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چکیده
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مقدمه

فنآوریهای اطالعات و ارتباطات ،موجب شکلگیری محیطهای یادگیری قدرتمند ميشود
و زمینههای برقراری ارتباطات اجتماعي و رواني و همچنین تعامل همکاران و تعامل اعضای هیأت
علمي با دانشجویان را برای غلبه بر موانع زماني و مکاني فراهم مينماید و ابزاری پرقدرت است
که فرصتهایي را برای یادگیری و دستیابي سریع به اطالعات و فرهنگهای مختلف ایجاد
ميکند ( .)Jacobsen,1998با گسترده شدن فنآوری اطالعات و نفوذ وسایل ارتباط جمعي
به اعماق وجودی جامعه ،ابزارها و روشهای آموزشي نیز دستخوش تحول شده است
( .) Shahsavani et al., 2014امروزه با استفاده از فنآوریهای پیشرفته اطالعاتي ،سرعت ارائه
آموزشها باال رفته ،مطالب بیشتری در مدت زمان کوتاهتری قابل انتقال ميباشد .تربیت نیروی
ماهر و متخصص به کمک فنآوری اطالعات ،عالوه بر تأمین نیازهای حرفهای جامعه،
با بهرهگیری از انعطافپذیری ذاتي موجود در فنآوری جدید ،ميتواند ساختار خود را
به سرعت با نیازمندیهای نوین حرفهای جامعه تغییر دهد(.)Neaz Azari et al., 2012
در چنین شرایطي عملکرد هر سازماني ،تابع عملکرد منابع انساني آن سازمان و تعامل و ارتباطات
آنها با منابع ،امکانات و تکنولوژی موجود است .از طرف دیگر ،توانایي منابعانساني ،تابع دانش
شغلي و مهارت در کاربردآن دانش در انجام وظایف و فعالیتهای شغلي است( Asgharpour

 .)& Hoseini, 2013تربیت نیروی انساني کارآمد و ماهر ،کیفیت بخشي به آموزش و پژوهش
 ،تربیت نیروهای کارآفرین و کمک به اشتغالزایي ،دسترسي آسان به منابع اطالعاتي ،کاهش
هزینههای سازماني در بلند مدت ،روزآمد نمودن سیستمهای اداری ،بازآموزی کارکنان
و افزایش مهارت شغل و دانش آنان و ایجاد انگیزه و تالش و نوآوری در محیط سازماني ،از
مزایا و فرصتهای برخاسته از توسعه فنآوری اطالعات ميباشد(.)Imam Virdi et al., 2013
رونق صنعت فنآوری اطالعات و ارتباطات ،باعث افزایش فزایندهای شده است که افزایش
بهره وری و عملکرد نوآورانه در تضمین مزیت رقابتي در بازارهای بین المللي نقش عمده ای
داشته است ( .)Hwang& Lee, 2010فنآوریها ،بر کیفیت و کمیت آموزش موثر بوده ،بیش
از هر چیزی ،نظام آموزشي و پژوهشي دانشگاهها را تحت تأثیر قرار داده و موجب دگرگون
ساختن راهبردها و روشهای آن شده است( .)Yusuf, 2005این مهم محقق نخواهد شد مگر این
که مدرسان ،دانش و مهارت و نگرشهای الزم برای کاربست آن در فعالیتهای آموزشي
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و یادگیری را داشته باشند .مي توان گفت استاد ،کلید کاربست فنآوری اطالعـات و ارتباطـات
در آموزش عالي مي باشد .با عنایت به فرصتهای ایجاد شده ،اکنون امکان استفاده از این
فنآوریها برای اعضای هیأت علمي فراهم است ( .)Bazargan et al., 2012در رابطه با استفاده
از فنآوری اطالعات و ارتباطات ،ميتوان به دو کارکرد عمده دانشگاهها یعني آموزش
و پژوهش و نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات اشاره کرد که امروزه ميتوان از طریق فنآوری
های اطالعاتي ،آموزش را در قالب یادگیری الکترونیکي ،آموزش از راه دور ،دانشگاه مجازی
و مانند آن ارائه داد .در بخش پژوهش نیز فنآوری اطالعات ،فرصتها و امکانات مناسبي در
اختیار اعضای هیأت علمي در سطوح آموزشي به ویژه در دانشگاهها قرار داده است تا
درگردآوری ،تجزیه و تحلیل و سازماندهي اطالعات مورد استفاده قرار دهند & .(Asadi
) Karimi, 2007با توجه به اهمیت آموزش الکترونیکي در نظام نوین آموزشي ،بسیاری از
دانشگاههای علوم پزشکي ایران سعي در پيریزی و برنامهریزی اصولي برای این امر دارند
) .(Mirsaidi, 2016موقعیتهای جدید در آموزش پزشکي تأثیرگذار بوده و بر روشهای
تدریس،یادگیری ،طراحي و اجرای برنامهدرسي موثر بوده است .برای استفاده بهتر از حجم
وسیع اطالعات پزشکي موجود در شبکه جهاني اینترنت ،دانشجویان و استادان باید برای استفاده
مؤثر از این اطالعات از آموزشهای الزم بهرهمندگردند .در این راستا دانشکدههای پزشکي
بایستي راهبردهای روشني برای حل مسائلي که این فنآوری ها با خود به ارمغان ميآورند ارائه
دهند).(Ward et al., 2001نوآوری مبتني بر کارکنان ( )EDIشامل بهره برداری منظم از منابع
دانش در سازمانها است .بنابراین ،نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات برای مدیریت دانش
کارآمد از این نظر مهم است .با گسترش فنآوری ،شاهد تغییر از تأکید صرف یادگیری
و محفوظات به سمت تفکر خالق و قدرت استنباط از اطالعات بودهایم (Gressgård et al.,
).2014
یافتههای پژوهش( (amini et al., 2020نشان داد که تأثیرکاربرد فنآوری اطالعات
و ارتباطات بر عملکرد آموزشي استادان معنادارو باالتر از متوسط است .همچنین اندازه اثر
فنآوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد پژوهشي استادان نیز  1/705ميباشد که برمبنای
شاخصهای تفسیری ،متوسط است .نتایج به دست آمده پژوهش (Cuevas-Vargas et al.,
) 2020نشان ميدهد که ICTبرای حمایت از فرآیند نوآوری به عنوان یک عنصر اصلي
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در ساخت قابلیت های مجموعه برای ایجاد پیشرفت در محصوالت و خدمات بسیار مهم است.
نتایج پژوهش (Taghvaee Yazdi et al., 2019نشان داد که میانگین استفاده از فنآوری
اطالعات نسبتاً مطلوب ( ،)7/01±1/88عملکرد آموزشي مطلوب ( )7/15±1/48و عملکرد

