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توسط دانشجویان  آوری اطالعات و ارتباطات دانش، نگرش و عملکرد از نظر کاربرد فن

 * پزشکی در سارایوو زیست ی دانشکده
 

 4، سبیجا ایزت بگویک3، جاسمین الجبگویک2، روسمیر بالجیک1ایزت ماسیک
 

 

 چكيده

آوری اطالعیا  می،را بزررتیری  فیحد م  یح        افتی،  امکیاا افیتفاده از فی      ی پزشکی اتفاق میی  هایی که امروزه در زمینه با تمام پیشرفت :مقدمه

 Information and Communication Technologies (ICT)آوری ارتباطیا    ی ر ترده از اطالعیا  و فی    پزشکی امروزه با افتفاده. شحد می

داده  هیای  ی کامپیحتری جهانی به تع،ادی از پایگاه شبکه. شحد شناخته می( ایمیل)های تلف  همراه  تله تکس  فکس و پ ت الکترونیکی  نظیر  رحشی

 -تأکیی، دارد ای بیر اهمییت افیتفاده از اینترنیت در پزشیکی       طیحر فزآینی،ه   که بیه -با اطالعا  کتابشناختی  اپی،میحلحژیک  تصحیر و اطالعا  دیگر 

هایی به منظحر حمایت از عملکرد بیالینی بیر روی    ها و فی تم هایی برای ارزیابی وضعیت فالمت و تشخیص بیماری فی تم. ده، ی دفترفی می اجازه

 انفحرماتییک  از افیتفاده  بیا  دانی   پیییر   ی آمیاده  دانشیوحیاا  از تعی،اد  چیه  که  بحد ای  برآورد بررفی ای  از ه،ف. باشن، اینترنت در دفترس می

 .افت اهمیت حائز آین،ه پزشکاا عملکرد در پزشکی انفحرماتیک از ها ق مت ک،ام و ه تن، آین،ه در کار برای پزشکی

از طریی   ( مییالدی ) 01/9109و  01/9112 هیای  ی پزشکی دانشگاه فارایحو در فیال  پژوه  در میاا دانشوحیاا فال ششم دانشک،ه :روش بررسی

ی متغیرهای مربحطه که تحفط نحی ن،ه  های دربرریرن،ه ای  پرفشنامه به طحر کامل ناشناس بحد و پنج طبقه از داده. خاص انوام ش،پرفشنامه با ه،ف 

 .برای ارزیابی نظرا  مقیاس لیکر  محرد افتفاده قرار ررفت. برای اولی  بار تهیه ش، را شامل ش،

بیه   (مییالدی ) 9109طحری که دانشیوحیاا در فیال    ی انفحرماتیک پزشکی بیشتر ش،ه بحد  به زمینهبازخحرد دانشوحیاا در محرد آمحز  در  :ها یافته

معتق، بحدن، که بای، کار عملی بر روی کامپیحتر وآمیحز  و ییادریری از طریی  اینترنیت و از راه      (میالدی) 9112/9112میزاا دو برابر ن بت به فال 

بهبحد بخشین،  امیا در فیال    هیای اطالعیاتی   نظرفنوی به ای  نتیوه رفی،ن، که بای، دان  خحد را در محرد پایگیاه دور وجحد داشته باش،  آنها در هر دو 

 .و اینترنت بی  از دو برابر فال جاری بحد MS Officeنیاز آنها به بهبحد دان  خحد در محرد  (میالدی) 9112

قبت به،اشتی  پزشکاا و دیگر پرفنل مراقبت به،اشتی در مؤف ا  به،اشتی مختلی  در هیر   دفترفی به اطالعا  مفی، پزشکی برای کاربراا مرا :گیری نتیجه

رییاری اطالعیا  از منیاط      آوری و بیه اشیترا    راحتی به جمی   ی آنها ای  ق،ر  را دارن، که با فرعت زیاد و به همه. تر ش،ه افت ی زمی  راحت نقطه از فیاره

 .م لی خحد و حتی فراتر از آا بپردازن،

 های پزشکی؛ دانشوحیاا عملکرد؛ دانشک،ه -نگر  -اطالعا ؛ دان انفحرماتیک پزشکی؛ تکنحلحژی  :های کلیدی واژه
 

 0/6/29: اصالح نهایی   9/4/29: دریافت مقاله

 91/6/29: پییر  مقاله

 

ماسیک ایزت، بالجیکک روسکمیر، الجویکیکک ماسکمیی، ایکزت       :ارجاع

آوری  دانش، نگرش و عملکرد از نظر کاربرد فن. بیکیک سویجا

 ی اوسااد دانواانودان دانوااک    اطالعاااو و اراطاطاااو

؛ 2922مکدیریت اطالعکات سکالمت     .پزشاک  در ساارادوو   زدست

21(4 :)895-825. 

