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Abstract
Introduction: The use of electronic health literacy has increased in recent years. Therefore, it is important to
know the factors associated with its application in order to maintain and improve the quality of life. The present
study aimed to determine the factors related to the use of electronic health literacy during 2006-2017.
Methods: In this systematic review study, all the full-text articles were obtained through the Google Scholar,
Pub-med, Science Direct and Springer databases. Key words include literacy, health, and e health literacy. In
order to collect data, the “Data Extraction Form" was developed based on the purpose of the research. The result
of this search was to achieve 39 articles, of which 32 were excluded due to lack of entry criteria and finally 7 studies
were submitted to the study. 9 other articles that specifically looked at the factors related to electronic health
literacy were entered into the study through manual search. A total of 16 articles in English were considered in
this review.
Results: Five of 16 articles (31.25%) were mixed methods research, two (12.5%) were descriptive studies, two
(12.5%) were descriptive correlational studies, three (18.75%) were reviewed studies. In addition, a semiexperimental study, an experimental study, a qualitative study, a descriptive survey study, (6. 25%) were other
methods of studies.
Conclusions: The dimensions of search skills, application and assessment, mastery of computer literacy,
academic literacy, traditional health literacy, media literacy, information literacy, communication literacy and
secure access to electronic health information are among the factors associated with the use of electronic health
literacy. It is suggested that the related factors be used to improve the electronic health literacy skills.
Keywords: e-Health Literacy, Electronic Health Information, Systematic Review
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تاریخ دریافت مقاله۱۳01/90/۱1 :
چکیده

مقدمه :کاربرد سواد سالمت الکترونیکی در سالهای اخیرافزایش یافته است .لذا شناخت عوامل مرتبط با بکارگیری آن به منظور حفظ
و ارتقای کیفیت زندگی اهمیت ویژهای دارد .مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با بکارگیری سواد سالمت الکترونیکی در طی
سالهای  ۲991تا  ۲9۱1انجام گردید.
روش کار :در این مطالعه مروری منظم ،از طری

پایگاههای اطالعاتی  Science Direct ،Pub-med ،Google Scholarو

 ،Springerکلیه مقاالت تمام متن انگلیسی به دست آمد .کلید واژهها شامل  health ،literacyو  ،e health literacyبود .به منظور
جمع آوری دادهها ،از فرم استخراج دادهها " "Data Extraction Formکه بر اساس هدف پژوهش طراحی شده بود ،استفاده شد.
نتیجه این جستجو دستیابی به  ۳0مقاله بود که از این میان  ۳۲مقاله به علت دارا نبودن معیارهای ورود از مطالعه حذف و نهایتاً 1
مطالعه وارد پژوهش شدند 0 .مقاله دیگر که به شکل خاص عوامل مرتبط با سواد سالمت الکترونیکی مورد بررسی قرار داده بودند از
طری جستجوی دستی وارد مطالعه شدند .در کل  ۱1مقاله به زبان انگلیسی در این مرور در نظر گرفته شد.
یافتهها 4 :مطالعه ( ۳۱/۲4درصد) کمی-کیفی ۲ ،مطالعه ( ۱۲/4درصد) توصیفی ۲ ،مطالعه ( ۱۲/4درصد) توصیفی -همبستگی و ۳
مطالعه ( ۱۱/14درصد) مروری بود .بعالوه ،یک مطالعه نیمه تجربی ،یک مطالعه تجربی ،یک مطالعه کیفی و یک مطالعه پیمایشی -
توصیفی ( 1/۲4درصد) در سایر روشهای مطالعه مقاالت بود.
نتیجهگیری :ابعاد مهارت جستجوگری ،کاربرد و ارزیابی ،تسلط بر سواد رایانه ،سواد علمی ،سواد سالمت و سواد سنتی ،سواد رسانه،
سواد اطالعاتی ،سواد ارتباطی و دسترسی ایمن به درگاه اطالعات سالمت الکترونیکی از عوامل مرتبط با بکار گیری سواد سالمت
الکترونیکی است .پیشنهاد میشود در بهبود مهارتهای سواد سالمت الکترونیکی از عوامل مرتبط با آن استفاده شود.
واژگان کلیدی :سوادسالمت الکترونیکی ،اطالعات سالمت الکترونیکی ،مرور نظامند
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
است [ .]۲بر این اساس ،توانایی جمع آوری ،بازیافت و پردازش صحیح
اطالعات سالمت بر خط را سواد سالمت الکترونیکی گویند [ .]۳حرکت
به سوی عدالت در سالمت ایجاب میکند ،تا همزمان با تغییرات سریع
فنون و مهارتها و ظهور پدیدههای نوین در فناوری اطالعات ،وجود
شبکههای ارتباطی بسیار گسترده از جمله اینترنت و ابزار و امکانات
آموزشی پیشرفته ،روشهای آموزشی متحول شده و با امکان فراهم
آمده ،طی وسیعی از طالبان علم و دانش در نقاط مختل جهان و از
فاصلههای دور تحت پوشش شبکه آموزشی از راه دور درآیند و با
روشهایی متفاوت از روشهای سنتی و معمول ،آموزش ببینند [ .]5بر

