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اطالعات  يستمس يآموزش كاربران در ماژول مدارك پزشك يتقابل يابيارز
  اصفهان يمنتخب دانشگاه علوم پزشك يمارستانيب

  
  ياصفهان يمهتاب كساي ي،اصغر احتشام ،*يسعيدبخش، فرحناز صدوق سعيد

  
  

  چكيده
بـه   يـد با يريتدر سـطوح مختلـف مـد    يـزي ر و برنامه گذاري ياستس گيري، يمتصم يبرا يمارستانيدهندگان خدمات ب و ارائه يرانمد :مقدمه

مهم با آموزش مناسب كاربران  ينداشته باشند و ا يبهنگام و معتبر آن دسترس يح،صح يق،مناسب و اطالعات دق يمارستانياطالعات ب يستمس
 يش كـاربران در مـاژول مـدارك پزشـك    آمـوز  يـت قابل يابيپژوهشگر به ارز ياز،ن ينبه ا ييبه منظور پاسخگو. يرفتافزار صورت خواهد پذ نرم
  .اصفهان پرداخته است يمنتخب دانشگاه علوم پزشك يمارستانياطالعات ب يستمس

اطالعات  يستمس يآموزش كاربران در ماژول مدارك پزشك يتبود كه قابل يمقطع يفيمطالعه توص يكو  يپژوهش حاضر از نوع كاربرد :ها روش
زو يـ ا يپرسشنامه استاندارد جهان يقبود را از طر يدهگرد سازي  يادهكه در آنها پ يمارستانياصفهان در هفت ب يكمنتخب دانشگاه علوم پزش يمارستانيب

در شش ماهه دوم سال  يستمكاربران س ياتبا استفاده از تجرب اي، ينهگز 5 يكرتل ياسشده در مق يبند درجه يمؤلفه اطالعات 8متشكل از  10/9241
نـه و  ياخدمات سالمت، و علوم را يريتاطالعات سالمت، مد يريتمد يها رشته يدپرسشنامه با نظر اسات ييمحتوا ييروا .مورد سنجش قرار داد1387

 يـه پژوهشگر به مراكز و آموزش چهره بـه چهـره كل   يمها با مراجعه مستق داده. يدرس ييدبه تأ 95/0 يهمبستگ يبو ضر ييبازآزما يقآن از طر ياييپا
، )درصد 81- درصد 100(و در سه رده مطلوب  يل،تحل  يفيتوص يزبا استفاده از آنال ي،آور پرسشنامه توسط آنان جمع يل، و تكم)رنفر كارب 40(كاربران 

  .شد يبند دسته) درصد 0- درصد 50(و نامطلوب ) درصد 51- درصد 80(نسبتاً مطلوب 
 يمنتخب دانشـگاه علـوم پزشـك    يمارستانياطالعات ب يستمس يآموزش كاربران در ماژول مدارك پزشك يكل يتقابل  يج،بر اساس نتا: نتايج

  .شد يابيارز) درصد 8/68(اصفهان در سطح نسبتاً مطلوب 
 يچگـونگ  يـادگيري  يزمـان الزم بـرا   يـد آموزش كـاربران با  يتقابل يشافزا يافزار برا دهندگان نرم كه توسعه رسد يبه نظر م :گيري نتيجه

كـاربران، امكـان آزمـودن     ياحتمال يها پاسخ به پرسش يمارستاني،اطالعات ب يستمكاربر به كمك س يامكان مهارت آموز يستم،استفاده از س
افـزار را   قواعد ارتبـاط كـاربر بـا نـرم     يادگيريو مشكالت  يش،برنامه را افزا ينآزمون و خطا، و امكان استفاده راحت از فرام با يستمعملكرد س

  .كاهش دهند
  

  ، آموزش كاربر10/9241 يزوافزار، ا نرم ي،استاندارد، مدارك پزشك يمارستاني،عات باطال يستمس :كليدي هاي واژه
  885تا  877 ):5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
   

                                                 
، مديريت اطالعات سالمت، )دانشيار(دكتر فرحناز صدوقي  :نويسنده مسؤول ∗

  .رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران دانشكده مديريت و اطالع

