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 چکيده

تواند اطالعات را از  ای است که می رایانه های اطالعاتی سیستمای از  سیستم اطالعات مدیریت گونه 

و  کند پردازشآوری و  ی تصمیم گیری در رده مدیریتی جمعمنابع مختلفی در موسسه برا

آید، چرا که بازوی مهم ارائه خدمات بیمارستان مهمترین موسسه بهداشتی درمانی به شمار می

درون داد، فرایند و برونداد، : شاخص های بیمارستانی شامل بهداشتی و درمانی است از طرفی

های تحقیق حاضر با هدف شناخت تاثیر سیستم. باشدنشانگر میزان کارایی این موسسه می

روش تحقیق . اطالعاتی مدیریت بر شاخصهای بیمارستانی در بیمارستان غرضی اصفهان انجام شد

جامعه آماری پژوهش حاضر . پیمایشی اجرا شداین پژوهش از نوع توصیفی است که به صورت 

نفر بوده و حجم  419شامل کلیه پرسنل اعم از پزشک، پیراپزشک و پرسنل اداری بود که برابر 

روش نمونه گیری از نوع نمونه . نفر شد 072نمونه پژوهش حاضر بر اساس فرمول کوکران برابر 

ها، پرسشنامه استاندارد شده سیستم ها بود گیری احتمالی طبقه بندی شده و ابزار گردآوری داده 

 3این تحقیق شامل . و روش تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق به صورت استنباطی است

. های اطالعاتی بر شاخصهای بیمارستانی تاثیر گذار استفرضیه بود که نتایج نشان داد که سیستم

پس با به . های اطالعاتی مدیریت هستند همچنین شاخص های فرایند و برون داد متاثر از سیستم

کارگیری سیستم های اطالعاتی به روزتر و کارآمدتر می توان خدمات بیمارستانی مطلوب تری 

 .ارائه داد و متعاقبا رضایت مندی بیشتری حاصل کرد

های اطالعاتی مدیریت، شاخصهای بیمارستانی، شاخصهای درون داد، سیستم: هاکليد واژه
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4
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 مقدمه

اطالعاتی، اطالعات خود را از های  سیستم. اگر اطالعات را به عنوان یک منبع در نظر بگیریم، پس مانند دیگر منابع نیاز به اداره شدن دارد

ت می آورد و به وسیله محیط ارتباطی موجود این اطالعات را بین سازمان ها، مشتری و تامین بخش های داخلی و خارجی سازمان به دس

در واقع کارکرد بهینه بخش بهداشت و درمان در گرو مدیریت مؤثر و بهینه سیستم های اطالعاتی  این . کنندگان به اشتراک می گذارد

حلیل نقاط قوت و ضعف این بخش و اصالح و بهینه سازی سازمان کمک لذا، وجود سیستم های اطالعاتی مدیریت به ت. باشد بخش می

دهد تا آگاهانه بتوانند در مورد ثبات و بقاء فرآیندها،  بدین لحاظ تعیین شاخص ها و اندازه گیری آنها به سازمان ها اجازه می. کند می

لذا . براساس معیار از قبل تعیین شده قضاوت نماید شناسایی فرصت ها، برای اصالحات و تصمیم گیری در خصوص میزان تطابق اصالحات

در این تحقیق، پژوهشگر به بررسی تاثیر سیستم های اطالعاتی مدیریت بر شاخص های بیمارستانی که بیانگر چگونگی عملکرد سازمان 

اید به عنوان یک سیستم در نظر سازمان را ب. تامین اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان در بیمارستان غرضی شهر اصفهان است، پرداخته

اصلی سیستم عبارت است از  ءاجزا .گرفت این سیستم مجموعه ای از اجزائ به هم پیوسته است که برای تحقق هدف معین استقرار می یابد

رد انتظار را حاصل بدین ترتیب درون دادها پس از گذشتن از فرایند تغییر و تحول های مناسب، برون داد مو. برون داد -فرایند -درون داد

سیستم یک سری شاخص تعریف نمود که این شاخص ها برای اندازه گیری میزان دستیابی  ء برای هر یک از اجزامی بایست حال . می کنند

کالت، در دنیای امروز به سبب پیچیدگی مسائل و مش. رار می گیردقبه آرمان ها یا اهداف از قبل تعیین کننده در یک سازمان مورد استفاده 

جریان اطالعات نقش بسزایی در . نیاز به اطالعات و آمار و ارقام در تصمیم گیری های مدیریت بیش از هر زمان دیگر احساس می شود

این داده ها شامل اطالعات گذشته، . میزان کارایی، اثربخشی و سرعت بهره برداری از منابع اطالعاتی برای دستیابی به اهداف سازمان دارد

یکی از مباحثی که حجم زیادی از اطالعات را در بر می گیرد و برای دولت ها از اهمیت باالیی . اری و برنامه های آینده می باشدروند ج

در بسیاری از موارد، میزان پیشرفت یک کشور را بر اساس شاخص های بهداشتی و . برخوردار می باشد، مقوله بهداشت و درمان  است

 . کنند درمانی آن کشور بیان می

 

 هامواد و روش
اکز در دنیای پیشرفته امروز، سیستم های اطالعاتی مدیریت اثر انکارناپذیری بر زندگی انسانها گذاشته اند از جمله اینکه بیمارستانها و مر

از جمله مواردی  ،نیزکه بیانگر نحوه کارکرد بیمارستان است درمانی نیز از این موضوع تاثیر پذیرفته اند و شاخص های مختلف بیمارستانی 

در خصوص چرایی انجام این تحقیق باید گفت که یکی از ابزارهای کارامد جهت مدیران و . هستند که تحت تاثیر موضوع فوق قرار گرفته اند

سیستم های اطالعاتی است و نیز از آن جایی که، با کارکنان بیمارستان که باعث افزایش کارآیی و اثربخشی عملیات بیمارستان ها می شود 

توجه به پیشرفت های صورت گرفته در بحث دولت الکترونیک، استفاده از سیستم های کارآمد و به روز پیش می رود، استفاده از سیستم 

 .ر شاخص های بیمارستانی پرداختلذا پژوهشگر به بررسی تاثیر سیستم های اطالعاتی مدیریت ب. های اطالعاتی اجتناب ناپذیر می باشد

