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مقدمه

کرمی و همکاران

کارایی سیاستگذاریها در زمینه نظام سالمت ،ارتقای

تحوالت شگرف و روزافزون در زمینههای مختلف آموزشی

ارتباطات میان متخصصان خدمات سالمت و ارایه مشاوره از

و نیاز فزاینده جوامع بشری به یادگیری و حرکت به سوی

راه دور و افزایش دسترسی به اطالعات و منابع روزآمد علوم

جهانی شدن موجب شکلگیری روشهای نوین آموزشی شده
است .دانشگاهها نیز برای همگام شدن با این تحوالت به دنبال
این روشهای نوین هستند ( .)1از طرفی نیز پاسخگویی به
نیازهای گسترده جهانی ،آموزش عالی را به نهادی کلیدی برای

پزشکی برای متخصصان ارایهکننده خدمات سالمت اشاره نمود
( .)1بر همین اساس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز برای
ارتقای دانشجویان ،کارکنان و جامعه آموزش مداوم درصدد
استفاده هر چه بهتر از این روشهای نوین است.

جوامع مدرن و در حال توسعه تبدیل کرده است و افراد نیز

یکی از حوزههایی که با ورود فناوری اطالعات دچار تحول

برای رویارویی با تغییرات پرشتاب کنونی باید همواره در حال

اساسی شده است ،حوزه آموزش پزشکی است؛ به طوری که

یادگیری و بازآموزی باشند (.)9

مراکز آموزش پزشکی در هزاره نوین با این سؤال روبهرو

تغییرات درونی نظامهای سالمت ،تحول دیدگاه بیمارینگر
به سالمتنگر و فردنگر به جامعهنگر در سالیان اخیر و

هستند که چگونه بر تغییرات و فرصتهایی که فناوری
اطالعات و ارتباطات ایجاد میکند ،فایق آیند (.)5

پیشرفت چشمگیر فناوری اطالعات در جهان ،فکر استفاده از

فناوری اطالعات اصطالحی است که تفسیرهای گوناگونی

فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) در ارتقای کیفیت خدمات

از آن ارایه شده است ،اما در کل به معنی فرایندها و تجهیزاتی

سالمت را به دنبال داشته است ( .)3شناخت تأثیرات بالقوه

است که افراد با استفاده از آنها اطالعات را در قالب متن،

فناوری اطالعات و میزان استفاده از آن در صنعت خدمات

تصویر یا صدا تولید ،سازماندهی ،ارایه یا منتشر میکنند (.)1

سالمت میتواند به عنوان پایهای جهت برنامهریزی استراتژیک

فناوری اطالعات عبارت از جمعآوری ،سازماندهی،

برای ارتقای دستاوردهای نظام سالمت مبتنی بر فناوری تلقی

ذخیرهسازی و نشر و استفاده از اطالعات در قالب صوت،

گردد.

تصویر ،گرافیک ،متن و عدد با استفاده از ابزار رایانهای و

بیتردید اعضای هیأت علمی حرفه مدارک پزشکی که در
دانشگاههای علوم پزشکی کشور به تعلیم و تربیت دانشجویان
این رشته به عنوان متخصصان آینده نظام اطالعات سالمت
همت نمودند ،نقش ارزندهای در ارتقای دانش و آگاهی

مخابراتی است ( .)7همان گونه که در تعاریف فوق ذکر شد،
منظور از فناوری در این جا هر گونه فرایند ،روش و ابزاری
است که به تولید ،انتشار و انتقال بهتر و مطلوبتر اطالعات
مدد رساند.

دانشجویان در زمینه کاربرد اثربخشی فناوری اطالعات در نظام

تأثیر فناوری اطالعات هم از جهت ایجاد فرصتهای

سالمت ایفا مینمایند ( .)9فاوا به دو طریق مسقیم و غیر

طالیی جدید و هم از نظر چالشهای سازمانی قابل مطالعه

مستقیم بر وضعیت سالمت جوامع تأثیر میگذارد .به طور

است ( .)8به عقیده مشهدی و همکاران استفاده از فناوری

مستقیم با بهبود کیفیت خدمات سالمت ارایه شده به افراد و

اطالعات در مراکز علمی برای انتشار اطالعات و به عنوان یک

پیشگیری از بیماریها و به طور غیر مستقیم با تأثیر بر مواردی

ابزار آموزشی هر روز در حال گسترش است ( .)2با توجه به

همچون وضعیت اقتصادی خانوارها و زیرساختهای اجتماعی

سرعت سریع توسعه فناوری ،اینترنت به طور گستردهای در

اثر میگذارد.

دسترس مؤسسات آموزش عالی در سراسر جهان قرار گرفته

کاربرد فاوا در نظام سالمت مزایای چشمگیری به دنبال
دارد .از آن جمله میتوان به مواردی مانند افزایش شفافیت و
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است که امکانات جدیدی را در برقراری ارتباط ،همکاری،
تبادل و انتقال فراهم کرده است (.)16

دوره دهم شماره دوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

 Cleggو همکاران معتقدند که کسانی که به سرعت در

انجام شده در خصوص تأثیر فناوری اطالعات بر آموزش

حال اتخاذ فناوری اطالعات و ارتباطات برای آموزش و دیگر

پزشکی نیز حاکی از افزایش کیفیت یادگیری فراگیران میباشد

مقاصد علمی هستند ،به احتمال زیاد آموزش و پرورش

(.)91-93

مؤثرتری نسبت به کسانی دارند که بر اشکال سنتی روشهای

با توجه به نتایج تحقیقهای فوق از یک سو و با عنایت به

آموزش و پرورش تکیه میکنند ( .)11دلیل این امر این است

نقش آموزش پزشکی به عنوان یکی از مهمترین نظامهای

که فناوریهای اطالعات و ارتباط مؤثر این توانایی را دارند که

اجتماعی از سوی دیگر به کار گیری فناوری اطالعات در این

فرایند آموزش و یادگیری را تسهیل کنند (.)19-11

مراکز آموزشی ضروری مینماید .در کشور ایران نیز بهداشت

عالوه بر این ،فناوری اطالعات بر روشهای تدریس،

و درمان به عنوان یکی از بخشهای زیربنایی برای نمایان

بهرهوری فردی ،ارتباطات شبکهای ،تحقیقهای علمی ،توسعه

ساختن اثرات فاوا در ارتقای همه جانبه امور سالمت

حرفهای و تقاضا برای کسب اطالعات تأثیر میگذارد ( .)15به

راهبردهایی را در قالب طرح استراتژیک ملی توسعه کابری فاوا

عقیده  Chowو  Sitمزیتهای عمده کاربست فناوری

بهداشتی مطرح کرده است .مواردی همچون نداشتن هدف

اطالعات و ارتباطات در نظامهای آموزش پزشکی عبارت از

مشخص از به کارگیری فناوری جدید ،بسنده کردن به ورود

دسترسی باز به منابع جدید ،امکان به اشتراکگذاری اطالعات،

ظاهری فناوریها و عدم شناخت کافی قابلیتهای فاوا را به

استفاده از تجارب همکاران و آشنا شدن با روشها و

عنوان نقاط موجود در کشور بیان نموده است ( .)3بنابراین

دیدگاههای همکاران در سراسر جهان است (.)11

ضروری است که از کاربرد فعلی تکنولوژیهای در حال ظهور

اثربخش شدن آموزش بالینی در پزشکی با استفاده از فاوا
عامل دیگری است که مقبولیت و ضرورت استفاده از این

در دانشگاهها و چالشهای آن آگاهی یافته شود تا زمینه برای
کاربرد آتی آن فراهم شود.

