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چکیده
مقدمه: امروزه استفاده از فناوري اطالعات، اثر مثبتي در نظام سالمت عمومی و مديريت 
بيمارستان ها، بخصوص در زمينه تشخيص و کنترل بيماری ها و مديريت بيماران داشته 
است. باوجود نگرش های مطلوب اوليه بسياري از پرستاران در کار روزمره شان به هنگام 

مواجهه با مشکالت در استفاده از ابزارهاي اطالعاتی دچار شک و ترديد می شوند.
گذاری  اشتراک  با  رابطه  در  پرستاران  نگرش  تأثير  تعيين  باهدف  پژوهش  اين  هدف: 

دانش، بر پذيرش سيستم های فناوری اطالعات بالينی انجام شد.
مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش حاضر، کليه پرستاران بزرگ ترين بيمارستان های 
آموزشي شهر تهران بوده است که اين بيمارستان ها توسط نمونه گيری خوشه ای انتخاب  
شدند و از تعداد 226 پرستار به عنوان نمونه، داده های تحقيق با استفاده از پرسشنامه جمع 
آوری شده است. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصيفی است. به منظور آزمون فرضيه ها 
درست نمايی  روش حداکثر  به  معادالت ساختاری  مدل سازی  روش  از  تحقيق،  مدل  و 

استفاده شد.
یافته ها: نتايج پژوهش نشان داد نگرش نسبت به اشتراک گذاری دانش در قصد استفاده 
از  تأثير  اين   .)P>0/05( دارد  مثبت  تأثير  پرستاران  توسط  باليني  اطالعات  فناوري  از 
طريق کاهش احساس درخطر افتادن استقالل حرفه ای آن ها و درنتيجه افزايش تمايل 
به استفاده از IT بالينی صورت می گيرد، نتايج تحليل مسير بيان گر اين است که اعتماد 
آن ها  قصد  و  استقالل حرفه ای  افتادن  به خطر  از  پرستاران  بين درک  رابطه  سازمانی 

.)P>0/05( استفاده از فناوری اطالعات بالينی را تعديل می کند
و  خود  بين  را  سازمانی  اعتماد  می شود  پيشنهاد  پرستاری  مديران  به  نتیجه  گیري: 
پرستاران افزايش دهند تا بدين ترتيب نگرش آنها را به سمت مثبت افزايش دهند تا 

استفاده از فناوری اطالعات و اشتراک دانش اطالعات بالينی افزون گردد.
كلمات كلیدی: پرستار، سيستم اطالعات باليني، به اشتراک گذاری دانش، بيمارستان، 

استقالل حرفه ای
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 مقدمه
جهت  مداوم  به طور  جهان  سطح  در  مختلف  سازمان های  امروزه 
حمايت از عمليات روزمره و استراتژيک خود از سيستم های اطالعاتي 
مکانيزه استفاده می کنند )1(. حوزه بهداشت و درمان و به خصوص 
بيمارستان ها نيز با توجه به حجم انبوه و تنوع اطالعات توليدشده، 
مسلماً از اين فن آوری بی نياز نيستند؛ جهت مديريت پيچيدگی های 
اين حوزه و نيازمندی های مطرح در آن خصوصاً در بيمارستان ها 
اطالعاتي  سيستم  عنوان  تحت  کارآمدي  اطالعاتي  سيستم  به 
است  نياز   )HIS( )Hospital Information System( بيمارستاني 
)2(. نبود اتفاق نظر در مورد تعريف دقيق اجزاء سيستم اطالعات 
بيمارستاني مشکلي عمده در ارزيابي اين دسته نرم افزارها است. 
 EMR را معادل يک HIS از محققين يک به طور مثال بسياري 
EMR برابر است با HIS درنظر می گيرند. بعضي عقيده دارند که 
)Personal Access System( به عالوه )Electronic Medical Record( 
)Resource Management Information System(بعضي ديگر PAS 

RMIS و )LIS )Radiology Information System را در آن تعريف 

می کنند و بعضي ديگر دور پزشکي را جزئي از آن می بينند )3(. در 
اين پژوهش جهت برقراري انسجام بين تمامي موارد باال و تفکيک 
از  منظور   CIT )Clinical Information Technology( از   HIS

سيستم های فناوري اطالعات باليني سيستم های يکپارچه ای است 
که در آن اطالعات مربوط به بيمار، اعم از گزارش پرستاري، ثبت 
آزمايش ها، راديولوژي و به طورکلی تمام اطالعات باليني و مراقبت 
درماني بيمار ثبت می گردد. روند استفاده از سيستم های فناوري 
اطالعات باليني از اوايل دهه 1970 در سراسر دنيا آغازشده است 
)4(. سيستم اطالعات باليني شامل داده ها و مفاهيمي در مورد 
است.  خدمات  مديريت  بهبود  جهت  بيمار  به  ارائه شده  خدمات 
مديريتي  و  باليني  کاربردي  برنامه های  به صورت  سيستم ها  اين 
راديولوژي،  پرستاري،  بيمار،  پايش  پزشک،  دستور  هستند. 
باليني  کاربردي  برنامه های  از  نمونه هايی  داروخانه  و  آزمايشگاه 
اين سيستم هاست )5(. حدوداً 1055 بيمارستان نيز در سراسر 
اطالعات  از آن ها  دارای سيستم  نيمي  دارد که  کشورمان وجود 
باليني بوده و بيمار با مراجعه به بيمارستان های مربوطه می تواند 
از طرفی جهت درمان  و  نمايد  را رؤيت  تا حدودي سوابق خود 
تا  بهتر و سريع تر، سوابق در اختيار پزشک معالج قرار می گيرد 
سازمان  آمار  آخرين  گيرد.  تشخيص صورت  برای  کمتری  زمان 
جهاني بهداشت که وضعيت ايران را از نظر استفاده از IT باليني در 
سال 2009 تشريح می کند، بيانگر اين است که ايران به طورکلی 
باليني از جمله سيستم  انواع فناوري اطالعات  از  به ميزان %26 

