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 مقاله پژوهشی  

 موفق یسازادهیآن در پ رشیثر بر پذؤو عوامل م مارستانیاطالعات ب یهاستمیشکست س ای تینقش کاربران در موفق تیاهم مقدمه:

اطالعات  یهاستمیاز س یو استفاده کاربران بخش مدارک پزشک رشیپذ تیها آشکار است. هدف پژوهش حاضر شناخت وضعستمیس نیا
 بود.  UTAUTبا استفاده از مدل  فهاناص یآموزش یهامارستانیدر ب انمارستیب

شهر  یآموزش یهامارستانیبمورد از  11 یبود. جامعه پژوهش کارکنان بخش مدارک پزشک یلیو تحل یمطالعه حاضر کاربرد روش:

از  یدسترس انتخاب شد. از آنجا که در برخکاربر در  کیو آمار(  یگانیبا ،یکدگذار رش،یبخش )شامل پذ نیا یاز واحدها ،اصفهان بود
ها پرسشنامه بود. داده ینفر وارد مطالعه شدند. ابزار گردآور 39در مجموع  ست،یفعال ن مارستانیب طالعاتا ستمیس یگانیبا یواحدها
 بیها با ضردست آمد. دادهه بدرصد  89کرونباخ  یآن با آزمون آلفا ییایقرار گرفت و پا دینفر از اسات 10 دییأپرسشنامه مورد ت ییروا

 21نسخه  SPSSافزار و با استفاده از نرم سیو آزمون کروسکال وال یو متناظر ناپارامتر طرفهکی انسیروا زیآنال رسون،یپ یهمبستگ
 شد. لیتحل

( و انتراار r=607/0)ثیرات اجتمااعی أتا ،(r=488/0ها حاکی ازهمبستگی قوی بین تمایل رفتااری باا انتراار عملکاردی )یافته: نتایج

 ( بود. r=197/0( و همبستگی ضعیف بین تمایل رفتاری و شرایط تسهیل کننده )r=304/0کوششی )

اطالعات  ستمیاصفهان استفاده از س یآموزش یهامارستانیدر ب یست که کارکنان بخش مدارک پزشکا از آن یحاک جینتا گيري:نتيجه

کاربران  یازهایموجود، انترارات و ن یهاستمیس یارتقا رسد جهتینرر مه دانند و بیخود م یعملکرد شغل شرفتیرا موجب پ مارستانیب
 باشد.در بخش سالمت  یاطالعات یهاستمیموفق س یعامل مهم به منرور اجرا کی
 

 یو استفاده از فناور رشی، مدل متحدالشکل پذیبخش مدارک پزشک مارستان،یاطالعات ب ستمیس ها:كليد واژه
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 مقدمه 
و  یاایکااار آ شیعاماال در افاازا نیتااراطالعااات مهم یفناااور
مختلاف باه  عیگاردد و صانایا محساوب مهسازمان یاثربخش

در جهت اساتفاده از  یپر رقابت کنون طیدر مح ءمنرور حفظ بقا
قاعاده  نیااز ا زیاند. صنعت سالمت نثر برداشتهؤم یهاآن گام
 یهاماندر سااز یفنااور ریثأو ت تیاهم [.1] باشدینم یمستثن
 یدها باه حامارساتانیب ژهیوه امروز و ب دهیچیو پ افتهیتوسعه 

 شرفتهیو پ ازینمورد یهایاست که هر قدر آن سازمان به فناور
 ناهیدر زم یفناور شرفتیپ [.2] تر خواهد بودمجهز باشد، موفق

در گردش کاار و  یمیو تحوالت عر رییها سبب تغپردازش داده
 رات،ییاتغ نیشده است. ا مارستانیب یدهاواح نیها بتبادل داده

 یاطالعاات یهاساتمیبار س زافازونرو هیاها را به تکمارستانیب
 [.3] سوق داده است یوتریکامپ

 تیفیباعث بهبود ک هامارستانیاطالعات در ب یاز فناور استفاده
عملکارد پرسانل،  یو اثربخشا یایکاار آخدمات ارائه شاده و 

