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Abstract   
 
Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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Background and aims: Nowadays, Covid-19 is considered as a pandemic. 
According to the World Health Organization (WHO), as of March 25, 2020, 
in more than 156 countries, about 664,731 new cases of the disease and 30,892 
deaths were reported. Iran is one of the countries with the highest incidence. 
Although, there is a possibility of occupational accident in all health care 
provision environments, the offices is the main dangerous health care provider 
in terms of occupational infections in health systems. Ensuring the safety of 
employees in offices is not only crucial in protecting them against the virus 
but also in preventing the transmission of the virus. Protective behaviours are 
effective in prevention of occurrence of the disease. Protection motivation 
theory (PMT) helps to understand preventive behaviours better and can be 
used in occupational injury training programs. Considering the importance 
of identifying the factors of the preventive behaviours of Covid-19 in the 
development and implementation of preventive programs, this study was 
conducted for predicting the preventive behaviour againt Covid-19based on 
the PMT among employees in crowded offices in Qom, Iran. 
Methods: In this cross sectional study, 232 employees in crowded offices in 
Qom, Iran have been selected using random clustering sampling method. 
Data collection instrument included demographic characteristics, protective 
behaviors against Covid-19, and PMT scale. The PMT constructs were assessed 
by questions composed and 7 subscales as follows: perceived vulnerability(2 
items); perceived severity (2 items); perceived fear (2 items); self-efficacy (3 
items); response efficacy (3 items); response cost (2 items); and protection 
motivation (1 items). The items were rated on a five-point scale ranging 
from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). According to the theoretical 
assumptions, the threat appraisal score is the sum of the perceived susceptibility 
and severity scores. In addition, the coping appraisal score is the sum of the self-
efficacy and response efficacy scores minus the response cost score. Five items 
scale by a three-point rated ‘always’, ‘sometimes’ and ‘never scored 2, 1 and 0, 
respectively measured Covid-19 preventive behaviors. The validity of the scale 
was confirmed using the viewpoints of health-education experts. The reliability 
of the scale was investigated by calculating internal consistency. Data have been 
analyzed via descriptive statistics and structural equations through SmartPLS 
statistical software. In the structural model, path coefficient, and R square were 
used to measure relationships among constructs. The predictive power of the 
model was examined by calculating Q2 indexes of behavior. Finally, a goodness 
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of fit (GoF) index was calculated to display the model fit to the model. 

Results: Mean and standard deviation of participants’ age has been 39.8±8.7; 
and, 90.1% of them have been male. More than half of participants (53.8%) have 
shown protective behaviors higher than average. There has been a significant 
relationship between coping appraisal and protection motivation (β=0.297 and 
p-value˂0.05). However, there has been no significant relationship between 
threat appraisal and fear constructs and protection motivation (β=0.060 and 
p-value>0.05). In addition, there has been significant positive relationship 
between protection motivation and protective behaviors (β=0.214 and 
p-value˂0.05). Fit indices of the model have been desirable and the model 
could predict overall 5% of changes in performing protective behaviors. GoF 
was 0.503, indicating the model good fit.

Conclusion: According to the results, coping appraisals were identified to be 
the significant positive associations with protection motivation. Contrary to 
the expectations based on the PMT, it is generally seen that none of the threat 
appraisals (severity, vulnerability, and fear) predicted protection motivation 
and preventive behavior against Covid-19. Protection motivation is a predictor 
factor of the protective behaviors. The results can be used in formulating 
training programs to optimize protective behaviors among employees working 
in offices.
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environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
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characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
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http://ioh.iums.ac.ir

دولتی  ادارات  کارمندان  در   19 کووید  بیماری  کار  محل  محافظتی  رفتارهای  بر  مؤثر  عوامل 
پرتردد: کاربرد نظریة انگیزش محافظت

محمدرضا آزاده: کمیتة تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشكي قم، قم، ایران. 
طاهره رمضانی: مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

ztaheri@muq.ac.ir .  زهرا طاهری خرامه: )* نویسنده مسئول( استادیار، دانشكدة پیراپزشكی، دانشگاه علوم پزشكي قم، قم، ایران

چكیده
كليدواژه ها

رفتارهای محافظتی 

کووید 19

انگیزش محافظت 

کارمندان 

تاریخ دریافت:       1399/03/06  

تاریخ پذیرش:       1399/09/06 

زمينه و هدف: امروزه بیماری کووید 19 به صورت پاندمی جهانی مطرح بوده و رفتارهای محافظتی در پیشگیری از این بیماری 
مؤثر است. هدف از مطالعة حاضر، تعیین عوامل مؤثر بر رفتارهای محافظتی با استفاده از نظریة انگیزش محافظت در کارمندان 

ادارات دولتي پرتردد شهر قم است.