امروزه سواد سالمت ناکافی به عنوان یک تهدید جهانی به شمار میآید.
توانمندسازی ،مسئولیت پذیری و مراقبت از خود با هدف افزایش سطح
سواد سالمت به افراد کمک میکند تا در مورد سالمت خود و جامعهای
که در آن زندگی میکنند تصمیم صحیح بگیرند [ .]۱در ادبیات رایج،
سوادسالمت به عنوان ظرفیت فرد در کسب ،پردازش و درک اطالعات
اولیه و خدمات مورد نیاز برای اخذ تصمیمات بهداشتی مطلوب به کار
برده میشود .در این میان دسترسی به اطالعات سالمت از طری طی
گستردهای از کانالهای مبتنی بر وب و تجهیزات فناوریهای ارتباطی
و اطالعاتی از عوامل تأثیر گذار و تسهیل کننده کسب اطالعات سالمت
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جهت توسعه سالمت الکترونیکی نیاز به درک عمی از ظرفیتها و
منابع و زیرساختهای موجود است که ایجاد نیاز به آن ،تابع شناخت
عوامل مرتبط در بکارگیری سواد سالمت الکترونیکی است که این امر
مستلزم ،دانش و مهارت بکارگیری ابزار الکترونیکی سالمت است [.]۱۳
مطالعات نشان میدهد ،پذیرش و استفاده از خدمات سالمت
الکترونیکی توسط کاربر در انطباق با بستر فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی ،و عوامل اثر گذار دیگر مانند ،سن ،جنس ،میزان درآمد ،سطح
تحصیالت ،سطح و قابلیت دسترسی به اینترنت قرار دارد [ .]۱1 ,۱1در
این میان ،توانایی جمع آوری و بازیافت و پردازش صحیح اطالعات
سالمت را به صورت آنالین را سواد سالمت الکترونیکی گویند .به نظر
میرسد سواد سالمت الکترونیکی در تصمیم گیریهای بهداشتی نقش
مفیدی در حمایت ازسوادسالمت سنتی ایفا نموده و نتایج مطلوبتری
را دربهبود پیامدهای سالمتی به دنبال خواهد داشت [ .]۱۱در سالهای
اخیر مراقبت سالمت به واسطه دیجیتالی شدن نمایی جدید به خود
گرفته و اطالعات سالمت بر خط در مراقبت سالمت مورد تاکید قرار
گرفته است .به موازات این تغییرات ،ارتقا سواد سالمت الکترونیکی
شهروندان برای تسلط یافتن بر جستجو ،انتخاب ،ارزیابی و کاربرد
اطالعات سالمت آنالین و برنامههای کاربردی مراقبت سالمت ،اهمیت
زیادی دارد [.]۱0
عالقهای رو به رشد در گروههای علوم پزشکی در پذیرش و کاربرد سواد
سالمت الکترونیکی وجود دارد که نیازمند به آموزش سالمت
الکترونیکی در سطح دانشگاه برای تقویت مهارت جستجو ،تحصیل،
درک ،نقد ،ارتباط و کاربرد اطالعات سالمت در حیطههای مراقبت
سالمت خواهد بود [ .]۲9باید تالش شود تا خدمات سالمت الکترونیکی
به منظور افزایش سواد سالمت فردی به راحتی در دسترس افرادی که
سواد سالمت پایین دارند ،از طری برنامههای آموزشی قرار گیرد [.]۲۱
سواد سالمت الکترونیکی در حال حاضر به عنوان یک مجموعه از
مهارتهای مهم در به کار گیری اطالعات سالمت معتبر و قابل اعتماد
در یک محیط مبتنی بر وب درحرفه علوم پزشکی محسوب میشود .و
بهره مندی ازپرونده الکترونیکی سالمت ،نرم افزارهای سالمت همراه و
دیگر فناوریهای حوزه اطالع رسانی سالمت الکترونیکی ،زمینه ساز
پاسخگویی به نیاز روز افزون جامعه شده است .امروزه ،کسب دانش و
تسلط بر مهارت به کارگیری سوادسالمت الکترونیکی مسئولیتی مهم
به ویژه بر دوش جامعه آموزش پزشکی است ( .)۲9سالمت الکترونیکی
ایجاد فرصت جدید در توسعه سطح سواد سالمت برای عموم افراد
جامعه است [ .]۲۲آموزش سالمت الکترونیکی به عنوان یک فناوری
راهبردی در راستای تشوی به یادگیری خود راهبر و به منظور ارتقای
سطح سواد سالمت جامعه به کار برده میشود [ .]۲۳سالمت
الکترونیکی ،ابزاری قدرتمند در ارتقای سالمت است ،اما سطح سواد
سالمت کاربران نقش مهمی در توانایی استفاده بهینه از برنامههای
کاربردی سالمت الکترونیکی ایفا مینماید [ .]۲5منابع سالمت بر خط
مانند سکهای است که در یک روی آن مزایای حاصل از اطالعات با
کیفیت و روی دیگر آن خطرات احتمالی اطالعات نامعتبر وجود دارد
[.]۲4
در جوامع مختل به ویژه افرادی که به طور جدی پیگیر مراقبت از
سالمت خود و دیگران هستند استفاده از اطالعات سالمت آنالین به
طور روزافزون محبوبیت مییابد .با این حال ،افزایش دسترسی به

این اساس ،گسترشکاربرد اینترنت و فناوریهای آموزشی میتواند نه
فقط برای آموزش شغل بلکه به عنوان یک وسیله برای توسعه
مهارتهای حل مسئله ،توسعه استقالل و دستیابی به دانش و اطالعات
سالمت و نیز افزایش توانایی یادگیری مستقل و مداوم به کار آید [.]4
از تحوالت عصر اطالعات که در تمام جوامع نفوذ یافته است ،تنوع
گسترده محملهای اطالعاتی ،افزایش نیاز به اطالعات تخصصی و میان
رشتهای و از بین رفتن مرزهای فرهنگی و جغرافیایی است [ .]1بر
اساس گزارشات ،از هر  ۱9کاربر اینترنتی  ۱نفر توسط جستجوی منابع
سالمت موجود در فضای مجازی پاسخ سالمت خود را کسب مینمایند.
سواد سالمت ناکافی موجب افزایش ناکارآمدی مراقبت سالمت و
افزایش هزینههای ناشی از آن میشود [ .]1مطالعات نشان داده که کم
سوادی سالمت مرتبط با ،ناتوانی در اجرای مناسب فعالیتهای مراقبت
از خود ،مشکل در درک دستورالعمل دارو و انجام درمان ،استفاده
نامناسب از داروها ،عدم پیروی از دستورات پزشک ،افزایش زمان
بستری در بیمارستان و هزینههای مراقبتهای بهداشتی ،وضعیت
سالمت ضعی و افزایش میزان مرگ ،غربالگریهای کمتر در تشخیص
زودهنگام بیماریهایی از جمله بدخیمیها ،ناتوانی در برقراری ارتباط
با پزشکان و سایر ارائه دهندگاه مراقبتهای مناسب و به موقع ،میباشد
[ .]0 ,۱بر خالف این دسته افراد کسانی که از نظر سطح سواد سالمت
وضعیت مطلوبی را دارا میباشند ،توانمند در تشخیص مرجعیت و تازگی
اطالعات سالمت هستند .بنابراین ،میتوانند نیازهای اطالعات سالمت
خود را شناسایی نموده ،راهبردهای شناسایی منابع اطالعات را به کار
برده و کیفیت اطالعات بازیابی شده و قابل استفاده بودن آن را برای
شرایط خاص ارزیابی نمایند .در نتیجه ،افزایش سواد سالمت بر
پیامدهای سالمت مؤثر است و بر سالمت فرد و جامعه تأثیر بسزایی
دارد [.]۱9
در این میان ،شناخت عوامل مرتبط با بکارگیری سواد سالمت
الکترونیکی که بر تطاب افراد با رفتارهای سالمتر و کاهش رفتارهای
مخاطره آمیز مؤثر باشند ،از اهمیت خاصی برخوردار است [ .]۱۱اهمیت
سوادسالمت در سطح ملی ،نشان میدهد که ارائه دهندگان خدمات
سالمتی به منظور اجرای بهینه استانداردهای خدمات سالمت ،باید
مهارتهای اساسی برای توسعه و کاربرد منابع الکترونیکی را فراگیرند
[ .]۱۲با توجه به پیشرفت فناوریهای نوین و اشتیاق کاربران به آگاهی
از اطالع یابی سالمت ،ضروری است تا خدمات سالمت الکترونیکی به
راحتی و از طری برنامههای آموزشی در دسترس عموم جامعه قرار
گیرد [ .]۱۳توانمندسازی ،مسئولیت پذیری و مراقبت از خود در
مددجویان نشان دهنده افزایش میزان اطالعات سالمت در دسترس از
طری طی گستردهای از کانالهای مبتنی بر وب و فناوریهای
ارتباطی همچنان ادامه دارد .امروزه اینترنت منبع عظیم اطالعات
سالمت محسوب میشود و تأثیر اطالعات مبتنی بر وب بر رفتارهای
سالمت مددجویان در حال افزایش است [ .]۲ ,۱سالمت الکترونیکی،
ابزاری برای ارائه دهندگان ،در ارائه خدمات مطلوب و توانمندسازی
افرادی است که برای سالمتی خود ارزش قائلند [ .]۱5سالمت
الکترونیکی شیوهای نوین در بهبود مراقبت سالمت با رشدی فزاینده
در جهان است که میتواند در آموزش و اطالع رسانی به طبع آن ارتقا
سواد سالمت نقشی مهم ایفا نماید [.]۱4
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”Extraction Formکه بر اساس هدف پژوهش طراحی شده بود،
استفاده شد" .فرم جمع آوری دادهها" مربوط به مقاالت مورد بررسی
شامل؛ شماره مقاله ،نوع گزارش ،منبع ،نام نویسنده اول ،سال چاپ ،نام
فرد جمع آوری کننده ،تاریخ بررسی کیفیت و استخراج دادهها بود و
"فرم جمع آوری دادهها" مربوط به مطالعه شامل؛ پژوهشگر/سال/کشور،
نوع مطالعه ،هدف مطالعه ،تعداد نمونه/روش نمونه گیری ،ابزار/روایی
ابزار و نتایج بود .در نتیجه ۳0 ،مقاله از پایگاههای مورد بررسی استخراج
شد .مقاالت فاقد معیارهای ورود (تعداد= ،)۲1پس از بررسی اجمالی
عنوان مقاالت و خالصه مقاالت مواردی به علت تکراری بودن ،زبان غیر
انگلیسی (تعداد= ،)۳غیر مرتبط (تعداد= ،)۱۳مقاالت کوتاه ،نامه به
سردبیر ،کتاب ،مرور کتاب( ،تعداد= )۱۱کنار گذاشته شد .از تعداد 1
مقاله باقیمانده و منتشر شده در؛  ۳مقاله از  ۲ ،Springerمقاله از
 ۱ ،Science Directمقاله از  ۱ ،Pub-medمقاله Google
 ،Scholarپس از حذف مقاالتی که معیارهای ورود به مطالعه را
نداشتند ،متن کامل تمام مقاالتی که واجد معیارهای ورود به مطالعه
بودند ،تهیه و مورد بررسی قرار گرفتند .همچنین با جستجوی منابع
مقاالت به دست آمده ،جستجوی دستی نیز انجام شد و  0مقاله مرتبط
که دقیقاً عوامل مرتبط با سواد سالمت الکترونیکی را مورد بررسی قرار
داده بودند ،از منابع مقاالت انتخاب شده خارج و با توجه به معیارهای
ورود ،وارد مطالعه شدند .در مجموع تعداد  ۱1مقاله انگلیسی وارد
مطالعه شدند .فلوچارت مراحل بررسی و ورود مقاالت به مطالعه در
تصویر  ۱نشان داده شده است.

