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 1مديريت آمار و فناوری اطالعات ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 2گروه پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
(دريافت مقاله -1400/11/17 :پذيرش مقاله)1401/3/10 :

چكيده
زمينه :استفاده گسترده از سيستمهای اطالعات بيمارستاني نياز به ارزيابي آنها را ناگزير کرده است.
مواد و روشها :مطالعه مقطعي حاضر ،در دوره زماني خرداد تا اسفند  ،1397در بيمارستانهای دانشگاهي استان بوشهر که مجهز به نرمافزار
اطالعات بيمارستاني بودند انجام گرفت.گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه سنجش استاندارد ايزو 9241/110و توزيع آن ميان  568کاربر
نرمافزار در بيمارستانهای استان بوشهر انجام شد .تجزيه و تحليل دادهها توسط نرمافزار  SPSSويرايش  18و با استفاده از آمار توصيفي و
يافتهها :از ديد کاربران ،دو حيطه مناسب برای انجام وظايف و مناسب برای يادگيری بيشترين تطابق و حيطه مناسب برای شخصيسازی کمترين
تطابق را داشتند .مقايسه سه شرکت نرمافزاری  B ،Aو  Cنشان داد که از ديد کاربران ،سطح تطابق شرکت  Cدر تمامي حيطهها و در کل ،بيشترين
است .سطح تطابق از ديد کاربران گروه پرستاری در همه حيطههای مورد بررسي پايينتر از ساير کاربران باليني بود .همچنين سطح تطابق از ديد
گروههای کاربری بيمارستانهای شهر بوشهر ،در همه حيطههای مورد بررسي به جز حيطه " مناسب برای شخصيسازی" پايينتر بود.
نتيجهگيری :راه اندازی نرمافزار شرکت  Cبرای ساير بيمارستانها به دليل انطباق بيشتر از نظر کاربران و يا ارتقاء نرمافزار شرکت  Aدر خور توجه
ميباشد .حيطه مناسب برای شخصيسازی و خود توصيفکنندگي بيشترين حيطههای نيازمند توجه بيشتر توسط طراحان نرمافزار ميباشند.
واژگان کليدی :مراقبت سالمت ،مديريت بيمارستان ،سيستم اطالعات مديريتي ،سيستم اطالعات بيمارستاني ،اصول استاندارد ايزو 9241/110
** بوشهر ،خیابان معلم ،مدیریت آمار و فن آوری اطالعات ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران
E. mail: h.taherzadeh@bpums.ac.ir
* ORCID: 0000-0002-8616-6524
** ORCID: 0000-0002-7891-1352
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پیچیدگیهای کاری ،فنی و درمانی یک بیمارستان ،از

نقش فناوری اطالعات و سیستمهای اطالعاتی در

گستردگی و پیچیدگی باالیی برخوردار بوده و دارای

سازمانهای امروزی غیر قابل انکار است .به طوری که

بخشهای مختلفی است ( .)2سیستمهای اطالعات

به عقیده تعدادی از اندیشمندان و صاحبنظران ،در

بیمارستانی بهعنوان بخشی از سیستمهای اطالعات

شرایط کنونی تصور یک سازمان بدون فناوری اطالعات
و سیستمهای اطالعاتی تقریب ًا غیرممکن است بخش
بهداشت و درمان نیز با توجه به حجم انبوه اطالعات

سالمت ،نیازهای اطالعاتی عملیات سازمان شامل
برنامهریزی ،مراقبت از بیمار و مستندسازی را برآورده
میکنند .البته پیش از راهاندازی این سیستمها باید به

تولید شده از این فناوری بیبهره نبوده و بسیاری از

توسعه منطقی سیستمهای اطالعاتی ساختاریافته مطابق

سیاستگذاران بر این باورند که فناوری اطالعات سالمت

با نیازهای خدمات سالمت توجه شود .چهار مرحله

جزیی ضروری برای بهبود کارایی و کیفیت مراقبت

اصلی برای ایجاد و توسعه سیستمهای اطالعاتی شامل

سالمت است .هدف یک سیستم اطالعات مراقبت

تعریف اهداف ،طراحی ،اجرا و ارزیابی است (.)3

سالمت ،از جمله سیستم اطالعات بیمارستانی ،مدیریت

ارزیابی بهعنوان فرایندی مداوم در ایجاد سیستمهای

اطالعاتی است که پرسنل مراقبت سالمت برای کارایی

اطالعاتی و یکی از مراحل اصلی آن به شمار میرود.

و اثربخشی وظایف و فعالیتهای خود به آنها نیاز

با توجه به اهدافی که سیستمهای اطالعات دارند .باید

دارند .در واقع ،نیاز به کاهش هزینههای مراقبتی ،ارتقاء

ارزیابیهای مداومی جهت تعیین میزان دستیابی به این

کیفیت مراقبت و توسعه خدمات بهداشتی تأکید به

اهداف انجام شود ( .)3استاندارد ایزو  ،9241توسط
استانداردسازی1

استفاده از سیستمهای اطالعات مراقبت بهداشتی داشته

سازمان بینالمللی

و ضرورت توسعه این گونه سیستمها را توجیه میکند.

