
:پیشٌْادات ٍ گیری ًتیجِ

 اس اعتفبدُ ًظیز ّبی راّجزد ثکبرگیزی هغبلؼِ اس حبفل ّبی یبفتِ ثزاعبط
 فٌبٍری تدْیشات اس ثزخَرداری اهکبى اعالػبت، فٌبٍری ثِ آؽٌب هذیزاى

 ، کبرهٌذاى اس اػلن ، کبرآسهَدُ اًغبًی هٌبثغ اس اعتفبدُ داًؾگبُ، در اعالػالت
 ثِ کبرکٌبى تزغیت در تَاًٌذ هی داًؾگبُ ػلوی ّیأت اػضبی ٍ هذرعبى
 ثیؾتز تَخِ ّوچٌیي .ؽَد ٍاقغ هَثز  هؤثز ّب فٌبٍری ًَع ایي اس اعتفبدُ
 فٌبٍری اس کبرکٌبى اعتفبدُ ثزای ّبی ّشیٌِ ٍ اقتقبدی اثؼبد ثِ هغئَالى
  عخت اس اػن السم ّبی سیزعالخت تْیِ ٍ ثغتزعبسی ًْبیت، در ٍ اعالػبت
 .اعت ضزٍری ٍ السم آهَسؽی هٌبثغ ٍ ارتجبعی ّبی ؽجکِ افشار، ًزم افشار،

ًجَد هَاًغ در ثزگشاری آهَسػ الکتزًٍیک ضوي خذهت کبرکٌبى هْوتزیي 
پبییي ثَدى عَاد فٌبٍری ،  24/4تدزثِ در سهیٌِ یبدگیزی الکتزًٍیک 

پبییي ثَدى تَاًبیی یبدگیزی ثزای اًدبم فؼبلیتْبی فزدی ،  05/3 اعالػبت
هیشاى عَاد فٌبٍری اعالػبت ٍ ثب هیشاى پذیزػ (. 1ًوَدار )ثَد 01/3

  (p= 001/0) آهَسػ الکتزًٍیک راثغِ هغتقین ٍ هؼٌبداری داؽت
ّوچٌیي اختالف هؼٌب داری در پذیزػ آهَسػ الکتزًٍیک ثیي گزٍّْبی 

ثزاعبط ًتبیح حبفل اس هغبلؼِ ثیي (. p= 031/0)هختلف ٍخَد داؽت 
تحقیالت ٍ هَاًغ آهَسػ اس راُ دٍر راثغِ هؼٌی داری هؾبّذُ ؽذ 

(004/0=p . ) ُافزاد ثب تحقیالت ثبالتز هؾکالت کوتزی ثب آهَسػ اس را ٍ
. دٍر داؽتٌذ

:هقدهِ
آهَسػ ػلَم پشؽکی ّوچَى سًدیزی ثِ ّن پیَعتِ، السم ٍ هلشٍم یکذیگز ّغتٌذ تب فزاگیز را ثِ  اخشا  

ّوچٌیي ّذفؼ فزاّن کزدى فزفتْبیی خْت تغْیل ٍ تغزیغ اهز [. 1]داًؼ آهَختْبی تَاًب تجذیل کٌٌذ
اس عزفی آهَسػ هیتَاًذ در خْت دعتیبثی افزاد ثِ داًؼ ٍ  [. 2]یبدگیزی درٍى یک ًظبم پزٍرؽی اعت

در ثحث  [. 3]هْبرت، فشًٍی تَاًبیی فزاگیزاًذر اهز تقوین گیزی ٍ در ًْبیت  تغییز در رفتبر آًبى ؽَد
آهَسػ، ثِ حضَر تَأم اعتبد ٍ فزاگیزٍ ّوچٌیي ارتجبط هغتقین آهَسػ دٌّذُ ٍ آهَسػ گیزًذُ ثذٍى  

اس عزفی آهَسػ [.5, 4]ّیچ ٍاعغِ ای آهَسػ حضَری گفتِ هی ؽَد ًظیز عخٌزاًی، کالط ٍ کبرگبُ
غیزحضَری آهَسؽی غیزهغتقین اعت کِ در  آى ثیي آهَسػ دٌّذُ ٍ آهَسػ گیزًذُ ٍاعغِ ّبی ًظیز 

