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Abstract 

Introduction: Today, organizations feel that they need accurate, relevant, and timely information 

in order to properly fulfill their assigned tasks. The Management Information System (MIS), a type 

of Information System (IS), has a significant impact on organizations' performance. This study 

aimed at investigating the effectiveness of a comprehensive management information system in 

organizing incubator centers of Shiraz University of Medical Sciences. 

Materials and Methods: A comprehensive management system was developed in 2017-18 to 

collect information for technology incubator centers and companies based in Shiraz University of 

Medical Sciences using a model based on modern research methods in management. This system 

was then physically installed at Shiraz University of Medical Sciences and was used in six 

technology incubator centers of Shiraz University of Medical Sciences. The efficiency of the 

information management system of the technology incubator centers was studied and analyzed 

using descriptive methods through questionnaires designed based on Likert's five-point scale; 

SPSS and EXCEL software applications were also used. 

Findings: The result of this research showed the participants’ satisfaction with the indicators 

related to the design, installation and implementation phases, and also the increased speed of users’ 

responsiveness, the reduced times of data entry, user satisfaction, experience of interaction with 

the system, reduced workload, accuracy and precision of information, and increased relationship 

between incubator centers and companies. 

Conclusion: The present study concluded that proper implementation of management information 

system can be effective in improving personnel performance, managers' decisions, and 

productivity of growth centers in developing and supporting knowledge-based companies. By 

reviewing and upgrading the management dashboard, the performance of the system can be 

improved to meet national needs at any time and as a result, it will save time. 
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 چکیده

امروزه سازمانها جهت انجام صحیح وظایف محوله خود به اطالعات درست و دقیق و به موقع نیاز را احساس می کنند.  مقدمه:

 شگرفی محسوب می شوند بر کارایی سازمانها اثر  (IS) که نوعی از سیستم های اطالعاتی (MIS)سیستم های اطالعات مدیریت

مطالعه با هدف تهیه یک سیستم اطالعات جامع مدیریتی  و بررسی میزان اثر بخشی  آن در ساماندهی مراکز رشد تابعه این  دارد..

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.

یک سامانه جامع مدیریتی جمع آوری اطالعات مناسب جهت مراکز رشد و شرکتهای  96-97در طی سالهای  مواد و روش ها:

تهیه گردید. این سامانه در شگاه علوم پزشکی شیراز با بهره گیری از مدل مبتنی بر روشهای نوین تحقیق در مدیریت مستقر در دان

مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد بهره  6دانشگاه علوم پزشکی شیراز بصورت نصب یکباره از نظر فیزیکی مستقر و در 

با تهیه و تکمیل پرسشنامه روشهای توصیفی  العات مراکز رشد پس از اجرا با استفاده ازگیری قرارگرفت. کارایی سامانه مدیریت اط

مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل  EXCELو  SPSSهای الزم بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت و استفاده از نرم افزارهای آماری  

 قرار گرفت. 

صب و پیاده سازی و افزایش سرعت پاسخگویی کاربران، کاهش تکرر ورود در مورد شاخص های مربوط به مرحله طراحی، نیافته ها: 

اطالعات، رضایت ذهنی کاربر و تجربه تعامل با سیستم، کاهش لود کاری، صحت و دقت اطالعات و افزایش روابط بین مراکز رشد و 

 شرکتها بهبودی دیده می شود.

صحیح سیستم اطالعات مدیریتی می تواند در بهبود عملکرد پرسنل و  مطالعه حاضر نشان داد که پیاده سازیبحث و نتیجه گیری: 

تصمیم گیری های مدیران و بهره وری مراکز رشد در توسعه و حمایت از شرکتهای دانش بنیان موثر باشد با بازنگری و ارتقاء گزارش 

ر زمان بهبود بخشید و در نتیجه، در زمان گیری داشبرد مدیریتی کارایی سیستم مذکور را می توان مطابق با نیازهای کشوری در ه

 صرفه جویی خواهد شد.
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 مقدمه

ظهور فناوری اطالعاتی و ارتباطی و نفوذ آنها بر ابعاد زمانی 

و مکانی جوامع و  آغاز عصر دانش بنیان منجر به تغییر 

ای مدیریتی در سازمانها شده و قواعد معادالت و فراینده

بازی در عرصه های رقابت بین سازمانها را متحول ساخته 

سازمانهای خدماتی و تولیدی جهت بقاء (. امروزه 1است )

