مقاله پژوهشی

ارتباط سواد سالمت با فرهنگ سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان



دریافت مقاله99/2/61 :



دریافت مقاله اصالح شده99/3/22 :

] [ DOI: 10.22062/6.1.39

مصطفی صادقی ،1الهام شکیبا ،*2منور نادری

3



پذیرش مقاله99/3/23 :

چکیده

واژگان کل یدی :سواد سالمت ،فرهنگ سازمانی ،کارکنان ادار ی
ارجاع :صادقی مصطفی ،شکیبا الهام ،نادری منور .ارتباط سواد سالمت با فرهنگ سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .مجله پژوهشهای
سالمت محور 9933؛ .93- 93 :)9(6

 .9استاد ،گروه دندانپزشکی ترمیمی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 .2دانشجوی دکترای آموزش عالی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 .9کارشناس ارشد ،علم اطالعات و دانششناسی ،معاونت علم و فناوری ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
* نویسنده مسئول :الهام شکیبا
آدرس :رفسنجان خیابان مفتح غربی ،دانشکده دندانپزشکی
Email: shakibae7@gmail.com

تلفن39999243999 :

فصلنامه -ژپوهشاهی سالمت محور

–سال ششم /شماره /1بهار 1911

93

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 7:55 +0330 on Tuesday March 9th 2021

مقدمه :فرهنگ سازمانی میتواند بر اطالعات سالمت اثر مثبتی داشته باشد و گنجاندن آن در بحث سواد سالالمت بالر شالناست سالالمت باله
عنوان یک مفهوم فرهنگی تأثیر دارد .بنابراین هدف این پژوهش تعیین رابطه سواد سالالمت بالا فرهنالگ سالازمانی کارکنالان دانگالگاه عمالوم
پزشکی رفسنجان در سال  6391بود.
روش بررسی :این پژوهش توصیفی -تحمیمی به صورت مقطعی و بر روی  631نفر از کارکنان دانگکدهها و سازمان مرکزی دانگالگاه عمالوم
پزشکی رفسنجان که به روش سرشماری انتخاب شده بودند ،انجام شد برای گردآوری دادهها از پرسگنامه سواد سالالمت و فرهنالگ سالازمانی
استفاده گردید .از آزمونهای آماری کای دو ،ضریب همبستگی پیرسون و واریانس یک طرفه برای تحمیالل دادههالا اسالتفاده شالد .دادههالا وارد
نرمافزار آماری  SPSSنسخه  26شدند.
یافتهها :میانگین سنی شرکتکنندگان در مطالعه  33/9سال بود .بیگترین میانگین امتیاز سواد سالمت و فرهنگ سازمانی به ترتیالب مربالو
به فهم و مگارکت و کمترین به ترتیب مربو به تصمیمگیری و انطباقپذیری بود .وضعیت سواد سالمت افراد در رابطه بالا فرهنالگ سالازمانی
سوب بود .هر چهار بعد فرهنگ سازمانی بالا بعالد تصالمیمگیری و ارزیالابی سالواد سالالمت ارتبالا معنالادار داشالتند .تحصالیالت تنهالا بالا بعالد
انطباقپذیری فرهنگ سازمانی و سن فقط با دو بعد دسترسی و سواندن سواد سالمت رابطه معنادار داشتند.
بحث و نتیجهگیری :ارتقاء فرهنگ سازمانی کارکنان از طریق آموزشهای پرسنمی ،یادگیری سازمانی ،تغییرات سالازمانی و منظالور کالردن
این موارد در برنامهریزی استراتژیک میتواند ارتقاء سواد سالمت آنان را به دنبال داشته باشد.
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ایجاد تغییرات زیاد در فرهنگ و فناوری ،باعث تغییر

