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  مقاله پژوهشی

بر اساس مدل ه یاروم یدانشگاه علوم پزشک یدرمان یآموزش مراکز در یبیمارستان اطالعات ت سیستمیموفق یارزیاب
  نیدلون و مکل شده لیتعد

  
 5ينيام مي، الدن سل4يمهسا دهقان ،3يرا اکبري، سم2يملک يمجتب ،٭١محمد جبرائيلي

  
 01/10/1393تاریخ پذیرش  15/08/1393تاریخ دریافت 

  
 دهیچک

 يابيـ ارز يک مـدل جـامع بـرا   يـ ن يدلـون و مکلـ   متفـاوت،  نفعـان  يذ وجود و ياطالعات يها ستميس تيموفق ابعاد يچندگانگ به توجه با و هدف: نهیزم شیپ
 سيسـتم  تيـ قزان موفيـ ن ميـي تحقيق، تع اين انجام از گر قرار گرفته است. هدفيرش محققان ديگسترده مورد پذ طور بهارائه دادند که  ياطالعات يها ستميس

  ن است.يدلون و مکل افتهي ليتعد مدل اساس ه برياروم يدانشگاه علوم پزشک يدرمان يمراکز آموزش در يبيمارستان اطالعات
 يدرمـان  يدر مراکز آموزش HISانجام گرفت. جامعه پژوهش شامل کاربران  ۱۳۹۲که در سال  باشد يم يمقطع -اين مطالعه از نوع توصيفي مواد و روش کار:

آن  ييايو پا ييک پرسشنامه که روايق ياز طر ها دادهانتخاب شد.  ها آننفر از  ۱۸۰، يا طبقه يتصادف يريگ نمونهه بود که به روش ياروم يانشگاه علوم پزشکد
  ل شد.يتحل SPSSآماري  افزار نرمتوسط  شده يآور جمع يها دادهد. يگرد يآور جمعقرار گرفت،  دييتأمورد 

) ٢,٧٨ت اطالعـات" ( يـ فيزان مربوط به "کين مي) و کمتر٣,١١ستم" (يت سيفيمربوط به "ک گانه سه يارهايبر اساس مع HISت يزان موفقيم نيشتريب :ها افتهی
 حـد  در HISت يـ موفق ت خدمات) ميزانيفيت اطالعات و کيفيستم،کيت سيفي(ک گانه سه يارهايمع از کدام چيهنشان داد که در  يج آزمون آماري. نتاباشد يم

  .(P <0.05)نبودند مطلوبي
ورود داده، سـهولت   يو سـرعت بـاال   يبـه کاربرپسـند   HISستم يت سيفيدر بعد ک رسد يمنظر  به يضرورق، ين تحقيج اينتابا توجه به  :يریگ جهینت بحث و

 مطلوبيت بودن و روز به صحت داده، قت وت، ديد جامعياطالعات، با كيفيت ن جهت افزايشيداشت. همچن يشتريآن تمرکز ب يريپذ انعطاف نياستفاده و همچن

 HISت خـدمات  يـ فينه باعث خواهد شد کـه کـاربران از ک  يبه يبانيشرفته و خدمات پشتيزات پيو تجه افزارها سخترا ارتقا داد. استفاده از  شده ارائهگزارشات 
  ت کامل داشته باشند.يرضا
 ت خدماتيفيت اطالعات،کيفيستم،کيت سيفين،کيدلون و مکلمدل  ت،ي، موفقيمارستانياطالعات ب يها ستميس :ها دواژهیکل

 .ت شده استيه حماياروم يدانشگاه علوم پزشک يکه توسط معاونت پژوهش باشد يم ۹۲-۱۴۰۱به شماره  يقاتين مقاله حاصل طرح تحقيا

  
 982-987 ، ص1393 بهمن ، 64 یدرپ یپ، یازدهم ه، دوره دوازدهم، شمارهیاروم ییو ماما يمجله دانشکده پرستار