و انجام وظایف محوله خود نیازمند  دسترسی آسان به 

اطالعات صحیح و دقیق و به موقع می باشند. سیستم های 

از سازمانها به اطالعات را از طریق به اطالعاتی می توانند نی

کارگیری فناوری های مختلف اطالعاتی و ارتباطی برطرف 

نمایند. اینگونه  سیستم ها می توانند تاثیرات مختلفی بر 

سیستم های  ( .2،16)سازمان و ارکان آن بجا بگذارند 

که نوعی از سیستم های اطالعاتی   MISاطالعات مدیریت

کارایی و تعامالت درون و برونی  محسوب می شوند، بر

ایای مالی، توسعه سازمانها اثر داشته و بر مواردی چون مز

شغلی، شناخت، مدیریت و تعادل کار و زندگی کارکنان و 

جلب رضایت مشتریان و سایر ذینفعان سازمانی تاثیر 

گذارند. با توجه به اینکه ارزش سرمایه گذاری در این 

ی شود، در  طراحی و پیاده زمینه در بلند مدت مشخص م

سازی و استقرار و ارزیابی یک سیستم اطالعاتی باید دقت 

کافی مبذول و از شیوه های علمی صحیح استفاده نمود تا 

در حال حاضر  (.3،15نتایج مورد انتظار بدست آید )

در تمام مراکز و موسسات تولیدی،  MISسیستمهای 

آفرینی می خدماتی، آموزشی، پژوهشی و فن آوری نقش 

نمایند.  مراکز رشد در حال حاضر دردانشگاهها و 

سازمانهای تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

بعنوان سازمانهای نوپا در حال گسترش و توسعه هستند. 

 40عداد مراکز رشد فعال در حیطه سالمت از تبطوریکه 

و تعداد شرکتهای  96عدد در سال  85به  92عدد در سال 

به  92مورد در سال  12ش بنیان در علوم پزشکی از دان

(. در اختیار 4)در کشور رسیده است  96مورد در سال  46

داشتن یک سامانه جامع جمع آوری مدیریت اطالعات به 

منظور پایش مداوم اثر بخشی سیاستها و فرایند های 

توسعه ای و حمایتی از شرکتهای دانش بنیان و سایر 

مراکز رشد و پارکهای علم و فن آوری شرکتهای مستقر در 

الزمه یک سیستم مدیریتی پویا در مراکز رشد دانشگاهها و 

نهادهای مسئول در توسعه و حمایت از شرکتهای دانش 

بنیان کشور به منظور بهره گیری از توان این مراکز و 

شرکتهای مستقر در آنها جهت نقش آفرینی در اقتصاد 

سترسی به یک منبع قابل دانش بنیان در کشور است. د

استناد در خصوص اعالم آمار و گزارشهای صحیح، دقیق و 

سریع که دائماً مورد نیاز نهادهای برنامه ریزی و نظارتی 

کشور همچون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 

استانداری ها، پایگاه استنادی علوم جهان اسالم و سایر 

ی ها و سیاستگذاری سازمانها، در جهت انجام برنامه ریز

های دقیق اقتصادی، صنعتی، علمی و تحقیقاتی و حضور 

 در ارزیابی های بین المللی ضروری است.

بهبود در  MISمطالعات مختلف اثر بخشی سیستمهای 

مدیریتی و بهبود قابلیت ارتباط بین فردی و تصمیم گیری 

( و همچنین تاثیر سیستم 19،5گروهی در درون سازمانها )

اتی بر بهبود مدیریت تجهیزات پزشکی و ارتباطات اطالع

موثر آن در ارتقاء شاخصهای مدیریتی و جلوگیری از 

نقش ( 6مواردی مانند ضایعات را نشان داده است . )

( در بهبود عملکرد HISسیستم اطالعات بیمارستانی )

کاهش مدت اقامت بیماران در بیمارستانها شامل 

ارستان، صرفه جویی در بیمارستان، بهبود عملکرد بیم

وقت، افزایش سرعت دسترسی مدیران بیمارستان ها به 

اطالعات و دریافت گزارش های مورد نیاز ، جلوگیری از 

کارهای تکراری، حفظ محرمانگی اطالعات و استانداردتر 

شدن فرایندهای مدیریت و افزایش درآمد بیمارستان، 

، نیروی  ایجاد ارزش افزوده و کاهش هزینه های خدماتی

انسانی و افزایش بهره برداری از منابع بیمارستانی گزارش 

(. عالوه بر این تحقیقات مختلف نقش 7گردیده است)

عواملی همچون اموزش و  فرهنگ سازی و جلب مشارکت  

کاربران و ذینفعان در طی مدت طراحی و استقرار و 

بکارگیری و  ارزیابی سیستمهای مدیریتی را به خوبی 

(. تحقیقات انجام گرفته در ارزیابی 8،18اده است)نشان د

سیستمهای جامع جمع آوری اطالعات از دیدگاه کاربران 
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حساسیت آنان را نسبت به مسائلی  همچون  امنیت 

