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چكيده
مقدمه :آینده نگری فناوری باهدف بروز کردن دانش مدیریت سیاستگذاری ،تصمیمگیری و تدوین راهبُرد های
بلندمدت ملی و فراملی برنامهریزی میگردد .اینده پژوهی در سیستم های بیمارستانی باید بر اطالعرسانی در زمینه
مراقبت های و خدمات ارائهشده توسط بیمارستان و نحوه دسترسی سریع جهت انجام امور محوله کارکنان باشد.
هدف :فراهم کردن اطالعات سازمانیافته و منسجم در جهت بهبود عملکرد است .لذا عوامل موثردرآینده پژوهی
سیستم های اطالعاتی بیمارستانی بر عملکرد کارکنان شناسایی و الویت بندی شد .این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و
روش تحقیق توصیفی از نوع علی مقایسهای و نمونهگیری بهصورت غیرتصادفی با حجم نمونه  94نفر با استفاده از جدول
مورگان و پرسشنامه استاندارد اطالعات مدیریت در  71گویه و با طیف لیکرت در  2مقیاس (کامالً موافقم –موافقم-
بینظرم – مخالفم-کامال مخالفم) و آزمون  spss18و آزمون نان پارامتریک فرید من انجام شد.
نتیجهگیری :نتایج آزمون نشان میدهد که در بین سایر مؤلفههای سیستم اطالعاتی بیمارستانی مؤلفههای گرفتن
تصمیمات سریع کارکنان با میانگین  3/94و درجه آزادی  95/969از نظر کارکنان دارای الویت اول و بیشترین تأثیر را
نسبت به سایر شاخصها دارد.
واژههاي كليدي :آیندهپژوهی ،سیستم اطالعاتی مدیریت ،سیستم اطالعاتی بیمارستان.
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 -1مقدمه

تاریخچه

امروزه ،فناوری اطالعات بهعنوان مهمترین عامل
سختافزارانه تحول و توسعه در جهان مطرح است و
دستاوردهای ناشی از آن به گونهای بازندگی مردم عجین
شده که غفلت از آن شکافهای گوناگونی را در جامعه بو
جود میآورد( .خانی کی و خلجی .)7399،سیستم های
مدیریت و ابزارهای کنترل در طول زمان تغییرات زیادی
پیدا کردهاند توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
ساختارهای جوامع را دچار تحول و دگرگونی ساخته
است (قورچیان.)7335 ،
به علت گستردگی و پیچیدگی موجود در سیستمها،
مدیران اطالعات و متخصصان اطالعاتی به کمک ابزارهای
رایانهای و فن آوری اطالعات به گردآوری اطالعات و
پردازش سیستمها م پردازنده رو آوردهاند .تعداد زیادی از
این افراد کاربر نهایی هستند مانند مدیران ،کارکنان
اداری و دیگران از رایانه در زمینههای شغلی خود استفاده
میکنند (کوردیش.)7333،
تمامی امکانات فیزیکی و محیطی از طریق اطالعات
توجیه میشوند .اطالعات ممکن است بهصورت
ا ستراتژیکی امتیازات قابل رقابت برای سازمان کسب کند
یا زمینههای رقابت را بین سازمانها تغییر دهد یا صنایع
را متحول سازد و فرصت های جدید بازرگانی برای آنها
پدید آورد .یک سازمان باید بتواند سیستم اطالعاتی ایجاد
کند که قادر باشد نیازهای اطالعاتی اکثریت رادردرون
سازمان برآورد ،سازد .ایجاد ارتباطات بهتردردرون سازمان
بهطوری که هر فرد به اطالعات مورد نیاز دسترسی داشته
باشد (رولی )1،9-77 ،7334
بسیاری از سازمانها برای تصمیمگیری سودمند،
کارایی فناوری اطالعاتی و ارتباطی جدید خود را آماده
می سازند .امروز استفاده از سیستم های اطالعاتی در
بیشتر شرکتهای جهان رایج است .طبق آماری ،بیش از
 14درصد شرکتهای آمریکایی و کرهای یک طرح
سیستم اطالعاتی دارند و در شرکتهای مکزیکی بیش از
 94درصد است( .مک لوید .)7399،سازمانها و مدیران را
قادر میسازد تا دادهها و اطالعات را بهراحتی بهدست
آورند و این عامل موجب فرایند تصمیمگیری سریعتر
میشود (زاهدی.)7334،