ایي ًَع ثزای افزادی اکِ ثِ ػلت ػذم دعتزعی  [. 7, 6]ٍیذیَ پزٍصکتَر، تلِ کٌفزاًظ ٍ اهثبلْن ٍخَد دارد
ثِ هزاکش آهَسػ حضَری، ًذاؽتي فزفت کبفی ٍ هحذٍدیتْبی سهبًی ٍ هکبًی ٍ غیزُ اهکبى دریبفت  

در فٌؼت عالهت ثِ خقَؿ در  [. 8]آهَسػ ّبی حضَری را ًذارًذ هی تَاًذ هثوز ثوز ٍاقغ ؽَد
ثیوبرعتبًْب ٍ هزاکش پشؽکی کبرثزد تکٌَلَصی اعالػبت  هی تَاًذ ًقؼ کلیذی را در خْت  ارتقبی کیفیت 

رؽذ رٍس افشٍى تکٌَلَصی ٍ  [.9]خذهبت ارائِ ؽذُ ٍ ّوچٌیي کبرایی ٍ اثزثخؾی پزعٌل ایدبد کٌذ
اًفَرهبتیک عالهت ثبػث تزغیت ثیوبرعتبًْب ثزای حقَل سیزعبخت ّب ٍ هْبرتْبی السم ثزای ارائِ ثب  

تلِ هذیغیي یکی اس ایي فٌبرٍریْبی هَخَد . ]10[کیفیت تز خذهبت پشؽکی پیؾزفتِ ؽذُ اعت 
آهَسػ اس راُ دٍر ثِ ػٌَاى یکی اس ؽبخِ ّبی تلِ هذیغي  اس عزفی . درعیغتن ثْذاؽت ٍ درهبى هی ثبؽذ 

یکی اس کبرثزد ّبی آهَسػ الکتزًٍیک ، آهَسػ ٍ تَاًوٌذ  . هی ثبؽذ کِ ثِ فَرت الکتزًٍیک اخزا هی ؽَد
 "ًغل ثؼذی آهَسػ ّبی هجتٌی ثز رایبًِ . عبسی کبرکٌبى عبسهبًْبی هزاقجت ثْذاؽتی ٍ درهبًی هی ثبؽذ

ثب هؼزفی ًَآٍری ؽجکِ خْبًی ٍة، در خذهت عبسهبى ّب قزار گزفتٌِ   "یبدگیزی الکتزًٍیکی تحت ؽجکِ
دعتزعی در ّز سهبى ٍ ّز هکبى، کبّؼ ّشیٌِ ّبی آهَسػ، اًؼغبف پذیزی ٍ اهکبى ّوبٌّگی ثب  . اًذ

هغٍَلیت ّبی ؽغلی، در کٌبر آهَسػ اثزثخؼ ٍ رضبیتجخؼ، تَخِ ثغیبری اس عبسهبى ّب را ثِ عَی  
ثکبرگیزی ایي دعتبٍردّب ٍ کبرثزد ایي في آٍری ّب [. 12, 11]یبدگیزی الکتزًٍیکی خلت ًوَدُ اعت

هیتَاًذ در ثْجَد رًٍذکبری، کبّؼ ّشیٌِ ّب ٍ در ًْبیت ارتقبء کیفیت خذهبت هزاقجتیجخقَؿ در ثخؼ  
هشیت هْن یبدگیزی الکتزًٍیکی ثزای خبهؼِ چْبر Huang[.  13]ثْذاؽت ٍ درهبًوثوز ثوز ٍاقغ ؽَد 

[. 14]آهَسػ هذاٍم را اًؼغبف پذیزی، تؼبهلی ثَدى، ثِ اؽتزاک گذاری هٌبثغ ٍ ثبس ثَدى ثیبى کزدُ اًذ
تأثیز فٌبٍری ثز یبدگیزی؛ افشایؼ تأثیز ایٌتزًت، فیجز ًَری، هبَّارُ در اهز آهَسػ؛ لشٍم فزاّن آٍردى  
اهکبًبت السم ثزای تغییز ٍ تحَل در فٌبٍری اعالػالت ؛ ٍقَع تغییزات اعبعی در ؽیَُ ی هذیزیت ٍ  

