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ارزيابي نيازهاي اطالعاتي سيستم اطالعات مديريت معاونت درمان دانشگاههاي علوم 

 پزشكي ايران 
  

   4 راحيل حسيني اشپال  3 دكتر شهرام زارع  2 فريد خرمي  1 مريم احمدي
كارشناس مدارك  4  ،انشيار گروه پزشكي اجتماعيد 3،  كارشناس ارشد مدارك پزشكي 2   تهران   دانشگاه علوم پزشكي،دانشيار گروه مديريت اطالعات بهداشتي 1

  هرمزگان دانشگاه علوم پزشكي پزشكي،   
  191-199  صفحات 90پاييز   ومس  شماره پانزدهممجله پزشكي هرمزگان  سال 

  دهيچك
ديريت با توجه به ارزش روزافزون اطالعات، تجهيز مديريت به يك سيستم اطالعات صحيح و مطمئن كه توانايي م :مقدمه

ريزي، سازماندهي و كنترل ارتقاء بخشد، به يك ضرورت اساسي عصر ما تبديل شده  ها در مورد برنامه را در اتخاذ تصميم
 اين پژوهش سعي بر تحليل و ارزيابي نيازهاي اطالعاتي معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور داشته، تا .است

  .امع اطالعات براي مديريتهاي مختلف اين حوزه، مورد استفاده قرار گيردنتيجه آن در طراحي و انتخاب يك سيستم ج
 مطالعه آن  مورد جامعه. انجام گرفت1387اين پژوهش از نوع كاربردي و توصيفي مقطعي است كه در سال  :كاروش ر

با توجه به وجود . دآوري اطالعات پرسشنامه بو  دانشگاه علوم پزشكي كشور و ابزار جمع39شامل مديران معاونت درمان 
 و فاكتورهاي حياتي (BSP)ريزي سيستم شغلي   برنامههاي اطالعاتي، از دو روش روشهاي مختلف طراحي سيستم

   . استفاده شد16 نسخه SPSSافزار  ها از نرم  جهت تحليل و آناليز داده. الگوبرداري شد،(CSF)موفقيت 
 درصد جزء نيازهاي اطالعاتي اوليه از ديدگاه خود 45سايي شده،  مورد نياز اطالعاتي شنا669در مجموع از  :نتايج

درصد نيازهاي اطالعاتي از 14. درصد نيازهاي اطالعاتي شناسايي شده، پائين تر از حد اولويت بودند12. مديران بوده است
 درصد 5اي اطالعاتي، افزارها يا بانكه  درصد از طريق نرم4 درصد فرم و بانك اطالعاتي به طور مشترك، 21طريق فرم، 

  .مشخص بودند) فرم، بانك اطالعاتي، سايت( درصد بدون منبع 56سايت اينترنتي، در دسترس هستند و 
 درصد از نيازهاي اطالعاتي مديران، طراحي 56  در دسترس نبودن منابع اطالعاتي برايتوجه بهبا  :گيري تيجهن

  . و ساير روشهاي علمي ضروري است ي موفقيت مديرانسيستم اطالعاتي مديريت با تكيه بر فاكتورهاي حيات
   معاونت درمان-  سيستم اطالعات مديريت- نيازهاي اطالعاتي :ها كليدواژه

  10/3/90:     پذيرش مقاله 20/2/90:      اصالح نهايي21/5/89: دريافت مقاله
  

  : مقدمه
رشد روزافزون وسعت و پيچيدگي در اكثر سازمانها سبب 

ه مديران روز به روز از صحنه عمليات دورتر شده است ك
شوند و اين امر نياز آنها به اطالعات در مورد تغييراتي كه در 

 اهميت و ،كند و به طبع آن دهد را بيشتر مي سازمان رخ مي
هاي اطالعاتي مديريت در  رشد روزافزون كاربردهاي نظام

وجود با . شود گيري ديده مي ريزي و تصميم هاي برنامه زمينه
ترين  ريزي بنيادي اين كه در ميان همه وظايف مديريت، برنامه

 در .سازد آنهاست و مانند پلي زمان حال را به آينده مرتبط مي
كشورهاي در حال توسعه عدم وجود اطالعات اساسي در 

ي آمار و ارقام موجب بروز يهاي مختلف و نارسا حوزه
ي آمار ي نارساشود، ريزي كيفي و كمي مي مشكالتي در برنامه

