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مقدمه :فنآوری شناسایی با امواج رادیویی در طیف وسیعی از صنایع اجرا شده است که صنعت مراقبت سالمت نیز از این قاعده مستثنی
نیست .با توجه به اشاعه فنآوری  RFIDدر صنعت مراقبت نیاز به تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش این فنآوری احساس میشود .از این رو
در مقاله حاضر عوامل مرتبط با پذیرش فنآوری  RFIDدر بخش مدیریت اطالعات سالمت بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم ایران را
بررسی شد.
روش :پژوهش کاربردی حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شد .پرسشنامه بین کلیه پرسنل بخش مدیریت اطالعات سالمت
بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران ( 138نفر) توزیع شد که در نهایت  135نفر پرسشنامه را تکمیل کردند .نتایج حاصل از
پژوهش با استفاده از دو روش آمار توصیفی و تحلیلی و استفاده از رگرسیون با کمک نرم افزار  SPSSنسخه  16انجام شد.
نتایج :میانگین عوامل مختلف شامل تأثیرات اجتماعی ( ،)4/24حمایت مدیریتی ( ،)4/34عملکرد مورد انتظار ( ،)4/20تالش مورد انتظار
( ،)4/09شرایط تسهیلکننده ( ،)3/47امنیت ( )3/83و قصد ( )4/31بود .ضریب تأثیر آنها نیز شامل تأثیرات اجتماعی ( ،)0/125حمایت
مدیریتی ( ،)0/210عملکرد مورد انتظار ( ،)0/244تالش موردانتظار ( ،)0/148شرایط تسهیل کننده ( )0/135بود که رابطه معنیدار و مثبت
با قصد استفاده از  RFIDداشت .امنیت بر قصد استفاده از  RFIDمؤثر نبود.
نتيجهگيري :بر اساس نتایج ،با ارائه آموزشهای عمومی و فرهنگسازی کارکنان از نظر اجتماعی ،ارائه روشهایی جهت تسهیل
استفاده از این فنآوری توسط شرکتهای ارائه دهنده و ایجاد زیرساختهای کافی میتوان تمایل به پذیرش  RFIDرا افزایش داد.
كليد واژهها :پذیرش فن در مراقبت سالمت ،پذیرش فنآوری ،RFID ،بخش مدیریت اطالعات سالمت ،مدل UTAUT
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اطالعات سالمت بیمارستانها برای ردیابی صحیح اطالعات
کاربرد دارد .از دیگر موارد استفاده از  RFIDردیابی محل
فیزیکی پرونده کاغذی بیمار است [ .]10در بیمارستانهایی که
اسناد ثبت شده را به اسناد الکترونیکی تبدیل میکنند؛ RFID
میتواند گزینه مناسبی برای ردیابی سوابق قدیمیتر باشد که
ارزش تبدیل به تصاویر را ندارند [ .]12میانگین زمان خدمت در
سیستم دستی نگهداری اسناد  15/45ثانیه است در صورتی که
این مدت با استفاده از  5/76 ،RFIDثانیه است [.]9
مزایای پذیرش  RFIDدر صنعت مراقبت سالمت متعدد و
متنوع است .از جمله مزیتهای این فنآوری میتوان به بهبود
ایمنی بیمار ،اصالح فرآیند کسب و کار ،کاهش هزینه و زمان،
افزایش رضایت بیمار و بهبود روحیه کارکنان اشاره کرد [.]13
همچنین این فنآوری میتواند قابلیت اطمینان به دادهها،
دسترسی به اطالعات ،کیفیت و بهرهوری را با یک روش
مقرون بهصرفه بهبود بخشند [ .]14پذیرش فنآوریهای جدید
به ارائه خدمات بیشتر منجر میشود ،با این حال پذیرش
فنآوری جدید به نوبه خود مستلزم سرمایهگذاری و قبول
ریسک در سازمان پذیرنده فنآوری است .به همین دلیل
شناسایی عوامل مختلف تأثیرگذار بر پذیرش فنآوریهای
جدید از جمله  RFIDپیش از پیادهسازی این فنآوریها
ضروری به نظر میرسد [ .]15علیرغم مزایای زیاد ،RFID
عوامل بازدارندهای در به کارگیری این فنآوری در بخش
بهداشت و درمان وجود دارد که"عدم پذیرش فنآوری"یکی از
مهمترین این مسائل است [ .]16شناسایی صحیح بیمار در
