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 نویسنده مسئول:

 پورپور علیجهان

 .یرانزاهدان، زاهدان، ا یارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشک یقاتمرکز تحق یراپزشکی،عات سالمت، دانشکده پاطال یگروه فناور

  jahanpour.alipour@gmail.com        ORCID :0000-0002-8139-1140: لکترونیکیپست ا        +   17 1989787719تلفن: 

کاربران طبق مدل استفاده از  یدگاهاز د یمارستاناطالعات ب یستمس یرشپذ یابیارز

 اطالعات یفناور

 

 *2پورپور علیجهان                1حقیقیمحمدحسین حیوی

 

 ORCID :0000-0002-8833-0930 .هرمزگان یعلوم پزشک دانشگاه یراپزشکی،اطالعات سالمت، دانشکده پ یگروه فناور .1

 .یرانازاهدان، ، زاهدان یعلوم پزشک دانشگاه ،ارتقاء سالمت یقاتتحق یراپزشکی، مرکزاطالعات سالمت، دانشکده پ یورگروه فنا .2

 . 7-9 ؛ صفحات9911 پاییز؛ سوم؛ شماره ششمرسانی پزشکی نوین؛ دوره مجله اطالع 

 دهیچک

 ینشود. هدف ایاستفاده م یمارستاناطالعات ب یستماز س یتضاو رکاربران  یرشپذ یزانم یینتع یاطالعات برا یمدل استفاده از فناور: هدف

 یآموزش یهابیمارستاندر  استفاده از فناوری اطالعاتمدل  براساستوسط کاربران  سیستم اطالعات بیمارستان یرشپذ یزانم یینتع، پژوهش
 .زاهدان است یدانشگاه علوم پزشک

سیستم پژوهش کاربران  ینا یانجام شد. جامعه آمار 1911در فصل بهار  تحلیلی -یفیوش توصه راست که ب یمطالعه حاضر از نوع کاربرد :هاروش

 ی. ابزار گردآوریدگرد یینکاربر تع 222حجم نمونه  ینزاهدان بودند و طبق فرمول کوکرا یدانشگاه علوم پزشک یآموزش یهابیمارستاناطالعات 
 .صورت گرفت SPSS  افزاربا استفاده از نرم( و یرسونپ یهمبستگ یب)ضر یلیو آمار تحل یفیداده با آمار توص یلبود. تحل مهها پرسشناداده

 ی،رابط کاربر یف،از وظا یستمس یبانیکاربران از نظر پشت مندییتاز جمله رضا یمارستاتیاطالعات ب یستمس یرشپذ یرهایمتغ یانگینم :نتایج

، 93/9، 56/9، 27/9 یبترته ب یستماز س یبانیو خدمات پشت یدسترس یتقابل یادگیری، تیبلقا ،بخشیبین یاز همکار یتحما یف،با وظا یسازگار
 .ابعاد است یرسا یمطلوب برا بعد اول و نسبتا   یمطلوب برا یتوضع دهندهنشانبدست آمد که  66/9و  96/9، 21/9، 56/9

مطلوب است اما ارتباط  ابعاد مورد پژوهش در سطح نسبتا  کثراز طرف کاربران در ا سیستم اطالعات بیمارستان یرشپذ یزانم :گیرینتیجه

کاربران  یشترب یتو رضا یرشتواند به پذیم یریتیمناسب مد یهایکو اتخاذ تاکت یستمس یباناستفاده از پشت یستم،کاربران و مالکان س ینمناسب ب
 .یدکمک نما

 .یکم یابیارز یستم،س یرشپذ ی،رمدل استفاده از فناو یمارستان،اطالعات ب یستمسها: کلیدواژه

 پژوهشی نوع مقاله:

 93/8/11پذیرش مقاله:  19/8/11اصالح نهایی:  91/7/9911 دریافت مقاله:

هدان  طبق  مدل استفاده از زا یدانشگاه علوم پزشک یآموزش یهابیمارستانکاربران  یدگاهاز د یمارستاناطالعات ب یستمس یرشپذ یابیارز. پورجهان پورعلی، محمدحسین حقیقیویحی ارجاع:

 .7-9 :6(9) ؛9918 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . اطالعات یفناور
  

