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و بروز  ، افزایش شیوعتعددی مانند پیچیدگی سیستم سالمتهای مبا چالش مشتریان سالمت هنگام جستجوی اطالعات سالمت مقدمه:

توجهی به رو هستند. بیهای مزمن، نیاز به شرکت در مراقبت و افزایش اطالعات قابل دسترسی از منابع متعدد و مختلف روبهبیماری
و اثر بخشی ارائه خدمات کتابخانه در این زمینه، سبب شده مطالعات محدودی در مورد رفتار  همیت رفتار جستجوی اطالعات سالمتا

 مت جوامع در اا  توسعه همچون ایران وورت بگیرد.یابی سالاطالع

های عمومی شهر کرمان انجام گرفت. اجم نمونه بر اساس اعضای کتابخانه یک مطالعه پیمایشی است که بر روی این مطالعه روش:

آزمون کای  اف معیار( و نیز ازمیانگین، انحر ها با استفاده از آمار توویفی )فراوانی،نفر تعیین گردید. تحلیل داده 373جدو  مورگان 
 گرفت. انجام 91نسخه  SPSSافزار اسکوئر و با استفاده از نرم

نیز اعتقاد داشتند که کتابخانه نقش زیادی  %8/1نقشی ندارد و  معتقد بودند که کتابخانه در کسب اطالعات سالمت اوالً %9/33 :نتایج

داری مشاهده شد. هل، مدرک تحصیلی و شغل افراد با تشخیص بیماری ارتباط معناأتبین سن، جنس، وضعیت  کند.در این زمینه ایفا می
 بین نقش کتابخانه در کسب اطالعات سالمت و سن هم ارتباط معناداری مشاهده گردید.

متولیان کمک  الن وؤریزان، مسثر به برنامهؤتواند به عنوان ابزاری مبررسی رفتار جستجوی اطالعات سالمت افراد می گيري:نتيجه

های دسترسی افراد به اطالعات اگرچه فناوری اطالعات و ارتباطات رشد چشمگیری داشته و اینترنت بیشترین سهم را در بین کانا  نماید.
 .شوداما کتاب هنوز هم به عنوان یک منبع مهم و رایج دسترسی به اطالعات محسوب می ،کندسالمت مورد نیاز آنان ایفا می

 

 های عمومیاطالعات سالمت، رفتار جستجوی اطالعات سالمت، کتابخانه ها:ژهكليد وا
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 مقدمه
اطالعات سالمت باا چاالش    یسالمت هنگام جستجو انیترمش
و  وعیشا  شیافازا  ،سالمت ستمیس یدگیچیمانند پ یمتعدد یها

 شیباه شارکت در مراقبات و افازا     ازیمزمن، ن یهایماریبروز ب
رو هساتند.  از منابع متعدد و مختلف روبه یاطالعات قابل دسترس

 یجساتجو  ناه یزمدر  را یدیا جد یهاا بتوانناد نقاش   دیا افراد با
اقاو  و مساائل محرماناه، درک     یبرا یطلب تیاطالعات، اما

در ماورد   یریا گمیتصام  ،یسالمت شیها، سنجش و پاتیلئومس
 زانیا . ساواد ساالمت، م  رندیخاب نوع مراقبت خود بپذنتو ا مهیب

و خدمات  هیو درک اطالعات اول ریکسب، تفس یفرد برا تیظرف
 یاسات. جساتجو   تناسبم یریگمیتصم یاست که برا یسالمت

از افاراد باه عناوان     یاریاست کاه بسا   یاطالعات سالمت روش
. کنناد یمقابله و کاهش اساترس از آن اساتفاده ما    یبرا یابزار
 یو زمان محادود  یکافخاص، دانش نا یهایماریبروز ب شیافزا

از  کنناد، یما  ماار یبسالمت وارف   یهامندان مراقبتکه ارفه
از  یکه جدا کنندیم کیا تحرر مارانیهستند که ب یجمله عوامل

اطالعاات ساالمت    یباه جساتجو   یرسام  یهاا مراکز مراقبات 
 اطالعاات ساالمت   یدر اا  ااضر رفتار جستجو [.9]بپردازند 

HISB (Health Information Seeking 
Behavior) شود که افراد از یم یگسترده تلق یعنوان روش به

ساالمت و   ءتقاا ار ،یماریدر مورد سالمت، ب یآن اطالعات قیطر
 [.2]آورند یکنند به دست میم دیتهدرا  یکه سالمت یخطرات

آن در  یدیا و نقاش کل  یداناش ساالمت عماوم    تیبه اهم بنا 
 کیا از کتابخاناه باه عناوان     توانیدرمان، م یهانهیکاهش هز

وجاود داشاته اسات جهات      زیا ن ربااز یکه از د یاطالعات یمجرا
هاا  ده نماود. کتابخاناه  دانش سالمت آااد جامعاه اساتفا   یارتقا

و  آماوز  اند و با به اطالعات بوده یدسترس یبرا یهمواره محل
از  یبرخا  ،یاند. فاراهم آوردن مناابع آموزشا   پژوهش گره خورده

 یریادگیا است. خدمات  یریادگیکتابخانه در عروه  یهاتیفعال
همه مخاطبان بالقوه و بالفعل در سطح جامعه و باه طاور اخاص    

