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چکيده
هدف :این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهی اساتید و دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از کاربردهای سیستم

اطالعات جغرافیایی انجام شد.

روشها :پژوهش توصیفی -مقطعی حاضر در سال  1393-1394انجام شد .جمعیت موردپژوهش  162نفراز دانشجویان و اساتید دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی بود .دادهها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر اهداف پژوهش گردآوری شد .برای استانداردسازی و معتبر کردن
پرسشنامه از متخصصین برای بررسی کیفی پرسشنامه استفاده شد .پایایی پرسشنامه با روش آلفا-کرونباخ بررسی شد .وداده های پرسشنامه ها با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج :آزمون دقیق فیشر تفاوت معناداری بین دو گروه اساتید و دانشجویان در آگاهی از کاربرد  GISدر حوزه سالمت را نشان داد (.)P=0/029

هر دو گروه از اساتید و دانشجویان و نمره کل آنان از سواالت آگاهی از حد وسط نمره پایین تر بودند .بین میزان آگاهی دانشجویان و اساتید از GISدر
ارائه تصویری از نحوه ارائه خدمات بهداشتی و امکانات موجود تفاوت معنی داری وجود داشت ( (P=0/049گر چه میانگین نمره آگاهی در بین دو گروه
کم بود.
نتيجهگيری :نتایج مبین این است که سطح آگاهی هر دو گروه کم بوده است که احتماال به نفایص آموزشی دانشگاهی در برنامه ریزی آموزشی
گرو های بهداشتی در دانشگاهها و کمبود واحدهای درسی در خصوص سیستم اطالعات جغرافیایی می باشد.با توجه به کاربردهای زیاد این سیستم در
برنامه ریزیهای درمانی و آموزشی لزوم آموزش کاربردی آن در دانشگاههای علوم پزشکی ضروری است.
کليدواژهها :سیستم اطالعات جغرافیایی ،آگاهی ،بهداشت.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله97/5/2 :

اصالح نهایی97/9/18 :

پذیرش مقاله97/9/20 :

ارجاع :لک باال پروین .کاربردهای سیستم اطالعات جغرافیایی در بهداشت از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده بهداشت بندرعباس .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1397 .؛ (.25-18 :4)2

جدول و نمودار ،ویرایش و بهنگام نمودن دادهها و نیز امکان استفاده از

مقدمه:
سیستم اطالعات جغرافیایی (Geographic Information

کاربران فراهم میگردد [.]1

میباشد .با بهرهگیری از این سیستم کلیه اطالعات جمعآوری شده به

در یك سیستم اطالعات جغرافیایى واژه جغرافیایى Geographic

صورت الیهالیه تهیه شده و پس از تفکیك و کنترل دادهها کلیه اطالعات

عبارت است از موقعیت موضوعهای دادهها ،برحسب مختصات جغرافیایی

توصیفی و مکانی مورد نیاز وارد سیستم میشوند .بدینوسیله عالوه بر

(طول و عرض) ،واژه  Informationنشان میدهد که دادهها در GIS

دسترسی صحیح و سریع به دادههای مورد نیاز در یك حجم وسیع،

برای ارائه دانستههای مفید ،نه تنها به صورت نقشهها و تصاویر رنگی ،بلکه

امکان ارائه و به تصویر کشیدن اطالعات مکانی و موضوعی در قالب نقشه،

به صورت گرافیكهای آماری ،جدول و پاسخهای نمایشی متنوعی به

نویسنده مسئول:
پروین باال
گروه فناوری اطالعات سالمت ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
تلفن+076-33666367 :

پست الکترونیکیparvin_lakbala@yahoo.com :

0000-0001-9399-1736 :ORCID
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) System:GISیك سیستم الکترونیك برای کسب اطالعات جغرافیایی

