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تاریخ دریافت1395/2/1 :

تاریخ پذیرش1395/9/9 :

چکیده
هدف:دسترسیبهاطالعاتمرتبطباسالمتیوآگاهییافتنازمسائلبهداشتیوبیماری ،عاملمهموتعییینکننیدهیسیالمتی
هایاطالعاتیمنجربهافزایشسوادسالمتمردممیشود.هدفپژوهشحاضیرتعیییندییدگاه


است.امروزه،استفادهازفناوری
یبهکارگیریسوادفناوریاطالعاتدرسالمتفردیاست. 
بیماراندرباره 

محققسیاتته،

وابزارگردآوریاطالعاتپرسشنامهی

روششناسی :روشپژوهشحاضر،پیمایشیتوصیفیازنوعکاربردی
نامهیاستانداردسوادسالمت)S-TOFHLA (Short Test Of Functional Health Literacy in Adultsاست.جامعهی
وپرسش 

پژوهششامل500نفرازبیمارانباسیواد(18سیا وبیارتر)بسیتریدربیمارسیتانهیایتابعیهیدانشیگاهعلیومپزشی یاردبییل
گیریبهصورتتصادفیسادهاست. 

میباشد.روشنمونه

میزانپاسخدهی80/6درصدبود.59درصدافرادموردمطالعهزنو41درصیدمیردبودنید.28درصیدازافیرادمیورد

یافتهها:
مطالعهدارایسطحسوادکافی،15درصددارایسطحسوادمرزی،و57درصیددارایسیطحسیوادناکیافیبودنید.37درصید
بیمارانبرایکسباطالعاتدرموردبیماریتودازفناوریهایاطالعیاتاسیتفادهمییکننید،امیاتنهیا27درصیدبیاام انیات

پیشرفتهبرایجستجووعملگرهایجستجوآشنابودند. 
بهطورکلیاینپژوهشسطحسوادفناوریاطالعاترادربیماراندرحدپیاییننشیانداد.کیهایینمسیزلهلیزوم
نتیجهگیری :
هایارتقایسالمتمیرساند.ازاینرو،باتدوینبرنامیههیایجیام ،ایجیاد


توجهبیشتربهامرسوادفناوریاطالعاترادربرنامه
مؤثربرایتوسعهیمهیارتهیایسیواد

هاوموادآموزشیسادهوقابلفهمبرایافرادباسوادسالمتناکافیمیتوانگامی


رسانه
سالمتوارتقایسالمتدرجامعهبرداشت.درنهایت،بدینطریقتأثیراتمنفیسطحپایینسوادفناوریاطالعیاتسیالمترا
درجامعهکاهشداد. 
کلیدواژهها :فناوریاطالعات،سوادسالمت،سوادرایانهای. 



 .نویسنده رابط:
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مقدمه
سوادسالمتعبارت استازمیزانظرفیتفیردبیرایکسیب،در وتفسییر،اطالعیاتاولییهوتیدماتسیالمتیکیهبیرای 
تصیمیمگییریمناسیبرزماسیت).(Bohlman & Panzer & Kindig, 2004سیوادسیالمت،شیاملمجموعیهایازمهیارتهیای
هادروضعیتهیایمربیوببیهسیالمتاسیتکیه


ینمهارت
گیریوتواناییبهکارگیریا

تواندن،شنیدن،تجزیهوتحلیل،تصمیم
لزوماًبهسا هایتحصیلیاتواناییتواندنعمومیبرنمیگردد).(Sihota & Lennard, 2004سیوادسیالمتناکیافیبیاوضیعیت
تر،استفادهینامناسبازداروهاوعدمپیرویازدستورهایپزشک،وافزایششیوعگزارشفردیاز


سالمتفردیدرحدضعیف
تردرتصمیمگیریدربیارهدرمیان،بییانکیمتیر


تر،مشارکتکم

شوند،دانشبهداشتیکم
مش التیکهازکنتر ضعیفناشیمی
نگرانی هایسالمتوارتباببدترباپزش انهمراهاست.همچنین،اینادعاوجودداردکهافراددارایمهارتهیایضیعیفسیواد

ترتدماتپیشگیرانهرادریافتمیکنند،کنتیر بیمیاریهیایمیزمندرآنهیابیدتر


ترآگاهند،کم

سالمت،کم
سالمت،دربارهی

است،عمل ردبهداشتجسمیوروانیضعیف تریدارندومیزاناستفادهازواحیدهایاوراانیووتیدماتبیمارسیتانیدرمییان
اکنون،سوادسالمتبهعنوانیکمسزلهوبحثجهانیمطرحشده

هابیشتردیدهمیشود.) (Peerson & Saunders, 2009
.هم


آن
است)،(Nutbeam & Kickbusch, 2000برایناساس،سازمانسیالمتجهیاندرگزارشیی،سیوادسیالمترابیهعنیوانی ییاز
کننده هایامرسالمتمعرفینمودهاست.همچنینبهکشورهایجهانتوصیهکردهکهانجمنیمتشی لازتمیامی
ترینتعیین 