روش بررسی: در این بررسی مقطعی )توصیفی ـ تحلیلی(، 232 کارمند ادارات دولتي پرتردد شهر قم با استفاده از روش نمونه 
گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامة اطالعات جمعیت شناختی و رفتارهای محافظت 
کننده از بیماری کووید 19 و مقیاس سازه های نظریة انگیزش محافظت بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و معادالت ساختاری 

در محیط نرم افزار آماری اسمارت پی ال اس تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: میانگین و انحراف  معیار سن شرکت کنندگان 8/7 ± 39/8 بود و 90/1% از ایشان را مردان تشكیل می دادند. بیش از 
 P>0/05( رفتارهای محافظتی باالتر از میانگین داشتند. بین ارزیابی مقابله و انگیزش محافظت )%نیمی از شرکت کنندگان )53/8
و β=0/297( رابطة معنادار وجود داشت؛ اما سازة ارزیابی تهدید و ترس با انگیزش محافظت )P <0/05 و β=-0/060( رابطة 
معنادار نداشت. همچنین رابطة مثبت معنا داری بین انگیزش محافظت )P >0/05 و β=0/214( با رفتارهای محافظتی مشاهده 

شد. شاخص های برازش مدل مطلوب بود و مدل درمجموع توانست 5% از تغییرات انجام رفتارهای محافظتی را پیش بینی کند.

نتيجه گيری: یافته ها نشان داد ارزیابی مقابله و انگیزش محافظت از عوامل مؤثر بر رفتارهای محافظتی بیماری کووید 
19 بود. از نتایج مطالعة حاضر می توان در تدوین برنامه های آموزشی به منظور بهبود رفتارهای محافظتی در کارمندان 

شاغل در ادارات استفاده کرد. 

تعارض منافع: گزارش نشده است.

منبع حمایت كننده: دانشگاه علوم پزشكی قم.
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مقدمه
به  افراد  از  تعدادی  ابتالی  با  م،   2019 سال  اواخر  در 
از  جدیدی  نوع  چین،  ووهان  در  آتیپیک  پنومونی  یک 
ایجاد  عامل  به عنوان   (SARS-CoV-2) کروناویروس 
بیماری تنفسی جدید معرفی شد. روند سریع همه گیری 
این ویروس موسوم به کووید 19، موج عظیمی از نگرانی 
جایی  تا  آورد؛  به وجود  دنیا  مختلف  نقاط  در  را  وحشت  و 
 2020 ژانویة   30 تاریخ  در  بهداشت  جهانی  سازمان  که 
عامل  ششمین  را  بیماری  این  شیوع  بیانیه اي،  انتشار  با 
جهان1  سراسر  در  عمومی  سالمت  اضطراري  وضعیت 
همچون  عالئمی  عالوه بر  بیماری  این  (1ـ2)  نمود.  اعالم 
سرفه، تب، سردرد و دردهای عضالنی و به ندرت اختالالت 
ریوی  جدی  آسیب های  موجب  مبتالیان،  در  گوارشی 
گزارش  به  توجه  با   (3) می شود.  نیز  آنان  مرگ  حتی  و 
 208 تعداد   ،2020 آوریل   5 تاریخ  تا  همکاران،  و  فرنوش 
کشور جهان ازجمله ایران مبتال به این بیماری شده اند و 
براساس گزارش های رسمی، میزان مرگ ومیر این بیماری، 
استنشاق  طریق  از  ویروس  این   (4) است.  بوده   %3/4
قطرات تنفسی آلوده (از راه سرفه و عطسه)، تماس نزدیک 
با  تماس  مبتال،  فرد  با  متر)   2 از  کمتر  یا  قدم   6 از  (کمتر 

ترشحات فرد بیمار و تماس با سطوح آلوده منتقل می شود 
در  (5ـ6)  بماند.  زنده  سطوح  روی  ساعت ها  می تواند  و 
وسایل  کمبود  همچون  عواملی  وجود  مطالعات،  برخی 
حفاظت فردی و نبوِد آموزش کافی برای پیشگیری، منجر 

به ابتالی افراد به این بیماری شده است. (7ـ8)
اطالعات  وجود  و  ویروس  بودن  جدید  به  توجه  با 
محدودیت  همچنین  و  آن  بیماری زایی  درمورد  محدود 
در روش های کنترل و درمان این بیماری، درحال حاضر 
مهم ترین روش مقابله با آن کمک به قطع زنجیرة انتقال 
کاهش  طریق  از  ویروس  انتشار  رساندن  به حداقل  و 
و  مشکوك  افراد  بین  فیزیکی  فاصلة  افزایش  و  تماس 
مسئله  این  گرفتن  درنظر  با  بنابراین   (9) است.  سالم 
صورت  عمومی  اماکن  و  جامعه  در  انتقال  عمدة  که 
اقدامات  اجرای  شامل  راهبردهای تأکید شده  می گیرد، 
بهداشتی مانند قرنطینه کردن افراد مشکوك به بیماری، 
فاصله گذاری اجتماعی، ضدعفونی کردن اماکن پرتردد و 

