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هاي  بيمارستاندر مدارك پزشكي هاي نيازسنجي آموزشي كاركنان بخش 
  آموزشي شهر اصفهان

  

  ، هنگامه ستايش*مريم جهانبخش

  
  

  چكيده
و  پردازد يباشد م يدآنچه كه هست و آنچه كه با ينتفاوت ب يبواسطه آزمودن مهارت و دانش كاركنان سازمان به بررس يآموزش يازسنجين :مقدمه

 دانشو  ها مهارتارتقادهنده  يآموزش يها و توسعه برنامه يندر تدو ياساس يگام يآموزش يازسنجيدر واقع ن. كند يم بندي يترا اولو يشغل يازهاين
شهر اصفهان  يآموزش هاي يمارستانب يكاركنان بخش مدارك پزشك يآموزش يازهاين ييلذا پژوهش حاضر با هدف شناسا. شود يقلمداد م يانسان يروين

  .گرفته استانجام 
مدارك  يها نمونه پژوهش با جامعه پژوهش برابر بوده و تمام كاركنان بخش. انجام شده است 1387بوده و در سال  يفيمطالعه حاضر توص :ها روش
در  يجيازسنبخش ن كه در سه باشد يمحقق ساخته م يا ها پرسشنامه داده يابزار گردآور. را دربرداشت) نفر 77(اصفهان  يآموزش هاي يمارستانب يپزشك

فن و پايايي آن با استفاده از محاسبه ضريب  يننظران ا از صاحب يشده و روايي آن با استفاده از نظرخواه يمتنظ يو انسان يادراك ي،فن يها مهارت ينهزم
درصد  يرنظ يآمار هاي شخصهبا م يفيتوصدر سطح  SPSSافزار  هاي گردآوري شده با استفاده از نرم داده. تعيين گرديده بود) درصد 94(آلفاي كرونباخ 

  .تحليل شد) ANOVA(طرفه  يك يانسمستقل وآزمون وار Tبا آزمون  يو در سطح استنباط يارانحراف مع يانگين،م ي،فراوان
مختص واحد  06/28 يارو انحراف مع 87/106 يانگينبا م يفن يها مهارت يطهدر ح يآموزش يازن ينباالتر يبپژوهش به ترت هاي يافتهمطابق  :نتايج

آخر  ويتبه عنوان اول يرشمختص واحد پذ 18/6 يارو انحراف مع 39/25 يانگينبا م يطهح يندر ا يآموزش يازن يناول و كمتر يتبه عنوان اولو يگانيبا
 يناول و كمتر يتبه عنوان اولو يمختص واحد كدگذار 08/6 يارو انحراف مع 58/57 يانگينبا م يادراك يها مهارت يطهدر ح يآموزش يازن ينباالتر. است

 يطهدر ح ياز آموزشين ينباالتر. آخر است يتبه عنوان اولو يرشمختص واحد پذ 3/16 يارو انحراف مع 50/50 يانگينبا م يطهح يندر ا يآموزش يازن
 يانگينبا م يطهح يندر ا يآموزش يازن ينراول و كمت يتبه عنوان اولو يرشمختص واحد پذ 24/4 يارو انحراف مع 32/37 يانگينبا م يانسان يها مهارت

  . آخر است يتبه عنوان اولو يگانيمختص واحد با 27/11 يارو انحراف مع 50/33
در  يفن يها مهارتبه ارتقاء و توسعه  يآموزش يها برنامه يو برگزار ينتدو يقاستخراج شده الزم است از طر يها با توجه به اولويت :گيري نتيجه
 يمدارك پزشك يها كاركنان بخش يرشپذ يدر واحدها يانسان يها مهارتو آمار و  يكدگذار يدر واحدها يادراك يها مهارت ي،يگانبا يواحدها

  .شهر اصفهان اقدام نمود يآموزش هاي بيمارستان
  

  يكاركنان بخش مدارك پزشك يازسنجي،ن ي،آموزش يازهاين :كليدي هاي واژه
  971تا  962 :)5(10؛ 1389زمستان /  )نامه توسعه آموزش ژهوي(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

   
                                                 

مريم جهانبخش ، مربي، مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي  :نويسنده مسؤول *
اصفهان و دانشجوي دكتراي مديريت اطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد 

  hanbakhsh.him@gmail.comja. بهشتي

                                                                                 
  )hengameh606@yahoo.com. (هنگامه ستايش، كارشناس مدارك پزشكي
مصوب مركـز تحقيقـات مـديريت و     287022اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي به شماره 