فناوریها را محرز مینماید ( .)17با توجه به آن چه گفته شد،

هدف اصلی پژوهش حاضر ،شناسایی وضعیت موجود و

در بسیاری از کشورها به کارگیری فناوری اطالعات و

مطلوب کاربرد فناوری اطالعات در آموزش پزشکی و

ارتباطات به دالیل اثبات شده تربیتی اجتماعی و اقتصادی ،یک

چالشهای پیش روی آن از منظر استادان و دانشجویان بود.

ضرورت اساسی تلقی شده است .بسیاری از دولتها نیز برای

این پژوهش تحقیقی متمایز و جامعتر نسبت به پژوهشهای

حمایت از پروژههای توسعه فاوا در آموزش و پرورش اقدام

قبلی است؛ چرا که در این پژوهش با استفاده از ابزارهای

به سرمایهگذاری و برنامهریزیهای عمده و کالن کردند (.)18

مختلف از جمله پرسشنامه به انضمام سؤالهای باز پاسخ،

فناوری اطالعات چارچوب و یا ساختاری را به وجود

مشاهده و مصاحبه امکان جمعآوری اطالعات دقیقتر فراهم

میآورد که از این طریق کیفیت آموزش ارتقا مییابد،

شده است .هدف اصلی در قالب پنج سؤال پژوهشی تدوین و

دانشجویان و استادان میتوانند با استفاده از این فناوری منابع

در ذیل بیان شده است.

یادگیری خود را افزایش دهند و شکلهای مختلف یادگیری را

تا چه میزان اعضای هیأت علمی و دانشجویان پزشکی از

مورد استفاده قرار دهند ( .)12به طور کلی رسالت اصلی این

فناوری اطالعات جهت تقویت تدریس و یادگیری خود

نوع آموزش به جای انتقال اطالعات به صورت رشد

استفاده میکنند؟

مهارتهای تفکر انتقادی ،مدیریت اطالعات ،حل مسأله و
افزایش تعامل بین فراگیران میباشد ( .)96نتایج پژوهشهای

نگرش اعضای هیأت علمی و دانشجویان پزشکی نسبت به
استفاده از فناوری اطالعات چگونه میباشد؟
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آیا بین مهارت ،نگرش و میزان استفاده دانشجویان و

کامپیوتر فهرست شده بود .از دانشجویان خواسته شد تا میزان

اعضای هیأت علمی پزشکی از فناوری اطالعات رابطه

استفاده خود را از بین شش گزینه به صورت اصالً تا خیلی

معنیداری وجود دارد؟

زیاد مشخص نمایند .با توجه به این که ممکن بود برخی از

چه موانعی در نیل به وضعیت مطلوب به کارگیری فناوری

آزمودنیها استفادههای دیگری به جزء آن چه در این

اطالعات در آموزش و یادگیری دانشگاهی در پزشکی وجود

پرسشنامه فهرست شده از تکنولوژی کامپیوتر داشته باشند،

دارد؟

این امکان در پرسشنامه پیشبینی گردید که پاسخدهنده بتواند

وضعیت مطلوب به کارگیری فناوری اطالعات در آموزش
و یادگیری دانشگاهی از منظر اعضای هیأت علمی و
دانشجویان پزشکی چیست؟

ضمن افزودن موارد میزان استفاده خود را نیز مشخص سازد.
در سؤال پایانی این قسمت از پاسخدهنده خواسته شد تا
میزان مهارت خود را در استفاده از کامپیوتر مشخص سازد.
برای ارزیابی احساس دانشجویان نسبت به تکنولوژی کامپیوتر

روشها
این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر جمعآوری
دادهها توصیفی از نوع پیمایشی بود .جامعه آماری این پژوهش
کلیه اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
مشهد در سال تحصیلی  1382-26بود .کل جامعه آماری شامل
 1561دانشجو و  129استاد بود .جهت بررسی وضعیت کنونی
کاربرد فناوری اطالعات از نمونهگیری طبقهای بر حسب
دانشکده و فرمول حجم نمونه  Cochranاستفاده شد .به
تعداد  188عضو هیأت علمی و  351دانشجو به عنوان نمونه
پژوهش جهت پر کردن پرسشنامه به طور تصادفی به نسبت
هر طبقه (دانشکده) انتخاب شدند.
جهت بررسی وضعیت مطلوب کاربرد تکنولوژیهای
نوظهور از روش مصاحبه با دانشجویان و استادان و از
نمونهگیری هدفمند استفاده گردید .در این پژوهش با توجه به
اهداف تحقیق از روشها و ابزارهای مختلفی جهت جمعآوری
دادهها استفاده گردید که این ابزارها و راهبردها در ذیل توضیح
داده شده است.
پرسشنامه دانشجویان :این پرسشنامه دربردارنده دو
قسمت اصلی جهت پاسخگویی به دو سؤال میزان استفاده
دانشجویان از تکنولوژی کامپیوتر و نگرش آنها نسبت به آن
بود .در قسمت اول  17مورد از کاربردهای مختلف تکنولوژی

18

شش سؤال بسته به صورت پاسخ شش ارزشی در پرسشنامه
گنجانده شد .پاسخدهندگان میزان توافق خود را با هر یک از
گویهها در قالب حالتهای کامالً موافق ،موافق ،مخالف و
کامالً مخالف مشخص ساختند .عالوه بر این موارد دو سؤال
باز پاسخ در پرسشنامه شامل «چگونه تکنولوژی کامپیوتر در
کالسهای شما به کار میرود؟ و چگونه شما به تکنولوژی
کامپیوتر دسترسی پیدا میکنید (خانه ،دانشگاه و )...؟» گنجانده
شد.
این ابزار توسط کرمی و معلم ساخته شد .آنها جهت روایی
پرسشنامه از روایی محتوایی و جهت سنجش پایایی از روش
ضریب  Cronbach's alphaاستفاده کردند .ضریب
 Cronbach's alphaقسمت اول پرسشنامه (کاربرد
تکنولوژی کامپیوتر)  6/26و قسمت دوم (نگرش نسبت به
تکنولوژی کامپیوتر)  6/71محاسبه گردید ( .)91در این
پژوهش ضریب  Cronbach's alphaبرای قسمت اول
پرسشنامه  6/85و برای قسمت دوم آن  6/79تعیین شد.
پرسشنامه اعضای هیأت علمی :این پژوهش در مورد
استادان اهداف مشابهای را دنبال میکرد و به دنبال پاسخگویی
به سؤالهای مشابهای بود .بنابراین پرسشنامه استادان مشابه
پرسشنامه دانشجویان با این تفاوت بود که در قسمت اول 1
مورد به کاربردهای مختلف تکنولوژی کامپیوتر اضافه گردید و
در مجموع  91گویه در پرسشنامه گنجانده شد.
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در پژوهش کرمی و معلم جهت روایی پرسشنامه از روش

بود .جهت جمعآوری دادههای این قسمت پژوهش از

روایی محتوایی و ضریب  Cronbach's alphaجهت

مصاحبه عمیق استفاده شد .جهت انجام مصاحبه از دانشجویان

محاسبه پایایی استفاده شد که پایایی قسمت اول پرسشنامه

از روش نمونه در دسترس و جهت مصاحبه از استادان از

(کاربرد فناوری اطالعات)  6/82و قسمت دوم (نگرش نسبت

روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد.

