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مقدمه

و اختالل متابولیک در سراسر  [1]مزمن  یهایماریب نیترعیدیابت شا

، دیابت مخصوص بزرگساالن یا دیابت مربوط به ۲جهان است. دیابت نوع 

. این نوع شودیدرصد همه انواع دیابت را شامل م 4۹تا  4۹زندگی،  سبک

دیابت، به دلیل تغذیه نامناسب، وضعیت و عادات نامناسب مربوط به 

فعالیت جسمانی ایجادو بدن انسان قدرت تولید و استفاده مؤثر از انسولین 

را از دست داده و در صورت عدم درمان، ممکن است به شکل وابسته به 

میلیون نفردر 171. شمار افراد دیابتی درسطح دنیا از [۲] ولین درآیدانس

. [6] شده است پیش بینی ۲۹6۹میلیون نفر در سال  633به  ۲۹۹۹سال 

 یهادرصد کل مرگ 4میلیون مرگ در سال و  9این بیماری منجربه 

. دیابت چهارمین علت اصلی مرگ درکشورهای در [9] باشدیجهان م

نفر،  11طور متوسط از هر ل توسعه و ششمین علت در ایران است و بهحا

میلیون  9تا  6. در ایران نیز نزدیک به [۹] باشدییک نفر مبتال به دیابت م

سال  6۹بیماردیابتی وجود دارد و شیوع این بیماری در جمعیت باالی 

. نتایج تحقیق عزیزی در سال [3] درصد گزارش شده است 6/7ایران، 

درصد جامعه مورد  3/7در روستاییان اطراف تهران نشان داد که  163۹

. [7] درصد زنان( مبتال به دیابت بودند ۹/4درصد مردان و  ۹/۹بررسی )

شاه  نشان داد که فراوانی همچنین مطالعه منصوری وهمکاران نیزدر کرمان

. [3] درصد بود۲/1و درجمعیت روستایی  ۲/4دیابت درجمعیت شهری 

در کالله استان گلستان در جمعیت مورد 1639در مطالعه بشارت سال 

. در حالی که مطالعه فرامرزی و [4] درصد بود16/1مطالعه شیوع دیابت 

نشان داده است که میزان شیوع دیابت در مناطق 1641همکاران در سال 

بوده است که از میانگین کشور باالتر  % 19/11روستایی استان فارس 

. یکی از عوامل مؤثر بر پیشگیری و کنترل دیابت، برخورداری [1۹] است

از آگاهی کافی از بیماری، عوامل مؤثر در بروز آن و نحوه پیشگیری از این 

گذار بر سطح آگاهی و  ریز عوامل تأث، در عین حال یکی اباشدیبیماری م

در نتیجه کنترل و پیشگیری موثرتر بیماری دیابت سواد سالمت است. 

 مقاله پژوهشی

 ۲۹/۹9/1643 تاریخ دریافت:

 6۹/۹۹/1643 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 سالمت سواد

 رفتار

 تغذیه

 دیابت

 چکیده
  مطالعه این از هدف دارد تأثیر دیابت مانند مزمن بیماریهای درمان و مراقبت در بهداشتی سالمت سواد سطح :مقدمه

  شهرستان آباد حسین و کاغذی روستای در ۲ نوع دیابتی بیماران در ایتغذیه رفتارهای و سالمت سواد بین رابطه تعیین

 .باشدمی بیدگل و آران

  تحت ،۲ نوع دیابت به مبتال بیمار 1۲۹ روی بر 164۹ سال در که است تحلیلی توصیفی نوع از مطالعه این: کار روش

  ماریسرش صورت به گیری نمونه. شد انجام بیدگل و آران شهرستان آباد حسین و کاغذی روستای بهداشت خانه دو پوشش

  یایران بزرگساالن بهداشتی سالمت سواد و ایتغذیه رفتارهای دموگرافیک، هایپرسشنامه وسیله به هاداده آوری جمع و

(HELYA: Health Literacy For Iranian Adult )افزار نرم از استفاده با اطالعات. شد انجام SPSS17 و  

  واریانس آنالیز همبستگی، ضریب تست، تی آماری آزمونهای و( معیار انحراف و میانگین) توصیفی آمار هایروش

ANOVA گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد. 