بيمارستانی

آیندهپژوهی

و

سيستم

اطالعاتی

در سال  7969نیاز به پیشبینی فناوری ،منجر به
انجام یکی از مشهورترین ارزیابیها با استفاده از روش
دلفی گردید .در چارچوب حمایتهای موسسه رند،
خبرگان فنآوریهای مختلف طی یک پروژه مشترک ما
مور شدند که فناوریهای نوظهور در یک صد سال آینده
را پیشبینی نمایند .آیندهپژوهی به مثابه یک فعالیت
عمومی از دهه شصت آغاز شد .برتراند دوژوئنل اولین
مطالعه نظری در مورد آینده را بنام هنر گمان را نوشت.
ولی دنیا شاهد تحوالت اساسی در زمینه ارتباطات و
کسبوکار از طریق ظهور رایانههای شخصی در دهه  34و
ظهور اینترنت در دهه  94بود (احمدی .)7331،در سال
 7931کمیتهای متشکل از تولیدکنندگان نرمافزاری،
نمایندگان نرمافزاری ،نمایندگان بیمارستانهای و
دانشگاههای معتبر علوم پزشکی تشکیل شد تا برقراری
ارتباط بین نرمافزارهای تولیدکنندگان مختلف را تسهیل
کند .این کمیته هر چند ماه یک بار در نقاط مختلف
امریکا تشکیل جلسه میدهد و نمایندگان کشورهای
دیگر از جمله استرالیا – آلمان – ژاپن – هلند – زالند نو
و کانادا نیز در آن شرکت دارند (محقق ،تقی.)7395،
ضرورت آیندهپژوهی و سيستم اطالعاتی
در عصر حاضر تغییرات با سرعت زیادی به وقوع
میپیوندند .تغییرات فناوری و متعاقب آن تغییر در دیگر
جنبههای زندگی روزمره ،وابستگی متقابل کشورها و ملل،
تمرکززدایی جوامع و نهادهای موجود که به دلیل
گسترش فناوری ،اطالعات شتاب بیشتری یافته است.
تمایل روزافزون به جهانی شدن به همراه حفظ
ویژگی های ملی ،قومی ،فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر،
لزوم درک بهتر از تغییرات آینده را برای دولتها،
کسبوکار ،سازمانها و مردم ایجاب میکند( .مظفری،
 ،7333ص  .)34فناوری اطالعات و تحلیل و ارزشیابی
اطالعات و انتقال آن از یک نقطهبهنقطه دیگر را
امکانپذیر میکند و کاهش هزینه و تولید بهتر ،دقت،
هماهنگی رهبری زمان و بهبود کنترل و خدمات بهتر را
موجب میشود (کر افت.)5442،
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اکنون اطالعاتی درباره بیماران در پروندههای پزشکی
محفوظ است که توسط تعداد زیادی از تأمینکنندگان
سالمت جداگانه نگهداری میشود .ارتباط بین اینها برای
سیستم های پرونده الکترونیک سالمت جهانی الزم است،
اما این باید بهروشی انجام شود که نه تنها نیازمندی های
محرمانه داده سنتی را راضی کند ،بلکه با نیازهای
خصوصی فردی بیماران نیز برخورد داشته باشد .ازآنجا
که سیستم اطالعات مدیریت بشر تحت تأثیر رایانه و
اتوماسیون است ،ممکن است ناخواسته بعضی تغییرات
رفتاری در کارمندان به وجود آید که لزوم توجه به فاکتور
انسانی رادرمؤسسات میرساند .کارکنان شرکتهایی که
برای اولین بار سیستم های پردازش دادهها را نصب کرده
بود ،احساس ترس کردند .کارکنان از این میترسیدند که
رایانهها باعث بیکاری آنها شود که عمالً در بعضی موارد
همینطور شد .حتی درجاهایی که مدیران نخواهند از
حجم نیروی انسانی خود به علت رایانهای شدن بکاهند،
به علت اینکه سیستم اطالعات مدیریت آنها را مخفیانه
کنترل کرده و به حریم شخصی آنها وارد شود،
میترسیدند .سادهترین راه ابراز ترس کارکنان از سیستم
جدید اعالم این ترس به مدیر خواهد بود .البته باید این
رادرنظر داشت که اکثر کارکنان ترس خود را پنهان
میکنند (مک لوید.)7399،
در چند سال گذشته ،مراکز بهداشتی درمانی
کشورمان بهویژه بیمارستانها در صدد مکانیزه کردن
سیستم های اطالعاتی خود برآمدهاند .در ابتدا مقصود از
چنین فعالیتهایی کاهش هزینهها ناشی از کاغذبازی
های موجود در سیستم های دستی و اداری بوده است،
اما اکنون فنّاوری پیشرفته رایانهای بهعنوان ابزاری
مطمئن و به صرفه برای یکپارچهسازی نرمافزارهای
مختلف کاربردی در محیط های بهداشتی درمانی شناخته
شده است .ارتباطات نزدیکتر ،کنترل دقیقتر و گردآوری
دادههای مطمئن تر و پردازش سریعتر دادهها و تبدیل
آنها به اطالعات مدیران ،از سیستم های اطالعاتی
مدیریت در برنامهریزی سازماندهی ،رهبری و ایجاد
انگیزه ،گزارشدهی و کنترل استفاده کرده و این اعمال
مدیریتی را با نهایت دقت وکارآیی ،درمدت زمان بسیار
کمتری در سازمان انجام میدهد .حال برای انجام این

