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عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونيک سالمت

ساااالمت در بخاااش مراقبتهاااای بهداشاااتی و باااهویژه در
بیمارسااتانها پتانس ایل باااایی باارای بهبااود کیفی ات خاادمات
ارائهشده و کارایی کارکنان فراهم میکند [ ،]12همچنین بارای
کاهش هزینههای سازمانی برخی از محققان حتی ادعا میکنند
که اگر بیمارساتانها سیساتمهای جدیادی را تصاویب نکنناد،
آنها ناکارآمد خواهند شد و باعث از دست دادن اعتماد بیمااران
خود خواهند شد [.]13 ،14
اندازهگیری کیفیات عملکارد و مطلوبیات احتماالی خادمات
الکترونیک برای مصرفکنندگان خصوصااً باا توجاه باه جدیاد
بودن محیط آنالین دشوار است [ .]15عاالوه بار ایان ،عوامال
مختلف ،از جمله هزینههای باای خدمات الکترونیکی سالمت،
مقاومت پزشکان و عدم بلوغ فروشنده بهعنوان مواناع در برابار
استفاده وسیع از فنّاوریهای خاص موردتوجه قرار گرفته اسات
[]16؛ لذا بخاش عمادهای از تالشهاا جهات توساعه فنااوری
اطالعات در بخشهای مختلف با شکسات مواجاه میشاود یاا
بهصورت نیمهکاره رهاا میشاود .یکای از عوامال اصالی ایان
شکستها عدم درک کافی از عوامل فنی -اجتماعی مارتبط باا
فناوری اطالعات به خصوص چگونگی پذیرش فنّااوری توساط
افراد و سازمانها است [ .]17 ،18در مطالعهای بررسی شده کاه
درک و اعتماد مصرفکنندگان از مهمتارین حالتهاای روانای
هستند که بر رفتار آنالین تأثیر میگذارند .یافتهها تأیید میکنند
که اعتماد و ریسک بارای پاذیرش خادمات الکترونیکای مهام
هستند [ .]19نوآوریهای فناورانه میتواند بهرهوری و عملکارد
سازمان را در سطو مختلف ارتقاء بخشد .از مهمتارین عوامال
تعیینکنندهای که موفقیت فناوری اطالعات را تحت تأثیر قارار
میدهد ،عوامل دربرگیرنده ارائهدهنده خدمات سالمت و گیرنده
سالمت برای میزان پذیرش این فناوریها توسط کاربران است.
پذیرش کااربران ،تمایال آنهاا بارای اساتفاده از فناوریهاای
اطالعاتی است که بهمنظور پشتیبانی از وظایف آنهاا طراحای
شده است .سازمانها به امید کاهش هزینهها ،افازایش کیفیات
خدمات یاا محصاوات بار فنااوری اطالعاات سارمایهگذاری
میکنند .درحالیکه اگر کاربران ،این فناوریها را قباول نکنناد،
سازمانها نمیتوانند از این فناوریها منتفع شوند .باهاینترتیب
تمایل کاربران به استفاده از فناوریهای جدید میتواند نشان از
موفقیت آنها باشد؛ بنابراین یافتن دایلی که افراد را تشویق به
استفاده از فناوریهای جدید میکند یا منبع مقاومت در استفاده
از آنها را شناسایی میکند برای مجریاان و توساعهدهندگان و
البته صاحبان آن خدمت بسیار مهم است [.]1
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مقدمه
خدمات الکترونیک در بردارنده تمامی تعاامالت و تراکنشهاای
ب این ارائهدهناادگان خاادمت و مصاارفکنندگان آن باار شاابکه
الکترونیک است .محتاوای خادمات الکترونیاک هام میتواناد
تجاری (مانند بانکداری الکترونیک ،خردهفروشی الکترونیاک) و
هاام غیرتجاااری (ماننااد دولاات الکترونیااک) باشااد .خاادمات
الکترونیک نویدبخش راحتی بیشاتر ،هزیناه کمتار تراکنشهاا،
انتخابهای بیشتر برای مشتریان و دسترسی بیشاتر بهواساطه
حذف زمان و مکان است []1؛ اما با توجه باه ماهیات خادمات
الکترونیکی که فاصله زمانی و مکانی بین مصرفکننده خدمات
و ارائهدهنااده خاادمات را ایجاااد میکنااد ،عاادم اطمینااان
مصرفکننده و ترس از فرصتطلبی ارائهدهنده خدمات ،درجات
مختلف تمایل مصرفکننده در استفاده از خدمات الکترونیکی را
ایجاد کرده است [ .]2همچناین مصارفکنندگان نمیتوانناد در
فضای آنالین برخالف دنیای واقعی با تکیه به عوامل بصری و
فیزیکی محتوا از صحت ارائه خدمت سالمت اطمیناان حاصال
کنند []3؛ لذا استفاده از خدمات الکترونیکی که بر پایه اینترنات
باز و جهانی است با عدم اطمینان همراه است که ممکن اسات
عملکرد پیشبینی نشده داشته باشد [.]4 ،5
فناوری اطالعات دارای توانایی قابلمالحظهای بارای بهباود
ایمنی بیماران ،کارایی سازمانی و رضایت بیمار در مراقبتهاای
بهداشتی است [ .]6-8بعضی از مشاهدات نشاان میدهاد کاه
سوابق پزشکی الکترونیکی میتواند بازده مثبت سرمایهگذاری را
فراهم کند [ .]9در طول دهاه گذشاته ،طر هاای قابالتوجهی
برای تصویب فناوری اطالعات سالمت پیشنهاد شاده اسات .از
آنجا کاه اساتفاده از فنااوری اطالعاات در حاوزه مراقبتهاای
سااالمتی اخیااراً افاازایش یافتااه اساات ،تنااوع گسااتردهای از
سیستمهای مبتنای بار فنااوری اطالعاات مانناد سیساتمهای
اطالعاتی کلینیک ،دستیار شخصی دیجیتال ،پرونده الکترونیک
سالمت و سایر خدمات در صانعت ساالمت بهتادریج در حاال
گسترش است [ ]10این تمایل رو به رشد بهساالمت از راه دور
در نتیجه چهار عامل بوده است :نخست :افازایش تقاضاا بارای
خدمات سالمت در نتیجه افزایش تعداد سالمندان و تغییر سبک
زندگی که منجر به افزایش بیماریهای مزمن شده اسات ،دوم:
تقاضا برای دسترسی بیشتر خدمات بیرون از بیمارستان و انتقال
مراقبتهای پزشکی به خانه بیمااران ،ساوم :نیااز باه کاارایی،
شخصیسازی و برابری بیشتر در خدمات و مراقبتها باکیفیات
با بودجه محدود و در نهایت چهارم :مشاقت اساتخدام و حفا