ایران مورد تأکید قرار گرفته است و این نشان میدهد
بیمارستانهای ایران هم میتوانند در راستای پیادهسازی
 RFIDاقدام کنند [ .]3بدون شک پیادهسازی این فنآوری در
ایران مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر آن در کشور ایران است؛
زیرا مطالعاتی نشان دادهاند پذیرش  RFIDتحت تأثیر مسائل
فرهنگی هر کشور نیز قرار دارد [.]17
در خصوص عوامل مؤثر بر فنآوری  RFIDمطالعات
مختلفی انجام شده است .برای نمونه  Chungو  Chanبر
اساس مدل پذیرش فنآوری ( Technology Acceptance
 TAM)Modelنشان دادند که در صنعت سالمت هنجار
ذهنی ،تصور ،ارتباط شغلی و کیفیت خروجی رابطه مستقیم و
مثبتی با سودمندی  RFIDدارد و شرایط تسهیلکننده رابطه
مستقیم و مثبتی با سهولت استفاده از فنآوری  RFIDدارد و
دو متغیر سهولت استفاده و سودمندی استفاده با قصد
سازمانهای مراقبت بهداشتی برای پذیرش این فنآوری رابطه
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مقدمه
مشکالتی در حوزه سالمت وجود دارد که میتوان بسیاری از
آنها را با شناسایی صحیح بیمار و تجهیزات مرتفع نمود .هزینه
سرقت تجهیزات و تأمین هزینههای آن در هر سال  4000دالر
به ازای هر تخت برآورد شده است؛ بنابراین ردیابی پزشکی
دستگاهها ،مخصوصاً داراییهای گرانقیمت ،اهمیت دارد [.]1
مطالعات نشان دادهاند نوآوری در فنآوریهای اطالعات ،حجم
اطالعاتی را که سازمان مراقبت سالمت میتواند به آن
دسترسی داشته باشد به طور تصاعدی افزایش داده است [ .]2از
طرفی عدم شناسایی صحیح بیماران یکی از مشکالت رایج در
حوزه سالمت است که میتواند منجر به بروز اقدامات و
مراقبتهای درمانی اشتباه در فرآیند تجویز داروها ،اعمال
جراحی ،انتقال خون ،اقدامات آزمایشگاهی و تحویل نوزاد
اشتباه به مادر و خانواده شود [ .]3طبق مطالعات ،یکی از علل
اصلی مشکالت مذکور این است که بیمارستانها نمیتوانند با
سرعت و دقت مناسبی بیمار و پروندهها را شناسایی کنند [.]4
فنآوری شناسایی از طریق امواج رادیویی ،فنآوری جدیدی در
حوزه پزشکی است که در حال تبدیل شدن به یک استاندارد در
حوزه خدمات بیمارستانی میباشد [ .]5این فنآوری ،فنآوری
بیسیمی است که اشیاء و افراد را بدون تماس شناسایی میکند
[ .]6فنآوری ()Radio-Frequency Identification
 RFIDبا استفاده از امواج الکترومغناطیسی و به صورت
خودکار اطالعات را جمعآوری و منتقل میکند [ .]7در آن یک
وسیله الکتریکی با استفاده از فرکانس رادیویی یا امواج
الکترومغناطیسی با شناسهای که به یک کاال الصاق شده است
ارتباط برقرار میکند [.]8
امروزه هزاران فایل و پوشه برای بیماران نگهداری میشود،
ولی کارکنان روش مطمئنی برای ردیابی پروندهها و فرمهای
پزشکی جهت کاهش و گم شدن پروندهها و جابهجایی فرمها
در اختیار ندارند [ .]9مراکز بهداشتی مؤظف به نگهداری پرونده
کاغذی هستند و در مراکزی که دارای بخشها و کلینیکهای
متعددی باشند ،پیگیری محل فیزیکی پرونده مشکل است
[ .]10حفظ محرمانگی اطالعات بخش مدیریت اطالعات
سالمت ،ارائه به موقع اطالعات و خدمات در بخشهای
مختلف بیمارستان دارای اهمیت زیاد میباشد .از طرفی به دلیل
حجم کاری باال ،پرسنل این بخش با مشکالتی از قبیل عدم
اطالع از موقعیت پروندهها در داخل و خارج از بخش ،عدم
کنترل ورود و خروج افراد به بخش و گم شدن پروندهها
مواجهاند [ .]11فنآوری  RFIDدر بخشهای مدیریت
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 UTAUT )Technologyمیتواند تا  70درصد قصد