دادههای موجود در جهت اهداف مختلف و براساس نیازهای گوناگون

پروین لک باال

سیستم اطالعات جغرافیایی در بهداشت

منظور جستجوهای عملی سازماندهی میشود .واژه سیستم)(System

یکی از کاربردهای اصلی علم اپیدمیولوژی یا همهگیرشناسی ،تسهیل در

نشاندهنده این است که  GISاز چندین قسمت متصل و وابسته به

امر شناسایی مناطق جغرافیایی و گروههای آسیبپذیری میباشند که در

یکدیگر برای کارکردهای گوناگون ساخته شده است [.]2

معرض خطر بیشتر ابتال به بیماریها و درگیری با عوامل خطر بروز

 GISزمانی که با روشهای تحلیلی مکانی ترکیب میشود میتواند

مرگومیر میباشند .شناسایی این مناطق جغرافیایی و گروههای در

در مطالعه و دریافت مراقبت سالمت کمكکننده باشد [ .]3امروزه

معرض خطر به انتخاب مناسب اقدامهای بهداشتی -درمانی و اجتماعی در

سیستم اطالعات جغرافیایی به علت قابلیت تقریباً منحصر7بهفرد اتصال

جهت کاهش عوامل خطرآفرین کمك مینماید [ .]13با پیدایش این

اطالعات مکانی به اطالعات توصیفی ،بهراحتی جای خود را در بین سایر

سیستمها اپیدمیولوژیستها از آن استفاده نمودند و به این ترتیب سیستم

علوم کاربردی بازکرده و توانسته بهعنوان یك وسیله توانمند و تکنولوژی

اطالعات جغرافیایی برای کاربردهای بهداشت اولین بار در سال  1965در

کارآمد در فرآیند تشکیل بانك اطالعاتی به شمار آید [.]4

کانادا تحت عنوان سیستم اطالعات جغرافیایی بهداشت عمومی کانادا پا

در حال حاضر از این سیستمها بسته به نیازهای هر منطقه یا کشور

به عرصه وجود نهاد [ .]14نخستین مرحله در تجزیه و تحلیل دادههای

در بخشهای مختلف (مانند مطالعات زیستمحیطی ،مطالعات سالمت،

جغرافیایی ،به تصویر کشیدن آنها بهویژه در قالب نقشههای جغرافیایی

برنامهریزی شهری و شهرداری ،خدمات ایمنی شهری و سایر موارد)

است که الگوی توزیع جغرافیایی بیماریها ،آسیبها و مرگومیرها را به

استفاده میشود [.]5

نحو مشخصی نمایان کرده و راه را برای ایجاد فرضیههای سببشناسی

در دهه  1970با پیشرفت علم و امکان دسترسی به فناوریهای

هموار میسازد [.]15

کامپیوتری و تکنولوژی الزم برای کار با دادههای مکانی ،سیستم اطالعات

از آنجا که جدولهای آماری در مقایسه با نقشهها ،از چنین توانایی

جغرافیایی برای فراهم آوردن قدرت تجزیه و تحلیل حجمهای بزرگ

برخوردار نیستند ،طی سالیان اخیر ،استفاده از سیستم اطالعات

دادههای جغرافیای شکل گرفت .در ایران اولین مرکزی که به صورت

جغرافیایی و نقشهها در علوم بهداشتی و پزشکی افزایش چشمگیری

رسمی استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در کشور را آغاز کرد،

