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ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
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چكيده

مقدمــه :امــروزه پذیــرش فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی جدیــد بــا هــدف بهبــود کیفیــت و افزایــش دسترســی بــه خدمــات
مراقبــت پزشــکی ،کاهــش هزینههــا و دسترســی آســان بــه تجربیــات متخصصــان خبــره انجــام میشــود .هــدف پژوهــش حاضــر،
ارزیابــی آمادگــی الکترونیکــی ســازمان بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت بــرای اســتقرار و توســعه ســامت الکترونیکــی اســت.
روش کار :دادههــای تحقیــق از طریــق پرسشــنامه محقــق ســاخته مبتنــی بــر مبانــی نظــری جم ـعآوری شــده اســت .جامعــه آمــاری
شــامل آن دســته از متخصصــان ســازمان بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت در مناطــق 20گانــه آن اعــم از پزشــکان ،پرســتاران،
کارشناســان واحــد انفورماتیــک و مدیــران اســت کــه بــا موضــوع پژوهــش مرتبطانــد .پــس از ویرایــش  114پرسشــنامه قابــل تحلیــل
گــردآوری شــده اســت .روایــی ســازههای مــدل تحقیــق بــا روش تحلیــل عاملــی و نرمافــزار لیــزرل نســخه  8.80تأییــد شــده اســت.
همچنیــن بــرای اطمینــان از پایایــی پرسشــنامه از ضریــب آلفــای کرونبــاخ (  )./9اســتفاده شــده اســت.
یافتههــا :نتایــج حاصــل از آزمــون فرضیههــا نشــان میدهــد کــه ســازمان مــورد مطالعــه در ابعــاد هســته ،فنــاوری ،یادگیــری،
اجتماعــی و سیاســی آمادگــی نســبت ًا مطلوبــی بــرای اســتقرار ســامت الکترونیکــی دارد .امــا در بعــد پذیــرش ،آمادگــی در حــد مطلــوب
نیســت.
نتیجهگیــری :از جملــه دالیــل تأییــد اکثــر فرضیههــای پژوهــش میتــوان بــه تأکیــد مدیریــت عالــی ســازمان بــر هدفگــذاری
ســازمان در اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات جهــت برنامهریــزی و ارایــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه اربــاب رجــوع
و وجــود پروتکلهــای مناســب بــرای اســتقرا ســامت الکترونیــک در ســازمان اشــاره کــرد.
گلواژگان :سالمت الکترونیکی ،آمادگی الکترونیکی ،سازمان بهداشت و درمان صنت نفت

مقدمه

بــا توســعه فنــاوری اطالعــات طــی دهــه  1990میــادی،
عــاوه بــر ارتقــاء ســطح آگاهــی و انتظــارات جوامــع،
اصطالحــات جدیــدی در ایــن حــوزه ظهــور و بســط یافتهانــد
( ،)1از جملــه پســت الکترونیــک ،تجــارت الکترونیــک ،آمــوزش
الکترونیــک و بانکــداری الکترونیــک .ایــن اصطالحــات ترکیبــی
معمــو ًال معــرف فعالیتهــا و اقداماتــی هســتند کــه بــا اســتفاده
از فنــاوری اطالعــات تغییــرات اساســی در انجــام آنهــا رخ داده
اســت .و از آنجایــی کــه ایــن تغییــرات اغلــب تســهیلکننده

هســتنده ،بتدریــج توســعه یافتــه و جایگزیــن روشهــای پیشــین
شــدهاند.
1
آمادگــی ســامت الکترونیکــی به عنــوان درجــه ای از آمادگی
کاربــران ،ســازمانهای بهداشــتی و درمانــی و سیســتمهای
ســامت بــرای مشــارکت و در اجــرای موفقیتآمیــز ســامت
الکترونیکــی تعریــف شــده اســت ( .)2یکــی از محققــان اشــاره
میکنــد کــه فناوریهــای پزشــکی از قبیــل پزشــکی از راه
E-Health Readiness
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برای استقرار و توسعه سالمت الکترونیکی
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Information System