بيماران  براي  الکترونيکی  پرونده های  و  بيمارستاني  اطالعات 
لحاظ  از  ما  کشور  درنتيجه   )WHO Eastern( می کند  استفاده 
پذيرش استفاده از سيستم های اطالعات باليني هنوز در ابتداي 
مسير است. مطالعات انجام شده توسط مؤسسات پزشکي و ساير 
در  فن آوری  از  استفاده  که  است  نموده  مشخص  درماني  مراکز 
سرتاسر صنعت مراقبت سالمت، کمتر از حد مطلوب بوده است 
نگرش  اطالعاتي،  سيستم های  اين  پذيرش  گسترش  براي   .)6(
استفاده  با  تا  تغيير شود  بايد دچار  بيمارستان ها  کاربران آن در 
باليني   IT از استفاده  اشتراک گذاری دانش خود در زمينه  به  از 
آنجايی که  از  نمايند.  تسهيل  سازمان  سراسر  در  را  آن  پذيرش 
پرستاران به عنوان يکي از ارکان اساسي خدمت رسان به بيماران در 
بيمارستان ها هستند بايد در تسهيم دانش و اطالعات خود فعاالنه 
ايفاي نقش کنند که شواهد و آمارها حاکي از عدم توجه به اين 
مهم است. اين دانش شامل دو نوع اصلی دانش، دانش مشهود و 
دانش ضمنی پرستاران است. در اين ميان دانش ضمنی که شامل 
پرستاران  فعاليت،  ساليان  طول  در  که  است  اطالعاتی  و  تجربه 
کسب می کنند، اهميت بااليی دارد. بايد درنظر داشت که اطالعات 
و تجربه در صورتی می توانند به نفع کل سازمان مورد استفاده قرار 
گيرند که در دسترس افرادی قرار داده شوند که بايد تصميمات را 
اتخاذ کنند. شرايط برای اشتراک و توزيع دانش زمانی مهيا است 
بالقوه  استفاده کننده ی  دارايی دانش فردی و سازمان توسط  که 
قابل  شناسايی و جايابی باشد. اشتراک و توزيع دانش هم می تواند 
به معنی فرآيند مستقيم و متمرکز توزيع دانش بين گروه خاصی 
از کارکنان باشد و هم به معنی انتقال دانش بين افراد يا درون 
تيم ها و يا گروه های کاری باشد )7(. مدل های پذيرش تکنولوژي 
از  استفاده  پذيرش  و  استفاده  توضيح  براي  مناسبی  چارچوب 
سيستم های فناوري اطالعات باليني در بيمارستان است. با توجه 
به آنچه گفته شد مسئله پژوهش حاضر اين است که آيا نگرش 
پرستاران در رابطه با اشتراک گذاری دانش، بر پذيرش سيستم های 

فناوري اطالعات باليني بيمارستاني توسط آن ها  تأثيری دارد؟
بررسي اجمالي تحقيقات انجام گرفته در اشتراک دانش و پذيرش 
سيستم های فناوري اطالعات باليني نشان می دهد که در حوزه 
سيستم های فناوري اطالعات باليني، اگرچه بررسی های متعددي 
به کيفيت و مزاياي استفاده ازاين گونه سيستم ها پرداخته است؛ اما 
تعداد انگشت شماری از مطالعات به بررسي تأثير به اشتراک گذاری 
دانش برای پذيرش اين سيستم ها در داخل کشور پرداخته است. 
شگرفي  اثرات  تکنولوژي  که  می دهد  نشان  تحقيقات  همچنين، 
روي کيفيت خدمات دارد؛ يعني وقتي مشتريان در تعامل مستقيم 
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و  دارند  کارشان  روي  بيشتر  کنترل  می گيرند  قرار  تکنولوژي  با 
به صورت کارآمدتر کارشان را انجام می دهند و اين بدان دليل است 
که خدمات را باکيفيتی باال ادراک می کنند )8(. برمبنای ادبيات 
نظری و نتايج تحقيقات گذشته و با توجه به بررسي انجام گرفته 
ادامه مدل مفهومي  توسط اسماعيل زاده و همکاران)2011(، در 
پژوهش حاضر توسعه داده می شود. به لحاظ تئوري اسماعيل زاده 
را  پزشکان  تصميم گيری  در  مشارکت  تأثير  همکاران)2011(  و 
پژوهش  اين  در  اما  گرفتند  درنظر  پژوهش خود  تعديل گر مدل 
براي اولين بار، تأثير اعتماد سازماني در به اشتراک گذاری دانش 
رابطه ی  ادامه  تعديل گر سنجيده می شود. در  به عنوان  پرستاران 
بين متغيرهای مدل پژوهش موردبررسی قرار می گيرند. بر طبق 
نظر کينگ )2006(، به اشتراک گذاری دانش به وسيله توزيع دانش 
با  افرادي که  )به عنوان مخزن( و توسط  در سراسر يک سيستم 
دانش  اين مطالعه،  اتفاق می افتد. در  نيستند،  آشنا  توزيع کننده 
)مانند  فرعي  گروه های  با  باليني   IT سيستم  به وسيله  پرستاران 
متخصصان پاراکلينيک، پزشکان و متخصصان سالمت تازه وارد( به 
اشتراک گذاشته می شود. اما در پرتو مالکيت منحصر به فرد داشتن 
دانش باليني، پرستاران احتمال کمتري دارد که از اين سيستم ها 
می تواند  باليني   IT نوع  اين  که  آن ها  درمی يابند  کنند.  استفاده 
استقالل حرفه اي شان را تضعيف نمايد زيرا ممکن است که دانش 
آن ها  مورد سوءاستفاده ديگران قرار بگيرد و يا احتمال استفاده 
عليه خود فرد وجود داشته باشد. با توجه به نقش پرستاران در 
بيمارستان، همکاري و کار تيمي بايد درون اين گروه و بين آن ها 
 با ساير کادر درمان توسعه يابد. به اشتراک گذاری دانش نشانه ای 
در  حرفه ای  گروه های  بين  درون سازمانی  رابطه ی  و  همکاري  از 
به  بر  مثبت  نگرشي  پرستاران  بنابراين،  است.  بيمارستان  يک 
اشتراک گذاری  به  که  درمی يابند  و  دارند  دانش  اشتراک گذاری 
دانش براي سازمان شان )بيمارستان( مؤثر است. همچنين آن ها 
 تهديد کمتري توسط سيستم IT باليني احساس می کنند. نگرش 
پرستاران در رابطه با اشتراک گذاری دانش به عنوان درجه ای تعريف 
می شود که آن ها  ارزيابي مطلوب يا نامطلوبي از تسهيم دانش دارند 
)9،10،11(. همان طور که توسط کوک و گو )2006( اشاره شده 
است، يک نگرش فردي در رابطه با اشتراک گذاری دانش می تواند 
قصد اشتراک دانش فرد و رفتار واقعي او را تحت تأثير قرار دهد. 
در نتيجه، يک راه براي کاهش اثرات منفي تهديد ادراک شده بر 
استقالل حرفه ای پرستاران، می تواند به نگرش آن ها  در رابطه با 
اشتراک گذاری دانش ارتباط پيدا کند. وقتی که پرستاران نگرش 
مطلوبي در مورد به اشتراک گذاری دانش در يک بيمارستان دارند، 

ممکن است تهديد کمتري با استفاده از IT باليني احساس کنند 
که به نظر می رسد باعث اشتراک دانش شان در ميان ساير اعضاي 
 IT از  استفاده  براي  بيشتري  تمايل  نهايت،  در  بيمارستان شود. 

