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Abstract
Background & Aim: Health literacy and health-promoting behaviors are among the most
important determinants of health. This study aimed to evaluate the relationship between
health literacy and the status of health-promoting behaviors in Shahrekord adults.
Materials & Methods: This study was performed on 384 adults who referred to healthcare
centers in Shahrekord in 2018 using cluster sampling. Data were collected using functional,
communication, and critical health literacy questionnaires and health promotion lifestyle
scale. In addition, data analysis was performed in SPSS version 18 using descriptive and
analytical statistics (e.g., Pearson’s correlation coefficient and one-way ANOVA). Notably, a
P-value of less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: In this study, the participants obtained low mean health literacy (functional:
49.19±54.15, communication: 53.45±15.89 and critical: 50.86±17.88) and health-promoting
behaviors scores. In the target group, the highest and lowest scores obtained were related to
the dimensions of spiritual growth and self-fulfillment (46.50±14.86) and physical activities
(24.16±26.49), respectively. The results were indicative of a relationship between functional,
communication, and critical health literacy and dimensions of health-promoting behaviors in
the participants (P<0.05).
Conclusion: According to the results of the study, more attention must be paid to health
literacy and health-promoting behaviors in healthcare plans and policies. Therefore, it is
recommended that the increase and improvement of these factors be prioritized in this regard.
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سواد سالمت و وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت

سواد سالمت و وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در بزرگساالن شهرکرد
1

مهنوش رییسی ،1الهه توسلی* ،2همام الدین جواد زاده

 .1گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران
 .2مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
تاریخ پذیرش1933/02/90 :

تاریخ دریافت1933/02/03 :

چکیده
زمینه و هدف :سواد سالمت و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت از مهمترین تعیینکنندههای سالمت هستند ،بنابراین هدف از
مطالعه حاضر ،بررسی ارتباط سواد سالمت و وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در بزرگساالن شهرکرد بود.
مواد و روشها :در این مطالعه مقطعی  913نفر از بزرگساالن مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سالمت شهرکرد با استفاده
از نمونهگیری خوشهای در سال  1931مورد مطالعه قرار گرفتند ،بزرگساالن پرسشنامههای سواد سالمت عملکردی ،ارتباطی و
انتقادی و سبک زندگی ارتقاء سالمت را تکمیل نمودند ،دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  11و بهره گیری از آزمونهای
توصیفی و تحلیلی از جمله همبستگی پیرسون و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ،در سطح کمتر از  0/00تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمره سواد سالمت (عملکردی ،33/03±13/10 :ارتباطی 09/30±10/13 :و
انتقادی )00/12±11/11 :و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت بزرگساالن پایین است ،بیشترین امتیاز کسب شده گروه هدف در ابعاد
رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت مربوط به بُعد رشد معنوی و خودشکوفایی ( )32/00±13/12و کمترین امتیاز کسب شده مربوط به
بُعد فعالیت بدنی ( )23/22±12/33بود .سواد سالمت عملکردی ،ارتباطی و انتقادی با جنبههایی از رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت
ارتباط داشتند (.)p<0.05
نتیجهگیری :با توجه به یافتهها اهمیت سواد سالمت و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند و
در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای بهداشتی درمانی دخیل گردد ،بنابراین در مداخالت تمرکز بر افزایش و بهبود این عوامل به
عنوان یک راهبرد دارای اولویت پیشنهاد میشود.
واژگان کلیدی :سواد سالمت ،رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت ،بزرگساالن