پژوهشي( )8/58±1/48نسبتاً مطلوب است .از مؤلفههای فنآوری اطالعات ،تنها مؤلفه میزان
استفاده از اینترنت ،قادر به پیش بیني  0/8درصد از عملکرد آموزشي اعضای هیأتعلمي بوده
است و همچنین هیچکدام از مؤلفهها ،پیشبینيکننده کارکرد پژوهشي اعضای هیأتعلمي
نبودهاند .همچنین نتایج نشان داد که بین فنآوری اطالعات اعضای هیأت علمي با مرتبه علمي،
سن ،سابقه تدریس تفاوت معنا داری وجود دارد .نتایج پژوهش) (Yunis et al., 2018نشان داد
که بین میزان استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات با عملکرد پژوهشي استادان ،رابطه معنا
داری وجود دارد .اعضای هیأت علمي دانشگاه تهران از فنآوری اطالعات و ارتباطات
با عملکرد آموزش و پژوهشي آنان رابطه معنا داری وجود دارد .این رابطه به صورت مثبت
و مستقیم است بدین معني که هر چه میزان استفاده اعضای هیأت علمي از فنآوری اطالعات
و ارتباطات بیشتر شود در نتیجه فعالیتهای آموزشي و پژوهشي افزایش ميیابد (Salem,
) .2018نتایج تحقیق( (Mahdion et al., 2016نشان داد که میزان استفاده استادان از فاوا پایینتر
از حد متوسط است .همچنین میزان استفاده از فاوا پیشبینيکننده عملکرد آموزشي و پژوهشي
اعضای هیأت علمي است .به عالوه میزان استفاده استادان از فاوا بر اساس رشته تحصیلي ،مرتبه
علمي ،سن و سابقه تدریس استادان تفاوت معناداری دارد )Glusac et al., 2015(.در پژوهش
خود به وجود رابطه معنادار بین فنآوری اطالعات و ارتباطات و عملکرد آموزشي استادان دست
یافتند ( Malki et al., 2015).در تحقیق خود متوجه شدند که نگرش اکثر اساتید دانشگاه علوم
پزشکي زنجان نسبت به آموزش الکترونیکي ،مثبت بوده و دسترسي و مهارت کامپیوتری آنها
مطلوب است که این یافته تا اندازهای ميتواند بیانگرظرفیت مناسب استادان این دانشگاه برای
اجرای موفقیتآمیز برنامههای آموزش الکترونیکي باشد .یافتههای (Jannet & Modebelu,
) 2014نشان دادکه استفاده اعضای هیأت علمي از فنآوری اطالعات در امور علمي اثر بخش
نميباشد و برای اثر بخشي آن باید دوره ببینند .نتایج پژوهش) (Gressgård et al., 2014نشان
ميدهدکه ابزارهای مبتني بر فنآوری اطالعات و ارتباطات ميتوانند از فرآیندهای کسب ،انتشار
و بهرهبرداری از دانش که جنبه های مهم EDIاست پشتیباني کنند .با این وجود ،استفاده از
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ابزارهای مبتني بر فن آوری اطالعات و ارتباطات باید با ساختارهای سازماني و رفتار نقش حرفهای
منطبق باشد تا کارآمد باشد .بایستي دیدگاههایي در مورد مدیریت دانش ،مدیریت فنآوری
و مدیریت منابع انساني با یکدیگر ترکیب شوند تا درک کنند که چگونه ميتوان نوآوری مبتني
رکارکنان(اعضای هیأت علمي) را با استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات در سازمانها ارتقاء
داد )Kaewchur et al., 2013) .در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که فنآوری اطالعات بر
نوآوری تأثیر مثبت دارد .نتایج پژوهش) (Soleymani et al., 2011نشان داد بین میزان استفاده
اعضای هیأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد از فنآوری اطالعات و ارتباطات با عملکرد آموزشي
و پژوهشي رابطه مثبت وجود دارد و هر چه میزان استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات بیشتر
باشد فعالیتهای آموزشي و پژوهشي اعضاء نیز بیشتر و بهروزتر خواهد شد.
بررسيهای) (Cohen, 2010نشان داد بین استفاده از اینترنت با تولیدات پژوهشي اعضای هیأت
علمي ،رابطة معنادار و مثبت وجود دارد .عالوه بر این ،مدیریت زنجیره تامین SCMواسطه رابطه
بین فنآوری اطالعات و ارتباطات و نوآوری است که به طور قابل توجهي به عملکرد تجارت
مرتبط است .آخرین نوآوری در فنآوریهای اطالعات و ارتباطات) (ICTبه همراه استقرار
پارادایمهای جدید اینترنت اشیاء) (IoTوBig Data Management

