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مقد    مه:موضوعاصلیاینتحقیقمطالعهمیزانرفتارحفاظتباتأكیدبر
تحقیق، اصلی بنابراینهدف است؛ انگیزهحفاظت نظریه مؤلفههای نقش
است. حفاظت انگیزه مؤلفههای و فردی حفاظت رفتار رابطه شناخت

چارچوبنظریبرپایهنظریهانگیزهحفاظتراجرز)1983(قراردارد.
روش:بهلحاظروششناسی،اینتحقیقدرزمرهتحقیقاتپیمایشیجای
جمعآوری به اقدام محققساخته پرسشنامه ابزار از استفاده با كه میگیرد
دادههاشدهاست.جامعهآماریتحقیقكلیهساكنانروستاییاستانمازندران
بودهكه338نفرازآنانبهعنواننمونهآماریتعیینوبااستفادهازروش
تأیید برای گرفتند. قرار موردمطالعه و انتخاب ساده تصادفی نمونهگیری
اعتبارازروشاعتبارصوریاستفادهشدهاست.همچنینپایاییابزارنیزبا

استفادهازضریبآلفایكرونباختأییدشد.
یافته ها:میانگینرفتارحفاظتفردیباالترازحدمتوسطبهدستآمده
است.نتایجحاصلازآزمونفرضیاتنیزنشاندادكهبینمؤلفههاینظریه
درکشده، آسیبپذیری شدت درکشده، خطر )شدت حفاظت انگیزه
حفاظت رفتار با پاسخ( اثربخشی و پاسخ پاسخ،خودكارآمدی هزینههای
نیز رگرسیون از حاصل نتایج همچنین دارد. وجود مثبت رابطهای فردی
بیانگرایننكتهاستكهدرمجموع0/529درصدازتغییراتمتغیروابستهاز
طریقمتغیرهایفوقتبیینمیشود.عالوهبرایننتایجتجزیهوتحلیلمدل
معادلههایساختارینشاندادكهمؤلفههایشدتآسیبپذیریدرکشده،
هزینههایپاسخ،خودكارآمدیپاسخواثربخشیپاسختأثیرمستقیمبررفتار

حفاظتفردیافراددرمواجههومقابلهبابیماریكووید-19دارند.
آن مؤلفههای و انگیزهحفاظت نظریه كه داد نشان تحقیق نتایج بحث:
توانستتاحدقابلقبولییكمسئلهاجتماعیهمچونكروناراتبیینكندو
بدینترتیب،میتواندبهعنوانالگوییبرایانجامتحقیقاتمشابهدرسایر

مناطقروستاییكشورمفیدواقعشود.
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Intorduction: The major focus of this research is on 
studying protection behavior with emphasis on the role 
of components of protection motivation theory. 
Method: This research study is based on the survey meth-
od, which has been conducted using a researcher-made 
questionnaire. The statistical population of the study was 
all rural residents of Mazandaran province, comprising 
338 individuals who were selected using simple random 
sampling method as a statistical. The reliability of the 
instrument has been confirmed using Cronbach’s alpha 
coefficient for protection behavior (0.752) and threat and 
response evaluation (0.780).
Findings: Findings showed that the average personal pro-
tection behavior (3.97) was obtained from 5. The results 
of the hypothesis test also showed that there is a positive 
and significant relationship between the components of 
protection motivation theory (perceived risk intensity, per-
ceived vulnerability intensity, response costs, response self-
efficacy, and response effectiveness) with personal protec-
tion behavior. Also, the results of regression indicate that 
a total of 0.529% of the changes in the dependent variable 
can be explained through the above-mentioned variables. 
In addition, the results of structural equation model analy-
sis showed that the components of motivation protection 
theory (perceived vulnerability severity, response costs, 
response self-efficacy, and response effectiveness) had a 
direct and significant impact on respondents’ personal pro-
tection behavior while facing Covid-19 disease.
Discussion: The results of the study showed that protec-
tion motivation theory and its components could explain 
a social problem such as Corona virus pandemic logi-
cally and practicably and as such it can be said that this 
theory can be useful as a model for similar research in 
other rural areas of the country.
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Extended Abstract
Introduction: Covid-19 disease was first diagnosed in Wuhan, China, in December 
2019. It then spread around the world. The incidence and mortality rate of the dis-
ease has led governments to implement a set of public health guidelines and pro-
tocols (Broward et al., 2020). Depending on the situation, the guidelines ranged 
from simple health rules to social isolation or quarantine, which severely disrupted 
citizens’ daily lives. Corona disease has affected not only the medical system, 
but also other areas of society. This has raised serious concerns for citizens in all 
countries. However, pregnant women, families with children, the elderly, people 
with disabilities and low-income people suffer from disproportionate damage in 
epidemics and natural disasters. In the case of the Corona epidemic, all sections 
of the community feel threatened. Therefore, the outbreak of Corona virus and its 
consequences should be considered as one of the most important human social 
events in the 21st century. What distinguishes this outbreak is the global sense of 
weakness in human biological life and the need for a “sterile society” free from 
danger. It is now more than seven months since the corona virus appeared in the 
country, and while many “thought” that the prevalence of coronary heart disease 
was declining, the Ministry of Health announced that some of the country’s prov-
inces, including Mazandaran province, were back. Mazandaran is in the red state 
(October 5, 2016). As in other parts of the world and in Iran, the success of public 
health guidelines in Mazandaran province depends on the willingness of people 
to observe them. Therefore, the present study seeks to investigate the issue that in 
the rural areas of Mazandaran province, what factors affect the compliance/non-
compliance of health instructions and protocols?
Protection Motivation Theory is a theoretical model that seeks to explain the fac-
tors influencing the decision-making processes of individuals who engage in be-
haviors or, conversely, do not engage in behaviors to protect them from potential 
dangers. (Rogers, 2012). There are five main components to Rogers’ theory of 
protection motivation theory: severity (degree of exposure to risk), vulnerability 
(judgment of the outcome), accountability, effectiveness (awareness), and liability 
costs (financial and psychological). According to protection motivation theory, if 
a person believes that something is dangerous and something may happen, then 
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he or she will adopt conservative behavior. Protection motivation theory is usu-
ally evaluated by developing an intention to adopt a protective behavior (Rainer, 
2017). The presence of information sources in the theoretical model of protection 
motivation provides a basis for the individual to determine what a potential threat 
is and the potential value of its protective responses to that threat.
Method: The research method of the present study was descriptive-correlational 
type and for data collection a survey method was used employing a researcher-
made questionnaire. The unit of analysis in this research is the person living in the 
village. The statistical population is the inhabitants of rural areas of Mazandaran 
in 1399 (2019). Due to the vastness of Mazandaran province, sampling of villages 
was done using multi-stage cluster sampling. In the first step, the samples were 
selected based on geographical division (East, Central and West). In the second 
stage, the situation of the region in terms of mountains, plains and coastal, was the 
criterion for selection. In the third stage, three villages were selected from each 
village. By placing the numbers in the Cochran’s formula, the sample size was 
determined to be 338 people. Simple random sampling method was used. In this 
study, face and structural validity was checked, and Cronbach’s alpha coefficient 
was applied to assess the reliability of the questionnaire, the value of which was 
obtained for personal protective behavior (0.75) and threat assessment and coping 
assessment (0.78). 
Findings: Regarding to demographic variables, of 338 samples, 150 (44.4%) are 
male and 188 (55.6%) are female, of which nearly half of the respondents have 
declared their level of education as Bachelor’s. The average age of the respondents 
is 29.20 years old. The mean of independent research variables calculated from 
(5) are: perceived risk intensity (4.43), perceived vulnerability intensity (4.06), 
response costs (2.91), self-efficacy. The response (4.04) and the effectiveness of 
the response (4.50) were obtained. The mean of the dependent variable (personal 
protection behavior) was also calculated (3.97). There was no significant correla-
tion between age and education with personal protective behavior. Respondents’ 
personal protection behavior was not different in terms of gender. Positive cor-
relation between personal protective behavior and components (perceived risk 
severity, perceived severity of vulnerability, response costs, response self-efficacy 
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and response effectiveness) with test values   (-0.323-0.330 0.317 and 0.250) and 
significance levels (0.001 and 0.000) were obtained. This means that as long as 
people understand the severity of the danger and the severity of the subjects and 
their family’s vulnerability to the coronavirus, they will be more protective and re-
sponsible. Respondents’ belief in their ability to take preventive measures, spend-
ing material and immaterial money to make behaviors effective in reducing or 
eliminating risk, also led to the emergence of protective and responsible behaviors 
among respondents to the coronavirus. According to the results of regression anal-
ysis, response costs (0.647), self-efficacy (0.583), vulnerability (0.178), and effec-
tiveness (0.094) predict the percentage of dependent variable changes. Examining 
the effect of protection motivation components (vulnerability, response costs, self-
efficacy, and effectiveness) in the form of structural equations also showed that all 
protection motivation components affect individual protection behavior.
Discussion: Coronary heart disease has become a global phenomenon. A phenom-
enon that has transformed all levels of human life in different parts of the world, 
including biological, economic, social, psychological, cultural., etc. The present 
study has been prepared with the aim of recognizing the components of the theory 
of protection motivation affecting the protective behavior of the individuals. In the 
meantime, personal protective behavior refers to a set of behaviors that a person 
follows according to the health-care instructions of the National Corona Head-
quarters to fight against Corona virus. Such a behavior is influenced by motiva-
tion, empowerment, and evaluation of the effect of individual action. The main 
question that arises is that in the rural areas of Mazandaran province, what factors 
affect the compliance/non-compliance with health guidelines and protocols? In 
this research, protection motivation theory has been used as a theoretical frame-
work to explain the research question. The results of the present study is consistent 
with the findings of Tzval et al. (2016), Rahimi and Shojaei (2015), Barati and 
Shojaei (2020), Prentice Don and Rogers (2000), Floyd et al. (2006), Rajandaran 
and Shanbagraman (2017), Minjongoli and Myung-san (2019) and Hawke et al. 
(2020). In the final evaluation, it can be said that the present study showed that 
protection motivation theory is a suitable theory to study the degree of protective 
behavior of individuals and the factors affecting it at the level of rural communi-