حاوی سیاهههایی از معیارهای سازگاری نرمافزار با

ارتباط مستقیمی که بین بهبود کیفیت سیستم اطالعات

نیازهای کاربران است ( .)4در این پژوهش ،بخش دهم

مراقبت بهداشتی و بهبود کیفیت مراقبت ارائه شده به

این استاندارد که  7معیار اصلی را در این زمینه مطرح

بیمار وجود دارد و هزینه های زیادی که صرف طراحی

کرده است مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند

و نصب این سیستمها میشود ،مراکز درمانی را ملزم

از :مناسب بودن برای انجام وظایف (قابلیت ثبت

میکند که در انتخاب و راهاندازی این سیستمها دقت

عملکرد و فرایند کاری در نرمافزار) ،خود توصیف
کنندگی (نمایش به موقع راهنماها و پیغامها به کاربر

سیستم اطالعات بیمارستانی ،یکی از متداولترین

در جهت پیشبرد امور کاری) ،قابل کنترل بودن

نرمافزارهای کامپیوتری است که برای حمایت از ارائه

(قابلیت کنترل ،انتقال ،توقف و خروج از فرمهای

خدمت در نظام سالمت طراحی شده است .این

کاری مربوطه در هر زمان) ،سازگاری با نیازها و

سیستم از پایگاه داده بزرگی تشکیل شده است که

انتظارات کاربران (پوششدهی نیازهای کاری و ثبتی

برای برقراری ارتباط بین بخشی و ذخیرهسازی

کاربران) ،تحمل خطا (پذیرش اشتباه بدون اصالح یا

اطالعات مدیریتی در بخش سالمت طراحی شده

خطاپذیری) ،مناسب برای شخصیسازی (قابلیت

است .سیستم اطالعات بیمارستانی با توجه به
International Organization for Standardization; ISO
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الزم را به عمل آورند ()1

توسعه یافته که
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پرکاربرد کاربر) و مناسب برای یادگیری (آموزش قدم

بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس اصول

به قدم فرایندهای کاری مربوطه همراه با راهنماها و

استاندارد بینالمللی ایزو  9241/110پرداخت.

توضیحات برای کاربران).

یافتههای تحقیق نشان داد که کلیه سیستمهای

پژوهشهای صورت گرفته در جهان نشان داده است

اطالعات بیمارستانی مورد مطالعه بر اساس اصول

که سیستمهای اطالعات بیمارستانی موجب ارائه

هفتگانه استاندارد ایزو  9241/110در حد متوسط رو

خدمات مراقبت با کیفیت و همچنین دسترسی به موقع

به باال و به عبارتی مطلوب بودند ( .)8قادری نانسا و

به اطالعات کامل ودقیق میشود .به عبارت دیگر

همکاران نیز به ارزیابی سیستمهای اطالعات

مراکز ارائه دهنده خدمات مراقبت بهداشتی از جمله

بیمارستانی از دیدگاه پرستاران در بیمارستانهای

اهداف اصلی کاربرد انفورماتیک در پزشکی است (.)5

آموزشی درمانی تبریز پرداختند .که بیشترین میزان

مطابق نظر فریدمن و ویات ()Fridman & Wyatt

رضایت پرستاران از سیستمهای اطالعات بیمارستانی

ارزیابی سیستمهای اطالعات بیمارستانی ،تقاطع علم

مربوط به معیار سازگاری با انتظارات کاربران ،مناسب

پزشکی و ارائه خدمات بهداشتی و علم کامپیوتر و

بودن برای انجام وظیفه ،مناسب بودن برای آموزش و

متدلوژی ارزیابی است (.)1

تحمل خطا بود ( .)9در همین راستا در استان بوشهر،

در مطالعهای که هامبورگ ( )Hamborgو همکاران با

برای اولین بار در سال  ،1384سیستم اطالعات

عنوان «ارزیابی قابلیت استفاده از سیستمهای اطالعات

بیمارستانی در بیمارستان امیرالمومنین شهرستان گناوه

بیمارستانی بر اساس پرسشنامه ایزومتریک »9241

راهاندازی و پس از آن به تدریج ،در سایر

انجام دادند ،ایزومتریک را تکنیکی معتبر در ارزشیابی

بیمارستانهای استان نیز راهاندازی شد .با توجه به

سیستم اطالعات بیمارستانی برای پشتیبانی از بررسی

اهمیت

در

دقیق کاربردپذیری سیستم اطالعات بیمارستانی در

تصمیمگیریهای مدیریتی و لزوم صحت این اطالعات

سازمانهای بزرگ نشان دادند (.)6

و با توجه به اینکه تاکنون در استان بوشهر ،ارزیابی در

با توجه به اهمیت موضوع پژوهشهایی مشابه در

خصوص این سیستمها که مربوط به سه شرکت

داخل کشور صورت گرفته است به عنوان مثال

مختلف میباشند صورت نگرفته است؛ هدف از

موسوی و همکاران به ارزیابی قابلیت استفاده از

مطالعه حاضر بررسی میزان تطابق نرمافزارهای سیستم

سیستم اطالعات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی

اطالعات بیمارستانی مورد استفاده در بیمارستانهای

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم از دید کاربران

دانشگاهی بوشهر در سال  1397با استاندارد ایزو

براساس استاندارد ایزو پرداختند .در این بررسی،

 9241/110از دیدگاه کاربران میباشد تا ضمن معرفی

میانگین معیارهای میزان تناسب سیستمهای اطالعاتی

بهترین نرمافزار موجود به مدیران بیمارستان ،به

در حیطه مناسب برای شخصیسازی و تطابق با

طراحان سیستم نیز پیشنهاداتی در خصوص ارتقای

انتظارات کاربران بیشتر از سایر حیطهها بود (.)7

طراحی برنامه ارائه نماید.

http://bpums.ac.ir
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شخصیسازی فعالیتها ،صفحه نمایش و فرمهای

اطالعات

همچنین محمودی و همکاران به ارزیابی سیستمهای

بیمارستانی

بخش

آزمایشگاه

در
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محتوا ( )0/83و نسبت روایی محتوا ( )0/80محاسبه و

مواد و روشها
این مطالعه به صورت مقطعی در دوره زمانی خرداد تا

با توجه به جدول الوشه تأیید شد .پایایی پرسشنامه

اسفند  ،1397در بیمارستانهای دانشگاهی استان بوشهر

نیز پس از تکمیل توسط  30نفر از کاربران ،با محاسبه

مجهز به نرمافزار اطالعات بیمارستانی انجام گرفت تا بر

ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/96مورد تأیید قرار

مبنای نتایج آن ،اصالحات الزم در سیستمهای اطالعات
بیمارستانی سطح استان انجام شود .جهت گردآوری
دادهها ،از پرسشنامه در دو بخش اطالعات دموگرافیک

