عوامل مؤثر بر پذیرش سالمت همراه از دیدگاه پزشکان مراکز آموزشی درمانی

 .1استادیار ،انفورماتیک پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران.
 .2استادیار ،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران.
 .3استادیار ،مدیریت اطالعات سالمت ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران.
 .4کارشناس ارشد ،مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
 .5مربی ،فناوری اطالعات سالمت ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زهدان ،ایران.
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چکيده
مقدمه :بنا بر گزارش سازمان جهانی بهداشت استفاده از فناوری سالمت همراه و فناوریهای بیسیم برای پشتیبانی و دستیابی به اهداف صنعت
سالمت ،چهرهی ارایه خدمات مراقبت سالمت در دنیا را تغییر داده است .هدف مطالعه حاضر تعیین میزان شناخت پزشکان و بررسی عوامل مؤثر بر
پذیرش سالمت همراه از دیدگاه آنان بود.
روشها :این مطالعه مقطعی با روش توصیفی -تحلیلی در سال  1395در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد .نمونه پژوهش شامل  150نفر از
پزشکان شاغل در  5بیمارستان آموزشی این دانشگاه بود .بهمنظور گردآوری دادهها و آزمون فرضیات پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس
متغیرهای مدل پذیرش تکنولوژی استفاده شد .برای تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی ،تحلیل عاملی تأییدی و تحلیلی (رگرسیون خطی و
چندگانه) استفاده شد.
یافتهها :میانگین متغیرهای سودمندی درک شده ،قصد رفتاری ،لذت درک شده ،هنجار ذهنی ،سهولت استفاده درک شده تصویر ،داوطلبانه بودن و
قابلیت استفاده از اهداف باالتر از میانگین مبنا ( )3بود و نشاندهنده پذیرش سالمت همراه توسط آنها بود .ارتباط بین تمام متغیرها با یکدیگر و در جهت
اهداف نگرشی و رفتاری پذیرش سالمت همراه ،معنیدار بود ،اما متغیر قابلیت نمایش تأثیر مثبتی بر روی سودمندی درک شده نداشت.
نتيجهگيری :میتوان در برنامهریزیها با لحاظ کردن فاکتورهایی مانند تمایل رفتاری برای استفاده از خدمات سالمت همراه و سایر فاکتورهای مؤثر
نسبت به ارتقای میزان پذیرش آن ،اقدام کرد .نتایج این مطالعه اطالعات سودمندی را در اختیار مدیران و سیاستگذاران سالمت قرار میدهد تا بتوانند با
استفاده از فناوریهای نوین در جهت بهبود کیفیت خدمات گام بردارند.
کليدواژهها :سالمت همراه ،تلفن همراه ،پزشک ،پذیرش.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله96/04/15 :

اصالح نهایی96/06/07 :

پذیرش مقاله96/06/05 :

ارجاع :مهدی پور یوسف ،خمرنیا محمد ،کریمی افسانه ،علیپور جهانپور ،سیدزایی فرزانه ،ابراهیمی سعید .بررسی پذیرش خدمات سالمت همراه از دیدگاه پزشکان مراکز آموزشی درمانی.
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پزشکی به مدل مدیریت سالمت و پیشگیری از بیماریها میباشد.

مقدمه:
دسترسی نابرابر به خدمات سالمت و دخالت کم افراد در مدیریت

پسازاین تغییر ،پزشکی از راه دور در زمینههای مختلف درحالتوسعه

سالمت خود ،تهدید بزرگی برای پایداری سیستم مراقبت سالمت به

است .بیش از همه ،خدمات سالمت همراه )(Mobile Health

شمار میرود [ .]1همراه با اقتباس از تکنولوژیهای اطالعاتی مانند

بسیاری از متخصصان را به خود جذب کرده و پتانسیل بسیار زیادی

محاسبات ابری و فراگیر ،خدمات سالمت در حال تغییر از مراقبت

برای رشد و توسعه دارد [ .]2از سوی دیگر ،استفاده از دستگاههای تلفن

نویسنده مسؤول:
سعید ابراهیمی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران.
تلفن+989158390399 :

