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 معناداری داشت.
الزم است برای بزرگساالنی که از سواد  بنابراین .میزان سواد سالمت در افراد نامطلوب است به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد :گیری نتیجه

چه بیشتر سواد  ها و مواد آموزشی ساده و قابل فهم، گامی در جهت ارتقای هر جامع، ایجاد رسانههای  با تدوین برنامه ،سالمت نامطلوب برخوردارند

 سالمت آنان برداشت.

 .بزرگسال، سواد سالمت، جهرم: ها کلیدواژه
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 مقدمه

سالمت خویش حساس هستند و  ههمه افراد جامعه نسبت ب

 جهت به دست آوردن اطالعات برای حفظ تندرستی و در

 اطالعات عالوه بر این .کوشند های مختلف می از راه سالمت خود

پیشگیری از بیماری ها نیز به  ها در حفظ سالمت و تندرستی آن

  باعث باال رفتن کیفیت سالمت زندگی نیز و کند ها کمک می آن

   طور الزامی ربطی به تحصیل و سواد سالمت به (.1) شود می

واقع سواد سالمت شامل  در توانایی خواندن عمومی ندارد و

 تحلیل، تجزیه و شنیدن، های خواندن، رتای از مها مجموعه

های نام برده شده  توانایی به کارگیری مهارت تصمیم گیری و

  (.2) است

 پذیری افراد در یافته مسئولیت توسعه در کشورهای مدرن و

 ها رشد فراوان یافته است خودمراقبتی از بیماری سالمتی و برابر

میزان ظرفیت پزشکی سواد سالمت ی طبق تعریف انستیتو (.3)
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درک اطالعات اولیه و خدمات سالمتی  تفسیر، افراد برای کسب،

 (.2-5) تگیری مناسب ضروری اس است که جهت تصمیم

سازمان جهانی و سواد سالمت یک بحث جهانی است 

های امر  کننده سواد سالمت را یکی از بزرگترین تعیین بهداشت

هنگی هما و ایجاد انجمنی جهت پایش و داند سالمت می

به  جهت ارتقای سطح سواد سالمت را های استراتژیک، فعالیت

کیفیت  که بین ارتقای سالمت و چرا کند. ها توصیه می کشور

 (.2) دارد ودای وج زندگی رابطه

 سالمت سواد سطح بودن پایین مختلف مطالعات براساس

 ناکافی درک مراقبی، خود های مهارت در توانایی عدم موجب

 آزمایش مثل پیشگیرانه اقدامات کاهش، تیبهداش اطالعات

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

 افزایش مزمن، های ایجاد بیماری سالم، زندگی سبک رفتارهای از

 در بیمارستان، افزایش شدن و بستری پزشکی ارجاعات میزان

 ودو کمب شود می ومیر مرگ افزایش و نیز پزشکی های هزینه

 (.3) دارد فراوانی تأثیرات اقتصادی سالمت سواد

و  گذاری سیاست با مرتبط های مبحث ترین مهم از یکی

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

 .شود می محسوب اجتماعی و نابرابری همگانی سالمت

 اخالقی از نظر سالمت خدمات از استفاده در عدالت برقراری

 جهانی سازمان های نامه اساس و بنابر دارد ادیزی اهمیت

 سالمت، یکی دستیابی قابل سطح باالترین به بهداشت، دسترسی

اجتماعی  توافق براساس که است مردم حقوق ترین اساسی از

 کل به خدمات پوشش گسترشو  است سالمت نظام هدف

  .دانست آن های از ویژگی توان را می جمعیت

 جهت دریافت خدمات سالمت و مراجعه و میزان تقاضا

مصرف مراقبت سالمت جهت تعیین حجم خدمات درمانی 

مؤلفه  یعنی دو گیرد؛ برحسب واحد زمان مورد استفاده قرار می

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

 ارائه شده در تعیین حجم خدمات سالمت نقش مهمی دارند.

مراجعه جهت دریافت  و ن تقاضااستفاده از میزا همچنین با

سطح  توان خدمات پیشگیری سطح اول و خدمات درمانی می

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

تقاضا برای  جمعیت سالمندان میزان مراجعه و در برای مثال

 برابر جمعیت غیرسالمند است؛ 3 های قلبی بیش از بیماری

 توان با لعات کارشناسی در این زمینه میانجام مطا بنابراین با

 سالمندی، دوم در سنین غیر تنظیم خدمات پیشگیری سطح اول و

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

(1.) 

