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 تقدير و تشکر

 

ها امهپرسشنهای سطح استان به خاطر تکمیل مجریان طرح از پرسنل محترم بیمارستان

ها گیری تکمیل پرسشنامهکمال تشکر را دارند. همچنین از رابطین محترمی که در پی

گردد. به عالوه از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم همکاری نمودند سپاسگزاری می

 گردد.پزشکی بوشهر به خاطر تامین بودجه طرح سپاسگزاری می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 چکيده

فزایش درآمد در این مراکز های اطالعاتی نقش مؤثری در کاهش هزینه های حوزه سالمت و اسیستم :زمینه و هدف

افزارهای کامپیوتری است که برای حمایت از ( یکی از متداول ترین نرمHISهای اطالعات بیمارستانی )دارد. سیستم

ارائه خدمت در نظام سالمت طراحی شده است.این سیستم ها از پایگاه داده بزرگی تشکیل شده است که در درجه 

اول برای برقراری ارتباط بین بخشی و ذخیره سازی اطالعات مدیریتی در بخش سالمت طراحی شده است. هدف 

ته به دانشگاه وابس یدرمان یمراکز آموزش ابق نرم افزارهای سیستم اطالعات بیمارستانی درتط زانیماین پژوهش تعیین 

 می باشد.1397در سال  کاربران دیاز د 110/9241بوشهر با اصول استاندارد ایزو  یعلوم پزشک

 بیمارستان، در 1397تا اسفند  1397خردادیک مطالعه مقطعی می باشد و در دوره زمانی  پژوهش این روش پژوهش:

. گردآوری داده ها با استفاده از گرفتمجهز به نرم افزار اطالعات بیمارستانی انجام  های دانشگاهی شهر بوشهر

 568ای و توزیع آن میان گزینه 5،درجه بندی شده در مقیاس لیکرت  110/9241ایزو استاندارد سنجش پرسشنامه

لی تنظیم شده و دارای بخش ک 7نجام شد. پرسشنامه مورد استفاده در های استان بوشهر اافزار در بیمارستاننرم کاربر

 CVI= 83/0با نظر از صاحبنظران  افتیدرمحتوا و  لیآن با استفاده از روش تحل ییمحتوا ییروا .باشدپرسش می 75

 میداده ها با مراجعه مستق .دتایید ش 96/0کرونباخ  یآلفا ضریب آن با استفاده از ییایپا .دیگرد اییدت CVR=80/0و 

 استفاده از آمار توصیفی ) شامل میانگین و انحراف معیار با شد. یپرسشنامه جمع آور لیپژوهشگر به مراکز و تکم

و فراوانی نسبی برای متغیرهای کیفی( و آزمون های آماری تی مستقل و آنالیز  برای متغیر های کمی و فراوانی

برای مقایسه امتیازات حیطه ها و امتیاز کل بین گروه کاربران بالینی و مدیریتی  LSDو آزمون تعقیبی واریانس یکطرفه 

ها و بین گروه های مختلف جمعیتی کاربران )بر اساس جنس، های شهر بوشهر با سایر شهرستانو همچنین بیمارستان

بت چولگی به خطای معیار آن جهت بررسی سن، تحصیالت و...( انجام شد. از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و نس

نرمالیته امتیاز حیطه ها و امتیاز کل استفاده شد. در صورت نرمال نبودن توزیع داده ها از آزمون های غیرپارامتری من 

بود. در کلیه تجزیه  SPSS 18ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

 در نظر گرفته شد. 05/0 ،حلیل ها سطح معنی داریو ت

مناسب و حیطه  22/3±60/0با میانگین و انحراف معیار مناسب برای انجام وظایفحیطه  نتایج نشان داد کهها:یافته

شتند و  20/3±44/0با میانگین و انحراف معیار برای یادگیری سی دا شترین امتیاز را در بین حیطه های مورد برر بی

سازیکمترین امتیاز مربوط به حیطه  صی  شخ سب برای  آزمون تی بود  97/2±74/0با میانگین و انحراف معیار منا

از مردان امتی "تحمل خطا"و  "قابل کنترل بودن"و  "خود توصیف کنندگی"یها یطهح فقط درمستقل نشان داد که 

ست.که به طور شترا صیالت مختلف،  فقط در حیطه  از معناداری از زنان بی سطح تح سب برای من "بین کاربران با  ا

سه با افراد با  تفاوت معنی داری وجود دارد. "وظایفانجام  صیالت کاردانی در مقای به طوری که از نظرافراد با تح

