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ارزیابی قابلیت استفاده سیستم اطالعات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی قم از دید کاربران براساس استاندارد ایزومتریک
4

عاطفه موسوی ،1مریم همتی ،2سعید کیال ،*3احمدرضا شمشیری
1کارشناس مهندسی نرمافزار ،دانشگاه

چکیده

علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

زمینه و هدف :ارزیابی ،نقش مهمی در توسعه نرمافزارها دارد .در ارزیابی سیستمهای اطالعاتی

2کارشناس ارشد آموزش مدارک
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم،

نیز کیفیت مدنظر قرار میگیرد که به قابلیت استفاده از سیستم ،در دسترس بودن ،اعتبار ،سازگاری
و زمان پاسخگویی بستگی دارد .این پژوهش با هدف تعیین میزان قابلیت استفاده سیستم اطالعاتی
با توجه به  7اصل قسمت دهم استاندارد ایزومتریک  9241صورت گرفت.

ایران.
3دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت
فناوری اطالعات پزشکی ،دانشگاه
امیرکبیر ،تهران ،ایران.
4استادیار اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،تهران ،ایران.

روش بررسی :این مطالعه به روش توصیفی  -مقطعی در سال  1991روی نمونه گویا کاربران
سیستم بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد .جهت
بررسی قابلیت استفاده از سیستمهای اطالعات بیمارستانی ،از پرسشنامه استاندارد ایزومتریک
 ،9241قسمت دهم که دارای  77سؤال بود ،استفاده گردید .در این پرسشنامه  7اصل شامل:
تناسب برای انجام وظایف ،خودتوصیفی ،قابلیت کنترل ،تحمل خطا ،مناسب بودن برای
شخصیسازی ،مناسب برای یادگیری و تطابق با انتظارات کاربر مورد بررسی قرار گرفت .همچنین
برای تحلیل دادهها و جهت بررسی معیارهای مورد نظر از آزمون توصیفی (میانگین ،درصد و
فراوانی) استفاده شد.
یافتهها :در این بررسی ،میانگین معیارهای میزان تناسب سیستمهای اطالعاتی برای انجام وظیفه
( 2/11بیشترین امتیاز) ،خودتوصیفکنندگی  ،2/71قابلیت کنترل  ،2/39تطابق با انتظارات کاربران

*

 ،2/37تحمل خطا  ،2/31مناسب برای شخصیسازی ( 2/99کمترین امتیاز) و تناسب برای
نویسنده مسئول مکاتبات:

سعید کیال ،دانشگاه امیرکبیر ،تهران،
ایران؛

یادگیری  2/71برآورد شد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج به دستآمده از این مطالعه و تحقیقات پیشین ،توسعهدهندگان
سیستمهای اطالعات بیمارستانی در ایران هنگام طراحی و توسعه نرمافزار بایستی به نیازهای

آدرس پست الکترونیکی:
skayyal@muq.ac.ir
تاریخ دریافت92/9/2 :

کاربران سیستم توجه کافی نمایند.
کلید واژهها :سیستم اطالعات بیمارستانی؛ استاندارد ایزومتریک 9241/11؛ سیستم اطالعاتی؛
قم ،ایران.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:

تاریخ پذیرش92/12/4 :
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مناسب

برای

انجام

وظایف،

مقدمه

این

امروزه ،اطالعات از اهمیت زیادی برخوردار است ( .)1مؤسسات

خودتوصیفکنندگی ،قابلیت کنترل ،تطابق با انتظارات کاربر،

مراقبت بهداشتی ،مقادیر کالنی اطالعات تولید میکنند که بایستی

تحمل خطا ،مناسب بودن برای خصوصیسازی و یادگیری است

جمعآوری ،انتقال ،ثبت ،بازیابی و خالصه شوند ( .)2از سویی

که نیازمندیها و توصیههایی را برای قابلاستفادهشدن سیستم ارائه

دیگر ،افزایش اطالعات نیاز به مدیریتی پیچیدهتر از قبل پیدا کرده

میدهد ( .)11،9پرسشنامه ایزومتریک جهت ارزیابی نرمافزار در

است ( .)1لذا در این راستا ،سیستمهای اطالعات بیمارستانی

حوزه سیستمهای اطالعات بیمارستانی ،تکنیک قابلاعتمادی است

کامپیوتری طراحی و در اندازههای مختلف در بیمارستانها نصب

که میتواند غربالگریهای قابلیت استفاده بودن سیستمهای

شدهاند ( .)2سیستمهای اطالعات بیمارستانی ،بهمنظور یکپارچه

اطالعات را در مؤسسات بزرگ انجام دهد (.)7

کردن اطالعات بهوسیله کامپیوتر ،در حوزههای مدیریت بالینی و

با توجه به اینکه از سال  1917تمامی مراکز آموزشی درمانی قم

اداری طراحی شدهاند .این سیستمها باید توانایی ذخیره ،بازیابی

در حال استفاده از سیستم اطالعات بیمارستانی شرکت نرمافزاری

دقیق و بهموقع اطالعات ،تلفیق دادهها ،ارائه مؤثر آنها و توانایی

میکروافزار قشم بودهاند و با در نظر گرفتن دیدگاه کاربرانیکه در

تبادل داده به برنامههای کاربردی دیگر در محیط بیمارستانی را

تعامل با این سیستم قرار داشتهاند ،لذا در جهت به دستآوردن

داشته باشند ( .)9سیستم اطالعات بیمارستانی نسبت به سایر

نقاط قوت و ضعف این سیستمهای اطالعاتی با هدف رسیدن به

سیستمهای اطالعاتی که دارای استانداردهای کیفیت جهت

سیستمهای اطالعات بیمارستانی مطلوب که هم نیاز سیستم

رضایت مشتری هستند ،ضعیف میباشد .در این راستا ،سیستمهای

بهداشت و درمان را برآورده کرده و هم کاربران سیستم

اطالعات بیمارستانی باکفایتی باید وجود داشته باشد که از ارائه

(پرستاران ،منشی بخشها ،کارکنان رادیولوژی ،آزمایشگاه،

خدمات بهداشتی درمانی با کیفیت باال ،پشتیبانی و نیازهای افراد را

حسابداری ،پذیرش ،ترخیص و مدارک پزشکی) را راضی نگه

برای آن نوع خدمت برآورده سازد (.)4

دارد ،ضروری بهنظر میرسد .این پژوهش با هدف تعیین میزان

ارزیابی ،نقش مهمی در توسعه نرمافزارها دارد ( .)7در ارزیابی

قابلیت استفاده سیستم اطالعاتی با توجه به  7اصل قسمت دهم

سیستمهای اطالعاتی کیفیت مدنظر قرار میگیرد که به قابلیت

استاندارد ایزومتریک  9241صورت گرفت.

استفاده از سیستم ،در دسترس بودن ،اعتبار ،سازگاری و زمان
پاسخگویی بستگی دارد ( .)3ارزیابیهایی که تاکنون در مورد

روش بررسی

سیستمهای اطالعات بیمارستانی صورت گرفته است اغلب بر

این مطالعه به روش توصیفی  -مقطعی در سال  1991روی نمونه

جنبه های مالی و منافع بیمار در سیستم تمرکز داشته و نکته مهمی

گویا کاربران سیستم در مراکز آموزشی درمانی وابسته به

که در این زمینه از آن غفلت شده دیدگاه کاربران و قابلیت

دانشگاه علوم پزشکی قم ]شهید بهشتی ،کامکار – عربنیا،

استفاده از سیستم برای پرستاران ،پزشکان و دیگر کارکنان

نکویی  -هدایتی ،حضرت فاطمه معصومه (س) ،حضرت زهرا

بهداشت و درمان و کسانی است که زمان زیادی از روز را با

(س) و ایزدی[ انجام شد .تعداد نمونه با اطمینان  ،%97فراوانی

نرمافزار میگذرانند ( .)7در گذشته ،اغلب از جنبههای

 %71و خطای  921 ،%7نفر برآورد شد.

