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  چكيده
 الگوی پایه بر تا است آن بر کنونی تحقیق. است شده رایج(، online) برخط صورت به سالمت اطالعات جستجوی، اجتماعی هایرسانه و اطالعات فناوری توسعه در جهش با :مقدمه

 .نماید ارائه ایران هایدانشگاه آموختگاندانش برخط سالمت جوییاطالع رفتار از تحلیلی( Bates) بیتس یافته توسعه

 شده طراحی( انپاسخگوی تمایز به نسبت حساس) الکترونیک ساخته محقق پرسشنامه، دادهها گرداوری ابزار. است شده انجام تحلیلی پیمایشی روش با، پژوهش :یبررس روش

، پژوهش نمونه. گرفت قرار ایران پزشکی علوم هایدانشگاه اساتید از سالمت حوزه متخصص 01 تعداد تایید مورد که بود همکاران و Dow جویی اطالع حوزه پژوهش از برگرفته

، Spearman و Kruskal –Wallis ناپارامتریک هایآزمون از ها داده تحلیل جهت. شدند انتخاب داوطلبانه گیرینمونه روش به که بودند ایران هایدانشگاه فارغالتحصیل 27 تعداد

 . شد گرفته بهره

 الگوی طبق را( «Searching) فعاالنه مستقیم» روش، درصد 10 و(« Scrutinizing) موشکافانه» رویکرد، خویش سالمت پرسش به نسبت، پژوهش نمونه اعضای از درصد 88 :هاافتهی

 تحصیل یکسال حداقل یا و شاغل یکسال حداقل «انسانی علوم» حوزه در که افرادی میان در، مذکور رویکرد دو. داشتند( همکاران و Daw توسط یافته توسعه) Bates جوییاطالع

 رفتار و «تحصیالت» و «نس» بین. شد دیده معناداری تفاوت «برخط سالمت جوییاطالع رفتار» و «شغل» بین اینکه ضمن. شد مشاهده هارشته سایر به نسبت بیشتری میزان به، بودند کرده

 .نشد مشاهده معناداری تفاوت، ایشان سالمت جوییاطالع

 .باشد کارا، وب محیط در مختلف هایگروه رفتار تحلیل جهت، سالمت حوزه هایپژوهش در تواندمی، Bates جوییاطالع الگوی :یریگجهینت

 .ایران، بیتس جوییاطالع مدل، جوییعاطال، اطالعاتی رفتار :کلیدی هایواژه
 

 برخط سالمت اطالعات کسب منظور به ایران هایدانشگاه التحصیالنفارغ میان در را «فعاالنه مستقیم» و «موشکافانه» جوییاطالع رویکرد دو از استفاده، کنونی مطالعه پیام کلیدی:

(Online Health Information Seeking Behavior )شد تایید «سالمت جوییاطالع رفتار» و «شغل» میان رابطه وجود اینکه ضمن. نمود شناسایی. 

 01/8/0810: انتشارتاریخ  11/7/0810پذیرش مقاله: 71/0/0810مقاله: دریافت

 

 هایدانشگاه النالتحصیفارغ  «تحصیالت» و «سن»،  «شغل» با سالمت برخط جوییاطالع رفتار بین رابطه بررسی .نیا نصرتریاحی،  مریم طاوسی،  سعید شیرشاهی ارجاع:

 .99-88 (:2) 19؛1401مدیریت اطالعات سالمت .ایران
 

 مقدمه
 چگونگی، است متمرکز افراد اطالعاتی نیازهای بر که اطالعاتی رفتار

 هم و هدفمند صورت به هم، اطالعات از استفاده و تبادل، مدیریت، جستجو
، داندمی وجه چهار دارای را اطالعاتی رفتار Wilson (.1)شود می شامل را منفعالنه

 با انسان مواجهات تمام شامل و است سطح باالترین که «اطالعاتی رفتار»
 که « Information Seeking Behavior جوییاطالع رفتار»، باشد می اطالعات

