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 مقاله پژوهشی

مادران  سالمت يابياطالعات سالمت و رابطه آن با رفتار اطالع يدر جستجو ين سطح خودکارآمدييتع
  کننده به مراکز جامع سالمت شهر بوشهرر دو سال مراجعهيکودکان ز

  
  ٣ *يديحم يعل، ٢ ه باقرزادهيراض، ١ يده فاطمه مرتضويس

  
  23/01/1401تاریخ پذیرش  21/09/1400تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 يکه خودکارآمد ييهااز حوزه يکيمختلف است.  يهات در حوزهيدن به اهداف و کسب موفقيمهم رس يهااز راه يکي يخودکارآمد يباورها :هدف و زمينهپيش
مت و رابطه آن با اطالعات سال يدر جستجو ين سطح خودکارآمدييتعن پژوهش حاضر با هدف يبنابرا .اطالعات سالمت است يدارد، جستجو يدر آن نقش مهم

  شهر بوشهر انجام گرفت.ر دو سال يدکان زمادران کو سالمت يابيرفتار اطالع
ز جامع سالمت شهر بوشهر کننده به مراکر دو سال مراجعهياست. جامعه پژوهش را، مادران کودکان ز يشيمايپ -يفيپژوهش حاضر از نوع توص :مواد و روش کار

گرفتند. جهت  در دسترس مورد پرسش قرار ياهيسهم يريگنهنمو صورتبهشد که نفر محاسبه  ۳۶۲دادند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران يل ميتشک
بازآزمون و  -ق آزمونين از طرآ ييايو پا يو کم يفيوه کيبه ش ييو محتوا يصور ييآن با استفاده از روا ييکه روا ها از پرسشنامه پژوهشگرساختهداده يآورجمع

رسون) ي(پ يو استنباط توصيفي يهاهآماردر دو سطح ها دادهدست آمده بود، استفاده شد و  کرونباخ به يآلفا بيو ضر يادرون خوشه يب همبستگيمحاسبه ضر
 ل شدند.يتحل ۲۴نسخه   SPSSق نرم افرازياز طر

. برخوردار بودند فيضع اريبسف و يدرصد از سطح ضع ٩درصد از سطح متوسط و  ٢٢، خوب اريبسخوب و  يدرصد از مادران از سطح خودکارآمد ٦٩ها: افتهي
  داشت. يدار منفيرابطه معن يابيدار مثبت و با موانع اطالعيابطه معنراطالعات  يابياستفاده از اطالعات، انتقال اطالعات، ارز، فعال يبا جستجو يخودکارآمد
التر، فعاالنه اطالعات با يکارآمدبرخوردار بودند. مادران با سطح خود يخوب ياطالعات از سطح خودکارآمد يجستجوهنگام اکثر مادران : يريگجهيبحث و نت

 سيدن به نتايج مطلوبربنابراين تقويت باورهاى مذكور جهت  کردند،يتر عمل مموفق شدهکسباطالعات  يابيسالمت را جستجو و در استفاده و انتقال و ارز
  د.كشور قرار گير حوزه سالمت گيرندگانتصميمو  در دستور كار مسئوالن توانديم

 کودک ي، سالمت، مادراني، خودکارآمديابيرفتار اطالع :هادواژهيکل

  
 ۸۵۷-۸۶۶ ، ص۱۴۰۰ بهمن، ۱۴۸ درپي، پييازدهمشماره ، دهمنوزمجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
شهر : آدرس مکاتبه سبزآباد -بهمني  -بو سي -بلوار  سلمان فار سي (تأمين اجتماعي) -خيابان  سلمان فار ستان  شگاه علوم پمجتمع  -بعد از بيمار رديس دان
  ۷۷۳۳۴۵۰۲۳۶تلفن:  ،پزشکي بوشهر

Email: a.hamidi@bpums.ac.ir 

 
 

  مقدمه
فراد دارد و ا يت زندگيفيک در ينقش مهم ،المتس العاتطا

 ،يو اجتماع يفرد با سالمت مرتبط يهايريگميتواند در تصميم
 رگذاريتأث يخودمراقبت يها، کاهش استرس و ارتقايماريمقابله با ب

                                                             
 ي، دانشگاه علوم پزشکيپزشکراي، دانشکده پيپزشک يرسانعطالو ا ي، گروه کتابدارييقات دانشجويته تحقي، کميپزشک يرسانالعو اط يکتابدار کارشناس ارشد ١

     رانيبوشهر، بوشهر، ا
 رانيبوشهر، بوشهر، ا ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما ي، دانشکده پرستاريي، گروه ماماييماما اريستاد ٢
            سنده مسئول)ي(نو رانيبوشهر، بوشهر، ا يپزشک، دانشگاه علوم يراپزشکي، دانشکده پيپزشک يرسانعالو اط ي، گروه کتابداريپزشک يرسانالعو اط يکتابدار ارياستاد ٣

4 Flavian-Blanco 

ت يک فعالياطالعات سالمت به  ين راستا جستجويدر ا). ۱( باشد
اطالعات  يجستجو .ل شده استيروزمره تبد يدر زندگ ياصل