بیمارستان غرضی در های بیمارستانیهای اطالعاتی مدیریت بر رشد شاخصبررسی تاثیر سیستمی بین  هدف کلی این تحقیق تعیین رابطه

 : باشنداهداف جزئی شامل موارد زیر میباشد و میاصفهان 

 .رونداد بیمارستانیبر شاخص د مدیریت تاثیر سیستم های اطالعاتیبررسی  -1هدف 

 بررسی تاثیرسیستم های اطالعاتی مدیریت بر شاخص فرآیند بیمارستانی -0هدف 

 .بررسی تاثیر سیستم های اطالعاتی مدیریت بر شاخص برونداد بیمارستانی -3هدف 

هایی که لذا مؤلفه. ده استمطابق الگوی ارائه شده توسط صاحب نظران، ابعاد تعالی سازمانی از عناصر و مؤلفه های متعددی تشکیل ش

ای در قلمرو مکانی تحقیق شوند که از برجستگی عمدههایی را شامل میاند مولفهمبنای تنظیم فرضیات این تحقیق را فراهم نموده

 ای تعالیفرضیه کلی تحقیق اینگونه بیان میشود که بین مولفه ه: شوندبر این اساس فرضیات تحقیق به شرح زیر ارائه می. برخوردارند

امروزه اطالعات الزمه تصمیم گیری . سازمان تأمین اجتماعی رابطه معناداری وجود داردسازمانی با فرهنگ سازمانی و وضعیت مدیریت 

همچنین، این سیستم اطالعاتی در زمینه بهداشت و  .داطالعات را تولید و مدیریت کننه هایی باید وجود داشته باشند ک ، سیستمپس. هاست

به خالصه اطالعات مبتنی بر میزان دستیابی به اهداف کالن یا بینابینی و  بهداشتی سیاستگذاران. تواند موثر باشدافراد افراد می سالمت

. که این اطالعات در قالب سیستم های اطالعاتی مدیریت بیان می شود. دارند هزینه های صرف شده جهت اندازه گیری اثربخشی نیاز



 591-511، ص 5931تابستان  جلد دوم ،، 6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

کارکنان به اطالعات و  سطح  فعالیت های انجام شده و منابع بکارگرفته شده نیاز دارند ی به شاخص های عملکردی،مدیران اجرائهمچنین 

 .مربوط به حجم و چگونگی ارائه خدمات سالمت نیاز، دارند

 

 

 

 سيستم های اطالعاتی مدیریت
به طور کلی در هر سیستم پنج . سیستم یا سازمان گروهی از عناصر می باشد که برای رسیدن به هدفی معین با هم ترکیب می شوند  

 عنصر وجود دارد

 .اهداف -5. مکانیسم کنترل -9. تبدیل -3. برونداد -0. درونداد -1

ین بین، مکانیسم کنترل، فرایند تبدیل را برای اطمینان از رسیدن در ا. روند سیستم به گونه ای است که درونداد به برونداد تبدیل می شود

به اهداف سیستم زیر نظر قرار می دهد مکانیسم کنترل توسط حلقه بازخورد اطالعات را از برونداد سیستم دریافت می کند و آن را برای 

 .کنترل نمایدهر سیستم قادر است تا عملیات خود را . مکانیسم کنترل قابل دسترسی قرار میدهد

 

 تقسيم بندی سيستم
سیستم ها را بر  1بولدینگ. تقسیم بندی متعددی از سیستم ها تا کنون  ارائه گردیده است که جامع ترین آن مربوط به کنت بولدینگ است

 :  اساس میزان پیچیدگی در نه سطح طبقه بندی کرده است که عبارتند از 

سیستم  -9. سطح سیستم های باز -9. سطح سیتم های سایبرنتیکی -3. های متحرک سادهسطح سیستم  -0. سطح ساختارهای ایستا -1

 -8. سطح سیستم های حیوانی -7. سطح سیستم های تکاملی و سنتی نظیر گیاهان -6. سیستم های قادر به تولیدمثل -5. های خودکفا

 نمادی و مجرد دنیای ناشناخته ها ماورا الطبیعه،سطح سیستم های  -12. سطح سیستم های اجتماعی -4. سطح سیستم های انسانی

 

  :سيستم ها را براساس الگوهای متعدد دیگری تقسيم بندی کرده اند که ماحصل آن عبارت است از
 .اهداف دار و بی هدف، طبیعی و مصنوعی، خرده سیستم و فرا سیستم، 3و بسته 0سیستم های باز

 یده که کلیه سیستم ها در صفاتی مشترک هستندبا وجود تقسیم بندی های متعدد مشخص گرد -

 .سیستم ها در چارچوب زمان و مکان قرار می گیرند  -

 .یا سکون و توقف است گرایش دارند 9تمام سیستم ها به سوی بی هدفی و بی نظمی که حالت غایی آن آنتروپی -

قراردادی هستند و آنچه را که جزئ سیستم است از چیزی که خارج از سیستم قرار می گیرد متمایز می  5تمام سیستم ها دارای مرز -

 .سازد

 .هستند  و آن به تمام چیزهایی که بیرون از سیستم است اطالق می شود 6تمام سیستم های دارای محیط -

 .تاثیر قرار می دهند سیستم را تحت 8و کنش 7تمام سیبستم ها دارای عواملی هستند که ساختار -

 .به استثنای بزرگترین سیستم ها همه سیستم ها واجد خرده سیستم هستند -

 .  به استثنای بزرگترین سیستم ها همه سیستم ها دارای فرا سیستم هستند -

  

 :مراحل تبدیل داده ها به اطالعات به شرح زیر است

 .و انتخاب استشامل ثبت اطالعات، کدگذاری،طبقه بندی : ورود اطالعات -1

 .که به صورت انجام محاسبات ریاضی، خالصه سازی و طبقه بندی صورت می گیرد: تبدیل داده ها  -0

                                                           
1

 -  Boulding 
2
-Open system 

3
-Closed  

4
-Entropy 

5
-Boundary 

6- 
Enviornment 

7
-Structure 

8
-Function 
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 نمودار فرایند جمع آوری داده ها و تبدیل آنها به اطالعات

 

 4اطالعات های سيستمتعریف 
آوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطالعات  جمععبارت است از یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید، سیستم های اطالعاتی 

