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مقدمه و بیان مساله

فناوری های 
دیجیتال

ه میزان استفاد
در خانم ها و 

آقایان

طی سه دهه گذشته ، طیف وسیعی از فناوری هاای دجییتاا    
کی برای به اشتراک گذاری و تولید اطالعات بهداشاتی و زششا  

و زس از اختارا   1990اجن امر از اواسط دهه . ظهور کرده است
اتی اجنترنت و شبکه جهانی وب ، با اجیاد وب ساجت های اطالع
د برای ، اجمیل ، وبالگ ها و انیمن های گفتگوی آنالجن برای افرا
اشاتن  دسترسی به جشئیات بهداشت و زششکی و به اشتراک گذ

.شدآنها آغاز 

طبقه متوسط/سفیدزوست/آقا:زیش فرض جنسیتی
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مطالعات انجام 
شده در 
استرالیا

ابعاد 
جنسیتی

مطالعات در هنگ کنک،اجاالت متحده و آلمان
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(ادامه)مقدمه و بیان مساله

طیفدراسترالیاجیزنان
سطح،سنینازوسیعی

هایموقعیتوتحصیالت
بودندجغرافیاجی

سالمتخاصهایفناوریرویبرتمرکشجایبه
ا حدرکهراکاملیطیفمیموعهاجن،دجییتا 
استدسترسدراسترالیاجیزنانبرایحاضر
دادزوشش

زندگیتیاربمتنیجشئیات
باارکنندگانشرکتدجییتا 
تحقیقهایروشازاستفاده
وبحثبهراآنهاکهکیفی
تتیربیااجنمورددرگفتگو
کردبررسی،کندمیدعوت

زژوهش در استرالیا بر روی زنان
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1

7

2

5

3

6

4
جیاسترالیازنانازبررسیجک
جرزایبچهجاوبودندباردارکه
کهدادنشان،داشتندسا 3
برنامهجکازچهارمسه

هبرنامازآنهاازنیمیوبارداری
اندکردهاستفادهوالدجن

انجوزنانازگستردهنظرسنییجک
کهاست(سا 24تا18)استرالیاجی

اجنترنتاز٪43تنهادهدمینشان
بهداشتیاطالعاتجستیویبرای

.اندکردهاستفاده

جوانزنانرویکهدجگریمطالعه
ابلقعفونتبهمبتالاسترالیاجی

،شدانیامجنسیراهازانتقا 
وحضوریمنابعآنهاکهدادنشان
انیزشتیبومشاورهبرایراآنالجن
دانندمیارزشمندبسیار

مانندیشراجطکهزنانی
روانیبهداشتمشکالت

تربیشکنندمیتیربهرا
انکنندگشرکتساجراز
میجستیواجنترنتدر

کردند
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هدف
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دند و از بررسی انواع فناوری های دیجیتالی که زنان به طور منظم برای اهداف مرتبط با سالمتی استفاده می کر

نظر آنها کدام یک مفید هستند
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(ادامه)روش اجرا

:هدف اجن زژوهش بررسی سواالت زجر بوده است
گاران  زنان از چه فناوری های دجییتالی به طور منظم برای اهداف مرتبط با سالمتی ، چه برای خود و چه برای دج

استفاده می کنند؟ ( اعضای خانواده جا دوستان)
هستند؟نظر آنها کدامیک بیشتر مفید به 

دوست دارند در آجنده چه نو  فن آوری های سالمت دجییتا  را ببینند؟
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.اندشده انتخاب مصاحبه های نیمه ساختاری و گروه های متمرکش -های کیفی به همین دلیل روش 
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خانم:جنسیت
که قادر به باجد به نحوی باشد:سن

نداستفاده از فناوری های دجییتا  باش
و ... داشتن تلفن همراه جا:امکانات

اجنترنت برای دسترسی 

1400.1.30

معیارهای خروجمعیارهای ورود

عدم دسترسی به امکانات الزم برای 
مطالعه



روش اجرا

.  زن بود66شامل دو مطالعه جداگانه شامل 

زن ساکن شهر کانبرا در مصاحبه های حضوری و گروههای متمرکز 36، 1مطالعه در 

کردندشرکت 

بودسال 65تا 28سنین شرکت کننده از 

گروه متمرکز تقسیم شدند که یکی از آنها توسط 2شرکت کنندگان در این مجمع به 

.شدمی هدایت نویسنده اول و دیگری توسط یکی از اعضای مرکز 
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(ادامه)روش اجرا

زن از سایر مناطق 30شامل مصاحبه تلفنی با 2در حالی که مطالعه 

.استرالیا بود

ساله و 61زن 10ساله و 60تا 41زن 10ساله ، 40تا 18زن 10

سال بود74تا 22سنین شرکت کنندگان از . باالتر
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بررسی نتایج
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4

همه به زششکان مراجعه کننده و 
ساجر متخصصان مراقبت های 
بهداشتی مراجعه می کردند و 

اکثرجت افراد خاطرنشان می کردند 
که تعامالت حضوری با خانواده و 
دوستان نیش منبع اصلی اطالعات  

.بهداشتی برای آنها است

از شرکت کنندگان خواسته شد تا 
مشخص کنند که در حا  حاضر از کدام 
فناوری های سالمت دجییتالی استفاده 