جهت  ياطالعات از منابع اطالعات سالمت کسب هدفمند
و عناصر  تواند ازيمربوط به سالمت است که م يهايريگميتصم
 )۲۰۱۱( و همکاران ٤بالنکو-انيفالورد. يپذر يتأث يمتعدد يرهايمتغ
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 يامجموعه بر تسلط از فراتر اطالعات يجستجو که داشتند اظهار
 جينتا به يابيدست يبرا يخاص اصول اي نيقوان از يرويپ اي فنون از

 جستجو نيح در که ياحساسات اي ياحساس حاالت است بلکه مطلوب
 رگذاريتأث جستجو عملکرد و تيماه بر تواننديم شونديم تجربه
 است. يخودکارآمد، ين حاالت احساسياز ا يکي. )۲( باشند

 يانجام فعاليت افراد زماناطمينان خاطري اسـت كـه  ،دكارآمديخو
ـد. ايـن مفهوم، ميزان تالش و عملكرد نكنمـي احساسخاص، آن را 

. )٣( دهدقرار مي ريتأث تحـتاطالعات  يافراد را زمان جستجو
جستجو کردن  مهارت تنها موفق يک جستجويداشتن  يبرا رونيازا

 ازمندين هامهارت نيا از مؤثر استفاده يبرا ست بلکهين ازيموردن
 ييها و توانااز مهارت يان داشتن مجموعهيب .خاطر است نانياطم

 نيهم به وجود دارد. ياديط مختلف تفاوت زيها در شرااستفاده از آن
 به بسته مختلف، يهاتيدر موقع مشابه يهامهارت با ل افراديدل

باشند.  داشته ياالعادهفوق اي فيضع عملکرد است ممکن خود، درک
تر، يزه قويانگ يدارا اديزاحتمالبهباال  يافراد با سطح خودکارآمد

برعکس . )٤( شتر هستنديبهتر و ب يريگميتصمقدرت اهداف باالتر، 
خود  يهاها و مهارتييبه توانا نييپا يافراد با سطح خودکارآمد

 يهاتيدر موقعشوند، يها آشفته ميابينان ندارند، در ارزياطم
 دهند و قبل از تالش جهتياز خود نشان نم يزا عملکرد خوباسترس

 رونيازا). ٥( کننديم ينيبشيخودشان پ يشکست را برا مسئلهحل 
به ست بلکه يآنان ن يهاييل عدم توانايف افراد به دليعملکرد ضع

ن يخودشان است؛ بنابرا يهايينان نسبت به توانايخاطر عدم اطم
دن افراد به اهداف و کسب يرس يهااز راه يکي يخودکارآمد يباورها
از  يکيرسد يم به نظرتوجه به مطالب ذکر شده با ت است. يموفق
داشته باشد،  يار مهميدر آن نقش بس يکه خودکارآمد ييهاحوزه

 ياطالعات سالمت باشد. خودکارآمد يو جستجو يابيرفتار اطالع
، استفاده، به يافراد در مورد دسترس يبه باورها يابيدر رفتار اطالع

) ٦( شودياطالق م شدهکسباطالعات  يابيو ارز يگذاراشتراک
اطالعات  يدر جستجو يسطح خودکارآمد ب بهتر استين ترتيبد

 کيشود.  يمختلف بررسافراد  يابيسالمت و رابطه آن با رفتار اطالع
ن افراد مادران هستند که ضمن مراقبت از سالمت خود و ياز ا گروه

ن ييدر تع يار مهميکودکان، نقش بس ژهيوبهخانواده  ير اعضايسا
ن زمان تولد تا يجامعه دارند. همچن تيدرنهاخانواده و  يبک زندگس

ه سالمت يو پاکودکان است  يبرا يار مهمي، دوران بسيسن دوسالگ
ن آمار موجود يآخر اساس برشود. يبنا نهاده م زمان اين در کودک

کودک  ٢٢٥٣٢ساالنه حدود  (WHO) يدر سازمان بهداشت جهان
از  ين آمار حاکيا) ۷(روند ين مياز ب يگزند اول يهاسال در يرانيا

                                                             
1 Lee 
2 Barchi 
3 Shieh 

مادران که  است. ياول زندگ يهار بودن کودک در ساليپذبيآس
که به سالمت  يتيل اهميبه دل ن امر آگاه هستند،يبر ا يخوببه

سالمت  دهدکننيتهدکه عوامل  بر آن دارند يدهند سعيکودکشان م
اطالعات  يوکرده و جهت حل آن به جستج ييشناسا يدرستبهرا 

اطالعات از  يکه در جستجو ين رابطه مادرانيبپردازند، در هم
و  كمتر احساس آشفتگي ،برخوردار باشند يباالتر يخودکارآمد

از خود نشان  يشتريد، در مقابل موانع، پشتکار بكننمي ينگران
  ).٨( کننديمرا کسب  يترشيت بيموفقو  دهنديم

در  يسطح خودکارآمد يبررس ها بهاز پژوهش يز برخيتر نشيپ
 )۲۰۰۸( و همکاران ١يل ازجملهاند. اطالعات پرداخته يجستجو