مقدمه

حفاﻇت کننده سالمت ،احتمال مواجهه فرد را بـا

امروزه ارتقاء سالمت با توجه بــه نقش محوری آن در

بیماری یا آسیب کاهش میدهند و اجـزای ارتقاء

مراقبتهای بهداشتی مورد توجه روزافزون قرار گرفته

دهنده سالمت الگویی ﭼند بُعدی هستند که در راستای

است .در واقع هزینههای باالی خدمات بهداشتی

حفﻆ یا افزایش سطح خودشـکوفایی ،رفـاه و

درمانی لزوم تﻐییر رویکرد درمانی به رویکرد پیشگیری

رضـایتمندی افـراد عمل میکنند ( .)2بر اساس شواهد

از بیماریها را موجب شده است .در همین راستا،

علمی انتخابها و الگوی سبک زندگی افراد بر سالمت

سازمان جهانی بهداشت بر اهمیت ارتقاء سالمت کـه

و طول عمر آن تأثیرگذار است .بر اساس یافتههای

شامل تشویﻖ سبک زندگی سالم ،خلﻖ محیﻂ

علمی ،بسیاری از بیماریهای مزمن ارتباط قوی با

حمایتکننده برای سالمت ،تقویت اقدام جامعه،

رفتارهای ارتقاء سالمت (فعالیت بدنی ،رژیم غذایی

جهتدهی مجدد خدمات بهداشتی و تعیین سیاستهای

سالم ،عدم استعمال دخانیات و مصرف نکردن الکل)

بهداشت عمومی است ،تأکید نموده است ( .)1اجزای

دارند ( .)9عدم تبعیت از رفتارهای ارتقاء سالمت خود
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نویسنده مسئول :الهه توسلی ،ایمیل ،tavassoli.eb@gmail.com :تلفن03192102119 :

الهه توسلی

مشتمل بر افزایش فشارخون ،اضافهوزن-ﭼاقی ،افزایش

تأکید فراوان قرار گرفته است (.)2

قند خون و افزایش ﭼربی خون میشوند که هرکدام در

امروزه سیستمهای بهداشتی موجب ایجاد نیازهای

بروز بیماریهای مزمن و مرگومیر ناشی از آنها نقش

پیچیده و جدیدی در مراجعهکنندگان شدهاند .نیاز به

دارند .به طور کلی  19درصد از مرگ و میر ناشی از

خود مدیریتی در مراقبتهای بهداشتی افزایش

بیماریهای مزمن را به پرفشاری خون 3 ،درصد را به

قابلتوجهی یافته است ،در عین حال از مردم انتظار

مصرف دخانیات 2 ،درصد را به عدم فعالیت بدنی و 0

میرود که نقشهای جدیدی در جستجو و پردازش

درصد را به اضافهوزن و ﭼاقی نسبت میدهند (.)9

اطالعات ،درك قوانین و مسئولیتها و گرفتن

علیرغم اهمیت بسیار زیاد اتخاذ رفتارهای ارتقاء

تصمیمات درست و منطقی در مورد خود و خانواده بر

دهنده سالمت و به طور کلی تبعیت از سبک زندگی

عهده بگیرند ( .)1این نقش فعال با در نظر گرفتن سطح

سالم و با توجه به اینکه اغلب بیماریهای مزمن با تﻐییر

باالیی از سواد سالمت برای افراد میسر میشود.

