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مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

(مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم)
رحمت اله محمدی پور* ،1شاهرخ فوالدوند ،1فرشاد سبزعلی ،2سميره قلعه دره
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 )1گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ایالم ،ایالم ،ایران
 )2گروه حسابداری ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
 )3گروه مدیریت مالی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ایالم ،ایالم ،ایران
تاریخ دریافت49/7/7 :
چکیده
مقدمه :تأمین بهداشت و درمان یکی از نیاز های اساسی هر جامعه است که بخش عمده ای از منابع مالی دولت را به خود اختصاص
می دهد .عدم کفایت منابع اختصاص یافته به بخش درمان ،شکاف چشم گیری بین رشد منابع قابل دسترس و منابع مورد نیاز وجود دارد.
این مسئله ایجاد منابع از طریق استفاده از درآمد های اختصاصی را ضرورت ساخته است .در این راستا ،پژوهش حاضر به دنبال شناسایی
عوامل مؤثر بر جذب درآمد های اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم می باشد.
مواد و روش ها :تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی بوده و از نظر روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و تحلیلی است.
جامعه آماری پژوهش کلیه بیمارستان های تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم بعالوه ستاد دانشگاه علوم پزشکی در سال
 1141است .برای نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی ،برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه محقق ساخته که برای
بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ ( )0/41استفاده شده است .داده های این مطالعه با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  14و با
استفاده از آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرنوف  k-sو  Tاستیودنت تجزیه و تحلیل شدند.
یافته های پژوهش :نتایج تحقیق حاکی از آن است که استفاده از نرم افزار پیشرفته  ،HISعامل نیروی انسانی متخصص و ثبت دقیق و
صحیح اقدامات درمانی انجام شده در صورت حساب های بیمارستان در وصول درآمد های اختصاصی تأثیر معنا داری دارد و اصالح و بهبود
فرآیند ها و اقدامات جدی برای وصول مطالبات و حذف سیستم های دستی وصول درآمد (صندوق) در وصول درآمد های اختصاصی تأثیر معنا
داری ندارد.
بحث و نتیجه گیری :طبق یافته های این پژوهش ،علوم پزشکی استان ایالم در صورت استفاده از نرم افززار پیشزرفته  HISو وجزود
عامل نیروی انسانی متخصص میتواند با ثبت دقیق و صحیح اقدامات درمانی انجام شده در صورت حساب های بیمارستان میزان وصولی
درآمد های اختصاصی خود را افزایش دهد.

واژه های کلیدی :درآمد های اختصاصی ،نرم افزار پیشرفته  ،HISنیروی انسانی متخصص ،سیستم های دستی وصول
درآمد ،دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم
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تاریخ پذیرش49/7/14:
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بررسی عوامل مؤثر بر جذب درآمدهای اختصاصی علوم پزشکی از دیدگاه مدیران

بررسی عوامل مؤثر بر جذب درآمدهاي اختصاصی علوم پزشکی  ...رحمت اله محمدي پور و همکاران