دار ياطالعات رابطه معن يو جستجو ين خودکارآمديکه ب افتنديدر
نقش  ي) به بررس۱۰() ۲۰۱۹و همکاران ( ٢يبرچ. )۹( وجود دارد
د که ج نشان داينتازنان پرداختند،  يابيدر رفتار اطالع يخودکارآمد
 زنان يابيرفتار اطالع يرو را داريمعن ريتأث نيشتريب يخودکارآمد

 يرا رو يپژوهش )٢٠١٠( و همکاران ٣هيش .)۱۰( است داشته
 درآمدکمسالمت زنان باردار  يابيبر رفتار اطالع مؤثر يفاکتورها

اطالعات  يبا جستجو يها نشان داد که خودکارآمدافتهيانجام دادند. 
 يکه از سطح خودکارآمد يدارد. زنان يط معنادارسالمت ارتبا

 يآنان رو يشتر باور داشتند که رفتارهايبرخوردار بودند ب يباالتر
تر اطالعات موفق ياست و در جستجو رگذاريتأثکودکشان سالمت 
 يخودکارآمد ريتأث )۲۰۱۰(و همکاران  ٤وارن. )۱۱( کردنديعمل م

و  يان کارشناسيدانشجو ياطالعات در وب رو يدر جستجو
با  يمدآج نشان داد که خودکاريارشد انجام دادند. نتا يکارشناس
. طاهرزاده و )١٢( دارد ياطالعات در وب رابطه مثبت يجستجو

به اطالعات و  ين موانع دسترسيافتند که بيدر) ۱۳۹۰(همکاران 
دار وجود يرابطه معن يان با خودکارآمدياطالعات دانشجو يجستجو
رابطه  ياز اطالعاتيستفاده از اطالعات و نبا ا يکارآمدخود يدارد ول

درک  يرا برا يپژوهش )۲۰۱۴( ٥نيبرونستا. )۱۳( ندارد يداريمعن
ان ياطالعات دانشجو يدر رفتار جستجو ينقش خودکارآمد

ان يها نشان داد که دانشجوافتهيو علم اطالعات انجام داد.  يکتابدار
. )۴( برخوردارنداطالعات  يجودر جست ييباال ياز سطح خودکارآمد

 يخودکارآمد يبردند که باورها يپ )۱۳۹۴( اينياحيفر و ريميسل
مثبت و  ين همبستگيکاربران باالتر از حد متوسط است، همچن

 ياطالعات و باورها يجستجو يهاان مهارتيم يمعنادار
 ) ۲۰۱۲( و همکاران ٦تامپسون. )٥( وجود داشت يخودکارآمد

4 Warren 
5 Bronstein 
6 Thompson 
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 ، علي حميديه، راضيه باقرزادسيده فاطمه مرتضوي
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 )،۱۶( )۲۰۱۷( ١لئودنگ و  )،١٥( )١٣٩٥( همکاران کشاورز و،)۱۴(
و  ٣، براون)۱۸( )۲۰۰۰( ٢، رن)۱۷( )۱۳۹۹( انيا و فرهينپرهام

) ٢٠١٦( ٤رداسکو-پرالس و کروز-سيرو  )۱۹( )۲۰۰۱( همکاران
 )٢٠١٨و همکاران ( ٦باکا -کسونيار، )۲۱( )١٩٩٩(٥يليب)، ۲۰(
جود رابطه معنادار و به )۲۳( )٢٠٢١و همکاران ( ٧يانتيجيو، )۲۲(
 بردند.  ياطالعات پ يو جستجو ين خودکارآمديب

 يانجام شده در حوزه نقش خودکارآمد يهاپژوهشمروري بر 
ها بيشتر به اين پژوهش که دهدنشان مياطالعات  يدر جستجو

 جامعهافراد هـاي علمي يا آموزشي توجه نموده و سـاير محـيط
با توجه  رونيازاقرار گرفتند.  موردتوجهتر همچون مادران و زنان کم

 اطالعات سالمت مادران يدر جستجو يت نقش خودکارآمديبه اهم
سالمت  تيدرنهاسالمت خود و کودکشان و  يجهت حفظ و ارتقا
ه انجام ن حوزيدر ا يرسد پژوهشينکه به نظر ميجامعه و با توجه به ا

و  يمدن سطح خودکارآييتعنگرفته است، پژوهش حاضر با هدف 
ال سر دو يمادران کودکان ز سالمت يابيرابطه آن با رفتار اطالع

ا از انجام گرفت ت کننده به مراکز جامع سالمت شهر بوشهرمراجعه
در و مناسب جهت اشاعه سالمت ما يراهکارها ارائه يج آن براينتا

  کل جامعه استفاده گردد. جهيدرنتکودک و 
  

  مواد و روش کار
 ۱۳۹۶بود، که در سال  يشيمايپ -يفيپژوهش حاضر از نوع توص

اطالعات و رابطه  يدر جستجو يسطح خودکارآمد يبا هدف بررس
ر دو سال يمادران کودکان ز سالمت يابيآن با رفتار اطالع

