
ه 1
ار

شم
  -

 22
ره 

دو
 -1

39
ر 2

بها

ه 1
ار

شم
  -

 22
ره 

دو
 -1

39
ر 2

بها

41

مقدمه:
پيدايش رايانه ها و فناوري اطالعات عامل تاثيرگذار بر فعاليت 
سازمان ها در سه دهه اخير بوده است. فناوري اطالعات مي تواند 

نقش مهمي در ارتقاء كارايي و بهره وري سازمان داشته باشد]1[.
پردازش و توزيع داده ها با استفاده از سخت افزار، نرم افزارهاي 
رايا نه اي، و فناوري تجهيزات راه دور را فناوري اطالعات گويند. 

بررسی ميزان آشنایی کارکنان بخش مدارک پزشکی 
بيمارستان های دانشگاهي اهواز با رایانه و  مفاهيم پایه فناوری 

اطالعات  در سال 1390 

جواد زارعی1*، فیروزه  آرمات2، رباب عبدالخانی3

مقدمه وهدف: امروزه توسعه فناوري اطالعات فرايند دستيابي، سازمان دهي، دستكاري و نمايش اطالعات سالمت را 
متحول ساخته است. كاركنان بخش مدارك پزشكي به منظور مديريت موثر اطالعات سالمت نياز به مهارت در استفاده از 
فناوري اطالعات دارند. هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان آشنايي كاركنان بخش مدارك پزشكی با رايانه و مفاهيم پايه 

فناوري اطالعات بود. 
روش مطالعه: اين پژوهش يک  مطالعه توصيفی- مقطعي مي باشد كه در سه ماه نخست سال 1390 انجام شده است. 
جمعيت مورد مطالعه شامل كليه كاركنان بخش مدارك پزشكی بيمارستان های دانشگاهي اهواز بود، كه دانش آموخته رشته 
مدارك پزشكي بودند. ابزار جمع آوري  داده ها پرسشنامه بود. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از  روش هاي آمار توصيفي 

در نرم افزار SPSS تحليل گرديدند.
يافته ها: ميزان آشنايی كاركنان با رايانه و مفاهيم پايه فناوری اطالعات در حد متوسط بود. در بين مهارت هاي مختلف 
بيشترين آشنايي مربوط به بسته نرم افزاري آفيس با ميانگين رتبه اي)2/78( و كمترين آشنايي مربوط به اينترنت و شبكه 
جهاني وب با ميانگين رتبه اي)2/43( بود. در توانايي استفاده از بسته نرم افزاري آفيس بيشترين مهارت مربوط به برنامه 

Word با ميانگين رتبه اي)3/85( و كمترين مهارت مربوط به برنامه Access با ميانگين رتبه اي )2/65( بود.
بحث و نتيجه گيري:  با توجه به تغيير ازمدارك پزشكي كاغذي به الكترونيک و نقش كاركنان بخش مدارك پزشكي در 

مديريت اطالعات سالمت، نياز به افزايش مهارت هاي  آنها در زمينه رايانه و فناوری اطالعات وجود دارد. 

واژه های كليدی: فناوري اطالعات ، سواد رايانه ای، مدارك پزشكی

چکيده 

1* - دانشجوی دکترای مدیریت اطالعات بهداشتي، و عضو گروه مدیریت و  فناوری اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
Email: j.zarei27@gmail.com  )نویسنده مسوول(         

  Email:firoze-armat@yahoo.com   2- کارشناس مدارك پزشکي، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
Email: r-abdolkhani@razi.tums.ac.ir  3- دانشجوي کارشناسي ارشد فناوري اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

بهار 1392 ، دوره 22 ، شماره 1 ، صفحه 41 تا 50
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بررسی ميزان آشنایی کارکنان بخش مدارک پزشکی ...

رايانه، تجهيزات ارتباطات راه دور، شبكه اينترنت و وب از اجزای 
اصلي فناوري اطالعات به شمار می روند]2[. 

