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روش :این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی است و بر حسب روش و چگونگی به دست آوردن دادههای مورد نیاز ،از نوع پژوهش
آمیخته (کیفی -کمی) است .جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی افرادی هستند که در زمینه سواد سالمت سابقه مطالعه و پژوهش داشته
اند و در بخش کمی کاربران (دانشجویان) کتابخانههای دانشکده ای دانشگاه تهران هستند .برای مطالعه جامعه پژوهش از پرسشنامه محقق
ساخته سواد سالمت استفاده شد .پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ باالتر از  0/7به دست آمد.
یافتهها :از میان مؤلفههای سواد سالمت در کاربران کتابخانههای دانشگاهی  ،مؤلفه درک اطالعات سالمت در سطح مطلوب ،و سایر مؤلفه
های مورد بررسی در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارند .بین مهارتهای سواد سالمت با سطح تحصیالت ،دانشکده ،جنسیت و سن رابطه معناداری
وجود ندارد؛ اما بین درآمد و مهارتهای سواد سالمت تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری :سنجش سواد سالمت به صورت کاربردی و اعمال نتایج حاصل در این جامعه و جوامع آماری دیگر الزم و ضروری است .با به
کارگیری برنامههایی جهت ارتقای سواد سالمت این جامعه آماری که از ارکان اصلی جامعه هستند میتوان سطح سواد سالمت جامعه را به
میزان بسیار زیادی افزایش داد.
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Abstract
Background and Aim: The purpose is to identify the components of health literacy amongst University library
users.
Methodology: This purpose-based research is a qualitative-quantitative survey study. The qualitative part concentrates on the individuals with background in health literacy and research. In the quantitative part students at
the libraries of the University of Tehran were surveyed. The research instrument was a structural questionnaire on
health literacy of individuals in the community. Reliability of more than 0.7 was obtained via Cronbach’s alpha
Findings: It is important to mention that understanding health information stood at the desirable level and other
components stood at a comparatively appropriate stage among the elements of health literacy of users at the University Library of Tehran. Although there is a significant relationship between health literacy skills with income,
there is no significant relationship among gender, age, faculty, and level of education with health literacy skills.
Conclusion: It is necessary to measure health literacy practically and apply the results in the community and other
comparable communities. The level of health literacy could increase considerably by using programs to promote
the health literacy of the community.
Keywords: Literacy, Health Literacy, Students, the Users of University Libraries of Tehran.
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شناسایی مؤلفههای سواد سالمت در کاربران کتابخانههای دانشگاهی
از مهارتهای سواد را دریافت و در مراقبتهای بهداشتی بهکار
میبرد .آنچه باعث تمایز سواد از سواد سالمت میشود بافت یا
زمینه است (زارکادوالس ،پلیزانت و گریر.)2003 ، 4
سازمان جهانی بهداشت سواد سالمت را به عنوان یکی از
بزرگترین تعیین کنندههای امر سالمت معرفی نموده است .این
سازمان به کشورهای جهان توصیه میکند که الزم است مجمعی
متشکل از تمامی افراد متأثر از این امر به منظور پایش و
هماهنگی فعالیت های استراتژیک در ارتباط با ارتقای سطح سواد
سالمت در جوامع مختلف ایجاد شود (بیلی و دیگران.)2013 ،
*چند نمونه از تعاریف سواد سالمت:
 -سازمان جهانی سالمت :)1998( 5مهارتهای شناختی و

مقدمه
بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارند که امروزه سطح سواد سالمت
هر جامعه یکی از شاخصهای مهم و اساسی در ارتقای سالمت
آن جامعه است .چرا که به دنبال آن ،حس مسئولیتپذیری آن
جامعه نیز افزایش مییابد .ارتقاء سالمت به معنی توانمندسازی
مردم در شناخت و کنترل عوامل مؤثر بر سالمت خود و جامعه و
در نهایت افزایش سطح سواد سالمت است .سواد سالمت به
عنوان دانش ،تواناییها و شایستگیهای الزم برای پاسخگویی
به موضوعات چالش برانگیز بهداشتی ناشی از جوامع و جوامع بهم
پیوسته در نظر گرفته میشود (پوپوال.)2019 ،1
سواد سالمت ،توانایی مردم در شناخت عوامل تهدیدکننده
سالمت خود ،آگاهی از شیوه و سبک صحیح زندگی و شناخت
روشهایی است که به وسیله آنها بتوانند سالمت خود را تأمین،
حفظ و ارتقاء بخشند (خسروی.)1393 ،
انجام این امور با داشتن سواد امکان پذیر است .افراد دارای سواد
اطالعاتی ،بهتر و راحتتر میتوانند نیازهای خود در زمینههای
خود مراقبتی را درک کنند و برای گرفتن تصمیم صحیح در زمینه
سالمت از مهارتهای سواد خود استفاده نمایند.
افراد دارای سواد سالمت پایین ،در اجرای وظایفی که دیگران به
راحتی آنها را انجام میدهند ،غالباً با مشکل مواجه میشوند.
احتمال کمتری وجود دارد که این افراد آسیبپذیر نحوه دسترسی
به اطالعات بهداشتی را بدانند ،زمانی که به آنها مطالب آموزشی
داده میشود ،اغلب نمیتوانند اطالعات را به طور کامل درک
کنند و متعاقب آن برنامههای درمانی را اجرا کنند (فرگوسن،2
.)2008
«سواد» عموماً به معنای توانایی خواندن و نوشتن بهکار میرود،
در حالی که «فرد باسواد» کسی است که میتواند در زندگی روزانه
یک عبارت ساده کوتاه را هم بنویسد و هم بخواند .به «سواد»
همچنین معنای وسیعتری چون درک معنی و انجام قضاوت
انتقادی داده شده است .امروزه«سواد» تنها برای اشاره به توانایی
خواندن ،نوشتن و درک بهکار نمیرود ،بلکه دانش یک فرد از یک
موضوع یا رشته خاص را نیز توصیف میکند مثل سواد اقتصادی،
سواد فرهنگی ،سواد پزشکی ،سواد علمی و سواد سالمت (پیرسون
و ساندرز.)2009 ،3
«سواد سالمت» تفاوت زیادی با دیگر انواع سواد ندارد .این
اصطالح نشان میدهد که چگونه یک نفر به خوبی طیف وسیعی

