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بررسی سطح سواد سالمت بیماران مراجعه کننده به
بیمارستانهای شهر بوشهر و شناسایی عوامل مؤثر بر آن
*5

 3گروه کتابداري و اطالعرساني پزشكي ،دانشكده پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 5مرکز تحقيقات مديريت اطالعات سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان ،بندرعباس
(دريافت مقاله -31/1/7 :پذيرش مقاله)31/3/1 :

چكيده
زمينه :سواد سالمت ظرفيت افراد براي کسب ،پردازش و درك اطالعات و خدمات بهداشتي پايه مورد نياز براي تصميمگيريهاي
مناسب بهداشتي است .سواد سالمت علمكردي در طول رويارويي بيمار با ارائهدهندگان خدمات سالمت نقش مهمي بازي ميکند و
سطح کارآمدي ارتباط افراد با اهداف نظام مراقبت بهداشتي را تعيين ميکند .بنابراين ،پژوهش حاضر با هدف ارزيابي سطح سواد
سالمت بيماران مراجعهکننده به بيمارستانهاي شهر بوشهر و شناسايي عوامل مؤثر بر آن انجام شد.
مواد و روشها :در اين پژوهش توصيفي پيمايشي ،در مجموع  522بيمار مراجعهکننده به بيمارستان شهداي خليج فارس و بيمارستان
سلمان فارسي به شيوه نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند .دادهها با استفاده از آزمون هنجاريابي شده سواد سالمت عملكردي
بزرگساالن به دست آمد .دادههاي حاصل با استفاده از نرمافزار  SPSSويرايش  52و آزمونهاي آماريتي مستقل ،تحليل واريانس
يکطرفه و آزمون همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافتهها :يافتهها نشان داد سواد سالمت بيماران مراجعهکننده به اين بيمارستانها با ميانگين  63/5در سطح مرزي قرار دارد .سطح سواد
سالمت با سن ،جنس و سطح تحصيالت رابطه معنيداري داشت.
نتيجهگيري :نتايج نشان داد سطح سواد سالمت بيماران موردنظر در سطح مرزي و ناکافي قرار دارد .ناکافي بودن سواد سالمت باعث ميشود تا
پيامهاي بهداشتي بهطور درست به بيماران انتقال داده نشود .در نتيجه ضروري است که پرسنل بيمارستان از روشهاي درست انتقال اطالعات
استفاده نمايند .بهطور کلي تهيه منابع آموزشي ساده و قابل فهم براي بيماران از جمله راههاي افزايش سطح سواد سالمت است.
واژگان کليدي :سواد سالمت ،بيماران ،سواد سالمت عملكردي بزرگساالن ،بوشهر
*

بندرعباس ،مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
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پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس

/ 3526طب جنوب

بدون داشتن درک کافی از اطالعات سالمت،

مبتنی بر احترام به بیمار و ایجاد بیانیه حقوق بشر ،شرکت

افراد امکانپذیر نیست (.)6

دادن بیماران در تصمیمگیريهاي درمانی یکی از

رویارویی با نظامهاي بهداشتی پیچیده براي انسانها حتی

اولویتهاي متخصصان و ارائهدهندگان خدمات بهداشتی

با مهارت سواد کافی نیز کاري دشوار است؛ اما افراد با

شده است (.)1

سواد سالمت پایین در این زمینه مشکالت بیشتري را

در نتیجه این امر ،در نقشها ،انتظارات و روابط پزشک و

تجربه میکنند .ادعا میشود که سواد سالمت ناکافی با

بیمار تغییر بهوجود آمده است .در گذشته پزشک در

گزارش فردي وضعیت سالمت در حد ضعیف ،استفاده

تصمیمگیريهاي درمانی نقش غالب را داشت و خود به

نامناسب از داروها ،پیروي نکردن از دستورات پزشک،

تنهایی براي بیماران تصمیمگیري میکرد ( .)2اما

کنترل ضعیف قند و فشار خون ،افزایش شیوع گزارش

رویههاي جدید از بیمار انتظار نقشی فعال در امر درمان

فردي از مشکالت ناشی از کنترل ضعیف ،دانش

دارد .از بیمار انتظار میرود تا با پزشک همکاري کند،

بهداشتی کمتر ،مشارکت کمتر در تصمیمگیريهاي

تبادل اطالعات نمایند و بر اساس آن با کمک یکدیگر

درمانی و ارتباط ضعیف بین پزشک و بیمار همراه است.