يكی از مهمترين حوزه های كاربردی فناوری اطالعات، حوزه 
بهداشت و درمان می باشد. در سال هاي اخير همزمان با رشد 
انواع  از  استفاده  شاهد  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوري  سريع 
سيستم هاي اطالعات رايانه اي،  پرونده الكترونيک سالمت و تله 

مديسن در مراكز مراقبت بهداشتی و درمانی هستيم]3،4[. 
در سازمان هاي مراقبت بهداشتي، منبع اصلي اطالعات مراقبت 
بهداشتي، پرونده پزشكي بيمار است از اين رو تمام سازمان هاي 
مراقبت بهداشتی براي انجام فعاليتهاي مديريت اطالعات به 
يک بخش سازمان يافته موسوم به بخش مدارك پزشكي نياز 

دارند]5[. 
اطالعات   يابی  باز  و  ذخيره  ابزار  مهم ترين  پزشكی  مدارك 
و آناليز مراقبت های بهداشتی و در مانی است، و بيانگر كليه 
اطالعات مربوط به تاريخچه بهداشتی بيمار، بيماريها، مخاطرات 
بهداشتی، تشخيص ها، آزمايشات، معاينات، روش های درمانی، 
پيگيری و امثال آن می باشد. همين منابع می تواند اطالعات با 
ارزشي برای مديران بهداشتی و درمانی به منظور كنترل كيفی 
موارد  همچنين  و  خدمات  سطح  تعيين  بهداشتی،  آمارهای 
مشابه باشد. به همين دليل پشتيبانی اطالعاتی مراقبت های 
بهداشتی و درمانی معموالً روی سيستم مدارك پزشكی متمركز 
بخش  اين  پزشكي  مدارك  اهميت  به  توجه  با  می گردد]6[. 
در  كشورهاي توسعه يافته به عنوان بخش مديريت اطالعات 

سالمت شناخته مي شود]7[.
بخش های  ساير  از  بيش  سالمت  اطالعات  مديريت  بخش 
مراقبت بهداشتی و درمانی تحت تاثير فناوری اطالعات قرار 
مثل  بخش  اين  فعاليت های  بيشتر  كه  بطوری  است.  گرفته 
اندكس پزشكان، بيماران، گزارشات آماری، كنترل پروندة بيمار، 
يافتن نقص پرونده، خالصۀ ترخيص،كدگذاری، سيستم پيگيری 
انجام  كامپيوتری  بصورت  غيره  و  برداری  نسخه  رديابی،  و 

می گردد]8[. 
كامپيوتری كردن مدارك پزشكی بيمار عالوه بر باال بردن سطح 
كارآيی، كيفيت مراقبت را نيز به همراه خواهد داشت. اهداف 

ديگر اين طرح محاسبۀ كامل هزينه ها، نگهداری كيفی و افزايش 
دسترسی به پروندة بيمار در كوتاه ترين زمان ممكن می باشد]9[. 
تغيير ازمدارك پزشكي كاغذي به الكترونيک و توجه به محتواي 
داده هاي بهداشتي از طرفي باعث ايجاد فرصت هاي جديد براي 
شاغلين حرفه مديريت اطالعات بهداشتي شده و از طرف ديگر 
نيازهاي آموزشي جديدي را براي آنها ايجاد كرده است]10[. 
تغيير در شغل نياز به به تغيير در آموزش دارد. و هيچ زماني 
بيشتر از حال، اين نياز احساس نشده است. بنابراين شاغلين 
حرفه مديريت اطالعات سالمت براي ايفاي نقش هاي خود نياز 