 .اقتصاد سالمت دانشكده مديريت و اطالع رساني است
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  مقدمه
هر سازماني براي رسيدن به اهداف مشخص شده خود نيازمند 
آن است كه كادري از نيروهاي اليق و كارآمد در اختيار داشته 

آيند، عالوه بر داشتن  افرادي كه به خدمت سازمان در مي. باشد
ي الزم براي ها مهارتد تا دانش و معلومات قبلي خود نياز دارن

شود را به دست  انجام درست وظايفي كه به آنها محول مي
ي مورد نياز ها مهارتاز آنجا كه آموزش كارمندان بر ). 1(آورند

، بنابراين يكي از وظايف )2(در انجام درست كار تأكيد دارد
نخستين . اصلي و حياتي در هر سازمان، آموزش كاركنان است

اي آموزش كاركنان تعيين نيازهاي آموزشي است كه گام بر
نيازسنجي ). 1(هاي آموزشي گنجانده شود بايد در برنامه

كند تا سطوح دانش و مهارت  آموزشي به سازمان كمك مي
اعضاي خود را آزمايش كند و آن را براي تدوين يك برنامه 

). 4و3(آموزشي با هدف افزايش مهارت و دانش به كار گيرد
و شناخت نيازهاي آموزشي پيش نياز يك سيستم ررسي ب

واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين  و در بودهآموزشي موفق 
و  رو بهسازي نيروهاي ماه يهاي آموزش اثربخشي برنامه

و درستي انجام شود احتمال تطابق ه متخصص است كه اگر ب
جامعه بهداشتي افزايش خواهد اي  حرفهبا نيازهاي كارايي آن 

  .)5(يافت
تواند به عنوان  بنابراين اطالعات حاصل از نيازسنجي مي
هاي آموزشي  يك گام اساسي براي تدوين توسعه و برنامه

جهت تقويت و به روز كردن دانش و مهارت كاركنان مورد 
نيازسنجي فرايند تعيين اهداف،  .)3(استفاده قرار گيرد

گيري نيازها و تعيين  مشخص كردن وضع موجود، اندازه
 مسألهاين تعريف از نيازسنجي . ها براي عمل است ولويتا

بندي نيازها بر حسب درجه اهميت آنها را مورد  مهم اولويت
فقط  و »آموزش گران است«از سويي. )6(توجه قرار مي دهد

بايد موقعي ارائه شود كه اوالً پاسخي به يك نياز شناخته 
                                                                                 

اصالح شده و  12/10/89اريخ به دفتر مجله رسيده، در ت 20/11/88اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است  2/11/89در تاريخ 

ي باشد و ثانياً بهترين راه حل براوجود داشته شده 
هاي  فعاليت. دان مشكالتي باشد كه از آن طريق قابل حل

آموزشي كه بدون توجه به اين شرايط طراحي و اجرا شوند 
بنابراين بايد به ، )5(در واقع نوعي اتالف منابع خواهد بود

كيد أبرخي از نيازها اولويت دهيم نه اينكه بر همه آنها ت
ين مؤلفه مهم رسد كه به ا حال به نظر مي با اين .)6(ورزيم

طور كه بايد پرداخته نشده است و حتي مفاهيم و  آن
ها و ابزارهاي آن مورد بررسي دقيق قرار نگرفته  تكنيك
ريزي  حلقه مفقوده نيازسنجي در نظام برنامه. است

آموزشي پزشكي و بهداشتي ايران، نسبت به ساير 
هاي  تر نتايج برنامه كشورهاي توسعه يافته، به طور جدي

اين در حالي است كه مبناي  .كند شي را تهديد ميآموز
 و اي از نيازهاست منطقي هر برنامه وجود نياز يا مجموعه

ريزان آموزشي در سراسر جهان و در تمامي  برنامه
كار دارند، ناگزيرند براي و هايي كه با آموزش سر  سازمان

هاي آموزشي خويش، داليل قانع  ها و طرح تدوين برنامه
  .)8و7(داشته باشنداي  كننده

اي به عنوان يك ابزار استراتژيك در  عالوه بر اين آموزش حرفه
بهداشتي، شاغالن بهداشتي را به روز ساخته و آنها را  صنعت

هاي جديد قادر به عملكرد  بواسطه اتخاذ دانش، مهارت و نگرش
تر و متعاقبا حفظ استانداردهاي مراقبت، بهبود سالمت  مطلوب

