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دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  نگرش و عملكرد اعضاي هيأت علمي, بررسي دانش
  اينترنت انه و شبكهپيرامون كاربرد راي

  
   نيكو يماني،مهناز بهادراني

  
  
  

   چكيده
اي در  رساني نقـش مهـم و فزاينـده     رايانه و شبكه اطالع .مقدمه

اين پژوهش به منظـور تعيـين       . كنند  امر آموزش پزشكي ايفا مي    
ميزان دانش، نگرش و عملكـرد اعـضاي هيـأت علمـي پيرامـون              

  .ده استاينترنت انجام ش كاربرد رايانه و شبكه
 210 مطالعه حاضر به صورت مقطعـي بـر روي تعـداد             .ها  روش

نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان صـورت           
هـا و     اي از تمـام دانـشكده       گيري بـه صـورت طبقـه        نمونه. گرفت
از پرسـشنامه بـراي جمـع       . هاي هر دانشكده انجـام گرفـت        گروه

 عملكـرد اسـتفاده     نگـرش و  , آوري اطالعات در سه حيطه دانش     
 و با اسـتفاده   SPSSافزار    هاي به دست آمده توسط نرم       داده. شد

ــست ــاري  از ت ــاي آم ــك  T-testه ــانس ي ــاليز واري ــه  ، آن طرف
ANOVA و كروسكال والـيس )Kruskal Wallis (  تجزيـه و
  .تحليل گرديد

: حاكي از آن بود كه    ,  نتايج به دست آمده در مورد نگرش       .نتايج
به نقش مهم يـادگيري رايانـه         ي هيات علمي   درصد از اعضا   3/97

ميـانگين  . هاي دانشگاهي خود اعتقاد داشـتند       در ارتقاي فعاليت  
كه نشانگر مهـارت آنهـا در اسـتفاده از            دانش اعضاي هيات علمي   

افزارهـاي رايـج، پـست الكترونيكـي و جـستجوي             كامپيوتر، نـرم  
  هــاي آن اليــن  هــاي اطالعــاتي و مجلــه   مقــاالت در بانــك 

)on line (در .  محاسبه گرديـد 20 از 84/10±5/5, باشد مي... و
  بطـور متوسـط در هفتـه        بررسي عملكرد، اعـضاي هيـات علمـي       

 ساعت در هفته از اينترنـت       4/6±9/5 ساعت از رايانه و      2/7±8/7

                                                 
مركز مطالعات و توسعه , اي واحد خدمات رسانه, )پزشك عمومي(دكتر مهناز بهادراني  

,  درماني استان اصفهان–دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي , آموزش پزشكي
 bahadorani@edc.mui.ac.ir .اصفهان

ــي  ــره م ــد به ــي . گيرن ــاوت معن ــراد در   تف ــش اف ــين دان داري ب
ضاي هاي مختلف مشاهده شد ولي در مقايسه دانش اعـ           دانشكده

به تفكيك مرتبه دانشگاهي و مدرك تحصيلي تفاوت          هيأت علمي 
در بررسي ميزان ساعات كار با رايانه در . داري وجود نداشت معني

  .داري مشاهده گرديد هاي مختلف، تفاوت معني دانشكده
نـسبت بـه كـاربرد رايانـه و       اكثريت اعضاي هيـات علمـي     .بحث

ند ولي درصد قابل اينترنت در آموزش پزشكي نگرش مثبت داشت 
, بنابراين. از دانش و مهارت كافي برخوردار نبودند      , توجهي از آنها  

الزم است تدابيري براي ارتقاي دانش و عملكـرد اعـضاي هيـات             
دانشگاه در راستاي استفاده بهينه از رايانه و اينترنت اتخـاذ      علمي
  .گردد
زش  اينترنت، اعضاي هيأت علمي، رايانه، آمـو       .هاي كليدي   واژه

  .پزشكي
  
  

  مقدمه
با توجه به روند روزافزون كاربرد رايانـه در آمـوزش، درحـال             

هاي آموزشي غير قابل اجتناب       استفاده از رايانه در محيط     ,حاضر
هـاي پزشـكي       نگـرش دانـشكده    ,شده و در طي چند سال اخيـر       
 تغييـر   , براي دانـشجويان   اي  رايانهنسبت به فراهم كردن امكانات      

