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Abstract
Introduction: Nowadays, although many health care organizations use electronic healthservices, it seems that these services are not accepted to the extent of which were expected
by the staff. So the present study evaluated the impact of factors influencing the
acceptance of electronic health-services in the social security insurance using Technology
Acceptance Model.
Materials and Methods: This study was correlational-descriptive. The population was
all health care staff of social insurance organization in Isfahan/Iran. The data collecting
tools were involved of 5 verified questionnaires. Using Cochran’s sample size formula; 234
people were enrolled in this study. Finally, data analyzed using structural equations
modeling technique, in Smart PLS software.
Results: There were significant relationships between system factors and perceived
usefulness, system factors and perceived ease of use, perceived ease of use and perceived
usefulness, perceived usefulness and attitude toward using, perceived ease of use and
attitude toward using, perceived usefulness and behavioral intention to use, attitude
toward using and behavioral intention to use.
Conclusion: It seems to be crucial to evaluate the factors influencing the acceptance of
electronic health-services based on standard models such as Information Technology
Acceptance, to have a better utilization of these services.
Keywords: Acceptance, E-Services, Technology Acceptance Model, Social Security
Insurance.
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ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک سالمت از دیدگاه کارکنان

انتشار آنالین1931/11/11 :

مقدمه :امروزه علی رقم اینکه بسیاری از سازمانهای درمانی از خدمات الکترونیک در خدمترسانی به مشتریان بهره
میبرند ،اما احساس میشود این خدمات چندانکه مورد انتظار بوده ،توسط کارمندان موردپذیرش واقع نشده است؛
بنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا به ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک سالمت با استفاده از
مدل پذیرش فناوری بپردازد.
مواد و روشها :این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری آن را کلیه کارکنان بخش درمانی بیمه تأمین
اجتماعی استان اصفهان در سال  1391تشکیل داد .ابزار جمعآوری اطالعات  5پرسشنامه بومیسازی شده بود .با استفاده
از فرمول حجم نمونه کوکران و به روش نمونهگیری در دسترس ،تعداد  434نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب گردید.
درنهایت ،با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری در نرمافزار  Smart PLSدادهها مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها :بین متغیرهای عوامل سیستمی با سودمندی ادراکشده ،عوامل سیستمی با سادگی ادراکشده ،سادگی
ادراکشده با سودمندی ادراکشده ،سودمندی ادراکشده با نگرش نسبت به کاربرد ،سادگی ادراکشده با نگرش نسبت
به کاربرد ،سودمندی ادراکشده با تصمیم رفتاری برای استفاده ،نگرش نسبت به کاربرد با تصمیم رفتاری برای استفاده
رابطه معنادار وجود داشت.
نتیجهگیری :ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک سالمت بر اساس مدلهای استانداری همچون پذیرش
فناوری اطالعات بهمنظور استفاده بهتر از خدمات الکترونیک توسط کاربران ،ضروری به نظر میرسد.
کلمات کلیدی :پذیرش ،خدمات الکترونیک سالمت ،مدل پذیرش فناوری ،بیمه تأمین اجتماعی.
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مقدمه

این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی
میباشد .جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان بخش بیمه درمانی بیمه
تأمین اجتماعی استان اصفهان به تعداد  144نفر تشکیل داده است .بر اساس
فرمول حجم نمونه کوکران ( )434نفر بهعنوان نمونه آماری در نظر گرفته
شدند .ازآنجاکه در مراجعه به سازمان همه کارکنان در اتاقهای خود حاضر
نبودند و برخی به دلیل مأموریت یا بازرسی در دسترس نبودند ،جمعآوری
تصادفی دادهها میسر نبود؛ بنابراین روش نمونهگیری در این پژوهش ،نمونه-
گیری در دسترس میباشد .همچنین ابزار گردآوری اطالعات  5پرسشنامه
بومیسازی شده شامل عوامل سیستمی ( 3سؤال) ،سادگی ادراکشده (4
سؤال) ،سودمندی ادراکشده ( 4سؤال) ،نگرش نسبت به کاربرد ( 4سؤال)،
تصمیم رفتاری برای استفاده ( 4سؤال) از  ]7[ Ifenidoمیباشد که توسط
پژوهشگر در طیف لیکرت ( -1کامالً مخالفم تا -5کامالً موافقم) تنظیم شد.
محدوده امتیازات برای هر یک از پرسشنامههای متغیرهای سادگی ادراکشده،
سودمندی ادراکشده ،نگرش نسبت به کاربرد و تصمیم رفتاری برای استفاده
بین  4تا  44و برای عوامل سیستمی بین  3تا  15شد .بهعالوه  5سؤال
جمعیت شناختی پژوهش شامل ،جنسیت ،سن ،تحصیالت و سابقه خدمت
نیز در پرسشنامه گنجانده شد.
روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات  5نفر از اساتید مدیریت و روایی
صوری پرسشنامه توسط  14نفر از اعضای جامعه آماری و روایی سازه
پرسشنامه توسط تحلیل عامل تأییدی آزموده شد.

