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 .شیراز، ایران ،دانشگاه علوم پزشکی شیرازاطالعات سالمت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی،  گروه مدیریت، استادیاردکتری تخصصی مدیریت اطالعات سالمت، . 1

 .شیراز، ایران ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،گروه مدیریت اطالعات سالمت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،وری اطالعات سالمتاناسی ارشد فنکارش. 8
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 شکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، بین خیابان فلسطین و مالصدرا، دان83ساختمان الماس، کوچه قصرالدشت شیراز، :ولؤنویسنده مس *

 13928188891 :شماره تماس  Email: virya67@yahoo.com 

برداری از اطالعات سالمت است که به عنوان سیستمی با ارزش های نوین برای بهرهیکی از فناوری ،مدارک پزشکی الکترونیکی مقدمه:
ها شناخته شده است و برای اجرای موفق آن مانند هر سیستم دیگری باید در ابتدا مارستانجهت دسترسی به اطالعات بیمار در بی

ثر بر پذیرش ؤمند مقاالت منتشر شده درباره عوامل مپذیرش و استفاده از آن را سنجید. هدف از این مطالعه بررسی نظامبر  ثرؤمفاکتورهای 
-ثر بر پذیرش این سیستم میؤبندی عوامل مو شناسایی و دسته ناوری اطالعاتهای پذیرش فاساس تئوریبر مدارک پزشکی الکترونیکی

 باشد.

، Google Scholar ،های اطالعاتی معتبر نظیرمند است که با جستجو در پایگاهاین مطالعه از نوع مطالعات مروری نظام :روش

Emerald، Science Direct، SID ،MagIran ،Iran Medex  ،PubMed،  انجام  4002تا  4002 زمانی  ر محدودهدکه

 آوری گردیدند.اطالعات الزم از مقاالت نیز در یک چک لیست جمع ،گردید
ثر بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی استفاده نموده ناوری اطالعات جهت بررسی عوامل مؤهای فدر مطالعاتی که از تئوری :نتایج

ورد استفاده قرار گرفته است و همچنین عواملی نظیر نگرش نسبت به آسانی استفاده و نگرش ها مسایر مدلبیشتر از  TAMبودند، مدل 
 باشند.ثر میؤپذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی م بر UTAUTثیرات اجتماعی از مدل أو ت TAMاستفاده از مدل  ،نسبت به سودمندی

ثر ؤترین عوامل مثیرات اجتماعی از مهمأبت به سودمندی استفاده و تبا توجه به این که نگرش به آسانی استفاده، نگرش نس :گيرينتيجه
 مورد توجه قرار گیرند. ریزی در جهت اجرای آندر برنامه شودباشند، لذا پیشنهاد میبر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی می

 

 ثیرات اجتماعیأستفاده، سودمندی، ت، آسانی اهای پذیرش فناوری اطالعاتتئوری، مدارک پزشکی الکترونیکی: هاواژهكليد

 مقاله 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               1 / 8

http://jhbmi.ir/article-1-115-en.html


 هی و همکاران لنعمت ال  عوامل مؤثر بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونيکی

 

 183-176 :)3(2; 5201 Informatics Biomedical and Health of Journal 711 

 

 مقدمه

های نوین برای وریامدارک پزشکی الکترونیکی یکی از فن
برداری از اطالعات سالمت است که به عنوان سیستمی با بهره

ها شناخته ارزش جهت دسترسی به اطالعات بیمار در بیمارستان
 0992وزارت بهداشت و رفاه ژاپن در سال  [.0] ده استش

این ات مراقبت سالمت را منتشر کرد، اطالع 40استراتژی 
کلیدی برای  ،دهد که سیستم اطالعات سالمتگزارش نشان می

های بهداشتی است و یکی از وری مراقبتبهبود کیفیت و بهره
 عناصر تحقق سیستم جدید بهداشت و درمان مدارک پزشکی

 [.4] است یالکترونیک
سازی مدارک پزشکی الکترونیکی در مراکز مراقبت اولیه پیاده
 گذاری برای سازمانتواند به بازگشت سرمایه در سرمایهمی هم