ارگونومیک سیستم غافل بودند و کاربران از پیچیدگی یادگیری

در این پژوهش نظر  1گروه کاربر (پرستار ،منشی بخش،

نرمافزار بسیار شکایت داشتند ( .)1لذا در این راستا ،استاندارد

رادیولوژی ،آزمایشگاه ،حسابداری ،ترخیص ،پذیرش و مدارک

ایزومتریک  9241قسمت دهم بلند و کوتاه با عنوان رسمی ایزو

پزشکی) مورد بررسی قرار گرفت .نمونهگیری بهصورت در

" 9241الزامات ارگونومیک برای کار دفتری با پایانههای نمایش

دسترس بود و نمونهها از بین کاربران سیستم اطالعات بیمارستانی

دیداری" از طرف مؤسسه بینالمللی استاندارد ارائه گردید که

که در زمان مراجعه به مراکز آموزشی درمانی در محل حضور

مشتمل بر  17قسمت و  7اصل است.

داشتند به شرط داشتن معیارهـای ورود و داشتن رضـایت آگاهـانه
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انتخاب شدند .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه مربوط به

( ،)11کـه جهـت خنثـی کـردن اثـر اینگونه سؤاالت ،هنگام

دیدگاه کاربران نسبت به کیفیت سیستم اطالعات بیمارستانی و

ورود دادهها در  SPSSبرعکس سایر سؤاالت امتیاز داده میشد.

ارزیابی سیستم اطالعات بیمارستانی طبق استاندارد  9241/11که

در این مطالعه دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو آمار توصیفی

شامل  7بخش و  77سؤال طراحی شده است ،استفاده شد.

مانند میانگین ،انحراف معیار تجزیه و تحلیل شدند .برای متغیرهای

پرسشنامه براساس طیف لیکرت در  7محدوده کامالً مخالف تا

کیفی نیز از جدول فراوانی و درصد فراونی استفاده گردید.

کامالً موافق و یک گزینه بدون نظر تنظیم شده است ،که از نمره
( )1-2/71نامطلوب ،از ( )2/71-4نسبتاً مطلوب و ()4/11-7

یافتهها

مطلوب در نظر گرفته شد .در هر پرسشنامه خواص دموگرافیک

میانگین سنی کاربران پاسخدهنده  97±7سال و با حداقل  22سـال

افراد شامل جنسیت ،سن ،تحصیالت ،شغل و سابقه کاری نیز مورد

و حداکثر  77سال بود .متوسط سابقه کار کاربران  11±7سال بـود

پرسش قرار گرفت .روایی محتوای آن با استفاده از روش تحلیل

که حداقل یکسال و حداکثر  91سال سابقه کار داشتند .بیشـترین

محتوا ( ) Content Analysisو دریافت برخی از صاحبنظران

تعــداد کــاربران از بیمارســتان الزهــرا 71 ،نفــر ()%11/9؛ حــداقل

تعیین گردید .پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با

کــاربران از بیمارســتان حضــرت فاطمــه معصــومه (س) 93 ،نفــر

 1/19به دست آمد .دادهها با مراجعه مستقیم پژوهشگر به مراکز و

()%19/2؛ تعــداد کــاربران بیمارســتان کامکــار 49 ،نفــر ()%17/9؛

تکمیل پرسشنامه جمعآوری شد.

بیمـارستـان نکـویـی 49 ،نفـر ()%17/9؛ بیمارستـان شهیـد بهشتـی،

پرسشنامههای بیش از  17( %21سؤال) نیز که بدون پاسخ مانده بود

 47نفر ( )%13/7و بیمارستان ایزدی 44 ،نفر ( )%13/1بود (الزم بـه

از تحلیل حذف گردید .پس از تحلیل اولیه دادهها ،اگر در

ذکر است بیمارستان محـل خـدمت  47نفـر از پاسـخدهنـدگان بـه

پرسشنامهای  17یا کمتر از  17سؤال گزینه ،بدون نظر آنها توسط

پرسشنامهها مشخص نبود) .توزیـع بررسـیشـدگان از نظـر جـنس،

کاربر انتخاب میشد به این سؤالها امتیاز  9تعلق میگرفت.

شــغل ،ســطص تحصــیالت و رشــته تحصــیلی کــاربران در جــدول

برخـی سـؤالهـای پرسشنـامـه نیـز براسـاس راهنمای پرسشنامه

شماره  1آمده است.

