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 با بسترسازي و ایجاد فضاي مناسب، نسبت به تواند یمنظام سالمت . است
  .ت اقدام نمایدتوسعه کاربري اینترنت در حوزه سالم

این پژوهش باهدف بررسی نقش آموزش الکترونیک در ارتقاي سطح 
. شده است آگاهی کاربران جوان اینترنتی از حوزه بهداشت و سالمت انجام

 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه عالمه 200جامعه آماري این تحقیق 
جم نمونه عنوان ح  نفر به130طباطبائی بودند که بر اساس فرمول کوکران 

  .گیري تصادفی استفاده شد انتخاب شدند و براي انتخاب نمونه از روش نمونه
ي پژوهش بر اساس چارچوب نظري مورداشاره، ها افته ینیتر مهماز 

ها و اطالعات سالمت  یعنی نظریه استفاده و رضایتمندي، این است که پیام
سعه رفتارهاي ي پزشکی و بهداشتی در تغییر نگرش و همچنین توها گاهیپا

ي جمعی، ها رسانهبهداشتی کاربران نقش بسزایی دارند و در مقایسه با سایر 
عالوه بر این، بر . باشند یم را پاسخگو ها آندرصد باالیی از نیازهاي اطالعاتی 

حفظ سالمتی و  تقویت براياساس مدل احتمال و تفصیل، افراد نمونه 
 تلقی  مهمعاملعنوان یک  بهرا  اطالعات بهداشتیاین نوع  خودشان، مطلوب

بنابراین فرضیه . برند یم بهره ها آن و براي مدیریت سالمت خود از کنند یم
مورد ) استنباطی (یلیتحلي ها افتهبر اساس ی اصلی محقق در این پژوهش

  .تأیید قرار گرفت
، ارتقاي سطح آگاهی، . آموزش الکترونیک، سالمت:ي کلیديها واژه

 کاربران اینترنتی

  
  مقدمه و بیان مسئله-1

ها به نحو مطلوبی  امروزه دغدغه دنیا بحث رفاه مردم است تا وضع پیشگیري از بیماري
ها  ي مدرن و مجازي در جامعه و تأثیر این رسانهها رسانهرشد روزافزون . اجرایی شود

 اندرکاران نظام سالمت را به در فرهنگ، اقتصاد، سیاست، امنیت، دانش و فناوري، دست
 و نقش و سو کگسترش اینترنت در کشور از ی .کند یمتأملی ویژه در این حوزه هدایت 
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 تواند یمي مبتنی بر اینترنت ها سامانه  وي مدرنی مثل تلفن همراهها رسانهجایگاه 
اسدي و (ي و ارتقاي سالمت جامعه داشته باشد ساز فرهنگتأثیرات شگرفی در 

  ).1390 همکاران،
 توان یماین توانمندي را  .ي سالمت، توانمندسازي افراد استیکی از اهداف ارتقا

 دیسنجبا در نظر گرفتن میزان استقالل فرد در کارهاي روزمره و کیفیت زندگی او 
)cronina, 1996: 53-68 .( به معنی توسعه و ارتقاي تواند یمبه عبارتی ارتقاي سالمت 

بخش  . انسانی افراد استکیفیت زندگی قلمداد شود که این خود، بخشی از حقوق
عمده توجه افراد باید بر کیفیت زندگی و کاهش بیماري و ناراحتی متمرکز باشد نه 

  ).30: 1383رفیعی فر، (ماندنصرف زنده 
با . اینترنت و آموزش:  مهم براي برقراري مساوات در جامعه وجود داردهدو را

 21ري مساوات در قرن  عامل برقرانیتر بزرگ آموزش الکترونیکی ،ترکیب این دو
اجتماعی، افراد -با حذف موانع مربوط به زمان، مکان و وضعیت اقتصادي. خواهد بود

 .دالعمر خود را به عهده بگیرن  مسئولیت آموزش مادامتوانند یم

 بهداشتی درمانی در تمام دنیا يها تیعنوان هسته اولیه و اصلی فعال آموزش به
، اتخاذ رفتارهاي 1 سالمت، ارتقاي سواد بهداشتیهدف از آموزش. تشده اس  پذیرفته

آموزش در حیطه سالمت، از طریق . سالم و گسترش فرهنگ سالمت در جامعه است
توانمندسازي مردم براي شناخت عوامل تأثیرگذار بر سالمت فردي و اجتماعی و کمک 

المت گیري صحیح در انتخاب رفتار و شیوه زندگی سالم، سعی در ارتقاي س به تصمیم
 مردم يها یافزایش دانش و سطح آگاه) Glanz &Rimer:2002 8-10(جامعه دارد 

مسئوالن و .  بهداشتی کشور استيها نهیجویی هز  در صرفهعامل نیتر عنوان مهم به
جاي ساخت انواع بیمارستان، تجهیزات پزشکی و سایر  برنامه ریزان کشور بهتر است به

م دها و دانش عموم مر  افزایش آگاهیدر زمینهخدمات درمانی غیرضروري، 

                                                
1. Health Literacy 
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 توان ی تا زمانی که بحث آموزش مردم جدي گرفته نشود نم، زیراگذاري کنند سرمایه
  .رضایتمندي و کیفیت زندگی مردم را افزایش داد

  
  1)از راه دور (کیالکترونآموزش  تعریف -1-1

ده جهانی دهن دوران جدید که به عصر اطالعات یا انفورماتیک معروف شده نوید
 شگرفی که فناوري اطالعات در ریتأث. کارگیري اطالعات است هاي نوین به نو با شیوه

دو دهه اخیر بر کار و زندگی بشر گذاشته در خالل تمدن چندین هزارساله او سابقه 
 کامپیوتري توانسته علوم مختلف را یاري يها عبارتی کاربرد علمی نظامه ب یا IT2. ندارد
  .)3 :1382آبادي،  فالح همت( دهد

 موجود، بشریت را به سمت یک انقالب يافزار  و نرميافزار امکانات سخت
 1990ز سال  ان آنالیيها  آموزش.)Arant, 1996:4( دهد یبزرگ آموزشی سوق م

 مؤثري را يها زمان با رشد تجهیزات و امکانات مربوطه در دهه گذشته، گام مطرح و هم
 يها ستمیآشنایی با س. نک در نقطه عطفی قرار گرفته استدر این زمینه برداشته و ای

اگر دانایی . اندرکاران امر آموزش، از اهم وظایف است آموزشی جدید براي تمام دست
را عین توانایی بدانیم، جوامعی از بشریت به توانایی و خودباوري خواهند رسید که 

 همین اساس، حرکات  آموزشی خود انتخاب و بريها ستمی براي سزیرساخت مناسبی
هدفمند و سیستماتیک آموزشی را با تأکید بر عناصر متفاوت موجود در یک سیستم 

 الکترونیکی فرصت مناسبی را براي تمام يها آموزش. آموزشی آغاز نمایند
تر بتوانند   تا هر چه سریعندا ه آموزشی به وجود آورديها ستمیاندرکاران س دست

ها و مؤسسات  هاي موجود را در سازمان ر آخرین فناوري فراگیر و مبتنی بيها آموزش
  .)10 :1389آبادي،  ابراهیم(د خود آغاز نماین

                                                
1. E-Learning 
2. Information Technology 
3. Online Training 
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   تعریف آموزش سالمت-1-2
 آموزشی هاي ریزي برنامه و تجارب از ترکیبی که اي رشته عنوان به سالمت آموزش

 بکس فرصت جامعه، مردم براي تا کند یم است، سعی علمی يها هینظر بر مبتنی

 این  در. ایجاد نمایدرا باکیفیت تصمیمات اتخاذ جهت الزم يها مهارت و اطالعات

 و ها روش نیتر مناسب انتخاب آموزشی، هاي ریزي برنامه در مهم نکات یکی از راستا
 به منجر تا ،باشد یممخاطب  به آموزش محتواي انتقال جهت آموزشی يها رسانه