  
 ۰۴۴۳۳۲۷۵۲۳۰۰ه ، تلفن:ياروم ياطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشک يگروه فناور آدرس مکاتبه:

Email: jabraily@gmail.com 
 

                                                
 ل)مربي گروه فناوري اطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشکي اروميه(نويسنده مسئو 1
  کارشناس، مسئول بخش مدارک پزشکي مرکز اموزشي درماني امام خميني (ره) دانشگاه علوم پزشکي اروميه ٢
 مرکز تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي اروميه، دانشجوي فناوري اطالعات سالمت 3
 مرکز تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي اروميه، دانشجوي فناوري اطالعات سالمت 4
 مرکز تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي اروميه، دانشجوي فناوري اطالعات سالمت 5

  مقدمه
 دنبال به كنوني رقابتي و پويا متحول، محيط در ها مارستانيب

). ١-٢باشـند(  يمـ خود  شده ارائهاثربخشي خدمات  و كارايي افزايش
 چشـمگيري  طـور  بـه  عاتياطال يها ستميس هدف، اين به نيل براي

دا يــدر نظــام ســالمت پ يمهمــ و جايگــاه قرارگرفتــه موردتوجــه
 يهـا  سـتم يس ايجـاد  از جهاني هدف بهداشت سازمان .)٣(اند کرده

 بيمـار  اطالعـات  سـرويس مكـانيزه   توسعه را بيمارستاني اطالعات

 از مراقبـت  بـراي  اطالعـات  بازيابي مؤثر ارتقاي به منجر كه داند يم

کـه   يي). ازآنجـا ٤شـد(  تحقيقـات خواهـد   و آمـوزش  ر،آمـا  بيمـار، 
اطالعـات   يهـا  سـتم يس توسـعه  و ايجـاد  براي ياديز يگذار هيسرما

و  الزم هـا  آن كـارايي  و ياثربخش رد. ارزيابييگ يم بيمارستاني انجام
 يها ستميس تيموفق ابعاد يچندگانگ به توجه ). با٥-٧است( حياتي
 و )يريگ ميبهبود تصم و ياثربخش -نهيهز ،ي(سودآورياطالعات
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 ستم)يكاربران و طراحان س و متفاوت (مديران نفعان يذ وجود

 تـاکنون مـدلي   دارند، را خاص خود موفقيت يمعيارها هرکدام كه

را در بـر   اطالعـاتي  يهـا  ستميس موفقيت وانبج تمامي كه يجامع
 يبخش انسجام هدف بان يدلون و مکل ).٧-٩است( نشده رد ارائهيگ
 سـعي  اطالعـاتي،  يهـا  سـتم يس ارزيـابي  با مرتبط يها پژوهش به

 گذشته يها پژوهش يده سازمان و تركيب با را جامع مدلي كردند

 يت نقش مهمـ يفي، ابعاد کياطالعات يها ستميسدر  ).۸ارائه کنند(

). ۱۰(کننـد  يمـ فـا  يا ياطالعات يها ستميست ين موفقييتع يرا برا
ت يــاز موفق ين و همکــارانش درک جــامع و کــامليمــدل مــک لــ

ک مـدل  يـ  عنوان بهگسترده  طور بهارائه نموده و  يستم اطالعاتيس
رش قرار گرفتـه  يمورد پذ ياطالعات يها ستميس يابيارز يجامع برا

ت يفير است و ابعاد کيز صورت بهن مدل يا يي). شکل نها۱۱است(
ت کـاربر و  يت خدمات ،استفاده،رضايفيت اطالعات،کيفيستم،کيس

 .شود يمخالص را شامل  يايمزا

 
  يستم اطالعاتيت سيمدل موفق ):1شکل (

 يت عملکرديقابل سيستم، كيفيتمنظور از  ،ن مدليا در
ند مان ييارهاياست که شامل مع HIS يکاربرد يها برنامه

