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چکیده
هدف :سواد سالمت ،توانایی و درک افراد در زمینه مراقبتهای بهداشتی و نحوه به کارگیری آن مراقبتها در جهت کمک به سبک زندگی سالم
میباشد .مربیان بهداشت در مدارس ابتدایی یکی از عوامل تأثیرگذار در سالمت افراد بوده و به تبع آن نقشی کلیدی در ارتقا سالمت جامعه دارند .بر
این اساس ،هدف پژوهش حاضر تعیین سطح سواد سالمت مربیان بهداشت در دوره ابتدایی در شهر کرمان بود.

روشها:

مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی بود که در سال  1399در مدارس ابتدایی شهر کرمان انجام شد .جامعه آماری ،کلیه مربیان بهداشت

در مدارس ابتدایی به تعداد  98نفر بودند .نمونهگیری به روش سرشماری انجام شد .روش جمعآوری دادهها براساس پرسشنامه استاندارد سنجش سواد
سالمت جمعیت شهری ایران بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمونهای آمار توصیفی T-TEST ،و  ANOVAانجام شد.
نتایج :نمره میانگین ابعاد سواد سالمت برای مربیان بهداشت در بعد خواندن  ،75/87بعد دسترسی  ،76/84بعد فهم و درک  ،85/88بعد ارزیابی
 77/62و برای بعد تصمیمگیری و رفتار  77/76به دست آمد .به طور کلی براساس میانگین به دست آمده سواد سالمت در حد کافی و عالی بود.

نتیجهگیری:

در این مطالعه نشان داده شد که سطح سواد سالمت مربیان بهداشت خصوصاً در بعد فهم و درک ،در حد کافی و عالی است.

اینترنت به عنوان بیشترین منبع اطالعاتی مورد استفاده برای کسب اطالعات سالمت مربیان بیان شد ،لذا طراحی و پیادهسازی وبسایتی از طرف
مسئولین امر آموزش و پرورش ،در زمینه سالمتی و بهداشت عمومی به منظور ارتقاء سطح سواد سالمت مربیان بهداشت مفید خواهد بود.
کلیدواژهها :سواد سالمت ،مربیان بهداشت ،دوره ابتدایی.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله1400/2/13 :

اصالح نهایی1400/5/11 :

پذیرش مقاله1400/6/29 :

ارجاع :دیناری فاطمه ،جهانی یونس ،لیال دیناری .سنجش سطح سواد سالمت مربیان بهداشت دوره ابتدایی در شهر کرمان .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1400 .؛ (.49-56 :7)3

در تعریف دیگری  Levin-Zamirو همکاران سواد سالمت را به

مقدمه:
تعیینکنندههای امر سالمت معرفی میکند .این سازمان به آن دلیل که

توانایی فرد را برای دستیابی ،درک و استفاده از اطالعات در جهت ارتقا و

بین ارتقای سالمت و کیفیت زندگی رابطهای مستقیم وجود دارد،

حفظ سالمتی افراد تعیین میکند [.]3،4

کشورهای دنیا را به ایجاد انجمنی جهت پایش و هماهنگی فعالیتهای
استراتژیک ،جهت ارتقای سطح سواد سالمت دعوت مینماید [.]1،2

مفهوم سواد سالمت در ابتدا در ایاالت متحده و کانادا مورد استفاده
قرار گرفت ،اما در حال حاضر نه تنها در مراقبتهای بهداشتی بلکه در

تعاریف متعددی برای سواد سالمت بیان شده استDharmapuri .

زمینه بهداشت عمومی و به صورت بینالمللی نیز استفاده میشود [.]5،6

و همکاران سواد سالمت را توانایی خواندن ،درک و پایش اطالعات در

مطالعات مختلف نشان دادهاند که پایین بودن سطح سواد سالمت

سیستمهای مراقبت بهداشتی توصیف میکنند.

