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 مقاله پژوهشی  

سواد  شیو افزا یرسانجهت اطالع یاجتماع یهارسانه ژهوی به و هاکرونا نقش رسانه روسیو یرگیو همه وعیبا توجه به ش مقدمه:

سطح سواد  یبر ارتقا یاجتماع هایثر در استفاده از رسانهؤعوامل م ریتأث یپژوهش حاضر بررس. هدف باشدیم تیحائز اهم اریسالمت بس

 .گرفت قرار مطالعه مورد هابحران درشهروندان  کیسالمت الکترون

. ندتخاب شدجدول مورگان ان یریگبا استفاده از روش نمونهاز بیماران استان کرمانشاه نفر  483 یفیتوص -یلیتحلطالعه در این م روش:

 5)با استفاده از  ی( و بخش اختصاصیشناختتی)جمع کیشامل بخش دموگراف یمنظور از پرسشنامه محقق ساخته دو بخش نیبه هم

)کامالً مخالف(  1از نمره  کرتیل ییتا 5 فیدر پرسشنامه مورد استفاده با ط دهیت. نحوه نمرهقرار گرف یپرسش مورد بررس 34( با ریمتغ

 شد. گذاریکامالً موافق( نمره) 5تا نمره 

 34از  شیها دارد و ببر شغل آن یادیز ریداشتند که کرونا تأث انیکنندگان بدرصد از شرکت 1/34که  دادپژوهش نشان  هایافتهی :نتایج

نشان  جینتا نیچنکنند. همیکسب م نترنتیا یفضا قینمودند که اطالعات مربوط به بهداشت را از طر انیب زیکنندگان ناز شرکتدرصد 

 (.>45/4P) باشندیم داریمعن گریکدیبا  رهایمتغ نیبکه ارتباط  دهدیم

به  یدسترس شیاست که افزا یمعن نیبه ا امر نیمشاهده شد. ا تیو محبوب یدسترس ریمتغ نیب یهمبستگ نیباالتر گيري:نتيجه

که به روز  دهدیپژوهش نشان م نیاطالعات به دست آمده در ا .شودمی هارسانه نیا تیمحبوب شیمنجر به افزا یاجتماع هایرسانه

 یاجتماع یهارسانه ریاز جمله عوامل مؤثر جهت تأث تیارزش درک شده و محبوب ،یاجتماع یاهاعتماد به رسانه ،دسترسی ها،بودن رسانه

 باشند.یم کیبر سواد سالمت الکترون
 

 بحران کرونا، کرمانشاه ک،یالکترون سواد سالمت ،یاجتماع یهارسانه ها:واژهكليد
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 مقدمه 

بحرران  سابقهیشدن ب رگیبه سبب همه یالدیم 0404 در سال
 نیرشرناخته برودن انرا بره سربب زیرکرونا در سراسر جهان و ن

جهت مهار آن مطالعرات  ،یکمبود دارو و اقالم بهداشت روس،یو
صرورت گرفتره  یمراریب تیریو مرد یدر عرصه پزشرک یفراوان

ناقل در جهان  نیپس از مشاهده اول سال کیاست. در کمتر از 

از مررز  0404سرال انیرکرونرا ترا پا روسیربه و انیتعداد مبتال
از  0404سرال  انیرترا پا باختگانجاننفر و تعداد  35،438،154

و  وعینفر فراتر رفته است کره برا توجره بره شر 1،184،4،4مرز 

[. 1] ابردییمر شیآمار هر روز افرزا نیا روسیو نیا یریگهمه
در اکتبرر  یجهران بهداشرتمطابق آمار منتشر شده در سرازمان 

کرونا در کشرور بره  روسیو وعیپس از ش انیتعداد مبتال 0404

نفر گزارش شد کره  43،444از  شینفر و آمار تلفات ب 31،،5،4
نفرر و آمرار  08،444کرمانشاه حردود  انیتعداد آمار مبتال نیاز ا

سربب در  نیبره همر[. 0]نفرر اعرالم شرده اسرت  ،83 هایفوت

شرده در  جرادیو وحشرت ا یماریتصور ب رقابلیغ وعیش یروزها

 یاجتمراع هرایرسرانه ژهوی به و هامردم جهان نقش رسانه نیب
 تیرحرائز اهم اریسواد سالمت بس شیو افزا یرسانجهت اطالع

 [.4-5] باشدیم
که اطالعات به دست آمده در رابطه برا  قتیحق نیا رشیپذ با  
کم است و محققان مربوطره  اریبس دینوظهور و جد روسیو نیا

