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نویسندگان

چکیده:
زمینه و هدف  :همزمان با رشد سریع تکنولوژی  ،مراکز بهداشتی درمانی عالقه مند به استفاده از سیستمهای اطالعاتی می
باشند که یکی از این سیستمها پرونده پزشکی الکترونیک است .هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم
پرونده پزشکی الکترونیک در پلی کلینیک مرکزی صنعت نفت اصفهان بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی بود.

سیستم پرونده پزشکی الکترونیک پلی کلینیک صنعت نفت در سال  2201هستند که با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده،
نمونه ای با حجم  63کاربر انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است .روایی پرسشنامه با روش
اعتبار محتوا و پایایی آن با روش الفا کرونباخ( )/03تعیین شد.
نتایج :عوامل خارجی مشتمل بر رابط کاربر و کیفیت داده و اطالعات بر ادراکات کاربران ،نگرش نسبت به استفاده و میزان
تمایل رفتاری برای استفاده از سیستم پرونده پزشکی الکترونیک بترتیب با میانگین نمره  32/2و  32/2موثر بود .ادراکات
مشتمل بر درک مفید بودن و سهولت استفاده ا ز پرونده پزشکی الکترونیک بر نگرش نسبت به استفاده و میزان تمایل رفتاری
برای استفاده از سیستم پرونده پزشکی الکترونیک بترتیب با میانگین نمره  66/3و  61/33موثر بود .نگرش کاربران بر تمایل
رفتاری آنان نسبت به استفاده از این سیستم با میانگین نمره  66/61موثر بود.
نتیجه گیری :عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از سیستم پرونده پزشکی الکترونیک به مواردی از جمله شکل ظاهری ،صفحه
نمایش ،کیفیت داده ها و اطالعات و اصالحات به کاررفته در سیستم بر می گردد که موجب تاثیر بر ادراکات ،نگرش و تمایل
رفتاری کاربران می شود و در این راستا پیشنهاد میگردد برای ارتقا سیستم و توسعه عملکرد کاربران اصالحات نرم افزاری در
زمینه عوامل خارجی انجام شود تا ادراکات ،نگرش و تمایل رفتاری کاربران نیز تغییر و به سمت مثبت برود.
کلمات کلیدی:
پرونده پزشکی الکترونیک ،پلی کلینیک ،مدل پذیرش تکنولوژی ،عوامل خارجی ،ادراک ،نگرش ،تمایل رفتاری

Downloaded from jhosp.tums.ac.ir at 6:14 IRDT on Thursday July 19th 2018

مواد و روش ها :پژوهش حاضر کاربردی  ،توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی است  .جامعه آماری شامل کلیه کاربران