بپردازند ( .)9سواد ستمت دارای چهار بعد است ال

در سبک زندگی افراد گردیده است ( .)1امروزه سواد

عبارت است از دس رسی ب مفهالوم مهالارت یالاف ن و

سالالتمت مب الی اسالالت ال در اهالالت ارتحالالا سالالط

سب اطتعات سالتمت ،درم یعنالی توانالایی ادرام

در نظر گرف میشالود ( .)2اصالطت سالواد سالتمت

اداسازی ،قضاوت و ارزیابی اطتعات ستمت گف ال

نخس ین بار در سال  1791در یک پانال مموزشالی بال

میشود و در نهایت ب الارگیری بال معنالای توانالایی

عنالوا یالالک مهالالارت شالالناخ ی در رابطالال بالالا ممالالوز

اس فاده از اطتعات و ایجاد ارتباط بین دادههالا بالرای

بیمالالارا مطالالر شالالد .از م زمالالا تالالا نو ت حیحالالات

گرف ن تصمیماتی

م عددی در حوزههای سوادمموزی و سالتمت توسال

میشود (.)8

م ححا انجام شد و تعاریف گوناگونی برای م ارائال

من هی ب حفظ و بهبود سالتمت

عوام مخ لفی بر سواد ستمت تأثیر دارد؛ یکی از

شده است ( .)3سواد سالتمت یالک موضالو اهالانی

عوام مؤثر بر سواد ستمت ،فرهنگ اسالت .فرهنالگ

است و سازما اهانی بهداشالت در گاارشالی ،سالواد

میتواند بر چالارچو

اطتعالات سالتمت اثالر م ب الی

ستمت را یکی از بارگترین عوام تعیین ننالده امالر

داش باشد و ب درم ،تهخیص و الاربرد اطتعالات

ستمت معرفی الرده اسالت و بال هالورهای اهالا

ستمت اشاره ند .گنجاند فرهنگ در ب الث سالواد

پیهنهاد رده است ال انجمنالی را اهالت ارزیالابی و

ستمت بر شالناخت سالتمت بال عنالوا یالک مفهالوم

هماهنگی فعالیتهای اس راتژیک برای افاایش سالط

فرهنگی تکی دارد ( Denison .)7فرهنگ سازمانی را

سواد ستمت اوامع گونالاگو تهالکی دهنالد (.)1،5

باورها و ارز های اساسی مالیدانالد ال در سالازما

سواد ستمت دربردارنده مجموعال ای از مهارتهالای

واالالود دارد و الگوهالالای رف الالاری الال از بالالین ایالالن

شالنید  ،خوانالالد  ،تجایالال و ت لیالال  ،تصالالمیمگیری و

ارز های مه رم ب واود میمید .با تواال بال ایالن

توانایی ب ارگیری این مهارتها در موارد مربوط بال

تعریالالف ،فرهنالالگ سالالازمانی مجموعالال ای از باورهالالا و

ستم ی است

الااماً ب سالهای ت صی یا توانالایی

خواند عمومی مربوط نمیشود (.)6

ارز های مه رم است
سازما تأثیر میگذارد

بر رف ار و افکار اعضالای
میتوانالد باعالث پویالایی یالا

بر اساس مطالعات مر ا اس راتژی مراقبت ستمت

مالالانع پیهالالرفت باشالالد ( .)11در بالالین چارچو هالالای

ممریکا ،افرادی ال سالواد سالتمت پالایینتری دارنالد،

مفهومی گوناگو

از فرهنالگ سالازمانی ارائال شالده

اطتعات نوش اری و گف اری م خصصالین سالتمت را

است Denison ،فرهنگ سازمانی را در چهالار حیطال

م الالر درم م الی ننالالد و بنالالابراین وضالالعیت سالالتمت

سالالالازگاری ،درگیالالالر شالالالد در الالالار (مهالالالار ت)،

نامطلوبی ب دلی عمال نکالرد بال دسال ورات م هالا

انطباقپذیری و رسالت شناسایی رده است (.)11،11

دارند .میاا مرااع بال پاشالک و امکالا اسال فاده از

رف ار افراد در سازما بیش از این

توس دس ورات

خدمات بیمارس انی و اورژانس برای این افراد بیهال ر

مدیرا شک بگیرد ،ب وسیل رف الار سالازمانی تعیالین

است و از منجایی ال مراقبتهالای پاشالکی م الری

میشود .اارای تعداد زیادی از راهبردهالای سالازمانی
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ستمت اامع و یفیت خدمات بهداشال ی و درمالانی

اطتعالالات سالالتم ی ،ارزیالالابی بالال مهالالارت در تفسالالیر،

] [ DOI: 10.22062/6.1.39
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انجالالام مالالیدهنالالد ،هاینالال های پاشالالکی بیهالال ری بایالالد
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در صورت ناسازگاری با فرهنگ سالازمانی بالا مهالک

نندهای در عملکرد سازما دارد ،مک ند.

