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چكیده
مقدمه :سواد سالمت را می توان به صورت توانايی خواندن ،درك كردن و عمل كردن بر اساس توصیه هاي بهداشتی و سالمت تعريف نمود.
سواد سالمت و سبک زندگی از عوامل موثر بر سالمت هستند .هدف از اين مطالعه ارزيابی سطح سواد سالمت و ارتباط آن با سبک زندگی سالم در
رابطین بهداشتی می باشد.
مواد و روش ها :در اين مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی 250 ،نفر از رابطین بهداشتی كه به صورت تصادفی انتخاب شده بودند ،شركت
كردند .ابزار جمع آوري داده ها پرسش نامه سبک زندگی سالم( )HPLPΙΙو پرسش نامه سواد سالمت عملکردي بزرگساالن( )TOFHLAانجام شد.
براي آنالیز داده ها از شاخص هاي توصیفی و نیز براي بررسی ارتباط متغیرها از آزمون آماري كاي دو و ضريب همبستگی اسپیرمن استفاده گرديد.
یافته هاي پژوهش :میانگین سن افراد مورد پژوهش  32/9+9/7سال بود 61/5 .درصد داراي سطح تحصیالت ابتدايی و راهنمايی بودند .سواد
سالمت  44/6درصد از رابطین در حد ناكافی 32/2 ،درصد مرزي و  23/1درصد در حد كافی بود .میانگین نمره سبک زندگی سالم در افراد مورد بررسی
 23+130/8محاسبه گرديد .در اين مطالعه بین سن ،سطح تحصیالت و سطح سواد سالمت ارتباط معنی دار آماري مشاهده شد ،به طوري كه سواد
سالمت ناكافی در افراد با سنین باالتر و تحصیالت كمتر شايع تر بود .بین سطح سواد سالمت با تغذيه ،معنويت ،مسئولیت پذيري سالمت ،فعالیت
فیزيکی ،روابط بین فردي و مديريت استرس همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده گرديد(.)P<0.001
بحث و نتیجه گیري :نتايج اين پژوهش سطح سواد سالمت را در رابطین بهداشتی پايین نشان داد .اين موضوع نشان از لزوم توجه به مسئله
سواد سالمت و تالش در جهت بهبود سطح سواد سالمت افراد می دهد .ايجاد رسانه ها و مواد آموزشی ساده  ،قابل فهم و دسترس و هم چنین
مداخالت آموزشی تئوري محور از جمله راه هاي افزايش سطح سواد سالمت می باشند.

واژه هاي كلیدي :سواد سالمت ،سبک زندگی سالم ،رابطین بهداشتی
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بررسی ارتباط سواد سالمت و سبک زندگی سالم در داوطلبین سالمت  -...نوشین پیمان و همکاران