کارها مدیریت باید واسطی به نام سیستم اطالعاتی
بیمارستانی برای ارائه خدمات بهتر پیادهسازی نماید (مو
منی.)7315 ،
سیستم اطالعات بیمارستان با برخورداری از
کاملترین و قوییترین سیستم تا مین امنیت در سطوح و
وسعت دسترسی کاربران و پشتیبانی از اکثر
استانداردهای مطرح مهندسی پزشکی و در برگیرنده
غنیترین بانکهای اطالعات پزشکی و طراحی سیستم بر
اساس وقایع پزشکی بهراحتی بر گردش کار جاری محیط
های بالینی منطبق میشود و انعطاف و سهولت فراوان
سیستم در تغییر و تطبیق در فرهنگ های مختلف
بیمارستانی و امکان ایجاد تبادل اطالعات بین بیمارستانی
در سطوح مختلف شهری ،استانی و کشوری و امکان
ایجاد ارتباط اینترنتی و اینترانتی پشتیبانی و استفاده از
سیستم های رایج و قابلاعتماد ،امضا الکترونیکی
بهصورت کارت هوشمند و اثرانگشت و استفاده از سیستم
های نرمافزاری جهت آرشیو ،ذخیره یابی و بازیابی
اطالعات تصویری را ایجاد میکند .هدف سیستم
اطالعاتی فراهم کردن اطالعات برای تصمیمگیری در
برنامهریزی و کنترل است .برنامهریزی و کنترل و
کارکردهای یک سازمان را بهوسیله پوشش اطالعاتی که
در زمان مناسب برای کمک به فرایند تصمیمگیری را
حمایت میکند (محقق .)7395،در این سیستم امکان
تبادل اطالعات ،ساختار جایدهی اطالعات از پیشفرض
نشده است بلکه ذخیره و پردازش اطالعات میتواند
بهصورت متمرکز یا نامتمرکز باشد .توسعه تدریجی
سیستمها مبتنی بر تجربیات گذشته و استانداردهای
پذیرفتهشده موجود و قابلاستفاده در کلیه محیط های
بهداشتی درمانی خواهد بود .گردش کار جدیدی را به
بیمارستان تحمیل نمیکند بلکه صرف روشی برای تبادل
اطالعات است هماهنگی تنگاتنگی با سایر استانداردهای
پذیرفتهشده انفورماتیک پزشکی دارد (نیک مرام.)7394،
سیستم اطالعاتی بیمارستانی از زیرمجموعههای
سیستم اطالعات مدیریتی است حال باید بدانیم سیستم
اطالعاتی بیمارستانی با توجه به آینده پژوهی سیستمی تا
چه حد توانسته است موجب تسهیل روند اقدامات درمانی
شود و جهت هماهنگی و تصمیمگیری سریع نیازمند
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شناسایی این سیستم و چگونگی عملکرد آن هستیم .لذا
جهت شناسایی عوامل موثر آینده پژوهی سیستم
اطالعاتی بیمارستان بر عملکرد بهتر کارکنان  94نفر از
کارکنان بیمارستان میالد تهران که دسترسی به سیستم
اطالعات بیمارستانی داشتند بهصورت تصادفی طبقهای و
با استفاده از پرسشنامه اطالعات مدیریت در  71گویه و
با طیف لیکرت در  2مقیاس (کامالً موافقم –موافقم-
بینظرم – مخالفم-کامال مخالفم) مورد پژوهش قرار
گرفت.
سيستم هاي اطالعات مدیریت

1

سیستمی که کنترل و بازسازی اطالعات را از دنیای
محیطی و عملیات بازرگانی داخل سازمان به عهده دارد،
به طریقی که با سازماندهی انتخاب داده ها اطالعات الزم
را جهت اتخاذ تصمیم ،برنامه ریزی وکنترل برای مدیران
آماده سازد سیستم اطالعاتی مدیریت نامیده می شود.
هدف سیستمهای اطالعاتی مدیریت افزایش روند ارائه
واداره اطالعات وکاهش حدس وگمان درحل مشکالت
درسطوح مختلف سازمانی ازطریق سیستمهای
بازخوراطالعات وبازتاب بازیابی اطالعات درجهت تکامل
داده های جدید به سیستم است( .بهان .)7319 ،سیستم
های اطالعات مدیریت نه تنها مدیران رادرامور استراتژیک
حمایت می کند ،بلکه درتصمیمات تکراری وروزمره نیز
اطالعات الزم رادراختیار مدیران تاکتیکی قرارمی دهد
وآنها راقادر می سازد تابه اطالعاتی دست یابند که جهت
تصمیماتشان کمک موثری باشد .سیستم های اطالعات
مدیریت می تواند تصاویری از مغایرتها وانحرافات از برنامه
های تعیین شده رانیز آشکار سازد چنین اطالعاتی
ازطریق تهیه گزارشات وتصاویر منطقی وقابل تعبیر
وتفسیر وتجربه وتحلیل دراختیار مدیریت قرار می گیرد.
زیرمجموعه های سیستم های اطالعات مدیریت
عبارتند از :سیستمهای اطالعاتی مدیریت نیروی انسانی،
سیستمهای اطالعاتی مدیریت مالی وحسابداری،
سیستمهای اطالعاتی مدیریت تولید وسیستمهای
اطالعاتی بازاریابی وفروش که متکی برپایگاههای مشترک
ومتقابل است .مدیران سیستم های اطالعات مدیریت
بایستی ازدنیای حقیقی وسیستمهای موجود درسازمان

