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 یدگاهشهر بندرعباس از د یمحمد یدشه یمارستانب یمارستانیاطالعات ب یستمس یابیارز

 کاربران

 
        *2ی آباددولتیداور یننسر       1 ششدهیالسادات هاشمفاطمه

 

 .انیرا س،عباربند ن،هرمزگا پزشکی معلو هنشگادا ،نشجوییدا تتحقیقا کمیته .9
 .انیرا س،عباربند ن،هرمزگا پزشکی معلو هنشگادا ،پزشکیاپیر هنشکدداگروه فناوری اطالعات سالمت، . 2

 93-04 صفحات ؛6931 پاییز و زمستان ؛دومشماره  ؛مسو هدور ؛نوینپزشکی رسانی اطالعمجله 

 دهيچک

ه یارا یافراد را برا یازهایاست تا بتواند ن اییکپارچهاطالعات  یستمبه س یازن ی،درمان یمراقبت بهداشت یستمدر س یجادشدها ییراتبا تغ :هدف

 شیو اثربخ ییکارا یشمنجر به اصالح و توسعه آن و افزا هایستمس ینا یابی. ارزیدنما یبانیپشت یه خدمات بهداشتیخدمات برآورده سازد و از ارا
کاربران در سال  یدگاهشهر بندرعباس از د یمحمد یدشه یمارستانب یمارستانیاطالعات ب یستمسارزیابی مطالعه باهدف  ین. اگرددیم یمارستانب

 انجام گرفت. 5931

بود و با استفاده از جدول  یمارستاننفر از کارکنان ب 145 یجامعه آماراست.  یمقطع -یفیاز نوع توص یمطالعه کاربرد یکپژوهش حاضر  :هاروش

قرار گرفت و  ییدتوسط کارشناسان مورد تأ ییکه روا بودمحقق ساخته  اطالعات پرسشنامه ی. ابزار گردآورشدبرآورد نفر  221نمونه  مورگان حجم
، طرفهیک یانسوار یهاو آزمون یفیتوص آمار و SPSSافزار نرم  ها ازداده یل( به دست آمد، جهت تحل973/0) رونباخپرسشنامه توسط آلفاک ینا یاییپا

 استفاده شد. و کای اسکوئر پیرسون

باعث  HISدرصد افراد تحت مطالعه اعالم نمودند که اجرای  5/91بودند.  HIS کنندگان از سیستمپرستاران بیشترین استفادهدر این مطالعه  :نتایج

 1/13کاهش حجم کار افراد نسبت به قبل گردیده است.  باعث HISدرصد بیان داشتند که اجرای  9/19افزایش دقت عمل افراد نسبت به قبل شده و 
 .موجب کاهش کاغذبازی نسبت به قبل شد HIS درصد افراد بیان نمودند که اجرای

 یارتقا یبه نظرات کاربران در راستا یرانمد یشتربه توجه ب یازبوده اما ن یحاکم بر سازمان در حد مطلوب HISمطالعه نشان داد  ینا :گيرینتيجه 

 .باشدیم هایستمس ینا

 .، مراقبت های بهداشتیارزیابی یمارستان،اطالعات ب یستمس: هاکليدواژه

 پژوهشی نوع مقاله:

 04/60/31پذیرش مقاله:  60/60/31اصالح نهایی:  40/64/31 دریافت مقاله:

 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . کاربران یدگاهشهر بندرعباس از د یمحمد یدشه یمارستانب یمارستانیاطالعات ب یستمس یابیارز. نسرین یآباددولتیداور، الساداتفاطمه ششدهیهاشم ارجاع:

 .93-04: 9(0) ؛6931
 

 مقدمه:
 Hospital Information Systemیا اطالعات بیمارستان سیستم

(HIS) یمارانب ینیو بال یادار ی،که اطالعات مال باشدیم یکیابزار الکترون 

 یابیباز یانهرا هاییتو با استفاده از قابل یرهذخ ی،بندطبقه ی،را گردآور

دهد یزمان و مکان قرار م در هر گیرندگانیمتصم یارو در اخت کندیم

چون هم هایمارستانخودکار کردن امور ب یبرا هایستمس ینا[. 5]