در حال گشایش

سناریوهای نوآورانه با توجه به فرآیندهای شناختي و تصمیمگیری در رابطه با مدیریت هستند .در
دسترس بودن اطالعات جدید ارائه شده توسط این فنآوریهای دیجیتال ميتواند منجر به تعریف
استراتژیهایي با هدف کاهش چشمگیر هزینههای مدیریت و بهبود عملکرد نوآورانه سازمان
و کیفیت خدمات شود .اگرچه این پتانسیل اکنون توسط اپراتورهای مختلف این بخش به طور
گسترده شناخته شده است اما هنوز به یکپارچهسازی و استانداردسازی رویهها ،فرآیند و امکان
استفاده از فنآوریهای کاربردی منجر نشده است) .(Atta&Talamo, 2020در سازمانهای
امروزی عملکرد هرسازماني ،تابع عملکرد منابع انساني آن سازمان ،تعامل آنها با منابع ،امکانات
و فنآوری موجود در سازمان است) .(Asgharpur, 2006فنآوری اطالعات و ارتباطات ،رایانه
و شبکه اطالعرساني نقش مهم و فزایندهای در امر آموزش پزشکي ایفا ميکنند .(Bahadorani
)& Yamani, 2002در راستای تحوالت جهاني آموزش علوم پزشکي در قرن  ،80برنامههای
تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکي به منظور ارتقای پاسخگویي نظام سالمت به نیازهای
جامعه و تأمین منابع انساني مورد نیاز ،تدوین شد و الگوی اجرایي آن با توجه به بستر فراهم شده

 /01فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتي /سال یازدهم /شماره اول /پاییز 0011

در مناطق آمایشي کشور تنظیم گردید .باتوجه به مطالعات نیازسنجي آموزش علوم پزشکي
صورت گرفته در وزارت بهداشت ،حدود 51مأموریت در قالب برنامههای تحول و نوآوری احصا
شد و در قالب مدل با توجه به ظرفیتها و نیازهای هر منطقه طي تفاهم نامههایي به مناطق آمایشي
واسپاری شد( )Deputy Education Health and Medical Education ,2015که یکي
از مأموریتهای واسپاری شده به دانشگاههای علوم پزشکي ،برنامه توسعه آموزش مجازی در
آموزش علوم پزشکي است که در قالب بسته هشتم از بستههای تحول و نوآوری برای اجرا
به دانشگاهها ابالغ گردیده است .بر این اساس و با توجه به مطالب مطروحه مبني بر اهمیت و نقش
استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات در بهبود عملکرد اعضای هیأت علمي و همچنین
عملکرد سازمان دانشگاه و نیز لزوم داشتن راهبرد و نقشهی راه برای توسعه آموزش مجازی
در دانشگاه ،این پژوهش به دنبال آن است که به سؤاالت ذیل پاسخ دهد:
 -0وضــعیت عملکــرد پژوهشــي ،عملکــرد نوآورانــه و توانــایي و دانــش اســتفاده از فــنآوری
اطالعات اعضای هیأت علمي دانشگاه علوم پزشکي بابل چگونه است؟

