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 مقاله پژوهشی  

کاهش  ،يانرژ هیرويخصوص در زمينه کنترل مصرف به امروزه استفاده از فناوري اطالعات سبز، اثرات مثبتي در نظام سالمت ب مقدمه:

 يهدف واکاو با مطالعه نیدارد. ا يو اقتصاد يطيمحستیعملکرد ز شیو افزا يپزشک يهاو دستگاه ياستفاده کم از فناور ،يکاغذباز
 است. شده هيته يو مراکز درمان هامارستانيسبز در ب تاطالعا ياستقرار فناور يهاچالش

روش  قیاز طر نيشيو مطالعات پ ينظر يبود که در دو مرحله انجام شد. ابتدا با مرور مبان يپژوهش از لحاظ هدف، کاربرد نیا روش:

 يبندتیو اولو دیيأت يشدند؛ سپس برا یيشناسا يو مراکز درمان هامارستانياطالعات سبز در ب ياستقرار فناور يهامرور متون، چالش
ها قرار مارستانياطالعات شاغل در ب يو مسئوالن فناور ينفر از خبرگان دانشگاه 21 اريها در اختچالش نیاشده،  یيشناسا يهاچالش
 .فتگر

 2) يمنابع انسان تیریمربوط به ابعاد نظام مد یيهااطالعات سبز با چالش ياستقرار فناور ريدر مس يو مراکز درمان هامارستانيب :نتایج

مؤلفه و چهار شاخص(،  4) يشاخص(، نظام مال 16مؤلفه و  3) يشاخص(، نظام ادار 9مؤلفه و  4) ينهاد يشاخص(، فشارها 10مؤلفه و 
 رو هستند.ه)دو مؤلفه و دو شاخص( روب يسازمان يهارساختی)دو مؤلفه و سه شاخص( و ز يقانون-ينظام حقوق

 تيقابل جیترو ،يکاهش انرژ نهيزم در يرينظيب ليپتانس ،يو مراکز درمان هامارستانياطالعات سبز در ب ياستقرار فناور گيري:نتيجه

 .کار از راه دور دارد يمردم برا قیتشو ست،یزطيمحصوالت متناسب با مح جادیه، اکارخان يهارفته و زباله نيمحصوالت از ب افتیباز

 

 يمراکز درمان ها،مارستانيها، باطالعات سبز، چالش يفناور ها:واژهكليد
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 مقدمه 

 يصورت گرفته در حوزه فنااور يهاشرفتيامروزه با توجه به پ
مانادن در عرصاه  يبرا يو مراکز درمان هامارستانياطالعات، ب
و اساتفاده کام از  يوربهاره شیافازا ها،نهیهز تیریرقابت، مد
 ريخود را وفق دهند. تأث يفناور نیبا ا دیبا يپزشک يهادستگاه
 نيچناو هم يو مراکاز درماان هامارستانياطالعات در ب يفناور

تحت عناوان  ،يکیو اکولوژ يطيمحستیز يدارینقش آن در پا
 ياسات. فنااور تیریاطالعات سبز، موضوع مهم در مد يفناور

 يابیدسات يبارا يدياز عوامل کل يکیعنوان بهاطالعات سبز 
 يشاده اسات. فنااور شاناخته يطيمحساتیز داریابه توسعه پا

 بار را در یيهاهاا و برناماهطرح از يااطالعات سابز مجموعاه
را باا  ياطالعاات يهاايو فناور هاستميس يکه سازگار رديگيم
ندن [. به حداقل رسا1] کنديها لحاظ مدر سازمان ستیزطيمح

 طيمحا جاادیاطالعاات، ا يفنااور يطيمحستیاثرات مخرب ز

کااهش  ،ايگلخاناه يکاهش سطح انتشار گازها دار،یپا يستیز
اساتفاده مجادد و  اساتيس قیتشاو آور،انیاز ماواداساتفاده از 

و در  يمربوط به شرکت در اذهان عماوم ریبهبود تصو افت،یباز
جملاه  از يو اجتمااع ياخالقا ،ينظر گرفتن مالحظاات قاانون

 يبارا ياصال يهاعنوان مشاو باه توانديهستند که م يعوامل
   [.2] اطالعات سبز نام برد يفناور يريکارگبه
از  يتوجهآن مقدار قابل يهارساختیاطالعات و ز يفناور   

مصرف  نیرا مصرف و با ا يکیخصوص منابع الکترمنابع به

و اثرات  ياگلخانه ياز گازها يادیمنجر به انتشار حجم ز
افزار موضوع سخت نی. عالوه بر اشوديم يطيمحستیمخرب ز

را  يادیز يطيمحستیمشکالت ز ز،ياطالعات ن يمربوط فناور
 يبخش مهم نیبنابرا ؛و دفع خود به همراه دارد ديدر طول تول

 م،يکه امروزه با آن مواجه هست يطيمحستیاز مشکالت ز
و اقدامات مرتبط با آن  اطالعات يفناور يهارساختیاز ز يناش

 گاهيآ یشافزو ا ژينرا قيمت یشافزا با اههمراست. 
ها سازمان ست،یزطيمح ايبرآن  اتخطرکنندگان از مصرف
 نمازسا یکدادن  ننشاو  سبز تطالعاا وريفنا به حرکت
اند. داده ارقر دخو سرلوحهرا  بهترو  بيشتر مسئوليت با پاسخگو
 با  یتقر ست،یزطيمح لقبادر  نمازسا جتماعيا يهاتيمسئول
و  هامارستانيب نا يقی[. 3] تسا شرکتي هر انمدیر صليا نيانگر

همچون مصرف  ي. مسائلستنديامر ن نیمستثنا از ا يمراکز درمان
و  ياز فناور ادیو استفاده ز يکاغذباز ،يانرژ هیرويب

 تیریمد يهاستميس نفکیجزو ال يپزشک يهادستگاه
درک  دیبا يو مراکز درمان هامارستاني. بدنباشيم يمارستانيب

 يمال ای ياتيعمل يبرتر قیامروز از طر يايکنند که در دن

را با خود  انیباشند و مشتر روزيرقابت پ هدر عرص توانندينم
[. به حداقل رساندن اثرات مخرب 4همراه سازند ]

 دار،یپا يستیز طيمح جادیاطالعات، ا يفناور يطيمحستیز

کاهش استفاده از مواد  ،ايگلخانه يانتشار گازهاکاهش سطح 
 ریبهبود تصو افت،یاستفاده مجدد و باز استيس قیتشو آور،انیز

