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Background and Objectives One of the ways to deal with Covid-19 disease is 19 preventive behaviors 
that seem to be affected by different factors. Therefore, the aim of the present study was to predict the 
preventive behaviors of Covid- 19 disease based on health literacy with the mediating role of media 
information belief and social responsibility.
Subjects and Methods This descriptive and correlational study was performed on 247 adults in Ahvaz in 
the summer of 2020. The research sample was selected using available sampling and they answered 
online the questionnaires whose validity and reliability were confirmed.. Data were analyzed using Spss, 
Amose software, descriptive and analytical statistics.
Results The results showed that the indirect coefficients between believing in media information (P=0.000, 
β=0.04) and social responsibility (P=0.000, β=0.11) with preventive behaviors of corona disease were sig-
nificant. The proposed research model also had a good fit (RMSEA= 0.05, P=0.20, X2/df: 1.63, X2: 1.63). 
Conclusion The results showed that health literacy is both directly and indirectly related to corona dis-
ease prevention behaviors through belief in media information and social responsibility. Therefore, to 
increase the preventive behaviors of corona disease in individuals, we can use the influence of the media 
and strengthen social responsibility in individuals.
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مقاله پژوهشی:

پیش بینی رفتارهای پیشگیرانه ابتال به بیماری کووید 19 بر اساس سواد سالمت با نقش میانجی 
رسانه ها و مسئولیت پذیری اجتماعی در بزرگساالن ساکن اهواز

زمینه و هدف یکی از روش های مقابله با بیماری کووید 19، رفتارهای پیشگیرانه است که به نظر می رسد عوامل متفاوتی بر آن تأثیرگذارند. 
بنابراین هدف از پژوهش حاضر پیش بینی رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کووید 19 بر اساس سواد سالمت با نقش میانجی رسانه ها و 

مسئولیت پذیری اجتماعی است.
روش بررسی این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که روی 247 نفر از بزرگساالن شهر اهواز در تابستان 1400 صورت گرفت. 
نمونه پژوهش با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت آنالین به پرسش نامه هایی که روایی و پایایی آن ها تأیید شده بود، 

پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار های SPSS ، Amose، آمار توصیفی و تحلیلی، تحلیل شدند. 
 ،P=0 /000( و مسئولیت پذیری اجتماعی )β =0/04 ،P=0 /000( یافته ها نتایج نشان داد ضرایب غیرمستقیم بین باور به اطالعات رسانه ها
β=0/11( با رفتارهای پیشگیرانه ابتال به بیماری کووید 19 معنادار است. مدل پیشنهادی پژوهش نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود 

.)X2: 1/63 ،X2/df: 1/63 ،CFI=0/99 ،RMSEA=0/05(
نتیجه گیری نتایج نشان داد که سواد سالمت هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم با واسطه رسانه ها و مسئولیت پذیری اجتماعی با 
رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کووید 19رابطه دارد. بنابراین برای افزایش رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کرونا در افراد می توان از تأثیر رسانه ها 

و تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی در افراد بهره جست.
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سواد سالمت، رفتارهای 

پیشگیرانه ابتال به 
بیماری کووید 19، 

رسانه، مسئولیت پذیری 
اجتماعی
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مقدمه 

نفر به آن مبتال  از زمان شیوع بیماری کووید 19میلیون ها 
شده اند و به کام مرگ رفته اند. بدون واکسن و درمانی مناسب، 
تنها راهکار باقی مانده برای کاهش مرگ، اقدامات احتیاطی برای 
کاهش بیماری و اطالع رسانی دقیق نکات سالمتی است. رفتارهای 
توصیه شده برای کاهش بیماری کووید 19 شامل شست وشوی 
مکرر دست، کاهش تماس اجتماعی و پوشیدن ماسک و دستکش 
است ]1[. این رفتارها که به رفتارهای پیشگیرانه معروف هستند، 
پیشگیری  و  کنترل  مراکز  و  جهانی  بهداشت  سازمان  توسط 
بیماری ها به عنوان روش های مؤثر فردی، برای محافظت افراد در 
برابر بیماری کووید 19 توصیه شده است. در پژوهش ها نیز نشان 

داده شده است که این رفتارهای پیشگیرانه به طور قابل توجهی 
خطر انتقال ویروس را کاهش می دهد ]2[. 

