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 وازاه شهر( س) الزهرا بیمارستان به کنندهمراجعه باردار زنان میان در سالمت اطالعات آنالین جستجوی

 

 2یوجدان میمر،  1یباج فاطمه،  1نژادیصباغر ویز
 
 

  چكيده
 رشد بر آن از یناش منفی اثرات و اضطراب ایشافز وب و فضای در متناقض به دلیل وجود اطالعات .گیرندمی بهره اینترنت از اطالعاتی خود نیازهای رفع باردار برای زنان مقدمه:

 نانز در سالمت اطالعات آنالین جستجوی تاررف تعیین حاضر، از انجام پژوهش هدف شود. بنابراین،می آشکار سالمت اطالعات آنالین جستجوی اهمیت مادر، سالمت و جنین

 .بود اهواز )س( شهر الزهرا بیمارستان به کنندهمراجعه باردار

اساس فرمول اد. بر دتشکیل  1398ال سشهر اهواز در )س(  کننده به بیمارستان الزهرازنان باردار مراجعهرا  تحقیقبه روش پیمایشی انجام شد. جامعه  این مطالعه :بررسيروش 

Cochran ، های به داده شد. ال تهیهؤس 34با ن نسخه اولیه آ محقق ساخته بود کهنامه پرسش پژوهش، ابزار .ندشدکه به روش در دسترس انتخاب  گردید نفر محاسبه 357حجم نمونه

 .دست آمده با استفاده از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

های مورد بررسی، مطلوب گزارش گردید. متغیرهای سهولت، در همه مؤلفه 3کننده با میانگین باالتر از جستجوی آنالین اطالعات سالمت در میان زنان باردار شرکت ها:يافته

 زنان باردار بود. ستجوی اطالعات سالمت در میانجکننده نگرش و در نهایت، درصد، تبیین 50اعتماد و سودمندی در سطح باالتر از 

ال بودن رجی دارند. باهای داخلی و خاکننده در خصوص جستجوی آنالین اطالعات سالمت نیازهای اطالعاتی یکسانی با سایر زنان در پژوهشزنان باردار مشارکت گيري:نتيجه

 .سازدشکار میز پیش آوره بارداری توسط مراکز بهداشتی را بیش امیزان اعتماد به اطالعات اینترنتی، لزوم توجه به آموزش سالمت و سواد اطالعات سالمت در د

 یابی؛ اطالعات سالمت؛ زنان بارداررفتار اطالع هاي کليدي:واژه

 انمیز همچنین،. است داشته مؤثری نقش هاآن اضطراب کاهش در کننده،شرکت باردار زنان در سالمت اطالعات آنالین که جستجوی داد نشان حاضر پژوهش نتایج پيام کليدي:

 .کندمی پیدا کاهش آن از پس و باشدمی باالتر بارداری اول هایماه در اینترنتی اطالعات به اعتماد و جستجو شدت و

 
 15/1/1400: انتشارتاریخ  14/1/1400 پذیرش مقاله: 3/10/1399 مقاله: دریافت

یت مدیر. هر اهوازشالزهرا )س(  مارستانیکننده به بزنان باردار مراجعه انیاطالعات سالمت در م نیآنال یجستجو .میمر ی، وجدانفاطمه ی، باجوریز نژادیصباغ ارجاع:

 33-38 (:1) 18؛ 1400اطالعات سالمت 
 

 مقدمه
 جهان در اینترنتی جستجوهای از درصد 5/4 حدود دهد کهمی نشان آمارها
 بندیجمع در Loiselleو  Lambert. (1) شدباسالمت می موضوعات با مرتبط
 و مشارکت سالمتی، تهدید با مقابله سالمت، یابیاطالع رفتار به مربوط تعاریف
 عنوان به را پیشگیرانه رفتار و رفتاری تغییر پزشکی، گیریتصمیم در شدن درگیر
کردند  معرفی سالمت اطالعات آنالین جستجوی به مربوط هایجنبه ترینمهم