دانشگاه علوم پزشکی ایالم از این امر مستثنا نیسزت و
هر چه بیشتر و بهتر بایستی به شناخت این درآمد هزا و
وصول بهتر آن ها بپردازد.
برای استفاده بهتر از ظرفیت های اجرایزی ،آموزشزی و
پژوهشی دستگاه های اجرایی از جملزه دانشزگاه هزا و
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی اجازه داده شده تزا در قبزال
ارائه خدمات درآمد هایی را وصول و به حسزاب درآمزد
اختصاصی خود واریز کنند .علیرغم سعی فراوان مدیران
بیمارستانها در استحصال درآمد هزای اختصاصزی ،بزه
دلیل وجود شکاف روز افزون بین درآمدها و هزینه ها و
با توجه به سیاستهزای انقباضزی دولزت در تخصزیص
اعتبار از محل درآمد های عمومی ،ضرورت اسزتفاده از
درآمززد هززای اختصاصززی در اداره ی بیمارسززتانهززای
دانشگاه هزای علزوم پزشزکی از جملزه دانشزگاه علزوم
پزشکی ایالم انکار ناپذیر مینماید .مطالعات متعددی در
ارتباط با موضوع انجام شده است .مزرادی و همکزاران
نشان دادنزد کزه اسزتفاده از  ،HISمنجزر بزه کزاهش
چشمگیر اقامت بیمار و بهبود عملکرد بیمارسزتان شزده
است ( .)9پوراحمد در مطالعه خود دریافت کزه  HISدر
جهت بهبود کیفیت درمان و بهینزه سزازی روش هزای
مدیریتی مراکز بهداشت و درمان نقش دارد ( .)6کیمیزا
فر و همکزاران در پیمزایش نظزرات اسزتفاده کننزدگان
 HISدریافتند که سیستم  HISباید دارای قابلیت هایی
باشد که بتواند از ارائه ی خدمات بهداشزتی بزا کیفیزت
باال پشتیبانی کرده و نیازهزای افزراد را بزرای آن نزوع
خدمت برآورده سازد ( .)7مجیدپور و جلیلزی در بررسزی
اثززرات کززاهش کززل زمززانی تخص زیص درآمززد هززای
اختصاصی واحدهای درمانی بهبود عملکزرد بیمارسزتان
ها پی بردنزد کزه کزاهش زمزان ابزالخ تخصزیص بزه
واحدهای تابعه در افزایش کارایی و اثربخشی و افزایش
رضایت کارکنان و سزروی دهنزدگان تزأثیر دارد (.)1
کایپیو در مطالعه کاربرد پزذیری سیسزتم نشزان داد بزا
اسززتفاده از درن نیززاز هززای کززاربران هنگززام طراحززی
سیستم ،استفاده از روشهای اثبات شده بزرای طراحزی
سیستم و انجام آزمونهای کاربردی در هنگزام توسزعه
ی سیستم حاصل میشود ( .)8مجیزد پزور و ادهزم بزا
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مقدمه
تأمین بهداشت و درمان یکزی از نیزاز هزای اساسزی و
حیاتی هر جامعزه بزوده و از جملزه عزواملی اسزت کزه
نقصان آن یکی از نقاط ضعف دولت هزا تلقزی شزده و
سبب نا رضایتی وسیع اجتماعی می شود .در گذشته ای
نه چندان دور ،دولت مردان و سیاست گذاران ،اغلب بزه
بهداشت و درمان بزه عنزوان مسزئلهای اجتمزاعی مزی
نگریستند .حال آن که نیاز دائمی و مستمر اقشار جامعه
به خدمات بهداشتی و درمانی ،افزایش سریع و اجتنزاب
ناپذیر هزینه های خزدمات پزشزکی بزه دلیزل توسزعه،
تکامززل و ورود فنززاوری هززای نززوین و گززران قیمززت
پزشکی ،مشکالت و تنگنا های گروه های کم درآمد در
رابطه با دستیابی به خدمات بهداشتی و درمزانی ،نقزش
حساس و انکار ناپذیر دولت در ارائه خدمات بهداشتی و
درمانی ضروری برای عامه مردم و نیز تأمین منابع مالی
برای این قبیزل هزینزه هزا ،ضزرورت توجزه بزه رفتزار
اقتصادی در عرصه بهداشت و درمان و تحقیقات در این
زمینه را نشان می دهد ( .)1یکی از مسائل مورد توجزه
در اغلب کشور های توسعه یافتزه ،منزابع مزالی بخزش
درمان است ( .)1علی رغم منزابع اختصزاص یافتزه بزه
بخش درمان و بیمارستان ها ،شکاف چشم گیری بزین
