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 یافته های پژوهش

تغیر مستقل م( و میزان پایبندی به باورهای مذهبی، شغل و...آیا متغیرهای جمعیت شناختی )سن، جنسیت، وضعیت سکونت،  :1فرضیه 

 دار دارد؟سواد سالمت و ابعاد آن بر اضطراب بیماری کرونا در بزرگساالن ساکن جامعه ایران تأثیر معنی

 دهد.را نشان می بزرگساالن ساکن جامعه ایراندر ضریب همبستگی بین سواد سالمت و اضطراب بیماری کرونا و ابعاد آن  1جدول 

 بزرگساالن ساکن جامعه ایراندر ضریب همبستگی بین سواد سالمت و اضطراب بیماری کرونا و ابعاد آن  :1جدول

 1 2 3 4 5 6 7 

       1 .اضطراب بیماری کرونا1

      1 -652/0** .سواد سالمت2

     1 942/0** -598/0** .دسترسی3

    1 870/0** 942/0** -720/0** .مهارت خواندن4

   1 873/0** 888/0** 957/0** -455/0** .فهم و درک5

  1 869/0** 851/0** 843/0** 936/0** -403/0** .ارزیابی6

 1 820/0** 835/0** 801/0** 800/0** 903/0** -398/0** .تصمیم گیری و رفتار7

**P< 01/0  

 ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. با توجه به نرمال بودن بودن متغیرهای پژوهش، جهت بررسی ارتباط بین آن

بزرگساالن ساکن جامعه نشان داد، بین سواد سالمت و ابعاد آن با اضطراب بیماری کرونا در  1نتایج ماتریس همبستگی پیرسون جدول 

بدین معنی که با افزایش سواد سالمت احتمال کاهش اضطراب بیماری کرونا بیشتر  (.>001/0Pایران رابطه منفی معنادار وجود دارد )

 است.

ضطراب = ا65متغیرهای جمعیت شناختی و متغیر مستقل سواد سالمت و ابعاد آن بر اضطراب بیماری کرونا )کمتر از ثیر تأبرای بررسی 

= اضطراب دارد( در بزرگساالن ساکن جامعه ایران از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. جهت ورود متغیرها به 65ندارد، بیشتر از 

 استفاده گردیده است. 1مدل از روش پیشرو نسبت درستنمایی

 نشان داده شده است. 2رگرسیون لجستیک در جدول برازش مدل نتایج حاصل از 

( صحت برازش مدل را نشان داد. با برازش مدل رگرسیون لجستیک، متغیرهای پیشگو طی پنج مرحله =012/0P) 2لمشو-آزمون هاسمر 

 نشان داده شده است.  2صورت بلوکی وارد مدل شدند و مدل برازش داده شد. نتایج مرحله پنجم مدل در جدول به

 

                                                           
1. Forward: LR 

2 . Hosmer and lemeshow test 
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 ستیکنتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون لج: 2جدول 

 OR (95%CI) P خطای معیار برآورد ضریب متغیر

 012/0 476/0(206/0-752/0) 038/0 -124/0 سواد سالمت

 037/0 881/1(298/1-763/2) 011/0 119/0 سن

 024/0 720/0(520/0-842/0) 202/0 -172/0 (زن =0مرد، =1)جنسیت

 002/0 371/1(031/1-738/1) 326/0 990/0 ( خیر =0بله، =1سابقه ابتال به بیماری کرونا)

 006/0 267/0(073/0-771/0) 209/0 -569/0 (خیر =0بله، =1برخورداری از حمایت اجتماعی)

 000/0 729/3 762/0 316/1 ثابت

 

ر بدهد، متغیرهای سواد سالمت، سن، جنسیت، سابقه ابتال به بیماری کرونا و برخورداری از حمایت اجتماعی نشان می 2نتایج در جدول 

واد سالمت دهد، با توجه به نسبت شانس متغیر ساضطراب بیماری کرونا در بزرگساالن ساکن جامعه ایران تأثیرگذار است. نتایج نشان می

(476/0OR= به ازای یک واحد افزایش در سواد سالمت فرد، احتمال اضطراب بیماری کرونا در بزرگساالن ساکن جامعه ایران حدود ،)

( است بنابراین به ازای یک واحد افزایش در سن فرد، احتمال =881/1ORکند. نسبت شانس متغیر سن )پیدا میدرصد کاهش  3/53

کند. با تغییر وضعیت جنسیت افراد مورد درصد افزایش پیدا می 1/88اضطراب بیماری کرونا در بزرگساالن ساکن جامعه ایران حدود 

کند. درصد کاهش پیدا می 28اب به بیماری کرونا در بزرگساالن ساکن جامعه ایران (، احتمال اضطر=720/0ORپژوهش از زن به مرد )

درصد بیشتر است. احتمال  1/37احتمال اضطراب بیماری کرونا در افراد مبتال به بیماری کرونا نسبت به افراد عدم مبتال به بیماری کرونا 

 درصد کمتر است.3/73نسبت به افراد عدم برخوردار از حمایت اجتماعی اضطراب بیماری کرونا در افراد برخوردار از حمایت اجتماعی 

 