 در زنان در سالمت اطالعات جستجوی حوزه در متعددی هایپژوهش. (2)
 مسیر در زنان به توجه افزایش از حاکی که شده است منتشر دنیا سراسر

 بر این Procaccino و Warner(. 1، 3-6)باشد سالمت می اطالعات جستجوی
. است تأثیرگذار سطح سواد سالمت مادران بر سالمت خانواده باور هستند که

زنان باردار به عنوان نقش اول خانواده در پرورش کودک، نیاز هرچه بیشتر به 
داد که  نشان و همکاران Grimes ج مطالعه(. نتای6دارند )حمایت و رفع اضطراب 

 نیازهای رفع برای منبع بهترین را ماما با مشاوره باردار، زنان از درصد 70
 عدم علت به نیز درصد 28 و کتاب به درصد 2/17 دانند.می خود اطالعاتی

 از استفاده به مجبور سؤاالتشان، ماندن پاسخبی و کافی اطالعات دریافت
 شرایط دلیل به باردار زنان گفت که توانمی (. بنابراین،7شدند )می اینترنت
 را خود سالمت اطالعات نیازهای و مسایل دارند تمایل روحی، و فیزیکی خاص

 این برای پاسخ بهترین اینترنت و نمایند کسب اطالعاتی منبع از وقت اسرع در
 (. 1، 7)است  آنان نیاز

. است تردید مورد وب صفحات و اینترنت در سالمت اطالعات اعتبار مسأله
 در متخصصان با را اینترنت از شده کسب سالمت اطالعات کاربران، از بسیاری

 این(. 8، 9)کنند می استفاده اطالعات این از خودمحور صورت به و گذارندنمی میان
 غافل  آنالین سالمت اطالعات صحت و کیفیت از آنان که حالی است در
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژوهشیمقاله 

 تیکه با حما باشدیم U-98167 به شماره مقطع کارشناسی ارشد نامهانیمقاله حاصل پا
 شاپور اهواز انجام شده است. یجند یدانشگاه علوم پزشک

 ،یپزشک رسانیو اطالع یگروه کتابدار ،یشناسعلم اطالعات و دانش ار،یاستاد -1
 رانیشاپور اهواز، اهواز، ا یجند یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده پ

و  یگروه کتابدار ،یپزشک یرسانو اطالع یارشد، کتابدار یکارشناس یدانشجو -2
شاپور اهواز،  یجند یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده پ ،یپزشک یرساناطالع

 رانیاهواز، ا

گروه  ،یشناسعلم اطالعات و دانش ار،یاستاد؛ یباج فاطمه طرف مکاتبه: نويسنده

شاپور  یجند یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده پ ،یپزشک رسانیو اطالع یکتابدار
 رانیاهواز، اهواز، ا
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 از استفاده با سالمت اطالعات جستجوی تحقیقات در نکته این(. 10-12)هستند 
 در استفاده مورد آوریفن هایمدل از یکی. است شده بررسی اطالعاتی هایمدل
 همکاران و Lim پژوهش در که باشدمی Davis آوریفن پذیرش مدل زمینه، این
و در ( 13)است  گرفته قرار استفاده مورد زنان سالمت یابیاطالع رفتار بررسی در

مطالعه حاضر نیز به منظور بررسی جستجوی آنالین اطالعات سالمت در زنان 
 مؤلفه چندین از و( 14) شد ارایه 1986 سال در مدل این. باردار استفاده گردید

 جستجو قصد کاربر، نگرش شده، درک سهولت شده، درک سودمندی» شامل
 (.14-16)تشکیل شده است « اطالعات آوریفن از واقعی استفاده ،(استفاده)

داده است  نشان سالمت، یابیاطالع رفتار بررسی نتایج تحقیقات پیشین در
 شدت مانند دیگری ، متغیرهایDavis مدل در موجود هایمؤلفه بر عالوه که

