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بررسی پذیرش و استفاده از سیستم اطالعات بیمارستان در بین کاربران بخش مدارک پزشکی
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 پذیرش مقاله95/12/1 :

مقدمه :اهمیت نقش کاربران در موفقیت یا شکست سیستمهای اطالعات بیمارستان و عوامل مؤثر بر پذیرش آن در پیادهسازی موفق
این سیستمها آشکار است .هدف پژوهش حاضر شناخت وضعیت پذیرش و استفاده کاربران بخش مدارک پزشکی از سیستمهای اطالعات
بیمارستان در بیمارستانهای آموزشی اصفهان با استفاده از مدل  UTAUTبود.
روش :مطالعه حاضر کاربردی و تحلیلی بود .جامعه پژوهش کارکنان بخش مدارک پزشکی  11مورد از بیمارستانهای آموزشی شهر
اصفهان بود ،از واحدهای این بخش (شامل پذیرش ،کدگذاری ،بایگانی و آمار) یک کاربر در دسترس انتخاب شد .از آنجا که در برخی از
واحدهای بایگانی سیستم اطالعات بیمارستان فعال نیست ،در مجموع  39نفر وارد مطالعه شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود.
روایی پرسشنامه مورد تأیید  10نفر از اساتید قرار گرفت و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ  89درصد به دست آمد .دادهها با ضریب
همبستگی پیرسون ،آنالیز واریانس یکطرفه و متناظر ناپارامتری و آزمون کروسکال والیس و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 21
تحلیل شد.
نتایج :یافتهها حاکی ازهمبستگی قوی بین تمایل رفتااری باا انتراار عملکاردی ( ،)r=0/488تاأثیرات اجتمااعی ( )r=0/607و انتراار
کوششی ( )r=0/304و همبستگی ضعیف بین تمایل رفتاری و شرایط تسهیل کننده ( )r=0/197بود.
نتيجهگيري :نتایج حاکی از آن است که کارکنان بخش مدارک پزشکی در بیمارستانهای آموزشی اصفهان استفاده از سیستم اطالعات
بیمارستان را موجب پیشرفت عملکرد شغلی خود میدانند و به نرر میرسد جهت ارتقای سیستمهای موجود ،انترارات و نیازهای کاربران
یک عامل مهم به منرور اجرای موفق سیستمهای اطالعاتی در بخش سالمت باشد.
كليد واژهها :سیستم اطالعات بیمارستان ،بخش مدارک پزشکی ،مدل متحدالشکل پذیرش و استفاده از فناوری
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فاکتورهای مؤثر در پذیرش و استفاده کاربران همچاون انتراار
عملکردی (درجهای که افراد اعتقاد دارند استفاده از یک سیستم
کار آیی شغلی آنها را بهبود میبخشد) [ ]17انتراار کوششای
(درجه سهولتی که در اثر استفاده از سیساتم حاصال میشاود)
[ ،]18تأثیرات اجتماعی (میزان تأثیر مثبت یا منفای دوساتان و
همکاران بار روی کااربر جهات اساتفاده از سیساتم) ،شارایط
تسهیل کننده (میزان اعتقادات فردی نسبت باه زیرسااختهای
فنی و سازمانی برای پشتیبانی از سیستم) را مورد سنجش قارار
میدهد [ .]19قصد رفتاری به معنی احتمال ذهنای فارد بارای
انجام یک رفتار خاص میباشد [ .]20این مدل قاادر اسات 70
درصد از فاکتورهای مؤثر بر قصد رفتاری کاربران را پیشبینای
کند [ .]21نتایج مطالعه االعرم و همکاران در خصوص عوامال
مؤثر بر پذیرش پرونده الکترونیک سالمت باا اساتفاده از مادل
 UTAUTنشان داد انترار عملکردی ،انترار کوششی ،تأثیرات
اجتماعی ،شرایط تسهیل کننده ،قصد رفتاری عوامال ماؤثر بار
استفاده از پرونده الکترونیک سالمت توسط کااربران میباشاند
[.]22
همچنین نتایج حاصل از مطالعه جهانبخش و ناظمی در بخش
رادیولوژی یکی از بیمارستانهای آموزشی اصفهان با استفاده از
این مدل نشان داد تمایل رفتاری کاربران تحت تاأثیر عاواملی
همچون انترار عملکردی ،انترار کوششی ،تأثیرات اجتمااعی و
شرایط تسهیلکنندگی قرار دارد و چون کاربران سیستم ماذکور