تصمیم درمانی مناسب اتخاذ نمایند .نظامهاي بهداشتی
نوین به طور فزایندهاي بر مدیریت سالمت افراد توسط
خودشان تکیه میکنند .توانایی انجام چنین کاري مستلزم

همچنین افراد با سواد سالمت پایین درباره سالمت خود
کمتر آگاه هستند ،خدمات پیشگیرانه کافی دریافت
نمیکنند ،کنترل بیماريهاي مزمن در آنها مطلوب

مهارت سواد بیماران است تا اطالعات سواد سالمت را

نیست ،عملکرد بهداشت جسمی و روانی ضعیفتري

درک کنند .اما مشارکت در چنین امري براي بیماران

دارند و میزان استفاده از واحدهاي اورژانس و خدمات

ممکن است دشوار باشد ( .)3از این رو مفهوم سواد

بیمارستانی در آنها بیشتر است (.)9

سالمت توسعه یافت .سواد سالمت مفهوم جدیدي است

از طرف دیگر ارائهدهندگان خدمات بهداشتی از سواد

که اولین بار در سال  1791در متون علمی مرتبط با

سالمت و توانایی خواندن بیماران آگاه نیستند و فقط به

آموزش بهداشت مطرح شد .اما تا دو دهه مورد توجه

ارائه اطالعات بهداشتی اکتفا میکنند .متخصصان حرفه

قرار نگرفت اما در سال  1779توسط کیکبوش

سالمت در رویارویی با بیماران و نیز در آموزشهاي

( )Kickbuschوارد عرصه ارتقاي سالمت شد (.)1

خود از واژهها و اصطالحاتی استفاده میکنند که اغلب

سواد سالمت ظرفیت کسب ،پردازش و درک اطالعات

بیماران معنی آن را درک نمیکنند .بنابراین انتقال

اساسی و خدمات مورد نیاز براي تصمیمگیريهاي

اطالعات بین بیماران و ارائهدهندگان خدمات بهداشتی به

مناسب در زمینه سالمت است ( .)5سواد سالمت

طور کامل صورت نمیگیرد ( .)3در نتیجه این امر

عنصري مهم در توانایی افراد براي مشارکت در

پیامدهاي مطلوب سالمتی به دست نمیآید .از این رو

فعالیتهاي مرتبط با سالمتی و تصمیمگیريهاي درمانی

اولین گام در این مورد اندازهگیري سواد سالمت بیماران

و همچنین توانایی آنها براي پیشگیري از بیماريهاست.

است .در طول سه دههاي که مفهوم سواد سالمت
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در پی جنبش حقوق شهروندي و به دنبال آن جنبشهاي

تصمیمگیريهاي منجر به پیامدهاي مطلوب سالمت براي
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مقدمه

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 3132

خسروي و همكاران

سطح سواد سالمت بيماران و عوامل مؤثر بر آن 3527 /

که چگونه سواد سالمت روي سالمت افراد تاثیر

( 211 ،N=Z21-α/2)P()1-p /d2نفر محاسبه شد.

