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چکیده
ازآنجاکه امروزه ب سیاری از بیماریها و ناتواناییها نیازمند کنترل م ستمر ه ستند ،ا ستمرار مراقبت و ارتباط آنالین با بیماران بهمنظور مداخله
بهموقع ،یک نیاز ضروری تلقی می شود .این مو ضوع بهویژه برای بیماران مزمن که دارای و ضعیت ناپایدار ه ستند اهمیت ویژه ای پیدا خواهد
کرد .امروزه درزمینه خدماتر سانی به بیماران ،سامانههای هو شمند و ابزارهای پی شرفته ر شد چ شمگیری دا شتهاند .یکی از تکنولوژی های
نوظهور که امروزه به دلیل پی شرفت تکنولوژی و زیرساخت  ITمیتوان بهراحتی از آن استفاده کرد دوراپزشکی است .بهوسیلهی این تکنولوژی
میتوان افرادی که به بیماریهای مزمن دچار هستتتند و نیاز به رس تیدگی بیشتتتری دارند را تحت پوشتتق قرارداد .الکترونیکی ش تدن ستتالمت
میتواند به بهبود کیفیت مراقبتهای بهدا شتی ،کاهق هزینهها و ت سهیل تحقیقات بهدا شتی کمک کند .قابلیتهای دوراپز شکی میتواند در
مراقبتهای فردی (ازجمله بیماریهای مزمنی نظیر بیماری پارکینستتون) که نیازمند کنترل مستتتمر و لحظهای بیماران یا ستتایر افراد در طول
حیات شان ا ست ،مفید واقع شود .از طرفی کاربرد منا سب دوراپز شکی برای بیماران پارکین سون نیازمند برنامهریزی دقیق ،شنا سایی الزامات و
نیازمندیهای این حوزه ه ست .در این پژوهق ،با ا ستناد به نتیجه مطالعات صورت گرفته درزمینه دوراپز شکی برای بیماری پارکین سون ،گام
اولیهی طراحی یک نرمافزار دوراپزشتتکی بر مبنای مدل پذیرش تکنولوژی که همان بررستی الزامات و طراحی چارچوب بستتته نرمافزاری استت
برداشتته میشتود .بدین منظور ،بررستی عاملهای تأثیرگذار بر پذیرش تکنولوژی ستیستتمهای هوشتمند قابلحمل برای بیماران پارکینستون
انجام شده است ..به دلیل اهمیت صحت عملکرد سامانه و کارآمدی آن ،نتایج بهدستآمده از مدل سازی بر مبنای پذیرش تکنولوژی در چندین
سطح مورد ارزیابی قرارگرفته ا ست .نتایج حا صل از ارزیابی سامانه پی شنهادی ن شان میدهد که ا ستفاده از نرمافزار دوراپز شکی برای بیماران
پارکین سون ،توان سته در ب سیاری از جنبههای برر سی شده تأثیرگذار با شد .برای هر آماره  tم سیر بین دو متغیر برر سی شد و آمارههایی که
مقدار شان از قدر مطلق  ۱٫۹۶بزرگتر بود ،در سطح اطمینان  %۹۵و با توجه به بار عاملی همان م سیر که ن شاندهنده قدرت و قوت تأثیر بین
دو متغیر ا ست ،فر ضیههای تحقیق ازلحاظ آماری و در نمونه موردبرر سی قرار گرفت .از میان  ۱۹فر ضیه در نظر گرفته شده برای مدل پذیرش
تکنولوژی تحقیق تعداد  ۱۶فر ضیه پذیرفته شد و باقی به دلیل ک سب نکردن حداقل میزان الزم مقدار آماره  Tدر سطح اطمینان  ۹۰در صد
پذیرفته نشدند.
کلید واژه :بیماری پارکینسون ،مدل پذیرش تکنولوژی ،نرم افزار دوراپزشکی