کارکنان در خدمات سالمت [ .]11استفاده از خدمات الکترونیک
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دیجیتال ،مدلهای پذیرش و ساایر مادلها ساعی بار بررسای
جامعی از عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک سالمت باا
در نظر گرفتن طرفین یک خدمت شده است.
در خصوص عوامال ماؤثر بار پاذیرش خادمات الکترونیاک
سالمت تحقیقاات زیاادی صاورت پذیرفتاه شاده اسات  Orو
همکاران به تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش بیماران در استفاده از
نوآوریهای خود مدیریتی پرداختند در این تحقیق آنها کنتارل
رفتار ادراکی ،نرم ذهنی و آسانی استفاده ادراکی بر مفیاد باودن
ادراکی ،نیت رفتاری و اثربخشی استفاده ادراکی و مفیاد باودن
ادراکی بر نیت رفتاری که به پذیرش میانجامد را مؤثر ارزیاابی
نمودند [ .]22در تحقیق دیگری تحت عنوان بررسی فاکتورهای
ماؤثر بار پاذیرش و اساتفاده از خادمات الکترونیاک ساالمت،
نویسندگان تعامل در رابطه با این سرویس ،فقدان ارزش نسبت
بااه تعیااین قاارار تلفن ای و محاادودیتهای کاااربردی نرمافاازار،
ناسازگاری ابزار باا تارجیح بیمااران بارای مکالماه شافاهی باا
مسئولین رزرو ،ضعفهای مارتبط باا ویژگای بیمااران ازجملاه
فقدان سواد اینترنت ،دسترسی به کامپیوتر و اینترنات و تجرباه
قبلی را عوامال بار پاذیرش و اساتفاده از خادمات الکترونیاک
سالمت دانستهاند [ .]23زرگر و همکاران در بررسی عوامل مؤثر
بر پذیرش فناوری تلهمدیسین در باین متخصصاان فنااوری در
بیمارستانهای ایران ،استدال کردهاند کاه اثربخشای فنااوری
تلهمدیسین با سهولت استفاده ادراک شاده و ساودمندی ادراک
شده از تلاه مدیساین ارتباا مساتقیم دارد [ .]24در پاژوهش
دیگری براتپور و همکاران به بررسی عوامل مؤثر بار پاذیرش
سیستم اطالعات بیمارستانی توسط پرستاران بار اسااس مادل
پذیرش فنااوری پرداختهاناد و برداشات ذهنای از مفیاد باودن
فناااوری اطالعااات و آسااانی اسااتفاده از سیسااتم اطالعااات
بیمارستانی را بر پذیرش فناوری ماؤثر دانساتهاند [ .]25مشاابه
همین کار مهدیپور و همکاران نیز سودمندی درک شده ،قصد
رفتاری ،اهمیات امنیات اطالعاات ،شادت اساتفاده از فنااوری
اطالعااات ،سااهولت اسااتفاده درک شااده ،دانااش سااالمت
الکترونیک ،اهمیت استانداردسازی و اهمیت فرایندهای آشانایی
را به عنوان عوامل مؤثر بر پاذیرش فنااوری در میاان پزشاکان
برای سالمت الکترونیک در محیط بالینی معرفی کردهاند [.]26
جدول  1برخای از تحقیقاات صاورت پذیرفتاه شاده در حاوزه
پذیرش خدمات الکترونیک سالمت و متغیرهای ماورد بررسای
آنها را نشان داد.
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ارائه خدمت سالمت الکترونیک در ایران باهعنوان یاک کشاور
درحالتوسعه در حاال افازایش اسات .باا افازایش و گساترش
اساااتفاده از فناوریهاااای اطالعاااات در حاااوزه ساااالمت،
سرمایهگذاریها در این زمیناه افازایش مییاباد و هزیناه ایان
سرمایهگذاریها برای ارائهدهندگان خدمت بسیار مهام خواهاد
شد؛ زیرا ممکن است بهرغم این سرمایهگذاریها نتایج مطلوب
حاصل نشود؛ لذا بررسی عواملی که بیشترین تأثیر را بر پذیرش
استفاده از این خدمات را دارند بسایار حاائز اهمیات اسات .بار
همین اساس مطالعات داخلی و خارجی متفااوتی باه بررسای و
تحلیل عوامل مؤثر بار پاذیرش خادمات الکترونیاک ساالمت
پرداختهاند هرچند در داخل کشاور در زمیناه پاذیرش خادمات
الکترونیک سالمت مطالعات اندکی صورت پذیرفته شده اسات.
نکته حائز اهمیتی که مشااهده میشاود تکیاه بیشازحاد ایان
مطالعات بر مدلهای قبلی بهخصاوص مادل پاذیرش فنااوری
است که پس از توسعه در پژوهشهای بعادی محادودیتهایی
برای آن قائل شدهاند [ .]20عالوه بر محدودیتهای خاود ایان
مدلها تحقیقات انجام شده نیز با محدودیتهایی همراه اسات.
ازجمله اینکه میزان استفاده یا پذیرش در این تحقیقات عمادتاً
بر مبنای خوداظهااری پاساخدهندگان در خصاوص اساتفاده از
فناوری اسات و ایان پاساخها الزامااً اساتفاده واقعای را معاین
نمیکند .از طرفی پژوهشهای مطار شاده صارفاً روی یاک
سیستم اطالعاتی متمرکز اسات کاه ایان امار باعاث افازایش
گسترده تحقیقات در یک حوزه شده است [ .]21از طرفی زمانی
که از یک خدمت سخن به میان آورده میشود دو عنصر اصالی
یعنی گیرنده و ارائهدهنده خدمت همزمان باید موردتوجاه قارار
گیرد تا بتوان از موفقیت یک خدمت اطمینان حاصل نمود ایان
در حالی است که عمده مدلها و تحقیقاات انجاام شاده تماام
تمرکز بررسی خود را بر کاربران نهایی یک خدمت الکترونیاک
قرار میدهند که این امر باعث تفسیر ناکااملی از یاک واقعیات
میشود .از طرفی تمرکز بیشتر محققین بر موضاوعات و تعاابیر
عمومی باعث شده است که نوعی کلیگویی بر تحقیقات حاکم
شده است .عمده تحقیقات فعلی بر فاکتورهایی که بر گرفتاه از
علوم روانشناسی است و بر جنبههای انساانی و روانای پاذیرش
تأکید دارند .بر همین اساس بهمنظور پوشاش بخشای از نقاا
ضعف تحقیقات قبل بدون در نظر گرفتن مدل یا ابزار خاصی با
بررسی عوامل مرتبط با پذیرش یک فناوری جدید با تمرکز بار
حوزه سالمت و استفاده از مفاهیم سالمت الکترونیاک ،شاکاف
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تقوي فرد و همکار

عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونيک سالمت
جدول  :1برخی مطالعات صورت پذیرفته در خصوص پذیرش فناوري اطالعات سالمت
ردیف
1
2

هدف
مطالعه سیستم پشتیبان تصمیم کلینیک
تأثیر رفتار کارکنان بیمارستان در قبال تکنولوژی اطالعات
سالمت
استفاده از مدل پذیرش فناوری برای سیستمهای اطالعاتی
بخش خدمات سالمت
پذیرش سیستمهای اطالعاتی بالینی بین کارکنان

5

تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش بیماران در استفاده از
نوآوریهای خود مدیریتی
بررسی پذیرش خدمات الکترونیک سالمت در سوئد
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی اطالعات سالمت

3
4

6
7

نتيجه (متغيرها)
نگرش ،سودمندی ،سهولت ،کیفیت خروجی و اثربخشی هزینه
انتظار عملکرد ،انتظار تالش ،تأثیرات اجتماعی ،عوامل میانجی و نیت استفاده

منبع
[]27
[]28

کیفیت سیستم ،کیفیت اطالعات و کیفیت سرویس

[]29

تقاضای خصوصیات فناوری اطالعات و ارتباطات ،تخصص پزشک و دانش فناوری
اطالعات و ارتباطات
کنترل رفتار ادراکی ،نرم ذهنی و آسانی استفاده ادراکی بر مفید بودن ادراکی ،نیت رفتاری و
اثربخشی استفاده ادراکی و مفید بودن ادراکی بر نی رفتاری تأثیر دارند
نگرش ،سودمندی ،سهولت و نیت رفتاری
اجتماعی ،عوامل میانجی ،اختیار ،دانش فناوری اطالعات ،تجربه و نیت استفاده