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

2

فرضیههای تحقیق

فرضیـ�ه اصلـ�ی :ســازمان بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت
ایــران بــرای اســتقرار ســامت الکترونیکــی وضعیــت مطلوبــی
دارد.
بــرای آزمــون ایــن فرضیــه ،بــر اســاس مــدل پژوهــش 6
فرضیــه فرعــی (هســته ،فنــاوری ،اجتماعــی ،سیاســی ،یادگیــری
و پذیــرش) تنظیــم شــده اســت .فرضیههــای فرعــی بــه طــور
مختصــر بــه ایــن شــرح اســت:
ســازمان بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت ایــران از لحــاظ
آمادگــی هســته ،فنــاوری ،اجتماعــی ،سیاســی ،یادگیــری و
پذیــرش بــرای اســتقرار ســامت الکترونیکــی ،در وضعیــت
مطلوبــی اســت.

روش تحقیق

ســازمان بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت کشــور یکــی
از قدیمیتریــن ســازمانهای حرفــه ای در ارایــه خدمــات
بهداشــتی و درمانــی کشــور اســت .ســازمان مزبــور داراي9
بيمارســتان  20 ،مركــز ديكلينيــك و پليكلينيــك 67 ،مركــز
بهداشــت 73 ،مركــز طــب صنعتــي 62 ،مركــز پزشــكياري بــوده
و عــاوه بــر پتانســيلهاي مركــزي جهــت رفــاه حــال خانــواده
بــزرگ صنعــت نفــت ايــران بــا بيــش از  2000مركــز درمانــي
طــرف قــرارداد اســت .بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ســازمان مزبــور
و پیشــینه فعالیتهــا و عالیــق ،انگیزههــا و زمینههــای اســتقرار
ســامت الکترونیــک در ایــن ســازمان ،در ابتــدا بــا برخــی
مســئوالن ذیربــط از جملــه دبیــر شــورای عالــی انفورماتیــک
و سرپرســت فنــاوری اطالعــات ســازمان همچنیــن مدیــر
برنامهریــزی و مدیــر پــروژه کارت هوشــمند ســامت صنعــت
نفــت مصاحبههــای اکتشــافی بهعمــل آمــد .در بررســیهای
انجــام شــده توســط نگارنــدگان مشــخص شــد کــه اقدامــات
زیــادی بــرای اجــرای ســامت الکترونیکــی در ایــن ســازمان
انجــام شــده اســت و یکــی از ســازمانهای پیشــگام کشــور در
ایــن زمینــه اســت.
پژوهــش حاضــر ،از نــوع توصیفــی -تحلیلــی اســت از نظــر
زمانــی مقطعــی اســت.دادهها بــا اســتفاده از پرسشــنامه محقــق
ســاخته و روش پیمایشــی گــردآوری شــده اســت .جامعــه آمــاری
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دور «یــک بســته نــوآوری پیچیــده» اســت کــه باعــث بــه
وجــود آمــدن تغییــرات فنــی ،ســازمانی و اجتماعــی میشــود
( )3و ( .)4یکــی دیگــر از محققــان در هنــگام معرفــی ســامت
الکترونیکــی بــه ســازمانهای بهداشــتی و درمانــی از آن بــه
عنــوان یــک نــوآوری در فنــاوری اطالعــات یــاد میکنــد و