 ،یو ارکتا  یناتواناان جسام   مااران، یز جمله بخاص ا یهاگروه
گفت کتابخانه  توانیم قتی. در اقردیگیو ... را در بر م انینایناب

باا   [.3]در گستر  دانش در جامعه بر عهاده دارد   یثرؤنقش م
االت ؤبه س ییپاسخگو یکه پزشکان برا یتوجه به وقت محدود

خاص  طیاز شرا یآگاه برای افراد ،کشورها ریدارند در سا مارانیب
 یهاا گذار اسات باه کتابخاناه    ریثأکه بر سالمت آنان ت یپزشک
اغلاب،   ،یعماوم  یهاا و کتابخاناه  [4] کنناد یمراجعه م یعموم
 یهستند که افراد سالمت خود را در آن جستجو ما  یمکان نیاول

و  یبناد انتخاب، طبقاه  ،یابیاطالعات را ارز دیکنند، کتابداران با

از  یخاوب  فیا بودجاه محادود ط   کیا نناد باا   کنند تا بتوا رهیذخ
بار   یامطالعاه  در Bakar .[5] دهناد اطالعات سالمت را ارائاه  

اطالعااات  یرفتااار جسااتجو یدار بااه بررساازن خانااه 88 یرو
کاه زناان    افات یپرداخات و در  یدر ماالز  ییسالمت زنان روستا

 ونیا زیو تلو ویا انبوه مانند روزنامه، مجله، راد یهااز رسانه شتریب
خاود اساتفاده    ازیا دست آوردن اطالعات سالمت مورد نه ب یبرا
 .[6]کنند یم
 یزناان انجاام داد بررسا    یبار رو  Fidishun که یامطالعه در

 یو تکنولاو   یعموم یهاکرد که زنان چرا و چگونه از کتابخانه
 ادیا را  یو چگونه استفاده از تکنولاو   کنندیاطالعات استفاده م

 و در کتابخانه کایآمر یایلوانیپنس التیا مطالعه در نی. ارندیگیم

Chester County نشاان داد کاه درواد     جیگرفت. نتا مانجا
مطالعاه باه    یبارا  یاز افراد شرکت کننده به وورت هفتگ یکم

به منظور امانت گارفتن کتااب    شتریو ب کنندیکتابخانه مراجعه م
از  یادیا . درواد ز کنناد یآن از کتابخانه استفاده م دیخر یجاه ب

اطالعات خود  یجستجو یجستجو برا یو موتورها نترنتیافراد ا
مکاان   نیدر واقع از کتابخانه باه عناوان اولا    ؛ وکنندیم تفادهاس
 [.7] کنندیکتاب خوب استفاده م کیکردن  دایپ یبرا

Harris  ییمنطقاه روساتا   کیکه در  یادر مطالعهو همکاران 
رفت مشخص شد در کانادا انجام گ یتحت پوشش خدمات پزشک

به دست آوردن اطالعات ساالمت، مشاورت    یکه دو رو  اول
ساا    کیا درود افراد ظارف   7بود و فقط  نترنتیبا پزشک و ا

 Gollop نیهمچن [.8]گذشته از کتابخانه استفاده کرده بودند 

اطالعاات   یجساتجو  یبارا  یکه افراد از مناابع مختلفا   افتیدر
 نیمشخص شد که ا یکلو به طور  کنندیسالمت خود استفاده م

خاانواده و   یاعضا ،یجمع یهاپزشک، رسانه قیاطالعات از طر
 [.1] شوندیم نیمأافراد ت کیدوستان نزد

تااار اطالعااات رف یدر خصااوص جسااتجو رانیاادر ا ساافانهأمت  
انجاام   یمطالعاات کما   نهیزم نیها در او نقش کتابخانه سالمت

 ،یمطالعاه گاوگاان   توان بهیمطالعات م نیگرفته است. از جمله ا
اطالعاات ساالمت    یرفتاار جساتجو   یاشاره کرد که باه بررسا  

 یآموزشا  یهاا مارساتان یها و بکینیمراجعه کننده به کل مارانیب
مطالعه نشان داد که به طاور   نیا جیپرداخته است. نتا زیشهر تبر

دست آوردن اطالعاات ساالمت مارتبط و درک    ه ب یقابل توجه
 ازیا ن یباه طاور کلا    ،باود  مااران یب یله اوال أاطالعات، مس نیا

 [.98]است  یبهداشت هیدر ارتباط با مسائل پا مارانیب یاطالعات
 یباه بررسا   یادر مطالعاه  زاده،و عبداهلل یزارع گاوگان نیهمچن

ساواد ساالمت افاراد باه      یدر ارتقا تا یجید یهانقش کتابخانه
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ه ک دندیرس جهینت نیپرداختند و به ا کیستماتیس ریرو  مرور غ
 کیا باه عناوان    تاا  یجید یهاا که کتابخانه ییایبا توجه به مزا
فروات جهات    کیا به عناوان   توانندیدارند م یمحمل اطالعات

 [.99] رندیتوسعه سواد سالمت جامعه مد نظر قرار گ
در  یو ساالمت  یدانستن اطالعات مربوط باه تندرسات   ضرورت  

از  یاریباوده اسات. بسا    دیا ماورد تأک  شاه یهم ،یالمللنیسطح ب
جامعاه،   یمسائو  افاس ساالمت عماوم     یها و نهادهاسازمان

