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چکيده
هدف :دادههای باکیفیت پیشنیاز ارائه خدمات مراقبت سالمت باکیفیت است .مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کیفیت دادههای سیستم اطالعات
بیمارستانی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شده است.
روشها :پژوهش حاضر کاربردی بوده و به صورت توصیفی -مقطعی در سال  7931انجام شد .جامعه پژوهش شامل کاربران سیستمهای اطالعات
بیمارستانی پنج بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود .در این پژوهش روش نمونهگیری آسان و در دسترس برای انتخاب
 933نفر از کاربران استفاده شد .دادهها با استفاده از پرسشنامه محققساخته گردآوری و با نرمافزار  SPSSو آمارهای توصیفی تحلیلی تجزیهوتحلیل
شد.
نتایج :میانگین ابعاد قابلیت دسترسی ( ،)1/93±7/17مربوط بودن ( ،)1/37±7/71امنیت ( ،)1/31±7/93قابلفهم بودن ( ،)1/71±7/39نمایش
موجز ( ،)1/73±7/93سادگی عملیات ( )1/73±7/33و تفسیرپذیری ( )1/37±7/33بود .میانگین ابعاد عینی بودن ( ،)1/11±7/99اعتبار عمومی
( ،)1/13±7/99تناسب حجم دادهها ( ،)1/39±7/39باورپذیری ( ،)1/11±7/91بهنگام بودن ( ،)1/13±7/33کامل بودن ( ،)1/13±7/33همسانی
نمایش ( )1/11±7/33و صحت دادهها ( )1/13±7/73کمتر از میانگین  1و از میانگین کل  73بود .بین تمامی ابعاد مورد ارزیابی رابطه مثبت و معنادار
وجود داشت (.)P-Value<3/33
نتيجهگيری :با توجه به اینکه تمامی ابعاد در سطح مطلوب یا نسبتا مطلوب قرار داشتند ،بنابراین توجه و بهبود کیفیت دادههای موجود در
سیستمهای اطالعات بیمارستانی ضروری به نظر میرسد.
کليدواژهها :کیفیت اطالعات ،کیفیت داده ،سیستم اطالعات بیمارستانی ،ابعاد کیفیت داده.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 8931/8/81 :اصالح نهایی31/5/8 :

پذیرش مقاله31/5/5 :

ارجاع :علیپور جهانپور ،مهدیپور یوسف ،شیبانی نصب پژمان .ارزیابی کیفیت دادههای سیستمهای اطالعات بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از
دیدگاه کاربران .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین8931 .؛ (:5)8

مقدمه:

اطالعاتی رایج در کشور استفاده میشود و به صورت گسترده در

سیستم اطالعات بیمارستانی (Hospital Information System:

بیمارستانهای کشور پذیرفته شده و به کار میروند [.]3

) HISزیرسیستمی از سیستم اطالعات سالمت است که از دهه 7313

در کشور ایران  HISیکی از ابزارهای حوزه فناوری اطالعات سالمت

در کشورهای پیشرفته به منظور پشتیبانی از وظایف درمانی و اداری ایجاد

محسوب میشود که به منظور انجام عملیات روزمره بیمارستانی،

شدند؛ اما پیدایش این سیستمهای اطالعاتی در کشور ایران به حدود دو

برنامهریزی و مراقبت بیمار استفاده شده و همچنین نیازهای اطالعاتی

دهه قبل برمیگردد [ .]7هماکنون این سیستم به عنوان سیستم

بیمارستان را تأمین میکند [ .]7این سیستم قابلیت تحلیل اطالعات
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ارزیابی کیفیت دادههای سیستمهای اطالعات بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی

علیپور و همکاران

کیفیت دادههای سیستم اطالعات بیمارستانی

در بهبود کیفیت و افزایش کارآیی ،اثربخشی و ایمنی خدمات دارد.