 – 8آیا بین عملکرد پژوهشي ،عملکرد نوآورانه و توانایي و دانش استفاده از فنآوری

اطالعات اعضای هیأت علمي دانشگاه علوم پزشکي بابل بر اساس متغیرهای سن ،سابقه کار ،مرتبه،
جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد؟
 -7آیا بین عملکرد پژوهشي و توانایي و دانش اسـتفاده از فـنآوری اطالعـات اعضـای هیـأت
علمي دانشگاه علوم پزشکي بابل رابطه معناداری وجود دارد؟
 -4آیا بین عملکرد نوآورانه و توانایي و دانش استفاده از فنآوری اطالعات اعضـای هیـأت علمـي
دانشگاه علوم پزشکي بابل رابطه معناداری وجود دارد؟
روش

پژوهش حاضر بر اسـاس هـدف از نـوع کـاربردب و بـر اسـاس نحـوه گـردآورب دادههـا پـژوهش
توصیفى از نوع همبستگى است .جامعه آمـاری شـامل کلیـه اعضـای هیـأت علمـي دانشـگاه علـوم
پزشکي بابل در سال تحصیلي  11-18به تعداد  743نفر کـه بـر اسـاس فرمـول کـوکران و بـه شـیوه
طبقهای  088نفر انتخاب شدند .ابزار جمعآورب دادههـا شـامل پرسـشنامـههـای :سـنجش توانـایي
و دانش استفاده از فن آوری اطالعات اعضای هیـأت علمـي ،سـنجش عملکـرد پژوهشـي اعضـای
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هیأت علمي و سنجش عملکرد نوآورانه اعضای هیأت علمي بوده است .پرسشنامـه محقـقسـاخته
سنجش توانایي و دانش استفاده از فنآوری اطالعات اعضای هیأت علمي :ایـن پرسـشنامـه دارای
 05سؤال و در طیف پنج گزینهای لیکرت طراحي شده است .پرسشنامه سنجش عملکرد پژوهشي
اعضای هیأت علمي (تقوایي و همکاران :)0718،با  07سؤال شامل مؤلفههای تـألیف مقالـه ،تـألیف
کتاب ،بازنگری و ویرایش ،طرح تحقیقاتي ،نوآوری آموزشي ،دریافت تقـدیر نامـه ،ثبـت اختـراع
که بر اساس تعداد آیتمهای ذکر شده از طیف 0تا  5ساخته شده اسـت .پرسـشنامـه محقـق سـاخته
سنجش عملکرد نوآورانه اعضای هیـأت علمـي :ایـن پرسـشنامـه دارای  8سـؤال و در طیـف پـنج
گزینهای لیکرت طراحي شده است .روایي ابزارها به تأییـد خبرگـان و متخصصـان موضـوع رسـید
و پایایي ابزارها با استفاده از آلفایکرونباخ محاسبه شد .میـزان آلفـایکرونبـاخ بـرای پرسـشنامـه
ســنجش توانــایي و دانــش اســتفاده از فــنآوری اطالعــات اعضــای هیــأت علمــي( ،)1/88ســنجش
عملکــرد پژوهشــي اعضــای هیــأت علمــي( ،)1/84ســنجش عملکــرد نوآورانــه اعضــای هیــأت
علمي( )1/33محاسبه گردید .پس از جمعآوری دادهها ،در ابتدا جهت تعیین نرمال بـودن دادههـای
بــهدســت آمــده از آزمــون کولمــوگروف اســمیرنوف اســتفاده شــد و بــهدلیــل اینکــه ضــریب
معناداری)(sigکمتر از  1/15شـد دادههـای پـژوهش غیـرنرمـال اسـت و در نتیجـه از آزمـونهـای
ناپارامتریک استفاده ميشود .برای تجزیه و تحلیـل داده از آزمـونهـای آمـاری تحلیـل رگرسـیون
به روش ،Enterیومانویتني ،کروکسال والیس ،با استفاده از نـرم افـزار Spss24انجـام شـد .بـرای
ارزیابي مطلوبیت از رهنمود زیر استفاده شده است 0 :تا  8/77کـمتـر مطلـوب 8/77،تـا  7/88نسـبتا
مطلوب و  7/88تا  5مطلوب).(Bazargan et al., 2007
يافتهها

