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Objective Teaching health information seeking skills to pregnant women can improve their health knowledge, self-care ability, and preventive behaviors. This study aims to survey the health information seeking
behaviors of pregnant women referred to health centers in Bushehr, Iran.
Methods This descriptive-analytical study with cross-sectional design was conducted in 2020 on 306
pregnant women referred to health centers in Bushehr, Iran who were selected using stratified random
sampling method. Data were collected using a Health Information seeking Behavior Questionnaire and
analyzed in SPSS v. 24 software using Chi-square test and Fisher’s exact test.
Results The findings showed that 25% of pregnant women had favorable health information seeking behavior, and 75% had unfavorable information seeking behavior. There was a significant relationship between the educational level of pregnant women and their health information seeking behaviors (P=0.04).
The rate of unfavorable information seeking behavior in women with no history of abortion was 72.1%;
in women with a history of abortion, it was 77%; and in women with a history of more than one abortion
was 93.3% (P=0.039).
Conclusion The most of pregnant women in Bushehr has unfavorable health information seeking behaviors. Since inappropriate information-seeking behavior leads to incorrect information or lack of access to
information, it is recommended to teach information seeking skills and consequently empower pregnant
women to seek health information.
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Extended Abstract

I

Introduction
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nformation seeking behavior is a set of activities that a person performs to satisfy his/her information needs. One of the most important information needs of people is health information
need. The set of activities that are carried out to
meet this type of needs is known as health information
seeking behavior. Many studies have been conducted
on the health information needs and health information
seeking behaviors, among which are issues about women, pregnancy and related fields. Women should have a
set of health information; acquiring health information
during pregnancy increases the mother’s knowledge and
reduces her stress. Correct pregnancy care, due to correct information seeking behavior of pregnant mothers,
can reduce the possibility of death due to pregnancy and
childbirth. Inadequate care of a pregnant woman during pregnancy, in addition to causing problems for the
health of the woman, can lead to adverse consequences
in the baby such as miscarriage, stillbirth, premature
birth, and low birthweight. Mothers need health information seeking skills in order to be aware of health care.
If these skills be favorable, they can help women in the
decision-making process in pregnancy and postpartum
care. The present study aims to examine the health information seeking behaviors of pregnant women referring
to health centers in Bushehr, Iran.

Methods

[ DOI: 10.32598/JMIS.8.2.4 ]

This is a descriptive-analytical survey. The study
population consists of all pregnant women referred to
10 comprehensive health centers and 7 medical centers
in Bushehr city (n=1800) in 2020. After calculating
the sample size with Cochran’s formula, 306 pregnant
women were selected using a stratified random sampling method. In order to collect data, a health information seeking behavior questionnaire was used along with
a checklist of demographic characteristics and medical
and midwifery records. To collect data, a health information seeking behavior questionnaire was used along
with a checklist of demographic, medical and obstetric
characteristics. The face validity of the questionnaire
was confirmed by 11 professors and the reliability coefficient was obtained 0.813. This self-report tool has four
subscales including (a) behavior, recognition and interpersonal interactions in searching for pregnancy health
information, (b) information sources, (c) active and passive receiving of information, and (d) effect of health
information on the disease. The collected data were ana-
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lyzed in SPSS v. 24 software. First, the normality of the
data was checked using the Kolmogorov-Smirnov test.
Then, the data were analyzed using descriptive statistics
as well as analytical tests including Chi-square test and
Fisher’s exact test.

Results
Only 25% of women had favorable health information
seeking behavior; three quarters of them showed unfavorable information seeking behavior. The mean score
of recognition and interpersonal interactions in searching
for pregnancy health information was 60.09±7.66; for
information sources, it was 60.09±12.92; for active and
passive receiving of information, it was 47.91±12.66,
and the total mean score of health information seeking
behavior was 163.37±25.93.
According to the findings, there was a significant relationship between the educational level of pregnant
women and their health information seeking behaviors
(P=0.004). With the increase in the educational level
of women, the favorable information-seeking behavior
increased, such that the favorable health informationseeking behavior was reported in 12.9% of women with
junior high school education, in 15.4% with diploma,
and in 31.5% with university education. Other demographic variables (age, husband’s education, occupation,
husband’s occupation, income level) had no significant
relationship with health information-seeking behavior
(P>0.05). There was a significant relationship between
abortion history and health information-seeking behavior (P =0.039) such that unfavorable information-seeking
behavior was reported in 72.1% of women with no history of abortion, in 77% with a history of abortion, and
in 93.3% with a history of more than one abortion. Other
obstetric and medical variables (number of pregnancies,
wanted/unwanted pregnancy, body mass index, number
of prenatal care, regular use of supplements, history of
infectious diseases in recent pregnancy, and history of
underlying diseases) had no significant relationship with
health information-seeking behavior (P>0.05).