سیستم، و لزوم افزایش سرعت و بهبود کیفیت خدمات و 

کاهش خطا، وتقلیل مصرف منابع، کاربر پسند بودن نرم 

کالس های آموزشی برای کاربران، لزوم افزار، لزوم برگزاری 

سرمایه گذاری های انسانی، مالی، و فنی برای نزدیک 

 (.9،17شدن به سطح انتظارات را تاکید می نماید)

با توجه به عدم سیستم یکپارچه مدیریتی و با مد نظر قرار 

دادن چالشهای موجود در تهیه سیستم یکپارچه جامع 

شناسایی افراد درگیر و  جمع آوری اطالعات مراکز رشد و

تصمیم گیران کلیدی در سامانه همچنین مشخص کردن 

ذینفعان داخلی و خارجی، تصمیم بر اجرا و پیاده سازی 

ماه این  15این سیستم در مراکز رشد گرفته شد و در طی 

سامانه راه اندازی و کلیه فرایندهای مختلف در مراکز 

یکه اعتبارسنجی . از آنجائدبصورت الکترونیکی اجرا گردی

این موضوع به  یک رویکرد مبتنی بر دانش و علم آمار است

عنوان یک ضرورت مدیریتی به عنوان هدف این پژوهش 

قرار گرفت تا به صورت علمی کارایی سیستم یکپارچه 

 اطالعات مدیریتی مراکز رشد ارزیابی گردد.

 

 مواد و روش 

ای در سومین اجالس دانشگاه ه 95در اردیبهشت ماه 

منطقه پنج جنوب کشور پیاده سازی و اجرای سیستم 

جامع مدیریتی جمع آوری اطالعات مراکز رشد مصوب 

آغاز و به  95گردید. پیاده سازی این سیستم از بهمن ماه 

و رفع اشکاالت سیستم  موازات پیاده سازی، ورود اطالعات

به همراه برگزاری کارگاه های آموزشی و بازآموزی جهت 

جام شد. از آنجائیکه پیاده سازی نرم افزاری یک پرسنل ان

سیستم با یکسری چالشها و مشکالتی روبرو خواهد شد 

که یکسری آنها از قبل قابل پیش بینی نیست باید روشی 

را انتخاب کرد که کمترین هزینه و صدمه را برای سازمان 

به دنبال داشته باشد و بعد از پیاده سازی، بتوان بطور 

به تدریج آنرا گسترش داد و تکمیل کرد تا  مرحله ای و

رفع نیازها و احتیاجات را انجام دهد. بعد از مطالعات در 

این زمینه با توجه به موقعیت مراکز رشد در دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور از روش ترکیبی نصب یکباره  به همراه 

شایان  روش نصب تدریجی انتخاب گردید و اجرایی شد.