مقدمه
امروزه پرونده های الکترونیکی به دلیل برخورداری از سرعت ،دقت ،سیستم های هوشمند ،یادآوری کننده و حمایت
از تصمیم گیری به عنوان ابزار استاندارد برای افزایش کارایی و اثربخشی خدمات مراقبتی درآمده اند( .)2از رایج ترین آنها ،
سیستم پرونده پزشکی الکترونیک( )EMRاست که این سیستم ،یک سیستم کامپیوتری در سازمانهای ارائه دهنده ی مراقبت
مناسب می باشد ( )3از جمله مزایای آن  ،ارتقا و بهبود کیفیت مراقبت ارائه شده به بیمار  ،سازماندهی بهتر اطالعات  ،بهبود
درفرایند به هنگام بودن  ،درستی و کامل بودن مستند سازی ،دسترسی خود بیمار به نسخه الکترونیک پرونده  ،جلوگیری از
خطاهای دارویی وآلرژی ها،کاهش خطاهای پزشکی ،دسترسی فوری به اطالعات در مکان های مختلف ،تکنولوژی حمایت از
تصمیم گیریها و بهبود فرایند انجام کار می باشد( )2عوامل متعددی در تحت تاثیر قرار دادن ارائه دهندگان و سازمانهای
مراقبت بهداشتی برای انتخاب سیستم های پرونده پزشکی الکترونیک در حال حاضر و یا در آینده ای نزدیک وجود دارد از
جمله  :ارتقای کارایی فرایند ه های بالینی و گردش کار  ،بهبود کیفیت درمان  ،به اشتراک گذاشتن اطالعات بین پزشکان
عمومی و متخصصین  ،کاهش خطاهای پزشکی و بهبود جمع آوری داده های بالینی .که ارائه دهندگان و سازمانهای مراقبت
بهداشتی در حال درک این نکته هستند که برای ارائه خدمات بهداشتی موثرتر و کارآمد تر نیازمند استفاده از سیستم های
پرونده پزشکی الکترونیک می باشند( .)1اما استفاده از  EMRهمراه با موانعی از سوی پرسنل موسسه مراقبت سالمت بویژه
پزشکان است برای رفع این مشکل بایستی زمینه های الزم برای پذیرش این سیستم مهیا گردد.
طی دو دهه گذشته مطالعات زیادی در مورد عوامل موثر بر پذیرش سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات انجام
شده است .از میان تحقیقات انجام شده به نظر می رسد مدل پذیرش تکنولوژی( )TAMدیویس در شرح رفتار استفاده از
سیستم های اطالعاتی بسیار موثر بوده است .این مدل تاکنون در بیش از  211تحقیق و در زمینه فناوری های گوناگون مورد
استفاده قرار گرفته است .این تحقیقات نشان داده اند  TAMچارچوب نظری مناسبی برای درک رفتار استفاده و پذیرش انواع
سیستم های اطالعاتی ارایه می دهد( .)3دیویس نخستین بار در سال  2066این مدل را در طی انجام پایان نامه دکترای خود
طراحی کرد و سپس در سال  ،2060نتایج کاربردی آن را طی دو مقاله عرضه کرد( )6این مدل توضیحی در مورد عوامل موثر
بر پذیرش تکنولوژی توسط کاربران ارایه نموده و منحصرا در همین راستا نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

استفاده
واقعی

تمایل رفتاری
به استفاده

طرز نگرش
نسبت به
استفاده

ادراکات فرد
در مورد مفید
بودن
عوامل
خارجی
ادراکات فرد
در مورد
سهولت استفاده

شکل  :2مدل پذیرش تکنولوژی دیویس ،باگوزی و وارشو)6(2060 ،
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از جمله بیمارستانها و مطب پزشکان است .و برای ورود ،ذخیره ،نمایش ،بازیابی و پرینت اطالعات پرونده پزشکی بیماران

