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چكیده
مقدمه :بیمارستانها به عنوان یکی از مهمترین و حساسترین سازمانهای اجتماعی و بخشهاای اصالی نمااال ساالمت
نقش عمدهای در بهبود وضاییت بهداشات (ارائاه دادماب بهداشاتی و درماانی) کشاور و حفا ،،نههاداری و یدیاره
اطالعاب حیاتی بیماران دارند .بنابراین ،ارائه گزارشی جامع برای افشا مناسب وضییت مالی آنها ضروری است .بارای
انجاال این مهم به استانداردها و ابزاری نیاز است که در این پژوهش یکی از آنها با عنوان «نمااال اطالعااتی بیمارساتان»
بررسی شده است.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از نوع توصایفی-پیمایشای و نموناه ماورد بررسای در ایان پاژوهش شاام
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مدیران و کارکنان بخش حسابداری ،هیأب مدیره و هیأب امنای بیمارستان بنتالهادی مشاهد اسات .قلمارو زماانی آن
سال  7931بوده و برای بررسی فرضیههای پژوهش از برازش الهوی رگرسیونی چندگانه استفاده شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین زیرنماال اطالعاتی مدیریت منابع (انباار و اماوال) ،زیرنمااال اطالعااتی
پذیرش ،زیرنماال اطالعاتی اتاق عم  ،زیرنمااال اطالعااتی داروداناه ،زیرنمااال اطالعااتی حساابداری درماان ،زیرنمااال
اطالعاتی رادیولوژی و سونوگرافی ،زیرنماال اطالعاتی آزمایشهاه و زیرنماال اطالعاتی بیماران سرپایی (درمانهاههاا) باا
کیفیت گزارشهری مالی رابطه میناداری وجود دارد.
نتیجهگیری :وجود نماال اطالعاتی مناسب ،یکپارچاه و اساتاندارد در بیمارساتانهاا مایتواناد باعاا افازایش کیفیات
گزارشهری مالی بیمارستانها شود .بناابراین ،پیشانهاد مایشاود مادیران بیمارساتانهاا اهتمااال بیشاتری در بهباود نمااال
اطالعاتی بیمارستانها داشته باشند تا گزارشهای مالی با کیفیت باالتری باه اساتفادهکننادگان از اطالعااب حساابداری
بیمارستانها ارائه شود.
واژههای کلیدی :کیفیت گزارشهری مالی ،مدیریت اطالعاب بیمارستان ،نماال اطالعاتی بیمارستان.
 .7دانشیار حسابداری دانشهاه آزاد اسالمی واحد نیشابور.
 .کارشناسارشد حسابداری از دانشهاه آزاد اسالمی واحد نیشابور.
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دکتر محمدرضا شورورزی و محمد هدایت

مقدمه

عناصر اصلی محسوب شود (.)1
افزون بر مطالب باال ،مشکالب و گرایشهای

دسترسی سریع و آسان به اطالعاب بههنهاال ،کام ،

مدیران بیمارستانها از قبی تمای به جایهزینی پرونده

درست و مرتبط برای سازمانهای مراقبت سالمت و

رایانهای به جای پروندههای دستی ،افزایش حجم

حتی دود بیماران بسیار حیاتی است .در واقع ،در

دادهها در بیمارستانها ،گرایش به استفاده از نماالهای

بخش سالمت به یک نماال اطالعاتی سالمت به عنوان

یکپارچه اطالعرسانی به جای نماالهای درونبخشی،

رویکردی عملی برای مدیریت مراقبت سالمت نیاز

استفاده از اطالعاب نماال اطالعاتی بیمارستان به وسیله

است تا کیفیت ددماب و نحوهی دسترسی به آن

بیماران و دریافتکنندگان ددماب در کنار مدیران و

بهبود یافته و هزینهها کاهش یابد ( 7و ) .در این میان

ارائهکنندگان ددماب به عنوان کاربران بردط نماال

بیمارستانها به عنوان یکی از بخشهای اصلی نماال

اطالعاتی بیمارستان ،استفاده از اطالعاب نماال

سالمت نقش مهمی در حف ،،نههداری و یدیره

اطالعاتی بیمارستان برای مراقبت بیمار و مقاصد

اطالعاب حیاتی بیماران ایفا میکنند .افزایش انتمار

مدیریتی و کاربرد آن برای برنامهریزی در

بیماران ،ناکارآمدی روشهای دستی ،وجود دطاهای

پژوهشهای بالینی و اپیدمیولوژیک همهی دالی

پزشکی در ثبت اطالعاب حیاتی و ددماب ارائه شده

قوی و توجیهپذیر برای ایجاد و توسیه نماال اطالعاتی

به بیمار ،ضرورب مکانیزهکردن ددماب و فرایند

بیمارستان در بیمارستانهاست (.)7

مراقبت از بیمار وجود نماال اطالعاتی مناسب ،یکپارچه

با توجه به نقش ،قابلیتها و دالی ایجاد و توسیه

و استاندارد برای عملکرد مثبت بیمارستانها را

نماال اطالعاتی بیمارستان که در باال تشریح شد

ضروری میسازد (.)9

مدیریت اطالعاب بیمارستان ارزشافزوده بسیاری

نماااال اطالعاااتی بیمارسااتان ایاان قابلیاات را باارای

دارد و در صورب پذیرش آن از سوی کارکنان،

مدیریت بیمارستان فراهم مایکناد کاه در هار زماان و

تحولی در ارائه ددماب بهداشتی درمانی ایجاد

مکان به اطالعاب الزال بارای تمامیمگیاری دسترسای

میکند ( .)1در واقع ،صرفنمر از این که نماال

پیدا کند و بار اسااس اطالعااب واقیای محایط کااری

اطالعاتی چهونه طراحی شده باشد ،تأثیر آن بر بهبود

دود تممیم گیری کند .بدیهی است که تممیمگیاری

فیالیتهای مراقبتی و بهداشتی نیازمند دواست و تیهد

مادیریت باار اساااس اطالعاااب واقیای منجاار بااه بهبااود

درونی نسبت به داشتن نمامی اثربخش و کارآمد در

عملکرد و افزایش کارایی مدیریت و سرانجاال افزایش

سازمان است .به این مینا که اگر این نماال انتماراب

کارایی و اثربخشی بیمارستان میشود ( .)4داگاالس و

کاربران را تأمین نکند ،مورد بیاعتنایی و بیاعتمادی

همکاران میتقدند که بهبود نمااال اطالعااتی بیمارساتان

قرار دواهد گرفت و حتی به چشم درابکار و مزاحم

میتواند در تحلی عملکرد و کاارایی بیمارساتان جاز

به آن نهریسته دواهد شد ( .)1بنابراین ،با شناسایی
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دالی نارضایتی کاربران از این نماال اطالعاتی میتوان

اطالعاتی بیمارستان و کیفیت گزارشهری مالی در

کیفیت آن را بهبود بخشید و در جهت افزایش و بهبود

بیمارستان بنتالهدی مشهد است .در واقع ،این

کیفیت گزارشهری مالی گاال برداشت ( .)8توجه به

پژوهش به دنبال بررسی عوام مهم و اثرگذار بر نماال

این نکته ضروری است که طراحی بخشهای مختلف

اطالعاتی بیمارستان و اثربخشی آن بر کیفیت

نماال اطالعاتی بیمارستان باید کامالً متناسب با وظایف

گزارشهری مالی است .نتایج و یافتههای این پژوهش

و نیاز کاربران باشد؛ در نتیجه ،ارزیابی نماال اطالعاتی

به طور عمده میتواند مورد استفاده بیمارستانها و

بیمارستان از دیدگاه کاربران و بررسی تأثیر آن بر

مراکز ددماب درمانی در ارزیابی نماال اطالعاتی و

کیفیت گزارشهری مالی با توجه به شادصهای

افزایش کیفیت گزارشهری مالی قرار گیرد .در نتیجه،

کیفیت (ویژگیهای کیفی مندرج در بخش مفاهیم

این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که آیا

نمری گزارشهری مالی در بخش عمومی) از اهمیت

نماال اطالعاتی بیمارستان بنتالهدی مشهد بر کیفیت

داصی بردوردار بوده و میتواند موجب بهبود و

گزارشهری مالی آن اثر گذار است؟ اگر اینگونه

ارتقای نماال اطالعاتی بیمارستان شود.

است ،این تأثیر چهونه قاب تفسیر است.

