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  مقاله پژوهشي
  

ي ها دورهآموزش  از نوزادان ژهيو مراقبت بخش پرستاران تيرضا زانيمي بررس
  كامپيوتري كاربري جهان نامهيگواه هفتگانه

    
  **فرزانه شجاعي، **شراره نجفي پور، **مريم ورزش نژاد ،**ريحانه ابوالقاسم تبار ،*فريده يغماييدكتر 

  *** ، ليال خداكريم**فرزانه باللي
  

  15/12/89:   ،  پذيرش         16/9/89 :دريافت 
  

  :چكيده
توسعه فناوري اطالعات تاثير بسيار گسترده اي در افزايش بهره وري سازمان و موسسات، بهبود ارايه خدمات به                   :مقدمه و هدف  

قبـت ويـژه نـوزادان از       تعيين ميـزان رضـايت پرسـتاران بخـش مرا          هدف اين پژوهش  .  دارد  بين المللي  توسعه ارتباطات مردم و   
  . بوده است 1388هاي شهر تهران در سال  آموزش مهارت هاي هفتگانه رايانه و كاربرد آن در پرستاري در بيمارستان

 پـنج در   نفـر از پرسـتاران بخـش مراقبـت هـاي ويـژه نـوزادان                  68بوده و    همبستگي   - توصيفي  پژوهش حاضر  روش :روش كار 
 از پرسـش  جهـت جمـع آوري اطالعـات       . در اين پژوهش شركت كردند      را گذرانده بودند   ICDL دوره   كهشهر تهران    مارستانيب

از محتواي دوره،    تيرضا،  مدرسرضايت از  نحوه تدريس         ،  كيدموگراف اطالعات:  قسمت 7شامل نامه پرسش. نامه استفاده شد  
 SPSSر  افـزا  نـرم  بـا  ها داده ليتحل و هيتجز .بودي  پرستار در دوره نياي  كاربر  و دورهي  ابيارزش،  يكيزيفي  فضا،  آموزش زمان
  . انجام شد 16 نسخه
ـ م و سـال  9/35± 32/5افـراد  نياي  سن نيانگيم و بودند زني  همگ پژوهش نيا در كننده شركت افراد :نتايج  يكـار  سـابقه  نيانگي

ارداني و كارشناسـي   در صد داراي مدرك ك 2/11 و كارشناسي تحصيلي مدرك  درصد 8/86. بودي  پرستار كار سال2/11 38/5±
بـا  . بودنـد  سوپروايزران را  در صد  9/2 و سرپرستار در صد    7/14ي،  پرستار پرسنل گان،كنند شركت  در صد  4/82. ارشد بودند 

 درصـد   6/20 درصـد رضـايت زيـاد و         1/22ط،   درصد از پرستاران رضايت در حـد متوسـ         9/55توجه به تجزيه و تحليل داده ها        
  .داشتنداز گذراندن دوره رضايت كم 
 در ميان پرستاران شاغل در بخش مراقبت هاي ويـژه نـوزادان وجـود               ICDLاگرچه رضايت نسبي از گذراندن دوره        :نتيجه نهايي 

ـ ب كـاربرد  بـا  ايجاد دوره هاي آموزشي كامپيوتري لذا . دارد ولي اين ميزان مي تواند افزايش يابد     مـي توانـد    ،يپرسـتار  در شتري
  . دهدرضايت پرستاران را افزايش

   

 انهيراي كاربري جهان نامهيگواه /  رضايت پرستاران /نوزادان ژهيو مراقبت بخش : كليد واژه ها
   

  :مقدمه 
، تــاثير بــسيار هاتوســعه فنــاوري اطالعــات در كــشور      

گسترده اي در توسعه ساير فناوري ها، افـزايش بهـره وري            
وسعه سازمان ها و موسسات، بهبود ارائه خدمات به مردم، ت      

  اولـين قـدم    .بين المللي و به طور كلي زنـدگي بهتـر دارد          
  
  

براي توسعه اين فناوري در جامعه، ايجـاد حـداقل دانـش،            
مهارت و توانايي استفاده از فناوري اطالعات در هـر شـغل            