ار نالالالا بالالال دلیالالال ارتباطالالالات روزانالالال بالالالا

روش بررسی

و تالالرویج سالالواد سالالتمت در

ارشناسا اداری دانهکدههای دندانپاشکی ،پاشکی،

اامع هس ند .ار نا دانهگاههای علوم پاشالکی بالر

پرس اری ،پیراپاشکی و سازما مر ای دانهگاه علوم

ارائ خدمات بهداش ی و بهبود و ارتحا ستمت افالراد

پاشکی رفسنجا انجام شد

ب عنالوا نمونال وارد

اامع تأثیر میگذارنالد .بال ایالن منظالور در سالالهای

مطالع شالدند و برابالر بالا اامعال ممالاری بالود .رو

تأثیرگالالذار در گسالال ر

و مهارت تمام ارائ ننالدگا خالدمت در

نمونال گیری بالال شالالیوه سرشالالماری بالالر حسالالب م ال

بخش ستمت اهت پیهالگیری و ارتحالا بهداشالت و

خدمت در نظر گرف شد .معیار ورود داش ن حالداق

ستمت افاایش یاف است .با واود نحش مؤثر سالواد

مدرم ارشناسی یا پست ارشناس با مدرم م ر از

سالالتمت بالالر وضالالعیت سالالتم ی همالال افالالراد اامعالال ،

ارشناسالالی بالالود .از دانهالالکدههالالای دندانپاشالالکی،

خصوصاً ارمندا  ،پژوهشهای مالی در ایالن رابطال

پرس اری ،پاشکی و پیراپاشکی ب ترتیالب 27 ،16 ،9

اخیر مموز

انجالالام شالالده اسالالت ( .)5،13در مطالعالال  Greaneyو
همکارا رابط سواد ستمت را با ههالت مضالمو از

و  5نفر و از سازما مر ای  81نفر ان خا

شدند.

اباار گردموری دادهها دو پرسهنام سواد سالتمت

امل فرهنگ سالازمانی در ار نالا و ارائال ننالدگا

و فرهنالالگ سالالالازمانی بالالود .در اب الالالدای پرسهالالالنام

ستمت و بیمارا مورد ارزیابی قرار دادند و دریاف ند

ویژگیهای دموگرافیک ار نا نظیر سن ،انسیت و

فرهنگ سازمانی باعث تفاوت سواد سالتمت در بالین

میاا ت صیتت پرسالیده شالد .بالرای سالنجش سالواد

ار نالالا و بیمالالارا مالالیشالالود ( Damman .)15و

سالتمت از پرسهالنام (HELIA: Health Literacy

همکارا سالواد سالتمت الافی بالرای ار نالا اداری

 )Iranian Adults forاس فاده شد

 78/9و برای ارگرا ساخ مانی  61/5درصد گاار

و همکارا در ایرا مورد اس فاده قرار گرفت .روایالی
م مطلو

ردنالالد ( Sevinc .)16و  Korkutارتبالالاط ممالالوز

توس من ظری

ارزیالابی شالد .ملفالای رونبالا پرسهالنام

بهداشت و ایمنی شغلی را با سواد ستمت گروههالای

باالتر از  1/9گاار

مخ لالالف شالالغلی مالالورد بررسالالی قالالرار دادنالالد و سالالواد

( .)18پرسهنام سواد ستمت با  33سؤال دارای پالنج

ستمت م ها را م وس گاار

شد

حا ی از پایالایی م بالود

بعد شام مهالارت خوانالد ( 1سالؤال) ،دس رسالی (6

ردند (.)19

بنابراین هدف از این پژوهش تعیین رابطال سالواد

سؤال) ،فهم و درم ( 9سؤال) ،ارزیالابی ( 1سالؤال) و

سالالالتمت بالالالا فرهنالالالگ سالالالازمانی ار نالالالا اداری

تصمیمگیری ( 12سؤال) بود .سؤاالت بر اساس امتً

دانهکدههای دانهگاه علوم پاشکی رفسنجا در سال

مسا ( 5ام یاز) ،مسا ( 1ام یاز) ،نال مسالا اسالت نال

 1379بود تا با تعیین ارتباط میا فرهنالگ سالازمانی و

سخت ( 3ام یاز) ،سخت ( 2ام یاز) ،الامتً سالخت (1

سواد ستمت ب ارتحای سواد ستمت ارشناسا

ال

دانش ،مهالارت و توانمنالدیهالای م هالا نحالش تعیالین
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مرااع نندگا  ،عتوه بر وظایف خود یکی از اقهالار

این پژوهش توصیفی -ت لیلالی بالر روی  139نفالر از
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روب رو خواهد شد (.)12
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 ،11-9خالو  ،15-11 :خیلالی خالو  ،)21-16 :بعالالد

پیرسو و واریانس یک طرف اس فاده شد .دادههالا در

دس رسالالی  6تالالا ( 31ضالالعیف ،7-6 :م وسالال ،15-11 :

نرمافاار مماری  SPSSنسالخ  21وارد شالدند .سالط

خو  ،21-16 :خیلالی خالو  ،)31-25 :بعالد فهالم و

معناداری  1/15در نظر گرف شد.

