
 

 

مه  شمارهششمسال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنا  93 1911   بهار/1   / 

 رفسنجان یکارکنان دانشگاه علوم پزشک در یارتباط سواد سالمت با فرهنگ سازمان 
 

 3یمنور نادر ،*2بایالهام شک، 1یصادق یمصطف

 
 61/2/99 :دریافت مقاله              22/3/99 :شدهصالح دریافت مقاله ا             23/3/99 :پذیرش مقاله 

 
  چکیده

 

داشته باشد و گنجاندن آن در بحث سواد سالالمت بالر شالناست سالالمت باله  یبر اطالعات سالمت اثر مثبت تواندیم یفرهنگ سازمان :مقدمه

کارکنالان دانگالگاه عمالوم  یرابطه سواد سالالمت بالا فرهنالگ سالازمان نییپژوهش تع نیهدف ا نیدارد. بنابرا ریتأث یمفهوم فرهنگ کیعنوان 
 .دبو 6391رفسنجان در سال  یپزشک

دانگالگاه عمالوم  یها و سازمان مرکزنفر از کارکنان دانگکده 631 یو بر رو یبه صورت مقطع یمیتحم-یفیین پژوهش توصا :بررسی روش

 یها از پرسگنامه سواد سالالمت و فرهنالگ سالازمانداده یگردآور یانتخاب شده بودند، انجام شد برا یپزشکی رفسنجان که به روش سرشمار
هالا وارد هالا اسالتفاده شالد. دادهداده لیالتحم یطرفه برا کی انسیو وار رسونیپ یهمبستگ بیدو، ضر یکا یآمار یها. از آزموندیاستفاده گرد

 .شدند 26نسخه  SPSS یافزار آمارنرم

مربالو   بیالبه ترت یسواد سالمت و فرهنگ سازمان ازیامت نیانگیم نیگتریسال بود. ب 9/33کنندگان در مطالعه شرکت یسن نیانگیم ها:یافته

 یسواد سالمت افراد در رابطه بالا فرهنالگ سالازمان تیبود. وضع یریپذو انطباق یریگمیمربو  به تصم بیبه ترت نیکمتر و مگارکت و به فهم
تنهالا بالا بعالد  التیسالواد سالالمت ارتبالا  معنالادار داشالتند. تحصال یابیالو ارز یریگمیبالا بعالد تصالم یسوب بود. هر چهار بعد فرهنگ سازمان

 ند. ن سواد سالمت رابطه معنادار داشتو سواند یو سن فقط با دو بعد دسترس یمانفرهنگ ساز یریپذانطباق

و منظالور کالردن  یسالازمان راتییتغ ،یسازمان یریادگی ،یپرسنم یهاآموزش قیکارکنان از طر یارتقاء فرهنگ سازمان :یریگجهیو نت بحث

 آنان را به دنبال داشته باشد.ارتقاء سواد سالمت  تواندیم کیاستراتژ یزیرموارد در برنامه نیا
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مه  93 مت محور  ژپوهش  -فصلنا شمارهششم سال  –اهی سال  1911 بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکارانی صادق یمصطف

 

 کارکنان در یارتباط سواد سالمت با فرهنگ سازمان

 مقدمه

 رییباعث تغ ،یدر فرهنگ و فناور ادیز راتییتغ جادیا

(. امروزه سواد 1است ) دهیافراد گرد یدر سبک زندگ

اسالالت  الال  در اهالالت ارتحالالا  سالالط   یسالالتمت مب  الال

 یو درمالان یخدمات بهداشال  تیفیستمت اامع  و  

(. اصالطت  سالواد سالتمت 2) شالودیدر نظر گرف   م

بال   یشالپانال  مموز کی در 1791بار در سال  نینخس 

بالالا ممالالوز   در رابطالال  یمهالالارت شالالناخ  کیالالعنالوا  

 حالالاتیمطالالر  شالالد. از م  زمالالا  تالالا نو  ت ح مالالارا یب

و سالتمت توسال   یسوادمموز یهادر حوزه یم عدد

م  ارائال   یبرا یگوناگون فیم ححا  انجام شد و تعار

 یموضالو  اهالان کیال(. سواد سالتمت 3شده است )