انجام عملیات ،کنترل ) های اطالعات سازمانی برای سه مورد  سیستم. در یک مؤسسه، سازمان یا هر حوزه تعریـف شده دیگر از جامعه

به صورت دستی یا کامپیوتری یا ترکیبی از  توانند های اطالعات سازمانی می سیستم. شوند استفاده می( گیری در سازمانها عملیات، و تصمیم

 .دستی و کامپیوتری اجرا شوند

                                                           
9-Information Systems 
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 نمودار مدلی از سيستم های اطالعاتی

 

نکته دیگر اینکه، شبیه هر سیستم دیگری، سیتم های اطالعاتی نیز در یک محیط خارجی فعالیت می کند و فعالیت آنها تحت تاثیر محیط 

 .و عوامل محیطی می باشد

تعریف را بپذیریم که سیستم مجموعه ای است از عناصر به هم مرتبط که برای نیل به هدفی مشترک با هم در تعامل هستند باید اگر این 

نقش اساسی سیستم اطالعاتی پردازش داده ها و تبدیل آنها به اطالعات مورد نیاز . گفت سیستم اطالعاتی نیز از این قاعده مستثنی نیست 

 (.0229کیم، لیم و )کاربران است 

 
 نمودار مدل مفهومی سيستم اطالعاتی

 

 اهداف  سيستم های اطالعات

 جمع آوری و ذخیره اطالعات به دست آمده از منابع مختلف در قالبی منسجم و یکپارچه -

 قابلیت پاسخگویی سریع به نیازهای اطالعاتی متقاضیان اطالعات -

 امکان تبادل اطالعات بین مراکز مختلف  -

 ان تهیه و ارائه گزارشات مقایسه ایامک -

 فراهم آوردن ابزار اطالعاتی الزم به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری سریع و آسان -

 

 های اطالعات ده از سيستممزایای استفا
 .مزیت رقابتی( 3)اثربخشی و بهبود ( 0)وری،  بهبود بهره( 1)های اطالعات پتانسیل ارائه سه نوع مزیت به سازمان را دارا هستند؛  سیستم

 وری  در سازمانها، بهبود بهره. دهد که با همان منبع یا کمتر بتوان کار بیشتری انجام داد وری وقتی رخ می بهبود بهره: وری بهبود بهره

 05د به جای پردازش توان  های جدید می به عنوان مثال وقتی یک کارمند با استفاده از روش. افتد در بهبود فرایندهای کاری اتفاق می

توانند در سریعتر،  های اطالعات می سیستم. برابر شده است 0وری کار وی  سفارش را پردازش کند آنگاه بهره 52سفارش خرید، 

 . دهند تر انجام دادن کارها مؤثر باشند که از این طریق بهره وری را بهبود می تر و دقیق آسان
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 مدیری که شرایطی را . ک فرد یا یک سازمان در انجام دادن چیزهایی است که باید انجام شونداثربخشی به توانایی ی: بهبود اثربخشی

تر از مدیری است  کند اثربخش کند و علل را پیش از اینکه مشکل پدید آید بررسی می بینی می ساز شوند پیش که ممکن است مسئله

کنند که به مدیران در  های اطالعات، اطالعاتی ارائه می سیستم. کردشد از آنها جلوگیری  که پیوسته مسائلی را باید حل کند که می

 . دهند کنند و از این طریق اثربخشی را بهبود می های بهتر کمک می بررسی شرایط و انتخاب گزینه

 این پتانسیل خواهد وری و اثربخشی خود را بهبود داده است دارای  سازمانی که با استفاده از سیستم های اطالعات بهره: مزیت رقابتی

 .بود که بتواند روش رقابت سازمانی را تغییر دهد

 

 های اطالعات انواع سيستم
های  شناسی سیستم نوع»مقاله . بندی کرد توان آنها را دسته های اطالعات دارای انواع و اقسام مختلفی هستند و از وجوه متفاوت می سیستم

 :های اطالعات سازمانی عبارتند از سیستم. ت ارائه می کندهای اطالعا بندی از سیستم یک دسته« اطالعات

های پشتیبان  سیستم -9. های اطالعات اجرایی سیستم -3. های اطالعات مدیریت سیستم -0. های پردازش مبادالت سیستم -1

 ورزی های دانش یستمس -8. های اتوماسیون اداری سیستم -7. های خبره سیستم -6. های پشتیبان اجرایی سیستم -5. گیری تصمیم

   سيستم اطالعات مدیریت

گیرند و آنها را در  های پردازش عملیات می های اطالعات سازمانی کامپیوتری که اطالعات داخلی سازمان را از سیستم ای از سیستم گونه

گیری استفاده  کنند تا در انجام وظایف مدیریتی مانند کنترل و تصمیم های مدیریت خالصه می های بامعنی و مفید به عنوان گزارش قالب

  . شوند

را از منابع مختلفی در موسسه برای تصمیم  تواند اطالعات ای است که می رایانه های اطالعاتی سیستمای از  ستم اطالعات مدیریت گونهسی 

های پردازشِ  کنترل مدیریتی نیازمند اطالعاتی است که بخشی از آن توسط سیستم. کند پردازشآوری و  گیری در رده مدیریتی جمع

های پردازش مبادالت را  های اطالعاتی پشتیبان کنترل مدیریتی، اطالعات تولید شده توسط سیستم سیستم. شوند ولید میمبادالت ت

های اطالعات مدیریتی نامیده  های اطالعاتی، سیستم چنین سیستم. کنند داری به مدیر ارائه می پردازش کرده و آنها را در شکل جدیدِ معنی

 .شوند می

 سیستم مدیریت ، اطالعات و :مدیریت شامل سه چیزاستسیستم اطالعات 

 در استراتژیک حمایت می کند بلکه درتصمیمات تکراری وروزمره نیز اطالعات الزم را امور در سیستم اطالعات مدیریت نه تنها مدیران را

این  .ت تصمیماتشان کمک موثری نمایندبه اطالعاتی دست یابند که جه می سازد تا قادر را اختیار مدیران تاکتیکی قرار میدهد وآنها

چنین اطالعاتی ازطریق تهیه گزارشات  سازد آشکار نیز سیستمها می توانند تصاویری ازمغایرتها وانحرافات ازبرنامه های تعیین شده را

