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 های عمومی شهر اصفهانیابی سالمت کاربران کتابخانهبررسی رفتار اطالع

 

 3شهرزادی ، لیال2ریزی اشرفی حسن، 1رضائیموسی نسرین

 
 

  چكيده
های ریزیامهصمیمات و برنر گرفتن تدهای عمومی را تواند به کتابداران در ارایه خدمات مناسب کمک مؤثر نماید و کتابخانهکاربران مییابی سالمت بررسی رفتار اطالع مقدمه:

 .های عمومی شهر اصفهان انجام شدیابی سالمت کاربران کتابخانهکارامد یاری رساند. پژوهش حاضر با هدف تعیین رفتار اطالع

به  گیرینمونه برآورد گردید. رنف 377نمونه  حجم اصفهان بود. شهر عمومی هایکاربر کتابخانه 6657 آماری آن متشکل از و جامعه پیمایشی العه از نوعاین مط :بررسيروش 

 د وتأیید گردی رسانی پزشکیو اطالع کتابداری متخصصان توسط نامهپرسش بود. روایی ساختهمحقق  نامهپرسش ها،داده آوریجمع ابزار تصادفی صورت گرفت و ایروش طبقه

 .جزیه و تحلیل قرار گرفتمورد ت SPSS افزاردر نرم استفاده از آمار توصیفیبا  هابه دست آمد. داده Cronbach's alpha ،87/0با استفاده از ضریب  آن پایایی

ر ماه به دبران یک بار ه بیشینه کارتوزیع فراوانی میزان جستجوی اطالعات سالمت و مدت زمان صرف شده برای جستجوی آن در هر بار جستجوی کاربران نشان داد ک ها:يافته

شان ن کاربران در سالمت یابیاطالع رفتار هایمؤلفه نمره ینکنند. همچنین، میانگدقیقه زمان صرف می 30تا  15پردازند و در هر بار جستجوی اطالعات سالمت، جستجوی اطالعات سالمت می

 . ( بود100از  7/45المت )س( و کمترین میانگین نیز مربوط به تنوع منابع کسب اطالعات 100از  1/63داد که بیشترین میانگین مربوط به هدفمندی جستجوی اطالعات سالمت )

شوند به واجه میسایل گوناگونی که با آن مها بر اساس اهداف و مکنند. آنزیادی را صرف جستجوی اطالعات سالمت نمیهای عمومی زمان کاربران کتابخانه گيري:نتيجه

و گوناگون جهت  نوعاطالعاتی مت ز منابعنمایند و به استفاده ادهند. همچنین، از منابع کمتری استفاده میای را انجام میپردازند و جستجوی هدفمندانهجستجوی اطالعات سالمت می

 .دهندکسب اطالعات سالمت مورد نیاز خود اهمیت چندانی نمی

 ها؛ ایرانسالمت؛ کاربران؛ کتابخانه یابی؛اطالع رفتار هاي کليدي:واژه

تواند به کتابداران اضر میحج پژوهش دارد. نتایهای دیگر به جزء پزشکان ندارند و این جای تأمل و بررسی بیشتری کاربران عالقه چندانی به کسب اطالعات از روش پيام کليدي:

ود و خبت به سالمت فراد نسانماید. حساس کردن  های عمومی کمکهای مناسب جهت ارایه خدمات مؤثر به کاربران و جذب افراد به کتابخانهریزیدر اخذ تصمیمات و برنامه

 .تواند زمینه جستجوی اطالعات سالمت بیشتر از طرف کاربران باشدات میهای دسترسی به اطالعخانواده و تشویق و تببین نقش سایر کانال

 
 15/7/1398: انتشارتاریخ  16/6/1398 پذیرش مقاله: 8/5/1398 مقاله: دریافت

؛ 1398المت سیت اطالعات مدیر. اصفهانهای عمومی شهر یابی سالمت کاربران کتابخانهبررسی رفتار اطالع .ریزی حسن، شهرزادی لیال رضائی نسرین، اشرفیموسی ارجاع:

