
 Iranian Quarterly of Education Strategies   راهبردهای آموزش نامه فصل

  Vol. 4, No. 4, Winter 2012  ۱۳۹۰ مستانز، ۴شماره  ،۴دوره 
  Pages: 203-210  ۲۰۳-۲۱۰صفحات: 

  

 فرستاده شوند. hzm64@yahoo.comها بايد به نشاني . تمام درخواستمنش حامد زمانينويسنده مسئول: 

 18/8/1390پذيرش مقاله:    22/7/1390دريافت مقاله: 

 پژوهشي

 گيري از راهکارهاي آموزشي، مديريتي، اجرايي و انگيزشي،  اثر بهره

  بر کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه علوم پزشکي
 

منش حامد زماني  
*

 MSc ،اباصلت خراساني
۱
 PhD ، باقرآباديغالمحسين

۲
 MSc    

*

  باشگاه پژوهشگران جوان، واحد ياسوج، دانشگاه آزاد اسالمی، ياسوج، ايران
۱

شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران گروه علوم تربيتي، دانشکده علوم تربيتي و روان
  

۲
گروه علوم تربيتي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران

  

  چکيده

 اين اصلي هدفمطرح شده است.  پزشکي هاي هاي حوزه چالش به پاسخ در قدرتمند ابزاري عنوان ارتباطات به و اطالعات فناوري امروزه :هدافا

پزشکي  هاي حوزه در ارتباطات و اطالعات فناوري کاربرد براي انگيزشي و اجرايي مديريتي، آموزشي، راهکارهاي از گيري بهره اثربخشي بررسي پژوهش

 ديدگاه دانشجويان دانشکده پزشکي دانشگاه شاهد بود.از 

 ۱۹۲انجام شد. ) نفر ۳۸۰( ۱۳۸۹- ۹۰ تحصيلي سال در شاهد دانشگاه پزشکي دانشجويان جامعه آماری در پيمايشي و توصيفي اين پژوهش: ها روش

 ارزشي ۵ مبتني بر طيف ساخته محقق نامه پرسش پژوهش، ابزار. شدند انتخاب پژوهش نمونه عنوان به ساده تصادفي گيري نمونه روش طريق از نفر

براي  راهه و تحليل واريانس يک مستقل T اي، نمونه تك Tهاي  از آزمون انگيزشي بود. اجرايي و مديريتي، آموزشي، بعد ۴ در گويه ۲۷ شامل و ليكرت

  هاي پژوهش استفاده شد. تجزيه و تحليل سئوال

 ترين گويه در راهکارهاي آموزشي، "ارايه در حوزه پزشکي"، مهم اکسترانت و اينترانت اينترنت، با آشنايي زمينه در آموزشي هاي دوره "برگزاري :ها يافته

ترين گويه در راهکارهاي مديريتي،  عالقمند"، مهم دانشجويان براي بيمارستان پاويون و خوابگاه دانشگاه، كتابخانه در كامپيوتر تخصصي مجالت

 مالي تسهيالت ترين گويه در راهکارهاي اجرايي و "اعطاي مهم اداري"، هاي زمينه در ارتباطات و اطالعات فناوري از گيري بهره به دانشگاه "گرايش

و زنان  ۷۳/۳±۴۷/۰ميانگين نمرات مردان بود.  ترين گويه در راهکارهاي انگيزشي پزشکي"، مهم دانشجويان به تاپ لپ و كامپيوتر خريد جهت

 ).>۰۵/۰pبود ( ۴۷/۰±۷۸/۳

 فناوري کاربرد بر انگيزشي و اجرايي مديريتي، آموزشي، راهکارهاي از گيري از ديدگاه دانشجويان دانشکده پزشکي دانشگاه شاهد، بهره گيري: نتيجه

   پزشکي موثر است. هاي حوزه در ارتباطات و اطالعات

  ، دانشگاه شاهددانشجوي پزشکيراهکارهاي کاربست، فناوري اطالعات و ارتباطات،  :هاکليدواژه
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Abstract 
Aims: Nowadays information and communication technology is considered as an influential tool in dealing with 

the challenges in the medical fields. Therefore, the main purpose of this study was to investigate the 

effectiveness of using educational, managerial, executive and motivational solutions to apply information and 

communication technology in medical fields from the viewpoint of Shahed Medical University students. 

Methods: This descriptive study was carried out during 2010-11 academic year through survey method on 380 

subjects. 192 students were selected by simple random sampling. A researcher-made questionnaire was used as 

the data collection tool based 5-option Likert scale that in 4 educational, managerial, executive and motivational 

dimensions. One-Sample T-test, independent T-test and one-way ANOVA test were used for analyzing the study 

questions. 

Results: “Holding the courses of internet, intranet and extranet in medical fields” was the most important quote 

in educational solutions; “Providing information and communication technology magazines for the university 
library, dormitory and hospital” was the most important quote in managerial solutions; “The tendency of 

university to apply information and communication technology in administrative fields” was the most important 

quote in executive solutions and “Providing financial support for the students to buy computers or laptops” was 

the most important quote in motivational solutions. The mean score was 3.73±0.47 for men and 3.78±0.47 for 

women (p<0.05). 