                                                                                 
Sadoughi.f@gmail.com 

، دانشكده مديريت و )گرايش نرم افزار(، مهندسي كامپيوتر )مربي(سعيد سعيدبخش 
. ني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايرانرسا اطالع

)saeedbakhsh@mui.ac.ir(مركز تحقيقات مديريت و اقتصاد : اصغر احتشامي ؛
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 مقدمه
هاي بهداشتي  امروزه مديريت توسعه به ويژه در سازمان

رود و  ها به شمار مي زماندرماني از اركان رشد و تعالي سا
باري  هرگونه ضعف و نقصان در اين ركن، پيامدهاي زيان

نظام مديريتي مقتدر، . ها به همراه خواهد داشت براي سازمان
مؤثر، و كارآمد منجر به رشد، پويايي و بقاي حيات سازمان 

دهندگان خدمات  به اين منظور، مديران و ارائه. گردد مي
افزايش كارآيي و اثربخشي سازمان و  بهداشتي درماني، جهت

پيشبرد اهداف آن، بايد شناخت كافي از مديريت سيستم 
كه پايه و اساس  اطالعات سالمت داشته باشند؛ چرا

ريزي در سطوح مختلف  گذاري و برنامه گيري، سياست تصميم
و اطالعات دقيق، صحيح،  گيري از آمار مديريتي، وجود و بهره

  ).2و1(اشدب بهنگام و معتبر مي
آينه تمام نمايي است كه ، (HIS)سيستم اطالعات بيمارستان 

گذاران، هم  تصوير نظام بيمارستان را براي مديران و سياست
در مديريت اجرايي و هم در مديريت امور باليني، نمايان 

هر چه اين آينه با استفاده از فناوري مناسب و كارآمد، . كند مي
تر گردد، تصويري را  آن، شفافو وجود يكپارچگي در اجزاء 

كه از بيمارستان، واحدهاي آن، و نحوه ارائه خدمات براي 
تر  تر و دقيق كند، شفاف مديران و سياستگذاران نمايان مي

لذا تقويت و بهبود سيستم اطالعات بيمارستاني ). 1(خواهد بود
هاي مديريتيِ خدمات سالمت  به عنوان نقطه آغاز بهبود توانايي

  ).3(ارستان استدر بيم
و توسط  1979ي اطالعات بيمارستاني از سال ها سيستم

 International( المللي انفورماتيك پزشكي انجمن بين

Medical Informatics Association( مطرح شدند)4 .(

                                                                                 
سالمت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشجوي دكتراي تخصصي مديريت اطالعات 

. سالمت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
)ehteshami@mng.mui.ac.ir(مهتاب كسائي اصفهاني، كارشناس مدارك  ؛

  )kasaie_m@yahoo.com. (پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
اصالح شده و  18/11/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  12/10/89اين مقاله در تاريخ 

  .پذيرش گرديده است 20/11/89در تاريخ 

سازي  هاي اطالعات سالمت، يكپارچه هدف كلي ايجاد سيستم
عين، اطالعات سالمت براي برآورده نمودن نيازهاي مراج

هاي  هاي اپيدميولوژيكي، مديريت سيستم انجام پژوهش
اطالعات سالمت، پرهيز از موازي كاري، ارتقاء كيفيت مراقبت، 

. است) 6(، و سهولت مديريت اطالعات)5(كاهش هزينه
اطالعات بيمارستاني به عنوان بخشي از هاي  سيستم
هاي اطالعات سالمت، نيازهاي اطالعاتيِ عمليات  سيستم
ريزي، مراقبت از بيمار و مستندسازي را  ان، برنامهسازم

ها بايد  اندازي اين سيستم البته پيش از راه). 7(كنند برآورده مي
مند مطابق با  هاي اطالعاتي ساخت به توسعه منطقي سيستم

چهار مرحله اصلي ). 8(نيازهاي خدمات سالمت توجه شود
ريف هاي اطالعاتي شامل تع براي ايجاد و توسعه سيستم

 ).9(اهداف، طراحي، اجرا و ارزيابي است

هاي  ارزيابي به عنوان فرايندي مداوم در ايجاد سيستم
در  .رود اطالعاتي، و يكي از مراحل اصلي آن به شمار مي

