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این مطالعه ارتباط آماری معناداری بین سواد سالمت و جنسیت ،سن و درآمد مشاهده نشد در صورتی که بین سواد سالمت و تحصیالت رابطه آماری
نتیجهگیری :به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد میزان سواد سالمت در افراد نامطلوب است .بنابراین الزم است برای بزرگساالنی که از سواد
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مقدمه

توانایی خواندن عمومی ندارد و در واقع سواد سالمت شامل

همه افراد جامعه نسبت به سالمت خویش حساس هستند و

مجموعهای از مهارتهای خواندن ،شنیدن ،تجزیه و تحلیل،

در جهت به دست آوردن اطالعات برای حفظ تندرستی و

تصمیم گیری و توانایی به کارگیری مهارتهای نام برده شده

سالمت خود از راههای مختلف میکوشند .این اطالعات عالوه بر

است (.)2

آنها کمک میکند و نیز باعث باال رفتن کیفیت سالمت زندگی

برابر سالمتی و خودمراقبتی از بیماریها رشد فراوان یافته است

میشود ( .)1سواد سالمت بهطور الزامی ربطی به تحصیل و

( .)3طبق تعریف انستیتوی پزشکی سواد سالمت میزان ظرفیت

نویسنده مسئول :نجمه اشکانی ،کارشناس ،فناوری اطالعات سالمت ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
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حفظ سالمت و تندرستی آنها در پیشگیری از بیماری ها نیز به

در کشورهای مدرن و توسعهیافته مسئولیتپذیری افراد در
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معناداری داشت.

نجمه اشکانی و همکاران

بررسی سواد سالمت بزرگساالن

افراد برای کسب ،تفسیر ،درک اطالعات اولیه و خدمات سالمتی

خدمات درمانی میتوان خدمات پیشگیری سطح اول و سطح

است که جهت تصمیمگیری مناسب ضروری است (.)2-5

دوم که درگروه سنی مرتبط مورد نیاز است را مشخص نمود،

سواد سالمت یک بحث جهانی است و سازمان جهانی

برای مثال در جمعیت سالمندان میزان مراجعه و تقاضا برای

بهداشت سواد سالمت را یکی از بزرگترین تعیینکنندههای امر

بیماریهای قلبی بیش از  3برابر جمعیت غیرسالمند است؛

سالمت میداند و ایجاد انجمنی جهت پایش و هماهنگی

بنابراین با انجام مطالعات کارشناسی در این زمینه میتوان با

فعالیتهای استراتژیک ،جهت ارتقای سطح سواد سالمت را به

تنظیم خدمات پیشگیری سطح اول و دوم در سنین غیرسالمندی،

کشورها توصیه میکند .چرا که بین ارتقای سالمت و کیفیت

نیاز به خدمات درمانی در دوره سالمندی را تا حدی کاهش داد

زندگی رابطهای وجود دارد (.)2

(.)1

براساس مطالعات مختلف پایین بودن سطح سواد سالمت

آموزشهایی که درسیستم بهداشتی به صورت نوشتاری

موجب عدم توانایی در مهارتهای خود مراقبی ،درک ناکافی

صورت میگیرد در سطحی باالتر از فهم افراد ارائه میگردد ،لذا

اطالعات بهداشتی ،کاهش اقدامات پیشگیرانه مثل آزمایش

یادگیری و درک اطالعات جدید بهداشتی نیاز به داشتن مهارت

غربالگری ،عدم تشخیص به موقع بیماری ،عدم توانایی در تبعیت

در خواندن ،محاسبات و نیز مهارت در تصمیم گیری میباشد؛

از رفتارهای سبک زندگی سالم ،ایجاد بیماریهای مزمن ،افزایش

در حالی که براساس مطالعات اغلب سالمندان مهارتهای

میزان ارجاعات پزشکی و بستری شدن در بیمارستان ،افزایش

فوقالذکر را ندارند و در این زمینه ضعیف عمل میکنند .همچنین

هزینههای پزشکی و نیز افزایش مرگ ومیر میشود و کمبود

مشکالت و تغییرات حسی و ادراکی که با سالمندی رخ میدهد

سواد سالمت تأثیرات اقتصادی فراوانی دارد (.)3

در توانایی آنان در خواندن و درک اطالعات بهداشتی مؤثر است،

اقتصاد سالمت ،عدالت در سالمت است که یک مشکل در عرصه

سالمندان محسوب شده و مستلزم توجه بیشتر به امر سواد

سالمت همگانی و نابرابری اجتماعی محسوب میشود.