Discussion
The results of this study showed that most of the pregnant women who referred to the health centers of Bushehr city had unfavorable health information-seeking
behavior, which can be a warning for the health of the
mother and the fetus and a warning for the officials and
policy makers of the health sector in Iran. Acquiring
skills related to health information seeking for pregnant
women is of great importance due to the role it plays
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in increasing the public health. Based on this, in order
to increase the health level of pregnant women, a platform should be developed to teach pregnant women the
necessary information and the strategies to find related
information. This can facilitate the process of receiving and effective use of health information by pregnant
women. Since unfavorable health information-seeking
behavior leads to obtaining incorrect information or lack
of information, it is recommended to provide necessary
training to the pregnant women in the field of information-seeking skills and providing oral and visual education in addition to written educational materials in the
form of posters, pamphlets, and brochures. Considering
that educational level was an effective factor in pregnant
women’s health information-seeking behaviors, to minimize the effect of this factor, the health system should
be developed for pregnant women with low education,
using simple images and cultural examples. It is necessary to take the health information-seeking behaviors
of pregnant women into consideration in planning and
macroeconomic social and health policies.
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هدف آموزش مهارتهای اطالعیابی سالمت به زنان باردار به ارتقای آگاهیهای بهداشتی آنان و توانایی آنان در رفتارهای خودمراقبتی
و پیشگیرانه بهداشتی منجر خواهد شد .این پژوهش با هدف تعیین رفتار اطالعیابی سالمت زنان باردار مراجعهکننده به مراکز
بهداشتیدرمانی شهر بوشهر انجام شد.

کلیدواژهها:

سالمت ،رفتار اطالعیابی
سالمت ،زنان باردار

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

روشها مطالعه حاضر از نوع کاربردی و با روش پیمایشی از نوع توصیفیتحلیلی است .نمونههای پژوهش شامل  306نفر از زنان باردار
مراجعهکننده به مراکز بهداشتی شهر بوشهر در سال  1399است که بهصورت نمونهگیری طبقهبندی تصادفی انتخاب شدند .دادهها با
استفاده از پرسشنام ه استاندارد رفتار اطالعیابی سالمت گردآوریشده ،و ازطریق نرمافزار  SPSSنسخه  24و آزمونهای کایاسکوئر و
فیشر تحلیل شدند.
یافته ها یافتههای پژوهش نشان داد  25درصد زنان باردار رفتار اطالعیابی مطلوب و  75درصد رفتار اطالعیابی نامطلوب داشتند.
طبق یافتهها بین سطح تحصیالت زنان باردار با رفتار اطالعیابی سالمت آنان ارتباط معنیدار آماری وجود دارد (.)P=0/04
همچنین رفتار اطالعیابی نامطلوب در زنانی که هیچ سابقهای از سقط نداشتند  72/1درصد و در زنان با تجربه یک سقط قبلی
 77درصد و در زنان با سابقه بیش از یک سقط  93/3درصد به دست آمد (.)P=0 /039
نتیجهگیری نتایج نشان داد بیشتر زنان باردار مراجعهکننده به مراکز درمانی شهر بوشهر رفتار اطالعیابی نامطلوب داشتند .ازآنجاکه رفتار
اطالعیابی نامطلوب باعث دستیابی به اطالعات نادرست و یا عدم دستیابی به اطالعات میشود ،آموزش مهارتهای اطالعیابی و به تبع
آن توانمندسازی مادران باردار درزمینه جستوجوی اطالعات سالمت ،توصیه میشود.

