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رابطهی بین سواد سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت و رفتار
زیستمحیطی
تاریخ دریافت1381/14/12:

تاریخ پذیرش1381/11/15 :

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطهی سواد سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت و
رفتار زیستمحیطی کارکنان دانشگاه پیام نور میباشد .این تحقیق کاربردی از نوع توصیفی است.
جامعهی آماری پژوهش ،کلیهی کارکنان دانشگاه پیام نور بجنورد به تعداد  111نفر بود و از روش
تمامشماری استفاده گردید .جهت جمعآوری اطالعات از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده
شد .روایی ابزارها از نوع صوری و محتوایی بوده که مورد تأیید اساتید و خبرگان قرار گرفت.
ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامهی پاکر  3و همکاران( )2111با ضریب آلفای کرونباخ،1/98 4
سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت والکر 5و همکاران( )1891با ضریب آلفای کرونباخ  1/92و
رفتار زیستمحیطی حیدری( )1384با ضریب آلفای  1/91میباشد .دادهها در دو بخش آمار
توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و استنباطی ضریب همبستگی و
رگرسیون با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخهی  21تحلیل شد .یافتهها نشان داد که بین سواد
سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت و رفتار زیستمحیطی رابطهی مثبت و معناداری
وجود دارد .سواد سالمت نقش مؤثری در ارتقاء سالمت کارکنان دارد و با ارتقاء سطح سواد
سالمت در افراد جامعه میتوان در جهت تقویت رفتارهای ارتقادهندهی سالمت و رفتار زیست-
محیطی گام برداشت.
واژههای کلیدی :سواد سالمت؛ سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت؛ رفتار زیستمحیطی.
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مقدمه
امروزه پارادایم "بیماریمحوری" در نظام بهداشتی در جهت بهبود خدمات و کاهش هزینهها
معنای جدی به خود گرفته است و مردم به طور فزایندهای با چالش درانتخاب شیوهی زندگی سالم
و مدیریت خانواده خود از طریق سیستم مراقبت بهداشتی مواجه هستند (جارجن 1و همکاران،
ارتباط دارد .آمارهای سازمان جهانی بهداشت بیانگر آن است که  53درصد از علل اصلی مرگ و
میرها به سبک زندگی و رفتارهای بهداشتی 21 ،درصد به عوامل محیطی11 ،درصد به عوامل ارثی
و 11درصد به سیستم ارائهی خدمات بهداشتی درمانی مربوط میباشد(بهادر و عباسی.)51 :1381 ،
نظامهای بهداشتی نوین نقشها و انتظارات جدیدی برای بیماران به همراه دارند و از آنان
میخواهند تا به جستجوی اطالعات برای حفﻆ تندرستی خود ،پیشگیری از بیماریها ،باﻻبردن
کیفیت زندگی ،اضطراب کمتر هنگام رویارویی با بیماری و شرکت در برنامههای مراقبت بهداشتی
بپردازند .زیربنای این گونه تقاضاها ،دانش و مهارت افراد در محیﻂهای مراقبت بهداشتی است که
سواد سالمت 2نامیده میشود که شامل توانایی افراد در دسـتیابی به اطالعات ،درک و عمل
براساس اطالعات سالمت میباشد ،به طریقی که منجر به حفﻆ و ارتقاء سالمت آنها گردد
(رئیسی ،جوادزاده ،مصطفوی ،توسلی و شریفی راد .)2 :1382 ،پژوهشها نشان میدهد پایینبودن
سواد سالمت ،اثرات زیانبار بر سالمت بیماران شامل افزایش خطر در مواقع اضطراری ،کمبود
اعتمادبهنفس و شایستگی اجتماعی ،ابتال به بیماریهای مزمن ،بستریشدن در بیمارستان و در
نتیجه هزینهی درمانی بیشتر است .سواد سالمت پایین با انواع متعدد پیامدهای نامطلوب بهداشتی
و استفادهی نامناسب از خدمات بهداشتی ارتباط دارد .این پیامدها شامل بستریشدن بیشتر،
مصرف بیشتر داروها ،توانایی کمتر برای مصرف مناسب داروها ،درکنکردن برچسبهای دارویی
و پیامهای بهداشتی و گزارشدهی ضعیﻒ از وضعیت سالمت خود میشود .افراد با سواد سالمت
پایین ،اطالعات شفاهی و نوشتاری را که به وسیلهی پزشکان ،پرستاران و بیمهگران داده میشود،
به خوبی درک نمیکنند و نمیتوانند طبق رویهها و دستورهای ﻻزم مانند برنامههای دارویی عمل
کنند و قادر نیستند خدمات بهداشتی مورد نیاز خود را در نظامهای بهداشتی به دست آورند .این
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افراد دانش کمی دربارهی شرایﻂ درمانی داشته و از خدمات پیشگیرانه ،کمتر استفاده میکنند
(خسروی ،احمدزاده ،ارسطوپور و طهماسبی .)185 :1383 ،سازمان جهانی بهداشت در گزارشی،

