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 خالصه
فن آوري اطالعات به ویژه در حیطه نظام سالمت در دنیاي امروز اهمیت روز افزونی یافته است. فن آوري هایی نظیر نرم  مقدمه و هدف:

افزار ثبت سیستمی دستورات پزشک از جمله فن آوري هایی هستند که در حیطه نظام سالمت وارد شده و جریان کار را دگرگون ساخته اند. با 
بویژه پزشکان در نظام سالمت و اهمیت آشنایی و استفاده ایشان از نرم افزارهاي یاد شده جهت ارتقاء کارایی و  توجه به نقش تیم درمان و

اثربخشی، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش  پزشکان نسبت به استفاده از نرم افزار ثبت سیستمی دستورات پزشکان انجام 
 یافته است.

نفر از پزشکان (عمومی، متخصص و فوق تخصص) بیمارستان  279ضر یک مطالعه مقطعی است که با شرکت مطالعه حا روش بررسی:
هاي شهر اردبیل که بصورت تصادفی طبقه بندي شده انتخاب شده بودند، انجام یافته است. ابزار گرد آوري داده ها شامل چک لیست ارزیابی 

آگاهی و نگرش  پزشکان بود که روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت تجهیزات غیر پزشکی بیمارستان و پرسشنامه سنجش 
)834/0α= .( 

درصد متخصص بودند  7/52سال و  50الی  40درصد در دامنه سنی  6/46شرکت کنندگان زن،  7/52نتایج مطالعه نشان داد که  یافته ها:
برآورد شد. میانگین امتیاز ارزیابی تجهیزات غیر پزشکی  92/45و امتیاز نگرش ایشان  57/45که میانگین امتیاز کل آگاهی پزشکان 

بود. اختالف معناداري از نظر امتیاز ارزیابی بین بیمارستان ها مشاهده نشد ولی امتیاز آگاهی کل پزشکان در بین  25/22بیمارستان ها نیز 
نظر نگرش  پزشکان اختالفی در بین بیمارستانها مشاهده  ) ولی ازF ،001/0<p=676/3بیمارستان هاي مختلف داراي تفاوت معناداري بود (

نشد. سطح تحصیالت و جنسیت شرکت کنندگان دو عامل تأثیر گذار بر امتیاز کل نگرش و آگاهی پزشکان نسبت به نرم افزار ثبت سیستمی 
 دستورات پزشک شناخته شدند.

نگرش  پزشکان نسبت به نرم افزار ثبت سیستمی دستورات پزشک بر مبناي نتایج مطالعه حاضر، مشخص شد که آگاهی و  نتیجه گیري:
در حد متوسط رو به پایین قرار داد لذا مقتضی است به منظور افزایش آگاهی و نگرش  ایشان اقداماتی نظیر برگزاري کارگاههاي آموزشی و 

گردد و نظر به تأثیرگذار بودن مولفه تحصیالت بر امتیاز کل توجیحی پیرامون مزایا استفاده از نرم افزار در فرآیند کاري ایشان تدوین و ارائه 
 آگاهی و نگرش  پزشکان، به نظر می رسد تأکید اصلی می بایست بر آموزش پزشکان عمومی باشد.
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