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  چکیده
 یمختلف یرا در حوزه ها یریگ مینظام تصم ت،یقابل نیکنند ا یم دایشود و قدرت پردازش پ یصاحب ذهن م ایاش یتمام ا،یاش نترنتیدر مفهوم ا

 ،یباعث کمک به استفاده موثرتر از منابع و کاهش هدر رفت انرژ ایاش نترنتیکه ا نستیکه ا یدیخود قرار خواهد داد. نکته کل ریتحت تاث

[. 9قابل استفاده است] یمنجمله پزشک یمختلف یدر حوزه ها ایاش نترنتیگردد. ا یم یارتباط موثرتر با کمک اطالعات و فناور یو برقرار تیریمد

 تیریمد ،یمانند نظارت بر زمان واقع ،یپزشک یاز عملکردها یگسترده ا فی[ منجر به توسعه ط15] (IoT) نترنتیا یها یفناور نیاستفاده از ا

و  یابیها، ردداده زیو آنال یبنده، طبق هانهیدر هز ییجوصرفه ،یالحظه توریو مان یریگگزارش ،یبهداشت یمراقبت ها تیریمد مار،یب عاتاطال

آن  یساز ادهیو پ یورفنا نیا رشیسد راه پذ یره آورد ، عوامل موثر نیرغم ا ی[. عل6هشدار، درمان از راه دور، ؛ و شبکه حسگر بدن شده است]

 نی. ادینما یم یضرور ایاش نترنتیاستفاده از ا ریمس یعلل آن جهت هموار ساز ایعلت  ییرو لزوم شناسا نیکاربران وجود دارد از ا یاز سو

 قاتیق جزء تحقیتحق نیدر حوزه سالمت انجام خواهد شد. ا اءیاش نترنتیا یفناور یگذار در به کاربر ریعوامل تاث ییپژوهش با هدف شناسا

 است. یکاربرد

 

 درک شده، سالمت سکیر ا،یاش نترنتیا ت،یاعتماد، امن کلمات کلیدی:

 

 

  . مقدمه1

 شیمزمن در حال افزا یهایماریو ب ؛یریرو به پ گرید یکشورها یاریهمچون بس رانیا تیجمع ا،یو حاضر در دن نینو یبر اساس سبک زندگ

و ارائه خدمت در  یجوان جهت پرستار یرویبود که در آن ن میروبرو خواه یطیبا شرا کینزد یاندهیروند، در آ نیاست. در صورت ادامه هم

 یو توسعه یدر پزشک ایاش نترنتیاز افراد دور است. کاربرد ا یاریاز دسترس بس یو منازل رو به کاهش و خدمات پزشک یمراکز درمان

مورد  نهیزم نیحل در اراه کیعنوان در سالمت به «ایاش نترنتیا»مشکل را داراست. استفاده از  نیبهبود ا ییمرتبط با آن، توانا یهاشنیکیاپل

در حوزه  2025در سال  ایاش نترنتیبازار ا یغلبه  ینیب شیباعث پ ایاش نترنتیبه ا یکه اقبال جهان یاست به گونه ا گرفتهقرار  ژهیتوجه و

 .دارد یتکنولوژ نیجامعه به ا ازینشان از ن نیسالمت شده است و ا
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 یاسالم یسالمت در جمهور نهیمثال سرانه هز ی. براشودیآن کشور را شامل م یهانهیاز هز یدر هر کشور بخش قابل توجه یدرمان بخش

را به  نهیهز نیا توانیدر حوزه سالمت م «ایاش نترنتیا». در صورت استفاده از است $۸۳6معادل مبلغ  یناخالص داخل دیاز تول ٪6 رانیا

و کاهش  مارستانیدر ب مارانیب یکرده است که با کاهش بستر ینیبشیپ کایکاهش داد. اداره ارتباطات دولت فدرال آمر یوجهقابل ت زانیم

 تقایخواهند داشت. تحق نهیکاهش هز کایآمر $12 ماریهر ب یطور متوسط به ازابه مارانیاز راه دور ب شیحاصل از آن و پا یهاعفونت