افراد منجر به کاهش وضعیت سالمتی ابتال به بیماریهای قلبی -عروقی،
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سازمان جهانی بهداشت ،سواد سالمت را یکی از بزرگترین

عنوان یکی از مهارتهای شناختی و اجتماعی تعریف کرده که انگیزه و

دیناری و همکاران

سواد سالمت مربیان بهداشت کرمان

آسم ،چاقی ،مصرف الکل و تنباکو ،کاهش اقدامات پیشگیرانه مثل انجام

در مطالعه افشاری و همکاران نیز به بررسی سطح سواد سالمت

آزمایش غربالگری ،عدم تشخیص به موقع بیماری ،افزایش هزینههای

بزرگساالن مراجعهکننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهرستان تویسرکان

درمانی ،احتمال افزایش اشتباه در خطاهای دارویی ،کمتر شدن میزان

شهرستان پرداخته شد .در این مطالعه سواد سالمت این افراد نامطلوب

دریافت خدمات پیشگیریکننده ،کاهش بهداشت روانی و جسمی ،عدم

گزارش شد .خواجویی و همکاران نیز به بررسی سواد سالمت

توانایی در مهارتهای خودمراقبتی و همچنین افزایش مرگومیر میشود

دانشآموزان دبیرستانی پرداختند .این مطالعه که در نواحی مختلف

[ .]7-10بدین ترتیب به منظور افزایش سطح سواد سالمت افراد باید

شمالی و جنوبی شهر کرمان انجام شد ،نشان داده شد که از  50درصد

تدابیری اندیشیده شده تا از عواقب ناخوشایند آن در جامعه جلوگیری

شرکتکنندگان دختر ،تنها  23درصد و از  50درصد شرکتکنندگان

شود .برخی از مطالعات نشان دادهاند که داشتن سواد سالمت مطلوب،

پسر ،تنها  6درصد سواد سالمت کافی داشتند .در نتیجه مطالعه آنها

احتمال ارتقای رفتارهای سالمتی مانند داشتن رژیم غذایی سالم و

بیان میکند که سواد سالمت اکثر نوجوانان دبیرستانی ناکافی است .در

تحرک جسمی را افزایش میدهد ،همچنین باعث افزایش کیفیت ارتباط

مطالعه  Al-Ruthiaو همکاران نیز سواد سالمت تعدادی از زنان مبتال به

بین افراد و ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی میشود؛ که برخی از

سندرم تخمدان پلیکیستیک محدود بیان شد [.]17-15

اثرات مثبت آن را میتوان در نتایج مراقبتهای بالینی مشاهده کرد [.]11

در بررسی متون که توسط پژوهشگران انجام شد ،مطالعهای یافت

نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از

نشد که به بررسی سواد سالمت مربیان بهداشت مدارس در دوره ابتدایی

سازمانهای پیچیده و بزرگ در هر کشوری محسوب میشود .انسان

پرداخته باشد ،بنابراین این پژوهش با هدف تعیین سواد سالمت مربیان

سالهای اولیه عمر خود را که مهمترین و موثرترین لحظات برای او

بهداشت در دوره ابتدایی انجام شد.

میباشد ،در مدارس میگذراند .در این دوران مربیان حاضر در مدارس
نقش مهمی در تربیت جسمی ،روحی ،عاطفی و عقالنی کودکان دارند.

مواد و روشها:

دوره ابتدایی و به دلیل جایگاه شغلی خود نقشی حساس و کلیدی دارند.