استفاده افراد از سیستمهای اطالعاتی را نشان دهد []15؛ با این
حال قابلیتهای این مدل برای پیشبینی رفتارهای پذیرشی
کاربران در خصوص  RFIDقبل از پذیرش آن کمتر مورد
بررسی قرار گرفته است .بیشتر مطالعات خارجی مربوط به
پذیرش  RFIDدر صنعت مراقبت بر اساس مدل محیط-
فنآوری و سازمان انجام شده که در مواردی با مدل انتشار
نوآوری و فاکتورهایی از قبیل جنبههای اخالقی و اجتماعی
ترکیب شده است .این مطالعات بیشتر پذیرش فنآوری RFID
را در سطح سازمانی مورد توجه قرار دادند [ .]19،21مطالعاتی
در خصوص این فنآوری با مدل  TAMنیز انجام شده است
[ .]20همچنین  Chungو  Chanمدل پذیرش فنآوری را
بین مدیران ،مدیران  ITو سر پرستاران بررسی کردند []18؛
ولی قابلیتهای مدل  UTAUTو عوامل معرفی شده در آن
در خصوص فنآوری  RFIDکمتر بررسی شده است [.]22
از طرفی مطالعات داخلی پذیرش فنآوری در حوزه سالمت
مربوط به پرونده الکترونیک سالمت ،سیستم اطالعات
بیمارستان و سیستم ذخیره و انتقال تصاویر بوده است و
مطالعات مربوط به فنآوری  RFIDنیز عوامل مرتبط با
پذیرش این فنآوری در بخش مدیریت اطالعات سالمت را
ارائه نکردهاند []10،23،24؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش این فنآوری در بخشهای
مدیریت اطالعات سالمت بیمارستانها (کارکنان غیر کاربر)
بود .در پژوهش حاضر از فاکتورهای مدل  UTAUTو
همچنین با لحاظ کردن فاکتورهای حمایت مدیریتی و امنیت
که بر اساس مطالعات انجام شده بیشترین اثر را بر پذیرش
 RFIDدارند [ ،]19استفاده شده است و انتظار میرود بتوان
درصد قابل قبولی از رفتارهای پذیرشی کاربران بخش مدیریت
اطالعات در مورد فنآوری  RFIDرا شناسایی کرد؛ بنابراین