هایی که درسیستم بهداشتی به صورت نوشتاری  آموزش

لذا  گردد، گیرد در سطحی باالتر از فهم افراد ارائه می صورت می

درک اطالعات جدید بهداشتی نیاز به داشتن مهارت  یادگیری و

باشد؛  تصمیم گیری می مهارت در نیز محاسبات و در خواندن،

های  که براساس مطالعات اغلب سالمندان مهارت حالی در

همچنین  کنند. ن زمینه ضعیف عمل مییدر ا و ندارند الذکر را فوق

دهد  سالمندی رخ می باادراکی که  تغییرات حسی و مشکالت و

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

ها از عوامل پایین بودن سطح سواد سالمت در  در نتیجه این

به امر سواد  مستلزم توجه بیشتر سالمندان محسوب شده و

 (.5) سالمت در این گروه می باشد

ن، سواد در اصفها کریمی و همکارانهای پژوهشی  یافته

این موضوع لزوم  سالمت بزرگساالن را متوسط نشان داد و

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

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

سی سواد سالمت بزرگساالن ربا عنوان بر خود  مقاله دررئیسی 

سید که طیف وسیعی از بزرگساالن شهر اصفهان به این نتیجه ر

ها سواد سالمت ناکافی و مرزی داشتند که این خود  شهرستان

های ارتقای  لزوم توجه بیشتر به امر سواد سالمت در برنامه

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

زیادی در مورد وضعیت سواد سالمت افراد به عنوان یک فاکتور 

گیری و عملکرد افراد، درنظام سالمت در  و کلیدی در تصمیممهم 

های اندکی در این زمینه صورت گرفته که  دست نیست پژوهش
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گاهی سواد سالمت را معادل دانش افراد از موضوعی خاص و 

که  وجه به اینت نظر گرفته است؛ لذا با ها در یا سواد عمومی آن

ه بررسی سواد بشهرستان جهرم ای در  تاکنون هیچ مطالعه

هدف  وهش باژاین پ نپرداخته است، در بزرگساالنسالمت 

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

انجام  1334 سال درستان جهرم شهر در این افراد درتحصیالت 

 شد.

 

 ها مواد و روش

میان جمعیت  این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی در

 1334 سال ه باال( شهرستان جهرم درسال ب11بزرگساالن )

ها پرسشنامه سواد سالمت  آوری داده ابزارجمع انجام گرفت.

 Test of Functional Health Literacy in)عملکرد در بزرگساالن 

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

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

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

گیری تصادفی و با استفاده از فرمول تعیین  از طریق نمونهجهرم 

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

به  ها آندسترسی به  هدف مطالعه افراد بزرگسال بودند و

گیری آسان  د به شیوه نمونهافرا سادگی امکان پذیر بوده است،

ها  تمام اطالعات آن وارد مطالعه شدند. طبق قوانین اخالق

 پژوهش استفاده شد. فقط جهت امر محفوظ ماند و

یا دچار  شنوایی داشتند و افرادی که مشکل حاد بینایی و

ادراکی بودند قادر به تکمیل پرسشنامه نبوده و  اختالالت روانی و

 از مطالعه خارج شدند.

  TOFHLAپرسشنامه سواد سالمت عمکرد در بزرگساالن

ها در این خصوص در  معتبرترین پرسشنامه ترین و یکی از مهم

تاکنون ترجمه آن به چندین زبان دنیا  سطح جهان است و

بخش درک  این پرسشنامه شامل دو سنجی شده است. اعتبار

س افراد پ باشد. سؤال( می 13محاسباتی ) و سؤال( 50خواندن )