و در نظر گرفتن مالحظات  يشرکت در اذهان عموم همربوط ب
 توانديهستند که م يازجمله عوامل يو اجتماع ياخالق ،يقانون
اطالعات  يرفناو يريکارگبه يبرا ياصل يهاعنوان مشو به

  [.4،5] سبز نام برد
اطالعات سبز صورت  يفناور نهيدر زم يمختلف يهاپژوهش   

اطالعاات سابز،  يتحت عنوان فناور ياگرفته است. در مطالعه
مشاخص شاد  هامارستانيو اثرات کربن در ب يابر يهايفناور

طور داده باه يسارورها و انبارهاا ها،مارساتانيب يکه در تماام
 يهازباله شیزاامر منجر به اف نیکه ا شونديم نیگزیمداوم جا
شاد کاه  انيمطالعه ب نی. در اشوديمراکز م نیدر ا يکيالکترون
اطالعات سبز  يفناور يريکارگبه سمت به هامارستانيحرکت ب

بااه  يمجااز يحافظاه يو فناااور يو اساتفاده از سارور مجااز
 تیریماد يهاناهیو هز زاتياتا تجه دهدياجازه م هامارستانيب
 يتحات عناوان بررسا ي[. پژوهشا6را کاهش دهناد ] ستميس

 جیاطالعات سبز انجام شاد. نتاا يفناور رشیعوامل مؤثر بر پذ
پاسا  باه  يعنای) ساتیزطياز آن است کاه انطباا  مح يحاک
مالحظاه  يجا(، باهيو شهروند يطيمحستیمقررات ز راتييتغ

اطالعات  ياوراتخاذ فن يها براسازمان يمحرک اصل ،ياقتصاد
را  يواقع نقش مهما دولت، در تیحما ن،یسبز است. عالوه بر ا

 ياجتمااع يهاتيمسائول يرياگيدر پ شرويپ يهاسازمان يبرا
 يبه سمت فنااور تيو حاکم يکرده است. منابع فناور فایخود ا

در  يآماادگ يعوامل سازمان برا نیتراز مهم زياطالعات سبز ن
 [.7] خود بودند ياجتماع يهاتيانجام مسئول

را ارائاه  يديامف يایاطالعات سبز قطعا  مزا يفناور رشیپذ   
 يتا عملکرد اقتصااد دهديها امکان مکرده است که به سازمان

باا  يبهتار يدهناد و همکاار شیخود را افازا يطيمحستیو ز
و  ي[. طباق نظار شاهباز8کنناد ] جاادیخاود ا يتجار يشرکا
 مچاونه يات سبز آثاار مثبتااطالع يفناور يريکارگبه يجالل

 يوراستفاده کمتر از مواد خطرناک، باه حاداکثر رسااندن بهاره
محصوالت  افتیباز تيقابل جیدر طول عمر محصول، ترو يانرژ
محصاوالت متناساب باا  جادیکارخانه، ا يهارفته و زباله نياز ب
کااار از راه دور و اسااتفاده  يمااردم باارا قیتشااو ساات،یزطيمح

 يها باراو سازمان هارکت[. اکثر ش9است ] يردکارب يهابرنامه
 يآگااه شیخود و واکنش به افزا يطيمحستیبهبود عملکرد ز
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 گزارش نهایی

 پس از رسيدن به اشباع نظري، گزارش نهایي تدوین مي شود.  

 يتمرکز خود را بار رو ،يطيمحستینسبت به مسائل ز يعموم
 ماتيسبز در اتخاذ تصم يهايو فناور يطيمحستیمالحظات ز

 [.10] اندخود معطوف کرده
اطالعات سبز  يتفاده از فناورکه اس يتيدر نظر گرفتن اهم با   
دارد،  يو مراکاز درماان هامارساتانيها خصوصاا  بسازمان يبرا

اطالعات سبز توسط  ياستقرار فناور يهاضرورت دارد تا چالش
 يهااجهات برطارف کاردن چالش یيکارهاها شناخته و راهآن

از ایان مطالعاه  هادفاطالعات سبز ارائه شود.  ياستقرار فناور
اطالعااات ساابز در  ياسااتقرار فناااور يهاااشچال يواکاااو

پاژوهش  يبوده است. سؤال اصال يو مراکز درمان هامارستانيب
اطالعاات سابز در  ياساتقرار فنااور يهاااست کاه چالش نیا
 اند؟کدم يو مراکز درمان هامارستانيب
 

  روش
اساناد و مادارک  يبررس يبرا ياسناد يمرور متون روش روش
شاامل متاون ) يمحتاوا زيبا آنال شدکويو در آن محقق م است
هاا آن يبندها و دستهاستخراج داده آشکار و نهان(، به يهااميپ

هاا، مجاالت، بپاردازد. کتاب يهمچاون کدگاذار یيهابا روش
مناابع  نیتارمهم وجز رهيها و غاساسنامه ن،يصفحات وب، قوان

ب [. از مسائل مهم در مرور متون انتخا11] باشنديمرور متون م

به  يابيباهدف دست يست. روش دلفا هاداده ليوتحلهیواحد تجز
افاراد و  انياکنش مو بارهم يگروها يهانقاط قوت و قضاوت

و  افتاهيسااختار ن يهااتعامل يهاياز کاسات زيپره حالنيدرع
 لياتحل يپژوهش بارا نی[. در ا12است ] شده يطراح ميمستق
 يروش واحادها نیامحتوا اساتفاده شاد. در ا ليها از تحلداده
شده از مطالعات بودند  و طبقات استخراج نيشامل مضام ليتحل

اختصااص داده شاد. ساپس  يواحدها کد نیکه به هرکدام از ا
طبقاات  جاادیهاا تاا امشابه ادغام و روند کااهش داده يکدها
 يباازنگر وهياعتباار از شا شیمنظور افازاافت. باهیادامه  ياصل
کاه کادها و طبقاات  صاورتنیبد [.13] دیاستفاده گرد يخارج

تجرباه در امار  باا ديساه نفار از اساات ارياشده در اخت استخراج
و مشاترک در  یيقرار داده شد و سپس نظر نها يفيک قاتيتحق