اناواع   وعیاز شا  یریجلوگ یرا برا یگسترده و مداوم یهاتیفعال
 یروزبه وورت شابانه  ر،یامراض خاص و واگ ژهیوه ب ها،یماریب

 یمهم هستند که برا نیمتوجه ا یهند. مسئوالن دولتدمیانجام 
؛ را بپردازناد  ینیسانگ  نهیزه دیبا یماریب کی وعیاز ش یریجلوگ
از امراض مختلف را آگاه کردن  یریرو  جلوگ نیبهتر ن،یبنابرا

بهداشات   تیمسئول یمشخص یهادانند. اگرچه سازمانیمردم م
مراکاز مختلاف    یدارند، ولا  عهدهجامعه را بر یو تندرست یعموم

توانناد نقاش   یها، ماز جمله کتابخانه یآموزش و یخدمات فرهنگ
و  هیا ته تیکنند. کتابداران که مسائول  فایراستا ا نیر ارا د یمهم

مختلف جامعه را بر عهده  یقشرها یاشاعه اطالعات روزآمد برا
. ندداشته باشا  یاکننده نییجهت نقش تع نیتوانند در ایدارند، م

روزآمد و کامل را به  ق،یمند قادر است اطالعات دقکتابدار عالقه
 ایا و مراقبان بهداشت برساند و مسئوالن مربوط، بهداشت کاران 

کننادگان باه   مراجعاه  اریا در اخت میاطالعات را به طور مستق نیا
 یادیز دینو یعموم یهاکتابخانه جادیا [.92] دنکتابخانه قرار ده

باه اطالعاات    یجامعه در دسترسا  یاعضا ییاتوان شیافزا یبرا
 یرفتاار جساتجو   تیبه اهم یتوجهیباشد. بیسالمت مطلوب م

 نیا ارائاه خادمات کتابخاناه در ا    یو اثر بخش عات سالمتاطال
 یابیا در مورد رفتاار اطاالع   یسبب شده مطالعات محدود نه،یزم

. از ردیا واورت بگ  رانیا سالمت جوامع در اا  توسعه همچون ا
ارائه بهتر خدمات سالمت در کتابخاناه   شنهادیرو به منظور پ نیا
مت افاراد  اطالعاات ساال   یدانستن رفتار جساتجو  یعموم یها
 ییهاا درک رو  شیمطالعه افازا  نیاست. هدف ا تیاهم یدارا

 کنندیکردن اطالعات سالمت استفاده م دایپ یاست که افراد برا
؛ باشاد یما  ناه یزم نیا در ا یعماوم  یهانقش کتابخانه یو بررس
 یاطالعات سالمت اعضا یمطالعه رفتار جستجو نیدر ا نیبنابرا

همچاون   یعاوامل  تیا و اهم شهر کرماان  یعموم یهاکتابخانه
قارار خواهناد    یابیا ماورد ارز  زیا ن شغل الت،یسن، جنس، تحص

تواناد  یاطالعات سالمت افراد ما  یرفتار جستجو یگرفت. بررس
کماک   انیالن و متولؤمس زان،یربه برنامه ثرؤم یبه عنوان ابزار

 .دینما
 

 روش
 یاعضاا  یرو اسات کاه بار    یشا یمایمطالعه پ کیمطالعه  نیا

شهر کرمان انجام گرفت اجام نموناه بار     یعموم یهاکتابخانه
. افاراد نموناه باه    دیا گرد نیای نفر تع 373اساس جدو  مورگان 

مطالعاه از   نایا  در. مشخص شدند کیستماتیس یوورت تصادف
 طالعهمحقق ساخته که بر اساس اهداف م افتهیپرسشنامه ساختار

 .دیا ا  بساته باود اساتفاده گرد   ؤسا  92 یاراو د شده بود میتنظ
دو بخااش بااود بخااش او  شااامل اطالعااات  یپرسشاانامه دارا

هدف پاژوهش   یمبنا بر یاالتؤافراد و بخش دوم س کیدموگراف
و  ینفار از متخصصاان کتابادار    5آن را  یای . رواشدیرا شامل م

 یآن توساط آلفاا   ییایا و پا دییا أت یدر شاخه پزشک یرساناطالع
 یاعضاا  نی. سپس پرسشانامه با  دی( محاسبه گرد85/8کرونباخ )
هاا  داده یآورشهر کرمان که در مدت جمع یعموم یهاکتابخانه

اهداف  حیشد و پس از توض عیبه کتابخانه مراجعه کرده بودند توز
باه   لیا مطالعه به مراجعان از آناان خواساته شاد در واورت تما    

پرسشانامه پاساد دهنااد. باه شاارکت     راالت مطار  شااده د ؤسا 
اطالعاات   هیا شاد کاه کل   داده نانیپژوهش اطم نیکنندگان در ا

پرسشانامه   373خواهاد ماناد. از    یافراد به وورت محرمانه بااق 
 لیو بازگردانده شد. تحل لیپرسشنامه تکم 347شده تعداد  عیتوز
انحاراف   ن،یانگیا م ،ی)فراوانا  یفیها با استفاده از آماار تووا  داده
 یرهاا یمتغ نیارتبااط با   یاسکوئر برا یاز آزمون کا زی( و ناریعم

