
 

 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1396، فروردین 90اول، پی در پی ، شماره پانزدهمدوره  27

 مقاله پژوهشی

  توسط  یمارستانیستم اطالعات بیرش سیبر پذ مؤثرعوامل  یبررس
  يرش فناوریمدل پذ بر اساسپرستاران 

  
  ٥پروينساناز ، ٤آذرپويهمهسا ، ٣يه باقريسم، ٢نييل مهرآياسماع، ١پورمهال برات

 
  05/11/1395تاریخ پذیرش  02/09/1395تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

ت يفيد کمنجر به بهبو توانديم يرش آن توسط کارکنان مراقبت بهداشتيو پذ يمارستانياطالعات ب اييانهرا يهاشبکهح يصح يريکارگبه: هدف و زمينهپيش
 يهابيمارستانو تفکرات پرستاران  هايزهانگ، هانگرشل يو تحل آوريجمع باهدفن مطالعه يمربوط به آن گردد. ا هايينههزو کاهش  يدرمان يارائه خدمات بهداشت

اطالعات  اييانهراستم يزان استفاده از سين مييز تعيو ن يمارستانيستم اطالعات بيس يريکارگبه(ره) شهرستان زابل درباره  يني(ع) و امام خم يرالمؤمنينام
  رفت.يصورت پذ ۱۳۹۴در سال ماران يند مراقبت و درمان بيدر فرا يمارستانيب

آن توسط چهار  روايي كه بود ياپرسشنامه هاداده گردآوري ابزارنفر از پرستاران انجام گرفت.  ۲۴۶ يبود که بر رو يفيپژوهش حاضر از نوع توص: هاروشمواد و 
 افزارنرم توسط كامپيوتر به ورود و گردآوري از پس هاداده شد. يکرونباخ بررس يب الفايبا استفاده از ضر آن پايايي شد و تأييدن حوزه يد متخصص در اينفر از اسات

  .شدند تحليل اسپيرمن آزمون و استنباطي و توصيفي يهاروش و SPSS 18-آماري
 ياساس يهامؤلفه از يمارستانياطالعات بستم ياستفاده از س ياطالعات و آسان يد بودن فناورياز مف ير برداشت ذهنين دو متغيب يم و مثبتيارتباط مستق: هايافته

استفاده  يد بودن و آسانيپرستاران از مف ين برداشت ذهنيب، ني. همچنشونديم ياطالعات تلق يرش فناوريبر پذ رگذاريتأثبوده و جزء عوامل  يرش فناوريمدل پذ
  0.5921r=و Pvalue <0.05داشت (وجود  يدارمعنيرابطه مثبت و  يمارستانيبستم اطالعات يده آنان نسبت به استفاده از سيبا ا يمارستانيستم اطالعات بياز س

  ). 0.5822r=و
 يگاه و نگرش خوبديد يمارستانيستم اطالعات بيرش سيشهر زابل در کل نسبت به پذ يهابيمارستاننشان داد پرستاران  آمدهدستبهج ينتا: گيرينتيجهبحث و 

اشت برد يدر کادر درمان اييانهراستم يو کم بودن س آموزشي يهابرنامهنبودن  يکاف، کمبود پرسنل، مارانيل بيصف طو، يکار يحجم باال ليبه دلدارند اما 
  برخوردار است. ياز سطح متوسط يمارستانيستم اطالعات بيو استفاده از س يآسان، د بودنياز مف هاآن يذهن

  يرش فناوريپذ مدل، پرستار، يمارستانيستم اطالعات بيس: هاکليدواژه
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  مقدمه

 هاييدگاهد تحول و سالمت يهانظام دروني تغييرات

فكر  اخير ساليان در نگر جامعه به فردنگر و نگرسالمت به نگربيماري
 كيفيت خدمات ارتقاي در ارتباطات و اطالعات يفناور از استفاده

 حلقه پرستارين راستا يدر ا .)١است ( داشته دنبال به را سالمت

                                                             
  رانيزابل، ا زابل، يپزشک علوم دانشگاه ،يراپزشکيپ دانشکده سالمت، اطالعات آوري فن کارشناس ١
 سنده مسئول)ينو( رانيا تهران، تهران، يپزشک علوم دانشگاه ،يراپزشکيپ دانشکده سالمت، اطالعات تيريمد دکتراي دانشجوي ٢
 رانيزابل، دانشکده بهداشت، زابل، ا ي، دانشگاه علوم پزشکيستيآمار ز يمرب ٣
 رانيزابل، ا زابل، يپزشک علوم دانشگاه ،يراپزشکيپ دانشکده سالمت، اطالعات آوري فن کارشناس ٤
 رانيزابل، ا زابل، يپزشک علوم دانشگاه ،يراپزشکيپ دانشکده سالمت، اطالعات آوري فن کارشناس ٥

 هم اغلب پرستاران زيرا، است بيمار مراقبت از زنجيره در مهمي

 از مراقبت کنندگاننيتأم مثابهبه هم و کنندههماهنگ عنوانبه

 كيفيت بهبود با اطالعات فناوري .)٢( شونديم شناخته بيمار

 و هايماريب از پيشگيري نيز و به افراد شدهارائه سالمت خدمات
 به دسترسي افزايش همچون مواردي بر تأثير غيرمستقيم با طوربه
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 پروين ساناز آذرپويه، مهسا باقري، سميه مهرآيين، اسماعيل پور،برات مهال
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 کنندهارائه متخصصان براي پزشكي علوم روزآمد منابع اطالعات و

