مداوم موجب وشو شست شود؛ یم 19-بیماری کووید
استفاده از ماسک مانع  شود؛ یم 19-عدم تفکیک زباله مانع شیوع کووید شود؛ یم 19-رفتن ویروس کووید ینازبشده سبب  یداریخر

 را 19-عدم تجمع افراد پیشگیری از کووید شود؛ یم 19-رعایت فاصلۀ فیزیکی موجب پیشگیری از کووید شود؛ یم 19-ابتال به کووید
 .کند یمجلوگیری  19-با صابون از ابتال به کووید ها دستی مدام وشو شست ند؛ک یم تر آسان

ی درونی )لذت( و ها پاداشگیرد و شامل  یمپاداش: تعریف نظری: پاداشی است که فرد از پاسخ ناسازگار یا عدم حفاظت از خود 
های زیر استفاده شد:  یهگوای سنجش متغیر پاداش از نظر عملیاتی، بر از (.1393رهائی، است )مقبولیت اجتماعی( ) یرونیبی ها پاداش
ندادن معاینات و تست  نداشته باشیم؛ انجام 19-شود نگرانی از ابتال به کووید یمسبب  19-نکردن به عالئم هشداردهندۀ کووید توجه

دهم،  ینمرا انجام  19-شود احساس کنم همیشه سالم هستم؛ وقتی تست تشخیص عالئم کووید یمموجب  19-برای تشخیص کووید
توانم فاصلۀ  ینمکنم؛ برای ارتباط  ینمکنم؛ برای ارتباط مناسب با دوستان و خانواده از ماسک استفاده  یماحساس راحتی بیشتری 

 فیزیکی را رعایت کنم.

؛ بنابراین اگر فرد استبا ارزیابی تهدید  شده درکشده و شدت  درک یتحساسبین تعریف نظری: ترس یک متغیر میانی  ترس:
(. از نظر عملیاتی، برای 1393شود )رهائی، یمپذیر است، ترس بیشتری برانگیخته  یبآسدرک کند که در برابر تهدید جدی سالمت 

بگیرم مرا  19-؛ حتی فکرکردن به اینکه کوویدبگیرم 19-های زیر استفاده شد: من نگرانم که کووید یهگواز  سنجش متغیر ترس
و  19-شود افکارم درگیر کووید یمسبب  19-کووید درموردصحبت نکنم؛ هر مطلبی  19-کووید درموردکنم  یمترساند؛ سعی  یم

 دهم، از نتیجۀ آن وحشت دارم. یمرا انجام  19-ی تشخیص عالئم کوویدها تستپیامدهای آن شود؛ وقتی معاینات و 

یابی ارز کند. تعریف عملیاتی: یمتعریف نظری: ارزیابی تهدید )عدم حفاظت از خود( رفتارهای ناسازگارانه را ارزیابی  ابی تهدید:ارزی
 شده است. ی درکها پاداشی حساسیت، شدت و ها سازهتهدید شامل 

کند. تعریف عملی:  یمتهدیدکننده را ارزیابی تعریف نظری: فرایند ارزیابی کنارآمدن، توانایی مقابله و دفع خطر  ارزیابی کنارآمدن:
 شده است. شدۀ عملیاتی های پاسخ درک ینههزی خودکارآمدی، کارایی پاسخ و ها سازهارزیابی مقابله شامل 

 های تحقیق یافته

درصد  8/55 یتجنسمشارکت داشتند. از نظر  33/35 ± 32/8نمونه با میانگین سنی  400در پژوهش حاضر های توصیفی: یافته

 درصد 15یپلم، د فوقدرصد  3/16درصد دیپلم،  8/30سواد،  یبدرصد  3/24درصد مرد هستند. در میان نمونۀ حاضر،  2/44و زن 
ها بیشترین فراوانی و ارشد و باالتر کمترین فراوانی را دارند. از نظر  یپلمددرصد ارشد و باالتر هستند. در این میان  8/13لیسانس و 

درصد فراوانی و  32هستند. از لحاظ شغلی بیشتر افراد پاسخگو کارگر با  متأهلدرصد  2/76درصد مجرد و  8/23 ،تأهلوضعیت 
 درصد بوده است. 3/9ی شغلی، شغل کشاورز با فراوانکمترین 

