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خالصه
اؾتفازُ گؿتطزُ اظ ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی ،اضظیاتی چٌیي ؾیؿتنّایی ضا تِ یه انل هْن تثسیل وطزُ اؾتّ .سف ایي پػٍّف ،اضظیاتی ؾیؿتنّای
اعالفات تیواضؾتاًی اظ زیسگاُ ولیِ ی واضتطاى ایي ؾیؿتن زض زٍ تیواضؾتاى تَفلی ٍ هفیس زض قْط تْطاى تط اؾاؼ اؾتاًساضز ایعٍ  9241/10زض ؾال  1394تَزُ
اؾت .اتعاض ایي اضظیاتی ،پطؾكٌاهِ اؾتاًساضز ایعٍ  9241/10تَز وِ تطای پاؾرگَیی تْتط واضتطاى ٍ تا ًؾط هترههاى ًطم افعاض تِ  40ؾَال واّف یافتِ ٍ پایایی
آى اظ عطیك ضٍـ آلفای وطًٍثاخ تِ تأییس ضؾیسُ اؾت .جاهقِی آهاضی قاهل ولیِ واضتطاى ایي ؾیؿتن زض زٍ تیواضؾتاى تَز وِ پطؾكٌاهِ تا اؾتفازُ اظ ضٍـ
ًوًَِگیطی تهازفی تَؾظ ً 180فط تىویل قس .زازُ ّا تِ ووه آهاض تَنیفی(زضنس فطاٍاًی ٍ هیاًگیي) ٍ تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاض  SPSS 22تحلیل گطزیس.
تحلیل زازُّا ًكاى زاز وِ تیكتطیي هیعاى ضضایت واضتطاى اظ ؾیؿتن ّای اعالفات تیواضؾتاًی ،زض ّط زٍ تیواضؾتاى هطتَط تِ هٌاؾة تَزى تطای اًجام ٍؽیفِ تَز
ٍ ووتطیي هیعاى ضضایت ًیع زض تیواضؾتاى هفیس هطتَط تِ هٌاؾة تَزى ًطمافعاض تطای ذهَنیؾاظی ٍ زض تیواضؾتاى تَفلی هطتَط تِ ذَز تَنیفوٌٌسگی
ًطم افعاض تَز .هیعاى ضضایت ولی واضتطاى اظ ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی زض تیواضؾتاى تَفلی  62زضنس ٍ زض تیواضؾتاى هفیس  59/08زضنس تَز.
کلمات کلیدی :ارزیابی عملکرد ،سیستمهای اطالعات بیمارستانی ،معیارهای ایسو .1221/10

.1

مقذمه

زض ؾاذتاضّای ؾیؿتنّای اعالفاتی هرتلف ،ؾیؿتنّای اعالفات تیواضؾتاًی تِ فٌَاى ؾیؿتنّایی پیچیسُ تَنیف هیقًَسٍ .ؽیفِ ایي ؾیؿتن پكتیثاًی اظ
فقالیتّای تیواضؾتاى زض ؾغَح واضتطزی ،تاوتیىی ٍ اؾتطاتػیه اؾتّ .سف اظ اؾتمطاض ایي ؾیؿتن ایي اؾت وِ اظ واهپیَتط ٍ ٍؾایل اضتثاعی تطای جوـآٍضی،
شذیطُ ،پطزاظـ ،تاظیاتی ٍ اضتثاطزازى هطاحل هطالثت اظ تیواض ٍ اعالفات ازاضی تطای تواهی فقالیتّای هطتَط تِ تیواضؾتاى اؾتفازُ ًوایین .تِعَض ولی تىٌَلَغی
اعالفات تأثیط فویمی تط هكاغل هرتلف ٍ واضتطزّای اجتوافی زاقتِ اؾت .ایي تىٌَلَغی ّن تافث تْثَز ویفیت ٍ ّن واّف ّعیٌِّای اجطایی هكاغل هیقَز
ٍ هطالثت تْساقتی اظ ایي تأثیط هؿتثٌا ًویتاقس.
ؾیؿتنّای اعالفاتی اهطٍظُ زض تؿیاضی اظ واضّای ضٍظهطُ اؾتفازُ هیقًَس ٍ تؿیاضی اظ ایي ؾیؿتنّا تِ ذَتی جایگعیي ضٍـّای ؾٌتی زؾتی قسُاًس.
ضًٍس گؿتطـ ایي ؾیؿتنّا زض زِّّای اذیط تِ ًحَی ؾطفت گطفتِ اؾت وِ اؾتفازُ اظ ایي ؾیؿتنّا ضا اهطی اجتٌابًاپصیط جلَُ هیزّس .فٌاٍضیاعالفات زض اوثط
حَظُّا ٍاضز قسُ ٍ تافث تغیطات ظیطتٌایی زض آىّا گطزیسُ اؾت وِ ایي اهط هٌجط تِ هٌْسؾی هجسز ضٍـّای لثلی قسُ اؾت( .)1اعالفات زض ایي فهط اّویت
ظیازی یافتِ اؾت ٍ اظ ؾَیی ،افعایف اعالفات ًیاظ تِ هسیطیتی پیچیسُتط اظ لثل پیسا وطزُ اؾت.
فٌاٍضی اعالفات تطای ووه تِ هسیطیت آؾاى ٍ زضؾت اعالفات پیكطفت وطزُ اؾت ٍ ضًٍس تَؾقِ آى ًیع هساٍم ٍ پط ؾطفت هیتاقس .اهطٍظُ هكاّسُ
هیقَز وِ ّط ؾالِ ،ؾاظهاىّا ٍ قطوتّای گًَاگَى ،تَزجِای ضا نطف هؿائل هطتَط تِ فٌاٍضی اعالفات هیوٌٌس تا اظ فَایس آى ؾَز تطًس ٍ اظ هؿیط تىاهل
فمة ًواًٌس ٍ اهىاى ازاهِ حیات زض فهط فٌاٍضی ضا زاقتِ تاقٌس.