 خدمت مناطق دورافتاده در كه افرادي ويژه، بهسالمت خدمات

 بنابر). ۴، ۳( گذارديم تأثير جوامع سالمت وضعيت برنمايند، يم

 از استفاده، بهداشتي مراقبت و سالمت حوزه نظرانصاحب عقيده

 پيشگيري از طريق از را بيماران سالمت توانديم فناوري اطالعات

 افزايش نظام مراقبت و خطاها ارزيابي، پزشكي اشتباهات و خطاها

  .)٣بخشد (
دهه ل ياز اوا، يياروپا يکشورها ، ازجملهکشورهااز  ياريبس
 حرکت يمارستانيستم اطالعات بيون سيبه سمت اتوماس ١٩٨٠
، ده استکر يريشرفت چشمگيستم اکنون تحول و پيس اين .اندکرده

 ستميسک يبه  يستم فاقد انسجام درونيک سياز  کهيطوربه
شده  ليتبد يکيمحور به نام پرونده پزشک الکترون يمنسجم و دارا

ران يا در ١٣٧٨سال از  يمارستانيستم اطالعات بياز س استفاده است.
در  يشين بار طرح آزماياول يد و قرار شد برايمطرح گرد
 با شود. ياندازراهزد و زنجان ي، شاهرود، اصفهان يهابيمارستان

تجارب موجود در داخل و خارج  يو بررس يانجام مطالعات مقدمات
 دينب ستم شروع شد.ين سيا ييمراحل اجرا گيريتصميماز کشور 

 کشور پس از دو سال تالش در يکيالکتر مارستانيبن يب اوليترت
ع) شاهرود حسين (امام  تختخوابي ١٣٣بيمارستان در  ١٣٨٠سال 

  .)۵درآمد (به اجرا 
، يمارستانيستم اطالعات بيو مهم س ياز اهداف اساس يکي

ش ياست. با توجه به گرا يو درمان يت خدمات بهداشتيفيارتقاي ک
و  اييانهراستم اطالعات يس ياندازراهبه  هابيمارستان روزافزون

 و شوديمنه يهز هاآن ياندازراهنصب و  يکه برا يتوجهقابلبودجه 
 يان داخلين مشتريشتريب ينيبال يهابخشنکه کارکنان ينظر به ا

، هاشنگرل يو تحل آوريجمعلذا با دهند، يمل يستم را تشکيسن يا
العات ستم اطيانه در سيرا يريکارگبهو تفکرات آنان درباره  هايزهانگ

ه جهت کنند بينيپيشک عامل ي عنوانبه آناز  توانيم، يمارستانيب
در  يمارستانياطالعات ب اييانهراستم يزان استفاده از سين مييتع
-نگرش رغميعل). ٤نمود (ماران استفاده يمراقبت و درمان بند يفرا
از پرستاران در کار روزمره خود به هنگام  ياريبس، هيمطلوب اول يها

ک دچار شک و يانفورمات يابزارها تيکفاعدممواجهه با مشکالت و 
ه منجر ب يستم اطالعات پرستاريت از سياند و عدم رضاد شدهيترد

ستم يس يهاپروژهدر  يکارشکن يو حتل به استفاده يعدم تما
 و در افراد راتييتغ نيرش اي). پذ۶است (شده  ينياطالعات بال

 مرحله اول .کنديم يبندنقش يامرحله سه نديفرآ کي در هاگروه

 که است يامرحلهشود، يم خوانده ييا انجماد زداي" يکه "گشودگ

 وضع در يتحول و رييد تغيبا که کننديم احساس هاانسان آن يط

                                                             
1 technology acceptance model 

، دارد شهرت ر"ييمرحله"تغ که به دوم مرحله د.يآ عمل به موجود
 مناسب فنون و هاروش از گيريبهرهبا  آن يط که است يامرحله

 و آيديم به وجود مربوط هايينهزم در ازيموردن تحول و رييتغ
 نينو رفتار و شونديم ريدرگ رهاييتغ نيدر ا عمالً يسازمان يهاانسان

، "بستن" شهرت دارد مرحله به که سوم مرحله و گيرنديم اديرا 
 رهايييکه تغ شوديم حاصل نانياطم آن در که است يامرحله

 طرز به رهاي مربوطييتغ و آورده به دست را خود نظم شدهانجام

 حال در و گرفتهشکل هاانسان در نينو رفتار، دانش، هامهارت، يتلق

 پذيرشدر حال حاضر  رسديم). به نظر ۷است ( شدن تيتثب

 از يكي اجتماعي -انساني موانع از بخشي عنوانبه اطالعات فناوري

 فني و اقتصادي موانع شدن مرتفع زيرا، است موجود موانع ينترمهم

 پذيرش ازجمله اجتماعي انساني موانع برداشتن ميان از بدون

 فناوري پذيرش بر عواملي .ماند خواهد جهينتيب اطالعات فناوري

 عوامل اين شناسايي و بررسي رسديم نظر به كه است مؤثر اطالعات

 مرتفع براي حلراه ارائه و مثبت عوامل تقويت جهت در تالش و
 -انساني موانع با رويارويي در را ياعمده سهم بازدارنده عوامل كردن

  ).۸داشت ( خواهند فناوري پذيرش اجتماعي
 ت پرستارانيرضا و نگرش توجه به که داده نشان مطالعات

 زانيم براي يشاخص عنوانبه ينيبال اطالعات هاييستمس به نسبت

 هنگام به رايز شونديم نظر گرفته در ياطالعات هاييستمس تيموفق

 اييمزا ازجمله، متعددي ارهاييمع بر کاربران، فناوري کي قبول

، کاري يهاارزش با سازگاري، ياطالعات ستمياز س استفاده
آشکار  اييمزا و ياطالعات ستميس يپذير، انعطافبودن کاربرپسند

 مطالعات گذشته دهه دو ي). ط۹( نماينديم تمرکز آن از استفاده

 و ياطالعات هاييستمس رشيپذ بر مؤثر عوامل مورد در ياديز
 به شده انجام قاتيتحق انيم از است. انجام شده اطالعات يفناور