ارتباطـات    اطالعات و  يورنا ف ،همچنين. ستگيري داشته ا   چشم
هـاي    ناپذير در فضاهاي آموزشي دانـشگاه      ي اجتناب ئبه عنوان جز  

اند و يادگيري بـه وسـيله رايانـه در بعـضي             آمده علوم پزشكي در  
مراكز جايگزين منابع سنتي آموزشي و جزئي از فراينـد تـدريس            

 و خانـه  در اينترنـت   بـه  وسيع دسترسي امكان ,امروزه .شده است 
 از جديـد  دانـشجويان  كـه  است اين نشانگر ,هاي آموزشي   محيط
 بـه  و هـستند  برخـوردار  خـود  اساتيد از بيشتر يحت  رايانه دانش
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اما اين  ). 1(است قبل از باالتر نيز آنها توقعات سطح ,دليل همين
 در دورانـي    آنان بسياري از    .موقعيت براي مدرسين متفاوت است    

بـا چگـونگي اسـتفاده از       , بنـابراين و  اند    دهقبل از رايانه تعليم دي    
 عنوان يك وسيله حياتي      آن به  آشنا نبوده و به   بطور كامل   رايانه  

كــه در   اعتقــادي ندارنــد در حــالي نيــزدر آمــوزش دانــشجويان
 بـوده  بخش عمده تدريس به عهده اساتيد        , پزشكي يها  دانشكده

ر بـاليني د    وظـايف پژوهـشي و     دهنـد   مـي  آنها تـرجيح     بيشترو  
  ).2(عهده بگيرند دانشكده را نيز بر

 در فراگيري علوم پزشكي مطرح      مرسومآنچه به عنوان روش     
  شنيدن مطالب به شكل سـخنراني در كـالس درس و       ,بوده است 

ي جديـد   هـا   روش در   بوده در صورتي كه   كار عملي در آزمايشگاه     
  رايانه به عنوان يك وسـيله مهـم در         فناوري استفاده از    ,آموزشي
 شرايط الزم را براي     ,كه با تشويق دانشجويان   مطرح شده    آموزش

 به جاي كالس درس فـراهم  و فعالآموزش مستقل  خودآموزي و 
  ).3(سازد مي

 كننده  فراهم ,ي اخير در تكنولوژي آموزشيها پيشرفت
 بر تأثيرگذار و بوده يپزشك آموزش در جديد يها موقعيت

 بوده درسي نامهبر ياجرا و يطراح ،ييادگير ,تدريس يها روش
 موجود يپزشك اطالعات وسيع حجم از تربه استفاده براي. است
 استفاده يبرا يدبا اساتيد و دانشجويان اينترنت، يجهان شبكه در

 .گردند مند هبهر الزم يها آموزش از ,اطالعات اين از مؤثر
 حل يبرا يروشن يراهبردها يدبا يپزشك يها دانشكده ,بنابراين
 ارائه, آورند يم ارمغان به خود با ها يورافن اين كه يمسائل
اي مديريت  خدمات رسانه واحد, در همين راستا ).1(دهند

مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 كارگاه آموزش رايانه براي 197 تا كنون تعداد 1377از سال 

ها، ويژه   دوره از اين كارگاه62دانشگاهيان برگزار نموده است كه 
 20: ها شامل اين كارگاه. اعضاي هيأت علمي دانشگاه بوده است

 دوره 11اينترنت،   دوره15 دوره مدالين، 7دوره آموزش ويندوز، 
SPSS دو دوره اكسل ،)Excel( دو دوره پاورپوينت ،

)Powerpoint(لوك  ، يك دوره آت)Outlook( سه دوره ،
  مديريت منابع

)Reference Manager (دوره كارگاه آموزش ورد و دو 
)Word (بوده است.  

هاي اطالعـاتي بـه خـصوص اينترنـت هنـوز بـه               گرچه شبكه 
هاي آموزش عـالي      عنوان ابزار آموزشي به صورت جامع وارد دوره       

 كـه   ي به خصوص منـابع    ,هاي درسي   روي برنامه بر   ولي   ,اند  نشده

. اند  داشته تأثير زيادي    ,تواند قرار گيرد   ها مي   در اختيار اين برنامه   
هاي جديـد ممكـن اسـت        همچنين قابل ذكر است كه تكنولوژي     

استفاده كارآمد از    يفوايد آموزشي زيادي را در برداشته باشند ول       
آموزش مناسب بـراي      همكاري كاركنان و   اين تكنولوژي مستلزم  