سبک زندگی و اتخاذ رفتارهای سالم همانند عدم

سواد سالمت یکی از انواع سواد است که برای زندگی

مصرف دخانیات ،رژیم غذایی سالم و پیشگیری از

بشر در جامعه امروزی که روزبهروز بر دامنه و تعداد

ﭼاقی ،انجام فعالیت بدنی و عدم مصرف الکل،

منابع علمی مرتبﻂ با سالمت و همچنین گزینههای

قابلپیشگیری و کنترل هستند ،متأسفانه ساالنه 9/2

موجود برای حفﻆ و ارتقاء سالمت پیش روی افراد

میلیون مرگومیر به دلیل فعالیت بدنی ناکافی اتفاق

افزوده میشود ،نقشی حیاتی ایفا میکند ( .)1بر اساس

میافتد 2 .میلیون نفر در اثر مصرف سیگار ساالنه جان

کتابخانه ملی پزشکی آمریکا سواد سالمت ،به عنوان

خود را از دست میدهند و پیشبینی میشود که تا سال

میزان ﻇرفیت فرد برای کسب ،تفسیر ،درك اطالعات

 2090این عامل  1میلیون مرگ و میر را سبب شود .تنها

اولیه و خدمات سالمتی که برای تصمیمگیری متناسب

در سال  2010در حدود  1/1میلیون از مرگ و میر های

در حیطه سالمت الزم و ضروری میباشد ،تعریف شده

ناشی از بیماریهای قلبی عروقی به دلیل مصرف بیش

است ( .)3سطح پایین سواد سالمت اثرات قابل توجهی

از اندازه نمک /سدیم اتفاق افتاده است ( )3و اگرﭼه

بر رفتار افراد داشته و میتواند پیامدهای ناخوشایندی را

مصرف سبزیجات و میوهها به پیشگیری از بیماریهای

به دنبال داشته باشد ( .)10نتایج مطالعات حاکی از آن

قلبی عروقی و برخی از سرطانها کمک میکند ،اما

است که افراد با سواد سالمت ناکافی وضعیت سالمت

مصرف این مواد غذایی در رژیم غذایی روزانه به میزان

ضعیفتری داشته ( )10،11میزان مراجعات به بخش

ناکافی ،به حدود  9میلیون مرگ در سال منجر میشود

اورژانس در آنها بیشتر بوده ،میزان بستری شدن در

( .)0عدم تبعیت از رفتارهای ارتقاء دهنده و پیامدهای

بیمارستان در این افراد  23تا  02درصد بیش از سایر

جدی و نامطلوبی که به دنبال آنها ایجاد میگردد ،به

افراد گزارش شد ( )12و همچنین میزان مرگ و میر در

یکی از مهمترین ﭼالشهای قرن  21تبدیل شده است

آنها نیز بیشتر از سایر افراد میباشد ( .)19این بیماران

( .)9در این راستا فرایند توانمندسازی مردم جهت

با احتمال کمتری از مراقبتهای پیشگیرانه استفاده

افزایش کنترل بر سالمت خود ،یکی از مهمترین

میکنند ( )13و عموماً به طور یکسان و برابر با سایر
افراد از خدمات سالمت بهره نمیبرند ( .)10بیماران با
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مسبب ﭼهار تﻐییر متابولیک فیزیولوژیک در بدن

راهکارهای ارتقاء سالمت افراد به شمار آمده و مورد

سواد سالمت و وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت

خود تبعیت نموده و معموالً در مصرف صحیح داروها

دریافت شد .در ابتدا از بین  11مرکز جامع سالمت

با مشکل روبرو هستند ( ،)12به طوری که بر اساس

و پایگاههای سالمت شهر شهرکرد به روش تصادفی

مطالعهای تبعیت مناسب از رژیم دارویی بیماران با سواد

ساده  0مرکز انتخاب و پس از آن در مراکز

سالمت ناکافی  10تا  11برابر کمتر از بیماران با سواد

منتخب ،متناسب با جمعیت تحت پوشش ،حجم

سالمت کافی میباشد ( .)11به نظر میرسد سواد

نمونه مناسب در نظر گرفته شد .سپس از طریﻖ

سالمت ناکافی به عنوان یک مانع و یا یک عامل خطر

روش نمونهگیری در دسترس نسبت به ورود

جدی در مراقبتهای بهداشتی عمل کرده و افراد را در

نمونهها به مطالعه اقدام گردید .پرسشگران جهت

درك توصیهها و آموزشهای ارائهشده به آنها و نهایتاً

جمعآوری اطالعات الزم ،با در دست داشتن

اتخاذ رفتارهای سالم و خود مراقبتی با مشکل روبرو

مجوزهای دریافت شده به مراکز مورد نظر مراجعه

میسازد ( .)11بروز و پیشرفت بسیاری از بیماریهای

کرده و پس از هماهنگیهای صورت گرفته با

مزمن ارتباط قوی با رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت

مسئولین مراکز نمونهگیری انجام شد .الزم به ذکر

دارند و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت از مهمترین

است که پیش از تکمیل پرسشنامهها محقﻖ

معیارهای تعیینکننده سالمت افراد میباشد ،در این

توضیحات الزم را به افراد ارائه داد و توجه و

راستا توجه به سطح سواد سالمت بسیار مورد تأکید

همکاری آنها را برای شرکت در مطالعه جلب

قرار گرفته است .از این رو مطالعه حاضر با هدف

نمود .برای افراد توضیح داده شد که تمامی

بررسی ارتباط سواد سالمت و وضعیت رفتارهای ارتقاء

اطالعات نزد پژوهشگر محرمانه باقی خواهد ماند و

دهنده سالمت در بزرگساالن شهرکرد انجام گردید.