شیوع  از  پیشگیری  برای  ابزار  مهم ترین  سالمتی  رفتارهای 
هیچ  اغلب  زیرا  هستند،  کووید 19  مانند  مسری  بیماری های 
واکسن فوری ای وجود ندارد و درمان ها محدود هستند. حتی 
وقتی واکسن و یا معالجه در دسترس است، مهار پیشرفت بیماری 
پاسخ کافی مراقبت های  از  برای اطمینان  قابل کنترل،  تا حد 
بهداشتی، همچنان مهم است. یکی از عواملی که باعث می شود 
افراد احتماالً روش های محافظتی را در پیش گیرند و آمادگی 
الزم را برای محافظت از ویروس کووید 19 نشان دهند، سواد 
سالمت افراد است ]3[. سواد سالمت به عنوان ادراکات، دانش 
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و توانایی افراد در درک، دسترسی، ارزیابی و استفاده از اطالعات 
بهداشتی در پیشگیری و درمان بیماری ها در دوره زندگی به 
منظور بهبود کیفیت زندگی تعریف شده است. سواد سالمت 
ناکافی با تصمیمات و نتایج ضعیف بهداشتی همراه است. افراد 
با سواد سالمت ناکافی در برقراری ارتباط مؤثر با ارائه دهندگان 
افرادی که  این،  بر  دارند ]1[. عالوه  بهداشتی مشکل  خدمات 
سواد سالمت باالتری دارند، رفتارهای مرتبط با سالمت بهتری 
داشته اند که ممکن است برای سالمتی آن ها مفید باشد ]1[. 
ظرفیت های سواد سالمت به افراد این امکان را می دهد تا در مورد 
خطرات، منابع و توصیه ها به خوبی آگاهی داشته باشند و در حالت 
ایده آل، برای دست یابی به سالمت عمومی رفتارهای مبتنی بر 

همبستگی را انجام دهند ]4[. 

یکی از عوامل که با افزایش رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کرونا 
به صورت  به کووید 19  اطالعات مربوط  دارد، دریافت  ارتباط 
آنالین و از طریق رسانه است ]5[. رسانه های جمعی از دیرباز 
شکل دهنده های اساسي ادراک درباره مخاطرات عمومی در نظر 
گرفته شده اند، به ویژه هنگامی که افراد تجربه دست اول یا اطالعاتی 
دریافت شده  اطالعات   .]6[ ندارند  سالمتی  خطرات  مورد  در 
می تواند انجام رفتارهای پیشگیرانه را افزایش دهد ]7[. تحقیقات 
اخیر نشان می دهد مردم برای جست وجوی اطالعات مربوط به 
کووید 19، به اینترنت بسیار اعتماد می کنند. اطالعات بهداشتی 
دریافت شده به صورت آنالین نه تنها خأل اطالعاتی را پر می کند 
بلکه بر تصمیم گیری افراد در مورد سالمتی نیز تأثیر می گذارد و 
با افزایش نگرانی افراد در مورد بیماری، آن ها را برای اقدامات فعال 

پیشگیرانه ترغیب می کند ]5[.

عامل دیگری که به نظر می رسد بر رفتارهای پیشگیرانه ابتال 
به بیماری اثرگذار باشد، مسئولیت پذیری اجتماعی است ]7[. 
مسئولیت پذیری اجتماعی به نوعی یک فضیلت اخالقی و الزمه 
هرگونه پیشرفت و موفقیت است ]8[. اصطالح »مسئولیت پذیری« 
نشان دهنده احساس مسئولیت افراد در قبال پیامدهای نامطلوب 
ناشی از نداشتن رفتار اجتماعی است ]9[. پژوهش ها نیز نشان 
می دهند افرادی که در قبال مسائل اجتماعی مانند آسیب های 
زیست محیطی، شیوع بیماری و تبعیض های اجتماعی احساس 
مسئولیت بیشتری دارند، بیشتر احتمال دارد رفتارهایی را انجام 
دهند که منجر به کاهش اثر این مشکالت شود ]10[. درواقع، 
و  کاهش  را  بی تفاوتی  می توان  اجتماعی  مسئولیت پذیری  با 

نوع دوستی را افزایش داد ]11[. 

