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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: The COVID-19 pandemic caused high morbidity and 
mortality for humans in the 21st century. This disease can range from mild to 
severe, with symptoms such as fever, cough, and shortness of breath; and in 
more severe cases may lead to pneumonia, kidney failure, and death. As there 
is currently no certain treatment for this disease, it is necessary to control this 
epidemic through community-based programs. The preparation of emergency 
educational programs, especially in high-risk groups that are in contact with 
these patients is an important and vital priority. One of these effective educational 
theories, in health education, is the Protection Motivation Theory (PMT). This 
theory is about encouraging protective behaviors among individuals and has 
been accepted as a framework for predicting and intervening in health-related 
behaviors. One of the most at-risk groups during the COVID-19 pandemic 
were bank employees. Therefore, this study was conducted to investigate the 
predictors of protective behaviors against COVID-19 in bank employees of 
Sirjan, Iran.

Methods: This descriptive and analytical cross-sectional study was conducted in 
2020, in Sirjan. The participants in this study were 280 bank employees. Initially, 
a list of all banks in Sirjan was prepared, and then 10 banks were randomly 
selected. After visiting the selected banks, individuals who matched the 
inclusion criteria were found, and then participants were selected and enrolled 
into the study through a lottery. The inclusion criteria included, willingness to 
participate in the study, being a bank employee, and being a current resident 
of Sirjan. The exclusion criterion was people’s unwillingness to participate in 
the study. The data collection tool was a self-administered questionnaire which 
included three sections; demographic information, knowledge, and questions 
related to the Protection Motivation Theory. 

The questionnaire was first sent to eight health education academics and 
epidemiologists, to determine its face and content validity. After receiving their 
comments, some vague, confusing or irrelevant expressions were corrected or 
deleted. In order to determine internal reliability, 30 individuals were asked to 
complete the questionnaire, and the Cronbach's alpha was calculated, which 
was above 0.7 and acceptable. In order to evaluate the external reliability of 
the questionnaire, test-retest was used, and the scores of the questionnaire that 
had been completed twice by non-participating employees, with a two-week 
interval in between, were calculated.
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This study was approved by the ethics committee of Sirjan School of Medical 
Sciences (Ethics Code: IR.SIRUMS.REC.1399.002). Before commence, the 
purpose of the study was explained to the participants, and then their informed 
consent was obtained.

Prior to data analysis, the normality of the data was checked by the Kolmogorov-
Smirnov test. Descriptive statistics including frequencies and percentages 
were reported. Pearson correlation and linear regression were used to analyze 
the data in SPSS 23 (IBM, Armonk, NY, USA). The level of significance was 
considered to be p <0.05.

 Results: The mean age of participants was 41.6±2.16 years. The results of 
the correlation tests showed that there was a significant correlation between 
perceived susceptibility and perceived severity (r=0.586, p<0.01). Also, there 
were positive correlations between protection motivation with perceived 
susceptibility (r = 0.414, P <0.001), perceived severity (r = 0.354, P <0.001), 
response efficiency (r = 0.411, P <0.001), self-efficacy (r = 0.508, P <0.001), 
and fear (r = 0.484, P <0.001); and negative correlations with internal and 
external rewards (r = -0.104, P <0.05) and  response cost (r = -0.237, P = 0.002). 
According to the linear regression test, 0.585 percent of protection motivation 
was predicted by perceived susceptibility and severity, response efficiency, self-
efficacy, rewards, response cost and fear; among which the role of perceived 
fear (β = 0.28) was stronger than other variables.

Conclusion: The results of this study showed the effectiveness of the application 
of the protection motivation theory in predicting behaviors effective for 
preventing COVID-19. Therefore, these structures, especially the perceived 
fear structure can be used in the development of educational programs and 
intervention techniques to change the attitude and behavior of bank employees. 
Therefore, it is suggested that appropriate community-based interventions be 
developed and implemented based on the protection motivation theory to 
prevent COVID - 19.
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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 
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مقاله پژوهشی

دوره 17 - 1399/ ویژه نامه: کووید-19
http://ioh.iums.ac.ir

بررسی عوامل پیشگویی کننده رفتارهای محافظتی در برابرکووید 19 درکارمندان بانک
رضا صادقی: استادیار، دانشکده علوم پزشکی سیرجان، سیرجان، ایران. 

n_khanjani@kmu.ac.ir .نرگس خانجانی: )* نویسنده مسئول( استاد، مرکزتحقیقات نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
محمودرضا مسعودی:  استادیار، دانشکده علوم پزشکی سیرجان، سیرجان، ایران.

چکیده

كليدواژه ها
تئوری انگیزش محافظت

پیشگیری

 کووید 19

 آموزش بهداشت

خودکارآمدی

تاریخ دریافت:    1399/03/11

تاریخ پذیرش:     1399/09/21

انسان شده و  بیماری در  ایجاد  پاندمی های قرن بیست ویکم است که باعث  از خطرناک ترین  زمينه و هدف: کووید 19 یکی 
تبعات مختلفی برای بشر ایجاد کرده است. یکی از گروه های در معرض خطر این بیماری کارمندان بانک هستند. لذا این مطالعه با 
هدف بررسی عوامل پیشگویی کنندة رفتارهای محافظتی در برابر کووید 19 در کارمندان بانک شهرستان سیرجان صورت گرفت.

