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Abstract
Introduction: Nurses’ use of IT can help reduce errors and increase productivity in providing
patient care. This has some important benefits for both the individual and the organization. The
aim of this study is to investigate the relationship between the characteristics of the nursing
information system with satisfaction with the information systems and the job performance of
nurses.
Method: The present study is a practical, descriptive-survey one in terms of its objective and data
collection, respectively. The data collection instrument was a standard questionnaire to which 349
working nurses at health centers of Tehran University of Medical Sciences responded. Data were
analyzed using structural equation test and PLS software.
Results: The results suggest that there is a significant correlation between the perceived usefulness
of information system (β=0.18), perceived ease of use (β=0.12), perceived trust (β=0.08),
information system quality (β=0.19), service quality (β=0.15), information security quality
(β=0.41) and nurses’ satisfaction; however, the information quality did not have a significant
relationship with nurses’ satisfaction (p≥ 0.05). The nurses’ satisfaction with the information
system had a direct and significant relationship with their performance (β=0.14).
Conclusion: The results showed that the nurses’ perception of NIS performability (perceived
usefulness, perceived ease of use, perceived trust) as well as the technological capability of NIS
achieving success (system quality, service quality, information security quality) affects their
satisfaction in using the information system. Also, nurses’ satisfaction in using the information
system can also affect their job performance.
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چکیده
مقدمه  :استفاده پرستاران از فناوری اطالعات می تواند به کاهش خطا و افزایش بهره وری در ارائه مراقبت از بیمار کمک کند که این
امر مزایای مهمی برای فرد و سازمان می باشند .هدف پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط ویژگیهای سیستم های اطالعاتی پرستاری با
رضایت از سیستم های اطالعاتی و عملکرد شغلی پرستاران بود.
روشها :تحقیق حاضر از نظر هدف  ،کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات ،توصیفی – پیمایشی است .ابزار جمع آوری اطالعات،
پرسشنامه استاندارد بوده که  349نفر از پرستاران شاغل در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران به آن پاسخ دادند .داده ها با
استفاده از آزمون معادالت ساختاری و نرم افزار پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :یافته ها حاکی از آن است که سودمندی ( ، )β=0/18سهولت استفاده ( ،)β=0/12اعتماد دریافتی ( ، )β=0/08کیفیت
سیستم اطالعاتی ( ، )β=0/19کیفیت خدمات ( )β=0/15و کیفیت امنیت اطالعات ( )β=0/41با رضایت پرستاران رابطه مستقیم و
معناداری داشتند اما کیفیت اطالعات با رضایت پرستاران رابطه معناداری نداشت ( .)p< 0/05رضایت پرستاران از سیستم اطالعاتی با
عملکرد پرستاران رابطه مستقیم و معناداری داشت (.)β=0/14
نتیجهگیری  :نتایج نشان داد که ادراک پرستاران از قابلیت اجرایی سیستم اطالعاتی (سهولت استفاده ،سودمندی استفاده و اعتماد
دریافتی) همچنین قابلیت فنی سیستم اطالعاتی (کیفیت سیستم ،کیفیت خدمات و کیفیت امنیت اطالعات) بر رضایت آنها در
استفاده از سیستم اطالعاتی تاثیرگذاراست .همچنین رضایت پرستاران در استفاده از سیستم اطالعاتی می تواند بر عملکرد شغلی آنها
اثرگذار باشد.
واژگان کلیدی :سیستم اطالعاتی پرستاری ،رضایت ،عملکرد شغلی ،پرستاران
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مقدمه

همچون چیوتاکی و کافاس ( ،)6در پژوهش خود دریافتند

در سازمانهای مدرن مراقبت های بهداشتی ،بطور گسترده

که پرسنل بیمارستانها در جهت استفاده از سیستم های

ای از سیستم اطالعاتی پرستاری استفاده می شود .سیستم

اطالعاتی ،توانایی و تمایل بسیار پایینی دارند.