 .صورت گرفت راتييخصوص کدها و طبقات حاصل و تغ
 يهاباه نقااط قاوت و قضااوت يابيباهادف دسات يدلف روش
از  زيااپره حااالنيدرع افااراد و انيااکنش مو باارهم يگروهاا
 شادهيطراح ميو مساتق افتاهيسااختار ن يهاتعامل يهايکاست
 ياست که با مرور مباان يندیفرآ يروش دلف ندی[. فرآ14است ]
 جینتاا یيمسئله شروع و با گازارش نهاا فیمرتبط و تعر ينظر

 نشاان داده 1در شکل  يروش دلف يکل ندی. فرآشوديمختوم م
 شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [14: فرآیند روش دلفی ]1شکل 

 انتخاب موضوع پژوهش 

 بررسي ادبيات و پيشينه پژوهش و استخراج شاخص ها
 )مفاهيم( 

هایي همچون انتخاب اعضاي پانل با توجه به شاخص
 دنتجربه، تمایل، توانایي، مشارکت و در دسترس بو

 دور اول دلفی 

 در این مرحله از اعضاي پانل خواسته ميشود به هریک از شاخص هاي مرحله قبلي، براساس اهميت امتياز مدنظر خود را بدهند)در سؤاالت بسته
 جود شاخصي دیگر، که قبال ذکر نشده،آن را به ليست اضافه کنند)در سؤال باز(.با طيف ليکرت( و در نهایت از اعضا خواسته ميشود در صورت و

 

 ام )زمان رسيدن به اشباع نظري ( nدور دوم دلفی تا دور 

در این دور، پرسشنامه همچون دور اول به خبرگان داده مي شود که به آن شاخص هاي جدید دور قبل نيز اضافه شده است، دقيقا  فرایند دور 
 تکرار مي شود تا زماني که شاخص جدیدي اضافه نشود.  اول 
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این پژوهش بر اساس هدف یک پژوهش کاربردي، بر مبناي 
رویکرد یا  نظر ازیک پژوهش توصيفي و  هادادهگردآوري 

 هاداده. جهت تهيه باشديمي، یک پژوهش کيفي شناسروش
ابتدا با مرور مباني نظري و مطالعات پيشين از طریق روش 

ي استقرار فناوري اطالعات سبز در هاچالش، مرور متون
و مراکز درماني شناسایي و از طریق روش دلفي به  هامارستانيب
پرداخته شد. با توجه به هدف  هاچالشي بندتیاولوو  دأیيت

مرور متون شامل منابع  روش در موردمطالعهجامعه پژوهش، 
، ScienceDirect اطالعاتي هايپایگاهدر ) علمي

Emerald ،IEEE ،Google Scholar ،ProQuest)  با
ي مرتبط با عنوان پژوهش در حوزه فناوري هادواژهيکل

 Green IT ،Green IS ،Greenشامل: ) سبزاطالعات 

Information Systems ،Green Information 

Technology) 181تعداد  2020تا  1980که از سال  بود 
 درروشاستخراج شد.  نامهانیپاپژوهش شامل کتاب، مقاله و 

خبره در این  دلفي جامعه آماري پژوهش، اساتيد دانشگاهي
ها بودند. حوزه و مسئوالن فناوري اطالعات شاغل در بيمارستان

هدفمند قضاوتي  صورتبهمرور متون  درروشي ريگنمونهروش 
که بيشترین ارتباط را با  شدندو تنها متوني انتخاب  باشديم

 57پژوهش تعداد  181باشند که از بين موضوع تحقيق داشته 
 صورتبهي ريگنمونهدلفي  روش درپژوهش انتخاب گردید؛ 

ي قضاوتي و گلوله برفي تا رسيدن به حد اشباع هاروشترکيب 
دلفي  سؤاالتنفر براي پاسخگویي به  21نظري بود که تعداد 

ور ، ابتدا با مرهادادهدر ابتداي روند تهيه و توليد  انتخاب شدند.

ي استقرار فناوري هاچالشمباني نظري مرتبط با پژوهش، 
و مراکز درماني شناسایي شد؛  هامارستانيباطالعات سبز در 

ي هاچالش نیترمهممرحله(  3)در  سپس از طریق روش دلفي
و مراکز درماني از  هامارستانيباستقرار فناوري اطالعات سبز در 

یع پرسشنامه شناسایي و طریق مصاحبه نيمه ساختاریافته و توز
ي ذهني براي هاروشمرور متون از  درروشي شدند. بندتیاولو

دلفي نيز از آمار  درروش. شد استفادهمتون( ) هادادهتحليل 
توصيفي همچون شمارش، درصد و ميانگين براي تحليل 

 تأیيد. رد یا دش استفاده هامصاحبهو  هاپرسشنامهي هاداده
در مرحله دلفي، بر اساس ميزان  دهشیيشناساي هاشاخص

موافقت خبرگان در مرحله سوم دلفي بوده است که اگر درصد 
مورد  ،درصد باشد 50موافقت خبرگان براي شاخصي باالي 

 .شوديمرد  ،درصد باشد 50و اگر زیر  شوديمواقع  ديأیت
 

 نتایج
یي آشنا هاآنرا خوانده و با  هادادهدر این روش، محقق 

از مباني نظري و پيشينه  شدهاستخراجي هادادهاست.  داکردهيپ
شده است.  آورده 1پژوهش در قالب جدول  57مطالعات قبلي از 

 آوردهخالصه و بدون کلمات اضافي  صورتبه هاداده ازآنجاکه
( در هاشاخص) اوليهرا همان کدهاي  هاآن توانيمپس  اندشده

خبره  3 تأیيدپس از  شدهاستخراجي هاشاخصنظر گرفت. 
متخصص در حوزه فناوري اطالعات سبز به مرحله دلفي راه 

 یافتند.
 