انگيزه و تضمين كيفيت باالي كاري جامعه، ايجاد 
مطالعات انجام شده بر روي كاركنان بخش ). 10و9(سازد مي

مدارك پزشكي مؤيد اهميت تعيين نيازهاي آموزشي آنها و 
  ).11(ريزي در اين راستا است امهبرن

لذا در پژوهش حاضر سعي شده با بكارگيري روش تجزيه 
هاي مدارك  و تحليل شغل، نيازهاي آموزشي كاركنان بخش

  .بندي شود پزشكي مشخص و اولويت
  

  ها  روش
انجام شده  1387حاضر توصيفي بوده و در سال  مطالعه
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هاي مدارك پزشكي  بخشنمونه پژوهش تمام كاركنان . است
به علت . بودند) نفر 77(آموزشي اصفهان هاي  بيمارستان

و  نگرفتهگيري انجام  محدود بودن جامعه آماري نمونه
   .جامعه پژوهش برابر بود نمونه با

تكنيك تجزيه و الزم به ذكر است كه در مطالعه حاضر از 
هاي  يكي از روشبه عنوان  )Job analysis( تحليل شغل

استفاده شده  مهم در تعيين نيازهاي آموزشيو  متداول
اين تكنيك مكرر در مديريت نيروي انساني مورد . است

وري و مديريت زمان  استفاده بوده و مديريت كيفيت، بهره
با  مصاحبه لذا ابتدا از طريق مشاهده،. كند را نيز تقويت مي

و مطالعه شرح  الن بخش مدارك پزشكيمسؤوكاركنان و 
وظايف موجود در كارگزيني و منابع علمي مرتبط فهرست 
شد تا بواسطه آن فاصله بين توانمندي كاركنان با 

ن نيازهاي ي الزم براي انجام وظايف به عنواها مهارت
به ترتيب شغل اين مربوط به وظايف  .آموزشي تعيين گردد

مورد در واحد آمار،  19وظيفه تخصصي مشتمل بر  65به 
 12مورد در واحد پذيرش، و  7مورد در واحد بايگاني،  27

وظيفه  9وظيفه ادراكي و  14مورد در واحد كدگذاري، 
م انساني در هريك از واحدهاي بخش مدارك پزشكي تقسي

وظايف استخراج شده بر مبناي ماهيتشان به سه حيطه . شد
 ي فني، ادراكي و انساني تفكيك و بر اين اساسها مهارت

ي مذكور ها مهارتمحقق ساخته در سه بخش  اي پرسشنامه
. براي هر يك از واحدهاي بخش مدارك پزشكي طراحي شد

ي بررس(دانم  دانم و نمي مي هاي الت با استفاده از گزينهسؤا
و همچنين بر اساس مقياس ) ها ميزان آگاهي از فعاليت

اي از خيلي كم تا خيلي زياد  ليكرت به صورت پنج گزينه
تنظيم گرديد تا نظرات كاركنان را ) ها بررسي اهميت فعاليت(

 ها مهارتدر قالب آگاهي و اهميت نسبت به هر يك از 
 ها از صفر تا يك و بررسي كند؛ ميزان آگاهي از فعاليت

جدول زير به (دهي شد  ها از صفر تا پنج نمره اهميت فعاليت
  ).هاي مهارتي اشاره دارد الت هر يك از حيطهسؤاتعداد 

  
  الت پژوهش به تفكيك واحد و مهارتسؤاتعداد 

  هامهارت   
  واحدها

  انساني  ادراكي  خصصي -فني

  9  14  19 آمار
  9  14  27 بايگاني
  9  14  7 پذيرش

  9  14  12 كدگذاري
نظران  با استفاده از نظرخواهي از صاحب پرسشنامهروايي 
و پايايي آن با استفاده از محاسبه ضريب آلفاي  اين فن

  .تعيين گرديد) درصد 94(خ نباوكر
هاي  ها توسط پژوهشگر ميان كاركنان بخش پرسشنامه

مدارك پزشكي توزيع و بالفاصله بعد از تكميل توسط آنها 
در سطح  SPSS-11 افزار ا استفاده از نرمگردآوري شد و ب

هاي آماري نظير درصد فراواني،  مشخصه باتوصيفي 
 Tآزمون  بادر سطح استنباطي و ميانگين، انحراف معيار 