یافتهها
تحلیل فراوانی دادههای جمعیت شناختی نشان داد پاسخدهندگان مرد با
 74/9درصد اغلب افراد جامعه آماری را تشکیل دادهاند .بهعالوه ،افراد دارای
سن  44-31سال با  37درصد بیشترین تعداد و بین  54-41سال کمترین
تعداد ( 5/9درصد) از جامعه آماری را تشکیل دادهاند .از طرفی ،افراد دارای
تحصیالت لیسانس ( 54درصد) بیشترین و دارای تحصیالت کارشناسی ارشد
و باالتر ( 5/9درصد) کمترین تعداد از جامعه آماری را تشکیل دادهاند .بهعالوه،
افراد باسابقه خدمت  44-14سال ( 59/7درصد) بیشترین و افراد دارای
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امروزه سازمانهای مدرن ارائهدهنده خدمات درمانی فناوری و نظامهای
اطالعاتی را ابزاری برای عرضه خدمات مناسبتر و مؤثرتر به شهروندان
قراردادهاند؛ اما چنانچه خدمات الکترونیک از طرف کارمندان سازمانها
موردپذیرش و استفاده قرار نگیرد .اهداف خدمات الکترونیک نیز محقق نخواهد
شد؛ بنابراین یک مقوله مهم درزمینهی بهکارگیری خدمات الکترونیک،
پذیرش این امر از سوی کارمندان سازمانهای بهکارگیرنده آن میباشد [.]1
خدمات الکترونیکی شامل فعالیتهای درون و برونسازمانی است که پشتیبان
مبادالت هستند .این حوزه تمام فعالیتهای سازمانی مبتنی بر ارتباطات
الکترونیکی را شامل میشود که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای
سازمانی پشتیبانی میکنند [.]4
باوجوداینکه خدمات الکترونیکی دسترسی آسان کاربران به امکانات سازمانی
و انجام فعالیتها را فراهم میآورد و از این طریق اعتماد مراجعان را -که
بزرگترین سرمایه سازمانها است -ممکن میسازد [ ،]3ولی محبوبیت فراوان
خدمات الکترونیک بین کاربران سازمانهای حوزه درمان بسیار کم
گزارششده است و درصد کمی از اهداف خدمات الکترونیکی در سازمانها
محقق شدهاند [ .]4با اندکی تأمل در سازمانهای ایرانی که امروزه به ارائه
خدمات الکترونیکی در سطح کشور مبادرت میورزند ،میتوان دریافت که
پذیرش خدمات الکترونیک توسط کارکنان سازمان با موانعی روبرو است و
آنگونه که باید جای خود را در این سازمانها باز نکرده است و تاکنون نتوانسته
است نقش کلیدی خود را بهطور کامل ایفا کند [ .]1در این راستا یکی از
سازمانهایی که بیشترین تماس را با اقشار مختلف جامعه دارد بخش بیمه
درمانی بیمه تأمین اجتماعی است .ازآنجاکه پذیرش و کاربست فناوری
اطالعات و خدمات الکترونیکی در تأمین اجتماعی منجر به بهبود و اصالح
فرآیندها و تعامالت درون و برونسازمانی ،ارائه خدمات بهتر به کارکنان
سازمان و بیماران میگردد ،لذا بازطراحی و مهندسی مجدد نظام مدیریت
خدمات الکترونیک ازجمله مهمترین نتایج حاصل از پذیرش فناوری اطالعات
میباشد .تغییرات سازمانی مبتنی بر تکنولوژی که اخیراً در این سازمان به
وقوع پیوسته است تأثیرات عمیقی بر چگونگی اجرای مأموریتهای این
سازمان گذارده است .همچنین سیاستهای دولت مبنی بر ایجاد دولت
الکترونیک این سازمان همگام با سایر نهادهای دولتی پذیرش خدمات
الکترونیکی باهدف ارتقا هر چه بیشتر سطح خدمات به جامعه را در رأس
فعالیتهای خود قرارداده است .بهعالوه رویکرد جدید مدیریت ارشد این
سازمان مبنی بر جمعآوری دفترچههای خدمات درمانی و ارائه خدمات درمانی
با استفاده از کارتهای الکترونیک ،این سازمان را بیشازپیش مستعد تغییرات
زیربنایی جهت استفاده و ارائه خدمات الکترونیک به بیمهشدگان تحت پوشش
خود و همچنین همکاری الکترونیک با سازمانهای طرف قرارداد (مانند مراکز
درمانی) قرارداده است .لذا ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک
در این سازمان از اهمیت به سزایی برخوردار است .ازاینرو نتایج پژوهش حاضر
میتواند در احصا مشکالت فراروی این سازمان در حوزه پذیرش و کاربست
خدمات الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی مطلوبتر در این سازمان مفید
واقع گردد و سیاستگذاران و مدیران این سازمان میتوانند تصویری از عوامل
مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک توسط کارکنان سازمان به دست آورند .این
مطالعه همچنین میتواند اطالعات مفیدی را برای مهندسان و طراحان
سیستمهای الکترونیکی سازمان فراهم آورد تا یافتهها را در طراحی
سیستمهای خود اعمال نمایند.