پیشگیرانه  رفتارهای  رابطه  بررسی  به  زیادی  پژوهش های 
به کرونا و سواد سالمت پرداخته اند ]12-14[. همچنین  ابتال 
پژوهش های زیادی روابط رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کرونا با 
بررسی  را  اجتماعی  به اطالعات رسانه و مسئولیت پذیری  باور 
کرده اند. نتایج این پژوهش ها روابط میان رفتارهای پیشگیرانه 
ابتال به کرونا با سواد سالمت ]14[، باور به اطالعات رسانه ]6[ 

و مسئولیت پذیری اجتماعی 10[، 15- ]17 را تأیید کرده اند. به 
طور کلی این پژوهش ها نشان می دهند که رفتارهای پیشگیرانه 
ابتال به کرونا از یکسو با سواد سالمت و از سوی دیگر با باور به 
اطالعات رسانه ها و مسئولیت پذیری اجتماعی ارتباط دارد. گرچه 
پژوهش ها نشان داده اند که این متغیرها با یکدیگر رابطه دارند اما 
عوامل واسطه ای مؤثر در این رابطه مشخص نشده است. به عالوه، 
برخی پژوهش ها نشان داده اند که رسانه تأثیر دوگانه بر رفتارهای 
اجتماعی  مسئولیت پذیری  همچنین   .]1[ دارد  پیشگیرانه 
متغیری است که نقش اساسی در رفتار اجتماعی دارد ]10[.

به همین دلیل هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه ای باور 
به اطالعات رسانه ها و مسئولیت پذیری اجتماعی در رابطه بین 
سواد سالمت و رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کروناست. همچنین 
گرچه پژوهش هایی درمورد رابطه بین سواد سالمت و اطالعات 
رسانه ای با رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کرونا انجام شده است، اما 
پژوهشی که رابطه بین سواد سالمت، باور به اطالعات رسانه ها و 
مسئولیت پذیری اجتماعی با رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کرونا را 
به شیوه تحلیل مسیر نشان دهد و روابط بین آن ها را با وضوح 
بیشتری نشان دهد، یافت نشد. بنابراین هدف این پژوهش ارائه 
به اطالعات رسانه ها و  باور  برای تعیین نقش میانجیگر  مدلی 
مسئولیت پذیری اجتماعی در رابطه بین سواد سالمت و رفتارهای 
پیشگیرانه ابتال به کرونا بود. مدل مفهومی این پژوهش برای پاسخ 

به این هدف در تصویر شماره 1 ارائه شده است. 

روش بررسی

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

از روش  و  بود  نوع همبستگی  از  و  پژوهش حاضر توصیفی 
همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مبتنی بر رویکرد حداکثر 
مشخص  درست نمایی  روش  شد.  استفاده   1)ml( درست نمایی 
می کند که تا چه حد واریانس ها و کوواریانس های مشاهده شده 
پژوهش  توسط  مشخص شده  مدل  با  می تواند  شاخص ها  بین 
ساکن  بزرگساالن  حاضر  پژوهش  جامعه   .]18[ شود  بازسازی 
اهواز که به شبکه های مجازی دسترسی داشتند، بود. پرسش نامه 
به صورت آنالین توسط شرکت کنندگان سایر استان ها به تعداد 
80 مورد پاسخ داده شد که به دلیل محدود بودن مکان جامعه 
پژوهش به استان خوزستان، کنار گذاشته شدند. نمونه پژوهش 
حاضر نیز به صورت در دسترس بود. برای جمع آوری داده ها از 
به  پرسش نامه ها  که  این صورت  به  استفاده شد.  آنالین  روش 
صورت آنالین2طراحی شدند و لینک آن ها در صفحات شبکه های 
اجتماعی مجازی به مدت 2 هفته ارسال شد. افرادی که مایل 
به شرکت در پژوهش بودند سؤاالت را پاسخ دادند. پاسخ افراد 
و  ذخیره  پرسالین  در  پژوهشگر  اکانت  در  خودکار  صورت  به 

1. Maximum likelihood
 2. Link: https://www.digisurvey.net/

خدیجه شیرالی نیا و همکاران. پیش بینی رفتارهای پیشگیرانه ابتال به بیماری کووید 19 بر اساس سواد سالمت با نقش میانجی رسانه ها و مسئولیت پذیری اجتماعی

http://jsmj.ajums.ac.ir/
https://www.digisurvey.net/ 
https://www.digisurvey.net/ 