 مشاهده بلقادر جدول  آنچه براساسدهد های نظریۀ انگیزش محافظت را نشان میمیانگین و انحراف معیار سازه 2جدول شماره 
، بیشترین و کمترین نمره نشان شده کسبی نظریۀ انگیزش محافظت و درصد نمرۀ ها سازه براساس، میانگین و انحراف معیار است

درصد  88/79یکی از عناصر سازۀ انگیزش محافظت  عنوان بهترس  و درصد 52یک متغیر وابسته  عنوان بهزیستی  دهد رفتار محیط یم
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 68شده حدود  درصد، در سازۀ شدت درک 60شده حدود  ی مورد مطالعه در سازۀ حساسیت درکها نمونه. اند دادهرا به خود اختصاص 
 71حصول را کسب کرده بودند. همچنین در سازۀ خودکارآمدی حدود  درصد از حداکثر امتیاز قابل 68درصد و در سازۀ پاداش حدود 

یت، در سازۀ قصد نیز مردم شهر تهران درنهادرصد را کسب کرده بودند.  75دود درصد و هزینۀ پاسخ ح 74یی پاسخ حدود کارادرصد، 
 .اند کردهاکتساب را کسب  درصد از حداکثر نمرۀ قابل 53که در این پژوهش شرکت داشتند، حدود 

 ی نظریۀ انگیزش محافظتها سازه براساس. میانگین و انحراف معیار 2جدول 

 شده کسب ۀنمر درصد اریمع انحراف و نیانگیم رهایمتغ
 ۀنمرو حداکثر  حداقل

 اکتساب قابل

 30-80 5/72 45/31 ± 83/5 شده درک دیتهد

 7-35 26/60 09/21 ± 45/3 شده درک تیحساس

 8-40 2/68 28/27 ± 11/4 شده درک شدت

 5-25 68/67 92/16 ± 51/1 ها پاداش

 6 30 4/71 42/21 ± 32/2 یخودکارآمد

 8-40 12/74 65/29 ± 04/2 پاسخ ییکارا

 6-30 73/74 42/22 ± 59/1 پاسخ ۀنیهز

 5 - 25 88/79 97/19 ± 91/1 ترس

 5 - 25 64/52 16/13 ± 67/1 محافظت زشیانگ قصد

 0 - 9 52 68/4 ± 07/3 یستیز طیمح رفتار

 

 روابط بررسی به الزم آماری مالحظاتدرنظرگرفتن  با و پیرسون همبستگی ضریب کمک به قسمت این درهای تحلیلی: یافته

 قرار به آن نتایج که است شده زیستی( پرداخته محیط متغیر وابسته )رفتار و ابعاد آن( با محافظت متغیر مستقل )انگیزشابعاد  بین
 است. 4جدول 

 ی نظریۀ انگیزش محافظت و رفتار محیط زیستیها سازه. همبستگی بین 3جدول 

 رهایمتغ
 دیتهد

 شده درک

 تیحساس

 شده درک 

 شدت

 شده درک 
 ها پاداش

 یابیارز

کنار  

 آمدن

 یخودکارآمد
 ییکارا

 پاسخ

 ۀنیهز

 پاسخ
 قصد ترس

 زشیانگ

 

 محافظت

تار
رف

 
یمح

یز ط
ست

 ی

r 33/0 37/0 12/0 14/0- 18/0- 20/0- 40/0 0/03 2/05 06/0- 35/0 

sig 001/0 02/0 6/0 1/0 09/0 1/0 00/03 1/02 1/01 7/0 002/0 

 
متغیرهای  فقط مستقل متغیرهای از بین که است این از حاکی وابسته و مستقل متغیرهای بین روابط بررسی از حاصل نتایج

ای با شدت  زیستی رابطه محیط رفتار ( باr=  40/0( و کارایی پاسخ )r=  37/0) شده (، حساسیت درکr=  33/0شده ) درک تهدید»
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زیستی هم با شدت  محیط رفتار پاسخگویان، بین در متغیرها این از هریک افزایش با دیگر، بیانی به دارند. معنادار و متوسط، مستقیم
ای  زیستی نشان داد بین این دو متغیر رابطه محیط محافظت و رفتار بررسی ارتباط بین انگیزش درمجموع .شود می تقویت متوسطی