متعددی است که میتوان آن را با استفاده از ابعاد مختلفی ارزیابی کرد .با

دادههای باکیفیت پیشنیاز اطالعات باکیفیت ،تصمیمگیری بهتر و ارتقا

وجود پژوهشهای زیادی که پیرامون کیفیت داده وجود دارد اما توافقی

سالمت عمومی است [ .]9ازاینرو HIS ،باید توانایی ذخیره ،بازیابی دقیق

در مورد ابعاد کیفیت داده وجود نداشته و تعریف پذیرفتهشده واحدی از

و بهموقع اطالعات ،یکپارچهسازی ،ارائه و تبادل دادهها با سایر کاربران در

کیفیت داده بین پژوهشگران حوزه سالمت وجود ندارد .بعالوه اکثر

محیط بیمارستانی را داشته باشد [.]3

پژوهشگران اذعان دارند که سنجش کیفیت دادهها مشکل است [.]73

مربوط به هزینه مراقبت را فراهم نماید .تحلیل این دادهها ،ارزیابی ارتباط

جمله دادهها) که بتوانند تمامی نیازهای تلویحی و تصریحی به آن

بین مراقبت فراهم شده با نتیجه مراقبت و همچنین ارتباط نتیجه مراقبت

موجودیت را برآورده نمایند ،تعریف شده است [.]73

و هزینههای مربوطه را امکانپذیر میسازد .دادههای ورودی به این

تأکید بر چندبعدی بودن مفهوم کیفیت دادهها در مطالعات مختلف

سیستم باید دادههای باکیفیتی باشند تا بتوان از آنها اطالعات باکیفیتی

بیانگر آن است که در ارزیابی کیفیت دادهها هر دو جنبه ذهنی و عینی

تولید کرد که جهت تصمیمگیری و مدیریت استفاده شود [ .]3کیفیت

باید مدنظر قرار گیرد [ .]9،71روش عینی سنجش کیفیت دادهها مبتنی

دادههای موجود در سیستمهای اطالعات سالمت در اکثر کشورهای

بر مجموعه داده است و بنابراین ارزیابی بر روی آن مجموعه داده انجام

درحالتوسعه غیرقابل اطمینان است [.]1

میشود .درحالیکه روش ذهنی سنجش کیفیت دادهها بر پایه نیازها و

مطالعات محدود انجام شده در کشور راجع به برخی از ابعاد کیفیت

تجارب گردآورندگان ،نگهداریکنندگان دادهها و مصرفکنندگان دادهها

داده و اطالعات در  HISنیز حاکی از پایین بودن کیفیت اطالعات

استوار است و بنابراین در روش ذهنی درک ذینفعان از ابعاد کیفیت داده

میباشد [ .]1همچنین شواهدی دال بر عدم اعتماد سازمانها به اطالعات

مدنظر قرار میگیرد و معموالً با استفاده از پرسشنامه سنجیده میشود

خروجی این سیستمها وجود دارد [.]1

[.]9،71

کیفیت مراقبت سالمت به قابلیت استفاده از دادههای باکیفیت

با توجه به عدم وجود تعداد ابعاد استاندارد برای سنجش کیفیت

وابسته است .کیفیت دادهها و اطالعات تأثیر معناداری بر رضایت مشتریان

دادهها ،در این مطالعه  73بعد مطرح شده در مطالعه  Leeو همکاران که

دارد [ .]3کیفیت دادهها نقش اساسی در بهبود نتایج مراقبت و

براساس بررسی پژوهشگران ابعاد کاملی به نظر میرسید و ابعاد

تصمیمگیری دارند [ .]73کیفیت دادهها در حوزه مراقبت سالمت اهمیت

مطرح شده در سایر مطالعات را پوشش میداد مدنظر قرارگرفته است که

ویژهای دارد زیرا نقص در کیفیت دادهها میتواند پیامدهای وخیمی مانند

این ابعاد عبارتند از ابعاد قابلیت دسترسی ،مربوط بودن ،امنیت ،قابلفهم

تشخیص و مداخله نادرست و حتی مرگ را در پی داشته باشد [.]77

بودن ،نمایش موجز ،سادگی عملیات ،تفسیرپذیری ،عینی بودن ،اعتبار

کیفیت پایین دادهها ،امنیت بیمار را تهدید کرده ،هزینهها را افزایش داده

عمومی ،تناسب حجم ،باورپذیری ،بهنگام بودن ،کامل بودن ،همسانی

و اثربخشی تبادل اطالعات سالمت ،انجام تحقیقات و سنجش عملکرد را

نمایش و صحت [ .]71هدف این مطالعه تعیین کیفیت دادههای سیستم

کاهش داده و موجب کاهش رضایت مشتری ،کاهش عملکرد و رضایت

اطالعات بیمارستانی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

کارکنان و ناکارآمدی فرایندهای تصمیمگیری ،اشتباهات خطرناک در

زاهدان از دیدگاه کاربران است.

تصمیمگیری و کاهش کارایی بهرهبرداری از دادهها میشود [.]73
بهبود مراقبت بیمار ،اجتناب از خطاهای پزشکی ،کاهش هزینهها،
تشخیص صحیح ،افزایش ایمنی و کارایی درمان وابسته به دادههای

مواد و روشها:

باکیفیت است .دادههای باکیفیت ،اساس تحقیقات بوده و دادههای ناقص

مطالعه حاضر از نوع کاربردی بوده و به صورت توصیفی -مقطعی در

منجر به نتایج گمراهکننده و یافتههای غیر معتبر در تحقیق میشود.

