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است. در جهت  ایجاد تغییرات در ارایه خدمات درمانی تبدیل شده رایبهای بیماران به عامل مهمی افزایش تقاضای پرونده مقدمه:
های اخیر ایجاد شده است. مدارک پزشکی الکترونیکی یکی از این موارد است ههای زیادی در طی دهگویی به این نیازها، سیستمپاسخ

ثر بر قصد استفاده ؤتواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای کادر درمان باشد. هدف این مطالعه تعیین عوامل مکه در صورت اجرای موفق می
 باشد.های آموزشی شیراز میالکترونیکی از دیدگاه مدیران ارشد و میانی بیمارستاناز مدارک پزشکی 

های آموزشی شیراز بیمارستان مدیران ارشد و میانی را پژوهش جامعه .تحلیلی است -توصیفی نوع از و مقطعی حاضر پژوهش روش:
پرسشنامه ضریب یید پایایی أ، صورت گرفت. برای تعدبُ 6ی ادارها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته داده آوریدادند. جمعتشکیل 

برای  .شد استفاده کارشناسان و استادان نظرات از مهشناپرسیید روایی  أمحاسبه گردید و برای ت %74آلفای کرونباخ استفاده گردید که 
 استفاده شد. ANOVAمستقل و  tهای آماری پیرسون، رگرسیون، و آزمون 16نسخه  SPSS  ها از نرم افزارتحلیل داده

شت. همچنین بین تالش مورد اای وجود ندشان داد، بین اطالعات جمعیت شناختی و متغیرهای موجود در مطالعه رابطهنتایج ن :نتایج
وری، قابلیت استفاده و نگرش استفاده با قصد استفاده از مدارک پزشکی الکترونیکی رابطه اانتظار، شرایط تسهیل کننده، آشنایی با فن

 معناداری وجود داشت. 
وری، در نظر گرفتن قابلیت استفاده و ابا بهبود عوامل تالش مورد انتظار، تسهیل شرایط، افزایش آشنایی مدیران با فن :گيرينتيجه

توان قصد استفاده از مدارک پزشکی الکترونیکی توسط مدیران ارشد و میانی را افزایش داد و با افزایش قصد استفاده، نگرش استفاده می
 م اجرا جلوگیری نمود.از شکست احتمالی آن هنگا

 
  ، مدیران ارشد و میانیمدارک پزشکی الکترونیکی، قصد استفاده : هاكليد واژه
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 مقدمه

های نوین برای وریاالکترونیکی یکی از فن مدارک پزشکی
برداری از اطالعات سالمت است که به عنوان سیستمی با بهره

ها شناخته به اطالعات بیمار در بیمارستان دسترسیارزش جهت 
ن مزایای مدارک پزشکی الکترونیکی تریاز مهم [.1]  شده است

های بیمارستانی، بهبود توان به افزایش کارایی بخشمی
سازی خدمات، افزایش کیفیت و های ارائه شده، بهینهمراقبت

 کاهش زمان انتظار بیمار، کاهش خطاهای انسانی، افزایش
دارو و  تجویز در اشتباهات کاهش و بیمارستان، بیمار نیتام

چند که برای  هر [.2]  های بیمارستانی اشاره نمودکاهش هزینه
رداخت ـزاران دالر پـذی در طول سال هـرونده کاغـپ زینهـه

تواند طور بالقوه میه شود، مدارک پزشکی الکترونیکی بمی
 وجود با [.3]  نماید بازگشت سرمایه را در طی سالیان فراهم

 کندی ها بههای انفورماتیک پزشکی، این سیستمسیستم اهمیت
  گیرندمی قرار های بهداشتیمراقبت آورندگانفراهم پذیرش مورد

وری اسازی موفق فنیکی از عوامل بسیار مهم برای پیاده [.4]
وری توسط ااطالعات سالمت، پذیرش و استفاده از آن فن

در همین راستا یکی از موارد پر کاربرد در  [.5]  کاربران است
های اطالعاتی، سازی و اجرای هر چه بهتر سیستمراستای پیاده

باشد که در هنگام اجرا یا وری اطالعات میهای پذیرش فنامدل
توان میزان قبل از اجرای یک سیستم اطالعاتی جدید می