16 (4) :184-189 

 

 مقدمه
امور  مدیریتتری در کنند نقش فعالامروزه افراد در عصر اطالعات تالش می

ن در ای وجهتهای مهم مورد زندگی فردی و اجتماعی داشته باشند. یکی از جنبه
 وزهحباشد که مستلزم داشتن آگاهی بیشتر در زمینه، مدیریت سالمت می

 .(1)کند یمسالمت است و اغلب افراد را به جستجوی این نوع اطالعات ترغیب 
آگاهی زم، ناال در دسترس نبودن اطالعات مورد نیاز، عدم ارایه خدمات اطالعاتی

علت  ن بهدهندگان خدمات اطالعات سالمت، نارضایتی از ویزیت پزشکاارایه 
به  ، منجرمتصرف زمان کوتاه در معاینه و توجه بیش از اندازه به مراقبت سال

 . اطالعات سالمت،(2، 3)افزایش جستجوی اطالعات سالمت شده است 
 ا دیگریود خاطالعاتی در رابطه با موضوع سالمت است که افراد جهت استفاده 

مهمی برای جستجوی  تواند زمینهو می (4)شان به آن نیاز دارند اعضای خانواده
 اطالعات سالمت باشد.

امروزه افراد برای مقابله با نیازهای اطالعات سالمت برآورده نشده خود یا 
 (2، 3)زنند یابی سالمت مین، دست به رفتارهایی تحت عنوان رفتار اطالعدیگرا

هایی است که افراد از طریق آن اطالعاتی در مورد سالمت و و این رفتارها راه
  .(5)آورند ارتقای آن، بیماری و خطرات ناشی از آن به دست می
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های مختلفی استفاده افراد برای کسب اطالعات سالمت، از منابع و کانال
های کتابخانههای عمومی است. ها کتابخانهکنند که یکی از معتبرترین آنمی

ای به به طور گسترده هایی هستند که افراد جامعه از طریق آنعمومی مکان
سازد. این ها را در حل مشکالت توانمند میاطالعاتی دسترسی دارند که آن

ها به دلیل داشتن محیط آرام و ارایه خدمات رایگان و در دسترس، یکی کتابخانه
آیند از منابع مهم جهت کسب اطالعات به ویژه اطالعات سالمت به شمار می

های مهمی های عمومی از جمله مکانه کتابخانهشواهد حاکی از آن است ک. (6)
کنند و کاربران هستند که افراد برای کسب اطالعات سالمت به آن مراجعه می

. به (5، 7، 8) هددآن را جمعیت متنوعی از اقشار مختلف جامعه تشکیل می
ترین مؤسسات آموزشی هستند های عمومی یکی از مهمعبارت دیگر، کتابخانه

های دانش بشری از جمله سالمت منابع اطالعاتی را در تمامی حوزهکه دانش و 
 .(9)آورند و برای تمامی اقشار جامعه متناسب با نیازهایشان فراهم می

عالوه بر این، صحت و سقم اطالعات سالمت که در دسترس عموم مردم 
سالمت، قرار دارد، همیشه مورد توجه بوده است و اغلب افراد در مواجهه با اطالعات 

با توجه  .(7، 10)دانش کافی جهت ارزیابی اعتبار و کیفیت مطالب سالمت را ندارند 
که ارزیابی اطالعات سالمت کار مشکلی است و این اطالعات را به این 

توانند اطالعات معتبر های عمومی میتوان از هر منبعی کسب کرد، کتابخانهنمی
 .(11)ار دهند و موثق سالمت را در اختیار کاربران قر

جامعه  اعضای که داد نشان Grand و Ntlotlang پژوهش نتایج
ل یهای عمومی را به عنوان منابع بالقوه برای استفاده در پاسخ به مساکتابخانه