سال  7931انجام گرفت .جامعه پژوهش را کاربران سیستمهای اطالعات

بنابراین ارزیابی کیفیت دادهها به منظور حصول اطمینان از صحت

بیمارستانی اعم از مسئوالن  ،HISپرستاران ،کارکنان واحد مدارک

نتیجهگیریهایی که بر پایه دادهها اخذ میشوند ،حائز اهمیت است [.]79

پزشکی ،کارکنان بخش رادیولوژی ،آزمایشگاه ،حسابداری ،داروخانه در
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سیستم اطالعات بیمارستانی عالوه بر دادههای بالینی باید دادههای

کیفیت از دیدگاه ایزو به عنوان تمامی ویژگیهای یک موجودیت (از

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.1.3

بیمارستانی در حوزههای مدیریتی ،بالینی و اداری را داشته و نقش مهمی

کیفیت داده ساختار پیچیدهای داشته و متشکل از ابعاد کیفیت داده

کیفیت دادههای سیستم اطالعات بیمارستانی

یافتهها:

علیبنابیطالب (ع) ،خاتماالنبیا (ص) و روانپزشکی بهاران بود .حجم

براساس جدول  7نتایج نشان داد  19/9درصد پاسخدهندگان زن و

جامعه پژوهش  7371کاربر بود .برحسب فرمول حجم نمونه کوکران

 13/9درصد آنان دارای سطح تحصیالت لیسانس بودند .بیشترین فراوانی

تعداد نمونهها مورد نیاز  333نمونه تعیین شد که جهت اعتبار بیشتر این

گروه سنی ( 33/9درصد) را افراد  31-93سال تشکیل داده بودند.

تعداد به  933نفر افزایش داده شد .در این مرحله از نمونههای آسان و در

همچنین سابقه کاری  7-1سال  13درصد را به خود اختصاص داد13/1 .

دسترس استفاده شد .تعداد نمونههای انتخاب شده از کاربران مختلف

درصد پاسخدهندگان پرستاران و بیشترین فراوانی سابقه کار با  HISدر

سیستم اطالعات بیمارستانی ،مسئوالن سیستم اطالعات بیمارستانی و

پاسخدهندگان مربوط به سابقه  3-1سال با میانگین  33/1درصد بود.

مطالعه به ترتیب بیمارستان خاتماالنبیاء (ص)  733نفر ،علیبنابیطالب
(ع)  733نفر ،روانپزشکی بهاران  33نفر و چشمپزشکی الزهرا (س) 13
نفر بود.

جدول  -1توزیع فراوانی متغيرهای جمعيت شناختی شرکتکنندگان در پژوهش
گروهبندی

فراوانی

درصد فراوانی

متغير

زن
مرد

333
13

19/9
31/1

سن

<=73
33-31
31-93
93-33
39-33
<=33

3
31
711
33
33
3

3
73/9
33/9
73
1/9
3

سابقه کاری

7-1
1-73
73-37
33-31

733
13
33
73

13
39/9
1
3/1

7-3
3-1
3-73
79-71

771
793
31
3

91/1
33/1
73/9
7/9

مدارک پزشکی
آزمایشگاه
رادیولوژی
پرستاری
داروخانه
IT
حسابداری

33
71
1
731
1
73
71

73
3/9
3/1
13/9
3
3/1
1

دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکترا

73
33
331
71
3

3
79/9
13/9
1
7/9

جنسیت

ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه برگرفته شده از
مطالعه  Leeو همکاران بود .با توجه به اعمال تغییرات در پرسشنامه و
اضافه نمودن برخی سؤاالت براساس نظرات اساتید خبره روایی و پایایی
پرسشنامه مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفت .پایایی پرسشنامه مذکور با
روش آزمون -بازآزمون و ضریب آلفایکرونباخ تائید شده است (.)3/33
جهت تائید روایی آن ،پرسشنامه در اختیار سه نفر از اساتید گروه فناوری
اطالعات سالمت قرار گرفت ،نظرات راجع به سؤاالت پرسشنامه
جمعآوری گردید و اصالحات الزم اعمال شد و پرسشنامه نهایی تائید

سابقه کار با HIS

شد.
پرسشنامه دارای دو بخش ،سؤاالت دموگرافیک ( 1سؤال) و سؤاالت
مربوط به سنجش ابعاد کیفیت داده از دیدگاه کاربران سیستم اطالعات
بیمارستانی ( 11سؤال) شامل چهار سؤال برای هریک از ابعاد قابلیت

عنوان شغلی

دسترسی ،عینی بودن ،اعتبار عمومی ،تناسب حجم ،باورپذیری ،مربوط
بودن ،بهنگام بودن ،قابلفهم بودن ،نمایش مختصر ،کامل بودن ،همسانی
نمایش ،سادگی عملیات ،صحت ،تفسیرپذیری و شش سؤال برای بعد
امنیت دادهها بود .پرسشنامه مذکور براساس مقیاس  77نقطهای ( :3اصالً
رعایت نمیشود تا  :73کامالً رعایت میشود) تنظیم شده بود .تحلیل