را باعث پیشرفت شغلی خود میدانند ،در نتیجه تمایل بیشاتری
به استفاده از این سیستم دارند [.]23
مقاومت در برابر استفاده از فناوری اطالعات یک عامل باالقوه
خطرناکی برای از بین رفتن سارمایهگذاری ساازمانها در ایان
حوزه است ،پس شناسایی و فهم عواملی که بر پذیرش فناوری
اطالعات از سوی کاربران تأثیر میگذارد بسیار مهم است [.]24
اگرچه استفاده از تکنولاوژی اطالعاات ،فرصاتهای زیاادی را
ارائه میدهد ،اما ایان تکنولوژیهاا باا مخااطراتی هام هماراه
هسااتند [ ]25و در صااورت عاادم اسااتفاده و پااذیرش ایاان
تکنولوژیها توسط کاربران ،هزینه و تالش صرف شاده بارای
اجرای تکنولوژیهای مذبور به هدر مایرود [ .]26اگار عوامال
تأثیرگذار بر پذیرش کاربران شناسایی و درک گردد ،این امکان
فراهم میشود تا سیستمهای فناوری اطالعات بهتری طراحای
شده و بدین طریق امکان پذیرش کاربران افزایش یابد [.]27
شناسااایی موانااع موجااود و برطاارف کااردن آنهااا از طری اق
فرهنگسازی باعث کاهش مقاومت کارکنان و پاذیرش بیشاتر
سیستمهای فناوری میشود .هادف از مطالعاه حاضار شاناخت
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مقدمه
فناااوری اطالعااات مهمتاارین عاماال در افاازایش کااار آیاای و
اثربخشی سازمانها محساوب میگاردد و صانایع مختلاف باه
منرور حفظ بقاء در محیط پر رقابت کنونی در جهت اساتفاده از
آن گامهای مؤثر برداشتهاند .صنعت سالمت نیز از ایان قاعاده
مستثنی نمیباشد [ .]1اهمیت و تأثیر فنااوری در ساازمانهای
توسعه یافته و پیچیده امروز و به ویژه بیمارساتانها باه حادی
است که هر قدر آن سازمان به فناوریهای موردنیاز و پیشرفته
مجهز باشد ،موفقتر خواهد بود [ .]2پیشرفت فناوری در زمیناه
پردازش دادهها سبب تغییر و تحوالت عریمی در گردش کاار و
تبادل دادهها بین واحدهای بیمارستان شده است .این تغییارات،
بیمارستانها را به تکیاه روزافازون بار سیساتمهای اطالعااتی
کامپیوتری سوق داده است [.]3
استفاده از فناوری اطالعات در بیمارستانها باعث بهبود کیفیت
خدمات ارائه شاده و کاار آیای و اثربخشای عملکارد پرسانل،
کاهش کاغذبازی ،کاهش خطاهای پزشکی و عدم انجام مجدد
آزمایشها و نهایتاً موجاب کااهش هزیناه پزشاکی و افازایش
درآمد خواهد شد [ .]6-4در این شرایط پزشکان ،بیمااران را باا
دقت و سارعت بیشاتری درماان خواهناد کارد و بیمااران نیاز
بهسرعت بهبود مییابند و باعاث افازایش رضاایت پزشاکان و
بیماران خواهند شد [.]7
کاهویی و همکاران در مطالعه خود به این نتیجاه رسایدند کاه
 55درصد از پرستاران با در اختیار قرار گرفتن اطالعات مراقبتی
صحیح 50،درصد کمتر شادن خطاهاای کااری 28 ،درصاد باا
نرارت بهتر بر سیر درمانی بیماران 15 ،درصد با بهباود نتیجاه
درمان به دنبال استفاده از سیستم اطالعات بیمارستانی موافاق
بودند [ .]8یکی از چالشهای مهم سیستم اطالعات بیمارستانی
این است که عملکرد و قابلیت آن تحت تأثیر ساطح پاذیرش و
رضایت کاربران قارار میگیارد [ .]9اگار عوامال تأثیرگاذار بار
پذیرش کاربران از فناوری اطالعاات شناساایی و درک شاوند،
این امکان فراهم میشود تا سیستمهای اطالعاتی جدید بهتری
که پذیرش بیشتری دارند طراحای شاوند [ .]10بیتاوجهی باه
عواماال انسااانی بااه عنااوان بزر تاارین علاات عاادم موفقی ات
سیستمهای اطالعاتی شناخته شده است [ .]11محققاان در دو
دهه اخیر از تئوریها و مدلهای مختلف برای انجاام پاژوهش
در زمینه پاذیرش و اساتفاده کااربران از فنااوری اطالعاات در
محیطهای مختلف استفاده کردهاند [.]12
یکی از جدیدترین و جاامعترین الگوهاا ،تئاوری متحدالشاکل
پااذیرش و اسااتفاده از فناااوری اساات [ .]16-13ایاان ماادل