روش بررسی: این مطالعة توصیفي ـ تحلیلي به روش مقطعي در سال 1399 در شهر سیرجان انجام شد. شرکت کنندگان این 
مطالعه 280 نفر از کارمندان بانک شهرستان سیرجان بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات، 
پرسش نامه ای در سه بخش شامل اطالعات دموگرافیک، آگاهی و سؤاالت مربوط به سازه های تئوری انگیزش محافظت بود که 
به روش خودایفا تکمیل گردید. پس از جمع آوری داده ها، از آزمون های توصیفی )فراوانی و درصد(، هم بستگی پیرسون و رگرسیون 

خطی برای تجزیه و تحلیل داده ها در نرم  افزار SPSS  )نسخة 23( استفاده شد. 

یافته ها: میانگین سنی افراد 2/16 ± 41/6 سال بود. نتایج ضرایب همبستگي نشان داد هم بستگی قوی معناداری بین حساسیت 
درک شده و شدت درک شده وجود داشت. بین انگیزش محافظت با حساسیت درک شده )P .414. = r>100.0(، شدت درک شده 
 r = .484.( و ترس )r = .508. P<0.001( خودکارآمدي ، )r = .411. P<0.001( کارآمدي پاسخ ، )r = .354. P<0.001(
 )r = -.237. P = 0.002( و هزینه پاسخ )r = -.104. P<0.05( همبستگي مثبت، و با پاداش های درونی و بیرونی )P<0.001
همبستگي منفي وجود داشت. طبق آزمون رگرسیون خطي، توانایی پیشگویي انگیزش محافظت به وسیلة سازه هاي حساسیت و 
 β =( بود که در این میان نقش ترس درک شده )R2=0,585)شدت درک شده، کارآمدي پاسخ، خودکارآمدي و ترس با همدیگر

0.28( قوی تر از سایر متغیرها بود

نتيجه گيری: نتایج این مطالعه، کارایی کاربرد تئوری انگیزش محافظت را در پـیش بینـی رفتارهای پیشگیری کننـده 
از ابـتال بـه کووید 19 را نشـان داد. بنابراین می توان از ایـن تئوری و سازه های تأثیرگذار، به خصوص ترس درک  شده، 
در تـدوین برنامـه هـای آموزشـی و تکنیک های مداخله ای جهت تغییر نگـرش و رفتـار در کارمندان بانک استفاده کرد.

تعارض منافع: گزارش نشده است.

منبع حمایت كننده: معاونت پژوهشي دانشکدة علوم پزشکي سیرجان.

شیوه استناد به این مقاله:
Reza Sadeghi, Narges Khanjani, Mahmood Reza Masoudi. Investigating the Predictive Factors of Protective Be-
haviors Against COVID-19 among Bank Employees. Iran Occupational Health. 2020 (20 Dec);17: Special Issue: 
Covid-19. Iran Occupational Health. 2020 (20 Dec);17: Special Issue: Covid-19

*انتشار این مقاله به صورت دسترسی آزاد مطابق با CC BY-NC-SA 3.0 صورت گرفته است
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مقدمه 
که  هستند  ویروس ها  از  بزرگی  خانوادة  کروناویروس ها 
مثل  حیواناتی  در  هم  برخی  و  انسان  در  آن ها  از  برخی 
خفاش، شتر و گربه ها ایجاد بیماری می کنند. ویروس های 
کرونای انسانی معموالً بیماری مالئمی مثل سرماخوردگی 
کرونای  ویروس های  به ندرت  اما  می آورند.  پدید  ساده 
می کنند.  مبتال  را  انسان ها  و  می یابند  تکامل  حیوانی 
  Severe Acute Respiratory شدید  تنفسی  سندروم 
تنفسی  سندروم  و   2002 سال  در   Syndrome (SARS)

 Middle East Respiratory Syndrome خاورمیانه 
(MERS) در سال 2012 از این جمله اند. (1)

در  قباًل  که  است  کرونا  ویروس  جدید  گونۀ   19 کووید 
در  بار  اولین  برای  ویروس  این  بود.  نشده  شناخته  انسان 
آن  از  پس  و  شد  شناخته  چین  در  هوبی  استان  ووهان، 
دیگر  کشورهای  در  سپس  و  چین  در  گسترده  به صورت 
نیز دیده شد. ویروس کووید 19 ارتباط نزدیکی با ویروس 
کرونای خفاش دارد. هنوز چیزهای زیادی هست که باید 
دربارة نحوة شیوع، شدت و ویژگی های دیگر این ویروس 
سراسر  در   19 کووید  همه گیر  بیماری  گردد.  مشخص 
 2020 مارس  اوایل  و   است  گسترش  حال  در  جهان 
درگیر  و  مبتال  را  ایران  جمله  از  کشور،   67 تعداد  میالدی 
کرده است. طبق آمار جهانی اعالم شده، میزان مرگ ومیر 