به تطابق با اين تغييرات دارند]11،12[.
همچنين در دنيا نياز به نيروي كار ماهر در زمينه فناوري 
اطالعات سالمت بطور فزاينده اي در حال افزايش است، كه اين 
است]13[. گرايش  بيشتر  توسعه  در حال  در كشورهاي  نياز 
به سمت پرونده الكترونيک سالمت و نقش شاغلين مديريت 
اطالعات سالمت در مشاوره، پياده سازي و استفاده از آن، موجب 
زمينه  در  ديده  آموزش  و  ماهر  كار  نيروي  براي  تقاضا  رشد 
فناوري اطالعات سالمت شده است. بنابراين انجمن مديريت 
اطالعات بهداشتي آمريكا  ابتدا در سال 1996 از حرفه به منظور 
تطابق آموزش با نيازهاي جديد حرفه مديريت اطالعات سالمت 
آموزش مديريت اطالعات  براي  برنامه جديد  تدوين  به  اقدام 
سالمت بصورت يک برنامه 10 ساله كرد]14[. سپس در سال 
نقش  و  الكترونيک سالمت  پرونده  بحث  به  توجه  با    2006
شاغلين حرفه  مديريت اطالعت سالمت در آن اين برنامه را 
مورد اصالح قرار داد. هدف از اين برنامه ارتقاء كيفيت آموزش 
مديريت اطالعات سالمت متناسب با نيازهاي جديد اين حرفه تا 
سال 2016 بخصوص در زمينه توسعه فناوری اطالعات سالمت 
مي باشد]15[. استفاده موثر از فناوری اطالعات نياز به آشنايی با 
مفاهيم پايه رايانه و فناوری اطالعات دارد. يكی از داليل عمده 
شكست پروژه های IT 1 در دنيا آشنا نبودن كاربران در استفاده 

از اين سيستم ها است]16[.
 2)HIS(بيمارستان اطالعات  سيستم  برنامـه  پياده سازي 
پزشكي  مدارك  سوي  به  حركت  و  ايران  بيمارستان هاي  در 
الكترونيكي در بيمارستان ها و برنامه كشوري براي ايجاد پرونده 

1- Information Technology
2- Hospital information System
3- Electronic Health Record 
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جواد زارعی و همکاران

نزديک،  آينده اي  در   3)EHR( سالمت  اطالعات  الكترونيک 
عنوان  به  پزشكي  مدارك  بخش  كاركنان  كه  ايجاب مي كند 
متوليان اطالعات سالمت در بيمارستان ها با مفاهيم اوليه رايانه 

و فناوري اطالعات آشنا باشند. 
بنابراين با توجه به جايگاه و اهميت كاركنان مدارك پزشكي، 
نقش فوق العاده آن در مديريت اطالعات سالمت كشور و عدم 
انجام مطالعه اي مشابه، ما در اين پژوهش قصد داشتيم تا با توجه 
نيازهاي جديد بهداشت و درمان و تغييرات جهاني صورت گرفته 
در زمينه فناوري اطالعات در عرصه سالمت، ميزان آشنايی 
كاركنان بخش مدارك پزشكی با رايانه و فناوری اطالعات را 
بررسي كنيم. با بررسی وضعيت موجود می توان نقاط قوت و 
ضعف كاركنان در استفاده از رايانه و فناوری اطالعات را مشخص 
كرده و متناسب با آن به منظور رفع نقاط ضعف موجود برنامه 
ريزی نمود. چراكه به موازات ايجاد هر فناوری اطالعاتی موانعی 
فرهنگ  در  تغييرات  ايجاد  مستلزم  اغلب  كه  می گردد  ايجاد 
سازمان و تغيير در فرايندهای كاری می باشد. به همين دليل 
آموزش نيروی متخصص و آشنايی آنها با فناوری های اطالعاتی 
جديد می تواند در توسعه و بكارگيری سيستم های اطالعاتی در 
بهداشت و درمان كشور موثر واقع گردد. در نهايت يافته های اين 
پژوهش می تواند مرجعی برای برگزاری دوره های آموزش ضمن 

خدمت برای كاركنان مدارك پزشكی قرار گيرد. 