 وادسال ،یبهداشالت در گاارشال یاست و سازما  اهان

امالر   ننالدهنییعتعوام   نیتراز بارگ یکیستمت را 

اهالا   ی الرده اسالت و بال   هالورها یستمت معرف

و  یابیالرا اهالت ارز ی رده است  ال  انجمنال هنهادیپ

سالط   شیافاا یبرا کیاس راتژ یهاتیفعال یهماهنگ

(. 1،5دهنالد )  یسواد ستمت اوامع گونالاگو  تهالک

 یهالااز مهارت یاسواد ستمت دربردارنده مجموعال 

و  یریگمیتصالالم  ،یالال لو ت  یالالخوانالالد ، تجا د ،یشالن

ها در موارد مربوط بال  مهارت نیا یری ارگ  ب ییتوانا

 ییتوانالا ای  یت ص یهااست    الااماً ب  سال یستم 

 (.6) شودیمربوط نم یخواند  عموم

مراقبت ستمت  یاساس مطالعات مر ا اس راتژ بر    

دارنالد،  یترنیی ال  سالواد سالتمت پالا یافراد کا،یممر

سالتمت را  نیم خصصال یو گف ار یاراطتعات نوش 

سالالتمت  تیوضالالع نیو بنالالابرا  ننالالدی م الالر درم مالال

هالا عمال  نکالرد  بال  دسال ورات م   یب  دل ینامطلوب

از  همرااع  بال  پاشالک و امکالا  اسال فاد اا یدارند. م

 هال ریافراد ب نیا یو اورژانس برا یمارس انیخدمات ب

 ی م الر یپاشالک یهالا ال  مراقبت ییاست و از منجا

 دیالالبا یهالال ریب یپاشالالک یهانالال یها دهنالالد،یمالال انجالالام

چهار بعد است  ال   ی(. سواد ستمت دارا9بپردازند )

و  اف نیالب  مفهالوم مهالارت  یعبارت است از دس رس

ادرام  ییتوانالا یعنالی سب اطتعات سالتمت، درم 

 ر،یبالال  مهالالارت در تفسالال یابیالالارز ،یاطتعالالات سالالتم 

 اطتعات ستمت گف ال  یابیقضاوت و ارز ،یاداساز

 ییتوانالا یبال  معنالا یری الارگ  ب تیو در نها شودیم

 یهالا بالراداده نیارتباط ب جادیاس فاده از اطتعات و ا

ب  حفظ و بهبود سالتمت  ی   من ه یماتیگرف ن تصم

 (. 8) شودیم

از  یکیدارد؛  ریبر سواد ستمت تأث یمخ لف عوام     

عوام  مؤثر بر سواد ستمت، فرهنگ اسالت. فرهنالگ 

 یبر چالارچو  اطتعالات سالتمت اثالر م ب ال دتوانیم

و  الاربرد اطتعالات  صیداش   باشد و ب  درم، تهخ

ستمت اشاره  ند. گنجاند  فرهنگ در ب الث سالواد 

 ممفهالو کیالت سالتمت بال  عنالوا  ستمت بر شالناخ

را  یفرهنگ سازمان Denison(. 7) دارد  یتک یفرهنگ

 ال  در سالازما   دانالدیمال یاساس یهاها و ارز باور

 نیالالا نی الال  از بالال یرف الالار یاالالود دارد و الگوهالالاو

 نیال. با تواال  بال  ادیمیمه رم ب  واود م یهاارز 

از باورهالالا و  یامجموعالال  یفرهنالالگ سالالازمان ف،یالالتعر

 یمه رم است    بر رف ار و افکار اعضالا یهاارز 

 ایال ییایالباعالث پو توانالدی   م گذاردیم ریسازما  تأث

 یهالالاچو چار نی(. در بالال11) باشالالد هالالرفتیمالالانع پ

ارائال  شالده  یگوناگو     از فرهنالگ سالازمان یمفهوم

 طال یرا در چهالار ح یفرهنگ سازمان Denisonاست، 

شالالالد  در  الالالار )مهالالالار ت(،  ریالالالسالالالازگاری، درگ

 (.11،11است ) رده  ییو رسالت شناسا رییپذانطباق

توس  دس ورات     نیاز ا شیرف ار افراد در سازما  ب

 نیالیتع یر سالازمانرف الا ل یوس  ب رد،یشک  بگ را یمد

 یسالازمان یاز راهبردهالا یادیتعداد ز ی. ااراشودیم
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مه  مت محور  وهشژپ -فصلنا شماره  ششم سال  –اهی سال  99  1911بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکارانی صادق یمصطف
 کارکنان در یارتباط سواد سالمت با فرهنگ سازمان

 

بالا مهالک   یبا فرهنگ سالازمان یدر صورت ناسازگار

 (.12خواهد شد ) روروب 

ارتباطالالالات روزانالالال  بالالالا   یالالالبالالال  دل  ار نالالالا      

از اقهالار  یکیخود  فی نندگا ، عتوه بر وظامرااع 

در سالالواد سالالتمت  جیدر گسالال ر  و تالالرو رگالالذاریتأث

بالر  یعلوم پاشالک یهااامع  هس ند.  ار نا  دانهگاه

ستمت افالراد   و بهبود و ارتحا یارائ  خدمات بهداش 

 یهاسالال رمنظالور د نیال. بال  اگذارنالدیم ریاامع  تأث

 ننالدگا  خالدمت در مموز  و مهارت تمام ارائ  ریاخ

و ارتحالا  بهداشالت و  یریهالگیبخش ستمت اهت پ

با واود نحش مؤثر سالواد است.  اف  ی شیستمت افاا

همالال  افالالراد اامعالال ،  یسالالتم  تیسالالتمت بالالر وضالالع

رابطال   نیالدر ا ی مال یهاخصوصاً  ارمندا ، پژوهش

و  Greaney(. در مطالعالال  5،13انجالالام شالالده اسالالت )

