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علوم پزشااکی و خدمات رسااانی پزشااکی دانشااگاه گروه کتابداری و اطالع ۱۵9۳سااال 

. را برگزار نمود “ ها گذشته، حال و آیندهکتابخانه ”همایشای به نام  بهداشاتی درمانی بوشاهر   

 مهری پریرخ ساااخنرانی را با موضاااوع در این همایش اساااتاد ارجمندم سااارکار خان  دکتر

ز اینجانب ا وبسیار کاربردی و جذاب بود  بنده ارائه نمودند که به نظر “ ساواد سالمت مردم  ”

ای که به این موضوع های بسایاری آموخت . پ  از آن بر اساس عالهه ساخنرانی ایشاان نکته  

داشات  دو کار پووهشای را در حوزه ساواد ساالمت در شایراز و بوشهر با همکاری دانشجوی      

دیجه احمدزاده به انجام رسااانیدم. ماحصاان این دو ارشااد کتابداری پزشااکی ساارکار خان  خ

وزه امرپووهش مشترک چند مقاله و کتاب حاضر شد. بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارند که 

های مه  و اساسی در ارتقای سالمت آن جامعه سطح سواد سالمت هر جامعه یکی از شاخص

ارتقاء  .یابدز افزایش میپذیری آن جامعه نیدنبال آن، ح  مسااایولیت کاه به  چرا .اسااات

 ثر بر سالمت خود جامعهؤساالمت به معنی توانمندسازی مردم در شناخت و کنترل عوامن م 

خت عوامن سواد سالمت، توانایی مردم در شنا و در نهایت افزایش ساطح سواد سالمت است. 

 استهایی سبک صحیح زندگی و شناخت روش آگاهی از شیوه و تهدید کننده ساالمت خود 

سواد به عبارتی دیگر،  .دنبخشحفظ و ارتقاء  ،مینأسالمت خود را ت ندوسایله آنها بتوان  هه بک

 سالمت شان است. یازهایو عملکرد مردم نسبت به ن یدانش، آگاهسالمت به معنی میزان 

های مراهبت ر ساایساات  د “ بیمار محوری ” امروزه با حرکت به ساامتاز طرفی دیگر، 

ال شان نقش فعهای مرتبط با سااالمتیگیریساالمت، افراد باید بیش از گذشاته در تصامی    
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منظور ارتقای سااطح سااواد سااالمت، مردم نیاز به  هداشااته باشااند. برای تحقن این نقش و ب

 هایبرای افزایش سطح سواد سالمت باید مسیوالن با آموزشکساب اطالعات ساالمت دارند.   

ها پیشااگیری کرده و به ارتقای سااالمت کمک  بردی به مردم از بروز بساایاری از بیماریکار

 هایو یا به شاایوه ها ...تواند در هالب انتشااار منابچ چاپی، اینترنتی، جزوهها میآموزش .کنند

های کاربردی به مردم باید ابتدا مخاطبان را ارائاه آموزش  باه منظور ارتبااطی دیگر بااشاااد.   

ها را به یتهمه ظرفکرد و سااپ  برای هر کدام برنامه و اهدامی خاص انجام داد. شااناسااایی 

و مردم را نسااابات به مخاطرات عدم ساااالمت و رفتارهای ناساااال  آگاه کرد. باید    کاار برد 

 .هشدارهای الزم را به مردم بدهندهای جمعی رسانه

آن  وم خودمراهبتیالزمه مفهاساات  “ خودمراهبتی ”مه  در سااالمت افراد  نکاتی از یک

ها بتوانند با مفهوم سالمت آشنا شده و درک درستی از سالمت خود داشته اسات که خانواده 

ن شان به عمباشاند تا بتوانند بر این اسااس، تدابیر الزم را برای حفظ سالمت خود و خانواده  

که جامعه بسااتر مناسااب برای پویایی ارتقای اساات  یازهدف ن ینبه ا یابیدساات یبراآورند. 

سااازمان در این راسااتا،  .و اجرا کند سااازیافراد جامعه را پیادههمه سااطح سااواد و سااالمت 

هفته امسااال را به عنوان شااعار جهانی « یک عمر سااالمت با خود مراهبتی» بهداشاات جهانی

های سواد لفهؤم و سالمتالزمه خود مراهبتی توجه به توسعه سواد  .سالمت اعالم کرده است

ساالمت اسات. کتابی که پیش رو دارید، نیز در راستای توسعه سواد سالمت جامعه از طرین   

های الزم برای تهیه کنندگان منابچ های ساواد ساالمت و توصیه  تبیین ساواد ساالمت، مؤلفه  

اطالعات سااالمت در جهت کمک به خودمراهبتی نگاشااته شااده اساات. فصاان اول این کتاب 

ش دارد تا مفهوم ساواد ساالمت را تشاریح کند. در فصان دوم به اطالعات سالمت، منابچ     تال

 های این منابچ اشاره دارد.اطالعات سالمت و خوانایی و ویوگی

 از خوانندگان و و نویسااندگان این کتاب ااعان دارند این کتاب خالی از کاسااتی نیساات

عا دارند که با ارائه نظرات ارزشمند خود ورزان حوزه سالمت نیز استدهنظران و اندیشصااحب 

 های بعدی یاری رسانند.ما را در تکمین این اثر در ویرایش

در پاایاان از دوسااات عزیز و همکاار ارجمنادم جنااب آهاای دارا جوکاار کاه ما را در         
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آرایی و طرح جلد این اثر یاری نمودند نیز صاامیمانه ساپاسااگزاری نمای . همانین از  صافحه 

ات دانشااگاه علوم پزشااکی ساارکارخان  زهرا صاافایی که در مراحن چار این اثر مدیر انتشااار

 نمای . امیدوارم که این اثر مورد توجه هرار گیرد.نهایت همکاری را داشتند نیز هدردانی می
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 ۵ فصن اول: کلیات

 

 

 

 مقدمه

برای  اطالعات آوردندستدر به و هستند حساس خود ساالمت  به نسابت  هاانساان  همه

جسااتجو در منابچ  ابفعاالنه  هاانسااانگاه . کنندمی تالش خویش سااالمت و تندرسااتی حفظ

به اطالعات مورد نیاز خود  هاوزنامهرو  اطالعااتی موجود در کتابخانه، اینترنت و مطالعه مجله 

 این مثال ؛کننداهدام به جستجوی اطالعات می مستقی نیز به طور غیر گاهییابند. دسات می 

 بهو مانند آن  ورادی ،تلویزیون هماون جمعی ارتباط هایرسانه یا خود دوستان از را اطالعات

 کمک هاآن به اطالعات اینیابی به اطالعات سالمت، صرف نظر از روش دستآورند.می دست

 به .بکوشاند  هابیماری از پیشااگیری در به ویوه خود تندرسااتی و سااالمت حفظ در تا کندمی

 هنگامبه این شکن که  ؛شودمی زندگی کیفیت رفتن باال باعثاین دساته اطالعات   ،کلی طور

کنند،  تجربه را کمتری اضااطراب تا کندمی کمک انبیمار به اطالعات این بیماری، با رویارویی

 در را خود اسااتقالل نهایت در و باشااند بهداشااتی مراهبت هایبرنامه در هادر به شاارکت

 ند.آور دست به روزانه هایفعالیت

 دساات به راحتی به را پزشااکی اطالعات توانسااتندمین عادی افراد و بیماران گذشااته در

 زمان آن داشاات. هرار سااالمت حرفه متخصااصااان اختیار در فقط اطالعات این ؛ چرا کهورندآ

کننده درمان دریافت فقط بیمار و داشتند اصلی را نقش درمانی هایگیریتصمی  در پزشاکان 

 و کند پیروی پزشک دساتورات  از باید فقط بیمار که بود این بر عقیده آمد. چونبه شامار می 

عالوه بر  بنابراین. شود اشتباه بروز حتی و او ساردرگمی  باعث اسات  ممکنپزشاکی   اطالعات

 اطالعات که شدمی توصیه نیز کتابداران گرفت، بهکه اطالعات در دسترس بیمار هرار نمیاین

 د.  ندهن هرار عادی افراد و انبیمار اختیار در را

به کمک  و اساات یافته افزایش اطالعات به دسااترساای  برای تقاضااا اخیر هایدهه در

 اطالعات این به توانندیم ترراحت نیز اطالعات جوینده افراد های اطالعاتی و ارتباطییفناور
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 :برشمرد گونهاین توانمی را هااتقاض این افزایش ترین دالیند. مه باشن داشته دسترسی

 بیمار حقوق بیانیه تصویب به منجر و هداشت تاکید بیمار استقالل بر که هاییجنبش -۱

 صورت به ضروری اطالعات به بیمار دسترسی باعث شدند  هاجنبششد؛ این  ۱۳0۰ سال در

 از یکی درمان نهایی شیوه انتخاب در مشاارکت  و درمان روش خصاوص  در فه  هابن و سااده 

 .شود هلمداد آنان حقوق

   تماین داشتند؛ آگاه افرادیبه داشتن  هادولتهای درمان، برای کاهش هزینه -۷

 آموزش به نیازمنازل انتقال یافت و درنتیجه  به هانابیمارساات از بهداشااتی خدمات -۵

 بوجود آمد؛ کنندمی مراهبت بیمار از که کسانی و بیمار

 در اطالعات آوردن دساات به از اسااتقبال به دنبال آن و جایگزین درمان هایشاایوه -5

 بوجود آمد؛ زمینه این

 .  افزایش یافت ۱خودمراهبتی به تماین -۳

 دسترسی ،وب روی ساده زبان به پزشکی اطالعات گرفتن هرار و اینترنت سریچ رشد -0

 پااذیر ساااااختااه اساااات را امکااان جااامعااه اهشااااار همااه برای پزشاااکی اطالعااات بااه

(Collins & Sasser, 1998). 

 از ه  زیادی، هایپیشرفت اخیر سال صد در نیز پزشکی عل عالوه بر موارد بیان شاده،  

 هایشاایوه از نظر توسااعه ه  و جدید هاییفناور از گیریبهره و اختراع و نوین دانش لحاظ

ریزان خدمات بهداشاااتی به دالین باال، در نگرش جامعه و نیز برنامه .اسااات داشاااته درمانی

                                                      
 حفظ سالمت برای مردم کهاست  دارهدف و آگاهانه شاده، آموختههای رفتار خودمراهبتی شاامن مجموعه  ۱

 :کند تا افرادها کمک میاین رفتار. دهندمی انجام خود خانواده و فرزندان خود،
 د.کنن نگهداری خود جسمی و اهنی سالمت ازو  بمانند تندرست. الف

 کنند. برآورده را خود روانی و اجتماعی هاینیازبتوانند . ب

 .کنند پیشگیری حوادث یا بیماری از. ج

 .کنند مراهبت از خود مزمن هایوضعیت یا هاناخوشی در. د

  .دکنن حفظ را خود سالمت بیمارستان از ترخیص یا و حاد بیماری از بعد. ه
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 خود، بیماری مورد در بیمار که اساات نیازها احساااس کردند تغییری جدی ایجاد شااد. آن

 این مبنای بر تا باشااد داشااته کامن اطالعات هانادرم از هرکدام عوارض و درمانی هایروش

مشارکت کند. الزمه این  درمان شایوه  بهترین انتخاب گیری آگاهانه برایتصامی  در  اطالعات

 و شناسایی بیماری، خصاوص  در مناساب  عاتاطال یابی بهتوانایی بیمار در دسات  مشاارکت، 

 درباره آگاهی و شاایوه هر عوارض و مزایا درمانی، هایشاایوه انواع درباره خود دانش افزایش

های علمی و های مزمن، حرکت. هرچند، شیوع بیشتر بیماریاسات  درمان از بعد هایمراهبت

ای برای تغییرات های واگیر، مرحلهتکنولوژیکی و جهانی شااادن، انتشاااار گساااترده بیماری 

یافتن تعداد زیادی از شاد و چگونگی دسات  اسااسای ایجاد کرد که بهداشات همگانی نامیده    

دادند بسایاری از مردم درک درسااتی از  ها نشاان  شاهروندان به آن را فراه  کرد، اما پووهش 

های حوزه بهداشات، درمان و سالمت ندارند. آنان درک و عمن بر  ها و رهنمودمجموعه برنامه

های مصرف دارو و عوارض دارویی را اسااس هشادارهای بهداشات همگانی و خواندن رهنمود   

مورد توجه  ۱اد سالمتسو مفهومهای اخیر در سال بنابرایندانند. دشوار و حتی غیرممکن می

 درمانی هرار گرفته است.بهداشتی ها، پووهشگران و مراکزبسیاری از دولت

توانایی افراد در یافتن، درک و عمن بر اساس اطالعات سالمت یکی از کارکردهای سواد 

هایی هایی باالتر از خواندن و نوشتن اشاره دارد. مهارتساالمت است. سواد سالمت به مهارت 

د. کنپذیر میدهی اطالعات سالمت را برای افراد امکانت کردن، شناسایی و سازمانکه صاحب 

های مراهبت بهداشاااتی، ضااارورتا مهارت های نظامهای مورد نیاز برای کاربرد رهنمودمهارت

دهند در کنند و به بیماران اجازه میعملکردی هساااتناد که برای یک هدف خاص عمن می 

های عملکردی اساات. ه کار برند. مهارت محاساابه از جمله این مهارتها را بزندگی روزانه آن

ی یک جعبه دارو بیمار باید بتواند یک عملیات ریاضاای ساااده گاهی برای دنبال کردن راهنما

کند. به عبارتی دیگر، مثال اگر را انجام دهد و زمان مصارف دارو را بر اساس راهنما تنظی  می 

ساااعت مصاارف کند و وی اولین هرص را   0تا  5ص را هر از بیمارخواسااته شااود که یک هر 

 صابح مصارف نماید، باید بتواند محاسبه کند که ساعت خوردن هرص بعدی بین   ۱۰سااعت  

                                                      
1 Health Literacy 
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 . استعصر  5تا  ۷

دهندگان خدمات ساااالمت نقش میزان سااواد ساااالمت در طول رویارویی بیمار با ارائه 

کارآمدی ارتباط افراد با اهداف نظام  کند. در واهچ میزان ساواد ساالمت سطح  مهمی بازی می

 های روی جعبهکند. در طول دوره درمان وهتی فرد برچساابمراهبت بهداشااتی را تعیین می

کند تا درباره بیماری خواناد یاا وهتی وی در خاانه کتابی باز می   دارویی را برای اولین باار می 

ند کسواد سالمت کمک میهای دیگر کودکش اطالعاتی کساب کند و در بسیاری از موهعیت 

دهنده خدمات بهداشتی داشته باشد و تا این فرد درک درساتی از دستورات و نیز اهداف ارائه 

بر اسااس آن عمن کند. ساواد ساالمت تنها درک اطالعات نیست، بلکه عمن بر اساس آن را    

 شود.  نیز شامن می

یامدهای سواد سالمت این فصان از کتاب به تعریف ساواد، انواع ساواد، سواد سالمت، پ   

تواند پردازد که میآن و وضعیت سواد سالمت در ایران می پایین، اطالعات سالمت، پیایدگی

 ای هرار گیرد.و باید مورد توجه متخصصان حرفه سالمت در هر زمینه

 

 سواد 

های اسات. طبن تعریف، سااواد طیفی از توانمندی  و تفکر انسااان آگاهی ساواد، شاالوده  

 ،اضیاتری کاربرداز برای برهراری ارتباط با دیگران از طرین گفتگو، خواندن، نوشااتن و موردنی

، مشااارکت و هدف آن ارتقای زندگی روزمره گیردرا در بر می های مختلفیفناورها و رسااانه

. البته است های فردی و اجتماعی انسان و جامعهظرفیت جمعی، حن مساائن بشری و توسعه 

رود. فرد با سااواد کسی است که میمعموال ساواد به معنای توانایی خواندن و نوشاتن به کار   

تواند در زندگی روزانه یک عبارت سااده کوتاه را بنویسد و بخواند. هانون ملی سواد آمریکا  می

ن دکند: سواد توانایی خواندن و نوشتن، صحبت کرمیگونه تعریف سواد را این ۱۳۳۱در سال 

ای است که برای فعالیت در یک شغن به انگلیسای، محاسبه و حن مشکالت در سطوح حرفه 

های فردی و ایجاد دانش و الزم اساات و نیز این توانایی در جامعه به منظور رساایدن به هدف

ظرفیت در یک فرد مورد نیاز اسات. یونساکو اسازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملن متحد    
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مختلف، سواد را توانایی شناسایی، درک، تفسیر، خلن، انتقال، محاسبه و  هایبا پذیرش جنبه

نماید. با توجه به تعاریف میکارگیری مواد چاپی و نوشااتاری با موضااوعات متفاوت تعریف  به

کارگیری اطالعات در توان ساواد را توانایی خواندن و نوشتن، محاسبه، درک و به مختلف، می

ای که تکامن شخصی فرد را در پی نایی حن مسأله دانست؛ به گونههای متفاوت و تواموهعیت

های فردی خود دساات یابد و در جامعه نقش  کند تا به هدفداشااته باشااد و به فرد کمک  

 مناسبی ایفا کند.

 

 انواع سواد 

رود، بلکه میامروزه سااواد تنها برای اشاااره به توانایی خواندن، نوشااتن و درک به کار ن 

ها رو، بر اساس مهارتکند. از ایندانش یک فرد از یک موضاوع یا رشاته خاص را توصیف می  

های متفاوتی از سواد بوجود آمده بندیکند دستهمیهای مختلفی که ساواد ارائه  و توانمندی

 شود:میها اشاره بندیاست که در زیر به برخی از این دسته

  ایشاخص در انجام اعمال اصالی و پایه با رایانه را سواد رایانه  ای: توانایی ساواد رایانه 

های افزارآماده، نرمافزاری از پیشهای نرمگویند. این اعمال عبارتند از کاربرد بستهیم

ای روی های اطالعاتی روی لوح فشاارده یا برخط و اطالعات شاابکهای، بانککتابخانه

 اینترنت. 

   تی را توانایی تشخیص نیاز به اطالعات، یافتن اطالعات ساواد اطالعاتی: ساواد اطالعا

 اند. مورد نیاز، ارزیابی و به کارگیری کارآمد اطالعات تعریف کرده

 ها به مردم در درک، ای در بافتی متشکن از تصاویر و کلمهای: سواد رسانهسواد رسانه

های تواند رسااانهای مینماید. فرد دارای سااواد رسااانهتولید و انتقال معانی کمک می

 گشایی، ارزیابی، تجزیه و تحلین و تولید کند.چاپی و الکترونیکی را رمز

  سواد سالمت: ظرفیت افراد برای یافتن، پردازش و درک اطالعات و خدمات بهداشتی

 .است های مناسب بهداشتییگیر پایه مورد نیاز برای تصمی
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    ی را فناورهایی اشاره دارد که عل  و ها و تواناییساواد علمی: ساواد علمی به مهارت

 برد. کند و به کار میدرک می

  :موضوعات از سازدمی هادر را شهروندان که دارد اشاره هاییتوانایی بهسواد شهروندی 

 فرآیندهای در و شااوند آگاه اجتماعی و شااهری هایمجرا طرین از عمومی سااالمت

 .شوند درگیر گیریتصمی 

 

 سطوح سواد 

های متفاوتی برای این سطوح ارائه شده است.  بندیو دسته مختلفی دارد ساواد ساطوح  

ی دیگر مانند نوشتن، ریاضیات هاای از مهارت، بلکه مجموعهنیستسواد تنها مهارت خواندن 

شود و صاحبت و درک آن سواد شفاهی نامیده می  .اسات پایه، صاحبت کردن و درک آن نیز  

اشاره دارد. سواد نوشتاری خود سطوح گوناگونی دارد. خواندن و نوشاتن به ساواد نوشاتاری    

محسااوب  "سااواد نوشااتاری پایه"توانایی افراد در خواندن، نوشااتن و درک زبان نوشااتاری 

ی هر واژه و نیز توانایی درک هاگشایی حروف و صداشاود. سواد نوشتاری پایه، توانایی رمز می

را  هاتوانند حروف و صااادای محدود میهاتی چاپی را در بردارد. افراد با مهارهاا معنی متن

 های تشکین شده ازرا تلفظ کنند، اما هادر نیساتند که معنی جمله  هارمزگشاایی کرده و واژه 

نند توارا درک کنند. البته مهارت سواد نوشتاری پایه، هابن پرورش است و افراد می هااین واژه

ای که متوالی به صاااورت روان بخوانند به گونهی هارا در جمله هایااد بگیرند که چگونه واژه 

 ی درست را با لحن مناسب بگویند. هاعبارت

متناسب با درک انسان، سطوح باالتری از سواد نوشتاری پایه نیز وجود دارد که با هالب، 

پیایدگی و ساااختار متن مرتبط اساات. داشااتن مهارت سااواد پایه به تنهایی برای خواندن و 

کافی نیساات. خوانندگان باید هر واژه و اصااطالح به کار رفته در متن را به  اهدرک انواع متن

ی مورد نظر متن آشاانا باشااند. به عنوان مثال هاتنهایی بشااناسااند و درک کنند و با مفهوم

برچساب یک بسته دارویی ساختار خاصی دارد که اطالعاتی درباره نحوه مصرف دارو و مقدار  

شود که درک کند. این اطالعات به شاکن جدولی نشاان داده می  آن با توجه به سان ارائه می 
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   .به مهارت خاصی نیاز دارد هاآن

شمارد که میبرای ساواد ساه ساطح بر     ،نظران حوزه ساواد ساالمت  از صااحب  ،بی نات

 رسد. این سه سطح عبارتند از: تر به نظر میکامن

زندگی ادانش پیشین و  های واهعیساواد عملکردی: کاربرد مهارت سواد در موهعیت  -۱

سواد عملکردی سطح دیگری از سواد است که کاربرد سواد به منظور اجرای  تجارب پیشین ؛

ها شود. هر متن، عملکرد و هدف خاصی دارد و خوانندگان به آنعملکردی ویوه را شاامن می 

؛ مثال تا آن عملکرد خاص را انجام دهند. گاهی این عملکردها روشن هستند کنندمراجعه می

خواهد بداند که اتوبوس در چه کند، میا را بررسی میهفردی که برنامه زمانی حرکت اتوبوس

رساد. اما گاهی اوهات این عملکرد روشان نیست؛ برای مثال فردی   زمانی به مکانی خاص می

ای سااواد را برای انجام ه. در هر دو مثال فرد مهارتندخواکه یک رمان را برای ساارگرمی می

 کند  برد و این توانایی بر اساس هدف تغییر میعملکرد به کار مییک 

ای که در تر به گونهساااواد تعاملی: اساااتفاده فعال از مهارت شاااناختی پیشااارفته  -۷

های روزانه و کاربرد اطالعات جدید برای تغییر شااارایط شااارکت کنند اپیوند دانش فعالیت

 پیشین و یادگیری جدید ؛

های شاااناختی برای تحلین انتقادی ترین مهارتشااارفتهساااواد انتقادی: کاربرد پی -۵

های کارگیری اطالعات با هدف اعمال کنترل بیشاااتر روی رویدادها و موهعیتاطالعاات و به 

 زندگی اتوانایی کاربرد تفکر تحلیلی و انتقادی تا رسیدن به حن مسأله .  

هرار نداده اساات.  بی  سااطح سااواد نوشااتاری پایه را مورد توجّهبندی، ناتدر این دساته 

ت. امّا بی  شده استر بودن این سطح نسبت به عملکرد معمول، باعث این نظر ناتشاید پایین

دانی  برای رسایدن به ساطح ساواد عملکردی، به سااطح سواد پایه نیاز    که میبا توجّه به این

، طور کلی بندی سواد، این سطح را نیز مد نظر هرار دهی . پ  بهداری ، بهتر اسات در سطح 

 سطوح سواد شامن پایه، عملکردی، تعاملی و انتقادی است.
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 سواد در زمینه سالمت

 سااالمت به مربوط هایرهنمود و اطالعات کاربرد و درک زمینه با مرتبط هایفعالیت

 و واگیر هایبیماری درمان و پیشااگیری یا و سااال  زندگی توسااعه هایراه آگاهی از مانندا

شااوند، در می ارائه جامعه عموم به بهداشاات و سااالمت خدمات مراکز طرف از که  غیرواگیر

افتند. برای نمونه، های مراهبت بهداشتی  اتفاق میهای متنوعی اخانه، کار، موساسه موهعیت

کنند، یک کارگر روش درسااات گیری میوالادین درجاه حرارت بادن کودک خود را انادازه    

خواند، سالمندان طالعاتی درباره انتخاب شایوه درمان می خواند، بیمار ااساتفاده از مواد را می 

های کنند. همه این افراد در محیطهای سالمت پر میهای بهداشاتی پرسشنامه برای مراهبت

های مرتبط با ساااالمت های متفاوت و با انواع متفاوت مواد، درگیر فعالیتمتفااوت، باا هدف  

هتر بهای متفاوتی هساااتند تا های متفاوت نیازمند تواناییهساااتند. افراد مختلف در موهعیت

بتوانند اطالعات مرتبط با سااالمت را درک کنند. زیرا تبلیغات موجود در محصااوالت دارویی، 

حفاظت  آنهای گوناگون ممکن اسااات ساااالمت را افزایش دهند، از ها و یا عملکردموهعیت

کنند، به آن آساایب برسااانند و یا منجر به نتایش وحشااتناک شااوند. فرد در موهعیت نیاز به   

های جساامی و تواند دارای شاارایط منحصاار به فردی مانند ناتوانی المت میهای ساامراهبت

تی های مراهبت بهداش. موهعیتکنداهنی باشد که به دلین بیماری، فشار و یا ترس تجربه می

های ها و رویههای هانونی، فرآینددر بردارنده کلمات خاص، اسااتفاده از زبان مخصااوص، فرم 

 پیایده است. 

های متنوع سااالمت به زمینه چه که گفته شااد، برای اسااتفاده مناسااب ازبا توجه به آن

ها شااامن خواندن، های سااواد سااالمت نیاز اساات. این مهارت ای از مهارتمجموعه پیایده

نوشاتن، محاسابه، صحبت کردن و شنیدن، است. از طرفی دیگر، تولیدکنندگان اطالعات نیز   

 وانندهای بنویساااند که خهایی هساااتند که پیام مورد نظر خود را به گونهنیازمند به مهارت

طور کلی ساااواد ساااالمت اهمیت باالیی ها و بهبتواند بهتردرک کند. پ  آموزش این مهارت

 که اطالعاتی و هاتوصاایه نباشااد، برخوردار کافی سااالمت سااواد از فرد کهزمانی دارد. زیرا 

 امانج بخشرضایت طور به را دستورات و کندمی درک کمتر را دارند او به سالمت متخصصان
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. ندکمی تحمین دهندگانخدمات و سایست   به را بیشاتری  انرژی و هزینه بنابراین دهد،نمی

 خدمات از استفاده و شادن  بساتری  میزان بوده، ترضاعیف  ساالمتی  وضاعیت  حالت، این در

 .است کمتر فرد توسط بیماری از پیشگیری جهت اهدام و بیشتر اورژان 

 

 سالمت سواد هایتعریف

های متعددی از آن ارائه شااده و به تدریش بعد از پیدایش مفهوم سااواد سااالمت تعریف 

های ضااروری سواد سالمت به های جدیدی به عنوان مؤلّفهشاکن یافته و به طور دائ  مهارت 

 های سواد سالمت به ترتیب مطرح شدن در زیر آمده است:شود. برخی از تعریفمیآن اضافه 

 جتماعی که انگیزش و توانایی افراد را برای دسااترساای، درک و  های شااناختی و امهارت

 ؛ندککند. این اطالعات سالمت مطلوب را ارتقا داده و حفظ میکاربرد اطالعات تعیین می

 خواندن و محاسبه مورد نیاز برای  هایی شامن توانایی انجام وظایف پایهمجموعه مهارت

های داروی ن برچسااب شاایشااهبهداشااتی مثن توانایی خواند عمن در موهعیت مراهبت

 ها؛  های مالهات و مطالب ضروری مرتبط با سالمت و درک آنتجویز شده، برگه

  دساات آوردن، تفساایر و درک اطالعات پایه سااالمت و خدمات   ظرفیت افراد در به

ای که بهداشااتی و شااایسااتگی افراد در اسااتفاده از این اطالعات و خدمات به گونه  

 سالمتی را افزایش دهد؛

 ها که افراد برای جستجو، درک، ارزشیابی و کاربرد ها و تواناییطیف وسیعی از مهارت

های آگاهانه دهند و هنگام انتخابمیاطالعاات و مفاهی  ساااالمت، در خود پرورش  

 رند؛گیمیسالمت، کاهش خطرات سالمت و افزایش کیفیت زندگی از آن بهره 

 کننده توانایی افراد در دسااترساای به  تعیینهای فردی، شااناختی و اجتماعی مهارت

ای که ساااالمتی افراد را ارتقا داده و حفظ نماید. اطالعات، درک و کاربرد آن به گونه

ها در ارتباط با رفتار های سااالمت و تغییر نگرش و انگیزهتوسااعه دانش، درک مؤلّفه

های فردی، رتسااالمت و بهبود خودکارآمدی در رابطه با وظایف معین پیامد این مها

 ؛ شناختی و اجتماعی است
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  ظرفیت افراد برای کسااب، پردازش و درک اطالعات و خدمات پایه سااالمت که برای

 های مناسب سالمت مورد نیاز است؛گیریتصمی 

 مورد با اطالعات ساااالمت  توانایی افراد در دریافت، پردازش، درک و برهراری ارتباط

 گیری آگاهانه.نیاز برای تصمی 

گذرد، ای که از پیدایش این مفهوم میدهههای سواد سالمت در طول سهبررسای تعریف 

های پایه خواندن و های اولیه ساواد سالمت بر توانایی کاربرد مهارت دهد که تعریفنشاان می 

ی بعدی دیگر هاکه تعریفاند. حال آنمحااسااابه در یک محیط بهداشاااتی تمرکز داشاااته  

ها عالوه بر خواندن و کنند. این تواناییهای مؤثّر در داشاتن سااواد سااالمت را بیان می مهارت

ی، فناورکارگیری نوشااتن عبارتند از: سااواد شاافاهی اصااحبت کردن، گوش دادن ، توانایی به

 ۱. در نهایت مفهوم سواد سالمت عمومیای و اجتماعیهای شاناختی، شابکه  انگیزش، مهارت

ها مطرح شااد. سااواد سااالمت عمومی مکمن سااواد سااالمت فردی اساات و دانش، در تعریف

 ها را فرا گیرند.ها و تعهداتی را در نظر دارد که افراد برای سالمت جامعه خود باید آنمهارت

ارائه شده است  ۷۰۰۰در سال  ۷کرها، تعریفی که توساط راتزان و پار از بین همه تعریف

 ، ولف، گازمارارین و بیکر ۷۰۰5به طور وسیچ در متون مورد پووهش از جمله واالس و لنون ا

وود،  ، گری۷۰۰9ا  واالن ، تایلور و الوال ۷۰۰0، کرانین ا ۷۰۰0ا ، سادور و دیگران ۷۰۰۳ا

 ، بریگز و دیگران ۷۰۰۳، هلیتزر، هولی  و اوساااترایشااار ا ۷۰۰۳ابون بلومن، اساااپیگن و 

  به کار رفته اساات. ۷۰۱۰  و کاندیلی ، اکریوس، ساااردی، سااوتریادس و فاالگاس ا۷۰۱۰ا

ظرفیت افراد برای کسااب، پردازش و درک اطالعات و خدمات بهداشااتی  "طبن تعریف آنان 

شااود. سااواد سااالمت نامیده می "های مناسااب بهداشااتیگیریپایه مورد نیاز برای تصاامی 

شود که ه  به پتانسین ااتی فرد عنصار اسااسی برای سواد سالمت محسوب می   ظرفیت یک

شاااود و کفایت آن گردد. این ظرفیت با آموزش تعدین میهای وی برمیفرد و ه  به مهارت
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اسااات. این بافت اهمیتی برابر با  ۱تحت تأثیر فرهنگ، زبان و مشاااخصاااات بافت ساااالمت 

ای که تأثیر سواد سالمت از تعامن افراد با بافت ونههای ساواد ساالمت افراد دارد. به گ  مهارت

 شود.سالمت ناشی می

های فردی، شاناختی و اجتماعی است  ای از مهارتبه طور کلی ساواد ساالمت مجموعه  

ند و ککه توانایی و ظرفیت افراد در دسااتیابی، درک و کاربرد اطالعات سااالمت را تقویت می 

واندن و نوشاتن پایه، ساواد شفاهی، توان محاسبه برای   هایی شاامن مهارت خ نیازمند توانایی

ی برای یافتن اطالعات مرتبط با سالمتی فناورهای بهداشاتی و به کارگیری  عمن در موهعیت

که بتوانند ساااالمت خود را حفظ کند تا عالوه بر اینها به افراد کمک میاسااات. این مهارت

 های درمانی نیز به صورت مؤثّر شرکت کنند.  گیریکنند، در تصمی 

 

 تفاوت و رابطه بین سواد و سواد سالمت  

شود، به معنی توانایی این شخص برای میبیشتر اوهات وهتی به سواد یک شخص اشاره 

سواد به فردی اشاره خواندن و نوشاتن است که سواد عمومی یا پایه را در نظر دارد و واژه بی 

ساواد شخصی است  های زبانی اسات. طبن تعریف یک شاخص بی  دارد که فقط دارای مهارت

بخواند و درک کند. واژه  اش بنویسااد،تواند یک جمله ساااده کوتاه را در زندگی روزانهکه نمی

ساواد با برچساب خوردگی سایاسای و اجتماعی همراه است و باید با احتیاط به کار برده     بی

تواند صحبت کند ا گاهی اوهات شاود. این واژه به این معنی نیسات که چنین شاخصای نمی    

این  اهای دیگر اطالعات غیر چاپی را تفسیر کند. ب ، منطقی فکر کند یا شکنو سالی    روان

تواند از زبان چاپی برای اجرای شااخصاای اساات که نمی  "سااواد پایهشااخص بی"توضاایح 

های زندگی روزانه مانند خواندن برنامه اتوبوس، خواندن یک برچساااب دارو یا انجام فعاالیت 

 محاسبات ریاضی پایه برای یک دفترچه بانکی استفاده کند.  

دهد که ندارد. این اصطالح نشان می تفاوت زیادی با دیگر انواع ساواد  "ساواد ساالمت  "

های بهداشتی های ساواد را در بافت مراهبت چگونه یک نفر به خوبی طیف وسایعی از مهارت 

                                                      

 1 tHealth Contex :کندهای مرتبط با سالمت را منعکس میها و فعالیتبافت سالمت بسیاری از موقعیت. 
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شااود بافت یا زمینه اساات. سااواد برد. آناه باعث تمایز سااواد از سااواد سااالمت میبه کار می

ندن، نوشتن و محاسبه ساالمت با ساواد عمومی تفاوت دارد. سواد عمومی به توانایی پایه خوا  

ر بولی افتد. کردن اشااااره دارد، بدون توجه به بافتی که خواندن و نوشاااتن در آن اتفاق می

ها شامن توانایی ای از مهارتاسااس تعریف انجمن پزشاکی آمریکا ساواد سالمت به مجموعه   

اشاااره  ای مورد نیاز برای کار در محیط مراهبت بهداشااتیهای محاساابهخواندن پایه و مهارت

های افراد در درک و کاربرد اطالعات سالمت، بیشتر دارد. همانین ساواد ساالمت به توانایی  

 در شکن چاپی، اشاره دارد.  

ها ای از پووهشمجموعه ۱۳۳۰مبحث بعدی رابطه بین ساواد و ساالمت است. در نیمه   

، در یک مطالعه به طور روشان ساطح سواد پایین را با رفتارهای سالمت بیماران پیوند دادند.  

ساواد ساالمت عملکردی بیماران انگلیسی زبان و اسپانیولی در دو بیمارستان عمومی شهری   

آنجل   ارزیابی شاد. در این پووهش سواد عملکردی کافی به  ایکی آتالنتا و دیگری در لوس

صااورت زیر تعریف شااد: توانایی درک اطالعات کمی، که ممکن اساات با توانایی خواندن یک 

توانند درصد بیماران حاضر نمی ۵۵ها دریافتند که بیش از منثور تفاوت داشته باشد. آنمتن 

برداری معمولی نوشااته شااده در سااطح کالس چهارم را به اندازه کافی   راهنمای رویه عک 

درصاد بیماران دستور مصرف دارو با معده خالی را درک نکردند و   ۷/۳9تا  ۵/۷5درک کنند. 

ها در زمینه اطالعات معمولی نوبت ویزیت پزشک اشتباه ماران به سوالدرصاد بی  ۷۰بیش از 

 پاسخ دادند.  

ساواد ساالمت بر این باور بنا شاده است که ه  بهداشت و ه  سواد منابچ حیاتی برای    

زندگی روزمره اساات. سااواد به عنوان رابط فعال بین افراد و زمینه سااالمت اساات. افراد با    

های عاطفی و های اجتماعی، حالتهای شناختی، مهارتتواناییمجموعه عوامن خاصی مانند 

هایی را که افراد برای درک و گیرند. سااواد مهارتشاارایط فیزیکی در بافت سااالمت هرار می 

واد تر اشاره شد، سکند. طبن تعریفی که پیشارتباط با اطالعات سالمت نیاز دارند، فراه  می

شاتن، ریاضایات، صاحبت کردن و درک آن است. سواد    های خواندن، نوای از مهارتمجموعه

ها در های افراد و بافت سااالمت اساات. پووهش سااواد و تواناییهای مهارتسااالمت پن بین 
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اند که سواد بر توانایی افراد در دسترسی به زمینه رابطه ساواد، آموزش و ساالمت نشاان داده   

همانین بر توانایی شناختی و زبانی گذارد. اطالعات و اساتفاده از خدمات بهداشتی تأثیر می 

های بیماری مرتبط است. سواد بیماران نیز مؤثّر اسات. مهارت زبانی با توانایی توصایف نشانه  

یابی به اطالعات ضااروری درباره حقوق و خدمات بهداشااتی تأثیر  طور مسااتقی  بر دساات به

رای دهد. بیر هرار میگذارد. ساطوح سواد میزان و کیفیت دسترسی به مراهبت را تحت تأث می

درمانی یا نام به هنگام مراجعه به مراکز بهداشاااتیهای ثبتمثال مشاااکالت در پرکردن فرم

تقاضااا برای پر کردن یا تحت پوشااش هرار گرفتن بیمه ممکن اساات ارائه خدمات بهداشااتی 

ی ما در وانایمورد نیاز را با مشاکالتی مواجه سازد یا به تأخیر بیاندازد. سطح سواد نه تنها بر ت 

کاربرد اطالعات بهداشاتی تأثیر مساتقی  دارد، بلکه باعث تنظی  میزان کنترل ما بر سالمتی   

که کند؛ در حالیهای مورد نیاز برای موفقیت در جامعه اشاااره میشااود. سااواد به مهارت می

ابی و یافتن، ارزشی های اضاافی تر نیاز دارد. مهارتههای اضااف ساواد ساالمت به برخی مهارت  

 های گوناگون مورد نیاز را دربردارد.ادغام اطالعات بهداشتی در زمینه

هایی را که به صااورت مسااتقی  با مفاهی  گسااترده سااواد مرتبط سااواد سااالمت بخش

های سالمت هرار بگیرد، در این تواند درون بافتگیرد. برای مثال ساواد می هساتند، در بر می 

سازی خطر واند شامن درک سالمت و بیماری و مفهومتصاورت دانش فرهنگی و مفهومی می 

های های شاانیدن و صاحبت کردن برای ارتباط سااالمت عمومی، هدف و ساود باشاد. مهارت  

های خواندن و نوشتن تبلیغاتی بخش تجاری و تعامن بیمار و پزشاک ضروری هستند. مهارت 

های آموزشی سالمت، بسته هایشود، در تهیه و کاربرد بروشورکه ساواد چاپی نیز نامیده می 

های محاسااابه برای محاسااابه های رضاااایت آگاهانه مورد نیاز اسااات. مهارتدارو یا در فرم

گیری درجه حرارت بدن و تعیین مقدار مناساب و زمان مصرف  ای، اندازههای تغذیهبرچساب 

 دارو مورد نیاز است. 

عات سااالمت، بیشااتر در های افراد در درک و اسااتفاده از اطالسااواد سااالمت به توانایی

شاکن چاپی، اشااره دارد. واژه سواد سالمت تفاوت واضحی بین اطالعات سالمت چاپی، زبان   

های نوشااته شااده مانند اعداد، تصاااویر، گرافیک یا دیگر  های دیگر نشااانهگفتاری یا شااکن
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 ایهشود. در حقیقت، هنگام صحبت درباره سواد سالمت، شیوههای دیداری هائن نمینمایش

ه ب به جای یکدیگر، پذیریزبان اچاپی، گفتاری، عددی یا تصااویری  اغلب به صااورت تبادل 

 شود. کار برده می

برند، پیایده اسااات و در برابر روشااای که افراد اطالعات ساااالمت را درک و به کار می

 :کندها نکات هابن تاملی را به ما گوشزد میکند. این روشهای ساده ایستادگی میشاخص

 

 های متفاوتی هستند: سواد پایه و سواد سالمت توانایی3واقعیت 

تواند ساواد پایه باال داشاته باشاد اما ساواد سالمت وی پایین یا ناکافی     یک شاخص می 

 آورده شده است:جا چند مثالباشد و برعک . در این

 تواند درک کند که مصرف چندین التحصاین دانشاگاه با مدرک فیزیک نمی  یک فارغ

 تواند مضر باشد. زمان میرو به صورت ه دا

 کند.  داند که خدمات درمانی چگونه کار مییک کتابدار بازنشسته نمی 

 

   های بهداشتی متفاوت: چگونگی درک افراد از پیام2واقعیت 

های بهداشاااتی وجود دارد. این متغیرهای متفاوتی در زمینه چگونگی درک افراد از پیام

گذارند. برای نشان دادن حال تغییر اسات و عوامن بسایاری بر آن اثر می  توانایی همیشاه در  

دهی سااه فرد به یک آگهی چاپی درباره مقاومت این متغیرها در درک افراد، چگونگی پاسااخ

 هاای کیفی انتقال پیام در حد باالیی کنی . در این آگهی ویوگیبیوتیکی را بررسااای میآنتی

تند و پیام اصالی صاریح بیان شاده است، اما چگونه    رعایت شاده اسات: تصااویر جذاب هسا    

 ای که در سالکنند؟ نتایش زیر از مصاحبهکنندگان این محتواها را به خوبی درک میمصارف 

 انجام شد، استخراج شده است: ۷۰۰۵
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 بیوتیکیدرباره مقاومت آنتی: آگهی چاپی ۱ یرتصو

 

   طوری که در حال ورق سااله تحصاین کرده با سااواد باال و فعال همان   ۲۵یک خان

 فهم . آیا اینمن نمی"دهد که آگهی برای وی چه معنایی دارد: زدن مجله است، توضیح می

م؟ من هدر حال بدی دارکه اینخواهاد باه من بگویاد که من عفونتی ندارم، در حالی   متن می

 دان  معنیکن . من نمیتفاوت بین داشااتن یک ویروس و داشااتن یک باکتری را درک نمی  

او  "شود. ها فقط بوسیله باکتری ایجاد میخواهد بگوید عفونتاین حرف چیسات. شااید می  

اگر حال من به همان بدی باشاد که در آگهی نشاان داده شاده، من از پزشک  تقاضا    "گفت: 

بیوتیک تجویز کند. وهتی پرسایده شد که مبتنی بر شواهد چه معنایی  آنتی کردم تا برای می

 داند:  هر کسی می

 بیوتیک اشتباه است.برای کشتن یک ویروس، مصرف آنتی

، مقاومت بیوتیکآنتی کااربرد نادرسااات 

کند و توساااعه بااالیی در برابر باکتری ایجاد می 

 دهد. می

اید، اگر پزشاااک بگوید که سااارما خورده

ه نکنید. همیشاا بیوتیکآنتیهیچ وهت تقاضااای 

را دهیقا طبن دسااتور پزشااک   بیوتیکآنتییک 

 مصرف نمایید. 

ما معتقدی  هر چه شااما بیشاااتر بدانید،  

ا کنی  تا شما را تشوین میتر خواهید بود. مسال 

بیشاتر در مراهبت خود شرکت نموده و اطالعات  

کنی  تااا مطمین را جساااتجو کنیااد و تالش می

شااوی  که اطالعاتی که شااما به کار می برید از  

 ید. آیک منبچ هابن اعتماد و مبتنی بر شواهد می
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ها احتماال مجبورند آزمایش کشااات میکروب انجام آن "دارد، او باا عدم اطمینان جواب داد:  

   "دهند.

  حومه شهر متن آگهی  ساکنساله با سواد باال و تحصیالت دانشگاهی،  ۵۳یک مادر

چه پزشکان برای آزمایش آن باکتری مبتنی بر شاواهد یعنی آن  "گوید که: خواند و میرا می

 ."دهندانجام می

 کند که بین باکتری وکند که آگهی روشن نمییک فوق لیسان  جوان اعتراض می 

آزماایش علمی در مقاابن    "ویروس تفااوت وجود دارد. وی مبتنی بر شاااواهاد را باه عنوان    

شاااما نباید مجبور باشاااید به افراد بگویید  "که  کندکند. وی بیان میتعریف می "همیوپاتی

 . "هرگز درخواست نکنید، چرا که پزشکتان نباید به شما چیزی بدهد که آن را نیاز ندارید "

تواند به طور هطچ اساااتدالل کند که شاااما برای درک پیام اصااالی به فه  یک فرد می

ندارید،  بیوتیک نیازاگر به آنتی"گوید: نیاز ندارید. پیام اصاالی می "مبتنی بر شااواهد"عبارت 

ب مصرف نامناس". اما در آگهی این پیام مه  به زبانی پیایده ارائه شده است: "مصرف نکنید

 هایترکیب "شاااود. ها میبیوتیاک بااعاث ایجاد و گساااترش مقاومت در برابر باکتری   آنتی

 ند.  دشوار هست "باکتری"و شاید  "ایجاد و گسترش مقاومت"، "مصرف نامناسب"

 

 : سواد سالمت مولد و فعال است1واقعیت 

های بهداشتی است. سواد سالمت چیزی بیش از درک فهرستی محدود از حقاین و پیام

های مولد است که زاییده نیازهاست؛ چرا که ساواد سالمت در بر دارنده گروهی پویا از مهارت 

کند. به عبارتی دیگر، هر ها را درخواست میشود، آنوهتی شاخص با شرایط جدید روبرو می 

فاهی در حوزه سااالمت بیفتد، انسااان متناسااب با آن به درک حقاین و  زمان برای انسااان ات

کند. مولد بودن سااواد سااالمت چیزی اساات که سااواد های بهداشااتی احساااس نیاز میپیام

یری گتر تصمی سازد تا آگاهانهکند و افراد با سواد سالمت را هادر میپذیر میسالمت را ادامه

های دانش ره برند و تاحدی مساتقن از کارشناسان و واسطه تر بههای ساال  نمایند، از انتخاب

دانند چگونه اطالعات درباره سالمت باشند. وهتی افراد سطح خوبی از سواد سالمت دارند، می
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خودشاان را جساتجو کنند، چگونه به آن دسترسی یابند، چگونه آن را ارزیابی کنند و به کار   

توانند به دلین هدیمی بودن، ند چه چیزهایی را میاند تا درک کنهاا آماده برناد. همانین آن 

 . کنار بگذارندغیر هابن اطمینان بودن و یا اشتباه بودن 

برای مثال، کاربرد اینترنت برای جساتجوی اطالعات سالمت را در نظر بگیرید. وهتی ما  

ین هاای موردنیااز برای اساااتفاده کارآمد از وب را تجزیه و تحل  هاای زیاادی از مهاارت   الیاه 

 ها را می بینی  شامن:کنی ، فهرستی طوالنی از مهارتمی

 به کارانداختن کامپیوتر و حرکت در صفحات وب؛ 

 درک اطالعات مرتبطی که ممکن است در اینترنت در دسترس باشند؛ 

 خواندن و درک زبان به کار برده شده؛ 

 دهندگان؛تعیین هابلیت اطمینان اطالعات ارائه 

  ارجاع یا فراخوانی این اطالعات هنگام جساتجوی توصیه پزشکان یا  توانا بودن برای

 دیگر کارشناسان؛

 گیری ها برای تصااامی هضااااوت بین منابچ مختلف اطالعات و ایجاد تعادل بین آن

 آگاهانه. 

یک جنبه کلیدی فراموش شده در های چندی وجود دارد، اما برای ساواد ساالمت مدل  

هیت مولدبودن سواد سالمت است. مولد بودن به افراد اجازه اهمیت ما هااین مدلبسایاری از  

آید به کار های جدیدی که بوجود میهاای موجود را در موهعیت دهاد تاا دانش و مهاارت   می

داند چگونه با مشااکن بعدی که هبال برند، به عبارت دیگر، شااخص دارای سااواد سااالمت می 

 ندیده است برخورد کند.  

 

 سالمتهای چند بعدی سواد مدل

چند بعدی ساخته شده است. این مدل  شاده از ساواد ساالمت بر پایه مدل   تعریف ارائه 

دارای چهار زمینه اصلی است: سواد عملکردی، سواد علمی، سواد شهروندی و سواد فرهنگی. 

ها تواند در توسااعه مهارت سااواد در دیگر زمینههای سااواد در یک زمینه میبرخی از مهارت
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ر دساز توانایی در زمینه دیگر شود. تواند سببد و توانایی در یک زمینه میشرکت داشته باش

 پردازی .  ادامه به توضیح هر یک از این مفاهی  می

  طبن تعریف سواد عملکردی اخواندن، نوشتن، صحبت کردن و محاسبه  به توانایی برای

نوع سواد شالوده سواد  خواندن، صحبت کردن و کار با اعداد اشاره دارد. به دالین چندی این

 سالمت است:

 های عملکردی هستند که به افراد در خواندن، نوشتن، صحبت کردن و محاسبه روش

 کند؛یابی به اطالعات و هدایت زندگی روزانه کمک میها، دستتوسعه مهارت

  ها و نحوها اطالعات ساالمت گفتاری و نوشتاری دارای زبان پیایده اکلمات، ترکیب 

 است.

   های کاربر نهایی در خواندن، ها و تواناییاطالعاات و مناابچ ساااالمت اغلب با مهارت

 نوشتن، صحبت کردن و محاسبه پیوند دارد.  

 کند و ی را درک میفناورهایی اشاااره دارد که عل  و ها و تواناییسااواد علمی به مهارت

  اساات که به طور جزیی ها از فرآیند علآوری شااامن برخی آگاهیبرد. عل  و فنبه کار می

 شامن موارد زیر است:

 دانش مفاهی  علمی مقدماتی؛ 

 های فنی؛توانایی درک پیایدگی 

  ی؛فناوردرک 

 ر پذیدرک عدم هطعیت عل  و اینکه تغییرات ساااریچ در علوم پذیرفته شاااده امکان

 است. 

 سازد تا از میاشاره دارد که شهروندان را هادر  هاییها و تواناییسواد شهروندی به مهارت

ها و نیز در فرآیندهای تصمی  های عمومی آگاه شوند و در مکالمات انتقادی درباره آنموضوع

 گیری شرکت کنند. سواد شهروندی شامن:

 ای؛های سواد رسانهمهارت 

 های شهری و دولتی و فرآیندها؛دانش نظام 
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 عدالتی و دیگر روابط سلسله مراتبی؛دانش هدرت، بی 

 تر تحت های شااخصاای، دیگران را در یک جامعه بزر فتارها و انتخابدانشاای که ر

 دهد.  تأثیر هرار می

 هایی اشاااره دارد که در تشااخیص، درک و اسااتفاده از عقاید   سااواد فرهنگی به توانایی

های اجتماعی افراد گوناگون برای تفسیر و بینی و شخصیتها، جهانها، سنتجمعی، فرهنگ

دهندگان ا مثال اسااات. ساااواد فرهنگی باید دو طرفه باشاااد و ارائه  عمان به اطالعات مؤثّر 

گان را کنندهای فرهنگ دریافتپزشکان، دانشمندان و مسیولین بهداشت همگانی  باید جنبه

 ای فرستنده را درک نمایند.  های فرهنگ حرفهدرک کنند و دریافت کنندگان نیز باید جنبه

 

 کردن و محاسبه سواد عملکردی: خواندن، نوشتن، صحبت

های مراهبت بهداشاااتی مثال کاربرد برخی اطالعات پیایده در آموزش نظام پیایادگی 

ناپذیر اسااات. اطالعات های درمانی اجتنابهای تشاااخیصااای یا انتخاببیماری، داروها، رویه

ساالمت ثبت شاده در نظام بهداشتی، اطالعات سالمت شخصی هابن شناسایی است و شامن   

دهندگان خدمات مراهبت وسااایله ارائهشاااناختی که به: اطالعاات جمعیت موارد زیر اسااات

. ۱بهداشاتی یک برنامه ساالمت تولید شده ارائه شد. این اطالعات مرتبط با موارد زیر است:   

سازی خدمات . فرآه ۷شارایط یا ساالمت جسامی و اهنی مردم در گذشاته، حال و آینده     

سااازی ای گذشااته، حال و آینده مردم برای فراه ه. پرداخت۵مراهبت بهداشااتی برای مردم، 

 خدمات مراهبت بهداشتی.  

های سااالمت باالترین مانچ و برای بساایاری از افراد، اطالعات پزشااکی و اطالعات نظام 

دشاواری برای خواندن و اساتفاده کردن هساتند. برای بزرگساالن با سواد پایین اخواندن در    

ها ازموضااوعات نهایت دشااوار اساات و درک آن یب اطالعاتسااطح کالس پنج  تا هشاات    

 هایشان را توسعه نخواهد داد.  های بهداشتی یا حقوق و مسیولیتسالمت، نظام
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 3مثال 

 مقایسه و انتخاب یک برنامه درمانی

کاه تواناایی خواندن در ساااطح کالس پنج  را داشااات، یک نمودار    ۱علی محمادزاده 

کند و برای اسااتفاده از آن در حال تالش اساات. این ای طرح سااالمت را دریافت میمقایسااه

اش انتخاب کند. هدف نمودار این کند تا برنامه درساااتی برای خانوادهطرح به وی کمک می

را مقایسه کند. هشت حوزه سودمند در اسات که مزایای پیشانهاد شده در سه طرح سالمت   

شود، شاود چند طرح ساالمت در نمودار مقایسه می  نمودار وجود دارد. وهتی ازوی ساوال می 

 شمارد.  طرح. وی برای رسیدن به پاسخ تعداد کادرها را می ۷5دهد: وی پاسخ می

ل ساااتون یافته که بداند او باید اوهای خواندن علی محمدزاده تا حدی توساااعه مهارت

های سااالمت اساات، را گوید او در حال مقایسااه کدام طرحپایین و ساامت چ ، جایی که می

بخواناد. او بااید از راسااات به چ  در طول هر ردیف بخواند تا ببیند هر طرح چه خدمات و   

دهد. سارانجام او باید این مزایا را مقایسه کند تا ببیند کدام طرح برای  مزایایی را پوشاش می 

دهد که سواد پایه مستلزم فائن آمدن بر معانی کلمات و ین است. این مثال نشان میوی بهتر

توانند داشااته ها میهای متفاوتی اساات که پیامیابی در شااکنها و به همان اندازه جهتجمله

 باشند.  

 

 سواد علمی

کند که افراد های مداوم در عل ، ایجاب میهای پزشاااکی پیایده و پیشااارفتیفناور 

رو، توجه به ساواد سالمت علمی ضروری به نظر  های علمی داشاته باشاند. از این  ی درکبرخ

 های زیر نشان داده شده است: رسد. نیاز به سواد علمی در مثالمی

 

 

                                                      
تر شدن فه  خواننده استفاده که از متن دیگری گرفته شاده اسات، این اسا  به منظور ساده   با توجه به این ۱

 شده است.
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 3مثال 

 پزشکی هایتوصیه تغییرات به پاسخ

سااال  ۲ساااله بانک، دارای تحصاایالت دانشااگاهی اساات که به مدت  ۳۲بیمار، فاطمه کارمند 

درمانی جایگزین دریافت کرده و معتقد است که برای سالمت وی ایمن و سودمند است. یک هورمون

امروز پووهشاااگران گزارشااای از ارتبااط بین   "شااانود: هااای زیر را از رادیو میروز وی صاااحبات 

کند که نتایش اند. این گزارش بیان میجایگزین با سااارطان تخمدان متتشااار کردهدرماانی  هورمون

 ایکنند، به طور فزایندهدرمانی جایگزین دریافت میآزمایش جدیدی نشاااان داده زنانی که هورمون

   "در خطر حمله هلبی یا سکته هستند.

ر سه سطح ممکن های دیگر ساواد سالمت تعامن دارد. در زی بیمار با زمینه ساواد علمی 

 سواد وی در این زمینه وجود دارد:

ایی که هفهمد که هرصترین سطح سواد سالمت: به بیمار گفته نشده و یا وی نمیپایین

 درمانی جایگزین است. کند هورمونمصرف می

ند که کگیری میشنود و نتیجهسواد سالمت پایین: فاطمه این خبرها را با عصبانیت می

آناه را که فکر  "دانسااتندها نمیشااه در حال یافتن این هسااتند که: آن دانشاامندان همی

گیرد و بدون صاااحبت با های جدید را نادیده می. بناابراین او یاافتاه   "دانناد اناد می کردهمی

 دهد.  درمانی جایگزین را ادامه میپزشکش دریاره این گزارش جدید، هورمون

شاامندان و متخصااصااان حرفه سااالمت کند که دانسااواد سااالمت بهتر: بیمار درک می

بهترین درک علمی در دسترس در آن "کنند و رهنمودهایشان را بر اساس گیری میتصامی  

کنند که بیمار نیز بر اساااس سااطح سااواد سااالمت خود با دهند و توصاایه میارائه می "زمان

رمانی دموندرمانی خود گفتگو کند و به یادگیری بیشااتر در مورد هورپزشااکش درباره برنامه 

ی هاها در زندگی، تصاامی جایگزین و عوارض آن اهدام نماید. مانند بساایاری از دیگر تصاامی 

ه ن گرفته شااود. "بهترین اطالعات در دسااترس در آن لحظه"بهداشااتی نیز باید بر اساااس  

نادیده گرفتن اطالعات و انتظار کشایدن برای جهانی آرمانی، جایی که همه اطالعات پزشکی  

 شده و تغییر ناپذیر است، که هرگز فرا نمی رسد.   شناخته
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 2مثال 

ها درباره دیابت تقریبا برای خواندن ساااده است، اما مفاهی  ها و جملهدر مثال زیر، واژه

واد دهد که ستری از سواد علمی نیاز دارد. این نشان میپشات این کلمات به ساطح پیشرفته  

 های بهداشتی و پزشکی نیست.  سالمت تنها حاصن درک کلمات به کاربرده شده در مراهبت

 

 دیابت

دیابت یک بیماری است که در آن بدن انسولین تولید "س گزارش انجمن دیابت آمریکا: بر اساا 

کند. انسولین هورمونی است که برای تبدین شکر، نشاسته کند و یا به درستی از آن استفاده نمینمی

ه بو دیگر غذاها به انرژی مورد نیاز برای زندگی روزانه، الزم اسات. علت دیابت یک راز است، هرچند  

رساااد عوامان ژنتیکی و محیطی از هبیان چااهی و کمبود ورزش در ایجاد این بیماری نقش    نظر می

 "دارند. 

 "به درسااتی "،"محیطی"، "هورمون"، "انساولین "این توصایف کلمات دشاواری مانند   

را دارد. آخرین جمله برای خواندن دشاوار اسات، زیرا سه نظر را درون یک    "تبدین کردن"و

های اضااافی توضاایح  کند و جمله اصاالی را به کمک ایدهو طوالنی ترکیب میجمله پیایده 

سااطح کلمات و جمالت پیایدگی بیشااتری وجود دارد. اگر  عالوه بردهد. اما در این متن می

شاما محتوا را باز کرده و مفاهی  ضامنی را اآناه یک خواننده یا شنونده ممکن است مجبور   

توانید بهتر درک کنید که چرا سااواد سااالمت، سااواد به درک آن باشااد  جسااتجو کنید، می

 جا برخی از مفاهی  علمی ضمنی در این متن عبارتند از:گیرد. در اینعلمی را نیز در بر می

  بات کند و این ترکیبدن انسااان، مانند یک کارخانه ترکیبات شاایمیایی را تولید می

 کنند؛عملکرد بدن را تنظی  می

  شود؛تبدین و مصرف میغذا درون بدن به انرژی 

 اند؛برخی فرایندهای بیولوژیکی کمتر درک شده 

 تواند تحت تأثیر عواملی مانند ژنتیک، محیط و رفتارها هرار گیرد؛سالمت انسان می 

 های مه  عبارتند از:بحث سواد سالمت و ارتباط آن با سواد علمی، سوال در
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  خاص را درک کند و برای عمن شخص باید چه علومی را بداند تا یک پیام بهداشتی

 گیری نماید؟به آن تصمی 

 هایی درباره سواد علمی شنوندگان فرضهای بهداشاتی چه پیش کنندگان پیامتولید

 در اهن دارند؟

 

 سواد شهروندی  

یابد. برخی از این تغییرات کند و تغییر میساواد سالمت در طول زندگی انسان رشد می 

های علمی جدید توسعه پیدا تواند در نتیجه کشاف برخی میناشای از یادگیری فردی اسات،   

ی هاهای اجرا شااده توسط سازمانکند و برخی نیز نتایش تغییر هنجارهای اجتماعی یا برنامه

مناسب فرد، جامعه و  اند و به پاسخهای سالمت پیایدهدولتی و غیر دولتی هساتند. موضاوع  

ویوه با توجه به شرایط جمعیت از د. این دیدگاه بهدهندگان خدمات ساالمت نیاز دارن نیز ارائه

های محیطی و تهدیدهایی هبین چاهی دوران کودکی، خطرات گسااترده اجتماع مانند آلودگی

طلبد. سواد گیری آنفلونزا درسات اسات و ساواد شهروندی را می   از هبین بیوتروریسا  و همه 

های سالمت سازد تا از موضوعا هادر میهایی اشاره دارد که شهروندان رشهروندی و به توانایی

گیری درگیر های شاااهری و اجتماعی آگاه و در فرآیندهای تصااامی عمومی از طرین کاانال 

 شوند.