Conclusion: From Shahed Medical University students’ point of view, the effective use of educational, 

managerial, executive and motivational solutions in effective in application of information and communication 

technology in medical fields.  
Keywords: Information and Communication Technology, Application Solutions, Medical Student, Shahed University 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران منش حامد زماني  ۲۰۴

   ۱۳۹۰ مستانز، ۴، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  مقدمه

تنوع نيازهاي آموزشي، گسترش انفجارگونه علم و در چند دهه اخير 

العمر، محدوديت منابع در  فناوري، نياز به بازآموزي و يادگيري مادام

هاي آموزشي و  مقايسه با رشد روزافزون جمعيت، گسترش فرصت

ها تبديل شده است و در اين ميان  هاي اصلي دولت غيره به دغدغه

ابزاري قدرتمند در پاسخ به اين  عنوان فناوري اطالعات و ارتباطات به

کردن امکان دستيابي به  ها مورد استفاده قرار گرفته و با فراهم چالش

هاي دانش بشري، بدون محدوديت و قيد و بندهاي زماني و  پايگاه

]. ١اي در دنياي آموزشي ايجاد نموده است [ هاي تازه مکاني، افق

اورانه، جامعه فن اصطالحاتي همچون دهکده جهاني، جامعه زيست

بنيان، تنها  فراصنعتي، جامعه اطالعاتي، عصر اطالعات و جامعه دانش

معدودي از اصطالحات و مفاهيمي هستند که براي فهم محدوده 

اند. اين مفاهيم و اصطالحات  کار گرفته شده تغييرات دو دهه گذشته به

ي هاي اطالعاتي و ارتباطاتي در ابعاد مختلف زندگ با توسعه فناوري

  ]. ۲اند [ اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بيشتر رواج يافته

نقطه آغازين فناوري اطالعات و ارتباطات از حوزه نظامي بوده، اما 

هاي علمي و دانشگاهي  دليل تاثيرگذاري عميق، به محيط رفته به رفته

ها و  اي دانشگاه وارد شده و با سرعت و کيفيت قابل مالحظه

 به منجر نحوي که ]، به٣[ ر ساخته استهاي علمي را متاث محيط

هاي الکترونيک، تشکيل  هاي ارتباطي همچون پست کانال افزايش

هاي بحث، ايجاد تحرک و انگيزه، يادگيري مستقل، دسترسي  گروه

ريزي براي تدريس و غيره شده  نمودن برنامه آسان به اطالعات، آسان

مبتني بر هاي  آموزش حضوري، آموزش کنار در همچنين]. ۴است [

غيره در و  الکترونيکي ، يادگيرييادگيري مبتني بر وب ،رايانه

  رواج پيدا کرده است. ها دانشگاه

هاي آموزشي، نه فقط يک  در نظام و ارتباطات توسعه فناوري اطالعات

ضرورت بلکه زيربنا و زيرساخت توسعه فناوري اطالعات در جوامع 

اندرکاران  چنين شرايطي همه دست شود. بديهي است که در تلقي مي

گيري از اين  جانبه نسبت به بهره امر آموزش، بايد با نگاه همه

هاي آموزشي بيش از گذشته  تکنولوژي، به کارآمدي و اثربخشي نظام

]. اين توسعه با توجه به نوع نگرش کشورها در ٣اهتمام ورزند [

عنوان  ههاي رسمي، ب خصوص نحوه و چگونگي ورود آن در برنامه

ضرورت، فرصت و نياز مورد اهتمام است و حتي رقابتي را در سطح 

  ]. ٥کشورها دامن زده است [

کارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در امر آموزش  بهدر مورد 

نقشي که فناوري در حال حاضر در جامعه بازي های اجتماعی ( توجيه

ای  )، حرفهاوريکند و نياز به آشناساختن دانشجويان با اين فن مي

ساختن دانشجويان براي مشاغلي که مستلزم مهارت در  آماده(

سودمندي فناوري براي بهبود عملکرد و کننده ( )، ترغيبهاست فناوري

) و هاي اجتماعي اثربخشي در تدريس، مديريت و اکثريت فعاليت

پذيري و  مندي از فناوري در تقويت يادگيري، انعطاف بهرهتربيتی (

معتقد  استفانسن]. ۶) ارايه شده است [در اجراي برنامه درسيکارآمدي 

است که گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش دسترسي به 

منابع اطالعاتي متنوع و گوناگون، دستيابي به اشکال و انواع گوناگون 

هاي يادگيري فراگيرمحور و فضاي يادگيري  اطالعات، گسترش محيط

  ]. ۷دهد [ محور را افزايش می  مساله هاي مبتني بر فعاليت

 جريان آموزشي، هاي نظام و ارتباطات در اطالعات فناوري کاربرد

 هزاره در موثر حضور براي را نوين آموزشي محتواي که است فعالي

 فرهنگ شود تالش بايد آن، بر کاربرد مقدم ولي کند، مي ترسيم سوم

 چيز هر از قبل پديده اين از استفاده و برداري  بهره وري، بهره پذيرش،

 و اطالعات و اگر فناوري ]۸شود [ داده تعليم آموزشي نظام در

 سربار هاي هزينه به غير از نگيرد، قرار استفاده مورد درستي به ارتباطات

داشت. از نظر يونسکو،  نخواهد آوردي ره اوضاع ترکردن وخيم و

برای دانشجويان کاربست فناوري اطالعات و ارتباطات در امر آموزش 

هاي اجرا، ترکيب کار  (دسترسي بيشتر، انعطاف پذيري محتوی و شيوه

هاي تازه  و آموزش، رويکرد فراگيرمحور، کيفيت باالي آموزش و شيوه

اي اثربخش در  برقراري ارتباط)، کارفرمايان (کيفيت بيشتر، رشد حرفه

جاد وري، اي هاي کارکنان، افزايش بهره محيط کار، تقويت مهارت

ها و زمان آموزش با کارکنان)  فرهنگ جديد يادگيري و تسهيم هزينه

آموزشي،  هاي نظام و آموزش و اثربخشي ظرفيت ها (افزايش و دولت

 سنتي آموزش به محدودي دسترسي هدفی که هاي گروه به دسترسي

 ساختارهاي آن، انسجام افزايش و کيفيت از نمودن دارند، حمايت

 و آموزشي هاي موسسه پيوند نمودن موجود، تضمين آموزشي

 ظهور و ترويج حال در اطالعاتي منابع و ها شبکه با درسي هاي برنامه

   ].۹العمر) منفعت دارد [ مادام يادگيري براي هايي فرصت خلق و نوآوري

خطاي متداول به هنگام کاربست و گنجاندن فناوري  ۴يونسکو 

هاي يادگيري  استقرار فناورياطالعات و ارتباطات در امر آموزش را 

 باال از فناورانه هاي سيستم بدون درنظرگرفتن نيازهاي فراگير، تحميل

 و علمي هيات اعضاي عاليق و نظرات درنظرگرفتن بدون پايين به

دانشجويان، استفاده از محتواي نامناسب متعلق به کشورهاي ديگر 

محتوايي با  نمودن آن متناسب با شرايط جامعه و توليد بدون بومي

کيفيت پايين و با طراحي آموزشي ضعيف و ناسازگار با تکنولوژي مورد 

  ]. ۱۰[ داند استفاده مي

عنوان خروجي نظام  از آنجايي که وجود پزشکان ماهر و باتجربه به

کنند، همچنين  آموزش پزشکي، سالمت عمومي جامعه را تامين مي

با شتاب زياد در سرعت پيشرفت پژوهش و فناوري در زمينه پزشکي 

داشتن  روز نگاه کردن مرزهاي اين دانش است، لزوم به حال منسوخ

اطالعات پزشکان با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات به 

ناپذير بدل شده است. اين شرايط باعث شده که  واقعيتي اجتناب

هاي کاري و آموزشي خود  هاي مرتبط با نظام پزشکي در شيوه سازمان

عنوان مثال فدراسيون جهاني آموزش پزشکي  اتي بدهند. بهتغيير

اي از مشاوران را جهت کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در  کميته

هايي براي  آموزش پزشکي تشکيل داد و از آنها خواست تا راهنمايي

  ].۱۱هاي آموزشي ارايه دهند [ تلفيق اين پديده با برنامه
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Ir Q Education Strategies  Vol. 4, No. 4, Winter 2012 