شد. جامعه  بوشهر اجراکننده به مراکز جامع سالمت شهر مراجعه
ر دو سال بود که به مراکز جامع يمادران کودکان ز پژوهش شامل

 صورتبهن مادران يسالمت شهر بوشهر مراجعه کرده بودند. ا
در دسترس از ده مرکز جامع سالمت انتخاب  ياهيسهم يريگنمونه

مرکز  ۱۰ به يجامعه آمار ،ن روشيدر اقرار گرفتند.  يابيو مورد ارز
حجم م شد سپس يتقس(تمام مراکز جامع سالمت شهر بوشهر) 

ت هر مرکز محاسبه شد. يک از مراکز به نسبت جمعينمونه در هر 
 بوشهر، مادران يدانشگاه علوم پزشک ياساس آمار معاونت بهداشت بر

 .دهزار نفر برآورد ش ۶کودکان کمتر از دو سال شهر بوشهر حدود 
دست آمد. نفر به  ۳۶۲حجم نمونه الزم بر اساس فرمول کوکران، 

که در دو  ها از پرسشنامه پژوهشگرساختهداده يآورجمعجهت 
شده بود استفاده شد. بخش اول شامل اطالعات  يبخش طراح

که در  مؤلفه ۸دوم شامل مادر و کودک و بخش  يت شناختيجمع
در  يدهکرت بود. نمردهيل يانهيگز ۵ف يبا طذکر شده،  ۱جدول 
 اگر كهبود صورت اين  به يابيموانع اطالع جزبهها طهيهمه ح

و چنانچه گزينه  ۵" را انتخاب كند نمره اديز يليخآزمودني گزينه "
در  يدهد. نمرهشبراي وي محاسبه مي ۱ " را انتخاب كند نمرهاصًال"

ن يبه ا يمنف صورتبهها سؤال شدنمطرحل يقسمت موانع به دل
استفاده » اديز يليخ«نه يگز يصورت انجام گرفت که اگر آزمودن

 يبرا ۵استفاده کرده بود، نمره » اصًال«نه يو اگر گز ۱رده بود نمره ک
ن يتأم يو کم يفيوه کيابزار به دو ش يصور ييروامحاسبه شد.  يو

، مصاحبه چهره به چهره با يصور ييروا يفين کيد. جهت تأميگرد
ن افراد خواسته ير دو سال انجام شد و از اينفر از مادران کودکان ز ١٠

ان يها را بهينند و درک خود از گويرا بب شدهنيتدو يهاهيشد که گو
د. سپس يش گرديراين گروه ويا يهاهيها با توجه به توصهيکنند. گو

محتوا  ييشد. روا انجام تميآ ريتأث يريگاندازه با يکم يصور ييروا
 ٢٠از  يفيانجام شد در روش ک يو کم يفيز به دو روش کين

و  يرسانو اطالع يکتابدار يعلمئتيه ينفر از اعضا ١٠متخصص (
نظر در مورد مراقبت از مادر و کودک) نفر از افراد صاحب ١٠

هاي اصالحي خود درخواست شد تا پس از مطالعه دقيق ابزار، ديدگاه
را در مورد رعايت دستور زبان، استفاده از کلمات مناسب، قرارگيري 

کتبي  صورتبهها در جاي مناسب خود و امتيازدهي مناسب آيتم
ش شد. يرايشان پرسشنامه ويا يهاهيارائه نمايند و بر طبق توص

نسبت روايي محتوا  يريگاندازهبا  يکم يبررسي روايي محتوا
)CVRيبررس منظوربهمحتوا انجام شد. در ادامه  يي) و شاخص روا 

ک هفته يها به فاصله پرسشنامه ييبه روش بازآزما ثبات پرسشنامه
ب يع و ضريط پژوهش توزيمادران واجد شرا ييتا ۱۰در نمونه 

د ييها تأهيتمام گو يبرا) =ICC/۸۵۷( يادرون خوشه يهمبستگ
از  شد. يها گردآورپرسشنامه يع حضوريق توزيها از طرداده. شد

ش از يپ ل و عودت داده شد.يپرسشنامه تکم ۳۴۲پرسشنامه،  ۳۶۲
و به آنان گرفته  يفاهنامه شتيان رضايها از پاسخگوداده يآورجمع
ست و اطالعات يالزم ن يينان داده شد که اطالعات شناساياطم
از آنان کامًال محرمانه نزد پژوهشگر خواهند ماند. در خاتمه  يافتيدر

ن، يانگي، ميع فراواني(توز توصيفي يهاهآمار در دو سطحها داده
از  ۰۵/۰ يرسون) در سطح معناداري(پ يار) و استنباطيانحراف مع

  قرار گرفتند. ليوتحلهيتجزمورد  ۲۴ش يرايو SPSSافزار ق نرميطر

  
 

                                                             
1 Deng &  Liu  
2 Ren 
3 Brown 
4 Reyes-Cruz  & Perales-Escudero 

5 Bailey 
6 Eriksson-Backa  
7 Wijayanti 
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   پرسشنامه يهامؤلفه ):۱جدول (