  ).4(باشد اندركار مي اعضاي هيأت علمي و افراد دست
كـه نظـرات بـسياري از        رداين نكته نيز بايد مد نظر قرار گيـ        

 و اينترنت و نقش آن در آموزش رايانهاساتيد باليني و پايه درباره 
مشخص نيست و مسلم است بدون اطالعات كافي در مورد دانش           

همچنــين بــدون بــسترسازي مناســب بــراي  نگــرش اســاتيد و و
 ايـن امـر     ,رساني شبكه اطالع   و رايانهگسترش يادگيري با كمك     

اين مطالعه به منظـور بررسـي   , دليل به همين  .موفق نخواهد بود  
 در استفاده از رايانـه      يعملكرد اعضاي هيأت علم     نگرش و  ,دانش

تدريس صـورت گرفتـه اسـت تـا بـا            رساني در امر   شبكه اطالع  و
سازي سيستم   آمادهبراي مناسب ريزي برنامه، آناستفاده از نتايج 

رسـاني   كه اطـالع  شـب  آموزشي براي استفاده كارآمدتر از رايانـه و       
  .اتخاذ گردد

  
  ها روش

 550از بـين    مقطعي بـود كـه       -اي توصيفي     مطالعه ,مطالعه حاضر 
 مـورد   حجم نمونه , نفر عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان       

 اي از بـين    گيـري بـه روش طبقـه       نمونه.  نفر تعيين گرديد   210 بررسي
 , پزشكي اصـفهان    دانشگاه علوم  يها   هيأت علمي تمام دانشكده    اعضاي

ــشكده ــاي پزشــكي شــامل دان ــايي,ه ,  دندانپزشــكي, پرســتاري و مام
.  صورت گرفت  رساني   و اطالع  مديريت  بهداشت و  , توانبخشي ,داروسازي

 از ي اختصاص داده شده به هر دانـشكده، بـه صـورت تـصادف        يها  نمونه
  .انتخاب شدند 1381در سال هاي آن دانشكده  بين تمام گروه

. آوري اطالعـات اسـتفاده شـد       جمـع  ه عنـوان ابـزار    از پرسشنامه ب  
ي بـود كـه بـا نظـر         ي صـوري و محتـوا     يـي االت پرسشنامه داراي روا   ؤس

-االت پرسشنامه با محاسبه آلفـا     ؤهمچنين س . ييد گرديد أكارشناسان ت 
چهار قـسمت   پرسشنامه در. ي قابل قبولي برخوردار بود   يكرونباخ از پايا  
ال در زمينه نگرش بـود كـه بـا          ؤس16 قسمت اول شامل   :طراحي گرديد 

ــاس  ــه5مقيـــــــــــــ ــرتاي  گزينـــــــــــــ    ليكـــــــــــــ
)Likert(  از قبيـل    يبرگيرنـده مـوارد    االت در ؤايـن سـ   . سنجيده شد 

 اساتيد نسبت به ضـرورت اسـتفاده از رايانـه و اينترنـت در امـر                 گاهديد
هاي دانشگاهي آنـان، ضـرورت اسـتفاده از آن           پژوهش و ارتقاي فعاليت   

هاي   به دانشجويان، ضرورت برگزاري كارگاه    در امر تدريس و معرفي آن       
 پست الكترونيكي همچنين مفيد بودن استفاده از اينترنت و         ، و يآموزش

  .هاي علمي بود براي برقراري ارتباط و دستيابي به آخرين داده
 كـه از  ال در زمينه دانش بـود     ؤ س 16قسمت دوم پرسشنامه شامل     
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خـود در اسـتفاده از      هـاي    دهندگان خواسته شده بود بـه مهـارت        پاسخ
االت، ؤ از طريق خودارزيابي و با توجه به موارد مطرح شـده در سـ              رايانه

 افراد با توانايي آنهـا      اي  رايانهنجا كه دانش    آاز  .  نمره بدهند  20 يك تا  از
االت ؤ سـ  ,گـردد   مـشخص مـي    رايانه امور مربوط به     يدر انجام يك سر   

  .طرح شده بود همين راستا مربوط به دانش در
 به مـوارد عملكـردي از قبيـل داشـتن           ,قسمت سوم پرسشنامه   در