هاي متعددي به حوزه بهداشت و  ز راهفناوري اطالعات و ارتباطات ا

رساني بهداشت، شبکه پزشکي از راه  هاي اطالع درمان ازجمله شبکه

هاي علمي پزشکي، پروند الکترونيکي بيماران،  دور، شبکه همکاري

 کارآيي درماني، خدمات کيفيت ]، بهبود۱۲تجهيزات هوشمند پزشکي [

کمک کرده است. و غيره  ]۱۳ها [ در کار بيمارستان اثربخشي و

هاي پزشکي، اثربخشي  موسسه مدارک پزشکي ارتقاي کيفيت مراقبت

دهندگان و کاهش خطاهاي  فرآيند کاري، تبادل اطالعات بين ارايه

هاي اطالعاتي  پزشکي را از عوامل انگيزشي موثر در استفاده از فناوري

طور کلي با  ]. به۱۴در حوزه پزشکي و سالمت بيان کرده است [

هاي جديد را  توان فناوري ده از فناوري اطالعات و ارتباطات مياستفا

هاي  هاي پزشکي وارد ساخت و برنامه هاي درسي حوزه به کالس

گيري از  آموزشي جذابي براي دانشجويان فراهم کرد، همچنين با بهره

توان يادگيري را قوت بخشيد و به دانشجويان  ها مي اين فناوري

وانند بازتاب افکار و عقايد خود را ببينند و آنها را بازخورد فوري داد تا بت

  ].۱۵مجدداً بررسي کنند [

ترين کاربرد فناوري اطالعات در بحث آموزش "يادگيري  مهم

هاي مختلف مثل يادگيري  الکترونيکي" است که در قالب نظام

محور، آموزش تحت شبکه  محور، يادگيري برخط، يادگيري شبکه رايانه

 الکترونيکي يادگيري بحث، ادبيات ]. در۱۶شود [ ميو غيره ارايه 

 الکترونيکي يادگيري که آن حال شود، مي قلمداد انفرادي فعاليتي صرفاً

 درنظر گروهي صورت به و کرد تلقي فردي مطالعه از فراتر توان مي را

هايي اطالق  در کل، يادگيري الکترونيکي به آموزش ].۱۷گرفت [

ارتباط الکترونيکي از قبيل اينترنت،  شود که از طريق وسايل مي

شود و از مصاديق آن يادگيري مبتني بر  اينترانت و اکسترانت ارايه مي

شبکه، آموزش مبتني بر اينترنت، آموزش مبتني بر وب و غيره است 

]۱۸.[  

گذاري اطالعات  روزرساني اطالعات، به اشتراک سهولت و سرعت در به

گيري، ارتباط مستقيم با فراگيران از آموزشي، انجام بهتر فرآيند ياد

طريق رايانه با استفاده از تکنولوژي اينترنت، قابليت تکرارپذيري و رفع 

ي، مکاني و جغرافيايي، زمان هاي ]، رفع محدوديت۱۹سريع اشکاالت [

امکان انتقال و  روز ساعت شبانه ۲۴امکان دسترسي به دانش در 

کارگيري يادگيري  يد به] از فوا۲۰[ اطالعات به مخاطبان زياد

هاي  الکترونيکي است. اين پديده عالوه بر فوايدي که براي نظام

 هايي همچون افزايش آموزشي فراهم کرده، داراي محدوديت

 ماندن همگاني، محروم دسترسي باال، محدوديت نسبتاً اوليه هاي هزينه

 بودن کمهمچنين  تربيتي، و اخالقي روابط از مندي بهره در فراگيران

  ]. ۳اي است [ چندرسانه آموزشي مطالب ارسال در باند پهناي

هاي  استفاده از روش به پزشکي که علوم هاي رشته اساتيد و مربيان

 الکترونيکي يادگيري و اينترنت بر مبتني يادگيري مجازي، سازي شبيه

 آن آموزشي مثبت پيامدهاي از پردازند، می هاي درسي خود در کالس

بررسي عوامل مرتبط با و همکاران با  موغلي. ]۲۱[ گيرند می بهره

نگرش دانشجويان دانشکده مديريت دانشگاه علوم پزشکي شيراز در 

کنند که متغيرهاي  استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات گزارش می

خودکارآمدي رايانه، ادراک از سهولت استفاده از فناوري و درک از 

داري با نگرش استفاده از  ر مستقيم و معنيمفيدبودن فناوري، اث

 مفيدبودن بر مختلف مطالعات]. ١١فناوري اطالعات و ارتباطات دارد [

 هاي مختلف پزشکي استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در زمينه

 تحت مستقيماً اطالعات و ارتباطات فناوري كاربرد و ]۲۲[ دارند تاکيد

فردي و عوامل  عوامل اطالعات، يفناور مفيدبودن احساس تاثير

]. فناوري اطالعات و ارتباطات بر يادگيري ۲۴[ انگيزشي است

هاي  تاثيرگذار است، به اين صورت که فراگيراني که از فناوري

ها  کنند، به نسبت فراگيراني که از اين فناوري اطالعاتي استفاده می

کارهاي خود را تر بوده و اکثر  کنند، در يادگيري فعال استفاده نمی

  ].۲۵دهند [ صورت گروهي و در قالب پروژه انجام مي به

 از موثر در استفاده عوامل ترين مهم که معتقدند اسكالون و ليفيد

 صرف رايانه، با كار هنگام در كاربر راحتي احساس هاي روز، فناوري

 زمينه در مطلع و متخصص نيروي وجود يادگيري، به عالقه و وقت

 دسترسي نهايت در آموزشي و در موسسه ارتباطات و اطالعات فناوري

 استار]. ۲۶است [ مناسب امكانات با اينترنت به مجهز رايانه مركز به

موانع کاربست فناوري اطالعات و ارتباطات،  کند که از جمله بيان مي

 برخورداري عدم تکنولوژي، خريداري از حمايت براي مالي منابع کمبود

 فناوري پذيرش براي پايين انگيزه موزش کافي وآ از نفعان ذي

کند که موانع  گزارش می وورکي]. ۲۷است [ ارتباطات و اطالعات

انداز مناسب نسبت به فناوري  گيري و چشم مربوط به عدم وجود جهت

گذاران و مديران اجرايي، عدم  اطالعات و ارتباطات در بين سياست

هاي مناسب براي ارايه خدمات آموزشي به مناطق  وجود زيرساخت

هر و مختلف شهري و روستايي و نيازم مبرم به وجود نيروي انساني ما

هاي روز، سه مانع  کارگيري تکنولوژي داراي مهارت مورد نياز در به

عمده عدم کاربست فناوري اطالعات و ارتباطات در نظام آموزش عالي 

  ].۲۳اتيوپي است [

هاي  عدم دسترسي پايدار و مداوم به انرژي برق، زيرساخت اندرسون

اي باند، ضعيف و محدود فناوري (به ويژه دسترسي به اينترنت، پهن

افزاري)، آموزش ناکافي، عوامل  افزاري و نرم تسهيالت سخت

هاي اقليمي و ارتباطات)، عوامل  جغرافيايي (وسعت کشور، ويژگي

شناختي (تعداد جمعيت و ميزان تراکم و پراکندگي جمعيت) و  جمعيت

داند که کاربست فناوري اطالعات و  غيره را برخي از عواملي مي

]. در پژوهش ۲۸کند [ آموزشي را با مشکل مواجه ميارتباطات در نظام 

و دانشجويان ترين عامل عدم استفاده اعضاي هيات علمي  ، مهماخوتي

هاي علوم پزشكي ايران، تهران و شهيد بهشتي از اينترنت،  دانشگاه

هاي  و همکاران معتقدند که مولفه فرهنگي]. ۲۹عدم دسترسي است [

ه ديجيتالي و قانوني، بيشترين مانع و موانع اجتماعي، زيرساختي، فاصل

عنوان كمترين مانع در  موانع امنيت اطالعات و مديريت تغيير، به

  ].٣٠كارگيري كارآمد فناوري اطالعات و ارتباطات مطرح هستند [ به

 تغيير در فرهنگهاي پهن باند،  و همکاران، توسعه شبکه زاده حنفي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران منش حامد زماني  ۲۰۶

   ۱۳۹۰ مستانز، ۴، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

فناوري اطالعات و ارتباطات در  سازماني در ارتباط با استفاده از

، انداز يكپارچه و استراتژي كلي چشم، تدوين يک و يادگيري آموزش

راهكارهاي ترين  مهم هاي مديران را افزايش آگاهي و توسعه مهارت

بيان  هاي ايران در دانشگاه توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات

همچون  کند که عوامل سازماني گزارش می مالين]. ۳۱کنند [ می

افزاري و  هاي رسمي فناوري، تهيه وسايل سخت گذاري سياست

افزاري، عوامل فردي و انگيزشي مانند جذابيت فناوري اطالعات،  نرم

هاي فني و مديريتي  اي و حمايت هاي حرفه هاي آموزشي، تجربه تجربه

، کريسا]. ۳۲براي کاربست فناوري اطالعات و ارتباطات حياتي است [

امل موثر بر کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات را عوامل ترين عو مهم

افزار، نگرش مديريت نسبت به  افزار و نرم زماني، دسترسي به سخت

هاي آموزشي و مهارت در زمينه رايانه بيان  فناوري، برگزاري دوره

  ]. ۳۳کند [ می

، ضعف در روحيه جستجوگري، زبان انگليسي، پور به گزارش رحمان

ترين داليل عدم  ها از مهم ها در دانشگاه تعداد رايانه بودن پايين

معتقد  شيخ شعاعي]. ۳۴کاربست فناوري اطالعات و ارتباطات است [

صورت مستقيم و  است که تصميم به استفاده از فناوري اطالعات به

نگرش نسبت به استفاده، برداشت ذهني از آساني استفاده و برداشت 

غيرمستقيم بيشترين تاثير را بر کاربرد صورت  ذهني از مفيدبودن به

  ].۳۵فناوري اطالعات و ارتباطات دارد [

 اثربخشي بررسي پژوهش اين اصلي هدف شرايط اين به توجه با

 براي انگيزشي و اجرايي مديريتي، آموزشي، راهکارهاي از گيري بهره

پزشکي از ديدگاه  هاي حوزه در ارتباطات و اطالعات فناوري کاربرد

 دانشجويان دانشکده پزشکي دانشگاه شاهد بود.

 
  ها روش

 پزشکي دانشجويان جامعه آماری در پيمايشي و توصيفي اين پژوهش

 انجام شد. با) نفر ۳۸۰( ۱۳۸۹-۹۰ تحصيلي سال در شاهد دانشگاه

 روش طريق از نفر ۱۹۲ مورگان، و کرجسي جدول از استفاده

  . شدند انتخاب پژوهش نمونه عنوان به ساده تصادفي گيري نمونه

 ليكرت ارزشي ۵ مبتني بر طيف ساخته محقق نامه پرسش پژوهش، ابزار

 گويه)، ۸مديريتي ( گويه)، ۷آموزشي ( بعد ۴ در گويه ۲۷ شامل و

شده  گويه) بود. راهکارهاي ارايه ۷انگيزشي ( و گويه) ۵اجرايي (

 براساس مطالعه مباني پژوهشي و تحقيقاتي متفاوت و در دسترس

 اوليه فرم محتوايي، و صوري روايي تعيين منظور به انتخاب شد.

 نفر از متخصصان ۵ اختيار در نهايي اجراي از پيش نامه پرسش

 فرم مذكور افراد نظرات دريافت از پس و شد داده قرار دانشگاهي

کرانباخ  آلفاي ضريب از استفاده نامه با پرسش پايايي. شد تهيه نهايي

  دست آمد. به ۸۸/۰

 در دو سطح توصيفي با استفاده از ها داده آماري تحليل و تجزيه

 از منظور اطمينان استاندارد و استنباطي انجام شد. به انحراف و ميانگين

اسميرنوف استفاده شد  -کولموگراف آزمون از ها داده توزيع بودن نرمال

 مستقلTاي،  نمونه تكTهاي  ها تاييد شد. از آزمون و توزيع نرمال داده

هاي پژوهش  براي تجزيه و تحليل سئوال راهه و تحليل واريانس يک

  استفاده شد.
  

 آموزشي شاهد در خصوص راهکارهاي دانشگاه پزشکي دانشجويان هاي فراواني و ميانگين ديدگاه توزيع )١دول ج

  ←آماره

  راهکار↓
 ميانگين

انحراف 

 معيار
t 

  همچون هاي رايانه سيستم عاملهاي آموزشي در زمينه آشنايي با  برگزاري دوره

)Windows XP ،Vista ،Windows 7  وWindows 8(  
۷۳/۳  ٨٩٦/٠  ۳۵/۱۱  

٩٠/٣ ) Word ،Excel،Power Point( همچونهايي  هاي آموزشي در زمينه آشنايي با زمينه برگزاري دوره  ٨٥٧/٠  ٦٥/١٤  

٠٤/٤  اکسترانت در حوزه پزشکي هاي آموزشي در زمينه آشنايي با اينترنت، اينترانت و برگزاري دوره  ٨٦٧/٠  ٦٤/١٦  

٩٥/٣  )Hotmail ،Gmail ،Ymailي (الكترونيكهاي  پستهاي آموزشي در زمينه آشنايي با  برگزاري دوره  ٨٤٥/٠  ٦١/١٥  

٩٠/٣  هاي اطالعاتي در حوزه پزشکي رساني و بانك هاي اطالع هاي آموزشي در زمينه آشنايي با سايت برگزاري دوره  ٩٧١/٠  ٩٢/١٢  

٠٠/٤  آن يامکانات جانب و انهيرا يافزار سخت طيبا مح ييهاي آموزشي در زمينه آشنا برگزاري دوره  ٨٥٣/٠  ٣٢/١٦  

٧٤/٣  دانشجويان پزشکيبه رايانه  در زمينه آشنايي با زبان آموزشي هاي دوره برگزاري  ٩٥٠/٠  ٨٦/١٠  

٨٩/٣  جمع کل  ٥٧٠/٠  ٨٢/٢١  
  دار بود.  معنی p=٠٠٠١/٠همه موارد در سطح 

  