  و. بودند بیکار %۹ بازنشسته، %۲/9 کارمند، %3/۹ کارگر، %۲/۲4. بودند زن کنندگان شرکت( %7/33) از نفر 3۹ ها:یافته

  ± ۹3/۲ ،63/93 ± ۹7/4 ترتیب به کنندگان شرکت سالمت سواد و ای رفتارتغذیه سنی، میانگین. بودند دار خانه بقیه

  میانگین بین نیز و نداشته وجود داری معنی ارتباط ایتغذیه رفتارهای و سالمت سواد بین. بود 119 ± ۲1/۲6 ،63/17

  مردان دربین سالمت سواد همچنین(. P < ۹۲/۹) شد مشاهده داری معنا تفاوت تحصیالت سطح و سالمت سواد امتیازات

 (.P < ۹۹1/۹) وجودداشت آماری معنادار اختالف زنان و

  که شودمی پیشنهاد ایتغذیه رفتارهای نمره بودن پایین به توجه با ولی بوده مطلوبی درحد سالمت سواد نتیجه گیری:

  نقش هک روستایی زنان بویژه و دیابت به مبتال بیماران برای بهداشت، اندرکاران دست توسط آموزشی جلسات برگزاری با

 .گردد ایتغذیه مطلوب رفتارهای افزایش باعث بتوان دارند هاخانواده در محوری

 2 نوع دیابت به مبتال بیماران در ایتغذیه رفتارهای و سالمت سواد بین رابطه
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 ایران تهران، مدرس، تربیت دانشگاه پزشکی، علوم دانشکده بهداشت، آموزش گروه ارشد، کارشناسی دانشجوی 1
 ایران تهران، مدرس، تربیت دانشگاه پزشکی، علوم دانشکده سالمت، ارتقا و بهداشت آموزش گروه دانشیار، ۲
 ایران بجنورد، دانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالی، بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقا و بهداشت آموزش گروه استادیار، 6
 درس،م تربیت دانشگاه پزشکی، علوم دانشکده سالمت، ارتقا و بهداشت آموزش گروه دانشیار، شکروی، امین فرخنده :مسئول نویسنده *

 Aminsh_f@modares.ac.ir: ایمیل. ایران تهران،

DOI: 10.29252/nkjmd-09048 
 

 

https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.29252/nkjmd-09048
http://dx.doi.org/10.29252/NKJMS-09048


 

۹۹ 

 و همکاران آرانی فداییان          2 نوع دیابت به مبتال بیماران در ایتغذیه رفتارهای و سالمت سواد بین رابطه                                                    