 سالمت یابیاطالع رفتار بر نیز اینترنتی اطالعات به اعتماد و اینترنت از استفاده
 یابیاطالع رفتار به مربوط هایپژوهش در امر این که( 17-20) باشدمؤثر می
. بنابراین، در مطالعه (21-23) است قرار گرفته توجه مورد نیز باردار زنان سالمت

های مدل مورد استفاده، این متغیرها نیز جهت بررسی ابعاد حاضر در کنار مؤلفه
. بیشتری از جستجوی آنالین اطالعات سالمت در زنان باردار در نظر گرفته شد

 از دوره ترینحساس در باردار زنان که آن است از مذکور حاکی تحقیقات کلی نتایج
 باعث اینترنت، در متناقض اطالعات با مواجهه و برندمی سر به خود زندگی

 یابیاطالع رفتار بهتر درک بنابراین، شد. خواهد آنان نگرانی و اضطراب سردرگمی،
 صحیح، سالمت اطالعات به دستیابی تسهیل و نیازها رفع در تواندمی باردار زنان
 سالمت اطالعات جستجوی رسدمی نظر به که حالی است در این. شود واقع مؤثر

 (.21-23) است نگرفته قرار توجه مورد چندان ایران، در باردار زنان میان در
با توجه به موارد ذکر شده، پژوهش حاضر جستجوی آنالین اطالعات سالمت 

کننده به بیمارستان الزهرا )س( شهر اهواز را بر اساس مدل در زنان باردار مراجعه
و دو متغیر شدت استفاده از اینترنت و اعتماد به اطالعات  Davisآوری پذیرش فن

 دهد.را نشان می Davisآوری مدل پذیرش فن 1اینترنتی بررسی نمود. شکل 
 

 روش بررسی
. جامعه گردیدبه روش پیمایشی انجام همبستگی بود که  این مطالعه از نوع

هر اهواز در سال )س( ش کننده به بیمارستان الزهرازنان باردار مراجعه تحقیق را
کننده ، تعداد زنان مراجعه1397 یمارستان در سالببق آمار ط. تشکیل داد 1398

استفاده از  بانفر بود که  5176 ،سال در طول یک بیمارستاناین به درمانگاه 
گیری به روش در . نمونهشد برآوردنفر  357حجم نمونه ، Cochranفرمول 

 اساس محقق ساخته بود که برنامه پرسش ژوهش،پ ابزار .دسترس انجام گردید
و سؤاالت مربوط به دو متغیر شدت ( تنظیم 24) شریف و پهلوان احدزاده مطالعه

استفاده از اینترنت و اعتماد به اطالعات اینترنتی به آن افزوده شد. نسخه اولیه 
جهت بررسی تأیید روایی در اختیار تعدادی از استادان ال ؤس 34نامه با پرسش

پس از انجام اصالحات، در فرایند  .رسانی قرار گرفتاطالعکتابداری و 
 ضریبنامه با ایایی پرسشنفری از زنان باردار، پ 50در میان نمونه  اعتبارسنجی

Cronbach's alpha ،94/0 شدت »نامه عبارت از های پرسشمؤلفه .گردید ییدأت
استفاده از اینترنت، سودمندی درک شده، سهولت استفاده، اعتماد به اطالعات 

ها از میان زنان بارداری که جهت بود. داده« اینترنتی، نگرش فرد و قصد جستجو
های بارداری به کلینیک بیمارستان الزهرا )س( مراجعه کرده بودند، مراقبت

وضیحات الزم، اخذ رضایت آگاهانه نامه پس از ارایه تپرسش 360آوری شد. جمع
های نامه تکمیل گردید. در نهایت، دادهپرسش 357و حفظ محرمانگی توزیع و 

افزار به دست آمده با استفاده از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون در نرم
SPSS  22نسخه (version 22, IBM Corporation, Armonk, NY ) مورد