[]30

هدف این تحقیق ارائه شاخصهای مؤثر در ارزیابی تأثیر
عوامل مربو به ارائهدهنده خدمت سالمت و گیرنده خدمت
سالمت بر پذیرش خدمات الکترونیک سالمت با روش دلفی-
فازی است.
روش
این تحقیق از نوع توصیفی -کاربردی و از نظر ماهیت و نوع
مطالعه کیفی (دلفی -فازی) به شمار میآید .در این پژوهش به
منظور پرهیز از خود اظهاریهایی که ممکن است با خطا و
تعصب همراه باشد بهجای استفاده از خود اظهاری بیماران و
ارائهدهندگان خدمت سالمت از نظر خبرگان استفاده شد.
همچنین به منظور استفاده از بصیرت و دانش افراد در
تحلیلها در این تحقیق از روش کیفی دلفی -فازی استفاده
شد.
نمونه آماری این تحقیق را خبرگان حوزه فناوری اطالعات و
پزشکان تشکیل دادند .در این پژوهش طی سلسله

[]22
[]31
[]32

مصاحبههایی متغیرهای تحقیق به چالش کشیده شد و سپس
با رسیدن آراء کارشناسان به توافق و همرأیی ،از گزارش نهایی
توافق آنها ،پرسشنامهای تهیه شد که شامل شاخصهای
مختلف متغیرهای تحقیق است .این پرسشنامه با  32گویه
بهمنظور گردآوری دادهها طراحی شد .این گویهها مبتنی بر
نکات ،تعابیر و اصطالحات برآمده از نقلقولهای
مشارکتکنندگان در مرحله نخست پژوهش تدوین شد تا رو
زنده حاکم بر پژوهش حف شود.
گویههای پرسشنامه بر پایه متغیرهای کالمی ،از زیاد (،)3
متوسط ( )2تا کم ( )1تنظیم شد .پس از گردآوری پاسخها در
مرحله تجزیهوتحلیل اقدام به فازیزدایی این متغیرهای کالمی
گردید .روش فازیزدایی مورداستفاده در این تحقیق ،روش
میانگین هندسی است .برای محاسبه میانگین هندسی  nعدد
باید اعداد را در هم ضرب و سپس ریشه  nام عدد حاصل را
محاسبه کرد که فرمول آن در ذیل ارائه شد.

روایی پرسشنامه با استفاده از معیارهای قابلقبول بودن،
انتقالپذیری ،اعتبارپذیری و تأییدپذیری برای نتایج صحیحتر

گزارش شد (جدول .]33[ )2
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در جدول 2
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مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی
جدول  :2روایی پرسشنامه در فاز اول مطالعه
پژوهش كمی

پژوهش كيفی

شيوههاي اطمينان از كيفيت

روایی درونی

قابلقبول بودن

چک کردن اعضاء ،درگیر شدن طوانیمدت در میدان ،چندجانبه نگری دادهها

روایی بیرونی

انتقالپذیری

وصف مفصل محیط و شرکتکنندگان

پایایی

اعتبار پذیری

بازرسی ،مستندسازی پژوهشگر در خصوص دادهها ،روشها و تصمیمات ،چندجانبه

عینیت

تائید پذیری

نگری پژوهشگر
بازرسی و انعکاسی بودن

نتایج
از بین پاسخدهندگان تعداد  9نفر زن و تعداد  13نفر مرد بودند.
تعداد  10نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد ،تعاداد  4نفار دارای
مدرک دکتری تخصصی ،تعاداد  2نفار دارای مادرک دکتارای
حرفهای (عمومی) ،تعداد  3نفر پزشک متخصص و تعداد  3نفار

پزشک فوق تخصص بودناد .سانوات خادمتی  4نفار از نموناه
آماری در بازه  5الی  10سال ،تعداد هشت نفر در باازه  10الای
 15سال 6 ،نفر در بازه  15الی  20سال و تعداد چهار نفر در بازه
بیشتر از  20سال قرار داشت( .جدول .)3-5

جدول  :3پارامترهاي توصيفی
متغير
جنسیت

میزان تحصیالت

سنوات خدمت

فراوانی

درصد

مرد

13

59/1

زن

9

40/9

کارشناسی ارشد

10

45/5

دکترای تخصصی

4

18/2

دکترای حرفهای

2

13/6

پزشک متخصص

3

9/1

پزشک فوق تخصص

3

13/6

10-5

4

18/2

15-10

8

36/4

20-15

6

27/3

بیشتر از 20

4

18/2

مجموع

22

100
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فرآیند دلفی -فازي
در این پژوهش با توجه به مصاحبههای انجامشده با خبرگاان،
به دستهبندی یافتهها پرداخته شد و تمامی شاخصهای حاصل
از بخش کیفی پژوهش ارائه گردید .شاخصهای تشکیلدهنده
هر مؤلفه با کمک ادبیات پژوهش شناساایی شاد و بار اسااس
آنها فهرستی از مؤلفهها و شاخصهای اولیاه تنظایم گردیاد.
ایان مؤلفاهها و شااخصها تشاکیلدهنده پرسشانامه دور اول
دلفی بود 32 .شاخاص در قالب دو ماؤلفه شاناسایی گردید.