های مراقبت بهداشتی منجر شود و همچنین بیماران ترجیح 
ها و دریافت خدمات مراقبتی با دهند برای کنترل هزینهمی

نندگانی بروند که از سوابق پزشکی الکترونیکی کیفیت نزد ارائه ک
ه تواند، بمدارک پزشکی الکترونیکی می  [.3] کننداستفاده می
و  دنهای مراقبت بهداشتی را کاهش دهداری هزینهطور معنا
وضعیت بهداشت  و کیفیت خدمات مراقبت بهداشتیهمچنین 

های زینهتواند ههمچنین این سیستم می [.2] دنجامعه را بهبود ده

سسات درمانی ؤفراوان ناشی از پرونده کاغذی را طی چند سال به م

توان گفت مدارک پزشکی به طور کلی می [.5] بازگرداند
های بیمارستانی، الکترونیکی منجر به افزایش کارایی بخش

سازی خدمات، افزایش کیفیت های ارائه شده، بهینهبهبود مراقبت
 کاهش خطاهای انسانی، افزایشو کاهش زمان انتظار بیمار، 

دارو و  تجویز در اشتباهات کاهش و بیمارستان، بیمار امنیت
 [.6] گرددهای بیمارستانی کاهش هزینه

وری سازی دقیق و صحیح این فنااین مزایا در گرو پیاده همه
 ها بههای انفورماتیک پزشکی، آنسیستم اهمیت وجود بااست. 
 قرار های بهداشتیمراقبت ندگانآور فراهم پذیرش مورد کندی
ترین موانع اجرای مدارک پزشکی مهماز  [.6] گیردمی

و  [.7] باشدموانع انسانی می ،مالی لئالکترونیکی عالوه بر مسا
گر این است که باید عوامل پذیرش آن مورد این نکته بیان
یکی از عوامل بسیار مهم  که چرا ،قرار بگیرندبررسی بیشتر 
سازی موفق فناوری اطالعات سالمت پذیرش و برای پیاده

موارد پر  یکی از [.8] است استفاده از آن فناوری توسط کاربران
های چه بهتر سیستم سازی و اجرای هرکاربرد در راستای پیاده
های های اخیر بسیار کاربرد یافته است مدلاطالعاتی که در دهه

اجرا یا قبل از  باشد، که در هنگامپذیرش فناوری اطالعات می

توان میزان پذیرش آن اجرای یک سیستم اطالعاتی جدید می
 پیاده یندآفر یهامدلسیستم را در میان جامعه هدف سنجید. 

 سیستمی عوامل از شماری دادن قرار فرض با را هافناوری سازی
 پیاده در مستقل موفقیت طوره یا ب اًمشترک کنند، کهمی ترسیم

کمک  ،سنجش میزان پذیرش [.9] نمایندمی بینیپیش را سازی
های تئوری [.00] سازی موفق یک سیستم دارددر پیادهزیادی 

واکنش بینی وری اطالعات برای پیشاپذیرش و استفاده از فن
 استهم ـار مـالمت بسیـری اطالعات ساوـنکاربران نهایی در ف

ی هاها برای اطالعات دیجیتالی در مراقبتبا رشد نیاز [.00]
پزشکی الکترونیکی به یک عنصر اساسی برای  مدارک ،سالمت

ها برای است و با رشد درخواستفناوری اطالعات تبدیل شده 
 ثرؤم ارزیابی مدارک پزشکی الکترونیکی، نقش فاکتورهای

حیاتی به سمت  یک گام (Acceptances factors) پذیرش
پزشکی رک دـوفقیت یا به شکست انجامیدن یک متعریف م

 همچنین [.04] جامدـاندای کار میـمان ابتـترونیکی در هـلکا
و  نگرشی ،فنی هایمحدودیت که دهدمی نشان تحقیقات
 نسبت بیشتری اهمیت، تغییر مقابل در مقاومت یا افراد رفتاری
که نیاز به  با توجه به این [.03،02] دارد هامحدودیت به سایر