 رفتار شرح در سيويد ١)TAM( يفنّاور رشيپذ مدل رسديم نظر

 مدل نيا است. بوده مؤثر اريبس ياطالعات هاييستمساز  استفاده

 گوناگون هاييفناور نهيزم در و قيتحق ۲۱۱ از شيب در تاکنون

 TAM اندداده نشان قاتيتحق نيا است. گرفته قرار مورداستفاده
انواع  رشيپذ و استفاده رفتار درک يبرا يمناسب ينظر چارچوب

 گذارتأثير به عوامل توجه ). با۱۰( دهديم ارائه ياطالعات هاييستمس

 يك زيآمتيموفق اجراي درك، بهداشتي مراقبت شاغلين پذيرش بر

 توسعه و بهداشتي مراقبت خدمات براي پيشرفت اطالعاتي سيستم

 تحليل انتظارات است. همچنين ضروري اطالعاتي آتي سيستم

، اطالعاتي سيستم ياندازراه از بعد هاآن رضايت و باليني كاركنان
 فوايد، اطالعاتي سيستم سازگاري، خصوصيات كاربران بين ارتباط
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 فناوري پذيرش مدل اساس بر پرستاران توسط بيمارستاني اطالعات سيستم پذيرش بر مؤثر عوامل بررسي
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 بر اساس سيستم توسط كاربر حمايت و استفاده سهولت، شده درك

  ).۶( باشديم بررسي نيازمند فناوري پذيرش مدل
 پذيرش درك ياطالعات برا فناوري پذيرش مدل يطراح 

 محيط در پرستاري كاركنان باليني توسط اطالعات هاييستمس

نه و ين زميمشکالت موجود در ا ييبه شناسا توانديمبيمارستاني 
سنجش و  باهدفن مطالعه يد. لذا ايالزم کمک نما هايريزيبرنامه
ر د يمارستانيستم اطالعات بيسرش يبر پذ مؤثرعوامل  يبررس

 فناوري پذيرش مدل بر اساسدگاه پرستاران ياز د ينيط باليمح

  اطالعات انجام گرفت.
  

  مواد و روش کار
 كمي در صورتبهبود که  يفيک مطالعه توصيپژوهش حاضر 

پرستاران شاغل در  يتمام مطالعهن يرفت. در ايانجام پذ ۱۳۹۴سال 
شهرستان زابل وارد  يرالمؤمنينامو  ينيامام خم يهابيمارستان

نفر از پرستاران بودند  ۲۴۶ موردمطالعهدند. تعداد افراد يمطالعه گرد
استفاده  ياز روش سرشمار يکه به علت محدود بودن جامعه آمار

 يمطالعه تمام يط، پرستاران وارد مطالعه شدند يشد و تمام
  پرستاران عودت داده شد. يبا همکار هاپرسشنامه
 مطالعات اساس بر كه بود ياپرسشنامه هاداده گردآوري ابزار

فناوري رش يو با استفاده از مدل پذ موجود يهاپرسشنامه و ميداني
)TAMپرسشنامه ييروا تأييد يبرا ).۱۵، ۷، ۶، ۱شد ( ي) طراح ،

اطالعات  يگروه فناور يعلمئتيه ينفر از اعضا ۴ار يدر اخت سؤاالت
 ييپرسشنامه نها هاآنسالمت قرار گرفت که بعد از اعمال نظرات 

با  زيپرسشنامه ن ييايقرار گرفت. پا کنندگانشرکتار يدر اخت
 ييايپا، ن شديي) تعα =۷۵/۰استفاده از آزمون همبستگي دروني (

ش هر بخ يهرچند در ابتدا برا باشديمکل پرسشنامه  يبرا ذکرشده
ز باالتر ا يهمبستگ هابخش يدر تمام کهازآنجاييد يمحاسبه گرد

ر هر بخش د ييايد شد لذا از ذکر پايتائ ييايآمد و پا به دست ۷/۰
  کل ذکر شد. ييايم و فقط پايکرد نظرصرفمقاله 
بود. بخش اول پرسشنامه  سؤال ۳۲بخش و  ۶پرسشنامه شامل  

اشت بخش دوم مربوط به برد، )سؤال ۶دموگرافيک ( سؤاالتشامل 
بخش ، )سؤال ۶( يمارستانيستم اطالعات بيد بودن سياز مف يذهن

عات ستم اطالياستفاده از س يسانناز ا يسوم مربوط به برداشت ذهن
ده نسبت به يا سؤاالتبخش چهارم شامل ، )سؤال ۶( يمارستانيب

بخش پنجم در ، )سؤال ۵( يمارستانيستم اطالعات بياستفاده از س
) و سؤال ۵( يمارستانيستم اطالعات بياز س م به استفادهيمورد تصم

تم سيت و خدمات مورد استفاده پرستاران از سيشامل کم آخربخش 
 اسيمق بر اساسن پرسشنامه ي) بود. اسؤال ۴( يمارستانياطالعات ب

 آوريجمعپس از  هادادهشد.  يکرت طراحيف ليط ايينهگزپنج 
در قالب  يفيشد و به کمک امار توص SPSS-18 افزارنرموارد 

ف شدند و از آمار يو درصد توص يفراوان، اريانحراف مع، نيانگيم
 هاداده تحليلوتجزيهرسون) جهت يپ يب همبستگيضر آزمون(

در  p-value<0.005پژوهش ن يدر ا يدارمعنياستفاده شد. سطح 
  نظر گرفته شد.

  
  يافته ها

ها پرسشنامه يتمام، ع شدهيپرسشنامه توز ۲۴۶مجموع از 
ک افراد يبه اطالعات دموگراف ۱در جدول  ل و برگشت داده شد.يتکم

الت پرداخته شده يسمت و سطح تحص، تيشامل جنس موردبررسي
  است.