توكلی و همکاران

زمستان  ،1395دوره سوم ،شماره چهارم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

 4محور انترار عملکردی ( 14سؤال) ،انترار کوششی ( 7سؤال)،
تأثیرات اجتماعی ( 7سؤال) و شرایط تسهیل کنناده ( 7ساؤال)
بود .پرسشنامه در ابعاد لیکرت با طیف پنجگانه (خیلی مخاالف،
مخالف ،بینرر ،موافق و خیلی موافق) طراحی شد .پژوهشگر با
مراجعه حضاوری در باین کارکناان بخاش مربوطاه و معرفای
پااژوهش و اهااداف آن ،پرسشاانامهها را توزیااع و دادههااا را
جمعآوری کرد .دادهها باا ضاریب همبساتگی پیرساون ،آناالیز
واریانس یکطرفاه و متنااظر ناپاارامتری و آزماون کروساکال
والیس و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21تحلیل شدند.
برای مراجعه به بیمارستانها و جمعآوری اطالعات مجاوز الزم
از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اخذ شد و نتایج بدون ذکر نام
بیمارستان آورده شد.

وضعیت پذیرش و استفاده کااربران بخاش مادارک پزشاکی از
سیستمهای اطالعاات بیمارساتان در بیمارساتانهای آموزشای
اصفهان با استفاده از مدل  UTAUTبود.
روش
مطالعه حاضر کاربردی و تحلیلی بود که در ساال  1394در 11
بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصافهان انجاام شاد.
جامعه پژوهش شامل کارکنان شاغل در بخش مدارک پزشاکی
بااود .باارای تعیااین نمونااه پااژوهش از هاار ی اک از واحاادهای
زیرمجموعه بخش مدارک پزشکی (پذیرش ،آماار ،کدگاذاری و
بایگانی) یک کاربر در دسترس انتخاب شد و با توجه به این که
در برخی از واحدهای بایگانی بیمارساتانها ،سیساتم اطالعاات
بیمارستان فعال نیست بدین ترتیب  39کاربر وارد مطالعه شدند.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه برگرفته از مطالعه جهانبخش و
ناظمی بود که در مطالعه پذیرش فناوری برای سیساتم پکاس
( Picture Archiving and Communication
 )Systemبیمارستان کاشانی اصفهان [ ]23استفاده شد .با این
وجود روایی مجدد پرسشنامه برای مطالعه حاضر مورد تأیید 10
نفر از اساتید گروه مادیریت و فنااوری اطالعاات ،کارشناساان
فناااوری اطالعااات در بیمارسااتان و اساااتید گااروه انفورماتیاک
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار گرفات .پایاایی آن
نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ  89درصاد تأییاد شاد .ایان
پرسشنامه دارای دو بخاش باود ،بخاش اول شاامل اطالعاات
دموگرافیک (سن ،جنس ،سابقه کار ،واحد محل خدمت ،مقطاع
تحصیلی ،رشته ،میزان آشنایی با دانش کامپیوتر ،موارد اساتفاده
از کامپیوتر و میزان آشنایی با سیساتم اطالعاات بیمارساتان) و
بخش دوم حاوی  40سؤال براساس اهداف پژوهش دربرگیرنده