 .اختیار مدیریت قرارمیگیرد تجزیه تحلیل در قابل تفسیر و منطقی و تصاویر مدیریت درقالبها و

سیستم اطالعات  مجموعه های فروش از زیر بازاریابی و مدیریت تولید و مالی وحسابداری، العاتی مدیریت نیروی انسانی،های اط سیستم

بتوانند نقش  دنیای حقیقی وسیستمهای موجود در سازمان مطلع باشند تا ها بایستی از این سیستم استفاده از مدیران با .مدیریت می باشد

به سبب مزایایی چون ارتباطات نزدیکتر،کنترل . بگیرد قرار  اختیارشان همین دلیل بایستی اطالعات صحیحی دربه  کنند و ایفا موثری را

 های اطالعاتی مدیریت در سیستم از تبدیل آنها به اطالعات مدیران، مطمئن تر و پردازش سریعترداده ها و دقیقتر وگردآوری داده های

 نهایت دقت وکارایی، در ابا ر  کنترل استفاده کرده واین اعمال مدیریتی ادانگیزه، گزارش دهی وبرنامه ریزی، سازمان دهی، رهبری و ایج

 .انجام می دهد  سازمان کمتری در مدت زمان بسیار

 مراحل تکامل سيستم های اطالعاتی

  Manual Systems (فرم و گزارش)سیستم های دستی -

  Island Automationسیستم های عملیاتی رایانه ای مجزا -

  Linked Systemsسیستم های عملیاتی رایانه ای به هم مرتبط -

 Integrated Systemsسیستم های عملیاتی یکپارچه -

 Integrated Total Systemsسیستم های جامع و یکپارچه -

  MISسیستم های اطالعات مدیریت -

 نمای کلی سيستم های اطالعاتی مدیریت

                                                           
10- Management Information Systems 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4
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 سيستم های اطالعاتی مدیریت نمودار نمای کلی

 مدل سيستمی سازمان و نقش سيستم اطالعات در مدیریت آن
 .توان به صورت زیر نمایش داد سازمان را به عنوان یک سیستم باز و یک سیستم کنترلی حلقه بسته می

 

 
  مدل سيستمی سازمان و نقش سيستم اطالعات در مدیریت آننمودار 

پردازشگر اطالعات به مجموعه تمام افراد و سیستم . عنصر کنترلی سیستم سازمان متشکل از دو بخش مدیریت و پردازشگر اطالعات است

عالوه بر این نقش اصلی برای . های اطالعاتی و پشتیبان تصمیم گیری گفته می شود که به مدیریت در اتخاذ تصمیم کمک می کند

برای ارائه به ( به عنوان یک فرایند یا زیر سیستم از یک سیستم بزرگتر)آن را تولید کننده اطالعات سازمان پردازشگر اطالعات، می توان

. گاهی اوقات ممکن است نقس فرعی پردازشگر اطالعات به نقش اصلی تبدیل شود. سازمان های باال دست یا موجودیت های بیرونی دانست

که مدیریت به دالیل مختلف از پردازشگر اطالعات در تصمیم گیری اسنفاده نمی کند و در عوض این تغییر نقش در شرایطی اتفاق می افتد 

هر یک از نقش های اصلی و فرعی پردازشگر .به دالیل مختلف به موجودیت های مهم در محیط سازمان توجه بیشتری نشان می دهد
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ی پردازشگر اطالعات باید مطابق با ایفای نقش غالب، طراحی شده و اطالعات نیازمند ویژگی ها، توانایی و مشخصات خاص خود است و اجزا

 .  تطبیق داده شوند

 شاخص های بيمارستانیتدوین 
 (Vision)نگاه اول در تدوین شاخص ها متوجه چشم انداز . شاخص ها مسیر حرکت سازمان ها را برای رسیدن به اهداف مشخص می کند

. و اهداف کالن، راهبردهای بلند مدت و کوتاه مدت و برنامه های عملیاتی و به فعالیت های  اصلی متمرکز می شود (Mision)و ماموریت 

منابع احصاء و اقتباس برای تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی، قوانین و مصوبات مجلس هیات دولت و برنامه های 

در بخش غیردولتی اساسنامه . م انداز بیست ساله کشور و استراتژی توسعه صنعتی کشور می باشدتوسعه اقتصادی، اجتماعی و همچنین چش

برای ککمپانی ها و گروه های صنعتی که . و برنامه های عملیاتی و صحن بازار و هر هدفی که مد نظر سازمان می باشد مالک قرار می گیرد

یی را در ابعاد عمومی مشترک و در ابعاد اختصاصی هر یک از آنها با توجه به چندین شرکت اقماری تحت پوشش دارند می توان شاخص ها

اگر سازمان ها به لحاظ استراتژی و نحوه تصمیم گیری با . وظایف، فعالیت ها، تکنولوژی محصول منابع و مسئولیتی که دارند تدوین نمود

که به جوهر استراتژی یعنی به ابعاد تحول آفرین فرصت رقابتی  هم مقایسه شوند، استراتژی و تصمیم گیری کدام اثربخش است؟ سازمانی

سازمانی . تاکید و عمل می کند در مقایسه با سازمانی که استراتژی را در اشکال برنامه و فرایند می بیند دارای استراژی اثر بخش تری است

آن نقش منتقد داشته نه نقش سخنگو و سازمانی که  که سبک تصمیم گیری آن دارای نگرش جستجوگرانه و جانبدارانه، مشارکت کنندگان

 & Dشاخص های ارزیابی عملکرد تدوین شده باید ویژگی یک سازمان . به نظریات اقلیت بها داده و آن بررسی می شود اثربخش تر است

SMART  را داشته باشدS (Specific) و واضع و رسا و صریح یعنی شاخص جامع و مانع، شفاف و ساده . مخصوص، معین و مشخص باشد

یعنی . سنجش آنها به سادگی مقدور باشد. قابل اندازه گیری باشد M (Measurable)باشد بطوریکه برداشت یکسانی از مفاهیم ایجاد نماید 

 .عالوه بر عملکرد کمی، قابلیت تعریف عملکرد کیفی شاخص در قالب های  متغیر کمی را نیز داشته باشد

A (Achievable)  دستیابی باشدقابل. 