بزرگ
افرادمتأثرازاینامرجهتپایشوهماهنگیفعالیتهایراهبردی،دربارهتصوصارتقایسطحسوادسالمتدرجوام مختلیف

ایجادشود) .(WHO, 2008
هایاطالعاتیبه عنوانیکابزاربیاارزشبیرایانتشیاراطالعیاتشیناتتهشیدهاسیت.تحقیقیاتنشیانازتیوانبیاری


فناوری
فناوری هایجدیداطالعاتیدرافزایشسطوحدانشمرتبطباسالمتافراددارد(صدوقیوهم اران،.)1389اطالعاتیکهافیراد

میگیرند،موجبایجادتغییردررفتاربهداشیتیشیانمییشیود،48-33درصیدرویتصیمیمات
بااستفادهازفناوریهایاطالعاتی 

درصدموجبمراجعهیافرادبهپزشکیااقدامبرایدریافتمشاورهدرامورسیالمت

مرتبطباسالمتآنهااثرگذاشتهو14-12

.استفادهازفناوریهایاطالعاتیموجببرقیراریعیدالتشیدهوارتباطیاتبیینارائیهدهنیدگانو

میشود)(Baker, et al, 2003

کنندگانمراقبتراتقویتمیکند.رزمیهیاسیتفادهازایینفنیاوریهیاوجیوددانیشاسیتفادهودسترسییبیهآنهیااسیت


استفاده
.فناوریهایاطالعاتیبه وییژهبیرایتعییینزمیانویزییت،تجدییدنسیخ پزشیک،دریافیتنتیایتتسیتهیای

)(Alarcon, 2006
.باتوجهبهتغییراتنظامهایسالمت

تواندبهکاررود)(Fox, Rainie, Horrigan, 2000


هامی

گوییبهپرسش

آزمایشگاهیوپاسخ
هایتودمدیریتیوپیشرفتچشمگیرفناوریهایاطالعاتیدرجهانکهتف راسیتفادهاز


وایجاددیدگاهمتمرکزبربیماروروش
هارادرارتقاءکیفیتتدماتسالمتبهدنبا داشیتهاسیت،ایینپیژوهشبیهمنظیورتعیییننگیرشبیمیارانبسیتریدر


فناوری
این
هایتابعهیدانشگاهعلومپزش یاردبیلدرموردنقشفناوریهایاطالعاتیدرسالمتفردیبیمارصورتپذیرفت .


بیمارستان

دگاهبیماراندربارهینقشسوادفناوریاطالعاتدرسالمتفردیبیماراناست.

هدف پژوهش :هدفپژوهشحاضرتعییندی
پرسشهای پژوهش
هایتابعهیدانشگاهعلومپزش یاردبیلدرچهحدیاست؟


سوادسالمتبیمارانبستریدربیمارستان
.1
 .2میزاندسترسیوآشناییبیمارانموردمطالعهبافناوریاطالعاتچگونهاست؟
هااستفادهمیکنند؟


هایاطالعاتبرایکسبآگاهیدرموردبیماری

ارانموردمطالعهتاچهحدازفناوری
 .3بیم
بیمارانموردمطالعهتاچهحدعالقه مندبهاستفادهازفناوریاطالعاتدرامورمربوببهسالمتوبیماریهستند؟ 

.4

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال پنجم ،شماره  3و  ،4پیاپی 19و ،20تابستان و پاییز 95

25

روششناسی پژوهش
روشپژوهشحاضیرپیمایشییتوصییفیازنیو عکیاربردیاسیتوابیزارگیردآوریاطالعیاتشیاملدوپرسیشنامیهاسیت.
نامهیاو بانیام)S-TOFHLA (Short Test Of Functional Health Literacy in Adultsنسیخهیکوتیاهپرسیشنامیهی
پرسش 

نامههادراینبارهدردنیامیباشید.درمطالعیهای
ترینپرسش 

سوادسالمتعمل ردیبزرگسارناستکهی یازمعتبرترینومهم
انجامشد،اینپرسشنامهبهفارسییبرگردانیدهشیدهواعتبیارو

کهدرایرانتوسططهرانیبنیهاشمیوهم ارانشدرسا 1386

رواییآناثباتشدهاست.اینپرسش نامهازدوبخش(سنجشمهارتمحاسباتودر توانیدن)تشی یلشیدهاسیت درایین

شنامه،4سؤا برایبخشمحاسباتو36سؤا برایبخشدر تواندنوجوددارد.بخشدر تواندناینپرسیشنامیه
پرس 
شاملدومتنمربوببهمراقبت هایسالمتیاستکهدارایجاهایتالیدرجمالتاست.بیرایهیرجیایتیالیدرمیتن4پاسیخ

