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واکاوی و مروری بر پژوهشهای سواد سالمت
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هدف :با توجه به اهمیت سطح سواد سالمت افراد در ارتقای سالمت جامعه ،این مطالعه به ارزیابی مطالعات انجام شده در خصوص سواد سالمت در
ایران و ارائه تحلیلهای محتوایی این حوزه میپردازد.

منابع اطالعات یا دادهها:

«بانک مقاالت پزشکی ایران» بنابر نیاز جامعه پژوهش پزشکی کشور در سال 4931راهاندازی شد .این بانک یک

موتور جستوجوی مقاالت منتشر شده در مجالت پزشکی ایران است.

روشهای انتخاب برای

مطالعه :کلیدواژههای «سواد سالمت»« ،سواد اطالعات سالمت» و «سواد بهداشتی» در عنوان یا کلمات کلیدی

مقاالت جستجو شد .تا زمان گردآوری دادهها ( 93بهمن  ،)4931تعداد  27مقاله در این پایگاه اطالعاتی نمایه شده بود .متن کامل مقالهها مطالعه و
به لحاظ نمونه مورد مطالعه ،مکان انجام پژوهش ،روش انجام پژوهش ،ابزار مورد استفاده و موضوع پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

ترکيب مطالب و نتایج:

پرسشنامههای سنجش سواد سالمت عملکردی بزرگساالن و سنجش سواد سالمت بزرگساالن از جمله مهمترین

ابزارهای سنجش سواد سالمت بود .جامعه مورد پژوهش در این مطالعات شامل بیماران دیابتی ،سالمندان ،بیماران مختلف ،دانشآموزان و دانشجویان
بودند .نتایج حاکی از آن است که موضوعهای مورد بحث در رابطه با سواد سالمت پیرامون پنج حوزه موضوعی کلی «ابزار سنجش سواد سالمت،

سنجش سطح سواد سالمت بیماران و مردم ،عوامل مؤثر بر سطح سواد سالمت و آموزش و ارتباط با بیمار» تقسیمبندی شد.
نتيجهگيری :بهمنظور موفقیت در پروژههای مرتبط با سواد سالمت ،نگاه به ابعاد متفاوت آن و برنامهریزی در آن زمینهها بسیار مثمر ثمر خواهد
بود و پژوهشهایی نظیر پژوهش حاضر میتوانند دیدی همهجانبه بهمنظور برنامهریزی بلندمدت برای ارائه پژوهشهایی کاربردیتر و سودمندتر ارائه
نماید.
کليدواژهها :سواد سالمت ،خودمراقبتی ،خودکارآمدی ،رفتارهای بهداشتی ،خدمات بهداشتی.
نوع مقاله :مروری
دریافت مقاله 9911/9/93 :اصالح نهایی11/6/91 :

پذیرش مقاله11/6/79 :

ارجاع :محمدلو اعظم ،بتولی زهرا ،رمضانخانی علی .واکاوی و مروری بر پژوهشهای سواد سالمت .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین9918 .؛ (.27-58 :6 )7

آگاهی و در نتیجه کنترل و پیشگیری مؤثرتر بیماری است .به دلیل نقش

مقدمه:
داشتن آگاهی کافی از بیماری و عوامل مؤثر در بروز آن ،از عوامل

تأثیرگذار سواد سالمت بر نحوه تصمیمگیری اشخاص در زمینههای

مؤثر بر پیشگیری و کنترل بیماریها محسوب میشود .از سوی دیگر،

مرتبط با سالمت ،به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در جهت ارتقای

نظامهای نوین سالمت باعث ایجاد نیازهای جدیدی در مخاطبان خود

سطح سالمت جامعه و باال بردن کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی،

شدهاند و افراد باید برای اتخاذ تصمیمات صحیح در مورد خود و خانواده،

موردتوجه سیاستگذاران قرار گرفته است [ .]4سازمان سالمت جهانی

نقشهای جدیدی بر عهده بگیرند .در این زمینه یکی از عوامل بسیار

در گزارشی سواد سالمت را به عنوان یکی از بزرگترین تعیینکنندههای

مؤثر ،سواد سالمت است .سواد سالمت یکی از عوامل تأثیرگذار بر سطح

امر سالمت معرفی نموده و به کشورهای جهان توصیه کرده است انجمنی

نویسنده مسئول:
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چکيده

مرور پژوهشهای سواد سالمت

فعالیتهای راهبردی ارتقای سطح سواد سالمت در جوامع مختلف را به

پژوهش پیش رو با هدف مرور مقالههای حوزه سواد سالمت و ارائه
طرحی کلی از موضوعهای مورد پژوهش در این حیطه انجام شده است.

عهده گیرند [.]7
سواد سالمت به عنوان یک مفهوم در ایاالتمتحده در میانه دهه

مواد و روشها:

شیوههای گوناگون تعریف شده است .بررسیها نشان داده است تعریف

«بانک مقاالت پزشکی ایران» نمایه شده است« .بانک مقاالت پزشکی

ارائهشده توسط  Ratzanو  ،Parkerبیشترین بسامد را در میان تعاریف

ایران» ،بنا بر نیاز جامعه پژوهش پزشکی کشور به مقاالت حوزه علوم

ارائهشده داشته است« :میزان ظرفیت افراد برای به دست آوردن ،پردازش

پزشکی توسط مرکز توسعه هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی وابسته

و درک اطالعات و خدمات اساسی سالمت مورد نیاز برای تصمیمات

به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

مناسب جهت مراقبت از سالمت» سواد سالمت مجموعهای از مهارتها،

در سال  4931راهاندازی شد .هدف این پایگاه مجموعهسازی مقاالت

توانمندیها و ظرفیتها در ابعاد گوناگون است و همین امر سواد سالمت

مرتبط با حوزه پزشکی و ارائه دسترسی به تمام متن آنها برای کاربران

را از دانش سالمت متمایز مینماید [.]9

است .از اهداف دیگر این پایگاه یکپارچهسازی اطالعات پژوهشی -آموزشی

مهارتها و ظرفیتهایی که گاه در بعد کسب و دستیابی به اطالعات

دانشگاههای علوم پزشکی کشور است .این بانک یک موتور جستوجوی

پزشکی و سالمت ،گاه در بعد فهم و درک آنها ،گاه در بعد پردازش و

مقاالت منتشرشده در مجالت پزشکی ایران است .در حال حاضر ،این

تفسیر و گاهی در بعد تصمیمسازی و بهکارگیری این اطالعات بروز

پایگاه نزدیک به  733هزار مقاله را پوشش میدهد.

مینماید و همین مهارتها و ظرفیتهاست که مبنای سنجش ابزارهای

جهت دستیابی به مقاالت پیرامون سواد سالمت ،کلیدواژههای

سواد سالمت قرار میگیرند [ .]1بنابراین سنجش سواد سالمت میتواند

«سواد سالمت»« ،سواد اطالعات سالمت» و «سواد بهداشتی» در عنوان

امری مفید و ضروری باشد تا با آگاهی و طراحی مداخالت ویژه برای

یا کلمات کلیدی مقاالت جستجو شد .تا زمان گردآوری دادهها (93

افزایش آن ،از احتمال بروز خطرات ناشی از سواد محدود جلوگیری شود.

