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 .گرفت صورت کارکنان دیدگاه از بیمارستان سازمانی عملکرد با بیمارستانی اطالعات سیستم موفقیت ارتباط بررسی هدف با مطالعه این. باشدمی بخش اثر و کارآمد

 استفاده با ها داده .شدند انتخاب ايطبقه تصادفی گیرينمونه روش با بیمارستانی اطالعات سیستم با مرتبط کارکنان از نفر 070. است همبستگی نوع از توصیفی مطالعه :یبررس روش

 همبستگی آزمون) استنباطی و توصیفی آمار هاي آزمون با ها داده تحلیل و تجزیه. گردید آوري جمع سازمانی عملکرد پرسشنامه و اطالعات سیستم موفقیت استاندارد پرسشنامه دو از

 .گردید انجام( اسپیرمن

 (.p <001/0 و r= 717/0) دارد وجود داريمعنی و مثبت رابطه کارکنان دیدگاه از سازمانی عملکرد با آن ابعاد و بیمارستانی اطالعات سیستم موفقیت بین داد نشان تحقیق هايیافته :هاافتهی

 دیدگاه از سالمت نظام هايخشب تمام در دقیق اطالعات ارائه به توجه با بیمارستانی اطالعات سیستم آمیزموفقیت استقرار، کرد بیان توانمی مطالعه هايیافته به توجه با :یریگجهینت

 .بخشد بهبود را بیمارستان سازمانی عملکرد تواندمی کارکنان

 .کارکنان، بیمارستانی اطالعات سیستم، سازمانی عملکرد کلیدی: هایواژه

 کیفیت بهبود موجب نهایتا، ددار داري معنی و مثبت ارتباط بیمارستان سازمانی عملکرد با اطالعات سیستم موفقیت اینکه بر مبنی کارکنان دیدگاه تایید به توجه با پیام کلیدی:

 .شد خواهد جامعه مردم به بیمارستان شده ارائه خدمات
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 مقدمه
 تمسیس نام به اطالعاتی یکپارچه سیستم یک از هابیمارستان در امروزه

 رایب جامع افزار نرم و هاداده پایگاه یک از است عبارت که بیمارستانی اطالعات

 ماربی جامع اطالعات تبادل و ارسال جهت بیمار به مربوط اطالعات سازییکپارچه

 رماند و مراقبت فرایند در تسریع منظور به، درمانی مراکز سایر و هابخش بین

 و هازینهه کاهش و مندیرضایت افزایش، بیماران از مراقبت کیفیت بهبود، بیمار

 اطالعات سیستم(. 1،1)کنندمی استفاده، ترمطلوب عملکرد به نیل جهت

 های فعالیت میاـتم ایرـب دیریتیـم قدرتمند ابزار یک بر عالوه، بیمارستان

، وثرم گیری تصمیم و هماهنگی، نظارت، ریزی برنامه قبیل از سالمت به مربوط

 و هابیمارستان اداره فرایند در را هابیمارستان مدیران تواندمی، بخش اثر و کارآمد

 به را اهبیمارستان مثبت عملکرد و نماید یاری موثر و صحیح هایتصمیم اتخاذ

 (.5) دهد افزایش چشمگیری نحو

 ، سودآوری) اطالعاتی هایسیستم موفقیت ابعاد چندگانگی به توجه با
 کاربران، مدیران) متفاوت نفعانذی وجود و( گیریتصمیم بهبود و اثربخشی-هزینه

 ارزیابی، دارند را خود خاص موفقیت معیارهای هرکدام که( سیستم طراحان و

 دلــم. است مهم بسیار جامع مدل یک اساس بر اطالعاتی هایسیستم موفقیت
 ارائه اطالعاتی سیستم تــموفقی از املیــک و امعــج درک ینــل کــم و دلون
 هایسیستم ارزیابی برای خوب دلـم یک عنوان به گسترده طور به و نموده

 (. 4. )است هـگرفت قرار پذیرش مورد اطالعاتی
 تاــطالعا یاــهتمــسیس ردوــم در هــک اییــابیهــیارز موارد برخی در

 سیستم در ربیما منافع و مالی یجنبهها روی بر؛ ستا گرفته رتصو ستانیربیما
 دهوـب کارکنان هیدگاد، ستا هشد غفلت آن از که مهمی نکته و شتهدا تمرکز

 سیستم آن کارکنان درک تحلیل ونبد تطالعاا سیستم کـی ابیـیارز. تـسا
 (. 3. )دشو منجاا ندانمیتو
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 روش بررسي
 سیستم با مرتبط کارکنان از نفر 170. است همبستگی نوع از توصیفی مطالعه

 با یرازش پزشکی علوم دانشگاه به وابسته هایبیمارستان در بیمارستانی اطالعات
، مالی، کلینیکی اطالعات سیستم کاربران شامل نفر 291پژوهش جامعه حجم