  
   کياطالعات دموگراف برحسب موردمطالعهافراد  يع فراوانيتوز :)۱جدول (

  (درصد) يفراوان  مؤلفه  اطالعات دموگرافيكي

  جنسيت
  )۶/۵۱(۱۲۷   مرد
  )۴/۴۸(۱۱۹   زن

  سطح تحصيالت
  )۷/۹۲(۲۲۸  ليسانس

  )۳/۷(۱۸ فوق ليسانس

  سمت

 )۸/۰(۲  زريسوپروا

 )۰(۰  مترون

 )۴/۴(۱۱  سرپرستار
 )۸/۹۴(۲۳۳  پرستار

  
شتر افراد يب شوديممشاهده  ۱طور که در جدول همان

مدرک  يافراد دارااکثر ، )درصد۶/۵۱مرد بودند ( موردبررسي
 موردبررسين سمت اکثر افراد يهمچن، )درصد۷/۹۲بودند (سانس يل

  ).درصد۸/۹۴بود ( يپرستار
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   يمارستانيستم اطالعات بيسد بودن و آساني استفاده از يپرستاران از مف يبرداشت ذهن  :)۲جدول (

  (درصد) يفراوان  پرستاران يبرداشت ذهن  HISژگي وي

  مفيد بودن

  )۷۸,۹(۱۹۴  خوب

  )۱۷,۹(۴۴  متوسط

  )۳,۳(۸  ضعيف

  آساني

  )۶۹,۵(۱۷۱  خوب
  )۲۷,۲(۶۷  متوسط

  )۳,۳(۸  ضعيف

  
اكثر پرستاران  يحاضر برداشت ذهن ۲جدول  بر اساس

رجه د يدارا يمارستانيستم اطالعات بيسد بودن ياز مف موردبررسي
ته ستم توانسين سين امر نشاندهنده اين مهم است که ايخوب بود و ا

کالت مش يمناسب برا يحلراهگاه خود را به پرستاران بقبوالند و يجا

آساني و سهولت استفاده از  يمؤلفه، آنان در سازمان باشد. همچنين
ن يشد و ا يابينيز در درجه خوب ارز يمارستانيستم اطالعات بيس

  .باشديمستم ين سيساختار و سازوکار مناسب ا يبه معنا

  
   نگرش و ميزان استفاده پرستاران از سيستم هاي اطالعات بيمارستاني   :)۳جدول (

  ) فراواني(درصد  پرستاران يبرداشت ذهن  HISژگي وي

  نگرش

  ۱۳۴)۵۴,۵(  خوب

  ۱۰۱)۴۱,۱(  متوسط

  ۱۱)۴,۵(  ضعيف

  ميزان استفاده

  ۱۷۵)۷۱,۱(  خوب
  ۶۸)۲۷,۶(  متوسط

  ۳)۱,۲(  ضعيف

  
كه پرستاران نگرش نسبتاً  دهديمنشان  ۳نتايج طبق جدول 

اطالعات بيمارستاني دارند و اين امر روي  هاييستمسخوبي در مورد 
م گذاشته و اين آيت تأثيرنيز  هايستمساز اين  هاآنميزان استفاده 

  نيز در درجه خوب ارزيابي گرديد.
  

   اطالعات يرش فناوريوابسته مدل پذ يرهايمستقل و متغ يرهاين تغيب يس همبستگيماتر   :)۴جدول (
 ر وابستهيمتغ

  ر مستقليمتغ          
  اطالعات يبه استفاده از فناور  اطالعات ياستفاده از فناورده نسبت به يا

R  B R  B  

  ۳۶۱/۰  ۴۷۷/۰  ۴۱۳/۰  ۵۸۲/۰  اطالعات يد بودن فناورياز مف يبرداشت ذهن
  ۳۷۵/۰  ۵/۰  ۴۱۷/۰  ۵۹۲/۰  اطالعات ياستفاده از فناور ياز آسان يبرداشت ذهن

  
و  يب همبستگيضر يدهندهنشان) B,R( ترتيببه ۴در جدول 
و با توجه به پژوهش حاضر رابطه مثبت و  باشديم يشدت همبستگ

عات اطال ينسبت به استفاده از فناور ين برداشت ذهنيب يدارمعني

دارد اطالعات وجود  يده (نگرش) نسبت به استفاده از فناوريو ا
)۵۸۲/۰=1R( ،ه استفاد ياز اسان يان برداشت ذهنين رابطه ميز ايو ن

  ).2R=۵۹۲/۰(دارد اطالعات وجود  ياز فناور
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             4 / 10

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2700-fa.html


 فناوري پذيرش مدل اساس بر پرستاران توسط بيمارستاني اطالعات سيستم پذيرش بر مؤثر عوامل بررسي
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1396، فروردین 90، شماره اول، پی در پی پانزدهمدوره  31

  بحث 
 فعاليت بر گذارتأثير عامل اطالعات فناوري و هايانهرا پيدايش

 توانديم اطالعات فناوري است. بوده اخير دهه سه در ن ها سازما

 ).۱۱باشد ( داشته سازمان بهره وري و كارايي ارتقاء در مهمي نقش
 و گذارديم تأثير بيماران از مراقبت ارائه بر اطالعات فناوري

 باليني كاركنان گيريتصميم كيفيت تا شوديم منجر آن يريکارگبه

 در گرايش روازاين يابد ارتقاء درماني خدمات كيفيت مراتب به و

 انتظار و است شده بيشتر باليني حوزه در اطالعات فناوري از استفاده
 هزينه كمترين با باليني خدمات تا دهد اجازه فناوري اين روديم

 تيرضا و نگرش به توجه که داده نشان مطالعات ).۶شوند ( ارائه
 يشاخص عنوانبه ينيبال اطالعات هاييستمس به نسبت پرستاران