نتایج دور اول دلفی فازي
در مرحله نخست پس از تکمیل پرسشنامهها توساط خبرگاان،
نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت .بدینترتیب که مقادیر کیفی
متغیرها به مقادیر کمای فاازی تبادیل شاد و میاانگین فاازی
مربو به هر معیار بهطور جدا تعیین شد .جهات فاازی کاردن
متغیرهای کالمی از مقادیر زیر استفاده شد (جدول .)6

تقوي فرد و همکار

عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونيک سالمت
جدول  :6تبدیل متغيرهاي كالمی به اعداد فازي مثلثی
متغيرهاي كالمی

عدد فازي مثلثی

زیاد

( 1و  1و )0/5

متوسط

( 1و  0/5و )0

کم

( 0/5و  0و )0

سپس میانگین فازی نظرات کلیه خبرگان در مورد هر شاخص
بهدستآمده و مقادیر آن فازیزدایی شدند .میانگین فازیزدایی

شده موردقبول در این تحقیق  0/50در نظر گرفته شد (جدول
.)7

جدول  :7ميانگين فازي نظرات خبرگان در مرحله نخست نظرسنجی و مقدار فازي زدایی شده
مؤلفه

ارائهدهنده خدمت سالمت
گيرنده خدمت سالمت

نتایج فازی زدایی مقادیر نشان داد که میانگین تمامی
شاخصها بیشتر از  0/5است؛ لذا تمامی شاخصها تأیید شدند.

0/66
0/60
0/61
0/61
0/55
0/63
0/54
0/56
0/63
0/68
0/52
0/64
0/68
0/58
0/53
0/61
0/63
0/56

با توجه به پاسخهای ارائه شده میزان هماهنگی با نیازهای
متخصصین مراقبتهای بهداشتی و درمانی از نظر خود آنها در
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

شاخص
میزان هماهنگی با کارهای متخصصین مراقبتهای بهداشتی از نظر خود آنها
میزان هماهنگی با ارزشهای متخصصین مراقبتهای بهداشتی درمانی از نظر خود آنها
میزان هماهنگی با نیازهای متخصصین مراقبتهای بهداشتی درمانی از نظر خود آنها
میزان هماهنگی با تجارب متخصصین بهداشتی درمانی از نظر خود آنها
تأثیر استفاده از سیستم در بهبود عملکرد کاری
دسترسی به اطالعات پزشکی بیماران
توانایی فرد در استفاده از سیستمهای کامپیوتری برای انجام درست وظایف
عوامل فردی مانند سن ،جنسیت ،تجربه و تحصیالت
اضطراب یا واکنش احساسی فرد در استفاده از سیستمهای کامپیوتر
درک فرد از نحوه تلقی افراد مهم مرتبط با وی در مورد لزوم استفاده از یک سیستم
داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات
عدم نیاز به درگیری فکری
آسان بودن استفاده از خدمات الکترونیک سالمت
برخورداری از امکان صرفهجویی در زمان
امکان بهبود بازدهی در یافتن اطالعات مناسب
برخورداری از امکانت چندرسانهای (همچون صوت و تصویر)
برخورداری از هوش مصنوعی سطح باا بهمنظور درک نیازهای بیماران
امکان برقراری تعامل مناسب با سیستم
امنیت و حف حریم خصوصی
عدم نیاز به تسلط به زبان انگلیسی
سهولت استفاده
عدم نیاز به دانش کامپیوتری سطح باا برای استفاده از سیستم
آموزش نحوه کار سیستم به بیمار
نگهداری اطالعات سالمت بیماران به میزان کافی ،مرتبط و غیر زائد
وجود استانداردهایی برای نگهداری اطالعات بیماران
عدم نگهداری اطالعات بیماران بیش از زمان ازم
مشارکت بیماران در انتخاب و برنامهریزی سیستم
امکان کار با سیستم در منزل
عدم نیاز به پرداخت هزینه از سوی بیماران
آگاهی بیماران از قابلیتهای سیستم
توجه به نیازهای بیماران در سیستم خدمات الکترونیک سالمت
برخورداری از رابط گرافیکی جذاب