میگذارد ،انجام شده است ( .)8این پژوهشها به بررسی

معیار ورود به مطالعه داشتن حداقل سواد خواندن و

رابطه بین سواد سالمت و رابطه آن با متغیرهاي جمعیت

نوشتن بود و با توجه به اینکه این پرسشنامه سواد

شناختی ،خودپنداري از سالمت و وجود شرایط مزمن در

سالمت بزرگساالن را میسنجد ،بیماران  18سال به

بیماران توجه کردند .نتیجه پژوهش آنان نشان داد سواد

باال براي ورود به پژوهش انتخاب شدند .نمونهگیري

سالمت علمکردي ارتباط معنیداري با منطقه ،جنس،

به صورت در دسترس در دو بیمارستان شهداي

سن ،میزان درآمد ،وضعیت تأهل ،اشتغال ،وضعیت

خلیجفارس و بیمارستان تأمین اجتماعی بوشهر انجام

تحصیلی ،خود ادراکی از سالمت و شرایط مزمن بیماري

گرفت .سعی شد که به نسبت بیماران موجود در هر

دارد 7( .و .)11

بخش ،نمونه انتخاب شود اما با توجه به اینکه

پژوهشهاي چندي نیز به بررسی سطح سواد سالمت در

وضعیت جسمی بیماران در برخی بخشها مساعد نبود

جامعه ایران ،سالمندان و زنان باردار پرداختهاند .نتیجه

و درد داشتند ،قادر به همکاري در تکمیل پرسشنامه

این پژوهشها نشان داد که سطح سواد سالمت در ایران

نبودند ،بنابراین این نسبت رعایت نشد و بیشتر بیماران

در سطح ناکافی قرار دارد ( 11 ،6و  .)12بررسی

در بخشهایی انتخاب شدند که وضعیت جسمی

مطالعات پیشین نشان داد که این پژوهش رابطه سواد

بهتري داشتند.

سالمت بر وضعیت سالمت و نیز نقش سواد سالمت در

براي گردآوري دادهها از آزمون سواد سالمت علمکردي

مشارکت بیماران در تصمیمگیريهاي درمانی را بررسی

بزرگساالن استفاده شد .این پرسشنامه توسط طهرانی

کردهاند .نتایج این پژوهشهاي آنان نشان داده است که

بنیهاشمی ( )11در ایران هنجاریابی شد .آزمون سواد

سواد سالمت کمک میکند که افراد در تصمیمگیريهاي

سالمت عملکردي بزرگساالن شامل  2بخش درک

درمانی مشارکت بیشتري داشته باشند .همچنین افراد

عددي و درک خواندن است .بخش درک خواندن،

داراي سواد سالمت باالتر به وضعیت سواد سالمت خود

توانایی بیمار در خصوص خواندن و فهمیدن متن را

توجه بیشتري دارند .اما در ایران علی رغم اهمیت این

ارزیابی میکند .این متنها درباره دستورالعمل آماده

موضوع پژوهشهاي بسیار اندکی انجام شده است

شدن براي عکسبرداري از دستگاه گوارش فوقانی،

( .)6-12از این رو پژوهش حاضر به منظور بررسی سواد

حقوق و مسئولیتهاي بیمار در فرمهاي بیمهنامه و فرم

سالمت بیماران مراجعهکننده به بیمارستانهاي شهر

استاندارد رضایتنامه بیمارستان است .نمره فرد در این

بوشهر انجام میشود.

بخش بین  1تا  51در نظر گرفته میشود 15 .نمره براي
درک دستورالعمل آماده شدن براي عکس برداري از

مواد و روشها

دستگاه گوارش فوقانی 11 ،نمره براي متن دوم شامل

این پژوهش از نوع کاربردي با رویکرد توصیفی

درک حقوق و مسئولیتهاي بیمار در فرمهاي بیمهنامه

پیمایشی است که سطح سواد سالمت بیماران مراجعه

و  21نمره نیز براي درک فرم استاندارد رضایتنامه

کننده به بیمارستانهاي شهر بوشهر را ارزیابی کرد.