بره روز  روسیرو نیرخرود را در رابطره برا ا هایافتهی دائماً زین

و انتشرار  یماریب نیدرباره ا یرسانوجود اطالع نیابا  ند،ینمایم

مخاطبان  تیبر ذهن یادیز ریتأث تواندیدر رابطه با آن م عاتیشا

 یبررا یاجتمراع هرایرسانه تیفعال رسدیبه نظر م[. 5]بگذارد 
 یپاندم نیا شیاز افزا یریمخاطبان جهت جلوگ یآگاه شیافزا

 یکره آمارهرا یبه نحواست.  افتهی شیو نحوه مقابله با آن افزا
مورد مثبرت  144که حداقل  ییکشورها نیدر ب نترنتیمصرف ا

مصررف  نیبراالتر رانیرکره ا دهردینشان م ،اندداشته اکرونا ر

در  قراتیتحق[. 4]کشورها دارا بوده است  نیا نیرا در ب نترنتیا

 یمحققران کراربرد یرا برا یتوجهقابل ایهروی موانع هابحران
عدم وجرود ارتباطرات و  ایوجود [. 5]کند یم جادیدر ارتباطات ا

 نیبنرابرا ؛بگرذارد ریأثبر درک بحران ت تواندیکسب اطالعات م

( را در جوامرع ی)مثبرت و منفر ایو دوگانه یاتحی نقش هارسانه

رسرانه [. 8] کننردیمر فرایآن ا یامردهایدرک بحرران و پ یبرا

شررکت در  یهرا برراآن بیربا آرام کردن مرردم و ترغ تواندیم
فاجعه و کمرک  کی جادیاز ا یریبحران و جلوگ تیریمد ندیفرآ

 نیبر جامعه بگرذارد. همچنر یمثبت ریتأث انیبانقر یهابه خانواده

و انتقال اخبار، منجر به شکسرت  جادیبا اجازه دادن به مردم در ا

 راتیوجرود از ترأث نیرانتقال اطالعات شده است. با ا یقطبتک

وحشرت در جامعره و انتقرال  وعیوان بره شرتمی هارسانه یمنف
 کیرمنجر به  تیاشاره نمود که در نها هاامیپ ینادرست و ناکاف

مسرتعد  نیرنالآاطالعات  کهیی. از آنجاشودیم یآشوب اجتماع

هرا ممکرن از در هنگرام مواجهره برا بحرران باشردیم فیتحر

و عردم  یاجتماع هایدر رسانه عاتیشا جادیا لیاز قب یمشکالت
  [. ،] داشته باشند یپراکنان را در پ عهیرد شا یریگیپ

و قدرتمنرد  عیانسجام ساده، سر یرویبا ن یاجتماع هایرسانه   

 یفضرا رانیربگرذارد. در ا ریبر تبادل اطالعات تأث تواندیخود م

. باشردیمرردم مر یاز انتقال اطالعات بررا یمنبع مهم نترنتیا
در  نترنرتیکراربران امنتشر شده، تعرداد کرل  یبراساس آمارها

هزار نفر برآورد شده  518 و ونیلیم 53بالغ بر  5،در سال  رانیا

نفرر مخاطررب  ونیررلیم 15ترا  0 نیتعرداد برر نیرراسرت کره از ا
نفرر  ونیرلیم 03نفر کراربر تلگررام،  ونیلیم 54تا  34 سبوک،یف

 هرایکره کانرال یهنگرام[. 14]وجود دارد  نستاگرامیمخاطب ا

پاسرخگو برا  هایبه اطالعات و سازمان یابیدست یو اصل یرسم

بره  یاجتمراع هایشهروندان از رسانه ،شوندیشکست مواجه م

 کننردیبه اطالعات اسرتفاده مر یابیدست نیگزیعنوان رسانه جا
[11.] 

برا رشرد  افترهیاز کشرورها توسرعه یاریدهه گذشته بس یط در

 یبسرترها جرادای برا. انردشدن رو بره رو شرده یتالیجید عیسر

ارتبراط  گریکردیبرا  ترعیتر و سرمردم آسان یاجتماع هایکهشب

 برا رابطره در هادو دهه گذشته پژوهش یط نی. همچنرندگییم

بره صرورت  ایردر هنگام بروز بال یاجتماع هایرسانه از استفاده

 هرایبا استفاده از رسانه[. 11،10]  است افتهی شیافزا دارییمعن
و ...( و اسرتفاده  سربوکیف تر،ییوت نستاگرام،ی)تلگرام، ا یاجتماع

 افرتیدر یبررا نرهیگز نیفراوان از دستگاه تلفرن همرراه دنرد

رخ داده  عیگوها در رابطه با فجراشرکت در گفت یاطالعات و حت
بره  گرری. امروزه شهروندان د[14-15]ار عموم قرار دارد یدر اخت