 شدهاستخراجي هاشاخص :1جدول 

 منبع شدهاستخراجي هاشاخص ردیف
 [15] مقاومت در برابر پذیرش فناوري اطالعات سبز در ميان کارکنان 1
 [4،16،17] ر سازماني فناوري اطالعات سبز دهاستميسنبود دانش الزم در طراحي  2
 [4،18-21] ي سيستم فناوري اطالعات سبز در سازماناندازراههزینه باالي  3
 [18] سازمان وکارکسبنامعلوم بودن ارزش فناوري اطالعات سبز در  4
 [18،22،23] اطالعات سبز در سازمان يفناور يهاتيقابل يريکارگبه نهيکارکنان در زم يو آموزش ناکاف نیيمهارت پا 5
و  زاتيتجه دیدر جهت خر يو مراکز خدمات درمان هامارستانيبه ب يمال التيدولت با ارائه تسه يمال تیحما عدم 6

 اطالعات سبز ياستقرار فناور يهايازمندين ریسا
[22-29 ،18 ،7 ،4]  

 [4،9،18،20،22،25-32] عات سبزاطال ياز پروژه استقرار فناور يمرکز خدمات درمان/مارستانيارشد ب تیریمد تیحما عدم 7
 يمرکز خدمات درمان/مارستانياطالعات سبز که موجب شکست پروژه استقرار آن در ب يفناور يباال يدگيچيپ 8

 شوديم
[18،20،29] 

 [18،19،23،31] در حوزه بهداشت و درمان يباالدست يعدم وجود فشار از طرف نهادها 9
اطالعات  ي( در جهت استقرار فناورانیمشتر) بيماران ي( از سويرکز خدمات درمانم) بيمارستانعدم وجود فشار به  10

 سبز
[8،18،19،24،27،31] 

 [8،18-20،22،24،26-28،31،33] فعال در حوزه بهداشت و درمان يرقبا ریعدم وجود فشار از طرف سا 11
 [4،8،17،19،21،31] نگرش منفي مدیریت سازمان نسبت به فناوري اطالعات سبز 12
 [4،9] ي الزم براي استقرار فناوري اطالعات سبز در سازمانهارساختیزعدم وجود  13
 [9] ي سازمانریپذسکیرعدم  14
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 اول ، شماره هشتمدوره ، 1400 بهار  مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی
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 [2،4] ي در جامعهطيمحستیزي عمومي و اجتماعي نسبت به مسائل هاينگراننبودن  15
 [26،31،33،34] اطالعات سبز يرو منافع فناو ایو کارکنان سازمان در خصوص مزا رانیمد يدانش ناکاف 16
 [32] يو مراکز خدمات درمان هامارستانيب ياطالعات سبز برا يفناور يایمزا يالزم جهت معرف غاتينبود تبل 17
 [7،22،25،26،32،35] خود ياجتماع تيو مسئول يطيمحستیسازمان به مسائل ز یياعتنايب 18
اطالعات  يفناور يهاهامداران به سازمان در خصوص استقرار سامانهو س گذارانهیسرما يعدم وجود فشار از سو 19

 سبز
[26] 

 [4،7،16،26،31] اطالعات سبز ياستقرار فناور يدر سازمان برا ينبود بودجه و اعتبارات کاف 20
 [31] نگرش منفي کارکنان نسبت به فناوري اطالعات سبز 21
 [31] اطالعات سبز يفناور يدگيچيکاربران نسبت به پ فيادراک ضع 22
 [16] کوچک بودن سازمان 23
 [31] اطالعات سبز يالزم در خصوص الزام سازمان نسبت به استقرار فناور يقانون يهانبود محرک 24
 [31] در سازمان ستیزطيمحي حامي سازمانفرهنگنبود  25
 [31] در مورد مزایاي فناوري اطالعات سبز() آموزشيي هابرنامهنبود  26
 [32] اطالعات سبز ياستقرار فناور نهيدر سازمان در زم يعدم وجود تجربه قبل 27
 [32] يو مراکز خدمات درمان هامارستانياطالعات سبز در ب يالزم جهت استقرار فناور يعدم وجود استانداردها 28

 

 

 
مصاحبه از خبرگان دانشگاهي و مسئوالن فناوري  21تعداد 

 نتایجها و مراکز درماني انجام شد که ناطالعات در بيمارستا

که در مورد  است آن نشانگر آماري نمونه بررسي از حاصل
)با  متخصصان مرد متغير جنسيت، بيشترین فراواني مربوط به

 19)با  متخصصان زن درصد( و کمترین فراواني مربوط به 81
 بيشترین فراواني مربوط بهو در مورد سن، درصد( بود 
درصد( و کمترین  9/42با ) سال 50تا  40بين متخصصان 

 8/23با ) سال 60تا  50متخصصان بين  فراواني مربوط به
بيشترین فراواني مربوط ، در مورد ميزان تحصيالتدرصد( بود. 

درصد( و  4/52)با  متخصصان داراي مدرک تحصيلي دکتري به
متخصصان داراي مدرک تحصيلي  کمترین فراواني مربوط به

درصد( بود و در مورد ميزان سابقه  0)با  دیپلملم و فو دیپ
کنندگان داراي سابقه خدمت بيش درصد شرکت 1/38خدمت، 

سال  5تا  2ها سابقه خدمت بين درصد آن 3/14سال و  10از 
 دارند.
از مباني نظري و نظر خبرگان  شدههيته ستيلچکبه  با توجه

 وري اطالعات سبزي استقرار فناهاشاخص عنوانبهشاخص  28
 ستيلچکشناسایي شدند. و مراکز درماني  هامارستانيبدر 

ي( در اختيار خبرگان انهیگز 5) امتيازي بر مبناي مقياس ليکرت
 و ااهانامارستيابناوري اطالعات در اشگاهي و مسئوالن فادان

 
 
 

دور اول دلفي از  مراکز درماني قرار گرفت. الزم به ذکر است در
ي هاچالشفراد خواسته شد در صورت وجود، دیگر هریک از ا

و مراکز درماني را  هامارستانيباستقرار فناوري اطالعات سبز در 
که در ميان عوامل مذکور ذکر نشده است را قيد کنند. در دور 

ي قبلي هاچالشچالش جدید توسط خبرگان به  10اول دلفي 
نل براي بار اضافه گردیدند. سپس پرسشنامه جدید براي اعضا پا

چالش جدید اضافه شدند.  12دوم ارسال گردید که در این دور 
با اضافه شدن چند چالش جدید، پرسشنامه جدید براي اعضا 
پانل براي بار سوم ارسال گردید که نتایج دور سوم دلفي 

موارد  يدلف سومدر دور . شد دادهشرح  2پژوهش در جدول 
یا حذف  ديأیتمورد  نلاعضا پاطبق نظر مذکور در پرسشنامه 

 قرار ديأیتشاخص مورد  44قرار گرفتند که طبق نظر خبرگان 
ي عدم استفاده از خبرگان خارج از سازمان هاشاخصو  گرفت
 ،پروژه گروهعدم تخصص اعضاي  ،ي پروژهسازادهيپ گروهدر 