نفر از آنها جان  90،000و حدود  شوندیم یمارستانیب یهانفر دچار عفونت ونیلیکه هر سال حدود دو م دهدینشان م کایشده در آمرانجام

 کایکه ساالنه در آمر کندیطور متوسط هفت تا نه روز اضافه مرا به مارانیبودن ب یمدت بستر یمارستانیب یها. عفونتدهندیخود را از دست م

 زانیوجود ندارد اما م رانیموضوع در ا نیاز ا یقی. آمار دقشودیها معفونت نیبه ا یدگیصرف رس هامارستانیب ودجهدالر از ب اردیلیم ۳5حدود 

. با کاهش شودینفر در سال( برآورد م 600000درصد )حدود  15تا  10 نیب نیانگیطور مدر کشور ما به یمارستانیب یهاعفونت وعیش

 نیواسط و همچن نیو مرگ بد یمارستانیب یهاکاهش عفونت توانیم ماریاز راه دور ب شیمارستان و پایدر ب ماریشدن ب یزمان بسترمدت

ها بر اثر در انسان ریوماز مرگ یادیز اریساالنه تعداد بس یمنتشرشده سازمان بهداشت جهان یرا انتظار داشت. بر طبق آمارها نهیکاهش هز

در کشور  یماریبر اثر ب ریومبودن مرگ ادیدهنده زها نشان. آمارها و گزارشستین قاعده مستثنا نیاز ا زین رانیمختلف است. ا یهایماریب

را به خود اختصاص داده  ریدرصد علل مرگ وم 1۳.7 یدر کشورمان بعنوان نمونه حمالت قلب یمارستانیب یها ری. نرخ مرگ مباشدیم رانیا

 یبعد یدر رتبه ها زین مارهایب ریفشارخون باال و تصادفات و سا ابت،یشود. د یم مربوط یدرصد از علل فوت به حمالت عصب12.۸ ایاست و 

دور نگاه داشتن  ماران،یب شیکاهش خواهد داشت. پا یجهان ریومآمار مرگ مارانیب شیپا ایو  یماریموقع ببه صیقرار دارند. در صورت تشخ

 یبرا یگام ضرور کیعنوان به هانهیدر هز ییجوو صرفه ریومکاهش آمار مرگ جهیو پزشک و درنت ماریب نیب شتریارتباط ب مارستان،یاز ب ماریب

 .[3]به عدالت در سالمت است یابیدست

 

 

 بیمارینام  تعداد مرگ در یک میلیون نفر درصد مرگ

 حمله قلبی 5.27 1۳.7

 سکته مغزی 4.91 12.۸

 مزمن ریوی انسداد 2.79 7.2

 عفونت تنفسی 2.07 5.4

 اسهال 1.6۸ 4.4

آمار درصد مرگ و میر بیمارستانی به تفکیک بیماری -1جدول [7] 

نسبت به سایر حوزه ها 2025پیش بینی غلبه حوزه ی سالمت در بازار اینترنت اشیا در سال  -1شکل [7] 



 
 
 
 
 
 

 

 

 ایدز 1.02 2.7

 تصادفات جاده ای 0.94 2.4

 بیماری سل 0.9۳ 2.4

 دیابت 0.۸7 2.۳

 فشار خون باال 0.۸۳ 2.2

 
به  یبتواند دسترس دیببرد، حداقل شا نیمزمن را از ب یهایماریب یبه کل ایکند  یریشدن افراد جلوگ ریاز پ تواندینم یتکنولوژ یوقت نیبنابرا

 نیا یبه مراکز درمان رایاست؛ ز هیمنفعت دو سو کی یدر پزشک ایاش نترنتیاستفاده از ا یکند. از طرف لیرا تسه یو درمان یخدمات پزشک

بر  یمبتن یپزشک ی. با استفاده از متدهاکنندیم افتیدر یخدمات بهتر زین مارانیارائه کنند و ب ترستهیتا خدمات خود را شا دهدیامکان را م