ترين  ريزي با ساده گيرد كه برنامه و اطالعات تا آنجا شدت مي
  ).1،2( شود مدلها با دشواري روبرو مي

ريزي و  با توجه به نقش مهم سيستم اطالعات در برنامه
، مديران )3( گيري سازمانها يند تصميمآساده نمودن فر
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ريزي  نامهتوانند با مشاركت در بر اطالعات بهداشتي درماني مي
گيري و  ريزي، تصميم گر مديران در برنامه اين سيستم، ياري

  ).4( سياستگذاري مراقبتهاي بهداشتي باشند
هاي اطالعات  سازي سيستم از طرفي الزمه طراحي و پياده

 مديريت، تعيين و تشخيص نيازهاي اطالعاتي آن سازمان است
 اين كه ، به دليل تنوع نيازهاي اطالعاتي سازمانها و)5،6(

هاي  سازمانها در مراحل مختلفي از چرخه حيات سيستم
توان يك متدولوژي ثابتي براي   نمي،اطالعاتي قرار دارند

هاي اطالعاتي همه سازمانها تجويز كرد، لذا  طراحي سيستم
كيد بر ديد أكنند كه با ت اي از ابزارها را پيشنهاد مي مجموعه
هاي   به طراحي سيستمي با استفاده از يك يا چند روشياقتضا

، روشهاي الگوبرداري شده در اين )7-9( اطالعاتي بپردازند
  :پژوهش جهت ارزيابي نيازهاي اطالعاتي عبارتند از

يك روش ): BSP( ريزي سيستم شغلي  روش برنامه-1
هاي اطالعاتي  ريزي سيستم ساختارمند است كه در بحث برنامه

هاي  ريزي سيستم رحمطرح است و براي كمك به سازمانها در ط
مين نيازهاي كوتاه و بلند مدت اطالعاتي به أاطالعاتي به منظور ت

 ميالدي، جهت رفع مشكل 70اين متدولوژي در دهه . رود كار مي
هاي اطالعاتي در شركت  هاي مربوط به سيستم و نارسايي

IBMتر شد تا اين كه به روشي موفق   ابداع و به تدريج كامل
چه در بخش ( هاي مختلف در اين زمينه براي اجراي پروژه

  ).10( تبديل گرديد) صنعت و چه در بخش خدمات
روشي براي ): CSF(  روش فاكتورهاي حياتي موفقيت-2

هاي اطالعاتي است كه به وسيله جان راكارت در  طراحي سيستم
  بكار گرفته شد1979انستيتو تكنولوژي ماساچوست در سال 

 عامل 10سازمان چيزي كمتر از در اين روش براي هر ). 11(
گيريها مالك  كه در تصميم شود حساس و بحراني معرفي مي

 كه لذا طبق نظر سازمان جهاني بهداشت). 8( گيرند عمل قرار مي
نقش عامل و يا عوامل به وجود انجام پژوهش جهت بررسي 

هاي اطالعاتي موجود در كشورهاي در  آورنده مشكالت سيستم
داند و همچنين التزام به اين كه  ري ميحال توسعه را ضرو

پيشرفت و اصالح سيستم مراقبتي در سايه توليد اطالعاتي است 
ها در سياست مراقبت بهداشتي نقش  سازي كه بتواند در تصميم
مطالعه نيازهاي اطالعاتي از آنجايي كه و ) 4( كليدي داشته باشد،

اين  ،)12( در ايران از سابقه چندان طوالني برخوردار نيست

پژوهش سعي بر تحليل و ارزيابي نيازهاي اطالعات بهداشتي و 
درماني در حوزه معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي 
كشور دارد، تا نتيجه اين پژوهش بتواند در طراحي و انتخاب يك 
سيستم جامع اطالعات مديريت در معاونت درمان دانشگاههاي 

   .ر گيردعلوم پزشكي كشور مورد استفاده قرا
  

  :روش كار
اين پژوهش از نوع كاربردي بوده و به صورت يك مطالعه 

در اين مطالعه ساختار سازماني حوزه . است مقطعي - توصيفي
 درمان، مدير درمان و مديران اداره تجهيزات پزشكي، تمعاون

اداره امور آزمايشگاهها، واحد آمار معاونت درمان، دفتر 
 پزشكي، اداره نظارت و ارزشيابي پرستاري و مامايي، كميسيون

 دانشگاه علوم پزشكي در 39درمان و واحد بيماريهاي خاص در 
  .  مورد بررسي قرار گرفتسطح كشور