همکارا  رابط  سواد ستمت را با ههالت مضالمو  از 

 ننالدگا  در  ار نالا  و ارائال  یامل  فرهنگ سالازمان

 اف ندیقرار دادند و در یابید ارزمور مارا یستمت و ب

 نیباعث تفاوت سواد سالتمت در بال یفرهنگ سازمان

و  Damman(. 15) شالالودیمالال مالالارا ی ار نالالا  و ب

 ی ار نالا  ادار یبالرا یفهمکارا  سالواد سالتمت  الا

درصد گاار   5/61 ی ارگرا  ساخ مان یو برا 9/78

ارتبالالاط ممالالوز   Korkutو  Sevinc(. 16)  ردنالالد

 یهالاستمت گروه سواد بارا  یشغل ینمیبهداشت و ا

قالالرار دادنالالد و سالالواد  یمالالورد بررسالال یمخ لالالف شالالغل

 (.19ها را م وس  گاار   ردند )ستمت م 

رابطال  سالواد  نییپژوهش تع نیهدف از ا نیبنابرا     

 ی ار نالالالا  ادار یسالالالتمت بالالالا فرهنالالالگ سالالالازمان

رفسنجا  در سال  یدانهگاه علوم پاشک یهادانهکده

و  یفرهنالگ سالازمان ا یارتباط م نییبا تعبود تا  1379

سواد ستمت  ارشناسا   ال   یسواد ستمت ب  ارتحا

 نیالیتعهالا نحالش م  یهالایدانش، مهالارت و توانمنالد

 . نددر عملکرد سازما  دارد،  مک  یا ننده

 

 روش بررسی

نفالر از  139 یبالر رو یلالیت ل -یفیاین پژوهش توص

شکی، پاشکی، دندانپا یهادانهکده ی ارشناسا  ادار

دانهگاه علوم  یپیراپاشکی و سازما  مر ا ،یپرس ار

پاشکی رفسنجا  انجام شد    ب  عنالوا  نمونال  وارد 

بالود. رو   یمطالع  شالدند و برابالر بالا اامعال  ممالار

بالالر حسالالب م الال   یسرشالالمار وهیبالال  شالال یریگنمونال 

ورود داش ن حالداق   اریخدمت در نظر گرف   شد. مع

شناس با مدرم  م ر از پست  ار ای یمدرم  ارشناس

 ،یدندانپاشالالک یهالالابالالود. از دانهالالکده ی ارشناسالال

 27، 16، 9 بیالو پیراپاشکی ب  ترت یپاشک ،یپرس ار

 نفر ان خا  شدند. 81 ینفر و از سازما  مر ا 5و 

ها دو پرسهنام  سواد سالتمت داده یگردمور اباار    

پرسهالالالنام   یبالالود. در اب الالالدا یو فرهنالالگ سالالالازمان

و  تیسن، انس ری ار نا  نظ کیگرافدمو یهایژگیو

سالنجش سالواد  یشالد. بالرا دهیپرسال تتیت ص اا یم

 HELIA: Health Literacy) سالتمت از پرسهالنام 

for Iranian Adults) یاس فاده شد    توس  من ظر 

 یالیگرفت. روا رارمورد اس فاده ق را یو همکارا  در ا

 رونبالا  پرسهالنام   یشالد. ملفالا یابیالم  مطلو  ارز

م  بالود  ییایالاز پا یگاار  شد    حا  9/1االتر از ب

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

 6) ی(، دس رسالسالؤال 1بعد شام  مهالارت خوانالد  )

( و سالؤال 1) یابیال(، ارزسؤال 9(، فهم و درم )سؤال

( بود. سؤاالت بر اساس  امتً سؤال 12) یریگمیتصم

(، نال  مسالا  اسالت نال  ازیم ا 1(، مسا  )ازیام  5مسا  )

 1(،  الامتً سالخت )ازیام  2(، سخت )ازیام  3سخت )

بال  دو  یدهال(. نمره18) شالودیم یگذار( ارز ازیام 

 فیال   انجام شالد. ط ازیبعد و ام  یبرا ازیصورت ام 
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مه  92 مت محور  ژپوهش  -فصلنا شمارهششم سال  –اهی سال  1911 بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکارانی صادق یمصطف

