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 دهيچک

بودن و  در دسترس ،هاینههمچون کاهش هز یاییمزا یجادو با ا گرفته قرار استفاده مورد یاگسترده طوربهامروزه  یابر یانشرا یفناور: هدف

 یابر یانشرا یمطالعه نگرش پرستاران نسبت به فناور یناست. در ا کرده باز یو درمان یراه خود را به صنعت مراقبت بهداشت ،طالعاتا یکپارچگی
 .گرفته استقرار  یبررس مورد یسازادهیپ یبرا ازین مورد یهارساختیزموانع و  یا،مزا یینتع منظوربه

 ینانجام گرفت. جامعه پژوهش پرستاران شاغل در ا یلیتحل یفیتهران به روش توص یفاراب انتیمارسدر ب 1396مطالعه در سال  ینا :هاروش

 ازبا استفاده   SPSSافزارنرمها به ها و ورود دادهپرسشنامه یفاخود ا یلپرستار( بود. پس از تکم 310) یشمارتمام یریگنمونهبودند و روش  یمارستانب
 .آماری انجام شد آنالیز ANOVAو  یرسونپ یهاآزمون

انتقال آسان  هایمارستاندر ب یابر یانشاستفاده از را مزیت( 06/4±/50) ینترمهممرد( شرکت کردند.  47زن و 181نفر ) 228مطالعه  یندر ا :نتایج

در  ریفناو ینا یریکارگبه یبرا نیازیشپ ینترمهم( 95/3±/54) یمارستانیب یافزارهانرمبود. تحت وب بودن  یمارانبهتر به مدارک ب یداده و دسترس
 ینیاطالعات بال هاییستمتوسط س ینترنتها به بستر اارسال داده ییتوانا عدم ،اجرا برای مانع (68/3±/83) ترینیاصل ین. همچنباشدیم هایمارستانب

 بود.

و  یمراقبت بهداشت یهاسازمان ینب ینهارتباطات به دایجبه اطالعات و ا یعسر یمانند دسترس یابر یانشرا یفناور یتبه مز با توجه :گيرینتيجه

 یمارستانیاطالعات ب هاییستمس یریپذتعاملعدم  ها،یمارستانهمچون نبود شبکه مناسب داده در ب یموانع یحصح هایگذارییاستسبا  یدبا یدرمان
 برطرف گردد. یندهدر آ یفناور ینا سازییادهپجهت  ینترنتمربوط به ا مشکالتو 

 ی.پزشک یکانفورمات ی،ابر یانشاطالعات سالمت، پرستاران، را یفناورها: يدواژهلک

 

 پژوهشی نوع مقاله:

 25/12/97پذیرش مقاله:  22/12/97اصالح نهایی:  29/9/97 دریافت مقاله:

 ؛1397 .نوین پزشکی یرساناطالعله جم. یمارستاندر ب یابر یانشرا یریکارگهبرد نگرش پرستاران در مو یبررس .محمد یدهقان، یخازل یاسد ،یزر یدهرحمت پسند فت، مهسا یروزخاتون ارجاع:

(2)4: 1-7. 

  

 مقدمه:
اطالعات و ارتباطات  یبدون فناور یبهداشت یهاتصور کردن مراقبت

اطالعات در  ی. حدود چهار دهه است که فناورباشدیدشوار م

مورد گسترده  تروصبهکرده و  یداراه پ سالمت یهامراقبت یهاسازمان

شامل  شودیاطالعات خوانده م ی. آنچه فناور[1] گیردیقرار م استفاده

و حفاظت از  یوربهرهاست که در ساخت،  یافزارنرم و افزارسختهر 

 طوربه [.2] شودیاطالعات به کار گرفته م یستمس یکاربرد یهابرنامه

در بهبود  یژهوبهاطالعات را  یکه حوزه سالمت، فناور هاستسال یکل
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 و همکاران یونتاروزخ                                                                                                                                                                   یمارستاندر ب یابر یانشرا

1397 زمستانو  پاییز، دومدوره چهارم، شماره ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله    