بهمن  ،)4931تعداد  27مقاله در این پایگاه اطالعاتی در ارتباط با سواد

از آنجایی یکی از نخستین ملزومات عالقهمندان و پژوهشگران برای

سالمت نمایه شده بود که همه آنها مرتبط شناخته شد .در ادامه ،متن

ورود به هر قلمرو علمی ،داشتن درکی صحیح از آن قلمرو است ،بنابراین

کامل مقالهها مطالعه شد .در نهایت مقالههای سواد سالمت ،به لحاظ

مرور مقالههای هر قلمروی از علم ،بیش از هر چیز برای پژوهشگران و

نمونه موردمطالعه ،مکان انجام پژوهش ،روش انجام پژوهش ،ابزار مورد

سازمانها به جهت اطمینان از سودمندی سرمایهگذاری مادی و فکری در

استفاده و موضوع پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

یک بخش موضوعی و کاربردی بودن آن ضروری به نظر میرسد .بنابراین
در ابتدای هر فعالیت پژوهشی بهتر است پژوهشگران با استفاده از مرور

یافتهها:

مدارک منتشرشده ،با ابعاد مختلف و موضوعهای مهم مطرح آن قلمرو

 27مقاله در حوزه سواد سالمت تا پایان بهمن  4931در «بانک

آشنا شده ،سپس به تعریف پروژههای پژوهشی در آن حوزه موضوعی

مقاالت پزشکی ایران» نمایه شده است .تحلیل مقالههای حوزه سواد

بپردازند .با بررسی بانکهای اطالعاتی مگیران ،پایگاه اطالعات علمی جهاد

سالمت به لحاظ جامعه پژوهش ،روش انجام پژوهش ،مکان انجام

کشاورزی و بانک مقاالت پزشکی ایران مشخص شد ،تاکنون مقالههایی

پژوهش ،ابزار مورداستفاده و موضوع مقاالت موردبررسی در شکل 4

که در حوزه سواد سالمت در ایران منتشر شدهاند ،مورد بررسی کامل قرار

ارائه شده است.

نگرفتهاند.
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 4323شروع شد .سواد سالمت مفهوم گسترده و پیچیدهای است که به

این مقاله مروری است بر مقاالت حوزه «سواد سالمت» که در
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متشکل از تمامی افراد مؤثر تشکیل دهند و پایش و هماهنگی

محمدلو و همکاران

محمدلو و همکاران

مرور پژوهشهای سواد سالمت

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.2.58

نتایج بررسی مطالعات به لحاظ ابزار مورد استفاده جهت سنجش

د) عوامل مؤثر بر سطح سواد سالمت.

سواد سالمت نشان داد ،پرسشنامههای سنجش سواد سالمت عملکردی

و) آموزش و ارتباط با بیمار.

بزرگساالن ) ،(TOHFLAسنجش سواد سالمت بزرگساالن

ه) سایر موارد (پیوست .)4

) ،(HELIAپرسشنامه کوتاه سنجش سواد سالمت عملکردی

الف) ابزار سنجش سواد سالمت:

بزرگساالن ) ،(S-TOHFLAسنجش سواد سالمت نوجوانان

بهرغم وجود ابزار و مقیاسهای متعدد برای سنجش سواد سالمت و

) ،(HELMAاستاندارد سواد سالمت ) ،(CAHPسواد سالمت چو

انجام بررسیهای ذیربط در این زمینه ،هنوز مقیاس قابلتعمیمی برای

) (CSQو پرسشنامههای محققساخته و مصاحبههای عمیق و

استفاده در جوامع گوناگون ارائه نگردیده است .پرسشنامه سنجش سواد

نیمهساختاریافته اشاره استفاده شده بود .از جمله شرایط مورد نظر جهت

سالمت بزرگساالن ساکن شهرهای ایران ،اولین ابزار بومی برای سنجش

ورود به مطالعه میتوان به داشتن سواد خواندن و نوشتن ،نداشتن مشکل

سواد سالمت در ایران است که در مطالعه خصوصیات روانسنجی آن در

حاد بینایی و شنوایی ،نداشتن اختالالت روانی و ادراکی ،حداقل یک سال

یک نمونه جمعیت شهری تهران تائید شده است [ .]5با توجه به

یا شش ماه بعد از تشخیص بیماری ،دارا بودن شرایط جسمی مناسب

تفاوتهای جمعیت شهری در استانهای کشور ،در مطالعهای ،پرسشنامه

برای پاسخ به سؤاالت و رضایت به شرکت در مطالعه اشاره نمود.

فوق به تفکیک در جمعیت شهری  94استان کشور و یک نمونه کشوری

متغیرهای زمینهای مورد بررسی در این مطالعات شامل سن ،جنس،

از نظر روایی ساختاری مجدداً آزمون و قابلیت کاربرد این پرسشنامه در

شغل ،تأهل ،درآمد ،تحصیالت ،سابقه ابتال به بیماری در خانواده،

سراسر کشور تأیید شد [ .]6با توجه به بررسی ویژگیهای روانسنجی و

مدتزمان ابتال به بیماری ،بیمه ،محل سکونت ،تعداد بارداری ،تعداد

پایایی مناسب این پرسشنامه ،کوتاه بودن ،سهولت اجرا ،پوشش تمامی

فرزند ،مهمترین منبع کسب اطالعات بهداشتی ،تحصیالت و شغل همسر

ابعاد سواد سالمت و عمومی بودن آن ،شرایط استفاده وسیع محققان از

اشاره نمود.

این ابزار را فراهم میآورد .بهرغم مطالعات گسترده در رابطه با سواد

وضعیت مطالعات به لحاظ موضوعی

سالمت بالغان ،به سواد سالمت نوجوانان کمتر توجه شده است .طراحی و

مطالعات سواد سالمت در شش حوزه موضوعی کلی تقسیمبندی

روانسنجی ابزاری برای سنجش سواد سالمت نوجوانان ایرانی نیز در

میشود:

پژوهشی مورد توجه قرار گرفت [ .]2پرداختن به سواد سالمت در

الف) ابزار سنجش سواد سالمت.

محیطهای مراقبت بهداشتی غنی از فناوری کنونی ،نیاز به ابزارهای

ب) سنجش سطح سواد سالمت بیماران.

کامپیوتری معتبر برای ارزیابی سواد سالمت را ضروری ساخت؛ بنابراین

ج) سنجش سطح سواد مردم.