      56      56

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و یکم، زمستان 1400، شماره 81

Social Welfare Quarterly, Vol 21, Summer 2021, No 81

      56      56

ties. In any case, the results showed that this theory and its components could 
explain people’s behaviors while facing a social problem such as corona virus 
disease and thus, can be regarded as a useful model for similar research studies in 
other rural areas.

Ethical consideration
The present article is extracted from the results of a research project entitled “Ru-
ral community and its exposure to the Corona virus: Factors affecting preven-
tive behavior towards Corona among villagers” which is supported by the Fund 
for Support of Researchers and Technologists - Vice President for Science and 
Technology Republic. This support is highly appreciated. It should be noted that 
in order to collect the information of the questionnaire, first the objectives of the 
research were mentioned for the respondents and after obtaining their consent, the 
research questionnaire was completed.
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مقدمه
بیماریكووید19-براینخستینباردرشهرووهانچیندرپانزدهدسامبرسال2019
تشخیصدادهشد.پسازآندرسرتاسرجهانگسترشیافت.میزانابتالومرگومیرشیوع
اینبیماریباعثشدتادولتهامجموعهایازدستورالعملهاوپروتكلهایبهداشتعمومیرا
بهاجرادرآورند)بروآرد1وهمكاران،2020(.ایندستورالعملهابرحسبشرایطوموقعیت
ازقواعدسادهبهداشتیگرفتهتافاصلهگذاریاجتماعییاقرنطینهراشاملشدكهباعث
اختاللشدیددرزندگیروزانهشهروندانشد.بیماریكرونانهتنهابرنظامپزشكیكهبر
سایرحوزههایجامعههمتأثیرگذاشتهاست.بایكنگاهجامعمیتواندیدكهاینبیماری
و فرهنگی روانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امری به تبدیل پزشكی، امر یك از فراتر
و پزشكی ساحت از فراتر تأثیراتی كرونا بیماری حقیقت در است. شده زیستمحیطی
زندگی، مردمشدهو زندگیروزمره وارد بیماری این است. داده نشان ازخود بهداشتی
اینكه اقتصادیآنهاراتحتتأثیرقراردادهاست.نكتهمهمتر روابطاجتماعیوفعالیتهای
كرونابدونشكیكیازمسائلیاستكهنهتنهاآثاركوتاهمدتداردكهدربلندمدتنیزباید
منتظرپیامدهایآنباشیم.پیامدهایمختلفیكهساختارهاوكنشهایجامعهرادرمعرض
بیماری یك عنوان به كرونا ویروس ترتیب بدین داد. خواهد قرار نوین تصمیمگیریهای
مسریكهدارایهمهگیریاست،اكنونتمامسطوحزندگیانسانیرادربرگرفتهاست؛و

ساحتزیستی،روانیواجتماعیزندگیرادرگیركردهاست)عظیمی،2020(.
یكیازمهمترینعواقبشیوعویروسكرونا،ایجاداضطراباجتماعیدرسرتاسرجهان
است.اینامرنگرانیهایجدیبرایشهرونداندرهمهكشورهاحتیدرجوامعبدونشیوع،
ایجادكردهاست.احساسناامیدیبهویژهدرمیاننسلجواننشانمیدهدكهچگونهجوامع
مادرمواجههباخطرات،آسیبپذیرهستند.مخاطراتاجتماعیبخشیاززندگیروزمره
1. Brouard
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اجتماعی مخاطرات میگوید: اینخصوص در بك اولریش آلمانی جامعهشناس هستند.
روشیمنظمبرایمقابلهباخطراتوناامنیهایناشیازمدرنسازیتعریفمیشوند)بك،
1992(.شیوعكروناویروسنشانمیدهدكهمخاطراتاجتماعیمنجربهآسیباجتماعی
میشوند.اگرچهزنانباردار،خانوادههایدارایفرزند،افرادمسنتر،افراددارایمعلولیت
وافرادكمدرآمدازآسیبهاینامتناسبیدراپیدمیوبالیایطبیعیرنجمیبرند؛امادرمورد
اپیدمیكرونا،همهگروههایجوامعاحساسخطرمیكنند.بنابراین،شیوعویروسكرونا
وپیامدهایاجتماعیومرتبطباسالمتآنبایدبهعنوانیكیازمهمترینوقایعاجتماعی
بشردرقرن21درنظرگرفتهشود.آنچهاینشیوعرامتمایزكردهاست،احساسجهانی
ضعفدرزندگیبیولوژیكانسانونیازبه»جامعهاستریل«وبهدورازهرگونهمخاطرهاست.
درگزارشبانكجهانیتحتعنوان»چشماندازاقتصادیجهان«ازفروریزی5/2درصدی
تولیدناخالصداخلیجهاندرسالجاریمیالدیخبرمیدهد.برپایهارزیابیبانكجهانی،
اقتصادكشورهایپیشرفتهدرسالجاریمیالدیزیرفشاركرونابهطورمتوسط7درصد
فروخواهدریخت.منطقهیورو،باسقوط9/1درصدیتولیدناخالصداخلیاش،ركورددار
بهرشدمنفی6/1درصد بود.همینشاخصدرآمریكاوژاپن اینركودجهانیخواهد
خواهدرسید.پیامداینركودبزرگاقتصادِیتقریباسراسری،كاهشدرآمدسرانهاستكه
درمقیاسجهانیبامیانگینرشدمنفیدرسطحمنهای3/6درصد،میلیونهانفررابهزیر
خطفقرمطلقمیكشاند.دربخشیازگزارشبانكجهانیكهبهاقتصادهایخاورمیانهو
آفریقایشمالیاختصاصدارد،نرخرشدتولیدناخالصداخلیاینمنطقهدرسال2020

منهای4/2درصدپیشبینیشدهاست)چشماندازاقتصادیجهان،2020(.
فرهاددژپسند،وزیراقتصادیجمهوریاسالمی،یكشنبههیجدهمخردادماهدرصحن
ناخالص تولید به درصد 15 كرونا »بیماری گفت: نمایندگان به خطاب مجلس علنی
داخلیكشورآسیبزدهاست«.ازسویدیگر،مركزپژوهشهایمجلسدرگزارشیزیر
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عنوان»ارزیابیابعاداقتصادكالنشیوعویروسكرونا«كهاردیبهشتماهگذشتهمنتشرشد،با
طرحچندسناریوكهبرپایهمدتزماناعمالقرنطینهومحدودیتهاشبیهسازیشده،پیشبینی
میكندكهبیندومیلیونو874هزارتاششمیلیونو431هزارنفرازشاغالنكشوربه
دلیلپیامدهایاینبیماریشغلخودراازدستخواهندداد.اینارقامرابایدبهحدودسه
میلیونو200هزارنفركهرقمرسمیبیكارانكشوراست،اضافهكرد)ارزیابیابعاداقتصاد