مراقبتهای بهداشتی باالیی را در  یهانهیهز تواندیسواد سالمت پایین م

سالیانه  یهانهیدر آمریکا هز ۲۹۹3بر داشته باشد به طوری که در سال 

. سواد [1۲, 11] د دالر برآورد گردیدمیلیار 633اقتصادی ناشی از آن 

است که در آن افرادی که نیاز به تصمیم گیری مناسب  یاسالمت درجه

رفیت و توانایی کسب، پردازش، و در مورد سالمت خود را دارند، دارای ظ

طبق  .[16] باشندیدرک اطالعات مربوط به بهداشت و خدمات م

سواد مطالعات مرکز راهبردهای مراقبت سالمتی امریکا، افراد دارای 

سالمت اندک، با احتمال کمتری اطالعات نوشتاری و گفتاری ارائه شده 

 نندکیتوسط متخصصان سالمتی را درک و به دستورات داده شده عمل م

. مطالعات مختلف نشان [19] دارند یترفیو بنابراین وضعیت سالمتی ضع

در تشخیص به موقع  ریکه سواد سالمت پایین منجر به تأخ دهدیم

استفاده بیشتر از مراقبتهای  [1۹] ، ناتوانی در مراقبت از خودهایماریب

، افزایش بروز بیماریها و [13] هامارستانیاورژانس، افزایش بستری در ب

بدون اندازه گیری . بنابراین [17] گرددیدر نهایت مرگ و میر در افراد م

سواد سالمت، عوامل مرتبط با آن، ممکن است مداخالتی طراحی 

. سواد سالمت نقش مهمی [13] گردندکه به نتیجه مطلوب ختم نشوند

چرا که برای کنترل این  کندیمزمن بازی م یهایماریدر خودمدیریتی ب

. ی اطالعات بهداشتی باشند، افراد باید قادر به درک و ارزیابهایماریگونه ب

انجمن پزشکی امریکا، خودمدیریتی ضعیف و سواد سالمت  ۲۹۹6در سال 

که در بسیاری از مشکالت بهداشتی نفوذ  داندیپایین را از جمله عواملی م

. سواد سالمت یک مؤلفه اجتماعی سالمت است که براساس [14] اندکرده

هم سالمت و هم سواد منابع مهم و حیاتی برای این ایده بنا شده که 

زندگی روزمره هستند. سطح سواد به طور مستقیم نه تنها بر توانایی در 

اقدام براساس اطالعات بهداشتی مؤثر است بلکه به کنترل بیشتر بر 

. [۲۹] شودیها و جوامع منجر مسالمت خود به عنوان افراد، خانواده

ر از هر سه نفر مبتال به دیابت دارای سطح که یک نف شودیتخمین زده م

با سطح سواد  ۲. در افراد مبتال به دیابت نوع[1۹] سواد سالمت کم باشند

. [۲1] سالمت کم: آگاهی کمتری از بیماری و کنترل قند خود وجود دارد

این پایین بودن سواد سالمتی، با پیامدهای بدتری از قبیل رتینوپاتی و 

. نتایج مطالعه محمدی [1۹] باشدیقند خون همراه م ترحیکنترل صح

ه ب وهمکاران نشان داد، میانگین سطح  سواد سالمت در بیماران مبتال

. مطالعه اسفهرودی وهمکاران در [۲۲] نا کافی بوده است ۲دیابت نوع 

درصد بیماران  6/۹4در یزد نشان داد که سواد سالمت در در  1646سال 

درصد  ۲/۲۲فقط دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت، ناکافی و 

افراد سواد سالمت کافی داشتند. همچنین میانگین نمره سواد سالمت به 

(گزارش 33/93ها )( بیشتر از خانم67/۹4صورت معنی داری درآقایان )

