
19-رتباط بین اعتماد به منابع اطالعاتی و رفتارهای خودمراقبتی پیشگیری از ابتال به بیماری کوویدا
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( 19-کوریا )2019، بیماری کرونااوررو  2019از اواخر دسامبر سال 
را رک اورژانس به اشت 19-کوری  WHO(.1)چین گسترش رافتدر

اگرچه رسانه های اجتمااعی، و ساارت ها و ( 2)جهانی اعالم کرده است
ه موتورهای جستجوگر ارنترنات باه عنوام مناابط ااالعااش ی شا ی کا
اوی به راحتی در دستر  هستن  تلقی می شون ، اما ارن منابط هناوز حا

مراقبت از خود باه اقا اماش و نشرش هااری اشااره (. 3. )ابهاماتی هستن 
یشارفت دارد که به حفظ به رستی و سالمتی شخصی کمک می کن  و ی

ی با توجه به اهمیت اعتماد به منابط ااالعات( 4.)انسام را ارتقا می بخش 
و مراقبت از خود، ارن مطالعه باها   بررسای نقاع اعتمااد باه مناابط

19  ااالعاتی و رفتارهای خود مراقبتی در ییششیری از ورارو  کوورا
 ی در اعضای هیئت علمی، کارکنام و دانشاجورام دانشاشاه علاوم ی شا

.انجام ش ه است19-گناباد در ای ایی می کوری 

ام ازآنجاری که مطابق با رافته های ارن یژوهع ارتباا  معنااداری میا
ه ورارو  وضعیت نمره رفتارهای خود مراقبتی در ییششیری از ابتال ب

وجود ن اشت احتماالً عوامل درشری بر رعارات رفتارهاای 19کوور  
تاثییر دارد، لا ا توهایه 19-خود مراقبتی ییششیری از ابتال به کوری 

.می شود مطالعاش وسیط تری در ارن زمینه انجام شود

59تا18دامنهبا18/24±97/7شرکت کنن ه192سنیرانشینم

تش یلدره 59.9باآقارامراشرکت کنن گامبیشتررن.بودسال

.بودن دانشجورامدره 82.3یژوهعنمونه هایاکثررتومی دادن 

بهمربو ،19-کوور مورددرااالعاتیمنابطبهاعتمادبیشتررن

بهاعتمادکمتررنو.(6/65و2/80ترتیببه)بودن اساتی ومقاله

وماهواره ایرسانه هایبهمربو ،19-کوری مورددرااالعاتیمنابط

یژوهعارننتارج(45.9و58.3ترتیببه)بودن خارجیرسانه های

عیتوضبامعنی داریارتبا ااالعاتیمنابطبهاعتمادکهدادنشام

سنجعدرهمچنین.ن ارد19-کوری ازییششیریدرمراقبتیخود

درخودازمراقبتسطحوشناختیجمعیتورژگی هایبینارتبا 

درخودازمراقبتسطحوجنسیتبین19_کور ازییششیری

می امهاخانمدروداشتوجودارتبا 19_کور ازییششیری
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