( )A1, A8, T12, E8, F1, F7, F14, L1, L7جنبـه منفـی داشـت
جدول شماره  :1مشخصات دموگرافیک کاربران سیستم اطالعات بیمارستانی
متغیر
جنس کاربران

تعداد

درصد

زن

134

32/3

مرد

91

97/4

*232

111

دیپلم

21

1/ 7

فوقدیپلم

94

19/1

کارشناسی و باالتر

192

77/7

مجموع

*247

111

پرستار

139

71/9

1

9/ 4

رادیولوژیست

11

4/ 7

کارمند آزمایشگاه

19

7/ 3

حسابدار

13

3/ 9

کارمند پذیرش

7

2/ 2

مجموع
سطح تحصیالت

منشی بخش

شغل

کارمند ترخیص

7

2/ 2

کارمند مدارک پزشکی

11

4/ 7

292

111

مجموع
*به دلیل وجود دادههای گمشده مجموع جداول متفاوت میباشد.
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میانگین معیارهای میزان مناسب بـودن بـرای انجـام وظـایف 2/11

معیارهای مورد بررسی داشتند و کمترین امتیاز مربـوط بـه مناسـب

و مـنـاسب بـودن بــرای آمـوزش  ،2/7بیشتـریـن امتیـاز را در بیـن

برای خصوصیسازی  2/99بود (جدول شماره .)2

جدول شماره  :2شاخصهای توصیفی نظر کاربران در  7معیار قابلیت استفاده از سیستم اطالعات بیمارستانی
ویژگی

میانگین

میانه

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

مناسب برای انجام وظایف

2/11

2/19

1/37

4/42

1/37

خودتوصیفکنندگی

2/71

2/ 3

1/72

7

1/79

قابل کنترل بودن

2/39

2/31

1/1

4/92

1/71

سازگاری با انتظارات کاربران

2/37

2/33

1/94

4/14

1/34

تحمل خطا

2/31

2/71

1

4/17

1/31

مناسب برای خصوصیسازی

2/99

2/ 7

1

7

1/97

مناسب برای آموزش

2/ 7

2/33

1

4/14

1/39

بحث

باشند .نتایج به دستآمده از دیدگاه کاربران همه مراکز آموزشی

میانگین امتیازات به دستآمده از نظر همه کاربران در خصوص

درمانی برای میزان مناسب برای خصوصیسازی سیستم اطالعات

مناسب بودن برای انجام وظایف سیستم اطالعات بیمارستانی در

بیمارستانی  2/97±1/19بود که کاربران بیمارستان الزهرا (س)

مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم

بیشترین امتیاز ( )2/14و کاربران بیمارستان شهید بهشتی (ره)

 2/11±1/33بود .در این میان کاربران بیمارستان الزهرا (س)

کمترین امتیاز ( )1/19را دادند .در مطالعه  Hamborgو همکاران

بیشترین امتیاز ( )2/97±1/41و کاربران بیمارستان شهید بهشتی

این میانگین  ،9/34در مطالعه احمدی و همکاران  ،2/77±1/33در

(ره) کمترین امتیاز ( )2/39±1/74را به این معیار دادند .در مطالعه

مطالعه علیپور و همکاران  9/91و در مطالعه میرابوطالبی و

 Hamborgو همکاران این میانگین  ،9/14در مطالعه احمدی و

همکاران  23/7به دست آمد ( .)19،12،7،3یافتههای پژوهش

همکاران  ،9/14در مطالعه علیپور و همکاران  9/71و در مطالعه

حاضر با یافتههای مطالعات پیشین تقریباً همخوانی داشت و با

ابوطالبی و همکاران  %91/7به دست آمد ( .)19،12،7،3مقایسه

اینکه دیدگاه کاربران در خصوص قابلیت تحمل خطای سیستم

نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات باال نشان داد میانگین نظرات