393

مهر و آبان 1400 . دوره 20 . شماره 4

درنهایت پاسخ های 247 نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در 
نمونه  تعیین حجم  روش شناسی مدل یابی معادالت ساختاری 
می تواند بین 5 تا 15 مشاهده به ازای هر متغیر اندازه گیری شده 
تعیین شود ]19[. مالک های ورود به این پژوهش عبارت بودند از 
1. داشتن سن باالی 18 الی 60 سال، 2. داشتن سواد خواندن، 
3. آگاهی کار کردن با وسایل ارتباطی هوشمند. مالک خروج از 
مطالعه عدم تمایل به تکمیل پرسش نامه ها بود. در این پژوهش از 

4 پرسش نامه و مقیاس استفاده شد.

کووید  بیماری  به  ابتال  پیشگیرانه  رفتارهای  پرسش نامه   .1
19 3: مقیاس رفتارهای پیشگیرانه بیماری کووید 19، بر اساس 
رفتارهای پیشگیرانه توصیه شده توسط پرسش و پاسخ سازمان 
بهداشت جهانی در مورد کرونا ویروس ها طراحی شده است ]20[. 
PCIBS شامل 5 آیتم و طیف 5 درجه ای )1 = تقریباً هرگز، 5 = 
انجام  نحوه  و  است  شده  داده  پاسخ  آن ها  به  همیشه(  تقریباً 
رفتارهای پیشگیرانه بیماری کووید 19 توسط افراد را ارزیابی 
رفتارهای  انجام مکرر  نشان دهنده   PCIBS باالتر نمره  می کند. 
پیشگیرانه است ]20[. این پرسش نامه از طریق همبسته شدن با 
پرسش نامه ناراحتی روانی، روایی واگرای رضایت بخشی نشان داد. 
همچنین همسانی درونی آن در پژوهشی ]20[ با روش آلفای 

کرونباخ 0/77 به دست آمد. 

2. مقیاس باور به اطالعات رسانه4: مقیاس اعتقاد به اطالعات 
رسانه یا BCIS شامل 6 مورد است که در مقیاس لیکرت 5 درجه ای 
به شدت  ندارم؛ 5 =  اعتقاد  به شدت   = 1( است  شده  داده  پاسخ 
به اطالعات رسانه در مورد  افراد  اعتقاد  اعتقاد دارم( که نحوه 
کووید 19 را ارزیابی می کند. نمره باال در این مقیاس نشان دهنده 
سطح باالتری از اعتقاد به اطالعات به دست آمده درمورد کووید 
19 از طریق رسانه است. 6 منبع اطالعات )با تأکید بیشتر بر 

 3. Preventive COVID-19 Infection Behaviors Scal e (PCIBS)
 4. Believing COVID-19 Information Scal e (BCIS)

منابع رسانه های اجتماعی( در این مقیاس شامل اتاق گفت وگوی 
تلویزیون و  اخبار آنالین،  الین، صفحه اخبار الین، فیس بوک، 
روزنامه های سنتی بود ]21[. همسانی درونی در پژوهشی ]20[ 

از طریق آلفای کرونباخ 0/87 گزارش شد. 

توسط  پرسش نامه  این  اجتماعی5:  پرسش نامه مسئولیت   .3
احمدی و همکاران ]9[ تهیه شده است. این پرسش نامه دارای 9 
سؤال و هدف آن ارزیابی میزان مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی 
در افراد است. نمره گذاری پرسش نامه به صورت طیف لیکرت 
5 نقطه ای است. این پرسش نامه دارای 2 بُعد مسئولیت پذیری 
فردی )گویه 1-4( و اجتماعی )گویه 5-9( است و برای به  دست 
آوردن امتیاز کل، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سؤاالت 
با هم محاسبه می شود. برای به دست آوردن امتیاز مربوط به 
هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سواالت آن بُعد با 
هم محاسبه می شود. امتیازات باالتر نشان دهنده مسئولیت پذیری 
باالتر فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس. در پژوهش احمدی 
و همکاران ]9[ روایی سازه این مقیاس به تأیید رسیده است. 
پایایی این پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ نیز 0/80 

گزارش شده است که بیانگر پایایی خوب این مقیاس است.

