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  هوشمند توسط اينترن ها و  هايو تلفن  جيبي هاي رايانه كاربردهاي
  ؛ رزيدنت ها در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 يك مطالعه كيفي
 

  
  4/10/90:اصالح نهايي           22/6/90: وصول مقاله
  24/3/91:پذيرش نهايي

  
  1مقدمه
-هاي همراه، رايانهاز تلفن هاي اخير ميزان استفادهدر سال

هاي هوشمند رشد قابل توجهي يافته هاي جيبي و تلفن
اين ابزارهاي قابل حمل، باعث دسترسي سريع   ]1[.است

از جمله . تر بين افراد شده استبه اطالعات و ارتباط آسان
هاي هوشمند هاي جيبي و تلفنهايي كه از رايانهگروه

. باشندوم سالمت ميكنند، متخصصان علاستفاده مي
پزشكان، پرستاران و دانشجويان پزشكي به دسترسي سريع 
و بموقع به اطالعاتي از قبيل منابع مرجع پزشكي، 

-ها و آخرين پژوهشاطالعات دارويي، اطالعات بيماري

هاي تخصصي پزشكي نيازمند هاي انجام شده در حوزه
وديت اين افراد بايد در اسرع وقت و بدون محد. باشندمي

مكاني و زماني به اين اطالعات دسترسي داشته باشند، تا 
                                                 

كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع رساني پزشكي، دانشكده . 1
، تهران، اه علوم پزشكي تهرانرساني پزشكي، دانشگ مديريت و اطالع

  ايران
استاديار گروه كتابداري و اطالع رساني پزشكي، دانشكده مديريت و . 2

 ؛، تهران، ايراناطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
  (ssedghi@tums.ac.ir) نويسنده مسئول 

مربي گروه كتابداري و اطالع رساني پزشكي، دانشكده مديريت و . 3
  پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايرانرساني  عاطال

مربي گروه كتابداري و اطالع رساني پزشكي، دانشكده  .4
پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي رساني  مديريت و اطالع

 تهران، تهران، ايران

-2[.بتوانند بهترين درمان را بر روي بيماران اعمال نمايند
بنابراين جهت دسترسي به اطالعات مورد نيازشان از  ]4

هاي هاي هوشمند و رايانهابزارهاي قابل حملي مانند تلفن
هوشمند و  هايبه كمك تلفن ]5[.كنندجيبي استفاده مي

هاي مختلف پزشكي مانند توان برنامههاي جيبي ميرايانه
هاي مرجع پزشكي و ديگر منابع مرجع دارويي، كتاب

اطالعات مورد نياز را به صورت ديجيتالي در مواقع نياز 
-سيم، وبدسترسي به اينترنت بي. مورد استفاده قرار داد

ونيك هاي اطالعاتي، پرونده الكترها و پايگاهسايت
هاي نيز به كمك رايانه... سالمت، مشاوره از راه دور و 

  ]7-6[.پذير شده استهاي هوشمند امكانجيبي و تلفن

مطالعات متعددي كاربردهاي اين ابزارها را مورد بررسي 
دهد اين نشان مي فوآاند؛ براي مثال، مطالعه قرار داده

 كسب ،منابع پزشكيپذير ساختن دسترسدر ابزارها 
- ميمفيد  شخصي و مديريت اطالعات اطالعات دارويي

دهد استفاده از برنامهنيز نشان مي مطالعه استرود ]8[.باشند
هاي دارويي بيشترين كاربرد را در ميان پرستاران داشته 

گيري باليني، هاي جيبي در تصميماست و استفاده از رايانه
 ]4[.تارتقاء ايمني و سالمت بيمار نقش مؤثري داشته اس

در ميان  اين ابزارهاكاربرد  همچنين طبق پژوهش چاترلي
 شاملدانشجويان پزشكي بر اساس ميزان استفاده به ترتيب 

 منابع مرجعدارويي، پست الكترونيك،  اطالعاتتقويم، 
 Clinical( لغت، انجام محاسبات بالينيپزشكي، فرهنگ

calculations(، هاتشخيص افتراقي بيماري 
)Differential diagnoses (هاي ذخيره يادداشت و

 گزارش كوتاه

  4نيلوفر محقق/ 3هما طالچي/ 2شهرام صدقي/ 1ايمان تهمتن
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در مطالعات پيشين عموماً از روش  ]9[.روزانه بوده است
هاي جيبي پژوهش كمي استفاده شده و كاربردهاي رايانه