آن 3/4% گزارش شده است. (2)
طیف  یک  از  بیماری  این  کنونی،  دانسته های  اساس  بر 
مالیم تا شدید با عالئمی همچون تب، سرفه و تنگی نفس 
به  منجر  است  ممکن  شدیدتر  موارد  در  و  می کند  بروز 
ذات الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی 
از این بیماری هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. لذا 
توانمندی  افزایش  جهت  اقداماتی  انجام  می رسد  به نظر 
جامعه محور، قدمی  کارمندان بانک، از جمله آموزش های 

مؤثر در پیشگیری از کروناویروس 19 باشد. 
شیوع عفونت های جدید ویروس کرونا بین مردم باعث 
گسترش  به  توجه  با  است.  شده  وحشت  و  ترس  و  نگرانی 
و  پیشگیری  برای  اولویت گذاری  ضرورت  بیماری،  این 
مبتنی  برنامه های  طریق  از  ایران  در  آن  اپیدمی  کنترل 
غیرقابل  ماهیت  به  توجه  با  می شود.  احساس  جامعه  بر 
برنامه های  تهیۀ  آن،  مداوم  انتشار  و  ویروس  پیش بینی 
اضطراری آموزشی به ویژه در گروه های پرخطری که با این 
بیماران در تماس هستند، اولویتی مهم و حیاتی است. (3)        
از این رو برای پیشگیری و کنترل این بیماری، آموزش 

ارزش  می شود.  محسوب  ضرورت  بانک ها  کارمندان  به 
برنامۀ آموزشی به اثرگذاری آن و تغییر یا ایجاد رفتارهای 
استفادة  به  آموزشی  اثرگذاری  دارد.  بستگی  سالمت 
به   (4) دارد.  بستگی  رفتاری  علوم  تئوری های  از  مناسب 
تغییر  برای  مدل ها  از  محققان  و  پژوهشگران  منظور،  این 
در  مؤثر  مدل های  این  از  یکی  که  گرفته اند  کمک  رفتار 
تئوری  است.  محافظت  انگیزش  تئوری  بهداشت،  آموزش 
انگیزش محافظت که به عنوان چارچوب اصلی این پژوهش 
رفتارهای  خصوص  در  نظریه ها  از  یکی  شده،  استفاده 
محافظتی است که در سال 1975 راجرز آن را معرفی کرد 
و از آن پس به عنوان چارچوبی برای پیش بینی و مداخله 

در رفتارهای مربوط به سالمت پذیرفته شد. (5)
شدت  درک شده،  حساسیت  سازة   7 از  تئوری  این 
خودکارآمدی  بیرونی،  و  درونی  پاداش های  درک شده، 
انگیزش  و  پاسخ  کارآمدی  پاسخ،  هزینه های  درک شده، 
دو  در  هرکدام  سازه ها  این  است.  شده  تشکیل  محافظت 
فرایند میانجی شناختی ارزیابی تهدید1 و ارزیابی سازگاری2 
قرار می گیرد. ارزیابی تهدید رفتارهای ناسازگارانه و عوامل 
بالقوه  به طور  رفتارهای  در  شدن  درگیر  احتمال  بر  مؤثر 
و  درونی  پاداش های  شامل  و  می کند  بررسی  را  ناسالم 
تهدید (مجموع  درک  و  ناسالم  رفتارهای  با  همراه  بیرونی 
رفتارهای  پاداش  است.  درک شده)  شدت  و  حساسیت 
نادرست امکان انتخاب واکنش های ناسازگارانه را افزایش 
واکنش های  انتخاب  امکان  تهدید  که  درحالی  می دهد؛ 

ناسازگارانه را کاهش می دهد. (6)
حساسیت درک شده به معنای درک فرد از آسیب پذیری 
یا مستعد بودن به بیماری و یا یک وضعیت سالمتی است. 
میزان حساسیت افراد به بیماری ها و آسیب ها متفاوت است 
خطر  خصوص  در  آن ها  نگرش  و  ادراک  به  موضوع  این  و 
جدی  از  فرد  باور  به معنای  درک شده  شدت  دارد.  بستگی 
بودن یک وضعیت و پیامدهای آن است. درک افراد نسبت 
به شدت ابتال متفاوت است. با درک جدی بودن عواقب و 
پیامدهای بیماری، فرد اقدام به استفاده از رفتار پیشگیرانه 
خواهد کرد. کارآمدی پاسخ درک شده عقیدة فرد در مورد 
کارآیی پاسخ ها و راهکارهاي توصیه شده براي جلوگیري از 
درک شده  کارآمدي  خود  و  می شود  محسوب  تهدید  بروز 
راهکارهاي  اجراي  براي  خود  توانایی  به  فرد  اعتقاد 

توصیه شده برای جلوگیري از بروز تهدید است. (7)