 یا ابزار افراد، شامل ها رسانه ساده، تعریف یک  در.شود فراگیران مطلوب یادگیري

  ).6 :1391 رخشانی، (شود یم ارائه پیام ها آنوسیله  به که هستند ییها تیموقع
عنوان وسایلی که  صرف رسانه بودنشان، به ها به باید توجه داشت که رسانه

 ممکن ندارند، ولی فرقی باهم شود یم به گیرنده منتقل ها آنمحتواي آموزشی از طریق 

ي آموزشی ها رسانه. باشد تر خاص مناسب اي موضوع رسانه آموزش یک براي است
 با تا ندینما یم سعی مخاطبان نظران و الکترونیکی باهدف افزایش روابط میان صاحب

 وضعیت ارتقاي باعث مخاطبان، در رفتارها تغییر یا و باورها تغییر آگاهی، بردن باال

  .)همان (شوند جامعه سالمت
شود و  ها سخن رانده می هاي اجتماعی در همه حوزه روزه از کاربرد رسانهام

تعداد . حوزه ارتباطات سالمت و سالمت همگانی نیز از این قاعده مستثنی نیست
ها دارند،  اي که این کاربران به محتواي این رسانه هاي اجتماعی و عالقه کاربران رسانه

هاي اجتماعی که  فرد رسانه  منحصربهيها یگژیو. طور چشمگیري رو به افزایش است به
سازد تا حجم عظیمی از  سازد، کاربر را قادر می هاي جمعی متمایز می ها را از رسانه آن

محور بسته به نوع   سالمتيها ن سالمت و سازمانااطالعات سالمت را از متخصص
خواه  -یگرنیازش دریافت کند، همچنین امکان برقراري ارتباط با پزشکان و افراد د

عاطفی و روانی براي وي فراهم  منظور رفع نیازهاي اطالعاتی، را به -بیمار یا غیر بیمار
 مناسب و مقرون عنوان ابزاري توان به هاي اجتماعی می عالوه براین، از رسانه. آورد می
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 1صرفه براي دسترسی به خیل وسیعی از کاربران، آموزش سالمت و ارتباطات سالمت به 
  2.ستفاده کرد ا،مؤثر

 
  ي آموزش الکترونیکی در حوزه سالمتها روشبندي   تقسیم-1-3

ي آموزش الکترونیکی در حوزه سالمت ها روش، از 3بر اساس نظر برنی مورفی
افزارهاي  ، نرم6ي الکترونیکیها نامه، 5ها ، خبرنامه4)ها سایت وب(ها   به تارنگاشتتوان یم

  ).17:1391رخشانی، (کردشاره ا 8اي ي رایانهها يباز  و7اي رایانه
  
  منبع اطالعات سالمت:  اینترنت-1-3-1 

 در وسیع کاربرد با رسانی اطالع یکپارچه سیستم یک اینترنت امروزي، جوامع در
 و نیتر ارزان اینترنت سالمت، ارتقاي يها برنامه دیدگاه  از.باشد یم مختلف يها هزمین

 ارتقاي يها برنامه و ها ستمیس ربوط بهم مداخالت در رسانی اطالع سیستم موثرترین

 را ارتقاي سالمت و آموزش بحث حیطه در اینترنت کاربران بیشترین .باشد یم سالمت

 با ).6 :همان (دهند یم تشکیل ها دانشگاه النیالتحص فارغ و دانشجویان جوانان، ،ها خانم
ت سالمت وجوگري اطالعا  شخصی، در رفتار جستيها تیسا پیدایش اینترنت و وب

گفتمان سالمت در اینترنت به دلیل پویا و .  تحوالت عظیمی صورت گرفته است،افراد
کمیت و کیفیت .  سنتی استيها تعاملی بودن آن متفاوت از گفتمان سالمت در رسانه

 نیز از کمیت و کیفیت اطالعات سالمت در نترنتیاطالعات سالمت در رسانه ا
لی بودن اینترنت فرد را در مدیریت اطالعات خود تعام.  سنتی متمایز استيها رسانه

                                                
1. Health Communication 
2. http://www.hamshahritraining.ir  
3. Bernie Morphy 
4. Weblog 
5. Newsletter 
6. Email 
7. Computer Software 
8. Computer or Video Games 



   
  
  
  

 207  ...   نقش آموزش الکترونیک در ارتقاي سطح آگاهی  

 
 

وجو کننده اطالعات  عالوه بر این، ناهمزمانی اینترنت به جست. سازد بیشتر درگیر می
دهد تا هر زمان که بخواهد اطالعات را ذخیره سازد یا مورد بازدید   اجازه می،سالمت

 زمانی و مکانی در وجوگر اینترنتی اطالعات سالمت دیگر محدودیت جست. قرار دهد
اینترنت حجم وسیعی از اطالعات را براي تعداد . نداردرا وجوي اطالعات  جست

رو ابزار بسیار خوبی براي  ازاین. کند طور آسان و سریع فراهم می شماري از افراد به بی
 )Eng, 2005(  آموزشی در حوزه سالمت استيها  پیشگیرانه و برنامهيها اجراي برنامه

نامی  همچنین بی. این، ابزاري براي برقراري ارتباط پزشکان با بیماران استعالوه بر 
   بدون که این امکان را بدهد ،وجوگر اطالعات سالمت تواند به جست اینترنتی می

 .وجو کند و جواب سؤالش را بیابد  در فضاي وب جست،فاش ساختن هویت خود
)Gupta & Cotton, 2008 (تواند  ودن اینترنت هم میاي ب حتی قابلیت چندرسانه

، عالوه بر این. وجوگر اطالعات را در دریافت پاسخ سؤالش بیشتر یاري دهد جست
خواهد  تواند زبانی که می مثالً کاربر می. تواند با نیاز کاربر هماهنگ شود اینترنت می

 ازجمله ).Burker & Wathen, 2002(اطالعات به آن زبان باشد را انتخاب کند 
توان به جستجوي  شود، می  مرتبط با سالمت که در اینترنت انجام میياه تیفعال

 آنالین محصوالت و دیو خر اطالعات سالمت؛ برقراري ارتباط براي اهداف سالمت
 Dumitro, 2007و همکاران؛  Atkinson, 2009(تولیدات پزشکی و بهداشتی اشاره کرد 

  .) و همکارانHall, 2010و همکاران؛ 
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  ي مرتبط با سالمت در اینترنتها تیالفع -1جدول 
  موارد استفاده از اینترنت ها نمونه

 
 براي مثال جستجوي اطالعات سالمت براي -

  متگیري مهم درباره سال تصمیم
 جستجوي اطالعات سالمت قبل و بعد از -

  مراجعه به پزشک
 جستجوي عالئم، نحوه تشخیص و درمان -

  ها بیماري
 انواع داروها و  جستجوي اطالعات درباره-

 آخرین دستاوردهاي پزشکی

 براي جستجوي اطالعات سالمت

 برقراري ارتباط از طریق ایمیل زدن و چت -
کردن، استفاده از فروم هاي بحث براي اهداف 

  مرتبط با سالمت
گذاري اطالعات و تبادل تجربیات   به اشتراك-

  مرتبط با سالمت
ر حوزه هاي حمایتی د  برقراري ارتباط با گروه-

مندي از حمایت عاطفی و  سالمت جهت بهره
 ها روانی این گروه

 براي برقراري ارتباط براي سالمت

ـ سفارش و خرید آنالین داروها و کلیه 
 تولیدات مرتبط با سالمت

براي خرید آنالین محصوالت پزشکی و 
 بهداشتی

  
  :سالمت آموزش يها برنامه در اینترنت اصلی ویژگی  سه-1-3-2
 از استفاده از مؤثرتر و تر ارزان نسبتاً اینترنت وسیله به سالمت يها آموزش هارائ .1

