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چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه دانش فناورانه و سواد سالمت دیجیتال در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کرمانشاه صورت گرفت .پژوهش به صورت توصیفی از نوع همبستگی انجام شد .جامعه آماری شامل تمام
دانشجویان دو مرکز دانشگاهی شهید صدوقی و شهید رجایی به تعداد  0011نفر بودند .به روش نمونهگیری
تصادفی طبقه ای ،تعداد 602نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار پژوهش،
پرسشنامههای دانش فناورانه و سواد سالمت دیجیتال اروپا بود .تجزیه و تحلیل داده ها نیز بر اساس آزمون
تی تک نمونه ای ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره صورت گرفت .یافته های پژوهش
نشان داد :ضریب همبستگی بین دانش فناورانه و میزان سواد سالمت دیجیتال افراد آزمودنی ،به شیوه
محاسبه همبستگی پیرسون ( r=1/440و  ،)Sig=1/111دانش فناورانه و توانایی بهره گیری از اطالعات
سالمتی دیجیتال ( r=1/494و  ،)Sig=1/111دانش فناورانه و توانایی بهره گیری از اطالعات عمومی مرتبط
با روش های کیفیت بخشی به سالمت افراد ( r=1/543و  ،)Sig=1/111دانش فناورانه و توانایی بهره گیری
از اطالعات مرتبط با بیماری ها یا جراحات خاص ( r=1/030و  ،)Sig=1/111دانش فناورانه و توانایی بهره
گیری از اطالعات تکمیلی دیجیتال بعد از مراجعه به پزشک ( r=1/510و  ،)Sig=1/111دانش فناورانه و
توانایی بهره گیری از اطالعات معالجاتی درمانی دارویی( r=1/605و  ،)Sig=1/111رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری ،با استفاده از روش گام بهگام برای متغیرهای
مذکور بر اساس متغیرهای چندگانه  1/510 ،1/031 ،1/029 ،1/502 ،1/494 ، 1/469بود .در مجموع،
میتوان گفت که دانش فناورانه پیش بین خوبی برای میزان سواد سالمت دیجیتال افراد مورد مطالعه است.
کلید واژه ها :دانش فناورانه ،سالمت دیجیتال ،دانشجویان.