هاي اطالعات بيمارستاني، مشكالت  هنگام ارزيابي سيستم
  ):10(شوند زير مطرح مي

نوان بخشي هاي اطالعات بيمارستاني فقط به ع سيستم -1
و نه جهت (از فرايند مهندسي مجدد و مهندسي تغيير 

  .گردند ،مطرح مي!)پاسخگويي به نيازها
هاي  هاي مختلف از سيستم كاربران متعددي با تخصص - 2

بنابراين در هنگام . كنند اطالعات بيمارستاني استفاده مي
ها، با نظرات متعدد و متفاوتي مواجه  ارزيابي اين سيستم

  .بودخواهيم 
با ورود كاركنان جديد و يا گردش كار بين كاركنان، در  -3

 .كند نتايج ارزيابي اختالفاتي بروز مي

هاي اطالعات بيمارستاني داراي عملكردهاي  سيستم -4
هستند و در ...) مثل پديرش، ترخيص، انتقال و(مختلفي 
سفانه هر جزء به طور أها، مت هاي اين سيستم ارزيابي

 .گردد بي ميجداگانه ارزيا

اهداف هر سازمان متعدند، اما متأسفانه سيستم  -5
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 .شود اطالعاتي يكساني براي همه آنها پيشنهاد مي

با توجه به همه اين مشكالت، ارزيابي نيازمند چارچوبي 
جامع است كه پاسخگوي همه اين مشكالت باشد و همه 

  .هاي مختلف را در بربگيرد ها و گروه بخش
هاي اطالعات بيمارستاني، هم براي  ستممزاياي بالقوه سي

بيمارستان و هم براي بيماران شناخته شده و مورد تاييد 
هاي اطالعات دارند،  با توجه به اهدافي كه سيستم). 11(است

هاي مداومي جهت تعيين ميزان دستيابي به اين  بايد ارزيابي
  ).12(اهداف انجام شود

آوري  نسازي ف درصد خرج و مخارج پياده 50حدود 
آوري نيست؛ بلكه صرف جلب  اطالعات مربوط به فن

مشاركت متخصصين باليني، آموزش آنها، گرفتن درون 
هاي آنها و حمايت از آنان در يادگيري انجام كارها  داد
بنابراين، مطالعه و ارزشيابي آموزش مطلوب ). 13(شود مي

 سازي يا هنگام  هاي مدنظر، پيش از پياده آوري كاربر در فن
رسد تا ضمن  سازي آزمايشي آن ضروري به نظر مي پياده

آوري، اجراي  هاي آموزش استفاده از فن كاهش هزينه
  .فرآيندها نيز راحت و صحيح باشد

بررسي «در پژوهشي با عنوان  1383احمدي در سال 
و ارائه  هاي اطالعات بيمارستاني هاي ارزيابي سيستم شاخص

هاي اطالعات  بي سيستمهاي ارزيا ضمن بررسي شاخص» الگو
را جهت ارزيابي نحوه تعامل  9241 يزوابيمارستاني، استاندارد 

  ).14(كاربر با اين سيستم مناسب تشخيص داد
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان جهت راه اندازي و استقرار 
سيستم اطالعات بيمارستاني مناسب در بيمارستانهاي تحت 

اي سيستم اطالعات ه افزار پوشش خود اقدام به بررسي نرم
بيمارستاني موجود در كشور نموده و در حال حاضر نسخه 

برداري، در چند بيمارستان نصب  منتخب آن را جهت بهره
نموده است تا در صورت تأييد در عرصه، در ساير 

در اين راستا، . اندازي گردد هاي تحت پوشش نيز راه بيمارستان
يابي قابليت آموزش پژوهشگران در مطالعه حاضر اقدام به ارز

افزار مطابق با اصول  كاربران در ماژول مدارك پزشكي اين نرم
در قالب طرح تحقيقاتي نمودند كه  10/9241 يزوااستاندارد ايزو 

  .ماحصل آن در اين مقاله ارائه گرديده است
  

  ها روش
پژوهش حاضر از نوع كاربردي و يك مطالعه توصيفي 

ي اطالعاتي اصول ها لفهمقطعي بوده كه طي آن براساس مؤ
، قابليت آموزش كاربران در 10/9241استاندارد ايزو 