دلیل اینکه پیاده سازی این سیستم بصورت ذکر است به 

یکباره انجام گرفت  سنجش بعضی از شاخص ها فقط بعد 

از اجرا امکان پذیر بوده و در مورد بعضی دیگر از شاخص 

ها،  سنجش هم قبل و هم بعد از پیاده سازی سیستم نیز 

امکانپذیر بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی 

وصیفی بود و به صورت مقطعی کاربردی و از نظر روش، ت

انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و 

کارشناسان مراکز رشد زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی 

شیراز که شامل مرکز رشد فناری اطالعات، مرکز رشد 

واحدهای فناوری فراورده های دارویی، مرکز رشد 

رشد  بیوتکنولوژی، مرکز رشد تجهیزات پزشکی، مرکز

گیاهان دارویی و طب سنتی و مرکز رشد سلولهای بنیادی 

و مهندسی بافت بودند که بطور مستقیم از سامانه مدیریت 

مراکز رشد استفاده می کردند و با توجه به محدود بودن 

مرکز رشد مورد بررسی  6حجم جامعه آماری، هر 

قرارگرفت. همچنین در طی انجام این پژوهش، مقاالتی در 

تاثیر سیستم های اطالعات مدیریت بر بهبود خصوص 

عملکرد امور و افزایش کارایی در موضوعات مختلف 

مطالعه و پیشنهادات ارائه شده در این مقاالت در حین 

 9پیاده سازی و اجرا مد نظر قرار گرفت. پس از گذشت 

ماه از زمان پیاده سازی، به منظور بررسی تاثیر کارایی و 

رشد، با توجه به انتظارات آنها نظر  عملکرد پرسنل مراکز

سنجی انجام گرفت ابزار جمع آوری داده ها در این 

پژوهش پرسشنامه بود. در این پرسشنامه ها جهت 

امتیازدهی و ارزش گزاری کمی پاسخ های سواالت، در 

ای شامل )کامالً  درجه 5مقیاس لیکرت، از یک طیف 

 (،2) لف(، مخا3) (، بدون نظر4) (، موافق5) موافق

 استفاده شد که برای چهار  ((1) کامالً مخالف

  ، نصب (Design Qualification) مرحله طراحی

 (Installation Qualification) پیاده سازی و اجرا ،

(Operation Qualification)  و رفع نیازها و کارایی

(Performance Qualification)  از مأخذهای
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یی و اعتبار بسیار باال مناسب و معتبر مدیریت با روا

(. پس از 11،20طراحی گردید و مورد استفاده قرار گرفت)

 Excelجمع آوری، جهت تحلیل داده ها از نرم افزار 

استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون 

برابری میانگین های دو گروه وابسته استفاده و نتایجی در 

 این خصوص بدست آمد. 

 

 ایافته ه

ابتدا با برگزاری متعدد جلسات،  هدف اصلی از الکترونیکی 

کردن فرایندهای مراکز رشد برای مدیران و کارشناسان 

توضیح داده شد و همکاران در این خصوص توجیه شدند 

محقق در این رابطه قبل از پیاده سازی در نظر سنجی از 

پرسنل، نظر آنها را در مورد اجرای سیستم جامع مدیریتی 

میزان  1 کلشویا شد که اکثراً موافق اجرای آن بودند. ج

درصد پذیرش و انعطاف پذیری پرسنل قبل از اجرایی 

شدن سیستم اطالعات مدیریت یکپارچه مراکز رشد را 

  .نشان میدهد

 

 
میزان فراوانی پذیرش و انعطاف پذیری پرسنل  . درصد1 کلش

 یی شدن سیستم اطالعات یکپارچهقبل از اجرا

 

از مخاطبین موافق  %86همانطور که مشاهده می گردد 

اجرا و پیاده سازی سیستم یکپارچه بوده که این خود 

گویای نگرش مثبت کارکنان نسبت به تغییرات تکنولوژیک 

و مکانیزه شدن فرایندها از طریق بکارگیری وب سایت 

 سامانه بود. 

انمندی های شرکتهای مختلف و بازدید با مطالعه بازار و تو

از پارک علم و فناوری یزد و شیراز و دانشگاه صنعتی 

دانشگاه علوم  ITشریف و همچنین با مشاوره با مسئولین 

پزشکی شیراز و مدیریت فناوری معاونت تحقیقات و 

فناوری وزارت بهداشت، به علت عدم وجود سامانه کامالً 

ر و همچنین با در نظر منطبق با ویژگی های مورد نظ

گرفتن پارامترهایی مانند سرعت جهت انجام پروژه و صرفه 

جویی در هزینه ها نرم افزار مورد استفاده در پارک علم و 

فناوری یزد که توسط شرکت تولید کننده نرم افزاری 

توسعه نوآوران وندا تهیه و نصب و پشتیبانی می گردید 

رکت منعقد گردید. انتخاب و تفاهم نامه الزم با آن ش

سپس در این مرحله پس از اخذ مجوز از دفتر توسعه و 

حمایت از شرکتهای دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی 

شیراز و تامین اعتبار اجرای پروژه تهیه سامانه از سوی 

معاونت آموزشی آن دانشگاه نسبت به ارزیابی و آماده 

سازی زیر ساخت های الزم سخت افزاری و همچنین 

اختصاص فضای مجازی الزم، اقدام گردید. به دلیل داشتن 

موقعیت و بستر نرم افزاری و سخت افزاری مناسب تر 

سیستم بر روی سرور دانشگاه علوم پزشکی شیراز نصب و 

تنظیمات اولیه به منظور آماده شدن جهت استفاده 

کاربران انجام گرفت. آدرس دمین مورد استفاده به 

و  Daneshbonyan.sums.ac.ir اینصورت تعریف شد :

در طول یکسال و نیم این سامانه پیاده سازی شد. با پیاده 

سازی این سیستم، گزارش های مربوط به شرکتهای 

مستقر در مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز به 

فراوانی تعداد  1راحتی قابل دستیابی گردید. جدول 

نام مرکز  شرکتهای مستقر در مراکز رشد را به تفکیک

 نشان می دهد.
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 فراوانی تعداد شرکتهای مستقر در مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 1جدول 