به دليل محدود بودن جامعه پژوهش، كل جامعه پژوهش به 
 واحد مورد 9عنوان نمونه انتخاب شده است كه شامل مديران 

ها به  پرسشنامه. ور بود دانشگاه علوم پزشكي كش39در مطالعه 
صورت مراجعه حضوري، ارسال نامه اداري و پست الكترونيك 

 3پس از .  مدير در واحدهاي مورد مطالعه ارسال گرديد351به 
 116 ماه، تعداد 8هفته و در طي  2بار پيگيري با فاصله زماني 

نتايج تحقيق بر اساس تعداد . ها دريافت شد مورد از پرسشنامه
  .ريافتي از دانشگاههاي مورد مطالعه صورت گرفتهاي د پاسخ

االت پژوهش دو نوع ؤها و پاسخ به س جهت گردآوري داده
اولين پرسشنامه، يك پرسشنامه باز . پرسشنامه تنظيم گرديد

تعيين نيازهاي اطالعاتي بهداشتي  "ال اول پژوهش ؤبود كه س
 درماني از ديدگاه خود مديران شاغل در حوزه معاونت درمان

 ، پشتيباني، درماني،اطالعات عملكردي( را در چهار جنبه "
. مورد پوشش قرار داد) ها ها و دستورالعمل نامه قوانين، آئين
هاي اطالعاتي پرسشنامه كه جهت ساختارمندتر  قسمت جنبه

بندي نيازهاي اطالعاتي مديران در  نمودن پرسشنامه و گروه
تفاده در پژوهش پرسشنامه بود، برگرفته از ابزار مورد اس

بررسي ديدگاه "انجام گرفته توسط ژيال منوچهري با عنوان 
هاي  مديران و روساي بيمارستانهاي تهران در زمينه سيستم

و ارائه الگوي مناسب براي طراحي ) MIS( اطالعات مديريت
ساختار سيستم اطالعات مديريت در بيمارستان با استفاده از 
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بندي   پايايي و روايي تقسيم بوده است، لذا" BSPمتدولوژي 
  ). 12( هاي اطالعاتي آن آزمون شده بود جنبه

ال دوم پژوهش، تعيين ؤها جهت پاسخگويي به س داده
نيازهاي اطالعاتي بهداشتي و درماني مديران در حوزه معاونت 
درمان دانشگاه از طريق بررسي منابع اطالعاتي موجود، به دو 

  :آوري گرديد  صورت جمع
ال شماره ؤاي كه جهت پاسخ به س رسشنامهنتايج پ -١

  .يك تنظيم شده بود
 گانه معاونت و 9بررسي شرح وظايف مديران  -٢

  .يندهاي اجراي شرح وظايف آنهاآهمچنين بررسي فر

منابع بررسي فوق شامل، مستندات دولتي موجود، اينترنت، 
اي و برقراري ارتباط با مشاوران و  مطالعات كتابخانه
 معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي كارشناسان حوزه

  .كشور بودند
ال سوم پژوهش كه ميزان اولويت هر يك از ؤدر پاسخ به س

 گانه 9نيازهاي اطالعاتي استخراج شده مديران در واحدهاي 
ها از  آوري داده ال قرار داده بود، جمعؤمعاونت درمان را مورد س

ند دوگانه پاسخ به يآاي كه در واقع از مقايسه فر طريق پرسشنامه
به . االت دوم پژوهش به دست آمده بود، استخراج گرديدؤس

ها و پاسخ به  اي كه جهت گردآوري داده عبارت ديگر پرسشنامه
هاي حاصل از   بر اساس داده.ال سوم پژوهش تنظيم گرديدؤس
اين پرسشنامه بر اساس طيف  .ال دوم پژوهش بوده استؤس

  . شده بودبندي  اولويت5 تا 1ليكرت از 
ال شماره چهار ؤها در پاسخ به س جهت گردآوري داده

پژوهش، پيشنهاد منبع تهيه هر يك از نيازهاي اطالعاتي 
  :مديران، مراحل زير صورت گرفته است

ع اطالعاتي از قبيل فرم، بانك اطالعاتي بشناسايي منا -١
و يا سايت اينترنتي كه در تمامي دانشگاههاي علوم 

