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تبدیل شده است و با رشد درخواستها برای ارزیابی مدارک
پزشکی الکترونیکی ،نقش فاکتورهای پذیرش مؤثر یک گام
حیاتی به سمت تعریف موفقیت یا به شکست انجامیدن یکی از
مدارک پزشکی الکترونیکی در همان ابتدای کار میانجامد [.]9
امروزه نیاز به اجرای مدارک پزشکی الکترونیکی در مسیر اجرای
پیادهسازی پرونده الکترونیک سالمت در سطح کشور احساس
میشود ،لذا با سنجش میزان قصد استفاده از مدارک پزشکی
الکترونیکی میتوان از ضررهای احتمالی پیادهسازی قریب
الوقوع سیستم مدارک پزشکی الکترونیکی در بیمارستانها
جلوگیری نمود و به پیادهسازی موفق و کارشناسانه آن اهتمام
ورزید ،تا در حقیقت به بیمارستان در راستای رسیدن به اهداف
کالن خود کمک نمود.
با توجه به این که مدیران ارشد و میانی بیمارستان هم به عنوان
کاربر در صورت پیادهسازی از مدارک پزشکی الکترونیکی
استفاده خواهند نمود و همچنین با توجه به این که مدیران در
تصمیمات کالن بیمارستان نقش مهمی را بر عهده دارند ،لذا این
جامعه نمونه مناسبی برای انجام تحقیق توسط محقق به نظر
آمد.
همچنین با توجه به اهمیت مدارک پزشکی الکترونیکی هدف از
این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر قصد استفاده از مدارک پزشکی
الکترونیکی در میان مدیران ارشد و میانی بیمارستانهای
آموزشی شهر شیراز میباشد.

روش
این پژوهش مطالعهای توصیفی -تحلیلی بود که به صورت
مقطعی در سال  1393انجام گرفت .جامعه پژوهش مدیران ارشد
و میانی (رئیس ،مدیر ،مسئول بهبود کیفیت ،مسئولین امور مالی
و حسابداری ،امور اداری ،مدارک پزشکی ،فنآوری اطالعات،
داروخانه ،آزمایشگاه و مترون ،سوپروایزر آموزشی ،کنترل عفونت
و سوپروایزرهای بالینی) همه بیمارستانهای آموزشی شیراز
شامل  14بیمارستان بودند .برای نمونهگیری از روش سرشماری
استفاده گردید ،که کلیه  235مدیر ارشد و میانی بودند .از 235
پرسشنامه توزیع شده در نهایت  121پرسشنامه جمعآوری
گردید .نسبت پرسشنامههای بازگردانده شده و ضریب پاسخدهی
 52درصد بود .ابزار گردآوری دادهها یک پرسشنامه محققساخته
بود ،که روایی -محتوایی پرسشنامه با نظر سه تن از اعضای
هیئت علمی گروه مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات
دانشگاه علوم پزشکی شیراز سنجیده شد .پرسشنامه شامل 22
سؤال بود ،که در قالب  6بُعد کارایی ( 4سؤال) ،آشنایی با
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مقدمه
مدارک پزشکی الکترونیکی یکی از فناوریهای نوین برای
بهرهبرداری از اطالعات سالمت است که به عنوان سیستمی با
ارزش جهت دسترسی به اطالعات بیمار در بیمارستانها شناخته
شده است [ .]1از مهمترین مزایای مدارک پزشکی الکترونیکی
میتوان به افزایش کارایی بخشهای بیمارستانی ،بهبود
مراقبتهای ارائه شده ،بهینهسازی خدمات ،افزایش کیفیت و
کاهش زمان انتظار بیمار ،کاهش خطاهای انسانی ،افزایش
امنیت بیمار و بیمارستان ،کاهش اشتباهات در تجویز دارو و
کاهش هزینههای بیمارستانی اشاره نمود [ .]2هر چند که برای
هـزینه پـرونده کاغـذی در طول سال هـزاران دالر پـرداخت
میشود ،مدارک پزشکی الکترونیکی به طور بالقوه میتواند
بازگشت سرمایه را در طی سالیان فراهم نماید [ .]3با وجود
اهمیت سیستمهای انفورماتیک پزشکی ،این سیستمها به کندی
مورد پذیرش فراهمآورندگان مراقبتهای بهداشتی قرار میگیرند
[ .]4یکی از عوامل بسیار مهم برای پیادهسازی موفق فناوری
اطالعات سالمت ،پذیرش و استفاده از آن فناوری توسط
کاربران است [ .]5در همین راستا یکی از موارد پر کاربرد در
راستای پیادهسازی و اجرای هر چه بهتر سیستمهای اطالعاتی،
مدلهای پذیرش فناوری اطالعات میباشد که در هنگام اجرا یا
قبل از اجرای یک سیستم اطالعاتی جدید میتوان میزان
پذیرش آن سیستم را در جامعه هدف سنجید .مدلها ،فرآیند
پیادهسازی فناوریها را با فرض قرار دادن شماری از عوامل
سیستمی ترسیم میکنند ،که به طور مشترک یا مستقل موفقیت
در پیادهسازی را پیشبینی مینمایند [ .]6تئوریهای پذیرش
فناوری ،توانایی سنجش عوامل مؤثر پذیرش فناوریهای
اطالعات سالمت ،به ویژه در بین پزشکان را دارند [ .]7با توجه
به اهمیت عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری به ویژه در نظام
سالمت ،در دهههای اخیر محققین به مطالعه این عوامل در
فناوریهای مختلف در نظام سالمت پرداختهاند .مدارک پزشکی
الکترونیکی نیز یکی از این فناوریهای نوین میباشد ،که الزم
است قبل از اجرای آن در مطالعات دقیقی با استفاده از تئوری-
های فناوری اطالعات ،عوامل مؤثر بر پذیرش و قصد استفاده از
آن سنجیده شود .چرا که سنجش میزان پذیرش کمک زیادی در
پیادهسازی موفق یک سیستم دارد .تئوریهای پذیرش و استفاده
از فناوری اطالعات برای پیشبینی واکنش کاربران نهایی در
فناوری اطالعات سالمت بسیار مهم هستند [ .]8با رشد نیازها
برای اطالعات دیجیتالی در مراقبتهای سالمت ،مدارک
پزشکی الکترونیکی به یک عنصر اساسی برای فناوری اطالعات