و عدم انجام مجدد  یپزشک یخطاها کاهش ،یکاغذبازکاهش 
 شیو افازا یپزشاک ناهیموجاب کااهش هز تاًیو نها هاشیآزما

را باا  ماارانیپزشکان، ب طیشرا نیدر ا [.4-6] درآمد خواهد شد
 زیان ماارانیدرماان خواهناد کارد و ب یشاتریدقت و سارعت ب

پزشاکان و  تیرضاا شیو باعاث افازا ابندییبهبود م سرعتبه
 [.7] د شدنخواه مارانیب

کاه   دندیرسا جاهینت نیو همکاران در مطالعه خود به ا ییکاهو
 یقرار گرفتن اطالعات مراقبت اریز پرستاران با در اختدرصد ا 55
درصاد باا  28 ،یکاار یدرصد کمتر شادن خطاهاا 50ح،یصح

 جاهیبا بهباود نت درصد 15 ماران،یب یدرمان رینرارت بهتر بر س
موافاق  یمارستانیب اتاطالع ستمیدرمان به دنبال استفاده از س

 یمارستانیباطالعات  ستمیمهم س یهاچالشاز  یکی [.8] بودند
و  رشیساطح پاذ ریثأآن تحت ت تیاست که عملکرد و قابل نیا

ثیرگاذار بار أاگار عوامال ت [.9] ردیاگیکاربران قارار م تیرضا
پذیرش کاربران از فناوری اطالعاات شناساایی و درک شاوند، 

های اطالعاتی جدید بهتری شود تا سیستماین امکان فراهم می
باه  یتاوجهیب [.10] ندکه پذیرش بیشتری دارند طراحای شاو

 تیااعلاات عاادم موفق نیتااربااه عنااوان بزر  یعواماال انسااان
محققاان در دو  [.11] شناخته شده است یاطالعات یهاستمیس

انجاام پاژوهش  یمختلف برا یهاها و مدلیاز تئور ریدهه اخ
اطالعاات در  یو اساتفاده کااربران از فنااور رشیپاذ نهیدر زم
 [.12] اندکرده ادهمختلف استف یهاطیمح
متحدالشاکل  یالگوهاا، تئاور نیترو جاامع نیدتریاز جد یکی
ماادل  نیاا. ا[13-16] اساات یو اسااتفاده از فناااور رشیپااذ

و استفاده کاربران همچاون انتراار  رشیثر در پذؤم یفاکتورها
 ستمیس کیکه افراد اعتقاد دارند استفاده از  یا)درجه یعملکرد
 یکوششا رانتراا [17]  خشد(بیها را بهبود مآن یشغل ییکار آ
  شاود(یحاصال م ساتمیکه در اثر استفاده از س یدرجه سهولت)
دوساتان و  یمنفا ایمثبت  ریثأت زانی)م یاجتماع راتیثأ، ت[18]

 طی(، شاراساتمیکااربر جهات اساتفاده از س یهمکاران بار رو
 یهارسااختینسبت باه ز یاعتقادات فرد زانیم) کننده لیتسه
( را مورد سنجش قارار ستمیاز س یبانیپشت یبرا یسازمانو  یفن
بارای فارد  یاحتمال ذهنا یبه معن یقصد رفتار [.19] دهدیم

 70مدل قاادر اسات  نیا [.20] باشدیرفتار خاص م کیانجام 
 ینایبشیکاربران را پ یثر بر قصد رفتارؤم یدرصد از فاکتورها

االعرم و همکاران در خصوص عوامال  مطالعه جینتا [.21] کند
 سالمت باا اساتفاده از مادل کیلکترونپرونده ا رشیثر بر پذؤم

UTAUT راتیثأت ،یکوشش انترار ،ینشان داد انترار عملکرد 
ثر بار ؤعوامال ما یکننده، قصد رفتار لیتسه طیشرا ،یاجتماع

 باشاندیسالمت توسط کااربران م کیاستفاده از پرونده الکترون
[22.] 