گرفت .میانگین امتیاز کسب شده از پرسشنامه توسط
هر کاربر ،در کل و در هر حیطه ،در محدوده  1تا 5
محاسبه و بدین صورت دستهبندی شد؛ نمره

(سن ،جنس ،تحصیالت ،شغل ،سابقهکاری در سیستم

( )2-0/50نامطلوب )2/51-4( ،نسبتاٌ مطلوب و

بهداشت و درمان و سابقه کاربری سیستم اطالعات

( )4/5-01مطلوب .در میان ده بیمارستان وابسته به

بیمارستانی و بخش مربوط به نظر کاربران نسبت به

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سطح استان که دارای

تطابق سیستم اطالعات بیمارستانی با ایزو  9241/110با

سیستم اطالعات بیمارستانی میباشند ( 2بیمارستان در

استفاده از پرسشنامه سنجش استاندارد ایزو ،9241/110

شهر بوشهر و  8بیمارستان در شهرستانها) ،نرمافزار 8

ال
درجهبندی شده در مقیاس لیکرت  5گزینهای (کام ٌ

بیمارستان توسط شرکت  Aو دو بیمارستان نیز به طور

ال موافق (امتیاز  )5و یک گزینه
مخالف (امتیاز  )1تا کام ٌ

جداگانه توسط شرکت  Bو  Cتأمین میشود .در

بدون نظر) ،استفاده شد .پرسشنامه مورد استفاده شامل 7

نهایت  6بیمارستان؛ شامل  2بیمارستان آموزشی در

معیار و  75سؤال بود .معیارها و سؤاالت آن شامل 15

شهر بوشهر ،یک بیمارستان در دشتستان و بیمارستان

سؤال "مناسب برای انجام وظایف" 12 ،سؤال" خود
توصیف کنندگی" 11 ،سؤال" قابلیت کنترل" 8 ،سؤال

کنگان بهعنوان پرجمعیتترین گروه کاربری ( ،)Aیک
بیمارستان در گناوه ( )Bو بیمارستان اهرم ( )Cکه از

"سازگاری با نیازها و انتظارات کاربران" 15 ،سؤال

شرکت نرمافزاری متفاوتی خدمات دریافت میکردند

"پذیرش اشتباه بدون اصالح (خطاپذیری)" 6 ،سؤال

جامعه آماری را تشکیل دادند .نمونهگیری از کاربران

"مناسب برای خصوصی سازی" و  8سؤال "یادگیری

بیمارستان دیر ،به دلیل اینکه کمتر از یکسال از

مطلوب کاربران" بود.

راهاندازی سیستم اطالعات بیمارستانی در آن

نسخه انگلیسی و اصلی استاندارد ( )10این پرسشنامه

میگذشت ،انجام نشد .کاربران سیستم اطالعات

و روایی و پایایی نسخه فارسی آن مورد تأیید قرار

 1768نفر کاربر بالینی و  463نفر کاربر مدیریتی بود.

گرفت .با توجه به نامفهوم بودن برخی سؤاالت ،در

با در نظر گرفتن سطح اطمینان  95درصد ،بیشترین

مطالعه حاضر تغییراتی در آنها داده شد و لذا در

انحراف معیار گزارش شده مربوط به امتیاز حوزههای

پژوهش حاضر نیز روایی محتوا با استفاده از روش

پرسشنامه سنجش استاندارد ایزو  9241/110به میزان

تحلیل محتوا 2و ارسال آن به  10نفر از متخصصین

 0/97و دقت مطلق  ،0/1حجم نمونه  361نفر محاسبه

حوزه فنآوری اطالعات بررسی و شاخص روایی
Content analysis
http://bpums.ac.ir
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شد .با در نظر گرفتن اثر طرح 3به میزان  ،1/5حجم
Design effect

3
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نمونه نهایی  541نفر در نظر گرفته شد .در نهایت

غیرپارامتری من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد.

پرسشنامه توسط  568کاربر که که مدت زمان کاربری

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمفزار SPSS

آنها حداقل یکسال بود تکمیل شد .روش نمونهگیری

ویرایش  18بود .در کلیه تجزیه و تحلیلها سطح

بهصورت چند مرحلهای بود بدینترتیب که حجم

معنیداری  0/05در نظر گرفته شد.

نمونه  568نفر به صورت سهمیهای 4بین دو گروه

انجام این مطالعه پس از تصویب طرح در کمیته اخالق

آزمایشگاه،

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با شماره .1397 .140

رادیولوژی ،پزشک ،فیریوتراپی ،بهیار و غیره ).و کاربر

 IR.BPUMS.RECبوده است .پرسشنامهها بدون نام

مدیریتی (اطالعات مالی ،پذیرش ،مدارک پزشکی،

بودند و اطالعات بهصورت کلی تجزیه و تحلیل شده

ترخیص ،منشی ،انبار ،صندوق ،امور بیمه) تقسیم شد.

شامل اطالعات محرمانه شخصی افراد نبود .هیچ یک

الزم به ذکر است که در هر بیمارستان نیز نمونهگیری

از پژوهشگران این طرح جزء افراد درگیر در نصب،

از گروه کاربران به نسبت جمعیت آنها (سهمیهای)

راهاندازی و پشتیبانی سیستم اطالعات بیمارستانی

بود .دادهها پس از هماهنگی پژوهشگران با

نبودند .ورود به مطالعه اختیاری بود و عدم تکمیل

خودایفا5

پرسشنامه تأثیری بر ارتباط کاربر با واحد سیستم

کاربر

بالینی

(پرستاران،

داروخانه،

بیمارستانها و تکمیل پرسشنامه به صورت

توسط کاربران ،جمعآوری شد .نمونهگیری در هر

اطالعات بیمارستانی نداشت.