سواد سالمت را به عنوان یکی از بزرگترین شاخصههای امر سالمت معرفی نموده است (وامقی و
دیگران . )491 :1382،سبک زندگی هر فرد متأثر از دو عامل ویژگی شخصیتی فرد و محیﻂ زندگی
یزدخواستی ،چاوشیان و عباداللهی .)199 :1385 ،سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت 1نیز میتوانند
برای جلوگیری از مشکالت مربوط به سالمت و تضمینکنندهی سالمت برای فرد باشند(دالوندی
و دیگران )333 :1381،و دارای شش بعد فعالیت جسمانی ،تغذیه ،مسئولیتپذیری در قبال
سالمت ،رشد روحی ،روابﻂ بین فردی و مدیریت استرس میباشد(کلدی و کبیران عینالدین،
 .)99 :1383علت بسیاری از بیماریهای مزمن ،سبک زندگی و رفتارهای انسان است .انجام
رفتارهای ارتقادهندهی سالمت یکی از بهترین راههایی است که مردم توسﻂ آن میتوانند سالمت
خود را حفﻆ و کنترل نمایند (نیلساز ،توسلی ،مظاهری و سهرابی .)2 :1381 ،رفتارهای ارتقادهنده-
ی سالمت ،یکی از معیارهای عمدهی تعیینکنندهی سالمت میباشد که به عنوان عامل زمینهای در
عدم ابتال به بسیاری از بیماریها شناخته شده است و ارتقاء سالمت و پیشگیری از بیماریها
مستقیماً با این رفتارها در ارتباط میباشد (نوروزینیا ،آقا براری ،کهن و کریمی .)41 :1382،
رفتارهای ارتقادهندهی سالمت شامل فعالیتهایی است که سطح بهزیستی و توان بالقوهی سالمت
افراد ،خانوادهها و اجتماع را بهبود بخشیده و باﻻ میبرد .مطالعهی سازمان جهانی بهداشت در
رفتارهای سالمتی  35کشور جهان نشان داد که نزدیک به  12درصد کیفیت زندگی و سالمتی افراد
به سبک زندگی و رفتار شخصی آنها بستگی دارد .هدف از بهبود سبک زندگی ارتقادهندهی
سالمتی ،توانمندساختن مردم است تا شیوهی زندگی خود را اصالح کنند .همچنین کنترل بیشتری
روی سالمتی خود داشته باشند .شیوهی زندگی سالم یک زندگی متعادل است که در آن شخص
به طور آگاهانه دست به انتخابهای سالم میزند .سبک زندگی روی کیفیت زندگی و پیشگیری از
بیماریها مؤثر است(توکلی و عمادی.)14 :1384 ،
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پیشینهی پژوهش
صالحی و امامقلی( )1385در «هنجارهای فردی و اجتماعی در شکل گیری رفتار حامی محیﻂ
زیست» نشان دادند که هنجارهای فردی ،جمعی و نگرش محیﻂ زیست با رفتار حامی محیﻂ
زیست ارتباط مثبت و مستقیم دارند .احمدزاده و احمدزاده( )1384در پژوهشی تحت عنوان
رسیدند که منابع آموزشی سطح خوانایی پایینی دارند؛ که اغلب درک و فهم آن برای بیشتر
مخاطبان دشوار است .رویانی و همکاران( )1383در «رابطهی خودکارآمدی و خودمراقبتی با
توانمندسازی در بیماران تحت درمان با همودیالیز» نشان دادند که سواد سالمت در بهبود رفتارهای
خود مراقبتی و خود کارآمدی بیماران تأثیر مثبت دارد .بنیفاطمه و همکاران( )1383در «سالمت و
عوامل اجتماعی تعیینکننده :مطالعهای بر روی نابرابریهای سطوح سالمت بین شهروندان تبریزی»
بیان داشتند که ارتباط متوسﻂ بین آگاهیهای بهداشتی با سبک زندگی وجود دارد و همچنین
سبک زندگی موثرترین متغیر در تبیین نابرابریهای سطوح سالمت بود .حاجیزاده و فلکالدین
( )1383در «بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر رفتارهای زیستمحیطی مسئوﻻنه» نشان
دادند که سبک زندگی با نگرش و رفتار زیستمحیطی فرد ارتباط نزدیکی دارد .خسروی و
همکاران ( )1383در «بررسی سطح سواد بیمارن دیابتی مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی
شیراز و عوامل مؤثر بر آن» نشان دادند تعداد زیادی از بیماران ،سواد سالمت پایین دارند و اطالع-
رسانی به بیماران در سطح مناسبی نیست .نوروزینیا و همکاران ( )1382در «بررسی رفتارهای
ارتقادهندهی سالمت و همبستگی آن با میزان اضطراب و برخی مشخصات جمعیتشناسی
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز» دریافتند بیشتر از نیمی از دانشجویان ،همبستگی معکوس
در ابعاد رشد معنوی و روابﻂی بین فردی و وضعیت نامناسب آنها در ابعاد فعالیت فیزیکی و
مسئولیتپذیری سالمتی و تغذیه مشاهده میشود .رئیسی و همکاران( )1381در «سواد سالمت و
رفتارهای ارتقادهندهی سالمت در سالمندان شهر اصفهان» به این نتیجه رسیدند که افراد با سطح
سواد باﻻتر ،وضعیت سالمت خود را بهتر ارزیابی کردهاند و سواد سالمت در تغییر رفتار
بهداشتی مؤثر میباشد .فرزادی و همکاران (« )1398میزان دانش ایرانیان ،سالمت و عوامل مؤثر
بر آن» را بررسی کردند و دریافتند اطالعات بیشتر افراد ( 49/3درصد) در زمینهی سالمت در حد
متوسﻂ بود .شاهنوشی و عبداللهی( )1391در «بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ زیستمحیطی
شهروندان» نشان دادند که هر چه آگاهی زیستمحیطی افزایش یافته ،به طور معناداری رفتار
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زیستمحیطی مثبت تری شکل گرفته است .شبان و همکاران( )1391در «بررسی ارتباط درک
مفهوم سالمت و رفتارهای ارتقاء سالمت و مقایسهی آن» دریافتند بین مفهوم سالمت و رفتارهای
ارتقاء سالمت ،ارتباط معنیداری وجود دارد .حسنزاده و همکاران( )1395در «ارتباط میان منبع
کنترل سالمت و رفتارهای بهداشتی» بیان داشتند که بین منبع کنترل سالمت و رفتارهای بهداشتی
درونی تفاوت معنیداری وجود دارد .یانگ 1و همکاران( )2111در «بررسی رابطهی بین عوامل
فردی ،سوادآموزی سالمت» نشان دادند افرادی که دارای سواد بهداشتی باﻻ هستند ،رفتارهای
مناسب مربوط به تغذیه ،ورزش و خواب را بهکار میگیرند عالوه بر این ،عوامل فردی مختلﻒ (به
عنوان مثال ،فراوانی اطالعات در مورد مسائل بهداشتی ،میزان نگرانی سالمت ،میزان مصرف
غذاهای ارگانیک) با سواد سالمت و شیوهی زندگی سالم همراه است .آموزش در مورد عوامل
خطرساز بیماری مزمن و راهبردهای مبتنی بر شواهد ،برای تغییر رفتارهای بهداشتی ممکن است
برای رسیدگی به رفتارهای مرتبﻂ با چاقی در میان آفریقایی آمریکاییها مفید باشد .هالبرت 2و
همکاران ( )2111در «مقایسهی اثربخشی آموزش تغییر رفتارهای سبک زندگی سالمت» دریافتند
آموزش برای تغییر رفتارهای بهداشتی در مورد عوامل خطرساز بیماری مزمن و رفتارهای مرتبﻂ
با چاقی مفید نشان داده است .سلیمان پورعمران و همکاران ( )2111در «بررسی دانش ،مهارت و
نگرش زیستمحیطی دانشجویان» نشان دادند که سطح تحصیالت و آموزش دانشجویان بر دانش،
مهارت و نگرش زیستمحیطی دانشجویان در این زمینه تاثیرگذار است .اسکوگن )2112( 3نشان
میدهد که سبک زندگی ،متغیر مؤثری بر رفتارهای زیستمحیطی است .اشرخانی

4

و

همکاران( )2112در پژوهشی با عنوان «کیفیت اخبار سالمت انتشاریافته در رسانههای چاپی
کشورهای درحال توسعه ،مطالعهای موردی در ایران» ،نشان دادند که  19درصد مقاﻻت و
روزنامه ها برای اطالعات سالمت به عموم مردم مناسب نیستند و عوامل بسیاری مانند دانش کم،
انگیزهی کافی و موانع زمینهای دیگر در سطوح مختلﻒ بر کیفیت چنین اخباری تاثیر میگذارند.
التون 5و همکاران ( )2119در پژوهشی تحت عنوان «برنامهی مداخلهای ارتقاء سالمت» نشان دادند
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..................172فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی ششم ،شمارهی ،4بهار 79

که برنامهی مداخلهای ارتقاء سالمت به اصالح نگرش نسبت به رفتارهای مرتبﻂ با سالمت،
تقویت وانجام رفتارهای سالم منجر میگردد .پچن )2111) 1در «نگرش و رفتار عمومی در مورد
تغییرات اقلیمی» به این نتیجه دست یافت که تغییرات در سبک زندگی و اتخاد سبک زندگی مطلوب
باعث رفتارهای زیستمحیطی بهتر خواهد شد .بوستون و همکاران )2115( 2نشان دادند منابع
و سالمت و بروشورها از روشهای متداول بود .دیویس وگالس« )2112(3تعیین اثرات سواد
سالمت روی وضعیت سالمت بیماران» را بررسی کردند .نتایج پژوهشهای آنان نشان داد که افراد
دارای سواد سالمت پایین ،استرس ،محدودیتهای بیشتر در فعالیتی روزانهی خود و ارزیابی
ضعیﻒ از سالمت روحی و فیزیکی ،چاقی ،فشارخون و قند دارند .بوردن 4و همکاران( )2113در
تحقیق با عنوان «رابطهی بین دانش زیستمحیطی و رفتار زیستمحیطی» به این نتیجه رسیدند که
دانش زیستمحیطی یک پیشبینی معنادار برای رفتار زیستمحیطی است؛ به این معنی که آن
دسته از پاسخگویانی که دانش بیشتری در مورد محیﻂ زیست داشتند ،احتمال بیشتری داشت که
میزان تولید زباله را پایین بیاورند .قزاب اقلو و اکویت ،)2111( 5بایارد وجولی ،)2111( 1کایزر 1و
همکاران ( )1888نیز نتایج مشابه داشتند .فیلو 9و همکاران ( )2111در پژوهشی تحت عنوان
رابطهی رفتارهای ارتقادهندهی سالمت و کیفیت زندگی به این نتیجه رسیدند که بین رفتارهای
ارتقادهندهی سالمت و کیفیت زندگی ارتباط معنیداری وجود دارد.
چارچوب نظری پژوهش
سبک زندگی فرد بر سالمت وی تأثیرگذار است و رفتارهای ارتقادهندهی سالمت و سبک
زندگی سالم ،راهکارهای عمده ،جهت تسهیل و حفﻆ سالمتی میباشند و بنا بر پیشبینی سازمان
بهداشت جهانی  11-91درصد از مرگ و میرهای کشورهای توسعهیافته و 41-51درصد و مرگ و
میرهای کشورهای در حال توسعه مرتبﻂ با سبک زندگی میباشد .بنیاد پزشکی آمریکا نیز سواد
1

Patchen
Boston
Davis and glass
4
Borden
5
Kasapoglu, Ecevit
6
Bayard and jolly
7
kaiser
8
Filow
2
3