تأکیــد میکنــد کــه ایــن نــوآوری همــراه بــا چالشهــای
زیــادی از جملــه تغییــرات نیــروی انســانی ،مکانیزمهــای
تغییــر بــرای هماهنگــی و ارتباطــات و تغییــر در سیســتمهای
درونــی ســازمان میباشــد ( .)5هنگامــی کــه برنامهریــزان
بــرای بــار اول تصمیــم بگیرنــد کــه ســامت الکترونیکــی
میتوانــد بهتریــن راهحــل را بــرای مشــکالت بــه وجــود آمــده
فراهــم کنــد (بعــد از ارزیابــی همــه نیازهــا) ،ارزیابــی آمادگــی
الکترونیکــی ســامت الکترونیکــی مهمتریــن گام بعــدی
در فراینــد برنامهریــزی اســت .ایــن مرحلــه فراینــد تغییــر را
تســهیل میکنــد و ریســک عدمموفقیــت را کاهــش میدهــد.
همچنیــن انجــام ایــن ارزیابــی از هــدر رفتــن زمــان ،پــول و
تالشهــا جلوگیــری میکنــد و از وقــوع تأخیــر و اختــاف
نظرهــا در بیــن طراحــان ،کارکنــان و کاربــران ســرویسها
جلوگیــری میکنــد ( .)6از ایــن رو کشــورهای بســیاری در
سرتاســر جهــان اقــدام بــه پیادهســازی ســامت الکترونیکــی
در حــوزه ســامت خــود کردهانــد و ســرمایهگذاریهای بســیار
هنگفتــی در ایــن زمینــه انجــام دادهانــد .از جملــه کشــورهای
پیشــرو در ایــن حــوزه میتــوان بــه اســترالیا ،انگلیــس ،هلنــد،
دانمــارک ،ســنگاپور و اخیــرا نیــز آمریــکا اشــاره کــرد.
امــروزه ســازمانهای بهداشــتی و درمانــی در حــال پذیــرش
فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی جدیــد از قبیــل ســامت
الکترونیکــی ،ســامت از راه دور و پزشــکی از راه دور بــرای
پشــتیبانی از فرایندهــای عملیاتــی و اســتراتژیک خــود هســتند.
ایــن پذیــرش بــا هــدف بهبــود کیفیــت و افزایــش دسترســی
بــه خدمــات مراقبــت پزشــکی ،کاهــش هزینــه کل خدمــات
مراقبــت پزشــکی و دسترســی آســان بــه تجربیــات متخصصــان
خبــره انجــام شــد ( )7و ( .)8از ســوی دیگــر دانســتن اینکــه
چــرا مــردم فناوریهــا را قبــول یــا رد میکننــد یکــی از
چالــش برانگیزتریــن مســائل در تحقیقــات سیســتمهای
اطالعاتــی 2اســت ( .)9اهمیــت مشــارکت ذینفعــان کلیــدی
در سیاســتهای اتخــاذ شــده و اهمیــت افزایــش آگاهــی
جامعــه ذینفعــان دربــاره فرصتهــای ســامت الکترونیکــی
از موضوعــات مهمــی اســت کــه صاحبنظــران بــر آن تأکیــد
کردهانــد ( .)10از ایــن رو توصیــه شــده اســت کــه ارزیابــی
آمادگــی بایــد قبــل از پیادهســازی هــر یــک از کارکردهــای
ســامت الکترونیکــی انجــام شــود ( .)5بــه منظــور اندازهگیــری
آمادگــی بــرای ســامت الکترونیکــی بــرای کمــک بــه محققــان،
تصمیمگیرنــدگان و ذینفعــان ،ایزارهایــی نیــز ایجــاد شــده
است (.)11