نعمت اللهی و همکاران

بهار  ،1394دوره دوم ،شماره اول

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

فناوری ( 4سؤال) ،قابلیت استفاده ( 3سؤال) ،تالش مورد انتظار
( 3سؤال) ،نگرش استفاده ( 5سؤال) و قصد استفاده ( 3سؤال) و
همچنین اطالعات جمعیتشناختی تهیه شد .سؤاالت از نوع
بسته و با مقیاس پنج گزینهای لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط،
کم و خیلی کم) تنظیم شدند .ابعاد کارایی ،تالش مورد انتظار و
قصد استفاده از تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری
است .پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ ()α= 0/74
محاسبه گردید .دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار
آماری  SPSSنسخه  16و بر اساس اهداف پژوهش تحلیل
گردید .به منظور آزمون فرضیات پژوهش در این مطالعه ،با
فرض نرمال بودن دادهها از آزمون رگرسیون جهت تعیین
ضریب همبستگی و معنادار بودن روابط استفاده گردید .همچنین
برای بررسی تأثیر اطالعات جمعیتشناختی بر قصد استفاده از
مدارک پزشکی الکترونیکی از آزمونهای آماری  ANOVAو
 Independent sample t-testاستفاده گردید.

نتایج
نتایج به دست آمده نشان داد که از بین مدیران ارشد و میانی
مورد بررسی 48 ،نفر مرد ( )%39/7و  73نفر زن ( )%60/3بودند.
بیشترین فراوانی پاسخدهندگان از نظر سنی در دسته باالتر از
 40سال بود که  %31از پاسخدهندگان را در بر میگرفت.
همچنین به لحاظ تحصیالت  %4/1کاردان %65/3 ،کارشناس،
 %19کارشناس ارشد %9 ،دکتری عمومی و  %1/7دارای
تحصیالت تخصص و باالتر بودند.
جدول  1رابطه اطالعات دموگرافیک با متغیرهای پنهان حاضر
در مطالعه را نشان میدهد که بر طبق آن بین سن و قصد
استفاده از مدارک پزشکی الکترونیکی ( )P<0/05رابطه
معناداری وجود داشت و در اکثر موارد رابطه بین این متغیرها
معنادار نبود.