. از طرفی رعایت رژیم غذایی برای فرد مبتال به دیابت یکی از [۲6] شد

. موثرترین برنامه مداخالت [۲9] مسائل در کنترل دیابت است نیترمهم

رژیم غذایی،  یهاتیترکیبی از محدود ۲سبک زندگی در دیابت نوع 

. از طرفی مطالعات [۲۹] فعالیت فیزیکی و بهبود عوامل رفتاری است

نشان داده است که پیامدهای دیابت با کنترل دیابت ارتباط دارد و به طور 

افزایش پایبندی به رژیم درمانی و تغییرات مثبت درشیوه زندگی بیماران 

. نتایج [۲3] دیابتی نقش موثری در روند پیشگیری و درمان بیماری دارد

همکاران نشان داد که آگاهی  در انتخاب و مصرف صحیح مطالعه مولس و 

و  عدم آگاهی  ازنوع ماده  باشدیکنترل م یهاماده غذایی یکی از راه

درصد افراد مشهود است بطوریکه  که بعضی از  3۹غذایی مصرفی در 

ح و یا در انتخاب صحی کنندیافراد از مصرف مواد غذایی مفید نیز پرهیز م

، آموزش ۲. در اکثر بیماران دیابتی نوع [۲7] شوندیآن دچار مشکل م

صحیح وداشتن آگاهی، منجر به تغییر رفتار و درنهایت کنترل بیماری 

. مطالعه حیدری و همکاران [۲3] گرددیبدون هیچ گونه درمان اضافی م

ر ب توانندیدرصد افراد معتقد بودند که افراد دیابتی م ۲3نشان داد فقط 

سفره غذایی به اتفاق دیگر اعضای خانواده نشسته و از غذای کم چرب 

هبودی برای ب کنندیسفره استفاده نمایند و سایر افراد دیابتی احساس م

. [۲4] بهتر است مصرف مواد غذایی به شدت کاهش داده شود ،ترعیسر

بنابرآنچه گفته شدو  مطالعات متعدد انجام شده در مورد شیوع دیابت در 

، که  نشان دهنده  سیر صعودی ابتال در سالهای مناطق مختلف ایران

غیر واگیر در شبکه بهداشت  یهایماریواحد ب یهایاخیر است و بررس

آران و بیدگل، مشخص شد که بیماری دیابت به عنوان یک مشکل در 

درصد بوده  و این  3/3شهرستان مطرح است به طوری که شیوع دیابت

 حسین  یهاتای مورد مطالعه با نامدر حالی  است که شیوع آن در دو روس

که از حد انتظار  باشدیدر صد م 1۲/۲6و  33/16آبادوکاغذی به ترتیب

. با توجه به نقش رعایت رژیم غذایی [6۹] کشوری بسیار باالتر است

اهش دیابتی که با کصحیح و تغییر مناسب شیوه زندگی از سوی بیماران 

و همچنین  [61] باشدیاز عوارض بیماری همراه م یاقابل مالحظه

اهمیت سواد سالمت در کیفیت زندگی بیماران دیابتی این مطالعه با هدف 

ی در بیماران دیابت یاهیتعیین رابطه بین سواد سالمت و رفتارهای تغذ

 روستایی انجام شده است. یادر منطقه۲نوع 

 روش کار

تحلیلی( است که در سال  -)توصیفی یپژوهش حاضر یک مطالعه مقطع

در دو  ۲نفر از افراد دارای پرونده فعال دیابت نوع  1۲۹بر روی  164۹

روستای کاغذی وحسین آباد از شهرستان آران و بیدگل که واجد شرایط 

بودند انجام شده است. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود و کل 

دو روستای کاغذی وحسین آباد  بیماران دیابتی دارای پرونده دیابت در

که واجد معیارهای ورود بودند وارد مطالعه شدند. معیارهای ورود به 

سال، داشتن حداقل سواد خواندن و  3۹الی  13مطالعه شامل سن بین 

نوشتن، داشتن توانایی و تمایل جهت شرکت در مطالعه و معیارهای خروج 

تال به عوارض مزمن شدید ها، اباز مطالعه شامل: عدم تکمیل پرسشنامه

دیابت )اختالالت کلیوی، کبدی، بینایی و شنوایی( و وجود بیماریهای 

روحی و روانی شدید بود. چون امکان همکاری و دسترسی به این بیماران 

در تکمیل پرسشنامه کم بوده و یا به دلیل شدت بیماری عموماً تحت 

ز رژیم درمانی و غذایی اند و اسرپرستی و حمایت خانواده و دیگران بوده

ها هم قابل اعتماد نبودند. ابزار گردآوری و پاسخ اندکردهیخاص استفاده م

 سؤال بود. ۹6ها در این مطالعه سه پرسشنامه با تعداد داده

پرسشنامه مربوط به مشخصات دموگرافیک شامل: سواالتی در رابطه  -1

 . با جنس، سن، وضعیت تأهل، شغل، درآمد و...

با هشت سؤال مانند:  یاهیرسشنامه مربوط به سؤاالت رفتار تغذپ -۲

بیشتر از چه نوع روغنی در  ؟دیکنیشما روزانه چند وعده غذا مصرف م

روایی و پایایی این پرسشنامه توسط امینی  ؟دیکنیپخت غذا استفاده م

و همکاران انجام شده بدین صورت که ابتدا برای روایی پرسش نامه از 

ی محتوی استفاده شد و برای تعیین پایایی از روش آزمون روش روای

درصد به دست  39دو نوبت  یهامجددکه ضریب همبستگی بین پاسخ

. با توجه به اینکه این مطالعه در روستا انجام شد مجدد [6۲] آمده است

شاخص نسبت روایی  ۲برای بررسی روایی محتوا به شکل کمی، از 
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 9396 زمستان ،4 شماره ،9 دوره                علوم پزشکی خراسان شمالی  مجله

محتوا و شاخص روایی محتوا استفاده شد. برای تعیین نسبت و شاخص 

نفرمتخصصین آموزش بهداشت ارسال  1۹روایی محتوا، پرسشنامه به 

قسمتی )ضروری  6و درخواست شد تا ابتدا هر آیتم را براساس طیف 

است، مفید است ولی ضروری نیست، ضرورتی ندارد( بررسی نمایند. در 

خ دادند. براساس جدول الوشه، برای تعیین نفر پاس 1۹این بخش 

 CVRحداقل ارزش نسبت روایی محتوا، عباراتی که میزان عددی 

بود، در پرسشنامه حفظ شدند. سپس از متخصصین  33/۹ها حداقل آن

آموزش بهداشت خواسته شد تا براساس شاخص روایی محتوایی، میزان 

بارات موجود در مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن هر یک از ع

قسمتی تعیین  9پرسشنامه را به صورت مجزا در یک طیف لیکرتی 

بود در  1ها آن CVIکنند. در این بخش عباراتی که میزان عددی 

ها به در بررسی کیفی روایی محتوا، پرسشنامه پرسشنامه حفظ شدند.

 ییهاتمیها نظرات خود را درباره آچندین متخصص فرستاده شد تا آن

مناسب و قرارگیری مناسب  یهارعایت دستور زبان، استفاده از واژهمثل 

عبارات در جای خود و امثالهم را ارائه دهند که نظراتشان در برخی 

. برای متخصص همکاری کردند 1۹موارد اعمال شد. در این قسمت نیز 

پایایی پرسشنامه از روش دو نیمه کردن استفاده شده که ضریب 

و برای پرسشنامه هلیا از روش  7/۹لکرد برابر همبستگی در بخش عم

 .باشدیم 4۹/۹آلفا کرونباخ استفاده شده که برابر 

( HELIA)برای سنجش سواد سالمت که از پرسشنامه  یاپرسشنامه -6

منتظری و همکاران استفاده شد. از جمله سؤاالت این پرسشنامه شامل 

کتابچه، جزوه، خواندن مطالب آموزشی در خصوص بهداشت و سالمت )