جمالتآوردهشدهاست.سپوبرایبخشمهارتمحاسباتاینپرسشنامه4

احتمالیکهتنهای یازآنهاصحیحاست،درزیر
کارتحاویتوضییحاتبیهفیرددادهمییشیودوازاو4سیؤا پرسییدهمییشیود.بیراسیاسایینپرسیشنامیهنمیراتبیین0-53
دهندهیسیواد

دهندهیسوادسالمتمرزیونمراتبین67-100 
نشان

دهندهیسوادسالمتناکافی،نمراتبین54-66 
نشان


نشان
سالمتکافیاست .
یپژوهشهیایپیشیینودریافیتنظیرازصیاحبنظیران


ساتتهاستکهبراساسمطالعه
نامهایمحقق
یدومپرسش 

پرسش 
نامه

تدوینشدهاست.اینپرسشنامهدردوقسمت،سؤارتیپیراموناطالعیاتزمینیهای(جنسییت،سین،مییزانتحصییالت،شیغل،و

وضعیتاقتصادی)وسؤارتمرتبطبااهدافپژوهشتدوینشدهاست.بیرایبررسییروایییپرسیشنامیهازنظیراتمتخصصیان
یمدیریتتدماتبهداشتیاستفادهشدهاست.برایتعییینپایاییپرسشنامهازروش


شناسیورشته

یعلماطالعاتودانش

رشته
نامههیا
یپایاییمناسبپرسش 


دهنده
آلفایکرونباخاستفادهشدهاست،ضریبآلفایکرونباخپژوهشبرابربا0/91استکه 
نشان
درمرحلهیمقدماتیمیباشد .

اساس201استفادهشدهاست .
پی 
افزارآماریاس 


هاازنرم

جهتتجزیهوتحلیلداده
جامعهی پژوهش
هایتابعهیدانشگاهعلومپزش یاردبییل

جامعهیآماریپژوهشحاضربیمارانباسواد(18سا وبارتر)بستریدربیمارستان

باشند،بیمارستانبوعلیفقطویژهبیماریهایکودکیاناسیتببیههمیین


هایامامتمینی،دکترفاطمیوعلویمی

بیمارستان
شامل
بهدستآمد.بیدینترتییب
دلیلازجامعهیپژوهشحذفشد.حجمنمونهبراساسفرمو ،d=0/47،Q=0/5،P=0/5،α=%5500 

هابهصورتتصیادفی
نامههاتوسط500نفرازبیمارانباری18سا ت میلشدکهتمایلبهشرکتدرمطالعهداشتند.نمونه 
پرسش 

جزبخشروانپزش یانتخابشدند .

هایبیمارستان 
هابه


سادهازتمامبخش
هاهماهنگیرزمبهعملآمد .

جهترعایتموازیناتالقیواطمینانازمساعدبودنحا بیماران،بامسزورنبخش


پیشینهی پژوهش
،مقالهایباهدف"تعیینسطحسوادسالمتبزرگسارنشهرستانتویسرکان"تیدوینکردنید.

افشاری و همکاران ()1393
هایپژوهشنشانمیدهدکه


یسوادسالمتایرانیاناستفادهشدهاست.یافته
دراینپژوهش،جهتسنجشسالمتازپرسش 
نامه

شرکتکنندگان،دردسترسیبهاطالعاتضعیف(42/1درصد)،دردر اطالعاتضعیف(54/4درصد)،درقضاوتوارزیابی 
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متوسط(64/9درصد)،ودراستفادهازاطالعاتدرسطحمتوسط(88/8درصد)بودند .
صدوقی و همکاران (،)1389درپژوهشیباعنوان"نقشسیوادفنیاوریاطالعیاتدرسیالمتفیردی"،بیهتعیییندییدگاه
بیماراندرباره ینقشسوادفناوریاطالعاتدرسالمتپرداتتند.روشپژوهشپیمایشیوابزارگردآوریاطالعاتپرسیشنامیه

است.نتایتپژوهشنشانمیدهدکه42درصدبیمارانبارایانیهو26درصیدبیااینترنیتآشیناییدارنیدو41درصیدبیهاینترنیت

هایاطالعاتیبهنسبت،توباست .


انبسترینسبتبهفناوری
دسترسیدارند.درکل،نگرشبیمار
طهرانی بنیهاشمی و همکاران (،)1386درپژوهشی"سوادسالمتدر5استانکشیوروعوامیلمیؤثربیرآن"رامیورد
بررسیقراردادند.درایینپیژوهش1086نفیرازافیراد18سیا وبیارترمیوردپرسیشگیریدردربمنیاز قیرارگرفتنید.بیرای
نامه یسوادسالمتعمل ردیبالغیناستفادهشدهاست.ایینمطالعیهنشیاندادکیهبیهطیورکیلسیواد
هاازپرسش 


گردآوریداده
سالمتدرایرانپاییناست.28/1درصدازافرادموردمطالعهسوادسالمتدرحدکافی،15/3درصدسوادسالمتیمرزیو56/6
افیداشتند.سوادسالمتمحدود،ارتبابآماریمعنیداریباوضعیتاقتصادیپاییننشانداد .