 با کرانکو فرمول از استفاده با بایگانی، داروخانه، پرستاران، رادیولوژی، آزمایشگاه
، طبقات از منظور. شدند انتخاب حجم با متناسب ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش

 شامل مطالعه به ها نمونه ورود معیارهای. باشندمی مطالعه مورد هایبیمارستان
، یطرح استخدام انواع با سال یک کار سابقه حداقل، کاردانی مدرک حداقل داشتن
 از امهن معرفی دریافت از پس. بودند مطالعه در شرکت به تمایل و رسمی و پیمانی

 گاهدانش آوری فن و تحقیقات معاونت به مراجعه و شهرکرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 اخالق کد اخذ با مطالعه این. گردید توزیع هاپرسشنامه شیراز پزشکی علوم

IR.IAU.FALA.REC.1398.031  از قبل. گرفت قرار اخالق کمیته تایید مورد 
 شرکت به اول نویسنده توسط مطالعه هدف و اجرا روش، موضوع، کار به شروع

 طالعاتا که شد داده اطمینان همچنین. گردید کسب آنها رضایت، توضیح کنندگان
   .شد خواهد محافظت داوطلبین شخصی و خصوصی
 ستانبیمار سازمانی عملکرد استاندارد پرسشنامه دو شامل ها داده گردآوری ابزار

 بررسی زمینه در سوال 15 دارای پرسشنامه این، اطالعاتی سیستم استقرار از پس
 عملکرد بودبه و سازمانی فرایند، سازمانی ساختار بهبود بر اطالعاتی سیستم تاثیر

 دهی رشگزا عملکرد بهبود و کارکنان گیری تصمیم بهبود همچون کارکنان شغلی
 و( زیاد خیلی تا کم خیلی)ایگزینه 3 لیکرت طیف با دهی امتیاز نحوه. باشد می

 رنظمد سازمانی عمکرد کل نمره مطالعه این در باشدمی 53 حداکثر و15 نمره حداقل
 ایفآل بریض از ادهفتاس اب حاضر مطالعه در هامنشرسپ یایایپ بریض. گرفت قرار

 اطالعات سیستم موفقیت پرسشنامه. گرفت قرار تایید مورد 755/0اخبرونک
 12 دارای پرسشنامه این. بود (Delone and Mclean) لمد اساس بر بیمارستانی

، کاربر رضایت ،خدمات کیفیت، اطالعات کیفیت، سیستم کیفیت) حیطه شش و سوال
 پنج الی یک ایدرجه 3 لیکرت طیف اساس بر( استفاده قصد و سازمان و فردی تاثیر

 و روایی. باشدمی 90 نمره حداکثر و 12 حداقل با و( مخالفم کامال تا موافقم کامال)
 حاضر مطالعه در(. 2)است گرفته قرار تایید مورد متعدد مطالعه در پرسشنامه این پایایی

  .آمد بدست 21/0 ابزار این کرونباخ الفای ضریب
 استفاده با( اسپیرمن همبستگى ضریب) تحلیلی و توصیفى آمار از ها داده تحلیل جهت

 .گرفت صورتSPSS22 11 افزار نرم از

 هايافته

 مرد( درصد 5/75) نفر 192، نمونه نفر 170 کل از داد نشان ها داده تحلیل

 مطالعه مورد های نمونه اکثریت. بود 31/53 (±52/5) کارکنان سنی میانگین. بودند
 خدمت سابقه( درصد 2/34)نفر 142 و 53-30 سنی گروه در( درصد 1/31)نفر152
  .بودند کارشناسی مدرک دارای( درصد9/42)نفر 151 و سال 10-13 بین

. تاس نرمال غیر ها داده توزیع، داد نشان اسمیرنوف - کولموگراف آزمون نتایج
 و بیمارستان اطالعات سیستم موفقیت بین، داد نشان اسپیرمن همبستگی آزمون نتایج
 و مثبت ارتباط بیمارستان کارکنان دیدگاه از سازمانی عملکرد با آن های حیطه

 ،اطالعات سیستم موفقیت ابعاد میان در(، p</001 و r= 517/0)دارد وجود داریمعنی
 بیمارستان ارکنانک دیدگاه از سازمانی عملکرد با بیمارستانی اطالعات سیستم کیفیت بعد

 (1 جدول(. )>001/0p و= 559/0r) دارد را هبستگی ضریب بیشتر

 و بیمارستاني اطالعات سیستم موفقیت بین  ارتباط:  1 جدول

 کارکنان ديدگاه از بیمارستان عملکردسازماني

 اطالعات ستمیس تیموفق

 ی و زیر مقیاس هامارستانیب

 