بیمارستان است .بخش درک عددي توانایی فرد براي
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نمونه

پژوهش

بر

اساس

فرمول

/ 3521طب جنوب

يافتهها

داراي  11توضیح یا دستور بهداشتی در زمینه

بودند .میانگین سن افراد مورد بررسی  12سال با

داروهاي تجویزشده ،زمان مراجعه به پزشک ،مراحل

انحراف معیار  13/7و دامنه آن از  18تا  67سال متغیر

استفاده از کمکهاي مالی و یک مثال از نتیجه یک

بود .از نظر وضعیت تحصیلی 26/1 ،درصد بیماران

آزمایش طبی است .نمره فرد در این بخش بین  1تا

داراي تحصیالت دیپلم بودند .تحصیالت کاردانی و

 51در نظر گرفته میشود .این بخش حاوي  19سوال

کارشناسی به باال و زیر دیپلم به ترتیب در رتبههاي

است .دوازده سوال مربوط به مصرف دارو است که

بعدي قرار داشتند.

داراي  36نمره است ،دو سوال مربوط به زمان

دادههاي حاصل از بررسی نمرههاي بیماران

مراجعه به پزشک داري  6نمره ،دو سوال مربوط به

شرکتکننده در پژوهش ،نشان داد که میانگین درک

استفاده از کمک هاي مالی داري  5نمره و یک سوال

خواندن  31/9با انحراف معیار  9/9و حداقل نمرهاي که

مربوط به نتیجه آزمایش طبی داري  3نمره است .از

بیماران در بخش درک خواندن به دست آوردهاند  11و

مجموع نمرات این دو بخش نمره کل سواد سالمت

حداکثر نمره  18میباشد .در بخش درک عددي با

که عددي بین  1تا  111است به دست میآید .نمره

میانگین  31/5و انحراف معیار  ،8/7حداقل نمره  3و

 1-57به عنوان سواد سالمت ناکافی ،نمره 61-91

حداکثر نمره  51است .میانگین نمره سطح سواد

سواد سالمت مرزي و  95-111به عنوان سواد

سالمت بیماران به طور کلی  67/2با انحراف معیار

سالمت کافی محسوب میشود ( .)13براي تعیین

 11/1و دامنه آن از  23تا  78متغیر بود.

روایی پرسشنامه از نظرات ده نفر متخصص استفاده

با توجه به دامنه تغییرات نمره سواد سالمت ،بیماران در

شد و پایایی آن با استفاده از روش آزمون-آزمون

سه سطح سواد سالمت کافی (نمره بیش از  ،)91مرزي

مجدد  1/77بهدست آمد.

(نمره بین  61تا  )91و ضعیف (نمره کمتر از )61

افراد براي شرکت در پژوهش آزاد بودند .پرسشنامه

دستهبندي شدند 22/8 .درصد داراي سواد سالمت

در صورت رضایت ،توسط آنان تکمیل شد .براي

کافی 38/1 ،درصد داراي سواد سالمت مرزي و 37/2

آنان توضیح داده شد که نیازي به نوشتن مشخصات

درصد داراي سواد سالمت ضعیف بودند.

(نام و نام خانوادگی) وجود ندارد و اطالعات به

در مقایسه میانگین نمره سواد سالمت و ابعاد آن (درک

صورت محرمانه نزد پژوهشگر خواهد ماند.

خواندن و درک عددي) ،در دو جنس مشخص شد که

تجزیه و تحلیل دادهها به کمک نرمافزار SPSS

مردان ( )93/6سطح سواد سالمت باالتري نسبت به

( )USA ،Il ،Chicago ،SPSS Incویرایش 21

زنان ( )65/2دارا هستند ( .)P=1/111این تفاوت در

انجام شد .در بررسی روابط بین متغیرها از آزمون

بخش درک عددي و جنس معنیدار است (.)P=1/111

همبستگی پیرسون و براي مقایسه میانگینها از

در بررسی رابطه بین سن و سواد سالمت و ابعاد آن

آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه

مشخص شد که با باالرفتن سن ،سطح سواد سالمت

استفاده شد.
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محاسبه دارد را مورد سنجش قرار میدهد .این بخش

 52درصد شرکتکنندگان پژوهش زن و  18درصد مرد

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.014

درک و عمل بر اساس سفارش پزشک که نیاز به

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 3132

سطح سواد سالمت بيماران و عوامل مؤثر بر آن 3523 /

خسروي و همكاران

نمره سواد سالمت در گروه سنی  61سال به باال بود.