 تعداد گويه مؤلفه

  ٥  خودکارآمدي در جستجوي اطالعات 
  ١٥  نياز اطالعات سالمت کودک

  ١١  نياز اطالعات سالمت مادر
  ٦  ي اطالعاتانگيزه جستجو

  ١٠  يابيموانع اطالع
  ٥  جستجوي فعال و غيرفعال 

  ٨  اطالعات ارزيابي
  ٥  استفاده و انتقال اطالعات 

  
  

  هايافته
سال قرار  ۳۵تا  ۲۶ن ين سنيک به هفتاد درصد از مادران بينزد
و  ۲۷/۲۹ب يها به ترتآن يار سنين و انحراف معيانگي، مداشتند

دار و با مدرک ا دو فرزند و خانهيک يبود. اغلب مادران  ۸۵/۴
با سطح  يشتر مادران همسرانين بيپلم بودند. همچنيد يليتحص
 ي، مشخصات فرد۲پلم و شغل آزاد داشتند. جدول يالت ديتحص

  هد.يرا نشان م موردمطالعهمادران 
  

  مادران يمشخصات فرد ):۲جدول (
  اريانحراف مع  نيانگيم  به درصد يفراوان      يمشخصات فرد

 ۸۵/۴  ۲۷/۲۹  ۱/۴  سال ۲۰تا  ۱۸از     سن مادر

      ۶/۱۹  سال ۲۵تا  ۲۱از     
     ۳۸  سال ۳۰تا  ۲۶از     

      ۱/۲۸  سال ۳۵تا  ۳۱از     
      ۲/۱۰  سال ۴۲تا  ۳۶از     

  ۷۰/۷  ۱۲/۱۰  ۹/۷  ک ماهير يز    سن کودک
      ۴/۲۵  ماه ۵تا  ۱از     
      ۷/۲۳  ماه ۱۰تا  ۶از     
      ۱۷  ماه ۱۵تا  ۱۱از     
      ۴/۱۱  ماه ۲۰تا  ۱۶از     

  ۷۷۲/۰  ۷/۱  ۷/۴۷  اول    رتبه تولد کودک
      ۳۸  دوم    
      ۷/۱۱  سوم    
      ۶/۲  چهارم    

      ۸/۳  ييابتدا    الت مادريتحص
      ۷/۱۱  کليس    
      ۸/۳۴  پلميد    
      ۱/۹  يکاردان    
      ۷/۳۰  يکارشناس    
      ۹/۹  به باال ارشد يکارشناس    
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      ۲/۸۲  دارخانه    شغل مادر
      ۳/۱۴  کارمند    
      ۵/۳  آزاد    

      ۴/۴  ييابتدا    الت پدريتحص
      ۴/۹  کليس    
      ۱/۳۵  پلميد    
      ۹/۹  يکاردان    
      ۴/۳۰  يکارشناس    
      ۸/۱۰  به باال ارشد يکارشناس    

      ۸/۴۱  کارمند    شغل پدر
      ۴۸  آزاد    
      /۳  دانشجو    
      ۲/۱  کاريب    
      ۸/۸  کارگر    

  
 يمادران در خصوص خودکارآمد شدهدادههاي پاسخ ۳جدول 
ه "اگر يج نشان داد که گوي. نتادهدنشان مياطالعات را  يدر جستجو

توانم يد ميا کودکم پرسيدر مورد سالمت خودم  ياز من سؤال يکس
ن و "چون يانگين ميشتريدا کنم" بيبط را پپاسخ مناسب و مرت

اطالع کسب کنم زمان  يو تأمل از منابع اطالعات با صبرتوانم يم

در ادامه  ن را دربرداشت.يانگين ميترکمآرام هستم" يماريمواجهه با ب
ر دو سال يمادران کودکان ز يسطح خودکارآمد يابيارز منظوربه
، فيار ضعيبسج سطح طه در پنين حيا يازات براين امتيانگيم

(نمودار  قرار گرفت يموردبررس ار خوبيبسف، متوسط، خوب و يضع
۱.(  

  
    کننده به مراکز جامع سالمت شهر بوشهرر دو سال مراجعهيمادران کودکان زاز نظر  يخودکارآمد ):۳جدول (

  
 اديز يليخ يخودکارآمد

  
  اريانحراف مع  نيانگيم   اصًال  کم  متوسط  اديز

توانم اطالعات سالمت يم
دا يخودم و کودکم را پ ازيموردن
 کنم.

٦/٢١  ٤/٣٧  ١/٣٠  ٢/٨  ٦/٢  ٦٧/٣  ٩٨٩/٠  

در مورد  ياز من سؤال ياگر کس
د يا کودکم پرسيسالمت خودم 

توانم پاسخ مناسب و مرتبط را يم
 دا کنم.يپ

٧/١٦  ٤/٤٤  ٤/٢٨  ٦/٧  ٩/٢  ٦٤/٣  ٩٤٥٨/٠  

در صورت وقوع حوادث 
توانم اطالعات يرمنتظره ميغ

مربوط به سالمت خودم و کودکم را 
 دا کنم.يبا حفظ آرامش پ

٥/١٠  ٢/٢٩  ٧/٣٧  ٥/٨ ١٤  ١٩/٣  ٠٧٧/١  

و تأمل از  با صبرتوانم يچون م
اطالع کسب کنم  يمنابع اطالعات

 تم.آرام هس يماريزمان مواجهه با ب

٩/٧  ٤/٢٨  ١/٣٧  ٦/٩ ١٧  ٠٨/٣  ٠٧٣/١  
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نه بر طرف يدر زم يطورکلبه
از اطالعات سالمت مربوط يکردن ن

 به خودم و کودکم مهارت دارم.

