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Abstract 
Introduction: The Covid-19 pandemic and its effects on health and social life have made proper 
training necessary for protective and preventive behaviors. This study aimed to determine the 
effectiveness of protective and preventive behavior training on students' self-protection motivation 
during the outbreak of Covid-19.
Methods: The method of the present study was a semi-experimental pre-test/post-test type with a 
control group. The research population included all students of the Azad University - Sari branch in 
2022. The sample was selected based on the call of the psychological services and counseling center 
of the university. The initial sample was 70 people. Based on the entry criteria; in the students who 
scored one standard deviation from the mean in the protection motivation questionnaire (Khazaee-
Pool, et al, 2021), 24 students were voluntarily selected and randomly assigned to two groups of 
12 (experimental and control) based on demographic characteristics. The protection motivation 
questionnaire was completed by the participants of both groups before and after the training package. 
The control group received no intervention. In addition to descriptive analysis, the statistical tests of 
this study were univariate covariance analysis.
Results: Results indicated; that the educational package of protective and preventive behaviors can 
increase the motivation of self-protection in students (F=4.315/P<0.05). Therefore, the comparison 
of the averages showed; The mean variable of self-protection motivation in the experimental group's 
post-test was higher than that of the control group. 
Conclusions: The motivation of protection can be used to increase protective and preventive 
behaviors during the outbreak of Covid-19. 
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چکیده
مقدمــه: پاندمــی کوویــد-19 و اثــرات ناشــی از آن بــر ســالمت و زندگــی اجتماعــی، آمــوزش مناســب بــرای انجــام رفتارهــای محافظتی 
و پیشــگیرانه را ضــروری ســاخته اســت. هــدف ایــن مطالعــه تعییــن اثربخشــی آمــوزش رفتارهــاي محافظتــی و پیشــگیرانه بــر انگیــزش 

محافظــت از خــود دانشــجویان در دوران شــیوع کوویــد-19 بــود.
روش  کار: روش مطالعــه حاضــر نیمه  آزمایشــی از نــوع پیــش آزمــون- پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود. جامعــه پژوهــش شــامل کلیه 
دانشــجویان دانشــگاه آزاد- واحــد ســاری در ســال 1401 بــود. نمونــه بــر اســاس فراخــوان مرکــز خدمات روان شــناختی و مشــاوره دانشــگاه 
ــر اســاس مــالک ورود افــرادی کــه یــک نمــره انحــراف معیــار از میانگیــن در پرسشــنامه  ــود. ب ــه اولیــه 70 نفــر ب انتخــاب شــد. نمون
انگیــرش محافظــت )خزائــی  پــول و همــکاران،1400( به دســت آورده بودنــد، 24 نفــر بــه  صــورت داوطلبانــه انتخــاب شــدند و به صــورت 
ــزش  ــنامه انگی ــدند. پرسش ــارده ش ــرل( گم ــش و کنت ــره )آزمای ــروه 12 نف ــناختی در دو گ ــای جمعیت ش ــاس ویژگی ه ــر اس ــی ب تصادف
محافظــت توســط شــرکت کنندگان هــر دو گــروه در قبــل و بعــد از بســته آموزشــی تکمیــل شــد.  گــروه کنتــرل هیــچ مداخلــه ای دریافــت 

نکــرد. عــالوه بــر تحلیــل توصیفــی، آزمون هــای آمــاری ایــن مطالعــه تحلیــل کوواریانــس تک متغیــره بــود. 
ــن  ــود را در بی ــت از خ ــزه محافظ ــد انگی ــگیرانه مي توان ــی و پیش ــاي محافظت ــی رفتاره ــته آموزش ــان داد؛ بس ــج نش ــا: نتای یافته ه
دانشــجویان افزایــش  دهــد )F=4/315 ، P>0/05(. همچنیــن مقایســه میانگین هــا نشــان داد؛ میانگیــن متغیــر انگیــزه محافظــت از خــود 

ــوده اســت. ــرل ب ــروه کنت ــش بیشــتر از گ ــروه آزمای ــون گ در پس آزم
ــرای افزایــش رفتارهــای محافظتــی و پیشــگیرانه در دوران شــیوع کوویــد-19 کمــک  نتیجه گیــری: می تــوان از انگیــزه محافظــت ب