، در بيمارستان وکارکسبیندهاي آانجام فر نیيپا سرعت
پروژه فناوري  گروهي هاتيلمسئونامشخص بودن وظایف و 

ي ریپذسکیرکوچک بودن سازمان و عدم  ،اطالعات سبز
چالش جدید اضافه  يدلف سومدر دور حذف گردیدند.  سازمان

 دنيو رس ينشان از امکان توقف مراحل دلفنگردیده است که 
 .باشديدر پژوهش م يوفا  نظر کیبه 
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 کارانو همكریمی    اهمارستانياطالعات سبز در ب ياستقرار فناور يهاچالش
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 ي پژوهشگر(هاافتهی) دلفی : توصيف آماري تفصيلی نتایج دور سوم2جدول 

 حذف /تأیيد درصد موافقت ميانگين عامل ردیف

 تأیيد %98 9/4 مقاومت در برابر پذیرش فناوري اطالعات سبز در ميان کارکنان 1
 تأیيد %98 9/4 يو مراکز خدمات درمان هامارستانيب ياطالعات سبز برا يفناور يایمزا يالزم جهت معرف غاتينبود تبل 2
 تأیيد %97 8/4 رش منفي کارکنان نسبت به فناوري اطالعات سبزنگ 3
 تأیيد %97 8/4 اطالعات سبز ي( در جهت استقرار فناورانیمشتر) بيماران ي( از سويمرکز خدمات درمان) بيمارستانعدم وجود فشار به  4
 تأیيد %97 8/4 ي مدیریتي راهبران پروژه فناوري اطالعات سبزهامهارتضعف  5
 تأیيد %95 7/4 ي فناوري اطالعات سازمانهاستميسي ریپذانعطافدم ع 6
 تأیيد %95 7/4 شوديم يمرکز خدمات درمان/مارستانياطالعات سبز که موجب شکست پروژه استقرار آن در ب يفناور يباال يدگيچيپ 7
 تأیيد %95 7/4 ها(شهرستان درخصوصا  ) بيمارستان در سبز عاتاطال فناوري پروژه در يريکارگبه جهت خبره يامشاوره يهاشرکت نبودن دسترس در 8
 تأیيد %95 7/4 اطالعات سبز در سازمان يفناور يهاتيقابل يريکارگبه نهيکارکنان در زم يو آموزش ناکاف نیيمهارت پا 9
 در اطالعات فناوري يهاپروژه) منابع سایر به تنسب آن بودن حاشيه در و سازمان مهم منبع یکعنوان به اطالعات فناوري نبودن استراتژیک 10

یک هزینه که باید آن را حداقل  عنوانبهمنبع استراتژیک در نظر بگيرد نه  عنوانبهفناوري اطالعات را  سازمان که هستند موفق صورتي
 کند(

 تأیيد 94% 7/4

 نيروي و هزینه چون شوديم سبز اطالعات فناوري يهاژهپرو رفتن حاشيه به موجب کرونا بحران همچون سالمت حوزه در بحران وجود 11
 است شده بحران این متوجه انساني

 تأیيد 94% 5/4

 یا چون شونديم اقتصادي اهداف به دستيابي عدم موجب يطيمحستیز اهداف) اقتصادي اهداف با پروژه يطيمحستیز اهداف بين تضاد 12
 (شوندينم اقتصادي یيجوصرفه موجبمدت کوتاه در الاقل باال، يهياول يگذارهیسرما خاطر به یا دارند زیادي هزینه

 تأیيد 94% 6/4

 تأیيد %92 6/4 ضعف در حکمراني فناوري اطالعات در سازمان 13
 تأیيد %92 5/4 فعال در حوزه بهداشت و درمان يرقبا ریعدم وجود فشار از طرف سا 14
 تأیيد %92 6/4 اوري اطالعات سبزنگرش منفي مدیریت سازمان نسبت به فن 15
استقرار  يهايازمندين ریو سا زاتيتجه دیدر جهت خر يو مراکز خدمات درمان هامارستانيبه ب يمال التيدولت با ارائه تسه يمال تیحماعدم 16

 اطالعات سبز يفناور
 تأیيد 92% 5/4

 تأیيد %92 8/3 در جامعه يطيمحستیزي عمومي و اجتماعي نسبت به مسائل هاينگراننبودن  17
 تأیيد %91 4/4 در سازمان ستیزطيمح يحام يسازماننبود فرهنگ 18

 تأیيد %91 3/4 اطالعات سبز يالزم در خصوص الزام سازمان نسبت به استقرار فناور يقانون يهانبود محرک 19
 تأیيد %90 3/4 اطالعات سبز يفناور از پروژه استقرار يمرکز خدمات درمان/مارستانيارشد ب تیریمد تیحماعدم 20

 تأیيد %90 3/4 در مورد مزایاي فناوري اطالعات سبز() آموزشيي هابرنامهنبود  21
 تأیيد %90 4/4 اطالعات سبز يفناور استقرار يدر سازمان برا ينبود بودجه و اعتبارات کاف 22

 تأیيد %90 4/4 ر سازماني فناوري اطالعات سبز دهاستميسنبود دانش الزم در طراحي  23
 تأیيد %88 2/4 اطالعات سبز يفناور يدگيچيکاربران نسبت به پ فيادراک ضع 24

 تأیيد %88 2/4 اطالعات سبز يو منافع فناور ایو کارکنان سازمان در خصوص مزا رانیمد يدانش ناکاف 25
 تأیيد %88 2/4 سبزاطالعات  ياستقرار فناور نهيدر سازمان در زم يعدم وجود تجربه قبل 26
 تأیيد %88 1/4 سازمان وکارکسبنامعلوم بودن ارزش فناوري اطالعات سبز در  27
 تأیيد %88 1/4 يو مراکز خدمات درمان هامارستانياطالعات سبز در ب يالزم جهت استقرار فناور يعدم وجود استانداردها 28
 وکارکسبیي که فرایندهاي هاسازمانخصوصا  در ) سبزنگ شدن با فناوري اطالعات سازمان براي هماه وکارکسبآماده نبودن فرایندهاي  29