باليني خواهند داشت. 
که  است  وابسته ای  متغير  جديد  تکنولوژي  از  استفاده  قصد 
براي پذيرش تکنولوژي جديد  آمادگي فردي  يا  استفاده  به قصد 
اشاره می کند)12(. همچنين طبق اظهارات والتر و لوپز )2008( 
تعريف  به عنوان درجه ای  استقالل حرفه ای  بر  ادراک شده  تهديد 
سيستم  يک  از  استفاده  است  معتقد  شخص  يک  که  می شود 
يا  کار  انجام  فرآيندها، روش های  بر شرايط،  را  او  خاص، کنترل 
مفهوم کارش کاهش می دهد. اين مطالعه بيان می دارد که به خطر 
 IT افتادن استقالل حرفه ای ادراک شده قصد استفاده پرستاران از
باليني را کاهش می دهد. اين پژوهش اشاره دارد که اگر پرستاران 
استقالل  بر  تهديدي  به عنوان  را  باليني   IT کاربردي  برنامه های 
حرفه ای شان درک کنند، امکان استفاده از آن توسط آن ها  کاهش 

خواهد يافت. 
سودمندي  اشاره کرده اند،   )2008( لوپز  و  والتر  که  همان طور 
ادراک شده حاصل از استفاده از IT مسئله ای نيست که پزشکان 
و پرستاران هميشه نگران آن هستند. اگر سيستم های IT باليني، 
آن  بردن  کار  به  احتمال  ببرد،  بين  از  را  آنان  استقالل حرفه ای 
براي پزشکان و پرستاران ناچيز شمرده می شود. در حوزه مراقبت 
سالمت، اگر يک IT باليني استقالل حرفه ای پرستاران را بی اعتبار 
کند و الگوي کاري آن ها  را تغيير دهد، اين سيستم به منظور بهبود 
عملکرد مورد انتظار حاصل از IT باليني، به طور کامل مورداستفاده 

قرار نمی گيرد.
مطابق مطالعات پيشين در حوزه مراقبت سالمت، يی و همکاران 
)2006 ( اظهار داشته اند که بهبود عملکرد ادراک شده حاصل از 
اين سيستم در  از  باليني قصد استفاده پرستاران   IT از استفاده 
بخش مراقبت درمان را شديدا تحت تأثير قرار می دهد. نقش مهم 
به قصد  ادراک شده در ميان پرستاران در شکل دادن  سودمندي 
استفاده آن ها  از يک تکنولوژي جديد ممکن است بر ديدگاه مبتني 
بر سودمندي پرستاران در مورداستفاده از تکنولوژي تمرکز کرده 
باشد)13(. اين بدين معني است که آن ها  زماني يک تکنولوژي 
را  کاربردپذيري  سيستم،  آن  برنامه های  که  می پذيرند  را  جديد 
بر طبق چانگ  واقع شود.  امورشان مفيد  انجام  و در  طلب کند 
را  تأثير  مهم ترين  ادراک شده  سودمندي  همکاران)2007(  و 
براساس  اعمال می کند.  باليني   IT از پرستاران  استفاده  بر قصد 
کيجسانايتون و همکاران)2009 ( سودمندي درک شده مهم ترين 



سید محمدباقر جعفری و همکاران

فصلنامه مدیریت پرستاري  سال هفتم، دوره هفتم، شماره دوم، تابستان 381397

تجاري يا  يهاكنشمستقيمي بر جريان ارتباطات دارد؛ بنابراين بر ميزان تسهيم دانش در درون و بين  يرتأثو كاركنانش،  هايرمجموعهز
لازم وجود اعتماد شرط  شدهارائهمسئله جديدي نيست و مطابق تعاريف  ياعتماد در دنياي الكترونيك .)14،15( گذارديمتابعه نيز اثر  يهاسازمان

  ITناشي از استفاده از  ياحرفهافتادن استقلال  درخطربا حاكم بودن فضاي اعتماد در سازمان بيمارستان،  انجام هرگونه تعامل بشري است.

تماد خود تمايل نشان دهند. در اين مطالعه اين بحث مطرح است كه اع بلندمدتكاهش يابد و پرستاران براي تغيير الگوي كاري  توانديمباليني 
مداوم قصد استفاده از اين سيستم را  طوربهرا كاهش داده و  ياحرفهبه استقلال  هايستمساثر منفي تهديد درك شده از اين  توانديمسازماني 

  :دارديمفرضيه زير بيان  روينازا. بخشديمبهبود 

باليني را  ITافتادن استقلال حرفه ايشان با قصد استفاده از  خطردراز  هاآنبين درك  يرابطه: اعتماد سازماني موجود ميان پرستاران، 6فرضيه 

  .كنديمتعديل 
  با توجه به مباحث صورت گرفته در بخش بالا،

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل مفهومي پژوهش:)1(شكل

 بربهنگرش 
 گذارياشتراك

 دانش

 اعتماد سازماني

 ادراك شدهتهديد 
لال به استق
ايحرفه  

  

قصد استفاده 
  بالينيIT  از

سودمندي درك 
 شده

اده سهولت استف
 درك شده

عامل تعيين کننده ی قصد استفاده از IT باليني در حوزه مراقبت 
تا مادامی که  بنابراين،  سالمت کشورهاي درحال توسعه می باشد. 
پرستاران IT باليني را به عنوان يک منبع افزايش عملکرد درک 

کنند، تمايل بيشتري به استفاده از اين سيستم خواهند داشت. 
رابطه ی  جديد  سيستم  از  استفاده  قصد   )1989( ديويس  ازنظر 
مثبتي با سهولت استفاده درک شده دارد. چانگ و همکاران)2007( 
بيان داشته اند که احتمال تالش يک پيش بينی کننده مهم براي 
استفاده پرستاران از IT باليني است. همان طور که کيجسانايتون 
و همکاران )2009( تاييد کرده اند که احتمال و انتظار تالش يک 
فاکتور کليدي در شکل گيری قصد استفاده پرستاران از تکنولوژي 
و  قابل فهم  را  جديد  باليني   IT پرستاران  اگر  بنابراين،  می باشد. 
قابل استفاده بيايند، براي استفاده از اين سيستم در الگوي کاري 