اطالعاتی پرستاری به عنوان برنامه نوظهوری در زمینه

در مبحث سیستم اطالعات مدیریت ،در صورت وجود

فناوری اطالعات تعریف می شود که به پرستاران کمک می

هماهنگی مناسب بین درک کاربران و قابلیت های فنی،

کند تا زمان واقعی و دقیق اطالعات بالینی را به بیمار،

عملکرد مطلوبی نیز بدست خواهد آمد .بالعکس عدم

پزشک یا سایر ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی ارائه

هماهنگی بین درک کاربران و قابلیت های فنی ،منجر به

دهند ،یا این اطالعات را از آنان بدست آورند تا از کیفیت

ناکارآمدی و کاهش عملکرد کارکردهای فن آوری اطالعات

مراقبت های بهداشتی اطمینان یابند( .)1ایفای موثر

خواهد شد .متخصصان مراقبت های بهداشتی ،کارکنان

مراقبت پرستاری همیشه به کیفیت اطالعات قابل دسترس

دانشی هستند بویژه پرستاران که جهت تکمیل  ،اجرا و

برای پرستار بستگی دارد به عالوه نقش پرستار در تدارک

ارزیابی برنامه ریزی های مراقبت از بیمار که از طریق

مراقبت  24ساعته و هماهنگ نمودن مراقبت ارائه شده به

سیستم اطالعات پرستاری پشتیبانی می شوند به فعالیت

وسیله دیگران به این معنی است که تبادل و انتقال

های فشرده اطالعات نیاز دارند .از آنجا که تا کنون

اطالعات یک فعالیت مهم پرستاری است ( .)2سیستم

پژوهشی پیرامون تاثیر ادراک و انعطاف پذیری فنی

اطالعاتی پرستاری می تواند به پرستاران در تصمیم گیری

سیستم اطالعاتی بر رضایت کارکنان از سیستم های

های بالینی کمک کند و همچنین بهره وری و اثربخشی

اطالعاتی و همچنین اثر آن بر عملکرد شغلی در ایران

آنها را در کارهای روزمره افزایش دهد(.)3

انجام نگرفته است لذا محقق درصدد برآمد به ایجاد یک

این در حالی است که پیاده سازی سیستم های اطالعاتی

چارچوب جامع جهت ارزیابی نتیجه عملکرد تعامل انسان و

با مشکالت زیاد و نرخ باالی شکست روبروست .عمده ترین

کامپیوتر در زمینه اطالع رسانی سالمت در قالب بررسی

مشکالت را می توان مقاومت کارکنان ،هزینه های باال،

رابطه ویژگی های سیستم اطالعاتی بر رضایت و عملکرد

مدت طوالنی و عدم مدیریت صحیح دانست .برخی از این

شغلی پرستاران بپردازد  .براین اساس  ،مسئله اصلی در

مشکالت ناشی از نوع فناوری مورد استفاده در سیستم

این پژوهش آن است که آیا ویژگیهای سیستم اطالعاتی

هاست اما بسیاری از آنها مربوط به مدیریت و سازمان می

پرستاری با رضایت پرستاران در استفاده از آن و عملکرد

شوند .اگر سیستم های اطالعاتی نتوانند به اهداف خود

شغلی رابطه معناداری دارد؟ .در پژوهش حاضر ،پس از

دست یابند ممکن است منافعی بدست نیاید که از ایجاد

بررسی ادبیات پژوهش ،مدل مفهومی (نمودار  )1طراحی

آنها مورد انتظار بوده است و سیستم ها نتوانند گره ای از

شد که در آن ادراک پرستاران از قابلیت اجرایی سیستم

مشکالت سازمانی را بگشایند.