 بندی در این حوزه از سواد سالمت عبارت است از: دسته

 ایهای سواد رسانهمهارت 

 دانش فرایندهای شهروندی و دولتی 

 تواند بر سالمت عمومی تاثیر گذارد.بهداشتی افراد میهای که تصمی آگاهی از این 

سازمان بهداشت جهانی به صورت یک جنبه از ساواد شاهروندی سواد سالمت جوامچ است.   

سواد سالمت جوامچ، دربردارنده همه "کند: گونه تعریف میگساترده ساواد ساالمت جوامچ را این   

های احسااسای و جسامی اسات که     هابلیت منابچ محیطی، اجتماعی و اهتصاادی و به همان اندازه 

سااازد آرزوهایشااان را درک کنند و نیازهایشااان را برآورده  افراد یک منطقه جغرافیایی را هادر می
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سارمایه اجتماعی جنبه مه  دیگری از ساواد شاهروندی است. سرمایه اجتماعی منبچ و     "ساازند. 

ها وجود دارد و همکاری و نهدرت ارتباطی اساات که در روابط اجتماعی بین اشااخاص و سااازما  

ها ها و موسسهسازد. سرمایه اجتماعی از طرین جوامچ، شبکهتعاون در جوامچ را سااده و راحت می 

کند و به عنوان جنبه مهمی از شاناخت و ارتقای رفاه عمومی انسان، کاهش فقر و توسعه  عمن می

فته اساات. در بحث سااالمت ویوه در کشااورهای کمتر صاانعتی مورد مطالعه هرار گراهتصااادی به

گیرشاااناسااای، نقش ارتباط بین مردم و جوامچ در ساااطح جامعه و به همان اندازه عمومی و همه

 دهنده خدمات سالمت کمتر مورد توجه هرار گرفته است.  های ارائههایی از موسسهپاسخ

که به چه کسااانی در جامعه دهد تا در مورد اینسااواد شااهروندی به یک فرد اجازه می 

تر اعتماد کند، هضااااوت بهتری داشاااته باشاااد و برای عمن بر اسااااس منفعت جمعی دهین

گیری کند. وهتی افراد احساس هویت فردی و اجتماعی دارند، برای در نظر گرفتن و تصامی  

ها ترند. سواد شهروندی طیفی از شناختهماهنگ کردن عالئن فردی و مصلحت جمعی آماده

 د زیر است:را در بردارد که شامن موار

 هضاوت درباره منبچ اطالعات؛ 

 هضاوت درباره کیفیت اطالعات؛ 

 دانستن مکان و چگونگی دسترسی به اطالعات؛ 

 دانستن چگونگی حمایت از خود و دیگران؛ 

  تر.درک ارتباط بین اهدام فردی و گروه اجتماعی بزر 

تواند نتایش سااالمت مثال زیر یک نمایش ساااده از این درک اساات که عمن شااخص می

 تری داشته باشد. گسترده

 

 3مثال 

 های سواد شهروندیمهارت

آموزان از آنان در این مثال، مربی بهداشاات مدرسااه با فرسااتادن یادداشااتی برای والدین دانش

ها عمن کنند. متن یادداشاات از این هرار خواهد تا برای مراهبت روزانه از کودکان خود به توصاایهمی
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رزندان ف با توجه به شروع فصن پاییز احتمال ابتال به آنفلونزا زیاد است. جهت حفظ سالمتی"است:  

رسد، تان سرماخوردگی دارد و یا مریض به نظر میچه کودکهای آینده، چناندر این فصان و فصان  

ن کنید تا یک فصکنید و کمک میکه با ما همکاری میآن روز صابح او را به مدرسه نفرستید. از این 

   "گزاری .زمستان سالمت و شاد را در پیش داشته باشی ، سپاس

شود تا والدین بدون ه اصالی این اسات که ساواد شاهروندی موجب می    جا مساأل در این

توجه به ناراحتی شاخصی درک و موافقت کنند که اگر یک کودک بیمار در منزل نگه داشته  

 شود، به صالح کودک، کالس و مدرسه است. 

 

 هانقش سواد شهروندی در درک و تفسیر اطالعات موجود در رسانه

های هابن د تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجالت و اینترنت پیامهای جمعی، مانندر رساااانه

ها تبلیغات زیادی درباره اعتمااد و غیرهاابن اعتماد فراوانی وجود دارد. برای مثال، در رساااانه  

ها در این تبلیغات نگرش افراد را انواع داروها و مواد آرایشاای و بهداشااتی وجود دارد. رسااانه 

دهند این داروها و مواد، اثر زودهنگام، ار پرهدرت تبلیغات نشان میدهند و با ابزهدف هرار می

خطر اساات. این تبلیغات مسااتقیما  ها کامال بیآسااا و بادوامی دارند و اسااتفاده از آن معجزه

گیرد و دارو را دهد. در واهچ رسااانه جای پزشااک را می کننده را مورد هدف هرار میمصاارف

ای با هدف سودآوری بیشتر، آگاهانه پزشک را از جارت رسانهرسد تکند. به نظر میتجویز می

 کند.  فرایند تشخیص دهین بیماری و تجویز دارو حذف می

هنگام توجه و تفسایر ساین تبلیغات تجارت دارو، این سااواد شااهروندی است که نقش   

فرادی کند. اهای دارویی و درمانی بازی میمهمی در افزایش توانایی و درک جامعه در انتخاب

های هدرتمند آن منبچ آگاه که سااطح سااواد سااالمت باالتری دارند، از منبچ اطالعات و پایه 

هسااتند. برخی از این تبلیغات آشااکار هسااتند، مانند تبلیغات دارویی بوساایله کارخانجات    

تواند اطالعات پزشااکی را به ها. در این تبلیغات، برای نمونه، نفچ شااخصاای می سااازنده آن

ن دهد که در آن ساوگیری وجود دارد و یا حداهن مشتریان یا بیماران را برای  ای نشاا شایوه 

سااازد. هدف، فروش یک محصااول اساات نه ارائه اطالعات  مصاارف آن محصااول متقاعد می
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دهند، الزاما غلط نیسااات، اما آنان در ارائه ها ارائه میهادف و عینی. همه اطالعاتی که آن بی

های مثبت دارو تاکید دارند و به مثال فقط روی جنبهکنناد.  اطالعاات، گزینشااای عمان می  

دهند. افرادی که سطح سواد سالمت و شهروندی باالتری دارند، های منفی اهمیتی نمیجنبه

 ها هضاوت کنند.توانند درمورد تبلیغات دارویی موجود در رسانهبهتر می

 

 سواد فرهنگی

راد اشاااره دارد که ممکن اساات های مشااترک و پویای یک گروه از اففرهنگ به ویوگی

های تجلی را در بر گیرد. این ها و دیگر شااایوهزبان، الگوهای رفتاری، عقاید، رسااوم، سااانت 

سااازد معانی مشااترکی داشااته باشااند و آن را به یکدیگر،  ها اعضااای گروه را هادر میویوگی

ی و هویت اجتماعی بینهای دیگر انتقال دهند. افراد عقاید جمعی، رسوم، جهانجوامچ و زمان

برند تا اطالعات سالمت را تفسیر و بر اساس آن عمن کنند. فرهنگ پویاست و از را به کار می

 تر متاثر است. های بزر پذیری از گروهفرهنگ عواملی مانند تجارب شخصی و به همان اندازه

 سواداین شناخت،  است.فرهنگی مختلف  "هایبافت"منظور از سواد فرهنگی، شناخت 

دهد که ها امکان میبه آن .دهدمعینی در اختیار افراد هرار می "بافت"خاصاای را در ارتباط با 

ها در حال وهوع اسات تا بتوانند در خصوص نحوه تعامن با آن  بدانند چه اتفاهاتی پیرامون آن

، ابتوانند تشاااخیص دهند که چه رفتارها، کرداره .به این معنی کهتصااامی  بگیرند "هابافت"

جا که معناسازی با توجه . از آناستمناسب  الزم یا هایی در شارایط خاصی ها یا گفتمانگونه

ن و مثال زبان بدا های معنایی مختلفمیزان آشنایی افراد با نظام ،گیردصاورت می  "بافت"به 

ای هها و همانین توانایی افراد در خوانش و اسااتفاده از نظامهای مرتبط با آنیا مد  و کنش

سااواد فرهنگی،   .کندمعنایی مختلف، میزان برخورداری آنان از سااواد فرهنگی را تعیین می

ها، طبقات، سااازد تا با احترام و کارآمدی به مردم همه فرهنگافراد و موسااسااات را توانا می 

ای کاه بفهمناد، تایید کنند و   دهناد، باه گوناه   هاای هومی و ماذهبی پااساااخ    نوادهاا، گروه 

گذاری کرده و شااان هرکدام را نگه دارند. سااواد فرهنگی همانین به هایشااان را ارزشتفاوت

درک هدرت عملکردهای فرهنگی برای اثرگذاری بر وضااعیت سااالمت افراد و به همان اندازه  



 ۷۳ فصن اول: کلیات

 ها از سبک زندگی سال  اشاره دارد.  چگونگی تعریف آن

تواند بر چارچوب های سواد فرهنگی افراد جامعه میبه طورکلی، افزایش آگاهی و مهارت

تر سازد و رتمند سالمت را سادهاطالعات ساالمت اثر مثبتی داشاته باشاد و درک فرهنگ هد   

 تر کند.عملکردهای سالمت فردی و جمعی را هماهنگ

نقش فرهنگ در سااواد سااالمت، به این نکته اشاااره دارد که چگونه افراد خودشااان و   

ها شااامن این کنند. مثالها، ادراک و عملکردشااان شااناسااایی میدیگران را بر حسااب ارزش

ها از ابدی بودنشان، فرهنگ سالمندانی که نان جمعی آنموارد اسات: فرهنگ جوانان و اطمی 

اند، فرهنگ روسااتایی فقیر در مقابن شااهری رشااد کرده "دانددکتر بهتر می"در یک محیط 

گوی سالمت اینترنتی. این شیوه دیدن فرهنگ بوسیله های گفتفقیر، فرهنگ اینترنت و اتاق

های حیاتی هایشاااان را به جنبهها پیامآنشاااود. تاجران و بازاریابان اجتماعی بهتر درک می

های سااالمت زمانی هابن درک و کارآمد اساات که با عقاید دهند. پیامهویت جمعی پیوند می

 فرهنگی و رفتاری سوق داده شده از نظر فرهنگی سازگار باشند.  

 طور که اشااره شاد ساواد فرهنگی به عنوان یک زمینه از سواد سالمت، به توانایی   همان

های اجتماعی به بینی و هویتها، جهانفراد برای تشاااخیص و کاربرد عقاید جمعی، سااانتا

منظور تفسایر و کاربرد اطالعات ساالمت اشااره دارد. این حوزه شامن مهارت در تشخیص و    

کند اطالعات سااالمت در حوزه فرهنگ اعتبار های ارتباطی اسات و کمک می درک پیایدگی

نماید و در نتیجه عملکردهای سااالمت فردی و جمعی همساااز  خود را بشااناساااند و نهادینه

 شود.

گنجاندن فرهنگ در بحث سااواد سااالمت بر شااناخت سااالمت به عنوان یک مفهوم    

نه گوکند. یک تعریف مشاترک جهانی صاحیح از سالمت وجود ندارد. همان  فرهنگی تکیه می

و در طول زمان و بافت تغییر  هاکه آناه به معنی سال  بودن است بین افراد، جوامچ، فرهنگ

کند. انتظار از ساالمت نیز متفاوت اسات. برای مثال بین یک بزرگسال مبتال به ایدز، یک   می

خانمان این انتظار متفاوت دار یا یک زن بیساله، یک کشاورز، یک بانک ۳۷نوجوان، یک فرد 

 است. 
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های مداخله و آموزش هبسااایاری از مطالعات برای گنجاندن فرهنگ در پروژبرای مثال، 

 کند.ایدز برای تعریف فرهنگ اغلب بر هومیت و نواد تکیه می

های ویوگیهایی با پیامبه منظور درک درساات موضااوع سااواد فرهنگی و ارتباط موفن، 

 باید ارائه شوند: برای گروه هدف زیر

  اطالعات باید هابن درک باشاند و به زبان و کلماتی نوشته شده باشند که برای 

همه مخاطبان هدف، مناسب باشند. ادانش و آشنایی با اصطالحات و الگوهای 

 محلی زبان مورد استفاده ؛

 اطالعات باید با جمعیت هدف مرتبط باشند؛ 

     اطالعاات باایاد در شاااکن و مکانی باشاااد که برای جمعیت هدف طبیعی و

 دردسترس باشد. به عنوان مثال دسترسی سریچ به جوامچ مبتال به ایدز؛

 آمیز درک شود.  ها نباید زننده، هضاوت کننده و توهینیامپ 

 ها و های جوامچ باشند. مثال درک نگرانیها و واهعیتبرنامه باید پذیرای نگرانی

 سواالت جوامچ مبتال به ایدز.

 هابن احترام برای جوامچ با هدف کمک به  پیشروانکارگیری دانش و توانایی به

 تأثیرگذاری بر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی.  

ساااالمت طیفی از  یگونه که هبال گفته شاااد، رویکردهای انتقال، آموزش و ارتقاهمان

گیرد. یک سار این طیف رویکرد تاریخی غالب، یعنی مدل هدایت شده  رویکردها را در بر می

 .استدیگر طیف رویکرد مشارکتی  توسط متخصصان است و سر

ارتباط با بیماران و  -مدل از باال به پایین -در رویکرد هدایت شاده توساط متخصاصان    

افراد معموال بر فرض فقدان دانش بیمار مبتنی اسااات و داشاااتن آن دانش به رفتار مطلوب 

چ اد کرد و هیشود. از ابتدا این رویکرد بین متخصصان و جوامچ، هدرت افتراهی ایجمنتهی می

های اخالهی، بینی برای باازخورد از جوامچ وجود ندارد. در این رویکرد به فرهنگ، ارزش پیش

ها و رفتارها درون یک بافت با دید محدود نگاه شاده است. در مواردی بدتر از این، به  دیدگاه

  یک کلیشه در نظر گرفته شده است. به عنوان فرهنگ هیچ امتیازی داده نشده است و
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رغ  انتقادهای مثبت و منفی، مدل از باال به پایین در طیف وسااایعی از مشاااکالت علی

های چشمگیری بهداشاتی فردی و همگانی به کار برده شاده است و در برخی موارد موفقیت  

نیز داشاااته اسااات. با این حال، هدرت افتراهی ااتی در این رویکرد از کارآمدی آن جلوگیری 

شااود. تعارضااات پایه بین این مدل و تر میهای سااالمت پیایدهوضااوعویوه در مبه و کندمی

بینی و عادات شااخصاای، ارزیابی  عقاید افراد درباره خودکارآمدی شااخصاای، پیروی از جهان 

چه سااالمتی اساات، تغییر الگوها و عملکردها مراهبت بهداشااتی و رشااد   فرهنگ، تعریف آن

 شود.  ن رویکرد میزای سالمت خوب، باعث کارکرد ک  ایماهیت چالش

در رویکرد مشااارکتی، صاادای جامعه هدرتمند و مورد تشااوین اساات تا اهداف را تعریف 

شاود، تصامی  بگیرند و شکست و   ای که هدایت میکنند و تغییر دهند، در مورد روش برنامه

ست . اند مورد نیاز اموفقیت را بر اسااس نیازهایشان تعریف کنند انه فقط آناه دیگران گفته 

 های فرهنگی و بافت محلی از ابتدا در این فرآیند وارد شده است. شزار

چشاامگیری در حال پذیرفته شاادن اساات. این تغییر در   ساارعترویکرد مشااارکتی با 

ای از تالش جهت بهبود سااالمت فردی و همگانی، از طراحی مفهومی تا راهکار، بر هر مرحله

ی طور دهین چه کسااکند که بهوباره تعریف میگذارد. رویکرد مشااارکتی دارزیابی، تأثیر می

دهد که چندین صدا باید به عنوان متخصاص در نظر گرفته شود. رویکرد مشارکتی اجازه می 

های مناسب فرهنگی ایجاد یندی را برای صحبت در توسعه و کاربرد مداخلهاشنیده شود و فر

 . کنندگان باالستهایی در بین شرکتکند. رضایت از چنین تالش

ادغام سواد فرهنگی درون تعریفی از سواد سالمت که اهمیت نقش سواد پایه، علمی  

کند که یک نقشااه راه برای توسااعه انتقال   کند، مدلی را تولید میو شااهروندی را تایید می

 آورد. این مدل کمک می کند تا:های آموزشی بوجود میفعالیتسالمت و 

 شودتحلین  موجودهای منابچ و اطالعات سالمت پیایدگی. 

 طراحی و نوشته شود تراطالعات و منابچ سالمت در دسترس. 

 واد سالمت افراد ایجاد خواهد رخ مؤثّری از سکه نی  توسعه داده شود وساین ارزیابی

 کرد.
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 ها به منظور بهبود ارتباطات انجام شود و بنابراین ارزیابی نیازهای پزشکان و سازمان

 یابد.سواد سالمت عمومی توسعه 

ها است. در آل، ساواد فرهنگی ارتباط موفقی بین افراد، پزشااکان و سااازمان به طور ایده

دهنده  دهندگان خدمات سااالمت و افراد جامعه، برای مثال فرسااتنده اارائه ارتباط بین ارائه

فهمد و گیرنده جنبه مه  فرهنگ علمی جنباه مهمی از فرهناگ گیرنده اافراد جامعه  را می  

 کند.  ای فرستنده را درک میو حرفه

  

 های سواد سالمت  مؤلّفه

برای شناخت کامن هر موضوع نیاز است تا بدانی  آن موضوع از چه اجزایی تشکین شده 

کنی . در آن را بررسی می دهنده ساواد ساالمت تعریف  اسات. برای شاناخت اجزای تشاکین   

 توان یافت:های زیر را میتعریف سواد سالمت مؤلّفه

 ش سواد سالمت؛دان 

 دانش و ظرفیت شخصی؛ 

 مهارت شخصی؛ 

 مهارت اجتماعی؛ 

 مهارت شناختی؛ 

 ای؛مهارت سواد رسانه 

 مهارت حن مسیله؛ 

 توانایی به دست آوردن اطالعات و دانش؛ 

 انگیزه؛ 

 خودکارآمدی؛ 

 سازی اطالعات سالمت کسب شده؛درک و درونی 

 کاربرد درست اطالعات سالمت؛ 

 کند.  درک شرایطی که سالمت و دانش و چگونگی تغییر آن را مشخص می 
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معتقدند که ساواد سالمت نتیجه آموزش مدرسه است. از این دیدگاه   ۱و پاکاری پاکاری

دانند که در مدرسااه هابن آموزش اساات. این آنان سااواد سااالمت را مبتنی بر پنش مؤلّفه می

 ها عبارتند از:مؤلّفه

های سااالمت را که به صااورت آشااکار، جهانی و : این دانش همه آموزه۷دانش نظری -۱

های مفهومی گیرد. دانش نظری شامن اصول نظری و مدلشود، در بر میرسامی توصیف می 

ا های منجر به توسعه سالمتی رپدیده سالمت است. این دانش به تنهایی برای اینکه افراد گام

واد های سای برای دیگر مؤلّفهدهند، کافی نیست؛ اما پایههای خود را تغییر بردارند و یا عادت

توانند با آموزان در مدرسه دانش نظری را به دست آورند، میکند. اگر دانشسالمت ایجاد می

 ها ارتباط ایجاد کنند.  های متفاوت سالمت، بین آنتر از شاخهدرک عمین

آموزان با اساات که باید دانش های پایه سااالمتدارنده مهارتدر بر :۵دانش کاربردی -۷

هدف انجام رفتار سااال  یاد بگیرند. این دانش مواردی مانند توانایی مراهبت از سااالمت افراد، 

ها و افکار دیگران را پوشااش های اولیه و درک ایدهجسااتجوی اطالعات سااالمت، انجام کمک

 دهد.  می

به جهان و درک  ها نسااابتهای کنجکاوانه، بررسااای دیدگاهتفکر انتقاادی: جنباه   -۵

آموزان باید تفکر انتقادی را بیاموزند گیرد. دانشاطالعات سالمت به صورت عمین را در بر می

ی فعال در جامعه عمن کنند. این مؤلّفه با توانایی تشخیص شرایطی که انتا به عنوان شاهروند 

آموزان انشکنند سر و کار دارد. ددهد، از شرایطی که عک  آن عمن میساالمتی را رشد می 

آورند. تفکر انتقادی این توانایی اطالعات سااالمت را به تدریش و از منابچ مختلف به دساات می

 دهد تا اطالعات را به ه  پیوند دهند.  را به آنان می

: توانایی سااؤال کردن از خود و نیز ارزیابی افکار، احساااسااات و رفتار   5خودآگاهی  -5

ها، ها، نیازایی آگاه شدن شخص از احساسات، انگیزهکند. خودآگاهی توانشاخصی را ایجاد می 

                                                      
1 Paakkari & 1 Paakkari 
۷ Theoretical Knowledge 

۵ Practical Knowledge 
5 Self-awareness 
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ها و نقاط های خویش اسات. خودآگاهی همانین آگاهی از ضعف ها و تجربهها، دیدگاهارزش

 گیرد.کند را در بر میهای جسمی و روحی که بدن صادر میهوت فرد و تشخیص پیام

پذیری مساایولیت : توانایی عمن به روشاای اخالهی و مساایوالنه اساات و۱شااهروندی -۳

های خود را بشناسند و درک کنند. آموزان باید حقوق و تکلیفاجتماعی را در پی دارد. دانش

ها باید از تأثیر افکار و عملکرد خود روی افراد و جامعه آگاه باشاند. همانین باید سالمتی  آن

د تواننری میرا باا این دیدگاه بنگرند که برای حفظ و ارتقای ساااالمت خود و دیگران چه کا 

 انجام دهند.

مؤلفه را در بر دارد. کاهش یا ارتقای سطح سواد سالمت بر هر  ۳سواد سالمت همه این 

ین دهنده پایتواند نشانگذارد. به طور مثال، سواد سالمت پایین میپنش حوزه تأثیر جدی می

باشد که  تواند نشاان آن بودن دانش نظری شاخص یا دانش کاربردی وی باشاد. از طرفی می  

فرد دانش و اطالعاات مجزا دارد، دانش ساااالمات کاربردی نیز دارد اما توان تفکّر انتقادی و   

پیوند دادن نظرها و شارایط موجود را ندارد. در حیطه خودآگاهی، فرد با سواد سالمت پایین  

تقای رها و اها و مشکالتش ضعیف است و به دنبال درک نشانهها، نیازمندیدر ارزیابی توانایی

هایش نیست. در حوزه شهروندی فرد با سواد سالمت پایین، خود را در برابر جامعه توانمندی

داند و از تأثیر سالمت و عملکرد خود بر افراد جامعه خود آگاه نیست که نشان از مسیول نمی

 اعتنایی به حقوق خود و دیگران است.بی

 

 های مورد نیاز سواد سالمت مهارت

های کاه باه صاااورت فعال درآید نیازمند شاااناخت و پرورش مهارت  هر مهاارت برای این 

هایی است که کوچک تر در مجموعه خود اسات. ساواد سالمت نیز دربر دارنده مجموعه مهارت  

 ها عبارتند از:توان این سواد را به حد مطلوب رساند. این مهارتمیها با پرورش آن مهارت

 ها یا اطالعات تصویری ؛درک نمودار تواناییسواد دیداری ا 

                                                      
۱ Citizenship 
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 سواد محاسباتی اتوانایی محاسبه ؛ 

 سواد کامپیوتری اتوانایی کار با کامپیوتر ؛ 

 توانایی به دست آوردن و به کار بردن اطالعات مرتبط ؛سواد اطالعاتی ا 

 محاسبه مقدار مصرف دارو؛ 

 ها؛تفسیر نتایش آزمایش 

 جایابی اطالعات سالمت؛ 

  ها.سایتجستجوی اینترنت و بازیابی وبتوانایی 

   ارزیابی اعتبار و کیفیت اطالعات؛ 

 تحلین خطرات یک روش درمانی و مزایای کاربرد آن؛ 

 های زبانی ابیمار باید بتواند به طور شااامرده و مفصااان درباره بیماری و مهارت

 های آن صحبت کند ؛نشانه

 د در بافت سالمت؛گیری برای مشارکت آگاهانه افراهای تصمی مهارت 

 

   عوامل مؤثّر بر سواد سالمت

ها و برای توساعه ساواد ساالمت و رسااندن آن به حد مطلوب، عالوه بر شناسایی مؤلّفه    

های مورد نیاز آن، به عوامن مؤثّر بر افزایش یا کاهش سااواد سااالمت نیز باید  پرورش مهارت

ود شهایی تعریف میها و تواناییای از مهارتتوجه کرد. سواد سالمت به عنوان طیف گسترده

ول زنادگی خود برای جساااتجو، درک، ارزیاابی و کااربرد اطالعات و مفاهی     کاه افراد در ط 

های آگاهانه، کاهش خطرات سالمت و افزایش آورند و به آنان در انتخابدست میساالمت به 

 کند.  کیفیت زندگی کمک می

سااواد سااالمت، مانند هر توانایی دیگری پیوسااته و مداوم اساات و هیش کلید روشاان و  

وجود ندارد. یک فرد با ساواد سالمت باال، توانا است تا مفاهی  و اطالعات   خاموشای برای آن 

های جدید به کار برد. به به صاااورت مولد تعمی  دهد و اطالعات را در موهعیترا ساااالمات  

وگوهای عبارتی دیگر، یک فرد دارای ساااواد ساااالمت کافی، این توانایی را دارد که در گفت
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مختلف درباره سااالمت و دارو، دانش علمی و اشااتراکات های شااخصاای و عمومی در موهعیت

فرهنگی شارکت کند. ساواد ساالمت در طول زندگی، بر اساس تجربه و مطالعات فرد توسعه    

های های پیایده انساان، تحت تأثیر وضاعیت سالمت و ویوگی  یابد و مانند بیشاتر توانایی می

تی، اجتماعی، سایاسی و فرهنگی  شاناخ جسامی و روانی و نیز به همان اندازه عوامن جمعیت 

های زندگی، خانه، کار، گیرد. بنابراین ساااواد ساااالمت ه  از طیف کاملی از فعالیتهرار می

 گذارد.  ها تأثیر میگیرد و ه  بر آنجامعه و فرهنگ تأثیر می

ساواد سالمت، عملکرد مشترکی بین عوامن فردی و اجتماعی است. عوامن فردی شامن  

ت و عوامن اجتماعی در بردارنده سه عامن نظام آموزشی، نظام بهداشتی و فرهنگ و زبان اسا 

د: گذارپاساخ به ساه پرسش زیر تأثیر می   درفرهنگی اسات. این عوامن   -متغیّرهای اجتماعی

ها را کنند؟ و چگونه آنکنند؟؛ کجا جسااتجو میآیا افراد اطالعات بهداشااتی را جسااتجو می

 کنند؟.  تفسیر می

مؤثّر بر سااواد سااالمت فرهنگ اساات. فرهنگ   فردی اشاااره شااد عامن  گونه کههمان

های مشااترکی اساات که افراد در طول زندگی به عنوان عضااوی از  ها، مفاهی  و ارزشعقیده

 هایهای انسان و رویدادگویی به تجربهآورند و برای درک، تفکر و پاساخ جامعه به دسات می 

د و یابشود، پیوسته توسعه مییاد گرفته میجهان ضاروری است. فرهنگ به صورت اجتماعی  

گذارد. فرهنگ از طرین تعامن با دیگران و نیز از طرین محصوالت ناخودآگاه روی ما تأثیر می

ی های بهداشاااتیابد. فرهنگ به اطالعات و پیامملموسااای مانند کتاب یا تلویزیون انتقال می

مت، بیماری، پیشاااگیری و مراهبت هایی مانند ساااالها و تعریفدهاد و باه مفهوم  ارزش می

تواند روی های متفاوت فرهنگی از سااالمت و بیماری میدهد. برداشااتبهداشااتی شااکن می

های مراهبت بهداشتی تأثیر داشته باشد. از طرف دیگر، زبان یکی چگونگی تعامن افراد با نظام

ش فرهنگی عمن ترین اجزا و ابزار فرهنگ اسات و به صاورت یک رابط برای کسب دان  از مه 

ها و مفاهی  بین بیماران و هاای فرهنگی شاااامان تفاوت در زبان  کناد. بناابراین، تفااوت   می

کنندگان اطالعات ساااالمت و کاربران این اطالعات، دهندگان خدمات بهداشااتی و تولید ارائه

 تواند مشکالتی در دریافت و درک اطالعات سالمت ایجاد کند.می
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ماعی مؤثّر بر ساواد ساالمت است. آموزش سواد در کودکی   نظام آموزشای از عوامن اجت 

ای برای ساواد سالمت ارائه بدهد. با این هدف بیشتر مدارس ابتدایی، متوسطه و  تواند پایهمی

 های. آموزشدبیرساتان به مربی بهداشات نیاز دارند که در آموزش بهداشات متخصص باشد   

دبساتان، راهنمایی، دبیرساتان و دانشاگاه فرصاتی برای رشاد و توساعه سواد سالمت ایجاد       

های دهد و افراد را در اساااتفاده مؤثّر از خدمات نظامهای پرخطر را کاهش میکند، رفتارمی

های کودکی شااروع های آموزش سااالمت باید از سااالکند. برنامهمراهبت بهداشاتی آماده می 

آموزان پیوند داشاته باشد تا تغییر و یادگیری  ورت مساتمر با دانش هبلی دانش شاود و به صا  

 پایدار ایجاد شود. 

های نظام بهداشااتی اساات. نظام  ،مؤثّر بر سااواد سااالمت  اجتماعی یکی دیگر از عوامن

کن ها ممبهداشاتی پیایده هساتند. حتی افراد با سطح سواد باال و متخصص در دیگر زمینه  

ن نظام را پیایده بیابند؛ چه رسد به افرادی که دارای سواد سالمت پایینی اسات که درک ای 

های خدمات اجتماعی، های رضایت آگاهانه، فرمهساتند. در عالئ  و اساناد رسمی شامن فرم  

شود که فه  های پزشاکی زبان تخصصی به کار برده می اطالعات بهداشات عمومی و رهنمود 

 کند.ها را دشوار میآن

عامن مؤثّر دیگر بر ساواد ساالمت شارایط و عوامن اجتماعی است که فرد بر آن کنترل    

-نادارد یا اینکه کنترل کمی دارد. این شااارایط عبارتند از زبان بومی، وضاااعیت اهتصاااادی  

های منتشااار شاااده، مانند خبر جمعیهای های رساااانهاجتمااعی، جن  و نواد و نیز تأثیر 

ت . یکی از این شاارایط وضااعیمنابچ اطالعات سااالمت الکترونیک تبلیغات، بازاریابی و افزایش

ک های پزشاهتصادی پایین توصیه-های اجتماعیاهتصادی است. بزرگساالن از گروه-اجتماعی

که ناشاای از سااطوح باالتر احترام اساات؛ در صااورتی که افرادی از  کنندتر هبول میرا سااریچ

 . تر هستنداهتصادی باالتر در سؤال پرسیدن از پزشک راحت-های اجتماعیگروه

همانین وضاااعیات اجتمااعی افراد چگونگی تعااملشاااان با دیگر افراد درون شااابکه     

ه وسیلطور معمول به اهتصادی انسان که به-دهد. وضعیت اجتماعیشان را شکن میاجتماعی

کند. شااود، یک شاابکه اجتماعی اطراف فرد ایجاد می گیری میآموزش، حرفه و درآمد اندازه
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وضااعیت اجتماعی نامناسااب با سااواد سااالمت پایین مرتبط اساات و عوامن ساااختاری و نیز 

گیری متغیّرهای اجتماعی روانی مانند درک مسلط نبودن بر زندگی، استرس و فشار در شکن

 ن ارتباط مؤثرند. ای

 

 ابزار توسعه سواد سالمت

های افزایش سطح سواد سالمت افراد کاربرد اطالعات سالمت است. اطالعات یکی از راه

تا بتوانند در مورد حفظ  کندگیرد که به افراد کمک میمیساااالمت کلیه اطالعاتی را در بر 

اشت موضوع این اطالعات ساالمت و یا درمان بیماری خود درسات عمن کنند. پزشکی و بهد  

گیرد. این اطالعات با ها را نیز در بر میاساات و عالوه بر آن عالئ ، تشااخیص و درمان بیماری

های مراهبت بهداشااتی ها و دسااترساای به نظامهدف ارتقای سااالمت، پیشااگیری از بیماری

 ارند.باشد و افراد این اطالعات را برای زندگی خود و دیگر اعضای خانواده نیاز دمی

ها درباره مسائن که آن: دلین اول ایننیاز دارندها به دو دلین به اطالعات سالمت انساان 

خواهند بدانند که چگونه ها میمربوط به سااالمت خود، خانواده و دوسااتانشااان نگرانند. آن  

های درمان های کوچک را درمان کنند و شاایوهشااان را حفظ کنند، چگونه ناخوشاایسااالمت

های درمانی برای گیریبیماری و شاارایط بیماری را بفهمند. دلین دوم، شاارکت در تصاامی   

خود، خانواده و نیز انجام مسایولیت شاخصای کسب سالمت است. بنابراین افراد نیاز دارند تا    

 ها اطالعات به دست آورند. در این زمینه

 منابچ دسترسی به این اطالعات عبارتند از:

 یابی به های خبری: بخش زیادی از مردم این نوع رسااانه را برای دساات رسااانه

ها به صورت گسترده در دسترس ها مانند مجالت و روزنامهبرند. این رسانهکار میاطالعات به 

ها، افراد مختلف مانند زنان، مردان، والدین و کودکان هسااتند. افراد با هسااتند و مخاطبان آن

های تلویزیونی نیز همه توانند این اطالعات را به کار برند. برخی شبکههر ساطح ساوادی می  

 اند.  ود را به موضوعات پزشکی اختصاص دادههای خبرنامه
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  دوسااتان و خانواده: اعضااای خانواده و دوسااتان از دیگر منابچ اطالعات سااالمت

د. شوبرای فرد اسات. اطالعات سالمت اغلب از طرین تجارب شخصی به اشتراک گذاشته می 

 هایی رفتارافراد با تعریف داساااتان و تجربه خود برای دیگران ممکن اسااات تأثیر زیادی رو

 سالمت دیگران بر جای گذارند.  

 گرفتن اطالعات سااالمت به زبان ساااده روی وب،  اینترنت: با رشااد اینترنت و هرار

افزایش یافته اساات. هرچند در مورد  محمنتماین افراد به کسااب اطالعات سااالمت از این  

ند روی تعامن پزشک توااعتبار و درساتی اطالعات ارائه شده در وب تردید وجود دارد، اما می 

 و بیمار تأثیرگذار باشد. 

  توانند ظرفیت کاربران را در های اجتماعی می: رساااانه۱هاای اجتماعی رسااااناه

های درمانی گیریها در تصااامی یابی اطالعات ساااالمت، پردازش، درک و کاربرد آندسااات

از جمله مناسااب بهبود ببخشااند. البته پردازش و درک اطالعات سااالمت به عوامن متعددی 

ها با نیاز مخاطبان و سااطح سااواد کیفیت اطالعات سااالمت الکترونیکی و درجه تناسااب آن

های اجتماعی، توانمندی سااالمت آنان وابسااته اساات. با در نظر گرفتن این عوامن رساااانه   

هایی های اجتماعی نسبت به رسانهچشامگیری در امر ارائه و ارتقای ساالمت دارند. اما رسانه  

های بیشتری دارد. این خطرات ناشی از دسترسی گسترده زیون و منابچ چاپی خطرمانند تلوی

تواند هر سااو و ماهیت غیر هابن کنترل آن از سااوی دیگر اساات. هر کساای می  به آن از یک

چیزی را منتشار کند. اشااعه اطالعات نادرسات و ناهص، انتشااار اطالعات تخصصی و دشوار    

های غلط همگی از جمله نتشااار و در پی آن برداشاات برای مخاطب عام و شاایوه نادرساات ا 

 تواند نتایش منفی جدی به همراه داشته باشد.  آیند که میپیامدهای این مشکن به شمار می

     مناابچ آموزش باه بیماار: فرآیند آموزش، یافتن و کاربرد اطالعات جدید را برای

تواند منجر به سااالمتی او شااود. منابچ ای که تغییر رفتار وی میکند؛ به گونهبیمار ساااده می

های اخیر به دلین رشد آموزش به بیمار یک مؤلّفه اسااسای در این زمینه اسات که در ساال    

اند. منابچ آموزش به بیمار اغلب برای تکمین ی از بیماری اهمیت یافتههای پزشکی ناشهزینه

                                                      
1 Social Media 
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دهندگان های آموزش به بیماران کاربرد دارد. امروزه پزشااکان، پرساااتاران و دیگر ارائه برنامه

ای مه  رو هسااتند و این منابچ را به عنوان رسااانهخدمات بهداشااتی با محدودیت زمان روبه

های آگهی ابروشااور و جزوه برند. این منابچ در هالب برگها به کار میهبرای تکمین این برنامه

توان چنین بر ها را میرود. این هدفهای گوناگونی به کار میآموزشاای  و کتاباه برای هدف

 شمرد:

 های شفاهی بیمارانتکمین آموزش -

 ت یا آس های مزمن مانند دیاباریهای خودمراهبتی به افراد مبتال به بیمآموزش مهارت -

 بیماران درباره شرایط بیماری خودافزایش دانش  -

هایی چون ممکن است آموزشاارائه یک مرجچ برای بیماران هنگام حضور در خانه  -

  اند فراموش کنندرا که به صااورت شاافاهی از متخصااصااان حرفه سااالمت دریافت کرده    

(Kleindl, 2007) . 

این منابچ اطالعات عمومی درباره وضاااعیت ساااالمت و اطالعات خاص درباره درمان و 

کند تا اطالعاتی بیمار به این منابچ مراجعه می. هبتی در خاانه را در بر دارد راهنماای خودمرا 

که به صااورت شاافاهی از متخصااصااان حرفه سااالمت دریافت کرده را مرور کند یا اطالعات  

های بهداشتی، مراکز درمانی، های دارویی، بخشاین منابچ را موسسه. بیشاتری به دست آورد 

های مه  این منابچ یکی از عامن. کنندعمومی سااالمت منتشاار میهای ها و بنیادبیمارسااتان

در باالبردن ساطح سواد سالمت بیماران است. هدف اصلی تولیدکنندگان این منابچ این است  

درک مخاطب فرآیندی اسااات که برای  کاه مخااطبان مفاهی  موجود در آن را درک کنند.  

 بر اساااس. سااان مورد توجه هرار گیردهای یادگیری و درک در انرساایدن به آن باید ویوگی

 نظریه شناختی یادگیری، برای یادگیری سه مرحله وجود دارد  

 ورود و ثبت اطالعات؛ -۱

 پردازش یا رمزگذاری و اخیره اطالعات؛ -۷

 .بازیابی اطالعات -۵

های حساای کنندهدریافت. ورود و ثبت اطالعات یک فرآیند حساای اساات : مرحله اول
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تر منتقن کنند و به طور مؤثّر به مراکز باالات متفاوت را درک میهاای ورودی و اطالع محرک

هاا در اولین مرحلاه پردازش اطالعاات به نتایش جدیدی برای مراحن    درک محرک. کنناد می

توانند اند نمیهایی که به اندازه کافی ثبت نشااادهمحرک. بعدی پردازش منجر خواهد شاااد

 . رمزگذاری، اخیره و یا بازیابی شوند

برخی تغییرهای   اطالعات بازیابی رمزگذاری و اخیره وادر دومین و ساااومین مرحله 

 .افتدعصبی شیمیایی درون سیست  عصبی مرکزی اتفاق می

اطالعات این منابچ درک نشود، در حقیقت مرحله اول که ثبت اطالعات است حال وهتی 

مزگذاری، اخیره و یا بازیابی تواند رگیرد و بنابراین این اطالعات نمیبه درسااتی صااورت نمی

 شوند.

 

 پیامدهای های سواد سالمت پایین 

که بفهمی  سواد سالمت پایین در زندگی سواد سالمت پایین یک مشکن است. برای این

شااود بهتر اساات خودمان را به جای یک بیمار با سااواد   روزمره یک فرد چگونه آشااکار می

های سااواد فکر کنی  که فقط برای مالهات با سااالمت پایین بگذاری  و درباره طیفی از مهارت

چیزی که تقریبا معمولی اسات. ابتدا بیمار باید تقوی  یا وساین   یک پزشاک مورد نیاز اسات.  

طور سااپاری تاریخ و زمان مالهات به کار برد ایک مهارت پایه . هماندیگری را برای به خاطر

های محاساابه مانند کاربرد یک تقوی  باید یاد گرفته شااود. سااپ  که هبال گفته شااد مهارت

تواند ری برای رفتن به محن مالهات انتخاب کند. این میخطبیمار باید وسیله حمن و نقن بی

ها باشااد. اگر بیمار راننده اساات، او ممکن اساات با    به معنی آگاهی از جدول زمانی اتوبوس

ای در طول مسیر مواجه شود، برخی نشانه خیابان یک طرفه است، برخی هزاران عالمت جاده

های دیگری که با وجود دهند و نشاااانهانحراف جاده را به دالین سااااخت جاده توضااایح می

 اند. درختان بلند مبه  شده

های موجود در بیمارساااتان یا رساااد احتماال وی باید عالمتوهتی بیمار به مقصاااد می

های مختلف ها، عالئ  بخشدرمانگاه را شااامن عالئ  پارکینگ، عالئ  شااناسااایی ساااختمان 
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ازهبین اتاق معاینه، اتاق پذیرش، رادیولوژی، آزمایشاگاه و ساایر مسایرها را تفسیر کند. برای    

یماران بتوانند در یک بیمارساااتان به راحتی رفت و آمد کنند بایساااتی با که بمثال برای این

ا ها اغلب چندین ورودی بعالی  به کار رفته در بیمارساتان آشانایی داشته باشند. بیمارستان  

 و مانند آن.  "پذیرش"، "ورودی اورژان "های متفاوتی دارند: نام

شود که اطالعات خود مار خواسته میموهچ ورود بیمار به بیمارستان و میز پذیرش از بی

های بیمه، موارد مورد پذیرش بیمه و فرم رضایت آگاهانه را تکمین کند و بخواند و از تخفیف

و موارد مورد نیاز دیگر برای بیمه آگاه شاااود که ممکن اسااات چندین ساااطح باالتر از توان 

آن متن را بسیار دشوار  ای باشاد که خواندن خواندن واهعی وی باشاد و حج  آن نیز به گونه 

کند. درون اتاق انتظار پر از بیمار اساات و ممکن اساات بیماران خسااته و دارای اضااطراب می

شادید باشند. اگر وی احساس کند که گیش شده است، ممکن است تصمی  بگیرد که وانمود  

است ها بیمار آنجکند که هر چیزی که به وی گفته شاده را درک کرده است. بعد از همه این 

تا پزشاک را ببیند. در اتاق معاینه، احتمال دارد پرساتار یک مصاحبه با بیمار داشته باشد که   

کنند. بیماری که به های بیماری وی و دلین مالهات وی با پزشااک صااحبت میدرباره نشااانه

ر های پرستار را برایش تفسیکند، ممکن است فردی دیگری صحبتزبان پرستار صحبت نمی

وجود بیاورد و اضطراب ن مساأله خود ممکن است سطح دیگری از پیایدگی را به کند، که ای

بیمار را افزایش بدهد و برهراری ارتباط را با مشاکن مواجه کند. استفاده از اصطالحات، حتی  

 در پوسترهای روی دیوار ممکن است باعث سردرگمی و اضطراب بیمار شود. 

ای از مهارت خواندن، ها به درجهترین آنیدهترین تا پیاها از ساااادههماه این فعاالیت  

های زبانی نیاز دارد تا بیمار بتواند بیمار آگاهانه و درست های ارتباطی کارآمد و مهارتمهارت

 گیری نماید.تصمی 

 :داشته باشدهای زیر را به همراه دشواری تواندمی به طور کلی سواد سالمت پایین

 مصرف نامناسب دارو؛ 

 مناسب یا عدم استفاده از خدمات بهداشتی؛استفاده نا 

 خودمراهبتی ضعیف در شرایط مزمن؛ 
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 های ناکافی در شرایط اورژانسی؛پاسخ 

 نتایش درمانی ضعیف؛ 

   فقدان خودکارآمدی و عزت نف ؛ 

 فشارهای مالی بر افراد و جامعه؛ 

 ها؛هدررفت هزینه 

 طوالنی شدن زمان بستری؛ 

 رویه و نامناسب داروها؛مصرف بی 

 عدالتی اجتماعی.  یب 

که به چه زبانی صااحبت کنید یا چه میزان تحصاایالت سااواد سااالمت پایین درباره این

شود؛ هرچند این داشاته باشاید، نیست. همانین به افراد ک  درآمد و سالمندان محدود نمی  

گیرند. موضوع کلی سواد سالمت دسترسی به ها تحت تأثیر ساواد سالمت پایین هرار می گروه

 های مراهبت بهداشتیکه چه کساانی توانایی استفاده از نظام ویوه درباره اینهبت اسات. به مرا

شان مناسب است. همانین درباره هدرت در دساترس خود را دارند به روشی که برای شرایط 

کند. در حقیقت سااواد دهندگان خدمات سااالمت صااحبت می و کارآمدی رابطه بیمار و ارائه

دهنده خدمات سااالمت اساات و افراد با سااواد رابطه بین بیمار و ارائه سااالمت درباره ماهیت

ها در اطراف ما هسااتند: در هر درمانگاه، هر جامعه، هر شااهر و سااالمت محدود در همه زمان

ای هریزی بایسااتی پووهشریزان حوزه سااالمت هنگام برنامهاسااتان. پ  به طور کلی برنامه

ها و موانچ سواد سالمت را سالمت جامعه، ابعاد آن، مولفهانجام شاده در زمینه ارزیابی ساواد   

 ریزی داشته باشند.در نظر داشته باشند و بر اساس نیازهای واهعی جامعه برنامه

 

 دالئل سواد سالمت پایین  

 یکی از پیامدهای واگیر غیر و واگیر هایبیماری و سالمتی مشاکالت  از بسایاری  شایوع 

 شاخص یک عنوان به سالمت سواد امروزه، بنابراین اسات؛  پایین بودن ساواد ساالمت جامعه  

 نظرانصاحب و مسایولین  توجه مورد جامعه در ساالمت  کلی وضاعیت  شاناساایی   برای مه 



 سواد سالمتتوسعه  55

 

دالین بسیاری وجود دارد که افراد مشکالت سواد سالمت دارند. این دالین عبارتند  .باشاد می

، یمشکالت روانتی ایجاد شااده به دلین های شاناخ از: تحصایالت پایین، موانچ زبانی، ناتوانی 

پریشااای و یااا عوارض دارویی، اختالالت دارویی، اختالالت عاااطفی، مشاااکالت اهنی روان

مادرزادی و بیماری. این شاارایط اشااتباه بیمار یا خانواده وی نیساات. هیچ ک  به صااورت   

د. و بنویس کند که مریض باشاد. هر کسای دوست دارد هادر باشد بخواند  هدفمند انتخاب نمی

شود بسیاری از بیماران سواد سالمت پایین خود را در حقیقت خجالت و شارمندگی باعث می 

های بهداشاااتی و کارمندان درمانگاه پنهاان کنناد. در نتیجاه، برای ارائاه دهنادگان مراهبت     

تواند اصال بخواند، اما تر است که بدانند کدام بیمار در خواندن مشکن دارد و کدام نمیساخت 

 باید این اطالعات را به دست آورند.  یابی به اثربخشی فرایند درمانبرای دست هاآن

 

 موانع رشد سواد سالمت

 ترین موانچ شناخته شده برای رشد سواد سالمت است:موارد زیر عمده

 پیایدگی اطالعات سالمت نوشتاری، چاپی و الکترونیکی اروی وب ؛ 

  ؛ی جز انگلیسیاستاندارد به زبانفقدان اطالعات سالمت کافی و 

 فقدان تناسب فرهنگی اطالعات سالمت؛ 

 های جمعی؛نادرستی و یا نقص اطالعات در رسانه 

 ویوه بین افراد غیر تحصین کرده و سالمندان ؛توانایی خواندن پایین، به 

      فقادان محتوای هادرتمنادی کاه تغییر رفتار را هدف هرار دهد، به همان خوبی که

 کند.  بازاریابان اجتماعی عمن می راهکارهای

  های اساااساای زیر چیساات؟ افراد باید : جواب سااوالانگلیساایارائه اطالعات به زبان

 چگونه به این جواب ها دست یابند؟

 شود؟مشکن پزشکی چیست و چطور تشخیص داده می -

 درمان صحیح برای من چیست؟ -

 آورم اعتماد کن ؟توان  به اطالعاتی که به دست میمی -
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 تر بمان ؟توان  انجام ده  تا سال ه کاری میچ -

 عوامن خطر برای یک بیماری چیست؟ -

 های مراهبت بهداشتی به صورتی کارآمد استفاده کن ؟چگونه از نظام -

 کند؟بیمه پزشکی من چگونه کار می -

ها های دیگر که بیشتر مردم نیازمند اطالعاتی برای پاسخ به اینو بسایاری از سوال  -

 ها هستند.درک و تفسیر درست آنبه منظور 

های مختلفی وجود دارد اما زبان فارسااای انبهاا و ز هر چناد در کشاااور ماا هومیات    

شود. ها تدری  میترین زبان است و زبان رسمی کشور است و در مدارس و دانشگاهگساترده 

ت به الزم اساما متاسافانه بیشاتر اصاطالحات و مفاهی  زبان پزشکی به زبان انگلیسی است.    

منظور ارتقای ساواد ساالمت در کشور و برطرف کردن مشکالت موجود متونی تهیه شود که   

ساده و هابن درک به زبان فارسی نوشته شود. حن برابری و نیز رسیدن به هدف ارتقا سالمت 

 رایهای بومی بکند که این متون به زبان فارسی برای تمام افراد کشور و نیز به زبانحک  می

 هر منطقه زبانی خاص نگاشته شود. 

در این راسااتا معاونت بهداشااتی وزارت بهداشاات جمهوری اسااالمی ایران نیز اهدام به  

طور مفصن به های بعدی بهانتشاار منابچ اطالعاتی در حوزه ساالمت نموده است که در فصن  

 .خواهی  پرداختآن 

آگاهی همگان به طور  ارتقا و آموزش سااالمت برای دسااترساای و افزایش هدرت درک و

دهد که بیشتر ها نشان میپذیر به صاورت خاص ضاروری اسات. بررسای    کلی و افراد آسایب 

منابچ ارتقا و آموزش ساالمت اچاپی یا اینترنتی ، در ساطح خواندن کالس دوم دبیرستان یا   

 سااتاشااود که بساایار باالتر از میانگین توان خواندن بیماران و یا کاربران  باالتر نوشااته می

ترین پیایدگی هابن . ساااادهامیاانگین توان خواندن بیماران در ساااطح کالس نه  اسااات  

 برند. هایی است که همه به کار میها و واژهشناسایی در جمله

 هایهای علمی سطح باال، جملهیکی از مشکالت عمده منابچ اطالعاتی در برداشتن واژه

های همراه ساخته است. این ن را با دشواریهای مجهول است که متپیایده، طوالنی و جمله
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های شااود. ویوگیها باعث پیایدگی متن میتصااور نادرساات اساات که تنها کلمات و جمله 

شود. در مثال زیر موضوع بررسی شده است. در این دیگری نیز باعث پیایده شادن متن می 

دو  "روده چیست؟عوامن خطر سرطان "مثال، در یک بروشاور درباره سارطان روده با عنوان   

اند. خواننده نیاز دارد تا برخی اصااول درباره خطر و جز مه  دیگر به پیایدگی اضااافه شااده 

های محاساابه داشته باشد تا خطر شخصی عامن خطر بداند. همانین وی نیاز دارد تا مهارت

 را درک کند.  

ن خطر هر چیزی که شاان  مبتال شادن به بیماری مانند سرطان را افزایش دهد، عام  "

هاای متفاوت عوامن خطر متفاوتی دارند. برای مثال یک عامن خطر برای  اسااات. سااارطاان 

سرطان پوست، هراردادن بدن بدون حفاظ در برابر نور آفتاب هوی است. سیگار نیز یک عامن 

های ریه، حنجره، دهان، حلن، مری، کلیه، مثانه، روده بزر  و چند ارگان خطر برای ساارطان

اند که شان  ابتالی یک فرد به هشگران چندین عامن خطر را شناسایی کردهدیگر اسات. پوو 

 دهد.  پولی  یا سرطان روده را افزایش می

ساابقه خانوادگی ابتال به سارطان روده: اگر شما فامین درجه یک اوالدین، خواهر، برادر   

اری این بیم یا فرزندان  داشاته باشاید که مبتال به سارطان روده باشاد، خطر ابتالی شما به    

فامین نزدیک مبتال به سرطان روده داشته باشند،  ۷یابد. افرادی که دو یا بیش از افزایش می

دهند. حتی اگر بستگان درصاد از همه افراد مبتال به سارطان روده را تشاکین می    ۷۳حدود 

 ۱۰تا  ۳یابد. حدود سالگی به این بیماری مبتال شده باشند، خطر افزایش می 0۰حدود سان  

درصاد بیماران مبتال به سرطان روده یک ژن ناهنجار وراثتی دارند که سرطان روده را بوجود  

و دومین  familial adenomatous polyposis (FAP)شود آورد. یک ناهنجاری نامیده میمی

شاود که به نام سندرم  نامیده می nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC)ناهنجاری 

Lynch  ها در صاافحه بعد تشااریح شااده اساات. هیچ   شااود. این ناهنجاریشااناخته مینیز

 "ناهنجاری ژنتیکی شناسایی شده واضحی در این زمان توصیف نشده است.

دهند، افراد با سواد سالمت پایین های پیایده موضوعات پیایده را انتقال میوهتی پیام

 توانندها نمیند اطالعات را درک کنند، آنتوانها نمیگیرند: آنای هرار میگانهدر مخاطره سه
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ها مجبورند تا به اطالعاتی که برای درک دربااره هابلیت اعتماد اطالعات هضااااوت کنند و آن 

های دشااوار اساات و یا اطالعاتی که غیر هابن اطمینان باشااد ابرای مثال یک شااایعه، رسااانه

 خبرپراکنی جنجالی  تکیه کنند.  

 

 یرانوضعیت سواد سالمت در ا

های گذرد، پووهشای که از مطرح شاادن مفهوم سااواد سااالمت می دههدر طول سااه 

ها رابطه سواد سالمت با وضعیت متعددی در این زمینه انجام شاده اسات. عمده این پووهش  

های درمانی را بررسی گیریساالمت و نیز نقش سواد سالمت در مشارکت بیماران در تصمی  

کند که افراد در ها نشااان داده اساات که سااواد سااالمت کمک میشاند. نتایش این پووهکرده

های درمانی مشارکت بیشتری داشته باشند. همانین افراد دارای سواد سالمت گیریتصامی  

در این زمینه نشااان داد که  هاپووهشباالتر به وضااعیت سااالمت خود توجه بیشااتری دارند. 

دارد. هرچند سواد سالمت زنان عاملی تاثیر ساواد ساالمت در کشور ما در سطح ناکافی هرار   

تری نسبت به مردان گذار بر ساالمت خود و فرزندانشاان اسات، اما زنان ساواد سالمت پایین    

 دارا هستند.  

 

 های دولت در راستای ارتقاء سواد سالمت  برنامه

های متعددی برای در چند سااال اخیر وزارت بهداشاات جمهوری اسااالمی ایران برنامه 

نموده هانون برنامه توساااعه چهارم ه  لحاظ و حتی در  ء فرهنگ ساااالمت مردم تدوینارتقا

ارتقای سواد سالمت مورد  ۱۵9۳اسات. در بررسای نقشه جامچ علمی سالمت کشور در سال   

های عملی و جدی در این رابطه برداشااته نشااده اساات. در بررساای توجه هرار گرفته، اما گام

محورهایی درباره آموزش همگانی و ارتقای سالمت ۱۵۳۷ل های وزیر بهداشات در ساا  برنامه

  . ۱اجدول شماره  داردمردم وجود 
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 ازده ی دولت در یپزشک آموزش و درمان بهداشت، ریوز برنامه: ۱جدول 

 سالمت سواد ارتقای و عمومی آموزش

۱ 
 عمومی آموزش

 سالمت سواد ارتقاء و
 هاظرفیت  توسعه

۷ 
 عمومی آموزش

 سالمت سواد ارتقاء و

 توانمندی و مهارت سالمت، سواد ارتقای برای الزم هوانین تصویب و زیرساخت ایجاد

 رد مناسب آموزشی محتوای گنجاندن پیگیری با نگری سالمت فرهنگ تعمی  و افراد

 .آموزی مهارت های برنامه و حوزوی عالی، عمومی، آموزشی های دوره تمام

۵ 
 عمومی آموزش

 سالمت سواد ارتقاء و

 اخالهی و فرهنگی های ارزش ترویش برای سالمت خدمات ی ارائه فضاهای سازیظرفیت

 .اسالم دیدگاه از سال  زندگی سبک بویوه

5 
 عمومی آموزش

 سالمت سواد ارتقاء و
 الگوسازی

۳ 
 عمومی آموزش

 سالمت سواد ارتقاء و

 الگوی هالب در عمومی سالمت سواد ارتقای مند نظام  و مدون های نامه بر تدوین

 کتفکی به سالمند و سالمیان جوان، نوجوان، کودک، سنی های گروه برای سال  زندگی

 .کشور عمومی تربیت و تعلی  شبکه همکاری با آن اجرای و جنسیتی نیازهای

0 
 عمومی آموزش

 سالمت سواد ارتقاء و

 شواهد و اسالمی هایآموزه و فرهنگ بر مبتنی سال  زندگی هایشیوه ترویش و تدوین

 غذا یدتول در محور سالمت نگرش  توسعه بدنی، تحرک و ورزش بر تأکید با علمی معتبر

 .سال  تغذیه ترویش و غذایی هایفرآورده و

۲ 
 عمومی آموزش

 سالمت سواد ارتقاء و

 لفمخت های جنسیت سنی های گروه برای استانی بومی ی تغذیه سال  الگوهای ی ارائه

 .استانها شناسی مردم نظران صاحب کمک و پزشکی علوم های دانشگاه هدایت با

 

 

 های دولت برای ارتقای سواد سالمت عبارتند از:های عملی برنامهترین گاممه 

 خودمراهبتی برای مردم توانمندی افزایش .ا

ساواد سااالمت  ی هااسااس برنامه ها بایساتی به این نکته توجه داشاته باشاند که    دولت

به  به عبارتی دیگر، باید .باشااد افزایش توانمندی مردم برای خودمراهبتی  بایسااتی بر مبنای

ند و مراهبت کنی خود بتوانند از سالمت خویشکه مردم با اصالح سبک زندگی  ندسامتی برو 

و توساااعه بیماری بتوانند با اهدام به موهچ از شااادت بیماری بکاهند و از تشااادید  در هنگام

، آموزش به پزشکان و های اسااسای  گامبرای این کار یکی از  .کنند جلوگیریارض بیماری عو
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ارزیابی و خوددر  ساااازی آنانتوانمندباا هادف   بیمااران   گفتگو و آموزشپرساااتااران برای  

ه ضرورت آموزش ب .و جوانان باشد تواند زنانتمرکز اصلی این آموزش می .خودمراهبتی اسات 

توانند از همسااران و فرزندانشااان ها عالوه بر مراهبت از خود میآن اساات کهبدین دلین زنان 

های اگر نگرش .توانند با سااالمت زندگی کنندهای بیشااتری را میند و سااالننیز مراهبت ک

ودبخود برند و خبهداشتی صحیح در زنان ایجاد شود، در فرآیند تربیتی کودکانشان به کار می

آموزش به جوانان نیز به این علت  ن بهداشاات خواهند شااد.دهندگازنان آموزگاران و توسااعه

اند و یا پتانسااین  بهرهکه جوانان با داشااتن دانش، از دانایی ناشاای از تجربه بی  مه  اساات

هر چه زودتر سبک زندگی خود توانند خطرپذیری زیادی دارند. با آموزش به جوانان، آنان می

و مصرف دخانیات و مواد اعتیاد آور پرهیز کنند را اصالح کنند و از رفتارهای پر خطر جنسی 

 .  رانندگی ایمن داشته باشند ای

های سااالمت آموزشاای به بیماران دیابتی که معاونت بهداشااتی وزارت   ای از پیامنمونه

 آید:در زیر می ؛1بهداشت جمهوری اسالمی ایران در سایت خود هرار داده است

 

 
 یرانا یاسالم یوزارت بهداشت جمهور یسالمت همگان یآموزش هاییاماز پ یانمونه: ۷ یرتصو

                                                      
1 http://iec.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=143&siteid=143&pageid=46543 
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 مختلف مشاغن کارکنان به موزشآ .۷

آموزش به به کار گیرند، ساااالمت جامعه  یارتقاتوانند برای ها میدیگری کاه دولت  راه

رسان شغلی است. این کارکنان مشااغن مختلف برای مراهبت از خود در مقابن عوامن آساایب 

های دریافت کرده را به توانند آموزشکه کارکنان آموزش دیده میتوجه به این آموزش نیز باا 

 .کندپیدا می زیادی خانواده و محیط زندگی خود منتقن کنند، اهمیت

آموزشاای هدف  ، مداوم باآموزش کارکنان عبارت از یک ساالسااله عملیات مرتب، منظ 

و کارکنان سااالمت آگاهی به منظور ایجاد یا افزایش سااطح دانش و  که مشااخصاای اساات  

گونه که جوامچ بشاری از سانتی بودن، به صنعتی شدن و   همان .دروبه کار میپیامدهای آن 

به تکامن، دگرگونی و  ی ه  روفناوراند، علوم و سااپ  به فراصاانعتی شاادن گام برداشااته   

پیش  آموزش بیش از و ضاارورت . به موازات این تغییرات اساات که اهمیترودمیپیشاارفت 

مدیریت  حقیقت خود در راآموزش  ،نظرانملموس گشاااتاه تااحدی که برخی از صااااحب  

 بدون آموزشبه منظور ترویش خودمراهبتی کارکنان مشاغن مختلف بدین معنی که  دانند.می

به منظور  افتد. آموزش کارکنانشااود و به مخاطره میهای مدیریت ه  متزلزل می، پایههاآن

د بای واجتناب ناپذیر است  یک امر حیاتی و های کاری و ساالمت زهترویش خودمراهبتی در حو

توجه هرار گیرد  مورد حوزه بهداشت و سالمت به طور مساتمر با مجموع فرایندهای مدیریت 

 های اصولی وواهچ گردد. آموزش درحقیقت یکی از راه نیز مفیدهای مدیریت تا ساایر فعالیت 

مت اساات و موجب ترویش فرهنگ سااواد سااالمت هدایت خودمراهبتی در حوزه سااالمنطقی 

 ابزاریآموزش کارکنان اگر به روش صااحیح، جامچ و کامن انجام پذیرد و به عنوان شااود. می

   :ازجمله .دارای فواید بسیاری است به کار رود،برای رسیدن به اهداف معین و مشخص 

تسهین در رسیدن به جامعه سال ؛ ایجاد هماهنگی در چگونگی انجام کارها در سازمان؛ 

افزایش میزان شاااادابی و ساااالمت کارکنان؛  ؛"پیشاااگیری بهتر از درماان "افزایش نگرش 

سازی ها در سازمان؛ افزایش ح  همبستگی و مشارکت در سال جلوگیری از هدررفت هزینه

 . مندی بیشتررضایتایجاد ی و نقدپذیری در کارکنان؛ پذیرجامعه؛ ایجاد ح  انعطاف
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 مارانیب آموزش جامچ نظام. ۵

اجرای نظام جامچ توانند داشاااته باشاااند، ها در این راساااتا میبرنامه دیگری که دولت

آموزش حن بیمار اسااات و در منشاااور حقوق بیماران نیز این مه   .آموزش بیماران اسااات

در صورتی که ، خود بیمار است زیرا بهترین فرد برای مراهبت ماهرانه ؛ ،شاده اسات   یادآوری

 یهابسااتهها بایسااتی دولتهای الزم را برای حفاظت و مراهبت از خود دیده باشااد. آموزش

تدوین کنند و در دسترس  را جن  و نوع بیماری بیماران متناساب با سان،   ماریموزش به بآ

 مردم هرار دهند.

