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در آموزش پزشکی ( فاوا)ری اطالعات و ارتباطات وافنهای غالب و غایب کاربرد  پژوهش حاضر با هدف اصلی شناسایی گونه :و هدف نهیزم

عوامل اصلی ایجادکننده  ،عالوه بر این. و دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد داناتهای پیش روی آن از منظر اس و چالش

 .و دانشجویان پزشکی مورد بررسی قرار گرفت استادانفاصله بین وضعیت موجود و مطلوب از نظر 
ای بر حسب  گیری طبقه از نمونه. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند و استادانروش پژوهش توصیفی و جامعه آماری  :کار روش

دانشجو به عنوان نمونه پژوهش به طور  351ت علمی و تعداد أعضو هی 188تعداد به . استفاده شد Cochranدانشکده و فرمول حجم نمونه 

 .گرفته شد کاره ها ب آوری داده جمعمصاحبه جهت  و نامه، مشاهده ابزارهای متنوعی شامل پرسش. ندتصادفی انتخاب شد

تر از میانگین  برخی موارد پاییندر دار و باالتر از میانگین و  در برخی موارد بین میزان استفاده از فاوا و وضعیت مطلوب تفاوت معنی :ها یافته

 نتایجبه طور کلی . شتنداستفاده متوسط از فاوا دا استادانیعنی دانشجویان و  .دار نبود در مواردی نیز تفاوت معنی (.P < 1/6)وجود داشت 

در حالی که فاوا امکانات  ؛بیشتر است استاداندر بین دانشجویان و  Power pointو  Word مانندنشان داد که استفاده در موارد عمومی فاوا 

دو گروه نگرش بسیار . ایجاد وبالگ دارد که مورد استفاده قرار نگرفته است و امکان برقراری ارتباطات، خرید اینترنتی مانندبسیار بیشتری 

 .(P < 1/6) و مهارت خود در استفاده از آن را متوسط ارزیابی نمودند نداطالعات داشت وریافنمثبتی نسبت به 

و  استادانوضعیت مطلوب به زعم . (P < 1/6) دار بین این سه متغیر در هر دو گروه بود ینتایج حاکی از وجود رابطه مثبت معن :گیری نتیجه

های اصلی در  ها چالش آن. ویژه سرعت اینترنت بوده ها ب دانشجویان شامل آموزش سواد اطالعاتی، وجود کتابخانه آنالین و بهبود زیرساخت

های آموزشی موجود و مشکالت مالی، مدیریتی،  شجو در استفاده از فاوا، سیاستجهت تحقق وضعیت مطلوب را عدم مهارت کافی استاد و دان

 . زیرساختی و فرهنگی عنوان کردند

 ها، وضعیت مطلوب وری اطالعات و ارتباطات، آموزش پزشکی، چالشافن: ها کلید واژه
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  مقدمه
مختلف آموزشی های  زمینهتحوالت شگرف و روزافزون در 

و نیاز فزاینده جوامع بشری به یادگیری و حرکت به سوی 

ه نوین آموزشی شدهای  گیری روش شکلجهانی شدن موجب 

برای همگام شدن با این تحوالت به دنبال نیز ها  دانشگاه .است

به پاسخگویی از طرفی نیز (. 1) هستندنوین های  روشاین 

ا به نهادی کلیدی برای نیازهای گسترده جهانی، آموزش عالی ر

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

برای رویارویی با تغییرات پرشتاب کنونی باید همواره در حال 

 (. 9)یادگیری و بازآموزی باشند 

نگر  بیماریتحول دیدگاه  ،سالمتهای  نظامتغییرات درونی 

در سالیان اخیر و نگر  جامعهفردنگر به  و نگر سالمتبه 

 اطالعات در جهان، فکر استفاده از وریافن گیر چشمپیشرفت 

کیفیت خدمات  یارتقادر  (فاوا) اطالعات و ارتباطات یروافن

ات بالقوه تأثیرشناخت (. 3)سالمت را به دنبال داشته است 

اطالعات و میزان استفاده از آن در صنعت خدمات  وریافن

استراتژیک ریزی  برنامهجهت ای  پایهبه عنوان تواند  میسالمت 

تلقی  وریافندستاوردهای نظام سالمت مبتنی بر  یارتقا برای

 . گردد

علمی حرفه مدارک پزشکی که در ت أهی یاعضاتردید  بی

علوم پزشکی کشور به تعلیم و تربیت دانشجویان های  دانشگاه

این رشته به عنوان متخصصان آینده نظام اطالعات سالمت 

دانش و آگاهی  یدر ارتقاای  ارزنده، نقش ودندنمهمت 

اطالعات در نظام  وریافندانشجویان در زمینه کاربرد اثربخشی 

فاوا به دو طریق مسقیم و غیر (. 9)د ننمای میسالمت ایفا 

به طور . گذارد می تأثیرمستقیم بر وضعیت سالمت جوامع 

شده به افراد و  ارایهمستقیم با بهبود کیفیت خدمات سالمت 

بر مواردی  تأثیرو به طور غیر مستقیم با ها  بیماریاز یشگیری پ

 اجتماعیهای  ساختهمچون وضعیت اقتصادی خانوارها و زیر

  .گذارد اثر می

کاربرد فاوا در نظام سالمت مزایای چشمگیری به دنبال 

افزایش شفافیت و  مانندتوان به مواردی  میاز آن جمله . دارد

 یارتقادر زمینه نظام سالمت، ها  اریذگ سیاستکارایی 

مشاوره از  ارایهارتباطات میان متخصصان خدمات سالمت و 

افزایش دسترسی به اطالعات و منابع روزآمد علوم و  راه دور

اشاره نمود کننده خدمات سالمت  ارایهپزشکی برای متخصصان 

بر همین اساس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز برای (. 1)

دانشجویان، کارکنان و جامعه آموزش مداوم درصدد  یرتقاا

  . نوین استهای  روشاستفاده هر چه بهتر از این 

اطالعات دچار تحول  وریافنکه با ورود هایی  حوزهیکی از 

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

رو  روبه سؤالمراکز آموزش پزشکی در هزاره نوین با این 

 وریافنکه هایی  فرصتهستند که چگونه بر تغییرات و 

 (.5) آیندق یفا، کند میاطالعات و ارتباطات ایجاد 

اطالعات اصطالحی است که تفسیرهای گوناگونی  وریافن

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

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

(. 1) کنند مییا منتشر  ارایهتصویر یا صدا تولید، سازماندهی، 

، دهی سازمان، آوری جمعاطالعات عبارت از  وریافن

سازی و نشر و استفاده از اطالعات در قالب صوت،  ذخیره

ای و  عدد با استفاده از ابزار رایانه و تصویر، گرافیک، متن

 ذکر شد،همان گونه که در تعاریف فوق . (7) مخابراتی است

روش و ابزاری  ،جا هر گونه فرایند در این وریافنمنظور از 

تر اطالعات  است که به تولید، انتشار و انتقال بهتر و مطلوب

 . مدد رساند

های  فرصتاطالعات هم از جهت ایجاد  وریافن تأثیر

مطالعه قابل سازمانی های  چالشطالیی جدید و هم از نظر 

 وریافن ازاستفاده همکاران و  مشهدیبه عقیده (. 8) است

 یک عنوان به و اطالعات انتشار برای علمی مراکز در اطالعات

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

در ای  گستردهبه طور  اینترنت وری،افن توسعه سریع سرعت

سسات آموزش عالی در سراسر جهان قرار گرفته ؤدسترس م

 ،که امکانات جدیدی را در برقراری ارتباط، همکاریاست 

 (. 16)تبادل و انتقال فراهم کرده است 
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Clegg کسانی که به سرعت در که معتقدند  همکاران و