داشته است [ .]16،17سیستم اطالعات جغرافیایی پس از جمعآوری

سازمان نقشهبرداری کشور بود که در سال  1369براساس مصوبه مجلس

اطالعات بیماری و دادههای مکانی شروع به ساختن نقشه توزیع

شورای اسالمی ،عهدهدار طرح بهکارگیری این سیستم شد [.]6

جغرافیایی بیماری نموده و با محاسبه شیوع و استاندارد کردن بیماری

از جمله کاربردهای  GISدر حوزه سالمت شامل :مدیریت بحران در

برحسب جمعیت ،نقشه شیوع بیماری تهیه میشود [.]18

تحلیل مکانی در زمینه ارتباط بین بروز بیماریها و عوامل خطرزای

از آلودگیهای محیطی کمتر است و هنوز منشأ سرطانها و برخی

محیط ،طراحی و اجرای برنامههای بهداشتی جهت تعیین و توزیع

بیماریها مشخص نیست که باید علت را در آلودگیهای محیطی

جغرافیایی بیماریهای عفونی ،مطالعات اپیدمیولوژیك انگلشناسی

جستجو کرد [ .]19زمانی که نقشه شیوع و توزیع فضایی چندین گروه

تعیین پوشش برنامههای واکسیناسیون و ایمنسازی و تعیین الگوی

مهم بیماریها که علتهای ناشناخته و درمانهای نامطمئن دارند ترسیم

اختالالت و ناتوانیها در جمعیتهای آسیبپذیر میباشد [ .]10-7هر

میشود ،تفاوتهای حائز اهمیتی از یك نقطه به نقطه دیگر مشاهده

چند سیستم اطالعات جغرافیایی به عنوان یك راهحل کامل برای عدم

میشود که تنها با تفاوت ژنتیکی ،رژیمی و اجتماعی قابلتوزیع نیستند و

آگاهی از توزیع بیماریها و مشکالت بهداشت عمومی نیست اما یك

به نظر میرسد تداخالت محیطی از عوامل مؤثر در علت شناسی آنها

روش مهمی است که انسان میتواند بهتر با محیط خود برای ایجاد

باشند [ .]20با ترسیم نقشه توزیع فضایی این عناصر به کمك GIS

بهداشت در تعامل باشد .رایانهها و شبکههای مشابه به کاربرها اجازه

میتوان همبستگی بین برخی بیماریها و بعضی عناصر را به دست آورد

میدهد که نقشه محل جغرافیایی مورد نظر را از طریق  GISدرک کنند

[ .]21با وارد کردن اطالعات بیماری در جدول اطالعاتی منطقه موردنظر

[.]11

توزیع فضایی بیماری مشخص میشود [.]22

این سیستمها با قابلیتهای خود در ترکیب و تحلیل اطالعات از

استفاده از  GISدر سالمت و بیماری میتواند منجر به بهبود

منابع مختلف و نمایش تصویری آنها در قالب نقشه در شناخت و بررسی

تحقیقات شود همچنین میتواند در حوزههای ارتباطدهنده انسان با

بسیاری از مشکالت مرتبط با مکان در حوزه سالمت کاربرد دارند [.]12

محیط بکار رود .این سیستم همراه با مشکالت و مسائل ویژه و خاصی
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حوادث غیرمترقبه ،تجزیه و تحلیل حوادث ترافیکی بررسی و تجزیه و

در قرن حاضر فراوانی بیماریهای عفونی نسبت به بیماریهای ناشی

پروین لک باال

سیستم اطالعات جغرافیایی در بهداشت

است که محققان در هنگام بهکارگیری چنین فنآوریهای تحلیلی

تحصیل میکنند 150 .نفر از دانشجویان از طریق نمونهگیری در

پرقدرتی با آنها مواجه خواهند شد .در این زمینه میتوان به چگونگی

دسترس انتخاب شدند که شامل  95نفر زن و  55نفر مرد بودند و از گروه

تعیین قابلیت اعتماد دادهها ،تعیین محل بهینه جمعآوری دادههای بیشتر

اساتید ،کلیه اساتید عضو هیئتعلمی دانشکده بهداشت که  28نفر بودند

و بهتر و چرایی و چگونگی تلفیق دادههایی که در مقیاسهای متفاوت

مورد مطالعه قرار گرفت که تنها  12نفر پرسشنامه را تکمیل نمودند که

جمعآوری گردیدهاند و میزان عدم اطمینان انجام چنین فرآیندهایی اشاره

شامل  3نفر زن و  9نفر مرد بود .جمعاً  162پرسشنامه در دو گروه پاسخ

نمود [ .]23از آنجایی که دانشجویان فعلی ،کارکنان آینده نظام سالمت

داده شد .دادهها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد..

