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مقدمه :فناوری اینترنت اشیاء در مقابله و کنترل بیماری کرونا مزایای زیادی را ارائه میدهد و تا حد زیادی روند تشخیص و نظارت
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روش :این پژوهش از لحاظ نوع کمی و از نظر هدف ،کاربردی است .نمونه آماری پژوهش  86نفر از کادر درمانی بیمارستان سوانح
گلستان شهر کرمانشاه شامل پرستاران و پزشکان بودند .بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته که مورد تأیید  5نفر از
اساتید خبره در حوزه بهداشت و درمان بودند ،استفاده شد.
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گرفته است .این توجه فزاینده ناشی از تأثیر خدمات الکترونیکی
سالمت در کاهش هزینههای بهداشتی و درمان و ارائه خدمات
درمالالانی بالاله شالالکلی سالالریعتر و کارآمالالدتر میباشالالد [ .]7ظهالالور
طرحهالالای خالالدمات سالالالمت الکترونیکالالی موجالالب کالالاهش
قابلتوجهی در هزینههای گسترش بهداشت و درمان و افزایش
کارایی آن از طریق تولید و بازیابی بهتر سوابق شده اسالت [،11
.]10
در شرایط تهدید ویروسهای فراگیری مانند کرونا ،خدمات
اینترنت اشیاء ،امکان درمان بیماران (همچون معاینه و تجویز
دارو) از راه دور ،شناسایی بیماران مبتال به کرونا یا مشکوک به
ابتالء در اماکن عمومی و وسایل حملونقل و جلوگیری از تردد
آنان در جهت حفظ سالمت عمومی ،پایش دمای بدن افراد و
سایر عالئم حیاتی بهصورت لحظهای و ارسال اطالعات به
مرکز پایش بیماری ،افزایش امکان پایش و نظارت بر وضع
بیماران ،انتشار اطالعات لحظهای در مورد بیماری (کرونا)،
کاهش ویزیتهای بیمارستانی ،افزایش قابلیت دسترسی به
خدمات درمانی توسط شهروندان ،ساختن نقشه نقاط پرخطر و
آلوده در سطح منطقه ،شهر ،استان و کشور و  ...را فراهم
میآورد [ .]12خدمات الکترونیکی سالمت با توجه به ماهیت
خود میتواند کمبود مراقبتهای بهداشتی بعیی از افراد به
دلیل مشکالت مربوط به موقعیت جغرافیایی و در دسترس
نبودن را تا حد قابلتوجهی جبران کند [.]13
پژوهشهای مختلفی در زمینه اینترنت اشیاء و خدمات سالمت
الکترونیک انجام گرفته است .در پژوهش  Jayatillekaو
 Halgamugeنتایج نشان داد که بهداشت و درمان بخش
مهمی در جهان است و با انقالب اینترنت اشیاء ،خدمات
مراقبتهای بهداشتی قابلاطمینانتر و کارآمدتر شدهاند .با رشد
سریع دستگاههای اینترنت اشیاء ،محققان و دانشمندان علوم
پزشکی تشخیص و پیشگیری از بیماریها را افزایش دادهاند .در
نتیجه ،بسیاری از حسگرها و دستگاههای محرک اینترنت
اشیاء پیادهسازی شدهاند و برخی از آنها در بیمارستانها و
مراقبتهای بهداشتی شخصی در حال حاضر بهطور مؤثر مورد
استفاده قرار میگیرند [ .]14در مطالعه امیری مشخص شد که
دولتها و متخصصان انفورماتیک پزشکی میتوانند از تجارب
نقش سالمت الکترونیک در شیوع بحران بیماری کرونا برای
مقابله با هرگونه بیماری همهگیر در آینده درس بگیرند تا مانع
از هرگونه تهدید جانی و مالی ،رکود اقتصادی و در نهایت پاسخ
سریع در مواقع فوق بحرانی گردند [ .]15با توجه به اهمیت
اینترنت اشیاء و کاربردهای مفیدی که در بحث بهداشتی و
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مقدمه
امروزه انقالب دیجیتالی همه رفتارها و سبک زندگی را در
جوانب مختلف تحت تأثیر قرار داده است و این تأثیر توجه
عموم جوامع نسبت به این موضوع را به دنبال داشته است.
اینترنت اشیاء بهعنوان یک مفهوم جدید و نوظهور در فناوری
اطالعات بهحساب میآید که هدف آن ایجاد یک زیرساخت
شبکه جهانی پویا با اتصال انواع اشیاء فیزیکی و مجازی با
دستگاهها و حسگرهای هوشمند است [ .]1اینترنت اشیاء در
دهه اخیر دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده و با ارائه راهحلهای
نوین در بخشهای مختلف ،شرکتها و سازمانها را به استفاده
و سرمایهگذاری در این حوزه مجاب کرده است [.]2
در سالهای اخیر ،توسعه اینترنت همراه با اشیاء و دستگاههای
فیزیکی متصلبههم و نمایش مجازی آنها ،روندی رو به رشد
داشته است که بهموجب این روند ،دامنه وسیعی از محصوالت
و خدمات جدید بالقوه در حوزههای مختلفی ایجاد شده است
[ .]3حوزه سالمت یکی از حوزههای مذکور است که تا سال
 40% ،2020از فناوری اینترنت اشیاء مربوط به بهداشت و
سالمت میشود [ ]4بر این اساس یکی از بیشترین صنایع
بهرهمند شده از اینترنت اشیاء در حوزه بهداشت و درمان
گزارش شده است [ .]1 ،5در حال حاضر ،تمرکز تعداد زیادی از
مطالعات و پروژههای موردی ،سالمت و درمان انسان است که
هدف از این مطالعات ،بهبود خدمات و فعالیتهای مربوط به
حوزه سالمت و درمان و دستیابی به یک سیستم بهداشت
جهانی میباشد .این سیستم و زیرساختها باید بدون در نظر
گرفتن مسائل مکانی و زمانی ،اطالعات موردنیاز را در دسترس
افراد اعم از متخصصین (پزشکان) و بیماران قرار دهد .اینترنت
اشیاء یکی از مهمترین ابزاریهایی است که این مهم را
میتواند ممکن سازد [ .]6اینترنت در توسعه و بهبود ارائه
خدمات پزشکی تأثیرات بسزایی داشته است [.]7
سالالالمت الکترونیالالک روش تالالازهای در مراقبتهالالای بهداشالالتی،
تشخیصالی و درمالانی اسالت کاله بالا فرآینالدهای الکترونیکالی و
ارتباطی پشتیبانی میشود [ .]8افزایش هزینالههالای بهداشالت و
درمان ،عدم توانایی بیمالاران در راسالتای مراجعالات حیالوری و
مرتب در مراکز درمانی و پر خطر بودن حیور در این نوع مراکز
از جمله دالیلی است که امروزه توجه عموم را بیشازپالیش باله
بهرهگیری از خدمات الکترونیکی سالمت مورد عطف قالرار داده
است [ .]9امروزه خدمات الکترونیکی سالمت بهطور فزاینالدهای
موردتوجالاله بیمالالاران ،ارائهدهنالالدگان ،کارفرمایالالان ،پزشالالکان،
سیاستگذاران و دیگر کارکنان حوزه مراقبتهای بهداشتی قرار
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درمانی یا خدمات الکترونیکی سالمت بیماران بهویژه بیماران
کرونایی دارد؛ لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر اینترنت اشیاء
بر خدمات الکترونیکی سالمت بیماران کرونایی از دیدگاه کادر
درمان بیمارستان سوانح گلستان شهر کرمانشاه میباشد .سؤال
اصلی پژوهش این است که از دیدگاه کادر درمان چه رابطهای
میان اینترنت اشیاء و ارتقاء خدمات الکترونیکی سالمت بیماران
کرونایی در بیمارستان سوانح گلستان شهر کرمانشاه وجود دارد؟
روش
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر اینترنت اشیاء بر ارتقاءی
خدمات الکترونیکی سالمت بیماران کرونایی از دیدگاه کادر
درمان بیمارستان سوانح گلستان کرمانشاه انجام گرفت؛ بنابراین
با توجه به روش پژوهش مورداستفاده ،پژوهش از نوع کمی و
برحسب هدف در حیطه پژوهشهای کاربردی و برحسب
نحوهی گردآوری دادهها از نوع توصیفی -پیمایشی است.
متغیرهای جمعیت شناختی شامل سن ،جنسیت ،تحصیالت و
سابقه خدمت میباشد .جامعه آماری پژوهش ،کادر درمانی
(پزشکان و پرستاران) بیمارستان سوانح گلستان شهر کرمانشاه
که شامل  110نفر بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول
کوکران برابر با  86نفر محاسبه گردید .حجم نمونه با استفاده
از فرمول کوکران به دست آمد که این فرمول در رابطه زیر
نشان داده شده است.