بیمارستان بهصورت در دسترس بود؛ بدین صورت که
بر اساس زمان مراجعه به هر واحد افرادی که در

يافتهها

شیفت مذکور حضور داشتند پرسشنامه را تکمیل

از  568پرسشنامه توزیع شده ،تعداد  552نفر کاربر

کردند .نمونهگیری از کاربران شاغل در  3شیفت

سیستم اطالعات بیمارستانی که اکثریت آنها زن بودند

مختلف شبانه روز به نسیت مساوی انجام شد.

( 400نفر معادل  72/5درصد) پرسشنامه را تکمیل و

تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از آمار توصیفی

به محققین برگشت داده شد (میزان پاسخ  97درصد).

(میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای کمی و

سن کاربران حداقل  21سال و حداکثر 60سال با

فراوانی و فراوانی نسبی برای متغیرهای کیفی) و

میانگین و انحراف معیار  33/17±7/46و متوسط سابقه

آزمونهای آماری تی مستقل و آنالیز واریانس یک

کار آنها  10سال با انحراف معیار  7/22بود (حداقل

گروه کاربران بالینی و مدیریتی ،و بین گروههای

کاربری فرد با سیستم اطالعات بیمارستانی حداقل

مختلف جمعیتی کاربران (بر اساس جنس ،سطح

یکسال و حداکثر  14سال با میانگین و انحراف معیار

تحصیالت و غیره ).بود .از آزمون کولموگروف

 5/29 ± 3/48سال بود .سطح تحصیالت اکثر افراد

اسمیرنوف و نسبت چولگی به خطای معیار جهت

کارشناسی ( 440نفر معادل  79/7درصد) و کاربران

بررسی نرمالیتی امتیاز حیطهها و امتیاز کل استفاده شد.

بالینی در اکثریت بودند ( 413نفر معادل  74/8درصد).

در صورت نرمال نبودن توزیع دادهها از آزمونهای

از دید کاربران ،میزان تطابق کلی نرمافزار با استاندارد

Proportional
Self-administered
http://bpums.ac.ir

4
5

ایزو  63/04±9/4 ،9241/10درصد بود؛ همچنین
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حیطه مناسب برای انجام وظایف و حیطه مناسب برای

شخصیسازی کمترین تطابق را داشتند (جدول .)1

یادگیری بیشترین تطابق و حیطه مناسب برای
جدول  )1ميزان تطابق  7حيطه قابليت استفاده از سيستم اطالعات بيمارستاني بر اساس استاندارد ايزو
 9241/10از ديد کاربران بيمارستانهای استان بوشهر در سال1397
حيطه

مناسب برای انجام وظایف
مناسب برای یادگیری
سازگاری با انتظارات کاربران
تحمل خطا
قابل کنترل بودن
خود توصیف کنندگی
مناسب برای شخصی سازی
کل

حداقل
1/2
1/88
1/5
1/6
1/36
1
1
1/53

حداکثر
4/87
4/63
5
4/6
4/64
5
5
4/6

ميانگين
3/22
3/20
3/18
3/14
3/12
3/09
2/97
3/15

انحراف معيار
0/60
0/44
0/53
0/50
0/56
0/67
0/74
0/47

تطابق (درصد)
64/43
64/07
63/70
62/84
62/49
61/93
59/43
63/04

همانطور که نمودار  Aدر شکل  1نشان میدهد مقایسه

مختلف ،فقط در حیطه" مناسب برای انجام

تطابق حیطههای مختلف بین دو جنس نشان داد که در

وظایف"تفاوت معنیداری وجود داشت (شکل  ،1نمودار

حیطههای"خود توصیفکنندگی"" ،قابل کنترل بودن" و

)p=0/037( )B؛ به طوری که از دید کاربران با

"تحمل خطا" میزان تطابق از دید مردان بیشتر از زنان

تحصیالت کاردانی نسبت به کارشناسی ،سطح تطابق

است )p>0/05( .بین کاربران با سطح تحصیالت

بیشتر بود (.)p>0/009

()A

شکل  )1امتیاز  7حیطه قابلیت استفاده از  HISبر اساس استاندارد ایزو از نظر کاربران بیمارستانهای بوشهر به تفکیک متغیرهای دموگرافیک
(جنس ،سطح تحصیالت) در سال1397
http://bpums.ac.ir
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مقایسه امتیاز کل بین سه شرکت نرمافزاری A

برای انجام وظایف"" ،قابل کنترل بودن" " ،مناسب

( )3/03 ± 0/45( B ،)3/13 ± 0/45و C

برای یادگیری" و در کل ،این تفاوت معنیدار است.

( )3/75 ± 0/42و همچنین مقایسه امتیاز  7حیطه بین

(شکل ،2نمودار  )p>0/05( )Eهمچنین سطح تطابق از

سه شرکت نشان داد که شرکت  Cبا بیشترین میانگین

دید کاربران گروه پرستاری در همه حیطههای مورد

امتیاز در تمامی حیطهها و در کل ،از نظر کاربران

بررسی پایینتر از سایر کاربران بالینی بود؛ اگرچه این

بیشترین تطابق را به خود اختصاص داده است( .شکل

تفاوت فقط در حیطههای"مناسب برای انجام

 ،2نمودار  )p>0/01( )Dدر مقایسه امتیاز  7حیطه و

وظایف"" ،خود توصیفکنندگی"" ،تحمل خطا" و در

امتیاز کل به تفکیک نوع کاربران (بالینی ،مدیریتی) ،به

کل معنیدار است( .شکل  ،2نمودار  )p>0/05( )Fاز

جز در حیطه"مناسب برای شخصیسازی" ،سطح

دید پرستاران ،حیطه "مناسب برای شخصیسازی"

تطابق از دید کاربران مدیریتی در همه حیطهها باالتر از

کمترین میزان تطابق را داشت.