سازی اجرای پیاده اجرای مدارک پزشکی الکترونیکی در مسیر
شود، با سنجش میزان پرونده الکترونیک سالمت احساس می

توان از پذیرش و یا استفاده از مدارک پزشکی الکترونیکی می
سازی سیستم مدارک پزشکی الکترونیکی ضررهای احتمالی پیاده

  ها جلو گیری کرد.در بیمارستان
 فنـاوری  شپـذیر  زمینـه  در مختلفی هایمدل اخیر، هایدهه در

توان؛ مدل تناسـ   ها میکه از جمله این مدل. است شده مطرح
،  TTF(Task-Technology Fit model) فنـاوری  -وظیفه

ــاوری  ــذیرش فن ــدل پ  Technology Acceptance ) م

Model)TAM  ، تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری 
(Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology) UTAUT،  ــار ــدل انتشـــ ــاوری  مـــ فنـــ
(Diffusion Of Innovation)DOI  ،  ــت ــوری فعالی تئ

مـدل   ، TRA(Theory of Reasoned Action) مسـتدل 
ــه  ــای برنام ــده رفتاره ــزی ش -Theory of Planed ) ری

Behavior)TPB   تـرین مـدل   مهـم  0جدول  [.04]را نام برد
وم اصـلی  مفههمچنین  های پذیرش فناوری را نشان داده است.

 های پـذیرش فنـاوری توسـط کـاربر در    بنایی تمامی مدل و زیر
 [.05]آمده است  0شکل 
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]05 [(3009هاي پذیرش فناوري توسط كاربر )ونکاتش و موریس.: عوامل زیر بنایی در مدل7شکل 

  
 آوريهاي مختلف پذیرش فنمدل :7 جدول

 سال ارایه متغير وابسته اصلی ارایه دهنده نام مدل

 0975 رفتار TRA Ayzen and Fishbenمدل فعالیت مستدل

 0990 استفاده واقعی TPB Ayzenریزی شده مدل رفتارهای برنامه

 0986 استفاده TAM Davisپذیرش فناوری 
 4003 استفاده UTAUT Venkatesh پذیرش و استفاده از فناوری

 4004 به کارگیری سیستم Chau and Hu چاو و هو
 0995 پذیرش استفاده DOI Rogersانتشار خالقیت 

 
 

های اخیر از تئوری مسلم است این است که در سالآنچه که  
های پذیرش در ویژه تئوری وری اطالعات بهاهای مختلف فن

فراوانی شده است و سیستم مدارک  ایهنظام سالمت استفاده
سالمت  پزشکی الکترونیکی هم با توجه به اهمیتی که در حوزه

پیدا کرده است و به یکی از ملزومات اجرای پرونده الکترونیک 
سالمت تبدیل شده است توجهات زیادی را در این حیطه 
مطالعات به خود جل  کرده است، در این مطالعه به بررسی 

جام شده در زمینه پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی مطالعات ان
 وری پرداخته شده است. اهای پذیرش فنبر اساس تئوری

 
 شرح مقاله

 روش  

هـای موجـود   دادهبرای انجام یک جستجوی جامع تمامی پایگاه 
 هـای اهـگـ ـایـده از پـدست آمـ ه االت بـقـد و مـدنـخاب شـانت

ISI ، Science  Direct ،Google Scholar، PubMed  

 ،SIDهای اطالعاتیهمچنین پس از جستجو در پایگاه باشند.می
Magiran ،Iran Medix .      مقالـه اصـیل پژوهشـی فارسـی

 مرتبطی یافت نشد.
 استراتژي جستجو

 
 
 

 
 

استراتژی جستجو و انتخاب مقاالت موجود در مطالعه را  4شکل 
ین محدودیت نیـز  در جستجو چند دهد که بر اساس آننشان می

پـژوهش   تعریف گردید و برای مقاالت انتخاب شـده در پیشـینه  
 از: بودند ها رعایت گردید که عبارتاین قاعده تا انتهای جستجو

در نظـر   4002تـا   4002هـای  مقاالت محدوده سـال  -0
 گرفته شد.