در سال 1399در ماههای مهر تا دی انجام شد .جامعه پژوهش را تمامی

این جایگاه زمانی میتواند به نحو مطلوب و مناسب در خدمت

مربیان بهداشت در مدارس عادی -دولتی و غیردولتی تشکیل دادند (98

سیستمهای بهداشتی مدارس قرار گیرد که از شرایط الزم برخوردار باشد،

نفر) .نمونهگیری در این پژوهش به صورت سرشماری انجام شد .دادهها

یکی از این شرایط که از همه آنها مهمتر و اساسیتر به نظر میرسد،

براساس پرسشنامه استاندارد سنجش سواد سالمت جمعیت شهری ایران

میزان دانش سالمت مربیان بهداشت است [ .]12سواد سالمت مربیان

( (Health Literacy for Iranian Adults: HELIAجمعآوری گردید

بهداشت عالوه بر این که میتواند به آنها در جهت زندگی با کیفیتتر

که روایی و پایایی آن در مطالعات مختلف نیز مورد ارزیابی قرار گرفته

کمک کند ،میتواند تأثیرگذار در ارائه خدمات بهداشتی به دانشآموزان

است [ .]18،19این پرسشنامه شامل شش سوال در زمینه اطالعات

دوره ابتدایی نیز باشد .در صورتی که برنامههای آموزشی مربوط به

دموگرافیک ،یک سوال در مورد نحوه به دست آوردن اطالعات مربوط به

سالمت و بهداشت عمومی از طریق مربیان در همان اوایل ورود به مدرسه

سالمتی و بیماری و  33سوال مربوط به ابعاد سواد سالمت میباشد .ابعاد

به دانشآموزان به شیوه صحیح و با کیفیت ارائه شود ،به بهبود سالمتی

سواد سالمت ،شامل پنج بعد و با استفاده از مقیاس نمرهدهی لیکرت

فرد و در نهایت به بهبود سالمتی جامعه کمک خواهد شد.

(پنج گزینهای) تنظیم شده است .بعد اول مربوط به مهارتهای خواندن

مطالعات متعددی در زمینه سواد سالمت در سالهای اخیر انجام

(شامل چهار سوال) میباشد .نمرهدهی در این بعد بدین صورت است که

شده است ،در مطالعهای که توسط جرحی و همکاران انجام شد ،سطح

امتیاز پنج به گزینه کامالً آسان ،امتیاز چهار به گزینه آسان ،امتیاز سه به

سواد سالمت زنان جوان پایین به دست آمد .یافتههای پژوهشی کریمی و

گزینه نه آسان است نه سخت ،امتیاز دو به گزینه سخت و امتیاز یک به

همکاران ،سواد سالمت بزرگساالن را متوسط نشان داد و این موضوع لزوم

گزینه کامالً سخت اختصاص مییابد .چهار بعد دیگر سواد سالمت شامل

توجه بیشتر به امر سواد سالمت و آگاهسازی افراد جامعه از طریق

دسترسی (شامل شش سوال) ،فهم و درک (شامل هفت سوال) ،ارزیابی

برنامههای ارتقای سالمت و یا رسانهها را نشان داد [.]13،14

(شامل چهار سوال) ،تصمیمگیری و رفتار (شامل دوازده سوال) میباشند.
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مربیان بهداشت به عنوان افراد ارائهدهنده خدمات بهداشتی در مدارس

این پژوهش به صورت مقطعی (توصیفی -تحلیلی) در شهر کرمان

دیناری و همکاران

سواد سالمت مربیان بهداشت کرمان

نحوه نمرهدهی در این ابعاد نیز به صورت امتیاز پنج به گزینه همیشه،
امتیاز چهار به گزینه بیشتر اوقات ،امتیاز سه به گزینه گاهی از اوقات،
امتیاز دو به گزینه به ندرت و امتیاز یک به گزینه به هیچ وجه (یا هیچ
وقت) اختصاص داده شده است .در این پژوهش سواد سالمت
شرکتکنندگان براساس مطالعه احمدی و همکاران با توجه به نمره
میانگین اخذ شده به چهار دسته ناکافی ( 0تا  ،)50نه چندان کافی
( 50/1تا  ،)66کافی ( 66/1تا  )84و عالی ( 81/1تا  )100تقسیم شدند
[ .]20نمرات از  100و نقاط برش  66/1 ،50/1و  84/1بودند .برای
جمعآوری دادهها ،محقق پرسشنامه را به افراد شرکتکننده در پژوهش
ارائه کرد و در نهایت  43نفر از جامعه آماری پرسشنامه را تکمیل کردند.

