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 کيفی مطالعه یک: بيمار مراقبت بر ویژه مراقبت اطالعات سيستم تاثير از پرستاران درک
 3قره باش آسيه ،3نائيجي آزاده ،3جمال حليمه ،*2بابامحمدي حسن ،1كاهويي مهدي

 سمنان، زشکيپ علوم دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده سالمت، اطالعات فناوري گروه سالمت، بر موثر اجتماعي كننده تعيين عوامل تحقيقات مركز دانشيار؛ :1

 .ايران سمنان،

 :ايميل مسئول، نويسنده ايران، سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده جراحي، -داخلي گروه استاديار، :*2

babamohamadi@semums.ac.ir 
 پزشکي علوم گاهدانش پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده دانشجويي تحقيقات كميته پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده سالمت، اطالعات فناوري كارشناسي دانشجوي :3

 .ايران سمنان، سمنان،

 نيکيپاراكلي و باليني هاي¬بخش ساير با تعامل و كاغذي هاي¬چارت شدن جايگزين براي ويژه مراقبت اطالعات هاي¬سيستم مقدمه و هدف:

 سيستم تاثير از پرستاران درک به دستيابي منظور به مطالعه اين. اند¬شده طراحي بخش اين بيماران از بهتر مراقبت منظور به بيمارستان

 .است شده انجام و طراحي كيفي صورت به بيمار مراقبت روي ويژه مراقبت بخش اطالعات
. دش تحليل محتوي آناليز روش به و گردآوري يافته ساختار نيمه عميق هاي¬مصاحبه طريق از ها¬داده كيفي، مطالعه اين مواد و روش ها: در

 هدفمند صورت به ابتدا در كه بود سمنان پزشکي علوم دانشگاه تابعه هاي¬بيمارستان در ويژه، مراقبت بخش از پرستار 30 شامل آماري نمونه

 .يافت ادامه ها¬داده اشباع تا و شد شروع
 ¬نندهك تسهيل عوامل. شدند تقسيم بازدارنده و كننده تسهيل عوامل به گرديد استخراج ها مصاحبه از كه متعددي هاي¬مايه درون: ها¬يافته

 پايين و كاري دوباره شامل ¬بازدارنده عوامل و بيماران؛ مراقبت در پرستاران نقش افزايش و هزينه كاهش پرستاري، عمليات در تسريع شامل

 .شدند پديدار كاركنان كامپيوتري سواد سطح بودن
 كيفيت از عاتياطال سيستم اين داد¬مي نشان كه داشتند هايي¬چالش اطالعاتي سيستم از استفاده در پرستاران داد نشان نتايج: گيري نتيجه

 تا شود¬مي باعث افزاري نرم و افزاري سخت مشکالت رفع و كننده تسهيل عوامل تقويت رسد¬مي نظر به. است نبوده برخوردار بااليي
 كاهش يستمس اين به نسبت آنان فرهنگي مقاومت و يافته افزايش اطالعاتي سيستم اين به نسبت ويژه مراقبت هاي بخش كاركنان پذيرش

 .يابد
 بيمار مراقبت محتوي، آناليز كيفي، مطالعه ويژه، مراقبت اطالعات سيستم پرستاران، درک كلمات كليدي:
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