گرفــت. 
کلیدواژه ها: انگیزش محافظت از خود، آموزش رفتارهاي محافظتی و پیشگیرانه، کووید-19. 
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مقدمه 
ــازمان  ــه 2020 توســط س ــد -Covid-19( 19( در 30  ژانوی کووی
ــراری  ــت اضط ــی و وضعی ــوان پاندم ــه عن ــی ب ــت جهان بهداش
ــد )1(.  ــالم ش ــی اع ــن الملل ــی بی ــا نگران ــی ب ــت عموم بهداش
ــا  ــت ت ــدون عالم ــت ب ــد-19  از حال ــی کووی ــای بالین ویژگیه
ســندرم تنفســی حــاد شــدید و اختــالل عملکــرد چنــد انــدام متغیــر 
اســت )2(. تــا 10 اگوســت 2022 در جهــان بیــش از 5900000000  
نفــر مبتــال و نزدیــک بــه 6440000 نفــر جــان خــود را از دســت 
ــر  ــال و 142000 نف ــش از7000000  مبت ــران بی ــد )3(.  در ای دادن
جــان خــود را ازدســت دادنــد )4(. ویــروس کوویــد- 19 نــه تنهــا 
ــز  ــر دارد )5(. بلکــه ســالمت روان را نی ــر ســالمت جســمانی اث ب
ــای  ــن پیامده ــون، رایج تری ــی مت ــا بررس ــد )6(. ب ــد  می کن تهدی
روان شــناختی کوویــد-19، شــامل تــرس از مــرگ )7(، افســردگی 
)8( اضطــراب )9( و اســترس پــس از ســانحه )10( می باشــد. 
همچنیــن بــا توجــه بــه جدیــد بــودن ویــروس و نداشــتن اطالعات 
ــگیرانه و  ــات پیش ــه  اقدام ــاآن، در نتیج ــه ب ــت مقابل ــی جه کاف
ــذاری  ــغلی، فاصله گ ــه، دورکاری ش ــد قرنطین ــده، مانن محدودکنن
اجتماعــی و انــزوا ، بهداشــت و ســالمت روان افــراد را تحــت تاثیــر 
ــب   ــه ترکی ــک برنام ــب ی ــت اغل ــوزش بهداش ــرار داد )11(. آم ق
ــردن تجــارب یادگیــری افــراد   ــاال ب شــده اســت کــه هــدف آن ب
ــع  ــا و جوام ــراد، گروه ه ــار اف ــت رفت ــازی و تقوی ــت توانمندس جه
ــن  ــام ای ــا هــدف تم ــرای کســب ســالمتی اســت. ام ــف  ب مختل
ــت  ــروری اس ــرایط ض ــی در ش ــزان آگاه ــردن می ــا باالب برنامه ه
)12(. بــرای افزایــش ســطح آگاهــی در حــوزه ســالمت و رفتارهای 
ــت.  ــده اس ــان ش ــددی بی ــای متع ــا و نظریه ه ــتی مدل ه بهداش
یکــی از ایــن مدل هــا،  مــدل شــناختی اجتماعــی، تئــوری انگیــزه 
خودمحافظتــی )Self-Protection Motivation( اســت. ایــن 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــیعی از رفتاره ــف وس ــه بررســی و درک طی نظری
ســالمت و پیش بینــی مشــارکت افــراد در رفتارهــای محافظتــی را 
دبــر مــی گیــرد )13(. نظریــه انگیــزه خودمحافظتــی توســط راجــرز 
ــود  ــه ب ــد و مقابل ــی  تهدی ــه اساس ــد و دارای دو مولف ــرح ش مط
کــه بدیــن معنــی اســت کــه بــه  هــر میــزان فــرد در مثابــل یــک 
تهدیــد بیرونــی احســاس خطــر کند، احتمــال بیشــتری وجــود دارد 
در وی انگیــزه مقابلــه و پیشــگیرانه شــکل بگیــرد )14(. در ارتبــاط 
ــی و  ــت و انجــام رفتارهــای محافظت ــد-19، رعای ــا شــیوع کووی ب
پیشــگیرانه نســبت بــه آن، منجــر بــه  رفتارهــای مراقبــت از خــود،  
کاهــش خطــر تمــاس بــا ایــن ویــروس و حفــظ ســالمت افــراد در 
ــود  موقعیت هــای مختلــف زندگــی اجتماعــی و فــردی مشــهود ب
ــامل  ــت ش ــزش محافظ ــه انگی ــت؛ نظری ــر اس ــه ذک )15(. الزم ب

ــده(،  ــری درک ش ــیب پذی ــده )آس ــیت درک ش ــه؛ حساس 6  مولف
شــدت درک شــده، پــاداش، کارآمــدی پاســخ،  هزینــه درک شــده 

ــت )16(.  ــدی اس و خودکارآم
ــزش  ــا ســازه هــای انگی ــاط ب ــه Tong و همــکاران در ارتب مطالع
محافظــت و رفتارهــای بهداشــتی نشــان مــی دهد عوامل شــناختی 
ــا  ــر انگیــزش رفتارهــای خــود محافظتــی دارد ب ــری ب نقــش موث
ایــن اعتبــار کــه خودکارآمــدی و پــاداش پاســخ ناســازگار بــا قصــد 
 Wang .)17( ــی داری دارد ــاط معن ــد-19 ارتب ــیون کووی واکسیناس
ــزه  ــا انگی ــده کووید-19ب ــدت درک ش ــد؛ ش ــکاران دریافتن و هم
واکسیناســیون ارتبــاط مثبــت دارد. دریافــت اطالعــات مربــوط بــه 
ــا خودکارآمــدی،  واکسیناســیون کوویــد-19 از پرســنل پزشــکی ب
اثربخشــی پاســخ و دانــش بیشــتر همــراه بــود، در حالی کــه 
دریافــت اطالعــات مربــوط بــه واکسیناســیون کوویــد-19 از 
ــا اثربخشــی و آگاهــی کمتــری ارتبــاط دارد  همکاران/همــکاران ب
)18(. در همیــن راســتا مطالعــه Kowalski و همکاران )19( نشــان 
دادنــد، ســویه یــک و دو شــیوع کوویــد-19 بــا شــدت درک شــده 
ــا میــزان خودکارآمــدی همبســتگی مثبــت دارد. آســیب پذیری  و ب
درک شــده،  پیش بینی کننــده انگیــزه محافظــت و فراوانــی رفتــار 
محافظتــی بهداشــتی در ایــن دو ســویه بــوده اســت. یافتــه هــای 
ــه،  ــان قرنطین پژوهشــی Okuhara و همــکاران نشــان داد؛ در زم
شــدت درک شــده و خودکارآمــدی بــه  طــور قابــل توجهی ســطوح 
بیشــتری از مانــدن در خانــه را پــس از کنتــرل اجتماعــی پیشــبینی 
می کننــد امــا آســیب پذیری درک شــده و اثربخشــی پاســخ چنیــن 