ویژگیهای دموگرافیک
جنس

زن
مرد

)100(43
)0(0

وضعیت تأهل

متأهل
مجرد

)81/4(35
)18/6(8

نوع مدرسه

عادی  -دولتی
غیردولتی

)55/8(24
)44/2(33

سطح تحصیالت

فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر

)16/3(7
)80/7(27
)20/9(9

نحوه بدست آوردن
اطالعات بهداشتی

اینترنت
کتابچه
سایر منابع

)48/8(21
)23/3(10
)27/9(12

سن

زیر  30سال
 40-30سال
 40سال به باال

)19/0(12
)20/6(13
)28/6(18

سابقه

زیر  5سال
 15-5سال
 15سال به باال

)19/0(12
)27/0(17
)22/2(14

الزم به ذکر است که در ابتدای انجام پژوهش به مربیان بهداشت اطمینان
داده شد که اطالعات آنها محرمانه خواهد ماند و رضایت آنها قبل از پر
کردن پرسشنامه اخذ شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS

نسخه  22و با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین،
انحرافمعیار و درصد) برای متغیرهای دموگرافیک و ابعاد سواد سالمت
انجام شد .ارتباط بین هر کدام از ابعاد سواد سالمت با متغیرهای
دموگرافیک با استفاده از آزمونهای  T-TESTو  ANOVAانجام شد.

تعداد (درصد)

با توجه به تعیین نمره میانگین در نظر گرفته شده برای هر کدام از
ابعاد سواد سالمت (ناکافی (0تا ،)50نه چندان کافی ( 50/1تا  ،)66کافی
( 66/1تا  )84و عالی ( 81/1تا  ،)100در تمامی ابعاد مختلف سواد
سالمت (خواندن ،دسترسی ،فهم و درک ،ارزیابی و تصمیمگیری و رفتار)
نمره میانگین  66/1و باالتر (کافی و عالی) به دست آمد؛ که بیشترین

یافتهها:

میانگین ( )85/88مربوط به بعد فهم و درک و کمترین میانگین ()75/87

براساس نتایج حاصل از این مطالعه تمام افراد شرکتکننده ( 43نفر)

مربوط به بعد خواندن بود .به تفکیک ابعاد سواد سالمت ،در بعد خواندن

زن و میانگین سنی آنها  39/72±8/19سال به دست آمد .مربیان

تعداد  5نفر (  11/6درصد) سواد سالمت عالی و  4نفر (9/3درصد) سواد

بهداشت به طور متوسط  12سال سابقه کار داشتند .اکثر مربیان متأهل

سالمت ناکافی داشتند .در بعد دسترسی  4نفر (9/3درصد) سواد سالمت

( 81/4درصد) و با تحصیالت لیسانس ( 80/7درصد) بودند .نحوه به

نه چندان کافی و  4نفر (9/4درصد) سواد سالمت ناکافی داشتند .در بعد

دست آوردن اطالعات  48/8درصد از مربیان بهداشت اینترنت بود

فهم و درک  24نفر ( )55/8سواد سالمت ناکافی و 13نفر ( 30/2درصد)

(جدول .)1

سواد سالمت کافی داشتند .در بعد ارزیابی  27نفر ( 62/8درصد) سواد

جدول  -1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک مربیان بهداشت دوره
ابتدایی

سالمت کافی و 11نفر ( 25/6درصد) سواد سالمت ناکافی داشتند .در بعد
تصمیمگیری  20نفر (46/5درصد) سواد سالمت کافی و  2نفر (4/7

جدول  -2نمره میانگین از ( )100و سطوح سواد سالمت به تفکیک ابعاد سواد سالمت
ابعاد سواد سالمت

انحراف معیار  ±میانگین

خواندن
دسترسی
فهم و درک
ارزیابی
تصمیمگیری و رفتار

87/75±14/66
76/84±16/14
85/88±11/88
77/62±14/64
77/76±13/89

ناکافی

نه چندان کافی

کافی

عالی

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

)9/3(4
)9/3(4
)55/8(24
)25/6(11
)4/7(2

)7/0(3
)9/3(4
)48/8(21
)34/9(15
)16/3(7

)2/3(1
)4/7(2
)30/2(13
)62/8(27
)46/5(20

)11/6(5
)2/3(1
)35/5(23
)32/6(14
)32/6(14
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درصد) سواد سالمت ناکافی داشتند (جدول .)2