ت افاراد باا   اطالعاات ساالم   یو رفتار جساتجو  یشناختتیجمع
 گرفت. انجام 91نسخه  SPSS افزاراستفاده از نرم

 

 نتایج
عضاو کتابخاناه شارکت     347 یبار رو  یآماار  یهالیتحل جینتا

افراد شارکت کنناده    یسن دهمطالعه نشان داد که ر نیکننده در ا
 اریا اف معو انحار  یسن نیانگیم .سا  بود 71تا  93در مطالعه از 

مربوط باه   یفراوان نیشترید که بآم دسته ب 81/29±88/6افراد 
 بااً یدرواد( باود. تقر   48نفر ) 948 یسا  با فراوان 98 یگروه سن

 درود هم مرد بودند. 58کنندگان زن و درود شرکت 58
ماادرک  یمطالعااه دارا نیااافااراد شاارکت کننااده در ا نیشااتریب

 پلم،ید ریز یلیرک تحصمد یافراد دارا %1 ،%51 پلمید یلیتحص
ارشاد،   یکارشناسا  %7 ،یمدرک کارشناسا  %98 پلم،یفو  د 4%
 یتخصصا  یمدرک دکتارا  یهم دارا %2و  یاارفه یدکترا 1%

 متأهل بودند. هیافراد مجرد و بق %7/86بودند. 
 ( بودند.%71مطالعه محصل ) نیافراد شرکت کننده در ا شتریب

 %6/8 ،یعلم أتیعضو ه %5/9کارمند،  %3/98کارگر،  7/9%
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 مشاغل بودند. ریافراد هم جزء سا %1/6دار، خانه
 یافراد به اطالعات بهداشت ازیااساس ن 9جدو   یهاداده طبق  

( باود.  %3/38متوساط )  زانیا در اوزه سالمت در طو  روز به م
بوط رجستجو و کسب اطالعات م یکه افراد برا یمنابع نیشتریب

(، %4/13) نترنتیا بیکردند به ترتیاستفاده م هابه سالمت از آن
 لیااباا دوسااتان و فام  نظاار، بحااو و تبااد   (%9/84) ونیا زیتلو
کاه افاراد    ینترتا یمناابع ا  نی( بودند. از ب%88( و کتاب )3/89%)
و ساالمت خاود از آن اساتفاده     یکسب اطالعات بهداشات  یبرا
 یواستفاده مرباوط باه موتاور جساتج     زانیم نیشتریب کردندیم

 ازیا ماورد ن  یهاا ناه ی( بود. در قسمت زم%4/15) زانیگوگل با م
مربوط  تیاولو نیشتریب یاطالعات بهداشت یجستجو یافراد برا
 باشد.ی( م%3/64) با هیبه تغذ

در  جهت کسب اطالعات سالمت یافراد از منابع اطالعات 6/72%
 نیا کاه از ا  کردناد یمراله قبل از مراجعه به پزشک استفاده ما 

و مربوط به ساالمت   یبه قصد کسب اطالعات کل %9/33اد: تعد
در اوزه سالمت  دیجد لیاز مسا یبه قصد آگاه %2/99 ،یعموم
از  یریجلاوگ  یااطالعاات بار   یآورقصدشاان جماع   زین 2/28و 
 بود. یماریب

 یدر طو  مراجعه به پزشک از مناابع اطالعاات   زیافراد ن 3/57%

تعداد:  نیکردند که از ایاستفاده م جهت کسب اطالعات سالمت
باا   %8/24انتخااب درماان،    یبارا  یریگمیبا هدف تصم 3/97%

 %3/95پزشاک و   صیو تشاخ  یماار یب میهدف چک کردن عال
 نیا ز شده از ایتجو یبا هدف کسب اطالعات در مورد داروها زین

 .کردندیمنابع استفاده م
ات بعد از مراجعه به پزشک، جهت کسب اطالعا  زیافراد ن 7/92%

 کردند.یاستفاده م یسالمت از منابع اطالعات
 %9/33مطالعاه   نیا کتابخانه شرکت کننده در ا یاعضا انیاز م  

 ینقش معتقد بودند که کتابخانه در کسب اطالعات سالمت اوالً
 نیا در ا یادیاعتقاد داشتند که کتابخانه نقش ز زین %8/1ندارد و 

 .کندیم فایا نهیزم
اساتفاده از کتابخاناه در    یخود را بارا  لیدل نیترافراد مهم 23%
عنوان کارده   ادیبه منابع ز یاطالعات سالمت دسترس یآورجمع

عادم   %7/94و سااده،   یبه منابع کاربرد یدسترس %4/98بودند، 
باه مناابع باه هنگاام و روزآماد       یدسترس %8/7 نه،یپرداخت هز

کتابخانه  از لیدال ریبه سا زین %2/9کتابداران و  ییراهنما 8/5%
 کردند.یاستفاده م

 
 آمار توصيفی مربوط به متغيرهاي جستجوي رفتار اطالعات سالمت افراد :9 جدول

 درصد فراوانی متغير

 8/93 48 خیلی زیاد میزان ااساس نیاز افراد به اطالعات بهداشتی در طو  روز. 9

 91 66 زیاد

 3/38 933 متوسط

 8/99 49 کم

 2/1 32 خیلی کم

 8/7 27 اوالً

 88 271 کتاب منبع مورداستفاده افراد برای جستجو و کسب اطالعات مربوط به سالمت. 2
 1/74 268 مجله
 79 241 روزنامه
 75 269 بروشور
 5/79 248 رادیو