به فناوری اطالعات)  6/88محاسبه گردید .در این پژوهش

جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای کمی و کیفی

ضریب  Cronbach's alphaبرای قسمت اول پرسشنامه

استفاده شد .برای پاسخگویی به سؤال پژوهشی اول و دوم از

 6/78و برای قسمت دوم آن  6/87تعیین شد.

آمار توصیفی (میانگین و انحرف معیار) و آمار استنباطی

مشاهده :برای پاسخگویی به سؤال اول پژوهش که بررسی

(آزمون  One sample tو آزمون همبستگی )Pearson

وضعیت موجود کاربرد تکنولوژی کامپیوتر بود ،عالوه بر

استفاده شد .برای پاسخگویی به سؤال سوم از همبستگی

پرسشنامه از مشاهده نیز به عنوان روش مکمل استفاده شد.

 Pearsonو جهت سؤالهای چهارم و پنجم پژوهش به

چک لیست مشاهده برای هر دانشکده تکمیل گردید .گویههای

تحلیل محتوای مصاحبهها و مقولهبندی پیامهای مستتر در آن

چک لیست مشاهده شامل  91مورد در قسمت اول پرسشنامه

پرداخته شد.

اعضای هیأت علمی بود .الزم به ذکر است که  17مورد اول
پرسشنامه دانشجویان و اعضای هیأت علمی مشابه هم بود.

یافتهها

مصاحبه :پژوهش حاضر عالوه بر بررسی وضعیت موجود،

اطالعات جمعیتشناختی اعضای هیأت علمی و دانشجویان

درصدد ارزیابی نظرات دانشجویان و استادان از وضعیت

که از قسمت اول پرسشنامه استخراج شد ،در جداول  1و 9

مطلوب و شناسایی علل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب

ارایه شده است.

جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی اعضای هیأت علمی
متغیر

جنسیت

سن

مرد

زن

فراوانی

13

169

95

درصد

6/33

6/17

6/11

شاخص

سابقه تدریس
1-8

-35

-16

-15

-56

-55

-16

کمتر

36

31

11

11

51

51

از 3

51

15

92

13

5

31

57

6/39

6/91

6/17

6/8

6/3

6/95

6/33

-18

-93

بیشتر

2-13

11

12

از 91

15

13

5

19

6/91

6/7

6/3

6/1

جدول  .9اطالعات جمعیتشناختی دانشجویان
متغیر
شاخص

جنسیت

مقطع تحصیلی

سن

مرد

زن

18-91

95-36

31-16

بیشتر از

کارشناسی

ارشد

دکتری

11

فراوانی

29

992

918

19

9

8

113

97

181

درصد

6/92

6/71

6/81

6/13

6/1

6/9

6/35

6/2

6/51

12

کرمی و همکاران

گونههای غالب و غایب فناوری اطالعات...

جهت پاسخ به سؤالهای اول تا سوم پژوهش از پرسشنامه

تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی ،استفاده از  Emailجهت

و مشاهده استفاده گردید .طبق نمونهگیری انجام شده تعداد 188

مکاتبه با استادان ،همکاران و محققان و به کارگیری

پرسشنامه برای اعضای هیأت علمی و تعداد  351پرسشنامه

نرمافزارهای عمومی ( PowerPoint ،Wordو  )...استفاده

برای دانشجویان بر حسب نسبت هر طبقه به طور تصادفی به

میشد .در بقیه موارد میزان استفاده کمتر از میانگین مطلوب

ایمیل آنها ارسال شد .تعداد  115پرسشنامه از اعضای هیأت

(نامطلوب) بود.

علمی و  396پرسشنامه از دانشجویان عودت داده شد.

جهت بررسی میزان و نوع استفاده استادان از تکنولوژی

جدول  3دربردارنده نتایج تحلیل پرسشنامهای است که

کامپیوتر عالوه بر پرسشنامه به مشاهده غیر رسمی رفتار آنها

روی نمونه آماری اجرا گردید و نشانگر پاسخ سؤال اول

در کالسهای درس پرداخته شد .برای این کار محقق با کسب

پژوهش یعنی میزان استفاده دانشجویان و اعضای هیأت علمی

اجازه از استاد درس به عنوان مستمع آزاد در کالس شرکت

از امکانات مختلف تکنولوژی کامپیوتر میباشد .همان طور که

کرد .مشاهدات نشانگر آن بود که استفاده استادان از تکنولوژی

در این جدول مشخص است ،بیشترین استفاده استادان مربوط

کامپیوتر را میتوان در دو محور الف) استفاده از نرمافزارهای

به استفاده از نرمافزارهای عمومی با میانگین و انحراف

عمومی مانند  PowerPointجهت ارایه فرصت یاددهی و

استاندارد ( )5/57 ± 6/73و میزان استفاده مربوط به کسب

یادگیری متنوع  )9استفاده از موتورهای جستجو تخصصی

اطالعات برای فعالیتهای پژوهشی با میانگین و انحراف

برای معرفی منابع علمی جدید به دانشجویان خالصه کرد.

استاندارد ( )5/97 ± 6/23و کمترین میزان استفاده مربوط به

میزان استفاده دانشجویان همان طور که از جدول 3

وبالگنویسی با میانگین و انحراف استاندارد ( )1/13 ± 1بود.