اطالعات بیمارستانی مراکز آموزشی درمانی قم نسبتاً مطلوب بود،

بهدستآمده در این معیار تقریباً همسو بوده است و کاربران،

اما این معیار کمترین امتیاز را بین هفت معیار کسب نمود،

سیستمهای اطالعات بیمارستانی را در انطباق با وظایف خود،

همچنین کاربران بیمارستان شهید بهشتی ،سیستم اطالعات

نسبتاً مطلوب دانستهاند .در مطالعه احمدی و همکاران سؤاالت

بیمارستانی را از نظر خصوصیسازی در رِنج نامطلوب قرار دادند

(A11نمایش اطالعات در یک صفحه نمایش)( A3 ،انجام کامل

و این در حالی است که در همه مطالعات پیشین بر روی

وظایف توسط کاربران) و ( A1عدم انجام کارهای اضافی هنگام

سیستمهای اطالعات بیمارستانی ایران ،این معیار کمترین امتیاز را

استفاده از سیستم اطالعاتی توسط کاربر) بهنظر آنها آیتمهای

در بین سایر معیارها کسب کرده است و این نشان میدهد

قابلتوجهی در این معیار بوده که بایستی هنگام طراحی مورد

در طراحی سیستم اطالعات بیمارستانی ایران به قابلیت

اهمیت بیشتری قرار گیرند ( .)3در مطالعه حاضر بیشترین تعداد

خصوصیسازی سیستم توسط کاربر بسیار کم توجه شده است.

کاربران از بیمارستان الزهرا (س) 71نفر ( )%11/9و حداقل

همچنین یکی از موارد مهم در معیار خصوصیسازی؛ قابلیت تغییر

کاربران از بیمارستان حضرت فاطمه معصومه (س)  93نفر

فرمها ،صفحات نمایشی و منوها طبق سلیقه کاربر و توسط او

( )%19/2بود .با توجه به نتایج به دستآمده بهنظر میرسد

میباشد .درخصوص سیستم اطالعات بیمارستانی قم نیز نظر

توسعهدهندگان سیستمهای اطالعاتی بایستی دقت بیشتری در

کاربران نشان داد این سؤال کمترین امتیاز ( )2/31را در معیار

طراحی این سیستمها بهمنظور سازگاری با وظایف کاربران داشتـه

خصوصیسازی داشته است.
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بنابراین ،الزم است طراحـان سیسـتم اطالعـات بیمارسـتانی توجـه

نتیجهگیری

بیشتری به این شاخص و سایر شاخصهای معیار خصوصیسـازی

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد با اینکه نظر همه کاربران در

داشته باشند .از محدودیتهای این پژوهش میتوان به گستردگی

مــورد قابلیــت اســتفاده از سیســتم اطالعــات بیمارســتانی مراکــز

حوزه فعالیتهـا ،اجـزای متفـاوت و نـاهمگون ،همچنـین تکمیـل

آموزشی درمانی قم نسبتاً مطلوب بوده اسـت امـا بـهنظـر مـیرسـد

پرسشنامه  77قسـمتی کـه خـارز از حوصـله بسـیاری از کـاربران

ال مطلـوب بایسـتی قبـل از توسـعه ایـن
برای رسـیدن بـه حـد کـام ً

است اشاره نمود .در مطالعـه حاضـر بـرای رفـع ایـن محـدودیت،

سیســتمهــا بــه همــه مــوارد اســتاندارد  9241/11توجــه گــردد.

پرسشگر تا پایان تکمیل پرسشنامه ،کـاربر را همراهـی نمـود و بـه

همچنین یکی از معیارهای پراهمیت (معیار خصوصـیسـازی) کـه

کاربر فرصت داده شد طـی  2مرحلـه بـا انتخـاب یـک قسـمت از

کمتر به آن توجهشده ،بیشتر مدنظر قرار گیرد.

هف ت قسمت دلخـواه کـه تمایـل بیشـتری بـه تکمیـل آن داشـت،
شروع کند .با توجه به اینکه کاربران در مراکز درمانی مشغول بـه

تشکر و قدردانی

فعالیت بوده و در حال سرویس دهی به بیماران بودند پیـدا کـردن

ضمن تشـکر از حمایـت معاونـت آمـوزش ،تحقیقـات و فنـاوری

زمان فراغت جهت پر کردن پرسشنامه و هماهنگی جهت حضـور

دانشـگاه علـوم پزشــکی قـم بـه جهــت تصـویب طـر تحقیقــاتی

در واحدها ،کار بسیار مشکلی بود .لذا برای رفع ایـن محـدودیت

(به شماره  )91211که نتیجـه آن پـژوهش حاضـر اسـت .از خـانم

در ساعت های خلـوت کـاری بـا همـاهنگی خـود فـرد ،اقـدام بـه

دکتر لیال شاهمرادی و آقای سعید حسینی تشـتیزی کـه بـا ارسـال

تکمیل پرسشنامه شد.

پرسشنامه کوتاه و بلند ،ما را در انجام این پـژوهش یـاری کردنـد
کمال تشکر را داریم.
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