 عملکرد سازمانی بیمارستان

ضریب 
 همبستگی

 سطح معناداری

 ستمیس تیموفق

 

517/0 000/0<
 

 کیفیت سیستم

 

559/0 000/0<
 

>000/0 340/0 خدمات تیفیک
 

>000/0 391/0 اطالعات تیفیک
 

 کاربر تیرضا

 

 

 

 

521/0 000/0<
 

 تاثیر فردی و تاثیر سازمانی

 

405/0 000/0<
 

>000/0 405/0 قصد استفاده کاربران
 

 

 بحث

 و تانیبیمارس اطالعات سیستم موفقیت نمره بین، داد نشان حاضر پژوهش نتیجه
 و ثبتم ارتباط بیمارستان کارکنان دیدگاه از بیمارستان سازمانی عملکرد با آن ابعاد

 یستمس کیفیت حیطه، اطالعات سیستم موفقیت های حیطه بین در. دارد وجود داریمعنی
 در. باشد می کارکنان دیدگاه از بیمارستان سازمانی عملکرد با همبستگی بیشترین دارای
 اطالعات سیستم استقرار که داد نشان نیز( 1012)همکاران و Hertin مطالعه زمینه همین

 نتایج(. 1)است شده بیمارستان عملکرد بهبود موجب مالزی عمومی های بیمارستان در
 ننشا نیز( 1017) همکاران و عمادی و همکاران و امیری مطالعه یها دادهتحلیل از حاصل

 یبیمارستان اطالعات سیستم ایجرا که شتنددا دعتقاا دخو یابیارز در انمدیر و انبررکا داد
 سرعت یشافزا، اریتکر یهارکا کاهش، هارکا تسهیل، ادفرا عمل قتد یشافزا سبب
، ریکا طنضباا و نظم یشافزا، ها فعالیت یابیارز و پایش دبهبو، رموا کیفیت دبهبو، عمل
 کاهش و زیبا کاغذ کاهش، نماز از بهینه یدهستفاا، هابخش بین تطالعاا دلتبا دبهبو

( 1012) همکاران و Muhsin مطالعه بعالوه(. 9, 5) ستا هشد هابخش بین نکنارکا ددتر
 خواهد انبیمارست عملکرد بهبود موجب بیمارستانی اطالعات سیستم استقرار داد نشان

 .باشدمی حاضر مطالعه نتایج با همسو مطالعات این تمامی نتایج که(. 10)شد
 در پاسخگویان شخصی عالئق اثر به توانمی حاضر پژوهش های محدودیت از
 تصادفی ریگی نمونه با شد سعی که کرد اشاره مطالعه بودن مقطعی و نامه پرسش تکمیل

 .گردد کنترل حدودی تا

 گیرینتیجه

 موجب تانبیمارس اطالعات نظام آمیز موفقیت استقرار، تحقیق نتایج به توجه با
 یستمس استقرار بنابراین، شد خواهد کارکنان دیدگاه از بیمارستان عملکرد بهبود

 درمانی -بهداشتی هایگیریتصمیم در مؤثری و سزا به نقش بیمارستانی اطالعات
 مارستانیبی خدمات کنندگان دریافت و کنندگان ارائه رضایت تضمین موجب که دارد

 .شد خواهد
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 تشکر و قدرداني
 هرکردش اسالمی آزاد دانشگاه فناوری و تحقیقات محترم معاونت از وسیله بدین

 جهت شیراز پزشکی علوم دانشگاه و930301147 پژوهشی کد با طرح تصویب جهت
 زشمندار تجارب و گرانمایه وقت که بیمارستان کارکنان کلیه از همچنین، همکاری

 .آید می عمل به قدردانی و تشکر صمیمانه، دادند قرار ما اختیار در را خود

 تضاد منافع
 .داننداشته منافعی تضاد گونههیچ نویسندگان حاضر، پژوهش انجام در
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Abstract 
Introduction: The hospital information system is a potent vehicle for all health-related activities such as planning, monitoring, 

coordination and decision-making .This study endeavored to investigate the relationship between the success of the hospital 

information system and the hospital organizational performance from the perspective of staff. 

Methods: The study is a corolation correlation type. 270 hospital staff were selected by stratified random sampling. Data were 

collected through two standard information system success questionnaires and Hospital organizational performance questionnaire. 

Data analysis was performed by descriptive and inferential statistical tests (Spearman correlation test). 

Results: Findings revealed that there is a positive and significant relationship between the success of the hospital information system 

and its dimensions with the performance of the organization from the staff perspective (r = 0.617 and p <0.001). 

Conclusion: According to the findings, it can be stated that the successful establishment of the hospital information system by 

providing accurate information in all parts of the health system from the perspective of staff can improve the organizational 

performance of the hospital. 
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