به نمر میرسد یک رابطه احتمالی مثبت بین نماال
اطالعاتی بیمارستان و کیفیت گزارشهری مالی در

مبانی نمری

بخش عمومی وجود داشته باشد .در واقع ،میتوان

در سطح مدیریت بیمارستانها ،کاربرد فنآوری

چنین استدالل کرد که در مورد بنهاههای اقتمادی که

اطالعاب با پیچیدگی روزافزون همراه است و منابع

محیط اطالعاتی با کیفیتتری دارند ،رابطه احتمالی

ورودی آن به سطح مدیریت و محیط افزایش یافته و

بین نماال اطالعاتی و گزارشهری مالی قویتر (مثبت)

دادههای عینی بیشتری از این طریق برای تممیمگیری

است .به عبارب دیهر ،بیمارستانها به عنوان یک واحد

در دسترس مدیران قرار میگیرد .چرا که مدیران،

گزارشهر می توانند با افزایش کیفیت و بهبود نماال

افزون بر مراقبت سالمت به اطالعاب همه فرایندهای

اطالعاتی دود بر کیفیت گزارشهری مالی بیفزایند.

کاری در تماال بخشها نیاز دارند ( .)3نماال اطالعاتی

همچنین ،استفادهکنندگان و تممیمگیرندگان مختلف

بیمارستانها برای تولید اطالعاب الزال در جهت

در

بیمارستانها

در تجزیه و تحلی ها

و

مدیریت تمامی فیالیتهای مربوط به سالمت ،از قبی

تممیمگیریهای دود میتوانند بر گزارشهای مالی

برنامهریزی ،نمارب ،هماهنهی و تممیمگیری مورد

به عنوان یک منبع مهم اطالعاتی اتکا کرده و این امر

استفاده قرار میگیرد .برای این منمور ،نماال اطالعاتی

باعا سرمایهگذاریهای مناسب و تخمیص بهینه منابع

بیمارستان ابزاری الکترونیک است که اطالعاب مالی،

شود (.)4

اداری و بالینی بیماران را جمعآوری ،طبقهبندی و

هدف این پژوهش بررسی رابطه مثبت بین نماال
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میکند و در ادتیار تممیمگیرندگان در هر زمان و

دستوراب دارویی و ددماب تشخیمی نیز از طریق

مکان قرار میدهد ( .)70در واقع ،این نماال اطالعاتی

نماال اطالعاتی به کلینیکها و پاراکلینیکها و حتی

نرالافزاری جامع برای یکپارچهسازی اطالعاب مربوط

مراکز اداری از قبی حسابداری ،دارودانه ،انبارها و

به بیمار برای ارسال و تبادالب اطالعاب جامع بیمار

سایر واحدها ارسال شده و پاسخ آنها دریافت

بین بخشها و سایر مراکز درمانی به منمور تسریع در

میشود .در نتیجه ،زمان شروع و داتمه همه اقداماب

فرآیند مراقبت و درمان بیمار ،بهبود کیفیت ،افزایش

در نماال اطالعاتی مشخص و قاب پیگیری است (.)1

رضایتمندی و کاهش هزینهها است .در نماال

در واقع ،در نماال اطالعاتی بیمارستان ،اطالعاب در

اطالعاتی بیمارستان برای هر بیمار یک پرونده

بانک اطالعاتی به صورب جامع یدیره شده و از آن

میشود ،به طوریکه کلیه

جا در زمان و مکان مورد نیاز به اطالعاب در

فیالیتهای بیمارستانی (شام درمانی ،تشخیمی ،مالی

قالبهای ویژه در دسترس استفادهکنندگان قرار

و غیره) بیمار را از پذیرش تا تردیص را در بر

میگیرد ( ) .شک شماره  7نمای کلی از سادتار یک

میگیرد ( .)77به این ترتیب ،کلیه اقداماب درمانی،

نماال اطالعاتی بیمارستان را نشان میدهد.

الکترونیکی تشکی

پذیرش بستری

مدیریت

اتاق عمل
بخشهای بستری

تارنمای بیمارستان

مدارک پزشكی

واحد رایانه

داروخانه

بیمارستان

صندوق

حسابداری

بخشهای سرپایی
ترخیص

انبار

آموزش

اورژانس

بیمههای طرف قرارداد

شكل  :1ساختار کلی نظام اطالعاتی بیمارستان ()12
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هدف نماال اطالعاتی بیمارستان ،پشتیبانی از

برای رسیدن به هدفهای باال و جذب سرمایه و

فیالیتهای بیمارستانی در سطوح عملی ،تاکتیکی و

پساندازهای کم و هدایت آن در جهت توسیه

راهبردی است .به طورکلی هدفهای عمده نماال

واحدهای ددماتی ( )74وجود دادههای درست و

اطالعاتی بیمارستان را میتوان به شرح زیر دالصه

قاب اتکا حائز اهمیت است .در فیالیتهای اقتمادی و

کرد ( 77و :)79

ددماتی تممیمگیری بر اساس شناسایی گزینههای

 .7ارتقا سطح کارایی کارکنان،

مختلف ،بررسی تأثیر انتخاب هر یک از گزینهها و

 .حذف رویههای تکراری و غیرضروری،

سرانجاال انتخاب بهترین گزینه انجاال میشود .این

 .9استفاده از رایانه به عنوان ابزار کار،

فرایند تممیمگیری به دادههای مناسب و درست نیاز

 .4اساتخراج آماار و اطالعااب گازارشهاای ماالی بااه

دارد و بدون این دادهها تممیمگیری مبهم و غیرقاب

روشهای سریعتر و دقیقتر،

اعتماد دواهد بود .اعداد حسابداری و صوربهای

 .1بهبود کیفی وضع ددماب درمانی،

مالی یکی از موارد اطالعاتی مهم برای تممیمگیری

 .1ایجاااد روش و نمااااال کاااری جدیاااد و اساااتاندارد

محسوب میشود ( .)71بر اساس اصول پذیرفته شده

بیمارستانی،
 .1برقااراری رابطااه اطالعاااتی بااین بیمارسااتانهااا و
نماالهای مهندسی پزشکی،
 .8برقراری رابطه اطالعاتی بین بیمارساتانهاا و مراکاز
درمانی در سطح کشور،

حسابداری ،هدف اصلی حسابداری ارائه اطالعاب
مالی در ارتباط با میامالب ،رویدادها و شرایطی است
که میتواند در وضییت مالی و عملیاب بنهاه
اقتمادی تغییراب ایجاد کند تا استفادهکنندگان از
صوربهای مالی در تممیمگیریهای دود از آن

 .3رسیدن باه باناک اطالعااتی توزیاع شاده در ساطح

استفاده کنند .نماال اطالعاتی بیمارستان میتواند در

کشور و ایجااد رابطاه آن باا شابکههاای بهداشات

پردازش ،گزارشهری و ارائه اطالعاب مفید در جهت

جهانی،

تممیمگیری مورد استفاده قرار گیرد .به عبارب دیهر،

 .70ارتقای سطح بهداشت جامیه،

از آن جا که هدف اصلی گزاشهری مالی ارائه

 .77استفاده مؤثرتر از منابع محدودی که برای مراقبات

اطالعاب مؤثر در تممیمگیری به اشخاص یینفع

از بیمار در دسترس است،
 .7حف ،سوابق مراجیه بیمار و بازیاابی ساریع ساوابق
بیمار در صورب لزوال،
 .79یکپارچهسازی شک ورود اطالعاب به نرالافازار و

است انتمار میرود نماال اطالعاتی بیمارستان (شام
زیرنماال اطالعاتی مدیریت منابع (انبار و اموال)،
زیرنماال اطالعاتی پذیرش ،زیرنماال اطالعاتی اطاق
عم  ،زیرنماال اطالعاتی دارودانه ،زیرنماال اطالعاتی

شک گزارشها و

حسابداری درمان ،زیرنماال اطالعاتی رادیولوژی و

 .74پشتیبانی از آموزش.