4. پرسش نامه سنجش سواد سالمت بزرگساالن 6: این ابزار توسط 
منتظری و همکاران ]22[ ایجاد شده است و با دقت باالیی توانایی 
سنجش سطح سواد سالمت را برای سنین 18 تا 65 سال دارد. 
این پرسش نامه دارای 33 گویه و 5 زیرمقیاس است؛ دسترسی )6 
گویه(، مهارت خواندن )4 گویه(، فهم )7 گویه(، ارزیابی )4 گویه( 
و تصمیم گیری و کاربرد اطالعات سالمت )12 گویه(. حداقل 
نمره در این پرسش نامه 33 و حداکثر 100 است. نمره باال نشانگر 
سواد سالمت باالست. روایی واگرای این پرسش نامه با استفاده از 
تحلیل عامل اکتشافی از نوع روش چرخش متعامد به دست آمد 

 5. Social Responsibility Questionnair e (SRQ)
 6. Health Literacy for Iranian Adults Questionnair e (HLIAQ)
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که نشانگر ارتباط قابل قبول بین متغیرها بود و ساختار 5 عاملی 
آن مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، ضرایب همسانی درونی این 
ابزار با روش محاسبه آلفای کرونباخ برای 5 زیر مقیاس در فاصله 

0/72 تا 0/89 قرار داشت ]22[. 

یافته ها

نمونه پژوهش شامل 247 نفر بود که در دامنه سنی 18 الی 
میانگین سنی شرکت کنندگان 36/65  داشتند.  قرار  سال   60
از شرکت کنندگان دارای  نفر  انحراف معیار 13/51 بود. 11  با 
تحصیالت زیر دیپلم )4/5 درصد(، 36 نفر دارای تحصیالت دیپلم 
)14/6 درصد(، 18 نفر دارای تحصیالت کاردانی )7/3 درصد(، 
88 نفر دارای مدرک کارشناسی )35/6 درصد(، 65 نفر دارای 
مدرک کارشناسی ارشد )26/3 درصد( و 29 نفر دارای مدرک 

دکتری )11/7( بودند. 

نتایج ماتریس همبستگی در جدول شماره 1 نشان می دهد بین 
متغیرهای پیش بین )سواد سالمت(، میانجی )باور به اطالعات رسانه ها 
و مسئولیت پذیری اجتماعی( و مالک )رفتارهای پیشگیرانه ابتال به 
کرونا( در سطح 0/01 همبستگی معنادار به دست آمد. همان گونه که 

جدول شماره 2 نشان می دهد، برازش مدل ارائه شده، مطلوب است 
)X2:1/63 ،X2/df:1/63 ،P=0/20،RMSEA=0/05( و باور به اطالعات 
رسانه ها در ارتباط با سواد سالمت و رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کرونا 
نقش میانجی دارد. تصویر شماره 2 الگوی مسیرها و ضرایب استاندار 
آن ها را در مدل پژوهش نشان می دهد. در پژوهش حاضر رابطه 
سواد سالمت، باور به اطالعات رسانه ها و مسئولیت پذیری اجتماعی با 

رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کرونا معنادار است. 

جدول شماره 3 ضرایب رگرسیونی و سطوح معناداری مدل 
نهایی پژوهش را نشان می دهد. جدول شماره 3 ضرایب رگرسیونی 
الگوی  را نشان می دهد.  نهایی پژوهش  و سطوح معناداری مدل 
مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل سواد سالمت، رفتارهای 
پیشگیرانه ابتال به کرونا، باور به اطالعات رسانه و مسئولیت پذیری 
اجتماعی است. ضرایب رگرسیونی در جدول شماره 3 نشان می دهد 
 ،P=0 /000( رسانه ها  اطالعات  به  باور  از طریق  که سواد سالمت 
β =0/04( تأثیر غیرمستقیم بر رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کرونا 
دارد. همچنین سواد سالمت از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی 
)β =0/11 ،P=0 /000( تأثیر غیرمستقیم بر رفتارهای پیشگیرانه 

ابتال به کرونا دارد.