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 7:11 +0430 on Wednesday June 23rd 2021
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سالمت را به عنوان یکی از  21اولویتی که توسعهی آن میتواند کیفیت مراقبت را دگرگون کند،
مورد توجه قرار داده است(چهری ،مهری ،عبادی و سرهنگی .)2 :1384 ،یک نگرانی عمومی در
مسائل ارتقاء سالمت از جنبهی فردی و محیطی ،پیشگیری از بیماری و غربالگری زودهنگام،
تداوم و استمرار مراقبتهای بهداشتی و همچنین سیاستگذاری به شمار میآید (یگانه و توکلی،
دخانیات با افزایش سطح اطالعات آنان در زمینهی بهداشت و سالمت ،نشان میدهد که ارتقاء
سطح دانش افراد بر رفتارهای مناسب و نهایتاً ارتقاء سطح سالمت آنان مؤثر خواهد بود
(آیینپرست و دیگران .)533 :1381 ،از طرفی مشکالت محیﻂ زیستی جهانی دربارهی منابع
طبیعی ،آلودگی هوا ،آب ،خاک ،از بین رفتن تنوع زیستی ،انقراض موجودات ،افزایش بالیا و
حوادث طبیعی ،زندگی مردم جهان را با چالشهای جدید و جدی مواجه کرده است .در شاخص
عملکرد محیﻂ زیستی سال  2114که از سوی دانشگاه ییل و کلمبیا انجام شده و  22فاکتور
محیطی چون منابع آب ،آلودگی هوا ،تنوع زیستی تغییرات آب و هوایی را مورد بررسی قرار داده
بود ،ایران از میان  119کشور مورد مطالعه ،در جایگاه  93قرار گرفت و از نظر تخریب محیﻂ
زیست رتبهی دهم را در میان کشورهای جهان دارا میباشد(همتی و شبیری .)189 :1384 ،ایران
شانزدهمین کشور پرجمعیت جهان است که جمعیت آن تا سال  1411به حدود  82میلیون نفر
خواهد رسید .این تعداد جمعیت به منابع مالی ،مسکن ،اشتغال ،تحصیل ،صنایع ،انرژی ،آب ،غذا
و ...نیازمند است و تأثیرات نامطلوبی نیز بر محیﻂ زیست می گذارد (مجموعه کتابهای طرح
مدیران سبز اندیش شمارهی  .)15 :1399 ،5بحرانهای زیستمحیطی در ایران به عنوان یکی از
شدیدترین بحرانهای زیستمحیطی در جهان شناخته شده است (شبیری ،فرجاللهی ،کوهی و
میبودی .)94 :1383 ،ایران در پی اجرای طرحهای توسعهای در طی  31سال اخیر به نحو بی-
سابقهای با بحران روبروست؛ بهطوری که جمعیت آن بیش از  2برابر ،تعداد دام در مراتع  3برابر،
تخریب پوشش جنگلی  33درصد ،فرسایش خاک  2/5برابر و مصرف آب  2برابر شده است
(سلیمانپورعمران و یارمحمدیان )1384:5 ،رفتار زیستمحیطی 1را میتوان رفتاری دانست که
آسیبهای محیﻂ زیست را به کمترین حد برساند و باعث باﻻرفتن مزایا و منافع محیﻂ زیست
شود (حجازی و اسحاقی .)259 :1383 ،پیامد رفتارهای مخرب زیستمحیطی ،تشدید اثرات
Environmental behavior
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نامطلوب بر سالمتی انسان و عناصر محیﻂ زیست است(فرهمند ،شکوهیفر و سیار خلج:1382 ،
 .)4اغلب فرض بر این است افرادی که در زمینهی محیﻂ زیست دارای دانش بوده و نگران محیﻂ
زیست هستند ،رفتارهای مسؤوﻻنهتری در قبال محیﻂ زیست خواهند داشت (معتمدینیا ،پاپزن
و مهدیزاده .)8 :1382 ،در حالی که هرچند اکثر مردم خود را طرفدار محیﻂ زیست میدانند؛
منافع کوتاهمدت شخصی با منافع بلندمدت جمعی ،دچار تعارض میشوند (قائمی ،ﻻریجانی،
شبیری و سرمدی.)135 :1385 ،
از طرفی در مطالعهای که در  5استان ایران انجام شد ،تنها  29/9افراد سواد کافی داشتند و این
آمار نشاندهندهی سطح پایین سواد سالمت در جامعه میباشد .افراد دارای سواد سالمت ناکافی
دربارهی روشهای پیشگیری از بیماریها دانش کمی دارند و کمتر در برنامههای مراقبت در برابر
بیماریهای مزمن مشارکت میکنند .اغلب ،آموزشهای پزشکی و بهداشتی را درک نمیکنند و
حتی ممکن است که آن ها را به اشتباه تفسیر نمایند و متعاقب آن موفقیت معالجات هم در این
افراد پایین آید(وامقی و همکاران .)491 :1382 ،این نوع سواد یک مهارت ضروری برای
شهروندان عادی است و با اقتصاد سالمت نیز در ارتباط است؛ زیرا عواقب فقدان سواد سالمت
میتواند تأثیرات اقتصادی مهمی داشته باشد و سواد سالمت ضعیﻒ در گسترش بیماریها تأثیر
دارد(مالخلیلی ،پاپی ،شریفی راد ،فراشبندی و حسنزاده .)415 :1383 ،بیماریهای مزمن تقریب ًا
نیمی از بیماریهای منجر به مرگ را شامل میشوند که در این زمینه ،سواد سالمت نقش مؤثری
در کنترل این بیماریها دارد .منافع سواد سالمت همهی فعالیتهای زندگی (در خانه ،محل کار،
جامعه و فرهنگ) را تحت تأثیر قرار میدهد .سواد سالمت پیشرفتهتر منجر به استقالل بیشتر فرد و
توانمندی بیشتر در برنامههای مراقبت در برابر بیماریها میشود .فرایند سواد سالمت میتواند به
عنوان بخشی از بهبود کیفیت زندگی تلقی شده و منجر به عدالت و پایداری تغییرات در بهداشت
عمومی گردد (اثنیعشری و دیگران .)248 :1384 ،با وجود اهمیت زیاد سواد سالمت ،در ایران
چندان به این موضوع پرداخته نشده است .حتی در خصوص دانش سالمت نیز مطالعات کشوری
و جامع که دربرگیرندهی ابعاد مختلﻒ سالمت باشد ،کمتر در متون قابل دستیابی میباشد (یگانه و
توکلی .)3 :1384 ،سازمانی میتواند به توسعه و پیشرفت دست یابد که از نیروی انسانی سالم
برخوردار باشد .کارکنانی که از وضعیت جسمانی و روانی مطلوبی برخوردار نباشند ،کارایی
کمتری در سازمان خواهند داشت .این تحقیق درصدد است تا کارکنان با کسب مهارتهای سواد
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سالمت ،به سطح باﻻیی از توانمندی در سالمت دست یافته و با اتخاذ شیوهی زندگی سالم و
رفتار زیستمحیطی در ارتقاء سالمت خود و جامعه تأثیرگذار باشند .نتایج تحقیق حاضر میتواند
زمینه را برای ارتقاء سالمت افراد جامعه به وجود آورد و در برنامههای ارتقاء سالمت و برنامههای
آموزش بهداشت مورد استفاده قرار گیرد.
سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت و رفتار زیستمحیطی رابطه وجود دارد؟ در این رابطه
فرضیههای زیر بررسی خواهد شد:
بین مهارت خواندن و درک اطالعات سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت رابطه وجود
دارد.
_ بین بهکارگیری اطالعات سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت رابطه وجود دارد.
_ بین دسترسی اطالعات سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت رابطه وجود دارد.
_ بین ارزیابی اطالعات سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت رابطه وجود دارد .
 بین مهارت در خواندن و درک اطالعات سالمت با رفتار زیستمحیطی رابطه وجود دارد._ بین بهکارگیری اطالعات سالمت با رفتار زیستمحیطی رابطه وجود دارد.
_ بین دسترسی اطالعات سالمت با رفتار زیستمحیطی رابطه وجود دارد.
 بین ارزیابی اطالعات سالمت با رفتار زیستمحیطی رابطه وجود دارد.روش پژوهش
در پژوهش حاضر ،نوع تحقیق از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر ماهیت ،توصیفی و از نظر
روش ،همبستگی است .جامعهی آماری پژوهش را تمامی کارکنان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی
شهرستان بجنورد تشکیل دادهاند؛ که تعداد آنها  111نفر بوده است .حجم نمونه به تعداد  111نفر
میباشد که به شیوهی تمامشمارشی استفاده شد .گردآوری دادهها به دو طریق کتابخانهای و میدانی
با استفاده از پرسشنامه انجام پذیرفت.
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الﻒ .پرسشنامهی سواد سالمت :این پرسشنامه توسﻂ پاکر و همکاران( )2111ساخته شده و
با  33گویه ،دسترسی(1گویه) ،مهارت خواندن و درک(8گویه) ،ارزیابی(4گویه) و بهکارگیری
اطالعات سالمت(12گویه) را میسنجد .پاسخ آزمودنیها در طیﻒ  5درجهای لیکرت 1میباشد.
ب .پرسشنامهی سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت :این پرسشنامه توسﻂ والکر و همکاران
گیری می کند .تغذیه (داشتن الگوی غذایی و انتخاب غذا با ( 1گویه) ،ورزش(تعقیب الگوی
ورزشی منظم با  5گویه) ،مسئولیتپذیری سالمت( 11گویه) ،مدیریت استرس(شناسایی منابع
استرس و اقدامات مدیریت استرس با  1گویه) ،حمایت بین فردی(حفﻆ روابﻂ همراه با احساس
نزدیکی با  1گویه) و خودشکوفایی(داشتن حس هدفمندی ،به دنبال پیشرفت فردی بودن و
تجربهی خودآگاهی و رضایتمندی با  13گویه) .پاسخ آزمودنیها در طیﻒ  5درجهای از هرگز،
برخی اوقات ،همیشه ،به طورمعمول مرتب میشود.
ج .پرسشنامهی رفتار زیستمحیطی :این پرسشنامه توسﻂ حیدری ارجلو( )1384تدوین و با
 21گویه براساس طیﻒ لیکرت پنج درجهای میباشد .روایی ابزارها از نوع صوری و محتوایی بوده
که مورد تأیید اساتید و خبرگان قرار گرفت .پایایی ابزار با کمک ضریب آلفای کرونباخ به دست
آمد .پرسشنامه پاکر وهمکاران( )2111با ضریب آلفای کرونباخ 1/98و سبک زندگی ارتقا دهنده
سالمت والکر و همکاران( )1891با ضریب آلفای کرونباخ  1/92و رفتار زیستمحیطی
حیدری( )1384با ضریب آلفای 1/91استفاده شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها در بخش توصیفی
از جداول فراوانی و درصدها ،میانگینها و انحراف معیارها و در آمار استنباطی از ضریب
همبستگی پیرسون رگرسیون گام به گام با استفاده از نرمافزار  spssنسخهی  21استفاده شد .برای
تعیین همبستگی سواد سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت و رفتار زیستمحیطی کارکنان
و تعیین سهم پیشبینی سواد سالمت و مؤلفههای آن بر هر یک از متغیرهای مالک سبک زندگی
ارتقادهنده و رفتار زیستمحیطی کارکنان از آزمون رگرسیون چندمتغیره برای هر دو متغیر
مالک(سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت و رفتار زیستمحیطی کارکنان) استفاده شده است .جهت
پیشبینی سبک زندگی ارتقادهنده بر اساس سواد سالمت و مؤلفههای آن تحلیل رگرسیون
چندگانه با روش گام به گام برای ورود متغیرهای پیشبینی در مدل رگرسیون استفاده شد.
Likert scale
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( )1891تدوین شده است که این پرسشنامه رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت را در  1بعد اندازه
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یافتههای پژوهش
جدول شمارهی یک -ضریب همبستگی بین متغیرها
مؤلفهها
درک مفاهیم سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت

ضریب همبستگی

سطح معناداری

)**( 1/283

1/111

دسترسی اطالعات سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت

)**( 1/498

1/111

ارزیابی اطالعات سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت

)**( 1/433

1/111

درک مفاهیم سالمت با رفتار زیستمحیطی

)*( 1/213

1/111

بهکارگیری اطالعات سالمت با رفتار زیستمحیطی

)*( 1/213

1/111

دسترسی اطالعات سالمت با رفتار زیستمحیطی

)**( 1/413

1/111

ارزیابی اطالعات سالمت با رفتار زیستمحیطی

)**( 1/313

1/119

بهکـارگیری اطالعـات سـالمت بـا سـبک زنـدگی ارتقادهنـدهی
سالمت

(*) همبستگی در سطح معناداری  85درصد (**) همبستگی در سطح معناداری  88درصد

ضریب همبستگی محاسبهشده در بین متغیرهای (درک مفاهیم سالمت ،بهکـارگیری اطالعـات
سالمت ،دسترسی اطالعات سالمت ،ارزیـابی اطالعـات سـالمت) بـا سـبک زنـدگی و(دسترسـی
اطالعات سالمت ،ارزیابی اطالعات سالمت) با رفتار زیستمحیطی به ترتیـب (،)1/283( ،)1/385
( ،)1/313( ،)1/413( ،)1/433( ،)1/498در سطح اطمینان  88درصد با سطح معنیداری در جدول
قیدشــده ،کمتــر از یــک درصــد ( )1/11اســت و چــون ضــریب همبســتگی محاسبهشــده در بــین
متغیرهای(درک مفاهیم سالمت و بهکارگیری اطالعات سالمت با رفتار زیستمحیطـی بـه ترتیـب
( ،)1/213( ،)1/213در سطح اطمینان  85درصد با سطح معنیداری در جـدول قیدشـده ،کمتـر از
پنج درصد( )1/15است؛ در نتیجه فرضیهی پژوهش تأیید و فرضـیهی صـفر رد میشـود؛ بنـابراین
میتوان گفت بین(درک مفاهیم سالمت ،بهکارگیری اطالعات سالمت ،دسترسی اطالعات سالمت،
ارزیابی اطالعات سالمت) با سبک زندگی و(درک مفاهیم سالمت و بهکارگیری اطالعات سالمت،
دسترسی اطالعات سالمت ،ارزیابی اطالعـات سـالمت) بـا رفتـار زیسـتمحیطـی رابطـه وجـود
دارد( .)sig<1/11مدل یک ،مشخص میکند که  %14تغییرات متغیر سـبک زنـدگی ارتقادهنـده بـا
ورود متغیر ارزیابی اطالعات سالمت تببین میشـود؛ بـا ورود متغیـر دوم (بـهکـارگیری اطالعـات
سالمت)  ، %15با ورود متغیر سوم (درک مفاهیم سالمت)  %18و با ورود متغیـر چهـارم %22و بـا
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ورود شاخص سواد سالمت  %21متغیرسبک زندگی ارتقادهنده قابل تببیین است .بدین ترتیب پـنج
مدل روی هم  %21از واریانس متغیر مالک ،سبک زندگی ارتقادهنده را تبیین میکنند .با توجه بـه
سطح معناداری بهدستآمدهشده و با اطمینان  %88نتیحه میگیریم بین سواد سالمت و مؤلفـههـای
آن با متغیر سبک زندگی ارتقادهنده رابطهی معناداری وجود دارد .لذا سبک زندگی ارتقادهنـده بـر
متغیر رفتار زیستمحیطی با ورود متغیر ارزیابی اطالعات سالمت تببین میشود .با ورود متغیر دوم
(بهکارگیری اطالعات سالمت)  ،%11با ورود متغیر سـوم (درک مفـاهیم سـالمت)  %24و بـا ورود
متغیر چهارم  %21و با ورود شاخص سواد سـالمت  %33متغیررفتـار زیسـتمحیطـی قابـل تببیـین
است .بدین ترتیب پنج مدل روی هم  %33از واریانس متغیر مالک رفتار زیسـتمحیطـی را تبیـین
می کنند.
فرضیهی اول :بین سواد سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت و رفتار زیستتمحیطتی
کارکنان رابطه وجود دارد.
بــرای تعیــین همبســتگی ســواد ســالمت بــا ســبک زنــدگی ارتقادهنــدهی ســالمت و رفتــار
زیستمحیطی کارکنان و تعیین سهم پیشبینی سواد سالمت و مؤلفههای آن بر هریک از متغیرهای
مالک سبک زندگی ارتقادهنده و رفتار زیستمحیطی کارکنان از آزمون رگرسیون چندمتغیره بـرای
هر دو متغیر مالک (سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت و رفتار زیسـتمحیطـی کارکنـان) اسـتفاده
شده است .جهت پیشبینی سبک زندگی ارتقادهنده بر اساس سواد سالمت و مؤلفههای آن تحلیـل
رگرسیون چندگانه با روش گام به گام برای ورود متغیرهای پیشبینی در مـدل رگرسـیون اسـتفاده
شد .در این تحلیل متغیرهای پیشبینیکنندهی اصلی و خـرده متغیرهـای آنهـا براسـاس ضـرایب
همبستگی در گامهای متوالی وارد تحلیل شدند تا میزان پیشبینی هر یک از آنهـا بـرای تغییـرات
سبک زندگی ارتقادهنده مشخص گردد .مدل نشـان مـیدهـد کـه متغیـر سـواد سـالمت و خـرده
مؤلفههای آن وارد معادلهی رگرسیون شدند.
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اساس سواد سالمت و مؤلفههای آن پیشبینی میشود .مدل یک مشخص میکند که  %15تغییـرات

رابطهی بین سواد سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت و رفتار زیستمحیطی621....................
جدول شمارهی دو -لیست متغیرهای واردشده و حذفشده در تحلیل رگرسیون چندمتغیرهی گام به گام(متغیر
مالک :سبک زندگی ارتقادهنده)1
1