کردن دستورات پزشک،  دارو، وارد یزتجو ،هایشآزما یجنتا یدهگزارش

 دانگرفته و... شکل یهواحد تغذ ی،داروخانه، انبار مرکز یکنترل موجود

 یدرمان یمراقبت بهداشت یستمگرفته در س انجام ییراتبا توجه به تغ[. 2]

 یه خدمات بهداشتیاست تا از ارا یفیتیباک یاطالعات یستمبه س یازکشور ن

نوع خدمات برآورده  ینه ایارا یرا برا یمارانب یازهایکند و ن یبانیپشت

به  یرساناطالعبرای  هایمارستانبکامپیوتر در  یریکارگ به [.9]سازد 

اهداف بسیار ضروری و  ینتأمعوامل مختلف در فرایند درمان بیمار و 

  [.4] باشدیمحیاتی 

اهمیت نگهداری و بازیابی مجدد اطالعات جامع برای هر بیمار و 

مراکز بهداشتی و درمانی، دالیلی کافی  یهاخواستهنیازها و  همچنین
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[. 1] باشدیم هاآندر راستای توجیه  هاپروندهبرای کامپیوتری کردن 

خدمات، بهبود  یفیتباال بردن ک یبهداشت هاییستمهدف س ینترمهم

است.  یخدمات بهداشت یدهندههیارا یهاسازمان یو اثربخش ییکارا

از ساختار  یمندفقط در صورت بهره یو درمان یبهداشت یهاسازمان

در  توانندیاطالعات سالمت م هاییستممنظم س یابیارز یمناسب برا

 یسهبر مقا یمبتن یندیفرآ یابیبرسند ارز یتشده به موفقیادتحقق اهداف 

قبل  یتبا وضع یستمس یبعد از برقرار یتآن وضع یانکه در جر باشدیم

 [.5] شودیم یسهاز آن مقا

 یافت،به در یدنبهبود بخش یدر راستا یمارستانیاطالعات ب یستمس 

 گیرییماطالعات و تصم یعو توز یابیباز ی،نگهدار ی،دهسازمان

 یاطالعات یستمس یابیالزم است که ارز ینگرفته است، بنابرا شکل

ارتقا و بهبود  یرا برا ینهتا زم یردتوجه قرار گ مورد یمارستانیب

شدن مؤثر و  از اجرا یناناطم یبرا [.7] یدنما هممذکور فرا هاییستمس

 ی،درمان یبر خدمات بهداشت یمارستانیاطالعات ب یستممثبت س یرتأث

و نظارت  یریگاندازه یابیارز یندارد. ا ییباال یتاهم هایستمس ینا یابیارز

مرتبط را در  هاییتاجرا و فعال یشرفت،پ یزی،ربرنامه یهاجنبه یهبر کل

اطالعات  هاییستمدر خصوص س یادیتاکنون مطالعات ز .[9] گیردیبرم

 [. 3-52] گرفته استانجام یمارستانیب

فوق  یستمس یاجرا یکا،در آمر Borzekowskiمطالعه  یجطبق نتا

 یستمس ینا یسال بعد از اجرا سه تا پنجدر  هاینهمنجر به کاهش هز

الکترونیکی در حال حاضر به سبب سریع و  یهاپرونده .[59]شود یم

کننده و یادآوریهوشمند،  هاییستمسصحت  همچنیندقیق بودن و 

وسیله استاندارد جهت  عنوان بهو  باشندیم گیرییمتصماز  کنندهحمایت

و  یهدف اصل. [54اند ]درآمدهکارایی بیشتر و اثربخشی خدمات مراقبتی 

ها و اطالعات باال بردن سطح داده یمارستان،اطالعات ب یستمس یینها

از سطح اجرا تا سطح  هاگیرییمها در تصمشده از آن استخراج

 یشموجب افزا یمارستاناطالعات ب یستمس. [51] است گذارییاستس

 یزکاران نهم و یریمطالعه ام یج. نتاشودیم یبخش ینتبادل اطالعات ب

 یستمداشتند، س اظهاردرصد کاربران  3/79بوده است که  ینا یدمؤ

 نسبت به قبل شده است یموجب کاهش کاغذباز یمارستانیاطالعات ب

[8] . 