ميانگين فازي
()0/36 ،0/86 ،1
()0/25 ،0/7 ،0/95
()0/43 ،0/93 ،1
()0/34 ،0/8 ،0/95
()0/23 ،0/64 ،0/86
()0/32 ،0/80 ،0/98
()0/25 ،0/64 ،0/89
()0/25 ،0/73 ،0/98
() )(98/70 ،/0/23 ،
()0/30 ،0/73 ،0/91
()0/35 ،0/75 ،0/93
()0/27 ،0/70 ،0/93
()0/23 ،0/70 ،0/95
()0/23 ،0/68 ،0/95
()0/36 ،0/84 ،0/95
()0/29 ،0/77 ،0/97
()0/34 ،0/75 ،0/91
)(0/32 ،0/77 ،0/95
()0/27 ،0/68 ،0/91
()0/36 ،0/80 ،0/86
()0/30 ،0/66 ،0/82
)(0/25 ،0/73 ،0/98
)(0/34 ،0/80 ،0/95
()0/38 ،0/86 ،0/97
()0/27 ،0/57 ،0/91
()0/32 ،0/82 ،1
()0/38 ،0/86 ،0/98
()0/29 ،0/72 ،0/93
()0/25 ،0/68 ،0/89
()0/31 ،0/77 ،0/95
()0/36 ،0/77 ،0/91
()0/25 ،0/73 ،0/98

ميانگين فازي زدایی شده
0/67
0/55
0/73
0/63
0/51
0/63
0/52
0/56
0/54
0/58
0/62
0/56
0/53

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

بعد ارائه دهنده خدمت با میانگین  0/73و نگهداری اطالعات
سالمت بیماران به میزان کافی ،مرتبط و غیر زائد و مشارکت
بیماران در انتخاب و برنامهریزی سیستم در بعد گیرنده خدمت
با میانگین  0/68دارای بااترین میانگین هستند.
همانگونه که اشاره گردید ،در دور اول پرسشنامه از
پاسخگویان درخواست شد عالوه بر تعیین میزان تأثیرگذاری
هر شاخص بر پذیرش خدمات الکترونیک سالمت ،شاخصهای
دیگری که از دید آنها مهم است را معرفی نمایند .در این
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مرحله هیچ شاخص دیگری توسط پاسخگویان شناسایی و ارائه
نگردید .در نهایت تحلیل دور اول دلفی فازی نشان داد که تمام
شاخصهای طراحی شده در دور اول ،میانگین ازم را جهت
حضور در دور دوم دلفی فازی به دست آوردهاند.
نتایج دور دوم دلفی فازي
در جدول  8میانگین فازی نظرات کلیه خبرگان در مورد هر
شاخص بهدستآمده و مقادیر آن فازیزدایی شدهاند.

جدول  :8ميانگين فازي نظرات خبرگان و مقدار فازي زدایی شده مرحله دوم
مؤلفه

1

میزان هماهنگی با کارهای متخصصین مراقبتهای بهداشتی
از نظر خود آنها
میزان هماهنگی با ارزشهای متخصصین مراقبتهای
بهداشتی درمانی از نظر خود آنها
میزان هماهنگی با نیازهای متخصصین مراقبتهای بهداشتی
درمانی از نظر خود آنها
میزان هماهنگی با تجارب متخصصین بهداشتی درمانی از
نظر خود آنها
تأثیر استفاده از سیستم در بهبود عملکرد کاری
دسترسی به اطالعات پزشکی بیماران
توانایی فرد در استفاده از سیستمهای کامپیوتری برای انجام
درست وظایف
عوامل فردی مانند سن ،جنسیت ،تجربه و تحصیالت
اضطراب یا واکنش احساسی فرد در استفاده از سیستمهای
کامپیوتر
درک فرد از نحوه تلقی افراد مهم مرتبط با وی در مورد لزوم
استفاده از یک سیستم
داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با مدیریت فناوری اطالعات و
ارتباطات
عدم نیاز به درگیری فکری
آسان بودن استفاده از خدمات الکترونیک سالمت
برخورداری از امکان صرفهجویی در زمان
امکان بهبود بازدهی در یافتن اطالعات مناسب
برخورداری از امکانت چندرسانهای (همچون صوت و تصویر)
برخورداری از هوش مصنوعی سطح باا بهمنظور درک
نیازهای بیماران
امکان برقراری تعامل مناسب با سیستم
امنیت و حف حریم خصوصی
عدم نیاز به تسلط به زبان انگلیسی
سهولت استفاده
عدم نیاز به دانش کامپیوتری سطح باا برای استفاده از
سیستم
آموزش نحوه کار سیستم به بیمار
نگهداری اطالعات سالمت بیماران به میزان کافی ،مرتبط و
غیر زائد

()0/32 ،0/80 ،0/98

مرحله 2
0/63

()0/34 ،0/79 ،0/95

0/63

0/55

()0/32 ،0/77 ،0/95

0/61

0/73

0/12

()0/25 ،0/66 ،0/91

0/53

0/63

0 /1

()0/34 ،0/75 ،0/84
()0/34 ،0/75 ،0/95
()0/36 ،0/79 ،0/93

0/59
0/62
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ردیف

شاخص

ميانگين فازي

2

اختالف

عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونيک سالمت
25
26
27
28
29
30
31
32