R (Realestic) یعنی با فعالیت ها و ماموریت ها و خط مشی و راهبردهای واقعی سازمان و با حوزه های حساس و . واقع گرایانه باشد

 .کلیدی عملکرد سازمان مرتبط باشد

T (Timeframe) چارچوب و محدوده زمانی، یعنی شاخص دوره ارزیابی معین داشته باشد. 

D (Database) انک اطالعاتی، یعنی داده ها و اطالعات الزم و مربوط به شاخص وجود داشته باشدب. 

 

 های بيمارستانی و کاربرد آنها شاخص 

شاخص ها نه تنها برای اندازه گیری متغیرهای موردنظر مانند سطح سالمت در یک جامعه مورد نیاز است بلکه برای مقایسه سطح سالمت 

 .و یا یک کشور با کشورهای دیگر به کار می روددر یک منطقه یا مناطق دیگر 

 :پاره ای از کاربرد شاخصهای بیمارستانی عبارتند از  -

 بهره برداری از تسهیالت بیمارستانی برای مراقبت کامل از بیمار 

 برنامه ریزی و سازماندهی و هماهنگی خدمات بیمارستانی در محدوده جغرافیایی معین 

 قتصادی از تسهیالت بیمارستانی در برنامه های سالمت در سطح منطقه ای و ملیبهره برداری  و استفاده ا 

 ارزیابی وضعیت اپیدمیولوژیکی در جمعیت تحت پوشش 

 

  تعریف جامعی از انواع شاخص های بيمارستانی

مطرح است که شامل  آنچه به عنوان زیرساخت ضروری برای فعالیت مطلوب و ارتقای سالمت:  شاخص های ساختاری یا دروندادی( الف

خواهد بود و بدون آنها امکان طراحی و اجرای برنامه ها و تامین اهداف وجود ندارد، در ... منابع نیروی انسانی ، منابع تجهیزاتی ،منابع مالی و

 .این گروه از شاخص ها جای می گیرد 

 نسبت تعداد کادر پرستاری در بخشهای بستری به تخت فعال

الزمه فعالیت کارآمد و اثربخش ، اجرای درست فرآیندهای درستی است که مجموع آنها، اهداف اصلی برنامه ها : یشاخص های فرآیند( ب

، تصویر نهایی خواهد بود که بدون هر کدام از آنها امکان (قطعات پازل گونه) محصول هر یک از این فرآیندها. را دست یافتنی می سازد

 . مشاهده آن تصویر وجود ندارد

 .ارائه خدمات، روش ها وبرنامه هایی است که باید برای دستیابی به اهداف سازمانی بکارگرفته شود نحوه

 HISوجود برنامه  -0. وجود کمیته های بیمارستانی -1
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ف مورد آنچه برای فعاالن عرصه سالمت و به ویژه برای تصمیم گیرندگان اهمیت دارد دستیابی به اهدا: شاخص های پیامدی یا بروندادی( ج

. است( بهره وری)و در نهایت ترکیبی از هر دو ( کارایی)و صرف هزینه کمتر برای دستیابی به آن اهداف ( اثربخشی)انتظار از برنامه ها 

ف واحدهایی که فرآیندهای درستی را طراحی و اجرا کرده اند ولی با عملیاتی کردن آنها به نتایج مطلوب دست پیدا نکرده اند و یا هزینه صر

 .شده برای دستیابی به این اهداف معقول نبوده است، نباید انتظار حمایت مدیران حوزه سالمت از برنامه های خود را داشته باشند

به بیان دیگر، نتایج مطلوب و نامطلوب مراقبت،کیفیت خدمات ارائه شده به بیمار را نشان می . نتیجه چگونگی مراقبت ارائه شده می باشد 

            .       دهد

 .هانسبت ترخیص با رضایت شخصی به کل ترخیص شده -0. هاها و فوت شدهنسبت تعداد مرگ و میر به کل ترخیص شده -1

 .بدین ترتیب عملکرد سیستم در چهار جنبه درون داد، برون داد، فرآیند، پیامد طبقه بندی می شود

 

 :تعریف شاخص

 .برنامه یا هدف های مورد نظر ،گزاری کردن از یک یا چند فعالیتابزاری است برای ارزیابی و ارزش  -

ا برای مقایسه رابزاری که نظام اطالعات بهداشتی آن را مورد استفاده قرار می دهد تا داده خام را به اطالعات مفید تبدیل سازد و شرایطی  -

 .های مختلف فراهم آورد

 .ا یک استاندارد و یا ترکیبی از آنها را پایه سنجش قرار دهندشاخص ها ممکن است یک مبنا یا یک وضعیت خاص ی -

 :شاخص ها به دو دسته تقسيم می شوند

 :شاخص های مرکزی .1

 شاخص توصیفی است که به آن معدل نیز گویند : میانگین

 نیمی از داده ها از آن بزرگتر ونیمی کوچکتر  :میانه

 داده ای که بیشترین فراوانی را دارد  :نما

 :های پراکندگیشاخص  .0

 اختالف کمترین صفت از بیشترین صفت :دامنه تغییرات 

زیج حیاتی یکی از ابزارهای ساده و کارآمد نظام اطالعات مراقبت های اولیه بهداشتی بوده که در سطح خانه های بهداشت مورد       

ارائه . داشت در روستا نصب و فرم سال بعد بر روی آن قرار گیرداین فرم از ابتدا تا پایان سال باید به دیوار خانه به .استفاده قرار می گیرد

دهندگان خدمات اولیه بهداشتی ،وقایع حیاتی اتفاق افتاده در جمعیت تحت پوشش خود را درآن ثبت نموده و در پایان سال پس از جمع 

 .بندی به مرکزبهداشت شهرستان و در نهایت به مرکز بهداشت استان ارسال می نمایند

  ل زنجيره ایمد

 
 عناصر تشکيل دهنده مدل زنجيره ای

 .عامل محیطی یا گیرنده خدمت که تحت تاثیر فرآیند خدمت تغییر می یابد :درون داد •

مجموعه فعالیت هائی که به منظور ایجاد یک تغییر تعریف شده بر روی گیرنده خدمت یا عامل محیطی طراحی  :فرآیند خدمت  •

 .شده است

 .مجموعه فعالیت هائی که به منظور تامین منابع استاندارد برای فرآیند خدمت ،طراحی شده است  :بانفرآیندهای پشتی  •