 9/84 212 تلویزیون
 4/13 324 اینترنت

 5/79 248 شرکت در سخنرانی و سمینار
 3/89 282 وستان و فامیلبحو و تباد  نظر با د

 6 2 غیره

 4/15 339 موتور جستجوی گوگل افراد برای کسب اطالعات بهداشتی و سالمت نوع منبع اینترنتی مورد استفاده. 3
 9/74 257 های اجتماعیشبکه
 3/72 259 هاوبالگ

 1/74 268 های تخصصیهای اختصاوی مثل وب سایت مراکز درمانی و انجمنوب سایت
 1/68 231 های بحوگروه

 3/64 223 تغذیه های مورد نیاز افراد برای جستجوی اطالعات بهداشتیزمینه. 4
 8/43 952 مسائل مربوط به دارو

 9/44 953 بهداشت عمومی
 6/53 986 هاتشخیص بیماری
 7/52 983 هادرمان بیماری

 7/3 93 غیره

 9/33 995 کسب اطالعات کلی و مربوط به سالمت عمومی سب اطالعات سالمت قبل از مراجعه به پزشکاستفاده از منابع اطالعاتی جهت ک. 5
 2/99 31 آگاهی از مسایل جدید در اوزه سالمت

 2/28 18 جمع آوری اطالعات برای جلوگیری از بیماری
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   )ادامه( افراد رفتار اطالعات سالمت يجستجو يرهايمربوط به متغ یفي: آمار توص9جدول 

 3/97 68 انتخاب درمان یبرا یریگ میتصم                       جهت کسب اطالعات سالمت در طو  مراجعه به پزشک و درمان ی. استفاده از منابع اطالعات6
 8/24 86 چک کردن عالیم بیماری و تشخیص پزشک                                                                                                                                  

 3/95 53 شده زیتجو یکسب اطالعات در مورد داروها                                                                                                                                 

 7/92 44 ستفاده از منابع اطالعاتی جهت کسب اطالعات سالمت بعد از مراجعه به پزشک. ا7

 9/33 995 نقشی ندارد اوالً . نقش کتابخانه در کسب اطالعات سالمت8
 9/25 87 کم

 8/38 987 متوسط
 8/1 34 زیاد

 8/7 27 دسترسی به منابع بهنگام و روزآمد عات سالمت. مهم ترین دلیل افراد برای استفاده از کتابخانه در جمع آوری و کسب اطال1
 7/94 59 عدم پرداخت هزینه
 8/5 28 راهنمایی کتابداران

 4/98 64 دسترسی به منابع کاربردی و ساده
 23 89 دسترسی به منابع زیاد

 

های دموگرافیک دهد همبستگی بین ویژگینشان می 2جدو  
ورد استفاده افراد برای جستجوی های مافراد با منابع و کانا 

 باشد:اطالعات سالمت به شر  زیر می
بین متغیرهای میزان ااساس نیاز به اطالعات بهداشتی در  

شرکت در سخنرانی و  طو  روز، مجله، روزنامه، بروشور، رادیو،
های سمینار، بحو و تباد  نظر با دوستان و فامیل، شبکه

اختصاوی مراکز درمانی و  هایها، وب سایتاجتماعی، وبالگ
ها و نقش کتابخانه در های تخصصی، تشخیص بیماریانجمن

کسب اطالعات سالمت با متغیر دموگرافیک سن از لحاظ آماری 
شود. بین متغیرهای کتاب، تلویزیون، ارتباط معنادار مشاهده می

های تخصصی، های اختصاوی مراکز درمانی و انجمنوب سایت
و استفاده از منابع اطالعاتی جهت کسب ها تشخیص بیماری

اطالعات سالمت در طو  مراجعه به پزشک با متغیر دموگرافیک 
 داری وجود دارد.جنس ارتباط معنا

متغیرهای میزان ااساس نیاز به اطالعات بهداشتی در طو    
روز، روزنامه، بروشور، رادیو، شرکت در سخنرانی و سمینار، 

اعی، تشخیص بیماری، استفاده از های اجتماستفاده از شبکه
منابع اطالعاتی جهت کسب اطالعات سالمت قبل از مراجعه به 
پزشک و استفاده از منابع اطالعاتی جهت کسب اطالعات 
سالمت در طو  مراجعه به پزشک با متغیر دموگرافیک وضعیت 

بیانگر این  2های جدو  دار شدند. یافتههل دارای ارتباط معناأت
که بیشترین میزان معناداری با متغیر دموگرافیک مطلب است 

باشد و بین این متغیر با متغیرهای میزان تحصیالت افراد می
کتاب،  میزان ااساس نیاز به اطالعات بهداشتی در طو  روز،

شرکت در سخنرانی و سمینار،  مجله، روزنامه، بروشور، رادیو،
دارو،  های بحو، تغذیه، مسائل مربوط بهها، گروهوبالگ

تشخیص بیماری، استفاده از منابع اطالعاتی جهت کسب 
 اطالعات سالمت قبل از مراجعه به پزشک از لحاظ آماری ارتباط