اجتماعی که انگیزه و توانایی افراد را برای بهدست آوردن و
شناخت و درک و استفاده از اطالعات برای ترویج و حفظ
سالمتی را تعیین میکند.
 انجمن پزشکی آمریکا :)1999( 6صورت فلکی از مهارتهابرای خواندن وظایف اساسی در محیطهای مراقبتی.
 سلدن ،زورن ،راتزن و پارکر :)2000( 7ظرفیت افراد برایکسب ،پردازش و درک اطالعات و خدمات پایه سالمت که
کردهاند سواد سالمت شامل دانش بیماری و مراقبت از خود،
بهداشت پیشگیری و مالقاتهای پزشکی و پیروی از دستورات
دارویی میباشد.
 نات بیم ( :)2000سه سطح مشخص از سواد سالمت را تعریفمیکند :سواد پایه یا عملکردی :مهارتهای پایه خواندن و
نوشتن که برای عملکرد مؤثر در یک زمینه مؤثر مورد نیاز
است .سواد سالمت ارتباطی یا تعاملی :مهارتهای
پیشرفتهتر سواد که فرد را برای مشارکت فعال در مراقبتهای
بهداشتی ،استخراج اطالعات و استنتاج معنی از اشکال مختلف
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برای اخذ تصمیات مناسب مورد نیاز است .لی و همکاران اشاره

ارتباط و بهکارگیری اطالعات برای تغییر موقعیتها توانمند
میسازد.
فعالیتهای ارتقای سالمت و پیوندی بین دانش و عملکرد
تصور کرده است.
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 -راتزان ( :)2001سواد سالمت را به عنوان چارچوبی برای