مقدمه
پیشرفت و توسعه جامعه در تمامی ابعاد آن مستلزم
داشتن نیروي انسانی پويا و سالم است و سالمتی
وابسته به عوامل بسیار زيادي است كه سبک زندگی
نقش مهمی را در اين میان ايفا می كند( .)1سبک
زندگی ،بخشی از زندگی است كه عمالً در حال تحقق
يافتن است و دربردارنده طیف كامل فعالیت هايی است
كه افراد در زندگی روزمره انجام می دهند سبک زندگی
سالم از منابع با ارزش كاهش بروز بیماري ها و عوارض
ناشی از آن ها است و روشی جهت ارتقاي كیفیت
زندگی و سازگاري با استرس است هم چنین استراتژي
موثري جهت كنترل هزينه مراقبت هاي بهداشتی
است( .)2سازمان جــــهانی بهداشت اصطالح «Life
» Styleرا سبک زندگی بر اساس الگوهاي مشخص و
قابل تعريف رفتار می داند كه از تعامل بین ويژگی هاي
شخصی ،برهم كنش اجتماعی ،شرايط محیطی و
موقعیت هاي اجتماعی-اقتصادي حاصل می شود(.)3
بسیاري از مشکالت بهداشتی از قـــبیل چــاقی،
بیماري هاي قلب و عروق ،انواع سرطان ها و اعتیاد ،كه
امروزه در اغلب كشورها به ويژه كشورهاي در حال
توسعه به چشم می خورد ،با دگرگونی هاي شیوه زندگی
افراد آن جامعه ارتباط دارد .شیوه زندگی نامناسب هم
چنین يکی از عوامل تاثیرگذار در بروز بیماري هاي
مزمن از جمله ســـرطان كولون ،پرفشــاري خــون،
بیماري هاي مزمن انسدادي ريوي ،سیروز كبدي ،زخم
معده ،ايدز و بیماري هاي قلبی-عروقی هستند(.)4
سازمان جهانی بهداشت در بیانیه اولین كنفرانس جهانی
شیوه زندگی سالم در مسکو عنوان كرد كه در حال
حاضر  60درصد از مرگ و میر جهانی و  80درصد
مرگ و میر كشورهاي در حال توسعه به دلیل سبک
زندگی ناسالم بوده و اين رقم تا سال  2030به 75
درصد مرگ و میر جهانی می رسد( .)2با اين حال
سرمايه گذاري اساسی در مراقبت هاي بهداشتی به
تشخیص و درمان بیماري اختصاص داده شده است و
فراموش شده كه بخش بزرگی از آن ها قابل پیشگیري
هستند .به عنوان مثال  65تا  80درصد از بیماري هاي
قلبی 75 ،تا  90درصد از ديابت نوع  2و  20تا 30
درصد از تمام سرطان ها به دنبال يک رژيم غذايی
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سالم ،انجام فعالیت هاي فیزيکی و ترك سیگار قابل
اجتناب هستند( .)5بنا بر اين متغیرهاي تشکیل دهنده
سبک زندگی عمدتاً از طريق اجراي استراتژي هاي
مربوطه قابل تعديل هستند و به همین دلیل امروزه
آگاهی از چگونگی تغییرات سبک زندگی در جوامع
مختلف بیش از پیش مورد توجه بهداشت عمومی قرار
گرفته( )1،6و كانون تمركز فعالیت هاي آموزش
بهداشت و ارتقاي بهداشــت نیز بوده اســت(.)7
سیستم هاي بهداشتی نوين سبب پیدايش نیازهاي
پیچیده و جديدي در مشتريان خود شده اند .نیاز به خود
مديريتی در مراقبت هاي بهداشتی افزايش يافته ،از
مردم انتظار می رود كه نقش هاي جديدي در
جستجوي اطالعات ،درك قوانین و مسئولیت ها و
گرفتن تصمیمات صحیح در مورد خود و خانواده بر
عهده بگیرند( .)8اين نقش فعال بیماران ،نیازمند دارا
بودن سطح بااليی از سواد سالمت است .سازمان
جهانی بهداشت در پنجمین كنفرانس جهانی ارتقاء
سالمت ،سواد سالمت را به صورت مهارت هايی
شناختی و اجتماعی كه تعیین كننده انگیزه و قابلیت
افراد در دستیابی ،درك و به كار گیري اطالعات به
طريقی كه منجر به حفظ و ارتقاء سالمت آن ها گردد،
معرفی نموده و آن را به عنوان يک تعیین كننده كلیدي
بهداشت و سالمتی در سطح جمعیت در نظر گرفته
است(.)9
دانش بهداشتی كمتر با ،مشــاركت كمـــتر در
تصمیم گیري در خصوص درمان ،بیان كمــــتر
نگرانی هاي سالمت و ارتباط ضعیف تر با پزشکان
همراه است( .)10مطالعات انجام شده نشان دهنده
سطح سواد سالمت پايین در افراد است به طوري كه
در كشورهاي توسعه يافته اي مانند اياالت متحده نیز
قريب به  90میلیون نفر ،سواد سالمت محدودي داشته
و اين امر موجب افزايش نرخ بستري در بیمارستان و
میزان استفاده از خدمات اورژانس شده كه ساالنه معادل
 69بیلیون دالر هزينه بر اقتصاد نظام سالمت تحمیل
نموده است( .)11در مطالعه موريس و همکاران در
بیمارستان شهر ورمونت آمريکا نیز ،شیوع سواد سالمت
پايین  60درصد برآورد شده است( .)12هم چنین در
مطالعه اي در  5استان ايران 28/1 ،درصد از افراد مورد
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(n

