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تأثیر برنامه آموزشی فناوریهای نوین سلامت بر دانش کارکنان مدیریت اطلاعات

 .2گروه فناوری اطلاعات سلامت ،دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
مجله اطلاعرسانی پزشکی نوین؛ دوره پنجم؛ شماره دوم؛ پاییز و زمستان 8931؛ صفحات .11- 18

چکيده
هدف :اجرای برنامههای آموزشی حين خدمت مجموعه فعاليتهاى آموزشى نيازسنجى و برنامهریزیشده بهمنظور اصلاح و بالا بردن دانش ،مهارت،
نگرشها و رفتارهاى اعضاى سازمان براى انجام دادن وظایف خاص محوله سازمانى است .هدف از این مطالعه بررسی ميزان تأثير برگزاری برنامه
آموزشی فناوریهای نوین سلامت بر دانش کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت بود.
روشها :این مطالعه به روش نيمهتجربی بود و در سال  3179در بيمارستان عالینسب تبریز انجام شد .دادهها از طریق پرسشنامه و به روش
پيشآزمون و پسآزمون گردآوری شدند .جامعه پژوهش ،کارکنان مدیریت اطلاعات سلامت بيمارستان عالینسب تبریز بودند و تعداد نمونه در دسترس
 82نفر بود .تحليل دادهها بهوسيلهی نرمافزار  spssنسخه  37و آزمون تیزوجی انجام شد
نتایج :ميانگين بهدستآمده از ميزان دانش کارکنان مدیریت اطلاعات سلامت در پيشآزمون  3/50و پسآزمون  4/90بود که به مقدار قابلتوجهی
افزایش یافته بود .نتایج ،تفاوت معناداری را در ميانگين و انحراف معيار نمرات کارکنان قبل و بعد از برگزاری جلسات آموزشی نشان داد.
() P-Value>5/50

نتيجهگيری :طبق یافتههای حاصل از پژوهش حاضر ،معلوم گردید که نمرات قبل و بعد از آموزش اختلاف معنیداری داشت .بر این اساس،
برگزاری برنامههای آموزشی میتواند تأثير مثبتی بر دانش کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت داشته باشد.
کليدواژهها :برنامه آموزشی ،مدیریت اطلاعات سلامت ،دانش ،سيستم اطلاعات.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله8931/81/42 :

اصلاح نهایی31/84/81 :

پذیرش مقاله31/84/81 :

ارجاع :مسرت الهام ،محمدزاده زینب ،منقش الهام .تأثیر برنامه آموزشی فناوریهای نوین سلامت بر دانش کارکنان مدیریت اطلاعات سلامت .مجله اطلاعرسانی پزشکی نوین8931 .؛ (-18 :5)2
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مقدمه:
سيستمهای اطلاعاتی مرتبط با سلامت به معنای پيادهسازی یکپارچه

بنابراین تکنولوژی پزشکی بهعنوان دانش ،سيستم ،اطلاعات ،مواد،

توليد اطلاعات لازم برای مدیریت تمامی فعاليتهای مربوط به سلامت ،از

خدمات ،رویه و هر چيز دیگری تعریف میشود که توانمند کننده و

قبيل برنامهریزی ،نظارت ،هماهنگی و تصميمگيری است [.]3

تسهيلکننده عملکردهای حرفهای در مراقبت سلامت باشد و موجب

تکنولوژیهای مرتبط با سلامت با توجه به تعریف سازمان جهانی سلامت

دستيابی به اهداف شود [ .]8ازجمله تکنولوژیهای مورداستفاده در مراکز

بهعنوان قسمتی از تکنولوژی که دربرگيرنده همه موارد تسهيلکننده و

مراقبتی ،میتوان کامپيوتری شدن پروندههای سلامت بيماران و سيستم

تقویتکننده در امر درمان و سلامت است ،موردبحث قرار میگيرد؛

اطلاعات بيمارستانی را نام برد [ .]1،4همچنين اقدامات اداری و کلينيکی،

نویسنده مسئول:
الهام منقش
کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
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تأثیر برنامه آموزشی فناوریهای نوین سلامت