روش
پژوهش کاربردی حاضر به صورت توصیفی–تحلیلی انجام شد
که از نظر زمان مطالعه مقطعی بود .در پژوهش حاضر از
متغیرهای مدل  UTAUTو همچنین برخی از عوامل مهم
شناسایی شده در متون شامل امنیت و حمایت مدیریتی []19
برای بررسی عوامل مرتبط با پذیرش این فنآوری در بخش
مدیریت اطالعات سالمت استفاده شد .در نتیجه عوامل تأثیرات
اجتماعی ،عملکرد مورد انتظار ،تالش مورد انتظار و شرایط
تسهیل کننده و قصد استفاده از مدل  UTAUTبا تعریف
استاندارد آنها مدنظر قرار گرفتند []25؛ عالوه بر این عوامل،
امنیت (به مفهوم حفاظت در مقابل تهدیدات و خطرات)
[ ]8،19،26،27و حمایت مدیریت [ ]11،19،20از بررسی متون
مربوط به پذیرش این فنآوری در نظر گرفته شدند.
ابزار گردآوری دادهها براساس پرسشنامه UTAUT
[ ]25،28،29و پرسشنامههای مرتبط با پذیرش  RFIDساخته
شد [ .]19،30تعداد سؤاالت اولیه  5( 34سؤال تأثیرات
اجتماعی 5 ،سؤال حمایت مدیریتی 5 ،سؤال عملکرد مورد
انتظار 5 ،سؤال تالش مورد انتظار 5 ،سؤال شرایط تسهیل
کننده 5 ،سؤال امنیت و  4سؤال مربوط به قصد استفاده) بود.
شیوه پاسخ دادن به سؤاالت مقیاس لیکرت پنج تایی با نمره
گذاری (1-5خیلی زیاد-زیاد-متوسط-کم-خیلی کم) بود .روایی
این پرسشنامه با نظر  12نفر از صاحبنظران مدیریت اطالعات
سالمت و انفورماتیک پزشکی سنجیده شد .ارزشیابی هر یک از
سؤاالت (شفافیت و ضرورت وجود سؤال) توسط آنها انجام
شد .با توجه به ( CVR )Content Validity Ratioو
( CVI)Content Validity Indexبه دست آمده از
نظرات متخصصین  6سؤال از پرسشنامه اولیه حذف و  1سؤال
نیز اضافه شد .در نتیجه تعداد سؤاالت پرسشنامه بعد از بررسی
نظرات متخصصین  29سؤال شد .جهت بررسی پایایی با
استفاده از روش آزمون -باز آزمون پرسشنامه بین  30نفر از
کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان در دو
بازه زمانی توزیع شد .اختالف میانگین سازهها در دو مرحله
بازآزمایی نشان داد ،اختالف معناداری بین مقادیر وجود ندارد.
همچنین آلفای کرونباخ سازهها محاسبه شد (جدول .)1
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معنیداری دارد [ Chung .]18و  Chanدر مطالعه دیگری به
بررسی عوامل مؤثر بر اشاعه  RFIDدر صنعت سالمت مالزی
بر اساس مدل فنآوری محیط-سازمان پرداختند و نشان دادند
هزینه ،حمایت مدیریتی و امنیت قویترین اثر را در پذیرش
 RFIDدارند [ Zailani .]19و همکاران نشان دادند که درک
سهولت استفاده و سودمندی ،سیاستهای دولت ،حمایت
مدیریت ،امنیت و حفظ حریم خصوصی در قصد استفاده
بیمارستانهای مالزی از RFIDاثر دارد [.]20
تئوری تلفیقی پذیرش و استفاده از فنآوری ( Unified