مشخص است ،بیشترین استفاده مربوط به استفاده از

در مجموع میانگین استفاده استادان از فناوری اطالعات متوسط

نرمافزارهای عمومی با میانگین و انحراف استاندارد (± 1/11

بود (.)3/16 ± 1/71

 )5/65و کمترین میزان استفاده مربوط به برقراری ارتباط با

سپس با استفاده از آزمون  One sample tبه مقایسه

دانشگاههای خارج از کشور با میانگین و انحراف استاندارد

میانگین به دست آمده با میانگین مطلوب ( 1میزان استفاده تا

( )9/67 ± 1/31بود .در مجموع میانگین استفاده دانشجویان از

حدی زیاد) پرداخته شد .نتایج آزمون غیر از سه مورد استفاده

فناوری اطالعات متوسط بود (.)3/13 ± 9/13

از کتابخانه آنالین ،استفاده از سرویسهای اینترنتی و دانلود

سپس با استفاده از آزمون  One sample tبه مقایسه میانگین

فیلم و تصویر حاکی از وجود تفاوت معنیدار در تمامی موارد

به دست آمده با میانگین مطلوب ( 1میزان استفاده تا حدی

بود ( .)P > 6/61در برخی از موارد میزان استفاده باالتر از

زیاد) پرداخته شد .نتایج آزمون غیر از دو مورد استفاده از

میانگین مطلوب و معنیدار بود که نشاندهنده استفاده مطلوب

سرویسهای اینترنتی و دانلود فیلم و تصویر حاکی از وجود

بود .در مواردی پایینتر از میانگین مطلوب و معنیدار بود که

تفاوت معنیدار در تمامی موارد بود ( .)P > 6/61تفاوت

نشانگر استفاده نامطلوب بود .برخی موارد نیز باالتر و یا

موجود نشانگر استفاده زیاد از گرفتن مقالههای علمی ،کسب

پایینتر از میانگین مطلوب بود ،ولی معنیدار نبود که این مسأله

اطالعات برای فعالیتهای پژوهشی ،استفاده از  Emailجهت

نیز نشاندهنده میزان استفاده متوسط بود.

مکاتبه با استادان ،همکاران و محققان ،استفاده از نرمافزارهای

همان طور که از جدول  3پیداست ،بیشتر از کسب

عمومی ( PowerPoint ،Wordو  ،)...اطالعرسانی در

اطالعات برای فعالیتهای پژوهشی ،گرفتن مقالههای علمی،

خصوص کالسها و فعالیت درسی بود .در بقیه موارد میزان

روزآمد کردن اطالعات تخصصی ،استفاده از نرمافزارهای

استفاده کمتر از میانگین مطلوب بود.
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جدول  .3میزان استفاده استادان و دانشجویان از فناوری اطالعات و نتیجه آزمون One sample t
استاد

نوع استفاده از فناوری اطالعات
تعداد

میانگین

دانشجو

انحراف

درجه

استاندارد

آزادی

t

تعداد

گرفتن مقالههای علمی

115

5/11

6/89

111

**17/15

391

کسب اطالعات برای فعالیتهای

115

5/97

6/23

111

**

391

11/25

میانگین
1/11
1/59

انحراف

درجه

استاندارد

آزادی

1/93

396

1/15

396

t
**1/15
**

8/62

پژوهشی
اطالعرسانی در خصوص کالسها و

115

3/86

1/96

111

*

-9/61

391

1/18

1/67

396

**

11/37

**

-1/11

**

11/11

**

-1/78

فعالیت درسی
استفاده از CDهای چندرسانهای

115

3/56

1/69

111

**

-1/96

**

97/58

391

3/12

1/31

396

()Multimedia
استفاده از نرمافزارهای عمومی

115

5/57

6/73

111

391

5/65

1/11

396

( PowerPoint ،Wordو )...
استفاده از نرمافزارهای تخصصی

115

1/98

1/11

111

**

3/91

391

3/71

1/38

396

مرتبط با رشته تحصیلی
استفاده از نرمافزارها جهت تحلیلهای

115

3/15

1/56

111

**

-9/22

**

-3/91

391

3/61

1/11

396

**

-11/59

**

-91/16

**

-16/26

آماری
برقراری ارتباط با دانشگاههای خارج

115

3/11

1/33

111

391

9/67

1/31

396

از کشور
استفاده از کتابخانههای آنالین

115

3/28

1/62

111

-6/11

391

استفاده از  Emailجهت مکاتبه با

115

5/38

6/83

111

*

391

91/96

3/16
1/17

1/11
1/38

396
396

*

9/36

استادان ،همکاران و محققان
**

12/17

391

3/71

1/35

396

روزآمد کردن اطالعات تخصصی

115

5/11

6/73

111

391

9/86

1/13

396

خرید اینترنتی

115

9/88

1/98

111

**-11/97

وبالگ نویسی

115

1/13

1/66

111

**

**

-3/86

**-13/61
**

-18/59

-36/91

391

9/31

1/16

396

دانلود فیلم و تصویر

115

3/61

1/93

111

-2/11

391

1/69

1/12

396

6/92

شرکت در دورههای مجازی

115

9/92

1/91

111

**-17/11

391

1/25

1/15

396

**-31/79

( Company Virtual Training
یا )VTC
استفاده از  Chatبرای برقراری ارتباط

115

9/12

1/98

111

استفاده از سرویسهای اینترنتی

115

1/65

1/99

111

**

-17/85

391

9/38

1/15

396

-6/51

391

3/29

1/32

396

**

-91/57

استفاده از ویدئو کنفرانس

115

9/61

1/15

111

ارزشیابی دانشجویان

115

9/28

1/13

111

**

ارایه تکالیف و ارزیابی و ارایه

115

9/29

1/18

111

-

-

-

**

-17/18

-6/25
-

-

-8/83

-

-

-

-

-

**-2/61

-

-

-

-

-

طراحی دورههای آموزشی (دروس)

115

3/79

1/92

111

**

-9/15

-

جمع کل

115

3/16

1/71

111

**

87/12

بازخورد به دانشجو
391

3/13

9/13

396

**

77/31

P < 6/65 P < 6/61
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طی سؤال باز پاسخی از دانشجویان خواسته شده بود تا

پس از آن گرفتن مقالههای علمی و اطالعرسانی در خصوص

مشخص نمایند چگونه به تکنولوژی کامپیوتر دسترسی پیدا

کالسها و فعالیت پژوهشی از کاربردهای فراوانی بود که

میکنند؟ نتایج نشانگر آن بود که  77درصد دانشجویان از

دانشجویان از تکنولوژی کامپیوتر داشتند.

طریق دانشگاه و خانه 5 ،درصد کافینت 16 ،درصد خوابگاه،

جهت سنجش نگرش اعضای هیأت علمی و دانشجویان

 5درصد از طریق لپتاپ و  3درصد از طریق موبایل به

نسبت به فناوری اطالعات و پاسخ به سؤال دوم پژوهش ،از

تکنولوژی کامپیوتر دسترسی پیدا میکنند .جهت بررسی میزان

آزمون  One sample tاستفاده شد .و میانگین کل پرسشنامه

و نوع استفاده دانشجویان از تکنولوژی کامپیوتر عالوه بر

نگرش با میانگین متوسط آن (نقطه برش )91 :مقایسه شد

پرسشنامه ،با استفاده از چک لیست به مشاهده غیر رسمی

همان طور که در جدول  1مشهود است ،نتایج آزمون One

رفتار آنها در سایتهای کامپیوتر دانشکدهها و خوابگاهها

 sample tحاکی از معنیدار بودن تفاوت میانگینها در هر دو

پرداخته شد .مشاهدات با نتایج پرسشنامه تا حد زیادی

گروه دانشجویان و استادان میباشد ( .)P > 6/61این نتایج

همخوانی داشت .بیشتر دانشجویان از  ،Emailنرمافزارهای

نشانگر نگرش مثبت دانشجویان و استادان نسبت به فناوری

عمومی مانند  Wordو  PowerPointاستفاده مینمودند.