یافتههای پژوهش نشان دادکه بیشترین فراواني جنیست مربوط به جنس مرد( 55/8درصد)،
بیشترین فراواني سن مربوط به سن  50سال و بیشتر( 48درصد) کمترین فراواني سن مربوط
به  71سال و کمتر ( 7/7درصد) بیشترین فراواني مرتبه علمي مربوط به استادیار( 48/5درصد)
کمترین فراواني مرتبه علمي مربوط به مربي( 3/8درصد) بیشترین فراواني سابقه کار مربوط سابقه
باالی05سال( 43/8درصد) کمترین فراواني سابقه کار مربوط سابقه زیر 8سال( 1درصد) است.
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پاسخ سؤال  :1یافتهها نشان مي دهد که اعضای هیأت علمي دانشگاه علوم پزشکي بابل در زمینه
تایپ و ویرایش متون با استفاده از نرمافزار ،WORDتهیه اسالید برای ارائه شفاهي با استفاده
از نرمافزار  ،PowerPointجستجوی علمي در اینترنت ،استفاده از بانکهای اطالعاتي ،پوشهبندی
ودستهبندی مدارک کاری ،پوشهبندی و دستهبندی فایلهای شخصي در وضعیت مطلوب و در
زمینه ارتباط با دوستان و اطرافیان از طریق نرم افزارهای چت و گفتگو ،ارتباط با استادان مختلف
داخلي و خارجي ،تجزیه و تحلیل اطالعات و آنالیزهای آماری ،استفاده از محتواهای صوتي
و نوشتاری آموزشي ،تمرین و خودآزمایي ،استفاده از خبرخوانهای علمي یا RSS Feedهای
علمي ،مدیریت کارهای روزانه با استفاده از پست الکترونیک ،استفاده از اینترنت جهت امور
بانکي ،مطالعه اخبار روزانه در وضعیت نسبتا مطلوب و در کل میانگین مربوط به مؤلفههای توانایي
و دانش استفاده از فنآوری اطالعات اعضای هیأتعلمي( )7/48±1/58در وضعیت نسبتا مطلوب
قرار دارند (جدول شماره .)0
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جدول  .0میانگین وانحراف معیار سؤاالت سنجش توانایي و دانش استفاده از فنآوری اطالعات اعضای
هیأت علمي
گویهها

ردیف

میانگین

انحراف
معیار

0

تایپ و ویرایش متون با استفاده از نرم افزار WORD

4/01

1/80

8

تهیه اسالید برای ارائه شفاهي با استفاده از نرم افزار

4/08

1/37

7

PowerPoint
تجزیه و تحلیل اطالعات و آنالیزهای آماری

8/13

1/85

4

ارتباط با دوستان و اطرافیان از طریق نرم افزارهای چت و گفتگو

7/41

0/18

5

ارتباط با اساتید مختلف داخلي و خارجي

7/80

1/88

8

جستجوی علمي در اینترنت

4/80

1/81

3

استفاده از بانکهای اطالعاتي

7/17

1/10

8

استفاده از محتواهای صوتي و نوشتاری آموزشي

7/45

1/81

1

تمرین و خودآزمایي

8/11

0/17

01

استفاده از خبرخوانهای علمي یا RSS Feedهای علمي

8/48

0/0

00

مدیریت کارهای روزانه با استفاده از پست الکترونیک

7/01

0/83

08

پوشهبندی و دستهبندی مدارک کاری

7/83

1/11

07

پوشهبندی و دستهبندی فایلهای شخصي

7/80

1/81

04

استفاده از اینترنت جهت امور بانکي

7/5

0/0

05

مطالعه اخبار روزانه

7/78

0/07

08

کل

7/48

1/58

یافتهها نشان ميدهد که اعضای هیأت علمي دانشگاه علوم پزشکي بابل در زمینه استفاده
از روشهای نوین تدریس ،همکاری با دبیرخانه ،تحول و نوآوری در آموزش و کارگروههای
بستههای مرتبط در وضعیت نس بتا مطلوب و در زمینه اقدام به ثبت شرکت دانش بنیان ،سابقه ارائه
ایده فن آورانه ،پیشنهاد رشته یا برنامه آموزشي جدید ،همکاری علمي ،آموزشي یا فنآورانه
با سایر دانشگاهها و مراکز علمي کشور ،همکاری علمي،آموزشي یا فنآورانه با دانشگاهها
و مراکز علمي خارج از کشور ،کمک از رسانههای متنوع برای ارزشیابي نوآورانه دانشجویان
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در وضعیت کمتر مطلوب و در کل عملکرد نوآروانه( )0/81±1/88در وضعیت کمتر مطلوب
قرار دارند(جدول.)8
ردبف

جدول شماره .0میانگین وانحراف معیار سؤاالت عملکرد نوآورانه اعضای هیأت علمي

گویهها

میانگین

انحراف
معیار

 0اقدام به ثبت شرکت دانش بنیان

0/7

1/33

 8سابقه ارائه ایده فنآورانه

0/83

0/10

8/18

0/01

 4استفاده از روشهای نوین تدریس

8/84

0/80

 5همکاری با دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه و کارگروه-

8/74

0/78

7

پیشنهاد رشته یا برنامهآموزشي جدید

های بستههای مرتبط
 8همکاری علمي ،آموزشي یا فنآورانه با سایر دانشگاه ها و مراکز علمي

