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مقاله پژوهشی

سالمت اس دیدگاه پششکان
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دکتر محمدهیوا عبدخدا ،1دکتر مریم احمدی ،2دکتر محمود رضا گوهری ،3دکتر علیرضا نوروزی
چکیده

صمیىٍ ي َذف :پزیشؽ پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت اص ػَی پضؿکاى ،خذیتشیي هاًغ پیؾسٍی
پیادُػاصی فشاگیش آى تـواس هی آیذ .تٌاتشایي ،ؿٌاػایی ػَاهلی کِ تش پزیشؽ ایي ػیؼتن هَثشًذ ،اص اّویت
دسیبفت مقبلٍ :بُمه

4931

پزیشش مقبلٍ :اسدیبُشت 4931

خاكی تشخَسداسػتّ .ذف اص پظٍّؾ حاضش ،تؼییي تاثیش ٍیظگیّای ػاصهاًی تش پزیشؽ پشًٍذُ الکتشًٍیک
هشاقثت ػالهت اصػَی پضؿکاى تشهثٌای هذل پزیشؽ فٌاٍسی ،دس تیواسػتاىّای داًـگاُ ػلَم پضؿکی تْشاى دس
ػال (1392صهاى ادغام دٍ داًـگاُ ػلَم پضؿکی تْشاى ٍ ایشاى) تَد.
سيش بشسسی :ایي پظٍّؾ تلَست پیوایـی ٍ اص ًَع تَكیفی تحلیلی تَد .خاهؼِ پظٍّؾ ؿاهل پضؿکاى
ؿاغل دس تیواسػتاًْای داًـگاُ ػلَم پضؿکی تْشاى تَد .تشاػاع فشهَل ًوًَِگیشی دس هذلػاصی هؼادالت
ػاختاسیً 270 ،فش اص آًاى تؼٌَاى ًوًَِ پظٍّؾ اًتخاب ؿذًذ .اتضاسگشدآٍسی دادُّا پشػـٌاهِ هحققػاختِ تَد
کِ سٍایی ٍ پایایی آى تِ تاییذ سػیذ .دادُّا تؼذ اص گشدآٍسی ٍ ٍسٍد تِ ًشم افضاس  ،SPSSتَػظ سٍؽ تحلیل
هؼیش دس ًشم افضاس  AMOSتحلیل ؿذ.
یبفتٍَب :یافتِّا ًـاى داد کِ هذل اسائِ ؿذُ تَاًایی تثثیي  56دسكذ اص تغییشات تاثیش ٍیظگیّای ػاصهاًی تش

* وًیسىذٌ مسئًل :
دکتر هرین احودی ؛
دانشکده هدیریت واطالع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایراى
Email:
Ahmadi.m@iums.ac.ir

پزیشؽ پشًٍذُ الکتشًٍیک ػالهت اصػَی پضؿکاى سا داسدٍ .یظگیّای ػاصهاًی ؿاهل :حوایت هذیشیتی،
هـاسکتدادى پضؿکاى ،خَدهختاسی پضؿکاى ٍ استثاط پضؿک تیواس تا اػتفادُ پضؿکاى اص پشًٍذُ الکتشًٍیک
هشاقثت ػالهتّ ،وثؼتگی هؼتقین ٍ هؼٌیداسی داؿتّ .وچٌیي آهَصؽ پضؿکاى تا ّیچکذام اص هتغیشّای هذل
پزیشؽ فٌاٍسی ٍ اػتفادُ اص پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهتّ ،وثؼتگی هؼٌیداسی سا ًـاى ًذاد.
وتیجٍگیشیٍ :یظگیّای ػاصهاًی ًقؾ قاتل تَخْی دس پزیشؽ پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت اصػَی
پضؿکاى داسًذ .لزا ضشٍسیؼت تا ػیاػتگزاسیّای اًدام ؿذُ تِ ػوت پیادُػاصی هَفقیتآهیض پشًٍذُ
الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت هؼغَف ؿَد.
ياطٌَبی کلیذی :پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهتٍ ،یظگیّای ػاصهاًی ،هذل پزیشؽ فٌاٍسی ،پضؿکاى،
داًـگاُ ػلَم پضؿکی تْشاى

 1اػتادیاس گشٍُ ػلَم کتاتذاسی ٍ اعالع سػاًی پضؿکی ،قغة ػلوی ٍ آهَصؿی هذیشیت ػالهت ایشاى ،داًـکذُ هذیشیت ٍ اعالع سػاًی پضؿکی،
داًـگاُ ػلَم پضؿکی تثشیض ،تثشیض ،ایشاى
 2اػتاد گشٍُ هذیشیت اعالػات تْذاؿتی -دسهاًی ،داًـکذُ هذیشیت ٍ اعالع سػاًی پضؿکی ،هشکض تحقیقات ػلَم هذیشیت ٍ اقتلاد ػالهت ،داًـگاُ
ػلَم پضؿکی ایشاى ،تْشاى ،ایشاى
 3داًـیاس گشٍُ آهاس ٍ سیاضی ،داًـکذُ هذ یشیت ٍ اعالع سػاًی پضؿکی ،داًـگاُ ػلَم پضؿکی ایشاى ،تْشاى ،ایشاى
 4اػتادیاس گشٍُ ػلن اعالػات ٍ داًؾؿٌاػی ،داًـکذُ هذیشیت ،داًـگاُ تْشاى ،تْشاى ،ایشاى
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مقدمه
دٍلتّا تِ دًثال ػیاػتّای تـَیقی تِ هٌظَس اخشا

ػٌاسیَی کاهلی اص چگًَگی تِ کاسگیشی هَفق ایي

هشاقثت

ػیؼتن خَاّذ ؿذ ،ؿٌاػایی ایي ػَاهل ٍ تشسػی

ػالهت)(EHCR: Electronic Healthcare Record

ًحَُ ی استثاط آىّا دس اػتفادُ اص پشًٍذُ الکتشًٍیک

ّؼتٌذ( .)1دس کـَس ها ًیض تِ ایي هْن تَخِ ؿذُ ٍ

ػالهت ،خذیتشیي ساّکاس تشای اص هیاى تشداؿتي

دس تخـی اص هادُ  35قاًَى تشًاهِ پٌدن تَػؼِ

هَاًغ اًؼاًی -اختواػی تِ خلَف هقاٍهت کاسکٌاى

خوَْسی اػالهی ایشاى تش اػتقشاس «ػاهاًِ پشًٍذُ

اػت(.)2ٍ5-7

ٍ

پیادُػاصی

پشًٍذُ

الکتشًٍیک

الکتشًٍیکی ػالهت ایشاًیاى» تاکیذ ؿذُ اػت( .)2اها
تا ٍخَد ٍضغ قَاًیي دس خلَف اخشای پشًٍذُ