نیازی به نوشتن نام و نام خانوادگی در پرسشنامهها

مواد و روش کار

نیست ،نتایج به صورت جمعی گزارش میشود و

این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است که

در صورت تمایل یافتهها با اطالع آنها رسانده

در سال  1931در مراکز جامع خدمات سالمت

میشود .این مطالعه در معاونت تحقیقات و فناوری

شهرکرد انجام شد .تعداد نمونه با توجه به رابطه

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به تصویب رسید و

به دست آمد و حداقل تعداد نمونه،

دارای کد اخالق IR.SKUMS.REC.1397.25

 913نفر محاسبه گردید .معیارهای ورود به مطالعه
داشتن سن باالتر از  11سال و دارا بودن شرایﻂ
جسمانی مناسب برای پاسخ به سؤاالت و تمایل
برای شرکت در مطالعه و معیار خروج تکمیل ناقص
پرسشنامهها در نظر گرفته شد .پس از گرفتن تأییدیه
از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
به مرکز بهداشت استان و از آنجا به مرکز بهداشت
شهرستان مراجعه و مجوز الزم جهت اجرای
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است .به منظور جمعآوری دادهها در پژوهش
حاضر از فرم اطالعات جمعیت شناختی ،پرسشنامه
سبک زندگی ارتقاء سالمت و پرسشنامه سواد
سالمت عملکردی ،ارتباطی و انتقادی استفاده شد.
ارزیابی اطالعات جمعیت شناختی مشتمل بر 1
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ابتال به بیماری و وضعیت سالمت صورت گرفت.
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سواد سالمت ناکافی با احتمال کمتری از رژیم دارویی

پژوهش در مراکز جامع سالمت شهر شهرکرد

الهه توسلی

بر اساس الگوی ارتقاء دهنده سالمت پندر طراحی

قرار گرفته است .ثبات درونی نسخه فارسی این

شده است و سبک زندگی را با تمرکز بر کارهای

پرسشنامه برای کل ابزار و سه حیطه عملکردی،

ابتکاری و ادراك فرد که در راستای حفﻆ یا

ارتباطی و انتقادی به ترتیب  0/10 ،0/31 ،0/12و 0/12

و

گزارش شده است ( .)20دادههای جمعآوری شده،

رضایتمندی فردی عمل میکنند ،اندازهگیری

کدگذاری و پس از ورود به کامپیوتر توسﻂ نرم افزار

مینماید .این پرسشنامه شامل  02سؤال است که 2

 SPSSنسخه  11مورد تجزیه و تحلیل گرفت .جهت

زیر شاخه تحت عناوین تﻐذیه ،فعالیت بدنی،

توصیف متﻐیرهای کیفی از تعداد و درصد و متﻐیرهای

مسئولیتپذیری در مورد سالمت ،مدیریت استرس،

کمی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد .در تحلیل

روابﻂ بین فردی و رشد معنوی دارد .پاسخ به

داده ها عالوه بر ارائه شاخص های توصیفی ،از آزمون

سؤاالت در طیف لیکرت  3سطحی (هرگز ،گاهی

های مناسب آماری نظیر تحلیل همبستگی پیرسون و

اوقات ،اغلب و همیشه) است؛ به این ترتیب که به

آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معناداری

پاسخ هرگز نمره صفر ،گاهی اوقات نمره یک،

 0/00استفاده شد.

اغلب نمره دو و همیشه نمره سه تعلﻖ گرفت .مقدار

یافتهها

آلفا کرونباخ برای این ابزار به طور کلی  0/33و

یافتهها نشان داد  99/3درصد افراد در گروه سنی -90

برای شش زیر مقیاس بین  0/13تا  0/33گزارش

 20سال بودند 13/1 ،درصد شرکتکنندگان در مطالعه

شده است (.)13

زن و  20/9درصد آنها مرد بودند 19/3 .درصد متأهل،

در پرسشنامه سواد سالمت  0سؤال برای حیطه

 20/3درصد فارس 30/1 ،درصد دارای تحصیالت

عملکردی 0 ،سؤال برای حیطه ارتباطی و  3سؤال برای

دانشگاهی و  39درصد افراد خانهدار بودند .از طرفی

حیطه انتقادی در نظر گرفته شد که پاسخ هر سؤال در

 11/3درصد هیچگونه بیماری نداشتند و  32/3درصد

طیف لیکرت  3گزینهای از هرگز تا همیشه قرار گرفت.