06
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جدول  :1ویژگیهای جمعيت شناختی نمونه آماری

محمدلو و همکاران

مرور پژوهشهای سواد سالمت

پرداختند [.]1

سواد سالمت عملکردی ،ارتباطی ،انتقادی و همچنین سطح آگاهی

ب) سنجش سطح سواد سالمت بيماران:

به عنوان متغیرهای پیشبین برای خودکارآمدی شناخته شدند .سواد

سنجش سواد سالمت کلی بیماران :تعیین سواد سالمت بیماران
بستری در بیمارستانهای آموزشی و بیماران مراجعهکننده به بیمارستان-

سالمت عملکردی مهمترین پیشگوییکننده خودکارآمدی در بیماران بود
[.]47

سن با نمره سواد سالمت ،رابطه معکوس و بین سطح تحصیالت و نمره

سواد سالمت و متغیر آگاهی با شغل ،سطح تحصیالت و سابقه خانوادگی

سواد سالمت رابطه مستقیم وجود داشت .بین شغل بیماران و سواد

بیماری ارتباط معنیدار داشت .نتایج مطالعهای نشان داد زنان دیابتی

سالمت نیز رابطه معنیداری وجود داشت ،بهنحویکه افراد بازنشسته و

آگاهی کافی نداشتند و دارای سواد سالمت متوسط بودند که مؤید نیاز به

کارگران دارای سواد سالمت کمتری بودند [ .]3مطالعاتی نیز در مورد

آموزش به منظور بهبود و ارتقاء آگاهی و سواد سالمت است [.]45

سنجش سطح سواد سالمت افراد مبتالبه بیماری مزمن (دیابت و

کوشیار و همکاران ،نشان دادند اکثریت سالمندان دیابتی ،سواد سالمت

فشارخون) انجام شده است .میانگین نمره سواد سالمت بهصورت معنی-

ناکافی داشتند و افراد با سواد سالمت کافی از کیفیت زندگی باالتری

داری در آقایان ،افراد ساکن شهر ،افراد با میزان تحصیالت باالتر و دارای

برخوردار بودند .در افراد با سواد سالمت باال ،تبعیت دارویی و تبعیت از

وضعیت اقتصادی بهتر ،بیشتر از سایرین گزارش شد .نتایج نشان داد،

رژیم غذایی و ورزش باالتر بود .با توجه به ارتباط سواد سالمت بر تبعیت

سواد سالمت در بیماران دیابتی ناکافی و مرزی بود [ .]43بنابراین لزوم

از رژیمدرمانی و کیفیت زندگی سالمندان ،توجه هر چه بیشتر به امر

ایجاد تسهیالت جهت آموزش سواد سالمت در این بیماران ضروری به

سواد سالمت در برنامههای ارتقای سالمت ،ضروری است [.]46

نظر میرسد .برنامهریزی برای افزایش سطح سواد سالمت بیماران باعث

ج) سنجش سطح سواد مردم

کاهش مرگومیر و عوارض دیابت در این بیماران شده و از افزایش
هزینههای درمانی جلوگیری میکند.

سنجش سطح سواد کلی مردم :مطالعات نشان دادند نیمی از افراد
بزرگسال باسواد شهرنشین کشور ،دارای سواد سالمت محدود بوده و این

سنجش سواد سالمت مرتبط با خودمراقبتی و خودکارآمدی بیماران:

امر غالباً در گروههای آسیبپذیر مشاهده شد .بین نمره سواد سالمت با

بیماران دیابتی جهت کنترل موفقیتآمیز بیماری خود ،نیازمند آگاهی و

سن رابطه معکوس و با سطح تحصیالت رابطه مستقیم وجود داشت.

نگرش کافی جهت بهکارگیری خودمراقبتی مطلوب هستند .سواد

مخاطبان برای کسب اطالعات سالمت به ترتیب از رادیو و تلویزیون،

سالمت با دو بعد خودمراقبتی (پیروی از رژیم غذایی و رژیم دارویی)،

پزشکان و کارکنان بهداشتی و اینترنت ،بیشترین استفاده را داشتهاند

ارتباط معنیداری دارد .]44،47[ .بررسی تفاوت در حاالت هیجانی منفی

[.]42

و رفتارهای خودمراقبتی برحسب سطوح سواد سالمت در بیماران تحت

بررسی وضعیت سواد سالمت دانشجویان نیز نشان داد طیف وسیعی

درمان دیالیز نشان داد ،افسردگی ،اضطراب ،استرس و رفتارهای

از دانشجویان ،سواد سالمت ناکافی و مرزی داشتند [ .]41نتایج مطالعاتی

خودمراقبتی ازلحاظ سطوح سواد سالمت تفاوت معنیداری داشتند

که با هدف تعیین میزان سواد سالمت در زمینه مراقبتهای دوران

[.]49

بارداری انجام شده است نشان داد سواد سالمت اکثر زنان باردار در حد

یکی از مهمترین اقدامات جهت بهبود خودمراقبتی ،ارتقای سطح

متوسط است و ارتباط بین سطح سواد سالمت با سن ،تحصیالت ،سابقۀ

خودکارآمدی است که میتواند سبب مشارکت بیشتر بیمار در روند

سقط و تعداد فرزندان معنیدار است [ .]43،73بررسی سطح سواد

درمان شده و از بروز عوارض جدی جلوگیری نماید .بررسی ارتباط سطح

سالمت در  5استان کشور نشان داد سواد سالمت محدود ،ارتباط آماری

سواد سالمت با خودکارآمدی بیماران نشان میدهد سواد سالمت با

معنیداری با وضعیت اقتصادی پائین دارد .قویترین ارتباط معناداری بین

خودکارآمدی بیماران برای انجام رفتارهای خودمراقبتی مرتبط است.

سواد سالمت و سطح تحصیالت مشاهده شد [ .]74پایین بودن سطح

نتیجه مطالعهای نشان داد میزان سواد سالمت بیماران دیابتی در حد

سواد سالمت در ایران ،توجه بیشتر به امر سواد سالمت در برنامههای

مرزی و میزان خودکارآمدی آنها متوسط بود؛ بنابراین با افزایش سواد

ارتقای سالمت را ضروری میسازد.
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ها نشان داد اغلب بیماران دارای سواد سالمت ناکافی و مرزی بودند .بین

سنجش سواد سالمت مرتبط با آگاهی و کیفیت زندگی بیماران:

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.2.58

پژوهشهایی به طراحی ابزاری جهت سنجش سواد سالمت الکترونیک

سالمت ،خودکارآمدی بیشتر میشود [ .]41نتایج پژوهشی نشان داد

محمدلو و همکاران

مرور پژوهشهای سواد سالمت

عامل تعیینکننده برای بهبود کیفیت زندگی محسوب میشود .نتایج

همچنین سواد سالمت اختصاصی در ارتباط با ایدز نیز ناکافی است .به

مطالعات نشان داد سواد سالمت دهان و خودکارآمدی بهداشت دهان

نظر میرسد عدم دسترسی به اطالعات و خدمات مرتبط با موضوع ایدز،

نقش مهمی در پیشبینی سالمت دهان و دندان افراد دارد [ .]77بررسی

پیچیدگی و عدم تناسب مطالب با سطح درک مخاطب و شکل نامناسب

سواد سالمت و بهداشت دهان و دندان دانشآموزان نیز نشان داد ،آگاهی

ارائه پیامهای سالمت ،میتواند از علل عمده سواد ایدز ناکافی باشد [.]73

و نگرش متوسطی در میان دانشآموزان نسبت به بهداشت دهان و دندان

سنجش سطح سواد کارکنان بهداشتی :بررسی سطح آگاهی

دیده میشود [ .]79از آنجایی که دانشآموزان مهمترین منبع کسب

پرستاران از مفهوم سواد سالمت و نحوه عملکرد آنها در خصوص به

اطالعات خود را معلمین و مراقبین بهداشت ذکر کردند ،به نظر میرسد

کارگیری راهبردهای سواد سالمت در آموزش به بیمار حاکی از پایین

با آموزش از این طریق به نتایج مثبتی بتوان دستیافت.