نفر از مجموعه نمونه پژوهش ارسال شد .از طرفی برای
سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی با
استفاده از نرمافزار  Smart PLS 3بهره گرفته شد که در
جدول  3قابل مشاهده میباشد .بهمنظور آزمودن و تائید
فرضیهها از تجزیهوتحلیل حداقل مربعات جزئی استفاده شد که
در جدول  6قابل مشاهده است .دادهها به کمک نرمافزار
 SPSSدر سطح توصیفی و بهوسیله  Smart PLS 3در
سطح استنباطی تحلیل شدند.
جهت بررسی درست بودن مدل و فرضهای تحقیق از
شاخصهای برازش مدل یا نیکویی استفاده شد .شاخصهای
برازش مدل در واقع میزان تطابق مدل تدوین شده بر مبنای
چارچوب نظری و پیشینه تجربی با واقعیت را اندازه میگیرند.
سنجش سازگاری درونی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ
مقدار مناسب آن برابر یا بزرگتر از  0/7میباشد .روش دیگر،
محاسبه پایایی ترکیبی میباشد که برای محاسبه پایایی است.
این روش نسبت به آزمون آلفای کرونباخ که پایایی مطلق
سازهها را میسنجد ،با توجه به همبستگی سازهها با یکدیگر
محاسبه میشود ،مقدار پایایی ترکیبی نیز میزان بزرگتر یا
مساوی  0/7برآورد شده است .جهت سنجش روایی همگرا از
میانگین واریانس استخراج شده ،استفاده گردید .این معیار به
عنوان مقدار میانگین کل توان دوم بارهای معرف متناظر با هر
سازه تعریف میشود؛ بنابراین (Average Variance
 ،AVE )extractedمعادل اشتراک یک سازه است .مقدار
میانگین واریانس استخراجی برابر  0/5یا باالتر نشان میدهد
که بهطور متوسط ،سازه بیش از نیمی از واریانس معرفهای
متناظر را تشریح میکند .بهطور معکوس ،زمانی که AVE
کمتر از  0/5باشد ،نشاندهنده این است که بهطور میانگین،
خطای بیشتری در آیتمها نسبت به واریانس تشریح شده
بهوسیله سازهها باقی میماند.
معیار فورنل و الرکر ( )Fornell-Larckerشاخصی جهت
سنجش و بررسی روایی واگرای مدل اندازهگیری میباشد.
روایی واگرای قابلقبول یک مدل حاکی از آن است که یک
سازه در مدل ،نسبت به سازههای دیگر تعامل بیشتری با
شاخصهایش دارد .این مدل در صورتی واگرایی قابلقبولی
دارد که اعداد مندرج در قطر اصلی از مقادیر زیرین خود بیشتر
باشند .واریانس تبیین شده بیانگر میزان درصد تبیین تغییرات
متغیرهای مستقل را بیان میدارد .ضریب تبیین در واقع
مهمترین شاخص در تجزیهوتحلیل پژوهش میباشد .این
ضریب ازجمله مهمترین ضرایب تجزیهوتحلیل پژوهش
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که در آن:
 :nحجم نمونه؛  :Nحجالم جامعاله؛  :dاشالتباه مجالاز؛  :zمقالدار
متالغیر نالرمال؛  :pنسبالت بالرخالورداری از صالفت مالوردنالالظر
) :q=(1-pنسبت عدم برخورداری از صفت موردنظر
نمونهها با روش نمونهگیری تصادفی -طبقهای انتخاب شدند.
جهت گردآوری داده از پرسشنامه محقق ساخته که با استفاده از
مطالعات [ ]1،3،7،16تهیه گردید ،استفاده شد و بر اساس
مقیاس لیکرت ( 5گزینهای) امتیازدهی شد .در نهایت دادههای
بهدستآمده از  86پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت .در این
پژوهش از میان انواع مختلف روشهای تعیین اعتبار
اندازهگیری روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده شد.
بهمنظور روایی صوری نیز ،پرسشنامه با استفاده از نظرات  5نفر
از اساتید خبره در حوزه بهداشت و درمان مورد تأیید و اصالح
قرار گرفت .به منظور سنجش پایایی ،پرسشنامه مزبور برای 20