 .نتیجه مستقیم فرآیند خدمت که واجد تغییرات مقدماتی در جهت تبدیل به یک تغییر نسبتا پایدار است  :برونداد  •

به معنای حل یک مشکل سالمتی در یکی از سطوح  یک تغییر نسبتا پایداردر گیرنده خدمت که وقوع آن (:اثر)پی آمد   •

 .پیشگیری در گیرنده خدمت است 

 کاهش بار یک مشکل سالمتی در جامعه،افزایش امید به زندگی وتوانائی در جامعه :حاصل نهائی  •

 : اگر مجموعه فعالیت هایی که در حین مراقبت از مادر در ماه پنجم بارداری صورت می گیرد در نظر بگیرید :مثال

 مادری است که متقاضی دریافت خدمت است : درونداد

 همان مادر پس از دریافت مراقبت می باشد : برونداد

 .نامیده می شودفرآیندی که با گیرنده خدمت بطور مستقیم سروکار دارد فرآیند خدمت 
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فرآیندهایی که ارتباط مستقیم با گیرنده خدمت ندارند ولی منابع و شرایط را برای اجرای فرآیندهای خدمت تأمین می کنند، فرآیندهای 

 (.1341موسوی،)مانند فرآیندهای ستادی، تدارکاتی، نظارتی و مدیریتی . پشتیبان می گویند

 

 اهداف نهایی نظام سالمت  

 مت مردم تحت پوششسال  وضعیت – 1

 شهروندان رضایتمندی – 0

 مالی خطرات برابر در شهروندان حفاظت – 3

 دسترسی به خدمات سالمت
 .دسترسی به خدمات سالمت،عبارت است از توانائی حصول خدمات سالمتی در زمانی است که به آنها نیاز وجود دارد

 :دسترسی به خدمات سالمت،دارای اجزای اصلی زیر می باشد

 توانائی در پرداخت هزینه های خدمات سالمتی( الف

 .دسترسی به پرسنل ارائه کننده خدمات سالمتی وتسهیالتی که به محل زندگی مردم نزدیک باشد( ب

 .برای رفت و آمد در دسترس باشد( ج

 .از نظر فرهنگی ،قابل  قبول باشد( د

 .ر زمان مناسب،فراهم سازددارای آنچنان ظرفیتی باشد که خدمات مناسب و کافی را د( ر

 . به زبان آن فردی که نیاز به کمک دارد، گفتگو گردد( س

 

 روش انجام تحقيق 
این پژوهش توصیفی است زیرا هدف آن  توصیف . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی می باشد

روش همبستگی زیرا  .هم چنین روش پژوهش حاضرهمبستگی است.  مختلف استعینی، واقعی و منظم حوادث، رویدادها و موضوعات 

برای دو هدف عمده کشف ارتباط بین متغیرها و برای پیشگویی نمره آزمودنی دریک متغیر از روی نمره های او در دیگر متغیرها به کار می 

 . رود

می بانی، پزشکان اعم از متخصص و عمومی، پرستاران و پیراپزشکان جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان اداری، مالی و پشتی

 .بر اساس جدول زیر پرسشنامه بین افراد بصورت طبقه ای تقسیم شد. نفر بود 419 که تعداد آن ها.باشد
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نفر به عنوان حجم نمونه  072نفر جامعه آماری، تعداد  419محقق با استفاده از فرمول کوکران اقدام به تعیین حجم نمونه نمود و از بین 

 .  آماری مورد  بررسی و تحقیق قرار گرفتند

                                 
N 017 حجم نمونه 
N 417 حجم جامعه 
T  46/1 اطمینان قابل قبولسطح 
P 5/2 نسبتی از جمعیت دارای صفت معین 
Q 5/2 نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین 
D 25/2 دقت احتمالی مطلوب یا فاصله اطمینان 

 جدول اطالعات مربوط به محاسبه حجم نمونه
ابتدا افراد جامعه بر اساس میزان تحصیالت طبقه بندی شدند . گیری احتمالی طبقه بندی شده استفاده شددر تحقیق حاضر، از روش نمونه

بعد از آن با توجه به سهم هر طبقه در جامعه نسبت درصد و سهم هر . سپس سهم هر یک از طبقات در کل جمعیت جامعه محاسبه شد

در . ونه گیری تصادفی ساده افراد هر طبقه بین کل افراد همان طبقه انتخاب گردیدندطبقه در افراد نمونه معین شد و بعد از آن با روش نم

 پرسشنامه های از ها داده گردآوری جهت. نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند( 072)بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران ضمن 

بود که محقق پرسشنامه ها را پس از آماده شدن به صورت مشخص به هر نحوه اجرا به این صورت . است شده گرفته بهره شده استاندارد

پرسشنامه توفیق  072یک از افراد نمونه  مورد بررسی تحویل داده و پس از تکمیل و بررسی کامل بودن پاسخ ها نسبت به جمع آوری کل 

 .حاصل شد

 :از سه پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد

  که  .ظور جمع آوری اطالعات دموگرافیکی از کارکنان مورد نظر پرسشنامه توسط محقق تهیه گردیدبه منپرسشنامه جمعیت شناختی

سوال بوده  12پرسشنامه سیستم های اطالعاتی شامل . در برگیرنده اطالعات مربوط به جنسیت، میزان تحصیالت و پست سازمانی بود

امتیاز در نظر  1 "خیر"امتیاز و   0"تا حدودی"امتیاز،  3 "بله" و در طیف سه گزینه ای امتیازبندی شده است، برای گزینه های

 .گرفته شد

 .نشان دهنده تواتایی زیاد برای کارکردن با سیستم های اطالعاتی است 32تا  05امتیاز بین  -

 .نشان دهنده توانایی متوسط برای کارکردن با سیستم های اطالعاتی است 05تا  15امتیاز بین  -

 .نشان دهنده توانایی کم برای کارکردن با سیستم های اطالعاتی است 15 امتیاز زیر -

 سوال بوده و در طیف پنج گزینه ای امتیازبندی شده است که از  35پرسشنامه مذکور شامل  : پرسشنامه شاخص های بیمارستانی

وط به برونداد می باشد و جواب سواالت شامل مرب 35تا  01مربوط به فرآیند و از  02تا  4مربوط به شاخص درونداد، از  8تا  1سوال 