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.2.4
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مقدمه
دنیای امروز ،دنیایی مملو از پدیدههای ناشناخته است.
افراد بهمنظور افزایش آگاهی نسبت به چنین پدیدههایی و نیز
درک جهان پیرامون خود نیازمند اطالعات هستند ،اطالعاتی
که دستیابی به آنها جز از راه جستوجو و کاوش میسر
نمیشود .اطالعیابی برای آدمی فرایندی حیاتی و ضروری
محسوب میشود ،این فرایند از زندگی روزمره انسان نشئت
میگیرد .نیازهای اطالعاتی ،فرد را ناگزیر از قرار گرفتن در
مجراهای اطالعاتی میکند که همین امر به شکلگیری رفتار
اطالعیابی منجر میشود.
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مواد و روشها
پژوهش حاضر ، ،پیمایشی از نوع توصیفیتحلیلی و براساس
هدف پژوهش ،کاربردی است .جامعه آماری شامل کلیه زنان
باردار مراجعهکننده به  10مرکز جامع سالمت و  7پایگاه
بهداشتی در شهر بوشهر ( 1800نفر) در سال  1399بودند.
براساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران نمونه  316نفری از
زنان باردار مراجعهکننده به مراکز بهداشتیدرمانی شهر بوشهر با
استفاده از روش نمونهگیری طبقهبندی تصادفی انتخاب شدند.
جهت گردآوری دادهها از پرسشنام ه رفتار اطالعیابی سالمت به
همراه چکلیست مشخصات جمعیتشناختی و سوابق پزشکی و
مامایی استفاده شد .پرسشنامه استاندارد رفتار اطالعیابی سالمت
قب ً
ال بومیسازی شده و روایی و پایایی آن سنجیده شده است
(آلفای کرونباخ= 91درصد) [ .]11روایی و پایایی پرسشنامه رفتار
اطالعیابی سالمت در این پژوهش محاسبه شد .روایی صوری
ابزارهای پژوهش حاضر توسط  11نفر از استادان فن تأیید شد.
ضریب پایایی پرسشنامه رفتار اطالعیابی سالمت  0/813گزارش
شده است .این پرسشنامه ،دارای  4بعد و  10مؤلفه است که
رفتار اطالعیابی سالمت زنان باردار شامل رفتار ،شناخت و تعامل

شهره سیدحسینی و همکاران.رفتار اطالعیابی زنان باردار

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.2.4

بارداری حساسترین و مهمترین مراحل زندگی زنان
است .گرچه بارداری یک وضعیت طبیعی است ،اما یک دوره
آسیبپذیر و استرسزا در زندگی زن محسوب میشود .زنان
بهعنوان مادران جامعه و پرورشدهنده نسل آینده باید از
مجموعهای از اطالعات حوزه سالمت آگاهی داشته باشند .کسب
اطالعات سالمت در دوران بارداری موجب افزایش دانش مادر
باردار و کاهش استرس او میشود .مراقبتهای درست بارداری
که درنتیجه رفتار اطالعیابی صحیح مادران باردار انجام میشود،
گومیر ناشی از بارداری و زایمان را
میتواند احتمال بروز مر 

نیاز به اطالعات درزمینههای مراقبتهای بارداری و پس
از زایمان در طی دوران بار داری موجب ترغیب زنان به
جستوجوی اطالعات میشود .چنانچه جستوجوی اطالعات
و مهارتهای اطالعیابی مطلوب باشد در فرایند تصمیمگیری
به زنان در مراقبتهای بارداری و پس از زایمان کمک خواهد
کرد .بنابراین ارتقای آگاهیهای بهداشتی زنان باردار به
ارتقای توانایی آنان در رفتارهای خودمراقبتی و پیشگیرانه
بهداشتی منجر خواهد شد [ .]7همچنین شروع بهموقع
مراقبتهای دوران بارداری و تداوم آن در طول بارداری به
بهبود نتایج بارداری منجر خواهد شد .با توجه به ضرورت
مباحث مطرحشده ،پژوهش حاضر به بررسی رفتار اطالعیابی
سالمت زنان باردار مراجعهکننده به مراکز بهداشتیدرمانی
بوشهر در سال  1399میپردازد.

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

رفتار اطالعیابی مجموعه فعالیتهایی است که یک
فرد برای رفع نیاز اطالعاتی خود انجام میدهد [ .]1نوع
نیاز اطالعاتی و شناختی که فرد از نیاز اطالعاتی خود به
دست میآورد بر شیوههای جستوجو یا به تعبیری رفتار
اطالعیابی وی تأثیر میگذارد .یکی از مهمترین نیازهای
اطالعاتی افراد در زندگی روزمره ،نیازهای اطالعاتی مربوط
به حوزه بهداشت و سالمت است .مجموعه فعالیتهایی که
بهمنظور رفع این نوع نیازها انجام میگیرد با عنوان رفتار
اطالعیابی سالمت شناخته میشود .کسب مهارتهای
اطالعیابی در حوزه سالمت که به تعبیری رفتار اطالعیابی
سالمت نیز خوانده میشود .ازجمله مهارتهای مهم درزمینه
جستوجو و بازیابی اطالعات سالمت مفید محسوب میشود.
رفتار اطالعیابی سالمت ،رفتار هدفمند افراد برای ارضای
نیاز اطالعاتی سالمت و بیانگر چگونگی جستوجو ،یافتن و
کاربرد اطالعات مرتبط با بیماریها توسط آنان است [ .]2در
راستای شناخت نیازهای اطالعاتی حوزه سالمت و رفتارهای
اطالعیابی سالمت افراد ،پژوهشهای زیادی انجام شده است.
طی  2دهه اخیر ،پژوهشهای مربوط به رفتار اطالعیابی
سالمت در چندین حوزه مرتبط با سالمت دنبال شده است.
ازجمله حوزههای پژوهشی مهم در عرصه سالمت ،موضوعات
مربوط به زنان ،بارداری و زمینههای مرتبط با آن است .در این
راستا درزمینه رفتارهای اطالعیابی سالمت و نیازمندیهای
اطالعات بهداشتی مرتبط با بارداری پژوهشهایی انجام شده
که بیشتر آنها در کشورهای غربی صورت گرفته است [.]3-8