اطالعات میباشد.

جدول  .1نگرش اعضای هیأت علمی و دانشجویان به فناوری اطالعات و نتیجه آزمون One sample t
متغیر

گروه

N

M

SD

df

T

Sig

نگرش

استاد

115

39/16

1/19

111

31/93

<6/661

دانشجو

391

31/11

3/11

396

51/21

<6/661

اطالعات از آزمون همبستگی  Pearsonاستفاده شد .نتایج آن

طی سؤالهای شش گزینهای از خیلی کم ( )1تا خیلی

در جدول  5نشانگر وجود رابطه معنیدار بین همه متغیرها بود

زیاد ( )1از اعضای هیأت علمی و دانشجویان خواسته شده بود

( .)P > 6/61یعنی بین نگرش ،مهارت و میزان استفاده از

تا مهارت خود در استفاده از فناوری اطالعات ارزیابی نمایند.

فناوری اطالعات در هر دو گروه اعضای هیأت علمی و

برای پاسخ به سؤال سوم پژوهش یعنی بررسی رابطه معنیدار

دانشجویان رابطه مثبت و معنیداری وجود داشت.

میان سه متغیر نگرش ،مهارت و میزان استفاده از فناوری

جدول  .5همبستگی متغیرهای میزان استفاده ،نگرش و مهارت اعضای هیأت علمی و دانشجویان به فناوری اطالعات
گروه

متغیر

M

SD

کاربرد
1

اعضای هیأت

میزان استفاده

75/72

1/65

علمی

نگرش

39/16

1/19

**

6/16

مهارت

1/16

6/58

**

6/56

دانشجویان

میزان استفاده

52/93

1/97

نگرش

31/11

3/11

**

6/35

مهارت

1/32

6/81

**

6/57

نگرش

مهارت

1
**

6/92

1

1
1
**

6/13

1
P < 6/61
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جهت پاسخگویی به سؤالهای  1و 5پژوهش از مصاحبه

رسید .سپس مؤلفهها از میان پاسخها کدگذاری گردید و

نیمهساختار یافته با  15نفر از استادان و  36نفر از دانشجویان و

فروانی و درصد هر مؤلفه در جلوی آن ثبت شد .برخی از

همچنین پاسخهای سؤالهای باز پاسخ در پرسشنامه استفاده

مهمترین مؤلفهها که بیشترین فراوانی را در پاسخها داشتند ،در

شد .مصاحبه با افراد تا جایی ادامه یافت که به اشباع پاسخها

جدول  1آورده شده است.

جدول  .1برخی از مهمترین مؤلفههای حاصل از مصاحبه استادان و دانشجویان به انضمام فراوانی و درصد
استاد

برخی از مهمترین مؤلفههای حاصل از سؤال وضعیت مطلوب استفاده از فاوا

دانشجو

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

بهبود زیرساختها به خصوص پهنای باند اینترنت و برداشتن فیلتر سایتهای علمی

15

166

36

166

آموزش سواد اطالعاتی

15

166

98

23/3

استفاده از کادر متخصص فنی و باتجربه جهت پاسخگویی به مشکالت شرکتکنندگان

11

23/3

95

83/3

آموزش نرمافزارهای خاص هر رشته به صورت کارگاههای آموزشی

13

81/1

95

83/3

وجود کتابخانه آنالین

19

86

11

53/3

ایجاد روشهای ارزشیابی معتبر

19

86

5

11/1

تلفیق آموزش مجازی با آموزش حضوری

16

11/1

19

16

استفاده از نرمافزارهایی که سرعت اجرای باالیی دارند

2

16

93

71/1

تهیه سختافزار و نرمافزارهای جدید و اصلی

8

53/3

18

16

خریداری منابع جدید و به روز از پایگاههای داده معتبر

7

11/1

19

16

ارتقای فرهنگ استفاده از فاوا

1

16

19

16
دانشجو

استاد
برخی از مهمترین مؤلفههای حاصل از سؤال موانع استفاده از فاوا

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کمبود امکانات

15

166

36

166

کمبود زیرساختها به خصوص سرعت پایین اینترنت و مشکل Filtering

15

166

36

166

دشواری استفاده از نرمافزارهای آموزش و تدریس

13

81/1

95

83/3

عدم مهارت کافی استاد و دانشجو در استفاده از فاوا

19

86

95

83/3

نداشتن نرمافزارهای اصلی و مشکل اجرای نرمافزارهای کپی شده

11

73/3

19

16

عدم استفاده از اصول طراحی آموزشی در تدوین دورهها

16

11/1

19

16

مشکالت مدیریتی در اجرا و استفاده از فاوا

16

11/1

96

11/1

عدم وجود مراکز رایانهای مجهز در دانشکدهها

16

11/1

91

81/1

سیاستهای آموزشی موجود

8

53/3

15

56

عدم تسلط به زبان انگلیسی

5

33/3

16

33/3

مشکالت فرهنگی در استفاده از فاوا

5

33/3

15

56

همان طور که از یافتههای جدول  1پیداست ،از مهمترین

دانشجویان کمبود امکانات و زیرساختهای الزم به خصوص

موانع به کارگیری فاوا در آموزش عالی از نظر استادان و

پهنای باند اینترنت ،دشواری استفاده از نرمافزارهای آموزشی و

73
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گونههای غالب و غایب فناوری اطالعات...

عدم مهارت کافی در به کارگیری فاوا بود .کمترین درصد در

دانشجوی دیگری که در مقطع دکتری تحصیل میکرد،

موانع از نظر استادان و دانشجویان مربوط به عدم تسلط به زبان

اذعان داشت« :متأسفانه پهنای باند اینترنت در کشور به قدری

انگلیسی و از نظر استادان مشکالت فرهنگی در استفاده از فاوا

محدود است که برای سرچ یک سری مطالب مورد نیاز گاهی

بود.

نصف روز معطل میشویم .این در حالی است که رقبای ما در

به عنوان نمونه یکی از استادان دانشکده پزشکی عنوان نمود

خارج از کشور در عرض چند ثانیه به جدیدترین منابع

که «مشکل عمده استفاده از فناوری اطالعات در تدریس کمبود

دسترسی دارند» .یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد بیان نمود

امکانات است .هر وقت که من تکلیفی به دانشجویان میدهم

که «متأسفانه دانشگاه اصالً به فکر آموزش کم هزینه برای

که با استفاده از فناوری اطالعات به آن پاسخ دهند ،اکثر آنها

دانشجویان نیست .آموزش مهارتهای کامپیوتری وجود دارد

گله و شکایت میکنند که تعداد کامپیوترها کم است .یا سرعت

ولی در کالسهای آزاد با هزینههای زیاد .اگر هم گاهی

پایین اینترنت موجب میشود پس از این که زمان طوالنی از

دانشگاه کالس ارزان قیمت برگزار میکند ،اصالً کیفیت ندارد؛

وقت آنها را میگیرد ،در نهایت به علت قطع و وصل شدن

چون دانشجویان دیگر در این کالسها تدریس میکنند .به نظر

پاسخها ارسال نمیشود .یا مشکل دیگر نرمافزارها است که یا

من ،شما بهترین تکنولوژی و فناوری را وارد دانشگاهها کنید،

به دلیل اصلی نبودن و یا آموزش ندیدن قابل استفاده نیستند.

