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 مقاله پژوهشی  

و  تیریرا قادر به مد مارانیرا فراهم کرده و ب مارانیدرمان ب ندیسالمت انتقال فرا نیو مراقب مارانیب یبرا اءیاش نترنتیامروزه ا مقدمه:

کننده به منظور ارتقاء  دواریحل امراه کیموضوع به عنوان  نیساخته است. ا اریس یسالمت و ابزارها نیکمک از گروه مراقب افتیدر

های هوشمند دستگاه رشیعوامل مؤثر بر پذ یمورد توجه قرار گرفته است؛ هدف از مطالعه حاضر بررس یداشتمراقبت به تیفیک
 باشد. یم یفناوری ترکیب رشیبا استفاده از مدل پذ یهای بهداشتمراقبت

واقع در شهر رشت، براساس جدول مورگان  لیگ مارستانیب مارینفر ب 033 نینفر از ب 961 ،یشیماپی– یفیمطالعه توص نیدر ا روش:

داده ها  لیتحل یران استفاده شد. براو همکا Liو همکاران و  Papaاز پرسشنامه  هیفرض ی. جهت بررسدندینمونه انتخاب گرد یبرا

 به کار گرفته شد. t-testو آزمون  یمعادالت ساختار کیتکن

و  یسودمند» بر« عملکرد سکیر»، «شده ادراک یاجتماع سکیر» ،«یراحت» ،«یریپذنفوذ»ریپژوهش تأث یهاافتهیطبق  :نتایج

و در  «یهوشمند مراقبت بهداشت یهادستگاه رشینگرش نسبت به پذ»بر « شده و سهولت ادراک یسودمند» ری، تأث«شده سهولت ادراک

 شد. دتأیی «هادستگاه نیاستفاده از ا یقصد رفتار»بر  «یهوشمند مراقبت بهداشت یاهدستگاه رشینگرش نسبت به پذ» ریتأث تینها

مراقبت  هوشمند یهادستگاه رشیپذ ثر برؤعوامل م یو بررس ییدر شناسا یبیترک یمدل فناورنتایج نشان داد که  گيري:نتيجه

 .ردیها مورد استفاده قرار گدستگاه نیمهم جهت استفاده از ا یمنبع اطالعات کیعنوان ه داشته باشد و ب یثرؤتواند نقش میم یبهداشت
 

فناوری  رشیه، مدل پذادارک شده، سهولت ادراک شد یسودمند ،یهای بهداشتهای هوشمند مراقبتدستگاه ،ءایاش نترنتیا ها:واژهكليد

 یترکیب
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 مقدمه 
های و دسيتگاه ءاینترنت همراه با اشيیا توسعههای اخیر، در سال

رشيد ها، روندی روبهفیزیکی متصل به هم و نمایش مجازی آن

موجب این روند، دامنة وسيیعی از محصيوالت و داشته است. به
های انيهن خچيو هيای مختلفيیخدمات جدیيد بيالقوه در حوزه

ونقييل و هوشييمند، سييالمت الکترونیکييی، خودکارسييازی، حمل

تدارکات و نظارت محیطی ایجاد شده اسيت. مطالعيات در ایين 
های مشيترک طریق تالش زمینه به تازگی اوج گرفته است و از

هييای های اسييتاندارد در حوزهها و مؤسسييهها، صيينعتدانشييگاه

ی، پشييتیبانی سييانرعجملييه مخييابرات، وب و اطال مختليي ، از
های قيدیمی ابتيدا های زیادی سیسيتمکه سالشود. درحالیمی

شيدند، پذیری محدود طراحيی میبرای مقاصد خاص با انعطاف

های کياربردی و خيدمات اکنون ابتکار عمل در سياخت برناميه
طورکلی، اینترنت در آینيده  اسيت کيه )یا به ءاینترنت اشیا حوزه
سييازی، دسترسييی و بييه یرهذخ اط،توانييد بييه جييذب، ارتبييمی

های دنیای فیزیکيی اقيداك کنيد. ایين کيار گذاری دادهاشتراک
ای ماننيد بهداشيت هيای گسيتردههای جدیدی در حوزهفرصت

خانه فروشی، انرژی سبز، تولید، شهر/ سازمان/الکترونیکی، خرده

شيده کياربر سازیهوشمند و همچنین برنامه کياربردی شخصی
هيای هيا مراقبتیکی از این حوزه .[9ست ]ه اکردنهایی، ایجاد 

 حاضر است. قیاست که موضوع تحق یبهداشت

 ریاز سيا شیاست که بي یامدرن حوزه یپزشک یهامراقبت    
 یهيالیيشيود. بنيابر تحلیمربيوط مي اشیاء نترنتیها به احوزه
(International Data Corporation  IDCی، ابزارهييا 

 ونیيلیم 000بيه  0309در سيال  ییهياهوشمند بيه تن یدنیپوش
 یپزشيک یهياشود کيه کيل دسيتگاهیم ینیبشیدالر برسند. پ

دالر  اردیيلیم 03 اتي 93 ندهیآ سال 93متصل در جهان در حدود 

 Internet of) یپزشييک اشييیاء نترنييتی. اابييدییميي شیافييزا

Medical Thingsهوشيمند،  یهيادستگاه رساختی  شامل ز
 نیيهوشمند اسيت. ا بهداشت و خدمات یهاستمیها، سافزارنرك

 یآوردهيد و بيه جميعیرا گسيترش مي یخدمات پزشک یفنار
ها و دستگاه هیکند. کلیکمک م مارانیدر مورد ب شتریب یهاداده
در حيوزه بهداشيت و درميان  اشیاء نترنتیبر ا یمبتن یهاحلراه

ا هيکینیبر کل یمبتن  9شوند: یم میبه دو دسته تقس یطورکلبه
هوشيمند  یها . دستگاهمارانیبر کاربران )ب ی  مبتن0شکان پز و
 یهوشيمند، سنسييورها و ابزارهييا یعنييوان مليال: ابزارهيياه )بي