تابستان  ،1400دوره هشتم ،شماره دوم
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تأثير اینترنت اشياء بر ارتقاء خدمات الکترونيکی

میباشد و نشان میدهد که متغیرهای مستقل بهصورت کلی
چند درصد از رفتاری متغیر وابسته را پیشبینی میکنند .این
ضریب با سه ضریب به مقادیر(0/19 :ضعیف)(0/33 ،متوسط) و
(0/67قوی) مقایسه میشود .اگر این مقدار کمتر از  0/19باشد
پژوهش ارزش علمی نخواهد داشت .بار عاملی مقداری عددی
است که میزان شدت رابطه میان یک متغیر پنهان (سازه) و
متغیر آشکار (شاخص) مربوطه را طی فرایند تحلیل مسیر
مشخص میکند.
سنجش بارهای عاملی از طریق مقدار همبستگی شاخصهای
یک سازه با سازه صورت میپذیرد .اگر این مقدار بزرگتر
مساوی  0/4باشد بیانگر این است که واریانس بین سازه و
شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری قابلقبول
میباشد .ضریب مسیر بیانکننده وجود رابطه علی خطی و
شدت رابطه بین دو متغیر مکنون است .در واقع همان ضریب
رگرسیون در حالت استاندارد است که در مدلهای سادهتر
رگرسیون در حالت استاندارد است در مدلهای سادهتر
رگرسیون ساده ،چندگانه و عددی است بین  -1تا  ،+1ضرایب
مسیرهای متغیرهای مستقل به سمت متغیر وابسته بیانکننده
میزان پوششدهی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل است .به
عبارتی میزان درصد پوشش دادن و تأثیرگذاری بر متغیر
مستقل را بیان میکند .جهت بررسی سؤاالت پژوهش از مقادیر
 Tاستفاده شد .در سطح اطمینان  95درصد اگر مقدار آماره T
بیشتر از  1/96و سطح معناداری کمتر از  0/05باشد فرضیه