 .باشد یم چاپی يها رسانه
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در رسانی و باال بردن آگاهی جامعه  اینترنت بیشترین تأثیرگذاري را براي اطالع .2
 برخی مباحث مرتبط با سالمت مانند رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی مناسب و زمینه

 .ن داردسالمت روا

 تخصصی يها آموزش و ها دوره ارائه جهت آل ایده آموزشی ابزار اینترنت .3

 .باشد یم دور راه از يها آموزشصورت  به سالمت و بهداشت

 
 يها برنامه در اینترنتی سایت وب یک طراحی در اصلی  معیارهاي-1-3-3
  :سالمت آموزش
 مطالب، کیفیت اصلی، رکن سه باید سالمت موضوع با مرتبط اینترنتی سایت 

 .نماید رعایت خوبی به را شده ارائه  مطالبدرستی و مطالب اعتبار

 موضوعی ارتباط و همبستگی یک از باید حتماً سایت در شده ارائه مطالب 

 .باشند برخوردار

 ،طراحی اي گونه به باید اینترنتی سایت در شده ارائه يها لمیف و تصاویر مطالب 

 راحتی به اطالعات آن از بتوانند هم سرعت کم اینترنت  باکاربران که شوند ارائه و

 .)24: 1391رخشانی، (ندینما استفاده

 
   مدیریت سالمت خود-1-4

است که اشاره به » مدیریت سالمت خود«یکی از مباحت مهم در حوزه سالمت 
دیگر، فرد باید در  عبارت به. مسئول بودن فرد در قبال سالمتی و بهداشت خود دارد

ت سالمت خود نقش مهمی را ایفا کند و درباره سالمتی خود بتواند مدیری 
 تأکید اش یاي که بر مسئولیت فردي شخص در قبال سالمت در جامعه. گیري کند تصمیم

وجوگر اطالعات   نقش مهمی را براي شخصی که جست،شود، اطالعات سالمت می
  .کند  میسالمت است و مسئولیت سالمت خود را نیز به عهده دارد، ایفا



 
 
 
 
 
 
 

  1395، بهار 5هاي نوین، سال دوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه       210  

داند و  کند تا شکاف میان آنچه که می وجو می فرد اطالعات سالمت را جست
همچنین از عدم اطمینان خود در مورد سالمتش . ند ک را پرداند یآنچه که نم

 که در آن منابع مختلف فتدیتواند در محیطی اتفاق ب وجوي اطالعات می جست .بکاهد
ننده اطالعات براي رفع نیاز اطالعاتی خود وجو ک اطالعاتی وجود داشته باشد و جست

منابع . از میان منابع متعدد یک یا تعداد بیشتري منبع اطالعاتی را آگاهانه انتخاب کند
پزشکان و . شوند اطالعات سالمت به دو گروه منابع رسمی و غیررسمی تقسیم می

آیند و از  مار می منابع رسمی به شيها کنندگان سالمت هستند از نمونه افرادي که فراهم
 جمعی مرسوم و نوین يها توان به اعضاي خانواده و رسانه میان منابع غیررسمی می

 نوین نقش مهمی را در يها ویژه رسانه ها به در میان منابع غیررسمی رسانه. اشاره کرد
دهد  نتایج تحقیقات نشان می). Hardey, 1999(کنند  گسترش اطالعات سالمت ایفا می

در کشورهاي . آیند ا در زمره منابع ثانویه اطالعات سالمت به شمار میه که رسانه
 يها ها در جایگاه اول و رسانه سایت پیشرفته از میان منابع ثانویه اطالعات سالمت، وب

 Global Health(اند   بعدي منبع سالمت را به خود اختصاص دادهيها گاهیجمعی جا

Survey, 2011 .(نوین با انتشار اطالعات سالمت، افراد را در يها ویژه رسانه ها به رسانه 
  .دهند  و نیز مدیریت سالمت خود کمک شایانی میخودپذیرش مسئولیت سالمت 

  
   اعتبار منبع اطالعات سالمت اینترنتی-1-5

رسانی اینترنتی،   اطالعيها گاهیدر پا، با رشد فزاینده میزان اطالعات سالمت
رسانی   اطالعيها گاهی بهداشتی بالقوه پاریاسب و تأث جدي درباره صحت، تنيها ینگران

  ومردم از اینترنت براي جستجوي اطالعات، خرید داروها. ابدی یمذکور افزایش م
روبرو شدن احتمال . کنند یدهندگان خدمات سالمت استفاده م مشاوره از راه دور با ارائه

مات نامناسب بسیار زیاد  باکیفیت پایین و خديها هی اطالعات نادرست، توصمردم با
 يها گاهیمنظور ارزشیابی آنالین پا براي تعیین رویکردهاي مناسب و ممکن به. است
طور  به باید مؤسسات تخصصی. رسانی اینترنتی، ابتکارات زیادي مورد نیاز است اطالع



   
  
  
  

 211  ...   نقش آموزش الکترونیک در ارتقاي سطح آگاهی  

 
 

کننده را پایش و  رسانی تولیدکننده مطالب خطا یا گمراه  اطالعيها گاهیفعال صاحبان پا
ملزم به باید همچنین تولیدکنندگان و خریداران منابع سالمت آنالین . دنکن یتنبیه م

  .باشندکز اشده از سوي این مر تطابق با استانداردهاي تضمین کیفیت ارائه
 يها گاهیمنظور ایجاد قدرت ارزشیابی کیفیت و تناسب منابع سالمت اینترنتی، پا به

طور علنی اطالعات اساسی زیر را درباره پایگاه  رسانی مرتبط با سالمت باید به اطالع
  :دنرسانی خود آشکار ساز اطالع
  ها و نحوه تماس با آن رسانی گذاران پایگاه اطالع کنندگان و سرمایه هویت تهیه. 1
  رسانی، شامل هر هدف تجاري یا تبلیغی  هدف صریح پایگاه اطالع.2
  رسانی عشده در پایگاه اطال منابع اولیه محتواي ارائه. 3
 هر یک از اطالعات فردي در زمینهنحوه حفظ حریم خصوصی و رازداري . 4

  کاربرانشده از  آوري جمع
   رسانی  نحوه ارزشیابی پایگاه اطالع.5
  شده  روزآمد شدن محتواي ارائه.6

 

   پیشینه و چارچوب نظري تحقیق-2
  :شده در خارج از کشور ي انجامها پژوهش -2-1

 یقیتلفدر پژوهشی با استفاده از روش ) 2013( ران و همکا1ـ جودي گلد
ي اجتماعی را در ارتقاي سالمت ها شبکهنقش ) نظرسنجی آنالین و مصاحبه گروهی(

ها   نشان داد که این شبکهها آني ها افتهی.  ساله بررسی کردند16-29جنسی جوانان 
 اختیار جوانان دررا پتانسیل بسیار براي رسیدن به آگاهی در رابطه با سالمت جنسی 

  . بسیار اثربخش هستندها آن و در تغییر آگاهی، نگرش و رفتار دهند یمقرار 

                                                
1. Joody Gold 
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، اثربخشی اشکال مختلف 2در موسسه پژوهشی آلتروم) 2013( 1یتان ياـ کوردا و 
ي اجتماعی را در ارتقاي سالمت و اصالح رفتارهاي بهداشتی مورد ارزیابی ها رسانه

طور ناشناس  اي از جهان به  که مردم در هر نقطهدهد یم نشان ها آني ها افتهی. قرار دادند
ي اجتماعی در رابطه با مسائل سالمت و ها رسانهاي از  طور فزاینده شده به  یا شناخته

ي ها رسانه که دهد یم نشان ها آنهمچنین نتایج بررسی . کنند یمبهداشت استفاده 
ریزي  ا آموزش سالمت نیازمند برنامهي سنتی براي ارتقها رسانهاجتماعی نیز همانند 