هاي هوشمند به صورت كلي  بررسي شده  است، و تلفن
درحالي كه در مطالعه حاضر جهت بررسي و شناخت 

استفاده شد و عميق موضوع از روش پژوهش كيفي 
كاربردهاي اين ابزارها به صورت جداگانه در امور 

  .روزمره و شغلي مورد بررسي قرار گرفت
ان اين با بررسي متون مرتبط و تخصصي توسط پژوهشگر

معلوم گرديد كه تا زمان انجام اين پژوهش، در  مطالعه،
هاي و تلفن هاي جيبيهاي مختلف رايانهمورد كاربرد

پژوهشي در  ،هاي وابستهي و حرفهدر پزشك هوشمند
لذا، در اين تحقيق . كشور ايران انجام نشده است

در ميان  هاي هوشمندهاي جيبي و تلفنكاربردهاي رايانه
مورد هاي ايراني رزيدنت ها واينترناز گروه كوچكي 
هاي توجه به اهميت استفاده از رايانهبا . مطالعه قرار گرفت

درماني و در مراكز بهداشتي  هاي هوشمندجيبي و تلفن
ها، با انجام اين پژوهش عالوه بر معرفي مانند بيمارستان

درمان،  هاي اين ابزارها به مسئولين و شاغلين حوزهكاربرد
هاي الزم جهت معرفي و آموزش ريزيبرنامه توانمي

. انجام داد را هاها و چگونگي استفاده از اين ابزاركاربرد
اين فناوري نوين  رواج استفاده ازجهت توان همچنين مي

- گيري و برنامهدرماني كشور تصميمبهداشتي و در مراكز 

  .نمودريزي 
  

  روش كار
 جامعه .اين مطالعه به روش پژوهش كيفي انجام شد

دانشگاه علوم هاي ها و رزيدنتاينترنآن دسته از پژوهش 
 هايهاي جيبي و تلفنبا رايانهكه  بودندپزشكي تهران 

 در بيمارستان 1390در سال و  داشتندهوشمند سروكار 
) ره(و بيمارستان امام خميني) ص(حضرت رسول اكرم

در اين  .داشتندواقع در شهر تهران به تحصيل اشتغال 

مبتني بر هدف  گيريبر اساس نمونه گيرينمونهپژوهش 
هاي خود را با توجه به در اين روش پژوهشگر نمونه. بود

كوشد تا به و مي ]10[كندانتخاب مي اهداف پژوهش
صورت هدفدار، بر مبناي اينكه چه نوع اطالعات خاصي 

بنابراين، اينكه . مورد نياز است نمونه هايي را انتخاب كند
شوند تحت تأثير اين است كه بعداً چه افرادي انتخاب مي

قبالً چه كساني مورد مصاحبه قرار گرفته اند و چه 
  ]11[.اطالعاتي داده اند

) Saturation(ها داده در مطالعات كيفي اشباع«
. خصوصيتي است كه ارتباط نزديك با حجم نمونه دارد

اشباع عبارت است از اينكه با ادامه جمع آوري داده ها، 
داده هاي جمع آوري شده، تكرار داده هاي قبلي باشد و 

بنابراين بر خالف . اطالعات جديدي حاصل نگردد
به تعيين حجم نمونه از طريق محاسبات  تحقيقات كمي كه

آماري اهميت داده مي شود، در تحقيقات كيفي تكرار 
. اطالعات قبلي نشانه كفايت حجم نمونه است

ساندلوسكي در اين خصوص مي گويد، رسيدن به 
احساس اشباع داده ها تا حد زيادي وابسته به تجربه محقق 

با انجام مصاحبه ها اشباع داده در مطالعه حاضر ]11[.»دارد
اما جهت اطمينان بيشتر، . كننده مشاهده شدشركت 16با 

  .شركت كننده ادامه يافت 21ها تا آوري دادهجمع
-Semi( »مصاحبه نيمه ساختار يافته«پژوهش از  در اين

structured interview ( راهنماي مصاحبه«و «
)Interview guide (ها استفاده گردآوري داده جهت

اهنماي مصاحبه، ابزاري ضروري است كه محقق را ر .شد
-ها و ديدگاهجهت استخراج حقايق، طرز فكرها، فرآيند

راهنماي  ]11[.دهدهاي افراد مورد مطالعه ياري مي
در . 1: مصاحبه در اين پژوهش شامل دو سوال كلي بود

