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نوشین حسینخانی و همکار

سواد سالمت یک مفهووم نوههووا اسوت ر بو ایون

آموزشی امن بو ای دان،آمووزان ،کااکنوان مداسوه ر

عقیده استواا است که سالمت ر سواد ،منواب حیواتی

تبدیل مداسه به محلی ب ای ااتقاء سالمت ر اقدامات

ب ای زندگی ارزم ه هستند ( )1ر به عنوان یک تعیین

اج ایی مو تبط تککیود داشوت ( .)12دا دهوه هشوتاد،

کننده پویا دا ااتقاء سالمت ر کیفیوت زنودگی موواد

سازمان بهداشت جهانی مفهوم مداسه م رج سوالمت

توجه میباشد ( .)2یک مفهوم پیچیده دا مواد طیوف

اا ف ات از تغیی افتاا ف دی دا نظ گ فت تا تغیی ات

گست دهای از اقدامات الزم ب ای جلوگی ی از بیماای،

ساختاا سازمانی بو ای بهبوود رعوعیت بهداشوتی دا

ت ریج سالمت ر دست سی به اطالعات ر کموکهوای

ش ،حوزه مهم شامل سیاستهای سوالمت مداسوه،

بهداشتی ( ،)3ریژگیهای شخصی ر ااتباطی مؤث بو

محویط فیزیک وی مداسووه ،محویط اجتموواعی مداسووه،

توانایی ف د دا دستیابی ،داک ر اسوتفاده از اطالعوات

صالحیتهای عملی ب ای زنودگی سوالم ،خودمات ر

دا مواد خدمات بهداشوتی ر بوه عنووان یوک تعیوین

م اقبتهای بهداشتی مداسه ر پیوند با جامعوه انجوام

کننده کلیدی بهداشتی ر سالمتی دا سطح جمعیت دا

گی د ( .)13این سازمان مداسه مو رج سوالمت اا بوه

الزم

عنوان «مداسهای که به طوا مدارم ه فیت خود اا به

است ( Sorensen .)4ر همکااان ،ابعاد سواد سالمت

عنوان یک محیط سالم ب ای زندگی ،یوادگی ی ر کواا

اا شامل دانو ،،انگیوزه ر شایسوتگیهوای دسوتیابی،

تقویت میکند ،تع یف ک ده است ( )14ر این امکوان

داک ،اازیابی ر استفاده از اطالعات م تبط با سالمتی

اا ف اهم میآراد تا مداسه بوه محلوی مناسو

بو ای

دا مجموعووه م اقبووتهووای بهداشووتی ،پیشووگی ی از

ااتقاء سالمت تبدیل شود ( .)15این مدااس دا ای ان

بیمواایهووا ر ااتقوواء سوالمت دانسووتهانوود ( .)5سووواد

با هدف کلی ت ریج ر استق اا مفاهیم ااتقواء سوالمت

سالمت به عنوان مهوااتهوای شوناختی ر اجتمواعی

دا بین دان،آموزان مدااس کشوا ،به منزله یک نظوام

تع یف شده است که انگیزه ر توانایی افو اد اا بو ای

ب ای ااتقاء سوالمت اسوت کوه بوا مشوااکت فعاالنوه

دستیابی ،داک ر استفاده از اطالعات به ارشهایی که

ارلیووواء ،م بیوووان ر دان،آمووووزان ر بوووا اریکووو د

باعث تقویت ر حفظ سالمت میشود؛ تعیین مویکنود

توانمندسازی دان،آموزان دا زمینه م اقبت از خود ر

( .)6سواد سالمت شامل جنبههای تعامل ،تحول پویا،

ف هنگ خود م اقبتی فعالیت میکنند (.)16

نظ گ فته میشود که ب ای تصمیمگی ی مناسو

تغیی شیوههوای اطالعواتی افو اد ر اداوام جنبوههوای
فنارای است (.)7

م اقبوان بهداشووت دا موودااس مو رج سووالمت بووه
عنوان مج ی اصلی ب نامههای اینگونه مدااس ،نق،

مدااس ،مجموعه مناسبی ب ای ت ریج سبک زندگی

ت وکمین کننووده عوودالت اجتموواعی دا تووکمین سووالمت

مودااس

دانو،آمووزان ( )17،19ر حفاهوت از آنوان دا مقابول

م رج سالمت که از حمایوت ارزافزرنوی ب خوواداا

سوء استفاده ر خط ات اا نیز ب عهوده داانود ( )18ر

است ( )11ر دا ب خی از مدااس هماکنوون دا حوال

به عنوان عضو اصلی گ ره اهب ی ت ریج سالمت ،دا

اج ا است به صدرا بیانیه «ارتارا» دا ارلین کنفو ان

مدااس م رج سالمت از جایگواه ریوژهای ب خوواداا

بینالمللی ااتقاء سالمت ( )11ب میگ دد که دا سوال

هستند ( .)21م اقبان بهداشت به عنوان کااکنان اصلی

سالم ر ااتقاء سالمت میباشند ( .)9،8طو
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سالمت دان،آموزان ر کااکنان مداسه کمک میکننود

دا کیفیت زندگی آنان دا مدااس مو رج سوالمت دا

( .)21از بین ریژگیهای مختلوف م اقبوان بهداشوت،

ای ان انجام نشده است .ب این اساس ر بوا توجوه بوه

کیفیت زندگی به عنوان یک مفهوم چندبعودی ( )22ر

جایگوواه کلیوودی م اقبووان بهداشووت موودااس موو رج

به معنای راقعیت بخشی به توان بوالقوه زنودگی ()23

سووالمت دا ااتقوواء کااآموودی ای ون موودااس ر بهبووود

مواد توجه ق اا گ فته است .از سوال  ،1849هنگوامی

سالمت دان،آموزان ،این پژره ،بوه دنبوال ب اسوی

که سازمان بهداشت جهانی ،سالمت اا نوه تنهوا عودم

اث ات سواد سوالمت بو کیفیوت زنودگی دا م اقبوان

رجود بیماای ر ععف ،بلکه رجود سالمت جسومی،

بهداشتی مدااس بود.