دیناری و همکاران

سواد سالمت مربیان بهداشت کرمان

در ارتباط با ابعاد سواد سالمت و متغیرهای دموگرافیک در جدول 3

که در مدارس غیردولتی باالتر به دست آمد که بیشترین میانگین

تنها ارتباط آماری معنادار بین بعد دسترسی و میزان تحصیالت افراد

( )86/76در بعد فهم و درک بود ..درصد سواد سالمت افرادی که از

مشاهده شد ( )P-Value=0/004و ارتباط سایر ابعاد و متغیرهای

منابعی به غیر از اینترنت و کتابچه برای به دست آموردن اطالعات

دموگرافیک معنادار نبود .همچنین با توجه به جدول  3میانگین در تمامی

بهداشتی استفاده میکردند ،از سایر افراد بیشتر به دست آمد ( .)88/39در

ابعاد در رابطه با متغیرهای دموگرافیک باالتر از ( 66/1کافی و عالی) به

رابطه با سن و ابعاد سواد سالمت ،درصد سواد سالمت افراد با سابقه -30

دست آمد که بیشترین میانگین ( )93/25در بعد فهم و درک و مربوط به

 40سال در ابعاد خواندن ،فهم و درک و ارزیابی به ترتیب 89/01 ،79/33

افراد فوق لیسانس و باالتر و کمترین میانگین ( )71/30در بعد خواندن و

و  78/85درصد و از سایر افراد بیشتر به دست آمد در حالی که در بعد

مربوط به افراد لیسانس به دست آمد .درصد سواد سالمت افراد مجرد تنها

دسترسی میانگین سواد سالمت این افراد از سایرین کمتر بود (.)74/36

در بعد تصمیمگیری از افراد متأهل کمتر بود ( .)75/78درصد سواد

در رابطه با متغیر سابقه کار و ابعاد سواد سالمت نیز در تمامی ابعاد سواد

سالمت افراد فوقدیپلم در بعد خواندن ،دسترسی و تصمیمگیری به

سالمت افراد با سابقه کار باالتر از  15سال از درصد سواد سالمت افراد با

ترتیب با میانگین  88/10 ،84/82و  83/93از سواد سالمت افراد با

سابقه کار کمتر ،بیشتر به دست آمد مگر در بعد تصمیمگیری و رفتار که

تحصیالت لیسانس و فوقلیسانس بیشتر بود .در رابطه با متغیر نوع

درصد سواد سالمت افراد با سابقه کار زیر  5سال از سایرین بیشتر بود

مدرسه و ابعاد سواد سالمت در تمامی ابعاد درصد سواد سالمت افرادی

(.)79/58

که در مدارس عادی -دولتی مشغول بودند ،از درصد سواد سالمت افرادی
جدول  -3ارتباط بین ابعاد سواد سالمت با مشخصات دموگرافیک و با استفاده از آزمونهای  Tو ANOVA
ویژگی