رشد منابع قابل دسترس و منابع مورد نیاز بخش درمان
وجود دارد .این مسئله ضرورت استفاده مؤثر تر از منابع
موجود و ایجاد منابع تزازه از طریزق اسزتفاده از درآمزد
های اختصاصی در اداره ی بیمارستانهای دانشگاههای
عل زوم پزشززکی انکززار ناپززذیر مززی نمایززد .درآمززدهای
اختصاصی بیمارستان ها بخش مهمی در ارائزه خزدمات
درمانی مطلوب و سامان بخشزیدن بزه پرداخزت هزای
متعدد از جمله کارانه پزشکان مزی باشزد ( .)9ایزن امزر
باعث شده تا مدیران شبکهها و بیمارستانها در فرآینزد
وصول درآمد های بیمارستانی و تشخیص هزینه ها بزه
فکر راه حل و تدابیر الزم در جهت بهبود بخشزیدن بزه
عواملی که باعث وصول هر چه بهتر این منابع میشود،
باشند .در این راستا سیسزتم هزای حسزابداری و مزالی
نقش اساسی و مهمی در تولیزد گزارشزات و اطالعزات
مورد نیاز مدیران ایفا می نماید و اگزر بزر پایزه اصزول
علمی بنا شده باشد هم چون مشزعلی روشزن فزرا روی
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مدیران در مسزیر انجزام وظزایف قزرار خواهزد گرفزت.
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مواد و روش ها
این تحقیق از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی بوده
و با توجه بزه ماهیزت موضزوع ،از لحزاش روش انجزام
تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی مزیباشزد.
جامعه آماری این پژوهش کلیه بیمارسزتانهزای تحزت
نظارت دانشگاه علزوم پزشزکی اسزتان ایزالم شزامل 4
بیمارستان مختلف به عالوه ستاد دانشگاه علوم پزشکی
است (جمعاً به تعداد  10مزورد) ،بزرای نمونزه گیزری از
روش نمونه گیری طبقه ای نسبی استفاده شد که برای
تقسیم حجم نمونه میان طبقه های جامعه با توجزه بزه
حجم هزر طبقزه از روش تخصزیص متناسزب و بزرای
انتخاب افراد نمونه هر طبقه به صورت تصزادفی عمزل
شده است .برای تعیزین حجزم نمونزه در ایزن روش از
جدول جرسی  -مورگان استفاده گردید که حجم نمونه
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ارزیابی مقایسه ای درآمزد اختصاصزی بیمارسزتانهزای
آموزشی اردبیل و ارائه الگوی مناسب دریافتنزد عزواملی
نظیر تفویض اختیار ،جلب رضایت کارکنان با استفاده از
خدمات رفاهی کارکنان با اتکاء به درآمد بیمارستان هزا،
جلب رضایت اربزاب رجزوع از قبیزل ارائزه خزدمات بزا
کیفیت باال ،تخصیص باالی درآمزد بیمارسزتان هزا بزه
خودشان ،ارتقاء درجه ارزشیابی بیمارستان ها بزه دلیزل
باال بودن کیفیزت خزدمات ،کزاهش پرسزنل خزدماتی،
کززاهش کسززورات بیمززه ای و ایجززاد کمیتززه هززای
بیمارستانی بر افزایش درآمد مراکز یاد شده تزأثیر گزذار
بوده است ( .)9ماهاجان و همکاران با بررسی و کزار در
زمینه ی هزینههای بیمارستان با به کزارگیری سیسزتم
های اطالعزات بیمارسزتانی  HISنشزان دادنزد نقزش
سیستم  HISدر صرفه جویی هزینه هزا و مزدت زمزان
جمززع آوری اطالعززات توسززن کارکنززان ،بهبززود نحززوه
ذخیره ،بازیابی اطالعات و امور مدیریتی است ( .)10بزا
توجه به عزدم بررسزی ایزن مسزئله در دانشزگاه علزوم
پزشکی ایالم ،پژوهش حاضزر عوامزل مزؤثر در جزذب
درآمد های اختصاصی دانشگاه علزوم پزشزکی ایزالم را
مورد بررسزی قزرار مزیدهزد و در پایزان بزا توجزه بزه
یافتههای تحقیق ،راهکارهایی برای افزایش و عملکزرد
بهتر عوامزل مزؤثر بزر درآمزد هزای اختصاصزی علزوم
پزشکی استان ایالم پیشنهاد میگردد.
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با استفاده از این روش جمعاً بزه تعزداد  89مزورد در 10