بهطورکلی پذیرش خدمات الکترونیکی ،یکی از عناوین اصلی تحقیقات مرتبط
با سیستمهای اطالعاتی در دهههای اخیر بوده است .در این میان مدل پذیرش
فناوری اطالعات )،(Technology Acceptance Model- TAM
یکی از شاخصترین مدلهای مورداستفاده در این حوزه به شمار میآید که
در پژوهشهای بسیاری مورداستفاده قرارگرفته است .مدل  TAMبه دلیل
مقرونبهصرفه بودن و تناسب مطلوب ،برای حوزههای پژوهشی متنوع با افراد
عادی مدل مناسبی برای سنجش پذیرش فناوری در اکثر سازمانها میباشد
[ .]5این مدل میکوشد تا از طریق متغیرهای اصلی خود یعنی سودمندی
درک شده ،ساده بودن استفاده درک شده و نگرش که مهمترین عوامل
تعیینکننده تمایل رفتاری در کاربرد فناوری اطالعات هستند ،ابزاری ارزشمند
برای پیشبینی تمایل کاربری سیستم فناوری اطالعات به دست دهد [ .]1با
عنایت به موارد فوقالذکر ،هدف پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر
پذیرش خدمات الکترونیک در بیمه درمانی بیمه تأمین اجتماعی استان
اصفهان با استفاده از مدل پذیرش فناوری اطالعات میباشد.
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خدمت بیش از  44سال ( 9/9درصد) کمترین افراد جامعه آماری را تشکیل
دادهاند.
در فرایند سنجش روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل تأییدی ،شاخص
متوسط واریانس استخراجشده (Average Variance Extracted-
) AVEنشان داد که هر بعد مدل دارای مقدار بیشتر از  4/5میباشد
درحالیکه پایایی مرکب بیش از  4/74میباشد (جدول  .)1بهعالوه چنانکه در
تصویر  1نشان دادهشده ،تمام ضرایب مسیر گویه ها به متغیرها بیش از 4/14
میباشد .پس روایی همگرای مدل تائید میشود.
جدول  4روایی واگرا با معیار فورنل -الرکر را نشان میدهد .اعداد روی قطر
نشاندهنده جذر مقادیر  AVEمربوط به هر سازه و اعداد زیرقطر این ماتریس

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.4.1.9

حاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها میباشد .همانطور که در جدول
 4نشان دادهشده است مقدار جذر  AVEبرای هر سازه بیشتر از همبستگی
آن سازه با سایر سازههای موجود در مدل است؛ بنابراین روایی واگرای مدل
تائید میشود.
نتایج پایایی نیز نشان داد آلفای کرونباخ برای همه متغیرها بی از  4/7و ضریب
آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  4/94شد .پس پرسشنامه دارای روایی و
پایایی کافی میباشد .پس از تائید روایی و پایایی ،بهمنظور تجزیهوتحلیل
توصیفی دادهها از نرمافزار آماری  SPSSو برای آزمون مدل مفهومی از روش
حداقل مربعات جزئی و نرمافزار  Smart PLSاستفاده شد.