خواندن*

P-Value

دسترسی*

P-Value

فهم ودرک*

P-Value

ارزیابی*

P-Value

وضعیت تأهل

مجرد
متاهل

75/8±14/49
78/91±16/00

0/523

تصمیمگیری و
رفتار*

P-Value

75/12±17/13
84/38±7/63

0/146

84/59±12/27
91/52±8/71

0/140

76/61±14/40
82/03±15/82

0/351

78/21±13/73
75/78±15/42

0/661

سطح تحصیالت

فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر

84/82±12/93
71/30±14/21
82/64±12/41

0/024

88/10±11/39
70/83±16/01
86/11±10/41

0/004

85/71±6/52
83/47±13/40
93/25±7/01

0/101

79/46±7/83
76/16±16/07
80/56±14/80

0/700

83/93±12/54
76/31±14/80
77/31±11/98

0/442

نوع مدرسه

عادی-دولتی
غیردولتی

77/60±10/89
73/68±18/46

0/010

79/51±13/17
73/46±19/10

0/264

86/76±9/56
84/77±14/57

0/329

78/65±15/63
76/32±13/59

0/192

78/65±12/84
76/64±15/41

0/350

نحوه ی بدست
آوردن اطالعات
بهداشتی

اینترنت
کتابچه
سایر منابع

72/32±16/72
76/88±13/19
81/25±10/66

0/240

72/82±19/61
(82/50±9/58
79/17±12/43

0/254

83/67±14/17
87/50±6/57
88/39±11/10

0/498

74/40±15/42
79/38±17/93
81/77±9/02

0/355

80/16±14/21
68/54±13/66
81/25±10/77

0/052

سن

زیر30سال
30تا40سال
40سال به باال

71/88±19/59
79/33±12/33
75/63±13/43

0/490

(74/58±18/78
(74/36±15/00
58/79±15/87

0/594

84/29±11/31
(89/01±6/91
84/64±14/61

0/536

76/88±11/43
78/85±12/89
77/19±17/47

0/938

79/17±15/08
78/37±12/42
76/67±14/80

0/887

سابقه کار

زیر  5سال
 5تا  15سال
15سال به باال

71/67±19/60
76/88±9/70
78/82±11/76

0/375

70/83±22/32
25/76±10/02
82/18±10/86

0/131

82/62±15/61
84/64±8/59
89/29±9/40

0/265

77/50±16/16
76/25±16/35
78/47±13/07

0/931

79/58±15/71
76/04±14/74
77/20±12/40

0/810

بحث و نتیجهگیری:

سالمت مربیان بهداشت در دوره ابتدایی در کرمان در سال  1399انجام

در سالهای اخیر تأکید بر داشتن سواد سالمت در جامعه برای تمام

شد .در رابطه با نحوه به دست آوردن اطالعات ،اینترنت به عنوان بیشترین

افراد در هر سن و با هر شرایط کاری مورد توجه است .پیشرفتهای

منبع اطالعاتی بود که مربیان از آن جهت کسب اطالعات سالمت

روزافزون فناوری در کنار آگاهیهای افراد در چگونگی به دست آوردن

استفاده میکردند .در مطالعه پناهی و همکاران اینترنت به عنوان یکی از

اطالعات مربوط به سالمتی منجر به بهبود شرایط سواد سالمت افراد در

بیشترین منابع برای به دست آوردن اطالعات مربوط به سالمت و بیماری

برخی از گروهها میشود .این مطالعه به منظور بررسی و سطح سواد

برای دانشجویان شرکتکننده نام برده شده است [ .]21برخالف نتایج
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*(انحراف معیار ±میانگین)

سواد سالمت مربیان بهداشت کرمان

دیناری و همکاران

حاصل از مطالعه حاضر در مطالعه مرادآبادی و همکاران بیشترین درصد

ارتباط معناداری بین درصد سواد سالمت و وضعیت تأهل مشاهده شد

منبع کسب اطالعات بهداشتی کارکنان بهداشتی عنوان گردید [.]22

که در آن درصد سواد سالمت افراد متأهل نسبت به افراد مجرد باالتر بود

یافتههای مطالعه حاضر سواد سالمت کافی و عالی را خصوصاً در بعد

[ .]20در رابطه با سطح تحصیالت و ابعاد سواد سالمت تنها در بعد

"فهم و درک" نشان میدهد .همانند مطالعه حاضر ،در مطالعه کمالیپور

دسترسی تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود .در مطالعه جرحی و همکاران

و همکاران نیز سواد سالمت اکثر افراد شرکتکننده کافی به دست آمد.