 .۱مقدمه
پارکینسون ،یک بیماری مزمن و نوعی اختالل عصبی -عضالنی است که به سبب تحلیل سلولهای مغزی تولیدکننده دوپامین (یک نوع انتقال
دهنده پیام عصبی) اغلب در دوره سالمندی و در سنین باالی  ۶۰سال رخ میدهد .به دلیل تاثیر اجتماعی بسزا و آمار باالی ابتالی این بیماری
بعنوان دومین بیماری مغز و اع صاب بعد از آلزایمر انتخاب شده ا ست[ .]۱تقریبا  %۶۶بیماران طی  ۵سال اول بیماری و  %8۰پس از  ۱۰سال
دچار ناتوانی میگردند .در حال حاضر حدودا  4میلیون نفر مبتال به این بیماری هستند که تا سال  2۰3۰پیشبینی شده که این آمار به دوبرابر
آمار کنونی خواهد ر سید] . [2درمان هایی که برای این بیماری در حال حا ضر انجام می شود ،درمان عالیم ا ست و ب صورت دائمی نی ست .اما
تحقیقات برای کشت دیگر درمان ها ادامه دارد [ .]4[ ]3بیماران مبتالبه پارکینستتون به دلیل عدم وجود درمان قطعی ،کاهق توانایی افراد در
انجام کارهای روزمره  ،وجود عالئم دمانس و بستتیاری دیگر از مشتتکالت مانند کاهق قدرت بینایی ،اضتتطراب ،افستتردگی ،بیخوابی ،جنون،