مطالعه این اطالعات به سؤاالت مربوط به بخش اول پاسخ  از

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

ای  که لغاتی در جمالت این متون حذف گشته است را با کلمه

 صفر پرسشنامه از نمرات این افراد در نمایند. صحیح تکمیل می

به عنوان سواد  53متر از گردد و نمرات ک محاسبه می 100تا 

 100کل امتیاز پرسشنامه  شود. سالمت ناکافی قلمداد می

سؤال بخش درک خواندن که به  50نمره مربوط به  50باشد.  می

نمره مربوط به  50هرپاسخ صحیح یک امتیاز تعلق می گیرد؛ و 

های  پاسخ به تعداد وسؤال دارد  13که  باشد بخش محاسباتی می

شود. در نهایت نمره هر دو قسمت با هم  میصحیح وزن داده 

 شود. جمع می

در این مطالعه جهت سنجش روایی ابزار پژوهش از شیوه 

نفر از  دهگیری به تایید  ابزار اندازهد. شروایی محتوی استفاده 

برآورد  12/0آن  CVRاساتید و خبرگان متخصص رسید و 

ای آلف. به منظور سنجش پایایی ابزار پژوهش از روش شد

نتایج حاصله بیانگر که  31/0مقدار آن که  گردیداستفاده  کرونباخ

 اعتبار ابزار پژوهش بود.

 با استفاده از و 13نسخه  SPSSافزار  نرم ها به کمک داده

مستقل و  دونمونه   های تی آزمون)و استنباطی آمار توصیفی

  تجزیه و تحلیل شد.طرفه(   آنالیز واریانس یک

 
 ها یافته

و باالتر در  سال 11نفر از افراد  502ن پژوهش در ای

مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی شهرستان جهرم 

و  153/10سال با انحراف معیار  31های مورد پژوهش  واحد

سال متغیر بود. از نظر وضعیت تحصیلی،  34تا  11دامنه آن از 

کنندگان دارای تحصیالت دانشگاهی بودند.  درصد شرکت 35/21

های  تحصیالت دبیرستان، راهنمایی و ابتدایی به ترتیب در رتبه

کنندگان پژوهش زن و  درصد شرکت 11/52بعدی قرار داشتند. 

درصد از  33/22درصد مرد بودند. به طور کلی حدود  11/43
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 12/23ها وضعیت اقتصادی خود را در حد متوسط،  آزمودنی

 دانستند. درصد در حد ضعیف می 13/13درصد در حد خوب و 

با توجه به دامنه تغییرات نمره سواد سالمت، افراد در سه 

( و 34 تا 20(، مرزی )نمره بین 34سطح کافی )نمره بیش از 

بندی شدند. میانگین نمره سواد  ( دسته20ناکافی )نمره کمتر از 

بود.  100از  023/12±253/3سالمت در افراد مورد مطالعه 

 33/13مورد مطالعه کافی، درصد افراد  22/12سواد سالمت 

ای با سواد سالمت ناکافی  کننده درصد مرزی بودند و شرکت

 ( .1) جدول  وجود نداشت

 سواد سالمت میانگین نمرات میزان -1جدول 

 انحراف معیار 253/3

 میانگین نمره سواد سالمت 023/12

22/12 % 

33/13 % 
_ 

 کافی

 مرزی

 ناکافی

 میزان سواد سالمت

بین سطح  دهد نشان می 4و  3، 2 نتایج جدولهمان طور که 

و درآمد ارتباط معناداری مشاهده  یتسواد سالمت و سن، جنس

بین سطح  دهد نشان می 5نتایج جدول  نشد؛ در صورتی که

سواد سالمت و تحصیالت رابطه آماری معناداری مشاهده شد؛ 

به طوری که سطح سواد سالمت ناکافی در افراد با تحصیالت 

و سطح سواد سالمت کافی در افراد با تحصیالت باالتر  تر پایین

 شایع بود .

( برای مقایسه گروه ANOVAنتایج آنالیز واریانس یک طرفه )  -2جدول 

 های مختلف سنی از لحاظ سواد سالمت

 سطح معناداری Fآماره میانگین و انحراف معیار فراوانی سن

<03 982 29/6±77/30   

23-03 828 77/3±27/30 93/3 
 

77/3 
 

>23 63 66/2±02/32   

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

 جنسیت

 سطح معناداری tآماره  میانگین و انحراف معیار فراوانی جنسیت

 مرد

 زن

253 

243 

31/2±43/53 

13/4±34/54 
51/1- 11/0 

 درآمد مقایسه میانگین نمراتبرای  طرفه واریانس یکنتایج آزمون   -4جدول 

 سطح معناداری Fآماره  میانگین و انحراف معیار فراوانی درآمد

 خوب

 متوسط

 ضعیف

115 

301 

33 

02/2±11/53 

05/2±34/54 

32/5±11/53 

01/0 31/0 

 
 برای مقایسه میانگین نمرات طرفه واریانس یکنتایج آزمون   -5 جدول

 تحصیالت

 سطح معناداری Fآماره  حراف معیارمیانگین و ان فراوانی تحصیالت

 ابتدایی

 راهنمایی

 دبیرستان

 دانشگاهی

25 

43 

101 

320 

01/4±30/55 

14/5±33/53 

14/5±33/53 

32/2±22/53 

04/1 33/0 

 

 گیری بحث و نتیجه

سواد سالمت موضوعی جهانی است و براساس گزارش 

های  سازمان بهداشت جهانی نقش حیاتی در تعیین نابرابری

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

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

و ارتقا سالمت جامعه این مطالعه به بررسی سواد سالمت 

 بزرگساالن شهرستان جهرم پرداخته است.