مطلع باشند تابتوانند نقش موثری راایفا کنند وبهمین
دلیل بایستی اطالعات صحیح دراختیارشان قرارگیرد.
یکی از نقش های مهم مدیر سیستم های اطالعات
مدیریت ،آگاهی وتفسیر ازعوامل محیطی وبیرونی سازمان
است .مدیران سیستم های اطالعات مدیریت بایستی
ازارزش های سیستم های موجود مطلع گردند واینکه
سیستمهای دستی موجود چه اطالعات ونقشی رابعهده
دارند (مومنی .)53-35،56 ،7315
سیستم های اطالعاات مادیریت شاامل ساه جاز اسات:
مدیریت ،اطالعات وسیستم.
این سیستم به نیاز کاربران از اطالعات درباره حوزه
های وظیفه ای و سیستم اطالعات منابع انسانی و سیستم
اجرایی و سیستم اطالعات سرمایه گذاری مرتبط است.
طراحی سیستم اطالعاتی شامل گام های زیر است:
تعریف و طراحی عملی تصمیم ،شرح استراتژی های
موجود در گرفتن تصمیم ،تعیین دادهای مورد نیاز هر
تصمیم ،توسعه فن های فرایند برای طراحی مجموعه
دادهها (نیک مرام.)7394،
سیستم اطالعات مدیریت به دو طریق عمده در حل
مساله کمک میکند :یک منبع اطالعات در پهنه سازمان
فراهم مینماید ونیز به شناسایی و درک مساله کمک
میکند .ضعف عمده سیستم اطالعات مدیریت آن است
که نمیتواند نیازهای خاص هر فرد را برطرف کند ،مساله
را برآورد سازد .اغلب اوقات سیستم اطالعات مدیریت
اطالعات دقیق مورد نیاز را فراهم نمیکند مفهوم سیستم
پشتیبان تصمیم در پاسخ به چنین نیازی به وجود آمد
(مک لوید .)939،977-2 ،7313
سیستم اطالعاتی که اطالعاتی را در اختیار سازمان قرار
میدهد انواع مختلف دارد:
سيستمهاي پردازش تراكنش

2

سیستم های عمومی و ساده هستند با اختالف کمی
در اکثر سازمانها بکار گرفته میشوند ،معموالً ساختار
منابع موجود و توانای های آتی آنها را پیگیری میکند در
واقع فعالیت های روزمره سازمان را پشتیبانی میکنند
مثال :سیستم ساده حسابداری ،انبارداری و یا حقوق
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سيستمهاي تصميمیار

3

از چندین بانک اطالعاتی (شامل بانکهای خارجی)
بهره میجوید ،مدیر با استفاده از یک سری فیلترها
اطالعات مرتبط را استخراج میکند .دارای برنامههای
کاربردی خاصی است که از آنها برای حل مسایل کمتر
ساختاریاند استفاده میشود و در کلیه مراحل فرایند
تصمیمگیری مورد استفاده قرار میگیرد (فیضی ،مقدسی،
.)7339
سيستمهاي خبره

4

سیستمهای خبره بر خالف سیستم های تصمیمیار
خود برخی از تصمیمات را میگیرند وقتی قابلاستفاده
هستند که سیستم بهصورت کامل قابلیت مدلسازی
داشته باشد .در مورد سیستمهای تخصصی با دامنه
محدود کاربرد دارند (مثال :کنترل سیستم برق یک
کارخانه) سیستمهای اطالعاتی مدیران عالی 2این سیستم
مدیران اجرایی توسط مدیریت ارشد برای شرایط کلی
سازمان مورد استفاده قرار میگیرد .اطالعات از نواحی
مختلف عملیاتی جمعآوری میشود واز اطالعات خارجی
استفاده می کند-فاکتورهای حساس موفقیت را تحت
کنترل دارد-در موقع بروز مشکالت و استثنائات گزارش
میدهد-رابط کاربر گرافیکی ساده دارد (کاهانی،
محسن.)7393،
سیستم اتوماسیون اداری که فعالیت های اداری مانند
برنامهریزی و مکاتبات را تسهیل میکند نه تنها مدیران را
در امور راهبردی حمایت میکند بلکه در تصمیم های
تکراری و روزمرگی اطالعات الزم را در اختیار مدیران
میانی برای اجرای راهکارها قرار میدهد و کمک موثری
در تصمیمات به شمار می رود (مو منی)7334،
سیستم اطالعات بیمارستانی :6سیستم اطالعات
بیمارستانی ،یک نرمافزار جامع برای یکپارچهسازی
اطالعات مربوط به بیمار جهت ارسال و تبادالت اطالعات
جامع بیمار بین بخشها و سایر مراکز درمانی بهمنظور
تسریع در فرایند مراقبت و درمان بیمار ،بهبود کیفیت،
افزایش رضایتمندی ،و کاهش هزینهها میباشد.
سیستم اطالعات بیمارستانی برای خودکار نمودن
امور بیمارستانها و درمانگاهها مانند؛ گزارشدهی نتایج