ارحوی ر اجتموواعی تع ی وف کو د ،موعووو کیفی وت
زنودگی بوه طووا پیوسووته دا م اقبوتهوای بهداشووتی

روش بررسی

اهمیوت پیودا کو د ( .)24کیفیوت زنوودگی بووه معنووای

مطالعه حاع از نو توصویفی -تحلیلوی بوود کوه بوه

زندگی خوب ر با کیفیت ( )25ر اعایت ف د از تمام

صوات مقطعی دا بازه زمانی بهمنماه سوال  1387توا

ابعاد زندگی تلقی میگو دد ( )26ر بوه عنووان ادااک

شه یواماه سال  1389دا شه تب یز انجام شد .جامعه

ذهنی اف اد دابااه تکثی سالمت ب اری زندگی ارزانه

آماای پژره ،شامل کلیه م اقبوان بهداشوت مودااس

آنها دا نظ گ فته شده ر شوامل اهوداف ،انتظوااات،

م رج سالمت دا  175مداسه ر بوه تفکیوک نوواحی

استانداادها ر نگ انیهایی میباشد که اف اد به صوات

آموزشرپ راش شامل  25نف دا ناحیه یک 24 ،نفو

ذهنی دا خصوص رععیت سالمت خود دااند (.)27

ناحیه در 55 ،ناحیه سه 42 ،نف دا ناحیه چهواا ر 28

کیفیت زندگی ،ابعاد جسمی ،ارانی ر اجتمواعی اا دا

نف دا ناحیه پنج بودند .ب اساس جودرل ک جسوی ر

ب میگی د که محدرد به تجااب ،اعتقادات ر انتظااات

مواگان 121 ،نف از م اقبان بهداشوت از  121مداسوه

ر ادااک فوووو د اسووووت ( Canam .)29ر  Acornدا

م رج سوالمت ر از هو ناحیوه  24نفو رااد مطالعوه

مطالعه خود کیفیت زنودگی اا بوا بهزیسوتی جسومی،

شدند .ارش نمونهگی ی به صوات تصادفی طبقوهای

ارانی ،اجتماعی ،اقتصادی ر موالی تع یوف کو دهانود

بود .از در پ سشنامه کیفیت زندگی ر سوواد سوالمت

( .)28ب اساس تحقیق  Vanleerbergheر همکوااان

جهووت جم و آرای دادههووا اسووتفاده شوود .دا ابتوودای

هویچگونووه اجموواعی دا تع ی وف کیفیوت زنوودگی ی وا

پ سشنامه ،اطالعوات دموگ افیوک م اقبوان بهداشوتی

ساختااهای حوزه آن رجود ندااد ( .)31با این رجود،

نظی سطح تحصیالت ،سن ر جنسیت پ سیده شد.

اکث محققان ر مؤلفان توافق دااند که کیفیوت زنودگی

از ف م کوتواه شوده پ سشونامه کیفیوت زنودگی کوه

چندبعوووودی موووویباشوووود ( .)28،31 ،32ب اسوووواس

توسووط سووازمان بهداشووت جهووانی دا سووال 1898

تجزیهرتحلیل سازمان بهداشت جهوانی چهواا حووزه

( )WHOQOL-BREFتوودرین ش وده بووود؛ اسووتفاده

اصلی سوالمت جسومی ،ارانوی ،ارابوط اجتمواعی ر

شد .ایون پ سشونامه دااای  26سوؤال دا چهواا بعود

سالمت محیط از ابعاد کیفیت زندگی میباشند (.)33

سالمت جسمی ( 7سؤال) ،سالمت اران ( 6سوؤال)،

ب اساس مطالعات دا دسوت س ،تواکنون مطالعوهای
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اف اد (سؤاالت ارل ر درم) بود .بعد سالمت جسومی

ب خواداای ر امتیاز پنج نشاندهنوده بواالت ین میوزان

شامل فعالیتهای ارزم ه زندگی ،رابستگی بوه موواد

ب خواداای از ریژگی مواد اندازهگیو ی بوود .آلفوای

دااریوی ر کموکهووای پزشوکی ،انو ی ر خسووتگی،

ک رنباخ این پ سشنامه دا مطالعه منتظ ی ر همکوااان

تح ک ،داد ر ناااحتی ،خواب ،اسوت احت ر ه فیوت

دا همه ابعاد باالی  1/72بود کوه نشواندهنوده پایوایی

کاا میباشد .بعد سالمت اران شامل تصووا بودنی ر

این ابزاا بود .این مطالعه ،ارایوی پ سشونامه اا تکییود

هاه  ،احساسات منفی ،عزتنف  ،باراهای شخصی،

نمود (.)35

مذه  ،تفک  ،یوادگی ی بوود .بعود ارابوط اجتمواعی

با توجه به این که ط احان پ سشنامه ،نم ه خاصوی

شامل ارابط شخصوی ،حمایوت اجتمواعی ر فعالیوت

اا بووه عنوووان نقطووه بوو ش دا نموو هگووذاای هوو در

جنسی است .بعد سالمت محویط شوامل منواب موالی،

پ سشنامه توصیه ننمودهاند ،پژرهشگ ان نقطه ب ش ر

آزادی ،امنیووت فیزیکووی ر بهداشووتی ،م اقبووتهووای

حد متوسط نم ات اا به صوات ذیل تعیین نمودهاند.

اجتماعی ،ف صتهایی ب ای دستیابی بوه اطالعوات ر

دا هو در پ سشوونامه ،تعووداد سووؤاالت عو بدا حوود

ارقات ف اات بود .کیفیت زندگی ر سالمت عموومی

متوسط امتیاز هو سوؤال (عودد  )3نشواندهنوده حود

کلی شامل جم نم ات سؤاالت ارل ر درم بود .دامنه

متوسط ،ع بدا عدد  4نشاندهنده رعوعیت بواالت از

نم ات سالمت کلی بین  2تا  11میباشود .امتیوازدهی

متوسط ،ع بدا عدد  5نشاندهنوده رعوعیت ممتواز،

به سوؤاالت پ سشونامه بو اسواس مقیواس پونجتوایی

ع و بدا  2نشوواندهنده سووطح پووایینت از متوسووط ر

لیک ت بود به این صوات که امتیاز یک نشواندهنوده

ع بدا  1نشاندهنده رععیت خیلی پایین بعود موواد

پایینت ین میزان سوالمت ر امتیواز پونج نشواندهنوده

ب اسی بود .مالحظات اخالقی شامل کسو

اعوایت

باالت ین میزان سالمت بود ( .)34دا مطالعه نجوات ر

کاموول آگاهانووه نمونووه پووژره ،،اازداای ر حفووظ

همکااان آلفای ک رنباخ این پ سشنامه دا تمامی ابعاد

مح مانگی اطالعات مواد توجه بود.

باالی  1/7بود که حاکی از پایایی آن بود .پ سشنامه از

بوو ای تجزیووهرتحلیل دادههووا از موودل معووادالت

ب خواداا بود ر تفارت معنواداای بوین

ساختاای استفاده گ دید ر دادهها دا ن مافوزاا آمواای

ارایی مناس

اف اد سالم ر بیماا به دست آمد (.)34

 Smart PLS3رااد شدند .مدل معوادالت سواختاای

ب ای سونج ،سوواد سوالمت دا ایون پوژره ،از

ب ای پی،بینی متغی مالک ب اساس متغی پی،بین به

پ سشنامه سواد سالمت پژرهشکده علوم ر بهداشوت

کاا میارد .نسل ارل تکنیک معادالت ساختاای که با

جهاد دانشگاهی اسوتفاده شود .ایون پ سشونامه سوواد

ن مافزااهایی مانند  AMOS ،LISRELر  EQSاج ا

سالمت اا با  33سؤال دا پنج بعد خواندن ( 4سؤال)،

مویشوودند ( ،)36نیواز بووه تعووداد نمونووه زیواد داانوود

دست سی ( 6سؤال) ،فهم ر داک ( 7سوؤال) ،اازیوابی

داحالیکه ن مافزاا  PLSتوان اج ای مودل بوا تعوداد

( 4سووؤال) ،تصوومیمگیوو ی ر افتوواا ( 12سووؤال)،

نمونه خیلی کم اا دااا میباشد .یک مزیت مهم دیگ

انوودازهگیو ی مویکنوود .امتیوازدهی بووه سووؤاالت ای ون

که محققین به آن استناد مویکننود ،امکوان اسوتفاده از

پ سشنامه ب اساس مقیاس پنجتایی لیک ت بود به این

(سوؤال) دا
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سؤال) ر یک نم ه کلی جهت سنج ،سوالمت کلوی