بررســی اســناد منتشــر شــده از ســوی وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی کشــور نشــان میدهــد بــا وجــود
تالشهایــی کــه توســط برخــی نهادهــای پزشــکی ازجملــه
ســازمان بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت ایــران بــرای اســتقرار
ســامت الکترونیــک صــورت گرفتــه اســت امــا تــا کنــون بــه
روش علمــی آمادگــی ایــن ســازمانها بــرای پیادهســازی
ســامت الکترونیــک ارزیابــی نشــده اســت .بنابرایــن هــدف
اصلــی تحقیــق حاضــر ارزیابــی میــزان آمادگــی ســازمان
بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت ایــران بــرای اســتقرار ســامت
الکترونیکــی اســت.

مهدی کاظمی و همكاران
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جدول :-1مقادیر استاندارد تحلیل عاملی تأبیدی و خروجی نرمافزار
شاخصهای برازش مدل

مقادیر استاندارد

مقادیر حاصل ازخروجی لیزرل

)(χ 2/d.f.

کوچکتر از 3/00

2/26

کوچکتر از 0/08
RMSEA

 -اگر کوچکتر از  0/05باشد بسیار مطلوب است

0/0106

 اگر بین  0/05تا  0/08باشد مطلوب استNFI

بزرگتر از 0/9

0/95

NNFI

بزرگتر از 0/9

0/94

CFI

بزرگتر از 0/9

0/96

GFI

بزرگتر از 0/9

0/93

بــرای تعييــن پايايــي از روش آلفــاي کرونبــاخ اســتفاده شــده
اســت .ضریــب پایایــی بهدســت آمــده بــرای هــر یــک از ابعــاد
و همینطــور کل پرسشــنامه ( )0.919در بــازه قابــل قبــول قــرار
دارد .بــراي بررســي وضعيــت هركــدام از ابعــاد آمادگــی ســامت
الکترونیکــی از آزمــون  tتــک نمونـهاي اســتفاده گرديــده اســت.
ایــن آزمــون بدیــن علــت انجــام شــده اســت تــا وضعیــت
پاس ـخدهندگان نســبت بــه ایــن ســؤاالت ســنجیده شــود کــه
آیــا شــاخصهای مربــوط بــه هــر یــک از ابعــاد مــدل پژوهــش
از نظــر پاســخدهندگان از آمادگــی مطلــوب برخــوردار هســتند
یــا خیــر؟

یافتهها

تحلیــل توصیفــی داده نشــان میدهــد کــه از  114پاسـخدهنده

بــه پرسشــنامههای ایــن تحقیــق ،تعــداد  50نفــر مــرد ()%43/9
و  64نفــر ( )%56/1زن هســتند .همچنیــن تعــداد  6نفــر ()%5/3
دارای مــدرک تحصیلــی فــوق دیپلــم 52 ،نفــر( )%45/6لیســانس،
 7نفــر ( )%6/1فوقلیســانس و  49نفــر( ،)%43مــدرک تحصیلــی
دکتــرا دارنــد .توزیــع فراوانــی رشــتههای تحصیلــی ایــن افــراد
شــامل  29نفــر ( )%25/4پرســتاری 46 ،نفــر ( )%40/04پزشــکی،
 35نفــر ( )%30/7مهندســی کامپیوتــر و  4نفــر ( )%3/5مدیریــت
بیمارســتانی اســت 16 .نفــر از پاســخدهندگان ( )%14دارای
ســمت مدیریتــی 31 ،نفــر( )%27/2کارشــناس انفورماتیــک31 ،
نفــر ( )%27/2پزشــک 30 ،نفــر( )%26/3پرســتار 2 ،نفــر()%1/8
کارشــناس اســناد پزشــکی و  4نفــر ( )%3/5در ســمت کارشــناس
مدیریــت ســامت مشــغول بــه کار بودهانــد.
جــدول  ،2خالصــه مقادیــر ضرایــب بتــا و t-value
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تحقیــق شــامل کلیــه کارکنــان متخصــص ســازمان بهداشــت و
درمــان صنعــت نفــت اســت کــه بــه نوعــی بــا موضــوع تحقیــق
مرتبــط هســتند .جامعــه مزبــور شــامل :پزشــکان ،پرســتاران،
کارشناســان واحدهــای انفورماتیــک و مدیــران مناطــق 20گانــه
ســازمان بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت در سراســر کشــور
اســت .بــرای دســتیافتن بــه نظــرات کارشناســی و هــر
چــه دقیقتــر ،از میــان اعضــای جامعــه آمــاری تعــدادی کــه
بیشتریــن آشــنایی بــا موضــوع تحقیــق را داشــتند بــا روش
گلولــه برفــی انتخــاب و در مطالعــه مشــارکت یافتنــد .دادههــای
تحقیــق از طریــق پرسشــنامه محقــق ســاخته برگرفتــه از مبانــی
نظــری ،گــردآوری شــده اســت .پرسشــنامهها بــا همــکاری
مدیــر برنامهریــزی و مدیــر پــروژه کارت هوشــمند ســامت
ســازمان بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت بــه مناطــق 20گانــه
ارســال شــد .ترکیــب پاسـخدهندگان هــر منطقــه شــامل  2نفــر
از مدیــران  2 ،نفــر از کادر پرســتاری 2 ،نفــر از کادر پزشــکی
و  3نفــر از کارمنــدان واحــد انفورماتیــک کــه بــا موضــوع
ســامت الکترونیکــی آشــنایی دارنــد .بــه ایــن ترتیــب تعــداد
 180پرسشــنامه در مناطــق مختلــف ســازمان توزیــع و در نهایــت
تعــداد  114پرسشــنامه قابــل تحلیــل از مناطــق زیــر جمـعآوری
شــده اســت:

آبــادان ،بوشــهر ،مازنــدران و گلســتان ،البــرز ،قــم ،اصفهــان،
اهــواز ،صنعــت نفــت غــرب ،گچســاران ،هرمــزگان و کرمــان،
مشــهد ،ماهشــهر ،تهــران ،ســتاد ســازمان ،مرکــزی و لرســتان،
گیــان و فــارس.
پرسشــنامه تحقیــق شــامل دو بخــش اســت .بخــش اول
دارای  8ســؤال مربــوط بــه مشــخصات فــردی پاس ـخدهندگان
از قبیــل جنســیت ،ســن ،ســابقه ،میــزان تحصیــات اســت.
یخــش دوم نیــز شــامل 70ســؤال در مــورد هــر یــک از ابعــاد
آمادگــی ســامت الکترونیکی(آمادگــی هســته ،آمادگــی فنــاوری،
آمادگــی اجتماعــی ،آمادگــی سیاســی ،آمادگــی یادگیــری،
آمادگــی پذیــرش) ســازمان اســت .بــرای طــرح ســؤاالت از
منابــع ( )17( ، )16( ، )15( ، )14( ، )13( ، )12(، )11و ()18
اســتفاده شــده اســت.
همچنیــن بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی در نرمافــزار Lisrel
 ،8.80روایــی ســازههای مــدل تحقیــق مــورد بررســی قــرار
گرفــت .از آنجایــی کــه مقادیــر بهدســت آمــده در دامنــه
قابــل قبــول قــرار دارد ،حاکــی از بــرازش مناســب مدلهــای
اندازهگیــری و انطبــاق مــدل مفهومــي پژوهــش بــا دادههــاي
مشــاهده شــده اســت .مقــدار آزمــون معنــاداري تــک تــک
پارامترهــای مــدل ،در جــدول  1آمــده اســت.

ارزيابي آمادگي الكترونيكي سازمان بهداشت و ...
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جدول  -2مقادير ضرايب بتا و  tبراي هر يک از فرضيهها
ضرايب t

ضرايب بتا

ارتباط بین متغیرها
آمادگی هسته -آمادگی سالمت الکترونیک سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

5/87

0/78

آمادگی فناوری -آمادگی سالمت الکترونیک سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

5/65

0/86

آمادگی اجتماعی -آمادگی سالمت الکترونیک سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

6/77

0/87

آمادگی سیاسی -آمادگی سالمت الکترونیک سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

3/87

0/51

آمادگی یادگیری -آمادگی سالمت الکترونیک سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

6/66

0/82

آمادگی پذیرش -آمادگی سالمت الکترونیک سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