آزمایشها ،وارد نمودن دستورات پزشک ،تجویز دارو،
کنترل موجودی داروخانه ،انبار مرکزی ،واحد تغذیه و
غیره طراحی شده است و کلیه اقدامات درمانی ،دستورات
دارویی و خدمات تشخیصی از طریق سیستم به
پاراکلینیک ها و حتی مراکز اداری از قبیل حسابداری،
داروخانه ،انبارها و سایر واحدها ارسالشده و پاسخ آنها
دریافت میشود .بنابراین ،زمان شروع و خاتمه همه
اقدامات در سیستم مشخص و قابل پیگیری است.
بنابراین سیستم اطالعات بیمارستانی ،سیستم اطالعاتی
است که در آن اطالعات در بانک اطالعاتی به نحو جامعی
ذخیره شده است (مو منی .)53-35،56 ،7315
عملكردهاي مختلف سيستم اطالعات بيمارستانی
مدیریت بیمار  :بخشی از برنامه که مراحل مختلف از
زمان پذیرش تا ترخیص بیمار را شامل میشود
پاراکلینیک :مربوط به بخشهای پاراکلینیکی آزمایشگاه و
رادیولوژی .دریافت کلیه درخواستهای آزمایش و
رادیوگرافی و پاسخ گوئی به آنها با ورود به این قسمت
امکانپذیر بود.
داروخانه :دریافت درخواستهای داروئی و ثبت اطالعات
مربوط به پاسخ گوئی به آنها در این قسمت صورت
میگیرد.
انبار :برای انجام عملیات انبارداری.
آمار و گزارشها :کارکرد بخشها ،پاراکلینیک ،مراجعات
بستری و سرپایی ،اقدامات جراحی و بیهوشی با نمایش
نمودار.
حسابداری :اقدامات الزم جهت تسویهحساب نهائی با
بیمار ،صدور صورتحساب و اجازه ترخیص از بیمارستان و
همچنین تعریف اطالعات اصلی حسابداری در این قسمت
صورت میگیرد.
بیمه :برای انجام امور کارشناسی بیمهها -کارانه :محاسبه
کارکرد پزشکان
درمانگاه :کلیه امور مربوط به مراجعین درمانگاه از قبیل
ویزیت پزشکان ،تزریقات ،آزمایشگاه ،رادیولوژی...
بهصورت سرپایی در برمیگیرد
مددکاری :بیمارانی که خواستار تخفیف در صورتحساب
هستند ،پس از درخواست ،به مددکاری ارجاع میدهد،
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مورد نظر حائز شرایط خاص بود از منابع مالی مشخص
در صورتحساب تخفیف الزمه را اعمال مینماید.
مدارک پزشکی :کد گذاری کلیه اعمال جراحی و
تشخیص های بیماری بر اساس استانداردها صورت
میگیرد.
تجهیزات پزشکی :ثبت تاریخ تولید ،خرید و مدت گارانتی
دستگاه برای پشتیبانی سرویسهای دیگر و در صورت لزوم
ثبت سایر اطالعات مربوط به شرکت مربوطه
کارکنان بخش :شامل پرونده کارکنان بخش بیمارستان
(پروندههای کارکنانی الکترونیکی)
چارت فیزیکی بیمارستان :اطالعات مربوط به ساختار
بیمارستان شامل دپارتمانها ،بخشها ،اتاقها
اهداف آینده پژوهی در سيستم اطالعات
بيمارستانی
 )7ارتقا سطح کارایی کارکنان
 )5حذف رویههای تکراری و غیرضروری
 )3استفاده از کامپیوتر بهعنوان ابزار کار
 )9استخراج آمار و اطالعات به روشهای سریعتر و
دقیقتر
 )2بهبود کیفی وضع خدمات درمانی
 )6ایجاد یک روش و سیستم کاری مدرن و استاندارد
بیمارستانی
 )1برقراری ارتباط دادهها با سیستم های مهندسی
پزشکی
 )3برقراری ارتباط اطالعاتی بین بیمارستانها و مراکز
درمانی در سطح کشور
 )9رسیدن به یک بانک اطالعاتی توزیعشده در سطح
کشور و ایجاد ارتباط آن با شبکههای بهداشت جهانی
 )74ارتقای سطح بهداشت جامعه














افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات شامل؛
پذیرش ،ترخیص ،خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی،
خدمات اداری و مالی
ارتقای کیفیت خدمات درمانی به همراه افزایش
رضایتمندی گیرندگان خدمات
افزایش دقت در تهیه ،ثبت ،نگهداری و ارسال بهموقع
گزارشهای درمانی
سامان دادن به جمعآوری ،تفکیک و استخراج
اطالعات بیمارستانی و درمانگاهی
بهبود اقتصاد و درمان با صرفهجویی در وقت کارکنان
و جلوگیری از هدر رفتن مواد مصرفی و دارویی
افزایش امکان کنترل مدیریت بر فعالیت های روزمره
بیمارستانی و درمانگاهی
امکان دسترسی به آخرین اطالعات بخشهای مختلف
و نظارت مستقیم بر امور بیمارستانها و درمانگاهها
امکان تهیه گزارشهای مختلف مدیریت
کاهش تخلفات پزشکی
کمک به انجام فعالیتهای پژوهشی و آموزشی در
بیمارستانها و درمانگاهها
امکان طبابت از راه دور