 . مشترك وجود دارندپزشكي كشور به طور

پيشنهاد بهترين منبع يا منابع براي برآورده كردن  -٢
   .هر يك از نيازهاي اطالعاتي

همانگونه كه در مقدمه بيان شد به دليل ضرورت استفاده از 
هاي اطالعات  هاي مختلف براي طراحي سيستم متدولوژي

 كه BSP، از روشهاي )7-9( مديريت با تكيه بر ديد اقتضائي
كه مبناي آن  CSFيندها و شرح وظايف و آآن فرمبناي 

  .فاكتورهاي حياتي موفقيت مديران است، الگوبرداري شده است
. مالك مطلوب بودن نياز اطالعاتي، محاسبه چارك اول بود

  و يا بزرگتر از آن بود3بدين صورت كه، اگر چارك اول برابر با 
ز مربوطه را مديران، اولويت نيا% 25به تعبير ديگر، بيشتر از (

، نياز اطالعاتي مورد نظر )كمتر از حد متوسط انتخاب كرده بودند
در حد مطلوب و در غير اين صورت نياز اطالعاتي مورد نظر به 

بندي و شناسايي  پس از رتبه. گرديد عنوان نامطلوب تلقي مي
نيازهاي اطالعاتي كه داراي اولويت مطلوب بودند منبع يا منابع 

ا در سيستم موجود شناسايي گرديد و بهترين تهيه اين نيازه
 براي تجزيه و .منبع تهيه هر يك از نيازهاي اطالعاتي پيشنهاد شد

  .گرديد استفاده 16 نسخه SPSS افزار ها از نرم تحليل داده
  

  :نتايج
 واحد مختلف معاونت درمان     9 مدير از    116در اين پژوهش    

و يــا  درصــد آنهــا پزشــك عمــومي 57مــشاركت داشــتند كــه 
ـاي       در جدول زير خالصه   . متخصص بودند  اي از مجمـوع نيازه

ـان     9اطالعاتي شناسايي شده در كل واحدهاي         گانه معاونت درم
  .دانشگاههاي علوم پزشكي ارائه شده است

ـايي        669مجموع   در  نياز اطالعاتي در معاونت درمان شناس
.  درصد اين نيازها توسط خود مديران تعيين گرديد        45گرديد كه   

ـاتي مطلـوب                88 ـاي اطالع ـا بـه عنـوان نيازه  درصد از كل نيازه
 درصد از نيازهاي شناسايي شده نيز حـذف    12شناخته شدند و    

% 14: منابع تهيه نيازهاي اطالعاتي مطلوب عبارت بودند از       . شدند
ـاتي،         % 4به صـورت فـرم،       بـه دو   % 21بـه صـورت بانـك اطالع

 56ايت، و   به صـورت وب سـ     % 5صورت فرم و بانك اطالعاتي،      
  .درصد كل نيازها نيز فاقد هر يك از منابع اطالعاتي فوق بود
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   گانه معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي ايران9 فراواني و درصد نيازهاي اطالعاتي شناسايي شده در واحدهاي -1جدول شماره 

نيازهاي اطالعاتي 
  شناسايي شده

نيازهاي اطالعاتي 
ناسايي شده از ش

  ديدگاه خود مديران

نيازهاي اطالعاتي 
  مطلوب

نيازهاي اطالعاتي 
تر از حد  پائين

  مطلوب
  )به درصد بيان شده است(منبع تهيه نيازهاي اطالعاتي 
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  نامشخص  اينترنت

  58  10  19  2  11  7  10  93  125  46  62  20  135  ون درمانمعا  1
  52  2  20  8  20  16  24  84  127  31  47  23  151  مدير درمان  2
  37  3  33  9  18  17  22  83  105  61  77  19  127  آمار و مدارك پزشكي  3
  53  9  16  2  20  13  7  87  45  58  30  8  52  اداره نظارت و ارزشيابي  4
  71  12  13  0  4  3  1  97  28  62  18  4  29  تجهيزات پزشكي  5
  69  3  24  1  3  5  4  95  74  56  37  12  78  دفتر پرستاري  6
  49  14  5  2  30  0  0  100  43  26  11  6  43  اداره امور آزمايشگاهها  7
  81  0  19  0  0  23  9  77  31  30  12  6  40  اداره بيماريهاي خاص  8
  100  0  0  0  0  21  3  79  11  29  4  2  14  شوراي پزشكي  9