طبقه به شرح جدول ( )1میباشد .جهت انتخاب نمونزه
پژوهش در بخش مالی و درآمد هر بیمارستان مدیران و
کارشناسان آن انتخاب و پرسشنامه در بین آنها توزیزع
شد ،شامل :کارشناس درآمد ،مسئول مزالی ،کارشزناس
ترخیص و پذیرش و کارشزناس مزدارن پزشزکی ،هزم
چنین افراد انتخاب شده در بخش ستاد دانشزگاه علزوم
پزشکی استان ایالم در بزین گزروه زیزر انتخزاب شزد:
بخش مالی ،بخزش بودجزه ،واحزد درآمزد ،کارشناسزان
درمانی و مدیران بیمارستان ها.
ابزار جمع آوری اطالعزات ،پرسشزنامه محقزق سزاخته
مبتنی بر طیزف پزنج امتیزازی لیکزرت (خیلزی کزم ،1
کم  ،1متوسن  ،1زیاد  9و خیلی زیاد  ،)9کزه بزرای
طراحی پرسشنامه با بهره گیری از مدل مفهومی (شکل
 ،)1ابعاد پنج گانه (استفاده از نرم افزار  9«HISسؤال»،
عامل نیروی انسانی متخصص« 1سؤال» ،ثبت دقیق و
صحیح اقدامات « 9سؤال» ،اصالح و بهبود فرآیند ها و
اقدامات جزدی« 1سزؤال» ،حزذف کلیزه سیسزتمهزای
دستی« 9سؤال») مشتمل بر  18سؤال تزدوین گردیزد.
جهت سنجش روائی محتوایی پرسزش نامزه تحقیزق از
نظر متخصصان در این زمینه استفاده شزد و اصزالحات
الزم لحاش گردید .دامنه پاسخ های سؤاالت پرسشزنامه
وصول درآمد های اختصاصی و ابعاد آن در طیف امتیزاز
 1تا  9اسزت و میزانگین  M=1را حزد وسزن و دامنزه
میانگین در نظر گرفتزهایزم .هزم چنزین بزرای بررسزی
پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد
و از آنجا که ضزریب مزذکور  0/417مزیباشزد پایزایی
پرسش نامه مورد تأیید اسزت .جهزت بررسزی وضزعیت
نرمال بودن داده ها از آزمزون کلمزوگروف -اسزمیرنف
استفاده شده است از آنجا که سطح معناداری هر یک از
متغیرها بیشتر از  0/09است در سطح خطای  %9نرمال
بودن توزیع هر یک از متغیر ها تأیید می گزردد (عامزل
نیروی انسزانی متخصزص  0/908بزا سزطح معنزاداری
 ،0/191ثبت دقیق و صحیح اقدامات  0/971بزا سزطح
معنا داری  ،0/179اصالح و بهبود فرآیند ها و اقزدامات
جدی برای وصول مطالبات  0/711با سطح معنزا داری
 ،0/911حذف کلی سیستم های دستی  0/161با سطح
معنا داری  ،0/046استفاده از نرم افزار پیشرفته ،استفاده
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یافته های پژوهش
داده های به دست آمده نشان می دهد که افزراد پاسزخ
دهنده  61نفر ( )71%از آن ها آقایان و  19نفر ( )14%از
آن ها را خانم ها تشزکیل مزی دهنزد .از نظزر جایگزاه
سزازمانی بززه  1گززروه شززامل  94%از پاسززخ دهنززدگان
شرکت کننده دارای پُست اجرایی %14 ،مدیریت و %11
تخصصی است .از نظزر سزطح تحصزیالت %99 ،دارای
مدرن تحصیلی لیسان  %11 ،کارشناسزی ارشزد%11 ،
کاردانی %1 ،دیپلم %0دارای مدرن زیر دیزپلم هسزتند.
بنا بر این در مجموع معادل  %47افراد تحصیالت عالی
و مابقی تحصیالت در سطح متوسزطه دارنزد .میزانگین
سن پاسخ دهندگان  11/9سال با انحزراف معیزار 6/01
است .از نظر سابقه کار نیز میانگین برابر با  4/41سزال
با انحراف معیار  6/11سال هسزتند کزه بیزانگر تجربزه
کاری کافی و مناسب از نظر شغلی است.
بر اساس جدول ( ،)1میانگین سزؤاالت اسزتفاده از نزرم
افزار  1/41 ،HISاست؛ که مطابق سطوح پاسزخ هزای
پرسشنامه طبق مقیاس لیکرت این میزانگین در دامنزه
زیاد قرار دارد که حاکی از تأثیر بزاالی اسزتفاده از نزرم
افزار  HISدر وصول درآمد های اختصاصی میباشد .در
واقع میتوان چنین از نتایج پرسش نامه برداشت نمزود
