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 .11-18؛ صفحات8931 زمستانو  پاییز؛ دوم؛ شماره پنجمرسانی پزشکی نوین؛ دوره مجله اطلاع 

 دهيچک

 اصلاح و بالا بردن دانش، مهارت، منظوربه شدهریزیبرنامههاى آموزشى نيازسنجى و حين خدمت مجموعه فعاليت آموزشی هایبرنامه یاجرا: هدف

برنامه  یبرگزار تأثير يزانم یمطالعه بررس ینها و رفتارهاى اعضاى سازمان براى انجام دادن وظایف خاص محوله سازمانى است. هدف از انگرش
 اطلاعات سلامت بود. یریتبخش مد کارکنانسلامت بر دانش  یننو هایفناوری آموزشی
پرسشنامه و به روش  یقاز طر هادادهانجام شد.  یزتبر نسبیعال يمارستاندر ب 3179سال  بود و در تجربیيمهمطالعه به روش ن ینا :هاروش

بودند و تعداد نمونه در دسترس  یزتبر نسبیعال يمارستاناطلاعات سلامت ب یریتمد کارکنانشدند. جامعه پژوهش،  یگردآور آزمونپسو  آزمونشيپ
 انجام شد زوجییو آزمون ت 37نسخه  spss افزارنرم یلهيوسبه هاداده يل. تحلبودنفر  82

 توجهیقابلبود که به مقدار  90/4 آزمونپسو  50/3 آزمونپيشاطلاعات سلامت در  یریتمد کارکناندانش  يزاناز م آمدهدستبه يانگينم :تایجن

 نشان داد. آموزشیجلسات  یعد از برگزارقبل و ب کارکناننمرات  يارو انحراف مع يانگينرا در م یتفاوت معنادار یج،بود. نتا یافته یشافزا
(50/5> P-Value) 

اساس،  ینداشت. بر ا داریمعنیکه نمرات قبل و بعد از آموزش اختلاف  یدحاصل از پژوهش حاضر، معلوم گرد هاییافتهطبق  :گيرینتيجه

 سلامت داشته باشد. اطلاعات یریتبخش مد کارکنانبر دانش  یمثبت تأثير تواندمی آموزشی هایبرنامه یبرگزار

 .اطلاعات يستماطلاعات سلامت، دانش، س یریتمد ،آموزشیبرنامه ها: کليدواژه

 

 پژوهشی نوع مقاله:

 81/84/31پذیرش مقاله:    81/84/31اصلاح نهایی:       42/81/8931 دریافت مقاله:

-18 5:(2) ؛8931 .نوین پزشکی یرساناطلاعمجله . اطلاعات سلامت یریتمد کارکنانسلامت بر دانش  یننو هایریفناو آموزشیبرنامه  تأثیر. الهام منقش، ینبمحمدزاده ز، الهاممسرت  ارجاع:

11. 

  

 مقدمه:
 یکپارچه سازیپياده یمرتبط با سلامت به معنا یاطلاعات هایسيستم

مربوط به سلامت، از  هایفعاليت یتمام یریتمد یاطلاعات لازم برا يدتول

[. 3]است  گيریتصميمو  ینظارت، هماهنگ ،ریزیبرنامه يلقب

سلامت  یسازمان جهان یفمرتبط با سلامت با توجه به تعر هایتکنولوژی

و  کنندهتسهيلهمه موارد  دربرگيرندهکه  یاز تکنولوژ متیقس عنوانبه

؛ گيردمیقرار  موردبحثدر امر درمان و سلامت است،  کنندهتقویت

اطلاعات، مواد،  يستم،دانش، س عنوانبه یپزشک یتکنولوژ ینبنابرا

که توانمند کننده و  شودمی یفتعر یگرید يزو هر چ یهخدمات، رو

در مراقبت سلامت باشد و موجب  ایحرفه یعملکردها کنندهتسهيل

در مراکز  مورداستفاده هایتکنولوژی ازجمله [.8شود ]به اهداف  يابیدست

 يستمو س يمارانسلامت ب هایدهپرونشدن  يوتریکامپ توانمی ی،مراقبت

 ينيکی،و کل یاقدامات ادار ين. همچن[1،4برد ]را نام  يمارستانیاطلاعات ب
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 8389دوره پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان ، رسانی پزشکی نویناطلاعمجله 