داد که افراد در مقاطع تحصیلی باالتر نمره سواد

این رابطه با آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی

سالمت باالتري به دست آوردهاند .به طوري که

قرار گرفت و رابطه معکوس و معنیداري به دست

میانگین سطح سواد سالمت بیماران مقطع کارشناسی

آمد (.)P=1/111

به باال  93/1با انحراف معیار  11/9به دست آمد

مقایسه میانگین نمره سواد سالمت در مقاطع تحصیلی

(()P=1/111جدول .)1

جدول  )3مقايسه ميانگين سواد سالمت و ابعاد آن با ويژگيهاي جمعيتشناختي بيماران بستري در بيمارستانهاي شهر بوشهر
سواد سالمت عملكردي
نوع متغير

ميانگين

انحراف

نمره کل

کافي

مرزي

ناکافي

P.value

جنس

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

زن

31/5

9/5

31/7

9/1

65/2

12/1

26

21/1

69

51/5

39

38/5

مرد

31/7

9/7

38/1

8/8

93/6

11/1

92

61/1

28

23/3

21

16/9

معيار

ميانگين

انحراف

سواد سالمت

سواد سالمت

سواد سالمت

درصد

معيار

ميانگين

انحراف

سطوح سواد سالمت

معيار

سن

>21

11/1

6/ 2

12/1

6/ 5

83/8

11/1

8

81/1

2

21/1

1

1

21-31

35/1

6/6

31/7

9/8

91/1

11/5

16

32/1

26

52/1

8

11/3

31-11

36/1

6/1

36/3

8/8

92/5

12/9

26

17/1

18

31/1

7

19/1

11-51

35/1

6/9

31/2

8/2

67/2

11/9

19

37/5

19

37/5

7

21/7

51-61

32/9

7/1

32/9

8/6

65/3

15/1

18

31/1

21

31/5

21

31/5

>06

32/9

7/2

31/1

8/8

62/8

15/6

9

25/7

11

39/1

11

39/1

1/111

1/111

سواد
خواندن و

26/1

7/8

28/8

8/6

55/1

15/6

1

19/1

5

21/9

11

61/7

نوشتن
تحصیالت

ابتدایی

31/8

5/5

29/2

11/1

61/8

12/7

5

21/1

11

11/1

11

11/1

سیکل

33/9

9/7

33/1

9/5

66/8

13/5

11

25/1

17

19/5

11

29/5

دیپلم

39/3

9/3

39/5

9/7

95/2

12/7

38

52/8

26

36/1

8

11/1

31/2

5/5

33/9

8/7

68/1

11/6

31

58/5

11

26/1

8

15/1

35/6

9/1

39/9

8/3

93/1

11/9

31

58/5

11

26/1

8

15/1

فوق
دیپلم
لیسانس

بحث

1/111

باشند و از خود ،خانواده و جامعه خود در برابر

سواد سالمت مفهومی است که توانایی بیمار در درک

بیماريها حفاظت کنند (.)5

اطالعات و منابع تهیه شده توسط پزشک و متخصصان

همانطور که در قسمت یافتهها بیان شد ،میانگین سواد

حرفه سالمت را توصیف میکند ( )11و شامل طیفی
از مهارتهاي پیچیده و ساده است که به افراد اجازه
میدهد تا در تصمیمگیريهاي درمانی مشارکت داشته
http://bpums.ac.ir