حوایت هذیشیتی ،آهَصؽ ،خَدهختاسی ،هـاسکت
دادى پضؿکاى ٍ ،استثاط پضؿک – تیواس اص خولِ

ّایتک

ٍیظگیّای ػاصهاًی ّؼتٌذ کِ تش هثٌای تؼیاسی اص

( ٍ )Hi Tech Actقاًَى حوایت اص اًتقال تیوِّای

هغالؼات اًدام ؿذُ ،هوکي اػت تش هیضاى پزیشؽ ٍ تِ

ػالهت(ٌَّ )HIPPAص تؼیاسی اص اسائِدٌّذگاى

کاسگیشی پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت اص ػَی

الکتشًٍیک ػالهت ،اص خولِ

قَاًیي

خذهات دس كٌؼت تْذاؿت ٍ دسهاى دس هقاتل
پیادُػاصی آى هقاٍهت هیکٌٌذ( .)3ایي هقاٍهت تاػث
کٌذی سًٍذ حشکت اص ػَی پشًٍذُ کاغزی تیواس تِ
ػوت پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت ؿذُ اػت.
یک تشسػی دس  375ػاصهاى دس ػشاػش خْاى
ًـاى داد کِ هقاٍهت کاستش دس تشاتش پزیشؽ
ػیؼتنّای اعالػاتی اص خولِ ػیؼتن تشًاهِسیضی
هٌاتغ ػاصهاًی ،اٍلیي دلیل ؿکؼت پشٍطُّای فٌاٍسی
اعالػات دس ایي ػاصهاىّا اػت .هقاٍهت کاستش دس
تشاتش پزیشؽ فٌاٍسی خذیذ ،ػاهل تؼیاس هْوی اػت؛

پضؿکاى تاثیشگزاس تاؿٌذ( .)8-10اص ػَی دیگش،
هتذاٍلتشیي هذل تشسػی ػَاهل هَثش تش پزیشؽ فٌاٍسی
اص خولِ پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت ،هذل
پزیشؽ فٌاٍسی اػت کِ اػاع آى سا چْاس هفَْم:
«تشداؿت رٌّی اص ػَدهٌذی»« ،تشداؿت رٌّی اص
ػَْلت اػتفادُ»ً« ،یات سفتاسی» ٍ «اػتفادُ» تـکیل
هیدٌّذ .ػَاهل تیشًٍی هَثش ًیض تؼذّا تِ ایي هذل
اضافِ ؿذ .ایي ػَاهل هیتَاًٌذ ؿاهل :ػَاهل هذیشیتی
دس پیادُػاصی پشًٍذُ الکتشًٍیک ػالهت ،ػَاهل ًْادی
کاستشاى ًْایی ٍ ػَاهل اهٌیتی ّؼتٌذ(.)5ٍ11
تٌاتشایي تا ػٌایت تِ ایي هؼالِ کِ ٍیظگیّای

صیشا ٍاتؼتِ تِ فاکتَسّای اختواػی ٍ ٌّداسّای

ػاصهاًی اص خولِ :حوایت هذیشیتی ،آهَصؽ،

فشدی اػت ٍ دس ّش حال تذاٍم ػیؼتنّای اعالػاتی

خَدهختاسی پضؿکاى ،هـاسکتدادى پضؿکاى ٍ ،استثاط

سا تا هخاعشُ هَاخِ هیکٌذ .دس پاػخ تِ تغییش ،کاستش

پضؿک -تیواس اص ػَاهل هَثش تش پزیشؽ پشًٍذُ

هوکي اػت هقاٍهت کٌذ کِ دس ًتیدِ تاػث ؿکؼت

الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت اص ػَی پضؿکاى تِ ؿواس

پشٍطُ خَاّذ ؿذ(.)4

هی سًٍذ ٍ تا تَخِ تِ ایي هؼالِ کِ سایحتشیي هذل

ػَاهل هتؼذدی دس پزیشؽ پشًٍذُ الکتشًٍیک

پزیشؽ فٌاٍسی ،هذل  Davisاػت ،پظٍّؾ حاضش تش

هشاقثت ػالهت دخیل ّؼتٌذ .تا ایي اػتذالل کِ

هثٌای ایي هذل ٍ تا ّذف تؼییي تاثیش ٍیظگیّای

تشسػی ٍ ؿٌاػایی ػَاهل هَثش تش پزیشؽ

ػاصهاًی تش پزیشؽ پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت اص
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دس عَل یک دِّ ی گزؿتِ تاکٌَى ،تؼیاسی اص

پشًٍذُ الکتشًٍیک ػالهت دس ًْایت هٌدش تِ اسائِ

محمدهیوا عبدخدا و همکاران

تْشاى دس ػال  1392اًدام ؿذ.

هیضاى هفیذ تَدى آى تَد .تخؾ ػَم هـتول تش

روش بزرسی

ػَاالتی دس خلَف تشداؿت رٌّی پضؿکاى اص
ػَْلت اػتفادُ اص پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت

سٍؽ پظٍّؾ تِ كَست پیوایـی اص ًَع

تَد .تخؾ چْاسم ًیض تِ ػٌدؾ ٍیظگیّای ػاصهاًی

تَكیفی -تحلیلی تَد .خاهؼِ پظٍّؾ پضؿکاى ؿاغل

اص خولِ :حوایت هذیشیتی ،آهَصؽ ،خَدهختاسی

دس  26تیواسػتاى داًـگاُ ػلَم پضؿکی ٍ خذهات

پضؿکاى ،هـاسکتدادى پضؿکاى ،استثاط پضؿک -تیواس

تْذاؿتی دسهاًی تْشاى(دس صهاى ادغام دٍ داًـگاُ

اختلاف پیذا کشد .تخؾ پٌدن پشػـٌاهِ ًیض تِ

ػلَم پضؿکی تْشاى ٍ ایشاى) دس ػال  1392تَدًذ .تش

تشسػی هیضاى پزیشؽ ٍ اػتفادُ ی پضؿکاى اص پشًٍذُ

اػاع فشهَل تؼییي حدن ًوًَِ دس سٍؽ هذلػاصی

الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت پشداخت.