توانم اطالعات من می .آموزشی و تبلیغی( برای من آسان است یبروشورها

بهداشتی و درمانی مورد نیاز خود را از منابع مختلف به دست آورم. این ابزار 

ساله ایرانی تدوین شده. و  3۹تا  13جهت سنجش سواد سالمت جمعیت 

شامل دسترسی، مهارت مبتنی بر مفاهیم دریافتی در ابعاد سواد سالمت 

خواندن، فهم، ارزیابی و تصمیم گیری و به کارگیری اطالعات سالمت 

شده  دیی( تأ%34تا  %7۲. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفا کرونباخ )باشدیم

است. این ابزار ضمن تالش برای پوشش ابعاد گوناگون سواد سالمت به 

ت ره گرفته است. مزیتفکیک، برای سنجش از گویه هایی با زبان ساده به

این ابزار، عمومی بودن آن است که تعلق به قشر، شغل، تحصیالت، گروه 

در مورد تمامی  تواندیسنی و یا هیچ محدوده خاص دیگری نداشته و م

مختلف جمعیتی به کار گرفته شده و به خوبی و با دقت قابل  یهاگروه

 66از ( HELIA)قبول، سطح سواد سالمت را مشخص نماید. پرسشنامه 

 7گویه(، فهم ) 3) ی(، دسترسهیگو 9حیطه، مهارت خواندن ) ۹سؤال در 

گویه( بر  1۲گویه(، تصمیم گیری وکاربرد اطالعات ) 9گویه(، ارزیابی )

تنظیم گردید که افراد مورد مورد پژوهش  یااساس مقیاس لیکرت به گونه

، گاهی از اوقات 9، بیشتر اوقات ۹گزینه )همیشه  ۹نظرات خود را به صورت 

 13۹تا  1( بیان نمودند که در دامنه امتیازی 1، هیچ وقت ۲، به ندرت 6

ها از . در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده[66] نمره گذاری شد

و سپس بر اساس آمار توصیفی )جداول،  SPSS-17نرم افزار آماری 

ها از آزمون ، انحراف معیار( و برای آزمون نرمال بودن دادهنیگانیم

که غیر نرمال بودن از  ییهاکلموگروف اسمیرنوف استفاده شد و برای داده

 آزمون ناپارامتریک مربوطه استفاده گردید.

 هاافتهی

درصد( زن و بقیه  7/33نفر ) 3۹شرکت کننده در این مطالعه،  1۲۹از 

درصد( از بیماران متأهل بودند. سطح  6/43نفر ) 113مرد بودند.

درصد( از بیماران ابتدایی و بقیه سیکل و  ۹/37نفر ) 1۹۹تحصیالت 

(.1جدول باالتر بود )

 4۹در دو روستای روستای کاغذی و حسین اباد شهرستان آران وبیدگل سال  ۲ت نوع مشخصات دموگرافیک بیماران مبتال به دیاب :9جدول 

 63/93 ± ۹7/4 سن )میانگین/ انحراف معیار(

  جنس تعداد )درصد(

 3۹( %7/33) زن

 9۹( %6/66) مرد

  )درصد( تتاهلتعدادیوضع

 113( %6/43) متأهل

 ۲( %7/1) فوت همسر

  سطح تحصیالت تعداد )درصد(

 1۹۹( %۹/37) ابتدایی

 1۹( %6/3) راهنمایی

 ۹( %۲/9) دیپلم

  منابع کسب اطالعات

 41( %3/7۹) پزشک و کارکنان بهداشتی

 1۲( %1۹) رادیو و تلویزیون

 11( %۲/4) اینترنت

 3( %۹) سایر منابع

 3/ 3 ± 44/9 مدت زمان ابتال )میانگین/ انحرافمعیار(

  درآمدماهیانهخانوارتعداد )درصد(متوسط میزان 

 4۲( 7/73) تومان میلیون 1کمتراز 

 ۲3( 6/۲6) تومان میلیون ۲تا  1
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 و همکاران آرانی فداییان          2 نوع دیابت به مبتال بیماران در ایتغذیه رفتارهای و سالمت سواد بین رابطه                                                    

 4۹در بین زنان و مردان در دو روستای شهرستان آران و بیدگل سال  یاهیمقایسه میانگین امتیازات بین سواد سالمت ورفتارهای تغذ :2جدول 

 میانگین رفتار ± انحراف معیار میانگین سواد سالمت ± انحراف معیار تعداد متغیر

    جنس

 ۲/17 ± ۹/۲ 1۹4 ± 9/۲۲ 3۹ زن

 46/13 ± 7/۲ 1۲9 ± 7/۲1 9۹ مرد

P – value  ۹۹1/۹ ۹3۲/۹ 

 