هدف این مطالعه تعیین عوامل مرتبط با پذیرش  RFIDدر
بخش مدیریت اطالعات سالمت میباشد.

پذیرش فناوري  RFIDدر بخش مدیریت اطالعات سالمت

شيخ طاهري و همکاران

جدول  :1آلفاي كرونباخ سازهها

1
2
3
4
5
6
7

تأثیرات اجتماعی
حمایت مدیریتی
عملکرد مورد انتظار
تالش مورد انتظار
شرایط تسهیل کننده
امنیت
قصد

اوليه

حذف سؤال

حذف سؤال

4
5
3
4
4
5
4

0/867
0/748
0/874
0/762
0/686
0/866
0/728

0/867
0/785
0/874
0/762
0/731
0/866
0/859

4
4
3
4
3
5
3

برای گرآوری دادهها ابتدا یک بروشور آموزشی در مورد RFID

تهیه و در اختیار جامعه آماری(پرسنل بخش مدیریت اطالعاات
سالمت تمام بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایاران)
قرار داده شد .سپس پرسشنامه در بین نمونههای پژوهش توزیع
و چند روز بعد به صورت حضاوری جماعآوری شاد .گاردآوری
دادهها در سال  1396انجام شاد .در ایان مطالعاه نموناهگیری
انجام نشد و تمام کارکناان دارای مادرک کارشناسای و بااالتر
( 138نفر) وارد مطالعه شدند .در نهایت  135نفار پرسشانامه را
تکمیل کردند .برای تحلیل دادهها ابتدا از دو روش آمار توصیفی
(شاخصهای پراکندگی :میانگین و انحراف معیار ،شااخصهای
مرکزی) و آمار تحلیلی (همبستگی) استفاده شد .ساپس تعیاین
ضرایب مسیر با استفاده از رگرسیون و با کمک نرمافزار SPSS
نسخه  16انجام شد.
نتایج
 82درصد پاسخدهندگان زنان و بیشترین فراوانای ( 91درصاد)
کارشناس و سایر کارکنان کارشناس ارشد بودند .از نظار گاروه
سنی 25/9 ،درصد از افراد در گروه  30-34و به هماین میازان
در گروه  35-39بودند 19/3 .درصاد افاراد  40-45ساال سان

