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Objective Organizational portals play a key role in increasing the efficiency of Non-Governmental Organizations (NGOs). Considering that education can affect the perception of their usefulness, acceptance
and adoption, this study aims to assess the effect of education on the adoption of patient portals by
health-related NGOs using the technology acceptance model.
Methods The is an applied study. The statistical population consists of all employees of health-related
NGOs in Tabriz, Iran in 2019. Of these, 32 were selected by a random sampling method. The data collection tool was a questionnaire assessing factors affecting the adoption of technology with acceptable
validity and reliability. Data analysis was performed using paired t-test, Pearson correlation test, and linear
regression in SPSS v. 22 software.
Results The mean age of participants was 46 years; 59.38% had moderate computer skills and familiarity with information technology, formation technology, formation technology, formation technology, and
68.75% were not familiar with the portals. There was a significant difference in the adoption of portal
technology before and after the education (P=0.05).
Conclusion The educational intervention has a positive impact on improving the patient portal adoption in
health-related NGOs. Therefore, the planners need to consider the effect of this method in their policies.
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Extended Abstract

Results

Introduction

The mean age of the participants was 46 years. 59.38%
had moderate skills and familiarity with computers and
information technology, and 68.75% were not familiar
with the portals. The means of perceived usefulness
(P=0.04) and attitude towards its use (P=0.04) were
significantly different before and after the education.
No significant difference was reported in other TAM
domains. There was a significant difference in portal
technology acceptance before and after the education
(P=0.05), indicating that holding a training workshop
had a positive effect in improving the acceptance of portal technology by the health-related NGOs.

atient portals are spaces where the patients can meet all their health needs at
the lowest cost with high flexibility at
any time through the facilities provided
to them. These portals can improve the
quality of providing health services.

[ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10 ]

Non-governmental organizations (NGOs), which are
the hidden system of community health promotion,
are responsible for informing and providing integrated
health services. Portals can be used by these organizations for this purpose; however, despite the importance
of these portals in providing information and services to
the users and their role in customer satisfaction, healthrelated NGOs use this technology less. Various internal
and external factors are involved in the acceptance and
use of a technology, such as portals, in a society. Education, as one of the important factors, can influence
people’s perception of the usefulness of portals and its
acceptance and use. The importance of the role of education in the technology acceptance model and human
resource empowerment is so great that no organization
sees itself without the need for it. This study aims to
evaluate the effect of education on patient portal adoption in health-related NGOs based on the technology acceptance model (TAM)

Methods

[ DOI: 10.32598/JMIS.8.2.8 ]

The is an applied study with a pretest/posttest design. The study population consists of all employees of
health- related NGOs in Tabriz, Iran in 2019. Of these,
32 employees who were working in the field of informatics and information technology were selected as the
study samples using a simple random sampling method
and using the Krejcie and Morgan table. The data collection tool was a standard questionnaire of factors affecting the acceptance and use of technology, whose validity
and reliability have been confirmed in previous studies.
First, explanations related to the study objectives were
presented to the participants, the confidentiality of their
information was assured, and an informed consent was
obtained. Then, the questionnaires were distributed
among them. Two researchers presented the education
to the participants in the form of a workshop from morning to evening. The level of acceptance of the portal was
measured before and after education. Data analysis was
carried out using paired t-tests, Pearson correlation test
and linear regression in SPSS v. 22 software.
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In order to examine the correlation between the TAM
dimensions before and after education, Pearson correlation test was used. The test results showed a significant
correlation between all dimensions. Finally, the linear
regression results showed no significant relationship
between portal technology acceptance and age (P=0.63)
and between portal technology acceptance and gender
(P=0.39), but there was a significant positive relationship between the portal technology acceptance and educational level (P=0.02).

Discussion
The present study showed that the acceptance of portal technology by health-related NGOs is influenced by
many factors and there is a complex interaction between
them. Therefore, it is necessary to pay attention to all aspects to plan and provide a suitable context for the use
of portal technology by these organizations. Education
plays an important role in the attitude towards the use and
acceptance of portal technology. In the field of perceived
usefulness and ease of use, it is possible to improve their
beliefs by familiarizing employees with the usefulness
of this technology, presenting successful models in this
field, providing a business environment based on this
technology, and teaching how to use portals. These trainings can have an effect on reducing anxiety and increasing self-efficacy. It should be noted that these effects will
be realized when the organizations support the needs of
their employees. It is necessary for health-related NGOs
to develop their policies based on the support of employees. The limited time of the employees to cooperate was
the most important limitation of this study, which was
eased to a certain extent by informing them about the
benefits of the current research, attracting their attention,
and setting appropriate schedule.
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مقاله پژوهشی
ارزیابی تأثیر آموزش بر پذیرش پرتال در سازمانهای مردمنهاد مرتبط با سالمت براساس مدل
پذیرش فناوری
الهام مسرت