 4۹تحصیالت در دو روستای شهرستان آران و بیدگل سال  میانگین امتیازات سواد سالمت و رفتارتغذیه ای بر حسب سطح :3جدول 
 (میانگین± )انحراف معیار  پلمید (میانگین± )انحراف معیار  )سیکل( ییراهنما میانگین( ±)انحراف معیار  ییابتدا 

 9/164±  ۹4/9 1/161±  3۹/1۹ ۲1/111±  ۲۲/۲6 سواد سالمت

 3/17±  31/1 13±  13/۲ 14۹/17±  3۲/۲ یاهیرفتار تغذ

 

 

( از واحدهای مورد پژوهش مطالب مربوط به %3/7۹درصد )بیشترین 

 –سالمت و بیماری را از طریق پرسیدن از پزشک و کارکنان بهداشتی

درمانی و بقیه افراد از طریق اینترنت، رادیو و تلویزیون، دوستان 

ها و آزمون وآشنایان را کسب نمودند. با توجه غیر نرمال بودن داده

 داد که بین سواد سالمت و سطح تحصیالت همبستگی اسپیرمن، نشان

(6۹7/۹  =r  ۹۹۹/۹و  =P)  رابطه معکوس معناداری وجودداشت و

 آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سواد سالمت و سن

(۲۲1/۹-  =r  ۹1۹/۹و > P ) رابطه معکوس معناداری وجوددارد. از

آمد رابطه معنا دارای و در  یاهیطرفی بین سواد سالمت با رفتارهای تغذ

وجود ندارد. با توجه به اینکه آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان داد 

ها نرمال نبوده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده توزیع داده

با سطح تحصیالت و آزمون  یاهیتغذ یشد و نشان داد که رفتارها

ابطه سن ر با درآمد و یاهیتغذ یضریب همبستگی پیرسون که رفتارها

معناداری ندارند. نتیجه مقایسه امتیازات سواد سالمت و رفتارهای 

( آورده شده است. آزمون آماری ۲جدول بین زنان و مردان در ) یاهیتغذ

تی مستقل نشان داد بین میانگین سواد سالمت در مردان و زنان تفاوت 

که سواد سالمت در مردان بیشتر  آماری معناداری وجود دارد. بدین معنا

 .)۲جدول از زنان بوده است )

( به روش توکی نشان داد ANOVAآزمون آنالیز واریانس یک طرفه )

 یهاکه بین میانگین امتیازات سواد سالمت و سطح تحصیالت در گروه

اری تفاوت معنا د (P < ۹1/۹)و دیپلم  (P < ۹۲/۹) ابتدایی با سیکل

وجود دارد وبین گروه سیکل ودیپلم این تفاوت مشاهده نشد. از طرفی 

ت ها با سطح تحصیالدربین گروه یاهیمیانگین امتیازات رفتارهای تغذ

 (.6جدول اوت معناداری نداشت )مختلف، ازنظرآماری تف

 آزمون آماری پیرسون رابطه معنادار آماری بین سواد سالمت و

همچنین آزمون  .در افراد مورد مطالعه نشان نداد یاهیرفتارهای تغذ

ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابعاد مختلف سواد سالمت 

 نیز رابطه معنا داری وجود ندارد. یاهیو رفتارهای تغذ

 بحث

 یاهیهدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین سواد سالمت و رفتارهای تغذ