در بخش  ناظمیش و حاصل از مطالعه جهانبخ جینتا نیهمچن
اصفهان با استفاده از  یآموزش یهامارستانیاز ب یکی یولوژیراد
 یعاوامل ریثأکاربران تحت تا یرفتار لیمدل نشان داد تما نیا

و  یاجتمااع راتیثأت ،یانترار کوشش ،یهمچون انترار عملکرد
ماذکور  ستمیس ربرانقرار دارد و چون کا یکنندگلیتسه طیشرا

 یشاتریب لیتما جهیدانند، در نتیخود م یغلش شرفتیرا باعث پ
 [.23] دارند ستمیس نیبه استفاده از ا
عامل باالقوه  کیاطالعات  یدر برابر استفاده از فناور مقاومت
 نیاها در اساازمان یگذارهیرفتن سارما نیاز ب یبرا یخطرناک

 یفناور رشیکه بر پذ یو فهم عوامل ییحوزه است، پس شناسا
 [.24] مهم است اریگذارد بسیم ریثأکاربران ت یاطالعات از سو

را  یادیاز یهافرصات عاات،اطال یاگرچه استفاده از تکنولاوژ
هام هماراه  یهاا باا مخااطراتیتکنولوژ نیادهد، اما ایارائه م
 نیااا رشیصااورت عاادم اسااتفاده و پااذ و در [25] هسااتند
 یو تالش صرف شاده بارا نهیها توسط کاربران، هزیتکنولوژ
. اگار عوامال [26] رودیبور به هدر ماذم یهاینولوژتک یاجرا
امکان  نیو درک گردد، ا ییاساکاربران شن رشیبر پذ رگذاریثأت

 یطراحا یاطالعات بهتر یفناور یهاستمیشود تا سیفراهم م
 [.27] ابدی شیکاربران افزا رشیامکان پذ قیطر نیشده و بد
 قیااهااا از طرموانااع موجااود و برطاارف کااردن آن ییشناسااا
 شاتریب رشیباعث کاهش مقاومت کارکنان و پاذ یسازفرهنگ

شود. هادف از مطالعاه حاضار شاناخت یم یفناور یهاستمیس
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از  یو استفاده کااربران بخاش مادارک پزشاک رشیپذ تیوضع
 یآموزشا یهامارساتانیدر ب مارساتانیاطالعاات ب یهاستمیس

 .بود UTAUT استفاده از مدل ااصفهان ب
   

 روش
 11در  1394بود که در ساال  یلیر کاربردی و تحلمطالعه حاض

اصافهان انجاام شاد.  یدانشگاه علوم پزشک یآموزش مارستانیب
 یجامعه پژوهش شامل کارکنان شاغل در بخش مدارک پزشاک

 یاز واحاادها کیاانمونااه پااژوهش از هاار  نیاایتع یبااود. باارا
 و یآماار، کدگاذار رش،ی)پذ یبخش مدارک پزشک رمجموعهیز
 که نیدسترس انتخاب شد و با توجه به اکاربر در  کی( یگانیبا

اطالعاات  ساتمیس ها،مارساتانیب یگانیبا یاز واحدها یدر برخ
کاربر وارد مطالعه شدند.  39 بیترت نیبد ستیفعال ن مارستانیب

و  ها پرسشنامه برگرفته از مطالعه جهانبخشداده یابزار گردآور
 پکاس ساتمیس یبرا یناورف رشیبود که در مطالعه پذناظمی 

(Picture Archiving and Communication 

System )نیشد. با ا استفاده [23] اصفهان یکاشان مارستانیب 
 10 دییأمطالعه حاضر مورد ت یمجدد پرسشنامه برا ییوجود روا
اطالعاات، کارشناساان  یو فنااور تیریگروه ماد دینفر از اسات
 کیااانفورمات گااروه دیو اسااات مارسااتانیاطالعااات در ب یفناااور
آن  ییایاپا اصفهان قرار گرفات. یدانشگاه علوم پزشک یپزشک
 نیاشاد. ا دییاأدرصاد ت 89کرونباخ  یآزمون آلفا قیاز طر زین