اطالعات سالمت الکترونیکی ،عالوه به حداقل رساندن چالشهای
استفاده از اطالعات سالمت بطور سنتی ،با نگرش دستیابی به عدالت
در سالمت ،چالشهای جدیدی را در استفاده از فناوری اطالعات
سالمت ایجاد میکند [ .]۲1با توجه به مطالعات انجام شده ،پژوهشگران
با کمک ابزار ،مقیاسها و روش و رویههای گوناگون و منطب بر
بسترهای متنوع در سطح جهان به بررسی عوامل مرتبط با بکارگیری
سواد سالمت الکترونیکی پرداختهاند .لذا ،مطالعه حاضر با هدف تعیین
عوامل مرتبط با بکارگیری سواد سالمت الکترونیکی انجام شد.

روش کار
در این مطالعه مروری منظم ،کلیه مقاالت انگلیسی تمام متن چاپ شده
در مجالت معتبر که کلید واژههایhealth ,e- health literacy
 e- health ،related factors ،literacyدر عنوان آنها ذکر شده بود
در پایگاههای اطالعاتی  Science Directو Springer, Pub-med,
 Medline, Ovid, Scopusو Web of Science, Google
 Scholar,ISI web ofknowledgeاز سال  ۲991تا سال  ۲9۱1به
صورت دستی و الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت .در تشریح موضوع
از مقاالت فارسی طی بازه زمانی اعالم شده استفاده گردیده است اما به
دلیل اینکه بطور مستقیم در رابطه با موضوع در ایران کارنشده بود از
مقاالت معتبرخارج از ایران استفاده شده است .همچنین ،مطالعات
بدون متن کامل مقاله ،مقاالت کوتاه ،نامه به سردبیر ،کتاب ،مرور کتاب،
مقاالت ارائه شده در همایشها مورد بررسی قرار نگرفت و وارد مطالعه
وارد نشدند .برای بررسی مقاالت از "فرم استخراج دادهها" “Data

تصویر  :۱فلوچارت مراحل بررسی و ورود مقاالت به مطالعه

یافتهها
یک مطالعه انجام شده که سهم کلیه کشورهای مورد مطالعه هر کدام
با یک مطالعه ( 1/۲4درصد) بود .اندازه نمونه از جوانان  ۱۳-۲۱ساله تا
دانشجویان  ۳4-۱۱ساله و نیز بیمار سرپایی ۲9-۱ ،ساله متغییر بود،
اندازه نمونه در مطالعات کمی از  ۱۱۲نفر تا بیش از  44999نفر در
سطح ملی متغییر بود .از میان  ۱1مطالعه انجام شده  5مطالعه (۲4

از میان  ۱1مقاله مورد مطالعه و بررسی بنا بر تواف جمعی  ۳نفر از
پژوهشگران ،تمامی مقاالت ( ۱99درصد) به زبان انگلیسی و در مجالت
معتبر خارجی به چاپ رسیده بودند 1 .مطالعه در امریکا ( ۳1/4درصد)،
 ۲مطالعه در کانادا ( ۱۲/4درصد) یک مطالعه مشترک بین دانمارک و
انگلستان ،و نروژ ،آلمان ،هلند ،تایوان ،سنگاپور و هنگ کنگ ،هر کدام
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مطالعه کیفی ،یک مطالعه پیمایشی -توصیفی ،سهم هر کدام از مطالعه
( 1/۲4درصد) انجام شده بود .ابزار گردآوری در مطالعات ،پرسشنامه،
راهنمای مصاحبه ،بارش افکار ،فرم نظرسنجی الکترونیکی و دستی،
نقشه برداری مفهومی ،چک لیست استاندارد کاربرد پذیری و ابزار
خودگزارشی بود .روش تحلیل داده در مطالعات ،با استفاده از آمار
توصیفی و استنباطی و استفاده از معادالت ساختاری و با استفاده از نرم
افزارهای آماری ( )SPSS, AMOS, LISRELبا رویکرد تحلیل محتوا،
تحلیل به شکل انتقادی و روایتی بود که همراه با نتایج اصلی و
مشخصات مرتبط در جدول  ۱ارائه شده است.