 تعداد شرکتها مستقر در مراکز رشد نام مرکز رشد ردیف

 42 مرکز رشد فراورده های دارویی 1

 15 مرکز رشد بیوتکنولوژی 2

 7 مرکز رشد فناوری اطالعات 3

 7 سلولهای بنیادی و مهندسی بافتمرکز رشد  4

 20 مرکز رشد تجهیزات پزشکی 5

 12 مرکز رشد گیاهان دارویی و طب سنتی 6

 

ماه، تصمیم بر ارزیابی و سنجش سامانه  15پس از گذشت 

گرفته شد. بر این اساس می بایستی شاخص هایی تعریف 

شاخص های مربوط به مراحل طراحی، نصب و پیاده گردد 

اجرا جهت یک سامانه باید به صورتی باشد که سازی و 

انتظارات ذینفعان و کاربران کامالً شناسایی و اولویت بندی 

شده و در مراحل مختلف طراحی اولیه سامانه درنظر گرفته 

از آنجائیکه شود که در این خصوص نظر سنجی انجام شد. 

اجرای این سیستم بصورت یکباره انجام گرفت سنجش 

ها فقط بعد از اجرا امکان پذیر بود که در  بعضی از شاخص

درصد نظرات افراد در مورد شاخص های در نظر  2جدول 

گرفته شده مربوط به مرحله طراحی، نصب و پیاده سازی ، 

 بعد از اجرا نشان داده شده است.

 

 

 عد از اجرادرصد نظرات افراد  جهت شاخص های مربوط به مرحله طراحی، نصب و پیاده سازی ، ب. 2جدول 

 میانگین نظرات افراد بعد از اجرا
 ردیف توسعه یک سیستممراحل  عنوان شاخص ها

 موافق بدون نظر مخالف

 آسان بودن اتصال به سامانه 88% 1% 11%

 %69 %20 %11 1 مرحله طراحی
دانلود شدن و آپلود شدن فرم ها 

 و صفحات مربوط به سامانه

11% 18% 71% 
دهای موجود مناسب بودن فیل

 در سامانه

6% 10% 84% 
راحتی اتصال به سامانه و سرور 

 دانشگاه
 2 مرحله نصب

4% 4% 92% 
عدم نیاز به نصب نرم افزار خاص 

 جهت اتصال به سامانه

4% 10% 86% 
افزایش توانمندیهای کاربران با 

 برگزاری کارگاه آموزشی

 %86 %8 %6 3 مرحله پیاده سازی و اجرا
عتماد به نفس کاربران افزایش ا

 با اجرای سامانه

14% 7% 79% 
به اضافه کردن سیستم پیامک 

 سامانه
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در مورد شاخص های مربوط همانطور که مشاهده می شود 

به مرحله طراحی، اعم از آسان بودن اتصال به سامانه و 

راحتی دانلود و آپلود شدن فرم ها و مناسب بودن فیلدها 

افراد نظر موافق دادند. در مورد شاخص های  درصد بیشتر

مربوط به مرحله نصب, اعم از راحتی اتصال به سامانه و 

سرور دانشگاه و عدم نیاز به نصب نرم افزار خاص درصد 

بیشتر افراد نظر موافق دادند  همچنین در مورد شاخص 

های مربوط به مرحله پیاده سازی و اجرا، شامل نظرات 

زایش توانمندی و اعتماد به نفس آنها با افراد در مورد اف

برگزاری کارگاه های آموزشی و اضافه شدن سیستم 

پیامکی به سامانه مربوطه، درصد بیشتر افراد نظر موافق 

داشتند. بطور کلی برای اطمینان از بکارگیری موفق یک 

سیستم اطالعات مدیریتی از طریق تهیه یک سامانه خوب، 

ار مرحله طراحی، نصب، پیاده باید مطمئن گردید که چه

سازی و اجرا  و در نهایت ارزیابی رفع نیازها و کارائی، به 

خوبی صورت گرفته و این مهم در صورتی میسر است که 

در مراحل مختلف، بسته به شاخص ها، نظر سنجی های 

الزم قبل و بعد از پیاده سازی سیستم و تحلیل داده ها 

شده، انجام شود. در براساس شاخص های از پیش تعیین 

مورد شاخص های مربوط به مرحله طراحی، میانگین 

که نشان دهنده  815/3امتیازات نظرات بعد از اجرا عدد 

رضایت نسبی و در مورد شاخص های مربوط به نصب، 

که نشان دهنده رضایت  16/4میانگین بدست آمده عدد 

کامل و در مورد شاخص های مربوط به پیاده سازی 

امتیازات نظرات بعد از اجرا و نظرسنجی عدد  میانگین

بدست آمد که نشان دهنده رضایت نسبی در مورد  92/3

طراحی، نصب  و پیاده سازی سیستم است. اما در مورد 

رفع نیازها و کارائی بایستی قبل و شاخص های مربوط به 

براین اساس با  بعد از نظر سنجی مقایسه انجام گیرد

، انحراف معیار و میانگین برای SPSS استفاده از نرم افزار

 این 3هر کدام از شاخص ها، محاسبه شده که در جدول 

 نشان داده می شود.موارد 

 