8/11

0/11

کشور
 3همکاری علمي،آموزشي یا فنآورانه با دانشگاه ها و مراکز علمي خارج

0/83

0/13

از کشور
 8کمک از رسانههای متنوع برای ارزشیابي نوآورانه دانشجویان

8/01

1/11

 1کل

0/81

1/88

یافتهها نشان ميدهدکه اعضای هیأتعلمي دانشگاه علوم پزشکي بابل در زمینه چاپ مقاله
در مجالت معتبر داخلي و خارجي در سه سال اخیر ،داروی مقاالت در سه سال اخیر ،در وضعیت
مطلوب و در زمینه راهنمایي پایان نامه در سه سال اخیر ،اجرای طرحهای پژوهشي در داخل
و خارج کشور ،تقدیر نامهها در سه سال اخیر ،چاپ مقاله در سمینار داخلي و خارجي در سه سال
اخیر ،داروی پایاننامه در سه سال اخیردر وضعیت نسبتا مطلوب و در زمینه چاپ کتاب در سه سال
اخیر ،تعداد فرصتهای مطالعاتي که در سه سال اخیر ،ثبت اختراع در سه سال اخیر ،نقد
یا تصحیح یا تجدید کتاب در سه سال اخیر ،مشارکت برگزاری چند همایش یا سمینار در سه سال
اخیر ،عضو هیأت تحریریه مجله داخلي یا خارجي در سه سال اخیر در وضعیت کمتر مطلوب
و درکل عملکرد پژوهشي( )8/41±1/3در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارند(جدول.)7
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جدول شماره .0میانگین وانحراف معیار سؤاالت عملکرد پژوهشي اعضای هیأت علمي

گویهها

ردیف

میانگین

انحراف
معیار

0

چاپ مقاله در مجالت معتبر داخلي و خارجي در سه سال اخیر

7/38

0/78

8

چاپ مقاله در سمینار داخلي و خارجي در سه سال اخیر

7

0/45

7

چاپ کتاب در سه سال اخیر

0/87

1/18

4

راهنمای پایان نامه در سه سال اخیر

8/31

0/0

5

تعداد فرصتهای مطالعاتي که در سه سال اخیر

0/08

1/53

8

تقدیر نامهها در سه سال اخیر

8/5

0/88

3

اجرای طرحهای پژوهشي در داخل و خارج کشور

7/8

0/5

8

ثبت اختراع در سه سال اخیر

0/0

1/58

1

داروی مقاالت در سه سال اخیر

7/1

0/54

01

داروی پایاننامه در سه سال اخیر

7/5

0/47

00

نقد یا تصحیح یا تجدید کتاب در سه سال اخیر

0/41

1/13

08

مشارکت برگزاری چند همایش یا سمینار در سه سال اخیر

8/7

0/45

07

عضو هیأت تحریریه مجله داخلي یا خارجي در سه سال اخیر

0/88

0/10

04

کل

8/41

1/3

پاسخ سؤال : 2یافته ها نشان داد که بین عملکرد پژوهشي و عملکرد نوآورانه اعضای هیأت
علمي دانشگاه علوم پزشکي بابل بر اساس متغیر سن ،تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین این
توانایي و دانش با متغیر سن ،تفاوت معناداری وجود دارد .میانگین رتبهای توانایي و دانش استفاده
از فنآوری اطالعات اعضای هیأت علمي براساس متغیرهای سن ،به ترتیب از بیشترین
تا کمترین( 41-70سال 40 ،تا 51سال 71 ،سال و کمتر 50،سال و بیشتر) ميباشد .بین توانایي
و دانش استفاده از فنآوری اطالعات و عملکرد نوآورانه اعضای هیأت علمي دانشگاه علوم
پزشکي بابل بر اساس متغیر مرتبه ،تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین عملکرد پژوهشي اعضای
هیأت علمي دانشگاه علوم پزشکي بابل با متغیر مرتبه ،تفاوت معناداری وجود دارد بهطوری که
میانگین رتبهای عملکرد پژوهشي اعضای هیأت علمي بر اساس متغیر مرتبه به ترتیب از بیشترین
تا کمترین( استاد ،دانشیار ،استادیار ،مربي) ميباشد .همچنین بین توانایي و دانش استفاده

 /00فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتي /سال یازدهم /شماره اول /پاییز 0011

از فن آوری اطالعات و عملکرد نوآورانه اعضای هیأت علمي دانشگاه علوم پزشکي بابل براساس
متغیر سابقه کار ،تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین عملکرد با متغیر سابقه کار ،تفاوت معناداری
وجود دارد بهطوری که میانگین رتبهای عملکرد پژوهشي اعضای هیأت علمي بر اساس متغیر سابقه
کار به ترتیب از بیشترین تا کمترین(01-05سال ،باالی 05سال 5-01 ،سال8-5 ،سال ،زیر8سال)
ميباشد .یافتهها نشان داد که بین توانایي و دانش استفاده از فنآوری اطالعات و عملکرد پژوهشي
و عملکرد نوآورانه اعضای هیأت علمي دانشگاه علوم پزشکي بابل براساس متغیرجنسیت تفاوت
معناداری وجود دارد بهطوری که میانگین رتبهای عملکرد پژوهشي اعضای هیأت علمي مرد
بیشتر از زن ،عملکرد نوآورانه اعضای هیأت علمي مرد بیشتر از زن و توانایي و دانش استفاده
از فنآوری اطالعات اعضای هیأت علمي زن بیشتر از مرد بوده است(جدول 4و.)5
جدول  .1بررسي تفاوت توانایي و دانش استفاده از فنآوری اطالعات ،عملکرد پژوهشي ،عملکرد نو آورنه
برحسب متغیرهای سن ،سابقه کار ،مرتبه ،جنسیت