که از نظر جامعه آماری تحقیزق اسزتفاده از نزرم افززار
 HISمیتواند کمزک شزایانی در وصزول درآمزد هزای
اختصاصی بنماید .هم چنین میانگین سزؤاالت (مطزابق
169
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از نرم افزار پیشزرفته  0/964 HISبزا سزطح معنزاداری
.)0/167
داده ها پ از جمع آوری و کزد گزذاری در نزرم افززار
( SPSSنسخه  )14تحلیل آمزاری شزدند .بزه منظزور
تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آماره های توصزیفی و
استنباطی ،تحلیل و تفسیر حاصل می شزود در قسزمت
اول ،مشخصات جمعیت شناختی گروه نمونه نظیر سن،
جنسیت ،میزان تحصیالت ،سابقه کار و پُست سزازمانی
با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی (فراوانی ،درصد
فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) توصیف شده اسزت و
در آمار تحلیلی بر حسب مؤلفزه هزای اساسزی پرسزش
نامه با استفاده از آزمزون همبسزتگی T ،اسزتیودنت (T
یک نمونه ای) استفاده گردید.
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سطوح پاسخ های پرسش نامه طبق مقیاس لیکرت) در
خصوص عامل نیروی انسانی متخصص و ثبت دقیق و
صحیح اقدامات در دامنه زیزاد قزرار دارد کزه حزاکی از
تأثیر باالی عامل نیروی انسانی متخصص و ثبت دقیق
و صحیح اقدامات در وصزول درآمزد هزای اختصاصزی
است .از سزوی دیگزر ،میزانگین سزؤاالت در خصزوص
اصالح و بهبود فرآیند ها و اقدامات جدی برای وصزول
مطالبات و حذف کلیه سیستم های دستی وصول درآمد
در دامنه کم قرار دارد کزه نشزان دهنزده تزأثیر پزایین
اصالح و بهبود فرآیند ها و اقدامات جدی برای وصزول
مطالبات و حذف کلیه سیستم های دستی وصول درآمد
در وصول درآمد های اختصاصی می باشد.
برای تعیزین معنزی داری آمزاری فرضزیات مشزخص
کردن تأثیر یا عدم تأثیر متغیر های مورد نظر بر وصول
درآمد های اختصاصی ،از آزمون  Tاسزتیودنت اسزتفاده
می شود .در خصوص متغیر استفاده از نرم افزار پیشرفته
 HISنتایج تحلیل آماری نشان داد کزه آمزاره آزمزون
Tاسززتیودنت  t=9/494اسززت و میززانگین پاسززخ هززای
سؤاالت استفاده از نرم افزار  M=1/41 HISاسزت .در
نتیجه مقدار  tبیش تر از مقدار حد وسن ( )1میباشزد و
می توان گفزت اسزتفاده از نزرم افززار  HISدر وصزول
درآمد های اختصاصی تأثیر گذار می باشد .با توجزه بزه
سطح معنا داری کم تزر از  ،)0/000( 0/09ایزن رابطزه
تأیید میشود .در خصوص متغیر عامل نیزروی انسزانی
متخصص نتایج تحلیل آماری نشان داد که آماره آزمون
 Tاسزتیودنت  t=9/907اسزت و میزانگین پاسزخ هززای
سواالت بُعد نیروی انسانی متخصص  M=1/14اسزت.
در نتیجه مقدار  tبیش تر از مقدار حد وسن ( )1میباشد
و می توان گفت استفاده از نیروی انسانی متخصص در
وصول درآمد های اختصاصی تأثیر گذار مزی باشزد .بزا
توجه به سطح معنا داری کم تر از  ،)0/001( 0/09ایزن
رابطه تأیید می شود .در ارتباط با متغیزر ثبزت دقیزق و
صحیح اقدامات مالی نتایج حاکی از آن است که آمزاره
آزمون استیودنت  t=6/019است و میانگین پاسخ هزای
سؤاالت بُعد ثبت دقیزق و صزحیح اقزدامات M=1/44
است .در نتیجه مقدار  tبیش تر از مقدار حزد وسزن ()1
می باشد و می توان گفت ثبت دقیق و صحیح اقدامات
درمانی انجام شده در وصزول درآمزد هزای اختصاصزی
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شکل  :1مدل مفهومی تحقیق
جدول  :1فراوانی و درصد فراوانی کارکنان شاغل در بخش مالی و درآمد
بیمارستان