ــد )20(.   ــی را نشــان نمــی دهن ــی های پیش بین
ــگیری و  ــت پیش ــه در جه ــن نظری ــاس ای ــر اس ــز ب ــران نی در ای
محافظــت از کووید-19مطالعاتــی صــورت گرفتــه اســت. بررســی 
آزاده و همــکاران بــر روی عوامــل مؤثــر بــر رفتارهــای محافظتــی 
کوویــد-19 نشــان دادنــد؛ بیــن ارزیابــی مقابلــه و انگیــزش 
محافظــت رابطــه معنــادار وجــود داشــت، امــا ســازه ارزیابــی تهدید 
و تــرس بــا انگیــزش محافظــت رابطــه معنــاداری نــدارد؛ همچنین 
معنــی دار بیــن انگیــزش محافظــت و رفتارهــای محافظتــی رابطــه 
مثبــت و مســتقیم برقــرار اســت )21(. مطالعــه دیگــری بــا هــدف 
بررســی عوامــل مؤثــر بــر رفتارهــای پیشــگیری کننده از ویــروس 
کرونــا بیــن زنــان نشــان داد؛ همبســتگی بیــن ســازه پــاداش درک 
ــزش  ــا انگی ــع( ب ــده )موان ــه درک ش ــازگارانه( و هزین ــده )ناس  ش
محافظــت ، ارتبــاط منفــی و معکــوس دارد؛ به عبــارت دیگــر، 
ــت  ــزش محافظ ــده، انگی ــه درک  ش ــاداش و هزین ــش پ ــا افزای ب
ــدی بیشــترین  ــا، خودکارآم ــن متغیره ــن ای ــر می شــود. در بی کمت
ــن 58/4  ــت. همچنی ــت داش ــزش محافظ ــا انگی ــتگی را ب همبس
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درصــد واریانــس انگیــزش محافظــت را می تــوان از طریــق 
ســازه های پــاداش، هزینــه، خودکارآمــدی، تــرس و ســازه هزینــه 
پیش بینــی کــرد )22(. مطالعــه توکلــی و همــکاران )23( در 
ــای  ــان داد رفتاره ــد-19 نش ــر کووی ــان در براب ــوص نوجوان خص
حفاظتــی آنهــا بــا خودکارآمــدی، منافــع درک شــده و شــدت درک 
شــده همبســتگی مثبــت و معنــی دار و بــا حساســیت درک شــده و 
موانــع درک  شــده همبســتگی منفــی و معنــی دار دارد. ســازه های 
ــن  ــه تبیی ــادر ب ــی داری ق ــور معن ــتی به ط ــای بهداش ــدل باوره م
ــد و  ــد 19 می باش ــر کووی ــان در براب ــی نوجوان ــای حفاظت رفتاره
ــار اســت. ــده رفت ــی کنن ــن پیش بین ــدی قوی تری ــازه خودکارآم س
ــی  ــای علم ــه ه ــوابق یافت ــنه و س ــاس پیش ــر اس ــن، ب بنابرای
بــرای افزایــش انگیــزش محافظــت، افزایــش کارآمــدی پاســخ و 
ــه  ــه بســته آموزشــی مناســب مداخل خودکارآمــدی، در جامعــه ارائ
ــیوع  ــا ش ــد. ب ــی رس ــر م ــروری به نظ ــالمت ض ــران س در بح
کوویــد-19 آمــوزش رفتارهــاي محافظتــی و پیشــگیرانه از آن بــر 
ــب بســته آموزشــی و  ــزش محافظــت در قال ــه انگی اســاس نظری
ــد مولفه هــای حساســیت درک شــده  ــه ای می توان ــکل مداخل پروت
)آســیب پذیری درک شــده(، شــدت درک شــده، پــاداش، کارآمــدی 
پاســخ، هزینــه درک شــده، خودکارآمــدی را به صــورت رفتــاری و 
ــه گانه  ــگیری های س ــرای پیش ــرد را ب ــد و ف ــر ده ــناختی تغیی ش
ــابه  ــالت مش ــی مداخ ــته و حت ــن بس ــوزش ای ــازد. آم ــاده س آم
می تواننــد باعــث کاهــش ابتــال بــه کوویــد-19 شــده و از اثــرات 
ــر  ــد. ب ــاری بکاهن ــن بیم ــی ای ــمانی و اجتماع ــی، جس ــوء روان س
ایــن اســاس؛ پژوهشــگران در ایــن مطالعــه به دنبــال پاســخگویی 
ــاي  ــوزش رفتاره ــا آم ــه آی ــتند ک ــی هس ــوال اساس ــن س ــه ای ب
ــته  ــک بس ــب ی ــد-19 در قال ــگیرانه از کووی ــی و پیش محافظت
مداخلــه ای بــر انگیــزش محافظــت از خــود داشــجویان اثربخشــی 