 آیندفر ها،پذیرش آن سیستم را در جامعه هدف سنجید. مدل
 عوامل از شماری دادن قرار فرض با را هاوریافن سازیپیاده

 موفقیت مستقل مشترک یا طوره بکنند، که می ترسیم سیستمی
های پذیرش تئوری [.6] نمایندمی بینیپیش را سازیپیاده در
های وریافنثر پذیرش ؤتوانایی سنجش عوامل م ،وریافن

با توجه  [.7]  کان را دارندبین پزشویژه در  به ،اطالعات سالمت
ویژه در نظام  وری بهاثر بر پذیرش فنؤبه اهمیت عوامل م

های اخیر محققین به مطالعه این عوامل در در دهه ،سالمت
اند. مدارک پزشکی های مختلف در نظام سالمت پرداختهوریافن

باشد، که الزم های نوین میوریفناالکترونیکی نیز یکی از این 
-از اجرای آن در مطالعات دقیقی با استفاده از تئوری است قبل

ثر بر پذیرش و قصد استفاده از ؤعوامل م ،اطالعات وریافنهای 
ن سنجیده شود. چرا که سنجش میزان پذیرش کمک زیادی در آ

های پذیرش و استفاده سازی موفق یک سیستم دارد. تئوریپیاده
ربران نهایی در بینی واکنش کاوری اطالعات برای پیشااز فن

ها با رشد نیاز [.8]وری اطالعات سالمت بسیار مهم هستند افن
مدارک  ،های سالمتبرای اطالعات دیجیتالی در مراقبت

وری اطالعات اپزشکی الکترونیکی به یک عنصر اساسی برای فن

ها برای ارزیابی مدارک تبدیل شده است و با رشد درخواست
ثر یک گام ؤهای پذیرش م، نقش فاکتورپزشکی الکترونیکی

 ی ازحیاتی به سمت تعریف موفقیت یا به شکست انجامیدن یک
 [.9]  انجامدمدارک پزشکی الکترونیکی در همان ابتدای کار می

امروزه نیاز به اجرای مدارک پزشکی الکترونیکی در مسیر اجرای 
سازی پرونده الکترونیک سالمت در سطح کشور احساس پیاده
ا سنجش میزان قصد استفاده از مدارک پزشکی شود، لذا بمی

ریب قسازی های احتمالی پیادهتوان از ضررالکترونیکی می
ها الوقوع سیستم مدارک پزشکی الکترونیکی در بیمارستان

سازی موفق و کارشناسانه آن اهتمام جلوگیری نمود و به پیاده
داف ورزید، تا در حقیقت به بیمارستان در راستای رسیدن به اه

 کالن خود کمک نمود.
که مدیران ارشد و میانی بیمارستان هم به عنوان  با توجه به این

مدارک پزشکی الکترونیکی  سازی ازکاربر در صورت پیاده
که مدیران در  استفاده خواهند نمود و همچنین با توجه به این

لذا این  ،تصمیمات کالن بیمارستان نقش مهمی را بر عهده دارند
نمونه مناسبی برای انجام تحقیق توسط محقق به نظر جامعه 

 آمد.
همچنین با توجه به اهمیت مدارک پزشکی الکترونیکی هدف از 

ثر بر قصد استفاده از مدارک پزشکی ؤاین مطالعه تعیین عوامل م
های الکترونیکی در میان مدیران ارشد و میانی بیمارستان

 باشد.آموزشی شهر شیراز می
 

 روش
بود که به صورت  یلیتحل -یفیتوص ایش مطالعهپژوه نیا

ارشد  رانیانجام گرفت. جامعه پژوهش مد 1393در سال  یمقطع
 یامور مال نیمسئول ت،یفیبهبود ک مسئول ر،یمد س،ی)رئ یانیو م

اطالعات،  آوریفن ،یمدارک پزشک ،یامور ادار ،یو حسابدار
نترل عفونت ک ،یوزشآم زری، سوپرواو مترون شگاهی، آزماداروخانه

  رازیش یآموزش هایمارستانی( همه بینیبال یزرهایو سوپروا
 یاز روش سرشمار یرگینمونه یبودند. برا مارستانیب 14شامل 

 235. از ندبود یانیارشد و م ریمد 235 هیکه کل ،دیاستفاده گرد
 آوریپرسشنامه جمع 121 تیشده در نها عیپرسشنامه توز