خود تمايل بيشتري نشان می دهند.
به  دست  اعتماد،  احساس  بدون  که  است  بعيد  افراد  اکثر  برای 
تسهيم دانش بزنند: اعتماد نسبت به اين موضوع که دانش آن ها 
 مورد سوءاستفاده ديگران قرار نمی گيرد و يا اعتماد نسبت به اين 
موضوع که منبع اطالعاتی موثق و معتبر است. به نظر می رسد 
تأثير  کارکنانش،  و  زيرمجموعه ها  سازمان،  در  اعتماد  سطح  که 
تسهيم  ميزان  بر  بنابراين  دارد؛  ارتباطات  جريان  بر  مستقيمی 
دانش در درون و بين کنش های تجاری يا سازمان های تابعه نيز اثر 
می گذارد )14،15(. اعتماد در دنيای الکترونيکی مسئله جديدی 
انجام  ارائه شده وجود اعتماد شرط الزم  نيست و مطابق تعاريف 

هرگونه تعامل بشری است. با حاکم بودن فضاي اعتماد در سازمان 
بيمارستان، درخطر افتادن استقالل حرفه ای ناشي از استفاده از 
IT باليني می تواند کاهش يابد و پرستاران براي تغيير الگوي کاري 
بلندمدت خود تمايل نشان دهند. در اين مطالعه اين بحث مطرح 
است که اعتماد سازماني می تواند اثر منفي تهديد درک شده از 
اين سيستم ها به استقالل حرفه ای را کاهش داده و به طور مداوم 

قصد استفاده از اين سيستم را بهبود می بخشد. 
با توجه به مباحث صورت گرفته در بخش باال،فرضيه های پژوهش 

به صورت زير می باشد؛
فرضیه 1: نگرش پرستاران نسبت به اشتراک گذاشتن دانش، تأثير 
منفي و معنی داری بر درک آن ها  از به خطر افتادن استقالل حرفه 

ايشان دارد.
فرضیه 2: درک پرستاران از به خطر افتادن استقالل حرفه ای شان 
بر قصد آن ها  در استفاده از IT بالينی تأثير منفي و معنی داری دارد.

حرفه  استقالل  افتادن  خطر  به  از  پرستاران  درک   :3 فرضیه 
ايشان بر سودمندي درک شده آن ها  از IT بالينی تأثير منفي و 

معنی داری دارد.
فرضیه 4: سودمندي درک شده پرستاران از IT بالينی بر قصد 

استفاده آن ها  از IT بالينی تأثير مثبت و معنی داری دارد. 
فرضیه 5: سهولت استفاده ادراک شده پرستاران از IT بالينی بر 

قصد استفاده آن ها  از IT بالينی تأثير مثبت و معنی داری دارد.
بين  رابطه ی  پرستاران،  اعتماد سازماني موجود ميان  فرضیه 6: 

جدول )1(: مدل مفهومی پژوهش
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درک آن ها  از درخطر افتادن استقالل حرفه ايشان با قصد استفاده 
از IT باليني را تعديل می کند.

 مواد و روش ها
بيمارستان های  بزرگ ترين  پرستاران  پژوهش،  اين  آماري  جامعه 
خمينی،  امام  بيمارستانی  مجتمع  شامل  تهران  شهر  آموزشی 
بيمارستان قلب و عروق شهيد رجايی و بيمارستان امام حسين )ع( 
می باشند که حدودا 4000 نفر برآورد شده است. روش نمونه گيری 
انتخاب  ابتدا جهت  در  می باشد.  روش خوشه ای  پژوهش  اين  در 
نمونه از ميان کل جامعه آماری، بزرگ ترين بيمارستان های آموزشی 
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، شهيد 
بهشتی و ايران )بزرگ ترين خوشه های کليه بيمارستان های آموزشی 
بيمارستان،  بزرگ ترين  انتخاب  مالک  شدند.  انتخاب  دانشگاهی( 
تعداد تخت خواب فعال در آن بيمارستان بوده است که به ترتيب 
مجتمع بيمارستانی امام خمينی)ره( )تحت پوشش دانشگاه علوم 
امام  بيمارستان  فعال،  تخت خواب  دارای 1000  تهران(  پزشکی 
بهشتی(  شهيد  پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش  )تحت  حسين)ع( 
دارای 564 تخت خواب فعال و بيمارستان تخصصی قلب و عروق 
شهيد رجايی دارای 600 تخت خواب فعال می باشد. دليل انتخاب 
بزرگ ترين بيمارستان ها به روش خوشه ای، غيرممکن و پرهزينه 
آموزش  بيمارستان های  تمامی  از  اطالعات  جمع آوری  بودن 
ميان  تفاوت چشم گيری  ديگر  از طرف  و  است  بوده  تهران  شهر 
بيمارستان های آموزشی تحت پوشش يک دانشگاه علوم پزشکی 
وجود ندارد )16(. جهت توزيع پرسشنامه به صورت تصادفی، تعداد 
نياز  اين سه بيمارستان، در مقدار مورد  از  کل پرستاران هرکدام 
برحسب تناسب ضرب گرديده و حاصل ضرب به عنوان تعداد نمونه 

کلی از هر بيمارستان مدنظر قرارگرفته است.در تحليل رگرسيون 
چند متغيری نسبت تعداد نمونه به متغيرهای مستقل نبايد از 5 
کمتر باشد، در غير اين صورت نتايج حاصل از معادله رگرسيون 
چندان تعميم پذير نخواهد بود. نسبت محافظه کارانه تر 10 مشاهده 
به ازای هر متغير مستقل پيشنهادشده است. براساس ديدگاه جيمز 
متغير  هر  ازای  به  مشاهده   15 گرفتن  نظر  در  حتی  استيونس 
پيش بين در تحليل رگرسيون چندگانه با روش معمولی کمترين 
مجذورات استاندارد، يک قاعده سرانگشتی خوب به شمار می آيد 
)17(. بر همين اساس در اين تحقيق حجم نمونه براساس فرمول 

زير محاسبه شده است:

 روش كار  

فناوري اطلاعات باليني در  هاييستمسدانش در پذيرش  يگذاراشتراكه نگرش پرستاران بر ب يرتأثمحقق قصد دارد به بررسي  ازآنجاكه
فناوري اطلاعات  هاييستمسپذيرش  ، در بررسيهادادهنحوه گردآوري  ازنظرهدف كاربردي بوده و  ازنظر هاي آموزشي تهران بپردازد،بيمارستان