 .مقاالت مروری از تحقیق حذف گردیدند -4
 .ردیدندمنبع از تحقیق حذف گ 30مقاالت با کمتر از  -3
و در  بودنـد بسیاری از مقـاالت یافـت شـده تکـراری      -2

انـد کـه ایـن مقـاالت     های مختلفی نمایه شـده پایگاه
 تکراری نیز حذف شدند.

فقط مقاالت مرتبط با پذیرش مـدارک پزشـکی الکترونیکـی     -5
های پذیرش فناوری اطالعات استفاده نموده بودنـد،  که از تئوری

 در مطالعه باقی ماندند. 

  ،PubMedهـای اطالعـاتی   از پایگـاه  مقالـه  04ر نهایـت  و د

Science Direct ، Google Scholar     شـرایط حوـور در
یـر وابسـته   غمت مطالعه را داشتند که بر اساس مدل مورد استفاده،

 فتند.ثر بر پذیرش مورد بررسی قرار گرؤاصلی و عوامل م
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ي جستجوي مقاالت: استراتژ3شکل

 
 
 تعداد مقاالت یافت شده بر اساس کلید واژه جستجو 0 در جدول

شده نشان داده شده است که بـر اسـاس آن بیشـترین مقـاالت     
شده با موضوع پذیرش مدارک پزشـکی الکترونیکـی بـوده    یافت 

هـای فنـاوری   است، هرچند که بسیاری از این مقاالت از تئـوری 
 ودند.اطالعات استفاده نکرده ب

 

 : تعداد مقاالت یافت شده بر اساس كليد واژه3جدول 

تعداد مقاالت یافت  واژه دوم واژه اول جستجو

 شده
0 Electronic Medical Record adoption 048 
4 Electronic Medical Record Acceptance of technology 00 
3 Electronic Medical Record TAM 9 
2 Electronic Medical Record Technology Acceptance Model 3 
5 EMR TAM 0 

 
 ثر بر پذیرش مدارک پزشکیؤترین عوامل ممهم 4 جدول

دهد که بر اساس آن به ترتی  نگرش الکترونیکی را نشان می
)مدل پذیرش فناوری(، نگرش نسبت به  نسبت به آسانی استفاده

 ات اجتماعیثیرأ)مدل پذیرش فناوری(، ت سودمندی استفاده
ترین عوامل )تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری( مهم

 شوند.ثر بر پذیرش این سیستم محسوب میؤم
 
 
 

 ثر بر مدارک پزشکی الکترونيکیؤترین عوامل م: مهم9جدول 

 دفعات تکرار بدنه اصلی مدل استفاده شده ثرؤعوامل م

 TAM 3 نگرش نسبت به آسانی استفاده
 TAM 3 سبت به سودمندی استفادهنگرش ن

 UTAUT 4 ثیرات اجتماعیأت
 5 - سایر عوامل
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آیـد نگـرش نسـبت بـه آسـانی      بر مـی  4از جدول طور که همان
تـرین  عنـوان مهـم   استفاده در سه مورد از مقاالت یافت شده به

ثر بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی معرفـی شـده   ؤعامل م
 است.  

میزانی است که کاربر فکر  :استفاده نگرش نسبت به آسانی 
 [.06] وری مورد نظر آسان خواهد بودکند کار با فنامی

اسـت کـه فـرد     یزانیم: استفاده نگرش نسبت به سودمندي
بـه   دنیو رس ییکارا شیسب  افزا ستمیمعتقد است استفاده از س

 [.06] شودیاهداف مورد نظر م
قد است اسـتفاده از  است که فرد معت یزانیم ثيرات اجتماعی:أت
 [.07]شود یم یمهم تلق گرانید دگاهیاز د ،ستمیس نیا

عـالوه بـر   کـه   دادنـد نشـان   ی مطالعه حاضـر هاهمچنین یافته
ــدل ــاوری  فاکتورهــای موجــود در م ــذیرش فن ــف پ هــای مختل