 دهیپاسخ بیبازگردانده شده و ضر هایه. نسبت پرسشنامدیگرد
 ساختهپرسشنامه محقق کی هاداده یدرصد بود. ابزار گردآور 52
 یپرسشنامه با نظر سه تن از اعضا ییمحتوا -روایی که بود،

اطالعات  ورینااطالعات سالمت و ف تیریگروه مد یعلم ئتیه
 22شد. پرسشنامه شامل  دهیسنج رازیش یدانشگاه علوم پزشک

با  ییال(، آشناؤس 4) ییعد کارابُ  6که در قالب  ،دوبسؤال 
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 ، تالش مورد انتظارال(ؤس 3) استفاده تی، قابلال(ؤس 4) وریافن
ال( و ؤس 3) ال( و قصد استفادهؤس 5) ال(، نگرش استفادهؤس 3)

االت از نوع ؤشد. س هیته یشناختتیاطالعات جمع نیهمچن
متوسط،  اد،یز اد،یز یلی)خ کرتیل اینهیپنج گز اسیبسته و با مق

تالش مورد انتظار و  ،ییشدند. ابعاد کارا میکم( تنظ یلیکم و خ
 یورناو استفاده از ف رشیپذ کپارچهی یقصد استفاده از تئور

( α= 74/0) کرونباخ یآلفا بیبا ضر زیپرسشنامه ن ییایپا است.
 افزارشده با استفاده از نرم یآورجمع های. دادهدیمحاسبه گرد

 لیاساس اهداف پژوهش تحل رو ب 16نسخه  SPSS ریآما
مطالعه، با  نیپژوهش در ا اتی. به منظور آزمون فرضدیگرد

 نییجهت تع ونرگرسی آزمون از هافرض نرمال بودن داده
 نی. همچندیو معنادار بودن روابط استفاده گرد یهمبستگ بیضر
از بر قصد استفاده  یشناختتیاطالعات جمع ریثأت یبررس یبرا

و  ANOVA یآمار هایاز آزمون یکیرونالکت یمدارک پزشک
Independent sample t-test دیاستفاده گرد.  

 نتایج
دست آمده نشان داد که از بین مدیران ارشد و میانی ه نتایج ب

( بودند. %3/60) نفر زن 73( و %7/39) نفر مرد 48مورد بررسی، 
ر دسته باالتر از دهندگان از نظر سنی دبیشترین فراوانی پاسخ

گرفت. دهندگان را در بر میاز پاسخ %31سال بود که  40
کارشناس،  %3/65کاردان،  %1/4همچنین به لحاظ تحصیالت 

دارای  %7/1دکتری عمومی و  %9 کارشناس ارشد، 19%
 تحصیالت تخصص و باالتر بودند.

رابطه اطالعات دموگرافیک با متغیرهای پنهان حاضر  1جدول 
سن و قصد  دهد که بر طبق آن بینالعه را نشان میدر مط

رابطه  (>05/0Pاستفاده از مدارک پزشکی الکترونیکی )
جود داشت و در اکثر موارد رابطه بین این متغیرها معناداری و
 .معنادار نبود

 

 

 

 

 

 

 : بررسی ارتباط  اطالعات دموگرافيک با متغيرهاي پنهان موجود در مطالعه 1جدول 

دموگرافيک                                        

 متغيرها

 تحصيالت سن جنسيت

 Independent بر حسب نوع آزمون  Pمقدار

sample t- test 
ANOVA ANOVA 

 2/0 4/0 3/0 کارایی مورد انتظار

 3/0 8/0 2/0 تالش مورد انتظار

 01/0 3/0 4/0 آوریآشنایی با فن
 1/0 4/0 26/0 قابلیت استفاده
 1/0 7/0 1/0 نگرش استفاده

 7/0 02/0 2/0 قصد استفاده از مدارک پزشکی الکترونیکی

 

 

 

 
بین کارایی مورد انتظـار بـا قصـد اسـتفاده از      2اساس جدول بر 

 مــدارک پزشــکی الکترونیکــی رابطــه معنــاداری وجــود نداشــت
(2/0P= ،1/0r=).  بین تالش مورد انتظار و قصد استفاده رابطه
 .(=03/0P= ،24/0r) قیمی وجود داشتـت و مستـمثب عنادار،ـم