تأیید میشود.
با توجه به هدف پژوهش و با در نظر گرفتن پیشینه پژوهش و
متغیرها و مؤلفههای موردبررسی قرار گرفته توسط سایر
پژوهشگران که در جدول  1آورده شده است ،مدل مفهومی
مطابق شکل  1ترسیم گردید و فرضیهها موردبحث و بررسی
قرار گرفت .با توجه به مدل مذکور و هدف پژوهش فرضیات
پژوهش بهصورت زیر میباشند:
فرضيه اصلی:
 :H1از دیدگاه کادر درمان اینترنت اشیاء بر ارتقاء خدمات
الکترونیکی سالمت بیماران کرونایی ارتباط تأثیرگذار است.
فرضيات فرعی:
 :H2از دیدگاه کادر درمان اثربخشی مورد انتظار اینترنت اشیاء
بر ارتقاءء خدمات الکترونیکی سالمت بیماران کرونایی تأثیرگذار
است.
 :H3از دیدگاه کادر درمان عالقه شخصی به اینترنت اشیاء بر
ارتقاء خدمات الکترونیکی سالمت بیماران کرونایی تأثیرگذار
است.
 :H4از دیدگاه کادر درمان تمایل به استفاده از اینترنت اشیاء بر
ارتقاء خدمات الکترونیکی سالمت بیماران کرونایی تأثیرگذار
است.
 :H5از دیدگاه کادر درمان امنیت خدمات اینترنت اشیاء بر
ارتقاء خدمات الکترونیکی سالمت بیماران کرونایی تأثیرگذار
است.

جدول  :1ابعاد مربوط به عوامل پژوهش
عامل

اینترنت اشیاء

156

عالقه شخصی به اینترنت اشیاء

[]3 ،16

تمایل به استفاده از اینترنت اشیاء

[]1

امنیت خدمات اینترنت اشیاء
دسترسی به منابع اطالعاتی در بستر اینترنت و
فناوریهای مبتنی بر وب
آشنایی با منابع اطالعاتی در حوزه فردی

[]1 ،16
[]17
[]7

ارتقاء سواد سالمت مبتنی بر فناوری

[]7
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خدمات سالمت الکترونیک

ابعاد
اثربخشی مورد انتظار اینترنت اشیاء

منبع
[]1 ،16
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مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

مشخصات و ویژگالی مشالارکتکنندگان پالژوهش در جالدول 2

قابل مشاهده میباشد.

جدول  :2تحليلهاي جمعيت شناختی شركتكنندگان
متغير
سمت

جنسیت

سن

تحصیالت

سابقه خدمت

کادر پرستاری

73

84

پزشکان

13

16

مرد

54

62/8

زن

32

37/2

 20تا  30سال

27

31/4

 30تا  40سال

38

44/1

 40تا  50سال

15

17/4

باالی  50سال

6

7/1

کارشناسی

70

81/4

کارشناسی ارشد

3

3/5

دکترا

13

15/1

کمتر از  5سال

5

5/9

 5تا  10سال

14

16/2

 10تا  15سال

63

73/2

بیشتر از  15سال

4

4/7

نتایج
برازش مدل :مهمترین شالاخصهای نیکالویی بالرازش مالدل در
روش معادالت ساختاری اسمارت پی ال اس عبارتاند از:
 -1سازگاري درونی

همانطور که در جدول  3قابلمشاهده است کلیه متغیرها مقدار
باالی  0/7را دارا میباشند که این بیانگر پایالایی یالا سالازگاری
درونی مناسب مؤلفهها است .پایایی ترکیبی کلیه مؤلفهها مالورد
تأیید و بزرگتر از  0/7میباشد.
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فراوانی

درصد

كریمی و همکاران

تأثير اینترنت اشياء بر ارتقاء خدمات الکترونيکی

ستون  AVEبیان میدارد .این مقدار برای کلیه مؤلفهها بیشتر
از  0/5میباشد.