کاهش دهد [ .]9مراقبتهای دوران بارداری میتواند احتمال
گومیر و مشکالت ناشی از بارداری و زایمان را ازطریق
بروز مر 
شناسایی و کاهش خطرات بالقوه دوران بارداری و کمک به زنان
برای اصالح عوامل رفتاری که به پیامدهای نامطلوب بارداری
منجر میشود ،کاهش دهد [ .]10عدم مراقبت کافی از زن
باردار در دوران بارداری ،عالوه بر ایجاد مشکالت برای سالمت
زن باردار ،میتواند به ایجاد پیامدهای نامطلوبی در نوزاد از قبیل
سقط جنین ،مردهزایی ،تولد زودرس ،تولد نوزاد کم وزن ،و
بسیاری از مشکالت دیگر منجر شود که سبب صرف هزینههای
درمانی زیادی توسط خانواده میشود [ .]10مادران بهمنظور
آگاهی از مراقبتهای بهداشتی نیازمند تجهیز به مهارتهای
اطالعیابی سالمت هستند.
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بینفردی در جستوجوی اطالعات سالمت بارداری ( 17گویه)،
منابع اطالعاتی ( 25گویه) ،دریافت فعاالنه و غیرفعاالنه اطالعات
( 15گویه) و تأثیر اطالعات سالمت بر بیماری از دیدگاه بیمار
( 9گویه) را در اندازههای  5درجهای لیکرت از نمره ( 1کام ً
ال
موافق یا بسیار کم) تا ( 5کام ً
ال مخالف یا بسیار زیاد) اندازهگیری
میکند .هرچه امتیاز حاصلشده از این پرسشنامه بیشتر باشد،
نشاندهنده میزان بیشتر و بهتر رفتار اطالعیابی سالمت خواهد
بود و برعکس .پرسشنام ه و چکلیست همراه همزمان در
اختیار زنان باردار مراجعهکننده به مراکز بهداشتی قرار خواهد
گرفت .پس از تصویب طرح و دریافت کد اخالق (IR.BPUMS.
 )REC.1399.030از کمیته اخالق دانشگاه علومپزشکی بوشهر
و گرفتن تأییدیه و معرفینامه از معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه ،به معاونت بهداشتی دانشگاه مراجعه و مجوزهای الزم
برای ورود به مراکز بهداشتیدرمانی شهر بوشهر دریافت شد.

درخصوص فراوانی رفتار اطالعیابی سالمت همانطور که در
تصویر شماره  1نشان داده شده است فقط  25درصد زنان دارای
رفتار مطلوب اطالعیابی سالمت بودند .بهطوریکه سهچهارم زنان
رفتار اطالعیابی نامطلوب را نشان دادند.
بهمنظور تعیین رفتار اطالعیابی زنان باردار مراجعهکننده
به مراکز بهداشتیدرمانی بوشهر از آزمون آمار توصیفی مانند
میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره کسبشده جهت
توصیف مؤلفههای رفتار اطالعیابی استفاده شد که نتایج آن در
جدول شماره  1ارائه شده است.
با توجه به جدول شماره  ،1میانگین بهدستآمده برای نمرات
ابعاد شناخت و تعامل بینفردی در جستوجوی اطالعات سالمت
 ، 60/09±7/66منابع اطالعاتی  ،60/09±12/92دریافت فعاالنه
و غیر فعاالنه اطالعات  47/91 ± 12/66و میانگین نمره کل رفتار
اطالعیابی  163/37±25/93برآورد شد.
بهمنظور بررسی متغیرهای جمعیتشناختی (سن ،تحصیالت،
تحصیالت همسر ،شغل ،شغل همسر ،سطح درآمد) بر حسب
سطح رفتار اطالعیابی زنان باردار مراجعهکننده به مراکز
بهداشتیدرمانی بوشهر از آزمون کایاسکوئر و آزمون دقیق فیشر
استفاده شد.