  مقدمه:
مراقبت سالمت  یاصل دهندهارائه هابیمارستاناز کشورها،  یاریدر بس

 یریکارگبه یمؤسسات هدف برا ینعنوان اول به ینهستند و بنابرا

اطالعات  یستمس [.1] شوندیاطالعات در نظر گرفته م یستمس

 یستم، س (HIS: Hospital Information System)یمارستانب

اطالعات سالمت در مراکز  یریتمد یلتسه یاست که برا یوتریکامپ

. [2] است شده یطراح یمراقبت بهداشت یفیتمنظور ارتقاء ک به یدرمان

و  یتحما یمارستاناطالعات در درون ب یشاز آما یستمس ینا ینهمچن

 صالحیاطالعات مناسب را در زمان، مکان و شکل مناسب به اشخاص ذ

و توسعه آن درک  HIS ازدر استفاده  یشرفتپ یبرا [.9] دهدیارائه م

 یلاز قب یو مسائل بوده یآن ضرور یزآمیتموفق یریکارگهب یچگونگ

 ی،ربررابط کا یف،از وظا یبانیها، پشتآن یتانتظارات کاربران و رضا یلتحل
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پورعلیو  حقیقییویح  USE ITطبق مدل  HIS یرشپذ یابیارز

9911 پاییز، سومرسانی پزشکی نوین، دوره ششم، شماره مجله اطالع 

و  یادگیری یتقابل ی،ارشته یانم یاز همکار یتحما یف،با وظا یسازگار

 یضرور یستماز س ینیباآن و خدمات پشت یهایتبه قابل یدسترس

 .[3-5] باشدیم

کاربران  یآن از سو یرشپذ HIS یتاز عوامل مهم در موفق یکی

ز امل ابه استفاده ک یممعناست که افراد تصم ینبه ا یفناور یرشاست. پذ

روش عملکرد،  ینبه عنوان بهتر یداشته باشند که آن فناور ینوآور یک

کاربر،  یاز سو یفناور یک یرشپذ یگر. به عبارت د[2] در دسترس باشد

او از  یاریفرد است که موجب استفاده داوطلبانه و اخت نیروا یتوضع

ن و قصد استفاده به عنوا یستمس یکاز  یشود. استفاده واقعیم یستمس

از  یفناور یرش. در واقع پذ[7،1] هستند یفناور یرشواژه مترادف پذدو 

رسد که استفاده از یباور م ینمعناست که فرد به ا ینجانب کاربران به ا

 یکند و برایورده مآرا بر یو یتمام انتظارات شغل م خاص،یستس یک

 یامر یو یبرا یدجد یستماستفاده از آن س هدف خاص، یکبه  یدنرس

 [.6] ستا یورضر

استفاده  یفناور یرشپذ یزانم یابیارز یبرا یمختلف یهامدل از

ها از آن یکی  (USE IT)اطالعات یشود که مدل استفاده از فناوریم

است  یو انتشار نوآور یرشاز پذ یایکپارچه یتئور USE IT است. مدل

اف اهد یاخاص  ییرتغ یک یجادا یبرا USE IT یکردرو ینا توان ازیو م

پیشبینی  یمدل برا ینمراقبت سالمت استفاده کرد. ا یهانهیزم یرسا رد

مدل بر دو  ینا .[16] شده است یطراح یاطالعات یهایستمس یتموفق

 محصول ،از دو قسمت یشده است. بعد نوآور یانبن و حوزه یبعد نوآور

شده  یل( تشکیستمس یریتوسعه و بکارگ یندآ)فر یندآو فر HIS) )مثال

. بعد حوزه هستند ینوآور یک یتموفق دهندهنشاندو قسمت  ینا .است

 ینمرتبط است. ا یجوانب فن ینمرتبط با کاربر و همچن یبا موارد اجتماع

اطالعات شامل ارتباط،  یهایستمس یتدر موفق یاصل یاندو بعد چهار بن

چهار عامل در دو سطح  ینکنند. ایم یجادالزامات، مقاومت و منابع را ا

در  مثال  یرترفراگ یدگاهیشوند. سطح کالن دیم یفرد تعرن و خکال

مرتبط  یاما سطح خرد با کاربران فرد یردگیرا در بر م یسطح سازمان

و در سطح  یبه منابع ماد یعامل منابع در سطح کالن سازمانمثال است. 