 .0استادیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه ازاد اسالمی،
کرمانشاه ،ایران  ،نویسنده مسئول.frnkmosavi@yahoo.com ،
 .6کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه فرهنگیان ،کرمانشاه  ،ایران.
 .5کارشناس ارشد حقوق خصوصی ،سازمان آجا ،دانش آموخته دانشگاه آزاد همدان ،ایران.
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مقدمه
امروزه پارادایم بیماری محور در نظام بهداشتی در جهت بهبود خدمات وکاهش هزینهها معنای
جدی به خودگرفته است .در چنین فضایی بایسته است تا بیماران پیش از بیش در تصمیمگیری
های مرتبط با سالمتی خود نقش داشته باشند(میرزاده .)0539،به گونه ای که مهارت الزم را برای
کسب و دسترسی به اطالعات سالمت داشته باشند و نیز تصمیمهای مناسب در زمینه خدمات
بهداشتی موردنیاز اتخاذ کنند .آنچه بیماران و دیگر افراد را قادر میسازد که نقشی فعال در زمینه
سالمت و دریافت خدمات بهداشتی داشته باشند ،مجموعه مهارتهایی است که امروزه به آن
سواد سالمت 0گویند(محمودی و طاهری(.)0594سازمان بهداشت جهانی )0993( 6نیز بیان
میکند که سواد سالمت نشان دهنده مهارتهای شناختی و اجتماعی است که انگیزه و توانایی
اف راد برای دسترسی ،فهم و استفاده از اطالعات به گونه ای که سالمت آنها را به خوبی تأمین
نماید ،تعیین میکند(لورنس و پارک .)6112 ،5طبق مطالعات مرکز استراتژی های مراقبت
سالمتی آمریکا افراد دارای سواد سالمتی اندک با احتمال کمتری اطالعات نوشتاری و گفتاری
ارائه شده توسط متخصصان سالمتی را درک و به دستورات داده شده عمل می کند .بنابراین
وضعیت سالمتی ضعیف تری دارند(سیدالشهدایی ،برسته ،جاللینیا ،اقبالی ونظامی قلعه
نویی .)0594،برخی از عوامل از جمله پیشرفتهای دارویی برای تولید داروهای جدید ،افزایش
بیماری های غیرواگیر ،حرکت به سوی مشتری مداری وبیمار محوری ،استقرار اطالعات سالمتی
در وسایل ارتباط جمعی به خصوص اینترنت از عواملی هستند که در دو دهه اخیر باعث افزایش
تقاضا برای مشارکت بیمار در تصمیم گیری و مدیریت بیماری شده اند و اهمیت سواد سالمت
را افزایش داده اند(افشاری؛ خزایی ؛ بهرامی و مراتی ،حسن .)0595،هم اکنون سواد سالمت به
عنوان یک مسأله و بحث جهانی در قرن 60معرفی شده است .بر اساس سازمان جهانی بهداشت
به تازگی در گزارشی سواد سالمت را به عنوان یکی از بزرگترین تعیین کنندههای امر سالمت
معرفی نموده است .این سازمان همجنین در کنفرانس جهانی ارتقاء سالمت در مکزیک ،سواد
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بررسی رابطه دانش فناورانه...
سالمت را به صورت مهارتهای شناختی و اجتماعی معرفی نمود که تعیین کننده انگیزه و قابلیت
افراد برای دستیابی ،درک و به کارگیری اطالعات می باشد به گونه ای که منجر به حفظ و ارتقاء
سالمت آنها میشود( کوشیار ،شوروزی ،دلبر و حسینی.)0596،
ولی با این حال بررسی های مختلف طیف گسترده ای از سواد سالمت ناکافی را در کشورهای
مختلف نشان می دهد .از جمله طهرانی بنی هاشمی ,امیرخانی ,حق دوست ،علویان  )0532،در
مطالعه ای نشان دادند که به طور کلی سطح سواد سالمت در ایران پایین است و سطح تحصیالت،
قوی ترین ارتباط را با سطح سواد سالمت دارد .به عبارت دیگر افراد با سواد باالتر ،از سطح سواد
سالمت بیشتری نیز برخوردارند .افشاری وهمکاران( )0595در بررسی سواد سالمت بزرگساالن
در شهرستان تویسرکان ،سطح سواد سالمت افراد مورد مطالعه را نامطلوب گزارش نموده اند.
قنبری ،مجلسی ،غفاری ،محتشم و محمودی مجدآبادی )0591،با بررسی سطح سواد سالمت زنان
باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،سواد سالمت
افراد مورد مطالعه را محدود ارزیابی نموده و آن را مشکلی در درک صحیح پیام ها و توصیه های
بهداشتی برای افراد جامعه ی مورد مطالعه ،دانسته اند .نتایج مطالعه رئیسی ،مصطفوی ،حسن زاده
 ،شریفی راد ( )0591نشان دادند سطح سواد سالمت سالمندان بسیار ناکافی است .از دیدگاه آنان
تدوین برنامه های جامع ،ایجاد رسانه ها و مواد آموزشی ساده و قابل فهم و همچنین مداخالت
آموزشی کارآمد باعث توسعه سواد سالمت می شود.
نکویی مقدم ،پروا ،امیراسماعیلی ،بانشی ( .)0590نشان دادند که اکثر ساکنین شهر کرمان دارای
سواد سالمت پایین هستند .در این راستا ،خسروی ،احمدزاده ،ارسطوپور ،طهماسبی ( .)0596نیز
نشان دادند سواد سالمت بیماران دیابتی در سطح مرزی قرار دارد و منابع آموزش به بیماران نیز
از نظر میزان خوانایی دشوار بودند .سطح پایین سواد سالمت مختص ایران نبوده و در کشورهای
پیشرفته نیز محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد.
نتایج آخرین مطالعه ملی ارزیابی سواد بزرگساالن )6115( 0در آمریکا نشان داد که تنها  06درصد
افراد دارای سواد سالمت خوب 35 ،درصد دارای سواد سالمت متوسط 66 ،درصد دارای سواد
سالمت پایه 04 ،درصد زیر سطح پایه ،بودند .به عبارتی  52درصد از بالغان ،سواد سالمت محدود
)Shieh, C. & Halstead National assessment of adult literacy (NAAL
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(سواد سالمت ناکافی یا مرزی) دارند ،به عبارت دیگر ،این افراد تنها میتوانند یک بخش از