خداشناس و همکاران
 مؤسسه پزشکی ( :)2004سواد سالمت را ظرفیت افراد برایبهدست آوردن ،پردازش و درک اطالعات بهداشتی اولیه و
خدمات مورد نیاز برای تصمیمگیری مناسب سالمت تعریف
کرده است.
 کیچ بوش :)2005( 1سواد سالمت را توانایی تصمیمگیریسالمت در زمینه زندگی روزمره در جامعه ،درمحل کار،
سیستمسالمت و درمان تعریف کرده است.
 بیکر :)2006( 2توانایی برای فعالیت در محیطهای مراقبتبهداشتی هم به ویژگیهای فردی و هم به خصوصیات نظام
مراقبتهای بهداشتی وابسته میباشد .یک سواد سالمت
فردی اختصاصی زمینهای میباشد و ممکن است بر اساس
مشکل پزشکی که تحت درمان است ،ارائهکنندگان مراقبت و
نظام تأمینکننده مراقبت متفاوت باشد .تعریف شامل دانش
سالمت میباشد.
 سورنسن و همکاران ( :)2012سواد سالمت مربوط به دانش وتواناییها و ظرفیتهای افراد برای مقابله با خواستههای
پیچیده سالمت در جامعه مدرن است.
بهداشتی از عملکردهای اصلی سواد سالمت است .مهارتهای
مورد نیاز برای اعمال دستورالعملهای مراقبتهای بهداشتی
نیز عملکردی دارند زیرا هدف خاصی دارند و به افراد و بیماران
اجازه میدهد روزانه آنها را اعمال کنند (موسو  3و همکاران،
.)2020
طبق یافتههای پژوهشهای انجام شده در داخل کشور در زمینه
سواد سالمت توجه به سطح سواد سالمت و افزایش مهارتهای
آن و ترغیب افراد جامعه به اطالعجویی در زمینه سالمت الزم و
ضروری به نظر میرسد .در پژوهشهای محمدی فرح و همکاران
( ،)1396افشاری و همکاران ( )1393و پژوهشهای دیگر بر روی
جوامع آماری مختلف از جمله جامعه دانشجویان سواد سالمت در
حد پایین گزارش شد .سواد سالمت جوامع آماری با سن ،میزان
تحصیالت و درآمد آنان به ترتیب رابطه معنیدار و غیر معنیدار
داشته است .به همین دلیل در این پژوهش سطح مهارتهای
سواد سالمت در یکی از گروههای جامعه شامل دانشجویان مرد
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صالحیتهای یافتن ،درک و استفاده هدفمند از اطالعات
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و زن که در کتابخانههای دانشکدههای دانشگاه تهران عضو
هستند ،بررسی شده است.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر حسب روش،
پیمایشی است .جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل دو گروه از
افراد است :جامعه پژوهش در بخش کیفی ،افراد و متخصصانی
که سابقه پژوهشی در زمینه مدیریت سواد سالمت داشتهاند ،و در
بخش کمی ،کاربران (دانشجویان) کتابخانههای دانشکدهای
دانشگاه تهران :شامل شانزده دانشکده از دانشکدههای دانشگاه
تهران میباشد.
نمونهگیری در بخش کیفی به صورت هدفمند انجام شد .در
مطالعات ،نمونهگیری بر مبنای مالکهای نمونهگیری نظری
انجام میگیرد .یکی از راهبردهای نمونهگیری در پژوهشهای
کیفی نمونهگیری هدفمند است .راهبردی که بر اساس آن
پژوهشگر به طور هدفمند به انتخاب افراد ،محیط ،یا رخدادهایی
ویژه اقدام می کند ،چرا که هدف انتخاب افرادی است که منبع
غنی از اطالعات باشند تا بتوانند فعاالنه در پژوهش شرکت کرده
و پژوهشگر را در درک بهتر رفتار مورد نظر یاری نمایند .منظور
از نمونه گیری هدفمند این است که پژوهشگر به طور عمدی
محیط ،افراد ،یا رخدادهایی را انتخاب کند که تأمینکننده
اطالعات مورد نیاز او باشد (حریری .)1385 ،در اینجا برای اندازه
نمونه ،بحث حد اشباع مطرح میشود ،گردآوری دادهها باید تا
زمانی ادامه یابد که عناصر اساسی اطالعات به حد اشباع برسند،
یعنی تا زمانی که مصاحبه شوندهها دیگر مطلب جدیدی به دادهها
اضافه نکنند و یا آنچه مطرح میکنند ،در تضاد با مطالب گردآوری
شده نباشند .در این هنگام میتوان گردآوری دادهها را متوقف
کرد .در این پژوهش درمورد متغیر سواد سالمت با اساتید علوم
پزشکی که پژوهش هایی در این زمینه انجام داده بودند مصاحبه
شد .که بعد از انجام  4مصاحبه نیمه ساختار یافته به حد اشباع
رسیدیم .در بخش کمی برای تعیین حجم نمونه از فرمول
کوکران ،و از نمونهگیری تصادفی طبقهای استفاده شده است .که
حجم نمونه  380نفر محاسبه شد.
در این پژوهش برای گردآوری دادهها از ابزارها و روشهای
مطالعه کتابخانهای ،مصاحبه ،و پرسشنامه استفاده شد .ابتدا
پژوهشگر به کمک منابعی همچون مقالههای منتشر شده در
مجلهها و همایشها ،مقالههای موجود در پایگاههای اطالعاتی،
کتابها ،و پایان نامهها به جمع آوری اطالعات مورد نظر خود در
مورد موضوع مورد پژوهش پرداخته است .در فاز کیفی از مصاحبه
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نیمه ساختاریافته ،که بر مبنای مرور پیشینه نظری موضوع و الگو
و گزارههای پژوهش فرم پرسشنامه مصاحبه تدوین شده بود،
استفاده گردید .در مصاحبه نیمه ساختاریافته پژوهشگر فهرستی
از پرسشها و یا موضوعهای اصلی پژوهش را تهیه میکند که
این فهرستها ،برگه راهنمای مصاحبه خوانده میشود (حریری،
 .)1385این برگه چارچوب موضوعی مصاحبه را مشخص میکند
و مصاحبه کننده ملزم به رعایت ترتیب آنها نیست ،چون در بین
مصاحبه ،پرسشهای دیگری نیز پرسیده میشود تا بیشتر بر روی
جزئیاتی که مورد نظر است دست یافت .بعد از انجام هر مصاحبه
گویههای آن استخراج میگردید و کدگذاری میشد ،وقتی
مصاحبهها به اشباع نظری رسید ،مصاحبه را پایان دادیم ،به این
صورت که مضمون گفتههای مصاحبه شوندگان آخر در واقع
همان مضمونهایی بودند که توسط مصاحبه شوندگان قبلی اشاره
شده بود ،و هیچ چیز تازه دیگری را در بر نداشتتند .سپس بعد از
آن بر اساس گویهای که از مصاحبه استخراج گردیده بود اقدام به
دستهبندی این دادهها در قالب مؤلفهها و گویههای آن تحلیل
گردید و سپس پرسشنامه سواد سالمت بر مبنای همین مؤلفهها
و گویههای استخراج شده از مصاحبه تدوین شد .در پرسشنامهای
که تدوین شد ،با توجه به اهداف پژوهش و به منظور گردآوری
دادههای جمعیتشناختی ،پنج پرسش در ابتدای پرسشنامه آورده
شده است که در آنها ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه مورد
مطالعه از لحاظ سن ،جنسیت ،مقطع تحصیلی ،دانشکده محل
تحصیل و درآمد ماهیانه خانواده مورد پرسش قرار گرفته است.
پرسشنامه سواد سالمت نیز از  17گویه تشکیل شده است :گویه
 4-1دسترسی به اطالعات سالمت ،گویه  8-5درک اطالعات
سالمت ،گویه 11-9ارزیابی اطالعات سالمت ،گویه 17-12
کاربرد اطالعات سالمت را می سنجند که بر اساس طیف پنج
ارزشی لیکرت از ( -1به هیچ وجه تا  -5همیشه) نمرهگذاری
میشود.
در این پژوهش برای سنجش روایی پرسشنامه از مشاوره و
مصاحبه با اساتید و صاحب نظران موضوعی بهره گرفته شد.
همچنین از نظریهها ،متون علمی و پژوهشهای مرتبط با موضوع
پژوهش استفاده شده است .همچنین برای بررسی پایایی
پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید .بدین صورت
که پرسشنامه طراحی شده بین  30نفر از کاربران کتابخانهها
پخش و توسط آنها تکمیل شد و سپس دادهها وارد نرمافزار
اسپیاساس 1و ویرایش گردید و آلفای کرونباخ محاسبه شد.
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ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه حاضر باالتر از 0/7بدست آمد
که نشاندهندهی پایایی مناسب آن است.
روشهای تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل اطالعات و یافتهها با توجه به نوع و روش
پژوهش از روشهای مختلفی میتوان استفاده کرد .از آنجا که از
روش آمیخته (ترکیب روشهای کیفی و کمی) در پژوهش حاضر
استفاده شده است ،روش تحلیل داده ها نیز شامل تحلیل کیفی
و کمی خواهد بود.
در بخش کیفی ،تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از فن تحلیل
محتوای کیفی انجام شده است .در این روش ابتدا متن ضبط شده
مصاحبهها به دقت پیاده سازی شده و به دفعات بازخوانی میشود.
در ابتدا با استفاده از کدگذاری باز صفت مطرح شده در مصاحبهها
و بحثها استخراج و کدگذاری شد .در مرحله دوم کدگذاری
محوری تمام صفات دستهبندی و یا طبقهبندی میگردند و در
نهایت ،این طبقات به دست آمده در چند مقوله اصلی با استفاده
از کدگذاری انتخابی جمعبندی میشوند .هنگام نامگذاری مقوله-
ها باید نامی انتخاب شود که از نظر منطقی بیشترین ارتباط را با
دادهها داشته باشد .این نامها میتواند از ذخیره مفاهیم پژوهشگر
در حرفه و رشته خود نشأت گرفته باشد یا از متون تخصصی رشته
اخذ شده باشد .همچنین ممکن است از کلمات و عبارات مورد
استفاده مصاحبه شوندگان استفاده شود که در این حالت به آنها
کدهای زنده میگویند (هولستی.)1373 ،
به منظور تجزیه و تحلیل کمی نتایج حاصل از پرسشنامه از آمار
توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است .جهت قضاوت در
مورد مطلوبیت متغیر سواد سالمت و مطلوبیت هر کدام از
مؤلفههای آن از طیف استاندارد ارزیابی حجازی ،بازرگان و
اسحاقی ( )1387استفاده شد .طیف این سطح مطلوبیت بر اساس
حداکثر و حداقل ارزش عددی مربوط به گزینههای سوال نشانگر
ساخته میشود .به این معنا که در یک طرف ،طیف حداکثر امتیاز
و در طرف دیگر ،حداقل امتیاز قرار گرفته است و سپس فاصله
این دو به سه قسمت مساوی تقسیم میشود .در این طیف چنانچه
از طیف لیکرت پنج گزینهای استفاده شود ،اگر میانگین مؤلفههای
مورد نظر بین  1تا  2/33باشد وضعیت نامطلوب ،چنانچه این
میانگین بین  2/33تا  3/66باشد وضعیت نسبتاً مطلوب و چنانچه
این میانگین  3/66تا  5باشد وضعیت مؤلفههای مورد بررسی
مطلوب ارزیابی میشود.

خداشناس و همکاران
یافتههای پژوهش
در این بخش برای تعیین مهمترین مؤلفههای سواد سالمت،
برخی از مهمترین مدلها و تعاریف سواد سالمت بررسی شد.
سپس مؤلفههایی را که در بین همه آنها از بیشترین فراوانی
برخوردار بودند برای مصاحبه و ساخت پرسشنامه مورد استفاده
قرار گرفت.