 محیط به رجوع یا کتابخانه به رجوع از اعم، شودمی شامل را اطالعاتی نیازهای جستجوی شیوه
 که« (Information Searching Behavior) یابیاطالع رفتار»، غیره و  (Online) برخط
 عمنب تشخیص راستای در افراد قضاوت به مربوط و است سطح ترینپایین

 Information Use) اطالعات از استفاده رفتار. »باشدمی نظرشان مورد اطالعاتی

Behavior)» مانند ستا منابع از استفاده مانند «فیزیکی رفتارهای» بر مشتمل نیز 
 یا و غیره و نظر مورد عبارات دور کشیدن خط، (Highlight) نمودن برجسته

 .)2) است دانش و اطالعات مدیریت جهت در «ذهنی اعمال»
 وب محیط در کاربران سالمت برخط جویی اطالع رفتار، آوریفن گسترش با امروزه

 همه به مربوط که شد ارائه  2002 سال در Bates جوییاطالع مدل. است یافته گسترش
 اصلی رکن چهار پایه بر را جوییاطالع رفتار 2002 سال در Bates .بود اطالعاتی هایمحیط

 مستقیم غیر » «(Monitoring منفعالنه مستقیم، « (Searching) لفعا مستقیم»
 نموده بندیطبقه«  (Bing aware)منفعل مستقیم غیر» و«  «(Browsing)فعال
 برخط جوییاطالع رفتار مطالعه ضمن 2012 سال در، همکاران و  Dow  (. 3) است
-Mid دولتی دانشگاه آموزشی دوره یک در حداقل که دانشجویی 238 تعداد

Western  را بیتس جوییاطالع مدل، اندکرده شرکت برخط صورت به نپال در واقع 
 رویکرد که (Scrutinizing) موشکافانه شامل جدید حالت دو و دادند گسترش
 هب، دارد پویا و مستقیم غیر رویکرد که (Being alert) هوشیارانه و دارد پویا مستقیم

  (.4) افزودند آن
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 به صرفا( 9) ایمطالعه طی 2002 سال در همچنین  Bates،است ذکر شایان
 .است پرداخته آن از دقیقی تعریف ارائه و آن ابعاد و«  (Browse)مرور» بحث

 عدادت افزایش بر مثبتی اثرگذاری، برخط سالمت جوییاطالع رفتار ارتقای
 انواع در تواندمی، آنالین جویی اطالع(. 6) دارد سالمت اطالعات کنندگانمصرف

 جستجوی(، 2) سیاسی اطالعات جستجوی مانند شود گرفته کار به هاحوزه
 دانشگاهی تکالیف انجام برای اطالعات جستجوی(، 19-8)سالمت اطالعات

 «جنسیت»،  Langmannو Kessler از تحقیقی با مطابق. غیره و( 4) دانشجویان
 اسیسی اطالعات حوزه در آنالین یابی اطالع رفتار روی بر «سیاسی گرایش» و

 (.2)گذاردمی اثر
Servais  دبیرستان و ابتدایی مقطع معلم 89 جوییاطالع رفتار مطالعه ضمن 

 رب اطالعاتی منابع ترجیحات متمایز الگوهای، کانادا دولتی مدارس از یکی در
 شاورهم بیشتر مبتدی معلمان. است کرده شناسایی را معلمان تجربه سطح اساس

 که اطالعاتی منابع کمتر و دادندمی ترجیح را آگاه کارشناسان با حضوری
 علمانم. میدانستند مرجح را برخط جستجوی مانند فردی و منفعالنه هایفعالیت

، همکاران و Huang از گزارشی طبق(. 16) داشتند عالقه آنالین منابع به خبره
 سالمت خط بر جوییاطالع به، اینترنت بزرگسال کاربران از نیمی از بیش
 میان در را سالمت سواد یابیاطالع رفتار، پورحبیبی و غفاری(. 8) پردازندمی

 توجوجس» که دریافتند و اندنموده بررسی کرمان عمومی هایکتابخانه کتابداران
 عنوان به «آشنایان از پرسش» و «کتابخانه منابع جستوی»، «اینترنت در