 انحراف معیار و میانگین شاخص های مورد مطالعه. 3جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد مرحله انجام شاخص ها  /  عنوان شاخص ها

 شاخص اول

 انسرعت پاسخگویی کاربر

 77/0 08/4 50 قبل از اجرا

 701/0 28/4 50 بعد از اجرا

 شاخص دوم
 تکرر ورود اطالعات

 756/0 14/4 50 قبل از اجرا

 701/0 28/4 50 بعد از اجرا

 شاخص سوم

 ارتباط و تعامل با همکاران

 988/0 04/4 50 قبل از اجرا

 701/0 28/4 50 بعد از اجرا

 شاخص چهارم

 و تجربه تعامل با سیستم رضایت ذهنی کاربر

 05/1 94/3 50 قبل از اجرا

 743/0 24/4 50 بعد از اجرا

 شاخص پنجم
 لود کاری

 936/0 98/3 50 قبل از اجرا

 841/0 16/4 50 بعد از اجرا

 شاخص ششم

 صحت و دقت اطالعات

 939/0 88/3 50 قبل از اجرا

 756/0 14/4 50 بعد از اجرا

 شاخص هفتم

 ه کارخروجی خالقان

 743/0 24/4 50 قبل از اجرا

 47/1 86/3 50 بعد از اجرا

 شاخص هشتم
 روابط بین مراکز رشد و شرکتها

 05/1 84/3 50 قبل از اجرا

 863/0 10/4 50 بعد از اجرا
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سپس به منظور آنالیز داده ها از آزمون برابری میانگین 

، (Paired Samples Test)های دو گروه وابسته 

ده گردید که هدف از انجام این آزمون که به آزمون استفا

قبل و بعد نیز معروف است مشاهدات قبل و بعد در مقابل 

( و به این طریق جهت 12یکدیگر قرار می گیرند )

 مشاهدات هر آزمودنی در مقابل یکدیگر، میزان

P- Value  این نتایج را نشان  4مشخص گردید. جدول 

 می دهد.

 

 شاخص های مورد مطالعه P-VALUEخطا و میزان . 4جدول 

 P-Value میزان خطا میانگین تعداد مرحله انجام شاخص ها  /  عنوان شاخص ها

 شاخص اول

 سرعت پاسخگویی کاربران

 011/0 075/0 08/4 50 قبل از اجرا

 28/4 50 بعد از اجرا

 شاخص دوم

 تکرر ورود اطالعات

 051/0 495/0 14/4 50 قبل از اجرا

 28/4 50 عد از اجراب

 شاخص سوم

 ارتباط و تعامل با همکاران

 032/0 770/0 04/4 50 قبل از اجرا

 28/4 50 بعد از اجرا

 شاخص چهارم

 رضایت ذهنی کاربر و تجربه تعامل با سیستم

 034/0 974/0 94/3 50 قبل از اجرا

 24/4 50 بعد از اجرا

 شاخص پنجم

 لود کاری

 022/0 481/0 98/3 50 قبل از اجرا

 16/4 50 بعد از اجرا

 شاخص ششم

 صحت و دقت اطالعات

 022/0 109/0 88/3 50 قبل از اجرا

 14/4 50 بعد از اجرا

 شاخص هفتم

 خروجی خالقانه کار

 128/0 245/0 24/4 50 قبل از اجرا

 86/3 50 بعد از اجرا

 شاخص هشتم

 روابط بین مراکز رشد و شرکتها

 026/0 113/0 84/3 50 اجرا قبل از

 10/4 50 بعد از اجرا

 

 بحث 

پیاده سازی یک سیستم اطالعاتی جامع مدیریتی تجربه 

سخت و دشواری است و موفقیت یک سیستم از دیدگاه 

های مختلف قابل بررسی است. در بخش بهداشت و درمان 

نیز مطالعاتی در مورد سیستم های اطالعات بیمارستانی 

(HIS) ه نوعی از سیستم های اطالعات مدیریتی ک

محسوب شده، انجام شده که به نتایجی از آنها اشاره می 

  شود. 

میالدی با  2016در مطالعه کومار و همکاران که در سال 

تاثیر سیستم اطالعاتی بر بهبود مدیریت تجهیزات عنوان 

پزشکی و ارتباطات موثر آن انجام شد بهبودی مدیریت و 

مواردی مانند ضایعات و سرقت بدست آمد  جلوگیری از

(6).  