درصدسوادسالمتیناک
فکس (،)2011پژوهشیباعنوان"80درصدکاربراناینترنتدرجستجویاطالعاتسالمتیهستند"انجیامدادهاسیت.ایین
تحقیقیکبررسیملیاستکهدرکالیفرنیاانجامشدهاست.نویسندهدر8موضوعبهبررسییمییزانبیهکیارگیریاینترنیتبیرای
جستجویاطالعاتسالمتپرداتت.29درصدکاربراندرموردایمنیموادغذایی،24درصددرموردموادمخدر،19درصددر
موردبارداریوزایمان،17درصددرموردآلزایمر،16درصدبیراینتیایتآزمیایشهیایپزشی ی،14درصیددرمیوردنحیوهی
درصددرموردمرگازاینترنتاستفادهمیکنند) .(Fox, 2011

درصدمراقبتهایبهداشتی،و7

مدیریتدردهایمزمن،12
سانتانا (،)2007درپژوهشیباعنیوان" اسیتفادهازاینترنیتبیرایموضیوعسیالمتیوبیمیاریدرپرتغیا "بیهبررسییمییزان
بهکارگیریاینترنتتوسطکاربران پرتغالیپرداتتیهاسیت.نتیایتایینپیژوهشپیمایشییحیاکیازاییناسیتکیه30درصیداز

درصدبرایمشاورهازفناوریاطالعاتکمکمیگیرندو

هابهجستجویاطالعاتبهداشتیدراینترنتمیپردازند،12/5


پرتغالی
درصدتمایلبهمطالعهودسترسیبهاطالعاتپروندهیپزش یتودازطریقفناوریاطالعاتدارند) .(Santana, 2007

34
کاربردفناوریاطالعاتدربهبوداطالعاتسالمت(مطالعهیموردی 

مختار و مجید و فو (،)2006پژوهشیتحتعنوان"
انجامدادند.درطیاینپژوهشازشرکت کنندگاندرپژوهشتواسیتهشیدکیهنظیراتتیودرادرمیورداسیتفادهاز

سنگاپور)"
پاسخدهنده2نفرهرگزازفناوریاطالعیاتبیرایجسیتجویاطالعیاتسیالمت
فناوریاطالعاتدرامرسالمتبیانکنند.از12 
استفادهن ردهاند،5نفرقبلازمراجعهبهپزشکو3 نفربعدازمراجعهبهپزشکبرایکسبآگاهیدرمیوردبیمیاریازاینترنیت
هایتاصمانندمؤسسهیبهداشتایارتمتحده،انجمنارتقاءبهداشت


سایت

ازموتورهایجستجوووب
استفادهکردهاند.8نفر

هایدادهمانندمدرینبرایکسباطالعاتاستفادهمیکنند) .(Mokhtar & Majid & Foo, 2006


سنگاپور،وپایگاه
باکر و همکااران (،)2003بیهبررسیی"اسیتفادهازاینترنیتوایمییلبیرایمراقبیتهیایبهداشیتیوسیالمت"پرداتتنید. 
شرکتکنندگاندراینپژوهشرابیشاز47000تانوارایارتمتحدهتش یلمیدهند.نتایتپژوهشحاکیازایناستکیه40
درصدبیمارانازاینترنتبرایکسباطالعاتدرموردسالمتیویامراقبتهایبهداشتیاسیتفادهمییکننید.6درصیدازافیراداز

ایمیلبرایتماسباپزشکاستفادهمیکنند.5درصدافرادازاینترنتبرایتجدیدنسیخهیدارویییوترییدمحصیورتداروییی

استفادهمیکنند) .(Baker, et al, 2003



یافتهها
دهندگاندارایویژگیهایمتفیاوتیازنظیرجنسییت،سین،


کهپاسخ
یپژوهشباتوجهبه 
این


شناتتیجامعه

توصیفجمعیت
هاباتوجهبهویژگیهایییادشیدهرزم 


شناتتیآن

مشخصاتجمعیت
تحصیالت،شغل،ووضعیتاقتصادیبودند،ازاینرو،بیان
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است. 
طبقنتایتموجودمیزانپاسخدهی80/6درصد(403نفر)،بودند.از403بیمیارشیرکتکننیدهدرپیژوهشزنیان59درصیدو

درصدجامعهیپژوهشراتش یلمیدهندومیانگینسنیبیمیارانمیوردمطالعیه40/2سیا اسیت.بییشتیرینمیدر 

مردان41
تحصیلیبیمارانرامدر دیپلمبا38/96درصدتش یلمیدهند.اکثرافرادبستریدربیمارستان(51/86درصد)،بی یاربودنیدو
درصدافراداظهارکردهاندکهدارایوضعیتاقتصادیمتوسطیهستند .