 يرابطهنوع پيمايشي بوده و با توجه به بررسي وه تحقيقات توصيفي از در گر يموردبررسو آزمون مدل تحقيق در جامعه باليني توسط پرستاران 
 هاييمارستانب ينتربزرگپرستاران  ،جامعه آماري اين پژوهش. گيرديمبين متغيرهاي مستقل و وابسته در زمره تحقيقات همبستگي قرار 

كه حدودا  باشنديم آموزشي شهر تهران شامل مجتمع بيمارستاني امام خميني، بيمارستان قلب و عروق شهيد رجايي و بيمارستان امام حسين (ع)
امعه آماري، در ابتدا جهت انتخاب نمونه از ميان كل ج .باشديم ياخوشهروش در اين پژوهش  يريگنمونهروش  .نفر برآورد شده است 4000
هاي خوشه ينتربزرگعلوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران، شهيد بهشتي و ايران ( يهادانشگاهآموزشي  هاييمارستانب ينتربزرگ

ه است فعال در آن بيمارستان بودخواب بيمارستان، تعداد تخت  ينتربزرگهاي آموزشي دانشگاهي) انتخاب شدند. ملاك انتخاب كليه بيمارستان
فعال، بيمارستان امام خواب تخت  1000كه به ترتيب مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) (تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران) داراي 

فعال و بيمارستان تخصصي قلب و عروق شهيد رجايي خواب تخت  564حسين(ع) (تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) داراي 
اطلاعات از  يآورجمعاي، غيرممكن و پرهزينه بودن ها به روش خوشهبيمارستان ينتربزرگ. دليل انتخاب باشديمفعال اب خوتخت  600داراي 

هاي آموزشي تحت پوشش يك دانشگاه گيري ميان بيمارستانهاي آموزش شهر تهران بوده است و از طرف ديگر تفاوت چشمتمامي بيمارستان
 يازن مورداز اين سه بيمارستان، در مقدار  هركدامتصادفي، تعداد كل پرستاران  صورتبه). جهت توزيع پرسشنامه 16علوم پزشكي وجود ندارد (

 يريچند متغ ونيرگرس ليدر تحل.است قرارگرفته مدنظرتعداد نمونه كلي از هر بيمارستان  عنوانبه ضربحاصلتناسب ضرب گرديده و  برحسب
. بودنخواهد  پذيريمتعمچندان  ونيرگرسله حاصل از معاد جينتا صورت ينا ريكمتر باشد، در غ 5از  ديستقل نبام يرهاينسبت تعداد نمونه به متغ

مشاهده  15در نظر گرفتن  يحت ونسياست مزيج دگاهيد بر اساس .است يشنهادشدهپمستقل  ريهر متغ يمشاهده به ازا 10 تركارانهمحافظهنسبت 
 آيديمخوب به شمار  يقاعده سرانگشت كيمجذورات استاندارد،  نيكمتر يچندگانه با روش معمول ونيرگرس ليحلدر ت بينيشپ ريهر متغ يبه ازا

  است: شدهمحاسبه ريفرمول ز بر اساسحجم نمونه  قيتحق نيدر ا بر همين اساس .)17(

qnq 155   

پرسشنامه توزيع گرديد كه از اين ميزان  250بنابراين،  .باشد 510و  170و مقدار د نيب ديپرسشنامه، نمونه بادر سؤال  34تعداد با توجه به وجود 
  .دهديمرا نشان  بيمارستاندر هر  شدهيلتكمو  شدهيعتوز يهاپرسشنامهتعداد  1جدول و بازگردانده شد. شدهيلتكمپرسشنامه  226

با توجه به وجود تعداد 34 سؤال در پرسشنامه، نمونه بايد بين دو 
مقدار 170 و 510 باشد. بنابراين، 250 پرسشنامه توزيع گرديد که 
از اين ميزان 226 پرسشنامه تکميل شده و بازگردانده شد. جدول 
)1( تعداد پرسشنامه های توزيع شده و تکميل شده در هر بيمارستان 

را نشان می دهد.

جدول )1(: اطالعات مربوط به بیمارستان های مورد مطالعه

تعداد پرستارنام بيمارستان
تعداد پرسشنامه

تکميل  شدهتوزيع  شده

15007570امام خمينی)ره(

5006550امام حسين)ع(

2000110106شهيد رجايی

4000250226مجموع

جدول )2(: سؤاالت پرسشنامه و ضریب آلفای كرونباخ مربوط به متغیرهای پژوهش

منبعآلفای كرونباخشماره سؤاالتنام متغیر

1922/0Ryu et al. (2003)-4نگرش نسبت به، به اشتراک گذاری دانش

5657/0Hu et al. (1999)-9قصد استفاده از IT بالينی

10679/0-17اعتماد سازمانی
مقيمی و رمضان)1390(

Paliszkiewicz & Koohang (2013)

18728/0Walter and Lopez (2008)-22تهديد ادراک شده به استقالل حرفه ای

23770/0Venkatesh et al. (2003)-28سودمندی ادراک شده

29867/0Venkatesh et al. (2003)-34سهولت استفاده ادراک شده

-807/0-کل
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مطابق  تهيه،  پرسشنامه  پژوهش،  ابزار  روايی  سنجش  به منظور 
جدول2 در اختيار 15 نفر از اساتيد مديريت و خبرگان دانشگاه 
علوم پزشکی تهران قرار گرفت و پس از دريافت نظر آن ها، اقدامات 
اصالحی صورت گرفته و پرسشنامه نهايی تهيه شد. يکی ديگر از 
الزامات ابزار پژوهش پايايی آن می باشد که پايايی ميزان همسانی 
نتايج سنجش مکرر يک مفهوم بر مبنای معرف های چندگانه است 
و همچنين پايايی ويژگی تکرارپذيری ابزار سنجش را نشان می دهد. 
آلفای کرونباخ روشی است که به طور گسترده برای محاسبه پايايی 
نمره های آزمون از آن استفاده می شود )1817(. براي سنجش پايايي 
پرسشنامه، يک مرحله پيش آزمون انجام گرفت. بدين صورت که ابتدا 
تعداد 19 پرسشنامه در جامعه مورد نظر توزيع و جمع آوری گرديد و 
پس از واردکردن داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS ضريب پايايي 
)آلفاي کرونباخ( محاسبه گرديد. معموالً آلفاي کمتر از 0/6 پايايي 
ضعيف، 0/6 تا 0/8 قابل قبول و باالتر از 0/8 نشان دهنده پايايي باال 
می باشد)19(بر مبناي جدول2، ضريب آلفا براي کليه متغيرها و 
براي کل پرسشنامه در سطح قابل  قبول قرار دارد. بنابراين، پايايي 
ابزار تحقيق تأييد گشت. به منظور آزمون فرضيه ها و تجزيه وتحليل 
داده ها، از مدل سازي معادالت ساختاري استفاده شد. به اين منظور، 
تحقيق،  مدل  شد.  استفاده   SPSS16 و   AMOS22 نرم افزارهاي  از 
درمجموع شامل شش متغير نگرش نسبت به اشتراک گذاری دانش، 
تمايل به استفاده از فناوری اطالعات بالينی، اعتماد سازمانی، به 
و سهولت  استقالل حرفه ای، سودمندی درک شده  افتادن  خطر 