بدين ترتیب پس از كسب مجوز از معاونت
بهداشتی ،پژوهشگر به مراكز بهداشتی درمانی مراجعه و
در صورت رضايت رابطین ،پرسش نامه ها توسط آنان
تکمیل گرديد .از  250پرسش نامه توزيع شده8 ،
پرسش نامه به علت عدم تکمیل صحیح از لیست حذف
گرديد .براي جمع آوري داده ها در اين پژوهش از
پرسش نامه اي مشتمل بر سه بخش استفاده گرديد.
بخش اول مربوط به مشخصات فردي رابطین(سن،
جنس ،وضعیت تاهل ،سطح تحصیالت و درآمد خانوار)
بود.
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مطالعه سواد سالمتی در حد كافی 15/3 ،درصد سواد
سالمتی مرزي و  56/6درصد سواد سالمتی ناكافی
داشتند(.)13
رابطین و كاركنان بهداشتی و درمانی نقش مهمی در
شناسايی عوامل خطر ،حمايت و آموزش به افراد و
مددجويان در جهت كاهش رفتارهاي مخاطره آمیز و
اتخاذ سبک زندگی مناسب دارند ،لذا جهت دستیابی به
اين مهم خود بايد آگاهی كافی از اين عوامل داشته
باشند .از اين رو براي تحقق اين هدف در اين پژوهش،
رابطین بهداشتی به عنوان يکی از موثرترين و
كارآمدترين نیروهاي داوطلب كه نقش بزرگی در
آموزش و ارتقاي آگاهی سطح جامعه دارند ،در نظر
گرفته شدند.
مواد و روش ها
اين پژوهش ،يک مطالعه توصیفی-تحلیلی است كه
در سال  94انجام شده است .نمونه هاي مورد پژوهش
 250رابط بهداشتی زن مراكز بهداشتی درمانی نیشابور
بودند .معیارهاي انتخاب نمونه عبارت بودند از رابطین
بهداشتی  18تا  59ساله كه سواد خواندن و نوشتن
داشتند و معیارهاي خروج شامل انصراف از رابط بودن،
عدم تمايل به شركت در پژوهش و نداشتن سواد
خواندن و نوشتن بود .نمونه گیري به روش تصادفی
مرحله اي انجام گرفت و حجم نمونه با پايه قرار دادن
مطالعه مشابه(حیدري و همکاران) و با سطح اطمینان
 95درصد به تعداد  210نفر برآورد شد كه براي دقت
بیشتر حجم نمونه  250در نظر گرفته شد(.)14
d=3,