 افرتیدر یو روزنامره بررا ونیرزیتلو لیراز قب یرسم هایرسانه

-به عنروان شرهروند تواندیو هر فرد م ستندیات وابسته ناطالع

پاسرخگو  هایحال، سازمان نیدر هم [.14] دیخبرنگار عمل نما

جسرتجو  یاجتمراع هرایسانهاستفاده مؤثر از ر یرا برا هاییراه

 یاطالعرات یبررا یرسانه اجتمراع هایکه شامل کانال کنندیم

اطالعات نادرست  و نظارت بر یدر پاسخ رسم تواندیاست که م
سررواد  نیبنررابرا ؛[15،18]واقررع شرروند  دیررکررذب مف عاتیو شررا

جهرت القرا   یاجتمراع هرایدر هنگام کرار برا رسرانه ایرسانه
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 .باشدیم تیعنوان شده حائز اهم مطالب رشپذی و هاخواسته

 امیرپ یانتقراد لیرتحل ،یابیدست ندیبه عنوان فرآ ایرسانه سواد

 فیرتعر ایابرزار رسرانه کیراستفاده از  با امیپ جادیو ا ایرسانه

درک  ایکره سرواد رسرانه داننردیاز مرردم مر یاری. بسشودیم

 ریتفسر ام،یشده، انتخاب پ دیتول امیپ ام،یارتباطات، کد پ آوریفن

از  نیهمچنر[. 04،،1] کنردیمر لیتسه ار رندهیبرگ امیپ ریو تأث

هسرتند اغلب جوانران  یاجتماع هایکه مخاطبان رسانه ییآنجا

 ریترأث ایسرواد رسرانه باشرندیمر تیرهو یجستجو یکه در پ

 رسردیبره نظرر مر[. 01،00] کندیم فایاخبار ا ریدر تفس یفراوان

 هاخبار منتشر شد رشیعدم پذ ای رشیدر پذ ایسواد رسانه ریتأث

ها بره رد آن ای عاتیگسترش شا تواندیم یاجتماع هایدر رسانه
پرژوهش  نیبنرابرا ؛[04]نرد جوانران دامرن بز نیخصوص در ب

 یهاثر در استفاده از رسانهؤعوامل م ریتأث یحاضر با هدف بررس

شرهروندان  کیرسطح سواد سرالمت الکترون یبر ارتقا یاجتماع

 کیربره عنروان  شراه،شهروندان استان کرمان روی هادر بحران
 کشور انجام شده است. تیاز جمع ندهینما

 

 روش 
باشرد کره در توصیفی مری -لیپژوهش حاضر یک مطالعه تحلی

یماران اسرتان کرمانشراه صرورت نفر از ب 483روی  ،،14سال 

. در این پژوهش کل بیماران استان کرمانشراه بره عنروان گرفت
جامعه آماری در نظر گرفته شدند و با توجه به جدول مورگان از 

گیرری نفر به عنوان نمونه انتخاب شردند. نمونره 483این میان 

گیری تصادفی سراده انجرام شرد. به صورت نمونه مطالعه حاضر
آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته دو بخشی جهت جمع

شناختی( و بخرش اختصاصری شامل بخش دموگرافیک )جمعیت

پرسرش مرورد بررسری قررار  34متغیر( با جمعراً  5)با استفاده از 
 5دهی در پرسشنامه مرورد اسرتفاده برا طیرف گرفت. نحوه نمره

)کامالً موافرق(  5)کامالً مخالف( تا نمره  1ی لیکرت از نمره تای

گذاری شد. جهت به دست آوردن پایایی پرسشنامه، قبرل از نمره
پرسشنامه بین بیماران توزیرع شرد کره برا  34توزیع پرسشنامه، 

به دست آمرد.  851/4استفاده از برآورد آلفای کرونباخ پایایی آن 

خبره گرروه مرورد تأییرد قررار  همچنین روایی آن توسط اساتید
 483هرای صرورت گرفتره از میران گرفت. با توجه بره بررسری

پرسشنامه به صورت کامل تکمیل شدند و  411پرسشنامه تعداد 

 ها مورد استفاده قرار گرفتند.در تجزیه و تحلیل داده
براساس نوع پژوهش تجزیره و تحلیرل متغیرهرا برا اسرتفاده از 

جهرت  و از طریق آزمون تی زوجری 00نسخه  SPSS افزارنرم

 اجتمراعی هرایرسرانه برر مرؤثر هرایمؤلفه بینبررسی روابط 
 و محبوبیرت ،های اجتمراعیاعتماد به رسانه ارزش درک شده،)