1 Threat Appraisal
2 Coping Appraisal
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 ارزیابی کنار آمدن توانایی مقابله و دفع خطر تهدیدشده 
زیاد  باعث  آمدن  کنار  ارزیابی  افزایش  می کند.  ارزیابی  را 
احتمال  افزایش  نتیجه  در  و  محافظت  انگیزش  شدن 
پاسخ  کارآمدی  شامل  و  می شود  محافظتی  رفتار  انجام 
پاسخ  هزینه های  و  درک شده  خودکارآمدی  درک شده، 
به کارگیری  در  سدها  مجموعۀ  پاسخ  هزینه های  است. 
و  برمی گیرد  در  را  توصیه شده  پیشگیری کنندة  رفتار 
و  تالش  زمان،  مانند  غیرمالی  و  مالی  هزینه های  شامل 
در  هزینه  افزایش  است.  رنج  و  دردسر  ناراحتی،  کوشش، 
به کار گرفتن رفتارهای توصیه شدة بهداشتی باعث کاهش 

انگیزش رفتارها می شود. (8ـ9)
و  پاسخ  کارآمدی  مجموع  از  آمدن  کنار  ارزیابی 
پاسخ  هزینه های  منهای  درک شده  خودکارآمدی 
پاسخ  کارآمدی  افزایش  ترتیب،  بدین  می آید.  به دست 
افزایش  باعث  پاسخ  هزینه های  کاهش  و  خودکارآمدی  و 
و  پاسخ  کارآمدی  بنابراین  می شود.  آمدن  کنار  ارزیابی 
خودکارآمدی امکان انتخاب پاسخ های سازگارانه را افزایش 
می دهد؛ در حالی که واکنش های هزینه امکان پاسخ های 
سازگارانه را کاهش می دهد. (10) بازده دو فرایند میانجی 
رفتار  و  محافظت  انگیزش  شکل گیری  باعث  شناختی 

می شود. (11)
شدت  شود،  فراخوانده  محافظت  انگیزش  اینکه  برای   

درک شده و حساسیت درک شده باید بر پاداش های رفتار 
و  درک شده  خودکارآمدی  همچنین  و  کند  غلبه  ناسازگار 
کارآمدی پاسخ درک شده باید بر هزینه های پاسخ سازگار 
(محافظت از خود) غلبه کند. انگیزش محافظت  یک متغیر 

واسطه ای بین مراحل ارزیابی تهدید، ارزیابی کنار آمدن و 
رفتار پیشگیری کننده (رفتار محافظت کننده) است. (10) 

توصیه های  و  تشویق  محافظت،  انگیزش  تئوری  طبق 
بهداشتی زمانی دارای بیشترین اثر است که:

1. شخص احساس آسیب پذیری کند.
2. تهدید در او شدید باشد.

3. پاداش های رفتار نادرست کم باشد.
4. رفتار پیشگیری کنندة پیشنهادی مؤثر باشد.

رفتار  انجام  توانایی  که  باشد  مطمئن  شخص   .5
توصیه شده را دارد.

6.  هزینه های رفتار توصیه شده کم باشد. (12)
می شود،  داده  تشخیص  به آسانی  آنکه  با  کروناویروس 
غالباً بی عالمت و بسیار شایع است و چنانچه کنترل نشود، 
چندین  گردد.  می  مرگباری  و  شدید  بیماری  به  منجر 
راهبرد برای دستیابی به اهداف پیشگیری بیماری کووید 
19 وجود دارد که همگی مشتمل بر پیشگیری از ابتالی 
ایجادکنندة  عامل  انتقال  راه های  شناسایی  است.  افراد 
انتقال  راه های  دارد.  آن  کنترل  در  مهمی  نقش  بیماری 
ولی  است؛  نشده  مشخص  دقیق  به طور  هنوز  ویروس  این 
عمده  به طور  تنفسی  ویروس های  که  است  این  کلی  اصل 
یا  و  کردن  عطسه  و  سرفه  راه  از  یا  قطرات  ریز  طریق  از 
آخرین  به  عنایت  با  می گردند.  منتقل  آلوده  اشیای  لمس 
اطالعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان از طریق 
این  است.  دهان  و  بینی  ترشحات  تخلیۀ  و  عطسه  سرفه، 
عطسه  یا  سرفه  طریق  از  متری   2 تا   1 فاصلۀ  در  ویروس 
دست ها  تماس  انتقال،  دیگر  راه  می شود.  منتقل  کردن 
تجهیزات،  مانند  ویروس  به  آلوده  سطوح  و  محیط  با 
دستگیرة درها، میز و صندلی، شیرآالت، نردة پله ها، پریز 
عمومی  به طور  که  است  وسایلی  تمام  و  برق  کلیدهای  و 
مدارک  و  اسناد  (اسکناس،  می شود  استفاده  مشترک  و 

شکل 1ـ تئوری انگیزش محافظت )10(

 ( 10)تئوری انگیزش محافظت  ـ1شکل 
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دست به دست شده و نظایر آن). بنابراین حائز اهمیت است 
پس از تماس با هر فرد یا شیء مشکوک دست و صورت با 

آب و صابون شسته شود. (2)
پیشگویی کنندة  عوامل  بررسی  مطالعه  این  هدف 
کارمندان  در   19 کووید  برابر  در  محافظتی  رفتارهای 
است  امید  بود.   1399 سال  در  سیرجان  شهرستان  بانک 
با شناسایی عوامل مؤثر رفتاری، بتوان مداخالت آموزشی 
جامعه محور الزم را برای کنترل این بیماری در این گروه 

هدف طراحی و اجرا کرد.