تطای اضظیاتی ّط هحهَل ٍ یا ّط ؾیؿتوی ًیاظ اؾت تقطیف هكرهی اظ آى زاقتِ تاقین .ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی تِ فٌَاى یه ؾیؿتن اعالفاتی زض
ًؾط گطفتِ هیقَز وِ ایيگًَِ ؾیؿتنّا تِ عَض هقوَل ٍؽیفِ هسیطیت اعالفات ضا تط فْسُ زاضز وِ هیتَاًس قاهل تاظذَاًی ،شذیطُ ،آًالیع ٍ یا جؿتجَی اًتراتی
اعالفات تاقس .ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی یه ًؾام اعالفاتی جاهـ ٍ یىپاضچِ اؾت وِ تطای هسیطیت اعالفات ازاضی ٍ تالیٌی تیواضؾتاى عطاحی قسُ اؾت ٍ
اعالفاتی وِ زض ایي ؾیؿتن ٍجَز زاضز اعالفات جاضی ٍ هطتثظ تا تیواضؾتاى هیتاقس.
ّط تیواضؾتاى فالٍُ تط ایٌىِ تِ فٌَاى ؾاظهاًی هؿتمل تطای اضائِ ذسهات تْساقتی ٍ زضهاًی هحؿَب هیگطزز ،لَاًیي تَهی ٍ هٌغمِای تْساقت ٍ لَاًیي
وكَضی تط تیواضؾتاى تأثیط تؿیاضی هیگصاضز .تِ ّویي زلیل ؾیؿتنّای اعالفات تیواضؾتاًی ؾیؿتنّای ًطم افعاضی ّؿتٌس وِ لَاًیي هحلی ٍ تَهی تأثیط تؿیاضی چِ
زض عطاحی ٍ چِ زض اضظیاتی تط آىّا هیگصاضز .اظ ایيضٍ هكاّسُ هیقَز وِ تطذی ًطم افعاضّا زض جایی اظ زًیا تَلیس هیقَز ٍ تِ نَضت جْاىقوَلی زض
وكَضّای زیگط اؾتفازُ هیگطزز ٍلی زض هَضز ؾیؿتنّای اعالفات تیواضؾتاًی تِ ایي نَضت ًثَزُ ٍ ًویتَاًس تاقس .تِ ّویي فلت اضظیاتی ٍ اضظقیاتی
ؾیؿتنّای اعالفات تیواضؾتاًی چِ تطای ذطیس ،ؾغحتٌسی ٍ چِ تطای عطاحی هیتایؿت تا یىؿطی اؾتاًساضزّای تَهی اًجام پصیطز(.)1
اضظیاتیوطزى تِ هقٌی هكرم وطزى اّویت  ،اضظـ ٍ هَلقیت هقوَل تا اؾتفازُ اظ ؾٌجف ٍ هغالقِ زلیك اؾت .اضظیاتی لؿوتی اظ تطضؾی اؾت وِ ًكاى
هیزّس آیا فقالیتّای هكرم تأثیط هغلَب ضا زض پی زاقتِ اؾت یا ذیط .اضظیاتی یه جعء ضطٍضی زض تَؾقِی ؾیؿتنّای اعالفاتی اؾت(.)2
اّساف اضظیاتی تِ عَض ذالنِ فثاضتٌس اظ (:)3


تطای تهسیك اجطایی تَزى یه پطٍغُ جسیس



تطای تهوینگیطی ؾطهایِگصاضی ؾاظهاًی



تطای هطٍض فطآیٌسّای پطٍغُّای ؾیؿتنّای اعالفاتی



تطای پیتطزى تِ پیچیسگی ٍ هكىالت یه ؾیؿتن اعالفاتی زض ؾاظهاى



تطای پیتطزى تِ اضظقی وِ تَؾیلِ ؾیؿتن اعالفاتی تِ فٌَاى اضائِزٌّسُ ذسهت ایجاز قسُ اؾت.
1

اؾتاجطظ ٍ ّوىاضاى ( )2010پػٍّكی تحت فٌَاى «اضظیاتی لاتلیت واضتطز ًطمافعاض فٌاٍضی تْساقتی ًیطٍّای ًؾاهی زض زضهاًگاُّای ؾطپایی ًؾاهی» اًجام زازًس.
زض ایي پػٍّف ًتایج ظیط حانل قس:
.1

اؾتفازُ هحسٍز اظ ًطم افعاض فٌاٍضی تْساقت ًیطٍّای ًؾاهی زض هحیظ اجطایی ٍالقی.

.2

هكىل زض گطزآٍضی آگاّیّای قغلی ٍ هَلقیتی تیواض.

.3

حیغِّای واضی تا ؾیؿتن ّای غیط یىپاضچِ.

.4

اًجام پیفتیٌی تطای اؾتفازُ اظ اؾٌاز ؾاذتاض یافتِ.

تط ایي اؾاؼ افالم قس وِ تَؾقِ لاتلیت واضتطز ؾیؿتنّای اعالفات تالیٌی زض آیٌسُ ؾیؿتن تْساقت ًؾاهی ،هیتَاًس هٌجط تِ تَؾقِ ؾیؿتنّای تهوینگیطی
تالیٌی ،اهٌیت تیواض ٍ زضؾتی اعالفات قَز(.)4
َّضؾىیّ ٍ 2وىاضاى ( )2010زض همالِای تحت فٌَاى «ضٍـّای اضظیاتی لاتلیت واضتطز ؾیؿتن ،تطضؾیّا ٍ هكاّسات زض عی چطذِ عطاحی ٍ تَؾقِ
ًطمافعاض» تِ ایي ًتیجِ ضؾیسًس وِ لاتلیت واضتطز ضقیف ؾیؿتنّای اعالفات تالیٌی ،پصیطـ ٍ اًتراب آىّا ضا تَؾظ پعقىاى تِ تاذیط هیاًساظز ٍ تَاًایی
تالمَُقاى ضا تطای واضایی ٍ ایوٌی هطالثت هحسٍز هیوٌس .تٌاتطایي ،تىطاض اضظیاتیّای لاتلیت واضتطز اظ فطآیٌس عطاحی ؾیؿتن جساًكسًی اؾت(.)5
ّاتٌط تلَزضّ ٍ 3وىاضاى ( )2009هغالقِای ضا تا فٌَاى «قاذمّای فولىطزی ولیسی تطای آظهایف واضایی ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی -یه هغالقِ
زلفی» اًجام زازًس .ایي هغالقِ تِ قیَُی زلفی ٍ زض یه ظهیٌِی ویفی ٍ زٍ ظهیٌِی ووی اًجام گطفت ٍ زض آى ً 44فط اظ واضقٌاؾاى ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی
اظ آوازهی فٌاٍضی اعالفات هطالثت تْساقتی زضّط ؾِ ظهیٌِ قطوت زاقتٌسً .تایج ایي هغالقِ  77قاذم فولىطزی ضا زض ّكت گطٍُ ویفیت تىٌیىی ،ویفیت
ًطم افعاض ،ویفیت ضاتظ ٍ هقواضی ،ویفیت فطٍقٌسُ فٌاٍضی اعالفات ،ویفیت ت رف فٌاٍضی اعالفات ٍ پكتیثاًی فٌاٍضی اعالفات ،ویفیت پكتیثاًی جطیاى واض،
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ویفیت ذطٍجی فٌاٍضی اعالفات ٍ ّعیٌِّای فٌاٍضی اعالفات ًكاى زاز .تاالتطیي قاذمّای هكرم قسُ قاذم پكتیثاًی جطیاى واض ٍ ضضایت واضتطاى
تَز(.)6
4