، همبسرتگی (سن و جنسیت) دموگرافیک متغیرهای و( دسترسی

 قرار گرفتند. لیوتحلهیتجزمورد 
 

 نتایج
ثر در اسرتفاده از ؤعوامل مرثیر أتپژوهش حاضر با هدف بررسی 

های اجتماعی بر ارتقای سطح سرواد سرالمت الکترونیرک سانهر
نفرر از بیمراران اسرتان کرمانشراه در رابطره برا  483شهروندان 

شرناختی . با توجه بره اطالعرات جمعیرتانجام شدکرونا  بحران

برر حسرب دامنره  کنندهشررکت(، درصد فراوانی افراد 1)جدول 
کنندگان در دامنره درصد از کل شرکت 8/30 که دادسنی نشان 

سررال بودنررد و کمترررین درصررد فراوانرری در  34تررا  44سررنی 

درصد مشراهده شرد.  0/4سال با  54با بیش از  کنندگانشرکت
در پرژوهش  کنندگانشررکتهمچنین بررسی سطح تحصیالت 

دارای سرطح  کنندگانشررکتدرصرد از  5/45دهد که نشان می

درصد از میان  5/8و باالتر بودند و تنها  سانسیلفوقتحصیالت 
دارای سطح تحصیالت زیرر دیرملم بودنرد.  کنندگانشرکتکل 

کره کرونرا  داشتندکنندگان بیان درصد از شرکت 1/34 همچنین

درصرد  3/15تنهرا  کرهیدرحالها دارد و تأثیر زیادی بر شغل آن
رد. از ها دااظهار داشتند که کرونا اثر کمی بر وضعیت اشتغال آن

درصرد بیران  34/،1کننردگان در پرژوهش میان تمرام شررکت

نمودند کره برا اسرتفاده از اینترنرت بره اطالعرات در رابطره برا 
 کنند.سالمتی دست پیدا می
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 در پژوهش كنندگانشركتشناختی اطالعات جمعيت: 0جدول 
 درصد فراوانی فراوانی گروه متغير

 38/، 150 مرد جنسیت
 1/51 ،15 زن 

 5/34 144 مجرد وضعیت تأهل
 4/54 155 متأهل 

 3/4 04 سال 04کمتر از  
 8/41 ،، سال 44تا  04 

 8/30 144 سال 34تا  41 سن
 8/15 ،3 سال 54تا  31 
 0/4 14 سال 54بیش از  

 5/8 05 زیر دیملم 
 4/18 55 دیملم 

 1/4 ،1 دیملمفوق سطح تحصیالت
 0/41 5، لیسانس 

 5/45 111 و باالتر لیسانسفوق 

 3/15 38 کم 
 5/31 ،10 متوسط 

 1/34 143 زیاد تأثیر کرونا بر شغل شما؟
 34/،1 105 اینترنت 

 45/04 80 تلویزیون و رادیو 

 ،/40 ،0 روزنامه و مجالت 
 4/14، 43 ایهای ماهوارهکانال به اطالعات سالمت یابینحوه دست

 13/5 14 دوستان 

 44/8 05 سایر 

 
 

مرورد  یرهرایمتغ یفیتوصر یمربروط بره بررسر جینتا 0جدول 
 کیرعوامل مؤثر بر سواد سرالمت الکترون یپژوهش جهت بررس

شرامل بره روز برودن  یمورد بررسر یرهای. متغدهدیرا نشان م

 یهراارزش درک شده، اعتمراد بره رسرانه ،یاجتماع هایرسانه

. باشرندیمر یعاجتما هایرسانه تیو محبوب یدسترس ،یاجتماع
 یهرابه روز برودن رسرانه ریبه دست آمده در رابطه با متغ جینتا

درصررد از  54برره  کیررکرره نزد دهرردینشرران مرر یاجتمرراع
 از اسرتفاده»کره  هیرگو نیرکنندگان مرورد مطالعره برا اشرکت

به اطالعات به روز، مرسروم  یجهت دسترس یاجتماع هایرسانه
کنندگان تصد از شرکدر 4/43 نیموافق بودند. همچن «باشدیم

به روز و مرسوم در رابطه  زیهر د» هیگو نیاظهار داشتند که با ا

 «اسرت یدسترسرقابل یاجتمراع هرایکرونا در رسانه یماریبا ب
 هیرکننردگان برا گودرصد از شررکت 43از  شیموافق هستند. ب

 هرایدر رسرانه یمراریشرناخت ب زیرو ن یمراحل درمان نیآخر»
 40از  شینمودنرد. برر فقرتموا «اسرت یدسترسرقابل یاجتمراع