روایی همگرا

جدول  3مقدار میانگین واریالانس استخراجشالده مؤلفالهها را در

جدول  :3سازگاري درونی متغيرها و ابعاد اینترنت اشياء و خدمات الکترونيکی سالمت (روایی همگرا و پایایی تركيبی)
CR
AVE
Rho_A
آلفاي كرونباخ

متغيرها
اینترنت اشیاء

0/847

0/618

0/834

0/851

اثربخشی مورد انتظار اینترنت اشیاء

0/916

0/605

0/920

0/713

عالقه شخصی به اینترنت اشیاء

0/828

0/573

0/901

0/748

تمایل به استفاده از اینترنت اشیاء

0/896

0/625

0/809

0/712

امنیت خدمات اینترنت اشیاء

0/874

0/637

0/836

0/829

خدمات الکترونیکی سالمت

0/860

0/529

0/903

0/882

دسترسی به منابع اطالعاتی در بستر اینترنت و فناوریهای مبتنی بر وب

0/800

0/605

0/862

0/715

آشنایی با منابع اطالعاتی در حوزه فردی

0/838

0/590

0/876

0/759

ارتقاء سواد سالمت مبتنی بر فناوری و احساس افزایش خوشبختی ملی

0/826

0/694

0/818

0/716

مقدار مورد تأیید

≥0/7

≥0/5

≥0/7

≥0/7

 -2روایی واگرا

همبستگی بین تمام سازهها در جدول  4نمایش داده شده

است .روایی واگرای قابل قبولی در جدول  4مشاهده شد.

جدول  :4روایی واگرا متغيرها و ابعاد اینترنت اشياء و خدمات الکترونيکی سالمت

158

اثربخشی

عالقه

تمایل به

مورد انتظار

شخصی به

استفاده از

خدمات

اینترنت

اینترنت

اینترنت اشياء

اینترنت

اشياء
0/737

اشياء

خدمات

دسترسی به منابع

الکترونيکی

اطالعاتی در بستر

اطالعاتی در

سالمت

اینترنت و فناوريهاي

حوزه فردي

اشياء

مبتنی بر فناوري و
افزایش

مبتنی بر وب

خوشبختی ملی

0/537

0/721

0/441

0/526

0/716

0/513

0/670

0/681

0/791

0/735

0/712

0/581

0/620

0/798

0/493

0/681

0/448

0/652

0/601

0/787

0/523

0/657

0/598

0/720

0/580

0/635

0/792

0/688

0/598

0/550

0/622

0/638

0/539

0/730
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اثربخشی مورد انتظار
اینترنت اشیاء
عالقه شخصی به
اینترنت اشیاء
تمایل به استفاده از
اینترنت اشیاء
امنیت خدمات اینترنت
اشیاء
خدمات الکترونیکی
سالمت
دسترسی به منابع
اطالعاتی در بستر
اینترنت و فناوریهای
مبتنی بر وب
آشنایی با منابع
اطالعاتی در حوزه
فردی
ارتقاءی سواد سالمت
مبتنی بر فناوری و
احساس افزایش
خوشبختی ملی

امنيت

آشنایی با منابع

ارتقاءي سواد سالمت

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

 -3واریانس تبيين شده )(R2
مقدار  R2در متغیر مستقل کاربردهای فناوراناله اینترنالت اشالیاء
برابر با  0/99میباشد .این مقادیر بیانگر این است که متغیرهای
مستقل  0/99درصد رفتار متغیر وابسالته را پیشبینالی میکننالد.

تابستان  ،1400دوره هشتم ،شماره دوم

هرچه  R2مربوط به سازههای درونزای یک مدل بیشتر باشد،
نشان از برازش بهتر مدل است .مدل ساختاری پژوهش مطابق
شکل  2با استفاده از نرمافزار  Smart PLS3ترسیم گردید.

جدول  :5واریانس تبيين شده مؤلفههاي اینترنت اشياء و خدمات الکترونيکی سالمت
R Square
مقدار تأثير
متغير
قوی
0/724
دسترسی به منابع اطالعاتی در بستر اینترنت و فناوریهای مبتنی بر وب
قوی
0/782
آشنایی با منابع اطالعاتی در حوزه فردی
قوی
0/864
ارتقاء سواد سالمت مبتنی بر فناوری و احساس افزایش خوشبختی ملی
قوی
0/821
اینترنت اشیاء
قوی
0/760
خدمات الکترونیکی سالمت

Journal of Health and Biomedical Informatics 2021; 8(2): 153-164

159

] [ Downloaded from jhbmi.ir on 2023-01-09

شکل  :2مدل ساختاري تأثير كاربردهاي فناورانه اینترنت اشياء بر ارتقاء خدمات الکترونيکی سالمت در حالت استاندارد و معناداري

تابستان  ،1400دوره هشتم ،شماره دوم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

بارهای عاملی مقداری بیش از  0/4را دارا میباشند.