شامل  یا در پزشکیاش نترنتیاستفاده از ا یای[ .در کنار مزا16]ابدییم شیافزا زین یصیو تشخ یدرمان یهاروش یو کارآمد تیفیک ،یفناور

[ وجود چالش 12]یجهان ریکاهش مرگ و م ،یمارستانیاز عفونتهای ب یناش ریکاهش آمارهای مرگ و م ،یدرمان ادیز اریهای بس نهیکاهش هز

 ،یدر پزشک ایاش نترنتیمتعدد ا یهاها و دستگاهوجود پروتکل ،یخصوص میها و حرداده تیرامنینظ یدر پزشک ایاش نترنتیاستفاده از ا یها

 ،یو محرمانگ یقانون یسالمت، چالشها یحوزه  یاستاندارد شده  یها شنیکیعدم وجود اپل زی[ و ن6] نهیها، هزداده و صحت آن ادهیحجم ز

آموزش و انجام  یها نهیهز ر،ییمقاومت ها در برابر تغ ،یآموزش یدغدغه ها ،یفن یهایها، دشوار شنیکیاپل نیا رشیو پذ یساز ادهیزمان پ

 [7].قرار دارد کیموفق سالمت الکترون یساز ادهیونه، سد راه پنم یپروژه ها

 نترنتیتواند بر اعتماد به ا یو ... م یو آگاه یخصوص می، حر تیامن رینظ یرا که عوامل ییو جهان، روش ها رانیدر سطح ا یمطالعه ا کمتر

و  ایاش نترنتیدرک شده و نگرش نسبت به استفاده از ا سکیاعتماد بر ر ریتاث یبگذارد و به نوبه خود چگونگ ریسالمت تأث یدر حوزه  ایاش

درک شده بتواند  سکیرا در نظر گرفته است که ر ییروشها یقیقرار دهد. بعالوه، کمتر تحق یرا مورد بررس یفناور نیکاربرد ا تیبر وضع تاینها

 یدر حوزه مراقبت ها ایاش نترنتیو نگرش کاربران نسبت به استفاده از ا ایاش نترنتیاعتماد به ا نیرابطه ب تیتقو دیواسطه و شا جادیدر ا

 نترنتیا یها یدارد با هدف حل خال موجود در نگرش کاربران نسبت به استفاده از فناور یپژوهش سع نی، ا نیموثر واقع شود. بنابرا یتبهداش

بردارد چرا که عدم رفع  یقدم یفناور نیا یریست، در بهبود بکارگ یاملمتاثر از عو زیکه خود ن یو درمان یخدمات بهداشت افتیدر یبرا ایاش

 یازهایاست که ن یقبل قاتیتحق شتریدر تضاد با ب یپژوهش نهیزم نی. ادیذکر گرد شتریخواهد شد که پ ییضررها رشیصه منجر به پذینق نیا

بهبود اتصال و عملکرد با استفاده از  یرا برا ییروشها ایاست،  ازیمورد ن یدرمان یرا که در خدمات بهداشت ایاش نترنتیا یدستگاهها ای یفن

 [  16کرده است. ] یا بررسیاش نترنتیا

 

 قیتحق اتی. ادب2

 پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت:  نیدر ا یقاتیتحق ریمتغ پنج

 : ایاش نترنتیا رشیعوامل اثرگذار بر پذ  -الف

ستفاده از تکنولوژ ایها و  ینگران جادیقادرند که با ا یمتعدد عوامل سبت به ا ش نترنتیا یدغدغه در کاربران ن شد که در ا اءیا پژوهش  نیموثر با

در  هکنند نییو تع یاصل یاعتماد که شاخصه  جادیعوامل در ا نینقش ا یبررس یرا بر رو یانجام گرفته؛ تمرکز اصل یقبل یها افتهیبا توجه به 