  تحلیل قرار گرفت.تجزیه و 
 زیستی هایپژوهش اخالق کمیته از اخالق کد ابتدا تحقیق، انجام جهت

هر  خصوصی حریم و شخصی اطالعات حفظ جهت همچنین،. گردید دریافت
 هر به و شد خودداری نامهپرسش در افراد نام ذکر از کننده،شرکت افراد از یک

 از پس پژوهش نیز کنندگانشرکت کلیه از .گرفت تعلق کد یک نامهپرسش
 .گردید اخذ آگاهانه نامهرضایت فرم کافی، توضیحات

 

 هایافته
 بیمارستان به کنندهمراجعه باردار زنان که اغلب داد نشان هاداده اولیه تحلیل
 آنان اغلب و داشتند قرار( درصد 61/33) سال 25 تا 21 سنی رده )س( در الزهرا

 مورد باردار زنان درصد 81. بودند بارداری 35-40 هایهفته در( درصد 3/37)
 دارای نیز درصد 9/26 و دیپلم دارای مدرک درصد 5/39 نبودند. شاغل بررسی
ها در خصوص منبع اولیه کسب اطالعات سالمت، یافته .بودند کارشناسی مدرک

جستجو در اینترنت با و  درصد 4/38پرسش از خانواده و دوستان با نشان داد که 
ها، ابتدا نرمال بودن جهت تحلیل دادهر گرفت. در رتبه دوم قرا ،درصد 1/38

بررسی شد که نتایج آن در  Kolmogorov-Smirnovآزمون ها با استفاده از داده
 آمده است.  1جدول 

 

 آزمون ها با استفاده از بررسی نرمال بودن داده: 1جدول 
Kolmogorov-Smirnov 

 Pمقدار  متغیر
 123/0 شدت استفاده از اینترنت

 480/0 سودمندی درک شده
 775/0 سهولت استفاده

 836/0 اعتماد به اطالعات اینترنتی
 203/0 نگرش فرد

 187/0 قصد جستجو

 
 

 

 

 
 

 (15( )1989سال ) Davisآوری مدل پذیرش فن :1شکل 

 بیرونی متغیرهای

 شده درک سهولت

 واقعی استفاده جستجو قصد کاربر نگرش

 شده درک سودمندی
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 الزهرا )س( شهر اهواز مارستانیکننده به بزنان باردار مراجعه نیاطالعات سالمت در ب نیآنال یجستجو: 2جدول 

 درصد 95درجه اطمینان  P tمقدار  معیار انحراف ± میانگین متغیر
 حد باال نییحد پا

 33/0 13/0 65/4 001/0 23/3 ± 95/0 سودمندی جستجوی آنالین اطالعات سالمت
 01/1 82/0 13/19 001/0 92/3 ± 91/0 سهولت جستجوی آنالین اطالعات سالمت

 38/0 17/0 19/5 001/0 27/3 ± 00/1 نگرش فردی نسبت به جستجوی آنالین اطالعات سالمت
 15/0 01/0 96/1 001/0 07/3 ± 76/0 آنالین اطالعات سالمتقصد جستجوی 

 45/0 25/0 88/6 001/0 35/3 ± 96/0 جستجوی اطالعات سالمتبرای شدت استفاده از اینترنت 
 51/0 32/0 88/8 001/0 41/3 ± 89/0  یینترنتااعتماد به اطالعات سالمت 

 
از نرمال  حاکی یجو نتا 05/0 ها،داده بودن نرمال بررسی در خطا مقدار

 یهایافته ،ادامه در. بودصفر  یهفرض ییدتأ و یرهامتغ یهکل ها درداده توزیعبودن 
 .ارایه شده است 2 جدول در بررسی مورد هایمؤلفه از یک هر یتمربوط به وضع

، جستجوی آنالین اطالعات سالمت در زنان 2های جدول بر اساس داده
ز میانگین های مورد بررسی، ادر همه مؤلفه 3های باالتر از باردار با میانگین