های شهر که سیستم اطالعات بیمارستانی در بیمارستان آنجا از

این مطالعه  بنابراین، باشدمی در حال اجراچند سالی است که بندرعباس 

محمدی شهر  سیستم اطالعات بیمارستان شهیدهدف ارزیابی  را با

 استفاده از سیستم اطالعات بیمارستانی، چرا که شدبندرعباس انجام 

 یو اثربخش ییکارا یشو افزا یکاغذباز ها،ینهدر کاهش هز ینقش مؤثر

ن دانشگاه و مدیران ئوالمس تواندمینتایج  و همچنینشوند  یمارستاندر ب

 .نمایدهای آینده یاری گیریتصمیم ارشد بیمارستان را در

 

 :هامواد و روش

مقطعی بود.  پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی از نوع توصیفی

کارکنان بیمارستان که  نفر از 145جامعه آماری مطالعه حاضر شامل 

 بودند. 5931سال  اند، درسروکار داشته HISروزانه با سیستم 

نفر به دست آمد و  221نمونه با استفاده از جدول مورگان اندازه  

ای با انتساب متناسب استفاده گیری طبقهبرای انتخاب افراد از شیوه نمونه

بودند از: پزشک، پرستار، منشی، بهیار، سرپرستار و  طبقات عبارت شد.

شامل: کارکنان بخش داروخانه، مدارک ) سوپروایزر و سایر کاربران

ابزار گردآوری اطالعات  وژی(.پزشکی، حسابداری، آزمایشگاه، رادیول

 و بود که با استفاده از مبانی نظری طراحی شدساخته محقق  پرسشنامه

پایایی این پرسشنامه  روایی توسط کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت و

سؤال  7شامل  این پرسشنامه .دست آمد ( به973/0) توسط آلفاکرونباخ

سؤال اختصاصی در خصوص سیستم اطالعات بیمارستان  20 عمومی و

ها داده. ( بود1بیشترین امتیاز  مقیاس لیکرتی )کمترین امتیاز یک، در

آمار توصیفی  و 53نسخه  SPSSافزار نرم وری با استفاده ازآپس از گرد

آمار استنباطی انحراف معیار( و  و )فراوانی، درصد فراوانی، میانگین

سطح  و تحلیل و کای دو( پیرسون ،طرفهواریانس یکهای آزمون)

 در نظر گرفته شد. P-Value<01/0 معناداری

 

 :هایافته

مطالعه  نمونه مورد یو شغل یکدموگراف هاییژگیو 5در جدول 

و ها خانم درصد 3/75 جامعه مورد مطالعه شامل .شده است داده یشنما

 50-20سابقه کار  یداراها درصد آن 5/15درصد آقایان بودند که  5/29

 همچنین  سال سن داشتند. 95-40ها بین درصد آن 7/19 .سال بودند

 از سطح تحصیالت لیسانس برخوردار بودند. کنندگاندرصد شرکت 2/19

درصد  9/59درصد پرستار و سرپرستار،  12 ینظر پست سازمان از

کارمندان ) یشغل یهارشته یردرصد را سا 7/94و  یارو به یمنش

( یمدارک پزشک ی،حسابدار یولوژی،راد یشگاه،داروخانه، آزما یهابخش

کنندگان از شبکه استفاده یشترینپرستاران ب ینچنهم دادند،یم یلتشک

ساعت با شبکه  1درصد بیش از  9/19. بودند یمارستاناطالعات ب یستمس

 کردند.سیستم اطالعات بیمارستانی کار می
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 96 9987دوره سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ، پزشکی نوین رسانیاطالعمجله 

  يکبرحسب اطالعات دموگراف 1931شهر بندرعباس در سال  محمدی يدشه يمارستاننمونه پژوهش در ب یفراوان یعتوز -1جدول 