 ،یسيالمت عميوم تیمانند وضع ییهاسالمت  داده یریگاندازه
و پيردازش  یآوررا جميع هياشیو آزميا کیيآلرژ یهياواکنش
ه سيرعت ا بيد تيکننیکمک م یها به پرسنل پزشککنند. آنیم

را  یکنند. پزشيکان فرصيت هیرا ته یو سوابق پزشک مارانیآمار ب
متصل به منظيور  یهاستمیبه دست آوردن اطالعات از س یبرا

بيه موقيع و  یهياارائه کمک مار،یبتر شدن در معالجه اثربخش
ميزمن اسيتفاده  یهایماریاز عود ب یریجلوگ نیمرتبط و همچن

 [.0کنند ]یم

بيه  یرسيانشدن خدمت لیباعث تسه یپزشک ءیااش نترنتیا    
از  رییيگشیو پ یبهبيود سيالمت هاینيهیزم گيردد،یم مارانیب
 ایيافيراد عيادی  تیيهای مسيتمر بير فعالرا با نظارت هامارییب

 کنيدیکميک مي ميارانی. بيه بکنيدیفيراهم مي مارییمستعد ب
 .ابيدییبهبيود مي یبه نيوع شانیزندگ تیفیتوانمندتر شوند و ک

 هيایتیفعال راتیتيأث توانیتکنولوژی م نیبا کمک ا نیچنهم

کييرد و بييه  تیریرا بهتيير مييد سييتیزطیمحبيير  یمارسييتانیب
در  توانيدیمي اشيیاء نترنيتیکمتر صيدمه زد. ا زین ستیزطیمح
هشيداردهنده ميوارد  سيتمیماننيد س یمختل  پزشک هاینهیزم

قبيت مران، ميزم هایمارییهای تناسب انداك، ببرنامه ،یاورژانس
کيار گرفتيه ه بي ميارانینظارت از راه دور ب ستمیاز سالمندان، س

فشيارخون،  رییگانيدازه سيتمیشامل س تواندیموارد م نیشود. ا

و  یهای مصينوعسيازیضربان قلب، ضربان رییگاندازه ستمیس
ها مراحيل درميان و دستگاه ترشرفتهیها باشد. در موارد پسمعک

 نی. همچنيکننيدیکنترل و نظارت مي زیا نها رداروها و مقدار آن

آن  لهیوسياند کيه بهشيده یطراحي اشیاء نترنتیدر ا ییهابرنامه
او را تحيت  مارسيتانیاز ب مياریب صیبعد از ترخ تواندیپزشک م

بيه  مياریهای حضيوری بامير مراجعيه نیا ؛ کهنظر داشته باشد
اسيت،  یهی[. بيد0] دهيدیرا کاهش مي هامارستانیها و بمطب
 یشيهروند یکشور به شيدت بيه سيالمت اجتمياع کیعه توس

 توانيدیمي یصينعت بهداشيت عميوم رونیيازا شود،یمربوط م
 نیبيه بياالتر ازیيباشيد کيه ن ییهابخش نیاز اول یکیعنوان به
[. فيار  از 4دارد ] یفنياور یبردارانطباق و بهره شرفت،یپ زانیم

 سيتیبایمي ،بيه هميراه دارد اشيیاء نترنتیکه ا ییایمزا یتمام
 نیو همچني یفنياور رشیپيذ نهیها در زمتیها و محدودچالش
ميورد توجيه قيرار  زیيثر نؤمي رشیثر به منظور پذؤم یفاکتورها

 یاست که منجر به معرف یندیآفر ،ینوآور رشی. مفهوك پذردیگ
در سيازمان  دیجد یکاربرد ای ند،یآمحصول، فر کیو استفاده از 

آن  رشیبيا پيذ یرابطه ملبتي ،یورفناثر بودن ؤموردنظر باشد. م

در برابير اسيتفاده از آن  ،یفنياور نیيدارد. اگر کاربران بيالقوه ا
 نیبنيابرا ؛تواند حاصل شيودیمقاومت کنند، اهداف موردنظر نم

را  یچرا کاربران، اسيتفاده از فنياور میمهم است که بفهم اریبس

 وهشپيژ یمسيلله اصيل رونیکنند. ازاید مرآن را  ای رندیپذیم
 رشیاسييت کييه بيير پييذ یعييوامل ییو شناسييا یضيير بررسييحا
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 گذارند؟ ریتأث یبهداشت یهاهوشمند مراقبت یهادستگاه

 

 روش 
 ،ایاز دو روش مطالعه کتابخانيه یبیکار گرفته شده ترکروش به

از روش  زیو مقاالت مربوط به حوزه پژوهش و ن یکتب تخصص

جهيت  ،ایانيهابخ. از روش کتدیي  استفاده گردیدانی)م یشیمایپ
و  اتیيبيا تجرب ییسيابقه، آشينا یبررسي ق،یتحق اتیادب یبررس

شيد و در  اسيتفاده بيرداریشیف قیشناخت عوامل مرتبط به طر

آن بيه  عتوزی و مدنظر از پرسشنامه یرگیبا بهره یشیمایروش پ

 یپرداخته شد. جامعيه آميار قیتحق یرهایمتغ نیروابط ب یبررس
شهر رشيت هسيتند کيه حيدود  لیگ نمارستایب مارانیب قیتحق
نفير  961زده شدند. طبق جدول مورگان تعداد  نینفر تخم 033

سياده  یتصادف یریگ. از روش نمونهدندینمونه انتخاب گرد یبرا
پرسشنامه یمنظور طراحها استفاده شد. بهپرسشنامه عیتوز یبرا

[ 0و همکييياران ] Li[ و 4و همکييياران ] Papaاز مطالعيييات  
پرسشينامه ابتيدا بيا  یيیاعتبيار و روا شیافزا یابر شد.استفاده 

 یها با نظر آنيان بررسيو سؤال دیمشورت گرد دیاز اسات یتعداد
 یهر بخيش از جامعيه آميار نیپرسشنامه ب یتعدادشد؛ سپس 