ارزیابی اطالعات سالمت

*

2

بهکارگیری اطالعات سالمت

*

3

درک مفاهیم سالمت

*

4

دسترسی به اطالعات سالمت

*

5

سواد سالمت کل

*

رگرسیون چند متغیره
گام به گام

نتایج جدول باﻻ لیست متغیرهای واردشده و حذفشده در تحلیل رگرسـیون گـام بـه گـام را
نشان میدهد .بر این اساس متغیرهای ارزیابی اطالعات سالمت ،بـهکـارگیری اطالعـات سـالمت،
درک مفاهیم سالمت ،دسترسی به اطالعات سالمت و سـواد سـالمت کـل ،بـه ترتیـب وارد مـدل
شدهاند.
جدول شمارهی سه -نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام و سطح معناداری
مدل
1
6
1
4
1

منابع تغییر
رگرسیون
باقی مانده
رگرسیون
باقی مانده
رگرسیون
باقی مانده
رگرسیون
باقی مانده
رگرسیون
باقی مانده

SS

dF

MS

11911/12
11132/11
21525/29
115819/44
31531/22
129813/48
41514/21
134148/52
51514/21
224148/52

1
88
2
89
3
81
4
81
5
85

11839/12
358/91
12212/14
538/58
14943/41
513/93
15839/55
489/88
22839/55
489/88

F

Sig

R

r2

Adjusted6R

21/21

1/111

1/31

1/14

1/13

25/55

1/111

1/39

1/15

1/14

31/93

1/111

1/44

1/21

1/18

31/55

1/111

1/49

1/23

1/22

11.21

1/111

1/52

1/21

1/21

متغیرهای پیشبینیکننده :ارزیابی اطالعـات سـالمت ،بـهکـارگیری اطالعـات سـالمت ،درک
مفاهیم سالمت ،دسترسی به اطالعات سالمت و سواد سالمت کل .طبـق اطالعـات جـدول فـو ،
مدل یک مشخص میکند که  %14تغییرات متغیر سبک زندگی ارتقادهنده بـا ورود متغیـر ارزیـابی
اطالعات سالمت تببین میشود .با ورود متغیر دوم(بهکارگیری اطالعـات سـالمت)  ، %15بـا ورود
متغیر سوم(درک مفاهیم سـالمت)  %18و بـا ورود متغیـر چهـارم  %22و بـا ورود شـاخص سـواد
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مدل

متغیرهای ورودی

متغیرهای حذف شده

روش
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سالمت  %21متغیر سبک زندگی ارتقادهنده قابل تببیین است .بدین ترتیب پنج مدل روی هم %21
از واریانس متغیر مالک سبک زندگی ارتقادهنده را تبیین میکنند .با توجه به سـطح معنـاداری بـه-
دستآمدهشده و با اطمینان  %88نتیحه میگیریم بین سواد سالمت و مؤلفههای آن با متغیـر سـبک
زندگی ارتقادهنده رابطهی معناداری وجود دارد .لذا سـبک زنـدگی ارتقادهنـده بـر اسـاس سـواد

جدول شمارهی چهار -ضرایب متغیرهای مستقل سواد سالمت و مؤلفههای آن در پیشبینی سبک زندگی
ارتقادهنده
شاخصها
متغیرها
مقدار ثابت

T

سطح معناداری

58/13

11/33

5/19

1/1111

ارزیابی اطالعات سالمت

1/221

1/111

1/225

2/18

1/114

بهکارگیری اطالعات سالمت

1/321

1/111

1/231

3/15

1/113

درک مفاهیم سالمت کارکنان

1/312

1/152

1/292

3/81

1/1111

1/412

1/189

1/312

4/81

1/1111

1/149

1/181

1/111

1/19

1/1111

دسترسی اطالعات سالمت
کارکنان
سواد سالمت کل

ضرایب معیار نشده

β

خطای معیار

ضرایب

β

متغیرهای پیشبین :دسترسی اطالعات سالمت ،درک مفاهیم سـالمت ،بـهکـارگیری اطالعـات
سالمت ،ارزیابی اطالعات سالمت و سواد سالمت کل .نتایج حاصل از جـدول فـو  ،ضـرایب ،β
نشان از آن دارد که به ترتیب شاخص سـواد سـالمت کارکنـان( ،)β =1/111دسترسـی اطالعـات
سالمت( )β =1/312و درک مفاهیم سالمت( ،)β =1/292بهکارگیری اطالعات سالمت()β =1/231
و ارزیابی اطالعات سالمت( )β =1/225بیشترین قابلیـت پـیشبینـی سـبک زنـدگی ارتقادهنـدهی
سالمت را دارند و تمام این ضرایب تأثیر ،به لحاظ آماری معنادار است.
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سالمت و مؤلفههای آن پیشبینی میشود.

رابطهی بین سواد سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت و رفتار زیستمحیطی621....................
جدول شمارهی پنج -لیست متغیرهای واردشده و حذفشده در تحلیل رگرسیون چندمتغیرهی گام به گام(مالک:
رفتار زیستمحیطی)
1

ارزیابی اطالعات سالمت

*

2

بکارگیری اطالعات سالمت

*

3

درک مفاهیم سالمت

*

4
5

دسترسی به اطالعات
سالمت
سواد سالمت کل

رگرسیون چند متغیره
گام به گام

*
*

نتایج جدول لیست متغیرهای واردشده و حذفشده در تحلیل رگرسیون گام بـه گـام را نشـان
میدهد .بر این اساس متغیرهای ارزیابی اطالعات سالمت ،بـهکـارگیری اطالعـات سـالمت ،درک
مفاهیم سالمت ،دسترسی به اطالعات سالمت و سواد سالمت کل به ترتیب وارد مدل شدهاند.
جدول شمارهی شش -نتایج تحلیل رگرسیون و سطح معناداری مدل
مدل
1
6
1
4
1

منابع
تغییر
رگرسیون
باقیمانده
رگرسیون
باقیمانده
رگرسیون
باقیمانده
رگرسیون
باقیمانده
رگرسیون
باقیمانده

SS

dF

MS

11181/13
13132/93
22355/24
124814/45
31131/21
132113/42
41114/25
124848/18
52513/31
245149/49

1
88
2
89
3
81
4
81
5
85

11939/11
348/81
13291/43
488/18
15953/51
542/18
14841/53
499/81
23931/11
499/99

F

Sig

R

r2

Adjusted6R

21/28

1/111

1/39

1/15

1/14

25/85

1/111

1/41

1/11

1/15

31/99

1/111

1/48

1/24

1/23

38/98

1/111

1/52

1/21

1/21

11.24

1/111

1/59

1/33

1/32

متغیرهای پیشبینیکننده :ارزیابی اطالعـات سـالمت ،بـهکـارگیری اطالعـات سـالمت ،درک
مفاهیم سالمت ،دسترسی به اطالعات سالمت و سواد سالمت کل.
طبق جدول ،مدل یک مشخص میکند که  %15تغییرات متغیر رفتـار زیسـتمحیطـی بـا ورود
متغیــر ارزیــابی اطالعــات ســالمت تببــین مــیشــود .بــا ورود متغیــر دوم(بـهکــارگیری اطالعــات
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مدل

متغیرهای ورودی

متغیرهای حذفشده

روش
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سالمت) ،%11با ورود متغیر سوم(درک مفاهیم سـالمت)  %24و بـا ورود متغیـر چهـارم  %21و بـا
ورود شاخص سواد سالمت  %33متغیر رفتار زیستمحیطی قابل تببیین اسـت .بـدین ترتیـب پـنج
مدل روی هم  %33از واریانس متغیر مالک رفتار زیستمحیطی را تبیین میکنند .با توجه به سـطح
معناداری بهدستآمدهشده و با اطمینان  %88نتیحه میگیریم بین سواد سالمت و مؤلفههای آن بـا
سالمت و مؤلفههای آن پیشبینی میشود.
جدول شمارهی هفت -ضرایب متغیرهای مستقل سواد سالمت و مؤلفههای آن در پیشبینی رفتار زیستمحیطی
شاخصها
متغیرها
مقدار ثابت