بود و حاکی از مطلوب بودن، سودمندی، سهولت و اعتماد به تر زرگبمطلوب 
های هر کدام از متغیرها تر گویهدر بررسی دقیق .باشداین نوع جستجو می

ودند که جستجوی درصد( معتقد ب 6/33مشخص شد که اغلب زنان باردار )
شان شده و در اطالعات سالمت در اینترنت، باعث مدیریت بهتر سالمت روزمره

درصد  5/56درصد( آنان نقش مؤثری داشته است. هرچند  60کاهش اضطراب )
از زنان باردار یافتن نکات مربوط به سالمتی از طریق اینترنت را آسان ندانستند. 

درصد از زنان باردار  5/44عات آنالین سالمت، در رابطه با میزان اعتماد به اطال
اظهار داشتند که اگر مطلب به منابع معتبر پزشکی استناد کرده باشد، به آن 

درصد نیز بدون در نظر گرفتن اعتبار، به مطالب اینترنتی  2/48کنند و اعتماد می
 نظر زنان باردار مورد مورد موضوعات ترینمهم نهایت، کنند. دراعتماد می

نوع زایمان و  بارداری، تهوع و ویار» شامل ینترنتیا یجستجو یبرا یبررس
های های دوران بارداری، مشکالت و بیماریبیهوشی، مراقبت از نوزاد، ورزش

 بود.« نوزاد، بازگشت فیزیکی بدن بعد از زایمان و آشنایی با مراحل رشد جنین
نگرش و قصد جستجو و متغیرهای بیرونی نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون 

 آمده است.  3)س( در جدول  به بیمارستان فاطمه الزهرا کنندهدر زنان باردار مراجعه
به تنهایی  عتماد به اطالعات اینترنتی توانستها، متغیر ایافتهبر اساس 

زنان باردار به جستجوی اطالعات سالمت در درصد از تغییرات نگرش  3/56
ن قدرت تبییاینترنت متغیر شدت استفاده از  ،گام بعدرا تبیین کند. در اینترنت 

متغیر سهولت د و سپس درصد رسان 2/64به نگرش زنان باردار را در این زمینه 
متغیر نیز در گام آخر  به تبیین نگرش زنان باردار پرداخت.درصد  6/65 بااستفاده 

مت نگرش زنان باردار به جستجوی آنالین اطالعات سال ،درک شده سودمندی
 درصد رساند. 2/66به  را

های مربوط به بررسی رابطه میان سن و ماه بارداری زنان باردار یافته
 4در جدول  پژوهش یرهایمتغکننده به بیمارستان الزهرا )س( اهواز و مراجعه

 ارایه شده است. 
قصد جستجوی آنالین اطالعات  رابطه بین سن وها، بر اساس یافته

معکوس و  سالمت و شدت و اعتماد به این اطالعات در میان زنان باردار،
بود؛ به این معنی که هرچه سن زنان باردار باالتر باشد، قصد و شدت و  داریمعن

یابد، البته نباید از نظر دور داشت اعتماد آنان برای چنین جستجوهایی کاهش می
باشد. همچنین، می 20/0تر از بستگی به دست آمده پایینکه میزان ضریب هم

های اول و دوم بارداری و کلیه متغیرهای مورد بررسی رابطه مثبت و بین ماه
داری وجود داشت. این رابطه در ماه سوم و چهارم بارداری به متغیرهای معنی

اده و نگرش و اعتماد و در ماه پنجم و ششم بارداری به متغیرهای سهولت استف
های هفتم و هشتم و نهم بارداری سودمندی درک شده منحصر شده بود. در ماه

 داری را نشان داد.مثبت و معنی نیز تنها متغیر سهولت استفاده رابطه
 

 بحث
جستجوی آنالین اطالعات حاضر نشان داد که به طور کلی، رفتار  پژوهش نتایج

تر، در بررسی دقیق. باشدمیمطلوب  کننده در حدشرکتسالمت در زنان باردار 
های مربوط به سهولت و سودمندی جستجوی آنالین اطالعات سالمت با یافته