که با توجه به نتایج  باشدیم ۲در بیماران روستایی مبتال به دیابت نوع 

ود وج یارابطه یاهیمطالعه نشان داد، بین سوادسالمت و رفتارهای تغذ

رابطه  [69]ندارد و این در حالی است که مطالعه قائدی و همکاران 

رابطه  [6۹]معکوس را نشان داد. مطالعه هادی کوشیار و همکاران 

مستقیم و معنی دار بین این دو مقوله را عنوان کردند. که ممکن است 

 هات افراد مورد مطالعه باشد چرا که نمونهعلت آن به نوع محل سکون

در مطالعات گفته شده در جامعه شهری بوده است . بدیهی است 

وضعیت اجتماعی اقتصادی در شهر و روستا متفاوت بوده واین دو  مؤلفه 

مؤثر باشند چنانچه در برخی  هایماریدر ابتال به انواع ب توانندیم

اند ممکن است لزوماً به ت پیدا کردهبین سواد و دیاب یامطالعات رابطه

ارتباطی نداشته باشد و این رابطه ممکن صرفاً مربوط به  یاهیرفتار تغذ

این مطالعه بین میانگین  یهاافتهیآگاهی عملکرد بوده و بر اساس 

امتیازات سواد سالمت و سطح تحصیالت در گروههای ابتدایی با سیکل 

و دیپلم تفاوت معنا داری وجود دارد که این یافته با مطالعات هادی 

 [63]که با مطالعه لورین اندرس و همکاران  [6۹]کوشیار و همکاران 

هیچ  [1۹]همخوانی دارد. در مطالعات شیلینگ دین و همکاران 

ین سواد سالمت با سطح تحصیالت دیده نشد. در مطالعه ارتباطی ب

سلیمانی نیز ارتباطی بین سواد سالمت وآگاهی های الزم در مورد 

. همچنین [67] پیشگیری از عوارض دیابت بین افراد دیابتی وجود ندارد

براساس گزارش آژانس پژوهش و کیفیت در مراقبتهای بهداشتی با 

طح سوادسالمت یک فرد با وضعیت تحصیلی او مرتبط وجود این که س

 یایاست، ولی این همبستگی میان سالهای تحصیل و سواد، همبستگ

لب اغ کنندیکاملی نیست. امتیازی که افراد در مهارت خواندن کسب م

از آخرین سال تحصیلی است که آن را به  ترنییدر حد چند کالس پا

تحصیل به تنهایی، شاخصی به  یها؛ بنابراین سال[63]اند اتمام رسانده

 [64] شوندیمهارتهای درک خواندن محسوب نم طور کامل معتبر برای

اس آخرین مدرک تحصیلی، کاری اشتباه و ارزیابی سواد سالمت بر اس

این مطالعه نشان داد میانگین سواد سالمت در  یهاافتهی. [9۹] است

مردان و زنان تفاوت آماری معناداری دارند و میانگین سواد سالمت در 

، قائدی [17]و همکاران و رئیسی  [13]مردان بیشتر است. مطالعات لی 

نشان دادند که ارتباط معنی دار آماری بین جنسیت  [69]وهمکاران 

بطوری که سواد سالمت در مردان بیشتر بوده  وسواد سالمت وجوددارد

است. بر خالف مطالعه حاضر، در پژوهش ون و همکاران سطح سواد 

. و نتایج حاصل از [91] سالمت در زنان بیشتر از مردان گزارش شد

و اورلو و همکارانش عدم  [9۲]مطالعه طهرانی بنی هاشمی و همکاران 

ارتباط جنسیت با میزان پایین سواد سالمت در گروه محصلین و 

نیز  [99]و همکاران . در مطالعه موشر [96] انددانشجویان را نشان داده

ری دیده نشد که ممکن بین سواد سالمت با جنسیت ارتباط معنا دا
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است به این دلیل باشد که اکثر واحدهای پژوهش را مردان تشکیل 