ها مشخص و رفيع شيده و پرسشينامه ابهاك هیو کل دیگرد عیتوز

در یيز ا ن. از روایيی همگيرا و روایيی واگيردیيگرد عیيتوز یینها
االت طرح شده در آن اسيتفاده شيد. ؤتحقیق و سخصوص ابزار 

 ییایيپا ج،یکرونباخ استفاده شيد. نتيا یاز آلفا ییایپا نییتع یبرا

 هاهیفرضي یبررس ی. برا 0)جدول  پرسشنامه را نشان داد یباال
از  هيالیتحل یو بيرا tو آزميون  یمعادالت سياختار کیاز تکن

مدل  9تفاده شده است. شکل سا PLS3و  SPSS 22افزار نرك
ميدل بير  نی. ادهدیم پژوهش حاضر را نشان یبیترک یمفهوم

 مکيارانو ه Li[ و 4و همکاران ] Papaاز مدل  یبیاساس ترک

 .شده است نیتدو رییتغ ی[ با کم0]

 

 [2 ،5]مفهومی تركيبی پژوهش : مدل 9شکل 

 
 

 جینتا
قيرار  لیوتحلهیزمورد تج حیپرسشنامه صح 961 قیتحق نیا در

 8/40مرد و  پاسخگویاندرصد از  0/06ها آن انیگرفت که از م
کمتير از  انیدرصيد از پاسيخگو 7/7اند. ها زن بودهدرصد از آن

 03تيا  49درصيد  8/97سيال،  43تا  03درصد  6/90سال،  03
 63از  شیدرصيد بي 0/04سيال و  63تيا  09درصد  6/06سال، 

کمتر  التیتحص یدارا انیگواسخدرصد از پ 90سال سن دارند. 

درصيد  6/06 ،پلمیدفوقدرصد  0/04 پلم،یدرصد د 06 پلم،یاز د
 سيانسیلفوقدر سطح  التیتحص یدرصد دارا 9/93و  سانسیل

 6/96کارمند دولت،  انیدرصد از پاسخگو 1/98بودند.  یو دکتر

درصد محصل،  0/8کارگر،  صددر 1/09شغل آزاد،  یدرصد دارا
 درصد بازنشسته بودند. 0/00و  دارنهدرصد خا 8/99

 يريگنمونه تیكفا آزمون

 تیينمونه محاسبه شاخص کفا تیکفا یبررس یهااز روش یکی

  -Kaiser-Mayer)نمونه توسيط  تینمونه است. شاخص کفا

Olkin  KMOآن را بيا نمياد نیهمي یائه شده است و بيراار  
KMO شاخص دهندیم شینما .KMO باشد 7/3 یباال دیبا 

 یقابيل قبيول اسيت. بيرا اطیيبيا احت زیين 7/3تا  0/3 نیب بتهال

کيه  نيدنماییاستفاده م زینمونه از آزمون بارتلت ن تیاکف یبررس
  یبير درجيه آزاد میدو تقسي یدو بهنجار )خي یخ نهیزم نیدر ا
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و  KMOآزمون  یخروج 9[. جدول 6تر باشد ]کوچک 0از  دیبا
قابيل  یسيطحدر  KMOکه شياخص  دهدیبارتلت را نشان م

 ود یمعنيادار بيوده و خي زیيقبول بوده اسيت. آزميون بارتليت ن

 .باشدیم 14/4بهنجار، 

 گيري: آزمون كفایت نمونه9دول ج

 

 

 

 
 
 

 روش از بيود ميورد 033 از کمتر اههتعداد نمون کهییآنجا از
حيداقل مربعيات  کيردیبيا رو یمعادالت ساختار سازیمدل
. روش حداقل مربعيات دی  استفاده گردPLS-SEM) یجزئ
  9شيده اسيت:  لیتشيک ی  از دو مرحله اصيلPLS) یجزئ

و ميدل  یمدل ساختار ،یریگاندازه یهابرازش مدل یبررس

 .  هاسازه انی  آزمودن روابط م0و  یکل
 یهاقسييمت از صييحت روابييط موجييود در مييدل نیييا در

 نيانیاطم یيیو روا ییایپا یارهایبا استفاده از مع یرگیاندازه

 .شودیحاصل م

 ، االتؤسي) هيامرتبيه اول سينجه یعيامل یبارها 0 جدول
را نشيان  رهيایمتغ یبيیترک ییایيکرونبياخ و پا یفاآل رمقادی

 یهمگي یلعيامار بي شودیطور که مشاهده م. هماندهدیم

 یبيیترک ییایکرونباخ و پا ی، مقدار آلفا0/3از  شبی هاسنجه
 قبولقابيل یو همگي 7/3از  شيتریدر تمياك ميوارد ب رهایمتغ

 .هستند

 
 

 كرونباخ و  پایایی تركيبی يآلفاها، مقادیر : بارهاي عاملی سنجه3جدول 
 

ميانگين واریانس 

 استخراجی

 

پایایی 

 تركيبی

 

ي لفاآمقدار 

 باخرونك
 منظرها هاكد سنجه بار عاملی

737/3 144/3 109/3 

809/3 IN1  
 
 

 نفوذپذیری

848/3 IN2 

800/3 IN3 

890/3 IN4 

844/3 IN5 
878/3 IN6 

896/3 IN7 

700/3 196/3 
 
877/3 
 

134/3 CO1  
 CO2 814/3 راحتی

780/3 CO3 
800/3 CO4 

800/3 46/3 190/3 
107/3 PSR1  

 PSR2 197/3 شدهریسک اجتماعی ادراک

106/3 PSR3 

161/3 181/3 184/3 
187/3 PR1  

 PR2 177/3 ریسک عملکرد
188/3 PR3 

799/3 138/3 864/3 

800/3 PU1  
 PU2 890/3 شدهسودمندی ادراک

809/3 PU3 

800/3 PU4 

 KMO 828/0شاخص 

 440/0693 خی دو آزمون بارتلت

 008 درجه آزادی
 333/3 سطح معناداری
 14/4 خی دو بهنجار
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704/3 877/3 893/3 
869/3 PEU1  