دو بخاش باود، بخاش اول شاامل اطالعاات  یپرسشنامه دارا
)سن، جنس، سابقه کار، واحد محل خدمت، مقطاع  کیدموگراف
موارد اساتفاده  وتر،یپبا دانش کام ییآشنا زانیرشته، م ،یلیتحص
( و مارساتانیاطالعاات ب ساتمیبا س ییزان آشنایو م وتریاز کامپ

 رندهیال براساس اهداف پژوهش دربرگؤس 40 یبخش دوم حاو

ال(، ؤس 7) یال(، انترار کوششؤس 14) یمحور انترار عملکرد 4
ال( ؤسا 7) کنناده لیتسه طیال( و شراؤس 7) یاجتماع راتیثأت

مخاالف،  یلیخ) گانهپنج فیبا ط کرتیابعاد ل بود. پرسشنامه در
شد. پژوهشگر با  یموافق( طراح یلینرر، موافق و خیب الف،مخ

 یکارکناان بخاش مربوطاه و معرفا نیدر با یمراجعه حضاور
هااا را و داده عیااها را توزپااژوهش و اهااداف آن، پرسشاانامه

 زیآناال رساون،یپ یهمبساتگ بیها باا ضارکرد. داده آوریجمع
کروساکال  زماونو آ یو متنااظر ناپاارامتر طرفاهکی نسایوار
 .ندشد لیتحل 21نسخه  SPSS افزارنرم و با استفاده از سیوال
اطالعات مجاوز الزم  یآورو جمع هامارستانیمراجعه به ب یبرا

بدون ذکر نام  جیاصفهان اخذ شد و نتا یاز دانشگاه علوم پزشک
 آورده شد. مارستانیب
 

 نتایج
 درصاد( 82) زن اکثراً یپژوهش جامعه کاربران ،نفر 39 مجموع از

 نفر 39±6 مجموع از و بود سال 37 کاربران یسن نیانگیم .بودند
 درصاد 2 و ساال 31-40 سانی گروه در هاآن از درصد 72 کاربر

 داشتند. سال 50 یباال سن
 افاراد اکثار کاه باود ساال 12±7 کاربران یکار سابقه نیانگیم 

 ساابقه هااآن از درصاد 10 فقط و داشتند سال 6-11 نیب سابقه

 داشتند. سال 23 از شیب
 فقاط ،یکدگذار واحد در شاغل درصد( 36) یپژوهش جامعه اکثر

 بودند. کار به مشغول یگانیبا واحد در درصد 8
 درصد 2 فقط و یکارشناس مدرک یدارا درصد( 72) کاربران اکثر

 بودند. ارشد یکارشناس مدرک یدارا
 ریساا در درصاد 10 و یپزشک مدارک رشته کاربران زا درصد 77
 بودند. کرده لیتحص هارشته

 

 1394هاي آموزشی اصفهان در سال در بين كاربران بخش مدارک پزشکی بيمارستان UTAUTمدل و انحراف معيار ابعاد  ميانگين، ميانه: 1جدول 

 انحراف معيار ميانه ميانگين عوامل

 76/10 79/76 71/78 انترار عملکردی

 00/11 00/75 76/79 انترار کوششی

 75/14 43/71 97/70 ثیرات اجتماعیأت

 05/13 29/64 80/59 شرایط تسهیل کننده

 63/12 00/75 46/78 تمایل رفتاری

 
 1394سال  هاي آموزشی اصفهان دردر بين كاربران بخش مدارک پزشکی بيمارستان UTAUTمدل ابعاد نتایج ضریب همبستگی بين  :2جدول 

 R P-value عوامل

 301/0 448/0 انترار عملکردی
 300/0 304/0 انترار کوششی

 236/0 607/0 اجتماعی تأثیرات
 751/0 197/0 کنندهتسهیلشرایط 

 909/0 00/1 تمایل رفتاری
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در باین  UTAUTمیانگین، میانه و انحراف معیار ابعااد مادل 
مادارک پزشاکی در  کاربران سیستم اطالعات بیمارستان بخش

نتاایج ضاریب باا توجاه باه ارائه شده است. همچنین  1جدول 
از  متغیرهااای ماادل باایش P-value 2همبسااتگی در جاادول 