1

 ،مهستی علیزاده

2

 ،زینب محمدزاده

3

 ،آنا ترکمننیا

4

 ،امیر تراب میاندوآب

3

 .1گروه انفورماتیک پزشکی ،دانشکده علومپزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .2گروه جامعه و پزشکی خانواده ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علومپزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
 .3گروه فناوری اطالعات سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علومپزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
 .4کارشناسیارشد ،انفورماتیک پزشکی ،گروه فناوری اطالعات سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علومپزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
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هدف پرتالهای سازمانی در افزایش کارآمدی سازمانهای مردمنهاد نقش کلیدی دارند .با توجه به اینکه آموزش بهعنوان یکی از عوامل
مهم میتواند بر برداشت ذهنی افراد از مفید بودن و پذیرش و استفاده از آن تأثیرگذار باشد ،این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر آموزش بر
پذیرش پرتال در سازمانهای مردمنهاد مرتبط با سالمت براساس مدل پذیرش فناوری انجام شد.
روشها مطالعه حاضر از نوع کاربردی بود .جامعه آماری ،کلیه کارکنان سازمانهای مردمنهاد مرتبط با سالمت شهر تبریز در
سال  1398بود .از این میان  32نفر از کارکنان با استفاده از روش تصادفی ساده بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب و وارد مطالعه
شدند .ابزار گردآوری داده پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر پذیرش و بهکارگیری فناوری بود که روایی و پایایی آن در مطالعات
قبلی تأیید شده است .تجزی هوتحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای تی زوجی ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی در
نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام شد.

کلیدواژهها:

آموزش ،پرتال ،سازمان،
فناوری

یافته ها میانگین سنی شرکتکنندگان در مطالعه  46سال بود 59/38 .درصد از شرکتکنندگان دارای سطح مهارت و آشنایی
متوسط با کامپیوتر و فناوری اطالعات بودند و  68/75درصد از آنها نیز با پرتال آشنایی نداشتند .نتایج آزمون نشان داد میان
نتایج حاصل از ارزیابی پذیرش فناوری پرتال قبل و بعد از آموزش تفاوت معناداری وجود داشت (.)P=0/05
نتیجهگیری یافتههای مطالعه حاضر بیانگر آن است که آموزش تأثیر مثبتی در بهبود پذیرش فناوری پرتال در سازمانهای مردمنهاد
مرتبط با سالمت داشته است .بنابراین الزم است برنامهریزان ،تأثیر این عامل را در سیاستهای خود در نظر بگیرند.

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.2.8
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مقدمه
ظهور سریع فناوری اطالعات و ارتباطات در سالهای
اخیر بر همه ابعاد جوامع تأثیر گذاشـته و آنها را بـهطور
شگفتانگیزی تغییر دا ده است و امکانات فراوانی را در
عرصههای مختلف ایجاد کرده است که دسترسی به اینترنت از
شاخصهای مهم این فناوری محسوب میشود [ .]1پرتالهای
سالمت نمونهای از این فناوریها در حوزه بهداشت و درمان
هستند که با توجه به رشد روزافزون کاربردهای آن ،استفاده
از آنها برای ارتقای سالمت در جامعه و ارائه خدمات ارزنده،
کمهزینه و قابلدسترس در هر مکان و زمان شناختهشده
است [ .]2این پرتالها ،درگاههایی هستند به دنیای مجازی
که کاربران میتوانند ازطریق امکانات فراهمشده در آنها،
تمامی نیازهای سالمتی خود را برآورده کنند [.]3