  .تحليل شد )ANOVA( مستقل وآزمون واريانس يك طرفه
  

  نتايج
هاي  ها به پژوهشگر عودت داده شد كه يافته تمام پرسشنامه

هاي مربوط به اطالعات  امل يافتهآن در سه بخش ش
هاي مربوط به اهداف  دهندگان، يافته دموگرافيك پاسخ
هاي مربوط به رابطه سن، مدرك تحصيلي  پژوهش، و يافته

دهندگان در در هر يك از  كار با عقيده پاسخ و سابقه
  .هاي مهارتي ارايه شده است حيطه
  دهندگان هاي مربوط به اطالعات دموگرافيك پاسخ يافته - الف

درصد كاركنان بخش مدارك  4/36طبق مطالعه حاضر 
درصد در واحد كدگذاري؛  7/24پزشكي در واحد پذيرش؛ 

درصد در واحد آمار  1/18درصد در واحد بايگاني و  8/20
درصد كاركنان بخش مدارك پزشكي  2/79. باشند شاغل مي
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درصد كاركنان  4/45. باشند درصد مرد مي 8/20زن و 
درصد داراي مدرك  4/23رك ديپلم و زير ديپلم، داراي مد

در . باشند درصد داراي مدرك ليسانس مي 2/31ديپلم و فوق
 4/50(هر چهار واحد بخش مدارك پزشكي بيشتر شاغالن 

سال سابقه خدمت داشته و كمترين آنها  10كمتر از ) درصد
سال سابقه خدمت  19داراي بيش از) درصد 5/22(

 . باشند مي

  هاي مربوط به اهداف پژوهش يافته -ب
ي فني، بيشترين نياز آموزشي در ها مهارتدر رابطه با 

و انحراف  87/106كاركنان واحدهاي بايگاني با ميانگين 
و كمترين نياز آموزشي در كاركنان واحدهاي  06/28معيار 

وجود  18/6و انحراف معيار  39/25پذيرش با ميانگين 
كاركنان واحدهاي آمار و  بعد از واحدهاي بايگاني،. داشت

ي فني نيازمند ها مهارتكدگذاري به ترتيب در حيطه 
  .آموزش بودند

ي ادراكي، بيشترين نياز آموزشي در ها مهارتدر رابطه با  - 
و انحراف معيار  58/57كاركنان واحدهاي كدگذاري با ميانگين 

و كمترين نياز آموزشي در كاركنان واحدهاي پذيرش با  08/6
بعد از . وجود داشت 3/16و انحراف معيار  5/50 ميانگين

واحدهاي كدگذاري، كاركنان واحدهاي آمار و بايگاني به 
  .ي ادراكي نيازمند آموزش بودندها مهارتترتيب در حيطه 

ي انساني، بيشترين نياز آموزشي ها مهارتدر رابطه با  -

و انحراف  32/37در كاركنان واحدهاي پذيرش با ميانگين 
و كمترين نياز آموزشي در كاركنان واحدهاي  24/4معيار 

وجود  27/11و انحراف معيار  5/33بايگاني با ميانگين 
پذيرش، كاركنان واحدهاي آمار و بعد از واحدهاي . داشت

ي انساني نيازمند ها مهارتكدگذاري به ترتيب در حيطه 
  )2و1جداول . (آموزش بودند

حيطه هر سه در نان كاركنمره عقيده الزم به ذكر است بين 
همبستگي مستقيم وجود  ي فني، ادراكي و انسانيها مهارت

ي فني از ها مهارتيعني هرچقدر اهميت ) =000/0P(شت دا
ي انساني و ها مهارتنظر كاركنان باالتر باشد اهميت 

  .ادراكي نيز براي آنها بيشتر خواهد بود
ه ، مدرك تحصيلي و سابقهاي مربوط به رابطه سن يافته -ج

  هاي مهارتي دهندگان در حيطه كار با عقيده پاسخ
با سن آنها فني  يها مهارتدر حيطه  كاركناننمره عقيده 

و ضعيفي  و  همبستگي معكوس دار معنارابطه 
)014/0P=278و./ - (r= تحصيلي آنها مدرك اشت اما با د

با افزايش  اشته ومستقيم د و همبستگي دار معنارابطه 
در اين حيطه نيز  )ياز به آموزشن( نمره عقيدهمدرك 
، در رابطه با سنوات يافت مي) =r/.231و=044/0P(افزايش 