درم  9تالالالا ( 35ضالالالعیف ،11-9 :م وسالالال ،15-11 :
تا ( 21ضعیف ،6-1 :م وس  ،11-9 :خالو ،15-11 :

 62/8درصد ار نا مورد بررسی ز و  39/2درصالد

خیلی خالو ( ،)21-16 :ضالعیف ،6- 1 :م وسال -9 :

منا مرد بودند .میانگین سالنی منالا  38/7سالال بالود.

 ،11خو  ،15- 11 :خیلی خو  ،)21-16 :ام یاز ال

 85/7درصد شر ت نندگا دارای مدرم ارشناسالی

حالالدا ر نمالالره ایالالن پرسهالالنام  165و حالالداق  33م

و ارشناسی ارشالد بودنالد .بیهال رین میالانگین ام یالاز

(ضعیف ،15-33 :م وس  ،82-16 :خالو ،132-83 :

پرسهنام سواد ستمت مربوط بال بعالد فهالم و درم

خیلی خو  )165-133 :بود.

( )1/17و م الالرین می الانگین ام ی الاز مربالالوط ب ال بعالالد

پرسهالالنام دوم ،پرسهالالنام مطالعالال حیالالدرمبادی

تصالالمیمگیری ( )3/22بالالود .بیهالال رین میالالانگین ام یالالاز

برگرف از عوام فرهنالگ سالازمانی  Denisonدارای

پرسهنام فرهنگ سازمانی مربوط بال بعالد مهالار ت

 21سؤال و چهار بعالد سالازگاری ،مهالار ت در الار،

( )3/28و م الالرین می الانگین ام ی الاز مربالالوط ب ال بعالالد

انطباقپذیری و رسالت هر دام بالا پالنج سالؤال بالود.

انطباقپذیری فرهنگ سازمانی ( )3/11بالود .وضالعیت

ام یازدهی ب سؤاالت پرسهالنام بالا اسال فاده از معیالار

سواد ستمت  %51افالراد مالورد مطالعال در رابطال بالا

پنجتایی لیکرت صورت گرفت ب ایالن شالک

ال بال

گاین خیلی زیاد پنج ام یاز و ب گاین خیلی م یالک

فرهنگ سازمانی در م دوده خو
ن ایج نها داد

بود.

میاا ت صیتت بالین مالردا و

ام یاز داده شد ( .)17طیف ام یازات هر الدام از ابعالاد

زنا معنادار نبود .سط ت صیتت بالا ابعالاد فرهنالگ

سازگاری ،مهار ت در ار ،انطباقپذیری و رسالت 5

سازمانی و همچنالین بالا ابعالاد سالواد سالتمت رابطال

تا ( 25ضالعیف ،7-5 :م وسال  ،11- 11 :خالو -15 :

معنالاداری نداشالالت (االدول  .)2انسالالیت بالا دو بعالالد

حالدا ر نمالره

دس رسالی ( )P=1/121و خوانالد ( )P=1/111سالواد

این پرسهنام  111و حداق م ( 21ضعیف،25-21 :

ستمت رابط معنادار داشت ولی با هیچ دام از ابعالاد

م وس  ،17-26 :خو  ،91-51 :خیلالی خالو -95 :

فرهنگ سازمانی رابط معنالاداری نداشالت ()P>1/15

 111بود .روایی این پرسهنام بالا اسال فاده از مطالعال

(ادول  .)3سن با ابعالاد سالواد سالتمت و هالم ابعالاد

حیدرمبادی مورد تأیید بود .ملفای رونبا پرسهالنام

فرهنگ سازمانی رابط معناداری نداشت.

 ،17خیلی خو  )25-21 :و ام یاز

 1/98بود
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خو  ،29-16 :خیلی خو  ،)35-28 :بعد ارزیالابی 1

یافتهها
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ام یازات بعد خواند  1تا ( 21ضعیف ،6-1 :م وسال :

