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 88مسلسل  / 1400 تابستان/  3ه / شمار 23 یافته / دوره
 

 
 1/3/1400ه: پذیرش مقال            22/1/1400 دریافت مقاله: 

 

رین . با بررسی ادبیات موضوع می توان دریافت مهمتـاستي توسعه کشورها در دنیاي کنونی رشد و توسعه اقتصادي الزمه :مقدمه
کارآمد است و این امر نشان دهنده اهمیـت کارآمـدي و اثربخشـی بخـش عامل در توسعه و رشد اقتصادي، نیروي انسانی سالم و 

 رايبـ کارآمـد اطالعاتی هاياز سیستم درمان، استفاده و بهداشت باشد. با توجه به اهمیت حوزهبهداشت و درمان در کشور ها می
دف هرود. شمار می به ناپذیر انکار ضرورتی ،مراجعین رضایتمندي نیز و خدمات وري، کیفیتاثربخشی، بهره کارآیی، اهداف تحقق

 هاي اطالعاتی بیمارستانی بوده است.وري سیستمبندي عوامل مؤثر بر بهرهاز این تحقیق شناسایی و اولویت

-ستموري سیرهعوامل مؤثر بر بهبا توجه به اینکه در این تحقیق ترکیبی از مصاحبه و پرسشنامه براي شناسایی  ها:مواد و روش

ستم هاي جامعه آماري این تحقیق، خبرگان و متخصصان سیاین تحقیق ترکیبی است.  استفاده می شود،عاتی بیمارستانی هاي اطال
-وش نمونهبر اساس رکه هستند اطالعاتی بیمارستانی (مدیران و کارشناسان فناوري اطالعات و کارشناسان پشتیبانی سامانه ها) 

 اره عواملان تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش تحقیق پیمایشی نظر خبرگان دربنفر انتخاب شدند. در جری 22گیري هدفمند 
ز ا، مربوطهر ثؤمبعد از مصاحبه با خبرگان و شناسایی عوامل  هاي اطالعاتی بیمارستانی، شناسایی شدند.وري سیستممؤثر بر بهره

 شوند.بندي میعوامل اولویت ،پرسشنامه و روش دلفی فازي
تفاده، که عواملی مانند رضایت پزشکان، کیفیت اطالعات، سهولت در اس شدپس از تجزیه و تحلیل یافته ها مشخص  :هایافته

هاي موري سیستپشتیبانی مناسب، توانایی گزارش گیري باال، تحت وب بودن و آموزش مناسب کاربران از عوامل مؤثر بر بهره
 باشند.اطالعاتی بیمارستانی می

ستم هاي  این مطالعه در زمان اجراي پروژه هاي سی يمسئولین بیمارستانها با در نظر گرفتن یافته ها گیري:بحث و نتیجه
 د نقش بسزایی در بهبود سالمت جامعه در راستاي رشد و توسعه اقتصادي داشته باشند.نتواناطالعاتی می

 .اطالعات، سیستم اطالعاتی، بیمارستان، رشد اقتصادي ي:هاي کلیدواژه
. 
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 مقدمه
در زمینـه رشـد و  انجـام شـدهبا توجه به پـژوهش هـاي 