ــی داری دارد؟   معن

روش   کار
روش مطالعــه حاضــر نیمه  آزمایشــی از نــوع پیــش آزمــون- پــس 
ــش  ــه پژوه ــود. جامع ــرل ب ــش و کنت ــروه آزمای ــا دو گ ــون ب آزم
ــود کــه   شــامل کلیــه دانشــجویان دانشــگاه آزاد- واحــد ســاری ب
در ســال 1401  دانشــجو بودنــد. نمونــه بــر اســاس فراخــوان مرکز 
ــاری،  ــد س ــگاه آزاد واح ــاوره دانش ــناختی و مش ــات روان ش خدم
ــارت  ــالک ورود عب ــود. م ــر ب ــه 70 نف ــه اولی ــد. نمون ــاب ش انتخ
بــود از اکتســاب یــک نمــره انحــراف معیــار پایین تــر از میانگیــن 
از پرسشــنامه انگیــرش محافظــت، دانشــجو بــودن حیــن مطالعــه، 
تجربــه حداقــل یک بــار ابتــال بــه یکــی از ســویه های کوویــد-19  

ــن اســاس، 24 نفــر  ــا 30 ســال. برای ــودن ســن بیــن 18 ت و داراب
ــر  ــی ب ــورت تصادف ــدند و به ص ــاب ش ــه انتخ ــورت داوطلبان به ص
اســاس ویژگی هــای جمعیت شــناختی در دو گــروه 12 نفــره 
ــر دو  ــرکت کنندگان ه ــدند. ش ــارده ش ــرل( گم ــش و کنت )آزمای
گــروه قبــل و بعــد از اجــرای بســته آموزشــی، پرسشــنامه انگیــزش 
ــروه  ــه گ ــت  ک ــر اس ــه  ذک ــد. الزم ب ــل کردن ــت را تکمی محافظ
کنتــرل هیــچ مداخلــه ای دریافــت نکــرد. مــالک خــروج عبــارت 
ــش از دو  ــی بی ــته آموزش ــات بس ــرکت در جلس ــدم ش ــود از ع ب
جلســه یــا انصــراف از ادامــه شــرکت در جلســات آموزشــی، عــدم 
ــد-19 را  ــون کووی ــه تاکن ــل پرسشــنامه، کســانی ک ــل کام تکمی
ــه.  ــان مطالع ــودن در زم ــل ب ــد و فارغ التحصی ــره بودن ــه نک تجرب
ــوان  ــه می ت ــن مطالع ــده در ای ــت ش ــی رعای ــات اخالق از مالحظ
ــرکت کنندگان  ــخصات ش ــم و مش ــول رازداری اس ــظ اص ــه حف ب

اشــاره کــرد. 
ابزار مورد استفاده در این مطالعه عبارت بود از:

پرسشــنامه انگیــزش محافظــت: ایــن پرسشــنامه شــامل ســؤاالتی 
ــه  ــت ک ــت اس ــزش محافظ ــه انگی ــازه های نظری ــه س ــوط ب مرب
توســط خزائی پــول و همــکاران ســاخته شــده اســت. ایــن مقیــاس 
ــت  ــزه محافظ ــرای انگی ــاس ب ــش و  7 زیرمقی ــه، دو بخ 36 گوی
ــناختی:  ــنامه جمعیت ش ــامل پرسش ــه اول ش ــا دارد: مرحل از کرون
ایــن پرسشــنامه شــامل ســن، جنــس، مقطــع تحصیلــی، وضعیــت 
ــاي  ــاي زمینه ــت بیماریه ــی و وضعی تاهــل، محــل ســکونت فعل
بــود. بخــش دوم شــامل زیرمقیاس هــای تهدیــد درک  شــده 
ــی  ــوال(، اثربخش ــا )4 س ــوال(، ترس ه ــاداش )3 س ــوال(، پ )6 س
پاســخ )4 ســوال( کارآمــدی درک شــده )4 ســؤال(، هزینــه پاســخ 
ــاری )5 ســوال( در مقیــاس لیکــرت 5  )6 ســوال(، پاســخ های رفت
تایــی تشــکیل شــده بــود بــا گزینه هایــی از هرگــز )1( تــا همیشــه 
)5(. اعتبــار روایــی محتوایــی بــا روش والتــز و باســل، بــر اســاس 
ــی  ــت.  روای ــد قرارگرف ــورد تایی ــاتید متخصصــان 0/8 م ــر اس نظ
ســازه ایــن پرسشــنامه براســاس تحلیــل عاملی اکتشــافی محاســبه 
شــده اســت. جهــت پایایــی، یــک مطالعــه پایلــوت و مقدماتــی بــر 
روي 40 نفــر از شــهروندان مازندرانــی انجــام شــد و  پایایــی کل 