كالنشیوعویروسكرونا،2020(.
بهطوركلی،براساسنظریهانگیزشیمحافظتراجرز،میتواناذعانكردكهانگیزهافراد
ازمحافظت،بستگیبهارزیابیآنهاازتهدید-ارزیابیتهدید-وارزیابیآنهاازاستراتژیهای
مقابلهباآنتهدید-ارزیابیمقابلهدارد.دراینجادوسؤالاساسیدرموردنحوهكاربرد
ایننظریهدرارتباطباویروسكرونامطرحمیشود.سؤالاولایناستكهچگونهمیتوان
ارزیابیتهدیدرادرموردكووید19-بهكاربرد؟بهنظرمیرسدبخشقابلتوجهیازافراد
ساكندرروستاهااعتقادیندارندكهدرمعرضتهدیدجدیویروسكروناهستند.باوجود
آمارهایرسمیمرگومیرونیزافزایشمرگومیردرماههایاخیر،بهسختیمیتوانپیبرد
كهچرامردم،اعتقادچندانیبهوجوداینتهدیدوجدیتآنندارند.همچنینازنظربسیاری
ازافرادوبهویژهازنظرنسلجوانتر،بهنظرمیرسدنوعیاحساسعدمآسیبپذیرینسبت
بهویروسكروناوجوددارد؛بهعبارتدیگر،ماشاهدرواجاینطرزفكرهستیمكه»فقط

افرادپیروسالمنددچاركرونامیشوند«یا»كرونا،دقیقامانندآنفوالنزایشدیداست«.
سؤالدومایناستكهچگونهمیتوانارزیابیمقابلهرادرموردكووید19-مورداستفاده
قرارداد؟بهسخنیمیتوانباوركردكههمهافرادیكهدرترددهستندوجابهجامیشوند،
واقعانمیتواننددرمنزلبمانند.بهنظرمیرسدكهعلتاصلیآن،اینطرزتفكرباشدكهدر
مورداثربخشیایندستورالعملهاشكوتردیددارند.همانطوركهمیدانیم،مطالعاتنشان
دادكهبسیاریازافرادیكهدچاراینبیماریشدند،فاقدهرنوععالمتبودندویاعالمت

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1510373
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آنحتیتاپنجروزپسازابتالظاهرنشدهاست.برایناساس،وقتیاطالعنداشتهباشیم
كهدچاراینویروسشدیمیافكركنیمكهتأثیرخفیفیرویمادارد،اثربخشیادراکشده
نسبتبهماندندرخانهكاهشمییابد)كمپ2020،1(.ازیكسو،باتوجهبهناشناختهبودن
اینبیماری،ابعادوسیعآنونامعلومبودنمدتزمانیكهاینویروسمیتواندجهانرا
درگیرخودكندوازسویدیگرباتوجهبهقابلتكراربودنایننوعبیماریدرسالهاو
نسلهایآیندهوچالشهایجدیدیكهدرسبكزندگیانسانایجادكردهاست،بحرانفعلی
میتواندفرصتیبرایتبدیلتجربیاتبهدانشنظاممندوتبدیلدانششفاهیبهدانشرسمی
ومكتوبباشد.ایندرحالتیاستكهبیشازهفتماهازورودكرونابهكشورمیگذردو
درحالیكهبسیاریتصورمیكردندكهشیوعوابتالیبهكروناروبهكاهشاستوقرنطینه
خانگیوفاصلهگذاریفیزیكیوحتیگذاشتنماسكرارهاكردند،وزارتبهداشتاعالم
قرار قرمز وضعیت در مازندران استان جمله از كشور استانهای از برخی دوباره كه كرد
گرفتهاست)5اكتبر2020(.همانندسایرنقاطدنیاوایران،دراستانمازندراننیزكهیكی
بهداشت دستورالعملهای موفقیت است، كشور مسافرپذیر و گردشگری عمده مقاصد از
عمومیبستگیبهمیزانتمایلمردمبهرعایتآنهادارد.بااینوجود،تاكنونتفاوتهایفردی
وعواملاجتماعیمؤثردراجرایاینتوصیههایرسمیبهداشتعمومیبرایتوقفشیوع
كووید19-ویاقطعزنجیرهاینبیماری،موردمطالعهوبررسیواقعنشدهاست.لذاتحقیق
حاضردرصدداستتابهبررسیاینموضوعبپردازدكهدرمناطقروستاییاستانمازندران،

چهعواملیبررعایت/عدمرعایتدستورالعملهاوپروتكلهایبهداشتیتأثیردارد؟

مبانی نظری
و معاصر جهان وضعیت كردهاند، تالش خود نظریههای در جامعهشناسانمعاصر

1. Kemp
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مدرنرادرقالبمفاهیموقضایاییصورتبندیوقابلفهمكنند.دراینمیانگروهیاز
جامعهشناسان،جامعهمعاصررابراساسآشفتگیوآنومیتحلیلمیكنند.گیدنز1،لومان2
وگالتونگ3ازجملهجامعهشناسانیهستندكهازچنینمنظریبهجهانمعاصرمینگرند.
بهعنوانمثال،گیدنزمعتقداستكهاعتمادومخاطرهوامنیتوخطر،بهعنوانویژگیهای
میدهند. قرار تحتتأثیر را روزانه زندگی جنبههای مدرنیته،همه تعارضآمیز و دوقطبی
باآنهاروبهروییم،دیگرازجهان ازدیدگاهگیدنز،درشرایطمدرنیتهبیشترخطرهاییكه
رخ هم هنوز دیگر طبیعی مصیبتهای و زمینلرزهها گردبادها، البته برنمیخیزند. طبیعت
میدهند،ولیدربیشترموارد،روابطماباجهانطبیعی،ازهمینروابطدرعصرهایپیشین،
اندازهایدرهر تا البته بهویژهدربخشهایصنعتیشدهجهان؛ بیخوبنتفاوتدارند؛ از
كجایزمین.درنگاهنخست،خطرهایبومشناختیكهامروزهپیشروداریم،ممكناست
بهمخاطراتطبیعیدرعصرپیشازمدرنشباهتداشتهباشند،امابههرروی،تضادایندو
بسیارنمایاناست.تهدیدهایبومشناختیمانتیجهدانشاجتماعیسازمانیافتهاندوبهواسطه
تأثیرصنعتگراییبرمحیطمادیرخمیدهند.»اینتهدیدهابخشیازآنچیزیهستند
كهمنآنراسیمایمخاطرهنوپدیدناشیازپیدایشمدرنیتهمینامم.منظورمازاینسیمای
هستند« مدرن اجتماعی زندگی مختص كه است خطرهایی یا تهدیدها مجموع مخاطره،

)گیدنز،2001(.
نیكالسلومان،جامعهشناسبرجستهآلمانیهمجهانمدرنرابادوویژگیشناسایی
وتبیینمیكند.-1جهانمدرندارایپیچیدگیغیرقابلمدیریتاست-2درجهانمدرن،
خطركاهشیافته،ولیبهجایآنریسكبیشترشدهاست.منظورازریسكیعنیاحتمال
اینكهدرآیندهرفتارهایماانسانهادارایپیامدهایمضرباشد.ازنظرلومان،دنیایمدرن
1. Giddens
2. Luhmann
3. Galtong
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پیچیدهخواهانعقالنیتریسكپذیراستوریسكپذیریبیشازهرچیزبهاعتمادنیاز
دارد.ازنظرلومان،اعتمادمیتوانددرسطوحمتفاوتپدیدارشود،ولیهمیشهداراییك
كاركرداست:اعتمادپیچیدگیاجتماعیراكاهشمیدهد؛زیراسطحپذیرشامورنامعلوم
راافزایشمیدهد.ازنظراو،واكنشعقالنیانسانبهپیچیدگیوابهامزندگیاجتماعی،

اعتماداست)لومان،2015(.
یوهانگالتونگمیگوید:»جهانیشدنوسرمایهداریدیجیتالدرپایانقرنبیستماكثر
مدرنیته وی، دیدگاه از است. داده قرار اجتماعی فروپاشی وضعیت در را مدرن جوامع
مشكالت و نیازها به غیرپاسخگو فرهنگ معنا، فاقد زندگی روحی، بیگانگی موجب
شكلگیری و اجتماعی فروپاشی به تشدیدشده، حالت در كه است شده منحصربهفردی
فراینددوگانه»فرهنگزدایی«و»ساختارزدایی«منجرمیشود«)گالتونگ،1995،بهنقلاز