اهميـت ايـن مـساله در حـوزه علـوم           ). 1(وحرفه اي اسـت   
وه پزشكي كه با بيماران سروكار دارد بيشتر است زيرا عـال          

  بر مـسائل آموزشـي، پژوهـشي و توليـد اطالعـات، درمـان        
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  )farideh_y2002@yahoo.com( شهيد بهشتيرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي پدانشكده بهداشت  دانشيار *

  شهيد بهشتيدانشگاه علوم پزشكي رستاري و مامايي پدانشكده نوزادان مراقبت ويژه پرستاري كارشناس ارشد دانشجوي  **
   دانشگاه شهيد بهشتيدانشجوي دكتري آمار ***
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صحيح و اصولي بيماران نيز در گـرو آشـنايي بـا اطالعـات              
با پژوهش  ).2(روزآمد و روش هاي جديد امكان پذير است

به  استانداري مختلف در زمينه كامپيوتر،    نظام آموزشي  روي
 ICDL (International Computer Driving License(نـام 

بنا نهاده شد كـه هـدف آن ايجـاد مهـارت در افـراد بـراي                 
گواهينامـه   ).3(استفاده از كاربردهاي كـامپيوتر مـي باشـد   

كـشور جهـان    70جهاني كاربري كـامپيوتر هـم اكنـون در          
مفـاهيم پايـه    : پذيرفته شـده اسـت شـامل هفـت مهـارت          

فناوري اطالعات، استفاده كـامپيوتر و مـديريت فايـل هـا،            
رداز هـا، صـفحه گـسترده هـا، بانـك هـاي             تايپ و واژه پـ    

  اطالعاتي، ارائه بوسـيله كـامپيوتر و اطالعـات و ارتباطـات            
وظيفه اداره كنندگان نيروي انـساني، ايجـاد     ).1(مي باشد

نظامي پرتوان براي آموزش كاركنـان و هماهنـگ سـاختن           
آگاهي هاي آنـان بـا آخـرين پيـشرفت هـاي حرفـه اي و                

. مگام و هماهنـگ مـي باشـد       تخصصي، اجتماعي، اداري ه   
بنابراين، توجه سازمان ها به آموزش در جامعه اطالعاتي به     
عنوان يك پشتوانه اصلي بـه حـساب مـي آيـد كـه منـابع             
انساني را به مهارت هاي الزم در محيط كار آينـده مجهـز             

نظام اطالعـات بيمارسـتاني كـه پايگـاه هـاي       ).4(مي كند
ه سـازي اطالعـات     بزرگ داده و نظـام منـد بـراي يكپارچـ          

مربوط به بيماران در امـور اداري و اجرايـي مـي باشـد، در               
كشور ايران يك نظام اطالعـاتي جـوان اسـت و هـدف آن              
پشتيباني از فعاليت هاي بيمارسـتاني در سـطوح عملـي و            
كاربردي در جهت ارائه خدمات بهتر بـه بيمـاران، كـاهش            

ات هزينه هاي درماني،كاهش زمان خدمات، كاهش اشتباه      
 ).5(درماني و مستند كردن پرونده هاي بيماران مي باشد 

در اين ميان پرستاران به عنوان يكي از كاربران اسـتفاده از   
، هر روز كه از اين مهارت استفاده مي كنند،          ICDLمهارت  

چگونگي درك  . مي توانند كيفيت آن را هم ارزيابي نمايند       
نـان از   آنها براي پـذيرش ايـن مهـارت و ميـزان رضـايت آ             

پـژوهش  . ارزيابي جنبه هاي عملي آن اهميت خاصي دارد       
ــاران   ــي و همك ــه   ) 1387(مروت ــشان داد ك ــران ن در ته

را گذرانده بودند، نگـرش مثبـت   ICDL پرستاراني كه دوره
تري نسبت سايرين به استفاده از سيستم هاي كـامپيوتري     

  . )6(داشتند

  
سيـستم  بيمارستان ها گرايش روز افزونـي بـه راه انـدازي            

اطالعات كـامپيوتري در بخـش هـا نـشان مـي دهنـد، بـا                
بررسي رضايت كاركنان مراكز بهداشـتي و درمـاني دربـاره         
بكــارگيري كــامپيوتر، مــي تــوان از نتــايج آن در افــزايش  