میباشند ،بنابراین آگاهی و دانش آنها در مورد  GISسبب استفاده مؤثر

پرسشنامه تدوینی شامل  35سؤال شامل سؤاالت دموگرافیك و سؤاالتی

این سیستم در راستای ارتقای سالمت جامعه خواهد شد .بدین ترتیب،

در حوزه کاربرد  GISدر حوزه سالمت بود .سؤاالت شامل ،سؤاالت در

درک بهتر و دانش و آگاهی آنان در این خصوص کلید دستیابی به

طیف لیکرت  5گزینهایی (بسیار زیاد ،زیاد ،بیتفاوت ،بسیار کم ،کم) برای

مزایای قابلتوجهی در ارتباط با تکنولوژی  GISدر حوزه بهداشت خواهد

سؤاالت آگاهی و (بسیار موافق ،موافق ،بیتفاوت ،بسیار مخالف ،مخالف)

بود؛ بنابراین پژوهشگر با توجه به اهمیت فراوان بهکارگیری  GISدر

برای سؤاالت نگرشی استفاده گردید .جهت روایی محتوایی پرسشنامه

حوزه سالمت و با هدف تعیین میزان آگاهی اساتید و دانشجویان از

مورد بررسی در اختیار  5نفر از اساتید قرار گرفت و سؤاالت اصالح شد.

کاربردهای سیستم اطالعات جغرافیایی در دانشکده بهداشت دانشگاه

پایایی این پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ  0/85محاسبه شد .پس از

علوم پزشکی هرمزگان اقدام به انجام این مطالعه نمود.

گردآوری دادهها ،کلیه سؤاالت کدبندی شد .سپس با استفاده از نرمافزار
 SPSSنسخه و آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمونهای دقیق فیشر
وکای اسکوئر و من ویتنی) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

مواد و روشها:
این پژوهش یك مطالعه توصیفی -تحلیلی است که در سال -1394
 1393به منظور تعیین میزان کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در

یافتهها:
جدول  1اطالعات دموگرافیك اساتید و دانشجویان دانشکده

حوزه سالمت از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان انجام گرفت .جامعه آماری شامل  28استاد و 325
دانشجو میباشد که  299نفر دانشجویان در دوره کارشناسی (بهداشت
محیط ،بهداشت حرفهای ،بهداشت عمومی ،حشرهشناسی) و تعداد 26

بهداشت در این پژوهش را نشان میدهد 92 .درصد از دانشجویان در
مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند که شامل  95زن و  55مرد
بود 58/3 .درصد از اساتید استادیار بودند.

نفر در دوره کارشناسی ارشد (بهداشت محیط و آموزش بهداشت)
جدول  -1اطالعات دموگرافيک اساتيد و دانشجویان
مشخصات پاسخگویان

دانشجویان

جنسیت

زن
مرد

 75( 9درصد)
 25( 3درصد)

گروه سنی

40-30
49-40

 50( 6درصد)
 41/7( 5درصد)

سطح تحصیالت

استاد
استادیار
مربی

 8/3( 1درصد)
 58/3( 7درصد)
 33/3( 4درصد)

سابقه کار اساتید

>1
1- 5
5- 10
<10

 8/3(1درصد)
 16/7( 2درصد)
 50( 6درصد)
 25( 3درصد)

جنسیت

زن
مرد

 36/7( 55درصد)
 63/3( 95درصد)

گروه سنی

>20
29-20

 18/7( 28درصد)
 80/7( 121درصد)

کارشناسی ارشد
کارشناسی

 6( 9درصد)
 92( 138درصد)

سطح تحصیالت
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اساتید

تعداد (درصد)

پروین لک باال

سیستم اطالعات جغرافیایی در بهداشت
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم

سال تحصیلی دانشجویان

 8/7( 13درصد)
 29/3( 44درصد)
 27/3( 41درصد)
 3/3( 50درصد)