اطالعات را از یک متن کوتاه و ساده (کمتر از سواد سالمت پایه) شناسایی کنند یا در متون
طوالنی تر فقط در صورت واضح بودن متن ،میتوانند اطالعات را بیابند(شیه و هالستد.)6119 ،0
سواد سالمت زمینه ساز دسترسی افراد به بهداشت و مراقبت های بهداشتی است .چنانچه نتایج
مطالعه ساودور ،محتا ،سایمن سیک ،هاریس ،نومن وساترفیلد )6112( ، 6در مقایسه افراد با سواد
سالمت کافی با افراد دارای سواد سالمت پایین ،نشان داد که بیماران مبتال به سواد سالمت پایین،
تجربه محدودی در دسترسی به بهداشت و مراقبتهای بهداشتی دارند (ساودور و همکاران،
 .)6112پارکر )6111( 5معتقد است سواد سالمت رابطه مستقیم با سواد اطالعاتی فرد دارد.
بنابراین تعجب آور نیست که سواد پایین در یک جمعیت ،به صورت مستقیم و غیر مستقیم با بازده
ضعیف سالمت مرتبط می باشد ،همچنانکه نتایج به دست آمده از کشور های در حال توسعه،
رابطه بین سطح سواد پایین و کاهش استفاده از خدمات و اطالعات موجود بهداشتی را نشان می
دهد (ناتبیم .)6113 ،4در این زمینه نتایج برخی از پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی کیفیت
اطالعات سواد سالمت در وب نشان دادند که این اطالعات وضعیت مطلوبی ندارند(کانتر
وهمکاران .)6112،3همچنین ،دیویانی وهمکاران )6103( 2به مرور نظام مند مقاالت علمی در
پایگاه علمی مختلف پرداختند .آنان بیان کردندکه افراد مورد مطالعه از توانایی کمتری در ارزیابی
اطالعات ،درک کیفیت و اعتماد به اطالعات وبی برخوردارند .در مجموع ،با بررسی های انجام
شده ،پژوهشی که به طور خاص رابطه دانش فناورانه و سواد سالمت دیجیتال در دانشجویان
بسنجد ،مشاهده نشد .از این رو ،بر اساس خأل پژوهشی موجود ،این پژوهش بر آن است تا به
بررسی رابطه دانش فناورانه و سواد سالمت دیجیتال در دانشجویان بپردازد .نتایج این پژوهش
می تواند به روشن شدن ابعادی منجر شود که دست اندر کاران حوزه تعلیم و تربیت را در مراکز
اصلی آموزشی دانشگاه ها و خصوصاً دانشگاه فرهنگیان به منظور تصمیم گیری در مورد ایجاد
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بررسی رابطه دانش فناورانه...
بستره ای الزم برای ارتقاء سطح دانش فناورانه ی دانشجویان و نیز ایجاد شرایط الزم برای بهره
گیری آنان از این نوع فناوری ها ،کمک نماید .از این رو سؤال و مسأله ی اصلی این پژوهش را
اینگونه می توان بیان نمود که آیا بین میزان دانش فناورانه و سطح سواد سالمت دیجیتال
دانش جویان رابطه ی معنی داری وجود دارد؟ بر این اساس و به منظور پاسخگویی به این نیاز
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه دانش فناورانه و سواد سالمت دیجیتال در دانشجویان
دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه انجام می شود.
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل تمام دانشجویان
دو مرکز دانشگاهی شهید صدوقی و شهید رجایی به تعداد  0011نفر بودند .به روش نمونهگیری
تصادفی طبقه ای ،تعداد  602نفر (023پسر و006دختر) با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه
آماری انتخاب شدند .معیارهای ورود به پژوهش شامل :رضایت آگاهانه جهت شرکت در مطالعه
 ،گذراندن حداقل یک ترم تحصیلی در نظر گرفته شد .ابزار اندازهگیری متغیرها در این مطالعه
شامل دو پرسشنامه دانش فناورانه وپرسشنامه سواد سالمت دیجیتال اروپا به شرح زیر بود.
 پرسشنامه محقق ساخت ه دانش فناورانه :پرسشنامه ی تهیه شده دارای دو بخش می باشد .دربخش اول با توجه به تأکید پژوهش بر دانش فناورانه ی آزمودنی ها در بهره گیری از دنیای
گسترده ی وب 3 ،سؤال به صورت دو گزینه ای «بله» و «خیر» ارائه گردیده است .بخش دوم
پرسشنامه که حاوی  00سؤال در مقیاس  3سطحی از طیف لیکرت می باشد.
پرسشششنامه ی سشواد سشالمت دیجیتال اروپا :این پرسششنامه یک پرسشنامه ی  52سؤالی به زبانانگلیسششی اسششت که در سششال  6104و از سششوی کمیته سششواد سششالمت دیجیتال اروپا ارائه گردیده
است .که به زبان فارسی ترجمه گردید .این پرسشنامه میزان سواد سالمت افراد را در بخش کلی
سشواد سشالمت دیجیتال و همچنین سه بخش اصلی سواد شامل سواد سالمت کلی ،سواد سالمت
درمانگرانه و سششواد سششالمت پیشششگیرانه مورد ارزیابی قرار می دهد .روایی صششوری ومحتوایی با
تأکید بر تخصص  3نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان برآورد گردید .پایایی پرسشنامه ها با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ برای دو پرسشنامه مذکور به ترتیب 1/32و 1/00تعیین گردید .تجزیه
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و تحلیل داده ها نیز بر اسششاس آزمون تی تک نمونه ای ،ضششریب همبسششتگی پیرسششون ،ضششریب
همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره صورت گرفت.
یافته ها:
فرضیه  :0بین میزان دانش فناورانه و سواد سالمت دیجیتال دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول  :0ضرایب همبستگی بین دانش فناورانه و سواد سالمت دیجیتال (کلی)
سواد سالمت دیجیتال
ضریب همبستگی
پیرسون
دانش فناورانه