نیز تفاوت معناداری بین سطح تحصیالت و نمره سواد سالمت افراد

همچنین در مطالعهای که توسط احمدی و همکاران انجام شد ،سواد

مشاهده شد [ .]13در مطالعه حاضر تفاوت معناداری بین نوع مدرسه

سالمت دانشجویان فرهنگی کافی و باالتر حاصل شد [ .]23برخالف

(عادی  -دولتی و غیردولتی) و سواد سالمت مربیان بهداشت مشاهده

نتایج حاصل از این مطالعه در مطالعه جرحی و همکاران که به بررسی

نگردید .این موضوع میتواند نشاندهنده این موضوع باشد که مدارس

سواد سالمت زنان مشهدی در ایران پرداخته شد ،سطح سواد سالمت

عادی از مربیان با سواد برخوردار بوده و نوع مدرسه صرفاً به عنوان مبنایی

زنان جوان پایین به دست آمد [ .]13خسروی و همکاران نیز در مطالعه

برای سطح سواد مربیان تلقی نمیشود .در این مطالعه همچنین ،مربیانی

خود نشان دادند که افراد مورد مطالعه (بیماران مراجعهکننده به

که سابقه کار باالتری داشتند میانگین نمره باالتری نسب به سایرین در

بیمارستانهای بوشهر) سواد سالمت کافی را نداشتند [ .]24برخالف

تمامی ابعاد به غیر از بعد تصمیمگیری و رفتار داشتند .این موضوع

نتایج حاصل از این مطالعه ،در مطالعهای که در کشور ترکیه ،توسط

میتواند ناشی از این باشد که افراد با سابقه باالتر به دلیل آن که مدت

 Yilmazelو همکارانش بر روی معلمان انجام شد تنها  26/2درصد از

زمان بیشتری در سمت مربیان بهداشت مشغول به خدمت هستند ،سعی

معلمان سواد سالمت کافی داشتند و اکثر مربیان سواد سالمت خیلی

بر آن داشتند تا اطالعات مربوط به سواد سالمت را در خود تقویت کرده و

محدود یا محدود داشتند [.]25

آنها را به افراد تحت تعلیم خود به نحو بهتری ارائه دهند.

در مطالعه حاضر تنها زنها حاضر به پاسخگویی به سواالت

پژوهش حاضر از نخستین مطالعاتی است که سواد سالمت مربیان

پرسشنامه شدند و با توجه به اینکه پرسشنامه در اختیار مردها نیز قرار

بهداشت را با استفاده از ابزار سنجش سواد سالمت ایرانیان )(HELIA

داده شد اما حاضر به پاسخگویی سواالت نشدند و عدم تمایل خود در پر

مورد سنجش قرار داد که با توجه به این که این پرسشنامه  5بعد از ابعاد

کردن پرسشنامه را ابراز کردند .از این جهت دستیابی به تفاوت معنادار

سواد سالمت را در زمینه مهارتهای خواندن ،دسترسی ،فهم و درک،

بین جنسیت و سواد سالمت افراد در این مطالعه حاصل نشد .اما در

ارزیابی و تصمیمگیری و رفتار مورد بررسی قرار میدهد نسبت به سایر

مطالعات دیگر که شرکتکنندگان از دو گروه مرد و زن بودند ،همچون

پرسشنامههای سنجش سواد سالمت دارای سطوح بیشتری برای ارزیابی

مطالعهای که توسط جوادزاده و همکاران انجام شد نتایج با تفاوت

میباشد .آموزش و پرورش در نواحی مختلف (ناحیه یک و دو) شهر

معناداری بین جنس و سواد سالمت همراه بود و در آن مطالعه سواد

کرمان دورههای آموزشی در زمینه بهداشت و سالمت برای مربیان به

سالمت مردان بیشتر از زنان به دست آمد [.]7

صورت دو ماه یک بار ،با حضور افراد متخصص همچون پزشکان

سواد سالمت و جنسیت افراد شرکتکننده در مطالعه مشاهده گردید

خانههای بهداشت فعالیت میکنند ،برگزار میکند .مربیان در این

[ .]26در این مطالعه همچنان تفاوت معناداری بین سن و سواد سالمت

دورههای آموزشی شرکت کرده و مهارتهای الزم در زمینه بهداشت و

افراد وجود نداشت .همراستا با نتایج این مطالعه ،کمالیپور و همکاران نیز

سالمت را کسب میکنند .اهمیت تندرستی و سالمتی و برنامههایی که

نشان دادند که بین سن و سواد سالمت افراد بزرگسال تفاوت معناداری

به بهبود آن کمک میکند برای مسئولین امر سالمت در نواحی آموزش و

وجود ندارد [ .]23برخالف نتایج این مطالعه  Singhو همکاران نشان

پرورش کرمان دارای اهمیت ویژه میباشد؛ چرا که عالوه بر برگزاری

دادند بین سن و سواد سالمت افراد تفاوت معنادار میباشد [ .]27در این

دورههای آموزشی به صورت حضوری ،بروشورها وکتابچههای آموزشی و

مطالعه بین وضعیت تأهل و ابعاد سواد سالمت تفاوت آماری معناداری

پوسترهایی مربوط به نکات سالمتی و بهداشت عمومی ،برای تمامی

مالحظه نگردید .برخالف مطالعه حاضر در مطالعه احمدی و همکاران

مربیان بهداشت در تمامی مدارس دوره ابتدایی در شهر کرمان پخش
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در مطالعه  Shahو همکاران نیز تفاوت معناداری از نظر آماری بین