جدول  :1بررسی ارتباط اطالعات دموگرافيک با متغيرهاي پنهان موجود در مطالعه
دموگرافيک

جنسيت

سن

تحصيالت

متغيرها
مقدار  Pبر حسب نوع آزمون

Independent
sample t- test
0/3

0/4

تالش مورد انتظار

0/2

0/8

0/3

آشنایی با فنآوری
قابلیت استفاده
نگرش استفاده
قصد استفاده از مدارک پزشکی الکترونیکی

0/4
0/26
0/1
0/2

0/3
0/4
0/7
0/02

0/01
0/1
0/1
0/7

کارایی مورد انتظار

0/2

پزشکی الکترونیکـی رابطـه معنـاداری بــرقرار بـود (،P=0/05
 .)r=0/18بین قابلیت استفاده و قصـد اسـتفاده رابطـه معنـادار،
مثبت و مستقیمی مشاهده شد ( .)r=0/2 ،P=0/03بین نگرش
استفاده و قصد استفاده رابطه معنادار ،مثبت و مستقیمی مشاهده
گردید (.)r=0/19 ،P=0/04

Journal of Health and Biomedical Informatics 2015; 2(1):1-7

3

] [ Downloaded from jhbmi.ir on 2022-09-25

بر اساس جدول  2بین کارایی مورد انتظـار بـا قصـد اسـتفاده از
مــدارک پزشــکی الکترونیکــی رابطــه معنــاداری وجــود نداشــت
( .)r=0/1 ،P=0/2بین تالش مورد انتظار و قصد استفاده رابطه
مـعنادار ،مثبـت و مستـقیمی وجود داشت (.)r=0/24 ،P=0/03
بــین آشــنایی بــا فنــاوری بــا قصــد اســتفاده از مـــدارک

ANOVA

ANOVA
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عوامل مؤثر بر قصد استفاده از مدارک پزشکی الکترونيکی

جدول :2بررسی همبستگی بين متغيرهاي پرسشنامه با قصد استفاده از مدارک پزشکی الکترونيکی
قصد استفاده
کارایی
تالش مورد انتظار
آشنایی با فناوری
قابلیت استفاده
نگرش استفاده

P-value

R

0/2
0/01
0/05
0/03
0/04

0/1
0/24
0/18
0/2
0/19

بر اساس جدول  ،2میتوان مدلی مانند شکل  1ارایه نمـود ،کـه
بر اساس آن متغیر قصد استفاده به عنـوان تنهـا متغیـر وابسـته
موجــود مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و ســایر متغیرهــای

پنهان موجود هم فقط در نقش متغیـر مسـتقل در نظـر گرفتـه
شدهاند.

R=0.1

R=0.18
R=0.24

R=0.2

R=0.19

شکل : 1رابطه بين متغيرهاي موجود در مطالعه با قصد استفاده از مدارک پزشکی الکترونيکی بر اساس ضریب همبستگی

بر اساس یافتههای مطالعه حاضر بین کارایی با قصد اسـتفاده از
مدارک پزشکی الکترونیکی رابطه معناداری مشاهده نشد (-0/05
< .)Pبین بقیه متغیرها شامل تـالش مـورد انتظـار ،آشـنایی بـا
فناوری ،قابلیت استفاده و نگرش استفاده با قصد اسـتفاده رابطـه
موجود معنادار بود (.)P<0/05
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بحث و نتيجهگيري
نتایج حاصل از مطالعه حاضـر نشـان داد ،تنهـا متغیـر سـن در
بیمارستانهای مورد مطالعه بر قصد استفاده از مـدارک پزشـکی
الکترونیکی مؤثر است ،همچنـین بـین شـرایط تسـهیلکننـده و
سطح تحصیالت رابطه معناداری وجود داشت .احمدی دهقطـب-
الدینی [ ]11در مطالعه خود به نتـایج مشـابهی رسـید .امـا بـین
اطالعات دموگرافیک (سن ،جنسیت و سطح تحصیالت) با اکثـر

متغیرها ،رابطه معناداری مشاهده نشد .ملکی نجفدر و همکـاران
[ .]12در مطالعه خود به نتیجهای مشـابه مطالعـه حاضـر دسـت
یافتند .هر چند که در مطالعه حاضر بین قصـد اسـتفاده و سـن و
شرایط تسهیلکننده و سطح تحصیالت رابطه معناداری مشـاهده
شد ،اما به نظر میرسد در دنیای رو به پیشـرفت امـروز عـواملی
نظیر سن ،تأثیر چندانی بر قصد استفاده از فناوری نداشته باشند.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین کارایی مورد انتظار و قصـد
استفاده از مدارک پزشـکی الکترونیکـی رابطـه معنـاداری وجـود
ندارد که با نتایج مطالعه خراسانی و همکـاران ،مغـایر بـود [.]13
همچنین ایـن بخـش از مطالعـه حاضـر بـا مطالعـه  Mecikو
 Ozlenمغایرت دارد [ .]14ایـن مـورد ممکـن اسـت بـه دلیـل
آشنایی کم مدیران ارشد و میانی با مدارک پزشکی الکترونیکی و
به طور خاص تأثیر آن بر انجام دادن درست فعالیتها باشد.