سالمت بیماران مراجعهکننده به بیمارستانهاي شهر
بوشهر  67/2به دست آمد که نشان میدهد متوسط
بیماران در سطح سواد سالمت مرزي قرار دارند .افراد
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درك خواندن

درك عددي
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سالمت مربوط به گروه سنی زیر  21سال و کمترین

متفاوت با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه نشان

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 3132

/ 3522طب جنوب

درک متنهاي مربوط به حقوق و مسئولیت خود

تحصیالت باالتري داشتند .در واقع سواد پایه باالتر

مشکل دارند .بررسی سطح سواد سالمت بیماران

زمینه ارتقا سطح سواد سالمت باالتر مردان شده است

مراجعهکننده به بیمارستانهاي شهر بوشهر نشان داد

همانند نتایج این مطالعه ،پژوهشهاي رئیسی ( )12و

که تنها  22/8درصد بیماران داراي سواد سالمت کافی

چو ( )Choو همکاران ( )19نیز نشان داد که مردان

هستند و بقیه سواد سالمت مرزي یا ضعیف دارند .این

سطح سواد سالمت باالتري داشتهاند .اما پژوهشهاي

افراد هم داراي تحصیالت بیشتري بودند و هم سن

کالیندل ( )18( )Kleindlو لیندستروم ()Lindstrom

پایینتري داشتند .همچون نتایج حاصل از مطالعه

( )17نیتجهاي عکس را نشان دادند .در پژوهش آنان

حاضر ،مطالعات مختلف نیز به طور کلی طیف

زنان نسبت به مردان سواد سالمت بیشتري داشتند که

گستردهاي از سواد سالمت ناکافی را نشان میدهد.

با نتایج مطالعه حاضر همخوانی ندارد .دلیل این

ارزیابی ملی سواد بزرگساالن در آمریکا در سال 2113

ناهمخوانی شاید نوع آزمون استفاده شده است .آنان از

نشان داد که  36درصد بزرگساالن از سواد سالمت

ابزار آزمون تخمین سریع سواد پزشکی بزرگساالن

کافی برخوردار نیستند ( .)15همچنین پژوهشهاي

()Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine

طهرانیبنیهاشمی ( )11و رییسی ( )12نیز سطح سواد

استفاده کردند که فهرستی از کلمات به بیماران نشان

سالمت در ایران را پایین گزارش کردهاند.

داده میشود و بیماران باید آنها را با صداي بلند

سطح سواد سالمت در افراد داراي تحصیالت باالتر

بخوانند و به ازاي هر کلمهاي که صحیح تلفظ شود

مؤید نقش تحصیالت در سطح سواد سالمت است.

امتیاز دریافت میکنند.

زیرا سواد عمومی پایهاي براي سطح سواد سالمت

عالوهبر این ،بین سن و سطح سواد سالمت ،رابطه

محسوب میشود .افراد داراي تحصیالت باالتر نیز

معنیدار و معکوس وجود دارد و با افزایش سن درک

سطح سواد سالمت باالتري داشتند .پژوهشهاي

خواندن و در نتیجه سطح سواد سالمت کاهش مییابد.

یافتهاند

پایین تر بودن سواد سالمت در زنان و گروههاي سنی

دیگري

نیز

به

این

نتیجه

دست

( 11-11 ،6و .)16-21

باالتر مربوط به پایینتر بودن سطح تحصیالت در این

نتایج نشان داد مردان از سطح سواد سالمت باالتري

گروهها بود .این نتایج با نتایج پژوهش آرتینین ( )7و

برخوردار هستند .به خصوص تفاوت میانگین سطح

رئیسی ( )12همخوانی دارد.