جدول 1. آماره های توصیفی و ماتریس ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش

1234کشیدگیکجیمیانگین±انحراف معیارمتغیر

1/222/111-2/98 ±121/00. رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کرونا

0/310/220/281-3/96 ±216/00. باور به اطالعات رسانه ها

0/901/370/430/151-4/02 ±328/96. مسئولیت اجتماعی

0/410/210/460/220/341-13/86 ±472/92. سواد سالمت

تصویر 2. بارهای استاندار شده مدل نقش میانجی باور به اطالعات رسانه ها و مسئولیت پذیری اجتماعی در ارتباط بین سواد سالمت و رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کرونا
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جهت آزمودن اثر غیرمستقیم متغیرها از بوت استراپ استفاده 
شد. جدول شماره 4 نتایج حاصل از بوت استراپ را در رابطه سواد 
سالمت با رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کرونا با میانجیگری باور به 
اطالعات رسانه ها و مسئولیت پذیری اجتماعی را نشان می دهد. بر 
اساس این جدول، حد پایین و حد باال برای متغیر میانجی باور 
به اطالعات رسانه ها به ترتیب 15/57 و 56/16 است که با توجه 
به فاصله اطمینان95% و تعداد 5000 نمونه گیری مجدد، مقدار 
16/06 درون این فاصله اطمینان قرار می گیرد و به این معنی 
است که نقش میانجی باور به اطالعات رسانه ها در رابطه بین 
سواد سالمت و رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کرونا معنادار است. 
همچنین، برای متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی حد پایین و حد 
باال به ترتیب 28/46 و 29/51 بود که با توجه به فاصله اطمینان 
درون   29/01 مقدار  مجدد،  نمونه گیری  تعداد 5000  و   %95
این فاصله اطمینان قرار می گیرد و به این معنی است که نقش 
میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی در رابطه بین سواد سالمت و 

رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کرونا معنادار است. 

بحث

اطالعات  به  باور  میانجی  نقش  بررسی  پژوهش  این  هدف 
رسانه ها و مسئولیت پذیری اجتماعی در رابطه بین سواد سالمت 
و رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کرونا بود. نتایج پژوهش حاضر 
نشان داد که مدل پژوهش با داده های تجربی در حد مطلوبی 
برارزش داشته است. همچنین، این مدل نقش میانجی باور به 
اطالعات رسانه ها و مسئولیت پذیری اجتماعی در رابطه بین سواد 
سالمت و رفتارهای پیگیرانه ابتال به کرونا را تأیید می کند. به 

به اطالعات  باور  بر  تأثیر  از طریق  عبارت دیگر، سواد سالمت 
رسانه ها و مسئولیت پذیری اجتماعی بر رفتارهای پیشگیرانه ابتال 
به کرونا اثر می گذارد. سواد سالمت تأثیر مستقیمی بر رفتارهای 
پیشگیرانه ابتال به کرونا دارد. به عبارت دیگر، با افزایش سالمت 
این  می یابد.  افزایش  کرونا  به  ابتال  پیشگیرانه  رفتارهای  سواد، 
نتیجه با برخی پژوهش ها همسوست 12[،]13 . همچنین سواد 
سالمت تأثیر مستقیمی بر باور به اطالعات رسانه ها دارد که این 
نتیجه همسو با پژوهش قبلی است ]1[. به عالوه، سواد سالمت 
اثر مستقیمی بر مسئولیت پذیری اجتماعی دارد که این یافته 
همسو با برخی پژوهش ها است 8[،15 ،]23 . همچنین نتایج 
این پژوهش نشان داد باور به اطالعات رسانه تأثیر مستقیمی بر 
رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کرونا دارد. این نتیجه نیز با برخی 
مسئولیت پذیری  درنهایت،  پژوهش ها همسوست 1[،5 ،]14 . 
اجتماعی بر رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کرونا اثر مستقیمی دارد 

که با نتیجه تعدادی از پژوهش ها همسوست 8[،]15 . 

در تبیین نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان گفت که سطح 
قابل قبولی از سواد سالمت باعث می شود افراد در درک و تفسیر 
چالش های مختلف که به سالمت آن ها مرتبط است، عملکرد 
بهتری داشته باشند و واکنش بهتری در برابر عوامل بیماری زا 
نشان دهند و از خود و اطرافیان خود مراقبت کنند ]24[. همچنین 
در دوران شیوع بیماری کووید 19 اقدامات حفاظتی مانند ماسک 
از  اجتناب  و  بهداشت دست  کردن،  روش صحیح سرفه  زدن، 
تماس با افراد را انجام دهند. از طرفی، سطح پایین سواد سالمت 
آموزش های  بهداشتی،  اطالعات  ناکافی  درک  مسائلی چون  با 
پزشکی و پیروی از آن ها، مشارکت کمتر جهت انجام رفتارهای 