و ...  ینفوذ اجتماع ا،یاش نترنتیا یعوامل مرتبط با فناور ،یآگاه لیمصرف کنندگان از قب یفرد اتیشد. خصوصگذارده  ستیفناور نیا رشیپذ

ش نترنتیا رشیتواند بر پذ یهستند که م یعوامل ستفاده از آن تاث ایا ستفاده از ا شی[. با افزا22باشد] رگذاریو ا ش نترنتیا ها در  ین[ نگرا12]ایا

ص میو حر تیمورد امن صو ست. کاربران م افتهی شیافزا یخ ص یا شخ سند که از اطالعات  شود] یآنها به اندازه کاف یتر [ چرا که 14محافظت ن

ستگاه ها به  صال تمام د ضا زیو ن گریکدیات ص میدر معرض خطر نقض حر یبریسا یدر ف صو گردد.. ارائه دهندگان  یهک اطالعات م ایو  یخ

ض نیکاهش ا یبرا ییروش ها نانچهخدمات چ  رندیکاربران خود در نظر نگ یمحافظت از داده ها یبرا یکاف یخصوص می/ و حفظ حر ایطراب ا

 توانند اعتماد کاربران خود را از دست بدهند.  ی[م10]

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 :ایاش نترنتیاعتماد به ا -ب

بعنوان  زاتیو عرض   ه کنندگان تجه مارانیو ب یدرمان میافراد جامعه اعم از ت لیدر تما یبعنوان عامل اص   ل ایاش    نترنتیا یبه فناور اعتماد

شت ستفاده از ا بانیپ ش نترنتیخدمات، در ا شاخص تر ایا . وجود دغدغه ها در جامعه ردیگ یقرار م یمورد بررس قیتحق نیدر ا ریمتغ نیبعنوان 

موضوع را  نیا ی، لزوم بررس ایاش نترنتیخاصه در حوزه ا یبریکامل سا تیامن جادیجهت ا یکاف یداده ها و نبود بسترها ینسبت به محرمانگ

اعتماد  یتلفن همراه به عنوان لنگر اص   ل یدر ش   بکه ها تیبحث در مورد امن یاز چارچوب اعتماد متعارف برا زی[ ن11پر رنگ تر س   اخت. ]

ش نترنتیا سا زا ایا شنا ست یدستگاه، پروتکل ها یینظر نظارت بر رفتار دستگاه ها،   یفاده کرد. در مطالعه ااتصال و روند اتصال به دستگاه ها ا

سط  شد، نتTAM) یفناور رشیمدل پذ شی( با آزما2014) X. Baiو  L. Gaoکه تو صل یشد که اعتماد به فناور یریگ جهی( انجام   یعامل ا

صرف کنندگان ا رگذاریتأث صد م ش نترنتیبر ق ست.  ایا شان داد که تأث افتهیا شناخت راتیها ن صرف کنندگان به  یروان شده بر عالقه م درک 

ستفاده از ا ش نترنتیا ستفاده از ا یابیکه ارز یگذارد، در حال یم ریتأث ایا ش نترنتیو تجربه ا ص میخطر نقض حر ایا صو کند  یرا جبران م یخ

 فراهم آمده است. یادیآن تا حد ز رشیپذ ی نهیا بتواند اعتماد کاربران خود را جلب سازد زمیاش نترنتیا ی[ چنانچه فناور17]

   

 درک شده:  سکیر -پ

س   المت تاثیرگذار باش   ند اما به دلیل  یدر حوزه  ایاش    نترنتینگرش کاربران در جهت پذیرش خدمات ا رییمتعددی می توانند بر تغ عوامل

شده و اعتماد در پذیرش این خدمات و به دلیل محدودیت زمانی در این تحقیق تن سک ادراک  سی تاثیر این دو متغیر اهمیت باالی ری ها به برر

س س طبعنوان وا شگران معتقدند که ر یاریپرداخته ایم. ب شرا کی ییبه تنها سکیاز پژوه ست و اعتماد فقط در   سکیر انگریکه ب یطیمفهوم ا