  .دقیق توسط نهادهاي خصوصی و دولتی هستند
  
 :شده در داخل کشور  ي انجامها پژوهش -2-2

بررسی نگرش مخاطبان درباره تأثیر «اي با عنوان  در مقاله) 1390 (یتهرانـ راثی 
طبان این ي سالمت بر مخاها امیپبه بررسی میزان تأثیر » ي سالمت تلویزیونها امیپ

 در این بررسی به روش پیمایش، نمونه آماري را با حجم  محقق.رسانه پرداخته است
نتایج پژوهش .  سال تهرانی انتخاب کرده است15 نفر از میان شهروندان باالي 600

د کافی نیستند و افراي سالمت تلویزیون براي تغییر رفتار ها امیپ که دهد یمنشان 
  .اي دارند ي رسانهها امیپمکمل را براي ارتباطات میان فردي نقش 

اهمیت » اینترنت و پیشگیري از سرطان«اي با عنوان  در مقاله) 1388 (شیدروـ 
 سالمت از طریق اینترنت و نقش آن را در پیشگیري از سرطان در زمینهرسانی  اطالع

ندي براي  اهرم نیرومتواند یمي این تحقیق نشان دادند که اینترنت ها افتهی. بررسی کرد
 از طریق تواند یماتصال علوم پایه، معاینات بالینی و سالمت عمومی باشد و همچنین 

پرخطر   منجر به کاهش رفتارهاي،مطلع کردن مردم از مداخالت علمی رفتارهاي مؤثر
  .و ابتال به سرطان گردد و شیوه زندگی را بهبود بخشد

                                                
1. Holly Korda, Zena Itani 
2. Altarum Institute 
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 مقطعی به -طالعه توصیفیدر پژوهشی به روش م) 1385 (ییرزایمـ پرویزراد و 
. رسانی اینترنتی مرتبط با سالمت در ایران پرداختند ي اطالعها گاهیپابررسی کیفیت 

ي مورد ارزیابی در قیاس ها گاهیپا درمجموع حاکی از وضعیت نامناسب ها آني ها افتهی
  .ي کیفیت بودها شاخصبا 

رتقاي سطح آگاهی را در ا) ها سایت وب (ینترنتیاي ها گاهیپا نقش کهپژوهشی 
ی قرار دهد، در کشورمان انجام نگرفته است؛ بررس موردمردم از سالمت و بهداشت 

 ها در افزایش آگاهی سایت وب  این پژوهش در پی بررسی میزان اثربخشی اینپس
  .کاربران از این حوزه است

 پس از بررسی نظریات و مطالعات پیشین مرتبط با موضوع تحقیق سعی گردید 
یل تبیین صو مدل احتمال تف) U&G(1 با استفاده ازنظریه استفاده و رضایتمندي موضوع

  .شود
  
   نظریه استفاده و رضایتمندي-2-3

کاري انجام  ها چه منظور درك این موضوع که افراد با رسانه  این نظریه تالشی به
هدف ) Rubin, 1994 (.، بوده استکنند یمها با افراد چه   رسانهاین که و نه دهند یم

منظور ارضاي  ها به اولیه نظریه فایده و رضایتمندي، توضیح نحوه استفاده از رسانه
ها و کشف کارکرد یا  ي استفاده افراد از رسانهها زهیانگنیازهایشان و همچنین شناخت 

 بلومر و کاتز) Ruggiro, 2000. (اي بوده است ها و رفتار رسانه برآورد نیازها، انگیزه
.  دارندها آنها و استفاده از   که افراد نقش فعالی در انتخاب رسانهندا نمودهبیان 

ها و   تا با استفاده از رسانهدهند یماي جدید به افراد این اجازه را  ي رسانهها يتکنولوژ
. ها بپردازند سازي رسانه  بر اساس عالیق خود، به شخصیها آنکارکردهاي مختلف 

) ازجمله اینترنت(ها  ت به انتخاب و استفاده از رسانهها، دس سازي رسانه افراد با شخصی

                                                
1. The Uses and gratifications theory 
2. Blumer & Katz 
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ها، به بهترین شکل قادر به تأمین نیازها  زده و با کسب رضایت از یکسري از جایگزین
ي ها گاهیپااز منظر این نظریه، کاربران اینترنتی با انتخاب  .گردند یم شانیها خواستهو 

 پزشکی و افزایش آگاهی خود در این اینترنتی بهداشتی، به دنبال یافتن پاسخ سؤاالت
  .حوزه هستند

  
   مدل احتمال و تفصیل-2-4

 ردیگ یمها از طریق افزایش انگیزه مخاطب براي پردازش اطالعات صورت  تأثیر پیام
)Petty & Cacioppo, 1979 .( شرایط خاص مانند شرایطی که انگیزه در بر اساس این مدل

یافته است، افراد، پردازشگران سریع اطالعات هستند؛  یشو توانایی افراد برانگیخته و افزا
 و سازند یم، آن را به اطالعات پیشین خود مربوط کنند یمدقت به پیام توجه  یعنی به
یکی از مواقعی که در آن افراد براي پردازش فعال . دهند یمهاي گذشته خود تطبیق  باتجربه

شده را مرتبط با شخص  طالعات عرضه  اها آن، زمانی است که شوند یماطالعات ترغیب 
؛ در این حالت فرد دهند یمي سالمت جواب ها امیپدیگر اینجاست که  عبارت به. خود بیابند

آسانی با  پاسخگوي مشکالت خود بیابد، به وقتی پیام را متناسب با نیازها و عالئق و احیاناً
  .پردازد یمآن درگیر شده و به پردازش اطالعات آن 

  
  ي تحقیقها هیفرض و ها السؤ -2-5

 و معتقد است که داند یممقاله حاضر اینترنت را ابزاري نوین در اختیار جوانان 
 در جهت آموزش و ارتقاي سطح آگاهی و تواند یمحوزه بهداشت و سالمت نیز 

بنابراین با توجه به . مند شود کیفیت زندگی این قشر از جامعه، از این ابزار بهره
یی که در این پژوهش بررسی ها سؤالها و   فرضیه،ادبیات تحقیقچارچوب نظري و 

  :باشند میقرار زیر   بهشوند یم

                                                
1. Elaboration Likelihood Model 
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  :ها سؤال
  آیا آموزش الکترونیک سالمت و حضور در فضاي مجازي باعث رشد

 ؟شود یم پزشکی در فرد کاربر –اطالعات بهداشتی 
  هداشتی چیست؟ب-ي اینترنتی پزشکیها گاهیپاهدف کاربران غالباً از مراجعه به  
 ي ها سایت هاي بهداشتی و پزشکی وب حل ها و راه آیا کاربران دستورالعمل

 ؟بندند یمعنوان یک مرجع معتبر به کار  اینترنتی را به
 

  :ها فرضیه
ي پزشکی و بهداشتی در ها گاهیپاها و اطالعات سالمت  پیامکه  رسد یمبه نظر . 1

  .تغییر رفتار کاربران تأثیر بسزایی دارند
کارگیري اطالعات و  گویان و میزان به میان سن پاسخکه  رسد یمبه نظر . 2

  .ي پزشکی و بهداشتی رابطه وجود داردها گاهیپاي ها امیپ
زمان استفاده کاربران از اینترنت و مراجعه به   مدت میانکه  رسد یمبه نظر . 3

  .ي پزشکی و بهداشتی براي کسب آگاهی رابطه وجود داردها گاهیپا
  

   روش تحقیق-3
در هر پژوهش علمی، انتخاب روشی متناسب با ماهیت تحقیق اهمیت بسیار دارد؛ 

در این . ها تفاوت دارد چراکه با توجه به سؤاالت هر تحقیق، شیوه دستیابی به پاسخ
، )پیمایش (یکمپژوهش نیز با توجه به موضوع، ابعاد مسئله و چارچوب نظري، روش 