 يکیالکترون یسوابق پزشک ی،انسان عمناب یی،و سرپا یبستر

(EMR:Electronic Medical Record) اطلاعات مربوط به ،

بر  یو مبتن يکیالکترون هایروشو داروخانه با  یشگاهآزما یربرداری،تصو

که در راستای  يستریرج هایسيستم [.0] شوندمیانجام  یتکنولوژ

 [.6] شوندمیگردآوری، پردازش و توزیع اطلاعات بيماران استفاده 

به سلامت از راه دور اشاره  توانمیسلامت  یننو هایتکنولوژیاز  ينهمچن

اقبت در مر یافتاز در یناش یو زمان ياییکرد که در کاهش موانع جغراف

 [.9] دهدمیرا نشان  يشترب یا یبا همان اثربخش یسنت هایروش

انتقال دانش به  یبرا توانمیکه  ییابزارها ترینمهمو  ینتوانمندتر از

به  یامر در علوم پزشک ینو ا باشدمیانسان از آن استفاده کرد آموزش 

 ازجمله[. 2] است يتحائز اهم يارآن بس یاییپو يتخاص يلدل

 قرارگرفته وریفناو  تتحقيقا م،علووزارت  موردتوجهکه  هاییشآموز

 [.7] باشدمی نگوناگو هایزمينهدر  شیزآمو هایکارگاه اریبرگز ،ستا

است  ایمجموعهکارگاه  یبرگزار یقاز طر آموزشی هایبرنامه طورکلیبه

ـری از طریق تفکر، عمل،  هاییفرصتکه  یافتهسازمان ـرای یادگـي را ـب

نوع  ینا صوالًا [.35] سازدمیبرای افراد فراهم  نظرتبادلـث و بحـ

 هایکارگاه. در ستا تغييرپذیرو  انعطافقابل شیزآمو هایفعاليت

 یکارگروه نتایجو  ترغيب ،با همکاری أمتو وهیگرهمواره کار آموزشی

 يت. خصوصشودمی یتلق مؤثرو  يدمف یفرد هایکوششهمانند آثار 

 [.33] کارکنان است يابیسنجش و ارزش ،آموزشی هایکارگاه یگرد

 یفناوری اطلاعات موضوع مهم کارگيریبهدر هر سازمانی  امروزه

ضمن  آموزشی هایبرنامه یبرگزار یران،مد یوظيفه ترینمهم. باشدمی

 یتو رضا یتوانمند یارتقا منظوربه ینترنتو ا یانهرا ی ينهخدمت در زم

در انجام  یانهاز را يشتربه استفاده ب آنان یقکارکنان و تشو یشغل

اثربخش خواهند  یزمان ،آموزشی یهادوره. [38است ]خود  هایفعاليت

شوند مناسب برگزار  یمحتوا یارائهو با  يقدق ریزیبرنامه بر اساسبود که 

[7.] Whiddett یاطلاعات برا یاستفاده از فناور »عنوان با  یدر پژوهش 

 «يوزیلندن یدرمان یبهداشت هایسازمانتوسط دانش  گذاریاشتراکبه 

 يعیوس يفط یکاز  يوزلندن ایمنطقهبهداشت  یکه شورا اشتنداظهار د

و  کنندمیبه اشتراک گذاشتن دانش استفاده  یاطلاعات برا یاز فناور

 موردپذیرشدر  یهایبرنامه ید،با یبهداشت هایکه سازمان دهدمینشان 

در نظر  ی،به اشتراک گذاشتن دانش ضمن یاطلاعات برا یفناور يشترب

 [.31] يرندبگ

 یو هر سازمان باشدمیسازمان  یک یسرمایه ترینمهم یانسان نيروی

خود را  یانسان يرویمختلف، عملکرد ن هایروشدارد با استفاده از  يفهوظ

، آموزش هاروش یناز ا یکی. یابد یشسازمان افزا وریبهرهبهبود داده تا 