 (شوديمزیادي دارند این موضوع یک چالش جدي محسوب  کيالکترون ريغ
 تأیيد 85% 4

 تأیيد %85 1/4 ي پروژهسازادهيپمستندسازي ضعيف در حين  30
 تأیيد %85 1/4 ي پروژه فناوري اطالعات سبزسازادهيپر فرایند کارکنان سازمان( د) سيستمي کاربران ساز ريدرگعدم  31
 تأیيد %85 1/4 خود ياجتماع تيو مسئول يطيمحستیسازمان به مسائل ز یياعتنايب 32
 و شود ناتمام پروژه صرف تمرکز شوديم موجب بيمارستاني زیرساخت یا اطالعاتي يهاستميس حوزه در دیگر ناتمام يهاپروژه وجود 33

 نشود سبز اطالعات فناوري پروژه صرف جدید يانهیهز
 تأیيد 85% 4

 تأیيد %82 9/3 ي سيستم فناوري اطالعات سبز در سازماناندازراههزینه باالي  34
 تأیيد %82 9/3 در سازمان جهت هدایت پروژه فناوري اطالعات سبز و جلب حمایت سایر اعضاي سازمان« قهرمان پروژه»نبود یک  35
 تأیيد %82 8/3 اندازه بزرگ بيمارستان و تعداد باالي کارکنان 36
 تأیيد %82 8/3 طوالني شدن فرایند پروژه فناوري اطالعات سبز 37
 تأیيد %82 9/3 در حوزه بهداشت و درمان يباالدست يعدم وجود فشار از طرف نهادها 38
 تأیيد %79 9/3 فناوري اطالعات سبز ي پروژهسازادهيپ گروهي ارتباطي اعضاي هامهارتضعف در  39
 تأیيد %79 8/3 اطالعات سبز يفناور يهاو سهامداران به سازمان در خصوص استقرار سامانه گذارانهیسرما يعدم وجود فشار از سو 40
 تأیيد %79 4 ي پروژه فناوري اطالعات سبزسازادهيپنبود سيستم مانيتورینگ براي ارزیابي نتایج  41
 تأیيد %75 9/3 ي پروژه فناوري اطالعات سبزسازادهيپنبودن اهداف  روشن 42
 تأیيد %75 7/3 ي الزم براي استقرار فناوري اطالعات سبز در سازمانهارساختیزعدم وجود  43
 تأیيد %75 8/3 ي پروژهسازادهيپپروژه و تغيير اعضا در طول فرایند  گروهعدم ثبات اعضاي  44
 حذف %45 8/2 ي پروژهسازادهيپ گروهخبرگان خارج از سازمان در عدم استفاده از  45
 حذف %45 7/2 پروژه گروهعدم تخصص اعضاي  46
 حذف %42 6/2 در بيمارستان وکارکسبسرعت پایين انجام فرایندهاي  47
 حذف %42 5/2 پروژه فناوري اطالعات سبز گروهي هاتيمسئولنامشخص بودن وظایف و  48
 حذف %39 3/2 ن سازمانکوچک بود 49
 حذف %39 3/2 ي سازمانریپذسکیرعدم  50
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مدل تحقيق یک مدل انعکاسي است و منطق ایجاد  کهیيازآنجا
که  و با عنایت به این باشديماستقرایي  صورتبهمدل 
و  هاشاخصي تحقيق، کيفي است و ارتباط ميان شناسروش
ذهني  صورتبهو ایجاد مدل توسط محقق و  هاآني بندگروه
و  یيشناسا هاشاخصکدگذاري باز  روش در، ابتدا شدانجام 

 شده یيشناساي هاشاخصسپس در روش کدگذاري محوري، 

 شدندي بندگروهدر ابعاد  هامؤلفهو سپس  هامؤلفهدر  بيترتبه 
منطقي و  صورت بهبا محقق و  هامؤلفهي ابعاد و گذارنامو 

، ابعاد هاشاخصپس از تعيين  تینها در. گرفتعقالیي صورت 
ي استقرار فناوري اطالعات هاچالش، الگوي نهایي هامؤلفهو 

که  شدو مراکز درماني به شکل زیر ترسيم  هامارستانيبسبز در 
 .استها داده بازمبتني بر کدگذاري 

 ز درمانیو مراك هامارستانيبي استقرار فناوري اطالعات سبز در هاچالش: الگوي نهایی 2شکل 
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 يريگجهينتبحث و 
محيطي شدن و در کنار آن افزایش آگاهي زیستامروزه جهاني

و در نظر گرفتن  هاي پاکمشتریان و سهامداران، توسعه فناوري
محيطي را به دنبال دارد. این موضوع مالحظات زیست

طورکلي بازیگران اقتصادي را کنندگان و بهتوليدکنندگان، تأمين
نظر  ویژه ازهاي خود را بهکند معيارها و شاخصمجبور مي

تا پاسخگوي نيازها و دهند  ءمحيطي ارتقامالحظات زیست
[. الگوي 36ها باشند ]فشارهاي وارده از جانب این افراد و گروه

و  هامارستانيبي استقرار فناوري اطالعات سبز در هاچالش
 .باشديمشاخص  44و  مؤلفه 17بعد،  6مراکز درماني داراي 

و  هامارستانيبي استقرار فناوري اطالعات سبز در هاچالش
درماني که در این پژوهش مشخص شدند داراي اهميت  مراکز

شده بر اساس درصد هاي مشخصیکساني نيستند. چالش
اند از: مقاومت در برابر پذیرش فناوري موافقت خبرگان عبارت

ت الزم جهت معرفي اطالعات سبز در ميان کارکنان، نبود تبليغا
ها و مراکز مزایاي فناوري اطالعات سبز براي بيمارستان

مرکز خدمات ) يمارستانبخدمات درماني، عدم وجود فشار به 
مشتریان( در جهت استقرار فناوري ) يمارانبدرماني( از سوي 
هاي مدیریتي راهبران پروژه ضعف مهارتاطالعات سبز، 

هاي فناوري پذیري سيستمعدم انعطاف، فناوري اطالعات سبز
، پيچيدگي باالي فناوري اطالعات سبز که اطالعات سازمان

موجب شکست پروژه استقرار آن در بيمارستان/مرکز خدمات 
اي خبره هاي مشاورهشود، در دسترس نبودن شرکتدرماني مي
 کارگيري در پروژه فناوري اطالعات سبز در بيمارستانجهت به

ها(، مهارت پایين و آموزش ناکافي )خصوصا  در شهرستان
هاي فناوري اطالعات سبز کارگيري قابليتکارکنان درزمينه به