افراد نیز وضعیت سالمت خود را خوب گزارش

به این ترتیب که به پاسخ هرگز نمره صفر ،بهندرت

نمودند .میانگین نمره سواد سالمت ارتباطی باالتر از

نمره یک ،گاهی نمره دو و همیشه نمره سه تعلﻖ

میانگین نمره سواد سالمت عملکردی و انتقادی

گرفت .نمرات سؤاالت در هر حیطه با یکدیگر جمع

گزارش گردید (جدول  .)1میانگین نمرات رفتارهای

شده و بر تعداد سؤاالت آن حیطه تقسیم شد و بدین

ارتقاء دهنده سالمت در حد نامطلوب بود ،بیشترین

ترتیب نمره هر حیطه محاسبه گردید .حداقل نمره

امتیاز کسب شده گروه هدف در ابعاد رفتارهای ارتقاء

کسب شده برای شرکتکنندگان بر اساس این

دهنده سالمت مربوط به بُعد رشد معنوی و

پرسشنامه یک و حداکثر آن  3بود و نمره بیشتر

خودشکوفایی و کم ترین امتیاز مربوط به بعد بدنی

نشاندهنده سواد سالمت باالتر و نمره کمتر نشاندهنده

است (جدول .)1

افزایش

سطح

تندرستی،

خودشکوفایی

سواد سالمت پایینتر در مراجعهکنندگان بود .روایی و
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پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء سالمت ()HPLPII

پایایی این ابزار توسﻂ رئیسی و همکاران مورد تایید

سواد سالمت و وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت

جدول شماره  .1تعیین میانگین نمره سواد سالمت و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت به تفکیک ابعاد مختلف در گروه تحت مطالعه

سواد سالمت

سواد سالمت عملکردی

33/03±13/10

سواد سالمت ارتباطی

09/30±10/13

سواد سالمت انتقادی

00/12±11/11

حیطه رشد معنوی و خودشکوفایی

32/00±13/12

حیطه مسئولیت پذیری درباره سالمت

93/20±13/32

حیطه روابﻂ بین فردی

30/13±12/21

حیطه مدیریت استرس

99/11±19/33

حیطه ورزش و فعالیت بدنی

23/22±12/33

حیطه تﻐذیه

91/10±13/12

رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت

جدول شماره  .2تعیین ارتباط بین ابعاد مختلف سواد سالمت با رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در گروه هدف
ابعاد