 

 کارکنان در یارتباط سواد سالمت با فرهنگ سازمان

، م وسال : 6-1ف: ی)ضع 21تا  1بعد خواند   ازاتیام 

(، بعالالد 21-16خالو :  یلالی، خ15-11، خالو : 9-11

، 15-11، م وسالال : 7-6: فی)ضالالع 31تالالا  6 یدس رسالال

(، بعالد فهالم و 31-25خالو :  یلالی، خ21-16خو : 

، 15-11، م وسالالال : 11-9: فی)ضالالالع 35تالالالا  9درم 

 1 یابیال(، بعد ارز35-28خو :  یلی، خ29-16خو : 

، 15-11، خالو : 11-9، م وس : 6-1: فی)ضع 21تا 

-9، م وسال : 6-1: فی(، )ضالع21-16خالو :  یلیخ

 ال   ازی(، ام 21-16خو :  یلی، خ15-11، خو : 11

م   33و حالالداق   165پرسهالالنام   نیالالحالالدا  ر نمالالره ا

، 132-83، خالو : 82-16 ، م وس :15-33: فی)ضع

 بود. (165-133خو :  یلیخ

حیالالدرمبادی  مطالعالال  دوم، پرسهالالنام  پرسهالالنام     

 یدارا Denison یفرهنالگ سالازمانعوام  برگرف   از 

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

بالود.  سالؤالو رسالت هر  دام بالا پالنج  رییپذانطباق

 اریالاز مع اسال فادهت پرسهالنام  بالا سؤاالب   یازدهیام 

شالک   ال  بال   نیالصورت گرفت ب  ا کرتیل ییتاپنج

 کیال م  یلیخ ن یو ب  گا ازیم پنج ا ادیز یلیخ ن یگا

هر  الدام از ابعالاد  ازاتیام  فی(. ط17) داده شد ازیام 

 5 و رسالت رییپذمهار ت در  ار، انطباق سازگاری،

-15 :، خالو 11-11 :، م وسال 7-5 :فی)ضالع 25تا 

   حالدا  ر نمالره  ازی( و ام 25-21 :خو  یلی، خ17

، 25-21: فی)ضع 21و حداق  م   111پرسهنام   نیا

-95خالو :  یلالی، خ91-51، خو : 17-26: س م و

پرسهنام  بالا اسال فاده از مطالعال   نیا ییبود. روا 111

 رونبا  پرسهالنام   یبود. ملفا دییأمورد ت یرمباددیح

 (.  17م  بود ) ییایاز پا یبود    حا  98/1

 یهمبسالال گ بیدو، ضالالر ی الالا یممالالار یهالالااز مزمو  

هالا در طرف  اس فاده شد. داده کی انسیو وار رسو یپ

وارد شالدند. سالط   21نسالخ   SPSS یافاار ممارنرم

 در نظر گرف   شد. 15/1 یمعنادار

 

 هاهیافت

درصالد  2/39ز  و  یدرصد  ار نا  مورد بررس 8/62

سالال بالود.  7/38منالا   یسالن نیانگیمنا  مرد بودند. م

 یمدرم  ارشناسال ی نندگا  دارادرصد شر ت 7/85

 ازیالام  نیانگیالم نیهال ریارشالد بودنالد. ب یو  ارشناس

پرسهنام  سواد ستمت مربوط بال  بعالد فهالم و درم 

بالال  بعالالد  بالالوطمر ازیالالام  نیانگیالالم نی( و  م الالر17/1)

 ازیالالام  نیانگیالالم نیهالال ری( بالالود. ب22/3) یریگمیتصالالم

مربوط بال  بعالد مهالار ت  یپرسهنام  فرهنگ سازمان

مربالالوط بالال  بعالالد  ازیالالام  نیانگیالالم نی( و  م الالر28/3)

 تی( بالود. وضالع11/3) یفرهنگ سازمان یریپذانطباق

افالراد مالورد مطالعال  در رابطال  بالا  %51سواد ستمت 

 خو  بود. هم دود در یفرهنگ سازمان

مالردا  و  نیبال تتیت ص اا ینها  داد    م جین ا    

بالا ابعالاد فرهنالگ  تتیزنا  معنادار نبود. سط  ت ص

بالا ابعالاد سالواد سالتمت رابطال   نیو همچنال یسازمان

بالا دو بعالالد  تی(. انسالال2 نداشالالت )االدول یمعنالادار

سالواد  (P=111/1( و خوانالد  )P=121/1) یدس رسال

 ابعالاد دام از چیبا ه یداشت ولستمت رابط  معنادار 

( P<15/1) نداشالت یرابط  معنالادار یفرهنگ سازمان

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

 نداشت. یرابط  معنادار یفرهنگ سازمان
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مه  مت محور  وهشژپ -فصلنا شماره  ششم سال  –اهی سال  99  1911بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکارانی صادق یمصطف
 کارکنان در یارتباط سواد سالمت با فرهنگ سازمان