غیره است. (4، 10ـ11) 
از مکان های پرترددی که کارکنان ساعات زیادی را در 
سروکار  زیادی  افراد  با  مرتب  به طور  و  می گذرانند  آن ها 
1 Public Health Emergencies of International Concern (PHEIC)

غیردولتی  و  دولتی  خدمات  ارائه دهندة  مراکز  دارند، 
کنترل  مرکز  و  بهداشت  جهانی  سازمان  رو  این  از  است. 
محل  ایمنی  از  اطمینان  جهت  بیماری ها،  از  پیشگیری  و 
کار و کاهش خطر ابتالی کارمندان، توصیه هایی همچون 
و  مرتب  شست وشوی  وسایل،  و  سطوح  مرتب  ضدعفونی 
قرنطینة  الزام  تنفسی،  بهداشت  رعایت  دست ها،  کامل 
یا  تب  خفیف  عالئم  وجود  درصورت  حتی  خانه  بر  مبتنی 
حفظ  برای  راهکاری  به عنوان  دورکاری  به  تشویق  سرفه، 
سالمت کارکنان، رعایت محدودیت های اعمال شدة محلی 
درخصوص سفر و تردد و حضور در گردهمایی های بزرگ 
را ارائه کرده اند. (12ـ13) رعایت اصول ذکرشده منجر به 
کاهش خطر تماس با این ویروس و حفظ سالمت کارمندان 
می شود. البته عملکرد صحیح و رعایت این اصول مستلزم 
آموزش   (14) است.  زمینه  این  در  کافی  آگاهی  داشتن 
تجارب  و  برنامه ریزی شده  ترکیب  هرگونه  که  بهداشت 
رفتار  تقویت  و  قادرسازی  مستعدسازی،  جهت  یادگیری 
جوامع  یا  گروه ها  افراد،  در  سالمتی  به  منجر  داوطلبانة 
تعریف می شود، می تواند اولین قدم در کسب این آگاهی 

باشد. (15) 
درنهایت  و  انگیزه  بر  مؤثر  عوامل  تبیین  و  تشریح  برای 
مدل های  و  نظریه ها  از  دامنه ای  فرد،  بهداشتی  رفتار 
نظریه های  از  یکی   (16) است.  شده  پیشنهاد  مختلف 
مطرح در آموزش بهداشت، تئوری انگیزش محافظت2 است 
پس  آن  از  و  کرد  معرفی  را  آن  راجرز3   1975 سال  در  که 
به طور وسیعی به عنوان چارچوبی برای پیشگویی و مداخله 
فرد  سالمت  در  انگیزش  تأثیر  به  مربوط  رفتارهای  در 
پذیرفته شد. براساس این نظریه، ارزیابی تهدید رفتارهای 
دو  دارای  نظریه  این  می کند.  ارزیابی  را  سازش نایافته 
کند  احساس  فرد  هرقدر  است.   5 مقابله  و  تهدید4  مؤلفة 
تهدید بیشتری متوجه وی است، درنتیجه، انگیزه اش برای 
افزایش  محافظتی)  رفتارهای پیشگیرانه (رفتارهای  انجام 
بر  سازه   5 طریق  از  ترس  راجرز،  به عقیدة   (17) می یابد. 
محافظت  انگیزش  و  می گذارد  تأثیر  محافظت  انگیزش 
درنهایت باعث برانگیخته شدن رفتار محافظتی6 می شود. 
این 5 سازه شامل خودکارآمدی ادراك شده 7 (اعتقاد فرد به 
اینکه به طور موفقیت آمیز می تواند رفتار محافظت کننده 

2 Protection motivation theory
3 Rogers
4 Threat
5 Coping
6 Protective Behavior
7 Perceived Self-Efficacy
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را انجام دهد)، کارآمدی پاسخ ادراك شده 1 (انتظار شخص 
بهداشتی  خطر  دربرابر  محافظت کننده  رفتار  اینکه  از 
می تواند خطر را از بین ببرد)، آسیب پذیری ادراك شده 2 
(اعتقاد شخص به اینکه دربرابر خطر بهداشتی آسیب پذیر 
خطر  اینکه  به  شخص  3 (اعتقاد  ادراك شده  شدت  است)، 
(برآورد   4 ادراك شده  پاسخ  هزینه های  است)،  جدی 
شخص از هر هزینه ای مانند پول، شخص، زمان و تالش 