هاست که اصن مشارکت مردمی مطرح و های اولیه بهداشاتی، سال راهبتدر نظام ارایه م

به عنوان جزء اصااالی خدمات هرار گرفته اسااات و با وجود  به ویوه بیماران آموزش به جامعه

گیری و مراهبت از شااهدمت آن، هنوز تاکید بر آن اساات که توانمندسااازی جامعه تنها راه پی

 ۱خود اسالمی ایران در وب سایت داشت جمهوری. معاونت بهداشاتی وزارت به بیماری اسات 

در بخش ساااالمات همگاانی اهدام به تهیه منابچ اطالعاتی در هالب کتاب، جزوه، پوساااتر و   

  .۷مواردی مانند آن نموده است اتصویر شماره 

 

                                                      
1 http://iec.behdasht.gov.ir/ 
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 رانیا یاسالم یجمهور بهداشت وزارت تیسا در یهمگان سالمت آموزش: ۵ یرتصو

 

   نظام آموزش سالمت در مدارس یاجرا. 5

همه  ونظام آموزش ساالمت در مدارس  اجرای های سااختاری سواد سالمت  از دیگر برنامه

همکاری وزارت یعنی دولت با . 1مقاطچ تحصاایلی از پیش دبسااتانی تا پایان دبیرسااتان اساات

به صااورت تدریجی را در نظام آموزشاای وارد کند و آموزش و پرورش ساابک زندگی سااال   

 .دبه نسن آینده بیاموزرا برای داشتن یک زندگی سال   های الزمآموزش

های توسااعه سااالمت در مدارس در سااطح دنیا، ترویش و گسااترش برنامه  یکی از برنامه

هساااتند که در آن تمام جامعه  ییهانمکامدارس  این. 3اسااات "۷مدارس مروج ساااالمت"

نمایند تا با هدف ارتقا سالمت دانش آموزان، زمینه دسات در دسات ه  فعالیت می   مدرساه، 

                                                      
کوریکولوم جامچ آموزشای ساالمت در مدارس از مقطچ پیش دبساتانی تا    "جهت اطالعات بیشاتر به کتاب   1

 مراجعه شود. "۱۵95گردآوری حسین اسکندری و همکاران در سال  "پایان دانشگاهی
2 Health Promotion School's 
3 http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=13822 
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 کی سااالمت مروج مدارس هینظررا فراه  کنند.  افتهیادغام تجارب و ساااختارهای مثبت و 

 نیا یهابرنامه از تیحما با ایدن یازکشااورها یاریکه بساا یاگونهاساات، به یالمللنیب مقوله

 نظام کیبه منزله  مدارس مروج سالمت .دارندیم بر گام سالمت یارتقا یراساتا  در مدارس،

مردم درمورد سال   یها و توانمندسازتیظرف شیافزا به منجر که اسات  ساالمت  یارتقا یبرا

سالمت  یارتقا یهادگاهید در. شاد  خواهد تیفیکردن، ساال  کارکردن و آموزش با ک  یزندگ

ها و مداخالت و ارائه برنامه ی، طراحاست گسترش حال در تاکنون شیکه از حدود دو دهه پ

ارائه خدمات  یهاطیگردد. محیم هیتوصاا طیمح چهار در پوشااش، تحت تیسااالمت جمع

 طیمح چهار ،یعموم یهاطیکار و مح یهاطیمح ،یآموزشاا یهاطیمح ،یدرمان یبهداشاات

 انیم نیدر ا. کنندیجامعه را فراه  م یهاگروه یتمام به یدسترس ینوع به که هستند یاصل

 ،است داده یجا خود در را جوانان و نوجوانان هدف گروه نیشاتر یکه ب یآموزشا  یهاطیمح

 یبرا یمدارس محن مناسب ی. از طرفهستند ساالمت  یارتقا مداخالت یاجرا محن نیترمه 

توان هبن از یم راستا نیشوند. در ایم شمردهآموزش سالمت  یهااثربخشای برنامه  شسانج 

ها آن زا یریگشیپ یبرا ینوجوانان وجوانان، ابزارهای یتشادید مشکالت سالمتی در گروه سن 

 از سالمت مروج مدارس. نمود تیریمد را گروه نیا ساالمت  ی،کاربرد و یعمل طور به و افتی

سود ی و مشورت یکار یهاگروه نیتشاک  نیطر از نیآموزان و والددانش آموزگاران، مشاارکت 

های سااالمت به عنوان شاااخص به یابیخود را جهت دساات یهابرنامه . این مدارس برندمی

 و متقابن اعتماد از آکنده یجو با آزار، و خشااونت از یریگشاایپ و سااال  آب و طیمحمثال 

 نیکه ا یآورند. زمانیفراه  م یو بهداشت یآموزشا  یهافرصات  به کساان ی یابیدسات  امکان

د کنیم بتیشود، از حضور در کالس غیم یماریب دچار او ،نباشد فراه  آموزدانش یبرا فضا

 لمنز از رونیخانواده خود به اجبار، به کار ب یاجتماع -یاهتصااااد یزندگ نیبه منظور تام ای

 که است دنیشا یاند یبرا یاتازه راه به یابیدسات  یمدارس مروج ساالمت به معن زد. پردایم

یک  کنارشوند. کار کردن یم دیجد یها و ساختارهااستیها، سا فرصات  افتنی به منجر خود

وی با وجود فضاااای ابراز نظر و عقیده، موجب پیدایش خالهیت، ابتکار و احسااااس رهبری ه

. تشکین چنین مدارسی به حمایت شودتعهد نسبت به ارتقا کمال و سالمت خود و جامعه می
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د از تمامی نیروهای عالهمند کمک گرفت. ای احتیااج دارد، لاذا در این راساااتا بای  گساااترده

توان رهبران و اعضاای رسمی و غیر رسمی داشت و با ایشان به طور رسمی و غیر رسمی  می

 ردیگر ابزاجلسااااتی را برگزار نمود. برای انتقال نظر و اطالعات، بروشاااورهایی تهیه کرد و از 

مروج ساااالمت باید به  ارتبااط جمعی مثن رادیو، تلویزیون و پوساااتر کمک گرفت. مدارس 

ین ی اپایدار و بادوام باشااند. آینده ای عمن نمایند که تغییرات ایجادشااده توسااط آنان،گونه

مدارس نباید به تعهد و حمایت معدودی از اعضا آن یا مدیران مدارس وابسته باشد. برای این 

 ایه گونهمنظور رویکرد پیشانهادی این اسات که سایاسات، عملکرد و ساختار این مدارس ب    

ها تعریف شااده ناصااول و اهداف بنیادین آدر زمره  های سااالمت آنانبرنامهتدوین شااود که 

 باشد.  

 کاالها غاتیو نظارت بر تبل هارسانه نیطر از مردم به سالمت سواد آموزش. ۳

 چرا کههاساات، عموم مردم از طرین رسااانه گام بعدی دولت، آموزش سااواد سااالمت به

بنابراین مردم باید توان و دانش الزم برای مراهبت از خود و  .اسااات مردمزیساااتن ساااال  حن 

 داشته باشند.  را زندگی سال   رسیدن به یک

رساان به ساالمت است که در   تبلیغات کاال و خدمات آسایب نکته ضاروری دیگر، بحث  

من کاکه دولت بایستی در این زمینه نظارت شود حتی رساانه ملی دیده می  ،هابرخی رساانه 

 داشته باشد.

 دیجد یهایفناور و ابزارها نیطر از سالمت سواد آموزش. 0

های تولید و انتشااار ابزارها و شاایوه ،ی نوین ارتباطات و اطالعاتفناوردر دو دهه اخیر، 

فراه  آوردن بساتر تبادل و نشار آسان و    از طرفی باعث را دگرگون سااخته اسات.   اطالعات

ها و ابزارهای اطالع رسانی و آموزش تحوالت بنیادین در رسانه و در نتیجهگساترده اطالعات  

های پدید آوردن و نشر ی نوین، از سویی شیوهفناوراست. ابزارهای حاصن از این  شدهجامعه 

ای از آثار را پدید ها و اشاکال تازه بسایاری از آثار را دگرگون سااخته و از ساوی دیگر رساانه    

نی هرن گذشااته میالدی، ساارعت و وسااعت دامنه انتشااار،  های پایاآورده اساات که تا سااال

ها نیز ها در تخین ارباب رساااانهنجاذابیات، تنوع و حج  محتوای هابن انتشاااار توساااط آ  
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 .گنجیده استنمی

های های اینترنتی اپایگاههاای جادیدی هماون رساااانه  رسااااناه ، بادین ترتیاب امروزه  

ای های نرم افزاری رسانهاینترنتی  و بساته های مختلف رساانی اینترنتی، خدمات و بساتر  اطالع

در مدت زمانی کوتاه گوی سااابقت را از ساااینما، کتاب و مطبوعات ربوده و در رهابت با رادیو و 

ه شاامار یابی برسااانی و اطالعترین ابزار نشاار محتوا، اطالعترین و مؤثرتلویزیون به عنوان فراگیر

  گوی برخطونوظهوری چون بلوتوث، گفت هایباا فراگیر شااادن پادیاده    همانین .آیناد می

(CHAT) ،های دیجیتال، وسااعت و ها و ساارگرمیمجازی برخط و بازی یاجتماعهای شاابکه

یکی  .عمن اثر ابزارهای ارتباطی و اطالعاتی بر شیون مختلف زندگی بشر صد چندان شده است

های کسااب اطالعات های اصاالی مردم در مواجهه با اینترنت و فضااای مجازی، روش از دغدغه

ها و منابچ اطالعاتی ، علمی و مورد تایید وزارت بهداشاات بوده اساات. چه بسااا سااایت درساات

    .را به خطر انداخته است خانواده هاافراد و ، آسایش روانی سال مجازی که با اهداف غیر 

 

 هاتعریف واژه

بی اجتماعی، در سااراساار این کتاب، واژه های ارتقای سااالمت، آموزش سااالمت، بازاریا 

تصمی  گیری های مشتریان و سواد سالمت به کار برده شده است. در زیر تعریفی از این واژه 

ها ارائه شااده اساات. این تعاریف برگرفته از فرهنگ لغت ارتقای سااالمت سااازمان بهداشاات  

 است.  ۱۳۳9جهانی سال 

  د و بهبو فرایند توانا سااختن افراد در افزایش کنترل سالمت خود  ارتقای سالالمت

عیت ها به واهآن اسات. رساالت بهداشت همگانی بوسیله ارتقاء سالمت و پیشگیری از بیماری  

ها و پیونادد. ارتقااء ساااالمات باه انتقاال و آموزش ساااالمات و به همان اندازه به نظام      می

 کند.دهند، تکیه میهایی که وضعیت بهداشت همگانی را ترفیچ میسیاست

  هایی است که در بردارنده انتقال اطالعات ز فعالیتطیف کاملی ا آموزش سالالمت

چه ما درباره سالمت آن"کند تا شکاف بین ساالمت به افراد اسات. آموزش سالمت تالش می  

را برطرف کند. آموزش سااالمت در هر مکانی  "کنندچه مردم واهعا عمن میآن"و  "دانی می
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های مراهبت بهداشاااتی و محن کار. حیطتواناد اتفاق بیفتد: در خانه یا جامعه، مدارس، م می

ا هها، مهارتایهای ارتباط جمعی ، چندرسانهانتقال سالمت به کارگیری و تعامن افراد، رسانه

های ارتباطی دیگر اساات که با هدف آموزش و آگاه کردن یک فرد یا همگان درباره یفناورو 

اند که بیشتر مردم، اطالعات گیری کردهرود. مطالعات نتیجهیک موضاوع ساالمت به کار می  

خواهند. یک هدف کلیدی ساااخت ارتباطات متناسااب زبانی و سااالمت بیشااتر و بهتری می

های بهداشااات همگانی اسااات و برای رویارویی بهتر بیماران و فرهنگی و ابتکااری در نظاام  

 گیرد.  دهندگان خدمات بهداشتی صورت میارائه

 ترکیب بازاریابی ساانتی و راهکارهای تبلیغاتی اساات تا افراد را  بازاریابی اجتماعی

های خاص در موضاوعات اجتماعی از هبین سالمت و محیط متقاعد سازد.  برای عمن به روش

هاا از طرین تحلیان مخاطبان،   هاا و برنااماه   باازاریاابی اجتمااعی بر طراحی و ارزیاابی پیاام     

بازار ، درک مخاطبان و در نهایت  ساااازیساااازی، شاااناساااایی مخاطبان هدف اهطعههطعه

چه آن"که با کند. بازاریابی اجتماعی به جای آنارتباطات پیوسااته برای اثر مطلوب تمرکز می

چه مردم انجام آن"شاااروع کند، با دانساااتن  "چه نیاز دارد بداندداند و آنیک مخاطب نمی

 ی اجتماعی تغییر رفتار است. شود. هدف بازاریابشروع می "دهند و چرایی آندهند یا نمیمی

  های هیجانی و شناختی فعالی در افراد دربردارنده نقش گیری مشالتریان تصالمیم

یابی، ارزیابی و عمن بر اسااس اطالعات سالمت مؤثّر هستند.  ها در دسات اسات که این نقش 

و  تری در سالمتکنندگان فعالمشاتریان ساالمت بیش از همیشاه نیازمند هستند تا شرکت   

های درمانی و پزشااکی، گیریهای بهداشااتی باشااند. برای مثال شاارکت در تصاامی  اهبتمر

 گیری درباره تغییرات سبک زندگی.  انتخاب برنامه بهداشتی و یا تصمی 

  هایی است که افراد برای ها و شایستگیای از مهارتطیف گساترده  سالواد سالمت

های آگاهانه، مت به منظور انتخابجسااتجو، درک، ارزیابی و کاربرد اطالعات و مفاهی  سااال 

 دهند.  کاهش خطرات سالمت و افزایش کیفیت زندگی در خود توسعه می
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 بخش اول

 های سالمترسانه

 مقدمه

 تحت را جامعه در عمن برای انسان توانایی که هستند مفاهیمی هر دو سالمت سواد و ساواد 

 درک، توانایی ،سالمت ساواد . اندجامعه در وی توانایی کنندهتعیین حدودی تا و دهدمی هرار تأثیر

 اطالعات این داشااتن هرچند. دارد وجود افراد زندگی در که اساات اطالعاتی کارگیری به و ارزیابی

 با آن تناسااب و اطالعات این درک سااادگی به باید بلکه نیساات؛ کافی تنهایی به اما اساات حیاتی

 نقطه باید پردازش چرخه در شااودمی داده انسااان به که اطالعاتی هر. کرد توجه نیز مخاطبان

 شینپی دانش با باید جدید اطالعات دیگر عبارت به. باشاد  داشاته  وی اهنی وارهطرح با اشاتراکی 

دو  اطبانمخ برای اطالعات تولید هنگام که شودمی ایجاد پیوند این صورتی در. باشد داشاته  پیوند

 دیدج مطالب تا ه شوندگرفت نظر در هاآن سواد و توانمندی ساطح . اول یردنکته مورد توجه هرار گ

 یا نوشااتاری زبانا زبانی مه  بساایار هایشاااخصدوم اینکه  و شااود ارائه و طراحی آن پایه بر

 اگر. گیرد هرار خواننده اختیار در ساده و روشن صاورت  به مه  اطالعات تا شاود  لحاظ  تصاویری 

 کرد نخواهد درک را مطالب خواننده شاود  ارائه پیایده سااختار  دارای یا مبه  جمالت با اطالعات

به عبارتی دیگر مطالب مورد نظر دارای بار شااناختی منفی خواهند . شااد خواهد وسااردرگ  گیش و

 نادرست درک از ناشای  ساردرگمی  دلین به یا شاود می منصارف  خواندن از صاورت  این درشاد.  

 .دیاب دست نیازش مورد اطالعات به تا کند صرف را بسیاری هزینه و زمان شاود می مجبور مطالب

 است اهنی هایفعالیت مجموعتی مساأله بار شناختی که  بنابراین طراحان منابچ اطالعاتی بایسا 

، را در طراحی مناسب منابچ به کار دهدمی رخ  مدت کوتاها فعال حافظۀ در زمان یک در که

گیرند. در این فصان به منظور کمک به طراحان منابچ اطالعات ساالمت، مسأله بار شناختی،   

 شده است.منابچ اطالعات سالمت و خوانایی آنها پرداخته 
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 شناختی بار

 شناختی بار انواع و تعریف

 یآموزشااا یها یطدر مح ینترنتا یو به طور کل یفن آور یاصااال یاز هادف ها  یکی

 یچرس یآسان تر و دسترس یادگیری یمطلوب برا یطها و شرا یتاست که موهع ینساالمت ا 

 لتع به منابچ اطالعاتی و امکانات این، وجود بارا فراه  کند.  یازتر به اطالعات سالمت مورد ن

 ببس یادگیری تسریچ و تسهین جای به کند،می ایجاد خواننده برای که زیادی شاناختی  بار

 ه  گاهی . Cooper, 1990; Sweller, 1988ا شااوندمی یادگیری مانچ گاه و یادگیری کندی

 متناساااب، شاااناختی فرآیندهای و اطالعات ،الگوها آوردن فراه  با امکانات ینا از برخی

شوند می یادگیری و دانش کسب روند تسهین باعث و آورندمی بوجود را شناختی بار کمترین

 مدت کوتاه حافظه در موجود اطالعات بتواند فرد اندازه هر فرآیند این در.  Little, 2010ا

 رییادگی شود، برهرار وی هایدانسته با آن رابطه که صورتی به کند پردازش ترساریچ  را خود

 که است صاورت  این به مدت کوتاه حافظه در اطالعات پردازش فرآیند. دهدمی رخ ترساریچ 

 در پیشین دانشا هادانسته با مدت کوتاه حافظه در موجود اطالعاتی عنصر هر بین رابطه اگر

. دیابمی انتقال مدت بلند حافظه به و شااده درک هابن اطالعاتی پاره آن شااود، ایجاد  حافظه

 به. پرازدیم ندانسته و دانسته بین رابطه جستجوی به که است فرآیندی شناختی بار بنابراین

 ار شااناخته و هاناشااناخته بین ارتباط جسااتجوی اهنی هایچالش و انفعاالت و فعن عبارتی

 رابطه برهراری به منجر اهنی چالش که صااورتی در.  Little, 2010اگویند  "بارشااناختی"

 حافظه به مدت کوتاه حافظه از اطالعاتی پاره فرآیند این در و دهدمی رخ یادگیری شااود،

 یرییادگ برای فضاا  و شاده  کاساته  مدت کوتاه حافظه بر فشااار از و یابدمی انتقال مدت بلند

  .شودمی ایجاد جدید

 حدودم یادگیران برای شناختی ظرفیت که اسات  ایده این بر مبتنی شاناختی  بار نظریه

 ابتدا شود، آموخته باید که مطالبی معمول طور به. (Cooper, 1990; Sweller, 1988) است 

 چه هر اساات، محدود مدت کوتاه حافظه ظرفیت چون. گیرندمی هرار مدت کوتاه حافظه در

 هابن تربیش شود، برهرار بیشتر هادانسته با هاآن رابطه یعنی شود، آموخته ترسریچ مطالب که
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 هک صورتی در. داشت خواهد بیشتر کاری فضاای  مدت کوتاه حافظه بنابراین شاوند، می درک

ین ک  به دل شوند، روبرو زیاد اطالعاتی عناصار  با کاربران که وهتی یعنی ندهد رخ فرآیند این

ها آن اهن در اطالعات و کنندنمی درک ها راآنبودن فضاااای کااری حافظه کوتاه مدت،  

 اب اصطالح ها بهآن جوییاطالع فرآیند و رسندنمی الزم درک به نتیجه در شاود، نمی پردازش

 تدوین منابچ در را الزم شرایط توانمی شاناختی  بار نظریه پایه بر. شاود می مواجه شاکسات  

 هب شناختی بار حداهن با کاربر که کرد فراه  ایگونه به های آموزشی سالمتسالمت و رسانه

 شااناختی بار کلی، طور به. یابد کاهش وی  مدت کوتاها کاری حافظه بار و برسااد الزم درک

 دهدمی رخ  مدت کوتاها فعال حافظۀ در زمان یک در که اساات اهنی هایفعالیت مجموع

 داده نساابت مدت کوتاه حافظه در شااناختی بار مدیریت به فرآیند، این . Cooper, 1990ا

 و رییادگی مورد موضوع بر بنا شناختی بار نوع. باشد متفاوتی انواع دارای تواندمی و شاود می

 بار نوع هس بر شناختی بار نظریه اساس، این بر. باشاد  متفاوت تواندمی فرد اهنی پیشاینه  یا

  : Little, 2010ا دارد اشاره مدت کوتاه حافظه در زیر شرح به شناختی

 

   ۱درونی یا ااتی شناختی بار  الف

 تگیبس آن پیایدگی میزان و یادگیری برای نظر مورد موضاوع  به شاناختی  بار نوع این

 هب. است وابسته -فرد و محور موضاوع  شاناختی  بار نوع این بنابراین،.  Sweller, 1994ا دارد

 تردهسا کاربر برای یادگیری موضاوع  و باشاد  بیشاتر  فرد پایه دانش که هدر هر ساخن،  دیگر

 کند درک را موضاااوع آن تواندمی بهتر و اسااات کمتر او شااانااختی  باار  کناد،  جلوه

(Banner & Sweller et al., 1998 in: (Hollender, 2010) گرفت نتیجه گونهاین توانمی 

 در هک باشد پیایده آنانان افراد برخی برای است ممکن موهعیت سالمت یا موضاوع  یک که

 شکنم میزان با درونی شناختی بار بنابراین،. نروند آن سوی به و بدانند ناتوان را خود آن فه 

  یادگیری موضااوعا هاایده از ایمجموعه یا ایده یک درونی پیایدگی یعنی مفاهی ، بودن

 از Hello برنامه نوشتن چگونگی یادگیری ای،رایانه نویسی برنامه در نمونه، برای. دارد ارتباط

                                                      
1 Intrinsic cognitive load 
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 فردی اگر ولی . Sweller, 1994ا اساات Java از اسااتفاده از ترساااده بساایار PhP طرین

. اشدنب پی اچ پی از ترمشکن اسات  ممکن او برای کار این بداند خوب را جاوا با نویسای برنامه

 دیگر یانب به نیست، پذیرامکان یادگیری موضوع تغییر و دستکاری طرین از درونی بار کاهش

 .  Cooper, 1998ا داد تغییر آموزشی طراحی طرین از تواننمی را درونی شناختی بار

 

 مرتبط غیر یا ۱خارجی شناختی بار  ب

 نهایت در و باشد زیاد شناختی بار میزان که دهدمی روی هنگامی شاناختی  بار نوع این

 - عالیتف یا محور زمینه شناختی بار نوع این. باشد نداشته یادگیری و درک در موفقیتی فرد

 موضااوع با مفهوم یک ارائه برای شااده تهیه ابزار که دهدمی روی هنگامی و اساات محور

 هشااد ارائه اطالعات درک به که شااود طراحی ایگونه به کهاین یا و نباشااد مرتبط یادگیری

 اسااتفاده متن و نمودار از بهداشااتی اگر مفهوم یک آموزش برای مثال، عنوان به. نکند کمک

  گردد ارائااه فراگیر بااه متن فقط کااهاین تااا شاااودانجااام می بهتر یااادگایری  شاااود،

. کندمی ها کمکآن شاااناختی بار کاهش در متن و نمودار عبارتی، به . Cooper, 1998ا

ها آن نتواند کاربر که کنند ارائه اطالعاتی آموزشی ابزارهای و هازمینه که صاورتی  در بنابراین

 باشند، نداشته وی هبلی هایشناخته با ایرابطه و کند ساازگار  خود اهنی هایطرحواره با را

 اطالعات مدت کوتاه حافظه چون. شااودمی انباشااته مدت کوتاه حافظه در زیادی اطالعات

 این. افتدنمی اتفاق ه  یادگیری بنابراین ، Sweller, 1994ا کند پردازش تواندمی را اندکی

. انجامدنمی اهنی طرحواره ایجاد یا و یادگیری به اساات چرا که مؤثر غیر شااناختی بار نوع

 ظ ن مبنای بر و مرتبط مطالب و مفاهی  ارائه با پایهوب ابزارهای یا و آموزشاای منابچ طراحان

 .کنند کمک بیرونی شناختی بار کاهش به توانندمی منطقی

 

 

                                                      
1 Extraneous Cognitive load 
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 مؤثر یا ۱مرتبط شناختی بار  ج

 دباشاا اهنی ساااختارهای با مرتبط که یادگیری موضااوع پایه بر شااناختی، بار نوع این

  شاااودمی اساااتفاده یادگیری و دانش کساااب روند تساااهین جهت در و آیدمی وجودبه

 طورب بتواند  کاربرا یادگیرنده که دهدمی روی هنگامی مرتبط شناختی بار.  Artino, 2008ا

 درک و دهد سااازمان را هاآن نموده، ترکیب خود هبلی دانش با را جدید یادگیری منابچ ؤثرم

 رایب تشااابه و تمایز تمثین، اطالعات، دهیسااازمان ترکیب، تفساایر، از او فرآیند این در. کند

 با برخورد اولین در کاربر اساات ممکن نمونه، برای.  Mayer, 2002ا کندمی اسااتفاده درک

 اهنی هایدانسااته و آن بین نتواند و کند تصااور پیایده موضااوعی راآن یادگیری، موضااوع

 با ها راآن رابطه کرده تقسی  جزئی هایپاره به راآن کاربر، دوم، مرحله در. کند برهرار ارتباط

 و هشد ک  تدریش به شناختی بار رابطه، کشف صورت در. کندمی برهرار اهنی هایسااختواره 

 جزء هب کن از کاربر فرآیند، این در عبارتی، به. کند درک را یادگیری موضااوع تواندمی کاربر

 خواهد هابن درک او برای کن ها،آن ترکیب و جزئیات درک اثر در رساایده ایا جزء به کن 

 یخال و یادگیری افزایش و شااناختی بار کاهش موجب اسااتقرایی و هیاساای فرایند این. بود

 درک برای اهنی ساختارهای از کاربر تنها نه روش این با. شاود می مدت کوتاه حافظه شادن 

 منابچ طراحان بنابراین،. پردازدمی جدید هایطرحواره ساااخت  به بلکه کند،می اسااتفاده 

 زا استفاده در کاربران ترغیب برای الزم شارایط  منابچ این طراحی در ساالمت باید  آموزشای 

 فرایند این که ایگونه به ، Mayer, 2002ا کنند ها کمکآن به افزودن و اهنی ساااختارهای

 کند رشاااد فرد در مساااتقن فراگیری هایمهارت و شاااده انجام خودمدار صاااورت به

 . Little, 2010ا

 هب شااناختی بار نوع که کرد اسااتنباط گونهاین توانمی شااد گفته آناه اساااس بر 

 و آموزشاای موهعیت یا محیط و یادگیری موضااوع کاربر، پایه دانش مانند گوناگونی عوامن

 ای و آموزشی منابچ طراحان ها توسطآن از نوع هر مدیریت صورت در. دارد بساتگی  یادگیری

 وب، ها،پایگاها اطالعاتی نظامهای رابط محیط یا و کتابداران مانند یادگیری هایواساااط

                                                      
1 Germane Cognitive load 
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 .  دهدمی رخ یادگیری و شده ک  بارشناختی از  کاوش موتورهای

 .است نشده توجّه چندان بارشاناختی  مسایله  به اطالعات ساالمت،  بازیابی حوزه در 

 ظریهن به توجّه بازیابی فرآیند در ارائه اطالعات پزشکی و سالمت و در که اسات  حالی در این

 فرآیند در کاربر به و دهد هرار طراحان اختیار در را رهنمودهایی تواندمی شاااناختی بار

 این در. دهند انجام الزم شااناخت با و زمان کمترین در را جسااتجو تا کند کمک جسااتجو

 تهداش را آموزشی مفاهی  ارائه ابزار نقش تواندهای سالمت میسایت کاربر رابط محیط رابطه

 هایصفحه طراحی در مناسب تمهیداتی با های سالمتساایت وبطراحان  نمونه برای. باشاد 

 و دواژهکلی از کاربر کردن آگاه مثال برای. کنند کنترل را شااناختی بار توانندمی کاربر رابط

 از هاستفاد و او نیاز شناسایی در تواندهای سالمت میسایتدر وب پیشنهادی جساتجوی  عبارت

 تا کندمی کمک وی به موارد این. کند کمک باشااند آن با مرتبط که هاییعبارت و هاکلیدواژه

 بپردازد عااات مورد نیاااز خودجساااتجوی اطال بااه شااااده کنترل و منطقی صاااورت بااه

 نظریه توانندساااالمت می آموزشااای ابزارهاای  طراحاان   .Back & Oppenhelm, 2001ا

 عبارتی، به.   (Little, 2010, p 61)دهند هرار اسااتفاده مورد منابچ طراحی در را بارشااناختی

 و ندک کمک هاطرحواره رشد به که کنند مدیریت ایگونه به را بیرونی و درونی شاناختی  بار

ارائه  با رابطه در. (Hollender et al., 2010, 1280)نماید  تسااهین را مرتبط شااناختی بار

 اختی،شن بار نظریه اساس بر تولیدکنندگان اطالعات سالمت که صورتی در اطالعات سالمت،

 بارشاااناختی توانندمی درسااات و منطقی اطالعات و به خوانایی آن توجه کنند، طراحی به

 افزایش جهت در و کاهش را خارجی شاااناختی بار کرده، مادیریات   را کااربران  درونی

 .  کنند اهدام مرتبط شناختی بار تسهین و اهنی هایطرحواره

 

 3شناختی باراضافه

 و آیدمی شاامار به بیرونی یا ااتی شااناختی بار از نوعی واهچ در شااناختی باراضااافه 

 سااادگی به آن فه  که اطالعات زیادی مقدار با یکباره به کاربران که دهدمی رخ هنگامی

                                                      
1 Cognitive Overload 
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 یانم در شدن غرق یا شدن گیش توانمی را شناختی باراضافه. شوند مواجه نیست، پذیرامکان

 اطالعاتی یا یادگیری هایمحیط در کاربران برابر در که دانساات زیادی و مختلف هایگزینه

 هنگام کاربران مثال، برای  (Murryin: Demirbilek, 2004) گیردمی هرار فرامتن ماانند 

 اطالعات زیاد پزشکی در جستجوی اینترنت یا موتورهای کاوش با شادن  روبرو یا و جساتجو 

 بازیابی ابزارهای چه هر که اساات بدیهی. شااوند مواجه شااناختی بار اضااافه با اساات ممکن

 جو،جساات محیط فه  در کاربران به که کنند ایجاد را امکاناتی و هاهابلیت بتوانند اطالعات

 کمترین با ها بتوانندآن و نماید کمک اطالعات به آسااان دسااترساای  و بازیابی نتایش فه 

 رییادگی روند تنها نه باشند، داشته دساترسای   خود نیاز مورد و مرتبط اطالعات به کوشاش 

 اب شاادن روبرو اثر در کاربران برای که شااناختی بار اضااافه از بلکه کند،می تسااهین ها راآن

 .دنمایمی جلوگیری آید،می وجود به نامرتبط و زیاد اطالعات

 نواعا بر عالوه سااالمت نیز به منظور کنترل و مدیریت بار شااناختی باید سااواد بحث در

 این .داشاات ایویوه توجه بیمار به شااده ارائه آموزشاای منابچ خوانایی گزینه به منابچ مختلف

 تفرص که است ارزشمندی گذاریسرمایه بیماران، نیاز مورد آموزشی متون خوانایی به توجه

 رساندمی حداهن به نیاز مورد و خاص زمان در اطالعات به دسترسی برای را بیماران هزینه و

 چقدر هر. گرددمی باز سااالمت ارتقای با شااود،می منابچ این تهیه صاارف که ایهزینه و

 باز باشااد، متنوع و ساااده آن به دسااترساای که ه  هرچقدر و باشااد زیاد سااالمت اطالعات

 ناهآ به توجه با. است بیماران سالمت سواد با اطالعات این خوانایی تناسب مساأله،  ترینمه 

 یمارب به شده ارائه آموزشی منابچ خوانایی گرفتن نظر در با توانمی شد ارائه خوانایی مورد در

 جهت در بتواند تا باشااد داشااته منابچ این از را درک بیشااترین بیمار فرد یک داشاات امید

 . بردارد گام خود سالمت سواد سطح بردن باال و خویش سالمت و درمان روند پیگیری

حوزه ساواد سالمت، به تشریح خوانایی و  های مرتبط با این فصان ضامن معرفی رساانه   

 پردازد.ضرورت توجه به این موضوع به منظور کنترل بار شناختی می

 

 



 سواد سالمتتوسعه  ۲۰

 

 های گروهیرسانه

ارتباطی  طورکلیبهای از وساین ارتباطی که رت است از مجموعههای گروهی عبارساانه 

و رادیو از جمله  های دیداری و شاانیداری مثن تلویزیونکنند. رسااانهیکسااویه را دنبال می

های گروهی چاپی نیز دسته دیگری از سوی دیگر رسانه .های گروهی هستندترین رسانهمه 

. امروزه شودها یاد میاز آنهای گروهی هستند که به عنوان رکن چهارم دموکراسی از رساانه 

اه جایگ نیز های برآمده از فضااای اینترنتاسااتفاده از اینترنت، رسااانه  روزافزون با گسااترش

 ها، امکان تعامنهای اینترنتی خبرگزاریها مثن سااایتگونه رسااانهاند. اینای پیدا کردهویوه

شااود که امکان شااناسااایی نیازهای واهعی کنند و این امر موجب میمخاطب را نیز فراه  می

  .ها فراه  شودگونه رسانهمخاطب برای صاحبان این

ائن ها و مسباور و رفتارهای مردم نسابت به بیماری تواند با تغییر نگرش، یک رساانه می 

 پزشکی بسیار تأثیرگذار باشد. بطور مثال:

  به مردم بیاموزد که چه موهچ به مراکز ارائه خدمات بهداشاااتی و پزشاااکی مراجعه

 نمایند.

 ها و یکی از نکات مه  تجلین از رفتارهای درست و خیرخواهانه در مقابن ناهنجاری

تواند با تشریح واهعیتی به نام ده عدیده در پزشاکی اسات. برای مثال می  آمیا مشاکالت پیش 

 شاااوینو تفاوت آن با اغما ا کما  ، مردم را به اهداء اعضااااء بدن به نیازمندان ت مر  مغزی

 نماید.

 بیماران خاص مثن هموفیلی  تواند مشارکت مردم برای هر گونه حمایت ازرسانه می

تواند رساااانی تا حد زیادی می یک اعالن عمومی برای خونجلب نماید. مثال یا سااارطانی را

 موثر باشد.

 های زندگی و فرزندپروری، میزان سالمت را افزایش دهد و بسیاری با آموزش مهارت

 های جسمی و روانی را به عقب نشینی وادارکند.از بیماری

   درمان  گیری مسااتمر و جدی روندبه پی را مبتالیان برای اینکهرسااانه هادر اساات

بر رعایت نکاتی هماون: مصاارف منظ  دارو طبن کند، های جساامی و روانی ترغیب بیماری
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شناس و مشاور، مراجعه مکرر به مراکز های رواندساتور پزشاک معالش، عمن کردن به توصیه  

ک  و زیاد کردن داروها، به  ،پرهیز از خوددرمانی و ارائه خدمات با توجه به برنامه تنظی  شده

های دارویی و غیر دارویی پیشاانهاد شااده از جانب افراد فاهد صااالحیت و  سااتن درمانکار ب

   مدرک علمی معتبر و ... تاکید ورزد.

     رساانه هادر اسات با حضاور و دعوت پزشکان متخصص و کارشناسان سالمت سطح

آگاهی عمومی افراد را تا حدی باال ببرد که یک بیمار تشااخیص دهد به کدام متخصااص باید 

ها خالی از ها و درمانگاهاز بیمارستان زیادیشاود تا شمار  جعه کند و همین امر موجب میمرا

 مراجعین شود و امر درمان تسریچ شود.

 مردم را در برابر تبلیغات سااوء درسااتموهچ و هبخشاای بتواند با آگاهیرسااانه می ،

 ا مثال مصرف شیشه برای الغر شدن  واکسینه کند. سوداگران فرصت طلب

های مردم در ارتباط با چاهی، الغری، توانند به بسیاری از سوالها میو همانین رساانه 

 معرفی محصوالت بهداشتی مفید و مناسب پاسخ دهد.  

های بهداشتی و ه  مباحث های ساده در هالب توصیههای جمعی ه  پیامامروزه رساانه 

 توانند سوادمی هاآندهند. می پیایده درباره ساالمتی را از طرین کارشناسان متخصص ارائه 

توانند به صااورت مثبت و های جمعی میسااالمت را ارتقا داده یا حتی کاهش دهند. رسااانه 

بینی و عادت رژی  غذایی مخاطبانشاااان تاثیر بگذارند. ها، جهانمنفی روی ساااطح فعاالیات  

ا برعک  بر اثر توانند درباره رفتارهای سااال  به افراد آموزش دهند و یهای جمعی میرسااانه

انگاری رفتارهای غلط را رواج دهند. بنابراین برای متخصصان حرفه سالمت یک غفلت و ساده

های جمعی مند به توسااعه سااالمت، آشاانایی و درک اساااساای از رسااانهو آموزشااگران عالهه

 ضرورت دارد.  

 

 های گروهی و سالمترسانه

 های گروهی تاریخچه رسانه

ا منتشار شدن کاغذ اخبار به مدیریت میرزای شیرازی، ایران  ساال هبن ب  ۱0۰در حدود 



 سواد سالمتتوسعه  ۲۷

 

سااال پیش  5۰۰ای شااد و این در حالی اساات که در غرب این تاریخ به  وارد جهان رسااانه

 کند و به نسبتها در کشورهای غربی حکایت میگردد. این مسأله از هدمت بحث رسانهبرمی

 ایهای هابن مالحظهطبعاً پیشرفت ای بیشاتری انجام شاده است و  همین هدمت، کار رساانه 

 انجام شده است. 

 

 ها و سالمتروزنامه

ای اسات که به صورت روزانه جدیدترین  ها روزنامه اسات. روزنامه رساانه  یکی از رساانه 

های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشااای، سااایاسااای، اهتصاااادی، اخبار و اطالعات را در حوزه

ها همواره به دهد. روزنامهتلف جامعه ارائه میاجتماعی، بهداشااتی و ساااالمت به اهشاااار مخ 

شوند و این مکتوب بودن آثار مثبت و ه  منتشار می  -چاپی و الکترونیک –صاورت مکتوب  

ار یابی به آثها به هدف دستاندرکاران روزنامهمنفی فراوانی به دنبال دارد. مسایولین و دست 

ترین رساااانه جمعی مه  ها هدیمیمهها، روزنابه اساااتثنای کتابکنند. مثبات آن تالش می 

توانند تقریبا به عنوان انتشاراتی تعریف ها میترین ساطح، روزنامه امروزی هساتند. در وسایچ  

 شوند که:

 شوند؛منتشر می روزانه 

 شاااوند و یا به صاااورت برخط وسااایله فرآیند چار مکانیکی روی کاغذ تولید میبه

 شوند؛منتقن می

  دسترس است؛برای بیشتر افراد در 

 عالین مختلف مردم را در بر دارد؛ 

 برای افراد با سواد معمولی هابن خواندن است؛ 

 روزآمد است؛ 

 .در طول زمان دارای ثبات است 
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 مجالت و سالمت

های اساات که دارای صاافحاتی بیشااتر از روزنامه، با هدف  یمکتوب مجله دیگر رسااانه

صفحه نیز وجود  ۵۰۰صفحه تا  ۷۰شده است. متوسط یک مجله از خاص و از پیش تعیین

دارد که البته تعداد صاافحات باال، بیشااتر اختصاااص به مجالت و نشااریات تبلیغی دارد. در 

رسد که بسیار باال به چار میعنوان مجله با تیراژهای  ۳۰۰کشور ما به طور متوسط حدود 

نامه و انواع و اهسام نامه، سالنامه، فصننامه، دوماهنامه، ماهنامه، گاههای زمانی: هفتهدر بازه

 ها را بهتوانی  آنیبندی مجالت مرسااد. در تقساای مختلف دیگر به دساات خوانندگان می

 اتیمختلف مانند نشر یسن یهاگروه یاتنشر ی،و تخصص یاحرفه یاتنشار  نشاریات زرد، 

نیز تقسی  کنی . مجالت زرد آن دسته از نشریات ی ادب یاتنشرو  نوجوانان خاص کودکان و

ها جذب هسااتند که با جنجال و هیاهو سااعی در جذب مخاطب دارند. هدف در این مجله 

 و یبار فرهنگ یاتنشر یناای  و به دنبال آن ساود اهتصاادی است.   مخاطب ابه هر وسایله 

زرد  یاتدرک نشز خواندن و ید. برانکنید و مطالب ساده و عام فه  را مطرح منندار یلمع

و سواد  یهافراد با ساطح ساواد پا   ینجهت ب یناسات، از ا  یازمورد ن یهپا ساطح ساواد   فقط

 مطرحافراد جامعه  یبحث ارتقاء سواد سالمت تمام یدارد. اما وهت یتمحبوب  یینپا یعموم

است  اتینشر ینگونهآنان ا یبرا پیکه تنها منبچ چا یینبا سطح سواد پا افراد یشود برایم

اده در س یاربس  یعلم یدانش سالمت در هالب محتوا یدبه بازتول یاربا دهت و توجه بس یدبا

جلوه دادن به  یساااده برا یهایتابذج یوگیو از و زرد اهدام نمود یاتحد خوانندگان نشاار

 راژیال با توجه به تح هره ب استفاده کرد. یاتنشر ینگونهتوجه مخاطبان ا یبرا طالعاتا ینا

 یاتشرن ینگونهاز افراد جامعه از ا ییباال یفدانست که ط یدبا یاتنشر ینگونهفروش ا یباال

  هابن هض یمحتوا یدارتقا ساطح ساالمت آنان به تول   یاسات برا  یازکنند و نیاساتفاده م 

 کرد. مگروه اهدا ینا یبرا

گونه نشااریات مخاطبان خاص خودرا دارد و اطالعات سااالمت زیادی جایی که ایناز آن

 نیز در بردارند، بایستی مورد توجه بیشتری هرار گیرند.
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 ها و سالمتکتاب

ها همانین ترین زمان تولید را دارند. کتابها طوالنیهای جمعی کتاباز بین رسانه 

وساایله ها معموال بهها، کتاببر خالف دیگر رسااانهجمعی هسااتند.  هایترین رسااانههدیمی

ر کلی رسند. به طوشوند اما تنها برای خوانندگان به فروش میدرآمد تبلیغات پشاتیبانی نمی 

ها برای نشر ارزش کیفی باالتری دارد. طول و توانایی این رساانه نسابت به مجالت و روزنامه  

ها دهد و کتابموانچ خوانندگان را افزایش می های بیشتر،ها برای نشان دادن پیایدگیکتاب

زد. با ساتری برای خوانندگان با سااطح سواد سالمت پایین میرا به طور کلی به چالش بزر 

آمیزی برای خوانندگان با هر سااطح سااواد نوشته توانند به طور موفقیتها میاین حال کتاب

 شوند. 

 راداف بهداشتی آگاهی رشد در است نستهتوا کشاورها،  از بسایاری  در که مراکزی از یکی

 طرین از تواندمی عمومی کتابخانه. هسااتند عمومی هایکتابخانه بردارد، اساااساای  هایگام

 اختیار در آماده صورت به را اطالعات و دانش نوع همه سالمت، با مرتبط هایکتاب گردآوری

 سدستر در که خدماتی موساسه  یک عنوان به عمومی کتابخانه. دهند هرار کنندگاناساتفاده 

 و اطالعات از برداریبهره و دهیساااازمان آوری،جمچ در را کلیدی نقش اسااات، همگان

 .دارد عهده بر اطالعات منابچ به دسترسی آوریفراه  در همانین

 

 رادیو و سالمت

ای اساات صااوتی که با گردد. رادیو رسااانهبر می ۱۵۱۳تاریخاه رادیو در ایران به سااال

پردازد. در ابتدا فقط یک شاابکه رادیویی ملی در ایران اسااتفاده از امواج به انتقال مطالب می

های وجود داشاات اما اکنون هر اسااتان دارای شاابکه رادیویی محلی و اضااافه بر آن شاابکه  

اوتی از هبین فرهنگ، معارف، هرآن، جوان و ... وجود دارد. این تنوع رادیویی سااراسااری متف 

تر خواهد بود. رادیو با تمام گذارد و طبعاً انتخاب راحتهاا فرد را در انتخاب آزاد می شااابکاه 

فوائدش که از جمله آن، دساترسای همیشاگی به آن احتی بدون برق  است، دارای نواهصی    

ره است و مسیوالن و مجریان رادیو باید تمام توان و نیروی بهاسات؛ رادیو از نعمت تصویر بی 



 ۲۳ فصن دوم: سواد سالمت و منابچ اطالعات سالمت

هنری خود را صرف صدا کنند تا از این طرین فضاسازی مناسبی در اهن شنونده ایجاد کند. 

 دهد. اماشانونده اگر از موسایقی برنامه خوشش نیاید دیگر رادیو کارآیی خود را از دست می  

ه دهد بلکآید با هطچ صدا همه چیز را از دست نمیهمین مسأله اگر در مورد تلویزیون بوجود 

 توان کماکان از تصویر استفاده کرد و لذت برد. می

طور که اشااره شاد، به عنوان یک رسانه رادیو به انتقال صدا محدود شده است. بر   همان

های خواندن مورد نیاز نیست و های چاپی برای درک محتواهای رادیویی مهارتخالف رساانه 

تواند تصااااویر های تلویزیونی محتواهای رادیویی نمیهاا و فیل  هاا، کتااب  ف روزنااماه  برخال

 ها را برای رمزگشاییمتحرک و عک  را در برگیرد. بنابراین شانوندگان باید طیفی از مهارت 

زبان گفتاری بدون کمک متن نوشاااتاری یا دیداری به کار برند. این محدودیت تقاضااااهای 

ند تا ککنندگان رادیویی ایجاد مینگاران و تبلیغنامهها، روزداساااتان خاصااای برای گویندگان

اند توهایی با عناصار نمایشای خلن کنند تا شنوندگان را مجذوب کند اما این امر می  داساتان 

های سااواد نوشااتاری کاهش دهد. بنابراین آسااتانه شاانوندگان را به دلین عدم نیاز به مهارت

ور کلی برای انتقال، درک و یادآوری دشااوارتر هستند به خوبی در های پیایده، که به طپیام

 شوند. رادیو به کار گرفته نمی

ه هایی طراحی کند کتواند به کار ببرد این است که برنامهیک راهکار موفن که رادیو می

های جمعی دیگر تقویت کند. این های چاپی و دیداری در رساااانههای رادیویی را با پیامپیام

های هایی از نظر مواجهه، تشاااخیص، درک و تاثیر دارند. در عرصاااه مراهبتهاا مزیت شتال

های رادیویی ماهرانه این راهکار را در ارتقای داروها یا شاارایط خاص به کار بهداشااتی، برنامه

 برند. می

برای افراد در امر انتقال سااالمت، رادیو به طور کلی روشاای کارآمد و دردسااترس برای  

تواند به عنوان عنصری کارآمد ریچ اطالعات در بین مخاطبان خاص اسات. رادیو می توزیچ سا 

ها برای انتشار رویدادها یا اخبار مربوط به عالین عمومی عمن کند و در ترکیب با دیگر رسانه

هایی برای های ساااالمتی و تازهرساااانیدر مواهچ لزوم نیز باه هماان اندازه در انتقال آگاهی  

های المللی رادیو یکی از کارآمدترین شاااکنه کار گرفته شاااود. از نظر بینمخاطبین خاص ب
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گستری کامن به دست نیاورده است. جایی که تلویزیون جهانهای جمعی اسات. از آن رساانه 

به طور مثال، یک مطالعه نشان داد که رادیو برای انتقال اطالعات با هدف آموزش افراد درباره 

های دیگر یکی از یی باا تهادیاد ایادز و بسااایاری از بیماری    چگونگی پیشاااگیری و رویاارو 

 های جمعی در سراسردنیاست. کارآمدترین رسانه

به عنوان هشااتمین ایسااتگاه   ۱رادیو سااالمت ،۱۵9۱در بهمن ماه سااال در ایران نیز 

تولید  ۱۵9۳آغاز به کار کرد. تا سال "یا من اسمه دواء و اکره الشفاء"رادیوئی با تکیه بر اکر 

و  پخش هجده ساعت در روز ۱۵۳۰و پخش این شبکه به صورت دوازده ساعت بود و از سال 

 .مگاهرتز شده است ۱۰۷ام ردیف روی موج اف

مربوط به سااالمت فرد و  هایای اساات شاانیداری، در همه حوزهرادیو سااالمت، رسااانه

و  یل اخالهجامعه متناساب با مقتضایات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصو  

  .های اسالمیارزش

ریزی ، طراحی، برنامهکند عبارتند از: پووهشدنبال می رادیو سااالمتهایی که مأموریت

های مختلف مرتبط با ساااالمت فرد و جامعه و و تولیاد برنامه با محوریت ساااالمت در حوزه 

ازمانی، های مصوب سمتناسب با نیازهای فزاینده شهروندان در چارچوب خط مشی و سیاست

   .های توسعه سالمت کشورساله و برنامهبه سند چش  انداز بیست راهبردیبا نگرش 

از حقوق  را سالمتکه  استوار است اییهاصاول و ارزش همانین رادیو ساالمت بر مبنای  

توجه به  ،شودمحور توسعه پایدار محسوب می، جا که انسان سال از آن داند.ها میاساسی انسان

 برای سالمت فرد و جامعه در واهچ گذاریاست. سرمایه برخوردارساالمت انسان از ارزش واالیی  

نیازی مایه و پیشگردد. سااالمت دسااتساود اساات و این ساودآوری در ابعاد مختف نمایان می  

برخورداری از ساااالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی،  .برای زندگی اسااات نه هدف آن

خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و  های برابر، توزیچ مناساب درآمد، نهاد مساتحک   تفرصا 

 .  است  ا ها . ش۱5۰5های جامعه ایرانی مند از محیط زیست مطلوب از ویوگیبهره

جمعی در جهت  و توانمندسازی فردینیز عبارتند از:  اهداف کالن شابکه رادیویی سالمت 

                                                      
1 http://www.link.khabarsaz.net/link-85.html 
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توانمندسااازی فردی و جمعی   ،روانی، اجتماعی، معنوی و ارتقای آناجساامی،  حفظ سااالمت

سازی نهادینه ،سازی رویکرد علمی سالمت در مردم و مسیوالننهادینه ،برای بهبود سبک زندگی

بندی عمومی به بهبود پای ،اخالق پزشاااکی و رعاایات حقوق متقابن جامعه و گروه پزشاااکی  

های نظام سالمت کشور و توجه به ابعاد پیشابرد برنامه  ،محورها، حقوق و هوانین ساالمت ارزش

 .کیفی و کمی آن یتالش در جهت حفظ محیط زیست کشور و ارتقا، گوناگون آن

 

 تلویزیون و سالمت

به دلین  مخاطب یادیتنوع و ز ینا رساااانه در جهان اسااات. ینترپر مخاطب یونزیتلو

های اخیر شاهد توانایی پخش مستقی  و زمان است و در سالوجود صادا و تصویر به طور ه  

ای  که بر این جذابیت افزوده اسااات. هر چند تلویزیون در بدو ورود به ایران چندان زنده بوده

کردند، مورد توجه هرار نگرفت و حتی برخی آن را نامحرمی در محیط خانوادگی محسوب می

های نیمه طوری که برنامههای ایرانی باز کرد بهبا گذشااات زمان جای خود را در خانواده اماا 

شاابکه  5۰از  یشبشاابکه به  ۷ساااعته و از  ۷5های وهت صاادا و ساایمای ایران به برنامه 

که اکنون درصاااد مخاطبان  یابه گونه یافتارتقا  یو محل یامنطقه کشاااوری، ی،اماهواره

یون به تلویز است. یشترب یاز درصد مخاطبان جهان یرانا یتبه نسبت جمع یراندر ا یونزیتلو

ها جذابیت مخصااوص به خود دارد. تلویزیون علت هابلیت اسااتفاده از تصااویر در تمام حیطه 

هابلیت تغییر فرهنگ جامعه را داراساات. امروزه بیشااتر هشاار متوسااط و مذهبی جامعه که   

کنند. ای را ندارند، از تلویزیون بیشتر استفاده میاهوارههای متوانایی و تماین اتصال به شبکه

هایی چون ها بوده اسااات و حتی رساااانهتر از بقیه رساااانههمواره نقد این رساااانه پرجنجال

های آن متوسااان هاا و مجالت برای جاذب مخااطبان خود به تلویزیون و جذابیت   روزنااماه  

 شوند. می

تباط جمعی افراد زمان بیشتری برای تماشای های اربه طور کلی، نسابت به سایر رسانه 

ها همانین زمان بیشاااتری را صااارف تماشاااای تلویزیون تا  کنند. آنتلویزیون صااارف می

 کنند.  های دیگر در زندگی میفعالیت
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ها ها حداهن یک دساااتگاه تلویزیون وجود دارد و برخی از آنامروزه تقریبا در همه خانه

فراگیری تلویزیون در زندگی روزانه منبچ اصلی هدرتی است حتی بیش از یک دساتگاه دارند.  

ای از کلمات و تصاااویر متحرک را در یک ترکیب کارآمد که تلویزیون دارد. تلویزیون مجموعه

هایش برای نشااان دادن  دهد. یگانگی کلمات و تصاااویر از طرین تواناییو جذاب نشااان می

کند. در نتیجه فشاااار روی را جلب می زمان افرادها در چندین ساااطح به صاااورت ه پیاام 

دهد و تلویزیون را به یک رساااانه سااااده برای گذران زمان تبدین بیننادگاان را کااهش می   

کناد. در نظر بگیریاد چگوناه باه دفعات زیادی در زندگی خود، شااااید هر روز تصااااویر     می

 اید.زن تلویزیون توجه شما را جلب کرده و شما مجذوب آن شدهچشمک

ای تبلیغات و تعداد در حال های ماهوارهویوه کانالشتر محتواهای تلویزیونی بههسمت بی

هایی درباره ساالمت به شاکن تبلیغات دارویی هستند. وهتی بینندگان به خبرهای   رشاد پیام 

های چه که تماشاااا می کنند، موضاااوعای از آنآورند، حج  هابن مالحظهتلویزیون روی می

 اده است. سالمت را مد نظر هرار د

ند. کتلویزیون به روشانی به عنوان انتقال دهنده اطالعات سالمت نقش مهمی بازی می 

ای برای همه اطالعات ساااالمت و رفتارهای کند تا عرصاااهعالوه بر این، تلویزیون کمک می

رو ها در همه منابچ روبهکند که افراد در زندگی روزانه شاااان با آنمرتبط با ساااالمت فراه  

 د.شونمی

 

 ماهواره و سالمت

کانال تلویزیونی در مدار  ۷هزار مدار تلفنی و تنها  ۱۷با  ۱۳9۰ها در سااالاولین ماهواره

های دیجیتالی برابر ظرفیت نساان پنج  و با ساایساات  ۵ها با هرار گرفتند و نساان شااشاا  آن

  DBSهای تلویزیونی اکاار گرفته شاااد. ماهواره سااااختاه و باه   ۱۳90پیایاده و در ساااال 

هایی هساااتند که در واهچ به عنوان یک فرساااتنده پرهدرت تلویزیونی در فضاااا عمن هوارهما

تواند تمامی نقاط کور یک ترین برتری یک ماهواره تلویزیونی آن اسااات که میکنند. مه می

ها نیستند تحت پوشش درآورد. امروزه های زمینی هادر به پوشاش آن کشاور را که فرساتنده  
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های علمی و تحقیقاتی و ورزشی گرفته اند؛ از شبکهفراوانی بوجود آمده ایهای ماهوارهشابکه 

در آن یافت  پرخطر یجنساا یرفتارها یشنما و های تبلیغاتی کاالهای بهداشااتیکهتا شااب

ها از گاهیپا یناز ا ی. بعضاندها پیوستهیز به خین وسیچ آنهای فارسی زبان نشاود و شبکه می

ساااالمت  یانشاااوند. و متولیکنترل نم یو چهاان  یمرکز معتبر داخل یاا دولات   یچه ینطر

هت ها در جشبکه ینها ندارند. اکهبش یناطالعات ا یتکنترل و هدا یبرا یدسترس یاگونهه

الت محصو تا یرندگیکار مه برا  یغاتیتبل یهایوهخود انواع شا  یگساترش و حفظ منابچ ماد 

آنکه  یکنند بیم ینتشاااو یدخر یرا برا یررا ساااال  و مطبوب جلوه دهند و مشااات یشخو

 دغدغه سالمت جس  و روان مخاطبان را داشته باشند.