درصد) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 5 ،مطالعه (۲4
درصد) با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ،و  ۲مطالعه (۱۲/4
درصد) روش نمونه گیری تصادفی ساده و روشهای تصادفی خوشهای
و تصادفی مبتنی بر وب ،روش سرشماری ،ارزیابی اکتشافی هر کدام
یک مطالعه که سهم هرکدام از مطالعات ( 1/۲4درصد) و در  ۳مطالعه
مروری ( ۱۱/14درصد) نیز با استفاده از پایگاههای علمی معتبر در
سطح دنیا صورت گرفته است .روش پژوهش در  4مطالعه رویکرد
تلفیقی کیفی-کمی ( ۳۱/۲4درصد) ۲ ،مطالعه توصیفی ( ۱۲/4درصد)،
 ۲مطالعه توصیفی-همبستگی ( ۱۲/4درصد) و  ۳مطالعه مروری
( ۱۱/14درصد) ،یک مطالعه نیمه تجربی ،یک مطالعه تجربی ،یک
جدول  :۱مطالعات انجام شده در رابطه با سواد سالمت الکترونیکی
پژوهشگر/سال/کشور

نوع مطالعه

تعداد نمونه/روش

هدف مطالعه

نمونه گیری

نتایج

ابزار /روایی و پایایی ابزار
خودگزارشی “آزمون سواد سالمت عملکردی در

توصی

مهارتهای

ضروری برای بهره
،۲۰۰۲ ،Skinner &Norman
کانادا]۱۴[ ،

مندی از سالمت
توصیفی

بزرگساالن”(Test of Functional Health ،

الکترونیکی بر اساس
سواد

سالمت

موسسه

پزشکی

) Literacy in Adults) (TOFHLAو
 115تن به روش

”برآورد سریع سواد بزرگساالن در پزشکی”،

دردسترس از جوانان

(Rapid Estimate of Adult Literacy in

 ۱۳-۲۱ساله انتخاب

) Medicine) (REALMو "آزمون آزمایشی

شدند.

نسخه مبتنی بر کامپیوتر" (Pilot Testing of
)Version

امریکا

Computer-Based

a

) (TOFHLAsبود .جزییات روایی و پایایی

نتایج نشان داد که عوامل مرتبط با به
کار گیری سواد سالمت الکترونیکی
شامل تسلط بر سواد سالمت ،سواد
رایانه ،سواد علمی و مهارتهای
تحلیلی سواد سالمت الکترونیکی
مانند ،سواد سنتی ،سواد اطالعاتی و
سواد رسانهای میباشد.

ابزار ذکر نشده است.
عمدهترین عوامل در رابطه با به کار
گیری سواد سالمت الکترونیکی در
تعداد به طور متغییر
با هدف تعیین و
ارزیابی سطح سواد
سالمت الکترونیکی
 Stellefsonو همکاران،۲۰۱۱ ،
امریکا]۲۰[ ،

مروری نظام مند

دانشجویان
علوم

کارشناسی

پزشکی به عنوان
جمعیت توانمند در
حوزه سواد سالمت

دانشگاهها شامل ،تالش برای افزایش

از تعداد  ۳5تا 49۳9

انگیزش یادگیری ،مهارتهای جستجو،

علوم

توان ارائه منابع ،مهارت رایانهای ،سواد

مقطع

میباشد.

دانشجویان
پزشکی

سالمت

الکترونیکی

کارشناسی۱1-۲1 ،

“فرم استخراج دادهها“ و دستی (Data

بکارگیری از پایگاههای اطالعاتی با

ساله ونیز  ۱۳4مقاله

) Extraction Formبود .روایی و پاپایی ذکر

توجه به نوع رشته و مقطع تحصیلی

مرتبط در زمینه

نشده است.

شامل ،تمایل استفادة دانشجویان از

سالمت

پایگاههای اطالعاتی معتبر و با کیفیت،

الکترونیکی از سال

مهارت استفاده از فناوری ،مهارت

سواد

 ۲999تا ۲9۱۱

استفاده از منابع اطالعاتی-ارتباطی

میباشد.

الکترونیکی ،مهارتهای اطالع یابی و
آموزشهای کافی در استفاده از منابع
تخصصی است.
نتایج نشان داد" ،نیاز به شناخت"

ارتقا سواد سالمت
الکترونیکی با توجه
به ارتباط تئوری نیاز
 ،۲۰۱۳ ،Britt & Hattenامریکا،
[]۳

نیمه تجربی

به شناخت بر رفتار
اطالع یابی سالمت
بر خط (آنالین)
دانشجویان

 5۲9دانشجوی -۳4
 ۱۱ساله در مقطع
کارشناسی و به روش
تصادفی-خوشه
ایانتخاب شدند.

“مقیاس سواد سالمت الکترونیکی”(eHealth ،
) Literacy Scale) (eHEALSو”مقیاس نیاز
به شناخت”(Need for Cognition Scale) ،
) (NFCبود .روایی با جزییات ذکر نشده و
پایایی از طری تعیین همبستگی درونی (الفا
کرونباخ) انجام شده است.

کارشناسی
تشریح

جزئیات

کیفی (اکتشافیقوم

الکترونیکی

نگاری)

شناسایی مهارتها و
دانش مورد نیاز برای
مسلط

پردازش و جهت گیری شناختی،
انگیزه جستجوگری و اکتساب دانش به
عنوان میانجی گر با تقویت رفتار اطالع
یابی سالمت آنالین دانشجویان ،با
عوامل مرتبط با بکارگیری سواد
سالمت الکترونیکی ارتباطی معنا دار
دارد.

مفهوم سواد سالمت
 ،۲۰۱۴ ،Gilstadنروژ]۲2[ ،

همراه با لذت ،نیاز به کش واقعیتها،

شدن

به

هدفمند

انتخاب

نتایج پژوهش ،نشان داد که عوامل

متون بین رشتهای
در بخش دانشگاهی،
جستجوی

موتور
گوگل

و

مطالعات

بررسی
فناوری،

علوم اجتماعی و
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مرتبط با بکار گیری سواد سالمت
تجزیه و تحلیل گفتمان و ارتباطات در سالمت

الکترونیکی شامل ،مهارت ارتباطی،

انجام شد.

سواد موضوعی ،سواد اجتماعی ،سواد
فرهنگی ،انواع فناوریهای سالمت
الکترونیکی میباشد.

نشریه مدیریت ارتقای سالمت ،دوره  ،8شماره  ،7بهمن و اسفند 7931

سواد

مهارتهای

سالمت الکترونیکی.

سالمت،

مراقبت

مقاالت موجود در
علمی

پایگاههای
انجام شد.
با هدف ترجمه و

 Koopmanو همکاران،۲۰۱۴ ،
امریکا]۲2[ ،

بود .ابزار سنجش “ معیار آمادگی بیمار در

روانسنجی

و

کارگیری

ابزاری

 ۲99بیمار (مزمن)

مشارکت با فناوری اطالعات سالمت” (PRE-

سنجش

جهت
کیفی-کمی

گروه کانونی و مصاحبههای نیمه ساختار یافته

به
۲9-۱9

HIT) (Patient Readiness to Engage in

آمادگی بزرگساالن

ساله و به روش در

) Health Information Technologyبود.

مبتال به بیماریهای

دسترس

انتخاب

بررسی پایایی ابزار از طری تعیین همبستگی

مزمن در تعامل با

شدند.