78/. گــزارش شــده اســت )24(. 
و  بهداشــتی  پیام هــای  اصلــی،  محقــق  پژوهــش  ایــن  در 
ــبکه های  ــا را در ش ــیوع کرون ــردم  در دوران ش ــناختی م روان ش
اجتماعــی )اینســتاگرام، واتســاپ و تلگــرام( جمــع آوری و بررســی 
کــرد. ســپس بــر مبنــای ایــن پیام هــا، بســته آموزشــی را مبتنــی 
ــی  ــن روای ــراي تعیی ــود. ب ــی نم ــت طراح ــزش محافظ ــر انگی ب
بســته رفتارهــاي محافظتــی و پیشــگیرانه از کوویــد-19، شــاخص  
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ــز و باســل )25( اســتفاده  ــر اســاس روش والت ــی ب ــی محتوای روای
ــه  ــالمت )س ــوزه س ــص ح ــه از 10 متخص ــورت ک ــد. بدین ص ش
روان شــناس ســالمت، دو متخصــص ارتقــای ســالمت و بهداشــت، 
ــن  ــورد ای ــا در م ــد ت ــته ش ــک( خواس ــه پزش ــنج و س دو روان س
ــره  ــت نم ــد. در نهای ــه دهن ــود را ارائ ــی خ ــر تخصص ــته، نظ بس
ــن  ــد. ای ــت آم ــی 0/82 به دس ــته آموزش ــن بس ــوا ای ــی محت روای
بســته 8 جلســه آموزشــی بــود کــه در 8 هفتــه یک ســاعت و نیمــه 
ــراي تجزیــه و تحلیــل  ــر روی گــروه آزمایــش اجــرا شــد. ب ــر ب ب

داده هــاي حاصــل از تحلیــل کوواریانــس تــک متغیــری اســتفاده 
شــد و داده هــا بــا SPSS ویرایــش 24 تجزیــه و تحلیــل گردیــد. از 
مالحظــات اخالقــی در ایــن مطالعــه گرفتــن رضایــت آگاهانــه از 
ــان داده شــد  ــه ایشــان اطمین ــن ب ــود. همچنی شــرکت کننندگان ب

ــود.  ــد ب ــه خواه ــان محرمان ــه اطالعات ش ک
ــه  ــالق IR.IAU.R.REC.1401.002 در کمیت ــد اخ ــا ک ــه ب ک
اخــالق دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد رودهــن تصویب شــده اســت. 

 

جدول1: بسته آموزشی تقویت انگیزش محافظت مبتنی بر پیام های بهداشتی و روان شناختی 

موضوع جلسات اهداف جلسات شماره 

ارائه  شواهدی از اثرات شیوع کرونا بیان اهداف جلسات گروهی ، تاکید بر حضور فعاالنه اعضا در گروه، معرفی اعضای 
گروه و بررسی حساسیت درک شده نسبت به عواقب کووید- 19 اول

اثرات دقیق درگیری ویروس بر بدن و توصیف آسیب های 
احتمالی بررسی تهدید درک شده از عواقب کووید- 19 دوم

تشویق افراد برای مراقبت از خود و پیشگیری بهبود نگرش افراد نسبت به خودمراقبتی و بررسی پاداش درک شده سوم
بیان اهمیت رفتارهای پیشگیرانه برای کاهش هزینه های 

بیماری آگاهی از اثرات خودمراقبتی در کاهش هزینه های بیماری کووید- 19 چهارم

آموزش مهارت مقابله با استرس شناسایی ترس و آموزش راهبردهای مواجهه مثبت با آن پنجم
آموزش کنترل تکانه و تقویت خودکارآمدی آگاهی از اثرات خودمراقبتی و خودکارآمدی درک شده ششم

اهمیت انجام رفتارهای پیشگیرانه برای زندگی و عملکرد 
بهتر دراین دوران شناسایی رفتارهایی که منجر به کارایی پاسخ درک شده می شود. هفتم 

تمرین رفتارهای خودمراقبتی و درونی شدن انگیزه مراقبت 
خود در دوران شیوع  پرورش انگیزش محافظت و ارزیابی نهایی پروتکل هشتم 

یافته ها
نتایــــج جمعیــت شــناختی نشــــان داد کــه میانگین سنی گروه 
آزمایشــی  22/84 و انحــراف اســتاندارد آن 1/94 و میانگیــن ســنی 
گــروه کنتــرل 23/02 و انحــراف اســتاندارد آن 1/85 بــود. در گــروه 
ــرار داشــتند در حالی کــه در  ــر زن ق ــرد و 8 نف ــر م آزمایشــی 4 نف
گــروه کنتــرل 3 نفــر مــرد و 9 نفــر زن بودنــد. در گــروه آزمایشــی 
ــد  ــی ارش ــر در دوره کارشناس ــی و 3 نف ــر در دوره کارشناس 9 نف
بودنــد. امــا در گــروه کنتــرل 7 نفــر در دوره کارشناســی و 5 نفــر در 

دوره کارشناســی ارشــد مشــغول بــه تحصیــل بودنــد. 4 دانشــجوی 
گــروه آزمایشــی و 3 نفــر در گــروه کنتــرل دارای بیمــاری زمینــه ای 
بودنــد. 8 نفــر در گــروه آزمایشــی متاهــل 10 نفــر در گــروه کنتــرل 
ــی و  ــروه آزمایش ــراد گ ــام اف ــکونت تم ــل س ــد. مح ــل بودن متاه

کنتــرل اســتان مازنــدران بــود. 
ــال  ــای نرم ــی و پیش فرض ه ــاخص های توصیف ــدول 2 ش در ج

بــودن داده هــا ارائــه شــده اســت.
 