از  ؛ و[3] قرار داده است مورد استفاده یمارانارائه مراقبت به ب یفیتک

 [.4] کندیاستفاده م یمارانب یمنیجهت ارتقا ا االسطح ب هاییفناور

ارائه خدمات سالمت با حجم  یهاکه گفته شد سازمان طورهمان

 که مواجه هستند یمارانو محرمانه ب یشخص یهااز داده یمیعظ

به  یهمواره دسترس یدها باداده ینها ضمن حفاظت کامل از اسازمان

اطالعات ضمن حل  یفناور[. 5] سازند یامح دهندگانارائه یرا برا هاآن

 یفیتو ک ینیبال یجبهبود نتا ها،ینهدر کاهش هز یموضوع نقش بزرگ ینا

از  یوهحجم انب یدبا تول هایمارستانامروزه ب[. 6] کندیم یفادرمان ا

اثربخش الزامات  یریتمد یچالش واقع هستند و روروبهاطالعات 

 [.7] ها استداده سازییرهذخو  یمحاسبات

باال، در  پذیرییاسمق، هاکاهش یدبخشنو یابر یانشرا فناوری

 تواندیاطالعات پس از بحران است که م یابیباز یتدسترس بودن و قابل

 یهاداده یلو تحل یرهذخ یرو یشاز مشکالت پ یبرخ یبرا یحلراه

شبکه  یک یاندازراه یبرا یمدل یفناور ینا [.8] باشند یمارانب ینیبال

مشترک از منابع  یگاهپا یکو بسته به تقاضا به  اسبگسترده، من

 یهاها، برنامهها، سرورها، حافظهمانند شبکه یمقابل تنظ یمحاسبات

تالش ارائه  ینبا کمتر و عتسربه تواندیکه م باشدیو خدمات م یکاربرد

 هایینهدر محدود کردن هز تواندیم یابر یانشرا ینبنابرا .[9] شود

منابع و ورود به عصر  سازیینهبه ی،درمان هایقبتمرا سازییکپارچه

 [.6] کند یفارا ا ینقش مهم یاز نوآور یدیجد

 یافزارهانرماز  یبانیاست که با پشت ینوظهور یفناور یابر رایانش

 یو درمان یمراقبت بهداشت یهاسازماندر  تواندیم ینترنتبر ا ینمبت

. کارشناسان معتقدند [10] گردد یفرصت تلق یک عنوانبه

و  هاینهباال، اتصال، کاهش هز یرشپذ ،یریپذانعطاف ،پذیرییاسمق

 یوربهره یشافزا یبرا یلیپتانس ی،ابر یانشرا یباال یعملکرد هاییژگیو

ارائه  یگردعبارتبه [.11] کندیم یجادا یبهداشت یاهبتمراق یفیتو ک

را به  یاثربخش ینهمفهوم هز یک ی،ابر یانشخدمات سالمت در کنار را

با  یو درمان یمراقبت بهداشت یهاو سازمان یمارانکه ب آورندیوجود م

 یعتوز یکپارچهپلتفرم  یک یلهوسبه یمارانخدمات به ب رائها یفیتبهبود ک

در  گذارییهسرماکاهش  ینی،بال یندهایفرا یو هماهنگ یارکهم ،شده

منتفع  یفناور یندرمان از ا هایینهو محدود کردن هز IT هاییرساختز

منبع نامحدود در نظر  یک عنوانبه تواندیم یابر یانشرا [.12] گردندیم

 باشد یدسترس قابلدر جهان  یو هر مکان یزمان هردر  شود که هگرفت

[13.] 