انجام شده است  سکیو کارشناسان از ر یمردم عاد یابیارز یبرخاسته از عدم همخوان سک،یادراک از ر ی. مطالعه بر روکندیم فایاست نقش ا

ادراک شده  سکیاحتمال وقوع صدمه به خاطر مخاطره است اما ر سکیوجود دارد. ر یو مخاطره تفاوت سکیر نیب کند یم انی( ب2001اشول)

 یروح تیعات، وضعاست که فرد با آن روبروست و به تجربه، اطال ییها تیدر مورد شدت عدم قطع یقضاوت ذهن کیاست و آن  یگریمفهوم د

است که فرد درآن  یبستر اجتماع کیدرک شده براساس  سکیتفاوت در ر ،یفرهنگ ینظر کردیدارد. متناسب با رو یشخص بستگ یو احساس

شد م سجوبرگ )کندیر ستدالل کرد که زم19(]2012. در مقابل، ا بلکه  ست،ین سکیکننده درک ر نییخود به خود نه تنها تع یاجتماع نهی[ ا

س یعوامل فرد انیب سا ست. ادر تیخاص مانند نگرش، ح ست از طر اکخطر و ترس ا مختلف از جمله افراد، گروه  یکانال ها قیخطر ممکن ا

 یدولت یو سازمان ها استمدارانیس ،یجمع یخبرنگاران و رسانه ها ،یعلم یسازمان ها ایو نهادها )دانشمندان بعنوان مثال، و  یاجتماع یها

 [1۳شوند.] لتریف ایابالغ و   فیو تضع تیتقو

 

 :ایاش نترنتینگرش نسبت به استفاده از ا -ت

ساس  یرا م نگرش سبت به چ دهیعق ایتوان به عنوان اح ص ای یزین ش ای ،یشخ ص ای یزیرفتار با چ یبرا یرو نگرش از  نیکرد. ا فیتعر یشخ

با  قیتحق نیاس  ت که در ا یعوامل گوناگون ریخود تحت تاث ییگذار باش  د و از س  و ریتاث ایاش   نترنتیو اس  تفاده از ا رشیتواند بر پذ یم یطرف

نسبت به  یکه پزشکان نگرش مثبت افتندیدر منیو ها توفیشود. در مطالعات گذشته، آچ یبه آن پرداخته م یاز مطالعات قبل تفاوتم یکردیرو

که اکثر کاربران  افتیدر میآگاه بوده و آماده استفاده هستند . ک یفناور نیاز اکه آنها  یمعن نیداشتند ، به ا ایاش نترنتیا یپزشک یدستگاه ها

را به اطالعات منتقل شده نسبت  یشتریب تیفیدهند و ک ینشان م ایاش نترنتیا ینسبت به استفاده از دستگاه ها ینگرش مثبت ایاش نترنتیا

ش نترنتیکاربران ا[ گزارش دادند که اکثر 1۸( ]2017)گرانیو د ویدهند. ل یم شت یدر مراقبت ها ایا  یدر مورد عملکردها ینظرات مثبت یبهدا

تواند خدمات مراقبت  یدارند که م تیو احراز هو ییمواد و ش  ناس  ا یابیرد ای یمانند موجود ییها نهیدر زم یحیترج یارزش  مند و راه حل ها

 نترنتیا ینسبت به استفاده از دستگاه ها مارانیب یکه حت افتی[ در2۳]2016کند. بارسائوم و همکاران منیرا موثرتر ، راحت و ا یبهداشت یها

 دارند. یمطلوب دگاهید ایاش

 

 : ایاش نترنتیو استفاده از ا رشیپذ -ث

صل هدف سا نیاز ا یا شنا س ییپژوهش،  ست که بر بکارگ یعوامل یو برر ش نترنتیا  یریا سالمت تاث ایا ست. زمان رگذاریدر حوزه  کاربران  یا

ستفاده از ا لیتما شت که زم یفناور نیبه ا ش نترنتیا رشیپذ نهیرا خواهند دا س ایا صالح نگرش فرد لهیبو شد. در  یو اجتماع یا فراهم آمده با