پست الکترونیکیsaeidebrahimi9@gmail.com :
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یوسف مهدی پور و همکاران

پذیرش خدمات سالمت همراه توسط پزشکان

همراه (خدمات سالمت همراه) بهوسیله بسیاری از متخصصان

این پژوهش کاربردی از نوع مطالعات مقطعی میباشد که بهصورت

مراقبت سالمت (health care professionals) HCPs

توصیفی -تحلیلی و در سال  1395در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

بسیاری از جنبههای اقدامات بالینی را دگرگون ساخته است [.]3

انجامشده است .جامعه پژوهش را پزشکان عمومی و متخصص (چشم،

بنا بر گزارش سازمان جهانی بهداشت ،استفاده از فناوری
اهداف صنعت سالمت ،چهرهی ارائهی خدمات مراقبت سالمت در
دنیا را تغییر داده است [.]4
همچنین بر اساس گزارش اتحادیه بینالمللی مخابرات ،در حال
حاضر بیش از  5میلیارد مشترک تلفن همراه در دنیا وجود دارد و
بیش از  85درصد از جمعیت جهان توسط سیگنالهای بیسیم
تجاری پوشش داده میشوند [ .]5در مراکز بهداشتی درمانی از

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (بیمارستان امام علی (ع) ،خاتم،
چشمپزشکی ،بهاران ،علیاصغر (ع) و بوعلی) تشکیل دادند .بر اساس
مدل مفهومی پژوهش ،تعداد  180نفر بر اساس روش نمونهگیری
تصادفی بهعنوان نمونه نهایی انتخاب شد که از این میان  150نفر در
مطالعه شرکت کردند .بهمنظور گردآوری دادهها و آزمون فرضیات
پژوهش از پرسشنامه محققساخته بر اساس متغیرهای نسخههای  2و 3

خدمات سالمت همراه بهمنظور ارایه اطالعات بیماران به

مدل پذیرش فناوری (Technology Acceptance TAM

متخصصین ،اندازهگیری فعالیتهای بدنی ،یادآوری داروها و

) Modelاستفاده شد .این پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده بود.

پشتیبانی از تشخیص بیماریها استفاده میشود [.]6

بخش اول شامل سؤاالت دموگرافیک (پنج سؤال) و بخش دوم در مورد

همچنین خدمات پایش سالمت همراه برای بیمارانی که به

ابعاد پژوهش ( 52سؤال) بود .همچنین در این پرسشنامه از مقیاس

بیماریهای مزمن مبتال هستند ،بسیار مؤثر است [ .]7ازاینرو

اندازهگیری پنجقسمتی لیکرت (خیلی مخالفم=  ،1مخالفم=  ،2نظری

سالمت همراه بهعنوان ترکیبی از محاسبات تلفن همراه ،حسگرهای

ندارم=  ،3موافقم=  4و خیلی موافقم=  )5بهره گرفته شد .بهمنظور تأیید

پزشکی و تکنولوژیهای ارتباطی برای مراقبت سالمت تعریف

روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوی استفاده شد .بهطوریکه

میشود []8؛ بنابراین برای استفاده از خدمات سالمت همراه در
جهت ارایه مراقبتهای پزشکی جامع ،نیاز است بسیاری از موانع
همچون موانع ساختاری ،مالی و نگرشی قبل از اینکه خدمات
سالمت همراه به مرحله اجرا برسد ،رفع گردند [ .]9همچنین
بهمنظور ارایه خدمات مطلوب از طریق سالمت همراه ،سیستم باید
بر اساس ادراک و فاکتورهای مؤثر بر پذیرش این سیستم ،طراحی
گردد.

پرسشنامه در اختیار  10نفر از خبرگان فناوری اطالعات سالمت و
انفورماتیک پزشکی قرار داده و روایی آن تأیید شد .همچنین پایایی آن با
استفاده از آزمون مجدد با ضریب همبستگی  80درصد تأیید گردید.
دادههای گردآوریشده با استفاده از روشهای آمار توصیفی (میانگین،
انحراف معیار) و تحلیلی (رگرسیون خطی و چندگانه) در نسخه 22
نرمافزار  SPSSتحلیل شد.