شووکل کووه امتی واز یوک نشوواندهنووده کمتو ین می وزان

نقش سواد سالمت مراقبان بهداشت مدارس در کیفیت زندگی آنان

نوشین حسینخانی و همکار

ن مافزاا  PLSمیباشد .این ارش بوه پژرهشوگ ایون

نسخه  22استفاده شد.

امکان اا می دهد که بتوانند دا مدل پوژره ،خوود از
مدلهای اندازهگی ی با یک سوؤال اسوتفاده کننود .دا
مقادی باا عاملی گویههوا دا انودازهگیو ی متغیو کوه
نشان دهنده اعتباا گویهها ،سوطح معنواداای عو ای
مسی که تعیین کننده ب ازش مدل ر معنواداای ارابوط
بین متغی ها ،مقوداا عو ی

مسوی کوه نشوان دهنوده
تعیووین کووه

شوودت ارابووط بووین متغی هووا ر عوو ی

نشاندهنده میزان پی،بینوی متغیو موالک بو اسواس
متغی پی،بین میباشد ،مواد توجه ق اا میگی ند .بو
این اساس چنانچه مقادی باا عاملی گویههوا بواالت از
 1/4باشد ،نشان دهنده اعتباا گویهها دا انودازهگیو ی
متغیو مویباشود ر چنانچووه مقوادی سووطح معنوواداای
ع و ای

مسووی کمت و از  1/15باشوود ،نشووان دهنووده

معناداای اابطه متغی ها ر ع ی

تعیین نشوان دهنوده

میزان پی،بینی متغی مالک ب اساس متغی پوی،بوین
مویباشوود ( .)37بو ای محاسووبه آموااههووای توصویفی
میانگین ر انح اف معیواا از نو مافوزاا آمواای SPSS

 61داصوود از م اقبووان بهداشووتی دااای تحصوویالت
لیسوان

ر  22/8داصود دااای موداک فوو لیسوان

بودند 49/6 .داصد آنان دا گ ره سنی  41تا  51سوال
ق اا داشتند ر  34/8داصد آنان متعلق به گو ره سونی
 31تا  41سال بودند 99 .داصد آنوان زن ر بقیوه مو د
بودند .ب اسواس جودرل  ،1کیفیوت زنودگی آنوان بوا
میانگین  113/63 ± 14/37دا حد باالت از متوسوط ر
سواد سوالمت م اقبوان بهداشوت بوا میوانگین 21/33
 141/47±دا حد باالت از متوسط بود .همانطووا کوه
مشخ

است میانگین امتیاز کیفیوت زنودگی ر کلیوه

ابعاد آن ر نیز میانگین امتیاز سواد سالمت ر ابعواد آن
دا م اقبان بهداشتی موواد مطالعوه ،بواالت از متوسوط
بود .از میان ابعاد کیفیت زندگی ،سالمت محیط دااای
بیشت ین امتیاز ر سالمت کلوی دااای کمتو ین امتیواز
بودند .از میان ابعواد سوواد سوالمت ،بیشوت ین امتیواز
م بوو بوه تصومیمگیو ی ر افتواا ر کمتو ین امتیواز
م بو به خواندن بود.

جدول  :1میانگین امتیاز کیفیت زندگی و سواد سالمت و ابعاد آن در مراقبان بهداشتی مورد بررسی
آماره توصیفی

انحراف معیار  ±میانگین

متغیرها

کیفیت
زندگی

آماره توصیفی

انحراف معیار  ±میانگین

متغیرها
سالمت جسمانی

87/37 ± 4/88

خواندن

86/94 ± 9/88

سالمت روان

84/85 ± 9/17

دسترسی

85/79 ± 4/98

روابط اجتماعی

88/75 ± 8/11

فهم و درک

92/81 ± 5/8

سالمت محیط

98/54 ± 4/67

ارزیابی

86/75 ± 8/38

سالمت کلی

1/85 ± 8/85

تصمیمگیری و رفتار

58/95 ± 7/33

میانگین امتیاز کل

829/69 ± 84/97

میانگین امتیاز کل

842/47 ± 88/99

فصلنامه-ژپوهشاهی سالمت محور

–سال پنجم  /شماره /4ز مستان8931

سواد سالمت

979

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 15:04 +0330 on Friday November 27th 2020

استفاده از این ن مافزاا جهت تحلیل دادهها ،توجه بوه

یافتهها

نقش سواد سالمت مراقبان بهداشت مدارس در کیفیت زندگی آنان

نوشین حسینخانی و همکار

تحلیل عاملی تکییدی ،چنانچه بواا عواملی هو یوک از

همه مسی ها کمت از  1/15بود .بوا توجوه بوه ایون کوه

گویهها بواالت از  1/4باشود ،آن گویوه از اعتبواا قابول

سطح معناداای مسی ها پایینت از  1/15میباشود ،بوین

قبولی دا اندازهگی ی سازه مواد اندازهگی ی ب خوواداا

سواد سالمت ر کیفیت زندگی ر ابعواد آن دا م اقبوان

است .ب اسواس دادههوای شوکل  ،1بواا عواملی هموه

بهداشت اابطه رجود داشت .ب این اساس ،همبستگی

گویهها دا ااتبا با سازههایشوان بواالت از  1/4بوود ر

معناداا مستقیم ر ععیفی بین همه متغی های پوی،بوین

نشاندهنده اعتباا ه یوک از گویوههوا دا انودازهگیو ی

(سواد سالمت ر ابعواد آن) بوا هموه متغی هوای موالک

متغی یا سازه مواد انودازهگیو ی مویباشود ر بو ایون

(کیفیت زنودگی ر ابعواد آن) رجوود داشوت .عو ای

اساس همه گویههای پ سشنامه حفظ شدند ر نیواز بوه

استاندااد ر سطح معناداای آن ،اابطه متغی پی،بین بوا

حذف گویهای نبود .دا ب اسی ع ای

استاندااد مسی

متغیو مووالک اا نشووان داد ر مقوادی سووطح معنوواداای

اث مستقیم سواد سالمت ب کیفیت زندگی ر ابعواد آن،

نشاندهنده میزان خطوای پذی فتوه شوده دا سوطح 85

مسی سوواد سوالمت ر کیفیوت زنودگی ،1/27

داصد اطمینان بوود .بو ایون اسواس مویتووان گفوت

ع ی

ااتبا سواد سالمت ر سالمت اجتماعی  ،1/27ااتبا

متغی های پی،بین سواد سوالمت ر هموه ابعواد آن بو

سووواد سووالمت ر سووالمت اران  ،1/22ااتبووا سووواد

متغی کیفیت زندگی ر همه ابعاد آن دا سطح معناداای

سووالمت ر اراب ووط اجتموواعی  ،1/23ااتب ووا س ووواد

کمت از  ،1/15نق ،مؤث اما ععیفی داشتند (شکل .)1

سالمت ر سوالمت محیط  ،1/29ااتبا سواد سالمت

شکل  :1بررسی ارتباط ابعاد کیفیت زندگ ی و سواد سالمت بر اساس مقادیر سطح معناداری مسیرها
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دا اعتبااسنجی گویههای پ سشونامههوا بوا اسوتفاده از