ولی وقتی روش به کارگیری درست را دانشجو و حتی استاد

البته این فقط مختص دانشجو نیست من هم با این مشکل بارها

نمیداند ،چه نتیجهای خواهد داشت» .همان طور که از جدول

مواجه شدهام».

 1پیداست ،عوامل دیگری از جمله مشکالت فرهنگی ،مدیریتی

استاد دیگری از دانشکده بهداشت بیان نمود که «تا زمانی
که زیرساختها توسط مسؤولین اصالح نشود ،استفاده از

و سیاسی عنوان شده است که از جمله موانع به کارگیری فاوا
در آموزش عالی محسوب شد.

فناوری در تدریس و آموزش جدی گرفته نخواهد شد.

در ادامه جدول  1برخی از مهمترین مؤلفههای حاصل از

دانشجویان در کالسهای حضوری هم به دالیل مختلف

سؤال وضعیت مطلوب استفاده از فاوا (سؤال دوم مصاحبه)

تکالیفشان را به موقع انجام نمیدهند ،وای به روزی که

است .همان طور که از اطالعات داخل جدول مشهود است،

بهانههای تکنولوژی را هم به آن بیافزایند ،چون در این صورت

مهمترین اقدامات برای رسیدن به وضعیت مطلوب بهبود

حق خواهند داشت .مشکل زیرساختی واقعاً وجود دارد .از

زیرساختها به خصوص پهنای باند اینترنت و آموزش سواد

طرفی عدم مهارت دانشجو و استاد در استفاده از نرمافزارها

اطالعاتی بود.

مشکل دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد».

به عنوان نمونه یکی از استادان دانشکده پزشکی عنوان

دانشجویان تحصیالت تکمیلی نیز همراستا با استادان

نمودند که «بهترین روش رسیدن به نتایج مطلوب در به

عمدهترین موانع را همان موانعی عنوان کردند که استادان ذکر

کارگیری فاوا ،تدوین برنامههای مدون جهت آموزش به

نمودند .به عنوان نمونه یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد

استادان و دانشجویان است .امروزه تکنولوژیهای نوین در

عنوان کرد که «ظرفیت دانشگاهها روزبهروز افزایش مییابد و

جهت رفع مشکالت ما روزبهروز گسترش مییابند ،ولی مسأله

هر سال دانشگاه شلوغتر میشود .این در حالی است که سایت

اصلی این است که ما روش به کارگیری آنها را نمیدانیم.

دانشکده ما سه سال است که هیچ تغییری نکرده است .حتی

هفته قبل در دفتر آموزش مجازی دانشگاه مهندسین از

گاهی مشاجرههایی بین دانشجویان در استفاده از سیستم به

نرمافزارهای جدید تولید محتوا صحبت میکردند که بسیار

وجود میآید که اصالً در شأن آنها نیست».
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برای استادان مناسب است ،ولی به نظر من آموزش آنها شرط

آنها ،آموزش عالی از خود شروع کند و فناوریهای نوین را

اساسی در به کارگیری میباشد».

در عمل به کار گیرد .همچنین از آن در آموزش و سایر امور

یکی از دانشجویان ارشد دانشکده پزشکی بیان کردند که

اداری استفاده کند و در جهت تحقق دولت الکترونیک گام

«امکانات به نظر من شرط اساسی در رسیدن به وضعیت

اساسی بردارد .بیشک حرکت نظام آموزش عالی به سمت

مطلوب است .ما در دانشکده خودمان همیشه با کمبود سیستم

استفاده بیشتر از تکنولوژیهای نوظهور میتواند دربردارنده

مواجه هستیم و تازه در صورتی که سیستمی پیدا کنیم ،مشکل

ثمرات بسیار ارزندهای باشد (.)1

بعدی سرعت اینترنت است که واقعاً صبر ایوب میخواهد تا

در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیلی

یک صفحه را باز کند .متأسفانه روزبهروز به جای بهتر شدن

وضعیت موجود و مطلوب کاربست فناوریهای نوظهور در

وضعیت با بدتر شدن آن روبهرو هستیم و بهتر است برای

آموزش پزشکی و چالشهای پیش روی آن انجام شد .نتایج

نزدیک شدن به شرایط ایدهآل به فکر اصالح این موارد باشیم».

حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه ،مشاهدات و

در مصاحبه با یکی از استادان داروسازی ،ایشان اظهار

مصاحبه نشانگر آن بود که میزان استفاده دانشجویان و استادان

داشتند که «مسایل ما برای رسیدن به وضعیت مطلوب کم

از تکنولوژی کامپیوتر در حد متوسط بود.

نیستند و برای حل آنها هزینههای هنگفت نیاز است که با

بیشترین استفاده آنها از امکانات عمومی مانند گرفتن

توجه به کمبود بودجه امکان اصالح آنها نیست .من فکر

مقالههای علمی ،کسب اطالعات پژوهشی ،روزآمد کردن

میکنم ابتدا از لحاظ سختافزاری و نرمافزاری باید غنی

اطالعات تخصصی ،استفاده از  Emailجهت مکاتبه با

شویم .سپس مسأله آموزش باید حل شود؛ به گونهای که افراد

استادان ،همکاران و محققان و نرمافزارهای عمومی (،Word

بتوانند به بهترین نحو از این امکانات استفاده نمایند .فراتر از

 PowerPointو  )...بود .در بقیه موارد میزان استفاده کمتر از

اینها ما باید مشکالت مدیریتی ،سیاسی و فرهنگی را در این

حد مطلوب بود .این در حالی است که فاوا امکانات زیادی

رابطه حل کنیم و مسؤولین مربوطه را نیز توجیه نماییم».

برای تسهیل سیستم آموزش و یادگیری دارد که در دانشگاهها

یکی از دانشجویان دکتری در دانشکده پرستاری بیان کردند

استفاده نمیشود.

که «بهتر است که دانشجویان به منابع علمی جدید مانند

نتایج آزمون  One sample tحاکی از معنیدار بودن تفاوت

مقاالت ،پایاننامهها و کتب از طریق سایت دسترسی داشته

وضعیت موجود از وضعیت مطلوب بود .این یافته با نتایج

باشند و همچنین برای کالسهایی که واحد عملی ندارند ،بهتر

تحقیق فرزندیپور و همکاران ( Garcia ،)91و همکاران

است که به صورت مجازی برگزار نمایند».

