مجله انفورماتيک سالمت و زيست پزشکی

مقاله پژوهشی

مرکز تحقيقات انفورماتيک پزشکی
دوره سوم شماره سوم .ص 5931 ،571-581

Downloaded from jhbmi.ir at 6:54 +0330 on Thursday October 17th 2019

نمونهسازي و ارزيابي يك داشبورد بيمارستاني بر اساس مدل رضايتمندي كاربر نهايي
سعيد روحاني ،*1شوكا
 دریافت مقاله59/7/03 :

ضامنيان2

 پذیرش مقاله59/5/03 :
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نمونهسازي و ارزیابی داشبورد بيمارستانی

نماودار و یااا شاااخ،هااای كلیاادی عملکاارد KPI (Key

 Performance Indicatorsبصااری باشااند  .]9طراحاای
داشبورد نقش مهمی در فرآیناد تصامیمگیاری ایفاا مایكناد.
استفاده از داشبورد باید آسان باشد و شامل قابلیاتهاایی مانناد
شخصیسازی ،مخاطب هدف ،نمایش به صورت رنگی و غیاره
به منظاور تساهیل در فرآیناد تصامیمگیاری باشاد .بساته باه
كسبوكار خاص ،طراحی و ویژگیهای داشابورد ممکان اسات
متفاوت باشد  .]60طراحان یا معماران فنی باید طارح را بارای
زیرساختها و ارائه خصوصیات اجزای آن آماده نمایند .معماران
باید به احتیاجات حال و آینده شركت و برنامه در حال گسترش
توجه كنند .معماران فنی سطوح سازمان ،زیرسااختهاای كلای
شركت را برنامهریزی میكنند و استانداردها را در مورد چگوناه
بودن نرمافزارهای مختلفی كه قرار است استفاده شود سااخته و
منتشر میكنند .]66
اما چگونگی فراهم كردن اطالعات با توجاه باه پیچیادگی و
حجم باالی آنها و توجه باه اصاول طراحای و معمااری فنای
داشبوردها بسیار مهم میباشد .چرا كه تصمیمگیران باید بتوانند
در كوتاهترین زمان بهترین نحوه ارائه اطالعات را مشاهده كنند
تااا بتواننااد تصاامیمگیاری كارآماادی انجااام دهنااد .هرچنااد در
سالهای اخیر تعدادی از دستگاههای دولتی و غیر دولتی نسبت
به ایجاد داشبورد مدیریتی اقداماتی انجام دادهاند ،لیکن موفقیت
چندانی نیافتهاند .زیرا باا وجاود محبوبیات داشابورد ،اطالعاات
كمی در مورد اصول و چارچوب ساخت آن به منظاور بااالبردن
میزان اثربخشی وجود دارد؛ یعنی این كه داشبورد با چه طراحی
و معماری ،بهترین كارایی را برای سازمان در پی خواهد داشت.
توجه به این نکته ضروری است كه كیفیت تصمیمگیاریهاا و
دستیابی به كارایی باال بارای ساازمان باه چگاونگی و كیفیات
اطالعات فراهم شده توساط داشابورد بساتگی دارد .متأسافانه
تحقیقات كمی در این رابطه صاورت گرفتاه و در داشابوردهای
تولید شده ،فرمت ارائه اطالعات مخال تکنیاکهاای بصاری
میباشد و بسیار كم به زمینه معماری فنی داشبوردها اشاره شده
است .معماری فنی داشبورد در واقع انتخاب یاک سااختار كلای
مناسب برای پیادهسازی آن بر مبناای مجموعاهای از نیازهاای
كاربردی این سیستم است تا هم بتوان كاربردهای ماوردنظر را
پیادهسازی كرد و هم بتوان كیفیت داشبورد ،تولیاد و نگهاداری
آن را نیز بهینه كرد و سرعت بخشید .با رعایت اصول معمااری
فنی میتوان كلیه نیازمندیهای فنی و عملیاتی مورد انتظاار را
پوشش داد .رعایت این تکنیکها در امر تصمیمگیاری مادیران
سازمان بسیار با اهمیت میباشد.
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مقدمه
امروزه فضای رقاابتی شادیدی در كساب و كارهاای مختلا
حاكم شده است .مدیران ارشد و مدیران میانی سازمانهاا بایاد
سریعتر و درستتر از قبل تصمیم بگیرند .الزمه چناین اماری،