 PEU2 866/3 شدهسهولت ادراک

800/3 PEU3 

600/ 810/3/ 809/3 

748/3 ATA1  
های های هوشمند مراقبتنگرش نسبت به پذیرش دستگاه
 بهداشتی

800/3 ATA2 

800/3 ATA3 

867/3 ATA4 

669/3 ATA5 

081/3 809/3 768/3 

873/3 IU1  
های های هوشمند مراقبتفاده از دستگاهاستری قصد رفتا

 بهداشتی
767/3 IU2 

733/3 IU3 

700/3 IU4 

 

 همگرا ییروا

 یرهييایمتغ میييانگین واریيانس اسييتخراجی  ریمقيياد 0 جيدول

 دهيييييييييدیرا نشيييييييييان مييييييييي قیيييييييييتحق

 هستند. 0/3 یباال یکه همگ
 

 

 : مقادیر روایی همگرا2جدول 

 استخراجینس ریاميانگين وا كد متغير
 IN 737/3 یرینفوذپذ

 CO 700/3 راحتی

 PSR 800/3 شدهادراک یاجتماع سکیر

 PR 161/3 عملکرد سکیر

 PU 799/3 شدهادراک یسودمند
 PEU 704/3 شدهسهولت ادراک

 ATA 600/3 های بهداشتیهای هوشمند مراقبتنگرش نسبت به پذیرش دستگاه
 IU 081/3 های بهداشتیهوشمند مراقبت هایاهقصد رفتاری استفاده از دستگ

 
 واگرا ییروا

 دارد که یقابل قبول یواگرا ییروا یصورت در قیتحق مدل
 

 

 
خيود  نیریيز ریاز مقياد سیماتر یاعداد مندرج در قطر اصل

 .دهدیرا نشان م سیماتر نیا 4باشند. جدول  شتریب
 

 : روایی واگرا )روش فورنل و الركر(2جدول 

 هاسازه 9 3 2 2 5 2 7 8

  9نفوذ پذیری ) 849/3       

  0راحتی ) 001/3 800/3      

  0شده )ریسک اجتماعی ادراک -916/3 -340/3 104/3     

  4ریسک عملکرد ) -316/3 -064/3 040/3 184/3    

  0شده )سودمندی ادراک 003/3 000/3 -087/3 -080/3 840/3   

  6شده )سهولت ادراک 006/3 681/3 -931/3 -039/3 409/3 809/3  

  7های بهداشتی )های هوشمند مراقبتنگرش نسبت به پذیرش دستگاه 037/3 761/3 -991/3 -006/3 609/3 798/3 710/3 

  8)های بهداشتی های هوشمند مراقبتقصد رفتاری استفاده از دستگاه 449/3 070/3 -370/3 -900/3 048/3 039/3 698/3 768/3
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 مدل ساختاري

های مستقل و وابسته در بخش ساختاری مقادیر مرتبط با سازه
 گردد.ارائه می

 tاعداد معناداري 
ها در مدل ترین معیار برای سنجش رابطه بین سازهابتدایی

که مقدار ، است. درصورتیt)بخش ساختاری ، اعداد معناداری 
طه بین رابحت بیشتر شود، نشان از ص 16/9این اعداد از 

 [.7] های پژوهش استها و در نتیجه تأیید فرضیهسازه

 2Rیا  R Squaresمعيار 
2R گیری و معیاری است که برای وصل کردن قسمت اندازه

شود سازی معادالت ساختاری استفاده میقسمت ساختاری مدل
زا بر یک متغیر و حاکی از تأثیری است که یک متغیر برون

زا صفر است و مقدار برای متغیرهای برون ایند. گذارزا میدرون

گردد. هرچه زای مدل گزارش میتنها برای متغیرهای درون
زای یک مدل بیشتر باشد، درونهای مربوط به سازه 2Rمقدار 

، 91/3[ سه مقدار 8] Chinنشان از برازش بهتر مدل است. 
 عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعی ،را به 67/3و  00/3
 .معرفی نمود 2Rو قوی  وسطمت

 )2Q )Geisser Criterion-Stoneمعيار 

زا، صفر و یا در مورد یک سازه درون 2Qکه مقدار درصورتی

های کمتر از صفر شود، نشان از آن دارد که روابط بین سازه
زا به خوبی تبیین نشده است و در دیگر مدل و آن سازه درون

[ 1و همکاران ] Henselerد. نتیجه مدل احتیاج به اصالح دار

را برای این معیار تعیین  00/3و  90/3، 30/3سه مقدار 
بینی ضعی ، متوسط و قوی اند که به ترتیب قدرت پیشنموده

 دهد.های سازه درون ساز را نشان میمدل در مورد شاخص

 Redundancyمعيار 

 2Rها در مقادیر ضرب مقادیر اشتراکی سازهاین معیار از حاصل

آید و نشانگر مقدار تغییرپذیری دست میه ها ببه آن بوطمر
زا است که از یک یا چند شاخص های یک سازه درونشاخص

شود و نشان داده می پذیرد. این معیار با زا تأثیر میبرون
تر بخش ساختاری هرچه بیشتر باشد، نشان از برازش مناسب

 [.7مدل در یک پژوهش دارد ]
زای مدل در برای متغیرهای درون redو  2R ،2Q دارمق

شود تماك طور که مشاهده میارائه شده است. همان 0جدول 
طور میزان شاخص مقادیر در سطح مناسبی قرار دارند. همین

 بوده و نشان از برازش مناسب مدل دارد. 407/3برابر با  

 مدل يازندرومربوط به متغيرهاي  2R: مقادیر 5جدول 

 Red مقادیر اشتراكی 2R 2Q كد متغير

 PU 100/3 060/3 799/3 660/3 شدهسودمندی ادراک
 PEU 480/3 006/3 704/3 048/3 شدهسهولت ادراک

 ATA 896/3 411/3 600/3 090/3 های بهداشتیهای هوشمند مراقبتنگرش نسبت به پذیرش دستگاه
 IU 080/3 090/3 081/3 004/3 های بهداشتید مراقبتشمنهو هایقصد رفتاری استفاده از دستگاه