 پاناگیوتیس تریوالس و دیگراندر همین درابطه در مطالعه 

پیش نیازهای نوآوری میالدی با عنوان  2013که در سال 

در فعالیت: نقش سیستم های اطالعاتی مدیریت، انجام شد 

نتایجی اعم از بهبود مدیریتی و بهبود قابلیت ارتباط بین 

و تصمیم گیری گروهی از طریق سیستم اطالعات فردی 

 (.13مدیریت بدست آمد )

با  93غالمرضا مرادی و همکاران که در سال در مطالعه 

( در بهبود HISنقش سیستم اطالعات بیمارستانی ) عنوان

نتایجی مشهد انجام شد،  عملکرد بیمارستان دکتر شیخ

هبود اعم از کاهش مدت اقامت بیماران در بیمارستان، ب
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عملکرد بیمارستان، صرفه جویی در وقت، افزایش سرعت 

دسترسی مدیران بیمارستان ها به اطالعات و دریافت 

گزارش های مورد نیاز با سرعت بیشتر، جلوگیری از 

کارهای تکراری، حفظ محرمانگی اطالعات و استانداردتر 

شدن فرایندهای مدیریت و افزایش درآمد بیمارستان، 

زوده و کاهش هزینه های خدماتی ، نیروی ایجاد ارزش اف

انسانی و افزایش بهره برداری از منابع بیمارستانی بدست 

 (.7آمد)

در همین رابطه نیز در تحقیق دیگری  که توسط زهرا زارع 

با عنوان ارزیابی پیاده  93فضل الهی و همکاران در سال 

سازی سیستم اطالعات بیمارستانی در بیمارستان امام 

ارومیه انجام شد، نتایج بدست آمده با آنچه که خمینی 

مورد انتظار بود تفاوت داشت و آگاه نکردن پرسنل قبل از 

اجرای نرم افزار که سبب عدم همکاری در طول اجرای آن 

 (.8گردید امری طبیعی به نظر میرسد )

در تحقیق دیگری با عنوان ارزیابی سیستم اطالعات 

زیر نظر دانشگاه علوم  بیمارستان ده بیمارستان دولتی

پزشکی اصفهان که توسط محمدرضا دلوی و همکاران در 

این نتیجه بدست آمدکه هرچه آگاهی  انجام شد و 92سال 

کاربران از سیستم اطالعاتی بیشتر شود اثربخشی و کارایی 

 (.14سیستم اطالعاتی بیشتر می شود )

 در همین مورد در تحقیق دیگری با عنوان ارزیابی سیستم

اطالعات بیمارستانی بیمارستان نمازی شیراز از دیدگاه 

توسط محترم نعمت اللهی و همکاران   89کاربران در سال 

انجام شد که نتایجی اعم از در حد متوسط بودن نظر  89

کاربران در مورد امنیت سیستم، تاثیر بر افزایش سرعت، 

ش تاثیر بر بهبود کیفیت مراقبت از بیماران، تاثیر بر کاه

خطا، کم بودن تاثیر سیستم اتوماسیون بیمارستانی بر 

کاهش استفاده از مصرف منابع، تاکید بر کاربر پسند بودن 

نرم افزار، لزوم برگزاری کالس های آموزشی برای کاربران، 

لزوم سرمایه گذاری های انسانی، مالی، و فنی برای نزدیک 

 (.9شدن به سطح انتظارات را در پی داشت )

ص تاثیر سیستم های اطالعات مدیریت بر بهبود در خصو

عملکرد امور و افزایش کارایی در موضوعات مختلف مقاالت 

متعددی مطالعه و پیشنهادات ارائه شده در این مقاالت در 

 .حین پیاده سازی و اجرا مد نظر قرار گرفت

سیستم اطالعاتی یکپارچه  96با توجه به اینکه تا سال 

چکدام از دانشگاه های علوم جهت مراکز رشد در هی

پزشکی وجود نداشت و به همین دلیل کلیه محاسبات 

آماری بصورت دستی انجام شده که بسیار زمانبر و برای 

پرسنل وقت گیر بود و برای مسئولین نیز قابل استناد و 

اطمینان نبود از طرف دیگر آخرین اطالعات جمع آوری 

اصل جمع شده در حیطه سالمت بصورت یک کتاب که ح

آوری اطالعات توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش 

عدم درج به دلیل تهیه شده و  94پزشکی که در سال 

کامل اطالعات مربوط به مراکز رشد دانشگاه ها و عدم بروز 

از ( . 10)بودن کتاب مذکور عمالً قابل استناد نبود 

اعتبارسنجی یک رویکرد علمی مبتنی بر دانش و  آنجاییکه

آمار بوده که اطالعات وضعیت جاری و سابقه ای علم 

متقاضی، تجزیه و تحلیل شده و امتیاز اعتباری محاسبه 

سنجش بعضی از شاخص ها  ( در این پژوهش20می گردد)

فقط بعد از اجرا امکان پذیر بود و در مورد بعضی دیگر، 

قبل و بعد از پیاده سازی سیستم نیز قابل سنجش بود. با 

میانگین امتیازات  Excelو  Spssنرم افزار  استفاده از دو

نظرات افراد برای شاخص های مختلف محاسبه گردید. 