آجلیسیؽ ٍ ّوىاضاى ( )2008زض همالِای تحت فٌَاى «ضٍـّایی تطای اضظیاتی ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی :یه تطضؾی هتَى» تیاى زاقتِ اؾت وِ
اؾتفازُ اظ اعالفات ٍ فٌاٍضی اضتثاعات زض نٌقت تْساقت ٍ زضهاى پتاًؿیلّای تالمَُ ای تطای تْثَز ویفیت ذسهات اضائِ قسُ ،واضایی ٍ اثطتركی پطؾٌل ٍ
ّوچٌیي واّف ّعیٌِّای ؾاظهاًی اضائِ هی وٌس .زضایي همالِ پػٍّكگط تا تطضؾی هماالت ٍ هتَى هطتَط تِ ضٍـّای اضظیاتی ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی ؾِ
ضٍیىطز تطای اضظیاتی ایي ؾیؿتن ّا اضائِ زازُ اؾت :ضضایت واضتط ،اؾتفازُ ٍ اضظیاتی التهازی ٍ ًْایتا چٌیي ًتیجِگیطی وطزُ اؾت وِ اضظیاتی ضضایت واضتط اظ
ؾیؿتنّای اعالفات هوىي اؾت هَثطتطیي ضٍـ اضظیاتی زض همایؿِ تا ضٍـّای زیگط اضظیاتی تاقس(. )7
لىلطن )2007( 5زض هغالقِ ضٍی ضضایت هٌسی واضتطاى یه گطٍُ تعضي فطاًؿَی اظ ؾیؿتنّای اعالفات ،تِ اضظیاتی ؾیؿتنّا پطزاذتِ اؾتً .تایج
ًكاى زاز وِ زض ضضایتهٌسی واضتطاى فاوتَضّای ذانی ،هاًٌس :هكاضوت ،ویفیت اضتثاط تا فولىطز ؾیؿتن ٍ تٌاؾة ؾیؿتن تا ًیاظّای واتطاى هَثط اؾت(.)8
هغالقِ اًجام قسُ تَؾظ ّاهثَضيّ ٍ 6وىاضاى ( )2004تا فٌَاى «اضظقیاتی پطؾكٌاهِ هحَض لاتلیت اؾتفازُ ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی» زض آلواى ًكاى
زاز وِ ایعٍهتطیه تىٌیىی هقتثط تطای اضظقیاتی ؾیؿتن ّای اعالفات تیواضؾتاًی تطای حوایت اظ تطضؾی زلیك لاتلیت اؾتفازُ ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی زض
ؾاظهاى ّای تعضي اؾت .زض ایي پػٍّف تا اؾتفازُ اظ پطؾكٌاهِ ایعٍهتطیه اظ گطٍُّای هرتلف واضتطاى (هٌكیّا ،پطؾتاضاى ٍ پعقىاى) زض هَضز ٍیػگیّای
هرتلف ؾیؿتن ؾَال قسُ اؾت وِ زض ایي هیاى ،هٌكیّا ٍ واضوٌاى پطؾتاضی تیف اظ پعقىاى ،ؾیؿتن ضا هغاتك تط اًتؾاضات ذَز زاًؿتٌس(.)9
لیتل جًَعّ ٍ 7وىاضاى ( )2003تِ اضظیاتی ؾیؿتنّای اعالفات تیواضؾتاًی زض ایاالت آفطیمای جٌَتی پطزاذت .اظ ایي اضظیاتی تا ٍؾقت ظیاز ٍ زض 42
تیواضؾتاى ایي ایالت اًجام قس .ؾیؿتن اجطا قسُ زض تیواضؾتاىّای هصوَض  2/5زضنس تَزجِ ؾالیاًِ تْساقت ٍ ضفاُ ضا تِ ذَز اذتهال زازُ تَز .زض ایي پػٍّف
تْیٌِ تَزى آهَظـ ،هسیطیت تغییط ٍ پكتیثاًی ،هسیطیت پطٍغُ ،هیعاى تْثَز تركیسى اضتثاط تیي ؾیؿتنّا ،حفؼ هحطهاًگی اعالفات ،هیعاى اؾتاًساضز قسى
فطآیٌسّای ازاضُ وطزى تیواضاى ،هیعاى افعایف وؿة زضآهس ٍ ّعیٌِ تؿتِی ذسهتی ،اظ جولِ فَاهل هْن زض اضظیاتی ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاى هقطفی قسًس(.)10
ؾیوپؿَى )2000( 8زض تحمیك زض هَضز ؾیؿتنّای اعالفات تیواضؾتاًی وِ ضٍی  340ؾطپطؾتاض اًجام زاز ،هَاضز ظیط ضا تِ فٌَاى هعایای ایي ؾیؿتنّا شوط
وطزُ اؾت :زؾتطؾی تِ اعالفات ،تْثَز ویفیت هؿتٌسؾاظی ،تْثَز ویفیت هطالثت تیواض ،افعایف تْطٍُضی پطؾتاضی ،تْثَز اضتثاعات ،واّف ذغاّای ًاقی اظ
فطاهَقی ،واّف ذغاّای زاضٍیی ،واّف ّعیٌِ ّای تیواضؾتاًی ،افعایف ضضایت قغلی پطؾتاضاى ،پیطٍی ٍ هغاتمت تیكتط تا لَاًیي وویتِ هكتطن افتثاضتركی
ؾاظهاىّای هطالثت ؾالهت ،ایجاز پایگاُ زازُ ی تالیٌی هكتطن ،تْثَز زضن تیواض اظ هطالثت ،افعایف تَاًایی تطای ضزیاتی پطًٍسُ تیواض ،افعایف تَاًایی زض تِ
واضگیطی ٍ ّسایت واضتطاى ٍ تْثَز ولی ٍضقیت تیواضؾتاى(.)11
زاضتی قایط )2000( 9قاذمّای واضتط پؿٌس تَزى ضا تطای پعقىاى ٍ پطؾتاضاى وِ اظ ؾیؿتنّای اعالفات واهپیَتطی اؾتفازُ هیوٌٌس هَاضز ؾَْلت
زؾتطؾی ،زؾتطؾی تِ تطهیٌالّا ،قفاف تَزى نفحِّای واهپیَتط ،اؾتفازُ اظ ًوَاضّا ٍ قىلّایی وِ هؿتمیوا زضن هیقًَس ،اضائِ ضاٌّواییّایی زض نَضت ًیاظ
تِ ووه ،زؾتطؾی تِ یازآٍضًسُّا ٍ پیف تطًسُ ّا ضٍی نفحِ ،اهىاى پطیٌت گطفتي اؾٌاز زض هَالـ ًیاظ ،ؾطفت ٍ لاتلیت پاؾرگَیی هیزاًس وِ ذَز اظ
لاتلیتّای فولىطزی یه ًطمافعاض ؾیؿتنّای اعالفات تیواضؾتاًی اؾت(.)12
ؾقیس ترف ٍ ّوىاضاى( )1391زض هغالقِ ذَز تا فٌَاى « اضظیاتی هاغٍل هساضن پعقىی ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی هٌترة فلَم پعقىی انفْاى تط
اؾاؼ اؾتاًساضز ایعٍ  »9241/10تِ تطضؾی هیعاى ضضایت واضتطاى اظ هقیاضّای ّفتگاًِ زض تیواضؾتاىّای هٌترة انفْاى پطزاذتٌس ٍ تِ ایي ًتیجِ ضؾیسًس وِ ضفایت
ایي هقیاضّا زض تیواضؾتاىّای هٌترة زض ٍضقیت ًؿثتا هغلَب اؾت(.)13
فطضی ٍ ّوىاضاى ( ) 1391زض هغالقِ ذَز تِ اضظیاتی ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی زض ؾِ تیواضؾتاى هٌترة اؾتاى ؾیؿتاى ٍ تلَچؿتاى پطزاذتٌس ٍ تِ ًتایج
هكاتْی زؾت یافتٌس(.)14
4
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لازضیًاًؿا ٍ ّوىاضاى( )1390زض هغالقِ ذَز تِ اضظیاتی ؾیؿتنّای اعالفات تیواضؾتاًی اظ زیسگاُ پطؾتاضاى زض تیواضؾتاىّای آهَظقی زضهاًی تثطیع
پطزاذتٌس ٍ هیعاى ضضایت پطؾتاضاى اظ ایي ؾیؿتن ضا زض حس هغلَب اضظیاتی وطزًس ٍ ضاّىاضّایی ضا تطای ضؾیسى تِ حساوثط هغلَتیت اضائِ زازًس(.)15فلیپَض ٍ
ّوىاضاى(ً )1388یع زض هغالقِ ذَز تِ ًتایج هكاتْی ضؾیسًس(.)16
ضحواى ( )1385زض هغالقِ ذَز هكىالت اجطایی ؾیؿتن ّای اعالفات تیواضؾتاًی ضا اظ ؾِ جٌثِ ؾاظهاًی ،واضی ٍ فٌی هَضز تحث لطاض زازُ ٍ ًیاظّا ٍ
اؾتاًساضزّای فٌ ی وِ تایس هَضز تَجِ لطاض تگیطز ضا هغطح وطزُ اؾت ٍ تِ ایي ًتیجِ ضؾیسُ اؾت وِ الگَ تطزاضی اظ ؾیؿتنّای ضایج زض زًیا هكىالت هَجَز ضا
حل ًویوٌس ٍ ؾیؿتنّای هَجَز تایس هغاتك تا ًیاظّای واضتطاى ایطاًی تَهی ؾاظی قًَس(.)17
فطضی ٍ ّوىاضاى زض پػٍّف ذَز تِ تقطیف هقیاضّای ّفتگاًِ ایعٍ  9241/10تِ نَضت شیل پطزاذتٌس(:)14


