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سواد، تحصیالت و 
رابطه ای : سالمت

معلوم ولی مغفول
دکتر نسترن کشاورز محمدی

دانشیار ارتقای سالمت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مشاور سواد سالمت سازمان جهانی بهداشت



تعیین کننده های سالمت





JR Seffrint 1997

(  درک شده یا واقعی)نا عدالتی 

انزوای اجتماعی 

تبعیض

عدم کنترل بر شرایط زندگی

یکم سوادی یا بیسواد

فقر

عدم رضایت از زندگی

:  رفتار های پر خطر

تغذیه ناسالم

کم تحرکی

مصرف سیگار 

رفتارهای خشونت آمیز

روابط جنسی پرخطر 

عدم استفاده مناسب از خدمات بهداشتی 

پزشکی

ر بیماری بیشتر و زودت مرگ زود رس

بیماری و مرگ زودرس/دالیل دور و نزدیک سالمت



شیب اجتماعی سالمت



مولفه های اجتماعی سالمت
(2005سازمان جهانی بهداشت،)

:تعریف سازمان جهانی بهداشت 

د، کار که افراد در آن به دنیا می آیند، رشد می کنند، زندگی می کننهستند شرایطیمولفه های اجتماعی سالمت 
.می کنند، و مسن می شوند 

ی این شرایط بر طیف وسیعی از پی آمد های سالمتی، عملکرد، و کیفیت زندگی و خطراتی که با آن موجه م
.شود تاثیر می گذارد



پدیده اجتماعی نه زیستی  : سالمت و بیماری

، ساختار و فرایند اجتماعی  محل تولد، رشد، کار، زندگیشرایط: دالیل اجتماعی



تفاوت در شرایط اجتماعی                       تفاوت در سطح سالمت

مواجهه مکرر با عوامل خطر زای محیطی، محرومیت از منابع و شرایط  الزم برای زندگی سالم: محیط اجتماعی 



:  ه ایدسال امید زندگی  بیشتر بسته به اینکه  در کجای جهان به دنیا آمد40بیش از 
ژاپن یا سیرلئون 

: بسته به اینکه کجا زندگی می کنید: سالگی 60تا 15برابری  در سن 10احتمال مرگ  
سوئد  یا لسوتو

غیر بومیبسته به  نژاد شما بومی یا: سال تفاوت امید زندگی  در ساکنین استرالیا20

درصد مرگ های جاده ای در کشورهای کم و متوسط درآمد85✔

سال در کشورهای در حال توسعه5درصد مرگ و میر های کودکان زیر 98✔



نقش نابرابری های اجتماعی در نابرابری های مرگ و میر در ایران 
(2013بابایی، )

:نابرابری در مرگ های زودرس بر اساس وضعیت عوامل اجتماعی به خصوص

سواد•

درآمد•

بیکاری•

زندگی در روستا•

اندازه مسکن•

نابرابری در مرگ و میر کودکان به علت تفاوت شرایط اجتماعی به مراتب بیشتر از بزرگساالن بود •

ربی سوادی زنان قوی ترین پیش بینی کننده مرگ کودکان و زنان در سراسر کشو
(2013بابایی، )سال 5درصد تغییرات میزان مرگ و میر کودکان زیر 40توضیح دهنده 

بیکاری مهمترین پیش بینی کننده مرگ مردان بالغ



سالمت                سواد و تحصیالت 
تاثیر متقابل

شواهد جهانی 

ابتالء به بیماری زودتر، بیشتر و شدید تر، زندگی کوتاهتربی سوادی و کم سوادی                                          

سالمت ضعیف تر                             موفقیتهای تحصیلی کمتر



مکانیسم اثر بی سوادی و کم سوادی بر سالمت

یه های بی سوادی و کم سوادی       سواد سالمت کمتر    رفتارهای سالم کمتر و تبعیت از توص•
احتمال بهداشتی درمانی کمتر     ابتالی بیشتر وتشخیص دیرتر    عوارض بیماری بیشتر

مرگ بیشتر و زودتر

ب تر، بی سوادی و کم سوادی     شغل ناپایدارتر و کم درآمد تر    مسکن نامناسب، تغذیه نامناس•
هی  حمل و نقل ناایمن تر، زندگی درمحله ناامن تر، دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی و رفا

یشتر              کمتر و کم کیفیت تر        مواجهه با خطرات فیزیکی، شیمیایی، زیستی و اجتماعی        ب
احتمال ابتالی زودتر و شدید تر به بیماری یا حوادث           احتمال مرگ بیشتر و زودتر