سطح تحصیالت

دادهها با استفاده از آمارهای توصیفی و شاخصهای مرکزی از جمله

کیفیت دادهها از دیدگاه کاربران سیستمهای اطالعات بیمارستانی

میانگین ،انحراف معیار و همچنین همبستگی بین ابعاد کیفیت داده از

مورد ارزیابی از لحاظ ابعاد قابلیت دسترسی ،مربوط بودن ،امنیت ،قابلفهم

طریق ضریب همبستگی پیرسون انجام شد .با توجه به مقیاسبندی

بودن ،نمایش مختصر ،سادگی عملیات و تفسیرپذیری دادهها در سطح

پرسشنامه کیفیت مطلوب (میانگین  1و بیشتر از آن) ،کیفیت نسبتاً

مطلوب ارزیابی شد .بعالوه ،نتایج بیانگر آن بود که بین ابعاد عینی بودن با

مطلوب (میانگین کمتر از  1و معادل یا بیشتر از  )3و کیفیت نامطلوب

قابلیت دسترسی ( ،)r=3/17اعتبار عمومی با قابلیت دسترسی (،)r=3/11

(میانگین کمتر از  )3در نظر گرفته شد.

اعتبار عمومی با عینی بودن ( ،)r=3/17تناسب حجم با قابلیت دسترسی
( ،)r=3/11تناسب حجم با عینی بودن ( ،)r=3/13تناسب حجم با اعتبار
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فناوری اطالعات بودند .تعداد نمونههای کاربران بیمارستانهای مورد

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.1.3

چهار بیمارستان آموزشی شهر زاهدان شامل چشمپزشکی الزهرا (س)،

علیپور و همکاران

علیپور و همکاران

کیفیت دادههای سیستم اطالعات بیمارستانی

قابلیت دسترسی ( ،)r=3/13مربوط بودن با عینی بودن (،)r=3/11

با بهنگام بودن ( ،)r=3/11همسانی نمایش با بهنگام بودن دادهها

مربوط بودن با اعتبار عمومی ( ،)r=3/13مربوط بودن با تناسب حجم

( )r=3/11و همسانی نمایش با امنیت ( )r=3/17ارتباط مثبت و معنادار

( ،)r=3/13مربوط بودن با باورپذیری ( ،)r=3/17امنیت با باورپذیری

قوی وجود داشت (.)P-Value<3/33

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.1.3

عمومی ( ،)r=3/17باورپذیری با اعتبار عمومی ( ،)r=3/13مربوط بودن با

( ،)r=3/13نمایش مختصر داده با امنیت ( ،)r=3/17نمایش مختصر داده

جدول  -2ميانگين ابعاد کيفيت داده و ميزان همبستگی بين ابعاد
ابعاد کيفيت داده

1/93 ± 7/17
1/11 ± 7/93
1/13 ± 7/99
1/39 ± 7/39
1/11 ± 7/91
1/37 ± 7/71
1/31 ± 7/93
1/13 ± 7/33
1/13 ± 7/99
1/73 ± 7/93
1/13 ± 7/33
1/11 ± 7/33
1/33 ± 7/33
1/13 ± 7/73
1/37 ± 7/33

7
3/173
3/113
3/117
3/331
3/133
3/399
3/333
3/333
3/317
3/333
3/317
3/331
3/393
3/333

7
3/171
3/133
3/313
3/113
3/337
3/311
3/331
3/391
3/373
3/391
3/333
3/931
3/333

7
3/171
3/139
3/133
3/331
3/311
3/337
3/333
3/911
3/333
3/313
3/311
3/313

7
3/313
3/133
3/331
3/313
3/313
3/331
3/917
3/331
3/331
3/393
3/333

6

7
3/173
3/133
3/391
3/331
3/331
3/333
3/331
3/311
3/991
3/373

بحث و نتيجهگيری:

7
3/331
3/333
3/371
3/333
3/337
3/333
3/393
3/313
3/333

7
3/393
3/393
3/173
3/379
3/173
3/311
3/393
3/337

7
3/333
3/113
3/933
3/113
3/339
3/397
3/393

7
3/393
3/333
3/393
3/319
3/313
3/337

7
3/393
3/339
3/311
3/333
3/317

7
3/391
3/393
3/933
3/337

7
3/339
3/319
3/331
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7
3/973
3/331

7
3/393

مطالعه خود میانگین بعد قابلیت دسترسی به دادهها را  3/13از میانگین

در این مطالعه  73بعد کیفیت داده از دیدگاه کاربران  HISمورد

کل  73به دست آورد [ .]71نتایج بعد قابلیت دسترسی به دادهها در این

ارزیابی قرار گرفت .کاربران هفت بعد شامل قابلیت دسترسی ،مربوط

پژوهش با مطالعات  ،Cho ،Leeوفایی ،جبرئیلی و عزیزی مشابه بوده و با

بودن ،امنیت ،قابلفهم بودن ،نمایش مختصر دادهها ،سادگی عملیات و

مطالعه  Ndiraمغایرت دارد .متفاوت بودن کیفیت ذاتی سیستمهای مورد

تفسیرپذیری دادهها را در سطح مطلوب ارزیابی کردند.