هؼادالت ػاختاسی ً 270فش اص پضؿکاى اًتخاب ؿذًذ.

دس ایي پظٍّؾ تشداؿت رٌّی اص ػَْلت

اتضاس گشدآٍسی دادُّا پشػـٌاهِ هحقق ػاختِ تش

اػتفادُ ،تشداؿت رٌّی اص ػَدهٌذی اػتفادُ ٍ اػتفادُ

اػاع هغالؼات هیذاًی ٍ تا اػتفادُ اص پظٍّؾ ّای

اص پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت تِ ػٌَاى

)2006(Wilkins ٍ ،)2009(Wilkins ،)2001(Nair

هتغیشّای دسًٍی ٍ ٍاتؼتِ هذل ٍ ،هتغیشّای حوایت

تَد( .)2ٍ6ٍ11سٍایی پشػـٌاهِ تش اػاع ًظشات 5

هذیشیتی،

پضؿکاى،

ًفش اص اػضای ّیات ػلوی گشٍُ هذیشیت اعالػات

هـاسکتدادى پضؿکاى ٍ استثاط پضؿک -تیواس تِ

ػالهت داًـگاُ ػلَم پضؿکی تْشاى ٍ تا اػتفادُ اص

ػٌَاى هتغیشّای تیشًٍی تِ هذل پیؾفشم اضافِ

ؿاخق سٍایی هحتَای()Content Validity Ratio

ؿذًذ(ؿکل .)1

آهَصؽ،

خَدهختاسی

ػٌدیذُ ؿذ .تشای ػٌدؾ پایایی اتضاس ،اص سٍؽ

تشای تثذیل هقادیش کیفی هَخَد دس پشػـٌاهِ تِ

آصهَى -تاص آصهَى( )Test - retestاػتفادُ ؿذ .تِ ایي

هقادیش کوی ،اص عیف لیکشت اػتفادُ ؿذ .تِ

تشتیة کِ پشػـٌاهِ دس اختیاس ً 20فش اص افشاد خاهؼِ

ایيكَست کِ تِ گضیٌِ ّای کاهالً هَافقن ،هَافقن،

پظٍّؾ خاسج اص ًوًَِ قشاس دادُ ؿذ ٍ اص آىّا

ًظشی ًذاسم ،هخالفن ٍ کاهالً هخالفن تِ تشتیة

خَاػتِ ؿذ پشػـٌاهِ سا تکویل کٌٌذ .تؼذ اص هذت

اسصؽّای( )5-4-3-2-1اختلاف دادُ ؿذ .اص هیضاى

یک ّفتِ هدذداً پشػـٌاهِ دس اختیاس ّواى ً 20فش

 270پشػـٌاهِ تَصیغ ؿذُ ،تؼذاد  237پشػـٌاهِ پغ

قشاس گشفتً .تایح تِ دػت آهذُ دس دٍ هشحلِ هقایؼِ

اص تکویل ؿذى تشگشداًذُ ؿذ(ضشیة پاػخدّی تشاتش

ؿذ ٍ دس آى ،هیضاى ضشیة ّوثؼتگی اػپیشهي

 87دسكذ) .دادُّا پغ اص گشدآٍسی ٍ ٍسٍد تِ سایاًِ

تشاتش R=0/93تِ دػت آهذ.

تا اػتفادُ اص ًشم افضاس  ،SPSSسٍؽّای آهاسی

پشػـٌاهِ دس پٌح تخؾ تٌظین ٍ دس اختیاس پاػخ

تَكیفی ٍ تحلیلی هاًٌذ ضشیة ّوثؼتگی اػپیشهيٍ ،

دٌّذگاى قشاس گشفت .تخؾ اٍل تِ گشدآٍسی

تِ کوک سٍؽ تحلیل هؼیش) (Path Analysisدس

اعالػات دهَگشافیک اختلاف داؿت .تخؾ دٍم،

هذلػاصی هؼادالت ػاختاسی تا اػتفادُ اص ًشمافضاس

تشداؿت رٌّی پضؿکاى اص ػَدهٌذی اػتفادُ اص پشًٍذُ

 AMOSتحلیل ؿذًذ ٍ دس ساػتای پاػخگَیی تِ

الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت سا هَسد تشسػی قشاس داد

ػَاالت پظٍّؾ هَسد اػتفادُ قشاس گشفتٌذ .ؿکل 1
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ػَی پضؿکاى دس تیواسػتاىّای داًـگاُ ػلَم پضؿکی

کِ ؿاهل ػَاالتی دس خلَف کاسایی ،اثشتخـی ٍ

بزرسی تاثیز ویژگیهای ساسمانی بز پذیزش پزونده الکتزونیک مزاقبت سالمت ...

هذل پیؾفشم پظٍّؾ سا ّوشاُ تا هتغیشّای تیشًٍی

ٍ دسًٍی هذل ًـاى هیدّذ.

آموزش
برداشت ذهنی
از سودمندی
استفاده از
مشارکت
دادن پسشکان

EHCR

برداشت ذهنی
از سهولت

خودمختاری
پسشکان

ارتباط
پسشک -بیمار

متغیرهای بیرونی مدل

متغیرهای درونی مدل

ضکل  :1مدل پیص فزض تحقیق

یافتهها
یافتِّای ایي پظٍّؾ دس تخؾ اعالػات

ػٌی پاػخدٌّذگاى  31ػال تَد ٍ ،تیؾ اص  40دسكذ

خاهؼِؿٌاختی پظٍّؾ ًـاى داد تیؾ اص  50دسكذ

ٍاحذّای هَسد پظٍّؾ دس فاكلِ ػٌی  35-31ػال

خاهؼِ ی پظٍّؾ سا صًاى تـکیل هیدادًذ .هیاًگیي

قشاس داؿتٌذ .دس حذٍد  55دسكذ اص ؿشکتکٌٌذگاى
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حمایت
مذیریتی

محمدهیوا عبدخدا و همکاران

پضؿکاى ػوَهی تَدًذ .هیاًگیي ػاتقِکاسی ٍاحذّای

پضؿکاى خاهؼِ پظٍّؾ تیي  5-1ػال ػاتقِ کاس

هَسد پظٍّؾ  6/07ػال تَد ٍ دس حذٍد  43دسكذ اص

داؿتٌذ.