محرمانگی، مسایل فرهنگـی   های مالی،فاکتورهایی نظیر مشوق
ان نیز در برخی مقاالت و سیاسی، کیفیت اطالعات و رفتار کاربر

ثر بر پـذیرش مـدارک پزشـکی الکترونیکـی     ؤبه عنوان عوامل م
 اند.معرفی شده
ها به این معنی است که محقـق در مطالعـه خـود از    ترکی  مدل

 های مختلف استفاده نموده است.فاکتورهای موجود در مدل
 

 گيرينتيجه
اوانـی در  های اخیر مطالعـات فر دهند که در سالنتایج نشان می 

جهت بررسی میزان پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکـی انجـام   
وری اطالعـات  اهای فنـ شده است که در بسیاری موارد از تئوری

استفاده شده است. از بررسی مجموع مقاالت یافت شـده چنـین   
بیشتر از سایر مـدل   (TAM) آید که مدل پذیرش فناوریبر می

ارک پزشکی الکترونیکی ثر بر پذیرش مدؤها در بررسی عوامل م
تـرین  رایجاین مدل در حقیقت  را مورد استفاده قرار گرفته است.

در مطالعه  Chau and Hu [.05] آوری استمدل پذیرش فن
ـ    ندبه این نتیجه رسید خود وری در نهایـت  اکه مـدل پـذیرش فن

 آوری اطالعات را نشان مـی اعتبار، اطمینان، قدرت و سادگی فن
انـایی  ات دیگری نیز انجام شده که حاکی از تومطالع و [08] دهد

 [.40،44] بـین پزشـکان اسـت   در  باالی مدل پـذیرش فنـاوری  
های اخیر مورد توجه محققین قـرار  های ترکیبی نیز در سالمدل

ــه ــدگرفت ــدارک پزشــکی   ،ان ــذیرش م ــه پ ــال در زمین ــرای مل ب
در تحقیقـات خـود از    Bleichو   Haselinaالکترونیکـی نیـز   

ثر ؤهای مختلف به بررسی عوامل مـ یا مدل TAM دلترکی  م
 .]40،44 [انـد بر پذیرش مدارک پزشـکی الکترونیکـی پرداختـه   

Putzer  وPark   هـای پـذیرش   از ترکی  مدل 4004در سال

جهــت پــذیرش  (DOI) ( و انتشــار خالقیــتTAM) وریافنــ
 [.43] موبایل در میان پزشکان در مطالعه خـود اسـتفاده نمودنـد   

وری به توسعه مدل پـذیرش فنـا   4002سال در  Mekic مطالعه
مطالعه  [.43] های هوشمند اختصاص پیدا کرددر پذیرش موبایل

Aggelidis  منجـر   ،وریاهمکاران بر اساس مدل پذیرش فن و
وری را ادرصد قصد استفاده از فن 87که تا  به ارایه الگویی گردید،

 4003سـال   در  و  Hu و  Chau  مـدل  .]45 [ دهدنشان می
آوری ارایـه  بر اساس تئوری یکپاچه پذیرش و استفاده از فـن که 

 [.08] پـردازد یستم مـی ـبه اندازه گیری به کـارگیری سـ   گردید،
ـ     وری در سـال  اتوسعه تئوری یکپارچـه پـذیرش و اسـتفاده از فن

ی تحــت عنــوان تئــور و همکــاران Venkateshتوســط  4004
 [.46] (UTAUT2) دو وریاـیکپارچه پذیرش و استفاده از فنـ 

تنها بخشی از مطالعاتی است کـه در آن محققـان بـه ترکیـ  و     
، و متغیرهـای مختلفـی را   انـد های مختلـف پرداختـه  توسعه مدل

 تعریف نمودند.
( نیـز  UTAUT) تئوری یکپارچه پذیرش و اسـتفاده از فنـاوری  

ثر بـر پـذیرش مـدارک    ؤمدلی است که برای بررسی عوامـل مـ  
های اخیر مورد استفاده محققین قرار ی در سالپزشکی الکترونیک