اطالعات و ارتباطات برای آموزش و دیگر  وریافنحال اتخاذ 

به احتمال زیاد آموزش و پرورش  ،مقاصد علمی هستند

های  روشکه بر اشکال سنتی  دارندتری نسبت به کسانی مؤثر

دلیل این امر این است  (.11)کنند  میآموزش و پرورش تکیه 

این توانایی را دارند که  مؤثراطالعات و ارتباط های  وریافنکه 

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

تدریس، های  روشاطالعات بر  وریافن ،عالوه بر این

 هعلمی، توسع های ، تحقیقای شبکهوری فردی، ارتباطات  هبهر

به (. 15) گذارد می تأثیرو تقاضا برای کسب اطالعات ای  حرفه

 وریافن کاربستعمده های  مزیت Sitو  Chowعقیده 

آموزش پزشکی عبارت از های  نظاماطالعات و ارتباطات در 

 ،اطالعاتگذاری  اشتراکدسترسی باز به منابع جدید، امکان به 

و ها  روشآشنا شدن با  و استفاده از تجارب همکاران

 (. 11)است  همکاران در سراسر جهانهای  دیدگاه

اثربخش شدن آموزش بالینی در پزشکی با استفاده از فاوا 

استفاده از این عامل دیگری است که مقبولیت و ضرورت 

چه گفته شد،  با توجه به آن(. 17)نماید  میرا محرز  ها وریافن

اطالعات و  وریافندر بسیاری از کشورها به کارگیری 

یک  ،ه تربیتی اجتماعی و اقتصادی شد ارتباطات به دالیل اثبات

 نیز برایها  دولتبسیاری از  .استضرورت اساسی تلقی شده 

توسعه فاوا در آموزش و پرورش اقدام های  پروژهحمایت از 

 (. 18)عمده و کالن کردند های  ریزی برنامهو گذاری  سرمایهبه 

وجود ه اطالعات چارچوب و یا ساختاری را ب وریافن

، یابد می ارتقاکه از این طریق کیفیت آموزش آورد  می

منابع  وریافنبا استفاده از این توانند  میدانشجویان و استادان 

مختلف یادگیری را های  شکلی خود را افزایش دهند و یادگیر

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

رشد  به صورت نوع آموزش به جای انتقال اطالعات

له و أهای تفکر انتقادی، مدیریت اطالعات، حل مس مهارت

های  پژوهشنتایج (. 96)باشد  میافزایش تعامل بین فراگیران 

اطالعات بر آموزش  وریافن تأثیرانجام شده در خصوص 

باشد  میپزشکی نیز حاکی از افزایش کیفیت یادگیری فراگیران 

(93-91) . 

فوق از یک سو و با عنایت به  های با توجه به نتایج تحقیق

های  ترین نظام مهمنقش آموزش پزشکی به عنوان یکی از 

اطالعات در این  وریافنگیری  کاره ب اجتماعی از سوی دیگر

نیز بهداشت  ایراندر کشور . نماید میمراکز آموزشی ضروری 

نمایان  برایزیربنایی های  بخشو درمان به عنوان یکی از 

همه جانبه امور سالمت  یارتقاساختن اثرات فاوا در 

راهبردهایی را در قالب طرح استراتژیک ملی توسعه کابری فاوا 

ی همچون نداشتن هدف موارد .استبهداشتی مطرح کرده 

جدید، بسنده کردن به ورود  وریافنکارگیری ه مشخص از ب

فاوا را به های  قابلیتها و عدم شناخت کافی  وریافنظاهری 

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

در حال ظهور های  تکنولوژیضروری است که از کاربرد فعلی 

تا زمینه برای  شود آن آگاهی یافته های چالشو ها  دانشگاهدر 

 . کاربرد آتی آن فراهم شود

شناسایی وضعیت موجود و  ،پژوهش حاضرهدف اصلی 

اطالعات در آموزش پزشکی و  وریافنمطلوب کاربرد 

 .بود و دانشجویان استادانپیش روی آن از منظر های  چالش

های  پژوهشنسبت به تر  جامعتحقیقی متمایز و این پژوهش 

؛ چرا که در این پژوهش با استفاده از ابزارهای استقبلی 

باز پاسخ،  یها سؤالبه انضمام  نامه پرسشمختلف از جمله 

فراهم تر  دقیقاطالعات آوری  جمعمشاهده و مصاحبه امکان 

پژوهشی تدوین و  سؤالهدف اصلی در قالب پنج . شده است

 .در ذیل بیان شده است

علمی و دانشجویان پزشکی از  هیأت یاعضاتا چه میزان 

 خود یادگیریاطالعات جهت تقویت تدریس و  وریافن

 ؟کنند میاستفاده 

علمی و دانشجویان پزشکی نسبت به  هیأت یاعضانگرش 

 ؟باشد میاطالعات چگونه  وریافناستفاده از 
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ان و یآیا بین مهارت، نگرش و میزان استفاده دانشجو

اطالعات رابطه  وریافنعلمی پزشکی از  هیأتاعضای 

 وجود دارد؟داری  معنی

 وریافنکارگیری ه چه موانعی در نیل به وضعیت مطلوب ب

اطالعات در آموزش و یادگیری دانشگاهی در پزشکی وجود 

 دارد؟

اطالعات در آموزش  وریافن به کارگیریوضعیت مطلوب 

علمی و  هیأت یو یادگیری دانشگاهی از منظر اعضا

 دانشجویان پزشکی چیست؟

  