جدول2 . شاخص هاي توصیفي شرکت کنندگان گروه هاي مورد مطالعه در زیرمقیاس های انگیزش محافظت از خود

Sigشاپیرو-ویلکk-sSigانحراف معیارمیانگین مراحلگروه ها

آزمایش 
123/0817/640/1870/2000/9380/475پیش آزمون انگیزه محافظت
131/5813/260/2180/1190/9110/221پس آزمون انگیزه محافظت

کنترل
122/4118/090/1800/2000/9420/518پیش آزمون انگیزه محافظت
124/3314/610/2120/1420/9420/520پس آزمون انگیزه محافظت
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ــاي  ــع نمره ه ــدول )2( در خصــوص توزی ــات ج براســاس اطالع
گــروه  در  شــرکت کنندگان  پس آزمــون  و  پیــش  مراحــل 
ــان  ــت نش ــزه محافظ ــر انگی ــرل در متغی ــروه کنت ــش و گ آزمای
می دهــد؛ میانگیــن گــروه آزمایشــی نســبت بــه گــروه کنتــرل در 
ــش  ــف گرای ــاخص هاي مختل ــت. ش ــه اس ــاال رفت ــون ب پس آزم

ــی کولموگــروف-  ــج آزمــون نرمالیت مرکــزي و پراکندگــي و نتای
ــاي  ــع نمره ه ــان داد؛ توزی ــک نش ــاپیرو- ویل ــمیرنوف و ش اس
ــر  ــورد نظ ــده م ــری ش ــای اندازه گی ــرکت کنندگان در متغیره ش
ــع نرمــال نزدیــک اســت. در جــدول  ــه توزی ــر وابســته ب در متغی
ــه شــده اســت. ــن  شــرکت کنندگان ارائ ــج آزمون هــای بی 3 نتای

 جدول 3. نتایج آزمون هاي اثرهاي بین آزمودني ها در متغیر انگیزش محافظت

FSigمیانگین مجذوراتDFمجموع مجذوراتمنابع تغییر

123/6921123/6921/9350/179گروه ها
2903/71812903/71845/4270/001پیش آزمون

79/235179/2351/2400/279گروه ها * پیش آزمون
1278/4022063/920خطا

جــدول 3 احتمــال پذیــرش فــرض صفــر بــراي مقایســه عملکــرد 
ــر انگیــزش  ــرل در پیــش آزمــون متغی گروه هــای آزمایــش و کنت
بنابرایــن،   .)Sig  =0/279( اســت  بزرگتــر  از 0/05  محافظــت 
فرضیــه همگنــی شــیب های رگرســیون تاییــد می شــود. بنابرایــن  

ــرار اســت. در  ــس برق ــل کوواریان ــرای انجــام تحلی ــرض ب پیش ف
ــاط  ــدت ارتب ــه و ش ــان دهنده درج ــذور R نش ــر مج ــن مقادی ضم
بیــن نمره هــای متغیــر وابســته و نمره هــای پیش آزمــون هســتند.

 

جدول4.  نتایج آزمون هاي اثرهاي بین گروهی در متغیر انگیزش محافظت

مجذور ایتاFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنابع تغییر

683/.**2929/94612929/94645/321پیش آزمون
170/.** 278/9311278/9314/315گروه ها

1357/6372164/649خطا

** معنادار در سطح 0/01؛ *معنادار در سطح 0/05

همان طــور کــه در جــدول4 مالحظــه مي شــود، احتمــال پذیــرش 
ــرل در  ــش و کنت ــاي آزمای ــه گروه ه ــراي مقایس ــر ب ــرض صف ف
پــس آزمــون متغیــر انگیــزش محافظــت از 0/05 کوچکتــر اســت 
تعدیــل  از  پــس  دیگــر،  به عبــارت   .)F=4/315  ،  P>0/05(
نمره هــای پیــش آزمــون، عامــل بیــن شــرکت کنندگان دو گــروه 
اثــر معنــادار دارد. بنابرایــن، مي تــوان نتیجــه گرفــت؛ بیــن عملکــرد 
ــت  ــزش محافظ ــر انگی ــون متغی ــس آزم ــروه در پ ــای دو گ اعض
ــود؛ 17  ــه مي ش ــه مالحظ ــود دارد. چنان چ ــا دار وج ــاوت معن تف
ــر  ــیله متغی ــت به وس ــزش محافظ ــس انگی ــد )0/170( واریان درص
ــر انگیــزش محافظــت  مســتقل یعنــي، بســته آموزشــی مبتنــی ب
ــع آوري  ــواهد جم ــه ش ــه ب ــا توج ــت، ب ــود. در نهای ــن مي ش تبیی
شــده در ایــن تحقیــق مي تــوان نتیجــه گرفــت کــه به طــور کلــي، 
بســته آموزشــی مبتنــی بــر نظریــه انگیــزش محافظــت مي توانــد 
ــش دهــد. مقایســه میانگین هــا  ــزه محافظــت ازخــود را افزای انگی
ــزش  ــر انگی ــای متغی ــن زیرمقیاس ه ــه میانگی ــد ک ــان می ده نش
محافظــت از خــود در پــس آزمــون گــروه آزمایــش باالتــر از گــروه 

کنتــرل اســت. 