نتایج
از مجموع  39نفر ،کاربران جامعه پژوهشی اکثراً زن ( 82درصاد)
بودند .میانگین سنی کاربران  37سال بود و از مجموع  39±6نفر
کاربر  72درصد از آنها در گروه سانی  31-40ساال و  2درصاد
سن باالی  50سال داشتند.
میانگین سابقه کاری کاربران  12±7ساال باود کاه اکثار افاراد
سابقه بین  6-11سال داشتند و فقط  10درصاد از آنهاا ساابقه
بیش از  23سال داشتند.
اکثر جامعه پژوهشی ( 36درصد) شاغل در واحد کدگذاری ،فقاط
 8درصد در واحد بایگانی مشغول به کار بودند.
اکثر کاربران ( 72درصد) دارای مدرک کارشناسی و فقط  2درصد
دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند.
 77درصد از کاربران رشته مدارک پزشکی و  10درصاد در ساایر
رشتهها تحصیل کرده بودند.

جدول  :1ميانگين ،ميانه و انحراف معيار ابعاد مدل  UTAUTدر بين كاربران بخش مدارک پزشکی بيمارستانهاي آموزشی اصفهان در سال 1394
انترار عملکردی

78/71

76/79

10/76

انترار کوششی

79/76

75/00

11/00

تأثیرات اجتماعی

70/97

71/43

14/75

شرایط تسهیل کننده

59/80

64/29

13/05

تمایل رفتاری

78/46

75/00

12/63

جدول  :2نتایج ضریب همبستگی بين ابعاد مدل  UTAUTدر بين كاربران بخش مدارک پزشکی بيمارستانهاي آموزشی اصفهان در سال 1394

عوامل

R

P-value

انترار عملکردی
انترار کوششی
تأثیرات اجتماعی
شرایط تسهیلکننده
تمایل رفتاری

0/448
0/304
0/607
0/197
1/00

0/301
0/300
0/236
0/751
0/909
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عوامل

ميانگين

ميانه

انحراف معيار
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پذیرش و استفاده از سيستم اطالعات بيمارستان

میانگین ،میانه و انحراف معیار ابعااد مادل  UTAUTدر باین
کاربران سیستم اطالعات بیمارستان بخش مادارک پزشاکی در
جدول  1ارائه شده است .همچنین باا توجاه باه نتاایج ضاریب
همبسااتگی در جاادول  P-value 2متغیرهااای ماادل باایش از
 0/05میباشد ،پس اختالف معناداری بین عوامل مدل با قصاد

رفتاری کاربران وجود ندارد؛ اما با توجه به ضریب پیرسون ایان
اختالف بین عامل تأثیرات اجتماعی با تمایل رفتاری قاویتر از
سایر عوامل به دسات آماده اسات ( )r=0/607و باین شارایط
تسهیل کننده و تمایل رفتااری خیلای ضاعیفتر ( )r=0/197از
عوامل دیگر به دست آمد.