 رفتار پاسخگویان، بین محافظت در انگیزش افزایش با ی کهمعن ینبد (.r=  35/0مستقیم و با شدتی متوسط برقرار است )
 .شود می با شدت متوسطی تقویت زیستی هم محیط
یره استفاده شده است که نتایج آن به چندمتغزیستی از رگرسیون خطی  محیط رفتار با محافظت بررسی تأثیر ابعاد انگیزش منظور به

 است. 4قرار جدول 

 زیستی محیط رفتار با محافظت انگیزش ررسی تأثیر ابعادهای تحلیل رگرسیونی ب آماره .4جدول 

 یآمار شاخص

 ونیرگرس مدل
 یهمبستگ بیضر

(R) 

 نییتع بیضر

(Rsqure) 

 نییتع بیضر

 شده لیتعد

(Adjusted Rsqure) 

F 
 یدار یمعن سطح

(Sig) 

1 432/0 194/0 190/0 471/40 000/0 

Rمنظور از 
شود.  تبیین می محافظت انگیزشوسیلۀ ابعاد  که به استزیستی  یطمح رفتارپراکندگی( متغیر ) یانسوارمیزان برآورد  2

شده،  درک تهدید) محافظت انگیزشگانۀ  توسط ابعاد سهزیستی  یطمح رفتار)تغییرات( متغیر  واریانسدرصد از  19نتایج نشان داد 
( sig= 000/0) آمده دست بهو سطح معناداری  F= 471/40شود. با توجه به مقدار  می تبیین شده و کارایی پاسخ( حساسیت درک

 را تبیین کنند.زیستی  یطمح رفتارقادرند تغییرات  محافظت انگیزشتوان گفت این سه بعد  می

 زیستی محیط رفتار با محافظت . ضرایب تأثیر ابعاد انگیزش5جدول 

 یآمار شاخص

 ریمتغ

 یونیرگرس بیضر

 استانداردنشده

 یخطا

 استاندارد

 یونیرگرس بیضر

 استانداردشده
t 

 سطح

 یدار یمعن

 001/0 173/22 - 865/2 425/62 ثابت عدد

 001/0 185/5 257/0 095/0 491/0 شده درک دیتهد

 000/0 271/2 225/0 073/0 166/0 شده درک حساسیت

 001/0 361/7 351/0 153/0 126/1 پاسخ ییکارا

 (1400ی تحقیق )ها افتهی :منبع 

بر رفتار « یی پاسخکارا»و « شده حساسیت درک»، «شده تهدید درک» یرمتغتوان گفت تأثیر سه  می 5جدول  براساس 
 351/0شود. ضریب بتای  زیستی تقویت می یطمح، میزان رفتار ها آنی که با افزایش هریک از معن ینبدزیستی مثبت است.  یطمح

 351/0پاسخ،  پاسخ بدان معنا است که به ازای هر واحد تغییر در کارایی باالترین مقدار در میان سایر متغیرها( عنوان بهمتغیر کارایی )
مستقیم و از نوع فزاینده  صورت بهآید و از آنجا که جهت این رابطه مثبت است، تغییر  می وجود بهزیستی  یطمحواحد تغییر در رفتار 

صورت  ینبدشود. در ضمن تفسیر ابعاد دیگر نیز  زیستی پاسخگویان تقویت می یطمحپاسخ رفتار  تقویت کارایی. به بیانی دیگر، با است
 کند. یمو صرفاً میزان اثر تغییر  است
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 گیری بحث و نتیجه
انسان  زیستی است که نتیجۀ دستاوردهای فنی و علمی یطمحبا تهدیدات  شدن مواجهی مهم اکثر کشورهای جهان، ها چالشیکی از 

زیست بر این باورند که برای کاهش  یطمحکه اشاره شد، محققان  طور همان (.2002، 1کلموساست )برای بقا و تسلط بر طبیعت 
بر رفتار، گامی  مؤثرزیست مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین شناخت عوامل  یطمحزیستی باید کنش و رفتار انسان در قبال  یطمحتهدیدات 

و  19-زیستی در دنیای معاصر بیماری کووید یطمحبر رفتارهای  مؤثر. یکی از عوامل استزیستی  یطمحهدیدات مهم درجهت کاهش ت
 .استشیوع آن 
زیستی شهروندان شهر  بر رفتارهای محیط 19-یر کوویدتأثکه مالحظه شد، هدف از انجام مطالعۀ حاضر بررسی  طور همان

، از نظریۀ انگیزش محافظت راجرز 19-زیستی شهروندان در قبال بیماری کووید یطمحتهران بوده است. برای تبیین رفتارهای 
 استفاده شده است.