٩/٩  ١/٤٠  ٤/٩ ٣٦  ٧/٤  ٤١/٣  ٩٥٥/٠  

  

 کننده به مراکز جامع سالمت شهراجعهر دو سال مريمادران کودکان ز يسطح خودکارآمد ):۱( نمودار
. 

  
 يابيبا رفتار اطالع ين خودکارآمديرابطه ب ٤جدول  فوق،

 فعال يبا جستجو يها نشان داد که خودکارآمدافتهيمادران است. 
)٠٠٥/٠ , P< ٤٣٤/٠ r=) ٠٠٥/٠)، استفاده از اطالعات , 

P<٤١٨/٠r= ٠٠٥/٠( )، انتقال اطالعات , P<٢٩٤/٠r= يابي)، ارز 
دار مثبت و با موانع ي)، رابطه معن =٤٣٦/٠r>p, ٠٠٥/٠( اطالعات

  ). =r-٣٨٨/٠>P,٠٠٥/٠(دارد  يدار منفيرابطه معن يابياطالع
 

  به مراکز جامع سالمت بوشهر کنندهمراجعه ر دو ساليمادران کودکان ز يابيبا رفتار اطالع ين خودکارآمديب رابطه ):۴جدول (

 

نياز 
اطالعات 
سالمت 

  ودکک

نياز 
اطالعات 

  سالمت مادر
  موانع  انگيزه

جستجوي 
  فعال

جستجوي 
  غيرفعال

استفاده 
از 

  اطالعات

انتقال 
  اطالعات 

ارزيابي 
  اطالعات

  
  خودکارآمدي

ضريب 
همبستگي 

 پيرسون

٤٣٦/٠  ٢٩٤/٠  ٤١٨/٠  ٠٤٧/٠  ٤٣٤/٠  -٣٨٨/٠  ٠٣٥/٠  -٠٨٦/٠  -٠٥٧/٠  

                       
سطح 
 معنادار

٠٠٠  ٠٠٠  ٠٠٠    ٣٨٥/٠  ٠٠٠  ٠٠٠    ٥١٣/٠  ١١٤/٠  ٢٩٠/٠  

 ٣٤٢  ٣٤٢  ٣٤٢  ٣٤٢  ٣٤٢  ٣٤٢  ٣٤٢  ٣٤٢  ٣٤٢  ٣٤٢  ٣٤٢ تعداد

  
  

2%

7%

22%

50%

19% فبسیار ضعی
ضعیف
متوسط
خوب 
بسیار خوب
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  گيرينتيجهبحث و 

 يج پژوهش حاضر نشان داد، اکثر مادران زمان جستجوينتا
 ياطالعات مربوط به سالمت خود و کودکشان از سطح خودکارآمد

ن يپژوهش برونستا با راستاهمافته ين يابرخوردار هستند.  يخوب
 ياست که باورها )٢٠١٥( اينياحيفر و ريميو سل) ٢٠١٤(

. )٥،٤( کرد يابيکاربران را باالتر از حد متوسط ارز يخودکارآمد
باالتر، فعاالنه اطالعات سالمت را  يمادران با سطح خودکارآمد

 و همکاران يبا پژوهش ل راستاهمن موضوع يکردند ايمجستجو 
است که بر اساس آن افراد با سطح از پژوهشگران  يو برخ )۲۰۰۸(

، )۲۳،۲۲،۱۰،۹( شتر دنبال اطالعات بودنديباالتر، ب يخودکارآمد
در  يمورد نقش مهم خودکارآمد در يقبل يهان با پژوهشيهمچن

داشت  ر مادران مطابقتيغ يهاتياطالعات در جمع يجستجو
 يباالتر يکه از سطح خودکارآمد ي. افراد)١٧-١٤، ١٢-١١(

دارند و در  هاتيفعال انجام به يشتريب عالقه برخوردار هستند، عمومًا
توان با يپس م) ١٨(کنند يکسب م يشتريت بين راستا موفقيهم

جستجو،  يهانه مهارتيبه مادران در زم يآموزش مناسب و کاف
ها شتر آنيت بيموفقسبب  ش ويآنان را افزا يخودکارآمد يباورها

  شد.حوزه سالمت  ازجملهها در تمام حوزه
در باالتر  يها نشان داد که مادران با سطح خودکارآمدافتهي

 کنند.يتر عمل مموفق شدهکسباطالعات  يابياستفاده و انتقال و ارز
در خصوص  )۲۰۰۰( پژوهش رن جيبا نتا مطالعه نيا يهاافتهي