1/27

0/13

بحث و نتیجهگیری

در پژوهــش حاضــر بــرای ارزیابــی آمادگــی ســازمان بهداشــت
و درمــان صنعــت نفــت کشــور بــرای اســتقرار ســامت
الکترونیکــی ،مدلهــای متعــدد از جملــه ( )15( ، )18( ، )19و
( )20مــورد برســی قــرار گرفــت .در نهایــت مــدل خوجــا ()14
کــه در پژوهشهــای اخیــر بیــش از ســایر مدلهــا مــورد توجــه
محققیــن بــوده اســت ،مبنــای پژوهــش حاضــر قــرار گرفــت.
بــرای بومیســازی و تعییــن شــاخصهای مناســب جهــت
ارزیابــی در ایــن پژوهــش از نظــر کارشناســان مربوطــه اســتفاده
شــده اســت .از طریــق تحلیــل عاملــی تأییــدی ،از بــرازش مــدل
اطمینــان حاصــل شــد بــه عبــارت دیگــر میتــوان گفــت مــدل
نهایــی قابلیــت آن را دارد کــه بــه عنــوان یــک مــدل اصــاح
شــده جدیــد بــرای ارزیابــی آمادگــی الکترونیکــی ســامت
الکترونیکــی مطــرح شــود.
اگــر چــه ابــزار اصلــی گــردآوری داده هــای ایــن پژوهــش
پرسشــنامه محقــق ســاخته اســت ،بــرای آشــنایی هــر چــه
بیشــتر بــا ســازمان مــورد مطالعــه و تدویــن شــاخصهای
مــدل ،محققیــن مصاحبههــای اکتشــافی بــا مســئوالن بلندپایــه
ســازمان در خصــوص شــرایط ،امکانــات و زمینــه هــای اســتقرار
ســامت الکترونیکــی انجــام دادنــد .در بررســی فرضیههــای
تحقیــق در ســطح معنــاداری  %99و  05/0<.sigمشــخص شــد
کــه آمادگــی ســازمان مــورد مطالعــه از ابعــاد هســته بــا ضریــب
 tبرابــر بــا  5/87و بتــا برابــر بــا  ،0/78فنــاوری بــا ضریــب t
برابــر بــا  5//65و بتــا برابــر بــا  ،0/86اجتماعــی ضریــب  tبرابــر
بــا  6/77و بتــا برابــر بــا 0/87سیاســی بــا ضریــب  tبرابــر بــا
 3/87و بتــا برابــر بــا 0/51و یادگیــری بــا ضریــب  tبرابــر بــا
 6/66و بتــا برابــر بــا 0/82در ســطح نســبت ًا مطلوبــی اســت و
همانطــور کــه از ضرایــب بتــا پیداســت ،بیشتریــن آمادگــی

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

ایــن ســازمان جهــت اســتقرار و توســعه ســامت الکترونیکــی،
بــه لحــاظ اجتماعــی بــا ضریــب  /87اســت .همچنیــن نتایــج
نشــان میدهــد کــه ســازمان مــورد مطالعــه از بعــد پذیــرش در
وضعیــت مطلوبــی قــرار نــدارد (بــا ضریــب  tبرابــر بــا 1/27و بتــا
برابر بــا.)0/13
از جملــه دالیــل تأییــد اکثــر فرضیههــای پژوهــش
میتــوان بــه تأکیــد مدیریــت عالــی ســازمان بــر هدفگــذاری
ســازمان در اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات جهــت
برنامهریــزی و ارایــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه اربــاب
رجــوع و وجــود پروتکلهــای مناســب بــرای اســتقرا ســامت
الکترونیــک در ســازمان اشــاره کــرد .از جملــه برنامهریــزی و
پیادهســازی پزشــکی از راه دور و پیادهســازی کارت ســامت
الکترونیکــی .همچنیــن بــه منظــور ایجــاد بســتر مناســب،
ســازمان مزبــور در حــال راهانــدازی و تکمیــل  VPNاختصاصــی
بــرای ارتبــاط بیــن مناطــق مختلــف و انتقــال دادههــا اســت کــه
از مجمــوع  20منطقــه موجــود ،تــا کنــون  11منطقــه از طریــق
 VPNبــا هــم در ارتباطانــد .همچنیــن در خصــوص تهیــه بســتر
نرمافــزاری مناســب ،بــا توجــه بــه تنــوع خدماتــی کــه ســازمان
بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت بــه جمعیــت تحــت پوشــش
خــود ارایــه میکنــد نرمافزارهــای مختلفــی از جملــه نرمافــزار
تجهیــزات پزشــکی ،نرمافزارهــای بیمارســتانی ()PACS ،HIS
نرمافــزار بیمهگــری ،نرمافــزار طــب کار و نرمافــزار پزشــکی
خانــواده را عنــوان کــرد .از جملــه نــکات قابــل توجــه و مؤثــر
در میــزان آمادگــی ســامت الکترونیکــی وجــود یکپارچگــی
بیــن نرمافزارهــای مختلــف اســت بــه طــوری کــه بتواننــد بــا
یکدیگــر بــه آســانی تبــادل اطالعــات داشــته باشــند .در ایــن
خصــوص در قراردادهایــی کــه ایــن ســازمان بــا شــرکتهای
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بــراي هــر يــک از فرضيههــاي مطــرح شــده در مــدل
معــادالت ســاختاري را نشــان ميدهــد .در مــدل معــادالت
ســاختاري هــر چــه مقــدار ضرایــب بتــا بزرگتــر وt-value
نیــز بزرگتــر از  2و کمتــر از  -2باشــد ،ســطح معنــاداری
باالتــري خواهيــم داشــت بــه ايــن معنــي کــه فرضیــه صفــر
را بــا ســطح معنــادار باالتــري ميتــوان رد کــرد .و همچنیــن