ر کیفویت کلوی زنوودگی  1/17ر سوطح معنواداای دا

نوشین حسینخانی و همکار

دا پی،بینی کیفیت زندگی ر ابعاد آن ب اسواس سوواد
سووالمت ،ع و ی

تعیووین کوول کیفی وت زنوودگی ،1/16

سالمت اجتمواعی  ،1/16سوالمت اران  ،1/14ارابوط

نقش سواد سالمت مراقبان بهداشت مدارس در کیفیت زندگی آنان

زندگی  1/123بود .با توجه بوه مقوادی عو ی

تعیوین

میتوان گفت قابلیت پی،بینی کیفیت زندگی ب اساس
سواد سالمت ععیف بود (شکل .)2
Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 15:04 +0330 on Friday November 27th 2020

اجتموواعی  ،1/14سووالمت محویط  ،1/17کیفی وت کل وی

شکل  :2پیشبینی کیفیت زندگی و ابعاد آن بر اساس سواد سالمت بر اساس مقادیر ضرایب استاندارد و ضریب تعیین

بحث و نتیجهگیری

پ ستااان که آموزش سواد سالمت اا ع رای میدانود

با توجه به یافتههای پژره ،حاعو  ،رعوعیت سوواد

( )3همااسووتا نبووود .جهووانی افتخوواای ر همکووااان دا

سالمت ابعاد آن دا م اقبوان بهداشوتی مودااس مو رج

مطالعهای سطح سواد سالمت اا دا اابطوین بهداشوتی

سالمت دا تب یز دا حد باالت از متوسط بوود .دا بوین

نیشابوا پایین گزااش ک دند ( Leslie .)44ر همکااان

ابعاد سواد سوالمت ،بواالت ین میوانگین امتیواز دا بعود

نیز سواد سالمت م اقبوان بهداشوتی کودکوان اا پوایین

داک ر فهم ر پایینت ین میانگین امتیاز دا بعد خواندن

گزااش نمودند ( Saunders .)45ر همکوااان نیوز بوه

به دست آمد .با یافتههای پژره ،می زاپووا اامکوی ر

ع و رات آموووزش ح فووهای سووواد سووالمت دا ب وین

همکااان همسو ر با نتایج مطالعوات ف ارانوی بو اری

ح فههای حوزه بهداشت پی ب دند (.)46

معلمووان ( )39-43ر  Balmerر همکووااان بوو اری

 Paakkariر  Georgeب عوو رات ااتوقواء سوالمت
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نقش سواد سالمت مراقبان بهداشت مدارس در کیفیت زندگی آنان

نوشین حسینخانی و همکار

بو اسی سبک زندگی ااتقواء دهنده سوالمت ر عوامل

که رعوعیت کیفیوت زندگی معلمان ر م بیان بهداشت

م تبط با آن دا اابطین بهداشت شه ستان مشوهد بیوان

اا متوسووط گووزااش نموووده اسوووت ( ،)48دا یووووک

ک دند که سبک زندگی ااتقاء دهنوده سوالمت اابطوین

ااسووتا قو اا نوداشت اما با نوتایج پژره،های عباسی

دا سطح متوسط ار به پایین میباشود ( .)49دا تبیوین

ر همکااان ،زی ک ر همکااان که کیفیت زندگی اا باال

این یافته میتوان گفت م اقبان بهداشتی مودااس ر بوه

گزااش نمودند ( )51،51همسو بود .همچنین با نتوایج

ریژه مدااس م رج سالمت دااای ب نامههای منظمی از

پژره ،قاسمی ر همکوااان دا پوایین بوودن سوالمت

آموزشهای تخصصی میباشند ر یکوی از دالیول بواال

جسمی نسبت به سای ابعواد کیفیوت زنودگی ( )52دا

بودن سواد سالمت دا آنان ،همین ب نامههای آموزشوی

یک ااستا ق اا داشوت Hamaideh .رعوعیت کیفیوت

میتواند باشد .آموزش بهداشوت از ط یوق ارشهوایی

زندگی پ ستااان اا باال ر رععیت سالمت جسمانی اا

انجام میشود که ف اتو از انتشواا اطالعوات هسوتند ر

نسبت به سای ابعاد ،باالت گزااش نمودند (Jang .)53

مستلزم تعامل ،مشااکت ر تحلیل انتقوادی اسوت .ایون

ر همکااان رععیت کیفیت زندگی اا دا حود متوسوط

آموزشهای بهداشتی منج به سواد سالمت میشود ر

اازیابی نمودهاند (.)54

به مناف شخصی ر اجتماعی منج میشوود .از ط فوی

دا تبیین این یافته بایستی به سن نمونه مواد مطالعه

دیگ دا تبیین این یافته میتوان به ماهیت کاا م اقبوان

به عنوان یکی از تعیین کنندههای سالمت ،اشااه نمود.

بهداشتی ر ع رات عملی آن دا انجام رهایف شغلی

ب این اساس با توجه به ایون کوه بوی ،از  93داصود

اشووااه نمووود .سووواد سووالمت شووامل مجموعووهای از

اف اد مواد مطالعه دا دامنه سنی  31توا  51سواله قو اا

مهوووااتهوووای خوانووودن ،شووونیدن ،تجزیوووهرتحلیل،

دااند ر هنوز از لحاظ آسی های جسمانی ر بیماایها

تصمیمگی ی ر توانایی به کااگی ی این مهوااتهوا دا

بیشت دا حد طبیعی میباشند ،میتووان گفوت کیفیوت

موقعیتهای سوالمتی اسوت کوه لزرمواً بوه سوالهوای

زندگی م تبط با سون نمونوه موواد مطالعوه مویباشود.

تحصیل یا توانایی خوانودن عموومی ب نمویگو دد اموا

همچنین فضای اجتماعی ر ارابط بین همکااان ر نیوز

آموزشها میتواند ب ااتقواء آن موؤث باشوند .از منظو

فقدان ش ایط خاص ناایمن ر سختی دا ش ایط محیط

دیگو ی دا تبیووین ایون یافتووه مویتوووان بووه ااتباطووات

کاا نیز میتواند از دالیل دیگ باال بودن کیفیت زندگی

اطالعاتی م اقبان بهداشتی ر س رکواا داشوتن آنوان بوا

ر ابعاد آن دا نمونه مواد مطالعه باشد.