 یهمهدر  یرانمد يازهاین یرااست، ز یانسان يرویضمن خدمت ن

آموزش، در صورت اجرای صحيح و [. 34] يابدم یشافزا روزروزبه هاعرصه

 يفيتک یارتقا منظوربه یننو هایفناوریو  هاروشاستفاده مناسب از 

کارکنان  یمهارت شغل یشدر افزا ییبسزا تأثير یاددهی، یندآموزش و فرا

که  هاییيشرفتپبه  با توجه ینبنابرا؛ [30،36دارد ] مختلف هایسازمان

صورت گرفته است،  یاطلاعات در علوم پزشک یعرصه فناور در

اطلاعات سلامت مشغول به کار هستند،  یریتکه در واحد مد یمتخصصان

 یکاغذ یپروندهروش از  ييربمانند. لذا با تغ بهرهیبنو  یهامهارتاز  یدنبا

بدو و ضمن  آموزشی یهادورهبه  يازسلامت ن يکالکترون یپروندهبه 

، هامهارتکسب  یبرا آنان يازهایکار متناسب با ن يطخدمت در مح

به آن و لزوم  گذارانياستسلذا توجه خاص  [.39باشد ]می یضرور

 یسبب ارتقا ين،شاغل یدجد یشغل يازهایآن همگام با ن يانهسال یبازنگر

و  یرسول [.30] خواهد شدرکنان کا یتخدمات و رضا یارائه يفيتک

خدمت  ينآموزش ح يازسنجین »با عنوان  صيفیتو یامطالعهدر  یاننور

 يدندرس يجهنت ینبه ا «یرانا یاسلام یجمهور یکارکنان در کتابخانه مل

 یادیز ییها آشنامهارت يشتربا ب کنندگانشرکتاغلب  ینکها رغمیکه عل

اند. لذا ذکر کرده آموزشی يازدر زمره ن ها را مجدداًمهارت یاند، برخداشته

زمان حال تطابق ندارد؛  يازهایشده و با ن یمیقد هایشانهارتآنان م ازنظر

مجدداً  اندمایلنبوده است که  یکاف هاآنشده به داده یهاآموزش ینکها یا

کارکنان  آموزشی يازهایاست ن یستهشا يل،دل ين. به همينندآموزش بب

 یو بازآموز موردتوجه یفناور يشرفتو با توجه به پ يفیطور مستمر، کبه

 [.32] يردگ ارقر

از سرفصل دروس  یاندانشجو یتعدم رضا يراخ هایبررسی در

 یبه فناور یرشته از مدارک پزشک ييرمشاهده شده است، لذا با تغ

 یارتقا یبرا آموزشیفصول دروس  ييرمبرم به تغ يازاطلاعات سلامت ن

اطلاعات سلامت  یفناور یرشته آموختگاندانش سطح دانش و مهارت

اطلاعات  هایسيستمآموزش در  ميتاه باوجود [.37] وجود دارد

کارکنان  یآگاه يزانم یکه با موضوع بررس یدر پژوهش يمارستانی،ب

 یکاربرد فناور در موردرشته  ینا یانو دانشجو یبخش مدارک پزشک

 يرغمعل هاآنکه  يدندسر يجهنت یناطلاعات انجام گرفته بود به ا

 [.85] ندارند یمناسب یدارند، آگاه يستمکه در س هاییمسئوليت

در رشته  ویژهبهحين خدمت  آموزشی هایبرنامه يتتوجه به اهم با

اصلاح و بالا بردن دانش، مهارت،  منظوربهاطلاعات سلامت،  یفناور

خاص محوله  ها و رفتارهاى اعضاى سازمان براى انجام دادن وظایفنگرش
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از  آموزشی هایبرنامه تأثيرشده است تا  یپژوهش سع ینسازمانى، در ا