سونوگرافی ،زیرنماال اطالعاتی آزمایشهاه ،زیرنماال
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اطالعاتی بیماران سرپایی (درمانهاهها)) قادر به ارائه

اثرگذاری بر کیفیت گزارشهری مالی است میتوان

دقیق این اطالعاب باشد که منجر به بهبود کیفیت

بین کیفیت گزارشهری مالی و نامتقارنی اطالعاب بر

گزارشهری مالی دواهد شد ( .)71این زیرنماالهای

مبنای نمریه نمایندگی ،چارچوب نمری را ترسیم

اطالعاتی در بیمارستانها شک متفاوتی به دود گرفته

کرد .به عبارب دیهر ،میتوان گفت بهبود کیفیت

است .چرا که بیمارستانها به ویژه در زمینه هزینهیابی

گزارشهری از طریق کاهش نامتقارنی اطالعاب و به

فیالیتهای مختلف ،نیازمند طراحی نمامی مناسب و

دنبال آن افزایش قابلیت اتکای صوربهای مالی مورد

کارا هستند که قادر به شنادت تنوع و پیچیدگی

توجه استفادهکنندگان از صوربهای مالی است (.)73

فیالیتها و سنجش تأثیرآن بر هزینههای ارائه ددماب

پیشینه پژوهش

باشد (.)71
با توجه به مطالب باال نقش نماال اطالعاتی

مرادی و همکاران در پژوهشی به بررسی نقش

بیمارستان و زیرنماالهای آن در بهبود کیفیت

نماال اطالعاتی بیمارستان در بهبود عملکرد بیمارستان

گزارشهری مالی بیمارستان مسج و انکارناپذیر است

دکتر شیخ مشهد پردادتند .ابزار پژوهش پرسشنامه و

و بیشتر دانشمندان و علمای مدیریت بدون تردید

چک لیست (برای جمعآوری دادههای مربوط به

استفاده از آن را توصیه میکنند و مدیران نیز بر این

هزینههای بیماریهای مورد مطالیه از پروندههای

عقیدهاند که برای ایجاد تحول در بیمارستانها ناگزیر

بیماران) بود .یافتههای پژوهش آنان نشان داد که با

به استفاده از نماال اطالعاتی بیمارستان هستند (.)4

استفاده از نماال اطالعاتی بیمارستان کاهش زمانی

هم چنین ،با توجه به این که گزارشهری مالی باید

چشمگیری در فرآیندهای مؤثر بر مدب اقامت بیماران

اتکا را در ادتیار

اتفاق افتاده و موجب بهبود عملکرد بیمارستان شده

اطالعاب مربوط و قاب

استفادهکنندگان قرار دهد تا در الهوهای تممیمگیری

است (.)1

آنها مورد استفاده واقع شود ،این سؤال مطرح میشود

داندوزی در پژوهشی به بررسی عوام مؤثر بارای

که آیا گزارشهری مالی موجود ،اطالعاب مورد نیاز و

پذیرش نماال اطالعاتی بیمارستان و ارائاهی الهاوی آن

با کیفیت باال را برای تممیمگیری استفادهکنندگان

با استفاده از نمر کاربران بیمارساتانهاای دولتای شاهر

فراهم میآورد؟ لذا ،از جمله دغدغههای اصلی

تهران پردادت .نتایج پژوهش وی نشان داد کاه چهاار

مدیریت مسأله کیفیت اطالعاب است (.)78

متغیر (شرایط تسهی کنناده اساتفاده از نمااال اطالعااتی

کیفیت اطالعاب حسابداری دارای مزایای

بیمارستان ،ادتیار استفاده از نماال اطالعاتی بیمارساتان،

متیددی است .کیفیت اطالعاب حسابداری میتواند از

تجربه کار با رایانه و تمای به استفاده از نماال اطالعاتی

نامتقارنی اطالعاب کاسته و دارای پیامدهای اقتمادی

بیمارستان) تأثیر مینادار بدون واسطه بر میازان اساتفاده

باشد و از آن جا که نامتقارنی اطالعاب عام

از نماال اطالعاتی بیمارستان دارد (.) 0
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کامرانی در پژوهشی به بررسی تأثیر اجرای نماال

مهدوی و ماهر در پژوهشی به بررسی نهرش

مدیریت اطالعاتی بیمارستان بر بهبود عملکرد

مدیران نسبت به کیفیت گزارشهری مالی ارائه شده

سازمانی (مطالیه موردی :بیمارستان کودکان بهرامی)

(مورد مطالیه :دانشهاه علوال پزشکی و ددماب

در سال  7937پردادت .نتایج پژوهش وی نشان داد

بهداشتی درمانی استان فارس) در سال 7930

که استقرار نماال مدیریت اطالعاتی بیمارستان تأثیر

پردادتند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که به نمر

متفاوتی بر ابیاد چهارگانه عملکرد سازمانی (همراهان

مدیران دانشهاه علوال پزشکی و ددماب بهداشتی

بیمار ،کارکنان ،مدیران و پژوهشهران) دارد.

درمانی استان فارس ،اطالعاب ارائه شده در

همچنین ،اجرای نماال مدیریت اطالعاتی بیمارستان

گزارشهای مالی تنها دارای ویژگیهای کیفی قاب

موجب بهبود عملکرد سازمانی بیمارستان مزبور شده

فهم بودن و به موقع بودن است و این گزارشها،

است .افزون براین ،انجاال پژوهشها و ارزیابیهای

ویژگیهای کیفی مربوط بودن ،صداقت در ارائه،

بیشتر از دیدگاههای مختلف و نیز انجاال اقداماب

قاب

رسیدگی بودن ،قابلیت

توسیهای و تکمیلی در حوزه استخراج اطالعاب مورد

پیشبینیکنندگی و قابلیت تأییدکنندگی را ندارد

نیاز پژوهشی از پرونده بالینی بیمار موجب کارایی

(.) 9

بیشتر این نماال اطالعاتی در بیمارستان دواهد شد
(.) 7

مقایسه بودن ،قاب

رحمی در پژوهشی به بررسی تأثیر نماال جامع
اطالعاتی بیمارستان بر ارتقا زنجیره ارزش در

نقاایپااور در پژوهشاای بااه ارائااه چااارچوبی باارای

بیمارستان اماال علی (ع) کرمانشاه پردادت .نمونه

ارزیااابی نماااال اطالعاااتی بیمارسااتان (مااورد مطالیااه:

پژوهش وی تیداد  770نفر از کارکنان این بیمارستان

بیمارستانهای آموزشی استان قزوین) پردادات .نتاایج

بود .نتایج پژوهش رحمی نشان داد که نماال جامع

پژوهش وی نشان داد که ابیاد سازمانی ،انسانی و فنای

اطالعاتی بیمارستان بر هشت متغیر شام

کاهش

به عنوان ابیاد اصلی ارزیابی نماال اطالعااتی بیمارساتان

فرایند دردواست آزمایش ،کاهش دطاهای پزشکی،

اساات .شااادصهااای سااادتار سااازمانی ،هاادفهااا و

بهبود برنامهریزی و نمارب ،مدیریت نیروی انسانی،

راهبردها ،تحلی هزینه-فایده و آثار کلینیکی به عناوان

مدیریت تدارکاب ،بهبود فرایند درمان بیمار ،کاهش

شادصهای بُید سازمانی ،شادصهای میزان رضاایت

مدب زمان پذیرش بیماران و کاهش هزینهها

کاربر ،میزان پذیرش نماال اطالعاتی و میزان آشنایی باا

(بیمارستان-بیمار) تأثیر میناداری دارد (.) 4

فنآوری ارتباطاب و اطالعاب به عناوان شاادصهاای

صدوقی در پژوهشی به بررسی و میرفی نماال

بُیااد انسااانی و شااادصهااای کیفیات نماااال اطالعاااتی،

اطالعاتی بیمارستان در بیمارستان قائم (عج) مشهد

کیفیاات اطالعاااب و امنیاات و محرمااانهی بااه عنااوان

پردادت .نتایج پژوهش وی پس از بررسی ابیاد

شادصهای بُید فنی میرفی شد ( ).

مختلف راهاندازی نماال اطالعاتی بیمارستان نشان داد

45

مجله حسابداری سالمت ،سال ششم ،شماره اول ،پیاپی  ،71بهار و تابستان 7931

دکتر محمدرضا شورورزی و محمد هدایت

که نماال اطالعاتی بیمارستان میتواند در موارد

داد که نمااال اطالعااتی بیمارساتان در تماامی ردههاای

مختلف از جمله شفافیتهای مالی به کارمندان بخش

اداری میتواند به کارمندان مربوط کمک کند (.)78
رحیمیپور و همکاران در پژوهشی به بررسی

مربوط کمک کند (.) 1
پورزمانی و میینیان به بررسی مطابقت ویژگیهای

رابطه بین نماال اطالعاتی بیمارستان و توانمندسازی

کیفی گزارشهری مالی دانشهاههای علوال پزشکی و

روانشنادتی کارکنان بیمارستان ولیعمر (عج) تهران

ددماب بهداشتی درمانی با استانداردهای حسابداری

در سال  7939پردادتند .نتایج پژوهش آنان نشان داد

بخش عمومی پردادتند .جامیه آماری پژوهش آنان

که رابطه مثبت و میناداری بین نماال اطالعاتی

شام  704نفر از مدیران مالی و بودجه دانشهاههای

بیمارستان و توانمندسازی روانشنادتی کارکنان

علوال پزشکی و کارشناسان مرتبط بودجه وزارب

وجود دارد (.)7

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بود .نتایج پژوهش

نوعپسند و همکاران در پژوهشی باه بررسای نقاش

پورزمانی و میینیان نشان داد که ویژگیهای کیفی

نماال اطالعاتی بیمارستانها و عملکرد بیمارساتانهاا باا

اطالعاب ارائه شده در گزارشهای مالی دانشهاههای

توجه باه رضاایتمنادی بیمااران از دیادگاه کارکناان

علوال پزشکی و ددماب بهداشتی درمانی ،هم از نمر

بیمارستانهای رشات پردادتناد .نتاایج پاژوهش آناان

ارزش پیشبینیکنندگی ،ارزش

نشااان داد کااه وجااود نماااال اطالعاااتی بیمارسااتان و

تأییدکنندگی ،بیان صادقانه ،بیطرفی و کام بودن) و

زیرمجموعههای آن موجب رضاایتمنادی بیمااران و

هم از نمر نحوهی ارائه اطالعاب (شام قاب مقایسه

در نتیجه ارتقای عملکرد بیمارستان میشود ( ).