شهرت، »که  هیگو نیکننده در پژوهش با ادرصد از افراد شرکت

باعث استفاده مکرر من  یاجتماع هایبه رسانه نانیاعتبار و اطم

 موافق بودند. «شودیرسانه م نیاز ا
 54از  شینشران داد کره بر یفیتوصر جیپژوهش حاضرر نترا در

 انیبودن اعتمراد مشرتر نییپا» هیبا گو کنندگانشرکتدرصد از 

در  ژهیرآن بره و یو مدل طراحر تیسا تیفیک ،یمجاز دیبه خر
نحوه ارائه محصول و اطالعات مربوط به کاال در مواقع بحرران 

 نردهیآ در هرامجردد آن دیرخر یبررا انیمشرتر یرغبتیبباعث 

 80از  شینشان داد که بر جینتا نیموافق بودند. همچن «شودیم
 ییجوصررفه ،یراحتر»که  هیگو نیکنندگان با اتدرصد از شرک

و عدم حضرور در اجتماعرات در  یاجتماع یگذارفاصلهدر زمان، 

را  ریثأت نیشتریباشد که ب یلیاز جمله دال تواندیم یمواقع بحران

موافرق بودنرد. در رابطره « در زمان حاضر دارد ینترنتیا دیبر خر
از  یره و عردم آگراهعدم وجود ارتباطات دهره به دهر» هیبا گو

 یبررا ینترنتیا دیر موقع خرد یمحصوالت، اعتماد کمتر تیفیک

را تجربره  سرکیاز ر ییو من سرطح براال آوردیمن به وجود م

کننردگان برا آن موافقرت نمودنرد. درصد از شرکت 85 «کنمیم
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 یدسترسر ریربه دست آمده در رابطره متغ جینتا یبررس نینهمچ

 هیرکننردگان برا گورصد از شرکتد 54به  کینشان داد که نزد

خرود را از  ازیرمورد ن یو درمان یاطالعات بهداشت توانمیمن م»

موافق بودنرد. درصرد  «دست آورمه ب یاجتماع هایرسانه قیطر

سرالم  هیتغذ اطالعات توانمیمن م» هیافراد موافق با گو یفراوان

 «دسرت آورمه ب یاجتماع یهاکرونا را از رسانه یماریدر مورد ب

 هیرگو نیرکنندگان با ادرصد از شرکت 50از  شینشان داد که ب

 کنندگانشررکتدرصد از کل  ،5از  شیب نیموافق بودند. همچن

 یمراریاز ب یریشگیاطالعات مربوط به پ توانمیمن م» هیبا گو

موافرق  «دسرت آورمه بر یاجتمراع هایرسانه قیکرونا را از طر
 بودند.

 

 ورد پژوهش در عوامل مؤثر بر سواد سالمت الکترونيک شهروندانهاي مبررسی گویه :2جدول 

 كامالً

 مخالفم

 نه موافقم مخالفم

 نه مخالفم

 كامالً موافقم

 موافقم

 بعد گویه

(8/41 )،،  (1/33)145  (3/15)53  (8/5)18  (1)4 های اجتماعی جهت دسترسی به اطالعات به روز، مرسوم استفاده از رسانه 
 باشد.می

 به روز بودن
 هایرسانه

،5(3/05) اجتماعی  (0/4،)100  (1/05)58  (3/8)04  (،/1)4 های اجتماعی هر دیز به روز و مرسوم در رابطه با بیماری کرونا در رسانه 
 قابل دسترسی است.

(3/03)54  (5/35)130  (3/05)5،  (5/4)11  (1)4 ارزش درک شده کاربرد محصوالت و خدمات، کیفیت، در دسترس بودن  
کننده در مواقع بحرانی از جمله بحران کرونا تشدید د در مصرفتوانمی

 شود.
ارزش درک 

 شده
(8/04)53  (،/48)101  (1/05)58  (4/14)40  (،/1)4 های اجتماعی باعث استفاده مکرر من از شهرت، اعتبار و اطمینان به رسانه 

 شود.این رسانه می

(0/00)4،  (1/30)141  (5/44)،5  (0/3)14  (1)4 ، لذت بردن، وفاداری شناسیزیباییتوان به رک شده تجربی را میارزش د 
 مشتریان و خدمات برتر تقسیم کرد.