سيستم اطالعات  افزار ماژول مدارك پزشكي نرم
بيمارستاني منتخب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مورد 

در  افزار جامعه پژوهش را كاربران نرم. سنجش قرار گرفت
انشگاه ي مدارك پزشكي بيمارستانهاي وابسته به دها بخش

 افزار علوم پزشكي اصفهان در سطح استان كه از نرم
كنند،  مي سيستم اطالعات بيمارستاني منتخب استفاده

ي به روش گير در اين پژوهش نمونه. دهند مي تشكيل
) نفر 40(سرشماري است و شامل كليه كاربران ماژول فوق 

، افرادي هستند كه به نوعي افزار است و منظور از كاربر نرم
هت انجام تمام يا بخشي از وظايف روزانه خود از ج

در زمان مطالعه، . كنند مي الذكر استفاده فوق افزار نرم
گلديس : هاي مورد مطالعه عبارت بودند از بيمارستان

شاهين شهر، شهيد دكتر بهشتي اصفهان، شهيد دكتر 
) ع(لنجان، امام موسي كاظم  يچمران اصفهان، شهدا
). ع(مريم بن فالورجان، و عيسي) ره(اصفهان، امام خميني

در پژوهش حاضر، بخش هفتم  ها ي دادهآور ابزار جمع
در رابطه با ارزيابي  10/9241پرسشنامه استاندارد ايزو 

سيستم اطالعات  )Ergonomy( اصول كارپژوهشي
 5ي شده بند مؤلفه اطالعاتي درجه 8بيمارستاني، متشكل از 

 با محوريت امكان در مقياس ليكرت بود كهاي  گزينه
را در اين  افزار آموزش مطلوب كاربر، تجربيات كاربران نرم

اين پرسشنامه، استاندارد . خصوص مورد ارزيابي قرار داد
سازي بوده و امكان تغيير در   سازمان جهاني استاندارد
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با اين وجود، روايي . هاي اطالعاتي آن وجود نداشت مؤلفه
هاي مديريت  نظر رشته احبمحتوايي آن به تأييد اساتيد ص

خدمات بهداشتي درماني، مديريت اطالعات بهداشتي درماني، 
 درصد 20و علوم رايانه و پايايي آن نيز از طريق بازآزمايي 

. به تأييد رسيد درصد 95كاربران و ضريب همبستگي 
هاي مطالعه حاضر با مراجعه حضوري پژوهشگر به  داده

هي چهره به چهره كاربران مراكز تحت مطالعه و آموزش توجي
آوري  افزار مذكور، توزيع و جمع ماژول مدارك پزشكي نرم
ها با استفاده از آناليز  سپس داده. پرسشنامه، گردآوري شد

توصيفي، به صورت جداول و نمودارهاي ميزان رعايت 
نمره  مورد بررسي، تحليل شد و نهايتاً هاي اطالعاتيِ مؤلفه

اي اطالعاتي سازمان جهاني ه كلي ميزان رعايت مؤلفه
سازي در خصوص قابليت آموزش كاربران به دست   استاندارد

سازي نمرات، كليه نمرات حاصله به  به منظور استاندارد. آمد
هاي  سپس نمره ميزان رعايت مؤلفه. درصد تبديل گرديد

بندي  ، به صورت زير طبقه10/9241اطالعاتي استاندارد ايزو 
 درصد 51- درصد 80نامطلوب، =  صددر 0- درصد 50: گرديد

  .مطلوب=  درصد 81- درصد 100نسبتا مطلوب، = 
  

  نتايج
ميزان امكان آموزش مطلوب كاربر در ماژول مدارك 

 :سيستم اطالعات بيمارستاني منتخب افزار پزشكي نرم

 
افزار سيستم اطالعات  پزشكي نرم در ماژول مدارك امكان آموزش مطلوب كاربرهاي اطالعاتي  ميزان رعايت مؤلفهدرصد   :1جدول 

  10/9241بيمارستاني منتخب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بر اساس اصول ايزو 

درجه اهميت در   نمره  مؤلفه مورد ارزيابي توسط كاربر
  حمايت از كار

  4/69  2/48 .  زمان زيادي الزم است تا ياد بگيرم كه چگونه از سيستم استفاده كنم
  2/74  8/85. مدت، يادگيري مجدد چگونگي استفاده از سيستم برايم آسان است بلنده از سيستم در از عدم استفاد پس