مهمتـرین عوامـل مـؤثر بـر رشـد  توسعه اقتصـادي، یکـی از 

. بـه طـور کلـی اسـتاقتصادي نیروي کار و سـرمایه انسـانی 

مفهوم سـرمایه انسـانی در ادبیـات اقتصـادي شـامل آمـوزش 

تحصیالت)، سالمت، مهارت (تخصـص)، تجربـه، مهـاجرت و (

وري  که باعث افزایش بهـره هستندهایی  گذاري دیگر سرمایه

شـوند.  کـار و در نتیجـه افـزایش رشـد اقتصـادي مـی نیروي

در مـورد سـرمایه  انجـام شـدهدرحال حاضـر اکثـر مطالعـات 

 اشـتهانسانی بر آموزش به عنوان معیار سرمایه انسانی تمرکز د

 .)1( اند و کمتر به سالمت توجه شده است

 یت نیروي انسانی، یکی از مهم ترین عواملافزایش کیف

در بهبود بهره وري نیروي کار است. ارتقـاي کیفیـت ثر ؤم

نیروي کار می تواند از طریق بـاال بـردن سـطح سـالمت و 

بهداشت نیروي کار بدست آید. بهداشـت مناسـب موجـب 

 تندرستی مردم، افزایش توان بالقوه و بالفعـل نیـروي کـار

الم نیز سهم بیشـتري در افـزایش می شود و نیروي کار س

 ).2( تولید و رشد اقتصادي خواهد داشت

که ارتباط نزدیکـی بـا رشـد و  موضوعی استسالمتی 

 توسعه اقتصادي دارد. افراد جامعـه سـالم انگیـزه بیشـتري 

بخـش  همچنـین بـا بهبـودِ تالش و فعالیـت دارنـد. براي 

 هاي مسـتقیم و غیـر مسـتقیمی هزینهسالمت در جوامع 

در  که به کاهش درآمد ملـی و درمان، از کارافتادگی و ...)(

یابـد. بـه  ، کاهش مـیشود نتیجه رشد و توسعه منجر می

 اي به افـزایش همین دلیل، امروزه کلیه جوامع توجه ویژه

 ).1( اند هاي سالمت جامعه داشته شاخص

 سیستم اطالعات بیمارستانی نخسـتین وبا توجه به اینکه 

م در سیستم ارائه مراقبـت بهداشـتی مـی اساسی ترین سیست

ایـن کـه بـه کـارگیري  نـداتحقیقـات نشـان داده لـذا   ،اشدب

کیفیت خدمات بهداشتی درمـانی و  يموجب ارتقا سیستم ها

 ).3د (نمی شو افزایش رضایت مندي درخدمت گیرندگان 

ستفاده از سیستمهاي اطالعـات بیمارسـتانی هـم بـه ا

 اثـر پیچیـدگیهاي روز افـزونعلت افزایش نیاز به آنهـا در 

 مدیریت سالمت و هم به علت تنـوع و نـوآوريیندهاي آفر

 هـا، یکـی از دغدغـه هاي چشمگیر در عرضه این سیسـتم

بصورت کلی، هـدف . می شودهاي بخش سالمت محسوب 

 یک سیستم اطالعات مراقبـت سـالمت از جملـه سیسـتم

طالعات بیمارستانی، مدیریت اطالعاتی اسـت کـه پرسـنل 

ــراي م ــالمت ب ــت س ــارراقب ــایف و یی آک ــی وظ و اثربخش

فعالیتهــاي خــود بــه آنهــا نیــاز دارنــد. سیســتم اطالعــات 

هــایی باشــد کــه از ارائــه  بیمارســتانی بایــد داراي قابلیــت

خدمات بهداشتی با کیفیت باال پشتیبانی کنـد و نیازهـاي 

 ).4( افراد را براي آن نوع خدمت برآورده سازد

 کیفیـت به وظایفش موثر انجام در سازمان یک توانایی

 و دارد بسـتگی می شـود اتخاذ سازمان که در هاییتصمیم

 اسـاس بر که است کیفیت اطالعاتی تابع هاتصمیم کیفیت

 اطالعـات و از آمار انبوهی .بدست می آید گیريتصمیم آن

بهداشـتی  و پزشـکی علـوم بـه ویـژه  مختلف هايحوزه در

 قادر اطالعات نوین فناوري به کارگیري بدون که دارد وجود

 اطالعات نیستیم. فناوري آنها تحلیل و گردآوري صحیح به

بـه  و روزافزون گسترش و رشد به واسطه اخیر هايسال در

-کهشـب ایجـاد و هاانتقال داده و ايرایانه امکانات کارگیري

اطالعـات  اسـطهبـه و اینترنـت، ماننـد گسـترجهـان هـاي

 به را اطالعات تبادل هايمحیط متنوع، خدمات و ارزشمند

 ).5( تغییر داده است شدت

دســتیابی بــه تکنولــوژي اطالعــات، تــأثیر عمیقــی بــر 

ــن  ــاي اجتمــاعی داشــته و ای ــف و کاربرده مشــاغل مختل

هاي تکنولوژي، هم باعث بهبود کیفیت و هم کاهش هزینه

ر هاي اطالعاتی دشود. امروزه از سیستماجرایی مشاغل می

شـود و بسـیاري از رهاي روزمره استفاده مـیبسیاري از کا

ها به نحوي سرعت گرفته است که اسـتفاده از این سیستم

 ).6دهد (ناپذیر جلوه میآنها را امري اجتناب
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هــاي هــاي اطالعــاتی، سیســتمیکــی از ایــن سیســتم