جدول  :3نتایج آناليز واریانس ابعاد مدل  UTAUTدر بين كاربران بخش مدارک پزشکی بيمارستانهاي آموزشی اصفهان در سال 1394
P-Value
انحراف معيار
ميانگين
نوع نرمافزار
متغير

انترار عملکردی

انترار کوششی

تأثیرات اجتماعی

شرایط تسهیلکننده

تمایل رفتاری

کوثر
سایان رایان
پویا سامانه
رایآوران

80/89
72/32
80/35
75/00

11/77
5/14
9/59
11/77

کوثر
سایان رایان
پویا سامانه
رایآوران

82/67
78/57
77/67
72/85

13/02
9/03
7/57
5/41

کوثر
سایان رایان
پویا سامانه
رایآوران

67/14
73/80
79/46
69/28

16/16
10/26
15/24
7/40

کوثر
سایان رایان
پویا سامانه
رایآوران

58/03
64/28
61/60
58/57

15/36
8/45
11/41
11/18

کوثر
سایان رایان
پویا سامانه
رایآوران

79/25
75/00
79/37
78/00

12/59
5/47
16/56
14/83

نتایج آنالیز واریانس ابعاد مدل در جدول  3نشان میدهد با
توجه به مقدار  P-valueبه دست آمده در تمام متغیرهای
مدل ،تفاوت معناداری از نرر نوع نرمافزار سیستم اطالعات
بیمارستان وجود ندارد ،چون سطح معناداری محاسبه شده برای
این متغیرها بیشتر از  0/05میباشد.
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0/300

0/236

0/751

0/909

امید به عملکرد و تمایل رفتاری کاربران ارتباط وجود دارد
( .]28[ )P<0/001جهانبخش و ناظمی در مطالعه خود به این
نتیجه رسیدند که بین تمایل رفتاری با انترار عملکردی رابطه
قویتری نسبت به سایر عوامل مدل وجود دارد ()r=0/788
[ ]23که نتایج پژوهش حاضر با آنها همخوانی دارد .در واقع
اکثر کاربران استفاده از سیستم اطالعات بیمارستان را در کار و
حرفه خود مفید و آن را موجب سهولت و راحتی کار خود
میدانند .عزیز زاده نیز استفاده از سیستم اطالعات بیمارستان را
موجب افزایش سرعت و دقت در ثبت فرآیندها و کاهش زمان
انجام کارها میداند []29؛ بنابراین هر چقدر کاربران استفاده از
سیستم را باعث افزایش بهرهوری و بهبود عملکرد شغلی خود
بدانند ،تمایل آنها برای استفاده از سیستم بیشتر خواهند شد.
در مطالعه حاضر بین انترار کوششی و تمایل رفتاری رابطه
معنیداری وجود دارد ،اما ضریب همبستگی نشان میدهد این
رابطه نسبتاً ضعیف است .نتایج مطالعه عبدخدا و همکاران نیز
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بحث و نتيجهگيري
مطالعه حاضر با هدف شناخت پذیرش و استفاده از سیستم
اطالعات بیمارستان در بین کاربران بخش مدارک پزشکی
بیمارستانهای آموزشی اصفهان انجام شد.
یافتههای مطالعه حاضر حاکی از آن بود که عامل انترار
کوششی و عامل شرایط تسهیلکننده به ترتیب دارای بیشترین
حکمترین میانگین در بین سایر عوامل مدل بودند .همچنین
بین تمایل رفتاری و انترار عملکردی کاربران رابطه معناداری
وجود دارد .نتایج مطالعه گودرزوند و اسماعیلی نشان داد که بین