ی نظریۀ انگیزش محافظت بیشترین و کمترین درصد از میانگین نمرۀ ها سازهنتایج تحقیق حاکی از آن است که در بین 
کننده بین  درصد( اختصاص داشته است. ترس متغیری تعدیل 52زیستی ) یطمحدرصد( و رفتار  88/79ترس )یب به ترت بهاکتساب  قابل

یید این یافته است و نشان تأ( در 2020همکاران )شده است. نتایج تحقیق عزتی راد و  پذیری، شدت و ارزیابی تهدید درک آسیب
و فرد انگیزۀ بیشتری برای  یابد پذیری در برابر تهدید جدی سالمتی داشته باشد، ترس او افزایش می دهد اگر کسی احساس آسیب یم

زیستی  بر رفتارهای محیط 19-که در تحقیق حاضر، ترس از مبتالشدن به کووید چنان اتخاذ قصد و رفتار محافظتی خواهد داشت.
یر تأثبارمصرف، میزان ترددها با وسایل نقلیۀ شخصی و دیگر امور  افراد از جمله الگوی مصرف آب، میزان استفاده از ظروف یک

 ته است.گذاش
( و کارایی 225/0شده )بتا=  (، حساسیت درک257/0شده )بتا=  همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد متغیرهای تهدید درک

( هم 2020) 2الرشید مطالعۀدر که  معنادار دارند. چنان و ای با شدت متوسط، مستقیم زیستی رابطه محیط رفتار ( با351/0پاسخ )بتا= 
 دار مثبت برقرار است؛ یمعنارتباط  کننده محافظت، خودکارآمدی و کارایی پاسخ با قصد رفتار شده درک، شدت شده درکبین حساسیت 

یت درنهاپذیر هستند، به همان میزان انگیزش محافظت و  یبآس 19-افراد احساس کنند در مقابل بیماری کووید هرچقدریعنی 
رفتارهایی  سمت به 19-ویدکوپذیری در مقابل بیماری  یبآسینکه افراد با درک این ما اکشود،  ها تقویت می زیستی آن یطمحرفتارهای 

یزکردن سطوح با الکل سوق داده تمو  ها دستکننده و شستن مکرر  یضدعفونی ها محلولاز جمله گذاردن ماسک و استفاده از 
-تواند تهدید )بیماری کووید یمسازگار )محافظت از خود(  . از طرف دیگر، سازۀ کارایی پاسخ یعنی انتظار شخص از اینکه پاسخاند شده
شده،  یداریخری مداوم وسایل وشو شستزیستی از جمله استفاده از ماسک،  یطمح( را از بین ببرد، سبب ایجاد تغییر بر رفتارهای 19

 شده درکی شدت ها سازه( 2020و همکاران ) 3اوکوهارا یوشیتسو که در مطالعۀ مشابه عدم تفکیک زباله و دیگر امور شده است. چنان
 .اند بودهدار مثبت  یمعنو خودکارآمدی دارای ارتباط 

و کارایی پاسخ با رفتار  شده درک، حساسیت شده درکدر پژوهش حاضر، همبستگی مثبت و آماری بین متغیرهای تهدید 
در باال در بین  ذکرشدهافزایش هریک از این متغیرهای زیستی با شدت مستقیم و معنادار وجود دارد. به عبارتی دیگر، با  یطمح

)تغییرات( متغیر  واریانسدرصد از  19نتایج تحقیق نشان داد شود.  یمزیستی هم با شدت متوسطی تقویت  یطمحپاسخگویان، رفتار 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Kollmuss 

2. Alrasheed 

3. Okuhara 
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