جدول  2نشان میدهد که فراوانی مؤلفههای دسترسی ،درک،
ارزیابی و کاربرد اطالعات سالمت نسبت به دیگر مؤلفهها بیشتر
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جدول .2انواع مدلهای سواد سالمت و ابعاد آن
ابعاد
سال
مدل
1
 2000سواد سالمت کاربردی ،سواد سالمت
نات بیم
تعاملی و سواد سالمت انتقادی
لی و همکاران 2
 2004بیماری و دانش خود مراقبتی ،رفتار خطر
سالمت ،مراقبت پیشگیرانه و ویزیت
پزشک و انطباق با داروها
 2005سواد اساسی ،علم سواد ،سواد مدنی
زاکاردوالس و گریر
(شهری) و سواد فرهنگی
اسپروس 3
 2005مهارتهای خواندن ،مهارتهای حساب،
درک مطلب ،توانایی استفاده از اطالعات
سالمت در تصمیمگیری و عملکرد موفق
در نقش بیمار
 2006سواد چاپی مربوط به سالمت و سواد
بکر
شفاهی مربوط به سالمت
پسچه-اورال و ولف 2007 4دسترسی و استفاده از مراقبتهای
بهداشتی ،تعامل بیمار /ارائه دهنده،
مراقبت از خود
منگانلو 5
 2008سواد سالمت کاربردی ،سواد سالمت
انتقادی ،سواد رسانه ای
 2008ظرفیت دانش سالمت ،درک اطالعات
منکوسو
مربوط به سالمت و مهارتهای
خودمدیریتی در بیماریها
واگنر و همکاران 6
 2009مهارتهای سواد و حساب ،دسترسی و
استفاده از مراقبتهای بهداشتی ،تعامل
بین بیمار /اراده دهنده و مدیریت سالمت
و بیماری
 2012دسترسی /به دستآوردن اطالعات
سورنسن
مربوط به سالمت ،درک اطالعات مربوط
به سالمت ،فرایند /ارزیابی اطالعات
مربوط به سالمت و کاربرد /استفاده از
اطالعات مربوط به سالمت
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است .بنابراین پس از بررسی و مطالعه مدلهای مختلف سواد
سالمت ،از مدل سواد سالمت سورنسن ( )2012به عنوان مدل
نظری پژوهش استفاده شد ،چرا که نسبت به مدلهای دیگر
متداولتر و فراوانی مؤلفههای آن بیشتر است .در ادامه به
کدگذاری و مقولهبندی دادههای حاصل از مصاحبه پرداخته شده
است .در ابتدا مصاحبهها پیادهسازی شده ،واژهها و عبارتهای
کلیدی هر پاراگراف جداسازی
شده است .سپس ،کد مصاحبههایی که به این واژهها یا عبارتها
اشاره کردهاند مقابل هر یک نوشته شده است .کد هر مصاحبه از
دو بخش حرفی ( Eابتدای واژه خبرگان 7در مصاحبه) و عدد
(شماره مصاحبه) تشکیل شده است .به منظور کدگذاری ،تمام
جملهها ،پاراگرافها ،یا بخشهایی از مصاحبه که باعث ایجاد یک
مقوله مشترک شده کنار هم جمع شده ،سپس مفاهیم به دست
آمده مقوله بندی شدهاند و پرسشنامه پژوهش حاضر توسط محقق
ساخته شد .الزم به ذکر است که موضوعهای اصلی در واقع همان
مؤلفههای جمعبندی شده از مدلهای سواد سالمت (جدول )2
است و مقولهها از مصاحبهها به صورت کلیدواژه گرفته شده است.
موضوع :دسترسی ()E4 ،E3 ،E2 ،E1
این قسمت از ابعاد سواد سالمت اشاره به میزان دسترسی افراد به
اطالعات سالمت دارد .بدین صورت که افراد از چه راههایی به
اطالعات سالمت دسترسی دارند .این راهها برای افراد مختلف
متفاوت است .این تفاوت به تفاوت در شرایط زندگی آنها نیز
بستگی دارد .برخی از طریق خانواده و دوستان و برخی از طریق
رسانههای دیداری و شنیداری و برخی از طریق منابع چاپی و از
راههای مختلف دیگر به اطالعات سالمت دسترسی دارند .میزان
دسترسی به اطالعات سالمت بر روی سواد سالمت افراد مؤثر
می باشد.
مقوله :دانش :دسترسی به اطالعاتی که سواد سالمت افراد را
افزایش میدهند.
مقوله :منابع اطالعاتی :دسترسی به منابع اطالعاتی مختلفی که
بتوان از طریق آنها به اطالعات سالمت دست یافت .که این
منابع میتوانند رسانهها ،والدین ،دوستان ،شبکهها و رسانههای
اجتماعی باشند.
مقوله :شرایط خطرزا :در مواقعی که خطرات و بیماریها سالمت
را تهدید میکنند بتوان به اطالعات درست در زمان و مکان
مناسب دست یافت.
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مهارت اطالعیابی

جدول .3کدگذاری مصاحبهها
مفاهیم (کدهای استخراجی) صاحبنظران
توانایی دسترسی به اسپروس ()2005؛ بیکر ()2006؛ مانکوسو ()2008؛ سازمان
اطالعاتی که سواد سالمت جهانی سالمت ( )1998؛ لی و همکاران()2004؛
فریدمن()2009؛ واگنر( :)2009سورنسن و همکاران()2012
را باال میبرند.
رسانه ها ،والدین ،دوستان ،منگانلو()2008؛ سورنسن و همکاران()2012
شبکه های اجتماعی،
روزنامه و مجله
دسترسی به اطالعات عوامل لی و همکاران()2004
سورنسن و همکاران()2012؛
خطرزای سالمت
سورنسن و همکاران()2012
جستوجو ،تشخیص نیاز
درونیسازی اطالعات ،درک اسپروس ()2005؛ سورنسن و بیکر ()2006؛ پشه -آرلو و
ولف ()2007؛ اداره آمار استرالیا ()2008؛ پاولکویک ()2008
اطالعات ،استخراج معنا
یاست و همکاران ()2009؛
توانایی درک اطالعات
سورنسن و همکاران()2012؛
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موضوع :درک ()E4 ،E3 ،E2، E1
این قسمت از ابعاد سواد سالمت اشاره به توانایی درک اطالعات
مربوط به عوامل خطرزا دارد .یعنی پس از این که افراد به
اطالعات سالمت از مجراهای مختلف دسترسی پیدا کردند بتوانند
آن اطالعات را در زمان مناسب و در مواقع بروز بیماری درک
کنند .مثالً این که توصیههای پزشکی را متوجه شوند یا نحوه
صحیح استفاده از داروها را درک کنند و یا بتوانند برخی از نوشته-
های پزشکی روی نسخهها و برگه را بخوانند و متوجه نوشته
شوند.
مقوله :مفاهیم پزشکی :درک اصطالحات و مفاهیم پزشکی و
استخراج صحیح معنا از آن مفاهیم.
مقوله :اطالعات تعیین کننده سالمت :توانایی درک اطالعات
سالمت.
مقوله :شرایط :توانایی درک شرایطی که بتوان در آن دانش
سالمت را تغییر داد و بتوان با موقعیت جاری دانش را به کار
بست.
موضوع :ارزیابی()E4 ،E3، E1
این قسمت از ابعاد سواد سالمت به معنی این است که افراد بتوانند
عوامل خطرزای سالمت را ارزیابی کنند .یعنی بتوانند اطالعات را
تفسیر کنند .در این قسمت آنها باید از صحت اطالعاتی که در
دسترس آنها قرار داده شده اطمینان داشته باشند و قدرت انتقال
آن به دیگران را نیز داشته باشند.
مقولهها :مهارتهای شخصی ،شناختی و سواد رایانه ای
مقوله :حل مسأله :توانایی جستوجو و مکانیابی ،استفاده مؤثر و
کاربرد اطالعات سالمت و توانایی حل مسائل سالمت مربوط به
خود.
مقوله