 هاي اطالعاتیاطالعاتی بیمارستانی است. پتانسیل سیستم

 و ت مراقبـت بهداشـتیبیمارستانی به منظور بهبود کیفیـ

 بهبود با اطالعات ). فناوري7شده است ( تأیید صنایع سایر

 پیشـگیري نیز و افراد به ارائه شده سالمت کیفیت خدمات

 مـواردي بـر تـأثیر بـا غیـر مسـتقیم و به طور هابیماري از

 علوم روزآمد منابع و به اطالعات دسترسی افزایش همچون

بـه  سـالمت، ه خـدماتارائه کنند متخصصان براي پزشکی

 بـر می کننـدخدمت  افتاده دور مناطق در که افرادي ویژه

 ). 8گذارد (می تأثیر جوامع سالمت وضعیت

 هـاياز سیسـتم اسـتفاده درمـان و بهداشت بخش در

اثربخشـی،  کـارآیی، اهـداف تحقـق بـراي کارآمد اطالعاتی

 مـراجعین منـدي رضـایت نیز و خدمات وري، کیفیتبهره

م اسـتفاده از سیسـت .رودشمار مـی به ناپذیر کاران ضرورتی

اطالعاتی بیمارستانی باعث کـاهش زمـانی چشـمگیري در 

بـر مـدت اقامـت بیمـاران و نیـز بهبـود ثر ؤیندهاي مـآفر

 ).  9( می شودوري عملکرد بیمارستان و افزایش بهره

 درمـان بـراي بهداشتی مراقبین سایر و پرستاران پزشکان،

 در اطالعـات ایـن دارنـد. نیـاز پزشـکی اتبه اطالع بیمار یک

 همچنـین و تحقیقات نتایج مجالت، گزارش، مقاالت، ها،کتاب

 کـه بیماران براي شده درمانی انجام اقدامات و آزمایشات نتایج

 ايهسازمان در  نهفته است دارد، وجود آنها پزشکی پرونده در

 سطح و ارتقاي تعیین در که نقشی دلیل به درمانی و بهداشتی

 اشـتباه و بـس کاري خطا و آزمون دارند بشري جامعه سالمت

 ح،صحی اطالعات پایه بر مدیریت بنابراین است. جبران غیرقابل

 اطالعـات مـدیریت نظـام یک از برخورداري و موقع به دقیق و

 .خاص دارد اهمیتی

 هـايسـازمان تـرینمهم از یکی عنوان به هابیمارستان

 و کشور بهداشت وضعیت هبودب اي درعمده نقش اجتماعی

-حسـاس از یکـی دارنـد و درمانی و بهداشتی خدمات ارائه

بایـد  آنهـا صـحیح اداره بـراي کـه هسـتند هاسازمان ترین

 و پـایش از پس و شده گردآوري صحیح شکلی به اطالعات

 مناسـب زمان در و مناسبی شکل به و استنتاج بنديدسته

 خصـوص بـه انگیـران بیمارسـت تصـمیم کلیـه اختیار در

 ).3گیرد ( قرار آن روساي و مدیران

 کامپیوتري سیستم بیمارستانی نوعی سیستم اطالعات

 نیازهـاي تمـام بـرآوردن و حمایـت منظـور بـه کـه اسـت

 بیمـاران، نیازهاي اطالعـاتی از جمله بیمارستان اطالعاتی

 پشتیبانی و هاي فرعیبخش مدیریت بالینی، امور مدیریت

 و مراقبـت ینـدآفر در ی و نیـز تسـریعمـال امور مدیریت و

 کـاهش و رضایتمندي افزایش کیفیت، بهبود بیمار، درمان

 ).10،11( می شود. طراحی هاهزینه

 بیمارستانی را بهداشت، سیستم اطالعات سازمان جهانی

 پـردازش، هـا،داده آوري جمع کند، کهمی تعریف سیستمی

 خشیارتقاء اثرب براي نیاز مورد اطالعات از و استفاده گزارش

 سـطوح همـه بهتـر طریق مدیریت از را کارآمدي و خدمات

). ایـن سیسـتم 12سـازد (پـذیر مـیسالمتی امکان خدمات

ر هـتا در  می کندقابلیت را براي مدیریت بیمارستان، فراهم 

گیـري دسترسـی تصمیم برايزمان و مکان به اطالعات الزم 

اري خـود پیدا کند و بر اسـاس اطالعـات واقعـی محـیط کـ

و یی آکـارگیري کند که این امـر منجـر بـه افـزایش تصمیم

 وري، اثربخشی وتوسعه عملکرد وي و در نهایت موجب بهره

 ). 13( می شودکارایی بیمارستان 

ــاده ــازيپی ــتم س ــات سیس ــتانی در اطالع  بیمارس

 سیسـتم و تکنولـوژیکی مهـم دیـدگاه دو از  هابیمارستان

 آن کـه ابتـدا .اسـت بررسی و بحث مدیریت قابل اطالعات

 در خـدمت يارایـه تکنولوژي تغییر نوع یکHIS سیستم 

 اطالعـات سیسـتم دیدگاه، نقـش دومین .است بیمارستان

 در مدیریت به اطالعات يارایه برايبیمارستانی را  مدیریت

بیمارسـتان و افـزایش  هـايبیشتر  فعالیت اثربخشی جهت

 چنانچه و جامع، حصحی اطالعات .می کند عنوان وريبهره

تصـمیم گیـري  خطر گیرد، قرار مدیران اختیار در موقع به

-نـابراین سـازمان خواهد رساند.  حداقل به را نادرست هاي

 اي تجهیـز گونه به را خود باید حاضر عصر يپیچیده هاي
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 به طـور را مدیریت نیاز مورد اطالعات انواع بتوانند تا کنند

بـه  را هـاآن و کننـد لتحلیـ و پـردازش آوري، جمع منظم

 تجهیـز بـراي امـروزه .دهند قرار مدیران اختیار در سرعت

 استفاده کامپیوتر مختلف، از هايدر زمینه اطالعاتی چنین

 تجهیـز براي مدیریت، تدابیري اطالعات هاينظام .شودمی

 نیـاز مورد هاي مختلفزمینه در وسیع مقیاس به اطالعات

 و بـزرگ هـاي سـازمان در ویـژه بـه کـه هسـتند مدیریت

 ).14اند (یافته تريگسترده کاربرد پیشرفته

ی آیارکـ .وري ترکیبی از کارآیی و اثربخشی اسـتبهره

ست از نسبت ستاده بـه داده کـه برابـر بـا مصـرف ا عبارت

اثربخشی نیز بـه معنـاي تحقـق اهـداف  .استبهینه منابع 

نجـام وري عبارت است از ابهره سازمان است. به بیان ساده

وري درست کارهاي درسـت. در ارتبـاط بـا سـازمان، بهـره

عبارت اسـت از تحقـق اهـداف سـازمان و تولیـد حـداکثر 

کاالها یا خدمات با مصرف حداقل منـابع انسـانی و مـادي. 

وري بدون شک، ایجاد ارزش افزوده و دستاورد افزایش بهره

کمک به اعضاي جامعـه در بهـره بـرداري از آن و برطـرف 

-بر بهـرهثر أم). یکی از عوامل 15(استآنها  نیازهايکردن 

 ،بهبـود تکنولـوژيباشـد. ها، تکنولوژي میوري در سازمان

ا هزینـه کمتـر، از طریـق کـاهش تولید یک واحد کاالرا بـ

اي و کـاهش نیـاز بـه نیـروي کـار قیمت تجهیزات سرمایه

وري اسـت. و این به معنی افزایش بهره می کندپذیر امکان

ــوژي بعــد از  یــتگالبرا  گــذرمعتقــد اســت ارتقــاي تکنول

تـرین کشـورهـا از موانـع اولیــه توســعه اقتصـادي، مهـم

نـداختن شرط توسعه است و بهترین روش براي بـه کــار ا

وري و بازدهی راستاي رسیدن به حداکثر بهرهها در سرمایه

پور ). برات15تکنولوژي است ( و ارتقـايمین أتـاقتصادي، 

) بـا بررسـی عوامـل مـؤثر بـر پـذیرش 1396( و همکاران

سیستم اطالعات بیمارستانی توسـط پرسـتاران بـر اسـاس 

کـه  بـه ایـن نتـایج دسـت یافتنـدمدل پـذیرش فنـاوري 

 پذیرش به نسبت کل در زابل شهر هايبیمارستان پرستاران

 خوبی دارنـد نگرش و دیدگاه بیمارستانی اطالعات سیستم

 کمبـود بیماران، طویل صف ،کاري باالي حجم دلیل به اما

 سیستم بودن کم و آموزشی هاينبودن برنامه کافی پرسنل،

 بـودن، مفید از آنها برداشت ذهنی درمانی کادر در ايرایانه

 سـطح از بیمارسـتانی اطالعات سیستم از استفاده و آسانی

مطالعـه جهـانی و  هـايیافته ).9است ( برخوردار متوسطی

ــاران ( ــوا1393همک ــا عن ــات «ن ) ب ــأثیر سیســتم اطالع ت

بیمارســتانی بــر فرآینــدها و عملکــرد کارکنــان از دیــدگاه 

هـاي تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم کاربران در بیمارستان