 یقاز طر یشامل دسترس یقسمت دو یفتعر یک یابر انشیار

 یازن براساسکه از راه دور  یمرورگر وب به منابع محاسبات یکو با  ینترنتا

از  یمصرف واقع یاست و پرداخت به ازا شده یعتوزو  یریتکاربران مد

 یپرداخت به ازا صورتبهابر  یک یوقت [.14] دارد یمنابع محاسبات

که به  یو زمان یباشد به آن ابر عموم یدسترس بلقاوم مصرف در عم

امروزه [. 15] گوییمیم یتعلق داشته باشد به آن ابر خصوص یسازمان

رشد کرده  یندر بال یفناور ینا یریکارگبهدر حوزه  یعمل یقاتتعداد تحق

 یرا برا یابر یانشبر را یمبتن یستمس یکو همکاران  Rolim است؛

شبکه  یقاز طر یمارانب یاتیح یهاداده یورآجمعروند  یخودکار ساز

 مرکز»و ارائه اطالعات به ابر  یپزشک یهامتصل به دستگاه یحسگرها

 یای. مزادهندیم یشنهادپ یعو توز پردازش ،سازییرهذخ یبرا «یپزشک

باال و  یدسترس ی،ها در زمان واقعداده یآورجمع یستم،س ینا یاصل

و همکاران گزارش  Rao راستا ینر همد [.16] باشدیکاهش اشتباهات م

و  یابر هاییانهکه قدرت را Dhatri با نام یرفراگ یدادند که ابتکار ابر

در هر  یماربه اطالعات سالمت ب یکه امکان دسترس سیمیب هاییآورفن

 [.17] اندکرده یجادرا ا کندیم یاپزشک مه یبرا هرکجا رااز  زمان و

 یبرا یتوجه قابل حلراه یابر نشیااشد ر یانکه ب طورهمان

 یالتها در ابر، تسهداده ییجاجابه. باشدیم یماراناطالعات ب ییجاجابه

در خصوص  یبه نگران یازیها نآن یراز؛ کندیم یجادکاربران ا یبرا یادیز

که  ییهاسازمان ینهمچن [.18] ندارند یافزارسخت یهادستگاه یریتمد

 یها براو پلتفرم هایرساختو ساخت ز ریذاگهیسرماجهت  یکاف منابع

برآورده  یبرا یابر یانشاز را توانندیم ،ندارند افزارهانرمگسترش دادن 

 [.6] شوند مندبهره یازهایشانکردن ن

 یبررس هدف با، پژوهش حاضر شده مطرحبه مباحث  یتعنا با

ت روص نیمارستادر ب یابر یانشرا یریکارگبهنگرش پرستاران در مورد 

  .گرفت

 

 : هامواد و روش

انجام  1396در سال  یمقطع صورتبه یلیتحل یفیمطالعه توص ینا

شهر تهران  یفاراب یمارستانشد. جامعه پژوهش شامل پرستان شاغل در ب

 .انجام شد یشماربه روش تمام یریگنمونهبود. با توجه به حجم جامعه 

نفر( بود. ابزار  310)عه حجم نمونه منطبق با حجم جام یگرد عبارتبه

 یدانیمطالعات م براساسداده پرسشنامه محقق ساخته بود که  یگردآور

بود.  یدهگرد یمطالعات مشابه طراح براساسو  سؤال 29در چهار بعد و 

 کامالً -موافق کامالً) یسطح 5 یکرتل یپرسشنامه که بر مبنا ینا ییروا

قرار و مورد  یرسرب دمور علمییئته عضو 7نظر  براساسمخالف( بود 

ابزار با  ینا یاییپا ین( همچن=85/0CVI= ،81/0CVR) رفتقرار گ یدتائ

 صورتبه ها. پرسشنامهمحاسبه شد 82/0کرونباخ یاستفاده از آزمون آلفا
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 همکاران و روزخاتونی                                                                                                                                             یمارستاندر ب یابر یانشرا

 1397 زمستانو  پاییز، دوم، شماره چهارمدوره ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله 

 عنوانبهافراد  یلعدم تما مطالعه یندر اهمچنین  یدگرد یلتکم یفااخود 

 افزارنرمها به از ورود داده پس خروج از مطالعه در نظر گرفته شد و یارمع

SPSS  و  یرسونپ یهاآزمونبا استفاده از  19نسخهANOVA  آنالیز

مراحل مطالعه اصول  ی. الزم به ذکر است که در تمامآماری انجام شد

 .یدگرد یتپژوهش رعا یاخالق

 