هٌاؾة تَزى تطای اًجام ٍؽایف :یه گفتگَ ظهاًی تطای اًجام یه ٍؽیفِ هٌاؾة اؾت وِ واضتط ضا زض اًجام ٍؽیفِاـ تغَض واضآهس ٍ هؤثط یاضی ًوایس.
گفتگَ فمظ آى ؾطی اظ هفاّین ضا تِ واضتط اضائِ هیزّس وِ هطتَط تِ ٍؽیفِ واضتط اؾت.



ذَز تَنیفوٌٌسگی :گفتگَ ظهاًی ذَز تَنیفوٌٌسُ اؾت وِ زض ّط هطحلِ اظ گفتگَ تاظذَض ٍجَز زاقتِ ٍ زض نَضت ًیاظ واضتط ،تَضیحات الظم اضائِ
قَز.



لاتلیت وٌتطل :یه گفتگَ ظهاًی لاتل وٌتطل اؾت وِ واضتط لازض تِ حفؼ زؾتَضالقولّای ذَز زض توام تقاهالتف تا ؾیؿتن تاقس.



تغاتك تا ًیاظّای واضتط :یه گفتگَ ظهاًی تا اًتؾاضات ٍ ًیاظّای واضتط تغاتك زاضز وِ تا زاًف واضی ،تحهیالت ٍ تجاضب واضتط هغاتمت زاقتِ تاقس.