روش بررسي:
اين مطالعه توصيفی- مقطعی بوده كه در سه ماه نخست سال 
1390 انجام شده است. جامعه پژوهش شامل تمامي كاركنان 
بخش مدارك پزشكي شاغل در 8  بيمارستان دانشگاهی  شهر 
اهواز بود كه دارای تحصيالت در رشته مدارك پزشكی بودند. 
نمونه گيري انجام نشد و تمامي جامعه مورد مطالعه قرار گرفتند. 
اين پژوهش دربيمارستان های گلستان، رازی، ابوذر، سالمت، 
سينا، طالقانی، شفا و امام خمينی)ره( اهواز انجام گرفت. ابزار 
بود  گردآوری داده ها پرسشنامه طراحي شده توسط محقق 
كه مطابق با نظر متخصصان )سه مهندس كامپيوتر، دو نفر 
كارشناس ارشد فناوري اطالعات سالمت، دو نفر از اساتيد گروه 
مدارك پزشكي، سه نفر از دانشجويان دكتراي رشته مديريت 
از دانشجويان دكتراي  نفر  اطالعات بهداشتي و درماني و دو 

رشته انفورماتيک پزشكي( و بررسي مطالعات انجام شده تدوين 
شده بود. روايي آن با استفاده از نظر متخصصان  تاييد شد، 
و براي سنجش پايايي پرسشنامه از دو روش آزمون مجدد و 
ثبات درونی استفاده گرديد. بدين منظور، تعداد 7 پرسشنامه 
بين كاركنان بخش مدارك پزشكي بيمارستان طالقاني اهواز 
توزيع شد. پس از گذشت دو هفته مجدداً پرسشنامه درميان 
همان افراد توزيع و تعداد هفت پرسشنامه ) 100% ( بازگردانده 
شد. پس از جمع آوري و ورود داده ها در نرم افزار SPSS15 از 
ضريب همبستگي اسپيرمن براي سنجش پايايي استفاده گرديد. 
ضريب  به دست آمده 87% بود. در روش ديگر)ثبات درونی( 
از ضريب آلفاي كرون باخ براي به دست آوردن ميزان پايايي 
استفاده گرديد. ضريب به دست آمده 85%. بود كه نشان دهنده 
قابل قبول بودن پايايي پرسشنامه است. پرسشنامه در سه بخش 
و شامل 10 سوال بود. بخش اول شامل سه سوال در ارتباط با 
مهارت در زمينه رايانه و سيستم  عامل ويندوز، بخش دوم شامل 
چهار سوال در مورد مهارت در استفاده از برنامه هاي ميكروسافت 
با مهارت در  رابطه  آفيس و بخش سوم شامل سه سوال در 
زمينه اينترنت و فناوري اطالعات بود.به منظور راهنمايي بهتر 
پرسش شوندگان و رفع هر نوع ابهام احتمالي در كنار هر سوال 
توضيحاتي در خصوص مهارت هاي مورد نظر داده شد. براي 
سنجش پاسخ سواالت از مقياس  پنج قسمتي ليكرت )0 تا 4(  
استفاده گرديد. به منظور تعيين ميزان مهارت و دانش شركت 
كنندگان در تحقيق، در آشنايی با مفاهيم پايه رايانه و فناوري 
اطالعات، از نمرات پاسخ هاي آنها ميانگين گرفته و سپس آنها 
را در چهار دسته: مهارت در سطح مبتدی، مهارت در حد رفع 
نياز، مهارت در سطح متوسط و مهارت در سطح پيشرفته رده 
بندی كرديم. به اين ترتيب كه به نمرات ميانگين بين0 تا 2 
امتياز 1 )مهارت در سطح مبتدی(، به نمرات بين 2 تا 3 امتياز 2 
)مهارت در حد رفع نياز(، به نمرات بين 3 تا 4 امتياز 3 )مهارت 
در سطح متوسط( و به نمرات بين 4 تا 5 امتياز 4 )مهارت در 
سطح پيشرفته( داده شده است. تعداد 52 پرسشنامه در اختيار 
جامعه پژوهش قرار داده شد كه از اين تعداد 46 نفر پاسخ داده 
و بقيه عودت داده شد. داده هاي جمع آوري شده  با استفاده از 
آمار توصيفي )ميانگين، درصد فراواني، فراواني تجمعي، ميانگين 
رتبه اي و انحراف معيار( در نرم افزار SPSS15 تحليل گرديدند.