(5/45)111  (،/34)134  (،/10)34  (0/4)14  (4/1)3 اجتماعی و عدم حضور در  گذاریفاصلهدر زمان،  جوییصرفهراحتی،  
شترین تواند از جمله دالیلی باشد که بیاجتماعات در مواقع بحرانی می

 را بر خرید اینترنتی در زمان حاضر دارد. تأثیر
اعتماد به 

های رسانه
 اجتماعی

(0/01)44  (34)134  (0/04)50  (3/5)04  (4/0)5 عدم وجود ارتباطات دهره به دهره و عدم آگاهی از کیفیت محصوالت،  
آورد و من اعتماد کمتری در موقع خرید اینترنتی برای من به وجود می

 کنم.از ریسک را تجربه می سطح باالیی

(0/04)50  (5/50)143  (15)54  (1/5)14  (،/1)4 توانم اطالعات بهداشتی و درمانی مورد نیاز خود را از طریق من می 
 دست آورم.ه های اجتماعی برسانه

(3/03)54  (،/35)13،  (4/18)55  (5/5)15  (،/4)10 های ونا را از رسانهتوانم اطالعات تغذیه سالم در مورد بیماری کرمن می 
 آورم. دست بهاجتماعی 

 
 

 دسترسی

(3/05)5،   (53)148  (8/15)3،  (،/4)10  (1)4 توانم اطالعات مربوط به پیشگیری از بیماری کرونا را از طریق من می 
 آورم. دست بههای اجتماعی رسانه

(1/05)58  (3/51)144  (4/18)55  (5/4)11  (4/1)5 در خصوص برخی مشکالت بیماری کرونا  یازموردنتوانم اطالعات من می 
 دست بههای اجتماعی از جمله تنگی نفس، تب و ... را از طریق رسانه

 آورم.

(1/05)58  (3/51)144  (4/18)55  (5/4)11  (4/1)5 های اجتماعی از جمله دسترسی آسان محبوبیت زیاد و مزایای بالقوه رسانه 
در ارتباطات، من را ترغیب  و گستردگی اطالعات و همچنین کارایی باال

 محبوبیت در مواقع بحرانی مخصوصاًکند به شرکت در دنین فضایی می
 هایرسانه

 اجتماعی
(4/05)85  (3/33)1488  (8/00)51  (،/0)،  (4/0)8 شود مردم در موقع های اجتماعی باعث میمحبوبیت و اعتماد به رسانه 

 ین انجام دهند.بحران کرونا خرید خود را با خیال آسوده و آنال

(5/00)54  (8/44)145  (5/44)،5  (،/14)43  (4/0)5 های اجتماعی محبوبیت و محتوای یکی از علل تعامل مردم در رسانه 
 های اجتماعی است.رسانه
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داری نتایج مربوط به آنالیز همبسرتگی و سرطح معنری 4جدول 

کره ارتبراط برین  دادنشران  نترایجدهرد. متغیرها را نشران مری
(. بره >45/4Pباشرد )دار میتغیرهای پژوهش با یکدیگر معنیم

بودن، ارزش درک شده، اعتمراد بره  روز نحوی که متغیرهای به
 برا دارمعنری ارتبراط های اجتماعی، دسترسی و محبوبیرترسانه

دهد کره داشتند. همچنین نتایج به دست آمده نشان می یکدیگر

حبوبیرت برا میرزان باالترین همبستگی بین متغیر دسترسی و م
مشاهده شد. این امر به این معنی اسرت کره  4/،44همبستگی 

هرای اجتمراعی منجرر بره افرزایش افزایش دسترسی به رسرانه

 شود. ها میمحبوبیت این رسانه

 

 داري متغيرهاي پژوهشنتایج آناليز همبستگی و سطح معنی :3جدول 
 محبوبيت دسترسی اجتماعیهاي اعتماد به رسانه ارزش درک شده به روز بودن 

     1 به روز بودن
    1 345/4 ارزش درک شده

   1 454/4 4/،08 اجتماعی هایرسانهاعتماد به 
  1 450/4 483/4 314/4 دسترسی
 1 4/،44 453/4 334/4 353/4 محبوبیت

 
زوجی بین نتایج آزمون تی 3اطالعات مندرج در جدول 

جتماعی )ارزش درک شده، های اهای مؤثر بر رسانهمؤلفه
های اجتماعی، محبوبیت و دسترسی( و اعتماد به رسانه

دهد. با ( را نشان میجنسیت و سن)متغیرهای دموگرافیک 

های مؤثر بر مؤلفهتوجه به اطالعات به دست آمده بین 
های های اجتماعی )ارزش درک شده، اعتماد به رسانهرسانه

غیرهای دموگرافیک اجتماعی، محبوبیت و دسترسی( و مت

با این (. >45/4P)داری وجود دارد ( ارتباط معنیجنسیت و سن)