موضوع:کاربرد ()E4 ،E3 ،E2 ،E1
این قسمت از ابعاد سالمت یعنی این که افراد بتوانند پس از
گذراندن سه مرحله قبلی از اطالعات خود استفاده مناسب داشته
باشند .باید بتوانند بعد از تشخیص بیماری در خود مراقبتهای
اولیه را انجام دهند و در صورت نیاز به پزشک مراجعه کنند و یا
این که داروهای تجویز شده را درست مصرف کنند و این که
بتوانند عالیم پر کاربرد بدن خود مانند فشار و چربی و تنفس را
همیشه بررسی کنند.
مقوله :خودکارآمدی :باور به تواناییهای خود و استفاده از
اطالعات سالمت در انجام وظایف ،نشان دادن رفتارهای خود
مدیریتی ،کنترل بهتر بر بیماری ،کارکرد جسمانی بیشتر ،کیفیت
زندگی باالتر
مقوله :مراقبت و پیشگیری :مراقبت و پیشگیری به موقع و مناسب
در شرایط گوناگون سالمت.
مقوله :مصرف به موقع دارو :داشتن دانش استفاده صحیح و به
موقع از داروها.
مقوله :کنترل عالئم جسمی :کنترل همیشگی عالئم حیاتی بدن
مانند ضربان قلب و فشار و عالئم مهم دیگر همچون کنترل
چربی و قند خون و...
مقوله :انتقال و تعامل :به اشتراک گذاشتن و انتقال درست
اطالعات با اشخاص دیگر.
نتایج مصاحبهها با یافتههای موجود در ادبیات پژوهش در جدول
 3گزارش شده است:

خداشناس و همکاران
درک
شرایط
مهارتهای شخصی
مهارت شناختی
مهارت سواد رایانهای
ارزیابی
مهارت حل مسأله

خودکارآمدی
مراقبت
کاربرد
پیشگیری
مصرف به موقع دارو
کنترل عالئم جسمی

درک شرایط تغییرسالمت،
تغییر دانش
مکانیایی ،ارزیابی ،کاربرد
اطالعات سالمت
استفاده مؤثر از اطالعات
جست و جوی اطالعات با
سیستم های رایانهای
کشف روابط حاکم بر اجزای
یک مسأله (مثالً مربوط به
سالمت خود)
انجام وظایف و مسئولیت،
استفاده یک هدف مشخص
در زمان و مکان مناسب،
باور به توانایی
توانایی مراقبت از سالمتی
در همه زمانها
پیشگیری به موقع از
بیماریها
مصرف به موقع داروها
کنترل عالئم حیاتی بدن
مانند فشار خون و ضربان
قلب
استفاده مؤثر از اطالعات

انتقال
تعامل
تشخیص استفاده

انتقال به دیگران
به اشتراکگذاری
کاربرد اطالعات

سازمان جهانی سالمت ()1998؛ نات بیم ()2000
گریر ()2003؛
پشه -آرلو و ولف ()2007؛ منگانلو ()2008؛ پزشکی آمریکا
()2008؛
رز ادکینز ()2009؛ آدامز و دیگران ()2009؛ زارکادوالس،
پلیزانت و انجمن

بیکر ()2006؛
پشه -آرلو و ولف ()2007
سورنسن و همکاران ()2012؛
اسپروس ( )2005؛ واگنر ()2009؛ یاست و
همکاران()2009؛
سورنسن و همکاران ()2012؛

E1,E2,E3,E4

E1,E2,E3,E4

E1,E2,E3,E4

E1,E2,E3,E4

اسپروس ()2005؛
اداره آمار استرالیا ()2008؛ پاولکویک ()2008؛
سورنسن و همکاران ()2012
سورنسن و همکاران ()2012

E1,E2,E3,E4

E2,E3,E4
E2,E4

واگتر( )2009؛
سورنسن و همکاران()2012؛

E2,E3,E4

سن
در این بخش فراوانی و درصد فراوانی متغیر سن پاسخدهندگان
به پرسشنامه حاضر ارائه میشود .برای سهولت ارائه سن
پاسخدهندگان ،آنها را در پنج گروه سنی دستهبندی کردیم که
 47.9درصد پاسخدهندگان بین  19تا  22سال 36.1 ،درصد بین
 23تا  26سال 10.3 ،درصد بین  27تا  30سال 5.5 ،درصد بین
 31تا  34سال و  0.3درصد بین  35تا  38سال دارند.
مقطع تحصیلی
مقطع تحصیلی  43.2درصد پاسخدهندگان کارشناسی و 56.8
درصد مقطع کارشناسی ارشد است.
درآمد ماهیانه خانواده
میزان درآمد ماهیانه خانواده به  4دسته کمتر از  700هزار ،بین
 ،1000000 – 700000بین  1500000-1000000و باالتر
از 1500000تقسیم شده است 13.7 .درصد از خانوادههای

] [ DOR: 20.1001.1.24237418.1400.8.3.5.8

http://hii.khu.ac.ir

E2,E3

E1,E2,E3
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E1,E2,E3,E4

E1,E2,E3,E4

اطالعات جمعیت شناختی
ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه مورد مطالعه ،از لحاظ جنسیت،
سن ،مقطع تحصیلی ،دانشکده و میزان درآمد ماهیانه خانواده
بررسی شده است.
جنسیت
در بخش کمی تعداد کل جامعه پژوهش حاضر  380نفر از کاربران
کتابخانههای دانشکدهای دانشگاه تهران است .از 380پاسخدهنده
به پرسشنامه 202 ،نفر ( 53.2درصد) زن و  178نفر ( 46.8درصد)
مرد بودهاند .پس میتوان گفت که تعداد زنان جامعه پژوهشی
حاضر بیش از تعداد مردان بوده است .در بخش کیفی نیز با  4نفر
از اساتید (زن) علوم پزشکی که در زمینه سواد سالمت پژوهش-
هایی انجام داده بودند؛ مصاحبه شد.