 وها یابیارز ،یمطالعات بعد براساساشاره دارد.  یماد یرخرد به منابع غ

مدل  ینمدل صورت گرفته است و پرسشنامه ا یندر ا ییاهیانوزرسرهب

 یج، نتا USE ITیکرداستفاده از رو یهاها و روشمدل یربا سا یسهدر مقا

 [.6] ارائه کرده است یتریقتر و دقمشخص

و  یمارستانیاطالعات ب یهایستماستفاده از س یتتوجه به اهم با

ابعاد  یقدق یبررس مندیازت نسسات سالمؤگسترش روزافزون آن، م

 یباشند. مطالعات متعددیها میستمس ینو استفاده از ا یرشدر پذ یلدخ

مختلف انجام  یاطالعات و طبق الگوها یفناور یرشپذ ینهدر زم یراندر ا

اطالعات  یفناور یرشخاص به موضوع پذ اییهاز زاو یکهر  کهشده 

اند. استفاده نکرده USE IT یگوها از الاز آن یک یچه یاند، ولپرداخته

کاربران  یدگاهاز د HIS یرشمطالعه حاضر با هدف پذ ین،بنابرا

زاهدان با استفاده از مدل  یدانشگاه علوم پزشک یآموزش یهابیمارستان

USE IT  انجام شده است. 

:هامواد و روش

انجام  1911بوده و در بهار سال  تحلیلی -یفیمطالعه از نوع توص ینا

 یهابیمارستان  HISکاربران مطالعه، یندر ا یه مورد بررس. جامعشد

 یهابیمارستانزاهدان شامل  یدانشگاه علوم پزشک یآموزش

و  )ع(یطالبابابنیعل الزهرا)س(، یپزشکچشم ص(،)یاءاالنبخاتم

نفر بودند که  119بهاران بودند. کل جامعه کاربران شامل  یروانپزشک

 یب، ضر15/1برابر با  Z ر گرفتن مقداردر نظ فرمول کوکران و براساس

 یب، ضر6/6برابر  P-Value درصد و مقدار 16/6قبول  قابل یناناطم

 ینانو جهت اطم یدنفر محاسبه گرد 222تعداد نمونه  66/6برابر  یزخطا ن

س آسان و در دستر یهانمونه مدنظر قرار گرفت. از نمونه 966 یشترب

ها، ناشناس در گردآوری داده شد.ده جهت مشارکت در پژوهش استفا

کنندگان مورد تاکید قرار گرفت و صرفا کاربرانی در مطالعه ماندن شرکت

 مشارکت کردند که رضایت ضمنی خود را ابزار داشته بودند. 

پژوهش پرسشنامه بود که از پرسشنامه  ینها در اداده یگردآورابزار 

وسط کاربران گرفته ت عاتاطال یستمس یرشپذ یابیارز یشده برا یطراح

 یکپرسشنامه شامل اطالعات دموگراف ینبخش اول ا .[6] شد یرایشو و

و سابقه  یلیرشته تحص یالت،تحص یزانم یت،سن، جنس یرسوال( نظ 6)

 د.بو یشغل

 USE ITچهارگانه مدل یهایاندوم پرسشنامه مطابق با بن بخش

 یزانر قالب مسوال د 33قسمت، شامل  ینشد. ا یهمحور ارا 2بود که در 

سوال(، رابط  11) یفاز وظا یبانیاز نظر پشت HIS کاربران از یتمندیرضا

 یاز همکار یتسوال(، حما 1) یفبا وظا یسوال(، سازگار 1) یکاربر

 9) یدسترس یتسوال(، قابل 5) یادگیری یتابلق(، والس 9) بخشیبین

 اساسبرسواالت  یفط. سوال( بود 9) یبانیسوال( و خدمات پشت

موافق با نمره  ال تا کام 1مخالف با نمره  ال )کام ایینهپنج گز یکرتلیفط

 یگروه فناور یدپرسشنامه توسط اسات ییشدند. روا یگذار( ارزش6

 یبضر یقروش آزمون بازآزمون و از طر باآن  یاییاطالعات سالمت و پا
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 پورلیعو  حقیقییویح                                                                                                                                               USE ITطبق مدل  HIS یرشپذ یابیارز 