در این راستا باید مطالعات مناسبی انجام شود .بااینحال در

با توجه به حجم نمونه در این مطالعه ،از تحلیل عاملی تأییدی با نسخه

زمینه دیدگاه کاربران نسبت به خدمات سالمت همراه در کشور ایران

 2-3نرمافزار  Smart-PLSبرای ارزیابی مدل اندازهگیری استفاده

مطالعات بسیار محدودی انجامشده است .مطالعه حاضر به درک

گردید .عالوه بر این بهمنظور اندازهگیری قدرت انعکاس مدل

کاربران از خدمات سالمت همراه و همچنین تعیین اهمیت استفاده و

اندازهگیری ،روایی و پایایی هر متغیر با استفاده شاخص پایایی ترکیبی

نگرانیهای آنان پرداخته است .همچنین این مطالعه برداشتهای

( )composite reliabilityو روایی همگرا (میانگین واریانس

مختلف از عوامل مؤثر بر پذیرش سالمت همراه را از دیدگاه کاربران

استخراجشده  )AVEو آلفای کرونباخ محاسبه شد (جدول .)1

کشف نموده و میتواند توسط فراهمکنندگان و سیاستگذاران

هم¬چنین در این مطالعه مالحظات اخالقی مانند داوطلبانه بودن،

عرصه سالمت ،بهعنوان یک راهنمای کاربردی برای طراحی و
توسعه خدمات سالمت همراه مورداستفاده بهینه قرار گیرد.

روشها:
30

محرمانه بودن و حذف افراد و جایگزین کردن با نمونههای مشابه رعایت
گردید .قابلذکر است که در این مطالعه پژوهشگر با محدودیتهایی
ازنظر روششناسی در پژوهش ،مانند محدود بودن جامعه پژوهش و
یکسان نبودن سطح دانش تخصصی آنها نسبت به فناوری و همچنین
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سالمت همراه و تکنولوژیهای بیسیم ،برای پشتیبانی از دستیابی به

قلب ،جراحی عمومی و زنان زایمان) شاغل در بیمارستانهای آموزشی

یوسف مهدی پور و همکاران

پذیرش خدمات سالمت همراه توسط پزشکان

عدم امکان اجرای آزمایشی مدل پژوهش در محیط واقعی روبرو بوده

از مقدار استاندارد  0/7بیشتر بوده که نمایانگر پایایی مدل اندازهگیری

است .طراحی مدل حاضر بر اساس مرور مطالعات و تئوریهای رفتاری

میباشد .همچنین مقادیر روایی واگرا ( )CRو ضرایب  AVEبرای این

انجامشده است و نسخههای  2و  3مدل  ،TAMمدلهای پایه مطالعه

مدل به ترتیب از مقادیر استاندارد  0/7و  0/5بیشتر بوده و روایی آن مورد

هستند .از سوی دیگر ،در حوزه مراقبت سالمت مطالعات بسیاری از

تأیید قرار گرفت.

از نسخه  2مدل  ،TAMسازههای سودمندی درک شده ،قابلیت

پاسخدهندگان مایل به استفاده و پذیرش سالمت همراه هستند.

نمایش ،تصویر ،هنجار ذهنی ،تجربه و داوطلبانه بودن و از نسخه  3مدل

بهطوریکه اکثر میانگینهای بهدستآمده در سازههای سودمندی درک

 ،TAMسازههای سهولت استفاده درک شده ،قابلیت استفاده از اهداف،

شده ،قصد رفتاری ،لذت درک شده ،هنجار ذهنی ،سهولت استفاده درک

لذت درک شده ،قصد رفتاری و سازه استفاده ،انتخاب و بر اساس آنها

شده تصویر ،داوطلبانه بودن و قابلیت استفاده از اهداف ،باالتر از  3بود؛

مدل مفهومی پژوهش طراحی گردید.