 ها روش
آوری  جمعاین پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر 

جامعه آماری این پژوهش . بودتوصیفی از نوع پیمایشی ها  داده

علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  هیأت اعضایکلیه 

کل جامعه آماری شامل  .بود 1382-26مشهد در سال تحصیلی 

جهت بررسی وضعیت کنونی . بوداستاد  129دانشجو و  1561

بر حسب ای  گیری طبقه نمونهاطالعات از  وریافنکاربرد 

به . شداستفاده  Cochranدانشکده و فرمول حجم نمونه 

دانشجو به عنوان نمونه  351علمی و  هیأتعضو  188تعداد 

به طور تصادفی به نسبت  نامه پرسشپژوهش جهت پر کردن 

  .انتخاب شدند( دانشکده)هر طبقه 

های  تکنولوژیجهت بررسی وضعیت مطلوب کاربرد 

از و  استاداننوظهور از روش مصاحبه با دانشجویان و 

در این پژوهش با توجه به . هدفمند استفاده گردیدگیری  نمونه

آوری  جمعو ابزارهای مختلفی جهت ها  روشاهداف تحقیق از 

این ابزارها و راهبردها در ذیل توضیح  استفاده گردید کهها  داده

 .داده شده است

دربردارنده دو  نامه پرسشاین  :دانشجویان نامه پرسش

میزان استفاده  سؤالقسمت اصلی جهت پاسخگویی به دو 

ها نسبت به آن  دانشجویان از تکنولوژی کامپیوتر و نگرش آن

مورد از کاربردهای مختلف تکنولوژی  17در قسمت اول . بود

تا میزان  شد دانشجویان خواسته از .شده بودکامپیوتر فهرست 

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

برخی از  بودکه ممکن  با توجه به این. زیاد مشخص نمایند

چه در این  آن ءدیگری به جزهای  ها استفاده آزمودنی

 ،فهرست شده از تکنولوژی کامپیوتر داشته باشند نامه پرسش

دهنده بتواند  پاسخگردید که بینی  پیش نامه پرسشاین امکان در 

  .ضمن افزودن موارد میزان استفاده خود را نیز مشخص سازد

 تادهنده خواسته شد  پاسخپایانی این قسمت از  سؤالدر 

. میزان مهارت خود را در استفاده از کامپیوتر مشخص سازد

ارزیابی احساس دانشجویان نسبت به تکنولوژی کامپیوتر  برای

 نامه پرسشپاسخ شش ارزشی در  به صورت بسته سؤالشش 

میزان توافق خود را با هر یک از  دهندگان پاسخ .گنجانده شد

مخالف و  ،موافق، موافق کامالًهای  حالتدر قالب ها  گویه

ل ؤاسعالوه بر این موارد دو . مخالف مشخص ساختند کامالً

چگونه تکنولوژی کامپیوتر در » شامل نامه پرسشباز پاسخ در 

؟ و چگونه شما به تکنولوژی رود میشما به کار های  کالس

گنجانده  «؟...(خانه، دانشگاه و )کنید  میکامپیوتر دسترسی پیدا 

  .شد

ها جهت روایی  آن .و معلم ساخته شد کرمیاین ابزار توسط 

از روایی محتوایی و جهت سنجش پایایی از روش  نامه پرسش

 بیضر. استفاده کردند Cronbach's alphaضریب 

Cronbach's alpha  کاربرد ) نامه پرسشقسمت اول

 نگرش نسبت به)و قسمت دوم  26/6 (تکنولوژی کامپیوتر

در این (. 91)محاسبه گردید  71/6( تکنولوژی کامپیوتر

برای قسمت اول  Cronbach's alphaپژوهش ضریب 

 . تعیین شد 79/6و برای قسمت دوم آن  85/6 نامه پرسش

این پژوهش در مورد  :علمی هیأت اعضای نامه پرسش

دنبال پاسخگویی ه کرد و ب میرا دنبال ای  مشابهاهداف  استادان

مشابه  استادان نامه پرسش بنابراین .بودای  مشابه های سؤالبه 

 1که در قسمت اول  بوددانشجویان با این تفاوت  نامه پرسش

مورد به کاربردهای مختلف تکنولوژی کامپیوتر اضافه گردید و 

 . گنجانده شد نامه پرسشگویه در  91در مجموع 
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از روش  نامه پرسشو معلم جهت روایی  کرمیدر پژوهش 

جهت  Cronbach's alphaیی محتوایی و ضریب روا

 نامه پرسشمحاسبه پایایی استفاده شد که پایایی قسمت اول 

نگرش نسبت )و قسمت دوم  82/6 (اطالعات وریافنکاربرد )

در این پژوهش . محاسبه گردید 88/6 (اطالعات وریافن به

 نامه پرسشبرای قسمت اول  Cronbach's alphaضریب 

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

اول پژوهش که بررسی  سؤالپاسخگویی به  برای :مشاهده

عالوه بر  ،بودوضعیت موجود کاربرد تکنولوژی کامپیوتر 

 .از مشاهده نیز به عنوان روش مکمل استفاده شد نامه پرسش

های  گویه. چک لیست مشاهده برای هر دانشکده تکمیل گردید

 نامه پرسشمورد در قسمت اول  91چک لیست مشاهده شامل 

مورد اول  17 الزم به ذکر است که. بودعلمی  هیأتاعضای 

 . بودعلمی مشابه هم  هیأتدانشجویان و اعضای  نامه پرسش

 ،عالوه بر بررسی وضعیت موجودحاضر پژوهش  :مصاحبه

از وضعیت  استاداندرصدد ارزیابی نظرات دانشجویان و 

و شناسایی علل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب  مطلوب

این قسمت پژوهش از های  آوری داده جمعجهت  .بود

جهت انجام مصاحبه از دانشجویان . مصاحبه عمیق استفاده شد

از  استاداناز روش نمونه در دسترس و جهت مصاحبه از 

 .هدفمند استفاده شدگیری  نمونهروش 

کمی و کیفی های  روشاز ها  دادهجهت تجزیه و تحلیل 

پژوهشی اول و دوم از  سؤالپاسخگویی به  برای. استفاده شد

 و آمار استنباطی( میانگین و انحرف معیار)آمار توصیفی 

( Pearson یهمبستگ آزمون و One sample tآزمون )

سوم از همبستگی  سؤالبرای پاسخگویی به  .استفاده شد

Pearson  چهارم و پنجم پژوهش به  های لسؤاو جهت

مستتر در آن های  پیامبندی  مقولهو ها  مصاحبهتحلیل محتوای 

 .پرداخته شد

 

 ها یافته
علمی و دانشجویان  هیأتشناختی اعضای  جمعیتاطالعات 

 9و  1ول ادر جد ،استخراج شد نامه پرسشکه از قسمت اول 

 .ارایه شده است
 

 علمی هیأتشناختی اعضای  جمعیتاطالعات  .1جدول 

 

 شناختی دانشجویان جمعیتاطالعات  .9جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 

 متغیر

 

 شاخص

 سابقه تدریس سن جنسیت

-35 زن مرد

36 

16-

31 

15-

11 

56-

11 

55-

51 

16-

51 

کمتر 

 3از 

8-1 13-2 18-

11 

93-

12 

بیشتر 

 91از 

 19 5 13 15 57 31 5 13 92 15 51 95 169 13 فراوانی

 1/6 3/6 7/6 91/6 33/6 95/6 3/6 8/6 17/6 91/6 39/6 11/6 17/6 33/6 درصد

 متغیر

 

 شاخص

 مقطع تحصیلی سن جنسیت

بیشتر از  31-16 95-36 18-91 زن مرد

11 

 دکتری ارشد کارشناسی

 181 97 113 8 9 19 918 992 29 فراوانی

 51/6 2/6 35/6 9/6 1/6 13/6 81/6 71/6 92/6 درصد
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 نامه پرسشاول تا سوم پژوهش از  یها سؤالپاسخ به  جهت