1/440

سطح معنی داری

1/111

تعداد

602

همان طورکه در جدول ( )0نشان داده شده است ضریب همبستگی بین دانش فناورانه و میزان
سواد سالمت دیجیتال ،در محاسبه ی همبستگی پیرسون ( r=1/440و  ،)Sig=1/111معنادار است.
که این خود نشان دهنده ی همبستگی مثبت و مستقیم بین دو متغیر مورد بررسی است.
فرضیه  :6بین میزان دانش فناورانه و توانایی بهره گیری از اطالعات سالمتی دیجیتال در
دانشجویان رابطه وجود دارد.

بررسی رابطه دانش فناورانه...
جدول  :6ضرایب همبستگی بین دانش فناورانه و توانایی بهره گیری از اطالعات سالمتی دیجیتال

توانایی بهره گیری از
اطالعات سالمتی
دیجیتال
ضریب همبستگی
پیرسون
دانش فناورانه

1/494

سطح معنی داری

1/111

تعداد

602

همان طور که در جدول ( )6نششان داده ششده اسشت ضریب همبستگی بین دانش فناورانه و
توانشایی بهره گیری از اطالعات سشششالمتی دیجیتال ،در محاسشششبه ی همبسشششتگی پیرسشششون
( r=1/494و  ،)Sig=1/111معنادار اسششت .که این خود نشششان دهنده ی همبسششتگی مثبت و
مستقیم بین دو متغیر مورد بررسی است.
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فرضیه  :5بین میزان دانش فناورانه و توانایی بهره گیری از اطالعات عمومی مرتبط با روش های
کیفیت بخشی به سالمت در دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول  :5ضرایب همبستگی بین دانش فناورانه و توانایی بهره گیری از اطالعات عمومی مرتبط
با روش های کیفیت بخشی به سالمت
توانایی بهره گیری از
اطالعات عمومی مرتبط
با روش های کیفیت
بخشی به سالمت
ضریب همبستگی
پیرسون
دانش فناورانه

1/543

سطح معنی داری

1/111

تعداد

602

همان طور که در جدول ( )5نشان داده شده است ضریب همبستگی بین دانش فناورانه و توانایی
بهره گیری از اطالعات عمومی مرتبط با روش های کیفیت بخشی به سالمت افراد آزمودنی ،در
محاسبه همبستگی پیرسون ( r=1/543و  )Sig=1/111معنادار است .که این خود نشان دهنده
همبستگی مثبت و مستقیم بین دو متغیر مورد بررسی است.
فرضیه : 4بین میزان دانش فناورانه و توانایی بهره گیری از اطالعات مرتبط با بیماری ها یا
جراحات خاص در دانشجویان رابطه وجود دارد.