وجود استانداردهایی برای نگهداری اطالعات بیماران
عدم نگهداری اطالعات بیماران بیش از زمان ازم
مشارکت بیماران در انتخاب و برنامهریزی سیستم
امکان کار با سیستم در منزل
عدم نیاز به پرداخت هزینه از سوی بیماران
آگاهی بیماران از قابلیتهای سیستم
توجه به نیازهای بیماران در سیستم خدمات الکترونیک
سالمت
برخورداری از رابط گرافیکی جذاب

همانگونه که قابل مشاهده است ،در کلیه شاخصها اعضای
گروه خبره به وحدت نظر رسیدهاند و میزان اختالفنظر در
مراحل اول و دوم کمتر از حد آستانه کم بوده است و میانگین
تمامی شاخصها بیشتر از  0/5است؛ لذا تمامی شاخصها تأیید
میشوند براساس نتایج دور دوم در بعد گیرنده خدمت توانایی
فرد در استفاده از سیستمهای کامپیوتری برای انجام درست
وظایف با میانگین  0/64و مشارکت بیماران در انتخاب و
برنامهریزی سیستم دارای بیشترین میانگین نسبت به سایر
گویهها هستند.
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()0/46 ،0/63 ،0/84
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0/69
0/62
0/51
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0/64
0/68
0/58
0/53
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0/01
0/02
0/01
0/04
0/01
0/08
0/08

()0/32 ،0/77 ،0/95

0/61

0/56

0/05

خدمات سالمت الکترونیک است Purnawati .و همکاران نیز
مشااارکت ،آمااوزش ،دسترساای مناسااب ،کیفیاات سیسااتم و
اطالعات ،پیچیدگی ،سودمند ،سهولت و سازگاری را فاکتورهای
مااؤثر باار پااذیرش سااالمت الکترونیااک بااهزعم کارکنااان و
ارائهدهندگان خادمات الکترونیاک ساالمت عناوان کردهاناد و
سودمندی سالمت الکترونیک را مهمترین عامال تأثیرگاذار بار
پذیرش معرفی کردهاند [ .]35ویکرامان سینگه و همکاران یکی
از چالشهای اصلی در حاوزه ساالمت الکترونیاک را امنیات و
حریم خصوصی عنوان کردهاند [ ]36که در این تحقیق نیاز باه
عنوان یکی از عوامال ماؤثر بار پاذیرش خادمات الکترونیاک
سالمت قرار گرفت .به همین ترتیاب عماده فاکتورهاای ماورد
بررسی در این پژوهش همراستا با تحقیقات قبلای باوده اسات.
نکته برجسته این تحقیق توجه ویژه خبرگان به مشارکت بیماار
در حوزه خدمات الکترونیک سالمت است که نتایج تحلیلها بر
آن دالت دارد .این پژوهش به شکل جامعتری نسبت به ساایر
پژوهشهای مرتبط باه بررسای خادمات الکترونیاک ساالمت
پرداخته شد و ابعاد فنی و مصادیق واقعای چالشهاای پاذیرش
خدمات الکترونیک سالمت به کمک خبرگان استخراج و ماورد
بررسی قرار گرفت.
بر اساس یافتههای این پژوهش ،پیشنهاد میشود مادیران
با انتخاب سیستمهایی با سرعت دسترسی باا ،رعایت اصاول
طراحای مانناد کااربری ،دسترسایپذیری ،تعااملی باودن و
درنهایت سفارشیسازی برای داشاتن یاک سیساتم خادمات
الکترونیک ساودمند ساعی در بهباود ویژگیهاای سیساتمی
خدمات الکترونیک نماید .توجه به جزئیات فنی مانند رابطهای
کااااربری ،برخاااورداری از امکاناااات چندرساااانهای ،وجاااود
استانداردهای نگهداری اطالعات ،تعاملی بودن بر اساس نتایج
این تحقیق در پذیرش خدمات الکترونیک سالمت حائز اهمیت
است و طراحان باید در خصوص این جزئیات دقت کافی داشته
باشند .در عمده پژوهشهاا و حتای در طراحای و پیادهساازی
خدمات الکترونیک سالمت هماهنگی این خدمات با ارزشهاا،
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بحث و نتيجهگيري
خادمات الکترونیکای دسترسای آساان کااربران باه امکاناات
سازمانی و انجام فعالیتها را فراهم مایآورد و از ایان طریاق
اعتماد مرجعان را که بزرگترین سرمایه سازمانها است ممکن
میسازد؛ لذا ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیاک
در سازمان از اهمیت به سزایی برخوردار بود .یافتههای پژوهش
نشان داد که ارائهدهندگان و گیرنادگان خادمات ساالمت ،اثار
مثبت بر استفاده از خدمات الکترونیک سالمت دارند .بر اساس
این تحقیق میتوان عوامل پیشگو در تعیین قصاد اساتفاده از
خدمات الکترونیک مورد تحلیل و پیشبینی قرارداد .بار اسااس
نتایج این پژوهش عوامل فردی مانند سن ،جنسایت ،تجرباه و
تحصاایالت ،آسااان بااودن اسااتفاده ،مشااارکت بیماااران رابطااه
معناداری با پذیرش خدمات الکترونیک ساالمت دارد .باساخا و
همکاران نیز در مطالعه خود که باه بررسای وضاعیت پاذیرش
فناوری میان سالمندان پرداختهاند بین سان ،جنسایت و ساطح
تحصاایالت و سااودمندی اسااتفاده بااا پااذیرش فناااوری رابطااه
معنیداری را گزارش کردهاند .بار اسااس ایان تحقیاق ساطح
تحصیالت بیشترین ارتبا را با پاذیرش فنااوری داشاته اسات
[ .]34با توجاه باه نتاایج ایان پاژوهش دسترسای ،مشاارکت،
سهولت استفاده و آموزش از جمله عوامل تأثیرگذار بار پاذیرش
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مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