 

 
 : توزیع فراوانی وضعیت سواد سالمت و فرهنگ سازمانی کارکنان اداری1 جدول 

 

 در کارکنان اداری به تفکیک سطح تحصیالت ت و فرهنگ سازمانی : میانگین امتیاز ابعاد سواد سالم2جدول 

 سطح تحصیالت                    

 ابعاد            

 P- Value کارشناس ارشد کارشناس کاردان دیپلم

 میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار 

 

 

 سواد سالمت

 34/3 49/9±43/3 42/9±62/3 49/9±49/3 43/9±49/3 خواندن

 84/3 93/9±63/3 96/9±66/3 49/9±66/3 96/9±93/3 دسترسی

 38/3 44/2±96/3 69/2±44/3 33/9±69/3 43/2±49/3 گیریتصمیم

 38/3 924/9±62/3 29/9±69/3 93/9±69/3 99/9±49/3 ارزیابی

 49/3 49/9±49/3 66/9±98/3 69/9±43/3 66/9±49/3 فهم و درک

 

 فرهنگ سازمانی

 33/3 39/9±63/3 64/2±62/3 39/2±24/3 99/9±49/3 رسالت

 43/3 39/2±64/3 64/2±63/3 84/2±94/3 66/2±49/3 پذیریانطباق

 99/3 44/2±69/3 83/2±66/3 43/2±92/3 33/9±69/3 سازگاری

 94/3 36/2±84/3 46/2±62/3 34/9±66/3 96/9±84/3 مشارکت

 

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

 جنسیت                          

 ابعاد            

 P-Value کل مرد زن

 
 میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار

 سواد سالمت

 339/3 42/9±43/3 99/9±44/3 69/9±46/3 خواندن

 323/3 94/9±66/3 94/9±63/3 43/9±62/3 دسترسی

 996/3 88/2±44/3 84/2±96/3 86/2±63/3 گیریتصمیم

 383/3 29/9±62/3 29/9±69/3 29/9±62/3 ارزیابی

 383/3 63/9±43/3 94/9±43/3 66/9±93/3 فهم و درک

 فرهنگ سازمانی

 643/3 44/2±69/3 33/2±69/3 48/2±43/3 رسالت

 233/3 86/2±69/3 86/2±64/3 86/2±69/3 پذیریانطباق

 349/3 84/2±69/3 84/2±69/3 84/2±64/3 سازگاری

 369/3 39/2±84/3 34/2±89/3 39/2±86/3 مشارکت

  

 وضعیت                      

 ابعاد

 خیلی خوب خوب متوسط ضعیف

 تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد(

 

 

 تسواد سالم

 (9/48) 49 (6/98) 49 (4) 8 - خواندن

 (3/94) 64 (99) 48 (9/93) 99 - دسترسی

 (9/99)94 (8/44)84 (93)99 - ارزیابی

 (9/6) 4 (4/69) 49 (4/24) 96 - گیریتصمیم

 (3/63) 49 (9/94) 49 (4/3) 9 - درک وفهم 

 

 فرهنگ سازمانی

 (9/23) 24 (8/44) 49 (3/94) 22 (9/4) 8 مشارکت

 (8/4) 92 (4/69) 44 (6/29) 99 (3/2) 9 سازگاری

 (9/4) 99 (2/69) 46 (8/24) 94 (2/3) 9 پذیریانطباق

 (3/92) 94 (6/69) 43 (3/22) 92 (8/3) 9 رسالت
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مه  99 مت محور  ژپوهش  -فصلنا شمارهششم سال  –اهی سال  1911 بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکارانی صادق یمصطف

 

 کارکنان در یارتباط سواد سالمت با فرهنگ سازمان

ابعالاد سالواد  نیارتبالاط بال یدر خصوص بررسال جین ا

بعالد  نینهالا  داد  ال  بال یستمت و فرهنالگ سالازمان

 یریگمیو بعالالد تصالالم یانمهالالار ت فرهنالالگ سالالازم

(111/1=Pو ارز )یابیالال (115/1=P سالالواد سالالتمت )

بعالالد  نیواالالود داشالالت. بالال میارتبالالاط معنالالادار مسالال ح

 یریگمیبالا بعالد تصالم یفرهنگ سالازمان یریپذانطباق

(111/1=Pو ارز )یابیالال (117/1=P سالالواد سالالتمت )