روش بررسی
این مطالعۀ توصیفی ـ تحلیلی به روش مقطعی در سال 
کارمندان  از  نفر   280 شرکت کنندگان  شد.  انجام   1399
اساس  بر  نمونه  حجم  بودند.  سیرجان  شهرستان  بانک 
فرمول تعیین حجم نمونه با سطح اطمینان 95% و با توجه 
و   s=1/7 مدل  سازه های  معیار  انحراف  ماکزیمم  مقدار  به 
در نظر گرفتن خطای برآورد 0/2،  278 نفر محاسبه شد 

که برای سهولت 280 نفر وارد مطالعه شدند. 

n=

 

n=𝒁𝒁𝒁𝒁
𝟐𝟐𝟐𝟐𝒔𝒔𝒔𝒔𝟐𝟐𝟐𝟐

𝒅𝒅𝒅𝒅𝟐𝟐𝟐𝟐
 

هايبانک پس از مراجعه به  انتخاب شد. بانک 10ساده  یصورت تصادفهو سپس ب هیته رجانی شهر سهاي بانکابتدا فهرست تمام   ابتدا فهرست تمام بانک های شهر سیرجان تهیه و سپس  

از  پس  شد.  انتخاب  بانک   10 ساده  تصادفی  به صورت 
مراجعه به بانک های منتخب، افراد دارای معیارهای ورود، 
انتخاب و از طریق قرعه کشی وارد مطالعه شدند. معیارهای 
ورود شامل تمایل افراد به شرکت در مطالعه، کارمند بانک، 
ساکن شهرستان سیرجان، و معیار خروج هم عدم تمایل 

آ ن ها به شرکت در پژوهش بود.
بخش  سه  در  پرسش نامه ای  اطالعات  گردآوری  ابزار 
به  مربوط  سؤاالت  و  آگاهی  دموگرافیک،  اطالعات  شامل 

سازه های تئوری انگیزش محافظت بود.
سؤال   4 با  دموگرافیک  اطالعات  حاوی  اول  بخش   .1

دربارة سن، جنس، وضعیت تأهل و تحصیالت فرد بود.
2. بخش دوم شامل 8 سؤال در خصوص آگاهی بود. در 
«خیر»  گزینۀ  به  و   2 امتیاز  «بلی»  گزینۀ  به  قسمت،  این 

امتیاز 1 تعلق گرفت و دامنۀ نمرات آن 8 تا 16 بود.
3. بخش سوم دربردارندة 56 سؤال مرتبط با سازه های 
طیف  دارای  سؤاالت  این  بود.  محافظت  انگیزش  تئوری 
«کاماًل  گزینۀ  به  که  به نحوی  بود؛  پنج گزینه ای  لیکرتی 
موافقم» 5 امتیاز و «کاماًل مخالفم» 1 امتیاز تعلق گرفت. 
نمره دهی  سؤاالت  برخی  جمالت،  معنای  اساس  بر  البته 

معکوس شد.
حساسیت  شامل  محافظت  انگیزش  تئوری  سازه های 

 نامهپرسش بازآزمون)کرونباخ) و پایایی بیرونی (آزمون ـ بررسی پایایی درونی (آلفاي  نتایج ـ1جدول  

 هاي مدل سازه  تعداد سؤاالت  ضریب آلفاي کرونباخ  rضریب بازآزمایی 

86/0  83/0  شده   حساسیت درك 8 

85/0  84/0  شده درك  شدت  8 

87/0  86/0  هاي درونی و بیرونی پاداش 9 

87/0  87/0  هزینه پاسخ  8 

86/0  88/0  کارآمدي پاسخ 8 

86/0  84/0  خودکارآمدي  8 

88/0  85/0  ترس  8 

88/0  87/0  انگیزش محافظت  7 

86/0  83/0  آگاهی  8 

 

  

جدول  1ـ نتایج بررسی پایایی درونی )آلفای کرونباخ( و پایایی بیرونی )آزمون ـ بازآزمون( پرسش نامه
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درک شده (8 سؤال، دامنۀ نمرات: 40ـ8)، شدت درک شده 
(8 سؤال، دامنۀ نمرات: 40ـ8)، پاداش ها (6 سؤال، دامنۀ 

دامنۀ  سؤال،   8) درک شده  خودکارآمدی  30ـ6)،  نمرات: 
نمرات:  دامنۀ  سؤال،   6) پاسخ  هزینه  40ـ8)،  نمرات: 
40ـ8)،  نمرات:  دامنۀ  سؤال،   8) پاسخ  کارآمدی  30ـ6)، 
ترس (6 سؤال، دامنۀ نمرات: 30ـ6) و انگیزش محافظت 

(6 سؤال، دامنۀ نمرات: 30ـ6) بود. 