تحصیالت با امید زندگی و / شواهد بومی رابطه سواد
مرگ و میر فرد

:رابطه بی سوادی و کم سوادی با

(Fereshtehnejad et al, 2010)کاهش امید زندگی

: افزایش احتمال مرگ و میر

atad lanoitaN-( Kamiabi et al, 2015)افزایش احتمال مرگ و میر مادری 

atad lanoitaN-(Haghparast-Bidgoli et al, 2018)افزایش احتمال مرگ خودکشی 



تحصیالت با ابتالء به بیماری/ شواهد بومی رابطه سواد

:بی سوادی و کم سوادی باعث

.(Pourreza et a, 2010l)و بیماری های قلبی عروقی ( Javadi  and Robabeh, 2013)افزایش احتمال ابتالء به ریسک فاکتور های بیماری قلبی عروقی  ✔

(Fatehi et al, 2014 ,la te imiharbE( , atad lanoitaN  )2006-atad lanoitaN)شیوع باالتر فشار خون ✔

atad lanoitaN-( Emamian et al, 2017) شیوع باالتر چاقی ✔

(Rahmani et al, 2006)احتمال بیشتر تصادفات جاده ای✔

(Katibeh  et al, 2013) ، شیوع باالتر ضعف بینایی و نابینایی(Hajloo ,and Ansari , 2011)شیوع بیشتر اختالالت چشمی ✔

(Farzaneh & Alizadeh , 2013)سالمت اجتماعی پایین تر✔

(Keramat et al, 2007)شیوع بیشتر پوکی استخوان✔



تحصیالت با رفتارهای مرتبط با سالمت / شواهد بومی رابطه سواد

:رابطه معنی داربی سوادی و کم سوادی با

(Abbaszadeh, 2012 .la te  ruopihgaT(, )2017)کاهش رفتارهای خود مراقبتی✔

atad lanoitaN-(Ebrahimi et al, 2006)کاهش رفتار کنترل فشار خون✔

(Alizadeh et al ,2013)کاهش رفتار فعالیت فیزیکی در سالمندان ✔

atad lanoitaN-( Ebrahimi et al, 2006)کاهش میزان درمان✔

(Rezaeian et al, 2013VIH)کاهش خود گزارش دهی✔

(Bahrami et al, 2015)کاهش تست های غربالگری سرطان ✔



شواهد ارتباط بی سوادی، کم سوادی و تحصیالت پایین والدین بر سالمت کودکان خود

(داده های کشوری-1391بابایی و همکاران، ( -مهمترین پیش بینی کننده مرگ کودکان زیر یکسال ✔

(داده های کشوری -1385حسین پور و همکاران ( -افزایش احتمال مرگ نوزاد✔

شهرکی وهمکاران –1397شریفی و همکاران ،-1394محمودی و وهمکاران، )برابر3.5افزایش احتمال تولد نوزاد کم وزن از مادران کم سواد و بی سواد تا ✔

،1396)

(داده های کشوری-2016وامقی، )کاهش وزن کودک ✔

(داده های کشوری-2016وامقی، )کاهش میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر، به خصوص در صورت بی سوادی مادر ✔

جعفرزاده و -داده های کشوری-2016وامقی، )سال به خصوص در صورت بی سوادی یا کم سوادی مادر 5افزایش میزان ابتالء به اسهال کودکان زیر ✔

(1385پوراحمدی،

(1392زمانیان و همکاران، )کاهش مصرف میوه و سبزیجات بچه ها ✔

(1394نجفیان زاده و همکاران ،)افزایش احتمال ناامنی غذایی ✔

(1392نوروزی و همکار ان ، )افزایش احتمال ابتالئ به شپش در کودکان ✔



خیلی خوب اما ناکافی : پیشرفت های سطح سواد در ایران

1395سازمان آمار ، : منبع





از مهمترین اقدامات پیشگیری اولیه               از مهمترین مداخالت ارتقای سالمت 

سواد آموزی، تسهیل تحصیل در مدرسه به خصوص برای دختران
(بهبود دسترسی به مدرسه با کیفیت)

چه باید کرد؟



اقدام پیشنهادی در سطح ملی و محلی

سیاستگزاریهای سالمت ،  تحقیقات سالمت و  برنامه های ارتقای سالمت  :  توجه جدی به نقش سواد در سالمت در

یک ریسک فاکتور مهم سالمت به خصوص سالمت مادر و کودکبه عنوان  

یک واکسن اجتماعی دربرابر بیماری: سواد آموزی و تحصیل در مدرسه
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