بحث
ــاي  ــوزش رفتاره ــی آم ــن اثربخش ــه تعیی ــن مطالع ــدف از ای ه
خــود  از  محافظــت  انگیــزش  بــر  پیشــگیرانه  و  محافظتــی 
ــان  ــج نش ــود. نتای ــد-19 ب ــیوع کووی ــجویان در  دوران ش دانش
ــزش  ــر انگی ــگیرانه ب ــی و پیش ــاي محافظت ــوزش رفتاره داد آم
محافظــت  از خــود دانشــجویان در دوره شــیوع کوویــد-19 موثــر 
بــوده اســت. نتایــج ایــن مطالعــه بــا مطالعــه تونــگ و همــکاران 
ــازگار  ــخ ناس ــاداش پاس ــدی و پ ــه خودکارآم ــی براین ک )17( مبن
ــا  ــاط معنــی داری دارد، ب ــد-19 ارتب ــا قصــد واکسیناســیون کووی ب
ــه شــدت درک  ــی براین ک ــش )18( مبن ــگ و همکاران بررســی ون
شــده کووید-19بــا انگیــزه واکسیناســیون ارتبــاط مثبــت دارد، بــا 
مطالعــه کواســکی و بلــک )19( مبنــی براین کــه ســویه یــک و دو 
شــیوع کوویــد-19 بــا شــدت درک شــده و میــزان خودکارآمــدی 
همبســتگی مثبــت دارد، با بررســی  اوکوهاراو همــکاران )20( مبنی 
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بــر این کــه در زمــان قرنطینــه، شــدت درک شــده و خودکارآمــدی 
ــه را  ــدن در خان ــتری از مان ــطوح بیش ــی س ــل توجه ــور قاب به ط
ــش  ــا پژوه ــد، ب ــی می کنن ــی پیش بین ــرل اجتماع ــس از کنت پ
آزاده و همکارانــش )21( مبنــی بــر این کــه بیــن ارزیابــی مقابلــه و 
انگیــزش محافظــت رابطــه معنــادار وجــود دارد، بــا مطالعــه توکلــی 
ــا  ــه ب ــی آن ــای حفاظت ــه رفتاره ــی براین ک ــکاران )23( مبن و هم
خودکارآمــدی، منافــع درک شــده و شــدت درک شــده همبســتگی 
مثبــت و معنــی دار و بــا حساســیت درک شــده و موانــع درک  شــده 

ــا همخــوان اســت.  همبســتگی منفــی و معنــی دار دارد، تقریب
ــد-19  ــوان گفــت؛ از آنجایی کــه کووی ــه می ت ــن یافت ــن ای در تبیی
ــف  ــای مختل ــراد در موقعیت ه ــر روی اف ــی ب ــار روان ــث فش باع
شــده اســت و ســالمت روان را تهدیــد نمــوده اســت )26(. هنــوز 
ــراد را در  ــی اف ــت زندگ ــد-19 کیفی ــد کووی ــویه های جدی ــم س ه
جوامــع مختلــف تحت الشــعاع خــود قــرار داده اســت )27(. عــالوه 
ــی )28(،  ــی تحصیل ــت زندگ ــدن کیفی ــن آم ــب پایی ــر آن موج ب
افزایــش اهمــال کاری شــغلی و تحصیلــی )29( و دیگــر مشــکالت 
روان شــناختی، تحصیلــی و کارکــردی شــده اســت. براســاس 
ــترس  ــرز )14(، اس ــت راج ــزش محافظ ــه انگی ــای نظری مولفه ه
ــب ذکــر  ــروس و تمــام عواق ــن وی ــه ای ــدازه نســبت ب بیــش  از ان
شــده در بــاال، نوعــی تهدیــد بی وقفــه تولیــد کــرده اســت کــه بایــد 
بــا ایــن تهدیــد در ســطح جهانــی مبــارزه و مقابلــه روان شــناختی 
ــا  ــا، تنش ه ــاس اضطراب ه ــه براس ــرد. به صورتی ک ــاری ک و رفت
و ترس هــای پنهــان و آشــکار انســان ها کــه اغلــب به دلیــل 
قرنطینگــی در ایــن دوران، در فضاهــای مجــازی بــه آن پرداختــه 
ــازی  ــای مج ــود در فض ــه ش ــت گفت ــر اس ــا بهت ــت، ی ــده اس ش
فرافکنــی و بازتــاب داده شــده اســت؛  نشــان می دهنــد کــه افــراد  
ــه  ــي نســبت ب ــاد، ســردرگمي و بدبین دچــار احساســات منفــي زی
ــدن و  ــون ب ــي پیرام ــري- عمل ــواس هاي فک ــی، دارای وس زندگ
شستشــو همــه وســایلی کــه بــه داخــل خانــه آمــده، دغدغه هــاي 
فکــري پیرامــون به خطــر افتــادن ســالمت خانــواده، دغدغه هــاي 
ــذا بــرای مبــارزه و مقاومــت در مقابــل  اقتصــادي شــده اند )30(. ل
ــر  ــی ب ــي مبتن ــع آموزش ــه جام ــک برنام ــود ی ــرایط، وج ــن ش ای
ــد.  ــر می رس ــروری به نظ ــده ض ــت ش ــزش محافظ ــه انگی نظری
زیــرا ایــن برنامــه می توانــد تهدیــد و آســیب های درک شــده افــراد 
را در شــرایط بحرانــی هــدف قــرار داده و بهبــود بخشــد. از طرفــی، 
ــا انجــام رفتارهــای  ــی براین کــه  ب ــراد مبن ــاور اف ــزان ب به هــر می
پیشــگیرانه و محافظت کننــده در برابــر کوویــد- 19 بیشــتر و 
قوی تــر باشــد، بــه احتمــال بیشــتری ایــن امــکان وجــود دارد کــه 
ــد و  ــخ دهن ــی از آن پاس ــیب های ناش ــا و آس ــه تهدیده ــبت ب نس