اطالعات بهداشوتی اشوااه نموود کوه بوه نووعی سوواد
سالمت آنان اا ااتقاء میدهد.

همچنین ب اساس یافتوههوای پوژره ،،بوین سوواد
سالمت با کیفیت زندگی ر ابعاد آن اابطه رجود داشت

همچنین بو اسواس یافتوههوای پوژره ،،رعوعیت

ر کیفیت زندگی ر ابعاد آن بو اسواس سوواد سوالمت

کیفیت زندگی ر ابعاد آن دا م اقبان بهداشتی مودااس

قابل پی،بینی بودند .دا پوژره ،مشوکی ر همکوااان

م رج سالمت دا تب یز دا حد بواالت از متوسوط بوود.

مشخ

شد که سطح سواد سالمت ر ابعواد آن بو ای

بیشت ین میانگین امتیاز دا بعد سالمت کلی ر کمتو ین

داشتن کیفیت زندگی بهت ع رای است ( .)55مطالعه

میانگین دا بعد سالمت جسومی بوه دسوت آمود .ایون

خشوونودی ر همکووااان ،ااتبووا مسووتقیمی بوین سووواد
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دا مدااس دست یافتند ( .)47استگاا ر همووکااان بوا

نتیجه با یافتههای پوژره ،سوپاه منوصوا ر هموکااان

نقش سواد سالمت مراقبان بهداشت مدارس در کیفیت زندگی آنان

نوشین حسینخانی و همکار

داد ( .)56صالحی نیک ر همکااان دا تحقویق خود بوا

سواد سالمت ،دا ااستای تحقق سالمتی ب نامهایزی ر

عنووان ااتبا سوواد سوالمت بوا کیفوویت زنودگی دا

افتااهای مناس

اا ااتقاء ر احتمال سوالمتی افو اد اا

اابطین سالمت ،به این نتیجه دست یافتند که کیوفویت

بوواال موویبوو د .بهبووود سووواد بهداشووتی دا مقابلووه بووا

زنودگ ووی دا اابوطی وون سووالم ووت ت ووحت توکثوی وو

ناب اب یهای بهداشتی بسیاا مهم است .افو ادی کوه از

متغی های دمووگ افیکی ر سوواد سوالمت قو اا دااد ر

سواد سالمتی باالت ی ب خوادااند ،با احتمال پوایینی از

ب نامهایزیهایی جهت بهبود این عوامول عو رای بوه

ابووتالء بووه بیوووماای ب خواداانوود ر افوووزای ،داک

نظ میاسد ( .)57نتایج پوژره Rocha ،ر همکوااان

اطالعوات بووهداشتی افو اد ،افووزای ،بهبوود رعووعیت

نیز ااتبا معناداای بین کیفیت زندگی ر سواد سالمت

سالمت جسمی ر ارانی اا به همو اه خواهود داشوت.

نشان داده است ( .)59پژره،هوای احیموی ر افو ا ر

کیفیت زندگی نوعی ادااک از رععیت سالمتی اسوت

 Zhengر همکااان Zhang ،ر همکوااانElisabeth ،

که ف د از ابعاد جسمانی ،ارانی ،اجتمواعی ر محیطوی

 Stomerر همکااان نیز اث ات سواد سالمت ب کیفیت

خود دااد .متغی هوای مختلفوی همچوون ریژگویهوای

زنوودگی اا گووزااش نمودنوود ( Amoah .)58-62نیووز

ف و دی از قبی ول سوون ،جنس ویت ،شخص ویت فوو دی ر

اابطوه بوین سووواد سووالمت ر بهزیسووتی ر سووالمتی اا

تحصیالت ر نیوز عوامول سوازمانی همچوون اسوت س

گزااش نموده اسوت ( Lo .)63ر همکوااان بوه نقو،

تج به شده دا محیط کاا ،ماهیت کاا ر رهایف ر نیوز

سووواد سووالمت دا سووالمت اران وی پ وی ب دنوود (.)64

عوامل اجتماعی همچون ارابط بین اعضای خوانواده ر

 Millerر همکااان ب اث ات ب نامه م رج سوالمت دا

بین همکااان تکثی میپذی د .از ط فی کیفیوت زنودگی

سالمت اران دست یافتند (.)65

تابعی از خودم اقبتی ر م اقبتهای ف دی ر اجتمواعی

دا تبیین ایون یافتوه مویتووان بوه اثو ات متغی هوای

دا زمینه سوالمت ر بهداشوت اسوت .بو ایون اسواس

ر

اف ادی که خودم اقبتی ر م اقبتهای بهداشتی باالت ی

رهایف شغلی دا ااتقواء سوالمت ر بوهتب آن کیفیوت

دااند ،ادااک مثبتت ی نسوبت بوه رعوعیت سوالمتی

زندگی اشااه نمود .مبانی نظ ی ر پژرهشی نیوز نشوان

خودشووان داان ود ر کیفی وت زنوودگی بهت و ی اا تج بووه

زمینهای همچون ماهیت کاا ،ش ایط کاای ،تخص

دهنده اث پذی ی سوالمتی ر حو

سوالمتی ر کیفیوت

میکنند.

زندگی از سواد سالمت ر آگاهیهای بهداشتی است ر

ب اساس نتایج پژره ،میتوان گفت اف ادی کوه از

دا طول دهه گذشته اهمیت ر اث ات سطح پایین سواد

سواد سالمت باالیی ب خواداا هستند ،به دلیل داشوتن

سالمت ب رععیت سالمتی اف اد ،بسویاا موواد توجوه

سطح آگاهی ر دان ،بیشت به طوا خوودتنظیم نکوات

ق اا گ فته است .سطح پایین سواد سالمت با مسوائلی

بهداشت ف دی اا اعایت ک ده ،به طووا مسوتم بو ای

چون داک ناکافی اطالعوات بهداشوتی ،آمووزشهوای

معاینه به پزشک م اجعه میکنند ،ایون موعوو باعوث

پزشکی ر پی ری از آنها ،مشااکت کمت جهت انجوام

میشود تا آنها دااای سطح کیفیت زنودگی مو تبط بوا

افتااهای پیشگی انه ،تشوخی

دی هنگوام بیمواایهوا،

سالمتی باالت ی باشند.