کاربران بالینی بود؛ اگرچه فقط در حیطههای"مناسب

E
4
3.5
3
2.5
2

…

…

…

(شرکت و نوع شغل) در سال1397

در مقایسه امتیاز  7معیار و امتیاز کل به تفکیک

تطابق در حیطههای "مناسب برای انجام وظایف" و

بیمارستانهای شهر بوشهر و سایر شهرستانها ،میزان

"مناسب برای یادگیری"از دید کاربران بوشهر نسبت

http://bpums.ac.ir
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به سایر شهرستانها بهطور معنیداری کمتر و در حیطه

درصد و در مطالعه احتشامی و همکاران بر 7

"مناسب برای شخصیسازی" بیشتر است؛ اگرچه در

بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دو گروه ،میزان تطابق تقریباً در تمامی حیطهها بیشتر

 67درصد گزارش کردند که با نتایج مطالعه حاضر

از سطح متوسط میباشد (.)p>0/05

همخوانی بیشتری دارد ( 12و  .)13همچنین ،میانگین
امتیاز تط ابق کلی سیستم اطالعات بیمارستانی با

در استان بوشهر از نظر کاربران ،تطابق نرمافزار

مشابه با نتایج مرور نظاممندی حسینی و همکاران

اطالعات بیمارستانی با استاندارد ایزو  9241/110در

( )3/11میباشد (.)14

کل و در همه حیطه ها ،به جز حیطه مناسب برای

در مطالعه حاضر ،میزان تطابق از دید کاربران در

شخصی سازی ،کمی باالتر از سطح متوسط بود.

حیطه مناسب برای انجام وظایف بیشترین و در حیطه

همچنین میزان تطابق از دید کاربران مدیریتی نسبت

مناسب برای شخصیسازی کمترین بود .در مطالعة

به بالینی ،سایر کاربران بالینی نسبت به پرستاران و

موسوی و همکاران در شهر قم ،میانگین معیارهای

کاربران نرمافزار شرکت  Cنسبت به سایر شرکتها

میزان تناسب سیستمهای اطالعات بیمارستانی با

بهطور معنی داری باالتر بود .از دید کاربران ،حیطه

استاندارد ایزو  ،9241/110در حیطه مناسب برای

مناسب برای انجام وظایف و حیطه مناسب برای

انجام وظیفه بیشترین و در حیطه مناسب برای

یادگیری بیشترین تطابق و حیطه مناسب برای

شخصیسازی کمترین گزارش شد .نکته مهم اینکه

شخصیسازی کمترین تطابق را کسب کردند.

میانگین نمره تطابق در تمامی حیطه ها کمتر از حد

در مطالعه حاضر ،میزان تطابق کلی سیستم اطالعات

 60درصد (میانگین  )3بود ( .)7در مطالعه احمدی و

بی مارستانی سه شرکت با استاندارد ایزو 9241/110

همکاران نیز میانگین معیارهای میزان تناسب

در مجموع حدود  63درصد و میانگین امتیاز تطابق

سیستمهای اطالعات بیمارستانی در دو حیطه تطابق

کلی  3/15بود .در مطالعه شنبهزاده و همکاران بر

با انتظارات ،قابلیت کنترل و مناسب برای انجام

 227نفر از کارب ران نهایی سیستم اطالعات

وظیفه بیشترین و بیشتر از حد متوسط و در حیطه

بیمارستانی در سه بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم

مناسب برای شخصیسازی کمترین بهدست آمد

پزشکی ایالم در سال  ،1398حدود  56درصد

( .)15در مطالعه محمودی و همکاران بر مادول

کاربران از کارکرد نرمافزار تا حدودی راضی بودند و

آزمایشگاه

در

میانگین امتیاز تطابق کلی  2/8از  5بود ( )11که

بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

نسبت به مطالعه حاضر کمتر می باشد .میرزایی و

اصفها ن ،بیشترین تطابق مربوط به حیطه مناسب برای

همکاران ،در بخش دیگری از مطالعه ایالم بر  60نفر

انجام وظیفه ( )3/81و کمترین امتیاز مربوط به حیطه

از کاربران زیر سیستم های سیستم اطالعات

مناسب برای شخصیسازی ( )3/05بود ( .)8در

بیمارستانی ،میزان تطا بق سیستم اطالعات بیمارستانی

مطالعه شنبهزاده و همکاران در ایالم نیز ،میانگین

بر اساس استاندارد ایزو  9241/110را حدود 61

معیارهای میزان تناسب سیستمهای اطالعات

http://bpums.ac.ir
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خود

مناسب برای شخصی سازی (با میانگین امتیاز ،)3/82

توصیف کنندگی کمترین بهدست آمد ( .)11مقایسه

برخالف مطالعه حاضر ،بهدست آمد ( .)14الزم به

نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات مذکور (،8 ،7

ذکر است که بررسی بیشتر این مرور نظاممند نشان

 11و  )15نشان می دهد که مناسب بودن این

می دهد که حیطه مناسب برای شخصیسازی در 12

نرم افزارها برای انجام وظیفه بیشترین معیاری است

مطالعه از  13مطالعهای که امتیاز این حیطه را گزارش

که مورد توجه سازندگان قرار گرفته است و میتواند

کردهاند ،پایین تر از سایر حیطهها گزارش شده است

پاسخگوی نیازهای کاربران باشد؛ اگر چه این تناسب

و مشخص نیست که چرا در متاآنالیز انجام شده

چندان از سطح متوسط فراتر نمی رود .اما سازندگان

امتیاز این حیطه ،معادل حیطهای با بیشترین امتیاز

نرمافزار به قابلیت شخصیسازی سیستم توسط کاربر

نظیر قابلیت کنترل گزارش شده است.