  نتايج

 و اينترانت اينترنت، با آشنايي زمينه در آموزشي هاي دوره "برگزاري

ترين گويه در راهکارهاي آموزشي  در حوزه پزشکي"، مهم اکسترانت

  ). ١(جدول  بود

 و خوابگاه دانشگاه، كتابخانه در كامپيوتر تخصصي مجالت "ارايه

ترين گويه در  عالقمند"، مهم دانشجويان براي بيمارستان پاويون

  ). ٢بود (جدول  راهکارهاي مديريتي

 در ارتباطات و اطالعات فناوري از گيري بهره به دانشگاه "گرايش

  ).  ٣ (جدول بود اجرايي راهکارهاي در گويه ترين مهم اداري"، هاي زمينه
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 ۲۰۷   بر کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه علوم پزشکيگيري از راهکارهاي آموزشي، مديريتي، اجرايي و انگيزشي،  اثر بهره  ــــــــــــــــــــــ

Ir Q Education Strategies  Vol. 4, No. 4, Winter 2012 

 مديريتي شاهد در خصوص راهکارهاي دانشگاه پزشکي دانشجويان هاي فراواني و ميانگين ديدگاه توزيع )٢دول ج

  ←آماره

  راهکار↓
 ميانگين

انحراف 

 معيار
t 

٥٧/٣  هاي آموزشي در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه براي استفاده دانشجويان از كارگاه ريزي برنامه  ١٤/١  ۹۵/۶  

 براي بيمارستان پاويون و خوابگاه دانشگاه، كتابخانه در فناوري اطالعات و ارتباطات تخصصي مجالت ارايه

  مند عالقه دانشجويان
٠٩/٤  ٧٨٠/٠  ٤٢/١٩  

٧٥/٣  Wirelessهاي دانشجويي به اينترنت پرسرعت  خوابگاهتجهيز   ٩٨٥/٠  ٦١/١٠  

٨٠/٣  هاي درسي در خالل كالسدادن مطالب)  (نمايش Power Pointاستفاده از ات الزم جهت امكانتامين   ٩٠٥/٠  ٢٧/١٢  

٤١/٣  اي هاي رايانه و بيمارستان جهت رفع عيوب سيستم دانشگاه ينترنتيا يها تيسافرستادن منظم متخصص به   ١١/١  ١٢/٥  

٨٣/٣  پزشکي انيدانشجودر بين رايانه گيري از  توجه مديريت دانشگاه به ارتقاي فرهنگ بهره  ٨٧٦/٠  ١٧/١٣  

٥٠/٣  يپزشک انييند يادگيري دانشجوآهاي علمي در زمينه تاثير رايانه در بهبود فر کنگرهبرگزاري   ٠٥/١  ٥٧/٦  

٣١/٣  يپزشک انيدانشجو نيب ي درساز افزار جهت فرهنگ برگزاري نمايشگاه كتاب و نرم  ٠١/١  ٢٨/٤  

٦٦/٣  کل جمع  ٦٣٩/٠  ۲۹/۱۴  

  دار بود.  معنی p=٠٠٠١/٠همه موارد در سطح 
  

 اجرايي شاهد در خصوص راهکارهاي دانشگاه پزشکي دانشجويان هاي فراواني و ميانگين ديدگاه توزيع )٣دول ج

  ←آماره

  راهکار↓
 ميانگين

انحراف 

 معيار
t 

 ۱۹/۳  ٠٨/١  ٢٥/٣  و نمرات امتحاني خود از وضعيت تحصيلي يپزشک انيرساني به دانشجو برقرارسازي نظام منسجم اطالع

 ۰۹/۷  ٠٣/١  ٥٣/٣  پست الكترونيك جهت مكاتبات اداريسايت اينترنتي و از  يپزشک انياستفاده دانشجوايجاد امكان 

 ۶۱/۱۸  ٩١٥/٠  ٢٢/٤  هاي اداري در زمينه ارتباطات و اطالعات گيري از فناوري گرايش دانشگاه به بهره

 ۰۷/۱۵  ٩٢٣/٠  ٠٠/٤  به كمك رايانه يپزشک انيهاي دانشجو هاي اداري مناسب جهت فعاليت برقراري رويه

 ۷۷/۱۰  ٩٠٣/٠  ٧٠/٣  به كمك رايانهدهي به عمليات اداري  منظور سرعت به نظام اتوماسيون جامع بهدانشگاه توجه 

 ۱۴/۱۸  ٥٦٨/٠  ٧٤/٣  کل جمع

  دار بود.  معنی p=٠٠٠١/٠همه موارد در سطح 
  

 انگيزشي شاهد در خصوص راهکارهاي دانشگاه پزشکي دانشجويان هاي توزيع فراواني و ميانگين ديدگاه )٤ دولج

  ←آماره

  راهکار↓
 ميانگين

انحراف 

 معيار
t 

٧٢/٣  مند و مستعد ي عالقهپزشک انيدانشجوي به رايگان اينترنتاشتراك ه كارت يارا  ٩٥٤/٠  ۵۸/۱۰  

٤٧/٣  مند و مستعد ي عالقهپزشک انيدانشجوافزارهاي مختلف به  اي و نرم هاي رايانه اعطاي كتاب  ١٠/١  ۹۶/۵  

٥٨/٣  و ارتباطات هاي فناوري اطالعات ي به فراگيري مهارتپزشک انيدانشجوترغيب  منظور بهتدوين قوانين تشويقي   ١٤/١  ۰۵/۷  

٩٦/٣  يپزشک انيدانشجوبه  تاپ و لپ خريد كامپيوتر مالي جهت اعطاي تسهيالت  ٧٧٨/٠  ۲۳/۱۷  