شایان ذکر است در مطالعات انجام گرفته ارزیابی تا حدی 

 شد. که شاخص ها در دسترس بودند، انجام 

نشان میدهد که در شاخص  نتایج حاصله  از این مقایسه

سرعت  افزایشیی اعم از های مربوط به رفع نیازها و کارا

، افزایش ارتباط و تعامل با همکاران  پاسخگویی کاربران،

افزایش صحت و دقت ورود اطالعات، افزایش روابط بین 

مراکز رشد و شرکتها، کاهش تکراری وارد کردن داده ها، 

رضایت ذهنی کاربر و تجربه کاهش لود کاری پرسنل و 

ده شد. به نظر اختالف معناداری مشاه تعامل با سیستم

میرسد در مورد این هفت شاخص بهبود دیده شده است و 

اجرای سیستم جامع اطالعات مدیریتی در مورد بهبودی 

 این شاخص ها تاثیر مثبت داشته است .
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در شاخص افزایش خروجی های خالقانه کار اختالف  اما

توان نتیجه گرفت که در این  معنادار وجود ندارد می

عات مدیریتی بر این شاخص تاثیر سنجش سیستم اطال

نداشته است و به نظر می رسد در سامانه داشبرد 

مدیریتی، تنوع گزارشها و همچنین مجوز دسترسی 

 کارشناسان به این نوع گزارشها نیاز به بازنگری دارد.

بررسی حوزه های میدانی و اجرایی روش شناسی های 

ده باشد. ترکیبی می تواند موضوع بسیاری از تحقیقات آین

سایر محققین می توانند به منظور تکمیل این مطالعات و 

ارائه درک بیشتر از مدل ارائه شده بر محورهای زیر تمرکز 

کنند از اینرو پیشنهادات پژوهشی را نیز می توان به 

 صورت زیر بیان نمود:

مورد مطالعه در این تحقیق، مراکز رشد دانشگاه علوم  -

پیاده سازی این سیستم در دیگر پزشکی شیراز بود که با 

دانشگاههای علوم پزشکی، می توان با مقایسه نتایج حاصل 

از آنها و نتایج این پژوهش، به میزان تشابه و تفاوت 

 دیدگاهها و به تبع آن نتایج حاصل از تحقیق، پی برد.

در خصوص پژوهش حاضر پیشنهاد می شود قبل از  -

سنجی به طور دقیق،  ایجاد هر سیستم نیاز سنجی و امکان

صحیح و هر پنج ماه یکبار با نظر سنجی از کاربران، نقاط 

ضعف سیستم را به نقاط قوت تبدیل کرده و نیازهای 

اطالعات مراکز را متناسب با نرم افزار تغییر دهیم با 

گذشت مدت زمان الزمه و ارزیابی های بعدی در فواصل 

 فت.زمانی مشخص میتوان به نتایج بهتری دست یا

در ارزیابی شاخصها، در مورد شاخص خروجی خالقانه  -

کار، پیشنهاد می شود در ارزیابی سری دوم به همراه 

مشخص شدن شاخصه های مدیریتی، این شاخص نیز 

 بررسی گردد 

 

 گیرینتیجه

مطالعه حاضر نشان داد که پیاده سازی صحیح سیستم 

ل و اطالعات مدیریتی می تواند در بهبود عملکرد پرسن

تصمیم گیری های مدیران و بهره وری مراکز رشد در 

توسعه و حمایت از شرکتهای دانش بنیان موثر باشد با 

بازنگری و ارتقاء گزارش گیری داشبرد مدیریتی کارایی 

سیستم مذکور را می توان مطابق با نیازهای کشوری در 

هر زمان بهبود بخشید و در نتیجه، در زمان صرفه جویی 

 .خواهد شد

 

 تقدیر و تشکر

مؤلفین مراتب قدردانی خود را از معاونت تحقیقات و 

فناوری و معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

بواسطه حمایت مالی جهت اجرا و پیاده سازی این پروژه 

 اعالم می دارند.
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