144

مطالعه حاضر از نوع کاربردی بود که بهصورت آزمون قبل از
آموزش و بعد از آموزش و مقایسه آن دو صورت گرفت .جامعه
آماری مطالعه ،کلیه کارکنان سازمانهای مردمنهاد مرتبط با
سالمت شهر تبریز در سال  1398بود .از این میان از هر سازمان،
فردی که در حیطه انفورماتیک و فناوری اطالعات به فعالیت
مشغول بود بهعنوان نماینده آن سازمان به مطالعه دعوت شد.
بنابراین  32نفر از میان  35کارمند این سازمانها که مایل به
همکاری بودند با استفاده از روش کرجسی و مورگان و روش
نمونهگیری در دسترس بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب و وارد
مطالعه شدند .برای گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامه
استاندارد عوامل مؤثر بر پذیرش و بهکارگیری فناوری استفاده شد
که براساس مدل پذیرش فناوری طراحی شده است [ .]13روایی
محتوایی و صوری پرسشنامه را  8نفر از اعضای هیئتعلمی
گروههای آموزش پزشکی و مدیریت اطالعات سالمت (=0/83
نسبت روایی محتوایی=0/86 ،1شاخص روایی محتوایی )2تأیید
کردهاند و پایایی آن با استفاده از روش آزمون مجدد تأیید شده
است (.]13[ )α= 91/2
پرسشنامه شامل  3بخش است که بخش اول مرتبط با
توضیحات مطالعه و اطالعات جمعیتشناختی فرد تکمیلکننده،
بخش دوم شامل  5سؤال ساختارمند باز درمورد پرتالهای
سازمانهای مردمنهاد و بخش سوم شامل  29سؤال ساختارمند
بسته درمورد محورهای مدل پذیرش فناوری ،امید به عملکرد،
انتظار تالش ،نگرش نسبت به آن ،تأثیرات اجتماعی ،سهولتپذیری،
خودکارآمدی ،اضطراب و نیت رفتاری است .گزینههای سؤاالت
بخش سوم پرسشنامه براساس طیف لیکرت  5درجهای از کام ً
ال
موافقم تا کام ً
ال مخالفم تنظیم شده است .شیوه امتیازدهی به
سؤاالت در این بخش به این صورت است که با انتخاب گزینه
«کام ً
ال موافقم» نمره « ،5موافقم» نمره « ،4نظری ندارم» نمره
« ،3مخالفم» نمره  2و «کام ً
ال مخالفم» نمره  1برای هر سؤال
اختصاص مییابد .در این مطالعه ،پژوهشگر بهمنظور جمعآوری
دادهها بهصورت مستقیم به محل موردپژوهش مراجعه کرد .ابتدا

الهام مسرت و همکاران .ارزیابی تأثیر آموزش بر پذیرش پرتال

)1. Content Validity Ratio (CVR
)2. Content Validity Index (CVI

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.2.8

با وجود اهمیت پرتالهای سازمانی در ارائه اطالعات و
خدمات به مشتریان و نقش کلیدی آن در رضایت مشتریان
و افزایش کارآمدی سازمانهای مردمنهاد در ارائه خدمات،
سازمانهای مردمنهاد مرتبط با سالمت کمتر از این فناوری
استفاده میکنند .عوامل مختلف درونی و بیرونی در پذیرش
و استفاده از یک فناوری ،ازجمله پرتال در جامعه دخیل است
[ .]10آموزش بهعنوان یکی از عوامل بیرونی و مهم میتواند بر
برداشت ذهنی افراد از مفید بودن و پذیرش و استفاده از آن
تأثیرگذار باشـد [ .]11اهمیت نقش آموزش در مدل پذیرش
فناوری و توانمندسازی منابع انسانی به حدی است که هیچ

مواد و روشها

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

ازآنجاکه پرتالها برای استفاده در محیط وب ساخته
میشوند ،از هر مکان و زمان با استفاده از یک مرورگر استاندارد
در دسترس بوده و قادرند مجموعه جامعی از خدمات و اطالعات
را به نحو مطلوب با کمترین هزینه و با انعطافپذیری و اعمال
شرایط کاربر ارائه کنند [ .]4پرتالها در پیشرفت سالمت
در 2سطح فردی و اجتماعی تأثیرگذار هستند و میتوانند
نتایج سالمت ،ارتباط و تعامل بیمار با ارائه دهندگان مراقبت
و رضایت بیمار را بهبود بخشند و ازطریق امکان دسترسی
بیماران به اطالعات سالمت ،بهرهوری ،کیفیت و امنیت را
افزایش دهند [ .]5، 6با توجه به قابلیتها و مزایای فناوری
در عرصه سالمت ،پرتالها یکی از توانمندترین سامانههای
سالمت محسوب میشوند [ .]7سازمانهای مردمنهاد که نظام
پنهان ارتقای سالمت جامعه هستند و بهصورت داوطلب،
مستقل از دولت و در عین غیرانتفاعی بودن در خدمت مردم
و سالمتی آنها هستند نیز از این قاعده مستثنا نیستند و
تحت تأثیر فناوری اطالعات و پیشرفتهای آن قرار دارند [.]8
یکی از وظایف مهم این سازمانها اطالعرسانی و ارائه خدمات
یکپارچه به مراجعین است .پرتال یکی از پیشرفتهای فناوری
اطالعات است که این سازمانها میتوانند برای این منظور از
آن استفاده میکنند [.]9