  56  5  21  4  14  12  80  88  589  45  298  100  669  متوسط/ جمع كل 

  
  :گيري بحث و نتيجه

هدف اين مطالعه تعيين و ارزيابي نيازهاي اطالعاتي مديران 
. واحدهاي معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور بود

هدف اول پژوهش تعيين نيازهاي اطالعاتي از ديدگاه خود 
، به طور 1 شماره مديران بود؛ در اين پژوهش، با توجه به جدول

 درصد از نيازهاي اطالعاتي شناسايي شده از ديدگاه 43متوسط 
خود مديران استخراج گرديد كه مديران اداره تجهيزات پزشكي با 

 درصد، به ترتيب 26 درصد و اداره امور آزمايشگاهها با 62
در . بيشترين و كمترين نيازهاي اطالعاتي را شناسايي نمودند

 نيز، بر دخالت دادن كاربران در طراحي هاي مشابه پژوهش
نامه  منوچهري در پايان. كيد شده استأهاي اطالعاتي ت سيستم

 بررسي ديدگاه مديران و روساي بيمارستانهاي "خود با عنوان 
و ارائه ) MIS( هاي اطالعات مديريت تهران در زمينه سيستم

 الگوي مناسب براي طراحي ساختار سيستم اطالعات مديريت در
، عدم مشاركت " BSPبيمارستان با استفاده از متدولوژي 

هاي اطالعات را يكي از داليل عدم  مديران در طراحي سيستم
ها دانسته است و اولين گام را در اجراي  موفقيت اين سيستم

هاي اطالعات مديريت، درك و پذيرفتن مديران براي اين  سيستم
ح آن سازمان كه اجراي يك سيستم اطالعاتي به صرفه و صال

سازمان جهاني بهداشت نيز فاكتورهاي ). 13( نمايد است، بيان مي
داند كه   را ايجاد فرهنگ داده ميHMISكليدي موفقيت در اجراي 

در آن، مديران بر روي اطالعات دقيق، به عنوان ابزار مهمي براي 
گيري تمركز كنند و همچنين مديران سطوح پائين به طور  تصميم

 هاي اطالعات مديريت بهداشتي استفاده نمايند سيستمهمزمان از 
 WHOو همچنين يكي از اصول اساسي كه سازمان ) 14،15(

هاي اطالعات مديريت سالمت در  در راهنماي توسعه سيستم
نمايد، اين است كه  كشورهاي در حال توسعه بيان مي

هاي موجود را نابود نكنيد بلكه آن را قوي سازيد و نقطه  سيستم"
و در مرحله دوم بكارگيري اين سيستم "عفها را شناسايي كنيدض

، يكي از اصول مهم را درگير نمودن )تعريف نيازهاي اطالعاتي(
مديران تمام سطوح در طراحي و همچنين استفاده از سيستم 

  ).16( نمايد اطالعات مديريت ذكر مي
هدف دوم پژوهش، تعيين نيازهاي اطالعاتي از ساير منابع 

كند كه كاربران مايلند  ابائي در پژوهش خود عنوان ميبود، ب
درخواستهايشان را هر چه بيشتر محدود كنند، آنان اغلب موارد 
خود را به معلومات فعلي بسنده نموده و تنها اطالعاتي را 

، به )12( نمايند كه نسبت به آنها اشراف دارند درخواست مي
اي و  ت كتابخانههمين دليل جهت جامع بودن نيازسنجي، مطالعا
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در اين . استفاده از روشهاي علمي نيازسنجي ضروري است
پژوهش، با شناسايي ساختار معاونت درمان و شرح وظايف هر 
يك از واحدهاي معاونت درمان كه يكي از نكات قابل توجه در 

 بود نيازهاي اطالعاتي بهداشتي و درماني مديران BSPروش 
 135ژوهش منجر به شناسايي اين مرحله از پ. شناسايي گرديد

 نياز اطالعاتي براي مدير 151نياز اطالعاتي براي معاونت درمان، 
 نياز اطالعاتي براي مدير اداره آمار و مدارك 127درمان، 
 براي اداره 29 نياز براي اداره نظارت و ارزشيابي، 52پزشكي، 

 نياز براي 43 نياز براي دفتر پرستاري، 78تجهيزات پزشكي، 
 نياز 40 نياز براي كميسيون پزشكي، 14ره امور آزمايشگاهها، ادا

 669اطالعاتي براي اداره امور بيماريهاي خاص، و در مجموع 
نياز اطالعاتي در كل واحدهاي بهداشتي درماني معاونت درمان 