نشــان داد کــه  سیســتم » 1392پزشــکی بابــل در ســال 

ثیر أتـاطالعات بیمارستانی بر فرآیندهاي عملکرد کارکنان 

نتایج  ).11( شودوري میمثبتی دارد و موجب افزایش بهره

تبیـین «) با عنوان 1393نیري و همکاران (پژوهش دهقان

نشـان » تجربیات پرستاران از سیستم اطالعات بیمارستانی

 این نسبی وريبهره از حاکی پرستاران مثبت تجربیات داد 

 و تجربیات منفـی است دستی نهاي ثبت به نسبت سیستم

 هایی اسـتاريک دوباره یا کاربرد طرز به منحصر صرفاً آنها

 خـود نه است هابیمارستان ساختاري مشکالت از ناشی که

 ،شـودمی کنندگان توصیهمشارکت نیاز به توجه با سیستم.

-گـزارش جملـه از مواردي به سیستم ایندر برنامه نویسی 

 غیرمسـتقیم مراقبتـی و مهم امور از یکی عنوان به نویسی

 ارتقـاي تجهـدر  ،آن از مـؤثرتري اسـتفاده تـا توجه شود

هاي پژوهشی طیبـی و یافته ).12(شود  در سالمت مراقبت

 بـا مـرتبط عوامـل بررسـی«) بـا عنـوان 1392همکاران (

 اسـاس چـارچوب بیمارستانی بر اطالعات سیستم پذیرش

 سلسـله و ايتوسـعه فرهنگ داد نشان» هاي رقابتیارزش

 مـرتبط اطالعـات بیمارسـتانی سیسـتم پذیرش با مراتبی

) در پژوهشی با 1392جبرائیلی و همکاران ( .)13هستند (

 سیسـتم سـازيپیـاده موفقیـت بـر مـؤثر عوامـل«عنـوان 

 کـه موفقیـت ندبه این نتیجه رسید» بیمارستانی اطالعات

 بـه توجه نیازمند بیمارستانی اطالعات سیستم سازيهپیاد

 راه نقشه بنابراین باید .است پروژه مدیریت با مرتبط عوامل

 بـا کـاري گـروه و ترسیم دقیق طور به سیستم زيساپیاده
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 ).14شـود ( تشـکیل مناسـب رهبـري و کـاربران مشارکت