  4/73  68 . كنند كمك مي به منافزار  براي مهارت بيشتر در استفاده از نرم ،توصيفات ارائه شده
  2/88  8/78 )ها دادهمثل ورود ( افزار نداشته ام ارتباط با نرمعد حال هيچ مشكلي در يادگيري قوا به تا

  2/74  60 . درستي استفاده كنمه افزار ب از همكارانم، از نرم شتوانستم بدون پرس از ابتدا مي
  76  4/73 . با آزمون و خطا كرد ،عملكردهاي سيستم جديد خوبافزار مرا تشويق به آزمايش  نرم

  2/68  4/56 . اطر بياورمافزار، بايد جزئيات خيلي زيادي را به خ براي استفاده درست از نرم
  6/86  80 . باشد ها راحت مي استفاده از فرمان

 6/76 8/68  قابليت كلي امكان آموزش مطلوب كاربر

  
 

دهد كه بيشترين ميزان رعايت  نشان مي ي جدول يكها يافته
امكان آموزش مطلوب كاربر در ماژول هاي اطالعاتي  مؤلفه

ت بيمارستاني افزار سيستم اطالعا مدارك پزشكي نرم
بر اساس اصول منتخب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

پس از عدم مربوط به اين است كه  10/9241استاندارد ايزو 

مدت، يادگيري مجدد چگونگي  بلنداستفاده از سيستم در 
و ) درصد 8/85( كاربر آسان است استفاده از سيستم براي

وب امكان آموزش مطلهاي  كمترين ميزان رعايت مؤلفه
زمان مربوط است به اينكه  كاربر در ماژول مدارك پزشكي

كه چگونه از سيستم  دياد بگيركاربر زيادي الزم است تا 
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هاي  همچنين بر اساس يافته). درصد 2/48( داستفاده كن
جدول مذكور، از نظر كاربران بيشترين ميزان اهميت 

امكان آموزش مطلوب كاربر در ماژول هاي اطالعاتي  مؤلفه
هيچ  كنونتا كه كاربر  مربوط است به اين دارك پزشكيم

افزار نداشته  مشكلي در يادگيري قواعد براي ارتباط با نرم
و كمترين ميزان اهميت مؤلفه مربوط ) در صد 2/88( است

بايد كاربر افزار،  براي استفاده درست از نرمبه اين است كه 
  ).ددرص 2/68( دجزئيات خيلي زيادي را به خاطر بياور

  
  بحث

سيستم اطالعات بيمارستاني به عنوان   مديريت اثربخش
يكي از دستاوردهاي نوين و ارزشمندي است كه زير بناي 
تصميمات مهم در مديريت اجرايي بيمارستان و مديريت 

امروزه اين سيستم، يكي از . امور باليني بيماران است
هاي فراروي مديران نظام سالمت بوده و  بزرگترين چالش

از اين رو، باور عميق بر به كارگيري و اجراي عملي 
اطالعات در حوزه سيستم اطالعات   هاي نوين مديريت نظام

هاي اطالعاتي  اين پژوهش با مدد از مؤلفه. بيمارستاني است
به ارزيابي قابليت آموزش  10/9241اصول استاندارد ايزو 

افزار سيستم  كاربران در ماژول مدارك پزشكي نرم
عات بيمارستاني منتخب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اطال

مؤلفه اطالعاتي پرداخته است كه خالصه بحث  8در قالب 
  :آن به شرح زير است

توان گفت كه ماژول مدارك  مي يكهاي جدول  براساس يافته
دانشگاه افزار سيستم اطالعات بيمارستاني منتخب  پزشكي نرم

نسبتا مطلوبي علوم پزشكي اصفهان در كل از وضعيت 
مطلوبي كه مي توان آن را به اطالعاتي   مؤلفه. برخوردار است

كاربر امكان آموزش مطلوب عنوان نقطه قوت سيستم از نظر 
يادگيري مجدد چگونگي استفاده از نمود اين است كه بيان 