در بخش دوم ،جهت سنـــجش ســبک زندگی
جمع آوري داده ها از پرسش نامه استاندارد رفتارهاي
ارتقاء دهنده سالمتی استفاده شد .اين پرسش نامه يک
مقیاس  52آيتمی است كه در مقابل هر آيتم  4پاسخ
وجود دارد(شامل هرگز ،گاهی اوقات ،اغلب ،همیشه) و
 6بعد تغــذيه ،فعـــالیت جسمی ،رشـــد روحـــی،
مسئولیت پذيري سالمتی ،روابط بین فردي و مديريت
استرس را اندازه گیري می كند ،كه به ترتیب به هر يک
از آيتم ها نمره( )4-1تعلق می گیرد .محدوده نمره كل
رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمتی بین  52تا  208است و
براي هر بعد نمره جداگانه قابل محاسبه است .محمدي
زيدي و همکاران روايی و پايـــايی نســـخه فارسی
پرسش نامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت ضريب
آلفاي كرونباخ را براي كل ابزار  0/82و براي زير
مقیاس ها از  0/91تا  0/64گزارش كردند .از نظر
سطـــح بنــدي كســب امـــتیاز ( 0-103ضعـــیف)
(155-104متوسط) و ( 156-208سطح خوب) در نظر
گرفته شد(.)15
در بخش سوم ،جهت سنجش سواد سالمت
عملکردي از پرسش نامه سواد سالمت عملکردي
بزرگساالن( )TOFHLAاستفاده شد كه در ايران
توسط بنی هاشمی طهرانی و همکاران روا و پايا
گرديد( .)13پايايی آن با آزمون آلفاي كرونباخ با ضريب
اطمینان  95درصد ،براي بخش محاسبات  79درصد و
براي بخش درك خواندن  88درصد به دست آمد.
بخش درك خواندن :اين بخش ،شامل سه متن در
رابطه با دستورهاي آمادگی براي عکسبرداري از دستگاه
گوارش فوقانی ،بخش حقوق و مسئولیت هاي بیمار در
برگه هاي بیمه نامه و يک برگه استاندارد رضايت نامه
بیمارستانی بود كه در قالب  50پرسش جاي خالی 4
گزينه اي تنظیم شده بود .به افراد براي پاسخ به اين
بخش  20دقیقه وقت داده شد .در بخش محاسبات،
كارت هايی حاوي توضیح درباره برخی داروها ،وقت
مالقات ،مراحل دريافت كمک مالی و يک مثال از
نتیجه آزمايـــش قندخون به فرد داده شد .سپس
پرسش هاي اين بخش كه مشتمل بر  17سوال بود،
مطرح و جواب پاسخ دهنده ثبت شد و براي پاسخ به
بخش محاسبات  10دقیقه وقت داده شد و پس از اتمام
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اين مدت ،پرسش نامه ها حتی اگر ناتمـــام بودند،
جمع آوري شدند 50 .پرسش بخش درك خواندن هر
يک داراي  1امتیاز(در مجموع 50 ،امتیاز) بودند و امتیاز
 17پرسش بخش محاسبات نیز با اعمال ضريب به 50
رسانده شد(با ضرب كردن امتیاز هر پرسش در عدد
 )2/941امتیاز پرسش نامه از  100محاسبه شد .بر
اساس نقاط جداسازي  59و  ،74سواد سالمت افراد در
سه سطح ناكافی ،مرزي و كافی طبقه بندي شد.
داده هاي جمع آوري شده به كمک نرم افزار
 SPSS vol.16و از آمار توصیفی ،شامل توزيع فراوانی
نسبی و مطلق ،میانگین و انحراف معیار براي توصیف
داده ها در افراد مورد مطالعه استفاده شد و جهت بررسی
ارتباط بین متغیرها از آزمون هاي كاي اسکوئر ،و
همبستگی اسپیرمن استفاده گرديد.
یافته هاي پژوهش
میانگین سن افراد مورد پژوهش  32/9+9/7سال
بود 8/7 .درصد افراد مورد مطالعه داراي تحصیالت
دانشگاهی 29/8 ،ديپلم و  61/5داراي تحصیالت زير
ديپلم بودند 86 .درصد متاهل و  95/5درصد خانه دار و
تنها  4/5درصد شاغل بودند 29/8 .درصد داراي درآمد
زير  500هزار تومان و  63/7درصد بین  500تا يک