خ ستگی و درد ،از دیگر م شکالت شناختی و ح سی که همگی به صورت پیقرونده در فرد بیمار بروز میکنند ،به ر سیدگی بی شتری نیاز دارند
] .[5, 6یکی از روشهای جدیدی که امروزه به دلیل پیشتترفت تکنولوژی و زیرستتاخت  ITمیتوان بهراحتی از آن استتتفاده کرد دورا پزشتتکی
ا ست .بهو سیلهی این تکنولوژی میتوان افرادی که به بیماریهای مزمن دچار ه ستند و نیاز به ر سیدگی بی شتری دارند را تحت پو شق قرار
داد[ .]7الکترونیکی شدن سالمت میتواند به بهبود کیفیت مراقبتهای بهدا شتی ،کاهق هزینهها و ت سهیل تحقیقات بهدا شتی کمک کند[,8
 .]۹در ب سیاری از مطالعاتی که دربارهی دوراپز شکی برای بیماران پارکین سون انجام شده ا ست [ ، ]۱۵-۱۰ ,2اثبات مؤثر بودن ا ستفاده از این
فنآوری صورت گرفته و همچنین باعث گ سترش منابع جدید و گروههای پ شتیبانی شده ا ست .بع ضی عالئم پارکین سون عبارتاند از لرزش ،
سفتی ع ضالت ،اختالل در حرکت ،عالئم دمانس و عدم تعادل[ .]۱۶اختالالت حرکتی[ ]7و دمانس[ ]۱7بهخوبی میتوانند تو سط دوراپز شکی
مدیریت شتتوند زیرا بهصتتورت بصتتری ارزیابی میشتتوند ،محدود در حرکت هستتتند و نیاز به مراقبتهای چندجانبهی مداوم دارند .قابلیتهای
دوراپز شکی میتواند در مراقبتهای فردی (ازجمله بیماریهای مزمنی چون دیابت  ،نار سایی قلبی ،و نظایر آن [ ) ]۱8-2۰که نیازمند کنترل
م ستمر و لحظهای بیماران یا سایر افراد در طول حیات شان خواهد بود ،مفید واقع شود .دوراپز شکی در این حوزه میتواند مزایای ویژهای برای
بیماران پارکینسون ،مراقبان سالمت] [21و جامعه[ ]22داشته باشد .افزایق راحتی بیمار و خانوادهی بیمار ،بهبود سالمت ،رفاه ،توانمندسازی،
د ستر سی به اطالعات بی شتر ،کیفیت زندگی و و افزایق ر ضایتمندی[ ،]2۱انت شار اطالعات به تعداد زیادی از مردم ،کاهق نابرابری ،غلبه بر
موانع فیزیکی و جغرافیایی ،آموزش و ارتقاء مهارتهای حرفهای ،و به حداقل رستتتاندن هزینهها برخی از مزایای کاربرد دوراپزشتتتکی در حوزه
ستتالمت استتت [ .]2۵همچنین افزایق اثربخشتتی بالینی و کاهق هزینه ،به حداک ر رستتاندن مزایای بهداشتتتی برای کاربر نهایی و به حداک ر
رساندن جریان درآمد فرد (سازمان یا بخق) ،افزایق ابتکار عمل در زمان ،بودجه و اهداف پروژه ،اعتبار سنجی تجهیزات کار مناسب ،شناسایی
پیشرفت محصول و تولید فرصتهای تجاری ،بهرهوری بیشتر از بودجه قانونی و ایجاد ثروت اقتصادی بیشتر و یافتههای پژوهشی با تأثیر باال و
رشتتد نیروی کار شتتایستتته ،از دیگر مزایا و تأثیرات م بت استتتفاده از نرمافزار دوراپزشتتکی در جامعه استتت ] . [21از طرفی کاربرد مناستتب
دوراپز شکی برای بیماران پارکین سون نیازمند برنامهریزی دقیق ،شنا سایی الزامات و نیازمندیهای این حوزه ه ست ،بر طبق یافتههای تجربی
مستتخر از بررستی صتدها پروژه دوراپزشتکی در دهه گذشتته توستط موستسته مرکزی دوراپزشتکی  ، CTECنهتنها باید چهار رکن اصتلی
دوراپزشکی شامل ارزیابی خصوصیات بیماری ،نحوهی ارتباط بیمار و پزشک ،نوع زیرساختهای  ITو نوع خدمات بهداشتی محقق شود ،بلکه
حتی باید یافتههای تجربی را بهعنوان منبع باارزش جهت توسعه دستگاههای دوراپزشکی در نظر گرفته شود [ . ]2۶ازآنجاکه بررسیهای بهینه
قبل از طراحی نرمافزار ،منجر به کاهق خطا و پیچیدگی می شود[ ،]27این پژوهق باهدف برر سی عوامل موثر بر پذیرش دوراپز شکی تو سط
بیماران پارکینسون انجام شده است.
 .2روش انجام تحقیق
این پژوهق در سال  ۱3۹۶جهت تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش افناوری دوراپزشکی توسط بیماران پارکینسون بر مبنای مدل پذیرش تکنولوژی
به صورت توصیفی پیمایشی انجام شده است .ابزار این پژوهق پرسشنامه ای محقق ساخته است که اطالعات آن بر اساس مطالعات کتابخانهای
و اینترنتی در پایگاه دادههای معتبر مانند  Medline, Science direct (Elsevier) , Google scholarو ج ست سجوی مقاالت ا صیل
پژوهشتتی بین ستتالهای  2۰۰۰تا  2۰۱7بدستتت آمده استتت .برای جستتتجو از کلیدواژههای " ”Design a telemedicine software ,
 Parkinson disease , Technology Acceptance Modelدر پایگاههای اطالعاتی انگلیستتیزبان استتتفاده شتتد .همچنین یکی از
شرایط انتخاب مقاالت ،دسترسپذیر بودن تمام متن مقاالت بود ،چراکه بامطالعه متن کامل مقاله ،شاخصهای موردنظر قابلاستخرا بود.
پرسشنامها از دو قسمت جمعیت شناختی و سؤاالت مربوط به مدل پذیرش تکنولوژی تشکیل شده است .سؤاالت با طی لیکرت طراحیشدهاند.
برای سنجق روایی پرسشنامه از نظرات پنج نفر از افراد خبره (اساتید دانشگاه تربیت مدرس ،دان شگاه تهران و دانشگاه ایران) استفاده گردید.
شاخص روایی محتوا از مجموع تعداد امتیاز موافق برای آیتم مربوط بودن(تنها با رتبه سه و چهار)تقسیمبر تعداد کل پاسخها اندازهگیری شد و