 از عدم استفاده از سيستم در بلند مدت، براي پس ،سيستم
اما برخي مؤلفه هاي اطالعاتي در  .آسان است كاربر

افزار سيستم اطالعات بيمارستاني منتخب دانشگاه، از  نرم
نظر امكان آموزش مطلوب كاربر، در حد مطلوب نمايان 

  :نشده اند؛ از جمله اينكه
براي مهارت بيشتر در استفاده از ، توصيفات ارائه شده -

 . دنكن مين الزم را كمك انكاربر به ،افزار نرم

مثل ورود (افزار  ارتباط با نرم در يادگيري قواعد انكاربر -
 .با مشكل مواجهند )ها داده

قادر به ، انشاز همكاران شبدون پرس و از ابتدا انكاربر -
 .نبوده اندافزار  از نرمدرست استفاده 

 آزمودنتشويق به به خوبي  را انكاربر ،افزار نرم -
 .كند مين عملكردهاي سيستم جديد با آزمون و خطا

يات يبايد جزكاربر افزار،  براي استفاده درست از نرم -
 .دخيلي زيادي را به خاطر بياور

 . ستنيها راحت  استفاده از فرمان -

كه چگونه از  كاربر بياموزد زمان زيادي الزم است تا -
  .دسيستم استفاده كن

  
  نتيجه گيري

هاي  بر اساس نظرات كاربران در خصوص اهميت مؤلفه
در حمايت  هاي امكان آموزش مطلوب كاربر مؤلفه العاتيِاط

 6/76( اهميت نسبتا بااليياين مؤلفه ها از ، از وظايف آنان
برخوردارند، اما برخالف اهميت نسبتا باالي آنها، ) درصد

 8/68(هاي اطالعاتي كمتر از اهميتشان  رعايت اين مؤلفه
ينكه با توجه به ا. مورد توجه قرار گرفته است) درصد

هاي اطالعاتي مورد بررسي در ارتباط با  برخي از مؤلفه
امكان آموزش مطلوب كاربر، متناسب با درجه اهميتشان 

افزار  توسعه نيافته اند، شايسته است توسعه دهندگان نرم
هاي اطالعاتي  سيستم اطالعات بيمارستاني منتخب، مؤلفه

الزم  افزار منتخب، مورد توجه زير را در سير تكاملي نرم
  :ها عبارتنداز اين مؤلفه. قرار دهند

گي استفاده چگونكاهش زمان يادگيري كاربر درخصوص  -
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 .  اطالعات بيمارستانيز سيستم ا

براي مهارت بيشتر ارائه توصيفات بهتر و مناسب تر ، -
  افزار در استفاده از نرمكاربر 

ها، و  همراه با الگوها، شيوه(ارائه آموزش هاي مناسب تر  -
 افزار با نرمكاربر ارتباط  عديادگيري قوابراي ) فنون بهتر

اي  افزار به گونه هاي كاربر در نرم آموزشطراحي و ارائه  -
 شبدون پرس افزار كه وي را قادر به استفاده درست از نرم

 .ش نمايداز همكاران

افزار چنان طراحي و ارائه شود كه كاربر  هاي نرم آموزش -
عملكردهاي سيستم جديد با  آزمودنبه تشويق را به خوبي 

هاي اشتباه وارد سيستم  كند، بدون آنكه دادهآزمون و خطا 
 .شود

براي استفاده افزار به شكلي طراحي شود كه كاربر آن  نرم - 
 .نباشديات زيادي يجز نياز به يادآوريافزار،  درست از نرم

افزاري نظير  هاي نرم هاي آسان استفاده از فرمان روش -
افزار سيستم  در طراحي نرم... هاي صوتي، ديداري و رمانف

 .اطالعات بيمارستاني به كار گرفته شود

    پيشنهادات كاربردي پژوهشگر
بندي نتايج و ارائه  با توجه به مباحث فوق، در جمع

هاي  توان اذعان داشت كه بر اساس مؤلفه پيشنهادات مي
اطالعاتي  هاي ، مؤلفه10/9241اطالعاتي استاندارد ايزو 

قابليت آموزش كاربران در ماژول مدارك پزشكي سيستم 
اطالعات بيمارستاني منتخب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