همان طور که در جدول  2مشاهده میشود ،آزمون دقیق فیشر تفاوت معناداری

در حوزه سالمت وجود نداشت ،به جز در گزینه آخر که مربوط به میزان آگاهی اساتید

بین دو گروه اساتید و دانشجویان در آگاهی از کاربرد  GISدر حوزه سالمت را نشان داد

و دانشجویان دانشکده بهداشت از  GISدر ارائه تصویری از نحوه ارائه خدمات بهداشتی

( .(P-Value=0/029تفاوت معناداری بین دو گروه در میزان آگاهی در مورد GIS

و امکانات موجود است (.(P-Value=0/049

جدول  -2ميزان آگاهی اساتيد و دانشجویان از کاربردهای  GISدر حوزه سالمت
گزینهها
میزان آگاهی شما از GISدر حوزه سالمت چقدر است؟
میزان آگاهی شما از GISدر حوزه سالمت برای توزیع
همگانی بیماری و مرگ چه اندازه است؟
میزان آگاهی شما از GISدر حوزه سالمت در تعیین
مؤلفههای علت شناسی برای مقابله با بیماری و مرگ چقدر
است؟
میزان آگاهی شما از GISدر حوزه سالمت در تعیین
مؤلفههای روانشناختی برای مقابله با بیماری و مرگ چقدر
است؟
میزان آگاهی شما از GISدر حوزه سالمت در بررسی علل
ایجاد بیماری و مرگ چه اندازه است؟
میزان آگاهی شما از GISدر حوزه سالمت در شناسایی
مناطق جغرافیایی و گروههای جمعیتی آسیبپذیر در علم
اپیدمیولوژی چقدر است؟
میزان آگاهی شما از پیادهسازی و تحلیل اطالعات GISدر
حوزه سالمت بر کاهش عوامل خطرآفرین محیطی چقدر
است؟
میزان آگاهی شما از GISدر حوزه سالمت در تعدیل
هزینههای بهداشتی صرف شده در پیشگیری از بیماری و
مرگ چقدر است؟
میزان آگاهی شما از GISدر ارائه تصویری از نحوه ارائه
خدمات بهداشتی و امکانات موجود چگونه است؟

گروهها

بسیار زیاد ()%

زیاد ()%

متوسط ()%

کم ()%

بسیار کم ()%

دانشجویان

(9)6/1

(29)19/6

(43)29/1

(24)16/2

(43)29/1

اساتید

0/0

(2)16/7

(7)58/3

(1)8/3

(2)16/7

دانشجویان

(5)3/4

(32)21/6

(43)29/1

(23)15/5

(45)30/4

اساتید

0/0

(2)16/7

(7)58/3

(1)8/3

(2)16/7

دانشجویان

(5)3/4

(30)20/3

(40)27/0

(28)18/9

(45)30/4

اساتید

0/0

(1)8/3

(6)50

(3)25

(2)16/7

دانشجویان

(4)2/8

(25)17/2

(39)26/9

(29)20/0

(48)33/1

اساتید

0/0

(2)16/7

(3)25

(5)41/7

(2)16/7

دانشجویان

(6)4/1

(26)17/6

(41)27/7

(28)18/9

(47)31/8

اساتید

0/0

(3)25

(3)25

(4)33/3

(2)16/7

دانشجویان

(2)1/4

(24)16/3

(48)32/7

(27)18/4

(46)31/3

اساتید

(1)8/3

(3)25

(3)25

(4)33/3

(1)8/3

دانشجویان

(5)3/4

(22)14/9

(48)32/4

(27)18/2

(46)31/1

اساتید

0/0

(1)8/3

(5)41/7

(4)33/3

(2)16/7

دانشجویان

(4)2/7

(23)15/5

(46)31/1

(28)18/9

(49)33/1

اساتید

0/0

(2)16/7

(3)25

(5)41/7

(2)16/7

دانشجویان

(3)2

(23)15/5

(47)31/8

(27)18/2

(48)32/4

اساتید

(1)8/3

(3)25

(1)8/3

(5)41/7

(2)16/7

آزمون دقیق
فیشر

P-Value

3/456

0/456

3/479

0/448

3/459

3/251

2/570

7/124

2/580

0/457

./496

0/598

/096

0/614

4/080

0/357

8/599

0/049

سؤاالت دوگزینهای ،بله یك امتیاز و خیر صفر امتیاز و در سؤاالت 5

معناداری بین دو گروه در نمره آگاهی مشاهده نشده است .الزم به ذکر

گزینهای ،بسیار زیاد  5امتیاز الی بسیار کم یك امتیاز تعلق گرفت.