که مرتبط با رفتار محافظت کننده باشد) است. (18)
رفتارهای  پیش بینی  تاکنون،  انجام شده  مطالعات  در 
صورت  نظریه  این  مختلف  سازه های  توسط  بهداشتی 
پذیرفته است که از آن جمله می توان به پژوهش حسینی 
و همکاران در سال 1395 اشاره کرد که رفتار محافظتی با 
تمام سازه های نظریة ذکرشده، به جز شدت ادراك شده و 
کارآمدی پاسخ، هم بستگی مثبت معنا دار داشت. همچنین 
این سازه ها توانستند 22/6% از واریانس رفتار محافظتی را 
پیش بینی کنند که نقش آسیب پذیری ادراك شده بیش 
از سایر متغیرها بود. (18) در پژوهشی دیگر، سازة شدت 
سازة  و  پیش بینی کنندگی  بیشترین  دارای  ادراك شده 
ترس، دارای کمترین پیش بینی کنندگی برای رفتارهای 
مطالعة  در   (19) بود.  ریه  سرطان  از  محافظت کننده 
ادراك شده،  آسیب پذیری  سازه های  همکاران،  و  کوی5 
خودکارآمدی ادراك شده و کارآمدی پاسخ با انگیزة اتخاذ 
  A/H7N9آنفوالنزای بیماری  دربرابر  محافظتی  رفتارهای 
هم بستگی داشتند. (20) لینگ6 و همکاران نیز در تحقیق 
خود بر نقش سازه های نظریة انگیزش محافظت، ازجمله 
ادراك شده،  منافع  ادراك شده،  حساسیت  و  شدت 
انگیزة  پیش بینی   در  پاسخ،  کارآمدی  و  خودکارآمدی 
افراد در انجام واکسیناسیون جهت پیشگیری از آنفوالنزای 

فصلی تأکید کردند. (21)
با توجه به اینکه مهمترین موضوع در بیماري کووید 19 
رفتارهاي پیشگیري کننده بوده، نظریة انگیزش محافظت 
رفتارهاي  این گونه  پیشگویی  براي  جامع  چارچوبی 
بهداشتی است. با توجه به وجود تراکم انسانی در ادارات، 
همچنین  و  پیشگیری کننده  رفتارهای  به  توجه  ضرورت 
لزوم برنامه ریزی و ایجاد آمادگی در گروه هدف کارمندان 
که در معرض خطر ابتال به بیماری کووید 19 هستند، این 

1 Perceived Response Efficacy
2 Perceived Susceptibility
3 Perceived Severity
4 Perceived Response Cost
5 Cui
6 Ling

پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر بر رفتارهای محافظتی 
با استفاده از نظریة انگیزش محافظت در کارمندان ادارات 

دولتی پرتردد شهر قم انجام شد.

روش بررسی 
که  است  هم بستگی7  مطالعات  نوع  از  حاضر  پژوهش 
آماري  جامعة  است.  شده  استفاده  علّی8  الگویابی  روش  از 
پژوهش را تمام کارمندان مرد و زن ادارات دولتی پرتردد 
قم تشکیل میدادند. انتخاب نمونه با استفاده روش  شهر 
انجام  چندمرحله ای  خوشه ای  تصادفی  نمونه گیری 
شهرداری  (بانک،  اداره  سه  ابتدا  منظور  این  براي  شد. 
سپس  شد؛  انتخاب  تصادفی  به صورت  پست)  ادارة  و 
همة  برای  پرسش نامه  و  انتخاب  تصادفی  به صورت  شعب 
 %50 گرفتن  درنظر  با  نمونه  حجم  شد.  ارسال  کارمندان 
 z1:  d= 0.05 ;انجام رفتارهای محافظتی و با درنظر گرفتن
.;p = 0.5 ;1.96 = %95 ، 196 نفر برآورد شد که 232 نفر 

وارد مطالعه شدند.
براي جمع آوري اطالعات از یک پرسش نامة چندبخشی 
استفاده شد: بخش اول مربوط به اطالعات جمعیت شناختی 
سابقة  کار،  سابقة  تحصیالت،  میزان  جنس،  سن،  شامل 
و  کرونا  بیماری  دربارة  آموزش  کرونا،  بیماری  به  ابتال 
تعیین کننده های  به  مربوط  دوم  بخش  و  آموزش  منبع 
(سازه های  کرونا  بیماری  از  محافظت کننده  رفتارهای 
نظریة انگیزش محافظت شامل حساسیت ادراك شده (2 
ادراك شده  سؤال)، موانع   2) ادراك شده  شدت  سئوال)، 
(2 سؤال)، خودکارآمدی ادراك شده (3 سؤال)، کارآمدی 

پاسخ ادراك شده (3 سؤال)، ترس ادراك شده (2 سؤال)، 
انگیزش محافظت (1 سؤال) و بخش آخر شامل رفتارهای 
شستن  شامل  سؤال)   8) کرونا  بیماری  از  محافظت کننده 
اجتناب  ضدعفونی،  ژل  یا  صابون  و  آب  با  دست ها  مرتب 
میز  مرتب  ضدعفونی  بینی،  و  چشم ها  به  زدن  دست  از 
دست  از  خودداری  متر،   1 حداقل  فاصله  رعایت  کار، 
مواقع  در  فقط  منزل  از  خروج  دیگران،  با  روبوسی  و  دادن 
ضروری، استفاده از ماسک و دستکش بود. روایی محتوای 
آموزش  متخصصان  نظر سنجی  طریق  از  پرسش نامه 
ضریب  محاسبه  طریق  از  سازه ها  درونی  ثبات  و  بهداشت 
آلفای کرونباخ در محدودة 0/68 تا 0/91 برای سازه های 

مورد مطالعه تأمین شد.