 سيستم،كامل به اعتماد قابليت ،ييپاسخگو زمان بودن، کاربرپسند

. جنبه باشد يمارائه  استفاده سهولت سيستم و يريپذ انعطافبودن، 
 مورد را ياطالعات سيستم و گزارشات ي، خروجاطالعات كيفيت

درك،  قابليت مانند كفايت، ييارهايو در آن مع دهد يم قرار يارزياب
 با بودن مرتبط ،ييايو پا ييروا بودن اطالعات، موقع بهو  يتازگ

ز مطابقت سطح يت خدمات نيفي. کشود يمتصميم سنجش 
 دهد يمقرار  يابيرا مورد ارز يمشتر انتظاراتبا  شده ارائهخدمات 

ند يسيستم، بهبود فرآ استفاده فراواني و مانند پذيرش ييارهايو مع
 موردسنجشن ستم در آيس يو نگهدار يبانيو خدمات پشت يکار

زان ين مييتحقيق، تع اين انجام از هدف ).۹-۱۲( رديگ يمقرار 
 يدرمان يمراکز آموزش در يبيمارستان اطالعات سيستم تيموفق

و  يد مطهري(ره)، شه ينيه (امام خمياروم يدانشگاه علوم پزشک
 بر كه ن است،يدلون و مکل افتهي ليتعد مدل اساس بر دالشهدا)يس

ت يفيک و اطالعات كيفيت سيستم، يتكيف معيار سه اساس
 با موردمطالعه سيستم انطباق ميزان خواهد شد تا يابيخدمات ارز

  گردد. مشخص موردنظر معيار مدل سه
  

  ها روشمواد و 

 ۱۳۹۲بوده که در سال  يمقطع- ياين مطالعه از نوع توصيف
در  HIS٦شامل همه كاربران  موردپژوهشجامعه انجام گرفت. 

                                                
6 Hospital Information Systems 

ه بودند که به ياروم يدانشگاه علوم پزشک يرماند يمراکز آموزش
ق ي. از طرکردند يمستم استفاده ين سيک سال از ايش از يمدت ب
مختلف  يها ردهدر  ها آننفر از  ۱۸۰ يا طبقه يتصادف يريگ نمونه
، مدارک يکينيپاراکل ي، کارکنان واحدهاي، پرستاري(پزشکيشغل

ک يق ياز طر ها داده. ) انتخاب شدندي، داروخانه و حسابداريپزشک
ن يدلون و مک ل شده ليتعدمدل  بر اساس پرسشنامه خودساخته

ت يفيک و اطالعات كيفيت سيستم، كيفيت معيار: (مطابق با سه
ت انجام کار و يپرسشنامه اهم يد. در ابتدايگرد يخدمات) گردآور

ذکر شده است بخش اول  دهندگان پاسخ ياهداف پژوهش برا
که شامل  باشد يم دهندگان پاسخ يکيدموگراف پرسشنامه، اطالعات

، يوتري، مهارت کامپيالت، شغل، سابقه کاريت، سن، تحصيجنس
ز ي. بخش دوم نباشد يم يدرمان يو مرکز آموزش HISساعات کار با 

 ۷ت اطالعات يفي،کسؤال ۷ستم يت سيفي(ک سؤال ۲۱رنده يدر برگ
کرت يف ليکه بر اساس ط باشد يم) سؤال ۷ت خدمات يفي،کسؤال

) ۵اد (نمره يز يلي) تا خ۱کم (نمره  يلياز خ يانتخاب ۵و از نوع 
ق محاسبه ي، از طرها نمونهد. که با توجه به پاسخ يم گرديتنظ

 HISت يزان موفقي) م۵تا  ۱( شده کسباز ين مجموع امتيانگيم
  .گردد يممشخص 

 يم موجود در متون معتبر علمين ابزار بر اساس مفاهيا ييروا
ت اطالعات سالمت، يري(شامل:مدنظران صاحبافت نظرات يو در

ن شد. يي) تعيت خدمات بهداشتيريو مد يک پزشکيانفورمات
شد. به  يباز آزمون بررس -ق آزمونيز از طريپرسشنامه ن ييايپا
نفر از جامعه پژوهش  ۱۵به  شده يطراحن منظور پرسشنامه يا
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واسته شد که به ک هفته دوباره از همان افراد خيداده شد بعد از 
 يبرا يب همبستگي، ضريپرسشنامه پاسخ دهند. پس از گردآور

 SPSSيافزار آمار ل با استفاده از نرميآمد. تحل به دست ۰,۸۵آن
  انجام شد.