توجه چندانی نکردهاند؛ .شاید عواملی مانند

در حیطههای"خود توصیفکنندگی"" ،قابل کنترل

اطالعات

بودن" و "تحمل خطا" میزان تطابق از دید مردان

بیمارستانی ،توجه توسعه دهندگان را به این موضوع

بیشتر از زنان است .آنچه در بازدیدهای میدانی

را کم کرده باشد و بیشتر متمرکز بر بهبود عملکرد

مشاهده می شود نیز مؤید این موضوع است که

سیستم شده باشند .همچنین با توجه به اینکه در

کاربران مرد در صورت برخورد با خطاهای

سیستمهای اطالعات بیمارستانی ،سرعت پاسخگویی

نرم افزاری با جستجو در راهنمای نرمافزار یا اینترنت

به درخواست کاربران بسیار حائز اهمیت میباشد و

سعی بیشتری برای حل مشکل میکنند .در مطالعه

شخصیسازی ،ناخودآگاه از منابع سختافزاری در

حسینی و همکاران بر کاربران بیمارستانهای

سطوح سرویس دهنده و سرویس گیرنده استفاده

آموزشی شیراز ،حیطه قابلیت کنترل نرمافزارهای

کرده و در نتیجه سرعت پاسخدهی را کاهش میدهد،

اطالعات بیمارستانی از نظر بیش از  80درصد

این حیطه در اولویت پایینتری نسبت به سایر

کاربران ،مطلوب یا نسبتاً مطلوب گزارش شد .اگرچه

حیطه ها قرار گرفته است .این نکته را نیز نباید از نظر

محققین قابلیت کنترل را به تفکیک جنسیت کاربران

دور داشت که در تأ یید آنچه منتظری و همکاران در

گزارش نکردهاند اما با توجه به اینکه نزدیک به دو

مطالعه خود بر سیستم اطالعات بیمارستانی هشت

سوم کاربران خانم ها بوده اند به نظر میرسد حیطه

بیمارستان وا بسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان

قابلیت کنترل از دید زنان بیمارستانهای آموزشی

کرده اند ،عدم تطابق نرمافزار با توقعات کاربران از

شیراز مشابه مردان و در وضعیت مناسبی بوده است

نظر شخصی سازی نظیر عواملی مانند رنگ ،ظاهر و

( .)17به هرحال این وظیفه مدیریت سامانه است که

گرافیک نرمافزار میتواند ،تأ ثیر منفی بر تعامل کاربر

آموزش های مکفی و الزم را برای تمامی کاربران اعم

با نرم افزار بگذارد ( .)16این در حالیست که در مرور

از زن و مرد به صورت دوره ای برگزار کند تا کلیه

نظام مند انجام شده توسط حسینی و همکاران بر 15

کاربران به تسلط مناسب جهت برطرف ساختن

مطالعه ،بیشترین تطابق در حیطه قابلیت کنترل (با

خطاهای معمول نرم افزار دست یابند؛ کمااینکه در

حیطه

مناسب

گستردگی

برای

شخصیسازی

زیرسیستمهای
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بیمارستانی در حیطه قابلیت کنترل بیشترین و در دو
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پرستاران بیمارستان های ایران (شامل یک بیمارستان

متوسط و باالتر و به عبارتی تطابق مطلوب از نظر

از بوشهر) از نرمافزارهای اطالعات بیمارستانی،

کاربران داشتهاند ( .)8در کنار توجه به بهتر بودن

مشخص شد که بین پرستاران زن و مرد تفاوتی از

نرمافزار شرکت  ،Cبا توجه به اینکه شرکت  Bو C

نظر اهمیت نرمافزارهای اطالعات بیمارستانی در

هر کدام در سطح استان تنها یک بیمارستان را پوشش

کارکرد بیمارستان وجود ندارد ( .)18الزم به ذکر

می دهند و اکثریت بیمارستان های استان از نرمافزار

است که با توجه به نمره در حد متوسط این سه

شرکت  Aاستفاده می کنند به نظر میرسد که

حیطه ،الزم است که شرکتهای تولیدکننده این

تصمیمگیری سریع تر در مورد انتخاب شرکت مناسب

نرمافزارها توجه بیشتری به ارتقاء نرمافزار خود در

و یا اصالح نرمافزار سایر شرکتها الزامی میباشد؛

این حیطه ها داشته باشند.

نکته مهم اینکه چون خرید و راهاندازی نرمافزار

میزان تطابق حیطه"مناسب برای انجام وظایف" ،از

جدید در سطح استان هزینه باالیی از نظر منابع

دید کاربران با تحصیالت کاردانی نسبت به

انسانی و مالی مورد نیاز به دانشگاه تحمیل خواهد

کارشناسی بیشتر بود .شاید محدود بودن گستره کاری

کرد شاید بهتر با شد در اسرع وقت رایزنی الزم با

و میزان استفاده از نرمافزار توسط کاربران با

شرکت  Aبرای ارتقاء و توسعه مناسب نرمافزار،

تحصیالت کاردانی باعث این تفاوت باشد .در این

منطبق با اصول هفتگانه استاندارد ایزو 9241/110

میان مدیریت سامانه نقش مهمی در انتقال جزئیات

انجام پذیرد.

نامناسب بودن نرمافزار برای انجام وظایف

میزان تطابق نرم افزار از دید کاربران مدیریتی در

کارشناسان ،به تیم طراحی نرم افزار خواهد داشت .با

مقایسه با کاربران بالینی در حیطههای"مناسب برای

توجه به اهمیت این حیطه ،راه اندازی بحث گروهی

انجام وظایف"" ،قابل کنترل بودن"" ،مناسب برای

متمرکز با حضور مدیریت سامانه ،تیم طراحی

یادگیری" و در کل ،بهطور معنیداری بیشتر بود.