 هایتکنولوژیو  یاطلاعات هایسيستم آموزشیجلسات  رگزاریب یقطر

 یاطلاعات سلامت بررس یریتواحد مد کارکنانمرتبط با سلامت بر دانش 

 [.39] گردد
 

 :هامواد و روش

 نسبعالی يمارستاندر ب 3179در سال  یتجرب يمهمطالعه ن ینا

 .شدند یگردآور آزمونپسو  آزمونپيشبه روش  هادادهانجام شد.  یزتبر

 هایتکنولوژیو  یاطلاعات هایسيستم يطهدر ح آموزشی یمحتوا ابتدا

سلامت، سلامت از راه دور،  يکپرونده الکترون ازجملهمرتبط با سلامت 

اطلاعات  يستمس يک،الکترون هایبازی ،رجيستری هایسيستم

مرتبط با سلامت، از  هایسازیشبيههوشمند و  هایسيستم يایی،جغراف

 یبود. سپس در ط يطهح 2شد که شامل  ینتدو تونم یبررس یقطر

مطالب  يد،ساعت طول کش 8که هر جلسه  آموزشیچهار جلسه  یبرگزار

مطالعه جامعه پژوهش  ینا در .موردنظر منتقل شد کارکنانبه  شدهتدوین

 نسبعالی يمارستاناطلاعات سلامت ب یریتبخش مد کارکنانمشتمل بر 

 .نفر بود 82بود و تعداد نمونه در دسترس  یزتبر

بود که بخش اول  یپرسشنامه شامل دو بخش اصل طورکلیبه

-شرکت شناختیيتجمع ياتخصوص در مورد سؤال 0 يرندهدربرگ

بود  یمحور اصل 2در  ایگزینه پنج سؤالات شامل دوم بخش و کنندگان

مرتبط با سلامت،  هاییو تکنولوژ یاطلاعات هایيستمکه شامل س

 هایيستمس یفوظا ی،کار یسلامت مرتبط با حوزه هاییتکنولوژ

 یو ساختار ییمحتوا هاییژگیمرتبط با سلامت، استانداردها و و یاطلاعات

-همرتبط با سلامت، ملزومات ب هاییو تکنولوژ یاطلاعات هایيستمس

مرتبط با سلامت،  هاییو تکنولوژ یاطلاعات هایيستمس کارگيری

 ياتو تجرب شکلاتم ینا یبرا هاییحلراه ها،يستمس ییمشکلات اجرا

 بر اساسپرسشنامه  یاییپا یبمشکلات بود. ضر یندر حل ا یشخص

مورد پرسشنامه  یی. رواشد يدتائ 5/98کرونباخ محاسبه و با مقدار  یآلفا

 يکاطلاعات سلامت و انفورمات یریتمد ينر از متخصصنف 38 تائيد

بخش  کارکناندانش  يزانم یسهمقا منظوربهقرار گرفت. سپس  یپزشک

جلسات بر  تأثير یاطلاعات سلامت قبل و بعد آموزش و بررس یریتمد

افراد  یيهاز مسئول مرکز و کل نامهیت، با اخذ رضاکارکناندانش 

جلسات  یقبل از برگزار باریکسشنامه پر يلکننده در طرح، تکمشرکت

 عنوانبهبعد از جلسات آموزش  باریکو  آزمونپيش عنوانبهآموزش 

 افزاردر نرم هاداده، هاپرسشنامه آوریاز جمع پس انجام شد. آزمونپس

spss  کارگاه،  تأثير یبررس منظوربه زوجییوارد شد و آزمون ت 37نسخه

 .قبل و بعد آموزش انجام شد

 