7 correlation
8 Casual modeling  
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و  جزئی  مربعات  حداقل  روش  از  داده ها  تحلیل  برای 
ارزیابی  براي  شد.  استفاده  پی ال اس  اسمارت  نرم افزار  با 
ضریب  مسیر،  معنادار  ضرایب  شاخص هاي  الگو  برازش 
مسیر  ضریب  شدند.  بررسی  افزونگی  شاخص  و  تعیین 
هرچه  است.  دیگر  متغیر  بر  متغیري  تأثیر  میزان  نشانگر 
اما  است؛  بهتر  برازش،  باشد،  بزرگ تر  شاخص  این  مقدار 
مقدار 0/1 حداقل قابل قبول معرفی شده است؛ مشروط به 
اینکه مقدار ضرایب مسیر معنادار باشد و آن را تأیید کند. 
صحت  از  نشان  باشد،   1/96 از  بیش  مقدار  این  چنانچه 
در  سازه  دو  بین  رابطه  فرضیة  تأیید  و  سازهها  بین  رابطه 
تعیین  ضریب  بعدی  معیار  است.   %95 اطمینان  سطح 
ساختاري  بخش  و  اندازهگیري  بخش  کردن  متصل  براي 
الگوسازي معادالت ساختاري به کار میرود و نشان از تأثیر 
متغیري برون زا بر متغیري درون زا دارد. این شاخص برابر 
متغیر  یک  به  وارده  مسیر  ضرایب  مجذور  مجموع  با  است 
برازش  باشد،  بیشتر  شاخص  این  مقدار  هرچه  درون زا. 
بهتر است؛ اما مقادیر 0/19، 0/33 و 0/67 بهعنوان مقدار 
مالك براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي معرفی شده اند. 
معیار بعدی ارتباط پیشبین یا شاخص افزونگی نام دارد. 
به  پیشبینی  در  الگو  توانایی  بررسی  شاخص  این  هدف 
قابل  برازش  داراي  که  الگوهایی  است.  چشمپوشی  روش 
پیشبینی  قابلیت  باید  هستند،  ساختاري  بخش  در  قبول 
داشته  را  الگو  درون زاي  سازههاي  به  مربوط  شاخصهاي 
باشند. هرچه مقدار این شاخص بیشتر باشد، برازش بهتر 

است. (22) 
معیار  از  الگو  کلی  بخش  برازش  ارزیابی  براي  درنهایت 

(GOF)1 استفاده شد. (23) این شاخص مجذور ضرب دو 

تعیین  ضریب  متوسط  و  اشتراکی  مقادیر  متوسط  مقدار 
است و از فرمول زیر محاسبه میشود:  

𝐺𝑂𝐹= 2Communalities R× 

یافته ها
 ±  8/7 شرکت کنندگان  سن  انحراف  معیار  و  میانگین 
39/8 بود و 90/1% از ایشان را مردان تشکیل می دادند. 
71/5% افراد شرکت کننده تحصیالت دانشگاهی داشتند. 
30/ 9بود.   7± /38 کار  سابقة  معیار  انحراف  و  میانگین 
بودند  کرده  کسب  اطالعات  کرونا  بیماری  دربارة   %97/7
رادیو  و  مجازی  شبکه های  اطالعات  منبع  بیشترین  که 
فردی  حفاظت  وسایل  به   %8/2 فقط  بود.  تلویزیون  و 

دسترسی نداشتند.
محافظت  انگیزش  نظریة  سازه هاي  میزان    1 جدول 
را  شرکت کنندگان  بین  در  محافظتی  رفتارهای  برای 
با  محافظت  انگیزش  سازه ها،  بین  در  می دهد.  نشان 
73/3% نمرة میانگین از حداکثر نمرة قابل اکتساب داراي 
نمرة   %29/55 با  ادراك شده  موانع  و  فراوانی  بیشترین 
کمترین  داراي  اکتساب  قابل  نمرة  حداکثر  از  میانگین 
جدول  یافته های  طبق  همچنین  آمدند.  به دست  فراوانی 
درحد  محافظت  انگیزش  نظریة  ساز ه های  وضعیت   ،1

مطلوب ارزیابی شد. 
اصلی  متغیرهای  برای   (R2) تعیین  ضریب  شاخص 
1  the Goodness of Fit