 9911 پاییز، سومدوره ششم، شماره ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله 

 ،شده یعپرسشنامه توز 966 . از کلیدگرد ییدأ( ت75/6کرونباخ )یآلفا

علت عدم ه پرسشنامه ب 11و برگردانده شد که  یلپرسشنامه تکم 251

 یلمربوطه کنار گذاشته شد و تحل یلدهایدرصد از ف 26از  یشب یلتکم

 یقضاوت برا یارنده انجام شد. معیماپرسشنامه باق 266 براساسها داده

هر  یبدست آمده برا یانگینم یاطالعات بر مبنا یستمس یرشسطح پذ

 یین،پا یرشسطح پذ یانگرب 6/2کمتر از  یانگینگرفته شد. م در نظربعد 

از  یشترب یانگینمتوسط و م یرشسطح پذ 26/9تا کمتر از  6/2 یانگینم

توسط کاربران در نظر  HIS یرشسطح مطلوب پذ یانگرب 6تا  26/9

 .گرفته شد

 نسخه SPSS افزارنرم در یآورشده پس از جمع یگردآور یهاداده

 ی،فراوان یانگین،)شامل م یفیتوص یبا استفاده از آمارهاشد و  ثبت 22

 یباز جمله آزمون ضر یلیتحل ی( و آمارهایارمع، مد و انحرافیانهم

 .پژوهش استفاده شد یهاداده یلوتحل یهتجز یبرا یرسونپ یهمبستگ

 

 :هایافته

(، درصد 7/52آن است که اکثر کاربران زن بودند ) یانگرب 1جدول 

 16کمتر از  ی( و سابقه شغلدرصد 3/65) یکارشناس تیالتحص یزانم

عالوه محدوده ه. بدرصد 63اند )( و پرستار بودهدرصد 7/52سال داشته )

 را به خود اختصاص داد یگروه سن یفراوان یشترینسال ب 26-96 یسن

 (.درصد 7/37)

 

 

 هشدر پژو کنندگانمشارکت شناختییتجمع یرهایمتغ یفراوان یعتوز  -1جدول 

 شناختیمشخصات جمعیت
 فراوانی

 درصد تعداد

 جنس
 7/52 162 زن

 2/92 19 مرد

 میزان تحصیالت

 5/1 23 دیپلم

 17 36 کاردانی

 3/65 131 کارشناسی

 7/16 22 کارشناسی ارشد

 2/6 19 دکترا

 ســن

 7/7 22 سال 26کمتر از 

 7/37 122 سال26-96

 7/92 72 سال96-36

 5/1 23 سال36از تر بیش

 ســابقه شغلــی

 7/52 162 سال 16کمتر از 

 7/15 32 سال16-16

 5/11 21 سال16-26

 3/5 22 سال26بیشتر از

 شغل

 63 196 پرستاری

 3/13 95 سالمت فناوری اطالعات /مدارک پزشکی

 2/1 29 علوم آزمایشگاهی

 5/1 23 رادیولوژی

 3/3 11 خانهدارو

 3/7 21 پزشکی

 

تنها از نظر بعد  HIS یرشدهد که سطح پذینشان م 2جدول 

ابعاد در سطح متوسط  یدر سطح مطلوب و در مابق یفاز وظا یبانیپشت

 براساس( بدست آمده r) یهمبستگ یزانم ینشده است. همچن یینتع

با  یفاز وظا یبانیبعد پشت یننشان داد که ب یرسونپ یآزمون همبستگ

با  ی، سازگاریفبا وظا یبا سازگار یفاز وظا یانیبت، پشیرابط کاربر

و خدمات  یفبا وظا یبا سازگار یادگیری یتقابل"، یبا رابط کاربر یفوظا

 .وجود داشت یفرابطه معنادار مثبت و ضع یادگیری یتبا قابل یبانیپشت

 