اساس مدل پذیرش تکنولوژی دیویس دو عامل عمده ،درک مفید بودن استفاده و درک سهولت استفاده از سیستم
می باشد .ادراکات فرد در مورد مفید بودن تکنولوژی اطالعاتی به صورتی است که فرد تصور می کند که استفاده از تکنولوژی
خاص موجب بهبود عملکرد شغلی وی در سازمان می شود( )2یا به انجام بهتر کار مورد نظر کمک می کند؛ این کمک می
تواند از طریق کاهش زمان انجام وظیفه یا ارایه اطالعات به هنگام باشد( .)3درک سهولت استفاده ،به عنوان میزانی از باور هر
عضو سازمان به این که استفاده از سیستمی خاص بدون سختی و بی نیاز از تالش زیاد است ،تعریف می شود .به عبارت دیگر،
بر پذیرش و استفاده از سیستم پرونده پزشکی الکترونیک در پلی کلینیک مرکزی صنعت نفت اصفهان با استفاده از مدل
پذیرش تکنولوژی می باشد که این عوامل موثر مطابق با مدل دیویس تعیین شده و شامل عوامل خارجی(عوامل مرتبط با رابط
کاربر ،کیفیت دادهها و اطالعات سالمت در سیستم  ،(EMRدرک مفید بودن سیستم  ،EMRدرک سهولت استفاده از
سیستم  ،EMRنگرش نسبت به استفاده و تمایل رفتاری به استفاده از سیستم  EMRمی باشد.
مواد و روش ها
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی بوده است .جامعه ی
مورد پژوهش کاربران سیستم پرونده پزشکی الکترونیک ( )EMRدر پلی کلینیک مرکزی صنعت نفت اصفهان بودند و به
علت محدود بودن جامعه آماری  ،نمونه گیری به صورت سرشماری انجام گرفته و نمونه منطبق بر جامعه بوده .ابزار جمع
آوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته ای است که بر گرفته از مطالعات قبلی در کشور های دیگر می باشد بویژه بر گرفته
از مطالعه( Haslina )3113با عنوان مدل پذیرش پرونده پزشکی الکترونیک می باشد )0(.پرسشنامه شامل دو بخش بود که
بخش اول مرتبط با اطالعات دموگرافیکی  ،سابقه خدمت در پلی کلینیک و محیط کار پاسخ دهندگان بود وبخش دوم
پرسشنامه متناسب با پنج بخش مدل پذیرش تکنولوژی می باشد .از جمله فاکتورهای خارجی شامل کیفیت اطالعات و
عوامل مرتبط با رابط کار که خود عوامل مرتبط با رابط کاربر شامل چندین قسمت از جمله صفحه نمایش سیستم،
ترمینولوژی و اطالعات به کار در سیستم ،سهولت یادگیری سیستم و قابلیت های سیستم می باشد  ،ادراکات شامل ادراکات
فرد در مورد سهولت استفاده و ادراکات فرد در مورد مفید بودن و تمایل رفتاری به استفاده و طرز نگرش نسبت به استفاده می
باشد و نحوه امتیاز دهی به سواالت پرسشنامه در محدوده خیلی کم ( 2امتیاز) تا خیلی زیاد ( 3امتیاز) قرار گرفت .روایی ابزار
پژوهش از طریق تعیین روایی محتوایی سنجیده شده که بر اساس مطالعات انجام شده و دریافت نظرات اساتید راهنما و مشاور
 ،مدیران ارشد و میانی کلینیک مربوطه و دیگر صاحب نظران مرتبط با موضوع پژوهش صورت گرفته است .برای پایایی
پرسشنامه ،آلفای کرونباخ برای داده ها محاسبه شد .که آلفا کرونباخ  /03بدست آمده است .بر اساس نظرات پاسخگویان
عوامل موثر برپذیرش واستفاده از سیستم های کامپیوتری با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی طبقه بندی و تحلیل شده و
آزمون مورد استفاده ،آزمون همبستگی می باشد .
یافته ها
اطالعات دموگرافیک
در این مطالعه از مجموعه  63کاربر حاضر در پژوهش  22نفر ( )%31زن و  22نفر( )%31مرد و بیشترین فراونی
()%31/36آنها مربوط به رده سنی  26-11سال و کمترین فراوانی( )%26مربوط به رده سنی  16سال به باال می باشد .از
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کاری که ساده تر به نظر می آید ،احتمال پذیرش بیشتری توسط کاربران دارد( .)6هدف کلی این پژوهش ،بررسی عوامل موثر

مجموع  63کاربر  22درصد از آنها پرسنل بخش های بالینی(کلینیکی) 20 ،درصد پرسنل بخش های پاراکلینیکی و  31درصد
نیز پرسنل بخش های اداری بودند و  23درصد پاسخگویان سابقه خدمت کمتر از  3سال داشتند و  23درصد آنها نیز سابقه
خدمتشان بین  6تا  21سال بوده است.
کیفیت داده ها و اطالعات سالمت در سیستمEMR

اطالعات سالمت ()32/6 ± 21/6وکمترین میانگین نمره نیز مربوط به به روز بودن داده ها و اطالعات سالمت()32/6 ± 23/3
می باشد.
فاکتورهای رابط کاربر
در رابطه با فاکتورهای رابط کاربر نتایج به طور خالصه در جدول یک ذکر شده است.
انحراف معیار

میانگین نمره

فاکتورهای رابط کاربر

21/12

62/26

وضوح کاراکترهای صفحه نمایش

21/2

32/3

EMR
تناسب و همخوانی اصطالحات استفاده

21/32

32/26

23/26

32/00

23/06

33/3

شده درEMR
تناسب و همخوانی اطالعات به کار رفته
درEMR
سهولت یادگیری عملکرد
سیستمEMR
قابلیت های سیستمEMR