اطالعاتی دارای ابعاد؛ سودمندی استفاده از سیستم

در این راستا ،بررسی ادبیات تحقیق حاکی از آن است که

اطالعاتی ،استفاده آسان از سیستم اطالعاتی و اعتماد

عواملی همچون سهولت استفاده و درک استفاده از سیستم

دریافتی از سیستم اطالعاتی می باشد و ادراک پرستاران از

( ،)4انگیزش  ،دیدگاه مشترک ،تیم اجرایی بین سازمانی،

قابلیت فنی سیستم اطالعاتی دارای ابعاد؛ کیفیت سیستم

یکپارچگی باال با سیستم های اطالعاتی داخلی ،مهندسی

اطالعاتی ،کیفیت اطالعات سیستم اطالعاتی ،کیفیت

مجدد فرایندهای کسب و کار درون سازمانی،

خدمات سیستم اطالعاتی و کیفیت امنیت اطالعات

زیرساختارهای پیشرفته باقی مانده از گذشته و استاندارد

سیستم اطالعاتی است که در این مدل متغیر برون زا

های صنعتی مشترک ( )5بر مقبولیت و موفقیت سیستم

محسوب می شوند از سویی رضایت پرستاران در استفاده از

های اطالعاتی بیمارستانی موثر می باشند  .برخی نیز
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سیستم اطالعاتی و عملکرد پرستاران متغیر درون زا می

گردید .با توجه به نرخ بازگشت  349پرسشنامه ،که نرخ

باشند.

بازگشت معنادار و تعداد قابل قبولی را نشان میدهد ،داده
های مزبور برای تحلیل های بعدی مورد استفاده قرار

مواد و روش

گرفت.

تحقیق حاضر از نظر هدف؛ کاربردی و از نظر روش؛

ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه

توصیفی -پیمایشی می باشد .جامعه آماری مورد بررسی

استاندارد چنگ لین و همکاران ( )7بود که شامل دو بخش

در این پژوهش کلیه پرستاران شاغل در مراکز درمانی

مجزا می باشد که بخش نخست مربوط به اطالعات

دانشگاه علوم پزشکی تهران  3100نفر در سال  1397را

جمعیت شناختی و بخش دوم این پرسشنامه دارای 33

دربرمی گیرد.

گویه بود که  3پرسش سودمندی استفاده از سیستم

نمونه گیری از جامعه با توجه به نسبت مربوطه انجام شد و

اطالعاتی 3 ،پرسش سهولت استفاده از سیستم اطالعاتی،

تعداد نمونه مورد نیاز با استفاده از روش مورگان برابر با

 3پرسش اعتماد حاصل از سیستم اطالعاتی 4 ،پرسش

 341نفر به دست آمد .نمونه گیری از جامعه به صورت

کیفیت سیستم اطالعاتی 3 ،پرسش کیفیت اطالعات

تصادفی انجام شد .از آنجا که احتمال می رفت تعدادی از

سیستم اطالعاتی 3 ،پرسش کیفیت خدمات سیستم

پرسشنامه ها برگشت داده نشود یا به صورت ناقص تکمیل

اطالعاتی 4 ،پرسش کیفیت امنیت اطالعات سیستم

گردند ،نمونه محاسبه شده با حدود  %10افزایش توزیع

اطالعاتی 3 ،پرسش رضایت کارکنان در استفاده از سیستم

نمودار  .1مدل مفهومی تحقیق
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اطالعاتی 7 ،پرسش نیز عملکرد کارکنان را براساس طیف

نکات مربوط به گمنامی و انتشار کلیه یافته ها صورت

پنج امتیازی لیکرت ( کامالً موافقم،موافقم،نه موافقم و نه

گرفت .با توجه به تاریخ طرح در سال  1396و عدم

ال مخالفم) مورد سنجش قرار داد .در
مخالفم،مخالفم و کام ً

ضرورت به دریافت کد اخالق زیستی توسط دانشگاه پیام

ضمن روش توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها به صورت

نور تهران  ،کد اخالق برای این طرح در نظر گرفته نشده

حضوری بوده است.

است.

برای بررسی پایایی پرسشنامه ،از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد .چون آلفای به دست آمده برای هریک از ابعاد

یافته ها

پرسشنامه ،باالتر از معیار سنجش  0/70می باشد (،)8

در مطالعه حاضر ،اکثر افراد مورد مطالعه؛  63درصد از

بنابراین می توان گفت که پرسشنامه مذکور از پایایی کافی

آزمودنی ها در گروه سنی  39-30سال قرار داشتند70 ،

برخوردار است (جدول .)1

درصد زن 50 ،درصد متاهل و  56درصد دارای سابقه
خدمت  11-21سال بودند .همچنین  57درصد
پاسخگویان مدرک کارشناسی داشتند.