) ،(EMR:Electronic Medical Recordاطلاعات مربوط به

ضمن خدمت نيروی انسانی است ،زیرا نيازهای مدیران در همهی

تصویربرداری ،آزمایشگاه و داروخانه با روشهای الکترونيکی و مبتنی بر

عرصهها روزبهروز افزایش ميابد [ .]34آموزش ،در صورت اجرای صحيح و

تکنولوژی انجام میشوند [ .]0سيستمهای رجيستری که در راستای

استفاده مناسب از روشها و فناوریهای نوین بهمنظور ارتقای کيفيت

گردآوری ،پردازش و توزیع اطلاعات بيماران استفاده میشوند [.]6

آموزش و فرایند یاددهی ،تأثير بسزایی در افزایش مهارت شغلی کارکنان

همچنين از تکنولوژیهای نوین سلامت میتوان به سلامت از راه دور اشاره

سازمانهای مختلف دارد []30،36؛ بنابراین با توجه به پيشرفتهایی که

کرد که در کاهش موانع جغرافيایی و زمانی ناشی از دریافت مراقبت در

در عرصه فناوری اطلاعات در علوم پزشکی صورت گرفته است،

روشهای سنتی با همان اثربخشی یا بيشتر را نشان میدهد [.]9

متخصصانی که در واحد مدیریت اطلاعات سلامت مشغول به کار هستند،

از توانمندترین و مهمترین ابزارهایی که میتوان برای انتقال دانش به

نباید از مهارتهای نو بیبهره بمانند .لﺬا با تغيير روش از پروندهی کاﻏﺬی

انسان از آن استفاده کرد آموزش میباشد و این امر در علوم پزشکی به

به پروندهی الکترونيک سلامت نياز به دورههای آموزشی بدو و ضمن

دليل خاصيت پویایی آن بسيار حائز اهميت است [ .]2ازجمله

خدمت در محيط کار متناسب با نيازهای آنان برای کسب مهارتها،

آموزشهایی که موردتوجه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری قرارگرفته

ضروری میباشد [ .]39لﺬا توجه خاص سياستگﺬاران به آن و لزوم

است ،برگزاری کارگاههای آموزشی در زمينههای گوناگون میباشد [.]7

بازنگری ساليانه آن همگام با نيازهای شغلی جدید شاﻏلين ،سبب ارتقای

بهطورکلی برنامههای آموزشی از طریق برگزاری کارگاه مجموعهای است

کيفيت ارائهی خدمات و رضایت کارکنان خواهد شد [ .]30رسولی و

سازمانیافته که فرصتهایی را بــرای یادگيــری از طریق تفکر ،عمل،

نوریان در مطالعهای توصيفی با عنوان « نيازسنجی آموزش حين خدمت

بحــث و تبادلنظر برای افراد فراهم میسازد [ .]35اصوﻻً این نوع

کارکنان در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران» به این نتيجه رسيدند