 پژوهشی اساس بر(. 9) باشدمی ایشان سالمت اطالعات کسب هایراه تریناصلی
 با، ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک کارمندان، همکاران و افروزی آقاجانی از

 درمان از اطالع»، «هابیماری از پیشگیری هایروش» جمله از مختلفی اهداف
 هاینک ضمن. پرداختندمی خود سالمت اطالعات جستجوی به غیره و «هابیماری

 تسالم اطالعات کسب مانع ترینمهم عنوان به «انگلیسی زبان اندک دانش»
 اطالعات جویی اطالع رفتار Abdoh،  پژوهشی طی(. 10)است شده شناسایی

 المللیبین پردیس دانشجویان میان در را اجتماعی هایرسانه طریق از دارویی
 ار دانشجویان، سالمت آگاهی باالی سطح که دریافت او. نمود مطالعه کلمبیا

 دارویی طالعاتا یافتن برای انالین اجتماعی هایشبکه از بیشتر استفاده به تشویق
 جزایر در ساکن افراد از درصد 44 تنها،   Yan از پژوهشی اساس بر(. 11) کندمی

 رد خود زندگی منطقه سالمت اطالعات حوزه هایوبسایت از کولون و کنگهنگ
 اطالع) نمایندمی استفاده، خود سالمت حوزه های پرسش جوییاطالع راستای
 در را سالمت جوییاطالع رفتار، همکاران و Jamal .(.12)( برخط سالمت جویی
 یبررس عربستان ریاض ساکن دوم نوع دیابت به مبتال بیمار 344 تعداد میان

 نمایندیم حضوری رجوع پزشک به ایشان اغلب اند رسیده نتیجه این به و اندنموده
 و Ghweeba مطالعه(. 13) کنندمی رجوع اینترنت به ایشان از فرد 134 تنها و

 از که افرادی، مصری سال 18 باالی افراد میان از که است داده نشان همکاران
 اندک سن دارای و مونث اغلب نمایندمی استفاده، برخط سالمت جوییاطالع
 Nikoloudakis از ایمطالعه با مطابق(. 14) دارند دانشگاهی تحصیالت و هستند

 آنالین جویی اطالع، استرالیایی بزرگسال مردان و زنان گروه دو هر همکاران و
 Kyriacou, & Sherratt (.19)میدهند انجام مشابهی نسبتا طور به را سالمت

 سالمت جوییاطالع از، ریز درون غدد به مبتال بیماران از درصد 20 که دریافتند
 .(12) باشند می باالتر تحصیالت دارای ایشان اغلب و جویندمی بهره انالین

Oliveira  برخط اطالعات جستجوی رفتار کیفی بررسی ضمن، همکاران و 
 برای «گرتوصیه سیستم» است بهتر که دریافتند Andrews دانشگاه دانشجویان

 رساله در Kotzyba .(.18) گردد فراهم دانشگاهی کاربران جستجوی ارتقای
 مدل جمله از، وب محیط در اطالعات جستجوی هایمدل انواع، خود دکترای

Bates  اکتشافی جوییاطالع به و نموده مطالعه کارا الگوی یک عنوان به را 
 پرداخته نیز (collaborative exploratory information seeking) مشارکتی

 (.19) است
 عهمطال به پژوهش این شده انجام مطالعات خالء و موضوع اهمیت به توجه با
  «تحصیالت» و «سن»، «شغل» با سالمت برخط جوییاطالع رفتار بین رابطه
 .پرداخت ایران هایدانشگاه التحصیالنفارغ

 روش بررسی
 از تهبرگرف هاداده گرداوری ابزار. بود تحلیلی پیمایشی نوع از، حاضر مطالعه

 مطالعه در. بود( 4) همکاران و Dow مقاله در ب در استفاده مورد نامهپرسش

Dow انشگاهد دانشجویان پرسش پاسخ یافتن برای برخط جوییاطالع، همکاران و 
 است شده لحاظ یابند می را خود نظر مورد پژوهش و مقاله چگونه اینکه درباره