ي جيبي و رايانهخود از روزانه  هايو فعاليت انجام امور
انجام  در. 2 ؟كنيدهايي ميچه استفاده دخو هوشمند تلفن

 هوشمند چه ي جيبي و تلفنرايانه خود از وظايف شغلي
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سؤاالت مصاحبه نيز از نوع . كنيد؟مي هايياستفاده
در روش مصاحبه نيمه ساختار . سؤاالت نيمه باز بودند

كننده براي يافته و سواالت نيمه باز، پژوهشگر و شركت
 ]12[.وضوع يا سوال آزاد هستندبحث بيشتر در مورد م

دهد تا براي بررسي اين روش به محقق اين اجازه را مي
عالوه بر سؤاالتي كه در  ،يك موضوع با جزئيات بيشتر

االت بيشتري را ؤسراهنماي مصاحبه مشخص شده است؛ 
تواند به بررسي همچنين محقق مي. كننده بپرسداز شركت

ه با موضوع مورد مسائلي كه در حين مصاحبه در رابط
مصاحبه ها در بين  ]12[.آيد، بپردازدبحث به وجود مي

هاي فروردين الي تير انجام شد و ميانگين انجام ماه
 45و حد اكثر  8حداقل (دقيقه بود  15مصاحبه ها تقريباً 

ها با استفاده از روش تحليل تجزيه و تحليل داده). دقيقه
 )Constant comparative analysis(اي مداوم مقايسه

در اين روش . انجام شد NVivio 9و به كمك نرم افزار 
بعد از . شودزمان انجام ميها همآوري و تحليل دادهجمع

هاي صوتي ضبط شده به صورت متن هر مصاحبه، فايل
ها سازي شده و  قبل از اقدام به مصاحبه بعدي، دادهپياده

  ]10[.شوندكد گذاري مي
كنند، ل داشتند در اين پژوهش شركتاز افرادي كه تماي

همچنين اطالعاتي در . ي كتبي اخذ شدنامهرضايت
خصوص پژوهش، اهداف و سؤاالت پژوهش به صورت 

در اين . كنندگان قرار داده شدمكتوب در اختيار شركت
 و هاي مصاحبهاعم از نام، نوارپژوهش تمام اطالعات 

جاي ذكر مشخصات به  .استمحرمانه باقي مانده ها نوشتار
كنندگان، از كد به جاي اسم استفاده شده شخصي شركت

كنندگان مشاركترساني، طبق اطالعات فرم اطالع. است
 مرحله از پژوهشدر هر  را گيري از پژوهشحق كناره

  .داشتند و براي انصراف ايشان نيازي به ارائه دليل نبود
: ستاين مطالعه به دنبال پاسخگويي به دو هدف زير ا

هاي هاي جيبي و تلفنكاربردهاي رايانهشناخت . الف

. و ب هاها و رزيدنتاينترن هوشمند در انجام امور روزانه
هاي هوشمند هاي جيبي و تلفنكاربردهاي رايانهشناخت 

  .هاها و رزيدنتدر انجام وظايف شغلي اينترن
  

  هايافته
 كاربرد رايانه هاي جيبي و تلفن هاي هوشمند. الف

  در انجام امور روزانه
هاي جيبي و بيشترين كاربرد رايانه :جستجوي وب. 1

كنندگان در امور هاي هوشمند در ميان شركتتلفن
تن  11. روزمره، جستجوي وب و دسترسي به اينترنت بود

از شركت كنندگان از موتور جستجوي گوگل استفاده 
ان دهد كه شركت كنندگنتايج مطالعه نشان مي. كردندمي

-بر اساس نياز و هدف خود از امكانات وب استفاده مي

كردند؛ براي مثال، يكي از شركت كنندگان بيان كرد؛ به 
-ندرت و در مواقع ضروري از نقشه گوگل استفاده مي

- كننده ديگري نيز بيان كرد؛ از طريق وبشركت. كند

  . كندهاي موجود اخبار روز را دنبال ميسايت
كنندگان تن از شركت 10 :شخصيمديريت اطالعات . 2

-به طور معمول، اطالعات شخصي خود از قبيل يادداشت

ها را در ها و صورت حسابهاي روزانه، قرار مالقات
در رايانه جيبي و تلفن هوشمند  Memoهايي از قبيل برنامه

  .كردندخود ذخيره مي
نه تن از شركت كنندگان از طريق رايانه  :ارتباطات. 3

هوشمند خود جهت برقراري تماس تلفني، فنجيبي و تل
ارسال پيامك، ارسال و دريافت پست الكترونيك و چت 