های وجود همبستگی بین دسترسی و سن و نیز اعتماد به رسانه
باشد. به این معنی که با اجتماعی و جنسیت به صورت منفی می

های اجتماعی کاهش افزایش سن سطح استفاده از رسانه
های جنس مرد استفاده از رسانه یابد. همچنین در بینمی

 (. >45/4P)باشد اجتماعی نسبت به جنسیت زن کمتر می

 

، محبوبيت و دسترسی( هاي اجتماعیاعتماد به رسانههاي اجتماعی )ارزش درک شده، هاي مؤثر بر رسانهزوجی بين مؤلفهنتایج آزمون تی 0جدول 

 (جنسيت و سن)و متغيرهاي دموگرافيک 

 

 

 گيريو نتيجه بحث
 از استفاده ثر درؤعوامل م تأثیر بررسیپژوهش حاضر با هدف 

 الکترونیک سالمت سواد ارتقای سطح بر اجتماعی هایرسانه
. به سبب ها مورد مطالعه قرار گرفتبحران در شهروندان

در  (COVID-19ه ویروس کرونا )سابقگیر شدن بیهمه

جهان و عدم دانش کافی در رابطه با دگونگی رفتار در اجتماع 

های جهانی متنوعی )با مبتالیان و جهت پیشگیری( برنامه
های پیشگیری و اشاعه آن مورد جهت معرفی ویروس و راه

های ها به ویژه رسانهتوجه قرار گرفتند. از این میان نقش رسانه

رسانی و افزایش سواد سالمت بسیار حائز هت اطالعاجتماعی ج

 هاي اجتماعیمؤثر بر رسانه يهامؤلفه متغيرهاي دموگرافيک انحراف معيار همبستگی ريداسطح معنی

 یاجتماع هایاعتماد به رسانه جنس 04/0 448/4 441/4

  سن 15/0 -444/4 444/4

 ارزش درک شده جنس 44/1 445/4 441/4
  سن 50/1 4/،14 441/4

 محبوبیت جنس 04/0 444/4 440/4
  سن 44/0 454/4 440/4

 دسترسی جنس 45/0 -414/4 440/4

  سن 10/0 4،5/4 444/4
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رسانی درباره بیماری کرونا و اطالع [.4-5]اهمیت بوده است 

و انتشار شایعات در رابطه با آن  ،1-نحوه اشاعه ویروس کووید
از این رو  [.5] تواند تأثیر زیادی بر ذهنیت مخاطبان بگذاردمی

ها وط به این رسانهها و صفحات مربدر ایران برخی از کانال

گیر شدن برای افزایش آگاهی مخاطبان جهت جلوگیری از همه
بیماری و نحوه مقابله با بیماری روزانه اطالعات خود در این 

نمودند. همچنین با توجه به سرانه مصرف باره را به روز می

گیر اینترنت در کشور در دو ماه ابتدایی شناخت بیماری و همه
دهد که مصرف اینترنت به شدت ان مینشنتایج شدن آن 

با این وجود پژوهش حاضر نشان داد  [.4] افزایش یافته است

به روز های اجتماعی )در استفاده از رسانههای مؤثر که مؤلفه
های اجتماعی، بودن، ارزش درک شده، اعتماد به رسانه

سواد  سطح داری بر ارتقایمعنی( تأثیر محبوبیت و دسترسی

های . دسترسی و اعتماد به رسانهداشتیک الکترون سالمت
های اجتماعی به عنوان مباحث اصلی در استفاده از رسانه

های پژوهش حاضر، باشند. همسو با یافتهاجتماعی مطرح می

های کاربران شبکهکه  دادندنشان  های مختلفیپژوهش
و اعتماد  آسان ، دسترسیهاکاهش پیچیدگی اجتماعی، بیشتر بر

به این معنی  [.04-05] دنباشمی متمرکز های اجتماعیه رسانهب

ها، که ترجیح کاربران به استفاده از یک رسانه کاهش پیچیدگی
در  های اجتماعی است.دسترسی آسان و اعتماد به آن رسانه

پژوهش حاضر نتایج نشان داد که متغیرهای دسترسی و اعتماد 

ی بر ارتقای سواد سالمت دارهای اجتماعی تأثیر معنیبه رسانه
و  van den Boschکنندگان دارند. در پژوهش شرکت

کنندگان نسبت د که نگرش شرکتنتایج نشان دا [05]همکاران 

داری بر ارتقای سواد سالمت ثیر معنیأهای اجتماعی تبه رسانه
ها با نتایج به دست آمده در کنندگان داشت. این یافتهشرکت