سالمت در این گروه می باشد (.)5

برقراری عدالت در استفاده از خدمات سالمت از نظر اخالقی

یافتههای پژوهشی کریمی و همکاران در اصفهان ،سواد

اهمیت زیادی دارد و بنابر اساسنامههای سازمان جهانی

سالمت بزرگساالن را متوسط نشان داد و این موضوع لزوم

بهداشت ،دسترسی به باالترین سطح قابل دستیابی سالمت ،یکی

توجه بیشتر به امر سواد سالمت و آگاه سازی افراد جامعه از

از اساسیترین حقوق مردم است که براساس توافق اجتماعی

طریق برنامههای ارتقای سالمت و یا رسانه ها را نشان داد (.)3

هدف نظام سالمت است و گسترش پوشش خدمات به کل

رئیسی در مقاله خود با عنوان بررسی سواد سالمت بزرگساالن

جمعیت را میتوان از ویژگیهای آن دانست.

شهر اصفهان به این نتیجه رسید که طیف وسیعی از بزرگساالن

مصرف مراقبت سالمت جهت تعیین حجم خدمات درمانی

لزوم توجه بیشتر به امر سواد سالمت در برنامههای ارتقای

برحسب واحد زمان مورد استفاده قرار میگیرد؛ یعنی دو مؤلفه

سواد سالمت را میرساند ( .)1با این وجود در ایران اطالعات

عمده جمعیت بیماران برحسب جنس ،سن و نژاد و نوع خدمات

زیادی در مورد وضعیت سواد سالمت افراد به عنوان یک فاکتور

ارائه شده در تعیین حجم خدمات سالمت نقش مهمی دارند.

مهم و کلیدی در تصمیمگیری و عملکرد افراد ،درنظام سالمت در

همچنین با استفاده از میزان تقاضا و مراجعه جهت دریافت

دست نیست پژوهشهای اندکی در این زمینه صورت گرفته که
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میزان تقاضا و مراجعه جهت دریافت خدمات سالمت و

شهرستانها سواد سالمت ناکافی و مرزی داشتند که این خود
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یکی از مهمترین مبحثهای مرتبط با سیاستگذاری و

در نتیجه اینها از عوامل پایین بودن سطح سواد سالمت در

نجمه اشکانی و همکاران

بررسی سواد سالمت بزرگساالن

گاهی سواد سالمت را معادل دانش افراد از موضوعی خاص و

میدهند .در بخش دوم آزمون ،افراد متونی مرتبط با سالمتی را

یا سواد عمومی آنها در نظر گرفته است؛ لذا با توجه به این که

که لغاتی در جمالت این متون حذف گشته است را با کلمهای

تاکنون هیچ مطالعهای در شهرستان جهرم به بررسی سواد

صحیح تکمیل مینمایند .نمرات این افراد در پرسشنامه از صفر

سالمت در بزرگساالن نپرداخته است ،این پژوهش با هدف

تا  100محاسبه میگردد و نمرات کمتر از  53به عنوان سواد

تعیین رابطه بین سواد سالمت و جنسیت ،سن ،درآمد و میزان

سالمت ناکافی قلمداد میشود .کل امتیاز پرسشنامه 100

تحصیالت در این افراد در شهرستان جهرم در سال  1334انجام

میباشد 50 .نمره مربوط به  50سؤال بخش درک خواندن که به

شد.

هرپاسخ صحیح یک امتیاز تعلق می گیرد؛ و  50نمره مربوط به
بخش محاسباتی میباشد که  13سؤال دارد و به تعداد پاسخهای
صحیح وزن داده میشود .در نهایت نمره هر دو قسمت با هم

مواد و روشها
این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی در میان جمعیت

جمع میشود.