 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه 200معه موردمطالعه، جا. مناسب تشخیص داده شد
 نفر به دست  130عالمه طباطبائی بودند و حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران

گیري تصادفی کار تحقیق به انجام رسید و ابزار پژوهش،  با روش نمونه. آمد

                                                
1. Cochran's formula 
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وین پرسشنامه از طیف در تد. گویان توزیع گردید  سؤال میان پاسخ20اي با  پرسشنامه
ها،  پس از تکمیل پرسشنامه.  باز استفاده شدسؤال و نیز سؤاالت بسته و یک لیکرت

  . شدSPSSافزار   وارد نرمها آنتر و تحلیل  شده، جهت بررسی دقیق آوري اطالعات جمع
وسیله آزمون آلفاي کرونباخ سنجیده  تایی به 30پایایی پرسشنامه با یک نمونه 

  .باشد یمدهنده پایایی باالي پرسشنامه   که نشانباشد یم 74/0 برابر با شده است که
  
  ي پژوهشها افتهی -4
  .ي توصیفی و تحلیلی تحقیق را به ترتیب ارائه خواهیم کردها افتهدر این بخش ی 
  ي توصیفیها افته ی-4-1
  

  ي فردي پاسخگویانها یژگیو توزیع فراوانی -2 جدول
 درصد فراوانی فراوانی 

 5/38 50   سال19-23 .1

 8/43 57   سال24-28 .2

 6/14 19  سال 29-33 .3
 نس

 1/3 4  سال 34-37 .4

  4/85 111 مجرد .1
 تأهل

 6/14 19 متأهل .2

  5/31 41 سانسیل .1
 مقطع تحصیلی  2/66 86 لیسانس فوق .2

 3/2 3 يدکتر .3

  9/16 22 شاغل .1
 وضعیت اشتغال

  1/83 108 یکارب 2

                                                
1. Likert Scale 
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 8/43 که بیشتر افراد نمونه با میانگین دهد یمنشان ) 2(ماره اطالعات جدول ش
  .اند بودهلیسانس و بیکار   داراي مدرك فوق، مجرد،ساله 28 تا 24 درصد،
  

 میزان رضایت از رشد اطالعات سالمت با حضور در فضاي مجازي  -3 جدول

 –داشتی آیا آموزش الکترونیک سالمت و حضور در فضاي مجازي باعث رشد اطالعات به

 ؟شود یمپزشکی در فرد کاربر 

  فراوانی درصد درصد مطلق درصد تجمعی

 کامالً موافقم 16  3/12 3/12 3/12

 نسبتاً موافقم 95  1/73 1/73 4/85

 نسبتاً مخالفم 13  10 10 4/95

 کامالً مخالفم 6  6/4 6/4 100

  
   مجازي فضاي سالمت با حضور دررشد اطالعات میزان رضایت از -1نمودار  
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   فضاي مجازي سالمت با حضور دراطالعات رشد  میزان رضایت از آزمون کاي اسکوئر-3-1
Test Statistics 

 
با کاربري اینترنتی آشنایی من با مطالب پزشکی 

 .موجود در جهان بیشتر شده است

Chi-square ١٦١٫٨٧٧a 
df ٣ 

Asymp. Sig. .٠٠٠ 
a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum 
expected cell frequency is 32.5. 
 

 بیشتر افراد  پاسخگو،130 از میان  کهشود یم مشاهده جدول فراوانیبا توجه به 
بر رشد ی پزشکی  اینترنتيها گاهیپا ریتأث با  درصد،1/73 نفر با میانگین 95 یعنی نمونه

 دییتأکه این نتیجه توسط آزمون نیز . اند بوده  موافقنسبتاً خود سالمتاطالعات 
آموزش الکترونیک سالمت و حضور در فضاي  گفت که توان یمبنابراین . شود یم

  .شود یم پزشکی در فرد کاربر –مجازي باعث رشد اطالعات بهداشتی 
 

  اینترنتیي ها گاهیپا سالمت - میزان توجه کاربران به محورهاي پزشکی-4جدول 
توجه مخاطب را ...) تاالرهاي گفتگو و(قالب ي اینترنتی در کدام ها سایت المتی وبي سها امیپ

  ؟کند یمبیشتر به خود جلب 
 میانگین متغیر

  94/2 مصاحبه با پزشکان و کارشناسان بهداشتی
 97/2 اخبار و اطالعات پزشکی

 12/2 تاالرهاي گفتگوي پزشکی

 69/2 مباحث مرتبط با اکتشافات و اختراعات پزشکی

 81/2  سالمتيها ها و آزمون از تست

 46/1 سفارش و خرید آنالین دارو و کاالي پزشکی
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  ي اینترنتیها گاهیپا میزان توجه کاربران به محورهاي سالمت -2نمودار 

   
ي اینترنتـی،   هـا   گاهیپا سالمت   -ي پزشکی ها  قالب،  )4(شماره  با توجه به جدول             

 درصد بیشترین و سـفارش و خریـد آنالیـن    97/2 با میانگین اخبار و اطالعات پزشکی  
 درصـد، کمتـرین میـزان توجـه را بـه خـود       46/1دارو و کاالهاي پزشکی بـا میـانگین      

  .دهند یماختصاص 
  ي اینترنتی سالمتها گاهیپاهدف کاربران از مراجعه به  -5جدول 

  بهداشتی چیست؟-ي اینترنتی پزشکیها گاهیپاهدف کاربران غالباً از مراجعه به 

 میانگین  متغیر

 75/2 عالقه به مسائل بهداشتی

 18/3 از سالمت و افزایش سطح آگاهی کسب اطالعات

 46/2  پزشکیيها تیجذابیت سا

 08/3 ها جنبه آموزشی سایت

 06/3 یخوددرمان
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  ي اینترنتی سالمتها گاهیپا هدف کاربران از مراجعه به -3نمودار 

عالقھ بھ مباحث پزشکی

کسب اطالع و آگاھی

جذابیت سایت ھای پزشکی

جنبھ آموزشی سایت ھا

خود درمانی

  
  

ي ها گاهیپا، بیشترین هدف کاربران غالباً از مراجعه به )5(با توجه به جدول شماره 
 درصد مربوط به گزینه کسب اطالعات و افزایش 18/3اینترنتی سالمت با میانگین 

ي ها تیساسطح آگاهی از سالمت است و کمترین میانگین مربوط به گزینه جذابیت 
  . است46/2پزشکی با میانگین 

  
  ي اینترنتی سالمتها گاهیپاهاي  حل ها و راه  میزان مرجع بودن دستورالعمل-6جدول 

عنوان  ي اینترنتی را بهها سایت هاي بهداشتی و پزشکی وب حل ها و راه آیا کاربران دستورالعمل
 ؟بندند یمیک مرجع معتبر به کار 

 میانگین متغیر

 پزشکی يها سایت  بهداشتی وبيها اعتماد کافی به دستورالعمل
 دارم

52/2 

 يها سایت  بهداشتی وبهاي حل ي و راهها صحت دستورالعمل
 گذارم ی در میان م متخصصپزشکی را با پزشکان

82/2 
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 ي اینترنتی سالمتها گاهیپاهاي  حل ها و راه دستورالعمل  میزان مرجع بودن-4نمودار 

  
 درصد، 82/2گین ، بیشتر کاربران با میان)6(با توجه به جدول شماره 

 و رندیپذ ینمعنوان مرجع  ي اینترنتی سالمت را بهها گاهیپاکارهاي  ها و راه دستورالعمل
ها با پزشکان متخصص مشورت  حل  اعتماد کافی ندارند و در رابطه با این راهها آنبه 

 شده در ي ارائهها دستورالعمل درصد از پاسخگویان اعتماد کافی به 52/2 و تنها کنند یم
  .ها دارند سایت وب
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  )آمار استنباطی (یلیتحلي ها افته ی-4-2
  .میپرداز یمي آماري ها آزمونهاي پژوهش با استفاده از  در این قسمت به بررسی فرضیه