 TOFHLAمطالعه حاضرنشان داد که براساس پرسشنامه 

د سالمت در افراد مورد مطالعه  سوامیانگین نمره 

درصد افراد  22/12بود. سواد سالمت  100از  31/1±303/53

ای  کننده مرزی بودند و شرکت درصد 33/13 مورد مطالعه کافی،

سواد سالمت  با توجه به این کهبا سواد سالمت ناکافی نبود. 

های مراقبت بهداشتی کامال  کافی برای مشارکت فرد در سیستم

بستن  در به کار افرادست و منجر به توانمند سازی ضروری ا

نتایج گویای  اطالعات و دستورات مربوط به سالمت می شود.

 برخوردارند.آن است افراد تقریبا از سواد سالمت کافی 

های این مطالعه در رابطه با بررسی سواد سالمت  یافته

بزرگساالن نشان داد که بین میزان سواد سالمت با سطح 

بدین صورت که نمره  ،داری وجود دارد تحصیالت رابطه معنی

سواد سالمت در افراد با مدرک دانشگاهی بیشتر از نمره سواد 

فته با سالمت افراد دبیرستانی، راهنمایی و ابتدایی بود. این یا

و  Fangهمکاران،  و Lee ،مقدم نکویی ،هاشمی بنی هرانیتهای  یافته
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و همکاران، احمدزاده و همکاران انجام داده است،  Sun، همکاران

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

دارند، از سواد سالمت بهتری ی که مدرک تحصیلی باالتر افرادی

درک دستورات بهداشتی را بهتر  عات واطال بوده و برخوردار

افرادی که سطح  ولیبرند  درست تر به کار می و کنند می

ی هم تر پایینسطح سواد سالمت  از ی دارند،تر پایینتحصیالت 

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

فهم دستورات پزشکی دچار مشکل  نحوه مصرف داروها و و

 باشد. توجه ویژه می نیازمند آموزش و بنابرایند؛ می گردن

نتایج نشان داد زنان از سطح سواد سالمت باالتری 

تواند ناشی از آن باشد که چون  این امر می برخوردار هستند.

 بنابراین ،زنان نسبت به مردان سطح تحصیالت باالتری داشتند

با  نتایج ایننیز باالتر بوده است.  ها آنسطح سواد سالمت 

از زنان  ندنشان داد که Lindstromو  Kleindlپژوهش  های یافته

راستا است  برخوردار بودند، همسطح سواد سالمت باالتری 

که و همکاران  Choو  های رئیسی پژوهشنتایج با . اما (13،11)