 188شده تعداد  انجام یریگ نمونهطبق . دیو مشاهده استفاده گرد

 نامه پرسش 351و تعداد  یعلم أتیه یاعضا یبرا نامه پرسش

به  یبر حسب نسبت هر طبقه به طور تصادف انیدانشجو یبرا

 أتیه یاز اعضا نامه پرسش 115تعداد . شد ارسال هاآن لیمیا

 . عودت داده شد انیاز دانشجو نامه پرسش 396و  یعلم

ای است که  نامه پرسشدربردارنده نتایج تحلیل  3جدول 

اول  سؤالروی نمونه آماری اجرا گردید و نشانگر پاسخ 

علمی  هیأتپژوهش یعنی میزان استفاده دانشجویان و اعضای 

طور که  همان. باشد میاز امکانات مختلف تکنولوژی کامپیوتر 

مربوط استادان بیشترین استفاده  ،در این جدول مشخص است

افزارهای عمومی با میانگین و انحراف  نرمبه استفاده از 

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

پژوهشی با میانگین و انحراف های  فعالیتاطالعات برای 

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

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

اطالعات متوسط  وریافناز  استاداندر مجموع میانگین استفاده 

 (. 16/3 ± 71/1) بود

به مقایسه  One sample tسپس با استفاده از آزمون 

میزان استفاده تا ) 1دست آمده با میانگین مطلوب ه میانگین ب

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

اینترنتی و دانلود های  سرویساز کتابخانه آنالین، استفاده از 

دار در تمامی موارد  یاوت معنفیلم و تصویر حاکی از وجود تف

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

دهنده استفاده مطلوب  نشاندار بود که  یمیانگین مطلوب و معن

بود که  دار معنیاز میانگین مطلوب و تر  پاییندر مواردی  .بود

برخی موارد نیز باالتر و یا  .بودنشانگر استفاده نامطلوب 

له أکه این مس بودن دار معنیولی  ،تر از میانگین مطلوب بود پایین

 . بوددهنده میزان استفاده متوسط  نشاننیز 

بیشتر از کسب  ،پیداست 3طور که از جدول  همان

علمی،  های هپژوهشی، گرفتن مقالهای  فعالیتاطالعات برای 

افزارهای  نرمروزآمد کردن اطالعات تخصصی، استفاده از 

جهت  Emailمرتبط با رشته تحصیلی، استفاده از  تخصصی

 به کارگیری و ، همکاران و محققاناستادانمکاتبه با 

استفاده ( ...و  Word ،PowerPoint)عمومی افزارهای  نرم

در بقیه موارد میزان استفاده کمتر از میانگین مطلوب  .دش می

 . بود( نامطلوب)

از تکنولوژی  استادانجهت بررسی میزان و نوع استفاده 

ها  به مشاهده غیر رسمی رفتار آن نامه پرسشکامپیوتر عالوه بر 

کار محقق با کسب  برای این. درس پرداخته شدهای  کالسدر 

اجازه از استاد درس به عنوان مستمع آزاد در کالس شرکت 

از تکنولوژی  استادانمشاهدات نشانگر آن بود که استفاده . کرد

افزارهای  نرماستفاده از ( در دو محور الف توان میکامپیوتر را 

فرصت یاددهی و  ارایهجهت  PowerPointعمومی مانند 

استفاده از موتورهای جستجو تخصصی ( 9یادگیری متنوع 

 .کردخالصه  برای معرفی منابع علمی جدید به دانشجویان

 3جدول  طور که از میزان استفاده دانشجویان همان

مشخص است، بیشترین استفاده مربوط به استفاده از 

 ± 11/1)افزارهای عمومی با میانگین و انحراف استاندارد  نرم

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

خارج از کشور با میانگین و انحراف استاندارد های  دانشگاه

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

 (. 13/3 ± 13/9) بوداطالعات متوسط  وریافن

به مقایسه میانگین  One sample tسپس با استفاده از آزمون 

میزان استفاده تا حدی ) 1دست آمده با میانگین مطلوب ه ب

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

ینترنتی و دانلود فیلم و تصویر حاکی از وجود اهای  سرویس

تفاوت . (P < 61/6) در تمامی موارد بود دار معنیتفاوت 

علمی، کسب  های هموجود نشانگر استفاده زیاد از گرفتن مقال

جهت  Emailهای پژوهشی، استفاده از  فعالیتاطالعات برای 

افزارهای  نرم، همکاران و محققان، استفاده از استادانمکاتبه با 

رسانی در  اطالع، (...و  Word، PowerPoint)عمومی 

در بقیه موارد میزان  .ها و فعالیت درسی بود کالسخصوص 

 . استفاده کمتر از میانگین مطلوب بود
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 One sample tاطالعات و نتیجه آزمون  وریافنو دانشجویان از  استادانمیزان استفاده  .3 جدول

 دانشجو استاد اطالعات وریافننوع استفاده از 

انحراف  میانگین تعداد

 استاندارد

درجه 

 آزادی

t 
 

انحراف  میانگین تعداد

 استاندارد

درجه 

 آزادی

t 
 

11/5 115 علمی های همقالگرفتن   89/6 111 
**15/17 391 11/1  93/1 396 

**15/1 

های  فعالیتکسب اطالعات برای 

 پژوهشی

115 5/97 23/6 111 
**25/11 391 59/1  15/1 396 

**62/8 

ها و  کالسرسانی در خصوص  اطالع

 فعالیت درسی

115 86/3  96/1 111 
*61/9- 391 18/1  67/1 396 

**37/11 

ای  چندرسانههای  CDاستفاده از 

(Multimedia) 

115 56/3  69/1 111 
**96/1- 391 12/3  31/1 396 

**11/1- 

 افزارهای عمومی  نرماستفاده از 

(Word ،PowerPoint  و)... 

115 57/5  73/6 111 
**58/97 391 65/5  11/1 396 

**11/11 

افزارهای تخصصی  نرماستفاده از 

 مرتبط با رشته تحصیلی

115 98/1  11/1 111 
**91/3 391 71/3  38/1 396 

**78/1- 

های  تحلیلافزارها جهت  نرماستفاده از 

 آماری

115 15/3  56/1 111 
**22/9- 391 61/3  11/1 396 

**59/11- 

های خارج  برقراری ارتباط با دانشگاه

 از کشور

115 11/3  33/1 111 
**91/3- 391 67/9  31/1 396 

**16/91- 

28/3 115 های آنالین کتابخانهاستفاده از   62/1 111 11/6- 391 16/3  11/1 396 
**26/16- 

جهت مکاتبه با  Emailاستفاده از 

 ، همکاران و محققاناستادان

115 38/5  83/6 111 
*96/91 391 17/1  38/1 396 

*36/9 

11/5 115 روزآمد کردن اطالعات تخصصی  73/6 111 
**17/12 391 71/3  35/1 396 

**86/3- 

88/9 115 خرید اینترنتی  98/1 111 
**97/11- 391 86/9  13/1 396 

**61/13- 

13/1 115 وبالگ نویسی  66/1 111 
**91/36- 391 31/9  16/1 396 

**59/18- 

61/3 115 و تصویر دانلود فیلم  93/1 111 11/2- 391 69/1  12/1 396 92/6 

های مجازی  دورهشرکت در 

(Virtual Training  Company 

 (VTC ای

115 92/9  91/1 111 
**11/17- 391 25/1  15/1 396 

**79/31- 

12/9 115 برقراری ارتباط برای Chatاستفاده از   98/1 111 
**85/17- 391 38/9  15/1 396 