ه 1
ار

شم
  -

 22
ره 

دو
 -1

39
ر 2

بها

ه 1
ار

شم
  -

 22
ره 

دو
 -1

39
ر 2

بها

44

 
یافته ها

فناوری  پايه  مفاهيم  با  آشنايي  با  مرتبط  يافته هاي  الف( 
اطالعات: ]شامل اشنايی با تعاريف مربوطه كامپيوتر،  سخت افزار، 
CPU,RAM,ROM,CD-) نرم افزار، شبكه، اجزای كامپيوتر
ROM,HARD و ...( ، سخت افزارهای جانبی )اسكنر، چاپگر(.

با  بيشتر كاركنان بخش مدارك پزشكي در زمينه آشنايی 
مفاهيم پايه فناوری اطالعات داراي مهارت در سطح متوسط 

)43/5%( بودند )جدول1(. 

 ب( يافته هاي مرتبط با مهارت و دانش  دربكارگيری رايانه 
با  و مديريت سيستم عامل: ] شامل راه اندازی كامپيوتر، كار 
پوشه ها و فايل ها، جستجوی يک فايل در كامپيوتر، استفاده از 
نوارهای ابزار، تنظيمات مربوط Desktop، تنظيم زمان و تاريخ، 
چاپ print و تنظيمات مربوط به چاپگر، رايت CD، مديديرت  
 disk cleanup _ disk Formatting _( ديسک سخت

Defragmentation(  disk( و... [
در  مهارت  زمينه  در  می دهد  نشان  جدول2  كه  همانطور 
بكارگيري رايانه و مديريت سيستم عامل بيشتر كاركنان بخش 
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جدول 1 : توزیع آزمودنی ها بر حسب ميزان  آشنایي بامفاهيم پایه فناوری اطالعات

جدول 2: توزیع آزمودنی ها بر حسب ميزان مهارت  و دانش در بکارگيري  رایانه و 
مدیریت سيستم عامل
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مدارك پزشكي داراي مهارت در حد رفع نياز )52/2%( بودند.
ج( يافته هاي مرتبط با ميزان مهارت در استفاده از بسته نرم 
 Excel  Access, power :افزاري آفيس: ]شامل برنامه هاي

]point Word
همانطور كه جدول 3 نشان می دهد بيشتر كاركنان بخش 
مدارك پزشكي در زمينه مهارت و دانش در استفاده از بسته نرم 

افزاري آفيس داراي مهارت در سطح متوسط )41/3%( بودند. 
در مورد مجموعه برنامه هاي آفيس بيشترين مهارت مربوط به 
برنامه Word با ميانگين رتبه اي)3/85( و كمترين مهارت مربوط 

به برنامه Access با ميانگين رتبه اي)2/65( بود)جدول 4(.
و  اينترنت  پايه  مفاهيم  با  آشنايی  با  مرتبط  يافته هاي  د( 
شبكه جهانی وب: ]شامل اشنايی با:  شبكه جهانی وب، انواع 
شبكه)LAN,WAN(، توپولوژي، رسانه هاي انتقال و سخت 
 Web(تعريف مرورگر ،)URL(افزارهاي شبكه، آدرس اينترنتی
آغازين  صفحه  مثل  مفاهيمی  با  آشنايی  سرور،   ،)browser
)Home page(، وب سايت )Website(، مركز سرويس دهنده 

]...  ،VPN ،)proxy( پروكسی ،)ISP( خدمات اينترنتی
با  آشنايي  زمينه  در  نشان می دهد  همانطور كه جدول 5 

مفاهيم پايه اينترنت و شبكه جهاني وب بيشتر كاركنان بخش 
مدارك پزشكي داراي مهارت در حد رفع نياز )41/3%( بودند.