، شونديم گرفته نظر در ياطالعات هاييستمس تيموفق زانيم براي
، متعددي ارهاييبرمع کاربران، فناوري کي قبول هنگام به رايز

 يهاارزش با سازگاري، ياطالعات ستميس از استفاده اييمزا ازجمله
 اييمزا و ياطالعات ستميس يپذير، انعطافبودن کاربرپسند، کاري

 ن مطالعه نتايجي). لذا در ا۹( نماينديم تمرکز آن از استفاده آشکار
 ممستقي و مثبت نوع از ارتباط مستقيمي داد نشان حاضر مطالعه

 رشنگ و اطالعات فناوري بودن مفيد از برداشت ذهني متغير دو بين
 ترتيببه B و R، ۵ جدول اين دردارد ( وجود آن از استفاده نسبت به

  ).باشنديم همبستگي شدت و همبستگي ميزان بيانگر
س يويمدل دن پژوهش نشان داد که بر اساس يا هاييافته

ن يدر ا باشديمد بودن کار يرفتن اطالعات در گرو سهولت و مفيپذ
از نوع  يامطالعهک يو همکاران در  يلياسماع يمطالعهخصوص 

زان يم يتحت عنوان"بررس ۱۳۹۱سال که در  يهمبستگ-يفيتوص
اطالعات در کارکنان دانشگاه  يفناور سازيپيادهرش و امکان يپذ

) " که TAMديويس (بر اساس مدل  يبهشتد يشه يعلوم پزشک
نفر از کارکنان انجام شده  ۲۰۰ يکه بررو ياپرسشنامهبااستفاده از 

 يرش فناوريافتند که بر اساس مدل پذيج دست ين نتايبه ا، بود
درصد در مرحله  ۲۰، رفتهياطالعات را پذ يدرصد فناور ۶۵، سيويد

درصد هنوز به مرحله  ۱۵اطالعات بوده و  يرش فناوريگذر پذ
پذيرش  الگوي ابعاد در همبستگي بيشترين رش وارد نشده بودند.يپذ

 فناوري به كارگيري با كارها شدن آسان به مربوط، اطالعات فناوري

ميزان  كمترين .بود اطالعات فناوري با كار نگرش و اطالعات
 داد برون هاييژگيو از حاصل نتايج و بودن سرگرم بين همبستگي

 فناوري از استفاده به ن نگرشيهمچن بود اطالعات فناوري با

 و مثبت و مستقيم همبستگي آسان به كارگيري درك با اطالعات
به  درك، فناوري پذيرش الگوي عامل در ينترمهم .دارد بااليي

  ).۱۲دارد ( خوانيهم حاضر مطالعه با كه باشديم آسان كارگيري
، ۱۳۹۱و همکاران در سال  يبابامحمد يمطالعهن يز همچنيو ن 

ط ياطالعات در مح يرش فناوريبر پذ مؤثرتحت عنوان "عوامل 

 يرو که بر يانامهدگاه پرستاران" با استفاده از پرسش ياز د ينيبال
 يتابعه دانشگاه علوم پزشک يهابيمارستان پرستاران نفر از ۳۱۶

 موافق پرستاران درصد ۷۳ مشخص شد که، رفتيسمنان صورت پذ

 هاآن اختيار در صحيح اطالعات پرستاري اطالعات سيستم كه بودند

 .بودند پذيرفته را اطالعاتي سيستم پرستاران درصد ۷/۵۵. گذارديم

 اطالعات سيستم هازن از بيش مرد پرستاران داد نشان هايافته

 فناوري پذيرش همچنين (P<0/50) .رفته بودنديرا پذ باليني

 برنامه قبال در خود وظايف به نسبت كه پرستاراني در اطالعات

 مطلع رايانهاي برنامه اهداف از كه آنهايي يا داشتند آگاهي اييانهرا

 سيستم پرستاران بيشتر همچنين P<0/5) .بود ( بيشتر، بودند

 است الزم اما، بودند پذيرفته خود يروزانه كار در را باليني اطالعات

 مشكالت، محتوي طراحي، ناكافي هاييانهرا همانندموضوعاتي 

 موردبررسي پرستاران رايانهاي دانش و مهارت، سيستم توانمندي
 از فردي و فني درحيطه هاي متعددي گيردو مداخالت قرار جدي

، فرهنگ تيمي، پرستاران اطالعات فناوري دانش افزايش قبيل
 ارتقاي و نمودن روز به، تيمي درون همكاري، سازماني موقعيت

 يمطالعهن خصوص يشد در ا يابي). ارز۱۳شود ( انجام بايد شبكه
باعنوان "مطالعه  ۱۳۸۹سال در  يبرزه کار و همکاران در پژوهش

ان رياطالعات توسط مد يفناور يريکارگبهدر  مؤثر يعوامل سازمان
از  تهران" که با استفاده يدانشگاه علوم پزشک يهابيمارستان يانيم

ن نکته دست يبه ا، نفر انجام دادند ۱۱۰ يکه بر رو يانامهپرسش 
ار ساخت، ندهايفرا، يدانش سازمان، ين منابع سازمانيافتند که بي

اطالعات رابطه  يفناور يريکارگبهو اهداف با  هاارزش، يتيريمد
 و اقدامات بهبود منظوربه) و (P<0/01دارد وجود  يدارمعني
 هرچه شناخت، سالمت نظام در فناوري اطالعات موفق سازيپياده

، انساني، اجتماعي عوامل قبيل از مؤثر و مختلف بيشتر عوامل
 و ارتباطات افزايش كاري و روابط نمودن تسهيل، سازماني فرهنگ