آیتم با نمره  CVIباالتر از  0.79مناسب تشخیص داده شد .سنجق پایایی از طریق مدل پایایی مرکب آلفای کرونباخ انجام شد .جامعه آماری
در این تحقیق  ۱۵۰تا  ۱۶۰هزار نفر بیمار مبتالبه پارکینسون در کشور ایران [ ]۱میباشند ،نمونه آماری در این تحقیق با استفاده از روشهای
تعیین حجم نمونهگیری برابر  84نفر در دو کالن شهر تهران و شیراز که قطب های پز شکی ک شور ه ستند ،در تمامی کلینیک ها و بیمار ستان
های مرتبط تعیین شد .در این تحقیق از مدل سازی معادالت ساختاری ) (SEMا ستفاده می شود .که یک تکنیک چند متغیری ا ست که از
رگر سیون چند متغیره و تحلیل عاملی برای تخمین روابط واب ستگی بین متغیرها ا ستفاده می کند .در این پژوهق به منظور تحلیل داده های
مربوط به مدل پذیرش فناوری به دلیل حجم نمونه نستتتبتا کم و نرمال نبودن داده ها از معادالت ستتتاختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی
ا ستفاده شده ا ست و مدل اندازه گیری نیز از نوع انعکا سی ا ست .برای تجزیهوتحلیل دادهها نخ ست به آمار تو صیفی پرداخته و سپس آمار
ا ستنباطی با رویکرد معادالت ساختاری بیان شد .بخق تو صیفی تحقیق حا ضر به کمک نرمافزار  Spssنگارش  ۱۶ارائه می شود و دادههای
گردآوری شده نخ ست در همان نرمافزار  Spssبرای مدل سازی آماده شده و بهمنظور اخذ نتیجه بهتر ،پیق از شروع تحلیل آمار ا ستنباطی در
نرمافزار  Eveiwsنگارش  8برای مدل سازی ،مورد ا صالح قرارگرفته و در پایان تحلیل نهایی دادهها به صورت مدل سازی در نرمافزار Smart
 PLSنگارش  3صورت گرفت.
مدل تحقیق بر ا ساس دو مدل شناخته شده  STAMو  2TAMبنانهاده شده ا ست ،بنابراین روابطی که در این مدلها بین متغیرها فرض
شده بود به همان ترتیب باقیمانده است و سپس صحت آن ها بر اساس نظرات بیماران پارکینسون در مواجه با تکنولوژی سیستمهای هوشمند
قابلحمل سنجیده شده است .عالوه بر آن با ترکیب دو مدل و اضافه شدن سازههای جدید ،روابط تازهای شکل گرفت که صحت آنها نیز مورد
آزمون قرارگرفته ا ست .در مدل پذیرش تکنولوژی پی شنهادی پژوهق تعداد  ۱3متغیر وجود دارد که عبارتاند از ا ضطراب تکنولوژی ،شرایط
تسهیلکننده ،گزارش وضعیت سالمت توسط فرد ،عملکرد فیزیکی ،توانایی ذهنی ،برداشت ذهنی منفی ،اعتماد به خبره ،سودمندی درک شده،
ارتقا سالمت بهعنوان سودمندی درک شده ،تفریح بهعنوان سودمندی درک شده ،آموزش بهعنوان سودمندی درک شده ،درک سهولت کاربرد
و نگرش به استفاده .متغیرهای سودمندی درک شده ،درک سهولت کاربرد و قصد استفاده متغیرهای درونزا و وابسته هستند و باقی متغیرهای
ذکرشده متغیرهای مستقل و برونزا میباشند.