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

 McGowanو همکاران در مطالعه خـود بـه نتیجـه مشـابهی
دست یافتند [ .]22میتوان گفـت کـه ارزیـابی فـرد از اسـتفاده
نهــایی یــک سیســتم [ ]8و ب ـه طــور خــاص مــدارک پزشــکی
الکترونیکی بر قصد استفاده از آن سیستم مؤثر اسـت .گراونـد و
همکارن ،نیز در مطالعه خود به این نتیجـه رسـیدند کـه نگـرش
نسبت به استفاده از سیستم ذخیـره و انتقـال تصـاویر در نهایـت
منجر به پذیرش این سیستم خواهد شد [.]23
با توجه به این که در حال حاضـر اکثـر بیمارسـتانهـای مـورد
مطالعه اوراق اصلی پرونده کاغـذی اسـکن شـده و بـه صـورت
الکترونیکی نگهداری میشوند ،در مرحله قبـل از اجرایـی شـدن
مــدارک پزشــکی الکترونیکــی یعنــی سیســتم مــدارک پزشــکی
کــامپیوتری [ ]24قــرار دارنــد ،مطالعــه دقیــق و بررســیهــای
کارشناسانه در رابطه با عوامل مؤثر بر قصـد اسـتفاده از مـدارک
پزشکی الکترونیکی میتواند در اجـرای موفـق ایـن سیسـتم در
بیمارستانهای آموزشی شیراز بسیار تأثیرگذار باشد.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تالش مورد انتظار ،آشـنایی بـا
فناوری ،قابلیت استفاده و نگرش استفاده رابطه معناداری با قصد
استفاده از مدارک پزشکی الکترونیکـی دارد هرچنـد کـه کـارایی
مورد انتظار با قصد استفاده رابطه معناداری ندارند .از آنجایی کـه
قصد استفاده در نهایت منجر به استفاده واقعی از سیسـتم مـورد
نظر خواهد شد ،در نتیجه الزم است مسئوولین امـر بـه عـواملی
نظیر تالش مورد انتظار ،آشنایی بـا فنـاوری ،قابلیـت اسـتفاده و
نگــرش بــه اســتفاده قبــل از اجرایــی شــدن مــدارک پزشــکی
الکترونیکــی توجــه نمایــد و در جهــت تــأمین نیروهــا ،دانــش
تخصصی ،برگزاری کارگاههای تخصصی جهت مـدیران ارشـد و
میانی ،در نظر گرفتن فاکتورهایی نظیر آسانی اسـتفاده ،تشـویق
پرسنل و مدیران به ارتقاء سطح سواد رایانـهای خـود و ...جهـت
اجرای موفقیت آمیز مدارک پزشکی الکترونیکی اهتمام ورزند.
تشکر و قدردانی
ایــن مقالــه حاصــل بخشــی از پایــاننامــه دانشــجویی مقطــع
کارشناسی ارشد فنـاوری اطالعـات سـالمت و طـرح تحقیقـاتی
شماره  937156میباشد ،که با حمایت مالی معاونـت پژوهشـی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز بـه انجـام رسـیده اسـت .همچنـین
محققین بر خود واجب میدانند ،از کلیه مـدیران ارشـد و میـانی
بیمارستانها که در تکمیل پرسشنامه همکاری نمودنـد تشـکر و
قدردانی نمایند.
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نتایج مطالعه نشان داد بین تالش مورد انتظار و قصد اسـتفاده از
مدارک پزشکی الکترونیکی رابطه معناداری وجود داشت .هرچنـد
نجفی و همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که تالش
مورد انتظار ،ضعیف ترین تأثیر را بر استفاده از پرونده الکترونیکی
بیمار دارا میباشد [ .]15همچنـین  Holtzو  Kreinدر مطالعـه
خود به این نتیجه رسیدند که تالش مورد انتظار تأثیر مهمی بـر
قصد استفاده ندارد [ .]16نتایج مطالعـات صـورت گرفتـه توسـط
 Mailletaو همکــــاران [ Wills .]17و همکــــاران [ ]18و
 changو همکاران ،رابطـه مثبـت بـین تـالش مـورد انتظـار و
پذیرش فناوری را گزارش نمودهاند [ .]19در نتیجه تالش فرد در
جهت یادگیری کار با آن فنـاوری بـر قصـد اسـتفاده از مـدارک
پزشکی الکترونیکی تأثیر گذار خواهد بود.
همان گونه که از نتایج تحقیق بر میآید بین میـزان آشـنایی بـا
فناوری اطالعات و قصـد اسـتفاده از سیسـتم مـدارک پزشـکی
الکترونیکی رابطه معناداری وجود داشت.
نتیجه حاصل با نتیجه مطالعات نجفـی [ ]15و عسـکریان [.]20
همخوانی دارد ،اما در جستجوی وسیعی که در مطالعـات پیشـین
خارجی انجام شد ،عامل آشنایی با فناوری و تـأثیر آن بـر قصـد
استفاده از فناوری سنجیده نشده اسـت و بـه نظـر مـیرسـد در
کشورهای پیشرو در صنعت سالمت مسئله آشنایی کادر درمان با
آشنایی با فناوری و بهویژه کامپیوتر امری حل شده است.
سایر نتایج مطالعه حاضـر نشـان داد کـه بـین قابلیـت اسـتفاده
سیستم مدارک پزشکی الکترونیکـی بـا قصـد اسـتفاده سیسـتم
مدارک پزشکی الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد.
نجفی در مطالعه خود به تأثیر مثبـت قابلیـت اسـتفاده بـر قصـد
استفاده از پرونـده الکترونیـک بیمـار اشـاره نمـوده اسـت [.]15
همچنین عسکریان در مطالعه خود بـه ایـن نتیجـه رسـید ،کـه
قابلیت استفاده بر قصد استفاده از سیسـتم اطالعـات بیمارسـتان
توسط پرستاران مؤثر است [.]20
با توجه به نتیجـه حاصـل از مطالعـه حاضـر و نتیجـه مطالعـات
پیشین میتوان نتیجه گرفت قابلیت استفاده از مـدارک پزشـکی
الکترونیکــی و درک کــاربر از قابلیــت اســتفاده از آن ،بــر قصــد
استفاده از آن سیستم تأثیر گذار خواهد بود.
چنان که از نتایج حاصل از مطالعه حاضر بر میآید بـین نگـرش
به استفاده سیستم مدارک پزشکی الکترونیکی با قصد استفاده از
آن رابطه معناداری وجود داشت ،که با نتیجه مطالعات  Chenو
 Parkدر مطالعه خود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه نگـرش بـه
استفاده از موبایل هوشـمند بـر پـذیرش آن مـؤثر اسـت [ ]21و