)جدول5 (

بحث 
و  درماني   - بهداشتي  هاي  سيستم  در  انفورماتيک  امروزه 
آموزشي دنيا نقش مهمي را بر عهده دارد ]17[. همچنين توسعه 
سيستم هاي اطالعات رايانه اي بطور گسترده ای روابط بين كادر 
درمانی و بيمار را تحت تاثير قرار داده است. بنابراين كاركنان 
باشند]18[.  آشنا  فناوری ها  اين  با  بايد  آينده  بيمارستان های 
مطالعات نشان مي دهد اكثر استفاده كنندگان از كامپيوتر، بويژه 
متخصصين مراقبت هاي بهداشتي در كشورهاي در حال توسعه، 
اطالعات  فناوری  از  استفاده  و  آموزش  نظر  از  اطالعات كمي 

دارند]19[.   
 نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه، در مجموع بيشتر كاركنان 
و  رايانه  با  نياز  رفع  و  بخش مدارك پزشكي در حد متوسط 
فناوري اطالعات آشنايي داشتند. در بين مهارت هاي مختلف 
بيشترين آشنايي مربوط به بسته نرم افزاري آفيس با ميانگين 

جواد زارعی و همکاران

جدول 3 : توزیع آزمودنی ها بر حسب ميزان مهارت در استفاده از بسته نرم افزاري 
آفيس در مجموع
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جدول 5 : توزیع آزمودنی ها بر حسب ميزان آشنایي با مفاهيم پایه اینترنت و شبکه جهاني وب

 Microsoft Office جدول 4 : توزیع آزمودنی ها بر حسب ميزان مهارت در استفاده از بسته نرم افزاري
(Excel , Access, Power Point, Word) شامل برنامه هاي: 
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جواد زارعی و همکاران

رتبه اي)2/78( و كمترين آشنايي مربوط به اينترنت و شبكه 
جهاني وب با ميانگين رتبه اي)2/43( بود. پژوهشگران در اين 
مطالعه نتوانستند مطالعه اي مشابه در مورد كاركنان بخش مدارك 
پزشكي پيدا كنند، كه اين موضوع يكي از محدوديت هاي اين 
پژوش است اما در مورد آشنايي جامعه پزشكي كشور با فناوري 
اطالعات مطالعات مختلفي صورت گرفته است اين مطالعات 

شامل اعضاي هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان مي باشند.
دانشكده  دانشجويان  روي  بر  همكاران  و  سرباز  مطالعه  در 
علوم پيراپزشكی و بهداشت مشهد بيشتر دانشجويان در حد 
اپراتوری)54/2%( و تنها 9/4% از دانشجويان در حد پيشرفته، 
بهادراني و همكاران  رايانه آشنايی داشتند]20[.در مطالعه  با 
در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ميانگين دانش اعضاي هيأت 
علمي كه نشانگر مهارت آنها در استفاده از كامپيوتر، نرم افزارهاي 
رايج و پست الكترونيكي  بود، 10/84 از 20 محاسبه گرديد]21[. 
ابطحي و همكاران در پژوهش خود در دانشكده دندانپزشكي 
دانشگاه علوم پزشكي مشهد نشان دادند كه 47/3% اساتيد كه 

در زمينه فناوري اطالعات مبتدي هستند]22[. 
اگرچه در پژوهش حاضر بيشتر كاركنان بخش مدارك پزشكي 
در حد رفع نياز با اينترنت و شبكه جهاني وب آشنايي داشتند، 
و داراي پست الكترونيک بوده و با روش هاي اتصال به اينترنت، 
جستجو و تنظيمات مرورگر آشنايي داشتند. اما در مورد انواع 
شبكه ها، پروكسي، كابل ها، سخت افزارهاي شبكه و تنظيمات 
با  براي كار  نداشتند. مهارت هايي كه  شبكه آشنايي چنداني 
سيستم هاي اطالعاتي رايانه اي در بيمارستان ضروري است. 
برگزاري  و  زمينه  اين  در  آموزشي  نيازسنجي  انجام  بنابراين 

دوره هاي آموزشي ضروري بنظر مي رسد.
  Balen و همكاران پ ژوهشي تحت عنوان » بررسي مهارت 
كامپيوتري داروسازان و ارزيابي نيازهاي كامپيوتري آنان« در 
سال 2001 انجام دادند. اين پژوهش بر روي 106 داروساز در 
بيمارستانهاي آموزشي در ونكوور كانادا انجام شد. نتايج پژوهش 
نشان داد كه  آنها تجربه ناچيزي در استفاده از نرم افزارهاي 
صفحات گسترده، آمار و ارائه داشتند. در ارزيابي  مهارت در 
فناوري اطالعات، مهارت پاسخ دهندگان در مورد اينترنت باال 

و مهارت آنها در دستكاري فايل ها و نصب نرم افزار پايين بود. 