 سالمت پرسش پاسخ یافتن برای هاپرسش همان، کنونی تحقیق در اما(. 4)
 چند پرسش 8 تعداد بر مشتمل، مذکور پرسشنامه. شد داده تطبیق، کاربران

 جمعیت اطالعات به مربوط آن پرسش 4 که بود( گزینه چهار از بیش) ایگزینه
 مدل ایهپ بر آنالین سالمت جوییاطالع شیوه با مرتبط مابقی پرسش 4 و شناختی

 شاغل اساتید از فرد 10 تعداد تایید مورد، مذکور پرسشنامه. بود بیتس یافته توسعه
، ردبروج، اصفهان، آبادان بر مشتمل ایران دولتی پزشکی علوم هایدانشگاه در

 پرسشنامه مشابه) گرفت قرار همدان و لرستان، گرگان، کرمانشاه، چمران
 حداقل تحصیالت دارای فرد 139 میان در، مذکور خط بر پرسشنامه(. استاندارد
 و WhatsApp اجتماعی هایرسانه در، ایران هایدانشگاه آموختهدانش لیسانس

LinkedIn  22 تعداد. بودند پاسخگو داوطلبانه صورت به نفر 28 تعداد. شد توزیع 
 1401 فروردین و 1400 اسفند) بودند نموده تکمیل درستی به را پرسشنامه نفر

 غیر داوطلبانه گیرینمونه رویکرد از مطالعه این در لذا(. 2022 مارس با مقارن
 از دبای، گیرینمونه روش این در. است شده استفاده تصادفی غیر یا احتمالی
 .کرد استفاده ناپارامتریکی آماری هایتحلیل

، احدو فرد یک که شد طراحی ایگونه به، برخط پرسشنامه، است ذکر شایان
 حساسیت یمتنظ، دیگر عبارت به، دهد پاسخ پرسشنامه به مرتبه یک از بیش نتواند

. شد حاظل دهندهپاسخ کاربران هایسیستم بودن متفاوت به پرسشنامه سیستم
 SPSS و Excel (2019) برنامه دو هر از نمودارها ترسیم و هاداده تحلیل جهت، همچنین

 .شد گرفته نظر در نیاز مورد اخالقی مالحظات کلیه. شد استفاده 22 ورژن
 

 هایافته
اطالعات سالمت  ینمونه پژوهش، در هنگام جستجو یاز اعضا یمیاز ن شیب

نمونه  یاعضا درصد 29از  شیبهمچنین، نداشتند.  یچالش خاص ش،یبر خط خو
ه پاسخ ب یابیدست یبرا« گوگل شنهاداتیپ»و « گوگل یموتور جستجو»پژوهش از 

 شناختی جمعیت اطالعات سایر ،1 جدول .جستندیبهره م ش،یپرسش سالمت خو
 .میدهد نشان را پاسخگو داوطلبان
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 (ایران هایدانشگاه التحصیل فارغ 22) پرسشنامه به دهندگانپاسخ شناختیجمعیت اطالعات: 1جدول 

 تعداد )درصد(  نام متغیر

ن
س

 

20-30 14(19) 

30-40 36(90) 

40-90 19(21) 

90-60 2(10) 