افـزايش كيفيـت    .كيفيت مراقبت و درمان اسـتفاده نمـود  
ــارت  ــه خــدمات  ICDLمه ــزايش كيفيــت ارائ  ، ســبب اف

 به بيماران و در نهايت بهره وري بيشتر         بهداشتي و درماني  
تعيـين ميـزان   "هدف ايـن پـژوهش   ).5(از منابع مي شود 

رضايت پرستاران بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان و بخـش          
نوزادان از آموزش مهارت هاي هفتگانه كامپيوتر و كـاربرد           

هاي شهر تهـران در سـال     در بيمارستان"آن در پرستاري
پـژوهش راهنمـاي خـوبي بـراي        نتـايج ايـن     .  است 1388

مسئوالن و مـديران بيمارسـتاني در جهـت گـسترش ايـن             
مهارت در ميان كاركنان و استفاده بهينـه از بودجـه هـاي             

    ..بيمارستاني خواهد بود
  :روش كار

. همبـستگي بـود   -روش پژوهش اين مطالعه توصـيفي           
  نفر از پرستاران بخش مراقبـت هـاي ويـژه نـوزادان و               68

وزادان در پـنج بيمارسـتان شـهر تهـران كـه دوره             بخش ن 
ICDL            را گذرانده بودند در ايـن پـژوهش شـركت كردنـد  .

 عبارت  كـه     42جهت جمع آوري اطالعات از پرسشنامه با        
توسط پژوهـشگران و بـا اسـتفاده از مـروري بـر مطالعـات            

پرسـشنامه  . جهت اين مطالعه طراحي شد، استفاده گرديد      
عات دموگرافيك افراد شـركت     اطال:  قسمت شامل  7شامل  

، ) عبـارت 6(كننـده،  رضـايت از  نحـوه تـدريس  مـدرس      
ــواي   ــايت از محت ــارت6دوره(رض ــان  ) عب ــايت از زم ، رض

ــوزش ــارت6(آم ــي دوره ) عب ــضاي فيزيك ــايت از ف  7(، رض
، رضـايت از  ) عبـارت  6(، رضـايت از ارزشـيابي دوره      )عبارت

  .است)   عبارت7(كاربري اين دوره در پرستاري
اعتبــار محتــواي پرســش نامــه طبــق نظــر مدرســين       

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشـكي شـهيد          
بهشتي تاييد شد و پايايي پرسشنامه با اسـتفاده از ضـريب            

  .   محاسبه شد0 /80 و آلفاي رتبه اي 76/0آلفاي كرونباخ 
قبل از توزيع پرسش نامه هدف از انجام مطالعـه بـراي                 

  هـــــندگان توضيح داده شد و در مورد محرمانشركت كن
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سـپس پرسـش    . ماندن اطالعات به انان اطمينان داده شد      
داده ها با استفاده از نرم افزار اس پي         . نامه ها توزيع گرديد   

   . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت16اس اس نسخه 
  :نتايج 
افراد شركت كننده در اين پژوهش همگي زن بودند و                

 سـال و ميـانگين      9/35± 32/5ميانگين سـني ايـن افـراد      
 در  8/86. سال كار پرستاري بـود    2/11 ±38/5سابقه كاري 

 در صــد داراي 2/11صــد مــدرك تحــصيلي كارشناســي و 
 در صـد    4/82. مدرك كارداني و كارشناسـي ارشـد بودنـد        
 در صـد    7/14. افراد شركت كننده پرسنل پرستاري بودنـد      

  . صد را سوپروايزران تشكيل دادند در9/2سرپرستار و تنها 
 130  در صـد  از پرسـتاران،          50يافته هـا نـشان داد كـه         

گواهينامه جهاني كـاربري    "ساعت در كالس هاي آموزشي      
درصـد بـيش از    4/32 شركت كـرده بودنـد، كـه         "كامپيوتر

 سـاعت، از ايـن      130درصـد كمتـر از      3/10 ساعت و    130
دن سـاعات    درصـد رضـايت خـود را از كـافي بـو            50تعداد