 یجمع آور وس  ته،یبص  ورت پ یاتیاطالعات ح یجمع آور لیاز قب ایاش   نترنتیا یکارکردها یس  از یامکان، به عمل نیآوردن ا اهمص  ورت فر



 
 
 
 
 
 

 

 

 یاطالعات، ارس  ال محتا تیریو نظارت، خدمات از راه دور، مد یریگیپ ،یبص  ورت دوره ا عیمزمن و ش  ا یهایماریخاص مرتبط با ب یرامترهاپا

 بود. دواریام یسازمان نیب یکپارچگیهوشمند به کاربر و 

 

 قیتحق نهیشی. مرور پ3

 یبرا یراهبرد ماتیبا هدف اخذ تص  م "هوش  مند یابیدر بازار اءیاش   نترنتیا یفناور یریعوامل موثر بر بکارگ یبررس   "با عنوان  یمقاله ا در

سودمند داریپا یرقابت تیکسب مز ستفاده، اعتماد، پذ یسازمان،  سهولت ا شده،  ستفاده و قابل ،یاجتماع رشیادراک  کنترل به عنوان  تیلذت ا

در  اءیاش   نترنتیا یفناور رشیعوامل پذ یبررس  "[. 1ش  ده اند] ییهوش  مند ش  ناس  ا یابیدر بازار ایاش   نترنتیا یریموثر بر بکارگ یرهایمتغ

سع" یدیتول یهاسازمان سا ی،   شنا سازمان یفناور نیا رشیعوامل موثر بر پذ ییبر  صادف یریگبا روش نمونه یدیتول یهادر  مطالعه و  ،یت

و  می[. قنبرنژاد، مر2با نظر ص   احب نظران ش   ده اس   ت ] یپرس   ش   نامه با توجه به مدل پژوهش    هیته ن،یش   یپ یهاپژوهش یگردآور

شان دادند بعد فرهنگ4(]1۳95همکاران) ش-ی[ ن صان ب یآموز ص ش نترنتیو کاربرد ا رشیرا در پذ یرگذاریتاث نیشتریازنظر متخ  طیدر مح ایا

 نترنتیبر کاربرد ا یرگذاریتاث تیاولو بیترت به یو بعد فرد یفن-یرساختیعوامل ز ،یانسان-یارساخت ،یدارد و بعدازآن عوامل اقتصاد یریادگی

ش ض یریادگی یها طیدر مح ایا ش۸( ]1۳96)یردیحق و یرادارند. مهرمنش و ر ستقرار و پ"به   ی[در پژوه  نترنتیا یساز ادهیعوامل موثر بر ا

ش سازمان ها  اءیا سرعت پذ افتهیدر  سا ،یورفنا رشیاند که  سا یمتقابل، جمع آور یهمکار تیمربوط به قابل لیم ستفاده،  لیداده ها و م قابل ا

 رساختیز ،ینگرش نسبت به فناور ،یدرک مصرف کننده، سهولت کاربرد، سودمند ،یشخص میمربوط به حفظ حر یها یفقدان مقررات و نگران

سب و کارکنان با انگ س زه،یمنا شم ،یتیریمد راتییو تغ ،یبوروکرا ستراتژ چ صرف کننده، تغ تیحما ،یانداز و ا  رییدولت، باال رفتن انتظارات م

چون نبود  یدر س  ازمان هس  تند و عوامل اءیاش   نترنتیا یگذار بر اس  تقرار موفق فناور ریش  دن از عوامل تاث یش  دن، و جهان زهی، مدرن یفناور

سرما رساختیز سب، عدم  س یگذار هیمنا سازگار یتاطالعا فیضع یها ستمیمطلوب،  سبک رهبرفقدان پرس ،یو عدم  فرهنگ و  ،ینل ماهر، 

در سازمان ها  اءیاش نترنتیا یفناور یساز ادهیمنجر به شکست در پ یدر سازمان نسبت به فناور یمنف یدرسازمان ها، نگرش ها یبوروکراس

آمده و کنترل رفتاری احساس شده است. و در  ستشود. در بین مشترکین همراه اول، سودمندی ادراک شده، تأثیرات اجتماعی، لذت به د یم

 [5این بین متغیر کنترل رفتاری احساس شده و تأثیرات اجتماعی بیشترین تأثیر را بر پذیرش این فناوری دارند.]