بعالد رسالالت  نیمعنادار داشالت. بال میمس ح یهمبس گ

( و P=111/1) یریگمیو بعالد تصالم یفرهنگ سالازمان

بعالد  نیسالواد سالتمت و همچنال (P=111/1) یابیارز

 یریگمیبالالا بعالالد تصالالم یفرهنالالگ سالالازمان یسالالازگار

(111/1=Pو ارز )یابیالال (111/1=P)  سالالواد سالالتمت

( P<15/1واالالود داشالالت ) میمسالال ح دارارتبالالاط معنالالا

 (.1 )ادول
 

 زمانی در کارکنان اداری: بررسی ارتباط بین ابعاد سواد سالمت و ابعاد فرهنگ سا4جدول 

 ابعاد فرهنگ سازمانی ابعاد سواد سالمت

 مشارکت سازگاری پذیریانطباق رسالت

 خواندن
949/3=P 

999/3 r= 

484/3=P 

399/3 r= 

948/3=P 

383/3 r= 

223/3=P 

934/3 r= 

 دسترسی
929/3=P 

363/3 r= 

23/3=P 

943/3 r= 

399/3=P 

299/3 r= 

42/3=P 

993/3 r= 

 گیریتصمیم
339/3=P 

968/3 r= 

339/3=P 

994/3 r= 

339/3=P 

936/3 r= 

339/3=P 

924/3 r= 

 ارزیابی
339/3=P 

246/3 r= 

333/3=P 

299/3 r= 

339/3=P 

929/3 r= 

394/3=P 

238/3 r= 

 فهم و درک
699/3=P 

399/3- r= 

23/3=P 

999/3- r= 

389/3=P 

339/3 r= 

422/3=P 

323/3 r= 

 

 یریگجهیبحث و نت

 نیانگیالم نیهال ریژوهش حاضر نها  داد  ال  بپ جین ا

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

 یریگمیمربوط ب  بعالد تصالم ازیام  نیانگیم نیو  م ر

 یفرهنالگ سالازمان ازیام  نیانگیم نیه ری( بود. ب22/3)

 نیانگیالم نی( و  م الر28/3مربوط ب  بُعالد مهالار ت )

( فرهنالگ 11/3) یریپالذانطبالاقمربوط بال  بعالد  ازیام 

و همکارا  ارتباط سواد سالتمت  یبود. قنبر یسازمان

علالوم  ینفالر  ار نالا  ادار 188سالتمت  تیبا وضالع

و  نیهال ریمورد مطالعال  قالرار دادنالد. ب ت یگ یپاشک

مربالالوط بالال  ابعالالاد  بیالالبالال  ترت نیانگیالالم نی م الالر

رو  و (. خالالو 21) بالالود یابیالالو ارز یریگمیتصالالم

نفر از  ار نالا  دانهالگاه  188 متهمکارا  سواد ست

 ردند. بعد فهالم و درم  یهمدا  بررس یعلوم پاشک

 داشالت ازیالام  نی م الر یابیالو بعد ارز ازیام  نیه ریب

(13 .)Rahmatpour  و همکالالالارا  ارتبالالالاط سالالالواد

نفالر  188سالرطا   گیالری غربالال یستمت با رف ارها

مورد مطالع  قالرار  ت یگ یعلوم پاشک ی ار نا  ادار

مربالوط بال   بیب  ترت نیانگیم نیو  م ر نیه ریداد. ب

(. بعد فهالم و درم 2) بود یابیابعاد فهم و درم و ارز

 یها یستمت و توصال ،یماریب میمربوط ب  درم مفاه

 یها ار نا  دانهگاه یاست. با توا  ب  مگاه یپاشک
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مه  مت محور  وهشژپ -فصلنا شماره  ششم سال  –اهی سال  94  1911بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکارانی صادق یمصطف
 کارکنان در یارتباط سواد سالمت با فرهنگ سازمان

 

از مباحث ستمت، بالاال بالود   یاز بعض یعلوم پاشک

 یریگمیتصالم بعالد است.  یبعد قاب  توا نینمره در ا

    یماتیاس فاده از اطتعات اهت اخذ تصم یب  معن

نمالره  نی.  م رشودیمنجر ب  حفظ و بهبود ستمت م

امر عدم اع مالاد  نیا  یدل دیب  خود اخ صاص داد. شا

 افراد ب  اطتعات خود باشد.