تحول ذغا :یه گفتگَ زض نَضتی تحول اقتثاُ ضا حوایت هیوٌس وِ فلیضغن اقتثاّات ٍاضح زض ٍضٍز زازُّا ،تطای ضؾیسى تِ جَاب هَضز ًؾط ًیاظی تِ
واضّای انالحی ًساقتِ ٍ یا ًیاظ تِ اًجام واضّای ووی تطای انالح تاقس.



هٌاؾة تَزى تطای ذهَنی ؾاظی :یه گفتگَ ظهاًی تطای ذهَنیؾاظی هٌاؾة اؾت وِ اجاظُ تغییط ضا تِ واضتط هغاتك تا ًیاظّای فطزی ٍ هْاضتّای
واضتط تِ ٍی تسّس.



هٌاؾة تطای آهَظـ :یه گفتگَ ظهاًی تطای آهَظـ هٌاؾة اؾت وِ واضتط ضا زض عَل هطاحل آهَظـ ضاٌّوایی ًوَزُ ٍ ًیاظ تِ ظهاى آهَظقی ووی زاقتِ
تاقس.
اؾتفازُ گؿتطزُ اظ ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی ،اضظیاتی چٌیي ؾیؿتنّایی ضا تِ یه انل هْن تثسیل وطزُ اؾت .تٌاتطایي زض ول زضن اجطای هَفك

ؾیؿتنّای اعالفات تیواضؾتاًی تطای تْثَز ذسهات هطالثت ؾالهت حیاتی اؾت ٍ اضظیاتی ایي ؾیؿتنّا اّویت ظیازی تطای تهوینگیطاى ٍ واضتطاى ؾیؿتنّای
اعالفاتی آیٌسُ زاضز(.)15
تٌاتطایي تا تَجِ تِ هغالة هصوَض هغالقِ زض هَضز اضظیاتی ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی زاضای اّویت ٍیػُای هیتاقس وِ ایي پػٍّف ًیع تا ّسف اضظیاتی
ایي ؾیؿتن زض تیواضؾتاىّای تَفلی ٍ هفیس زض تْطاى ٍ تط اؾاؼ اؾتاًساضز ایعٍ  9241/10عطاحی قسُ تا ظهیٌِ ضا تطای تْثَز تْطٍُضی ّط چِ تیكتط تیواضؾتاىّای
هَضز پػٍّف ٍ زض ًتیجِ اضائِ تْتط ذسهات تِ تیواضاى ٍ واضتطاى هؿافس ًوایس.
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روش بررسی

تحمیك حاضط ًیع لهس زاضز تا تِ اضظیاتی ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی زض زٍ تیواضؾتاى تَفلی ٍ هفیس تْطاى تط اؾاؼ اؾتاًساضز ایعٍ  9241/10تپطزاظز .پؽ تحمیك
حاضط یه تحمیك واضتطزی اؾت .اظ لحاػ ضٍـ تحمیك ّن تحمیمی تَنیفی اؾت .تطای جوـآٍضی زازُّا ٍ اعالفات ٍ تطای تجعیِ ٍ تحلیل اظ پطؾكٌاهِ
اؾتفازُ قس .پطؾكٌاهِ هصوَض قاهل ؾِ ترف هیتاقس .ترف اٍل پطؾكٌاهِ قاهل تَضیح هرتهطی اظ پطؾكٌاهِ ٍ ًحَُ تىویل آى جْت ایجاز ٍضَح تیكتط
پاؾدزٌّسگاى هیتاقس .ترف زٍم پطؾكٌاهِ قاهل اعالفات قرهی وِ زاضای ؾَاالت جوقیتقٌاذتی ًؾیط ؾي ،ؾغح تحهیالت ،جٌؿیت ٍ ٍضقیت تأّل
پاؾدزٌّسگاى هیتاقس .ترف ؾَم قاهل ؾَاالت هطتثظ تا اضظیاتی ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی تط اؾاؼ اؾتاًساضز ایعٍ  9241/10هیتاقس .زض ایي ترف تا تَجِ تِ
ّسفًَ ،ؿ فطضیات ٍ ًَؿ پطؾكٌ اهِ (زضجِ ای) ٍ ًیع ؾَْلت زض ؾاذتي ٍ تفؿیط ًتایج ،اظ همیاؼ لیىطت اؾتفازُ قسُ اؾت ٍ ّطیه اظ ؾَاالت ترههی وِ تاض
هقٌایی هثثت زاضًس تِ نَضت ذیلی ظیاز (ٍظى  ،)5ظیاز (ٍظى ،)4هتَؾظ (ٍظى ،)3ون (ٍظى ،)2ذیلی ون (ٍظى ٍ )1تیًؾط(ٍظى  )0اضظقیاتی قسُاؾت .الثتِ

ؾَاالتی ّن وِ تاض هقٌایی آىّا هٌفی اؾت ،تِ نَضت تطفىؽ ٍظىزّی قسُاًس .زض ایي تحمیك تِ هٌؾَض اًساظُگیطی لاتلیت افتواز ،اظ ضٍـ آلفای وطًٍثاخ تا
ووه ًطمافعاض  SPSS 22اؾتفازُ قسُ اؾت .ضطیة افتوازی وِ تِ ضٍـ آلفای وطًٍثاخ تطای ؾَاالت پطؾكٌاهِ هحاؾثِ گطزیسُ اؾت،زض تیواضؾتاى تَفلی 92
زضنس ٍ زض تیواضؾتاى هفیس ًیع  89زضنس هیتاقس وِ تیاًگط لاتلیت افتواز تاال ٍ پایایی الظم پطؾكٌاهِ هیتاقس.
جاهقِی آهاضی تحمیك حاضط قاهل واضتطاى ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی زض زٍ تیواضؾتاى تَفلی ٍ هفیس زض تْطاى هیتاقس وِ تقساز  180پطؾكٌاهِ تا
اؾتفازُ اظ ضٍـ ًوًَِ گیطی تهازفی تَؾظ واضتطاى تىویل قس .زازُ ّا تِ ووه آهاض تَنیفی(زضنس فطاٍاًی ٍ هیاًگیي) تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاض  SPSS 22تحلیل
گطزیسُ ٍ ًتایج تِ نَضت ظیط عثمِتٌسی قسًس:
ٍ ضقیت هتغیط ًاهغلَب اؾت 50( :زضنس )0 -
ٍ ضقیت هتغیط ًؿثتا هغلَب اؾت 80( :زضنس 51 -زضنس)
ٍ ضقیت هتغیط هغلَب اؾت 100( :زضنس  81 -زضنس)