 

 اینترنت و سالمت

ای به نام اینترنت جهان را متحول کرد. تأسی  شبکه آرپانت پدیده ۱۳0۰در اواخر دهه

ای به عنوان منشاأ پیدایش اینترنت شناخته شد. در حقیقت اینترنت مجموعه  ۱۳0۳در ساال 

های مخابراتی به یکدیگر متصن هستند. به ها کامپیوتری اسات که از طرین شابکه  از میلیون

ای اسااات که تعداد زیادی از رایانه -ایای از هزاران شااابکه ماهوارهعباارتی دیگر، مجموعاه  

نت هیچ کند. اینترها را در یک شبکه پیایده بزر  و هابن اطمینان به یکدیگر وصن میرایانه

ساازمان مدیریتی یا سرپرست حقوهی ندارد و به خودی خود واهعیتی مستقن ندارد و تنها از  

رایانامه  توانی جدید میفناورات یافته است. از طرین این تألیف تشاکیالت مستقن دیگر حی 

های ها و نامهتوان عک های پستی زیاد می  ایجاد کرد و بدون صرف وهت و هزینهE- mailا

توان سااایت زمان ارسااال کرد، ه  چنین میمتنی خود را برای یک یا چندین نفر به طور ه 

  پیوسااات و از Webه شااابکه جهانی وب اهاای مختلفی سااااخات و از این طرین ب   siteا

  یا گفتگو Chatی چت افناورهای تصاویری، صاوتی و حتی فیل  در آن استفاده کرد؛   هابلیت

توان عالوه بر مکالمه با هاای ارتباطی جدید در اینترنت اسااات که در آن می یکی دیگر از راه

های خبری، موتورهای بکهکرد. ش مشاهدهزمان تصااویر یکدیگر را نیز  چندین نفر به طور ه 

 از بسااایاری امروزه. های موجود در اینترنت اساااتها نیز از دیگر هابلیت FTPجساااتجو و 
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 مومع اختیار در راحتی به را سااالمت با مرتبط اطالعات اینترنت طرین از نیز همراه هایتلفن

 .  دهندمی هرار

 

 هاها و فرصتها: چالشسواد سالمت در رسانه

ها مورد توجه هرار گرفته ساواد ساالمت یکی از موضاوعات اسااسای است که در رسانه     

 ها وهای مختلفی مورد بحث هرار گفته است. هر کدام از این رسانهاسات. تاکنون انواع رساانه  

توانند در توساعه ساواد ساالمت نقش داشته باشند، بررسی محتوی و نحوه    ها میمحتوی آن

 هاییها و فرصتی بر محتوای هر کدام در عصر حاضر، چالشفناوررات انتقال اطالعات و تأثی

اندرکان نظام ساالمت فراه  آورده اسات که بایسااتی مورد بررسی عمین هرار   را برای دسات 

طور مداوم های گروهی که بهگیرد. در این بخش، به طور خالصاه سه نوع از محتواهای رسانه 

شاااود: سااارگرمی، خبر و تبلیغ. هرچنااد میاطالعااات ساااالماات را در بردارد، بررسااای  

 شوند. های گروهی بین این موارد تفاوتی هاین نمیهای رسانهکنندگان پیامدریافت

 

 سرگرمی

موضوعات  کنند تاویسان تالش مینبسایاری از کارگردانان تلویزیونی، نویسندگان، برنامه 

ند و به تصویر بکشو مانند آن ا هساالمت را در هالب سریال، فیل  سینمایی، داستان ناشناخته 

شود را نمایش دهند. به عنوان نتیجه، تاریخی طوالنی تهدیدهایی را که از طبیعت ناشای می 

کنند، وجود های سااالمت و پزشااکی تمرکز میها و تیاترهایی که بر موضااوعها، رماناز فیل 

د. توانایی بالقوه زیادی کننها این اطالعات را در هالب ساارگرمی منتشاار میدارد. برخی از آن

 ندهکنسرگرمهای های بهداشاتی مثبت از طرین سارگرمی وجود دارد. برنامه  برای انتقال پیام

توانند چنین کاری های خبری و مسااتند نمیای که برنامهکنند به شاایوهافراد را مجذوب می

گریبان در سااایر های آموزشاای را بدون موانچ دساات به توانند درسانجام دهند. بنابراین می

 های آموزشی سنتی را شامن شوند. بافت

 کی عنوانبه هاالیسر و ل یف در مختلف مشااغن  و حرف به توجه که اسات  نیا تیواهع
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ته گرفهرار یمختلف یهاسازان و کارگردانل یف هیما دست همواره یداستان و کیدرامات عنصار 

در  خود یاو منزلت حرفه گاهیجا نیدلاست که ه  به یاز آن دسات مشااغل   یپزشاک  .اسات 

 یهمواره مورد توجه اهال ،که در آن نهفته اساات یکیدرامات یهاتیجامعه و ه  به خاطر ظرف

 ،یو اجتماااع یماااهو تیااموهع نیهم همانین بر اسااااس. ۱هرار گرفتااه اسااات نمااایسااا

صااورت  یکیدرامات یهاتیو خلن موهع نیتعل جادیو ا یداسااتان تیروا ،یپردازتیشااخصاا 

 یکیکرد.  نیتحل توانیاز دو منظر م ونیزیو تلو نمایرا در حوزه سااا ندآیفر نیکه ا ردیگیم

و  تیشااخصاا کیپزشااک در مقام  یگریو د اشیو درون یاحرفه تیدر مقام موهع یپزشااک

 .مورد توجه و احترام اسااات ،یو اجتماع یرونیکااراکتر جذاب و هابن پرداخت که از منظر ب 

 و یاجتماع نظام در که یگاهیجا و یاجتماع منزلت نیدلپزشاااک کاه به واهچ عالوه بر در

 و یعلم رشته شغن، کی عنوانبه یپزشک ؛دارد یابرجسته نقش ،دارد جامعه یعموم فرهنگ

 رد کمتر دیشااا که اساات برخوردار یکیدرامات یباال تیظرف و نیپتانساا از یاحرفه تیموهع

 یآدم جان با پزشکان کهنیا و یانساان  مساائن  هطعا. گرفت ساراغ  آن از بتوان گرید مشااغن 

 بدل یکیدرامات عنصاار کی به را یپزشااک و دارد مساایله نیا در یمهم نقش ،دارند سااروکار

 و ل یف دیتول یبرا یفراوان یهااسات که سوژه  یاو ساالمت حوزه گساترده   یپزشاک . کندیم

 کما، ،یپزشک یخطا دارو، سالمت، مارستان،یب اورژان ، ،یجراح عمن ،یماریب .ددار الیسار 

 یپزشک در مربوط  یمفاه و عناصر از گرید یاریبس و جانیه استرس، ،یروان اختالالت مر ،

. دبساز و بکشد دوش بر را هصاه  کی یکیدرامات بار از یبخشا  تواندیم کدامهر که دارد وجود

 است یکیدرامات تیموهع کی بلکه ستین حرفه کی صرفا یپزشک ،یینمایسا  منظر از واهچ در

 یشینما یاهیساو  آن به و دیکشا  رونیب آن از را یمختلف یهالمنامهیف و هاهصاه  توانیم که

 به انتویم را اندشده ساخته یپزشک با ارتباط در که ییهاالیسر و ل یف اسااس  نیهم بر. داد

 خود کار هیمادساات را پزشااک کی یزندگ که ییهامجموعه یکی کرد  یتقساا عمده گروه دو

 ای یعلم روش کی کشف نیدلبه که شودیم یمشهور پزشکان شامن ه  نیا که اندداده هرار

                                                      
 است در: مطلب برگرفته از نوشته سپنتا امانپور ینا 1

http://www.cinemakhabar.ir/NewsDetails.aspx?ID=2728  
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 مثن اندشااده دهیکشاا ریتصااو به اندداشااته یاجتماع و یعلم ساااحت در که یارزشاامند آثار

 زین یخیتار یژانرها در توانیم را هاآن البته که بیهر روزگار الیساار و نایساایبوعل الیساار

 با مرتبط مسااائن و یماریب و هسااتند محور سااالمت که یهاالیساار و ل یدوم، ف .داد هرار

. دارد وجود مورد نیا در یادیز یهانمونه که دهندیم هرار توجه مورد را یپزشااک و سااالمت

 از یاریبسا  گاهآن داد هرار اریمع ،یینمایساا ژانر کی عنوانبه بتوان را سااالمت و یپزشاک  اگر

 نهدام نیدلبه کار نیا البته و رندیگیم هرار یینمایساا گونهنیا نیا در هاالیساار و ل یف

 .است دشوار ،یاجتماع مسائن از یاریبس با آن یختگیآم و سالمت مفهوم گسترده

 کپزشاا یکی :ردیگیم شااکن خاسااتگاه، دو از نمایو ساا ینساابت پزشااک یطور کلاما به

 تیموهع و حرفه کی عنوانبه یپزشااک یگرید و یینمایساا کاراکتر و تیشااخصاا  عنوانبه

 :مثال .کرد فیرد ه  یزتریر یهاسااوژه توانیم یکل یبند یتقساا نیا نیا در. کیدرامات

 در یاحمد پزشک ای پرداخت،یم محروم مناطن در پزشکان حضاور  به که ساارا خاله الیسار 

 کینزد یلیخ دوریلیخ ل یف در عال  دکتر ای بود یاساایساا اهداف خدمت در که هزاردسااتان

 ریاساا که اغماء الیساار در پووهان دکتر نیهمان .شااودیم کیدئولوژیا یهابحران دچار که

 نمسائ و حرفه نیا مختلف شیون کدام هر که گرید یهامثال و شودیم یطانیش یهاوسوسه

 و تنوع نیا شاااهد زین یمضاامون لحاظ به و سااالمت حوزه در. کنندیم تیروا را آن با مرتبط

 در نیجن سقط مسیله سبز، حلقه در کما و عضو یاهدا به ینگاه :مثال . یهسات  ساوژه  تعدد

 یزندگ یهاکه به چالش «ما ینزم» یالسااریا و  یشاان ساااعت در یااجاره رح  ای دعوت

 از یاونهنم؛ پرداخته است یمارانو با ب دیگرکیرابطه پرشکان با  پزشکان، یاو حرفه یخصوص

 وعهمجم نیا در که یمعن نیبد است یاتازه تجربه منظر نیا از هشت فاکتور. است دست نیا

 یزندگ کهنیا ضمن شودیم آشانا  کشاور  در دارو دیتول و یعلم کار دشاوار  ندیفرا با مخاطب

 فیتعر ندیفرا نیا با ارتباط در و موازات به داسااتان ههرمان عنوانبه پزشااک کی یشااخصاا

 .شودیم

 یبه موضااوع پزشااک ونیزیکه در تلو ییهال یفو تله هاالیحج  ساار ریاخ یهادر سااال

سوژه  نیبه هم ییتنهاهیهشت و سا فاکتور یهاالیسر انینهم .شده است شتریاند بپرداخته



 9۵ فصن دوم: سواد سالمت و منابچ اطالعات سالمت

 زیدر هصر ن یجواهر یدهکده و حتپرساتاران، پزشک  یخارج یهاالیو البته سار  پردازندیم

زشک پ کی یشخص یبه زندگ لمسازیف کیاست که  یاند. زمانموضاوع شکن گرفته  نیحول ا

 به یچندان ازین طیشرا نیلذا در ا .دهدینشان م یارحرفهیغ یهاتیو او را در موهع پردازدیم

 ریودرمان و معالجه به تص یعنی یکار پزشک الیو سر ل یف کیاما در  .ستین یمشااوره پزشک 

 هایصحنه مثال. ندارد ایحرفه و علمی شناخت آن به نسابت  دانکه کارگر شاود یم دهیکشا 

 که است موارد ازجمله درمان شایوه  و پزشاکی  خدمات ارائه یا عمن اتاق و جراحی به مربوط

 ارائه وعموض از واهعی تصویری تا باشند داشته ه  علمی ضوابط باید نمایشی ساختار بر عالوه

 عنیی افتدمی اتفاق جاهمین در پزشااکی و سااینما برانگیزچالش نقطه ترینمه  اتفاها. دهند

 .هندد نشان را پزشکی و درمانی فرایند یک چگونگی تلویزیون و سینما است هرار که جایی

 شنمای به تواندمی باشند آشنا ه  سینما هواعد با که مجرب پزشکی مشاور یک حضاور 

 رتأثی نیز آن دراماتیکی ارتقای در حتی و کند کمک تصااویر هاب در پزشااکی امور درساات

 وجودهب تعارضی پزشکی، حوزه در ایحرفه واهعیات و سینمایی مقتضیات میان گاهی. بگذارد

 پارادوک  این حن به تواندمی باره این در مشاوره و کارگردان وگویگفت و مشاوره که آیدمی

 ساختار در چه داستان فرایند شودمی موجب کارگردان به پزشکی اطالعات دادن. کند کمک

 همکاری و تعامن این. بگیرد خودبه علمی و منطقی صااورتی مضاامونی، لحاظ به چه و روایی

 طعاه و دارد بیشتری ضرورت است گروهی و جمعی هنر یک که سینما در ویوهبه بخشی بین

 .کند کمک صنفی اعتراضات کاهش به تواندمی

 اعتراض یکی شودمی تقسی  عمده علت دو به خود پزشکی حوزه در صانفی  اعتراضاات 

 هب نسبت انتقاد دوم و شاود  ارائه پزشاک  یک از اسات  ممکن که سایاهی  و منفی تصاویر  به

. گذاردمی نمایش به آن از غیرعلمی و غلط تصااویری که داسااتان در پزشااکی امور بازنمایی

 موارهه و پر کند را داستان علمی خألهای تواندنمی همیشه نیز پزشکی مشاوران حضور البته

 امور به مربوط هایصااحنه اساااسااا .دارد وجود پزشااکی تصااویر در سااینمایی خطای احتمال

 دراماتیکی هایهابلیت بر عالوه اورژانسی کارهای و دادن شوک جراحی، خصاوص به پزشاکی 
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 .۱زندمی پیوند مستند با را داستانی فیل  نوعی به و هستند نیز بصری هایجذابیت دارای

 موجب که داد تعمی  ه  دیگر امراض و بیماری هاینشااانه به توانمی را مسااأله این

 و فیل  در روانی - جساامی مشااکن یا بیماری یک از غلط حتی و ناتمام تصااویری شااودمی

 پزشکی و سالمت حوزه در تلویزیونی مجموعه یک ساخت است بدیهی. شود عرضه هاساریال 

 روایت هک داستانی بلکه نیست؛ محتاج سینمایی و تصاویری  هایتکنیک و هامهارت به صارفا 

 نیز مخاطب بر آن اثربخشاای تا باشااد علمی و منطقی باید آن روایت چگونگی و شااودمی

 هاتخصص و مشاغن از برخیبه  راجچ که ایوارونه و شده اغراق تصاویر بسا چه شود. ترواهعی

 هاآن هدربار مخاطب تصور تنها نه که شودمی ارائه تلویزیون و سینما مثن ایرسانه وسایله  به

 یسااوی تأثیر نیز مخاطبین از برخی اجتماعی ساارنوشاات در گاهی بلکه کند،می تخریب را

 .است صادق بیشتر ماورایی و معناگرا هایسریال و فیل  در ویوهبه مسیله این. گذاردمی

 زا که غلطی تعابیر و تصاااویر دلینبه پزشااکی حوزه در ک دساات آثار این از برخی در

 تلقی تنها نه گیرد؛می صااورت مانند آن و کرامت شاافا، معجزه، مثن دینی مفاهی  برخی

 شودمی ارائه نیز پزشکی از ناهصی بلکه تصویر بنددمی نقش مخاطب ااهان در دینی نادرست

 رد تلویزیون خصااوصبه هارسااانه تأثیر و تصااویر هدرت. ندارد علمی منطن و توجیه هیچ که

 و نیساات علمی رشااته آن دانشااگاهی هدرت از کمتر علمی مصااادین و مفاهی  گیریشااکن

 .کند وارد آن اجتماعی منزلت و حرفه آن به جدی آسیب تواندمی راه این در کوتاهی

 نزلتم دلینبه نمایشی و دراماتیک هایظرفیت بر عالوه آن پیرامونی مسائن و پزشاکی 

 و تلویزیونی آثار ساخت برای ایپردامنه سوژه دارد، ما کشور در که تاریخی سابقه و اجتماعی

 و سینماابن مثن معروفی وجود مشاهیر و ایران در پزشکی درخشان ساابقه  .اسات  ساینمایی 

 را آن مصادین که ما کشور در پزشکی عل  پیشرفت و توساعه  و ساو  یک از... و رازی زکریای

 عنوانبه پزشکان دیگر سوی از بودی  شاهد دارو تولید و ساخت در ویوهبه اخیر هایساال  در

 نره و فرهنگ سیاست، مثن غیرپزشکی هایعرصه در ما کشاور  در فرهیخته طبقه و نخبگان

                                                      
 این مطلب برگرفته از نوشته سیدرضا صائمی است در:  1

http://hamshahrionline.ir/details/135217 
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 هداشت ه  دیگری هایالیه تواندمی ایران سینمای در پزشاکی  سایمای  لذا. دارند حضاور  نیز

 جن  همین از اینمونه هریب روزگار سریال شود.می احساس آن به پرداختن لزوم که باشاد 

 اجتماعی و سیاسی عرصه در که پزشکی حوزه در فقط نه داساتان  پزشاک  ههرمان که اسات 

 .است بوده گذارتأثیر نیز

 که داری  سالمت و پزشکی حوزه در متعددی دراماتیک و جذاب هایسوژه کهاین ضمن

 ایدز، مثن مسائلی فرضاا  شاود می احسااس  شادت به آن خأل و نشاده  پرداخته آن به کنونتا

 هایآسیب حتی و پزشکی هایپیشرفت و بینی جراحی افزایش خاص، هایبیماری سارطان، 

 و جذابیت دارای که اسااات هاییساااوژه مانند آن و دارو مافیای و کمبود مثن حوزه این

 و جدی آثار ک دساات و شااده توجه هاآن به کمتر که اساات باالیی دراماتیکی هایظرفیت

 دامنه دلینبه ایدز مثن هاسااوژه این از برخی. اساات نشااده ساااخته بارهاین در توجهیهابن

 .هستند سریال و فیل  ساخت برای مناسبی موضاوع  دارند که جذابی هایحاشایه  و اجتماعی

 و ساارنگ و بیمار و پزشااک به صاارفا را پزشااکی حوزه نباید ما تلویزیون ویوهبه و سااینما

 هایسوژه که است ایگسترده حوزه سالمت و پزشاکی . کند محدود عمن اتاق و بیمارساتان 

 .دارد سریال و فیل  تولید برای فراوانی

های تلویزیونی هاا باه عنوان برنامه  المللی این گوناه تالش رساااد از نظر بینباه نظر می 

تر باشاااد و در برخی دهد، رایشیمدار که مشاااکالت بهداشاااتی را مخاطب هرار مسااارگرمی

 اند.ها زدهبرنامهگونه کشورها، دست به تولید این

 هایهای بهداشاااتی در برنامهکه ارائه مراهبت اماا مشاااکن و نگرانی عمده این اسااات 

 در نمونه برای. دهندنمی انعکاس را واهعیت همیشه سینمایی فیل  و ساریال  مانند سارگرمی 

 دارمق پرسااتار، زیادی تعداد پزشااک، یک بیمار با مالهات برای کمی انتظار زمان تلویزیون

 آخرین در خصااوص به دسااترس در صااورت به زندگی نجات برای هاییو جراحی دارو کافی

برنامه در عالوه، به. شااودنمی گفته مرتبط مساااین واهعی و دهین طور به و دارد وجود لحظه

می دست به را کامن سالمت کسی هر تقریبا ساینمایی  فیل  یا ساریال  مانند سارگرمی  های

 . است پزشکان سوی از ههرمانانه اهدام نیازمند که جدی هایبیماری از حتی آورد
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 چهچنان که است سالمت اطالعات باالی حساسیت سرگرمی هایبرنامه در دیگر مشکن

تواند منجر به نتایش منفی سالمت از هبین خشونت، استفاده نگیرند، می هرار دهین توجه مورد

 از الکن و سیگار شود.  

 لاین اساات که او ،زمینه در سااینما و تلویزیون ما وجود داردکه در این مشااکن دیگر 

مثن شوک دادن یا نشان دادن اتاق عمن یا نسخه  رایشمساائن پزشکی به برخی از رفتارهای  

ها نیز براساس اهنیت شود و دوم این صحنهوگوی پزشک با بیمار محدود مینوشاتن و گفت 

ها برای نمایش حاملگی از مثال همه کارگردان ،گیردای کارگردان از این امور شکن میکلیشه

ها و رفتارهای کنند در حالی که نشااانهعنوان نشااانه این وضااعیت اسااتفاده میحالت تهوع به

 .دیگری نیز برای نمایش این حالت وجود دارد

 

 اخبار

دهند و می را تشاااکین و مطبوعاتخبر رادیو، تلویزیون های تحریریاه اخباار مواد خاام   

امروز که  ب خبر همین میساار نخواهد شااد. در اهمیت   رسااانی، اطالعمواد خاماین  ونبد

 هایپویا در زمینه فعالیت یو ادامه گیری، تصااامی از وهایچ از اخباار و آگااهی  اطالع بادون  

 ازین نیترهاست که مه رساانه  یدیتول یکاال نیترمه  خبر نی. بنابرامختلف، مقدور نیسات 

 ،شنوی می «خبر» عنوان تحت ونیزیاز رادیو و تلورا که چه آن کند. همهیم ارضا را مخاطبان

 بردارها، ریتصااو مونتورها، ها،کنندهتهیه خبر، دبیران ،مترجمان ،خبرنگاران کار حاصاان زین

 دسته سه ر بهو انتشاار خب  تهیهمراحن  یطور کلهب .اسات گویندگان  و در نهایت  ساردبیران 

 :شودمیتقسی  

 خبر شناخت 

 اطالعات یآورجمچ 

 خبر نگارش و  یتنظ 

خود  زندگی از ما در محن افتد و هر یکمی اتفاقدر جهان شماریبی هر روز رویدادهای

از هر ، هبن«خبر شااناخت» یعنی نخساات ی. در مرحلهخبر هسااتی  شاااهد صاادها و هزاران
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د، رسما می دستیا به هستی  شاهد آنهر  رویداد که تعداد زیادی از میان بتوانباید  اهدامی

در  گام نخستین« آن خبر و تعاریف شناخت» بنابراین اد.د تشاخیص « غیرخبر»را از « خبر»

 نآ درباره اطالعات یتمام بتوان دیاساات. بعد از شااناخت خبر با خبر ضااروری و تنظی  تهیه

مناسااب به  یبندشااده را در بسااته  یآورجمچ اطالعات دیبا تیو در نها یآورجمچ راخبر 

  ود.مخاطبان عرضه نم

 تحت هکوهتی تا افتندمی اتفاق کهزمانی از رویدادها که، است یضرور زین نکته نیاکر ا

 هاینشاایب و فراز شااوند،می چار مطبوعات در یا پخش تلویزیون و رادیو از خبر عنوان

 اعوامن گوناگونی عوامن تأثیر تحت ها،نشیب و فراز این در و گذارندمی سر پشات  را مختلفی

 .گیرندمی هرار  ایرسانهبرونو ایرسانه درون

 زانیم یابیارز مه  یهاشاخص از یکی که است نیا اخبار دیتول مورد در گرینکته مه  د

 با دیبا خبرنگاران نیبنابرا. اساات خبرنگارانش یاختصاااصاا دیتول زانیم رسااانه، هر تیموفق

 ترتنوعم را رسانه یمحتو مخاطبان، ازین با متناسب یاختصاص اخبار دیتول و شکار ،ییشاناسا 

 شتریب اخبار نشیچ و انتخاب یبرا را ریسردب مانور هدرت نیهمان یاختصااص  دیتول. ندینما

 .گرددیمطالب م کنواختی  انتشار مانچ و دینمایم

 ریو نوع نگاه غ یاحرفه یهابه علت ضاااعف خبرنگاراناز  یمتاسااافانه تعداد هابن توجه

 زیچهمه " نیهمان. گذرندیم مخاطبان ازین مورد و ناب یهاسوژه از یاریبس کنار از یخبر

 . دانندینم خبر دیتول زمان را هازمان همه و کار محن را جا همه خبر، را

کنندگان خبر تعدادی از شاااود. انتخااب اخباار از طرین فرآیناد انتخااب تعیین می    

مداران و نگاران و ویراسااتاران منابچ اطالعاتی مانند دانشاامندان، پزشااکان، ساایاساات روزنامه

های مختلف هساااتند. به عالوه افراد از بین طیفی از خبرهای ارائه شاااده انتخاب ساااازمان

ها خبر اساات. بنابراین خبر یک ساااختار اجتماعی اساات که  آنکنند که چه چیزی برای می

 کند.  های شرکت کنندگان را منعک  میزمینه اجتماعی، نیازها و ارزش

کند های زیادی از خبر وجود دارد. برخی یک رویداد ساده را در بر دارد و ادعا میتعریف

رباره فرآیند جمچ اخبار که خبر آن چیزی است که مردم به آن عالهمند هستند. عده کمی د
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 تری باشد که خبر آن چیزیکنند. این رویکرد شاید عقیده واهعیبا گساترش ساریچ فکر می  

کنند، مردم به آن عالهمند هسااتند. این نگاران فکر میاساات که ویراسااتاران خبر و روزنامه 

و بهتر  شده توانند مطالعهبندی تحلیلی که در آن خبرها میتعریف روشای برای نیاز به دسته 

 دهد.  درک شوند، ارائه می

 های زیر تشخیص داده شوند:توانند بوسیله مشخصهخبرها می

 یک رویداد یا اهدام نمایشی را در بر دارد؛ 

 شود؛به سرعت شناسایی و درک می 

 درباره افراد است؛ 

 توانند متقاعد شااوند که درباره موضااوعی که مردم درباره آن نگران هسااتند و یا می

 درباره آن نگران شوند؛

 تازه، غیرطبیعی و غیر عادی است؛ 

  زمان؛گزارش رویدادهای پیوندخورده با موضوعات متداول در خبرهای ه 

 بندیای بوساایله یک مثال از ساارتیتر یک خبر جمچ های خبری تا اندازهبرعک  ارزش

ای کوچک هفته هزلزل "بینند: شاااود. مخااطباان باه احتماال زیاد هرگز این تیتر را نمی    می

  "گذشته در بندر دیّر به هیچ ک  آسیبی نزد.

هر موضاوعی هر چقدر ه  برای متخصاصاان حرفه ساالمت مه  باشد، اگر حداهن برخی از     

های خبری شود. آگاهی از ارزشهای خبری را نداشاته باشد، به احتمال زیاد شامن خبر نمی ارزش

ورود به فرآیند تولید خبر و به همان اندازه زمان دهی اطالعات برای به طور آشااکار هنگام شاااکن 

دهندگان ساالمت بتوانند پیشنهادهاشان را با این  تفسایر محتواهای خبری مفید اسات. اگر انتقال  

 توانند موفقیت بیشتری را تجربه کنند.های خبری در اهن شکن دهند، میارزش

 

 خبرهای علمی و بهداشتی

اش و ایجاد پوشش خبری سالمت و خانواده هرکسی به چگونگی حفظ سالمت خود 

تواند بر سادگی های ساالمت می مند اسات. پوشاش موضاوع   خویشااوندی و شاخصای عالهه   
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 های غیر منتظرهداشتنی و زودگذر یا شگفتیهای دوسات خواندن، چگونگی توصایه، فرهنگ 

 المت است. مقاله در روزنامه مرتبط با س 5 هر تمرکز کند. برآورد شده که حداهن یکی از

شااود. درمان های سااالمت نشااان داده میبیشااتر اخبار سااالمت در هالب نتایش پووهش

ها، کشااف داروها و بهبودی از بیماری العالج، درمان بیماری نادر، کشااف ژنبیماران صااعب

های پیشاارفت در آن حوزه اعالم شااود. برخی از  تواند به عنوان معجزه و یا نشااانهجدی می

کند که اخبار سالمت و مراهبت بهداشتی های خبری بیشتر افراد را متقاعد میهاخبار در رسان

های عینی و ملموس اسااات. واهعیت عینی باه طور زیادی متفاوت از ساااایر اخبار و واهعیت 

وملموس این اسات که پووهش یک فرایند کند و متراک  است و بهبود از بیماری نتیجه صبر  

 ش دیده است.  و مراهبت بوسیله متخصصان آموز

متاساافانه ماهیت متناهض اطالعات پزشااکی که در برخی از اخبار پزشااکی نشااان داده  

پردازند ها به تبلیغ یک پدیده، شی یا کاال میشود بیشتر گیش کننده است. برخی از برنامهمی

ها کنند. برای مثال گاهی وهتها را مضاار اعالم می آن های دیگرو در برخی از اخبار یا برنامه

سرطان سینه بر اثر نتایش یک پووهش که به یک عنوان  تشخیصاساتفاده از ماموگرافی برای  

ه های دیگر بکه از سوی دیگر خبرها و برنامهشود. در حالیشود، تکذیب میخبری تبدین می

طور موافن ماموگرافی منظ  را به عنوان یک رویه مه  برای تشخیص و درمان سرطان سینه 

طور متناوب در های مختلف بهاناد. یاا برخی از کاارشاااناساااان علمی در حوزه   معرفی کرده

های متفاوت را به عنوان های غذایی و ویتامیناند و مکمنهاای جمعی ظاهر شاااده رسااااناه 

کنند و سااپ  در برنامه دیگر آن را برای سااالمتی مضاار  افزایش دهنده سااالمت معرفی می

 اند. اعالم کرده

نی در گزارش اخبار سالمت و علمی با کاربرد منابچ اطالعاتی مرتبط حوزه دیگری از نگرا

شااود. یک مهارت بنیادی سااواد سااالمت، توانایی کشااف منابچ اساات که در خبرها آورده می

کنندگان اطالعات پزشکی های سالمت است. مصرفاطالعات معتبر در پوشش خبری موضوع

به روشاای ارائه شااوند که گول زننده باشااند.  توانندباید هوشاایار و آگاه باشااند که خبرها می

نسبت به هصد آشکار تبلیغات، انگیزه برخی از منابچ اطالعاتی ممکن است کمتر آشکار باشد. 
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کنند، ممکن منصابان و کساانی که اخبار را منتشر می  مداران و صااحب برای مثال سایاسات  

ه انتخاب کنندگانشااان را مطمین ک ارائه دهندای دهند به گونهاساات اطالعاتی را که ارائه می

 سازند و نشان دهند که کنترل مشکالت را در دست دارند.

در اصااان ویوه از منابچ دولتی و رسااامی، در اصااان جریان اطالعات در یک رساااانه به

منصبان و نمایندگان دولتی، به طور روزمره برای آن رسانه است. صاحب ارائه شده یالتتساه 

کنند های جمعی دیده شود، آماده و توزیچ میخواهند در رسانهاطالعاتی را که خودشاان می 

ها و ها، دانشگاهیابد. بیمارساتان آوری خبر کاهش میهای جمچکه در نتیجه این اهدام، هزینه

های سااالمت، بیشااتر  های بهداشااتی و پووهش ر در مراهبتهای درگیطیفی از مؤسااسااه 

کنند. حفظ رابطه مثبت با برای این عملکرد انتخااب می در حوزه روابط عمومی کاارمنادانی   

ای منجر شااود های رسااانهنگاران یا سااازمانتواند به انتخاب روزنامهچنین منابچ اطالعاتی می

رند، دیده شوند یا اطالعات حتی اگر ارزش خبری که برای انتشار اطالعاتی که منابچ تماین دا

 ه  داشته باشند، منتشر نشوند. زیرا، منابچ اطالعاتی تماین ندارند این موضوع عمومی شود.  

های جمعی یک مثال از این مورد که بر زمان توزیچ اطالعات ساااالمت از طرین رساااانه

شاااارات عمده علمی مانند ها بوسااایله انتگاذارد عمان ممنوعیت انتشاااار گزارش  تااثیر می 

Science, New England of Medicine , Nature  ،اسااات. به جای اطالع هبلی از پووهش

ها موافن توانند زمان برای آماده کردن مقاالتشاااان را داشاااته باشاااند. آنروزنامه نگاران می

ه دهساتند که مقاالتشاان را منتشار نکنند تا مقاله پووهش علمی در مجالت علمی داوری ش   

منتشار شاود. بنابراین خوانندگان و بینندگان خبرهایی از کشفیات پووهشی جدید مرتبط با   

ها در ها و یا سااالها برای ماهسااالمت را در یک جمله ناگهانی می بینند، هرچند این پووهش

 حال پیشرفت بوده است. 

موضوع  یکدو جنبه موافن و مخالف  ی،گزارش خبر یکاسات که در   ینا یشراهکار را"

موضوع  یک یرا نشاان دهد؛ هرچند در مباحث مرتبط با ساالمت به ندرت تنها دو جنبه برا  

موضوع  یایدهپ یتالش کنند که همه جنبه ها یدموارد، روزنامه نگاران با ینوجود دارد. در ا

ف موافن و مخال یدصرفا عقا ینکهدهند بدون ا یحارائه و توضا  یانیکسا را با پوشاش   یساالمت 
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مورد عالهه  یخودشان موضوع را هضاوت کرده و تنها جنبه ها یان را نشان دهند کارشاناساا  

 را ارائه دهند.   یشخو

 کیو متناهض از  یادز یایده،کند. اطالعات پیم یجادا یمشااکالت یزارائه ن یوهشاا ینا اما

نظرات  یکند و احتمال دارد به طور کلیگ  م در را ساار یاحرفه یرموضااوع سااالمت، افراد غ

ن درک هاب یراطالعات و تناهضات غ یبار یشب یایدگی،کارشاناسان را کنار بگذارد. در واهچ پ 

در  ی،جمع یهارساااانه یحال، محتوا یندهد. با ایم یآنان را فرار ی،ار حرفاه یافراد غ یبرا

دهد. یرا ارائه م یعلم یهاپووهش یندهفزا یهایشااارفتشاااود که پیطول زمان منتشااار م

در گذشااته هسااتند، اما  یسااالمت یگزارشااات متفاوت و متناهض با دسااتاوردها ینا چند هر

 نیشود و ا یداده م یحمردم توضا  یبرا یافته، کامنت یدتناهضاات آشاکار به عنوان دانش جد  

و دانش به دساات آمده را  یفرد یهاگزارش ینب یهاشااکاف یشااترکند تا افراد بیکمک م

تر کنند و آگاهیم یرا بررسااا یجمع یرساااانه ها یحتواکه افراد م یکنناد. در حال  یان تکم

 خواهد شد. یتدر آنان تقو یسواد سالمت به طور کارآمد یهاشوند، مهارتیم

ای گزارش مطالعه برای مثال در بررساای اثر نوع مشااخصاای از درمان هورمونی جایگزین

 مزایای آن است. دراستروژن برای زنان بیش از  -کرد که خطر استفاده از ترکیب پروژسترون

یک نظر ساانجی مشااخص شااد که هر زن شاارکت کننده در نظرساانجی، آن پووهش را     

شااناخت. نیمی از زنان گزارش کردند که به عنوان نتیجه آگاهی از این پووهش، در درمان می

هورمونی جایگزین تغییراتی ایجاد کردند. اگرچه نیمی از زنانی که کاربرد استروژن به تنهایی 

ها نتایش مطالعه را رش کرده بودند، درمانشاان را تغییر داده بودند و اشاره کردند که آن را گزا

امن را به طور ک "درمان با استروژن به تنهایی"و  "درمان ترکیبی"به عنوان تمایز مهمی بین 

 اند.درک نکرده

 

 تبلیغات  

های تبلیغات مانند موتور است و مخاطبان به عنوان سوخت آن هستند که ماشین رسانه

دهند. زیرا میزان تبلیغات معموال بر اندازه و نوع مخاطبان مبتنی اساات. جمعی را حرکت می
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های جمعی بوده اساات و مجالت پیشاارو و آغازگر  تبلیغات تقریبا از زمان آغاز به کار رسااانه

 که مخاطبان ملی را هدف هرار داد.  تبلیغاتی بودند 

 

 تبلیغات دارویی مستقی  و به سمت مصرف کننده

در تبلیغات مرتبط با ساالمت و مراهبت بهداشاتی، رشاد چشمگیر تبلیغات، مستقی  به    

کنندگان خدمات دارویی و پزشاکی در طول دهه گذشته بوده است. هر چند  سامت مصارف  

 همیشه یک موضوع مورد انتقاد بوده است. این عمن به هدمت خود تبلیغات است و 

ند هر کبه عنوان نمونه فروشنده روغن مار که محصوالتش را بوسیله تبلیغی که ادعا می

رساااند. این تبلیغات با ادعای کارآمدی این دهد، به فروش میدرد مزمن انسااان را شاافا می 

ان داده است که محصاول در ساالمت انساان رشاد موفن فروش را در پی داشاته است و نش     

 غیاهدام به تبل مایپرمخاطب سااا یهااز برنامه یکی تبلیغات کارآمد هساااتند. یا نمونه دیگر،

 یگرم چا ۵۰۰جز  یزیها چبسااته  نیا اتینموده اساات که محتو نایبا عنوان ت یالغر یچا

رد که اعالم ک مایس و صدا یروابط عموم غیتبل نیسبز نامرغوب نبوده است. بالفاصله پ  از ا

 یهایماریبلکه ب ،شاااودینم یموجب الغر شیخو یرغ  ادعا یمحصاااول ناه تنهاا عل   نیا

 ارینظارت بس وزارت بهداشت و صداوسیما بایستی .داشته است یدر پ زیرا ن یو کبد یگوارش

 یهارنامهب تا باشند داشتهتبلیغاتی که مساتقی  به سامت مصارف کننده است،     بر یتریجد

  یمستق یمتول عنوان به دارو و غذا سازمان چون ییهاسازمان و هاارگان هدفمند و منساج  

 .نشود سودجو یاعده یخواه ادهیز یفدا مردم ییغذا سالمت

های دارویی نیز به خوبی از هدرت تبلیغات آگاه هساتند. بیشتر  همانین امروزه شارکت 

ها دو نوع رویکرد تبلیغات دارویی دارند. تبلیغات مساااتقی  دارویی و تبلیغات این شااارکات 

های غیرمسااتقی  به جای مسااتقی  غیرمسااتقی  دارویی. رویکرد اول تبلیغات از طرین جاابه

طور کاه مساااتقی  باه داروی مورد نظر بپردازند، به  باه جاای این  اسااات. باه عباارتی دیگر،   

کنند که  باعث جذب مردم شااود. برای مثال تبلیغ هایی را گزینش میغیرمسااتقی  جذابیت



 ۳۵ فصن دوم: سواد سالمت و منابچ اطالعات سالمت

ها هرگز به کاربرد و تأثیرات آمیزش جنساای این محصااول اشاااره در برخی از سااایت ۱وایاگرا

ک زوج میانسااال جذاب در حال رهص دیده نکرده اساات، بلکه به به جای آن در یک آگهی، ی

ها ها باید ازدواج کرده باشند و بعد از سالآن "شادند، برداشات از این تصویر این بود که:   می

تبلیغ بر این داللت داشت که   "ها یک خانواده هساتند. ازدواج هنوز عاشان یکدیگر بودند، آن 

ت. یعنی این محصاول باعث شده است که  ها انجام داده اسا وایاگرا همه این کارها را برای آن

 ها ماندگار شود. خانواده آن

ساااازماان غاذا و داروی آمریکا رهنمودهایی درباره ارتقای تجویزهای    ۱۳۳۲در ساااال 

های جمعی منتشر کرد و هوانین مربوط به تجویز دارو در رادیو و تلویزیون را دارویی در رسانه

های دارویی برای بازاریابی ای که شرکتبا مقدار هزینههنوز  این هوانین تر کرد. هرچندسااده 

ها کردند تطابن نداشت، اما نتیجه آن افزایش سریچ در میزان تبلیغات در همه رسانهصرف می

روی ، تبلیغاتی که مستقیما به اثر دامساتقی  به سمت مصرف کننده این تبلیغات از نوع بود. 

 تبلیغی بر افراد اشاره داشت، بود. 

رویکرد دوم، به برخی از کشاورهای جهان اجازه تبلیغات مسااتقی  به ساامت مصرف  در 

های صااانعتی هساااتند که اجازه دهند. در حقیقت آمریکا و نیوزیلند، تنها ملتکننده را می

 تجویز دارو پخش شود. این گونه تبلیغات برای دهند می

 ت پردازند این اسمی که برخی از کشاورها به طور مستقی  به تبلیغات دارو دلین این

 سازد؛ ها آگاهآن درمان شرایط و جدید داروهای از را کنندگان مصرف که:

 تقاضای بیماران برای توضیح ادعاهای مطرح شده را افزایش دهد؛ 

 تقاضای مصرف کنندگان برای داروهای معین را افزایش دهد؛ 

 در افزایش میزان توزیچ داروها همکاری نماید؛ 

 دارویی را افزایش دهد؛های منافچ شرکت 

 ها و مصرف کنندگان.های باالتر دارویی برای بیمه گران سالمت، دولتهمکاری در هزینه 

این گونه تبلیغات به مخاطبان با سااواد سااالمت باالتر نیاز دارد تا به صااورت صااحیح و  

                                                      
1 Viagra 
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 خردمندانه ادعاهای موجود را تفسیر کنند.  

 باید پرسیده شود عبارتند از:هایی که درباره این گونه تبلیغات سوال

 شود؟آیا تبلیغات منجر به درمان مناسب می 

 شود؟تر میآیا تبلیغات منجر به انتخاب داروی گران 

  د؟کنگیری درست، اطالعات متعادل را ارائه میآیا تبلیغات برای کمک به تصمی 

 برد؟میکند یا باال آیا تبلیغات مصرف داروها بین افراد سال  را تجویز می 

 

 تالیجید یهارسانه

ها به کمک ابزارهای مجهز به پردازشگر دیجیتال هایی که انتشاار محتوا در آن رساانه به 

های برخط مبتنی بر ها شاامن رسانه گویند. این رساانه میهای دیجیتال میسار باشاد رساانه   

  و MMSای ار شبکه جهانی اینترنت ، خدمات مخابراتی از هبین پیام چند رسانهیشبکه انظ

های تلفن همراه و همانین رسانه ،های تبادل داده  و ساایر اشاکال شابکه   SMSپیام کوتاه ا

ای ایانهر هایای، بازیافزار رسانههای نرمهای فیزیکی دیجیتال از هبین بساته مبتنی بر حامن

 ی اطالعات در جامعه و رشاااد شاااگرففناورباشاااند. توساااعه روزافزون ها میو ماانند آن 

اندر کاران نظام سالمت کشور گذاری دستهای نوین ارتباطی در جهان، لزوم سارمایه یفناور

 سازد.های دیجتال را مشخص میبر روی رسانه

 Yahooو Googleرساااانی جهانی مثن های اطالعگاهنگااهی گذرا بر میزان کاربران وب 

من أکامالً هابن توجه و ت های نوین و دیجیتالدهد که تماین نساان جدید به رسااانهنشااان می

ای با حج  تراکنش میلیاردها دالر و استقبال روز های رایانهبازی است. صنعت بسیار پر رونن

سو و نقش رسانه مدرن در تغییر افزون کودکان نوجوانان و جوانان از این رساانه مدرن از یک 

یگر ما را بر آن سااازی مجازی زندگی حقیقی از سااوی دشاایوه زندگی جامعه از طرین شاابیه

روزانه که به تعداد میلیارد  هایرایانامه ها داشته باشی .دارد تا نگاهی هوشمندانه به رسانهمی

هایی نیز دارند باشند چه بسا در خود پیامعدد در روز در اینترنت در حال ارسال و دریافت می

 که یا در راستای توسعه سالمت بوده یا تضعیف کننده سالمت. 
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ی دانسااات که تاکنون به دسااات انساااان طراحی،  فناورترین توان بزر نت را میاینتر

های به ه  متصن شده است که امکان ای از رایانهده است. اینترنت شبکهشمهندسای و اجرا  

ه ها بوجود دارد. این امکان، ارسااال پیامها آنهای متنی، صااوتی و تصااویری بین انتقال فاین

یابی به اطالعات موجود   و دست Home pageبه صفحات خانگیا و یا رجوعصاورت رایانامه  

ای را فراه  آورده است. به کمک شبکه اینترنت، امکان برهراری به صورت چندرسانهها آندر 

ارتباط و دساتیابی به اطالعات به صاورت آنی و بی درنگ امکان پذیر شاده است که این امر    

توسعه هر چه بیشتر علوم، فنون، فرهنگ و به  موجب ارتباط بیشاتر جوامچ بشاری و رشاد و   

 .  شودصورت خاص سالمت می

گساااترش آموزش بااا در نظر گرفتن گساااتردگی جوامچ، لزوم تعلی  و آموزش دایمی 

ی ساااخت آن، محدودیت زمانی برای افراد و اشااهروندان، کمبود فضااای فیزیکی و هزینه بر 

راه دور ااینترنتی  را دو چندان نموده  مشاااکالت ترافیکی در جامعه امروز، اهمیت آموزش از

ت های این نحوه تعلی  نسباست. افزایش میزان اثر بخشی و بازده آموزشی نیز از دیگر برتری

تواند با بستر سازی و ایجاد فضای مناسب، نسبت های سانتی است. نظام سالمت می به روش

 به توسعه کاربری اینترنت در حوزه سالمت اهدام نماید.

 

 کیالکترون متسال

 سالمت واژه بار اولین اسات،  شاده  ترجمه متفاوتی معناهای به الکترونیک ساالمت  واژه

 ۱۳۳۳ سااال از هبن بارلی توسااط شااود، می اسااتفاده آن از دفعات به امروزه که الکترونیک،

 پزشکی حوین به که است کامپیوتر تکنیکی لغت یک الکترونیک، سالمت. است شده استفاده

 و کیپزش بین اتصال که است هاییدامنه کلیه شاامن  واهچ در و سااخته  مرتبط اینترنت به را

 شدهمی هاستفاد بازاریابی و صنعت در بیشتر لغت این ابتدا در. سازدمی پذیرنامکا را اینترنت

 کلمات سایر (e) این کارگیریبه از هدف و الکترونیک شرکت الکترونیک، تجارت مانند: اسات 

 رد الکترونیک تجارت که است جدیدی امکانات و ساختارها اصول، از استفاده کلمات با همراه

 و مورا شدن الکترونیکی معنای به تنها بهداشتی امور انتهای به ایجاد درمان و بهداشت بخش
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ای برآمده از تالهی به طور کلی سااالمت الکترونیک رشااته  .اساات کرده e این هایفعالیت

انفورماتیک پزشااکی، بهداشاات عمومی و تجارت اساات که به خدمات بهداشااتی و اطالعاتی  

ین ای های مرتبط توزیچ یا گسترش داده شده است. فناوراشااره دارد که از طرین اینترنت و  

واژه نه تنها به وسایله توساعه تکنیکی مشخص شده، بلکه بوسیله روش فکر کردن، دیدگاه و   

فکر جهاانی برای بهبود مراهبت های بهداشاااتی محلی، منطقه ای و جهانی با اساااتفاده از  ت

 شود.  های ارتباطی و اطالعاتی نیز متمایز میفناوری

 

 سالمت الکترونیک خدمات

تلفن همراه و سااالمت: سااالمت مبتنی بر تلفن همراه اسااالمت همراه  یک واژه جدید  

حوزه سااالمت با پشااتیبانی ابزارهای تلفن همراه  اساات که به طور عمده به صااورت تجارب  

شود. شاامن ساالمت و بهداشت عمومی با پشتیبانی ابزارهای تلفنی همراه و سیار تعریف می  

از خود،  ساالمت همراه شاامن ساالمت و بهداشات عمومی، پزشکی بالینی، نظارت و مراهبت    

افزارهای کاربردی، اضر نرم. در حال ح۱شود  میADPهای همراه و رایانه جیبی اتوسط تلفن

کارگیری تلفن همراه برای ارائه اطالعات و خدمات بهداشاااتی و ههاای تلفن همراه، با  کتااب 

باشااد. مزایای بالقوه می  زمان و برخط بر شااهروندان شااامن افراد بیمار و سااال   نظارت ه 

ی، افزایش سااالمت همراه شااامن، ابعاد کلیدی مثن بهبود نتایش و بهره وری خدمات بهداشاات

  عدالت اجتماعی ، نظارت و آموزش بهتر سالمت عمومی است.

 هایی مه  جهت گساترش و دسترسی و بهبود مراهبت فناورتلفن همراه به عنوان یک  

اربردی های کهای تلفن همراه برنامهبیشتر گوشی تواند مورد استفاده هرار گیرد.بهداشتی می

، پیام کوتاه اصااددهند. خدمات عمده تلفن همراه به طور عمده از طرین سااالمت را ارائه می

  که اجازه all broadcasting  و پخش سلولی .... اMMSای اخدمات پیام چندرسانه ، SMSا

 شود.، انجام میدهدای را میارسال پیام به صورت منطقه

های تلفن همراه، آن را باا یک ابزار ایده آل برای انتشاااار پیام   هاای ارتبااطی  هاابلیات  
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و حتی  های محلیاینترنت، شبکه، های تصویریبهداشاتی تبدین کرده است، پیام کوتاه، پیام 

 توان به خوبی برای این منظور به کار گرفت.بلوتوث را می

های فرا تصاااور آدمی، ای جهان شاامول با هابلیت تلفن همراه به عنوان رسااانه  بنابراین

درکاران اناین رسانه فراگیر جایگاهی توانمند برای دست پذیرفته است وهای متفاوتی را نقش

 نظام سالمت در راستای ارتقای سالمت جامعه است و خواهد بود.

توسط  ای نوعی سارگرمی تعاملی است که های رایانهای و ساالمت: بازی های رایانهبازی

ز بسااایاری ا .شاااودیک دساااتگاه الکترونیکی مجهز به پردازشاااگر یا میکروکنترلر انجام می

ای به دلین تولید تصاااویر متحرک با هابلیت نمایش روی صااافحه تلویزیون یا های رایانهبازی

ر ای دهای رایانهشااوند. تعداد مخاطبان بازینمایشااگر رایانه، بازی ویدئویی نیزمحسااوب می 

های ها به یکی از پرطرفدارترین سرگرمیگیر داشته و این بازیگذشته افزایش چش های سال

 اند.موجود تبدین شده

ای ساالمت محور خواهد توانست اصول سالمت را با استفاده  های رایانهلذا سااخت بازی 

اندرکاران نظام رسااد، دساات از این ابزار مدرن به جامعه آموزش دهد در این میان به نظر می

ای سالمت محور مبانی سالمت را از طرین های رایانهساالمت باید با حمایت از سااخت بازی  

های کار به ساااازندگان بازیباازی در اختیاار جاامعاه هرار دهاد و تالش نمایند تا با ارائه راه     

 ای را برای کاربرانشان نهادینه نماید.های رایانهای، اصول استفاده از بازیرایانه

ای و ساالمت: تولید اطالعات، روز به روز در حال گسترش است  ای چندرساانه افزارهنرم

رساانی را یک رسانه بنامی  باید بگویی  اکنون بشر نیازمند محیطی است تا  اگر هر ابزار اطالع

های گوناگون را در کنار یکدیگر به او عرضااه نماید یا به عبارتی دیگر یک پایگاه اطالع رسااانه

ای اساس بر این است که با افزارهای چندرسانهای باشد. در نرمی چندرسانهرسانی باید محیط

توجه به نوع مخاطب و نوع ارتباطی که مورد نظر اساات دو یا چند رسااانه را در کنار یکدیگر 

کار گیرند به طوری که از تلفین آنها نقاط ضاااعف هر یک با اساااتفاده از نقاط هوت دیگر هبا 

ت ای اسای سامانهتر و بهتر انجام گیرد. چندرسانهتقال مفاهی  سریچها جبران شود و انرسانه

یازمند ای نتواند شاامن متن، صادا، گرافیک، انیمیشن، تصاویر باشد توسعه چندرسانه  می  که
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برداری مناسب و کافی گذاری باالیی اسات و باید کوشش کرد تا از این سرمایه، بهره سارمایه 

های پیشارفته در جهت الحاق به کاروان عل  و توسااعه مخصوصاً در  یفناوربعمن آید. باید از 

ای نقش مهمی در سرعت بخشیدن به این روند، زمینه ساالمت بهره برد. صانعت چندرساانه   

بازی می کند. و تاثیرات جانبی مثبتی در زمینه تولید و توزیچ اطالعات را در زمینه سااالمتی 

 و پیشگیری فراه  خواهد نمود.

سالمت الکترونیکی یک زمینه جدید و رو به رشد از تالهی بهداشت، پزشکی و  در پایان 

ی اطالعات و ارتباطات اسااات و بحث ساااالمت الکترونیک رابطه فناورخدمات ساااالمتی با 

ین همان .های الکترونیک هر کشااور و نیز فرهنگ الکترونیک آن داردنزدیکی با زیر ساااخت

ات ها ارائه دهنده اطالعیزیکی اینترنت در کشااور، وبگاهدرصااد کاربران اینترنت، میزان نفوا ف

خدمت دهندگان اینترنت و ... از عوامن مه  در توسعه سالمت  پزشاکی بهداشاتی و درمانی،  

 الکترونیکی هستند.

ز مفید سالمت، حمایت ا  هایبتواند با بستر سازی اولیه برای تهیه  امیدواری  نظام ساالمت  

الکترونیک،تدوین هوانین نظارت بر فضاای مجازی و ایجاد ساز وکارهای   ها وخدمات ساالمت وبگاه

ساازی استفاده از  تر از همه فرهنگهای بر ه  زننده ساالمت جامعه و مه  با وبگاه  برخورد هانونی

 نقشی مه  در ارتقای سواد سالمت جامعه داشته باشد.، اینترنت برای خانواده

 

 بهداشتیهای کاربرد اینترنت در مراقبت

در طول یک مطالعه درباره چگونگی اساتفاده زنان با سواد سالمت پایین از اینترنت یک  

 "کننده پای کامپیوتر نشست و برای اولین بار وارد اینترنت شد. او با تعجب فریاد زد: شارکت 

ه گونه کهمان "خواهید بدانید یک کلیک کنید.توانید درباره هر چیزی که میوای، شاااما می

وای این خیلی جالب است اگر من یاد "حه بعد ظاهر شد، او به سختی نفسش را فرو داد. صف

   "ای کاش من یک کامپیوتر داشت ."بگیرم.

 ها نفر انتقال دادهانگیز برای میلیوناطالعات حاال به صااورت جهانی با ساارعتی شااگفت

. شتر مردم اینترنت استهای بیکنند. در خانهشاوند. بیشاتر مردم از اینترنت اساتفاده می   می
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کنند. این اطالعات شامن ترین اطالعات سالمت خود به اینترنت مراجعه میآنها برای کوچک

 ایآشاانایی با مراکز درمانی، انواع پزشااکان، آدرس پزشااکان و مراکز درمانی، اطالعات تغذیه 

به روشی جدید و بیشتر های گفتگو شود. تبادل رایانامه و اتاقکاربرد داروها،...... را شاامن می 

دهد. در سطح پایه، تازگی اینترنت غیر منتظره افراد را در کنار افراد و اطالعات دیگر هرار می

حتی برای کسااانی که هرگز به آن دسااترساای نداشااته اند نیز جذاب اساات. وهتی موضااوع  

شود معموال تحت عنوان شکاف دیجیتالی درک کمی دساترسی فیزیکی به خوبی مستند می 

های غیرعمده بعد از دساااترسااای به اینترنت چگونه از اینترنت اساااتفاده  از اینکاه جمعیت 

 و کارشااناسااان وهتی: مثال دارد، فکر به نیاز جمله کنند یا خواهند کرد، وجود دارد. درکمی

 دشونمی غافن آن از که مشکلی کنند،می مطرح را فیزیکی دساترسای   بهبود موضاوع  آمارها

 چگونه متفاوت دسترسی میزان و فرهنگ و سالمت سواد با خاص هایجمعیت که اسات  این

 .شودمی مطرح دیجیتالی شکاف عنوان تحت موضوع این. کنندمی استفاده اینترنت از

ها، میلیون کاربر اینترنت جدید وجود دارد. بر اسااااس پووهش۷در آمریکا، تقریبا ماهانه

درصااد .  9/0۱یک کامپیوتر داشااتندا ۷۰۰۵ر سااال های آمریکایی دبیش از نیمی از خانواده

درصاااد  به اینترنت  ۳/۱۳کنند و تقریبا یک چهارم ادرصاااد از اینترنت اساااتفاده می 0/۳5

میلیون فرد اطراف جهان به اینترنت  0۰۳تقریبا  ۷۰۰۷پرساارعت دسااترساای دارند. در اواین 

ریچ دسااترساای داشتند. های سااهای بهداشاتی تا درمان های توصایه برای اطالعات در حیطه

میلیون نفر   ۳۱/۱۳۰نفر ، اروپا ا 0۲/۱9۷ای از آن کاربران در آمریکا و کانادا ابخش گسترده

 میلیون نفر  هرار دارند.   5/9۲ا ۷و کشورهای آسیایی 

 از مردم درصااد 0۰ که دهدیم نشااان رانیا در نترنتیا کاربران تعداد از آمارها نیآخر

 دارند هرار سال ۷۳ تا ۷۰ یسن گروه در نترنتیا کاربران درصد 5۰ کنند؛یم استفاده نترنتیا

 .است رانیا در نترنتیا به اتصال پارامتر نیشتریب نیموبا نترنتیا و

مرکز مدیریت توسااعه ملی اینترنت در آخرین گزارش خود، شاامار کاربران اینترنت در  

نفر اعالم کرده  055هزار و  ۳میلیون و  5۳بالغ بر  ۳۱ماهه نخساات سااال  0ایران را تا پایان 

 ، اینترنت ADSLاسااات کاه باه وسااایلاه پاارامترهاایی چون اینترنات دایان آر، اینترنت       
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 .شوندیم متصن شبکه به بریف و مک یوا  GPRSنیموبا

 آن درصد ۵0950 که است درصد ۳۳9۳ کشور در نترنتیا نفوا بیضر آمار نیا براسااس 

 ۳9۱ و ونیلیم ۷۲ حدود بیترت نیا به دهند؛یم نیتشااک GPRS نیموبا نترنتیا کاربران را

 .شوند یم متصن نترنتیا به نیموبا با کاربر ۲۳۳ و هزار

ها یک شاکاف دیجیتالی وجود دارد که برای کاهش و حذف دسترسی  درون و بین ملت

ه بکند. بیشاتر اوهات با توصایف شکاف بین آن کسانی که   غیر منصافانه اهدامی را ایجاب می 

و  کنند و کسانی که دسترسی نداشتهکامپیوتر و اینترنت دساترسی دارند و از آن استفاده می 

کنندگان ک  درآمد، ک  سااواد کنند، بخصااوص تاثیر این شااکاف روی مصاارف اسااتفاده نمی

های جمعیتی ها وهتی دسترسی به اینترنت برای همه بخشاست. طبن گزارش شاده  گزارش

یابد، برای افراد با تحصایالت باالتر و درآمد بیشتر، دسترسی بیشتر   درون آمریکا افزایش می

تر ها رایشها نسبت به سیاه پوستان و اسپانیولیاسات و بین سفیدپوستان و آسیایی آمریکایی 

های اساااپانیولی و ین خانوادهاسااات. هر چناد این گزارش موافن اسااات کاه میزان کابرد ب  

 است.  تر افزایش یافتهپوستان سریچسیاه

شااوند، شااکاف دیجیتالی برخی عقیده دارند که وهتی کامپیوترها و اتصاااالت نصااب می

. معنی درساات شااکاف تنها زمانی آشااکار هر چند این عقیده اشااتباه اساات شااودبرطرف می

ی و نیز محتوا در این فناوررسااد. صاااحبان و مدیران زیرساااخت ها، ی میفناورشااود که می

های اجتماعی و های شکاف دیجیتالی تماین دارد تا شکافجنبهشاکاف مشاارکت دارند. این   

 اهتصادی موجود را انعکاس دهد.

های آینده در تعداد کاربران موضوعی برای دسترسی به سخت افزار نخواهد بود. افزایش

شااود، بر تعداد کاربران تاثیر گذار اساات. روشاای که در آن محتوا در اینترنت نمایش داده می

های درک خواندن نیاز دارد. افرادی که اهای جاری به ساااطح باالیی از مهارتبیشاااتر محتو

یله کنند به صورت منفی بوسدارای ساواد پایین هساتند یا به زبانی غیر انگلیسی صحبت می  

 گیرند.  وضعیت جاری اطالعات سالمت و دیگر اطالعات روی اینترنت تحت تاثیر هرار می
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 ای می کنند؟افراد از اینترنت چه استفاده

ساایت از عفونت چندین سوال درباره عامن بوجودآورنده  شاخصای به علت توصایف وب   

تواناد بوسااایله  الریاه در پسااارش دارد. وب ساااایات گفتاه اسااات کاه اات الریاه می      اات

ها ایجاد شود. شخص ناگهان ها و انگنها، باکتریهای متعددی شامن ویروسمیکروارگانیسا  

اش را به اندازه کافی تمیز نگه نداشاته اسات یا پسرش در   ی خانهشاود که شااید و  نگران می

پرسد چه کاری باید انجام دهد تا مدرسه یا از طرین دوستانش دچار عفونت شده باشد. او می

ود الریه بوجسااایت همانین گفته اساات که ااتگیری کند. وباز این بیماری در آینده پیش

ای که عامن بوجودآورنده آن ویروس است. از الریهاتآمده بوسایله باکتری متفاوت اسات از ا  

خواساات بداند چه چیزی باعث جا که وی درباره تفاوت به طور کامن مطمین نبود، وی میآن

الریه در پسارش شاده اسات. شخص خوشحال بود که وب سایت را یافته است اما    ایجاد اات

 و او را بهتر آگاه نکرد... اطالعاتی که وی به دست آورد، احساس وی را تغییر نداد 

بر اسااس نتایش بیشاتر مطالعات مشاخص شاد اساتفاده اصلی از اینترنت برای رایانامه،      

جساتجو برای یک محصاول، دساترسای به اخبار، اطالعات هواشاناسای و ورزش بوده است.       