شکل  :۱-۱مدل اولیهی ارائهشده بر مبنای مدل پذیرش تکنولوژی
 .3ارزیابی مدل اولیهی ارائهشده بر مبنای مدل پذیرش تکنولوژی
بهمنظور اطمینان به نتایج حا صل از مدل تحقیق شاخصهایی مطرح ا ست که در ادامه تحت عناوین روش ارزیابی مدل ،ارزیابی مدل در سطح
ستتاختاری و برازش کلی مدل بیان و در جداول مربوط در میشتتود .مقدار ضتتریب آلفای کرونباخ ]28[ ۱و مقدار ضتتریب قابلیت اطمینان
ساختاری ]2۹[ 2برر سی شد .عالوه بر این ،جهت ح صول اطمینان از قابلیت اطمینان شاخص ،3کلیه بارهای عاملی شاخصها باید بزرگتر از
مقدار  ۰/7۰بوده و حداقل در سطح  ۰/۵معنیدار با شند[ .]3۰بهمنظور ارزیابی اعتبار همگرایی نیز در نرمافزار  Smart plsاز AVE4استفاده
می شود .]32 ,3۱[ .اعتبار تشخیصی ،بیانگر وجود همبستگیهای جزئی بین شاخصهای یک سازه و شاخصهای سازههای دیگر است که در
مدل ارزیابی شد [ ]33و همچنین معیار ( Fornell-Larckerفرونل و الرکر )۱۹8۱ ،میتوان استفاده نمود.
همچنین در سطح ساختاری به ارزیابی مدل میپردازیم اولین معیار کلیدی که بدین منظور در نرمافزار  SmartPLSمورداستفاده قرار میگیرد،
ضریب تعیین  2Rا ست [ Redundancy .]33شاخص برر سی اعتبار ح شو یا افزونگی ا ست که کیفیت مدل ساختاری را ن شان میدهد و
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 Communalityشاخص برر سی اعتبار ا شتراک یا روایی متقاطع ا ست [ .]33گام بعدی در ارزیابی مدلهای ساختاری ،ارزیابی م سیر بین
متغیرهای نهفته در مدل است که با استفاده از بررسی عالمت جبری ضریب ،اندازه و سطح معنیداری انجام شد.
در آخرین مرحله به بررستتتی برازش کلی مدل میپردازیم .مدل  PLSبرخالف مدلهای مبتنی بر کوواریانس فاقد شتتتاخصهای برازش متعدد
ه ست؛ اما به اعتقاد آماتو و همکاران ( ،)2۰۰4شاخص GOF۵در  PLSمیتواند همانند شاخصهای برازش کلی مدل عمل کند و از آن برای
بررسی اعتبار یا کیفیت مدل  PLSبهطورکلی استفاده کرد GOF .با استفاده از فرمول زیر محاسبه میگردد]3۵[:
رابطه ()۱-۱

برداشتتتتت ذه نی

۰/7۹۱

۰/234

۰/7۱۰

۰/۶۵7

متغیرها
اعتماد به خبره

۰/۹4۵

۰/42۱

۰/74۱

۰/۶۹۹

Redundancy

Cronbach Alpha

Communality

CR

اضطراب تکنولوژی

۰/88۹

۰/4۹۵

۰/7۶۰

۰/۵۱4

۰/۶3

2R

AVE

GOF

جدول  :۱جدول معیارهای درونی و بیرونی مدل فرضیههای تحقیق

منفی
۰/8۰8

ت فر یح بتته ع نوان

۰/22۱

۰/72۵

۰/887

ستتتودم ندی درک
شده
توانایی ذهنی فرد
سهولت درک شده

۰/۹۰2

۰/4۱۱

۰/8۰۱

۰/۵77

۰/4۵7

۰/7۶۰

۰/۵۰۹

۰/78۹

۰/۶۱7

۰/8۹۱

ستتتودم ندی درک ۰/42۰

۰/72۱

۰/۵24

۰/84۱

۰/۶۵۵

۰/۶4۰

شده
5

. Goodnees of Fit

شتتتتتتتترایتتتتتتط

۰/324

۰/۹8۵

۰/7۶۶

۰/7۱7

تسهیلکننده
ع م ل کرد ف یز ی کی

۰/4۶۰

۰/72۱

۰/۶7۹

۰/74۵

فرد
۰/834

نگرش یتتا قصتتتتد ۰/۶32

۰/88۵

۰/38۶

۰/۶۱2

۰/۹4۱

استفاده
یادگیری بهعنوان

۰/۵8۵

۰/72۵

۰/۵۵۱

۰/82۹

ستتتودم ندی درک
شده
وتزلس و همکاران ( ،)۱87 :2۰۰۹ستته مقدار  ۰/2۵ ،۰/۱۹و  ۰/3۶را به ترتیب بهعنوان مقادیر ضتتعی  ،متوستتط و قوی برای  GOFمعرفی
نمودهاند [ ]3۵مقدار  GOFمحاسبهشده برای مدل پژوهق حاضر  ۰/۶3است که نشاندهنده برازش کامالً خوب مدل هست.