است که هر دو گروه و نمره کل از حد وسط نمره پایینتر هستند (جدول

کمترین نمره آگاهی  9و بیشترین  48و نمره وسط برابر  28.5است .این

شماره .)3

نمره دارای توزیع نرمال نبوده ) (P-value=0.030و برای مقایسه این
جدول  -3ميانگين ،انحراف معيار و آزمون منویتنی گروه اساتيد و دانشجویان
گروه

21

آگاهی
ماکزیمم

میانگین رتبهها

میانگین

انحراف معیار

مینیمم

دانشجویان

75/28

23/54

10/35

9

42

اساتید

84/29

25/42

8/69

11

38

نمره کل

-

23/69

10/21

9

42

آزمون من ویتنی

P-Value

-0/686

0/493
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نمره آگاهی از جمع امتیازات سؤاالت اول تا  12محاسبه گردید .در

نمرهها بین دو گروه از آزمون ناپرامتری من ویتنی استفاده شد .تفاوت

سیستم اطالعات جغرافیایی در بهداشت

بحث و نتيجهگيری:

پروین لک باال

دادند و مشخص شد که شهرستانهای بزرگ خدمات بیشتری دارند و

آگاهی و دانش دانشجویان و اساتید در خصوص  GISدر حوزه

این اختالف روز بروز بیشتر میشود .همچنین مهمترین عامل در عدم

سالمت سبب گسترش اطالعات و به اشتراکگذاری آن شده و بهبود

تعادل ،سیاستها و برنامهریزیهای میباشد و تعداد خدمات مذکور در

سیستم خدمات بهداشتی کشور را در پی خواهد داشت .با توجه به نتایج

شهر اصفهان به اندازه کافی میباشد اما توزیع فضایی مناسبی ندارد ،در

این مطالعه و کمی آگاهی گروههای مورد مطالعه اصالحات برنامههای

نتیجه دسترسیها به این مکانها به خوبی صورت نمیگیرد [.]25

درسی گروههای آموزشی بهداشتی و گذاشتن دورههای عملی و نظری

یکانیفرد در مقالهای بیان میکند که شاید مرتبطترین نظریه

درسی در برنامه آموزشی دانشجویان ضروری میباشد .بدین منظور رفع

مکانیابی برای خدمات درمانی ،نظریه مکان مرکزی است که دو ویژگی

چالشهای اجرای این اصالحات از قبیل عدم وجود کارکنان کافی

این نظریه دسترسی و نظام فضایی سلسله مراتبی میباشد [ .]26از جمله

متخصص و کمبود ابزار برای اجرای برنامههای عملی سیستم و هزینههای

در پژوهشی که در زنجان به منظور بررسی برنامهریزی و سازماندهی

مربوط به آموزش و گرانی سیستمها باید مورد توجه قرار گیرند و

فضایی -مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از  GISتوسط

آموزشهای عملی و تئوری در حوزه سیستمهای اطالعات جغرافیایی

ابراهیمزاده و همکاران در سال  1388انجام شد مشخص گردید مکان

برای دانشجویان برقرار گردد .

فعلی اکثر مراکز درمانی بیمارستانها در شهر زنجان با معیارهای علمی و

یافتهها حاکی از آن است که میزان آگاهی دانشجویان از  GISدر

ضرورتهای این کاربری مطابقت ندارد [ .]27رشادت و همکاران نیز در

حوزه سالمت در تعیین مؤلفههای روانشناختی برای مقابله با بیماری و

کرمانشاه طی مطالعه موردی که انجام دادند به بررسی عدالت در سالمت

مرگ دارای کمترین میزان  53/1درصد و در گروه اساتید نیز کمترین

با ارزیابی دسترسی فضایی شهروندان به مراکز بهداشتی -درمانی با

میزان  58/4درصد بود .میزان آگاهی دانشجویان از  GISدر حوزه سالمت

استفاده از سیستم اطالعات جغرافیای پرداختند .یافتههای پژوهش آنان

در تعدیل هزینههای بهداشتی صرف شده در پیشگیری از بیماری و مرگ

نشان داد که  63/70درصد از شهر فاقد پوشش بهداشتی -درمانی بود

و در ارائه تصویری از نحوه ارائه خدمات بهداشتی و امکانات موجود با

[.]28
اگر چه میانگین نمره آگاهی در هر دو گروه اساتید و دانشجویان و

50/7درصد نیز میزان کمی را به خود اختصاص داده بود و در گروه اساتید
نیز کمترین میزان  58/4درصد بود.