بررسی رابطه دانش فناورانه...
جشدول  : 4ضشششرایب همبسشششتگی بین دانش فناورانه و توانایی بهره گیری از اطالعات
مرتبط با بیماری ها یا جراحات خاص
توانایی بهره گیری از
اطالعات مرتبط با
بیماری ها یا جراحات
خاص
ضریب همبستگی
پیرسون
دانش فناورانه

1/030

سطح معنی داری

1/106

تعداد

602

همان طور که در جدول ( )4نشان داده شده است که ضریب همبستگی بین دانش فناورانه و
توانایی بهره گیری از اطالعات مرتبط با بیماری ها یا جراحات خاص ،در محاسبه ی همبستگی
پیرسون ( r=1/030و  ،)Sig=1/111معنادار است .که این خود نشان دهنده ی همبستگی مثبت و
مستقیم بین دو متغیر مورد بررسی است.
فرضیه  : 3بین میزان دانش فناورانه و توانایی بهره گیری از اطالعات تکمیلی دیجیتال بعد از
مراجعه به پزشک در دانشجویان رابطه وجود دارد.
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جدول  :3ضرایب همبستگی بین دانش فناورانه و توانایی بهره گیری از اطالعات تکمیلی
دیجیتال بعد از مراجعه به پزشک
توانایی بهره گیری از
اطالعات تکمیلی
دیجیتال بعد از مراجعه
به پزشک
ضریب همبستگی
پیرسون
دانش فناورانه

1/510

سطح معنی داری

1/111

تعداد

602

همان طور که در جدول ( )3نشان داده شده است ضریب همبستگی بین دانش فناورانه و
توانایی بهره گیری از اطالعات تکمیلی دیجیتال بعد از مراجعه به پزشک ،در محاسبه ی
همبستگی پیرسون ( r=1/510و  )Sig=1/111معنادار است .که این خود نشان دهنده ی
همبستگی مثبت و مستقیم بین دو متغیر مورد بررسی است.
فرضیه  :2بین میزان دانش فناورانه و توانایی بهره گیری از اطالعات معالجاتی درمانی دارویی در
دانشجویان رابطه وجود دارد.

بررسی رابطه دانش فناورانه...
جدول  :0ضرایب همبستگی بین دانش فناورانه و توانایی بهره گیری از اطالعات معالجاتی
درمانی دارویی
توانایی بهره گیری از
اطالعات معالجاتی
درمانی دارویی
ضریب همبستگی
پیرسون
دانش فناورانه

1/605

سطح معنی داری

1/111

تعداد

602

نتایج جدول( )2نشانگر این است که همبستگی بین دانش فناورانه و توانایی بهره گیری از
اطالعات معالجاتی درمانی دارویی ،در دو شیوه ی محاسبه ی همبستگی پیرسون (r=1/605
و  ،)Sig=1/111معنادار است .که این خود نشان دهنده ی همبستگی مثبت و مستقیم بین دو
متغیر مورد بررسی است.
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آزمون رگرسیون چند متغیره:
سواد سالمت دیجیتال

جدول  :0خالصه نتایج ضرایب رگرسیون برای پیش بینی سواد سالمت دیجیتال
متغیر پیش بین

همبستگی

ضریب

مقدار F

معناداری

ضرایب

مقدار t

Beta

تعیین

سطح معنی
داری

گام آخر  -مقدار ثابت
دانش فناورانه

0/444

0/200

68/42

/000

0/424

8/04

0/000

رشته کارشناسی

0/441

0/222

4/62

0/006

-0/132

-2/44

0/014

ابزار دسترسی

0/484

0/234

4/82

0/024

0/124

2/41

0/016

اقامت

0/444

0/244

4/84

0/024

-0/130

-2/42

0/016

سن

0/410

0/260

4/04

0/044

0/110

2/02

0/044

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری ،با استفاده از روش گام به گام برای پیش بینی سواد سالمت
دیجیتال بر اساس متغیرهای چند گانه نشان داد که از بین  9متغیر پیش بین (دانش فناورانه ،رشته
کارشناسی ،رشته دیپلم ،سن ،محل زندگی ،ابزار دسترسی به اینترنت ،وضعیت اقامت ،سواد پدر
و سشواد مادر) ،سهم متغیرهای دانش فناورانه ،رشته کارشناسی ،ابزار دسترسی ،وضعیت اقامت و
سشن در پیش بینی میزان سشواد سشالمت دیجیتال افراد به شششکل کلی به ترتیب،-1/056 ،1/469 ،
 ،-/051 ،1/069و  1/001است.