ضرایــب بهدســت آمــده ميــزان تأثيــر هــر کــدام از متغيرهــا
را در توضيــح واريانــس نمــرات متغيــر يــا عامــل اصلــي نشــان
ميدهــد و مشــاهده میشــود مؤثرتریــن متغیــر آمادگــی
اجتماعــی بــا ضریــب رگرســیون  0/87میباشــد و کمتریــن
تأثیــر نیــز مربــوط بــه آمادگــی پذیــرش بــا ضریــب رگرســیون
 0/13میباشــد.

مهدی کاظمی و همكاران

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری
در نظام سالمت

ارایــه خدمــات و مراقبتهــای ســامت صحیــح ،مناســب و
بــه موقــع همــواره دغدغــه ذهنــی ســه گــروه اصلــی ذینفعــان
درگیــر در ایــن مســئله بــوده اســت .ایــن ســه گــروه عبارتنــد
از مــردم بــه عنــوان گیرنــدگان خدمــات ،پرســنل بهداشــتی و
درمانــی بــه عنــوان ارایهدهنــدگان ســرویسها ،و باالخــره
مدیــران ارشــد در ســطح سیاســتگذاری و برنامهریــزی در
حــوزه ســامت و خــارج از آن ردههــای مختلــف سیســتم
بهداشــتی و ســامتی کشــور .مــردم بــه عنــوان گیرنــدگان
خدمــات میخواهنــد در حــد کفایــت اطالعاتــی در مــورد
مراکــزی کــه بــه آنهــا خدمــات مراقبــت ســامت ارایــه
میکننــد داشــته باشــند .ســامت الکترونیکــی یــک راهــکار
بســیار مناســب بــرای بــرآوردن نیازهــای هــر یــک از
گروههــای ذینفــع ذکــر شــده اســت ( .)22از آنجایــی کــه
تــا کنــون پژوهشــی در ســازمانهای خدمــات بهداشــتی و
درمانــی در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه اســت ،نتایــج ایــن
پژوهــش بــرای سیاســتگذاران و برنامهریــزان ســازمان
مــورد مطالعــه جهــت اســتقرار ســامت الکترونیکــی ،راهنمــای
مفیــدی اســت .بــه عــاوه دســتگاههای متولــی بهداشــت
و ســامت کشــور میتواننــد بــا اســتفاده از مــدل ارایــه
شــده در ایــن پژوهــش و ارزیابــی آمادگــی اســتقرار ســامت
الکترونیکــی ،بــا آگاهــی از چالشهــای اجرایــی ،در جهــت
رفــع آنهــا اقــدام نماینــد.