. ي وجود نداشتدار معنارابطه ) =237/0P(خدمت نيز 
  )1جدول (

  
 ميانگين نمره و اولويت نيازهاي آموزشي كاركنان به تفكيك واحدهاي بخش مدارك پزشكي :1جدول 

  )اهميت( درجه اولويت  انحراف معيار  )نياز آموزشي( ميانگين نمره  واحدها  نوع مهارت

  1  06/28  87/106  بايگاني  فني
  2  29/11  21/83  آمار

  3  98/5  79/62  اريذكدگ  
  4  18/6  39/25  پذيرش  
  1  08/6  58/57  اريذكدگ  

  2  39/9  64/56  آمار  ادراكي
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با سن ادراكي  يها مهارتدر حيطه  كاركنانه عقيده نمر - 

و ضعيفي  و  همبستگي معكوس دار معناآنها رابطه 
)008/0P=299و./ -r= (اشت اما با مدرك تحصيلي د
)131/0P= ( و سنوات خدمت)247/0P= ( ي دار عنامرابطه

  )3جدول ( .نداشت

ي انساني با هيچ ها مهارتدر حيطه  كاركناننمره عقيده   -
يك از متغيرهاي سن، مدرك تحصيلي و سنوات خدمت 

 )3جدول . (ي نداشتدار معنارابطه 
  

  ها مهارتدر زمينه انواع بخش مدارك پزشكي بندي نيازهاي آموزشي كاركنان  اولويت :2جدول 
  پذيرش  اريذكدگ  آمار  بايگاني اولويت  ها مهارت

هاي  تهيه آمار بخش  رفع نقص پرونده  1  
  بستري

تسلط بر قواعد كدگذاري 
  ها و اقدامات بيماري

پاسخگويي به همراهان 
متوفي جهت امور مربوط به 

  گواهي فوت

ها به تفكيك  تهيه شاخص  افشاء اطالعات  2  
  بخش

ها و  دسترسي به بيماري
ها  اقدامات خاص پرونده

  رحسب پزشك معالجب
  تهيه آمار تخت خالي

  فني

دسترسي به اطالعات   تهيه گزارشات آماري  نحوه امحاء پرونده  3
  دموگرافيك بيماران

استفاده بهينه از كارت 
  ايندكس بيمار

مان ابقاء  مدت ز  4
  ___  تهيه آمار پاراكلينيكي  پرونده

هاي  آشنايي با انواع سيستم
  دهي نوبت

  

  5  
يزيكي ايجاد شرايط ف

مناسب در واحد 
  بايگاني

___  ___  
دسترسي به اطالعات جامع 

بيماران در پاسخگويي به 
  كاربران مجاز

تبادل اطالعات   1  
  شغلي و كاري 

درك شرايط و مقتضيات 
  زماني

هاي  درك اهداف ساير بخش
  سازمان

تجزيه و تحليل مسائل 
  شغلي

  حل مسائل در محيط كار  ___  2  ادراكي
تناسب درك موقعيت و م

هاي خود با  العمل ساختن عكس
  آن 

___  

  3  09/11  31/56  بايگاني  
  4  30/16  50/50  پذيرش  
  1  24/4  32/37  پذيرش  

  2  34/3  71/36  آمار  انساني
  3  40/4  37/36  اريذكدگ  
  4  27/11  50/33  بايگاني  
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  3  ___  
هاي جديد،  ارايه ايده

خالقيت و نوآوري در 
  سازمان

  ___  تجزيه و تحليل مسائل شغلي 

  1  
تقويت اعتماد به 

نفس براي پذيرش 
  مسؤليت

تقويت اعتماد به نفس 
  براي پذيرش مسؤليت

هاي صحيح  انتخاب روش
  اصالح رفتار

 هاي دستيابي به راه
برقراري ارتباط مؤثر با 

  ديگران 

  ___  2  انساني
چگونگي به رسميت 

  هاي فرد شناختن توانايي
هاي تقويت روح ايمان و  روش

  اي صداقت حرفه
تقويت اعتماد به نفس براي 

  پذيرش مسؤليت 

  3  ___  ___  ___  
هاي صحيح  انتخاب روش
  اصالح رفتار 

  .هاي بيشتري در اين حيطه نسبت به دو حيطه ديگر ارايه شده است ، اولويتي فنيها مهارتالزم به ذكر است به علت اهميت 
  هاي مهارتي دهندگان در حيطه رابطه سن، مدرك تحصيلي و سابقه كار با عقيده پاسخ -3جدول
  عقيده
  انسانيي ها مهارت  ادراكيي ها مهارت  فنيي ها مهارت  متغير