تعامل انسان و اطالعات

E1,E2,E4
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استفاده

E2,E3

شناسایی مؤلفههای سواد سالمت در کاربران کتابخانههای دانشگاهی
دانشجویان درآمدی بین 500هزار تا  1میلیون 29.7 ،درصد
درآمدی بین  1تا  2میلیون 30.5 ،درصد درآمدی بین 2-4
میلیون ،و  26.1درصد درآمدی باالتر از  4میلیون دارند.
دانشکدهها
از میان  16دانشکده ،دانشکده هنر با  12.1درصد بیشترین پاسخ
دهنده و دانشکده علوم و فنون نوین با  0.5درصد کمترین پاسخ
دهنده به پرسشنامه پژوهش حاضر را دارا هستند.

متغیر و بُعد
دسترسی به اطالعات سالمت
درک اطالعات سالمت
ارزیابی اطالعات سالمت
کاربرد و استفاده
متغیر سواد سالمت

تعداد
380
380
380
380
380

کمترین
1
1
1
1
1.25

آمار توصیفی
در این بخش به ارائه آمار توصیفی مهارتهای سواد سالمت
کاربران کتابخانههای دانشکده ای دانشگاه تهران میپردازیم.
در جدول  4دادههای توصیفی متغیر سواد سالمت و همچنین
مؤلفههای آن شامل دسترسی ،درک ،ارزیابی و کاربرد اطالعات
سالمت نشان داده شدهاند .جهت قضاوت در مورد مطلوبیت متغیر
سواد سالمت و مطلوبیت هر کدام از مؤلفههای آن از طیف
استاندارد ارزیابی حجازی ،بازرگان ،اسحاقی ( )1387استفاده شد.

جدول .4اطالعات توصیفی متغیر سواد سالمت
میانگین
بیشترین
3.4454
5
3.7171
5
3.3039
5
3.5285
5
3.4987
5

بزرگتر از  0.05است که بیانگر آن است تفاوت معناداری بین
میانگینهای دو گروه زن و مرد و دو گروه کارشناسی و کارشناسی
ارشد در پاسخگویی به سواد سالمت وجود ندارد.
 به منظور بررسی مقایسه وضعیت پاسخگویی به سواد سالمت ازنظر کاربران کتابخانههای دانشکدههای دانشگاه تهران از لحاظ
سن از آزمون آنالیز واریانس (آنووا )1استفاده شده است F.محاسبه
شده در درجه آزادی  4به میزان  0.934در سطح  0.05درصد
معنیدار نبوده ،در نتیجه میتوان گفت که میان میانگینهای
کاربران بر حسب سن تفاوت معنیداری وجود ندارد.
 به منظور بررسی مقایسه وضعیت پاسخگویی کاربران کتابخانه-های دانشکدههای دانشگاه تهران به متغیر سواد سالمت بر
حسب دانشکده از آزمون آنالیز واریانس استفاده شده

محاسبه شده در درجه آزادی 15به میزان 1.359در سطح 0.05
درصد معنیدار نیست و با احتمال  95درصد میتوان گفت که
میان میانگینهای نظرات کاربران دانشکدهها تفاوت معنیداری

جدول .5آزمون  tمستقل

وجود ندارد.

0/11
0/3

 مقایسه وضعیت سواد سالمت کاربران کتابخانههای دانشکدههایدانشگاه تهران بر حسب درآمد

به دلیل اینکه معناداری آزمون لوین بیشتر از 0.05است ،از ردیف
اول جدول (همگنی واریانس) استفاده شده است .سطح معناداری
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1

82
تعامل انسان و اطالعات
جلد هشتم ،شماره سوم (پاییز 74-87 :)1400

http://hii.khu.ac.ir

] [ DOR: 20.1001.1.24237418.1400.8.3.5.8

جنسیت
تحصیالت

استF.

] [ Downloaded from hii.khu.ac.ir on 2022-07-06

رتبهبندی مؤلفههای متغیر سواد سالمت با استفاده از آزمون
فریدمن نشان میدهد به ترتیب مؤلفههای درک اطالعات،
کاربرد ،دسترسی و ارزیابی اطالعات سالمت در رتبههای یک تا
چهار قرار دارند.
رابطه بین متغیرهای جمعیتشناختی با سواد سالمت
برای ابعاد متغیرسواد سالمت و متغیر سواد سالمت سطح معنی-
داری آزمون کوچکتر از  0.05است ،این امر نشان میدهد کجی
دادهها معنادارهستند و به عبارت دیگر توزیع جامعه نرمال نمی-
باشد .مقدار آماره آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ( )ZK-sمتغیر
سواد سالمت برابر  0.42است که نشان میدهد متغیر نرمال است.
برای سنجش آنها از آزمونهای پارامتریک استفاده خواهد شد.
 به منظور بررسی معنیداری پاسخگویی کاربران زن و مردکارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران به متغیر سواد
سالمت ،چون سواد سالمت نرمال است ،از آزمون  tتست برای
دو گروه مستقل استفاده شده است.

انحراف استاندارد
0.70698
0.77151
0.72941
0.68967
0.52346

سطح مطلبویت
نسبتا مطلوب
مطلوب
نسبتا مطلوب
نسبتا مطلوب
نسبتا مطلوب

خداشناس و همکاران
متغیر
سواد
سالمت

منابع تغییرات
بین گروهها
درون گروهها
کل

جدول .6بررسی تفاوت معناداری میانگین سواد سالمت از نظر درآمد
F
درجه آزادی میانگین مجذورات
مجموع مجذورات
8.215
2.129
3
6.388
0.259
376
97.462
379
103.851