فعاليتهای آموزشی قابلانعطاف و تغييرپﺬیر است .در کارگاههای

که علیرﻏم اینکه اﻏلب شرکتکنندگان با بيشتر مهارتها آشنایی زیادی

آموزشی همواره کارگروهی توأم با همکاری ،ترﻏيب و نتایج کارگروهی

داشتهاند ،برخی مهارتها را مجدداً در زمره نياز آموزشی ذکر کردهاند .لﺬا

همانند آثار کوششهای فردی مفيد و مؤثر تلقی میشود .خصوصيت

ازنظر آنان مهارتهایشان قدیمی شده و با نيازهای زمان حال تطابق ندارد؛

دیگر کارگاههای آموزشی ،سنجش و ارزشيابی کارکنان است [.]33

یا اینکه آموزشهای دادهشده به آنها کافی نبوده است که مایلاند مجدداً

امروزه در هر سازمانی بهکارگيری فناوری اطلاعات موضوع مهمی

آموزش ببينند .به همين دليل ،شایسته است نيازهای آموزشی کارکنان

میباشد .مهمترین وظيفهی مدیران ،برگزاری برنامههای آموزشی ضمن

بهطور مستمر ،کيفی و با توجه به پيشرفت فناوری موردتوجه و بازآموزی

خدمت در زمينه ی رایانه و اینترنت بهمنظور ارتقای توانمندی و رضایت

قرار گيرد [.]32

شغلی کارکنان و تشویق آنان به استفاده بيشتر از رایانه در انجام

در بررسیهای اخير عدم رضایت دانشجویان از سرفصل دروس

فعاليتهای خود است [ .]38دورههای آموزشی ،زمانی اثربخش خواهند

مشاهده شده است ،لﺬا با تغيير رشته از مدارک پزشکی به فناوری

بود که بر اساس برنامهریزی دقيق و با ارائهی محتوای مناسب برگزار شوند

اطلاعات سلامت نياز مبرم به تغيير فصول دروس آموزشی برای ارتقای

[ Whiddett .]7در پژوهشی با عنوان « استفاده از فناوری اطلاعات برای

سطح دانش و مهارت دانشآموختگان رشتهی فناوری اطلاعات سلامت

به اشتراکگﺬاری دانش توسط سازمانهای بهداشتی درمانی نيوزیلند»

وجود دارد [ .]37باوجود اهميت آموزش در سيستمهای اطلاعات

اظهار داشتند که شورای بهداشت منطقهای نيوزلند از یک طيف وسيعی

بيمارستانی ،در پژوهشی که با موضوع بررسی ميزان آگاهی کارکنان

از فناوری اطلاعات برای به اشتراک گﺬاشتن دانش استفاده میکنند و

بخش مدارک پزشکی و دانشجویان این رشته در مورد کاربرد فناوری

نشان میدهد که سازمانهای بهداشتی باید ،برنامههایی در موردپﺬیرش

اطلاعات انجام گرفته بود به این نتيجه رسيدند که آنها عليرﻏم

بيشتر فناوری اطلاعات برای به اشتراک گﺬاشتن دانش ضمنی ،در نظر

مسئوليتهایی که در سيستم دارند ،آگاهی مناسبی ندارند [.]85

بگيرند [.]31

با توجه به اهميت برنامههای آموزشی حين خدمت بهویژه در رشته

نيروی انسانی مهمترین سرمایهی یک سازمان میباشد و هر سازمانی

فناوری اطلاعات سلامت ،بهمنظور اصلاح و بالا بردن دانش ،مهارت،

وظيفه دارد با استفاده از روشهای مختلف ،عملکرد نيروی انسانی خود را

نگرشها و رفتارهاى اعضاى سازمان براى انجام دادن وظایف خاص محوله

مجله اطلاعرسانی پزشکی نوین ،دوره پنجم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 8389
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بستری و سرپایی ،منابع انسانی ،سوابق پزشکی الکترونيکی

بهبود داده تا بهرهوری سازمان افزایش یابد .یکی از این روشها ،آموزش

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.2.51

مسرت و همکاران

تأثیر برنامه آموزشی فناوریهای نوین سلامت

سازمانى ،در این پژوهش سعی شده است تا تأثير برنامههای آموزشی از

دانش کارکنان ،با اخﺬ رضایتنامه از مسئول مرکز و کليهی افراد

طریق برگزاری جلسات آموزشی سيستمهای اطلاعاتی و تکنولوژیهای

شرکتکننده در طرح ،تکميل پرسشنامه یکبار قبل از برگزاری جلسات

مرتبط با سلامت بر دانش کارکنان واحد مدیریت اطلاعات سلامت بررسی

آموزش بهعنوان پيشآزمون و یکبار بعد از جلسات آموزش بهعنوان

گردد [.]39

پسآزمون انجام شد .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،دادهها در نرمافزار
 spssنسخه  37وارد شد و آزمون تیزوجی بهمنظور بررسی تأثير کارگاه،

مواد و روشها:

قبل و بعد آموزش انجام شد.