اغل از نظر کاربران مشیی. و داری بیشییتر اسییتتحصیییالت کارشییناسییی تطابق این حیطه با اسییتاندارد به طور معنی 



 
 

بین گروه های سیینی مختلف و همچنین و در کل تفاوت معنی داری ندارد. ها  یطهتطابق در همه ح یزانم مختلف،

سه حیطه  ص "فقط در  اوت معنی تف "با انتظارات کاربران یسازگار"و  "بودن کنترل قابل"، "یکنندگ یفخود تو

سنی باالی 3این  تطابق کهداری وجود دارد  ستاندارد از نظرگروه  سه با کاربران زیر  40حیطه با ا  30سال در مقای

خود  "فقط در سییه حیطه  یمارسییتان،در بمختلف کار  سییابقهبین کاربران با از  .به طور معناداری بیشییتر بود سییال

تطابق  هک داری وجود دارد.تفاوت معنی  "با انتظارات کاربران یسازگار"و  "بودن کنترل قابل"، "یکنندگ یفتوص

ست 3این  ، در افراد با سابقه بیش " یکنندگ یفخود توص "سال در حیطه 1-5اندارد از نظر افراد با سابقه حیطه با ا

سابقه  و در"بودن کنترلقابل "سال در حیطه 20از   "با انتظارات کاربران یسازگار "یطهح سال در 10-19افراد با 

ساسها بیشتر بود. و سایر گروهنسبت به  یطور معنادار به مناسب "فقط در حیطه ، HIS باکار  سابقه در افراد بر ا

سال  9شتر از سابقه بی از نظر کاربران با که تطابق این حیطه با استاندارد دار استتفاوت معنی "یساز یشخص یبرا

در  یانگینم یشترینب با پیشرو داده طراح افزاری نرم شرکتو همچنین  بود.از سایر گروه ها  معناداری بیشتر طور به

 یریتیران مدکارب یاز نظراتامت میانگین تطابق را داراست. بیشترین معناداری طور به ، از نظر کاربرانها یطهح یتمام

 به طور معنی "مناسیییب برای یادگیری"و  "قابل کنترل بودن"،  "مناسیییب برای انجام وظایف"یها یطهحفقط در 

میانگین امتیاز نظر کاربران گروه پرسییتاری در همه حیطه های و همچنین کاربران بالینی می باشیید. داری باالتر از 

اری کمترین گروه پرست "مناسب برای شخصی سازی"مورد بررسی پایین تر از سایر کاربران بالینی بود و در حیطه 

ی مالی در همه حیطه های مورد بررسی اگرچه میانگین امتیاز نظرات گروه های کاربرامتیاز را بدست آورده است. 

بین دو  نی داریدر کل تفاوت مع باالتر است اما "مناسب برای یادگیری"و "خود توصیف کنندگی "به جز دوحیطه

ستانیبمیانگین امتیاز نظرات گروه های کاربری گروه وجود ندارد.  شهر یها مار در همه حیطه های مورد  شهر بو

انجام  یابر مناسب"فقط در حیطه های  که پایین تر می باشد "مناسب برای شخصی سازی "بررسی به جز حیطه 

 بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. "مناسب برای یادگیری "و  "مناسب برای شخصی سازی"،  "وظایف

سد  به نظر میگیری:نتیجه سعه دهندگانر و  افزار تجدید نظرنموده سازی نرم افزار باید در طراحی و پیاده نرم تو

سب آن با ستانی منتخب، تنا ستم اطالعات بیمار سی صیف کنندگی،  ضمن کاهش خطاهای  وظایف کاربران، خودتو

ش امکان آموز سییازی و شییخصییی با انتظارات کاربران، خطا پذیری، مناسییب بودن برای قابلیت کنترل، سییازگاری

صول هفتگانه، توجه د. همچنین را افزایش دهن رمطلوب کارب ضمن توجه به ارتقای ا ستم  سی ست طراحان  الزم ا

 .افزار توسط کاربران نمایند خاصی به ارتقای قابلیت آموزش و امکانپذیر کردن اعمال تغییرات شخصی در نرم

 

ستانی ) کلیدواژه: ستم اطالعات بیمار ستاندارد ایزو  ، (HISسی صول ا شهر، 110/9241ا شکی بو شگاه علوم پز ، دان

شهر بوشهر، نظام سالمت های دانشگاهی بیمارستان
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