 :هایافته

 ییعدد بود که نرخ پاسخگو 228شده  یلتکم یهاتعداد پرسشنامه

شود مشاهده می 1همان طور که در جدول  بود. قبول بلاقو درصد  73

 یشتریننفر مرد بودند. ب 47در مطالعه زن و  کنندگانشرکتنفر از  181

سال و  30تا  20 یندر مطالعه ب کنندهشرکت یدرصد( گروه سن 1/54)

 کنندگانشرکتدرصد  6/58 ینسال بودند همچن 50 یتنها دو نفر باال

درصد مدرک  5/7 ی،مدرک کارشناس یدارا دصدر 86مجرد بودند و 

مقطع  یدانشجو یا یمدرک دکتر یدرصد دارا 6/6و  ارشدیکارشناس

سابقه کمتر از  ینفر( افراد تحت مطالعه دار 83) یشترینبودند. ب یدکتر

مشغول به کار  ینیبال یهانفر از افراد تحت مطالعه در بخش 97سال و  5

 .بودند

 در پژوهش کنندهشرکتپرستاران  يکافرموگمشخصات د -1جدول  

تأهلوضعیت  سن  جنس 
 

 

20-30  30-40  40-50 50بیشتر از    مرد زن متأهل مجرد 

 درمانگاه 10 87 42 55 0 14 31 52

 محل خدمت
 بخش بستری 15 78 10 23 0 4 17 12

 اتاق عمل 18 72 43 46 2 7 40 41

 غیر بالینی 4 4 2 6 0 2 0 6

1 10 4 0 5 01  کاردانی 6 9 

 مقطع تحصیلی
 کارشناسی 39 157 85 110 2 21 74 99

 کارشناسی ارشد 2 15 2 15 0 2 4 11

 دکتری 0 0 0 0 0 0 0 0

75 21 1 0 70 27 76 21 0-5  

 سابقه کار

33 47 12 0 43 48 75 17 5-10  

2 14 3 0 8 11 12 7 10-15  

0 4 7 0 6 5 9 2 15-20  

1 2 4 2 3 6 9 0 >20  

درصد از پرستاران  1/92که نشان داد مطالعه  ینا هاییافته

درصد کمتر از  5/39تلفن هوشمند بوده و  یدر مطالعه دارا کنندهشرکت

دو تا پنج ساعت در روز از تلفن همراه خود  ینب درصد 5/39دو ساعت و 

درصد افراد تحت مطالعه  1/78مشخص شد  ینهمچن کردندیاستفاده م

 .کردندیاستفاده م ینترنتسه ساعت از ا از یشب

در  یابر یانشرا یپرستاران نسبت به استفاده از فناور نگرش

 صورتبهمطالعه  یندر ا کنندگانشرکتخوب بود و  هایمارستانب

اختصاص  یابر یانشرا یفناور مزایای به را 71/3±/35 یازامت یانگینم

، پرستاران یدگاهاز د یابر نشایرااستفاده از  یایمزا ینترمهمداده بودند. 

 ارتباط ،(06/4±/50دانش کارکنان ) یروزرسانبهکارآمد اطالعات و  قالانت

 افزایش ،(09/4±/56) یدرمان یمراقبت بهداشت یهاسازمان یرسا با

به پرونده و  یدسترس و( 00/4±/54انتقال اطالعات ) یفیتسرعت و ک

 .دبو( 04/4±/63) یمارانب ینیاطالعات بال

 یفناور ینا سازییادهپ نیازیشپ ینترمهممشخص کرد  هایافته

 یآموزش یهاها و کارگاهکالس یبرگزار شامل ینیدر بخش بال یدجد

مناسب در  گذارییهسرما ،(73/3±/72) بودجه اختصاص ،(±42/3/94)