جدول  .1پایایی متغیرهای تحقیق
مقدار آلفای کرونباخ

به منظور آزمون فرضیات پژوهش از مدل معادالت

سودمندی استفاده از سیستم اطالعاتی

0/88

ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده

سهولت استفاده از سیستم اطالعاتی

0/89

است .اما قبل از اینکه به تفسیر مدل پرداخته شود ابتدا

اعتماد حاصل استفاده از سیستم اطالعاتی

0/78

کیفیت سیستم اطالعاتی

0/86

باید مناسب بودن مدل در سه بخش مدل اندازه گیری،

کیفیت اطالعات سیستم اطالعاتی

0/83

کیفیت خدمات سیستم اطالعاتی

0/83

کیفیت امنیت اطالعات سیستم اطالعاتی

0/87

اعتبار مدل اثبات گردد  .به همین منظور در بخش مدل

رضایت کارکنان در استفاده از سیستم اطالعاتی

0/85

اندازه گیری از شاخص های آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی

عملکرد کارکنان

0/93

و روایی همگرا استفاده شده است  .همانطوری که در

متغیر

مدل ساختاری و مدل کلی مورد تأیید واقع شود تا بتوان
به نتایج حاصل از آن اعتماد کرد و در واقع باید پایایی و

جدول  2نشان داده شده است تمامی مقادیر برای پایایی
برای بررسی روایی نیز از روایی محتوا استفاده شد.

ترکیبی و آلفای کرونباخ باالی  0/7می باشد ،درنتیجه

پرسشنامه به رؤیت تعدادی از اساتید صاحبنظر رسید و

مدل اندازهگیری از پایایی سازهی مناسبی برخوردار است.

پس از اصالحات الزم ،مورد تأیید قرار گرفت .سپس به

در مورد روایی همگرایی نیز شاخص ای وی ای برای همه

طور مقدماتی میان تعدادی از پاسخگویان توزیع و از

متغیرها باالتر از  0/5شده است .بنابراین مدل اندازهگیری

نظرات آنان در جهت رفع موارد مبهم و مجهول استفاده

از روایی همگرای مناسبی برخوردار است (جدول .)2

شد.

مدل تحقیق دارای  9متغیر مکنون شامل سودمندی

در مرحلة بعد ،پیمایش صورت گرفت و پس از آن عوامل

استفاده ،سهولت استفاده ،اعتماد دریافتی ،کیفیت سیستم،

تحقیق به کمک مدل معادالت ساختاری با رویکرد حداقل

کیفیت اطالعات ،کیفیت خدمات ،کیفیت امنیت اطالعات،

مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار پی ال اس مورد تجزیه

رضایت کارکنان و عملکرد کارکنان موجود میباشد ،که در

و تحلیل قرار گرفتند.

این میان متغیرهای سودمندی استفاده ،سهولت استفاده،

این طرح با رعایت نکات اخالق در پژوهش انجام شد.

اعتماد دریافتی ،کیفیتسیستم ،کیفیت طالعات ،کیفیت

هدف و طول مطالعه برای شرکت کنندگان توضیح داده

خدمات ،کیفیت امنیت اطالعات ،در رابطه با متغیر رضایت

شد .شرکت در مطالعه اختیاری بود و شرکت کنندگان در

کارکنان ،در نقش متغیرهای مستقل ،و متغیر رضایت

هر زمان می خواستند می توانستند از مطالعه خارج شوند.
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کارکنان که در ارتباط با متغیرهای پیشگفته نقش متغیر

پژوهش ،متغیر عملکرد کارکنان میباشد .مدل پژوهش با

وابسته را ایفا مینماید ،در ارتباط با متغیر عملکرد کارکنان

روابط تعریف شده اجرا و نتایج ذیل حاصل گردیده است

نقش متغیر مستقل را دارا میباشد ،وابستهترین متغیر

(نمودار .)2

جدول  .2مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا در مدل تحقیق
آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی همگرا