اعتفبدُ اس رعبًِ ّبی آهَسؽی ، ٍعبیل ارتجبط خوؼی ٍ فٌبٍریْبی خذیذ؛ تأثیز هَاًغ سیزعبختی در ثْزُ 
گیزی اس فٌبٍری اعالػالت ٍ در ًْبیت ایي کِ ثْزُ گیزی اس فٌبٍری اعالػالت سهبى آهَسػ را کوتز ٍ  

ضوي تَخِ ثِ هشایبیی کِ ثزای اعتفبدُ اس فٌبٍری اعالػالت در  [ . 15]یبدگیزی ٍ ثْزُ ٍری را ثبالتز هیجزد
لذا ّذف ایي هغبلؼِ  .آهَسػ ػٌَاى ؽذ، لشٍم ؽٌبعبیی هَاًغ هَخَد در ایي سهیٌِ قبثل تَخِ هی ثبؽذ

ثزرعی هَاًغ ثزگشاری آهَسؽْبی ضوي خذهت الکتزًٍیک ثزای کبرکٌبى ثخؼ هذیزیت اعالػبت عالهت 
.ثَد

:رٍش تحقیق

خبهؼِ . پضٍّؼ حبضز هغبلؼِ ای تَفیفی تحلیلی اس ًَع هقغؼی هی ثبؽذ
هَرد هغبلؼِ را کلیِ پزعٌل ثخؼ هذیزیت اعالػبت عالهت ٍ اًفَرهبتیک  

رٍػ ًوًَِ . در عِ ثیوبرعتبى آهَسؽی ؽْز ثٌذر ػجبط را تؾکیل داد
هؼیبر ّبی ٍرٍد ثِ هغبلؼِ ؽبهل کبرهٌذ (.  ًفز  50)گیزی عز ؽوبری ثَد 

داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ٍ اؽتغبل ثِ کبر در ثخؼ اًفَرهبتیک ٍ هذیزیت 
هؼیبرّبی . اعالػبت عالهت در عِ ثیوبرعتبى آهَسؽی ؽْز ثٌذر ػجبط ثَد

.خزٍج اس هغبلؼِ ػذم تکویل پزعؾٌبهِ ٍ ػذم توبیل ثِ ّوکبری ثَد
.  اثشار گزد آٍری اعالػبت پزعؾٌبهِ خَد عبختِ  هؾتول ثز عِ ثخؼ ثَد 
ثخؼ اٍل ؽبهل اعالػبت دهَگزافیک اس قجیل عي ، خٌظ ؛ ٍضؼیت تبّل ، 

عَال در سهیٌِ  18ثخؼ دٍم ؽبهل . هیشاى تحقیالت ٍ  عبثقِ کبر ثَد
ّز عَال ثب عیف . هیشاى هْبرت کبرهٌذاى ثب ّزیک اس  ًزم افشارّب ثَد 

لیکزتی  پٌح گشیٌِ ای خیلی سیبد ، سیبد ، هتَعظ ، کن ٍ خیلی کن ًوزُ 
. ٍ ثِ خیلی کن ًوزُ یک تؼلق گزفت 5ثِ خیلی سیبد ًوزُ . ثٌذی ؽذُ ثَد 

عَال  در سهیٌِ ًظز کبرکٌبى  اس هَاًغ  41ثخؼ عَم پزعؾٌبهِ هتؾکل اس 
ٍ هحذٍدیت ّبی راُ اًذاسی عیغتن آهَسػ الکتزًٍیک ثزای کبرکٌبى ثخؼ 

ًوزُ دّی ایي ثخؼ ًیش . هذیزیت اعالػبت عالهت در ثیوبرعتبًْب ثَد
، ًظزی ( 4ًوزُ ) ، هَافقن ( 5ًوزُ ) ثزاعبط عیف لیکزت کبهال هَافقن 

ًوزُ . ثَد( 1ًوزُ ) ٍ کبهال هخبلفن ( 2ًوزُ ) ، هخبلفن ( 3ًوزُ )  ًذارم 
ثزای تؼییي ًغجت رٍایی . ثبالتز در ایي ثخؼ ثِ هٌشلِ هَاًغ ثیؾتز هی ثبؽذ