محتوا (شام

بودن ،قاب فهم بودن و به موقع بودن) با استانداردهای
حسابداری بخش عمومی مطابقت دارد (.) 1

رضایی و همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر
نماال اطالعاتی بیمارستان و عملکرد بالینی آن در

کاشانی پور و همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر

بیمارستان ولیعمر (عج) ایران پردادتند .نتایج

توانایی مدیران بر رابطه بین کیفیت گزارشاهری ماالی

پژوهش آنان نشان داد که در بخشهای مختلف

و کااارایی ساارمایهگااذاری در شاارکتهااای دارویاای

بیمارستان همچون پذیرش ،سرپایی ،دارودانه و

پذیرفتهشده در باورس اوراق بهاادار تهاران پردادتناد.

آزمایشهاه ،رادیولوژی و اتاق عم  ،ثبت ناال و

نمونه پژوهش شام  4شرکت در بازه زماانی -7939

حسابداری و تغذیه استفاده از نماال اطالعاتی بیمارستان

 7981بود .نتایج پاژوهش آناان نشاان داد کاه تواناایی

در مدیریت بیمارستان نقش بسزایی ایفا میکند (.) 1

ماادیران باار رابطااه بااین کیفیاات گزارشااهری مااالی و
کارایی سرمایهگذاری اثرگذار نیست (.)79

نتایج پژوهش سیبولسکیس و همکاران نشان داد
که عام

اصلی موفقیت در اجرای نماال مدیریت

کمیجااانی در پژوهشاای بااه بررسای و میرفای نماااال

اطالعاب بیمارستان در هلند ایجاد فرهنهی است که

اطالعاتی بیمارستان پردادت .نتایج پژوهش وی نشاان

در آن ،مدیران بر اطالعاب دقیق ،به عنوان ابزار مهمی
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بررسی تأثیر نماال اطالعاتی بیمارستان بر کیفیت گزارشهری مالی ...

برای تممیمگیری تمرکز کنند و همچنین مدیران
سطوح پایین به طور همزمان از نماال اطالعاتی

شک شماره در زیر الهوی مفهومی پژوهش را
نشان میدهد.

مدیریت بهداشتی استفاده کنند (.) 8
چونگ و همکاران در پژوهشی با عنوان

فرضیههای پژوهش

«انفورماتیک پزشکی-وضییت بیمارستان آتوریتی» به
بررسی پیشرفت تاریخی و بحا در مورد توسیه حال

با توجه به مبانی نمری و هدفهای پژوهش،
فرضیه اصلی و فرضیههای فرعی زیر تدوین شد:

و آینده نماال اطالعاتی بیمارستان در بیمارستان
آتوریتی هنگکنگ پردادتند .نتایج پژوهش آنان

فرضیه اصلی :بین نماال اطالعاتی بیمارستان و
کیفیت گزارشهری مالی رابطه میناداری وجود دارد.

حرکت رو به گسترش بیمارستان به سمت روشهای
فرضیههای فرعی:

نوین نماال اطالعاتی بیمارستان را نشان داد (.) 3
فیتریوس در پژوهشی به بررسی تأثیر نماال

 .7بین زیرنماال اطالعاتی مدیریت منابع (انبار و

اطالعاتی بیمارستان و آموزش کارکنان بر تیهد

اموال) و کیفیت گزارشهری مالی رابطه میناداری

مدیران و کیفیت اطالعاب حسابداری در

4

بیمارستان اندونزیایی پردادت .نتایج پژوهش وی

وجود دارد.
 .بین زیرنماال اطالعاتی پذیرش و کیفیت

نشان داد که استفاده از نماال اطالعاتی بیمارستان و
آموزش کارکنان بر کیفیت اطالعاب حسابداری و

گزارشهری مالی رابطه میناداری وجود دارد.
 .9بین زیرنماال اطالعاتی اطاق عم

تیهد مدیران تأثیرگذار است (.)90

گزارشهری مالی رابطه میناداری وجود دارد.

متغیر وابسته

متغیر مستقل

کیفیت گزارشگری مالی

بیماران سرپایی
(درمانهاه)

نظام اطالعاتی بیمارستان

آزمایشهاه

رادیولوژی و
سونوگرافی

حسابداری
درمان

دارودانه

شكل  :2الگوی مفهومی پژوهش
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و کیفیت
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اتاق عم

پذیرش

مدیریت منابع
(انبار و اموال)

دکتر محمدرضا شورورزی و محمد هدایت

 .4بین زیرنماال اطالعاتی دارودانه و کیفیت

مطالیه) میپردازد که به پرسشهایی در مورد موضوع

گزارشهری مالی رابطه میناداری وجود دارد.

مورد مطالیه و ابیاد پژوهش (متغیرها و گویههای

 .1بین زیرنماال اطالعاتی حسابداری درمان و کیفیت

مربوط) از طریق تکمی پرسشنامه (ابزار پژوهش)

گزارشهری مالی رابطه میناداری وجود دارد.

پاسخ دادهاند .برای تجزیه و تحلی

 .1بین زیرنماال اطالعاتی رادیولوژی و سونوگرافی و

نرالافزار  SPSSنسخه  9استفاده شد.

کیفیت گزارشهری مالی رابطه میناداری وجود
دارد.

دادهها نیز از

پرسشنامه پژوهش شام دو بخش است .بخش
اول پرسشنامه شام

سؤالهای جمییتشناسی در

 .1بین زیرنماال اطالعاتی آزمایشهاه و کیفیت

مورد مخاطب (به عنوان نمونه ،میزان تجربه ،سن،

گزارشهری مالی رابطه میناداری وجود دارد.

جنسیت و غیره) است .در بخش دوال گویههای مربوط

سرپایی

به متغیرهای پژوهش به پاسخدهندگان ارائه شده است.

 .8بین

زیرنماال

اطالعاتی

بیماران

(درمانهاهها) و کیفیت گزارشهری مالی رابطه

پس از بررسی و ارزشیابی پرسشنامه به وسیله استادان

میناداری وجود دارد.

و صاحبنمران مورد نمر ،اصالحاب مربوط در
پرسشنامه اعمال شد و روایی ظاهری آن تأیید شد و

روش پژوهش

میزان انطباق آن با هنجارهای اجتماعی ،محیط
سازمانی مورد نمر و هدفهای پژوهش مورد ارزیابی

در این پژوهش از ابزار پرسشنامه رتبهبندی شده برای

قرار گرفت .همچنین ،پاسخهای پرسشنامه در یک

بررسی نمراب پاسخدهندگان استفاده شده است .به

طیف  70امتیازی قرار داده شده است تا پاسخگو،

دلی این که آزمودن کارایی نماال اطالعاتی بیمارستان

میزان موافقت دود را در مقیاس یک تا ده مشخص

و رابطه آن با کیفیت گزارشهری مالی ،نمریههای

کند .به عبارب دیهر ،از پاسخدهندگان دواسته شده

علمی در حوزه کیفیت گزارشهری مالی و دانش

نشان دهند تا چه حد موافق یا مخالف هر یک از

کاربردی در مورد نماال اطالعاتی بیمارستان بر اساس

گویههای مطرح شده ،هستند .همچنین ،برای پاسخ

طرح فرضیههای پژوهش را گسترش میدهد این

بهتر پاسخدهندگان به گویههای پرسشنامه و

پژوهش از نمر هدف ،پژوهشی کاربردی و از نمر

بخشهای مربوط به نماال اطالعاتی بیمارستان و

شیوه گردآوری و تحلی دادهها ،توصیفی و از نمر

گویههای مربوط به کیفیت گزارشهری مالی جلساتی

نوع پیمایشی است .این پژوهش توصیفی است چرا

برای آشنایی آنان با مفاهیم و استانداردهای

که به توصیف وضییت متغیرها و نیز روابط میان

گزارشهری مالی و نماال اطالعاتی بیمارستان و

آنها میپردازد .همچنین ،از نوع پیمایشی است چرا

کارکرد آن برگزار شد.