باشد، پس اختالف معناداری بین عوامل مدل با قصاد می 05/0

اما با توجه به ضریب پیرسون ایان ؛ رفتاری کاربران وجود ندارد
تر از ی با تمایل رفتاری قاویثیرات اجتماعأاختالف بین عامل ت

( و باین شارایط r=607/0) سایر عوامل به دسات آماده اسات
( از r=197/0)تر تسهیل کننده و تمایل رفتااری خیلای ضاعیف

 دست آمد.ه عوامل دیگر ب
 

 1394ان در سال هاي آموزشی اصفهدر بين كاربران بخش مدارک پزشکی بيمارستان UTAUTمدل ابعاد  : نتایج آناليز واریانس3جدول 

 P-Value انحراف معيار ميانگين افزارنرمنوع  متغير

 
 

 انترار عملکردی

  77/11 89/80 کوثر
301/0 
 

 14/5 32/72 سایان رایان
 59/9 35/80 پویا سامانه
 77/11 00/75 رایآوران

 
 

 انترار کوششی
 

  02/13 67/82 کوثر
 
300/0 

 03/9 57/78 سایان رایان
 57/7 67/77 ا سامانهپوی

 41/5 85/72 رایآوران

 
 

 ثیرات اجتماعیأت

  16/16 14/67 کوثر
 26/10 80/73 سایان رایان 236/0

 24/15 46/79 پویا سامانه
 40/7 28/69 رایآوران

 
 
 کنندهتسهیلشرایط 

  36/15 03/58 کوثر
 45/8 28/64 سایان رایان 751/0

 41/11 60/61 پویا سامانه
 18/11 57/58 رایآوران

 
 

 تمایل رفتاری

  59/12 25/79 کوثر
 47/5 00/75 سایان رایان 909/0

 56/16 37/79 پویا سامانه
 83/14 00/78 رایآوران

 
با  دهدیمنشان  3نالیز واریانس ابعاد مدل در جدول آنتایج 

 دست آمده در تمام متغیرهایه ب P-value توجه به مقدار
سیستم اطالعات  افزارنرممدل، تفاوت معناداری از نرر نوع 

وجود ندارد، چون سطح معناداری محاسبه شده برای  بیمارستان
 باشد.می 05/0این متغیرها بیشتر از 

 

 يريگجهينت و بحث
مطالعه حاضر با هدف شناخت پذیرش و استفاده از سیستم 

پزشکی  اطالعات بیمارستان در بین کاربران بخش مدارک
 آموزشی اصفهان انجام شد. یهابیمارستان

که عامل انترار های مطالعه حاضر حاکی از آن بود یافته 
دارای بیشترین  بیبه ترت کنندهلیتسهکوششی و عامل شرایط 

همچنین . ندبودعوامل مدل سایر میانگین در بین  نیترحکم
اداری بین تمایل رفتاری و انترار عملکردی کاربران رابطه معن

وجود دارد. نتایج مطالعه گودرزوند و اسماعیلی نشان داد که بین 

 امید به عملکرد و تمایل رفتاری کاربران ارتباط وجود دارد
(001/0P<) [28.]  در مطالعه خود به این  ناظمیجهانبخش و

نتیجه رسیدند که بین تمایل رفتاری با انترار عملکردی رابطه 
( =788/0r) وجود داردل مدل تری نسبت به سایر عوامقوی
خوانی دارد. در واقع همها با آننتایج پژوهش حاضر  که [23]

سیستم اطالعات بیمارستان را در کار و  اکثر کاربران استفاده از
را موجب سهولت و راحتی کار خود حرفه خود مفید و آن 

را  سیستم اطالعات بیمارستاناستفاده از عزیز زاده نیز  .دانندیم

کاهش زمان  زایش سرعت و دقت در ثبت فرآیندها وب افموج
کاربران استفاده از  هر چقدربنابراین ؛ [29] داندیمانجام کارها 

وری و بهبود عملکرد شغلی خود سیستم را باعث افزایش بهره
 ها برای استفاده از سیستم بیشتر خواهند شد.بدانند، تمایل آن
تمایل رفتاری رابطه  بین انترار کوششی ودر مطالعه حاضر 