فراوانی

امام خمینی (ره)
مصطفی خمینی
طالقانی
امام رضا (ع) ایوان
امام علی (ع) سرابله
امام حسین (ع) مهران
رسول اکرم (ص) آبدانان
ولی عصر (عج) دره شهر
بیمارستان شهدای دهلران
ستاد دانشگاه علوم پزشکی
کل

11
10
7
6
7
10
7
9
7
16
89
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درصد
11
11
8
7
8
11
8
9
4
14
100
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تأثیر گذار میباشد .با توجه به سطح معنا داری کم تر از
 ،)0/000( 0/09این رابطه تأیید می شود .در ارتبزاط بزا
حذف سیستم های دستی و جزایگزین نمزودن سیسزتم
های ثبت کامپیوتری در صندوق های مراکزز بهداشزتی
درمانی در جهت افزایش درآمد های اختصاصزی آمزاره
آزمون استیودنت  t=1/916است و میانگین پاسخ هزای
سؤاالت بعد حذف کلیه سیستم های دسزتی M=1/44
است .در نتیجه مقدار  tبیش تر از مقدار حزد وسزن ()1
می باشد و می توان گفت حزذف کلیزه سیسزتم هزای
دستی در وصول درآمد های اختصاصزی تأثیرگزذار مزی
باشد .با توجه به سزطح معنزا داری بززر تزر از 0/09
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( ،)0/104این رابطه تأیید نمی شود .در خصوص متغیزر
تأثیر اصالح و بهبود فرآیند ها و اقزدامات جزدی بزرای
وصول مطالبات بر وصول درآمد های اختصاصی آمزاره
آزمون استیودنت  t=9/997است و میانگین پاسخ هزای
سؤاالت بُعد ثبت دقیزق و صزحیح اقزدامات M=1/79
است .در نتیجه مقدار  tبیشتر از مقدار حد وسن ( )1می
باشد و می تزوان گفزت اصزالح و بهبزود فرآینزد هزا و
اقززدامات جززدی انجززام شززده در وصززول درآمززد هززای
اختصاصی تأثیر گذار می باشد .با توجه بزه سزطح معنزا
داری بزر تر از  ،)0/041( 0/09این رابطه تأیید نمزی
شود.

بررسی عوامل مؤثر بر جذب درآمدهاي اختصاصی علوم پزشکی  ...رحمت اله محمدي پور و همکاران