برای خیلی )می باشد که به ترتیب از یک تا پنج امتیاز گذاری شده اند( مخالفم، کمی مخالفم، تاحدی موافقم، موافقم، کامال موافقم)

 .(کم امتیاز یک و برای خیلی زیاد پنج

طبق . در جدول زیر نشان داده شده استاتی، شاخص های بیمارستانی سیستم های اطالعضرایب پایایی کل برای هر یک از پرسشنامه های 

محاسبه گردید که نشان از ( 74/2)و شاخص های بیمارستانی ( 85/2)یافته ها ضرایب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب سیستم های اطالعاتی 

 . دقت باالی ابزار اندازه گیری استفاده در این مطالعه می باشد

 کرونباخ آلفای پرسشنامه

 83/2 شاخص درونداد                

 88/2 شاخص فرآیند

 81/2 شاخص برونداد

 شاخص های بيمارستانیجدول ضرایب پایایی کل پرسشنامه های مؤلفه های 
مشخصه های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در  از تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش در بخش آمار توصیفی

 .استفاده شدو آزمون تحلیل واریانس  بخش آمار استنباطی آزمون های رگرسیون چند گانه، ضریب همبستگی پیرسون

 

 نتایج
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 .سیستم های اطالعاتی مدیریت بر شاخص های بیمارستانی تاثیر داردمبنی بر  اصلیفرضيه 

یعنی سیستم های . ضریب همبستگی بین سیستم های اطالعاتی مدیریت و شاخص های بیمارستانی معنی دار است p<2/ 21ا توجه به ب  

لذا فرضیه اصلی مبنی بر این که سیستم های اطالعاتی مدیریت بر . تاثیر دارد( B=165/2)اطالعاتی مدیریت بر شاخص های بیمارستانی 

متغیر مستقل تحقیق یعنی سیستم های اطالعاتی مدیریت بر متغیر وابسته یعنی شاخص . دارد، تأیید میگرددشاخص های بیمارستانی اثر 

در تشریح این مسئله میتوان گفت، سیستمهای اطالعاتی مدیریت سیستمی . های بیمارستانی تاثیر دارد و رابطه مستقیم بین آنها وجود دارد

از طرفی، شاخصهای . به منظور پشتیبانی از عملیات و تصمیمات سازمان به کار گرفته میشودتجمیع شده از انسان و ماشین می باشد و 

گیری متغیرهای مورد نظر مانند سطح سالمت در یک جامعه بیمارستانی که در واقع ماهیت وجودی بیمارستان میباشد نه تنها برای اندازه

ستانی برای مراقبت کامل از بیمار، برنامه ریزی و سازماندهی و هماهنگی خدمات مورد نیاز است بلکه برای بهره برداری از تسهیالت بیمار

ای و های سالمت در سطح منطقهبرداری و استفاده اقتصادی از تسهیالت بیمارستانی در برنامهبیمارستانی در محدوده جغرافیایی معین، بهره

مقایسه سطح سالمت در یک منطقه یا مناطق دیگر و یا یک کشور با ملی، ارزیابی وضعیت اپیدمیولوژیکی در جمعیت تحت پوشش، 

پس میتوان اینطور . های کامپیوتری قرار گیردریزیکشورهای دیگر به کار میرود و همگی میتواند تحت تاثیر فعالیتهای انسانی و برنامه

نتایج تحقیق . یستم های اطالعاتی تاثیرمی پذیردنتیجه گیری کرد که، کل عملیات بیمارستان که در این سه شاخص خالصه میشود از س

 .همسو بود( 0223)و بریدجی در سال ( 1343)طاهری در سال  حاضر با  یافته های
 

 .سیستم های اطالعاتی مدیریت بر شاخص های درونداد بیمارستانی تاثیر داردفرضيه اول مبنی بر 

یعنی . یافته ها نشان میدهد ضریب همبستگی بین سیستمهای اطالعاتی مدیریت و شاخصهای درون داد بیمارستانی معنی دار نیست  

 . تاثیر ندارد( B=284/2)سیستمهای اطالعاتی مدیریت بر شاخصهای درون داد بیمارستانی 

در (. p<25/2) های درون داد بیمارستانی اثر دارد، تأیید نمی گردد لذا فرضیه اول مبنی بر این که سیستم های اطالعاتی مدیریت بر شاخص

تشریح این مسئله، در خصوص شاخص درون داد که یکی از شاخص هایی است که تاثیر سیستم های اطالعاتی برآن بررسی شده است، 

منابع نیروی انسانی شامل نیروهای . می باشدهای درون داد شامل منابع نیروی انسانی، منابع تجهیزاتی و منابع مالی عمده ترین مصداق

شاغل در بیمارستان و همچنین مراجعات بیماران می باشد که در این تحقیق نشان داده شده است که نیرویی که در جستجوی شغل موفق 

که چه سیستمی در وارد بیمارستان می شود و یا بیماری که جهت درمان خود به بیمارستان مراجعه می کند برای او اهمیت ندارد 

چه نیروی شاغل و چه بیمار، تنها اهداف آنها اشتغال و درمان می باشد فارغ از اینکه چه سیستمی در مرکز درمانی . بیمارستان حاکم است

ت از طرف دیگر ورود تجهیزات به بیمارستان جبرا انجام می شود به علت اینکه جهت راه اندازی یک مرکز درمانی تجهیزا. وجود دارد

بیمارستانی الزم است حال فرقی نمی کند چه سیستمی در مرکز درمانی حاکم است ممکن است این چرخه کنترل در بیمارستان قدیمی و 

مورد دیگر تزریق منابع مالی به بیمارستان جهت حقوق پرسنل، هزینه درمان بیماران و موارد دیگر نیز وابسته به سیستم . یا مدرن باشد

ست و حقوق پرسنل بیمارستان چه سیستم های اطالعاتی حاکم باشد یا نباشد باید پرداخت شود و بیماران نیز باید درمان های اطالعاتی نی

و بریدجی در ( 1343)طاهری در سال  نتایج تحقیق حاضر با  یافته های در رابطه با این فرضیه. شوند چه این سیستم قدیمی باشد یا مدرن

 .همسو بود( 0223)سال 

 .سیستم های اطالعاتی مدیریت بر شاخص های فرآیند بیمارستانی تاثیر دارده دوم مبنی بر فرضي