.3

یافتهها

یافتِّا زض تیواضؾتاى تَفلی تِ قطح ظیط اؾت:
ًتایج ًكاى زاز وِ اظ تقساز  100واضتطی وِ زض تیواضؾتاى تَفلی پطؾكٌاهِ ضا تىویل ًوَزًس 22 ،زضنس هطز ٍ  78زضنس ظى تَزًسّ .وچٌیي  19زضنس اظ افطاز
ًوًَِ تحمیك ،زاضای هسضن تحهیلی زیپلن ٍ پاییيتط 9 ،زضنس فَقزیپلن 49 ،زضنس واضقٌاؾی ٍ  23زضنس واضقٌاؾیاضقس ٍ تاالتط تَزًسً .تایج ًكاى زاز وِ 10
زضنس اظ افطاز ًوًَِ تحمیك ،زاضای ؾي ووتط اظ  25ؾال 52 ،زضنس  25تا  35ؾال 32،زضنس  35تا  45ؾال ٍ  6زضنس تیف اظ  45ؾال ؾي زاقتٌسّ .وچٌیي 11
زضنس اظ افطاز ًوًَِ تحمیك ،زاضای ؾٌَات ذسهت ووتط اظ یه ؾال 18 ،زضنس  1تا  5ؾال 23 ،زضنس  5تا  10ؾال 19 ،زضنس  10تا  15ؾال  25 ،زضنس  15تا
 20ؾال ٍ  2زضنس تیف اظ  20ؾال ؾٌَات ذسهت زاقتٌس ٍ ًیع  42زضنس اظ افطاز ًوًَِ تحمیك ،هجطز ٍ  58زضنس هتأّل تَزًس.
ًوَزاض  ، 1هیعاى ضضایت واضتطاى ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی زض تیواضؾتاى تَفلی اظ هقیاضّای ّفتگاًِ اؾتاًساضز ایعٍ  9241/10ضا تط اؾاؼ هیاًگیي آىّا
ًوایف هیزّس:
3.4
3.3
3.2

3.1
3
2.9
2.8

مناسب برای
آموزش

مناسب برای
خصوصی سازی

تحمل خطا

سازگاری با
انتظارات کاربران

قابل کنترل بودن

خود توصیف
کنندگی

مناسب برای
انجام وظایف
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یافتِّا زض تیواضؾتاى هفیس تِ قطح ظیط اؾت:
ًتایج ًكاى زاز وِ اظ تقساز  80واضتطی وِ زض تیواضؾتاى هفیس پطؾكٌاهِ ضا تىویل ًوَزًس 22/5 ،زضنس هطز ٍ  77/5زضنس ظى تَزًسّ .وچٌیي  12/5زضنس اظ
افطاز ًوًَِ تحمیك ،زاضای هسضن تحهیلی زیپلن ٍ پاییيتط 7/5 ،زضنس فَقزیپلن 43/8 ،زضنس واضقٌاؾی ٍ  36/2زضنس واضقٌاؾیاضقس ٍ تاالتط تَزًسً .تایج

ًكاى زاز وِ  22/5زضنس اظ افطاز ًوًَِ تحمیك ،زاضای ؾي ووتط اظ  25ؾال 51/2 ،زضنس  25تا  35ؾال 20،زضنس  35تا  45ؾال ٍ  6/3زضنس تیف اظ  45ؾال ؾي
زاقتٌسّ .وچٌیي  18/8زضنس اظ افطاز ًوًَِ تحمیك ،زاضای ؾٌَات ذسهت ووتط اظ یه ؾال 28/7 ،زضنس  1تا  5ؾال 12/5 ،زضنس  5تا  10ؾال 16/3 ،زضنس  10تا
 15ؾال  12/5 ،زضنس  15تا  20ؾال ٍ  5زضنس تیف اظ  20ؾال ؾٌَات ذسهت زاقتٌس ٍ ًیع  52/5زضنس اظ افطاز ًوًَِ تحمیك ،هجطز ٍ  47/5زضنس هتأّل تَزًس.
ًوَزاض  ، 2هیعاى ضضایت واضتطاى ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی زض تیواضؾتاى هفیس اظ هقیاضّای ّفتگاًِ اؾتاًساضز ایعٍ  9241/10ضا تط اؾاؼ هیاًگیي آىّا
ًوایف هیزّس:
3.2
3.1
3
2.9
2.8

2.7
2.6
2.5
مناسب برای آموزش مناسب برای
خصوصی سازی

تحمل خطا

سازگاری با انتظارات قابل کنترل بودن
کاربران

خود توصیف
کنندگی

متناسب برای انجام
وظیفه

نمودار  -2میسان رضایت کاربران بیمارستان مفید از معیارهای هفتگانه ایسو 1221/10
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بحث و نتیجهگیری