که نمایانگر حد خوب میباشد .همچنین میانگین سازههای قابلیت
نمایش و استفاده ،کمتر از  3بود که حاکی از میزان متوسط پذیرش این

یافتهها:

فناوری در ابعاد مذکور میباشد (جدول .)1

اکثر پاسخدهندگان ( 112نفر 74/4 ،درصد) در این مطالعه را زنان و

نتایج تحلیل دادههای مطالعه در جدول  2و شکل  1نشان

 84نفر ( 56درصد) آنها کمتر از  30سال سن داشتند و تمام افراد

دادهشده است .بهمنظور تعیین مدل ساختاری از رگرسیون خطی و

موردمطالعه از گوشیهای هوشمند استفاده میکردند 123 .نفر (82

چندگانه و همچنین از مقادیر  Tvalueبرای تعیین ارتباط و همبستگی

درصد) پزشک عمومی بودند.میانگین و انحراف معیار و همچنین

سازهها بر اساس مدلهای تعیینشده استفاده شد.

شاخصهای مدل اندازهگیری در جدول  2نشان دادهشده است .بر
اساس اطالعات این جدول مقدار ضرایب آلفای کرونباخ در تمام سازهها
جدول  -1آزمون ضریب همبستگی پیرسون در رابطه با عوامل فردی و اشتراک دانش برونسازمانی
.Mean±S.D

CR

AVE

Cronbach alpha

سودمندی درک شده

3/07±0/70

0/95

0/64

0/89

قصد رفتاری

3/50±0/88

0/71

0/55

0/82

تصویر

3/54±0/82

0/82

0/59

0/72

قابلیت نمایش

2/50±0/78

0/76

0/57

0/85

لذت درک شده

3/06±0/76

0/91

0/61

0/89

قابلیت استفاده از اهداف

2/09±0/98

0/89

0/72

0/81

هنجار ذهنی

3/44±0/70

0/94

0/89

0/87

سهولت استفاده درک شده

3/70±0/70

0/90

0/52

0/82

داوطلبانه بودن

3/60±0/71

0/88

0/53

0/91

استفاده

2/96±0/95

0/85

0/61

0/79

متغیر

رابطه بین سازه ها با یکدیگر و متغیرهای وابسته در شکل

> .)Tvalue <1/96 ،از سوی دیگر نتایج نشان داد که

 1نشان داده شده است .نتایج فرضیه چهارم حاکی از این

سازه ی لذت درک شده تأ ثیر مثبتی بر روی سودمندی درک

است که سازه ی تجربه تأ ثیر منفی بر روی ارتباط هنجار

شده دارد ( .)Tvalue >1/96 ، Pvalue <0/05عالوه

ذهنی و سودمندی درک شده دارد (،Pvalue <0/05

براین نتایج نشان داد که سازه ی قابلیت استفاده از اهداف

 .)Tvalue >1/96همچنین سازه ی قابلیت نمایش تأثیر

تأ ثیر مثبتی بر روی سودمندی درک شده دارد

مثبتی بر روی سودمندی درک شده ندارد (Pvalue 0/05

(.)Tvalue >1/96 ،Pvalue <0/05
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انواع مدل  TAMاستفاده کردهاند [ .]10بر این اساس در مطالعه حاضر،

از سوی دیگر اطالعات توصیفی در این پژوهش نشان داد که اکثر

یوسف مهدی پور و همکاران

پذیرش خدمات سالمت همراه توسط پزشکان

جدول  -2آزمون ضریب همبستگی پیرسون در رابطه با عوامل سازمانی و اشتراک دانش برونسازمانی
مدل 1

مدل 2

مدل 3

مدل 4

مدل 5

(تصویر)

(سودمندی درک شده)

(سهولت استفاده درک شده)

(قصد رفتاری)

(استفاده)