فراوانی درصد  متغیر  فراوانی 

5/29  مرد 12 
 جنس

 زن 579 3/75

9/57  40 90-20 

7/19 سن  592 40-95 

5/29  19 10-45 

3/52  دیپلم 23 

 تحصیالت

2/59 دیپلمفوق 45   

2/19  لیسانس 595 

3/4 لیسانسفوق 55   

2/1  دکتری 59 

9/25  49 50> 

کار سابقه  5/15  555 20-50 

5/27  55 90-25 

2/5  منشی 54 

 سمت

5/7  بهیار 55 

 پرستار 30 40

پرستار سوپر 27 52  

7/94  سایر 79 

9/19  520 1> 
شبکه با کار ساعت  

7/45  501 1< 

نسبت به   HISاجرایاز دید کاربران  دهدنشان می 2نتایج جدول 

با  موقع خدمت( ه بهی)حضور افراد و ارا باعث افزایش نظم و انضباطقبل 

های ، کسب مهارت93/9، افزایش دقت عمل افراد با میانگین 3/9میانگین 

با  ( یابیو ارز یش)پا هافعالیتبهتر ، کنترل 95/9جدید با میانگین 

 بیشتر و تبادل 79/9کیفیت بهتر کارها با میانگین  ،95/9 میانگین 

 این در حالیست که شده است. 79/9ها با میانگین اطالعات بین بخش

را بر نیاز به نیروی انسانی با تاثیر کمترین نسبت به قبل  HISاجرای 

  .داشته است 74/2میانگین 

نفر(  532درصد ) 9/91آمده نشان داد که  دست به یجنتا چنینهم

نفر(  99درصد ) 7/54کننده در مطالعه نگرش مثبت و از افراد شرکت

نفر( و  47درصد ) 99/30 یاناند. نگرش مثبت در آقاداشته ینگرش منف

اطالعات  یستمنفر( نسبت به کار با س 541درصد ) 95/99ها در خانم

 یدکتر یلیدرصد از افراد با مدرک تحص 32/75داشت.  دوجو یمارستانب

نگرش مثبت نسبت به کار  یسانسلفوقبا مدرک تحصیلی درصد  5/30و 

 ، اندداشته یمارستاناطالعات ب یستمبا س

 یسانس،ل یلیافراد با مدرک تحصمثبت در  همچنین نگرش

 95/73)و  درصد( 32/92درصد(، ) 79/97) یببه ترت یپلمو د یپلمدفوق

 .درصد( بوده است

بيمارستان شهيد  HISتوزیع ميانگين اکتسابی کاربران  -2جدول 

 به تفکيک  1931در سال  بندرعباسمحمدی شهر 

معیار انحراف 1 از نمره میانگین   از اجرا قبل به نسبت HIS اجرای 

553/5  95/9   افراد کار حجمکاهش  

715/0  93/9   افراد عمل دقت 

059/5  41/9   کارها تسهیل 

507/5  29/9   تکراری کارهای انجامکاهش  

519/5  15/9   عمل سرعت 

395/0  37/2   شده تمام هزینه 

5055/5  74/2   انسانی نیروی به نیاز 

935/0  79/9   کارهابهتر  کیفیت 

997/0  95/9   هافعالیت بهتر کنترل 

970/0  30/9   انضباط و نظمافزایش  

320/0  11/9   بیماران رضایتافزایش  

353/0  52/9  بهتر کاری روابط 

395/0  79/9   هابخش بین اطالعات تبادلافزایش  

975/0  99/9   کارکنان رضایتافزایش  

291/5  95/9   بازی کاغذکاهش  

517/0  95/9   جدید هایمهارت کسب به نیاز 

024/5  94/9   درامدافزایش  

577/5  54/9   بیماران انتظار زمانمدتکاهش  

539/5  33/2   کارها انجام زمانمدتکاهش  

039/5  12/9   کارکنان ترددکاهش  
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 ینب ینشان داد تفاوت معنادار دوکایو  پیرسونآزمون  یجنتا

آزمون نتایج (. P-Value=553/0وجود نداشته است ) یلیتحص یهاگروه

نگرش و سابقه کار نشان  ینب را یتفاوت معنادارنیز  طرفهیک یانسوار

سال و  50سابقه کار کمتر از  درصد افراد با 45/91 که یطور نداد؛ به

 20 یدرصد افراد باال 12/99سال و  20-50 یندرصد افراد ب 52/99

سابقه کار و نگرش  ینب یاند که اختالف معنادارسال نگرش مثبت داشته

 (.P-Value=115/0وجود نداشت )