٤٧/٣  يپزشک انيدانشجوبراي اي  برگزاري انواع مسابقات رايانه  ٩٤٨/٠  ۹۹/۶  

٦٤/٣  يپزشک انيدانشجواي براي استفاده  ي آموزشي چندرسانهافزارها نرمتهيه انواع   ٨١٨/٠  ۹۳/۱۰  

٧٥/٣  خود ياختصاص سايت يا وبالگ) تارنما (وباندازي  جهت راه يپزشک انيو کمک به دانشجو قيتشو  ٩٨١/٠  ۵۸/۱۰  

٦٨/٣  جمع کل  ٥٨٧/٠  ۶۰/۱۵  

  دار بود.  معنی p=٠٠٠١/٠همه موارد در سطح 
  

راهه بر حسب متغير رشته تحصيلي  يکآزمون تحليل واريانس  )٥جدول 

 دانشجويان دانشکده پزشکي دانشگاه شاهد

  ←ها شاخص

  ↓متغير

مجموع 

  مجذورات

درجات 

  آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F 

 سطح

  داري معني

  ٥٦٤/٠  ٢  ١٢/١  بين گروهي

  ٢٢١/٠  ١٨٩  ٦٨/٤١  گروهي درون  ٠٨٠/٠ ٥٥/٢

  -  ١٩١  ٨١/٤٢  جمع کل

  

 دانشجويان به تاپ لپ و كامپيوتر خريد جهت مالي تسهيالت "اعطاي

  ). ٤بود (جدول  ترين گويه در راهکارهاي انگيزشي پزشکي"، مهم

بود. آزمون  ۷۸/۳±۴۷/۰و زنان  ۷۳/۳±۴۷/۰ميانگين نمرات مردان 

Tدانشکده دانشجويان نظرات داري بين گروهی تفاوت معني تک 

؛ t=-۱۱۲/۰( نشان نداد متغير جنسيت حسب بر شاهد دانشگاه پزشکي

۹۱۱/۰=p.(  

دانشکده پزشکي دانشگاه  دانشجويان تعداد بيشترين که اين دليل به
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   ۱۳۹۰ مستانز، ۴، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

اي پزشکي و دکتراي طب سنتي  شاهد در دو رشته دکتراي حرفه

هاي کارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت،  مشغول به تحصيل و در رشته