متغیرهای فردی

توانایي و دانش

عملکرد

عملکردنو

استفادهاز فنآوری

پژوهشي

آورانه

اطالعات
آزمون کروکسال
والیس

درجه آزادی

7

7

7

کای دو

01/78

8/84

7/07

معناداری

*1/18

1/58

1/73

درجه آزادی

7

7

7

کای دو

1/17

58/37

7/35

معناداری

1/18

** 1/111

1/44

سابقه

درجه آزادی

4

4

4

کار

کای دو

0/14

87/13

8/58

معناداری

1/35

** 1/111

1/87

آماره Z

-8/88

-8/80

-7/77

معناداری

**1/ 111

**1/115

سن
مرتبه

آزمون یومن ویتني

جنسیت

*

**1/110

**P< ۰/۱۱۱ P< ۰/۵۵
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جدول  .5میانگین رتبهای متغیرهای معنادار برحسب متغیرهای سن ،سابقه کار ،مرتبه ،جنسیت

متغیرهای فردی

توانایي و دانش

عملکرد پژوهشي

عملکرد نوآورانه

استفاده از

میانگین رتبه ای

جنسیت

سابقه کار

مرتبه

سن

فنآوری اطالعات
 71سال و کمتر

58/51

------

------------

 41-70سال

38/85

------

------------

 40تا  51سال

31/03

------

------------

 50سال و بیشتر

51/87

------

------------

مربي

------

08/11

------

استادیار

------

88/88

------

دانشیار

------

85/80

------

استاد

------

013/81

------

زیر  8سال

------

78/77

------

 8-5سال

------

45/85

------

 5-01سال

------

87/31

------

 01-05سال

------

88/18

------

باالی  05سال

------

38/88

------

زن

33/87

53/17

55/07

مرد

51/80

35/11

33/57

پاسخ سؤال  3و :4جدول شماره  8مقدار ضریب همبستگي چندگانه محاسبه شده بین متغیرهای
عملکرد پژوهشي و عملکرد نوآورانه اعضای هیأت علمي با متغیر توانایي و دانش استفاده
از فنآوری اطالعات را نشان ميدهد(جدول.) 8
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جدول شماره :0نتایج تحلیل رگرسیون عملکرد پژوهشي و نوآورانه اعضای هیأت علمي با توانایي و دانش
استفاده از فنآوری اطالعات
**

*

F

معناداری

ضریب رگرسیون

عملکرد پژوهشي

1/887

1/18

00/45

1/110

B=1/757

عملکرد نوآورانه

1/748

1/001

03/1

1/111

متغیر وابسته

MR

RS

T=7/78
B=1/788
T=4/871
**  :ضریب همبستگي چندگانه بین متغیر پیش بین و مالک *  :ضریب تبیین

بحث و نتیجهگیری

نتایج این پژوهش نشان داد بین عملکرد پژوهشي ،توانایي و دانش استفاده از فنآوری اطالعات
اعضای هیأت علمي دانشگاه علوم پزشکي بابل رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بین عملکرد
نوآورانه و توانایي و دانش استفاده از فنآوری اطالعات اعضای هیأت علمي دانشگاه علوم
پزشکي بابل رابطه معناداری وجود دارد .توانایي و دانش استفاده از فنآوری اطالعات اعضای
هیأت علمي دانشگاه علوم پزشکي بابل در وضعیت نسبتا مطلوب ،عملکرد پژوهشي آنان در
وضعیت نسبتا مطلوب و عملکرد نوآروانهی اعضای هیأت علمي در وضعیت نامطلوب قرار دارند.
این نتایج با یافتههای پژوهش(Cuevas-Vargas et & Taghvaee Yazdi et al., 2019