ــ    وری بــا قصــد اســتفاده از مـــدارک    ابــین آشــنایی بــا فنـ

 
ـ     ، =05/0P) رقرار بـود ـپزشکی الکترونیکـی رابطـه معنـاداری ب

18/0r=)     ،بین قابلیت استفاده و قصـد اسـتفاده رابطـه معنـادار .
نگرش بین   .(=03/0P= ،2/0r) مثبت و مستقیمی مشاهده شد

استفاده و قصد استفاده رابطه معنادار، مثبت و مستقیمی مشاهده 
 .(=04/0P= ،19/0r) گردید
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 : بررسی همبستگی بين متغيرهاي پرسشنامه  با قصد استفاده از مدارک پزشکی الکترونيکی 2جدول

 قصد استفاده 

P-value R 

 1/0 2/0 کارایی
 24/0 01/0 تالش مورد انتظار

 18/0 05/0 ورییی با فناآشنا
 2/0 03/0 قابلیت استفاده
 19/0 04/0 نگرش استفاده

 

ارایه نمـود، کـه    1مانند شکل  توان مدلیمی، 2بر اساس جدول 
 هفاده به عنـوان تنهـا متغیـر وابسـت    بر اساس آن متغیر قصد است

موجــود مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و ســایر متغیرهــای 

در نقش متغیـر مسـتقل در نظـر گرفتـه      پنهان موجود هم فقط 
 اند.شده

 
 

 

                  

               

                             

                 

           

R=0.18

R=0.2R=0.19

R=0.24

R=0.1

 
 

 : رابطه بين متغيرهاي موجود در مطالعه با قصد استفاده از مدارک پزشکی الکترونيکی بر اساس ضریب همبستگی1شکل

 
های مطالعه حاضر بین کارایی با قصد اسـتفاده از  بر اساس یافته

-05/0) نشدکترونیکی رابطه معناداری مشاهده لمدارک پزشکی ا
P<)   آشـنایی بـا    ،. بین بقیه متغیرها شامل تـالش مـورد انتظـار

وری، قابلیت استفاده و نگرش استفاده با قصد اسـتفاده رابطـه   افن
 .(>05/0P) موجود معنادار بود

 

 گيريو نتيجه بحث 
ر متغیـر سـن د  تنهـا  نتایج حاصل از مطالعه حاضـر نشـان داد،    

های مورد مطالعه بر قصد استفاده از مـدارک پزشـکی   بیمارستان
کننـده و  ثر است، همچنـین بـین شـرایط تسـهیل    ؤالکترونیکی م

-قطـب ده احمدی .سطح تحصیالت رابطه معناداری وجود داشت

بـین  امـا  مشـابهی رسـید.    طالعه خود به نتـایج در م[ 11] الدینی
صیالت( با اکثـر  )سن، جنسیت و سطح تح اطالعات دموگرافیک

 رابطه معناداری مشاهده نشد. ملکی نجفدر و همکـاران  ،متغیرها
ای مشـابه مطالعـه حاضـر دسـت     در مطالعه خود به نتیجه [.12]

یافتند. هر چند که در مطالعه حاضر بین قصـد اسـتفاده و سـن و    
داری مشـاهده  کننده و سطح تحصیالت رابطه معناشرایط تسهیل

رسد در دنیای رو به پیشـرفت امـروز عـواملی    نظر میه اما ب ،شد
 وری نداشته باشند.اثیر چندانی بر قصد استفاده از فنأت ،نظیر سن

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین کارایی مورد انتظار و قصـد  
استفاده از مدارک پزشـکی الکترونیکـی رابطـه معنـاداری وجـود      

[. 13] مغـایر بـود   ،ندارد که با نتایج مطالعه خراسانی و همکـاران 
و  Mecikهمچنین ایـن بخـش از مطالعـه حاضـر بـا مطالعـه       

Ozlen ایـن مـورد ممکـن اسـت بـه دلیـل        [.14] مغایرت دارد
آشنایی کم مدیران ارشد و میانی با مدارک پزشکی الکترونیکی و 