دساترسی به اطالعات مرتبط با سالمت پنجمین فعالیت گزارش شده بود و چهارمین فعالیت  

ش شاااده نیز خرید بود. مشاااخص شاااد که زنان بیش از مردان از اینترنت برای یافتن  گزار

رسد اینترنت به عنوان منبچ اطالعات سالمت  کنند. به نظر میاطالعات ساالمت اساتفاده می  

محساوب شاده اسات اما تصاویر هنوز به طور کامن روشن نیست. نتیجه یک نظرسنجی نیز     

بزرگساااال در آمریکا، به طور کلی از اینترنت برای میلیون  ۱۰۰مشاااخص کرد کاه تقریباا   

کنند. نتیجه یک نظر سنجی دیگر مشخص کرد که از اطالعات مراهبت بهداشاتی استفاده می 

درصد  ۲۳درصد زنان و  9۷اند، نفر اطالعات سالمت را جستجو کرده 9کاربر اینترنت  ۱۰هر 

درصد  ۷۲اند و طالعات ساالمت بوده اند، جساتجوگران ا مردانی که از اینترنت اساتفاده کرده 

اند. نظر ساانجی مشاابهی نشااان داد که  دیپل  دبیرساتان یا تحصایالت رساامی کمتر داشاته   

ترین فعالیت جسااتجوی اطالعات سااالمت یافتن اطالعات درباره یک بیماری خاص یا متداول

 . تیک مشکن پزشکی است و یا اطالعات درباره یک رویکرد پزشکی معین دنبال شده اس
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که  انداند دریافتههایی که افراد در موتورهای جستجو به کار بردهپووهشاگران با بررسای واژه  

ای مشابه، درصد مرتبط با سالمت بودند. در مطالعه ۱واژه جساتجو شاده کمتر از    ۵۰۰از بیش از 

  .۷های جستجو مرتبط با سالمت هستند اجدول درصد از واژه ۵/۳تا  0/۵مشخص شد که 

 

 شده جستجو سالمت هایموضوع: ۷جدول 

 2112سال  2112سال  موضوع سالمت جستجو شده

 00 0۵ بیماری خاص یا یک مشکن پزشکی

 ۳۱ 5۲ رویکرد یا درمان پزشکی خاص

 ۳۱ 55 تغذیه یا رژی  غذایی مکمن های دارویی و غذایی

 5۷ ۵0 ورزش و تناسب اندام

 5۰ ۵5 دارویی دارو یا عوارض

 ۵۱ ۷۳ بیمه سالمت

 ۵۰ ۷9 پزشکی یا درمان جایگزین

 ۷9 ۷۱ بیمارستان یا پزشک خاص

 ۷۵ ۷۱ افسردگی، اضطراب، استرس یا موضوعات سالمت روان

 ۷۵ ۱۱9 پزشکی یا درمان های تجربی

 ۱9 ۱۲ خطرات سالمت محیطی

 ۱0 ۱۵ واکسیناسیون یا ایمنی

 ۱۱ ۱۰ اطالعات سالمت جنسی

 9 9 مشکالت با دارو یا الکن

 ۲ 0 چگونگی ترک سیگار

 

با توجه به این نکته که هر چند جسااتجوهای مرتبط با اطالعات سااالمت ک  اساات اما، 

 ها جستجوی اینترنتی واین مه  اسات که به یاد داشاته باشی  که حتی سه درصد از میلیون  

تقاضاااای اطالعات نیز زیاد اسااات. به عالوه دلیلی وجود ندارد تا اعتقاد داشاااته باشااای  که 
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د، انهای جستجو شده که در باال گزارش شدهموتورهای جستجوی به کار رفته در تحلین واژه

منعک  کننده همه موتورهای جستجویی باشند که افراد آنها را برای یافتن اطالعات سالمت 

ند. در آخر بیشاتر پزشاکانی که مورد نظر سنجی هرار گرفتند نیز اعالم کردند که   ابه کار برده

ال اند نزد پزشک ببرند. در حاین برای بیمار معمولی اسات تا اطالعاتی را که از اینترنت یافته 

 حاضر، اینترنت نقش بزرگی در زندگی روزانه افراد همه جهان بازی می کند.  

 

 اطالعات سالمت در اینترنت 

وهتی شاخصای که هبال از آن نام بردی  اولین بار پای کامپیوتر نشست، مطمین نبود آیا   

الریه بیابد یا خیر. او تواند چیز مفیدی درباره ااتدر زماان کوتاهی که وی در اختیار دارد می 

رسااید که بیشااتر افراد فکر درباره اینترنت با خانواده و دوسااتانش صااحبت کرد و به نظر می

که اطالعات زیادی در دسترس وجود دارد. اما تمایز بین آناه خوب و آناه بد است  کنندمی

شناختند، بعضی اوهات در خواندن دشوار بود. به عالوه بسیاری از افرادی که آن شخص را  می

رسید و گاهی اوهات صافحات وب مشکن داشتند، زیرا گاهی اوهات صفحه درست به نظر نمی 

هایی که یافته است ساایت نظر نمی رساند. وی فکر کرد که آیا وب  اطالعات خیلی روشان به 

الریاه را در بر دارد اماا او مطمین نبود چگوناه باید بگوید    برخی اطالعاات خوب دربااره اات  

 بنابراین مشتاق بود تا با پزشکان و پرستاران بیمارستان درباره آناه یافته بود، صحبت کند.  

 آورند. در یکاتی درباره سااالمت خود به اینترنت روی میافراد برای دسااتیابی به اطالع

تخمین زده شد که وهتی افراد برای یافتن اطالعات به سراغ اینترنت  ۱۳۳۳مطالعه در ساال  

کند. اعداد مطلن به تنهایی وب سایت اطالعات سالمت را به آنها ارائه می ۱۰۰۰۰۰می روند، 

ونه که موضااوع اصاالی درباره کاربرد اینترنت در  گگویند، همانداسااتان را به طور کامن نمی

 های سالمتی نباید درباره کمیت بلکه باید درباره کیفیت باشد.  مراهبت

های شهر نیواورلیان را ویران کرد. زمانی که در زیرساخت ۷۰۰۳تندباد کاترینا در ساال  

ی نداشت،  کسانها هیچ هدرتی درون نواحی تحت تاثیر تندباد وجود برخی مناطن برای هفته

ای به اینترنت روی آوردند تا خانواده و کاه جاان ساااال  باه در برده بودناد باه طور فزاینده     
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 یابی و آگاه کردن دیگران به کار بردنددوستانشان و اطالعاتی را بیابند. افراد وب را برای مکان

 وری که بیانزمانی که منابچ رسامی اطالعات برای انجام این کار شکست خورده بودند. به ط 

شاد که این به عنوان اولین رویدادی اسات که نشان می دهد وب یک تغییر در زندگی افراد   

اسات. گزارش شاده است که بیش از نی  بیلیون دالر اعانه از طرین اینترنت جمچ آوری شد.   

های تلویزیونی نیواورلیان بدون مخاطب محلی برای های محلی و ایساااتگاهباه عالوه روزنامه 

ها صاادها هزار نفر از افراد از این هایشااان به اینترنت روی آوردند. بنا به گزارشیچ رسااانهتوز

میلیون صاافحه مورد بازدید هرار گرفت. افرادی که اهن  ۷۲ها دیدن کردند و بیش از سااایت

کردند و دیگر افراد دنیا که درباره این حادثه نیواورلیاان بودناد اماا در جایی دیگر زندگی می   

 ن بودند به اینترنت روی آوردند.نگرا

ها انجام شاااده و درباره کیفیت اطالعات ساااالمت موجود در اینترنت برخی از پووهش

ها دنبال این نکته بودند که  برخی از آنهاا نیز در آیناده انجام خواهد شاااد. برخی از پووهش  

تا ای که نساابهشااوند. به عنوان رسااانچگونه اطالعات روی اینترنت به کار برده و تفساایر می

هایی که پووهشگران برای مطالعه رسانه توسعه دادند نیز جدید و در حال جدید اسات، روش 

که ای فراه  شااد از اینهای اولیه درک پایهتوسااعه اساات. هر چند طیف وساایعی از بررساای

نند  کچگونه افرادی که به اینترنت دساااترسااای دارند با اطالعات و منابچ اطالعاتی تعامن می

 کنند.  شوند را طراحی میگونه عناصری را که با آنها مواجه میچ

مطاالعه تطبیقی را بررسااای کرد که   ۱۰هاای  برای مثاال یاک پووهش متااآناالیز داده    

های ایجاد رفتارهای ساااال  را ارزیابی کرده بودند. کاارآمدی کاربرد اینترنت در انتقال برنامه 

که مقدار و نوع اطالعات سااالمت که کاربران در نتیجه کلی این پووهش نشااان داد که با این

 کنند هابن درک است اما مشخص نیست این اطالعات چقدر موثر هستند.  اینترنت جمچ می

های شاااخصااای به همان اندازه اند که کاربران اینترنت به گزارشمطالعات دیگر دریافته

تواند به نتایش تاسااف باری منجر شااود که برخی دهند. این میهای تخصااصاای بها میسااایت

شاااوند. کاربران اینترنت بیشاااتر نمیکااربران تفاوتی بین اطالعات تجاری و مساااتقن هائن  

اطالعات بر اسااااس منبچ اطالعات، کیفیت طراحی و عواملی مانند  گویناد که آنها اعتبار می
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کنند. اگر چه در استفاده واهعی مشاهده شد تعداد پیوندهای بیرونی  روی ساایت هضاوت می 

ی کرد بررسکاربران به ندرت صفحات خاصی که منبچ اطالعات روی وب سایت را توصیف می

تواند به شما بگوید تا بسیاری را غمگین یا شاد گونه که حاال هر پزشاکی می کردند. همانمی

طور که آنها پزشااکشااان را  رسااد همانکند، یک جریان اطالعات به طور مرتب به بیمار می

اند های درباره اعتبار اطالعاتی که در اینترنت با آنها مواجه شااادهبینناد. بیماران ساااوال می

ها مراهبت بهداشتی اسات که در اهدام  پرساند. این به طور آشاکار یکی از تغییرات زیادی  می

به  ترین بیمارانگذارد. در گذشااته بیش فعال رایش بر ماهیت رابطه پزشااک و بیمار تاثیر می 

عات ای اطالاطالعاتی دساترسای داشتند که بوسیله دوستان، خانواده و دیگر منابچ غیر حرفه  

 بحث شده بود.

 

 ی اینترنتفرصت ها و تهدیدها

ها و موانچ را دارد. هنگامی که دسترسی ی مجموعه متفاوتی از فرصات هر رساانه ارتباط 

غیر منصاافانه به اطالعات به عنوان یک مشااکن موجود تشااخیص داده شااد، چندین فرصاات 

روشان برای این رسانه جدید وجود دارد. اینترنت به متخصصان حرفه سالمت و پزشکان یک  

جوگران اطالعات به خصاااوص با تامین وسااایله جدید برای ارتباط با بیماران و دیگر جسااات

دهد تا دهد. اینترنت به بیمار یا مصااارف کننده اجازه میاطالعاات مورد تقااضاااا، ارائاه می   

اطالعاات را بدون انتظار برای مواجهه رو در رو با ارائه دهنده بازیابی کند، با ارائه اطالعات در  

 دهد.  افزایش می لحظه ربط و نیز احتمال نگه داشتن و عمن بر اساس آن را

 

 زیان ها و موانع نهانی اینترنت در انتقال اطالعات سالمت

آیزنباخ عقیده دارد که مشکن اصلی اینترنت این است که ماهیت آشفته آن مطلوب است. 

کند، اما در همان زمان مشااکالت کیفیت را های بدون سااانسااور را باز میگونه که مذاکرههمان

نت  های اینترکن خیلی واهعی است، ما احساس می کنی  موانچ و زیانبرد. وهتی که مشا باال می

هابن برطرف کردن اسات. الزمه این امر کاربرد اصاول سواد سالمت در کنار مهارت طراحی وب   
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های مه  درباره اینترنت، بخصوص موارد به صاورت شایسته است. در این بخش برخی از نگرانی 

 شود.و چگونگی رفچ آنها پرداخته میهای سواد سالمت مربوط به نگرانی

 

 یابی دشوارجهت

یابی وب های مه  سواد در اینترنت شامن توانایی خواندن و به همان اندازه جهتمهارت

های جساامی و دیداری ها اساات. موانچ جهت یابی موفن زیاد اساات. به عالوه ناتوانی سااایت

ی های ارتباطی و اطالعاتی فناوراز تواند در دساترسی به اطالعات موجود از طرین طیفی  می

 مانچ ایجاد کند.

 اطالعات علمی سالمت پیچیده

های علمی به آن پاسخ اساات که تالش یهایپیایدگی در عل  نه تنها در ماهیت ساوال 

دهد، بلکه در چگونگی ارائه اطالعات علمی نیز اسات. در یک مقیاس گسترده، عموم افراد  می

 های پایه تولید شدهکند، ندارند و یا برخی از دانشکه علوم چگونه کار میدرک کاملی از این

حات پیایده علمی سااالمت شااناسااند. به عبارتی دیگر با اصااطال  های علمی را نمیبا روش

 آشنایی ندارند.

 

 صحت و مناسبت قابل تردید اطالعات 

ر دداوری منابچ، تحریف آن رین پیشتواند از طمشاکن اطالعات سالمت در اینترنت می 

ای برای بین دیگران توسااعه پیدا کند. در حال حاضاار هیچ وساایله کارآمد و مورد اسااتفاده  

های متخصصان بحث از ت و هدیمی وجود ندارد. بسیاریحفاظت از خبرها و اطالعات نادرسا 

هاساات. بنابراین احتمال دارد که و مساایوالن درباره تعدین محتوای اینترنت مبتنی بر ارزش

ها بدون راه حن باهی بماند. اگر چه از منظر ساواد ساالمت، واضاح است که تاثیر منفی    بحث

جود تر بوای برای کاربران با سااواد پاییناطالعات غلط و گمراه کننده مشااکالت هابن مالحظه

 آورد.  می
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 ینترنتا تهدیدهایها و فرصت: ۵جدول 

 تهدید فرصت

 اطالعات به دسااترساای بهبود

 شده شخصی سالمت

 هاینگرانی اینترنت در شخصی اطالعات توزیچ یا دادن هرار هنگام

 .هستند شخصی خیلی محرمانگی

 خدمات اطالعات، به دسترسی

 مورد بهداشااتی هایحمایت و

 تقاضا

 فهمیده بد تواندمی مناسااب رهنمودهای و بافت بدون اطالعات

 .شود

 ای و آنیلحظه اطالعات
 به بتنساا تواند می اینترنت بر مبتنی کاربری رابط طرین از ارتباط

 .باشد کارآمد کمتر اشخاص بین روی در رو روابط

 برای بیشاااتر هااایانتخاااب

 کنندگان مصرف

 به دسترسی و آزادی. نباشند خوب اسات  ممکن ها انتخاب برخی

 تایشن به تا دارد نیاز آگاهانه گیریتصاامی  فرآیند یک به انتخاب

 .شود منجر مثبت

 یروش به اطالعات ارائه توانایی

 سااواد سااطوح برای مناسااب

 مختلف

 برای ساده روشی به اطالعات همه کار دشاوار این اسات که    یک

 تحصاایالت مخاطبان اساات ممکن. داده شااود نشااان خواندن

 از آنها که نیساات معنی این به اما باشااند، داشااته دانشااگاهی

 برای ساده مختصار،  روشان،  سااده،  نوشاتاری  و دیداری اطالعات

 برای اطالعات سازی ساده البته. برد نخواهند بهره درک و خواندن

 رنظصاارف یا کمتر اطالعات ارائه باعث نباید خواندن و دساترساای 

 .شود  مناسب هایاحتیاط و خطرات بینی پیش از کردن

 اب منابچ توزیچ تواناایی  افزایش

 طور به روزآمد عملکرد و محتوا

 سریچ و گسترده

 نای. نیست روز لهمسی کردن دنبال معنی به سریچ ساازی  روزآمد

 دهدمی هرار اینترنت بر مبتنی اطالعات دهندگان ارائه بر باری امر

 .دهند نشان را ادعاهایشان کارآمدی روشنی به تا

 آزاد گردش برای فارصاااتی 

 و گساااتاارش ایجاااد داناش 

 اطالعات به آسان دسترسی

 ،است دسترس در همه برای سالمت اطالعات که دلین این به تنها

 رد تواند می برابری. اساات برابر اطالعات که نیساات این معنی به

 از ندتوا می نابرابری اما باشد اطالعات به یکسان دساترسی  شاکن 

 .بیاید تغییر نابرابر اطالعات به یکسان دسترسی
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 اطالعات متناقض

عل  بیشاتر فرآیند حن شواهد و ادعاهای متناهض است. اطالعات سالمت و پزشکی  

تنی های خبری مبها و پوششنیز مساتثنی نیساتند. در اخبار تلویزیون گرفته تا روزنامه  

 های پیشینهای گزارش شده با پووهشبر اینترنت درباره سالمت، نتایش آخرین پووهش

های عه نشااان داد که در بیش از نیمی از سااایت در تضاااد اساات. برای مثال، یک مطال 

اینترنتی مورد بررسای اطالعات سالمت متناهض وجود دارد. تشخیص ادعاهای ارزشمند  

های سواد از غیر ارزشامند برای افراد با ساواد باال دشاوار است و برای کسانی که مهارت   

رند این چالش کنناد و یاا درک کمی دا  پاایین دارناد و فرآینادهاای علمی را درک نمی    

 شود. تشدید می

 

 محتواها و چارچوب های نامناسب

تواناد باا محدودیت کمی به هر جایی در اینترنت برود.   هر کسااای باه طور مجاازی می  

 کنند، توسط وب سایتسایت ها بازدید میهایی باید انجام گیرد تا کساانی را که از وب تالش

 از موارد زیر آگاه شوند:

 هست؟ سایت برای چه کسانی 

 شود؟چه نوع اطالعات سالمت در وب سایت ارائه می 

 اطالعاتی که ممکن است افراد با آن مواجه شوند در چه سطحی است؟ 

های شاود اما این نقطه شاروعی است که در برخی سایت  به ندرت این امر انجام می

ه ساد"رسامی مانند مدالین پالس یافته می شود. در این سایت برخی اطالعات با عنوان  

اند. برچسب خورده "نوشاته شاده برای دانشجویان سال آخر دانشگاه  "یا  "برای خواندن

ها هبن از توزیچ اطالعات یکی از ابزاری اساات که به افراد با سااواد سالمت ارائه توصایف 

ها ارتباطی درباره کند. وهتی اهدامپایین در جساتجویشان برای اطالعات مفید کمک می 

تواند در اینترنت اتفاق بیفتد  که یک دشواری سه گانه نهانی میساالمت ضاعیف باشد،   

 :عبارتند از
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 که نیازمند سطح سواد باالیی است. زبان پیایده  ۱

 یک سایت متقابن در زبان های دیگر وجود ندارد.  ۷

 محتوا نیز برای مخاطبان نامناسب است.  و چارچوب  ۵

 

 زبان پیچیده

شود در مقایسه با سطح و شکلی که اطالعات در اینترنت ارائه می خواناییاگر چه سطح 

ساااواد افراد دنیا باال اسااات، اما تنها کسااار کوچکی از کارهای نظری و تجربی که پیایدگی 

 ییتوانا جمعیت بیشاااتر کند وجود دارد. تقریبااطالعاات مبتنی بر اینترنت را بررسااای می 

سااطح  در سااالمت اطالعات بیشااتر که صااورتی در دارند را ابتدایی کالس سااطح در خواندن

اربرد ای از طرین کتواند تا اندازهشود. مشکالت کاربرد پیایده میهای باالتر نوشته میکالس

رد؛ بسایت زبان ساده را به کار میساازی ساختار جمله رفچ شود. گاهی یک وب تکنیک سااده 

ده اییابی در آن دشوار و پیاما افراد در بازیابی و کاربرد اطالعات آن مشاکن دارند، زیرا جهت 

 هایاندازی کتابخانهراهتوانند با های مرتبط با حوزه سااالمت میاساات. در این راسااتا، سااایت

 سازی اطالعات پیایده سالمت کمک کنند.سالمت مردم به آسان

 

 محرمانگی موضوعات

ی که درباره اینترنت زیاد مورد بحث هرار گرفته اسااات، تجاوز به اتیکی از موضاااوعا 

ها دهد تا حرکتی به سااادگی به خودش اجازه میفناوراساات.  دافراهای خصااوصاای حوزه

های اینترنتی را ردیابی کند. عالوه بر این در تالش برای درک بهتر رفتار و درون ساااایات 

فروش بهتر در اینترنت رشااد ناگهانی تقاضااای اطالعات شااخصاای وجود دارد. حداهن یک  

ی محرمانگی آگاه هستند، اما بیشتر کابران هاکه افراد از نگرانیمطالعه نشاان داد که با این 

اند. از نظر فنی این هدرت برای تجاوز ها ارائه دادهسایتاینترنت اطالعات شخصی را به وب

ها به شود. اگر چه آن بیانیهبه حری  شخصی بیشتر با بیانیه یا انکار محرمانگی همراهی می

یانیه به عنوان مثال ب ه درک آن نیستند.شوند که بیشتر مردم هادر بزبانی دشوار نوشته می
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 محرمانگی زیر را در نظر بگیرید:

های اساااتفاده و اطالعات اطالعات آماری درباره بینندگان ما به عنوان یک گروه اعادت

شناختی   تنها ممکن است با شرکاء به اشتراک گذاشته شود. اطالعات شخصی هابن جمعیت

بازدیدکنندگان به اشااتراک گذاشااته نخواهد شااد. این  شااناسااایی در هیچ زمانی بدون اجازه

گیرد. امنیتی سااختی را برای حفاظت داد و سااتدهای برخط به کار می یهاسااایت اهداموب

اطالعات شخصی در یک پایگاه داده ایمن اخیره شده و همیشه به وسیله یک کانال اینترنتی 

 شود.  رمزگذاری شده فرستاده می

ای در بر دارد که بسااایاری از خوانندگان درک نخواهند کرد. این مثاال مفاهی  پیایده 

شاناختی به اشاتراک گذاشته   برای مثال شارکاء چه کساانی هساتند و چه اطالعات جمعیت   

شاوند؟ پایگاه داده ایمن چیسات؟ یک کانال اینترنتی رمزگذاری شده چیست؟ اما برخی   می

 هدرال بیانیه محرمانگی ندارند و یا اگر دارای آن باشااند آنرسااد اصااها به نظر میسااایتوب

 بینند.  مخفی هستند که متوسط کاربران هرگز آن را نمی

 

 گویی به ادعاهای تبلیغاتینبود پاسخ

ارد. فرایند تصویب نیاز ندبه که یک فرد یک ساایت در اینترنت ایجاد کند،  هبن از این

سایت کند. همه آناه که مورد نیاز است اندازی یک وبتواند اهدام به راهبه راحتی میپ  

سازی است. در نتیجه سارمایه گذاری اولیه نسابتا کمی در ساخت افزار، نرم افزار و اخیره   

های تجاری ادعا کننده نتایش مثبت درمانی برای هر چیزی از غضروف کوسه گرفته ساایت 

ادعاها کاله برداری و فریب دهنده تا ادرار درمانی شااایچ و متداول اساات. بساایاری از این  

 ۳۰تا  ۳۰هساتند. برخی بسایار خطرناک هستند. در حقیقت یک مطالعه دریافت که بین   

 ۵5درصااد اطالعات سااالمت یافت شااده از طرین موتورهای جسااتجوی اینترنتی بوساایله 

پزشاک هضااوت شادند و این پزشکان اعالم کردند که این اطالعات از نظر بالینی نادرست    

 تند. هس
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 موضوعات اخالقی

های جمعی که معموال برای توزیچ اطالعات به منابعی مانند تلویزیون، روزنامه و رساااانه

ای منتشاار شااده که اینترنت را شااکن کنند، نساابت به ساااختارهای شاابکهها تکیه میمجله

 رسااد که یک نمایندگی تنظی شااوند. بعید به نظر میکنترل می و بیشااتر تردهند سااادهمی

مقررات برای محتواهای اینترنتی توساعه یابد یا هابن هبول باشاد. درک چنین تالشای دشوار    

های امنیت و سااالمت عمومی احتماال بیشااترین اساات و با روح اینترنت مخالف اساات. حوزه

 های انتقادی و تقاضا برای تنظی  مقررات را جلب می کند.  توجه

مت روی اینترنت مبتنی بر پیروی از نظام صحت، کیفیت و هابلیت استفاده اطالعات سال

اند. شماری پیشنهاد شدهها و رهنمودهای اخالهی و اجرایی است. رهنمودهای اخالهی بینامه

کدام راه حن کاملی برای مشااکالت روند  اما هیچبساایاری از آنها در حال حاضاار به کار می 

 هاییهای مختلف مزایا و زیاندرجهدهند و هر کدام در مطرح شده بوسیله اینترنت ارائه نمی

ها یا نبود مجازات برای کسانی ها فقدان الزم االجرا بودن آنترین ضعف آندارد. شااید بزر  

 کنند.  است که از آن پیروی نمی

راه حن دیگر برای مشااکن هدرت نظ  بخشاای پایین یا نبود آن، ایجاد یک حوزه خاص  

هابن تشخیص باشد. این  ”Health“یله  انتهای نام اطالعات ساالمت در اینترنت است که بوس 

پیشانهاد که به طور گساترده از پروژه ساالمت ساازمان بهداشت جهانی نشات گرفته است،     

های ها حوزههای غیرانتقاعی تشااکین شااوند و این سااازمان  کند که سااازمانپیشاانهاد می

شنهاد د و مدیریت کنند. این پیاینترنتی با کیفیت باال برای اطالعات سالمت هابن اعتماد ایجا

کند به این طرین که در مواردی که از اصاااول پیروی نبود هادرت کنترل کنندگی را رفچ می 

 شود، توانایی معلن کردن یا پ  گرفتن نام حوزه وجود دارد.  نمی

که پیام برای چه احتماال زیاادی دارد کاه یک تالش ارتباطی بدون آگاهی کامن از این   

 هایگونه که همه افراد زمینهک تالش ارتباطی ناکارآمد باشاد. درست همان کساانی اسات، ی  

خاص خودشااان را دارند، هر مخاطب ه  رسااانه خاص مجزای خودش را دارد که از الگوها و 

های ارتباطی دیگر استفاده مناسب کند. اینترنت مانند همه رساانه هایش اساتفاده می توانایی
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ی های ارتباطی و اطالعاتی متنوع مرتبط با فنااور عیض از دارد. یاک اساااتفااده خاالی از تب   

ی وعده داده است تا ارتباط فناوراینترنت کارآمدی و برابری را ثابت نخواهد کرد. در حقیقت 

 های مراهبت بهداشتی و ارائه دهندگان مراهبت بهداشتی را افزایش دهد.با نظام
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 دوم بخش

 خوانایی سالمت هایموجود در رسانههای متون ومنابع اطالعاتی ویژگی

گونه که پیش از این اشااره شاد، پایین بودن ساواد سالمت اثرات ناگواری بر همه    همان

بنابراین . کندهای درمانی زیادی را بر افراد و جامعه تحمین میهای جامعه دارد و هزینهبخش

اولین اصن در . وین شاود نیاز اسات تا برای باال بردن ساواد ساالمت افراد منابچ آموزشای تد    

های متفاوتی است آنان است تا بر اساس تدوین این منابچ، شناخت نیازهای بیماران و ویوگی

از این رو، توجّه به بحث خوانایی . آن بتوان مناابعی متناساااب با درک این بیماران تهیه کرد 

 .  شودپرداخته می تر شدن موضوع در زیر به تعریف خواناییبرای روشن. دیابمنابچ اهمیت می

های متفاوتی خوانایی سااختاری مرتبط با درک متن اسات و از نظر متخصاصان تعریف   

کنند اما های معین تعریف میهای مبتنی بر نمرهمعلماان خوانایی را برحساااب فرمول . دارد

خوانایی تحت . (Singh, 1994) دانندنویساااندگان آن را هابلیت انتقال فکر به خوانندگان می

گذارد و همین عناصر به عنوان ابزار سنجش ثیر عناصاری است که بر درک خواننده اثر می تأ

 .(Kondru, 2006)روند خوانایی به کار می

دانند که سبب درک ای از عناصار درونی منابچ چاپی می خوانایی را مجموعه ۷و چال ۱لاد

کند، با یک را درک میدرک موفن حدی است که خواننده اطالعات . شاود موفن خوانندگان می

یکی  .(Sticht, Caylor, Kern, & Fox, 1972) یابدخواند و آن را جالب میساارعت مطلوب می

به این . (Iseri, 1999, Feng, 2010) های خوانایی ساااادگی درک و فه  متون اساااتاز جنبه

یابی به این جنبه از های دسااتشااتاری مناسااب یکی از راه منظور انتخاب واژگان و ساابک نو

اما نوشااتن متن راحت و هابن فه  دشااوارساات و به هنر و اسااتعداد نیاز دارد   . خوانایی اساات
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(Badgett, 2009).  البته هابلیت درک متن خصااالت ااتی متن نیسااات، بلکه نتیجه تعامن بین

  خوانناادگااان اساااات هااای ماتان، داناش هابالای و هاادرت پاردازش اطالعااات       ویاوگای  

(Zakaluk & Samuels, 1988) .عنوان هابلیت درک و فه  به نقن از چال خوانایی را به  1بجت

 داند که خواننده بتواند مفهوم آن را دریابدوی متنی را خوانا می. داندزبان و اثربخشاای متن می

(Badgett, 2009) . نیز معتقد اسات که مواد نوشتاری به شرطی خوانا هستند   ۷کلربورا به نقن از

 هااا سااااده باااشاااد  کااه ه  چااار خوانااا داشاااتااه باااشااانااد و ه  سااابااک نوشاااتن آن 

(Bora, 2006) .هایی مانند دشااواری کلمات، پیایدگی نقش ساابک نوشااتاری، ویوگی عالوه بر

ها متفاوت هر چند این تعریف .(Singh, 1994) مؤثّر اساات نحوی و پیوسااتگی نیز بر خوانایی

   .خوانایی معموال به هابلیت درک یک متن اشاره دارد. ها مشابه استهستند، اما مفهوم همه آن

 

 تاریخچه خوانایی

اولین بار پووهشااگران عبری . شااودساانجش خوانایی متون انجام میهاساات که هرن

در یونان هدی  نیز موضاااوع . (Singh, 1994)های موجود در عهد عتین را تحلین کردند واژه

دهی و متقاعدسازی را به خوانایی زمانی مطرح شاد که پووهشاگران تحلین سایاسی، گزارش   

آمریکا این موضوع در نیمه دوم هرن نوزده  در   .همانا دادنددانشاجویان حقوق آموزش می 

نیاز به  آموزان طبن مقاطچ خاص کردند و مطرح شااد که مدارس شااروع به جداسااازی دانش

های کاربرد رساامی شاااخص .(Deel, 1995) های خاص متناسااب هر مقطچ بوجود آمدکتاب

 ۲و اسااپاچ 0، چال۳، لرج5و واشاابرن ۵های وگنشاااخص. گرددبر می ۱۳۷۰خوانایی به دهه 

گیری خوانایی های دشوار موجود در متن را مبنای اندازهها تعداد واژهاین شاخص. ایجاد شاد 
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آموزان با مقطچ های درساای دانشتناسااب کتاب ها بررساایهدف این شاااخص. دادندهرار می

هایی به منظور برآورد خوانایی اما به تدریش شااااخص. (Ta-Min, 2006) تحصااایلی آنان بود

های تعیین از جمله شاخص. های خاص طراحی شدنوشاتاری برای مخاطبان با توانایی  منابچ

برای ارزیابی خوانایی منابچ بزرگسااااالن  ۵فا و گانینگ ۷چال، دیان ۱ساااطح خواناایی فلش 

ها مد ها سادگی کاربرد آندر طراحی شااخص  ۱۳۵۰از دهه . (Kondru, 2006) طراحی شاد 

ج لر. تری پیدا کردو واشابرن بازنگری شاد و کاربرد ساده  های وگن شااخص  .نظر هرار گرفت

ها بین معلمان محبوبیت زیادی یافت؛ این شاخص. شااخص خود را به سه مؤلّفه محدود کرد 

 آموزان تطبین دهندسااااخات تاا مناابچ خوانادنی را باا توانایی دانش     هاا را هاادر می  زیرا آن

(Trainer, 2006) . این شااااخص . وانایی را پیشااانهاد کردنمودار خ 5فرای ۱۳0۵در ساااال

متغیّرهاای مورد نیااز برای ارزیاابی خواناایی را به کار گرفت اما نیاز به محاسااابات پیایده     

برای ارزیابی خوانایی منابچ خودآموز،  ۱۳0۳سال  در ۳الفلینمک. (Badgett, 2009) نداشات 

وی این شاخص  .(Courson, 1995; McLaughlin, 1969) را طراحی کرد 0شااخص اسما  

 را در پی دساااتور ساااازماان غذا و دارو مبنی بر هرار دادان اطالعات نوشاااتاری در داروهای  

. توزیچ این اطالعات نوشااتاری دارویی یک جز مه  از آموزش بیمار شااد . خلن کرد بیماران

هرچند این شاااخص مناسااب . ها را تقویت کردتکثیر این اطالعات نیاز به ارزیابی خوانایی آن

های متونی که به زبان انگلیساای نوشااته شااده اساات متون پزشااکی اساات، اما تنها با ویوگی

با توسعه نرم افزارهای مدیریت خواندن کامپیوتری، خوانایی به . (Singh, 1994) سازگار است

های مختلف به زبان ۲ایهای خوانایی رایانهشده است و برنامه یک مفهوم هابن مالحظه تبدین

کنند ها تخمینی از سن خواندن را ارائه میهمه این شاخص .(Courson, 1995) توسعه یافت

 .  دهندو تقریبا سطح آموزشی مورد نیاز برای خواندن و درک منابچ را نشان می
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تعداد ا، متغیّر واژه  هاتعداد جملهاها، متغیّر جمله در حال حاضاار تقریبا همه شاااخص 

های شااااخص. را دارند  تعداد هجاهای یک واژهاژه و متغیّر طول وا  هاای یاک جملاه   واژه

ای هستند که توانایی مورد نیاز های ریاضای طراحی شده خوانایی یک روش تحلیلی و معادله

کنناد و نتایش،  بینی و باه صاااورت کمی بیاان می  خواننادگاان برای درک یاک متن را پیش   

 .(Bora, 2006) کنندمی پذیربندی منابچ خواندنی را بر حسب درجه دشواری امکاندسته

 هایبرخی نتایش شاخص. شودهای خوانایی به صورت یک عدد گزارش مینتایش شاخص

اند مانند شاخص دین گزارش شده  درجات آموزش رسمیاخوانایی بر حساب ساطح کالس   

 .دهندهای دیگر سطح دشواری را نشان مینتایش شاخص. چال، گانینگ فا ، فرای و اسما 

شااوند، گزارش می ۱۰۰تا  ۰برای مثال نتایش شاااخص سااادگی خواندن فلش که در مقیاس 

 دهد.ترین  درجه دشواری خواندن را نشان میترین و پایینباال

 

 متغیّرهای مؤثّر بر خوانایی

شود که خوانایی تحت تأثیر دو دسته عامن های خوانایی مشاخص می با بررسای تعریف 

خوانایی متون پ  . های متنهای خواننده و ویوگیعبارتند از ویوگی هااین عاامن . هرار دارد

 . (Kondru, 2006) شودهای متن تعیین مینوشتاری بوسیله تعامن خواننده و ویوگی

 

 های خوانندهویژگی

  همانااست  ۵ایو زبان محاوره ۷، انگیزه۱ساه ویوگی مه  خواننده شامن دانش پیشین 

 .پردازی موارد میکه در زیر به بررسی این 

  ترین مؤلّفه فرایند خواندن تشااخیص و بوساایله نظریه دانش پیشااین به عنوان مه

بر اساس این نظریه، اطالعات در حافظه در شکن طرح یا . توضایح داده شده است   5وارهطرح
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ها، هایی درباره ماشااینبنابراین یک فرد ممکن اساات طرح .شااودهایی سااازماندهی میطرح

وهتی این فرد با اطالعات . ها و مانند آن داشااته باشااد های تاریخی، بازیها، مکانرسااتوران

واره شاااود، طرحروبرو می  وارهطرحااش هااای موجود در حاافظاه  جادیادی مرتبط باا طرح   

به عبارت دیگر داشااتن . دهدکند که معنی اطالعات جدید را شااکن میچارچوبی را ارائه می

اره یک موضوع خاص، درک اطالعات جدید مرتبط با آن موضوع درب  وارهطرحادانش پیشین 

واره خواننده چیزی در حافظه ندارد که اطالعات جدید به آن بادون طرح . کناد را سااااده می

   .۷۱۳-۷۱9.، ص۱۵90بر ،  ایا شودبپیوندد و در نتیجه درک آن دشوار می

 عنوان عامن اثرگذار بر درک مؤثّر بر خوانایی است که به  ای دیگر متغیّرزبان محاوره

سواد پایینی دارند،  برای بزرگساالنی که مهارت. منابچ نوشاتاری تشاخیص داده شاده اسات    

اند که افرادی که از زبان ها نشااان دادهپووهش. زبان شاافاهی اولین وساایله ارتباطی اساات  

صول ا نبودن با اکنند، به دلین اساتفاده از زبان گفتاری و به دلین آشن ای اساتفاده می محاوره

بنابراین  .توانند از زبان نوشتاری به شکن مناسب استفاده کنندو سااختار زبان نوشاتاری نمی  

کنناد تاا باا متن به همان روش شااافاهی و گفتاری ارتباط برهرار کنند، در نتیجه    تالش می

 .(Kondru, 2006)شود ارتباط ایشان منجر به شکست در درک متن می

 

 متغیّرهای متن

ا هآن. اندمتغیّر مختلف مؤثّر بر خوانایی را شناسایی کرده ۷۷9 ۵و برنیک ۷، گری۱یلیامو

 :اندها را به چهار دسته تقسی  کردهاین متغیّر

 .  محتوا به موضوع متن اشاره دارد: های مرتبط با محتوامتغیّر -۱

متن  های به کار رفته درها و واژهسااابک به نوع جمله: متغیّرهای مرتبط با سااابک -۷

 .اشاره دارد

هاای نماایش دیداری مانند چار و   هاالاب باا جنباه    : هاای مرتبط باا هاالاب    متغیّر -۵
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 . آرایی در ارتباط استصفحه

ها و صاافحهها مانند سااربرخی ویوگی: های سااازماندهیهای مرتبط با ویوگیمتغیّر -5

 رودکار می متنی بههای درونکار برده شااده که برای ساااازماندهی اندیشاااه های بهپاراگراف

(Kondru, 2006).  

 :معتقد است که یک متن خوانا دارای شرایط زیر است ۱بورا به نقن از کیمبن

 های کوتاه؛  ها و پاراگرافجمله 

 های روزمره و ضمائر شخصی؛واژه 

 های معلوم و ساده، سبک و اندازه متن؛فعن 

 تفاوت رنگ کاغذ و جوهر؛ 

 ها؛پررنگ نوشتن سرعنوان 

 ین از فضای سفید؛استفاده ده 

 ای روشن و پیوستهنوشتن و سازماندهی به گونه (Bora, 2006). 

این . شاااوداشااااره می هاترین آنبندی از بین تمام متغیّرهای باال، به مه در یک جمچ

ساااختار، پیوسااتگی، یکدسااتی، تناسااب با مخاطبان، ساابک نوشااتن،    : متغیّرها عبارتند از

 .چارها و های ضمیمه، تصویرپرسش

ها سروکار ها و جملهها، عبارتسااختار یک ویوگی متنی اسات که با واژه  : ۷سااختار  -۱

 گویندها را ساااختار میدهی اندیشااه و هدف نویساانده در هالب واژگان و جمله شااکن. دارد

(Singh, 1994) .شود که نویسنده به سازماندهی می دهی بر اساس هدف یا پرسشیاین شکن

تر سااختار، دساترسی به اطالعات را ساده  . دهدمتن خود آن را نشاان می پردازد و در آن می

تر درک کند و به خاطر شاود خواننده آناه را خوانده است، راحت کند، همانین باعث میمی

بندی کردن متن به صااورت عناوین اصاالی و فرعی، به های شاافاف با هالبساااختار. بسااپارد

ساختار همانین در  .(Iseri,1999) کنندبیان میساادگی، اندیشاه و موضاوع اصالی متن را     
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های معنایی را در متن مشاااخص های دیگری اسااات که ارتباطبردارناده کلمات و نشاااانگر 

 :ها عبارتند ازاین نشانگر. سازدمی

  ها علت و دیگری فکر یا رویداد که یکی از آن ۷تعاامن بین حداهن  : ۱معلول/ علات

 معلول است؛  

  دو یا چند رویداد، هدف یا فکر که در نظ  تاریخی نشااان : زمانی نتایش زمانی یا نظ

 شوند؛  داده می

  ها بین دو چیز یا بیشتر را شامن ها و تفاوتبحث یا تصویر شباهت: ۷تقابن/ مقایساه

 شود؛  می

 ها مشاااکن و دیگری راه حن آن تعامن دو عامن که یکی از آن: ۵راه حن/ مشاااکن

 مشکن است؛  

  فهرسااتی از افکار، رویدادها یا مواردی در نظ  تصااادفی را در بر  : 5فهرساات ساااده

 گیرد؛می

 دهد؛  کند و مثالی از آن ارائه مینویسنده یک مفهوم را تعریف می: ۳مثال/ تعریف 

  کند، و عملکرد را توصیف می۲ها، مشاخصاه، خصایصاه    نویسانده ویوگی : 0توصایف 

(Singh, 1994). 

کند، پیوسااتگی یادگیری و درک آن را آسااان می ترین ویوگی متن کهمه : 9پیوسااتگی -۷

شااود که افکار در متن به عنوان یک واحد یکپارچه نشااان داده شااود پیوسااتگی باعث می. اساات

با  های خوبکه اندیشااهاین. اساات پیوسااتگی به معنی مرتبط بودن اطالعات به یکدیگر . همانا

. جریان دارند، به پیوسااتگی اشاااره داردها ها و جملهیکپارچگی درون متن، در سااراساار متن، واژه
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یک  در . ۱۵00دیانی، ا شودها مشخص میپیوساتگی متن بوسایله بیان روشن ارتباط بین اندیشه  

شااود و خواننده به سااادگی ارتباط بین نظرات تر میمتن پیوسااته درک پیام برای مخاطب ساااده

 :  تند ازهای مؤثّر در پیوستگی متن عبارویوگی. بیندنویسنده را می

 کند تا ها به خواننده کمک میاین ویوگی: هاهای تصااویری و نمودارعنوان و نمایش

 .  ها را یکپارچه کنداطالعات درون متن و بین جمله

 کندهای زبانی که روابط زمانی، علی معلولی و شرطی بین مطالب را ایجاد میپیوند  . 

و  ۱به صورت کلی در همه متن: شدتواند به دو صاورت وجود داشته با این پیوساتگی می 

پیوساتگی کلی بوسیله ساختار کلی و یکپارچگی بین افکار  . ۷به صاورت جزیی بین هر جمله 

 .  آیددر طول کن متن به دست می

 :  نوع از پیوستگی ۳

 در بر دارنده انواع ضمایر؛: ۵مرجچ  ۱

 جایگزینی یک واژه یا عبارت با عبارت یا واژه دیگر؛: 5جایگزینی  ۷

 های تکراری؛ها و عبارتحذف واژه: ۳هرینه حذف به  ۵

 های زمانی و سببی؛شامن حروف اضافه، حروف نقض مانند اما، پیوند: 0حرف ربط  5

 . هاپذیری واژهتکرار و ترکیب :۲واژگان  ۳

دهد، اما ها و پیایدگی آن را افزایش میهاا، طول جمله هر چناد پیوساااتگی بین جملاه  

ای در حافظه خود ایجاد کند که درک آن تار محتوایی پیوستهساازد که ساخ خواننده را هادر می

ها را کاهش دهند، حروف ربط را کنند طول جملهوهتی نویساندگان سااعی می . شاود آساان می 

ها با یکدیگر دهنده ارتباط جملهشااود که روابطی که نشااان این رویه باعث می. کنندحذف می
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 .گیری از اطالعات موجود باشدیازمند نتیجهاست از بین برود و خواننده برای درک متن ن

شود های متون خوانا، یکدساتی اسات که باعث می  یکی دیگر از ویوگی: ۱یکدساتی  -۵

یکدستی به ظرفیتی اشاره دارد که متن به یک . یک متن به راحتی خوانده و درک شود

 که با ارائه اطالعات غیرمرتبط وهادف واحاد در یاک زماان پرداختاه اسااات بدون این     

یکدستی . (Armbruster, & Anderson, 1985) کننده از هدف اصالی فاصله بگیرد گیش

تواند در حافظه را می ۷هطعه ۳ تا ۳اسااات که فرد در هر زمان تنها  باه این دلین مه  

مادت خود جاای دهاد و در طول فرآیناد خواندن، خواننده اطالعات ورودی را با     کوتااه 

سااایف، ا کندمدت اخیره کرده اسااات، یکی میوتاهاطالعاتی که به تازگی در حافظه ک

خواند ای که اولین کلمه یک جمله را میبادین معنی که فرد از لحظه   .۵۱-۷۲، ۱۵95

دارد تا معنی رساااد، مجموعه کلمات را در حافظه نگه میتا زمانی که به پایان جمله می

در طول فرآیند این اتفاق . بردجملاه را درک کناد و ساااپ  آن کلماات را از یااد می    

مرتبط در صاااورتی که اطالعات موجود در یک متن غیر. دهدخواندن یک متن روی می

مدت خود جای دهد و باشاند، فرد مجبور است که همه این اطالعات را در حافظه کوتاه 

ک مدت، دردر نتیجه به دلین زیادی بار در حافظه کوتاه. ها را یکپارچه کندتواند آننمی

 . ۷۲-۵۱، ۱۵95؛ سیف، Singh, 1994ا شودمواجه می متن با شکست

تناسااب با مخاطبان به دامنه تناسااب متن با دانش مخاطب   :۵بانتناسااب با مخاط -5

خوانندگان تطابن دارد و به  و مهارت متون متناسااب با مخاطب، با سااطح دانش. اشاااره دارد

متون متناساااب با مخاطب، . زمان بخوانند و فکر کننددهاد کاه به طور ه   هاا اجاازه می  آن

دانش پیشااین و مرتبط با متن حاضاار را در وی فعال دهد که ای انتقال میمفاهی  را به گونه

ها برای توضیح یک اندیشه پیایده و تناساب در بر دارنده تشاریح موضاوع شامن مثال   . کند

ها به صااورت گفتگوی دوسااتانه، برای توضاایح بهتر این اندیشااه، جمله. خالصااه شااده اساات

                                                      
1 Unity 

 .های اطالعاتی به ه  مرتبط استهطعه گروهی از ماده ۷
3 Audience Appropriateness 
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  .  ۱۵00دیانی، ا ه استگفتگوی مستقی  با خواننده یا استفاده از ضمیر شما تنظی  شد

این متغیّر به . دهدسابک نوشتاری خوانایی نوشته را افزایش می : ۱سابک نوشاتاری   -۳

بیان  ۵در کتاب عنصاارهای ساابک  ۷اسااترانک. های معلوم یا مجهول اشاااره داردکاربرد فعن

 هایطبن نظر وی فعن. نویسی استهای معلوم یکی از اصاول سااده  کند که کاربرد جملهمی

 .  های مجهولندتر از فعنهویمعلوم 

از دیگر متغیّرهای مرتبط با متن که بر درک متن تأثیر گذار : 5های ضمیمهپرساش  -0

ها که در ابتدا یا انتهای متن و یا در سراسر این پرسش. های ضامیمه هساتند  اسات پرساش  

 .  کنندمتن وجود دارند، به درک بهتر متن کمک می

ا ی ، نقاشیتصاویر به عک  . ی متن تصاویرهاسات  یکی دیگر از متغیّرها: ۳هاتصاویر  -۲

 .(Singh, 1994) گیردها را در بر نمیاشاره دارد اما جدول نمودار

هااا، این متغیّر بااه چینش واژه. آخرین متغیّر در درک مؤثّر متن چااار اسااات: 0چاار  -9

تیره کردن  دار، مورّب وهای چاپی با زیرخطویوگی. ها در متن اشااااره داردهاا و پااراگراف  جملاه 

عامن مه  دیگری که روی خوانایی . کنندهاای خاص متن تاکید می بخشااای از متن روی جنباه 

اند که جوهر ساایاه ها نشااان دادهپووهش. منابچ اثر دارد، ارتباط رنگ جوهر با رنگ صاافحه اساات

های رنگی متفاوت و به عالوه در ترکیب جوهر. روی صااافحه سااافید بیشاااترین وضاااوح را دارد

. یابدبین کاغذ و جوهر زیاد باشد، وضوح افزایش می  نور یا روشانی ا های رنگی، وهتی تفاوت کاغذ

 رنااگجوهر تیره روی کاااغااذ سااافیااد وضاااوح بیشاااتری دارد تااا جوهر تیره روی کاااغااذ تیره

(Weisenmiller, 1999). 

مناابچ اطالعااتی برای گروهی خاص از مخاطبان و با هدف خاصااای نوشاااته و تنظی    

های مناساب تقسای  شاده است و به خوبی مصور و سازماندهی شده    متن به بخش. اندشاده 
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یک متن خوب در . انددر یک نظ  منطقی با تاکید بر نکات کلیدی ارائه شااادهافکار . اسااات

ای ها و افکار دشوار و خالصهدارنده فهرساتی از اصطالحات فنی، توضیحات متنی برای واژه بر

 . (Bora, 2006) در انتهای هر بخش است

های توضاایح واژه هایی برایهای معمولی و مثالهای ساااده، کوتاه، واژهیک متن خوانا جمله

واژه به صااورت ۱۳اشااود های کوتاه دارد به راحتی درک میاثری که جمله. ناآشاانا را داراساات 

ای های سبک و محاورهیک متن خوانا از جمله . واژه باشاد بهتر است  ۱۰معمول البته اگر کمتر از 

ها، ها، پاراگرافجملهها، واژه. کناد و در بردارناده تعاامان خوانناده با متن اسااات     اساااتفااده می 

 .(Iseri, 1999) گذاردسازماندهی، پیوستگی و سبک نگارش همه روی سادگی خواندن تأثیر می

 

 ویژگی های افراد به عنوان کاربران زبان

های های بعدی ساالمت و ساواد ساالمت مه  است که از ویوگی   برای پرداختن به بحث

 د: کلیدی افراد به عنوان کاربران زبان توجه شو

 شان اهمیتی ندارد. گویندگان و خوانندگان تالش افراد سازنده معنی هستند، مهارت

 شنوند معنی بسازند.  بینند و میخوانند، میکنند تا از آناه میمی

  دهند زبان و ساواد ه  چگونگی جهان بینی ما و چگونگی ساخت معانی را نشان می

که چقدر باساااواد بری  و اینان را به کار میگاذارند. روشااای که زب و ه  بر آن نیز تااثیر می 

دهد. به عنوان مثال تفاوت ژرف وظریف زبان هساتی  چگونگی تفسیر ما از جهان را نشان می 

 دو فرد زیر را در نظر بگیرید:

 هست . اسبمن در حال راندن  

 . اسب برای من در حال دویدن است

ها در ارتباط بین افراد و حیوانات را دو سااخن، به طور منحصاار به فردی تفاوت دیدگاه 

 دهد.  نشان می

  ای برای ای برای ایجاد هنجارهای اجتماعی و به همان اندازه وساایلهسااواد وساایله

دهد. مورد سوال هرار دادن این هنجارها است. سواد به دانش محلی اجازه عمومیت یافتن می
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ای ابزار هدرت اسات و هدف آن تغییر شاکن اجتماع است. برای مثال   ساواد تا اندازه بنابراین 

ادغام شاااده اند. یکی از این برنامه  Microcriditهای ساااواد با هدرت زنان در برنامه برناامه 

اسااات که در آن بهبود ساااواد در بین زنان با آموزش  "پووژه هادرت دادن باه زناان نپاال    "

Microfinance .زن اشااهروندان بومی  چگونگی خواندن،  ۱۰۰۰۰۰به بیش از  ترکیب شااد

های اجتماعی و های روسااتایی و مدیریت پروژههای کوچک و بانکنوشااتن، شااروع تجارت 

ها با دانش و مهارتشااان به آموزش زنان دیگر ادامه بهداشااتی کوچک آموزش داده شااد. آن 

نفر  ۱۷۷۰۰۰به  ۵۳۰۰۰دند از شاااساااال تعداد زنانی که با ساااواد فرض می ۵دادند. بعد از 

تجارت افزایش پیدا کرد،  90۰۰۰به  ۱۳۰۰۰هاای کوچک از  افزایش یاافات. تعاداد تجاارت    

 ۳۰۰۰۰بانک روساتایی تاسی  شد و   ۱۰۰۰میلیون دالر ،  ۱۰درآمد حاصان شاده بیش از   

 پروژه اجتماعی به صورت ابتکاری طراحی و اجرا شد.  

 های متفاوت اساات. تنوع شااگرفی در مهارت  های سااواد افراد به طور عمدهمهارت

ها، وجود دارد. سواد افراد، خواندن، نوشتن، محاسبه، صحبت کردن و توانایی زبان گفتاری آن

های سواد با عوامن تواند در طول زندگی یک فرد تغییر کند. تنوع در مهارتها میاین مهارت

های المت ااز هبین اختاللمتعددی شاامن وضاعیت اجتماعی اهتصاادی، فرهنگ، وضعیت س   

 های اهنی، شناختی و ارتباطی و انگیزه مرتبط است. بینایی و شنوایی ، توانایی

   های سواد را به توانی  تواناییکند. در طول زندگی ما میساواد پویا اسات و رشد می

ساااله که ترک  ۵۵دساات آوری  تا با شاارایط تغییر زندگی مواجه شااوی . برای مثال فردی   

گیرد بخواند و هادر به پیدا کردن کاری است که پیش از این برای ن کرده است یاد میتحصای 

ا گردد و چگونگی یک نمونه فروش بوی هابن دساتیابی نبود. مادر میانسالی به بازار کار بر می 

های گفتگوی گیرد چگونه در اتاقساله یاد می ۲۰گیرد یا زنی اساتفاده از پاورپویت را یاد می 

 نتی ارتباط برهرار کند و یک گروه پشتیبان التهاب مفاصن پیدا کند.  اینتر

 

 های گفتاری و نوشتاری های زبان و چگونگی کارکرد آن در پیامپایه

های زیادی برای سااااختن معنا به ما ارائه زباان یک نظام هابن انعطاف اسااات که روش 
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های توان برای ایجاد پیامدهد. متخصاصان حرفه سالمت باید بدانند که در منابعی که می می

پذیری زیادی وجود دارد. در این بخش های کارآمد اسااتفاده کرد، انعطافبهداشااتی و برنامه

های گفتاری و نوشتاری های زبان و چگونگی کارکرد آن در پیامسعی شده است برخی از پایه

 شود.  نشان داده

 

 کند؟زبان چگونه کار می

کننده این نیست که شما ارتباط برهرار کنید. در ارتقای سالمت داشتن یک پیام تضمین

، ".سیگار یک خطر برای سالمتی است"کند: کنی  که محتوا پیام را یکسان میبیشتر فکر می

دید حمالت ته"، "برای کنترل فشااار خون، شااما باید یک تغذیه متعادل داشااته باشااید.   "

های سااااده ارتباط، گوینده یک پیام را به یک در این مدل "بیولوژیکی از بین رفتاه اسااات. 

آورد. . شنونده معنی مورد نظر در پیام را به دست می"ترک سایگار "کند: شانونده منتقن می 

 دهد:الگوی زیر یک مدل تک بعدی و یک طرفه ارتباط را نشان می

 

 شنونده   پیام   گوینده

 

اما ارتباط ساالمت کارآمد مساتلزم بیش از انتقال یک پیام از فرسااتنده ایک پزشک یا   

کنندگان ایک بیمار یا عموم مردم  اسااات. فرساااتنده و دیگر متخصاااصاااان  باه دریاافت  

ن پایه ها درباره هوانیکننده باید به برهراری ارتباط تماین داشاته باشااند و برخی توافن دریافت

هر کدام باید چیزهایی درباره بافت، شااارایط، نیازهای اطالعاتی و  را نیز داشاااتاه بااشاااند.  

های ارتباطی ها و کانالهای طرف مقابن در درک آن اطالعات بدانند. هریک باید روشتوانایی

را انتخاب کنند که هر دو طرف بتوانند به آن دساترسای داشاته باشاند و به آساانی استفاده      

دهد که به صااورت گسااترده  کردی ارتباط را نشااان میکنند. جدول زیر پیایدگی مدل عمل

 پذیرفته شده است.  "چارچوب معماری ارتباط"تحت عنوان 
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 ارتباط یمعمار چارچوب: 5جدول 

 مخاطب پیام مخاطب

 شنونده ارتباط گوینده

 رمز رمز بافت

 بافت بافت رمز

 

، کننده به اشتراک گذاشته شودیک پیام موفن پیامی اسات که بین فرساتنده و دریافت  

 موفقیتی که بر اساس این چارچوب به واسطه داشتن آجر و مالت کافی احتمالی است.  

دهد عالوه بر پیام به یک وسیله ارتباطی نیز نیاز دارید. گونه که مدل پیشانهاد می همان

ند شفاهی، دیداری، چاپی، تلویزیون، اینترنت یا چیز دیگری باشد. توااین وسایله ارتباطی می 

شاااماا نیااز داریاد تاا چیزهایی درباره رمز بدانید. رمز شاااامن زبان تحت کنترل هوانین در     

های چاپی، گفتاری و دیداری اسااات. بافت محیط اسااات: مطب پزشاااک، مصااااحبه  ارتباط

هاساات. برای مثال سااایتسااالمت و وباندرکاران های عمومی با دسااتتلویزیونی، کنفران 

تواند بافت باشااد. برای های فرهنگی، روانی و اجتماعی پزشااکان میشاارایط زندگی و ویوگی

نمونه صاحبت با یک جمعیت ترسایده از سایاه زخ  و خبر دادن به یک زن سال  حامله که    

ره آناه ترکی درباهرار است دوهلو داشته باشد، بافت بسیار متفاوتی دارد. همانین هوانین مش

توانید انجام دهید وجود دارد. این هوانین مشاااترک، رمزهای توانیاد و یاا نمی  در ارتبااط می 

وین شود و بیشتر تشاساتفاده هساتند. برای مثال، بساته به بافت به یک بیمار اجازه داده می   

درباره  شکهایی بپرسد اما برای یک بیمار بسیار نامناسب است تا به یک پزشاود تا سوال می

تواناد بی پرده به  یاک حقیقات پزشاااکی آموزش دهاد. یاک تبلیغ فروش کفش کتاانی می     

اما این پیام ممکن اساات خارج از "فقط این کار را انجام دهید."مشااتریان دسااتور دهد که  

اندرکار ساالمت عمومی برای واداشتن یک جمعیت سالمند برای  مرزی باشاد که یک دسات  

 مکن است بگوید. دریافت واکسن آنفلونزا م

ک توانید با کاربرد یتواند هنگام تاکید تغییر کند. برای مثال شاااما میاجزای ارتباط می
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ید کننده تمرکز کنید تا ببینروی دریافت "خوب؟ تا اینجا ساااوالی ندارید؟"جمله کنترلی مانند 

ید م تمرکز کنتوانید روی خود پیااید را درک کرده اسااات. یا میکننده آناه گفتهآیا دریافت

های ساایگار و تبلیغات گرافیکی تلویزیون درباره خطرهای سااالمت مانند  بندیمانند بسااته

ی شود. حتها که در کشورهایی مانند کانادا، انگلی  و آمریکا از این روش استفاده میسرطان

ان یتوان روی دریاافت کنندگان پیام نیز تمرکز کرد. برای مثال یک کلینیک ترک اعتیاد ب می

توانی  به کنی  میکنید تا ساایگار را ترک کنید، ما فکر میدانی  که شااما تالش میمی"کند که: می

 "شما کمک کنی .

 

 هاچارچوب

شود. ها به بیش از فقط کلمات تکیه میگیریبرای درک اطالعات، تفسایر آن و تصامی   

سازند، نظریه چارچوب که چگونه افراد معنی را میها درباره اینترین شناختیکی از کاربردی

سازی اهنی های مرتبها  در سیست ها اچارچوبیا تحلین چارچوب اساتراتویک است. هالب 

دار هطعه هطعه کنی . دهناد تاا اطالعات را به صاااورت معنی  اجاازه می  شاااوناد و درونی می

هاا نیز وجود دارند. درک اطالعات بدون داشاااتن چارچوبی برای  هاا در خود پیاام  چاارچوب 

 جاسازی درون آن بسیار دشوار خواهد بود. 