ت
یال

ص
ح

ت
 

 (18)13 لیسانس

 (11)8 دانشجوی فوق لیسانس

 (28)20 فوق لیسانس

 (29)18 دانشجوی دکترا

 (14)10 دکتری

 (4) 3 پسا دکتری

غل
ش

 (
قل
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ح

 
ال

س
یک

 
غل

شا
 

 در
زه

حو
 

طه
ربو

م
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 (4)3 علوم پایه

 (22)16 علوم مهندسی

 (43)31 علوم انسانی یا اجتماعی

 (2)9 علوم پزشکی و یا حوزه سالمت

 (1)1 علوم پایه و علوم مهندسی هر دو

 (8)6 علوم پایه و علوم انسانی یا اجتماعی هر دو

 (2)2 علوم انسانی یا اجتماعی و علوم مهندسی هر دو

 (0)0 علوم پایه و علوم سالمت یا پزشکی هر دو

 (1)1 علوم پزشکی یا سالمت و علوم انسانی یا اجتماعی هر دو

 (0)0 علوم مهندسی و علوم پزشکی یا سالمت هر دو

 (10)2 هیچ کدام از حوزه های مربوطه
ه(

وط
مرب

زه 
حو

در 
ل 

صی
ح

ل ت
سا

یک
ل 

داق
)ح

ی 
صیل

ح
ه ت
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ح

 
 (8)6 علوم پایه

 (11)8 علوم مهندسی

 (90)36 علوم انسانی یا اجتماعی

 (2)9 علوم پزشکی و یا حوزه سالمت

 (8)6 علوم پایه و علوم مهندسی هر دو

 (10)2 هر دو علوم پایه و علوم انسانی یا اجتماعی

 (2)2 علوم انسانی یا اجتماعی و علوم مهندسی هر دو

 (1)1 علوم پزشکی یا سالمت و علوم انسانی یا اجتماعی هر دو

 (1)1 علوم مهندسی و علوم پزشکی یا سالمت هر دو

 (0)0 علوم پایه و علوم سالمت یا پزشکی هر دو

 (0)0 هیچ کدام از حوزه های مربوطه

 

 دارای افراد و دکتری دانشجویان میان در «(Scrutinizing) موشکافانه» رویکرد

 عاالنهف مستقیم» رویکرد همچنین،. بود سایرین از بیشتر ارشد، کارشناسی مدرک

(Searching)  »یکارشناس مدارک دارندگان میان در سالمت، حوزه پرسش به نسبت 

 .شد مشاهده بیشتر سایرین، به نسبت دکتری، و
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 حداقل هک افرادی میان در اولویت، ترتیب به ،«موشکافانه» جوییاطالع رویکرد

 علوم و پایه علوم» ،«انسانی یا اجتماعی علوم» هایحوزه در تحصیل یکسال

 علوم» ،«پایه علوم» ،(«هردو) اجتماعی علوم و پایه علوم» ،(« دو هر) مهندسی

 علوم» ،(«دو هر) سالمت اطالعات و پزشکی علوم و اجتماعی علوم» ،«مهندسی

 اجتماعی علوم و مهندسی علوم» و «سالمت اطالعات و پزشکی علوم و مهندسی

 فعاالنه مستقیم»جوییاطالع رویکرد همچنین،. شد مشاهده («هردو)

(Searching)»، انسانی یا اجتماعی علوم حوزه در یکسال حداقل که افرادی میان در 

 .شد رویت بیشتری میزان به بودند، کرده تحصیل

-Kolmogrov آزمون پایه بر حاضر، پژوهش متغیرهای هایداده از یکهیچ

Smirnov Shapiro-Wilk، نبودند نرمال (Sig = 0.00 .)متغیرها اینکه ضمن 

 حلیلت جهت کنونی مطالعه در مذکور، ویژگی دو وجود به بنا لذا. هستند «ایرتبه»

 میان تفاوت برای والیس کروسکال مانند ناپارامتریک هایآزمون از باید هاداده

 ژوهش،پ نمونه اعضای تعداد بودن اندک به توجه با اینکه ضمن. جست بهره ها،گروه

 آزمون ،Kendall و Spearman همبستگی ناپارامتریک آزمون دو میان از

Spearman است ترارجح  . 

 
 Bates یافتهتوسعه  مدل پایه بر ایران هایدانشگاه التحصیالنفارغ برخط جوییاطالع رفتار تحلیل. 1نمودار

 

 سالمت پرسش به نسبت پژوهش، نمونه اعضای از درصد 48 ،1نمودار طبق

 فعاالنه مستقیم» روش درصد 31 ،«(Scrutinizing)موشکافانه» رویکرد خویش،

(Searching)»، 11 مرور» رویکرد درصد (Browse)»، 2 مستقیم» رویکرد درصد 

 Being) منفعالنه مستقیم غیر» روش درصد 2 ،«(Monitoring) منفعالنه

Aware)»، 4 ،درصد 1 و «متخصص پزشک از پرسش فقط» رویکرد درصد 

 Bates جوییاطالع یافتهتوسعه الگوی طبق را «سالمت پرسش به نسبت تفاوتبی»