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

م وجود حاکی از عد های پژوهش حاضر عالوه براین، یافته

 های پاپی و باشد. یافته بین سواد سالمت با سن می ارد  رابطه

و   همکاران، احمدزاده و همکاران راد و همکاران، شریفی

Artinian  دهنده رابطه معکوس سواد سالمت  و همکاران نشان

باشد به نحوی که افراد دارای سن کمتر، دارای سطح  با سن می

ه این مورد با یافته پژوهش ک سواد باالتری بودند در صورتی

 (.2،10،12،20) فوق مغایر است

های پژوهش نشان داد که بین سواد سالمت و جنسیت  یافته

راد و  های شریفی این مورد با یافته داری وجود ندارد. رابطه معنا

پاپی و همکاران مغایر بوده است  و رئیسی و همکاران ،همکاران

مطالعه خود به این نکته  در همکاران هاشمی و بنی هرانیتکه 

اشاره کرده است که علت پایین بودن سواد سالمت زنان و 

 ها آنساکنان روستا مربوط به پایین بودن سطح سواد سالمت 

 . (2،1،10،11) بوده است

های به دست آمده نشان داده است که  عالوه براین، یافته

 .نداردکننده رابطه   میزان سواد سالمت با درآمد افراد مشارکت

و  Leeهای با یافته و وسمقدم هم های نکویی این یافته با یافته

این یافته (. 12،13،15باشد ) و همکاران مغایر می Sunهمکاران، 

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

سواد سالمت بیشتری دارند ولی در دسته با درآمد ضعیف  و

 گیرند. قرار می

کنندگان  پژوهش حاضر نشان داد که اغلب شرکتنتایج 

که  جایی اند و از آن دارای سواد سالمت کافی و مرزی بوده

دار با سواد سالمت  سابقه تحصیلی افراد به طور مستقیم و معنا

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

به الخصوص در زمینه اطالعات بهداشتی  آموزی در جامعه، علی

قابل فهم  گامی در جهت ارتقای سواد سالمت  صورت ساده و

 ی از سواد سالمت هستندتر پایینکه دارای سطح  افرادی

برداشت که جهت افزایش سطح سواد سالمت افراد، ابتدا باید 

آموزش کارکنان نظام سالمت مورد توجه باشد. امید است که 

های آتی باشد و  های برای مطالع نتایج حاصل از این مطالعه زمینه

کالن در نظام  های خرد و هدر قرار دادن این مهم در برنام

 سالمت کشور مؤثر واقع گردد. 

 

 تشکر و قدردانی

شماره  به ارشد کارشناسی نامه پایان طرح مطالعه این

بررسی سواد سالمت بزرگساالن شهرستان با عنوان  334254

 پزشکی علوم دانشگاه توسطباشد که  می 1334جهرم در سال 

  .است شده مالی اصفهان حمایت

References 

1. Ahmadzadeh K, Khosravi A, Arastoopoor S, 

Tahmasebi R. Assessing the readability of 

patient education materials about diabetes 

available in Shiraz health centers. Iranian 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jp

m
.6

.1
.2

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jp

m
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 7

http://dx.doi.org/10.29252/jpm.6.1.25
https://jpm.hums.ac.ir/article-1-332-en.html


 نجمه اشکانی و همکاران                                                                                                                                بررسی سواد سالمت بزرگساالن

 

 02  1332سال چهارم، شماره دوم، تابستان ، طب پیشگیریمجله 

Journal of Medical Education. 2014; 14(8) 

:661-7. [Persian]  

2. Sharifirad G, Mohebbi S, Matlabi M. The 

relationship of physical activity in middle age 

and cardiovascular problems in old age in 

retired people in Isfahan, 2006. Horizon Med 

Sci. 2007; 13(2):57-63. [Persian] 

3. Safari Morad Abadi A, Agha Molaei T, 

Ramezankhani A, Dadipour S. The health 

literacy of pregnant women in Bandar Abbas, 

Iran. SJSPH. 2017;15(2):121-32. [Persian] 

4. Tavousi M, Ebadi M, Azin A, Shakerinejad G, 

Hashemi A, Fattahi E, et al. Definitions of 

health literacy: A review of the literature. 

Payesh. 2014; 13(1):119-24. [Persian]  

5. Reisi M, Mostafavi F, Hasanzadeh A, Sharifirad 

G. The relationship between health literacy, 

health status and healthy behaviors among 

elderly in Isfahan. HSR. 2011; 7(4):469-80. 

[Persian] 

6. Montazeri A, Tavousi M, Rakhshani F, Azin A, 

Jahangiri K, Ebadi M, et al . Health literacy for 

iranian adults (HELIA): Development and 

psychometric properties. Payesh. 2014; 

13(5):589-99. [Persian] 

7.   Javadzade SH, Sharifirad G, Reisi M, Tavassoli 

E, Rajati F. Health Literacy among Adults in 

Isfahan, Iran. HSR. 2013; 9(5):540-9. [Persian] 

8. Karimi  S, Keyvanara M, Hosseini M, Jafarian 

Jazi M, Khorasani E. Health Literacy, Health 

Status, Health Services Utilization and Their 

Relationships in Adults in Isfahan. Health Inf 

Manage. 2014; 10(6):862-75. [Persian] 

9. Mollakhalili H, Papey A, Sharifirad Gh, Zare 

Farashbandi F, Hasan Zadeh A. A survey on 

health literacy of inpatients educational 

hospitals of Isfahan University of Medical 

Sciences. Health Inf Manage. 2014; 11(4):464-

73. [Persian] 

10. Tehrani Banihashemi SA, Amirkhani MA, 

Haghdust AA, Alavian SM, Asgharifard H, 

Baradaran H, et al. Health literacy and the 

influencing factors: A study in five provinces of 

Iran. Strides Dev Med Educ. 2007; 4(1):1-9. 