درصـد قصـد اسـتفاده از     70تواند تـا  این تئوری میاست، گرفته
 [.04] سیستم را نشان دهد

ثر بر پذیرش مدارک ؤترین عوامل مدهند که مهمنتایج نشان می
پزشکی الکترونیکی نگرش نسـبت بـه آسـانی اسـتفاده، نگـرش      

توکلی  باشند.ثیرات اجتماعی میأتنسبت به سودمندی استفاده و 
خدا و همکاران در مطالعات خود به این نتیجـه  و همکاران و عبد
نگـرش   EMRثر در پـذیرش  ؤترین عوامل مرسیدند که از مهم

نسبت به آسانی استفاده و نگرش نسبت بـه سـودمندی اسـتفاده    
گراوند و همکاران در مطالعـه خـود بـه ایـن      [.46،47]باشند می

رسیدند که نگرش نسـبت بـه آسـانی اسـتفاده و نگـرش      نتیجه 
ثر بـر پـذیرش   ؤترین عوامل مـ نسبت به سودمندی استفاده مهم

سـایر   همچنـین  [.48] باشـند انتقال تصاویر میسیستم ذخیره و 
اسـتفاده   UTAUTدر مطالعاتی که از تئوری  نتایج نشان دادند،

شـکی  ثر بـر پـذیرش مـدارک پز   ؤترین عامل ممهم ،کرده بودند
ای ثیرات اجتماعی مشخص گردیده بود. در مطالعهأت ،الکترونیکی
عنـوان   ثیرات اجتمـاعی بـه  تـأ  ،انجام شـد  Haslinaکه توسط 

ترین عامل پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی اشـاره شـده   مهم
کننـده و  تسـهیل هر چند که عوامل دیگری نظیر شـرایط   ؛است

در  .[40] انـد ر بـوده ثؤکارایی مورد انتظار نیز بـر پـذیرش آن مـ   
تـرین  مهـم  ،گرفت انجام Krein و Holtzای که توسط مطالعه

ثیرات اجتماعی بیـان  أعامل در پذیرش پرونده الکترونیک بیمار ت
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و شـرایط تسـهیل    تـالش مـورد انتظـار   شد و فاکتورهایی نظیر 
 [.30] انـد ثر بودهؤکننده نیز بر پذیرش پرونده الکترونیک بیمار م

دهد که عالوه بر فاکتورهای موجود در ها نشان مینتیجه بررسی
عوامـل دیگـری نیـز بـر      UTAUTو  TAMهای موفق مدل

پذیرش و استفاده از سیستم مدارک پزشکی الکترونیکـی موفـق   
در  و همکـاران  Mills .ها غافل شدهستند که نباید از نقش آن

 45که قوانین محرمانگی بـین   ندمطالعه خود به این نتیجه رسید
 سازی مـدارک پزشـکی الکترونیکـی مـی    درصد مانع پیاده 20تا 

در مطالعه خود جنبـه  و همکاران  Wursterهمچنین [.2]شوند
های سیاسی و فرهنگی اجرای مـدارک پزشـکی الکترونیکـی را    

هـای سیاسـی و فرهنگـی اجـرای     برشمردند و به اهمیـت جنبـه  
ای کـه  العهدر مط [.34] اندکید نمودهأفناوری اطالعات سالمت ت

به نقش انتشار اجتمـاعی،   ،و همکاران انجام شد Ayersتوسط  
هــای اجتمــاعی کــه از فاکتورهــای هنجارهــای ذهنــی و شــبکه

در  ،باشـند های پذیرش فنـاوری( مـی  از تئوری)شناخت اجتماعی 
 [.33] است پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی اشاره شده

قـش مهمـی در اجـرای    ن ،های پذیرش فناوریاستفاده از تئوری
های نوین اطالعات دارد، بـه همـین دلیـل    موفقیت آمیز فناوری
هـای فراوانـی   ها استفادههای اخیر از این تئوریمحققین در سال