جدول :2نتایج فاکتورهای رابط کاربر
ادراکات فرد در مورد مفید بودن
در رابطه با مفید بودن سیستم  ، EMRبیشترین میانگین مربوط به سرعت عمل سیستم  ،EMRبهبود عملکرد در انجام
وظایف و کمک به بهبود کیفیت مراقبت از بیمار ()66/1 ± 21/3و کمترین میانگین نیز مربوط به برآورد نیازهای بیماران،
کاربران و بیمارستان از دیدگاه کاربران( )62/2 ± 21/6می باشد.
ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده
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در رابطه با کیفیت داده ها و اطالعات سالمت در سیستم  ، EMRبیشترین میانگین نمره مربوط به قابل فهم بودن داده ها و

نتایج ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده در جدول 3نشان داده شده است.
ادراکات فرد در مورد سهولت

انحراف معیار

میانگین

23/6

|62/1

وضوح EMR

23/2

63/6

آسانی استفاده از EMR

23/2

66/0

به خاطر سپاری آسان EMR

21/6

61/6

کاربر پسند بودن EMR

23/3

62/3

شروع کار آسان EMR

استفاده

طرز نگرش نسبت به استفاده
نتایج حاصل از نگرش کاربران پلی کلینیک صنعت نفت در رابطه با  EMRدر جدول  2نشان داده شده است.
انحراف معیار

میانگین

طرز نگرش نسبت به استفاده

23/2

61/2

استفاده از  EMRایده خوبی است

22/2

66/3

استفاده از  EMRایده خردمندانه ای

23/0

63/2

دوست داشتن استفاده از EMR

23/2

63/2

خوشنودی نسبت به استفاده از

23/0

61/0

EMR
نگرانی استفاده از EMR

22/6

62

آیا  EMRموجب صرفه جویی در

22/0

66/2

22/1

63/2

22/3

61

23/3

62

است

هزینه می شود
آیا  EMRموجب صرفه جویی در
زمان می شود
استفاده از EMRبرای سازمان مفید
است
استفاده از  EMRبرای بیماران مفید
است
استفاده از  EMRبرای کاربران مفید
است
جدول :2نتایج طرز نگرش نسبت به استفاده
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جدول :3نتایج ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده

تمایل رفتاری به استفاده
در رابطه با تمایل رفتاری کاربران پلی کلینیک صنعت نفت به استفاده از  ،EMRنتایج به طور خالصه در جدول  1ذکر شده
است.

21/0

62/2

تمایل به استفاده از EMR

21/3

63/1

جذاب بودن EMR

22/0

63/2

قابل استفاده بودن EMR

23/3

61/3

میزان رضایت از EMR

21/6

30/36

مهیج بودن سیستم EMR

26/2

30/3

انعطاف پذیری سیستم EMR

26/13

30/21

قدرتمند بدن سیستم EMR

جدول :1نتایج تمایل رفتاری به استفاده

بحث و نتیجه گیری
بررسی حاصل از تحلیل بر نتایج این پژوهش نشان داد میانگین نمره کاربران نسبت به کیفیت داده و اطالعات سالمت 32/2
بود که در سطح متوسط است .بنظر میرسد برای ارتقای کیفیت داده ها میتوان از متخصصین مدیریت و فناوری اطالعات
سالمت( ) HIMبهره برد و با کمک آنها سیستم را طوری بازنگری کرد که تمامی ویژگیهای کیفیت اطالعات از جمله درست و
دقیق بودن ،کامل بودن ،به روز بودن ،قابل فهم بودن ،مطابق بودن با استاندارد و به هنگام بودن و روشهای ارزیابی آنها در نظر
گرفته شود.
یکی از استفاده های فناوری ا طالعات تاثیر ویژه آن در ارتقای کیفیت داده ها به منظور بهبود مراقبت و ایمنی بیمار است()1
همچنین ویژگیهای کیفیت داده های سالمت توسط متخصصین فوق تعریف و تبین شود تا طراحان سیستم ضمن بازنگری
آن ،شیوه های مناسبی را جهت ارزیابی آنها و بهبود کیفیت اطالعات در سیستم پیش بینی و تعبیه نمایند.
نتایج عوامل مرتبط با رابط کاربر نشان دهنده ی این است که میانگین نمره کاربران به وضوح و کیفیت صفحه نمایش
سیستم  62/26 EMRبود و همچنین تناسب و همخوانی اصطالحات و اطالعات به کار رفته در سیستم ،سهولت یادگیری
عملکرد و قابلیت های آن از دیدگاه کاربران ،میانگین  33/21داشته اند .که به نظر می رسد هنگام طراحی و پیاده سازی
سیستم  EMRعوامل خارجی تاثیر گذار بر پذیرش سیستم تا حدود زیادی در نظر گرفته شده است و با توجه به نقش این
عوامل در پذیرش سیستم درهنگام طراحی سیستم جدید عالوه بر کاربرد آن بایستی شکل ظاهری و تمامی مواردی که کاربر
با آن رابطه دارد در نظر گرفته شود .
درک مفید بودن سیستم  EMRدر مطالعه  Jocelyn Handyتحت عنوان مدل پذیرش تکنولوژی برای سیستم پرونده
پزشکی الکترونیک داخل سازمانی در کشور نیوزیلند انجام شد با  01درصد مورد استقبال قرار گرفت که در واقع 01درصد