 

 .باش، ت قی  م تقل ب،وا حمایت مالی میای  مقاله حاصل  *

ی  افتاد  پزشک عمحمی و انفحرماتیک پزشکی  رروه پزشک خانحاده  دانشیک،ه -0

 (م ؤولی  نحی ن،ه)پزشکی  دانشگاه فارایحو  فارایحو  بحفنی و هرزرحی  
Email: imasic@lol.ba 

شنافیی  درمانگیاه    شنافی  واحی، عفحنیت   مربی  پزشک عمحمی و دفتیار عفحنت -9

 مرکزی فارایحو  دانشگاه فارایحو  فارایحو  بحفنی و هرزرحی 

 پزشک عمحمی  مرکز به،اشت زنیکا  زنیکا  بحفنی و هرزرحی  -1

محمی فیارایحو  فیارایحو  بحفینی و    افتادیار  زناا و زایماا  م ؤول بیمارفتاا ع -4

 هرزرحی 

 پژوهشیمقاله 
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 و همکاراا  ایز  مافیک          

 مقدمه

اگر که منطق فیزیکلکژی زندگی است، پاتکلکژی منطقی از 
های  بیماری است و انفکرماتیک پزشکی منطقی از مراقوت

علمی است که  ی انفکرماتیک پزشکی یک رشته. بهداشتی است
را ( ها الیکریتم)ها  با استفاده از ابزارهای تحلیلی مختلف، روش

برای مدیریت، کنترل فرایند، پشتیوانی تصمیم و تجزیه و 
. دهد پزشکی گسترش می ی های علمی در زمینه تحلیل داده

های نظری و عملی ارتواطات و پردازش  همچنیی منوه
دست آمده در  به ی اطالعات را براساس دانش و تجربه

. دهد های بهداشتی پکشش می فرآیندهای مربکط به مراقوت
آوری،  هایی را برای ممع ها و سیستم ماتیک پزشکی روشانفکر

دست آمده  های بیمار و استفاده از دانش به پردازش و تفسیر داده
 (.2-6)دهد  در تحقیقات پزشکی علمی تکسعه می

المللی انفکرماتیک پزشکی، از میان  های انجمی بیی با تکمه به تکصیه
مکی از آمککزش   دالیلی که چرا انفکرماتیک پزشکی یکک بخکش مه  

 :تکان اشاره نمکد شکد به دالیل زیر می پزشکی محسکب می
آمیز با رشد دانش پزشکی، الزم  منظکر همیامی مکفقیت به -

ها یا اطالعات  است که از یک روش مدرن برای استفاده از داده
 .های ارتواطات و اطالعات مدید استفاده شکد آوری و فی

های  ی از روشمتخصصان بهداشت که دانش مناسو -
انفکرماتیک پزشکی دارند، قادر به استفاده از اطالعات پزشکی با 

آوری  ی آگاهانه از فی کیفیت باال هستند و همچنیی استفاده
 .اطالعات و ارتواطات مدرن خکاهند داشت

پزشکی اتفاق  ی هایی که امروز در زمینه با تمام پیشرفت 
تریی  عات مدرن بزرگآوری اطال افتد، امکان استفاده از فی می

در کشکرهای تکسعه یافته کاربرد . شکد سکد محسکب می
مانند سالمت الکترونیکی، « مهت»افزارهای  آوری و نرم فی

بهداشت از راه دور، پزشکی از راه دور و غیره ظهکر پیدا کرده 
آوری  ی گسترده از فی پزشکی امروزه با استفاده(. 6-22)است 

پایه و اساس . کند معنا پیدا می ICTارتواطات و اطالعات 
آوری ارتواطات و اطالعات استفاده از  تکسعه و گسترش فی

های گذشته یعنی قرن  آوری کامپیکتر است که در سال فی
. بیستم مشخص و در قرن بیست و یکم گسترش یافته است