ي ها گاهیپاکاربران از اینترنت و مراجعه به  زمان استفاده مدت بررسی رابطه بین -7 جدول
  پزشکی و بهداشتی براي کسب آگاهی

  زمان استفاده از اینترنت تمد
 2 ازکمتر  

 ساعت

2- 5 
 ساعت

5- 10 
 ساعت

 10بیش از 
 ساعت

  3 3 28 31 اولویت اول
  %6/4 %6/4 %1/43 %7/47  جستجو آموزشیدر بین
  %9/42 %1/23 %1/57 %8/50  استفاده اینترنتدر بین

  1 3 10 13 اولویت دوم
  %7/3 %1/11 %37 %1/48 وزشی جستجو آمدر بین
  %3/14 %1/23 %4/20 %3/21  استفاده اینترنتدر بین

  0 3 8 11 اولویت سوم
  0 %6/13 %4/36 %50  جستجو آموزشیدر بین
  0 %1/23 %3/16 %18  استفاده اینترنتدر بین

  1 1 3 4 اولویت چهار
  %1/11 %1/11 %3/33 %4/44  جستجو آموزشیدر بین
  %3/14 %7/7 %1/6 %6/6  استفاده اینترنتدر بین

  2 3 0 2 اولویت پنج
  %6/28 %9/42 0 %6/28  جستجو آموزشیدر بین

جستجوي 
اطالعات 
 آموزشی

  %6/28 %1/23 0 %3/3  استفاده اینترنتدر بین
 

  %4/5 %10 %7/37 %9/46  جستجو آموزشیدر بین
 مجموع

  %100 %100 %100 %100  استفاده اینترنتدر بین
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طور متوسط   افراد نمونه روزانه بهدرصد) %9/46( ،)7( شماره با توجه به جدول
) %1/48(این تعداد بیشتر افراد  که از. کنند یمکمتر از دو ساعت از اینترنت استفاده 

 آن را در )%7/47 (فقطو  دهند یمقرار  اطالعات آموزشی را در اولویت دوم يجستجو
د افراد در انتخاب جستجوي مطالب به همین ترتیب درص. کنند یماولویت اول انتخاب 

روزانه بیشتر  و به همین ترتیب افرادي که. شود یمي باالتر کمتر ها تیاولوآموزشی در 
ي دیگري در اینترنت دارند و درصد ها انتخاب، کنند یمساعت از اینترنت استفاده  10از 
  .دهند یماز آنان جستجوي اطالعات آموزشی را اولویت اول خود قرار %) 7/3 (یکم

 که با افزایش استفاده روزانه از اینترنت اولویت شود یمگیري  بنابراین چنین نتیجه
این نتیجه در جدول زیر با آماره خی دو . افتد یمتر  جستجوي مطالب آموزشی عقب

  .آزمون شده است
  

   پزشکیمدت استفاده از اینترنت و جستجوي اطالعات آموزشی آزمون کاي اسکوئر -1-7جدول 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. 

Sig.  
)(2-sided  

Pearson Chi-Square 22,485a 12 0,032 

Likelihood Ratio 19,720 12 0,073 

Linear-by-Linear Association 5,021 1 0,025 

N of Valid Cases 130   

a. 13 cells (65.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is.38.  
  

، رابطه 032/0به مقدار ) کاي اسکوئر(آزمون آمده از  دست طبق سطح معناداري به
زمان استفاده از اینترنت و جستجوي اطالعات آموزشی پزشکی به لحاظ   مدت میان

دنبال ه  بیشتر افراد ب،مدت  کوتاهکه در زمان استفاده   طوري به .آماري معنادار است
  . هستند سالمتطالب آموزشیجستجوي م
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ي ها امیپکارگیري اطالعات و   بررسی رابطه میان سن پاسخگویان و میزان به-8جدول 
  ي پزشکی و بهداشتیها گاهیپا

Correlations 

 
sen 

کارگیري  به
 اطالعات

Correlation Coefficient 1.000 -.081 
Sig. (2-tailed) . .359 

sen 

N 130 130 
Correlation Coefficient -.081 1.000 

Sig. (2-tailed) .359 . 

Spearman's 
rho 

 کارگیري اطالعات به

N 130 130 

، بین سن 359/0آمده از آزمون اسپیرمن به مقدار  دست طبق سطح معناداري به
ي اینترنتی سالمت رابطه ها گاهیپاي ها امیپکارگیري اطالعات و  پاسخگویان و میزان به

  .نداردوجود 
  

ي اینترنتی سالمت در تغییر رفتار کاربران نسبت به سایر ها گاهیپا میزان نقش -9جدول 
  ي جمعیها رسانه

ي ها رسانهي پزشکی و بهداشتی نسبت به سایر ها گاهیپاها و اطالعات سالمت  میزان نقش پیام
 جمعی در تغییر رفتار کاربران

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

 22/3  29 تلویزیون

 8/3  5 رادیو

 7/37 49 اینترنت

 1/3  4 ي عمومیها روزنامه و مجالت

 2/6 8  تخصصیکتب و نشریات

 4/15 20 پزشکان و متخصصان

 2/9 12 دوستان و آشنایان

 3/2 3  مواردریسا
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تلویزیون

رادیو

اینترنت

مجالت و روزنامھ ھای عمومی

کتب و نشریات تخصصی

پزشکان متخصص

دوستان و آشنایان

سایر موارد

  شتی منابع استفاده شده از سوي کاربران براي کسب اطالعات بهدا-5نمودار 
  

 پاسخگو، بیشترین 130 که از میان شود یم، مشاهده )9(با توجه به جدول شماره 
ي ها گاهیپا نفر مربوط به 49کسب اطالعات بهداشتی با فراوانی  نسبت ازنظر نوع منبع

 نفر، مربوط به 4 درصد و کمترین نسبت با میزان فراوانی 7/37اینترنتی با میانگین 
  . درصد است1/3 نیانگی می باي عمومها روزنامهمجالت و 

  
  آزمون کاي اسکوئر منابع کسب اطالعات سالمت-1-9جدول 

Test Statistics 
 

 qq8 
Chi-square 34,593a 

Df 1 

Asymp. Sig. .000  
a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum 

expected cell frequency is 49.4.  
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کمتر از مقدار خطاي در  P-Valueمقدار  که شود یمه به جدول مشاهده با توج
یعنی فرض یکسان بودن احتمال انتخاب . است )(شده آزمون  نظر گرفته
اینترنت درصد باالیی از نیازهاي اطالعاتی افراد را در بر این اساس . شود یممنابع رد 

ها و اطالعات   که پیامشود یممشخص   وباشد یمحوزه بهداشت و سالمت پاسخگو 
  .ي پزشکی و بهداشتی در تغییر رفتار کاربران تأثیر بسزایی دارندها گاهیپاسالمت 
  .شود یمنتیجه فرضیه محقق تأیید  در
  

  گیري  بحث و نتیجه-5
هدف بررسی نقش آموزش الکترونیک سالمت بر ارتقاي سطح  پژوهش حاضر با

ي تحقیق و بر اساس ها افتهبر اساس ی. انجام گرفتآگاهی کاربران جوان اینترنتی 
چارچوب نظري پژوهش، یعنی نظریه استفاده و رضایتمندي، کاربران جوان، اینترنت را 

 ابزار مهمی در امر ،بودن  فراگیر بودن، ارزان بودن، سهولت دسترسی و موثربه علت
ه این رسانه و وسیله  و جایگاکنند یمرسانی به افراد جامعه ارزیابی  آموزش و اطالع

کاربران بر اساس مدل . دانند یم ضروري ،ارتباطی را در فرآیندهاي پیشگیري و درمان
ي سالمت را متناسب با نیازها و احیاناً پاسخگوي ها امیپاحتمال و تفصیل، وقتی 