 درصد از اين نيازها، در مرحله اول پژوهش به 43گرديد كه 
  . ندنوعي توسط خود مديران اعالم شده بود

نيازهاي ) تعيين اولويت( هدف سوم پژوهش، ارزيابي
اطالعاتي استخراج شده از مراحل اول و دوم بود كه اين 

 در CSFبندي نيازها، يكي از مصاديق استفاده از روش  اولويت
پژوهش است كه اسالمي در خصوص اين روش اين گونه بيان 

 عامل 10 در اين روش براي هر سازمان كمتر از "كرده است، 
گيريها مالك  شود كه در تصميم حساس و بحراني معرفي مي

اين فاكتورها به وضعيت ويژه سازمانها . گيرند عمل قرار مي
بستگي تام دارند و بنابراين بايد در طول زمان تجربه و تصحيح 

الزم است اين عوامل كليدي به طور مستمر مورد توجه . شوند
در مجموع فاكتورهاي حياتي ). 8( مجريان قرار داشته باشند

 درصد از كل نيازهاي معاونت 26، ) اولويت اول10( موفقيت
بندي نيازهاي اطالعاتي  پس از اولويت. دادند درمان را تشكيل مي

هر كدام از واحدها مشخص گرديد موارد زيادي از نيازها در بين 
واحدهاي مختلف مشابه هستند كه بيشترين مشابهت نيازها با 

 درصد، بين نيازهاي اطالعاتي واحد آمار و مدارك پزشكي و 70
  .مدير درمان مشاهده گرديد

 16بندي مشاهده گرديد كه در مجموع  در نتيجه اولويت
درصد از نيازهاي شناسايي شده، در گروه نيازهاي اطالعاتي 

تر از حد مطلوب قرار گرفتند كه بيشترين آن مربوط به  پائين
پزشكي و بيماريهاي ) شوراي(مدير كميسيون نيازهاي اطالعاتي 

كه حذف نيازهاي اطالعاتي با .  درصد بود23 و 21خاص با 

ها و عواقب آن  اولويت پائين به زعم كارشناسان از افزونگي داده
  ).17( كند نيز جلوگيري مي
 درصد از فاكتورهاي حياتي موفقيت مديران 56به طور كلي 

اطالعات عمومي بود كه بيشتر درمان دانشگاههاي علوم پزشكي 
شد و  ها و عملكرد عمومي واحدهاي مختلف مي شامل شاخص

هاي بيمارستاني، سرعت  تر كميته اطالعات گروههاي جزئي
نامه واحدهاي مختلف به ترتيب  سنجش عمليات و قوانين و آئين

تر از حد   درصد، در گروه نيازهاي اطالعاتي پائين52 و 50، 100
دهنده اين است كه نيازهاي  شتند، كه اين امر نشانمطلوب قرار دا

اطالعاتي مديران ارشد بيشتر منحصر به اطالعات كلي است و 
هاي  اين امر يكي از مباني ارتباط سطوح سازماني و سيستم

اطالعات مديريت است و سطوح باالي مديريت را درگير 
 تصميماتي كه نيازمند اطالعات با دامنه وسيع و دوره زماني

  ).18،19( دانند طوالني است، مي
هدف چهارم پژوهش، پيشنهاد منبع تهيه نيازهاي اطالعاتي 

دار مديران واحدهاي حوزه معاونت درمان بود، در اين  اولويت
مرحله از پژوهش بايستي فرمها، بانكهاي اطالعاتي، سايت و 

مين هر يك از نيازهاي اطالعاتي أهمچنين مكان فيزيكي كه براي ت
پس از شناسايي منابع . گرديد  داشت، شناسايي ميوجود

دار، از   درصد از نيازهاي اطالعاتي اولويت14مشخص گرديد كه 
 درصد از طريق فرم و بانك اطالعاتي به صورت 21طريق فرم، 
 درصد از طريق 4 درصد از طريق سايت و 5مشترك، 

 56افزارها يا بانكهاي اطالعاتي قابل دسترس هستند و  نرم
صد نيازهاي اطالعاتي، فاقد منابع تهيه نياز اطالعاتي از قبيل در

  .افزار و يا سايت اينترنتي مشخص هستند فرم، نرم
اي  اين مرحله از پژوهش منجر به شناسايي مشكالت عديده