**18/17- 

65/1 115 های اینترنتی سرویساستفاده از   99/1 111 51/6- 391 29/3  32/1 396 25/6- 

61/9 115 استفاده از ویدئو کنفرانس  15/1 111 
**57/91- - - - - - 

 111 13/1 28/9 115 ارزشیابی دانشجویان
**83/8- - - - - - 

 ارایهتکالیف و ارزیابی و  ارایه

 بازخورد به دانشجو

115 29/9 18/1 111 
**61/2- - - - - - 

 111 92/1 79/3 115 (دروس)های آموزشی  دورهطراحی 
**15/9- - - - - - 

 111 71/1 16/3 115 جمع کل
**12/87 391 13/3 13/9 396 

**31/77 

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

مشخص نمایند چگونه به تکنولوژی کامپیوتر دسترسی پیدا 

دانشجویان از  درصد 77کنند؟ نتایج نشانگر آن بود که  می

خوابگاه،  درصد 16، نت کافی درصد 5طریق دانشگاه و خانه، 

از طریق موبایل به  درصد 3تاپ و  لپاز طریق  درصد 5

جهت بررسی میزان . کنند میتکنولوژی کامپیوتر دسترسی پیدا 

و نوع استفاده دانشجویان از تکنولوژی کامپیوتر عالوه بر 

، با استفاده از چک لیست به مشاهده غیر رسمی نامه پرسش

ها  خوابگاهو ها  دانشکدهکامپیوتر های  سایتها در  رفتار آن

تا حد زیادی  نامه پرسشمشاهدات با نتایج . خته شدپردا

افزارهای  نرم، Emailبیشتر دانشجویان از . همخوانی داشت

. نمودند میاستفاده  PowerPoint و Wordعمومی مانند 

رسانی در خصوص  اطالععلمی و  های هپس از آن گرفتن مقال

و فعالیت پژوهشی از کاربردهای فراوانی بود که ها  کالس

 .دانشجویان از تکنولوژی کامپیوتر داشتند

علمی و دانشجویان  هیأت اعضایجهت سنجش نگرش 

دوم پژوهش، از  سؤالی اطالعات و پاسخ به ورانسبت به فن

 نامه پرسشو میانگین کل . استفاده شد One sample tآزمون 

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

 Oneنتایج آزمون  ،مشهود است 1 طور که در جدول همان

sample t  در هر دو ها  میانگینبودن تفاوت  دار معنیحاکی از

این نتایج  .(P < 61/6)باشد  می استادانگروه دانشجویان و 

 وریافننسبت به  استاداننشانگر نگرش مثبت دانشجویان و 

 .باشد میاطالعات 
 

 One sample tاطالعات و نتیجه آزمون  وریافنت علمی و دانشجویان به أهی اعضاینگرش  .1 جدول

 N M SD df T Sig گروه متغیر

 >661/6 93/31 111 19/1 16/39 115 استاد نگرش

 >661/6 21/51 396 11/3 11/31 391 دانشجو

 

تا خیلی ( 1)از خیلی کم ای  گزینهی شش ها سؤالطی 

علمی و دانشجویان خواسته شده بود  هیأت اعضایاز ( 1)زیاد 

. اطالعات ارزیابی نمایند وریافنتا مهارت خود در استفاده از 

 دار معنیسوم پژوهش یعنی بررسی رابطه  سؤالبرای پاسخ به 

 وریافنمیان سه متغیر نگرش، مهارت و میزان استفاده از 

نتایج آن  .شد استفاده Pearsonمون همبستگی اطالعات از آز

 بودبین همه متغیرها دار  معنینشانگر وجود رابطه  5در جدول 

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

علمی و  هیأتاطالعات در هر دو گروه اعضای  وریافن

  .شتوجود داداری  معنیدانشجویان رابطه مثبت و 

 
 اطالعات وریافنت علمی و دانشجویان به أهی اعضایهمبستگی متغیرهای میزان استفاده، نگرش و مهارت  .5 جدول

 مهارت نگرش کاربرد M SD متغیر گروه

ت أهی اعضای

 علمی

   1 65/1 72/75 میزان استفاده

 19/1 16/39 نگرش
**16/6 1  

 58/6 16/1 مهارت
**56/6 

**92/6 1 

   1 97/1 93/52 میزان استفاده دانشجویان

 11/3 11/31 نگرش
**35/6 1  

 81/6 32/1 مهارت
**57/6 

**13/6 1 

61/6 P <      
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پژوهش از مصاحبه  5و 1 یها سؤالجهت پاسخگویی به 

نفر از دانشجویان و  36و  استاداننفر از  15ساختار یافته با  نیمه

استفاده  نامه پرسشباز پاسخ در  یها سؤالهای  پاسخهمچنین 

ها  پاسخمصاحبه با افراد تا جایی ادامه یافت که به اشباع . شد

کدگذاری گردید و ها  پاسخاز میان ها  لفهؤمسپس . رسید

برخی از . در جلوی آن ثبت شدلفه ؤمفروانی و درصد هر 

در  ،داشتندها  پاسخکه بیشترین فراوانی را در ها  لفهؤمترین  مهم

 . آورده شده است 1جدول 

 
 و دانشجویان به انضمام فراوانی و درصد استادانحاصل از مصاحبه های  لفهؤمترین  برخی از مهم .1جدول 

 دانشجو استاد وضعیت مطلوب استفاده از فاوا سؤالهای حاصل از  لفهؤترین م برخی از مهم

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 166 36 166 15 علمیهای  سایتخصوص پهنای باند اینترنت و برداشتن فیلتر ها به  ساختبهبود زیر

 3/23 98 166 15 آموزش سواد اطالعاتی 

 3/83 95 3/23 11 کنندگان شرکتاستفاده از کادر متخصص فنی و باتجربه جهت پاسخگویی به مشکالت 

 3/83 95 1/81 13 های آموزشی کارگاهافزارهای خاص هر رشته به صورت  نرمآموزش 

 3/53 11 86 19 وجود کتابخانه آنالین 

 1/11 5 86 19 های ارزشیابی معتبر روشایجاد 

 16 19 1/11 16 تلفیق آموزش مجازی با آموزش حضوری

 1/71 93 16 2 که سرعت اجرای باالیی دارند افزارهایی نرماستفاده از 

 16 18 3/53 8 افزارهای جدید و اصلی نرمافزار و  سختتهیه 

 16 19 1/11 7 معتبر های داده پایگاهخریداری منابع جدید و به روز از 

 16 19 16 1 فرهنگ استفاده از فاوا یارتقا

 

 موانع استفاده از فاوا سؤالهای حاصل از  لفهؤترین م برخی از مهم

 دانشجو استاد

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 166 36 166 15 کمبود امکانات 

 Filtering 15 166 36 166خصوص سرعت پایین اینترنت و مشکل ها به  زیرساختکمبود 

 3/83 95 1/81 13 های آموزش و تدریس افزار نرمدشواری استفاده از 

 3/83 95 86 19 در استفاده از فاوا دانشجو عدم مهارت کافی استاد و

 16 19 3/73 11 افزارهای کپی شده نرمافزارهای اصلی و مشکل اجرای  نرمنداشتن 

 16 19 1/11 16 ها دورهعدم استفاده از اصول طراحی آموزشی در تدوین 

 1/11 96 1/11 16 مشکالت مدیریتی در اجرا و استفاده از فاوا

 1/81 91 1/11 16 ها  دانشکدهای مجهز در  رایانهعدم وجود مراکز 

 56 15 3/53 8 های آموزشی موجود سیاست

 3/33 16 3/33 5 عدم تسلط به زبان انگلیسی

 56 15 3/33 5 مشکالت فرهنگی در استفاده از فاوا 

 