متغیر
سودمندی استفاده از سیستم اطالعاتی

0/87

0/92

0/79

سهولت استفاده از سیستم اطالعاتی

0/89

0/93

0/82

اعتماد دریافتی از سیستم اطالعاتی

0/78

0/87

0/70

کیفیت سیستم اطالعاتی

0/86

0/90

0/71

کیفیت اطالعات سیستم اطالعاتی

0/83

0/90

0/75

کیفیت خدمات سیستم اطالعاتی

0/83

0/90

0/75

کیفیت امنیت اطالعات سیستم اطالعاتی

0/86

0/90

0/65

رضایت کارکنان در استفاده از سیستم اطالعاتی

0/85

0/91

0/83

عملکرد کارکنان

0/93

0/93

0/70

نمودار .2تحلیل مدل ساختاری تحقیق در حالت اشباع
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ضریب مسیر هریک از مسیرها در نمودار  2به نمایش

رضایت پرستاران رابطه مستقیم و معناداری داشتند اما

درآمده است .هر یک از ضرایب در صورتی قابلقبول است

کیفیت اطالعات با رضایت پرستاران رابطه معناداری

که مقدار احتمال آن کمتر از  0/05باشد .در جدول 3

نداشت( .)p<0/05رضایت پرستاران نیز با عملکرد

مقادیر احتمال مربوط به هر یک از مسیرها ارائه گردیده

پرستاران رابطه مستقیم و معناداری داشت ( .)β=0/14

است .بر اساس یافتههای تحقیق (جدول  ،)3سودمندی

از دیگر نتایج تحقیق آن است که سهولت استفاده از

(، )β=0/18

سیستم اطالعاتی پرستاری (  )β=0/33و کیفیت امنیت

سهولت استفاده(  ،)β=0/12اعتماد دریافتی ( ، )β=0/08

اطالعات سیستم اطالعاتی پرستاری ( )β=0/21با عملکرد

کیفیت سیستم اطالعاتی پرستاری ( ،، )β=0/19کیفیت

پرستاران رابطه مستقیم و معناداری داشتند.

استفاده از سیستم اطالعاتی پرستاری

خدمات(  ،)β=0/15کیفیت امنیت اطالعات (  )β=0/41با
جدول  .3مقادیر ضرایب مسیر برای مدل اشباع شده تحقیق
ضریب مسیر

متغیرها

مقدار احتمال

مقادیر ضرایب مسیر روابط مستقیم برای مدل تحقیق
سودمندی استفاده از سیستم اطالعاتی پرستاری با رضایت پرستاران

0/18

>0/00

سهولت استفاده از سیستم اطالعاتی پرستاری با رضایت پرستاران

0/12

>0/00

اعتماد دریافتی از سیستم اطالعاتی پرستاری با رضایت پرستاران

0/08

>0/04

کیفیت سیستم اطالعاتی پرستاری با رضایت پرستاران

0/19

>0/00

کیفیت اطالعات با رضایت پرستاران

0/05

>0/13

کیفیت خدمات با رضایت پرستاران

0/15

>0/00

کیفیت امنیت اطالعات با رضایت پرستاران

0/41

>0/00

سودمندی استفاده از سیستم اطالعاتی پرستاری با عملکرد پرستاران

0/07

0/054

سهولت استفاده از سیستم اطالعاتی پرستاری با عملکرد پرستاران

0/33

>0/00

اعتماد دریافتی از سیستم اطالعاتی پرستاری با عملکرد پرستاران

0/06

0/07

کیفیت سیستم از سیستم اطالعاتی پرستاری با عملکرد پرستاران

0/05

0/12

کیفیت اطالعات از سیستم ا طالعاتی پرستاری با عملکرد پرستاران

0/06

0/09

کیفیت خدمات از سیستم اطالعاتی پرستاری با عملکرد پرستاران

-0/02

0/30

کیفیت امنیت اطالعات از سیستم اطالعاتی پرستاری بر عملکرد پرستاران

0/21

>0/00

رضایت پرستاران در استفاده از سیستم اطالعاتی پرستاری با عملکرد پرستاران

0/14

>0/00

مقادیر ضرایب مسیر روابط غیرمستقیم برای مدل تحقیق
سودمندی استفاده از سیستم اطالعاتی پرستاری با عملکرد پرستاران