___________________________________
Wathen

1

Warner
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پرسشها در اختیار همان افراد مصاحبه شونده قرار گرفت و با
اندکی تغییرات مورد تأیید قرار گرفت.
در رابطه با هدف دوم پژوهش ،یافتههای پژوهش نشان دادند
که در مهارتهای سواد سالمت کاربران کتابخانههای دانشگاهی
متغیر سواد سالمت از چهار مؤلفه و بعد اصلی دسترسی ،درک،
ارزیابی و کاربرد تشکیل شده است .میانگین متغیر سواد سالمت
 3.4987است که در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد .همچنین
مؤلفههای سواد سالمت نیز بجز مؤلفه درک اطالعات سالمت در
وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارند .در بین مؤلفهها درک ،کاربرد،
دسترسی و ارزیابی به ترتیب از درک بیشترین تا ارزیابی کمترین
میزان میانگین را دارا هستند .به طور کلی سطح متغیر سواد
سالمت در حد نسبتاً مطلوب برآورد شده است .این نتایج با برخی
از پژوهشهای پیشین در جوامعه مختلف از جمله بیماران و
دانشجویان همخوانی دارد و با برخی همخوانی ندارد .محمدی
فرح و همکاران ( )1396درصد باالتر سواد سالمت کافی و درصد
پایینتر سواد سالمت ناکافی ،ایکس و کاترل ( )2010در پژوهش
خود سطح سواد سالمت باال ،کورمیر و کورلیک ( )2007سواد
سالمت ناکافی ،بنی هاشمی و همکاران ( )1386سطح سواد
سالمت پایین ،مالخلیلی و همکاران ( )1393سواد سالمت ناکافی
و حاشیهای و افشاری و همکاران ( )1393سطح سواد سالمت
نامطلوب ،ویلیامز و همکاران ( )2002سواد سالمت پایین و
موریس و همکاران ( ،)2011ایزدی راد و همکاران ( )1394سواد
سالمت پایین را در پژوهشهای خود گزارش کرده اند .قشر
دانشجویان در جامعه به دلیل اینکه اغلب محدوده سنی پایین را
شامل میشوند ظرفیت آموزش پذیری بیشتری دارند .و این
موضوع با نتیجه پژوهش بنیهاشمی و همکاران( )1386که نشان
دادند ویژگی سن با سواد سالمت رابطه معکوس دارد همخوانی
دارد .آنان نشان دادند که هر چه سن پایینتر باشد سواد سالمت
بیشتر است .در نتیجه دانشجویان الگوی مناسبی برای شیوه
زندگی سالم و بهداشتی هستند .نیاز به اطالعات سالمت ومسأله
سالمت در زندگی روزمره همواره یکی از دغدغههای اصلی انسان
بوده است و بسیاری از افراد تجربۀ جستوجوی اطالعات مرتبط
با سالمتیشان را داشته اند (واتن2006،1؛ وارنر.)2004،2
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جدول  6نشان میدهد F ،محاسبه شده در درجه آزادی  3به
میزان  8.215در سطح  0.05درصد معنیدار است و با احتمال 95
درصد میتوان گفت که میان میانگینهای درآمد کاربران تفاوت
معنیداری وجود دارد.
از آن جا که دانشجویان عموماً از اقشار جوان جامعه محسوب
می شوند و به دلیل این که از اقشار تحصیل کرده جامعه هستند
بررسی سطح سواد سالمت در آنان و اعمال نتایج تحقیقات بر
این قشر از اجتماع به تصمیم گیری ارتقای سالمت کمک شایان
و قابل توجهی خواهد کرد .با ارتقای سالمت در این قشر مهم
گسترش سواد سالمت در سطح جامعه امکان بیشتری خواهد
داشت.
یکی از اهداف این پژوهش شناسایی مؤلفههای سواد سالمت بود.
با توجه به اینکه مدلهای متنوعی برای سواد سالمت توسط
پژوهشگران مختلف ارائه شده بود؛ سعی بر آن شد تا مهمترین و
متداولترین آنها بررسی شود تا جامعترین آنها انتخاب شود .از
میان مدلهای نات بیم ( ،)2000لی و همکاران (،)2004
زاکاردوالس و گریر ( ،)2005اسپروس ( ،)2005بکر (،)2006
پسچه اورال و ولف ( ،)2007منگانلو ( ،)2008منکوسو (،)2008
واگنر و همکاران ( ،)2009سورنسن ( )2012مدل سواد سالمت
سورنسن( )2012انتخاب شد .زیرا نسبت به بقیه مدلها ،جامعتر
و متداولتر بوده است .این مدل شامل چهار مؤلفه دسترسی،
درک ،ارزیابی و کاربرد اطالعات سالمت است .سپس با استفاده
از این مدل و به منظور تبیین مفهوم سواد سالمت از مصاحبه
برای توسعه و بومیسازی (دانشجویان) و ساخت پرسشهای
پرسشنامه سواد سالمت استفاده شد .برای انجام مصاحبه ،برگه
راهنمای مصاحبه که فهرستی از پرسشها و موضوعهای اصلی
پژوهش است؛ تهیه شد .با استفاده از برگه راهنما ،مصاحبه نیمه
ساختار یافته باچهارنفر از اساتید علوم پزشکی انجام شد .وقتی
مصاحبهها به اشباع نظری رسید ،مصاحبهها را پایان دادیم .سپس
بعد از آن بر اساس گویهای که از مصاحبه استخراج گردیده بود
اقدام به دستهبندی این دادهها در قالب مؤلفهها و گویههای آن
تحلیل گردید و سپس پرسشنامه سواد سالمت بر مبنای همین
مؤلفهها و گویههای استخراج شده از مصاحبه تدوین شد .سپس

سطح معنی داری
0.000

نتیجه
 Fمحاسبه شده در سطح
 0/05معنادار است.