 

 

 برازش مدل كلی
-برای بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه

استفاده  GoFکند، از معیار گیری و ساختاری را کنترل می
[ 93و همکاران ] Tenenhausوسیله شود. این معیار بهمی

 آید.دست میبهیر ل زتعری  شده و با استفاده از فرمو
 

 

نشانه میانگین مقادیر  که در آن 

نیز مقدار میانگین مقادیر  باشد و اشتراکی هر سازه می

Rsquares زای مدل است. های درونسازهWetzels  و

را تحت  06/3و  00/3، 39/3[ سه مقدار 99همکاران ]
 GOFعیار ی مبراعنوان مقدار ضعی ، متوسط و قوی 

 برابر است با GoFاند. طبق محاسبات مقدار عنوان کرده

دهد.که برازش قوی را نشان می 614/3

 

 بررسی روابط بين متغيرها
گیری، مدل ساختاری و های اندازهپس از بررسی برازش مدل

، PLSها در روش مدل کلی، مطابق با الگوریتم تحلیل داده

و آزمون روابط بین  رسیبر یابد که بهمحقق اجازه می

 متغیرهای خود بپردازد.
در این قسمت ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به 

ها شود. برای تأیید یا رد فرضیهبررسی می tها و مقادیر فرضیه
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باشد. مقدارهای  -16/9یا کمتر از  16/9باید بیشتر از  tمقدار 

اوت معنادار تف جودگرفته میان این دو عدد، نشان از عدك و قرار
های رگرسیونی با مقدار صفر در دست آمده برای وزنمقدار به
 درصد است. 10سطح 

مقادیر  0خروجی ضرایب مسیر استاندارد شده و شکل  0شکل 
t دهد.مربوط به روابط بین متغیرها را نشان می 

H1a سودمندی »بر « نفوذپذیری»نمود که بینی میپیش
شود طور که مشاهده میدارد. همانری اداتأثیر معن« شدهادراک

و  -330/3میزان ضریب مسیر برای ارتباط بین این دو متغیر 

بنابراین این رابطه مورد  ؛است 390/3برای این رابطه  tمقدار 
 گردد.رد می H1aگیرد و تأیید قرار نمی

H1b نگرش نسبت »بر « نفوذپذیری»نمود که بینی میپیش
تأثیر  «ند مراقبت بهداشتیوشمی ههادستگاه رشیبه پذ

شود این رابطه مورد معناداری دارد. همان طور که مشاهده می

 گردد.رد می H1bگیرد و تأیید قرار نمی

H1c سهولت»بر « نفوذپذیری»نمود که بینی میپیش 
تأثیر معناداری دارد که طبق شکل این رابطه مورد « شدهادراک

 گردد.می رد H1cگیرد و تأیید قرار نمی

H2a سودمندی »بر « راحتی»نمود که بینی میپیش
شود طور که مشاهده میتأثیر معناداری دارد. همان« شدهادراک

و  470/3میزان ضریب مسیر برای ارتباط بین این دو متغیر 
است، بنابراین این رابطه در  411/4برای این رابطه  tمقدار 

 گردد.تأیید می H2aدرصد معنادار است و  11سطح اطمینان 

H2b گرش نسبت به ن»بر « راحتی»نمود که بینی میپیش
تأثیر معناداری « های هوشمند مراقبت بهداشتیدستگاه رشیپذ

شود این رابطه در سطح طور که مشاهده میدارد. همان
 گردد.تأیید می H2bدرصد معنادار است و  11اطمینان 

H2c شدهادراک لتسهو»بر « راحتی»نمود که بینی میپیش »

تأثیر معناداری دارد که براساس شکل این رابطه در سطح 
 گردد.تأیید می H2cدرصد معنادار است و  11اطمینان 

H3a بر « شدهادراک یاجتماع سکیر»نمود که بینی میپیش

طور که همان دارد. یتأثیر معنادار« شدهادراک یودمندس»

درصد معنادار است و  11بینیم این رابطه در سطح اطمینان می
H3a گردد.تأیید می 

H3b بر « شدهادراک یاجتماع سکیر»نمود که بینی میپیش
های هوشمند مراقبت دستگاه رشیگرش نسبت به پذن»

اما این رابطه مورد تأیید قرار  ؛دارد یتأثیر معنادار« بهداشتی

 گردد.رد می H3bگیرد و نمی

H3c بر « شدهادراک یاجتماع سکیر»نمود که بینی میپیش
طور که همان دارد. یتأثیر معنادار« شدهسهولت ادراک»

رد  H3cگیرد و شود این رابطه مورد تأیید قرار نمیمشاهده می
 گردد.می

H4a یودمندس»بر « عملکرد سکیر»نمود که بینی میپیش 
شکل این رابطه در سطح طبق  دارد. یتأثیر معنادار« شدهادراک
 گردد.تأیید می H4aدرصد معنادار است و  11اطمینان 

H4b گرش ن»بر « عملکرد سکیر»نمود که بینی میپیش
تأثیر  «های هوشمند مراقبت بهداشتیدستگاه رشینسبت به پذ
بینیم این رابطه مورد تأیید قرار طور که میهمان دارد. یمعنادار

 دد.گررد می H4bگیرد و نمی

H4c سهولت»بر « عملکرد سکیر»نمود که بینی میپیش 
شود طور که مشاهده میهمان دارد. یتأثیر معنادار «شدهادراک

 گردد.رد می H4cگیرد و این رابطه مورد تأیید قرار نمی

H5 نگرش »بر « شدهادراک یودمندس»نمود که بینی میپیش
تأثیر  «داشتیهای هوشمند مراقبت بهدستگاه رشیپذنسبت به 

 11طبق شکل این رابطه در سطح اطمینان  ؛ کهدارد یمعنادار
 گردد.تأیید می H5درصد معنادار است و 