سبصٌَبی مذل

استفبدٌ

بشداشت رَىی اص

بشداشت رَىی

حمبیت

سًُلت

اص سًدمىذی

مذیشیتی

اػتفادُ

1

تشداؿت رٌّی اص ػَْلت

**0/614

1

تشداؿت رٌّی اص

**0/562

**0/624

آمًصش

مشبسکتدادن

خًدمختبسی

استببط

پضشکبن

پضشکبن

پضشک -بیمبس

1

ػَدهٌذی
حوایت

**

0/592

**

0/698

**

0/706

1

هذیشیتی
آهَصؽ

0/122

0/039

0/028

0/053

1

هـاسکتدادى پضؿکاى

**0/447

**0/44

**0/430

**0/542

**0/250

1

خَدهختاسی پضؿکاى

**0/225

0/**238

**0/144

**0/143

**0/186

**0/200

1

استثاط پضؿک -تیواس

**0/314

**0/356

**0/359

**0/359

**0/177

**0/420

**0/300

1

**P=0/01

ّوچٌاى کِ یافتِّای ایي خذٍل ًـاى هیدّذ تیي

ّوثؼتگی هؼتقین ٍ هؼٌیداسی تیي هـاسکتدادى

هتغیشّای هذل پزیشؽ فٌاٍسی -تشداؿت رٌّی اص

پضؿکاى ٍ هتغیشّای هذل پزیشؽ فٌاٍسی دس ایي

ػَدهٌذی اػتفادُ ،تشداؿت رٌّی اص ػَْلت اػتفادُ ٍ

خذٍل گضاسؽ ؿذُ اػت .ػایش یافتِّای خذٍل 1

هیضاى اػتفادُ اص پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت-

ًـاى هیدّذ تیي خَدهختاسی پضؿکاى ٍ هتغیشّای

ّوثؼتگی هؼتقین ٍ هؼٌیداسی ٍخَد داسد .ػایش

هذل پزیشؽ فٌاٍسی ّوثؼتگی هؼتقین ٍ هؼٌیداسی

یافتِّای ایي خذٍل ًـاى هیدّذ حوایت هذیشیتی تا

دیذُ هی ؿَدّ .وچٌیي ٍیظگی استثاط پضؿک -تیواس

هتغیشّای هذل پزیشؽ فٌاٍسی ّوثؼتگی هؼتقین ٍ

تِ تشتیة تا هتغیشّای تشداؿت رٌّی اص ػَدهٌذی

هؼٌیداسی داسد .دس تخؾ ّوثؼتگی تیي آهَصؽ ٍ

اػتفادُ ،تشداؿت رٌّی اص ػَْلت اػتفادُ ٍ هیضاى

هتغیشّای هذل پزیشؽ فٌاٍسی ،یافتِّای ایي خذٍل

اػتفادُ اص پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت؛

ًـاى هی دّذ آهَصؽ تا ّیچکذام اص هتغیشّای هذل

ّوثؼتگی هؼتقین ٍ هؼٌیداسی داسد.

پزیشؽ فٌاٍسی ّوثؼتگی هؼٌیداسی ًذاسدّ .وچٌیي
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جدول  :1ماتزیس همبستگی ویژگیهای ساسمانی و متغیزهای مدل پذیزش فناوری

بزرسی تاثیز ویژگیهای ساسمانی بز پذیزش پزونده الکتزونیک مزاقبت سالمت ...

حمایت
مذیریتی

آموزش
برداشت ذهنی
از سودمندی
**β=0/61

مشارکت
دادن پسشکان

**β=0/5

استفاده از

**β=0/61

EHCR

**β=0/2

برداشت ذهنی
خودمختاری
پسشکان

**β=0/1

**β=0/4

از سهولت

**β=0/3

ارتباط
پسشک -بیمار

متغیرهای درونی مدل

متغیرهای بیرونی مدل
معنی دار
غیر معنی دار
= 0/01P

ضکل  :2مدل تحلیل مسیز ویژگیهای ساسمانی و متغیزهای مدل پذیزش فناوری

یافتِّای ؿکل ً 2ـاى هیدّذ تشداؿت رٌّی اص

اص پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت داسًذ .ػالٍُ تش

ػَْلت اػتفادُ ٍ تشداؿت رٌّی اص ػَدهٌذی اػتفادُ

ایي ،ػایش یافتِّا ًـاى هیدّذ حوایت هذیشیتی تاثیش

تاثیش هؼتقین ٍ هؼٌیداسی تش هیضاى پزیشؽ ٍ اػتفادُ

هؼتقین ٍ هؼٌیداسی تش هتغیشّای هذل پزیشؽ فٌاٍسی
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**β=0/53

محمدهیوا عبدخدا و همکاران

ٍ دس ًتیدِ اػتفادُ اص پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت

،)2011(Kowitlawalkul ،)2008(Morton

ػالهت داسد .اها آهَصؽ پضؿکاى تش ّیچکذام اص

(ً )2011(Moeinedin ٍ )2008(Wu ،)2003یض تِ ایي

هتغیشّای هذل پزیشؽ فٌاٍسی ،تاثیش هؼتقین

ًتیدِ سػیذًذ کِ حوایت هذیشیتی یکی اص فاکتَسّای

هؼٌیداسی ًذاسد ٍ .تا ٍخَد ایي ،هـاسکتدادى

هَثش تش هتغیشّای هذل پزیشؽ فٌاٍسی ،ػَدهٌذی

پضؿکاى ،خَدهختاسی پضؿکاى ٍ استثاط پضؿک -تیواس

اػتفادُ ٍ ػَْلت اػتفادُ ،اػت( .)7-10ٍ12تشای

تِ تشتیة تش هتغیشّای تشداؿت رٌّی اص ػَدهٌذی

هثال ،یافتِّای هغالؼِی ً )2008(Mortonـاى داد

اػتفادُ ،تشداؿت رٌّی اص ػَْلت اػتفادُ ٍ اػتفادُ اص

حوایت هذیشیتی تش ػَْلت اػتفادُ ،تاثیش هؼتقین ٍ

پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت؛ تاثیش هؼتقین ٍ

هؼٌیداسی داسد (ً .)β=0/43, p=0/001تایح هغالؼِ ی

هؼٌیداسی داسًذ.