ارزیابی در مطالعه حاضر با مطالعه  Ndiraمیتواند دلیل مغایرت موجود

میانگین بعد قابلیت دسترسی به دادهها نشاندهنده وضعیت مطلوب

باشد.

این بعد در سیستم اطالعات بیمارستانی مورد ارزیابی است .عزیزی و

میانگین حاصل شده از بعد مربوط بودن نمایانگر مطلوب بودن

همکاران در مطالعه خود میانگین قابلیت دسترسی به دادهها را  9/71از

کیفیت دادهها در سیستمهای اطالعات بیمارستانی است .جبرائیلی

میانگین کل  3دست آوردند [ .]73جبرائیلی در مطالعه خود به میانگین

میانگین مربوط بودن دادهها از دیدگاه کاربران را  3/37از میانگین کل 3

 9/39برای بعد قابلیت دسترسی به دادهها از دیدگاه کاربران اشارهکردهاند

ارزیابی کرده است [ Lee .]33در مطالعه خود میانگین  1/31از میانگین

[ .]33وفایی نیز در مطالعه خود به این نتیجه دست یافت که تقریباً 33

کل  73به دست آورده است [ .]71نتایج این پژوهش تا حدی با مطالعه

درصد از کاربران سیستم اطالعات بیمارستانی از قابلیت دسترسی به

 Leeهمخوانی و با مطالعه جبرائیلی مغایرت دارد .مغایرت موجود میتواند

دادهها رضایت باال تا خیلی باال داشتند [ Cho .]37میانگین  9/91از

به دلیل تفاوت در ابزار مورد ارزیابی ،کیفیت سیستم اطالعات بیمارستانی

میانگین کل  3را برای بعد قابلیت دسترسی به دادههای سیستم اطالعات

مورد ارزیابی و همچنین دانش و مهارت کاربران در استفاده از سیستم

بیمارستانی از دیدگاه کاربران به دست آورد [ Ndira .]33نیز در مطالعه

تفسیر شود.

خود میزان قابلیت دسترسی به دادههای موجود در سیستم پرونده

نتایج نشاندهنده مطلوب بودن بعد امنیت دادهها از دیدگاه کاربران

الکترونیک سالمت را  733درصد عنوان کرده است [ Lee .]39در

بوده است .وفایی در مطالعه خود میزان رضایت کاربران از بعد امنیت

6
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قابلیت دسترسی
عینی بودن
اعتبار عمومی
تناسب حجم دادهها
باورپذیری
مربوط بودن
امنیت
بهنگام بودن
فابل فهم
نمایش مختصر
کامل بودن
همسانی نمایش
سادگی عملیات
صحت
تفسیرپذیری

ميانگين ±
انحراف معيار

1

2

3

4

5

7

8

9

11

11

12

14

15

علیپور و همکاران

کیفیت دادههای سیستم اطالعات بیمارستانی

[ Lee .]37میانگین  3/13از میانگین کل  73را برای بعد امنیت دادهها

 Leeو همکاران دارد..

به دست آورده است [ .]71نتایج بعد امنیت دادهها در پژوهش حاضر
همخوانی نسبی با مطالعات مشابه وفایی و  Leeدارد.
نتایج نشاندهنده وضعیت مطلوب بعد قابلفهم بودن دادههای

همچنین کاربران هشت بعد عینی بودن ،اعتبار عمومی ،تناسب
حجم ،باورپذیری ،بهنگام بودن ،کامل بودن ،همسانی نمایش و صحت
دادهها را در سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی کردند.

مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج مطالعه مباشری که میزان قابلفهم

اطالعات بیمارستانی را در سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی کردند Lee .نیز در