 فناوري استراتژيك برنامه طراحي، بوروكراسي كاهش همچنين

 فناوري صحيح و درست يريکارگبه سازمان جهت در اطالعات

 روش مديريتي همچنين .است برخوردار اييژهو اهميت از، اطالعات

 توانديم انساني منابع سازماني و ساختار و کننديم اتخاذ مديران كه

 سازمان در اطالعات فناوري يريکارگبهدر  كاركنان نگرش روي بر

 استراتژيك منظم برنامه يك وجود ديگر سوي از .گذار باشدتأثير

 محسوب ملزومات سازمان از اطالعات فناوري يريکارگبه براي

 اين يريکارگبه تسريع در توانديممطلوبي  نسبتاً حد تا و شوديم

 از سازماني جه عوامليدر نت .كند عمل ها درسازمان فناوري

 مديران كه باشديم اطالعات فناوري يريکارگبه در عوامل ينترمهم

 گذارتأثير و مهم يهاجنبه به بايد امر وكارشناسان هاسازمان مياني

 ).۱۴برآيند ( هاآن كردن برطرف صدد در و باشند داشته توجه آن
تحت  ۱۳۹۰سال که در  يشيمايک مطالعه پيو همکاران در  احمدي
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اطالعات توسط  يرش فناوريبر پذ مؤثرعوامل  يعنوان" بررس
در  يرش فناوريمدل پذ اساسبر  يکارکنان بخش مدارک پزشک

تهران" که بااستفاده از  يدانشگاه علوم پزشک يهابيمارستان
ن يبه ا، نفر از کارکنان انجام شده بود ۱۲۳ يکه بررو ياپرسشنامه

 يت ذهنن برداشيب يم و مثبتيافتند که ارتباط مستقيج دست ينتا
 ي) با نگرش کارکنان نسبت به فناورPEOUاستفاده (از سهولت 

و  R=0/14دارد (از آن وجود  يزان استفاده واقعياطالعات و م
P=0/05  وR=0/36  وP=0/05د ياز مف ين برداشت ذهني). همچن

نگرش کارکنان نسبت به  يرهاي) برمتغPUاطالعات ( يبودن فناور
اطالعات  ياز فناور هاآن يزان استفاده واقعياطالعات و م يفناور
 R=0/37و  P=0/05و  R=0/22دارد ( يدارمعنيم و يمستق تأثير

استفاده و برداشت  يازسودمند ين برداشت ذهني). همچنP=0/05و 
ن ييتع يفاکتورها، اطالعات ياز سهولت استفاده از فناور يذهن

کارکنان بخش مدارک  ياطالعات از سو يرش فناوريکننده در پذ
که در  يو کرم يزاده آران يشکر يمطالعه). در ۱۵هستند ( يپزشک
 نظام ارتقاي در اطالعات آوري فن تأثيرعنوان"  تحت ۱۳۸۸سال 

كاشان " که  بهشتي بيمارستان شهيد كاركنان ديدگاه از سالمت
نفر از کارکنان انجام شده  ۳۰۱ يکه بررو ياپرسشنامهبااستفاده از 

بت جامعه پژوهش نس يافتند که نگرش کليج دست ين نتايبه ا، بود
ن يسطح سالمت مثبت بود. همچن ياطالعات برارتقا يفناور تأثيربه 

 کاهش، يش بهره ورياطالعات را بر افزا يفناور تأثير، جامعه پژوهش
نمود.  يابيص و درمان مطلوب ارزيع در روند تشخيو تسر هاينههز

 و بستر كه است اين مبين پژوهش يجامعه نگرش بودن که مثبت
در  اطالعات آوري فن يتوسعه و اجرا براي مناسب يينهزم

اجراي  جهت را ييهاگام بايد و باشديم مهياموردمطالعه،  بيمارستان
HIS مار برداشت که دريک سالمت بيدن به پرونده الکترونيو رس 

 شناسايي ها فنآوري اين كاربرد مشكالت و موانع بايد، راستا اين

 يتوسعه و صحيح بندي بودجه جهت در اقداماتي و گردد
 اطالعات يشبکه يتوسعه و تسهيل براي هاپروتکل و استانداردها

  ).۱۶گيرد ( صورت سالمت
که توسط جهان پور و همکاران  يليتحل -يفيتوص يدر پژوهش

 يدگاه پزشکان دانشگاه علوم پزشکيتحت عنوان "د، ۱۳۹۰سال در 
ر ب يپزشک رسانياطالع يهانظاماستفاده از  تأثيرهرمزگان درباره 

" با هانظامن يبر استفاده پزشکان از ا مؤثرت مراقبت و عوامل يفيک
نفر از پزشکان  ۷۴ يکه بر رو يانامهاستفاده از پرسش 

 يهانظاممشخص شد که ، رفتيصورت پذ يآموزش يهابيمارستان
 حياتي عالئم بررسي " و ۶۱/۴ ميانگين با" آزمايشگاه اطالعات "

 ميانگين با " دارويي متقابل اثرات بررسي "و ۲۸/۴ ميانگين آنالين"با

                                                             
1,Thanakorn Naenna, Nisakorn Phichitchaisopa 

 .اندداشتهمراقبت  كيفيت بهبود در را تأثير بيشترين ترتيببه ۰۸/۴

 مداوم ارتقاء "، ۰۵/۴ ميانگين با " اطالعات امنيت از نگراني " عوامل

 خدمات به كيفيت اطمينان كمبود "، ۰۴/۴ ميانگين با " نظام

 بيشترين ۹۷/۳ ميانگين با " اطالعات فناوري پشتيبان نيروهاي

 .اندداشته پزشكي اطالعات يهانظام از پزشكان استفاده در را تأثير
 افزايش در اطالعاتي يهانظام كه كردند بيان ن پزشكانيهمچن

امنيت  از نگراني هاآن .اندداشته مؤثري نقش مراقبت كيفيت
 جهت آموزش كمبود، كامپيوتري يهامهارت كمبود، اطالعات