  سن
  مبستگيهضريب 

P Value  
  تعداد

0.278- 
0.014  

77  

0.299-  
0.008  

77  

0.170-  
0.140  

77  

  مدرك
  ضريب همبستگي

P Value  
  تعداد

0.231 
0.044  

77  

0.174  
0.131  

77  

0.138  
0.231  

77  

  سابقه كار
  ضريب همبستگي

P Value  
  تعداد

0.136- 
0.237  

77  

0.133-  
0.247  

77  

0.042-  
0.718  

77  
  
  

  بحث
هاي پژوهش، باالترين اولويت آموزشي در  مطابق يافته

با . ي فني استها مهارتخش مدارك پزشكي مربوط به ب
هاي مدارك  ها ميانگين آگاهي كاركنان بخش توجه به يافته

است كه  50ي فني كمتر از ها مهارتپزشكي در زمينه 
ي ها مهارتضرورت آموزش در اين حيطه را نسبت به 

هاي  اين نتايج با يافته. نمايد ادراكي و انساني پررنگ مي
بررسي نيازهاي آموزشي كارشناسان آموزش  حاصل از

، اما با مطالعه انجام )12(همسو بوده دانشگاه علوم پزشكي
شده بر روي مديران مياني شركت سهامي ذوب آهن كه در 

ي فني اولويت كمتري نسبت به ها مهارتآن آموزش 
شايد ). 13(اردي ادراكي و انساني داشت تفاوت دها مهارت
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مطالعه حاضر با مطالعه انجام شده  بتوان علت همسو بودن
هاي  را تشابه و نزديكي حيطه در دانشگاه علوم پزشكي

كاري شاغالن اين دو مطالعه دانست و به همين ترتيب 
صنعتي بودن حيطه كاري مديران ذوب آهن و متفاوت 
بودن آن با حوزه خدمات بخش مدارك پزشكي را علت 

هاي مذكور  هناهمسو بودن مطالعات انجام شده در حيط
  .قلمداد كرد
ي فني، كاركنان بخش مدارك پزشكي به ها مهارتدر حيطه 

ترتيب در واحدهاي بايگاني، آمار، كدگذاري و پذيرش داراي 
ي فني در ها مهارتدر رابطه با . اولويت آموزشي هستند

واحد بايگاني باالترين اولويت آموزشي رفع نقص پرونده؛ 
 هاي بستري؛ در واحد در واحد آمار تهيه آمار بخش

ها و اقدامات؛ و  تسلط بر قواعد كدگذاري بيماري اريذكدگ
پاسخگويي به همراهان متوفي جهت امور  پذيرش در واحد

  .باشد مربوط به صدور گواهي فوت مي
بدين ترتيب از آنجا كه در واحد بايگاني امور فني متعددي 
 همچون تحليل كمي، سازماندهي پرونده، رفع نقص، حفظ

امنيت و محرمانگي اطالعات، افشاء اطالعات، رديابي 
ها و ساير امور مربوطه مطرح است كه به ندرت به  پرونده

صورت علمي به آن پرداخته شده بيشترين اولويت 
آموزشي را به خود اختصاص داده و از نظر كاركنان 

 Lynch و Smithباالترين اهميت را داراست؛ نتايج مطالعه 
اي آمريكا موكد نياز رو به رشد كاركنان به ه در كتابخانه

ها به ترتيب واحدهاي  طبق يافته). 14(ي فني استها مهارت
تخصصي متعددي را در -آمار و كدگذاري كه وظايف فني

  .هستندهاي بعدي آموزشي  بر دارد در اولويت
ي ادراكي به ها مهارتطالعه حاضر نشان داد آموزش م

هاي  راي كاركنان بخشعنوان دومين اولويت آموزشي ب
مطالعه انجام شده بر . شود مدارك پزشكي محسوب مي

روي مديران دوره متوسطه در استان تهران نيز نشان داد 
كه آنها از مهارت ادراكي الزم برخوردار نبوده و بايد در 

  ).15(آموزش ببيننداين حيطه 
ي ادراكي، كاركنان بخش مدارك ها مهارتدر رابطه با 
رتيب در واحدهاي كدگذاري، آمار، بايگاني و پزشكي به ت