[Persian] 

11. Nekoei-Moghadam M, Parva S, Amiresmaili 

MR, Baneshi MR. Health literacy and 

utilization of health services in Kerman urban 

area 2011. TB. 2013; 11(14): 123-34. [Persian] 

12. Lee SYD, Tsai TL, Tsai YW, Kuo KN. Health 

literacy, health status, and healthcare utilization 

of Taiwanese adults: Results from a national 

survey. BMC Public Health. 2010; 10(1):614. 

Doi: 10.1186/1471-2458-10-614 

13. Fang MC, Machtinger EL, Wang F, Schillinger 

D. Health literacy and anticoagulation-related 

outcomes among patients taking warfarin. J 

Gen Intern Med. 2006; 21(8): 841–46. Doi: 
10.1111/j.1525-1497.2006.00537.x 

14. Sun X, Shi Y, Zeng Q, Wang Y, Du W, Wei 

N, et al. Determinants of health literacy and 

health behavior regarding infectious respiratory 

diseases: A pathway model. BMC Public 

Health 2013; 13:261. Doi: 10.1186/1471-2458-

13-261 

15. Khosravi A, Ahmadzadeh K. Investigating 

health literacy Level of patients referred to 

Bushehr hospitals and recognizing its effective 

factors. Iran South Med J. 2016;18(6):1245-53. 

[Persian] 

16. Kleindl JA. Reading ability of patients versus 

the readability of patient education material 

[Dissertation]. North Dokota :North Dokota 

State University; 2007. 

17. Lindstrom AK. Patient health literacy levels 

and the readability of patient education 

materials [Dissertation]. North Dakota: North 

Dokota State University; 2008. 

18. Cho YI, Lee SY, Arozullah AM, Crittenden 

KS. Effects of health literacy on health status 

and health service utilization amongst the 

elderly. Soc Sci Med. 2008; 66(8):1809-16. 

Doi: 10.1016/j.socscimed.2008.01.003 

19. Artinian NT, Lange MP, Templin T, Stallwood 

LG, Hermann CE. Functional health literacy in 

an urban primary care clinic. Internet J Adv 

Nurs Pract. 2003; 5(2):1-11. Doi:10.5580/deb 

20. Carthery-Goulart MT, Anghinah R, Areza-

Fegyveres R, Bahia VS, Brucki SM, Damin A, 

et al. Performance of a Brazilian population on 

the test of functional health literacy in adults. 

Rev Saude Publica. 2009; 43(4):631-8.

 

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jp

m
.6

.1
.2

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jp

m
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 7

http://sjsph.tums.ac.ir/browse.php?mag_id=57&slc_lang=en&sid=1
http://sdmej.ir/article-1-222-en.pdf
http://sdmej.ir/article-1-222-en.pdf
http://sdmej.ir/article-1-222-en.pdf
http://sdmej.ir/browse.php?mag_id=9&slc_lang=en&sid=1
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.01.003
http://dx.doi.org/10.29252/jpm.6.1.25
https://jpm.hums.ac.ir/article-1-332-en.html


 و همکاراننجمه اشکانی                                                                                                                                بررسی سواد سالمت بزرگساالن

 

 1333 تابستان و بهار، اول، شماره پنجممجله طب پیشگیری، سال 

http://jpm.hums.ac.ir/ 

25 

 

 

 
Evaluation of Adults Health Literacy in Jahrom 

 
Marjan Kamalipour

1
   Najmeh Ashkani

2*
   Akbar Mehralizade

3
  Niloofar Choobin

4
      

 Zeinab Esmaeel Zadeh
5
  

1. BSc, Health Information Technology, Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran. ORCID: 0000-0003-1984-2753  

2. BSc, Health Information Technology, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran. 
3. Ph.D Student, Biostatistics, Shiraz of University, Shiraz, Iran. 

4. BSc, Health Information Technology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. 

5. MSc, Health Information Technology, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran. 
 

 

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. 

Conclusion: The present study showed an inadequate level of health literacy among the majority of subjects. Therefore, 

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. 
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