   .آموزش در حد متوسط اعالم كردند
جهت بررسي رضايت چندين متغير مورد بررسي قـرار              

رضايت از محتـواي مطالـب ارايـه شـده،          : گرفت كه شامل  
رضايت از فضاي فيزيكي، رضايت از زمان آموزش، رضـايت          
  از نحــوه ارزشــيابي و رضــايت از كــاربرد مهــارت هــا بــود  

  ).1جدول (
  

 هاي دوره از افراد رضايت درصد و فراواني توزيع: 1 جدول
  ICDL هفتگانه

 

  درصد  فراواني  متغير
  2/15  10  شده ارايه مطالب محتواي از رضايت
  4/19  13  آموزش زمان از رضايت
  7/19  13  فيزيكي فضاي از رضايت
  2/18  12  ارزشيابي نحوه از رضايت
  4/22  15  ها مهارت كاربرد از رضايت

  

ا نحوه تدريس و ميزان رضـايت از مـدرس دوره،           در رابطه ب  
درصـداز افـراد، نحـوه تـدريس را         6/45اكثريت افراد يعني    

 در صـد، ميـزان رضـايت از         50متوسط ارزيـابي كردنـد و       
  . مدرس دوره را متوسط ارزيابي كردند

امپيوتر، يافته كدر زمينه مهارت هاي قبلي در كاربري       
  ل ازـــراد مهارت خود را قب درصد اف4/57ها نشان داد كه 

  
خـوب  " گواهينامه جهاني كاربري كامپيوتر    "گذراندن دوره 

ارزيابي كردنـد و در رابطـه بـا تـسلط بـه زبـان انگليـسي،                 
درصد تسلط خود را به زبان انگليسي متوسط ارزيابي         6/67

 .كردند
درصـد پرسـتاران    2/88بعالوه، بـا توجـه بـا ايـن كـه                  

 ســاعات حــين خــدمت داشــتند، آمــوزش ايــن دوره را در
درصد رضايت خـود را از زمـان برگـزاري كـالس هـا              5/48

 .متوسط ارزيابي كردند
مكان فيزيكي برگزاري اين دوره بـراي اكثريـت افـراد                 
درصد، بيمارستان محـل خـدمت و بقيـه افـراد           8/61يعني

درصـد از محـل برگـزاري       2/48خارج از بيمارستان بود كه      
  . دوره رضايت داشتند

درصد از افراد شركت كننـده در ايـن پـژوهش،           9/77      
آزمون تئوري و عملي و بقيـه افـراد فقـط آزمـون تئـوري               

ــيابي خــود را متوســط  6/67. داشــتند  درصــد روش ارزش
در نهايت در ارتبـاط بـا رضـايت از كـاربرد            . ارزيابي كردند 

ــامپيوتر  " ــاربري ك ــاني ك ــه جه ــتاري "گواهينام  در پرس
درصـد ضـعيف و     6/20ي آن را متوسـط،    درصد كـاربر  9/55
درصد كاربري اين دوره در برستاري را خوب ارزيـابي          1/22

  . كردند
بعالوه، ميان متغير هاي، رضايت و سن،  طول دوره و                 

ســابقه كــار،  رضــايت از نحــوه بكــارگيري و ســابقه كــار،   
از طـرف ديگـر، ميـان       ). 2جـدول   . (همبستگي ديده شـد   
 كار و رضايت از محتواي ارايـه شـده،          متغير ها، بين سابقه   

زمان آموزش، فـضاي فيزيكـي، نحـوه ارزشـيابي و كـاربرد             
  . مهارت ها همبستگي ديده نشد

يافته ها همچنين نشان داد كه بين ميزان آشنايي بـا                 
 )P=0.019( زبان انگليسي با تسلط در بكار گيري آموزشها       

ــول دوره      ــا طـ ــوزش بـ ــان آمـ ــايت از زمـ ــز رضـ و نيـ
  ).3جدول (، رابطه ديده شد  )P=0.039(وزشآم
  

  ميزان همبستگي متغير ها: 2جدول 
  

P ها متغير  همبستگي ميزان  
  سن  ورضايت 805/0 005/0
  كار سابقه و  دوره طول رضايت 685/0 01/0
  كار سابقه و كارگيري به نحوهاز  رضايت 627/0 022/0
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  :بحث
يك مفهوم نـسبي اسـت،      از آنجايي كه ميزان رضايت            