  

  ها افتهی
درصد)  ۷/۷۷مورد ( ۱۴۰ شده عيتوزپرسشنامه  ۱۸۰از 

 ين سنيانگي، ممؤنث دهندگان پاسخدرصد از  ۶/۵۸شد.  يآور جمع
 يليسال بود و مدرک تحص ۵/۸و  ۴/۳۶ب يبه ترت يبقه کارو سا

  درصد) بود. ۸/۶۴( يکارشناس دهندگان پاسخشتر يب

  

  
  شغل برحسب دهندگان پاسخع درصد ی: توز1نمودار

درصد)، و ۲۰( يدرصد) و پزشک ۲۸( يمربوط به پرستار يشغل يها رده برحسب دهندگان پاسخن درصد يشتريبر اساس نمودار باال، ب
  .باشد يمدرصد)  ۷( ن درصد مربوط به کارکنان داروخانهيکمتر

  )۱ - ۵رات يي(دامنه تغ يمارستانياطالعات ب يها ستميست يموفق گانه سهاز موارد مربوط به ابعاد ين امتيانگيع ميتوز ):1(جدول 
 اريانحراف مع نيانگيم موارد مرتبط  گانه سه يارهايمع

  ستميت سيفيک

 ۹۴/۰ ۶۶/۲  کاربران يازهايابق با نت به روز شدن مطيقابل
 ۷۴/۰ ۷۸/۳ يو محرمانگ يتيت الزامات امنيرعا
 ۸۸/۰ ۱۵/۳  از خطا بودن يستم و عارياعتماد به ست يقابل

 ۷۶/۰  ۹۴/۲  امکان تبادل اطالعاتو  يکپارچگي
 ۷۳/۰  ۳۳/۳  بودن کاربرپسندسهولت استفاده و 

 ۸۱/۰  ۸۳/۲  شدن يو خصوص يريپذ انعطاف
 ۸۴/۰ ۰۷/۳  سرعت و دقت باال در پردازش

 ۷۷/۰ ۰۵/۳  بودن روزآمدو  يتازگ
 ۹۴/۰ ۶۴/۲  کاربر يبرا درک قابلواضح و 

 ۶۸/۰ ۱۶/۳  ق بودنيکامل و دق

  ت اطالعاتيفيک

 ۷۵/۰ ۹۲/۲  کاربران يند کاريمتناسب با فرآ
 ۷۸/۰  ۳۳/۳  يياياعتبار و پا

 ۶۲/۰  ۲۵/۲  يريگ گزارشسهولت 
 ۶۹/۰ ۸۸/۲  موقع به يدسترس

 ۵۷/۰ ۱۴/۳  مناسب يافزار نرمو  يافزار سختامکانات 
 ۶۹/۰ ۵۵/۲  يند کاريبهبود فرا

 ۴۶/۰ ۷۲/۳  از اطالعات يبردار نسخهامکان 

  ت خدماتيفيک
 ۶۵/۰ ۰۶/۲  ها هشداردهندهو  ادآورهاي قيطر از يپزشک يکاهش خطاها

 ۵۴/۰ ۲۸/۳  ستمياستفاده از س يراهنما
  ۷۸/۰  ۱۵/۳  ستميس يو نگهدار يبانيات پشتخدم
 ۸۵/۰ ۸۸/۲  ت خدمات سالمتيفيو ک يمند تيرضاش يافزا
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از ين امتيشتريستم بيت سيفيار کيمطابق جدول باال در مع
ن ي) و کمتر۷۸/۳( يو محرمانگ يتيت الزامات امنيمربوط به رعا