 -4سنجش بارهاي عاملی

در جدول  ،6الندا ( )λبارهای عاملی شاخصها میباشند .کلیه
جدول  :6سنجش بارهاي عاملی
ابعاد
اثربخشی مورد انتظار
اینترنت اشیاء

عالقه شخصی به
اینترنت اشیاء
اینترنت اشیاء

تمایل به استفاده از
اینترنت اشیاء
امنیت خدمات اینترنت
اشیاء
دسترسی به منابع
اطالعاتی در بستر
اینترنت و فناوریهای
مبتنی بر وب
آشنایی با منابع
اطالعاتی در حوزه فردی

خدمات الکترونیکی سالمت
ارتقاء سواد سالمت
مبتنی بر فناوری و
احساس افزایش
خوشبختی ملی

λ

شاخص
فراهم کردن اطالعات و خدمات متنوع
سودمندی اطالعات و خدمات فراهمشده
بهبود عملکرد زندگی
سریع و اثربخش بودن ابزارهای پوشیدنی
مفید بودن خدمات اینترنت اشیاء
لذتبخش بودن استفاده از خدمات اینترنت اشیاء
اشتیاق برای پذیرش فناوری و نوآوریهای مدرن
هیجان حاصل از استفاده از اینترنت اشیاء بهعنوان تجربهای جدید
تمایل به استفاده از خدمات اینترنت اشیاء
استفاده از خدمات اینترنت اشیاء در آینده
تصور استفاده از خدمات اینترنت اشیاء
قابلاطمینان بودن ابزارهای پوشیدنی
مبادله اطالعات بین کاربران بهصورت ایمن
اطمینان خاطر از امنیت خدمات اینترنت اشیاء
دسترسی سریع به اطالعات مربوط بهسالمت
وجود منابع اطالعاتی سالمت
آسان بودن استفاده

0/608
0/817
0/695
0/621
0/701
0/656
0/715
0/675
0/740
0/821
0/784
0/733
0/834
0/684
0/852
0/847
0/853

آگاه بودن نسبت به منابع اطالعاتی سالمت
ارزیابی سالمت فرد
مدیریت سالمت فرد
عمل به توصیههای گفتهشده مربوط بهسالمت

0/840
0/832
0/907
0/518

اعتماد به اطالعات سالمت موجود
ارائه نکات مفید سالمت و بهداشت
درک بهتر از سالمت شخصی
توقف یا مصرف دارو

0/701
0/754
0/682
0/794

یادآوری زمان مصرف داروها

0/856

یادآوری قرارهای بالینی

0/701

جدول  :7مسير فرضيه و ضریب تأثير فرضيهها

اثربخشی مورد انتظار اینترنت اشیاء >-خدمات الکترونیکی سالمت
عالقه شخصی به اینترنت اشیاء >-خدمات الکترونیکی سالمت
تمایل به استفاده از اینترنت اشیاء >-خدمات الکترونیکی سالمت
امنیت خدمات اینترنت اشیاء >-خدمات الکترونیکی سالمت
اینترنت اشیاء >-خدمات الکترونیکی سالمت

6/83
3/58
4/61
7/13
9/47

0/01
0/02
0/00
0/01
0/00

مسير)(β
0/86
0/45
0/35
0/49
0/18

فرضيه
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

 -5شاخص

SRMR(Root Mean Square

)Residual

برای برازش کلی مدل با استفاده از ریشه میانگین مربعات
باقیمانده استانداردشده ،دامنه به دست آمده برای شاخص
160

 SRMRبین صفر و یک بوده که برای مدلهایی با برازش
خوب این مقدار زیر  0/05است .شاخص  SRMRپژوهش
برابر با  0/03میباشد.
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مسير فرضيه

آماره تی (T
)Satistics

P Values

ضریب

نتيجه

تابستان  ،1400دوره هشتم ،شماره دوم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

جدول  :8برازش مدل اندازهگيري تأثير مؤلفههاي كاربردهاي اینترنت اشياء بر خدمات الکترونيکی سالمت
شاخص برازش
مقدار پیشنهادی
مقدار برآوردی اینترنت اشیاء
خدمات الکترونیکی سالمت