دهد این اما ضریب همبستگی نشان می ،داری وجود داردمعنی
نیز  عبدخدا و همکارانضعیف است. نتایج مطالعه  رابطه نسبتاً
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رابطه مثبت بین برداشت ذهنی از سهولت استفاده با  وجود
نگرش کارکنان نسبت به فناوری اطالعات و میزان استفاده از 

ها نشان داد برداشت مچنین نتایج مطالعه آنیید کرد. هأآن را ت
ذهنی از مفید بودن فناوری اطالعات بر متغیرهای نگرش 

( و =14/0r) (>05/0P) کارکنان نسبت به فناوری اطالعات
ثیر مستقیم و أها از فناوری اطالعات تمیزان استفاده واقعی آن

پژوهش نتایج  [.30]( =36/0r)( >05/0P) معناداری دارد
سایر نتایج همچنین خوانی دارد. همبا این مطالعات حاضر 
ات نشان داد که ادراکات مشتمل بر درک مفید بودن و عمطال

سهولت استفاده از پرونده پزشکی الکترونیک بر نگرش نسبت 
به استفاده و میزان تمایل رفتاری برای استفاده به ترتیب با 

ثر در ؤامل ماز جمله عو [.31] ثر بودؤم 25/64و  2/66میانگین 
اطالعات بیمارستان کاربران نسبت به مفید بودن سیستم  نگرش

کار با سیستم  یخاطر سپارتوان به آسانی استفاده، آسانی به می
و آسانی درک مفید بودن سیستم اشاره کرد. استفاده از این 
سیستم باعث کاهش مدت اقامت بیماران و بهبود عملکرد 

اگر کاربران درک کنند که استفاده لذا  [.32] شودبیمارستان می
شود می آناناز سیستم باعث سهولت انجام کارهای روزمره 

تمایل بیشتری برای استفاده از سیستم از خودشان نشان 
 خواهند داد.

رابطه معنادار و قوی بین دهد نشان می مطالعه حاضر نتایج 
در قالوندی . ثیرات اجتماعی وجود داردأعامل تمایل رفتاری و ت

ثیرات اجتماعی أمطالعه خود به این نتیجه رسید که بین فاکتور ت
 -09/0) و تمایل رفتاری کاربران رابطه معناداری وجود ندارد

r=) [33.]  یستن وهمسبا این مطالعه  حاضرنتایج مطالعه .
نشان داد که  Naenna و Phichitchaisopaمطالعه نتایج 

بر تمایل رفتاری  01/0 ثیرات اجتماعی در سطحأفاکتور ت
با نتایج پژوهش حاضر  [.7] کاربران اثر مثبت و مستقیمی دارد

پذیرش سیستم توسط خوانی دارد، به طوری که هممطالعه فوق 
ثیر باور و اعتقادات همکاران و أتواند تحت تکاربران می
 .ن قرار گیردآنا اطرافیان

 و تمایل کنندهلیتسهنتایج ضریب همبستگی بین شرایط 
 یحالاری کاربران رابطه معناداری ضعیفی را نشان داد در رفت
رابطه مستقیم و معنادار این و ناظمی مطالعه جهانبخش  در که
 یافزارهانرمدر بین  [.23]( =589/0r) (>001/0P) بود

افزار کوثر در عامل نرمسیستم اطالعات بیمارستان،  مختلف
ین میانگین را انترار عملکردی و در عامل انترار کوششی بیشتر

. جهانبخش نیز در مطالعه خود به بیشترین میزان دست آورده ب
هایی قابلیتبا توجه  افزارنرمکاربران از این  یتمندیرضا

بر اساس سن،  یگزارش دههمچون پاسخگویی آسان و سریع، 
)بیماری،  های دستیجنس، حفظ محرمانگی، حذف ایندکس

ثیرات أت حیطهدر  [.34] کندیماشاره  اقدامات، پزشکان(
 دست آورده افزار پویا سامانه بیشترین میانگین را باجتماعی نرم

افزار سایان رایان در رتبه کننده نرمشرایط تسهیلحیطه در و 
 گرفت. نخست قرار 

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 

 [.35باشند ]اطالعات بیمارستانی موجود متفاوت  یهاستمیس
افزار در برآورده کردن نیازهای های نرمضعف شرکتهمچنین 