 (یرسونپ یهمبستگ یبابعاد )ضر ینب یو همبستگ HIS یرشابعاد پذ یانگینم -2جدول 

 Mean ± S.D 1 2 3 4 5 6 7 غیرهاتم

72/9  ± 56/6 پشتیبانی از وظایف  1 - - - - - - 
56/9  ± 62/6 رابط کاربری  62/6 1 - - - - - 
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پورعلیو  حقیقییویح  USE ITطبق مدل  HIS یرشپذ یابیارز
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93/9  ± 21/6 سازگاری با وظایف  32/6 31/6 1 - - - - 
56/9  ± 29/6 بخشیبینحمایت از همکاری   95/6 22/6 92/6 1 - - - 

21/9  ± 22/6قابلیت یادگیری  96/623/636/616/61--

96/9  ± 76/6قابلیت دسترسی  63/662/693/662/691/61-

66/912/626/691/626/632/617/61  ± 22/6خدمات پشتیبانی

66/6P-Value< 

گیری:نتیجهبحث و 

 یفیتک یدر ارتقا یتواند نقش اساسیاطالعات م یهاسیستم

مورد  یکه به خوب یته باشد، به شرطمعه داشمراقبت و سالمت جا

 ینشود. ا یاتیآن عمل یعملکردها یکاربران واقع شود تا تمام یرشپذ

کاربران و طبق  یاز سو HIS یرشعوامل موثر در پذ یمطالعه به بررس

رابط  یف،از وظا یبانیعوامل شامل پشت ینپرداخته است. ا USE IT مدل

 یتقابل ی،بخشینب یکاراز هم تیحما یف،با وظا یسازگار ی،کاربر

 .باشدیم یبانیو خدمات پشت یدسترس یتقابل یادگیری،

 ینرا در ب یانگینم ینباالتر یفاز وظا یبانیپشت یرمطالعه متغ ینا در

 یمعن ینبه ا یفاز وظا یبانیابعاد مورد مطالعه به دست آورده است. پشت

ثبت  یف،وظا یلتسه به او در HIS است که کاربر تا چه حد باور دارد که

عامل  ین. ا[11] کندیدر وقت کمک م ییجوها و صرفهداده یابیو باز

داشته  ییسزاه نقش ب یستمبه استفاده از س یمو تصم یرشبر پذ تواندیم

اطالعات بر  یبودن فناور یداز مف یبرداشت ذهن ی،باشد. به طور کل

 یده واقعاستفا نیزااطالعات و م ینگرش کاربر نسبت به فناور یرهایمتغ

 یرهایمتغ .[12] دارد یدارمعناو  یممستق یراطالعات تأث یها از فناورآن

شوند. یبه سهولت استفاده منجر م یدسترس یتو قابل یفاز وظا یبانیپشت

و بدون بار  یستمکاربر در کار با س یراحت یزانم یسهولت استفاده به معنا

بودن  یداستفاده و مفسهولت  یزان. درک کاربر درباره م[19] است یروان

 یرثأت یستماستفاده از س به یلآنها و تما یرشاطالعات بر پذ یستمس یک

 [.13،16] گذاردیم

و در قالب  یوترتعامل انسان و کامپ یفتوص یبرا یاریمع یکاربر رابط

باشد. رابط یپردازش اطالعات م ییقالب و کارا یی،بازنما یرنظ یموضوعات

انجام دهند و  یخود را به خوب یفتا وظا دهدین مران امکابه کارب یکاربر

 یباشد، طراح یشترکاربران ب یذهن یتطابق آن با الگو یزانهرچه م

 یستمتر باشد سباشد و استفاده از آن ساده یرپذمناسب داشته، انعطاف

مطالعات مختلف بر نقش  .[15] شودیکاربران واقع م یرشمورد پذ یشترب

 اندکرده یدکأعملکرد کارکنان نظام سالمت ت یارتقار ب یواسط کاربر

و  یمهارت ی،فرد یهاتوجه داشت که با توجه به تفاوت یداما با [19]

همه  یکه برا یواسط کاربر یک یطراح یکدیگر،کاربران با  ناختیش

 است یکاف ینهصرف زمان و هز یازمندن ،مناسب باشد یکاربر یهاگروه

 مطلوب کاربران نسبتا  یترضا انیزم یننگیاپژوهش م یندر ا[. 12]