حاجیانی،2014(.
بر مؤثر تبیینعوامل نظریاستكهدرصدد انگیزهحفاظتراجرزیكمدل نظریه 
فرآیندهایمربوطبهتصمیماتافرادیاستكهرفتارهاییرادرپیشمیگیرند؛یابرعكس،
رفتارهاییراانجامنمیدهندتاازآنهادربرابرخطراتبالقوهمحافظتشود.رونالدراجرز،
ایننظریهرادرسال1975مطرحكردوسپسدرسال1983آنراموردبازبینیقرارداد.
فرآیندهای به نیز و اجتماعی عوامل به هم و فردی عوامل به هم حفاظت انگیزه نظریه
شناختیپیچیدهتصمیماتمربوطبهمشاركتدررفتارحفاظتیمیپردازد.بهنظرراجرز،
بلكه نیست، ترس از ناشی عاطفی نتیجهیكوضعیت نگرشیصرفا تغییر مدل، این در
این برخالف است. شناختی ارزیابی فرآیند از ناشی حفاظت انگیزه میزان نتیجه بیشتر،
پیشفرضعمومیكهاستفادهازاقداماتحفاظتی،نتیجهمستقیمترسازیكتهدیداست،
نظریهانگیزهحفاظتبهیكمدلپیچیدهترانتخابعقالنیوروانشناختیتصمیمگیریدر
استفادهازایننوعاقداماتتوجهمیكند)كلوب،2012(.نظریهانگیزهحفاظت،دارایسه
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مؤلفهاصلیاست:ارزیابیتهدید،فرآیندواسطشناختیوتغییرنگرش.ارزیابیتهدیدشامل
سهنوعاطالعاتدرارتباطباتهدیداتبالقوهاست:1(میزانتأثیراتبالقوهتهدیدات،2(
میزاناحتمالاینكهچنینتهدیدیرویفردتأثیرخواهدگذاشتو3(كارآمدییكپاسخ
توصیهشدهدرحفاظتازیكفرددربرابریكتهدیدبالقوه.درشكل)1(،خالصهایاز

عناصركلیدیمدل1983راجرزنشاندادهشدهاست.
شکل )1( مدل انگیزه حفاظت

شیوه های 
منابع فرآیند واسطه ای شناختیمقابله

اطالعات

رفتاریا
تمایلبه
رفتار

تشویق
كالمی،

یادگیری
مشاهدهای،
متغیرهای
شخصیتی،
تجربهقبلی

منبع:راجرز،168:1983

فرآیندواسطهایشناختیكهراجرزمطرحمیكند)1993(،شاملدوفرآیندارزیابیاست
كهیكفردبهكارمیگیردتاازمنابعاطالعاتیبرایتصمیمگیریدراینموردكهآیارفتار
حفاظتیدرپیشبگیردیاخیر،استفادهكند.ایندوفرآیندارزیابیتهدیدوارزیابیمقابله

هستند.
الف-ارزیابیتهدید،وقتیمطرحمیشودكهفردتصمیممیگیرددررفتارهایكاهش
ریسكیاخطرشركتكند.فرآیندارزیابیتهدید،بهارزیابیخطرموجوددرخطرمیپردازد
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شامل تهدید ارزیابی درواقع، آسیبپذیری. و شدت است: اصلی ساختار دو شامل و
برداشتهاییاستكهیكشخصبهطورفردیدرمعرضخطروآسیبپذیریقرارمیگیرد
ومعتقداستكهاینمسئله،پیامدهایبسیاریدارد.درجاییكهآسیبپذیریوشدتدرک
شدهباشدفردمیزانقابلتوجهیازتهدیدشخصیراتجربهمیكند)راینر2017،1(.شدت
)میزانتماسبامخاطره(بهاینمعنیاستكهمردماثراتمسئلهمحیطزیستیمثلتغییرات
همان شدت، درواقع، دارد. جدی منفی عواقب كه میدانند و میكنند درک را آبوهوا
ارزیابیشخصازتهدیداینمسئلهاست.درکمفهومآسیبپذیریبهعنواندرجهایاست
كهمردمباوردارندآنهاشخصادرمعرضخطرابتالبهاثراتمنفیمسئلهایمحیطزیستی
باعث بهنظرمیرسدكهفرآیندترس ایننظریه، تغییراتآبوهواییهستند.مطابق مثل
افزایشانگیزههایحفاظتمیشودودرنتیجه،باافزایشدرک،شدتوآسیبپذیریهمراه
است.بدینترتیب،نظریهانگیزهحفاظتمعتقداستكهشدتوآسیبپذیریبایدباانگیزه

حفاظترابطهمثبتداشتهباشند)راینر،2017؛فلوید2006،2(.
ب.فرآیندارزیابیمقابلهبهفرداینامكانرامیدهدتااوبههزینههایاثربخشیانجام
رفتارمحافظتیدرپاسخبهیكتهدیدبالقوهتوجهكند)راجرز،1983(.اساسا،ارزیابیمقابله،
یكتجزیهوتحلیلهزینه-فایدهدرموردحفاظتاست.دونكتهاساسیدرارتباطبافرآیند
ارزیابیمقابلهوجوددارد:یكیكارآمدییكرفتارتوصیهشدهاستودیگری،هزینهانجام
آنرفتارتوصیهشده.دربحثازارزیابیمقابله،مسئلهایناستكهبهنظرفرد،آیااقدامات
فرآیندشاملدوساختاراصلیاست:مسؤولیتپذیریو این بود. درعمل،مؤثرخواهند
اثربخشی.مسؤولیتپذیری،مربوطبهاثربخشیدرکشدهازتوصیهرفتاریارتباطیاست.

اثربخشیبهاینمعنیاستكهتمامفرآیندهایتغییرروانشناختیازطریقتغییرانتظارات

1. Rainear
2. Floyd
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فردیوكاراییفردیبهوجودمیآید.بهنظركلوب،اینفرآیندپیچیدهترباارائهاطالعات
ازطریقتعاملمحیطوبینفردیباتوجهبهتهدیدهایبالقوهوگزینههایرفتارحفاظت
ادامه، در اولیهختممیشود. مدل در تهدیدموجود ارزیابی مؤلفههای به و آغازمیشود
فردازطریقدوفرآیند،دستبهارزیابیایناطالعاتمیزندكهعبارتاستازارزیابی
تهدیدوارزیابیمقابله.انگیزهتهدیددارایاثرتعاملیباشدتوآسیبپذیریاستكههر
یكهموارهباعثافزایشدیگریمیشود.ارزیابیمقابلهنیزمستلزمنوعیتوازنازكارایی
تهدیدو ارزیابی این نتایج پاسخاست. باهزینههاییكچنین رفتارحفاظتی ادراکشده

مقابله،منجربهرفتارحفاظتمیشود)كلوب،2012(.

پیشینه تجربی
در انگیزهحفاظت نظریه از بالتبع، و است نسبتاجدید پدیدهای كرونا، پدیده اگرچه
تبیینآنچناناستفادهنشدهاست،معالوصف،قدرتباالیتبیینكنندگیایننظریهباعث
شدهاستتادردهههایاخیر،استفادهنسبتاگستردهایازایننظریهدرتبیینوتحلیلبرخی
ازرفتارهایمخاطرهآمیزصورتپذیرد.بهعنوانمثال،دریكیازتحقیقاتانجامشدهتوسط
تزوالوهمكاران)2016(،باعنوان»بررسیكاراییتئوریانگیزشحفاظتدرپیشگویی
رفتارهایپیشگیریكنندهازسرطانپوستونورخورشیددركشاورزانشهرستانایالم«،
یافتههایحاصلازنتایجتحقیقبراساسآمارهضریبهمبستگیپیرسوننشاندادكهبین
رفتارهایمحافظتكنندهسرطانپوستباسازههایحساسیتدرکشده،شدتدرکشده،
كارآمدیپاسخ،خودكارآمدی،همبستگیمثبتوباپاداشهاوهزینههایپاسخهمبستگی
انگیزش تئوری سازههای توسط محافظت انگیزش پیشگویی میزان داشت. وجود منفی
حفاظت73درصدبود.خودكارآمدی)β=685/0(قویترینپیشبینیكنندهانگیزشحفاظت
بود.میزانپیشگوییرفتارهایمحافظتكنندهبهوسیلهسازهانگیزشمحافظت77درصدبود.
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رحیمیوشجاعی)2018(،درتحقیقخودباعنوان»تعیینكنندههایاستفادهازكالهایمنی
توسطموتورسوارانشهرقمبااستفادهازسازههایتئوریانگیزشمحافظت«،باذكراین
مطلبكهاستفادهازكالهایمنیدرموتورسواراننقشمهمیدرپیشگیریازآسیببهسر
وگردندارد،هدفاینمطالعهراسنجشسازههایتئوریانگیزشمحافظتدراستفادهاز

كالهایمنیتوسطموتورسوارانقمذكركردند.
نتایجاینتحقیقنشاندادكهشدتدرکشده،خودكارآمدی،كارآمدیپاسخوپاداش
بهتنهایی انگیزشمحافظت انگیزشمحافظتوهمچنین ازتغییرات درکشده50درصد
كرد. پیشبینی قم شهر موتورسواران در را ایمنی كاله از استفاده تغییرات از درصد 21
براتیوهمكاران)2020(درمطالعهایتحتعنوان»عواملمرتبطبارفتارهایپیشگیرانه
حفاظت« انگیزه نظریه از استفاده با ایران بیمارستانهای كاركنان میان در كووید19- از
كاركنان میان در كووید19- به نسبت پیشگیرانه رفتارهای كه یافتند دست نتایج این به
بیمارستانهانسبتامطلوبارزیابیشدهاست.براساسایننظریه،ارزیابیتهدیدومقابله،
خودكارآمدی همچنین میكند. پیشبینی را كووید19- از پیشگیرانه محافظت انگیزه
رفتارهای با نیز محافظتی رفتارهای اثربخشی به نسبت آنها دانش و بیمارستانها كاركنان
پیشگیرانهنسبتبهكووید19-رابطهمعنیداریبهدستآوردهاست.فلوید،پرنتیسدون1
وراجرز)2000(،بافراتحلیل65مطالعهایكهبهبررسیاثراتیكیاچندعنصرازانگیزه
حفاظتبرتمایلبه/یاانجامرفتارحفاظتیپرداختند،دریافتندكهاكثرعناصرایننظریه