بودن را با مفهوم درکپذیری  37/11درصد بیان کرده است ،مغایرت دارد

مطالعه خود میانگین  3/11از میانگین کل  73را به دست آورده است که

[ .]1وفایی میزان قابلفهم بودن دادهها در سیستم اطالعات بیمارستانی از

حاکی از همخوانی نسبی با نتایج این پژوهش است [.]71

دیدگاه کاربران را  11/7درصد عنوان کرده است [ Lee .]37نیز میانگین

میانگین بعد اعتبار عمومی دادهها از دیدگاه کاربران سیستمهای

 3/39از میانگین کل  73را برای این بعد گزارش کرده است [ .]71نتایج

اطالعات بیمارستانی در سطح نسبتاً مطلوب محاسبه شد .جبرائیلی

بعد قابلفهم بودن دادهها در این پژوهش با مطالعات پیشین مغایرت

میانگین  9/31از میانگین کل  3را از دیدگاه کاربران برای بعد اعتبار

نسبی دارد .این مغایرت میتواند ناشی از تفاوت در ابزار مورد ارزیابی،

اطالعات موجود در سیستم اطالعات بیمارستانی گزارش کرده است

کیفیت سیستم اطالعات بیمارستانی مورد ارزیابی و همچنین دانش و

[ .]33در مطالعه  Leeنیز میانگین  3/33از میانگین کل  73برای بعد

مهارت کاربران در استفاده از سیستم باشد.

اعتبار عمومی دادهها حاصل شده است [ .]71مقایسه نتایج بیانگر

وضعیت مطلوب نمایش مختصر دادهها میتواند به دلیل الکترونیک

همخوانی نتایج این پژوهش با مطالعه جبرائیلی و مغایرت با مطالعه Lee

بودن این سیستمها و تعیین عناصر اطالعاتی از قبل موجود در این

دارد .مغایرت موجود میتواند ناشی از توسعه سیستمهای اطالعات کنونی

سیستمها جهت ثبت دادههای مورد نیاز باشد .مباشری در مطالعه خود

با سیستمهای قبلی و همچنین توجه کاربران به منبع و منشأ دادهها

میزان رعایت فرمت (قالب نمایشی) دادهها در سیستم اطالعات

دانست.

بیمارستانی از دیدگاه پاسخدهندگان را  13/31درصد به دست آورد [.]1

میانگین تناسب حجم دادهها از دیدگاه کاربران در سیستمهای

حاجوی نیز در مطالعه خود میزان قالب نمایشی دادهها در پرونده کاغذی

اطالعات بیمارستانی در سطح نسبتاً مطلوب به دست آمد .در مطالعه

را  13/11درصد بیان داشته است [ .]33نتایج مطالعه حاضر در بعد

 Leeنیز میانگین  3/31از میانگین کل  73برای تناسب حجم دادهها

نمایش مختصر دادهها با مطالعات مشابه همخوانی نسبی دارد.

دادهها حاصل شده است [ .]71مقایسه نتایج پژوهش حاضر با مطالعه

میانگین بعد سادگی عملیات روی دادهها از دیدگاه کاربران در سطح

 Leeحاکی از همخوانی نسبی نتایج است.

مطلوب تعیین شده است .میانگین به دستآمده حاکی از مطلوب بودن

میانگین بعد باورپذیری دادههای موجود در سیستم اطالعات

وضعیت دادهها در این بعد است .در مطالعه  Leeنیز میانگین  3/11از

بیمارستانی از دیدگاه کاربران در سطح نسبتاً مطلوب محاسبه شد .در

میانگین کل  73برای بعد سادگی عملیات دادهها حاصل شده است

مطالعه  Leeنیز میانگین  3/11از میانگین کل  73برای بعد باورپذیری

[ .]71نتایج پژوهش در این بعد با مطالعه  Leeو همکاران مغایرت دارد.

دادهها حاصل شده است [ .]71مقایسه نتایج پژوهش حاضر با مطالعه

این مغایرت میتواند ناشی از توسعه سیستمهای کنونی و آگاهی کاربران

 Leeحاکی از مغایرت نسبی نتایج است .این مغایرت میتواند ناشی از

از اهمیت کیفیت داده و توجه بیشتر کاربران به کیفیت دادهها باشد.

توسعه سیستمهای کنونی و توجه بیشتر کاربران به کیفیت دادههای

میانگین بعد تفسیرپذیری دادههای موجود در سیستم اطالعات

حاضر باشد.

بیمارستانی در سطح مطلوب تعیین شده است .در مطالعه  Leeنیز

میانگین بعد بهنگام بودن نمایانگر وضعیت نسبتاً مطلوب

میانگین  3/33از میانگین کل  73برای تفسیرپذیری دادهها دادهها حاصل

سیستمهای اطالعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران این سیستمها است.

شده است [ .]71نتایج پژوهش در این بعد با مطالعه  Leeو همکاران

مدت زمان ناکافی جهت تکمیل پروندههای پزشکی و ثبت آنها در

مغایرت دارد .این مغایرت میتواند ناشی از درک بهتر کاربران از دادههای

سیستمهای اطالعات بیمارستانی و همچنین عدم توجه کاربران به ثبت
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موجود در سیستمهای اطالعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران است.