های مربوط همخوانی داشت. همچنین، یافته (1) و همکاران Gaoتحقیق نتایج 
، شدت استفاده (25)بیگدلی و همکاران  فردی با پژوهشبه مثبت بودن نگرش 

، اعتماد به اطالعات سالمت آنالین (26بیگدلی و همکاران ) مطالعهاز اینترنت با 
به  هاراستا بود. همسویی یافتههم Carolan-Olah (27)و  Sayakhotتحقیق با 

های یکسانی دارند و از اینترنت به این معنی است که زنان باردار اغلب دغدغه
که حدود نیمی از  گیرند، هرچندترین منابع اطالعاتی بهره میعنوان یکی از مهم

کنند که این امر لزوم آموزش آنان بدون توجه به اعتبار منابع، به آن اعتماد می
 منظور به متغیرها بین روابط بررسی سازد. درآشکار می را سواد اطالعات سالمت

 بین داریمعنی و مستقیم رابطه پژوهش حاضر، پیشنهادی مدل برازش بررسی
 در استفاده سهولت سودمندی و اعتماد، استفاده، شدت متغیرهای از هر کدام

 مطالعه در. کاربر مشاهده گردید نگرش جستجوی آنالین اطالعات سالمت با
با توجه به روابط به دست آمده،  بنابراین،. بود کاربر نگرش واسط، متغیر حاضر،

 .تأیید شد تحقیق مفهومی مدل

 

 بررسی مورد باردارگانه متغیرهای بیرونی بر نگرش فردی زنان  رگرسیون چندمدل : 3جدول 

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل هایماگ
 66/0 562/0 563/0 751/0 اعتماد به اطالعات اینترنتی

 60/0 640/0 642/0 801/0 شدت استفاده
 59/0 653/0 656/0 810/0 سهولت استفاده

 58/0 658/0 662/0 814/0 سودمندی درک شده
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 یزنان باردار مورد بررس انیپژوهش در م یرهایو متغ یباردار یهاسن، ماه نیب یآزمون همبستگ جینتا: 4جدول 

 اعتماد شدت استفاده قصد جستجو نگرش کاربر سودمندی درک شده سهولت استفاده آماره نام متغیر
 -105/0 -158/0 -168/0 -106/0 -103/0 -069/0 همبستگیضریب  سن

 P 193/0 051/0 106/0 001/0 003/0 047/0مقدار 
 267/0 286/0 444/0 271/0 409/0 352/0 ضریب همبستگی ماه اول و دوم

 P 010/0 010/0 010/0 010/0 010/0 010/0مقدار 
 267/0 113/0 308/0 101/0 324/0 273/0 ضریب همبستگی ماه سوم و چهارم

 P 010/0 010/0 057/0 010/0 010/0 010/0مقدار 
 021/0 038/0 103/0 001/0 134/0 200/0 ضریب همبستگی ماه پنجم و ششم

 P 010/0 011/0 990/0 051/0 476/0 694/0مقدار 
 050/0 094/0 021/0 049/0 096/0 242/0 ضریب همبستگی ماه هفتم و هشتم

 P 010/0 069/0 351/0 688/0 077/0 344/0مقدار 
 057/0 053/0 -076/0 084/0 -016/0 196/0 ضریب همبستگی ماه نهم

 P 010/0 756/0 114/0 151/0 317/0 285/0مقدار 

 
ت نت جهینترااز بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، زنان باردار 

 دوران در دریافت اطالعات مربوط به ویار و تهوع بارداری، فعالیت فیزیکی
نین رشد ج احلو مربارداری، نوع زایمان و نوع بیهوشی، شیردهی و موارد مربوط 

  ایانگرعی نمکرده بودند که به نوزیاد استفاده  در حد زیاد تا خیلی ،به آن
( 4، 28، 29)شین ین یافته با نتایج مطالعات پیآنان است که انیازهای اطالعاتی 