ها و سالازما  دانهکده یستمت  ار نا  ادار سواد   

وده خو  بود. در مطالع  دانهگاه در م د نیا یمر ا

Damman   ار نالالا  هلنالالد سالالواد  %3/98و همکالالارا 

داش ند و هم  ابعالاد سالواد سالتمت در  یستمت  اف

و همکالارا  سالواد  ی(. قنبالر16م دوده خو  بالود )

را  ت یگال ی ار نا  دانهگاه علوم پاشک %59ستمت 

مطالعات بالا  نی( ا21)  ردندخو  و م وس  گاار  

و  Joveiniاضالالر همسالالو بالالود. پالالژوهش ح یهااف الال ی

 65تالا  18بارگسالاال   %9/29همکارا  سواد سالتمت 

(. 21) گالاار   ردنالد یسال  را در مطالع  خود مالرز

اامعال   %61سالواد سالتمت و همکارا  محدم  یینکو

و  Prince(. 22) گالاار   الرد نیی رما  را پا یشهر

 یهمکالالارا  سالالواد سالالتمت  ار نالالا  مر الالا بهداشالال 

(. 23)  ردنالالد یابیالال( ارز%9/1) یفرا نا الالا یدانهالالگاه

از م  بود  یرو  و همکارا  حا مطالع  خو  جین ا

سالالواد  ی( دارا%5/58از  ار نالالا  ) یمالالیاز ن شی ال  بالال

 نیالالا جی(. ن الالا13) بودنالالد یو مالالرز یسالالتمت نا الالاف

 رسدیم ظرمطالعات با مطالع  حاضر ناهمسو بود. ب  ن

 سواد ستمت در مطالعات مخ لف ب  اا یتفاوت در م

مخ لالف  یهمچو  اسال فاده از اباارهالا یعلت موارد

 یسالالن یهالالاسالالواد سالالتمت، گالالروه یابیالالاهالالت ارز

شالغ  و اوامالع مخ لالف  تت،یگوناگو ، سط  ت ص

 باشد.یمورد مطالع  م

بر سواد سالتمت  یدر مطالع  حاضر فرهنگ سازمان   

از  یو همکالارا  حالا  Greaneyداشت. مطالع   ریتأث

 نیتفالاوت سالواد سالتمت بالبر  یفرهنگ سازمان ریتأث

و  Balmer(. 15 نندگا  ستمت بالود )و ارائ  مارا یب

همکالارا  ممالالوز  )ممالالوز  ضالالمن خالالدمت( سالالواد 

(. 21) دانسالال ند یپرسال ارا  ضالالرور یسالتمت را بالالرا

Saunders  و همکارا  بالر ضالرورت ممالوز  سالواد

 داشال ند دیالمهالاغ  حالوزه بهداشالت تأ  نیستمت ب

و ارتبالاط  ار نالا   یهمجالوار رسالدی(. ب  نظر م25)

علالوم  یهاحوزه بهداشت و درما  با  ار نا  دانهگاه

با قهر پاشالکا   یکی ار و ناد  یم   یب  دل یپاشک

در  هال ریب طتعالاتا افالتیمنجر ب  در یو  ادر درمان

 رابط  با ستمت شده است.

با ابعاد سواد ستمت  تتیمطالع  حاضر، ت ص در    

 و همکالارا  یعهالریرابط  نداشت    با مطالعال  اثنال

و  Bayati(، 13) رو  و همکالالالالالارا (، خالالالالو 8)

(  الال  همالال  19) Korkutو  Sevinc( و 26)همکالالارا  

 ار نالالا  دانهالالگاه و مرا الالا  یمطالعالالات بالالر رو نیالالا

امر  نیا  یانجام گرف   بودند؛ همسو نبود. دل یبهداش 

را از  یافراد، اطتعات پاشک نی   ا دشتواند م  بایم

 یهالالاو مموز  یهمکالالارا  و  ار نالالا  درمالالان قیالالطر

موردند ب  یدست م  ب یستم  ن یضمن خدمت در زم

افالراد در  یو مدرم دانهگاه تتیخاطر، ت ص نیهم

نداشال    یریدسالت مورد  اطتعالات سالتمت تالأث  ب

 است.

مطالع  حاضالر، سالن بالا سالواد سالتمت رابطال   در    

رو  و همکالارا  مطالع  خو  جیمعنادار نداشت. ن ا

از تفاوت معنادار سن بالا ابعالاد سالواد سالتمت  یحا 

و  Jović-Vranešمطالعال    ی(. ن الا13)  ار نا  است

از ارتباط سن و سواد ستمت داشالت  یهمکارا  حا 

 دایسن سواد ستمت  اهش پ شی   با افاا یاب  گون 

همسالو نبالود. مطالعال   پژوهش نی(    با ا29)  ردیم

Sevinc  وKorkut سواد سالتمت و  نینها  داد    ب
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مه  96 مت محور  ژپوهش  -فصلنا شمارهششم سال  –اهی سال  1911 بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکارانی صادق یمصطف

 

 کارکنان در یارتباط سواد سالمت با فرهنگ سازمان

 واود داشت ی ار نا  تفاوت معنادار یسن یهاگروه

سن و سواد  نیو همکارا  ب Bayati(. در مطالع  19)