با توجه به دادههای جدول شماره  ،2تجزی هوتحلیل یافتهها
نشان داد بین متغیر سطح تحصیالت زنان باردار و رفتار
اطالعیابی ( )P=0/004ارتباط معنیداری وجود دارد .با افزایش
سطح تحصیالت زنان ،رفتار اطالعیابی مطلوب افزایش یافت.
بهطوریکه رفتار مطلوب اطالعیابی سالمت در زنان با تحصیالت
زیر دیپلم  12/9درصد ،با تحصیالت دیپلم  15/4درصد و زنان با

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

جهت رعایت اصول اخالقی ،شرکت در این مطالعه برای افراد به
شکل داوطلبانه بود و در طی پژوهش ،نهایت رازداری در نگهداری
اطالعات شخصی فرد پاسخگو رعایت شد و به بیماران اطمینان
خاطر داده شد که لزومی برای نوشتن نام و نام خانوادگی آنها
نیست .بنابراین تمام اطالعات جمعآوریشده از آنها به شکل
محرمانه باقی میماند .در مطالعه حاضر بهمنظور تحلیل دادهها از
نرم افزار  SPSSنسخه  24استفاده شد .ابتدا نرمال بودن دادهها
با استفاده از آزمون کولموگروفاسمیرنف بررسی شد .سپس
دادهها با استفاده از آمار توصیفی مانند میانگین ،انحراف معیار،
فاصله اطمینان 95درصد) و همچنین آمار تحلیلی شامل آزمون
کایاسکوئر و آزمون دقیق فیشر تحلیل شد.

یافتهها

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.2.4
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جدول  .1میانگین نمره و انحراف معیار مؤلفههای رفتار اطالعیابی و تأثیر اطالعات سالمت در زنان باردار
مؤلفههای رفتار اطالعیابی

میانگین±انحراف معیار

حداقل

حداکثر

شناخت و تعامل بینفردی در جستوجوی اطالعات سالمت

60/09±7/66

40/00

85/00

منابع اطالعاتی

55/37±12/92

32/00

113/00

دریافت فعاالنه و غیرفعاالنه اطالعات

47/91±12/66

17/00

75/00

نمره کل رفتار اطالعیابی

163/37±25/93

94/00

270/00

تحصیالت دانشگاهی  31/5درصد گزارش شده است .بین سایر
متغیرهای جمعیتشناختی (سن ،تحصیالت همسر ،شغل ،شغل
همسر ،سطح درآمد) با رفتار اطالعیابی ارتباط معنیداری وجود
ندارد (.)P<0/05
بهمنظور بررسی متغیرهای مامایی و پزشکی (تعداد بارداری،
تعداد سقط ،تعداد فرزندان ،خواسته یا ناخواسته بودن بارداری
اخیر ،شروع مراقبت بارداری ،مصرف مرتب مکملهای آهن و
مولتیویتامین ،سابقه بیماریهای زمینهای و مزمن (بیماری

کلیوی  ،دیابت ،فشار خون باال ،آسم ،و غیره)) برحسب سطح
رفتار اطالعیابی زنان باردار مراجعهکننده به مراکز بهداشتیدرمانی
بوشهر از آزمون کایاسکوئر استفاده شد.
با توجه به جدول شماره  ،3مقایسه متغیرهای مامایی و پزشکی
برحسب سطح رفتار اطالعیابی سالمت در زنان باردار نشان داد
که بین سابقه سقط و رفتار اطالعیابی ارتباط وجود دارد (0/039
= .)Pبهطوریکه رفتار اطالعیابی نامطلوب در زنانی که هیچ
سابقهای از سقط نداشتند  72/1درصد و در زنان با تجربه 1

جدول  .2مقایسه فراوانی متغیرهای جمعیتشناختی برحسب سطح رفتار اطالعیابی در زنان باردار
تعداد (درصد)