ان و استفاده از منابع يدانشجو يودکارآمدن خيمثبت ب يهمبستگ
 يت باالينه اهميدر زم )۲۰۰۱( ، براون و همکاران)۱۸( کتابخانه

ن يير تب. د)١٩( داشت مطابقتدر استفاده از اطالعات  يخودکارآمد
 باالتر يمادران با سطح خودکارآمدتـوان گفـت يافته مـين يا

 يحفظ و ارتقاح در خصوص يکشان نسبت به وجود اطالعات صحدر
شتري يتوجه بل ين دليشتر است به هميسالمت خود و فرزندشان ب

نان از صحت اطالعات ياطالعات دارند و پس از اطم يابيارز به نسبت
 استفادها کودشان يسالمت خود  يحفظ و ارتقا ياز آن برا شدهکسب

 يهاخانواده و رسانه ين، اعضاعالوه بر پزشکا افراد هامروز .کننديم
ن يتراز مهم يکي عنوانبهنترنت ياز ا و)يون و راديزي(تلو يسنت يعجم

 رغم تماميعل کنندياطالعات سالمت استفاده ممنابع جهت کسب 
 يدا کرد اطالعاتيتوان پينترنت ميدر ا که ياطالعات معتبر و باارزش

 رونيازاتواند نادرست، متناقض و منسوخ شده باشد يکه موجود دارد 
 رديگيکنار اطالعات فاقد ارزش قرار م درست و معتبر دراطالعات 

اثرات  دتوانياطالعات نادرست م نيب استفاده از اين ترتيبد
 رونيازا گذارد يجابهسالمت مادر و کودک  يرا برا يريناپذجبران
نترنت ياطالعات موجود در ا يابياست که مادران را در ارز يضرور

 يتوانند با برگزاريم يبداران پزشکن راستا کتايم در ايکن ياري

 يمعتبر پزشک يهاتيدر مورد ساه بروشور يو ته يآموزش يهاکالس
  رسانند. ياريها مادران را تين سايا يابيو نحوه ارز

 يجستجو نديل فرايکه جهت تسهکرد  دييتأتوان يپس م 
را يرد زيت قرار گيدر اولو يد خودکارآمديبا مادران، اطالعات
در  توجهيقابل ريتأث اطالعات، يباال زمان جستجو آمديخودكار

ن موضوع ياطالعات دارد که ا يابيافتن اطالعات، استفاده و ارزي
بر  بلکهکند، يتر مبه اطالعات درست را آسان يدسترس تنهانه

در کاهش  ييبسزاز اثرگذار است و نقش يات آنان نچگونگي احســاس
با در  رونيازاکند. يجاد ميو فرزند ا و تعامالت مطلوب مادر ينگران

در كيفيـت مراقبـت از ان اثرات منفي نگراني مـادر نظر گرفتن
ر  يتنتـوان مداخلـه مبمـي فرزنـد در  خودكارآمدي شيافزاـب

  .معرفي نمودان كاهش نگراني مادرجهت را  اطالعات يجستجو
 است )٢٠١١( با پژوهش طاهرزاده و همکاران سوهم ريغها افتهي
وجود  يداريارتباط معن ين استفاده از اطالعات و خودکارآمديکه ب

با  يفرهنگ يهااز تفاوت يتواند ناشين امر ميکه ا) ١٣( نداشت
ن بود که مادران با ياز ا يحاک هاافتهيجامعه پژوهش حاضر باشد. 

 يتراطالعات با موانع کم يزمان جستجوباالتر  يسطح خودکارآمد
 طاهرزاده و همکاران ن مهم همسو با پژوهشيند. اشديمواجه م

رابطه  يابيو موانع اطالع ين خودکارآمديکه باست  )٢٠١١(
 ييش توانايباعث افزا باال يخودکارآمد .)١٣( دار وجود داشتيمعن
مادران  يهاتيل فعاليسبب تسه تنهانهن امر يشود که ايم تيقابلو 
مقاومت در برابر موانع و مشکالت  و يستادگيشود بلکه آنان را به ايم
از اطالعات سالمت مادر و يبا ن ين خودکارآمديبکند. يم ياري

رفعال ارتباط يغ ياطالعات و جستجو يزه جستجويکودک، انگ
طاهرزاده و راستا با پژوهش ها همافتهيوجود نداشت.  يداريمعن

تباط ار يو خودکارآمد ياز اطالعاتين نيکه ب است )٢٠١١( همکاران
 و کروز-سيربا پژوهش  رهمسويغ . اما)١٣( معنادار وجود نداشت

ن يکه ب)۲۱،۲۰(است ) ۱۹۹۹( يليو ب )٢٠١٦( رداسکو-پرالس
دار وجود يدر پژوهش رابطه معن يزه پژوهش و خودکارآمديانگ

از متفاوت بودن جامعه پژوهش،  يتواند ناشين موضوع ميا داشت.
 يا استفاده از ابزارهايو  يفرهنگ يها، تفاوتياز اطالعاتينوع ن