های بهداشتی  ها، اطالعات و دانش در مراقوت میزان کلی داده

یابد، که باعث  صکرت نمایی افزایش می بسیار زیاد است و به
های پزشکی منجر به  پیشرفت. شده است« بحران اطالعات»

ها  های مدید پزشکی و تکلید مقادیر زیادی از داده امرای روش
های بهداشتی و  ی مراقوت شکد، از سکی دییر دامنه می

ی امتماعی است، که  استانداردهای بهداشتی مشروط بر تکسعه
تر، کارآمدتر و  های نظارت بهداشتی منطقی  ستمنیاز به سی

 .دارد( rational)مقرون به صرفه و یا بکدمه منطقی 
ی  های پزشکی باید با اصکل برنامه دانشجکیان دانشکده

آوری  خصکص در مکرد استفاده از فی انفکرماتیک پزشکی، به
اطالعات و ارتواطات و همچنیی در مکرد اصکل طراحی 

الزم است که در . افزار آشنا باشند اطالعاتی و نرمهای  سیستم
ریزی شکد، بدیی منظکرکه با  رابطه با آمکزش دانشجکیان برنامه

های کاربردی  افزار همکاری نزدیک پزشکان، ملزومات نرم
ها ایجاد  افزار هایی که تکسط نرم پزشکی و همچنیی فرایند

عاتی برای های اطال شکد را تعریف کنند و به طراحی بانک می
 (.2-4)های پزشکی بپردازند  کاربرد

هدف از ایی پژوهش ارزیابی سطح دانش عمکمی انفکرماتیک 
های آمکزشی  پزشکی، سپس بررسی نیرش دانشجکیان در دوره

ی علکم کامپیکتر و تکمه به  ی پزشکی در زمینه دانشکده
هدف از ایی بررسی . باشد پیشنهادات آنها در بهوکد آمکزش می

کارگیری  ی به رد ایی است که چه تعداد از دانشجکیان آمادهبرآو
ی خکد هستند و کدام  دانش انفکرماتیک پزشکی در کار آینده

ها است در  ها از انفکرماتیک پزشکی که مکرد تکمه آن قسمت
 .عملکرد پزشکان آینده حائز اهمیت است

 
 روش بررسی

پژوهش در میان دانشجکیان سال ششم دانشکده پزشکی 
 2122/2129و  2121/2112 های دانشیاه سارایکو در سال

 Specifically)از طریق پرسشنامه با هدف خاص میالدی 

created questionnaire )طکر  ایی پرسشنامه به. انجام شد
هایی است که  کامل ناشناس و شامل پنج طوقه از داده

ر ی متغیرهای مرتوط که تکسط نکیسنده برای اولیی با دربرگیرنده
برای ارزیابی نظرات مقیاس لیکرت مکرد . تهیه شده است، بکد
 . استفاده قرار گرفت



 

 سکینتوکمینست
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       آوری اطالعا  و ارتباطا  کاربرد ف 

سی، )دهنده بکد  بخش اول شامل اطالعات کلی در مکرد پاسخ
دهندگان  تمام پاسخ(. منس، سال شروع به تحصیل پزشکی

 62ی پزشکی دانشیاه سارایکو،  دانشجکیان سال ششم دانشکده
 98و تعداد میالدی  2121-2112نفر مرد در سال  92نفر زن و 
بخش . کدندبمیالدی  2129-2122نفر زن در سال  54نفر مرد و 

دوم سکاالت مربکط به دانش عمکمی انفکرماتیک پزشکی و 
هایی به ایی  دهندگان پاسخ استفاده از کامپیکتر بکد، بنابرایی پاسخ

کنند، آیا تکانایی  که آیا آنها از کامپیکتر در کار خکد استفاده می
استفاده از کامپیکتر در دانشکده را دارند و هدف آنها از استفاده از 

برای تعییی سطح دانش دانشجکیان در . پیکتر چیست، داشتندکام
آوری اطالعات قول از آمدن به دانشکده، سکاالتی در  مکرد فی

آوری اطالعات  های آمکزش فی مکرد حضکر آنها در کالس
آوری اطالعات که  دانش فعلی آنها در استفاده از فی. پرسیده شد
ستفاده از اینترنت و ا Word ،Excle ،PowerPointشامل کار با 