کاربران زن و  نیتفاوت ب گرید ی[. مقاله ا24و استفاده از آن است] ایاش نترنتیا رشیپذ یبرا یخوب نهیزم شیپ نترنتیمهارت ا نیچند داشتن

 ،مردان یآنها نش ان داد که برا جی[. نتا10کرد] یبررس  یبهداش ت یدر مراقبت ها ایاش  نترنتیاس تفاده از ا یمرد را در رابطه با اهداف آنها برا

 یو سازگار ستمیس شیآزما ییزنان، توانا یکه برا یدر سهولت استفاده، درک شده است، در حال یاصل ریتاث ایاش نترنتیدرک شده از ا یایمزا

بر قصد مصرف کنندگان  رگذاریتأث یعامل اصل یاعتماد به فناور نیبر سهولت استفاده درک شده دارد. همچن یشتریب ریآنها تاث یبا سبک زندگ

شیا ست. ون اینترنت ا شناخت راتیتأث زیا ستفاده از ا یروان صرف کنندگان به ا شده بر عالقه م ش نترنتیدرک  که  یدر حالگذارد،  یم ریتأث ایا

ستفاده از ا یابیارز ش نترنتیو تجربه ا ساس خطر حر ایا ص میاح صو س یقی[. تحق17کند] یرا جبران م یخ عوامل موثر در  یبا هدف هدف برر

شت یمراقبت ها طیدر مح یفناور نیا یسازگار شان داد که هز ،یبهدا ص میدرباره حر ینگران نه،ین صو سودمند یخ  نیقابل درک مهمتر یو 

صد رفتار ینیب شیپ ستفاده بودند] یبرا یکننده ق ش نترنتینگرش ا نی[. رابطه ب20ا س ا،یا ستر ش نیو همچن یماد یو د و  یاختالفات آموز

شم م یدر برخ زیدرآمد ن سان یمطالعات بچ ص یخورد. ک سان نیدارند و اول یدارند نگرش مثبت تر یدارند و درآمد باالتر یعال التیکه تح  یک

 [.20کنند] یم یداریرا خر ایاش نترنتیهستند که ا

 قی. روش تحق4

 قیالف(نوع تحق    

ستفاده از ابزار پرسشنامه در بررس یپژوهش به لحاظ هدف کاربرد نیا سخ به  رها،یمتغ نیو نوع روابط ب زانیم یبوده و با توجه به ا در جهت پا

 .ردیگ یقرار م یفیتوص -یشیمایدر دسته پ قیتحق نیا ،یواقع یایدر دن یمسئله ا

 

 ب( جامعه مورد مطالعه:    



 
 
 
 
 
 

 

 

 اتیه یشهر اعم از اعضا نیاز شهروندان ا یمشهد بعنوان بخش یاز کارکنان دانشگاه علوم پزشک یگسترده ا فیمطالعه ط نیدر ا یآمار جامعه

 نیا یو دانش آموخته گان و پرسنل ستاد انیدانشجو ،یبهداشت یها گاهیمستقر در پا یبهداشت میت مارستان،یپرسنل درمان مستقر در ب ،یعلم

محل کار، مراکز  ،یدر س  طح جامعه اعم از محل زندگ ایاش   نترنتیا یفناور یریو موثر در بکارگ لیدخ یهمگ نیباش  ند؛ مخاطب یم هدانش  گا

ش ،یدرمان سعه ن یقاتیو تحق یآموز صاء اطالعات از واحد واحد آمار و تو ستند که با توجه به اح سان یرویه شگاه جامعه آمار نیا یان به  یدان