دستیابی سریع و دقیق به دانش است و برای دستیابی به دانش،
وجود ابزارهاای كاارا و ماؤثری نظیار داشابوردهای مادیریتی
ضاارورت دارد  .]6داشاابوردهای ماادیریتی كااه زی ارمجموعااه
سیستمهای هوش تجاری میباشاند در حقیقات سیساتمهاای
نرمافزاری نوینی هستند كه به سازمانها در جهت غنایساازی
اهداف با استفاده از اطالعاات و تجزیاهوتحلیال آنهاا كماک
میكند  .]2داشبوردها یک پکیج كلی از برنامههاای كااربردی
مانند نقشه استراتژی ،كارت امتیازی متاوازن و هاوش تجااری
برای مدیریت عملکرد سازمان مایباشاند كاه اطالعاات را در
فرمت خاصی برای تصمیمگیران فراهم میكند .]6
بیمارستان اكوسیساتمی پیچیاده از اناوا خادمات ،مشاتریان،
پرسنل ،تجهیزات ،دادهها و اطالعااتی اسات كاه در آن تولیاد
میگردد  .]0در گذشته مدیریت بیمارستانها برابر باا مادیریت
مالی بود ،اما امروزه بر این عقیدهاند كه با مدیریت بهینه ،آنها
میتوانند به یکپارچگی بین هوش سازمانی (افاراد متخصا، ،
هوش كسبوكار (انوا دادههای موجود و هوش رقابتی (ارتباط
دائم با مشتریان داخلی و خارجی نائل گردند .ایان یکپاارچگی،
فرصتی است برای بیمارستان تا بتواند نمایی از عملکرد واقعای
خود در برابر اهداف راهبردی داشته باشد و باه ساازمانی ناوآور
تبدیل گردد .الزمه رسیدن به چنین هوشامندی ،دسترسای باه
اطالعات استراتژیک و بهموقع برای انجام تصامیمگیاریهاای
صحیح و سرنوشتساز میباشد .باه منظاور مبادلاه ایان قبیال
اطالعات و اولویتهای مدیریتی بین سطوح مختلا عملیااتی
استفاده از ابزار هوشمند داشابورد مایتواناد بسایار تأثیرگاذار و
ارزشآفرین باشد  .]5امروزه پیشرفتهای فنی مانند داشبوردها
باعث آسانتر شدن دسترسی ،سهولت استفاده و افزایش اعتبار
دادهها شده و همچنین ادغام تمام اطالعات بالینی و محیطی را
در یک صفحه نمایش امکانپذیر ساخته است كه باعث بهباود
بهرهوری كاركنان ،سرعت بخشیدن باه تصامیمگیاری ،سااده
كردن فرآیند گردش كار و كاهش سهل انگاریها و اشاتباهات
در عملکرد مدیریتی و بالینی شده است .]1
داشبورد ،دادههای كلیدی عملکرد سازمان و امکاناات اساسای
یکپارچه و بالدرنگ را گزارش میدهد  .]7داشابوردها طراحای
شدهاند كه نمایش سریعی از كاارایی عملکارد را در یاک نگااه
برای كاربران آماده كنند  .]8محتوای آنها ممکن است جدول،
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داده و ارائه نتیجه و الیه نماایش اشااره كارده و نتاایج آن را
انباره داده جامع با دادههای فرآینادی و عملیااتی و تاأمین داده
نزدیک به بالدرنگ ،محاسبه معیارها ،ذخیارهساازی تشاخی،
الگوی مبتنی بر داده كاوی و اشاترا آزاد داناش باه صاورت
ارتباطات صوتی و تصاویری ،راباط كااربری بصاری و آساان،
تركیب باا محتاوای شخصایساازی شاده و دسترسای هماراه
منعط بر میشمرند .]60
كرمی به اصولی مانند تعیین هدف طراحی داشبورد ،همااهنگی
با اهداف سازمان ،تعیین شاخ،های كلیادی عملکارد ،تنظایم
چارچوب زماانی ،اساتخراج دادههاای دقیاق ،انعطاافپاذیری،
قابلیتهای دریل داون و تجزیهوتحلیل ،امنیت ،نحاوه نماایش،
نمایش هشدار اشاره نموده و نتایج را این گونه بیاان مایكناد
رسیدن به اهداف تعری شده و چگونگی برآورده كردن آنهاا،
طراحی متناسب با اهداف و چشماناداز ساازمان ،شااخ،هاای
حیاتی و خاص برای بااالبردن كیفیات عملکارد ،باهروزرساانی