های عمومی منبع مهمی برای کسب گیرند و کتابخانهسالمت در نظر می
افراد بیان کردند که  همکاران و Harris همچنین،(. 6) اطالعات سالمت هستند

جامعه برای یافتن منابع اطالعات سالمت در جهت دریافت حمایت در برخورد با 
های عمومی استفاده های مداوم مرتبط با سالمت، از کتابخانهمشکالت و نگرانی

خود گزارش نمودند که برخی  در مطالعه همکاران و اخوتی(. 12) کنندمی
کتابخانه نقش بسزایی در حوزه سالمت ایفا  اعضای کتابخانه اعتقاد داشتند

اطالعات مربوط به دستیابی به نشان داد که  ریاحی . نتایج تحقیق(13)کند می
ترین نیازهای اطالعاتی های عفونی غیر واگیر، مهمزندگی سالم و بیماری
اشد و اغلب افراد نیاز به دریافت اطالعات در طول روز بمراجعان به کتابخانه می

ترین مجاری کسب اطالعات را زیاد و پزشکان و تلویزیون را به ترتیب مهم
 .(9)سالمت عنوان کردند 

از طرف دیگر، توجه و اهتمام به امر دستیابی آسان کاربران به منابع 
ترین و از مهم یابی مناسب، یکیاطالعاتی و آشنایی با رفتارهای اطالع

هایی و کتابخانه (14)شود های عمومی محسوب میترین وظایف کتابخانهاساسی
موفق هستند که بتوانند نیازهای کاربران را بشناسند و در جهت رفع آن گام 

. در عین حال، با توجه به رشد فضای مجازی و مطالب غیر معتبر در (15)بردارند 
به جستجوی اطالعات سالمت در این محیط، های مختلف و تمایل افراد حوزه

های عمومی در تأمین اطالعات سالمت باکیفیت برای حضور فعال کتابخانه
های عمومی در شود. با توجه به نقش تأثیرگذار کتابخانهکاربران دو چندان می

ریزان و تأمین و تسهیل اطالعات مورد نیاز کاربران و به منظور کمک به برنامه
ریزی مناسب جهت های عمومی در اخذ تصمیمات و برنامهکتابخانه کتابداران

های مؤثرتر و با توجه به محدود بودن تعداد ارایه هرچه بهتر خدمات و راهنمایی
یابی سالمت کاربران های انجام گرفته در رابطه با رفتار اطالعپژوهش
مطالعه های عمومی به خصوص در شهر اصفهان، ضرورت انجام این کتابخانه

یابی احساس شد. بنابراین، هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین رفتار اطالع
های عمومی شهر اصفهان بود تا از این رهگذر بتوان سالمت کاربران کتابخانه

یابی سالمت کاربران، زمینه ارایه های مختلف رفتار اطالعضمن شناخت جنبه
 .مودها فراهم نخدمات اطالعاتی مناسب را برای آن

 

 روش بررسی
این پژوهش از نوع کاربردی بود که به روش پیمایشی توصیفی انجام گرفت. 

 وابسته عمومی هایسال کتابخانه 18 باالی کاربر 6657 آماری مطالعه را جامعه

 یک تشکیل داد. کتابخانه( 12) اصفهان شهر عمومی هایکتابخانه کل اداره به

 تحقیق، انجام زمان در تعطیلی و کتابخانه ساختمان جاییجابه دلیل به کتابخانه

کتابخانه دیگر  11 سال 18 بیشتر از کاربران کل تعداد و حذف آماری جامعه از

 عالمه رهنان، بهشتی، شهید حجت، اصفهان، خانه توحید، مسکویه،ابن»شامل 

گردید. عالوه بر  محاسبه «ارشاد و مفتح شهید صائب، عصر )عج(،ولی نائینی،

های مذکور، معیارهای ورود به مطالعه شامل تمایل کاربران برای ویژگی

مشارکت در طرح و حداقل یک بار پرداختن به جستجوی اطالعات سالمت طی 

یک سال گذشته توسط کاربران بود. عدم تمایل به شرکت در مطالعه و عدم 

نظر نامه نیز به عنوان معیارهای خروج در تکمیل یا نقص در تکمیل پرسش

نفر به دست آمد.  Yamane، 377گرفته شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول 