در ارزيابي نيازهاي كامپيوتري، بيشتر آنها اعتقاد داشتند كه 
نياز به ارتقاي  مهارت هاي كامپيوتري خود دارند]23[.

مدارك  بخش  كاركنان  براي  كاربردي  مهارت هاي  از  يكي 
بانک  افزارهاي  نرم  با  آنها  بودن  آشنا  بيمارستان  در  پزشكي 
اطالعاتي و پايگاه داده است. ساده ترين اين نرم افزارها برنامه 
Access است. پژوهش حاضر نشان داد كه 23/9% كاركنان 
فاقد هر گونه مهارتي در مورد اين برنامه هستند. با توجه به 
اهميت آشنايي با پايگاه هاي اطالعاتي براي شاغلين مدارك 
پزشكي در رشته جديد فناوري اطالعات سالمت4 سرفصل هايي 
براي اين منظور در نظر گرفته شده است. اما در مورد برنامه هاي

Word وpower point مهارت آنها در سطح خوبي بود. دليل 
اين موضوع شايد استفاده از اين برنامه ها در دوران دانشجويي 
مطالعه  در  باشد.  ها  برنامه  اين  از  بيشتر  استفاده  و  كاركنان 
عاليشان كرمي و همكاران نيز 86/2% از پرسش شوندگان با 
برنامه Word از حد متوسط تا خوب آشنايي داشتند]24[. بردبار 
و همكاران در پژوهشي به بررسي كاربردي بودن سر فصل هاي 
آموزش رايانه در آموزش انفورماتيک پزشكی پرداختند. از نگاه 
دانشجويان بازيابی و تحليل داده های پايگاه داده،طراحی پايگاه 
پ ژوهش  در  ولي  بود]25[.  برخوردار  بيشتري  اهميت  از  داده 
Samuel و همكاران باالترين عملكرد دانشجويان كار با پست 
الكترونيک، اينترنت و مديريت فايلها بود، و كمترين عملكرد آنها 
مربوط به مهارت كار با برنامه  واژه پرداز بود. كمتر از60 % از 

دانشجويان مهارت هاي پايه فناوري اطالعات را داشتند]26[.
در زمينه ارتقای مهارت های كاركنان ارايه آموزش هاي ضمن 
خدمت از جمله شيوه هاي است كه سازمان ها براي ارتقا عملكرد 
دوره هاي  از  يكي  مي دهند]27[.  انجام  خود  انساني  ي  نيرو 
و  رايانه  مورد  در  كاركنان  آموزش  براي  دنيا  در  كه  آموزشي 
هفتگانه  مهارت های  دوره  مي شود.  برگزار  اطالعات  فناوري 
رايانه  هفتگانه  مهارت های  دوره ها  اين  در  است.   5  ICDL
و  بكارگيری  اطالعات،  فناوری  مبانی  بر مهارت های:  مشتمل 
مديريت فايل ها )Windows(، اطالعات و ارتباطات )اينترنت 
كاربردی(، واژه پرداز )word(، صفحه گسترده )excel(، بانک 
اطالعاتی )Access(، ارائه مطالب )Power point( به افراد 
آموزش داده مي شود]28[. اگرچه در سال های اخير برای تمامی 

 4- الزم به ذکر است که  رشته مدارك پزشکي در سال 88 به فناوري اطالعات سالمت تغییر نام پیدا کرده است.
5- International Computer Driving Licence
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كاركنان رسمی و پيمانی  دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور 
اهواز دوره مهارت های  هفتگانه ICDL برگزار گرديده است. 
مشكل اين دوره ها عدم گروه بندی متقاضيان متناسب با ميزان 
آشنايی آنها از رايانه است. طوری كه گاهی افراد مبتدی در كنار 
افراد ماهر در يک كالس قرار داده می شوند، كه اين موضوع بر 