فناوری

سرپایی،

درونی(آلفای کرونباخ آلفای کرونباخ از-9/۱4،
 9/19و روایی سازه و روایی پیش بین انجام شده

اطالعات

است.

سالمت.

نتایج نشان داد که ابزار مورد نظر با در
نظر داشتن حفظ حریم خصوصی و
احساس امنیت ،مهارت در استفاده از
رایانه و قابلیتهای جستجو ،تمایل به
خود مدیریتی ،جستجوی اطالعات
سالمت برای خود و دیگران ،دسترسی
به اطالعات معتبر و روز آمد از طری
پزشک و تیم مراقبت سالمت ،با عوامل
مرتبط با بکارگیری سواد سالمت
الکترونیکی ارتباطی معنا دار دارد.

طی دوماه برگزاری
ارائه نقشه مفهومی
جدید

سواد

از

سالمت الکترونیکی
 Norgaardو همکاران ،۲۰۱۲
دانمارک و انگلستان]۲۱[ ،

کیفی-کمی

با توجه به طی
گستردهای از دیدگاه
و تجارب ذینفعان،
هم

با

راستا

فناوریهای نوین

هشت کارگاه و به
طور متوسط ۱9
شرکت کننده در هر
کارگاه که با حضور
چهار بیمار و چهار
متخصص سالمت و
مشارکت متخصصان
انفورماتیک پزشکی
به روش نمونه گیری

بارش افکار ،مصاحبههای نیمه ساختار یافته،
نظرسنجی الکترونیکی ،نقشه برداری مفهومی با
استفاده از ”پرسشنامه سنجش سواد سالمت”
Health

) Literacy

 (HLQ)(Questionnaireو "بهینه سازی
سواد سالمت و دسترسی ” (Optimizing
Ophelia Litercy and Access) Health
بود .جزییات روایی و پاپایی ابزار ذکر نشده است.

نتایج نشان داد ،عوامل مرتبط با
بکارگیری سواد سالمت الکترونیکی با
سه رویکرد سیستمی ،فردی و تعامالت
در هفت حوزه (توانایی پردازش
اطالعات ،مراقبت از سالمت خود،
مهارت استفاده از خدمات دیجیتال،
تسلط در استفاده از خدمات دیجیتال،
کارایی مطلوب و مطاب

با نیازهای

فردی) است.

هدفمند انجام شد.
نتایج نشان داد ،عوامل مرتبط در به
کار گیری سواد سالمت الکترونیکی را
میتوان

یک مرور نظامند

توانمندیهای فردی در حوزه سالمت

مرتبط با مقاالت

و در طول زمان ،با استفاده از نرم افزار

چاپ شده طی بازه
با هدف نشان دادن
به

روز

ترین

جنبههای
 ،۲۰۱۲ ،Pohl Anna-Lenaآلمان،
[]۱2

کیفی-کمی

۳9

زمانی

ارزیابی کرد .که مشتمل بر؛

سال،

شرایط تسهیل کننده

کارگاه آموزشی و با
نمونه گیری هدفمند
نظرسنجی

پژوهشهای سالمت

و

الکترونیکی و سواد

اینترنتی از سال

سالمت الکترونیکی

۲9۱9

روی

که مد نظر قرار داده

مددجویان آلمانی و

نشده به ویژه در

سال  ،۲9۱5بر روی

کشور آلمان انجام

نوجوانان

و

شد.

بزرگساالن

بر

با

سنجش

میزان

جریانات اجتماعی (ارزشها ،هنجارها،
بارش افکار ،و مصاحبههای نیمه ساختار یافته،

امنیت و حریم خصوصی)

نظرسنجی الکترونیکی“ ،مقیاس سواد سالمت

نگرش به استفاده

الکترونیکی )” (eHealth Literacy Scale

خودکارآمدی رایانهای

) (eHEALSبود .روایی و پاپایی ابزار ذکر نشده

کیفیت خدمات درک شده

است.

استراتژی جستجو
شرایط کاربر
دانش خاص سالمت

آلمانی

وابستگی به اینترنت

بدون ذکر تعداد

رضایت مندی از مراقبتهای پزشکی

مورد بررسی قرار

با توجه به( :ملیت/قومیت/نژاد ،زبان،

گرفته است.

بافتار

اقتصادی/اجتماعی،

سطوح

آموزش ،تخصص ،محل اقامت و تجربه
کاری) بررسی کرد.
نتایج پژوهش نشان داد ،عوامل مرتبط
با بکارگیری سواد سالمت الکترونیکی

با هدف ،ارزیابی
اثربخشی یادگیری
دانشجوی

ابزار سنجش شامل“ ابزار یادگیری الکترونیکی ”

انتخاب و ارزیابی منابع بخش سالمت

سالمت

کارشناسی به روش

) (e-Learning Toolsو مصاحبههای نیمه

آنالین ،محیط یادگیری انعطاف پذیر،

الکترونیکی و ارزیابی

نمونه گیری تصادفی

ساختار یافته بود .جزییات انجام روایی و پاپایی

تعامل در یادگیری الکترونیکی،

اثربخشی برنامههای

ساده انجام شد.

ابزار ذکر نشده است.

مبتنی بر وب در
 Chanو همکاران ،۲۰۰۲ ،هنگ
کنگ []۲۲

تجربی

شامل ،سطح مهارت دانشجویان در

سواد

۱۱1

ارتباط

بامنابع

سواد

سالمت

سوادسالمت

الکترونیکی و یا افراد به صورت همزمان

الکترونیکی.

و استقالل در یادگیری الکترونیکی
میباشد.

،van der Vaart & Drossaert
 ،۲۰۱۱هلند]۳۰[ ،

پیمایشی-توصیفی

با

هدف

تعیین

 ۲99بیمار مبتال به

ابزار

پایایی و روایی و

روماتیسم ۱۱ ،تا ۱5

الکترونیکی )” (eHealth Literacy Scale

مرتبط با بکارگیری سواد سالمت

4۱

سنجش

"مقیاس

سالمت

یافته پژوهش نشان داد که عوامل

سواد

نکوزاد و همکاران

بررسی ارزش دو

سال به روش نمونه

) (eHEALSو "جدیدترین عالئم حیاتی"

الکترونیکی در نسخه هلندی شامل،

مولفه خودگزارشی و

گیری

دردسترس،

) (Newest Vital Sign) (NVSبود .روایی

مهارتهای استفاده از رایانه و مرورگر

کارایی در نسخه

در دوبازه زمانی یک

سازه ،روایی محتوا و روایی صوری و روایی پیش

اینترنت،

جستجوی

هلندی ابزار سواد

و دو هفته بعد

بینی کننده بررسی شده بدون ذکر جزییات ،و

اطالعات و استفاده از استراتژیهای

سالمت الکترونیکی

انتخاب شدند.

بررسی پایایی از طری تعیین همبستگی درونی

جستجوی صحیح ،ارزیابی قابلیت

ابزار (آلفای کرونباخ) و تعیین میزان همبستگی

اعتماد و مرتبط با اطالعات بر خط

بین نمرات دو بازه زمانی و ازطریق تعیین

(آنالین) ،قابلیت اضافه کردن تولید

ثبات ابزار (آزمون-بازآزمون بود.