بهار  ،1394دوره دوم ،شماره اول

نعمت اللهی و همکاران

عوامل مؤثر بر قصد استفاده از مدارک پزشکی الکترونيکی
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Introduction: The very high demand for the patients' documents cause a great change in service
provision methods. Different systems have been established during decades to feed this need. The
use of information technology in different parts of health care system, particularly in hospitals,
has high potential for improving the quality of provided services. One of these technologies is
Electronic Medical Record. The purpose of this study was to determine the factors affecting the
intention to use electronic medical records from the perspective of top and middle managers of
Shiraz educational hospitals.
Method: It is a descriptive-analytical and cross-sectional survey. Population of the study
comprised of top and middle managers of Shiraz educational hospitals. Data collection was done
through searcher-made questionnaire with six sections. To confirm the reliability Cronbach's
alpha coefficient was used by 74%. Experts and professors' ideas have been asked to confirm the
content validity of the questionnaire. Data were analyzed by SPSS version 16 software,
Regression and Pearson, independent sample t-test, and ANOVA Tests.
Results: The results showed that there isn't a relationship between demographics and the
variables in the study. Also there was a significant relationship between effort expectancy,
facilitating conditions, familiarity with technology, perceived ease of use, and attitude toward use
of electronic medical records with intention to use.
Conclusion: With the improvement of effort expectancy, facilitating condition, managers'
familiarity with technology, perceived ease of use, and attitude toward use can raise the intention
to use electronic medical records by top and middle managers. Increasing the intention to use can
also avoid probable failure of the system during performance.
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