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 چکیده:

( در کیفیت خدمات شبکه بهداشت و درمان ITآوری اطالعات )بررسی تأثیر استفاده از فن باهدفتحقیق حاضر  

شهرستان ساوجبالغ انجام گردید. خالءهای تحقیقاتی فروانی بین نقش فناوری اطالعات و بهبود کیفیت خدمات شبکه بهداشت 

رد کمی شناسی تحقیق بر رویکاین تحقیق با روش توصیفی و استنباطی انجام گردید. روشدرمان این شهرستان وجود دارد. و 

باشد. جامعه آماری این تحقیق کاربردی می نوع از هدف برحسب حاضر ای انجام گردید. تحقیقو بر مبنای پیمایش پرسشنامه

 7931که در طول یک سال گذشته )از مهر  زدرمان شهرستان ساوجبالغ استان البرشبکه بهداشت و کنندگان مراجعهشامل کلیه 

شده از بر اساس اطالعات ارائه. اندکردهمراکز خدمات درمانی و بهداشتی شهرستان ساوجبالغ مراجعه  ( به7931مهر لغایت 

در یک سال به مراکز بهداشت و  ندهکننفر مراجعه 733911شبکه بهداشت و درمان شهرستان ساوجبالغ حدود  سوی مسئولین

های آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، میانه، مد، روشاین تحقیق  در .اندنمودهدرمان شهرستان ساوجبالغ به پزشک مراجعه 

ه گاناسپیرمن(، رگرسیون چند)قسمت آمار استنباطی از همبستگی  در درصد، درصد فراوانی حداکثر و حداقل استفاده گردید.

دار بین متغیرهای مورد مطالعه از رابطه معنی برای بررسی وجود و یا عدم وجودی مقایسه میانگین استفاده گردید. هاآزمونو 

 خدمات، پاسخگوییهمدلی، دسترسی به که  نتایج ضریب همبستگی نشان داد .ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید

معناداری وجود دارد.  تأثیری فناوری اطالعات رابطه و ریکارگبهتضمین خدمات با فیزیکی،  طیشراکارکنان، قابلیت اطمینان، 

 پاسخگویی کارکنان،متغیرهای بر  Betaبا توجه به میزان نشان داد که بکارگیری فناوری اطالعات  خطیرگرسیون نتیجه 

 ی دارد.عنادارم تأثیر، کنندگانمراجعه بافیزیکی و امکانات، تضمین خدمات، همدلی کارکنان  طیشرا اطمینان، تیقابل ی،دسترس

 تکنولوژی اطالعات ، کیفیت خدمات، شبکه خدمات بهداشت البرز ، شهرستان ساوجبالغ: واژگان کلیدی

 



Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of information technology (IT) on the 

quality of services of Alborz Health Services Network (Savojbolagh County). There are many 

research gaps between the role of information technology and improving the quality of services 

in the city's health care network. This research was performed by descriptive and inferential 

methods. The research methodology was based on a quantitative approach and based on a 

survey questionnaire. The present study is applied in terms of purpose. The statistical 

population of this study includes all clients of Sajooblagh health and treatment network in 

Alborz province who have referred to health and health services centers of Savojbolagh city 

during the past year (from October 2016 to October 2017). And. According to the information 

provided by the officials of Savojbolagh Health Services Network, about 60,300 customers 

have referred to Savojbolagh Health Services Network and received services in one year. In 

this study, descriptive statistics methods such as frequency, mean, Intermediate, fashion, 

percentage, percentage of frequency were used to the maximum and minimum. In the 

inferential statistics section, correlation, multiple regression and mean comparison tests were 

used. Spirman correlation coefficient was used to investigate the presence or absence of a 

significant relationship between the studied variables. The results of correlation coefficient 

showed that empathy, access to services, employee responsiveness, reliability, physical 

condition, service guarantee are related to the use of information technology and have a 

significant effect. The results of linear regression showed that the use of information 

technology has a significant effect on the variables of employee responsiveness, accessibility, 

reliability, physical condition and facilities, service guarantee, employee empathy with clients 

according to Beta level. 

Keywords: Information Technology, quality of services, Alborz Health Services Network,  

Savojbolagh County. 
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