از مزمو هالالای ممالالاری الالای دو ،ضالالریب همبسالال گی

ارتباط سواد سالمت با فرهنگ سازمانی در کارکنان

مصطفی صادقی و همکاران

جدول  : 1توزیع فراوانی وضعیت سواد سالمت و فرهنگ سازمانی کارکنان اداری
وضعیت

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

خواندن

-

) 4( 8

) 98/6( 49

) 48/9( 49

دسترسی

-

) 93/9( 99

) 99( 48

) 94/3( 64

ابعاد

سواد سالم ت

تصمیمگیری

-

) 24/4( 96

) 69/4( 49

) 6/9( 4

فهم و درک

-

) 3/4( 9

) 94/9( 49

) 63/3( 49

) 4/9( 8

) 94/3( 22

) 44/8( 49

) 23/9( 24

سازگاری

) 2/3( 9

) 29/6( 99

) 69/4( 44

) 4/8( 92

انطباقپذیری

) 3/2( 9

) 24/8( 94

) 69/2( 46

) 4/9( 99

رسالت

) 3/8( 9

) 22/3( 92

) 69/6( 43

) 92/3( 94

مشارکت
فرهنگ سازمانی

جدول  :2میانگین امتیاز ابعاد سواد سالمت و فرهنگ سازمانی به تفکیک سطح تحصیالت در کارکنان اداری
سطح تحصیالت

دیپلم

کاردان

کارشناس

کارشناس ارشد

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

خواندن

9/43±3/49

9/49±3/49

9/42±3/62

9/49±3/43

3/34

دسترسی

9/96±3/93

9/49±3/66

9/96±3/66

9/93±3/63

3/84

تصمیمگیری

2/43±3/49

9/33±3/69

2/69±3/44

2/44±3/96

3/38

ارزیابی

9/99±3/49

9/93±3/69

9/29±3/69

9/924±3/62

3/38

فهم و درک

9/66±3/49

9/69±3/43

9/66±3/98

9/49±3/49

3/49

رسالت

9/99±3/49

2/39±3/24

2/64±3/62

9/39±3/63

3/33

انطباقپذیری

2/66±3/49

2/84±3/94

2/64±3/63

2/39±3/64

3/43

سازگاری

9/33±3/69

2/43±3/92

2/83±3/66

2/44±3/69

3/99

مشارکت

9/96±3/84

9/34±3/66

2/46±3/62

2/36±3/84

3/94

ابعاد

سواد سالمت

فرهنگ سازمانی

P- Value

جدول  :3میانگین امتیاز ابعاد سواد سالمت و فرهنگ سازمانی به تفکیک جنسیت در کارکنان اداری
جنسیت