H6 نگرش »بر « شدهادراک سهولت»نمود که بینی میپیش

تأثیر  «های هوشمند مراقبت بهداشتیدستگاه رشیپذنسبت به 
طه در شود این رابطور که مشاهده میهمان دارد. یمعنادار

 گردد.تأیید می H6درصد معنادار است و  11سطح اطمینان 

H7 رشیپذنگرش نسبت به »نمود که بینی میپیش 
قصد رفتاری »بر  «های هوشمند مراقبت بهداشتیدستگاه

براساس شکل  دارد. یتأثیر معنادار «هااستفاده از این دستگاه
 H7درصد معنادار است و  11این رابطه در سطح اطمینان 

 گردد.تأیید می
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 : مدل تحقيق همراه با ضرایب استاندارد شده3شکل 

 

 
 

 t-values: مدل تحقيق همراه با مقادیر 2شکل 
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 گيري بحث و نتيجه
مختل  از جمله  یهانهیدر زم یادیز یهاشرفتیامروزه شاهد پ

 یاسيت کيه رو یها به حدشرفتیپ نی. امیهست یپزشک یایدن

و  یتکنوليوژ شيرفتیگذاشته اسيت. پ ریثأما ت یتماك ابعاد زندگ
 یشيگرف راتییها، تغروزمره انسان یو تعامل آن با زندگ یفناور

مراقبت بهداشيت و درميان  هامر در حرف نیرا به دنبال داشته و ا

 کيهیطوررا به خود اختصاص داده است. بيه یاژهیو گاهیجا زین
ازجمليه نحيوه  یفناورانيه در حيوزه رفتيار سيازمان یهاشرفتیپ
 رشیپيذ یهياعلت ییاطالعيات، شناسيا یهانظاك یریکارگبه

 یهيانيوع نظاك نیمقاومت در برابر ا ایکاربران و  لهیوسنظاك به
جهيان  یاسيت. در کشيورها یاریبسي تیاهم یارااطالعات، د

 یبيا کشيورها سهیدر مقا یبهداشت یهاسوك، نظارت بر مراقبت

  یضع اریصرفه بودن آن، بس در جهان، با وجود مقرون به گرید

 نيهیدر زم یبهداشيت یکيه بيازار ابزارهيا رودیمياست. انتظيار 

 Smart) یجهيان یدنیپوشي تیيبيا قابل یبهداشيت هيایمراقبت

Wearable Healthcare  SWH  بيا توجيه بيه نيرخ رشيد

  Compound Annual Growth Rate) انهیسيال یبيیترک
CAGR، 6/0  رودیانتظيار مي 0303رشد کند و تيا سيال درصد 

 هيا،یمياریب رشيدروبه وعیدالر برسد. شي اردیلیم 00رقم به  نیا

 یکيار یهاتحيرک، برناميهکم یزندگ وهیش ،یزندگ وهیش رییتغ
نظيارت بير  یهادر دسيتگاه یکیتکنوليوژ یهاشرفتیشلو  و پ
کنترل از  یهاستمیاستفاده از س شیو افزا یبهداشت یهامراقبت

عيدك  لیيرشد هستند. بيه دل یامل مهم براعنوان عوراه دور به
چند نمونه از مطالعات انجاك گرفته در  یمقاالت مشابه، به بررس

 یبهداشيت یهياهوشيمند مراقبيت یهيادسيتگاه رشیحوزه پذ

نفيوذ و  ه[ نشيان دادنيد کي4و همکياران ] Papa. پرداخته شد
قصد استفاده از دستگاه نيدارد. در  یبر رو یمیمستق ریتأث یراحت
درک  یسيودمند یرو یتيوجهقابيل ریتأث یریحال نفوذپذ نیع

در  یتيوجهقابيل ریتأث یداشت و راحت SWH یهادستگاه شده
 یهييایدنیپوشيي درک شييدهو سييهولت  درک شييده یسييودمند

بيودن،  دیي[ نشان دادند کيه مف0و همکاران ] Liهوشمند دارد. 
سالمت خيود اههيار  تیکننده و وضع لیتسه طیشرا ،یسازگار
 نیاستفاده از چن یهاو ملبت، بر برنامه یتوجهقابلطور بهشده، 

[ 90و همکياران ] منيدیم ی. محمودگذاردیم ریتأث ییهایفناور
نشان دادند که متغیر شيرایط تسيهیالت بیشيترین تيأثیر را بير 

دارد و متغیرهيای اثير اجتمياعی،  همراهپذیرش فناوری سالمت 

و زمان انتظيار، نگيرش، انتظار عملکرد، متغیرهای انتظار تالش 
کیفیييت اطالعييات، اضييطراب فنيياوری و متغیرهييای امنیييت و 
های محرمانگی داده، اعتماد و انگیزه ليذت بيه ترتیيب در رتبيه

[ 90و همکياران ] پيوریمهيدنتایج مطالعيه بعدی قرار گرفتند. 
 مبنا بود و نشيان نیانگیباالتر از م رهایمتغ نیانگیم هد کنشان دا

 نی. ارتبياط بيباشدیها ممت همراه توسط آنسال رشپذی دهنده
 یو رفتيار یو در جهيت اهيداف نگرشي گریکدیبا  رهایتماك متغ

 شینميا تیيقابل ریيبود، اما متغ داریسالمت همراه، معن رشیپذ
 شده نداشت. درک یسودمند یبر رو یملبت ریتأث

قرار گرفت که  یو بررس لیمورد تحل هیفرض 90پژوهش  نیا در
 شدند.  دییرد و هشت مورد تأهفت مورد 

 یسييودمند»بيير  «یرینفوذپييذ» ریبحييث تييأث یابیييارز در
 رشینگيرش نسيبت بيه پيذ»بير  «یرینفوذپيذ» ،«شدهادراک
بير  «یرینفوذپيذ»  ،«یهوشمند مراقبيت بهداشيت یهادستگاه

 توانيدینمي یرینفوذپيذمشخص شد که « شدهسهولت ادراک»
ازجمليه  گيریوهشيگران دپژ یهاافتيهیبا  جیباشد؛ نتا رگذاریتأث