منافع سيستم اطالعاتی بيمارستانی
منافع کمی :صرفهجویی در زمان و کاهش هزینه نیروی
انسانی میشود.
منافع کیفی :دادههای صحیح و دقیق ،ارسال سریع
دادهها ،افزایش قابلیت دسترسی و ارتباط بین اجزا
مختلف دادهها
منافع استراتژیک :جمعآوری و تحلیل دادهها مزیت
ویژهای برای سازمان محسوب میشوند که در
طوالنیمدت پایه و اساس برنامهریزی استراتژیک و
تحقیقات بهداشتی و پزشکی میباشند

اهداف راهبُردي سيستم اطالعات بيمارستان
 ایجاد مدیریت علمی در اداره بیمارستانها و
درمانگاهها
 ایجاد نظم منطقی در واحدهای مختلف

مزایاي سيستم اطالعات بيمارستانی
 ایجاد مدیریت علمی در اداره بیمارستانها و
درمانگاهها
 ایجاد نظم منطقی در واحدهای مختلف
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 افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات شامل؛
پذیرش ،ترخیص ،خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی،
خدمات اداری و مالی
 ارتقای کیفیت خدمات درمانی به همراه افزایش
رضایتمندی گیرندگان خدمات
 افزایش دقت در تهیه ،ثبت ،نگهداری و ارسال بهموقع
گزارشهای درمانی
در این میان فرصتهای برنامهریزیشده برای رسیدن
به آینده باید وجود داشته باشد و نقش و جایگاه علم و
فناوری در آینده باید در هر جامعهای بهدقت بررسی شود.
بحث آیندهنگری فناوری پاسخی به نیازهای بخش
مدیریتی در هر کشور است که باهدف روزآمد کردن
دانش مدیریت در آن کشااور ،سیاستگذاری،
تصمیمگیری و تدوین راهبُرد های بلندمدت ملی و
فراملی برنامهریزی میگردد .آیندهنگری تالشی
سیستماتیک برای بررسی درازمدت آینده علم ،فناوری،
اقتصاد ،محیط و جامعه بهمنظور شناسایی پدیدههای
نوظهور و حوزههای زیربنایی تحقیقات استراتژیک است
که بیشترین منافع اقتصادی و اجتماعی را در برداشته
باشد؛ بنابراین ،درجهان امروز آینده پژوهی و آیندهنگری
یک ضرورت است .اینده پژوهی در سیستم های
بیمارستانی باید بر اطالعرسانی در زمینه مراقبت های و
خدمات ارائهشده توسط بیمارستان و نحوه دسترسی
سریع جهت انجام امور محوله کارکنان باشد و همچنین
حفظ امنیت سیستم و مشخص کردن سطح دسترسی
افراد در بخشها با بروز رسانی اطالعات و سطوح
دسترسی کارکنان بر اساس مکاتبات اداری و آگاهسازی
کاربران در مورد روش حفظ محرمانگی اطالعات و انجام
اقدامات امنیتی و کنترل مکاتبات اداری و تأیید محتوا
توسط مراجع ذیصالح جهت اتصال به سایت و بازنگری
اطالعات از طریق سایت بیمارستان از الزامات کاری
میباشد.
جهت نگهداری دادهها و پشتیبانی منظم و اطالعات
الکترونیکی برنامهها باید در راستای بهبود نظام مدیریت
اطالعات با استاندارهای الزم با برونسپاری خدمات
واحدها برای یکپارچهسازی خدمات و افزایش رضایت
کارکنان و توسعه عملکرد کاری میشود برای بهبود