1

-1

1

2

3

5

4

6

7

8

9

عملکردی
 -2ارتباطی

* P=0/002

1

r=0/132
* P=0/092

* P=0/001

r=0/110

r=0/031

 -3رشد

P=0/121

* P=0/001

* P=0/001

معنوی

r=0/013

r=0/212

r=0/910

-0

P=0/219

* P=0/001

* P=0/001

* P=0/001

مسئولیت

r=0/021

r=0/912

r=0/303

r=0/001

 -9انتقادی

1
1
1

پذیری
 -2روابﻂ

P=0/291

* P=0/001

* P=0/003

* P=0/001

* P=0/001

بین فردی

r=0/022

r=0/133

r=0/100

r=0/001

r=0/000

 -1مدیریت

P=0/293

* P=0/001

* P=0/001

* P=0/001

* P=0/001

* P=0/001

استرس

r=0/023

r=0/213

r=0/221

r=0/310

r=0/023

r=0/022

 -1فعالیت

P=0/000

* P=0/001

* P=0/001

* P=0/001

* P=0/001

* P=0/001

* P=0/001

بدنی

r=0/109

r=0/222

r=0/910

r=0/333

r=0/310

r=0/212

r=0/002

P=0/191

* P=0/001

* P=0/001

* P=0/001

* P=0/001

* P=0/001

* P=0/001

* P=0/001

r=0/011

r=0/221

r=0/210

r=0/310

r=0/311

r=0/309

r=0/920

r=0/912

 -3تﻐذیه

1
1
1

جدول شماره  2نشان داد که بین سواد سالمت ارتباطی،

انتقادی افراد شرکت کننده در مطالعه نیز باالتر می

عملکردی و انتقادی هر  9ارتباط مستقیم و معنادار

رفت و به همین صورت برای دو بُعد دیگر سواد

وجود داشت ( ،)p<0/00به این ترتیب که با افزایش

سالمت نیز ،همین مسأله وجود داشت.

سواد سالمت عملکردی ،سواد سالمت ارتباطی و
 49فصلنامه پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی ،دوره ششم ،شماره دوم ،پاییز 9944

1

Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir at 12:00 +0330 on Saturday January 23rd 2021

ابعاد

حیطه ها

انحراف معیار  ±میانگین

الهه توسلی

خودشکوفایی ( ،)r=0/212مسئولیتپذیری درباره

جهانی است که نقش اساسی در تعیین

سالمت ( ،)r=0/912روابﻂ بین فردی (،)r=0/133

نابرابریهای سالمت در سراسر جهان دارد (.)21

مدیریت استرس ( ،)r=0/213ورزش ( )r=0/222و

این مطالعه جزء اولین مطالعات پژوهشی میباشد

تﻐذیه ( ،)r=0/221ارتباط مستقیم و معنادار گزارش

که با هدف بررسی سواد سالمت ارتباطی ،انتقادی

گردید ( ،)p=0/001به این ترتیب که با باال رفتن سواد

و عملکردی و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت انجام

سالمت ارتباطی افراد ،رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت

گردیده است .مطالعه حاضر نشان داد میانگین نمره

آنها نیز در ابعاد ذکر شده در باال ،افزایش مییافت.

سواد سالمت در هر سه حیطه ارتباطی ،انتقادی و

بین سواد سالمت انتقادی و رشد معنوی و

عملکردی در بزرگساالن شرکت کننده در مطالعه

خودشکوفایی ( ،)r=0/910مسئولیتپذیری درباره

پایین است .آقامالیی و همکاران ( )22نیز در مطالعه

سالمت ( ،)r=0/303روابﻂ بین فردی (،)r=0/100

خود سواد سالمت گروه هدف را نسبتاً پایین

مدیریت استرس ( ،)r=0/221ورزش ( )r=0/910و

گزارش نمودند .رییسی و همکاران ( )21و محسنی

تﻐذیه ( )r=0/210نیز ارتباط مستقیم و معنادار مشاهده

و همکاران ( ،)29سواد سالمت اکثر سالمندان

شد ( .)p=0/001به این صورت که با باال رفتن سواد

شرکت کننده در مطالعه را ناکافی گزارش نمودند.

سالمت انتقادی گروه هدف ،رفتارهای ارتقاء دهنده

جهانی افتخاری و همکاران ( )1نیز سواد سالمت

سالمت آنها در ابعاد ذکر شده در باال ،افزایش

داوطلبین سالمت را در حد ناکافی گزارش نمودند.

مییافت.