بودن سطح آگاهی پرستاران در خصوص سواد سالمت است .پرستاران

سواد سالمت و سبک زندگی از عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت

عملکرد مناسبی جهت به کارگیری راهبردهای سواد سالمت در آموزش

هستند .بررسی ارتباط میان سواد سالمت و سبک زندگی حاکی از آن

به بیمار که نقش بسیار مؤثری بر اثربخشی آموزشها خواهد داشت،

است که با افزایش سطح سواد سالمت ،تغذیه مناسب و استرس بیشتر

ندارند [ .]93از آنجا که پرستارانی که آگاهی بهتری درزمینه سواد سالمت

میشود و با بیشتر شدن استرس ،مراقبت از خود در دوران بارداری

داشتند در عرصه عمل بیش از سایرین از راهبردهای سواد سالمت جهت

افزایش مییابد [.]71

آموزش به بیماران استفاده مینمودند؛ لذا برگزاری دورههای آموزشی

بررسی ارتباط سطح سواد سالمت با وضعیت سالمت عمومی و

جهت توانمندسازی و آشنایی پرستاران با مفهوم سواد سالمت و نقش

رفتارهای بهداشتی سالمندان حاکی از سطح سواد سالمت ناکافی در افراد

مؤثر آن در آموزش به بیمار ضروری به نظر میرسد.

با سنین باالتر ،میزان تحصیالت کمتر ،درآمد پایینتر و زنان است.

د) عوامل مؤثر بر سطح سواد سالمت

همچنین افراد با سطح پایین سواد سالمت بیش از سایرین به پزشک

موزه سالمت ،مرکز تحقیقات اطالعدرمانی ،کیوسک سالمت ،بخش

مراجعه میکنند و سابقه بستری شدن در بیمارستان را دارند [.]75

خدمات اطالعرسانی پزشکی و سالمت در کتابخانههای عمومی،

سالمندان با سواد سالمت باالتر ،میزان فعالیت فیزیکی و مصرف روزانه

کتابخانههای تخصصی سالمت خانواده و ابزارهای اشتراک نتایج

میوه و سبزی بیشتری دارند [ .]76طیف وسیع سواد سالمت ناکافی در

پژوهشهای سالمت در ارتقای سواد سالمت جامعه از جمله عواملی است

سالمندان ،هشداری برای مسؤولین ،سیاستگذاران بخش سالمت و

که در مطالعات به عنوان عوامل تأثیرگذار بر سطح سواد سالمت جامعه

متولیان امر سالمت محسوب میگردد .با توجه به افزایش جمعیت

معرفیشده است [ .]94-96موزه سالمت مکانی است که افراد را با

سالمندان ایران و چالشهای ناشی از آن ،برنامهریزی در جهت آموزش و

سازوکار و عملکرد قسمتهای مختلف بدن انسان ،روش مراقبت بهتر و

توسعه رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در آنها و لزوم توجه بیشتر به امر

مؤثرتر از بدن ،بیماریهای مختلف و تأثیر آنها بر بدن آشنا میکند

سواد سالمت در برنامههای ارتقا سالمت توصیه میگردد.

[ .]94از طریق کیوسکهای سالمت نیز میتوان در مکانهای عمومی به

بررسی وضعیت سواد سالمت و ارتباط آن با وضعیت سالمت

اطالعات سالمت دسترسی پیدا کرد .کیوسکهای سالمت باعث مدیریت

عمومی ،استفاده از خدمات درمانی و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه حاکی از

بیماریهای مزمن ،کاهش اختالف دسترسی به اطالعات سالمت،

ناکافی بودن سواد سالمت اکثریت افراد است .ارتباط آماری معنیداری

دسترسی بهتر به خدمات مراقبت سالمت میشود و روش

بین سطح سواد سالمت و مراجعه به پزشک ،انجام رفتارهای پیشگیرانه و

مقرونبهصرفهای برای ارائه و دریافت خدمات مراقبت سالمت هست

وضعیت سالمت عمومی دیده شد .افراد با سطح سواد سالمت بهتر،

[.]99

وضعیت سالمت عمومی خود را بهتر ارزیابی کردند [.]72

امکانسنجی ارائه خدمات اطالعدرمانی به معنای تجویز اطالعات

سنجش سواد سالمت مردم در مورد بیماریها :سنجش سطح سواد

مناسب ،در زمان مناسب و برای فرد مناسب از چهار منظر منابع

کارمندان ،دانشجویان و مادران باردار در ارتباط با بیماریها در مطالعاتی

اطالعاتی ،نیروی انسانی ،زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات و بودجه
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سالمت مردم :سالمت دهان و دندان جزئی از سالمت عمومی بوده و یک

خطر بیماریهای قلبی عروقی ،سرطان و دیابت ناکافی است [.]71
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سنجش سواد سالمت مرتبط با رفتارهای بهداشتی و خدمات

مورد توجه قرارگرفتهاند .میزان سواد سالمت کارمندان در رابطه با عوامل

محمدلو و همکاران

مرور پژوهشهای سواد سالمت

رسانهها در زندگی امروزه به حدی است که پرداختن به مسئله سالمت

میتوان به پژوهشهایی اشاره نمود که به بررسی تعریف سواد سالمت،

بدون توجه به نقش رسانهها امکان ندارد .ازاینرو شناخت عوامل مرتبط با

ارزیابی وبسایتهای سواد سالمت و سواد سالمت در ایران باستان

استفاده مخاطبان از برنامههای پزشکی رسانهها به سازمانهای متولی

پرداختهاند .بررسی تعاریف سواد سالمت نشان داد هنوز در تعریف یکسان

سالمت کمک میکند .نتایج پژوهشها حاکی از آن است که رسانهها تا

و جامع از سواد سالمت ،ابهامات و اختالفاتی وجود دارد [ .]1ارزیابی و

حدود زیادی در رفع نیازهای بهداشتی مخاطبان موفق بودهاند [.]92

شناسایی نقاط قوت و ضعف رابط کاربری وبسایتهای سالمت حاکی از

و) آموزش و ارتباط با بيمار

آن است که رابط کاربری در وبسایتهای سالمت تا حدودی مطلوب

موکها به دورههای آزاد درونخطی گسترده گفته میشود که

هنرمندانه خاقانی شروانی ،که بیش از همه شعرای ایران زمین ،با پزشکی

فرصتهایی جهت گسترش دسترسی به آموزش برای همگان فراهم

مأنوس بوده است را مورد بررسی قرار داده است چرا که کتب ادب پارسی

میسازند .از موکها برای آموزش دانشجویان پزشکی ،ارتقای سواد

حاوی گنجینه ارزشمندی از مطالب علمی پزشکی زمان خود هستند که

سالمت مردم ،آموزش به بیماران و آموزش مسائل مهم بهداشتی استفاده

در سطح تخصصی نماینده بخش نامکشوف پزشکی سنتی بوده و عالوه

میشود [ .]91سنجش تأثیر تکنیک آموزش در گروههای کوچک بر

بر آن ،آیینه تمامنمای سواد سالمت و پزشکی در دوران خود میباشند

آگاهی و سواد سالمت بیماران مبتالبه نارسایی قلبی نشان داد تفاوت

[.]19

معناداری بین نمرات میزان آگاهی و سواد سالمت بیماران در گروه
مداخله نسبت به گروه کنترل وجود داشت [ .]93مطالعاتی با هدف

بحث و نتيجهگيری:

ارزیابی خوانایی منابع آموزش به بیمار انجام شده است .نتیجه بررسی

با توجه به اهمیت سطح سواد سالمت افراد در ارتقای سالمت

منابع آموزش به بیماران دیابتی نشان داد بیشتر منابع ،مناسب افرادی

جامعه ،پژوهش حاضر به هدف ارزیابی مطالعات انجام شده در خصوص

است که تحصیالت دانشگاهی داشته باشند [ .]13بنابراین تهیهکنندگان

سواد سالمت در ایران و ارائه تحلیلهای محتوایی این حوزه انجام گردید.