شناسایی مؤلفههای سواد سالمت در کاربران کتابخانههای دانشگاهی

___________________________________
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در رابطه با هدف سوم پژوهش ،یافتههای پژوهش حاضر نشان
داد که به منظور بررسی معنیداری پاسخگویی کاربران زن و مرد
کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران به متغیر سواد
سالمت ،چون سواد سالمت نرمال است ،از آزمون  tتست برای
دو گروه مستقل استفاده شده است .به دلیل اینکه معناداری آزمون
لوین بیشتر از 0.05است ،همگنی واریانس استفاده شده است.
سطح معناداری بزرگتر از  0.05است که بیانگر آن است تفاوت
معناداری بین میانگینهای دو گروه زن و مرد و در پاسخگویی به
سواد سالمت وجود ندارد که با پژوهشهای مالخلیلی و همکاران
( )1393همخوانی و با بنی هاشمی و همکاران ( ،)1386قنبری و
همکاران ( ،)1390یونگ ( )2015و ایکس و کاترل ()2010
همخوانی ندارد .این عدم همخوانی و تفاوت میتواند به این دلیل
باشد که امروزه سطوح دسترسی به اطالعات سالمت برای همه
اقشار جامعه و برای گروه زنان و مردان به یک میزان است .لذا
در این پژوهش بین سواد سالمت گروه زنان و مردان تفاوت
معنیداری مشاهده نشد.
در دو گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد در پاسخگویی به سواد
سالمت تفاوت معنیدار وجود ندارد که با پژوهشهای مالخلیلی
و همکاران ( ،)1393قنبری و همکاران ( ، )1390یونگ ()2015
همخوانی ندارد .دلیل این تفاوت میتواند این مسئله باشد که
چون بین گروه سنی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجویان
بخصوص دانشگاههای برتر کشور اختالف زیادی وجود ندارد و
سطح تحصیلی و میزان دسترسی آنها به اطالعات سالمت
تقریباً در یک سطح است.
به منظور بررسی مقایسه وضعیت پاسخگویی به سواد سالمت از
نظر کاربران کتابخانههای دانشکدههای دانشگاه تهران از لحاظ
سن از آزمون آنالیز واریانس (آنووا )1استفاده شده است .همانگونه
که در اطالعات باال مشخص است F ،محاسبه شده در درجه
آزادی  4به میزان  0.934در سطح  0.05درصد معنیدار نبوده ،در
نتیجه میتوان گفت که میان میانگینهای کاربران بر حسب سن
تفاوت معنیداری وجود ندارد .که با پژوهشهای مالخلیلی و
همکاران ( ،)1393بنیهاشمی و همکاران ( ،)1386قنبری و
همکاران ( ،)1390همخوانی ندارد .دلیل این عدم همخوانی را
میتوان اینگونه تفسیر کرد که چون اکثریت پاسخدهندگان به
پرسشنامه در رنج سنی بین  19تا  22سال بودند تفاوت
معنیداری از لحاظ سنی در میزان سواد سالمت آن در نتایج
نشان داده نشد.
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به منظور بررسی مقایسه وضعیت پاسخگویی کاربران کتابخانه-
های دانشکدههای دانشگاه تهران به متغیر سواد سالمت بر حسب
دانشکده از آزمون آنالیز واریانس استفاده شده است F.محاسبه
شده در درجه آزادی 15به میزان  1.359در سطح  0.05درصد
معنیدار نیست و با احتمال  95درصد میتوان گفت که میان
میانگینهای نظرات کاربران دانشکدهها تفاوت معنیداری وجود
ندارد .که با نتیجه پژوهش ایکس و کاترل ( )2010همخوانی دارد
و این موضوع ممکن است به این دلیل باشد که تمامی اقشار
دانشجویان در این مطالعه از گروه علوم پزشکی نبوده اند .همان
طور که در پژوهش عظیمی و همکاران اشاره کردیم بین سطح
سواد سالمت علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی تفاوت معنیدار
مشاهده شد.
 Fمحاسبه شده برای درآمد در درجه آزادی  3به میزان 8.215در سطح  0.05درصد معنیدار است و با احتمال  95درصد میتوان
گفت که میان میانگینهای درآمد کاربران تفاوت معنیداری وجود
دارد .که با پژوهش مالخلیلی و همکاران ( )1393همخوانی دارد.
دلیل این امر میتواند این باشد که هر چه سطح درآمد افراد بیشتر
باشد دسترسی آنها به اطالعات بهداشتی بیشتر است.
نتیجه گیری
سیستمهای بهداشتی نوین سبب پیدایش نیازهای پیچیده و
جدیدی در مشتریان خود شدهاند .نیاز به خودمدیریتی در مراقبت-
های بهداشتی افزایش یافته ،از مردم انتظار میرود که نقشهای
جدیدی در جستوجوی اطالعات ،درک قوانین و مسئولیتها و
گرفتن تصمیمات صحیح در مورد خود و خانواده بر عهده بگیرند
(نات بیم .)2008 ،نخستین چیزی که به ذهن میرسد این است
که برآورده شدن این نیازها وابسته به دانش و مهارت مردم است.
اما ارزیابیهای ملی و بینالمللی در مورد تواناییهای افراد در
استفاده از مواد نوشتاری در ایاالت متحده نشان داد که این تصور
نادرستی است .برخی از مردم که در سایر جنبههای زندگی خود
افراد موفقی هستند و دانش و مهارتهای کافی دارند ،ممکن
است دستیابی به اطالعات سالمت به منظور درک و استفاده از
آنها برایشان کار سختی باشد (نیلسن -بولمن و همکاران،
 .)2004بنابراین سنجش میزان سواد سالمت میتواند امری مفید
و به عبارتی ضروری باشد تا از احتمال بروز خطرات ناشی از سواد
محدود جلوگیری شود (نیلسن-بولمن .)2004 ، 2
یافتههای حاصل از نتایج آماری در این پژوهش نشان داده است
که میزان سواد سالمت در بین جامعه آماری این پژوهش در
وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارد .بنابراین سنجش سواد سالمت به
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رابطه سواد سالمت ومدیریت اطالعات سالمت در دانشجویان.1
.پزشکی و غیر پزشکی بررسی شود
بررسی رابطه سواد سالمت و رفتار اطالعجویی سالمت در.2
.بیماران مورد مطالعه قرار گیرد
تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی در ارتقای سالمت دانشجویان.3
.مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد
تأثیر زیر ساختهای دانشی بر سطح سواد سالمت جوامع آماری.5
.بزرگ بررسی شود
تقدیر و تشکر
بدین وسیله از کلیه افرادی که در انجام پژوهش حاضر همکاری
. تشکر و قدردانی به عمل میآید،نمودند
تعارض منافع
، اعالم میدارند در رابطه با انتشار مقاله ارائهشده،نویسندگان
.هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد
منبع حمایتکننده
 پژوهشی مستقل و بدون دریافت هرگونه حمایتی،پژوهش حاضر
.انجام شده است

صورت کاربردی و اعمال نتایج حاصل در این جامعه و جوامع
 با به کارگیری برنامههایی.آماری دیگر الزم و ضروری است
جهت ارتقای سواد سالمت این جامعه آماری که از ارکان اصلی
جامعه هستند میتوان سطح سواد سالمت جامعه را به میزان بسیار
.زیادی افزایش داد
این جامعه آماری که اغلب از کاربران کتابخانه هستند با آگاهی
از اطالعات سالمت و بهره گیری پر سود در زمینه سالمت از
منابع کتابی و غیر کتابخانهها و استفاده زیاد از شبکههای
اجتماعی در جهت افزایش سالمت و بهداشت جامعه گامهای
 بنابراین ایجاد زیرساخت های اجتماعی و.بزرگی خواهند نهاد
فناوریها و شبکههای در دسترس با توجه به استفاده روز افزون
از فناوری و اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی این امر به
 افزایش سطح سواد.صورت بهتر و جامعتر محقق خواهد شد
 افزایش سطح سواد،سالمت در جوامع آماری مهم و بزرگ
.سالمت در کل جامعه را در پی خواهد داشت
پیشنهادهایی در این زمینه ارائه میشود تا در صورت بررسی در
:پژوهشهای نمونه به نتایج جامع و مفیدی دست یابیم
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