ً )2008(Kowitlawalkulیض ًـاى داد حوایت

Bekhet

بحث

ػَْلت اػتفادُ ّوثؼتگی هؼتقین ٍ هؼٌیداسی

هقاٍهت کاسکٌاى تخؾ تْذاؿت ٍ دسهاى ٍ

داسد( .)r=0/28,p=0/01هیشاتَعالثی ٍ ّوکاساى

ػلیالخلَف پضؿکاىٌَّ ،ص تِ ػٌَاى خذیتشیي

(ً )2013یض تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ پـتیثاًی هذیشیتی

هاًغ پیؾسٍی پیادُػاصی گؼتشدُی ػیؼتنّای

ًقؾ هْوی دس پیادُػاصی پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت

اعالػات ػالهت ٍ تِ عَس اخق پشًٍذُ الکتشًٍیک

ػالهت داسد( .)13یافتِّای هغالؼات اًدام ؿذُ تا

هشاقثت ػالهت هغشح اػت .پزیشؽ پشًٍذُ

هغالؼِ ی حاضش ّوؼَ اػت.

الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت ٍ ػیؼتنّای اص ایي دػت

تٌاتشایي حوایت هذیشیتی سا تایذ تِ ػٌَاى یکی

اص ػَی پضؿکاى ،هتاثش اص ػَاهل گًَاگًَی اػت کِ

اص فاکتَسّای هَثش تش پزیشؽ ػیؼتنّای اعالػاتی تِ

یکی اص هْوتشیي ایي ػَاهل هیتَاًذ ٍیظگیّای

عَس اػن ٍ پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت تِ عَس

ػاصهاًی دس ًظام تْذاؿت ٍ دسهاى تاؿذ.

اخق تِ ؿواس آٍسد .ایٌکِ پضؿکاى احؼاع کٌٌذ دس

یافتِّای هغالؼِ ی حاضش ًـاى داد کِ تیي

کلیِ هشاحل تحلیل ،عشاحی ٍ پیادُػاصی پشًٍذُ

حوایت هذیشیتی ٍ ػَدهٌذی اػتفادُ ّوثؼتگی

الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت اص حوایتّای ّوِ خاًثِ

ٍخَد داسد

ی هذیشاى تیواسػتاى تشخَسداس ّؼتٌذ ،تشای آىّا

(ّ .)r=0/706, p=0/01وچٌیي ،استثاط تیي حوایت

اسصؿوٌذ خَاّذ تَد ٍ دس ایيكَست پزیشؽ ٍ تِ

هذیشیتی ٍ ػَْلت اػتفادُ هؼتقین ٍ هؼٌیداس

کاسگیشی پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت اص ػَی

اػت( .)r=0/698, p=0/01ػایش یافتِّا ًـاى داد کِ

آًاى تا اقثال تیـتشی سٍتِ سٍ خَاّذ تَد(.)7ٍ10ٍ13

هؼتقین  ،قَی ٍ

هؼٌی داسی

حوایت هذیشیتی تا هیضاى اػتفادُ اص پشًٍذُ الکتشًٍیک

دس خلَف ّوثؼتگی آهَصؽ تا هتغیشّای

هشاقثت ػالهت ًیض ّوثؼتگی هؼتقین ٍ هؼٌیداسی

دسًٍی هذل ،یافتِّای هغالؼِ ی )2008(Morton

داسد .یافتِّای دیگش ًیض ًـاى هیدّذ کِ حوایت

ًـاى داد کِ آهَصؽ تا ّیچکذام اص هتغیشّای هذل

هذیشیتی تاثیش هؼتقین ٍ هؼٌیداسی تش ػَدهٌذی

پزیشؽ فٌاٍسی ّ ،Davisوثؼتگی هؼٌیداسی ًذاسد(.)7

اػتفادُ ٍ ػَْلت اػتفادُ داسد(،)β=0/53, p=0/001

تش خالف ًتایح هغالؼِ ٍی )2011(Moeinedin ،تِ

(.)β=0/61, p=0/01

ایي ًتیدِ سػیذ کِ استثاط هؼٌیداسی تیي آهَصؽ ٍ
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هذیشیتی تا ػَدهٌذی اػتفادُ(ٍ ،)r=0/31,p=0/01

بزرسی تاثیز ویژگیهای ساسمانی بز پذیزش پزونده الکتزونیک مزاقبت سالمت ...

ػَْلت اػتفادُ ،هؼتقین ٍ هؼٌیداس اػت ٍ تا اسائِ ی

ٍ ػَدهٌذی اػتفادُ سا هٌفی کٌذ .اها چٌاًچِ ػیؼتن تِ

آهَصؽ تیـتش ،تشداؿت رٌّی کاستشاى اص ػَْلت

ؿکلی عشاحی ؿَد کِ هغاتقتّای الصم تا ًیاصّای

اػتفادُ ،هثثتتش هیؿَد( .)12یافتِّای هغالؼِ ی

کاسی ٍ ػثک کاسی کاستشاى ًذاؿتِ تاؿذ ،کاستشاى دس

ً )2009(Chatzoglou ٍ Aggelidisیض ًـاى داد

هشاحل آهَصؽ ٍ یادگیشی دسخَاٌّذ یافت کِ تِ

ّوثؼتگی هؼتقین ٍ هؼٌیداسی تیي آهَصؽ ٍ ػَْلت

کاسگیشی ایي ػیؼتن تشای آًاى ًویتَاًذ هفیذ تاؿذ.