در منابع تهيه نيازهاي اطالعاتي سيستم موجود گرديد كه عبارت 
  :بودند از

آوري اطالعات در  جمعكانالها و روشهاي متفاوت براي  -1
اي اطالعاتي كنوني دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ه سيستم

) افزاري، فرم و يا مكان خاص برنامه نرم( وجود دارد و خروجي
  . دقيق براي دستيابي به اطالعات و آمارها مشخص نيست

ضعف در طراحي فرمهاي استاندارد كشوري براي  -2
 در 1در جدول شماره آوري اطالعات، كه همانگونه كه  جمع

 درصد از كل 56، شود ستون منبع تهيه اطالعات مشاهده مي
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نيازهاي اطالعاتي مديران در واحدهاي مختلف فاقد منبع 
به عنوان مثال در فرمهاي تسهيالت . مشخص كشوري است

توان آمار  ، حتي نمي)609 و 608( مربوط به نيروي انساني
ني و يا قراردادي و طرحي نيروي انساني به تفكيك رسمي و پيما

استاندارد نبودن و (ابته اين امر . را از اين فرمها استخراج نمود
افزارها و  در مورد ساير منابع اطالعاتي از جمله نرم) عدم بازبيني

  .سايتهاي اينترنتي نيز وجود دارد
يكي از اولويتهاي اطالعاتي مديران در واحدهاي مختلف،  -3

 تدوين شاخص به منظور مقايسه عملكرد وجود استانداردها و يا
هر واحد با استانداردهاي تدوين شده در كشور بود، كه منبع 

ها در كشور ما در  مناسبي براي اين استانداردها و شاخص
ها وجود نداشت و يا در صورت وجود، به طور  بيشتر زمينه

  .صحيح اطالع رساني نشده بود
ترين اولويتهاي معاون  قوانين و دستورالعملها يكي از مهم-4

 درصد از فاكتورهاي 35 به طوري كه .درمان دانشگاهها بود
حياتي موفقيت در اين گروه قرار داشتند، اما اين قوانين و 

به طور كامل و ) درون سازماني و برون سازماني(دستورالعملها 
  .شفاف در اختيار مديران قرار نداشتند

هاي اطالعاتي در بين  به دليل مشابه بودن بعضي از نياز-5
واحدها، بالطبع بايستي منبع تهيه اين نيازهاي اطالعاتي نيز 

افزارها در واحدهاي  مشابه باشد ولي با بررسي فرمها و نرم
يند آمختلف مشخص گرديد كه اين گونه نيست و هر واحد فر

 .آوري اطالعات مربوط به خود را دارد خاص خود براي جمع
واحدهاي  خروج اطالعات از ،ن بحث شدهمانگونه كه قبل از اي

گيران و   و در زمانهاي متفاوت موجب سردرگمي تصميممختلف
و حتي عدم رجوع به مديران و عدم اعتماد و ترديد همچنين شك 
  .شود ، ميآوري شده اطالعات جمع

براي مقايسه بيمارستانهاي دولتي و خصوصي، اطالعات  -6
، كه در سيستم استمورد نياز بيمارستانهاي خصوصي 

آوري نشده و يا به صورت  مديريتي موجود اين اطالعات جمع
  .گرديد آوري مي ناقص جمع

به دليل اينكه مطالعه نيازهاي اطالعاتي در ايران از سابقه 
چندان طوالني برخوردار نيست كه نشان از وجود خالء عميق در 
زمينه مطالعه مباني و مسائل نظري، روشها، فنون و ابزار 

  :گردد ، لذا پيشنهاد مي)12( نيازسنجي اطالعات دارد

هاي  ي اطالعات مديريت در تمامي حوزهها طراحي سيستم -1
وزارت بهداشت و به طور ويژه در هر يك از دانشگاهها، مبتني بر 

  .روشهاي علمي انجام گيرد
هاي پژوهش، مشاركت مديران در تحليل و  بر اساس يافته -2

عاتي بسيار ضروري است و اين امر چه اي اطال طراحي سيستم
از لحاظ طراحي سيستم بر اساس نياز آنها و چه از نظر 

ها و در نهايت حفظ كيفيت  جلوگيري از انباشتگي و افزونگي داده
از طرفي، آشنايي مديران با سيستم . ها نقش به سزايي دارند داده

اطالعات و آگاهي آنها از امكانات و خصوصيات آنها موجب 
  .شود فزايش احساس نياز مديران به اطالعات ميا