 سنجش متفاوت باشد.
توان يم، نيشيپهاى و پژوهش پژوهش حاضرتوجه به نتايج با 

با باورهاى خودكارآمدى  ازجمله يشناختروانعوامل افت که يدر
 يرابطه تنگاتنگ مادران توسط يابيرفتار اطالع يهامؤلفهاز  يبرخ
اطالعات  يدر جستجو يکارآمداحساس خود منظوربهمادران . دارد

ح کسب اطالعات ينحوه صح ينهيدرزمازمند دانش و اطالعات ين
 بر عملکرد رگذاريتأث و ياصلاز عوامل  يکي يودکارآمدخ رايهستند ز

با تکامل  يکيمادران است و ارتباط نزد يريپذتيو مسئول درست
 ن داشتهيقيو کنند خود اعتماد  يهاييبه تواناد يباها آندارد.  کودک
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بر سالمت خود و کودکشان  يمثبت ريتأثدرستشان  باشند که عملکرد
بر سالمت خود و  يمادر درک کند که عملکرد و کهيهنگامدارد. 

اصرار  ينقش مادر بابراي انجام وظايف مرتبط است  اثرگذارکودکش 
 ندکناجتناب ميزا در مواقع استرساز سرزنش خود کرده،  يشتريب

. کننديدا ميدست پ بيشتري به نقش مادريت يس رضابا احساو 
، داشتن يريادگي، به ح مادرانهينقش صح يفايمادران جهت ا رونيازا

سطح  کهنياازمند هستند. با توجه به ين شانييتوانااعتقاد به 
تواند يافراد متفاوت است مداخالت درست م يخودکارآمد
 يهابهبود مهارتش دهد و باعث يمادران را افزا يخودکارآمد

بنابراين تقويت باورهاى مذكور . ت شوديمادرانه و احساس صالح
سالمت مادر و  ي، جهت حفظ و ارتقاجهت رسيدن به نتايج مطلوب

و  در دستور كار مسئوالن توانديسالمت جامعه م تيدرنهاکودک و 
عالوه بر آن  .كشور قرار گيرد حوزه سالمت گيرندگانتصميم

ش يجهت افزا آموزشي يهابرنامهتوانند يم يککتابداران پزش
به مراکز  کنندهمراجعهمادران  يبرا اطالعات يجستجو يهامهارت

و  يرا در کاهش نگران ييبسزاجامع سالمت برگزار کنند و نقش 

پژوهش  يهاتيفا کنند. از محدوديآنان ا يش سطح خودکارآمديافزا
با سشنامه اشاره کرد که پر يهاهيگو تعداد زياداز توان يحاضر م

دقت در روند  توانست باعث كاهشميان يدر پاسخگوايجاد خستگي 
کودکان نکه مادران،يل ايدلن بهيت شود، همچنسؤاالبه  ييپاسخگو

 يها براد خود اقدام به خواندن سؤالير دو سال داشتند محقق بايز
   داد.يم ياريها را ل پرسشنامه آنيکرد و در تکميمادران م

  
  يتشکر و قدردان

با عنوان ارشد  ينامه کارشناسانيپااز  ين مقاله حاصل بخشيا
 کنندهمراجعهر دو سال يسالمت مادران کودکان ز يابيرفتار اطالع

مصوب لسون، يو يسالمت شهر بوشهر بر اساس الگوبه مراکز جامع 
الق با کد اخبوشهر  يدرمان يخدمات بهداشت و يعلوم پزشک دانشگاه

ان يدر پا باشد.يم IR.BPUMS.REC.1396.299 به شماره 
خود را از استادان محترم،  يپژوهشگران مراتب سپاس و قدردان

  دارند.ين مطالعه اعالم ميدر ا يکنندگان گرامشرکت
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Abstract 
Background & Aims: Self-efficacy beliefs are one of the most important ways to achieve goals and 
success in various fields. One of the fields that self-efficacy has important role in it is the search for 
health information. This study aimed to determine the level of self-efficacy and its relationship with 
health information-seeking behavior of mothers of children below two years old referring to health 
centers of Bushehr 
Materials & Methods  : The method of this study is descriptive-survey. The statistical population 
constituted of mothers of children under two years old referred to comprehensive health centers in 
Bushehr City. The sample size The sample size was calculated based on Cochran's formula of 362 
mothers who were questioned by available quota sampling.  Data collection was done using a researcher-
made questionnaire whose credibility was measured by content validity and formal validity methods in 
quantitative and qualitative ways, and its reliability was measured by stability test method (test -retest) 
and Cronbach’s alpha. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Pearson’s) 
through SPSS software version 24. 
Results: 69% of mothers had good and very good, 22% had moderate, and 9% had poor and very poor 
self-efficacy. Self-efficacy had a significant positive relationship with active search, information use, 
information transfer, information evaluation, and a negative relationship with information barriers.  
Conclusion: Most mothers have a good level of self-efficacy when searching for information. Mothers 
with higher levels of self-efficacy actively sought out health information and were more successful in 
using, transmitting, and evaluating the information. Therefore, strengthening these beliefs to achieve the 
desired results can be considered by officials and decision makers in the field of health. 
Keywords: Information Seeking Behaviors, Self -Efficacy, Child Health 
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