ناتوانی دا مهااتهای خوودم اقبتی ر عودم تبعیوت از

فصلنامه-ژپوهشاهی سالمت محور
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سالمت ر ابعاد مختلف کیفیت زندگی پ ستااان نشوان

افتااهای سبک زندگی سالم م تبط است ر ب عکو
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 موؤث ی دا ااتقواء کیفیوت،میباشد که میتوانود نقو

پیشنهادها

.زندگی آنان ایفا نماید

ع رای است که آگواهی م اقبوان بهداشوتی از ط یوق
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دراههای پیشو فته آموزشوی ااتقواء یابود ر از آخو ین
سپاسگزاری

یافتهها دا حوزه م اقبتهوای بهداشوت فو دی ر نیوز

مقاله حاع حاصل از پایاننامه کااشناسی ااشد اشوته

آمووزان ر مودااس،ااهکااهای ااتقاء سالمت دا دان

مدی یت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی راحد تب یوز دا

 دا ااستای اسوتفاده مناسو تو از سوواد.مطل گ دند

دانشکده علوم انسانی ر ت بیتی ر گو ره علووم ت بیتوی

 بایسووتی فووضای کوواای،سووالمت م اقبووان بووهداشتی

 از همکواایهووای. بووود11221212872116 دااای کود

از لحوواظ داشووتن آزادی عموول ر مشووااکت

دانشگاه آزاد اسالمی راحد تب یز ر نیز مودااس مو رج

م اقبووان دا تصوومیمات بهداشووتی مووودی ان مووودااس

سالمت نواحی آموزشرپ راش تب یز بهریژه مدی ان ر

فو اهم گو دد ر توجوه بیووشت ی بوه آنوان بوه عنووان

م اقبان بهداشتی مدااس که منب اصلی دادههوای ایون

مسئوالن کلیدی ب نامههای بهداشوتی مداسوه معطووف

. سپاسگزاای میشود، بودهاند،پژره

 همچنین میتوان کیفیت زندگی م اقبان بهداشتی.گ دد

مووناس

 نشا،اا از ط یق ساماندهی فضای اجتماعی ر افزای
تضاد منافع

 استفاده از شبکههای مجوازی.فضای مداسه ااتقاء داد

.بین نویسندگان مقاله هیچ تضاد منافعی رجود نداشت

نیز ااهکاا مناسبی ب ای ااتقاء سوواد سوالمت م بیوان

References
1. World Healh Organization (WHO). 7th Global
Conference on Health Promotion; 2009. [cited 2020
Jan
18].
Availale
from:
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/
7gchp/en/.
2. Aaby A, Friis K, Christensen B, Maindal HT.
Health Literacy among people in cardiac
rehabilitation: associations with participation and
health-related quality of life in the heart skills study
in Denmark. Int J Environ Res Public Health 2020;
17(2):443. doi: 10.3390/ijerph17020443
3. Balmer D, King A, Moloney W, Moselen E,
Dixon R. Nursing students and health literacy: The
effect of region and programme level. Nurse Educ
Pract
2019;42:102688.
doi:
10.1016/j.nepr.2019.102688
4. Batterham RW, Hawkins M, Collins PA,
Buchbinder R, Osborne RH. Health literacy:
applying current concepts to improve health
services and reduce health inequalities. Public
Health
2016;132:3-12.
doi:
10.1016/j.puhe.2016.01.001
5. Sorensen K, Van den Broucke S, Fullam J, Doyle
G, Pelikan J, Slonska Z, et al. Health literacy and
public health: a systematic review and integration
of definitions and models. BMC Public Health
2012;12:80. doi: 10.1186/1471-2458-12-80.

8931ز مستان/ 4  شماره/–سال پنجم

 ژپوهشاهی سالمت محور-فصلنامه

6. World Healh Organization (WHO). Track 2:
Health literacy and health behavior; 2009 [cited
2020
Jan
18].
Availale
from:
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/
7gchp/track2/en/
7. Huhta AM, Hirvonen N, Huotari ML. Health
Literacy in Web-Based Health Information
Environments: Systematic Review of Concepts,
Definitions,
and
Operationalization
for
Measurement.
J
Med
Internet
Res
2018;20(12):e10273. doi: 10.2196/10273.
8. Shinde S, Pereira B, Khandeparkar P, Sharma A,
Patton G, Ross DA, et al. The development and
pilot testing of a multicomponent health promotion
intervention (SEHER) for secondary schools in
Bihar,
India.
Global
Health
Action
2017;10(1):1385284.
doi:
10.1080/16549716.2017.1385284.
9. Pearson M, Chilton R, Wyatt K, Abraham C,
Ford T, Woods HB, et al. Implementing health
promotion programmes in schools: a realist
systematic review of research and experience in the
United Kingdom. Implement Sci 2015;10:149. doi:
10.1186/s13012-015-0338-6
10. McIsaac JL, Mumtaz Z, Veugelers PJ, Kirk SF.
Providing context to the implementation of health
promoting schools: a case study. Eval Program

971

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 15:04 +0330 on Friday November 27th 2020

نقش سواد سالمت مراقبان بهداشت مدارس در کیفیت زندگی آنان

Plann
2015;53:65-71.
doi:10.1016/j.evalprogplan.2015.08.003.
11. World Healh Organization (WHO). The Ottawa
charter for health promotion. Copenhagen: WHO
Regional Office for Europe; 1986 [cited 2020 Jan
18].
Availale
from:
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/
previous/ottawa/en/.
12. Ramezani H, NikBakht HA, NasrollahPour
Shirvani SD, Ahoei KH, Mohsenian H. Effect of
Health Promoting School Program in Schools of
The City of Babol: 2013. Journal of Health
2016;(5): 547-56. [In Persian]
13. Lee A, Lo A, Li Q, Keung V, Kwong A. Health
promoting schools: an update. Appl Health Econ
Health Policy 2020:1-19. doi: 10.1007/s40258-02000575-8
14. Brown KM, Elliott SJ, Robertson-Wilson J,
Vine MM, Leatherdale ST. Can knowledge
exchange support the implementation of a healthpromoting schools approach? Perceived outcomes
of knowledge exchange in the compass study. BMC
Public
Health
2018;18(1):351.
doi:
10.1186/s12889-018-5229-8.
15. Lee A, Lo ASC, Keung MW, Kwong CM,
Wong KK. Effective health promoting school for
better health of children and adolescents: indicators
for success. BMC Public Health 2019;19(1):1088.
doi: 10.1186/s12889-019-7425-6
16. Mothlagh ME, Chinian M, Rafiee far S, Dashti
M, Aminaee T, Ardalan G, et al. Health Promoting
School (HPS). 2nd ed. Tehran: Ministry of Health,
Treatment and Medical Education, Ministry of
Education, Health Promoting Schools in the Islamic
Republic of Iran; 2011. [In Persian]
17. Haddad M, Pinfold V, Ford T, Walsh B, Tylee
A. The effect of a training programme on school
nurses’ knowledge, attitudes, and depression
recognition skills: The QUEST cluster randomised
controlled trial. Int J Nurs Stud 2018;83:1-10. doi:
10.1016/j.ijnurstu.2018.04.004
18. Quinn BL, McAuliffe D. There was only one
nurse for everyone": student reflections of a school
nursing clinical experience. J Pediatr Nurs
2019;48:72-76. doi: 10.1016/j.pedn.2019.07.007.
19. Harding L, Davison-Fischer J, Bekaert S,
Appleton JV. The role of the school nurse in
protecting children and young people from
maltreatment: an integrative review of the
literature. Int J Nurs Stud 2019;92:60-72. doi:
10.1016/j.ijnurstu.2018.12.017
20. Darlington EJ, Violon N, Jourdan D.
Implementation of health promotion programmes in
schools: an approach to understand the influence of
contextual factors on the process? BMC Public
Health 2018;18(1):163. doi: 10.1186/s12889-0175011-3