 :هایافته

اطلاعات سلامت  یریتمد کارکناننفر از  82مطالعه،  در این

 هایبرنامه یبرگزار تأثير يينبا هدف تع یزتبر نسبعالی يمارستانب

مرتبط با سلامت قبل و  هایتکنولوژیو  یاطلاعات هایسيستم آموزشی

با  يزانم يشترینب يت،جنس ازنظرشدند.  یجلسات بررس یبعد از برگزار

درصد مربوط  0/89با  یبازه سن يزانم يشترین. بودندب مؤنثدرصد  7/91

 6/41مدت سابقه کار با  يزانم يشترینب ينبود. همچن 10تا  15به سن 

 .بود سال 4مدت  یدرصد برا

شامل، انواع  يبکه به ترت شدهدادهآموزش  یيطهح 2در  پژوهش

 هاییتکنولوژ مرتبط با سلامت، هاییو تکنولوژ یاطلاعات هایيستمس

مرتبط با  یاطلاعات هایيستمس یفوظا ی،کار یحوزهسلامت مرتبط با 

 هایيستمس یو ساختار ییمحتوا هاییژگیسلامت، استانداردها و و

-يستمس کارگيریمرتبط با سلامت، ملزومات به هایلوژیو تکنو یاطلاعات

 ییمرتبط با سلامت، مشکلات اجرا هاییو تکنولوژ یاطلاعات های

 یندر حل ا یشخص ياتمشکلات و تجرب ینا یبرا هاییحلراه ها،يستمس

 .مشکلات بود

در  دارییاز آن است که تفاوت معن یپژوهش حاک هاییافته

جلسات  یقبل و بعد از برگزار کارکناننمرات  يارو انحراف مع يانگينم

 3جدول شماره  بر اساسوجود داشت.  آموزشیمحور  9در  آموزشی

-يستمس یاطلاعات سلامت درباره یریتبخش مد کارکناندانش  يزانم

قبل  نسبعالی يمارستانبا سلامت ب رتبطم هاییو تکنولوژ یاطلاعات های

آمده دستبه يانگينکم بود م آموزشیجلسات  یاز برگزار

(50/3=Mean) دهندهنشانجلسات  یبعد از برگزار يزانم ینکه ا 

 (Mean=90/4)اد بود دانش افر یملاحظهقابل یشافزا
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 محورها يکبه تفک آموزشیجلسات  یاطلاعات سلامت قبل و بعد از برگزار یریتمد کارکنانبر دانش  آموزشیبرنامه  تأثير-1جدول 

 

در گروه بعد از آموزش  يارو انحراف مع يانگينم 8جدول بر اساس 

 باشدمیآموزش وه قبل از در گر يارو انحراف مع يانگيناز م يشترب مراتببه

 شدهدادهآموزش  هایمهارت یدر تمام داریاختلاف معن یدهندهنشانو 

 (.P-Value<53/5) باشدمی

 

 آموزشیجلسات  یقبل و بعد از برگزار کارکنانبر دانش  آموزشیبرنامه  تأثير-2جدول 

 بعد از آزمون از آزمون قبل
 (sig)اختلاف معناداری 

Mean SD Mean SD 

50/3 14/3 90/4 45/3 55/5 

 

 

 گيری:نتيجهبحث و 

 هایفعاليت ییو کارا يفيتمرتبط با سلامت باعث ارتقا ک هایتکنولوژی

و  يلباعث تسه هایتکنولوژ ینا ين. همچن[0] مربوط به سلامت است

حاضر به دست  يقکه از تحق ایيجهنت طبق .درمان و سلامت است یتتقو

 یاطلاعات سلامت درباره یریتواحد مد کنانکاردانش  يزانآمد م

 يمارستانمرتبط با سلامت ب هاییو تکنولوژ یاطلاعات هایيستمس

 ینکمتر؛ که ، کم بوده استآموزشیجلسات  یقبل از برگزار نسبعالی

و  یاطلاعات هایيستمس کارگيریبهدانش مربوط به محور ملزومات  يزانم

نشان داد  یدر مطالعه مشابه ارشدی .مرتبط با سلامت بود هاییتکنولوژ

 بوده است یينپا آموزشیکارگاه  یکه سطح دانش افراد قبل از برگزار

انجام  3175و همکارانش در سال  یکه مراد یدر بررس ين. همچن[83]

 یو اجزا یفشناخت کارکنان در مورد وظا يزاندادند، اظهار داشتند که م

. [88] بود درصد40ود و حد يزانم یناطلاعات کمتر هایيستمس

با  یکارکنان مدارک پزشک ییآشنا یکه بر رو يزعسگرنژاد و همکارانش ن

 ینانجام داده بودند، به ا ایاطلاعات مطالعه یفناور ییهپا يمو مفاه یانهرا

مردان نسبت به زنان  يلات،سطح تحص یشافزا باوجودکه  يدندرس يجهنت

 یاطلاعات برا يزانم ینا ،یطورکلهبداشتند، اما  يمبا مفاه یبهتر ییآشنا

پژوهش با موارد  ینا نتایج .[81] نبود قبولقابلبخش  ینکارکنان ا

 يزانحاضر، م يقاز تحق آمدهدستبه یجنتا طبق .دارد یخوانهممذکور 

 هایيستمس یاطلاعات سلامت درباره یریتبخش مد کارکناندانش 

 تفاوت معناداری

(sig) 

 آموزشیبعد از جلسات 

 

 آموزشیقبل از جلسات 

 آموزشیبرنامه  محورهای 

SD Mean SD Mean 

 مرتبط با سلامت هایتکنولوژیاطلاعاتی و  هایسيستمانواع  13/5 81/5 22/5 37/5 55/5

 سلامت مرتبط با حوزه کاری هایتکنولوژی 32/5 80/5 633/5 14/5 553/5

 اطلاعاتی مرتبط با سلامت هایسيستموظایف  81/5 11/5 97/5 16/5 555/5

555/5 89/5 22/5 31/5 50/5 
اطلاعاتی و تکنولوژی مرتبط با  هایسيستمتوایی و ساختاری مح هایویژگیاستانداردها و 