48/83

دسترسی اطالعات سالمت کارکنان

1/412

1/112

بهکارگیری اطالعات سالمت

1/311

1/142

1/289

درک مفاهیم سالمت کارکنان

1/314

1/119

1/211

3/53

ارزیابی اطالعات سالمت

1/221

1/111

1/311

2/11

1/113

سواد سالمت کل

1/111

1/112

1/143

1/89

1/1111

ضرایب معیار نشده

β

خطای
معیار
11/13

5/99

سطح
معناداری
1/1111

1/412

4/95

1/1111

3/11

1/1111
1/112

ضرایب

β

T

متغیرهای پیشبین :دسترسی اطالعات سالمت ،درک مفاهیم سـالمت ،بـهکـارگیری اطالعـات
سالمت ،ارزیابی اطالعات سالمت و سواد سالمت کل .با توجه به جدول فو  ،ضرایب  ،βنشان از
آن دارد کــه بــه ترتیــب شــاخص ســواد ســالمت کارکنــان( ،)β =1/143دسترســی اطالعــات
سالمت( )β =1/412و بهکارگیری اطالعات سالمت( ،)β =1/289درک مفاهیم سالمت()β =1/211
و ارزیابی اطالعات سالمت( )β =1/311بیشترین قابلیت پیشبینی رفتار زیستمحیطـی را دارنـد و
تمام این ضرایب تأثیر ،به لحاظ آماری معنادار است .بنابراین با توجه به جداول فو  ،متغیـر سـواد
سالمت با ضریب تأثیر  1/111با متغیر مالک سبک زندگی ارتقادهنـده و بـا ضـریب تـأثیر 1/143
درصد با متغیر مالک رفتار زیستمحیطی رابطه دارد و قادر به پیشبینی این دو متغیر است.
بــرای تعیــین همبســتگی ســواد ســالمت بــا ســبک زنــدگی ارتقادهنــدهی ســالمت و رفتــار
زیستمحیطی کارکنان و تعیین سهم پـیشبینـی سـواد سـالمت و مؤلفـههـای آن بـر هـر یـک از
متغیرهای مالک سبک زندگی ارتقادهنـده و رفتـار زیسـتمحیطـی کارکنـان از آزمـون رگرسـیون
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متغیر رفتار زیستمحیطی رابطهی معناداری وجود دارد .لذا رفتار زیستمحیطـی بـر اسـاس سـواد

رابطهی بین سواد سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت و رفتار زیستمحیطی629....................

چندمتغیره برای هر دو متغیر مالک(سبک زندگی ارتقادهنـدهی سـالمت و رفتـار زیسـتمحیطـی
کارکنان) استفاده شده است .جهت پیشبینی سبک زندگی ارتقادهنده بـر اسـاس سـواد سـالمت و
مؤلفههای آن تحلیل رگرسیون چند گانه با روش گام به گام بـرای ورود متغیرهـای پـیشبینـی در
مدل رگرسیون استفاده شد .مدل یک مشخص مـیکنـد کـه  %14تغییـرات متغیـر سـبک زنـدگی،
اطالعات سالمت)  ، %15با ورود متغیر سوم(درک مفاهیم سالمت)  %18و بـا ورود متغیـر چهـارم
 %22و با ورود شاخص سواد سالمت  %21متغیر سبک زندگی ارتقادهنده قابل تبیین اسـت .بـدین
ترتیب پنج مدل روی هم  %21از واریانس متغیر مالک سبک زندگی ارتقادهنده را تبیین میکنند .با
توجه به سطح معناداری بهدستآمدهشده و با اطمینان  %88نتیحه میگیـریم بـین سـواد سـالمت و
مؤلفههای آن با متغیر سبک زندگی ارتقادهنده رابطهی معنـاداری وجـود دارد .لـذا سـبک زنـدگی
ارتقادهنده بر اساس سواد سالمت و مؤلفههای آن پیشبینی میشود .مدل یک مشخص میکند کـه
 %15تغییرات متغیر رفتار زیستمحیطی با ورود متغیر ارزیابی اطالعات سالمت تببین مـیشـود بـا
ورود متغیر دوم(بهکارگیری اطالعات سالمت)  ، %11با ورود متغیـر سـوم(درک مفـاهیم سـالمت)
 %24و با ورود متغیر چهارم  %21و با ورود شاخص سواد سالمت  %33متغیررفتار زیسـتمحیطـی
قابل تببیین است .بدین ترتیب پنج مدل روی هم  %33از واریانس متغیر مالک رفتار زیستمحیطی
را تبیین میکنند.
بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان میدهد بین سواد سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت و رفتار زیست-
محیطی کارکنان رابطهی معناداری وجود دارد .لذا رفتار زیستمحیطی بر اساس سواد سالمت و
مؤلفههای آن پیشبینی میشود .نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات رویانی و همکاران(،)1383
دیویس و گالس( ،)2112رئیسی و همکاران( )1382مطابقت دارد .طبق نتایج فو  ،سواد سالمت
بر روی رفتارهای ارتقادهندهی سالمت شامل خودمراقبتی ،مدیریت استرس ،ورزش ،تغذیه و..
تأثیرگذار است و میتواند بر وضعیت سالمت افراد تأثیر بگذارد .سواد سالمت باعث اتخاذ
رفتارهای پیشگیرانه برای حفﻆ سالمتی میشود و افراد دارای سواد باﻻتر ،بیشتر مراقب سالمت
خود هستند و وضعیت سالمت خود را بهتر ارزیابی میکنند .افراد با شناخت عوامل خطرآفرین
برای سالمتی میتوانند موجب بهبودی رفتارهای سالمتی خود باشند و در راستای یک زندگی
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سالم اقدام نمایند .دانش وآگاهی در مورد آلودگیها ،تخریب منابع و انرژی و عواملی که در اثر
این موارد باعث بهخطرافتادن سالمتی میشود ،میتواند در تقویت رفتار زیستمحیطی مؤثر باشد.
طبق نتایج تحقیقات ،دانش وآگاهی یکی از پیششرطهای اصلی برای داشتن رفتار زیستمحیطی
است و دانش مناسب ،تأثیرات ملموسی بر رفتار زیستمحیطی میگذارد.
معناداری وجود دارد .نتایج این یافته با نتایج احمدزاده و احمدزاده( )1384و بنیفاطمه و
همکاران( )1383همسو میباشد .آنها نشان دادند که ارتباط متوسﻂ بین آگاهیهای بهداشتی با
سبک زندگی وجود دارد .حسنزاده و همکاران( )1395نیز نشان داد که بین مفهوم سالمت و
رفتارهای ارتقاء سالمت ارتباط معنیداری وجود دارد .درک و مهارت خواندن مفاهیم سالمت،
موجب بهبود رفتار ارتقادهندهی سالمت از جمله خودمراقبتی ،فعالیت جسمانی و تعهد به گروه
میشود و این ارتباط می تواند باعث ایجاد انگیزه و پیگیری سالمت در افراد شود.
فرضیهی دوم :بین بهکارگیری اطالعات سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت رابطهی
مثبت و معناداری وجود دارد .نتیجهی فو با تحقیقات حسنزاده و همکاران( ،)1395فرزادی و
همکاران( )1381التون و همکاران( )2119مطابقت دارد .افرادی که در مورد سالمت بدنی خود
دارای ادراک کنترل هستند ،شادتر ،اجتماعیتر ،فعالتر و نسبت به آینده ،امیدوارتر هستند؛ همچنین
کنترل سالمت در پیشگیری از بیماریها نقش دارد؛ درک اهمیت سالمت و کنترل سالمت که در
اثر بهکارگیری دانش فرد در مورد سالمت میباشد ،در رفتارهایی مثل استفاده از کمربند ایمنی،
کنترل جمعیت ،استفادهنکردن دخانیات و کنترل وزن ،تاثیر گذار است.
فرضیهی سوم :بین دسترسی اطالعات سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت رابطهی
مثبت و معناداری وجود دارد .این یافته با تحقیقات بوستون و همکاران ،)2115( 1خسروی و
همکاران( )1381مطابقت دارد .نتایج تحقیقات نشان داد که تلویزیون برای اکثر افراد جامعه ،منبع
درجهی اول است و مخاطبان به منظور سالمتی جسم و روان به این برنامهها روی میآورند و
برنامههای سالمت در تغییر نظر و رفتار بهداشتی مخاطبان تأثیر گذاشته است و افراد از اینترنت
برای جستجوی توصیه ومراقبتهای بهداشتی استفاده میکنند؛ ولی هنوز به عنوان منبع اصلی برای
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کسب اطالعات بهداشتی و تغییر شیوهی زندگی سالم نمیباشد .به گفتهی هبز