استفاده درک شده است.
 یافته  ها

آمار توصيفی نمونه های تحقيق شامل جنسيت، تحصيالت، سابقه 
 IT از استفاده  کار  و سابقه  بالينی   IT از استفاده  کار  کار، سابقه 
بيمارستانی می باشد که اکثر اعضای نمونه را زن ها تشکيل داده اند، 
از لحاظ تحصيالت 88 درصد اعضای نمونه دارای مدرک ليسانس 
هستند،36 درصد از اعضای نمونه دارای سابقه کار کمتر از 5 سال 
هستند، 27 درصد از اعضای نمونه، دارای بيشتر از 5 سال سابقه 
استفاده از IT بالينی هستند و در نهايت 34 درصد دارای سابقه 2 

تا 5 سال از IT بيمارستانی هستند.
نرمال  داده هاي   )2010( بايرن  ها،  داده  بودن  نرمال  آزمون  برای 
کشيدگي کمتر از 7 و چولگي بين 3+ و 3- را پيشنهاد مي دهد. در 
مورد اين پژوهش چولگي داده ها در فاصله بين1/220- و 0/933 
و ميزان کشيدگي داده ها در فاصله 1/111- و 1/124 مي باشد، که 
نشان از نرمال بودن داده ها است.  بنابراين در اين پژوهش از روش 

حداکثر درست نمايي استفاده شده است.

براي انجام مدل سازي معادالت ساختاري، ابتدا تحليل عامل تأييدي 
براي متغيرها انجام گرفت. سپس، مدل اندازه گيري ارزيابي شد و 
پس ازآن، برازش مدل تحقيق در جامعه آماري بررسي شد. الزم به 
ذکر است برازش مدل توسط يک سري شاخص ها بررسی می شود. 
جدول 3 اين شاخص ها و دامنه قابل قبول آن ها برای مدل کلی را 
نشان مي دهد. همان طور که مالحظه مي شود، سه دسته شاخص 
نظر گرفته مي شود:  برازش در مدل سازي معادالت ساختاري در 
شاخص هاي مطلق، شاخص هاي افزايشي و شاخص هاي مقتصد. بر 
طبق بايرن )2010( چنانچه حداقل سه شاخص در حد قابل قبول 

باشند، مدل برازش مي شود.
در بررسي مدل ساختاري، روابط بين سازه ها بررسی می شود و از 

اين طريق فرضيه هاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفت.
متغيرهاي پنهان در مدل ساختاري عبارت اند از )شکل 2(:

 نگرش نسبت به اشتراک گذاری دانش )Attitude( )متغير مستقل 
برون زا(؛

سهولت استفاده درک شده )PEU( )متغير مستقل برون زا(؛
سودمندی درک شده )PU( )متغير مستقل و وابسته(؛

به خطر افتادن استقالل حرفه ای )Dangerous( )متغير مستقل و 
وابسته(؛

 تمايل به استفاده از فناوری اطالعات بالينی )Intention( )متغير 
وابسته نهايي(.

همانطور که در شکل )2( مالحظه می شود بيش از سه شاخص بر 
طبق جدول )3( مورد قبول هست، بنابراين مدل نهايی پژوهش 
مورد تائيد قرار می گيرد. با توجه به شکل)2(، ايتم 2- نگرش نسبت 
به اشتراک گذاری دانش با بار عاملی 0/98 بيشترين تأثير را در نگرش 
سهولت  ايتم3-  همچنين،  دارد.  دانش  اشتراک گذاری  به  نسبت 
استفاده درک شده )با بار عاملی 0/89( در سازه سهولت استفاده 

جدول )3(: شاخص های برازش مدل كلی پژوهش

مقدار شاخص در 

مدل نهایی

مقدار مناسب 

شاخص

نام شاخص 

برازش

نوع شاخص 

برازش

مطلق

p-value0/05 0/00بيشتراز

RMSEA0/08 0/079کمتراز

GFI0/9 0/901بيشتراز

تطبیقی
CFI0/9 0/914بيشتراز

IFI0/9 0/853بيشتر از

2/75بين 1 تا CMIN/DF5مقتصد
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درک شده، ايتم2- تمايل به استفاده )با بار عاملی 0/88( در سازه 
تمايل به استفاده، ايتم3- به خطر افتادن استقالل حرفه ای )با بار 
عاملی 0/77( در سازه به خطر افتادن استقالل حرفه ای، و درنهايت، 
ايتم های 5 و 6- سودمندی درک شده )با بار عاملی0/81( در سازه 

سودمندی درک شده بيشترين تأثير رادارند. به منظور بررسی نقش 
تعديل کنندگی متغير اعتماد سازمانی بر رابطه متغيرهای درخطر 
افتادن استقالل حرفه ای و قصد استفاده از فناوری اطالعات بالينی، 
اعتماد  اول سطح  گروه  شد.  تعريف  گروه  دو  در  ساختاری  مدل 

جدول )4(: نتایج آزمون فرضیه ها

نتیجهسطح معناداریضریب مسیرمسیر عليفرضیه

تأييد فرضيه0/05<0/173-به خطر افتادن استقالل حرفه ای←نگرش بر به اشتراک گذاری دانش1

تأييد فرضيه0/05<0/211-قصد استفاده←به خطر افتادن استقالل حرفه ای2

تأييد فرضيه0/05<0/12-سودمندی درک شده←به خطر افتادن استقالل حرفه ای3

تأييد فرضيه0/01<0/299قصد استفاده←سودمندی درک شده4

تأييد فرضيه0/05<0/236قصد استفاده←سهولت استفاده درک شده5

تأييد فرضيهاعتماد سازمانی نقش تعديل گری دارد6   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

دانش  يگذاربه اشتراكنگرش نسبت بيشترين تأثير را در  98/0دانش با بار عاملي  يگذاربه اشتراكنگرش نسبت  -2ايتم، توجه به شكل با
تمايل به استفاده (با بار عاملي  -2، ايتمدرك شدهسهولت استفاده ) در سازه 89/0عاملي (با بار  درك شدهسهولت استفاده  -3دارد. همچنين، ايتم