( )95و ناظم ( )91همخوانی داشت Garcia .و همکاران در
پژوهش خود با عنوان «بررسی میزان استفاده اعضای هیأت

بحث و نتیجهگیری

علمی از اینترنت» نشان دادند که میزان استفاده از فاوا در بین

استفاده از فاوا نماد دوره جدیدی از آموزش است .فاوا

استادان کم و در برخی موارد هیچ استفادهای نداشتند؛ چرا که

الگوی فکری آموزش را دگرگون و مدلهای موجود آموزشی

آنها معتقد بودند که روشهای سنتی کارایی بیشتری نسبت به

را غنیتر میکند ،شیوههای جدیدی نیز ایجاد میکند و افراد را

روشهای جدید دارد (.)95

در رسیدن به وضعیت آرمانی آموزش و یادگیری در آموزش

ناظم در پژوهشی با عنوان «وضعیت Information ( ICT

عالی از جمله آموزش پزشکی نزدیک مینماید .الزمه رسیدن

 )and communication technologiesدر مراکز آموزش

به این مقصود آن است که نهادهای آموزشی و مهمتر از همه

عالی» به بررسی وضعیت موجود کاربرد این تکنولوژی در
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دانشگاه آزاد اسالمی پرداخت .وی به این نتیجه رسید که

کرمی و همکاران

طبق یافتههای سؤال دوم این پژوهش با وجود استفاده کم

مطابق با پاسخهای آزمودنیها ،وضعیت کاربست فناوری

از تکنولوژی کامپیوتر ،دانشجویان و استادان نگرش بسیار

اطالعات در واحدهای دانشگاهی مناطق 19گانه در اکثر قریب

مثبتی نسبت به این فناوری داشتند .نتایج این یافته همسو با

به اتفاق موارد در حد پایینتر از متوسط بود .همچنین وی به

پژوهش سیدنقوی با عنوان «بررسی نگرش استادان و

این نتیجه دست یافت که دانشجویان استفاده زیادی از فناوری

دانشجویان به یادگیری الکترونیکی :پیمایشی در دانشگاههای

اطالعات نداشتند (.)91

دارای آموزش الکترونیکی در ایران» بود .وی در تحقیق خود

یافتهها نشان داد که استفاده دانشجویان از این تکنولوژی

نتیجه گرفت که نگرش استادان به علت احساس مفید بودن و

بیشتر در زمینه کسب اطالعات جهت انجام فعالیتهای کالسی

خودکامیابی و نگرش دانشجویان به علت استقالل و

و پژوهشی بود .این یافته با نتایج تحقیق عفتنژاد که دریافت

خودارزیابی نسبت به فاوا مثبت بود ( .)31همچنین موسوی به

دانشجویان از فناوری اطالعات بیشتر جهت انجام پایاننامه یا

نقل از یوسفی سعیدآبادی و رضاییراد در پژوهشی نشان داد

ترجمه مقاله برای دروس دیگر استفاده میکردند ،همخوانی

که دانشجویان نگرش باالیی نسبت به کاربرد کامپیوتر داشتند،

داشت (.)97

اما استفاده کمی از آن میکردند (.)33

همچنین نتایج نشانگر آن بود که استادان از این تکنولوژیها

بر اساس نتایج حاصل از پاسخ به سؤال سوم پژوهش معلوم

جهت طراحی ،اجرا و ارزشیابی دروس بسیار کم استفاده

شد که رابطه مثبت و مستقیمی بین سه متغیر مهارت ،نگرش و

مینمودند .نتایج این قسمت تحقیق با نتایج تحقیقهای

میزان استفاده وجود دارد .از آن جایی که بر اساس یافتههای

 Robertو  ،)82( Leeعسگری و خاقانیزاده ( ،)92صالح

سؤال دوم نگرش مثبت نسبت به فاوا در دانشجویان و استادان

صدقپور و میرزایی ( )36و مؤمنیراد و علیآبادی ( )31همسو

وجود داشت ،نیاز به تقویت متغیر دیگر یعنی مهارت آنان

است .آنها دریافتند که یکی از چالشهای به کارگیری فاوا

میباشد تا میزان استفاده در بین دانشجویان و استادان به

عدم مهارت در تدوین ،طراحی و اجرای برنامههای آموزش

وضعیت مطلوب نزدیک شود .این یافتهها نشانگر مهارت پایین

الکترونیکی است.

آنها در کار با کامپیوتر بود و احتماالً این یکی از دالیل اصلی

حسینی نیز در پژوهشی به بررسی میزان استفاده اعضای
هیأت علمی از فاوا در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

استفاده اندک از کامپیوتر با وجود داشتن احساس مثبت باال
نسبت به آن است.

دانشگاه تهران پرداخت .نتایج نشانگر آن بود که اعضای هیأت

با توجه به صحبتهای دانشجویان و استادان در خصوص

علمی به میزان تقریباً متوسط از فناوری اطالعات استفاده

آموزش کامپیوتر میتوان این گونه نتیجهگیری نمود که

میکردند .یافتههای وی نشان داد که آزمودنیها بیشتر از

دانشجویان و استادان مهارت الزم در استفاده از کامپیوتر را

کامپیوتر و اینترنت جهت ارسال و دریافت  ،Emailکار با

نداشتند .فرزندیپور و همکاران (،)35( Nisar ،)91

پایگاههای اطالعاتی و انجام تحلیلهای آماری استفاده

 )31( Munganiaو  Folorunsoو همکاران ( )37مواردی

میکردند ( .)39یوسفی سعیدآبادی و رضاییراد نیز در تحقیق

همچون وجود کمسوادی یا بیسوادی در زمینه فناوریهای

خود بیان نمودند که استفاده استادان از تکنولوژی کامپیوتر

آموزشی و نبود آموزش در این زمینه ،بیتجربگی اعضای

بیشتر به استفاده از نرمافزار  Wordو ،PowerPoint

هیأت علمی در استفاده مؤثر از فناوریهای جدید و مقاومت

جستجوی اینترنتی و  Emailبرمیگردد (.)33

آنان برای برگزاری دورههای مجازی ،تحصیالت پایین
فراگیران که نتیجه آن کم بودن تجربه و مهارت افراد در به
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کارگیری رایانه و اینترنت است ،به عنوان دالیل عدم به
کارگیری فاوا ذکر کردند.
همچنین مشهدی وهمکاران به نقل از خطیب زنجانی و
همکاران در پژوهش خود دریافتند که مهارت اعضای هیأت

دوره دهم شماره دوم

خطیب زنجانی و همکاران ( Eskrootchi ،)93و همکاران
( )16و آتشک و ماهزاده ( )11نیز در تحقیق خود عوامل
زیرساختی را مانع اصلی استفاده دانشجویان از فناوری
اطالعات شناسایی نمودند.

علمی و نگرش آنها با میزان استفاده از فناوری اطالعات رابطه

هدف اساسی دیگر پژوهش شناسایی وضعیت مطلوب

معنیداری داشت ( .)93همچنین اسدی و همکاران نیز خاطر

کاربست فناوری اطالعات در آموزش بود .نتایج نشان داد که

نشان کردند که زمینههای به کارگیری فناوری اطالعات توسط

وضعیت موجود از وضعیت مطلوب فاصله زیادی داشت.