بررسی رابطه دانش فناورانه...
-

توانایی بهره گیری از اطالعات سالمتی دیجیتال
جدول  :3خالصه نتایج ضرایب رگرسیون برای توانایی بهره گیری از اطالعات سالمتی دیجیتال
همبستگی

متغیر پیش بین

ضریب تعیین

مقدار F

معناداری

ضرایب

مقدار t

سطح معنی داری

Beta
گام آخر  -مقدار ثابت
0/444

دانش فناورانه

0/244

88/23

0/000

0/444

4/34

0/000

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری ،با استفاده از روش گام به گام برای پیش بینی توانایی بهره
گیری از اطالعات سالمتی دیجیتال بر اساس متغیرهای چند گانه نشان داد که از بین  9متغیر پیش
بین (دانش فناورانه ،رشته کارشناسی ،رشته دیپلم ،سن ،محل زندگی ،ابزار دسترسی به اینترنت،
وضعیت اقامت ،سواد پدر و سواد مادر) ،سهم متغیرهای دانش فناورانه  ،1/494است.
-

توانایی بهره گیری از اطالعات عمومی مرتبط با روش های کیفیت بخشی به سالمت

جدول  9خالصه نتایج ضرایب رگرسیون برای پیش بینی توانایی بهره گیری از اطالعات عمومی مرتبط با روش های کیفیت بخشی به سالمت
متغیر پیش بین

همبستگی

ضریب

مقدار F

معناداری

ضرایب

مقدار t

سطح معنی داری

Beta

تعیین
گام آخر  -مقدار ثابت
دانش فناورانه

0/344

0/114

34/06

0/000

0/316

4/64

0/000

سن

0/382

0/146

8/44

0/004

0/164

3/02

0/003

ابزار دسترسی

0/403

0/162

4/24

0/023

0/140

2/68

0/008

اقامت

0/424

0/180

4/43

0/016

-0/134

-2/43

0/016
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نتایج تحلیل رگرسششیون چند متغیری ،با اسششتفاده از روش گام به گام برای پیش بینی توانایی بهره
گیری از اطالعات عمومی مرتبط با روش های کیفیت بخشی به سالمت بر اساس متغیرهای چند
گانه نششان داد که از بین  9متغیر پیش بین (دانش فناورانه ،رششته کارششناسشی ،رشته دیپلم ،سن،
م حل زندگی ،ابزار دسترسی به اینترنت ،وضعیت اقامت ،سواد پدر و سواد مادر) ،سهم متغیرهای
دانش فناورانه ،سشن ،ابزار دسشترسی ،و وضعیت اقامت در پیش بینی میزان توانایی بهره گیری از
اطالعشات عمومی مرتبط بشا روش هشای کیفیت بخششششی به سشششالمت به ترتیب،1/029 ،1/502 ،
 ،1/031و  -1/050است.
-

توانایی بهره گیری از اطالعات مرتبط با بیماری ها یا جراحات خاص

جدول :01خالصه نتایج ضرایب رگرسیون برای پیش بینی توانایی بهره گیری از اطالعات مرتبط با بیماری ها یا جراحات خاص
متغیر پیش بین

همبستگی

ضریب

مقدار F

معناداری

ضرایب

مقدار t

Beta

تعیین

سطح
معنی
داری

گام آخر  -مقدار ثابت
دانش فناورانه

0/141

0/023

6/34

0/012

/140

2/34

0/020

اقامت

0/200

0/040

4/84

0/028

-0/131

- 2 /2

0/028

نتایج تحلیل رگرسششیون چند متغیری ،با اسششتفاده از روش گام به گام برای پیش بینی توانایی بهره
گیری از اطالعات مرتبط با بیماری ها یا جراحات خاص بر اسشاس متغیرهای چند گانه نشان داد
که از بین  9متغیر پیش بین (دانش فناورانه ،رششته کارششناسشی ،رششته دیپلم ،سن ،محل زندگی،
ابزار دسترسی به اینترنت ،وضعیت اقامت ،سواد پدر و سواد مادر) ،سهم متغیرهای دانش فناورانه،
و وضشششعیشت اقشامشت در پیش بینی میزان توانشایی بهره گیری از اطالعشات مرتبط با بیماری ها یا
جراحات خاص به ترتیب 1/041 ،و  -1/050است.