0/07

0/01

سهولت استفاده با عملکرد پرستاران

0/05

0/06

اعتماد دریافتی با عملکرد پرستاران

0/03

0/16

کیفیت سیستم اطالعاتی پرستاری با عملکرد پرستاران

0/07

0/01

کیفیت اطالعات سیستم اطالعاتی پرستاری با عملکرد پرستاران

0/02

0/26

کیفیت خدمات سیستم اطالعاتی پرستاری با عملکرد پرستاران

0/06

0/03

کیفیت امنیت اطالعات سیستم اطالعاتی پرستاری با عملکرد پرستاران

0/01

0/00
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سودمندی استفاده از سیستم اطالعاتی پرستاری  ،اعتماد

پیشبینی الزم را دارد (جدول .)5

دریافتی از سیستم اطالعاتی پرستاری  ،کیفیت سیستم
اطالعاتی پرستاری  ،کیفیت اطالعات و کیفیت خدمات با

جدول  .5مقادیر اعتبار پیشبین متغیر رضایت کارکنان در مدل

عملکرد پرستاران رابطه مستقیم نداشتند( ) p< 0/05

تحقیق
شاخص

البته متغیرهای مذکور با عملکرد پرستاران رابطه
غیرمستقیم و معناداری داشتند.
قدرت پیشبینی مدل طراحی شده ،با استفاده از مقدار
ضریب تعیین برای متغیر وابسته ،تحلیل میشود (جدول
 . )4فالک و میلر ( ، )9مقادیر بزرگتر یا مساوی  0/1را
برای ضریب تعیین قید کردهاند .در تحقیق حاضر ،با توجه
به جدول  ،4میتوان نتیجه گرفت که مدل ساختاری
تحقیق حاضر از قدرت پیشبینی کافی برخوردار است .به
عبارت دیگر میزان  70درصد از تغییرات متغیر رضایت
کارکنان ،توسط متغیرهای وارد شونده به آن و نیز حدود
 15درصد از تغییرات متغیر عملکرد کارکنان توسط
متغیرهای وارد شونده به آن در این مدل تبیین میشوند.
جدول  .4مقدار ضریب تعیین متغیر رضایت کارکنان در مدل
تحقیق
شاخص
متغیر وابسته
رضایت کارکنان در استفاده از سیستم
اطالعاتی
عملکرد کارکنان

اعتبار پیشین

متغیر وابسته
رضایت کارکنان در استفاده از سیستم

0/70

اطالعاتی

0/15

عملکرد کارکنان

پس از تحلیل مدل ساختاری و با توجه به مطالب
عنوانشده میتوان نتیجهگیری نمود که تمامی
شاخصهای مورد بررسی ،شرایط الزم را دارا بوده و
بنابراین مدل ارائه شده در پژوهش از قدرت پیشبینی
کنندگی کافی برخوردار است .پس از بررسی و تحلیل مدل
اندازهگیری و مدل ساختاری ،در ادامه به شاخصهای
نیکویی برازش پرداخته میشود.
در جدول  ،6شاخصهای برازش یا شاخص نیکویی برازش
میانگین ضریب مسیر ،میانگین و میانگین عامل تورم
واریانس بیانگر برازش مطلوب مدل می باشد.

ضریب تعیین

جدول  .6مقادیر شاخص های نیکویی برازش در مدل تحقیق

0/70

شاخص

0/15

میانگین ضریب

درنهایت باید تجزیه وتحلیل مدل ساختاری تخمین زده

مسیر
میانگین ضریب

شده با تکنیک پی ال اس ،با استفاده از آزمون استون-

تعیین

گیزرتکمیل شود .ضریب یک معیار ناپارامتریک است .این

میانگین عامل

معیار برای ارزیابی اعتبار پیشبین متغیرهای مکنون در

تورم واریانس

مقدار

مقدار احتمال

0/13

˂0/001

0/49
2/28

˂0/001
قابل قبول ≤5
ایده آل ≤3

مدل استفاده میشود .مقادیر اعتبار پیشبین معموالً
نزدیک به مقدار ضریب تعیین است ،اگرچه برخالف