هاي   با وجود اهميت نقش كاربران در طراحي سيستم-3
اطالعاتي، نبايد اين امر به تنهايي متكي بر نياز كاربران باشد و 

هاي اطالعاتي يكي  استفاده از روشهاي علمي در طراحي سيستم
سايي ، به منظور شنااز راههاي برطرف كردن اين موانع است

نيازهاي اطالعاتي اوالً بايد با استفاده از روشهاي مختلف 
آوري اطالعاتي كه با توجه به  به جمع متناسب با هدف،

ثرند، پرداخته ؤفاكتورهاي مختلف كه در نيازهاي اطالعاتي م
هيچ روش و يا ابزاري به تنهايي براي اين كاربه طور كامل . شود

 و تركيب دقيق از روشهاي گردد، بلكه يك انتخاب پيشنهاد نمي
  ).7-9( شود مختلف بسته به نياز كاربر توصيه مي

هاي بين  شناختن نيازهاي اطالعاتي با اولويت پائين و وابستگي -4
ها جلوگيري  صفات يكي از روشهايي است كه از افزونگي داده

ها، از   روحاني رانكوهي نيز در طراحي منطقي پايگاه داده.كند مي
  ).17( برد ان عوامل بازدارنده افزونگي نام ميآنها به عنو

ها و راهكارهاي فوق و به علت اينكه،  با توجه به توصيه
تجزيه و تحليل كاري مستمر و دائمي است و نيازهاي اطالعاتي 
مديران متغير هستند، سازمان بايستي خود را با آن شرايط وفق 

و نگهداري داده و واحدي جهت مديريت اطالعات و ايجاد، توسعه 
هاي اطالعات مديريت در ساختار سازماني دانشگاهها  سيستم

، اصالح چارت  در پژوهش خودادخواه نيزد. ايجاد نمايد
تشكيالتي سازمان مورد بررسي و ايجاد واحدي كه سازمانها 

). 20( دار شوند، ضروري دانسته است بتوانند اين وظيفه را عهده
م اطالعاتي موجود در گردد در ابتدا سيست لذا توصيه مي

دانشگاههاي علوم پزشكي مورد بررسي قرار گيرد و با متمركز 
نمودن امور مربوط به مديريت اطالعات دانشگاه زير نظر يك 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  مريم احمدي و همكاران                                                                                                                         زهاي اطالعاتي سيستم اطالعاتارزيابي نيا

197  1390 پاييزوم، سسال پانزدهم، شماره له پزشكي هرمزگان، مج

واحد، امكان مديريت و حذف موازي كاريهاي مديريتي در 
سپس در مرحله دوم با . معاونتهاي مختلف دانشگاه فراهم گردد

ي، اقالم اطالعاتي در معاونتهاي تشكيل كارگروههاي تخصص
مختلف بر اساس روشهاي علمي شناسايي شوند و بر اساس 
آنها يك سيستم اطالعات مديريت يكپارچه با استفاده از 

  . آوري اطالعات طراحي شود هاي جديد فن تكنولوژي
  

  :سپاسگزاري
هاي معاونت درمان و واحدهاي تابعه  الزم است از حوزه

زشكي كشور كه در اين طرح ما را ياري دانشگاههاي علوم پ
دادند، كمال تشكر و قدرداني به عمل آيد و همچنين معاونت 
پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان به خاطر حمايت مالي 

  .اين طرح تحقيقاتي
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ABSTRACT 
 

Introduction: Considering the importance of information, providing the management with 
a reliable information system, can facilitate decision making regarding planning, organizing 
and controlling. This study aimed to analyze and evaluate information needs of managers at 
vice - chancellorship for treatment in Iranian medical science universities. 

Methods: This cross-sectional study was carried out during 2009. The study population 
consisted all managers of vice-chancellor for treatment of 39 medical universities. Data 
collection was based on a predesigned questionnaire. In this study two methods of business 
system planning (BSP) and critical system factors (CSF). Data were analysed by SPSS 
software. 

Results: Of 669 identified information needs, 45% were initial information needs of 
managers. 12% of the needs were not priorities and thus excluded. 14% of information 
needs were obtained through the forms, 4% through the database, 21% through both the 
form and database, 5% through the web site and 56% were without any sources. 

Conclusion: It was shown that 56% of information needs of managers were without 
sources, So, designing management information system based on critical success factors and 
other scientific methods is necessary. 
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