973

نوشین حسینخانی و همکار
21. Temel AB, Yildirim JG, Kalkim A, Muslu L,
Yildirim N. Parents' and teachers' expectations of
school nurse roles: A scale development study. Int J
Nurs
Sci
2017;4(3):303-10.
doi:
10.1016/j.ijnss.2017.05.002.
22. Kolotkin RL, Andersen JR. A systematic
review of reviews: exploring the relationship
between obesity, weight loss and health-related
quality of life. Clin Obes 2017;7(5):273-89.
doi:10.1111/cob.12203
23. Ventegodt S, Merrick J, Andersen NJ. Quality
of life theory I. The IQOL theory: an integrative
theory of the global quality of life concept.
TheScientificWorldJournal
2003;3:1030-40.
doi:10.1100/tsw.2003.82.
24. Testa MA, Simonson DC. Assessment of
quality-of-life outcomes. N Engl J Med
1996;334(13):835-40.
doi:
10.1056/NEJM199603283341306.
25. Ventegodt S, Merrick J, Andersen NJ. Quality
of life theory II. Quality of life as the realization of
life potential: a biological theory of human being.
ScientificWorldJournal
2003;3:1041-9.
doi:10.1100/tsw.2003.83
26. Oyama Y, Fukahori H. A literature review of
factors related to hospital nurses' health-related
quality of life. J Nurs Manag 2015;23(5):661-73.
doi:10.1111/jonm.12194.
27. Muliira RS, Salas AS, O'Brien B. Quality of
Life among Female Cancer Survivors in Africa: An
Integrative Literature Review. Asia Pac J Oncol
Nurs
2017;4(1):6-17.
doi:10.4103/23475625.199078
28. Mokhtari M, Nazari J. Sociology of Quality of
Life: Tehran: Sociologists Publications; 2010. [In
Persian]
29. Canam C, Acorn S. Quality of life for family
caregivers of people with chronic health problems.
Rehabil
Nurs
1999;24(5):192-200.
doi:
10.1002/j.2048-7940.1999.tb02176.x.
30. Vanleerberghe P, De Witte N, Claes C,
Schalock RL, Verte D. The quality of life of older
people aging in place: a literature review. Quality
of Life Research 2017;26(2):2899-907. doi:
10.1007/s11136-017-1651-0.
31. Hosseini Amin SN, Seyedmirzaei SM, Edrisi A.
A study of the quality of life and factors affecting it
(case study: citizens of Tehran). Journal of Social
Planning and Development 2016; 7(27): 33-47. [In
Persian] doi: 10.22054/qjsd.2016.5939
32. Aaronson NK, Meyerowitz BE, Bard M, Bloom
JR, Fawzy FI, Feldstein M, et al. Quality of life
research in oncology. Past achievements and future
priorities. Cancer 1991;67(S3):839-43. doi:
10.1002/1097-0142(19910201)67:3+<839::aidcncr2820671415>3.0.co;2-0
33. World Health Organization (WHO). Division of
Mental Health and Prevention of Substance Abuse.

8931ز مستان/ 4  شماره/–سال پنجم

 ژپوهشاهی سالمت محور-فصلنامه

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 15:04 +0330 on Friday November 27th 2020

نوشین حسینخانی و همکار
WHOQOL: measuring quality of life; 1997 [cited
2019
Sep
10].
Available
from:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/63482
34. Nejat S, Montazeri A, Holakouie Naieni K,
Mohammad K, Majdzadeh S. The World Health
Organization quality of Life (WHOQOL-BREF)
questionnaire: Translation and validation study of
the Iranian version. Journal of School of Public
Health and Institute of Public Health Research
2006; 4(4):1-12. [In Persian]
35. Montazeri A, Tavousi M, Rakhshani F, Azin
SA, Jahangiri K, Ebadi M, et al . Health Literacy
for Iranian Adults (HELIA): development and
psychometric properties. Payesh 2014;13(5):58999. [In Persian]
36. Habibi A, Adanvar M. Structural Equations
Models and Factor Analysis. Tehran: Jehad
Daneshgahi; 2017. [In Persian]
37. Mohsenin S, Esfidani MR. Structural Equations
Based on the Partial Least Squares Approach Using
Smart-PLS Software: Educational and Practical
Tehran: Mehrban; 2018. [In Persian]
38. Mirzapour Ermaki R, Mirzaie M, Naghibi
Sistani MM. Oral health literacy and health
behavior of primary school teachers in Babol.
Journal of Health Literacy 2019; 3(4): 66-74. [In
Persian]. doi: 10.22038/JHL.2019.38472.1035
39. Ahmadi FZ, Mehr Mohammadi M, Montazeri
A, Vala J. Health Literacy and Teacher Education.
Quarterly Journal of New Thoughts on Education
2018;
14(1):
7-30.
[In
Persian].
doi:
10.22051/JONTOE.2018.13734.1648
40. Rahimi B, Tavassoli E. Measuring Health
Literacy of Elementary School Teachers in
Shahrekord. Journal of Health Literacy 2019; 4(1):
25-32. [In Persian]
41. Bohnenkamp JH, Hoover SA, Connors EH,
Wissow L, Bobo N, Mazyck D. The Mental Health
Training Intervention for School Nurses and Other
Health Providers in Schools. The Journal of school
nursing: the official publication of the National
Association of School Nurses 2019; 35(6): 422-33.
doi:10.1177/1059840518785437
42. Schroeder K, Smaldone A. What barriers and
facilitators do school nurse’s experience when
implementing an obesity intervention? The Journal
of school nursing: the official publication of the
National Association of School Nurses 2017;33(6):
456-66. doi:10.1177/1059840517694967.
43. Denuwara H, Gunawardena NS. Level of health
literacy and factors associated with it among school
teachers in an education zone in Colombo, Sri
Lanka. BMC Public Health 2017;17(1): 631.
doi:10.1186/s12889-017-4543-x.
44. Jahani Eftekhari M, Peyman N, Doosti H. The
effect of educational intervention based on the self
efficacy and health literacy theory on health
promoting lifestyles among female health