عنوان یک در سازمان، استراتژیک نبودن فناوري اطالعات به
 منبع مهم سازمان و در حاشيه بودن آن نسبت به سایر منابع

هاي فناوري اطالعات در صورتي موفق هستند که )پروژه
عنوان منبع استراتژیک در نظر سازمان فناوري اطالعات را به

عنوان یک هزینه که باید آن را حداقل کند(، وجود بگيرد نه به
بحران در حوزه سالمت همچون بحران کرونا موجب به حاشيه 

چون هزینه و شود هاي فناوري اطالعات سبز ميرفتن پروژه
نيروي انساني متوجه این بحران شده است، تضاد بين اهداف 

محيطي )اهداف زیست محيطي پروژه با اهداف اقتصاديزیست
شوند چون یا هزینه موجب عدم دستيابي به اهداف اقتصادي مي

گذاري اوليه باال، الاقل در زیادي دارند یا به خاطر سرمایه
ضعف در شوند(، تصادي نميجویي اقمدت موجب صرفهکوتاه

عدم وجود فشار از طرف حکمراني فناوري اطالعات در سازمان، 

سایر رقباي فعال در حوزه بهداشت و درمان، نگرش منفي 
حمایت مدیریت سازمان نسبت به فناوري اطالعات سبز، عدم

ها و مراکز مالي دولت با ارائه تسهيالت مالي به بيمارستان
هاي خرید تجهيزات و سایر نيازمندي خدمات درماني در جهت

هاي عمومي و استقرار فناوري اطالعات سبز، نبودن نگراني
محيطي در جامعه، نبود اجتماعي نسبت به مسائل زیست

زیست در سازمان، نبود سازماني حامي محيطفرهنگ
هاي قانوني الزم در خصوص الزام سازمان نسبت به محرک

حمایت مدیریت ارشد  ، عدماستقرار فناوري اطالعات سبز
بيمارستان/مرکز خدمات درماني از پروژه استقرار فناوري 

)در مورد مزایاي فناوري  هاي آموزشياطالعات سبز، نبود برنامه
اطالعات سبز(، نبود بودجه و اعتبارات کافي در سازمان براي 

فناوري اطالعات سبز، نبود دانش الزم در طراحي  استقرار
اوري اطالعات سبز در سازمان، ادراک ضعيف هاي فنسيستم

کاربران نسبت به پيچيدگي فناوري اطالعات سبز، دانش 
ناکافي مدیران و کارکنان سازمان در خصوص مزایا و منافع 
فناوري اطالعات سبز، عدم وجود تجربه قبلي در سازمان در 
زمينه استقرار فناوري اطالعات سبز، نامعلوم بودن ارزش 

وکار سازمان، عدم وجود عات سبز در کسبفناوري اطال
استانداردهاي الزم جهت استقرار فناوري اطالعات سبز در 

ها و مراکز خدمات درماني، آماده نبودن فرایندهاي بيمارستان
وکار سازمان براي هماهنگ شدن با فناوري اطالعات کسب
وکار غير هایي که فرایندهاي کسب)خصوصا  در سازمان سبز

نيک زیادي دارند این موضوع یک چالش جدي محسوب الکترو
عدم  ،سازي پروژهمستندسازي ضعيف در حين پيادهشود(، مي

)کارکنان سازمان( در فرایند  درگير سازي کاربران سيستم
اعتنایي سازمان به ، بيسازي پروژه فناوري اطالعات سبزپياده

ي هامحيطي و مسئوليت اجتماعي، وجود پروژهمسائل زیست
هاي اطالعاتي یا زیرساخت ناتمام دیگر در حوزه سيستم

شود تمرکز صرف پروژه ناتمام شود و بيمارستاني موجب مي
اي جدید صرف پروژه فناوري اطالعات سبز نشود، هزینه هزینه

اندازي سيستم فناوري اطالعات سبز در سازمان، نبود باالي راه
روژه فناوري در سازمان جهت هدایت پ« قهرمان پروژه»یک 

اطالعات سبز و جلب حمایت سایر اعضاي سازمان، اندازه بزرگ 
بيمارستان و تعداد باالي کارکنان، عدم وجود فشار از طرف 

ضعف در نهادهاي باالدستي در حوزه بهداشت و درمان، 
سازي پروژه فناوري پياده گروهي ارتباطي اعضاي هامهارت

گذاران و سرمایه، عدم وجود فشار از سوي اطالعات سبز
هاي فناوري سهامداران به سازمان در خصوص استقرار سامانه
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نبود سيستم مانيتورینگ براي ارزیابي نتایج اطالعات سبز، 
ي پروژه فناوري اطالعات سبز، روشن نبودن اهداف سازادهيپ

، عدم وجود سازي پروژه فناوري اطالعات سبزپياده
اوري اطالعات سبز در هاي الزم براي استقرار فنزیرساخت
پروژه و تغيير اعضا در طول  گروهعدم ثبات اعضاي سازمان و 
 سازي پروژه.فرایند پياده

( بعد 1از ) اندعبارت شدهیيشناساي هامؤلفههمچنين ابعاد و 
)شناختي و  يهامؤلفهنظام مدیریت منابع انساني شامل 

ارهاي )فش يهامؤلفه( بعد فشارهاي نهادي شامل 2مهارتي( )
تقليدي، فشارهاي اجباري، فشارهاي رقابتي، فشارهاي 

مدیریتي، ) يهامؤلفه( بعد نظام اداري شامل 3هنجاري(؛ )
 يهامؤلفه( بعد نظام مالي شامل 4سيستمي، عملياتي( )

ي فناوري گذارارزشي اوليه، فقدان اعتبارات، گذارهیسرما)
شامل  قانوني-( بعد نظام حقوقي5ي( )ابودجهاطالعات، 

( بعد 6ي عمومي( و )گذاراستيسفقدان استانداردها، ) يهامؤلفه
زیرساخت فني و ) يهامؤلفهي سازماني شامل هارساختیز

 زیرساخت فيزیکي(.
به گستردگي نتایج تحقيق و عدم وجود تحقيقات مشابه  با توجه

دقيق تمامي  طوربه توانينمپيشين در مورد مطالعاتي، 
را با تحقيقات پيشين مقایسه کرد.  شدهیيشناساي هاشاخص