 اري)، در مع۸۳/۲شدن ( يو خصوص يريپذ انعطافاز مربوط به يامت
) و ۳۳/۳( يياياز در اعتبار و پاين امتيشتريت اطالعات بيفيک

و در  باشد يم) ۲۵/۲( يريگ گزارشاز در سهولت ين امتيکمتر
از مربوط به امکان ين امتيشتريت خدمات بيفيار کيمع

از مربوط به کاهش ين امتي) و کمتر۷۲/۳از اطالعات ( يبردار نسخه
) ۰۶/۲( ها ردهندههشداو  ادآورهايق ياز طر يپزشک يخطاها

  .باشد يم
  

ت يموفق گانه سهاز ابعاد ين امتيانگيع ميتوز ):2جدول (
  موردقبولن حد ييو تع يمارستانياطالعات ب يها ستميس

 P-value اريانحراف مع نيانگيم ابعاد

  ۰۰۱/۰  ۸۲/۰ ۱۱/۳  ستميت سيفيک
  ۰۰۳/۰ ۷۵/۰ ۸۹/۲ ت اطالعاتيفيک
  ۰۰۵/۰ ۶۵/۰ ۹۷/۲  ت خدماتيفيک

بر اساس  HISت يزان موفقين ميشتريبق جدول باال بمطا
ن ي) و کمتر۱۱/۳ستم (يت سيفيمربوط به ک گانه سه يارهايمع
 تعيين . برايباشد يم) ۷۸/۲ت اطالعات (يفيزان مربوط به کيم

 مطلوب حد ارها دريمع از يك در هر HISت يموفق ميزان آيا آنكه

 شد. استفاده فهطر کي يا نمونه يك آزمون از خير. يا باشد يم

 به آيتم هر در) ۵ از ۷۵/۳ نمره( درصد ۷۵ حداقل که يدرصورت

 عنوان به كمتر يا نمره كسب صورت در و مطلوب وضعيت آيد دست

 در=P ۰۰/۰ به توجه با .ديگرد يم تلقي وضعيت بودن نامطلوب

در  شد. يعني رد (H:μ>3.75)فرض  اين =α ۰۵/۰خطاي سطح
ت اطالعات و يفيستم،کيت سيفي(ک گانه سه يارهايمع از کدام چيه
  نبود. مطلوبي حد در HISت يموفق ت خدمات) ميزانيفيک
  

  يریگ جهینتو  بحث
 كيفيت اطالعات "عنوان با خود مطالعه در همكاران و كيميافر

 يها مارستانيبدر  بيمارستاني اطالعات سيستم كاربران ديدگاه و
 كيفيت از كاربران ازدرصد  ۲/۵۳كه اند نموده بيان "مشهد آموزشي

). ۱۳(بودند راضي حدي بيمارستاني،تا اطالعات سيستم و اطالعات
در حد  ت اطالعاتيفيز نشان داد که کين شده انجامق يج تحقينتا

  ).۵از  ۷۸/۲نبودند( يمطلوب

 هنوزHIS نشان دادند که يا مطالعههمکارانش در  و يصدوق

ت باال برآورده يفياککاربران را در ارائه خدمات ب رضايت نتوانسته
  ).۱۴دارد( يخوان همق ين تحقيج ايکه با نتا دکن

ن يانگينشان داد که م ان نژاد و همکارانشييق سقايج تحقينتا
در انواع  يتمنديت اطالعات و رضايفيستم،کيت سيفينمره ک

مختلف  يها مارستانيبن يو در ب يمارستانياطالعات ب يها ستميس
 معيارهاي كلي ميانگين )p< 0.05(وجود دارد يدار يمعنتفاوت 

 و )درصد ۸/۶۰( اطالعات كيفيت ، )درصد ۶/۵۸( سيستم كيفيت
 ).۱۵آمد( به دست) درصد ۲/۶۱( يمند تيرضا