 منطقه هر که ایگونهبه  تصادفی بود؛ ایطبقه ها،کتابخانه گیرینمونه روش

 طبقه یک عنوان به( مرکز و غرب شرق، جنوب، شمال،) اصفهان شهر جغرافیایی

 انتخاب تصادفی صورت به کتابخانه یک منطقه، هر از و شد گرفته نظر در

 انتخاب تصادفی طور اصفهان به شهر منطقه 5 از کتابخانه 5 در نهایت، .گردید

 هاکتابخانه همان که بودند کتابخانه یک دارای( جنوب و شرق) منطقه دو. شد

 دست به کتابخانه هر کاربران تعداد با متناسب کتابخانه، هر سهم شدند و انتخاب

 ها شامل کتابخانهآن از کدام هر هاینمونه تعداد و منتخب هایکتابخانه. آمد

جنوب  از( نفر 64) توحید کتابخانه اصفهان، مرکز شهر از( نفر 145) مسکویهابن

 کتابخانه اصفهان، شمال شهر از( نفر 26) اصفهان خانه کتابخانه اصفهان، شهر

 از( نفر 102) صائب کتابخانه و اصفهان شرق شهر از( نفر 40) بهشتی شهید

 اصفهان بود. غرب شهر

 یابیاطالع رفتار ساخته محقق نامهپرسش اطالعات، آوریجمع ابزار
( بود. 4، 6، 13، 16-18های دیگر )نامه پژوهشپرسش و مبنای آن، سالمت
 نوع ،(3 تا 1 سؤاالت) سالمت اطالعات به نیاز» بعد شامل 8نامه از پرسش

 سالمت اطالعات کسب منبع ،(5 و 4 سؤاالت) سالمت اطالعات جستجوی
 تا 8 سؤاالت) سالمت اطالعات کسب منابع به مراجعه زمان ،(7 و 6 سؤاالت)

 به مراجعه دالیل ارزیابی ،(12 سؤال) سالمت اطالعات جستجوی هدف ،(11
 منابع اعتبار و( 14 سؤال) سالمت اطالعات کسب موانع ،(13 سؤال) کتابخانه
گیری اندازه مقیاس. تشکیل شد سؤال 15و « (15 سؤال) سالمت اطالعات
بر اساس طیف  15صفر و سؤال  تا 4 از لیکرت طیف اساس بر 14تا  1سؤاالت 

از خیلی زیاد  14و  13، 3تا  1گذاری سؤاالت تا صفر بود. نمره 3لیکرت از 
رگز ( تا ه4از همیشه )امتیاز  12تا  4( تا خیلی کم )امتیاز صفر(، سؤاالت 4)امتیاز 

( تا غیر قابل استفاده 3از بسیار مفید و دقیق )امتیاز  15)امتیاز صفر( و سؤال 
نفر از  4 توسط سالمت یابیاطالع رفتار نامهپرسش ( بود. روایی )امتیاز صفر
 پزشکی به صورت محتوایی تأیید گردید و رسانیاطالع و کتابداری متخصصان
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به منظور  به دست آمد. Cronbach's alpha ،87/0با استفاده از  آن پایایی
های عمومی طی یک نفر از کاربران کتابخانه 38نامه، سنجش پایایی پرسش

مطالعه آزمایشی، بر اساس معیارهای ورود و به صورت تصادفی انتخاب شدند و 
 یابی سالمت را در حضور پژوهشگر تکمیل کردند. روشنامه رفتار اطالعپرسش