که به تحلی

نمراب پاسخدهندگان (نمونه مورد

در این پژوهش برای بررسی پایایی پرسشنامه از
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ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .جدول

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول شماره  7سه

شماره  7مقدار ضریب آلفای کرونباخ مربوط به

متغیر زیرنماال اطالعاتی مدارک پزشکی ،زیرنماال

گویههای مطرح شده برای هر متغیر و همچنین ک

اطالعاتی تردیص و زیرنماال اطالعاتی زایشهاه به

گویهها را نشان میدهد .ضریب آلفای کرونباخ نمونه

دلی پایایی دیلی کمتر از حد قاب قبول از الهو کنار

نهایی برای ک گویهها برابر با  0/39است .این عدد

گذاشته شد .در نتیجه ،امکان بررسی این متغیرها و

گویای پایایی مناسب و قاب قبول برای پرسشنامه

طرح فرضیه برای آن نبود.

است .هرچند بردی از متغیرهای الهو دارای پایایی

مدیران و کارکنان بخش حسابداری ،هیأب مدیره

الزال نیستند که دلی آن میتواند تیداد زیاد گویههای

و هیأب امنای بیمارستان بنتالهدی مشهد جامیه

پرسشنامه نسبت به نمونه انتخابی باشد که باعا

آماری این پژوهش را تشکی میدهند .با توجه به

بیثباتی در بردی از گویهها شده است .در برازش

محدودبودن جامیهآماری ،جمعآوری دادهها به شیوه

مربوط به این پژوهش ،به دلی کمبودن حجم نمونه

تماالشماری بوده و ک جامیهآماری را شام شد.

در مقایسه با تیداد گویهها ،امکان برازش الهو برای

دوره زمانی انجاال این پژوهش نیمه دوال سال 7931

تحلی مسیر وجود نداشت .بنابراین ،سایر انواع روایی

است .در این پژوهش واحد تحلی فرد است .جدول

روایی افتراقی و همهرایی امکان محاسبه

توزیع و نرخ بازگشت پرسشنامههای

از قبی
نداشت.

شماره

پژوهش را نشان میدهد.
جدول  :1ضریب پایایی گویهها
متغیر
زیرنماال اطالعاتی مدیریت منابع (انبار و اموال)
زیرنماال اطالعاتی مدارک پزشکی
زیرنماال اطالعاتی پذیرش
زیرنماال اطالعاتی تردیص
زیرنماال اطالعاتی اطاق عم
زیرنماال اطالعاتی دارودانه
زیرنماال اطالعاتی حسابداری درمان
زیرنماال اطالعاتی رادیولوژی و سونوگرافی
زیرنماال اطالعاتی آزمایشهاه
زیرنماال اطالعاتی زایشهاه
زیرنماال اطالعاتی بیماران سرپایی (درمانهاهها)
کیفیت گزارشهری مالی
همه گویهها

تعداد
1
4
9
9
9
70
71
4
1
4
4
71
87

ضریب آلفای کرونباخ
0/11
0 /7
0/11
0/03
0/18
0/11
0 /8
0/41
0/41
0/71
0/18
0 /1
0/39

جدول  :2توزیع و نرخ بازگشت پرسشنامهها
جامعه
آماری
701
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پرسشنامه
توزیع شده
701

پرسشنامه
دریافت شده
31

پرسشنامه
قابل تجزیه و تحلیل
3
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نرخ بازگشت
(درصد)
81
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نشان داده شده

ارائه شده است .همانطور که در این جدول نشان داده

همانطور که در جدول شماره

است تیداد ک افراد جامیه  701نفر است .پس از

شده است  %11/4از پاسخدهندگان بیشتر از  1سال

توزیع پرسشنامه تیداد  3پرسشنامه به وسیله

سابقه کار داشتند .همچنین %1 /8 ،از پاسخدهندگان

آماری قرار

دارای مدرک تحمیلی دکتری %19 ،پاسخدهندگان

گرفت .از میان پرسشنامههای توزیع شده تیداد 70

مرد و  %1 /8نمونه را سهامداران تشکی میدهند.

پرسشنامه بازگردانده نشد و همچنین تیداد 9

رشته تحمیلی  %7از پاسخدهندگان حسابداری،

پرسشنامه به علت نقص در تکمی کنار گذاشته شد.

 %1/4مدیریت %13/1 ،پزشکی بوده است و  %91از

نرخ بازگشت پرسشنامهها در حدود  %81تییین شد.

پاسخدهندگان در رده سنی  91تا  41سال قرار دارند.

پاسخدهندگان تکمی

و مبنای تحلی

در این پژوهش برای توصیف دادهها از شیوههای

همانطور که در جدول شماره  4نشان داده شده

جدول توزیع فراوانی و

است  %71/و  %79پاسخدهندگان آشنایی بسیار کم،

شادصهای مرکزی و پراکندگی استفاده شده است.

 %91و  %91/3آشنایی کم %44/1 ،و  %9 /1آشنایی

به این صورب که دادههای جمعآوری شده بهوسیله

متوسط و  %7/7و  %71/آشنایی کام  ،به ترتیب ،با

قرار گرفته و

نرالافزارهای رایانهای و نرالافزارهای کاربری مالی

فراوانیهای مربوط به سؤالهای عمومی بررسی شد.

داشتهاند .در این میان  % /و  %9/9پاسخدهندگان به

به طوری که ابتدا فراوانی و سپس فراوانی نسبی

سؤال درباره نرالافزارهای رایانهای و نرالافزارهای

محاسبه و همچنین نمودار آن بر اساس درصد و تیداد

کاربری مالی پاسخ ندادهاند.

آمار توصیفی از قبی

پرسشنامه مورد تجزیه و تحلی

رسم شد که به دلی گستردگی مطالب و جلوگیری از

همانگونه که در بخش روش پژوهش بیان شد،

حجیمشدن آن از ارائه نمودارها صرفنمر شد .در

برای پاسخ بهتر پاسخدهندگان به گویههای پرسشنامه

پژوهش حاضر از تحلی همبستهی و برازش الهوی

و بخشهای مربوط به نماال اطالعاتی بیمارستان و

رگرسیون برای بررسی فرضیههای پژوهش استفاده

گویههای مربوط به کیفیت گزارشهری مالی جلساتی

شده است.

برای آشنایی کلی آنان با مفاهیم و استانداردهای
گزارشهری مالی و نماال اطالعاتی و کارکرد آنها

یافتهها

برگزار شد .با توجه به نتایج ارائه شده در این بخش،
آزمودنیها صالحیت الزال برای پاسخگویی به

اطالعاب جمییتشنادتی پاسخدهندگان

گویههای پرسشنامه را دارند.

در جدول شماره  9شادصهای مرکزی و
پراکندگی مربوط به سابقهکاری ،تحمیالب ،جنسیت،
سمت شغلی ،رشته تحمیلی و رده سنی پاسخدهندگان

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
در ادامه به بررسی متغیرهای مورد استفاده در این
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جدول  :3توزیع فراوانی اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان
فراوانی نسبی

کمتر از  1سال
بین  70-1سال
بین  71-77سال
بدون پاسخ
ک
کارشناسی
کارشناسیارشد
دکتری
بدون پاسخ
ک
مرد
زن
بدون پاسخ
ک
حسابدار
مسئول امور مالی
مدیر عام
سهامداران
هیأب مدیره
مدیر مالی
بدون پاسخ
ک
حسابداری
مدیریت
پزشکی
سایر رشتهها
بدون پاسخ
ک
کمتر از 91
بین 41-91
بین 11-41
بیش از  11سال
بدون پاسخ
ک

44

سابقهکاری
8/9
90/4
91
4/9
700
تحصیالت
71/9
1/1
1 /8
4/9
700
جنسیت
19
99/1
9/9
700
سمت شغلی
70/3
7/7
7/7
1 /8
70/3
7/7
/
700
رشته تحصیلی
7
1/4
13/1
3/8
9/9
700
سن
3/9
91
97/1
/
700
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فراوانی

1
8
94
4
3
71
1
11
4
3
18
97
9
3
70
7
7
11
70
7
3
77
1
14
3
9
3
1
94
3
0
3

دکتر محمدرضا شورورزی و محمد هدایت

پژوهش پردادته شده است .بارای بررسای ایان متغیاره

اطالعاتی اطاق عم واریانس و انحراف مییار بیشتری

 87گویه در این زمینه طراحی شده و بر اساس پاسخها

دارد .دو متغیر زیرنماال اطالعاتی اطاق عم و زیرنماال

امتیازدهی شده است.