Papa [ مطابقت دارد؛  مسلوالن ب4و همکاران ]لیيگ مارستانی 

 موضوع تمرکز داشته باشند.  نیبر ا دینبا زین
 ،«شيدهادراک یسودمند»بر  «یراحت» ریبحث تأث یابیارز در    
هوشيمند  یهادسيتگاه رشینگرش نسبت به پيذ»بر  «یراحت»

«  شييدهلت ادراکسييهو»بيير  «یراحتيي» ،«یمراقبييت بهداشييت
 رگيذاریتأث رهيایمتغ یبير تميام تواندیم یمشخص شد که راحت

و  Papaجمليه  از گيریپژوهشيگران د یهاافتيهیبا  جیباشد؛ نتا

 شيينهادیپ «یراحتي» جييادیا ی[ مطابقييت دارد؛ بيرا4] همکياران
 یبهداشيت یهياهوشمند مراقبت یهااستفاده از دستگاه شودیم

اسيتفاده  یآموزش داده شود تا برا انشیهابه کاربران و خانواده

هيا بيه آن حیآموزش صح نیکنند و همچن تیاز آن احساس امن
و زحميت نشيوند.  یحتاستفاده دچار نيارا یتا برا شودیموجب م

را حيس  یميوانع ل،یوسيا نیياگر کاربران در هنگاك استفاده از ا

 ها اقداك نمود.به رفع آن ستیبایم کنند،یم
بير « شيدهادراک یاجتمياع سيکیر» ریحث تيأثب یابیارز در    
بير « شيدهادراک یاجتمياع سيکیر» ،«شدهادراک یسودمند»

هوشييمند مراقبييت  یهادسييتگاه رشینگييرش نسييبت بييه پييذ»
سييهولت »بيير « شييدهادراک یاجتميياع سييکیر»و  «یبهداشييت
شيده ادراک یاجتماع سکیمشخص شد که فقط ر« شدهادراک

 گيریاسيت و در دو ميورد د ررگيذایتأث دهش ادراک یبر سودمند
ازجمليه  گریپژوهشگران د یهاافتهیبا  جینتا باشد؛ینم رگذاریتأث
Li [ مطابقييت دارد؛ بييرا0و همکيياران ]سييکیر»کيياهش  ی 

 نیيفرهني  اسيتفاده از ا شودیم شنهادیپ« شدهادراک یاجتماع
 اهنوع دسيتگاه نیها و نحوه تعامل مردك با کاربران انوع دستگاه
بيا  یاجتمياع یهاشيبکه ژهیوبيه یجمعارتبياط لیساو قیاز طر

 شود. جیو... ترو یو فرهنگ یآموزش یهاپیساخت کل
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 یسييودمند»بيير « عملکييرد سييکیر» ریبحييث تييأث یابیييارز در
 رشینگرش نسبت بيه پيذ»بر « عملکرد سکیر» ،«شدهادراک

« عملکيرد سيکیر»و  «یهوشمند مراقبت بهداشت یهادستگاه
عملکرد فقيط  سکیمشخص شد که ر« شدهسهولت ادراک»بر 

 رگيذاریتأث گریدارد و در دو مورد د ریشده تأثادراک یبر سودمند

و  Liازجمليه  گيریپژوهشيگران د یهاافتيهیبا  جینتا باشد؛یمن
« عملکيرد سيکیر»کياهش  ی[ مطابقت دارد؛ بيرا0همکاران ]

هوشيمند  یهادسيتگاه یو کارکردهيا ایيمزا شيودیمي شنهادیپ

 یهيایشيود؛ نگراني حیتشر کاربران یبرا یبهداشت یهامراقبت
هيا داده شيود کيه خاطر به آن نانیاطم نیها مرتفع گردد و اآن

منجير بيه  یبهداشت یهاهوشمند مراقبت یهااستفاده از دستگاه

 .شودیها نمآن یخصوص مینقض حر
نگيرش »بر « شدهادراک یسودمند» هیسه فرض ریتأث یبررس در

 ،«یهوشيمند مراقبيت بهداشيت یهاگاهدسيت رشینسبت به پيذ

 یهادستگاه رشینگرش نسبت به پذ»بر « شدهسهولت ادراک»
 رشینگيرش نسييبت بيه پييذ»و  «یهوشيمند مراقبيت بهداشييت

 یقصيد رفتيار»بير  «یهوشيمند مراقبيت بهداشيت یهادستگاه

مورد  اتیفرض یمشخص شد که تمام «اشیاء نترنتیا ازاستفاده 
ازجمله  گریپژوهشگران د یهاافتهیبا  جیتااند؛ نقرار گرفته دییتأ

Papa [ مطابقت دارد؛ مسلوالن ب4و همکاران ]لیيگ مارستانی 
 شيودیمي شينهادیموضوع تمرکز داشته باشند. پ نیبر ا دینبا زین

مراجعه کنند تا نحوه  یمیقدبا مراجعه به کاربران  دیکاربران جد
 شينهادیپ نی. همچنيننيدیهيا را در عميل بباستفاده سياده از آن

مراجعه کنند  یمیبا مراجعه به کاربران قد دیکاربران جد شودیم

 نی.  همچنيننيدیهيا را در عميل ببتا نحوه اسيتفاده سياده از آن
 یو ميال یها در دو بُعيد زميانصرفه بودن استفاده از آنبهمقرون
 کیي قیتحق نیا که نیگردد. با توجه به ا حیکاربران تشر یبرا

اول سيال  ميهی)ن یخاصي یده و در مقطع زمانبو یمطالعه مورد
ها و سييازمان طیمحيي انیيي  انجيياك شييده اسييت. تفيياوت م9018

آمده و دسيتبه جینتيا تیمختل ، مشيمول ییایجغراف هایمکان

را مليزك بيه  همشاب گردی جوامع و هاها در سازمانآن یریکارگبه

 شيودیمي شينهادیپ یو به پژوهشگران آت دنماییم شتریب اطیاحت
تر گسترده و متنيوع یجامعه آمار کیرا در  قیتحق نیا جیکه نتا

 قرار دهند. یتر مورد بررسیطوالن یو در بازه زمان

 

 تعارض منافع
 تضاد منافعی ندارد. گونهچیهاین مقاله 

 
References  
1. Khedmatgozar HR. The role of internet of things 

(iot) in knowledge management systems (case study: 

performance management of Yazd municipality staff). 