 سلامت

 مرتبط با سلامت هایتکنولوژیاطلاعاتی و  هایسيستم کارگيریبهملزومات  55/5 55/5 36/5 18/5 54/5

 مرتبط با سلامت هایتکنولوژیاطلاعاتی و  هایسيستممشکلات اجرایی  31/5 89/5 61/5 41/5 55/5

 مرتبط با سلامت هایتکنولوژیاطلاعاتی و  هایسيستمبرای حل مشکلات  هاییحلراه 56/5 81/5 16/5 40/5 53/5

 شخصی در حل مشکلات سيستم یجربهت 50/5 81/5 11/5 24/5 31/5
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بعد از  نسبعالی يمارستانمرتبط با سلامت ب هاییو تکنولوژ یاطلاعات

 ینکمتر .یافت یشافزا یقابل ملاحظه ا طوربه ،آموزشیبرنامه  یبرگزار

 یاطلاعات هایيستمس کارگيریبهمربوط به محور ملزومات  یشافزا يزانم

مربوط به  یشافزا يزانم يشترینمرتبط با سلامت بود. ب هاییو تکنولوژ

 هایيستمس یو ساختار ییمحتوا هاییژگیمحور استانداردها و و

 مرتبط با سلامت بود. یو تکنولوژ یاطلاعات

روش  یدانش پرستاران در حوزه یکه بر رو یامطالعه طبق

از  یانجام گرفت، حاک يمارستانکارکنان ب یآگاه یشافزا منظوربه يقتحق

و  یآگاه يزانم افزایش در خدمتآموزش ضمن هایمثبت کارگاه تأثير

برنامه آموزش  تأثير»با عنوان  یدر پژوهش همچنين. [83] بود هادانش آن

 يجهنت ینبه ا «پرستاران یسینوگزارشنگرش و عملکرد  نش،مداوم بر دا

آموزش مداوم، بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران  یبرنامهکه  انديدهرس