حجم  نییگردد جهت تع یدر دسترس استفاده م یاحتمال ریغ یریپژوهش، نمونه گ نیدر ا یری. جهت نمونه گمیریگ یم ظرصورت معلوم در ن

 نفر بدست آمد. ۳۸4نمونه با استفاده از جدول مورگان، تعداد 

است  یگردد. گفتن یکرونباخ استفاده م یآلفا بیآن از ضر ییایپا نانیگردد. جهت اطم یداده ها استفاده م یپرسشنامه بعنوان ابزار گردآور از

 .ردیگ یمورد سنجش قرار م یهمبستگ زانیوم یدییتا یعامل لیتحل قیاز طر زین یکه اعتبار ساختار

ستفاده از نرم افزار تجز یاحصائ یداده ها لیو تحل هیتجز شاف لیو تحل هیو تجز AMOS 25و  SPSS 26 یآمار لیو تحل هیبا ا  یدییو تأ یاکت

سنج ستفاده قرار م یبه منظور اعتبار  ض یدر حال رد،یگ یابزار مورد ا ساختار هیکه فر ستفاده از معادله  بر  قیگردند. تحق یم شیآزما یها با ا

 گردد. یم یابیارز انسیوار زانیم اساس

 گیری. نتیجه5

 یتحول بزرگ معرف نیآن را دوم یاست که برخ میس یارتباطات راه دور ب نهیدر زم یفناور یروزها نیاز جمله موضوعات به روز ا ایاش نترنتیا

شخ یتکنولوژ نیکرده اند. ا ست خال موجود را در جهت کاهش زمان ت س ص،یقادر ا صر ریدرمان و کوتاه کردن م سازد. در ع سر م یرا پر   یب

ش میبر سان یرویو کمبود ن یمزمن، از طرف یهایماریب یباال وعیکه  سافت ب یان صص، بعد م شخ یبا مراکز درمان مارانیمتخ  رید صیمنجر به ت

 گردد.  یمتعدد م یهایماریاز ب یناش رینرخ مرگ و م شیو افزا انیمبتال شیافزا تایدرمان به موقع آنها و نها ایو  هایماریرس ب

ستفاده از ا نیبتوان مهمتر دیشا ش نترنتیچالش ا شکان، ترس از محرمانه نبودن اطالعات عنوان نمود؛ از منظر فناوررا از نگا ایا  یه مردم و پز

ش نترنتیتحقق ا زین شها ایا ست که از جمله آنها م یبزرگ یبا چال سترها دیتول میعظ یتوان به حجم داده ها یروبرو سب ب  یشده، تحقق منا

مانند مقاومت مردم در  ییدر حوزه سالمت با چالشها ایاش نترنتیا زین  یو اجتماع یاشاره نمود. از منظر شغل یارتباط یو استانداردها یاطارتب

ساز دیجد یهایبرابر فناور ستقرار چن یو عدم فرهنگ  ست؛ لذا قبل از ا شود که کاربران تا چه اندازه  دی، با یستمیس نیمواجه ا در نظر گرفته 

ست مادهآ ستفاده از آن در برنامه روزانه خود ه ش نترنتیا یند. نظر به کارکردهااتخاذ و ا شک ایا  ،یالحظه توریو مان یریگاعم از گزارش یدر پز

 یقاتیبا اهداف تحق اینترنت اش  یو درمان از راه دور، و اس  تفاده از ا شیو هش  دار، پا یابیها، ردداده زیو آنال یبندطبقه ها،نهیدر هز ییجوص  رفه

 شتریهستند با توجه ب یو درمان یدر مراکز بهداشت یفناور نیا یسازادهیکه به دنبال پ یو کسان رانیکه مد دهدیموضوع نشان م نیا ؛یپزشک

 .ندیماتر نرا در سازمان خود آسان یفناور نیا یسازادهیو پ رشیپذ توانندیپارامترها م نیا یبر رو یگذارو هدف
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