نمره کل پرسشها کمتر از میانگین نمره بود 83/3 .درصد از استادان در

بین میزان آگاهی دانشجویان و اساتید از  GISدر ارائه تصویری از

این مطالعه اعالم کردند که در زمینه  GISآموزشدیدهاند که از طریق

نحوه ارائه خدمات بهداشتی و امکانات موجود تفاوت معنیداری وجود

مطالعات شخصی و آموزشهای خارج از دانشگاه بوده است .این مطالعه

داشت .گرچه میانگین نمره آگاهی در بین دو گروه کم بود .نتایج مبین

نشان داد که آگاهی و دانش دانشجویان از سیستم کم بوده و صرفاً مهارت

این است که سطح آگاهی هر دو گروه کم بوده است که احتماالً به

دانش شناختی داشتند و مهارتهای الزم جهت استفاده و کار با سیستم

نقایص آموزشی دانشگاهی در برنامهریزی آموزشی گروهای بهداشتی در

را نداشتند .این نتایج با نتایجی که در بنگالدش انجام شده بود مطابقت

دانشگاهها و کمبود واحدهای درسی در خصوص سیستم اطالعات

داشت [.]29

به دلیل وارداتی بودن آن ،هنوز نتوانسته است جایگاه شایسته خود را بیابد

و دقیقتر اطالعات و تسهیل فرآیند تصمیمگیری در سیستم مراقبتهای

و در این زمینه تحقیقات محدودی انجام شده است .پژوهشهای مورد

بهداشتی -درمانی و ارتقا سالمت و بهداشت آحاد جامعه ،سیاستگذاران،

مطالعه در خصوص آگاهی از این سیستم وجود نداشت .ولیکن با توجه به

مدیران و متولیان امر بهداشت و سالمت کشور باید توجه بیشتری به آن

کاربردهای مختلف سیستم پژوهشگران مطالعاتی در این خصوص انجام

داشته و در راستای گسترش استفاده از این سیستم و بهرهوری روزافزون

داده بودند .از اولین مطالعات مکانیابی در زمینه تسهیالت بهداشتی و

از آن اقدام به اصالحات در برنامههای آموزشی دانشجویان گروههای

درمانی در یك کشور درحالتوسعه ،میتوان به  Gouldو Lienbach

بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور شود.

در سال  1966اشاره کرد [ .]24تقوایی و همکاران در مقالهای پراکنش
خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستانهای ایران را مورد بررسی قرار

تشکر و قدردانی:
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جغرافیایی مربوط میباشد .با توجه به جدید بودن این تکنیك در ایران و

با توجه به کاربرد  GISبه ویژه در حوزه سالمت در دستیابی آسانتر

پروین لک باال

سیستم اطالعات جغرافیایی در بهداشت

پزشکی هرمزگان که در این پژوهش شرکت داشتند تشکر و قدردانی
.نمایند

 که با9464 این مقاله حاصل بخشی از طرح تحقیقاتی با کد طرح
 نویسنده بر خود.حمایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اجرا شده است
الزم میدانند از دانشجویان و اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم
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Original Article
Abstract
Aim: This paper investigates Geographic Information System (GIS) awareness

and perception among students and lectures of health school of Hormozgan
University of Medical Sciences (HUMS).
Methods: This descriptive study was conducted in 2013-2014. Research

population were 162 consisted of 150 students and 12 lectures of health school
of HUMS. Data were collected from questionnaire instrument which included
information related to research purposes, to standardize and validate the
questionnaire, qualitative assessment was done using an expert Reliability
assessment was done by a Cronbach's alpha. The collected data were analyzed
using descriptive statistics and SPSS 16 software
Results: Fisher's exact test showed that there were significant differences

[ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2022-09-27 ]

between the two groups of professors and students in awareness and
knowledge in employing GIS in the health sector (P=0.029). the mean score of
the both groups of lectures and students and the total score of the questions
were lower than the mean score. Between the awareness of students and
lectures and the application of GIS in how to provide health services and
facilities available were a significant difference (P = 049).
Conclusion: The results show that knowledge of both groups was low,
probably to the lack of educational training programs in universities, health
groups and short courses on Geographic Information System. According to the
numerous applications in the planning of the health system educational and
practical education is essential in medical universities.
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