جدول شماره  .1ارتباط بین مشخصات فردي و سطح سواد سالمت در رابطین نیشابور
متغیر

سن

تاهل
تحصیالت

درآمد

كمتر از  20سال
20-29
30-39
40-49
50-59
متاهل
مجرد
ابتدايی
راهنمايی
متوسطه
دانشگاهی
كمتر از  500هزار تومان
بین  500تا يک میلیون تومان
بیشتر از يک میلیون تومان

تعداد
11
89
101
35
6
208
34
80
60
73
21
82
142
18

درصد
4/5
36/8
41/7
14/5
2/5
86
14
33/1
28/1
30/2
8/2
33/9
58/7
7/4

سواد سالمت ناكافی
درصد
تعداد
3/7
4
26/9
29
48/1
52
17/6
19
3/7
4
86/1
93
13/9
15
60/2
65
34/3
37
4/6
5
9
1
36/1
39
58/3
63
16/1
6

10

سواد سالمت مرزي
درصد
تعداد
5/1
4
33/3
26
41
3
17/9
14
2/6
2
83/3
65
16/7
13
11/5
9
29/5
23
52/6
41
6/4
5
37/2
29
59
46
3/8
3

سواد سالمت كافی
درصد
تعداد
5/4
3
60/7
34
30/4
17
3/6
2
0
0
89/3
50
10/7
6
10/7
6
14/3
8
48/2
27
26/8
15
25
14
58/9
33
5/6
9

P

0/003

0/61
0/001

0/05
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میلیون تومان درآمد و  7/5درصد داراي درآمد باالي
يک میلیون تومان داشتند .هم چنین  0/04افراد سیگار
و  0/08قلیان استعمال می كردند .میانگین نمره سبک
زندگی سالم در افراد مورد بررسی  130+23/8محاسبه
گرديد 13/6 .درصد افراد سبک زندگی ضعیف73/1 ،
درصد سبک زندگی متوسط و  13/2درصد سبک
زندگی خوب داشتند .میانگین نمره سواد سالمت در
افراد مورد مطالعه  56/11+21/71از  100بود .سواد
سالمت  44/6درصد از رابطین در حد ناكافی32/2 ،
درصد مرزي و  23/1درصد در حد كافی بود .آزمون
كاي اسکوئر بین سطح سواد سالمت با میزان
تحصیالت و درآمد خانوار ارتباط آماري معنی داري را
نشان داد(جدول شماره .)1
بررسی ارتباط بین سطح سواد سالمت با سطح
سبک زندگی نشان داد كه بین اين دو ارتباط آماري
معنی داري داشت(()P=0.001جدول شماره  .)2بررسی
ارتباط بین سطح سواد سالمت و رفتارهاي ارتقاء دهنده
سالمت با استفاده از ضريب همبستگی اسپیرمن نشان
داد كه سواد سالمت با تمام زير دامنه هاي آن
همبستگی مثبت و معنی دار داشت(()P<0.001جدول
شماره .)2
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جدول شماره  .2ارتباط بین سطح سبک زندگی و سطح سواد سالمت در رابطین نیشابور
كل

متوسط

177

73/1

74

68/5

63

80/8

40

71/4

177
73/1

خوب

177

13/2

5

4/6

13

16/7

14

25

32
13/2

33
13/6

K=38/56
Df=4
P=0.001

جدول شماره  . 3ارتباط سواد سالمت با ابعاد سبک زندگی در رابطین بهداشتی
متغیر
سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت
تغذيه
فعالیت بدنی
استرس
روابط بین فردي
مسئولیت پذيري سالمت
معنويت
سواد سالمت

ارتباط با سواد سالمت
ضريب همبستگی r
P
0/420
<0/001
0/266
<0/001
<0/001
0/223
0/272
<0/001
0/347
<0/001
<0/001
0/336
0/398
<0/001
--