متغیر

شغل
شغل همسر

تحصیالت

تحصیالت همسر

120

 21تا  30سال

(111 )75

(37 )25

 31تا  40سال

(98 )24/2

(34 )25/8

بیشتر از  40سال

(6 )85/7

(1 )14/3

خانهدار

(175 )77/8

(50 )22/2

شاغل

(55 )67/9

(26 )32/1

آزاد

(141 )5/77

(41 )22/5

کارمند

(89 )71/8

(35 )28/2

زیر دیپلم

(27 )87/1

(4 )12/9

دیپلم

(77 )84/6

(14 )15/4

دانشگاهی

(126 )31/5

(58 )68/5

زیر دیپلم

(37 )88/1

(5 )11/9

دیپلم

(56 )70/0

(24 )30/0

دانشگاهی

(137 )74/5

(47 )25/5

ضعیف

(30 )81/1

(7 )18/9

متوسط

(176 )75/9

(56 )24/1

خوب

(24 )64/9

(13 )35/1
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0/891

0/078
0/257

0/004

0/084

0/240
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سطحدرآمد درکشده

کمتر از  20سال

(15 )78/9

(4 )21/1
] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10
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جدول  .3مقایسه فراوانی متغیرهای مامایی و پزشکی برحسب سطح رفتار اطالعیابی سالمت در زنان باردار
رفتار اطالعیابی سالمت
متغیر

تعداد بارداری

سابقه سقط

تعداد فرزندان

تمایل به بارداری فعلی

شروع مراقبت بارداری

مصرف مولتیویتامین
بیماری زمینهای و مزمن

تعداد (درصد)
نامطلوب

مطلوب

بارداری اول

(106 )76/3

(33 )23/7

بارداری دوم و بیشتر

(124 )74/3

(43 )25/7

بدون سابقه

(155 )72/1

(60 )27/9

یک بار

(47 )77/0

(14 )23/0

بیش از یک بار

(28 )93/3

(2 )6/7

بدون فرزند

(87 )77/7

(25 )22/3

یک فرزند

(90 )27/4

(34 )72/6

 2فرزند

(37 )72/5

(14 )27/5

بیش از  2فرزند

(16 )84/2

(3 )15/8

بلی

(201 )75/0

(67 )25/0

خیر

(29 )76/3

(9 )23/7

سهماهه اول

(155 )74/9

(52 )25/1

سهماهه دوم

(64 )75/3

(21 )24/7

سهماهه سوم

(11 )78/6

(3 )21/4

بله

(216 )76/1

(68 )23/9

خیر

(14 )63/6

(8 )36/4

بله

(162 )77/1

(48 )22/9

خیر

(68 )70/8

(28 )29/2

بلی

(57 )51/8

(53 )48/2

خیر

( 74 )26/2

( 208 )73/8

سقط قبلی  77درصد و در زنان با سابقه بیش از  1سقط 93/3
درصد گزارش شده است .بین سایر متغیرهای مامایی و پزشکی
(تعداد بارداری ،خواسته یا ناخواسته بودن بارداری اخیر ،شاخص
توده بدن ،تعداد مراقبت بارداری ،مصرف مرتب مکملها ،سابقه
بیماریهای عفونیدر بارداری اخیر و سابقه بیماریهای زمینهای)
با رفتار اطالعیابی ارتباط معنیداری مشاهده نشد (.)P>0/05

رفتار اطالعیابی فرایندی است که درنهایت به کسب اطالعات
مفید منجر شود .در طی این فرایند بشر بهصورت هدفمند برای
تغییر موقعیت دانش تالش میکند .این فرایند از نیاز اطالعاتی

0/039

0/606

0/861

0/953

0/194
0/236
0/471

نشئت میگیرد و طی مراحلی ،مدارک و منابع اطالعاتی با
استفاده از فنون خاص مورد جستوجو قرار گرفته ،سپس
اطالعات موردنیاز استخراج و بازبینی و بررسی میشود .در
ی شده و به حل مسئله منجر
خاتمه این روند اطالعات بازیاب 
میشود [ .]12برایناساس ،رفتار اطالعیابی سالمت را میتوان
چگونگی جستوجو ،یافتن و به کار بردن اطالعات مرتبط با
بیماریها ،کلیه عوامل تهدیدکننده سالمت و فعالیتهای مرتبط
با ارتقای سالمت توسط یک فرد تعریف کرد [ .]2بهمنظور افزایش
فعالیتهای همراستا با مسائل بهداشتی و درمانی و در جهت
ارتقای سالمت جامعه ،دولتها باید برنامهریزیهایی راهبردی
در این زمینه انجام دهند تا از این طریق اطالعات مربوط به
حوزه سالمت را در مسیری مشخص ،به افراد در سطوح مختلف
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جامعه منتقل کرده و موجب تسهیل در دریافت و استفاده مؤثر از
اطالعات سالمت توسط افراد جامعه شوند.
بررسی رفتار اطالعیابی سالمت زنان باردار اهمیت بسیاری
دارد ،زیرا رفتار اطالعیابی سالمت نامطلوب زنان باردار اثراتی
زیانبار بر سالمت مادران و تولد نوزادان سالم دارد .ازجمله آن
عدم تشخیص نشانههای خطر دوران بارداری ،شیوه زندگی
ناسالم و تغذیه نامناسب در دوران بارداری ،عدم دریافت صحیح
و بهموقع مراقبتها در حین بارداری ،تولد نوزاد کموزن ،تولد
زودرس نوزاد و یا حتی مرگ نوزاد است [ .]7بنابراین بهبود
رفتار اطالعیابی زنان باردار یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
ازجمله عوامل تأثیرگذار بر رفتار اطالعیابی سالمت زنان باردار
ویژگیهای جمعیتشناختی و سوابق پزشکی و مامایی آنان است.
برایناساس در پژوهش حاضر رفتار اطالعیابی سالمت زنان باردار
مراجعهکننده به مراکز بهداشتیدرمانی شهر بوشهر و ارتباط آن
با ویژگیهای جمعیتشناختی و سوابق پزشکی و مامایی آنان
بررسی شد.