 HISیدر طراح یرابط کاربر یکه اصول طراح دهدیو نشان م باشدیم

 د.انشده یتمورد مطالعه نسبتا رعا یها

 یندآفر ینب یخوانهم یزانبه درک کاربر از م یفبا وظا سازگاری

باال  یاشاره دارد. سازگار یو عملکرد یکار یبا الگوها یستماستفاده از س

کاربران  ییو کارا یوربهره یشانجام کار و افزا ینجر به سهولت و راحتم

 [.17] گذاردیمثبت م یرثأت یستمآنها به استفاده از س یلشده و بر تما

 کندیکمک م یسازگار یشهمگون به افزا یاستفاده از راهنما و نمادها

 اطالعات یستماشاره دارد که س یابه گستره بخشیبین ی. همکار[11]

انجام  یرا برا یندهاآفر ینامکان تبادل داده و اطالعات و همچن

 یهاسازد. سازمانیفراهم م یسازمان ینو ب بخشیبین یهایهمکار

و هم  یگرد یهاهم با سازمان یاارتباطات گسترده یدارا تمراقبت سالم

 .خود هستند یداخل یواحدها ینب

 یافتمطالعه در ینارا در  نیانگیم ینکمتر یستمس یادگیری قابلیت

 یدجد یهایتکاربران در کار با قابل یهادهنده چالشکرده است که نشان

 یستمس یادگیریدر  یدکاربران جد یرو یشپ یهایو دشوار یستمس

ثر ؤسهولت تعامل م یزانبه م یستمس یادگیری یتاز قابل یتباشد. رضایم

.  [11] اشاره دارد یاکثربه عملکرد حد یدنو رس یستمبا س جدیدکاربران 

نشان  یفبا وظا یو سازگار یادگیری یتقابل یندار باوجود رابطه معن

ه کاربران ب یفها و وظابه نقش یستمس یدهد که اگر در هنگام طراحیم

با  یستمگرفت، سیشد و نظرات کاربران مدنظر قرار میتوجه م یخوب

کاربران  یابر یستمس یادگیریمطابقت داشت و  فعلی یکار یالگوها

کاربر در زمان و مکان  یدسترس یزانبه م یدسترس یتتر بود. قابلراحت

 یارتقا ایتو نها یفامر به انجام بهتر وظا یناشاره دارد. ا یستمدلخواه به س

کمتر مورد  یگردر مطالعات د یرمتغ ین. ا[26]کند یمراقبت کمک م

 .باشدیم USE IT مدل یداز جوانب جد وتوجه بوده است 

بود  یستماز س یبانیاز خدمات پشت یتمطالعه، رضا ینا یرمتغ آخرین

 یستمس یدر موارد خراب یازمورد ن یتدر دسترس بودن حما یزانکه به م

در  یاشاره دارد. وجود مشکالت فن یستممشکالت کاربر در کار با س یاو 

را در راه  یآن مشکالت متعدد یفساخت ضع یرز یااطالعات  یستمس
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 یتوجه داشت که خراب ید. با[21] آوردیم یدسالمت پد اتدمخ یهارا