ــاران ( ــی و همک ــژوهش طبیب ــایج پ ــوان 1391نت ــا عن ) ب

بررسی تـأثیر عامـل سرپرسـتان و گـروه کـاري در مـدل «

بیانگر آن است کـه » پذیرش سیستم اطالعات بیمارستانی

 پـذیرش بـر تأثیر انسیلپت کاري، گروه و عوامل سرپرستان

 مـدل کـارگیري به و دارند را اطالعات بیمارستانی سیستم

 اطالعـات سیسـتم پـذیرش احتمـال توانـدمـی پـژوهش

مـورد  هـايبیمارسـتان کـاربران در از سـوي بیمارسـتانی

 1391وکیلی مفـرد در سـال  ).15دهد ( افزایش را مطالعه

 تاطالعـا هـايسیسـتم اي موردي بـه بررسـیدر مطالعه

 در هـاآن نقـش و هـاسیسـتم این سازيپیاده بیمارستانی،

 ).3اسـت ( پرداختـه بهداشـتی و خـدمات پزشـکی توسعه

بررسـی ) در تحقیق با عنوان 1390لطفی پور و همکاران (

 بـه ایـن هاي سالمت بر رشد اقتصادي ایـرانتأثیر شاخص

موجودي سالمت سرمایه انسـانی (امیـد نتیجه رسیدند که 

گذاري در سـالمت سـرمایه انسـانی به زنـدگی) و سـرمایه

و  99داري (مخارج بهداشتی) به ترتیـب در سـطوح معنـی

درصــد بــه طــور مثبــت بــر نــرخ رشــد درآمــد ســرانه  90

باشند. هر یک درصد افـزایش در موجـودي و گذار میتأثیر

سالمت سرمایه انسانی به ترتیب منجر به گذاري در سرمایه

درصد نرخ رشد درآمد سـرانه مـی  22/0و  016/0افزایش 

) بـا 1390نتـایج پـژوهش امیـري و همکـاران ( .)1( شود

 خصـوص در شـبکه کاربران و مدیران خودارزیابی«عنوان 

 فرآیندهاي و بر عملکرد بیمارستانی اطالعات سیستم تأثیر

 نشـان داد بـه» (ع) شـاهرود حسـین امـام بیمارستان کار

 (بـا مدیران خصوص به کاربران يکلیه نگرش بهبود منظور

هـاي کارگـاه برگـزاري نگـرش)، نمـره نبـودن باال به توجه

 در اطالعات نوین هايتکنولوژي کاربرد يزمینه در آموزشی

 بـا شـبکه کارکرد از خوراندي پس ئهاار و اثربخش مدیریت

 -هزینـه و منفعت -هزینه   یی،کارآ -هزینه رویکرد، تحلیل

و   کنـد کمـک فعلـی وضـعیت بهبود به تواندمیاثربخشی 

وري بیشــتر ، اثربخشــی و بهــرهییآکــارنقــش مــؤثري در 

و  Hsiaoهاي پژوهش یافته ).16( کندخدمات سالمت ایفا 

 یرشپذ برثر ؤمعوامل  یبررس«) با عنوان 2011همکاران (

که  دادنشان در تایوان » یمارستانیب یاطالعات هايیستمس

و  ي، سـازگاریعـال یریتمد یبانیکاربر، پشت يخودکارآمد

در درك سـهولت  یقابـل تـوجه یراتتأث ،اطالعات یفیتک

 یبانی، پشـتیـندارند. عالوه بر ا از سیستم مربوطه استفاده

بـه عنـوان  العـاتاط یفیـتو ک ي، سـازگاریعـال یریتمد

 هسـتند. شـده درك  يِقابل توجه بر سـودمند ثرؤمعوامل 

قابـل  یزانبه م HIS ازسهولت استفاده پرستاران  همچنین

هاي یافته ).17( گذارد یم یرتأث یستمس یرشبر پذ یتوجه

Wang )2018 ــوان ــا عن ــی ب ــاآ« ) در پژوهش ــرما ی  یهس

و  یاطالعات سـالمت بـر عملکـرد مـال يفناور يهايگذار

ه دهـد کـینشان مـ» گذارد؟یم یرتأث یمارستانب يوربهره

-و  بهره ROAارتباط مستقیم و مثبتی با  HISهاي هزینه

 ).18وري بیمارستان دارد (

بندي عوامـل شناسایی و اولویتبا توجه به مطالب فوق 

هـاي اطالعـاتی بیمارسـتانی بـه وري سیسـتممؤثر بر بهره

،  هاي اطالعـاتیدالیلی از جمله هزینه باالي کاربرد سیستم

اي اطالعـاتی نامناسـب بـر هـاثرات منفی طراحی سیسـتم

هـاي سیسـتمثر ؤمـو نقش یی آکارکیفیت مراقبت بیمار و 

-اطالعاتی بیمارستانی به عنوان عامل تکنولـوژي در بهـره

اي وري و عملکــرد بیمارســتان از اهمیــت و جایگــاه ویــژه

-تهدف از این مطالعه شناسایی و اولویلذا . برخوردار است

هـاي اطالعـاتی تموري سیسـبندي عوامـل مـؤثر بـر بهـره

بیمارستانی در راستاي بهبـود سـالمت جامعـه بـه عنـوان 

هـاي محرك رشد اقتصادي با مطالعه موردي در بیمارستان

  آباد می باشد.شهر خرم

 هامواد و روش
با توجه به اینکه در این تحقیق ترکیبی از مصـاحبه 

وري و پرسشنامه براي شناسایی عوامـل مـؤثر بـر بهـره

این  استفاده می شود،طالعاتی بیمارستانی هاي اسیستم

 همزمانطور  تحقیق ترکیبی است. در تحقیق حاضر به

http://jha.iums.ac.ir/article-1-1024-fa.pdf
http://jha.iums.ac.ir/article-1-1024-fa.pdf
http://jha.iums.ac.ir/article-1-1024-fa.pdf
http://jha.iums.ac.ir/article-1-1024-fa.pdf
http://jha.iums.ac.ir/article-1-1024-fa.pdf
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از دو رویکرد تحقیق کیفـی و کمـی بـا توجـه بـه نـوع 

شـود. ابتـدا بـا اسـتفاده از ها و شرایط استفاده میداده

آمـده از مطالعـات اکتشـافی  دسـت هاي کیفی بـهداده

هاي مصــاحبه انجــامشــامل بررســی متــون اکتشــافی و 

هاي اطالعاتی وري سیستماکتشافی عوامل مؤثر بر بهره

شـده اسـت، سـپس بـا اسـتخراج  بیمارستانی مشـخص

 ارزیابی کردهیابی ها را از طریق تحقیق زمینهآن ،عوامل

هاي صورت دادهازآن با استخراج نتایج پیمایش بهو پس

ان در جریـ شـود.کمی به سؤاالت تحقیق پاسخ داده می

تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش تحقیق پیمایشـی 

هاي وري سیستمنظر خبرگان درباره عوامل مؤثر بر بهره

ــایی می ــتانی، شناس ــاتی بیمارس ــوند.اطالع ــد از  ش بع

مربوطـه از ثر ؤمـمصاحبه با خبرگان و شناسایی عوامل 

بنــدي اولویت ،پرسشــنامه و روش دلفــی فــازي عوامــل

 نظـرایـن تحقیـق از  به مطالب فـوق با توجه شوند.می

. ابزار گردآوري اطالعـات استهدف، تحقیقی اکتشافی 

در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافتـه اسـت کـه 

آن به ترتیب با استفاده از شاخص روایی  روایی و پایایی

هن و روایی محتـوایی کو محتواي نسبی و آزمون کاپاي

ز طرفی ابزار گردآوري . اشدیی آزمون مجدد تأئید و پایا

ها در بخش کمی پرسشنامه است که با اسـتفاده از داده

 روایی محتوا و نرخ ناسازگاري به ترتیب روایی و پایـایی

آن تأئید شد. جامعه آمـاري ایـن تحقیـق، خبرگـان  و 

متخصصان سیستم هاي اطالعاتی بیمارستانی (مـدیران 

تیبانی و کارشناسان فناوري اطالعات و کارشناسان پشـ

گیــري کــه  بـر اســاس روش نمونـه بودنـدسـامانه هــا) 

. انتخـاب شـدنددنفـر مر15 نفر زن، 7نفر ( 22هدفمند 

نفر از مردان داراي مدرك  10نفر از زنان و  5تعداد که 

نفـر از  5نفـر از زنـان و  2و همچنین کارشناسی ارشد 

توجـه بـه مردان داراي مدرك کارشناسـی مـی باشـند .

 اد حجم نمونه تا رسـیدن بـه کفایـتهدف تحقیق، تعد

 (اشباع) داده ها ادامه یافت. 