آموزش  متخصصان  از  نفر   8 برای  ابتدا  پرسش نامه 
و  صوری  روایی  تعیین  برای  اپیدمیولوژی  و  بهداشت 
آن ها،  کامنت های  رسیدن  از  بعد  شد.  ارسال  محتوایی 
برخی عبارات مبهم، گیج کننده و نامربوط اصالح یا حذف 

شد. 
خواسته  افراد  از  نفر   30 از  داخلی،  پایایی  تعیین  برای 
کرونباخ  آلفای  میزان  نمایند؛  تکمیل  را  پرسش نامه  شد 
جهت بررسی پایایی بیرونی  بود.  قبول  قابل   0/7 باالی 
شد که  استفاده  بازآزمون مجدد  ـ  پرسش نامه از آزمون 
نشانگر قابلیت تکرارپذیری یک شاخص است. پایایی 
آزمون ـ بازآزمون از طریق مقایسۀ 2  نمرة پرسش نامه که 
طی 2 بار با فاصلۀ زمانی 2 هفته به وسیلۀ 30 کارمند (که 
جزو افراد تحت مطالعه نبودند) تکمیل شده بود، سنجیده 

شد (جدول 1).
 Ethics این مطالعه دارای مجوز اخالق در پژوهش با کد
ابتدا،  در  است.   Code: IR.SIRUMS.REC.1399.002
داده و  پژوهش به شرکت کنندگان توضیح  هدف از انجام 

سپس از آن ها رضایت آگاهانه اخذ شد.
قبل از تجزیه و تحلیل داده ها، نرمال بودن آن ها به وسیلۀ 

تست کولموگروف ـ اسمیرنوف بررسی شد. از آزمون های 
هم بستگی پیرسون و  درصد)،  و  (فراوانی  توصیفی 
نرم  افزار  در  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  رگرسیون خطی برای 
SPSS (نسخۀ 23) استفاده شد. همچنین در این پژوهش 

سطح معناداری p0</05 در نظر گرفته شد.

نتایج
شرکت کنندگان این مطالعه 280 نفر از کارمندان بانک 
افراد 2/16  این  سیرجان بودند. میانگین سنی  شهرستان 
± 41/6 سال بود. سایر متغیرهای دموگرافیک گروه هدف 

در جدول 2 آمده است.
به منظور بررسی همبستگی بین سازه هاي تئوري 
انگیزش محافظت در زمینۀ انگیزش محافظت از آزمون 
نتایج ضرایب  شد.  آماري همبستگی پیرسون استفاده 
همبستگی نشان داد هم بستگی قوی معناداری بین 
حساسیت درک شده و شدت درک شده وجود داشت. اگرچه 
باید این نکته را در نظر داشت که بین انگیزش محافظت 
شدت   ،(r = .414, P<0.001) درک شده  حساسیت  با 
 r =) پاسخ کارآمدي   ،  (r = .354, P<0.001) درک شده
 (r = .508, P<0.001) 411.) ، خودکارآمدي, P<0.001
با  و  مثبت،  همبستگی   (r = .484, P<0.001) ترس  و 
پاداش های درونی و بیرونی (r = -.104, P<0.05) و هزینه 
وجود  منفی  همبستگی   (r = -.237, P = 0.002) پاسخ

داشت (جدول 3).
طبق آزمون رگرسیون خطی، توانایی پیشگویی 
و   (R2)انگیزش محافظت به وسیلۀ سازه هاي حساسیت 

 متغیرهاي دموگرافیک کارمندان بانک شهرستان سیرجان  ـ2جدول 

 تعداد (درصد)  گروه  متغیر 

) 7/16(30 سال  35تا   20 سن  
) 3/83(150 سال  55تا   36  

 جنس 
) 4/84(152 مرد  
) 6/15(28 زن   

) 5/20(37 مجرد وضعیت تأهل   
) 5/79(143 متأهل   

 تحصیالت 
 8) 5/4( سیکل 
 97) 9/53(  دیپلم 

 )    6/41( 75 لیسانس و باالتر 

 

  

جدول 2ـ متغیرهای دموگرافیک کارمندان بانک شهرستان سیرجان
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 توصیفیدر مطالعۀ  انگیزش محافظت ۀهاي نظریبستگی میان سازه هم   ـ3 جدول

انگیزش  
 محافظت

 هاي تئوري سازه  حساسیت  شدت  هزینه پاسخ  کارآمدي پاسخ خودکارآمدي  پاداش ترس 

 
 یت حساس  1      

 
 شدت  586/0** 1     

 
 هزینه پاسخ  -034/0 014/0 1    

 
 کارآمدي پاسخ 434/0** 351/0* 014/0 1   

 
 خودکارآمدي  499/0** 437/0** -045/0 59/0** 1  

 پاداش -048/0 -017/0 452/0** -064/0 -058/0 1  

 ترس  499/0** 584/0** 021/0 252/0** 499/0** 120/0 1 

 انگیزش محافظت  414/0** 354/0** -237/0 411/0** 508/0** - 104/0* 484/0** 1

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed); ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  

جدول 3ـ هم بستگی میان سازه های نظریة انگیزش محافظت در مطالعة توصیفی

 توصیفی انگیزش محافظت در مطالعۀ بر انگیزش محافظت هاي مؤثر نظریۀسازه چندگانۀ خطی  تحلیل رگرسیون ـ4جدول 