یافتهها حاکی از آن است که میانگین نمرات

از طرف دیگر بین رشد معنوی و خود شکوفایی افراد

رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در حد نامطلوب

شرکتکننده در مطالعه با مسئولیتپذیری درباره

بود ،در عین حال بیشترین امتیاز کسب شده گروه

سالمت ،روابﻂ بین فردی ،مدیریت استرس ،ورزش و

هدف در ابعاد رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت

تﻐذیه ارتباط مستقیم و معنادار گزارش گردید

مربوط به بُعد رشد معنوی و خودشکوفایی و

( ،)p=0/001همچنین بین مسئولیتپذیری درباره

کمترین امتیاز کسب شده مربوط به بُعد فعالیت

سالمت با روابﻂ بین فردی ،مدیریت استرس ،ورزش و

بدنی است .فتاحی اردکانی و همکاران ( )23در

تﻐذیه ارتباط مستقیم و معنادار وجود داشت

مطالعه خود اینگونه گزارش نمودند که میانگین

( ،)p=0/001بین روابﻂ بین فردی با مدیریت استرس،

مجموع نمرات رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در

ورزش و تﻐذیه نیز به همین ترتیب این ارتباط مشاهده

حد مطلوب بود .همچنین در بین ابعاد رفتارهای

شد ( )p=0/001و در نهایت بین مدیریت استرس با

ارتقاء دهنده سالمت حیطه مسئولیتپذیری سالمت

ورزش و تﻐذیه و بین ابعاد ورزش و فعالیت جسمانی با

بیشترین نمره و حیطه فعالیت فیزیکی کمترین نمره

تﻐذیه افراد نیز ارتباط مستقیم و معنادار گزارش گردید

را داشتند .میانگین نمره کل رفتارهای ارتقاء دهنده

(.)p=0/001

سالمت در مطالعه کلروزی و همکاران ( )20باال

بحث و نتیجهگیری

بود ،همچنین باالترین نمره میانگین کسب شده در
رشد معنوی و کمترین نمره میانگین در فعالیت
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از طرفی بین سواد سالمت ارتباطی با رشد معنوی و

سواد سالمت به عنوان یکی از مهمترین موضوعات

سواد سالمت و وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت

( )22نیز در مطالعه خود نشان دادند که بُعد

استرس ،ورزش و تﻐذیه نیز به همین ترتیب این ارتباط

خودشکوفایی باالترین امتیاز و بُعد فعالیت جسمانی

مشاهده شد و در نهایت بین مدیریت استرس با ورزش

کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند.

و تﻐذیه و بین ابعاد ورزش و فعالیت جسمانی با تﻐذیه

بین سواد سالمت ارتباطی ،عملکردی و انتقادی ارتباط

افراد نیز ارتباط مستقیم و معنادار گزارش گردید .براتی

مستقیم و معنادار وجود داشت ،به این ترتیب که با

و همکاران ( )23در مطالعه خود گزارش نمودند که

افزایش سواد سالمت عملکردی ،سواد سالمت ارتباطی

میان رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت با همه ابعاد سواد

و انتقادی افراد شرکت کننده در مطالعه نیز باالتر

سالمت همبستگی مثبت و معنیداری وجود داشت.

میرفت و به همین صورت برای دو بُعد دیگر سواد

رییسی و همکاران ( )21در مطالعه خود نشان دادند که

سالمت نیز ،همین مسئله وجود داشت .از طرفی سواد

بین سطح سواد سالمت و انجام فعالیت فیزیکی ارتباط

سالمت عملکردی کمترین نمره را کسب نموده است،

آماری معناداری وجود دارد .نتایج مطالعات آقامالیی و

این یافته با نتایج مطالعه رییسی و همکاران ( )21هم

همکاران ( )22و جهانی افتخاری و همکاران ( )1نیز هم

راستا می باشد .با توجه به اینکه سواد سالمت اکثر

راستا با نتایج مطالعه حاضر است.

ایرانیان به طور کلی ناکافی می باشد و با در نظر گرفتن

لزوم انجام فعالیت فیزیکی در گروه هدف اهمیت

این نکته که سواد سالمت به عنوان یکی از مهمترین

زیادی دارد ،ﭼرا که داشتن فعالیت جسمانی منظم به

تعیینکنندههای سالمت افراد محسوب شود (،)21

عنوان یکی از عوامل مهم پیشگیری از مخاطرات

بنابراین باید به عنوان یکی از مسائل اصلی و ضروری

سالمت ،موجب کاهش خطر بیماریهای قلبی عروقی،

در برنامهریزیهای بهداشتی سیاستمداران مد نظر قرار

دیابت و پوکی استخوان شده و از میزان مرگومیر و

گیرد.