 . مشابهت داشت
 هرچه د کهنتایج مربوط به وجود رابطه میان سن و ماه بارداری نشان دا

ین ایابد که یسن باالتر باشد، قصد، شدت و اعتماد به اطالعات آنالین کاهش م
د در به افرارسد؛ چرا که در سنین باالتر، تجرنتیجه منطقی و طبیعی به نظر می

 و دوم های اولداشتن اطالعات و مواجهه با آن بیشتر است. همچنین، در ماه
ین وی آنالستجبارداری، به دلیل متنوع بودن نیازهای اطالعاتی زنان، میزان ج

از اری، نیرسد با باالرفتن ماه باردنظر میاطالعات سالمت نیز باال است. به 
 ه چنینن باطالعاتی زنان باردار تا حدی فروکش کرده و نگرش و اعتماد آنا

مات آنان های آخر نیز شاید به دلیل افزایش معلوتر آمده و در ماهاطالعاتی پایین
 توسط پزشک و کادر بهداشت، میزان جستجو کاهش یافته است. 

 

 گیرینتیجه
ها و نیازهای اطالعاتی یکسان در زنان باردار تحقیق حاضر، با سایر دغدغه وجود

دهد های داخلی و خارجی و برازش مدل مفهومی مطالعه نشان میزنان در پژوهش
که متغیرهایی مانند سودمندی، سهولت، شدت استفاده و اعتماد، نقش مهمی در 

العات سالمت دارند که دهی به نگرش زنان باردار در جستجوی آنالین اطشکل

یابی سالمت آنان است. این مسأله، لزوم این امر در نهایت شکل دهنده رفتار اطالع
توجه به آموزش سواد اطالعات سالمت در دوره بارداری توسط مراکز بهداشتی را 

تواند های الزم در این زمینه، میسازد. در واقع، ارایه آموزشبیش از پیش آشکار می
های اطالعاتی احتمالی بتدای بارداری و حتی پیش از آن، از اضطراباز همان ا

جلوگیری به عمل آورد و باعث شود زنان باردار تنها در صورت نیاز، به جستجوی 
 صحیح و معتبر اطالعات سالمت در اینترنت بپردازند. 

 

 پیشنهادها
وی از سن آ بیشتر مقبولیت نظام اطالعات بهداشتی و عملکرد به منظور بهبود

ات ز اطالعشود آموزش سواد سالمت و نحوه استفاده ازنان باردار، پیشنهاد می
ر های بیمارستانی شههای بهداشت و کلینیکآنالین سالمت در دستور کار خانه

 اهواز قرار گیرد.
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Abstract 
Introduction: Pregnant women use the Internet to meet their information needs. Despite the contradictory information on the 

web, the increase in anxiety and its negative effects on fetal growth and maternal health, the importance of online search for health 

information becomes apparent. Therefore, the aim of this study was to determine online health information search behavior among 

pregnant women referred to Fatemeh Alzahra hospital in Ahvaz City, Iran, based on the Davis technology admission model. 

Methods: The present study was conducted using survey method. The study population consisted of pregnant women referring to 

Fatemeh Alzahra hospital in year 2019. Based on Cochran's formula, a sample size of 357 people was calculated. The research 

tool was a researcher-made questionnaire; the initial version of it was prepared with 34 questions. Research data were analyzed 

using correlation test and regression analysis. 

Results: Health information seeking behavior among the studied pregnant women was desirable, with an average of higher than 3 

in all variables. The variables of convenience, trust, and usefulness at the level of more than 50% explained the attitude and 

ultimately the search for health information among pregnant women. 

Conclusion: The pregnant women of current study had the same information needs as other women in domestic and foreign 

research. An important issue in this regard is the high level of trust in online information, which highlights the need for health 

centers to pay attention to health education and health information literacy during pregnancy. 
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