سازمانی خود را بینیاز از آموزش نمیبیند .درواقع ،آموزش
نوعی سرمایهگذاری مفید و یک عامل کلیدی توسعه دانش،
بهبود مهارتها و ایجاد یا تغییر نگرش محسـوب میشود
[ .]12بنابراین با توجه به اهمیت استفاده از فناوری پرتال در
سازمانهای مردمنهاد و تأثیر آموزش بر پذیرش و استفاده
از یک فناوری ،این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر آموزش بر
پذیرش پرتال در سازمانهای مردمنهاد مرتبط با سالمت
براساس مدل پذیرش فناوری انجام شد.
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توضیحاتی در ارتباط با اهداف پژوهش برای شرکتکنندگان ارائه
شد و سپس درخصوص محرمانگی اطالعات به آنان اطمینان داده
شد و رضایت آنان به دست آمد و درنهایت پرسشنامه در اختیار
شرکتکنندگان قرار گرفت.

یافتهها
تحلیلدادههای توصیفی نشانداد شرکتکنندگان سازمانهای
مردمنهاد مرتبط با سالمت درزمینههای بیماریهای ژنتیکی،
سرطان ،سالمت کودکان ،بیماریهای کلیوی ،سکته مغزی،
سالمت بازنشستگان ،اوتیسم ،بیماریهای قلبی ،ارتقای سالمت،
دیابت ،بیماریهای کبدی ،بیماریهای آنزیمی ،بیماریهای
شنوایی ،تاالسمی ،صرع ،بیماریهای چشمی ،اعتیاد ،سالمت
مستمندان و بیماریهای خونی فعالیت میکردند .از میان
شرکتکنندگان در مطالعه بیشترین آنان در بازه سنی  40تا 50
سال و کمترین آنان نیز در بازه سنی  20تا  30سال قرار داشتند.
در حالت کلی میانگین سنی شرکتکنندگان در مطالعه  46سال
بود 37/5 .درصد از شرکتکنندگان زن و بقیه مرد بودند .همچنین
 12/5درصد از آنان دارای تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم53/12 ،
درصد دارای تحصیالت کاردانی و کارشناسی و  34/38درصد نیز
دارای تحصیالت کارشناسیارشد یا دکتری بودند .بررسی میزان
آشنایی شرکت کنندگان با کامپیوتر ،فناوری اطالعات و پرتال
نشان داد  59/38درصد از شرکتکنندگان دارای سطح مهارت

جهت آموزش شرکتکنندگان براساس زمانبندی صورتگرفته2 ،
نفر از اعضای گروه تحقیق با یکدیگر ،جامعه پژوهش را تحت آموزش
قرار دادند .این آموزش بهصورت جلسه کارگاهی از صبح تا عصر برگزار
شد .ابتدا میزان پذیرش پرتال توسط آنان با استفاده از پرسشنامه
سنجیده شد و سپس تحت آموزش الزم قرار گرفتند و مجدداً میزان
پذیرش پرتال توسط آنان با استفاده از همان پرسشنامه سـنجیده شد.
هیچ ریزش نمونهای بهدلیل ارتباط مداوم و پیگیری واحدهای پژوهش
وجود نداشت .دادهها پس از گردآوری ،وارد نرمافزار  SPSSنسخه
 22شدند و با استفاده از روشهای آمار توصیفی شامل جدول توزیع
فراوانی ،شاخصهای مرکزی و پراکندگی و آمار تحلیلی شامل آزمون
تی زوجی ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزی هوتحلیل
شدند و نتایج در قالب جداول ،نمودار و شکلهای آماری ارائه شدند.
قبل از انجام تستهای آماری ،نرمال بودن توزیع متغیرهای کمی
آزمون و تأیید شد (مالک معنیداری آماری  P>0/05بود).
جدول  .1اطالعات توصیفی شرکتکنندگان در مطالعه
اطالعات جمعیتشناختی و توصیفی

سطح تحصیالت

مهارت و آشنایی با کامپیوتر و فناوری اطالعات

جنسیت
مجموع

 31تا 40

(5)15/62

 41تا 50

(15)46/88

 50تا 60

(4)12/5

 61تا 70

(4)12/5

دیپلم و زیر دیپلم

(4)12/5

کاردانی و کارشناسی

(17)53/12

کارشناسیارشد و دکتری

(11)34/38

خیلی عالی

(2)6/25

عالی

(7)21/87

متوسط

(19)59/38

ضعیف

(4)12/5

بله

(10)31/25

خیر

(22)68/75

مرد

(20)62/5

زن

(12)37/5

32

(100)100
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آشنایی با پرتال

 21تا 30

(4)12/5
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بازه سنی (سال)