اػتفادُ ٍخَد داسدٍ .ی ضشیة تاثیش آهَصؽ تش

تٌاتشایي تِ ًظش هیسػذ کِ ًحَُ ی عشاحی ػیؼتن،

ػَْلت اػتفادُ سا هؼٌیداس()β=0/28,p=0/05گضاسؽ

ًحَُ فاصّای اخشای آصهایـی آى ٍ ،کن ٍ کیف

Moeinedin

آهَصؽ اص خولِ دالیلی اػت کِ هیتَاى دس تَخیِ

کشدُ اػت( .)14تش خالف ًتایح هغالؼِ

(ٍ ،)2009( Chatzoglou ٍ Aggelidis ٍ )2011

ًتایح هغالؼِ حاضش ٍ

هغالؼِ  Mortonاسائِ کشد.

ّوؼَ تا ًتایح هغالؼِ  ،)2008(Mortonیافتِّای

یافتِّای هغالؼِ حاضش ًـاى داد :هـاسکتدادى

هغالؼِ حاضش ًـاى داد تیي آهَصؽ ٍ ػَدهٌذی

پضؿکاى تا ػَدهٌذی اػتفادُ ٍ ػَْلت اػتفادُ

ًذاسد

داسد(,p=0/01

اػتفادُ

ّوثؼتگی هؼٌی داسی

ٍخَد

ّوثؼتگی هؼتقین ٍ هؼٌیداسی

(ّ ٍ ،)r=0/028, p=0/086وثؼتگی تیي آهَصؽ ٍ

 .)r=0/449,p=0/01( ،)r=0/430ػایش یافتِّای

ًیؼت(,p=0/072

پظٍّؾ ًیض هـخق کشد کِ هـاسکتدادى پضؿکاى تش

 .)r=0/039یافتِّای هغالؼِ )2013( Cline ٍ Hamid

ػَدهٌذی اػتفادُ ٍ ػَْلت اػتفادُ تاثیش هؼٌیداسی

ًـاى داد کِ آهَصؽ اص فاکتَسّای هَثش دس پیادُػاصی

داسد .یافتِّای هغالؼِ ی ً )2008(Mortonـاى داد کِ

تِؿواس

هـاسکتدادى پضؿکاى تاثیش هؼتقین ٍ هؼٌیداسی تش

هیآیذ( .)15هقایؼِ ًتایح هغالؼِ حاضش ٍ یافتِّای

ػَدهٌذی اػتفادُ هیگزاسد ( ،)β=0/2,p=0/05اها ایي

هغالؼِ  Mortonدس ًَع خَد خالة تَخِ اػت .تِ

هتغیش تش ػَْلت اػتفادُ تاثیش هؼٌیداسی ًذاسد.

ًظش هیسػذ آهَصؽ هیتَاًذ یکی اص فاکتَسّای هَثش

 )2010( Wiedenbeck ٍ Mortonتِ ایي ًتیدِ

دس پیادُػاصی ػیؼتنّای اعالػاتی ٍ اص خولِ پشًٍذُ

سػیذًذ کِ تیي هـاسکتدادى پضؿکاى ٍ ػَدهٌذی

الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت تاؿذ .ایيکِ کاستشاى قثل ٍ

اػتفادُ ّوثؼتگی هؼتقین ٍ هؼٌیداسی دیذُ هی ؿَد

دس حیي پیادُػاصی پشٍطُّای فٌاٍسی اعالػات،

(.)r=0/347,p=0/01

هـاسکتدادى

آهَصؽّای الصم دس خلَف ًحَُ تِ کاسگیشی

پضؿکاى ٍ ػَْلت اػتفادُ ًیض هؼتقین ٍ هؼٌیداس

ػیؼتن خاكی سا تثیٌٌذ ،تاػث خَاّذ ؿذ تشداؿت

اػت( .)r=0/269,p=0/01ػایش یافتِّای هغالؼِ آى ّا

رٌّی آًاى ًؼثت تِ ػَدهٌذی اػتفادُ ٍ ػَْلت

هـخق کشد ضشیة تاثیش هـاسکتدادى پضؿکاى تش

اػتفادُ تغییش کٌذ .تٌْا ًکتِای کِ تاقی هیهاًذً ،حَُ

ػَدهٌذی

هؼٌیداساػت

ی تغییش تشداؿت رٌّی کاستشاى ًؼثت تِ ػَدهٌذی

( .)16( )β=0/27,p=0/01تٌاتشایي الصم اػت کِ

اػتفادُ ٍ ػَْلت اػتفادُ اػت .اگش آهَصؽّای الصم

پضؿکاى دس فاصّای هختلف چشخِ اخشا ٍ پیادُػاصی

دس خلَف تِ کاسگیشی ػیؼتوی خاف ،تش هثٌای

پشًٍذُ الکتشًٍیک ػالهت اػن اص عشاحی ،تحلیل،

چاسچَتی كحیح ٍ هٌغقی كَست ًگیشد ،هوکي

پیادُػاصی ٍ اسصیاتی هـاسکت دادُ ؿًَذ .ایي اكل

ػَْلت اػتفادُ ًیض هؼٌیداس

پشًٍذُ

الکتشًٍیک

هشاقثت

ػالهت

اػتفادُ،
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هؼتقین

تیي

ٍ
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ػَْلت اػتفادُ ٍخَد داسدّ .وچٌیي تاثیش آهَصؽ تش