 [.84] داشت مثبت تأثير ،یسینوگزارش ينهدر زم

 یبرنامه یکدر  کنندهرکتشمطالعه هاگس تمام افراد  طبق

 یهادورهموجود در  یهافرصت یمداوم، توانسته بودند از برخ آموزشی

، هادوره ینا یمعتقد بودند که برگزار يزن یراناستفاده کنند و مد ،آموزشی

و  هاییتوانا یشباعث افزا تواندیم یو مال یانسان يرویصرف ن رغمیعل

پژوهش حاضر با موارد  نتایج[. 80] پرستاران شود یعملکردها دبهبو

 یریتمد کارکناندانش  یسهمطالعه حاضر با مقا در .دارد یخوانهممذکور 

و  یاطلاعات هایيستمس یدرباره نسبعالی يمارستاناطلاعات سلامت ب

جلسات، تفاوت  یبرگزار بعد ازمرتبط با سلامت قبل و  هاییتکنولوژ

 .آمد به دست يارو انحراف مع يانگيندر م دارییمعن

 یدوره تأثير یبر رو 3128سال در  یکه قادر یامطالعه طبق

انجام داده بود،  یدر ارتقاء دانش کارکنان مدارک پزشک یبازآموز

بوده  آزمونپيش نمرات به نسبت آزموننمرات پس یشافزا یدهندهنشان

 یکه سعادتمند و همکارانش بر رو یامطالعهدر  ين. همچن[86] است

 یاژتر یعمل یهامهارتدر آموزش  ياتیعمل هایکارگاه یبرگزار تأثير

 آزمونپسو  آزمونپيشدر نمرات  یانجام دادند، تفاوت معنادار

 آزمونپيشنسبت به  آزمونپسشد که نمرات  یدهد یاندانشجو

 [.89] بود یافتهیشافزا

 یسنجش اثربخش»و همکاران با عنوان  یرخکه پر یامطالعه طبق

انجام دادند، تفاوت  «یسواد اطلاعات یهامهارت آموزشی هایکارگاه

آنان قبل از شرکت در کارگاه و  یسواد اطلاعات یهامهارت ينب یمعنادار

آموزش  يلتسه»با عنوان  یپژوهش ين. همچن[82] شد یدهد بعدازآن

 8559در سال  «آموزشیکارگاه  یک یابیتوسعه و ارز باطیارت هایمهارت

 یکارگاه بر خودکارآمد توجهقابل تأثيراز  یآن حاک یجو نتا انجام گرفته

 . [87] بود یارتباط یهامهارتآموزش  يلدر تسه کنندگانشرکت

 آموزشی يرکارگاهتاث »در مطالعه خود با عنوان  Cheng ينهمچن

 یابیاطلاع یو رفتارها هامهارت ،دانش یجستجو یيجهنتبهبود 

 یهامهارتکه کارگاه  يدرس يجهنت ینه اب «يمارستانب ينیمتخصصان بال

و  سؤالات یبندفرمول ينان،بر مدرک، دانش، اطم یمبتن یوجوجست

بهبود  توجهیقابل يزانرا در متخصصان به م موردنظربه اطلاعات  يابیدست

 .دارد یخوانهمپژوهش حاضر با موارد مذکور  نتایج [،15] يدبخش

آموزش  هایحيطه در هاداده ليحاصل از تحل یجنتا بر اساس یتدرنها

 ،دهدمینمرات قبل و بعد آموزش را نشان  دارمعنی اختلاف که شدهداده

و  یاطلاعات هایسيستم آموزشی هایبرنامه یکه برگزار گيریمیم يجهنت

اطلاعات  یریتبخش مد کارکنانمرتبط با سلامت، بر دانش  یتکنولوژ

 دانش افراد شد. یشابود و آموزش ما منجر به افز مؤثرسلامت 

مستلزم صرف منابع  آموزشی هایبرنامهگسترش  کهینابا توجه به  

حاصل  یزمان یدانش افراد و اثربخش یشاست، افزا یفراوان یو مال یانسان

 ياً ثانداده شود،  يصتشخ یبه روشن آموزشی يازهای، ناولاًخواهد شد که 

شود و سپس برنامه  ینتدو يازهابرطرف کردن ن یبرا یمناسب یبرنامه

 يردصورت گ یابیآموزش ارز ینداجرا گردد و از فرا یدرستبه شدهیطراح

 کارکناندانش  یشکه افزا موردنظربه اهداف  يابیدست یتدرنهاتا 

 .یابددست  ،باشدمی

 

 :تضاد منافع

 ندارند. یتعارض منافع گونهيچه یسندگاندر انجام مطالعه حاضر، نو

 

 تشکر و قدردانی:

 و تشکر یرتقد يمانهصم یزتبر نسبعالی يمارستانارکنان باز ک

 .گرددیم

 

 :اخلاقی یيدیهتأ

اخلاقی با کد  یيدیهتأاین مطالعه دارای 

IR.TBZMED.REC.1397.92  از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 است.

 

 سهم نویسندگان:
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نویسنده اول( نگارنده مقدمه و پرسشگر مسرت )الهام 

، %35شناسی نویسنده دوم( روشمحمدزاده )، زینب 45%

نویسنده سوم و مسئول( کل مراحل طراحی، منقش )الهام 

 .%05انجام و نگارش مقاله 

 حمایت مالی:
ای حمایت مالی این مقاله از طرف هيچ نهاد یا موسسه

و کليه منابع مالی آن از طرف نویسندگان  نشده است

 است. شدهينتأم
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Abstract 
 

Aim: Implementation of in-service training programs is a set of needs-based 

and planned training activities designed to improve and enhance the 

knowledge, skills, attitudes, and behaviors of members of the organization to 

perform specific organizational tasks. The purpose of this study was to 

determine the effect of health technologies training program on knowledge of 

health information management personnel. 

Methods: This quasi-experimental study was performed in Tabriz University of 

Medical Sciences. Data were collected through a questionnaire using pre-test 

and post-test. The study population consisted of health information 

management personnel of Alinasab Hospital in Tabriz with a sample size of 28 

available. Data were analyzed by SPSS-19 and paired t-test. 

Results: The mean score of knowledge of health information management 

personnel in pre-test was 1.05 and post-test was 4.75 which is comparably 

increased. The results showed a significant difference in mean and standard 

deviation of personnel scores before and after training sessions. (P <0.05). 

Conclusion: According to the findings of the present study, it was found that 

the scores before and after the training were significantly different. 

Accordingly, training programs can have a positive impact on the knowledge 

of health information management personnel. 
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Information Systems. 
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