دارایتأثیراتمتوسطبودند.
درتحلیلآنها،كارآمدیپاسخ)اعتقادبهاینكهپاسخحفاظتیپیشنهادی،درجلوگیریاز

تهدیدخاصمؤثرخواهدبود(وپاداشهایذاتی/غیرذاتی)نتایجمثبتنهناشیازانجامیكرفتار
حفاظتیپیشنهادی(درحدمتوسط،تأثیرداشتند.عالوهبراین،هزینهپاسخ)هزینهپولییكپاسخ

1. Prentice Don
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حفاظتیپیشنهادی(،تأثیربسیارزیادیداشت.سایرمؤلفههاینظریهانگیزهحفاظت،دارایتأثیر
متوسطبودند،اگرچه،آسیبپذیریتهدید،دارایتأثیرنسبتاناچیزیدرمقایسهباسایرعناصربوده
است.اینامراحتماالبیانگرآناستكهدیگرعناصرومؤلفههایمدلنظریهانگیزهحفاظتتا
حدودیرویانگیزه،انجامرفتارحفاظتازمنزلدرپاسخبهقربانیشدهبالقوهتأثیردارند.فلوید
وهمكاران)2006(،براینخستینباربهفراتحلیلادبیاتمربوطبهنظریهانگیزهحفاظت
راجرزپرداختند.دراینفراتحلیل،فلویدوهمكارانبهمطالعه65مطالعهمرتبطباایننظریه

پرداختندكهبیستمسئلهبهداشتیراموردبررسیتجربیقراردادهبودند.
انگیزهحفاظتدرزمینهنوسانات تبییننظریه اینفراتحلیلنشاندادكهمیزان نتایج
افزایش دادكه نشان فراتحلیل این نتایج این، بر بود.عالوه متوسط متغیروابستهدرحد
شدتتهدید،تهدیدآسیبپذیری،كارآمدیپاسخوخودكارآمدیباعثتسهیلتمایلیا
رفتارهایانطباقیشدند.درمقابل،كاهشدرپاداشهایپاسخغیرانطباقیوهزینههایپاسخ
انطباقیشدند.راجندرانوشنباگرامن1)2017( یارفتارهای تمایل افزایش باعث انطباقی
درمطالعهایتحتعنوان»مروریجامعبركاربردهاینظریهانگیزهحفاظتدررفتارهای
مرتبطباسالمتی«بهایننتیجهدستیافتندكهشیوعرفتارمربوطبهسالمتیدرگروههای
دادهاستكهمردمدر متفاوتاست.مطالعاتهمچنیننشان اجتماعی-جمعیتی مختلف
كشورهایمختلفبهدلیلداشتنفرهنگهایمتفاوت،رفتارهایمختلفبهداشتیازخود
نشانمیدهند.افكارواحساساتیكهیكفردنسبتبهسالمتیخوددارد،بیانگررفتارهای

مربوطبهسالمتیویاست.
اینمقالهبهبررسیكاربردهاینظریهانگیزهحفاظتدرزمینهمراقبتهایبهداشتیمانند

رعایت ایمن، غیر رابطهجنسی سیگار، استعمال الكل، به اعتیاد مخدر، مواد سوءمصرف
نسخههایپزشكیبرایبیماریهایمختلفوپیرویازرژیمهایغذاییسالمو...میپردازد.

1. Rajendran and Shenbagaraman
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همچنینموفقیتنظریهانگیزهحفاظتبهعنوانیكمدلمناسببرایمطالعهرفتارمربوط
در )2019( سان2 یونگ می و لی1 جونگ مین است. گرفته قرار موردبحث سالمتی به
مطالعهایتحتعنوان»كرهجنوبیدرمراحلاولیهبیماریویروسكرونا«بهبررسیاین
ویروسجهتهدایتعمومیمردمكرهجنوبیپرداختند.اكثرپاسخدهندگاناحتمالابتالبه
عفونترا»نهزیادونهكم«گزارشكردند.میانگینشدتخطردرکشدهباالترازحساسیت
درکشدهبهدستآمدهاست.48/6درصدشدتخطردرکشدهرا»زیاد«و19/9درصد
بسیارزیادگزارشكردند.67/8درصدازپاسخگویاناقداماتپیشگیرانهراانجامدادهاند
واعالمكردهاندكههمیشهبهداشترارعایتمیكنند.همچنین63/2درصدنیزازماسك
استفادهمیكنند.تقریبانیمیازپاسخگویانازتعویقویالغوفعالیتهایبیرونازخانهخود
سخنگفتهاند.مواردذكرشدهبارفتارهایپیشگیرانهشدتخطردرکشدهمرتبطاست؛و
درنهایتمیتواناینچنیننتیجهگیریكردكهپاسخهایرفتاریافرادبهطورقابلتوجهی
باپاسخهایروانشناختیآنهامرتبطاست.اینمسئلهدرسطحآمادگیاضطراریبهداشت
اجرای و تدوین راهگشای میتواند كه است قابلمشاهده كووید19- به نسبت عمومی
استراتژیهایبهداشتعمومیدربرابربیمارهایهمهگیرباشد.هاک3وهمكاران)2020(در
مقالهایباعنوان»درکقصدفاصلهاجتماعیدرمیاندانشجویاننسبتبهشیوعكووید19-
وكاربردنظریهانگیزهحفاظت«بهمطالعهعواملتصمیمگیریمانندشدتخطردرکشده،
اثرپذیریپاسخ،خودكارآمدیوقصدفاصلهگیریاجتماعیرابرای حساسیتدرکشده،
تجزیهوتحلیلها است. كرده بررسی همهگیر بیماری به پاسخ در مالزی در دانشجویان
پیشبینی حفاظتی انگیزش نظریه خودكارآمدی( و پاسخ )كارایی متغیر دو كه داد نشان

كنندهقابلتوجهیبرایایجادفاصلهاجتماعیدرجریانبحرانهمهگیركووید19-بودند.
1. Minjung Lee
2. Myoungsoon
3. Haque
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بااینحال،شدتخطردرکشدهوحساسیتدرکشدهپیشبینیكنندهقابلتوجهیبرای
انجامرفتارفاصلهاجتماعینیستند.یافتههانشاندادكهنظریهانگیزهحفاظتیكچارچوب
سازندهبرایدرکقصدانجامرفتارهایفاصلهاجتماعیدرطییكبیماریهمهگیراست.
درجمعبندینهایی،نظریهانگیزهحفاظتبهعنوانیكمدلنظریاستكهدرصدد
در را رفتارهایی كه است افرادی تصمیمات به مربوط فرآیندهای بر مؤثر عوامل تبیین
بالقوه ازآنهادربرابرخطرات تا انجامنمیدهند یابرعكس،رفتارهاییرا پیشمیگیرند
محافظتشود)كلوب،2012(.همانطوركهقباًلمطرحشد،پنججزاصلیدرنظریهانگیزه
حفاظتراجرزمطرحاستكهعبارتنداز:شدت)میزانتماسبامخاطره(،آسیبپذیری
)قضاوتفردازنتیجهوپیامداینمسئله(،مسؤولیتپذیری،اثربخشی)آگاهی(،هزینههای
مسؤولیت)هزینههایمالی،روانیوجانی(.برخیازمطالعاتانجامشدهدرزمینهنظریه
انگیزهحفاظت،یكمؤلفهسومبرایارزیابیاینفرآینددرنظرمیگیرندكههمانهزینههای
به هستند. روانی و جانی مالی، هزینههای همان مسؤولیت، هزینههای است. مسؤولیت
روانی و جانی هزینههای آب، قبض میزان رفتن باالتر مانند مالی هزینههای مثال، طور
انسانی یا طبیعی مخاطرات و بحرانها كشاورزی، تولیدات كاهش و خشكسالی همانند
كردن دنبال با شخص یك مسؤولیت هزینههای حفاظت، انگیزه نظریه برحسب است.
انگیزهحفاظت نظریه مطابق .)2017 )راینر، مییابد كاهش فرد رفتار اصالح و توصیهها
آن در بیفتد، اتفاقی است ممكن و است خطرناک مسئلهای كه باشد معتقد اگرشخص
توسعه با معموال حفاظت انگیزه نظریه پس میگیرد. پیش در را حفاظتی رفتار صورت،
منابع وجود )راینر،2017(. میشود ارزیابی محافظتی رفتار یك اتخاذ برای قصد یك
اطالعاتیدرمدلنظریانگیزهحفاظت،مبناییرابرایفردایجادمیكندتاتعیینكندكه
تهدیدچقدراست.گاردنر آن به پاسخهایحفاظتی آن بالقوه ارزش بالقوهو تهدید یك
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واسترن1)2005(استداللمیكنندكهنظریهانگیزهحفاظتكاربردگستردهتریازجمله
خطراتطبیعیوتكنولوژیكیوتهدیداتمحیطزیستیداردومیتوانداینمسئلهراتبیین
كندكهچرامردماقداماتخاصیرادرخصوصمسئلهموردنظرانجامنمیدهندویاچگونه
بهایجادانگیزهوتسهیلرفتارهادرآنموردخاصكمكمیكنند.نظریهانگیزهحفاظت،
یكمدلكلیتصمیمگیریدررویاروییباتهدیدهایمختلفاستوبهروشنیباعاملهای
اقتصادیواجتماعیوروانیدرارتباطاست.ایننظریهدراصلوبراینخستینباردرزمینه
خطرپذیریهایبهداشتیوباهدفتبیینارزیابیترسمطرحشدوسالهابعدموردبازنگریو
اصالحقرارگرفتكهموفقیتكاربردینسبتازیادی،خصوصًادرحوزهمحیطزیستداشته