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.2.51

مسرت و همکاران

این مطالعه نيمه تجربی در سال  3179در بيمارستان عالینسب
ابتدا محتوای آموزشی در حيطه سيستمهای اطلاعاتی و تکنولوژیهای

در این مطالعه 82 ،نفر از کارکنان مدیریت اطلاعات سلامت

مرتبط با سلامت ازجمله پرونده الکترونيک سلامت ،سلامت از راه دور،

بيمارستان عالینسب تبریز با هدف تعيين تأثير برگزاری برنامههای

سيستمهای رجيستری ،بازیهای الکترونيک ،سيستم اطلاعات

آموزشی سيستمهای اطلاعاتی و تکنولوژیهای مرتبط با سلامت قبل و

جغرافيایی ،سيستمهای هوشمند و شبيهسازیهای مرتبط با سلامت ،از

بعد از برگزاری جلسات بررسی شدند .ازنظر جنسيت ،بيشترین ميزان با

طریق بررسی متون تدوین شد که شامل  2حيطه بود .سپس در طی

 91/7درصد مؤنث بودند .بيشترین ميزان بازه سنی با  89/0درصد مربوط

برگزاری چهار جلسه آموزشی که هر جلسه  8ساعت طول کشيد ،مطالب

به سن  15تا  10بود .همچنين بيشترین ميزان مدت سابقه کار با 41/6

تدوینشده به کارکنان موردنظر منتقل شد .در این مطالعه جامعه پژوهش

درصد برای مدت  4سال بود.

مشتمل بر کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت بيمارستان عالینسب
تبریز بود و تعداد نمونه در دسترس  82نفر بود.
بهطورکلی پرسشنامه شامل دو بخش اصلی بود که بخش اول

پژوهش در  2حيطهی آموزش دادهشده که به ترتيب شامل ،انواع
سيستمهای اطلاعاتی و تکنولوژیهای مرتبط با سلامت ،تکنولوژیهای
سلامت مرتبط با حوزهی کاری ،وظایف سيستمهای اطلاعاتی مرتبط با

دربرگيرنده  0سؤال در مورد خصوصيات جمعيتشناختی شرکت-

سلامت ،استانداردها و ویژگیهای محتوایی و ساختاری سيستمهای

کنندگان و بخش دوم شامل سؤالات پنج گزینهای در  2محور اصلی بود

اطلاعاتی و تکنولوژیهای مرتبط با سلامت ،ملزومات بهکارگيری سيستم-

که شامل سيستمهای اطلاعاتی و تکنولوژیهای مرتبط با سلامت،

های اطلاعاتی و تکنولوژیهای مرتبط با سلامت ،مشکلات اجرایی

تکنولوژیهای سلامت مرتبط با حوزهی کاری ،وظایف سيستمهای

سيستمها ،راهحلهایی برای این مشکلات و تجربيات شخصی در حل این

اطلاعاتی مرتبط با سلامت ،استانداردها و ویژگیهای محتوایی و ساختاری

مشکلات بود.