متغیر (فرضیه)
عامل نیروی انسانی متخصص

انحراف معیار
0/684

میانگین
1/14

حداقل
1/01

حداکثر
1/71

تعداد سؤاالت
1

ثبت دقیق و صحیح اقدامات
اصالح و بهبود فرآیند ها و اقدامات جدی برای وصول مطالبات

0/971
1/098

1/44
1/79

1/08
1/11

9/41
1/16

9
1

حذف کلیه سیستم های دستی

0/716

1/44

1/71

1/91

9

استفاده از نرم افزار پیشرفته HIS

0/710

1/41

1/99

9/94

9

بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر وصزول درآمزد هزای
اختصاصی در مراکزز درمزانی اسزتان ایزالم از دیزدگاه
مدیران بررسی و میزان تأثیر گزذاری هزر یزک از ایزن
عوامل بر وصول درآمد هزا اختصاصزی مزورد تجزیزه و
تحلیل آماری قرار گرفت .در خصوص متغیر اسزتفاده از
نرم افزار پیشرفته  HISنتایج تحلیل آمزاری نشزان داد
که می توان گفت استفاده از نرم افزار  HISدر وصزول
درآمد های اختصاصی تأثیرگذار می باشزد .نتزایج ایزن
فرضیه با مطالعه مرادی و همکاران ( ،)9پور احمد ( )6و
کیمیا فر و همکاران ( )7هم خوانی دارد .هزدف از ایزن
سیستم هزا پشزتیبانی از فعالیزت هزای بیمارسزتانی در
سطوح عملی ،تاکتیکی و اسزترا تژیزک مزی باشزد .بزه
عبارت دیگر استفاده از سخت افزار ها و نرم افزار هزای
کامپیوتری جهت جمع آوری ،ذخیزره سزازی ،پزردازش،
باز خوانی و بزر قزراری ارتبزاط بزا اطالعزات اداری در
تمززامی فعالیززت هززای بیمارسززتانی و بززر آوردن تمززام
نیازهای مخاطبان میباشد .واقعیت این است که امروزه
یک بیمارستان نمی تواند هم چنان بزه صزورت سزنتی
کار پروسه پرونده بستری یا سرپایی بیمار را انجام دهد،
بنا بر این برای افزایش دقت و تسریع در ارائه خزدمات
بززه بیمززار ،تسززریع در تشززکیل و گززردش پرونززده در
بیمارستان ،بازیابی سریع پرونده برای اهزداف گونزاگون
هم چون تحقیقات و مطالعه دانشجویان ذیربن و امکان
استفاده آسان از مدارن پزشکی و ...وجود  HISدر هزر
بیمارستانی ضزروری اسزت .بزا عنایزت بزه ایزن یافتزه
پیشنهاد می گردد نرم افزار  HISدر بخشهزای جزئزی
تر و در بخش های خدماتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
از سوی دیگر ،پیشنهاد می شود علزوم پزشزکی اسزتان
ایالم این نرم افزار را در تمامی بیمارستان های و مراکز
خدمات درمزانی خزود راه انزدازی و اسزتفاده نمایزد .در
166
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خصوص متغیر عامل نیروی انسزانی متخصزص نتزایج
تحلیل آماری نشان داد که می تزوان گفزت اسزتفاده از
نیززروی انسززانی متخصززص در وصززول درآمززد هززای
اختصاصی تزأثیر گزذار مزیباشزد .بزا توجزه بزه سزطح
معناداری کم تر از  ،0/09این رابطه تأیید مزی شزود .و
این نتایج با مطالعه مجید پور و جلیلی ( )1و کایپیو ()8
هم خزوانی دارد .عامزل انسزانی متخصزص در وصزول
درآمد های اختصاصی بیمارستان ها بزیش تزرین تزأثیر
دارد ،به گونه ای که سزایر عوامزل از قبیزل تجهیززات
سرمایه ای و تکنو لزو ی نزه تنهزا بزه عنزوان عوامزل
جایگزین کامل نیروی انسانی تلقی نمی شزود بلکزه در
ترکیب بهینه با آن می توانند به افزایش کارایی نیزروی
انسززززانی کمززززک کننززززد ( .)4اگر سیستم اطالعات
بیمارستانی با وظایف عمومی افراد سازگاری نداشته
باشد ،استفاده از آن پیﭽیده بوده و قابززززل درن نباشد،
کاربر پسند نخواهد بود و اگر انتظارات آن ها را فزراهم
نکند مورد بی اعتنایی کاربران قرار خواهد گرفت و حتی
به چشم مزاحم و خرابکار به سیستم نگزاه خواهزد شزد
( .)1بززا توجززه بززه ایززن نتززایج پیشززنهاد مززی گززردد در
واحدهای مزرتبن بزا وصزول درآمزد هزا از نیزرو هزای
متخصزص ،آمزوزش دیزده و دارای مهزارتهزای فنززی
استفاده شود .هم چنین پیشنهاد می گردد به متصزدیان
وصززول درآمززد و مززدیران مززالی واحززد هززا ،مسززائل و
موضوعات مرتبن با وصول درآمد و نحوه اجرای دقیزق
نرم افزار جامع ثبت درآمد ها آموزش کزافی داده شزود.
در ارتباط با متغیر ثبت دقیق و صزحیح اقزدامات مزالی
نتایج حاکی از آن است ثبت دقیزق و صزحیح اقزدامات
درمانی انجام شده در وصزول درآمزد هزای اختصاصزی
تأثیر گذار می باشد .نتایج این فرضیه با مطالعزه مجیزد
پور و ادهم ( )9و ماهاجان و همکاران ( )10هم خزوانی
دارد .با توجه بزه ایزن نتیجزه مزواردی نظیزر کنتزرل و
نظارت بر ثبزت درآمزد در برنامزه حسزابداری تعهزدی،
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جدول  :2مقادیر میانگین و واریانس جمع پاسخ های سؤاالت در مورد دیدگاه کارکنان بخش مالی و درآمد بیمارستان

دوره بیست و پنج ،شماره پنجم ،دي 96

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

References
1.Anderson JG. Clearing the way for
physicians use of clinical information
systems. Commun ACM 1997; 40:83-90.
2. Majidpour A, Jalili S. The effects of
reducing the total time allocation of
revenues dedicated to improving the health
of hospital management. National Con Res
Manage Hospital 2002; Tehean:Iran.
3.GHadiri A, Bazrafshawn Z. [Dedicated
revenues increased efficiency executive].
Week New Anal Prog 2010;2:23-9.
)(Persian
4. Majidpour A, Adham D. [Evaluation of
specific income teaching hospitals of
Ardebil in the first 6 months of 2001 and
2002 And provide a suitable model[.
;National Con Res Manage Hospital 2002
Tehean:Iran.
5. Moradi G, Sarbaz M, Kimiyafar K,

Shafiei N, Setayesh Y. ]The role of
hospital information system on Dr Sheikh
Hospital performance promotion in
;Mashhad[. J Health Inform Manage2008
)5:159-66. (Persian
6.Poorahmad A. Review of HIS and its role in
medical. Serv Dev 2010; 3:131-6.
7.Kimiyafar K, Moradi GR, Sadooghi F,
Sarbaz M. ]Views of users towards the
quality of hospital information system in
training hospitals affiliated to Mashhad
University of medical sciences[. Health Inf
)Manag 2007; 4:43-50. (Persian
8.Kaipio J. Usability in Healthcare
overcoming the
mismatch
between
information systems and clinical work. PhD
Thesis Helsinki Sch Comput Sci Engin
Aalto Uni2011.