 نشد مشاهده(« Being Alert) هوشیارانه» رویکرد با فردی هیچ و داشتند

 رویکرد ،2 نمودار با مطابق ((.4)همکاران و Dow پژوهش در شدهمعرفی)

 شاغل یکسال حداقل که افرادی میان در(« Scrutinizing) موشکافانه» جوییاطالع

 هایحوزه. شد مشاهده بیشتری میزان به بودند، انسانی یا اجتماعی علوم حوزه در

 رده در(« دو هر) انسانی و اجتماعی علوم یا پایه علوم» و «مهندسی علوم» علمی

 میان در ابتدا نیز(« Searching) فعاالنه مستقیم» روش. گرفتند قرار بعدی های

 نهنمو میان در مهندسی علوم حوزه میان در سپس و انسانی یا اجتماعی علوم حوزه

 .است بوده برخوردار ارجحیت از  برخط، سالمت پرسش هنگام در پژوهش،
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 علوم»، «پایه علوم» علمی هایحوزه در بودن شاغل یکسال حداقل اساس بر ایران هایدانشگاه التحصیالنفارغ خط بر سالمت جوییاطالع رفتار تحلیل : 2نمودار

 («دو هر) اجتماعی علوم و پایه علوم»، («دو هر) مهندسی علوم و پایه علوم»، «سالمت علوم و پزشکی»، «اجتماعی و انسانی علوم»، «مهندسی

 

 «سن» و «تحصیالت» و «شغل» متغیرهای و Bates مدل پایه بر برخط سالمت جوییاطالع رفتار میان KruskalWallis  معناداری تفاوت آزمون: 2 جدول

 P مقدار اسکوئر کا پژوهش یرهایمتغ

 240/0 129/9 مربوطه یدر حوزه علم لیتحص کسالیحداقل 
 032/0 348/19 مربوطه یشاغل در حوزه علم کسالیحداقل 

 609/0 499/9 التیتحصسطح  زانیم
 626/0 226/9 سن

 میان داری معنی تفاوت اول،: از بودند عبارت ها یافته ،2 جدول با مطابق

 علوم» ،«پایه علوم» علمی حوزههای در یکسال حداقل که مختلفی گروههای

 و پایه علوم» ،«سالمت علوم و پزشکی» ،«اجتماعی و انسانی علوم» ،«مهندسی

 زا اندنموده تحصیل(«  دو هر) اجتماعی علوم و پایه علوم» ،(«دو هر) مهندسی علوم

 بر Bates توسعهیافته مدل پایه بر خط، بر جویی اطالع رفتار مختلف حالتهای منظر

 یانم داریمعنی تفاوت دوم،. نشد دیده والیس کروسکال ناپارامتریک آزمون اساس

 علوم» ،«پایه علوم» علمی های حوزه در یکسال حداقل که مختلفی هایگروه

 و پایه علوم» ،«سالمت علوم و پزشکی» ،«اجتماعی و انسانی علوم» ،«مهندسی

 از اندبوده شاغل(« دو هر) اجتماعی علوم و پایه علوم» ،(«دو هر) مهندسی علوم

 بر Bates یافتهتوسعه مدل پایه بر خط، بر جوییاطالع رفتار مختلف هایحالت منظر

 یدارمعنی تفاوت سوم،. داشت وجود والیس کروسکال ناپارامتریک آزمون اساس

 یکارشناس دانشجوی» ،«لیسانس» تحصیالت دارای که مختلفی هایگروه میان

 منظر از «دکترا پسا» و «دکتری» ،«دکتری دانشجوی» ،«ارشد کارشناسی» ،«ارشد

 اساس بر Bates یافتهتوسعه مدل پایه بر خط، بر جوییاطالع رفتار مختلف هایحالت

 انمی داریمعنی تفاوت چهارم،. نداشت وجود والیس، کروسکال ناپارامتریک آزمون

 40» ،«سال 40 تا 30» ،«سال 30-20» ،«سال 20-10» سنی مختلف هایگروه

 رفتار مختلف هایحالت منظر از «سال 6 از بیش» و «سال 60-90» ،«سال 90-

 ناپارامتریک آزمون اساس بر Bates یافتهتوسعه مدل پایه بر خط، بر جوییاطالع

 .نشد مشاهده والیس، کروسکال
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 «سن» و «تحصیالت» و «شغل» متغیرهای  و Bates مدل پایه بر برخط سالمت جوییاطالع رفتار میان KruskalWallis معناداری تفاوت آزمون: 3 جدول