Journal of Information Technology Management 2015; 

7(3): 553-72. [In Persian] 
2. Hashemi Rad S. Smart Health; 2020 [cited 2020 Apr 

9]. Available from: https://www.iotfig.com 

3. Asadi M, Chaleh Chaleh A. An Overview of 

Internet-Based Health Care Methods. National 

Conference on New Technologies in Electrical and 

Computer Engineering; 2018 Jan 16; Esfahan: 

Daneshgahi Jihad; 2017. [In Persian] 

4. Papa A, Mital M, Pisano P, Del Giudice M. E-health 

and wellbeing monitoring using smart healthcare 

devices: An empirical investigation. Technological 

Forecasting and Social Change 2020;153:119226. 

https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.02.018 

5. Li J, Ma Q, Chan AH, Man SS. Health monitoring 

through wearable technologies for older adults: Smart 

wearables acceptance model. Appl Ergon 201975:162-

9. doi: 10.1016/j.apergo.2018.10.006 

6. Momeni M, Faal Ghayumi A. Statistical Analysis 
with SPSS. 11th ed. Tehran: Moallef; 2017. [In 

Persian]. 

7. Davari A, Reza zade A. Stractural Equation with 

PLS Software. 4th ed. Tehran: Daneshgahi Jihad; 2017. 

[In Persian] 

8. Chin WW. The partial least squares approach to 

structural equation modeling. Modern Methods For 

Business Research 1998;295(2):295-336. 

9. Henseler J, Ringle CM, Sinkovics RR. The use of 

partial least squares path modeling in international 

marketing. Advances in International Marketing 2009; 
20: 277-319. doi: 10.1108/S1474-

7979(2009)0000020014 

10. Tenenhaus M, Amato Sو Vinzi VE. A Global 

Goodness-of-Fit Index for PLS Structural Equation 

Modelling. Proceedings of the XLII SIS Scientific 

Meeting   2004; 1: 739-42. 

11. Wetzels M, Odekerken-Schröder G, Van Oppen C. 

Using PLS path modeling for assessing hierarchical 

construct models: Guidelines and empirical illustration. 

MIS Quarterly 2009; 33(1): 177-95. 

doi: 10.2307/20650284 

12. Mahmoudi Meymand M, Shayan A, Hosseini S M. 

Effective factors on the adoption of mobile health 

technology: a case study on pregnant women's 

application. Journal of Health and Biomedical 

Informatics 2018; 5(3) :373-83. [In Persian] 

13. Mehdipour Y, Khammarnia M, Karimi A, Alipour 
J, Seyedzaei F, Ebrahimi S. Effective factors in 

acceptance of mobile health from physicians point of 

view. J Mod Med Info Sci 2017;3(1): 29-36. [In 

Persian] 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                            10 / 11

https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.02.018
https://doi.org/10.1016/j.apergo.2018.10.006
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1108%2FS1474-7979\(2009\)0000020014
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1108%2FS1474-7979\(2009\)0000020014
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.2307%2F20650284
https://jhbmi.ir/article-1-447-fa.html


 

 

Journal of Health and Biomedical Informatics 

      Medical Informatics Research Center 

              2020; 7(3):282-292 

 
An Exploration of Factors Affecting the Acceptance of Smart Healthcare 

Devices Using Integrated Technology Acceptance Model 

 
Golshan Atena

1
, Pournasir Roudbane Maryam

2
*

 

 
 Received: 23 Oct 2019    Accepted: 20 July 2020  

 

 Citation: Golshan A, Pournasir Roudbane M. An Exploration of Factors Affecting the Acceptance of Smart Healthcare Devices 
Using Integrated Technology Acceptance Model. Journal of Health and Biomedical Informatics 2020; 7(3): 282-92. [In Persian] 

 

1. M.Sc. in Information Technology Management, Information Technology Management Dept., Lahijan Branch, Islamic Azad 

University, Lahijan, Iran 
2. Ph.D. in Information Technology Management, Assistant Professor, Information Technology Management Dept., Lahijan Branch, 

Islamic Azad University, Lahijan, Iran 

*Corresponding Author: Maryam Pournasir Roudbane 

Address: Information Technology Management Dept., Faculty of Humanities, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, 
Iran 

 Tel: 09111442473       Email: pournasir@liau.ac.ir 

 

Introduction: Recently, the Internet of Things (IoT) allows patients and healthcare providers to 

transfer the treatment process to the patients and enables them to manage the disease and receive 
help from the healthcare team and mobile devices. This has been considered as a promising solution 
to improve the quality of healthcare. The objective of this study was to investigate the factors 
affecting the acceptance of smart healthcare devices using an integrated technology acceptance 
model. 
Method: In this descriptive-survey research, 169 out of 300 patients of Gil hospital in Rasht were 
selected based on Morgan table. The questionnaires by Papa et al. and Li et al. were applied to test 

the hypothesis. The structural equation technique and t-test were used to analyze the data.  
Results: According to the research findings, the effect of “permeability”, “comfort”, “perceived 
social risk”, and “performance risk” on “perceived usefulness and ease”, the effect of “perceived 
usefulness and ease” on “attitude towards the acceptance of smart healthcare devices”, and finally, 
the effect of “attitudes toward the acceptance of smart healthcare devices” on the “behavioral 
intention to use these devices” were confirmed. 
Conclusion: The results showed that the integrated technology model can play an effective role in 

identifying and examining the factors affecting the acceptance of smart healthcare devices and can 
be utilized as an important source of information for the use of these devices. 
 
Keywords: Internet of Things, Smart Healthcare Devices, Perceived Usefulness, Perceived Ease, 
Integrated Technology Acceptance Model 
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