0/301

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

همچون پاسخگویی آسان و سریع ،گزارش دهی بر اساس سن،
جنس ،حفظ محرمانگی ،حذف ایندکسهای دستی (بیماری،
اقدامات ،پزشکان) اشاره میکند [ .]34در حیطه تأثیرات
اجتماعی نرمافزار پویا سامانه بیشترین میانگین را به دست آورد
و در حیطه شرایط تسهیلکننده نرمافزار سایان رایان در رتبه
نخست قرار گرفت.
کند بودن زمان پاسخگویی ،عدم طراحی سیستم بر مبنای
انترارات کاربران ،عدم آموزش کافی کاربران و بروز برخی
خطاها در حین کار کردن با سیستم سبب شده که کیفیت
سیستمهای اطالعات بیمارستانی موجود متفاوت باشند [.]35
همچنین ضعف شرکتهای نرمافزار در برآورده کردن نیازهای
کاربران بر فاصله بزر بین نیازهای کاربران و قابلیتهای این
نرمافزارها داللت دارند [ .]36جهانبخش و ناظمی نیز در مطالعه
خود به این نتیجه رسیدند که بیشترین رضایت از بین
نرمافزارهای مورد استفاده در بخش مدارک پزشکی مربوط به
نرمافزار شبکه و کمترین رضایت مربوط به نرمافزار کوثر بوده
است [.]34
نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که پرسنل بخش مدارک
پزشکی بیمارستانهای آموزشی استان اصفهان دیدگاه مثبتی
نسبت به سیستم اطالعات بیمارستانی داشتند و استفاده از آن را
با توجه به مزایای زیاد باعث پیشرفت در عملکرد شغلی خود
میدانند و به نرر میرسد جهت ارتقای سیستمهای موجود،
انترارات و نیازهای کاربران یک عامل مهم به منرور اجرای
موفق سیستمهای اطالعاتی میباشد .عالوه بر این از دیدگاه
کاربران بخش مدارک پزشکی استفاده از این سیستم باعث
سهولت و سرعت بخشیدن در انجام امور و وظایفشان شده به
همین خاطر تمایل رفتاری بیشتری را برای استفاده از این
سیستم نشان میدهند .از آنجایی که از دیدگاه پرسنل بخش
مدارک پزشکی ،باورها و عقاید اطرافیان و همکاران با قصد
استفاده از سیستم اطالعات بیمارستانی ارتباط داشته است،
میتوان نتیجه گرفت که توسعه فرهنگ سازمانی مناسب قبل از
اجرا و پیادهسازی فناوریهای جدید ،میتواند تمایل افراد
سازمان را نسبت به پذیرش و استفاده از آن فناوری را تحت
تأثیر قرار دهد .با توجه به نتایج به دست آمده هر چند که شرایط
تسهیلکننده با قصد رفتاری کاربران بخش مدارک پزشکی
ارتباط ضعیفی داشته اما با پذیرش و استفاده از سیستم اطالعات
بیمارستان بیارتباط نیست ،پس حمایتهای سازمانی و
پشتیبانیهای فنی یک سیستم باعث ایجاد انگیزه و تمایل بیشتر
در کاربران بهمنرور استفاده از سیستم خواهند شد.
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وجود رابطه مثبت بین برداشت ذهنی از سهولت استفاده با
نگرش کارکنان نسبت به فناوری اطالعات و میزان استفاده از
آن را تأیید کرد .همچنین نتایج مطالعه آنها نشان داد برداشت
ذهنی از مفید بودن فناوری اطالعات بر متغیرهای نگرش
کارکنان نسبت به فناوری اطالعات ( )r=0/14( )P<0/05و
میزان استفاده واقعی آنها از فناوری اطالعات تأثیر مستقیم و
معناداری دارد ( .]30[ )r=0/36( )P<0/05نتایج پژوهش
حاضر با این مطالعات همخوانی دارد .همچنین نتایج سایر
مطالعات نشان داد که ادراکات مشتمل بر درک مفید بودن و
سهولت استفاده از پرونده پزشکی الکترونیک بر نگرش نسبت
به استفاده و میزان تمایل رفتاری برای استفاده به ترتیب با
میانگین  66/2و  64/25مؤثر بود [ .]31از جمله عوامل مؤثر در
نگرش کاربران نسبت به مفید بودن سیستم اطالعات بیمارستان
میتوان به آسانی استفاده ،آسانی به خاطر سپاری کار با سیستم
و آسانی درک مفید بودن سیستم اشاره کرد .استفاده از این
سیستم باعث کاهش مدت اقامت بیماران و بهبود عملکرد
بیمارستان میشود [ .]32لذا اگر کاربران درک کنند که استفاده
از سیستم باعث سهولت انجام کارهای روزمره آنان میشود
تمایل بیشتری برای استفاده از سیستم از خودشان نشان
خواهند داد.
نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد رابطه معنادار و قوی بین
عامل تمایل رفتاری و تأثیرات اجتماعی وجود دارد .قالوندی در
مطالعه خود به این نتیجه رسید که بین فاکتور تأثیرات اجتماعی
و تمایل رفتاری کاربران رابطه معناداری وجود ندارد (-0/09
= .]33[ )rنتایج مطالعه حاضر با این مطالعه همسو نیست.
نتایج مطالعه  Phichitchaisopaو  Naennaنشان داد که
فاکتور تأثیرات اجتماعی در سطح  0/01بر تمایل رفتاری
کاربران اثر مثبت و مستقیمی دارد [ .]7نتایج پژوهش حاضر با
مطالعه فوق همخوانی دارد ،به طوری که پذیرش سیستم توسط
کاربران میتواند تحت تأثیر باور و اعتقادات همکاران و
اطرافیان آنان قرار گیرد.
نتایج ضریب همبستگی بین شرایط تسهیلکننده و تمایل
رفتاری کاربران رابطه معناداری ضعیفی را نشان داد در حالی
که در مطالعه جهانبخش و ناظمی این رابطه مستقیم و معنادار
بود ( .]23[ )r=0/589( )P<0/001در بین نرمافزارهای
مختلف سیستم اطالعات بیمارستان ،نرمافزار کوثر در عامل
انترار عملکردی و در عامل انترار کوششی بیشترین میانگین را
به دست آورد .جهانبخش نیز در مطالعه خود به بیشترین میزان
رضایتمندی کاربران از این نرمافزار با توجه قابلیتهایی