اطالعات بر اساس نظر كاربران ،نو استفاده و اهمیت وظیفاه،
دادههای دقیق و مرتبط با تعاری استاندارد و قابل قبول بارای
محاساابه ،قابلیاات بهینااهسااازی و شخصاایسااازی باار اساااس
احتیاجات كاربران ،سازمان و تغییارات شارایط ،تواناایی كااربر
برای انجام تجزیاهوتحلیال عمیاق باا كلیاک كاردن بار روی
شاخ،های عملیاتی ،روشها ،تکنیکها و تکنولوهیهای مورد
استفاده برای محافظت از امنیت دادهها ،توجه به اجزای طراحی
بصری ،ساختار ،طرح و نمایش اطالعات ،مکانیزم برجستهسازی
اطالعات مهم مانند استثناها .]65
 Mattinglyو همکاران به طراحی انعطافپذیر برای حمایات
از تغییرات احتیاجاات پاروهه ،قابلیات بالدرناگ باودن ،آساانی
توسعه و نگهداری میپردازند و آنها را مفید برای بهباود رفتاار
سازمان میدانند .]61
روحانی و همکاران  ،]67به ارائاه اصاول و خطاوط راهنماای
طراحی و معماری فنای داشابوردهای ساازمانی باا روش فراتار
كیااب پرداختنااد و در جاادول  6نشااان دادنااد كااه هاار یااک از
تحقیقات پیشین ،به كدام یک از شاخ،های استخراج شاده در
پژوهش شان اشاره نمودند.
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بنابراین در نظر گرفتن اصول و چاارچوب طراحای و معمااری
فنی داشبوردهای سازمانی مسئلهای مهم و قابل توجه میباشد.
سؤاالت اصلی این تحقیق ،كه ما به دنباال پاساخگویی باه آن
هستیم ،عبارتاند از "نمونهسازی یک داشبورد نمونه بر اسااس
اصول به دست آمده چگونه میباشد؟" و "میزان رضایت كاربر
نهایی از داشبورد ساخته شده به چه میزان میباشاد؟" در ایان
مطالعه سعی شده با رعایت چارچوب و اصول طراحی و معماری
فنی داشبوردهای سازمانی ،یک داشبورد نموناه سااخته شاده و
مورد ارزیابی نمونه آماری مورد نظار قارار گیارد تاا ببینایم باا
رعایت این اصول ،داشبوردها میتوانند باالترین سطح از كارایی
را برای تصمیمگیران سازمانها تولید كنند؟
پس از بررسی پاژوهشهاای انجاام گرفتاه در زمیناه اصاول
طراحی و معماری فنی داشبوردهای سازمانی ،شااخ،هاایی از
میان تحقیقها و همچنین نتایج به كارگیری این شاخ،ها بار
داشبوردها از نقطه نظر محققین ،استخراج شاده و باه برخای از
بهترین آنها در ادامه به طور خالصه اشاره شده است.
 Kuoو همکاران به چهار نو نمایش اطالعات زمانی ،سلسله
مراتبی ،رابطهای و چند بعدی اشاره میكند و نتایج آن را كنترل
و نظارت بر روناد پاروهه باا اساتفاده از نماودار گانات ،امکاان
مشاهده سه بعدی سازه و اجازای آن ،در شافاف از ساازمان
دهی و طبقهبندی سیستم برای كنتارل پاروهه و دساتیابی باه
عملکرد ساخت باالتر ،در روابط بین آیتمها و اجزای سیساتم
میداند.]62 .
 Yigitbasiogluو  Velcuاصاولی مانناد امکاان تعاوی
فرمتهای نمایش اطالعات ،امکان پاپ آپ و هشدار خودكاار،
امکان دریل داون و دریل آپ ،امکان یکپارچه شدن با سیساتم
فرآیند تحلیل آنالین یا انبااره داده ،نماایش تاک صافحهای و
استفاده از رنگبندی و خطوط راهنما در طراحی نمودارهاای دو
بعدی و سه بعدی ،امکان بزرگنمایی و كوچکنمایی را باعاث
انعطافپذیر بودن سیستم ،انتخاب فرمت نمایش مناسب ،امکان
دسترسی كامل كاربران به دادههای جزئی برای تجزیهوتحلیال
ابعادی ،حداكثر كردن در نمودار ،دید كلی و جزئی به رواباط
بخشها و كمک به استراتژی و ارزش شركت میدانند .]66
 Grögerو همکاران به معماری سه الیه تأمین داده ،تحلیل