 P Lower Upper 2R استاندارد  B )SE ( BETA متغیر 

constant 68/4 23/2 - 024/0 41/0 11/5 

585/0 

 28/0 09/0 >001/0 18/0 059/0 04/0 شده درك   تیحساس 

 35/0 08/0 >001/0 20/0 061/0 034/0 شده درك   شدت

 05/0 - 008/0 063/0 - 026/0 032/0 - 10/0 شده درك  پاداش 

 09/0 - 001/0 12/0 - 014/0 05/0 - 02/0 هزینه پاسخ 

 29/0 114/0 >001/0 24/0 047/0 19/0 شده درك  پاسخ  يکارآمد

 39/0 07/0 >001/0 22/0 06/0 19/0 شدهدرك   يخودکارآمد

 41/0 17/0 >001/0 28/0 05/0 24/0 شده درك   ترس

 47/0 10/0 005/0 18/0 141/0 30/0 آگاهی 

 

 

β

جدول 4ـ تحلیل رگرسیون خطی چندگانة سازه های مؤثر نظریة انگیزش محافظت بر انگیزش محافظت در مطالعة توصیفی
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و ترس  شدت درک شده، کارآمدي پاسخ، خودکارآمدي 
بود که در این میان، نقش ترس   0/ 585 با همدیگر 
 درک شده (β=0.28) قوی تر از سایر متغیرها بود (جدول4).

بحث
نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد بین انگیزش 
همبستگی  محافظت  انگیزش  سازه های  با  محافظت 
مربوط  هم بستگی  قوی ترین  و  داشت  وجود  معناداری 
با   (r = 0.484) ترس و   (r = 0.508) خودکارآمدی  به 

انگیزش محافظت بود.
ارتباط  درک شده  حساسیت  و  محافظت  انگیزش  بین 
مثبت و معناداري وجود داشت که حاکی از آن است که هر 
قدر افراد خود را در معرض خطر ابتال به کووید 19 تلقی 
کنند، احتمال انجام انگیزش محافظت در آن ها بیشتر 
و  بابازاده  مطالعۀ  یافته های  با  نتایج  این  که  خواهد شد 
همکاران در خصوص رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان 
پژوهش  و نتایج   (13) کازرونی  کشاورزان  در  پوست 
برابر  در  محافظتی  عوامل  دربارة  همکاران  و  اله وردی پور 
تبریز  دبیرستانی  دانش آموزان  در  مخدر  مواد  سوء مصرف 

(14) همسو بود.

بین انگیزش محافظت و شدت درک شده  همچنین 
هم بستگی مثبت معناداري وجود داشت. این یافته حاکی 
از آن است که هر قدر افراد از عواقب و هزینه هاي بیماری 
آگاهی داشته  خود و اطرافیان  در سالمتی   19 کووید 
باشند، احتمال انگیزش محافظت در آن ها افزایش می یابد. 
در  همکاران  و  پندری  رضایی  مطالعۀ  نتایج  با  یافته  این 
پیشگیری کننده  رفتارهای  پیش بینی کننده های  خصوص 
از آنفوالنزای H1N1 در شهر جیرفت، و یافته های پژوهش 
جارت و همکاران در زمینۀ عوامل پیشگویی کنندة مصرف 
قلیان در دانشجویان امریکایی (15) همسو بود. اما با مطالعۀ 
پیشگویی کنندة  عوامل  خصوص  در  همکاران  و  هادی 
مرتبط با سرطان ریه در کارگران کارخانجات شهر اصفهان 

مغایرت داشت. (16)
در این مطالعه، بین انگیزش محافظت و ترس هم بستگی 
نشان  موضوع  این  که  داشت  وجود  معناداری  و  مثبت 
می دهد ترس می تواند به عنوان عنصری واسط بر انگیزش 
و   19 کووید  خصوص  در  فرد  اگر  و  بگذارد  اثر  محافظت 
پیشگیری  برای  انگیزه اش  شود،  ترس  دچار  آن  عوارض 
و  سبزه مکان  مطالعۀ  نتایج  با  یافته  این  می یابد.  افزایش 

دخانیات  مصرف  تعیین کنندة  عوامل  دربارة  همکاران 
نتایج  و   (17) نوشهر  شهرستان  پسر  دانش آموزان  در 
اله وردی پور و همکاران در زمینۀ عوامل محافظتی در برابر 
سوء  مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دبیرستانی تبریز 

(14) همسو بود.