زن

مرد

کل

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

خواندن

9/69±3/46

9/99±3/44

9/42±3/43

3/339

دسترسی

9/43±3/62

9/94±3/63

9/94±3/66

3/323

تصمیمگیری

2/86±3/63

2/84±3/96

2/88±3/44

3/996

ارزیابی

9/29±3/62

9/29±3/69

9/29±3/62

3/383

فهم و درک

9/66±3/93

9/94±3/43

9/63±3/43

3/383

رسالت

2/48±3/43

2/33±3/69

2/44±3/69

3/643

انطباقپذیری

2/86±3/69

2/86±3/64

2/86±3/69

3/233

سازگاری

2/84±3/64

2/84±3/69

2/84±3/69

3/349

مشارکت

2/39±3/86

2/34±3/89

2/39±3/84

3/369

ابعاد

سواد سالمت

فرهنگ سازمانی

P-Value
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ارزیابی

-

) 93(99

) 44/8(84

) 99/9(94
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ضعیف

متوسط

خوب

خیلی خوب

ارتباط سواد سالمت با فرهنگ سازمانی در کارکنان

مصطفی صادقی و همکاران

ستمت و فرهنالگ سالازمانی نهالا داد ال بالین بعالد

فرهنگ سالازمانی و بعالد تصالمیمگیری ( )P=1/111و

مهالالار ت فرهنالالگ سالالازمانی و بعالالد تصالالمیمگیری

ارزیابی ( )P=1/111سالواد سالتمت و همچنالین بعالد

( )P=1/111و ارزیالالابی ( )P=1/115سالالواد سالالتمت

سالالازگاری فرهنالالگ سالالازمانی بالالا بعالالد تصالالمیمگیری

ارتبالالاط معنالالادار مسالال حیم واالالود داشالالت .بالالین بعالالد

( )P=1/111و ارزیالالابی ( )P=1/111سالالواد سالالتمت

انطباقپذیری فرهنگ سالازمانی بالا بعالد تصالمیمگیری

ارتبالالاط معنالالادار مسالال حیم واالالود داشالالت ()P>1/15

( )P=1/111و ارزیالالابی ( )P=1/117سالالواد سالالتمت

(ادول .)1

ابعاد سواد سالمت

خواندن
دسترسی
تصمیمگیری
ارزیابی
فهم و درک

ابعاد فرهنگ سازمانی
رسالت

انطباقپذیری

سازگاری

مشارکت

P=3/949

P=3/484

P=3/948

P=3/223

r=3/999

r=3/399

r=3/383

r=3/934

P=3/929

P=3/23

P=3/399

P=3/42

r=3/363

r=3/943

r= 3/299

r=3/993

P=3/339

P=3/339

P=3/339

P=3/339

r=3/968

r=3/994

r=3/936

r=3/924

P=3/339

P=3/333

P=3/339

P=3/394

r=3/246

r= 3/299

r=3/929

r= 3/238

P=3/699

P=3/23

P=3/389

P=3/422

r=- 3/399

r=- 3/999

r=3/339

r=3/323

بحث و نتیجهگیری

تصالالمیمگیری و ارزیالالابی بالالود ( .)21خالالو رو

ن ایج پژوهش حاضر نها داد ال بیهال رین میالانگین

همکارا سواد ستمت  188نفر از ار نالا دانهالگاه

ام یاز سواد ستمت مربوط ب بُعد فهم و درم ()1/17

علوم پاشکی همدا بررسی ردند .بعد فهالم و درم

و م رین میانگین ام یاز مربوط ب بعالد تصالمیمگیری

بیه رین ام یاز و بعد ارزیالابی م الرین ام یالاز داشالت

( )3/22بود .بیه رین میانگین ام یاز فرهنالگ سالازمانی

( Rahmatpour .)13و همکالالالارا ارتبالالالاط سالالالواد

مربوط ب بُعالد مهالار ت ( )3/28و م الرین میالانگین

ستمت با رف ارهای غربالال گیالری سالرطا  188نفالر

ام یاز مربوط بال بعالد انطبالاقپالذیری ( )3/11فرهنالگ

ار نا اداری علوم پاشکی گیت مورد مطالع قالرار

و

سازمانی بود .قنبری و همکارا ارتباط سواد سالتمت

داد .بیه رین و م رین میانگین ب ترتیب مربالوط بال

با وضالعیت سالتمت  188نفالر ار نالا اداری علالوم

ابعاد فهم و درم و ارزیابی بود ( .)2بعد فهالم و درم

پاشکی گیت مورد مطالعال قالرار دادنالد .بیهال رین و

مربوط ب درم مفاهیم بیماری ،ستمت و توصالی های

م الالرین میالالانگین بالال ترتیالالب مربالالوط بالال ابعالالاد

پاشکی است .با توا ب مگاهی ار نا دانهگاههای

99

فصلنامه -ژپوهشاهی سالمت محور

–سال ششم /شماره /1بهار 1911

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 7:55 +0330 on Tuesday March 9th 2021

جدول  :4بررسی ارتباط بین ابعاد سواد سالمت و ابعاد فرهنگ سازمانی در کارکنان اداری
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ن ایج در خصوص بررسالی ارتبالاط بالین ابعالاد سالواد

همبس گی مس حیم معنادار داشالت .بالین بعالد رسالالت

ارتباط سواد سالمت با فرهنگ سازمانی در کارکنان

مصطفی صادقی و همکاران

نمره در این بعد قاب توای است .بعالد تصالمیمگیری

بیمارا و ارائ نندگا ستمت بالود ( Balmer .)15و

ب معنی اس فاده از اطتعات اهت اخذ تصمیماتی

همکالارا ممالالوز

منجر ب حفظ و بهبود ستمت میشود .م رین نمالره

سالتمت را بالالرای پرسال ارا ضالالروری دانسالال ند (.)21

ب خود اخ صاص داد .شاید دلی این امر عدم اع مالاد

 Saundersو همکارا بالر ضالرورت ممالوز

افراد ب اطتعات خود باشد.

ستمت بین مهالاغ حالوزه بهداشالت تأ یالد داشال ند

سواد ستمت ار نا اداری دانهکدهها و سالازما

سالواد

( .)25ب نظر میرسالد همجالواری و ارتبالاط ار نالا
حوزه بهداشت و درما با ار نا دانهگاههای علالوم

 Dammanو همکالالارا  %98/3ار نالالا هلنالالد سالالواد

پاشکی ب دلی م ی

ستمت افی داش ند و هم ابعالاد سالواد سالتمت در

و ادر درمانی منجر ب دریافالت اطتعالات بیهال ر در

م دوده خو

بالود ( .)16قنبالری و همکالارا سالواد

ستمت  %59ار نا دانهگاه علوم پاشکی گالیت را
خو

و م وس گاار

ردند ( )21این مطالعات بالا

ار و نادیکی با قهر پاشالکا

رابط با ستمت شده است.
در مطالع حاضر ،ت صیتت با ابعاد سواد ستمت
با مطالعال اثنالیعهالری و همکالارا