است)آزادیوهمكاران،2017(.
باتوجهبهنظریهانگیزهحفاظت،مدلمفهومیتحقیقحاضربهشكلزیرنمایاناست.

شکل )2( مدل نظری تحقیق

همانطوركهمالحظهمیشود،مطابقمدلنظریتحقیق،فرضبرایناستكهپنج
متغیراساسیبررفتارحفاظتیافراددرمواجههومقابلهباویروسكروناتأثیردارد.

1. Gardner
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روش
روشتحقیقپژوهشحاضرازنوعتوصیفی-همبستگیبـودهوبـرایجمعآوریدادهها
ازروشپیمایشبااستفادهازابزارپرسشنامهمحققساختهاستفادهشدهاست.واحدتحلیلدر
اینپژوهش،فردساكندرروستابود.جامعهآماریپژوهشحاضرساكنانمناطقروستایی
نمونهگیری مازندران، استان گستردگی به توجه با بودند. 1399 سال در مازندران استان

روستاهابااستفادهازنمونهگیریخوشهایچندمرحلهایانجامشد.
جدول )1( وضعیت مناطق موردبررسی در استان مازندران برحسب موقعیت جغرافیایی

غربمرکزیشرقموقعیت جغرافیایی

رامسرآملبهشهرشهرستانكوهستانی
جواهردهبلدههزارجریبدهستان

چالوسبابلسرنكاشهرستانساحلی
كوهستانبهنمیراستخرپشتدهستان

گلوگاهبابلنورشهرستانجلگهای
گلبادشرقیبندپیرویاندهستان

درمرحلهاول،نمونههابراساستقسیمبندیجغرافیایی)شرق،مركزیوغرب(انتخاب
شدند.درمرحلهدوم،وضعیتمنطقهازنظركوهستانی،جلگهایوساحلیبودن،مالک
انتخابواقعشد.درمرحلهسوم،ازهردهستان،سهروستاانتخابشدند.بدینمعنیكهبه
طورمثالبرایمناطقكوهستانی،سهروستاازمنطقههزارجریب،سهروستاازمنطقهبلده
نوروسهروستاازمنطقهجواهردهرامسرانتخابشدند.برایناساس،تعداد9روستادر

منطقهكوهستانیانتخابشدند.بااحتسابهمینوضعیتبرایمناطقساحلیوجلگهای،
نهایتا27روستابهعنوانروستاهاینمونهجهتانجامتحقیقانتخابشدند.همچنینبرای
باجایگذاریاعداد ازفرمولنمونهگیریكوكراناستفادهشدهاستو تعیینتعدادنمونه
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درفرمول،حجمنمونهبهتعداد338تعیینشدند.شیوهنمونهگیری،تصادفیسادهبودكه
درآنپاسخگویانبهصورتتصادفیانتخابشدند.پسازجمعآوریاطالعاتوحذف
پرسشنامههایمعیوب،تعداد338پرسشنامهموردتأییدونهایتاوموردتجزیهوتحلیلقرار

گرفت.
پنجگانه)شدتخطردرک انگیزهحفاظتتصورمیشودعاملهای تئوری به باتوجه
شده،آسیبپذیریخطردرکشده،اثربخشیواكنشدرکشده،خودكارآمدیدرکشدهو
هزینههایدرکشده(بهطورشایانتوجهیواكنشنگرشیورفتاریوترغیبكنندگیتغییر

رفتارراتحتتأثیرقرارمیدهند:
یك- احساس به مطلوب، نتایج از ناشی درکشده درک شده:شدتخطر شدت خطر 

فرددررابطهبامیزانسختیرویدادهایمنفیاشارهدارد)آزادیوهمكاران،2017(.
اینمفهومدرمجموعباتعداد5گویهدرقالبطیفلیكرتیازخیلیزیادتاخیلیكم

عملیاتیسازیشدهاست.
شدت آسیب پذیری ادراک شده:آسیبپذیریادراکشدهناشیازنتایجنامطلوب،بهادراک-

ذهنییكفردازخطراشارهدارد)سیسمارو1وهمكاران،2011(.اینمفهومدرمجموع
باتعداد4گویهدرقالبطیفلیكرتیازخیلیزیادتاخیلیكمعملیاتیسازیشدهاست.

خودکارآمدی پاسخ:خودكارآمدیادراکشده،بهباوریكفرددرارتباطباتواناییهایش-

درپذیرشرفتارهایتوصیهشدهبهمنظورانجاماقدامهایالزمهمراهبادریافتنتیجه
مطلوباشارهدارد)سیسمارووهمكاران،2011،كورپو2ولیورمن2011،3وترولو4و
همكاران،2015(.همچنین،گاالقر،خودكارآمدیراباعنوانادراكاتافراد)درحوزههای

1. Cismaru
2. Kuruppu
3. Liverman
4. Truelove



73

عوامل مؤثر بر رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کووید -19 ...
Factors Affecting Observance of Health Guidelines ...

خاص(ازتواناییخودبرایارائهعملكردهایالزمدرراستایدستیابیبهنتایجمورد
این عملیاتیسازی تعریف و سنجش برای .)2012 )گاالگر1، كردهاند تعریف انتظار

مفهوم،مجموعهایازششسؤالدرقالبطیفلیكرتطراحیشدهاست.
باوریكفردكه- به بهواكنشدرکشده، اثربخشی پاسخ(: پاسخ )کارآمدی  اثربخشی 

دارد اشاره بود، خواهد مؤثر خطر بردن بین از یا كاهش در شده توصیه رفتارهای
پیشبینی بهعبارتدیگر، .)2011 لیورمن، و كورپو و 2011 همكاران، و )سیسمارو
اثربخشیاقدامدركاهشخطر)ترولووهمكاران،2015(.اینمفهومدرمجموعبا5

گویهدرقالبطیفلیكرتعملیاتیسازیشدهاست.
هزینه پاسخ )ادراک شده(: هزینههایادراکشده،بهمعنایهزینههایدرنظرگرفتهشدهشامل-

هزینههایپولیوغیرپولیمانندزمان،تالششخصی،زحمتوسختیدرراستایانجام
اقدامهایسازگارانه،اشارهدارد)سیسمارووهمكاران،2011وكورپوولیورمن،2011(.این

مفهومدرمجموعباتعداد7گویهدرقالبطیفلیكرتعملیاتیسازیشدهاست.
رفتار حفاظت:مجموعهرفتارهاییاستكهفردبراساسدستورالعملهایبهداشتی-مراقبتی-

ستادملیكرونادرپیشمیگیردتاباویروسكرونامقابلهكند.اینمفهومدرمجموعبا14
گویهدرقالبطیفلیكرتعملیاتیسازیشدهوموردسنجشقرارگرفتهاست.

1. Gallagher
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جدول )2( عملیاتی سازی مؤلفه و ابعاد نظریه انگیزه حفاظت
گویه هاابعادمؤلفه هامفهوم

ت
فاظ

ح
یزه

انگ

دید
ته
بی
زیا
ار

شدتخطر
درکشده

دستدادنبهدیگرانباعثمیشودكهكرونابگیریم؛افراد
سالمندكرونامیگیرند؛روبوسیبادیگرانباعثمیشودكه
كرونابگیریم؛درجمعحضوریافتنباعثمیشودكهكرونا
بگیریم؛چقدراحتمالمیدهیدكهخودتانكرونابگیرید.