محتوای خود به برنامههای مبتنی بر

انجام شد.

مهارتهای

وب ،محافظت و حفظ حریم خصوصی
در هنگام استفاده از اینترنت میباشد.
نتایج مطالعه نشان داد که تقویت
عوامل شناختی اجتماعی و تأثیرات

تعیین میزان ارتقای
سطح مهارت سواد
سالمت

 ۱۱۲دانش آموز

ابزارها شامل“ مقیاس سواد سالمت الکترونیکی ”

ارتقای سواد سالمت الکترونیکی

الکترونیکی نوجوانان

مقطع متوسطه و به

) (eHealth Literacy Scale) (eHEALSو

مرتبط است .استفاده از رسانههای

بر اساس عوامل

روش نمونه گیری

مصاحبههای نیمه ساختار یافته بود .جزییات

اجتماعی ،دسترسی به اینترنت ،و سواد

شناختی اجتماعی و

تصادفی-ساده

روایی ذکر نشده و پاپایی به روش آلفا کرونباخ

سالمت الکترونیکی پایه ،مشارکت در

اجتماعی

انتخاب شدند.

انجام شده است.

آموزش ،مهارت جستجو و ارزیابی

سالمت
Hye-Jin & Hoveامریکا،۲۰۱۲ ،
[]۳۱

کمی -کیفی

اجتماعی درک شده به طور مستقل در

تأثیرات

درک شده .مستقل

اطالعات سالمت آنالین نیز از دیگر

یا به طور مشترک

عوامل مرتبط با بکارگیری سواد
سالمت الکترونیکی ذکر شده است.
نتایج مطالعه ،عوامل مرتبط با عدم

با

تعیین

هدف

مفاهیم
 Mackertو همکاران ،امریکا،،
]۲۲[ ،۲۰۱۴

مروری نظام مند

سالمت

الکترونیکی و سواد
سالمت و کاربرد آن
پژوهشهای

در
آینده

بکارگیری سواد سالمت الکترونیکی را
04

مقاله

سالهای

بین
-۲9۱9

 ۲999موجود در
علمی

پایگاههای

عدم کاربرد نظریهها در ارائه الگو و
“فرم استخراج دادهها “و دستی (Data

ارزشیابی برنامههای کاربردی سالمت

) Extraction Formروایی و پاپایی ذکر نشده

الکترونیکی ،ضع

است.

معیارهای سواد سالمت عمومی،

بررسی شد.

در ایجاد و کاربرد

همکاری محدود میان رشتهای ها و
مشارکت محدود پژوهشگران در حوزه
اطالعات-ارتباطات را نشان داد.
نتایج مطالعه نشان داد که عوامل
مرتبط با بکارگیری سواد سالمت
الکترونیکی شامل ،تأثیر عوامل فردی

 ۱11مقاله موجود در
های ,

پایگاه
تعیین
 ،۲۰۱۲ ،Bautistaسنگاپور]۳۲[ ،

مرور متون

مرتبط

مقاالت
سواد

با

سالمت الکترونیکی

بر تعامالت اجتماعی در کاربرد فناوری
دیجیتالی (رایانه ،تلفن همراه ،اینترنت،

Scopus,

ابزار“

PubMed,

) Extraction Formبود .روایی و پاپایی ذکر

(جستجو ،کسب ،درک ،ارزیابی،

Google Scholar

نشده است.

ارتباط ،کاربرد) ،بستر بهداشتی-

فرم

استخراج

دادهها

“(Data

رسانههای

اجتماعی)،

اقدامات

از سال  ۱001تا

درمانی (ارتقا سالمت ،پیشگیری از

 ۲9۱5بررسی شد.

بیماری ،درمانی ،توانبخشی) ،کیفیت
زندگی (حفظ ،بهبود) ،در طول زندگی
(دبستانی ،نوجوانی ،جوانی ،میانسالی،
سالمندی) میباشد.

549با

تعیین

هدف

مفاهیم مهم سواد
سالمت الکترونیکی
،Monkman, & Kushniruk
 ،۲۰۱۲کانادا]۲[ ،

و چگونگی بهبود و
توصیفی

طراحی

سیستم

پذیرش

اطالعات

سالمت در جامعه
و

استرالیا
اسکاندیناوی

گزارش

توجیهی از ۱۲۱
کارگروه در حوزه
سوادسالمت

و

سالمت الکترونیکی
به روش هدفمند- ،
تجزیه و تحلیل متون
با استفاده از چک
و

لیست

روش

ارزیابی توسط ۱

نتایج نشان داد ،از عوامل مرتبط با
ابزارها

شامل

“مقیاس

سالمت

بکارگیری سواد سالمت الکترونیکی،

سواد

الکترونیکی)” (eHealth Literacy Scale

طراحی کاربر محور ،سهولت دسترسی

) (eHEALSو "فهرست ارزشیابی یک سیستم

و به اشتراک گذاری اطالعات سالمت،

هیورستیک" (Heuristic Evaluation‐A

درک و زبان ساده ،سرعت و سهولت

) System Checklistبود .اشاره به بررسی

بازیابی اطالعات سالمت میباشد.

روایی و پایایی ابزار بدون ذکر جزییات شده

بعالوه ،کاهش اتالف زمان کاربران،

است.

کاهش خطا ،حفظ کیفیت اطالعات
سالمت از دیگر عوامل مرتبط است.

ارزیاب آموزش دیده
انجام شد.

 Seçkinو همکاران ،۲۰۱۲ ،امریکا،
[]۳۳

تعیین
کیفی-کمی

ویژگیهای

روان سنجی سواد
سالمت الکترونیکی

 44999نمونه در
امریکا و به روش
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پانل مبتنی بر وب “،مقیاس سواد سالمت

نتایج نشان داد ،در رویکرد کاربر محور

الکترونیکی )” (eHealth Literacy Scale

سه عامل عملکردی (اقداماتی) ،عامل

) (eHEALSو ابزار نظر سنجی مبتنی بر وب

اعتماد و عامل ارتباطی ،مرتبط با

نشریه مدیریت ارتقای سالمت ،دوره  ،8شماره  ،7بهمن و اسفند 7931

از کاربران اینترنت با
ویژه

توجه

به

تصادفی مبتنی بر

پژوهشگرساخته بود .روایی به روش سازه و

بکارگیری سواد سالمت الکترونیکی

وب انتخاب شدند.

پاپایی به روش الفای کرونباخ اندازه گیری شده

است .اما توانمند شدن مددجویان در

است.

بکارگیری سواد سالمت الکترونیکی،

کاربران قدیمی در

میتواند ارائه دهندگان خدمات

امریکا

سالمت به ویژه پزشک را با عدم
پذیرش توصیههای پزشکی توسط
مددجو روبرو نماید.
"مقیاس سواد سالمت الکترونیکی ” (eHealth

 Yangو همکاران ،۲۰۱2 ،تایوان،

توصیفی-

[]۳۴

همبستگی

،۲۰۱2 ،Neter & Brainin

توصیفی-

اسرائیل]۳۲[ ،

همبستگی

تعیین ارتباط بین

 199دانشجو از ۱5

) Literacy Scale) (eHEALSو "مقیاس

عوامل فردی ،سواد

دانشکده در سطح

سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت"(Health-،

سالمت الکترونیکی

کشور تایوان به روش

)Promoting Lifestyle Scale) (HPLS

و ارتقا سبک زندگی

سرشماری انتحاب

بود .و روایی محتوا توسط متخصصین تأیید شد.