52/85
پرسش اول .سواد سالمت بیماران بستری در بیمارستانهای تابعهی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در چه حدی
است؟
درپرسشاو بهبررسیمییزانسیوادسیالمتدربیمیارانبسیتریدربیمارسیتانهیایتابعیهیدانشیگاهعلیومپزشی یاردبییل
نامهیS-TOFHLAاستفادهشدکهنتایتآندرقالبجیدو 1ارائیه
گونهکهگفتهشدبرایاینبررسیازپرسش 


پرداتتیم.همان
میشود .

جدول  .1نمرهی سواد سالمت در بیماران مورد مطالعه
مرد
نمره سواد سالمت

کل

زن

فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد 

سواد کافی

 48

 29/09

 65

 27/31

 113

 28/04

سواد مرزی

 30

 18/18

 31

 13/03

 61

 15/14

سواد ناکافی

 87

 52/73

 142

 59/66

 229

 56/82


طبقنتایتموجوددرجدو پیشینتنها28/04درصدبیمارانموردمطالعیهدارایسیوادسیالمتکیافیهسیتند.15/14درصید
دارایسوادسالمتمرزیو56/82درصددارایسوادسالمتناکافیهستند .
بعدازتعییننمره یسوادسالمتدربیمارانموردمطالعهبهبررسیارتبیاببیینمشخصیاتفیردیایینبیمیارانوسیطحسیواد

سییالمتمیییپییردازیم.بررسیییاییینارتبییاببییااسییتفادهازآزمییونمجییذورکییا)(Chi-Squareانجییامشیید،مقییدارP-Value>001
ارائهمیشود .

یرابطهیمعناداراست.نتایتاینآزموندرجدو 2


دهنده

نشان

جدول  .2ارتباط بین مشخصات فردی جامعهی پژوهش و سطح سواد سالمت
جنس 

فراوانی

درصد فراوانی

زن 

 238

 %59

مرد 

 165

 %41

سن 





 18-30

 126

 31/26

 30-40

 114

 28/29

 40-50

 59

 14/64

 50-60

 45

 11/17

 60-70

 35

 8/68

 70-80

 24

 5/96

مقدار

P-Value

P=0/001



P=0/003
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جنس 

فراوانی

درصد فراوانی

تحصیالت 





زیردیپلم 

 113

 28/04

دیپلم 

 157

 38/96

فوقدیپلم 

 49

 12/16

لیسانو 

 72

 17/86

بارتر 

 12

 2/98

شغل 





بی ار 

 209

 51/86

کارمند 

 73

 18/12

شغلآزاد 

 121

 30/02

وضعیت اقتصادی 





توب 

 129

 32/01

متوسط 

 213

 52/85

ضعیف 

 61

 15/14

مقدار

P-Value



P>0/001


P=0/008


P>0/001


نتایتجدو 2 حاکیازآناستکهبینسطحسوادسالمتوجنو،سن،وشغلارتبابمعناداریوجودندارد،امیادرمیورد
دهندهیایناسیتکیهبیینسیطح


دستآمدکهنشان
ارتباببینسوادسالمتبامیزانتحصیالتووضعیتاقتصادیP>0/001 
به
سوادسالمتومیزانتحصیالتووضعیتاقتصادیرابطهیمعناداروجوددارد .

پرسش دوم .میزان دسترسی و آشنایی بیماران با فناوری اطالعات چگونه است؟
درپرسشدومبهبررسیمیزانآشناییودسترسیبیمارانموردمطالعهبهفناوریهایاطالعاتپرداتتهشد،نتایتدرجدو 3

ارائهمیشود .

جدول  .3میزان آشنایی و دسترسی افراد به رایانه و اینترنت
فراوانی

درصد فراوانی

آشنایی و دسترسی

آشناییبارایانه 

 234

 58/06

دسترسیبهرایانه 

 321

 79/65

آشناییبااینترنت 

 162

 40/20

دسترسیبهاینترنت 

 222

 55/09

آشناییباام اناتپیشرفتهوعملگرهایجستجو 

 109

 27/05



مشاهدهمیشود،79/65درصدافرادبستریدربیمارستانبهرایانهدسترسیدارند،58/06درصدهم

همانگونهکهدرجدو 3

بارایانهآشناییدارند.55/09درصدافرادبهاینترنتدسترسیدارند،و40/20بااینترنتآشناییدارند.امافقیطحیدود27درصید
افرادباام اناتپیشرفتهوعملگرهایجستجوآشناهستند .
پرسش سوم .بیماران تا چه حد از فناوریهای اطالعات بارای کساآ آگااهی در ماورد بیمااریهاا اساتداده
میکنند؟
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جدول  .4توزیع فراوانی میزان استداده از فناوریهای اطالعات توسط بیماران
فراوانی