 

 گيری:نتيجهبحث و 

بیمارستان  یبیمارستان هدف ارزیابی سیستم اطالعات این مطالعه با

محمدی از دیدگاه کاربران انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل  شهید

 HISها در این مطالعه نشان داد، کاربران اعتقاد داشتند که اجرای داده

سبب افزایش دقت عمل، تسهیل کارها، افزایش سرعت عمل، افزایش 

ها، افزایش نظم و انضباط، افزایش کیفیت کارها، کنترل بهتر فعالیت

ها، کاهش کاغذبازی، ، افزایش تبادل اطالعات بین بخشرضایت بیماران

ها های جدید، کاهش تردد کارکنان بین بخشنیاز بیشتر به کسب مهارت

 در تمامی موارد با نتایج مطالعه جهانی و همکاران هایافته .شده است

کاربران  نشان داد کهامیری و همکاران . نتایج مطالعه ]55 [مطابقت دارد

با اجرای سیستم اطالعات بیمارستانی مصرف کاغذ  اندبر این عقیده

. ]9 [مطابقت دارد حاضریافته که با نتایج مطالعه  نسبت به قبل کاهش

کارکنان معتقد  اکثر آذر و همکارانعبادی این در حالیست که در مطالعه

ورود برخی  کاری در مصرف کاغذ را کاهش نداده و دوباره HISبودند که 

اطالعات در رایانه و ثبت همان اطالعات در پرونده بیمار سبب شده 

طور توأم  کارکنان از ورود آن دسته از اطالعات که در پرونده و رایانه به

این  رسد برخی ازشوند، خودداری کنند؛ که به نظر میثبت می

در کشور ما  ل قانونی و حقوقی باشد زیرا هنوزها به خاطر مسایکاریدوباره

شوند و عنوان سند محسوب نمیاطالعات دیجیتالی در مراجع قانونی به

 ه نمایندجهت دفاع از خود اسناد کاغذی ارایبایست ها میافراد و سازمان

تأثیر  بارهامیری و همکاران درهای مطالعه . نتایج این پژوهش با یافته[9]

افزایش سرعت عمل، در افزایش دقت عمل، تسهیل کارها،  HISمثبت 

کاهش کارهای تکراری، بهبود کیفیت امور، بهبود پایش و ارزیابی 

ها، افزایش نظم و انضباط کاری، بهبود تبادل اطالعات بین فعالیت

ها، استفاده بهینه از زمان، کاهش کاغذبازی و کاهش تردد کارکنان بخش

دهد نتایج پژوهش حاضر نشان می همچنین ها هم سو است.بین بخش

های اطالعات بیمارستانی از ابعاد مختلف که کاربران و کارشناسان سیستم

باشد ی اثربخش بودن سیستم میدهندهسیستم رضایت دارند و این نشان

حیوی و  .]9[ خوانی داردکه این نتایج با اکثر تحقیقات پیشین هم

دریافتند کارکنان بخش مدارک پزشکی دیدگاه  مطالعه خوددر  همکاران

 . [57داشتند ] HISبسیار مثبتی نسبت به استقرار 

نقش سیستم اطالعات بیمارستانی در بهبود  مرادی و همکاران

مطالعه قرار داده است که  عملکرد بیمارستان دکتر شیخ مشهد را مورد

های پژوهش با استفاده از سیستم اطالعات بیمارستانی مطابق یافته

کاهش زمان چشمگیری در فرآیندهای مؤثر بر مدت اقامت بیماران 

. [5است ]صورت پذیرفته و موجب بهبود عملکرد بیمارستان شده 

)ع( سمنان به این نتیجه یرالمؤمنینامدر بیمارستان  آذر و همکارانعبادی

سیستم  یرتأثهای بالینی از اند که کمتر از نیمی از کارکنان بخشرسیده

های مراقبتی بیماران رضایت ای اطالعات بیمارستانی بر فعالیترایانه

. در مطالعه عزیزی و همکاران که در دانشگاه علوم [9] اندنسبی داشته

اند این داشته کاربران نظر بر ددرص 40شده است  پزشکی کرمانشاه انجام

که سیستم اطالعات بیمارستان موجب کاهش زمان پاسخ در کارها 

هدف  ای که توسط دلوی و همکاران با. در مطالعه مشابه]59[ گرددمی

ارزیابی سیستم اطالعات بیمارستان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 لحاظ به سازمان ازحاکم بر  HISصورت گرفت به این نتیجه رسیدند که 