در نهایت مدلهای مورد نظر پژوهش به شکل زیر

ضرایب ضریب تعیین  ،ضرایب اعتبار پیشبین مقادیر

استخراج شد که در آن ،فرضیه پنجم (کیفیت اطالعات

منفی را نیز میتوانند اختیار کنند .در تحقیق حاضر مقادیر

سیستم اطالعاتی بر رضایت کارکنان) رد شد که از مدل

آزمون استون -گیزر باالتر از صفر محاسبهشده است که

نهایی تحقیق حذف گردید(نمودار .)3

نشان میدهد مدل در نظر گرفتهشده ،ظرفیت و توان
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نمودار  :3مدل نهایی تحقیق
بحث

بر این اساس ،نتایج نشان می دهد بیشتر افراد مورد

یافته های تحقیق حاضر ،دو نوآوری را جهت کاربرد مدل

بررسی زن ،متاهل و در گروه سنی  30-39سال دارای

تحقیق فراهم می کند .نخست ،این مطالعه دو تئوری مهم

مدرک کارشناسی و سابقه خدمت  11-21سال بودند.

شامل؛ مدل پذیرش فناوری( )10و مدل موفقیت سیستم

از سویی نتایج بیانگر آن بود که سودمندی  ،سهولت

های اطالعاتی( )11را با هدف بررسی رابطه ویژگیهای

استفاده  ،اعتماد دریافتی ،کیفیت سیستم اطالعاتی،

سیستم اطالعاتی پرستاری با رضایت پرستاران ادغام

کیفیت خدمات و کیفیت امنیت اطالعات سیستم اطالعاتی

نمود .دیگر آنکه ،ادبیات تحقیق بسیار اندکی وجود داشت

پرستاری با رضایت پرستاران در استفاده از سیستم

که در آنها مفهوم تعامل کامپیوتر – انسان و اثر آن بر

اطالعاتی پرستاری رابطه مستقیم و معناداری داشت .اما

عملکرد شغلی بویژه در حوزه بهداشت و درمان آزمون شده

کیفیت اطالعات حاصل از سیستم اطالعاتی پرستاری با

باشد .همچنین رابطه اعتماد دریافتی و کیفیت امنیت

رضایت پرستاران در استفاده از سیستم اطالعاتی پرستاری

اطالعات سیستم اطالعاتی پرستاری با رضایت و عملکرد

رابطه مستقیم و معناداری نداشت .البته بر اساس مطالعه

شغلی پرستاران تاکنون بررسی نشده است .این مطالعه

ابراهیم پورصادقیانی ( ،)12در بیمارستان های ایران،

سعی نمود تا با بکارگیری این دو عامل مذکور به عنوان

بدلیل مسایل قانونی اطالعات بیماران می بایست بصورت

زیرساختار در درون مدل مفهومی ،چارچوب جامع تری در

دوگانه (کامپیوتری و کاغذی) ثبت گردد زیرا گزارش های

مورد سیستم های اطالعاتی ارائه و آزمون نماید.

الکترونیکی از نظر مراجع قضایی سند قانونی محسوب
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نمی شود و همین امر سبب افزایش حجم کاری و دوباره

نشان داد در مسیر تعامل کامپیوتر – انسان عامل اصلی که

کاری می شود که شکایت و نارضایتی پرستاران را بدنبال

می تواند سبب موفقیت یا عدم موفقیت در استفاده از

خواهد داشت .همچنین رضایت پرستاران از سیستم

سیستم اطالعاتی باشد؛ عوامل فردی نظیر ادراک کاربران

اطالعاتی پرستاری با عملکرد پرستاران رابطه مستقیم و

از قابلیت اجرایی(سهولت استفاده ،سودمندی استفاده و

معناداری داشت .مطالعات در کشورهای توسعه یافته نیز

اعتماد حاصل از سیستم اطالعاتی) و قابلیت فنی سیستم

حاکی از آن است که به اعتقاد پرستاران ،عملکردشان پس

اطالعاتی اطالعاتی (کیفیت سیستم ،کیفیت خدمات و

از کاربرد از سیستم راحت تر شده است اما رضایت اندکی

کیفیت امنیت اطالعات سیستم اطالعاتی) و اثر آن بر

از این سیستم داشتند که البته آن را بدلیل ظهور این

رضایت کاربران است که نباید مورد بی توجهی قرار گیرد.