تا تَجِ تِ ًتایج تسؾت آهسُ ،هیعاى ضضایت واضتطاى ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی اظ هقیاض «هٌاؾة تَزى تطای اًجام ٍؽیفِ» زض تیواضؾتاى تَفلی  67/56زضنس ٍ
هیاًگیي آى  ٍ 3/37زض تیواضؾتاى هفیس  63زضنس ٍ هیاًگیي آى  3/15اؾت .هیعاى ضضایت اظ ایي هقیاض زض هغالقِی ؾقیسترف ٍ ّوىاضاى  68زضنس هحاؾثِ قسُ
ٍ زض پػٍّف لازضی ًاًؿا ٍ ّوىاضاى هیاًگیي  2/93حانل قسُ اؾت .زض هغالقِی فطضی ٍ ّوىاضاى  80زضنس واضتطاى ؾیؿتن ضا تطای اًجام ٍؽایف ذَز هٌاؾة
هیزاًؿتٌس ٍ واضتطاى زض تیواضؾتاىّای تٌسضفثاؼ زض پػٍّف فلیپَض ٍ ّوىاضاى تِ هیعاى  72/7زضنس تا ایي هقیاض هَافك تا واهالً هَافك تَزًس(.)16ٍ15ٍ14ٍ13
هیعاى ضضایت واضتطاى اظ هقیاض« ذَز تَنیف وٌٌسگی» زض تیواضؾتاى تَفلی  60/12زضنس ٍ هیاًگیي آى  ٍ 3زض تیواضؾتاى هفیس  57/6زضنس ٍ هیاًگیي
آى  2/88اؾت .زض نَضتیوِ زض هغالقِی ؾقیسترف ٍ ّوىاضاى  67زضنس ٍ زض پػٍّف لازضی ًاًؿا ٍ ّوىاضاى ایي هیاًگیي  2/77گعاضـ قسُ اؾتّ .وچٌیي
 71زضنس واضتطاى زض هغالقِی فطضی ٍ ّوىاضاى ذَز تَنیف وٌٌسگی ًطمافعاض ضا ًؿثتاً هٌاؾة زاًؿتِ ٍ  58/9زضنس واضتطاى زض پػٍّف فلیپَض ٍ ّوىاضاى تا
آى هَافك تا واهال هَافك تَزًس(.)16ٍ15ٍ14ٍ13
هیعاى ضضایت واضتطاى اظ هقیاض« لاتل وٌتطل تَزى » زض تیواضؾتاى تَفلی  63/26زضنس ٍ هیاًگیي آى  ٍ 3/16زض تیواضؾتاى هفیس  60/8زضنس ٍ هیاًگیي آى
 3/04اؾت .زض هغالقِی ؾقیسترف ٍ ّوىاضاى  70زضنس ٍ زض پػٍّف لازضی ًاًؿا ٍ ّوىاضاى هیاًگیي  2/72تسؾت آهسُ اؾت 57 .زضنس واضتطاى زض هغالقِی
فطضی ٍ ّو ىاضاى لاتل وٌتطل تَزى ًطم افعاض ضا ًؿثتاً هٌاؾة اضظیاتی وطزًس ٍ  76/9زضنس زض هغالقِ فلی پَض ٍ ّوىاضاى تا آى هَافك تا واهال هَافك
تَزًس(.)16ٍ15ٍ14ٍ13
هیعاى ضضایت واضتطاى اظ هقیاض« ؾاظگاضی تا اًتؾاضات ٍ ًیاظ واضتطاى » زض تیواضؾتاى تَفلی  64/24زضنس ٍ هیاًگیي آى  ٍ 3/21زض تیواضؾتاى هفیس 62
زضنس ٍ هیاًگیي آى  3/1اؾتً .تایج هغالقِی ؾقیسترف ٍ ّوىاضاى  74زضنس ٍ زض پػٍّف لازضی ًاًؿا ٍ ّوىاضاى هیاًگیي  2/96حانل قسُ اؾتّ .وچٌیي
 61زضنس واضتطاى زض هغالقِی فطضی ٍ ّوىاضاى ؾاظگاضی ًطم افعاض تا ًیاظّای واضتطاى ضا ًؿثتاً هٌاؾة اضظیاتی وطزُ ٍ  73/7زضنس زض پػٍّف فلیپَض ٍ
ّوىاضاى تا آى هَافك تا واهال هَافك تَزُ اًس(.)16ٍ15ٍ14ٍ13

هیعاى ضضایت واضتطاى اظ هقیاض« تحول ذغای ؾیؿتن » زض تیواضؾتاى تَفلی  61/78زضنس ٍ هیاًگیي آى  ٍ 3زض تیواضؾتاى هفیس  57/4زضنس ٍ هیاًگیي آى
 2/87اؾت .هیاًگیي ایي هقیاض زض هغالقِی لازضی ًاًؿا ٍ ّوىاضاى  2/83گعاضـ قس ٍ ایي هیعاى زض هغالقِی ؾقیسترف ٍ ّوىاضاى  69زضنس هحاؾثِ قسُ اؾت.
زض هغالقِی فطضی ٍ ّوىاضاى  75زضنس واضتطاى ،ذغاپصیطی ًطم افعاض ضا ًؿثتاً هٌاؾة زاًؿتِ ٍ  53/7زضنس زض پػٍّف فلیپَض ٍ ّوىاضاى تا آى هَافك تا واهال
هَافك تَزًس(.)16ٍ15ٍ14ٍ13
هیعاى ضضایت واضتطاى اظ هقیاض «ذهَنی ؾاظی ًطم افعاض» زض تیواضؾتاى تَفلی  60/66زضنس ٍ هیاًگیي آى  ٍ 3زض تیواضؾتاى هفیس  54/6زضنس ٍ
هیاًگیي آى  2/73اؾت .هیاًگیي هغالقِی لازضی ًاًؿا ٍ ّوىاضاى ً ٍ 2/56تیجِی هغالقِی ؾقیسترف ٍ ّوىاضاى  53زضنس تَزُ اؾت 72 .زضنس واضتطاى زض
هغالقِی فطضی ٍ ّوىاضاى ًطم افعاض ضا تطای ذهَنیؾاظی ًؿثتاً هٌاؾة زاًؿتِ ٍ  66/3زضنس زض پػٍّف فلی پَض ٍ ّوىاضاى تا آى هَافك تا واهال هَافك
تَزًس(.)16ٍ15ٍ14ٍ13
هیعاى ضضایت واضتطاى اظ هقیاض «هٌاؾة تَزى تطای آهَظـ»  60/84زضنس ٍ هیاًگیي آى  ٍ 3زض تیواضؾتاى هفیس  58/2زضنس ٍ هیاًگیي آى  2/91اؾت.
ایي هقیاض زض هغالقِی لازضی ًاًؿا ٍ ّوىاضاى زاضای هیاًگیي  ٍ 2/93زض هغالقِی ؾقیسترف ٍ ّوىاضاى  68زضنس هحاؾثِ قسُ اؾت .زض پػٍّف فطضی ٍ
ّوىاضاى  79زضنس واضتطاىً ،طم افعاض ضا تطای آهَظـ ًؿثتاً هٌاؾة اضظیاتی وطزُ ٍ  58/9زضنس زض هغالقِی فلیپَض ٍ ّوىاضاى تا آى هَافك تا واهال هَافك
تَزًس(.)16ٍ15ٍ14ٍ13
ًتایج حانل ًكاى زاز وِ زض ّط زٍ تیواضؾتاى ،هقیاض «هٌاؾة تطای اًجام ٍؽیفِ» تیكتطیي ٍ هقیاض «ذَز تَنیفوٌٌسگی» زض تیواضؾتاى تَفلی ٍ هقیاض
«ذهَنیؾاظی ًطم افعاض» زض تیواضؾتاى هفیس ووتطیي اهتیاظ ضا وؿة وطز ٍ هیعاى ضضایت ولی واضتطاى اظ ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی زض تیواضؾتاى تَفلی تا
تَجِ تِ هقیاضّای ّفتگاًِ ایعٍ  62/6 ، 9241/10زضنس ٍ زض تیواضؾتاى هفیس  59/08زضنس اؾت .تٌاتطایي ّوِ هقیاضّای ّفتگاًِ ایعٍ زض ّط زٍ تیواضؾتاى زض ؾغح
ًؿثتاً هغلَب اضظیاتی قسًس.
تا تَجِ تِ هغالة هغطح قسُ زض ایي پػٍّف زضهیاتین وِ ضًٍس گؿتطـ ؾیؿتنّای اعالفات تیواضؾتاًی زض عَل زِّّای اذیط تِ ًحَی ؾطفت گطفتِ
اؾت وِ اؾتفازُ اظ ایي ؾیؿتنّا ضا اهطی اجتٌابًاپصیط جلَُ هیزّس .اها اؾتفازُ اظ ایي ؾیؿتنّا چالفّایی ضا ًیع تِ ّوطاُ زاضز وِ زض شیل تِ تطذی اظ آىّا اقاضُ
هیوٌین:


تْطُ هٌسی اظ زازُّا ٍ اعالفات تطای تْثَز ویفیت ذسهات زضهاًی ٍ ثثت ًتایج زضهاًی ؾالهتی تیواض Health Status



تْطُ هٌسی اظ زازُّا ٍ اعالفات تطای اضتماء ایوٌی ،ثثت ٍلایـ ،قاذمّای وٌتطل ففًَت ٍ ایوٌی تیواض



تْطُ هٌسی اظ زازُّا ٍ اعالفات تطای هحاؾثِ لیوت توام قسُ ذسهات ٍ ؾیؿتنّای پطزاذت هثتٌی تط تكریم



تْطُ هٌسی اظ زازُّا ٍ اعالفات تطای اضظقیاتی فولىطز واضوٌاى



تْطُ هٌسی اظ زازُّا ٍ اعالفات تطای واّف هَاظی واضی ٍ ظهاى پطؾٌلی ههطٍفِ



اتعاضّای واّف ذغا ٍ زٍتاضُ چهوطزى اعالفات ٍاضزُ تا اؾتفازُ اظ هىاًیؿنّای َّقوٌس



تجویـ اعالفات ٍ جوـآٍضی اعالفات تىطاضی تا  70زضنس تَؾظ ازاضات ٍ ٍاحسّای هرتلف



ثثت هؿتٌسات تىاضگیطی ٍ واضتطز فٌاٍضیّای تالیٌی ٍ تْطُ هٌسی اظ تجْیعات تالیٌی



ًگاُ جعیطُ ای تِ هٌاتـ تیواضؾتاًی ٍ فمساى یىپاضچگی زض ًؾام هسیطیت اعالفات تطای ووه تِ ازاضُ تیواضؾتاى



فسم تَجِ تِ ظیط ؾاذتّای هٌاؾة لثل اظ ٍضٍز تىٌَلَغی تِ تیواضؾتاى



ظیط ؾاذت قثىِ



فضای فیعیىی ًهة ؾطٍضّای هطوعی



تْثَز ٍ اؾتاًساضزؾاظی فطایٌسّا لثل اظ واهپیَتطیوطزى آىّا تطای افعایف واضایی ٍ تْطُ ٍضی زض ؾاظهاى
پؽ اظ تطضؾی هَاضز فَق ٍ پیازُؾاظی ؾیؿتن ،تطای قٌاؾایی هكىالت ؾیؿتن ٍ ضفـ آىّا تِ اضظیاتی ؾیؿتن هیپطزاظین ظیطا اضظیاتی یه جعء ضطٍضی

زض تَؾقِی ؾیؿتنّای اعالفاتی اؾت ّ .واًغَض وِ ًتایج حانل اظ تحمیك ًكاى زاز ،تِ نَضت ولی واضتطاى زض ّط زٍ تیواضؾتاى هفیس ٍ تَفلی ٍ زض اوثط
تیواضؾتاىّای تطضؾی قسُ زض ایي پػٍّف ،اظ ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی ضضایت ًؿثی زاضًس ٍ ایي هیعاى ضضایت زض حس ًؿثتاً هغلَب هیتاقس.

قذردانی

.5

زض ذاتوِ الظم هیزاًین تا اظ جٌاب آلای زوتط ویاًی هسیطیت هحتطم تیواضؾتاى هفیس ٍ ّوچٌیي زفتط پطؾتاضی ایي تیواضؾتاى ٍ ؾطواض ذاًن هلىی ؾَپطٍایعض ترف
آهَظـ تیواضؾتاى تَفلی ٍ زفتط پطؾتاضی تیواضؾتاى تَفلی ٍ تواهی واضتطاى ؾیؿتن اعالفات تیواضؾتاًی زض زٍ تیواضؾتاى هفیس ٍ تَفلی تٍِیػُ ؾطواض ذاًن تَضاى
. تكىط ٍ لسضزاًی وٌین،ویاىپَض واضقٌاؼ ازاضی ترف اٍضغاًؽ تیواضؾتاى تَفلی وِ تا نثط ٍ حَنلِی فطاٍاى ها ضا زض جوـآٍضی زازُّا ّوطاّی وطزًس
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