 یهایسطح آگاه رودیو بطور کلی در جامعه روستایی انتظار م دادندیم

عمومی زنان از مردان کمتر باشد. این مطالعه نشان داد که بیماران 

 هداشتیدیابتی بیشتر اطالعات خود را از طریق پزشک وکارکنان ب

. [9۹] که با مطالعات منتظری و همکاران مطابقت دارد کنندیدریافت م

اطالعاتی که پزشک وکارکنان بهداشتی به  دهدیاین مطالعه نشان م

در مورد خود بیماری بوده و نتوانسته سواد سالمت  دهندیبیماران م

 یاهیبیماران را در مورد عوامل مؤثر دیگر از جمله رفتارهای درست تغذ

... باال ببرد. نتایج این مطالعه نشان داد سواد سالمت زنان از مردان  و

 [97, 93, 9۲]کمتر بوده که با چندین پژوهش دیگر همخوانی داشته 

نشان داده است که با افزایش سن میزان سواد سالمت  هاافتهیهمچنین 

که با مطالعه طهرانی بنی هاشمی همخوانی دارد  ابدییکاهش م

تر سنی باال یهاگروه ودن سواد سالمت در زنان، دربطوریکه پائین تر ب

الت بودن سطح تحصی ترنییو ساکنین روستا، به طور عمده مربوط به پا

. میانگین نمره سـواد سالمت به صورت [9۲] باشدیها مدر این گروه

ها که با مطالعه خسروی همخوانی معنی داری در آقایان بیشتر از خانم

همچنین دربررسی رابطه بین سواد سالمت وسن و ابعاد آن با  داردو

که این یافته هم با  دیآیم نییباالرفتن سن، سطح سواد سالمت پا

این  تواندی. از دالیل احتمالی آن م[97] مطالعه خسروی همخوانی دارد

ی افراد در برقرار یهاباشد که با باال رفتن سن از میزان توانایی و مهارت

 .شودیموزشی کاسته مارتباط و استفاده از منابع آ

 نتیجه گیری

ه اینکه مطالعه حاضر نشان داد که بین سواد سالمت و ب با توجه

تحصیالت رابطه معنی داری وجود دارد و سواد سالمت در زنان کمتر 

از مردان است و اینکه سواد سالمت عنصری مهم در توانایی یک زن 

ارتقاء سالمت و پیشگیری برای خود و  یهاتیبرای درگیر شدن با فعال

و از آنجایی که زنان در سالمت جامعه و بویژه  شودیخانواده محسوب م

 نقش غذا سازی درآمادهها خانواده اصلی محور عنوان به  در روستاییان

 درمان عمده سهم که است ییهایماریب از دیابت چون و دارند مهمی

 مدیریت ویژه به درمان مختلف یهانهیزم در بیماران خود برعهده

مایه گذاری آموزشی در زنان بیشتر سر است بهتر پس باشدیم یاهیتغذ

و  هایباشد، از طرفی این افراد کامالً تحت پوشش هستند و کلیه آگاه

 شودی، پیشنهاد مکنندیبهداشت کسب م یهااطالعاتشان را از خانه

که این اطالعات در راستای افزایش توام سواد سالمت و رفتارهای 

ارائه گردد. عالوه بر این متخصصان حرفه سالمت و تولید  یاهیتغذ

کنندگان اطالعات سالمت نیز باید با شناخت جامعه مخاطب خود و 

آنان اقدام به تهیه منابع آموزشی مناسب نمایند  یهاینیازها و توانمند

با توجه به تفاوتهای جامعه روستایی و شهری در عوامل خطر  .[93]

 موجود عوامل اقتصادی اجتماعی یهاابتال به بیماری دیابت و تفاوت

 مقایسه پیرامون مطالعاتی شودیم پیشنهاد جامعه نوع دو این بین

این دو نوع جامعه از نظر  وضعیت در تفاوت همچنینها تفاوت اینگونه

پژوهش  محدودیت نیترسواد سالمت مورد بررسی قرار گیرد. مهم

بوده و افراد مورد  انییحاضر این بود که جامعه مورد پژوهش در روستا

مظالعه از همه طبقات تحصیالت برخوردار نبودند پس این شرایط 

ایجاب کرد که ما افراد را به دو گروه )ابتدایی وسیکل( تقسیم؛ بهتر 

 است که مطالعه بر روی افراد با سطوح مختلف تحصیالت انجام شود.

 گزاریسپاس

 1۹انجام شده که در تاریخ  یااساس مطالعات پایان نامهاین مقاله بر 

در کمیته اخالق پزشکی دانشگاه تربیت مدرس بررسی و کد  164۹آذر 

دریافت کرده  IR.TMU.REC.1395.445اخالق پزشکی با شماره 

است. از تمام عزیزانی که در پیشبرد اهداف این پژوهش با ما همکاری 

که صبورانه و مشتاقانه در تکمیل  نمودند و نیز از تمام بیماران

.میینمایپرسشنامه ما را همراهی نمودند سپاسگزاری م
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Abstract 

Introduction: The level of health literacy is important to take care and treat patients with 

chronic diseases, such as diabetes. The current study aimed at determining the 

relationship between health literacy and nutrition behaviors in patients with type 2 

diabetes mellitus in the 2 villages of Kaghazi and Husseinabad in Aran and Bidgol, 

Isfahan Province, Iran. 

Methods: The current descriptive, analytic study was performed on 120 patients with 

type 2 diabetes in 2 rural health houses of Hosseinabad and Kaghazi villages in 2016. 

The census sampling method was used. Data were gathered using demographic 

questionnaire, nutrition behaviors, and HELIA (Health Literacy for Iranian Adults).The 

collected data were analyzed with SPSS version 17, using descriptive statistics (mean 

and standard deviation), t test, correlation coefficient, and analysis of variance 

(ANOVA). 

Results: In the current study, 80 (66.7%) subjects were female; 29.2% were worker, 5.8% 

employee, 4.2% retired, 5% unemployed, and the rest were housewives. The mean age 

of the participants was 48.88 ± 9.57 years. In addition, the mean scores of nutrition 

behavior and health literacy of the participants were 17.38 ± 2.56, 114 ± 23.21, 

respectively. The findings of the current study indicated no significant relationship 

between health literacy and nutrition behaviors, although there was a significant 

relationship between health literacy and education (P < 0.02). Also, there was a 

significant difference in health literacy among males and females (P < 0.001). 

Conclusions: Health literacy is desirable at the level of Iranian community, but due to 

the lower scores of nutrition behaviors, it is suggested to hold training sessions by health 

practitioners for patients with diabetes, especially rural females who play a major role in 

families in order to increase the level of health literacy and optimal nutrition behaviors. 
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