پاسخ به سکاالت بدیی  .گروه از سکاالت تست شد 4بکد در 

 دانش -4 تا دانم نمی باال مکارد از چیز هیچ می -2ترتیب بکد؛ 
 .باال مکارد ی همه از پایه دانش یا عالی

آوری  ی فی بازخکرد دانشجکیان در مکرد آمکزش آینده در زمینه
یجاد کرد، که به دانشجکیان اطالعات قسمت پنجم پرسشنامه را ا

ی پیشنهاد برای بهوکد آمکزش در دانشکده را  فرصت ارایه
 .اختصاص داد

 
 ها یافته

سال بکد، حکداقل   25میانییی سنی میالدی  2112در گروه سال 
سکال و انحکراف معیکار مسکاوی      42سال و حداکثر سی  24سی 
نیکز میکانییی سکنی معکادل      2122در گروه سال . باشد می 52/2
سکال بکا    95سال و حداکثر سکی   22سال، که حداقل سی  5/25

ممعیکت  میالدی  2112در سال . بکد 59/2انحراف معیار مساوی 
درصد محاسوه شد و در سال  92درصد و ممعیت مردان  65زنان 
 .ددرصد بک 92درصد و ممعیت زنان  62ممعیت مردان  2122

 

 
 های شخصی نظر دانشجویان در مورد استفاده از کامپیوتر: 1شکل 

 
شکد که تعکداد زیکادی از دانشکجکیان در     مشاهده می 2در شکل 

امکا هسکتند تعکدادی از    . منزل خککد ککامپیکتر شخصکی داشکتند    
دانشجکیانی که در منزل یا محیط کار خکد دسترسی به ککامپیکتر  

 .شخصی نداشتند

 در خانه
 خیر
 در خانه و در م یط کار

افتفاده از کامپیحتر 

 شخصی

 9112رروه مربحط به فال 

2/29% 

26/1% 

 9109رروه مربحط به فال 
40/29% 

29/1% 66/1% 
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 ایز  مافیک و همکاراا           

 
 آوری اطالعات در آینده فننظر دانشجویان در مورد بیشترین تأثیرات بر : 2شکل 

 
مکیالدی   2122واضح است که تعداد زیادی از دانشجکیان در سکال 

نظرشان ایی بکد که اینترنت ( درصد 55/98درصد در مقابل  8/42)
 .آوری اطالعات در آینده خکاهد داشت سزایی بر فی تأثیر به

درصد  8/42، 2112اهمیت اینترنت از دیدگاه دانشجکیان در سال 
 (.2شکل )درصد بکد  5/98، 2122و در سال 

 

 
 آوری اطالعات در کاربردهای عمومی نظر دانشجویان در مورد بیشترین نیاز به فن: 3شکل 

 

Internet access

MSOffice

Data bases

Multimedia

Influence to IT in the future?

Pies show counts

"Group Year 2009."

41,58%

5,94%

38,61%

13,86%

Group " Year 2012."

35,78%

7,34%

41,28%

15,60%

 میکروفافت آفیس
 اینترنت

 های اطالعاتی پایگاه
 ای چن،رفانه

 آوری اطالعا  در کاربردهای عمحمی بیشتری  نیاز به ف 

 9112فال  مربحط به رروه

62/90% 

21/06% 

49/92% 

26/9% 

 9109فال  مربحط به رروه

19/02% 

41/06% 
61/92% 

92/4% 

 9109رروه مربحط به فال 

 9112رروه مربحط به فال 
14/6% 

24/9% 

61/09% 

26/01% 

 تأثیر بر فناوری اطالعا  در آین،ه
 میکروفافت آفیس

 دفترفی به اینترنت

 های اطالعاتی پایگاه
 ای چن، رفانه

 

60/12% 

 

92/40 

 

92/40% 

 
62/19% 
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       آوری اطالعا  و ارتباطا  کاربرد ف 

 42/85و میالدی  2122درصد در سال  69/82)بیشتر دانشجکیان 
هکای   ییکاه ایی عقیده را داشتند که آنها به پا( 2112درصد در سال 

 (.9شکل )داده در کاربردهای عمکمی نیاز خکاهند داشت 

 

 
 های انفورماتیک ی کیفیت دوره نظر دانشجویان درباره: 4شکل 

 
های انفکرماتیک تقریوکا  بکرای هکر دو     مندی از دوره در مکرد بهره

از دانشکجکیان   9/2حدود . نسل از دانشجکیان نظرات یکسان بکد
درصد ایکی   25ها شرکت نداشتند و حدود   ر دورهدر هر دو نسل د