شدت
آسیبپذیری
ادراکشده

كروناتاچهاندازهبركسبوكارشماتأثیرمنفیمیگذارد؟
كروناتاچهاندازهبرسالمتیخانوادهشماتأثیرمنفیمیگذارد؟
كروناتاچهاندازهمیتواندبررویدرآمدشماتأثیربگذارد؟تا
چهاندازهكرونامیتواندبرروابطاجتماعیشماتأثیربگذارد؟

بله
مقا
ی
زیاب

ار

خودكارآمدی
پاسخ

نحوهانجامفعالیتهایینظیرشستنمرتبدستها،ماندندرخانه،
گذاشتنماسك،دستندادنبادیگران،روبوسینكردن،نرفتن
بهاجتماعات،نرفتنبهسفر،مهمانینرفتنویامهمانینگرفتن.

اثربخشی
پاسخ

فكرمیكنید،ماسكزدنتاچهاندازهباعثجلوگیریاز
كرونامیشود؟فكرمیكنیدشستندستهاتاچهاندازهباعث
جلوگیریازكرونامیشود؟فكرمیكنید،درخانهماندنتا

چهاندازهباعثجلوگیریازكرونامیشود؟فكرمیكنیدعدم
شركتدراجتماعاتتاچهاندازهباعثجلوگیریازكرونا
میشود؟فكرمیكنیدتوقفمسافرتهاتاچهاندازهباعث

جلوگیریازكرونامیشود؟فكرمیكنیدقطعرفتوآمدهای
خانوادگیتاچهباعثجلوگیریازكرونامیشود؟

هزینهپاسخ
اگردرخانهوقرنطینهبمانم،خیلیازدوستانممكناست
مسخرهامكنند؛وقتیماسكمیزنمهمهمسخرهاممیكنند؛
ماسكودستكشگراناست؛اگرسركارنروم،زندگیام
پیشنمیرود؛اگرقرنطینهودرخانهبمانم،اعصابمخورد
میشود؛اگربهخاطرقرنطینهمنزلبمانموسركارنروم،

موردشماتتخانوادهقرارمیگیرم.
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جدول )3( عملیاتی سازی مفهوم رفتار حفاظت
گویه هامفهوم

ت
فاظ

ح
تار
رف

پسازبرگشتبهمنزلدوشمیگیرم؛پسازبرگشتبهمنزللباسهاراعوض
میكنم؛همهوسایلیكهخریداریمیكنمراضدعفونیمیكنم؛دستهایمرامرتببا
صابونمایعشستشومیدهم؛باكسیدستنمیدهم؛باكسیروبوسینمیكنم؛در
اجتماعاتحضورپیدانمیكنم؛دومترفاصلهبادیگرانرارعایتمیكنم؛ازتماسبا
افرادبیمارخودداریمیكنم؛وقتیبیرونهستمازدستزدنبهبینی،چشمودهان
خودداریمیكنم؛هنگامعطسهیاسرفهجلویدهانخودرامیگیرم؛دستمالرا

داخلسطلزبالهمیاندازم؛اشیاوسطوحیراكهمرتبلمسمیكنیمماننددورفرمان
تلویزیون،دستگیرهدرهاوگوشیهمراهراتمیزوضدعفونیمیكنم؛ازرفتنبهبازار
حیواناتزندهخودداریمیكنم؛گوشتومرغراكامالپختهوازخوردنخامآنها

پرهیزمیكنم؛میوهوسبزیجاتمصرفمیكنم،ویتامینسیمصرفمیكنم.

اینصورت استفادهشدهاست.به اعتبارصوریوسازه از پژوهش این همچنیندر
رشتههای در صاحبنظران و اساتید از نفر پنج توسط )پرسشنامه(، اندازهگیری ابزار كه
رفع از وپس قرارگرفت ارزیابی مورد مازندران( )دانشگاه روانشناسی و جامعهشناسی
ایرادها،پرسشنامهنهاییتهیهوتكمیلشد.برایسنجشمیزانپایاییپرسشنامهازضریب
آلفاكرونباخاستفادهشدتاازمیزانیكسانبودنبرداشتپاسخگویانازسؤاالتاطمینان
حاصلشود.بدینترتیبمقادیرآلفایكرونباخمتغیررفتارحفاظتفردیبا14گویه)مقدار
آلفا=0/75(وارزیابیتهدیدوارزیابیمقابلهبا29گویه)مقدارآلفا=0/78(بهدستآمده

است.

یافته ها
ازمیان338نمونهموردبررسی،44/4درصدمردو55/6درصدزنبودندكهدراین
آنهاسطحتحصیالتخودراكارشناسیاعالمكردهاند.همچنین از نیمی به میان،نزدیك
میانگینسنیپاسخگویان29/2سالمحاسبهشدهاست.عالوهبراین،میانگینمتغیرهای
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مستقلتحقیقكهاز)5(محاسبهشدهاند،عبارتبودنداز:شدتخطردرکشده)4/43(،
شدتآسیبپذیریدرکشده)4/06(،هزینههایپاسخ)2/91(،خودكارآمدیپاسخ)4/04(
واثربخشیپاسخ)4/50(.همچنینمیانگینمتغیروابسته)رفتارحفاظتفردی(نیز)3/97(

محاسبهشدهاست.

جدول )4( آزمون ضریب همبستگی جهت سنجش متغیرهای تحقیق
rpنام آزمونمتغیر وابستهمتغیر مستقل

0/0100/852پیرسونرفتارحفاظتفردیسن
0/0980/078اسپیرمنرفتارحفاظتفردیتحصیالت

همانطوركهدرجدولباالمشاهدهمیشود،باتوجهبهمقدارآزمونوسطحمعنیداری
بهدستآمده،بینسنورفتارحفاظتفردیهمبستگیمعنیداریوجودندارد.عالوهبر
نیامده بهدست نیزرابطهمعنیداری بینتحصیالتورفتارحفاظتفردی این،همچنین

است.
جدول )5( مقایسه تفاوت متغیر وابسته بر حسب متغیر مستقل

nMtpجنسیت

رفتارحفاظتفردی
13555/57مرد

1/0440/297
18854/88زن

براساسآزمونتفاوتمیانگینهاومعنیداریارائهشدهدرجدولمیتوانگفترفتار
حفاظتفردیپاسخگویانبراساسجنسیتمتفاوتنیست.مقایسهمیانگیندوگروهنیز

عدمتفاوتمؤلفهفوقرادرمیانمردانوزناننشانمیدهد.
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جدول )6( آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت سنجش متغیرهای تحقیق

rpمتغیرهایمستقلمتغیروابسته

رفتارحفاظت
فردی

0/1900/001شدتخطردرکشده
0/3300/000شدتآسیبپذیریدرکشده

0/4230/000هزینههایپاسخ
0/3170/000خودكارآمدیپاسخ
/2500/0000اثربخشیپاسخ

مؤلفههای و فردی حفاظت رفتار بین میشود، مشاهده باال جدول در كه همانطور
خودكارآمدی پاسخ، هزینههای شده، درک آسیبپذیری شدت شده، درک خطر )شدت
پاسخواثربخشیپاسخ(همبستگیمثبتوقویبامقادیرآزمون)190/-0-423/3300/-0
0/317و0/250(وسطوحمعنیداری)0/001و0/000(بهدستآمدهاست.برایناساس
میتوانگفترابطهمعنیداربینرفتارحفاظتفردیومؤلفههایذكرشدهبااطمینان95
درصدواحتمالخطای5درصدموردتأییدواقعمیشود.اینامربدانمعناستكهمادامیكه
افرادشدتخطروشدتآسیبپذیریخودوخانوادهشانرادرمقابلویروسكرونادرک
كنند،رفتارحفاظتیومسئوالنهتریازخودنشانمیدهند.همچنینباورپاسخگویاننسبت
بهتواناییهایخودجهتپذیرشوانجاماقداماتپیشگیرانه،صرفهزینهمادیوغیرمادی
جهتمؤثرواقعشدنرفتارهادركاهشویاازبینبردنخطرنیزموجباتظهوررفتارهای

حفاظتیومسئوالنهدرمیانپاسخگویاننسبتبهویروسكرونامیشود.
جهتسنجشواندازهگیریمیزانتأثیرمتغیرهایمستقلبرمتغیررفتارحفاظتفردی
ازرگرسیونچندگانهاستفادهشدهاست.درجدولزیرضریبتعیینتعدیلشدهوتحلیل
وابستهگزارششده متغیر متغیرهایمستقلو بین رابطهخطی منظوروجود به واریانس
است؛بدینمنظورباتوجهبهسطحمعناداریبهدستآمدهبرایتمامیمتغیرها،میتوان
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مندرجاتجدول طبق دارند. رابطهخطی وابسته متغیر با مذكور متغیرهای تمامی گفت:
مقدارآمارهدوربین-واتسونبرایمدلرگرسیونی،1/901بهدستآمدهاستكهنشان

میدهد،باقیماندههادررگرسیونمستقلهستند.