سيستمهای اطلاعاتی و تکنولوژیهای مرتبط با سلامت ،ملزومات به-

یافتههای پژوهش حاکی از آن است که تفاوت معنیداری در

کارگيری سيستمهای اطلاعاتی و تکنولوژیهای مرتبط با سلامت،

ميانگين و انحراف معيار نمرات کارکنان قبل و بعد از برگزاری جلسات

مشکلات اجرایی سيستمها ،راهحلهایی برای این مشکلات و تجربيات

آموزشی در  9محور آموزشی وجود داشت .بر اساس جدول شماره 3

شخصی در حل این مشکلات بود .ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس

ميزان دانش کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت دربارهی سيستم-

آلفای کرونباخ محاسبه و با مقدار  98/5تائيد شد .روایی پرسشنامه مورد

های اطلاعاتی و تکنولوژیهای مرتبط با سلامت بيمارستان عالینسب قبل

تائيد  38نفر از متخصصين مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتيک

از برگزاری جلسات آموزشی کم بود ميانگين بهدستآمده

پزشکی قرار گرفت .سپس بهمنظور مقایسه ميزان دانش کارکنان بخش

( )Mean=3/50که این ميزان بعد از برگزاری جلسات نشاندهنده

مدیریت اطلاعات سلامت قبل و بعد آموزش و بررسی تأثير جلسات بر

افزایش قابلملاحظهی دانش افراد بود ()Mean=4/90

25

مجله اطلاعرسانی پزشکی نوین ،دوره پنجم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 8389

Downloaded from jmis.hums.ac.ir at 13:17 +0330 on Wednesday December 1st 2021

تبریز انجام شد .دادهها به روش پيشآزمون و پسآزمون گردآوری شدند.

یافتهها:

تأثیر برنامه آموزشی فناوریهای نوین سلامت

جدول -1تأثير برنامه آموزشی بر دانش کارکنان مدیریت اطلاعات سلامت قبل و بعد از برگزاری جلسات آموزشی به تفکيک محورها
بعد از جلسات آموزشی

قبل از جلسات آموزشی
محورهای برنامه آموزشی

تفاوت معناداری
)(sig

انواع سيستمهای اطلاعاتی و تکنولوژیهای مرتبط با سلامت

5/13

5/81

5/22

5/37

5/55

تکنولوژیهای سلامت مرتبط با حوزه کاری

5/32

5/80

5/633

5/14

5/553

وظایف سيستمهای اطلاعاتی مرتبط با سلامت

5/81

5/11

5/97

5/16

5/555

5/50

5/31

5/22

5/89

5/555

ملزومات بهکارگيری سيستمهای اطلاعاتی و تکنولوژیهای مرتبط با سلامت

5/55

5/55

5/36

5/18

5/54

مشکلات اجرایی سيستمهای اطلاعاتی و تکنولوژیهای مرتبط با سلامت

5/31

5/89

5/61

5/41

5/55

راهحلهایی برای حل مشکلات سيستمهای اطلاعاتی و تکنولوژیهای مرتبط با سلامت

5/56

5/81

5/16

5/40

5/53

تجربهی شخصی در حل مشکلات سيستم

5/50

5/81

5/11

5/24

5/31

استانداردها و ویژگیهای محتوایی و ساختاری سيستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی مرتبط با
سلامت

و نشاندهندهی اختلاف معنیدار در تمامی مهارتهای آموزش دادهشده

بر اساس جدول  8ميانگين و انحراف معيار در گروه بعد از آموزش

میباشد (.)P-Value>5/53

بهمراتب بيشتر از ميانگين و انحراف معيار در گروه قبل از آموزش میباشد

جدول -2تأثير برنامه آموزشی بر دانش کارکنان قبل و بعد از برگزاری جلسات آموزشی
بعد از آزمون

قبل از آزمون
Mean

SD

Mean

SD

3/50

3/14

4/90

3/45

اختلاف معناداری )(sig
5/55

بحث و نتيجهگيری:

[ .]83همچنين در بررسی که مرادی و همکارانش در سال  3175انجام

تکنولوژیهای مرتبط با سلامت باعث ارتقا کيفيت و کارایی فعاليتهای

دادند ،اظهار داشتند که ميزان شناخت کارکنان در مورد وظایف و اجزای

مربوط به سلامت است [ .]0همچنين این تکنولوژیها باعث تسهيل و

سيستمهای اطلاعات کمترین ميزان و حدود 40درصد بود [.]88

تقویت درمان و سلامت است .طبق نتيجهای که از تحقيق حاضر به دست

عسگرنژاد و همکارانش نيز که بر روی آشنایی کارکنان مدارک پزشکی با

آمد ميزان دانش کارکنان واحد مدیریت اطلاعات سلامت دربارهی

رایانه و مفاهيم پایهی فناوری اطلاعات مطالعهای انجام داده بودند ،به این

سيستمهای اطلاعاتی و تکنولوژیهای مرتبط با سلامت بيمارستان

نتيجه رسيدند که باوجود افزایش سطح تحصيلات ،مردان نسبت به زنان

عالینسب قبل از برگزاری جلسات آموزشی ،کم بوده است؛ که کمترین

آشنایی بهتری با مفاهيم داشتند ،اما بهطورکلی ،این ميزان اطلاعات برای

ميزان دانش مربوط به محور ملزومات بهکارگيری سيستمهای اطلاعاتی و

کارکنان این بخش قابلقبول نبود [ .]81نتایج این پژوهش با موارد

تکنولوژیهای مرتبط با سلامت بود .ارشدی در مطالعه مشابهی نشان داد

مﺬکور همخوانی دارد .طبق نتایج بهدستآمده از تحقيق حاضر ،ميزان

که سطح دانش افراد قبل از برگزاری کارگاه آموزشی پایين بوده است

دانش کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت دربارهی سيستمهای
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اطلاعاتی و تکنولوژیهای مرتبط با سلامت بيمارستان عالینسب بعد از

انجام گرفته و نتایج آن حاکی از تأثير قابلتوجه کارگاه بر خودکارآمدی

برگزاری برنامه آموزشی ،بهطور قابل ملاحظه ای افزایش یافت .کمترین

شرکتکنندگان در تسهيل آموزش مهارتهای ارتباطی بود [.]87

ميزان افزایش مربوط به محور ملزومات بهکارگيری سيستمهای اطلاعاتی

همچنين  Chengدر مطالعه خود با عنوان « تاثيرکارگاه آموزشی

و تکنولوژیهای مرتبط با سلامت بود .بيشترین ميزان افزایش مربوط به

بهبود نتيجهی جستجوی دانش ،مهارتها و رفتارهای اطلاعیابی

محور استانداردها و ویژگیهای محتوایی و ساختاری سيستمهای

متخصصان بالينی بيمارستان» به این نتيجه رسيد که کارگاه مهارتهای

اطلاعاتی و تکنولوژی مرتبط با سلامت بود.

جستوجوی مبتنی بر مدرک ،دانش ،اطمينان ،فرمولبندی سؤالات و

طبق مطالعهای که بر روی دانش پرستاران در حوزهی روش

دستيابی به اطلاعات موردنظر را در متخصصان به ميزان قابلتوجهی بهبود

تأثير مثبت کارگاههای آموزش ضمنخدمت در افزایش ميزان آگاهی و

درنهایت بر اساس نتایج حاصل از تحليل دادهها در حيطههای آموزش

دانش آنها بود [ .]83همچنين در پژوهشی با عنوان «تأثير برنامه آموزش

دادهشده که اختلاف معنیدار نمرات قبل و بعد آموزش را نشان میدهد،

مداوم بر دانش ،نگرش و عملکرد گزارشنویسی پرستاران» به این نتيجه

نتيجه میگيریم که برگزاری برنامههای آموزشی سيستمهای اطلاعاتی و

رسيدهاند که برنامهی آموزش مداوم ،بر دانش ،نگرش و عملکرد پرستاران

تکنولوژی مرتبط با سلامت ،بر دانش کارکنان بخش مدیریت اطلاعات

در زمينه گزارشنویسی ،تأثير مثبت داشت [.]84

سلامت مؤثر بود و آموزش ما منجر به افزایش دانش افراد شد.