 شود.معنادار مشاهده می
همچنین بین متغیرهای میزان ااساس نیاز به اطالعات   

بهداشتی در طو  روز، روزنامه، بروشور، شرکت در سخنرانی و 
 ها،وبالگ اد  نظر با دوستان و افراد فامیل،سمینار، بحو و تب

های تخصصی، های اختصاوی مراکز درمانی و انجمنوب سایت
 ؛داری وجود داشتها با متغیر شغل ارتباط معنیتشخیص بیماری

اما بین متغیرهای استفاده از اینترنت، موتورجستجوی گوگل، 
ستفاده از دلیل افراد برای اها و بهداشت عمومی، درمان بیماری

کدام از آوری و کسب اطالعات سالمت با هیچکتابخانه در جمع
های دموگرافیک افراد از لحاظ آماری ارتباط معناداری ویژگی

 مشاهده نشد.

 
 جوي اطالعات سالمتهاي مورد استفاده افراد براي جستهاي دموگرافيک افراد با منابع و كانالميزان همبستگی بين ویژگی :5 جدول

 شغل تحصيالت هلأوضعيت ت جنس سن تغيرم

df P-value df P-value df P-value df P-value df P-value 

 88/8 38 83/8 38 82/8 5 18/8 5 84/8 945 میزان ااساس نیاز به اطالعات بهداشتی در طو  روز
 98/8 24 88/8 24 25/8 4 82/8 4 23/8 988 کتاب
 92/8 24 88/8 24 88/8 4 87/8 4 88/8 988 مجله

 88/8 24 88/8 24 89/8 4 28/8 4 88/8 16 روزنامه
 89/8 24 88/8 24 82/8 4 86/8 4 89/8 12 بروشور
 98/8 38 89/8 38 88/8 5 33/8 5 88/8 995 رادیو

 95/8 38 79/8 38 68/8 5 84/8 5 14/8 995 تلویزیون
 88/8 24 88/8 24 88/8 4 13/8 4 88/8 16 شرکت در سخنرانی و سمینار

 89/8 24 27/8 24 14/8 4 88/8 4 83/8 16 بحو و تباد  نظر با دوستان و فامیل

 852/8 24 37/8 24 84/8 4 855/8 4 89/8 12 های اجتماعیشبکه

 88/8 24 88/8 24 75/8 4 68/8 4 88/8 12 هاوبالگ

 89/8 24 98/8 24 82/8 4 82/8 4 89/8 88 های تخصصیهای اختصاوی مثل وب سایت مراکز درمانی و انجمنوب سایت

 92/8 24 88/8 24 92/8 4 79/8 4 26/8 84 های بحوگروه
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 ادامه() سالمتهاي مورد استفاده افراد براي جست جوي اطالعات هاي دموگرافيک افراد با منابع و كانالميزان همبستگی بين ویژگی :5 جدول

 48/8 24 88/8 24 57/8 4 77/8 4 64/8 984 تغذیه

 27/8 24 84/8 24 87/8 4 86/8 4 56/8 88 مسائل مربوط به دارو

 88/8 24 88/8 24 89/8 4 858/8 4 88/8 12 هاتشخیص بیماری

 91/8 98 89/8 92 89/8 2 86/8 2 44/8 46 استفاده از منابع اطالعاتی قبل از مراجعه به پزشک
مراجعه به پزشکدر طو   استفاده از منابع اطالعاتی  46 41/8 2 82/8 2 82/8 92 54/8 92 58/8 

 88/8 98 98/8 98 59/8 3 57/8 3 88/8 87 نقش کتابخانه در کسب اطالعات سالمت

 

 

 گيريبحث و نتيجه
جستجوی اطالعات سالمت اعضای  این مطالعه به بررسی رفتار

 پردازد.یک کشور در اا  توسعه می های عمومی درکتابخانه
دهند که اکثر افراد در طو  روز به اطالعات نتایج نشان می

کنند. بیشتر افراد این مطالعه اطالعات سالمت ااساس نیاز می
خود را از طریق اینترنت به عنوان یک کانا  دستیابی به 

دهند آورند. در واقع افراد بیشتر ترجیح میدست میه اطالعات، ب
ل به های مدرن همچون موتور جستجوی گوگکه از طریق رو 

آمد به دلیل سهولت استفاده و دسترسی به اطالعات روز
جستجوی اطالعات سالمت خود بپردازند تا رو  سنتی مراجعه 

افراد بیشتر به  و همکاران Ybarraاما در مطالعه  ؛به کتابخانه
استفاده از تلویزیون و رادیو تمایل داشتند و در واقع بیشتر افراد 

آمدند سالمت به اساب می جستجوگران غیر فعا  اطالعات
[93.] 