پایيز  ،5311دوره سوم ،شماره سوم
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 Lechnerو

کرمی []51





روش
در این پژوهش ابتدا با روش تحقیق آزمایشی ،مدل نمونهای از
یک داشبورد ساده برای ارزیابی ،با استفاده از ابزار هوش
كسبوكار  Tableauساختیم .در این مرحله از دادههای
عملکردی بخشهای بیمارستان آیتاهلل روحانی شهرستان بابل
در محدوده سالهای  6690-6690استفاده شده و داشبورد
موردنظر را با توجه به اصول و خطوط راهنمای طراحی و
معماری فنی داشبوردهای سازمانی به دست آمده در جدول
شاخ،های پیشینه تحقیق ،آماده نمودیم .به این صورت كه در
الیه نمایش با توجه به هدف موردنظر بخشهای بیمارستان و
چشمانداز آنها ،توجه به فرهنگ موجود در سازمان برای
پذیرش داشبورد ،نو كاربرانی كه میخواهند از این سیستم
استفاده نمایند و احتیاجات آنها ،توجه به نو تعامل با امکاناتی
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مانند دریل داون و دریل آپ ،قابلیت جستجو و فیلتر ،امکان
مقایسه وضعیتهای استاندارد با دادهها ،توجه به نحوه نمایش
مانند نمایش اطالعات در یک صفحه بدون احتیاج به حركت
در صفحات ،امکان لینک به صفحات مربوطه ،امکان استفاده از
گرافها و نمودارهای مختل با توجه به اطالعات ،در الیه
برنامه كاربردی با توجه به شاخ،های كلیدی عملکرد مربوط
به بخشها ،در الیه داده با توجه به پایگاه داده و منابع دادهای
استاندارد برای پرسوجوهای موردنیاز ،در الیه زیرساخت فنی
با توجه به معماری موردنیاز سیستم و زیرساخت ،یکپارچگی و
قابلیت بروز رسانی طراحی و آماده استفاده گردید.
در جدول  2به تعدادی از شاخ،های كلیدی عملکرد ماوردنظر
بیمارستانها اشاره شده است.
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پایيز  ،5311دوره سوم ،شماره سوم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی
جدول  :1شاخصهاي کليدي عملکرد موردنظر بيمارستانها

شاخ،های كلیدی عملکرد برای ساخت داشبورد ،با توجاه باه
شاخ،های استخراج شده از مقاالت و دادههای در دسترس از
بیمارسااتان مااوردنظر در سااه دسااته دروناادادی ،فرآیناادی و
بروندادی تقسیمبندی شدند .شاخ،های دروندادی شامل تعداد
بیماران اورهانسی پذیرش شده در ماههاای ساال  ،6690تعاداد
بیماران بستری پذیرش شده در ماههای سال  ،90تعداد بیماران
سرپایی پذیرش شده در مااههاای ساال  ،90مجماو بیمااران
پذیرش شده در ماههای سال  ،90تعداد مراجعین بیمار اورهانس
به اسکرین در ماههای سال  ،90تعداد اعماال سارپایی بخاش
اورهانس در ماههای ساال  .90شااخ،هاای فرآینادی شاامل
نسبت پذیرش بخشها در ماههاای ساال  ،90متوساط اقامات

 Grigoroudisو همکاران ]25
 Erdemو همکاران ]21

بیمار در بخشها در ماههاای ساال  ،90درصاد اشاغال تخات
بخشها در ماههای سال  ،90درصاد مارگومیار بخاشهاا در
ماههای سال  .90شاخ،های بروندادی شامل نسابت پاذیرش
به تفکیک بخشها در سالهاای  90الای  ،90متوساط اقامات
بیمار به تفکیک بخشها در سالهای  90الی  ،90درصد اشغال
تخت به تفکیک بخاشهاا در ساالهاای  90الای  ،90درصاد
مرگومیر به تفکیک بخشها در سالهای  90الی .90
در این تحقیق سه داشبورد آماده شده است و همانطور كاه در
شکلهای  6-6نمایی از آنها آمده است ،هار داشابورد شاامل
صفحاتی از اطالعات بصریسازی شده میباشد كه با توجه باه
مرتبط بودن شاخ،ها تقسیمبندی شدهاند.

شکل  :5نمایی از داشبورد گزارشها عملکرد بخشها در سال 5311
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شاخصهاي کليدي عملکرد
رضایت كاركنان ،عملکرد كاركنان ،متوسط اقامت بیمار ،درصد اشغال تخت ،درصد مرگومیر ،درصد حوادث
پزشکی ،تعداد بیماران سرپایی ،بستری و اورهانسی ،رضایت بیماران
رضایت بیماران ،شکایت بیماران ،متوسط زمان انتظار ،درصد انتقال به بیمارستان دیگر ،میانگین مدتزمان
بستری بیمار ،درصد اشغال تخت
نرخ عفونت بیمارستانی ،درصد مرگومیر ،نسبت پذیرش ،تعداد بیماران سرپایی ،بستری و اورهانسی ،نرخ مرگ
زودرس ،نرخ مرگ زنان باردار ،متوسط اقامت بیمار ،تعداد شکایت بیمار

منبع
 Chenو همکاران ]20

روحانی و همکار

نمونهسازي و ارزیابی داشبورد بيمارستانی
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شکل  :1نمایی از داشبورد مقایسهاي سال 5311