 هایافته
ـارکت کننـدگان انجام شدهبعد از  تحلیل مصاحبه هاي  ـا مش  ب

هــاي اطالعــاتی وري سیســتم(خبرگــان) ، عوامــل مــؤثر بــر بهــره

 ) اراده شده اند.1بیمارستانی شناسایی شدند که در جدول (
هاي وري سیستممؤثر بر بهرهعوامل شناسایی شده   .1جدول 

 اطالعاتی بیمارستانی
 سرعت باال یکپارچگی

پسند بودن کاربر توانایی گزارش گیري باال  
 سهولت در استفاده کیفیت اطالعات

 زیر ساخت هاي مناسب تواناي لینک شدن با سایر سیستم هاي اطالعاتی
 آموزش مناسب کاربران پشتیبانی مناسب
 امنیت کیفیت سیستم

 حمایت مدیریت الویت قرار دادن رضایت پزشکان

ینفالآو نالین اارائه اسناد الکترونیکی به صورت   تحت وب  بودن 

  

 زبانی متغیرهاي تعریف

عوامل یی و شناسابعد از مصاحبه با مشارکت کنندگان 

ل ، عوامهاي اطالعاتی بیمارستانیوري سیستممؤثر بر بهره

 در مـورد خبرگان نظر ریافتد هدف با پرسشنامه در قالب

 زا خبرگـان ،شـد طراحـی هامؤلفـه با هاآن موافقت میزان

 و زیـاد متوسـط، کـم، کـم، خیلی کالمی متغیرهاي طریق

 کـهییازآنجا .کردنـدابراز  را خود موافقت میزان زیاد خیلی

 بـه نسـبت هـاآن ذهنی تعابیر بر افراد متفاوت خصوصیات

 متغیرهاي دامنه تعریف با الذ است اثرگذار کیفی متغیرهاي

 .دادنـد پاسـخ هاسـؤال به یکسان ذهنیت با خبرگان کیفی،

 اعـداد شکل به 2 و جدول 1 شکل به توجه با متغیرها این

 .اندشدهیفتعر مثلثی فازي

 
اعداد فازي مثلثی متغیرهاي کالمی -1شکل   
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 . اعداد فازي مثلثی متغیرهاي کالمی2جدول 
 متغیرهاي کالمی دد فازي مثلثیع عدد فازي قطعی شده

 خیلی زیاد )75/0، 1،1( 75/0

 زیاد )5/0، 75/0، 1( 5625/0
 متوسط )25/0، 5/0، 75/0( 3125/0
 کم )25/0،0، 5/0( 0625/0
 خیلی کم )0، 0، 25/0( 0625/0

 

 هبا استفاده از رابط 2اعداد فازي قطعی شده در جدول 

 ند.اشدهمینکووسکی به شکل زیر محاسبه

 

 

 

 اول مرحله نظرسنجی

شده در مرحله مصـاحبه عوامل شناسایی مرحله این در

بـا  و داده شـددر قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قـرار 

شـده توجه به گزینه پیشنهادي و متغیرهـاي زبـانی تعریف

هاي قید شـده در پرسشـنامه نتایج حاصل از بررسی پاسخ

. شـدندتحلیـل  واملدست آوردن میانگین فازي ع براي به

 .شدبراي محاسبه میانگین فازي از روابط زیر استفاده 

 

 

 

 Aaveام و  iبیــانگر دیــدگاه خبــره  Aiدر ایــن رابطــه 

 هاي خبرگان است.بیانگر میانگین دیدگاه

پس از جمع آري اطالعـات از مشـارکت کننـدگان بـا 

ها استفاده از روابط فوق میانگین فازي مثلثی بـراي مؤلفـه

اعـداد  اسبه شو و با اسـتفاده  از فرمـول مینکووسـکی،مح

فازي قطعی شده براي هر مؤلفه در دو مرحله نظر سـنجی 

 .ارائه شده است 4و  3محاسبه شد که نتایج آن در جدول 

با توجـه بـه دیـدگاههاي ارائـه شـده در مرحلـه اول و 

ن  مقایسه آن با نتایج مرحله دوم، در صورتی که اختالف بی

) 1/0فازي زدایـی شـده در دو مرحلـه کمتـر از (میانگین 

شود.  بـا باشد در این صورت فرآیند نظر سنجی متوقف می

توجه به اینکه اختالف میـانگین فـازي زدایـی شـده نظـر 

 می باشد، خبرگان در 1/0خبرگان در  دو مرحله  کمتر از 

ها به اجمـاع رسـیدند و نظـر سـنجی در ایـن لفه ؤممورد 

 .مرحله متوقف شد

پس از به اجماع رسیدن خبرگان در مورد عوامل مـؤثر 

هــاي اطالعــاتی بیمارســتانی، بــراي وري سیســتمبــر بهــره

اولویت بندي ایـن عوامـل از میـانگین فـازي زدایـی شـده 

و عوامل بر اساس مقـدار میـانگین  شدمرحله دوم استفاده 

. نتـایج  شـدنددي بنـفازي زدایـی شـده مـرتبط، اولویـت 

هــاي وري سیســتممــل مــؤثر بــر بهــرهاولویــت بنــدي عوا

 ارائه شده است. 5اطالعاتی بیمارستانی در جدول 

 هاي خبرگان حاصل از نظر سنجی مرحله اول. میانگین دیدگاه3جدول

 متغیرها
میانگین فازي  فازي زدایی

 زدایی شده
 متغیرها

میانگین فازي  فازي زدایی
 α m β α m β زدایی شده

 679/0 989/0 909/0 659/0 یکپارچگی 693/0 977/0 932/0 682/0 سرعت باال

 724/0 000/1 966/0 716/0 توانایی گزارش گیري باال 707/0 000/1 943/0 693/0 کاربرپسند بودن
 733/0 000/1 977/0 727/0 کیفیت اطالعات 713/0 989/0 955/0 705/0 سهولت در استفاده
زیر ساخت هاي 

 مناسب
670/0 920/0 989/0 688/0 

تواناي لینک شدن با سایر 
 سیستم هاي اطالعاتی

591/0 841/0 955/0 619/0 

آموزش مناسب 
 کاربران

 724/0 000/1 966/0 716/0 پشتیبانی مناسب 705/0 989/0 943/0 693/0

 716/0 000/1 955/0 705/0 کیفیت سیستم 656/0 966/0 886/0 636/0 امنیت

 693/0 977/0 932/0 682/0 حمایت مدیریت
الویت قرار دادن رضایت 

 پزشکان
739/0 989/0 000/1 741/0 

 688/0 989/0 920/0 670/0 تحت وب  بودن
ارائه اسناد الکترونیکی به 

فالینآو نالین آصورت   
682/0 932/0 966/0 690/0 
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 هاي خبرگان حاصل از نظر سنجی مرحله  دوم. میانگین دیدگاه4جدول