تعداد دانشجويان کمتري  فيزيولوژي، ميکروبيولوژي و ايمونولوژي

 اي حرفه دکتراي گروه سه به ها آزمودني بودند، تحصيل به غولمش

 شدند. براساس تقسيم ها رشته سنتي و ساير طب دکتراي پزشکي،

 نظرات بين داري معني تفاوت راهه، يک واريانس تحليل آزمون نتايج

رشته  متغير حسب بر شاهد دانشگاه پزشکي دانشکده دانشجويان

  ).۵ جدول(نداشت  وجود تحصيلي

  
  بحث

 آموزشي هاي دوره "برگزاري دانشجويان پزشکي دانشگاه شاهد گويه

 را پزشکي" حوزه در اکسترانت و اينترانت اينترنت، با آشنايي زمينه در

 راهکارها را ترين عمده آن از پس و اند راهکار آموزشي دانسته ترين مهم

 افزاري سخت محيط با آشنايي زمينه در آموزشي هاي دوره "برگزاري

 زمينه در آموزشي هاي دوره آن"، "برگزاري جانبي امکانات و رايانه

 در آموزشي هاي دوره "برگزاري الكترونيكي"، هاي پست با آشنايي

 در اطالعاتي هاي بانك و رساني اطالع هاي سايت با آشنايي زمينه

 زبان با آشنايي زمينه در آموزشي هاي دوره پزشکي"، "برگزاري حوزه

 زمينه در آموزشي هاي دوره و "برگزاري پزشکي" دانشجويان به رايانه

با  اين نتايج. اند کرده بيان رايانه" هاي عامل سيستم با آشنايي

دانشجويان در  که خودکارآمدي همکاران و موغليهاي  پژوهش

موثر  ارتباطات و اطالعات فناوري استفاده از رايانه را در کاربست

را از  مهارت داراي و ماهر انساني که کمبود نيروي وورکيدانند،  می

 عالي آموزش نظام در ارتباطات و اطالعات فناوري موانع کاربست

 ناکافي را از موانع کاربست آموزش که اندرسون، کند معرفی می

 استارکند،  گزارش مي آموزشي نظام در ارتباطات و اطالعات فناوري

 کافي را جز موانع کاربست آموزش از نفعان ذي برخورداري که عدم

که  کريساو همچنين  کند معرفی می ارتباطات و اطالعات فناوري

ارتباطات  و اطالعات فناوري را در کاربرد آموزشي هاي دوره برگزاري

  دارد.  داند، همخواني موثر مي

 تخصصي مجالت "ارايه دانشجويان پزشکي دانشگاه شاهد گويه

 پاويون و خوابگاه دانشگاه، كتابخانه در ارتباطات و اطالعات فناوري

راهکار مديريتي  ترين مهم را عالقمند" دانشجويان براي بيمارستان

 دانشگاه مديريت "توجه راهکارها را ترين عمده آن از پس و اند دانسته

پزشکي"،  دانشجويان بين در رايانه از گيري بهره فرهنگ ارتقاي به

 دادن نمايش( Point Power از استفاده تجه الزم امكانات "تامين

 دانشجويي هاي خوابگاه "تجهيز درسي"، هاي كالس خالل در) مطالب

 استفاده براي دانشگاه ريزي "، "برنامهWireless پرسرعت اينترنت به

 و اطالعات فناوري زمينه در آموزشي هاي كارگاه از دانشجويان

 بهبود در رايانه تاثير زمينه در علمي هاي کنگره "برگزاري ارتباطات"،

 به متخصص منظم پزشکي"، "فرستادن دانشجويان يادگيري فرآيند

 هاي سيستم عيوب رفع جهت بيمارستان و دانشگاه اينترنتي هاي سايت

 در سازي فرهنگ جهت افزار نرم و كتاب نمايشگاه اي" و "برگزاري رايانه

هاي  با پژوهش نتايجاين . اند کرده بيان پزشکي" دانشجويان بين

استفاده  و برداري  بهره وري، بهره پذيرش، عبادي که گسترش فرهنگ

 کريساداند،  می پديده بر اين فناوري اطالعات و ارتباطات را مقدم از

که نگرش مديريت نسبت به فناوري را از عوامل موثر بر کاربرد 

و همکاران  زاده حنفيو کند  فناوري اطالعات و ارتباطات معرفی می

فناوري اطالعات  سازماني در ارتباط با استفاده از تغيير در فرهنگکه 

 کنند، گزارش میراهكارهاي توسعه فناوري اطالعات را از  و ارتباطات

  همخواني دارد. 