 اريذكدگ در واحد .پذيرش داراي اولويت آموزشي هستند
درك  ي ادراكيها مهارتدر حيطه  باالترين اولويت آموزشي

هاي سازمان؛ در واحد آمار درك شرايط  اهداف ساير بخش
بايگاني تبادل اطالعات شغلي و  و مقتضيات زماني؛ در واحد

تجزيه و تحليل مسائل شغلي  پذيرش واحد كاري؛ و در
   .باشد مي

ها نياز به قوه درك و  با توجه به اينكه كدگذاري پرونده
تشخيص بيماري و صدمات اصلي و نيز اقدام اصلي از 

باالترين اولويت  ساير موارد و انتخاب كد مناسب دارد
آموزشي در حيطه ادراكي را به خود اختصاص داده است، 

م وظايف واحد آمار كه شامل گردآوري، تحليل همچنين انجا
ها است خود فرآيندي ادراكي است كه در  و تفسير داده

  .اولويت دوم قرار گرفته است
از نظر بسياري از متخصصان علوم رفتاري، روابط انساني 

 ها مهارتين نياز آموزشي در ميان ساير تر مهم
ن در مطالعه مديران شركت سهامي ذوب آه). 12و7(است

ي ها مهارتي انساني باالتر از ها مهارتنيز نياز به آموزش 
اما در پژوهش حاضر نياز  ).13(گرديدفني و ادراكي تعيين 

ي انساني نسبت به دو حيطه ديگر در ها مهارتبه آموزش 
در اين حيطه، كاركنان بخش . تري قرار دارد اولويت پايين

، مدارك پزشكي به ترتيب در واحدهاي پذيرش، آمار
 در واحد .كدگذاري و بايگاني داراي اولويت آموزشي هستند

ي ها مهارتدر حيطه هاي آموزشي  باالترين اولويتپذيرش 
هاي برقراري ارتباط مؤثر با ديگران؛  انساني دستيابي به راه

در واحد آمار تقويت اعتماد به نفس براي پذيرش مسؤليت؛ 
رفتار؛  هاي صحيح اصالح انتخاب روشكدگذاري  در واحد

تقويت اعتماد به نفس براي پذيرش بايگاني  و در واحد
  .باشد مسؤليت مي
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ي انساني به عنوان اولويت اول در واحد ها مهارتآموزش 
پذيرش امري بديهي است، زيرا كاركنان اين واحد نسبت به 

بيمار، (ساير واحدها بيشترين تعامل را با مشتريان 
  . داشتي دارا هستندهاي به سيستم...) همراهان بيمار و
ي فني از نظر كاركنان باالتر باشد ها مهارتهرچقدر اهميت 

 تر مهمي انساني و ادراكي نيز براي آنها ها مهارتاهميت 
خواهد بود بنابراين بين سه حيطه مهارتي ارتباط متقابل 

 .وجود دارد

كاركنان با مدارك تحصيلي باالتر براي دهد  نتايج نشان مي
ي ادراكي و انساني ها مهارتنسبت به  ي فنيها مهارت

هاي  س اولويتأاند و آن را در ر اهميت بيشتري قائل
هاي آموزشي و سرفصل  دهند زيرا برنامه آموزشي قرار مي

دروس رشته مدارك پزشكي هر چه به سوي مدارج 
رود بشتر جنبه تئوري و ادراكي  تحصيلي باالتر پبش مي

ر مطالعات نيز نشان يافته و كمتر جنبه فني دارد، ساي
ي فني رابطه مستقيم ها مهارتدهد بين مدرك تحصيلي و  مي

اما اين نتايج با مطالعه بر روي ). 13و16(وجود دارد
كارشناسان آموزش دانشگاه كه مشخص نمود كاركنان با 
مدرك كارشناسي نسبت به كاركنان با مدرك كارشناسي 

ناهمخوان ) 12(ي فني بيشتري نياز دارندها مهارتارشد به 
  . است

ي سه ها مهارتها بين سنوات خدمت و نياز به  مطابق يافته
ي وجود ندارد كه با مطالعه انجام شده دار معناگانه ارتباط 

بر روي كاركنان ستادي دانشگاه مديران ذوب آهن همسو 
 ها مهارتبه افزايش تكرار و تمرين  با توجه و) 12و13(است

رسد، اما مطالعه  به نظر مي هاي خدمت امري بديهي طي سال
نيازهاي آموزشي كاركنان دفتر مديريت منابع وزارت 
بهداشت و نيز مطالعه انجام شده بر روي مديران 