درصد فراوانی

استداده از فناوریهای اطالعاتی

استفادهازاینترنتبرایکسباطالعاتدرموردبیماری 

 149

 36/97

هایفشردهیآموزشیبرایکسباطالعاتدرموردبیماری 


استفادهازدیسک

 197

 48/88

یتودمراقبتیجهتمدیریتنمودنبیماریازطریقفناوریهایاطالعاتی 


هایمربوببهنحوه

دریافتآموزش

 131

 32/51

هایمجازیجهتاستفادهازتجربههایدیگران 

استفادهازشب ه

 91

 22/58


دهندهیآناستکه36/97درصدبیمارانازاینترنتبرایکسباطالعاتدرمیوردبیمیاریهیااسیتفادهمییکننید،


نتایتنشان
هااستفادهمیکنند،32/51درصیداز


یآموزشیبرایکسباطالعاتدرموردبیماری

هایفشرده

درصدبیمارانازدیسک
48/88
هایمربوببهنحوهیتودمراقبتیجهتمیدیریتنمیودنبیمیاریهیا،و22/58درصید


هایاطالعاتیبرایآموزش

طریقفناوری
هااستفادهمیکنند .


هایدیگراندرموردبیماری

هایمجازیازتجربه
بیمارانبااستفادهازشب ه


پرسش چهارم .بیماران تا چهحد عالقه مند به استداده از فناوری اطالعات در امور مربوط به ساالمت و بیمااری
هستند؟
مندیبیمارانبهاستفادهازفناوریهایاطالعاتیموردبررسیقرارگرفت .


تمایلوعالقه
درپرسشچهارممیزان


جدول  .5میزان تمایل جامعهی پژوهش به استداده از فناوریهای اطالعاتی
فراوانی

درصد فراوانی

تمایل به استداده از فناوریهای اطالعاتی برای

دسترسیبهاطالعاتپروندهیپزش ی 


 323

 80/15

دریافتوارسا سوابقپزش یازمراکزبهداشتی 

 323

 80/15

دریافتجوابآزمایشهاوع وهایرادیولوای 


 343

 85/11

تجدیدنسخهیدارویی 


 323

 80/15

اتذنوبتازپزشکمعالتومراکزدرمانی 

 363

 90/07

مشاورهباپزشکمعالت 

 323

 80/15

کسباطالعاتدرموردمصرفصحیحدارو 

 309

 76/67

دریافتاطالعاتمرتبطبارایمغذایی 

 351

 87/10

انتخابپزشکمعالتومراکزدرمانی 

 302

 74/94

جویاشدنهزینهیدرمانتودازقسمتحسابداری 


 307

 76/18

پرداتتهزینهیدرمان 


 351

 87/10



هایاطالعاتیدرامرسالمتبسیاربارست.بیشتیرین


ازفناوری
طبقنتایتموجوددرجدو 5میزانتمایلبیماراندراستفاده
درصد.پوازآنبهترتیب،دریافتاطالعاتمیرتبطبیا

میزانمربوببهاتذنوبتازپزشکمعالتومراکزدرمانیاستبا90/07
رایمغذاییوپرداتتهزینهیدرمانبا87/10درصد،دریافتجوابآزمیایشهیاوع یوهیایرادیولیوایبیا85/11درصید،

دسترسیبهاطالعاتپرونده یپزش ی،دریافتوارسا سوابقپزش یازمراکزبهداشتی،ومشیاورهبیاپزشیکمعیالتبیا80/15

درصد،جویاشدنهزینهیدرمانازقسیمتحسیابداریبیا76/18

درصد،کسباطالعاتدرموردمصرفصحیحداروبا76/67
درصدمواردموردعالقهیبیماراندراسیتفادهازفنیاوریهیایاطالعیاتی

درصدوانتخابپزشکمعالتومراکزدرمانیبا74/94
هستند .
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بحث و نتیجهگیری
یسازمانجهانیبهداشتنقشاساسیدرتعییننابرابریهایسالمت،در


سوادسالمت،موضوعیجهانیاستوبراساسبیانیه
کشورهایتوسعهیافتهودرحا توسعهدارد).(Downey & Zun, 2008

نتایتاینمطالعهنشاندادکهاکثرساکنینشهراردبیلدارایسوادسیالمتناکیافیهسیتند.تنهیا28/04درصیدبیمیارانمیورد
مطالعهدارایسوادسالمتکافیهستند.15/14درصددارایسوادسیالمتمیرزیو56/82درصیددارایسیوادسیالمتناکیافی
طورکلیطیفوسیعیازسوادسالمتناکافیراگزارشدادهانید.از


ارجکشورنیزبه
هستند.نتایتمطالعاتمختلفدرداتلوت
سواست،نتایتاینمطالعهنشاندادکهبهطورکل،

هایاینپژوهشباتحقیقطهرانیبنیهاشمیوهم اران( 1386
)هم


جملهیافته
)همآمدهاستکهبهطورکلییسیوادسیالمتدر

سوادسالمتدرایرانپاییناست.درنتایتتحقیقاتافشاریوهم اران(1393
افرادموردمطالعهنامطلوباست.براساسمطالعهی)(Baker et al, 2003کیهبیااسیتفادهازپرسیشنامیهیS-TOFHLAصیورت

گرفت،46درصدازافرادسوادسالمتمرزیوناکافیداشتند.
بایددربرنامههایآموزشبهداشتوارتق اءسالمتتوجهبیشتریبهسوادسالمتجامعیهداشیت.درایینراسیتارزماسیتاز

هایآموزشیدرافرادمراجعهکنندهبهمراکزبهداشتیدرمانیاستفادهشود .