همان گونه که احتمال داده می شد، در این مطالعه بین 
سازه هاي خودکارآمدي و کارآمدي پاسخ درک شده با 
داری وجود  محافظت همبستگی مثبت و معنی  انگیزش 
داشت. بررسی شریفی راد و همکاران نشان داد خودکارآمدی 
رفتارهای پیشگیری  کننده از ابتال  با  را  رابطه  قوی ترین 
دانش آموزان دختر  در   A و گسترش آنفوالنزای نوع 
رفتارهای  که  افرادی  و  دبیرستانی شهر اصفهان داشت 
کمتری  خودکارآمدی  دارای  نداشتند،  پیشگیری کننده 
نیز  همکاران  و  انگلز  مطالعۀ  در  بودند. (18)  دیگران  از 
با  معناداری  و  مستقیم  رابطۀ  دارای  پایین  خودکارآمدی 
مصرف دخانیات در نوجوانان دانش آموز هلندی بود. (19) 
مطالعۀ  نتایج  با  همسو  نیز  دیگر  متعدد  تحقیقات  نتایج 
وجود همبستگی مثبت بیانگر این  (20ـ23).  بود.  حاضر 
دارد  اعتقاد  باالتر  خودکارآمدی  موضوع است که فرد با 
(رفتارهای پیشگیری کننده از  می تواند رفتار سازگار  که 
ابتال به آنفوالنزای نوع A و گسترش آن) را در برابر خطر 
بهداشتی (رعایت نکردن رفتارهای پیشگیری کننده) انجام 
دهد و این اقدام می تواند خطرات بهداشتی را کم کند و به 
پیامدهاي ناشی از رفتار  و  رساند  یاری  سالمتی اش  حفظ 
ناسازگار را پیشگیری نماید؛ بنابراین در طراحی مداخالت 
کارآمدی پاسخ هاي  و  آموزشی، تأکید بر خودکارآمدی 
پیشنهاد شده جهت از بین بردن تهدیدات، ضروري است. 
در این مطالعه، بین پاداش هاي درک شده با انگیزش 
داری وجود داشت؛  معنی  محافظت همبستگی منفی و 
چه پاداش هاي درک شدة رفتارهاي  که هر  معنا  بدین 
ناسازگار بیشتر باشد، قصد فرد براي انجام رفتار سازگار 
رفتار  و  محافظت  کمتر می شود و بالتبع فرد انگیزش 
با  نتایج  حفاظت کننده را کمتر خواهد داشت که این 

یافته های مطالعات مشابه همخوانی دارد. (24ـ25)
اساس نتایج آنالیز مدل رگرسیون خطی، سازه هاي  بر 
 %58/5 تئوري انگیزش محافظت قادر به پیش بینی 
تغییرات انگیزش محافظت در کارمندان بانک بود. از بین 
سازه ها، حساسیت و شدت درک شده، کارآمدي پاسخ، 
خودکارآمدي و ترس پیش بینی کننده هاي معنادار انگیزش 
سازة ترس قوي ترین پیش بینی کنندة  و  بودند  محافظت 
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انگیزش محافظت به شمار می رفت. این موضوع بیانگر آن 
است که اگر فرد در خصوص ابتال به کووید 19 و عوارض 
ناشی از آن دچار حالت ترس شود، انگیزه اش برای رفتارهای 
پیشگیری کننده افزایش می یابد که این نتایج با یافته های 
مطالعۀ شریفی راد و همکاران در خصوص بررسی وضعیت 
به آنفوالنزاي نوع A و  رفتارهاي پیشگیري کننده از ابتال 
بین دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر  در  آن  گسترش 
است  آن  از  حاکی  این نتایج  است.  اصفهان (18) همسو 
که ترس باید در مداخالت آموزشی جهت افزایش انگیزش 
محافظت افراد در اولویت قرار گیرد. (26) همچنین طبق 
حساسیت  ترس،  همکاران،  و  سبزه مکان  مطالعۀ  نتایج 
درک شده  خودکارآمدی  و  درونی  پاداش های  درک شده، 
نسبت به مصرف دخانیات و عوارض ناشی از آن، مهم ترین 
در  دخانیات  مصرف  در  اثرگذار  پیش بینی کننده های 

دانش آموزان پسر شهرستان نوشهر است. (17)
پرسش نامه  تکمیل  از محدودیت هاي پژوهش دشواري 
کووید  بیماری  انتقال  از  ترس  به سبب  پرسشگران  توسط 
از  امر،  این  رفع  برای  که  بود  جامعه  حساس  شرایط  و   19
دیگر  محدودیت  شد.  استفاده  مناسب  محافظتی  وسایل 
همچنین  بود.  اظهاری  به روش خود  پرسش نامه  تکمیل 
و  می داد  پوشش  را  بانک  کارمندان  فقط  این تحقیق 
کارمندان سایر ادارات را در بر نمی گرفت که خود از دیگر 

محدودیت های پژوهش به شمار می رفت.

نتیجه گیري
انگیزش  تئوری  کاربرد  نتایج این مطالعه کارآیی 
از  پیشگیری کننـده  رفتارهای  در پـیش بینـی  محافظت 
ابـتال بـه کووید 19 را نشـان داد. بنابراین می توان از ایـن 
نظریه و سازه های اثرگذار آن، به خصوص ترس درک شده، 
در تـدوین برنامـه هـای آموزشـی و تکنیک های مداخله ای 
استفاده  بانک  کارمندان  در  و رفتـار  نگـرش  جهت تغییر 
 19 کووید  از  پیشگیری  برای  می گردد  پیشنهاد  لذا  کرد. 
انگیزش  تئوری  اساس  بر  جامعه محور مناسبی  مداخالت 

محافظت تدوین و اجرا گردد.

تشكر و قدرداني
بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشکدة علوم پزشکی 
سیرجان به سبب حمایت از این پروژة تحقیقاتی، کارمندان 
بانک مشارکت کننده و همکارانی که در اجراي این طرح ما 

را یاري نمودند، تشکر و قدردانی می شود.
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