در ایي سهیٌِ   ( Expert Panel)ػضَ ّیبت  ػلوی هتخقـ  10هحتَا  اس 
ضزٍری اعت ، )در خَاعت ؽذ تب ّز گَیِ را  ثز اعبط عیف عِ قغوتی 

پظ اس . ثزرعی ًوبیٌذ( هفیذ اعت ٍلی ضزٍری ًیغت ٍ  ضزٍری ًذارد
اػوبل ًظز آى ّب در خقَؿ حذف، اضبفِ ٍ افالح عؤاالت، پزعؾٌبهِ ًْبئی 

ّوچٌیي خْت تؼییي پبیبیی ّوغبًی ثیزًٍی اثشار اس رٍػ  . تذٍیي گزدیذ
ّوغب ًی درٍ ًی اس ٍ ثزای ارسیبثی ( Re=93/0)آسهَى هدذد–آسهَى 

.اعتفبدُ ؽذ  (α =87/0)ضزیت آلفبی کزًٍجبخ 

ٍ ثب اعتفبدُ اس  19ًغخِ  SPSSدادُ ّب ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار آهبری 
  ANOVAآسهَى ّبی آهبری تَفیفی ٍ اعتٌجبعی پیزعَى ٍ تی هغتقل ٍ 

اس ًظز آهبری هؼٌی دار تلقی  >P 05/0. هَرد تدشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت
.گزدیذ

5، کبری شکری زادُ بسًجاًی4زیٌکاًلَ ، ابراّین آذری3، هحود دّقاًی1،2سویِ ضیاپَر

کارشٌاس آهارٍ هدارک پسشکی، داًشگاُ علَم پسشکی ّرهسگاى، بٌدرعباس، ایراى.1             
اًجوي فٌاٍری اطالعات ٍ ارتقاء سالهت،تْراى ایراى. 2               
ایراىداًشجَی دکتری هدیریت اطالعات سالهت، اًجوي فٌاٍری اطالعات ٍ ارتقاء سالهت،تْراى . 3               
کارشٌاس آهارٍ هدارک پسشکی، داًشگاُ علَم پسشکی خراساى شوالی، بجٌَرد، ایراى. 4                
کارشٌاس آهارٍ هدارک پسشکی، داًشگاُ علَم پسشکی کرهاى، کرهاى، ایراى . 5                 

:  1ًوَدار  
هیاًگیي ًورُ 

آهَزش  از  هَاًع
راُ دٍر برای 

آهَزش ضوي 
خدهت کارکٌاى

  هتغیرّای بررسی : 1 جدٍل
  هطالعِ هَرد دهَگرافیک

:

:

برای آهَزش ضوي خدهت کارکٌاى سازهاًْای هراقبت بْداشتی ٍ درهاًی از راُ دٍر هَاًع آهَزش 

:ًتایج تحلیل ٍ تجسیِ

ّوچٌیي هیبًگیي عبثقِ  2/36±95/6هیبًگیي عٌی افزاد هَرد هغبلؼِ 
درفذ 70)ًفز  35هزد ، ( درفذ 54)ًفز  27عبل ثَد 92/11± 92/2کبر  
در ( درفذ 66)ًفز  33هذرک لیغبًظ ٍ ( درفذ  62)ًفز  31هتبّل ، ( 

(. 1خذٍل ) ثخؼ هذارک پشؽکی هؾغَل ثِ کبر ثَدًذ

:چکیدُ
آهَسػ اس راُ دٍر یکی ؽبخِ ّبی تلِ هذیغي اعت کِ ثِ فَرت  :هقدهِ

آهَسػ الکتزًٍیک هیتَاًذ ثزای آهَسػ ٍ تَاًوٌذ .الکتزًٍیک اخزا هی ؽَد
ّذف ایي . عبسی کبرکٌبى عبسهبًْبی هزاقجت ثْذاؽتی ٍ درهبًی ثِ کبر رٍد