با مقایسه ویژگیهای جمعیتشناختی و رفتار اطالعیابی ،تنها
متغیر تحصیالت با رفتار اطالعیابی رابطه مستقیم و معناداری
داشت .به این صورت که با افزایش سطح تحصیالت زنان باردار

122

ازآنجاییکه جامعه پژوهش حاضر را زنان باردار مراجعهکننده
به مراکز بهداشتیدرمانی شهر بوشهر تشکیل دادهاند ،تعمیم
نتایج پژوهش باید با احتیاط انجام شود .به دلیل مواجه بودن
با عامل انسانی جهت تکمیل پرسشنامهها ،همچون بسیاری از
پژوهشهای مرتبط با حوزههای علوم انسانی و اجتماعی ،امکان
بروز خطای احتمالی در امر پاسخگویی وجود داشته است.

نتیجهگیری
کسب مهارتهای مرتبط با اطالعیابی سالمت برای زنان
باردار با توجه به نقشی که در افزایش سطح سالمت جامعه ایفا
میکنند ،دارای اهمیت باالیی است .برایناساس بهمنظور افزایش
سطح سالمت جامعه ،باید بستری مهیا شود تا اطالعات مربوط به
حوزه سالمت در مسیری مشخص قرار گیرد و راهبردهای الزم
جهت ردیابی این مسیرها به افراد جامعه آموزش داده شود .پیامد
چنین کاری تسهیل فرایند دریافت و استفاده مؤثر از اطالعات
سالمت توسط افراد جامعه است .فقدان مهارتهای اطالعیابی
در افراد جامعه به عدم دسترسی کامل و مطلوب به اطالعات
سالمت و به تبع آن کاهش سطح سالمت جامعه منجر میشود.
بررسی رفتار اطالعیابی سالمت در گروههای حساس جامعه مانند
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از بین مؤلفههای رفتار اطالعیابی سالمت ،مؤلفه شناخت و
تعامل بینفردی در جستوجوی اطالعات سالمت به نسبت
سایر مؤلفهها نمره باالتری را کسب کرد .کمترین نمره مربوط به
مؤلفه دریافت فعاالنه و غیرفعاالنه اطالعات بود ،بنابراین میتوان
گفت مشکل اصلی نامطلوب بودن رفتار اطالعیابی سالمت زنان
باردار شهر بوشهر دریافت فعاالنه و غیرفعاالنه اطالعات است.
زنان باردار شهر بوشهر تا حدی توانا به برقراری ارتباط و تعامل
با افراد بهمنظور کسب اطالعات سالمت هستند و تا حدودی
منابع اطالعاتیای که میتواند به آنها در دریافت اطالعات کمک
کند را میشناسند ،اما در درک و فهم اطالعات سالمت از منابع
اطالعاتی و تعامل با افراد ،مشکل دارند .بنابراین قادر به استفاده
درست و مطلوب از اطالعات نیستند.