 ارتقا و تطابق ،(63/3±/75) هایمارستاناطالعات ب یحوزه فناور

 وضعیت ارتقا و( 95/3±/54) هایمارستانب ینیلبا اطالعات هایسیستم

 .بود( 17/3±/73) یمارستاندر ب ینترنتشبکه و ا

 هاییتدر فعال یابر یانشرا یاستفاده از فناور یموانع برا وجود

کسب کرد  امتیاز 42/3 ± /52 به طور میانگین پرستاران یدگاهاز د ینیبال

 یدگاهاز د یفناور ینا زیسایادهپ یبرا یوجود موانع جد دهندهنشانکه 

 یدگاهاز د یابر یانشرا سازییادهپموانع  ینترمهم. از باشدیپرستاران م

 یمارستانیو امور ب ینیبال هاییندفرا یچیدگیتوان به پیپرستاران م

 هایهزینه ،(26/3±/86) یماراناطالعات ب امنیت ،(±18/3/98)

 تعاملی التمشک و( 60/3±/78) یننو هاییفناور یریکارگبه

 .کرد اشاره( 68/3±/83) یمارستانیاطالعات ب هاییستمس

به  شده داده یازامت یزانمطالعه نشان داد که م هاییافتههمچنین 

 یمعناداراختالف  یلیمختلف تحص یهادر گروه یابر یانشرا یایمزا

به  شده دادهاختصاص  یازامت یزانم ینهمچن (.P-Value=48/0) داشت

 مختلف استفاده از تلفن همراه یهادر گروه یابر نشایرا یایمزا

(31/0=P-Value )اینترنتاستفاده از  و (21/0=P-Value) یدارا 
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 یانشرا یایبه مزا شده دادهاختصاص  یازامت یزانم بود. یاختالف معنادار