167

] [ DOI: 10.29252/sjimu.25.5.161

نظارت دقیق و روزانه جهت ثبت درآمد ها در نرم افززار
جامع ثبت درآمد های دانشگاه ،ثبت و کنتزرل ماهیانزه
وضعیت جزذب درآمزد هزای اختصاصزی بزا توجزه بزه
اعتبارات مصوب در برنامه های مربوطه و تهیه گزارش
آماری تحلیلی پیشنهاد مزی گزردد .در خصزوص متغیزر
تأثیر اصالح و بهبود فرآیند ها و اقزدامات جزدی بزرای
وصول مطالبات بر وصول درآمدهای اختصاصزی تزأثیر
گذار می باشد .با توجه به سظح معنا داری بزر تزر از
 ،0/09این رابطه تأیید نمی شود .به بیان دیگر ،پیگیری
و نظارت بر تهیه و تنظیم اسناد و صورت حساب هزای
ارسالی به معاونت سزالمت از وزارت بابزت مصزدومین
ترافیکی و نظارت و پیگیری مستمر بر وصول مطالبزات
اسناد ارسالی به معاونت سالمت در وصول مؤثر درآمزد
های علوم پزشکی از دید جامعه آمزاری تحقیزق تزأثیر
چندانی نداشته و تمرکز در این بُعد موجب بهبود وصول
درآمد های اختصاصی علوم پزشکی نخواهد شد.
در ارتباط با حذف سیستم های دستی و جایگزین
نمودن سیستم های ثبت کامپیوتری در صندوق های
مراکز بهداشتی درمانی در جهت افزایش درآمد های
اختصاصی تأثیر گذار می باشد .با توجه به سطح معنا
داری بزر تر از  ،0/09این رابطه تأیید نمی شود .سال
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های اخیر با گسترش یافتن شرکت ها و حجم معامالت
سیستم دستی به مانند گذشته جواب گوی حجم تقاضا
نیست و بایستی به صورت برنامه ریزی شده از سیستم
های مکانیکی و رایانهای استفاده شود ( .)10در این
رابطه ،موارد زیر در وصول درآمد های اختصاصی علوم
پزشکی تأثیر بهینه و کارا ندارد:
-1نظارت و کنترل صندوق های مراکز بهداشتی
درمانی در جهت افزایش درآمد های اختصاصی
-1هماهنگی و تعامل با بانک ها جهت استقرار شعبه یا
باجه در واحد مربوطه به منظور دریافت وجه از بیماران
به صورت مستقیم
-1هماهنگی و پیگیری با مقامات دانشگاه در خصوص
جایگزین نمودن نرم افزار پذیرش صندوق و حذف
فروش قبوض
با توجه به این دیدگاه ها ،میتوان نتیجه گرفت استفاده
از نیروی انسانی متخصص و ثبت دقیق و صحیح
اقدامات مالی حتی با وجود سیستم های دستی و فقدان
سیستم های کامپیوتری ،میتواند در وصول درآمد های
اختصاصی تأثیر گذاری بیش تر و مؤثر تری داشته
باشد.
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Abstract
Introduction: providing health care is one
of the basic needs of every community for
which major part of the Government's
financial resources is allocated. Inadequate
resources allocated to treatment part have
created a significant gap between the
available resources and needed resources.
This issue has made it a necessity to create
resources through the use of proprietary
revenues. In this context, the present study
sought to identify factors affecting the
uptake of dedicated revenues in Ilam
University of medical sciences.

Findings: the results suggest that the use
of HIS as an advanced software, specialist
staff, and detailed and accurate recording of
therapeutic measures conducted in the
hospital bills on the receipt of dedicated
revenues has a significant impact on
revenues while improving the processes and
procedures for collection of receivables and
remove the manual system of the receipt
income (the Fund) not has not a significant
impact on revenues.
Discussion & conclusions: according to
the findings of this research, Ilam
University of medical sciences can increase
its revenues by using HIS as advanced
software and also by specialist staff for the
detailed and accurate recording of
therapeutic measures conducted in the
hospital bills.

Materials & methods: the present research
in terms of its objectives is functional in
nature, and in terms of the method is
descriptive and analytical. Research
population is all the hospitals under the
supervision of Medical University of Ilam
and also its headquarters in 2014. For the
sampling, relative stratified sampling
methods and for data collection a
researcher-made questionnaire is used. To
evaluate the reliability, the coefficient of
Cronbach’s alpha was used which was 0.93.
The data was analyzed using SPSS software
version 19.

Keywords: Proprietary revenues, HIS,
Skilled manpower, Manual systems to
collect revenue, Ilam University of Medical
Sciences
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