جدول  :1شاخص ارزیابی روایی همگرای مدل اندازهگیری
آلفای کرونباخ

سادگی ادراکشده

4/91

AVE
4/717

4/914

سودمندی ادراکشده

4/94

4/951

4/993

عوامل سیستمی

4/97

4/941

4/911

نگرش نسبت به کاربرد

4/79

4/749

4/979

تصمیم رفتاری برای استفاده

4/95

4/744

4/944

جدول  :1شاخص ارزیابی روایی واگرای مدل اندازهگیری
تصمیم رفتاری برای استفاده

عوامل سیستمی

4/9441
4/591354
4/541999
4/594974
4/514999

4/9455
4/117441
4/741195

سادگی ادراکشده
سودمندی ادراکشده
عوامل سیستمی
نگرش نسبت به کاربرد
تصمیم رفتاری برای استفاده

سودمندی ادراکشده

4/9311
4/144443

تصویر  :1ضرایب مسیر فرضیههای پژوهش
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جدول  :9نتایج ضریب مسیر و مقدار  Tمسیرهای پژوهش
عوامل سیستمی  >-سودمندی ادراکشده

4/45

P>4/45

4/4

تائید

عوامل سیستمی  >-سادگی ادراکشده

4/74

P>4/41

3/4

تائید

سادگی ادراکشده >-سودمندی ادراکشده

4/14

P>4/41

5/9

تائید

سودمندی ادراکشده  >-نگرش نسبت به کاربرد

4/44

P>4/41

4/9

تائید

سادگی ادراکشده  >-نگرش نسبت به کاربرد

4/33

P>4/45

4/1

تائید

سودمندی ادراکشده  >-تصمیم رفتاری برای استفاده

4/54

P>4/45

4/4

تائید

نگرش نسبت به کاربرد  >-تصمیم رفتاری برای استفاده

4/14

P>4/41

9/9

تائید

روابط

بحث
با توجه به نتایج پژوهش بین متغیرهای عوامل سیستمی با سودمندی
ادراکشده ،عوامل سیستمی با سادگی ادراکشده ،سادگی ادراکشده
با سودمندی ادراکشده ،سودمندی ادراکشده با نگرش نسبت به
کاربرد ،سادگی ادراکشده با نگرش نسبت به کاربرد ،سودمندی
ادراک شده با تصمیم رفتاری برای استفاده ،نگرش نسبت به کاربرد با
تصمیم رفتاری برای استفاده رابطه معنادار وجود دارد .در تبیین این
یافتهها میتوان اذعان داشت که دسترسی به امکانات تکنولوژیکی نظیر
امنیت اطالعات ،مهارتهای وب و مواردی ازایندست از شاخصهای
مهم عوامل سیستمی بشمار میروند که نتایج اثربخشی همچون امکان
تبادل مطمئن اطالعات ،سهولت انجام وظایف سازمانی و ...در استفاده
از مدل پذیرش فناوری بر روی سودمندی ادراکشده در پذیرش
خدمات الکترونیکی در پی خواهند داشت .لهذا موارد یادشده سبب
میشوند سیستمهای خدمات الکترونیک از سودمندی الزم جهت
استفاده کاربران برخوردار باشند؛ بنابراین میتوان اذعان داشت که
عوامل سیستمی میتوانند بر ادراک کاربران از سودمندی خدمات
الکترونیک تأثیرگذار باشند .درنتیجه تأثیر متغیر عوامل سیستمی بر
سودمندی ادراکشده تبیین میگردد .این نتایج پژوهش با پژوهش ولی
زاده [ ،]9گداخته و معقول [ ]9همخوانی دارد .نتایج مطالعه سالمی و
همکارانش [ ،]14پور باقری و خطیب زاده [ Bataineh ]11و Al
 ]14[ Mutawaنشان داد که کاربران هرچه با مقوله جدید احساس
قرابت بیشتری کنند و بتوانند با دانستههای قبلی خود پیوند برقرار
کنند ،امکان مواجهه راحتتر و مقاومت کمتری دارند .لهذا از این طریق
کاربر به استفاده واقعی از سیستم روی میآورد و از سیستم و خدمات
الکترونیک بهعنوان واسطهای که امکان بیان طیف گستردهای از
اطالعات ،اندیشهها ،مفاهیم و پیامها را فراهم میکند و میتواند بهعنوان
عاملی تأثیرگذار درروند ارتباطات کسبوکار بکار گرفته شود ،استفاده
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همانطور که در جدول  3مشخص است عوامل سیستمی بر سودمندی
ادراکشده ( )t=4/4 ،P>4/45و سادگی ادراکشده ()t=3/4 ،P>4/41
تأثیر معنادار دارد .همچنین تأثیر سادگی ادراکشده بر سودمندی
( )t=5/9 ،P>4/41و نگرش به استفاده ( )t=4/1 ،P>4/45نیز معنادار
بود .همچنین نتایج نشان داد سودمندی ادراکشده بر نگرش
( )t=4/9 ،P>4/41و تصمیم رفتاری به استفاده ()t=4/4 ،P>4/45
تأثیر معنادار دارد .تأثیر نگرش بر تصمیم به استفاده ()t=9/9 ،P>4/41
نیز معنیدار است .لذا همه روابط بین متغیرهای مدل تائید میشوند.