رابط نداشت

یاف ال های پالالژوهش حاضالالر همسالالو بالالود Joveini .و

( ،)8خالالالالو رو

همکارا سواد سالتمت  %29/9بارگسالاال  18تالا 65

همکالالارا ( )26و  Sevincو  )19( Korkutالال همالال

سال را در مطالع خود مالرزی گالاار

ردنالد (.)21

نکویی محدم و همکارا سالواد سالتمت  %61اامعال
شهری رما را پایین گالاار

الرد ( Prince .)22و

و همکالالالالالارا ( Bayati ،)13و

ای الن مطالعالالات بالالر روی ار نالالا دانهالالگاه و مرا الالا
بهداش ی انجام گرف بودند؛ همسو نبود .دلی این امر
میتواند م باشد

این افراد ،اطتعات پاشکی را از

همکالالارا سالالواد سالالتمت ار نالالا مر الالا بهداشالال ی

طریالالق همکالالارا و ار نالالا درمالالانی و مموز هالالای

دانهالالگاهی را نا الالافی ( )%1/9ارزی الابی ردنالالد (.)23

ضمن خدمت در زمین ستم ی ب دست میموردند ب

ن ایج مطالع خو رو

و همکارا حا ی از م بود

ال بالالیش از نیمالالی از ار نالالا ( )%58/5دارای سالالواد
سالالتمت نا الالافی و مالالرزی بودنالالد ( .)13ن الالایج ایالالن
مطالعات با مطالع حاضر ناهمسو بود .ب نظر میرسد

همین خاطر ،ت صیتت و مدرم دانهگاهی افالراد در
ب دسالت مورد اطتعالات سالتمت تالأثیری نداشال
است.
در مطالع حاضالر ،سالن بالا سالواد سالتمت رابطال

تفاوت در میاا سواد ستمت در مطالعات مخ لف ب

معنادار نداشت .ن ایج مطالع خو رو

علت مواردی همچو اسال فاده از اباارهالای مخ لالف

حا ی از تفاوت معنادار سن بالا ابعالاد سالواد سالتمت

اهالالت ارزیالالابی سالالواد سالالتمت ،گالالروههالالای سالالنی

ار نا است ( .)13ن الای مطالعال  Jović-Vranešو

گوناگو  ،سط ت صیتت ،شالغ و اوامالع مخ لالف

همکارا حا ی از ارتباط سن و سواد ستمت داشالت
ب گون ای

مورد مطالع میباشد.
در مطالع حاضر فرهنگ سازمانی بر سواد سالتمت
تأثیر داشت .مطالع  Greaneyو همکالارا حالا ی از
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می رد ()29

و همکالارا

با افاایش سن سواد ستمت اهش پیدا
با این پژوهش همسالو نبالود .مطالعال

 Sevincو  Korkutنها داد

بین سواد سالتمت و
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مر ای این دانهگاه در م دوده خو

بود .در مطالع

(ممالالوز

ضالالمن خالالدمت) سالالواد
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علوم پاشکی از بعضی از مباحث ستمت ،بالاال بالود

تأثیر فرهنگ سازمانی بر تفالاوت سالواد سالتمت بالین

ارتباط سواد سالمت با فرهنگ سازمانی در کارکنان

مصطفی صادقی و همکاران

( .)19در مطالع  Bayatiو همکارا بین سن و سواد

تغییرات سازمانی میتواند باعث تفاوت یا تهاب ن ایج

سالتمت ار نالالا بهداشالال ی رابطالال معنالالاداری واالالود

این مطالع با دیگر مطالعات باشد.

با مطالع حاضر همسو بالود .در ایالن

از م دودیتهای مطالع میتوا ب ماهیالت خالود

مطالع بین زنا و مردا در رابط بالا سالواد سالتمت

گاارشی اباار ،عدم رضایت بال شالر ت در مطالعال و

تفاوتی واود ندارد .از طرفی در مورد تالأثیر انسالیت

ار نا در زما مطالع اشاره نمود .از

بر سواد ستمت اطتعات م ناقضی در دست میباشد.
( )13انسیت ن وانس تفاوتی در سط سالواد ایجالاد
ند

با مطالع حاضر همسو بود .رئیسی و همکارا

( )28سواد ستمت زنا را باالتر گاار

منجایی

بیه ر مطالعات سالواد سالتمت بیمالارا را

مورد بررسی قرار دادهاند و همچنین مطالعات انالد ی
در مورد تأثیر فرهنگ سازمانی و سواد ستمت واود
داشت ،امکا محایس به ر ن ایج مطالعات میسر نبود.