اػت تشداؿت رٌّی کاستشاى ًؼثت تِ ػَْلت اػتفادُ

محمدهیوا عبدخدا و همکاران

هثٌای ػثک کاسی آىّا عشاحی ؿذُ ٍ دس دػتشع

یافتِّای هغالؼِ ػدوی ٍ تاقشی تادی(ً ،)2013یض

اػت ًِ ایيکِ آىّا هدثَس تاؿٌذ کِ خَد سا تا

ًـاى داد کِ ًقق خَدهختاسی پضؿک هیتَاًذ یکی

هلضٍهات ٍ هالحظات ػیؼتن خذیذ هغاتقت دٌّذ .دس

اص هَاًغ هْن پیادُػاصی پشًٍذُ الکتشًٍیک ػالهت

ٍ

تاؿذ(ً .)18تایح هغالؼات پیـگفت ًـاى هیدّذ کِ

ّوکاساى(ً )2014ـاى داد کِ ٌّداسّای حشفِای ٍ

عشاحی ٍ پیادُػاصی پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت

اختواػی اص ػَاهل هَثش تش پزیشؽ پشًٍذُ الکتشًٍیک

ػالهت تایذ تِ ػثکی تاؿذ کِ خَدهختاسی پضؿکاى

ػالهت اص ػَی پضؿکاى ّؼتٌذ(.)17

سا تْذیذ ًکٌذ .لزا پضؿکاى تایذ دس گضیٌؾ هشاحل

ایي

ساػتا

یافتِّای

پظٍّؾ

Gagnon

یافتِّای هغالؼِ ی حاضش ًـاى داد کِ تیي

تـخیق ٍ دسهاى تیواسی هختاس تاؿٌذ ٍ ،ػیؼتن

خَدهختاسی پضؿکاى ،ػَدهٌذی اػتفادُ ٍ ػَْلت

هَخَد تٌْا تِ ػٌَاى ػیؼتن پـتیثاًی تشای آىّا هذ

اػتفادُ ّوثؼتگی هؼتقین ٍ هؼٌیداسی ٍخَد

ًظش تاؿذ .اگش ػیؼتن پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت

داسد( .)r=0/238,p=0/01( ،)r=0/144,p=0/05ػایش

ػالهت ،تذٍى تَخِ تِ هثحث خَدهختاسی عشاحی ٍ

یافتِّا ًـاى داد کِ ضشیة تاثیش خَدهختاسی پضؿکاى

پیادُػاصی ؿَد ،تشای پضؿکاى تثذیل تِ «کتاب

تش ػَْلت اػتفادُ هؼٌیداس اػت(.)β=0/02,p=0/05

آؿپضی» خَاّذ ؿذ ٍ ،اص ػَی آى ّا اػتقثال ًخَاّذ

یافتِّای هغالؼِ  )2008(Mortonگضاسؽ کشد

ؿذ.

ّوثؼتگی تیي خَدهختاسی پضؿکاى ٍ ػَْلت اػتفادُ

یافتِّای هغالؼِ حاضش ًـاى داد کِ تیي استثاط

هؼٌیداس ًیؼت ،اها تیي خَدهختاسی پضؿکاى ٍ ًگشؽ

پضؿک -تیواس ٍ ػَدهٌذی اػتفادُ ّوثؼتگی هؼتقین

ًؼثت تِ اػتفادُ اص پشًٍذُ پضؿکی تیواس ،استثاط

ٍ هؼٌیداسی ٍخَد داسد(ّ .)r=0/250,p=0/01وچٌیي

غیشهؼتقین ٍ هؼٌیداسی ٍخَد داسد؛ تذیي هؼٌیکِ

ّوثؼتگی ایي هتغیش تا ػَْلت

اػتفادُ(,p=0/01

پضؿکاى فکش هیکٌٌذ کِ پشًٍذُ ی پضؿکی تیواس،

 ٍ )r=0/356اػتفادُ اص پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت

تْذیذی تش خَدهختاسی آًاى اػت ٍ اقذاهات ٍ

ػالهت( )r=0/314,p=0/01هؼتقین ٍ هؼٌیداس اػت.

فؼالیتّای آًاى تِ ٍػیلِ ی پشًٍذُ الکتشًٍیک

ػایش یافتِّای پظٍّؾ ًـاى داد استثاط پضؿک -تیواس

ػالهت کٌتشل هیؿَد( )2003(Bakhet .)7تش خالف

تاثیش هؼٌیداسی تش ػَْلت اػتفادُ داسد؛ تذیي هؼٌیکِ

یافتِّای هغالؼِ فکش هی کٌٌذ کِ  Mortonتِ ایي

ًگشاًی پضؿکاى دس خلَف ًحَُ استثاط پضؿک ٍ

ًتیدِ سػیذ کِ خَدهختاسی پضؿکاى تاثیش هؼٌیداس تش

تیواس دس اػتفادُ اص ػیؼتن پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت

ػَْلت اػتفادُ داسد ،اها ٍی ًیض ّواًٌذ  Mortonتِ

ػالهت ،تاػث ؿذُ اػت تشداؿت رٌّی آى ّا ًؼثت

ایي ًتیدِ سػیذ کِ تیي خَدهختاسی پضؿکاى ٍ ًگشؽ

تِ ػَدهٌذی اػتفادُ اص ایي ػیؼتن ،تغییش کٌذ.

ًؼثت تِ اػتفادُ اص پشًٍذُ پضؿکی تیواس ،استثاط غیش

یافتِّای هغالؼِ ّ ٍ McGinوکاساى()2011

ٍ Hamid

ًـاى داد پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت تاثیش هٌفی

ً )2013(Clineیض تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ

تش سٍاتظ پضؿک -تیواس هیگزاسدٍ .ی هؼتقذ اػت

خَدهختاسی پضؿکاى تش تشداؿت رٌّی آًاى اص

پضؿکاى ٌّگام اػتفادُ اص فٌاٍسیّای ًَیي اص خولِ

ػَدهٌذی ٍ ػَْلت اػتفادُ اص پشًٍذُ الکتشًٍیک

پشًٍذُ پضؿکی تیواس ،تخؾ ػوذُای اص تؼاهالت

هؼتقین ،قَی ٍ هؼٌیداسی ٍخَد داسد(.)8
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هْن اػت کِ پضؿکاى احؼاع کٌٌذ ػیؼتن هَخَد تش

هشاقثت ػالهت تاثیش هؼٌاداسی هیگزاسد(.)15

بزرسی تاثیز ویژگیهای ساسمانی بز پذیزش پزونده الکتزونیک مزاقبت سالمت ...