 یریبکارگ یجاز مشکالت را یفدر هنگام پردازش وظا یستمس

 ینب دارمعناوجود رابطه  [.22] باشدیم یراناطالعات در ا یهایستمس

که از  یدهد که کاربرانینشان م یادگیری یتو قابل یستماز س یبانیپشت

 یستمس یادگیری یتاز قابل ،اندداشته یشتریب یترضا ییبانخدمات پشت

از خدمات  یکیتوجه داشت که  یداند. باداشته یشتریب یتهم رضا

و کمک به کاربران در  یدر دسترس بودن خدمات آموزش عمل یبانیپشت

 [.11] است یستمکار با س یادگیری

 یتاکنون پژوهش یراناست و در ا یدجد نسبتا  یمدل USE IT مدل

ندارند.  ییبا آن چندان آشنا یرانیآن انجام نشده است و کاربران ا یبر مبنا

به  یرهامتغ یکو درک بهتر به تفک یشترسهولت ب یمطالعه برا یندر ا

 ینا یتمحدود ینموضوع اول ینسطوح کالن و خرد توجه نشد و ا

انجام پژوهش  یطپژوهش به مح ینا یگرد یت. محدوددباشیپژوهش م

است که بر  یاییخاص جغراف یهایژگیو یراکه دا دگردیباز م

مطالعه قابل  ینا یجنتا ،رو ینو از ا گذاردیم یرثأآن تکاربران  یهایژگیو

 .یستن یرانبه کل ا یمتعم

کاربران  یاز سو HIS یرشپذ یزانم توان نتیجه گرفتدر نهایت می

 یمطلوب قرار دارد، هرچند که در بعض در سطح نسبتا  مجموعا 

از  یازسنجیدارد. عدم ن وجود یمتعدد یندیآفر یهاآن ضعف یهایطهح

و کامل  یینها یریالزم قبل از بکارگ یهایلکاربران و عدم انجام تحل

 یبه مشکالت متعدد ینیو تمر یآموزش یهارنامهب یتو عدم کفا یستمس

 یتمنجر شده است که منجر به رضا یستمس یریکاربردپذ ینهدر زم

و  یدسترس یتقابل یادگیری، یتمانند قابل ییهایطهر حربران دتر کایینپا

 یستم،کاربران و مالکان س ینشده است. ارتباط مداوم ب یفبا وظا یسازگار

 یریتیمناسب مد یهایکستم و اتخاذ تاکتیس یباناستفاده از پشت

 .یدکاربران کمک نما یشترب یتو رضا یرشتواند به پذیم

تشکر و قدردانی:

دانند تا از کاربران محترم یخود الزم مران بر پژوهشگ

 یلزاهدان که در تکم یدانشگاه علوم پزشک یآموزش یهایمارستانب

.را داشته باشند ینمودند کمال تشکر و قدردان ینامه همکارپرسش

اخالقی: ییدیهتأ

به شماره  یاخالق ییدیهتا یمطالعه دارا ینا

IR.HUMS.REC.13999.442 هرمزگان یکلوم پزشاز دانشگاه ع 

.است

:تعارض منافع

وجود ندارد. یاظهار داشتند که تضاد منافع یسندگاننو

سهم نویسندگان:

 ی،اول( کل مراحل طراح یسنده)نو یقیحقیویح ینحسمحمد

دوم و  یسنده)نو پوریپور علجهان درصد؛ 66 انجام و نگارش مقاله

.صددر 66ه انجام و نگارش مقال ی،مسئول( کل مراحل طراح

حمایت مالی:

نشده است و  یمال یتحما یاموسسه یانهاد  یچمقاله از طرف ه ینا

شده است. ینمأت یسندگانآن از طرف نو یمنابع مال یهکل
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Original Article 

Abstract 
Aim: The information technology model is used to determine user acceptance and satisfaction with the 

hospital information system. The purpose of this study was to determine the acceptance rate of hospital 

information system (HIS) by users based on the model of using information technology in teaching 

hospitals of Zahedan University of Medical Sciences. 

Methods: This analytical cross-sectional study was conducted in May 2020. The statistical population 

of this study was users of the information system of educational hospitals of Zahedan University of 

Medical Sciences and according to the Cochran formula, 277 users were determined as the sample size.' 

Data were collected using a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by content 

validity and its reliability was measured by Test-Retest (r=0/86). Data were analyzed by SPSS software 

version 22, descriptive (frequency and percentage) and analytical (Pearson's correlation coefficient) 

statistics. 

Results: The average of HIS acceptance variables, including user satisfaction in terms of system 

support for tasks, user interface, compatibility with tasks, support for cross-sectoral collaboration, 

learning ability, accessibility and system support services, were 3.78, 3.65, 3.34, 3.60, 3.21, 3.30 and 3.50 

respectively. This indicates a favorable situation for the first dimension and relatively favorable for other 

dimensions. 

Conclusion: The users' acceptance rate is represented relatively desirable. But proper communication 

between users and system owners, using system support, and adopting appropriate management tactics 

can help increase user acceptance and satisfaction. 

Key Words: Hospital Information System, USE Information Technology Model, System Acceptance, 

Qualitative Evaluation.
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