طبق مطالعه هاگس تمام افراد شرکتکننده در یک برنامهی

با توجه به اینکه گسترش برنامههای آموزشی مستلزم صرف منابع

آموزشی مداوم ،توانسته بودند از برخی فرصتهای موجود در دورههای

انسانی و مالی فراوانی است ،افزایش دانش افراد و اثربخشی زمانی حاصل

آموزشی ،استفاده کنند و مدیران نيز معتقد بودند که برگزاری این دورهها،

خواهد شد که اولاً ،نيازهای آموزشی به روشنی تشخيص داده شود ،ثانياً

علیرﻏم صرف نيروی انسانی و مالی میتواند باعث افزایش تواناییها و

برنامهی مناسبی برای برطرف کردن نيازها تدوین شود و سپس برنامه

بهبود عملکردهای پرستاران شود [ .]80نتایج پژوهش حاضر با موارد

طراحیشده بهدرستی اجرا گردد و از فرایند آموزش ارزیابی صورت گيرد

مﺬکور همخوانی دارد .در مطالعه حاضر با مقایسه دانش کارکنان مدیریت

تا درنهایت دستيابی به اهداف موردنظر که افزایش دانش کارکنان

اطلاعات سلامت بيمارستان عالینسب دربارهی سيستمهای اطلاعاتی و

میباشد ،دست یابد.

تکنولوژیهای مرتبط با سلامت قبل و بعد از برگزاری جلسات ،تفاوت
طبق مطالعهای که قادری در سال  3128بر روی تأثير دورهی
بازآموزی در ارتقاء دانش کارکنان مدارک پزشکی انجام داده بود،
نشاندهندهی افزایش نمرات پسآزمون نسبت به نمرات پيشآزمون بوده
است [ .]86همچنين در مطالعهای که سعادتمند و همکارانش بر روی
تأثير برگزاری کارگاههای عملياتی در آموزش مهارتهای عملی تریاژ
انجام دادند ،تفاوت معناداری در نمرات پيشآزمون و پسآزمون
دانشجویان دیده شد که نمرات پسآزمون نسبت به پيشآزمون
افزایشیافته بود [.]89
طبق مطالعهای که پریرخ و همکاران با عنوان «سنجش اثربخشی
کارگاههای آموزشی مهارتهای سواد اطلاعاتی» انجام دادند ،تفاوت
معناداری بين مهارتهای سواد اطلاعاتی آنان قبل از شرکت در کارگاه و
بعدازآن دیده شد [ .]82همچنين پژوهشی با عنوان «تسهيل آموزش

تضاد منافع:
در انجام مطالعه حاضر ،نویسندگان هيچگونه تعارض منافعی ندارند.

تشکر و قدردانی:
از کارکنان بيمارستان عالینسب تبریز صميمانه تقدیر و تشکر
میگردد.

تأیيدیه اخلاقی:
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 IR.TBZMED.REC.1397.92از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
است.
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مهارتهای ارتباطی توسعه و ارزیابی یک کارگاه آموزشی» در سال 8559
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تحقيق بهمنظور افزایش آگاهی کارکنان بيمارستان انجام گرفت ،حاکی از

بخشيد [ ،]15نتایج پژوهش حاضر با موارد مﺬکور همخوانی دارد.

معنیداری در ميانگين و انحراف معيار به دست آمد.
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:حمایت مالی

الهام مسرت (نویسنده اول) نگارنده مقدمه و پرسشگر

این مقاله از طرف هيچ نهاد یا موسسهای حمایت مالی

،%35  زینب محمدزاده (نویسنده دوم) روششناسی،%45

نشده است و کليه منابع مالی آن از طرف نویسندگان

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

.تأمينشده است

.%05 انجام و نگارش مقاله
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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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