1

اطالعات و

محتوای اینترنت ،غالباً نامشخص است و میتواند ارتقاء سالمت را به خطر اندازد .بهطورکلی
اطالعرسانی به بیماران در سطح خوبی نیست .همچنین بین ارزیابی اطالعات سالمت با سبک
زندگی ارتقادهندهی سالمت رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .نوروزینیا و همکاران ()1382
کیفیت زندگی به این نتیجه رسیدند که بین رفتارهای ارتقادهندهی سالمت و کیفیت زندگی،
ارتباط معنیداری وجود دارد .یافتههای فرضیههای بعدی نشان میدهد که بین درک مفاهیم
سالمت ،مهارت در خواندن ،مفاهیم سالمت ،بهکارگیری اطالعات سالمت ،دسترسی اطالعات
سالمت و ارزیابی اطالعات سالمت با رفتار زیستمحیطی کارکنان رابطهی مثبت و معناداری
وجود دارد .صالحی و امامقلی( )1385نشان دادند که هنجارهای فردی ،جمعی و نگرش محیﻂ
زیست با رفتار حامی محیﻂ زیست ارتباط مثبت و مستقیم دارند .اشمیت( )2114و حاجیزاده و
فلکالدین( )1383نیز به نتایج مشابه رسیدند .اسکوگن( )2112نشان میدهد که سبک زندگی متغیر
مؤثری بر رفتارهای زیستمحیطی است .شاهنوشی و عبداللهی( )1391نشان دادند که هرچه
آگاهی زیستمحیطی افزایش یافته ،به طور معناداری رفتار زیستمحیطی مثبتتری شکل گرفته
است .سلیمانپور عمران و همکاران( ،)2111بوردن و همکاران( )2113به این نتیجه رسیدند که
دانش زیستمحیطی یک پیشبینی معنادار برای رفتار زیستمحیطی است .قزاباقلو و اکویت
( ،)2111بایارد و جولی( ،)2111کایزر و همکاران( )1888نیز نتایج مشابه داشتند .پچن) )2111نیز
نشان داد که تغییرات در سبک زندگی و اتخاد سبک زندگی مطلوب ،باعث رفتارهای زیستمحیطی
بهتر خواهد شد .مطابق نتایج فو  ،رسانهها به عنوان یکی از ابزار ارتباطات جمعی است که با
آموزش زیستمحیطی و آگاهیدادن در مورد مسائل و خطرات زیستمحیطی مانند آلودگی آب و
هوا ،تخریب منابع و انرژی بر الگوهای رفتاری تاثیر میگذارد و تولید برنامههای زیستمحیطی
سهم فزایندهای در توسعهی دانش و فرهنگ زیستمحیطی و در نهایت تغییر رفتار زیستمحیطی
دارد .آن چه میتوان به طور کلی مطرح کرد ،این است که رفتار زیستمحیطی کارکنان و سبک
زندگی ارتقادهندهی سالمت در کنار یکدیگر و به صورت جداگانه ،جزء پیشبینکنندههای سواد
سالمت محسوب میشوند .همچنین با افزایش میزان سواد سالمت نیز سطح رضایتمندی از
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سالمت در افراد افزایش مییابد .سواد سالمت نقش مؤثری در بهبود رفتارهای ارتقاء سالمت و
رفتار زیستمحیطی افراد جامعه دارد و نقش کلیدی و مهم در ارتقاء سالمت میباشد .سواد
سالمت میتواند با تغییر سبک زندگی و الگوهای رفتار زیستمحیطی به افراد و جوامع کمک کنند
که در تصمیمگیری آگاهانه دربارهی موضوعاتی که در بازیابی دستیابی و حفﻆ سالمت مؤثر باشد،
میباشد .سواد سالمت در پیشگیری از بیماریها و کیفیت زندگی نقش مؤثری دارد .داشتن سواد و
آگاهی یکی از پیششرطهای مهم و اساسی برای داشتن رفتار زیستمحیطی است .باﻻبودن سواد
سالمت در جامعه ،در جلوگیری از آلودگیها و تخریب منابع و انرژی که از عوامل تهدیدکنندهی
سالمتی در افراد جامعه میباشد ،نقش بسزایی دارد .با توجه به این که سواد سالمت ،محصول
داشتن سواد ،کسب آموزش و تجربه و یادگیری است ،آموزش سالمت از طریق رسانهها و اینترنت
باید بهطور گسترده انجام شود .رسانهها به عنوان پرمخاطبترین ابزار ارتباطات ،با ارائهی
برنامههای ارتقاء سالمت و آموزش زیستمحیطی نقش مؤثری در شیوهی زندگی سالم و تغییر
الگوهای رفتاری دارند .اینترنت به عنوان یک فنآوری اطالعاتی باید به آسانی در اختیار کاربران
قرار گیرد و با ارائهی سایتهای علمی معتبر ،اطالعات بهروز و دقیق زمینه را برای ارتقاء سالمت
اف راد جامعه قرار دهد و کاربران بتواننند اطالعات آن را پردازش کرده و قضاوت درستی از
اطالعات ارئهشده داشته باشند .براساس نتایج پژوهش ،درک مفاهیم سالمت در بهبود رفتارهای
ارتقادهندهی سالمت و رفتار زیستمحیطی اثربخش است که ﻻزم است سازمان بهداشت منابع
آموزشی خوانا ،روان و مرتبﻂ با موضوعات زیستمحیطی و شیوهی زندگی سالم در اختیار افراد
جامعه قرار دهد و با بهکارگیری اطالعات سالمت ،زمینه را برای کنترل سالمت افراد جامعه به
وجود آورند تا از این طریق باعث توانمندی افراد جامعه در امر بهداشت و درمان شوند .سازمانها
و ارگان های آموزشی باید زمینه را برای باﻻبردن سواد سالمت ،به وجود آورند و در این راستا
برنامهریزیهای ﻻزم صورت گیرد و از حمایتهای مالی برخوردار باشند تا با افزایش فرهنگ
عمومی در خصوص سواد سالمت و فراهم ساختن اطالعات بهداشتی برای عموم مردم جامعه در
تقویت افراد به منظور تصمیمگیری و حفﻆ سالمتی مؤثر باشند .افزایش فرهنگ عمومی مردم در
سواد سالمت میتواند کمک شایانی در تغییر سبک زندگی افراد جامعه داشته باشد و در صورت
سرمایهگذاری جهت افزایش سواد سالمت مردم ،میتوان عالوه بر کنترل بیماریها و سالمت
عمومی مردم ،از تحمیل چندین برابر هزینه به نظام سالمت پیشگیری کرد .بین سواد سالمت در
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کمک کند .با توجه به این که شیوهی زندگی سالم مهمترین عامل در پیشگیری از بیماریها

رابطهی بین سواد سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت و رفتار زیستمحیطی611....................

رفتارهای ارتقاء سالمت شامل خودمراقبتی ،فعالیت جسمانی ،تعهد به گروه ،وضعیت رشد روحی
تأثیرگذار است .درک سالمت و خوانایی منابع آموزشی در تغییر رفتارهای بهداشتی مؤثر میباشد
و رسانهها و اینترنت با طراحی برنامههای سالمت باعث سالمت جسمی و تغییر سبک زندگی
متناسب انسانها با خود و به ویژه با محیﻂ زیست اطراف خود میشود.
Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 7:11 +0430 on Wednesday June 23rd 2021

..................616فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی ششم ،شمارهی ،4بهار 79

منابع
.1

آیینپرست ،افسون ،فرزدی ،فرانک ،آذین ،علی ،امیدواری ،سپیده ،جهانگیری ،کتایون،

صدیقی ،ژیال ،... ،وحدانی نیا ،مریم (« )1381دانش افراد در زمینهی سالمت چه نقشی در سبک
زندگی آنان دارد :مطالعهی سالمت از دیدگاه مردم ایران» ،فصلنامهی پایش.533-531 ،)4(11 ،
اجتماعی و سبک زندگی سالم(تبیین جامعهشناختی الگوهای انتخاب دانشآموزان شهر رشت در
حوزههای غذا و ورزش با استفاده از نظریهی پیر بوردیو» ،مطالعات توسعهی اجتماعی-
فرهنگی.191-158 ، )2( ،
.3

احمدزاده ،زیبا ،احمدزاده ،خدیجه («)1384اندازهگیری سطح خوانایی منابع آموزشی به بیمار

توزیعشده در مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز» ،مجلهی اطالعرسانی پزشکی نوین ،سال،)51(2
.42-21
.4

اثنیعشری ،فرزانه ،پیردهقان ،آذر ،رجبی ،فاطمه ،سیاریفرد ،فاطمه ،قدیریان ،ﻻله ،رستمی،

نرگس و پیر دهقان ،معصومه (« )1384بررسی میزان سواد سالمت رابطه با عوامل خطرهای
بیماریهای مزمن» ،مجلهی علمی دانشگاه علوم پزشکی.254-249 ،)3(23 ،
.5

بنیفاطمه ،حسین ،علیزاده اقدام ،محمد باقر ،شهام فر ،جعفر و عبدی ،بهمن («)1383سالمت

و عوامل اجتماعی تعیینکننده :مطالعهای بر روی نابرابریهای سطوح سالمت بین شهروندان
تبریزی»  ،جامعهشناسی کاربردی ،سال .91-13 ،)51(25
.1