این منابع باید در تهیه منابعی ساده و قابلدرک متناسب با همه افراد

نتایج نشان داد با توجه به ارتباط سواد سالمت با سطح سالمت جامعه و

جامعه تالش کنند.

دستیابی به عدالت در سالمت به عنوان یکی از محورهای توسعه پایدار،

توانایی برقراری ارتباط مؤثر یکی از مهمترین و اصلیترین مهارتهای

مطالعاتی به سنجش سطح سواد سالمت افراد بیمار پرداختهاند .نتایج

الزم برای ارائهدهندگان خدمات در سیستم بهداشت و درمان محسوب

بررسی سواد سالمت بیماران نشان داد اغلب بیماران دارای سواد سالمت

میشود .بهرهگیری از متخصصین سالمت ،یکی از راهبردهای سواد

ناکافی و مرزی بودند .میانگین نمره سواد سالمت بهصورت معنیداری در

سالمت در آموزش به بیمار است که منجر به درک و عملکرد بهتر

آقایان ،افراد بازنشسته ،افراد ساکن شهر ،افراد با میزان تحصیالت باالتر و

بیماران در خصوص اطالعات و دستورالعملهای ارائهشده به آنها

دارای وضعیت اقتصادی بهتر ،بیشتر از سایرین است.

میشود [.]43

همچنین نتایج نشان داد سواد سالمت با خودمراقبتی و

بررسی عوامل تأثیرگذار بر قصد و رفتار پرستاران جهت بهکارگیری

خودکارآمدی بیماران ارتباط معنیداری داشت؛ بنابراین سواد سالمت

راهبردهای سواد سالمت در آموزش به بیمار براساس تئوری رفتار

ناکافی یک مانع جدی برای مدیریت بیماری به شمار آمده و میتواند

برنامهریزی شده نشان داد سازه کنترل رفتاری درک شده بهترین

مشارکت بیماران را در خودمراقبتی تحت تأثیر قرار دهد .اهمیت و

پیشگوییکننده قصد و رفتار پرستاران بوده و بنابراین پیشنهاد میشود که

ضرورت توجه به سواد سالمت و خودکارآمدی در مداخالت آموزشی که

برنامههای آموزشی مدون در خصوص بهکارگیری راهبردهای سواد

برای ارتقای خودمراقبتی در بیماران انجام میشود بهخوبی ثابت کرده که

سالمت در آموزش به بیمار جهت اثربخشی بیشتر آن بر سازه کنترل

توجه به سطح سواد سالمت و خودکارآمدی و خودمراقبتی در بیماران

رفتاری درک شده بهطور ویژه توجه گردد [.]14

به عنوان عامل تأثیرگذار و ضروری به نظر میرسد .نتایج مطالعهای که به

ه) سایر مطالعات

بررسی پژوهشهای پیرامون سواد سالمت و سرطان پستان پرداخته
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آموزش جهت ارتقاء سطح سواد سالمت جامعه نقشی مؤثر دارد.

است [ .]17در نهایت افشاری ،در پژوهش خود بهرهگیری ادیبانه و

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.2.58

نشان داد ارائه خدمات اطالعدرمانی کامالً عملی است [ .]97اهمیت

از جمله سایر مطالعاتی که در حوزه سواد سالمت انجام شده است

محمدلو و همکاران

مرور پژوهشهای سواد سالمت

در افراد مراجعهکننده به مراکز بهداشتی-درمانی و چه کسانی که به

درونبخشی و بینبخشی هست .از این رو با تدوین برنامههای جامع،

بیمارستانها و مراکز تحقیقاتی مراجعه کرده بودند در حد مناسب و

ایجاد رسانهها و مواد آموزشی ساده و قابلفهم و همچنین مداخالت

مطلوب نبود .نتایج این مطالعه حاکی از اثربخشی سواد سالمت در

آموزشی کارآمد برای افراد با سواد سالمت ناکافی میتوان گامی مؤثر برای

پیشگیری از بروز این بیماری ،تشخیص زودهنگام آن و مدیریت عالئم

توسعه مهارتهای سواد سالمت و ارتقای سالمت در جامعه برداشت و

حاصل از آن است [.]11

بدین طریق تأثیرات منفی سطح پایین سواد سالمت در جامعه را کاهش

سطح سواد افراد غیربیمار پرداخته حاکی از آن است که طیف وسیعی از

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در تحقیقات سواد سالمت نیز حاکی از

موارد تحت بررسی ،سواد سالمت ناکافی و مرزی داشتند و این امر غالباً

تأثیر مثبت استفاده از الگوها و نظریههای مختلف به همراه سواد سالمت

در گروههای آسیبپذیر بیشتر بود .بین سطح سواد سالمت و سن ،سطح

در انجام رفتارهای سالمت است و بسته به هدف مطالعه میتوان از الگوها

تحصیالت ،جنس و وضعیت اقتصادی ارتباط معنیدار مشاهده شد؛

یا نظریههای متفاوتی استفاده کرد .براساس نتایج بهدستآمده نظریه

بهطوریکه سواد سالمت ناکافی در افراد با سنین باالتر ،تحصیالت کمتر،

خودکارآمدی و سازه خودکارآمدی در بیشتر مطالعات بهعنوان مهمترین و

زنان و قشر کمدرآمد شایعتر بود .همچنین نتایج پژوهش حاضر حاکی از

قویترین متغیر معرفی شده بودند و نقش مهمی را در اتخاذ رفتار

آن است که اکثر مردم در مورد شناخت عوامل خطر بیماریهای قلبی

سالمت توسط افراد ایفا میکردند [.]12

عروقی ،دیابت ،سرطان و ایدز ،سواد سالمت ناکافی داشتند .سواد سالمت

نتایج بررسی مطالعات به لحاظ ابزار مورداستفاده جهت سنجش

میتواند در کنترل و خودمدیریتی بیماریها ،کاهش بار مراجعه به مراکز

سواد سالمت نشان داد ،ابزارها و مقیاسهای متعددی برای سنجش سواد

بهداشتی درمانی و کاهش هزینههای نظام سالمت مؤثر باشد .مطالعاتی

سالمت طراحی شده است که دراینبین ،پرسشنامههای سنجش سواد

که با هدف تعیین میزان سواد سالمت در زمینه مراقبتهای دوران

سالمت عملکردی بزرگساالن ) (TOHFLAو سنجش سواد سالمت

بارداری انجام شده است نشان داد سواد سالمت اکثر زنان باردار در حد

بزرگساالن ) (HELIAبیش از سایر ابزارها مورداستفاده قرار گرفته است.