<0/001

BI

<0/001

SN

<0/001

ENJ

>0/05

SN

<0/001

SN

<0/001

PU

<0/05

OU

<0/05

IM

<0/05

PEOU

>0/05

DM

<0/05

ENJ

<0/05

OU

<0/05

PEOU

<0/001

SN×EX

<0/05

SN×EX

>0/05

SN×VT

تداخل
2

0/89

0/83

0/79

0/68

0/89

R

0/69

0/65

0/60

0/56

0/66

Adjusted R2

جر ه

او ل انه
H14: 1.25

H13: 6.32
H4: 7.12

ه جار ه
"مد "1

H11: 3.24
H2: 1.14

H1:3.32

یر

H3: 5.29

ا تاه
"مد "5

د رفتاری

م دی ر

"مد "4

H16: 9.28

ده

"مد "3

H5: 1.58

ا لي ن ای

H12: 9.59
H8: 3.45
H6: 8.25
H15: 5.67

ا تاه ر
ده

H9: 5.10

ر

ده

H10: 8.34

"مد "2
H7: 4.89

ا لي ا ت ا ه
اهدا

شکل  -1الگوی پیشنهادی تجربی نهایی

رابطه بین سازهها با یکدیگر و متغیرهای وابسته در شکل  1نشان

دارد ( .)Tvalue >1/96 ،Pvalue <0/05همچنین بر اساس فرضیه

دادهشده است .نتایج فرضیه چهارم حاکی از این است که سازهی تجربه

هشتم سازهی سهولت استفاده درک شده تأثیر مثبتی بر روی سودمندی

تأثیر منفی بر روی ارتباط هنجار ذهنی و سودمندی درک شده دارد

درک شده داشت ( .)Tvalue >1/96 ،Pvalue <0/05در فرضیه نهم

( .)Tvalue >1/96 ،Pvalue <0/05همچنین سازهی قابلیت نمایش

نتایج حاکی از این بود که سازهی لذت درک شده ،تأثیر منفی بر روی

ندارد

سهولت استفاده درک شده دارد (.)Tvalue >1/96 ،Pvalue <0/05

( .)Tvalue <1/96 ، Pvalue >0/05از سوی دیگر نتایج نشان داد که

همچنین در فرضیه دهم سازهی قابلیت استفاده از اهداف تأثیر منفی بر

سازهی لذت درک شده تأثیر مثبتی بر روی سودمندی درک شده دارد

روی سهولت استفاده درک شده دارد (، Pvalue <0/05

( .)Tvalue >1/96 ، Pvalue <0/05عالوه براین نتایج نشان داد که

 .)Tvalue >1/96در فرضیه یازدهم نتایج نشان داد که سازهی هنجار

سازهی قابلیت استفاده از اهداف تأثیر مثبتی بر روی سودمندی درک شده

ذهنی ،تأثیر مثبتی بر روی قصد رفتاری دارد (، Pvalue <0/001

تأثیر

مثبتی

بر

روی

سودمندی

درک

شده
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P

متغیر مستقل

Pvalue

متغیر مستقل

Pvalue

متغیر مستقل

Pvalue

متغیر مستقل

Pvalue

متغیر مستقل

یوسف مهدی پور و همکاران

پذیرش خدمات سالمت همراه توسط پزشکان

 .)Tvalue >1/96همچنین نتایج نشان داد که سازهی سودمندی درک

نکته قابلذکر دیگر آن است که خزاعی در مطالعه خود بیان کرده

شده تأثیر مثبتی بر روی قصد رفتاری دارد (، Pvalue <0/001

است که بین هوش هیجانی با وابستگی به تلفن همراه ارتباط مثبت و

 .)Tvalue >1/96در فرضیه سیزدهم نتایج حاکی از این بود که سازهی

معنیداری وجود دارد بنابراین با افزایش هوش هیجانی پزشکان و سایر

تجربه تأثیر منفی بر روی ارتباط هنجار ذهنی و قصد رفتاری دارد

ارایهدهندگان خدمات سالمت میتوان میزان استفاده از این فناوری را

از سوی دیگر در فرضیه چهاردهم سازهی داوطلبانه بودن تأثیر منفی
بر روی ارتباط هنجار ذهنی و قصد رفتاری نداشت
( .)Tvalue >1/96 ، Pvalue >0/05همچنین در فرضیه پانزدهم
سازهی سهولت استفاده درک شده ارتباط مثبت و معنیداری بر روی
قصد رفتاری دارد ( .)Tvalue >1/96 ، Pvalue <0/05درنهایت در
فرضیه نهایی نتایج نشان داد که سازهی قصد رفتاری تأثیر مثبتی بر روی
استفاده دارد (.)Tvalue >1/96 ،Pvalue <0/001

پذیرش تلفن همراه توسط متخصصین پوست  74درصد بوده است .وی
بیان کرده است که این دستگاه وسیلهای راحت و مطمئن برای پایش
بیماران میباشد [.]16
با توجه به این موضوع پیشنهاد میشود تا مدیران نظام سالمت نگاه
ویژهای به این فناوری جهت تسهیل ارایه خدمات بهداشتی درمانی
بهخصوص در مناطق روستایی و دورافتاده و حاشیه شهرها داشته باشند.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سازههای مدل بررسیشده در این
پژوهش تأثیر مثبتی بر روی استفاده از تلفن همراه در میان پزشکان دارد.