بزرگساالن (11سال به باال) شهرستان جهرم در سال 1334

در این مطالعه جهت سنجش روایی ابزار پژوهش از شیوه

انجام گرفت .ابزارجمعآوری دادهها پرسشنامه سواد سالمت

روایی محتوی استفاده شد .ابزار اندازهگیری به تایید ده نفر از

عملکرد در بزرگساالن (Test of Functional Health Literacy in

اساتید و خبرگان متخصص رسید و  CVRآن  0/12برآورد

) Adults: TOFHLAبود که بین  502نفر از افراد باالی 11سال

شد .به منظور سنجش پایایی ابزار پژوهش از روش آلفای

که تمایل به شرکت در مطالعه را داشتند پخش شد .این حجم

کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن  0/31که نتایج حاصله بیانگر

نمونه از بین  44000نفر از کل افراد باالی  11سال شهرستان

اعتبار ابزار پژوهش بود.

حجم نمونه جدول مورگان انتخاب شدند .با توجه به این که گروه

آمار توصیفی و استنباطی(آزمونهای تی دونمونه مستقل و

هدف مطالعه افراد بزرگسال بودند و دسترسی به آنها به

آنالیز واریانس یکطرفه) تجزیه و تحلیل شد.

سادگی امکان پذیر بوده است ،افراد به شیوه نمونهگیری آسان
وارد مطالعه شدند .طبق قوانین اخالق تمام اطالعات آنها
محفوظ ماند و فقط جهت امر پژوهش استفاده شد.

یافتهها

افرادی که مشکل حاد بینایی و شنوایی داشتند و یا دچار

در این پژوهش  502نفر از افراد  11سال و باالتر در

اختالالت روانی و ادراکی بودند قادر به تکمیل پرسشنامه نبوده و

شهرستان جهرم مورد بررسی قرار گرفتند .میانگین سنی

از مطالعه خارج شدند.

واحدهای مورد پژوهش  31سال با انحراف معیار  10/153و

یکی از مهمترین و معتبرترین پرسشنامهها در این خصوص در

 21/35درصد شرکتکنندگان دارای تحصیالت دانشگاهی بودند.

سطح جهان است و تاکنون ترجمه آن به چندین زبان دنیا

تحصیالت دبیرستان ،راهنمایی و ابتدایی به ترتیب در رتبههای

اعتبارسنجی شده است .این پرسشنامه شامل دو بخش درک

بعدی قرار داشتند 52/11 .درصد شرکتکنندگان پژوهش زن و

خواندن ( 50سؤال) و محاسباتی ( 13سؤال) میباشد .افراد پس

 43/11درصد مرد بودند .به طور کلی حدود  22/33درصد از

از مطالعه این اطالعات به سؤاالت مربوط به بخش اول پاسخ
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پرسشنامه سواد سالمت عمکرد در بزرگساالن TOFHLA

دامنه آن از  11تا  34سال متغیر بود .از نظر وضعیت تحصیلی،
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جهرم از طریق نمونهگیری تصادفی و با استفاده از فرمول تعیین

دادهها به کمک نرمافزار  SPSSنسخه  13و با استفاده از

نجمه اشکانی و همکاران

بررسی سواد سالمت بزرگساالن

آزمودنیها وضعیت اقتصادی خود را در حد متوسط23/12 ،
درصد در حد خوب و  13/13درصد در حد ضعیف میدانستند.

خوب

115

53/11±2/02

متوسط

301

54/34±2/05

ضعیف

33

53/11±5/32

0/31

0/01

با توجه به دامنه تغییرات نمره سواد سالمت ،افراد در سه
سطح کافی (نمره بیش از  ،)34مرزی (نمره بین  20تا  )34و
ناکافی (نمره کمتر از  )20دستهبندی شدند .میانگین نمره سواد
سالمت در افراد مورد مطالعه  12/023±3/253از  100بود.
سواد سالمت  12/22درصد افراد مورد مطالعه کافی13/33 ،
درصد مرزی بودند و شرکتکنندهای با سواد سالمت ناکافی

جدول  -5نتایج آزمون واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین نمرات
تحصیالت
فراوانی