اينترنـت، شـركت در      و آن   رايانه شخـصي، تعـداد سـاعات اسـتفاده از         
مـوارد ديگـر پرداختـه        و يپست الكترونيكـ   ميزان استفاده از   ها،  كارگاه

  .ه بودشد
االت دموگرافيك بود كـه     ؤكننده س  قسمت چهارم پرسشنامه مطرح   

 سن، مرتبه دانشگاهي، مدرك تحصيلي، سـال        االتي در مورد جنس،   ؤس
  .دهندگان مطرح شده بود  پاسخ دانشكده محل كار التحصيلي و فارغ

شـد و   تجزيه و تحليل     SPSS افزار نرمبا  هاي گردآوري شده،      داده
توزيع فراواني و شاخصهاي آماري متغيرهـاي مـورد بررسـي، محاسـبه             

، آناليز واريـانس    T-test قها از طري    تجزيه و تحليل آماري داده    . گرديد
  .انجام شدكروسكال واليس   و)ANOVA(يك طرفه 

  
  نتايج

 دهنـدگان زن و     پاسـخ   درصـد  4/34 در مطالعه انجـام شـده،     
ميا نگين سن اعضاي هيأت علمي مـورد        .  مرد بودند   درصد 6/65

 آنان داراي مـدرك      درصد 9/21.  محاسبه شد  6/44±3/8بررسي  
 PhD(،40متخـصص و    (تـرا    دك  درصـد  1/33كارشناسي ارشـد،    

. اين سؤال پاسخي ندادند      درصد به  5 و    بودند تخصص فوق   درصد
و   دانـشيار،   درصـد  8/13 استاديار،    درصد 9/51 مربي،    درصد 25
بطـور    و ) درصـد پاسـخي ندادنـد      5/2 ( اسـتاد بودنـد     درصد 9/6

. گذشت  سال از زمان فارغ التحصيلي آنان مي       3/11±4/7متوسط  
داد كـه در دانـشگاه علـوم پزشـكي اصـفهان            نتايج مطالعه نشان    

 منـزل و   اعضاي هيأت علمـي رايانـه شخـصي در          از  درصد 8/83
 از   درصد 3/76دارند و    خود دفتر محل كار   رايانه در  درصد   5/47

  .كنند ي دانشگاه استفاده ميا امكانات رايانه آنان از
 نتايج بدين شرح به ,در بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي

 برايگان استفاده از رايانه را  دهند ريباً تمامي پاسختق. دست آمد
 معتقد بودند كه دانستند و پژوهش الزم مي انجام تحقيق و

 نقش ي دانشجويان با رايانه در بهبود كيفيت آموزشيآشنا
هاي آموزش  آنان با برگزاري كارگاه درصد 3/94. مؤثري دارد

  از استفادهنان درصد آ8/68 و رايانه ويژه اساتيد موافق بودند
 دستگاه  ازاستفادهه  بنمايش اساليد را براي پروژكتور ويدئو

 درصد آنان به نقش 7/98. دادند  ترجيح مياساليد معمولي

اينترنت در فراهم كردن دستيابي سريع و آسان اطالعات جديد 
 درصد استفاده از مجالت را به كار 22علمي اعتقاد داشتند ولي 

در سايت اينترنتي دانشگاه ) On line (با مجالت الكترونيكي
 درصد به اهميت نقش پست الكترونيكي 4/99. دانستند ارجح مي

در برقراري ارتباط سريعتر و آسانتر با متخصصين ساير مراكز 
 درصد استفاده از 5/28علمي و تحقيقاتي جهان معتقد بودند و 

 شگاه دان پست الكترونيكيرايگان در مقايسه باپست الكترونيكي 
هاي  دادند و بطور كلي نگرش اساتيد دانشكده را ترجيح مي

  .مختلف با هم تفاوتي نداشت
اي خود، بطور  در ارزيابي دانش رايانهاعضاي هيأت علمي 

 را به خود دادند كه باالترين 20 از 84/10 ± 5/5نمره , متوسط
  اينترنت به صورت دريافت و يا ارسال نامه از نمره به كار با شبكه

و جستجو و يافتن سايتهاي 87/14 ± 2/7طريق پست الكترونيكي 
  تخصصي در اينترنت

هاي  ترين نمرات را كار با بانك پايين. اختصاص داشت65/13  ±  6/6
و سپس رفع مشكالت سخت افزاري و ) 27/6 ± 6/6(اطالعاتي 