مطالعه اي در انگلیس نیز نشان داد ،افراد داراي سواد
سالمت محدود كمتر رفتارهاي شیوه زندگی سالم
داشتند( .)17هم چنین در مطالعه اي در استرالیا در سال
 2008ديده شد كه افراد با سطح سواد سالمت پايین،
رفتارهاي پرخطر بیشتري داشتند(.)18
مطالعه حاضر نشان داد كه سواد سالمت ناكافی در
جمعیت رابطین باال است و طیف وسیعی از رابطین
داراي سواد سالمت ناكافی می باشند .همسو با نتايج
اين مطالعه در پژوهش موريس بر روي بیماران بستري
در بیمارستان نیز  60درصد بیماران سواد سالمت
محدود داشتند .ولی مطالعه لی در  300نفر از
بزرگساالن كره اي چینی ،سطح سواد سالمت 68/7
درصد آن ها نسبتاً باال گزارش شد( .)20شايان ذكر
است كه احتمال دارد يکی از داليل باال بودن سواد
سالمت در اين مطالعه نوع ابزار مورد استفاده براي
سالمندان مورد مطالعه باشد كه با ابزار مورد استفاده در
مطالعه حاضر تفاوت دارد .هم چنین در پژوهش ماري
در بیماران ام اس آمريکايی نیز كه از دو ابزار براي
اندازه گیري سواد سالمت استفاده كرده بود81/04 ،

بحث و نتیجه گیري
با توجه به اهمیت رو به افزايش سواد سالمت به
عنوان يکی از اهداف سالمت عمومی و نقش اساسی
آن در تعیین سطح سالمت و سیستم سالمت ،اين
مطالعه به بررسی سواد سالمت و ارتباط آن با سبک
زندگی سالم در رابطین شهر نیشابور پرداخت.
در مطالعه حاضر سبک زندگی رابطین مورد مطالعه
در حد متوسط ارزيابی شد .در تحقیق گودرزي نیز
سبک زندگی دانشجويان در حد متوسط گزارش شده
بود( .)16و در مطالعه نیلساز انجام رفتارهاي ارتقاء
دهنده سالمت در دانشجويان دانشگاه هاي دزفول در
سطح متوسط رو به پايینی ارزيابی شد( .)4با توجه به
نتايج حاصل و شیوع بیماري هاي غیرواگیر و اهمیت
شیوه زندگی در بروز و شیوع اين بیماري ها ،بنا بر اين
پرداختن به آن در جهت كاهش رفتارهاي مخاطره آمیز
و اتخاذ سبک زندگی سالم ،يک ضرورت به حســـاب
می آيد.
در اين مطالعه بین سطح سواد سالمت و سبک
زندگی سالم ارتباط آماري معنی داري ديــده شد.
11
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ضعیف

تعداد
33

درصد
13/6

سواد ناكافی
تعداد درصد
26/9
29

سواد مرزي
تعداد درصد
2/26
2

سواد كافی
تعداد درصد
3/26
2

بررسی ارتباط سواد سالمت و سبک زندگی سالم در داوطلبین سالمت  -...نوشین پیمان و همکاران