 2122درصککد در سککال  21فقککط . دانسککتند هککا را مفیککد مککی دوره
اعتقاد بر ایی داشکتند  میالدی  2112درصد در سال  5و میالدی 

 (.4شکل )ها مفید نیست  که ایی دوره
 

 
 های شخصی نظر دانشجویان در مورد هدف استفاده از کامپیوتر: 5شکل 

Word 
Excell 
PowerPoint 
E-mail 
Internet 

 

 

 9112فال 
01/42% 

64/99% 

29/04% 

66/91% 

66/91% 

22/00% 
 9109فال 
21/90% 

66/94% 

19/02% 
62/99% 

02/91% 

10/00% 

 ب،وا آمحز 

 غیرمفی،

 پرهزینه

 مفی،

 ب،وا نظر

 9112فال  مربحط به رروه

61/12% 

24/9% 

29/6% 

69/96% 

20/02% 

 9109فال  مربحط به رروه

26/14% 

21/00% 12/01% 

99/96% 

61/09% 
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هکای شخصکی در هکر دو گکروه از      هدف از اسکتفاده از ککامپیکتر  
بسیاری از . یکسان بکدمیالدی ( 2122و  2112سال )دانشجکیان 

هکای شخصکی را    دانشجکیان هدف اصکلی اسکتفاده از ککامپیکتر   
ذکر ( PowerPointو  Word ،Excle) MS Officeاستفاده از 

 2112ر سکال  درصد از دانشجکیان د 64ایی نظر بیش از . کردند
بککد  مکیالدی   2122درصد دانشکجکیان در سکال    62و میالدی 

 (.8شکل )

 

 
 ی پزشکی نظر دانشجویان در مورد کیفیت آموزش انفورماتیک در دانشکده: 6شکل 

 
رابطکه بکا    در دانشکجکیان پزشککی   نظرات تریی مهم ایی یکی از
پزشککی   ی در دانشککده  انفکرماتیکک  های سخنرانیتشکیالت و 

کیفیکت  ( نسکل  در هکر دو  درصد 81 از بیش) بسیاری از آنها .بکد
 کیفیکت  درصکد  5 تنهکا  ککه  آمکزش را خکب ثوت کردند، درحالی

 (.6شکل ) دانستند پاییی را آمکزش
ی مکرد مطالعه در رابطه با اینکه کدام انفکرماتیکک   نظرات مامعه
 48حکدود   .نیاز به بهوکد دارد، بسیار مالب تکمه بککد در دانشکده 

 2122درصککد در سککال  81و  مککیالدی 2112درصککد در سککال 
تریی چیز  ند که دسترسی به اینترنت مهمتنظر را داش ایی میالدی
درصد در  2رضایت کامل با سخنرانی در مکرد انفکرماتیک . است
بکه   .دبکک میالدی  2122درصد در سال  8و میالدی  2112سال 

 .نظر آنها آمکزش انفکرماتیک به هیچ چیز بیشتری نیاز نداشت
هککای  اینکککه چککه تعککداد از دانشککجکیان در دانشکککده از کککامپیکتر

درصکد   52بیش از . کنند، نیز مالب تکمه بکد شخصی استفاده می
از مکیالدی   2122درصکد در سکال    52و میالدی  2112در سال 

دلیکل آن  . کردنکد  فاده نمیهای شخصی در دانشکده است کامپیکتر
در چند سال گذشته دانشکده با تعداد . سخت پیدا کردن آن است

هکا   های کامپیکتر واقکع در ککالس درس و سکالی    زیادی از واحد
هکا تکمکه    ایی دلیلی است که بیشتر بکه مککاب  . مجهز شده است

ککه بکه   « فرصت اسکتفاده ومککد نکدارد   »هایی نظیر  کنیم، مکاب
 .محاسوه شدمیالدی  2122سال  درصد در 22میزان 

نظرات در رابطکه بکا اسکتفاده از اینترنکت بکه ایکی صککرت بککد؛         
از مکیالدی   2112درصد دانشکجکیان در سکال    4/62که  درحالی