 رفتارهای محافظتی انگيزش محافظت برای   مدلهای قابل اكتساب سازه ة ساب، درصد ميانگين از حداكثر نمرقابل اكت   ةنمر  ةميانگين، انحراف معيار، محدود ـ 1جدول 
 

 قابل اكتساب  ة ميانگين از حداكثر نمر درصد قابل اكتساب  ةنمر ةدمحدو انحراف معيار  ميانگين  ها سازه

 % 4/76 2-10 61/1 11/8 شدهادراک پذیریآسيب

 % 1/78 2-10 59/1 25/8 شده ادراکشدت 

 % 6/58 2-10 06/2 69/6 شده ادراک ترس

 % 6/78 3-15 17/2 43/12 شدهادراکخودكارآمدی 

 % 1/48 2-10 83/1 85/5 شده ادراکموانع 
 % 6/79 3-15 87/1 55/12 كارآمدی پاسخ

 % 8/79 1-5 62/0 19/4 انگيزش محافظت 

 % 8/69 8-32 97/3 76/24 رفتارهای محافظتی 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

جدول 1ـ میانگین، انحراف معیار، محدودة نمرة قابل اکتساب، درصد میانگین از حداکثر نمرة قابل اکتساب سازه های مدل انگیزش محافظت برای رفتارهای محافظتی
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با  برابر  به ترتیب  محافظتی  رفتار  و  محافظت  انگیزش 
0/165 و 0/046 بود. به عبارتی مقدار R2 برای متغیر رفتار 
نشان دهندة این مفهوم است که مدل درمجموع توانسته 
پیش بینی  را  محافظتی  رفتارهای  انجام  تغییرات  از   %5
کند. همچنین 17% انگیزش محافظت توسط سازة ارزیابی 

مقابله تبیین می شد.

شکل 1 و جدول 2 حاکی از ضرایب مسیر است که شدت 
ارتباط بین متغیرها را بیان می کند. براساس نتایج جدول، 
سازه رابطة مثبت معنا دار بین انگیزش محافظت (0/05> 
Pو β =0 /214) با رفتار محافظتی مشاهده شد. همچنین 

بین ارزیابی مقابله و انگیزش محافظت (P<0/05 و 0/297 
= β) رابطة معنا دار وجود داشت. اما سازة ارزیابی تهدید و 
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 مدل ساختاری رفتار محافظتی در حالت تخمین ضرایب مسیر  ـ1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج آناليز مسير  ـ 2جدول   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

داری معنا نتيجة t-value ضریب مسير  مسير   

 تأیيد  074/2 214/0 رفتار   انگيزش محافظت 
 رد 426/1 - 162/0 ارزیابی مقابله  هزینه پاسخ

 تأیيد  314/20 819/0 شده خودكارآمدی ادراک ارزیابی مقابله  
 تأیيد  959/19 858/0 شده كارآمدی پاسخ ادراک ارزیابی مقابله 
 رد 538/1 167/0 انگيزش محافظت ترس 

 تأیيد  795/2 297/0 انگيزش محافظت  ارزیابی مقابله   
 رد 541/0 060/0 انگيزش محافظت ارزیابی تهدید  

 تأیيد  100/20 814/0 شده پذیری ادراکآسيب ارزیابی تهدید  

 تأیيد  213/19 831/0 شده شدت ادراک   ارزیابی تهدید  

شکل 1ـ مدل ساختاری رفتار محافظتی در حالت تخمین ضرایب مسیر

جدول 2ـ نتایج آنالیز مسیر
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ترس با انگیزش محافظت (P>0/05 و β = -0/060) رابطة 
معنا دار نداشت. شاخص افزونگی کیفیت مدل ساختاری 
را در جدول 3 نشان می دهد که با توجه به مقدار ضریب 
مدل  کیفیت  سازه ها،  بین  در  افزونگی  شاخص  تغییرات 

ساختاری مطلوب است.
آزمون  به نام  معیاری  از  کلی،  مدل  برازش  بررسی  برای 
محاسبه  این  نتایج  شد.  استفاده   (GOF) برازش  نیکویی 
این گونه تفسیر می شود که  مقادیر 0/01، 0/25 و 0/36 

به ترتیب نشانة برازش ضعیف، متوسط و قوی مدل است. 
رفتارهای  پیش بینی  در  مطالعه  مدل   GOF شاخص 
محافظتی 0/503 به دست آمد که از مطلوبیت برازش کلی 

مدل حکایت داشت (جدول 3).