موادآموزشینوشتاریبههمراهسایررسانه
درموردارتباببینسوادسالمتبامشخصاتفردی،بینسطحسوادسالمتومیزانتحصیالتووضعیتاقتصیادیرابطیهی
معناداروجودداردببه عبارتدیگر،هرچهسطحتحصیالتووضعیتاقتصادیافرادبارترباشد،میانگینسطحسیوادسیالمتنییز

)نیزنشاندادکهسطحتحصیالتقویترینارتبیابرابیاسیطح

شود.نتایتتحقیاتطهرانیبنیهاشمیوهم اران(1386


بیشترمی
سوادسالمتدارد،همچنینباافزایشسطحاقتصادی،میزانسوادسالمتافزایشیافتهاسیت.بیهمنظیوربیهحیداقلرسیاندنتیأثیر

عواملمختلفتأثیرگذارازجملهتحصیالت،بایدنظامسالمترابرایافرادیباسیطحسیوادسیالمتپیایینازطرییقآمیوزشبیا
ها،برقراریارتباطاتبهزبانسادهودستورالعملهیایسیادهتیربیرایبیار


هایفرهنگیازطیقرسانه
استفادهازتصاویرسادهومثا 
بردندر افرادازاطالعاتسالمت،دردسترسترساتت) .(Cho, et al, 2008
58درصدبیمارانبارایانه،و40درصدبااینترنتآشناییدارندو55درصدهمبهاینترنتدسترسییدارنید.بیاوجیودایینکیه
هایاطالعاتیبهتصوصرایانهواینترنتدرحیدمتوسیطیاسیت،امیافقیطحیدود27


میزاندسترسیوآشناییبیمارانبافناوری
درصدافرادباام اناتپیشرفتهوعملگرهایجستجوآشناهستند.نتایتاینپژوهشبانتایتیافتههایصدوقیوهم یاران()1389
وانیدارد،کهدرپژوهشتودآوردهاند،38/4درصدازبیماراندرمنز رایانهدارند،و41/9درصیدغییرازمنیز درسیایر

همت

محلهابهرایانهدسترسیدارندو27درصدبهاینترنتدسترسیدارند.)(Santana, 2007درنتایتپژوهشتودگفتهاستکیه30

اطالعاتبهداشتیوسالمتیدراینترنتمیپردازند. 

درصدازپرتغالیهابهجستجوی

ترینمیزاناستفادهمربوببهدیسکهیای


هایاطالعاتیکماست،وبیش

یبیمارانموردمطالعهازفناوری

کلمیزاناستفاده
در
هااستفادهمیکنند.36/97درصدبیماراناز


درصدبیماران)استکهبرایکسباطالعاتدرموردبیماری
فشردهآموزشی(48/88
اینترنتبرایکسیباطالعیاتدرمیوردبیمیاریهیااسیتفادهمییکننید،8832/51درصیدازطرییقفنیاوریهیایاطالعیاتیبیرای
یتودمراقبتیجهتمدیریتنمودنبیماریها،و22/58درصدبیمارانبااستفادهازشب ههایمجازی


هایمربوببهنحوه

آموزش
هااستفادهمیکنند.


هایدیگراندرموردبیماری
ازتجربه
یمردمبهاستفادهازفناوری هایاطالعاتیبیهوییژهدربخیشسیالمتباییدراه ارهیاییبیرای


باتوجهبهافزایشنیازروزمره
ارکردهاندکه40درصد

افزایشسطحدسترسیمردمبهرایانهواینترنتاندیشیدهشود.)(Baker, et al, 2003درپژوهشتوداظه
هایبهداشتیاستفادهمیکنند،6درصدازافرادازایمیلبرای


بیمارانازاینترنتبرایکسباطالعاتدرموردسالمتیویامراقبت
تماسباپزشکاستفادهمیکنند،5درصدافرادازاینترنیتبیرایتجدییدنسیخهیدارویییوترییدمحصیورتدارویییاسیتفاده
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میکنند.نتایتپیژوهش)(Mokhtar & Majid & Foo, 2006حیاکیازاییناسیتکیه90درصیدافیرادمیوردمطالعیهازفنیاوری

اطالعاتبرایکسبآگاهیدرموردسالمتیاستفادهمیکنند.)(Fox, 2011درپژوهشتودگفتیهاسیت80درصیدازبیمیاران
هااستفادهمی کننیدکیهنتیایتایینپیژوهشبیایافتیههیای


عاتدرموردبیماری
ایارتمتحدهازاینترنتبرایکسبآگاهیواطال
پژوهشحاضیرمغیایراسیت،علیتمغیایرتراشیایدبتیوانبیهجامعیه یمیوردپیژوهشمربیوبدانسیت،زییرادرتحقییقپیشیین
انددرحالیکهدرتحقیقحاضرکلبیمارانبستریدرییکشیهرمیورد


هایتصوصیدرنظرگرفتهشده

کنندگانبهمطب

مراجعه
بررسیقرارگرفته اندکهشاملبیمارانشهریوروستایینیزهستواحتمارًآماراستفادهازاینترنیتدرایینپیژوهشبیهواقعییت

نزدیکتراست .