عملکرد کارکنان نیازمند اطمینان داشتن از
یکپارچهسازی اطالعات از طریق الگوسازی و تعریف
واژگان بهمنظور کاهش اشتباهات و رسیدن به آرمان
مشترک و صرفه جوی در زمان میباشد برای جلوگیری از
اشتباهات ،مستندات در راستای حفظ ایمنی بیمار و
وحدت رویه کارکنان بوده و نیازمند اطالعرسانی در
زمینه مراقبتها و نحوه صحیح خدمات ارائهشده کارکنان
میباشد (نیک مرام.)7394،
طی بررسی انجامشده عوامل موثر در آینده پژوهی
سیستم اطالعات جهت بهبود عملکرد کارکنان شناسایی
و الویت بندی و بهصورت چهار شاخص اصلی
یکپارچهسازی سازی اطالعات ،مدیریت نیروی انسانی و
گرفتن تصمیمات سریع کارکنان ،بهبود کیفیت خدمات
مورد بررسی قرار گرفت .این پژوهش بر اساس هدف
کاربردی و روش تحقیق توصیفی از نوع علی مقایسهای و
از بین 534نفر با استفاده از جدول مورگان  94 ،نفر از
کارکنان زن با سابقه کار  2-74سال بیمارستان میالد
تهران که دسترسی به سیستم اطالعاتی بیمارستانی
داشتند را با روش غیر تصادفی انتخاب نموده و سپس بر
اساس پرسشنامه استاندارد سیستم اطالعات مدیریت
بیمارستانی در  71گویه و با طیف لیکرت در  2مقیاس
(کامالً موافقم –موافقم -بینظرم – مخالفم-کامال
مخالفم) و با نرمافزار  spss 18و آزمون نان پارامتریک
فرید من پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
فرضيه اول:
شاخص های انتخابی برای شناسایی عوامل تأثیرگذار در
سیستم اطالعاتی بیمارستانی در حد قابلقبول هستند.
فرضيه دوم:
عوامل کلیدی تأثیرگذار بر شناسایی سیستم اطالعاتی به
ترتیب دارای الویت هستند.
نتایج آزمون فرید من نشان میدهد که مؤلفهها،
گرفتن تصمیمات سریع کارکنان با میانگین  3/94و
درجه آزادی  95/969از نظر کارکنان دادی الویت اول
اهمیت در بین سایر مؤلفههای سیستم اطالعاتی
بیمارستانی و بیشترین تأثیر را نسبت به سایر شاخصها
دارد .بعد از آن به ترتیب مؤلفههای یکپارچهسازی سازی
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اطالعات با میانگین  5/93و مدیریت نیروی انسانی با
میانگین  7/65و بهبود کیفیت خدمات با میانگین 7/29
از الویت بندی اهمیت قرار دارند.
جدول شماره ( )1آزمون فرید من مربوط به الویت بندي
مؤلفههاي سيستم هاي اطالعاتی بيمارستان
مؤلفهها

ميانگين
رتبهها

یکپارچهسازی
سازی اطالعات

5/93

مدیریت نیروی
انسانی

7/65

گرفتن تصمیمات
سریع کارکنان

3/94

بهبود کیفیت
خدمات

7/29

خی 2

95/969

درجه حجم
آزادي نمونه

3

94

p

4/44

فرضيه ویژه اول:
عواماال کلیاادی تأثیرگااذار باار شناسااایی سیسااتم
اطالعاتی در بعد یکپارچه سازی سازی اطالعات به ترتیاب
الویت کداماند؟
بر اساس نتایج آزمون فرید من در خصوص الویت
بندی گویه های مربوطه به مؤلفه یکپارچهسازی سازی
اطالعات با توجه به میزان میانگین و خی )95/969( ،5
درجه آزادی ( )df=2در سطح معناداری  4/42معنادار می
باشد و میتوان گفت بین گویه ها از نظر رتبهبندی
اختالف معناداری وجود دارد.
فرضيه ویژه دوم:
عوامل کلیدی تأثیرگذار بر شناسایی سیستم اطالعاتی در
بعد مدیریت نیروی انسانی به ترتیب الویت کداماند؟
بر اساس نتایج آزمون فرید من در خصوص الویت
بندی گویه های مربوطه به مؤلفه مدیریت نیروی انسانی
با توجه به میزان میانگین و خی  )95/969( ،5درجه
آزادی ( )df=2در سطح معناداری  4/42معنادار می باشد
و میتوان گفت بین گویه ها از نظر رتبهبندی اختالف
معناداری وجود دارد.