اطالعاتی حسابداری درمان بیشترین چولهی و

در جدول شماره  1آمارتوصیفی متغیرهای مورد

کشیدگی را دارند که نشانهر انحراف زیاد این متغیرها

بررسی ارائه شده است .بیشترین نما ،میانه و میانهین

نسبت به توزیع نرمال است و قدر مطلق چولهی و

مربوط به متغیر زیرنماال اطالعاتی پذیرش است .دامنه

کشیدگی دیهر متغیرها کمتر از  7است.

تغییراب برای متغیرهای زیرنماال اطالعاتی اطاق عم

آمار استنباطی

و زیرنماال اطالعاتی رادیولوژی و سونوگرافی از

در پژوهش حاضر آزمونهای میناداری ،شام

دیهر متغیرها بیشتر است .در بین این متغیرها ،زیرنماال

گویهها

پاسخ

7

نظر (درصد فراوانی معتبر)

بدون

ردیف

جدول  :4نحوهی توزیع میزان آشنایی با فنآوری اطالعات پاسخدهندگان
خیلی کم

کم

متوسط

کامل

میزان آشنایی با نرالافزارهای رایانهای

71/

91

44/1

7/7

/

میزان آشنایی با نرالافزارهای کاربری مالی

79

91/3

9 /1

71/

9/9

جدول :5آمار توصیفی متغیرها
متغیر

شاخصهای گرایش مرکزی

شاخصهای پراکندگی
دامنه

شاخصهای توزیع

انحراف

ضریب

ضریب

معیار

چولگی

کشیدگی

7/87

7/94

()0/47

()0/91

7/01

()0/11

()0/97

()7/19

/87
()0/98

نما

میانه

میانگین

زیرنماال اطالعاتی مدیریت منابع (انبار و اموال)

1/1

1/1

1/1

1/74

زیرنماال اطالعاتی پذیرش

3/9

3/9

3/1

9/99

7/79

زیرنماال اطالعاتی اطاق عم

3

8/8

8/

1

/ 1

7/1

زیرنماال اطالعاتی دارودانه

1/1

1/1

1/1

1/1

/09

7/4

0/ 7

زیرنماال اطالعاتی حسابداری درمان

1/1

1/7

1/7

1/78

7/4

7/78

()0/31

7/81

زیرنماال اطالعاتی رادیولوژی و سونوگرافی

1/1

1/1

1/3

1

7/18

7/ 3

()0/97

0/1

زیرنماال اطالعاتی آزمایشهاه

1/9

1/

1/3

1/1

7/44

7/

()0/93

0/73

1

1

1/7

1/1

7/ 7

7/7

()0/ 9

0/07

1/4

1/1

1/1

4/81

0/83

0/34

()0/11

0/ 1

زیرنماال اطالعاتی بیماران سرپایی (درمانهاهها)
کیفیت گزارشهری مالی

تغییرات

واریانس
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آزمون میناداربودن الهوی رگرسیون و آزمون
میناداربودن ضرایب الهو به همراه آزمونهای پیش
فرض استفاده از الهوی رگرسیون شام

آزمون

برای بررسی مناسب بودن الهوی رگرسیونی از
تحلی واریانس به شرح زیر استفاده شد.
تمامی ضرایب غیرثابت الهوی رگرسیونی برابر با صفر است H0:
حداق یکی از ضرایب غیرثابت الهو صفر نیست H1:

نرمالبودن ،آزمون همدطی و آزمون دوربین-واتسون

از تحلی واریانس به عنوان آزمون نیکویی برازش

انجاال شده است.
در ادامه ،الهوی رگرسیون بین متغیرهای مستق

الهوی رگرسیونی یاد میشود .نتایج این آزمون در

مؤلفههای نماال اطالعاتی بیمارستان و متغیر وابسته

جدول شماره  1ارائه شده است .بر اساس نتایج مندرج

کیفیت گزارشهری مالی ارائه شده است .شرط الزال

در این جدول ،الهوی رگرسیونی در سطح دطای %1

نرمالبودن برای متغیر وابسته کیفیت گزارشهری مالی

مینادار است.

برقرار بود .در نتیجه ،میتوان از رگرسیون پارامتریک
استفاده کرد .الهوی مورد بررسی به شرح رابطه شماره

نرمالبودن باقیماندهها
برای بررس نرمالبودن توزیع باقیماندههای

 7در زیر است:

برازش الهوی رگرسیونی از آزمون کلموگروف-

رابطه 7
Financial Reporting Qualityi = β0 +β1 Resourcei +
β2 Receptioni + β3 Surgery Roomi + β4 Pharmacyi
+ β5 Accounting Informationi + β6 Radiologyi + β7
Laboratoryi + β8 Outpatientsi + ɛi

اسمیرنوف استفاده شد .نتایج این آزمون (مندرج در
جدول شماره  )8حاکی از نرمالبودن باقیماندههای
الهوی رگرسیونی است .فرضیه صفر آزمون

عنوان متغیرهای مشخص شاده در رابطاه شاماره 7

کلموگوروف-اسمیرنوف حاکی از نرمالبودن
باقیماندهها است و فرضیه مقاب آن بیانکننده این

در جدول شماره  1ارائه شده است.

جدول  :6متغیرها و نمادها
متغیر

نماد
Resource

زیرنماال اطالعاتی مدیریت منابع (انبار و اموال)
زیرنماال اطالعاتی پذیرش

Reception

زیرنماال اطالعاتی اطاق عم

Surgery Room

زیرنماال اطالعاتی دارودانه

Pharmacy

زیرنماال اطالعاتی حسابداری درمان
زیرنماال اطالعاتی رادیولوژی و سونوگرافی

Radiology

زیرنماال اطالعاتی آزمایشهاه

Laboratory

زیرنماال اطالعاتی بیماران سرپایی (درمانهاهها)

Outpatients

کیفیت گزارشهری مالی
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جدول :7نیكویی برازش الگوی رگرسیونی
الگو

درجه آزادی

میانگین مربعات خطا

رگرسیون

8

1/301

دطا

89

0/ 71

ک

37

آماره F

مقدار معناداری
0/000

91/101

جدول  :8آزمون نرمالبودن باقیماندهها
مقدار معناداری

متغیر
باقیماندههای استاندارد برازش الهوی رگرسیونی

فرضیه تأیید شده نتیجه

0/919

H0

نرمال

دودهمبستهی بین باقیماندهها

است که باقیماندههای الهو نرمال نیست.

برای بررسی دودهمبساتهی باین بااقی مانادههاای

همدطی چندگانه

الهوی رگرسیونی از آزمون دوربین-واتساون اساتفاده

وجود وابستهی دطی نزدیک ،توانایی برآورد
دقیق و درست ضرایب الهوی رگرسیون را با مشک
مواجه میکند .اگر بین متغیرهای مستق

وابستهی

(همبستهی مینادار) وجود داشته باشد ،در این حالت

شااد .مقاادار آماااره آزمااون دورباین-واتسااون براباار بااا
 /093و در بازهی  7/1- /1قرار دارد (جدول شاماره
 )70که نشان دهنده نبود دودهمبستهی در باقیماندهها
است.

استفاده از رگرسیون کمترین مربیاب میمولی بدون
در نمر گرفتن اثر مزبور (همدطی تواال) میتواند

ضرایب برآوردی

گمراهکننده باشد .برای بررسی همدطی تواال در این

ضرایب رگرسیونی و مقدار میناداری متغیرهای

پژوهش از ضرایب تورال واریانس و تلرانس استفاده

پژوهش در جدول شماره  70ارائه شده است .مقدار

شد .در جدول شماره  3میزان همدطی متغیرهای

ضریب تییین الهو برابر با  0/113است که نشان

مستق نشان داده شده است .با توجه به نتایج ارائه شده

میدهد حدود  %18تغییراب متغیر وابسته (کیفیت

در این جدول برای متغیرهای مستق

الهوی

گزارشهری مالی) به وسیله متغیرهای مستق

رگرسیونی همدطی شدید وجود ندارد .زیرا ،ضرایب

(مؤلفههای نماال اطالعاتی بیمارستان) تییین میشود و

تورال واریانس این متغیرها ،با عدد  70فاصله داشته و

الهوی ارائه شده مناسب است .مقدار عرض از مبدأ

میموالً نزدیک به یا  9قرار دارد که دلی بر استقالل

برآورد شده ( )β0برابر با  /734و در سطح  %1مینادار

قوی متغیرهای مستق است.