داشتند 15/6 .درصد افراد کمتر از  30سال و  13/3درصاد نیاز
بیش از  40سال سن داشتند .از نظر سابقه کار 33 ،درصاد -14
 10سال 23 ،درصد  5-9سال 13 ،درصاد  15-19ساال و باه
همین میزان  20-24سال سابقه کار داشتند 12 .درصد کمتر از
 5و  6درصد بیشتر از  25سال سابقه کاری داشتند.
در جدول  2میانگین به دست آمده بارای هار یاک از ساازهها
نشان داده شد .باا توجاه جادول  3میاانگین و انحاراف معیاار
سازههای مختلاف شاامل تاأثیرات اجتمااعی (،)4/0±24/790
حمایاات ماادیریتی ( ،)4/34 0±/691عملکاارد مااورد انتظااار
( ،)4/20 0±/766تالش مورد انتظاار ( ،)4/0±09/791شارایط
تسهیل کننده ( ،)3/0±47/826امنیت ( )±83/3 0/822و قصاد
استفاده از  )4/0±31/715( RFIDباود .میاانگین کام شارایط
تسهیل کننده نشان دهنده این است که از نظر کارکنان شرایط
پذیرش  RFIDپایین است و میانگین باالی حمایت مادیریتی
نشان میدهاد از نظار پرسانل حمایات مادیران از  RFIDدر
پذیرش آن تأثیر به سازایی دارد .باا توجاه باه میاانگین قصاد
استفاده میتوان نتیجه گرفت پرسانل تمایال دارناد از RFID
استفاده کنند.

جدول  :2ميانگين و انحراف معيار امتياز عوامل مرتبط با پذیرش فنآوري RFID
متغير
تأثیرات اجتماعی
حمایت مدیریتی
عملکرد مورد انتظار
تالش مورد انتظار
شرایط تسهیل کننده
امنیت
قصد

268

ميانگين (انحراف معيار)
±24/4 0/790
4/34 0±/691
4/20 ± 0/766
4 /0±09/791
3/0±47/826
±83/3 0/822
4/0±31/715
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ردیف

سازه

تعداد سؤاالت در پرسشنامه

آلفاي كرونباخ قبل از

آلفاي كرونباخ بعد از

تعداد سؤاالت در
پرسشنامه نهایی

تابستان  ،1397دوره پنجم ،شماره دوم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی
جدول  :3همبستگی ميان متغيرها

تأثیرات اجتماعی
حمایت مدیریتی
عملکرد مورد انتظار

شرایط تسهیل کننده
امنیت
قصد

اجتماعی
1
0/675
()>0001
0/566
()>0001
0/620
()>0001
0/408
()>0001
0/495
()>0001
0/643
()>0001

مدیریتی

انتظار

انتظار

كننده

1
0/586
()>0001
0/608
()>0001
0/449
()>0001
0/477
()>0001
0/675
()>0001

1
0/749
()>0001
0/386
()>0001
0/593
()>0001
0/693
()>0001

بر طبق جدول  3بیشترین همبستگی بین تالش مورد انتظار با
عملکرد مورد انتظار ( ،)0/749قصد استفاده با عملکرد مورد
انتظار ( ،)0/693قصد استفاده با تالش مورد انتظار ( )0/684و
قصد استفاده با حمایت مدیریتی ( )0/675وجود دارد .کمترین
همبستگی بین تالش مورد انتظار و شرایط تسهیلکننده
( )0/330وجود دارد .در جدول  4نتایج رگرسیون خطی تأثیر
سازهها بر قصد استفاده نشان داده شد .ضریب تعیین مدل
رگرسیون  0/644به دست آمد .همچنین مشخص شد که

متغير
تأثیرات اجتماعی
حمایت مدیریتی
عملکرد مورد انتظار
تالش مورد انتظار
شرایط تسهیل کننده
امنیت

امنيت

1
1

0/330
()>0001
0/601
()>0001
0/684
()>0001

0/473
()>0001
0/477
()>0001

بحث و نتيجه گيري
بین تأثیرات اجتماعی با قصد استفاده از  RFIDدر بخش
مدیریت اطالعات سالمت بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم
پزشکی ایران رابطه معنادار وجود دارد .در این مطالعه سازه
تأثیرات اجتماعی با ضریب استاندارد 0/169بر قصد استفاده از
 RFIDمؤثر است Fisher .و  Monahanدر مطالعه خود
گزارش داد که عوامل اجتماعی به موفقیت یا شکست

0/571
()>0001

1

متغیرهای تأثیرات اجتماعی ،حمایت مدیریتی ،عملکرد مورد
انتظار ،تالش مورد انتظار ،شرایط تسهیل کننده بر قصد استفاده
از  RFIDمؤثر هستند و امنیت بر قصد استفاده مؤثر نیست .به
عنوان مثال میزان  0/169برای متغیر تأثیرات اجتماعی نشان
میهد  16درصد از تغییرات میزان پذیرش  RFIDتوسط
پرسنل بخش مدیریت اطالعات سالمت به وسیله متغیر
تأثیرات اجتماعی تبیین میشود.