عمومی و زمان  هایکتابخانه از یک هر به حضوری راجعهم اطالعات، آوریجمع
 بر هانمونه. بود 1397تا فروردین سال  1396آوری اطالعات از دی سال جمع

 تحقیق، هدف توضیح از پس. شدند انتخاب پژوهش به ورود معیارهای اساس
در  نامهپرسش کهگردید؛ ضمن این توزیع کنندگانشرکت نامه در میانپرسش

اختیار افرادی قرار گرفت که رضایت کامل جهت شرکت در مطالعه را داشتند. به 
توانند از مطالعه خارج کنندگان گفته شد که هر زمان تمایل داشتند میشرکت

ها به صورت شوند. همچنین، به افراد این اطمینان داده شد که کلیه اطالعات آن
کلی و بدون ذکر نام منتشر  ماند و نتایج پژوهش به صورتمحرمانه باقی می

در  میانگین درصد و از جمله فراوانی، توصیفی از آماربا استفاده از  هاشود. دادهمی
 (version 20, IBM Corporation, Armonk, NY) 20نسخه  SPSS افزارنرم

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
 

 هایافته
درصد(.  100)نامه پاسخ دادند نفر( به پرسش 377تمامی کاربران مورد بررسی )

اس آمده است. بر اس 1نندگان در جدول کشناختی شرکتهای جمعیتویژگی
درصد(  3/35های به دست آمده، سطح تحصیالت بیشتر افراد مورد بررسی )یافته

 ای داشتند. درصد مدرک دکتری حرفه 3/1دیپلم بود و فقط 
 

ورد بررسی در کاربران م شناختیجمعیت های: ویژگی1جدول 

 های عمومی شهر اصفهانکتابخانه

 تعداد )درصد( متغير
 116( 8/30) مرد جنسیت

 261( 2/69) زن
 196( 52) مجرد وضعیت تأهل

 181( 48) متأهل
 15( 4) زیر دیپلم سطح تحصیالت

 133( 3/35) دیپلم
 25( 6/6) کاردانی

 122( 4/32) کارشناس
 68( 18) کارشناس ارشد

 5( 3/1) ایدکتری حرفه
 9( 4/2) دکتری تخصصی

 83( 22) دارخانه شغل
 35( 3/9) آموزدانش

 95( 2/25) دانشجو
 70( 6/18) کارمند
 10( 7/2) کارگر
 36( 5/9) بیکار
 48( 7/12) سایر

مان توزیع فراوانی میزان جستجوی اطالعات سالمت و مدت ز 2جدول 
 رهای عمومی شههر بار جستجوی کاربران کتابخانهصرف شده برای آن در 

درصد(  6/33ها نشان داد که بیشینه کاربران )دهد. یافتهاصفهان را نشان می
ر در هفته به درصد( بیشتر از چهار با 1/10یک بار در ماه و کمینه کاربران )

 30تا  15 درصد( 4/37پردازند. بیشینه کاربران )جستجوی اطالعات سالمت می
ستجوی دقیقه زمان صرف ج 60تا  45درصد(  5/4دقیقه و کمینه کاربران )

 کنند.اطالعات سالمت در هر بار جستجو می

 
: میزان جستجوی اطالعات سالمت و مدت زمان صرف شده 2جدول 

های برای آن در هر بار جستجوی کاربران مورد بررسی در کتابخانه

 عمومی شهر اصفهان

 )درصد(تعداد  مدت زمان متغير

میزان جستجوی اطالعات 

 سالمت

 89( 6/23) بار در ماه 1کمتر از 

 127( 6/33) بار در ماه 1

 79( 21) بار در هفته 1

 44( 7/11) بار در هفته 4تا  2

 38( 1/10) بار در هفته 4بیشتر از 

مدت زمان صرف شده 

برای جستجوی اطالعات 

 سالمت در هر بار جستجو

 128( 34) دقیقه 15کمتر از 

 141( 4/37) دقیقه 30تا  15

 65( 2/17) دقیقه 45تا  30

 17( 5/4) دقیقه 60تا  45

 26( 9/6) ساعت 1بیشتر از 

 
 هایتابخانهک کاربران در سالمت یابیاطالع رفتار هایمؤلفه نمره میانگین

 رینارایه شده است. بدین ترتیب، بیشت 3اصفهان در جدول  شهر عمومی
رین ( و کمت1/63میانگین مربوط به هدفمندی جستجوی اطالعات سالمت )