 متغیرها
 شدهمیانگین فازي زدایی 

 متغیرها فازي زادیی
 میانگین فازي زدایی شده

 فازي زادیی
α m β α m β 

 699/0 000/1 932/0 682/0 یکپارچگی 670/0 943/0 898/0 659/0 سرعت باال

 724/0 000/1 966/0 716/0 توانایی گزارش گیري باال 713/0 989/0 955/0 705/0 کاربرپسند بودن
 733/0 000/1 977/0 727/0 کیفیت اطالعات 733/0 000/1 977/0 727/0 سهولت در استفاده

 707/0 000/1 943/0 693/0 زیر ساخت هاي مناسب
ی لینک شدن با سایر یتوانا

 سیستم هاي اطالعاتی
614/0 841/0 909/0 631/0 

 733/0 000/1 977/0 727/0 پشتیبانی مناسب 724/0 000/1 966/0 716/0 آموزش مناسب کاربران
 716/0 000/1 955/0 705/0 کیفیت سیستم 696/0 989/0 932/0 682/0 امنیت

 705/0 989/0 943/0 693/0 حمایت مدیریت
الویت قرار دادن رضایت 

 پزشکان
739/0 989/0 000/1 741/0 

 724/0 000/1 966/0 716/0 تحت وب  بودن
ارائه اسناد الکترونیکی به 

فالینآو نالین آصورت   
716/0 966/0 000/1 724/0 

 
 هاي اطالعاتی بیمارستانیوري سیستم. اولویت بندي عوامل مؤثر بر بهره5جدول

 موانع ها اولویت موانع ها اولویت
 حمایت مدیریت اولویت هفتم اولویت قرار دادن رضایت پزشکان اولویت اول
سهولت در استفاده، پشتیبانی مناسب کیفیت اطالعات، اولویت دوم ارچگییکپ اولویت هشتم   

توانایی گزارش گیري باال، تحت وب  بودن، آموزش مناسب کاربران، ارائه اسناد  اولویت سوم
فالینآو نالین آالکترونیکی به صورت   

 امنیت اولویت نهم

 سرعت باال اولویت دهم کیفیت سیستم اولویت چهارم
هاي اطالعاتیسیستمتوانایی لینک شدن با سایر  اولویت یازدهم کاربرپسند بودن اولویت پنجم  
 زیر ساخت هاي مناسب اولویت ششم

 

 بحث و نتیجه گیري
یند هاي موجود در حوزه آبا توجه به پیچیدگی هاي فر

یسـتمهاي بهداشت و درمان و پیشرفت هاي تکنولـوژي، س

رضـایت نقش بسیار مهمی در ایجـاد بیمارستانی  اطالعاتی

و بهبـود نها بیماران و نیروي انسـانی موجـود در بیمارسـتا

ان و بعنودارد فرآیند هاي سازمانی و مدیریت آنها بر عهده 

یکی از مهمترین منابع سازمان نقش ارزنـده اي در فـراهم 

ی اطالعات مورد نیاز مدیران و سایر رده هاي سازمان کردن

بـه موقـع و درسـت را بـر عهـده تصمیم گیـري براي اخذ 

  دارند.

ماننــد رضــایت  نتــایج حــاکی از آن بــود کــه عــواملی 

پزشکان، کیفیت اطالعات، سهولت در استفاده ، پشـتیبانی 

ــاربران از  ــودن، آمــوزش مناســب ک مناســب، تحــت وب ب

مهمترین عـواملی هسـتند کـه در بهـره وري و کارآمـدي 

ثر مـی باشـند.  بـا ؤسیستم هاي اطالعاتی بیمارسـتانها مـ

 تـرین اساسـی یکـی رضـایت کـاربر بـه عنـوان توجه بـه 

. لـذا کلی اثر بخشی سیستم، شناخته شده است معیارهاي

زمانی که کاربران سیستم هاي اطالعاتی به ویـژه پزشـکان 

 سیستم اطالعـاتی در دسـترس آنهـا  که  باشندباور داشته 

، انگیـزه کنـدنیازهاي اطالعـاتی آنهـا را بـرآورده  تواندمی 

استفاده از سیستم هاي اطالعاتی در کاربران نیـز افـزایش 

بیشتر کاربران سیستم . همچنین با توجه به اینکه  یابدمی 

هاي فنی سیستم آگاه  بیمارستانی به جنبه هاي اطالعاتی 

، بایـد پشـتیبانی فنـی و آنهـارضـایتمندي بـراي  ،نیستند

یکی از  .انجامتخصصی از آنان در طول استفاده از سیستم 

مشکالتی کـه سـازمانها در زمـان اسـتقرار سیسـتم هـاي 

 .اسـتا آن مواجه هسـتند، مقاومـت کارکنـان  اطالعاتی ب

فنـاوري هـاي جدیـد در سـازمان  قطعا پیاده سازي موفـق

که تمایل بیشتر در استفاده از آن ها  شودزمانی میسر می 

 وجود داشته باشد کـه همـان پـذیرش سـامانه هـا توسـط

که همیشه به عنوان چالشـی عمـده در پیـاده استکارکنان 

هـاي  از راه .مدنظر می باشد سازي سیستم هاي اطالعاتی

کاهش مقاومت کارکنان در زمـان اسـتقرار سیسـتم هـاي 
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عاتی آموزش کاربران و میزان سهولت اسـتفاده از ایـن اطال