.می کنند

استفاده از جک موتور جستیو 
برای جستیوی اطالعات  

جک عمل همگانی در , بهداشتی
میان شرکت کنندگان بود

جشوه های چاپ شده 
خدمات تلفن زششکی ، فیلم ها ، زادکست ها ، 
برگه اطالعات مربوط به داروجی است که 
توسط داروساز ارائه می شود ، درخواست 
اطالعات از داروساز ، خبرنامه های اجمیل 
شده از گروه ها ، میالت ، روزنامه ها ، 
/ ی تبلیغات تلوجشجونی و برنامه های تلوجشجون

مستندهای بهداشتی

نتایج
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Health 

Information 

Websites Online 

Discussion 

Forums and 

Social Media

Health and 

Fitness Apps
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نتایج

اکثر شرکت کنندگان ، صرف نظر از سن آنها ،
موقعیت جغرافیاجی ، جا سطح تحصیالت ،

معمو  بودسالمت آنها گشارش دسترسی به وب ساجت های اطالعات 
)هفتهبار در چندجن (. مرتب آنالجن می شدندخیلی زنان و 

99.8.5 کالبژورنال 

Health Information Websites

16



نتایج

فیس بوک معمو  ترجن زلت فرم رسانه های اجتماعی است که توسط 
تیارب مورد استفاده قرار تباد  شرکت کنندگان برای اطالعات زششکی و 
. می گیرد

 followingبرای Instagramتعداد کمی از زنان با استفاده از. 

fitness وPinterest به دنبا  دستور العمل های سالم و نکات مربوط
.به تناسب اندام توصیف کردند
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Online Discussion Forums and Social Media
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نتایج

تفاده برنامه های سالمتی و تناسب اندام اسبعضی از شرکت کنندگان از 
و MyFitnessPalمی کردند ، برنامه های ردجابی کالری مانند 

Weight Watchersن و برنامه های فعالیت بدنی برای کنتر  ضربا
.شده استفاده می کردندقلب ، کالری سوزانده 

ساجر برنامه های معرفی شده شامل مواردی هستند که برای اهداف زجر
جادآوری های داروجی ، تشخیص خود ، بیمه درمانی ، : طراحی شده اند

ولتی سیستم مراقبت های بهداشتی با بودجه د)کمک های اولیه ، مدجکر 
ی ، مصرف آب ، واکسیناسیون کودک ، رزرو کالس های ورزش( در استرالیا

.، کف لگن تمرجنات ، و ردجابی خواب

امروز اقدامات  "جا "شما برای مدت زمان خاصی وارد سیستم نشده اجد"
".کافی انیام نداده اجد

کالبژورنال 

Health and Fitness Apps and Wearable Devices
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بحث و نتیجه گیری

ها نشان می هیچ مطالعه کیفی قبلی وجود ندارد که بتوان اجن جافته ها را به طور مستقیم مقاجسه کرد ، اما آن

ا  اطالعات  که به طور مرتب به دنبنیستند دهد که تنها زنان استرالیاجی در مرحله زندگی بارداری جا والدجن 

.ها استفاده میکنندآنالجن هستند و به طور فعا  از رسانه های اجتماعی و برنامه 

ر میان  جافته مهم از زروژه ما اجن است که رسانه های دجییتا  قدجمی بسیار زر استفاده و دارای ارزش دجک 

.  شرکت کنندگان هستند

ین کسانی زنان مبتال به بیماری مشمن سالمتی جا مراقبت از جکی از اعضای خانواده با چنین شراجطی ، و همچن

که بارداری جا مراقبت از کودکان خردسا  را تیربه می کنند ، از مشتاقترجن کاربران وب ساجت های

بودندبهداشتی ، گروه های رسانه های اجتماعی و تاالرهای گفتگوی آنالجن 
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بحث و نتیجه گیری

ی آنالجن و درگیر کردن و کمک به منابع اطالعاتکنندگان، تحقیق به روشهای زیچیده و متغیر شرکت اجن 

ن و استفاده از اجن منابع همراه با رو در رو با زششکان و ساجر متخصصان مراقبت های بهداشتی و دوستا

. اعضای خانواده توجه داشت

.ندجافته ها اشکا  تخصصی زنان را در جافتن ، ارزجابی و اجیاد دانش های بهداشتی برجسته می کاجن 

ضای اجن مطالعه همچنین بر نقش اساسی بسیاری از زنان در ارائه مشاوره و مراقبت های بهداشتی برای اع

. خانواده تأکید دارد

ای دجگران از آنها به طور فعا  از رسانه های دجییتا  برای جافتن اطالعات نه تنها برای خود بلکه بربسیاری 

.دهم مراقبان دجییتالی را اجفا می کردنو آنها هم نقش بیماران درگیر دجییتا  . استفاده می کردند
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محدودیت ها

4

3

بیشتر زنان با تحصیالت 
دانشگاهی و در کالن شهر ها  

بودند

2

از بیشتر زنانی بودند که
زبان انگلیسی اسفاده 

میکردند
1

عدم توجه و وجود مردان در 
مطالعه

عدم بررسی معیار های ورود و 
خروج مطالعه
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پیشنهادات 

کار آینده 
و

بررسی دقیق تر معیار ها برای ورود و خروج

متعادل سازی جنسیتی شرکت کنندگان

و طراحی سایت یا اپ های مرتبط برای مشکالت
بیماری ها به صورت جامع برای خانم ها و آقایان

و به صورت آفالین برای دسترسی بهتر
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با تشکر از توجه شما