در صــورت مبتــال شــدن بــه شــرایط آســیب زایی ماننــد ابتــال بــه 
ــدا هزینه هــای روان شــناختی و اقتصــادی را در  کوویــد-19، در ابت
شــرایط بحرانــی بــرآورد کننــد و بعــد دســت بــه اقــدام بزننــد. در 
ــر انگیــزش محافظــت  ــر اســاس آموزش هــای مبتنــی ب نتیجــه ب
ــی  ــای محافظت ــام رفتاره ــد انج ــاد قص ــال زی ــه احتم ــده، ب ش
بیشــتر خواهــد شــد و افــراد بــه پیام هــای بهداشــتی و پیشــگیرانه 
ــا  بیشــتر از پیام هــای تهدیدآمیــز توجــه خواهنــد کــرد و آنهــا را ب
پــردازش شــناختی بیشــتر بــه کار خواهنــد بســت. در واقــع؛ آموزش 
رفتارهــاي محافظتــی و پیشــگیرانه بــر انگیــزش محافظــت از خود 
ــی  ــه واقع ــه ک ــرایط را آن گون ــا ش ــد ت ــک می کن ــراد کم ــه اف ب
هســت در نظــر بگیرنــد و خودکارآمــدی خــود را در شــرایط بحرانی 

افزایــش دهنــد. 
ــخ های  ــد و پاس ــی کنن ــتی ارزیاب ــه درس ــده را ب ــد درک ش تهدی
رفتــاری درســتی داشــته باشــند. ایــن فراینــد به صــورت خــودکار 
درآمــده و یــک چرخــه شــناختی تولیــد می کنــد تــا ســالمت افــراد 

حفــظ شــود. 
ــد.  ــه می باش ــع و خالقان ــود بدی ــوع خ ــه در ن ــن مطالع ــه ای اگرچ
ــازه زمانــی  ــر پیام هــای ب زیــرا طراحــی بســته آموزشــی مبتنــی ب
شــیوع و اوج کوویــد-19 را دربرمی گیــرد. امــا ماننــد هــر مطالعــه 
دیگــری دارای محدودیــت نیــز می باشــد. اســتفاده از یــک 
ــابه  ــای مش ــن متغیره ــه و درنظرنگرفت ــن زمین ــنامه در ای پرسش
به دلیــل ماهیــت تحقیــق در زمــان شــیوع کرونــا، محــدود بــودن 
ــازه زمانــی  ــه پیام هــای فضــای مجــازی در ب طراحــی پروتــکل ب
ــازی  ــل مج ــری به دلی ــه پیگی ــرای مرحل ــکان اج ــی، عدم ام خاص

ــود.   ــه ب ــن مطالع ــای ای ــه محدودیت ه ــوزش از جمل ــودن آم ب

نتیجه گیری
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی اثربخشــی آمــوزش رفتارهــاي 
ــر انگیــزش محافظــت از خــود در دوره  محافظتــی و پیشــگیرانه ب
پاندمــی کوویــد-19 دانشــجویان دانشــگاه آزاد ســاری انجــام شــد. 
یافتــه هــا نشــان داد؛ بســته آموزشــی انگیــزش محافظــت از خــود 
میانگیــن کل انگیــزه محافظــت از خــود را در مرحلــه پس آزمــون 
گــروه آزمایشــی  افزایــش داده اســت، امــا در گــروه کنتــرل هیــچ 
ــدر  ــر چق ــت، ه ــوان گف ــع می ت ــت. در واق ــته اس ــری نداش تاثی
آگاهــی و نگــرش افــراد از بحــران بــر مبنــای اطالعــات درســت و 
دقیــق باشــد و آمــوزش مناســب بــرای انجــام رفتارهای پیشــگیرانه 
بــه افــراد داده شــود؛ قصــد انجــام رفتــار پیشــگیرانه نیز در شــرایط 
بحرانــی و پیچیــده بیشــتر و دقیق تــر مــی شــود. وقتــی افــراد درک 
کننــد کــه توانایــی انجــام اقدامــات پیشــگیرانه را در موقعیت هــای 
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اضطــراری و غیرقابــل پیش بینــی دارنــد، آمادگــی ذهنــی و روانــی 
ــدام  ــراز و اق ــرای مشــارکت در رفتارهــای پیشــگیرانه اب خــود را ب
ــد  ــرایط توانمن ــل ش ــش در مقاب ــش از پی ــود را بی ــد، خ ــی کنن م
می بیننــد و بیشــتر تــالش می کننــد در زمینــه پیشــگیری و 
مواجــه بــا بحران هــای بــه  وجــود آمــده آموزش هــای کاربــردی و 
مفیــد ببیننــد. از ایــن  رو، پیشــنهاد می شــود ایــن بســته آموزشــی 
ــار درمانگــران  ــات حفاظــت از خــود در اختی ــای اقدام جهــت ارتق
ــان  ــر متخصص ــان و دیگ ــکان، روان شناس ــالمت، پزش ــوزه س ح

بالینــی قــرار گیــرد. 

سپاسگزاری
ــد  ــنده اول می باش ــری نویس ــاله دکت ــه از رس ــه برگرفت ــن مقال ای
کــه در کمیتــه اخــالق دانشــگاه آزاد اســالمی- واحــد رودهــن بــا 
شناســه IR.IAU.R.REC.1401.002 به تصویــب رســیده اســت. 
بدین وســیله از تمــام شــرکت کننــدگان در ایــن مطالعــه تقدیــر و 

ــرد. ــورت می گی ــکر ص تش

تضاد منافع
بین نویسندگان هیچ تضاد منافعی وجود ندارد.
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