 ( بود.7/45میانگین مربوط به تنوع منابع کسب اطالعات سالمت )

 

 بحث
ده ف شنتایج در رابطه با میزان جستجوی اطالعات سالمت و مدت زمان صر

ه د کبرای جستجوی اطالعات سالمت در هر بار جستجوی کاربران نشان دا
ر هو در  پردازندبیشتر کاربران یک بار در ماه به جستجوی اطالعات سالمت می

بار جستجو کمتر از یک ساعت زمان صرف جستجوی اطالعات سالمت 
 بیشتر افراد طی شش ماه اخیر به Atkinو  Lagoeدر پژوهش کنند. می

 .(19)جستجوی اطالعات سالمت پرداخته بودند 
های مرتبط با میزان و مدت زمان کم صرف شده برای در تبیین یافته

رسد به دلیل این که جستجوی اطالعات سالمت در مطالعه حاضر، به نظر می
آموزان تشکیل عمومی را دانشجویان و دانش هایبخشی از کاربران کتابخانه

های کنند و دغدغهدهند و این افراد بیشتر وقت خود را صرف دروس خود میمی
 دیگری دارند، زمان کمتری برای جستجوی اطالعات سالمت دارند.
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 (100)نمره از  اصفهان شهر عمومی هایمورد بررسی در کتابخانه کاربرانیابی سالمت در های رفتار اطالع: میانگین نمره مؤلفه3جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معيار 100ميانگين از  يابي سالمترفتار اطالعهاي مؤلفه

 100 20 1/16 4/60 نیاز به اطالعات سالمت

 100 12 1/19 62 سالمت نوع جستجوی اطالعات

 92 15 5/11 7/45 تنوع منابع کسب اطالعات سالمت

 100 12 2/17 3/58 زمان مراجعه به منابع کسب اطالعات سالمت

 100 3 5/19 1/63 هدفمندی جستجوی اطالعات سالمت

 100 0 5/24 7/48 ارزیابی دالیل مراجعه به کتابخانه

 100 0 4/18 2/58 موانع کسب اطالعات سالمت

 100 15 7/12 48 اعتبار منابع اطالعات سالمت

 

دار هستند، ممکن است به دلیل بخش دیگری از کاربران نیز که افراد خانه
های کاری، زمان کافی را برای وقت گذاشتن جهت کسب اطالعات مشغله

منابعی مانند از طریق سالمت نداشته باشند یا به دریافت اطالعات سالمت 
های اجتماعی اکتفا کنند و کمتر به طور اختصاصی به تلویزیون، رادیو و یا شبکه

های کاربران مورد بررسی، جستجوی اطالعات سالمت بپردازند. بر اساس گفته
بیشتر افراد در صورت احساس نیاز به اطالعات سالمت، نیاز خود را با مراجعه به 

شود زمان کمتری برای جستجوی و این امر باعث می کنندپزشک برطرف می
اختصاصی اطالعات سالمت صرف نمایند. در واقع، شاید به دلیل در اولویت قرار 

های دیگر از جمله گرفتن مراجعه به پزشک توسط افراد، هنوز استفاده از راه
 سازی نشده است.های عمومی نهادینهکتابخانه

یابی سالمت در های رفتار اطالعن نمره مؤلفهها در رابطه با میانگییافته
هدفمندی جستجوی اطالعات »کاربران نشان داد که بیشترین میزان به مؤلفه 