بحث و نتیجه گیری
رفتارهای  بر  مؤثر  عوامل  تعیین  هدف  با  حاضر  مطالعة 
محافظتی با استفاده از نظریة انگیزش محافظت در کارمند 
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 ضرایب مسیر  یدارمعنا مدل ساختاری رفتار محافظتی در حالت تخمین  ـ2شکل 

 

 

 

های برازش مدل نتایج شاخص ـ 3جدول   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ضریب تعيين  ی اشتراك  ریمقاد افزونگی  شاخص سازه 
 663/0 677/0 413/0 شدهادراکپذیری آسيب

 690/0 704/0 764/0 شده ادراکشدت 
 001/0 698/0 102/0 ارزیابی تهدید 

 ----  712/0 701/0 شده ادراک ترس
 670/0 578/0 181/0 شدهادراکخودكارآمدی 

 ----  622/0 723/0 شده ادراکموانع 
 735/0 668/0 679/0 كارآمدی پاسخ
 026/0 607/0 201/0 ارزیابی مقابله 

 165/0 00/1 990/0 انگيزش محافظت 
 046/0 497/0 212/0 رفتارهای محافظتی 

شکل 2ـ مدل ساختاری رفتار محافظتی در حالت تخمین معنا داری ضرایب مسیر

جدول 3ـ نتایج شاخص های برازش مدل
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کارایی  دربارة  شد.  انجام  قم  شهر  پرتردد  دولتی  ادارات 
محافظت،  و  پیشگیری  رفتارهای  زمینة  در  مذکور  نظریة 
مطالعات گوناگونی انجام شده که نتایج آن ها نشان دهندة 
حاضر،  پژوهش  در  لذا  است. (17ـ19)  نظریه  این  کارایی 
و  گرفته  درنظر  مطالعه  چارچوب  به عنوان  نظریه  این 
پیش بینی کنندة  محافظت  انگیزش  که  شد  مشخص 
بیماری  دربرابر  محافظتی  رفتارهای  انجام  برای  مهمی 
نقش  بر  نیز،  تحقیقات  برخی  در  بود.  جدید  کروناویروس 
تأکید  پیشگیرانه  رفتارهای  انجام  در  محافظتی  انگیزش 

شده است. (18، 20ـ21، 24) 
انگیزش  نظریة  سازه های  از  استفاده  با  مطالعه،  این  در 
عامل  مقابله،  ارزیابی  مؤلفة  که  شد  مشخص  محافظت 
انجام  به  کارمندان  تمایل  و  محافظت  انگیزش  در  مهمی 
به طوری  آن هاست؛  کار  محل  در  محافظتی  اقدامات 
به طور  پاسخ  کارآمدی  و  خودکارآمدی  سازه های  که 
رفتارهای  انجام  بر  (انگیزش)  قصد  طریق  از  غیرمستقیم 
محافظتی تأثیرگذار بودند. نتایج برخی مطالعات همسو با 

این یافته بود. (20ـ21، 24ـ25) 
به خوبی  پاسخ  کارآمدی  بررسی،  این  در  همچنین 
اقدامات  انجام  به  کارکنان  تمایل  پیش بینی کنندة 
این  با  نیز  مطالعات (20ـ21)  برخی  نتایج  بود.  محافظتی 
یافته همخوانی داشت. اما در پژوهش حسینی و همکاران، 
نداشت.  هم بستگی  پاسخ  کارآمدی  با  محافظتی  رفتار 
انجام  قصد  پیش گویی کنندة  پاسخ  کارآمدی  به عبارتی 
رفتار محافظتی بود؛ اما در پیشگویی رفتار نقشی نداشت 

(18) که نتایج آن در راستای یافتة این مطالعه نبود. 

دارای  خودکارآمدی  حاضر،  پژوهش  نتایج  براساس 
خود  از  محافظت  به  کارمندان  تمایل  بر  مثبتی  تأثیر 
احساس  کارمندان  چنانچه   بنابراین  بود.  بیماری  دربرابر 
بیماری  دربرابر  خود  از  محافظت  به  قادر  به تنهایی  کنند 
هستند و همچنین تصور کنند که این اقدامات اثربخشی 
خواهند  آن ها  انجام  به  بیشتری  تمایل  داراست،  را  الزم 
داشت. در اینجا می توان به اهمیت آموزش و آگاهی اشاره 
داده  کارکنان  این  به  کافی  آموزش  اگر  به طوری که  کرد؛ 
شود، آن ها به این خودباوری خواهند رسید که می توانند 
همسو  برآیند.  محافظتی  اقدامات  انجام  عهدة  از  به خوبی 
 (25) همکاران  و  شریفی راد  مطالعة  نتایج  یافته،  این  با 
و  خودکارآمدی  میان  معنا دار  و  مثبت  هم بستگی  که  بود 

رفتارهای پیش گیری  کننده را گزارش کردند.
آن  سازه های  و  تهدید  ارزیابی  مؤلفة  مطالعه،  این  در 