از  2/46کردنکد، تنهکا    هکای اینترنکت اسکتفاده مکی     تمام ویژگکی 
. از آن اسککتفاده نمکدنککد مککیالدی  2122دانشککجکیان در سککال  

همچنیی مالب است که برخی از دانشکجکیان اصکال  از اینترنکت    
درصکد و   2ایی میزان میالدی  2112در سال . کردند استفاده نمی

تصککر تحصکیل بکدون    . درصکد بککد   9، مکیالدی  2122در سال 
اینترنت تقریوا  غیر ممکی است، اما نتایج مختلفی در ایی مطالعکه  

 .دست آمد به

 کافی

 خح 
 عالی

 9112فال  

9112 

91% 

69/94% 

42/99% 

24/09% 
 9109فال 
91% 

21/6% 

69/94% 

42/99% 

24/09% 

 کم



 

 سکینتوکمینست

 
 22مهر و آبان / ی چهارم  شماره/ ی دهم  دوره/ مدیریت اطالعات سالمت  894

       آوری اطالعا  و ارتباطا  کاربرد ف 

باشد که به صکرت  ها برای ارایه می ورپکینت یکی از بهتریی برنامهپا
تمام دانشجکیان در سال . شکد گسترده تکسط دانشجکیان استفاده می

 2112کردنکد و در سکال    از پاورپکینت اسکتفاده مکی  میالدی  2122
ذککر  . فقط یک دانشجک از پاور پکینت استفاده نکرده اسکت میالدی 

درصد از دانشکجکیان   81باشد که بیش از  میایی نکته حایز اهمیت 
 .اند در هر دو نسل از تمام امکانات پاور پکینت استفاده کرده

 
 بحث

 ی در طکل ده سال گذشته در گروه انفکرماتیک پزشکی در دانشکده
منظکر تعییی کیفیت   هایی به پزشکی دانشیاه سارایکو نظرسنجی

تکان بر اساس عقاید  میبنابرایی . فرایند آمکزش انجام شده است
های آمکزش  ذهنی برآورد شده از دانشجکیان مفهکم، محتکا و روش

گیری  اندازه(. 2-9)را برای نسل بعدی دانشجکیان تکسعه داد 
ی ایبکلکنی مفهکم  ها بر پایه کیفیت آمکزش پزشکی یکی از اولکیت
 (.4-6)آمکزش در بکسنی و هرزگکیی است 

ی انجام شده تکسط  ده از دو مطالعهدست آم ی نتایج به مقایسه
 2122/2129و  میالدی 2115/2112دانشجکیان سال آخر 

ی پزشکی دانشیاه سارایکو، ما را با ایی  در دانشکدهمیالدی 
دهندگان  درصد پاسخ 21از تعداد کل داوطلوان : ها مکامه کرد داده

 .کردند در هر دو نظرسنجی از کامپیکتر در کار خکد استفاده می
 2)میالدی  2122/2129عداد کمی از دانشجکیان در سال ت

از کامپیکتر ( درصد 29)میالدی  2112نسوت به سال ( درصد
درصد از دانش دانشجکیان در  26. کردند گاهی اوقات استفاده می

که در  یک کامپیکتر در خانه داشتند، درحالیمیالدی  2112سال 
 .درصد بکد 22ایی تعداد میالدی  2129سال 

درصد از دانشجکیان بیان کردند  52در هر دو نظرسنجی بیش از 
که در دانشکده تکانایی استفاده از کامپیکتر برای کار فردی را 
ندارند، که ایی مکرد بیانیر ایی است که در سه سال گذشته در 

. به کامپیکتر فراهم نشده است  دانشکده دسترسی گسترده
قایسه با دانشجکیان در در ممیالدی  2122دانشجکیان در سال 

دست آوردن اطالعات از کامپیکتر  برای بهمیالدی  2112سال 
درصد و  211، میالدی 2112در سال )کردند  ی کمی می استفاده

ایی وضعیت با وضعیت (. درصد 98، میالدی 2122در سال 
 26و  2112درصد در سال  52)استفاده از کامپیکتر در آمکزش 

تقریوا  همان تعداد از . از مشابه بکد( دیمیال 2122درصد در سال 
و پست  Word ،PowerPoint ،Excleدانشجکیان از 

میالدی  2122و میالدی  2112، در سال (E-mail)الکترونیک 
 22در استفاده از اینترنت اکسپلکرر نسوت . کردند استفاده می