شکل  :3نمایی از داشبورد تحليلی  1سال گذشته

سپس در ادامه با اساتفاده از روش پیمایشای ،پرسشانامهای باا
توجه به مدل رضایتمندی كااربر نهاایی ،ماروری بار پیشاینه
مطالعات و با در نظر گرفتن چارچوب مفهومی تحقیق ،زیر نظار
خبارگان طراحی و مورد بررسی قرار دادیم .سؤاالت پارسشنامه

در پژوهش حاضر ،شامل  61سؤال و زیرمجموعاه پانج متغیار
مستقل مدل رضایتمندی كااربر نهاایی یعنای محتاوا ،دقات،
فرمت ،سهولت استفاده و به هنگام بودن مایباشاند .همچناین
برای پاسخ سؤاالت پرسشنامه از مقیاس لیکرت و از مشخصات
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ساخت نمونه داشبورد بر اساس اصول و چارچوب با استفاده از روش
تحقیق آزمایشی
استفاده از نرمافزار تبلو و توجه به اصول و خطوط
راهنما در ساخت داشبورد
ساخت پرسشنامه با استفاده از روش پیمایشی

ارزیابی داشبورد ساخته شده با استفاده از تکمیل پرسشنامه توسط
خبرگان

با توجه به مدل رضایتمندی كاربر نهایی ،مروری بر
پیشینه مطالعات و با در نظر گرفتن چارچوب مفهومی
تحقیق زیر نظر خبرگان

تحلیل یافتههای حاصل از دادههای پرسشنامه با روشهای تحلیل
آماری

شکل  :1فلوچارت مراحل فرآیند تحقيق

511

Journal of Health and Biomedical Informatics 2016; 3(3): 174-185

Downloaded from jhbmi.ir at 6:54 +0330 on Thursday October 17th 2019

جمعیتشناختی جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت و سمت شاغلی
در ابتدای پرسشانامه اساتفاده شاد .بارای بررسای پایاایی آن،
ضریب آلفای كرونباخ متغیرهای پرسشنامه را به دست آوردیام.
از آنجااا كااه ضااریب آلفااای كرونباااخ هاار یااک از متغیرهااای
پرسشنامه مورد استفاده از مقدار  0/7باالتر به دست آمده اسات
میتوان نتیجه گرفت كه پایایی این پرسشنامههاا ،در پاژوهش
حاضر در سطح مطلوب است.
مدل رضایتمندی كاربر نهایی  Dollو  Torkzadehبر
اساس پنج متغیر مستقل ،به منظور برآورد یک متغیر وابسته
رضایتمندی میباشد  .]27این متغیرهای مستقل شامل
محتوا ،دقت ،فرمت ،سهولت استفاده و به هنگام بودن
میباشند .از آن زمان ،این مدل آزمایش شده و رضایتمندی
كاربر نهایی به عنوان عنصر تعیین كننده و قابل اعتماد برای
موفقیت سیستمهای اطالعاتی مورد پذیرش قرار گرفته است.
این مدل به طور گستردهای توسط بسیاری از محققان و ابزار

روایی (روایی محتوا ،روایی ساخت و پایایی آزمایش شده است
و همچنین روایی داخلی ،روایی خارجی ،تست پایایی مجدد و
روایی آماری آن اثبات شده است .]28
داشبورد ساخته شده برای ارزیابی در اختیار افراد خبره مرتبط باا
دادهها و اطالعات كاه شاامل ریاسات ،مسائولین بخاشهاا و
سرپرستاران و پرستاران میباشند ،قرار گرفات و آنهاا پاس از
ارزیابی داشبورد ،پرسشنامه طراحی شده را تکمیل نمودند .ایان
افراد كه حجم نمونه پژوهش را تشکیل میدادناد باا توجاه باه
جدول مورگان و با شیوه نمونهگیری مبتنی بار هادف از میاان
تعداد حجم جامعه كه  00نفر بودند ،انتخاب شده و حجم نموناه
 61نفر را تشکیل دادند .برای تحلیال یافتاههاای پاژوهش ،باا
استفاده از روش های آماری ابتدا به توصی دادهها پرداخته شده،
آنگاه نتایج به دست آمده مورد بررسی و تفسیر قرار گرفت.
در شکل  0مراحل فرآیند تحقیق به صورت فلوچارت رسم شده
است.