تقدیر و تشکر

از حمایــت مــادی و معنــوی معاونــت پژوهشــی دانشــگاه
سیســتان و بلوچســتان در انجــام ایــن پژوهــش ،همپچنیــن از
همــکاری مدیــر برنامهریــزی و مدیــر پــروژه کارت هوشــمند
ســامت ســازمان بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت در ارایــه
اطالعــات الزم بــه نگارنــدگان و تســهیل در توزیــع و گــردآوری
پرسشــنامهها تشــکر و قدردانــی میشــود.
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نرمافــزاری منعقــد میکنــد ،مــادهای بــا همیــن موضــوع در
نظــر گرفتــه شــده اســت کــه شــرکت نرمافــزاری ملــزم بــه
رعایــت یکپارچگــی در نرمافــزار تهیــه شــده اســت .آمادگــی
بســتر ســختافزاری ،نرمافــزاری و فنــی از جملــه مــواردی
اســت کــه در مطالعــات متعــدد از جملــه ( )6و ( ،)12مــورد تأکیــد
قــرار گرفتــه اســت.
همانطــور کــه نویســندگانی ماننــد ( )14و ( ،)15بــر نقــش
آمــوزش در آمادگــی بــرای پذیــرش تغییــر تأکیــد کردهانــد،
بــه نظــر میرســد آمادگــی ســازمان مــورد مطالعــه از بعــد
یادگیــری ،تاحــد زیــادی مرهــون آموزشهــای مرتبــط بــا
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در ســازمان اســت .ســازمان
بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت دارای مرکــز آموزشــی اســت
کــه دورههــای آموزشــی از جملــه  ICDLرا بــه صــورت رایــگان
بــرای کارمنــدان خــود برگــزار میکنــد .از آنجایــی شــرکت
در ایــن دورههــا بــر ارتقــای شــغلی تأثیــر دارد ،معمــوال مــورد
اســتقبال کارکنــان قــرار میگیــرد .بــه عــاوه بــرای هریــک از
سیســتمها و نرمافزارهــای اختصاصــی موجــود نیــز دورههــای
آموزشــی تخصصــی برگــزار میشــود.
نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد کــه ایــن ســازمان بــه لحــاظ
آمادگــی پذیــرش در وضعیــت مطلوبــی قــرار نــدارد .محققانــی
ماننــد جنــت و همــکاران  ،2003نیــز بــه چنیــن مشــکالتی در
اســتقرار ســامت الکترونیکــی اشــاره و تأکیــد میکننــد .اســتقرار
ایــن فنــاوری همــراه بــا چالشهــای زیــادی از جملــه آمــوزش
منابــع انســانی ،مکانیزمهــای تغییــر بــرای هماهنگــی و ارتباطــات
و تغییــر در سیســتمهای درونــی ســازمان اســت .در ســازمان
مزبــور نیــز مقاومــت برخــی مدیــران و کارکنــان ،کمبــود افــراد
متخصــص و بــا دانــش فنــی بــاال در بدنــه ســازمان بهخصــوص
در حــوزه شــبکه ،عــدم تخصیــص بودجــه اختصاصــی بــه حــوزه
ســامت الکترونیــک و تأمیــن آن از محــل بودجــه جــاری، ،
فقــدان دانــش و تجربــه کافــی در کشــور در خصــوص ســامت
الکترونیکــی ،و تغییــرات مدیریتــی ازجملــه چالشهــای اســتقرار و
توســعه ســامت الکترونیــک در ایــن ســازمان اســت.
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Abstract
Introduction: Today, the new information and communication technologies aim at improving the quality

and increasing the access to health care services, reducing the costs, and ease of access to the experiences of
experts. The current study aimed at assessing the E-readiness of Oil Industry Health Care Organization in order
to enter E-health
Methods: The data were collected through a self-designed questionnaire based on theoretical framework. The
study population included the health professionals in the 20’s the oil industry, including physicians, nurses,
informatics specialists and managers related to the research subject. After editing, 114 questionnaires were
collected. The validity of the model was confirmed by factor analysis and LISREL softwarewas usedto ensure
the reliability of Cronbach’s alpha coefficient (9 /.).
Conclusion: One of the reasons for the approval of the majority of the research hypothesis can be the emphasis
of the top management in the targeted organization regarding the use of ICT for planning and providing health
services to clients and protocols that the organization noted to induce E-health.
Keywords: E-health; E-readiness; healthcare Organizations Snt oil,
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