۰/7۱7
۰/۶77
۰/۶۹8

۰/7۶۶

تفریح بهعنوان سودمندی درک شده

توانایی ذهنی فرد

سهولت درک شده

سودمندی درک شده

شرایط تسهیلکننده

اعتماد به خبره
۰/83۶

۰/8۱۰

برداشت ذهنی منفی

عملکرد فیزیکی فرد

برداشت ذهنی منفی

اعتماد به خبره

نگرش یا قصد استفاده

اضطراب تکنولوژی
اضطراب تکنولوژی

یادگیری بهعنوان سودمندی درک شده

جدول  :2جدول معیار  Fornell-Larckerمدل فرضیههای تحقیق

۰/444

۰/73۱

۰/۶۰۱

درک شده

۰/8۵۱

تفریح بهعنوان سودمندی

۰/۶۹3

۰/۶7۹

۰/۶2۱

۰/۶۵4

۰/7۵۹

توانایی ذهنی فرد

۰/۶8۰

۰/778

۰/۵۰2

۰/۶2۹

۰/۶۹۱

۰/۹43

سهولت درک شده

۰/48۶

۰/۵4۱

۰/443

۰/۶8۶

۰/۵3۵

۰/84۱

۰/8۰۰

سودمندی درک شده

۰/۵4۰

۰/7۱2

۰/4۵۶

۰/427

۰/42۹

۰/۵۵7

۰/444

۰/87۵

شرایط تسهیلکننده

۰/۵48

۰/344

۰/3۰۱

۰/237

۰/۱۰

۰/۵۶۹

۰/۱۰2

۰/44۵

۰/824

عملکرد فیزیکی فرد

۰/4۹8

۰/7۰

۰/۱۱۵

۰/۵4۱

۰/223

۰/48۵

۰/333

۰/۵42

۰/4۶۵

۰/732

نگرش یا قصد استفاده

۰/2۱

۰/8

۰/2۰

۰/243

۰/۱۱۰

۰/۱۵۰

۰/4۶

۰/3۶8

۰/2۰7

۰/237

سودمندی درک شده

۰/742

یتتادگتتیتتری بتتهعتتنتتوان

جدول  :3خالصه نتیجه بررسی فرضیات تحقیق
ردی

فرضیه

T values

ضریب مسیر

نتیجه فرضیه

۱

سودمندی درک شده اثر م بت بر قصد استفاده دارد.

4/۵۱

۰/۱2۶

تائید میشود

2

سهولت درک شده اثر م بت بر قصد استفاده دارد.

2/82۰

۰/33۱

تائید میشود

3

سهولت درک شده اثر م بت بر سودمندی درک شده دارد.

۶/8۶۱

۰/3۵8

تائید میشود

4

تفریح بهعنوان سودمندی درک شده اثر م بت بر درک سودمندی دارد.

۰/88

۰/2۰

تائید نمیشود

۵

تفریح بهعنوان سودمندی درک شده اثر م بت بر قصد استفاده دارد.

3/8۱8

۰/22۰

تائید میشود

۶

یادگیری بهعنوان سودمندی درک شده اثر م بت بر درک سودمندی دارد.

۰/222

۰/4۱

تائید نمیشود

7

یادگیری بهعنوان سودمندی درک شده اثر م بت بر قصد استفاده دارد.

۵/432

۰/۵7۵

تائید میشود

8

اضطراب تکنولوژی تأثیر منفی بر سهولت درک شده دارد.

2/7۰

-۰/۶8

تائید میشود

۹

اضطراب تکنولوژی تأثیر منفی بر سودمندی درک شده دارد.

۶/7۰۵

-۰/۱38

تائید میشود

۱۰

اضطراب تکنولوژی تأثیر منفی بر قصد استفاده دارد.

4/۱۶۱

-۰/۱4۵

تائید میشود

۱۱

شرایط تسهیلکننده تأثیر م بت بر سهولت درک شده دارد.

3/۵۶۰

۰/۱۰7

تائید میشود

۱2

شرایط تسهیلکننده تأثیر م بت بر قصد استفاده دارد.

۵/2۱8

۰/۱27

تائید میشود

۱3

برداشت ذهنی منفی تأثیر منفی بر قصد استفاده دارد.

۵/۱۰7

-۰/۱۶۱

تائید میشود

۱4

برداشت ذهنی منفی تأثیر منفی بر درک سودمندی دارد.

3/2۱۱

-۰/23۹

تائید میشود

۱۵

اعتماد به خبره تأثیر م بت بر سودمندی درک شده دارد.