روحانی و همکار

نمونهسازي و ارزیابی داشبورد بيمارستانی

نتایج
در این بخش ابتدا به یافتههای توصیفی پرداخته شد .در بررسی
توزیع فراوانی دادهها در سطوح مختل متغیار جنسایت ،نتاایج
نشان داد كه درصد فراوانی پاسخدهنادگان مارد برابار  66/6و
درصد فراوانی زن برابر  88/9است .در بررسای توزیاع فراوانای
دادهها در سطوح مختل متغیر سن ،نتایج نشان داد كه درصاد
فراوانی پاسخدهندگان دارای سن كمتر از  60ساال برابار ،8/6
درصد فراوانی افراد  66تا  00ساله برابر  ،07/2درصاد فراوانای
افراد  06تا  50ساله برابر  ،68/9درصد فراوانی افاراد  56تاا 10
ساله برابر  2/8و درصد فراوانی افاراد دارای سان بااالتر از 10
سال برابر  2/8است .در بررسی توزیع فراوانی دادهها در ساطوح
مختل متغیر تحصیالت ،نتایج نشاان داد كاه درصاد فراوانای
پاسخدهندگان دارای مدر تحصیلی دیپلم و فوق دیاپلم برابار

جدول  .3ترتيب ميزان رضایت ميانگين متغيرهاي پژوهش با توجه متغيرهاي مدل رضایتمندي کاربر نهایی

متغيرها بر اساس مدل EUCS
متغیر مستقل فرمت

متغيرهاي پژوهش

ميانگين

رضایت از فرمت داشبورد

0/6801

متغیر مستقل بهنگام بودن

رضایت از به هنگام بودن داشبورد

0/6528

متغیر مستقل سهولت استفاده

رضایت از سهولت استفاده داشبورد

0/6689

رضایت كلی از داشبورد

0/0159

متغیر مستقل محتوا

رضایت از محتوای داشبورد

0/0617

متغیر وابسته رضایتمندی كاربر نهایی
متغیر مستقل دقت

رضایت از دقت داشبورد

6/9722

در شکل  5مدل رضایتمندی كاربر نهایی استفاده شاده بارای
ساااخت پرسشاانامه در روش پیمایشاای ،بااا مقااادیر مربااوط بااه
میانگین متغیرهای پژوهش به دست آمده در تحلیل آماری كاه
میزان رضایت كاربران از داشبورد را نمایش میدهاد ،مشاخ،

شده است .همانطور كه مشخ ،شده ،متغیر فرمات بیشاترین
میزان رضایت و متغیر دقت كمترین میازان رضاایت را در باین
كاربران داشته است.

رضایتمندی كاربر نهایی

محتوا

دقت

فرمت

0/0617

6/9722

0/6801

سهولت استفاده

بهنگام بودن

0/6689

0/6528

شکل  :1مدل ر ضایتمندي کاربر نهایی با مقادیر مربوط به ميانگين متغيرهاي پژوهش در تحليل آماري
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صفر ،درصد فراوانی كارشناسای برابار  80/1و درصاد فراوانای
كارشناسی ارشد و باالتر برابر  69/0است.
در قسمت یافتههای استنباطی و در بررسی شاخ،های آمااری
گرایش به مركز و پراكندگی هار یاک از متغیرهاای پاژوهش،
نتایج حاكی از آن بود كه میانگین رضایت از محتوای داشابورد
برابر  ،0/067±0/676میانگین رضایت از دقات داشابورد برابار
 ،6/972±0/060میااانگین رضااایت از فرماات داشاابورد براباار
 ،0/686±0/095میانگین رضایت از ساهولت اساتفاده داشابورد
براباار  0/669±0/001و میااانگین رضااایت از بهنگااام بااودن
داشبورد برابار  0/656±0/000اسات .قابال توجاه هسات كاه
میانگین همه متغیرها باالتر از  6میباشد .در جدول  6میاانگین
متغیرهای پژوهش به ترتیب میزان رضایت و با توجه متغیرهای
مدل رضایتمندی كاربر نهایی قرار داده شدهاند.

روحانی و همکار

نمونه سازي و ارزیابی داشبورد بيمارستانی

در جدول  0باه منظاور مقایساه میاانگین متغیرهاای داشابورد
ساخته شده با وضعیت متوسط و مشخ ،نمودن معنااداری یاا

عدم معناداری اختالف آنها ،از آزمون  tتک نمونهای اساتفاده
میشود.

جدول  .1آزمون  tتک نمونهاي به منظور مقایسه ميانگين متغيرهاي داشبورد ساخته شده با وضعيت متوسط