مختلف  یهاگروهدر مطالعه در  کنندهشرکتپرستاران  یاز سو یابر

-P=05/0) نداشت یمعنادارمت اختالف دل خسابقه کار و مح ی،سن

Value .)صاحب تلفن )داشتن تلفن هوشمند  یاردر اخت ینعالوه بر ا

 یابر یانشرا یایدر نگرش پرستان نسبت به مزا یریتأثهوشمند بودن( 

 (.P-Value=05/0) نداشت
 

 گيری:نتيجهبحث و 

 یورفنا یریکارگبهنگرش پرستاران در مورد  یمطالعه به بررس ینا

مطالعه در  ینا یجپرداخته است. نتا یرانا هاییمارستاندر ب یابر یانشرا

 بحث مورد یابر یانشرا یریکارگبهو موانع  نیازهایشپ یا،سه قسمت مزا

 .است قرارگرفته

 ، کاهشدر حوزه سالمت یابر یانشاستفاده از را یاصل یتمز

و  یاندازراه ینههز دبون یلبه دل تواندیاجرا م ینههزکه  است چراها هزینه

از  یکی [.3] کند یداکاهش پ شدتبه یفناور یازن مورد هاییرساختز

با  هاییستمس ینداده ب تبادل یتقابل یابر یانشرا یگرد یدیکل یایمزا

 تواندیم یابر یانشمثال، را یبرا باشدیاز هم م متفاوت یهاپلتفرم

  مانند یاطالعات یارگذاشتراکرا در  یمراقبت بهداشت یهاسازمان

EHR هاییستمس ینب هایشآزما یجنتا ،اییمهب، نسخ، اطالعات 

است که حوزه  یزیچ یتقابل ینا وکند  یتمختلف حما یاطالعات

 نمایدیاظهار م Ekonomou ن راستایدر ا [.6] دارد یازن شدتبهسالمت 

 هایینهدر محدود کردن هز یاتینقش ح یک تواندیم یابر یانشرا

منابع و ورود به عصر  سازیینهبه ی،درمان یهامراقبت سازیچهرپاکی

 یانهم در مطالعه خود ب Ahuja [.19] کند یفاا یاز نوآور یدیجد

 یمراقبت بهداشت هایزماندر سا یابر یانشاستفاده از را یلکه دل کندیم

 یعکه باعث تسر باشدیم یهمکار یتاطالعات و قابل یتامن یو درمان

 [.6] گرددیو بهبود ارتباط کارکنان م یمارانعات باطالانتقال 

استفاده از  یایمزا ینترمهمنشان داد که  یزمطالعه ن ینا هاییافته

شامل انتقال کارآمد اطالعات و  پرستاران یدگاهاز د یابر یانشرا

 یمراقبت بهداشت یهاسازمان یردانش کارکنان، ارتباط با سا یروزرسانبه

به پرونده و  یانتقال اطالعات و دسترس یفیتعت و کسر یشافزا ی،درمان

 سازییادهپ نیازهاییشپ یطورکلبه .باشدیم یمارانب ینیبال اطالعات

به دو  یو درمان یمراقبت بهداشت یهااطالعات در سازمان هاییفناور

 ی،ارشد سازمان یرمد یتمانند حما یسازمان نیازهاییشپقسمت 

 سازییادهپو  یدارکت کاربران در خرمشو  آموزش ،یسازمانفرهنگ

 یدخر یبرا گذارییهسرمامانند  یافزارسخت نیازهاییشپو  یفناور

 یهاپلت فرم یسازهمسانشبکه،  یت، بهبود وضعهایرساختز

مطالعه از  ین. در اشوندیم یمتقس ینترنتا یتو بهبود وضع یافزارسخت

 ینیدر بخش بال یدجد یورفنا ینا سازییادهپ نیازیشپپرستاران  یدگاهد

 جه،بود اختصاص ی،آموزش یهاها و کارگاهکالس یبرگزار شامل

تطابق و  ها،یمارستاناطالعات ب یمناسب در حوزه فناور گذارییهسرما

در  ینترنتشبکه و ا یتو ارتقا وضع ینیاطالعات بال هاییستمارتقاء س

راستا  یکدر  یزمطالعه ن یناا ب ییمطالعه کاهو یج. نتاباشدیم هایمارستانب

اظهار نمودند  یدر مطالعه و کنندهشرکتدرصد از پرستاران  55 .باشدیم

 یفناور سازییادهپاز الزامات  یآموزش یهاها و دورهکالس یکه برگزار

 عنوانبهرا  ینترنتا Rolim [.20باشد ]یم یمارستاناطالعات در ب

 [.16] نمایدیم یمعرف یابر یانشرا یفناور سازییادهپ نیازیشپ ینترمهم

و امور  ینیبال هاییندفرا یچیدگیپ آشکار کردمطالعه  ینا هاییافته

 یریکارگبه هایینههز یماران،اطالعات ب یتحفظ امن یمارستانی،ب

از  ینیاطالعات بال هاییستمس ینب یو مشکالت تعامل یننو هاییفناور

در  یابر یانشرا یریارگکبهموانع  ینترمهمپرستاران  یدگاهد

 .است یرانا یهایمارستانب

 Dengو  هایرساختز ییراطالعات مانند تغ یفناور هاییچیدگیپ

در  یابر یانشرا سازییادهپ یمانع برا یک عنوانبهها را داده ییجاجابه

و  یمنا یطمح یک یجادا توانیم یگرد ی. از سو[11] گیردینظر م

 یتسالمت با رعا یهاداده یگذاراشتراکبه  یراب اعتماد قابل حالیندرع

 چالش عنوانبهاطالعات را  یتو امن یخصوص، محرمانگ یمحر

 مطالعهدر [. 21] نام برد یابر یانشرا سازییادهپمانع در  یزترینبرانگ

Bamiah سازییادهپ یباال برا ینههز ،باشدیمطالعه م ینا یکه در راستا 

 [.22است ] شده گرفتهمانع در نظر  ینترمهم نعنوابهرا  یفناور ینا

 یفناور یو اجرا سازییادهپمشکالت  ینترمهماز  یکیحاضر  در

و تحت وب نبودن  یریپذتعاملعدم  یراناطالعات سالمت در ا

 یتآن عدم رعا یکه علت اصل باشدیم ینیاطالعات بال هاییستمس

حوزه  یافزارهانرمو  یرفناو یدکنندگانتول یتبادل از سو یاستانداردها

افراد  یاز سو یفناور ینا سازییادهپ یبرا چالش ین. دومباشدیسالمت م

چالش به  ینکه ا باشدیاطالعات م یو محرمانگ یتتحت مطالعه امن

 یخاص یتمراقبت سالمت از حساس یهاها در سازماننوع داده یلدل

 .برخوردار است

که اشاره کرد مطالعه  یطمح هب توانیمطالعه م ینا هاییتمحدود از

در صورت  رسدیبه نظر م شد.را شامل میدر تهران  یمارستانب یکفقط 
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. در شدیم یآورجمع یاطالعات بهتر ،اطالعات از چند مرکز یآورجمع