 

 
 

 چارچوب در عمن

 این جمله را بخوانید:

 زنید؟میمری  چه حدس در مورد " ، مانند هر روز به مدرسه آمد.مری امروز "

 حاال جمله دوم را بخوانید: 

 "و وهتی او آمد، مدیر از وی خواست تا یک کالس اضافی تدری  کند."

 زنید؟میمری  چه حدس حاال درباره 
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که چگونه و چه ها هدرتمند هساااتند و بیشاااتر به صاااورت ناخودآگاه بر این چارچوب

گذارد. فرض کنی ، تااثیر می چطور آن اطالعاات را درک می کنی  و اطالعااتی را انتخااب می  

ند. ککنید که یک بیمار مبتال به دیابت با یک کارشااناس آموزشااگر سااالمت صااحبت می   

آموزشاگر سالمت در حال صحبت درباره اهمیت پیگیری یک برنامه مدیریت دیابت است که  

کند. مشخص است وجیه میهای روزانه زندگی را تمصارف غذا، آزمایش سطح خون و فعالیت 

کند. ارائه دهنده اطالعات و بیمار که بیمار با رژی  غذایی موافن نیست و برنامه را تحمن نمی

های خیلی متفاوتی در درک این برنامه مدیریت دارند. آموزشاااگر ساااالمت احتماال چارچوب

تعریف توان آن را مغلوب ساااخت بیماری را به عنوان یک دشاامن هابن شااناسااایی که می  

کند. چارچوب بیمار از بیماری ممکن اسات این باشاد که بیماری مقدر شااده و بخشی از   می

 کند.  فرایند باالرفتن سن است و مسیر خودش را طی می

ها یا سااختارهای داستان ابزاری  ها برای ساازماندهی اطالعات، حکایت در کنار چارچوب

برند. برای مثال دو جمله زیر را می ضاااروری هساااتناد که افراد برای درک اطالعات به کار 

 بخوانید:

 یک داستان کوتاه

 شاه مرد.  

 ملکه مرد.  

خوانی . حاال با یک تغییر کوچک ما این دو جمله را به عنوان هطعات جدای اطالعات می

 ها، در درک ما چیزهایی بزر  اتفاق خواهد افتاد.  در واژه

 شاه مرد.  

 ملکه از غصه مرد.  

خوانی  که دارای یک چارچوب زمانی و ما مثال دوم را بیشااتر شاابیه یک داسااتان می  

ها دو عنصر حیاتی هستند که خطوط کند. اینشاخصایتی اسات که به علت چیزی عمن می   

ها به یکدیگر پیوند خورده و کند تا پیامداساااتان را در نظمی خاص به چارچوب اضاااافه می

کنی  و بر ها برای پردازش اطالعات استفاده میها و داستاندار تر شاوند. ما از چارچوب معنی
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 دهی .  هایمان به سرعت و خودکار این کار را انجام میها و تواناییاساس مهارت

تواند چارچوب یک پیام را تشااخیص دهد، بیشااتر به درک پیام کمک وهتی خواننده می

ترین پیام را جساااتجو ننده مه کناد. برای مثاال هنگاام خواندن یک متن اطالعاتی، خوا   می

های خواند، او آماده می شااود تا به شااخصاایت کند. حال اگر خواننده یک داسااتان را میمی

ها و اهدامشاان توجه کند. بیشاتر یک شاروع، یک وسط و یک پایان یا نتیجه    داساتان، گفته 

ک وضااعیت وجود دارد. اگر زبان متن، نوع یا چارچوب متن را روشاان نسااازد، خواننده در ی 

تر کار کند و به دلین شااود و مجبور اساات تا برای ایجاد معنی سااختنامساااعد هرار داده می

بدخواندن، بسایاری از جاها را رها کند و نخواند. این بخصوص برای خوانندگان با سواد پایین  

 صادق است .

کند ارتباط کارآمد، مجموع اجزای بساایاری اساات و بیشااتر آناه که ارتباط برهرار می  

هاسااات. این یک ها و چارچوبتنها در پیام امحتوا  نیسااات، بلکه در بافت، رمزگذاری، کانال

 دهندگان ارتباطات سالمت عمومی باید مورد توجه هرار دهند.مفهوم ضروری است که توسعه

 

 ایجاد معنی

، رآید، در درجات کمتر یا بیشتافراد ااتا ساازندگان معنی هساتند. وهتی که به زبان می  

توانی  زبان مبه  را روشن سازی . جمله ساده و مبه  زیر را که از های ما، میبسته به توانایی

ت، بسته به باف "اژدهای بیدار خطرناک است."مثال نوام چامساکی گرفته شده است بخوانید:  

ست اگونه درک کنی  که اگر شما یک اژدها را بیدار کنید، ممکن توانی  این پیام را اینما می

تواند خطرناک باشد. اگر متن این چنین بود: در معرض خطر باشاید، یا یک اژدهای بیدار می 

تواند خطرناک باشاد. حتی اگر شما احساس شجاعت کنید، باز من به شما  اژدهای بیدار می"

 شود.  تر میمعنی مورد نظر واضح "توصیه نخواه  کرد این کار را انجام دهید.

 شود:شود و به کار برده میهای زیر درک میاری معموال به صورتزبان گفتاری و نوشت

 یک چیز واهعی نیساات، اما برای  "پزشااکی"دانی  که واژه زبان نمادین اساات. می

 برخی چیزها یک نماد است. 
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 کنی .  معموال بیش از آنکه بتوانی  تولید کنی ، درک می 

  من "کنی . برای مثال گفتن هاای گفتااری را باه عنوان اهدام درک می   برخی زباان

واهعاا اهادامی مانند آناه گفته شاااده را نمایش    "ده من هول می"یاا   "خواه معاذرت می 

 "کند.این پا بیش از همیشاااه مرا اایت می"گوید: دهد و وهتی یک بیمار به پزشاااک میمی

 کند.  کمک درک می پزشک آن را به عنوان یک تقاضای

 شااوی  که برای درک دشااوار اساات، درباره معنی یک واژه  وهتی با زبانی مواجه می

های بیشتری را روی ه  گونه که بافتکنی . همانزنی  و یا آن را رها میناآشانا یا حدس می 

 های بهتری بزنی . توانی  درباره معنای کلمه حدسکنی ، میجمچ می

   بینی  به کار شااانوی  و میخوانی ، میبرای درک آناه میرا  تجرباله و بالافت  ماا

 بری .  می

 

 خواندن

بیشااتر عدم تطابن حیاتی بین اطالعات سااالمت پیایده گفتاری و نوشااتاری و توانایی  

ها و منابچ ساالمت در سطح دبیرستان و باالتر نوشته  ها وجود دارد. بسایاری از پیام درک آن

دهد. های بیشااتری برای خوانندگان نشااان می حتی چالش اند. اطالعات مبتنی بر وبشااده

د، شونهای مراهبت بهداشاتی با ه  ترکیب می وهتی زبان و اصاطالحات عل ، پزشاکی و نظام  

پذیری و هدرت بسایاری از مردم برای خوب ماندن فاهد ساواد ساالمت کافی هستند. تطبین   

د، بیشتر در آموزش و انتقال سالمت تواند اتفاق بیافتهای زبان که میااتی بسایاری از شاکن  

های زبانی شااان بر ضااعف شااود و به جای افزایش نقاط هوتکند. زبان سااخت میکار نمی

 آورد.  کاربران فشار می

طور که پیشاتر گفته شاد، رویکردهای غالب برای حن مسااله سواد سالمت پایین    همان

تر کمتر، کنار تر، کلمات پیایدههها بوده اساات. هرچند که زبان سااادسااازی پیامافراد، ساااده

 دهد.  گذاشتن اصطالحات و حذف جمالت سنگین، درک را ارتقا می

خوانی ، هاای ما در درک زبان بر اسااااس آناه می هاا و تواناایی  از طرفی دیگر، مهاارت 
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بینی  متفاوت است. چهار ویوگی اساسی اطالعات چاپی که پیایدگی متن شنوی  و یا میمی

شااود همراه با برخی از کند و برای زبان گفتاری نیز درساات هلمداد میمعین می نوشااتاری را

 ها عبارتند از:متغیرهایشان در زیر مورد بحث هرار خواهند گرفت. این ویوگی

 کلمات 

 جمالت 

 پیوستگی 

 ربط و بافت 

 

 کلمات

ای زبانی را که خاص آن رشاته و کارشناسانش است، توسعه  کارشاناساان در هر رشاته   

ط ، طرفداران محی"فنربندی"و  "گشتاور"کنند. تعمیرکاران ماشین درباره داده و استفاده می

فرایندهای "و  "شااارایط التهابی"و پزشاااکان درباره  "نظارت"و  "پذیریتداوم"زیسااات از 

 "خطر نسبی"ند. دسات اندرکاران بهداشت همگانی راجچ به  کنصاحبت می  "درمانیشایمی 

نند. کصحبت می "اثبات"و  "استحقاق"گران درباره کنند، ناظران بهداشاتی و بیمه بحث می

سازی کلمات اشامن اصطالحات خاص  به منظور بهبود درک بیماران/مصرف کنندگان سااده 

 اطالعات سالمت و توسعه سواد سالمت حیاتی است. 

 

 التجم

ها توجه دهی آنضاارورتا سااه جنبه مه  از جمله وجود دارد که باید به چگونگی شااکن

 شود:

 طول جمله 

  پیایدگی جمله: دستور زبان، ساختار جمله و نحو 

 هاپیوستگی جمالت: ارتباط بین جمالت و بین پاراگراف 

ها این در زیر برخی حقاین درباره پیایدگی جمالت نشاان داده شاده اسات. یکی از آن   
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کند. وهتی در بین اسات که طول جمله به تنهایی خواندن و شنیدن یک جمله را دشوار نمی 

تواند سااااده کنند جمالت طوالنی میاساااتفاده می "اما"و  "و"، "یا"جمالت از حروف ربط 

  و کنند. وهتی اسبند را به بند دیگر و بندهای وابساته مرتبط می شاود. عبارات و بندها یک  

اند  جمله فعن اصاالی از ه  دور هسااتند امثال به وساایله عبارت موصااولی از ه  جدا شااده  

شود. این جمله را در نظر شاود و بنابراین برای خواندن و شانیدن دشاوارتر می   تر میپیایده

که در برابر آنتی بیوتیک مقاوم است، برای درمان  ویروسی که یه تازگی کشف شده"بگیرید: 

اطالعاتی که جمله واهعا درباره آن اساات، مقاوم بودن در برابر آنتی  "دشااوار شااده اساات.  

شاود و خواندن عبارت موصولی نیازمند توانایی سطوح  بیوتیک، در عبارت موصاولی یافت می 

له شاایوه بیان و تاکید تحت تاثیر باالتر خواندن اسات. درک این جمله در زبان گفتاری بوسای  

 هرار خواهد گرفت.  

 

 سه حقیقت جمله

 تر همیشه بهتر نیست.جمله کوتاه -۱

 تواند خطرناک باشد.هواپیمای در حال پرواز می

 تر نیست.جمله بلندتر همیشه سخت -۷

 موش پنیر، کیک، سیب، شیرینی و بستنی را خورد.

 جمله دشوار همیشه دشوار است. -۵

 

 پیوستگی

های سالمت ابیشتر منابچ چاپی  سازی پیامیجه منفی ناخواساته اما شاایچ در ساده  یک نت

تواند برای خواندن و شانیدن واهعا دشوار شود. این دشواری بیشتر زمانی  این اسات که پیام می 

شااود. پیوسااتگی به ها کنار گذاشااته میسااازی، همه پیوسااتگیافتد که برای سااادهاتفاق می

دارد و به یکدیگر ها را به ه  متصااان نگه میرد کاه جمالت و پاراگراف پیونادهاایی اشااااره دا  

خوانی  که طول آن بیش از یک جمله است، شنوی  یا میکند. وهتی یک متن را میمنسوب می
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برای  "ا.هتوانی  بگویی  که آیا آن یک کن یکپارچه هسات یا فقط فهرستی از جمله معموال می"

، عنصاار اساااساای دیگری در متن که به پیوندها اشاااره دارد، باید  ها ها امتندرک بیشااتر پیام

 شود که تفسیر یک عنصر بسته به عنصر دیگر است.  استفاده شود. متن زمانی تولید می

های سالمت وجود ندارد. در مثال پیوساتگی برای درک ضاروری است و بیشتر در متن  

است. خواننده مجبور است تا های ساده زیر، پیام ساالمت ساتون سامت چ  فاهد پیوستگی   

برای استنباط کردن بوسیله پرکردن جاهای خالی سخت کار کند. فولیک اسید چیست؟ چرا 

من باید مولتی ویتامین ایک کلمه دشااوار  مصاارف کن . اگر نیاز به اسااید دارم چه ارتباطی  

است های ساامت رهای مغزی نخاعی هنگام تولد وجود دارد؟ جملهبین فولیک اساید و نقص 

تر است زیرا پیوستگی را به کار برده است. پیوند آشکاری بین جمالت وجود دارد. نگه واضاح 

کند و خواننده به ها یک جریان منطقی بین و در طول جمالت و متن ایجاد میداشااتن پیوند

 کند.  آن تکیه می

 یوستگیپ مثال: ۳جدول 

حداهن ساه بار در روز ، صابحانه، ناهار و شاام،    

غذای سال  بخورید. مطمین شوید که به میزان 

دار را کافی میوه و ساابزیجات و همه غالت دانه

خورید و زنان حامله مطمین شوند که روزانه می

یااک ویتااامین مصااارف کننااد ایااک مولتی  

ویتامین . غذا و ویتامین به شااما فولیک اسااید 

لیاک اساااید به پیشاااگیری از  خواهاد داد. فو 

. کندهای مغز و نخاع هنگام تولد کمک مینقص

حتی اگر شاااماا روزانه خوب غذا بخورید، باید  

یک مولتی ویتامین با فولیک اساااید مصااارف 

 کنید.  

هر روز یک صابحانه، ناهار و شاام ساال  شامن    

سبزیجات بر  سبز، لوبیا، مرکبات، آب میوه و 

ی فولیک اساااید دار که دارهماه غاذاهای دانه  

هساتند، بخورید. اما به خاطر داشاته باشید که   

های غذایی ساااال  ممکن اسااات در حتی وعده

بردارنده فولیک اساااید کافی نباشاااند. مولتی 

ویتااامین را هر روز مصااارف کنیااد تااا خطر  

هاای مغزی نخااعی هنگام تولد را کاهش   نقص

 دهید.  
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 ربط و بافت

ی از تواند شامن چیزهایبرند. بافت میها به کار میپیامافراد همیشه بافت را برای تفسیر 

رای دهد که بافت بهای اهنی باشد. مثال زیر نشان میهبین تجربه زندگی، پایه دانش و هالب

درک خواندن تا چه اندازه مه  اساات. این مثال در یک مطالعه کالساایک خواندن در سااال   

 شود. فته میبه کار رفته است و هنوز درست در نظر گر ۱۳۲0

های متفاوت مرتب کنید. البته رویه واهعا ساااده اساات. شااما ابتدا باید اهالم را در گروه"

که چقدر برای انجام وجود دارد، ممکن اسات یک توده کافی باشد. اگر مجبورید  بساته به آن 

 ابه دلین کمبود امکاناتی که هدم بعد اساات، به جای دیگری بروید. در غیر این صااورت تقریب

 "اید.خوب منظ  کرده

اید. اما کند؟ فقط شما تنها نیستید که گیش شدهاین پاراگراف چه فعالیتی را توصیف می

دار خواهد شد. ، پاراگراف بساایار معنی"شاساتن لباس  "اگر یک عنوان به متن اضاافه کنید،  

دهیقا  بخشاااد،ها و جمالت معنی میدهد و آن بافت به واژهعنوان باه خوانناده یک بافت می  

 های کنترل شده خود یافتند.همان چیزی که پووهشگران حوزه خواندن در پووهش

 

 زبان گفتاری

برای بیشاتر افراد، زبان گفتاری اولین گام در جاده باساواد شاادن اساات. صحبت کردن   

راه  گیری  ازای برای شاروع با سواد شدن است و بیشتر آناه که ما درباره سالمت یاد می پایه

گفتار اسااات؛ مکالمه پزشاااک و بیمار، تلویزیون، رادیو، گفتگو با خانواده و دوساااتان. هنوز  

های خاص افراد در دار ساواد پایه، ساواد سالمت و توانایی  اره ارتباط معنیتحقیقات کمی درب

 صحبت کردن و شنیدن وجود دارد.  

 صحبت کردن مانند بازی با تور است.

برای درک بهتر هدرت زبان گفتاری فکر خوبی اساات که برخی اصااول چگونگی عملکرد 

 را برای توصاایف یک مکالمه "فتنبازی گر"زبان را بدانی . چارلز فیلمور، زبانشااناس، هیاس 

کند. آن شااخص تور را گفتاری به کار برد. شااخصاای توپی را برای شااخص دیگری پرت می
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کند. دارد و پرت میگیرد و باه جاای آنکاه آن تور را زمین بگاذارد، تور جادیدی برمی     می

ت، اسااا دارد. وهتی مکالمه به خوبی در حال پیش رفتنگیرنده تور، تور را در بازی نگه می

 دارند.  گوینده و شنونده تور را در بازی نگه می

 رود:ای است که خوب پیش نمیرسد مکالمه زیر مانند تور بازیبه نظر می

 پزشک: خوب، سالم آهای محمدی.

 کن  دارویی که آزمایش کردی  موثر باشد.  آهای محمدی: سالم دکتر، من واهعا فکر می

 شما چطور است؟نوه  -پزشک: خوب اول به من بگو

کند تا آناه را که در حال شاانونده به راهنماهای مناسااب و نامناسااب زیادی تکیه می  

انجاام اسااات، تفسااایر کند و گفتگو را ادامه دهد. چهار راهنمای کلیدی عبارتند از: کلمات،  

که چگونه زیر و بمی آهنگ صدا، اشارات و حرکات موهچ سخن گفتن و بافت. برای دیدن این

 دهد، متن زیر را با صدای بلند بخوانید:معانی را انتقال میگفتار 

 مسافر: من می خواه  به شیراز بروم. 

 سوال کننده: کجا؟

 مسافر: شهر گن و بلبن.

 حاال متن را دوباره با تغییر زیر و بمی صدا هنگام گفتن کجا بخوانید:

 مسافر: من می خواه  به شیراز بروم. 

 دهنده نفهمیدن  کجا؟ی نشانسوال کننده: ابا زیر و بم

 مسافر: شیراز.  

شود. مسافر بدون باال بردن هابن مالحظه زیر و بمی صاادا گفته می "کجا"در متن اول، 

با  "کجا"کند. در متن دوم، این سااوال را به عنوان نیاز بیشااتر به اطالعات خاص تفساایر می 

دهد که پیام درک نشده و نیاز یشود که به مسافر عالمت مباالبردن زیر و بمی صدا گفته می

 به تکرار دارد.  

هرچقادر فردی مااهراناه این راهنمااها را به کار برد، تعیین خواهد کرد هرچیزی از هر     

دارد چقدر هابن درک است. در برخی شرایط، وضعیت گوینده، برای کسی که زمین را نگه می
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ک مثال، وهتی یک پزشک با ی کند چه کسی زمین را در دست بگیرد. براییا نقش تعیین می

کند، احتمال کند یا یک پروفسااور با دانشااجویان یک کالس صااحبت می بیمار صااحبت می

 های زبانیای غالب داشااته باشااند. به عبارت دیگر، مهارتبیشااتری دارد که وضااعیت مکالمه

کند چه کسای زمین را در دسات بگیرد و چه کسای بیشاتر متقاعد شود. وهتی به     تعیین می

توانی  خودمان را تر است. میدهی ، این مساله روشنناظره دو گوینده خیلی ماهر گوش میم

ند چه کدر یک نوساان از یک وضاعیت و سپ  به وضعیت دیگر بیابی  که به ما یادآوری می  

 رابطه هدرتمندی است. 

 یهاترین مفهوم درباره زبان گفتاری و زبان نوشااتاری این اساات که نسااخهاحتماال مه 

عا یک گویی ، واهچاپی گفتار نوشته شده، آوا نویسی، نیست. در بسیاری از شرایط آناه ما می

عمن در وضاعیت اجتماعی اسات مانند متشاکرم اتشکر ، پنجره را باز کن ادرخواست ، بگو    

متشکرم ادستور . زبان گفتاری مانند زبان چاپی بیشتر ساختارهای دستوری پیایده را ندارد 

تر به بافت بی واسااطه گوینده و شاانونده تکیه دارد. پیایدگی دسااتوری در زبان و این بیشاا

دی برای های زیاشود، زیرا بیشتر بافتگفتاری نسبت به زبان نوشتاری یک سد محسوب نمی

بت تواند با فردی صحکمک به گویندگان وجود دارد تا یکدیگر را درک کنند. یک گوینده می

مانند این یا آن استفاده کند، از زبان بدن و حالت صورت و زیر و  کند، اشاره کند، از ضمائری

ده زبانی یا غیر کالمی . گوین بمی صدا استفاده کند تا معانی زیادی را انتقال دهد اارتباط فرا

رف کنند تا تعیین کنند آیا هردو طو شاانونده در گفتگو بیشااتر به اشااارات فرازبانی تکیه می

دهی ، در کنناد. در حقیقت، بخش بزرگی از آناه ما انتقال می مییکادیگر را دنباال و درک   

توانند های ما. گویندگان و شاانوندگان میشااود نه در واژههای غیر زبانی ما حمن میفعالیت

ی آشنا و هاها، مقایسهدرک یکدیگر را زیر نظر داشاته باشند و گفتگو را با کاربرد تکرار، مثال 

دیگر برای تاکید و روشااان سااااختن گفتگو تعدین نمایند. این  بسااایااری از ابزارهای زبانی 

 شود.  راهنماها و اشارات معموال در شکن چاپی ارائه نمی

در زبان چاپی خواننده مجبور اسات به کلمات تکیه کند. بیشاتر شکن متن نوشته شده   

موارد  سااات. خوانندگان همانین اطالعاتی مانندبرای خوانادگان ماهرتر هابن رویت و موثر ا 
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 برند:زیر را به کار می

    چه کسای پیام را تولید کرده اسات؟ ا برای مثال دولت، پزشک یا برخی منابچ هابن

 اعتماد دیگر .

  ای که یک تصامی  درباره مزایای سالمت را انتقال  پیام چه نوع متنی اسات؟ ا نامه

 بیمار یا مصرف دهد، یک متن اطالعاتی درباره یک شارایط پزشاکی یا یک داستان درباره  می

 ای در شرایط مشابه .کننده

کنند تا در فه  موضاااوع و جلو در زباان گفتااری دو طرف مکالمه به طور فعال تالش می  

ان را هایشبردن مکالمه از یک موضاوع به موضاوع دیگر مشاارکت کنند. گوینده و شنونده نقش   

کنند. کنند و داستان کوتاهی ایجاد میکنند، با ساوال کردن اطالعات را تفسایر می  تعویض می

های کوتاه گرفته تا بلند و گاهی نامربوط متفاوت اساات ، کلمات له از عبارتاگرچه ساااختار جم

کنندگان برای آناه در حال درک شاادن هست و های متفاوتی وجود دارند. شارکت با دشاواری 

 ها حساس هستند.  تر شود از طرین تاکید یا تکرار یا کاربرد هیاسآناه نیاز دارند روشن

افت کند. بر شدیدی روی ترتیب زنجیره اطالعات تکیه میدر مقایساه، زبان چاپی به طو 

ه تواند بکمتری برای کماک به تفسااایر کلمات یا نحوهای پیایده وجود دارد و خواننده نمی 

زیر و بمی صدا به عنوان یک راهنما تکیه کند. تکرار وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد، ک  

کند  بندیترین است اولویتونه آناه را که مه اسات. عالئ  روشنی که به خواننده بگوید چگ 

 توانند موانچ واهعی برای خوانندگان را نشان دهند.  وجود ندارد. این نوع از موانچ چاپی می

های های ارتباط گفتاری و نوشااتاری در طراحی برنامهها و تفاوتاسااتفاده از مشااابهت 

 است.  های انتقال سالمت خاص مه ارتقای سالمت موفن و پیام

ها در ساااختار و عملکرد زبان گفتاری و نوشااتاری را فهرساات  برخی از تفاوت 0جدول 

 کند.می
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 یو نوشتار یها در ساختار و عملکرد زبان گفتارتفاوت: 0جدول 

 های زبان نوشتاریویژگی های زبان گفتاریویژگی

 بستگی زیادی به بافت دارد

 دوطرفه تمرکز دارد.بر تعامن 

 بر معنی و پیام تمرکز دارد.

 دوام است اآنی .زودگذر و بی

 نیازمند حافظه اوساین یادیار  است.

 معانی آشکاری بیشتری دارند.

پیوستگی در راهنماهای تعاملی وجود 

 دارد، زیر و بمی صدا، زبان بدن

 به بافت بستگی ندارد

 طرفه تمرکز دارد.بر تعامن یک

 مرکز دارد.بر پیام ت

ه توان بدائمی و هابن بایگانی شدن است امی

بر ضبط کردن به جای  آن مراجعه کرد .

 حافظه تکیه دارد.

 معانی آن بستگی به موضوع دارد

پیوستگی در کلمات ارجاعی مانند این، او، آن 

 پزشک وجود دارد.

 

های ساواد پایین بیشااتر هادرند به زبان شاافاهی که حداهن دو کالس  افراد دارای مهارت

هاسااات صاااحبت کنند و درک کنند. این امر به طور خیلی باالتر از ساااطح توان خواندن آن

ه گونه کتواند دیده شود، همانهای بیماران مینوشتهچشمگیری در نوارهای ویدئویی و دست

در دو متن زیر، افراد با ساواد سالمت پایین، در حال استفاده از زبان  کنند. ها صاحبت می آن

 توانند با درک مناسب بخوانند. ها نمیگفتاری هستند که به احتمال خیلی زیاد آن

هایی را تکمین یک بار یک دمن در گوش  داشت  ااشاره به گوش . خوب من مجبور بودم فرم"

من به خانه بازگشت . همان شب کار من به بخش اورژان  کشید  توانست . بنابراین نرفت .کن  و نمی

 "زیرا دمن سرباز کرد.

 ابیمار مرد، مهارت خواندن در سطح کالس دوم 

 دانید که مهارتشوید؟ میرسد، شما بیمار میتوانید تصاور کنید مثن چه چیز به نظر می می"

ند کنافراد از کلماتی اسااتفاده می کنید. خوب اینمحدودی دارید و با یک دکتر باهوش صااحبت می

شااوند. خوب؟ ای به کار برده نمیهای افراد غیرحرفهها در صااحبتدانید، زیرا آنکه شااما واهعا نمی

ن هاست و تنها این مورد نیست. بنابرایکنند که هر کسی به باهوشی خود آنبیشتر پزشکان تصور می

اندیشااید: خدایا، آیید و با خود میآزمایش بیرون می دهید، از اتاق پزشااک یا اتاقچه کاری انجام می
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   "امیدوارم در مصرف داروهای  اشتباه نکن ، چون چیزی از چیزهایی که به من گفت نفهمیدم.

 ازن بیمار، سطح خواندن کالس سوم 

 برد مانند:ها گوینده مواردی را به کار میدر این مثال

  اورژان "، "دماان"ای مثااال کلمااات دشاااواری تقریبااا در ساااطح ابتاادایی. بر" ،

 ."ایافراد غیرحرفه"، "آزمایش"، "سربازکردن"

  اند. به یکدیگر متصن شده "و"جمالت ترکیبی: برای مثال جمالتی که با 

    زیرا دمن سر باز کرد"جمالت پیایده با اساتفاده از عبارات موصاولی، برای مثال" ،

ای به کار های افراد غیر حرفهدر صاااحبت هادانید، زیرا آنهاایی کاه شاااما واهعا نمی  واژه "

 "روند. نمی

   ،پیوساتگی تقریبا میان همه جمالت با کاربرد ضمائر و ارجاعات مناسب، برای مثال

بناابراین چه  "و ابزار بادیعی   "بناابراین "، "خوب؟"، حروف ربطی ماانناد   "این افراد"، "آن"

 "می توانید تصور کنید؟"، "دهید؟کاری انجام می

 

 نوشتاری و گفتاری بهداشتی هایپیام برای ادهاییپیشنه

های حوزه سالمت به صورت شفاهی از طرین رادیو و تلویزیون یا به امروزه برخی از پیام

شود. به عنوان نمونه یک بار های مکتوب منتشار می صاورت چاپی و تکمیلی از طرین رساانه  

دهد. این موضوع بررسی هرار مییک کارشناس در تلویزیون موضوع بهداشتی را مورد بحث و 

یابد. به این دلین که چار، دهیقا گفتار نوشته های مکتوب نیز انتشاار می بالفاصاله در رساانه  

های متفاوت هایی برای متخصصان حرفه سالمت وجود دارد تا از ویوگیشاده نیسات، فرصت  

ن دارند ها مشکن پیامکنندگان که در خواندهر بعد بهره گیرند. بیشتر بیماران و دیگر مصرف

های گفتاری را بهتر درک کنند. به دلین فشاااار روی حافظه ممکن اسااات توانا باشاااند پیام

هایی شامن اختصار، ساختارهای روانی و تکرار ها باید دارای سااده کننده شانیداری، این پیام 

ه کار عات بتوانند برای تقویت اطالهای دیداری دیگر میباشاااند. منابچ چاپی یا برخی نمایش

برده شاوند. فرصاتی برای کاربرد زبان چاپی به صاورت پشتیبان آن وجود دارد. توانایی زبان    
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گذارد، بر های خواندن و نوشاااتن آنان میگفتااری افراد کاه بیشاااتر، هادم فراتر از مهاارت    

هاای زبان گفتاری برای افزایش ارتقای ساااالمت و راهکارهای ارتباطی  گیری از مهاارت بهره

لت دارد. هرچند روانی زبان گفتاری در ارتقای ساالمت، بیشااتر یک شمشیر دو لبه است.  دال

به این معنی که احتمال بیشاااتری وجود دارد که افراد با ساااواد پایین به طور نامناساااب بر 

اطالعات گفتاری اتلویزیون، رادیو و مکالمات  تکیه کنند و هادر نباشااند آن اطالعات را تایید 

 د.  یا اثبات کنن

کنند که یک هالب های بهداشاات همگانی با این فرض ضاامنی کار میبساایاری از برنامه

های از باال به پایین ارتقا و انتقال سااالمت، بیشااتر مثال چاپی برای همه مناسااب اساات. مدل

دهند. اگر چه شواهد زیادی وجود دارد که عمومی هستند و مخاطبان زیادی را هدف هرار می

های مخاطبان هدف های ارتقای ساااالمت برای آگاهی از نیازها و خواساااتهههای برنامتالش

 خاص، احتمال بیشتری دارد تا روی وضعیت سالمت افراد تاثیر داشته باشد.  

توانند زبان را برای خواندن، شااانیدن و هاای متنوعی وجود دارد کاه افراد می  البتاه روش 

ر ای برای انتقال مؤثبرند. بنابراین شاااناختن مخاطبان هدف پایهها به کار برند و میدیادن پیام 

های خواندن، ارتباط با موضوع و افرادی که به های زبان گفتاری، مهارتساالمت اسات. توانایی  

 هایتواند تالشکنند، تنها تعداد کمی از عناصاار مه  و حیاتی اساات که میعات اعتماد میاطال

های مختلف های کیفی و توجه به ویوگیارتقای ساااالمت را بساااازد یا هطچ کند. کاربرد روش

های ساالمت درست را در زمان درست تضمین  هایی اسات که توساعه پیام  کاربران نیز از روش

 کند.  می

کلی، ما برای موفقیت در ارتقا، آموزش و انتقال سااالمت و افزایش سااطح سااواد  به طور

پذیری زبان پویای مورد اساااتفاده را درک کنی . ساااالمت افراد، نیاز داری  تا هدرت و انعطاف

هایی که که بر مهارتهای زبان و سااواد در افراد متفاوت اساات، به جای اینکه مهارتمادامی

گیری از آناه افراد ای برای بهرههای آگاهانهد فشاااار آوری ، تالشهاا فااهاد آن هساااتنا    آن

 توانند انجام بدهند، ایجاد کنی .  می
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 بخش سوم

 ارتباط پزشک و بیمار

 ارتباط کارآمد چیست؟

روابط بین شاخصای مستلزم ارسال و دریافت پیام بین دو یا چند فرد است. این ارتباط   

فرسااتد، هایی را میای اساات و هر فرد پیامبه صااورت خطی نیساات، بلکه به صااورت حلقه 

ها کند. این پیامها را به روش منحصر به فردی رمزگذاری و رمزگشایی میکند، آندریافت می

داری، لمسای، بویایی و یا ترکیبی از این موارد باشد. روشی که ما  ممکن اسات شانیداری، دی  

کنی  همه به طور آگاهانه و ناآگاهانه زنی  و لم  میروی ، لبخند میپوشی ، راه میلباس می

 کنی ، شرکت دارند.  هایی که ما ارسال میدر پیام

رتباط رو در رو، از طرین شود ااهای گوناگونی برهرار میها و رسانهارتباط از طرین کانال

ا نامفهوم های ما رها یا موانعی که پیامابزار الکترونیکی مانند کامپیوتر و تلفن  و باید با خشااه

کند مقابله کنی . هر چیزی از همهمه یک دسااتگاه تهویه تا یک کند یا مزاحمت ایجاد میمی

های ها و بافتدر زمان های مورد نظر ماشاااود. پیامعاین صااادا مزاح  یا مانچ محساااوب می

ند گذارند و ابعاد اخالهی دارها بر شنونده تأثیر میشاوند. پیام متفاوتی فرساتاده و دریافت می 

 که برای برخی درست و برخی غلط است. 

 ی،فناور و عل  ظهور باهاای ارتبااطی متفااوتی وجود دارد.    در حوزه ساااالمات روش 

 به اجتماعی نگاه امروزه اما گرفت. هرار الشااعاعتحت بیمار از مراهبت فردی میان هایجنبه

 و ابزاری بعد دو بیمار و پزشک بین ارتباط کلی، طوربه اسات.  یافته رواج مجددا پزشاکی  عل 

 ی،درمان هایتکنیک از استفاده در پزشاک  مهارت مساتلزم  پزشاکی  ابزاری جنبه. دارد بیانی

 بابتط هنر کننده منعک  آن بیانی بعد و است بدنی معاینات تشاخیصی و  هایتسات  انجام

 .اوست با همدردی احساس و بیمار با گرم و صمیمی ارتباط برهراری شامن که است



 سواد سالمتتوسعه  ۱5۷

 

  ماریب با پزشک ارتباط یهاروش

 فعال  غیر - مدل فعال

 الزم مؤثر، درمانی دوره تداوم برای بیمار و پزشاااک بین هدرت تمایز معتقدند برخی

 ه  پزشااک. کندمی کمک طلب و آوردمی بدساات را اطالعاتی خود درمان برای بیمار. اساات

 دموار در شاااید مدل این. بپذیرد باید ناگزیر بیمار و کندمی توصاایه را رهنمودها سااری یک

 داده دست از را خود محبوبیت مزمن هایبیماری مورد در اما باشد. مؤثر پزشاکی  هایفوریت

 کنترلی و اراده هیچ بیمار اما گیردمی عهده بر را بیماری درمان پزشااک روش این در. اساات

  ندارد. درمان روند در

 

   یهمکار - تیمدل هدا

 بیمار و نموده توصیه را درمان پزشک آن در که اسات  درمانی راه ترینمعمول روش این

 کپزش آن در که دارد تطابن "داندمی بهتر دکتر" که ایده این با فوق روش. کندمی همکاری

 اجازه  ه بیمار. بیابد را درمان بهترین تا اساات مساایول بلکه ندارد ایمآبانه دیکتاتور دخالت

  کند همکاری پزشک با است موظف و نداشته چندانی دخالت

 

 مدل مشارکت دو طرفه 

 ار درمان دوره یزیربرنامه و یریگ یتصم تیمسیول دو هر ماریدر مدل ساوم پزشک و ب 

 نیا ندیگویم یبرخ. گاذارنااد یم احترام گریکاد ی نظر باه  طرف دو هر. دارناد  عهاده  بر

 و وسااتهیپ ارتباط ماریمزمن اساات که در آن پزشااک و ب یهایماریب درمان راه نیترمناسااب

 .۱کنند یبررس را درمان تیکفا تا دارند باه  یدیمف

 

 های دیگر ارتباط با بیمارانروشکاربرد 

های رضااایت آگاهانه کاربردی زیادی دارد. ما در عصاار در عصاار ارتباطات و اطالعات، فرم

                                                      
 ethics.blogfa.com/post/-http://medicalمعصومه درویش در:  1
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افزار به طور پیوساااته افزار و نرمها در ساااختکنی ، در زمانی که پیشااارفتی زندگی میفناور

دهد. اما هنوز به دلین نبود هاای جدیدی را برای ارتباط با دیگران به ما پیشااانهاد می انتخااب 

ها دست به گریبان های ارتباطی خود با مشاکن دسترسی به همه افراد در همه زمان زیرسااخت 

 های ما باید برای مخاطبانناپذیر عصار ارتباطات است که پیام یک ویوگی اجتنابهساتی . این  

 ها به طور کامن درک شوند.  وسیله آنبندی شوند تا بهمتفاوت، به صورت متفاوتی بسته

دهناادگااان ی ارتباااطی، ارائااهفناااورهااا در آوری مزایااای همااه این انتخاااببرای جمچ

های گیریهایشان تصمی ارائه و چگونگی نشاان دادن پیام های بهداشاتی باید درباره  مراهبت

های بهداشااتی و متفاوت بودن مخاطبان، ارائه ای داشااته باشااند. با توجه به تنوع پیامآگاهانه

 دهندگان خدمات بهداشتی بایستی درک مناسبی از اطالعات ارائه شده داشته باشند.  

 

 ارتباط شفاهی

برای یادگیری از شااود. انسااان  ترین نوع ارتباطات محسااوب میارتباط شاافاهی از ابتدایی

سان این گیرند. انگیرد. این روشی است که کودکان حداهن در ابتدا یاد میشانیدن بهره بیشتر می 

روش یادگیری را برای هزاران سااال هبن از ابداع نظام نوشااتاری به کار برده اساات. این روش برای 

اری از بزرگسااالن هنوز بهترین روش یادگیری است. توضیحات شفاهی درباره یک تشخیص  بسای 

های بهداشااتی نساابت به ارائه آن اطالعات به شااکن نوشااتاری یا دادن یک دسااتورالعمن مراهبت

تواند نکات مه  را مشاااخص کند و برای دادن برخی مزایاا دارد. برای مثال زیر و بمی صااادا، می 

ساااد ریادهاایی ارائه کند تا توجه بیماران را برانگیزد. بنابراین، به نظر می  اطالعاات مشاااخص کل 

 افتد.  ترین بافتی باشد که ارتباط مراهبت سالمتی در آن اتفاق میمشاوره رو در رو با بیمار مطلوب

های زیادی از مراهبت در تعامن رو در رو بین بیمار و ارائه دهنده خدمات بهداشتی، پایه

گیرد. معموال مشاوره رو در رو برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی مورد یپزشاکی شاکن م  

 افتد؟ البته این روشهای درساتی داشته باشند. اما بعد چه اتفاهی می نیاز اسات تا تشاخیص  

که ارائه دهندگان مراهبت بهداشاااتی و بیمارانشاااان چطور معاایبی نیز باه دنباال دارد. این   

 در کنار یکدیگر نیستند؟ هاآنبهره برند وهتی توانند از مزایای صحبت می
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 هاساات.های غیر حضااوری نیز وجود دارد. تلفن یکی از راهبه منظور ارتباط با بیمار روش

 را یمناسب فرصت یارتباط یابزارها نیا به مردم شاتر یهمراه و عالهه ب یهابه تلفن یدساترسا  

 یپزشک یابزارها و ها یسرو گنجاندن با تا داده هرار ساالمت  حوزه اندرکاراندسات  یرو شیپ

. کنند نیتبد تالیجید پرستار کی ای یپزشک اریدسات  کی به را نیوساا  نیا همراه، یهاتلفن در

 مناطن در اما د،یآیم هاانسااان کمک به جا همه در همراهتلفن از یااسااتفاده نیچن هرچند

همراه و ه  خود تلفن همراه شبکه تلفن هرچند .شاود  واهچ مؤثرتر تواندیم افتاده دور و محروم

آن  شده که شانهاد یآن پ یبرا ییکاربردها ،یاما از طرف کند، دیانساان را تهد  یساالمت  تواندیم

 .از افراد را نجات دهد یاریجان بس تواندیو م دهدیسکه را به ما نشان م گرید یرو

 

 صحبت کردن و گوش دادن به بیمار

اهداف مه  ارتباط  فردی مناسااب پزشااک و بیمار یکی از  راه  کردن یک ارتباط بینف

ترین ابزار صااحبت کردن یکی از اجزای مه  مراهبت پزشااکی و نیز یکی از اساااساای  .اساات

از این نظر، ارتباط خوب بین . درارتباط بین پزشاک و بیمار و رسیدن به اهداف درمانی است 

آید. محققان به حساااب می فردی، به عنوان یک شاارط الزم برای مراهبت پزشااکی مطلوب 

ارتباط، نظرات مختلفی در مورد نحوه تعریف یک رابطه خوب دارند. بعضاای نویسااندگان، این 

ایفا   کنند که لحن و طرز رفتار نقش مهمی را در آنمی ارتباط را نوعی رابطه اجتماعی تلقی

ی شااخصاای، خندیدن، شااوخی کردن اظهار نظرها: نمایند. اجزای ضااروری آن عبارتند ازمی

اظهار عالهه، تعریف و تحسااین بیمار، رفتار دوسااتانه، صااداهت، عالهه به کمک کردن، اظهار  

 گرایش بالینی و گیری اجتماعی. دیگر نویسندگان بامحبت، برخورد عاری از هضااوت و جهت 

که اهمیت یک رابطه خوب بین پزشاااک و بیمار کیفیت  روان درمانی بیشاااتر ادعا می کنند

 .کندعیین میدرمانی آن ت

های دهندگان مراهبتهاای زیاادی برای برهراری یاک ارتباط خوب وجود دارد و ارائه   راه

هایشاان به طور شاافاف دارند. دلین این امر ساده  های هوی برای انتقال پیامبهداشاتی انگیزه 

 هشاود. وهتی ارتباط روشان است و ب  اسات. ارتباط بهتر به بهبود بهتر نتایش درمانی منجر می 
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های بهداشااتی رضااایت بیشتری دارند و دهندگان مراهبتکند، بیماران و ارائهخوبی عمن می

های بهداشااتی باید از هطچ دهندگان مراهبتشااود. ارائهبه شااکایت کمتر بیماران منتهی می

 های بیمار اجتناب کنند و به جای آن باید روی گوش دادن فعال تمرکز کنند.  صحبت

تر از عمن به آن اساات. برای مثال، بیشااتر ، راحت"شاانیدن فعال"حرف زدن از مهارت 

ک کنند و یاش را به جهت دیگری هدایت میاوهات پزشااکان توصاایفات اولیه بیمار از نگرانی

ای هکه به طور کامن نگرانیکنند هبن از اینمشااکن واحد را برای تمرکز روی آن انتخاب می

ز از بیمار و انتظارات وی و درگیر شااادن در بیماار را کشاااف کنند. داشاااتن درکی خوب ا 

تواند پذیرش و دنبال کردن درمان را بهبود بخشااد و به کاهش گیری مشااارکتی میتصاامی 

 کند.  های جدی و اظهار ناراحتی از پیگیری درمان کمک میترس از بیماری

شتن امشاکن اصلی در بیماران با سواد سالمت پایین است. بیشتراین بیماران به دلین د 

های کمتری نسااابت به افراد دارای اطالعاات کمتر در مورد بیمااری، تماین دارند تا ساااوال  

های ساواد باالتر بپرساند. این بیماران در مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی مشکالت   مهارت

بساایار زیادی دارند. نوع اطالعات مورد نیاز، مرتبط بودن اطالعات و چگونگی بیان مشااکالت 

دهندگان ترین مشاکالت این افراد است. در این راستا ارائه های پزشاکی از عمده واژه در هالب

ها آگاه باشند، تا بتوانند در برابر بیماران صبورتر های بهداشتی بایستی از این دشواریمراهبت

 تری بشنوند.های دهینها گوش دهند و سوالو کارآمدتر باشند، به آن

 دهندگانارتباط کارآمد، یک خیابان یک طرفه نیساات که در یک طرف سااخنرانی ارائه 

کننده منفعن های بهداشاااتی و ارائه اطالعات باشاااد و در طرف دیگر بیماران دریافتمراهبت

های بهداشااتی با نیازهای بیمارانشااان  دهندگان مراهبتباشااند. بنابراین الزم اساات که ارائه 

ای که بیماران بتوانند درک کنند، انتقال دهند و برای عات را به شیوههماهنگ باشاند و اطال 

های آینده خودشاان را در دسترس هرار دهند. ارتباط با بیماران بخصوص افراد با سواد  ساوال 

ها شااامن موارد زیر اساات: هایی نیاز دارد. این اهدامها و اهدامسااالمت پایین به دانش، مهارت

ها یا کند نشاااانه، تالش برای سااااکت ماندن زمانی که بیمار تالش میهای بازکاربرد ساااوال

ا ای که بیمار آناه رهایش را توضایح دهد و تشوین بیمار به بازخورد اطالعات به گونه نگرانی
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 که آموخته است و آناه در آینده انجام خواهد داد را به پزشک باز پ  دهد.

 

 چالش های ارتباط شفاهی کارآمد

کننده خدمت بهداشااتی زمان اساات. زمان های ارتباط کارآمد بیمار و ارائهلشیکی از چا

شااود. در ها با یکدیگر به عنوان یک چالش محسااوب میناکافی و محدود در طول مالهات آن

 های پزشکی تشوین کرد. این راستا بایستی بیماران را برای مشارکت بیشتر در مراهبت

د؟ های پزشکی تشوین شونای مشارکت بیشتر در مراهبتتوانند براما بیماران چگونه می

  شااارکاات بیماااران در ۷۰۰۳طبن نظر اساااتریاات، گاااردن، وارد، کاااروپااات و کراوتیز ا

ها به تاثیر متقابن پزشک، اشخاص و عوامن بافتی بستگی دارد. های درمانی آنگیریتصامی  

اد به نف  بودند و نگرانی ای که بیماران سااوال می پرساایدند، دارای اعتمپووهشااگران درجه

ای که پزشکان در تعامن با بیماران گفتگوی دو هایشان را بیان کردند و به همان اندازه درجه

طرفه و حمایتی ااز هبین تشاوین، اطمینان بخشیدن و همدردی  را به کار بردند. از بین این  

ندگان شااتند تا شرکت کنافراد، بیماران با تحصایالت باالتر نسابت به دیگر بیماران تماین دا  

ی و کردند. بافت درمانتر ارتباط بهتری با پزشااک دریافت میتری باشااند و بیماران فعالفعال

بینی کننده شارکت بیماران بود. پووهشگران نتیجه  ترین پیشسابک ارتباطی پزشاکان هوی  

رتباط ارگیری اکتوانند مشارکت بیماران را با به دهندگان مراهبت ساالمت می گرفتند که ارائه

 حمایتی یا دوطرفه تشوین کنند.  

 

 عوامل دیگر که باید در نظر گرفته شوند

 ۱۰ های ارتباطیکه آیا یک برنامه مهارتیک کارآزمایی بالینی تصاااادفی برای تعیین این

تواند رضاایت عمومی بیماران را بهبود بخشاد، طراحی شد. این پووهش دریافت که   سااعته می 

شود که پزشکان خود را برای وده اسات. معموال چنین شاکستی از این ناشی می  برنامه موفن نب

دهند و برخی عوامن دانند و در عوض، آن را به بیمار نساابت میمشااکالت ارتباطی مقصاار نمی

 انند.  دمانند نبود پیروی از دستورات پزشک و تقاضاهای غیر منطقی از طرف بیمار را مقصر می
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 ان با توجه به نیازهای ارتباطی خود در طول اولین تماس و دیدنباازخورد ارتبااطی بیمار  

وساایله گرین، اولمن، های سااالمت متفاوت هسااتند. در یک مطالعه بهدهنده مراهبتچهره ارائه

رو   بیماران سااالمند برخوردهایی که در آن، پزشااک مهربان و خنده۱۳۳5فریدمن و شااارون ا

ها برای بیماران ساالمند باید در نظر گرفته شود زیرا آن  دادند. دهت بیشاتری بود، را ترجیح می

به دلین ناشانوایی یا شرایط مزمن دیگر که در اثر پیری به آن گرفتار هستند، اطالعات را خیلی  

 ها برای جذب اطالعات سالمت پیایده ک  است.  بینند. به این دلین توانایی آنپیایده می

تنها به این دلین که بیمار و پرستار به یک زبان واحد موضوع ارتباط، فراتر از زبان است. 

 شااود. ممکن استکنند ضارورتا به این معنی نیسات که ارتباط خوبی برهرار می  صاحبت می 

بیمار اصاطالحات به کار برده شاده توسط پرستار را درک نکند، دو طرف ممکن است سطح   

ن داشته در درک یکدیگر مشک تحصیالت خیلی متفاوتی داشته باشند یا به دلین تفاوت سنی

برد، دهنده به کار میهایی که ارائهباشند. برخی بیماران ممکن است معانی متفاوتی را به واژه

ساااازی یا ایجاد توانند به همان اندازه در ساااادهجز زبان عوامن دیگری مینسااابت دهند. به

ارتباط اساات.  اختالل در ارتباط هدرتمند باشااند. این عوامن شااامن ساان، جن  و ساابک  

شااناختی متفاوتی، بر های جمعیترغ  داشااتن چنین ویوگیهای باسااواد پایین، علیجمعیت

های کنند، ویوگیکاه چگوناه انواع چنادگانه اطالعات را پردازش و تفسااایر می   حساااب این

 های با سواد پایین:مشترکی دارند. جمعیت

  هایزاعی فکر کنند/ واژهتماین دارند که به صااورت عینی/ آنی به جای اندیشااه انت 

 نگرانه به کار برند. آینده

 .تفسیر درستی از بیشتراطالعات بهداشتی ندارند 

  روان بودن زبانی مورد نیاز برای درک و کاربرد اطالعات منابچ نوشااتاری را به اندازه

 کافی ندارند.  

  بوس، اتودر پردازش اطالعاتی از هبین خواندن یک دستورالعمن، تفسیر برنامه زمانی

 هایی دارند.  های پزشکی یا خواندن برچسب دارو دشواریپیروی از دستورالعمن

بیمار ساالمندی را تصور کنید که با پزشک خود صحبتی کوتاه درباره اثرات منفی رژی   
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کند مصاارف ساادی  خود را کاهش دهد. این بیمار پر نمک دارد و پزشااک به وی توصاایه می

الفظی برای مصاارف کمتر نمک تفساایر های پزشااک را به عنوان یک دسااتور تحتصااحبت

الفظی ممکن است بیمار را به این سمت هدایت کند ای به صورت تحتکند. چنین توصیهمی

شاااود که وی از کند، باعث میک به غذا را متوهف میکاه اضاااافه کردن نم کاه عالوه بر این 

ای که مقداری سدی  حتی به میزان ک  در بندی شده یا پردازش شدهخوردن هر غذای بسته

تواند از حذف کامن نمک ترکیباتش وجود دارد اجتناب کند. از دسات دادن اشااتها و وزن می 

 کند.   از رژی  غذایی ناشی شود و مشکالت سالمتی دیگری ایجاد

بدون نیاز به گفتن، ارتباط هدرتمندی بین داشتن سواد سالمت پایین و تجربه مشکالت 

هنگام انتقال اطالعات ساالمت وجود دارد. گاهی اوهات بیماران با ساواد سالمت پایین بسیار   

دهین هسااتند اما در فراخوانی اطالعات سااالمت حتی بالفاصااله پ  از ترک مطب پزشااک  

درصااد یا کمتر از  ۳۰د. در حقیقت به طور متوسااط بیماران، معموال تنها هایی دارندشااواری

 آورند. شده در طول یک مالهات معمولی با پزشک را به یاد میاین مقدار از اطالعات دریافت

هایی که پزشکشان به کار بیماران با ساواد ساالمت پایین چندین دشواری در درک واژه  

ک مناابچ نوشاااتاری از هبین بروشاااورها، اطالعات آنالین،  هاا حتی در در برد، دارناد. آن می

هایی دارند. حتی در های بیمارستان دشواریهای پذیرش و لیستدساتورالعمن ترخیص، فرم 

هایشان تر ممکن است اعتماد کمتری به تواناییارتباط شفاهی، بیماران با سواد سالمت پایین

ت ممکن است مشکن خود را بد نشان دهند و برای بیان مشکالتشان داشته باشند. گاهی اوها

تواند ارتباط یا چیزی نگویند. داشاتن مهارت ساواد ساالمت پایین همراه با شرایط مزمن می   

های مدیریت بیماری را بیمار و پزشاک را به خطر اندازد. سواد سالمت پایین کارآمدی برنامه 

 کند.  محدود می

توانند شرایط خود را به درستی درک ماران نمیاند که بسیاری از بیها نشان دادهپووهش

رو های درمانی انجام دهند، از اینگیریتوانند به صااورت کامال مسااتقن تصاامی  کنند و نمی

 ای نباشد.  تشوین بیمار به خودمراهبتی ممکن است رویکرد هابن توصیه
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 مدل های ارتباط شفاهی کارآمد

هایی وزه ارتباط پزشک و بیمار، روی روشهای حهای اخیر، بسیاری از پووهشدر ساال 

شاااود، زبان بدن، برای افزایش ارتبااط تمرکز کرده اسااات. تنها با کلمات ارتباط برهرار نمی 

 حاالت صورت و زیر و بمی صدا بیشتر در برهراری ارتباط کارآمد مؤثر هستند.  

ه : از ترجمکندمایر چند توصاایه برای بهبود ارتباط در مراهبت بهداشااتی پیشاانهاد می 

 هایاصاااطالحات به زبان روزانه بیمار گرفته تا تقاضاااا از بیماران برای تکرار دساااتورالعمن 

ی های بالینگیری تلفنی در مواهعی که دساااتورالعمنبهداشاااتی. وی زمان تعامن کافی و پی

کند. برای بیماران با سواد سالمت پایین منابچ برای ساالمت بیمار حیاتی اسات را توصیه می  

توانند به شاکن دیداری یا شانیداری تهیه شاوند، از اصاطالحات خالی باشند و     موزشای می آ

 دارای درک راحت و شفاف باشند.  

 ند:کهای بین شخصی بیمار و پزشک ارائه میهدم ساده برای بهبود ارتباط 0بری وای  

شامرده صاحبت کنید. ارتباط با شمرده صحبت کردن و تنها صرف مقدار کمی زمان   -۱

تواند بهبود پیدا کند. انجام چنین کاری به پرورش رویکرد بیمار اضاااافه با هر بیمار، می

 محور در تعامن پزشک و بیمار کمک خواهد کرد. 

ی گونه که به اعضازبان ساده و غیر پزشکی را به کار برید. مطالب را برای بیمار، همان-۷

 گویید، توضیح دهید. خانواده می

ند توانند فرایطالب را با تصااویر نشااان دهید. تصاااویر دیداری میتصااویر بکشااید و م-۵

 یادآوری مطالب برای بیمار را بهبود بخشند.  

دهید، محدود کرده و آن را تکرار کنید. میزان اطالعاتی را که در یک جلسااه ارائه می-5

 شاااوند. تکرارشاااود، بهتر به یاد آورده میتر داده میوهتی اطالعات در هطعات کوچک

 دهد.  بیشتر نیز فراخوانی را افزایش می

باز پ  دادن آناه آموخته شااده یا تکنیک به من نشااان بده را به کار برید. مطمین  -۳

شاوید که بیمار آناه را که شما گفته اید درک کرده است. برای این کار از آنها بخواهید  

 های شما را تکرار کنند.  تا دستورالعمن
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محیطی آرام و خالی از خجالت ایجاد کنید. شااارایطی ایجاد کنید که بیمار به راحتی -0

ساوال خود را بپرساد. کمک دیگران اخانواده، دوستان بیمار  را برای ارتقاء درک جلب   

 کنید.  

الوتن و کاارول معتقادند که ارتباط کارآمد مساااتلزم ارزیابی آناه بیمار درباره بیماری   

های بهداشتی به دهنده مراهبت. شانیدن فعال مساتلزم این است که ارائه  داند، اسات خود می

های رایش در بردارنده هضاوت، برچسب زدن، ارزیابی بیمار توجه کامن داشاته باشد و از پاسخ 

ه دهندنااباالغااناه و موعظه کردن پرهیز کند. شااانیدن فعال باعث بهبود ارتباط بیمار و ارائه    

 دهد.  گیری مراهبت خوب اختیار مید و به بیمار در پیشوهای بهداشتی میمراهبت

دهندگان نباید هنگام صاحبت با بیمار هضاوتی به نظر برسند. همانین هنگام ثبت  ارائه

 اطالعات در نمودار بیمار، نباید زبان هضاوتی یا منفی را به کار برند. 

 

 عناصر ارتباط شفاهی کارآمد

راری ارتباط شاافاهی کارآمد و مؤثر دخالت دارند. عوامن و عناصاار بساایار زیادی در بره

توانند نقش بسیار زیادی در ایجاد رابطه کارآمد داشته باشند. عوامن غیرزبانی در پزشکان می

های بهداشتی دهنده مراهبتکه ارائهایجاد رابطه کارآمد نقشای اساسی دارد. حتی هبن از این 

بخش، استفاده یت لبخند، دسات دادن اطمینان دهانش را برای صاحبت با بیمار باز کند. اهم 

ها بخش و حفظ تماس چشااامی در ارتباط غیر کالمی اهمیت دارد. این اهداماز تماس آرامش

 دهد.  شود و احتمال تاثیر مثبت را افزایش میباعث انتقال حالت عاطفی می

 ی اهمیتشااود، نیز داراتجهیز فضااایی که در آن بین پزشااک و بیمار ارتباط برهرار می

ها ها در اتاق انتظار از نظر فرهنگی مناسب بیماران است؟ آیا آناست. آیا پوسترها و دستنامه

اند که بیماران به سادگی درک کنند؟ آیا اتاق معاینه به اندازه کافی در ساطحی نوشاته شاده   

به  ها خود رادهد که صادق باشند و سوالگرم و خصاوصای هست و آیا به بیماران اختیار می  

 زمان چند بیمار حضور دارند؟راحتی بپرسند؟ آیا در اتاق پزشکی صرفا یک بیمار است یا ه 

تواند در موفقیت ارتباط هنگام رویارویی افراد با محیط ارتباط روشان بیمار و پزشک می 
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های دارویی الزم به خصوص برای درمانی عامن بسایار مؤثری باشد، مثال توضیح دستورالعمن 

به دلین ساان باال یا سااواد سااالمت پایین یکی از موارد مه  دراین زمینه اساات.   سااالمندان

های دساتورالعمن نوشتاری را خواهند  دهندگان هرگز نباید تصاور کنند که بیماران برگه ارائه

های خواند و نباید تصااور کنند بیماران با سااواد سااالمت پایین برای تبعیت از دسااتورالعمن 

 کنند.  ، از اعضای خانواده طلب کمک میاندپزشکی که نفهمیده

هایی که یک بیمار دارد، پاسااخ های بهداشااتی باید به همه سااؤالدهندگان مراهبتارائه

ها باید سااده باشاد. برای افزایش درک بیمار، بهترین روش این است   های آندهند، اما جواب

کات مه  و کلیدی را های بهداشاااتی خیلی عامیانه صاااحبت کند، ندهنده مراهبتکاه ارائاه  

که یکباره چندین دساتور دهد، بپرهیزد. آنان یاد داشاته باشند   چندین بار تکرار کند و از این

که پیام خود را در سااه یا چهار مورد کلیدی و مه  بشااکنند و بیمار را با یک پیام روشاان و  

 برنامه عمن واضح ترک کنند.

 های بسته پرسیده شود.مصااحبه سوال  کنند که در پایان دادن به یکبرخی پیشانهاد می 

ه دهنده شروع بفرض این اسات که بیمار در ابتدای مالهات، وهتی گفتگو مقدماتی اسات و ارائه  

کساب اطالعات درباره ساابقه بیمار کرده اسات، فرصات پاساخ به هر سوال باز را داشته است.      

به تک در یک محیط شلوغ  های تکدهنده برای ارائه دساتورالعمن اساتفاده از پرساتار آموزش  

 ممکن است سودمند باشد و آموزش پزشکان را کامن کند و درک بیماران را افزایش دهد.  