( al.,2020همخواني دارد .این در حالي است که در همراستایي با تحوالت آموزش علوم پزشکي
و آموزش عالي در قرن بیست و یکم ،برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکي با تأکید
بر ارتقای عملکرد نوآورانه در دانشگاههای علوم پزشکي و حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم
و توسعهی آموزش مجازی در علوم پزشکي از سال  0714به این دانشگاه ابالغ و در حال اجرا
ميباشد .وجود ارتباط بین توانایي استفاده از فاوا با عملکرد نوآورانه و پژوهشي اعضای هیأت
علمي همراه با بسترها و زیر ساختهای بسیار مناسب فراهم آمده در دانشگاهها ،ترغیب اعضای
هیأت علمي جهت بهرهبرداری از فرصت فراهم شده به ویژه فراهم بودن بستر آموزش
الکترونیکي ،سامانه  ،LMSسامانه نوید ،جهت توسعه عملکرد آموزشي ،پژوهشي و نوآورانه آنها
را بیش از پیش ميطلبد .با توجه به فرصتهای ایجاد شده توسط فاوا ،در حال حاضر امکان
استفاده از این فنآوریها برای اعضای هیأت علمي فراهم است و بیشترکالسها مجهز
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به امکانات(رایانه ،اینترنت و پروژکتور و قلم نوری) است .انتظار ميرود که استادان ،برانگیخته
شده و نهایت کوشش خود را در استفاده از این امکانات به عمل آورند اما شواهد بیانگرآن است
که هنوز با وجود سرمایهگذاریهای انجام شده در این زمینه ،قابلیتهای آموزشي و پژوهشي این
ابزارها ناشناخته مانده و کمتر مورد استفاده قرارگرفته است).(Bazargan et al., 2007
از آنجایي که نوآوری در نظام آموزش عالي و (آموزش علوم پزشکي) نیازمند شناخت فرآیند
نوآوری و آماده شدن برای اجرای نوآوری و تغییر با توجه به جنبه انساني در آموزش عالي
 ،شناخت دلیل ایجاد نوآوری ،شناخت عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری و اجرای نوآوری با استفاده
از منابع کافي ميباشد) (Eckel et al., 1999که درحال حاضر با اجرایي شدن برنامه تحول
و نوآوری ،فرصتهای زیادی برای این شناخت و اجرای نوآوریها هم زمان با توسعه آموزش
مجازی و فنآوری اطالعات فراهم شده است و انتظار ميرود عملکرد نوآورانه اعضای هیأت
علمي در دانشگاههای علوم پزشکي ارتقاء یابد .نتایج پژوهشها نشان ميدهدکه گسترش فاوا
به خودی خود نميتواند منجر به ایجاد تغییرات در تدریس(،پژوهش) و یادگیری شود بلکه
نگرش ،دانش و سواداطالعاتي اعضای هیأت علمي در استفاده از این فنآوریها است که ميتواند
فعالیتهای آموزشي وپژوهشي را متحول سازد) .(Lim et al., 2011به منظور ارتقای عملکرد
اعضای هیأت علمي در استفاده از فنآوری اطالعات ،الزم است افرادی که در استفاده
از فنآوری اطالعات و ارتباطات ،پیشرفتهایي داشتهاند به بقیه معرفي شوند و روشهای ابداعي
آنها در اختیار سایر استادان قرار گیرد .همچنین با در نظر گرفتن امتیاز برای ارتقای رتبه اعضای
هیأت علمي ،ميتوان به نفوذ و گسترش کاربرد هرچه مطلوبتر این فنآوری در آموزش پزشکي
کمک مهمي نمود .با توجه به افزایش روزافزون نوآوریها ،الزم است جهت باال بردن سطح
آگاهي اعضای هیأت علمي از این تحوالت ،به طور مستمر سخنرانيها ،سمینارها ،همایشها،
گردهمایيها وکارگاههای آموزشي در این خصوص در دانشگاه برگزارگردد که در آن اعضاء
بتوانند تجربیات و تولیدات علمي و نوآورانه خود را که با استفاده از فنآوری اطالعات
و ارتباطات به آن دست یافتهاند ارائه دهند .چنین اقدامي ميتواند موجب جلب توجه سایر اعضای
هیأت علمي نسبت به موضوع و فراهم شدن زمینه دانشي و نگرشي الزم جهت تحقق آن گردد.
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پیشنهادات

 توجه و تاکید فزاینده رهبران و سیاسـتگـذاران آمـوزش پزشـکي ،در سـطح مؤسسـات
آموزشي و دولت ،برای ایجاد فرصتهای بیشتر آموزش اعضای هیأت علمي در جهـت
بهکارگیری فاوا در فعالیتهای دانشگاهي؛
 فراهمآوردن عوامل انگیزشي و ترغیب و هدایت اعضای هیأت علمي بـرای کـاربرد ایـن
فنآوریها و تقویت و توسعهی مهـارت اعضـای هیـأت علمـي در زمینـه زبـان انگلیسـي
و برگزاری فعالیتهای فوق برنامه در این خصوص؛
 ارزشیابيهـای مسـتمر از تجزیـه و تحلیـل محتـوای آموزشـي و پژوهشـي و سـازماندهي
مطالب کاربردی در محتوای دروس؛
 تمایل به بررسي مداوم برنامههای ارائه شده و نیز تغییر و تعدیل برنامـههـا بـرای بـرآورده
کردن نیازهای اعضای هیأت علمي؛
 اطالعرساني مناسبتر و بیشتر درباره نوآوریهای آموزشي به جامعه آموزش پزشکي؛
 توجه به نظرات مخاطبان نوآوریهای آموزشي؛
 گنجاندن مباحثي در مورد نقد وضعیت فن آورانه موجود بـا توجـه بـه نمونـههـای واقعـي
و ملموس (مثل پیامد فرهنگي و اجتماعي استفاده از تلفن همراه و اینترنت) در دانشگاه؛
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