مدرسین با آشنایی و مهارت کامپیوتری رابطه معنیدار داشت

استادان و دانشجویان برخی از مهمترین مؤلفهها برای رسیدن

(.)38

به وضعیت مطلوب را بهبود زیرساختها ،برداشتن

عوامل و چالشهایی که موجب ایجاد شکاف بین وضعیت

 ،Filteringآموزش مفاهیم سواد اطالعاتی ،استفاده از کادر

موجود و مطلوب شده بود ،در جدول  1بیان شده است .از

متخصص فنی و با تجربه جهت پاسخگویی به مشکالت

مهمترین موانع به کارگیری فاوا در آموزش عالی از نظر

فراگیران و مدرسان و آموزش نرمافزارهای خاص هر رشته

استادان و دانشجویان کمبود امکانات و زیرساختهای الزم به

عنوان کردند.

خصوص پهنای باند اینترنت ،دشواری استفاده از نرمافزارهای

موارد دیگری که استادان به عنوان مؤلفه مهم رسیدن به

آموزشی و عدم مهارت کافی در به کارگیری فاوا بود .کمترین

وضعیت مطلوب از آن یاد کردند ،ایجاد روشهای ارزشیابی

درصد در موانع از نظر استادان و دانشجویان مربوط به عدم

معتبر و تلفیق آموزش مجازی و حضوری بود .بهبود

تسلط به زبان انگلیسی و از نظر استادان مشکالت فرهنگی در

زیرساختهایی مانند سرعت اینترنت ،از بین رفتن

استفاده از فاوا بود.

 ،Filteringافزایش امکانات آموزشی از قبیل تعداد سیستمها

این یافته با نتایج تحقیق  Al Hussainهمسو بود .وی در
تحقیق خود به این نتیجه رسید که یک چالش اساسی در

و سایتهای دانشگاه و ایجاد کتابخانه آنالین از جمله مواردی
بود که هر دو گروه بر آن تأکید داشتند.

استفاده از فاوا هزینه باال ،کمبود امکانات ،کارایی کم و

از جمله مورد دیگری که بسیار مورد تأکید قرار گرفت،

همچنین عدم مهارت دانشجویان و استادان در به کارگیری آن

افزایش مهارت کاربران (دانشجویان و استادان) با برگزاری

بود ( .)32صفدری و همکاران ( )3و فرزندی پور و همکاران

دورههای آموزشی و کارگاههای مقرون به صرفه بود .این

( )91نیز دریافتند که از نظر اعضای هیأت علمی ،عدم آشنایی

یافتهها با نتایج تحقیق خطیب زنجانی و همکاران ( )93و

کافی جهت کار با کامپیوتر یکی از موانع اصلی است.

 Eskrootchiو همکاران ( )16که در جامعه پزشکی انجام

عدم وجود سیاستهای آموزشی مشخص نیز از مهمترین

دادند ،همسو بود .آنها در نتیجه تحقیق خود به بهبود

چالشهایی بود که مورد تأکید قرار گرفت .یکی از موانع اصلی

زیرساختها ،افزایش دسترسی به اینترنت و افزایش امکانات

دیگر به زعم استادان و دانشجویان دشواری استفاده از

جهت رسیدن به وضعیت مطلوب اشاره کردند.

نرمافزارهای آموزش و تدریس بود .موانع زیرساختی و از

بیشک به کارگیری تکنولوژیهای نوظهور در سیستم

جمله مهمترین آنها پهنای باند و سرعت اینترنت از دیگر

آموزش و یادگیری میتواند ثمرات بسیار ارزندهای به همراه

موانع تحقق وضعیت مطلوب بود که دانشجویان و استادان بر

داشته باشد .بر اساس نتایج این تحقیق این گونه نتیجهگیری

آن تأکید ورزیدند.

میشود که با وجود استفاده اندک دانشجویان و استادان از
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استفاده از فناوری به بهتر شدن وضعیت موجود و نزدیک شدن

 آنها،فناوری اطالعات جهت مقاصد آموزشی و پژوهشی

.به وضعیت مطلوب کمک کرد

 از این عامل.نگرش بسیار مثبتی نسبت به این موضوع داشتند

الزم به ذکر است که با توجه به این که بخشی از جامعه

میتوان به عنوان نیروی محرک جهت برطرف نمودن

مورد پژوهش اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چالشهایی مانند مهارت پایین آنها استفاده نمود؛ چرا که

 به دلیل مشغله فراوان زمان کمی برای مصاحبه با محقق،بودند

عامل پایین بودن مهارت به کارگیری فاوا در استادان و

 پرسشنامهها نیز چون به صورت الکترونیکی.اختصاص دادند

دانشجویان موجب شده است که از امکانات موجود استفاده

 همه آنها عودت نشد و از طرفی امکان تعامل،ارسال شد

.بهینه نشود

چهره به چهره و توضیح حضوری برای شرکتکنندگان وجود

 بازنگری در دروس و،به عنوان یک راهکار اصلی

 موارد ذکر شده از جمله محدودیتهای پژوهش.نداشت

سرفصلهای آموزشی رشتههای دانشگاهی به ویژه در

.حاضر بود

دورههای تحصیالت تکمیلی جهت ارتقای مهارتهای
 همچنین برگزاری.فنآورانه دانشجویان پیشنهاد میگردد

سپاسگزاری

کارگاههای آموزشی جهت اعضای هیأت علمی نیز ضروری

این طرح با حمایت مالی و معنوی معاونت پژوهش و

 از سوی دیگر بهبود زیرساختها و امکانات نیز پیشنیاز.است

) انجام91578/9 فناوری دانشگاه فردوسی مشهد (طرح شماره

 در این راستا میتوان با اصالح.مهمی در این زمینه میباشد

.پذیرفته است

 ارتقای مهارت مدیریتی و ترویج فرهنگ،سیاستهای آموزشی
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Background & Objective: The aim of this article was to explore the use of new information and
communication technology (ICT) in medical education in Mashhad University of Medical
Sciences, as a single case study.
Methods: The research method was descriptive. The study population consisted of students and
faculty member of Mashhad University of Medical Sciences, Iran. Stratified sampling was used to
investigate information technology in academic environments. To investigate the ideal situation a
random sampling method was applied. Questionnaires, observation, survey, and other methods
were used to study ICT in higher education.
Results: There was a significant difference, significantly higher than the mean, between ICT use
and the ideal condition in some cases and lower than the mean in others (P < 0.01). In some cases
the difference was not significant, which showed the moderate use of ICT. The use of ICT is
mainly in areas such as Word. However, its other possibilities, like communication, are not used.
Both groups had a positive attitude toward ICT and assessed their skills as moderate (P < 0.01).
Conclusion: Results indicated a significant positive relationship between these three variables in
both groups (P < 0.01). The ideal situation, according to teachers and students, included ICT
training, online library, and improving infrastructure, particularly internet speed. They believed the
main challenges to be their lack of skills, educational policy, and financial, managerial, cultural,
and infrastructural issues.
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