هؼالِ ّن تشای پضؿکاى ٍ ّن تشای تیواساى ًاخَؿایٌذ

اخشای

ػالهت؛

اػت(ً .)19تایح هغالؼِ ً )2008(Mortonـاى داد

خَدهختاسی پضؿکاى؛ ٍ ّوچٌیي استثاط پضؿک-

استثاط پضؿک -تیواس تش ػَْلت اػتفادُ تاثیش هٌفی ٍ

تیواس اص ػَاهل هَثش تش پزیشؽ پشًٍذُ الکتشًٍیک

هؼٌیداسی داسد( .)β=-0/2,p=0/01تاثیش فاکتَس استثاط

هشاقثت ػالهت اص ػَی پضؿکاى ّؼتٌذ .ػایش ًتایح

پضؿک -تیواس تش ػَدهٌذی اػتفادُ ًیض هٌفی ٍ

هغالؼِ ی حاضش هـخق کشد کِ آهَصؽ تِ ػٌَاى

هؼٌیداس اػت(ٍ .)β=-0/23,p=0/001ی تِ ایي ًتیدِ

یکی اص ٍیظگیّای ػاصهاًی ،تاثیش هؼتقین ٍ

سػیذ ٌّگاهیکِ ًگشاًی پضؿکاى دس خلَف ًحَُ ی

هؼٌیداسی تش هیضاى پزیشؽ ٍ اػتفادُ پضؿکاى اص

استثاعاتـاى تا تیواساى تاال هیسٍد ،تشداؿت رٌّی آًاى

ػیؼتن پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت ًذاسد.

ًؼثت تِ ػَدهٌذی ٍ ػَْلت اػتفادُ اص پشًٍذُ

تٌاتشایي ،هیتَاى چٌیي ًتیدِ گشفت کِ پیادُػاصی

الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت ،هٌفی هیؿَد(.)7

فشاگیش ٍ هَفقیتآهیض پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت

پشًٍذُ

الکتشًٍیک

هشاقثت

یافتِّای هغالؼِ ی )2011(Moeinedinهـخق

ػالهت ٍ تشغیة پضؿکاى ًؼثت تِ اػتفادُ ٍ تِ

کشد تیي استثاط پضؿک -تیواس ٍ ػَدهٌذی اػتفادُ

کاسگیشی آى دس تیواسػتاىّا ،هغةّا ٍ هشاکض

ّوثؼتگی هؼتقین ٍ هؼٌیداسی ٍخَد داسد

خذهاتی -دسهاًی هؼغَف تِ هغلَب تَدى ؿشایظ اص

( ،)r=0/33,p=0/01اها ّوثؼتگی تیي استثاط پضؿک-

خولِ ٍیظگیّای ػاصهاًی ٍ فاکتَسّای هشتثظ تا آى

تیواس ٍ ػَْلت اػتفادُ غیشهؼتقین ٍ غیشهؼٌیداس

اػت کِ دس ایي هغالؼِ هَسد تحقیق قشاس گشفت.

اػت ( .)r=-0/3,p=0/01ػایش یافتِّای هغالؼِ ی

حوایت هذیشیتی تِ ػٌَاى یکی اص خٌثِّای تاسص

ٍی ًـاى داد ضشیة تاثیش استثاط پضؿک -تیواس تش

ٍیظگی ػاصهاًی تیـتشیي تاثیش سا تش هیضاى پزیشؽ

ػَدهٌذی اػتفادُ ،هٌفی ٍ غیش هؼٌیداس اػت

پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت اص ػَی پضؿکاى

(ّ .)β=-0/047,p=0/087ن چٌیي ضشیة تاثیش استثاط

داؿتِ اػت.

پضؿک -تیواس تش ػَْلت اػتفادُ ًیض هٌفی ٍ هؼٌیداس

لزا تش هثٌای ًتایح هغالؼِ ی حاضش ،هغلَب

گضاسؽ ؿذُ اػت(.)13( )β=-0/083,p=0/067

اػت کِ ػیاػتگزاسیّا ٍ تشًاهِسیضیّای اًدام

تٌاتشایي الصم اػت دس عشاحی پشًٍذُ الکتشًٍیک

ؿذُ دس خلَف سفغ هَاًغ اًؼاًی ٍ هقاٍهت دس

هشاقثت ػالهت تِ هَلفِ ی استثاط پضؿک – تیواس

تشاتش پزیشؽ پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت ػالهت ،تَخِ

تَخِ ؿَد ٍ ،عشاحی ٍ پیادُػاصی ایي ػیؼتن ًثایذ تِ

خَد سا تش ٍیظگیّای ػاصهاًی اص خولِ :حوایت

ؿکلی تاؿذ کِ تش تؼیاسی اص تؼاهالت تیي پضؿک ٍ

هذیشیتی ،هـاسکتدادى پضؿکاى ،خَدهختاسی پضؿکاى

تیواس ػایِ تیٌذاصد ٍ یا تاػث حزف تشخی اص آىّا

ٍ استثاط پضؿک -تیواس هتوشکض کشدُ ٍ تش ایي اكل

ؿَد.

آصهَى ؿذُ ٍ پزیشفتِ ؿذُ کِ تخؾ قاتل تَخْی اص
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ػَاهل هَثش تش پزیشؽ پشًٍذُ الکتشًٍیک هشاقثت
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ُایي هقالِ تشگشفتِ اص سػالِ دکتشی دس داًـگا
ػلَم پضؿکی ایشاى هی تاؿذ ٍ اص کلیِ پضؿکاى
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Background and Aim: Inclusive implementation of Electronic Medical Records
(EMR) is more serious because of physicians’ perception. This study was carried
out to identify the effects of organizational contextual factors on physicians’
perception regarding EMR’s adoption in 2013 (The merger of Tehran University
and Iran).
Materials and Methods: This was a descriptive, analytical and cross- sectional
study in which a sample of 270 physicians working in hospitals affiliated to Tehran
University of Medical Sciences was selected. Physicians’ perception toward
adoption of EMR has been assessed by Technology Acceptance Model or TAM
questionnaire and organizational context variables. Collected data were analyzed
by SPSS. The study model was tested by Structural Equation Modeling (SEM) and
represented by AMOS.
Results: The findings showed that perceived usefulness (PU), perceived ease of
use (PEOU), management support, physicians’ involvement, physicians’
autonomy, and physician- patient relationship have direct and significant effect on
physicians’ attitudes toward EMR adoption. However, training has no significant
effect on TAM variables. Moreover, the results showed authorizing proposed
conceptual path model explained about 56 percent of the variance of EMR
adoption.
Conclusion: The present study revealed that organizational context factors had
significant effect on physicians’ attitude toward EMRs’ adoption. The study clearly
identified six relevant factors that affected physicians’ perception regarding EMR
adoption. These factors should be considered when comprehensive implementation
is pursued.
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