تعداد (درصد)
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ل در هر یک از محورهای مدل پذیرش فناوری قبل و بعد از آموزش
جدول  .2میزان پذیرش فناوری پرتا 
محورهای مدل پذیرش فناوری

میانگین±انحرافمعیار

P

قبل از مداخله

پس از مداخله

امید به عملکرد

4/21±0/62

4/41±0/51

0/08

انتظار تالش

3/75±0/61

3/95±0/44

0/07

نگرش نسبت به آن

4/03±0/60

4/25±0/72

0/04

تأثیرات اجتماعی

3/65±0/46

3/81±0/37

0/60

شرایط آسانسازی /سهولتپذیری

3/43±1/06

3/75±1/03

0/09

خودکارآمدی

3/38±0/71

3/63±0/92

0/04

اضطراب

2/69±0/87

2/87±0/69

0/25

نیت رفتاری در استفاده از پرتال

3/96±1/03

4/31±1/12

0/07

و آشنایی متوسط با کامپیوتر و فناوری اطالعات بودند و 68/75
درصد از آنها نیز با پرتال آشنایی نداشتند (جدول شماره .)1

بهمنظور بررسی معنادار بودن تفاوت نتایج حاصل از ارزیابی
ل قبل و بعد از آموزش از آزمون تی زوجی
پذیرش فناوری پرتا 
استفاده شد .نتایج آزمون نشان داد میان نتایج حاصل از ارزیابی
ل قبل و بعد از آموزش تفاوت معناداری وجود
پذیرش فناوری پرتا 
داشت ( .)P=0/05به این صورت که برگزاری کارگاه آموزشی اثر
مثبتی در بهبود پذیرش فناوری پرتال در سازمانهای مردمنهاد
مرتبط با سالمت داشته است (جدول شماره .)3

همانطور که در جدول شماره  5هم قابلمشاهده است،
تحلیل نتایج رگرسیون خطی نشان داد میان پذیرش فناوری
ل و سن ( )P=0/63و همچنین میان پذیرش فناوری پرتال
پرتا 
و جنسیت ( )P=0/39ارتباط معناداری وجود نداشت .ولی میان
ل و میزان تحصیالت رابطه معنادار مثبت
پذیرش فناوری پرتا 
وجود داشت (.)P=0/02

بحث
بررسی مطالعات مشابه نشان میدهد در طول سالهای اخیر
بحث پیرامون ارزیابی تأثیر آموزش بر پذیرش فناوریدر سازمانها
براساس مدل پذیرش فناوری توجه پژوهشگران حوزههای
مختلف ازجمله پژوهشگران حوزه مدیریت اطالعات سالمت را به
خود جلب کرده است .هریک از پژوهشگران با توجه به موضوع
و اهداف موردنظر ،روش و ابزارهای مختلفی برای ارزیابی به کار
بردهاند .مطالعه حاضر اولین مطالعهای بود که با هدف ارزیابی
تأثیر آموزش بر پذیرش پرتال در سازمانهای مردمنهاد مرتبط
با سالمت براساس مدل پذیرش فناوری انجام شد .بررسی میزان
آشنایی شرکتکنندگان با کامپیوتر ،فناوری اطالعات و پرتال

متغیر
میزان پذیرش فناوری پرتال
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میانگین±انحرافمعیار
قبل از مداخله

پس از مداخله

3/64±0/64

3/87±0/58
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0/05
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جدول  .3میزان پذیرش کلی فناوری پرتالقبل و بعد از آموزش براساس مدل پذیرش فناوری
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بهمنظور بررسی تأثیر آموزش بر محورهای مدل پذیرش
فناوری ،این محورها با پرسشنامه استاندارد یک بار قبل از
برگزاری آموزش و یکبار بعد از آن بررسی و میانگین قبل و بعد
از آموزش محاسبه شد و میزان سطح معناداری هر محور تعیین
شد .برای این منظور از آزمون تی زوجی استفاده شد .همانطور
که در جدول شماره  2نیز مشاهده میشود ،میانگین محورهای
خودکارآمدی ( )P=0/04و نگرش نسبت به آن ( )P=0/04قبل و
بعد از آموزش تفاوت معنیداری از لحاظ آماری با یکدیگر دارند
که این نشاندهنده تأثیر آموزش بر این محورهاست .میانگین
سایر محورهای مدل پذیرش فناوری تفاوت معنیداری را از لحاظ
آماری نشان نداد.