مـدلی   TAMنتایج مطالعه حاضر نشان داد که مـدل   اند.نموده
ها جهـت سـنجش میـزان پـذیرش     است که نسبت به سایر مدل
توسط محققین مـورد اسـتفاده قـرار    مدارک پزشکی الکترونیکی 

 ،  UTAUT ،DOI هـای دیگـری نظیـر   مدل است. از گرفته

chau and hu    هـا  به صورت تکی و یا ترکیبی بـا سـایر مـدل
 نهایت سنجیدن میـزان  ها دراستفاده گردیده بود. هدف این مدل

پذیرش )پذیرش، قصد استفاده، تصمیم به استفاده، استفاده و یـا  
فناوری مدارک پزشکی الکترونیکـی بـود، کـه هـر      کارگیری(ه ب

ها و مطالعات از فاکتورهای متغیر و وابسته مختلفـی  مدلکدام از 
رسد اسـتفاده از تئـوری   به نظر می هر چند که نمایند.استفاده می

های نوین اطالعـاتی در  های فناوری اطالعات در اجرای فناوری
سـازی  اشد و در پیادهبنظام سالمت در ایران در سطح پایینی می

 ،شـود گیرند، لذا پیشـنهاد مـی  های نوین مدنظر قرار نمیفناوری
هـا در راسـتای اجـرای    و مسئولین امـر از ایـن تئـوری    محققین
ـ  فناوری طـور خـاص   ه های نوین اطالعاتی در نظام سـالمت و ب

مدارک پزشکی الکترونیکـی اسـتفاده نماینـد. همچنـین نتیجـه      
سـازی و اجـرای مـدارک    کـه در پیـاده  مطالعه حاضر نشـان داد  

باشـد. از بـین   ثیرگذار مـی أپزشکی الکترونیکی عوامل مختلفی ت
این عوامل نگرش نسبت به آسانی اسـتفاده، نگـرش نسـبت بـه     

ثر بـر  ؤترین عوامل مـ ثیرات اجتماعی مهمأسودمندی استفاده و ت
لـذا پیشـنهاد مـی     ،باشندپذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی می

سازی مدارک پزشکی الکترونیکی توسط عوامل در پیاده شود این
جـرای ایـن فنـاوری    گذاران و مدیران کالن در راستای اسیاست

 .مدنظر قرار گیرد
 

 تشکر و قدردانی
ــه حاصــل بخشــی از پایــان  نامــه دانشــجویی مقطــع ایــن مقال

آوری اطالعـات سـالمت و طـرح تحقیقـاتی     کارشناسی ارشد فن
که با حمایت مـالی معاونـت پژوهشـی     باشدمی 937056 شماره

 است. دانشگاه علوم پزشکی شیراز به انجام رسیده
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Introduction:  Electronic Medical Records, which is a valuable system to access the patients 

information at the hospital, is one of the innovative technologies for the utilization of health 

information. For its successful implementation, this system should be assessed regarding the 

factors affecting its adoption and use. The purpose of this study was to review the published 

articles on the factors influencing the adoption of electronic medical records systematically and 

according to Information Technology Adoption Theories and to identify and classify the factors 

affecting the adoption of this system.  

Method: The present study is a systematic review survey. Data were collected by searching 

strategy in valid databases such as Google Scholar, Emerald, Science Direct, SID, MagIran, 

IranMedex, Pubmed from  2004 to 2014, and then the data were recorded on checklist.  

Results: Among the studies that use information technology theories to survey the factors 

affecting adoption of electronic medical record, TAM model was used more than other models. 

Factors such as perceived ease of use, perceived usefulness, and social influence of TUATU are 

the most effective on adoption of electronic medical records.  

Conclusion: The results of the study showed, perceived ease of use, perceived usefulness, and 

social influence are effective factors in adopting EMR. Consequently; these factors are 

recommended to be considered in planning to run systems.  

 

Key words: Electronic Medical Records, Technology Acceptance Models, Ease of Use, 

Usefulness, Social Influence    
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