معلولیت ناشی از بیماریهای مزمن در دوره سالمندی

از طرفی بین سواد سالمت ارتباطی با رشد معنوی و

کاسته میشود (.)90

خودشکوفایی ،مسئولیتپذیری درباره سالمت ،روابﻂ

به طور کلی نتایج مطالعه حاضر ارتباط آماری معنی

بین فردی ،مدیریت استرس ،ورزش و تﻐذیه ارتباط

داری را بین سطح سواد سالمت و رفتارهای ارتقاء

مستقیم و معنادار گزارش گردید ،بین سواد سالمت

دهنده سالمت نشان داد که بیانگر نقش کلیدی و مهم

انتقادی و رشد معنوی و خودشکوفایی ،مسئولیتپذیری

سواد سالمت در ارتقاء سالمت افراد است .با توجه به

درباره سالمت ،روابﻂ بین فردی ،مدیریت استرس،

اینکه رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت ،تأثیر مهمی در

ورزش و تﻐذیه نیز تﻐذیه ارتباط مستقیم و معنادار

بهبود سالمت و کیفیت زندگی آنان دارد و به همان

مشاهده شد ،بین رشد معنوی و خود شکوفایی افراد

نسبت موجب کاهش هزینههای مرتبﻂ با مراقبتهای

شرکتکننده در مطالعه با مسئولیتپذیری درباره

بهداشتی خواهد شد ،بنابراین باید سواد سالمت را به

سالمت ،روابﻂ بین فردی ،مدیریت استرس ،ورزش و

عنوان عاملی که موجب ارتقاء رفتارهای بهداشتی و

تﻐذیه ارتباط مستقیم و معنادار گزارش گردید ،همچنین

ایجاد سبک زندگی سالم و در نهایت بهبود کیفیت

بین مسئولیتپذیری درباره سالمت با روابﻂ بین فردی،

زندگی آنان میشود ،مورد توجه خاص قرار داد.

مدیریت استرس ،ورزش و تﻐذیه ارتباط مستقیم و
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فیزیکی کسب شده بود .رمضانخانی و همکاران

معنادار وجود داشت ،بین روابﻂ بین فردی با مدیریت

الهه توسلی

مطالعه به عنوان معیار ورود در نظر گرفته شد ،این

برنامهریزیهای بهداشتی درمانی دخیل گردد ،بنابراین

احتمال وجود دارد که افرادی که تمایل به شرکت در

طراحی و اجرای برنامههای آموزشی به منظور ارتقاء

مطالعه را داشتند از سطح سواد سالمت باالتری

رفتارهای سالمت و سواد سالمت در بسیاری از

برخوردار بودهاند که این موضوع میتواند به عنوان

برنامههای هدفمند آموزشی و تهیه مواد و متون

محدودیت مطالعه حاضر محسوب گردد .همچنین از

آموزشی مناسب با نیازهای این گروه از افراد جامعه

طرفی ،خود گزارش دهی بودن پاسخها و اطالعات

میتواند بسیار سودمند بوده و باعث ارتقاء سطح

جمعآوریشده از دیگر محدودیتهای مطالعه است.

سالمت آنان گردد .توانمند ساختن واحدهای آموزشی

یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمره سواد

در جهت برگزاری کالسهای منظم آموزشی جهت

سالمت بزرگساالن پایین است ،از طرفی میانگین نمره

ارتقاء سطح سواد سالمت و فعالیتهای ارتقاء دهنده

سواد سالمت ارتباطی باالتر از میانگین نمره سواد

سالمت در راستای یافتههای این مطالعه پیشنهاد

سالمت عملکردی و انتقادی گزارش گردید ،میانگین

میگردد.

نمرات رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت نیز در حد

تشکر و قدردانی

نامطلوب بود ،بیشترین امتیاز کسب شده گروه هدف در

این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی مصوب در مرکز

ابعاد رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت مربوط به بُعد رشد

تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت دانشگاه علوم

معنوی و خودشکوفایی و کمترین امتیاز کسب شده

پزشکی شهرکرد میباشد (کد طرح.)2109 :

مربوط به بُعد فعالیت بدنی بود .اهمیت سواد سالمت و

بدینوسیله از تمامی افرادی که در تکمیل پرسشنامهها

رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت باید بیش از پیش مورد

ما را یاری نمودند ،تشکر مینماییم.
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