بیشتر افراد این مطالعه در زمینه تغذیه به جستجوی اطالعات   
امر این باشد که افراد از  آنپرداختند. شاید دلیل سالمت می

تواند در تضمین سالمت آنان نقش مهمی که تغذیه سالم می
دهد که اگرچه نشان می 9داشته باشد آگاه هستند. جدو  

گیری داشته و اینترنت طالعات و ارتباطات رشد چشمفناوری ا
های دسترسی افراد به اطالعات بیشترین سهم را در بین کانا 
کند اما کتاب هنوز هم به عنوان سالمت مورد نیاز آنان ایفا می

شود که یک منبع مهم و رایج دسترسی به اطالعات محسوب می
دارد. از بین نیز همخوانی  Zarea Gavgani [98]با مطالعه 

افرادی که از اینترنت برای دستیابی به اطالعات سالمت مورد 
گوگل و یاهو کردند، موتورهای جستجو مثل نیاز خود استفاده می

 Zarea بیشترین استفاده را داشتند که با نتایج مطالعات

Gavgani  وFidishun این مطلب در  [.98،7] همخوانی دارد
های اجتماعی، کشورها، شبکهاالی است که در بسیاری از 

های های اختصاوی مراکز درمانی و انجمنوب سایت ،هاوبالگ
های بحو در زمینه اطالعات سالمت، فعالیت گروه تخصصی و

کنند و در اا  ارائه اطالعات به افراد هستند. شاید دلیل این می
امر عدم آشنایی و آگاهی ناکافی افراد نسبت به وجود این منابع 

ها و یا مشکالت زبانی در سطح عاتی و نحوه استفاده از آناطال
 المللی باشد.بین
ترین دالیل های این مطالعه نشان داد که از جمله مهمیافته  

آوری اطالعات سالمت، افراد برای استفاده از کتابخانه در جمع
دسترسی به منابع زیاد، دسترسی به منابع کاربردی و ساده و نیز 

 Zarea Gavganiباشد که با مطالعه ت هزینه میعدم پرداخ
نیز مطابقت دارد اما با وجود این مزایا بیشتر افراد معتقدند  [98]

نقشی در کسب اطالعات سالمت ندارد که با  که کتابخانه اوالً
همخوانی  Gollop [1]و  Courtight  [94]نتایج مطالعات

این امر را نقش شاید بتوان دلیل  9های جدو  ندارد. طبق یافته
نگام و روزآمد ه کم کتابداران در راهنمایی کاربران و نیز به

 در کتابخانه دانست. نبودن منابع موجود
نتایج مطالعه بیانگر این است که بیشتر افراد قبل از مراجعه به   

پزشک جهت کسب اطالعات کلی مربوط به سالمت عمومی و 
ری به جستجوی آوری اطالعات برای جلوگیری از بیماجمع

پردازند. در طو  مراجعه به پزشک نیز به اطالعات سالمت می
منظور چک عالیم بیماری و تشخیص پزشک به منابع اطالعاتی 

کنند و فقط درود کمی از افراد بعد از مراجعه به مراجعه می
این امر  .پردازندپزشک به جستجوی اطالعات سالمت می

هی مردم نسبت به مسائل تواند نشان دهنده افزایش آگامی
مربوط به سالمت و نیز اهمیت روز افزون منابع اطالعاتی و 

 صیتشخ و ناپذیر این منابع در پیشگیری از بروزنقش انکار
 باشد.های پزشکی افراد میسالمت افراد و کاهش هزینه ،بیماری

بین سطح تحصیالت و  [95] و همکار  Lamدر مطالعه 
داری وجود داشت و افراد با سطح باط معناارت استفاده از اینترنت

تحصیالت باالتر، بیشتر از اینترنت برای جستجوی اطالعات 
ولی در مطالعه ااضر استفاده از  ،کردندسالمت خود استفاده می

کدام از متغیرهای دموگرافیک ارتباط معناداری اینترنت با هیچ
هر سطح  بیشتر افراد مورد مطالعه با 9اما طبق جدو   ؛نداشت

تحصیالتی که داشتند بیشتر از اینترنت برای جستجوی اطالعات 
 کردند.سالمت خود استفاده می

با مدرک تحصیلی ارتباط  این مطالعه بین استفاده از کتاب در  
بدین ترتیب افرادی که تحصیالت زیاد  ،دار مشاهده شدمعنا
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ات باالیی نداشتند بیشتر از کتاب برای دست یافتن به اطالع
استفاده از کاربردهای  .کردندسالمت مورد نیاز خود استفاده می

های بحو، شبکه نوین فناوری اطالعات مثل استفاده از گروه
های اختصاوی مراکز وب سایت ها،های اجتماعی، وبالگ

داری های تخصصی با سن افراد ارتباط معنادرمانی و انجمن
از این موارد استفاده  سا  بیشتر 28داشت و افراد در سنین زیر 

تر کردند این مطلب نشان دهنده این است که افراد مسنمی
بیشتر به آموز  کتابداران در زمینه استفاده از این منابع 
اطالعاتی جهت جستجوی اطالعات سالمت خود نیاز دارند. 

نشان داد که تشخیص بیماری یکی از مهم  2همچنین جدو  
اطالعات  جویاد برای جستهایی است که افرترین زمینه

کنند. بین سن، جنس، سالمت خود به کتابخانه مراجعه می
هل، مدرک تحصیلی و شغل افراد با تشخیص بیماری أوضعیت ت
هاشم و همکاران، در طهرانی بنی داری مشاهده شد.ارتباط معنا

آن را  ثر برؤاستان کشور و عوامل م 5ای سواد سالمت مطالعه
ها نشان داد که سطح سواد سالمت در آنان افتهارزیابی کردند. ی

پایین است و سطح تحصیالت ارتباط قوی با سطح سواد سالمت 
 [.96]افراد دارد 

بین نقش کتابخانه در کسب اطالعات سالمت و سن هم   
 28ارتباط معناداری مشاهده گردید بدین وورت که افراد زیر 