زمستان  ،1395دوره سوم ،شماره چهارم

توكلی و همکاران

پذیرش و استفاده از سيستم اطالعات بيمارستان

.پیشنهادات کاربردی در این راستا است
تشکر و قدرانی
،بدینوسیله از معاونت درمان دانشگاه علاوم پزشاکی اصافهان
رؤسا و پرسنل محترم بخش مادارک پزشاکی بیمارساتانهای
آموزشای دانشاگاه علاوم پزشااکی اصافهان تشاکر و قاادردانی
 همچنین از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که حمایت.میکنیم
.مالی پژوهش حاضر را به عهده داشت قدردانی میشود
 در این پاژوهش تضااد مناافع نویساندگان کااربرد:تضاد منافع
.نداشت
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Introduction: The importance of users’ role in success or failure of hospital information system and
effective factors in successful implementation of these systems is obvious. This study aimed to
identify acceptance and use of hospital information systems among medical record department
employees at Isfahan teaching hospitals.
Methods: This was an applied and analytic study. Research population was staff of medical record
departments of 11 teaching hospitals in Isfahan/ Iran. One available user from each medical record
unit (admission, statistics, coding and filing) was selected and since in some of the hospitals, the
filling unit is not active, totally, 39 users were included in the study. Data were collected through a
questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by 10 academic members and its
reliability was determined by Cronbach's alpha (89%). Data were analyzed using Pearson correlation
coefficient, one-way analysis of variance, corresponding non-parametric and Kruskal Wallis Test and
through SPSS21.
Results: The results showed a strong and positive correlation of behavioral intention with
performance expectation (r=0.488), Social effects (r=0.607) and effort expectation (r=0.304). In
contrast, there was weak correlation between behavioral intention and facilitating conditions
(r=0.197).
Conclusion: The results showed that from the point of views of medical record department’s staff of
Isfahan teaching hospitals, use of hospital information system improves job performance and it seems
that for improvement of the present systems, users’ expectations and needs are important factors and
cause successful implementation of information systems in health sector.
Keywords: Hospital information system, Medical Record Department, Unified Theory of Acceptance
and Use of Technology (UTAUT)
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