  . كردنداستفاده مي
توان به استفاده از از ديگر كاربردهاي اين ابزارها مي

افزارهايي از قبيل مايكروسافت آفيس، پي ها و نرمبرنامه
هاي دي اف، فرهنگ لغت و همچنين دوربين، بازي

  .اشاره كرد... اي، موزيك و انهراي
كاربرد رايانه هاي جيبي و تلفن هاي هوشمند . ب

  در انجام امور شغلي
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تن از  20 :هاي اطالعاتي تخصصيدسترسي به پايگاه. 1
كننده در اين پژوهش به طور معمول جهت شركت 21

ها، شيوه درمان بيماري و كسب اطالعاتي در مورد بيماري
مد استفاده تن به ندرت از پاب 5تنها  و UpToDateاز ... 
كنندگان استفاده از پايگاه تقريباً تمامي شركت. كردندمي

آپ تو ديت را به عنوان باالترين كاربرد خود از اين 
طور كنندگان اينهاي شركتاز صحبت. ابزارها نام بردند

شد كه پايگاه آپ تو ديت اكثر نيازهاي باليني برداشت مي
  . سازدرآورده ميها را بآن

كسب اطالعات دارويي از منابع  :منابع مرجع دارويي. 2
مرجع دارويي دومين علت استفاده از رايانه جيبي و تلفن 

شركت كننده، منابع مرجع  21تن از  16. هوشمند بود
به گفته . دارويي را بر روي اين ابزارها نصب كرده بودند

ي به هنگام كنندگان، دسترسي به اطالعات دارويشركت
معالجه و معاينه بيماران نقش بسيار زيادي در درمان و 

  . كندكاهش خطاهاي پزشكي ايفا مي
هاي پزشكي و مطالعه كتاب  :هاي الكترونيكيكتاب. 3

مقاالت علمي الكترونيكي يكي ديگر از كاربردهاي اين 
ها از آن ها و رزيدنتنفر از اينترن 15ابزارها بود كه 

كنندگان به كمك به گفته شركت. كردنداستفاده مي
توانستند رايانه جيبي يا تلفن هوشمند خود به راحتي مي

هاي و ديگر كتاب» نلسون«، »هاريسون«هايي مانند كتاب
تخصصي را به همراه خود داشته باشند و ديگر نيازي به 

  . هاي سنگين و حجيم نيستحمل كتاب
كنندگان جهت نفر از شركت 10 :جستجوي وب. 4

كسب اطالعات مورد نياز خود از منابع تحت وب و 
اينترنت جهت دسترسي به اطالعات مورد نيازشان استفاده 

- قابل ذكر است كه تمام اين ده نفر پس از آپ. كردندمي

ديت، اينترنت را به عنوان دومين منبع جهت كسب تو
موتور جستجوي گوگل  همچنين. اطالعات ذكر كردند

. كنندگان داشتبيشترين استفاده را در ميان شركت

كنندگان از منابع اينترنتي براي كسب اطالعات شركت
ها، تشخيص بيماري، اطالعات پزشكي در مورد بيماري

  . كردنداستفاده مي... زمينه، تصاوير پزشكي و پيش
-امهبرن پزشكي، فرهنگ لغت :هاي پزشكيديگر برنامه. 5

اطلس پزشكي نيز از  برنامه آناتومي وهاي آزمايشگاهي، 
افزاري بودند كه به ترتيب باالترين هاي نرمديگر برنامه

   .ميزان استفاده را در ميان جامعه پژوهش داشت
  

  بحث 
هاي هاي جيبي و تلفندر اين مطالعه بيشترين كاربرد رايانه

امل هوشمند در انجام امور روزانه جامعه پژوهش ش
جستجوي وب، مديريت اطالعات شخصي و ارتباطات 

بيشترين  11در اين ميان جستجوي وب با فراواني . بود
- نيز به اين نكته اشاره مي چاترلي. كاربرد را داشته است

-هاي جيبي و تلفنكند كه بيشترين ميزان استفاده از رايانه

هاي هوشمند در ميان دانشجويان پزشكي سال اول تا سال 
رم به ترتيب شامل تقويم، پست الكترونيك، فرهنگ چها

جوي ها، گرفتن عكس و جستلغت، ذخيره يادداشت
جستجوي منابع  چاترليالبته در مطالعه . منابع بوده است