درس بااز پ  دادن یکی از روش های کارآمد برای بهبود درک بیماران اسااات. رویکرد  

های باز، مشااابه دیگر، پرساایدن، گوش دادن و خالصااه کردن اساات. این تکنیک بر سااوال  

ها تاکید دارد. این تکنیک برای کاربرد، یادآوری و همدردی و مشغول شدن به گردآوری داده

ساات به دسااتیابی به سااه عملکرد موجود در این روش کمک ترساای  راهکارهایی که ممکن ا

های خوب و بهبود آوری دادهکند، ساده است. این سه عملکرد عبارتند از: ایجاد گزارش، جمچ

های ارتباطی را دهد که مهارتپذیرش. هر چند این روش جدید اسات، اما شاواهد نشان می  

 بخشد.  بهبود می

های بهداشااتی و تغییر رفتار بزاری هدرتمند در مراهبتتواند اارتباط شاافاهی کارآمد می
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های ساااختاریافته اتاق انتظار برای افزایش مشااارکت بیماران باشااد. به عنوان مثال، مصاااحبه

 های پزشکی شناخته شد. بیماران در تعامن

تر باشااند، باید همساااز با تجارب بیماران باشااند. آنان  دهندگان کارآمدکه ارائهبرای این

های درستی از بیماران بپرسند. در حقیقت باید اید در طول و بالفاصاله بعد از مالهات، سوال ب

 های اضافی دارند که نتایش مثبتی به بار آورد. ها سوالبپرسند که آیا آن

 

 های جایگزین ارتباط رو در روارتباط

، رویکردهای تواند چندین نتیجه را برآورده کندهای آموزشااای چاپی میاگر چه کتاباه

ت کند که کیفیت مراهبهایی واهعی ایجاد میای برای ارتباط پزشک و بیمار فرصتچندرساانه 

های ضاابط شااده به عنوان یک دهند. بیماران مبتال به ساارطان به مشاااورهبیمار را بهبود می

دهند و بیشااتر پیشاانهاد ضاابط نوار برای مشاااوره با پزشااک را هبول  کمک اطالعاتی بها می

مند، نشان داده که ارائه نوارهای ضبط شده مشاوره به بیماران کنند. مطالعات مروری نظاممی

 دهد.  ها در نهایت به یاد خواهند داشت را افزایش میمیزان اطالعاتی را که آن

 های تعاملی مبتنیها، نوارهای ویدئویی و رسانهوسااین دیداری از هبین تصاویر، کارتون 

ای دو پووهشگر، برنامه ۷۰۰5سات برای بهبود ارتباط مؤثر باشد. در سال  بر کامپیوتر ممکن ا

مشی ارزیابی کیفیت زندگی هابن هبول بیماران مبتال ای توسعه دادند که یک خطچندرساانه 

های سااواد گوناگون و تجربه داد. این برنامه مناسااب افرادی دارای مهارتبه ساارطان ارائه می

 شااد. یک سااوالورد روی صاافحه لمساای کامپیوتر نمایش داده میکار با کامپیوتر بود. یک م

ها، اندازه هل  و تصاویر متعدد برای افزایش هابلیت دیدن به شد، رنگضابط شاده خوانده می  

شاااد. بنابراین بیمار کاار رفتاه بود. یاک آیکون کوچاک نزدیاک هر عنصااار متن ظاهر می     

بیماران گزارش کردند که  ۱۷0دهد. خواسات، پاسخ  توانسات به صادا، هر چند بار که می  می

 ها را افزایش داده است. این روش برای استفاده بسیار ساده بوده و تجربه یادگیری آن

د به تواننهای بهداشتی میتواند به پزشاکان کمک کند. پیام ویدئوهای آموزشای نیز می 

 دیداری انتقال داده شوند. وسیله وساین کمک
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ی شاخصای و اینترنت، تلفن به عنوان یک وسیله مه  برای   امروزه در عصار کامپیوترها 

بسیاری از بیماران باهی مانده است. این اولین شکن ارتباط بین پزشک و بیمار خارج از مطب 

افتد. پزشکی از راه دور یا درصد تعامن بین پزشک و بیمار تلفنی اتفاق می ۷۳پزشاک اسات.   

 های ارتباطییفناورت که به عنوان کاربرد ای از سااالمت تلفنی اسااتله مدیسااین زیر شاااخه

تلفنی برای مناطقی که فاصااله زیادی با درمانگاه دارند، تعریف شااده اساات. در این روش به  

هایی برای مراهبت در طول عصار یا اواخر هفته که پزشااک در دسااترس نیست  بیمار انتخاب

کنند، تبعیت ن دریافت میشاااود و بیماران تماین دارند از نصاااایحی که از این طریارائه می

 کنند.  

 های ارتباطی در این شرایط باید:برای کاهش اشتباه

 تواند به راحتی صحبت کند.مطمین شوید که بیمار در دسترس است و می 

 ریزی کنید.های پیگیری را برنامهوهتی نتایش آزمایش حساس است، مالهات 

 ار ببرید.های معین را به کبرای ایجاد رابطه دوستانه عبارت 

   .نسبت به لحن صدا، الگوی صحبت خود و بیمار حساس باشید 

   .به بیمار وهت دهید تا مشکن اصلی خود را تشریح کند 

 هایی که در فهمیدن بیمار دارید رک باشید.  درباره دشواری 

   .هر زمان ممکن است، با بیمار به طور مستقی  صحبت کنید 

بیمار احساس کند که بیمار گیش شده است اگر یک پزشاک یا پرساتار به خاطر سکوت   

بساایاری از "ابیمار در درک اطالعات مشااکن دارد  ممکن اساات چیزی شاابیه این بگوید:   

یابند. به من بگو تو چطور فهمیدی چگونه بیماران اطالعات درباره این دارو را گیش کننده می

 "ارو را مصرف کنید؟باید این دارو را مصرف کنی؟ یا به من بگو چرا فکر کردید این د

باید کند. پزشکان نبا این حال، کاربرد تلفن ارتباط بهتر پزشاک و بیمار را تضامین نمی  

 تشخیص خود را تلفنی بگویند. ارتباط رو در رو بهتر است. 

وساایله آن ارزیابی سااطح سااواد بیمار و خانواده وی، خیلی مه  اساات. اما ابزاری که به

ه آیا کد بدون دهت انتخاب شود. یک سوال ساده از بیمار مانند اینشود، نبایارزیابی انجام می
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دانی  بیماران با گونه که میتواند بخواند ممکن اساات باعث خجالت وی شاااود. همان وی می

 کنند.  های پایین خواندن خود احساس شرمندگی میسواد پایین بیشتر به دلین مهارت

 

 پایین اصول نوشتن برای بیماران با سواد سالمت

 ریزی کنید.برای نوشتن برنامه

اند توریزی زمان میشوند. برنامهریزی خوب شروع میمنابچ نوشتاری خوب با یک برنامه

 ها زیر تمرکز دارد:ریزی بر سوالبرترین بخش فرایند نوشتن باشد. مرحله برنامه

 شود؟چرا این منبچ تولید می 

 چه کسی مخاطب این منبچ است؟ 

  مخاطب حقدر است؟سطح خواندن 

 رفتار مطلوب بیمار چیست؟ 

 این منبچ باید در بردارنده چه اطالعاتی باشد؟ 

 توان  از خود بیماران یاد بگیرم؟چه چیزی می 

 توان  یاد بگیرم؟از منابچ موجود چه چیزی می 

 

 شود؟چرا این منبچ تولید می

بچ اسااات. به این اولین گام در طراحی یک هطعه آموزشااای برای بیمار تعریف هدف منا

 کنید، درک روشنی داشته باشید.  که چرا این هطعه را تولید میمنظور نیاز است تا از این

ناه شوند. ابتدا آمنابچ معموال در پاسخ به یک نیاز مشاهده شده یا مورد انتظار تولید می

کند؟ هصااد شااود. چه چیزی تولید منبچ را تشااوین می مورد نیاز اساات تشااخیص داده می 

که یابی به چه چیزی را دارید؟ سااعی دارید چه نتایجی به دساات آورید؟ هبن از این سااتد

شاروع به نوشتن کنید، باید در نظر بگیرید که آیا واهعا نیاز است که منبچ جدید ایجاد شود؟  

تواند هدف شاما را بر آورده ساازد؟ یا برخی منابچ موجود، اگر ساااده نوشته   منابچ موجود می

 انند هدف شما را برآورده کنند؟توشوند، می
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 مخاطبان مورد نظر چه کسانی هستند؟

پ  از درک روشان از تولید یک منبچ، بایساتی بدانید که چه کساانی از منابچ استفاده    

 خواهند کرد. تا جایی که ممکن است در تعریف مخاطبان منبچ خود دهین باشید.  

 ی زیر ارائه شده است:برای یادگیری درباره مخاطبان مورد نظر پیشنهادها

 کند، در نظر بگیرید. هایی که مخاطب شاااما را به عنوان یک گروه تعریف میویوگی

از یک گروه ساانی خاص  یکنند بخشاابه طور مثال آیا بیمارانی که از این منبچ اسااتفاده می

های های بدنی خاص یا چالشها ویوگیها سااابقه نوادی مشااترکی دارند؟ آنهسااتند؟ آیا آن

ها چگونه است؟ ها و سابقه آموزشی آنصای دارند؟ متوسط وضعیت اجتماعی اهتصادی آن خا

 های دیگری وجود دارد که در این افراد مشترک باشد؟آیا ویوگی

 شاااناختی را برای های جمعیتهای در دساااترس را به کار برید و پووهشجمعیت

 شناخت بهتر مخاطبان انجام دهید.

 های تمرکز گروهی را برای شاااناخت عقاید و ارزشهای اگر ممکن اسااات، پووهش

 بیمارانی که استفاده کننده منابچ هستند، به کار برید.

 

 سطح خواندن مخاطبان مورد نظر چقدر است؟

توانید درباره مخاطب مورد نظر هایی است که میترین ویوگیسطح خواندن یکی از مه 

 کنید، برای بیماران هابنخواهید مطمین شاااوید که منبعی که تولید میخود دریابید. اگر می

درک باشااد، باید مطمین شااوید که اطالعات در سااطح درک و توان خواندن آنان نوشااته    

اده نیست. تشخیص سواد پایین از طرین تعامن معمولی با بیمار شاود. این امر همیشاه س  می

های سواد پایین نخواهند گفت که در خواندن مشکن معموال ساخت اسات. بیماران با مهارت  

ها تماین دارند تا چالش سواد خود را کنند. در حقیقت آندارند و معموال تقاضاای کمک نمی 

ان دهندگها آشکار شود، پنهان کنند. ارائهکن آنهایی که ممکن است مشبا پرهیز از موهعیت

توانند درباره ساطح ساواد یک فرد تصاوری داشاته باشند. دانستن     های ساالمت نمی مراهبت

باط ترین عامن در تحلین ارتسطح تحصیالت بیماران نیز نشانگر سطح سواد آنان نیست. مه 
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های مدرسااه بلکه د سااالهای آموزشاای اساات. نه فقط تعدابین آموزش و سااالمت پیشاارفت

 ها یاد گرفته شده است. که چه چیزی در طول این سالاین

 

 رفتار مطلوب بیماران چیست؟

های مراهبت بهداشاتی منابچ آموزش به بیمار بیشتر برای متقاعد کردن بیماران  در محیط

را مجبور کنند که ها آنشاااوند. برخی منابچ ممکن اسااات در اصاااالح رفتاارشاااان تولید می 

های غذایی بهتری داشااته باشااند. برخی ممکن اساات بیماران ک  تحرک را تشااوین به  انتخاب

آموزش دهند که چگونه یک داروی خاص ها آنشروع ورزش کنند. برخی دیگر ممکن است به 

خواهید از منابعتان اسااتخراج شااود، هادر خواهید را مصاارف کنند. با تمرکز روی رفتاری که می

به جای  های راهبردی درباره آن منابچ انجام دهید. هدف منابچ نوشاااتاریگیریبود تا تصااامی 

های ملموس متمرکز باشاااد. به عبارتی هدف بااید بر اهدام  یاک منبچ اطالعااتی خاالص بودن   

های زیر را را ارائه داده است. رفتاری را تعریف کنی . به عنوان مثال، مؤساسه ملی سرطان مثال 

شاااده اسااات و به های رفتاری ممکن برای منابچ نوشاااتاری طراحیفها به عنوان هداین مثال

 منظور ارتقای ماموگرافی در بین زنان با سواد سالمت پایین نوشته شده است.

 کند.  خواننده در مالهات بعدی از پزشک یا پرستار درباره ماموگرافی سوال می 

 گیرد.  خواننده یک نوبت ماموگرافی می 

 ها تماس خواهد گرفت.درمورد انتخاب خواننده با ما برای بحث 

تر اساات: خواننده هایی در مقایسااه با مطالبی مانند زیر بساایار کارآمد این چنین هدف

 درک خواهاد کرد کاه چرا ماموگرافی برای ساااالمتی وی مه  اسااات. تمرکز هدف بر اهدام  

دگان با سواد کند و این چیزی اسات که خوانن مدار کمک میهای عمنملموس، به انتقال پیام

 سالمت پایین نیاز دارند.  

 اند، اندازه موفقیت منابچ روشنبرای منابعی که برای تأثیر بر رفتار بیماران طراحی شده

گویی به یک پرسش به راحتی این اندازه را نشان خواهد داد: آیا رفتار بیمار تغییر است. پاسخ

از تأثیر هطعات نوشتاری خاص، کرده اسات؟ البته برای به دسات آوردن یک تصاویر صحیح    
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باایاد بتوانیاد رفتارهای بیماران بعد از خواندن منابچ را با رفتار آنان هبن از خواندن آن منابچ    

مقاایساااه کنیاد. به این معنی که شاااما باید رفتار بیماران را دوبار آزمایش و ارزیابی کنید.   

 ریزی شما گنجانده شود. برنامهبنابراین انجام آزمایش هبن و بعد از ارائه منابچ باید در 

 

 این منبچ باید در بر دارنده چه اطالعاتی باشد؟

نویسااید و انتظار نویسااید، برای چه کسااانی می زمانی که معین کردید چرا منابچ را می

 چدارید تا مشخص کنید که منابثیری روی رفتار بیماران داشاته باشد، نیاز  أدارید منابچ چه ت

چه اطالعاتی باشااد؟ برای تعیین این اطالعات، نیاز دارید به دو سااوال نوشااتاری باید شااامن 

 پاسخ دهید:

 دانند؟  مخاطبان مورد نظر درباره موضوع چه چیزی می -۱

 چه اطالعاتی ضروری است؟ -۷

ه چتوانید آندانند، شما میبا شاناسایی آناه مخاطبان مورد نظر شما درباره موضوع می 

در دانش بیماران را مشخص ضعف دانند را شناسایی کرده و زمانی که به طور دهین ها نمیآن

رسد. اگر چه تعیین توانید اطالعات ضروری را ارائه دهید. این امر به نظر ساده میکردید، می

 حوزه دانش مخاطبان همیشه آسان نیست. 

ه ای ببرد، تا اندازهکار میکه چه کسااای منابچ را به این "تعریف تا حد ممکن دهین"با 

داند و چه چیزی را نیاز دارد تا بداند، پاساااخ داده این ساااوال کاه مخاطب چه چیزی را می 

هایی وجود دارد که در آن، اندازه دانش مخاطبان ناشناخته خواهد بود. در شاود. اما حوزه می

نظر و ه  از طرین این موارد، مفیاد خواهاد بود تا ه  ازاعضاااای نمایندگان مخاطبان مورد   

 مصاحبه تمرکز گروهی رسمی و غیر رسمی کمک گرفت.  

توانید به سمت این با مجهز شدن به اطالعات درباره دانش مخاطبان مورد نظر، شما می

گام بردارید. در نگاه اول ممکن است به نظر برسد  "چه اطالعاتی ضاروری است؟ "ساوال که  

دانند؟ اما این ساوال متفاوت است. اطالعات ضروری،  که بپرسای  مخاطبان چه چیزی را نمی 

د ارائه شود تا به بیمار پایه یا چارچوبی بدهد که در آن شناختی از پیام اطالعاتی است که بای
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ام توانند پیایجاد شاود. چه اطالعاتی نیاز اسات ارائه دهید تا تضمین کنید مخاطبان شما می  

 را درک کنند؟

ز تواند اباشد. این هدم می، می"آناه واهعا نیاز است "گام بعدی محدود کردن مفاهی  به

 "نیازهای واهعی"ها به ساطح دانش مخاطبان دشاوارتر باشد. محدود کردن هدف  شاناساایی   

 مفهوم گفته شود.  ۳تا  ۵دهد. توصیه شده در یک منبچ واحد پذیرش بیماران را افزایش می

محدود کردن تعداد مفاهی  در یک هطعه نوشااتاری مه  اساات بخصااوص وهتی منابچ   

مفهوم را  ۳تا  ۵ند بیش از توانکه افراد مسن نمی این معنی شود. بهبرای ساالمندان تهیه می 

در یک زمان واحد درک کنند. برای ساالمندان پیوند زدن اطالعات جدید با اطالعات پیشین  

 شود.  بر است و این امر منجر به کاهش درک همه هطعات میفرایندی زمان

دارد، به عنوان  ای در حوزه مراهبت بهداشتی وجودالبته موضوعات پیایده و چند جنبه

ای تواند به راحتی صدها صفحه را پرکند. اما راه حن سادهمثال، بحث درباره سرطان روده می

های موضاااوع را دربرگیرد. وجود دارد کاه ه  تعاداد مفاهی  را کاهش دهد و ه  تمام جنبه  

 مراحنها و ها، تشخیص، آزمایشگیری، نشانهها، پیشا هایی درباره علتنید بخشتواشاما می 

ها را به عنوان یک هطعه چاپی جداگانه ارائه درمان داشاااته باشاااید اما هر یک از این بخش

تر اساات که موضوعات متفاوت به ای، به طور کلی کارآمددهید. در چنین موضاوعات پیایده 

که در یک هطعه بزر  ارائه صااورت هطعات نوشااتاری کوتاه جداگانه تهیه شااوند به جای این

 ها برای خواندن دشوار به نظر برسد. دلین اندازه بزر  آنشوند که به 

 

 توان  از بیماران یاد بگیرم؟چه چیزی می

کنید، بهتر است چه کسی وهتی شما منابچ را برای استفاده یک گروه خاص، طراحی می

از بین اعضاای گروه مورد نظر مورد ساوال هرار گیرد؟ در برخی موارد ممکن است در مرحله   

ریزی پروژه بتوانید در یک مصاااحبه تمرکز گروهی رساامی همه را دور ه  جمچ کنید. برنامه

در این زمان اگر به اندازه کافی خوش شاان  باشاید که این منبچ را در اختیار داشته باشید،   

هاای ممکن را بادهیاد و باه دهات انتخااب گروه را در نظر بگیریااد.       هاایی از انتخااب  نموناه 
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تمرکز کند. سپ  گوش کنید،  "خواهید بفمیدروی آناه واهعا می"که را بپرسید  یهایسوال

 گوش کنیاد و گوش کنیاد. در حقیقت بیشاااتر به جای صاااحبت کردن، گوش کنید. برای  

کنندگان هنگام صحبت درباره تزرین دارو کلمه کلمات خاص گوش کنید. اگر شرکت دریافت

مه را در منبچ نوشتاری خود به کار برید. برند،  شما این کلسوزن را به جای آمپول به کار می

برای اسااتفاده بعدی و مرور آن، ضاابط را های گروهی این ایده بساایار خوبی اساات که بحث

ند و برداری کپذیر نیسات، فردی را بیابید که در طول جلسه یادداشت کنید. اگر ضابط امکان 

تید بر اساس مشارکت عمن یا خود این کار را انجام دهد. به خاطر داشاته باشاید مجبور نیس  

 های واهعی آن را ارزیابی کنید.  کنید اما باید حداهن آن را در نظر بگیرید و نقاط هوت و ضعف

اگر امکان مصاااحبه تمرکز گروهی وجود نداشاات، ممکن اساات بتوانید از افرادی عضااو  

آوری چگروه مخاطبان بازخورد بگیرید. گزارش شده است برخی از پرستاران بازخوردهای جم

ر های غیاند. حتی این نوع از پووهششااده از بیمارن در بیمارسااتان را با موفقیت به کار برده

ا تواند آناه رتواند اطالعات ارزشاامندی به بار آورد. بینش تنها یک یا دو بیمار میرساامی می

 ریزی و نوشتن منابچ نوشتاری خاص نیاز دارید را تامین کند.  که برای برنامه

 

 نابچ موجود چه چیزی می توان  یاد بگیرم؟از م

ها به وساایله اند. بساایاری از آنهزاران هطعه نوشااتاری برای بیماران تهیه و تولید شااده

متخصاصان حوزه سالمت  برای آموزش، دستور و متقاعد کردن بیماران به طور منظ  به کار  

موجود خیلی خوب به نظر شاااود. برخی از منابچ رود. اماا از بقیه اساااتفاده چندانی نمی می

رد ها پیام موکنند. آنکند. برخی نیز خیلی خوب کار میرسااد اما اثر مطلوب را تولید نمیمی

ای خوب  توانایی بیماران را دهند. این منابچ به شیوهنظر را به درساتی و کارآمدی انتقال می 

 دهند.ها نوشته شده است مطابقت میبا آناه برای آن

شاااوید که تماین دارید از طرین نوشاااتن آن را رفچ کنید، وهتی با مشاااکلی مواجه می

های اطالعاتی را تان آن هطعهبازنگری منابچ موجود ایده خوبی اساات. ه  خودتان و ه  گروه

توانید مخاطبان نقد کنید. نقاط هوت و ضاعف هر هطعه چیسات؟ پیام مورد نظر چیست؟ می  
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آیا این هطعه در کسااب هدف موفن بوده اساات؟ دلین موفقیت یا   مورد نظر را تعریف کنید؟

هایی یک منبچ را کارآمد توانید دهیقا معین کنید چه ویوگیشاکسات آن چه بوده است؟ می  

توانید انواع متفاوت منابچ ابروشاااور، فرم، کتاباه...  را با یکدیگر ساااازد؟ مییاا ناکارآمد می 

ها در هطعات موفن مشااترک اساات؟ چه ویوگی یوگیمقایسااه کنید و تعیین کنید که کدام و

 آن هطعه را دوست دارید؟

 

 نوشتن منبع سالمت مربوط به بیمار

های بیماران نیازهای مشاااابهی نخواهند داشااات. در نتیجه هیچ هماه بیمااران و گروه  

اساات که  شاااخص مدونی برای نوشااتن منابچ کارآمد آموزش به بیمار وجود ندارد. روش این

دهد، از نیازهایی که گروه مخاطب مورد نظرتان بروز می یخاصااا ن را با مجموعهنوشاااتاارتا 

تطابن دهید. منابچ خود را ه  درسطح و ه  زیر سطح توان خواندن بیمارانتان نگه دارید. هر 

توانید با تمرکز روی چند یک روش درساات برای نوشااتن برای هر بیمار وجود ندارد، اما می 

 خود، نیاز های بیمارانتان را رفچ کنید.  های خاص نوشتن ویوگی

ها و دانش مخاطبان مورد نظرتان جمچ آوری کردید، که اطالعاتی را درباره ویوگیزمانی

ریزی کنید. آن برنامه ،دهیقا برای آناه را که در هطعه نوشاااتاری خود پوشاااش خواهید داد

ن یمار چیزی بیش از نشستتوانید شاروع به نوشاتن کنید. نوشتن منابچ آموزش به ب  زمان می

پای کامپیوتر و تای  کردن اطالعات مورد نیازمخاطب اسات. نوشاتن شامن مدیریت تعدادی   

 از متغیرها از هبین موارد زیر است:

 ؛سبک نوشتن 

 ؛جذابیت 

 ؛ظاهر 

 دهیسازمان. 
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 سبک نوشتن

ه چالشی کنهایت مه  است. متن واهعی در منابچ طراحی شاده برای استفاده بیماران بی 

در نوشتن متن وجود دارد شامن همه اطالعات ضروری، انتقال اهمیت یا پیایدگی موضوع و 

انجام همه این موارد به زبان هابن دسترس و هابن درک برای بیماران است. تعدادی از عوامن 

وجود دارد که اگرشما  یکنند. پیشانهادهای تری در تعیین سابک نوشاتن بازی می  نقش مه 

تضااامین کنید سااابک متنی را که برای بیماران  که کندکمک می ،را باه کاار بریاد   هاا  آن

 نویسید مناسب آنان است. این پیشنهادها عبارتند از:می

 کنید، بنویسید.ای که صحبت میبه گونه 

 .کلمات رایش را به کار برید 

 .جمالت کوتاه به کار برید 

 هایی برای توضیح کلمات دشوار ارائه دهید.مثال 

 لمات را به دهت انتخاب کنید.  ک 

 

 کنید، بنویسید انگارش به شیوه گفتاری یا شفاهی ای که صحبت میبه گونه

نویساید، چندین ویوگی مثبت برای نوشاته شما   کنید، میای که صاحبت می وهتی به شایوه 

ایین پسطح مقطچ تحصیالت ابتدایی  تاافتد. اول از همه، ساطح خوانایی اطالعات، بیشتر  اتفاق می

دانی  بیشاااتر منابچ آموزش به بیمار در گونه که میآید. این یک اثر خوشاااایند اسااات، همانمی

کنید ای که صااحبت میاند. وهتی منابچ به گونهسااطحی باالتر از توان مخاطبانشااان نوشااته شااده

د. این مه  شوتر میها نیز سادهشود، درک آنتر میها سااده که خواندن آنبنویساید، عالوه بر این 

های بیشاتری را برای توضیح چیزها به  کنی ، تماین داری  تا واژهاسات چون ما وهتی صاحبت می  

ای هکنند. این واژهها برای تکرار یا روشاان ساااختن یک ایده عمن میکار بری . برخی از از این واژه

ه عمن کنند، بنابراین ب ها یا مفاهی های غیررسمی واژهتوانند به عنوان تعریفاضاافی یا زیادی می 

 دهند.  های منابچ میهای بیشتری برای درک پیامخوانندگان ادر این مورد بیماران  فرصت

تر تر و جذابکنید، منابچ نوشتاری را جالبدر نهایت، نوشاتن به صورتی که صحبت می 
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م، تنها وهتی دهد. سااارانجاکه بیماران این منابچ را بخوانند افزایش میکناد و احتمال این می

توانند پیام را درک کنند که آن را واهعا خوانده باشااند. برخی پیشاانهادهای خاص بیماران می

 سازی نوشته در زیر آمده است:برای ساده
 

 کاربرد ضمائر

به طور  "ماش"برای نوشتن به شیوه گفتاری، بیش از هر تکنیک دیگری با کاربرد ضمیر 

ه سازد. بکنید. این امر متن را مه  و مرتبط با خواننده میمساتقی  با مخاطبان خود صحبت  

که منبچ شاما ممکن اسات با هزاران فرد مرتبط باشد، اما این   خاطر داشاته باشاید که با این  

شاود که تنها با یک خواننده در یک زمان صاحبت کند. به طور مشابه، کاربرد   عمن باعث می

کند. تر مین مراهبت بهداشتی منبچ شما را دوستانهبرای اشاره به گروه یا سازما "ما "ضامیر  

 تر باشد. نویسید کوتاهکند تا جمالتی که میاین به شما کمک می
 

 نوشتار خود را ساده نگه دارید

های مرکب کند که نوشته شما به دلین وجود فعنهای حال سااده کمک می کاربرد فعن

دهد. شدگی را کاهش میفعن اصلی نیز گیشداشتن فاعن و مفعول نزدیک به شلوغ نشود. نگه

ها دوست شایر چیزی اسات که باه  "نسابت به جلمه   "نوشاند ها شایر می باه"ابرای مثال 

یا  "تنها"مانند  ۱هاییبرای درک سااااده اسااات. هرار دادن توصااایف کننده "دارند بنوشاااند

ای مثال دهد. ابرشااود، روشاانی را افزایش می ای که توصاایف مینزدیک کلمه "همیشااه"

هایتان را همیشه نخ بکشید  هرار دادن هایتان را نخ بکشید، در مقایسه با دندانهمیشه دندان

کند ابا پزشااکتان های طوالنی به بیماران در درک بهتر کمک میهبن از شاارط عبارت اصاالی

تماس بگیرید اگر احسااااس کردید خیلی مریض هساااتید یا ساااردرد دارید.  به جای ااگر  

 .   ید مریض هستید یا سردرد دارید، با پزشکتان تماس بگیریداحساس کرد

 

                                                      
1 Modifiers 
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 از افعال معلوم استفاده کنید.

افتد و کنید بنویسید، یک چیز اتفاق میبه روشی که صحبت می تاکنید وهتی تالش می

برید. وهتی شما آن این اسات که شاکن معلوم جمله را به جای شاکن مجهول آن به کار می   

عمن جمله است. به طور کلی، جمله  "انجام دهنده"نویسید، فاعن جمله جمالت معلوم را می

ود. عالوه بر این، این مزیت را دارد که به شااتر درک میمعلوم نساابت به جمله مجهول راحت

روشانی مشخص است چه کسی برای چه کاری مسیول است. این مه  است بخصوص وهتی  

هایی از مثال ۲کنیاد که رفتار بیمار را در برخی موارد تحت تاثیر هرار دهید. جدول  تالش می

 دهد.  شکن معلوم و مجهول نشان می

 

 معلوم و مجهولاستفاده از افعال از  ییهامثال: ۲جدول 

 شکل مجهول شکل معلوم

 این دارو را با غذا مصرف کنید.

 پاهایتان را باال ببرید.

مشااات خود را با دسااات دیگر بگیرید و روی 

بخش باالی شااک  هربانی با یک نیروی سریچ 

 به سمت باال فشار دهید.

 این دارو باید با غذا مصرف شود.

 پاهایتان باید باال برده شوند.

با دست دیگر گرفته شود و روی بخش  مشت شما

باالی شاک  هربانی با یک نیروی سااریچ به سمت  

 باال فشار داده شود.

 

 های یک دست به کار بریدواژه

اگر یاک واژه را برای مشاااخص کردن یاک فکر یا هدف خاص به کار بردید، باید همان   

کلمه را برای اشااره به آن فکر یا هدف در ساراسار منبچ نوشتاری خود به کار برید. تغییر از    

تواند مخاطبان را گیش کند. یک واژه را انتخاب کنید و با همان واژه یاک واژه به واژه دیگر می 

 ادامه دهید.  

 

 از کلمات رایش استفاده کنید.  

شوند و از چه کلمات رایش چه هساتند؟ کدام کلمات به راحتی بوسیله بیماران درک می 
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کلماتی باید پرهیز شااود؟ اگر شااما به درسااتی تعریف کنید که مخاطبان شااما چه کسااانی  

 د بود. واهنتوانید تعیین کنید کدام کلمات برای آنان آشنا و کدام ناآشنا خهستند، بهتر می

تر اساات زبانی اساات که شااما هنگام به طور کلی، زبانی که برای منابچ بیماران مناسااب

غیر  هایبرید. این باید زبان عامیانه یا واژهای آن را به کار میگفتگو با یک دوسااات غیرحرفه

 برند.ای باشد نه اصطالحات خاص که متخصصان حرفه سالمت به کار میحرفه

 

 اه را به کار بریدهای کوتجمله

، شااوندتر درک میاز آنجا که کلمات کوتاه به طور معمول نساابت به کلمات بلند راحت

جمالت کوتااه نیز نسااابت به جمالت بلند اجمالتی که کلمات بیشاااتری در بر دارد  درک  

تر برای انتقال اطالعات پیایده نسااابت به جمالت بلند بهتر تری دارند. جمالت کوتاهسااااده

دهند. کوتاه نگه داشتن تر و هابن درک نشاان می ، زیرا اطالعات را در هطعات کوچکهساتند 

ای واژه خیلی بهتر اساات. اگر خودتان را در حال نوشااتن جمالت پیایده  ۱۰جمله د ر حد 

 های متعدد آن بشکنید.  های مستقن دیدید، سعی کنید جمالت را به بخشآکنده از گروه

ای اولویت داشااته باشااد. اگر چه جمالت  ر ساابک محاورههرچند طول جمالت، نباید ب

تر هسااتند، اما اجازه ندهید تمرکز روی کوتاه نوشااتن جمالت به  کوتاه برای خواندن ساااده

یک  ای را درنوشتن پرشکاف منجر شود. به این معنی که اگر برای شما طبیعی است که ایده

ها ها و توضیحید. در این موارد، کاربرد مثالجمله طوالنی بیان کنید، باید این کار را انجام ده

 تر سازد.  تواند درک اندیشه موجود در جمالت طوالنی را سادهمی

 

 های دشوار مثال به کار برید. برای توضیح واژه

کنید تا کلمات رایش را به کار برید، از اصاااطالحات پرهیز گاهی شاااما ساااخت کار می

خواهید یا مجبور کنید، اما ناگهان شااما مینویسااید که صااحبت میکنید و به روشاای میمی

کنند؛ در این موارد بهترین راه ای را به کار برید که اکثر بیمارانتان درک نمیهسااتید که واژه

ناآشاانا را با یک مثال دنبال کنید. به طول مثال، یک جزوه که بیماران را  این اساات که واژه
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تواند از کاربرد کلمه کند یک رژی  غذایی ک  چرب داشااته باشااند احتماال نمی تشااوین می

کلسااترول پرهیز کند. اگر مدرک توضاایح دهد که کلسااترول یک نوع از چربی اساات که به  

ا هایی از غذاهای بت حیوانی نیز وجود دارد، سپ  مثالشود و در تولیداوسیله بدن تولید می

 تواند هر سردرگمی را روشن سازد.  کلسترول باال ارائه دهد، می

 

 کلمات را با دهت انتخاب کنید.

عالوه بر انتخااب کلمااتی کاه تمااین دارید مخاطبان بتوانند به راحتی درک کنند، نیاز     

ات معین حسااس باشاید. برای مثال، در پووهشی،   ها به کلمدارید که به واکنش احتمالی آن

پاسااخ مثبت، اما به  "فعالیت جساامانی"سااال به باال، به عبارت  ۳۰مشااخص شااد که افراد 

 منفی دادند.   پاسخ "ورزش"

 

 جذابیت

دهید، جذابیت یک وهتی شاااما منبچ نوشاااتاری را برای اساااتفاده بیماران توساااعه می

دهید، باید ریزی منبچ انجام میرا با توجه به طرح مالحظه مه  اساات. اگر شااما تکالیف خود

دهیقا بدانید که چه کساانی مخاطبان شاما هساتند. شاما باید اطالعاتی درباره سابقه هومی،     

جن  و سان مخاطبان مورد نظر داشته باشید. شما ممکن است اطالعات کمی درباره سبک  

ها داشاته باشید. اگر شما همه  شای آن ها و عقاید و ساابقه آموز ها، دیدگاهزندگی و عادات آن

توانید این اطالعات را در نویساااید بدانید، میها میاین موارد را دربااره بیمارانی که برای آن 

کنید، نظر داشاته باشید و اجازه دهید این اطالعات تصمی  شما را درباره منبعی که تولید می 

 تحت تاثیر هرار دهد.  

تطابن دارند، نسااابت به منابعی بیرون از چارچوب مرجچ مناابعی که با تجارب بیماران  

ک پیام را نهایت مه  اسات. منابچ اطالعات سالمت باید ی تر هساتند. جذابیت بی ها جذابآن

اما ممکن است  پیام، باید توجه مخاطبان جلب شااود،برای رسایدن   به مخاطبان انتقال دهد.

ها جالب و کنند. آنبان را جلب میتوجاه نکنند. منابچ اطالعات ساااالمت خوب توجه مخاط 
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 مجذوب کننده هستند.  

جذابیت به این معنی نیسات که پیام منبچ نوشاتاری چیزی باشد که مخاطبان با خوشحالی   

بپذیرند. یک دساتنامه درباره خطر نوشیدن الکن در طول حاملگی، ممکن است به وسیله مادرانی  

طوح تواند در سدهد که دستنامه نمیمعنی را نمی کنند، پذیرفته شود. اما اینکه الکن مصارف می 

دیگر ابرای افرادی غیر از این گروه  جالب باشاد. اگر منابچ دارای تناسااب ساانی هستند یا از نظر  

فرهنگی مرتبط با مخاطبان هسااتند، شااان  بیشااتری وجود دارد که پیام آگاهانه درک و پذیرفته 

ال کردن، آزمون، پیشاانهاد و مانند آن، احتمال سااو -کارهای ترکیبی پرساایدن، تعامن. راهشااود

 دهد.  که مخاطب به پیام نوشتاری توجه بیشتری کند را افزایش میاین

 

 ظاهر

ای اسااات که کاربرد منبچ برای هدف از توجه به ظاهر منبچ نوشاااتاری تولید صااافحه

ر مه  هایی از عناصمخاطب را سااده ساازد. متن، طرح، فضاای سافید، کاغذ و تصااویر مثال     

 است که در ظاهر یک هطعه نوشتاری نقش دارد.  

 

 دهیسازمان

دهی کارآمد اطالعات در منابچ نوشاتاری، ضاروری اساات. وهتی شما منابعی را   ساازمان 

هی دکنید، از خودتان بپرساید آیا روشای که منابچ سازمان  برای اساتفاده بیماران طراحی می 

خوانند که کمک خواهد کرد. مردم مدارکی را می اند، به بیماران در دریافت و درک پیامشااده

دهی کنید که یافتن جواب ساوال خود را بیابند. نیاز دارید تا منابچ خود را به روشای سازمان  

تر سازد. منبچ نوشتاری خود را به دهت ساده را کنندالی که بیماران جستجو میؤپاساخ به س 

، ها نیاز دارندرا برای بیماران در یافتن آناه آن ، منبچدهی هر هطعهتحلین کنید. آیا سااازمان

 سازد؟تر میساده

 دهی منابچ نوشتاری باید توجه به عناصر زیر را در بر گیرد:تحلین شما از سازمان

 ؛جلد 
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 ؛توالی اطالعات 

  ؛اطالعات مه 

 عناصر سازمان دهنده. 

 

 جلد

  باید ه جلدجلد یک بروشاااور یا پمفلت باید چیزی بیش از یک تصاااویر زیبا باشاااد. 

محتوای منبچ اصالی و ه  مخاطبان را نشاان دهد. به تصاویر به کار برده شده در جلد منبچ   

خود نگاه کنید. آیا مربوط به موضااوع هسااتند؟ آیا یک دیدگاه سااازگار با پیام منبچ را نشااان 

دانند که منبچ کند؟ آیا مخاطبان میور؟ آیا تمرکز منبچ را روشاان میدهند؟ عنوان را چطمی

 برای آنان نوشته شده است؟

 

 توالی اطالعات  

های توالی اطالعات در منابچ نوشااتاری باید منطقی باشااد. توالی اطالعات باید پردازش 

ها لعمناهنی مورد نیااز خوانندگان در طول درک پیام را انعکاس دهد. برای مثال، دساااتورا 

کنند. نشان ها را کامن میشاود خوانندگان آن باید در نظمی نشاان داده شاود که تصاور می   

تواند به طور جدی کارآمدی آن دستورالعمن را به خطر اندازد. اگر ها بدون نظ  میدادن هدم

شااود که حرکت منطقی از نقطه به نقطه دیگر را منعک  اطالعات در نظمی نشااان داده می

ه کد، کارآمدی منبچ نوشااتاری ممکن اساات کاهش یابد. برای کمک به تضاامین این کننمی

دهی شااده اساات، خود را جای بیمار هرار دهید. منبچ نوشااتاری در یک نظ  منطقی سااازمان

پرسد ب یهایسعی کنید تصور کنید که بیمار شما هنگام ارائه اطالعات، احتمال دارد چه سوال

هید. ممکن است حتی یک هالب سؤال و پاسخ را برای منبچ ها پاسخ دو ساپ  به آن ساوال  

 خود به کار برید. 
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 اطالعات مه   

ات که جزییکند در حالیتاکید می "های مورد نیازدانسااتنی"منابچ نوشااتاری کارآمد به 

تواند از هدرت پیام اصاالی بکاهد. آیا کند. ارائه اطالعات بساایار زیاد میغیر اصاالی را رها می

خواندن  دهد؟ بعد ازکنید، سه یا چهار نکته اصلی و نه بیشتر را نشان میکه تولید می منابعی

خواهید انجام دهند، درک خواهند کرد؟ آیا نوشااته چه را میاین منابچ، آیا بیماران شااما آن

 دهد چرا بیمارکند و به طور روشن توضیح میشاما به طور شفاف رفتار مطلوب را تعریف می 

 هبول کند؟ باید آن را

 

 دهندهعناصر سازمان

دهی، دهد تا به مخاطبان خود سطوحی از سازماندهنده اجازه میکاربرد عناصر سازمان

ه دهندیابی و تکرار پیام را ارائه دهید. در زیر برخی از عناصر سازمانابزار سریچ و راحت جهت

 اند:مفید معرفی شده

 

 سرعنوان

را مشاااخص کند. ساااه نوع سااارعنوان وجود دارد:  تواند اطالعات مه  سااارعنوان می

الی معموال ؤهای موضوعی. سرعنوان سهای خبری و سرعنوانالی، سرعنوانؤهای سسارعنوان 

پرسد که مخاطب به احتمال زیاد به پاسخ الی میؤگیرد. این سرعنوان سال میؤشاکن یک س 

الی آمده اساات، به آن ؤساارعنوان سااآن نیاز دارد. به عبارت دیگر، اطالعاتی که در ادامه یک 

ال مخاطب را پیش بینی ؤدهد. این نوع سارعنوان بسیار مفید است، زیرا س ال پاساخ می ؤسا 

کند. ساارعنوان خبری گونه که مخاطب مطرح خواهد کرد، مطرح میها را همانکند و آنمی

ای اندازه کافی بربرند و به ها یک اس  و یک فعن را به کار میبهترین انتخاب بعدی است. آن

های موضاوعی بسایار رساامی هستند.   انتقال اطالعات به مخاطبان خاص هساتند. سارعنوان  

 ها .  برند. ابرای مثال بهترین درمانها یک واژه واحد یا عبارت کوتاه را به کار میآن
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 های عمومیفهرست

عات ای از هطعاات اطالعااتی توجاه دارند. این هط   هاای عمومی باه مجموعاه   فهرسااات

های ممکن های خاصای اسات که بیماران نیاز دارند انجام دهند یا نشانه  اطالعاتی شاامن گام 

ها از نظر دیداری جذاب و نسبت به متن مداوم برای خواندن ها باید جساتجو کنند. آن که آن

 ه کارای را ببرید، بهتر است که عالئ  سادهها را به کار میتر هساتند. وهتی فهرست نیز سااده 

توانااد از اطالعااات بکاااهااد. در برخی موارد، بریااد. زیرا عالئ  پرزرق و برق و غیر عااادی می

 تواند در انتقال پیام کمک کند.  گذاری یک فهرست میشماره

 های عمودی به کار برید:این نکات را هنگام کاربرد فهرست

 ح را توضیاید فهرست را با یک جمله معرفی کنید. این جمله آناه که فهرست کرده

 دهد.  می

   .فهرست را تورفته کنید 

 ها در یک راستا هرار بگیرند. ای تنظی  کنید که عالئ  یا شمارهفهرست را به گونه 

 

 خالصه بخش

خالصااه کردن نکات مه  پوشااش داده شااده در هر بخش، در پایان آن بخش، روشاای  

از آن بخش دریافت خوب برای کمک به مخاطبان اسات تا تشخیص دهند چه اطالعاتی باید  

 کنند.

 حروف پررنگ، مورب و رنگی را به کار برید.

ساااازی مفاهی  مه  ها برای برجساااتهها به تنهایی یا ترکیبی از آنهر یاک از تکنیک 

دار یا نوشاااتن همه موارد به حروف بزر  تواند به کار برده شاااود. کاربرد حروف زیر خطمی

ن است توجه را جلب کند، اما واهعا متن را برای ها ممکشود. هرچند این تکنیکتوصایه نمی 

 کند.  خواندن دشوار می

برید یا منابچ در حال تولید را بررسااای کنید. آیا منابعی را که برای بیمارانتان به کار می

 برند؟ها از فرصت مشخص کردن یا بیان دوباره پیام مورد نظرتان بهره میآن
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 آزمایش و بازنگری در منابچ

نوی  کامن از مدرک خود دارید، کار شاااما در تولید کنیاد زمانی که یک پیش اگر فکر 

رای نوی  را بمنبچ نوشااتاری پایان یافته اساات فریبنده اساات. اما به طور مطلوب، این پیش 

کند که منبچ حرکات باه سااامت هدم بعدی در فرایند به کار برید. این مرحله تضااامین می  

کند. باالخره این ب موردنظرتان ارتباط برهرار مینوشاااتااری شاااماا به طور کارآمد با مخاط  

توانایی منبچ شااما برای ارتباط با مخاطب مورد نظرتان اساات که خیلی مه  اساات. سااواد   

 کند.  سالمت پایین بیماران این ارتباط را به یک چالش تبدین می

 

 گیری سطح خواندن منابچ نوشتاریاندازه

ای از ها مجموعهاند اما عمال آنته شااادههاا خیلی خوب نوشااا نظر ماا جزوه گااهی باه  

این منابچ باشاااند،  کنندهد بود. چناناه بیماران اساااتفادهنهای ناکارآمد خواهدساااتورالعمن

را درک کنناد. بناابراین یک بخش مه  از انتقال پیام به مخاطب مورد نظر از   توانناد آن  نمی

 های مخاطبانتان اساات. اگرتواناییطرین منابچ نوشااتاری تطابن سااطح خوانایی این منابچ با 

خواهید بیماران و یا مردم به طور کلی از منابچ نوشااتاری شااما اسااتفاده کنند، مطمین   می

. ها هرار گیردتواند مورد استفاده آنشاوید که این منابچ در ساطحی نوشته شده است که می  

شاااده برای بیماران رساااد اما هنوز بسااایاری از منابچ تولید اگرچاه این امر بدیهی نظر می 

  ن نوشته شوند.بیماراتوان خواندن اند ه  سطح با نتوانسته

توانند بخوانند؟ برای بیماران بزرگسااال خواندن در سااطح بیمارانتان در چه ساطحی می 

خوانند. هنوز ها واهعا زیر آن ساااطح میشاااود اما بخش زیادی از آندوران ابتدایی فرض می

ودن شود. برای مطابن بدر ساطح دبیرساتان و باالتر نوشته می   بیشاتر منابچ آموزش به بیمار 

تر مورد منابچ نوشاتاری با افراد با ساواد پایین بهتر است تا خواندن در سطح ابتدایی و پایین  

 توجه هرار گیرد.  

تعیین خوانایی منابچ نوشتاری دشوار نیست. چندین ابزار ساده برای این کار وجود دارد. 

 رد در زیر آمده است:برخی از این موا
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 خوانایی فلش دیانی 

متون  ییخوانا یینتع یرادولف است که برا شاخص فلش ییر یافتهشااخص شکن تغ  ینا

در  یرییتغ یزبان فارسا  هاییوگیبا توجه به و یانیزبان به کار برده شاده اسات. د   یسای انگل

 ین صورته به امتناسب ساخت ک یمحاسبه متون فارس یکرد و آن را برا یجادشااخص ا  ینا

 درآمد:

 [SL1.015WL – (0.846 – 262 / 835)] :یفارس یهانوشته ییخوانا سطح

 عبارتند از: هایّرشده است. متغ ینو عدد ثابت تشک یّرشاخص از دو متغ این

{ نشان داده SL} یکلمه که با عالمت اختصار یکصاد ها در هر طول جمله یانگینم -۱

 .  آیدیبه دست م یاکلمه یکصدتعداد کلمات بر تعداد جمالت در نمونه  ی و از تقس شودیم

کلمات،  یتعداد هجاها یانگینم یاکلمه  یکصااادموجود در  یهاطول کلمه یانگینم -۷

  . ۱۵۲۳ یانی،اد شودیداده م یش{ نماWL} یکه با عالمت اختصار

زبان  یعدد برا ینکه ا موجود در هر صاد کلمه است  یهااز دامنه هجا یثابت تابع اعداد

است. هر  ۱۰۰تا  ۰ ینب یعدد ییخوانا یزانم یزشااخص ن  یناسات. در ا  9۵۳/۷0۷ یفارسا 

باالتر است و توسط افراد  ییخوانا یزانباشد  م تریکنزد ۱۰۰تر باشاد ابه  عدد بزر  ینچه ا

. دهدیخواندن نشااان م یمتون را برا یتر دشااوارکوچک یر. مقادشااددرک خواهد  یشااتریب

به درجات آموزش  توانیاعداد را م یننشاان داده شاده است، ا   ۷-۵گونه که در جدول همان

 .کرد ینتبد یرسم

 نمودار فرای 

 ینتخم ینمودار برا ینخلن شاااد. ا یتوساااط ادوارد فرا یفرا یینمودار ساااطح خوانا

صورت  ینبر اسااس شامارش هجاها و شامارش جمالت بنا شده است. روش کار بد    ییخوانا

 دیبخش با ینشود. ایمختلف متن انتخاب م یهات که حداهن سه نمونه متفاوت از بخشاسا 

از  یکشوند. تعداد جمالت در هر یشامارش نم  یزخاص ن یصاد کلمه باشاد. اساام   یک یدارا

آن به دست  یانگینشود و سپ  میشامارش م  یزشاود. تعداد هجاها ن یها شامارش م نمونه

محور  یهجاهار رو یانگینمحور تعداد جمالت و م یجمالت رو یانگینم یات . در نهاا یاد آیم
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شود، یم یدهکش ورنقاط به موازات مح ینکه ا یخطوط یشود. محن تالهیهجاها مشاخص م 

 برخوردار است. یدشوار یا یمتن از چه درجه سادگ ییکند سطح خوانایمشخص م

 شاخص گانینگ 

ارائه داد.  یمتون نوشتار یشوارسطح د یزانم یبرا یفرمول ینگرابرت گان ۱۳۳۷ساال  

 ینشااوند. ایبه عنوان کلمات دشااوار شاامارش م یشااترب یا ییفرمول کلمات ساه هجا  یندر ا

 ریشده است. متغ ینعدد ثابت تشک یکو  یرفرمول که به فرمول فا  شهرت دارد، از دو متغ

دوم تعداد کلمات سه  یردهد و متغیکلمه را نشان م یکصاد در هر  تطول جمال یانگیناول م

 است.  5۰فرمول  یندهد. عدد ثابت ایکلمه نشان م یکصدرا در هر   ییهجا

 است: یرفرمول به صورت ز این

 یی= سطح خوانا 5۰×  تعداد کلمات  /یی اتعداد کلمات سه هجا - تعداد جمالت  / اتعداد کلمات

وار در نظر گرفته به عنوان کلمات دشااا ییکلمات چهار هجا یزباان فارسااا  یبرا البتاه 

 شود. یهرار داده م ییشود و در فرمول تعداد کلمات چهار هجایم

 شاخص ارزیابی تناسب منابچ 

تهیه شده است. این ابزار نه تنها خوانایی  ۱وسایله سایسایلیا و لیونارد داوک   این ابزار به

زار، سنجد. بر طبن این ابکند بلکه هابلیت اساتفاده و سودمندی را می گیری میمنابچ را اندازه

ساطح خوانایی بر اسااس کالس، تنها یکی از عواملی اسات که در خوانایی کلی منابچ شرکت    

محتوا، ساااواد مورد نیاز، تصااااویر،  شاااود:بندی میدساااته طبقه 0دارند. نمره این ابزار در 

های فرهنگی. حاصن این شش طبقه یک آرایی و تای ، برانگیختن یادگیری و تناساب صافحه 

گیرد: عالی، کافی و نامناسب. این رتبه درصادی اسات که در یکی از ساه دسته زیر جای می   

 .  های منبچ نوشتاری خودتان کمک کندتواند به شما در تشخیص کاستیابزار می

 

 انجام مصاحبه تمرکز گروهی  

تواند هنگام آزمایش کارآمدی اساااتفاده از نمونه در دساااترس مخاطبان مورد نظر، می

                                                      
1 Cecilia and Leonard Doak 
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از  که منبچ مورد نظرمنابچ نوشاتاری به شما کمک کند. به عبارتی دیگر، به منظور درک این 

آزمایش را انجام  گروهی از مخاطبان مورد نظر این باتوانید خوانایی الزم برخوردار اساات، می

توانید درون منابچ خود جای توانند به شااما بازخوردهای خوبی  بدهند که میها میدهید. آن

های تمرکز گروهی ابزار مناساابی به که آن را به پایان برسااانید. مصاااحبه دهید، هبن از این

 آیند.  حساب می

ن را درباره یک موضوع به شاشود که افراد افکار و احساساین کار با این هصاد انجام می 

های اشاااتراک گاذارند. تمرکز گروهی در دادن اطالعات درباره منابچ هدرتی دارد که آزمایش 

توانید تواند این اطالعات را ارائه دهد. به عالوه اطالعات زیر را میرسااامی مانند خوانایی نمی

 به دست آورید:

 پیایدگی افکار. 

 نظ  منطقی محتوا. 

 مخاطب کلمات مناسب برای. 

 های فرهنگی، جنسیتی یا طبقاتیتبعیض. 

 شوندهکننده یا مانچطراحی جذاب، کمک. 

 سادگی خواندن اطالعات از نظر شکن و سبک نوشتن. 

شااود. این نماینده مخاطبان هدف تشااکین می ۱۷تا  9یک مصاااحبه تمرکز گروهی از 

ا دو ساااعت مشارکت شاود، برای یک ی گر رهبری میافراد در بحثی که بوسایله یک تساهین  

های پووهش این های کاربرد مصااااحبه تمرکز گروهی نسااابت به دیگر روشدارند. از برتری

تر اسااات و نسااابت به اسااات کاه نمااینادگاان مخاطب کمی نیاز دارد. این روش ساااریچ    

د دهتر باشااد. همانین اطالعاتی که این روش ارائه میتواند ارزانهای رساامی مینظرخواهی

کنندگان در تمرکز گروهی فرصاات دارند تا درباره رکتهای عددی اساات.  شاافراسااوی داده

ها با یک روش خاص در حال پاساااخ دادن به منابچ بحث کنند و توضااایح بدهند که چرا آن

 منابچ هستند.  

آوری شده از این طرین های جمچهایی نیز برای این روش وجود دارد. یافتهالبته ضاعف 
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که یک مصااااحبه تمرکز گروهی کارآمد می  داده شاااود. برای اینتواند به کن جامعه تعنمی

کنند و کنند، گزارش میآوری میها را جمچکنند، دادهباشاااد، کساااانی که بحث را اجرا می

ها برند، باید آموزش دیده باشند تا آن را به صورت مناسبی انجام دهند. آننتایش را به کار می

 ها را برایتشخیص دهند و سپ  آنرا مناسب هستند  باید افرادی که برای شرکت در بحث

شااوند، این مساله گونه که مخاطبان هدف محدودتر میشارکت در گروه تحریک کنند. همان 

 شود.  ای دشوار میبه طور فزاینده

 مراحن انجام کار یک مصاحبه تمرکز گروهی به صورت زیر است:

 معرفی مدیر و احوالپرسی. 

 دستورالعمن. 

 کنندگان.کتمعرفی شر 

  جزئیات مرتبط دیگر ارهنمودهایی برای تعامن، انتظارات و مانند آن 

همانین بااید هنگام انتخاب مکانی برای اجرای مصااااحبه تمرکز گروهی دهت شاااود.  

 با اشود  یبایساتی در نظر داشت که آیا مصاحبه تمرکز گروهی در یک مکان واحد برگزار می 

. عواملی مانند هزینه، خدمات مورد نیاز اضافی شاود میچندین گروه در جاهای متفاوت اجرا 

ریزی باید در نظر اویادئو، ضااابط صااادا  و نیازهای ممکن برای گویندگان دوزبانه در برنامه 

 گرفته شود. 

جاد کنندگان ایمدیر مصااحبه تمرکز گروهی، باید توانا باشاد. یک توافن خوب با شرکت  

بان ها را با مخاطگر باید برخی ویوگیطرف باهی بماند. به طور مطلوب، تساااهینولی بی کند

ای است که مطمین شود تمرکز گروهی هدف به اشتراک گذارد. کار وی رهبری بحث به گونه

 روی موضوع اصلی باهی مانده است. 

ر خود به مادیر باید موضاااوع را به خوبی درک کند تا آن را بدون رهبری یا تحمین نظ 

کنندگان توضااایح دهد. به طور مطلوب مدیر باید بیشاااتر گوش دهد تا گروه برای شااارکت

 ال پاسخؤها با سالؤصاحبت کند. هر جا که ممکن اسات بحث مدیریت شود، مدیر باید به س  

دهد. نیاز اساات که وی درک کاملی از دلین مطالعه و اهدافش داشااته باشااد. در این صااورت 
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د توانبود تا تشاخیص دهد کی بحث به موضوع مه  نزدیک شده است و می مدیر توانا خواهد 

مسااایر گفتگو را مادیریت کند. بعد از اتمام مصااااحبه تمرکز گروهی مدیر باید در کساااب   

اطالعات شارکت کند. سارانجام نتایش تمرکز گروهی به صورت رسمی تحلین و گزارش شود.   

احبه تمرکز گروهی باشد. این گزارش باید گزارش باید در بردارنده توضایح سابقه و روش مص 

ها را برای بیرون کشااایدن نتایش منطقی و تولید هاای کلیدی را نشاااان دهد و یافته یاافتاه  

 پیشنهادهای مربوط به کار ببرد.   

 

 رویکردهای دیگر

تواند سودمند باشد، اما هزینه آن بیش از بودجه تولید منابچ مصااحبه تمرکز گروهی می 

 نوشتاری است. 

یک روش آزمایش رسامی، سااده و کارآمد مصااحبه با نماینده خوانندگان سطح خاص    

تواند شااود. یک جایگزین میها از منبچ انجام میاساات. این مصاااحبه برای ارزیابی درک آن 

 شناسند. بدونهای مخاطبان مورد نظر را میرشناسانی باشد که نیازها و ویوگیمشااوره با کا 

که نمایندگانی از خوانندگان را به کار برید یا کارشناسان، این پروتکن به مصاحبه توجه به این

 که هر جمله درتک به تک نیاز دارد. به طور معمول، ساااه تا نه خواننده باید برای تعیین این

تواند ها میری چه معنایی برای آنان دارد مورد مصاااحبه هرار گیرند. پاسااخ آن منبچ نوشااتا

 کننده هستند به بار آورد. ها یا جمالت گیشکه کدام واژهاطالعات عمیقی درباره این

را به کار برید. این  "دانش، دیدگاه و عمن"ممکن اساات بخواهید انجام یک نظرخواهی 

کند. گیری میدهندگان به یک موضااوع مشااخص را اندازهروش دانش، دیدگاه و عمن پاسااخ

ر بوساایله تلفن، ایمین یا رو در رو با اعضااای مخاطبان هدف انجام شااود.  تواند بهاین کار می

تواناد اطالعااتی ارائاه دهد که نماینده کن جمعیت    ی میخالف تمرکز گروهی، این نظرخواه

معموال مرتبط با منابچ اساات. به عبارت آید، اساات. اطالعاتی که از این طرین به دساات می 

های آماری و منابچ نیاز دیگر، انجاام این نظرخواهی و دیگر انواع نظرخواهی باه زمان، مهارت  

 دارد. باید مکانیسمی برای یافتن و دسترسی به بخش بزرگی از مخاطبان وجود داشته باشد.  
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 جدیدبازنگری منابچ بر اساس بازخورد، تمرکز گروهی و اطالعات 

شاااود، باایاد درباره چگونگی کاربرد آن   زماانی کاه از مخااطباان باازخورد گرفتاه می      

اید. به عنوان نویسنده منابچ گیری کنید اما مه  نیسات چطور آن را به دسات آورده  تصامی  

 ها باید در ویرایش نهاییآموزش به بیمار، شااما باید تصاامی  بگیرید کدام اطالعات و توصاایه

 جای داده شوند. 

 

 منابچ آموزش به بیمار

تعهد  و اندکاران حوزه سالمت استدست هاینقش تریناسااسای   از یکی بیمار آموزش 

 نقش از هاآن درک ثیرأت تحت آن انجام به نسبت اندرکاران حوزه ساالمت پزشاکان و دسات  

 هرار محیطی منابچ و عوامن و بیمار به آموزش جهت آمادگی از برخورداری خود، آموزشاای

های آمورش به بیمار اسااتفاده از منابچ آموزشاای اساات. دساات اندرکاران این دارد. یکی از راه

در تهیه منابچ آموزش به بیمار خواسته یا ناخواسته دنبال مفاهیمی هستند که بیماران حوزه 

 رسدها را درک نکرده باشند. هر چند این چیزی است که به نظر میهبن از خواندن منابچ آن

 اند. چندین دلیناز نویسااندگان و طراحان منابچ آموزش به بیمار به آن توجه نکرده بساایاری

 شود:  له میأوجود دارد که باعث این مس

 تماین به خودنمایی با کلمات. 

 تر است.تر مناسباین تصور غلط که سبک رسمی 

 بیشتر و ه  تعداد عناصر گرافیکی بیشتر بهتر است. کلمات تعداد که عقیده این 

   .این فکر که اگر فضای خالی وجود دارد نیاز است که پر شود 

 شاود اطالعات بیشتری را ارائه داد، پ  باید  اعتقاد به اینکه با کاهش اندازه هل  می

 این کار را انجام داد.  

    اند اما نیازهای خوانندگان با سواد سالمت کاربرد تصااویری که خوب کشایده شاده

 کنند.    درباره مفاهی  پایه  را برآورده نمیپایین اتصاویر ساده و مستقی

نند ای که خوانندگان بتوامتاسفانه این تمایالت با هدف انتقال اطالعات کاربردی به گونه
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 آن را درک کنند و به کار برند، مغایرت دارند. 