میانگین و انحراف معیار

تحصیالت
ابتدایی

25

55/30±4/01

راهنمایی

43

53/33±5/14

دبیرستان

101

53/33±5/14

دانشگاهی

320

53/22±2/32

آماره F

سطح معناداری

1/04

0/33

وجود نداشت ( جدول . )1

بحث و نتیجهگیری

جدول  -1میانگین نمرات میزان سواد سالمت
انحراف معیار

سواد سالمت موضوعی جهانی است و براساس گزارش

3/253
12/023

میانگین نمره سواد سالمت
کافی
میزان سواد سالمت

سازمان بهداشت جهانی نقش حیاتی در تعیین نابرابریهای

% 12/22

مرزی

% 13/33

ناکافی

_

سالمت در کشورهای جهان دارد ( .)2با توجه به اهمیت روز

همان طور که نتایج جدول  3 ،2و  4نشان میدهد بین سطح
سواد سالمت و سن ،جنسیت و درآمد ارتباط معناداری مشاهده
نشد؛ در صورتی که نتایج جدول  5نشان میدهد بین سطح
سواد سالمت و تحصیالت رابطه آماری معناداری مشاهده شد؛

پایینتر و سطح سواد سالمت کافی در افراد با تحصیالت باالتر
شایع بود .
جدول  -2نتایج آنالیز واریانس یک طرفه ( )ANOVAبرای مقایسه گروه
سن

فراوانی

میانگین و انحراف معیار

<03
03-23

982
828

30/77±6/29
30/27±3/77

>23

63

32/02±2/66

3/93

سطح معناداری

3/77

جنسیت
مرد

253

جنسیت
زن

243

54/34±4/13

میانگین نمره سواد سالمت در افراد مورد مطالعه
 53/303±1/31از  100بود .سواد سالمت  12/22درصد افراد
مورد مطالعه کافی 13/33 ،درصد مرزی بودند و شرکتکنندهای
با سواد سالمت ناکافی نبود .با توجه به این که سواد سالمت

ضروری است و منجر به توانمند سازی افراد در به کار بستن
اطالعات و دستورات مربوط به سالمت می شود .نتایج گویای

آماره t
-1/51

سطح معناداری
0/11

یافتههای این مطالعه در رابطه با بررسی سواد سالمت
بزرگساالن نشان داد که بین میزان سواد سالمت با سطح
تحصیالت رابطه معنیداری وجود دارد ،بدین صورت که نمره
سواد سالمت در افراد با مدرک دانشگاهی بیشتر از نمره سواد

جدول  -4نتایج آزمون واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین نمرات درآمد

سالمت افراد دبیرستانی ،راهنمایی و ابتدایی بود .این یافته با

سطح معناداری

یافتههای تهرانیبنیهاشمی ،نکوییمقدم Lee ،و همکاران Fang ،و

درآمد

00

فراوانی

میانگین و انحراف معیار

آماره F
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فراوانی

53/43±2/31

مطالعه حاضرنشان داد که براساس پرسشنامه TOFHLA

آن است افراد تقریبا از سواد سالمت کافی برخوردارند.

جدول  -3نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل برای مقایسه میانگین نمرات
میانگین و انحراف معیار

بزرگساالن شهرستان جهرم پرداخته است.

کافی برای مشارکت فرد در سیستمهای مراقبت بهداشتی کامال

های مختلف سنی از لحاظ سواد سالمت
آمارهF

و ارتقا سالمت جامعه این مطالعه به بررسی سواد سالمت

] [ Downloaded from jpm.hums.ac.ir on 2021-12-08

به طوری که سطح سواد سالمت ناکافی در افراد با تحصیالت

افزون مقوله سواد سالمت و با توجه به نقش کلیدی آن در بهبود

نجمه اشکانی و همکاران

بررسی سواد سالمت بزرگساالن

همکاران Sun ،و همکاران ،احمدزاده و همکاران انجام داده است،

ساکنان روستا مربوط به پایین بودن سطح سواد سالمت آنها

همسو میباشد ( .)11-12شاید بتوان این گونه قضاوت کرد

بوده است (.)10،11،2،1

افرادی که مدرک تحصیلی باالتری دارند ،از سواد سالمت بهتری

عالوه براین ،یافتههای به دست آمده نشان داده است که

برخوردار بوده و اطالعات و دستورات بهداشتی را بهتر درک

میزان سواد سالمت با درآمد افراد مشارکتکننده رابطه ندارد.