بهمنظور بررسی همبستگی میان ابعاد مدل پذیرش فناوری
قبل و بعد از آموزش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج آزمون نشان داد میان تمامی ابعاد این مدل همبستگی
معناداری وجود داشت (جدول شماره .)4
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جدول  .4ضریب همبستگی پیرسون ابعاد مدل پذیرش فناوری قبل و بعد از آموزش
محورهای مدل
پذیرش فناوری قبل امید به عملکرد انتظار تالش
و بعد از آموزش

نگرش نسبت
به آن

تأثیرات
اجتماعی

0/00

0/00

شرایط
آسانسازی/
سهولتپذیری

0/00

P=0/03

P=0/01

P=0/04

P=0/01

0/00

0/00

0/00

0/00

0/02

0/04

P=0/02

P=0/04

P=0/01

P=0/02

P=0/03

P=0/02

P=0/04

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/04

0/03

P=0/03

P=0/04

P=0/01

P=0/02

P=0/01

P=0/3

P=0/04

0/00

0/00

0/00

0/01

0/04

0/03

0/02

P=0/01

P=0/01

P=0/01

P=0/01

P=0/03

P=0/02

P=0/03

0/00

0/00

0/00

0/01

0/01

0/02

0/02

P=0/04

P=0/02

P=0/02

P=0/01

P=0/01

P=0/01

P=0/03

0/02

0/02

0/00

0/04

0/01

0/03

0/04

P=0/01

P=0/03

P=0/01

P=0/03

P=0/01

P=0/03

P=0/01

0/00

امید به عملکرد
انتظار تالش
نگرش نسبت به آن
تأثیرات اجتماعی
شرایط آسانسازی/
سهولتپذیری
خود کارآمدی
اضطراب

0/02

0/01

0/04

P=0/02

P=0/04

0/01

0/01

0/04

0/04

0/03

0/02

0/03

0/03

P=0/02

P=0/02

P=0/03

P=0/02

P=0/01

P=0/03

P=0/03

0/04

0/01

0/03

0/02

0/03

0/04

0/03

P=0/03

P=0/04

P=0/02

P=0/03

P=0/02

P=0/01

P=0/03

بیان کرد که اغلب آنها دارای سطح مهارت و آشنایی متوسط
با کامپیوتر و فناوری اطالعات بودند و بیش از نیمی از آنها نیز
با پرتال آشنایی نداشتند .با توجه به پژوهشهای مشابه میتوان
بیان کرد که همراستا با نتایج پژوهش حاضر ،کوهستانینژاد و
همکاران نیز در مطالعه خود بیان کردند که سطح سواد فناوری
اطالعات در سازمانهای ایران متوسط است [ .]14البته مطالعه
کوهستانینژاد بر روی سازمان آموزش و پرورش انجام شده است.
درحالیکه این مطالعه بر روی سازمانهای مردمنهاد مرتبط
با سالمت است .همچنین نتایج مطالعات ماردیس و همکاران
و رامبوسک و همکاران نیز مشابه یافتههای پژوهش حاضر بود
و آنها معتقد بودند که افزایش آگاهی و سطح سواد فناوری

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

نیت رفتاری در
استفاده از پرتال

P=0/02

خود کارآمدی

اضطراب

نیت رفتاری
در استفاده از
پرتال

اطالعاتی نقش مهمی در استفاده سودمند از فناوریهای نوین
دارد [ .]15، 16این  2مطالعه نیز از نظر افراد و سازمانهایی
که ارزیابی شدهاند با مطالعه حاضر متفاوت هستند .براساس
یافتههای این مطالعه ،میانگین محورهای خودکارآمدی و نگرش
نسبت به آن قبل و بعد از آموزش تفاوت معنیداری از لحاظ
آماری با همدیگر دارند که این نشاندهنده تأثیر آموزش بر این
محورهاست .مطابق با یافتههای پژوهش حاضر شرر و همکاران
نیز به این نتیجه رسیده بودند که خودکارآمدی رابطه مثبت
معنیداری با پذیرش و استفاده از فناوری دارد [ ]17که این یافته
با نتایج تحقیقات برخی از محققان همسو است [.]18-20

جدول  .5ارتباط میان میزان پذیرش فناوری پرتال و اطالعات جمعیتشناختی

سن

0/13

15/36 ،87/32

0/63

جنسیت

0/32

0/34 ،2/96

0/39

میزان تحصیالت

0/19

0/21 ،3/87

0/02

الهام مسرت و همکاران .ارزیابی تأثیر آموزش بر پذیرش پرتال
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اطالعات جمعیتشناختی شرکتکنندکان