جدول  :4تأثير سازهها بر قصد استفاده
P-Value
بتا استاندارد
بتا
0/125
0/210
0/244
0/148
0/160
0/050

1

0/169
0/232
0/222
0/199
0/135
0/078

0/025
0/002
0/020
0/019
0/024
0/210

تأیيد یا رد فرضيه
پذیرفته شد
پذیرفته شد
پذیرفته شد
پذیرفته شد
پذیرفته شد
رد شد

سیستمهای  RFIDدر بیمارستان کمک میکنند [ .]5در
مطالعه  Phchitchaisopaنیز مشخص شد که تأثیرات
اجتماعی با ضریب  0/15بر استفاده مؤثر است [ .]22یافتههای
این مطالعات با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد این بدین
معنا است که نظر همکاران درباره اهمیت استفاده از  RFIDبر
قصد استفاده از آن توسط پرسنل مؤثر است ،ولی با توجه به
نتایج مطالعه حاضر و مطالعات فوق این اثر ناچیز است؛ لذا
سازمانهای مرتبط و همچنین شرکتهای ارائه دهنده خدمات
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تالش مورد انتظار

تأثير

حمایت

عملکرد مورد

تالش مورد

شرایط تسهيل

قصد
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تکنولوژی یکی از مهمترین عوامل کلیدی موفقیت پذیرش
 RFIDدر بیمارستانها است [ .]31همچنین در مطالعه حسینی
و همکاران نشان داده شد که سطح سواد و دسترسی به
نیروهای متخصص ،از شاخصهای موفقیت پیادهسازی RFID
بود [ .]7در مطالعهای نیز گزارش شد که عامل شرایط تسهیل
کننده با ضریب  0/16در پذیرش  RFIDمؤثر است [.]22
 Chungو  Chanنیز در مطالعه خود نشان دادند که دانش
فنآوری با ضریب  0/121به عنوان عوامل مؤثر در پذیرش
 RFIDاست [ .]19نتایج مطالعات و مطالعه حاضر همخوانی
دارند .وجود فنآوری در بخش مدیریت اطالعات امروزه نه تنها
یک مزیت رقابتی نیست ،بلکه یک ضرورت رقابتی است [،]16
ولی با توجه به کمبود زیرساختهای الزم و دانش ناکافی در
بیمارستانها؛ لذا میتوان نتیجه گرفت اگر زیر ساختهای فنی
و سازمانی کافی در بیمارستان موجود باشد تمایل به پذیرش و
استفاده از سیستم  RFIDافزایش مییابد.
همان گونه که نتایج نشان میدهد امنیت دارای میانگین 3/83
میباشد با این حال بین امنیت با قصد استفاده از  RFIDدر
بخش مدیریت اطالعات سالمت بیمارستانهای تابعه دانشگاه
علوم پزشکی ایران رابطه معنادار وجود ندارد در مطالعه
 Chungو  Chanامنیت با ضریب  0/293بر پذیرش RFID
در صنعت مراقبت مؤثر بود []19؛ بنابراین نتیجه مطالعه حاضر
با نتایج مطالعه فوق مغایرت دارد؛ اما با نتایج مطالعه
 Hossainو  Prybutokکه عامل حریم خصوصی را در
پذیرش فنآوری  RFIDبیتأثیر بیان کرده ،همخوانی دارد
[]17؛ یعنی پرسنل بر این باورند که امنیت و حریم خصوصی در
پذیرش  RFIDبیتأثیر است.
از نظر کارکنان حمایت مدیران بیشترین تأثیر را بر پذیرش
 RFIDدارد .این سازه با کسب ضریب استاندارد 0/232
بیشترین تأثیر را بر پذیرش دارد؛ بنابراین بین حمایت مدیریتی
با قصد استفاده از  RFIDدر بخش مدیریت اطالعات سالمت
بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران رابطه معنادار
وجود دارد .در مطالعه حسینی و همکاران نشان داده شد که
حمایت مدیریت ارشد از شاخصهای موفقیت پیادهسازی
 RFIDاست [ Zailani .]7و همکاران نیز در مطالعه خود
نشان داد حمایت مدیریت ارشد با ضریب تأثیر  0/140بر قصد
پذیرش  RFIDرابطه معنیداری داشت و یک عامل کلیدی
محسوب میشد [ .]20همچنین در مطالعهای حمایت مدیریتی
با ضریب  0/250بر پذیرش این فنآوری مؤثر بود [ .]19نتایج
مطالعات فوق با نتیجه مطالعه حاضر همخوانی دارد .از آنجایی
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 RFIDمیتوانند با ارائه آموزشهای عمومی و فرهنگسازی،
کارکنان را از نظر اجتماعی برای پذیرش  RFIDآماده کنند.
یافتهها نشان میدهد عملکرد مورد انتظار دارای میانگین 4/20
میباشد .عملکرد مورد انتظار با ضریب استاندارد  0/222بر قصد
استفاده از  RFIDمؤثراست Chung .و  Chanدر مطالعه
خود نشان دادند متغیر سودمندی درک شده با ضریب  0/46بر
قصد پذیرش فنآوری  RFIDمؤثر است [ Zailani .]18و
همکاران نیز در مطالعهای نشان داد سودمندی درکشده با
ضریب  0/217بر پذیرش  RFIDاثر مستقیم و مثبتی دارد
[ .]20همچنین در مطالعه  Phichitchaisopaنیز مشخص
شد عملکرد مورد انتظار با ضریب  0/26بر قصد استفاده از
فنآوری مؤثر است [ .]22نتایج مطالعات فوق و مطالعه حاضر
که هم راستا هستند ،با توجه به کمبود نیروی انسانی در
بخشهای مربوطه پرسنل جهت سرعت عمل و انجام کار
بیشتر در مدت زمان کمتر تمایل به پذیرش سیستم RFID
دارند.
با توجه به یافتهها تالش مورد انتظار دارای میانگین 4/09
میباشد .بین تالش مورد انتظار با قصد استفاده از  RFIDدر
بخش مدیریت اطالعات سالمت بیمارستانهای تابعه دانشگاه
علوم پزشکی ایران رابطه معنادار وجود دارد .در این مطالعه
سازه تالش مورد انتظار با ضریب استاندارد  0/199بر قصد
استفاده از  RFIDمؤثر است .در مطالعهای متغیر سهولت درک
شده با ضریب  0/46بر قصد پذیرش فنآوری  RFIDمؤثر بود
[ Zailani .]18و همکاران نیز در مطالعه خود نشان داد
سهولت درکشده با ضریب  0/194بر پذیرش  RFIDاثر
مستقیم و مثبتی دارد [ .]20همچنین در مطالعه دیگری
مشخص شد که تالش مورد انتظار با ضریب  0/23بر قصد
استفاده از فنآوری مؤثر است []22؛ که نتایج مطالعات فوق با
نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد؛ بنابراین چنان چه انجام