بررسی رابطه دانش فناورانه...
 توانایی بهره گیری از اطالعات تکمیلی دیجیتال بعد از مراجعه به پزشکجدول  .11خالصه نتایج ضرایب رگرسیون برای پیش بینی توانایی بهره گیری از اطالعات تکمیلی دیجیتال بعد از مراجعه به پزشک

همبستگی

متغیر پیش بین

ضریب

مقدار F

معناداری

ضرایب

مقدار t

Beta

تعیین

سطح معنی
داری

گام آخر  -مقدار ثابت
0/301

دانش فناورانه

0/040

24/22

0/000

0/301

4/22

0/000

نتایج تحلیل رگرسششیون چند متغیری ،با اسششتفاده از روش گام به گام برای پیش بینی توانایی بهره
گیری از اطالعات تکمیلی دیجیتال بعد از مراجعه به پزششک بر اساس متغیرهای چند گانه نشان
داد که از بین  9متغیر پیش بین (دانش فناورانه ،رشته کارشناسی ،رشته دیپلم ،سن ،محل زندگی،
ابزار دسشترسشی به اینترنت ،وضشعیت اقامت ،سشواد پدر و سشواد مادر) ،سهم متغیر دانش فناورانه
 1/510است.

-

توانایی بهره گیری از اطالعات معالجاتی درمانی دارویی

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری ،با استفاده از روش گام به گام برای پیش بینی توانایی بهره
گیری از اطالعات معالجاتی درمانی دارویی بر اساس متغیرهای چند گانه نشان داد که از بین 9
متغیر پیش بین (دانش فناورانه ،رشته کارشناسی ،رشته دیپلم ،سن ،محل زندگی ،ابزار دسترسی به
اینترنت ،وضعیت اقامت ،سواد پدر و سواد مادر) ،سهم متغیرهای دانش فناورانه ،رشته کارشناسی
و سواد پدر ،در پیش بینی میزان توانایی بهره گیری از اطالعات معالجاتی درمانی دارویی به
ترتیب -1/095 ،1/693 ،و  1/003است.

آموزش پژوهی /شماره ششم  /تابستان 5931

جدول :06خالصه نتایج ضرایب رگرسیون برای پیش بینی توانایی بهره گیری از اطالعات معالجاتی درمانی دارویی
متغیر پیش بین

همبستگی

ضریب

مقدار F

معناداری

ضرایب

مقدار t

Beta

تعیین

سطح معنی
داری

گام آخر  -مقدار ثابت
دانش فناورانه

0/243

0/044

22/04

0/000

0/244

4/04

0/000

رشته کارشناسی

0/320

0/103

8/41

0/004

-0/143

-3/34

0/001

سواد پدر

0/363

0/132

4/24

0/003

0/144

3/04

0/003

بحث و نتیجه گیری
سواد سالمت مسأله ای جهانی است و طبق بیانیه سازمان جهانی بهداشت ،نقشی محوری در تعیین
نابرابریهای سالمت ،چه در کشورهای غنی و چه در کشورهای ضعیف دارد .سواد سالمت نشان
دهنده مهارت های شناختی و اجتماعی است که انگیزه و توانایی الزم برای درک و استفاده از
اطالعات بهداشتی را ایجاد می کند به گونه ای که فرد بتواند سالمت مطلوب خود را حفظ کرده
و ارتقاء دهد .بر اساس سازمان جهانی بهداشت به تازگی در گزارشی سواد سالمت را به عنوان
یکی از بزرگترین تعیین کنندههای امر سالمت معرفی نموده است .این سازمان همجنین در
کنفرانس جهانی ارتقاء سالمت در مکزیک ،سواد سالمت را به صورت مهارتهای شناختی و
اجتماعی معرفی نمود که تعیین کننده انگیزه و قابلیت افراد برای دستیابی ،درک و به کارگیری
اطالعات می باشد به گونه ای که منجر به حفظ و ارتقاء سالمت آنها میشود( کوشیار ،شوروزی،
دلبر و حسینی .)0596،به منظور تعیین رابطه دانش فناورانه و سواد سالمت دیجیتال ،مطالعه حاضر
با هدف بررسی رابطه دانش فناورانه و سواد سالمت دیجیتال در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کرمانشاه در دو مرکز دانشگاهی شهید صدوقی و شهید رجائی صورت گرفت .بررسی فرض کلی