واالالود  یرابطالال  معنالالادار یسالتمت  ار نالالا  بهداشالال 

 نیال(    با مطالع  حاضر همسو بالود. در ا26) نداشت

زنا  و مردا  در رابط  بالا سالواد سالتمت  نیمطالع  ب

 تیانسال ریدر مورد تالأث یواود ندارد. از طرف یتفاوت

. باشدیدر دست م یبر سواد ستمت اطتعات م ناقض

 رو  و همکالالارا مطالعالالات ماننالالد خالالو  یدر برخالال

 جالادیدر سط  سالواد ا ین وانس   تفاوت تی( انس13)

 کارا و هم یسیحاضر همسو بود. رئ ع  ند    با مطال

( سواد ستمت زنا  را باالتر گاار   ردنالد و در 28)

و سالالواد  تیانسالال نیو همکالالارا  بالال Bayatiمطالعالال  

واالالود  یرابطالال  معنالالادار یسالتمت  ار نالالا  بهداشالال 

 دینداشت؛ شالا ییمطالع  همسو نی(    با ا26) داشت

و  یاا مالاع ،یفرهنگال یهاتفاوت  یتناقض ب  دل نیا

 سب اطتعات مربوط  افراد باشد    مؤثر در یگرشن

و  تیب  ستمت باشد. در مطالع  حاضالر سالن، انسال

ارتباط نداشت     یبا فرهنگ سازمان تتیت ص اا یم

سن،  نیو همکارا     ب یبرز  یمطالع  شائم جیبا ن ا

 یبالالا فرهنالالگ سالالازمان تتیت صالال اا یالالو م تیانسالال

تفالاوت  صفها ا یدانهگاه علوم پاشک ی ار نا  س اد

 ( همسو بود. 27) نداشتواود  یمعنادار

 ال   یگفت افراد توا یپژوهش م جیاساس ن ا بر     

م    یالبرخوردار هس ند    دل یاز سواد ستمت باالتر

 یاز  ار نا  درمالان یاطتعات پاشک افتیتواند دریم

اطتعات منا  در رابط  بالا سالتمت باشالد.  شیو افاا

 مخ لف اهالت یعتوه بر اس فاده از اباارها نیهمچن

گوناگو ، سط   یسن یاهسواد ستمت، گروه یابیارز

در  یو اا مالاع یشغ  و تفالاوت فرهنگال تت،یت ص

در هالالایاوامالالع مخ لالالف مالالورد مطالعالال ، اسالال راتژ

 گالالریگونالالاگو ، ممالالوز   ار نالالا  و د یهاسالالازما  

 جیتهاب  ن ا ایباعث تفاوت  تواندیم یسازمان راتییتغ

 مطالعات باشد.  گریمطالع  با د نیا

خالود  تیالب  ماه توا یمطالع  م یهاتیم دود از    

بال  شالر ت در مطالعال  و  تیاباار، عدم رضا یگاارش

بود   ار نا  در زما  مطالع  اشاره نمود. از  یمرخص

را  مالارا یمطالعات سالواد سالتمت ب ه ری   ب ییمنجا

 یمطالعات انالد  نیاند و همچنقرار داده یمورد بررس

و سواد ستمت واود  یانفرهنگ سازم ریدر مورد تأث

 نبود. سریمطالعات م جیبه ر ن ا س یداشت، امکا  محا

 

 شنهادهایپ

فرهنالگ  قیارتحا  سواد ستمت از طر یاست برا الزم

 شی ار نا  افاا یسازمان یریادگیمموز  و  ،یسازمان

مهار ت داد   ار نالا   یفضا جادیبا ا نی. همچنابدی

 یعنالوا  گروهال بال  یبهداش  ماتیها و تصمدر برنام 

درمالالا   مالالک   ار نالا  فی ال  بالال  انجالام به الالر وظالالا

 شود. یه ریتوا  ب  نند،یم

 

 یسپاسگزار

 ی ار نالالا  ادار مان یصالالم یاز همکالالار ل یوسالالنیبالالد

 یدانهالگاه علالوم پاشالک یها و سازما  مر ادانهکده

. مطالعالال  گالالرددیمالال یرفسالالنجا  تهالالکر و سپاسالالگاار

 یسالالبرر»بالا عنالالوا   یحالالاتیحاضالر حاصالال  طالر  ت ح

بر سواد ستمت  ار نالا   یفرهنگ سازمان یهمبس گ

بالود  ال  در سالال  «رفسالنجا  یدانهگاه علوم پاشالک

و  IR.RUMS.REC.1396.67 یبا  د اختقال 1379

 اارا شد.  یو فناور حاتیمعاونت ت ح تیبا حما

 

 منافع تضاد

 واود ندارد. یتضاد منافع چیمحال  ه سندگا ینو نیب 
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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. 
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