ي بـرزه کـار و  ایـن خصـوص مطالعـهدر . استها سیستم

مطالعــه "بــاعنوان  1389همکــاران در پژوهشــی در ســال 

اطالعـات  کـارگیري فنـاوري عوامل سازمانی مـؤثر در بـه

توسط مدیران میانی بیمارستانهاي دانشگاه علـوم پزشـکی 

 110اي کـه بـر روي  که با استفاده از پرسش نامه "تهران

نفر انجام دادند، به این نکته دست یافتند کـه بـین منـابع 

ینـدها، ســاختار مــدیریتی، آسـازمانی، دانــش ســازمانی، فر

رابطـه کـارگیري فنـاوري اطالعـات  ارزشها و اهداف با بـه

  ).19( داري وجود دارد معنی

ــه ــک مطالع ــاران در ی ــماعیلی و همک ــوع  اس اي از ن

ـــیفی ـــال ه-توص ـــه در س ـــتگی ک ـــت  1391مبس تح

سازي فنـاوري  بررسی میزان پذیرش و امکان پیاده"عنوان

اطالعات در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شـهید بهشـتی 

اي  اسـتفاده از پرسشـنامه کـه بـا بر اساس مـدل دیـویس

ج نفر از کارکنان انجام شده بود، بـه ایـن نتـای 200رروي ب

دست یافتند که بر اساس مدل پـذیرش فنـاوري دیـویس، 

ــه،  65 ــات را پذیرفت ــاوري اطالع درصــد در  20درصــد فن

درصـد  15مرحله گذر پـذیرش فنـاوري اطالعـات بـوده و 

ــد. بیشــترین  ــذیرش وارد نشــده بودن ــه پ ــه مرحل ــوز ب هن

ي پذیرش فناوري اطالعات، مربوط الگو همبستگی در ابعاد

به آسان شدن کارها بـا بـه کـارگیري فنـاوري اطالعـات و 

ــا فنــاوري اطالعــات بــود. کمتــرین میــزان  نگــرش کــار ب

همبستگی بین سرگرم بودن و نتایج حاصـل از ویژگیهـاي 

همچنـین نگـرش بـه  .برون داد بـا فنـاوري اطالعـات بـود

ارگیري آسـان استفاده از فناوري اطالعـات بـا درك بـه کـ

مهمترین عامـل  همبستگی مستقیم و مثبت و باالیی دارد.

 اسـتدر الگوي پذیرش فناوري، درك به کـارگیري آسـان 

 . )20( که با مطالعه حاضر همخوانی دارد

) در تحقیقـی بـا عنـوان 1396برات پور و همکـاران ( 

ــی  ــات بررس ــتم اطالع ــذیرش سیس ــر پ ــؤثر ب ــل م عوام

ان به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه پرستار بیمارستانی توسط 

برداشـت ذهنـی از  تباط مستقیم و مثبتی بین دو متغیرِار

مفید بودن فناوري اطالعات و آسـانی اسـتفاده از سیسـتم 

هـاي اساسـی مـدل پـذیرش اطالعات بیمارستانی از مؤلفه

فناوري بوده و جزء عوامل تأثیرگـذار بـر پـذیرش فنـاوري 

ین برداشـت ذهنـی شوند. همچنـین، بـ اطالعات تلقی می

ــانی اســتفاده از سیســتم  ــودن و آس ــد ب پرســتاران از مفی

اطالعات بیمارستانی بـا ایـده آنـان نسـبت بـه اسـتفاده از 

داري  سیستم اطالعات بیمارستانی رابطـه مثبـت و معنـی

 ).21ارد (وجود د

) در مطالعه خود به ایـن 1392جبرائیلی و همکاران (  

ســـازي سیســتم  هکـــه موفقیـــت پیـــادنتیجــه رســیدند 

ل اطالعات بیمارستانی نیازمنـد توجـه بـیشتـر بــه عوامــ

و مــواردي ماننــد  مـــرتبط بـــا مـــدیریت پـــروژه اســـت 

سـازي، تشـکیل گــروه  ترسـیم دقیــق نقشــه راه پیـاده

کـاري بـا مشــارکت کــاربران، پشـــتیبانی مناســـب از 

ولت سیســتم، رهبــري مناســب، تبــادل اطالعات، سـه

استفاده از سیستم و همچنین رعایـت اصــول امنیـــت و 

 ). 14از اهمیت باالیی برخوردارند ( محرمــانگی

 تشکر و قدردانی 
بدینوسیله از همکاري کـادر درمـان بیمارسـتان هـاي 

دولتی شهر خرم آباد که علی رغم وجـود بیمـاري کرونـا و 

اثـر وجود مشغله هاي بسیار ما را در نگارش و تکمیل ایـن 

همچنین از نکتـه  . شود، تشکر و قدردانی می کردندیاري 

سنجی و عنایت عوامل و داوران مجله وزین یافتـه کـه  بـا 

نظرات گرانمایه خود سـعی در ارتقـاي علمـی ایـن مقالـه 

الزم بـه ذکـر اسـت ایـن .شـودداشته اند سپاسگزاري می 

بـه تـاریخ  210تحقیق بـا شـماره نامـه و پرونـده الـف ق /

به تایید کمیته اخـالق در پـژوهش دانشـکده  3/10/1399

 اقتصاد و مدیریت دانشگاه لرستان رسیده است.
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Abstract 

Background: The countries should be economically developed in today’s world. By 
reviewing the literature, a healthy and efficient workforce is a key factor in economic 
development, which indicates the effectiveness of the health sector in countries. Efficient 
information systems should be used to achieve efficiency, effectiveness, productivity, service 
quality, and customer satisfaction. The present study aimed to identify and prioritize the 
factors affecting the efficiency of hospital information systems. 
Materials and Methods: Interviews and questionnaires are collaboratively used in this 
study to identify the factors affecting the productivity of hospital information systems. A total 
of 22 hospital information systems specialists (IT and system support experts) were selected 
based on the purposive sampling method. In the present study, experts' views on the factors 
affecting the productivity of hospital information systems were first identified using a survey 
research method. The factors are prioritized from the questionnaires and the Fuzzy Delphi 
method. 
Results: After analyzing the findings, it was found that physicians' satisfaction, information 
quality, usability, appropriate support, high reporting ability, being on the web, and proper 
user training are the factors affecting the efficiency of hospital information systems. 
Conclusion: As a result, considering the findings of this study during the implementation of 
information systems projects, hospital officials can play a significant role in economically 
improving public health. 
Keywords: Economic growth, Hospital, Information, Information system. 
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