سالمت.

شدند.

همبستگی درونی (ابزارآلفای کرونباخ از -9/۱5
 )9/14بود.

نتایج مطالعه نشان داد ،از عوامل
مرتبط با بکارگیری سواد سالمت
الکترونیکی دانشجویان ،سواد تعاملی و
سواد عملکردی بود .این مطالعه
ارتباطی معنا داری بین سبک زندگی
ارتقادهنده سالمت با عوامل فردی در
بکارگیری سواد سالمت الکترونیکی را
نشان داد.
نتایج مطالعه نشان داد ،ویژگیهای

با

هدف

شخصیتی مانند مهارت سوادسالمت،

تعیین

ارتباط بین تصورات

 ۱۲نفر بزرگسال 49

ذهنی شکل گرفته

سال به باال ،به روش

کاربران و آمادگی

نمونه

در

برای عمل نسبت به

دسترس

مفهوم سواد سالمت

شدند.

گیری

الکترونیکی

انتخاب

"مقیاس سواد سالمت الکترونیکی" (eHealth

انگیزه ،اعتماد به نفس ،تمایل به ارائه

) ،Literacy Scale) (eHEALSابزار نظر

خدمات و سواب (سن ،جنس ،درآمد،

سنجی پژوهشگر ساخته /شبیه ساز رایانهای به

برداشت ذهنی از سالمت و تجربه

صورت تلفنی و چهره به چهره انجام شد .روایی

استفاده از اینترنت) و نیز برداشت

همزمان و پایایی بدون ذکر جزییات عنوان شده

ذهنی از کاربرد سواد سالمت

است.

الکترونیکی از عوامل مرتبط در
بکارگیری سواد سالمت الکترونیکی
است.

بحث
 .]۲1 ,۲4از دسته عوامل مرتبط با کاربرد سواد سالمت الکترونیکی،
مربوط به توانایی استفاده از منابع سالمت میباشند [.]۱0-۱1 ,۱۳ ,۱
از آنجایی که توانمندی در استفاده از منابع سالمت الکترونیکی به
عنوان یک مهارت و یک ابزار ،قابل آموزش است پژوهشگران در کلیه
مقاالت بررسی شده بر لزوم ارتقای دانش نظری و عملی کاربران جهت
استفاده از منابع سالمت الکترونیکی تاکید مینمایند .با کسب این
مهارت میتوان ضمن آگاهی بیشتر از مخاطرات خدمات سالمت،
دستورات درمانی تجویز شده را بهتر رعایت کرد و فعاالنه در برنامههای
سالمت عمومی از قبیل غربالگری و ایمن سازی شرکت نمود [,۱۱ ,0
 .]۲۲ ,۲۱ ,۱5 ,۱۳افزایش دسترسی کاربران به منابع و خدمات
اطالعات سالمت قابل اطمینان نقش کلیدی درارتقای سالمت ایفا
میکند [ .]۳۲ ,۳9 ,۲۱مهارت استفاده از فناوری ،مهارت در استفاده
از منابع اطالعاتی  -ارتباطی الکترونیکی ،مهارتهای اطالع یابی و
آموزشهای کافی برای استفاده تخصصی از منابع ،از دیگر موارد مورد
تاکید است [ .]۱از دیگر عوامل مرتبط در بکارگیری سواد سالمت
الکترونیکی ،ضرورت مطالعه و بررسی مبانی و مسائل نظری ،روشها،
رویهها ،کاربرد تئوریها در ارائه مدل و ارزشیابی برنامههای کاربردی
سالمت الکترونیکی ،ایجاد و کاربرد معیارهای سواد سالمت عمومی
فنون و ابزار نیاز سنجی اطالعات سالمت در طراحی ،و نیز همکاری
متخصصان میان رشتهای و مشارکت پژوهشگران در حوزه علوم
اطالعات و ارتباطات است [ .]۳۱ ,۳9 ,۲5 ,۲۱ ,۱5در این میان پرورش
مهارتهایی مانند کش  ،تفسیر و ارزیابی سالمت ،و نیز دانش مورد نیاز
برای تعامالت مؤثر با ابزارهای سالمت فناورانه از موارد مرتبط در
بکارگیری سواد سالمت الکترونیکی است [ .]۳۲-۳9 ,۲۱ ,۱5در این

مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با بکارگیری سواد سالمت
الکترونیکی در طی سالهای  ۲991تا  ۲9۱1انجام گردید .نتایج مرور
نظام مند نشان داد؛ درک و دانستن عوامل مرتبط با شکل گیری تمایل
افراد برای بکارگیری فناوری میتواند در پذیرش فناوری و افزایش به
کارگیری آن مؤثر باشد و گام نخست در بکارگیری خدمات سواد
سالمت الکترونیکی ،برای ارائه دهندگان خدمات و دریافت کنندگان
خدمات ،ارزیابی میزان آمادگی و پذیرش این خدمات در گروه هدف
است [ .]۳9 ,۱۲ ,1در رابطه با یافتههای مربوط به مرور نظامند میتوان
گفت که در همه این مطالعات به نحوی عوامل مرتبط در به کار گیری
سواد سالمت الکترونیکی را تسلط بر سواد سالمت ،سواد رایانه ،سواد
علمی و مهارتهای تحلیلی سواد سالمت الکترونیکی مانند ،سواد
سنتی ،سواد اطالعاتی و سواد رسانهای میداند .که به عنوان یک
سیستم یادگیری عمل میکند .در واقع اساس و مبنای بکارگیری سواد
سالمت الکترونیکی است .هرچند نتایج پژوهش نورمن و اسکینر در
رابطه باتعمیم سواد سالمت الکترونیکی در بافتار متفاوت از جامعیت
کافی برخوردار نیست [ .]۱۱افزایش روزافزون منابع ،گسترده شدن
موضوعات و پایگاههای اطالعاتی ،کاربران را با عدم اطمینان از سالمت
اطالعات مواجه ساخته است [ .]۲۱ ,۱0 ,۱1 ,۱۲در مقابل ،از موارد
چالش برانگیز آن توانمند شدن مددجویان در رابطه با عدم پذیرش
توصیههای سالمت به ویژه توسط پزشکان میباشد [ .]۲1 ,۱۲برای
بهره وری هر چه بیشتر از سواد سالمت الکترونیکی ،ارزیابی اکتشافی
که از جمله سادهترین و سریعترین روشهای ارزیابی کاربردپذیری است
پیشنهاد میشود تا قبل از صرف هزینههای زیاد و استقبال کم از سوی
کاربران ،نسبت به شناسایی و رفع مشکل و ابهامات اقدام گردد [,۱۲
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در ابعاد ششگانه سواد رایانه ،سواد علمی ،سواد سالمت و سواد سنتی،
سواد رسانه و سواد اطالعاتی همپوشانی دارند ،و اساس و مبنای
بکارگیری سواد سالمت الکترونیکی را در مشارکت از یک راه و روش
ایمن و اخالقی و مدنی در فضای دیجیتال و الکترونیکی تشکیل
میدهد .به عبارتی دیگر ،یافتههای این پژوهش نشان میدهد که
سوادهای ششگانه به تنهایی برای کاربرد سواد سالمت الکترونیکی کافی
نیست .بلکه ،عوامل مرتبط دیگر عالوه بر سواد ارتباطی ،مانند؛ عالقه و
انگیزه فردی ،انگیزه یادگیری ،توانایی شناختی و کنجکاوی و عوامل
ارزشها ،هنجارها ،ایدئولوژی اجتماعی ،توانایی تعامل و کار با
سیستمها ،توانایی تعامل و کار با دیگران حس کنترل ،امنیت و حفظ
حریم خصوصی ،سهولت از استفاده و درک از مفید بودن در پذیرش
فناوری سواد سالمت الکترونیکی را توسط کاربر الزم دارد و این عوامل
خود نیز به نگرش و رفتارهای حرفهای گری در فضای دیجیتال و
الکترونیکی در بافتار فرهنگی ،اجتماعی مرتبط است [,۱5 ,۱۲ ,۱۱ ,۱
.]۲0-۲9 ,۱1