با توجه به نتایج پژوهش حاضر بین سابقه سقط و رفتار
اطالعیابی نیز رابطه معکوس و معنیداری وجود داشت .نتایج
نشان دادند زنان بارداری که سابقه سقط قبلی نداشتند رفتار
اطالعیابی مطلوبی از خود نشان دادند و برعکس زنان بارداری
که سابقه سقط داشتند رفتار اطالعیابی مطلوبی نداشتند .بین
سایر متغیرهای مامایی و پزشکی (مانند تعداد بارداری ،تعداد
فرزندان ،خواسته یا ناخواسته بودن بارداری اخیر ،شروع مراقبت
بارداری ،مصرف مرتب مکملهای آهن و مولتیویتامین ،سابقه
بیماریهای زمینهای و مزمن مانند بیماری کلیوی ،دیابت ،فشار
خون باال ،آسم و غیره) و رفتار اطالعیابی ارتباط معناداری وجود
نداشت .درصورتیکه پیشتر در پژوهشهایی ارتباط بین رفتار
اطالعیابی با تعداد بارداری [ ]17و شروع مراقبت بارداری []18
تأیید شده است.
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بررسی رفتار اطالعیابی سالمت زنان باردار مراجعهکننده به
مراکز بهداشتیدرمانی شهر بوشهر نشان داد بیشتر زنان باردار
این شهر رفتار اطالعیابی مطلوبی نداشتند .این نتایج با نتایج
پژوهشهایی که بر روی زنان شهرهایی مثل تهران ،همدان و
اهواز انجام شده مغایرت دارد [ .]9، 13، 14شاید بتوان ترس زنان
باردار از توقف زیاد در مراکز بهداشتیدرمانی به علت شرایطی که
بیماری کرونا ایجاد کرده را از مهمترین دالیل رفتار اطالعیابی
نامطلوب زنان باردار شهر بوشهر دانست .همچنین میتوان سواد
اطالعات ناکافی و عدم تواناییدر سنجش اعتبار مطالب ،کمرویی و
خجالتی بودن ،نداشتن فرصت کافی برای جستوجوی اطالعات،
و ارائه مطالب به زبان پیچیده [ ]9، 13، 14را از دالیل دیگر سطح
نامطلوب رفتار اطالعیابی زنان باردار شهر بوشهر برشمرد.

رفتار اطالعیابی مطلوب آنها افزایش مییافت .پژوهشهای
پیشین نیز سطح تحصیالت باالی زنان باردار رادر رفتار اطالعیابی
مطلوب آنها مؤثر دانستند [ .]13، 15-17در پژوهش حاضر بین
رفتار اطالعیابی با سایر متغیرهای جمعیتشناختی مانند سن،
شغل زن باردار با همسر و سطح درآمد زنان باردار ارتباطی وجود
نداشت .پیشتر پژوهشهایی این مسئله را تأیید کرده بودند
[ .]15در پژوهشهای دیگری بین رفتار اطالعیابی با متغیرهای
سن ،شغل و سطح درآمد زنان باردار [ ]17و بین رفتار اطالعیابی
با متغیر سن رابطه وجود داشت [ .]16شاید تناقض در یافتههای
پژوهشهای نامبرده ،ناشی از محدوده سنی و پراکندگی سنی و
سطح درآمدی جامعه هدف در مطالعات باشد.
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زنان باردار از اهمیت خاصی برخوردار است .در همین راستا نتایج
پژوهش حاضر نشان داد بیشتر زنان باردار مراجعهکننده به مراکز
درمانی شهر بوشهر رفتار اطالعیابی نامطلوبی داشتند که این امر
میتواند زنگ خطری برای سالمت مادر و جنین و هشداری برای
مسئولین و سیاستگذاران بخش سالمت باشد .ازآنجاکه رفتار
اطالعیابی نامطلوب باعث دستیابی به اطالعات نادرست و یا
عدم دستیابی به اطالعات میشود ،توصیه میشود آموزشهای
الزم درزمینه مهارتهای اطالعیابی ازطریق مواد آموزشی به زبان
ساده و ارائه آموزش شفاهی و تصویری ،عالوه بر مواد آموزشی
مکتوب به صورت پوستر ،جزوه و بروشور ،به زنان باردار داده شود.
همچنین با توجه به اینکه تحصیالت بهعنوان عامل مهمدر رفتار
اطالعیابی سالمت زنان باردار شناخته شده است .بهمنظور به
حداقل رساندن تأثیر این عامل بر رفتار اطالعیابی سالمت ،باید
نظام سالمت را برای افرادی با تحصیالت پایین از طریق آموزش،
با استفاده از تصاویر ساده و مثالهای فرهنگی برای باال بردن
درک افراد از اطالعات سالمت ،در دسترس ساخت .الزم است
در برنامهریزی و سیاستگذاریهای کالن اقتصادیاجتماعی و
بهداشتی این نکته مدنظر قرار بگیرد.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش
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این مطالعه دارای تاییدیه اخالقی به شماره IR.BPUMS.
 REC.1399.030از دانشگاه علومپزشکی بوشهر است.
حامی مالی

این مطالعه از پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا خسروی
استخراج شده و از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر حمایت مالی
شده است.
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