و ، ايبه خطر افتادن استقلال حرفه) در سازه 77/0(با بار عاملي  اير افتادن استقلال حرفهبه خط -3، ايتمتمايل به استفاده) در سازه 88/0
  .رادارندبيشترين تأثير  درك شدهسودمندي ) در سازه 81/0(با بار عاملي درك شدهسودمندي  -6و  5هاي ايتم، يتدرنها

و قصد استفاده از فناوري اطلاعات  ايافتادن استقلال حرفه درخطرمتغيرهاي بر رابطه  اعتماد سازمانيكنندگي متغير بررسي نقش تعديل منظوربه
پايين را در بردارد. نتايج  سازماني بالا و گروه دوم سطح اعتماد سازماني ، مدل ساختاري در دو گروه تعريف شد. گروه اول سطح اعتمادباليني

:مدل ساختاري پژوهش)2(شكل  

شکل )2(: مدل ساختاری پژوهش
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سازمانی باال و گروه دوم سطح اعتماد سازمانی پايين را در بردارد. 
نتايج بررسی دو گروه مدل به صورت جدول 5 است. چنانچه در 
سطح اطمينان 95 درصد و خطای 5 درصد، نسبت بحرانی بيش از 
عدد 1/96 باشد، متغير در رابطه مذکور نقش تعديل کنندگی دارد و 
چنانچه نسبت بحرانی از  1/96 کوچک تر باشد، متغير تعديل کننده 
نيست. با توجه به جدول باال سازه اعتماد سازمانی در رابطه بين 
درخطر افتادن استقالل حرفه ای و قصد استفاده از فناوری اطالعات 
تمامی  شکل)2(،  به  توجه  با  دارد  تعديل کنندگی  نقش  بالينی 
به عنوان  سازمانی  اعتماد  نقش  و  شد  تأييد  تحقيق  فرضيه های 
افتادن  درخطر  رابطه  در  بحرانی 2/34(  نسبت  )دارای  تعديل گر 

استقالل حرفه ای و قصد استفاده از IT بيمارستانی تأييد شد.
فرضيه اول اين تحقيق بيان می کند که نگرش پرستاران نسبت 
افتادن  خطر  به  آن ها  از  درک  بر  دانش  گذاشتن  اشتراک  به 
استقالل حرفه ايشان تأثير منفي و معنی داری دارد. با بررسی ها، 
محاسبات و تحليل مسير در مدل سازی معادالت ساختاري، نتايج 
با توجه به  به دست آمده وجود تأثير منفي معنادار را تأييد کرد. 
منفی بودن ضريب مسير، در سطح اطمينان 95 درصد فرض صفر 

رد مي گردد و فرضيه اول تحقيق پذيرفته مي شود.
افتادن  خطر  به  از  پرستاران  درک  می دارد  بيان  دوم  فرضيه 
استقالل حرفه ايشان بر قصد آن ها  در استفاده از IT بالينی تأثير 
منفي و معنی داری دارد. با توجه به نتايج تحليل مسير 0/211- = 
β و P>0/05 است، که تأثير معنادار را نشان مي دهد و با توجه به 
منفی بودن ضريب مسير، در سطح اطمينان 95 درصد فرض صفر 

رد مي گردد و فرضيه دوم تحقيق پذيرفته مي شود.
افتادن  خطر  به  از  پرستاران  درک  می دارد  بيان  سوم  فرضيه 
استقالل حرفه ايشان بر سودمندي درک شده آن ها  از IT بالينی 
مسير  تحليل  نتايج  به  توجه  با  دارد.  معنی داری  و  منفي  تأثير 
β = -0/120 و P>0/05 است، که تأثير معنادار را نشان مي دهد و 
با توجه به منفی بودن ضريب مسير، در سطح اطمينان 95 درصد 

فرض صفر رد مي گردد و فرضيه سوم تحقيق پذيرفته مي شود.
فرضيه چهارم به دنبال اثبات اين است که سودمندي درک شده 
پرستاران از IT بالينی بر قصد استفاده آن ها  از IT بالينی تأثير 
 β =/299 مثبت و معنی داری دارد. با توجه به نتايج تحليل مسير
و P>0/01 است، که تأثير معنادار را نشان مي دهد و با توجه به 
مثبت بودن ضريب مسير، در سطح اطمينان 99 درصد فرض صفر 

رد مي گردد و فرضيه چهارم تحقيق پذيرفته مي شود.
فرضيه پنجم بيان می دارد سهولت استفاده ادراک شده پرستاران 
مثبت  تأثير  بالينی    IT آن ها  از  استفاده  قصد  بر  بالينی   IT از 

و    β= /236 تحليل مسير نتايج  به  توجه  با  دارد.  معنی داری  و 
به  توجه  با  و  مي دهد  نشان  را  معنادار  تأثير  که  P>0/05است، 
مثبت بودن ضريب مسير، در سطح اطمينان 95 درصد فرض صفر 

رد مي گردد و فرضيه پنجم تحقيق پذيرفته مي شود.
فرضيه ششم بيان می دارد اعتماد سازماني موجود ميان پرستاران، 
رابطه ی بين درک آن ها  از درخطر افتادن استقالل حرفه ايشان 
بحرانی  نسبت  می کند.  تعديل  را  باليني   IT از  استفاده  قصد  با 
با قصد  افتادن استقالل حرفه اي  در مقايسه رابطه بين به خطر 
استفاده از IT باليني در سطح اعتماد سازمانی باال و پايين، برابر 
با 2/34 می باشد. ازآنجاکه از عدد بحرانی1/96 در سطح اطمينان 
95% بيشتر است، در نتيجه، تفاوت در دو حالت محرز می شود. 