« تنوع منابع کسب اطالعات سالمت»و کمترین میزان نیز به مؤلفه « سالمت
گیری کرد توان نتیجههای تحقیق حاضر، میاختصاص داشت. با توجه به یافته

یابی سالمت، افراد به هدفمند بودن جستجو های رفتار اطالعؤلفهکه از بین م
دهند و برای رفع نیاز و اطالعات سالمت خود از منابع چندان بیشتر اهمیت می

 همکاران و اخوتی هایهای پژوهشکنند. این نتایج با یافتهمتنوعی استفاده نمی
 و اخوتی. ی داشتهمخوان (4) همکاران و گاوگانی زارع و( 9) ریاحی ،(13)

این نتیجه رسیدند که بیشترین منبع مورد استفاده کاربران برای  به همکاران
 نتایج(. 13) است درصد(، اینترنت 4/93جستجو و کسب اطالعات سالمت )

درصد استفاده،  8/94ریاحی نشان داد که پزشکان و متخصصان با  مطالعه
دهنده عدم  ها نشان(. این یافته9)اند بیشترین نقش را در بین سایر منابع داشته

دهد که و در واقع، نشان می باشداستفاده از منابع متنوع در بین کاربران می
نمایند و به کاربران بیشتر به استفاده از یک نوع منبع رایج و در دسترس اکتفا می

های کنند. همچنین، میانگین نمره تمامی زمینهمنابع متنوعی رجوع نمی
 و اخوتی و( 4) همکاران و گاوگانی زارع ورد سؤال در تحقیقاتجستجوی م

(، تا حدودی مشابه و به نسبت باال بوده است و با پژوهش حاضر 13) همکاران
در خصوص توجه به اهداف جستجو و انجام جستجوی هدفمندانه همسو 

های جستجو ؛ چرا که در بررسی حاضر نیز میانگین نمره تمامی زمینهباشدمی
  گزارش گردید.باال

های مرتبط با زیاد بودن میانگین نمره مؤلفه هدفمندی در تبیین یافته
که افراد به یافتن توان گفت به دلیل این جستجوی اطالعات سالمت، می

اطالعات سالمت درباره گستره وسیعی از موضوعات سالمت مانند ورزش، رژیم 
که و با توجه به این  (20)ند و تغذیه، داروها، سالمت جنسی و... عالقمند هست

استفاده از اطالعات سالمت به شدت بر یک شیوه زندگی سالم، تشخیص 
زودهنگام بیماری، کنترل و مدیریت عالیم و بیماری، روند مشارکت و ارتباط 

های آگاهانه تأثیر گیریبین پزشک و بیمار، مراقبت از زندگی و سالمت و تصمیم
هدفمند بودن جستجوی اطالعات سالمت توجه بسیاری ، افراد به (21)گذارد می
های مرتبط با کم بودن میانگین نمره مؤلفه کنند. همچنین، در تبیین یافتهمی

 توان گفت شاید دلیل این امر بر اساستنوع منابع کسب اطالعات سالمت می
، عدم آشنایی و (22) همکاران و سبزواری و( 13) همکاران و اخوتی مطالعات

ها، ی ناکافی افراد نسبت به وجود این منابع اطالعاتی و نحوه استفاده از آنآگاه
مشکالت زبانی در سطح بین المللی، محدودیت سواد اطالعاتی و سواد سالمت 
باشد. همچنین، شاید گسترش روزافزون و سهولت استفاده از اینترنت از دالیل 

جعه به اینترنت و دسترسی سریع رسد افراد با مرااین امر باشد؛ چرا که به نظر می
به اطالعات مورد نیازشان، کمتر به سمت استفاده از منابع اطالعاتی دیگر 

روند )هرچند ممکن است برخی اطالعات در اینترنت اعتبار الزم را نداشته می
که برخی افراد به مراجعه به پزشکان در  باشند(. در ضمن، شاید به دلیل این

کنند، نیازی به تکمیل اطالعات خود از یاز خود اکتفا میکسب اطالعات مورد ن
 کنند.سایر منابع معتبر احساس نمی