تنوع  یشو افزا یمارانب یشبا توجه به تعداد رو به افزا یکنزد یندهآ

 یهاها در سازمانداده یزسایرهذخ هاییستم، سشدهیرهذخ هایهداد

 یگرد ینخواهند داشت. از سو یکاف یفضا یو درمان یمراقبت بهداشت

فرصت را بدهد  ینخدمت سالمت ا دهندگانارائهبه  تواندیم یابر یانشرا

 یشرا افزا شده ارائه یبهداشت یهامراقبت یفیت، کIT یریتمد یجابهتا 

پرستاران در  یتبه اهم هخود بکاهند. با توج هایینهو از هز ددهن

 یفناور سازییادهپآنان در  یدگاهد یتمراقبت سالمت و اهم یهاسازمان

 یایمزا ینترمهمآنان نشان داد.  یدگاهمطالعه از د ینا هاییافته یننو

دانش  یروزرسانبهانتقال کارآمد اطالعات و  یابر یانشاستفاده از را

 یشافزا ی،درمان یبت بهداشتقامر یهاسازمان یرساارتباط با  کنان،کار

 ینیبه پرونده و اطالعات بال یانتقال اطالعات و دسترس یفیتسرعت و ک

 شامل ینیدر بخش بال یدجد یفناور ینا سازییادهپ نیازیشپو  یمارانب

 گذارییهسرما بودجه، اختصاص ی،آموزش یهاکارگاهو  هاکالس یبرگزار

 هاییستمتطابق و ارتقا س ،هاناتیمارسباطالعات  یدر حوزه فناور ناسبم

. باشدیم ینترنتشبکه و ا یتو ارتقا وضع هایمارستانب ینیاطالعات بال

 ینا سازییادهپ یهاموانع و چالش ینترمهم در حال حاضر ینهمچن

 یتامن یمارستانی،و امور ب ینیبال یندهایفرا هاییچیدگیپ یفناور

و مشکالت  یننو هاییناورف یریکارگبه هایزینهه یماران،اطالعات ب

 .باشدمی یمارستانیاطالعات ب هاییستمس یتعامل

 

 :تشکر و قدردانی

نمودند  یاریرا  یسندگانپژوهش، نو ینکه در ا یپرستاران یاز تمام

 یسندگانتوسط نو یتعارض منافع گونهیچه شود.و قدردانی میتشکر 

 گزارش نشده است.
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Abstract 
 

Aim: Nowadays, cloud computing technology is widely used in health care industry because 

of its advantages in cost reduction  and improving the availability and integrity of information. 

In this study, nurses' attitude towards cloud computing technology is examined in order to 

determine the benefits, barriers and infrastructure required for implementation. 

Methods: This descriptive-analytic study was done in Farabi Hospital in 2017. The research 

population included nurses working in this hospital and sampling method was census (310 

nurses). After completing questionnaires and entering data, SPSS-19 software used for data 

analyzed and Pearson and ANOVA used for hypothesistests. 

Results: In this study 228 individual (181 women and 47 men) participated. The most 

important (+0.46/±4) advantage of using cloud computing in hospitals was easy transfer and 

better access to medical records. Web-based hospital software (95/5/54/3) is the most 

important prerequisite to use this technology. Also, the main (68/3±83/3) barrier was the 

inability to interoperability in clinical information systems. 

Conclusion: Given the benefits of cloud computing technology, such as access to 

information and optimal communication between health care organizations, appropriate policy 

making can solve barriers, such as lack of appropriate data networks in hospitals, lack of 

interoperability of hospital information systems and the internet problems to implement this 

technology in the future. 

Key Words: Health Information Technology, Nurses, Cloud Computing, nursing 

Informatics. 
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