Downloaded from jhosp.tums.ac.ir at 6:14 IRDT on Thursday July 19th 2018

انحراف معیار

میانگین

تمایل رفتاری به استفاده

پزشکان وماما اعتقاد داشتند که استفاده از سیستم  EMRموجب بهبود عملکرد شان در بیمارستان می شود( .)21در مطالعه
ما میانگین نمره کاربران به مفید بودن  66/3 EMRمی باشد.
در رابطه با درک سهولت استفاده از سیستم  EMRمطالعه ی  Jocelyn Handyنشان دهنده ی این است که  06/6درصد
از پزشکان و ماماها اعتقاد دارند که کارکردن ،یادگیری و استفاده از سیستم  EMRراحت می باشد( .)21در مطالعه ی ما

نتایج مطالعه ای که در ایالت فلوریدا آمریکا توسط  )3121( Gerald-mark Breenتحت عنوان "پذیرش فناوری اطالعات
در کلینیک سالمت روستایی با بهرگیری از تئوری  "TAMصورت گرفته نشان داده است در صورتیکه پرسنل این کلینیک
رضایتمندی کافی در خصوص سهولت استفاده و مفید بودن سیستم  EMRداشته باشند می توان نتیجه گرفت که توانایی
استفاده از این فناوری را خواهند داشت(.)22
در رابطه با نگرش کاربران در جهت استفاده از  ، EMRکاربران پلی کلینک نگرشی مثبت با میانگین نمره  66/61داشتند که
حتی میزان نگرش آنها در رابطه با استفاده از  EMRبیشتر از مطالعه  )33/23( Jocelyn Handyبوده که این خود عاملی
مثبت می باشد و نشان می دهد که در مجموع کاربران پلی کلینیک در رابطه با استفاده از سیستم  EMRنگرش خوبی دارند
و اگربه سایر فاکتورها در جهت استفاده از  EMRتوجه شود منجر به افزایش رضایتمندی کاربران از سیستم  EMRخواهد
شد.
میانگین نمره تمایل رفتاری سیستم  EMRدر مطالعه ما  62/20می باشد که نشانگر میزان تمایل کاربران ،جذاب بودن
سیستم ،مهیج بودن آن ،انعطاف پذیر بودن در برابر تغییرات و قدرتمند بودن آن می باشد که تمامی این موارد به ادراکات
کاربران و در نهایت عوامل خارجی سیستم وابسته است.
 )3112( Yarbroughدر پژوهش خود با عنوان" بررسی پذیرش تکنولوژی در میان پزشکان با استفاده از مدل پذیرش
تکنولوژی" به این نتایج دست ی افت که این مدل مدیران مراقبت سالمت را از موانعی که پزشکان برای پذیرفتن تکنولوژی
جدید با آن روبرو هستند آگاه خواهد کرد و همچنین موجب افزایش کارایی و بهبود کیفیت در موسسه ی مراقبت سالمت
خواهد شد(.)23
نتایج مطالعه ای که در مالزی توسط  )3113( Haslina Mohdتحت عنوان "مدل پذیرش پرونده پزشکی الکترونیک"
صورت گرفت نشان داده است که این مطالعه منجر به شناسایی عوامل موثر بر پذیرش  EMRشده که این عوامل شامل
کیفیت اطالعات ،شناسایی موارد کاربرد  ،EMRادراکات مربوط به سهولت استفاده از  ، EMRرضایتمندی ،نگرش و تمایل
کاربران می باشد(.)0
نتایج حاصل از مطالعه در مجموع نشان داد
 .2با توجه به میانگین نمرات عوامل خارجی(کیفیت داده ها و اطالعات سالمت ،وضوح و کیفیت عوامل مرتبط با رابط کاربر)
می توان اذعان داشت که در هنگام طراحی سیستم پرونده پزشکی الکترونیک تا حدودی به این عوامل توجه شده بطوریکه
رضایتمندی کاربران از این سیستم را فراهم نموده است.