بنابراين، فرضيه تحقيق تأييد می شود.
 بحث

بر  پرستاران  نگرش  تأثير  بررسي  حاضر،  پژوهش  انجام  از  هدف 
فناوري  سيستم های  پذيرش  برای  دانش  اشتراک گذاری  به 
اطالعات باليني در بيمارستان های آموزشي تهران: هست. مطابق 
پژوهش  نهايی  مدل  يافته ها  قسمت  در  شده  انجام  بررسی های 
به  نتايج نشان مي دهد که نگرش پرستاران نسبت  تائيد گرديد. 
اشتراک گذاشتن دانش بر به خطر افتادن استقالل حرفه ای تأثير 
منفی و معناداری دارد، که با نتايج به دست آمده از تحقيقاتي که 
توسط کواک و گا او )2006( و اسماعيل زاده و همکاران )2011( 
انجام شده است هم راستا است. هرچه نگرش پرستاران نسبت به 
به  تهديد کمتري نسبت  باشد،  اشتراک گذاشتن دانش مثبت  تر 
استقالل حرفه ای خود ادراک می کنند. با توجه به نتايج پژوهش 
 IT از  استفاده  قصد  بر  حرفه ای  استقالل  افتادن  خطر  به  حاضر 
انجام شده توسط  دارد. در تحقيقات  تأثير منفی معني دار  بالينی 
تهديد  همکاران)2011(  و  اسماعيل زاده  و  لوپز)2008(  و  والتر 
ادراک شده به استقالل حرفه ای تأثير منفی ای بر قصد استفاده از 
IT باليني داردکه با نتايج پژوهش حاضر هم راستاست. همچنين 
به خطر افتادن استقالل حرفه ای بر سودمندی درک شده تأثير 
منفی معني دار دارد. همان طور که اسماعيل زاده و همکاران به اين 
نتيجه رسيده اند. اين نتيجه با يافته های حاصل از پژوهش والتر 
و لوپز )2008( مشابه است که نشان دادند تهديد ادراک شده به 
استقالل حرفه ای، درک کاربران از سودمندي استفاده از سيستم 
اطالعات را تحت تأثير قرار داده و سودمندي ادراک شده را کاهش 
می دهد . باتوجه به نتايج پژوهش، سودمندی درک شده بر قصد 
استفاده از IT بالينی تأثير مثبت معني دار دارد. نتايج اين پژوهش 
 IT از استفاده  بر قصد  اثر مثبت سودمندي درک شده  درزمينه 
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باليني با نتايج تحقيقات کيجسانايوتين و همکاران )2009 (، يی و 
همکاران)2006(، چاو و هيو )2002(، چنگ و همکاران )2007(، 
همکاران)1391(  و  طبيبي  و  همکاران)2011(  و  زاده  اسماعيل 
هم راستاست اين تحقيقات نشان داده اند که سودمندي درک شده 
مهم ترين عامل تعيين کننده ی در قصد استفاده از يک تکنولوژي 
جديد چون IT باليني می باشد. همچنين سهولت استفاده درک 
دارد.  معني دار  مثبت  تأثير  بالينی   IT از  استفاده  قصد  بر  شده 
چنگ و همکاران )2007(، کيجسانايوتين و همکاران )2009 (، 
اسماعيل زاده و همکاران و طبيبي و همکاران)1391( نيز به اين 
مهم اشاره کرده اند که سهولت استفاده درک شده، قصد استفاده 
اعتماد  اينکه، ميزان  نهايت  افزايش می دهد.  در  را  تکنولوژي  از 
سازمانی موجود بين پرستاران، رابطه بين به خطر افتادن استقالل 
حرفه اي با قصد استفاده از IT باليني را تعديل مي کند. اعتماد در 
دنيای الکترونيکی مسئله جديدی نيست وجود اعتماد شرط الزم 
انجام هرگونه تعامل بشری است. با حاکم بودن فضای اعتماد در 
بيمارستان، در خطر افتادن استقالل حرفه ای ناشی از استفاده از 
IT بالينی می تواند کاهش يابد و پرستاران برای تغيير الگوی کاری 

بلندمدت خود تمايل نشان دهند.
 نتیجه  گیري

با توجه به يافته های پژوهش، سه سازه درخطر افتادن استقالل 
شده،  درک  سودمندی  و  شده  درک  استفاده  سهولت  حرفه ای، 
باليني  اطالعات  فناوري  سيستم هاي  پذيرش  بر  مستقيم  به طور 

توسط پرستاران تأثير دارد که در اين ميان تأثير درخطر افتادن 
استقالل حرفه ای بر پذيرش سيستم هاي فناوري اطالعات باليني 
توسط پرستاران منفی است يعنی با کاهش احساس درخطر افتادن 
استقالل حرفه ای، قصد استفاده از سيستم هاي فناوري اطالعات 
پرستاری  مديران  به  می يابد.  افزايش  پرستاران  توسط  باليني 
پيشنهاد می شود اعتماد سازمانی را بين خود و پرستاران افزايش 
دهند تا بدين ترتيب نگرش آنها را به سمت مثبت افزايش دهند 
بالينی  اطالعات  دانش  اشتراک  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  تا 

افزون گردد.
همچنين، نتايج نشان داد نگرش نسبت به اشتراک گذاری دانش در 
قصد استفاده از فناوري اطالعات باليني توسط پرستاران تأثير دارد. 
اين تأثير از طريق کاهش احساس درخطر افتادن استقالل حرفه ای 
بالينی صورت   IT از  استفاده  به  تمايل  افزايش  درنتيجه  و  آن ها 
می گيرد. بنابراين مديران بايد از انواع مشوق های مالی و غيرمالی 
از جمله ارتقای شغلی برای ارائه به پرستارانی که در زمينه انتقال 
دانش سهم بيشتری دارند، استفاده کنند. همچنين ارزيابی عملکرد 
با توجه به ميزان مشارکت پرستاران در انتقال و به اشتراک گذاری 

دانش صورت گيرد.
 تشکر و قدرانی

از کليه پرستاران و همکاران گرامی که ما را در اين تحقيق ياری 
نمودند تشکر و قدردانی می گردد.
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The effect of nurses' attitudes toward knowledge sharing in the 
acceptance of clinical information technology systems

Introduction: The use of Clinical Information Technology (CIT) 
has had a positive effect on general health systems and hospital 
Managements, particularly in the control and diagnosis of disease 
and management of patients. Despite initial favorable attitudes, 
many of the nurses have been doubts in their daily work when facing 
problems in use of informatics tools.
Aim: This study was done to influence of nurses’ attitude toward 
knowledge sharing on clinical information technology acceptance.
Material & Methods: The study sample included all nurses of 
largest teaching hospitals in Tehran. About 226 nurses were selected 
as sample of this research. Data were collected using a questionnaire. 
The current study is an applied research using descriptive method. 
To test the hypotheses and test the research community, the method 
of maximum likelihood was used structural equation modeling.
Results: The results showed that the attitude towards knowledge 
sharing has a positive impact to intention to use of' clinical 
information technology by nurses(p<0.05). Path analysis results 
indicate that organizational trust modifies the relationship 
between perceived threat to professional autonomy by nurses and 
their intention to use of clinical information technology(p<0.05). 
Conclusion: It is suggested that nursing managers increase 
organizational trust between themselves and nurses in order to 
increase their positive attitudes, therefore, it increases the use of 
information technology and the sharing of clinical knowledge.
Key words: nurse, clinical information technology, knowledge 
sharing, hospital, professional autonomy
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