فرضيه ویژه سوم:
عوامل کلیدی تأثیرگذار بر شناسایی سیستم اطالعاتی در
بعد گرفتن تصمیمات سریع کارکنان به ترتیب الویت
کداماند؟
بر اساس نتایج آزمون فرید من در خصوص الویت
بندی گویه های مربوطه به مؤلفه گرفتن تصمیمات سریع
کارکنان با توجه به میزان میانگین و خی  )95/969( ،5و
درجه آزادی ( )df=2در سطح معناداری  4/42معنادار می
باشد و میتوان گفت بین گویه ها از نظر رتبهبندی
اختالف معناداری وجود دارد.
فرضيه ویژه چهارم:
عوامل کلیدی تأثیرگذار بر شناسایی سیستم اطالعاتی در
بعد بهبود کیفیت خدمات به ترتیب الویت کداماند؟
بر اساس نتایج آزمون فرید من در خصوص الویت
بندی گویه های مربوطه به مؤلفه بهبود کیفیت خدمات
با توجه به میزان میانگین و خی  )95/969( ،5درجه
آزادی ( )df=2در سطح معناداری  4/42معنادار می باشد
و میتوان گفت بین گویه ها از نظر رتبهبندی اختالف
معناداری وجود دارد.
نتيجهگيري:
افزایش بیش از اندازه اطالعات و دانش منجر به
پیچیدگی و تنوع اطالعات و غیرقابلپیشبینی بودن
رفتارهای افراد میشود و منجر به تحول مدیریت شد
نوآوری سازمان در راستای جهانی شدن میشود .با
سرعت شتابان تغییرات در فرایند تصمیمگیری موفق
خواهند بود که بهموقع اطالعات را دنبال کنند و بتوانند
بهصورت شهودی سازمان را درک نمایند (عصاریان
نژاد .)7336،در سیستم های مراقبت های بهداشتی در
آینده ،سابقه پزشکی هر بیمار ،که توسط یک نظام
الکترونیک سالمت فراهم خواهد شد ،بهعنوان یک ابزار
حیاتی برای تشخیص پزشکی و تحقیقاتی خواهد شد .بهر
حال ساخت پرونده الکترونیک سالمت و جدا از سوابق
الکترونیک پزشکی ثابت خواهد کرد که کار شدیداً دشوار
است .به طور خاص ،برای بیمارانی که به چنین سیستمی
اعتماد دارند ،آنها باید مطمئن شوند مکانیسم های
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مناسبی در محل هستند که در عین حفظ یکپارچگی
دادههای سالمت به حفظ حریم شخصی آنها کمک
میکنند( .مظفری.)7333،
پدیده فناوری اطالعات و ارتباطات این توانایی را دارد
که نه بهعنوان یک ابزار بلکه بهعنوان یک زمینهساز تحوّل
و نوآوری در کار آموزش مطرح شود .آیندهپژوهان در
مقام آیندهپژوه ،برای برقراری نوعی نظم سیاسی و
اجتماعی تالش کنند؛ نظمی که افزون بر حفظ حقوق
مقولههای بشری پژوهش و احترام به منزلت انسان ،امکان
پژوهش درباره آینده را نیز فراهم سازد .فناوری اطالعات
و ارتباطات ،از طریق اعتمادسازی هر چه بیشتر نسبت به
خود فناوری ،در حال شکل بخشی به دنیای آینده ،در
تمامی ابعاد زندگی و بخشهای مختلف (در کار ،خانه،
پزشکی ،امور نظامی ،حملونقل و )...است .در راستای
بهبود نظام مدیریت اطالعات با برونسپاری خدمات
واحدها جهت افزایش رضایتمندی مراجعین و دسترسی
سریع جهت تصمیمات بهموقع کارکنان از سیستم
اطالعاتی بیمارستانی استفاده میشود و برای بهبود
عملکرد کارکنان نیازمند اطمینان داشتن از
یکپارچهسازی اطالعات بهمنظور کاهش اشتباهات و
صرفه جوی در زمان میباشند .با توجه به آیندهپژوهی
سیستم خطاهای بیمارستانی به حداقل و ایمنی بیماران
به حداکثر میرسد و منجر به تصمیمگیری بهتر مدیران
نیروی انسانی در مواقع بحران در سازمان میشود .نتایج
آزمون فرید من نشان میدهد که مؤلفههای گرفتن
تصمیمات سریع کارکنان با میانگین  3/94و درجه آزادی
 95/969از نظر کارکنان دارای الویت اول اهمیت در بین
سایر مؤلفههای سیستم اطالعاتی بیمارستانی و بیشترین
تأثیر را نسبت به سایر شاخصها دارد .بعد از آن به ترتیب
مؤلفههای یکپارچهسازی سازی اطالعات با میانگین 5/93
و مدیریت نیروی انسانی با میانگین  7/65و بهبود کیفیت
خدمات با میانگین  7/29از الویت بندی اهمیت قرار
دارند.
پیشنهاد :ازآنجاکه دنیا با شتاب به سمت ایجاد جامعه
اطالعاتی و جوامع معرفتی حرکت میکند ،برنامه چهارم
توسعه نیز باید در این سو حرکت میکرد .فصل چهارم
برنامه چهارم توسعه کشور که به توسعه دانایی محور

اختصاص دارد؛ بر مواردی چون تبدیل ایران به قطب
ارتباطات ،رایانه و اطالعرسانی در منطقه ،از طریق تکیه
بر فناوری ارتباطات و اطالعات تأکید داشته است.
دراینباره و در جهت جبران این عقبافتادگیها در
برنامههای بعدی توسعه باید به جد تا مل کرد تا اهداف
سند چشمانداز را که واقعبینانه و ضروری است بد ست
آورد .مدیریت میتواند با اجرای تدابیر زیر از ترس
کارکنان بکاهد:
 )7استفاده از رایانه بهعنوان یک وسیله ارتقای شغلی
بادان کارهای تکراری خستهکننده به رایانه و
دادن کارهایی که تواناییهای آنها را به چالش بر
میانگیزد.
 )5استفاده از ارتباطات رسمی برای حفظ آگاهی
کارکنان از توجهات شرکت.
 )3ساخت یک رابطه مطمئن بین کارکنان،
متخصصان اطالعاتی و مدیریت.
 )9اهداف شرکت را در راستای نیازهای کارکنان
مشخص کنند.
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Abstract
Introduction: future technology aimed at updating the knowledge management in the country
Policy-making, decision-making and national and international long-term strategies planned
Future studies should focus on information systems in the field of hospital care and services
provided by hospitals and quick access to the staff assignments.
Objective: To provide a structured and coherent information to improve performance. The
factors in future studies on hospital information systems to identify and prioritize the
performance. The research on the purpose and methodology description of the causal
comparative and sampling stratified random with of 40 Morgan table spouses Inventory
Management 17 items with Likert 5-scale and test spss18 and test non-parametric Friedman
was.
Conclusion: The results show that components of quick decisions and staff with an average
of 90.3 degrees of freedom 92/969 of staff Dada important priority among the other components
of the hospital information system and the greatest impact than other indicators there.
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