(. p<2/ 21) یافته ها نشان میدهد ضریب همبستگی بین سیستمهای اطالعاتی مدیریت و شاخص های فرآیند بیمارستانی معنی دار است   

لذا فرضیه دوم مبنی بر این که سیستم های . تاثیر دارد( B=189/2)نی یعنی سیستمهای اطالعاتی مدیریت بر شاخصهای فرآیند بیمارستا

در توضیح این فرضیه، نحوه ارائه خدمات از فرایند های مهم . اطالعاتی مدیریت بر شاخص های فرآیند بیمارستانی اثر دارد، تأیید می گردد

بیمار از . حاکم باشد، خدمات رسانی به خوبی انجام می شود در جریان ارائه خدمات به بیماران اگر یک سیستم کارآمد. بیمارستان است

لحظه ای که وارد بیمارستان می شود انتظار دارد کارش به نحو احسن انجام شود پس وجود این سیستم باعث می شود بیمار در پیچ و خم 

بیماری که به صورت سرپایی و یا . ابداداری گرفتار نشود و بدون کمترین معطلی و اشتباه به هدف خود که همان درمان است دست ی

بستری مراجعه میکند ابتدا  از طریق سیستم نوبت دهی نوبت میگیرد سپس به پزشک مربوطه مراجعه می کند و آن پزشک بیمار را با 

ی موجود هم حال این سیستم اطالعات. تجویز دارو به صورت سرپایی ترخیص می کند  یا دستور بستری می دهد و در بخش بستری میکند

مثال بارز آن، سیستم صدور قبض دستی در صندوق جهت گرفتن هزینه است که این سیستم . سرعت کار را افزایش می دهد و هم دقت را 

در رابطه با این . کامپیوتر قبض را صادر و چاپ می کند که باعث سرعت و دقت کار می شود. به سیستم جدید و کامپیوتری تغییر کرد 

قی در داخل و خارج کشور توسط پژوهشگر یافت نشد لذا بررسی همسو یا غیر همسو بودن  نتایج  این پژوهش با پژوهش های فرضیه تحقی

 .  دیگر میسر نبود
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 .سیستم های اطالعاتی مدیریت بر شاخص های برون داد بیمارستانی تاثیر داردفرضيه سوم مبنی بر 

یعنی . های اطالعاتی مدیریت و شاخصهای برون داد بیمارستانی معنی دار استیافته ها نشان میدهد ضریب همبستگی بین سیستم

لذا فرضیه سوم مبنی بر این که سیستمهای . تاثیر دارد( B=163/2)سیستمهای اطالعاتی مدیریت بر شاخصهای برون داد بیمارستانی 

با توجه به نتیجه این فرضیه، آنچه برای (.  p<2/ 21.) اطالعاتی مدیریت بر شاخص های برون داد بیمارستانی اثر دارد، تأیید می گردد

و صرف هزینه ( اثربخشی)فعاالن عرصه سالمت و به ویژه برای تصمیم گیرندگان اهمیت دارد دستیابی به اهداف مورد انتظار از برنامه ها 

واحدهایی که فرآیندهای درستی را طراحی و اجرا  .است( بهره وری)و در نهایت ترکیبی از هر دو ( کارایی)کمتر برای دستیابی به آن اهداف 

با . کرده اند ولی با عملیاتی کردن آنها به نتایج مطلوب دست پیدا نکرده اند  از سیستم های اطالعاتی مدیریت به خوبی استفاده نکرده اند

و همچنین نسبت ترخیص با رضایت  کمک این متغیر می توان به خوبی نسبت تعداد مرگ و میر به کل ترخیص شده ها و فوت شده ها 

هرچند در رابطه با این فرضیه تحقیقی در . شخصی به کل ترخیص شده ها را در بیمارستان  مدیریت کرد و به نتایج مطلوب دست یافت

 .داخل و خارج کشور توسط پژوهشگر یافت نشد ولی این تحقیق می تواند شروع کننده یک بررسی وسیعتر باشد

 

 يق پيشنهادات تحق
گردد با به کارگیری سیستم های اطالعاتی مدیریت از دوباره کاری ها و هدر رفتن منابع بیمارستان بر اساس فرضیه اصلی پیشنهاد می

اهداف بیمارستان کامال مشخص شود و از سیستمهای اطالعاتی مدیریت جهت دستیابی سریع به اهداف استفاده کرد . میتوان جلوگیری کرد

های اطالعاتی مدیریت جهت ، بررسی بیشترین نیاز یا اولویت مراجعین به بیمارستان و به کارگیری امکانات با کمک سیستمبه عنوان مثال

با توجه به سطح تحصیالت و سابقه کاری، انتصاب مدیران بخش های مختلف بیمارستان بر اساس شایستگی . دست یابی به اهداف مورد نظر

 .صورت گیرد

گردد بیمارستان ها و مراکز درمانی جهت جلوگیری از دوباره کاری و هدر رفتن منابع از این سیستم ل پیشنهاد میبر اساس فرضیه او

 . های اطالعاتی جهت دست یابی سریع به اهداف استفاده کردابتدا اهداف بیمارستان کامال مشخص شود سپس از سیستم.استفاده کنند

زیرساخت های بیمارستان و مراکز درمانی طوری طراحی شود که زمینه پذیرش یک سیستم گردد بر اساس فرضیه دوم پیشنهاد می

اطالعاتی قوی و کارآمد را داشته باشد مثال پرسنلی استخدام شوند که آشنایی کاملی با این سیستم داشته باشندو در تجهیزات بیمارستان 

 .یشود می بایست توانایی پذیرش یک سیستم اطالعاتی را داشته باشدهای اطالعاتی توجه شود و تجهیزاتی که نصب مبه موضوع سیستم

گردد مسولین بیمارستانها حق را به بیمار بدهند و سعی کنند بیمار راضی از بیمارستان خارج شود و بر اساس فرضیه سوم پیشنهاد می

از طرفی پرسنلی که در بیمارستان در . ن احساس نکندطوری شرایط را برای بیمار فراهم کنند که درد و رنجی غیر از بیماری در بیمارستا

خدمت بیمار می باشند نیز می بایست شرایط کاری آن ها مناسب باشد، هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ روحی می بایست رسیدگی الزم 

 . به پرسنل خود داشته باشند
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