کاربران میانگین بعد عینی بودن دادههای موجود در سیستم

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.1.3

دادهها در سیستم اطالعات بیمارستانی را  39/1درصد بیان کرده است

سیستم مورد ارزیابی در این مطالعه نسبت به مطالعه انجام شده توسط

علیپور و همکاران

کیفیت دادههای سیستم اطالعات بیمارستانی

بودن دادههای این سیستمها باشد Michel-Verkerke .میزان بهنگام

کاربران باشد.

پرستاران  13درصد گزارش کرد [ .]33میزان بهنگام بودن دادهها در

دادههای سیستمهای مورد ارزیابی از دیدگاه کاربران است .نبود توجه

سیستم پرونده الکترونیک سالمت توسط  733 Ndiraدرصد بیان شده

کافی به ثبت همسان دادهها در سیستم اطالعاتی توسط کاربران و ثبت

است [ .]39مباشری در مطالعه خود میزان صحت دادهها در سیستم

دادههای اشتباه میتواند موجب نقص در همسانی دادهها شودMichel- .

اطالعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران را  11/13درصد بیان کرده است

 Verkerkeنیز در مطالعه خود میزان بعد همسانی را در سیستم

[ .]1وفایی در ارزیابی کیفیت اطالعات سیستم اطالعات بیمارستانی از

اطالعات پرستاری  13درصد محاسبه کرده است [ .]33مباشری در

دیدگاه کاربران میزان بهنگام بودن را  31/1درصد بیان کرد [Lee .]37

مطالعه خود میزان همسانی دادهها در سیستم اطالعات بیمارستانی از

نیز از دیدگاه کاربران میانگین بعد بهنگام بودن دادهها را  3/39از میانگین

دیدگاه کاربران را  17/1درصد بیان کرده است [ .]1وفایی میزان همسانی

کل  73بیان کرده است [ .]71نتایج بعد بهنگام بودن در این مطالعه با

از دیدگاه کاربران سیستم اطالعات بیمارستانی را  13/1درصد به دست

مطالعات مباشری ،وفایی و  Michel-Verkerkeهمخوانی داشته و با

آورد [ Lee .]37نیز از دیدگاه کاربران میانگین بعد بهنگام بودن دادهها را

مطالعه  Ndiraمغایر است .مغایرت موجود میتواند مربوط به ویژگیهای

 3/17از میانگین کل  73بیان کرده است [ .]71نتایج بعد همسانی دادهها

ذاتی سیستم اطالعات مورد ارزیابی توسط  Ndiraبا مطالعه موجود باشد.

در پژوهش حاضر با مطالعات مشابه داللت بر همخوانی نتایج این پژوهش

یکی از دالیل بهنگام بودن سیستم پرونده الکترونیک سالمت میتواند

با پژوهشهای مشابه دارد.

دسترسی بدون محدودیت زمانی و مکانی این سیستم جهت استفاده یا
ثبت دادهها باشد.

میانگین حاصله از بعد صحت بیانگر مطلوب بودن نسبی صحت
دادههای سیستمهای اطالعات بیمارستانی است .میانگین حاصله میتواند

میانگین حاصله از بعد کامل بودن حاکی از آن است که کیفیت

ناشی از ناکافی بودن توجه کاربران این سیستمها به صحت دادههای

سیستمهای اطالعات بیمارستانی مورد مطالعه از دیدگاه کاربران در سطح

ورودی و همچنین کیفیت طراحی این سیستمها جهت پیشگیری از

نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است .این یافتهها میتواند ناشی از عدم توجه

برخی از خطاهای ثبت دادهها باشد Michel-Verkerke .میزان صحت

به تکمیل تمامی عناصر دادهای در سیستمهای اطالعات بیمارستانی

اطالعات موجود در سیستم اطالعات پرستاری از دیدگاه پرستاران را 33

توسط کاربران و یا وجود عناصر دادهای اختیاری جهت تکمیل در این

درصد گزارش کرد [ Ndira .]33میزان صحت دادهها در سیستم پرونده

سیستم باشد Garrib .در مطالعه خود میزان  31/3درصد را برای کامل

الکترونیک سالمت را  17/3درصد اظهار میدارد [ .]39مباشری در

بودن دادههای سیستم اطالعات سالمت تعیین کرد [.]31

مطالعه خود میزان صحت دادهها در سیستم اطالعات بیمارستانی از

 Hendricksonنیز میزان کامل بودن پرونده الکترونیک سالمت

دیدگاه کاربران را  13/31درصد بیان کرده است [ .]1وفایی نیز میزان

بیمارستان را  17/3درصد در ارزیابی کیفیت دادهها بیان کرده است

صحت دادهها را از دیدگاه کاربران سیستم اطالعات بیمارستانی را 31

[.]31

درصد به دست آورد [ .]37نتایج این مطالعه در بعد صحت با تمام

همچنین در مطالعه انجام شده توسط  Choو همکاران میانگین

مطالعات مشابه اشاره شده همراستا است.