درصد افراد با استفاده از پرسش نامه ارزيابی جديدترين
عالئم حیاتی و در حدود  74/62درصد افراد با آزمون
بازشناسی اصطالح پزشکی سواد سالمت عملکردي
باالداشتند( )21كه با نتايج مطالعه حاضر هم خوانی
نداشت.
با توجه به نقش مهم و تاثیرگذار رابطین بر وضعیت
سالمت اعضاي خانواده و جامعه ،ضروري است در
برنامه هاي ارتقاء سواد سالمت به صورت ويژه مدنظر
قرار گیرند.
در اين مطالعه بین سواد سالمت و تحصیالت افراد
مورد مطالعه رابطه معنی داري وجود داشت .مطالعات
مختلف كه در زمینه سواد سالمت صورت گرفته نیز
بیانگر اين هستند كه با افزايش سطح تحصیالت ،سواد
سالمت افراد باالتر می رود .به عنوان مثال چو و
همکاران در مطالعه خود تحصیالت را موثر بر سواد
سالمت دانستند( .)22طی آخرين مرور سیستماتیک در
خصوص ،سواد سالمت كه آژانس پژوهش و كیفیت در
مراقبت هاي بهداشتی در سال  2011انجام داد ،گزارش
شده كه پايین بودن سطح سواد سالمت ،مشکلی بزرگ
در اياالت متحده است و اين مسئله به ويژه در افرادي
كه تحصیالت كمتر از ديپلم دارند بارزتر است؛ بر اساس
اين گزارش ،سال هاي تحصیل ،پیش بینی كننده اي
قوي در سواد سالمت به شمار می روند .در مطالعه ملی
سواد سالمت آمريکا بیش از سه چهارم پاسخگويانی كه
دبیرستان را تمام نکرده بودند ،امتیاز سواد سالمت
كمتر از »حد پايه« يا در »حد پايه« داشتند در حالی كه
اين میزان در افراد داراي تحصیالت چهار ساله
دانشگاهی 13 ،درصد بود( .)23بنا بر اين با توجه به اين
موضوع بهتر است براي آموزش اين افراد از رسانه هاي
آموزشی ساده و قابل فهم مانند تصاوير و نوارهاي
راديويی ،نوارهاي ويديويی ،مواد غیر نوشتاري مثل
كتاب هاي مصور يا نمايش هاي مولتی مديا استفاده
شود .نتايج اين مطالعه هم چنین نشان داد كه بین سواد
سالمت و سن همبستگی منفی وجود داشت ،به طوري
كه با افزايش سن سطح سواد سالمت كاهش می يافت
كه اين نتايج با مطالعات مشابه ديگر هم خوانی
داشت( .)24ولی محسنی در مطالعات خود ارتبــاط
معنی داري را میان سن و سواد سالمت نیافت كه با
12
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نتايج اين مطالعه هم خوانی نداشت( .)25بر اساس نتايج
حاصل ،رابطه بین سطح سواد سالمت با حیطه تغذيه از
نظر آماري معنی داري بود .در مطالعه واگنر و همکاران
در انگلستان نیز ،بین مصرف میوه و سبزيجات و سواد
سالمت تفاوت معنی داري مشاهده شد( .)17مطالعه
جیبرز نیز نشان داد كه سطح سواد سالمت با مصرف
میوه و سبزي و مصرف صبحانه ارتباط داشت( .)26هم
چنین يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه سواد
سالمت فاكتوري تاثیرگذار بر انجام فعالیت بدنی است.
اين يافته ها با نتايج مطالعه آدامز همسو می باشد(.)18
هم چنین در مطالعه سوكا در ژاپن نیز افراد با سواد
سالمت باالتر فعالیت بدنی بیشتر داشتند( .)27نتايج
مطالعه اوزبرن نیز نشان داد كه بین سواد سالمت و
فعالیت بدنی ارتباط معنا داري وجود دارد( .)28در اين
مطالعه بین سطح سواد سالمت و حیطه كنترل استرس
ارتباط معنی داري مشاهده شد كه با نتايج مطالعه
سجادي و همکاران همسو نمی باشد( .)29در مطالعه
چانگ در نوجوانان تايوان ،افراد با سطح سواد سالمت
باال و هم چنین افراد با سطح سواد سالمت پايین
تفاوتی در مديريت استرس نداشتند(.)30
نتايج تحقیق حاضر حاكی از اين بود كه بین سطح
سواد سالمت و حیطه روابط بین فـــردي ارتبـــاط
معنی داري وجود داشت كه همسو با نتايج اين مطالعه
در مطالعه چانگ نیز نوجوانان با سطح سواد باالتر
روابط بین فردي بهتري داشتند( .)30ولی در پژوهش
سجادي و همکاران بین سطح سواد سالمت و حیطه
روابط اجتماعی ارتباطی يافت نشد( .)29در مطالعه
انجام شده سواد سالمت با حیطه مسئولیت پذيري
سالمت ارتباط آماري معنی دار داشت .برخالف نتايج
اين مطالعه ،نتايج مطالعه چانگ نشان داد كه سواد
سالمت با حیطه مسئولیت پذيري سالمت ارتبـــاط
معنی دار نداشت(.)30
يکی از محدوديت هاي اين مطالعه خــــود
گـــزارش دهـــی( )self-reportمی باشـــد .از ديگر
محدوديت هاي اين پژوهش را می توان انجام اين
بررسی در گروه خاصی از زنان ،يعنی رابطین سالمت
دانست ،كه شايد نتوان نتايج آن را به كل جامعه زنان
تعمیم داد ،زيرا رابطین گروهی هستند كه آموزش هاي
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 ارتــــــقاء ارتباطات،شامل ارتقاء ارتباطات گفــتاري
 توانمندسازي و بهبود سیستم هاي، ارتباطی،نوشتاري
. می تواند موثر باشد،حمايتی می باشد
سپاسگزاري
 گزارش بخشی از پايان نامه كارشناسی،اين مطالعه
ارشد مصوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد است كه
بدين وسیله پژوهشگران مراتب تشکر و قدردانی خود را
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
و از معاونت بهداشتی نیشابور به دلیل همکاري
صمیمانه جهت اجراي اين مطـــالعه و از رابطــــین
بهداشتی به دلیل شركت در اين مطــــالعه اعــــالم
.می دارند