میکنند و درست تر به کار میبرند ولی افرادی که سطح

این یافته با یافتههای نکوییمقدم همسو و با یافتههای  Leeو

تحصیالت پایینتری دارند ،از سطح سواد سالمت پایینتری هم

همکاران Sun ،و همکاران مغایر میباشد ( .)12،13،15این یافته

برخوردارند و در درک و به کار بستن اطالعات بهداشتی ،کاربرد

شاید به این علت باشد که در این مطالعه ،دانشجویان تحصیالت

و نحوه مصرف داروها و فهم دستورات پزشکی دچار مشکل

و سواد سالمت بیشتری دارند ولی در دسته با درآمد ضعیف

می گردند؛ بنابراین نیازمند آموزش و توجه ویژه میباشد.

قرار میگیرند.

نتایج نشان داد زنان از سطح سواد سالمت باالتری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اغلب شرکتکنندگان

برخوردار هستند .این امر میتواند ناشی از آن باشد که چون

دارای سواد سالمت کافی و مرزی بودهاند و از آن جایی که

زنان نسبت به مردان سطح تحصیالت باالتری داشتند ،بنابراین

سابقه تحصیلی افراد به طور مستقیم و معنادار با سواد سالمت

سطح سواد سالمت آنها نیز باالتر بوده است .این نتایج با

ایشان در ارتباط است ،ضروری است در امر آموزش و سواد

یافتههای پژوهش  Kleindlو  Lindstromکه نشان دادند زنان از

آموزی در جامعه ،علیالخصوص در زمینه اطالعات بهداشتی به

سطح سواد سالمت باالتری برخوردار بودند ،همراستا است

صورت ساده و قابل فهم گامی در جهت ارتقای سواد سالمت

( .)11،13اما نتایج با پژوهشهای رئیسی و  Choو همکاران که

افرادی که دارای سطح پایینتری از سواد سالمت هستند

عکس آن را نشان دادند مغایرت دارد (.)13،1

برداشت که جهت افزایش سطح سواد سالمت افراد ،ابتدا باید

رابطهدار بین سواد سالمت با سن میباشد .یافتههای پاپی و

نتایج حاصل از این مطالعه زمینهای برای مطالعههای آتی باشد و

و

در قرار دادن این مهم در برنامههای خرد و کالن در نظام

همکاران ،شریفیراد و همکاران ،احمدزاده و همکاران

 Artinianو همکاران نشاندهنده رابطه معکوس سواد سالمت

سالمت کشور مؤثر واقع گردد.

با سن میباشد به نحوی که افراد دارای سن کمتر ،دارای سطح

تشکر و قدردانی

سواد باالتری بودند در صورتی که این مورد با یافته پژوهش

این مطالعه طرح پایاننامه کارشناسی ارشد به شماره

فوق مغایر است (.)20،12،10،2
یافتههای پژوهش نشان داد که بین سواد سالمت و جنسیت
رابطه معناداری وجود ندارد .این مورد با یافتههای شریفیراد و
همکاران ،رئیسی و همکاران و پاپی و همکاران مغایر بوده است

 334254با عنوان بررسی سواد سالمت بزرگساالن شهرستان
جهرم در سال  1334میباشد که توسط دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان حمایت مالی شده است.
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عالوه براین ،یافتههای پژوهش حاضر حاکی از عدم وجود

آموزش کارکنان نظام سالمت مورد توجه باشد .امید است که

که تهرانیبنیهاشمی و همکاران در مطالعه خود به این نکته
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ABSTRACT
Introduction: Healthliteracyreferstoone’scapabilityofacquisition,interpretation, and comprehension of the primary health
care information that is essential for a proper decision-making. The present research aimed to evaluate the level of adults' health
literacy in Jahrom in 2015.
Methods: The present descriptive and cross-sectional study which was applied in type, conducted on 502 adults (above 18
years of age) who were selected through convenient sampling method in Jahrom. The data collection instrument was a
standardized performance health literacy in adults questionnaire. Data were analyzed by SPSS software using independent t-test
and one-way ANOVA.
Results: Based on the TOFHLA questionnaire, the health literacy of 82.62% of the adult subjects was adequate while that of
17.37% was close to the cut-off point. No statistically significant correlation was observed between health literacy and sex, age,
and income. However, health literacy showed to be significantly correlated with education.
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Conclusion: The present study showed an inadequate level of health literacy among the majority of subjects. Therefore,
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there is a need to assist those of low health literacy by developing comprehensive plans and easy and comprehensible
educational media and materials to improve their health literacy.
Key Words: Adults, Health Literacy, Jahrom.
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