عوامل مختلفي عالوه بر موارد ذكر شـده در پرسـش نامـه             
اين پژوهش مي توانند در آن نقش داشته باشند كـه از آن             
جمله مي توان به عالقه افراد به آموزش كـامپيوتر، ميـزان            
استفاده از كامپيوتر در بيمارستان ها، امكانات كـامپيوتري         

  . اشاره كرد... تاران و در دسترس و ميزان بار كاري پرس
از طرف ديگر، توجه به ميانگين سـني افـراد شـركت                  

و ميانگين سابقه كـاري  )  سال9/35(كننده در اين پژوهش 
نشان مـي دهـد كـه ايـن افـراد بـه             ) سال02/11(اين افراد 

وظايف حرفه اي خود و فعاليت بيمارستان آشـنايي كامـل           
گذرانـدن دوره   داشتند و بـه خـوبي مـي توانـستند تـاثير             

 بر فعاليت هاي حرفه "گواهينامه جهاني كاربري كامپيوتر   "
اي خود و ميزان رضايت خود از گذرانـدن ايـن دوره را بـه               

بدليل اين كه اين افراد به طور مـستقيم         . خوبي بيان كنند  
مي كنند،  ميزان  از سيستم كامپيوتري بيمارستان استفاده

 ميزان كارايي و ميـزان  رضايت آنان ميتواند اثرات زيادي بر 
يافته هاي پژوهش حاضر  . رضايت شغلي آنان داشته باشد

كـه   1386ا يافته هاي پژوهش ايزدي و همكاران در سال          ب
 "كامپيوتر كاربري جهاني گواهينامه"آموزشي داد دوره  نشان

باعث افزايش موفقيت شغلي كاركنان، جاذبه و عالقمنـدي         
جديـد، افـزايش دقـت،       در انجام كار، افزايش مهارت هـاي      

اثربخشي كاركنان، افزايش سرعت و مقدار كار انجام شـده          
بعالوه، نتايج نـشان داد كـه       . است، تا حدي همخواني دارد    

هرقدر پرستاران با زبان انگليسي بيشتر آشنا بود، رضـايت          
  .)4(از نحوه بكارگيري دوره نيز بيشتر بود

   :نتيجه نهائي
  نشان داد كه ميزان رضايت اگرچه نتايج اين پژوهش      

  
  
  
  
  
  
  
  

ــدن دوره   ــسبي از گذران ــاربري   "ن ــاني ك ــه جه گواهينام
 در ميان پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت         "كامپيوتر

ويژه نوزادان وجود دارد، ولي اين ميزان رضايت مـي توانـد            
لذا  ايجاد دوره هاي آموزشـي كـامپيوتري بـا           . افزايش يابد 

ري مي تواند سبب افزايش رضـايت       كاربرد بيشتر در پرستا   
پرستاران و در نهايـت ارتقـاء كـارآيي  و كيفيـت خـدمات               

با توجه به انجام مطالعات بـسيار انـدك در          . پرستاري شود 
تواند در    نتايج اين مطالعه مي   . مورد پژوهش حاضر در ايران    

راستاي برنامه ريزي و تأمين اهداف بيمارسـتان هـا مفيـد            
ش در ساير بيمارستان هـا، پيـشنهاد        انجام اين پژوه  . باشد
  .شود مي

  :سپاسگزاري 
از تمامي مسئولين بيمارستان ها و پرسـتاران كـه در                 

  .اين پژوهش همكاري كردند صميمانه تشكر مي شود
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  تيرضا وي سيانگل زبان بهيي آشناميزان همبستگي  :3جدول 
  

  ميزان آشنايي
  قوي  متوسط  ضعيف 

  
  

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  رضايت

  
  
P 

  09/0  26/2  28/8  96/1  75/8  09/2  25/7  رضايت از محتوا
  039/0  06/1  37/6  87/1  6  58/1  71/4  رضايت ازطول زمان

  217/0  15/3  42/9  46/2  90/9  10/2  57/8  رضايت از مكان
  176/0  0  4  14/1  38/4  18/1  387/3  رضايت از نحوه ارزشيابي

  019/0  77/1  85/8  94/1  31/8  76/1  78/6  رضايت از توان بكارگيري آموزش