بهادر ،الیاس و عباسی ،علی (« )1381مقایسهی برخی از رفتارهای بهداشتی دانشجویان نیم

سال اول و آخر در دانشگاههای امیر کبیر و تهران و ارتباط آن با متغیرهای جمعیتشناسی(.)1395
مجلهی علمی دانشکدهی پرستاری و مامایی بویهی گرگان.51-51 ،)2(9 ،
.1

توکلی ،ماهگل و عمادی ،زهرا (« )1384پیشبینی سبک زندگی ارتقابخش سالمت بر مبنای

متغیرهای سالمت روان ،سبکهای مقابلهای و جهتگیری مذهبی در دانشجویان دانشگاه اصفهان»
تحقیقات علوم رفتاری.19-14 ،)1(13 ،
.9

چهری ،محمد اسماعیل ،مهری ،سهیل ،عبادی ،عباس و سرهنگی ،فروغ (« )1384بررسی

میزان سطح سواد والدین پیش دبستانی» ،فصلنامهی علمی پژوهشی انجمن علمی پرستاری
ایران.11-1 ،)4( ،
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.2

اسالمنژاد ،مونا ،یزدخواستی ،بهجت ،چاوشیان ،حسن و عباداللهی حمید (« )1385فضای

رابطهی بین سواد سالمت با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت و رفتار زیستمحیطی611....................

.8

حسنزاده ،رمضان ،تولیتی ،منصور ،حسینی ،حمزه و داوری ،فرزانه ( « )1395ارتباط میان

منبع کنترل سالمت و رفتارهای بهداشتی» ،مجلهی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،
.291-211 ،)3(12
 .11حجازی ،یوسﻒ و اسحاقی ،رضا (« )1383تبیین رفتار زیستمحیطی روستاییان استانهای
(.211-251 ،)2
 .11حاجیزاده میمندی و فلکالدین ،زهرا ( «)1383بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر
رفتارهای زیستمحیطی مسئوﻻنه(مورد مطالعه :شهروندان شهر خرم آباد)» ،فصلنامهی توسعهی
اجتماعی ،)1(12 ،شمارهی پیاپی .31-1 ،45
 .12خسروی ،عبدالرسول ،احمدزاده ،خدیجه ،ارسطوپور ،شعله و طهماسبی ،رحیم ()1383
«سطح سواد بیمارن دیابتی مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی شیراز و عوامل مؤثر بر آن»
مدیریت اطالعات سالمت.215-184 ،)2(11 ،
 .13خسروی ،عبدالرسول ،احمدزاده ،خدیجه ،ارسطوپور ،شعله و طهماسبی ،رحیم ()1381
«سنجش تناسب سطح سواد سالمت و میزان خوانایی منابع آموزشی در دسترس بیماران دیابتی به
مراکز بهداشتی درمانی شیراز» ،کتابداری و اطالعرسانی ،جلد .59-39 ،)3(،11
 .14دالوندی ،اصغر ،مداح ،باقر ،خانکه ،حمیدرضا ،بهرامی ،فاضل ،پروانه ،شهریار و حسامزاده،
علی ( « )1381تبیین سبک زندگی سالمت محور مبتنی بر فرهنگ اسالمی» ،مجلهی تحقیقات
کیفی در علوم سالمت ،سال.343-332 ،)4(1
 .15رویانی ،زهرا ،ربانی ،مسعود ،وطنپرست ،محبوبه ،مهدویفر ،معصومه و گلیج ،جواد
(« )1383رابطهی خودکارآمدی و خودمراقبتی با توانمندسازی در بیماران تحت درمان با
همودیالیز» ،مجلهی علوم مراقبت نظامی ،سال.122-111 ،)2(1
 .11رئیسی ،مهنوش ،جوادزاده ،همامالدین؛ مصطفوی ،فیروزه ،توسلی ،الهه و شریفی راد،
غالمرضا ( « )1382سواد سالمت و رفتارهای ارتقادهندهی سالمت در سالمندان شهر اصفهان»
مجلهی تحقیقات نظام سالمت ،سال.931-921 ،)9(8
 .11سلیمانپور عمران ،محبوبه و یارمحمدیان ،محمدحسین (  )1384آموزش محیط زیست :به
سوی یک برنامهی درسی تلفیقی ،قایمشهر :انتشارات مهرالنبی.
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 .19شبیری ،محمد ،فرجاللهی ،مهران ،کوهی ،الهام و میبودی ،حسین (« )1383رابطهی میزان
استفاده از رسانههای جمعی(با تأکید بر تلویزیون) با ارتقاء سطح سواد زیستمحیطی)» ،فن آوری
اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی ،سال.41-23 ،)1(4
 .18شبان ،مرضیه ،مهران ،عباس و تقلیلی ،فاطمه (« )1391بررسی ارتباط درک مفهوم سالمت و
تهران و دانشگاه تهران» ،مجلهی دانشکدهی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
.31-21 ،)3(13
 .21شاهنوشی ،مجتبی و عبداللهی ،عظیم السادات (« )1391تحلیلی بر فرهنگ زیستمحیطی
مردم اصفهان و برخی عوامل مؤثر بر آن» ،مجلهی پژوهشی دانشگاه اصفهان.34-2 ،)15( ،
 .21صالحی ،صاد و امامقلی ،لقمان (« )1385نقش هنجارهای فردی و اجتماعی در شکل گیری
رفتار حامی محیﻂ زیست» ،فصلنامهی آموزش محیط زیست و توسعهی پایدار ،سال-12،)1(5
.21
 .22فرهمند ،مهناز ،شکوهیفر ،کاوه و سیار خلج ،حامد ( « )1382بررسی عوامل اجتماعی مؤثر
بر رفتارهای زیستمحیطی» ،مطالعات جامعهشناختی شهری(مطالعات شهری)-118 ،)11(4 ،
.141
 .23قائمی ،آﻻله ،ﻻریجانی ،مریم ،شبیری ،محمد و سرمدی ،محمدرضا (« )1385تدوین الگوی
آموزش محیﻂ زیست جهت تقویت حکمرانی پایدار منابع آب کشور با تأکید بر مشارکتهای
مردمی» ،مطالعات توسعهی اجتماعی –فرهنگی.151-133 ،)2(5 ،
 .24کلدی ،علیرضا ،کبیران عینالدین ،حمیده (« )1383بررسی رابطه بین سبک زندگی
ارتقادهندهی سالمت با کیفیت زندگی(مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان
بخشی تهران در سال  ، »)1382مجلهی مطالعات توسعهی اجتماعی ایران ،سال.85-91 ،)4(1
 .25مالخلیلی ،حمیده ،پاپی ،احمد ،شریفی راد ،غالمرضا ،فراشبندی ،فیروزه و حسنزاده ،اکبر
(« )1383سواد سالمت بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان»،
مدیریت اطالعات سالمت.413-414 ،)4(11 ،
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 .21وامقی ،مروئه ،صدیفی ،ژیال ،طاووسی ،محمود ،جهانگیری ،کتایون ،آذین ،علی ،امیدواری،
سپیده ، ... ،منتظری ،علی (« )1382ارزیابی مردم از روابﻂ اجتماعی و سالمت(مطالعهی سالمت از
دیدگاه مردم ایران)» ،فصلنامهی پایش ،سال.183-194 ،)2(12
 .21همتی ،زهرا و شبیری ،محمد (« )1384تحلیل بر مؤلفههای ارتقاء فرهنگ محیﻂ زیستی»
 .29یگانه ،راحله و توکلی ،ثامنه (« )1384ارتقاء طرح سواد سالمت کتابداران کتابخانههای
آستان قدس رضوی :ارائهی الگوی کاربردی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک» ،نشریهی الکترونیک
استان قدس رضوی.15-1 ،)21(1 ،
 .28مجموعه کتابهای طرح مدیران سبزاندیش (  )1399مدیریت منابع آب ،تغییرات آب و
هوا ،توسعهی پایدار ،مدیریت پسماند ،جمعیت و اثرات آن بر محیط زیست ،تهران :دفتر
آموزش و پژوهش سازمان حفاظت از محیﻂ زیست .شماره های .5-1
 .31معتمدینیا ،زهره ،پاپ زن ،عبدالمجید و مهدیزاده ،حسین (« )1382نگرش رفتاری بنگاه-
های کشاورزی به آلودگی محیﻂ زیست» ،پژوهشهای روستایی.451-428 ،)2(4 ،
 .31نیلساز ،مهناز ،توسلی ،الهه ،مظاهری ،مریم ،سهرابی ،فرشته و خزلی ،مهدی (« )1381بررسی
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.48
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