موقع بودن، به هنگام بودن، صحت، مرتبط بودن، ایجاز و تناسب در 

لحاظ بسامد، دوره زمانی، جامعیت در  وضعیت مطلوب بوده است اما از

  .]7 [حد مطلوبی نبود

نتایج  پژوهش حاضر نشان داد بین سطح تحصیالت و نگرش مثبت 

بین سابقه کار و نگرش مثبت نسبت به و  HIS استفاده ازنسبت به 

های تفاوت معناداری وجود ندارد. این نتایج با یافته  HISاستفاده از 

  .]5 [باشدراستا میمرادی و همکاران هم

لحاظ دقت عمل نسبت به قبل،  حاکم بر سازمان از HISاجرای 

در حد  نسبت به قبل هایتکارها نسبت به قبل، کنترل فعال یفیتک

 یبه نظرات کاربران در راستا یرانمد یشترتوجه ب مندیازبوده اما ن یمطلوب

توجه  یدبا هایستمس ینطراحان ا ینبرا. بناباشدیم هایستمس ینا یارتقا

کاربران  یهاو خواسته یازهااز ن ترییقدق یو آگاه شناختبه  یشتریب

به اهداف مراکز  یدنرس خود را در یتداشته باشند تا احتمال موفق

 دهند.  یشافزا یدرمان یبهداشت

موجود و  یتوضع یارتقا یپژوهش حاضر برا هاییافتهبراساس 

 جهت. شودیه مئارا یرز یشنهاداتتر پمطلوب یتحرکت به سمت وضع

از  یشگیریسرعت انتقال اطالعات و پ ی،دهسرعت پاسخ یشافزا

 یزاتتجه ینتأم کند،یرا تلف م یادیکه زمان ز یستممکرر س هاییقطع

مناسب و  یو خطوط ارتباط یشرفتهمناسب و پ یافزارو نرم یافزارسخت
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 برگزاری HISجهت اجرای بهینه  همچنین ،شودیم یهمؤثرتر توص

به نظر  یکاربران هر بخش ضرور برای صورت کارگاه به یآموزش یهادوره

 .رسدیم

 تشکر و قدردانی:

 یاریرا  پژوهش ما ینا یکه در اجرا یو کاربران یراناز مد وسیلهینبد

  .گرددیم ینمودند، تشکر و قدردان
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Abstract 
 

Aim: With changes in health care system an integrated information system is required to meet 

the needs of people for service delivery and support the provision of health services.Evaluation 

of these systems leads to improvement ,development and increases the efficiency and 

effectiveness of the hospital.This study aimed to evaluate the hospital information system of 

Shahid Mohammadi Hospital in Bandar Abbas from users' point of view in 1395. 

Methods: This study is a descriptive-cross sectional study. The statistical population 

consisted of 546 hospital staff who obtained a sample size of 225 using the Morgan table.. The 

data gathering tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by 

experts And the reliability of this questionnaire was obtained by Cronbach's alpha.Data were 

analyzed using SPSS version 19 and Descriptive Statistics and one-way variance and Pearson 

tests. 

Results: In this study Hospital information system (HIS) mostly used by  by nurses. 85.1% of 

individuals in this study expressed that HIS implementation caused to increase work facility 

and 53.8% declared that HIS implementation caused to reduce the personnel workload. 59.5% 

expressed that HIS implementation caused to reduce Paperwork. 

Conclusion: The results of this study showed that the HIS governing the organization was in 

a proper condition But more considerations from directors  to the comments of users will 

enhance these system. 
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