افزار  بايد در توسعه مستمر نرممورد بحث قرار گرفت، كه 
، تا آموزش كاربران در حد مورد توجه الزم قرار گيرند

باالترين  افزار به مطلوبي ارائه شود و بهره گيري از نرم
 .درجه ممكن ارتقا يابد

  
  هاي آينده پيشنهاداتي براي انجام پژوهش

افزار سيستم اطالعات بيمارستاني  اندازي نرم به منظور راه - 
هاي  ها، شايسته است ساير ماژول مناسب در بيمارستان

و ساير  10/9241افزار نيز بر اساس استاندارد ايزو  نرم
از  پيشار گيرند و مشكالت آنها مورد ارزيابي قراستانداردها 

 .افزار مرتفع گردد سازي گسترده نرم پياده

افزار سيستم اطالعات بيمارستاني با  هاي نرم كليه ماژول -
مورد  9241گانه استاندارد ايزو  هاي هفده ديگر بخش

افزار هم اصالح و  هاي ديگر نرم ارزيابي قرار گيرند تا جنبه
 .ارتقا يابند

ي معتبر جهاني در خصوص ارزيابي ساير الگوها -
سازي گردد تا  هاي بيمارستاني شناسايي و بومي افزار نرم

هاي  افزار بتوان بر اساس آنها ارزيابي معتبري از نرم
 .سيستم اطالعات بيمارستاني به عمل آورد

با توجه به يكپارچه بودن سيستم اطالعات سالمت، ساير  -
نيز بر اساس  افزارهاي سيستم اطالعات سالمت نرم

  .الگوهاي معتبر مورد ارزيابي قرار گيرند
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Assessment of Ability of User Education in Medical Records Module of 
Selected HIS in Isfahan University of Medical Sciences 

 
Saeed Saeed bakhsh, Farahnaz Sadoughi, Asghar Ehteshami, Mahtab Kasai Esfahani  

 
Abstract: 
 
Introduction: Hospital managers and service providers need to Hospital Information System (HIS) to increase 
the efficiency and effectiveness of the organization its goals. The basis for decision making, policymaking and 
planning at different levels of hospital management (including executive management, and clinical services) is 
detailed, accurate, timely and reliable information, and its interpretation, and this was done through proper 
training software users. This study aimed to assess the ability of user education in medical records module of 
selected HIS in Isfahan University of Medical Sciences. 
Methods: This research is an applied, descriptive cross sectional study, in which ability of users training 
modules of medical records in seven selected HIS in Isfahan University of Medical Science hospitals was 
assessed. It was based on the users’ experiences using ISO 9241/10 questionnaire including eight items (ranked 
fifth option in the Likert scale) in the second half of 1387.  
The International Organization for Standardization standardizes this questionnaire. Therefore, it was not 
possible to change questions. However, to ensure its admissibility and fitness for research environment, its 
content validity was confirmed (based on health information managers, health services managers, and computer 
science experts’ view) and the reliability was confirmed by test-retest (r =95%). 
The data gathering was done through referring directly to centers and training face to face all users (40 users), 
and then completing questionnaires. 
Data collected analysis was done by descriptive analysis (central tendency indices) and their standardization 
(converting to the relative frequency). Finally finding were classified in three categories including optimal 
(100% -81%), good (80% - 51%) and unfavorable (50% -0%). 
Results: Data analysis showed that the time needed to learn how to use the system was unfavorable (48%), easy 
relearning of how to use this system after long term was desired (8/85%), support of system for user training 
was relatively desirable (68%), the lack of problems in learning rules for user relation with software was fairly 
good (8/78%). In addition, correct use of the software without asking colleagues was (60%) relatively favorable, 
encouraging users to test system performance with trial and error was (4/73%) relatively good, requiring to 
remember too much detail to use software correctly was (4/56%) fairly good, easy use of commands was (80%) 
fairly good, user education was (8/68%) fairly. 
Conclusion: According to the findings, it seems that software developers should decrease time needed for 
learning how to use the system, allow users to learn with HIS, answer users potential questions, allow testing 
system performance with trial and error, allows easy application of commands, and decrease problems about 
learning user communication with system in order to increase training ability. 
 
Keywords: HIS, ISO 9241/10, Standard, Software, User training, medical record 
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