جدول )7( نتایج تحلیل رگرسیونی

متغیرهای مستقل

R2Fp
Durbin-
Watson

βtpToleranceVIF

تخطر
شد

0/52941/760/0001/901

0/0110/2370/8130/8261/210

بپذیری
آسی

0/1783/5400/0000/6401/056

هزینههایپاسخ

0/64712/0190/0000/7591/318

خودكارآمدی

0/58312/6110/0000/5601/786

اثربخشی

0/0942/0190/0440/7432/347

پسازورودمتغیرهایمستقلبهمعادلهخطیرگرسیونطبقنتایجبهدستآمده،هزینههای
پاسخ)0/647(،خودكارآمدی)0/583(آسیبپذیری)0/178(واثربخشی)0/094(درصداز
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تغییراتمتغیروابستهراپیشبینیمیكنند.بنابراینباتوجهبهمقادیرآزمونوسطوحمعناداری
محاسبهشدهدرموردتمامیمتغیرها،حاكیازآناستكهتنهامتغیر)شدتخطر(برمتغیر
وابستهتأثیرگذارنبودهوبایدازمعادلهرگرسیونخارجشود.بررسیآمارههایهمخطیاز
جملهتولرانسوعاملتورمواریانسنیزدرجدولنیزنشانمیدهداختالفبینمیزانتخمین

زدهشدهومقدارواقعیضرایبرگرسیوناستانداردشدهزیادنیست.
درنهایت،جهتبررسیتأثیرمؤلفههایانگیزهحفاظت)آسیبپذیری،هزینههایپاسخ،
خودكارآمدیواثربخشی(ازروشتحلیلمسیردرقالبمعادالتساختاریاستفادهشدهاست.
شكلشماره)3(نتایجاینآزمونرابهنمایشگذاشتهاست.دراینمدلمتغیرهایتحقیق
بهاختصارآوردهشدهكهبرایدرکمناسبتراینمتغیرهادرجدولشماره6اختصاراتهرمتغیر
ومؤلفهبهنمایشگذاشتهشدهاست.همانطوركهنتایجمدلتحقیقنشانمیدهد،مشخصشد
كهتمامیمؤلفههایانگیزهحفاظترویرفتارحفاظتفردیتأثیرگذاراست.ازمیانمؤلفههای
فوق،مؤلفهخودكارآمدیباتأثیر0/75بیشترینتأثیررابررفتارحفاظتفردیدارد.جدولشماره
)8(شاخصهایسنجشبرازشنیكوییتحقیقرابهنمایشگذاشتهاست.همانطوركهنتایجاین
جدولنشانمیدهد،تمامیاینشاخصهامناسببودهوبنابراینمدلتحقیق،مدلمناسبیاست.

جدول )8( شاخصهای برازش نیکویی
وضعیتمیزانشاخص

مناسب2254/68كایاسكوئر
RMSEA0/15مناسب

CFI0/78مناسب
GFI0/81مناسب

AGFI0/74مناسب
NFI0/73مناسب
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شکل )3( آزمون مدل تحقیق

بحث
است. شده تبدیل جهانی پدیده یك به جمعی، همهگیر بیماری یك عنوان به كرونا
پدیدهایكهتمامسطوحزندگیبشررادرجایجایكرهخاكی،اعماززیستی،اقتصادی،
ازاینروی، است. داده قرار دگرگونی و دستخوش مورد و... فرهنگی روانی، اجتماعی،
حفاظتی رفتار بر مؤثر حفاظت انگیزه نظریه مؤلفههای شناخت هدف با حاضر پژوهش
رفتارهایی مجموعه به فردی حفاظت رفتار میان، این در است. شده تدوین و تهیه فرد
اطالقمیشودكهفردبراساسدستورالعملهایبهداشتی-مراقبتیستادملیكرونادرپیش
میگیردتاباویروسكرونامقابلهكند.چنینرفتاریازانگیزش،توانمندی،ارزیابیاثرعمل
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فردیتأثیرمیپذیرد.سؤالاساسیكهمطرحمیشودایناستكهدرمناطقروستاییاستان
تأثیر بهداشتی مازندران،چهعواملیبررعایت/عدمرعایتدستورالعملهاوپروتكلهای
دارد؟دراینپژوهش،ازنظریهانگیزهحفاظتبهعنوانچارچوبنظریبرایتبیینموضوع
تحقیقاستفادهشدهاست.براساسیافتههایتحقیق،میزانرفتارحفاظتفردیپاسخگویان
درحدمتوسطبامقدار)میانگین=3/97از5(محاسبهشدهاست.عالوهبرایننتایجحاصل
ازآزمونفرضیاتنشاندادكهبینتمامیمؤلفههایانگیزهحفاظتكهشامل)شدتخطر
درکشده،شدتآسیبپذیریدرکشده،هزینههایپاسخ،خودكارآمدیپاسخواثربخشی
پاسخ(است،بامؤلفهرفتارحفاظتفردی،رابطهایمثبتومعنیداربهدستآمدهاست.
عالوهبراینبینرفتارحفاظتفردیومتغیرهایسنومیزانتحصیالت،رابطهمعنیداری
مشاهدهنشدهاست.درواقعاینكهافراددرمواجههباویروسكرونارفتاریمبتنیبررعایت
ویاعدمرعایتپروتكلهایبهداشتیكنند،همبستهبامیزانتحصیالتوسنآنهانیست.
همچنینرفتارحفاظتفردیدرمیانزنانومردانپاسخگودراینتحقیقنیز،متفاوتو
معنیداربهدستنیامدهاست.اینامرنشانگرعدمتفاوتپذیریرفتارحفاظتفردیزنانو
مرداندرمقابلبیماریكووید19-است.درمدلرگرسیونچندگانه،مطابقباضریبتعیین،
0/529درصدتغییراترفتارمحافظتفردیبامؤلفههایپنجگانهنظریهانگیزهحفاظتقابل
تبییناست.درنهایت،نتایجتجزیهوتحلیلمدلمعادلههایساختارینشانداد،مؤلفههای
شدتآسیبپذیریدرکشده،هزینههایپاسخ،خودكارآمدیپاسخواثربخشیپاسختأثیر
بیماری با مقابله و مواجهه در پاسخگویان فردی حفاظت رفتار بر معنیداری و مستقیم
متغیرشدت تبیینمیكنند. را وابسته متغیر تغییرپذیری از دارندو52درصد كووید19-
خطردرکشده،باتوجهبهپایینتربودنسطحمعناداریمجذوركای2از)0/05(جهت
برازشمطلوبازمدلنهاییحذفشدهاست.نتایجپژوهشحاضربایافتههایپژوهشهای
براتیوشجاعی)2020(، پیشینتزوالوهمكاران)1395(،رحیمیوشجاعی)1397(،
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پرنتیسدونوراجرز)2000(،فلویدوهمكاران)2006(،راجندرانوشنباگرامن)2017(،
مینجونگلیومییونگسان)2019(وهاکوهمكاران)2020(همسوومنطبقاست.
درارزیابینهاییمیتوانگفتتحقیقحاضرنشاندادكهنظریهانگیزهحفاظت،نظریهای
مناسببرایبررسیمیزانرفتارحفاظتیافرادوعواملتأثیرگذاربرآندرسطحاجتماعات
روستاییاست.درهرصورت،نتایجتحقیقنشاندادكهنظریهانگیزهحفاظتومؤلفههایآن
توانستتاحدقابلقبولییكمسئلهاجتماعیهمچونكروناراتبیینكنندوبدینترتیب،
میتواندبهعنوانالگوییبرایانجامتحقیقاتمشابهدرسایرمناطقروستاییكشورمفید
واقعشود.اصلیترینمحدودیتیكهمحققیندراینتحقیقباآنروبروبودهاند،مسئلهعدم
همكاریپاسخگویان)روستائیان(درجریانجمعآوریاطالعاتبودهاست.درجمعبندی
رفتارحفاظت نیزجهتسنجش دیگری عوامل آتی تحقیقات در میشود پیشنهاد نهایی

فردیدرمواجههبابیماریكووید19-،دربسترتجربیموردمطالعهوبررسیقرارگیرد.

مالحظه اخالقی
مقالهحاضرمستخرجازنتایجطرحتحقیقاتیباعنوان»جامعهروستاییومواجههآنبا
ویروسكرونا:عواملمؤثربررفتارپیشگیرانهنسبتبهكرونادربینروستاییان«استكهبا
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