جدول 2. شاخص های برازندگی مدل ارائه شده در پژوهش

X2X2/dfDFGFIAGFICFIRMSEAشاخص های برازش مدل 

1/631/6310/990/960/990/05مقادیر شاخص ها

جدول 3. ضرایب رگرسیونی و سطوح معناداری مدل نهایی پژوهش

تأثیرگذاریسطح معناداریضریب تأثیررابطه

مستقیم0/350/000سواد سالمت ← مسئولیت پذیری اجتماعی

مستقیم0/220/000سواد سالمت ← باور به اطالعات رسانه ها 

مستقیم0/310/000سواد سالمت ← رفتارهای پیشگرانه ابتال به کرونا

مستقیم0/300/000مسئولیت ← رفتارهای پیگیرانه ابتال به کرونا

مستقیم0/160/002باور به اطالعات رسانه ها ← رفتارهای پیشگرانه ابتال به کرونا

غیرمستقیم0/040/000سواد سالمت ← باور به اطالعات رسانه ها ← رفتارهای پیشگیرانه ابتال به بیماری 

غیرمستقیم0/110/000سواد سالمت ← مسئولیت پذیری اجتماعی ← رفتارهای پیشگیرانه ابتال به بیماری
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پیشگیرانه، تشخیص دیرهنگام بیماری ها، ناتوانی در مهارت های 
سالم  زندگی  سبک  رفتارهای  از  تبعیت  عدم  و  خودمراقبتی 
مرتبط است ]13[. بنابراین سواد سالمت با رفتارهای پیشگیرانه 
ابتال به کرونا رابطه مثبت دارد. همچنین رسانه ها می توانند بر 
درک بحران تأثیر بگذارند و نقش مهمی برای کنترل پیامدهای 
بیماری و رفتارهای پیشگیرانه ایفا کنند ]25[. درواقع با افزایش 
آگاهی مخاطبان از بیماری کووید 19 از طریق فعالیت رسانه های 
اجتماعی، مقابله با بیماری و رفتارهای پیشگیرانه افزایش یافته 
است ]26[. بنابراین رسانه ها می توانند با انتشار اطالعات نقش 
مهمی در ایجاد الگوی رفتاری مناسب در مواجهه با بحران ها ایفا 
کنند ]24[. همچنین در تبیین نقش میانجی مسئولیت پذیری 
اجتماعی در رابطه بین سواد سالمت و رفتارهای پیشگیرانه از 
وظایف  به  که  اجتماعی  مسئولیت پذیری  گفت  می توان  کرونا 
فرد در جامعه اشاره دارد منجر به رفتارهای پیش بینی شده ای 
می شود که در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای است 
که فرد در آن فعالیت می کند ]27[. درواقع یکی از عوامل که 
می تواند در دوران شیوع بیماری نقش مهمی ایفا کند و پیامدهای 
منفی آن را کاهش دهد، مسئولیت پذیری اجتماعی است ]15[. 
همچنین کسانی که مسئولیت پذیری در قبال مسائل اجتماعی 
مانند شیوه بیماری دارند، بیشتر احتمال دارد رفتارهایی انجام 
دهند که به کاهش تأثیر مشکالت بینجامد ]15[. سواد سالمت 
افزایش جست وجوی  جهت  مهم  توانمندسازی  استراتژی  یک 
اطالعات پیرامون سالمتی، مسئولیت پذیری و کنترل رفتار خود 
است ]23[. سواد سالمت از طریق رفتارهای مسئوالنه موجبات 
رفتارهایی که متضمن سالمتی هستند را فراهم می آورد ]23[ و 
این آگاهی به افراد کمک می کند تا تصمیم گیری های بهداشتی 
آگاهانه و در جهت سیستم مراقبت های بهداشتی داشته باشند 
]28[. به طور کلی رفتار اجتماعی تابع احساس مسئولیت در برابر 
پیامدهای منفی عدم اقدام اجتماعی است ]16[. از لحاظ منطق 
نظری نیز مسئولیت پذیری نقش میانجی دارد، به طوری که برخی 
پژوهشگران معتقدند سواد و آگاهی ای که به رفتارهای اجتماعی 
مناسب منجر می شوند، تحت تأثیر احساس مسئولیتی هستند 
نقش  احساس مسئولیت  و  آگاهی  و  تجربه می کنند  افراد  که 
متغیر تعدیلگر را بر رفتارهای اجتماعی دارند و اگر افراد احساس 
مسئولیت نکنند، نسبت به تعهدات خود به رفتار مناسب خنثی 
خواهند بود. به عالوه قبل از تمرکز بر مسئولیت ها هنگام ترویج 