کامل بودن دادهها در سیستم اطالعات بیمارستانی پس از پیادهسازی این

بهطور کلی اگرچه کیفیت دادهها در سیستمهای اطالعات

سیستم  9/31از میانگین کل  3عنوان شد [ .]33مباشری در ارزیابی

بیمارستانی مورد ارزیابی در برخی از ابعاد در سطح مطلوب ارزیابی شد

کیفیت اطالعات موجود در سیستم اطالعات بیمارستانی از دیدگاه

(قابلیت دسترسی ،مربوط بودن ،امنیت ،قابلفهم بودن ،نمایش موجز

کاربران ،میزان کامل بودن را  33/31درصد تعیین کرد [ .]1نتایج این

دادهها ،سادگی عملیات و تفسیرپذیری) ،با این حال کیفیت دادهها در

پژوهش با مطالعات مباشری و  Choهمخوانی داشته و با مطالعات

بیش از نیمی از ابعاد در سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است (عینی

انجام شده توسط  Garribو  Hendricksonمغایرت دارد .مغایرت

بودن ،اعتبار عمومی ،تناسب حجم ،باورپذیری ،بهنگام بودن ،کامل بودن،

موجود میتواند ناشی از تفاوت در ابزار سنجش کیفیت دادهها ،تفاوت در

همسانی نمایش و صحت دادهها) .نتایج بیانگر آن است که کیفیت داده تا
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بودن اطالعات موجود در سیستم اطالعات پرستاری را از دیدگاه

میانگین بعد همسانی دادهها حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.1.3

بهنگام دادهها در این سیستمها میتواند از عوامل مؤثر بر وضعیت بهنگام

دانش کاربران سیستم مورد ارزیابی و تفاوت در نرمافزار مورد استفاده

[ DOI: 10.29252/jmis.5.1.3 ]

علیپور و همکاران

کیفیت دادههای سیستم اطالعات بیمارستانی

بهروزرسانی سیستمهای اطالعات بیمارستانی به منظور بهبود وضعیت

 با توجه به نقش کلیدی دادهها و اطالعات.سطح کامالً مطلوب فاصله دارد

.موجود کیفیت دادهها پیشنهاد میگردد

 ارائه،حاصل شده از آنها در راستای تصمیمگیریهای مدیریتی و بالینی
خدمات اثربخش و باکیفیت به بیماران ضروریست کیفیت داده در

بدینوسیله از کلیه کاربران سیستم اطالعات بیمارستانی
بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که
.نویسندگان را در انجام این تحقیق یاری نمودند تشکر و قدردانی میشود
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.سیستمهای اطالعاتی مورد ارزیابی مورد توجه جدی قرار گیرد

:تشکر و قدردانی

 تهیه راهنماهای،ازاینرو ارزیابی مهارت کامپیوتری کاربران
اختصاصی مبتنی بر گروههای کاربران جهت استفاده از سیستم اطالعات
 آموزش، برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت کاربران،بیمارستانی
 پرستاران و سایر کاربران،روشهای صحیح مستندسازی برای پزشکان
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Original Article
Abstract
Aim: High quality data are prerequisite of high-quality health care. Present study aimed to
evaluate hospital information system data quality in educational hospitals of Zahedan
University of Medical Sciences.
Methods: The applied cross-sectional study was conducted in 2018. Research population
comprises HIS’ users of five public hospitals affiliated to Zahedan University of Medical
Sciences. The convenient sampling technique was used for the selection of 300 samples.
Data were collected using a researcher-conducted questionnaire and analyzed with SPSS
software using descriptive and analytic statistics.
Results: The mean score of accessibility included (7/35±1/61), relevancy (7/01±1/18),
security (7/07±1/39), understandability (7/16±1/23), concise representation (7/12±1/32), ease
of operation (7/12±1/20), and interpretability (7/21±1/09) out of a total 10 achieved from
users’ perspective. The mean score of objectivity comprised (6/86±1/32), reputation
(6/65±1/33), appropriate amount (6/93±1/43), believability (6/88±1/36), timeliness
(6/80±1/49), completeness (6/74±1/29), consistent representation (6/87±1/29), and accuracy
(6/69±1/15) out of a total of 10. A significant and positive correlation exists between all of
evaluated factors (p-value < 0/05).
Conclusion: The evaluated hospital information systems data quality was considered an
optimal level in terms of accessibility, relevancy, security, understandability, concise
representation, ease of operation, and interpretability factors and were relatively optimal in
terms of objectivity, reputation, appropriate amount, believability, timeliness, completeness,
consistent representation, and accuracy factors. Thus, consideration and improvement of data,
quality of HIS seem necessary.
Key Words: Data Quality, Information Quality, Hospital Information System, Data
Quality Dimension.
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