 درHIS كه افتي دست نتيجه اين به خود مطالعه در هانمر 

)، ۱/۴سيستم ( كيفيت ازنظر آفريقا جنوب دولتي يها مارستانيب
در حد  )۷۵/۳ت خدمات(يفين کيمچن) و ه۸۸/۳ت اطالعات(يفيک

 با مطالعه حاضر هم نتايج که اين ).۱۶است( گرفتهقرار  يمطلوب

  .باشد ينم سو
در  HISت يزان موفقيم که نيابا توجه به : يريگ جهينت

به نظر  يت در حد مطلوب نبود. لذا ضروريفيک گانه سه يارهايمع
ت سالمت، ران مراقبيمد يستيت آن باين موفقيتضم يبرا رسد يم

ک از موارد مربوط يت در هريفيک يق جهت ارتقايدق يزير برنامه
 كيفيت جهت ارتقاي که يطور بهداشته باشند. گانه سه يارهايبه مع

 جديد نيازهاي به HIS پاسخگويي ظرفيت سيستم افزايش

ورود داده،  يو سرعت باال يط کارياستاندارد نمودن مح كاربران،
 اطالعاتي يها ستميس ساير اطالعات باو امکان تبادل  يکپارچگي

، سهولت استفاده  پردازش قابليت افزايش نظام سالمت ، در موجود
جامعيت،  كرد. ارتقاي اشاره اشتباهات اصالح امكان نيو همچن

 گزارشات مطلوبيت و بودن، روز به اعتماد، قابليت صحت، دقت،

شود.  رمنج HIS اطالعات كيفيت افزايش به تواند يم شده ارائه
شرفته مانند يزات پيو تجه افزارها سختن استفاده از يهمچن

 يها برنامههوشمند، وجود  يقابل حمل، حسگرها يها انهيرا
و  يپزشک يستم جهت کاهش خطاهايد در سيمف يکاربرد

ت يفينه باعث خواهد شد که کاربران از کيبه يبانيخدمات پشت
  ت کامل داشته باشند.يرضا HISخدمات 

  
  و تشکرر یتقد

ن همه ارائه کنندگان يو همچن ياز معاونت محترم پژوهش
 يدانشگاه علوم پزشک يخدمات سالمت در مراکز آموزش درمان

  .گردد يم يمانه نمودند تشکر و قدردانيصم يه که همکارياروم
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Abstract 
Background & Aim: Given the multiplicity of successful information systems and the existence of 
different stakeholders, DeLone and McLean systems have been widely adopted by other researchers 
as a comprehensive model for assessing information systems. The aim of this study was to determine 
the success of HIS in the hospitals of Urmia University of Medical Sciences based on the adjusted 
DeLone - McLean model.  
Materials & Methods:  This is a descriptive - cross sectional study which was conducted in 2014.The 
study population consisted of 180 HIS users (from different types of jobs including physicians, 
nurses, paraclinical and HIM staffs) from Teaching Hospitals affiliated to Urmia University of 
Medical Sciences. Data were collected using a self-structured questionnaire which was estimated as 
both reliable and valid. The data were analyzed by SPSS using software descriptive statistics and 
analytical statistics (t-test and chi-square). 
Results: HIS highest success rate based on three criteria related to the quality of system (3.11), and 
the lowest rate related to the information quality (2.78). The tests result showed that none of the three 
criteria (system quality, information quality and service quality) was satisfactory (P < 0.05).  
Conclusion: According to the survey results, to improve the system quality, it seems necessary to 
make the system user friendly, to speed up the data entry, to improve usability and flexibility of HIS. 
Also to increase the quality of information, the comprehensiveness, accuracy, and appropriateness of 
the reports should be improved. Using advanced hardware, equipment and support services will result 
in the users complete satisfaction.  
 Keywords: Hospital information systems, success, Adjusted DeLone - McLean model, system 
quality, information quality, service quality 
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