هغبلؼِ ثزرعی هَاًغ ثزگشاری آهَسؽْبی ضوي خذهت الکتزًٍیک ثزای 
.کبرکٌبى ثخؼ هذیزیت اعالػبت عالهت ثَد

در عِ ثیوبرعتبى  1396ایي هغبلؼِ تَفیفی تحلیلی در عبل  :رٍش کار
رٍػ ًوًَِ گیزی توبم ؽوبری ٍ ؽبهل . آهَسؽی ؽْز ثٌذرػجبط اًدبم ؽذ

اثشار گزد آٍری . پزعٌل ثخؼ هذیزیت اعالػبت عالهت ٍ اًفَرهبتیک ثَد 50
پزعؾٌبهِ خَد عبختِ  ؽبهل عِ هحَر اعالػبت دهَگزافیک، عَاد فٌبٍری 

ثزای .  عغحی ثَد 5اعالػبت ٍ هَاًغ آهَسػ الکتزًٍیک ٍ عیف لیکزت 
ٍ ًزم   ANOVAهغتقل ٍ  Tثزرعی فزضیِ ّب اس آسهًَْبی آهبری پیزعَى ٍ

.اعتفبدُ گزدیذ SPSS16افشار 
افزاد ؽزکت کٌٌذُ % 8/53ثَدٍ  05/36± 94/6هیبًگیي عي افزاد  :یافتِ ّا

کِ % 66/59ثیؾتزیي هقغغ تحقیلی  لیغبًظ . هتبّل ثَدًذ% 8/74سى 
هیبًگیي عبثقِ . افزاد فبرؽ التحقیل رؽتِ هذارک پشؽکی ثَدًذ%  67/53
ًَع  هْبرت فٌبٍری اعالػبت هَرد ثزرعی قزار 19. عبل ثَد92/11± 92/2کبر

هْوتزیي هَاًغ در . هَرد تخققی ثَدًذ  7هَرد ػوَهی ٍ  12گزفت کِ 
ًجَد تدزثِ در سهیٌِ ثزگشاری آهَسػ الکتزًٍیک ضوي خذهت کبرکٌبى 

پبییي ،  05/3 پبییي ثَدى عَاد فٌبٍری اعالػبت،  19/4یبدگیزی الکتزًٍیک 
هیشاى عَاد . ثَد 01/3ثَدى تَاًبیی یبدگیزی ثزای اًدبم فؼبلیتْبی فزدی 

فٌبٍری اعالػبت ٍ ثب هیشاى پذیزػ آهَسػ الکتزًٍیک راثغِ هغتقین ٍ  
، ّوچٌیي اختالف هؼٌب داری در پذیزػ ( p=001/0)هؼٌبداری داؽت 

(.p=001/0)آهَسػ الکتزًٍیک ثیي گزٍّْبی هختلف ٍخَد داؽت 
تَخِ ثیؾتز هغئَالى ثِ اثؼبد ثزاعبط یبفتِ ّبی حبضز  :ًتیجِ گیری

اقتقبدی ٍ ّشیٌِ ّبی ثزای اعتفبدُ کبرکٌبى اس فٌبٍری اعالػبت ٍ در ًْبیت، 
ثغتزعبسی ٍ تْیِ سیزعالخت ّبی السم اػن اس عخت افشار، ًزم افشار، ؽجکِ 

.ّبی ارتجبعی ٍ هٌبثغ آهَسؽی السم ٍ ضزٍری اعت
هذیزیت اعالػبت عالهت، آهَسػ الکتزًٍیک، آهَسػ ضوي  :کلید ٍاشُ ّا

خذهت، ثیوبرعتبى 

 درفذ تؼذاد سیز گزٍُ هتغیز

 54 27 هزد خٌغیت

 46 23 سى

 26 13 هدزد ٍضؼیت تبّل

 70 35 هتبّل

 4 2 غیزُ

 12 6 دی لن هذرک تحقیلی

 10 5 فَ  دی لن

 62 31 لیغبًظ

 8 4 فَ  لیغبًظ

 8 4 دکتزی 

 66 33 هذارک پشؽکی هذرک تحقیلی

 6 3 هؼوبری

 16 8 حغبثذاری

فٌبٍری اعالػبت 

 عالهت

3 6 

 6 3 کبه یَتز
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