Downloaded from jhosp.tums.ac.ir at 6:14 IRDT on Thursday July 19th 2018

میانگین نمره کاربران به سهولت استفاده از سیستم  61/33می باشد.

 .3اکثریت کاربران استفاده از سیستم پرونده پزشکی الکترونیک را مفید می دانند و بیان کردند که استفاده از این تکنولوژی
موجب بهبود عملکرد شغلی آنها در پلی کلینیک می شود و یا به انجام بهتر کار مورد نظر کمک می کند؛ این کمک می تواند
از طریق کاهش زمان انجام وظیفه یا ارایه اطالعات به هنگام می باشد.
 .2بیش از نیمی از کاربران سیستم پرونده پزشکی الکترونیک اعتقاد دارند که استفاده از این سیستم آسان می باشد در واقع

 .1اکثریت کاربران سیستم پرونده پزشکی الکترونیک ،نگرشی مثبت نسبت به استفاده از این سیستم دارند.
 .3بدنبال مثبت بودن نتایج نگرش کاربران در زمینه استفاده از سیستم  ،EMRتمایل رفتاری کاربران به استفاده از سیستم
پرونده پزشکی الکترونیک نیز در سطح مطلوب می باشد.
 .6به طور کلی میزان پذیرش سیستم پرونده پزشکی الکترونیک در میان کاربران پلی کلینیک صنعت نفت اصفهان با میانگین
نمرات باالی  31مطلوب بوده است.
قدردانی  :نویسندگان بر خود الزم می دانند از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای حمایت از این مطالعه سپاسگزاری نمایند.
همچنین از کارکنان محترم پلی کلینیک مرکزی صنعت نفت اصفهان که در این پژوهش مشارکت داشتند قدردانی می
شود.

Downloaded from jhosp.tums.ac.ir at 6:14 IRDT on Thursday July 19th 2018

معتقدند یادگیری نحوه استفاده و کارکردن با این سیستم نیاز به تالش اندک از لحاظ ذهنی دارد.

Investigating Factors Influencing Users' Acceptance and Use of Electronic
Medical Record Based on Technology Acceptance Model at Central Oil
Industry's Clinic
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Abstract:
Background: Simultaneously, rapid changes in technology, health care organizations interest
in using the related information systems. One of the most common systems in hospitals and
ambulatory care communities is Electronic Medical Record.
The current article aimed to study the effective factors of EMR acceptance by Technology
Acceptance Model (TAM) at central polyclinic of Oil Industry in Isfahan.
Materials & Methods: This was a practical and analytic study. The population research are
all EMR users at polyclinic of Oil Industry in 2112 and its sampling was simple random with
22 users. The tool for collecting data was a research-made questionnaire. The content validity
of questionnaire has been assigned through point of views of health information technology
and management experts and its reliability was obtained by Cronbach's alpha.
Results: external factors including interface and data quality were affected on users'
perception, attitude and intent to use of EMR with mean in order 5.73 and 5.71.Also attitude
and intent to use were affected by perceived ease of use and perceived usefulness with mean
in order 2272 and 24725.Attitude was affected on intent to use with 22764.
Conclusion: The external factors on users' acceptance and use of EMR are depending on
appearance, screen, data and information quality and terminology. It is effect on intent to use.
It is proposed to do some software editions in external factors field to promote and
development of system and to be positive users' perception, attitude and intent to use.
Keywords: Electronic Medical Record, polyclinic, Technology Acceptance Model, External
Variables, Perception, Attitude, Behavioral intention
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