مقدار متوسط آزمون= 3
متغيرهاي پژوهش

ميانگين

t

درجه آزادي

سطح معناداري

اختالف ميانگين

محدوده اطمينان  11درصد

رضایت از محتوای داشبورد

0/0617

61/026

65

0/006

6/06117

0/8960

6/6020

رضایت از دقت داشبورد

6/9722

66/515

65

0/006

0/97222

0/8217

6/6677

رضایت از فرمت داشبورد

0/6801

60/609

65

0/006

6/68051

6/0666

6/6080

رضایت از سهولت داشبورد

0/6689

65/660

65

0/006

6/66889

0/9879

6/2899

رضایت از به هنگام بودن داشبورد

0/6528

65/517

65

0/006

6/65278

6/0020

6/6066

رضایت كلی از داشبورد

0/0159

69/168

65

0/006

6/01581

0/9551

6/6712

نتایج تمام آزمونهای  tتک نمونهای نشان میدهد كه تفااوت
معناداری بین میانگین متغیرها و مقدار متوساط ( 6وجاود دارد؛
به عبارت دیگر ،بر اساس مقدار  tمحاسبه شده و مقدار  tمرجع
برای درجه آزادی  2/060( 65و بزرگتر بودن مقدار  tمحاسبه
شده ،همچنین بر اساس سطح معناداری محاسبه شده (0/006
و كوچکتر بودن آن از مقادار عاددی  0/05مایتاوان نتیجاه
گرفت كه در سطح اطمینان  95درصد ،اختالف معنااداری باین
میانگین تماامی متغیرهاا و مقادار متوساط ( 6وجاود دارد .بار
اساس بزرگتر بودن میانگین متغیرها باا اخاتالف معنااداری از
سطح متوسط میتوان نتیجه گرفت كه كاربران از تمامی ماوارد
متغیرهای پژوهش رضایت باالیی دارند.
بحث و نتيجهگيري
یافتههای پژوهش در رابطه با نتایج آزمونها به منظور مقایساه
میانگین متغیرهای پژوهش شامل رضاایت از فرمات داشابورد،
رضایت از به هنگام بودن داشبورد ،رضایت از سهولت استفاده از
داشبورد ،رضایت از محتوای داشبورد و رضایت از دقت داشبورد
با وضعیت متوسط نشان مایدهاد كاه تفااوت معنااداری باین
میانگین تمامی متغیرها و مقدار متوساط آنهاا وجاود دارد و از
میان متغیرها ،متغیر فرمت بیشترین میزان رضایت و متغیر دقت
كمترین میزان رضایت را در بین كاربران داشته است .همچنین
سطح رضایت كاربران از همه فاكتورهای داشبورد سااخته شاده
باال و به یک اندازه میباشد كه مایتواناد نشاانه خاوبی بارای
پذیرش این نو طراحی داشبورد در بیمارستان باشد .اساتفاده از
داشبوردها میتواند به مادیران و تصامیمگیاران بارای ارزیاابی
عملکرد بخشهای مختل بیمارستان كماک كناد و همچناین
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باعث شناسایی مساائل ،تجزیاهوتحلیال آنهاا و دساتیابی باه
راهحل با استفاده از اطالعات دقیق به دسات آماده از داشابورد
شود.
پاس از مطالعاه پاژوهشهاای صاورت گرفتاه در حاوزه
داشبوردهای سازمانی و اصاول و خطاوط راهنماای طراحای و
معمااری فنای داشابوردهای ساازمانی مشاخ ،شاد كاه
پژوهشهای مختل هر یک با تأكید بار حاوزه انتخاابی خاود
بهصورت پراكنده به شاخ،هاایی در رابطاه باا ایان اصاول و
خطوط راهنمای طراحی و معماری فنی داشابوردهای ساازمانی
پرداختند .به عنوان مثال  Lechnerو  Fruhlingبه بررسی
بهتاارین روش باارای طراحاای داشاابوردهای سااالمت عمااومی
پرداختند و یک رابط كاربری بهینه برای سیستم پاسخ اورهانسی
برای البراتوارهای سالمت عمومی دولات پیشانهاد مایكنناد.
بنابراین با توجه به حوزه مورد نظر خود ،در تطابق با اصول ذكر
شده در جدول شاخ،های پیشینه تحقیق در این پژوهش ،باه
شاخ،های نو تعامل و نحوه نمایش ،تحلیال و پایشبینای و
نگهداری اشاره نمودند .]22
میزان مطابقت داشبورد ساخته شده در روش تحقیاق آزمایشای
پژوهش ،با اصول و خطوط راهنماای طراحای و معمااری فنای
داشبوردهای سازمانی به این صورت بود كاه توجاه باه تعیاین
هدف داشبورد ،تطبیق انوا داده با اهداف داشبورد و همااهنگی
با اهداف و چشمانداز سازمان در بعد هدف ،توجاه باه فرهناگ
سازمانی برای پاذیرش تکنولاوهی در بعاد فرهناگ ساازمانی،
وابسته بودن تأثیرگذاری مؤثر هر كدام از اصاول باه احتیاجاات
بخشهای مختل سازمان ،توجه به اهاداف ،نظار و احتیاجاات
كاربران ،تحلیل شخصیت كاربران در تعامال الیاه داشابورد در
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حد پایين