است .رابطه مینادار تنها بین زیرنماال اطالعاتی
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جدول  :9همخطی متغیرهای مستقل
سنجش میزان همخطی

متغیر

تلرانس

عامل تورم واریانس

زیرنماال اطالعاتی مدیریت منابع (انبار و اموال)

0/713

1/183

زیرنماال اطالعاتی پذیرش

0/14

7/817

زیرنماال اطالعاتی اطاق عم

0/9 3

9/091

زیرنماال اطالعاتی دارودانه

0/491

/ 34

0/ 3

9/4 3

0/711

1/381

0/

4/14

0/ 9

4/979

زیرنماال اطالعاتی حسابداری درمان
زیرنماال اطالعاتی رادیولوژی و سونوگرافی
زیرنماال اطالعاتی آزمایشهاه
زیرنماال اطالعاتی بیماران سرپایی (درمانهاهها)

جدول  :11ضرایب برآوردی متغیرهای الگوی رگرسیونی
متغیر

ضرایب

برآورد ضرایب

برآورد

استاندارد

ضرایب

β0

آماره t

مقدار
معناداری

نتیجه

/734

9/117

0/000

رد H0

زیرنماال اطالعاتی مدیریت منابع (انبار و اموال)

β1

0/ 78

0/719

7/181

0/018

قبول H0

زیرنماال اطالعاتی پذیرش

β2

()0/083

()0/013

()7/ 11

0/ 03

قبول H0

زیرنماال اطالعاتی اطاق عم

β3

0/081

0/011

0/317

0/994

قبول H0

زیرنماال اطالعاتی دارودانه

β4

0/99

0/ 78

4/ 71

0/000

رد H0

زیرنماال اطالعاتی حسابداری درمان

β5

0/444

0/914

4/141

0/000

رد H0

زیرنماال اطالعاتی رادیولوژی و سونوگرافی

β6

0/094

0/0 1

0/ 11

0/13

قبول H0

زیرنماال اطالعاتی آزمایشهاه

β7

()0/ 03

()0/714

()7/833

0/017

قبول H0

زیرنماال اطالعاتی بیماران سرپایی (درمانهاهها)

β8

0/ 48

0/ 7

/97

0/0 9

رد H0

ضریب تییین الهو

0/113

آماره دوربین-واتسون

/093

دارودانااه ،زیرنماااال اطالعاااتی حسااابداری درمااان و

مینادار ندارد.

زیرنمااال اطالعااتی بیمااران سارپایی (درمانهااههاا) باا

با جایگذاری ضرایب برآوردی الهوی رگرسایونی

متغیاار وابسااته کیفیاات گاازارش مااالی وجااود دارد کااه

(جدول شماره  )70در رابطه شماره  ،7رابطه دطی میاان

باازر تاارین ضاارایب رگرساایونی اسااتاندارد را دارد.

مؤلفاههاای نمااال اطالعااتی بیمارساتان و متغیار کیفیات

سایر متغیرهاای مساتق باا متغیار وابساته رابطاه دطای

گزارشااهری مااالی بااه صااورب رابطااه شااماره در زیاار
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همبستهی زیرنماال اطالعاتی پذیرش در سطح

حاص میشود:

میناداری  %7قرار ندارد .بنابراین ،بین زیرنماال

رابطه
Financial Reporting Quality = 2.194+ 0.33
Pharmacy + 0.444 Accounting Information +
0.248 Outpatients

اطالعاتی بیمارستان و کیفیت گزارشهری مالی
همبستهی مثبت وجود دارد .زیرنماال اطالعاتی بیماران

همبستهی بین مؤلفههای نماال اطالعاتی بیمارستان

سرپایی (درمانهاهها) ،زیرنماال اطالعاتی حسابداری

و کیفیت گزارشهری مالی در جدول شماره  77ارائه

درمان ،زیرنماال اطالعاتی مدیریت منابع (انبار و اموال)

شده است .همانطور که در این جدول نشان داده شده

و زیرنماال اطالعاتی دارودانه ،به ترتیب ،قویترین

است تماال هشت بیُد نماال اطالعاتی بیمارستان با

همبستهی مثبت را با کیفیت گزارشهری مالی دارد.

کیفیت گزارشهری مالی همبستهی مثبت دارد و تنها

با توجه به نتایج به دست آمده از برازش الهوی

جدول  :11همبستگی بین مؤلفههای نظام اطالعاتی با کیفیت گزارشگری مالی
متغیر

ضریب همبستگی

مقدار معناداری

زیرنماال اطالعاتی مدیریت منابع (انبار و اموال)

0/111

0/000

زیرنماال اطالعاتی پذیرش

0/ 11

0/079

زیرنماال اطالعاتی اطاق عم

0/941

0/007

زیرنماال اطالعاتی دارودانه

0/1 9

0/000

زیرنماال اطالعاتی حسابداری درمان

0/117

0/000

0/98

0/000

زیرنماال اطالعاتی آزمایشهاه

0/918

0/000

زیرنماال اطالعاتی بیماران سرپایی (درمانهاهها)

0/131

0/000

زیرنماال اطالعاتی رادیولوژی و سونوگرافی

جدول  :12خالصه نتایج آزمون فرضیهها
فرضیه
اصلی

شرح

نتیجه

بین نماال اطالعاتی بیمارستان و کیفیت گزارشهری مالی رابطه میناداری وجود دارد.

تأیید

فرعی 7

بین زیرنماال اطالعاتی مدیریت منابع (انبار و اموال) و کیفیت گزارشهری مالی رابطه میناداری وجود دارد.

تأیید

فرعی

بین زیرنماال اطالعاتی پذیرش و کیفیت گزارشهری مالی رابطه میناداری وجود دارد.

تأیید

و کیفیت گزارشهری مالی رابطه میناداری وجود دارد.

تأیید

فرعی 9

بین زیرنماال اطالعاتی اطاق عم

فرعی 4

بین زیرنماال اطالعاتی دارودانه و کیفیت گزارشهری مالی رابطه میناداری وجود دارد.

تأیید

فرعی 1

بین زیرنماال اطالعاتی حسابداری درمان و کیفیت گزارشهری مالی رابطه میناداری وجود دارد.

تأیید

فرعی 1

بین زیرنماال اطالعاتی رادیولوژی و سونوگرافی و کیفیت گزارشهری مالی رابطه میناداری وجود دارد.

تأیید

فرعی 1

بین زیرنماال اطالعاتی آزمایشهاه و کیفیت گزارشهری مالی رابطه میناداری وجود دارد.

تأیید

فرعی 8

بین زیرنماال اطالعاتی بیماران سرپایی (درمانهاهها) و کیفیت گزارشهری مالی رابطه میناداری وجود دارد.

تأیید
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رگرسیونی و همچنین ضرایب همبستهی مندرج در

گزارشهری مالی رابطه میناداری وجود دارد .به طور

جدولهای شمارههای  1و  ،77به طور دالصه نتایج

کلی ،نتایج این پژوهش نشان میدهد که با ارائه یک

حاص از آزمون فرضیههای پژوهش در جدول شماره

نماال اطالعاتی بیمارستان مطلوب میتوان در جهت

 7ارائه شده است.

افزایش کیفیت گزارشهری مالی در بیمارستانها و
مؤسساب ددماب درمانی حرکت کرد .نتایج این

نتیجهگیری

پژوهش با نتایج پژوهش فیتریوس ( )90همسو است.

کیفیت گزارشهری مالی سبب ارتقای سودمندی

پیشنهادهای کاربردی پژوهش

اطالعاب مالی میشود .بنابراین ،واضح است که

 .7با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر وجود رابطه مثبت

قانونگذاران و استفادهکنندگان از اطالعاب مالی برای

بین زیرنماالهای اطالعاتی بیمارستان با کیفیت

داشتن گزارشهری مالی با کیفیت باالتر ،همعقیده

گزارشهری مالی به مدیر بیمارستان بنتالهدی

هستند؛ زیرا ،دیدگاه نهایی این است که کیفیت

مشهد (قاب تیمیم به سایر مدیران بیمارستانها)

گزارشهری مالی به طور مستقیم بر ادذ تممیم

پیشنهاد میشود تا در جهت بهبود کیفیت

مناسب به وسیله استفادهکنندگان از اطالعاب مالی

گزارشهری مالی سازمان تحت مدیریت دود این

اثرگذار است (.)97

مهم را مدنمر قرار دهد و در جهت بهبود عملکرد

در پژوهشهای مشابه انجاال شده در کشور (،9 ،7

این زیرنماالها بکوشد .زیرا ،این زیرنماالها سبب

 7 ،1و  ) 4بیشتر مزایای استقرار نماال اطالعاتی

ارتقای کیفیت گزارشهری مالی و ادذ

بیمارستان بررسی شده است .این پژوهش در مقایسه با

تممیمهای مناسب به وسیله اعضای هیأب مدیره

پژوهشهای انجاال شده به عنوان تنها پژوهشی است

دواهد شد.