نتیجهگیری:

لذا تقویت هر چه بیشتر این سازهها موجب افزایش مقبولیت استفاده از

هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی نگرش پزشکان نسبت به

این فناوری در راستای ارایه خدمات میشود .زمانی و همکاران در این

فاکتورهای مثبت و منفی سالمت همراه و پذیرش این فناوری توسط آن

زمینه بیان میکنند که متغیرهای برداشت ذهنی از آسانی استفاده ،برداشت

ها بود .با توجه به نتایج بهدستآمده ،پذیرش فناوری سالمت همراه در

ذهنی از مفید بودن ،نگرش دانشجویان نسبت به استفاده و تصمیم به

میان جامعه موردمطالعه ،بر اساس ابعاد نسخه  3مدل  TAMدر حد

استفاده بهعنوان عوامل نگرشی مؤثر ،دارای اثرات مثبت بر پذیرش و

متوسط ارزیابی شد؛ و اینکه اکثر پزشکان مایل به استفاده از تلفن همراه

استفاده از تلفن همراه جهت یادگیری دارد [ .]17با توجه به اینکه امروزه

جهت ارایه خدمات بهداشتی درمانی بودند .این موضوع بیانگر آن است

استفاده از تلفن همراه یکی از روشهای مؤثر یادگیری بهخصوص در بین

که این فناوری میتواند ابزار بسیار مهمی در جهت بهبود ارایه خدمات

دانشجویان میباشد [ ]18بهخصوص اینکه این ابزارهای یادگیری دارای

بهداشتی و درمانی باشد.

این قابلیت هستند که همراه با یادگیرنده جابهجا شوند ،بهعبارتدیگر

در این زمینه عبد خدا و همکاران بیان کرده است که میزان پذیرش

فناوری تلفن همراه محدودیت مکان یادگیری را با ایجاد انعطاف در آن

پرونده الکترونیک سالمت در بین پزشکان بر اساس مدل پذیرش فناوری

کاهش میدهد؛ بنابراین ازاینجهت دارای اهمیت میباشد که در هر مکان،

در حد متوسط میباشد و عواملی همچون استفاده درک شده ،سهولت

امکان دسترسی به مواد یادگیری وجود دارد .از سوی دیگر امروزه نظامهای

استفاده درک شده و تطابق عوامل مهم در شکلگیری نگرش مثبت

آموزش پزشکی در سراسر جهان نیاز شدیدی به استفاده از فناوری

پزشکان نسبت به این فناوری میباشد [ .]11همچنین در مطالعه دیگری

اطالعات و ارتباطات بهمنظور فراهم کردن شرایط یادگیری برای

پذیرش فناوریهای نوین توسط پزشکان خوب ارزیابیشده و میزان

دانشجویان دارند [ .]19لذا بهکارگیری این دستگاه میتواند اثرات مفیدی در

استفاده از آن در بین این گروه ،رو به افزایش بیانشده است [.]12

کیفیت خدمات بهداشت درمانی ارایه شده به بیماران داشته باشد .زمانی بیان

مطالعه  Hsiaoو  Chenنیز یافتههای مطالعه حاضر را تأیید میکند

میکند که مدل ساختاری پذیرش فناوری یادگیری از طریق تلفن همراه در

[ .]13همچنین  Basakو همکاران بیان میکند که پذیرش استفاده از

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قابلیت کاربرد در جامعه را دارا

تکنولوژی در بین پزشکان کشور ترکیه بیش از  70درصد میباشد و آنها

است [ .]18همچنین در این زمینه مطالعات متعددی رابطه بین متغیرهای

سهولت استفاده درک شده را از مهمترین عوامل در این موضوع میدانند [

پژوهش بهعنوان عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطالعات بهخصوص