رفتارهای اجتماعی درست، باید آگاهی و سواد افراد از رفتارهای 
درست افزایش یابد ]16[. بنابراین می توان گفت هنگامی افراد در 
مقابل بیماری کووید 19رفتارهای پیشگیرانه را پیشه می کنند که 
سواد سالمت آن ها )به طور غیرمستقیم( در مورد این بیماری 
احساس  خود  آگاهی  اجرای  به  نسبت  و  باشد  یافته  افزایش 
نتایج پژوهش حاضر،  و  آنچه گفته شد  بنابر  مسئولیت کنند. 
می توان گفت سواد سالمت به طور مستقیم و غیرمستقیم بر 

رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کرونا اثر می گذارد.

نتیجه گیری 

با شیوع بیماری کرونا، رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کرونا از 
اهمیت باالیی برخوردار شده است. به نظر می رسد عوامل متفاوتی 
بر این رفتارهای پیشگیرانه مؤثر باشند. این پژوهش نشان داد که 
سواد سالمت از طریق متغیرهای میانجی، مانند باور به اطالعات 
رسانه ها و مسئولیت پذیری اجتماعی بر رفتارهای پیشگیرانه ابتال 

به کرونا مؤثر است. 

این پژوهش نیز دارای محدودیت هایی است که می توان به نوع 
نمونه گیری آن اشاره کرد. بنابراین هنگام تعمیم نتایج به گروه های 
دیگر باید احتیاط کرد. محدودیت دیگر این پژوهش با توجه به 
شیوع بیماری و عدم دسترسی به افراد، تکمیل پرسش نامه ها به 
باشد.  با میزانی سوگیری همراه  بود که می تواند  آنالین  صورت 
پیشنهاد می شود که این پژوهش در شهرها و نمونه های دیگر تکرار 
شود. همچنین پیشنهاد می شود که به نقش میانجی دیگر متغیرها 
در رابطه بین سواد سالمت و رفتارهای پیشگیرانه ابتال به کرونا 
با روش معادالت ساختاری پرداخته شود. با توجه به تأثیر رسانه 
در ترویج سواد سالمت و رفتارهای پیشگیرانه، کارشناسان رسانه، 
بیمارستان ها و پزشکان می توانند با تولید برنامه های هدفمند به 
الگوی رفتاری مناسب بیشتر توجه کنند.  نقش خود در ترویج 
همچنین پیشنهاد در برنامه های آموزشی و روان شناسی در آموزش 

و پرورش، به ضرورت آموزش مسئولیت پذیری پرداخته شود.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این پژوهش مورد تایید کمیته اخالق دانشگاه شهید چمران 

جدول 4. نتایج آزمون بوت استراپ )2000( برای بررسی مسیر میانجی

تصمیم گیریحد باالحد پایینبوت استراپمسیر واسطه ای

متغیر وابستهمتغیر میانجیمتغیر مستقل

رفتارهای پیگیرانه ابتال باور به اطالعات رسانه ها سواد سالمت
تأیید اثر غیرمستقیم16/0615/5716/56به کرونا

رفتارهای پیگیرانه ابتال مسئولیت پذیری اجتماعیسواد سالمت
تأیید اثر غیرمستقیم29/0128/4629/51به کرونا
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EE/1400.2.24.14542/:اخالق )کد  است  گرفته  قرار  اهواز 
شده  رعایت  مقاله  این  در  تماماً  اخالقی  اصول   .)SCU.AC.IR
است. شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از 
پژوهش خارج شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان 

روند پژوهش بودند. اطالعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.

حامي مالي

این تحقیق هیچ گونه کمک مالی از سازمان های تأمین مالی در 
بخش های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرد.

مشارکت نویسندگان

 تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش های 
پژوهش حاضر مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
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