ردنالد و در

مطالعالال  Bayatiو همکالالارا بالالین انس الیت و سالالواد

پیشنهادها

سالتمت ار نالالا بهداشالال ی رابطالال معنالالاداری واالالود

الزم است برای ارتحا سواد ستمت از طریق فرهنالگ

با این مطالع همسویی نداشت؛ شالاید

و یادگیری سازمانی ار نا افاایش

داشت ()26

این تناقض ب دلی تفاوتهای فرهنگالی ،اا مالاعی و

سازمانی ،مموز

یابد .همچنین با ایجاد فضای مهار ت داد

ار نالا

مؤثر در سب اطتعات مربوط

در برنام ها و تصمیمات بهداش ی بال عنالوا گروهالی

ب ستمت باشد .در مطالع حاضالر سالن ،انسالیت و

مالالک

نگرشی افراد باشد

میاا ت صیتت با فرهنگ سازمانی ارتباط نداشت
با ن ایج مطالع شائمی برز ی و همکارا

ار نا س ادی دانهگاه علوم پاشکی اصفها تفالاوت
معناداری واود نداشت ( )27همسو بود.
بر اساس ن ایج پژوهش میتوا گفت افرادی ال
دلیال م

میتواند دریافت اطتعات پاشکی از ار نا درمالانی
و افاایش اطتعات منا در رابط بالا سالتمت باشالد.
همچنین عتوه بر اس فاده از اباارهای مخ لف اهالت
ارزیابی سواد ستمت ،گروههای سنی گوناگو  ،سط
ت صیتت ،شغ و تفالاوت فرهنگالی و اا مالاعی در
اوامالالع مخ لالالف مالالورد مطالعالال  ،اسالال راتژیهالالا در
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می نند ،توا بیه ری شود.

بین سن،

انسالالیت و میالالاا ت ص الیتت بالالا فرهنالالگ سالالازمانی

از سواد ستمت باالتری برخوردار هس ند

ال بالال انجالام به الالر وظالالایف ار نالا درمالالا

سپاسگزاری

بالالدینوسالالیل از همکالالاری صالالمیمان ار نالالا اداری
دانهکدهها و سازما مر ای دانهالگاه علالوم پاشالکی
رفسالالنجا تهالالکر و سپاسالالگااری مالالیگالالردد .مطالعالال
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Abstract
Background & Objectives: Organizational culture can have a positive effect on health
information and including organizational culture in discussions of health literacy influences
the recognition of health as a cultural concept. Therefore, the objective of this study was to
determine the relationship between health literacy and organizational culture among the staff
of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2018.
Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was performed on 137 employees
of the faculties and the central organization of Rafsanjan University of Medical Sciences who
were selected by census method. The Health Literacy and Organizational Culture
Questionnaire was used to collect data. Chi-square, Pearson correlation coefficient, and
ANOVA were used to analyze the data. Data were entered into SPSS statistical software
version 21.
Results: The mean age of the study participants was 38.9 years. The highest mean scores of
health literacy and organizational culture were for understanding and participation,
respectively, and the lowest were for decision-making and adaptability, respectively. People's
health literacy status as related to organizational culture was good. All four dimensions of
organizational culture had a significant relationship with decision-making and evaluation of
health literacy. Education had a significant relationship only with the adaptability dimension
of organizational culture and age had a significant relationship only with access and reading
health literacy.
Conclusion: Improving the organizational culture of employees through personnel training,
organizational learning, organizational change, and including these items in strategic planning
can improve their health literacy.
Keywords: Health Literacy, Organizational Culture, Administrative Staff
Citation: Sadeghi M, Shakiba E, Naderi M. The Relationship between Health Literacy and Organizational

Culture among the Staff of Rafsanjan University of Medical Sciences. Journal of Health Based Research 2020;
6(1): 39-49. [In Persian]
1. Professor, Department of Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, Rafsanjan University of Medical
Sciences, Rafsanjan, Iran
2. Ph.D. Student in Higher Education, Faculty of Dentistry, Rafsanjan University of Medical Sciences,
Rafsanjan, Iran
3. M.Sc. in Knowledge and Information Science, Vice Chancellor for Science and Technology, Rafsanjan
University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
*Correspondind Author: Elham Shakiba
Address: School of Dentistry, West Mofateh St., Rafsanjan, Iran
Tel: 00983434280133
Email: shakibae7@gmail.com

93

1911بهار/ 1  شماره/–سال ششم

 ژپوهشاهی سالمت محور-فصلنامه