 ها باشد.ثیر آن بر انجام دادن درست فعالیتأطور خاص ته ب
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تفاده از ش مورد انتظار و قصد اسـ نتایج مطالعه نشان داد بین تال
مدارک پزشکی الکترونیکی رابطه معناداری وجود داشت. هرچنـد  
نجفی و همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که تالش 

ثیر را بر استفاده از پرونده الکترونیکی أمورد انتظار، ضعیف ترین ت
مطالعـه   در Kreinو  Holtzهمچنـین   [.15] باشدبیمار دارا می

ثیر مهمی بـر  أبه این نتیجه رسیدند که تالش مورد انتظار ت خود
نتایج مطالعـات صـورت گرفتـه توسـط      [.16] قصد استفاده ندارد

Mailleta ــاران ــاران Wills [.17] و همکــ و  [18] و همکــ
chang بـین تـالش مـورد انتظـار و     رابطـه مثبـت    ،و همکاران

در نتیجه تالش فرد در  [.19] اندوری را گزارش نمودهپذیرش فنا
ـ  وری بـر قصـد اسـتفاده از مـدارک     اجهت یادگیری کار با آن فن

 ثیر گذار خواهد بود.أپزشکی الکترونیکی ت
آید بین میـزان آشـنایی بـا    گونه که از نتایج تحقیق بر می همان

از سیسـتم مـدارک پزشـکی     اسـتفاده  وری اطالعات و قصـد افن
 شت.داری وجود داالکترونیکی رابطه معنا

[. 20] ریانکو عسـ [ 15] نتیجه حاصل با نتیجه مطالعات نجفـی 
خوانی دارد، اما در جستجوی وسیعی که در مطالعـات پیشـین   هم

ـ اعامل آشنایی با فن ،خارجی انجام شد ثیر آن بـر قصـد   أوری و ت
ـ  وری سنجیده ااستفاده از فن رسـد در  نظـر مـی  ه نشده اسـت و ب

آشنایی کادر درمان با کشورهای پیشرو در صنعت سالمت مسئله 
 ویژه کامپیوتر امری حل شده است.وری و بهاآشنایی با فن

سایر نتایج مطالعه حاضـر نشـان داد کـه بـین قابلیـت اسـتفاده       
سیسـتم   اسـتفاده بـا قصـد   سیستم مدارک پزشکی الکترونیکـی  

 مدارک پزشکی الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد.
ثبـت قابلیـت اسـتفاده بـر قصـد      ثیر مأبه ت نجفی در مطالعه خود

 [.15] اسـت  استفاده از پرونـده الکترونیـک بیمـار اشـاره نمـوده     
بـه ایـن نتیجـه رسـید، کـه       همچنین عسکریان در مطالعه خود

استفاده از سیسـتم اطالعـات بیمارسـتان     قابلیت استفاده بر قصد
 [.20] ثر استؤتوسط پرستاران م

و نتیجـه مطالعـات    با توجه به نتیجـه حاصـل از مطالعـه حاضـر    
توان نتیجه گرفت قابلیت استفاده از مـدارک پزشـکی   پیشین می

، بــر قصــد الکترونیکــی و درک کــاربر از قابلیــت اســتفاده از آن
 ثیر گذار خواهد بود.أاستفاده از آن سیستم ت

آید بـین نگـرش   چنان که از نتایج حاصل از مطالعه حاضر بر می
از  استفادهبا قصد لکترونیکی سیستم مدارک پزشکی ابه استفاده 

 و  Chenآن رابطه معناداری وجود داشت، که با نتیجه مطالعات 

Park بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه نگـرش بـه         در مطالعه خود
و  [21] ثر اسـت ؤاستفاده از موبایل هوشـمند بـر پـذیرش آن مـ    

McGowan  در مطالعه خـود بـه نتیجـه مشـابهی      و همکاران
توان گفـت کـه ارزیـابی فـرد از اسـتفاده      یم [.22] دست یافتند 

طــور خــاص مــدارک پزشــکی ه و بــ [8] نهــایی یــک سیســتم
ثر اسـت. گراونـد و   ؤالکترونیکی بر قصد استفاده از آن سیستم م

نیز در مطالعه خود به این نتیجـه رسـیدند کـه نگـرش      ،همکارن
نسبت به استفاده از سیستم ذخیـره و انتقـال تصـاویر در نهایـت     

