
 های اطالعاتیپرسشنامه اثربخشی سیستم

 

و بر اساس طیف لیکرت )کامال موافقم تا . مولفه طراحی شد و 6سوال و  26در  های اطالعاتیپرسشنامه اثربخشی سیستم

 .می باشد 0/70و الفای کرونباخ به دست آمده باالی   کامال مخالفم( نمره گذاری شده است
 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه 

پردازش،  جمعآوری، وظیفه که کرد تعريف هم به عناصر وابسته از ای مجموعه میتوان را اطالعاتی سیستم

 .دارد عهده به سازمان يک در را کنترل تصمیمسازی و از پشتیبانی منظور به اطالعات توزيع و ذخیره

 اطالعاتی سیستم سازمان، يک مختلف بخشهای کنترل و هماهنگی سازی، از تصمیم پشتیبانی بر عالوه

 تولید در پیچیده موضوعات کردن تصوير و بهتر تجسم تحلیل مشکالت، در کارکنان و مديران به میتواند

 کند کمک جديد محصوالت

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

به  پاسخ دهندگانای است که نمره اثر بخشی سیستم های اطالعاتی پرسشنامه استاندارددر اين پژوهش منظور از 

 دهندمی اثر بخشی سیستم های اطالعاتی پرسشنامه استانداردگويه ای  26سواالت 

 مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

 سواالت مولفه های پرسشنامه

 6تا  1 کیفیت اطالعات
 11تا  7 کیفیت سیستم
 14تا  12 کیفیت سرویس

 19تا  15 رضایت استفاده کننده گان
 23تا  20 نیات استفاده کننده گان
 26تا  24 انتطارات از منافع اینده
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 کیفیت اطالعات

           جامع، دقیق  میباشندويک نمای کلی وکافی ازکلینیک ورک ارائه میدهد. HISداده هادر  1

           دست يافت. HISبه راحتی میتوان به اطالعات الزم در  2

      شفاف و منظم هستند.  HISاطالعات الزم در  3

      همیشه به روز هستند. HISاطالعات  4

5  HIS .اطالعات مورد نیاز کار را فراهم میکند      

      به مستند سازی اطالعات بپردازيم. HISبه راحتی میشود به وسیله    6

 کیفیت سیستم 



      را ياد بگیرم. HISمن به راحتی میتوانم کار با  7

      زمان پاسخ برای الگین شدن در سیستم رضايت بخش است.  8

           وجود دارد.  HISسرعت باال و رضايت بخشی در تعويض صفحات نمايش    9

10  HIS  .تا درجه ای رضايت بخش پايدار و با ثبات است           

           الگین شدن در سیستم به راحتی صورت میگیرد.  11

 کیفیت سرویس
           روز  اول  پیاده سازی دريافت کردم بسیار راضی هستم.14من از پشتیبانی که در  12

           اول  روز  از دريافت میکردم  بسیار رازی هستم.  14من از پشتیبانی که بعد از   13

           من از راهنمايی های فراهم شده برای کاربران در اين سیستم بسیار راضی هستم.   14

 رضایت استفاده کننده گان
      از روش کار من حمايت میکند. HISبه طور کلی   15

      مستلزم به وجود امدن وظايف جديدی برای من است.  HISاجرای  16

      به اين معنی است که من بیشتر وظايفم کمتر شده است. HISاجرای  17

18  HIS .جايگزين اسناد کاغذی می باشد      

      کا ر من را راحت تر کرده است. HISبه ظور کلی   19

 نیات استفاده کننده گان  
      تاثیر زيادی داشته است. HISنگرش مثبت به سیستم در پذيرش و استفاده از   20

      اتاثیر زيادی داشته است. HISاجتناب از عدم اطمیان در پذيرش و استفاده از  21

      در پذيرش و استفاده از تاثیر زيادی دارد. HIS میزان سازگاری  با  22

      در پذيرش و موفقیت آن تاثیر زيادی دارد.HIS استفاده ازادراک فرددر موردسهولت  23

 انتطارات از منافع اینده
      انتظار دارم در آينده مزيت زيادی برای بیماران به همراه داشته باشد. HISمن از    24

      انتظار دارم در اينده مزيت زيادی برای کارکنان به همراه داشته باشد. HISمن از    25

      انتظار دارم در اينده مزيت زيادی برای بیمارستان  به همراه داشته باشد. HISمن از   26

 به دو طريق می توان از  تحلیل اين پرسشنامه استفاده کرد.

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهترتیب که ابتدا پرسشنامه به اين

پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما بايد پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعريف کنید و سپس 

 شروع به وارد کردن داده ها 

 برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم چگونگی کار را

 مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما بايد بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مثال اگر  ( کنید.computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 ايجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما بايد سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 



به همین ترتیب همه مولفه ها را ايجاد کنید و پس از اين کار  در نهايت شما بايد همه مولفه ها  که ايجاد کرديد را با هم 

compute ی تحقیق به وجود بیايد که به طور مثال متغیر مديريت دانش يا ... است.کنید تا اين بار متغیر اصل 

ها را به وجود آورده ايد و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرينه  آنالیز  هر مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آزمونی که می خواهید برای اين پرسشنامه) متغیر( بگیريد.

توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واريانس( يا می توانید آزمون همبستگی را با يک  متغیر ديگر   مثال می توانید آزمون

 بگیريد

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

  اساس میزان نمره پرسشنامهتحلیل ) تفسیر( بر 

 های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زير قضاوت بر اساس اين روش از تحلیل شما نمره

 10کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زير برای يک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 .کنید 10ضربدر پرسشنامه داشته باشید بايد امتیاز های زير را 

 مثال: حد پايین نمرات پرسشنامه به طريق زير بدست آمده است 

  * حد پايین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه =  

   

   

  روایی و پایایی پرسشنامه

 روایی ابزار جمع آوری داده ها 

اعتبار يا روايی با اين مسئله سر و کار دارد که يک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می  

ه محتوا استفاده شد يیپرسشنامه از روا يیروا نییتع یبرا (1394) گلیهاد پژوهش در(. 1390کنیم )سرمد و همکاران،

 یموارد جهیقرار گرفته است در نت تيرينظران سازمان و مداز صاحب یتعداد اریصورت که پرسشنامه، در اخت ني. بداست

مورد استفاده قرار  يینها شنامهاز موارد پرس یاو سرانجام پس از اعمال اصالحات در پاره ديگرد شنهادیجهت اصالح پ

 گرفت.

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها 



ست از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد يعنی  اينکه ابزار قابلیت اعتماد يا پايايی يک ابزار عبارت ا

 1390اندازه گیری در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکسانی به دست می دهد) سرمد و همکاران،

 .شودیارزيابی ممحاسبه گردد، پايايی پرسشنامه مطلوب  7/0الزم به ذکر است چنانچه ضريب آلفای کرونباخ بیش از 

 منابع

 .روش تحقیق در علوم رفتاری( 1390سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازرگان )

 

 