 Pمقدار  ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرهای پژوهش

 - 016/0 282/0 مربوطه یدر حوزه علم لیتحص کسالیحداقل 
  031/0 *299/0 مربوطه یدر حوزه علم شاغل کسالیحداقل 

 333/0 116/0 میزان سطح تحصیالت
 889/0 012/0 سن

  0.0.رابطه معنی دار است در سطح خطای 

 

 عنایت با Spearman ناپارامتریک همبستگی آزمون اجرای و 3 جدول طبق بر

 :شد حاصل زیر های یافته نرمالیته عدم به

 در حصیلت یکسال حداقل» متغیر  میان ضعیفی داریمعنا همبستگی رابطه اینکه، اول

 حین در« Bates یافته توسعه مدل» مختلف سطوح از استفاده و «علمی مختلف های حوزه

 میان یضعیف داریمعنا همبستگی رابطه اینکه، دوم. شد مشاهده سالمت، خط بر جوییاطالع

 ختلفم سطوح از استفاده و «علمی مختلف های حوزه در بودن شاغل یکسال حداقل» متغیر

 رابطه سوم،. شد دیده سالمت، خط بر جوییاطالع حین در« Bates یافته توسعه مدل»

 مدل» مختلف سطوح از استفاده و «تحصیالت میزان» متغیر  میان داریمعنا همبستگی

 رابطه چهارم،. نشد مشاهده سالمت، خط بر جوییاطالع حین در« Bates یافته توسعه

 Bates افتهیتوسعه مدل مختلف سطوح از استفاده و «سن» متغیر میان داریمعنا همبستگی

 .نشد دیده سالمت، خط بر جوییاطالع حین در

 بحث
 حوزه رد که افرادی میان در ،«فعاالنه مستقیم» و «موشکافانه» جوییاطالع رویکرد دو

 سایر به نسبت) بیشتری میزان به بودند، شاغل یکسال حداقل «انسانی و اجتماعی علوم»

 تاررف» و «شغل» میان. شد مشاهده( پزشکی علوم و پایه علوم مهندسی،  علمی هایحوزه

 میان اما. شد دیده معناداری رابطه« Bates یافته توسعه مدل پایه بر سالمت جوییاطالع

 .دنش رویت معناداری تفاوت ایشان، سالمت جوییاطالع رفتار و «تحصیالت» و «سن»

Covolo فتارر مختلف هایجنبه الکترونیک، پرسشنامه یک کمک با ،(20) همکاران و 

 یانم معناداری تفاوت و قرارداده مطالعه مورد مختلف گروه سه در را سالمت خط بر جستجوی

 و «بهداشتی هایمراقبت بخش دانشجویان» ،«بهداشتی هایمراقبت بخش کارمندان»

 میان یزن کنونی مطالعه در. نکردند مشاهده «بهداشتی هایمراقبت بخش در کارمند غیر افراد»

 آموختگاندانش «سالمت خط بر جوییاطالع رفتار» و «تحصیالت میزان» و «سن»

 .  هستند همسو یکدیگر با مذکور پژوهش دو گفت میتوان لذا. نشد رویت ایران، هایدانشگاه

 نیز ایشان زیرا دارد همخوانی ،(18) همکاران و Oliveira پژوهش با حاضر، پژوهش

 از دور اهر از برخط اطالعات جستجوی ارتقای در «کاربران به سیستم پیشنهاد» دریافتند

 نمونه اعضای درصد 29 از بیش نیز کنونی مطالعه در. است موثر دانشگاه، کتابخانه وبسایت