سیستم ها در ابتدای ورود به سازمانها می دانستند (.)13

مدیران پرستاری نیاز دارند از نحوه ادراک پرستاران در

از دیگر نتایج تحقیق که می توان بدان اشاره نمود آن است

استفاده از سیستم اطالعات پرستاری قبل از آنکه سیستم

که سودمندی استفاده  ،سهولت استفاده و کیفیت خدمات

اطالعاتی پرستاری بکارگرفته شود یا بر روی آن سرمایه

سیستم اطالعاتی پرستاری با عملکرد شغلی رابطه مستقیم

گذاری شود اطالع یابند .از سویی باید به کارکردهای مهم

البته اعتماد دریافتی و کیفیت

سیستم اطالعات پرستاری اهمیت داده شود  .به عالوه

اطالعات با عملکرد شغلی رابطه مستقیم و معناداری

فراهم کنندگان سیستم اطالعات پرستاری هنگامی که

نداشتند ،اما کیفیت خدمات و کیفیت سیستم اطالعاتی

سیستم جدیدی برای پرستاران توسعه می دهند ،باید

پرستاری بطور غیرمستقیم با عملکرد شغلی رابطه داشتند.

ادراک کاربران را گسترش دهند .به منظور افزایش رضایت

نتایج تحقیق گارگ و همکاران ( )14با عنوان بررسی تاثیر

استفاده کارکنان از سیستم اطالعاتی و عملکرد آنها توصیه

سیستم اطالعات بر عملکرد کارکنان نشان می دهد که

می شود مدیران بیمارستانها در جهت کیفیت اطالعات

بیشتر کارکنان به علت دسترسی به انواع اطالعات مورد

سیستم اطالعاتی امکاناتی فراهم نمایند که کارمندان

نیاز ،عملکرد آنان از کیفیت بهتری برخوردار می شود و

پشتیبان فنی در زمینه سیستم اطالعاتی پرستاری،

باعث خواهد شد تا کیفیت تصمیمات بالینی آنها ارتقا یابد.

نیازهای خاص کاربران خود را درک کنند تا خواندن و

از آنجا که مطالعه حاضر بر روی پرستاران انجام گرفته

درک اطالعات ارائه شده توسط سیستم اطالعات پرستاری

نمی توان نتایج حاصل را به منابع انسانی سازمانهای دیگر

آسان گردد .همچنین از طریق برگزاری گارگاههای

تعمیم داد ،پیشنهاد می شود در آینده ،مطالعات مشابهی

آموزشی و استفاده از پمفلت ،آموزش کافی در زمینه نحوه

پیرامون موضوع در سازمانهای دیگر صورت پذیرد و نتایج

استفاده از سیستم اطالعاتی به پرستاران داده شود

آن با پژوهش حاضر مقایسه شود.

همچنین اطالعات بدست آمده از سیستم به شکل قابل

و معناداری داشتند

استفاده ای ارائه گردد و ارزیابی های بهنگام در مورد
نتیجه گیری

میزان و نحوه استفاده از سیستم بعمل آید .اگر این امر

بنابراین در مجموع می توان نتیجه گیری کرد از آنجا که

مورد توجه قرار گیرد پرستاران در استفاده از سیستم

بسیاری سازمانهای درمانی از فناوریهای اطالعاتی جهت

اطالعات پرستاری راضی می شوند و عملکرد شغلی آنها

ارائه خدمات مراقبتی و درمانی برای بیماران استفاده می

می تواند بهبود یابد.

نمایند و یکی از این فناوریهای اطالعاتی ،سیستم اطالعاتی
پرستاری می باشد .رضایت حرفه های بهداشتی درمانی در

تقدیر و تشکر

استفاده از سیستم اطالعاتی می توانند بر نتایج درمانی ،

در مطالعه حاضر ،نگارندگان بر خود الزم می دانند از

پزشکی و عملکرد سازمانی اثرگذار باشد .همچنین یافته ها
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