.]14

تلفن همره را نشان دادهاند [.]20-24

مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1396

33

Downloaded from jmis.hums.ac.ir at 8:11 +0430 on Monday June 18th 2018

(.)Tvalue >1/96 ،Pvalue <0/001

افزایش داد [ .]15همچنین  Frühaufدر مطالعه خود بیان کرد که میزان

Downloaded from jmis.hums.ac.ir at 8:11 +0430 on Monday June 18th 2018

یوسف مهدی پور و همکاران

پذیرش خدمات سالمت همراه توسط پزشکان

.قابلتعمیم به پزشکان شاغل در سایر بیمارستانهای کشور نمیباشد

با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان اینگونه بیان کرد که

.پیشنهاد میگردد که مطالعات دیگری در سایر دانشگاهها نیز انجام شود

 قابلیت دسترسی و حملونقل،قابلیتهای فنی موجود در تلفن همراه

. در میان پزشکان در حد متوسط بود،پذیرش فناوری سالمت همراه

 باعث ترغیب پزشکان به استفاده از این فناوری خواهد شد؛،آسان آن

متغیرهای مهم تأثیرگذار بر پذیرش تلفن همراه توسط پزشکان مورد

بنابراین میتوان گفت که هر چه برداشت شکلگرفته در ذهن پزشکان از

 نتایج این مطالعه اطالعات سودمندی را در اختیار.شناسایی قرار گرفت
مدیران و سیاستگذاران سالمت قرار میدهد تا بتوانند با استفاده از
.فناوریهای نوین در جهت بهبود کیفیت خدمات گام بردارند

:تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند از کلیه پزشکان مشارکتکننده و
مسؤولین بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که در
. کمال تشکر را داشته باشند،انجام این مطالعه ما را یاری رساندند

 آنها در تصمیم،مفید بودن یادگیری از طریق تلفن همراه بیشتر باشد
. جهت یادگیری مصممتر هستند،خود برای استفاده از تلفن همراه
 و همکاران بیان میکند که عوامل مختلفی در پذیرشHung
فناوری تلفن همراه در بین پزشکان وجود دارد که از مهمترین آنها
، تعامل، اعتماد، درک سهولت استفاده،میتوان به استفاده درک شده
 خودکارآمدی و تسهیل شرایط اشاره، تأثیرات بین فردی،تأثیرات بیرونی
 و همکاران نیز یافتههایBidmon  همچنین نتایج مطالعه.]25[ کرد
.]26[ مطالعه حاضر را تأیید کرده است
از محدودیتهای این پژوهش آن است که این تحقیق فقط بر روی
 بنابراین بهطور کامل،پزشکان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام گرفت
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Original Article
Abstract
Introduction: World Health Organization reports’ indicated that the image of health
care service delivery has changed by application of mobile health and wireless
technologies for supporting and achieving the objectives of health industry. The
present study aimed at determining the level of physicians’ familiarity and
investigating the factors affecting the acceptance of mobile health from the viewpoint
of physicians.
Methods: A cross-sectional study was carried out at Zahedan University of Medical
Sciences in southeast of Iran, 2016. The study population includes all physicians
working in five University Teaching Hospitals (n=150). A validated questionnaire,
developed based on the variables of Technology Acceptance Model 2 and models,
was used for data collection. The reliability of the given questionnaire was confirmed
with the correlation coefficient of 0.8. Moreover, SmartPLS 3.2 and SPSS software
were used for data analysis.
Results: The score of perceived usefulness, behavioral intention, perceived enjoyment, and
subjective norm, perceived ease of use, image, volunteering and objective usability constructs
were higher than average baseline, representing their acceptance of mobile phone. The
relations of all constructs with one another towards the attitudinal and behavioral objectives of
the mobile health services acceptance were significant. However, demonstrability construct
did not indicate any correlation with perceived usefulness.
Conclusion: The most significant factors affecting the mobile phone acceptance by the
physicians were identified. The results of this study may provide useful information the health
care mangers and policy makers to take step toward improving the service quality using the
new technologies.
Key words: Health Services, Cell Phone, Physician, Acceptance.
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