پیش بینی کنندة  ادراك شده)  شدت  و  (آسیب پذیری 
انگیزة کارمندان در انجام اقدامات محافظتی در محل کار 
نبود. در توجیه این یافته می توان این نکته را ذکر کرد که 
ترس و آسیب پذیری زیاد می تواند تأثیرات سوء بر انجام 
و  حسینی  بررسی  در  اما  باشد.  داشته  محافظتی  اقدامات 
سایر  به  نسبت  ادراك شده  آسیب پذیری  سازة  همکاران، 
رفتار  پیش بینی  در  بیشتری  تأثیر  نظریه،  سازه های 
مطالعة  یافته های  با  هم راستا  که   (18) داشت  محافظتی 
شدت  سازه  های  بر  نیز،  پژوهش ها  سایر  در  نبود.  حاضر 
و حساسیت ادراك شده به عنوان پیش بینی کنندة انگیزة 

انجام رفتار محافظتی تأکید شد. (19، 20ـ21، 24ـ25) 
از  ادراك شده  ترس  سازة  مطالعه  این  در  هم چنین 
مخاطرات بیماری موفق به پیش بینی انگیزش کارمندان 
مروتی  تحقیق  در  نشد.  محافظتی  رفتارهای  انجام  برای 
کمترین  دارای  سازه  این  نیز،  همکاران  و  شریف آباد 
محافظت کننده  رفتارهای  برای  پیش بینی کنندگی 
معرفی شد. (19) این باور وجود دارد که بحث جذبة ترس 
یک فرایند ارزیابی شناختی را آغاز می کند که شدت این 
اثر  و  رویداد  این  وقوع  احتمال  تهدید،  معرض  در  رویداد 
می دهد.  قرار  بررسی  مورد  را  توصیه شده  رفتار  واکنش 
که  زمانی  محافظت،  انگیزش  نظریة  پیش بینی  مطابق 
هستند،  باال  دو  هر  توصیه شده  عمل  اثر  و  خودکارآمدی 
اولویت  در  باال  تهدید  وضعیت  در  پیشگیرانه  اقدامات 
خواهد بود. درمقابل احتمال داده می شود هنگامی که یک 
تهدید باال وجود دارد اما ادراکات اثر پایین است، اقدامات 

ناسازگار حفظ شود. (26)
از محدودیت های مطالعة حاضر می توان به جمع آوری 
اشاره  خودگزارشی  شیوة  به  پرسش نامه  اطالعات 
از  مطالعه  بودن  مقطعی  ماهیت  این،  نمود.  عالوه بر 
برای  می شود  پیشنهاد  که  بود  آن  دیگر  محدودیت های 
بر  محافظت  انگیزش  نظریة  سازه های  اثر  دقیق  تعیین 
رفتارهای محافظتی در کارمندان ادارات پرتردد شهر قم، 
گردد.  اجرا  و  طراحی  زمینه  این  در  مداخله ای  مطالعات 
شهر  ادارات  برخی  در  فقط  حاضر  پژوهش  همچنین 
کاهش  را  مطالعه  نتایج  تعمیم  قابلیت  که  شد  انجام  قم 
رفتارهای   %5 فقط  نتایج،  براساس  همچنین  می هد. 
لذا  می شود؛  پیش بینی  مدل  سازه های  توسط  محافظتی 
و  دیگر  موثر  عوامل  بر  آینده  مطالعات  می گردد  پیشنهاد 

نیز شهرهای مختلف تمرکز داشته باشد.
محافظت،  انگیزش  نقش  مطالعه،  این  در  کلی  به طور 
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و  (خودکارآمدی  آن  سازه های  و  مقابله  ارزیابی  مؤلفة 
کارمندان  محافظتی  رفتارهای  اتخاذ  در  پاسخ)  کارآمدی 
گرفت.  قرار  تأیید  مورد   19 کووید  بیماری  با  مواجهه  در 
حساسیت  و  (شدت  تهدید  ارزیابی  سازه های  درمورد  اما 
به این علت  ادراك شده) ارتباط معنا دار نبود که احتماالً 
محافظت،  انگیزش  پیش بینی  در  مقابله  ارزیابی  که  باشد 
به نظر  است.  تأثیرگذارتر  تهدید،  ارزیابی  به  نسبت 
کارآمدی  افزایش  محافظت،  انگیزش  افزایش  می رسد 
پاسخ و خودکارآمدی، در کارمندان با هدف تسهیل انجام 
امر  در  اصل  یک  به عنوان  می تواند  محافظتی  رفتارهای 
از  می شود  پیشنهاد  لذا  گیرد.  قرار  توجه  مورد  آموزش 
نتایج این پژوهش در تدوین برنامه های آموزش به منظور 
بهبود رفتارهای محافظتی در ادارات پرتردد استفاده شود 
الزم  آموزش های  حاضر،  پژوهش  یافته های  بر  تأکید  با  و 
دربارة پیشگیری از بیماری کووید 19 در محل کار را ارائه 

گردد.

تشکر و قدردانی 
تمامی  از  می دانند  الزم  خود  بر  نویسندگان 
معاونت  از  همچنین  مطالعه،  این  در  مشارکت کنندگان 
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم تشکر و قدردانی نمایند.
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