سواد سالمت بین زنان و مردان در بخش درک عددي

به طور کلی این پژوهش نشان داد که سواد سالمت

رابطه معنیدار قوي نشان داد .بدین معنی که میانگین

بیماران در حد مطلوب نیست و نیازمند برنامهریزي

نمره سواد سالمت مردان در بخش درک عددي باالتر

جهت ارتقاي سطح سواد سالمت جامعه است .همه

از میانگین نمره در زنان بود .این امر میتواند ناشی از

بخشهاي جامعه از جمله رسانههاي گروهی مانند

این باشد که چون مردان به عنوان ادارهکننده خدمات

تلویزیون و رادیو با تهیه برنامههاي اطالعات سالمت

بیرونی و نیازهاي خارج از خانه با چنین فرمهایی

متناسب با نیازها و توان مخاطبان در جهت ارتقاي

http://bpums.ac.ir
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اطالعات ثبتشده روي جعبههاي دارو داشته و در

هستند .عالوهبر این مردان نسبت به زنان سطح
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با این سطح سواد سالمت اغلب برداشت اشتباهی از

بیشتر سر و کار دارند ،در خواندن این فرمها ماهرتر

[ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.014 ]

3523 / سطح سواد سالمت بيماران و عوامل مؤثر بر آن

خواندن و محاسبه تأکید دارد که این مهارتها تنها

سواد سالمت همه افراد جامعه بکوشند و با تولید

بخشی از مهارتهاي تشکیلدهنده سواد سالمت

رسانههاي آموزشی ساده و قابل فهم براي افراد داراي

 در حالیکه مهارتهاي دیگري نیز در سطح.است

سواد سالمت پایین به آنان کمک کنند تا سطح سواد

.سواد سالمت مؤثر هستند

 عالوهبر این متخصصان.سالمت خود را بهبود بخشند

پایین بودن حجم نمونه مطالعه و همچنین شیوه

حرفه سالمت و تولیدکنندگان اطالعات سالمت نیز با

نمونهگیري به صورت در دسترس نیز تعمیمپذیري

شناخت جامعه مخاطب خود و نیازها و توانمنديهاي

.یافتههاي پژوهش را مشکل مینماید

آنان اقدام به تهیه منابع آموزشی (از جمله وبسایتها

سپاس و قدرداني
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خسروي و همكاران

از تمام عزیزانی که در پیشبرد اهداف این پژوهش با ما
همکاري نمودند و نیز از تمام بیماران که صبورانه و
مشتاقانه در تکمیل پرسشنامه ما را همراهی نمودند
.سپاسگزاري مینماییم

 بروشورها و یا قالبهاي،و مواد دیداري شنیداري
 انتظار میرود با بهبود و ارتقاي.دیگر منابع) نمایند
 مشکالت ناشی از،سطح سواد سالمت افراد جامعه
.سواد سالمت ناکافی کاهش یابد
یکی از مشکالت این مطالعه مربوط به اندازهگیري
سطح سواد سالمت با استفاده از پرسشنامه مورد
 این پرسشنامه بر جنبه.استفاده در این طرح است
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Abstract
Background: Health literacy is defined as the degree of Individual's capacity to obtain, process, and
understand basic health information and services needed to make appropriate health decisions. Functional
health literacy is critically important during the typical patient–provider encounter According to this,
current research aimed to investigate the level of the health literacy of patients referred to Bushehr’s
hospital (Iran) and recognizing its effective factors.
Material and Methods: In this descriptive survey, 250 patients refers to Bushehr’s hospital (Iran) were
selected as a sample study. Health literacy was measured by Normalized Test of Functional Health
Literacy in Adults. Data were analyzed using SPSS and Independent t-tests, One Way ANOVA and
Pearson correlation at a significant level (p.value>0.05).
Results: The findings showed that the level of the health literacy of these patients was in marginal level
(69.2). Health literacy was associated by sexuality, age and education.
Conclusion: Generally, this research shows that the health literacy level is not adequate among patients.
This result determines it is important to that notice health literacy and trying to improve it. Providing easy
and readable educational resources for patients, educational classes for them and so on are some ways to
improve health literacy.
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