ترین  از مهم ،پیداست 1جدول های  یافتهطور که از  همان

و  استادانفاوا در آموزش عالی از نظر  به کارگیریموانع 

 خصوصبه الزم های  ساختدانشجویان کمبود امکانات و زیر

آموزشی و افزارهای  نرمدشواری استفاده از ، پهنای باند اینترنت
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کمترین درصد در  .بودفاوا  به کارگیریعدم مهارت کافی در 

و دانشجویان مربوط به عدم تسلط به زبان  استادانموانع از نظر 

در استفاده از فاوا  مشکالت فرهنگی استادانانگلیسی و از نظر 

 . بود

 نموددانشکده پزشکی عنوان  استادانیکی از  نمونهبه عنوان 

اطالعات در تدریس کمبود  وریافنمشکل عمده استفاده از »که 

دهم  میان هر وقت که من تکلیفی به دانشجوی. امکانات است

ها  اکثر آن ،اطالعات به آن پاسخ دهند وریافنکه با استفاده از 

یا سرعت  .که تعداد کامپیوترها کم استکنند  میگله و شکایت 

که زمان طوالنی از  پس از اینشود  میپایین اینترنت موجب 

نهایت به علت قطع و وصل شدن در  ،گیرد میها را  وقت آن

افزارها است که یا  نرمیا مشکل دیگر . شود نمیارسال ها  پاسخ

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

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

  .«ام شدهمواجه 

تا زمانی » که نموداستاد دیگری از دانشکده بهداشت بیان 

استفاده از  ،اصالح نشودولین ؤمستوسط ها  ساختکه زیر

. در تدریس و آموزش جدی گرفته نخواهد شد وریافن

حضوری هم به دالیل مختلف های  کالسدانشجویان در 

وای به روزی که  ،دهند نمیرا به موقع انجام شان  تکالیف

چون در این صورت  ،تکنولوژی را هم به آن بیافزایندهای  بهانه

از . وجود دارد مشکل زیرساختی واقعاً .حق خواهند داشت

افزارها  نرمطرفی عدم مهارت دانشجو و استاد در استفاده از 

 . «مشکل دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد

 استاداندانشجویان تحصیالت تکمیلی نیز همراستا با 

ذکر  استادانکه  عنوان کردندموانع را همان موانعی ترین  عمده

شجویان کارشناسی ارشد یکی از دان نمونهبه عنوان  .نمودند

و یابد  میروز افزایش  روزبهها  دانشگاهظرفیت »عنوان کرد که 

این در حالی است که سایت  .شود تر می شلوغهر سال دانشگاه 

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

ه بین دانشجویان در استفاده از سیستم بهایی  مشاجرهگاهی 

  .«ها نیست آنن أشدر  اصالًکه آید  میوجود 

 ،کرد دانشجوی دیگری که در مقطع دکتری تحصیل می

پهنای باند اینترنت در کشور به قدری سفانه أمت» :اذعان داشت

محدود است که برای سرچ یک سری مطالب مورد نیاز گاهی 

رقبای ما در که این در حالی است  .شویم مینصف روز معطل 

ثانیه به جدیدترین منابع خارج از کشور در عرض چند 

 نمودیکی از دانشجویان کارشناسی ارشد بیان  .«دسترسی دارند

به فکر آموزش کم هزینه برای  سفانه دانشگاه اصالًأمت»که 

کامپیوتری وجود دارد های  مهارتآموزش . دانشجویان نیست

اگر هم گاهی  .زیادهای  هزینهآزاد با های  کالسولی در 

 ؛کیفیت ندارد اصالً ،کند میدانشگاه کالس ارزان قیمت برگزار 

به نظر . کنند میتدریس ها  کالسچون دانشجویان دیگر در این 

 ،کنیدها  دانشگاهرا وارد  وریافنشما بهترین تکنولوژی و  ،من

درست را دانشجو و حتی استاد  به کارگیریولی وقتی روش 

طور که از جدول  همان. «خواهد داشتی ا نتیجهچه  ،داند نمی

عوامل دیگری از جمله مشکالت فرهنگی، مدیریتی  ،پیداست 1

فاوا  به کارگیریو سیاسی عنوان شده است که از جمله موانع 

 . شددر آموزش عالی محسوب 

های حاصل از  مؤلفهترین  برخی از مهم 1در ادامه جدول 

( دوم مصاحبه سؤال)وضعیت مطلوب استفاده از فاوا  سؤال

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

ترین اقدامات برای رسیدن به وضعیت مطلوب بهبود  مهم

آموزش سواد  و خصوص پهنای باند اینترنتبه ها  ساختزیر

 . اطالعاتی بود

دانشکده پزشکی عنوان  داناتیکی از اس نمونهبه عنوان 

ه دن به نتایج مطلوب در ببهترین روش رسی»که  نمودند

مدون جهت آموزش به های  برنامهتدوین  ،کارگیری فاوا

های نوین در  تکنولوژیامروزه . و دانشجویان است استادان

له أولی مس ،یابند میروز گسترش  جهت رفع مشکالت ما روزبه

. دانیم نمیها را  کارگیری آنه اصلی این است که ما روش ب

هفته قبل در دفتر آموزش مجازی دانشگاه مهندسین از 

کردند که بسیار  میافزارهای جدید تولید محتوا صحبت  نرم
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ها شرط  ولی به نظر من آموزش آن ،مناسب است استادانبرای 

 . «باشد میکارگیری ه اساسی در ب

یکی از دانشجویان ارشد دانشکده پزشکی بیان کردند که 

ظر من شرط اساسی در رسیدن به وضعیت امکانات به ن»

ما در دانشکده خودمان همیشه با کمبود سیستم . مطلوب است

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

تا خواهد  میصبر ایوب  بعدی سرعت اینترنت است که واقعاً

روز به جای بهتر شدن  سفانه روزبهأمت. یک صفحه را باز کند

رو هستیم و بهتر است برای  ها بدتر شدن آن روبوضعیت ب

 . «ل به فکر اصالح این موارد باشیمآ نزدیک شدن به شرایط ایده

ایشان اظهار  ،داروسازی استاداندر مصاحبه با یکی از 

مسایل ما برای رسیدن به وضعیت مطلوب کم »داشتند که 

هنگفت نیاز است که با های  هزینهها  نیستند و برای حل آن

من فکر . ها نیست توجه به کمبود بودجه امکان اصالح آن

افزاری باید غنی  نرمافزاری و  سختابتدا از لحاظ کنم  می

که افراد ای  گونهبه  ؛له آموزش باید حل شودأسپس مس .شویم

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

سی و فرهنگی را در این سیا ،ها ما باید مشکالت مدیریتی این

 .«ولین مربوطه را نیز توجیه نماییمؤرابطه حل کنیم و مس

 یکی از دانشجویان دکتری در دانشکده پرستاری بیان کردند

 مانندبهتر است که دانشجویان به منابع علمی جدید » که

ها و کتب از طریق سایت دسترسی داشته  نامه پایانمقاالت، 

بهتر  ،هایی که واحد عملی ندارند سکالباشند و همچنین برای 

 .«است که به صورت مجازی برگزار نمایند

 