هاي تهران با نتايج فوق همخوان نيست و حاكي  دبيرستان
از آن است كه سنوات خدمت بر نوع نياز آموزشي 

ي، و شايد تنوع نيازهاي شغل) 15و16(تأثيرگذار است

هاي شغلي اين گروه از افراد  نامه گستردگي قواعد و آيين
نياز آنها را به آموزش با افزايش سابقه كار و سنوات 

  .كند خدمت توجيه مي
و فني ي ها مهارت كاركنان با نياز آنها به آموزشسن 

توان  رابطه معكوس و ضعيفي داشت كه باز هم ميادراكي 
ف با افزايش سن توجيه آن را به دليل تكرار و تمرين وظاي

در . نداشت دار معناي انساني رابطه ها مهارتنمود و اما با 
بررسي نيازهاي كارشناسان آموزش دانشگاه ارتباط سن 

ي سه گانه رابطه معكوس داشته اما ها مهارتبا نياز به 
  ).12(ي وجود نداشته استدار معناارتباط 

هاي ضمن  مطالعه انجام شده حاكي از اين است كه آموزش
آموختگان رشته مدارك پزشكي امري قابل  خدمت براي دانش

توان به  هاي پژوهش مي مل است و براساس يافتهأت
در هر يك از واحدهاي بخش  ها مهارتبندي آموزشي  اولويت

مدارك پزشكي پرداخت، به اين ترتيب كه الزم است در حيطه 
تخصصي به ترتيب به آموزش كاركنان - ي فنيها مهارت

واحدهاي بايگاني، آمار، كدگذاري و پذيرش؛ در حيطه 
ي ادراكي به ترتيب به آموزش كاركنان واحدهاي ها مهارت

ي ها مهارتكدگذاري، آمار، بايگاني و پذيرش؛ و در حيطه 
انساني نيز به ترتيب به آموزش كاركنان واحدهاي پذيرش، 

  .آمار، كدگذاري و بايگاني همت گماشت
  

  گيري نتيجه
هاي استخراج شده الزم است از طريق  ه به اولويتبا توج

هاي آموزشي به ارتقاء و توسعه  تدوين و برگزاري برنامه
ي ادراكي در ها مهارتي فني در واحدهاي بايگاني، ها مهارت

ي انساني در ها مهارتواحدهاي كدگذاري و آمار و 
هاي مدارك پزشكي  واحدهاي پذيرش كاركنان بخش

  .شي شهر اصفهان اقدام نمودهاي آموز بيمارستان
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Educational Needs of Medical Records Practitioners in Isfahan Teaching 
Hospitals 

 
Maryam Jahanbakhsh1, Hengameh Setayesh2 

 
Abstract 
 
Introduction: Need assessment through testing the staff's skills and knowledge reveals the gap between the 
present and optimal situation and helps prioritize job needs. Educational need assessment is an essential step in 
developing educational programs and improving human resources' skills and knowledge. So this research was 
done to determine educational needs of medical records practitioners' in Isfahan teaching hospitals. 
Methods: This descriptive study was performed in 2008. The study sample included all medical records 
practitioners (N=77) in teaching hospitals affiliated with Isfahan University of Medical Sciences by census. 
Data collection was done through a researcher-designed questionnaire for assessing needs in three parts:  
technical, perceptual and human skills. The validity was confirmed by experts and the reliability by using 
coefficient  Cronbach’s alpha (94%).For data analysis, descriptive statistics measures of frequency, mean, 
standard deviation, and inferential statistics measures of T- test and one-way variance test (ANOVA) by  SPSS-
11 were employed. 
Results: As for technical skills, maximum educational need was related to filing unit(106.87±28.06)  and 
minimum educational need  related to admission unit(25.39±6.18). Regarding perceptional skills, maximum 
educational need was related to coding unit (57.58±6.08) and minimum educational need related to admission 
unit (50.50±16.3). Regarding human skills, maximum educational need (37.32±4.24) was related to admission 
unit and minimum educational need (33.50±11.27)was  related to filing unit.  
Conclusion: According to the inferred priorities, it is necessary, through formulating and implementing 
educational programs, to promote and develop technical skills in filing sections, perceptual skills in coding and 
statistics sections, and human communication skills of staff in admission sections for medical records 
practitioners in Isfahan teaching hospitals. 
 
Keywords: Educational needs need assessment, medical record practitioners. 
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