. پردازند یمآسانی با آن درگیر شده و به پردازش اطالعات آن  ، بهنندیب یممشکالت خود 
ي جمعی، نیاز اطالعات ها رسانهي پزشکی نسبت به سایر ها سایت  معتقدند وباه آن

نیز بیشترین  4با توجه به جدول شماره . باشند یمسالمتشان را تا حد زیادي پاسخگو 
ها کسب اطالعات و افزایش میزان آگاهی در این  هدف کاربران از مراجعه به این سایت

با افزایش استفاده روزانه از آمده متأسفانه  دست ههمچنین بر اساس نتایج ب. حوزه است
  .افتد یمتر  اینترنت، اولویت جستجوي مطالب آموزشی در میان کاربران جوان عقب

 اهرم نیرومندي تواند یم که اینترنت و آموزش الکترونیک دهند یمنتایج نشان 
 از تواند یم اینترنت. براي اتصال علوم پایه، معاینات بالینی و سالمت عمومی باشد
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طریق مطلع کردن مردم از مداخالت علمی رفتارهاي مؤثر، منجر به کاهش رفتارهاي 
ي ها تیسا؛ اما تقویت ارتباط )1388 درویش،(گردد ها  پرخطر و کاهش ابتال به بیماري
 براي تعیین ،ي پژوهشی، بهداشتیها حوزه متخصصان  وپزشکی و سالمت با کارشناسان

  .رسد یم به نظر  ضروريها آنعملکرد 
هاي  حل ها و راه ي پژوهش، اغلب کاربران دستورالعملها افتهاما بر اساس ی

 اعتماد کافی ندارند و ها آن و به رندیپذ ینمعنوان مرجع   را بهها گاهیپاشده در این  ارائه
 به اولین منبع کسب شدن  لی مثبتی که اینترنت براي تبديها یژگیدر کنار و کهمعتقدند 

اطالعاتی که در .  منفی آن نیز غافل مانديها یژگیعات سالمت دارد، نباید از واطال
تواند   برخوردار نیست، این ویژگی میاي يبند  است از هیچ طبقهشده  رهیاینترنت ذخ

 همه .وجوگر اطالعات سالمت مشکل سازد وجوي اطالعات را براي جست جست
 فضایی مملو تواند یماینترنت . دانند یوجوي درست اطالعات را نم کاربران نحوه جست

از اطالعات سالمت درست و نادرست باشد و چنانچه کاربر در مقابل اطالعات 
نادرست منفعالنه اقدام به تغییر رفتار سالمت خود کند، عواقب خوشی براي او تصور 

 نظام اندرکاران دستکه  رود یم انتظار پس .)Cline & Haynes, 2001(شود  ینم
ي این رسانه در امر گسترش اطالعات بهداشتی و پزشکی ها تیقابلبتوانند از سالمت 

ي سالمت نادرست در این رسانه ها امیپدرست بهره ببرند و افراد را از احتمال وجود 
  . بیاموزندها آنآگاه سازند و معیارهاي ارزیابی اطالعات صحیح را به 

  این کهی و سالمت بانهایت باید گفت، جستجوي آنالین اطالعات پزشک در
در رابطه .  مضر نیز باشدتواند یمحال   ي بسیار زیادي به همراه دارد، اما درعینها تیمز

سایبر «اي به نام  استرالیا هشدار داد میزان پدیده در انجمن پزشکیبا این موضوع، 
اي که موتور جستجوي گوگل عامل اصلی آن به شمار رفته و بیماران  پدیده، »درمانی

غلط  هاي بیماري خود در گوگل درباره اختالل فیزیکی خود به س از جستجوي نشانهپ
محققان معموالً این به گفته . کنند رو به افزایش گذاشته است گیري می تصمیم
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ها و بروز  جستجوي عالئم ساده بیماري در اینترنت منجر به سوءتعبیر از این نشانه
  .شود نگرانی شدید در افراد می

برداري از  اندازي و بهره بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به راه وزارت 
 سبک در زمینهي آموزش بهداشت کرده است که اطالعات موثق و معتبر ها تیسا

 ها آندر این بخش به معرفی برخی از . دهند یمزندگی سالم در اختیار کاربران قرار 
  :شود یمپرداخته 
   ir.gov.behdasht.iec.www :نشانی به  سامانه آموزش سالمت همگانی - 1

 سـالمت و  در زمینـه عنوان یک سایت مرجع      تارنماي آموزش سالمت همگانی به    
 کند یم و تالش کند یمها نگاه  سالمت، فراتر از درمان بیماري  بهداشت مردم است که به    

ي زندگی جـاري سـازد و ایـن مهـم، بـا پـرداختن بـه                 ها  عرصهکه سالمت را در همه      
 اطالعـات  نات مختلف در حوزه سالمت و بهداشت و بـا در اختیـار قـرار داد         موضوع

، چراکـه آگـاهی، سـالمتی را    شـود  یم سبک زندگی سالم محقق   هزمین موثق و معتبر در   
جملـه   ي مختلـف از   هـا   بخـش سایت آموزش سالمت همگانی شـامل       . کند یمتضمین  

 اسـت کـه عمـوم مـردم     ها و نشریات آموزشی بهداشت فردي، شیوه زندگی سالم، فیلم  
 سـعیدي، (باشند  ي مختلف آن دسترسی داشته      ها  بخش با مراجعه به سایت به       توانند یم

1391.(  
    ir.salamatgame.www  :نشانیسامانه بازي آنالین سالمت به  -2
دن اوقات فراغت اندازي شده است تا ضمن پر کر  بازي آنالین سالمت راهسامانه

ي سالمت و ها امیپخصوص کودکان و نوجوانان، گام مؤثري در انتقال  مخاطبین به
 شیب حاضر در حال برداشته شود، ها يباز در بستر ها آنآموزش شیوه زندگی سالم به 

 کاربر از 300محور بر روي سایت قرار دارد و روزانه حدود   بازي سالمت100از 
  شده، ي تولیدها يباز امید است ضمن افزایش کیفی و کمی .کنند یمسایت استفاده 

گفتنی است به دلیل .  نفر در روز افزایش یابد1000تعداد کاربران سایت نیز به بیش از 
ي ها يبازعنوان سایت مرجع  نبود سایت مشابهی با محتواي سالمت و معرفی سایت به
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ه دو زبان فارسی و انگلیسی  حال حاضر سایت بدرمحور در منطقه خاورمیانه،  سالمت
برداري قرار  اي نزدیک، سایت به زبان عربی هم مورد بهره مشاهده است و در آینده  قابل

  ).همان (ردیگ یم
    ir.salamatpic.www :نشانیسامانه الکترونیک مسابقه عکس سالمت به  -3

 سالمت باهدف ایجاد بانک جامع عکس سالمت و در سامانه الکترونیک مسابقه عکس
به دلیل گستردگی حوزه . اندازي شده است جهت ارتقاي سواد سالمت جامعه راه

 ،ي بومی در حوزه سالمتها عکسي سالمت و محدودیت حضور ها عکستصاویر و 
ي سالمت، در دستور کار قرار ها عکساي جهت تولید و استفاده از  اندازي سامانه راه

ي سالمت در نظر دارد تا در ها عکسسامانه عالوه بر پوشش تصاویر و این . گرفت
 تندعباري این سامانه ها بخش. حوزه نقاشی و کاریکاتورهاي سالمت نیز فعالیت نماید

. ي بهداشتی سالمتها مهارتي مرتبط با سالمت و پوسترهابیماري و عکس، : از
استاي مشارکت فعال نسل جوان در سامانه عکس الکترونیک سالمت، مسیري در ر

حوزه سالمت از طریق تولید و ارسال تصاویر سالمت و مشارکت از طریق فرایند 
 و نیتر نندهیپرب و انتخاب  مسابقه است و این سامانه با برگزاري مسابقات آنالین عکس،