نرمافزار و کارشناسان محیطی می تواند اولین قدم

بهطور کلی سیستم اطالعات بیمارستانی ابزار اصلی

برای رفع مشکل باشد.

کار برای کاربران مدیریتی محسوب میشود و این

بررسی میزان تطابق امتیاز  7حیطه و امتیاز کل با

کاربران بیشترین استفاده از نرم افزار را در محیط کار

استاندارد ایزو  9241/110از نظر کاربران به تفکیک

دارند و برای اخذ گزارشهایی مانند درآمد ،کنترل

سه شرکت نرمافزار ی نشان داد که اگر چه امتیاز

عملکرد بخش ها ،دارو و تجهیزات و غیره وابسته به

تطابق نرم افزار هر سه شرکت با استاندارد ،از نظر

نرمافزار هستند .بنابراین انتظار می رود که با استفاده

کاربران باالتر از سطح متوسط بوده است اما شرکت

بیشتر ،فرصت بیشتری برای یادگیری و استفاده از

نرمافزاری  Cبیشترین تطابق را داراست و از

قابلیتهای مختلف نرم افزار داشته باشند .این در

نظرکاربران ،نرم افزار این شرکت کارایی مطلوبی دارد.

حالی است که عمده استفاده کاربران بالینی از

در مطالعة محمودی و همکاران نیز ،تطابق چهار

نرمافزار ،برای انجام عملیات ثبت اطالعات بیماران و

س یستم اطالعات بیمارستانی مورد مطالعه بر اساس

دستور پزشک برای بیمار است و بهطور کلی مدت

http://bpums.ac.ir
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مطالعه غالمپور و همکاران ،در خصوص رضایتمندی

اصول هفتگانه استاندارد ایزو  ،9241/110در حد
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زمان کمتری در حال استفاده مستقیم از نرمافزار

معناداری کمتر از سایر گروه های بالینی میباشد .در

هستند .همچنین در مطالعه قاضی سعیدی و همکاران

مطالعة قادری نانسا و همکاران ،رضایت پرستاران از

در مورد ارزیابی سیستم اطالعات بیمارستانی از

سیستمهای اطالعات بیمارستانی در تمامی حیطهها از

دیدگاه پزشکان و پرستاران در بیمارستانهای عمومی

حد متوسط کمتر بود ( .)9به هر حال نتایج مطالعه

دانشگاه علوم پزشکی تهران ،در نیمی از

حاضر نشان داد دو حیطه تحمل خطا و مناسب برای

بیمارستانهای مورد بررسی ،سیستم اطالعات

انجام وظایف ،نقش مهمی در بهبود کارکرد سیستم

بیمارستانی ،به طور میانگین دارای قابلیت  30تا 60

پرستاری دارند و این دو حیطه نیازمند توجه ویژه در

درصد در زمینه مدیریت دستورات بود ( .)18اگرچه

این گروه میباشند؛ همانطور که غالمپور و همکاران

پرسشنامه مورد استفاده در مطالعه قاضیسعیدی و

در مطالعه خود گزارش کردهاند ،تمرکز مدیران

همکاران ( )19با مطالعه حاضر متفاوت است اما با

بیمارستان بر افزایش سواد کامپیوتر در پرستاران،

توجه به سطح قابلیت گزارش شده ،این مطالعه نیز

منجر به افزایش رضایت آنها از سیستم اطالعات

مؤید کمتر بودن قابلیت این نرم افزارها در کاربران

بیمارستانی و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات خواهد

بالینی

است.

همچنین

در

مطالعه

بوندشوه

شد (.)20

مشخص شد که در ارزشیابی حیطه مناسب برای

شهر بوشهر در حیطههای "مناسب برای انجام

انجام وظایف ،امتیاز داده شده توسط کاربران به

وظایف" و "مناسب برای یادگیری" نسبت به کاربران

نرم افزارهای انفورماتیک بالینی (مشابه نرمافزار

سایر شهرستان ها کمتر و در حیطه "مناسب برای

اطالعات بیمارستانی) در مقایسه با نرمافزارهای

شخصیسازی" بیشتر می باشد .بیشتر بودن تعداد

تخصصیتر و محدودتر (برای مثال رادیولوژی و

بیماران و ارائه خدمات متنوع تخصصی و فوق

دارویی) پایینتر بود .نویسندگان دلیل این موضوع را

تخصصی در بیمارستان های شهر بوشهر به عنوان

گستردگی موارد استفاده سیستمهای انفورماتیک

مرکز استان می تواند باعث انتظار بیشتر کاربران

بالینی در مقایسه با سیستمهای تخصصیتر با

بخصوص در حیطه مناسب برای انجام وظایف شود.

فرایندهای کاری تعریفش ده و محدودتر عنوان

به عالوه ،حجم خدمات کارکنان در چنین

کردند (.)20

بیمارستان هایی فرصت کافی به آنها برای جستجو

اگرچه میانگین امتیاز تطابق از دید کاربران گروه

در راهنمای نرم افزار و یادگیری را نمیدهد .همچنین،

پرستاری در همه حیطههای مورد بررسی به جز

این تفاوت از این جهت حائز اهمیت است،

حیطه "مناسب برای شخصیسازی" باالتر از حد

میبایست در ارتقاء نرمافزار ،بخصوص در حیطه

متوسط بود اما در کلیه حیطهها پایین تر از سایر

"مناسب برای انجام وظیفه" ،دیدگاه کاربران

کاربران بالینی بود و البته این تفاوت فقط در

بیمارستانهای شهر بوشهر را به طور خاص مدنظر

حیطههای"مناسب برای انجام وظایف" "،خود

قرار داد و ارتقاء نرم افزار را تنها بر اساس میانگین

توصیف کنندگی"" ،تحمل خطا" و در کل بهطور

امتیازات کاربران استان برنامه ریزی نکرد .البته در
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( )Bundschuhو همکاران در بیمارستان های آلمان،

میزان تطابق از دید گروههای کاربری بیمارستانهای
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قنواتي و همكاران

مورد تطابق بیشتر نرمافزار در حیطه شخصیسازی از

نتيجهگيری

دید کاربران بوشهر در مقایسه با سایر شهرستانها در

بهطور کلی توسعهدهندگان نرمافزارهای اطالعات

حا ل حاضر توجیهی منطقی وجود ندارد.