راستا ،نتایج پژوهش نشان داد ،برنامههای آموزشی سوادسالمت ،سطح
مهارت کاربران را از طری پلتفرم آموزش الکترونیکی ،انتخاب و ارزیابی
منابع سالمت در بخش سالمت آنالین در یک محیط یادگیری انعطاف
پذیر ،تعاملی و خود راهبر ارتقا میدهد و قابل تعمیم به جوامع مختل
است [ .]۲۱عمدهترین عوامل تاثیرگذار در رابطه با به کار گیری سواد
سالمت الکترونیکی؛ ضع و یا عدم توانایی استفادة کاربران از
پایگاههای اطالعاتی معتبر و با کیفیت ،ضع در مهارتهای جستجو،
ضع زیرساختها در ارائه این منابع ،نداشتن مهارت رایانهای ،ضع یا
عدم وجود مهارتهای اطالع یابی و نبود آموزشهای کافی برای
توانمندسازی در استفاده از منابع اطالعات سالمت میباشد [,۱5 ,۱
 .]۳۱ ,۳9 ,۲۱به عبارتی دیگر ،یافتههای این پژوهش نشان میدهد؛
سوادهای شش گانه “سواد سالمت ،سواد رایانه ،سواد علمی ،سواد
سنتی ،سواد اطالعاتی و سواد رسانهای” در همه مطالعات حاضر به
گونهای در بکارگیری سواد سالمت الکترونیکی هم پوشانی دارد ،عالوه
بر این ،به یک فضای دیجیتال مدنی ،امن و اخالقی تاکید دارد [,۱۲
 ]۲۳ ,۱0با در نظر گرفتن عوامل فردی؛ انگیزه یادگیری ،اعتماد به
نفس ،عالقه ،هدف ،نیاز به شناخت ،توانایی شناختی و کنجکاوی ،تمایل
به ارائه خدمات و برداشت ذهنی از کاربرد سواد سالمت الکترونیکی
میباشد .به موازات آن سواب ؛ سن ،جنس ،درآمد ،برداشت ذهنی از
سالمت و تجربه استفاده از اینترنت) .]۲0 ,۲۱ ,۲9 ,۱0 ,۱1 ,۱۲[ ،و
نیز عوامل اجتماعی (ارزشها ،هنجارها ،ایدئولوژی اجتماعی را شامل
میشود [ .]۲4 ,۲۳ ,۱۱ ,۱1 ,۱۲و عوامل فنی؛ کار با سیستمها ،توانایی
تعامل و کار با دیگران) احساس امنیت ،کنترل ،مالکیت دادههای
شخصی ،دقت و صحت دادهها [ ]۲9 ,۱۲الزام آور است .که اساس تأثیر
عوامل فردی بر تعامالت اجتماعی در بکارگیری فناوری سواد سالمت
الکترونیکی وجود اینترنت ،اینترانت ،رایانه ،تلفن همراه ،رسانههای
اجتماعی است [ .]۲0 ,۲4 ,۲۱-۱0با استناد به یافتههای مطالعات ،در
سواد سالمت الکترونیکی عمدتاً سه بعد مهارتهای جستجوگری،
کاربرد و ارزیابی مورد سنجش قرار میگیرد .مهارت جستجوگری به
توانایی درک شده فرد برای اطالع یابی بر خط اشاره دارد که کسب آن
نیازمند تسلط بر کاربری رایانه موسوم به سواد رایانه ،سواد اطالعاتی و
سواد سالمت است و مهارت ارزیابی نیز منوط به تسلط داشتن به سواد
رسانه و سواد علمی است [ .]۳۳ ,۲0 ,۲1 ,۲4 ,۲۲ ,۱0 ,۱۱ ,۱در
تبیین نتایج مطالعات انجام شده میتوان گفت که برخورداری از
مهارتهای جستجو ،تحصیل ،درک ،نقد ،ارتباط و کاربرد اطالعات
سالمت برای حفظ ،بهبود و ارتقای کیفیت زندگی افراد در هزاره سوم
برای استفاده اثر گذار از سواد سالمت الکترونیکی الزامی است .و در این
راستا ،عوامل مرتبط در بکارگیری سواد سالمت الکترونیکی به نحوی

نتیجهگیری
اهمیت استفاده از سواد سالمت الکترونیکی ،به منظور پردازش مکانیزه
اطالعات سالمت با صرف حداقل هزینه روز به روز محسوستر میشود.
مهمترین نتیجه مطالعه حاضر ،تسلط بر سواد رایانه ،سواد علمی ،سواد
سالمت و سواد سنتی ،سواد رسانه ،سواد اطالعاتی ،سواد ارتباطی و
دسترسی ایمن به درگاه اطالعات سالمت الکترونیکی از عوامل مرتبط
با بکار گیری سواد سالمت الکترونیکی است .پیشنهاد میشود در بهبود
مهارتهای سواد سالمت الکترونیکی و پیرو آن ارتقای سبک زندگی
سالمت عوامل مرتبط با کاربرد سواد سالمت الکترونیکی مد نظر قرار
گیرد .از محدودیتهای مطالعه میتوان به محدود کردن جستجو به
متون و منابع انگلیسی اشاره نمود ،این درحالی است که ممکن است
به زبانهای دیگر ،دیدگاه گستردهتری از عوامل مرتبط با سواد سالمت
الکترونیکی وجود داشته باشد.

سپاسگزاری
این مقاله حاصل بخشی از رساله دکتری نیلوفر نکوزاد به راهنمایی آقای
دکتر سلیمان احمدی و آقای دکتر محمدعلی حسینی و مشاوره آقای
دکتر کامران محمدخانی به شماره ثبت  1۱0و تاریخ ثبت 01/91/۱۲
است .از داوران محترم بویژه خانم دکتر فریده یغمایی که با ارائه نکات
ارزشمند خود به ارتقای کیفی مقاله کمک کردهاند ،تشکر و قدردانی
میشود.
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