 گیری نتیجه و بحث
فاوا . استفاده از فاوا نماد دوره جدیدی از آموزش است

موجود آموزشی های  مدلالگوی فکری آموزش را دگرگون و 

را  افرادو کند  میجدیدی نیز ایجاد های  شیوه ،کند میتر  غنیرا 

آرمانی آموزش و یادگیری در آموزش  رسیدن به وضعیتدر 

الزمه رسیدن . نماید میعالی از جمله آموزش پزشکی نزدیک 

تر از همه  که نهادهای آموزشی و مهم به این مقصود آن است

نوین را های  وریافن ند وکآموزش عالی از خود شروع  ،ها آن

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

اداری استفاده کند و در جهت تحقق دولت الکترونیک گام 

شک حرکت نظام آموزش عالی به سمت  بی. اساسی بردارد

دربردارنده تواند  مینوظهور های  تکنولوژیاستفاده بیشتر از 

 (. 1) باشدای  ارزندهثمرات بسیار 

لیلی در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی تح

نوظهور در های  وریافنوضعیت موجود و مطلوب کاربست 

نتایج . پیش روی آن انجام شدهای  چالشآموزش پزشکی و 

مشاهدات و  ،نامه پرسشهای  دادهحاصل از تجزیه و تحلیل 

 استادانمصاحبه نشانگر آن بود که میزان استفاده دانشجویان و 

  .بوداز تکنولوژی کامپیوتر در حد متوسط 

گرفتن  مانندامکانات عمومی ها از  آناستفاده  ینبیشتر

علمی، کسب اطالعات پژوهشی، روزآمد کردن  های همقال

جهت مکاتبه با  Emailاطالعات تخصصی، استفاده از 

 ،Word)عمومی افزارهای  نرم، همکاران و محققان و استادان

PowerPoint  ز در بقیه موارد میزان استفاده کمتر ا .بود ...(و

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

ها  دانشگاهبرای تسهیل سیستم آموزش و یادگیری دارد که در 

 . شود نمیاستفاده 

بودن تفاوت  دار معنیحاکی از  One sample tنتایج آزمون 

این یافته با نتایج . وضعیت موجود از وضعیت مطلوب بود

و همکاران  Garcia ،(91)و همکاران  پور فرزندیتحقیق 

و همکاران در  Garcia .شتهمخوانی دا (91) ناظم و (95)

ت أبررسی میزان استفاده اعضای هی»پژوهش خود با عنوان 

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

 چرا که ؛شتندنداای  استفادهکم و در برخی موارد هیچ  استادان

سنتی کارایی بیشتری نسبت به های  روشند که بود ها معتقد آن

 (. 95) جدید داردهای  روش

 ICT (Informationوضعیت »در پژوهشی با عنوان  ناظم

and communication technologies)  در مراکز آموزش

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

 وریافن وضعیت کاربست ،ها آزمودنی های پاسخ با مطابق

 اکثر قریب در گانه 19 مناطق دانشگاهی واحدهای در اطالعات

به  ویهمچنین  .بود متوسط از تر پایین حد در موارد اتفاق به

 وریافناین نتیجه دست یافت که دانشجویان استفاده زیادی از 

  (.91)شتند ندااطالعات 

که استفاده دانشجویان از این تکنولوژی  دادنشان ها  یافته

کالسی های  فعالیتبیشتر در زمینه کسب اطالعات جهت انجام 

که دریافت  نژاد عفتاین یافته با نتایج تحقیق . بودو پژوهشی 

نامه یا  پایاناطالعات بیشتر جهت انجام  وریافندانشجویان از 

همخوانی  ،ندردک میگر استفاده ترجمه مقاله برای دروس دی

 (. 97)شت دا

ها  تکنولوژیاز این  استادانهمچنین نتایج نشانگر آن بود که 

جهت طراحی، اجرا و ارزشیابی دروس بسیار کم استفاده 

 های نتایج این قسمت تحقیق با نتایج تحقیق. ندنمود می

Robert و Lee (82) صالح (92) زاده خاقانی، عسگری و ،

همسو  (31) آبادی علیراد و  منیؤمو ( 36)پور و میرزایی  صدق

فاوا  به کارگیریهای  چالشاز  دریافتند که یکی ها آن. است

آموزش های  برنامه یطراحی و اجرا ،عدم مهارت در تدوین

 . الکترونیکی است

به بررسی میزان استفاده اعضای  یدر پژوهشنیز  حسینی

شناسی و علوم تربیتی  روانت علمی از فاوا در دانشکده أهی

ت أهی اعضاینتایج نشانگر آن بود که . دانشگاه تهران پرداخت

 اطالعات استفاده  وریافنمتوسط از  علمی به میزان تقریباً

بیشتر از ها  آزمودنینشان داد که  ویهای  یافته. دکردن می

، کار با Emailکامپیوتر و اینترنت جهت ارسال و دریافت 

آماری استفاده های  تحلیلالعاتی و انجام اطهای  پایگاه

در تحقیق  راد نیز رضایییوسفی سعیدآبادی و (. 39) دکردن می

از تکنولوژی کامپیوتر  استادانخود بیان نمودند که استفاده 

، PowerPointو  Wordافزار  نرمبیشتر به استفاده از 

  (.33) گردد برمی Emailجستجوی اینترنتی و 

استفاده کم  با وجوددوم این پژوهش  سؤالهای  یافتهطبق 

نگرش بسیار  استاداناز تکنولوژی کامپیوتر، دانشجویان و 

نتایج این یافته همسو با . داشتند وریافنمثبتی نسبت به این 

 بررسی نگرش استادان و»با عنوان  نقویپژوهش سید

های  پیمایشی در دانشگاه: دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

در تحقیق خود  وی .بود «موزش الکترونیکی در ایراندارای آ

 نتیجه گرفت که نگرش استادان به علت احساس مفید بودن و

 خودکامیابی و نگرش دانشجویان به علت استقالل و

به  موسویهمچنین (. 31)بود خودارزیابی نسبت به فاوا مثبت 

در پژوهشی نشان داد  راد رضاییو سعیدآبادی  یوسفینقل از 

، شتندداکه دانشجویان نگرش باالیی نسبت به کاربرد کامپیوتر 

 (. 33)کردند  میاما استفاده کمی از آن 

سوم پژوهش معلوم  سؤالبر اساس نتایج حاصل از پاسخ به 

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

های  یافتهه بر اساس جایی ک از آن .میزان استفاده وجود دارد

 استاداندوم نگرش مثبت نسبت به فاوا در دانشجویان و  سؤال

نیاز به تقویت متغیر دیگر یعنی مهارت آنان  شت،داوجود 

به  استادانباشد تا میزان استفاده در بین دانشجویان و  می

نشانگر مهارت پایین ها  یافتهاین . وضعیت مطلوب نزدیک شود

این یکی از دالیل اصلی  پیوتر بود و احتماالًها در کار با کام آن

داشتن احساس مثبت باال  با وجوداستفاده اندک از کامپیوتر 

 . نسبت به آن است

در خصوص  استادانهای دانشجویان و  با توجه به صحبت

گیری نمود که  نتیجهگونه  اینتوان  میآموزش کامپیوتر 

مهارت الزم در استفاده از کامپیوتر را  استاداندانشجویان و 

 ،Nisar (35) ،(91)و همکاران  پور فرزندی. شتندندا

Mungania (31 ) وFolorunso مواردی ( 37) همکاران و

های  وریافندر زمینه سوادی  بییا سوادی  کموجود همچون 

اعضای تجربگی  بیآموزشی و نبود آموزش در این زمینه، 

جدید و مقاومت های  وریافناز  مؤثرعلمی در استفاده ت أهی

مجازی، تحصیالت پایین های  دورهآنان برای برگزاری 

به فراگیران که نتیجه آن کم بودن تجربه و مهارت افراد در 
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به عدم  به عنوان دالیل، استرایانه و اینترنت  کارگیری

 . فاوا ذکر کردند کارگیری

و  خطیب زنجانیبه نقل از  وهمکاران مشهدیهمچنین 

 هیأت اعضایمهارت که خود دریافتند وهش ژپدر همکاران 

اطالعات رابطه  وریافنها با میزان استفاده از  علمی و نگرش آن

نیز خاطر  همکاران و همچنین اسدی(. 93)شت دا یدار معنی

اطالعات توسط  وریافن به کارگیریهای  زمینهکه  کردندنشان 

شت دا دار معنیمدرسین با آشنایی و مهارت کامپیوتری رابطه 

(38.) 

