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 کنندگان مراقبت بهداشتی و درمانی و سیستم هاي سالمت است وسالمت چالشی براي تامین سوادامروزه : دفه و مقدمه
تعیین ارتباط سواد سالمت با وضعیت سالمت  ین مطالعهااز هدف. توجه قرار گیرد مورد هاي سالمت بخش تمام در باید

  .بود 1394 کارکنان اداري دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال

کارکنان اداري دانشکده هاي دانشگاه علوم که در آن  تحلیلی-مقطعی ازنوع توصیفیمطالعه اي پژوهش حاضر،  :کار روش
گردآوري داده  .دندش وارد مطالعه سرشماري روشبه که رشته تحصیلی آنها غیر مرتبط با علوم پزشکی باشد،  پزشکی گیالن

سالمت سنجش عملکردي سواد ، وضعیت سالمت ،اطالعات فردي، بخش هسپرسشنامه اي مشتمل بر ازطریق ها 
  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت v20 SPSSتوسط آمار توصیفی و استنباطی ازطریق نرم افزار و بود) HELIA(بزرگساالن

بوده و  %)43(و متوسط %)57(که سواد سالمت کلیه کارکنان اداري خوب نفر پرسشنامه را تکمیل نمودند186 :ها یافته
. درصد کارکنان، وضعیت سالمت خود را متوسط گزارش کردند8/44. هیچکدام سواد سالمت در محدوده ضعیف نداشتند

بین سوادسالمت  و همچنین )P›001/0(و وضعیت اقتصادي )P=03/0(بین وضعیت سالمت با تاهل ارتباط آماري معناداري،
معناداري آماري بین سواد سالمت و وضعیت سالمت ارتباط . مشاهده شد )P=044/0(و وضعیت بیمه )P=034/0( با تحصیالت
  .مشاهده نشد

اما برگزاري برنامه هاي سواد سالمت کارکنان در محدوده ضعیف نبود، براساس نتایج مطالعه، علی رغم اینکه  :گیري نتیجه
تر سواد سالمت و درنهایت بهبود سالمت ارتقاي سالمت، کارگاه هاي آموزشی کارآمد براي آنها، درجهت افزایش هرچه بیش

  .فرد و جامعه پیشنهاد می شود

 سواد سالمت، وضعیت سالمت، کارکنان اداري :واژه کلید
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