ميانگين . به خود اختصاص دادند) 9/6 ± 9/5(افزاري رايانه  نرم
ها  دهندگان، در توانايي كار كردن با فايل پاسخنمره دانش 

)files ( و فولدرها)folders (7/6 ± 48/13  توانايي نصب ،
افزار ورد  ، كار كردن با نرم2/9 ± 2/7افزارهاي مختلف  نرم

)Word (1/7 ± 85/11افزار پاور پوينت  ، كار كردن با نرم
)Power point (5/7 ± 94/9تي مدالين ، استفاده از بانك اطالعا
 و توانايي 24/7 ± 3/7افزارهاي آماري  ، استفاده از نرم13/14 ± 4/6

هاي اطالعاتي شبكه  استفاده از مجالت الكترونيك و بانك
  دانشگاه

  . برآورد شد39/10 ± 5/7
شرح زير به ه  نتايج ب,در ارزيابي عملكرد اعضاي هيأت علمي

  درصد5/47 دهندگان در منزل و  پاسخ درصد8/83: دست آمد
 از  درصد 3/76 .محل كار خود رايانه شخصي دارند آنان در

 آنان در  درصد 1/63  وكنند اي دانشگاه استفاده مي نات رايانهكاام
 درصد در 4/29 .هاي آموزش رايانه شركت كرده بودند كارگاه
اين   درصد به5/7 شركت نكرده بودند و هاي آموزش رايانه كارگاه

 درصد تمايل شركت در 5/75ر حالي كه سؤال پاسخي ندادند د
هاي آموزش رايانه داشتند كه به ترتيب شامل كار با  كارگاه

  پاورپوينت, photoshop( ,SPSS(فتوشاپ 
)Powerpoint( , اكسل)Excel( , ورد)Word( ,اينترنت  
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)Internet (بود.  
 افزار افزارهاي مختلف، بيشترين نرم در خصوص استفاده از نرم

  اينترنتو سپس)  درصد8/75(افزار ويندوز  ده نرممورد استفا
 SPSSافزار   آنان از نرم درصد22تنها  بود و)  درصد9/66(

 ساعت 8/7 ±2/7دهندگان بطور متوسط   پاسخ. كنند استفاده مي
كنند و حداكثر ميزان استفاده از  در هفته از رايانه استفاده مي

  رايانه
متوسط استفاده اعضاي .  ساعت در هفته گزارش شده است5/32

  .باشد  ساعت در هفته مي4/6 ± 6هيأت علمي دانشگاه از اينترنت 
 جمعيت مورد مطالعه، اشتراك پست  درصد8/87

 اساتيد، اصالً از پست  درصد9/17الكترونيكي داشتند ولي 
 آنان هر  درصد7/23كه   حال آنكردند الكترونيكي استفاده نمي

بار و  اي يك  درصد هفته2/19 و بار  درصد ماهي يك8/12و روز 
سراغ پست الكترونيكي ه ببار   درصد هر دو تا سه روز يك6/25

 دهندگان از مجالت الكترونيك و   پاسخ درصد11. روند خود مي
  .كنند هاي اطالعاتي سايت دانشگاه استفاده مي بانك

هاي مختلف با تست  نگرش اساتيد به تفكيك دانشكده
داري نداشت   شد كه تفاوت معنيكروسكال واليس سنجيده

) 9/0P= .(دهندگان به تفكيك دانشكده با انجام  دانش پاسخ
 تفاوت P> 001/0 مقايسه شد كه با ANOVAتست 
باالترين نمره دانش . ها مشاهده گرديد داري بين دانشكده معني

ترين نمره به  و پايين)  24/14 ± 5/4(به دانشكده داروسازي 
اختصاص داشت در حالي كه ) 8/3 ± 4/6(دانشكده توانبخشي 

هاي پزشكي در  دانشكده ميانگين نمره دانش اعضاي هيأت علمي 
دندانپزشكي , 08/10±7/5اينترنت به صورت  مورد كاربرد و شبكه

مديريت و , 07/12±1/3پرستاري و مامايي , 9/4±39/9
 محاسبه گرديد 59/13±4/4 و بهداشت 36/13±8/3رساني  اطالع

 مقايسه دانش اعضاي هيأت علمي به تفكيك مرتبه و نيز در
 دانشگاهي

)76/0P= ( و مدرك تحصيلي)26/0P= ( تفاوت مشاهده شده از
همچنين دانش مردان و زنان با تست . دار نبود نظر آماري معني