SRMR

D_LS

D_G

NFI

RMS_Theta

کمتر از 0/05
0/046
0/042

بیشتر از 0/05
0/83
0/38

بیشتر از 0/05
0/21
0/85

بیشتر از 0/80
0/94
1/4

کوچکتر یا مساوی 0/12
0/113
0/05

در سطح اطمینان  95درصد بر اساس نتایج جدول  ،8بالا توجاله
به این که مقدار آماره  tبزرگتر از  1/96اسالت میتالوان گفالت
ابعاد اینترنت اشیاء رابطه مثبت بالا ارتقالاء خالدمات الکترونیکالی
سالمت دارد .بر این اساس کلیه متغیرها با ضریب مسیر مثبالت
نشاندهنده رابطه مثبت بین متغیرها بوده و تأثیر ابعاد اینترنالت
اشیاء بر ارتقاء خدمات الکترونیکی سالمت مورد تأیید و معنالادار
است.
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بحث و نتيجهگيري
در این پژوهش ،به بررسی رابطه بالین اینترنالت اشالیاء و ارتقالاء
خدمات الکترونیکی سالمت بیماران کرونایی پرداختاله شالد .بالا
توجه به یافتههای حاصل مشخص شد که بالین بهالرهمنالدی از
کاربردهای اینترنت اشیاء و ارتقاء خدمات الکترونیکالی سالالمت
بیماران کرونایی از دیدگاه کادر درمان رابطه مثبت و معنالاداری
وجود دارد.
مطالعالاله  Chiuchisanو همکالالاران نشالالان داد کالاله کالالاهش
هزینههای درمان ،عدم توانایی بیماران در مراجعات حیالوری و
پر خطر بودن این مراجعات دالیل روی آوردن عموم مالردم باله
سمت خدمات الکترونیکی سالمت بوده است و نتالایج پالژوهش
حاضر نیز نشان داد که اینترنت اشیاء با اسالتفاده از کاربردهالای
فناورانه خالود ایالن خالدمات را بالرای عمالوم مهیالا میکنالد [.]9
مطالعالالات  Fernandezو  ،Pallisقاسالالمی و همکالالاران نی الز
موضوع کاهش هزینههای گسترش بهداشت و درمالان و ارتقالاء
خدمات الکترونیکی سالمت بیماران از طریق طرحهای خدمات
سالمت الکترونیکی را نشان دادند؛ بنابراین با توجاله باله رابطاله
مثبت و معنالادار اینترنالت اشالیاء و ارتقالاء خالدمات الکترونیکالی
سالمت بیماران کرونایی ،میتوان پالژوهش حاضالر را بالا نتالایج
مطالعات آنها همراستا دانست [ .]10 ،11الزم باله ککالر اسالت
نتایج پژوهش حاضر را با توجه به مهیاسالازی خالدمات مراقبالت
بهداشتی مطمئنتر و کاراتر با استفاده از اینترنت اشیاء ،با نتیجه
پالالژوهش  Jayatillekaو  Halgamugeهمراسالالتا دانسالالت
[ .]14نتایج پژوهش حاضالر را نیالز میتالوان بالا نتالایج مطالعاله

 Shankarو همکاران نیز کاله حالاکی از مالؤثر بالودن اینترنالت
اشیاء بهعنوان راهی فناورانه برای ارتقاء سطح درمان و سالمت
الکترونیک بیماران بود ،همراستا دانست [.]16
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کاربران کاربردهالای فناوراناله
اینترنت اشالیاء (بیمالاران کرونالایی) بالا درک و شالناختی کاله از
اثربخشی این خدمات دارند ،میتوانند در راستای ارتقاء خالدمات
الکترونیکی سالمت از آن بهره بگیرند .در واقع ایالن اثربخشالی
خود را در رفع مشکالت موجود در مسیر دریافت خدمات قبلالی
خود با توجه به موانع پیشآمده به دلیالل شالیوع بیمالاری کرونالا
نشان خواهد داد .در واقالع عالقاله شخصالی کالاربران (بیمالاران
کرونایی) به بهرهمندی از کاربردهای فناورانه اینترنت اشالیاء در
راستای ارتقاء خدمات الکترونیکی سالمت میتواند به دلیل رفع
موانع و تسهیل دریافت خدمات مربوط به بهداشالت و درمالان و
نهایتاً ارتقاء خدمات الکترونیکی سالمت باشالد .همالانطور کاله
بیان شد کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء و درک تالأثیر مثبالت
آن بر خدمات الکترونیکی سالالمت از جانالب بیمالاران کرونالایی
سبب شده است این افراد تمایل باالیی به بهالرهگیالری از ایالن
کاربردهای فناورانه از خالود نشالان دهنالد .الزم باله ککالر اسالت
بیماران کرونایی و کاربران کاربردهای فناوراناله اینترنالت اشالیاء
نسبت به امنیت خدماتی کاله در بسالتر اینترنالت اشالیاء دریافالت
میکنند مطمئن هستند و عدم اطمینان به امنیت این کاربردهالا
و خدمات مانع عدم بهرهمندی از مزایای آن نخواهد شد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که افزایش هزینههای بهداشت و
درمان ،عدم توانایی بیمالاران در راسالتای مراجعالات حیالوری و
مرتب در مراکز درمانی و پر خطر بودن حیور در این نوع مراکز
ازجمله دالیلی است که امروزه توجه عمالوم را بیشازپالیش باله
بهرهگیری از خدمات الکترونیکی سالمت مورد عطف قالرار داده
است .یکی از ابزارهایی که میتواند کیفیت خدمات الکترونیکالی
سالمت ارائه شده را ارتقاء بخشد ،کاربردهای فناورانالهای اسالت
که در بستر اینترنالت اشالیاء صالورت میپالذیرد .شالیوع بیمالاری
کوویالالد  19از دسالالامبر سالالال  2019یکالالی از عالالواملی بالالود کالاله
چالشهای بسیار جدی برای مراکز درمانی و عموم مردم ایجالاد