،خاص در مورد سالمتی را در مراكز بهداشتی درمانی
.دريافت می دارند
به طور كلی يافته هاي اين تحقیق ارتباط آماري
معنی داري را بین سطح سواد سالمت و سبک زندگی
سالم نشان می دهد كه بیانگر نقش كلیدي و مهم سواد
 اين مسئله لزوم.سالمت در ارتقاء سالمت می باشد
توجه بیشتر به امر سواد سالمت در برنامه هاي ارتقاي
 در واقع به منظور افزايش سطح.سالمت را می رساند
سواد سالمت افراد جامعه كمک گرفتن از متخصصان
اين امر به منظور برنامه ريزي و طراحی برنامه هاي
آموزشی مفید در اين زمینه متناسب با گروه هاي هدف
و استفاده از استراتژي هاي ارتقاء سواد ســــالمت كه
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Abstract
Introduction: Health literacy is a measure
of individual’s ability to read, comprehend,
and act on medical instructions. Health
literacy and lifestyle are determinants of
health. We aimed to assess the relationship
between health literacy and health
promoting behaviors.

23.1%. The mean score of health-promoting
lifestyle was 130±23.8. In this study, there
was a significant relationship between
educational level, age and health literacy
status. Inadequate health literacy was more
common among individuals with advanced
age and lower education. Health literacy
level was significantly correlated with
nutrition, spirituality, health responsibility,
physical activity, interpersonal support, and
stress management (P<0.001).

Materials and Methods: This crosssectional, descriptive, and analytical study
was conducted on 250 health volunteers
who were selected randomly. Data were
collected using questionnaires of HealthPromoting Lifestyle Profile II (HPLP-II)
and Test of Functional Health Literacy in
Adults (TOFHLA). Data were analyzed
using descriptive statistics, and to study the
variables’ relationships Chi-square and
Spearman correlation coefficient were
applied.

Conclusion: This study showed that the
health literacy level was inadequate in
health volunteers. This result showed that
health literacy and striving to improve it are
important.
Creating
a
simple,
understandable and accessible media and
training materials, as well as implementing
theory-based educational interventions are
some the ways to improve health literacy.

Findings: The mean age of the participants
was 32.9±9.7 years, and 61.5% had
elementary and junior high school
education. Health literacy was insufficient
in 44.6% of the health volunteers, at a
border level in 32.2%, and adequate in
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