ی کمتر  دالیل استفاده. درصد در میان بکد 55درصد در مقایسه با 
کامپیکتر و اینترنت به میزان مشابه نشان داده شد، چکن از 

دانشجکیان فرصت استفاده و یا نیاز به استفاده از یک کامپیکتر، و 
 .مکدم و یا کامپیکتر برای استفاده از اینترنت نداشتند

های  در سال)پاسخ دانشجکیان در هر دو نظرسنجی انجام شده 
دستیابی به دانش به ی  در مکرد شیکه( میالدی 2122و  2112
ی  وسیله صکرت بکد؛ بیشتر دانش برای کار با کامپیکتر به ایی

دست  آمکزش تمام وقت یا کار مستقل بر روی یک کامپیکتر به
که تعداد کمی از افراد دانش استفاده از کامپیکتر را  آید، درحالی می

همچنیی هر دو  .نداشتند و کسی به آنها آمکزش نداده بکد
 های  دانشجک در دوره 41دهد که تعداد  شان مینظرسنجی ن

اند و معادل همیی تعداد از  شرکت نکرده تکنکلکژی اطالعات
 26)اند  اند و آن را مفید دانسته ها شرکت کرده دانشجکیان در دوره

ها را غیرمفید و یا گران  که تعداد کسانی ایی دوره ، درحالی(درصد
دالیل عدم حضکر در  .کدب( درصد 21)دانستند به میزان مساوی 

طکر کلی مشابه است و دانشجکیان دلیل اصلی را  ها به ایی دوره
، و دلیل دوم ایی (درصد از آنها 21)ها ذکر کردند  قیمت دوره

 .یافتند های دییر به دانش خکد دست می است که آنها از راه
درصد از  2که تنها میالدی  2112به نسوت بررسی سال 

د امزای کامپیکتر دانشی نداشتند، امروز ایی دانشجکیان در مکر
تعداد دانشجکیانی که دانش خکد را خکب و  .درصد است 5رقم 

 2122اند تقریوا  یکسان بکد، و در سال  خیلی خکب ارزیابی کرده
. درصد بیشتر، دانش خکد را عالی دانستند 8به میزان میالدی 

پاییاه داده و یا تعداد دانشجکیانی که دانش مفاهیمی مانند فایل، 
 21)میالدی  2112افزار را به میزان عالی داشتند، از سال  نرم

درصد دانشجکیان  21به  (2122میالدی )تا به حال ( درصد
دانش هر دو گروه  Wordدر رابطه با استفاده از . کاهش یافت

دانشجکیان تقریوا  همسان ارزیابی شد، همچنیی اطالعات در 
در هر دو نظرسنجی  Excleو  PowerPointمکرد استفاده از 
درصد از دانشجکیان  62، میالدی 2122در سال . تقریوا  یکسان بکد



 

 

 898 22مهر و آبان / ی چهارم  شماره/ ی دهم  دوره/ مدیریت اطالعات سالمت 

 و همکاراا  ایز  مافیک          

ی اینترنت به میزان عالی ارزیابی نمکدند، که  دانش خکد را در زمینه
 .درصد بکد 46به تعداد میالدی  2112ایی میزان در سال 

دانشجکیان در هر دو نظرسنجی در مکرد ایی که باید دانش خکد 
های اطالعاتی بهوکد بخشند مکافق بکدند، اما در  را در مکرد پاییاه

دانشجکیان به میزان دو برابر بیشتر نسوت به میالدی  2112سال 
و  Office MSامروزه نیاز به بهوکد دانش خکد را در مکرد 

آوری اطالعات،  ی فی کرد آیندهدر م. اند اینترنت درک کرده
های  دانشجکیان در هر دو نظرسنجی استفاده از اینترنت، پاییاه

 .ای را ذکر کردند های کاربردی چندرسانه اطالعاتی و برنامه
 81کیفیت تدریس در گروه انفکرماتیک پزشکی در بیش از 

درصد، در هر دو نظرسنجی به میزان خکب ارزیابی شد، 
درصد بیشتر، آن  21به میزان میالدی  2122ل که در سا درحالی

بسیاری از دانشجکیان در هر دو  .را در سطح عالی دانستند
عنکان یک پیشنهاد برای بهوکد روند آمکزش،  نظرسنجی به
 .اند تر را پیشنهاد داده های ککچک تر و کار در گروه آمکزش عملی