که در کشور به بررسی رابطه نماال اطالعاتی بیمارستان

 .با توجه به نتایج این پژوهش مبنی بر وجود رابطه

با کیفیت گزارشهری مالی پردادته است .نتایج

مثبت بین زیرنماال اطالعاتی دارودانه و کیفیت

حاص از آزمونهای آماری نشان داد که بین زیرنماال

گزارشهری مالی و مدنمر قرار دادن نتایج حاص

اطالعاتی مدیریت منابع (انبار و اموال) ،زیرنماال

از بررسیهای به عم آمده ،که نشان میدهد نماال

اطالعاتی پذیرش ،زیرنماال اطالعاتی اتاق عم ،

اطالعاتی بیمارستان بنتالهدی مشهد قابلیت ثبت

زیرنماال اطالعاتی دارودانه ،زیرنماال اطالعاتی

داروهای ترکیبی (داروهای ترکیبی داروهایی

حسابداری درمان ،زیرنماال اطالعاتی رادیولوژی و

است که بنا به دستور پزشک از ترکیب داروهای

سونوگرافی ،زیرنماال اطالعاتی آزمایشهاه و زیرنماال

دیهر سادته میشود) و اعمال حق سادت آن را

اطالعاتی بیماران سرپایی (درمانهاهها) با کیفیت

ندارد ،برای بهبود عملکرد نماال اطالعاتی و در
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نتیجه آن کیفیت گزارشهری مالی بهتر پیشنهاد

امکان تیریف مجزای سهم پزشکان در ارائه

میشود توانایی حق سادت این داروها و

ددماب را ندارد .ارائه اطالعاب به موقع و در سر

ویژگیهای داروهای ترکیبی آن ثبت شود .چرا

فم

جداگانه سبب بهبود کیفیت گزارشهری

که ثبتنکردن اطالعاب از ویژگی کام بودن

مالی میشود .همچنین ،پیشنهاد میشود در این

اطالعاب در کیفیت گزارشهری مالی میکاهد.

بخش امکان اعمال سهم کارکنان ،سهم

 .9با توجه به وجود رابطه مثبت بین زیرنماال اطالعاتی

بیمارستان ،کسور قانونی ،مبلغ کارانه و سایر موارد

پذیرش و کیفیت گزارشهری مالی پییشنهاد

در محاسبه کارکرد پزشکان انجاال شود .چرا که

میشود در زیرنماال اطالعاتی پذیرش بیمارستان

نبود اطالعاب اتکاپذیر از کیفیت گزارشهری

بنتالهدی مشهد قابلیت جستوجو در فهرست

مالی میکاهد.

سیاه و دادن پیغاال هشدار هنهاال پذیرش مجدد

 .1با توجه به وجود رابطه مینادار بین زیرنماال

بازنهری شود .این فهرست در واحد تردیص برای

اطالعاتی رادیولوژی و سونوگرافی و کیفیت

بیمارانی کاربرد دارد که بنا به هر دلیلی از

گزارشهری مالی ،و به منمور ارائه اطالعاب

بیمارستان تردیص شده اما تسویه مالی نکردهاند.

کام تر در بیمارستان بنتالهدی مشهد پیشنهاد

همچنین ،این فهرست سبب میشود که اطالعاب

میشود امکان ثبت و گزارشگیری درآمدهای

مربوطتری ارائه شود.

رادیولوژی و سنوگرافی به تفکیک دردواست از

 .4با توجه به وجود رابطه مثبت بین زیرنماال اطالعاتی
اتاق عم

و کیفیت گزارشهری مالی پیشنهاد

بخشهای مختلف (بخشها و دردواستهای
سرپایی) ایجاد شود.

میشود برای ارائه اطالعاب جامعتر در جهت

 .1با توجه به وجود رابطه مینادار بین زیرنماال

تممیمگیری در بیمارستان بنتالهدی مشهد،

اطالعاتی مدیریت منابع (انبار و اموال) و کیفیت

امکان محاسبه هزینههای ددماب جراحی و

گزارشهری مالی ،پیشنهاد میشود برای عملکرد

بیهوشی در این زیرنماال اطالعاتی ایجاد شود.

بهتر نماال اطالعاتی بیمارستان بنتالهدی مشهد در

 .1با توجه به وجود رابطه مثبت بین زیرنماال اطالعاتی

بخش انبار ،طبقهبندیهای مناسبی متناسب با نیاز

حسابداری درمان و کیفیت گزارشهری مالی،

بیمارستان انجاال شود .چرا که طبقهبندی درست

پیشنهاد میشود در زیرنماال اطالعاتی حسابداری

منابع ،دارو و سایر موارد در سرفم های جداگانه

درمان بیمارستان بنتالهدی مشهد ،مدیران امکان

اطالعاب مربوطتری را ارائه و موجب بهبود

تیریف مجزای سهم پزشکان در ارائه ددماب در

کیفیت گزارشهری مالی دواهد شد.

شیفتهای صبح و عمر را ایجاد کنند .چرا که با

 .8با توجه به وجود رابطه مینادار بین زیرنماال

توجه به نمراب پاسخدهندگان نماال اطالعاتی

اطالعاتی آزمایشهاه و کیفیت گزارشهری مالی،
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پیشنهاد میشود برای بهبود نماال اطالعاتی
بیمارستان بنتالهدی مشهد تدابیری برای ثبت
تماال هزینههای بخش آزمایشهاه انجاال شود.
همچنین ،در زیرنماال اطالعاتی آزمایشهاه امکان

 .4بررساای رابطااه بااین نماااال اطالعاااتی بیمارسااتان و
الهوهای تممیمگیری.
 .1بررسی رابطه بین حمایت مدیران ارشد و عملکارد
نماال اطالعاتی بیمارستان.

تهیه گزارش در دورههای زمانی مشخص ،به

 .1بررسی مقایسهای بین نماال اطالعاتی بیمارساتان در

تفکیک بخشها و بیماران وجود داشته باشد .چرا

سطح کشور با بیمارستانهای دارج از کشور.

و

 .1بررسی رابطه بین ویژگیهای هیاأب مادیره (سان،

که بدون ثبت کام

هزینهها امکان تحلی

گزارشهری هزینهها به ترتیب بخشهای مختلف

جنسیت ،مدب زمان تمدی ،تیداد جلساب هیاأب

و ارائه گزاش استاندارد به هیأب مدیره وجود

مادیره و غیاره) و کیفیات گزارشاهری ماالی در

ندارد .این امر ویژگی مربوط بودن و امکان

بیمارستانها.

پیشبینی اطالعاب در کیفیت گزارشهری مالی را
میکاهد .بنابراین ،الزال است همه هزینههای بخش
آزمایشهاه به تفکیک ثبت شود.

محدودیتهای پژوهش
پرسشنامه پژوهش حاضر تیداد  87سؤال دارد که
نسبت به تیاداد نموناه پاژوهش (  3نفار) زیااد اسات.

پیشنهاد برای پژوهشهای آینده
بااه پژوهشااهران آینااده پیشاانهاد ماایشااود کااه

میموالً در نرالافزارهای تحلی مسیر به ازای هر پرسش
جدید به نمونه مورد بررسی  9تا  4نفر اضافه مایشاود

پژوهشهایی را در زمینه موارد زیر انجاال دهند:

تا مشک پایایی و روایی پایش نیایاد (  )9اماا در ایان

 .7بررسی رابطه نماال اطالعاتی بیمارستان با مییارهاا و

پااژوهش بااه دلیا محاادودبودن جامیااهآماااری امکااان

شادصهای جایهزین دیهاری (باه عناوان نموناه،

افزایش نموناه وجاود نداشات و باه هماین دلیا بارای

کیفیاات اقااالال تیهاادی) باارای ساانجش کیفیاات

بردای از متغیرهاا کاه باا تیاداد ساؤال کامتااری (4-9

گزارشهری مالی.

سؤال) سنجیده شدهاند مشک پایاایی باه وجاود آماده

 .این پاژوهش تنهاا در یاک بیمارساتان انجااال شاده

است .در عما اگار امکاان افازایش نموناه باه حادود

اساات .پیشاانهاد ماایشااود در پااژوهشهااای دیهاار،

باالی  10نفر وجود داشت شاید مشک پایاایی بارای

بیمارستانهای چناد اساتان یاا کا کشاور بررسای

این متغیرها با سؤالهای کم به وجود نمیآمد ولای باه

شود.

دلی متناهیبودن جامیه آماری ،ایان کاار امکاانپاذیر

 .9بررساای رابطااه بااین نماااال اطالعاااتی بیمارسااتان و

نبود.

عملکرد مدیران.
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