T-testداري مشاهده نگرديد   مقايسه شد و تفاوت معني
)15/0P=.(  

هاي مختلف به كمك  ميزان ساعت كار با رايانه در دانشكده
ANOVAهاي مختلف متفاوت   سنجيده شد كه در دانشكده

باالترين ميانگين ساعت كار با رايانه در هفته به دانشكده . بود

ترين آن به دانشكده پرستاري و  و پايين) 7/12 ± 2/8(داروسازي 
اختصاص داشت كه تفاوت مشاهده شده از ) 9/5±9/2(مامايي 

  وددار ب نظر آماري معني
)006/0P= .( همچنين در ميزان ساعات كار با اينترنت نيز در

دار وجود داشت  هاي مورد مطالعه تفاوت معني دانشكده
) 001/0P< ( كه بيشترين آن به دانشكده داروسازي
  ترين آن به دانشكده توانبخشي و پايين) 7/8±6/10(
  ).1نمودار (مربوط بود ) 5/2±3/3(
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ساعات استفاده از رايانه ساعات استفاده از اينترنت

از رايانه و   ميانگين ساعات استفاده اعضاي هيأت علمي.1نمودار 
  .هاي مختلف اينترنت در بين دانشكده شبكه

  
  بحث

هاي  رشد فزاينده اطالعات پزشكي همزمان با پيشرفت
مهارت استفاده از  اهميت دانش و رساني، روشنگر فناوري اطالع

 در ,ستاهمين را در .باشد پزشكي مي  در طبابت ورايانه
 دسترسي آسان براي علوم پزشكي كشور، تدابيري يها دانشگاه

. دانشجويان انديشيده شده است  ودستياراناعضاي هيأت علمي، 
، بيان شده كه 2002اي انجام شده در آمريكا در سال  مطالعه در

 وجود اين نكته هستند كه با آور متخصصين آموزش پزشكي ياد
 دانش و منابع علمي،  ورايانه  مناسب بهيفراهم كردن دسترس
ارتقاي كافي  كننده از اين منابع رشد و مهارت افراد استفاده

 رايانهاند كه اگر قرار است از   همچنين متذكر شده.نداشته است
 كارآمد استفاده شود، فقدان دانش و اينترنت بطور كامل و و

رار  مورد توجه قرايانه بايد راجع به يهيأت علم مهارت پزشكان و
  ).5(گيرد
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  ميانگين دانش اعضاي هيأت علمي در,در مطالعه حاضر
حدود نيمي از كل نمره بود  رايانهزمينه امور گوناگون مربوط به 

در . افزارها دانش كافي نداشتند و در مورد دانش استفاده از نرم
 ,ه انجام شدي هيأت علمياعضا  ودستيارانروي  اي كه بر مطالعه

 بيشترين نياز  دستياراناي هيأت علمي ومشخص گرديد كه اعض
افزارهاي  نرم ،Word processor پرداز ي واژهرا به يادگير

عمل جستجوي منابع اعالم  هاي اطالعاتي و بانك گرافيكي،
اند و همچنين بيان كرده است كه با اين كه اعضاي هيأت  كرده

ند، افزارهاي مختلف آن را دار نرم  ورايانه كافي به يعلمي دسترس
  ).6(راستا برخوردار هستند اين حداقل آموزش در از

 سال اول در كانادا انجام دستيارانروي  بركه ي  ديگرمطالعه
هاي  راه كسب آموزش شد، حاكي از آن بود كه بيشترين موانع در

قيمت   عبارت از كمبود وقت ورايانه استفاده بهتر از برايالزم 
 همچنين بيشتر آنها . است نه عدم عالقه به يادگيري,آنباالي 

 بايد به صورت اجباري در دستياران براي رايانهاينكه آموزش  به
  ).7( اعتقاد داشتند,آيد

 هيأت علمي در ياعضا از درصد 1/63در مطالعه حاضر 
  درصد5/75  وبودندهاي آموزش رايانه شركت كرده  كارگاه

كه براي هايي  بيشترين كارگاه. داشتند آن رامايل به شركت در ت
فتو  كارگاه :ند به ترتيب بود آنها اعالم آمادگي كرده شركت در

، )Word(ورد ، )Excel( اكسل ، پاور پوينت،SPSS، شاپ
 ييك تحقيق به عمل آمده رو در. بوده است ، اينترنت،مدالين