 گيري بهره به دانشگاه "گرايش دانشجويان پزشکي دانشگاه شاهد گويه

 ترين مهم را اداري" هاي زمينه در ارتباطات و اطالعات فناوري از

 "برقراري راهکارها را ترين عمده آن از پس و اند راهکار اجرايي دانسته

 به پزشکي دانشجويان هاي فعاليت جهت مناسب اداري هاي رويه

 منظور به جامع اتوماسيون نظام به دانشگاه رايانه"، "توجه كمك

 استفاده امكان "ايجادرايانه"،  كمك به اداري عمليات به دهي سرعت

 برای الكترونيك پست و اينترنتي سايت از پزشکي دانشجويان

 به رساني اطالع منسجم نظام اداري" و "برقرارسازي مكاتبات

 بيان خود" امتحاني نمرات و تحصيلي وضعيت از پزشکي دانشجويان

و همکاران که بر استفاده از  آگرولهاي  با پژوهش اين نتايج. اند کرده

و  تاکيد دارند پزشکي هاي مختلف در زمينه مجازي هاي يستمس

 و اطالعات فناوري به نسبت مناسب انداز چشم وجود که عدم وورکي

 اطالعات فناوري اجرايي را از موانع کاربست مديران بين در ارتباطات

  .دارد داند، همخواني مي ارتباطات و

 جهت مالي تسهيالت "اعطاي دانشجويان پزشکي دانشگاه شاهد گويه

راهکار  ترين مهم را پزشکي" دانشجويان به تاپ لپ و كامپيوتر خريد

و  قيتشو" راهکارها را ترين عمده آن از پس و اند انگيزشي دانسته

سايت يا  تارنما (وباندازي  جهت راه يپزشک انيکمک به دانشجو

 به اينترنتي رايگان اشتراك كارت "، "ارايهخود ياختصاص وبالگ)

 افزارهاي  نرم انواع مستعد"، "تهيه و عالقمند پزشکي دانشجويان

 پزشکي"، "تدوين دانشجويان استفاده براي اي چندرسانه آموزشي

 فراگيري به پزشکي دانشجويان ترغيب منظور به تشويقي قوانين

 اي رايانه هاي كتاب ارتباطات"، "اعطاي و اطالعات فناوري هاي مهارت

مستعد" و  و عالقمند پزشکي دانشجويان به مختلف افزارهاي نرم و

 بيان پزشکي" دانشجويان براي اي رايانه مسابقات انواع "برگزاري

فردي و انگيزشي  که عوامل مالينهاي  با پژوهش اين نتايج. اند کرده

کند،  گزارش مي حياتي ارتباطات و اطالعات فناوري را براي کاربست

اطالعات و  فناوري در كاربردعوامل انگيزشي را  که هايسونگ

 فناوري پذيرش براي پايين که انگيزه استارو  داند موثر مي ارتباطات

 و اطالعات فناوري کاربست موانع را از جمله ارتباطات و اطالعات
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 ۲۰۹   بر کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه علوم پزشکيگيري از راهکارهاي آموزشي، مديريتي، اجرايي و انگيزشي،  اثر بهره  ــــــــــــــــــــــ

Ir Q Education Strategies  Vol. 4, No. 4, Winter 2012 

  دارد. کند، همخواني معرفی مي ارتباطات

  

  گيري نتيجه

 از گيري بهرهاز ديدگاه دانشجويان دانشکده پزشکي دانشگاه شاهد، 

 فناوري کاربرد بر انگيزشي و اجرايي مديريتي، آموزشي، راهکارهاي

از نظر اين پزشکي موثر است.  هاي حوزه در ارتباطات و اطالعات

 اينترنت، با آشنايي زمينه در آموزشي هاي دوره دانشجويان، برگزاري

 كامپيوتر تخصصي مجالت از نظر آموزشي، ارايه اکسترانت، و اينترانت

 دانشجويان براي بيمارستان پاويون و خوابگاه دانشگاه، كتابخانه در

 فناوري از گيري بهره به دانشگاه عالقمند، از نظر مديريتي، گرايش

 و اعطاي اداري، از نظر اجرايي هاي زمينه در ارتباطات و اطالعات

پزشکي،  دانشجويان به تاپ لپ و كامپيوتر خريد برای مالي تسهيالت

  ترين عوامل تاثيرگذار هستند. از نظر انگيزشي، مهم
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