 سرعت پايين و اطالعاتي نظام هاييتقابل تمامي از بهينه استفاده

 يهانظام از استفاده عدم در عوامل مؤثرترين را اطالعات انتقال
 بخصوص، اطالعاتي يهانظام سازي بهينه، لذا .كردند بيان اطالعاتي

 ضروري سالمت مراقبت كيفيت بهبود جهت مذكور عوامل حيطه در

  ).۱۷است (
تحت  ۲۰۱۲که در سال  يامطالعهک يدر ، ١همکارانثاناکوم و 
اطالعات سالمت" با استفاده از  يرش فناوريبر پذ مؤثرعنوان"عوامل 

، پزشکان ازجملهنفر از کارمندان  ۴۰۰ يکه بر رو ياپرسشنامه
 (UTAUT)لند بر اساس مدل يمارستان تايب کارکنان و پرستاران
 يافتند که فناوريج دست ين نتايش قرار گرفتند به ايمورد آزما

ط يرال شيد به تالش و تسهيام، د به بهبود عملکردياطالعات باعث ام
بر  يدر اهداف رفتار توجهقابل تأثيرن به يهمچن هاآنشود، يم

نکه يافتند و ايرش آن دست يزان پذياطالعات و م ياستفاده از فناور
د يمف مارستان به درکيکارکنان ببه  يت و عملکرد فن آوريفيک

 يبهداشت يهامراقبت در يفناور، ني. بنابراکنديمکمک  بودن آن
 يو فناور خدمات قيطر از، خوب تيفيک با ارائه با تيحما ديبا

 يبرخ .پردازش شوند خوبيبه هاداده شوديمکه باعث  اطالعات است
 يهنگفت هايينههزست يالزم ن يبهداشت يمراقبت هاييستمساز 
ق ياز طر تواننديم هاآن، انجام بدهند هايتکنولوژن يا يبرا

کنند.  تيعملکردشان را حما بينيپيشموردانتظار و قابل  يفاکتورها
 ماتخد ارائه و تيحما ديبا يستم مراقبت بهداشتيل در سيافراد دخ

 و يعال يفن يهامهارت توسعه کاربران فراهم کنند تا به يبرا برابر
). ۱۸شود (منجر  يبهداشت يهامراقبت يفناور در هيپا يکاف

اثر  تحت عنوان" ۲۰۱۰در سال  يامطالعهو همکاران در  ٢آمنورث
پردازش اطالعات در  تيفيبه ک ياطالعات پرستار ستميس کي

"  HIS توريمان با استفاده از ابزار يابيمطالعه ارز کي: يپرستار
 توسط ۹۴، از پردازش اطالعات تيفيکدر ارتباط با  ياپرسشنامه

 مستيس کي يسال پس از معرف کيقبل و  يمدت کوتاه پرستار
 يابيارز يراب که، ديل گرديتکم وتريبر کامپ يمبتن ياطالعات پرستار

 و استفاده شد. Bowker-test-در طول زمان تيفيدر ک راتييتغ

2 Elske Ammenwerth 
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 أييدتکرونباخ مورد  يبا محاسبه آلفا يرسم طوربه توريمان HISابزار 
کالت از مش يبا وجود برخافتند که يج دست ينتان ي؛ به اقرار گرفت

پس  يتوجهقابل طوربه يپردازش اطالعات در پرستار تيفيک، يفن
در  روتيبر کامپ يمبتن ياطالعات پرستار ستميس کي ياز معرف

راقبت م بهبود دهندهنشان جياست. نتا افتهيبهبود  هابخشاز  ياريبس
 و شتريدر دسترس بودن ب، درمان ريزيبرنامه، وشرح حال مارياز ب

 بهتر اسناد و ديد، ماريبه بد بهتر يد، يکامل بودن مدارک پرستار
گردش کار بهتر  تيحما، يکاهش از اسناد تکرار، يمدارک پرستار

 افتهيبهبود  تيو تحقق حما، هاليستچکو  يکار هاييستلبا 
از انتظارات از پرستاران که قبل از  يارياست. بس يمقررات قانون

 HISمانيتور براورده شده است.  رسديماعالم شد به نظر  IT يمعرف
پردازش  تيفيکه ک دهديمبه نوبه خود نشان ست که يديابزار مف کي

ت اطالعا ستميس کي يبه شدت پس از معرف ياطالعات در پرستار
در سال ٣). واتسون و همکاران ۱۹است ( افتهي شيافزا يپرستار
 ستميس تأثيراز  يکمز يتحت عنوان" آنال يامطالعهدر  ۲۰۰۹
 کياز  استفاده باپرستاران  ينيدر عملکرد بال يوتريکامپ ياطالعات

 ۱۷۹به که  ياپرسشنامه"با استفاده از بينانهواقع يابيچارچوب ارز
ن يه اع شد بيتوزا يدر اسپان يمارستانياز پرستاران شاغل در ب نفر
 سهيمقا که مثبت بود. IT ستميبا س يکل تيرضا افتنديج دست ينتا

 ياحدهاو شتريب تأثير يچگونگ يدهندهنشان ايينهزم يرهايبا متغ
 حليلتوتجزيهاز کاربران بود.  درک)برداشت (بر  يشتريب يپرستار

احد و ايينهزم يرهايمتغ تأثير که نيا يدهندهنشان) ندي(فرا ريمس
اصل ح جين نتايهمچن. سميو نه در مکان باشديم )يخروجنتايج (بر 
ق و ماهرانه در کاربران و ير دقييتغ دهندهنشانمطالعه  نياز ا

که چطور فرهنگ  کنديمکه مشخص  باشديم دهنده ارائه يواحدها
اطالعات)  ي(فناورITدر  توانديمکار مهم است و  هاييوهشو 