نماید؛ که با نتایج این پژوهش که مبنی بر تأثیر معنادار مثبت عوامل
سیستمی بر سادگی ادراکشده همسو میباشد.
در خصوص تأثیر معنادار مثبت سادگی ادراکشده بر سودمندی
ادراکشده که از نتایج این پژوهش میباشد میتوان گفت که با
تحقیقات  ]13[ Alsamydaiو  ]14[ Al-Smadiکه بیان کردند
ساده بودن استفاده درک شده به میزان باور فرد به اینکه استفاده از
را یانه نیازی به تالش فیزیکی و ذهنی وی نخواهد داشت و سودمندی
درک شده به میزان باور فرد به اینکه استفاده از رایانه موجب باال بردن
عملکرد کاری او میشود همخوانی دارد Bemanian .و همکارانش
[ ،]15علیپور و همکاران [ ]11و نجاری و همکارانش [ ،]17به این
نتیجه رسیدند که پذیرش خدمات الکترونیک یکی از عواملی که میزان
پذیرش را تحتالشعاع قرار میدهد دیدگاهها و نگرشهای افراد
استفادهکننده از آن میباشد .در این رهگذر خدمات الکترونیک نیز
بهواسطه ویژگیهای سودمند و مفیدی (افزایش دقت ،کاهش خطاهای
انسانی و )...میتواند به ایجاد نگرش مثبت نسبت به درک از سودمندی
خدمات الکترونیک در سازمانها بیانجامد و باعث گردد کارکنان با
باوری درست و صحیح ،استعدادها و قابلیتهای خود را بکار گیرند،
توسعه را هدایت بخشند ،به سازمان روح بخشیده روابط را مؤثر سازند،
آگاهی ایجاد نموده و بستر پذیرش و کاربست خدمات الکترونیک را
ارائه نمایند .در مورد تأثیر سودمندی ادراکشده بر تصمیم رفتاری
میتوان گفت که سودمندی ادراکشده بر تصمیم رفتاری برای استفاده
از خدمات الکترونیک مدخلیت تام دارد .لهذا با توجه به تحقیقات فرجی
مرجانلو[ ،]19بهراد [ ،]19برادران []44و گوهری کاهو [ ،]41و نتایج
حاصل از پژوهش حاضر تأثیر سودمندی ادراکشده بر تصمیم رفتاری
برای استفاده تبیین میگردد .علی پور و همکارانش []44و ساالری
[ ]43اذعان داشتند متغیر تصمیم رفتاری برای استفاده از نگرش فرد
نسبت به کاربرد مشتق میشود و به رفتار واقعی منجر خواهد شد.
 Muhammadو همکارانش [ AL-Saraireh،]44و Alnabhan
[ ،]45و نتایج تحقیق Yuan Hungو همکارانش [ ،]41بیانگر این
بود که اگر فرد نگرش مثبتی نسبت به انجام کار داشته باشد ،تصمیم
رفتاری برا ی استفاده افزایش پیدا خواهد کرد .که با تحقیقات مدساکی
و رامایا [ ]47و این تحقیق همسو میباشد .بهعالوه ،یافتهها با پژوهش
صنایعی و همکارانش [ ]49که در آنها سادگی و سودمندی ادارک
شده ،دو عامل مهم جهت ایجاد نگرش مثبت نسبت به پذیرش فناوری
میباشند و از سویی سهولت اداراک شده عاملی جهت ایجاد سودمندی
ادراکشده است ،مطابقت دارد.
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نتایج این تحقیق میتواند در احصا مشکالت فراروی این سازمان در
حوزه پذیرش و کاربست خدمات الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی
مطلوبتر در این سازمان مفید واقع گردد .این مطالعه تأثیر عوامل مؤثر
بر پذیرش خدمات الکترونیک در بیمه درمانی تأمین اجتماعی را
موردسنجش قرارداد که بر اساس آن می توان عوامل پیشگو در تعیین
قصد استفاده از خدمات الکترونیک را در بیمه درمانی تأمین اجتماعی
مورد تحلیل و پیشبینی قرارداد .چنانکه نتایج نشان داد ،بین متغیرهای
عوامل سیستمی با سودمندی ادراکشده ،عوامل سیستمی با سادگی
ادراکشده ،سادگی ادراکشده با سودمندی ادراکشده ،سودمندی
ادراکشده با نگرش نسبت به کاربرد ،سادگی ادراکشده با نگرش نسبت
به کاربرد ،سودمندی ادراکشده با تصمیم رفتاری برای استفاده ،نگرش
نسبت به کاربرد با تصمیم رفتاری برای استفاده رابطه معنادار وجود
دارد .بر اساس یافتههای این پژوهش ،پیشنهاد میشود مدیریت تأمین
اجتماعی با انتخاب سیستمهایی با سرعت دسترسی باال ،رعایت اصول
طراحی مانند کاربری ،دسترسیپذیری ،تعاملی بودن و درنهایت
.
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مدل نهایی تحقیق حاضر نشان داد که از بین متغیرهایی که بر ذهنیت
کاربران از سودمندی سیستمها تأثیر میگذارد ،متغیر ویژگیهای
سیستمی در درجه نخست قرار میگیرد .این یافته نشان میدهد که
باگذشت زمان و افزایش استفاده از سیستم ،برای کاربران ،ویژگیهای
سیستم بیش از سادگی استفاده از سیستم در برداشت ذهنی آنها از
سودمندی اهمیت دارد .به عبارتی ،با گذر زمان ،ویژگیهای سیستمی
بیش از سادگی سیستم بر ادراک ذهنی کاربران از سودمندی سیستم
تأثیر دارد .در تبیین و تحلیل نتایج این فرضیه میتوان گفت که عوامل
سیستمی نتایج اثربخشی همچون امکان تبادل مطمئن اطالعات،
سهولت انجام وظایف سازمانی ،کاهش خطاهای سیستمی و افزایش
سرعت انجام تراکنشها ،پاسخگویی سریعتر ،تنوع و سرعت ارائه
خدمات را در پی خواهد داشت که منجر به برداشت ذهنی سودمندی
پذیرش خدمات الکترونیکی و نهایتاً نگرش مثبت کاربر نسبت به
استفاده از خدمات الکترونیک خواهند شد.