، 15-35]ي این پژوهش مطابق با نتایج هاافتهی وجودنیباا
 .باشديم [،4،8،9

، این پژوهش به دنبال هاچالشپس از مشخص شدن 
 زيآمتيموفقو استقرار  هاچالشراهکارهایي براي رفع این 

. شدو مراکز درماني  هامارستانيبسبز در  اطالعاتفناوري 
نقش را در  نیترمهمو مراکز درماني  هامارستانيببدیهي است 

و مراکز  هامارستانيب. کننديمایفا  هاچالشبرطرف کردن این 
براي کاهش  مقرراتبه ترغيب اخالقي، وضع  تواننديمدرماني 
ي و سازآگاهي، تغيير الگوي مصرف منابع، طيمحستیزردپاي 

ي بين سازوکارهاي و گذاراستيسآموزش، نظام مدیریت سبز، 
ي هاتيفعالي و تلفيق سازهماهنگبخشي و فرابخشي سبز، 
، کاهش کربنکم، اقتصاد ستیزطيمحاقتصادي و اجتماعي با 

 ي اجتماعي بپردازند.توانمندساز، برند سبز و هايآلودگ
ي مذکور در مسير استقرار هاچالشبا توجه به نتایج پژوهش و 
و مراکز درماني،  هامارستانيب فناوري اطالعات سبز در

( ایجاد روابط 1از: ) اندعبارتي پيشنهادهاي کاربردي طورکلبه
ترین و عنوان مهمانساني مطلوب و توجه به کارکنان به

ها و ( در نظرگيري محرک2ترین سرمایه سازمان؛ )بزرگ
هایي مالي و معنوي براي کارکناني که بيشترین توجه را مشو 

( باال بردن آگاهي مردم در خصوص 3اند )بز داشتهبه مسائل س
محيطي و هدر رفت هاي زیستفناوري اطالعات سبز و آلودگي

( استفاده از نيروي 4هاي تبليغاتي )انرژي از طرف دستگاه
صورت متخصص جهت طراحي سيستم فناوري اطالعات به

ي مصرف انرژي دیتاسنترها براي مدیریت ريگاندازه( 5پویا؛ )
ي هازبالهو بازیافت  انهدام( نظارت بر 6) هاآنرف مص

هاي آموزشي توسط بيمارستان و ( برپایي کالس7الکترونيکي؛ )
( تالش براي 8مراکز درماني در حوزه فناوري اطالعات سبز )

شده استقرار فناوري اطالعات سبز هاي تمامکاهش هزینه
ارستان و مراکز هاي بيممنظور تقليل فشار مالي به سایر پروژهبه

هایي در حوزه پيگيري ( ایجاد سازمان و ارگان9درماني )
ها و مراکز فعال در محيطي سازماناقدامات و پيامدهاي زیست
ها در راستاي منظور ایجاد فشار به آنحوزه بهداشت و درمان به
( اجبار دولت براي تجهيز تمام مراکز 10توجه به مسائل سبز )
هاي فناوري اطالعات و ها به سيستمدرماني و بيمارستان

( 11ها در امور اداري و رسيدگي به بيماران )گيري از آنبهره
ها و پذیري اجتماعي مدیران با آموزشافزایش سطح مسئوليت

ها از مزایاي سرمایه اجتماعي و اقتصادي استقرار سازي آنآگاه
کم  هاي بانکي با بهره( ارائه وام12فناوري اطالعات سبز )
هایي که قصد اتخاذ فناوري اطالعات توسط دولت به بيمارستان

هاي آموزشي توسط وزارت ( برپایي کالس13)و  دارند سبز را
 ها و مراکز درماني.بهداشت براي مدیران ارشد بيمارستان
ي فناوري اطالعات هاچالشدر این پژوهش تعداد کثيري از 

این  تأیيدو پس از ي شد آورجمعي گوناگون هاپژوهشسبز از 
خبرگان حوزه فناوري اطالعات و مسئوالن  توسط هاچالش

 صورتبهو مراکز درماني،  هامارستانيبفناوري اطالعات در 
اما در طول پژوهش، عواملي مانند  ؛مدل یکپارچه ارائه گردید

 سختي دسترسي به خبرگان به خاطر شرایط کرونایي و عدم

پرسشنامه باعث به وجود  تکميل براي افراد از تعدادي اشتيا 
 آمدن مشکالتي در طول پژوهش گردید.

 

 تشکر و قدردانی
کارشناسي ارشد با کد تصویب  نامهانیپااین مقاله حاصل 

 شدهانجامکه در دانشگاه رازي کرمانشاه  باشديم 1598646
 مستقيم ارتباط در و ياپرسشنامه صورتبهحاضر  است. مطالعه

 کد نيازمند لذا ؛شد استفاده ثانویه يهادادهاز  و نبود انسان با

از تمامي خبرگان دانشگاهي و  لهيوسنیبدنيست.  اخال 
و مراکز  هامارستانيبمسئوالن فناوري اطالعات شاغل در 
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درماني که در انجام این پژوهش همکاري نمودند تشکر و 
 .دیآيم عملقدرداني به 

 

 منافع تعارض

 تضاد منافعي وجود ندارد. گونهچيهدر این مقاله 
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Introduction: Today, the use of green information technology has positive effects on the health 

system, especially in controlling energy waste, reducing paperwork, lowering the use of technology 

and medical devices, and enhancing environmental and economic performance. This study aimed to 

investigate the challenges of implementing green information technology in hospitals and treatment 

centers. 

Method: This study was an applied research carried out in two phases: first, by reviewing the 

theoretical foundations and previous studies through the method of reviewing texts, the challenges 

of establishing green information technology in hospitals and medical centers were identified; then, 

to confirm and prioritize the identified challenges, these challenges were provided to 21 academic 

experts and IT officials working in hospitals. 

Results: On the path of implementing green information technology, hospitals and treatment centers 

faced challenges related to Human Resource Management System (2 components and 10 

indicators), Institutional Pressures (4 components and 9 indicators), Administrative System (3 

components and 16 indicators), Financial System (4 components and 4 indicators), Legal System (2 

components and 3 indicators), and Organizational Infrastructure (2 components and 2 indicators). 

Conclusion: The implementation of green information technology in hospitals and treatment centers 

has a unique potential in reducing energy, promoting the recyclability of obsolete equipment and 

hospital waste, creating environmentally friendly products, and encouraging people to work 

remotely. 

 

Keywords: Green Information Technology, Challenges, Hospitals, Treatment Centers 
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