متوسط است .تعیین ارتباط سطح سواد سالمت با وضعیت سالمت

همچنین نتایج نشان داد پژوهشگران تالشهایی جهت طراحی و

عمومی و رفتارهای بهداشتی سالمندان به عنوان یک گروه آسیبپذیر نیز

روانسنجی ابزارهایی جهت سنجش سواد سالمت جمعیت بزرگسال و

حاکی از سطح سواد سالمت ناکافی در سالمندان است که این نتایج

نوجوان کردهاند که متناسب با خصوصیات فرهنگی اجتماعی ایران باشد.

همراستا با نتایج پژوهشی است که به هدف تعیین سطح سواد سالمت

نتیجه مطالعهای که به شیوهای نظاممند ،متون پژوهشی جهان پیرامون

سالمندان ایرانی براساس شواهد علمی موجود به شیوه مرور نظاممند

ابزارهای سنجش سواد سالمت را بررسی کرده است حاکی از آن است که

صورت گرفته است .نتایج این مطالعه نشان داد سالمندان ایرانی سواد

ابزارهای موجود سنجش سواد سالمت عالوه بر پیچیدگیهای خاص

سالمت در حد پایینی دارند و با توجه به اهمیت سواد سالمت و تأثیر آن

خود ،جامع هم نیستند .نتیجه کلی حاصل از این مطالعه نشان داد

بر شاخصهای مختلف زندگی این قشر رو به رشد جامعه ،نیاز به

ابزارهای سنجش سواد سالمت باید ساده ،کوتاه و جامع باشند [.]11

برنامهریزی و مداخالت اثربخش در زمینه ارتقای سواد سالمت سالمندان

همچنین پرداختن به سواد سالمت در محیطهای مراقبت بهداشتی غنی

احساس میشود [.]15

از فناوری کنونی ،نیاز به ابزارهای کامپیوتری معتبر برای ارزیابی سواد

نتایج پژوهش دیگری نیز که به مرور پژوهشهای سواد سالمت و
مرگومیر سالمندان پرداخته است حاکی از آن است که میزان مرگومیر

سالمت را ضروری ساخت؛ بنابراین پژوهشهایی به طراحی ابزاری جهت
سنجش سواد سالمت الکترونیک پرداختند [.]1

در افرادی که سواد سالمت کمتری دارند ،بیشتر از افرادی است که سواد

تعیین عوامل مرتبط با بهکارگیری سواد سالمت الکترونیکی نیز از

سالمت باال و یا مرزی دارند؛ بنابراین بهبود سواد سالمت ،استراتژی

دیگر مطالعاتی است که به شیوه مروری نظاممند انجام شده است .نتیجه

مؤثری در بهبود وضعیت سالمت سالمندان و کاهش مرگومیر آنها در

این مطالعه نشان داد ابعاد مهارت جستجوگری ،کاربرد و ارزیابی ،تسلط

مواجه با بیماریهای مزمن است [.]16

بر سواد رایانه ،سواد علمی ،سواد سالمت و سواد سنتی ،سواد رسانه ،سواد
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،مطالعاتی که به بررسی سنجش

داد .نتایج بررسی مطالعات انجام شده مبتنی بر الگوها و نظریههای

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.2.58

است ،نشان داد سطح سواد سالمت هم در ایران و هم در تمام جهان ،چه

ارتقاء سواد سالمت مستلزم فرهنگسازی ،آموزش مداوم ،همکاری

محمدلو و همکاران

مرور پژوهشهای سواد سالمت

الکترونیکی از عوامل مرتبط با بهکارگیری سواد سالمت الکترونیکی است

مطالعاتی در ارتباط با سنجش سطح سواد سالمت سایر بیماران همچون

[.]13

بیماران قلبی عروقی ،فشارخون ،سرطان ،ایدز و  ...ضروری به نظر

بنابراین افراد با سطح سواد سالمت باالتر ،وضعیت سالمت عمومی

میرسد.

در ارتقاء رفتارهای بهداشتی دارد .افراد با سواد سالمت ناکافی ،با احتمال

خواندن ،نوشتن ،درک اطالعات مرتبط با سالمتی و پیروی از پیامهای

کمتری اطالعات نوشتاری و گفتاری ارائه شده توسط متخصصان

بهداشتی ساده را مدنظر قرار میدهد که این همان سواد سالمت

سالمتی را درک میکنند و به دستورات داده شده توسط آنها عمل

عملکردی است .این در حالی است که سواد سالمت عملکردی تنها یکی

میکنند ،وضعیت سالمتی ضعیفتری دارند و هزینههای پزشکی

از حوزههای مفهوم کلی سواد سالمت است .اگر در مفهوم سواد سالمت،

بیشتری را متحمل میشوند .درنتیجه امروزه سواد سالمت ناکافی

زمینه-های روانشناسی ،جامعهشناختی ،شناختی و فرهنگی نیز مورد

به عنوان یک تهدید جهانی به شمار میآید.

توجه قرار گیرند ،این مفهوم شفافتر و آگاهانهتر خواهد بود .با این دیدگاه،

جهت حرکت بهسوی عدالت در سالمت ،شناسایی دقیق گروههای

سواد سالمت بایستی میزان درک افراد و همچنین تغییرات رفتاری در

آسیبپذیر و انجام اقدامات الزم برای رفع محدودیتها و محرومیتها

آنها را موردتوجه قرار دهد .همانطور که اشاره شد ،ماهیت ابزارهای

ضروری است .نتایج بررسی مطالعات حکایت از سواد سالمت ناکافی در

مورد استفاده بهگونهای است که تنها مهارتهای خواندن و محاسبات

تمامی اقشار جامعه خصوصاً افراد با سنین باالتر ،تحصیالت کمتر ،زنان و

افراد مورد بررسی قرار میگیرد.

قشر کمدرآمد دارد .این موضوع لزوم توجه بیشتر به سواد سالمت را در

برای موفقیت در برخورد با نظام سالمت ،سایر مهارتها چون گوش

برنامههای آموزش و ارتقاء سالمت نشان میدهد .الزم است برای

دادن ،سخن گفتن و داشتن دانش زمینهای و فرهنگی نیز بایستی مورد

گروههای آسیبپذیر که از سواد سالمت نامطلوب برخوردارند ،رسانهها و

توجه قرار گیرد .در اکثر پژوهشهای انجام شده ،تمایل به شرکت در

مواد آموزشی ساده و قابلفهم طراحی شود .با توجه به اهمیت سواد

مطالعه به عنوان معیار ورود در نظر گرفته شده است .این احتمال وجود

سالمت در سالمت مادران ،ضروری است مسئولین بهداشتی کشور،

دارد که افرادی که تمایل به شرکت در پژوهش داشتند ،از سطح سواد

برنامههای آموزشی بیشتری جهت ارتقای سطح سواد بهداشتی و

سالمت باالتری برخوردار بودهاند که این مورد میتواند به عنوان

توانمندسازی این قشر تدوین کنند و کارکنان بهداشتی از روشهای مؤثر

محدودیت مطالعات محسوب گردد .از آنجایی که مطالعات انجام شده در

انتقال اطالعات برای این افراد استفاده کنند .سالمندان نیز به عنوان یکی

حوزه سواد سالمت در ایران اندک است ،انجام مطالعات بیشتر ،در طیف

از مهمترین گروههای در معرض خطر اثرات ناخوشایند سطح پایین سواد

وسیعتر و در مناطق مختلف جغرافیایی با ویژگیهای فرهنگی متفاوت

سالمت به شمار میآیند و همچنین با مشکالت سالمتی متعددی

پیشنهاد میشود.