   ]9[.وب كمترين ميزان استفاده را داشته است
هاي اطالعاتي دهد كه پايگاهنتايج اين مطالعه نشان مي
يي، مطالعه متون الكترونيكي تخصصي، منابع مرجع دارو

هاي پزشكي، جستجوي وب، فرهنگ لغت پزشكي، برنامه
آناتومي، آزمايشگاهي و اطلس پزشكي بيشترين كاربردها 

 طبق مطالعه .ها داشته استها و رزيدنترا در ميان اينترن
استفاده از رايانه جيبي در دسترسي به منابع پزشكي،  فوآ

هاي روزانه ريزي فعاليتمهكسب اطالعات دارويي و برنا
درصد از پزشكان اين مطالعه نيز از  56.7. مفيد بوده است

 لئون  ]8[.كردنداستفاده مي UpToDateپايگاه اطالعاتي 
هاي الكترونيكي اند كه مطالعه كتابنيز نشان داده
هاي باليني و كسب اطالعات دارويي پزشكي، برنامه
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ويان رزيدنت داخلي بيشترين كاربرد را در ميان دانشج
   ]6[.داشته است

- از نكات قابل توجه در اين مطالعه اين بود كه شركت

كنندگان عموماً از موتور جستجوي گوگل جهت دستيابي 
تعدادي از . كردندبه اطالعات پزشكي استفاده مي

كنندگان از ابزار تصاوير گوگل جهت بازيابي شركت
 CTوماً تصاوير كردند؛ كه عمتصاوير پزشكي استفاده مي

مطالعات مختلفي به اين نكته . ها بوداز بيماري MRIو 
اند كه گوگل اولين اولويت پزشكان جهت اشاره كرده

براي مثال صدقي و . باشدجستجوي اطالعات مي
همكارانش به اين نكته اشاره كرده اند كه متخصصان 
علوم سالمت عموما از گوگل جهت جستجوي تصاوير 

دهد نتايج مطالعه حاضر نيز نشان مي ]13[.نندكاستفاده مي
ها هنگام جستجوي اطالعات تخصصي ها و رزيدنتاينترن

مورد نيازشان، از گوگل بيش از ديگر موتورهاي جستجو 
  . كننداستفاده مي
ها و با توجه به نتايج مطالعات پيشين كه در طبق يافته

مطالعه خارج از ايران انجام شده است؛ جامعه پژوهش اين 
ها و كاربردهاي اندكي از اين ابزارها آشنا تنها با برنامه

براي مثال در مطالعات پيشين به اين نكته اشاره شده . بودند
است كه از اين ابزارها جهت نسخه نويسي الكترونيكي، 
مشاوره از راه دور، آموزش، ثبت اطالعات بيماران در 

. ه استاستفاده شد... پرونده الكترونيك سالمت و 
ها، آموزش كاربردهاي اين ابزارها همچنين طبق يافته
شود در بنابراين پيشنهاد مي. باشدامري ضروري مي

هاي علوم پزشكي كشور و مراكز وابسته به دانشگاه
هاي بيمارستاني، توسط متخصصان دانشگاه مانند كتابخانه

رساني سالمت و كتابداران باليني، در خصوص علوم اطالع
- هاي نرمردها، اهميت، چگونگي استفاده و برنامهكارب

افزاري قابل استفاده بر روي رايانه جيبي و تلفن هوشمند 
همچنين ضروري . رساني و آموزش الزم داده شوداطالع

هاي هاي جيبي و تلفناست، مزاياي استفاده از رايانه
- هوشمند به طور مكرر به متخصصان علوم سالمت اطالع

سياستگذاران بهداشتي و شود وصيه ميت. رساني گردد
هاي الزم را ها زيرساختمديران بيمارستاندرماني و 

همچنين . جهت استفاده از اين فناوري فراهم سازند
مراكزي جهت پشتيباني از اين فناوري در مراكز درماني 

هاي مالي از كادر درماني، سپس با حمايت. ايجاد شود
  . ناوري تشويق نمايندها را به استفاده از اين فآن
  

  تشكر و قدرداني
اين مقاله حاصل بخشي از پايان نامه كارشناسي ارشد در 

مي باشد كه با حمايت دانشگاه علوم پزشكي  1390سال 
نويسندگان مقاله از همكاري . تهران انجام شده است

رزيدنت ها و اينترن هايي كه در اين مطالعه شركت 
  .را دارندكردند؛ كمال تشكر و قدرداني 
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