متخصص (زنان و زایمان ،چشم ،پوست ،داخلی و  )...و نیز افرادی که در

دیناری و همکاران

سواد سالمت مربیان بهداشت کرمان

میشود .ارائه برنامههای مذکور از طرف مسئولین به مربیان بهداشت در

تأییدیه اخالقی:

دوره ابتدایی این فرصت را داده است تا از سواد سالمت خوب و قابل

مطالعه

این

قبولی برخوردار باشند .همان طور که مشاهده شد مربیان از اینترنت برای

دارای

تأییدیه

به

اخالقی

شماره

 IR.KMU.REC.1399.644از دانشگاه علوم پزشکی کرمان است.

به دست آوردن اطالعات سالمت بیشتر استفاده میکنند .مسئولین امر
سالمت در آموزش و پرورش میتوانند از این فرصت استفاده کرده و اقدام

تعارض منافع:

به راهاندازی وبسایتی نموده و اطالعات مربوط به سالمتی و بهداشت

از دیدگاه نویسندگان هیچگونه تصاد منافعی در این مطالعه وجود

عمومی را مختص این مربیان بهداشت و برای استفاده بیشتر در اختیار

ندارد.

آنها قرار دهند.
این مطالعه جهت سنجش سواد سالمت مربیان بهداشت انجام شده

سهم نویسندگان:

است و پیشنهاد میشود که در مطالعات بعدی سواد سالمت را برای سایر

فاطمه دیناری (نویسنده اول و مسئول) مجری طرح ،طراحی

مربیان در دوره ابتدایی و مربیان مقاطع باالتر نیز سنجیده شود.

مطالعه ،جمعآوری و تحلیل داده ،نگارش و ویرایش مطالعه  60درصد؛

از محدودیتهای این مطالعه میتوان به روش خودگزارشدهی در

یونس جهانی (نویسنده دوم) استاد مشاوره در تحلیل آماری و ویرایش

تکمیل پرسشنامه اشاره کرد ،چرا که ممکن است نتایج حاصله در زمینه

مطالعه  20درصد؛ لیال دیناری (نویسنده سوم) همکاری در اجرای طرح،

تعیین رفتارهای افراد شرکتکننده نتواند از کیفیت قابل قبول برخوردار و

جمعآوری داده.

آنگونه که پژوهشگر انتظار دارد باشد.

حمایت مالی:

تشکر و قدردانی:

این مقاله از طرف هیچ گونه نهاد یا مؤسسهای حمایت مالی نشده و

نویسندگان این مطالعه بر خود الزم میدانند که از مسئولین و

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

مربیان بهداشت در ناحیه یک و دو آموزش و پرورش شهر کرمان به
جهت همکاری در جمعآوری دادهها تشکر و قدردانی به عمل آورند.
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Original Article
Abstract
Aim: Health literacy is the understanding of the concept of health care and the utilization of this
knowledge to improve a healthy lifestyle. Health educators in primary schools serve as one of the
influential factors in people's health and consequently promote community health. Accordingly, the aim
of this study was to determine the level of health literacy of health educators in primary schools in
Kerman Province, Iran.
Methods: This cross-sectional study was conducted in Primary schools in Kerman in 2018. The
statistical population was all health educators who were selected through census sampling. The data were
collected using the standard health literacy questionnaire of the urban population of Iran (HELIA). The
data were analyzed using SPSS software and descriptive statistics tests, T-TEST and ANOVA.
Results: The mean score of health literacy dimensions for health educators was 75.87 in the reading
dimension, 76.84 in the access dimension, 85.88 in the comprehension dimension, 77.62 in the
evaluation dimension and 77.76 in the decision and behavior dimension. Based on the average obtained,
the overall health literacy was sufficient and excellent.
Conclusion: This study detected that the level of health literacy of health educators, especially in terms
of understanding, is sufficient and excellent. The Internet has been cited as the most widely used source
of information for educators' health information. Therefore, designing and implementing a website by
education officials in the field of health and public health will be useful for the promotion of health
educators’ health literacy.
Keywords: Health Literacy, Health Educators, Elementary School.
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