کرد  اهداء خواهد زیجوا سالمت، به برترین آثار، در زمینه آثار ارسالی نیازتریپرامت
  ).همان(

     ir.ulc.www: نشانیسامانه ملی آموزش الکترونیک سالمت به  -4
ی رسان اطالعي ها گاهیپا(ي اینترنتی ها رسانهي جدیدي همچون ها رسانه امروزه 

اي، در  افزاري رسانه ي نرمها بستهو ) اینترنتی، خدمات و بسترهاي مختلف اینترنتی
 و مطبوعات ربوده و در رقابت با کتاب گوي سبقت را از سینما، ،زمانی کوتاه تمد

یابی به   و اطالعرسانی  اطالع و مؤثرترین ابزار نشر محتوا،نیرتریفراگرادیو و تلویزیون، 
 سامانه ملی آموزش الکترونیک سالمت در راستاي آموزش مبانی بنابراین. ندیآ یمشمار 

ا محوریت پیشگیري و مطابق با برنامه پنجم توسعه در عمومی سالمت به مردم ب
  ).همان(است شده    طراحی،کارگیري ابزار فناوري اطالعات به
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    ir.samas.www :نشانیسامانه مشاوره الکترونیک سالمت به  -5
ع و آسان بین جهت برقراري ارتباط سری) سماس(سالمت سامانه مشاوره الکترونیک 

 نحو پاسخ خود نیتر آسانکه فرد به   طوري  کاربر و مشاور در کمترین زمان ممکن و به
این سامانه داراي سه بخش اصلی  .  شده استاندازي راهرا دریابد و سردرگم نگردد، 

  :زیر است
 طرح سؤال با مشاور  
 مشاوره از طریق پیام کوتاه  
 مشاوره آنالین 

  ir.gov.behdasht.sabt.www  :نشانی سالمت به يها تی سامانه شناسایی سا-6
  هماهنگي سالمت باهدف ارتقاي دانش سالمت،ها وبالگها و  سیستم شناسایی سایت

ي کالن سالمت در فضاي مجازي و با رویکرد حمایت از ها برنامهنمودن اهداف و 
هاي ارتباطی، شناسایی مخاطبان و رفع  ایجاد زیرساختبخش خصوصی از طریق 

این سامانه در نظر  .اندازي شده است  راه،ها مشکالت موجود در مسیر توسعه این سایت
ي سالمت در راستاي ها تیساي نظارتی، حمایت از ها دستورالعملدارد تا با تدوین 

ي داراي اعتبار ها تیسا به »سیب سالمت«جلوگیري از تخلفات فضاي مجازي و ارائه 
این سایت در اصل بانک .  را در انتخاب بهترین اطالعات سالمت یاري رساندمردمباال، 

ي وزارت بهداشت، درمان ها تیحماي سالمت کشور خواهد بود و ها تیسااطالعات 
باشند شده   یی انجام خواهد شد که در این سامانه ثبتها تیساو آموزش پزشکی از 

  ).همان(
    net.bualisina.www :نشانینه کتابخانه همراه به ساما -7

امکان استفاده از محتواي آن و  سالمت هزمین وجود یک پایگاه مرجع از منابع معتبر در
 با در نظر گرفتن چنین رویکردي،. ناپذیر است ی اجتنابضرورتاز طرق مختلف، 

 عنوان کتاب 50  در حال حاضر این پایگاه،. اندازي شده است  راه همراه سالمتکتابخانه
ي تلفن همراه و بر روي رایانه ها یگوشاجرا بر روي   افزارهاي قابل را در قالب نرم
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صورت عنوان کتاب و یا   جستجوي مطالب بهامکاندر این سامانه، . عرضه کرده است
از . مشاهده است یز قابلعنوان موضوع وجود دارد و فهرست موضوعی کتب آن ن

  که دسترسی بیشتر به کتب،باشد یمامکانات بالقوه این سامانه، قابلیت عضوگیري آن 
رسانی در خصوص  اطالع. کند یم کتب جدیدتر را براي کاربر فراهم بخصوص

 از  رخدادهاي جدید و امور مرتبط با سامانه از طریق نشانی پست الکترونیک اعضا،
  ).همان(است وگیري سامانه ي عضها تیمزدیگر 

    ir.healthtube.www :نشانیبانک جامع فیلم سالمت به  -8
معاونت بهداشت  ي آموزشی در انتقال پیام سالمت،ها لمیفبا توجه به اهمیت و نقش 

نین ي تنگاتنگ با معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت و همچبا همکار
اندازي بانک جامع  ي علوم پزشکی کشور و سازمان صداوسیما، اقدام به راهها دانشگاه

ي ها امیپ سایت این قابلیت را دارد که عالقمندان بتوانند نی ا.فیلم سالمت نموده است
 پس از ها امیپاین . آموزشی ساخت خود را جهت قرار گرفتن روي سایت ارسال نمایند

محتواي اطالعاتی این . د بودندسترس خواه  سایت قابل دری،اصالحات فنی و محتوای
 پوشش زیري استانی را ها شبکه و ها  دانشگاه به مراکز بهداشتی،رسانی اطالعسایت، 

  ).همان(دهد  یمقرار 
   
  منابع
 ،تهـران  ،ي دیجیتـال و سـالمت  هـا   رسانه ،)1390 (.همکارانو   امیرحسین   اسدي :

 .بهداشت رتدفتر آموزش و ارتقاي سالمت وزا

 مقایسه فضاي :  آموزش و یادگیري در محیط وب  ،)1389( .، حـسین  آبادي  یمابراه
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،   : تهران،  يواقعی و مجاز  

  .يتحقیقات و فناور
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  و هـا  رسـانه  انتخاب راهنماي ،)1391 (.سـادات اردستانی، منا برهمندپور، فرزاد؛ 
 .آرمان براثا: ، تهرانمتسال آموزش يها روش

 رسانی اینترنتـی     ي اطالع ها  گاهیپاکیفیت  « ،)1385 (.سارا، پیمان؛ میرزایی،    راد زیپرو
، دوره سـوم،    فصلنامه مدیریت اطالعـات سـالمت     ،  »مرتبط با سالمت در ایران    

 .شماره اول

     ي اطالعـات بـر   آور فـن کـارگیري   تـأثیر بـه   «،)1389 (.همکارانخلعتبري، جواد و
فـصلنامه اطالعـات و   ، »ي استان تهرانا حرفهی و اثربخشی سازمان فنی و       کارای

 .، سال اول، شماره اولارتباطات در علوم تربیتی

    ،ـ  پریبررسـی نگـرش مخاطبـان دربـاره تـأث          «،)1390 (.بیحبراثی تهرانی  يهـا  امی
، سـال دوازدهـم،      ارتباطـات  -رهنـگ    ف فصلنامه مطالعات   ،»سالمت تلویزیون 

  .15شماره 
    ،وزارت : ، تهــراناز آمــوزش سـالمت تــا سـالمت   ،)1383 (.شـهرام رفیعـی فـر

 .بهداشت، اداره کل ارتباطات و آموزش سالمت

 ،ـ پا» اینترنت و پیـشگیري از سـرطان      «)1388 (.هیآس درویش   کارشناسـی  نامـه   انی
 .دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی: ، تهرانارشد

   ،در توسـعه سـالمت و      هـا   رسانهنقش  « ،)1391 (.جعفرحسین پور،    ؛اصغر یعلکیا 
 .، سال اول، شماره دومفصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه، »رفاه اجتماعی

 ـ بررسی میزان اسـتفاده و رضـامندي زنـان     «،)1388(. ، زهراپز کوره  شـهر  دار هخان
ـ پا» ي بهداشـتی سـیماي جمهـوري اسـالمی ایـران       ها  برنامهاصفهان از     نامـه  انی

 .، دانشکده علوم اجتماعی طباطبائیدانشگاه عالمه: ، تهرانکارشناسی ارشد
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