دهی ، باید همیشااه گونه که عناصاار منابچ آموزش به بیمار را کنار یکدیگر هرار میهمان

 شااود، بایسااتی اینمیگرفته ر نهایی را در نظر داشااته باشاای . بعد از هر تصاامیمی که  کارب

کند یا مانعی در درک ها را بپرساید: آیا این به خواننده در درک پیام اساسی کمک می ساوال 

ای برای کند؟ آیا این عنصاار برای انتقال اطالعات ضااروری اساات یا تنها وساایلهآن ایجاد می

 زینت دادن است؟

رای منبچ را بشما نیز دارد، ربط را بر میگونه که یک ویراستار باتجربه، جمالت بیهمان

ضاااروریاتش بررسااای کنید و کلمات غیر الزم را حذف کنید. بنابراین منابچ آموزش به بیمار 

ها را باید تنها آن عناصااری را در بر گیرد که احتمال دارد آگاهی بیماران را افزایش دهد و آن

 کند تا مراهب خودشان یا کسانی که دوستشان دارند باشند.   توانا

 

 :که شروع به طراحی منابچ آموزش به بیمار کنیدهبن از این

متن و تصاویر باید عناصر مکمن باشند، با یکدیگر برای یک هدف واحد کار کنند: تولید 

منبچ روشااان و کارآمد آموزش به بیمار. تصااااویر باید نکاتی را نشاااان دهند که در متن به  

های ساده باید برای تصاویر وجود داشته باشد. هر اند، برچسبروشانی و ساادگی ایجاد شاده   

 پرده انتقال دهند. ای بیا به شیوهدو باید اطالعات ر

 

 چندین منبچ استفاده کنیداز  

ها و بروشورها برای الهام گرفتن درباره طراحی منابچ آموزش به بیمار تکیه فقط به مقاله

ها صاارفا راهنماها، رهنمودها و نقطه شااروع هسااتند. بهترین منبچ افراد هسااتند،  نکنید. آن

استفاده خواهند کرد. با افراد دیگر صبحت کنید. طراحی بخصاوص کساانی که منابچ شما را   

 توانید استفاده کنید.  افتد. از هر منبعی که میخوب در خال اتفاق نمی

 هایهای تبلیغاتی و شااارکتبرداری کنید. با طراحان در نمایندگیاز منابچ جامعه بهره

ها و مدارس توجه شااکدهها، دانروابط عمومی، معماران و ناشااران صااحبت کنید. به دانشااگاه
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کنند که ممکن اساات شااما آموزان طراح جوان بیشااتر دیدگاه جدیدی مطرح میکنید. دانش

 در نظر نگرفته باشید.  

ها را دوسااات دارید؟ چه باه دیگر مناابچ آموزش باه بیمار نگاه کنید. چه چیزی در آن   

 مزایایی دارند؟  

تواند بران نهایی منابچ میتمرکز گروهی رسااامی و غیر رسااامی تشاااکین یافته از کار 

 هایتغییر دهد. منابچ یکساااانی را در هالب را بهایی ارائه دهد و رویکرد طراحیاطالعات گران

کنندگان این منابچ را مرور کردند، از که شااارکتها نشاااان دهید. بعد از اینهمتفاوت به گرو

حتماال کاربران فطعاتی را بهتر هاا بخواهید تا هطعات اطالعاتی انتخابی را فراخوانی کنند. ا آن

 . اندکنند که کارآمدتر طراحی شدهیادآوری می

کنید، الزم اساات که به عناصاار الگوهای گونه که هطعات آموزش به بیمار را طراحی میهمان

ها یک رویکرد گیرناد؟ آیاا آن  . چطور خواننادگاان خوب یااد می   کنیاد یاادگیری در اهن توجاه   

ه تر بای جذابهای نوشااتاری پلهدهند؟ آیا دسااتورالعمنمدار را برای یادگیری ترجیح میتصااویر

رساد؟ اگر چه شما به مدرک آموزش در طراحی منابچ آموزش به بیمار کارآمد نیاز ندارید،  نظر می

 ا شوید.  اما بهتر است خودتان با مفاهی  اساسی بهترین شیوه یادگیری بزرگساالن آشن

 

 ظاهر منابچ

هنگام تهیه منابچ نوشاااتاری هدف این اسااات که طرحی را خلن کنید که کاربرد منابچ 

برای مخاطبان را ساااده سااازد. چندین عنصاار در ظاهر هطعات نوشااتاری شاارکت دارند که  

 عبارتند از:

 ؛متن 

 ؛بندیطرح 

 ؛فضای سفید 

 ؛کاغذ 

 تصاویر. 
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 متن  

ک صافحه اشاره دارد. برای ارتباط موفن با مخاطبان،  ی روی یهای چاپواژه متن به واژه

ت ثر نوع هلمی اسؤمتن در منابچ نوشاتاری بایستی برای خواندن ساده باشد. یکی از عوامن م 

شاود. این هل  باید ساده و هابن خواندن باشد و در هر متن نباید بیش از دو  کار برده میکه به

 نوع هل  استفاده شود. 

ها با حروف بزر  نوشااته شااود. هرگز وچک اسااتفاده کنید.  ساارناماز حروف بزر  و ک

اند ها نشان دادهدرصد پووهش ۳۵. ننویساید برای تاکید همه متن را با حروف بزر  نوشاته  

که این نوع از متن برای خواندن بسایار دشاوار هساتند. اگر بخواهید بر بخشی از متن تاکید    

  .بریدصورت محدود به کار . اما این تکنیک را بهکنید، آن واژه یا عبارت را پررنگ کنید

دهند تا از حروف در اندازه حروف متن نیز مه  اساات. بیماران نباید تالش زیادی انجام 

خصوص وهتی مه  است که مخاطبان مورد سردر آورند. اندازه حروف متن به منبچ نوشاتاری 

هساتند. پیشنهاد شده که اندازه  نظر شاما بیماران ساالمند و افرادی با ساواد ساالمت پایین     

باشد و برای بیشتر  ۱0حروف متن برای ساالمندان و افراد دارای مشاکن بینایی باید حداهن   

 مناسب است.  ۱5تا  ۱۷مخاطبان 

موضااوع دیگری که به اهمیت اندازه متن اساات، فضااای بین سااطرهاساات. فاصااله بین 

 ود.  شسطرها بر اساس اندازه هل ، اندازه متن و میزان تصاویر در صفحه و نوع هل  تعیین می

 

 آرایی  صفحه

 شوند، اشارهآرایی به روشای که متن و تصااویر در صفحه مرتب می  به طور کلی، صافحه 

نده فضااای بین سااطرها، رابطه فضااایی بین متن و تصاااویر ا شااامن جریان   دارد و در بردار

گیرد  و پهنای ثیر هرار میأوسااایله حضاااور تصااااویر تحت ت گونه که بههادایتی متن همان 

. این در واهچ محصول است اید ها استفاده کردهکه آیا اصاال از ساتون  های متن او اینساتون 

 آرایی است. در مورد صفحه گیرینهایی تصمی 

یابی را دربردارد که خوانندگان های مربوط به جهتگیریآرایی همانین تصمی صافحه 
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اید، انجام دهند. در یک مقیاس بزر ، باایاد برای خوانادن و پردازش اطالعاتی که ارائه داده   

ار و شویابی یک کار سااده و حسای یا یک وظیفه د  کند که آیا جهتتصامی  شاما تعیین می  

 گذارد.  ثیر میأپیایده است. این تصمی  بر درک منابچ ت

احترام به  دهندهای که در سااطح پایه و نشااانگونه آرایی را ساااده نگه دارید بهصاافحه

خوانندگان باشاد. زمان خوانندگان ارزشامند اسات و بایستی تالش شود تا به خوانندگان در    

تر کنی  و چنین هدفی از هر چیزی مه خوانادن اطالعاات و به دسااات آوردن دانش کمک   

توان برای طراحی هطعات آموزش به بیمار کارآمد است. زمانی که این هدف پذیرفته شد، می

 اهدام کرد. 

اگر از هوانین اساسی جاابه خواندن پیروی شود، تصاویر را در باال یا خیلی نزدیک به باال 

 زیر این عنوان دنبال ،کنی . متندنبال میکنی  و با یک عنوان کوتاه و اطالعاتی شاااروع می

آرایی وجود دارد اما هر چقدرمتن وصاافحه خواهد شااد. متغیرهای بساایاری در این صاافحه 

طوالنی باشاد باید خستگی چش  را در طول خواندن منابچ از راست به چ  و از باال به پایین  

 د.  کنبیمار کمک می. باید مطمین شد که ترکیب متن و تصاویر به آموزش تدر نظر داش

 

 رهنمودهایی برای توسعه سواد سالمت

توسااعه سااواد سااالمت یک فرد یا جامعه باید عملکرد اساااساای ارتقا، آموزش و انتقال   

ساالمت باشاد. برای ارتقای سواد سالمت، منابچ باید از نظر زبانی و فرهنگی متناسب باشند.   

 -کنندگان در حال حاضر دارندکه مصاارف-این منابچ باید بر اسااس انواع و درجاتی از ساواد   

 هایکنندگان مهارتشاامن ساوادعملکردی، علمی، شهروندی و فرهنگی، بنا شوند تا مصرف  

ساواد سالمت مورد نیاز برای شرکت در گفتگوها درباره سالمت را توسعه دهند. رهنمودهای  

ه متن برای اشاره به های هبن استخراج شده است. در این رهنمود، واژزیر از نکات اصلی فصن

تواند به کوتاهی یک متون نوشااتاری، گفتاری ودیداری به کار برده شااده اساات. یک متن می

شاعار باشاد یا به طول یک کتاب یا کتاباه، به اختصار یک نماد گرافیکی یا یک تبلیغ کامن   

ناصر ع یا یک پوستر، دستورالعمن یک خطی گفتاری یا تبلیغ رادیویی کامن. به عبارت دیگر،
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 ی، گفتاری، دیداری یا شنیداری به  پیوسته و معنا دار هستند.  هر پیام چاپ درونی متن

در این بخش، هر جا رهنمودها برای نوع خاصای از متن وجود دارد، اشاااره شااده است.  

های سالمت وجود ندارد که ساالمت و پیام  یهای ارتقاتنها یک راه درسات برای تولید برنامه 

های ساااواد آنان در بان خاص را برآورده کند. آگاهی از نیازهای افراد و مهارتنیازهای مخاط

ول اصموفن دهد تا برای ارتباط تولید کنندگان منابچ را در راهی هرار می ،کنار وجوه مشترک

 سواد سالمت را به کار ببرند. 

 

 رهنمود اول: عمومی

دام کامن باید از این رهنمود های ارتقای ساااالمت، چه پیام فردی یا یک اههماه برنامه 

 کلی پیروی کند:

 مخاطبان را بشناسد؛ 

 های پووهشی را به کار برد؛روش 

 ها و منابچ همکاری داشته باشد؛با گروه هدف برای نوشتن و ایجاد پیام 

  های عمین خواننده ها، مصااحبه با کاربرد ترکیبی مشااهده را آزمایش در حین عمن

 شنونده، تمرکز گروهی و میز گرد به کار برد.  -

   .برای زمان، پول و افراد درگیر در برنامه بودجه تعیین کنید 

 ای و منظ  ارزیابی کنید.  های ارتباطی را به طور دورهثیر برنامهأت 

د تا خواهروشن بودن هدف اصلی ارتباط یک امر حیاتی است. بیشتر اوهات فرستنده می

های های متفاوت و زیادی را در بر داشاااته باشاااد. نتایش طوالنی و ارتباطپیام ،یاک ارتبااط  

شااوند. پیایده برای خواندن یا شاانیدن دشااوار هسااتند و برای به خاطر آوردن دشااوارتر می

وند و در شها فاهد پیوستگی و منطن و بی ربط میداری زبان ساده، پیامبیشاتر به منظور نگه 

 ار هستند.  نتیجه برای خواندن دشو

 زیر را به کار برید: یهابرای انعکاس و تعیین اهداف ارتباط سوال

 این پیام برای آموزش دادن است یا آگاه کردن یا هردو؟ 
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 آوری اطالعات از طرین پرسشنامه است یا نظرسنجی؟این برای جمچ 

 هدف ارائه پیام یک عمن است یا تغییر یک رفتار؟ 

  دی است که به بیمار یا عموم کمک خواهد کرد، به توساط یک رابط، که فر  پیامآیا

 کار برده خواهد شد؟

  ی به کار خواهد رفت؟فناورچه رسانه یا 

 چه نوعی از سواد سالمت مورد نیاز است؟ کدام حوزه سواد سالمت بر پیام تسلط دارد؟ 

 کند؟پیام به توسعه چه مهارتی از سواد سالمت کمک می 

 ب است؟پیام از نظر فرهنگی چقدر مناس 

 این پیام برای چه کسی تولید شده است؟ 

   مخااطبان هدف برای درک عوامن علمی، فرهنگی، شاااهروندی و ساااالمت به چه

 چیزی نیاز دارند؟

 آیا این پیام به هر صورت تکرار و تقویت شده است؟ 

 خواهید بدانید آیا پیام درک شده یا خیر؟چگونه می 

 دهید؟هایتان مشارکت مییام و برنامهچگونه در آغاز مخاطبانتان را در طراحی پ 

 اید؟های زبان گفتاری و نوشتاری بهره بردهآیا از هابلیت 

 این پیام چگونه سواد سالمت یک شخص را افزایش خواهد داد؟ 

مخاطبان خود را بشناسید. هیچ گوی جادویی وجود ندارد که به شما بگوید یک شخص 

درباره ساااالمت بداند و چگونه آن اطالعات به بهترین یا جامعه دهیقا نیاز دارد چه چیزی را 

های عقاید سالمت شاود. ابزارهای ارزیابی ساواد ساالمت و نظرسانجی    شاکن انتقال داده می 

گونه که هر متخصص با تجربه موافن خواهد بود، جانشینی برای شنیدن اما همان ،وجود دارد

 سازند وجود ندارد.  چگونه معانی را می کهگویند و اینو نگاه کردن دهین به آناه افراد می

 هکار شاناساایی سواد سالمت، اطالعات سالمت و ترجیحات یک مخاطب بیشتر اوهات ب  

 وسیله زمان، بودجه و تبحر محدود خواهد شد.  

های کمی و بهترین روش برای درک نیازهای زبان و سااواد یک مخاطب ترکیب پووهش
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های گروهی اتمرکز ها، بحثها، مصاااحبههای کیفی شااامن مشاااهده کیفی اساات. پووهش

نفعان بالقوه یبرای شاااناساااایی و کشاااف مفید هساااتند. اخصاااوص گروهی و میزگرد  به

ها به شااوند. آنکنندگان هسااتند که به عنوان آزمودنی دیده نمیهای کیفی شاارکتپووهش

ر ها ددهندگان پیامشاان با نویساندگان و توسعه  ی های مساتق طور صامیمانه از طرین تماس 

 تولید و بازنگری منابچ پووهش درگیر هستند.  

، به تعداد زیادی از مخاطبانبرای تعامن با  ،تواناد باه طور کاارآماد    هاای کمی می روش

آوری شده به مفاهی  مفید ها و سپ  تفسیر اطالعات جمچها و ادراک آندست آوردن پاسخ

 کار رود.  و مرتبط به

های زیر در مورد ساواد سالمت یک مخاطب، روش پووهشی  گویی به ساوال پاساخ  برای

 مناسب را به کار برید:

 ها چیست؟توانایی زبان گفتاری آن 

 شوند؟در خواندن یک متن با چه موانعی مواجه می 

     سااطح کلمات، ساااختار جمالت و عناصاار متنی مه  دیگر در پیام یا رابطه شااما

 چیست؟

 کنندگان دانش کافی برای درک سااازد و آیا مصاارف هایی مین پیام چه فرضاایهای

 گذارند؟ترین بخش آن به اشتراک میمه 

 پیام چقدر مرتبط است؟ 

 تولیدکننده پیام چقدر هابن اعتماد است؟ 

 پیام از نظر فرهنگی چقدر متناسب است؟ 

 

 رهنمود دوم: کلمات

های فنی یا اصاااطالحات را کلمات روشااان و هابن درک به کار برید. بیشاااتر افراد واژه

 فهمند. بهتر است که کلمات جدید و دشوار درون متن را تعریف و روشن کنی .  نمی

های پیایده درون صافحه را با کلمات ساده تعریف  کار برید و همه واژهکلمات سااده به 
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کند و بسااایاری از نید. این امر خواندن و درک را هطچ میناامه تکیه نک کنیاد. باه یاک واژه   

 های ساده به کار برید. ای یا عبارتبرند. جانشین یک کلمهخوانندگان آن را به کار نمی

 ها و اصطالحات حقوهی ناآشنا برای مخاطبان خود استفاده نکنید. برای مثال:  از واژه

سااعی کنید این جمله  "ام.و درک کرده کن  که تقاضااا را خواندهمن اعالم می"به جای 

را امضاااء کن ، به این معنی اساات که من این تقاضااا را این برگه اگر من زیر "را به کار برید: 

   "ام.خوانده و درک کرده

اگر شااما باید کلمات فنی را به کار برید ابه عنوان مثال اگر به طور تکراری با مشااتریان 

وع مشاخص هساتید ، کلمات خود را برای آنان آشنا   خود در حال صاحبت درباره یک موضا  

 ها آموزش دهید.  ها را به آنسازید و این کلمات و واژه

 

 یمثال ساده ساز: 9جدول 

 سعی کنید به جای

هطچ  -هطچ تساااهیالت: هطچ خادماات رفاهی   

برق، آب یا گاز و هطچ خدمات تلفن هرچند نادر 

 نیستند.سابقه اما بی

هااای جوابکن  کااه تحاات کیفر من اظهااار می

 گیرم.هرار میام که داده دروغی

توانیااد هطعی در در طاول یااک طوفااان، می 

تسهیالت داشته باشید: هطچ برق، مشکالت آب 

 و گاز، تلفن.

دان  اگر در این فرم حقیقاات را نگوی ، من می

 ام.  هانون شکنی کرده

 

 تر سازید:را برای خوانندگان یا شنوندگان ساده ۱کار حذف کردن و حدس زدنراه

که دکتر داده است  هرصیداده اسات. شما باید   داروبرای مثال: امروز دکتر به شاما یک  

 را دوبار در روز مصرف کنید.  

حتی اگر خوانناده واژه دارو را درک نکناد، خواندن جمله دوم به وی کمک خواهد کرد   

 به هرص اشاره دارد.  که به خوبی حدس بزند این کلمه 

 

                                                      
1 skip-and-guess strategy 



 ۱9۳ فصن دوم: سواد سالمت و منابچ اطالعات سالمت

 هارهنمود سوم: جمله

طول و پیایدگی جمله دو عامن کلیدی در چگونگی درک اطالعات اساات . هرچند این 

 اما تنها عوامن مه  نیستند.   ،ثیر می گذارندأدو عامن بر خوانایی ت

 و  "اما"، "و"ای باشااند که حروف ربط ساااده های طوالنی باید جمالت سااادهجمله

بازنگری شاااده، خیلی طوالنی اما پیایده  یهابرند. در جدول زیر جملهباه کاار می  را  "یاا "

 و "اما"، "و"به ه  پیوسته است که به وسیله و های سااده  ای از جملهنیساتند. این مجموعه 

 اند.  به ه  پیوسته شده "یا"

  

 هاجمله شده یبازنگر یهاگروه: ۳جدول 

 ساده دشوار

ر هدکنید که آناگر شااما شاارایطی را تجربه می

تواند جدی هسااتند که هر شااخص منطقی می

تصاور کند که این شرایط تهدید کننده زندگی  

جویی در هزینه رفتن به اورژان  صرفههستند، 

اسااات. شااارایط هابن هبول عبارتند از: تنف  

 ریزی شدید، یا درد هفسه سینهدشوار، خون

 مراجعه کنید؟کی باید به اورژان  

ریزی دارید و یا اگر شما در اگر به شادت خون 

نف  کشاایدن مشااکن دارید یا اگر خطری که 

، شما باعث مر  می شاود، وجود داشااته باشد 

 .  باید به اورژان  بروید

 

 ها و ها را به صورتی بنویسید که اس  و فعن اصلی دور از ه  نباشند ابا عبارتجمله

  .باشندهای موصولی هطچ نشده جمله

 برید، مطمین شوید که ارجاع روشن است. از های موصولی را به کار میوهتی عبارت

 کند پرهیز کنید.  های ساده را هطچ میهای موصولی که جملهعبارت

 تر تقسااای  های ساااادهها را به جملهیایده را تجزیه و تحلین کنید. آنهای پجمله

  9های پیونددهنده را بسازید و حفظ کنید. اجدول کنید، اما ربط



 سواد سالمتتوسعه  ۱90

 

 با جمالت ساده یسهدر مقا یایدهجمالت پ: ۱۰جدول 

 جمالت پیچیده که دشوار هستند
 جمالت ساده که راحت خوانده

 شوندمیو درک 

ه کهای پیش از تولد به محض ایندریاافت مراهبت 

کنیاد بااردار هساااتیاد و مراجعاه به ارائه     فکر می

هااای بهااداشاااتی خود برای دهناادگااان مراهباات

هااای پایاش از تولااد در طول دوران   ماراهاباات  

تاان، بهترین چیزهایی اسااات که شاااما  باارداری 

 توانید برای داشتن یک باه سال  انجام دهید.می

یز خیلی مه  که شما برای داشتن یک دو چ

 توانید انجام دهید:باه سال  می

کنیااد باااردار کااه فکر میبااه محض این -۱

 هستید، پزشک یا پرستارتان را مالهات کنید.

پزشااک یا پرسااتارتان را در طول دوران   -۷

 بارداری مالهات کنید.  

 

 .طول جمالت را تغییر دهید 

 

 متفاوت یدگیایپ و طول با جمالت: ۱۱جدول 

 زندآلودگی هوا به سالمت کودک شما آسیب می

. ها راه یافته استها به درون خانهنتایش مطالعات نشان داد که آلودگی هوا ناشی از ترافیک خیابان

 بستگی دارد که چقدر ترافیک در آن اطراف است.  ها به اینسطح منتشرشده آلودگی در خانه

شود، به شکن ارات کوچک در هوا نامیده می PAHsشایمیایی ناشای از ساوختن بنزین که    مواد 

 زا باشد. تواند برای سالمت کودکان آسیبشود و میآزاد می

 PAHsپوشیدید. این ابزار سطح کننده هوایی را که هبن از تولد نوزادتان میبه خاطر دارید بازبینی

کند. نتایش نشاااان داد که همه کودکان در رح  با گیری میزهکنید، اندارا در هوایی که تنف  می

PAHs   مواجه شادند. برخی ازPAHs  تواند خطر اند که میبه عنوان علت سارطان شناسایی شده

 ها به سرطان را افزایش دهد.  ابتالی آن

و ساایگار کشاایدن دساات دوم مواجه شااده بودند،  PAHsکودکانی که در رح  با مواد شاایمیایی 

مواجه شاده بودند، سالمت بدتری داشتند. کودکان مواجه    PAHsبه کودکانی که تنها با  نسابت 

 شده با دو عامن:

 تر از کودکانی که با سطح پایینی از آلودگی مواجه شده بودند، متولد شدند.کوچک

 بندی شدند.تر رتبهسالگی پایین ۷های توانایی یادگیری در سن در آزمون

 کشیدند.کردند و در سن یک سالگی با صدای بلند نف  میمیبیشتر سرفه 

 مشکالت تنفسی بیشتری داشتند و احتمال تشخیص آس  در دو سالگی داشتند. 



 ۱9۲ فصن دوم: سواد سالمت و منابچ اطالعات سالمت

 جمالت پیایده ساده شده: مطالعه مادران و نوزادان چه چیزی را یافت؟

گیری آلودگی را در برخی از آید. وهتی ما یک ماشاااین اندازهمشاااکن: هوای بیرون به داخن می

ه همان ب –ها تقریبا مقدار مشابهی از کربن سیاه ها گذاشاتی ، دریافتی  که در بعضی از خانه خانه

، در وجود دارد. به این معنی که شااما و کودکتان وهتی درون خانه هسااتید _اندازه بیرون از خانه

 کشید.ها نف  میها و کامیونهای ناشی از ترافیک اتوبوسآلودگی

شود. ماشین همانین ارات کوچکی که از های شاما نیز ناشای می  مشاکن: آلودگی از درون خانه 

 PAHsکند. دریافتی  که بیشاااتر ارات کوچکی که گیری میآید را نیز اندازهمنابچ درون خانه می

ها بیشاتر از بیرون است. به این معنی که آلودگی از درون خانه نیز به  نهشاود، درون خا نامیده می

 آید.  همان اندازه می

PAHs چیست؟ 

PAHs ها برای شااود. آنسااوزد، وارد هوا میارات کوچکی از آلودگی هسااتند که وهتی بنزین می

 سالمت کودکان خیلی خطرناک هستند.

PAHs آید؟از کجا می 

 ها؛اتوبوسها، ها، کامیونماشین

 ها، صنایچ؛کارخانه

 گرمازاهای خانگی؛

 مصرف تنباکو؛

 غذاهای سوخته یا سیاه شده؛

 های در حال سوختن و بخورها.شمچ

وهتی زناان بااردار بودند، به آنان یک کوله پشاااتی داده شاااد تا بپوشاااند و درون آن یک ابزار    

گیری کردند، اندازهان تنف  میرا در هوایی که زن PAHsگیری هوا بود. این وساایله سااطح اندازه

آمد، نمونه کوچک خون مادران و بند ناف کودک هاا به دنیا می کاه کودک آن کرد. بعاد از این می

 در بدن شما بوده است.  PAHsداد که چه مقدار نشان می

 

   ای در نزدیکی آن یاک جملاه پیایده را فقط زمانی به کار برید که جمالت سااااده

 عات را تکرار و تقویت می کند.وجود دارد که اطال

 

 



 سواد سالمتتوسعه  ۱99

 

 دهیایپ و یطوالن جمالت نیتبد: ۱۷جدول 

 ساده دشوار

ماه اول ثبت نام، بساااتری  ۱۷در طول 

هااای جراحی همراه بااا شااادن و رویااه

ه ک-شارایط پزشکی تشخیص داده شده 

برای پیوسااتن به طرح سااالمت اولویت 

 درصااد خدمات ۷۳به پرداخت  _اساات

دالر از جیب هر  ۱۰۰۰بیمه تا حداکثر 

 شخص نیاز دارد.

که شااما به طرح شاارایط از هبن موجود: اگر هبن از این

سااالمت بپیوندید، پزشاااکتان به شاااما بگوید که یک  

شرایط پزشکی دارید، این شرایط از هبن موجود نامیده 

 شود.  می

اگر شاااما مجبورید در بیمارساااتان بمانید یا جراحی 

 ۱۷داشاته باشاید، برای شرایط از هبن موجود خود در   

 ماه اول طرح سالمت باید هزینه ای بپردازید. 

درصاااد خدمات بیمه خواهد بود، اما شاااما  ۷۳هزینه 

دالر از جیااب  ۱۰۰۰ماجبور نخواهیااد بود بیش از  

 خودتان بپردازید.

 

 های مجهول بپرهیزید. ا برای های معلوم و جمالت معلوم را به کار برید. از فعنفعن

ا به ر "بیماران انتخاب کردند ..."جمله   "وسایله بیماران انتخاب شد به"مثال به جای کاربرد 

برای چه "و "چه کسی انجام داد"کار برید. شاکن مجهول جمله، برای خواننده درک این که  

 سازد.  را دشوار می "دکسی انجام دا

   های داستانی و فرضی ساازی نمایید ابرای مثال شما و ما  اما از شخصیت شاخصای

ی کنند و گاهها نقش بازی میها و حکایتهای داستانی در ایجاد داستانبپرهیزید. اشخصیت

 نیاز است تا هابلیت اعتماد حفظ شود. 

 ساااده و ه  جمالت ترکیبی را  ساااختارهای متنوع جمله را به کار برید. ه  جمالت

 به کار برید. 

 دار هستند.  هایی به کار برید که برای مخاطبان معنیها و هیاساستعاره 

  ها برای درک دشااوار هستند. های اسامی را به مقدار ک  به کار برید، زیرا آن شاکن

 کنند.  هایی هستند که مانند اس  عمن میشکن اسمی فعن

 



 ۱9۳ فصن دوم: سواد سالمت و منابچ اطالعات سالمت

 مجهول با سهیمقا در معلوم شکن: ۱۵جدول 

 شکل معلوم شکل مجهول

سااایاه سااارفه به عنوان بیماری که از یک 

شااخص به شااخص دیگر منتشاار شااود،    

 شناخته نشده است. 

تخلیه یک ناحیه بوساایله مردم مورد انتظار 

 است. 

این یک اخطار رسمی است. شما نیاز دارید 

له بوسیتا یک طرح سالمت را انتخاب کنید 

... یا یک طرح سااالمت برای شااما انتخاب  

خواهد شاد. بهتر است شما یک طرح برای  

تاان انتخاب کنید، وگرنه یک طرح  خاانواده 

 برای شما انتخاب خواهد شد.

دانی  آیا ساایاه ساارفه از   نمی"ما"دانشاامندان ایا 

شود یا یک شاخص به شاخص دیگری منتشاار می  

 خیر.

مردم ناحیه را خالی ماا انتظاار داری  بسااایاری از   

 کنند.

این یک اخطار رسامی است. شما نیاز دارید تا یک  

طرح سالمت را انتخاب کنید بوسیله... در این زمان 

اگر شااما یک طرح سااالمت انتخاب نکنید، تامین  

خدمات درمانی یک طرح سالمت برای شما انتخاب 

 خواهد کرد.  

 

 

 یکاربرد شکن اسمکاهش : ۱5جدول 

سااازی نواحی بوساایله مردم مورد انتظار  خالی

 است.

ما انتظار داری  بسااایاری از افراد ناحیه را خالی 

 کنند.  

 

   :از کااربرد جمالتی که چندین جمله درون آن جا داده شاااده بپرهیزید. برای مثال

پنیر را تمام کرده شد، تازه خوردن موشای که توساط ساگ که هالده هرمز پوشیده بود، تعقیب می   "

یک موش مقداری پنیر خورد و "هایی باید به دو جمله شااکسااته شااوند: این چنین جمله "بود.

   "سپ  یک سگ شروع به تعقیب او کرد. سگ هالده هرمز پوشیده بود.

کند و نقطه مقابن آن جمالت ساااده تعدادی مثال از جمالت دشااوار ارائه می ۱۳جدول 

 شده است. 

 

  



 سواد سالمتتوسعه  ۱۳۰

 

 آن درون جمله نیچند یدارا جمالت از زیپره: ۱۳جدول 

 ساده دشوار

ترین وساایله غربالگری ساارطان ترین و ارزانرایش

اساات که نقشاای مه  در غربالگری  FOBTروده، 

تواند در سااارطان روده دارد. این آزمایش که می

خانه انجام شاود و به آزمایشگاه پزشکی فرستاده  

شود، بررسی یک نمونه کوچک از مدفوع را در بر 

گیرد کااه بفمیااد آیااا هیچ خون مخفی وجود می

 دارد که شما هادر نیستید ببینید.  

FOBT  ین آزمااایش برای ترتارین و ارزان رایاش

توانید این آزمایش را سارطان روده است. شما می 

در خااانااه خود انجااام دهیااد و ساااپ  آن را بااه 

آزمایشاااگاه بفرساااتید. آزمایش نمونه کوچکی از 

کند تا مشخص شود آیا هیچ مدفوع را بررسای می 

خون مخفی اخونی کاه نمی توانید ببینید  وجود  

 دارد.

مزایای تامین خدمات درمانی شما به صورت موثر از 

 به دالین زیر ادامه داده نخواهد شد:   ۱۵۳۷/ ۷۳/۱۱

کوتاهی در همکاری برای تحقین در مورد درآمد 

تان. اگر معتقدید که ممکن اساات واجد شاارایط 

مطلوب برای تاامین خادمات درمانی در دساااته   

دیگری بااشااایاد و اطالعات بیشاااتری در مورد   

روز  ۱۰ن دارید، با مددکاری اجتماعی طی خودتا

از تاریخ این اخطار تماس بگیرید. ااگر این اخطار 

 روز  ۱۵با پست به دست شما رسیده است 

اساافند  ۷۳مزایای تامین خدمات درمانی شااما در 
متوهف خواهد شد. مزایا متوهف خواهد شد  ۱۵۳۷

. ایدبه دلین: شما اطالعات مورد تقاضای ما را نداده

گر شااما اطالعات بیشااتری در مورد خود دارید و ا

کنید که ممکن است واجد شرایط خدمات فکر می

روز آینده با مددکاری  ۱۰درمانی باشید، لطفا طی 

اجتماعی تماس بگیرید. ااگر این اخطار را از طرین 

روز از تاریخ باالی  ۱۵اید، شما پست دریافت کرده

 این صفحه فرصت دارید. 

هاای ساااالمت عمومی به این نتیجه  ساااازماان 

اند که ساایگار کشاایدن دساات دوم باعث رساایده

های هایی شاااامن سااارطان ریه و بیماریبیماری

شااود و به هلبی در بزرگساااالن غیر ساایگاری می

هماان انادازه در کودکان باعث شااارایطی مانند   

های تنفسای، سارفه، با صدای بلند   آسا ، عفونت 

میانی و سندرم مر   نف  کشیدن، عفونت گوش

شاود. به عالوه، سازمان سالمت  ناگهانی نوزاد می

گیری کرده که سااایگار کشااایدن عمومی نتیجه

تواند آساا  بزرگساااالن و سااوزش دساات دوم می

 چش ، گلو و بینی را سبب شود. 

دانند که ساایگار های سااالمت عمومی میسااازمان

های کشیدن دست دوم باعث سرطان ریه و بیماری

کشند در بزرگساالن، حتی آنان که سیگار نمیهلبی 

تواند سبب شاود. سایگار کشیدن دست دوم می  می

توانند شااود که آساا  بزرگساااالن بدتر شااود و می 

 سوزش چش ، گلو و بینی را داشته باشند.

تواند کودکان را ساایگار کشاایدن دساات دوم می  

تواننااد از موارد زیر رنش بیمااار کنااد. کودکااان می

 ببرند:

 آس 

 های تنفسیعفونت

 سرفه و خرخر

 عفونت گوش؛

 سندرم مر  ناگهانی نوزاد.



 ۱۳۱ فصن دوم: سواد سالمت و منابچ اطالعات سالمت

 رهنمود چهارم: ساختار متن

های کلیدی هر متن را محدود کنید. این ترین پیام را روشااان ساااازید و تعداد پیاممه 

 مثال برای خواندن سخت است:

خواهد شااد: کوتاهی در به دالین زیر متوهف  ۱۵۳۷اساافند  ۷۳مزایای شااما به طور کارآمد از 

 همکاری برای تشخیص هانون حمایت درآمد.

ها در نظر گرفته خواهد شد. افهرست های افراد در تعیین شاایساتگی آن  منابچ، درآمد و هزینه

 نمایید 

 

 ساده جمالت نوشتن یبرا ستیل چک: ۱0جدول 

 هستند.کلمه راحت  ۱۱تا  ۲هایی با طول بین جمله 

 های طوالنی که در ساختار ساده هستند. جمله 

 اند.  تر تجزیه و تحلین شدههای سادههای طوالنی که به جملهجمله 

 هایی که دارای شکن معلوم هستند. از به کار بردن شکن مجهول بپرهیزید. جمله 

   جدا ها را از ههای اصلی نزدیک به یکدیگر هستند، عبارات موصولی آنها و فعناسا  

   کند.نمی

 

مه : اگر شاااماا عقیاده دارید که ممکن اسااات در گروه دیگری واجد شااارایط مطلوب برای    

روز از تاریخ این اخطار با  ۱۰مندی هساااتید، و اطالعات بیشاااتری در مورد خودتان دارید، طی بهره

زیر فهرست های تامین خدمات درمانی در های عمومی برنامهمددکاری اجتماعی تماس بگیرید. طبقه

های هر طبقه، یک فرد باید درآمد خاص و منابچ گویی به نیازمندیاند. عالوه بر این برای پاسااخشاده 

 طبقه تامین خدمات درمانی . ۱0مورد نیاز که برای هر طبقه متفاوت است، را تامین کند. ا فهرست 

ها نیز محدود مترین پیام در شروع وجود دارد و تعداد پیادر مثال سااده شاده زیر، مه   

 است:

به  ۱۵۳۷اسفند  ۷۳این نامه در مورد مزایای تامین خدمات درمانی است. مزایای شما در تاریخ 

پایان خواهد رسااید به این دلین که شااما اطالعاتی درباره درآمدی که ما تقاضااا کرده بودی ، به ما   

 ندادید.  
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دیگری دریافت کنید. برای ممکن اسااات شاااماا بتوانیاد تامین خدمات درمانی را برای دلین   

 فهمیدن دراین باره تماس بگیرد انام و شماره مددکاری .

اگر بیمه ساالمت دیگری دریافت کردید، ممکن اسات نیاز باشد که ثابت کنید خدمات درمانی   

اید. اگر نیاز به اثبات داشاتید، به مددکار اجتماعی خود زنگ بزنید انام و شااماره تماس  دریافت کرده

کن  و نیاز دارم ثابت کن  که من تحت اال  و بگویید من بیمه ساااالمت دیگری دریافت میمشاااابه ب

 ام.  پوشش خدمات درمان بوده

   .از پیوستگی خوب استفاده کنید 

ها و متون نوشتاری یا گفتاری را کنار ه  پیوساتگی چسابی است که جمالت، پاراگراف  

ان کنند. مثال زیر ساختار داستتگی تکیه میدارد. خواننده و شنونده به همه نوع پیوسنگه می

 کند.برد که به خواننده یا شنونده کمک میکوتاه را به کار می

 کنند که برای به خواننده اشاره می هانرا به کار برید. آ ۱های پیشرفتهدهندهسازمان

 خواندن درباره این مطلب آماده باش. 

 

 یوستگیپ: ۱۲جدول 

 دارای پیوستگی خوب: ساده برای خواندن فاقد پیوستگی: دشوار برای خواندن

 های متروک هستند.های شهرها، مکانحاشیه

 اند.ها بودهها هبال در این مکانکارخانه

 اند. ها رفتهکارخانه

 مانند.  گاهی اوهات مواد شیمیایی بد باهی می

 تواند برای افراد ناامن باشد.  این مکان می

های شاااهرها مکاان خالی یا متروک حاشااایه 

ا هها سابقا در این مکانشود. کارخانهنامیده می

اند. وهتی هاا رفتاه  بودناد، اماا حااال کاارخااناه      

ها در ها تعطین شاادند، گاهی اوهات آنکارخانه

زمین مواد شاایمیایی باهی گذاشااتند. این مواد 

ای هتواند خطرناک باشد و حاشیهشیمیایی می

 تواند ناامن باشد.  میشهرها 

 

 

                                                      
1 Advance Organizers 
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 شرفتهیپ یهادهندهسازمان: ۱9جدول 

 دهنده پیشرفتهبا سازمان دهنده پیشرفتهبدون سازمان

بیشاااتر افرادی کاه خادماات درمانی دریافت    

کنند باید یک طرح درمانی برای هر عضاااو می

خانواده انتخاب کنند. شما همه خدمات درمانی 

 اید، دریافترا از برنامه سالمت که انتخاب کرده

کنیاد. شاااما نیاز دارید تا یک طرح درمان  می

انتخاب کنید. اگر شاااما انتخاب نکنید ما خود 

 کنی .  خاب میبرای شما انت

این ناامه درباره مزایای خدمات درمانی شاااما  

خواهی  شااما بدانید که بیشااتر   اساات. ما می

کنند، افرادی کاه خادماات درمانی دریافت می   

بااید یک طرح خدمات درمانی برای هر عضاااو  

 خانواده انتخاب کنند.  

 

  های ویوگی وهتی که مناساب است، ساختار داستان یا حکایت را به کار برید. کاربرد

گویی اهمانند آناه در رمان اسات  کمک کننده هستند. اما تصور نکنید  داساتانی و داساتان  

ها بدون آزمایش در عمن مناسااب خواهد بود، زیرا برخی مخاطبان ممکن اسااات  که حکایت

 کننده و نامرتبط بیابند.  را گیش هاآن

 افتد: کلمات، جمالت ومیبیشتر پیایدگی پیام در چندین سطح به طور همزمان اتفاق 

 ساختار. برای مثال:  

اطالعات ساالمت حفاظت شاده اطالعات ساالمت هابن شااناسایی افراد است که شامن    

های دهنده مراهبتوسیله ارائهآوری شده یا بهشناختی است که از شما جمچاطالعات جمعیت

هداشتی درباره سالمت   یک طرح ب۱بهداشتی دریافت شده است و با موارد زیر مرتبط است: 

های بهداشتی برای شما،   تهیه مراهبت۷و شارایط درمانی و جسامی گذشاته، حال و آینده،    

   پرداخت گذشته، حال و آینده شما برای تهیه مراهبت بهداشتی.  ۵

مند، بهترین رهنمود را برای زبان نوشتاری در چنین مواردی، مه  اسات تا به طور نظام 

 دهد.زیر فهرستی برای ساختار متن نشان میبه کار برید. جدول 

  ترین پیام در ابتدا ظاهر شود؛مه 

  ترین پیام تکرار شود؛مه 

 کند تا برای های پیشاارفته به خوانندگان یا شاانوندگان اشاااره می  دهندهسااازمان
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 شنیدن درباره پیام آماده باشند. 

 شود؛ها به کار برده میها و پاراگرافپیوستگی درون و بین جمله 

 ها روشن، هابن فه  و در جای درست هستند.  دستورالعمن 

 : دادن دستورالعمن۳رهنمود 

های بهداشاااتی یک عملکرد تجویزی وجود دارد که باه طور ثابت برای بیشاااتر ارتباط 

ها یا بهترین اهدام برای بیماران یا عموم مردم ارائه بیشااتر به شااکن راهنماها یا دسااتورالعمن

ک وضاعیت مانند یک بالی طبیعی یا مساائن بهداشااتی غیر منتظره، حمله   شاود. وهتی ی می

آورد، شانونده ممکن اسات بیشاتر برانگیخته شود. اما دستورات باید شفاف، هابن درک و    می

 هابن اعتماد باشند:

  ها به کار برید. به این معنی که دستورالعمن "به موهچ"و  "به جا"های دساتورالعمن

 نیاز دارند.  هاکنندگان یا بیماران به کاربرد آنشوند که مصرفزمانی و جایی ظاهر 

  ها این ها و نظرسنجیها را تکرار کنید. مخصاوصا در ساخت پرسشنامه دساتورالعمن

 تواند مه  باشد.  مساله می

  را با  هاتواند دسااتورالعمندر زبان گفتاری، بررساای کنید و ببینید آیا شاانونده می

 کلمات خودش دوباره بیان کند.  

 مثال زیر را که از دستورالعمن تکمین یک فرم است را در نظر بگیرید:

 آناه نیاز است انجام دهید:"

   خواهد را ارائه دهید. بنابراین خواهی  مطمین بااشااایاد که همه اطالعاتی که این فرم می

دهید محرمانه کنی . ما اطالعاتی را که به ما میتوانی  نیاز شاما را به ساارعت برآورده  دانسات آیا می 

 داری .  اخصوصی  نگه می

 .فرم را تکمین نمایید و آن را در پاکت هرار دهید و با این نامه بفرستید. شما به تمبر نیاز ندارید 

 متشکرم

 این دستورالعمن به دالین زیر شفاف است:

  .عبارت کلیدی به صورت پررنگ مشخص شده است 
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  گوید که چه نوع اطالعاتی دهنده پیشرفته  به خواننده میعنوان فرعی اسازمانیک

 در ادامه می آید.

 .جمله پیایده یا شکن مجهول فعن وجود ندارد 

  .اطالعات مه  در یک فهرست است 

 

 : آزمایش در حین عمن0رهنمود 

ند و ارزیابی های خاص در مراحن اولیه، در فرآیها و متندر رویکردهاای ارتبااطی، پیام  

شود. آزمایش در حین عمن برای یادگیری درباره نهایی، آزمایش در حین عمن پیشانهاد می 

ها از ها، درک افراد و درک آنهای افراد، دیدگاهکننادگاان واهعی، آگاهی  بیمااران و مصااارف 

ا کند تهای پووهش کیفی اکتشافی هستند و کمک میشود. روشمفاهی  و اطالعات اجرا می

های کیفی و کمی به طور مطلوب باید ها را اصااالح کنی . روشضاایات درباره افراد و گروهفر

 یکدیگر را پشتیبانی کنند.  

های سااالمت و همکاری مسااتقی  با مخاطبان هدف برای درک، طراحی و نوشااتن پیام

های پووهش مشارکتی برای هاست. مدلهای سالمت یک روش ارجح برای ایجاد برنامهبرنامه

ها، در شروع طراحی پروژه شود. این مدلهای در حال پیشرفت و همکارانه توصیه میاکتشاف

گیری آناه مناسب یا مفیدتر آورند و دانش کارشاناسان در تصمی  افراد را درون فرایندها می

 است امتیازی ندارد.  

 

 مشاهدات هوم شناسانه

تک و تمرکز گروهی مه   های تک بهمشااهدات امشاارکتی  هوم شاناسانه در مصاحبه   

گویند و آناه در عمن انجام های مهمی بین آناه افراد میهساااتناد. باه این دلین که تفاوت  

های مبتنی بر تمرکز گروهی را بازبینی کنید، باید کاه داده دهناد، وجود دارد، هبان از این  می

 ام گیرد.مشاااهده مسااتقی  یک کاربر در یک زمان برای تکمین مصاااحبه تمرکز گروهی انج 

واند تبرد، میسایت  را به کار میمشاهده روشی که یک شخص یک وسیله ایک دستنامه، وب
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به پووهشگر کمک کند تا مشکالت موجود در نوشتن و طراحی را تشخیص دهد، حتی وهتی 

 تواند مشکن را به روشنی بیان کند.  کننده نمیکه شرکت

 

 های تک به تکمصاحبه

های زبان و درک خوانندگان ، سودمندترین روش ارزیابی تواناییهای تک به تکمصاحبه

و شانوندگان در یک متن است. صحبت کردن و مشاهده در مورد اسناد نسبت به در خواست  

کند. در مصاحبه تک به تک، نظر از طرین مصاحبه تمرکز گروهی موارد بیشتری را آشکار می

 تواند موارد زیر را مشاهده کند:پووهشگر می

 خواند. ای را اشتباه میای واژهخطاها اوهتی خواننده 

 کلمات و ساختار جمله دشوار؛ 

 یابی؛مشکن در طراحی و مکان 

 .کیفیت ترجمه 

برای بررسای ساودمندی منابچ، مصاحبه تک به تک را در آزمایش در حین عمن به کار   

ید ابچ بپرسید و خواهید دهایی درباره عناصر گوناگون منبرید. از یک خواننده یا شنونده سوال

های تمرکز گروهی وجود دارد، کاه شااارکات کنناده بدون دخالت پویای گروه که در محیط   

 چیزهای بیشتری به شما خواهد گفت.  

 

 مصاحبه تمرکز گروهی

برای کشاف طیفی از موضاوعات، مصاحبه تمرکز گروهی را به کار برید. مصاحبه تمرکز   

گروهی روشای خوب برای کشاف انواع گوناگون ساواد سالمت در یک زمینه گروهی است و    

های گروه درباره سودمندی، هالب کلی و محتوای منابچ به کار آوری پاساخ تواند برای جمچمی

وهی روشی بسیار خوب برای شناسایی زبانی است که افراد به برده شاود. مصااحبه تمرکز گر  

کنند. اما این روش برای کار ها درباره مساائن سالمت بحت می گونه که آنبرند، همانکار می

 بخش است. دهین بر خوانایی منابچ کمتر رضایت
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 ۱ایجاد همکاری

ه کار برید. این روش به ها باین شااایوه را همراه با گروه مخاطب برای ایجاد منابچ و پیام

گونه که میزگردی از مشتریان یا شاود. بدین عنوان یک فرایند در حال پیشارفت سااخته می  

 شود. هدف این میز گرد موارد زیر است:بیماران تشکین می

 که چه نوع اطالعاتی نیاز دارند؛یادگیری این 

  چه زبانی برای طراحی منابچ مناسب است؛ 

 طراحی منابچ به دست آید.  جزییاتی درباره سبک و 

کنندگان به تواند بوسایله دور ه  جمچ شادن گروهی از بیماران و یا مصرف  این امر می

 منظور همکاری انجام شود. 

 

 : زبان گفتاری  ۲رهنمود 

    توانند بخوانند، صحبتبسایاری از افراد در ساطح زبانی باالتری نسابت به آناه می 

ای گان با ساواد سالمت پایین بیشتر کلمات و ساختار جمله کنند. به این معنی که خوانندمی

توانند بخوانند و درک کنند. این یکی از دالیلی است که سواد پایین برند که نمیرا به کار می

 شود.  بیشتر در زندگی اجتماعی تشخیص داده نمی

    آگاهانه ساابک و لحن صاادایتان را بررساای کنید تا مطمین شااوید آیا شاانونده را

 اید.وب کردهمجذ

 مند شوید. کنندگان بهرههای زبان گفتاری مصرفاز مهارت 

 تواند بر سااابک های فرهنگی زبان گفتاری آشااانا شاااوید. زیرا فرهنگ میبا جنبه

های فرهنگی در سابک محاوره آگاه باشید. هنگام  گفتاری تأثیر گذارد. به طور کلی، از تفاوت

ها، فرهنگ باید در نظر گرفته ها و آهنگبافت های مناساااب،انتخااب کلماات، کاربرد هیاس  

 های کلیدی، انواعی که در هر فرهنگ متفاوت هستند عبارتند از:شود. در بین مباحثه

 آغاز مکالمه؛ 

                                                      
1 Cooperative Composing 
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 بازکردن یا بستن مکالمه؛ 

 چرخش مکالمه؛ 

 هطچ مکالمه؛ 

 کاربرد سکوت؛ 

 دانستن موضوع مناسب برای مکالمه؛ 

 کاربرد شوخی و مزاح؛ 

  زبان بدن و ارتباط.کاربرد 

 

 : ترجمه زبان9رهنمود 

ای به عنوان یک ارزش و واهعیت گوناه که چندین فرهنگی بودن، به طور فزاینده هماان 

در جهان بساط یافته است، توانایی انتقال اطالعات ضروری در بیش از یک زبان نیز مورد نیاز  

تواند پرهزینه و ای غلط میویوه در خدمات مراهبت بهداشتی که تصورهاسات. این مساأله به  

های متفاوت این غ  انگیز باشاد، صادق است. ضعف اولیه در ترجمه اطالعات سالمت به زبان 

شود. بسیاری از مشکالت دستوری و فقدان اسات که متن به صاورت لفظ به لفظ ترجمه می  

 اللفظی هستند.های تحترویکردهای فرهنگی شواهدی در ترجمه

ها های فرهنگی و تناسب با گویندگان دیگر زبانها باید تفاوتترجمه ها وتصاویر، نقاشی

 را در نظر بگیرند. 

های مورد نیاز تولید کنند. وهتی شاودکه نویساندگان نسخه اصلی را در زبان  توصایه می 

نوشااتن اصاالی ممکن نیساات، به مترج  باید سااطح خواندن روشاانی برای ترجمه غیر تحت 

شاااود. در اینجا برخی نکات مه  برای ترجمه ر انطباق نامیده میاللفظی داده شاااود. این ام

 وجود دارد. متن باید:

 .به طور صحیح محتوای متن اصلی را انعکاس دهد 

  .فرهنگ و تجارب مخاطبان هدف را در نظر داشته باشد 

  .در سطح سواد مناسب نوشته شود 
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  .با تلفظ، امال و دستورهای درست نوشته شود 

  ان و فرهنگ مخاطبان به ارتباط ساااالمت راه پیدا کنید. این نیازمند باا توجه به زب

االفظی بر سازگاری متن با انتقال رویکردی در ترجمه است که به جای تمرکز بر ترجمه تحت

 کند.  درست معانی و مفاهی  تمر کز 

 عالوه بر این، مه  است که :

   ی و تناسب با مخاطبان به های فرهنگنقاشای، تصااویر و ترجمه را با توجه به تفاوت

 کار برید. 

 هنگام کار با یک مترج ، از این رهنمودها پیروی کنید:

 نویسااد و زبانی که باید ترجمه یک گوینده محلی را که به زبان اصاالی خود، خوب می

شاناسد، انتخاب کنید. اگر مترجمان در زبان محلی خود زبردست باشند اما در زبانی  کند را می

 مه شود ماهر نباشند، ممکن است در درک معانی سند اصلی مشکن داشته باشند.که باید ترج

   از یک مفسار نخواهید تا کار ترجمه را انجام دهد. مفسر به صورت زبانی توضیح می

های در بردارنده زبان کند. توانایی ترجمه مهارتی کامال متفاوت از مهارتدهاد یاا ترجمه می  

 شفاهی است. 

  کنندگان ک  سااواد و نیز آگاه یک مترج  با تجربه در زمینه نوشااتن برای مصاارف

 درباره مفاهی  مراهبت بهداشتی انتخاب کنید.  

کنندگان یک مهارت خاص است. مترج  مجبور است تا خصوص برای مصرفنوشاتن به 

 دهد.  نتقالمفاهی  پیایده سالمت را با استفاده از کلمات ساده و ساختار جمله غیر پیایده ا

 های بهداشااتی در منابچ آشاانا اساات و مطمین شااوید که مترج  با مفاهی  مراهبت

 اسنادی با مفاهی  مشابه ترجمه کرده است.

 پذیر است، مترج  باید در آزمایش در حین عمن شرکت کند.هر زمان که امکان 

 

 : طراحی وب ۳رهنمود 

. اما اغلب خواندن و مخازن وسااایچ اطالعات ساااالمت روی وب در دساااترس هساااتند
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ها ساخت اسات. رهنمودهای زیر راهکارهای اسااسی برای هابلیت استفاده از وب    فهمیدن آن

دهد بیشااتر صاافحات اینترنتی از نظر توانایی هایی وجود دارد که نشااان میهسااتند. پووهش

. اندسواد و دارای مهارت سواد سالمت پایین، به صورت ضعیف طراحی شدهکمک به افراد ک 

 دیگران است. این رهنمودها مبتنی بر پووهش و بهترین اهدام

 ها انباشاااته شاااده اسااات، چندین ساااد برای صااافحات وبی که از گرافیک و متن

 دهد.  سواد نشان میخوانندگان ک 

 ها باید به روشنی برچسب خورده باشند.گرافیک 

  شاااوند  ر برده مییابی به کاهای فعال اآن مواردی که به عنوان ابزار مکانگرافیاک

 های ساده و روشن همراه باشند.  باید با دستورالعمن

 های امالیی باید هنگام طراحی رابط کاربر جسااتجو مورد توجه هرار گیرد. دشااواری

برخی از موتورهای جساتجو در حال حاضار امالهای جایگزین واژه مورد جستجو را پیشنهاد   

 کنند.  می

  ارائه دهید. برای مثال فهرست مندرجات، پیوندهای چندین وسیله ورود به صفحات

 کنار صفحه، پیوندهای پایین صفحه.

 های پیایدگیکاربران وب، مانند خوانندگان همه یکساااان نیساااتند. بنابراین الیه 

ای باشااد که اطالعات پایه به راحتی یافته شااوند و کاربر به اطالعات  سااایت باید به گونهوب

 سد. تر مورد نیاز برپیایده

 های مؤثر برای کاربران داشته باشد.  ها و راهنماییسایت دستورالعمنوب 

  ها اجازه دهد به روشاای تاریخاه مساایر کاربر در هر صاافحه را نشااان دهد و به آن

 اند، دنبال کنند.ساده مراحلی را که طی کرده

 

 ها و طراحی منابچ چاپی: گرافیک۱۰رهنمود 

های کلیدی باشااد نه اید مشااخص کردن و تقویت پیامها بها و طرحهدف مه  گرافیک

پرزرق و برق کردن صااافحه. در یک تالش برای معاصااارتر بودن، برخی طراحان منابچ را به 
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د. گذارنکنند که خوب به نظر برسااد اما عناصاار پایه خوانایی را زیر پا می ای طراحی میگونه

های یبانی پیام و ایجاد برخی اهمیتها  را برای پشتعناصار گرافیکی امانند تصااویر و عک   

ور تواند به طتصااویری از متن ایجاد کنید. یک گرافیک که به خوبی انتخاب شااده اساات، می

وسااایعی کاربرپساااندی منابچ چاپی را افزایش دهد. نقش حیاتی طراحی برای نشاااان دادن 

وانند به سااارعت ای که افراد بخواهند آن را بخوانند اجذاب بودن ، بتها اسااات به گونهپیاام 

خوانند به خاطر سپارند اتقویت . تصاویر بخوانند ادساترسی و درک  و بتوانند آناه را که می 

های ها باید شااافاف باشاااند و برای بافتباایاد پیاام را افزایش دهاد و بر آن تاکید کند. آن    

اجتماعی، اهتصااادی، ساانی، جن  افراد مناسااب باشااند. عناصاار مبتنی بر مدرسااه از هبین  

 ها باید ساده شود و یا اصال به کار برده نشود. مودارها و جدولن

 در این زمینه چند نکته خاص وجود دارد:

  تا  ۳ترین حالت خواندن، طول جمله باید بین از دیواری از چاار پرهیز کند. برای راحت

د کنکلمه باشااد. از کاربرد سااطرهایی که در عرض کامن یک صاافحه اسااتاندارد ادامه پیدا می ۱۱

ه کار تر بهای باریکتواند به راحتی ساطر را گ  کند. ستون پرهیز کنید. زیرا چشامان خواننده می 

 ها، تصاویر و لوگوها ایجاد کنید.  تری در اطراف سرعنوانو فضای سفید وسیچبرید 

   اگر درباره طرح در تردید هساتید، به یاد داشته باشید که حرکات چش  از راست به

 چ  و از باال به پایین است.

   در موارد غیر الزم متن را با عناصاار گرافیکی مانند تغییر در سااتون، رنگ یا جریان

 ترین موانچ برای خوانندگان است. فحه هطچ نکنید. جریان هطچ شده یکی از بزر متن در ص

   هلمی را انتخااب کنید که افراد به راحتی حروف را تشاااخیص دهند. یک هل  برای

های فرعی انتخاب کنید و هلمی دیگر برای متن اصاالی. درون یک متن ها و عنوانساارعنوان

 پی در پی، هل  را تغییر ندهید. 

  تواند بریده شود.زیر خط دار کردن پرهیز کنید زیرا زیر حروف میاز 

 های هضاااوتی و بندیبندی متن اطراف یک گرافیک خوب اساات اما از بسااتهبسااته

 پیایده بپرهیزید. 
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 : رسانه۱۱رهنمود 

های پایه خواندن، تماشاااا کردن و شااانیدن، طیفی از موانچ مفهومی برای ورای مهارت

 شود:کننده رسانه وجود دارد. بنابراین موارد زیر پیشنهاد میتبدین شدن به مصرف

 های بین خبر، عقاید و تبلیغات آگاه باشید.از تفاوت 

 گویی در هر رسااانه توجه کنید. همانین درک کنید های متفاوت داسااتانبه روش

 انیهای متفاوت انتقال شامن چاپی، دیداری و یا زبکه هر رساانه چگونه اطالعات را در شکن 

 کند.  ارائه می

  درک کنید که بین واهعیت نشاااان داده شاااده در رساااانه جمعی و عمن واهعی در

 زندگی تفاوت وجود دارد.  

   .با عملکردهای متفاوت رسانه هماهنگ باشید 

   ای از گویی در حال پیشااارفت نه مجموعهپوشاااش خبری را باه عنوان یاک روایت

 ای در نظر بگیرید.تصاویر لحظه

 دم هطعیت در عل  و پوشش سالمت توجه داشته باشید.  به ارائه ع 

   .منابچ خبری را در نظر بگیرید: همه منابچ یکسان نیستند 

   تواند محتوای رسانه جمعی و خبرها را توجه داشاته باشاید که نمایندگی رسانه می

 تعیین کند.  

   کنید وگونه که خود آن را تجربه میدر نظر داشاااتاه بااشاااید که بین واهعیت آن 

 شود تفاوت وجود دارد.  واهعیتی که در رسانه نشان داده می

     پوشاش رویدادهای مشاابه یا یک ایده را در چندین سارخط رسانه جمعی جستجو

 تری به دست آورید.  کنید تا نقطه نظرات وسیچ

 گذاری شده غیر حقوهی جستجو کنند.  پزشکان و بیماران باید اطالعات را از منابچ سرمایه 

 ها ها و موساساات غیر تجاری باید منابچ در دسترس را برای شرایط و بیماری  دولت

 تولید کنند.  

        مفهوم رضاااایات آگااهااناه را برای دربرگیری اطالعااتی دربااره مباحثات پیرامون
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 ها توسعه دهید.  های شرایط و بیماریتعریف

 ی هاها و برنامههای تجاری در فیل توجه داشته باشید که انتخاب تولیدات و عالمت

 تلویزیونی احتماال نه با ترجیح بازیگر بلکه بوسیله مقررات تجاری تحمین شده است. 

 هایریزی و طراحی ارتباطرهنمودهایی که مطرح شد، به عنوان تابلو راهنما برای برنامه

ه از موضاوعات ساواد ساالمت و نیازهای مخاطبانتان بیشتر آگاه    ساالمت اسات. هر چقدر ک  

ه ای و عامیانهای حرفههای خود را برای پن ساختن بر شکاف بین ارتباطشاوید، بیشتر روش 

 خواهید یافت.
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