سفارشی سازی برای داشتن یک سیستم خدمات الکترونیک سودمند
سعی در بهبود ویژگیهای سیستمی خدمات الکترونیک نماید.
همچنین به طراحان و سازندگان سیستمهای خدمات الکترونیک
پیشنهاد میشود دو عامل سادگی و سودمندی را در طراحی
سیستمهای خدمات در نظر بگیرند و سیستمهایی طراحی نمایند که
در عین مفید بودن ،یادگیری آنها برای کاربران آسان باشد .بهعنوان
نمونه بیشتر از گزینههای گرافیکی به جای دستوری استفاده شود.
مجموع پیشنهادات فوق میتواند منجر به ارتقاء ادراک کاربران از عوامل
سیستمی ،سهولت و سودمندی خدمات الکترونیک و نهایتاً افزایش
تمایل آنها به استفاده از خدمات الکترونیک شود.
این تحقیق عاری از محدودیت نیست .در این پژوهش صرفاً از پرسشنامه
استفاده شد .عدم استفاده از سایر ابزارهای پژوهش نیز از محدودیتهای
این پژوهش به شمار میآید .از طرفی ،این پژوهش در سال  1391و در
بیمه درمانی تأمین اجتماعی اصفهان انجامگرفته و تعمیم آن به زمانها
و سازمانهای دیگر باید بااحتیاط صورت بگیرد .بهعالوه در این مطالعه
از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد که از محدودیتهای این
مطالعه میباشد.
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