مواجهاند که استقالل فردیشان را مورد تهدید قرار میدهد .رفتارهای
ارتقادهنده سالمت در سالمندان ،تأثیر بالقوهای در پیشبرد سالمتی و
کیفیت زندگی آنان داشته و به همان نسبت موجب کاهش هزینههای
مربوط به مراقبتهای بهداشتی میشود.

تشکر و قدردانی:
از تمامی کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری فرمودند،
صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.

از جمله محدودیتهای پژوهشهایی که تاکنون در این حوزه
انجام شده است میتوان به شیوه خودگزارشی موارد تحت بررسی اشاره
نمود .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده از سایر روشها همچون

تأیيدیه اخالقی:

مشاهده و مصاحبه عمیق جهت جمعآوری دادهها استفاده شود .جهت

مطالعه

این

دارای

تأییدیه

اخالقی

به

شماره

شناخت عوامل مؤثر بر سواد سالمت در تمامی سطوح سنی ،تحصیلی،

 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1399.043از دانشگاه علوم

اجتماعی و فرهنگی ،انجام مطالعات کیفی توصیه میشود .در اکثر

پزشکی کاشان است.
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خود را بهتر ارزیابی میکنند؛ بنابراین سواد سالمت نقش بسیار ارزندهای

ابزارهای مورد استفاده در اکثر مطالعات ،مهارتهایی همچون

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.2.58

اطالعاتی ،سواد ارتباطی و دسترسی ایمن به درگاه اطالعات سالمت

مطالعات انجام شده ،بیماران دیابتی مورد بررسی قرار گرفتهاند .انجام
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محمدلو و همکاران

مرور پژوهشهای سواد سالمت

 درصد)؛ علی رمضانخانی (نویسنده23(  ارسال و پیگیری مقاله،دادهها
.) درصد45( سوم) نگارش پیشنویس اولیه مقاله

:تعارض منافع
این اثر قبالً در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری
، جداول، همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا.ارائه نگردیده است

:حمایت مالی

. به ناشر محول میگردد... تصاویر و

این مقاله از طرف هیچگونه نهاد یا موسسهای حمایت مالی نشده و

:سهم نویسندگان

.تمام منابع مالی آن از طرف نویسنده نویسندگان تأمین شده است

45( اعظم محمدلو (نویسنده اول) ویرایش و اصالح مقاله نهایی
 تحلیل،درصد)؛ زهرا بتولی (نویسنده دوم و مسئول) گردآوری دادهها
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Review Article
Abstract
Aim: Due to the importance of the individuals' health literacy level in promoting community health, this research
evaluates the studies conducted on health literacy in Iran and provides content analysis in this area.
Information sources or data: Iran Medical Articles Bank was launched in 2015 according to the needs of the
Iranian Medical Research Society. This bank is a search engine for articles published in Iranian medical journals.
Selection methods for study: The keywords "health literacy", "health information literacy" and "sanitary literacy"
were searched in the title or keywords of the articles. At the time of data collection (February 20, 2017), 72 articles
were indexed in this database. The full text of the articles was studied and analyzed in terms of population, place of
research, research method, tools and topic.
Combine content and results: Test of Functional Health Literacy in Adults (TOFHLa) and Health Literacy of
Iranian Adults (HELIA) questionnaires were the most important tools for measuring health literacy. The study
population included diabetic patients, the elderly people, various patients, and students. The results indicate that the
topics discussed in relation to health literacy were divided to five general thematic areas: "Health literacy assessment
tool, measuring the levels of health literacy of patients and people, factors affecting the level of health literacy, patient
education and communication".
Conclusion: In order to succeed in projects related to health literacy, looking at its different dimensions and planning
in those areas will be very useful. The present study can provide a comprehensive view for a long-term planning to
provide more practical and useful research.
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Mollakhalili, Papi, Sharifirad,
Farashbandi, & HasanZadeh,
2014
Abdolrasul khosravi,
& Ahmadzadeh, Arastoopoor,
Tahmasbi, 2015
Rezaee Esfahrood, Haerian
ardekani, Rahmanian, & Ghaffari
Targhi, 2016
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بیماران مبتالبه دیابت
پرسشنامههای استاندارد سواد سالمت عملکردی ،ارتباطی و انتقادی و پرسشنامه
خودمراقبتی بیماران دیابتی

 713بیمار دیابتی تهران

پرسشنامه کوتاه سنجش سواد سالمت عملکردی بزرگساالن و مقیاس افسردگی،
اضطراب و استرس و زیرمقیاس خودمراقبتی رفتارهای خودمدیریتی

 733بیمار دیابتی تهران

پرسشنامه سنجش سواد سالمت عملکردی بزرگساالن و پرسشنامه خودمراقبتی
بیماران دیابتی
خودکارآمدی

Rafiezadeh Gharrehtapeh et al.,
2015
Mahnoush Reisi, Mostafavi,
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2015
Hejazi, Peyman, Tajfard, & Esmaily,
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66

 433بیمار دیابتی گرگان

پرسشنامه سنجش سواد سالمت بزرگساالن و پرسشنامه سنجش خودکارآمدی
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 412بیمار دیابتی اصفهان
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سواد سالمت عملکردی ،ارتباطی و انتقادی و پرسشنامه آگاهی دیابت

 2بیمار دیابتی مشهد

خالصه رفتارهای خودمراقبتی دیابت ،مقیاس خودکارآمدی دیابت ،پرسشنامۀ
استاندارد کوتاه سواد سالمت
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 963دانشجوی خوابگاهی علوم پزشکی شهید
بهشتی
 916دانشجوی علوم پزشکی همدان
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کتابخانه عمومی کرمان
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Ramezankhani, Ghafari, Rakhshani,
Ghanbari, & Azimi, 2015
Amiresmaili et al., 2014
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جدیدترین نشانهی حیاتی
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(Haerian Ardakani,
& Morowatisharifabad, Rezapour,
Pourghayumi Ardakani, 2015
& Goodarzi, Tavafian, Hidarnia,
Ziaoddini, 2016

 53دانشآموز تهران

پرسشنامه محقق ساخته

& Sajjadi, Hosseinpour, Sharifian Sani,
Mahmoodi, 2016

 713زن روستایی ایذه

پرسشنامه سنجش سواد سالمت عملکردی بزرگساالن و پرسشنامه سبک
زندگی با دیدگاه تعیینکنندههای اجتماعی مؤثر بر سالمت