ضریب بتا

فواصل اطمینان

P
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مشکل برطرف میشود [.]28
براساس مدل پذیرش فناوری ،نتایج و خروجیهای کاری که
به صورت مثبت ارزیابی میشوند ،معموالً باعث افزایش احساسات
و عواطف مثبت نسبت به آن وسیله میشوند .این امر ازطریق
یادگیری و سازوکارهای همسانی شناختیعاطفی رخ میدهد.
به این معنا که افراد به دنبال ایجاد همسانی در شناختها و
عواطفشان نسبت به چیزی هستند .بنابراین وقتی شناختی مثبت
یا منفی نسبت به یک شیء مانند پرتال دارند ،این امر سبب ایجاد
عواطف مثبت یا منفی نسبت به آن و یا تغییر عواطف میشود
که به تصمیم به استفاده از آن فناوری منجر میشود .به عبارت
دیگر با توجه به تأثیر برداشت ذهنی از مفید بودن فناوری بر روی
نگرش کارکنان ،این مسئله به گونه خاصی برای مدیران سازمانها
هـم درست است ،چراکه آنها از فناوریهایی استقبال میکنند
که تشـخیص داده شود بـرای سازمان مفید خواهد بود؛ مث ً
ال
صرفهجـویی در زمان و تسهیل کار از فاکتورهای مهم مفید بودن
فناوریهاست [.]21، 22
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پژوهش حاضر نشان داد پذیرش فناوری پرتال توسط
سازمانهای مردمنهاد مرتبط با سالمت ،تحت تأثیر عوامل زیادی
قرار دارد و تعامل پیچیدهای بین آنها وجود دارد .بنابراین الزم
است برای برنامهریزی در جهت فراهم آوردن زمینه مناسب
درزمینه استفاده این سازمانها از فناوری پرتال به تمامی این
جنبهها توجه شود .در بعد فردی ،آموزش نقش مهمی در گرایش
به استفاده و پذیرش این فناوری ایفا میکند.درزمینه تغییر باورها
به فناوری پرتال ،یعنی سودمندی و سهولت استفاده ادراکشده
میتوان ازطریق آشنا کردن کارکنان با جنبه مفید این فناوری،
ارائه الگوهای موفق در این زمینه ،فراهم آوردن زمینه کسبوکار
مبتنی بر این فناوری و آموزش استفاده از آن ،باورهای آنها
را بهبود بخشید .این آموزشها میتواند بر کاهش اضطراب و
افزایش خودکارآمدی آنها نیز تأثیرگذار باشد .زیرا براساس نظریه
شناختیاجتماعی الگوبردای از نمونههای موفق ،میتواند باعث
کاهش اضطراب و افزایش خودکارآمدی شود .البته باید توجه کرد
که این اهداف زمانی تحقق پیدا میکند که سازمان خود را حامی
نیازهای کارکنانش قلمداد کند .بنابراین الزم است سازمانهای
مردمنهاد مرتبط با سالمت سیاستهای خود را مبتنی بر حمایت
از کارکنان تدوین کنند.

الهام مسرت و همکاران .ارزیابی تأثیر آموزش بر پذیرش پرتال
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اضطراب یکی از علل اصلی عدم استفاده از فناوری است .این
عامل در میان جمعیت وسیعی از کاربران ،پدیدهای رایج است.
نتیجه این ترس ،احساس سردرگمی ،از دست دادن خودداری،
عصبانیت و یا حتی کنارهگیری است .هرچقدر این نگرانی بیشتر
باشد کاربران بیشتر در معرض خطر مقاومت در برابر استفاده از
فناوری قرار گرفته و انگیزه خود را برای استفاده بیشتر از آن از
دست میدهند .به عبارت دیگر با افزایش میزان اضطراب ،اجتناب
از کار با فناوری افزایش مییابد .درنتیجه اینگونه افراد از فناوری
و اثرات مثبت آن محروم میشوند و عالوه بر آن عملکرد ضعیفی
در کار با فناوری از خود نشان میدهند که ازطریق آموزش این