فعالیتها با این فنآوری منجر به تالش زیاد و جدیدی نشود.
متمایل به پذیرش آن هستند و شرکتهای ارائه دهنده خدمات
 RFIDباید به دنبال روشهایی باشند که استفاده از این
فنآوری را برای پرسنل تسهیل بخشند.
بر اساس یافتهها شرایط تسهیل کننده دارای میانگین 3/47
میباشد .شرایط تسهیل کننده ضریب استاندارد  0/135را کسب
کرده است .بین شرایط تسهیل کننده با قصد استفاده از RFID
در بخش مدیریت اطالعات سالمت بیمارستانهای تابعه
دانشگاه علوم پزشکی ایران رابطه معنادار وجود دارد .عجمی و
همکاران در مطالعه خود نشان دادند که فاکتور زیرساختار
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فرهنگسازی کارکنان از نظر اجتماعی ،ارائه روشهایی جهت
تسهیل استفاده از این فنآوری توسط شرکتهای ارائه دهنده و
ایجاد زیرساختهای کافی در بخش مربوطه میتوان تمایل به
پذیرش  RFIDرا افزایش داد.
با توجه به یافتهها موارد زیر جهت پذیرش موفق  RFIDدر
بخش مدیریت اطالعات سالمت بیمارستانها پیشنهاد میشود
که امکان استقرار  RFIDقبل از اجرای آن بررسی شود و
امکانات الزم فراهم گردد زیرا از نظر پرسنل زیرساخت کافی در
بیمارستانها موجود نیست .همچنین ،پرسنل اعتقاد دارند که
حمایت مدیریت در پذیرش این فنآوری بسیار مؤثر است؛
بنابراین باید کارگاههای آموزشی جهت ایجاد نگرش مثبت
مدیران نسبت به  RFIDبرگزار شود.
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که جهت اجرای  RFIDنیاز به آموزش تخصصی و تجهیزات
ویژه میباشد و این امر بدون حمایت مدیر سیستم امکانپذیر
نمیباشد و از طرفی دیدگاه مثبت مدیر سیستم در اجرای این
فنآوری در افزایش انگیزه پرسنل مؤثر است؛ لذا میتوان نتیجه
گرفت که حمایتهای مدیریت تمایل پرسنل به پذیرش
 RFIDرا افزایش میدهد.
این مطالعه با محدودیتهایی همراه بود .اول ،در حال حاضر
 RFIDدر بخش مدیریت اطالعات سالمت بیمارستانها
استفاده نمیشد و لذا در این مطالعه عمدتاً بر دیدگاه و نگرش
کارکنان نسبت به پیادهسازی این فنآوری تأکید شد .بدیهی
است بررسی و لحاظ نمودن دیدگاه کارکنان قبل از پیادهسازی
هر فنآوری نیز از اهمیت زیادی برخوردار است .در واقع مطالعه
حاضر عمدتاً به منظور پیشبینی استفاده آنی از این فنآوری در
بین کارکنان انجام شد .همچنین ،عدم پاسخگویی کاربران به
سؤاالت پرسشنامه یکی از محدودیتها بود که با ارائه
توضیحاتی پیرامون ضرورت انجام پژوهش ،اهداف کار و
اهمیت آن مرتفع شد .عالوهبر این ،این پژوهش در دانشگاه
علوم پزشکی ایران انجام شده است و الزاماً قابل تعمیم به سایر
بیمارستانهای آموزشی یا غیر آموزشی نیست.
در مجموع مشخص شد پنج متغیر :تأثیرات اجتماعی ،عملکرد
مورد انتظار ،تالش مورد انتظار ،شرایط تسهیل کننده ،حمایت
مدیریتی بر قصد استفاده از  RFIDتأثیر دارد و مدل رگرسیونی
ارائه شده ،با کسب ضریب تعیین نهایی  0/644قابلیت کاربرد
در جامعه مورد مطالعه را دارد .بر اساس ضرایب تأثیر عوامل
مورد مطالعه و مدل نهایی با ارائه آموزشهای عمومی و
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Introduction: Radio Frequency Identification (RFID) technology has been implemented in a wide
variety of industries including healthcare field. Due to the introducing RFID technology in the
healthcare industry, it is necessary to determine the factors influencing acceptance of this
technology. Therefore, in the present study, the factors associated with the acceptance of RFID
technology in Health Information Management hospitals affiliated to Iran University of Medical
Sciences were studied.
Methods: The current applied research was descriptive-analytic. A questionnaire was distributed
among all health information management staff of the hospitals affiliated to Iran University of
Medical Sciences (n=138) and finally, 135 questionnaires were completed. The results of the study
were analyzed through SPSS16 and using descriptive statistics, inferential statistics, and regression.
Results: The mean scores of factors were as follow: social effects (4.24 out of 5), management
support (4.34 out of 5), expected performance (4.20 out of 5), expected effort (4.09 out of 5),
facilitating conditions (3.47 out of 5), security (3.83 out of 5) and intention (4.3 out of 5). The
coefficients of influence of social effects (0.125), management support (0.210), expected
performance (0.244), expected effort (0.148) and facilitating conditions (0.135) showed positive
significant relationships with intention to use RFID. However, security was not an influential factor
on use of RFID.
Conclusion: Based on the findings, providing general education, facilitating the use of this
technology by vendors and developing adequate infrastructure may increase the willingness to
accept RFID.
Keywords: Technology acceptance in Health Care, Technology acceptance, RFID, Health
information management department, UTAUT model
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