حد باال

نمونهسازي و ارزیابی داشبورد بيمارستانی

for value innovation from intellectual capitals in
hospital. Payavard Salamat 2016;10(4):320-30. Persian
6. Ghazi saeedi M, Khara R, Hosseiniravandi M.
Necessitates of using dashboards in health information
management. Health Inf Manage 2015; 12(2):252-62.
Persian
7. Kobana A, Jog V. Business intelligence in action:
three examples of how it really works. (Business
Strategies).
CMA
Management.
Society
of
Management Accountants of Canada; 2003.
8. Zarandi MF, Tarimoradi M, Alavidoost M, Shirazi
M. Fuzzy Comparison dashboard for multi-objective
evolutionary applications: an implementation in supply
chain planning. Fuzzy Information Processing Society
(NAFIPS) held jointly with 2015 5th World
Conference on Soft Computing (WConSC), 2015
Annual Conference of the North American; 2015 Aug
17-19; Redmond, WA, USA: IEEE; 2015.
9. Pappas L, Whitman L. Riding the Technology

با مدلی غیر از مدل رضایتمندی كااربر نهاایی بارای طراحای
پرسشنامه ،عدم طراحای و سااخت داشابورد باا نارمافزارهاای
مختل ا ساااخت داشاابورد اشاااره نمااود .همچنااین ب اه دلیاال
محدودیت در مورد در اختیار قرار دادن دادهها توسط بیمارستان
موردنظر در این پاژوهش و عادم وجاود زیرسااخت مناساب و
همچنین زمان كافی برای ارزیابی داشبورد ساخته شده ،امکاان
به كارگیری تمامی اصول و خطوط راهنما در این تحقیق میسر
نبود.
برای پژوهشهای آینده پیشنهاد میشاود از آنجاا كاه در ایان
تحقیق ،تماامی اصاول و خطاوط راهنماا نتوانسات در سااخت
داشبورد مدنظر قرار گیرد ،میتوان داشبوردی با رعایات تماامی
اصول و خطوط راهنمای ذكر شده طراحی كرده و در بخشای از
بیمارستان و یا سازمانی دیگر مورد استفاده و ارزیاابی قارار داد.
همچنین پیشنهادهایی مانند انجام پژوهش حاضر در بازه زمانی
گستردهتر و بررسی مقااالت باه زباانهاای مختلا  ،ارزیاابی
داشبورد بر اساس مدلی غیر از مدل رضایتمندی كاربر نهاایی
بارای پرسشانامه ،انجاام پاژوهش حاضار در ساازمانی غیاار از
بیمارستان ،انجام پژوهش حاضر با نرمافزاری غیار از نارمافازار
تبلو نیز میتواند مدنظر پژوهشگران قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
در پایان از كلیه كاركنان بخشهای بیمارستان آیتاهلل روحاانی
بابل كه در این پژوهش همکاری داشتهاند ،به خصوص بخاش
تحقیق و توسعه صمیمانه قدردانی به عمل میآید.
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Introduction: One of the new tools in the field of information technology is business or
organizational dashboards that are as a backup in the process of strategic management of
organizations. The aim of this study was to design a prototype of a hospital dashboard based on the
principles and guidelines of organizational dashboards and evaluating it based on End-user
Computing Satisfaction (EUCS) model.
Methods: In this experimental study, the prototype of a dashboard was prepared. Then, using survey
method, a questionnaire consisted of 16 questions related to the five independent variables of EUCS
model (content, accuracy, format, ease of use and timeliness) was designed and evaluated. The
validity of the questionnaire was determined (α > 0.7). The designed dashboard was given to the
study samples (n= 36) selected based on Morgan table and through target-based sampling from the
study population (n= 40). Data were gathered using the questionnaire and analyzed.
Results: Comparison of mean of study variables, including satisfaction of the dashboard format,
timeliness, ease of use, accuracy and content, with average status showed a significant difference
between mean of all variables and their average values.
Conclusion: The variables of format and accuracy had respectively the highest and lowest
satisfaction rates among users. Users’ satisfaction level of all dashboard factors was equal showing
acceptable satisfaction rate of the designed dashboard based on the principles and guidelines of
organizational dashboards.
Keywords: Hospital Dashboard, End-user Computing Satisfaction (EUCS) model

 Citation: Rouhani S, Zamenian S. Prototyping and Evaluating a Hospital Dashboard based on End-User Satisfaction Model.
Journal of Health and Biomedical Informatics 2016; 3(3): 174-185.
1. Ph.D. in Industrial Engineering, Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2. M.Sc. in Information Technology Engineering, Institute of Higher Education Mehr Alborz, Tehran, Iran.
*Correspondence: Jalal Al-e Ahmad, Paul Nasr, Tehran University Management School Tehran
Tel: 021-61117606
 Email: SRouhani@ut.ac.ir