 [.23] پذیرش این سیستم خواهد شدمنجر به 
هـای مـورد   که در حال حاضـر  اکثـر بیمارسـتان    با توجه به این

مطالعه اوراق اصلی پرونده کاغـذی اسـکن شـده و بـه صـورت      
شوند، در مرحله قبـل از اجرایـی شـدن    الکترونیکی نگهداری می

مــدارک پزشــکی الکترونیکــی یعنــی سیســتم مــدارک پزشــکی 
ــامپیوتری ــرار [24] ک ــق و بررســی  ق ــه دقی ــد، مطالع ــای دارن ه

ثر بر قصـد اسـتفاده از مـدارک    ؤکارشناسانه در رابطه با عوامل م
تواند در اجـرای موفـق ایـن سیسـتم در     پزشکی الکترونیکی می

 ثیرگذار باشد.أهای آموزشی شیراز بسیار تبیمارستان
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تالش مورد انتظار، آشـنایی بـا    

، قابلیت استفاده و نگرش استفاده رابطه معناداری با قصد یورافن
استفاده از مدارک پزشکی الکترونیکـی دارد هرچنـد کـه کـارایی     
مورد انتظار با قصد استفاده رابطه معناداری ندارند. از آنجایی کـه  
قصد استفاده در نهایت منجر به استفاده واقعی از سیسـتم مـورد   

لین امـر بـه عـواملی    وزم است مسئونظر خواهد شد، در نتیجه ال
ـ   نظیر تالش مورد انتظار، وری، قابلیـت اسـتفاده و   اآشنایی بـا فن

ــل از اجرایــی شــدن مــدارک پزشــکی   ــه اســتفاده قب نگــرش ب
ــ  ــد و در جهــت ت ــه نمای ــش أالکترونیکــی توج ــا، دان مین نیروه

های تخصصی جهت مـدیران ارشـد و   تخصصی، برگزاری کارگاه
کتورهایی نظیر آسانی اسـتفاده، تشـویق   میانی، در نظر گرفتن فا
ای خـود و... جهـت   سطح سواد رایانـه  ءپرسنل و مدیران به ارتقا

 اجرای موفقیت آمیز مدارک پزشکی الکترونیکی اهتمام ورزند.

 

 قدردانی و تشکر
ــه حاصــل بخشــی از پایــان  نامــه دانشــجویی مقطــع ایــن مقال

ـ  یقـاتی  وری اطالعـات سـالمت و طـرح تحق   اکارشناسی ارشد فن
که با حمایت مالی معاونـت پژوهشـی    ،باشدمی 937156  شماره

دانشگاه علوم پزشکی شیراز بـه انجـام رسـیده اسـت. همچنـین      
دانند، از کلیه مـدیران ارشـد و میـانی    محققین بر خود واجب می

ها که در تکمیل پرسشنامه همکاری نمودنـد تشـکر و   بیمارستان
 قدردانی نمایند.
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Introduction: The very high demand for the patients' documents cause a great change in service 

provision methods. Different systems have been established during decades to feed this need. The 

use of information technology in different parts of health care system, particularly in hospitals, 

has high potential for improving the quality of provided services. One of these technologies is 

Electronic Medical Record. The purpose of this study was to determine the factors affecting the 

intention to use electronic medical records from the perspective of top and middle managers of 

Shiraz educational hospitals. 

Method: It is a descriptive-analytical and cross-sectional survey. Population of the study 

comprised of top and middle managers of Shiraz educational hospitals. Data collection was done 

through searcher-made questionnaire with six sections. To confirm the reliability Cronbach's 

alpha coefficient was used by 74%. Experts and professors' ideas have been asked to confirm the 

content validity of the questionnaire. Data were analyzed by SPSS version 16 software, 

Regression and Pearson, independent sample t-test, and ANOVA Tests. 

Results: The results showed that there isn't a relationship between demographics and the 

variables in the study. Also there was a significant relationship between effort expectancy, 

facilitating conditions, familiarity with technology, perceived ease of use, and attitude toward use 

of electronic medical records with intention to use. 

Conclusion: With the improvement of effort expectancy, facilitating condition, managers' 

familiarity with technology, perceived ease of use, and attitude toward use can raise the intention 

to use electronic medical records by top and middle managers. Increasing the intention to use can 

also avoid probable failure of the system during performance.   
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