تأثير اینترنت اشياء بر ارتقاء خدمات الکترونيکی

2. Garg H, Gupta S, Garg B. Smart Cities and the
Internet of Things. Big Data Analytics for Internet of
Things 2021:187-95. doi: 10.1002/9781119740780.ch7
3. Singh RP, Javaid M, Haleem A, Suman R. Internet
of things (IoT) applications to fight against COVID-19
pandemic. Diabetes Metab Syndr 2020;14(4):521-4.
doi: 10.1016/j.dsx.2020.04.041.
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پزشک و متخصص مربوطه قالرار دهالد .پروتکلهالایی از قبیالل
 MQTT-Sn ،MQTT ،Sigfoxبالالا اسالالتفاده از اتصالالاالت
صورت گرفته به رایانش ابری این انتقال اطالعالات و محتالوا را
ممکن میسازد.
بر اساس یافتههای ایالن پالژوهش اقالداماتی کالاربردی از قبیالل
تولید محتوا با سالالمت الکترونیالک در حالوزه درمالان ،مزایالای
بهرهگیری از کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء بالرای کینفعالان
آن (بیمالالاران ،کالالادر درمالالان و مراکالالز درمالالانی) و پخالالش آن در
رسالالانههای عمالالومی بالالا مشالالارکت وزارت بهداشالالت و شالالورای
سیاستگذاری سالالمت صداوسالیما جمهالوری اسالالمی ایالران،
برگزاری همایشها و نمایشگاههایی بالا حیالور عمالوم مالردم و
پزشکان با میامین آموزش در رابطه با کاربردهای فنالاوری باله
خصو اینترنت اشالیاء در حالوزه درمالان و پزشالکی بالهمنظور
آموزش و آگاهسازی مردم و کادر درمان ،آموزش نیروی انسانی
مراکز درمانی بهمنظور آگاهی از نحوه کار با تجهیزات مربوط به
اینترنالالالت اشالالالیاء در قالالالالب دورههالالالای آموزشالالالی مسالالالتمر و
ملزمسازیکارکنان و کادر درمان نسبت به حیور در این دورهها،
آگاهسالالازی بیمالالاران از ماهیالالت ،کالالاربرد و مزایالالای کاربردهالالای
فناورانه اینترنت اشالیاء در صالفحات مربالوط باله بیمارسالتان در
شبکههای اجتماعی و بروشورها و مدارک اعطالایی باله بیمالاران
پیشنهاد میگردد.
از جمله محدودیتهایی که طی انجالام پالژوهش حاضالر وجالود
داشت ،مشکالت فراوان در مسیر جمعآوری داده بود .مهمترین
مشالالالکل در فرآینالالالد جمالالالعآوری و آمادهسالالالازی دادههالالالا،
محدودیتهای کرونایی ناشی از وضعیتهای بحرانی پیشآمده
بر اثر شیوع بیماری کرونا بود.
تشکر و قدردانی
بدینوسالالیله از تمالالامی کالالادر درمالالان بیمارسالالتان (پزشالالکان و
پرستاران) سوانح گلسالتان شالهر کرمانشالاه کاله در انجالام ایالن
پژوهش همکاری نمودند تشکر و قدردانی به عمل میآید.
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Introduction: IoT technology offers many benefits in dealing and controlling COVID-19 disease
and will greatly facilitate the process of continuous remote patient diagnosis and monitoring with
wireless sensors and smart devices. Also, Internet of Things, has positive effects in the field of
health and treatment and promotion of electronic health services, including reducing health
treatment care costs and delivery of treatment services in a faster manner. This article has been
prepared with the aim of investigating the effect of Internet of Things on the promotion of electronic
health services for COVID-19 patients from the perspective of treatment staff (physicians and
nurses) of Golestan accidents hospital in Kermanshah city.
Method: This research from the type, is quantitative and from the objective, is practical. The
statistical sample of the present study consisted of 86 medical staff of Golestan accidents hospital in
Kermanshah, which included nurses and physicians. In order to collect data, a researcher-made
questionnaire was used, which was approved by 5 experts in the field of health and treatment.
Results: The results indicate that all variables with a positive path coefficient have a positive
relationship between the variables and the impact of the Internet of Things on the promotion of ehealth services is confirmed and significant.
Conclusion: IoT applications and technology can be a tool for promoting e-health services for
COVID-19 patients by educating medical staff and the general public, providing infrastructure, and
other appropriate measures, and assisting e-health services in achieving their goals.
Keywords: Electronic Health, COVID-19, Internet of Things, Treatment staff.
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