3. Gefen D, Heart TH. On the need to include national
culture as a central issue in e-commerce trust beliefs.
Journal of Global Information Management
· 2006;14(4):1-30. doi: 10.4018/jgim.2006100101
4. Pavlou PA. Consumer acceptance of electronic
commerce: Integrating trust and risk with the
technology acceptance model. International Journal of
Electronic
Commerce
2003;7(3):101-34.
doi: 10.4018/jgim.2006100101
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توجه به مراجعات غیرضروری به مراکز پزشاکی پاساخگویی و
خدمترسانی به تمام درخواستها دشوار است و ارائهدهنادگان
خدمات سالمت را با مشکالتی مواجه ساخته اسات .ایان امار
باعث نارضایتی ارائهدهناده و گیرنادگان خادمت شاده اسات؛
بنابراین ضروری است برخی از نیازهای جامعه به مراقبتهاای
پزشکی بدون نیاز به تردد و باه صاورت غیرحضاوری صاورت
پذیرد .تا ضمن کاهش زمان ارائه خدمات در هزینهها و نحاوه
خدمترسااانیها بهبااود قاباالتوجهی ایجاااد شااود .اسااتفاده از
فنااوری اطالعاات و قابلیتهاای آن بخاش عمادهای از ایان
مشکالت را رفع میکند .این خدمات باید به گوناهای طراحای
شود که ارائهدهندگان خدمات به راحتی و باا رغبات نیازهاای
بیماران را پاسخگو باشند در همین خصاوص بایاد باه نیازهاا،
ارزشها و ابعاد انسانی و فنی مربو به این خدمات مورد توجه
قرار گیرند از طرفی بیماران نیز باید از وجود چنین خدماتی آگاه
و با آموزش مناسب و اطالع از قابلیتهای این خدمات از آنها
به نحو مطلوبی بهره گیرند .در این پژوهش باا بررسای نسابتاً
جامع عواملی که پذیرش خدمات الکترونیک سالمت را تحات
تأثیر قرار میدهد سعی شد با آگاهی بخشی سیاستگذاران این
حوزه از برخی چالشهای پیش رو در ارائاه ایان خادمات ،باه
آنها در طراحی و پیادهساازی مطلاوب ایان خادمات تصاویر
واضحتری ارائه شود.
تشکر و قدردانی
این مقاله از پایاننامه مقطع دکتری تخصصی مدیریت فنااوری
اطالعات با عنوان مدل پاذیرش خادمات الکترونیاک ساالمت
دانشگاه عالمه طباطبایی ،واحد پردیس استخراج شده است و از
زحمات دکتر پیام حنفی زاده و دکتر بامداد صوفی که در تدوین
پایاننامه مذکور من را یاری رساندهاند ،تشکر مینمایم.
تعارض منافع
بدینوسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگوناه تعاار
منافعی در خصوص این پژوهش وجود ندارد.
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Introduction: By increasing the age of population, time considerations, the cost of health

care services and the increase in unnecessary referrals to service centers, dissatisfaction
among both health care providers and health service recipients are observed. By providing
electronic services, part of this dissatisfaction will be eliminated. This requires the
acceptance of e-health services. Given the cost of investment in this area for service
providers, achieving the desired results is very important. Considering the limitations of the
previous research works including the lack of comprehensive studies, reliance on selfdeclaration and lack of paying attention to both the provider and recipient of services,
investigation of factors which has the greatest impact on the acceptance of these services
and removes some of the constraints of previous studies is of great significance.
Method: This research was an applied-descriptive one. The statistical sample of this study
included information technology experts and physicians. The measurement tool was a
qualitative type based on interviews and questionnaires. The data were collected and
analyzed using Delphi-Fuzzy method.
Results: The values of defuzzified variables showed that the average values of all indexes
were greater than 0.5, therefore, all indicators were confirmed. The research findings show
that health care providers and recipients are both effective in using e-health services.
Conclusion: Based on the findings of this study, it is suggested that managers and designers
provide e-health services with taking into account the needs and preferences of both parties.
Keywords: Health Service Provider, Health Service Recipient, Acceptance of e-Health
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