 ویشخ خط بر سالمت جوییاطالع هنگام در گوگل جستجوی موتور پیشنهادات از پژوهش،

 .جستندمی بهره

 بوده مالیاحت غیر و داوطلبانه گیرینمونه کنونی، مطالعه در گیرینمونه روش که آنجا از

 نتایج تعمیم لذا. است گرفته قرار استفاده مورد ناپارامتریکی معتبر آماری هایآزمون است،

  .دباش صحیح صد در صد طور به تواندنمی تر،بزرگ تحقیق جامعه به کنونی، مطالعه

 گیرینتیجه
 2012 سال در همکاران و Daw توسط که Bates یافتهتوسعه جوییاطالع مدل

 سالمت پرسش جوییاطالع برای کنونی مطالعه در است، شده ارائه ایمقاله طی

 ذکور،م مدل. گرفت قرار استفاده مورد ایران دانشگاهی آموختگاندانش کاربران برخط

 سعی حاضر تحقیق در واقع در. دارد اطالعاتی رفتار فرایند به نسبت نظری دیدگاه

 تگانآموخدانش میان در و بگیرد خود به کاربردی حالت مذکور، نظری دیدگاه تا شد

 ایشان سالمت پرسش جوییاطالع جهت وب پویای محیط در ایران، هایدانشگاه

 «شکافانهمو» جوییاطالع رویکرد دو از استفاده کنونی، مطالعه. شود تحلیل و بررسی

 کسب منظور به ایران هایدانشگاه التحصیالنفارغ میان در را «فعاالنه مستقیم» و

( Online Health Information Seeking Behavior) برخط سالمت اطالعات

 «المتس جوییاطالع رفتار» و «شغل» میان رابطه وجود اینکه ضمن. نمود شناسایی

 حوزه هایپژوهش در تواندمی ،Bates یافتهتوسعه جوییاطالع لگوی لذا،. شد تایید

  .اشدب کارا و گرفته قرار استفاده مورد مختلف، هایگروه رفتار تحلیل جهت سالمت،

 پیشنهادها
 توصیه سالمت حوزه هایپژوهش در ،Bates یافتهتوسعه جوییاطالع الگوی از استفاده

 .شود می

 تشکر و قدردانی
 .باشدیم یو سازمان یمال تیمستقل بدون حما یقیمقاله حاصل تحق

 تضاد منافع
 .داننداشته منافعی تضاد هیچگونه نویسندگان حاضر، پژوهش انجام در
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Analysis of Relationship between Online Health Information Seeking Behavior with 

Occupation, Age and Education of the Graduates of Iranian Universities 

Saeid shirshahi 1  , Maryam Tavosi2 , Nosrat Riahinia3  

 

Abstract 
Introduction: With the leap in the development of information technology and social media, seeking health information online has 

become popular. This study endeavors to provide an analysis of users 'health-seeking information behavior in the web environment, 

based on Bates' developed model.. 

Methods: This applied study has been done by an analytical survey method. The data collection instrument was an online 

researcher-made questionnaire (sensitive to the differentiation of respondents) developed with inspiration from the research by Dow 

and her colleagues, which was enacted by 10 Faculty members of Iranian universities of medical sciences. The sample consisted of 

72 individuals with bachelor's degrees and higher who were selected by volunteer sampling method. Non-parametric Kruskal-Wallis 

and Spearman tests were used. 

Results: Approximately, 48% of the members of the research sample had a "scrutinizing" approach to their health question and 

31% had a "direct and active (searching)" approach according to Bates' developed information model. These two information-

seeking approaches were more prevalent (compared to "engineering" and "basic sciences" disciplines) among those who had worked 

or studied in the field of "social sciences and humanities" for at least one year. There was a significant difference between 

"occupation" and "online health information-seeking behavior based on the Bates' model". However, there was no significant 

difference between "age" and "level of education" and their health information-seeking behavior (March 2022). 

Conclusion: Dow's model (based on the Bates developed seeking information model) can be used and be efficient in the health 

research to analyze the information seeking behavior of different groups. 
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