تحقیق حاضر با مشکالتی مانند اندک بودن منابع مرتبط با موضوع مواجه 
 .هایی که مانع انجام پژوهش شود، وجود نداشتبود، اما محدودیت

 

 گیرینتیجه
های عمومی گفت که کاربران کتابخانه توانبر اساس نتایج مطالعه حاضر، می

تواند کنند و این امر میزمان زیادی را صرف جستجوی اطالعات سالمت نمی
دالیل متعددی داشته باشد. شاید جستجوی اطالعات سالمت برای این افراد 
چندان در اولویت نیست که این خود نیاز به انجام تحقیق مستقلی دارد. 

ان کرد که کاربران بر اساس اهداف و مشکالت توان چنین بیهمچنین، می
شوند اغلب دست به جستجوی اطالعات اساسی سالمتی که با آن مواجه می

دهند. در عین حال، در ای را انجام میزنند و جستجوی هدفمندانهسالمت می
کنند )ارجحیت رفع نیازهای اطالعات سالمت خود از منابع کمتری استفاده می

باشد( و به استفاده از منابع اطالعاتی متنوع و از مشاوره پزشک میها استفاده آن
 .دهندگوناگون جهت کسب اطالعات سالمت مورد نیاز خود اهمیت چندانی نمی
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 پیشنهادها
نابع آوری متوانند جهت جبران خأل موجود، با فراهمهای عمومی میکتابخانه

ه از خود چ رانبا نیاز کارب اطالعات سالمت روزامد، متنوع، آسان فهم و متناسب
ت دمالحاظ محتوا و چه از لحاظ نوع محمل اطالعاتی، تحولی در ارایه خ

جهت  های مختلف دررسانی سالمت خود ایجاد کنند و با برگزاری دورهاطالع
ساز توجه ینهشان، زمسازی افراد نسبت به لزوم توجه به سالمت خود و خانوادهآگاه

 .ندشو ی اطالعات سالمت و بهبود سطح سالمت جامعهبیشتر افراد به جستجو
 

 تشکر و قدردانی
 دارها به وابسته هایتابخانهک( کتابداران و مدیران) اندرکاراندست بدین وسیله از

 هایخانهکتاب کاربران همچنین، اصفهان و شهر عمومی هایکتابخانه کل نهاد
 . آیدمل میقدردانی به عتشکر و  همکاری در انجام این مطالعه جهت به مذکور
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Nasrin Musarezai1 , Hasan Ashrafi-Rizi2 , Leila Shahrzadi3 

 

Abstract 
Introduction: Investigating the health information seeking behavior of users can help librarians to provide appropriate services, 

and help public libraries to make effective decisions and plans. Therefore, the purpose of this study was to determine the health 

information seeking behavior of among the users of public libraries in Isfahan City, Iran. 

Methods: In this research with survey method, the statistical population included 6657 users of public libraries in Isfahan City, 

and the sample size was calculated as 377. The sampling was performed using stratified random sampling method. Data collection 

tools included a researcher-made Health Information Seeking Behavior questionnaire. The validity of questionnaire was verified 

by experts in the field of medical library and information science, and its reliability was calculated by Cronbach’s alpha as 0.87. 

The data were analyzed using descriptive statistics via SPSS software. 

Results: Frequency distribution of health information searches and time spent on searching for health information in each search 

showed that most of the users searched for health information once a month, and each time they spent 15-30 minutes for health 

information searches. Moreover, the mean score of components of health information seeking behavior among users showed that 

the highest mean related to the purposefulness of health information search (63.1 out of 100) and the lowest was of the diversity 

of health information sources (45.71 out of 100). 

Conclusion: Public library users do not spend much time on searching for health information. They search for health information 

based on the various goals and issues they are facing and conduct targeted searches. Moreover, they do not care much about the 

resources of health information they need. 
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