نتیجهگیری
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مطالعه حاضر آشکار کرد که میان نتایج حاصل از ارزیابی
پذیرش فناوری پرتال قبل و بعد از آموزش تفاوت معناداری وجود
داشت .به این صورت که برگزاری کارگاه آموزشی اثر مثبتی در
بهبود پذیرش فناوری پرتال در سازمانهای مردمنهاد مرتبط با
سالمت داشته است .همچنین میان تمامی ابعاد مدل پذیرش
فناوری قبل و بعد از آموزش همبستگی وجود داشت .این نتایج
نیز با نتایج مطالعات عبدخدا ،مددی ،اسماعیلی ،واالس و داسریز
همسو است [ .]23-27سهولت استفاده ادراکشده ،اثر مستقیم و
غیرمستقیم مثبت بر تصمیم به استفادهدارد.درواقع این امر نوعی
انگیزش درونی برای تصمیم به استفاده است .سهولت استفاده
ادراکشده از یک سیستم ممکن است موجب ادراک از سودمندی
آن سیستم شود و این امر موجب افزایش کارایی فرد میشود.
این امر موجب ذخیره کردن تالش فرد میشود و فرد را قادر
میکند تا کار بیشتری با همان تالش انجام دهد .بنابراین افزایش
سهولت استفاده ادراکشده ،سبب افزایش سودمندی میشود.
برایناساس سهولت استفاده بر سودمندی اثر مستقیم گذاشته و
ازطریق آن بر تصمیم به استفاده اثر غیرمستقیم میگذارد [.]22

نتایج حاصل در مطالعه حاضر بیان کرد که میان پذیرش
فناوری پرتال و سن و همچنین جنسیت ارتباط معناداری وجود
نداشت .مطالعات مختلف این متغیرهای جمعیتی را بهعنوان
متغیرهای میانجیگرانه و مداخلهگر شناسایی کردند .تحقیقات
اندکی وجود دارد که این متغیرها را بهعنوان پیشبینیکننده
در مدل پذیرش تکنولوژی محسوب کنند .برخالف پژوهش
حاضر ،مطالعات مختلفی دریافتند که ترکیب سن و جنسیت بر
پذیرش تکنولوژی تأثیر میگذارد .برای مثال سیرن و همکاران
از مطالعات خود نتیجه گرفتند که سطح استفاده از کامپیوتر
به وسیله جنسیت و سن متفاوت است و رابطهای مثبت بین
مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات و نگرشها نسبت به آن
و سن و جنسیت وجود دارد .پیشرفتهای تکنولوژی بهصورت
بنیادی جهان را دگرگون کرده و روش و طریقه رفتار افراد را
در امور تغییر داده است و مزایای زیادی نیز برای آنها فراهم
آورده است .بنابراین مردم بهویژه کارمندان سازمانها در هر سن و
جنسیتی برای انجام باکیفیت امور خود از این تکنولوژیها استفاده
میکنند [ .]29میان پذیرش فناوری پرتال و میزان تحصیالت
رابطه معنیداری وجود داشت .تأثیری که میزان تحصیالت افراد
بر میزان آشنایی آنها با فناوری و مزایای آن دارد باعث میشود
که نگرش آنها نسبت به مفید بودن فناوری مثبت شده و تأثیر
مستقیمی بر روی پذیرش فناوری داشته باشد [.]22

تابستان  .1401دوره  .8شماره 2

مدتزمان محدود کارکنان سازمانهای مردمنهاد مرتبط با
سالمت شهر تبریز جهت همکاریدر پژوهش مهمترین محدودیت
پژوهش بود که با آگاهی از منافع پژوهش حاضر و جلب نظر
مثبت آنها و زمانبندی مناسب قرار مالقات ،این محدودیت تا
حدی تسهیل شد .با وجود اهمیت سازمانهای مردمنهاد و نقش
کلیدی تکنولوژی در این سازمانها و همچنین تأثیر آموزش در
استفاده از تکنولوژی ،همچنان این موضوع کمتر مورد بحث و
بررسی قرار گرفته و مطالعات محدودی نیز در این حوزه انجام
شده است .بنابراین پیشنهاد میشود مطالعات مشابهی در دامنه
وسیعتر به انجام برسد.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش
این مطالعه دارای تأییدیه اخالقی به شماره IR.TBZMED.
 REC.1397.091از دانشگاه علومپزشکی تبریز است.
حامی مالی
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این مطالعه بهعنوان یک پایاننامه کارشناسیارشد با شماره
 59594در دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی دانشگاه
علومپزشکی تبریز انجام شد .این مقاله از طرف هیچگونه نهاد یا
مؤسسهای حمایت مالی نشده و تمام منابع مالی آن از طرف
نویسنده اول یا نویسندگان تأمین شده است.
مشارکت نویسندگان

طراحی مطالعه و بازبینی انتقادی نسخه نهایی مقاله :الهام
مسرت؛ تجزیه و تحلیل دادهها :مهستی علیزاده؛ تفسیر دادهها
و آمادهسازی پیشنویس مقاله :زینب محمدزاده؛ گردآوری
دادهها :آنا ترکمننیا؛ تهیه نسخه اولیه مقاله و نظارت و تأیید
نسخه نهایی :امیرتراب میاندوآب.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
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