8931ز مستان/ 4  شماره/–سال پنجم

 ژپوهشاهی سالمت محور-فصلنامه

نقش سواد سالمت مراقبان بهداشت مدارس در کیفیت زندگی آنان
volunteers of Neyshabur, Iran. Health Develop J
2017; 6(4):302-13. [In Persian]
45. Leslie C, Smith D, Nicholas P. Health Literacy
Understanding of Early Intervention Providers: A
Scoping Review. The Journal for Nurse
Practitioners
2019;
15(9):
640-48.
doi:https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2019.06.006.
46. Saunders C, Palesy D, Lewis J. Systematic
review and conceptual framework for health
literacy training in health professions education.
Health Professions Education 2019: 5(1): 13-29.
doi: 10.1016/j.hpe.2018.03.003
47. Paakkari L, George S. Ethical underpinnings for
the development of health literacy in schools:
ethical premises ('why'), orientations ('what') and
tone ('How'). BMC Public Health 2018: 18(1): 326.
doi:10.1186/s12889-018-5224-0
48. Rastegar M, Zendehtalab H, Yavari M, Mazlom
S. Health-promoting lifestyle and its related factors
among health volunteers Mashhad in 2015. Journal
of Torbat Heydariyeh University of Medical
Sciences 2015; 3(3):55-48. [In Persian].
49. Sepah MM, Shahriari AM, Shohami N.
Relationship between life quality, job satisfaction,
and teachers’ professional exhustion. Educational
Administration Research Quarterly 2012;3(3):91110. [In Persian].
50. Abbasi M, SiahKamari R, Nosrati R, Heidari
sharaf P, Tarighati Maram F. Relationship between
quality of life and resiliency with marital
disturbance
among
women
teachers
in
Kermanshah. Frooyesh 2019; 8(6): 79-86. [In
Persian].
51. Zirak M, Pourshafei H, Gharibi M, Sanagouye
Moharer GR. Predicting the quality of life of
women teachers in terms of organizational
intelligence and spiritual intelligence. Journal of
Social Sciences 2018; 11(39): 89-106. [In Persian].
52. Ghasemi SR, Rajabi Gilan N, Reshadat S,
Ahmadian M. The relationship between job
satisfaction and health-related quality of life in the
teachers at Gilan-e-Gharb city in 2013. Journal of
Rafsanjan University of Medical Sciences
2014;13(1):13-26.[In Persian]
53. Hamaideh SH. Occupational stress, social
support, and quality of life among Jordanian mental
health nurses. Issues Ment Health Nurs
2012;33(1):15-23.
doi:
10.3109/01612840.2011.605211.
54. Jang WH, Kim DS, Park HW, Kim JH. Mental
health and quality of life in firefighters working on
the scene in South Korea: Focused on the capital
area and the ground pro-motion area. Brain Behav
2020;10(4):e01559. doi: 10.1002/brb3.1559.
55. Moshki M, Mirzania M, Kharazmi A.
Relationship between health literacy with quality of
life and some demographic factors in pregnant
women: a cross-sectional study. Journal of Health

912

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 15:04 +0330 on Friday November 27th 2020

نقش سواد سالمت مراقبان بهداشت مدارس در کیفیت زندگی آنان

Literacy 2018;2(4):203-15. [In Persian]. doi:
10.22038/JHL.2018.10875
56. Khoshnoodi M, Safari A, vahedian shahrudi M,
sadegnejad H, nejati parvaz N. The relationship
between health literacy and quality of life in nurses
working in Kashmar hospitals in 2018: Journal of
Health Literacy 2019; 4(1): 9-17. [In Persian]
57. Salehinik S, Amirian Z, Sharifi T, Najafi Hadak
F. The relationship between health literacy and
quality of life in health communicators: 2017. 12th
Annual Congress of Medical Students of the
Eastern Medical Sciences; 2019 Nov 29-30;
Gonabad: Gonabad University of Medical Sciences;
2019. [In Persian]
58. Rocha PC, Rocha DC, Lemos SM. Functional
health literacy and quality of life of high-school
adolescents in state schools in Belo Horizonte.
Codas 2017;29(4):e20160208. doi: 10.1590/23171782/20172016208.
59. Rahimi hasanabad V, Afra A. Health literacy
and its relation with quality of life of students of
Abadan University of Medical Sciences: 2017. The
11th university students’ Conference on
Innovations in Health Sciences; 2018 May 12;
Tehran: Shahid Beheshti University of Medical
Sciences; 2018. [In Persian]
60. Zheng M, Jin H, Shi N, Duan C, Wang D, Yu
X, et al. The relationship between health literacy
and quality of life: a systematic review and meta-

918

نوشین حسینخانی و همکار
analysis.
Health
Qual
Life
Outcomes
2018;16(1):201. doi:10.1186/s12955-018-1031-7
61. Zhang J, Gilmour S, Liu Y, Ota E. Effect of
health literacy on quality of life among patients
with chronic heart failure in China. Quality of Life
Research
2020;29(12):453-61.
doi:
10.1007/s11136-019-02332-4
62. Elisabeth Stomer U, Klopstad Wahl A, Gunnar
Goransson L, Hjorthaug Urstad K. Health literacy
in kidney disease: Associations with quality of life
and adherence. J Ren Care 2020;46(2):85-94.
doi:10.1111/jorc.12314.
63. Amoah PA. Social participation, health literacy,
and health and well-being: A cross-sectional study
in Ghana. SSM - Population Health 2018; 4: 26370. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2018.02.005
64. Lo K, Gupta T, Keating JL. Interventions to
Promote Mental Health Literacy in University
Students and Their Clinical Educators. A
Systematic Review of Randomised Control Trials.
Health Professions Education 2018;4(3):161-75.
doi:10.1016/j.hpe.2017.08.001
65. Miller L, Musci R, D'Agati D, Alfes C, Beaudry
MB, Swartz K, et al. Teacher Menta Health
Literacy is Associated with Student Literacy in the
Adolescent Depression Awareness Program. School
ment
health
2019;11(2):357-63.
doi:10.1007/S12310-018-9281-4

8931ز مستان/ 4  شماره/–سال پنجم

 ژپوهشاهی سالمت محور-فصلنامه

Original Article

The Role of School Health Nurses’ Health Literacy in their Quality of Life
in Health-Promoting Schools

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 15:04 +0330 on Friday November 27th 2020

Hosseinkhani Nooshin1, Talebi Behnam2*
 Received: 01.11.2019

 Revised: 25.01.2020

 Accepted: 26.01.2020

Abstract
Background & Objectives: School Health Nurses in health-promoting schools have a
decisive role in the effectiveness of these schools in promoting students' health. The main
purpose of the present study was to investigate the role of health literacy of health care
providers in their quality of life in health-promoting schools of Tabriz education districts.
Methods: The present study was a descriptive-analytical one conducted in 175 healthpromoting schools in Tabriz in 2019. A total of 120 school health nurses in health-promoting
schools of five education districts were selected using stratified random sampling. Data were
collected using the Health Literacy Questionnaire of Iranian Institute for Health Sciences
Research and the World Health Organization's Quality of Life Questionnaire. Structural
equation modeling was used to analyze data through Smart PLS software.
Results: The results showed that quality of life with all its dimensions including physical
health, emotional health, environmental health and social health are predictable based on all
dimensions of health literacy.
Conclusion: Improving the health literacy of school health nurses through specialized
training courses, conferences, scientific competitions and field visits to successful schools
around the world can improve the quality of their lives.
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