 ياهستميس يابيارز يرو يفن ياجتماع کرديروشود. و  سازيپياده
IT يناب ريز که رسديمبه نظر  رياخ مطبوعاتدر  شوديم شنهاديپ 
ت ثاب بينانهواقع يابياست. ارز يابيپژوهش ارز، IT يبرا يکاف ينظر

 ).IT)۲۰ يابيارز يروش مناسب برا کيکرده است که 
  

  گيرينتيجه

د ياز مف ير برداشت ذهنين مطالعه نشان داد که دو متغيج اينتا
ستم اطالعات ياستفاده از س ياطالعات و آسان يبودن فناور

بوده و جزء  يرش فناوريمدل پذ ياساس يهامؤلفهاز  يمارستانيب
ن دو ي. اشونديم ياطالعات تلق يرش فناوريبر پذ رگذاريتأثعوامل 
 يبر نگرش نسبت به استفاده از فناور يم و مثبتيمستق تأثيرعامل 

ره) خميني (ع) و امام المومنين (ر يمارستان امياطالعات در ب
و  يکاف يوجود عدم فضا ليبه دل يول، شهرستان زابل داشتند

 يتانمارسيستم اطالعات بيسم به استفاده از يتصم هابخش يشلوغ
 و کاربرپسندط يمح مسئلهن يبا توجه به ا، کم است هاآنان يدر م

نفعان داشته باشد و باعث ين ذيدر ب يادياستقبال ز توانديمراحت 
 اًتقريبان ين مينه شود. از اين زميدر ا يش بازدهيکاهش خطا و افزا

 يمارستانيستم اطالعات بيسبار در هفته از  ۳ يال ۲که  يافراد
ن يشتريکه ب شديمدرصد افراد را شامل  ۲۷,۶ کردنديماستفاده 

. رسيديمدرصد)  ۳۴,۶(ساعت  ۲ يال ۱زان استفاده از آن به يم
 ظورمنبه اکثراً يمارستانيستم اطالعات بيساستفاده از ، نيهمچن

 اطالعات بود. ين گزارش و جستجويتدو، فيانجام وظا، ارائه خدمات
ستم يسده و استفاده از يا، ياسان، د بودنيت افراد نسبت به مفيذهن و

 هايينهزمشد.  يابيارز يدر سطح متوسط يمارستانياطالعات ب
ترده شامل صفحات گس اکثراً يمارستانيستم اطالعات بيساستفاده از 

وب  يشبکه جهان، )Wordمانند پردازها (واژه ، )Excel(مانند 
  شد. يابيارز

 مرتبط با يهاپروژهکه  رسديمافته به نظر ين يبا توجه به ا
که بدون در نظر گرفتن  ياطالعات هاييستمساطالعات و  يفناور

به شکست منجر  درنهايت شوديم ريزيبرنامهن مهم يچهارچوب ا
طراحان و ، رانيمد، است گذارانيد سيجه بايخواهد شد در نت

 يهاسازمان مدنظرن امر را يا ياطالعات هاييستمسان يمجر
  قرار دهند. يدرمان-يبهداشت
  

  يتشکر و قدردان
ه) و رخميني (امام  يهابيمارستانله ازکارکنان محترم ينوسيبد

که در پژوهش  يه دوستانيع) شهرستان زابل و کل( يرالمؤمنينام
  .گردديم يتشکر و قدردان اندداشته يحاضر با ما همکار
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FACTORS AFFECTING HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 
ACCEPTANCE BY NURSES BASED ON THE TECHNOLOGY 

ACCEPTANCE MODEL (ATM) 
 

Baratpour M1, Mehraeen E 2, Bagheri S 3 Azarpouye M4, Parvin S5 
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Abstract 
Background & Aims: To the correct orientation of computer networks hospital information and its 
approval by healthcare workers can lead to improve the quality of health care services, and reduce costs 
related to it. The aim of this study was to collect and analyze the nurses' attitudes, motivations and 
thoughts on the implementation of hospital information system and to determine the use of computerized 
hospital information system in the process care and treatment of patients in the AmirAlmomenin and 
Imam Khomeini hospitals of Zabol city in 2014-2015. 
Materials & Methods: Sectional-descriptive study was conducted on 246 nurses. Because the numbers 
of community were so low, the census method was used. The data collection tool was a questionnaire 
whose validity was confirmed by four professors in this field and its reliability was assessed using 
Cronbach's alpha coefficient. After collecting and entering data into the computer by spss statistical 
software and descriptive and inferential methods was Spearman test. 
Results: a direct and positive  relationship  between the two 
variables  impression  of  being  useful  information technology  and easy  to use the system of basic 
components  hospital  Information  Technology Acceptance Model,  but  the factors 
influencing  acceptance of  information  technology. (Pvalue <0.05 and R1 = 0.592 and R2 = 0.582), as 
well as there was a significant positive correlation between the perception of usefulness and ease of use 
of hospital information system. (Pvalue <0.05 and R1 = 0.477 and R2 = 0.5) 
Conclusion: The results showed that nurses of hospitals of Zabol to accept hospital information system 
have a good perspective and attitude, but due to high workload, long lines of patients, staff shortages, 
inadequate training and lack of computer system, their perceived of usefulness, ease of use of this system 
is the average level. 
Keywords: Hospital Information System, Nurse, Technology Acceptance Model 
 
Address: School of Paramedical, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
Tel: (+98) 9381926911 
Email: es.mehraeen@gmail.com 

                                                             
1  BS in Health Information Technology, School of Paramedical, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, 
Iran.  
2 Ph.D Student of Health Information Management, School of Paramedical, Tehran University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) 
3 Statistics MSc (Lecturer), Department of Statistics, School of Health, Zabol University of Medical Sciences, 
Zabol, Iran. 
4 BS in Health Information Technology, School of Paramedical, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, 
Iran 
5 BS in Health Information Technology, School of Paramedical, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, 
Iran 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2700-fa.html
http://www.tcpdf.org