 اشد.بپژوهش حاضر همسو می

های اجتماعی باید برای جمعیت خاص مورد محتوا در رسانه
تواند نظر اتخاذ شوند، به عنوان مثال در نظر گرفتن فرهنگ می

به عنوان یک عامل اصلی برای استفاده از رسانه اجتماعی 

های دیجیتال برای حل رسانهبنابراین راه ؛[04] مطرح شود
ر گرفتن اعتماد به تواند با در نظارتقای سطح سالمتی می

های اجتماعی و قابل درک شدن اطالعات پزشکی و رسانه

بهداشتی برای بخش وسیعی از جمعیت به عنوان مثال در 
گیری بیماری و در نهایت منجر به ایجاد اثرات دوران همه

های به دست این اظهارات با یافته [.04]شود مثبت بر سالمتی 

 ارد.آمده از پژوهش حاضر همخوانی د
های اجتماعی برای کاربران به از آنجایی که سادگی رسانه

باشد نیاز است که پیچیدگی عنوان یک موضوع مهم مطرح می

بنابراین بیان شده است که نمره  ؛ها کاهش پیدا کنداین رسانه
، [05] سواد سالمت الکترونیک به دفعات استفاده از اینترنت

پژوهش بستگی دارد.  در جمعیت مورد [،0]و جنس  [08] سن

همچنین نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان داد که با 
های اجتماعی کاهش افزایش سن، میزان استفاده از رسانه

باشد. همسو می Gross [44]نتایج مطالعه که با  یابدمی

جنست، سن و عوامل  همچنین طبق نتایج به دست آمده
های ثیر رسانهفرهنگی بر ارتقای سواد سالمت تحت تأ

دهد که ها نشان میاین یافته .[41] باشداجتماعی مؤثر می

های اجتماعی قرار سواد سالمت الکترونیک تحت تأثیر رسانه
های اجتماعی و دسترسی به گیرد و هرده اعتماد به رسانهمی

یابد و ها باالتر باشد استفاده از فناوری نیز افزایش میاین رسانه

به ارتقای سطح سواد سالمت الکترونیک در نهایت منجر 
 [.40،44] شودمی

گونه که نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان همان

های اجتماعی بر ارتقای رسانهثر در استفاده از ؤدهد عوامل ممی
باشد. به همان سطح سواد سالمت الکترونیک تأثیرگذار می

رود، یتال میهای دیجترتیب جامعه به سمت استفاده از رسانه

ای مناسب تواند به عنوان ابزار رسانههای کارا میارائه رسانه
های بهداشتی و پیمایش خدمات بهداشتی تلقی برای ارائه پیام

اطالعات به دست آمده در این پژوهش نیاز  . با توجه بهشود

ای، سواد سالمت است تا ارتباط بین سواد سالمت رسانه
و جامعه مشخص شود و درک الکترونیک و فرهنگ محیط 

شفاف و صریح این امر به دگونگی سواد سالمت الکترونیک و 

های اجتماعی نیاز دارد. از طرفی افزایش دسترسی به رسانه
تلفن همراه و خدمات اینترنتی منجر به توسعه دیجیتالی 

های اجتماعی از این امر شگرفی در جوامع شده است و رسانه

 برند.ه خدمات خود بهره میبرای بهره جستن و ارائ
 

 تعارض منافع
که هیچ تضاد منافعی در رابطه با  دارندمینویسندگان اعالم 

 نویسندگی و با انتشار این مقاله ندارند.
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Introduction: Due to the prevalence of coronavirus, the role of media, especially social media, to 
inform about and increase health literacy is very important. The objective of this study was to 
investigate the influence of factors effective in the use of social media on the level of e-health 
literacy of citizens in crisis. 
Method: In this descriptive-analytical study, 384 patients in Kermanshah province were selected 
using Morgan table. For this purpose, a two-part researcher-made questionnaire was used which 

included a demographic section and a specific section (using 5 variables) with 40 questions. The 
items in this questionnaire were scored using a 5-point Likert scale ranging from 1 (strongly 
disagree) to 5 (strongly agree). 
Results: The findings revealed that 43.1% of the participants believed Corona had a great impact on 
their job and more than 40% of the participants also stated they obtained health information through 
the Internet. The results also showed that the relationship between the variables was significant (P 
<0.05). 

Conclusion: The highest correlation was observed between accessibility and popularity variables. 
This suggests that increasing access to social media will enhance the popularity of these media. The 
information obtained in this study demonstrated that up-to-dateness of media, accessibility, trust in 
social media, perceived value, and popularity are among the factors effective in the impact of social 
media on e-health literacy. 
 
Keywords: Social Media, E-Health Literacy, Corona Crisis, Kermanshah 
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