 
 گیری نتیجه

آگاهی، نیرش و های مربکط به تعییی  تجزیه و تحلیل داده
آوری اطالعات و ارتواطات در  عملکرد در استفاده از فی

رساند  پزشکی دانشیاه سارایکو، ما را به ایی نتیجه می ی دانشکده
تر و مؤثرتر شرایط  که برای دانشجکیان باید به طکر مناسب

بعد از فراغت از تحصیل، . استفاده از کامپیکتر فراهم شکد
 های مراقوت بهداشتی و  ر کردن در واحددانشجکیان باید برای کا

 

، که بیش  های پزشکی آوری های الزم در مکرد فی درمانی آمکزش
دهد،  آوری اطالعات و ارتواطات را تشکیل می درصد از فی 21از 

 MS Word ،Excleآنها همچنیی باید بدانند که چیکنه از. بوینند
 ی روزانه بر روی کامپیکتر برای رفع نیازهای PowerPointو 

های  آنها باید قادر به استفاده از پاییاه. خکد استفاده نمایند
اطالعاتی باشند، زیرا مدارک و سکابق پزشکی بخش مدایی 

فرض بر ایی . باشد متخصصان سالمت می ی ناپذیر کار روزانه
سالمت الکترونیکی به زودی برای مدیریت  ی است که پرونده

 . ی مدارک پزشکی و سابقه بیماران استفاده خکاهد شد روزانه
درک روند آمکزشی در گروه انفکرماتیک پزشکی با معرفی 

تر، که دانشجکیان را قادر به انجام امکر ذکر  های عملی آمکزش
ضکع ایی ایده که مک. نماید، بهوکد خکاهد یافت شده در باال می

 ی انفکرماتیک پزشکی با مفهکم بکلکنیا باید به عنکان مطالعه
اختیاری برای دانشجکیان مطرح شکد، با شکست مکامه شد چرا 

های عملی در رابطه با  های نظری و آمکزش که ایی نسل کالس
پزشکی  ی متأسفانه مدیریت دانشکده. بینند ایی مکضکع را نمی

و کارکنان گروه که مکضکع  ی استادان احترام به سنت و تجربه
اروپایی  ی کنیره 22انفکرماتیک پزشکی را در اروپا و مهان و در 

در سارایکو میالدی  2112که در سال -انفکرماتیک پزشکی 
با ایی دیدگاه، . شکد ترویج دادند، قائل نمی -برگزار شد

دانشجکیان و پزشکان آینده متضرر خکاهند شد، زیرا انفکرماتیک 
 ی ناپذیر و در همه پزشکی امتناب ی ی رشتهپزشکی برا

 .های مهان مکرد نیاز است دانشیاه
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Abstract  
Introduction: With all the progress that is happening today in the field of medicine, the biggest benefit is 

the possibility of using modern information technology. Medicine today is characterized by widespread 

use of new information and communication technologies (ICT) - mobile phones, teletext, fax and 

electronic mail (e-mail). Global computer network allows access to a number of databases with 

bibliographic, epidemiological, image and other information, which increasingly emphasizes the 

importance of the application of the Internet in medicine. Systems to assess health status, to diagnose 

diseases and systems to support clinical practice have become available over the Internet.  

Methods: The survey was conducted among the students of the sixth year of the Medical Faculty of the 

University of Sarajevo, generation of 2009/10 and 2012/13, through specifically created questionnaire. 

The questionnaire was entirely anonymous. The questionnaire consists of five classes of data that are 

consisted of created relevant variables from the first author of this article. For evaluation of opinions 

modified Likert scale of measurement was used. 

Results: Student feedback on what should be added to the teaching in the field of Medical Informatics is 

such that students in 2008/09 twice as much thought that there should be more practical work on PC, more 

education via the Internet and distance learning is present in 2012. Students from both surveys agree that 

they should improve their knowledge about the databases, but in 2009 there was even twice more students 

than there is today which considered that they need to improve their knowledge about MS Office and 

Internet. As the future of information technology students listed in both surveys using the Internet, 

followed by the databases and multimedia applications. 

Conclusion: Easier access to useful biomedical information is provided in almost every part of the planet 

Earth, as to users of health care (patients), as well to physicians and other health care personnel in health 

institutions. They all have the power to quickly and easily collect and share information from their local 

and wider environment. 
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