در دستیابی به  نقشی سا  اعتقاد داشتند که کتابخانه اوالً
 Zarea Gavganiاطالعات سالمت آنان ندارد. همانند مطالعه 

در این مطالعه نیز سن و شغل افراد با بحو و تباد  نظر با 
داری وجود داشت و افراد در سنین دوستان و فامیل ارتباط معنا

سا  بیشتر از طریق بحو کردن با دوستان و افراد  28زیر 
کنند و مت مورد نیاز خود دست پیدا میخانواده به اطالعات سال

گرایش کمتری به استفاده از کتابخانه و منابع آن به شکل سنتی 
 [.98] در جستجوی اطالعات سالمت خود دارند

انجام دادند نیز نشان داد  همکاران و Yoo-Lee ای کهمطالعه  
دست آوردن ه که اینترنت بیشترین منبعی بود که افراد برای ب

درود  23کردند و فقط سالمت خود از آن استفاده میاطالعات 
جوی اطالعات سالمت خود رای جستافراد از کتابخانه عمومی ب

 [.97]استفاده کرده بودند 
Warner و Procaccine ای که انجام دادند بهدر مطالعه

یند جستجوی اطالعات سالمت افراد پرداختند که آارزیابی فر 
افراد برای جستجوی اطالعات سالمت مطالعه آنان نشان داد که 

که با ، [98]کنند استفاده زیادی از خانواده و دوستان خود می
ای هم که در مطالعه .مطالعه ااضر همخوانی داردهای یافته

Nikbakht Nasrabadi  و همکاران انجام دادند به این نتیجه
رسیدند که زنان این پژوهش اطالعات سالمت مورد نیاز خود را 

ای همچون خانواده، دوستان و ارتباطاتی که ز منابع غیر ارفها
ها برای جستجوی غم ترجیح آنرورند و علیآدارند به دست می

نان اغلب با آای سالمت، جستجوی اطالعات از مجاری ارفه
کنندگان اطالعات سالمت فراهم فقدان اطالعات کافی از سوی

 [.91] شودبه چالش کشیده می
تواند به ار جستجوی اطالعات سالمت افراد میبررسی رفت  

الن و متولیان کمک ؤریزان، مسثر به برنامهؤعنوان ابزاری م
یابی به اطالعات این مطالعه نشان داد که شیوه دست نماید.

سالمت در ایران در اا  تحو  است و از منابع سنتی همچون 
از فناوری  ر به استفادهدر اا  تغیی رادیو، تلویزیون، کتاب و...

منابع اطالعاتی به روز همچون اینترنت  ارتباطات و اطالعات
سفانه در جامعه کنونی برای استفاده همه افراد از أاما مت ؛است

این امکانات جدید فروت کافی وجود ندارد. برای این که 
کتابخانه بتواند نقش دیرینه خود را در فراهم آوردن اطالعات 

تک افراد جامعه بهبود ن خود و تککنندگاسالمت همه مراجعه
، بخشد باید بتواند همگام با ارائه منابع اطالعاتی به شکل سنتی

های جدید و منابع اطالعاتی به شیوه مدرن را نیز ارائه فناوری
 ءکنندگان و اعضاکند و به وورت رایگان در اختیار همه مراجعه

توانند در میقرار دهد. در این میان نباید نقشی که کتابداران 
های آموز  کاربران کتابخانه در استفاده از مصادیق و کاربرد

های بحو، های اطالعاتی همچون استفاده از گروهنوین فناوری
های اختصاوی مراکز ها، وب سایتهای اجتماعی، وبالگشبکه

های تخصصی ایفا کنند را نادیده گرفت. درمانی و انجمن
های آموزشی برای اعضای گزاری دورهتوانند با برکتابداران می

کاهش دهند و  را ءهای مختلف اعضاکتابخانه شکاف بین نسل
مین اطالعات سالمت مورد نیاز أبهبود دهنده نقش کتابخانه در ت

 باشند. ءاعضا
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Introduction: Health clients when seeking health information are faced with challenges such as 

complexity of the health system, increase in prevalence of chronic diseases, need to participate in 

the health care, and increase in the available information from different and various sources. 

Disregarding the importance of health information-seeking behavior and the effectiveness of library 

services in this field, a few studies have been performed on health information-seeking behavior in 

developing countries like Iran. 

Method: The present survey was performed on 373 members of the public libraries in Kerman. The 

sample size were determined based on the Morgan table. Data were analyzed using descriptive 

statistics (frequency, mean, and standard deviation), chi-square test, and SPSS 19. 

Results: The results show that among 373 participants, 1.33% believed that library has no 

significant role in access to health information, and 8.9% believed that the library plays a key role in 

this area. In this study, a significant relationship between the age, sex, marital status, educational 

level and occupation of individuals, and the diagnosis of disease was reported. In addition, a 

significant relationship between the role of library in access to health information and age was also 

reported. 

Conclusion: Investigation of individuals’ health information-seeking behavior can be used as an 

effective tools to help planners and administrators. Although Information and Communication 

Technology (ICT) has been remarkably grown and internet plays significant role compared to the 

other channels that help people to access to health information but the book is still regarded as an 

important and common resource to access the information. 

   

Key words: Health Information, Health Information Seeking Behavior, Public Libraries 
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