های این کاربران بر فاصله بزر  بین نیازهای کاربران و قابلیت
در مطالعه نیز ناظمی و . جهانبخش [36] داللت دارند افزارهانرم

که بیشترین رضایت از بین  ندخود به این نتیجه رسید
افزارهای مورد استفاده در بخش مدارک پزشکی مربوط به نرم
افزار کوثر بوده افزار شبکه و کمترین رضایت مربوط به نرمنرم
 [.34] است

ست که پرسنل بخش مدارک ا نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن
های آموزشی استان اصفهان دیدگاه مثبتی انپزشکی بیمارست

نسبت به سیستم اطالعات بیمارستانی داشتند و استفاده از آن را 
با توجه به مزایای زیاد باعث پیشرفت در عملکرد شغلی خود 

های موجود، رسد جهت ارتقای سیستمنرر میه و ب دانندیم
رای انترارات و نیازهای کاربران یک عامل مهم به منرور اج

باشد. عالوه بر این از دیدگاه های اطالعاتی میموفق سیستم
استفاده از این سیستم باعث  کاربران بخش مدارک پزشکی

سهولت و سرعت بخشیدن در انجام امور و وظایفشان شده به 
همین خاطر تمایل رفتاری بیشتری را برای استفاده از این 

ه پرسنل بخش دهند. از آنجایی که از دیدگاسیستم نشان می
مدارک پزشکی، باورها و عقاید اطرافیان و همکاران با قصد 
استفاده از سیستم اطالعات بیمارستانی ارتباط داشته است، 

نتیجه گرفت که توسعه فرهنگ سازمانی مناسب قبل از  توانیم
د تواند تمایل افراهای جدید، میسازی فناوریاجرا و پیاده

تحت را آن فناوری  ازسازمان را نسبت به پذیرش و استفاده 
دست آمده هر چند که شرایط ه ثیر قرار دهد. با توجه به نتایج بأت

با قصد رفتاری کاربران بخش مدارک پزشکی  کنندهلیتسه
ارتباط ضعیفی داشته اما با پذیرش و استفاده از سیستم اطالعات 

های سازمانی و مایتنیست، پس ح ارتباطیببیمارستان 
های فنی یک سیستم باعث ایجاد انگیزه و تمایل بیشتر پشتیبانی
 استفاده از سیستم خواهند شد.  منروربهدر کاربران 
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افزارها و کند طراحی یا ارتقای نرمپژوهشگر پیشنهاد می
های اطالعاتی با نرر و مشارکت متخصصین مدارک سیستم

ها آنان شاغل در بیمارستان پزشکی و فناوری اطالعات سالمت
 ءها جهت استفاده از سیستم را بتوان ارتقاانجام شود تا تمایل آن

ذب حمایت مالی و پشتیبانی مدیران اجرایی داد. همچنین ج
های اطالعات بیمارستانی و ارتقای سیستم یروزرسانبه منروربه

و  دالورودیجدهای آموزشی برای کاربران فعلی، برگزاری دوره
های الزم جهت استفاده از سیستم اطالعات ایجاد مهارت

ها بر اساس نیازها و بیمارستان، انجام ارزیابی مداوم این سیستم
الزامات وزارت بهداشت و نیاز کاربران سیستم از جمله 

 ست. ا پیشنهادات کاربردی در این راستا
 

 یقدرانتشکر و 

شاکی اصافهان، وسیله از معاونت درمان دانشگاه علاوم پزبدین
های پرسنل محترم بخش مادارک پزشاکی بیمارساتان سا وؤر

آموزشای دانشاگاه علاوم پزشااکی اصافهان تشاکر و قاادردانی 
. همچنین از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که حمایت میکنیم

 شود.عهده داشت قدردانی میه مالی پژوهش حاضر را ب
کااربرد  تضاد منافع: در این پاژوهش تضااد مناافع نویساندگان

 نداشت.
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Original Article 

 

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) 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://jhbmi.ir/article-1-168-fa.html
http://www.tcpdf.org