به طورکلیاینپژوهشسطحسوادفناوریاطالعاترادربیماراندرحدپاییننشانداد.کهاینمسیزلهلیزومتوجیهبیشیتربیه

رساند.ازاینرو،باتدوینبرنامههایجیام ،ایجیادرسیانههیاومیواد


هایارتقایسالمتمی

امرسوادفناوریاطالعاترادربرنامه
یمهارتهایسوادسیالمتوارتقیای


توانگامیمؤثربرایتوسعه

آموزشیسادهوقابلفهمبرایافرادباسوادسالمتناکافیمی
سال متدرجامعهبرداشت.درنهایتبدینطریقتأثیراتمنفیسطحپایینسوادفناوریاطالعاتسالمترادرجامعهکاهشداد.
کهمیزاناستفادهازفناوری هایاطالعاتیدرامرسالمتتوسطبیمارانموردمطالعهکماست،اماتمایلآنانبهاستفادهاز


بااین
بیش ترینمیزانهممربوببهاتذنوبتازپزشکمعالتومراکزدرمانیاستبا90/07درصد.ایننتیایت
فناوریهابسیاربارست. 

هایاطالعاتیمیباشد،باتوجهبیهاییننگیرشتیوببیمیارانوایینکیه


ینگرشتوببیماراندراستفادهازفناوری

دهنده

نشان
دسترسیواستفادهیبیمارانازرایانهواینترنت واطالعاتبهداشتیآنموجببیاررفیتنآگیاهیبیمیارانمییشیود،بهتیراسیت

هایفشردهیآموزشیبهبیماراندادهشود.

حتیارم اندرمواق ضروریدیسک

درصدبیمارانعالقهمندبهاستفادهازفنیاوریاطالعیات

)درپژوهشتوداظهارداشتهاندکه90/2

صدوقیوهم اران(1389
درصدازپرتغالیها

امورآموزشیمرتبطباسالمتوبیماریبودهاند.)(Santana, 2007درپژوهشتودآوردهاستکه12/5

در
درصدهمتمایلبهمطالعهودسترسیبهاطالعاتپروندهیپزش یتیود

برایمشاورهازفناوریاطالعاتکمکمیگیرند،و34

هایپژوهشحاضرهمتوانیندارد .


ایننتایتبایافته
ازطریقفناوریاطالعاتدارند،که

پیشنهادها
نتیجهگیریکلیاین کهدیدگاهبیماراننسبتبهنقشسوادفناوریاطالعاتیدرسالمتفردینسبتاًتوباسیت.بیاتوجیهبیه

مطبهاومراکزدرمانینسبتبهرف نیاز
هایاطالعاتیبهتراستبیمارستانها، 


تمایلبیمارانبرایدریافتاطالعاتتوسطفناوری
هایتهیهشدهیرایانهای،لیوحهیایفشیرده،وبسیایتبیمارسیتانومعرفییسیایتهیای


نمودهوازطریقفایل
بیمارانتوداقدام
ویژهاطالعاتمربوببهنحوهیصحیحمصرفداروهیاوراییم


هایمختلفمرتبطباسالمتبه

هایرزمدرزمینه

مناسب،آگاهی
غذاییبهبیماراندادهشودتابیمارانبتوانندنیازهایاطالعاتیتودراازطریقاینسایتهابرطیرفنماینید.درایینراسیتاتهییهو

یپرونده یال ترونیکسالمتفردیبرایبیمارانکهدرییکقالیبمنسیجمتمیامتیدماتفیوقراارائیهمییدهیدپیشینهاد


ارائه
میگردد .

هایمؤثربرایارائه یپیامسالمتیبهکسانیاستکهسوادعملیانید دارنید.ایینرسیانههیا

سانههایغیرچاپیی یازراه
ر 
راحتیمیتوانندموادغییر


ایتعاملیباشند،حتیبیمارانیکهبه
مم ناستشاملتصاویرونوارهایویدئویییابرنامههایرایانه
مصور،نوارهایویدئویی،نوارهایصوتیوودیسکهایفشردهراتیرجیحمییدهنید.بهتیراسیتمراکیز

نوشتاریمثلکتابهای

یاینرسانههابهسالمتوبهداشتبیمارانکمککنند .


هاباتهیه

ویژهبیمارستان

درمانیبه
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