 شيكاگو )Illinois(  ايلينويزدانشجويان پزشكي دانشگاه
انشكده پزشكي داراي مشخص گرديد كه دانشجويان ورودي به د
ها  صفحه گسترده  ويمهارت كافي در استفاده از پست الكترونيك

استفاده  ولي از مهارت الزم براي جستجوي منابع پزشكي و بوده،
اغلب   برخوردار نبودند ورايانهگيري به كمك  هاي ياد از برنامه

 تحصيل خود اين موارد را يط آنها انتظار داشتند كه در
 در يدكند كه با ين تحقيق همچنين پيشنهاد ميا. فراگيرند

يادگيري به كمك   ورايانههاي آموزشي  راستاي گنجاندن برنامه
  ).8(هاي پزشكي تالش گردد در برنامه درسي دانشكدهآن 

همگي , اعضاي هيأت علمي مورد بررسي, در مطالعه حاضر
نگرش مثبتي نسبت به كاربرد رايانه و اينترنت در آموزش 

داشتند، ولي متأسفانه دانش و عملكرد آنان در اين پزشكي 
هاي  نگرش اساتيد دانشكده. تر از سطح انتظار بود زمينه پايين

مختلف تفاوت نداشت ولي دانش و عملكرد آنان تفاوت قابل 
هاي مختلف داشت كه با ميزان استفاده  اي در دانشكده مالحظه

. متناسب بوداي دانشگاه در هر دانشكده  از امكانات رايانه
اي كسب كرده  هايي كه نمره باالتري در دانش رايانه دانشكده

كردند و نيز  اي دانشگاه بيشتر استفاده مي بودند، از امكانات رايانه
ها نيز  اينترنت در اين دانشكده ميزان استفاده از رايانه و شبكه

رسد الزم باشد اعضاي هيأت علمي با  به نظر مي. بيشتر بود
ي رايانه و اينترنت بيشتر آشنا شده و نيز سياستگذاري كاربردها

  .ها انجام شود اي دانشكده مناسب براي توسعه امكانات رايانه
 اين است كه , كه بايد مورد توجه قرار گيردينكته ديگر

 ممكن است احساس نياز به استفاده از ياعضاي هيأت علم
له منجر أمسرساني نداشته باشند كه همين  اينترنت وشبكه اطالع
. استفاده از موارد مذكور است  آنها دريبه فقدان مهارت كاف

  با وجود نداشتن مهارت در استفاده از اينترنت وچنين افرادي
ال ؤ اين سيمجرب باشند ول افراد بسيار توانا وممكن است , رايانه

شود كه اگر چنين افرادي داراي مهارت در استفاده از  يمطرح م
 توانايي آنها آمدي و ميزان كار ، بودند ييل اينترنت مقب امكاناتي از

  )5(شد؟ چقدر بيشتر مي
 هيأت يآن بوده است كه اعضا نتايج اين مطالعه حاكي از

 اينترنت و كل متمايل به يادگيري بهتر رايانه، علمي در
باشند و در طي تحقيق به عمل  افزارهاي مورد نياز خود مي نرم

بعضاً متذكر  هاي آموزشي بوده و رگاهمتقاضي برگزاري كا آمده،
هايي بايد به صورت اجباري  اند كه آموزش در چنين كارگاه شده

ي از  كم درصد تنهاضمن، در. براي اعضاي هيأت علمي درآيد
رتهاي كافي در استفاده  مهادانش و اعضاي هيأت علمي از

قادر به از آنان بسياري  ازكامپيوتر واينترنت برخوردار بوده و
مواد علمي مورد نياز   يافتن منابع وبراينجام جستجوي صحيح ا

 ايجاد براي تالش وسيعتري گردد يشنهاد ميپ .خود نبودند
آموزش  اينترنت، نگرش در هيأت علمي نسبت به كاربرد رايانه و

يافتن منابع علمي  به روز كردن اطالعات، الذكر و بهتر موارد فوق
  . صورت گيرد...و
  

  قدرداني
هاي ارزشمند آقاي دكتر عليرضا يوسفي و مدير  هنمايياز را

محترم مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، خانم دكتر چنگيز و 
و خانم  همچنين از همكاري صميمانه آقاي دكتر مهدي قاسمي

  .كنيم زهرايي تشكر و قدرداني مي روشنك حسن
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