Mahnoosh Reisi, Mostafavi,
Hasanzade, & Sharifirad, 2011

 951سالمند اصفهان

پرسشنامه سنجش سواد سالمت بزرگساالن

M Reisi, Javadzade, Mostafavi,
Tavassoli, & Sharifirad, 2013

 951سالمند اصفهان

پرسشنامه سواد سالمت عملکردی بزرگساالن و سیاهه وارسی مربوط به
رفتارهای ارتقادهنده سالمت

Karimi, Keyvanara, Hosseini, Jafarian,
& khorasani, 2014

 933فرد اصفهانی

پرسشنامهی محقق ساخته ،اقتباسشده از پرسشنامه استاندارد سواد سالمت

& Mohseni, Khanjani, Iranpour, Tabe,
Borhaninejad, 2015

 733سالمند کرمان

 714دانشجوی دانشگاه اردکان

پرسشنامه سواد سالمت دهان ،خودکارآمدی بهداشت دهان

 714دانشجوی دانشگاه اردکان

پرسشنامه سواد سالمت دهان و خودکارآمدی بهداشت دهان و مقیاس
خودگزارش شده سالمت دهان و دندان

Izadirad & Zareban, 2015

 133نفر  41تا  65سال بلوچستان

Nekoei-Moghadam, Parva,
Amiresmaili, & Baneshi, 2013

 4333نفر  42سال و باالتر کرمان

Panahi, Ramezankhani, Tavousi,
Koosehloo, & Niknami, 2017
Mozafari & Borji, 2017
Najimi, Golshiri, & Amini, 2018

 913دانشجو
 933زوج دارای کودک  6تا  47سال ایالم
 999زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی
لنجان

& Saeedy Golluche, Jalili, Tavakoli,
ghanbari, 2017

 711دانش آموز دبیرستانی تهران

& Borji, Tarjoman, Otaghi, Salimi,
Naseri, 2017

 753سالمند باالی  65سال ایالم
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پرسشنامه سنجش سواد سالمت بزرگساالن و ابزار سنجش توانائی در انجام
فعالیت روزمره زندگی سالمند
پرسشنامه سنجش سواد سالمت بزرگساالن و پرسشنامه استاندارد سالمت
عمومی
پرسشنامه سنجش سواد سالمت عملکردی بزرگساالن و پرسشنامه سنجش
بهرهگیری از خدمات سالمت
پرسشنامه سواد سالمت جمعیت و پرسشنامه محقق ساخته آگاهی و نگرش در
خصوص مضرات مصرف سیگار
پرسشنامه محقق ساخته سواد سالمت والدین دارای کودک  3تا  47سال
پرسشنامه خود مراقبتی و پرسشنامه سواد سالمت عملکردی بزرگساالن
پرسشنامه سنجش سواد سالمت نوجوانان ،پرسشنامۀ آگاهی ،نگرش و عملکرد
تغذیه ای
پرسشنامه سواد سالمت بزرگساالن ،فعالیت روزانه زندگی و پرسشنامه کیفیت
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محمدلو و همکاران

مرور پژوهشهای سواد سالمت

در مورد بيماریها
Esna Ashari et al., 2015
Shariatinia, Fararoei, Karimzadeh
Shirazi, & Shams, 2015

پرسشنامه پژوهشگرساخته
پرسشنامه  74گویهای برپایه پرسشنامه سنجش سواد سالمت عملکردی
بزرگساالن

 736کارمند همدان
 753فرد  45تا  13ساله یاسوج

سواد سالمت کارکنان بهداشتی
M. Javadzade et al., 2015

پرسشنامه سطح آگاهی پرستاران و پرسشنامه وضعیت عملکرد پرستاران در
خصوص بهکارگیری راهبردهای سواد سالمت در آموزش به بیمار

 411پرستار اصفهان

مطالعات مرتبط با عوامل مؤثر بر سطح سواد سالمت
Aghaei & Khalili, 2014
zeinali & Riahinia, 2015

& Shahmoradi, Ravandi, Aslani,
Shahidzade, 2015
Yousefi, Nabipour, Raeisi, & Assadi,
2015
Saatchi et al., 2017

 633نفر باالی  41سال تهران
 793پزشک تهران
 41متخصص و مدیر حوزه سالمت و نهاد
کتابخانههای عمومی

مصاحبههای عمیق و نیمه ساختاریافته
-

 96مقاله مرتبط با کیوسک سالمت
-

-

افراد باالی 41سال جزیره هرمز

پرسشنامه سواد سالمت عملکردی بزرگساالن

مطالعات مرتبط با آموزش و ارتباط با بيمار
Mamianloo, Tol, Khatibi, Ahmadi
Komoleleh, & Mohebbi, 2014
Omati & Tavassoli-Farahi, 2016
& Ahmadzadeh, Khosravi, arastoopoor,
Tahmasebi, 2014
Tol et al., 2012
Peyman et al., 2014
S. H. Javadzade et al., 2015
Fatemeh Zahra Ahmadi, Mahmoud
Mehr-Mohammadi, Jean Vala, & Ali
Montazeri, 2017

 453بیمار قلبی بستری در بیمارستانهای
تهران
 21مقاله در موضوعات موک

-

 77منبع آموزش به بیمار دیابتی در شیراز

شاخص فلش دیانی

پرسشنامه کوتاه سنجش سواد سالمت عملکردی

 463بیمار زن دیابتی تهران
 713نفر از افراد مبتالبه بیماری مزمن
 411پرستار اصفهان
 49متخصص و سیاست گذار حوزه سالمت و
آموزش و پرورش ،دانشجومعلمان ،معلمان
شاغل در آموزش و پرورش

پرسشنامه کوتاه سنجش سواد سالمت عملکردی بزرگساالن و پرسشنامه
خودساخته جهت سنجش آگاهی بیماران از دیابت
پرسشنامه سواد سالمت چو و پرسشنامه مراقبت اولیه در بزرگساالن
پرسشنامه مبتنی بر تئوری رفتار برنامهریزیشده
مصاحبه فردی و مصاحبه گروهی و تحلیل محتوای تحول سند بنیادین مرتبط با
مبحث سالمت

سایر موضوعات
تعریف سواد سالمت ،ارزیابی وبسایتهای سواد سالمت ،سواد سالمت در ایران باستان
Tavousi et al., 2015
Saljoughi, Aghasi, Asadi, & Okhovati,
2016
R. Afshari, 2015
Ashrafi-Rizi, Hodhodinezhad,
Shahrzadi, & Soleymani, 2017
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 17مقاالت مرتبط با طراحی و روانسنجی
ابزارهای سنجش سواد سالمت

-

 49وبسایت سالمت

سیاهه وارسی

آثار پزشک شاعر  ،خاقانی شروانی
مقاالتی که به خدمات کتابداران پزشکی
پرداخته اند

-

مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره ششم ،شماره دوم ،تابستان 2688

Downloaded from jmis.hums.ac.ir at 11:08 +0330 on Thursday January 21st 2021

Joulahi, Babalhavaeji, & Hariri, 2016

پرسشنامه
پرسشنامه

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.2.58

زندگی