2/۹7

۰/۵۶۶

تائید میشود

۱۶

اعتماد به خبره تأثیر م بت بر قصد استفاده دارد.

2/۹۰

۰/4۵

تائید میشود

۱7

عملکرد فیزیکی فرد تأثیر مستقیم بر درک سهولت کاربرد دارد.

۵/۹3۱

۰/۶4۵

تائید میشود

۱8

توانایی ذهنی فرد تأثیر مستقیم بر سهولت کاربرد دارد.

۰/۱73

۰/32

تائید نمیشود

۱۹

توانایی ذهنی فرد تأثیر مستقیم بر درک سودمندی دارد.

۶/2۱

۰/243

تائید میشود

 .4نتایج
از میان  ۱۹فر ضیه در نظر گرفته شده برای مدل پذیرش تکنولوژی تحقیق تعداد  ۱۶فر ضیه پذیرفته شد و باقی به دلیل ک سب نکردن حداقل
میزان الزم مقدار آماره  Tدر ستتطح اطمینان  ۹۰درصتتد پذیرفته نشتتدند .مقدار ضتتریب مستتیر (که همان ضتتریب بتای مدل استتت) در ستتطح
معناداری  ۹۰در صد ۹۵ ،در صد و  ۹۹در صد ،با حداقل آماره  Tکه به ترتیب برابر ا ست با  ۱٫۹۶ ،۱٫۶4و  2٫۵8مقای سه می شود .در ادامه در
موردپذیرش یا عدم پذیرش فرضیات مدل پذیرش تکنولوژی بحث خواهد شد.
همانگونه که یافته ها ن شان دادند ،سهولت ا ستفاده یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر نگرش به ا ستفاده در بیماران پارکین سون در ایران ا ست که
در پی آن بر عملکرد فیزیکی نیز تأثیرگذار است.
همچنین گمان می رود بخشی از تأثیر معنادار سازه اعتماد خبره بر سازه سودمندی درک شده به سبب سودمند شناخته شدن یک فعالیت در
اثر تجویز خبره با شد .کاربر بیمار پارکین سون تفریح را بهعنوان سودمندی سی ستم هو شمند نمی شنا سد ولی برخالف آن یادگیری بهعنوان
سودمندی از مواردی است که اگر کاربر اطمینان حاصل کند که در عوض استفاده از سیستم به آن دست پیدا میکند ،بسیار مایل است که از
سیستم های هوشمند استفاده کند .همچنین نشان داده شد که مسیر معناداری میان توانایی ذهنی و سهولت درک شده وجود ندارد.اضطراب
فناوری یکی از مهمترین عواملی استتت که موجب کاهق پذیرش ستتیستتتمهای هوشتتمند قابلحمل توستتط بیماران پارکینستتون میشتتود؛ اما
بهطورکلی استفاده از این نرم افزار توسط بسیاری از بیماران پارکینسون مورد استقبال بیماران قرار گرفت.

.درنهایت بهکارگیری نرمافزار دوراپزشکی برای بیماران پارکینسون موجب میگردد تا ارائه خدمات بهداشت برای بیماران پارکینسون بهبود یابد
بدین ترتیب این سامانه شرایط را محیا می سازد تا قابلیت برقراری ارتباط با پزشکان مرکز فراهم شده و همچنین دسترسی به اطالعات افزایق
.یابد
پیشنهادهای برآمده از تحقیق
. نرخ پذیرش آن در بیماران پارکینسون افزایق پیدا خواهد کرد،در صورت تجویز نرم افزار توسط درمانگر

•

.گنجاندن محتوای آموزشی جهت ارتقا سالمت در برنامه موجب استقبال بیشتر بیماران پارکینسون از برنامه خواهد شد

•

پیشنهادهایی برای کارهای آینده
 پیاده سازی و ایجاد نرم افزار دوراپزشکی برای بیماران پارکینسون بر اساس چارچوب و،با توجه به استقبال زیاد متخصصین و بیماران

•

.دموی ارائهشده پیشنهاد میشود
پیادهسازی و ایجاد نرمافزار دوراپزشکی برای تمامی بیماریهای مزمن و ایجاد یک پایگاه اصلی هماهنگکننده
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