که موجب ایجاد شکاف بین وضعیت هایی  چالشعوامل و 

از  .بیان شده است 1جدول  در ،بودموجود و مطلوب شده 

فاوا در آموزش عالی از نظر  به کارگیریترین موانع  مهم

به الزم های  ساختو دانشجویان کمبود امکانات و زیر استادان

افزارهای  نرمخصوص پهنای باند اینترنت، دشواری استفاده از 

کمترین  .بودفاوا  به کارگیریآموزشی و عدم مهارت کافی در 

و دانشجویان مربوط به عدم  استاداندرصد در موانع از نظر 

ت فرهنگی در مشکال استادانتسلط به زبان انگلیسی و از نظر 

 . بوداستفاده از فاوا 

وی در  .بودهمسو  Al Hussainتحقیق این یافته با نتایج 

تحقیق خود به این نتیجه رسید که یک چالش اساسی در 

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

آن  به کارگیریدر  استادانهمچنین عدم مهارت دانشجویان و 

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

علمی، عدم آشنایی ت أهینیز دریافتند که از نظر اعضای  (91)

 . کافی جهت کار با کامپیوتر یکی از موانع اصلی است

ترین  آموزشی مشخص نیز از مهمهای  سیاستعدم وجود 

یکی از موانع اصلی . قرار گرفت تأکیدبود که مورد هایی  چالش

و دانشجویان دشواری استفاده از  استادانبه زعم  دیگر

 موانع زیرساختی و از. بودآموزش و تدریس افزارهای  نرم

دیگر  ها پهنای باند و سرعت اینترنت از ترین آن مجمله مه

بر  استادانکه دانشجویان و  بودموانع تحقق وضعیت مطلوب 

 . ورزیدند تأکیدآن 

و همکاران  Eskrootchi، (93)خطیب زنجانی و همکاران 

نیز در تحقیق خود عوامل ( 11) زاده ماهو آتشک و ( 16)

 وریافنزیرساختی را مانع اصلی استفاده دانشجویان از 

 . اطالعات شناسایی نمودند

هدف اساسی دیگر پژوهش شناسایی وضعیت مطلوب 

نتایج نشان داد که  .اطالعات در آموزش بود وریافنکاربست 

. شتداوضعیت موجود از وضعیت مطلوب فاصله زیادی 

ها برای رسیدن  مؤلفهترین  و دانشجویان برخی از مهم استادان

برداشتن  ،ها ساختبه وضعیت مطلوب را بهبود زیر

Filtering آموزش مفاهیم سواد اطالعاتی، استفاده از کادر ،

مشکالت  متخصص فنی و با تجربه جهت پاسخگویی به

 افزارهای خاص هر رشته نرمفراگیران و مدرسان و آموزش 

 . عنوان کردند

مهم رسیدن به  مؤلفهبه عنوان  استادانموارد دیگری که 

های ارزشیابی  روشایجاد  ،وضعیت مطلوب از آن یاد کردند

بهبود . معتبر و تلفیق آموزش مجازی و حضوری بود

مانند سرعت اینترنت، از بین رفتن هایی  زیرساخت

Filtering ها  سیستم، افزایش امکانات آموزشی از قبیل تعداد

دانشگاه و ایجاد کتابخانه آنالین از جمله مواردی های  سایتو 

 . داشتند تأکیدبود که هر دو گروه بر آن 

 ،قرار گرفت تأکیداز جمله مورد دیگری که بسیار مورد 

با برگزاری ( استاداندانشجویان و ) افزایش مهارت کاربران

این  .مقرون به صرفه بودهای  کارگاهآموزشی و های  دوره

 و (93)زنجانی و همکاران  خطیبها با نتایج تحقیق  یافته

Eskrootchi  که در جامعه پزشکی انجام ( 16)و همکاران

ها در نتیجه تحقیق خود به بهبود  آن. بودهمسو  ،دادند

افزایش امکانات  و افزایش دسترسی به اینترنتها،  ساختزیر

  .جهت رسیدن به وضعیت مطلوب اشاره کردند

نوظهور در سیستم های  تکنولوژی به کارگیریشک  بی

به همراه ای  ارزندهثمرات بسیار تواند  میآموزش و یادگیری 

گیری  نتیجهگونه  بر اساس نتایج این تحقیق این. داشته باشد

از  استاداناستفاده اندک دانشجویان و  با وجودشود که  می
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ها  اطالعات جهت مقاصد آموزشی و پژوهشی، آن وریافن

از این عامل  .شتنددانگرش بسیار مثبتی نسبت به این موضوع 

به عنوان نیروی محرک جهت برطرف نمودن توان  می

چرا که  ؛ها استفاده نمود مهارت پایین آن مانندهایی  چالش

و  استادانفاوا در  به کارگیریعامل پایین بودن مهارت 

که از امکانات موجود استفاده  است دانشجویان موجب شده

 . بهینه نشود

به عنوان یک راهکار اصلی، بازنگری در دروس و 

ویژه در ه های دانشگاهی ب رشتههای آموزشی  سرفصل

های  مهارت یارتقاهای تحصیالت تکمیلی جهت  دوره

همچنین برگزاری  .گردد میورانه دانشجویان پیشنهاد آ فن

علمی نیز ضروری  هیأت اعضایآموزشی جهت های  کارگاه

نیاز  پیشها و امکانات نیز  از سوی دیگر بهبود زیرساخت. است

با اصالح توان  میدر این راستا . باشد میمهمی در این زمینه 

رویج فرهنگ مهارت مدیریتی و ت یارتقا ،های آموزشی سیاست

هتر شدن وضعیت موجود و نزدیک شدن ببه  وریافناستفاده از 

 .وضعیت مطلوب کمک کرده ب

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

علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  هیأتمورد پژوهش اعضای 

به دلیل مشغله فراوان زمان کمی برای مصاحبه با محقق  ند،بود

به صورت الکترونیکی چون  نیز ها نامه پرسش .اختصاص دادند

ها عودت نشد و از طرفی امکان تعامل  همه آن ،ارسال شد

کنندگان وجود  شرکتچهره به چهره و توضیح حضوری برای 

های پژوهش  محدودیتاز جمله  موارد ذکر شده .نداشت

 .ر بودحاض
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