بیمارستانی منتخب ،باید در طراحی نرمافزار

از محدودیت های مطالعه حاضر اینکه ،انطباق

تجدیدنظر نموده و ضمن کاهش خطاهای آن ،به

نرم افزار با اصول استاندارد ایزو  9241/110تنها از

ارتقاء تناسب آن در هفت حیطه ،منطبق با اصول

دیدگاه کاربران بررسی شد و نظر سایر گروهها از

استاندارد ایزو  ،9241/110به میزانی بیش از حد

جمله مدیران سیستم ،افراد متخصص و حتی طراحان

متوسط توجه ویژه کنند .همچنین راهاندازی نرمافزار

نرم افزار مورد بررسی قرار نگرفت .شاید با بررسی

شرکت  Cبرای سایر بیمارستان ها به دلیل انطباق

دیدگاه گروههای م ختلف اعم از کاربران معمول

بیشتر از نظر کاربران و یا ارتقاء نرم افزار شرکت A

نرم افزار و سایرین بتوان به دیدگاه جامعتری دست

در خور توجه می باشد .حیطه مناسب برای

یافت .در عین حال از نقاط قوت مطالعه حاضر

شخصیسازی و خود توصیفکنندگی بیشترین

می توان به این نکته اشاره کرد که از معدود مطالعاتی

حیطه های نیازمند توجه بیشتر توسط طراحان نرمافزار

است که انطیاق نرمافزار با اصول ایزو  9241/110را

میباشند .الزم است طراحان سیستم ضمن توجه به

بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی مختلف مورد

ارتقای اصول هفتگانه ،توجه خاصی به ارتقای قابلیت

بررسی قرار داده است .اگرچه در مطالعات قبلی،

آموزش و امکان پذیر کردن اعمال تغییرات شخصی

میزان تطابق نرم افزار بر اساس برخی متغیرهای

در نرم افزار توسط کاربران نمایند .همچنین توسعه

ج معیت شناختی معدود بررسی شده بود اما در

بخشهایی از نرمافزار که میتواند مورد استفاده

مطالعه حاضر سعی شد تا بهطور کامل تری به این

کاربران بالینی قرار گرفته و به بهبود اجرای

نمونهگیری

تصمیمات کاربران بالینی در مراقبت بیمار بیانجامد

موارد

پرداخته

شود.

همچنین

چندمرحله ای و سهمیهای از بیمارستانهای مختلف
نیز از نقاط قوت مهم مطالعه میباشد.
در مورد تعمیمپذیری نتایج این مطالعه به سایر
بیمارستانها ذکر این موارد ضروری میباشد؛ این مطالعه
بیمارستان فوق تخصصی (سطح  )3و بیمارستانهای
جنرال شهرستانها انجام شده است و بنابراین نتایج قابل
تعمیم به چنین بیمارستانهایی میباشد .البته باید توجه
داشت که یکسان نبودن نرمافزارهای مورد استفاده در
استانهای مختلف یک عامل بازدارنده مهم در
تعمیمپذیری نتایج میباشد؛ اگرچه اصول کلی حاکم بر
نرمافزارها قابل مقایسه میباشد.
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حمايت مالي
این مقاله منتج از طرح پژوهشی مصوب معاونت
پژوهشی

دانشگاه

علوم

پزشکی

بوشهر

به

شماره  733میباشد.
سپاس و قدرداني
مجریان طرح از پرسنل محترم بیمارستانهای سطح
ا ستان به خاطر تکمیل پرسشنامهها کمال تشکر را
دارند .همچنین از رابطین محترمی که در پیگیری
تکمیل پرسشنامهها همکاری نمودند و از معاونت
محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به
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الزامی به نظر میرسد.
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تضاد منافع

.خاطر تأمین بودجه طرح سپاسگزاری میگردد

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان مقاله

همچنین از دفتر توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان

.بیان نشده است

.شهدای خلیجفارس بوشهر قدردانی میگردد
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Abstract
Background: Extensive use of hospital information systems mandate their assessment.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in hospitals affiliated to Bushehr
University of Medical Sciences from May 2018 to February 2019. Data were collected using ISO
9241/110 standard questionnaire. This self-administered questionnaire was distributed among 568
software users in the university hospitals. The questionnaire has 75 items set in seven general domains.
Statistical analysis was performed using SPSS 18 Chicago: SPSS Inc. Scores between different groups
were compared using independent sample t-test and ANOVA.
Results: Two domains, suitability for task (3.23±0.6) and learnability (3.20±0.44), had the highest score
and the domain of controllability (2.97±0.74) had the lowest score. Comparison of total score among three
software companies A (3.13±0.45), B (3.03±0.45) and C (3.75±0.42) and also the scores of seven domains
showed that Company C with the highest total mean score and mean scores in all domains had the highest
compliance with the ISO standard 9241/110. The mean score of nursing staff in all domains was lower
than other clinical users. Also, in comparison to other hospitals, the mean score of Bushehr hospitals staff
was lower in all domains except the controllability domain.
Conclusion: It is recommended to use Company C’s software for other hospitals due to its greater user
compliance, or to upgrade Company A’s software. Software designers are required to pay more attention
to controllability and self-descriptiveness domains.
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