بررسی رابطه دانش فناورانه...
پژوهش بیانگر آن بود که دانش فناورانه افراد به شکل معناداری دارای همبستگی مستقیم و مثبت
با سواد سالمت دیجیتال افراد است این موضوع در بررسی فرضیات جزئی نیز تأیید گردید .از
جمله پژوهش های همسو با این مطالعه به پژوهش طهرانی بنی هاشمی و همکاران ،0532،نکویی
مقدم و دیگران( ،)0591خسروی و دیگران( ،)0596رئیسی و همکاران( ،)0591الستریا و
کافمن(،6100،ایسن بج وهمکاران ،6116،کانست وهمکاران ،)6116،اشاره نمود .همچنین نتایج
حاصل با نتایج پژوهش بیکر و همکاران ( )6115که نشان داد استفاده از اینترنت و توانایی افراد
در بهرهگیری از اینترنت بر تصمیم گیری آنان در مورد سالمت یا مراقبت های بهداشتی مؤثر
است ،همسو است.
نتایج این مطالعه با نتایج موشر وهمکاران( )6106همخوانی ندارد ،نتایج مطالعه آن ها نشان داد
بین سواد سالمت و دانش فناوری و آگاهی از داروها ارتباط معنی دار وجود دارد ولی بین سواد
سالمت و تبعیت دارویی از لحاظ آماری ارتباط معنی دار دیده نشد .یکی از علل تفاوت بین
مطالعه موشر با مطالعه حاضر ممکن است ،به دلیل تفاوت در ابزار مورد استفاده جهت سنجش
سواد سالمت استفاده شده و سال انجام پژوهش باشد که امروزه با گسترش فناوری و اطالعات
علم بشر هرسال نسبت به سال قبل پیشرفت می کند.
بر اساس آنچه تاکنون گفته شد ،ضروری است که راه های ارتقاء سطح سواد سالمت آحاد
گوناگون جوامع مورد بررسی قرار گیرد .این موضوع با توجه به تغییر مسیر دریافت اطالعات در
دنیای جدید با گسترش فناوری های اطالعاتی ،شیوه های بررسی را نیز تغییر داده است .چرا که
امروزه و با رشد سریع انواع تکنولوژیهای نوین تحت عنوان کلی فناوری های اطالعاتی و
ارتباطی ،معنی سواد تغییر یافته است و شیوه های آموزش و ارائه نیز تغییر کرده است و بسیاری از
روش های آموزشی خودگردان گردیده است .از این روست که افراد با داشتن دانش استفاده از
این فناوری ها به راحتی می توانند منابع اطالعاتی مورد نیاز خود را جستجو نموده و جواب تمام
سؤاالت خود را بیابند .همانطور که مالحظه می شود سواد سالمت بر جنبه های مختلف زندگی
تأثیر بسزایی دارد .بنابراین طیف وسیع سواد سالمت ناکافی هشداری برای مسئولین ،ساستگزاران
بخش سالمت ومتولیان امر سالمت محسوب می شود .این مسأله لزوم توجه بیشتر به امر سواد
سالمت در برنامه های ارتقای سالمت را بهبود می رساند .در واقع به منظور افزایش سطح سواد
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سالمت افراد جامعه نه تنها استفاده از مواد آموزشی بلکه ساده کردن اطالعات و استفاده از مواد
آموزشی ساده و قابل فهم می تواند کمک کننده باشد ،بلکه استفاده از راهبردهای ارتباطی و
کمک گرفتن از متخصصان آموزشی به منظور برنامه ریزی و و طراحی برنامه های آموزشی مفید
در این زمینه متناسب با گروه های هدف نیز مؤثر می باشد تا با درنظر گرفتن سطح توانایی ها و
مهارت های افراد ،بهترین رویکردهای آموزشی را انتخاب نموده و برای توسعه مهارت های سواد
سالمت در جامعه گامی مؤثر برداشت.
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