بازدهی دوره تاثير منفی می گذارد.
 اما نكته ی بسيار مهم در تنظيم و اجرای برنامه ی آموزشی، 
برنامه ريزی با توجه به نياز مخاطبان است. شناسايی نيازهای 
آموزشی نخستين گام برنامه ريزی آموزش كاركنان و پيش نياز 
يک برنامه ی آموزشی مؤثر است]29[. در همين راستا پيري و 
همكاران پژوهشي با عنوان » ديدگاه كاركنان مدارك پزشكي 
در  پزشكي«  مدارك  بخش  در  الزم  هاي  مهارت  به  نسبت 
بيمارستان هاي آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
انجام دادند. توانايی به كارگيری رايانه، از جمله مهارت های 
درخواستی كاركنان مدارك پزشكی بود]30[. فرشباف خليلي و 

همكاران نيز تاكيد كردند كه دوره هاي آموزشي كاربري رايانه 
بايد به نحوي برنامه ريزي شود كه با نيازهاي شغلي كاركنان 

هماهنگي داشته باشد]31[. 

نتيجه گيری
نتايج بدست آمده نشان می دهد كه نياز به ارتقای دانش و 
مهارت كاركنان بخش مدارك پزشكی در استفاده از كامپيوتر 
به طور جدی احساس می شود. بنابراين پيشنهاد مي گردد كه 
دوره های آموزشی براي كاركنان بخش مدارك پزشكي از طرف 
معاونت درمان با همكاری گروه مدارك پزشكی، در زمينه رايانه 
و فناوری اطالعات متناسب با كاربردهای آن در عرصه سالمت 

برگزار گردد.

تقدير و تشکر: بدينوسيله از تمامي كاركنان محترم بخش 
مدارك پزشكي بيمارستان هاي دانشگاهي اهواز كه ما را در انجام 

اين پژوهش ياري رساندند تشكر مي كنيم.

بررسی ميزان آشنایی کارکنان بخش مدارک پزشکی ...
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Abstract:

Introduction:	 Today,	 development	 of	 information	 technology	 has	 revolutionized	 the	
process	 of	 access,	 organize,	manipulate	 and	 display	 healthcare	 information.	Medical	
record	staff	in	order	to	effective	management	of	health	information	need	to	skills	for	using	
Information	Technology.	The	aim	of	 this	study	was	 to	survey	 level	of	medical	 records	
staff’s	familiarity	with	computer	and	the	basic	concepts	of	information	technology.
Methods:	This	was	cross-sectional	study;	it	was	conducted	in	the	first	trimester	year	of	
2011.	The	population	of	the	study	consisted	of	all	of	medical	record	staff	was	graduated	in	
medical	records	Course	in	hospitals	affiliated	to	Ahvaz	Jundishapur	University	of	Medical	
Sciences.	Data	gathering	instrument	was	a	questionnaire.	Gathering	Data	were	analyzed	
by	using	descriptive	statistics.
Results:	 The	 staff’s	 familiarity	 with	 the	 basic	 concepts	 of	 computer	 and	 information	
technology	was	moderate.	Among	the	various	IT	skills,	familiarity	to	Office	package	was	
the	most	skills	with	an	average	rating	(2.78),	and	familiarity	to	Internet	and	World	Wide	
Web	was	the	less	skill	with	an	average	rating	(2.43).	In	the	ability	to	use	office	software	
packages,	familiarity	to	Microsoft	Word	was	the	most	skills	with	an	average	rating	(3.85),	
and	familiarity	to	Access	was	the	less	skill	with	an	average	rating	(2.65).
Conclusion:	It	is	necessary	to	increase	staff	skills	of	computer	and	information	technology	
according	to	the	change	from	paper	medical	records	to	electronic	and	the	role	of	medical	
record	staffs	in	health	information	management.
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