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چکیده
پژوهش حاضر ،کاربردی و با هدف بررسی نقش میانجی فنآوری اطالعات در تعییین وضیعیم میدترتم دانیش بیر اسیا
مسئولیم پذتری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی و به روش تحلیل مسیر بوده اسم .جامعه مورد مطالعه در اتین پیژوهش را
کلیه بهورزان شهرستان ارومیه تشکیل دادند .نمونه آماری  032نفر و بیا اسیتفاده از روش نمونیهگییری تایادفی در دسیتر
انتخاب شدند .برای گردآوری اطّالعات ،سه پرسشنامیه اسیتاندارد مسیئولیم اجتمیاعی کیارو  )1991بیا ضیرتآ آلفیای
کرونباخ  ،2/02مدترتم دانشپژوهان  )1330با ضرتآ آلفای کرونباخ  2/09و فنآوری اطالعات رهنورد آهن  )1339بیا
ضرتآ آلفای کرونباخ  2/00استفاده شده اسم .برای تجزته و تحلیل از مد معادالت ساختاری استفاده شده اسیم .نتیات ،
نشان دهنده برازندگی مد مفهومی و تأتید آن برای جامعه بهورزان ارومیه اسم .نتات نشان داد اثر مسیتقی متیییر مسیئولیم
اجتماعی بر فنآوری اطالعات  )2/09و با توجه به مقدار  )t=0/02در سیط  2/22معنییدار اسیم .اثیر مسیتقی فینآوری
اطالعات بر مدترتم دانش  )2/11و با توجه به مقدار  )t=4/31در سیط  2/21معنییدار اسیم .اثیر ییرمسیتقی مسیئولیم
اجتماعی بر مدترتم دانش برابر با  2/43و با توجه به  )t=1/24در سط  2/22معنیدار اسیم .بیا توجیه بیه اتینکیه اتین اثیر
ییرمستقی از طرتق فنآوری اطالعات انجام میگیرد ،میتوان گفم که اتین متیییر ،نقیش واسیطهای را در مییان مسیئولیم
اجتماعی و مدترتم دانش اتفا میکند .بنابراتن در سیازمانهیای خیدماتی ،افیراد را در حیین آمیوزشهیای ضیمن خیدمم،
مسئولیمپذترتر بار آورند و فنآوری اطالعات را به آنها آموزش داده و مسئولیم به افراد واگذار کنند.
واژگان كلیدي

فنآوری اطالعات ،مدترتم دانش ،مسئولیم اجتماعی ،آموزش بهورزی
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تاریخ دریافت مقاله1131/31/31 :

تاریخ پذیرش مقاله1131/32/32 :

 /111فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتی /سال نهم  /شماره اول /پاییز 1131

مقدمه

خانهی بهداشم ،محیطیترتن واحد روستائی ارائیه خیدمم در نمیام شیبکههیای بهداشیتی درمیانی
کشور اسم .هر خانه بهداشم بسته به شراتط جیرافیاتی ،به وتژه امکانات ارتباطی و جمعیم ،تی
تا چند روستا را تحم پوشش خیود دارد .شییل بهیورزی مجموعیهای از مهیارتهیا و اابلییمهیای
فردی و شیلی ،جهم ارائه خدمات بهداشتی و تیالش بیرای پییشگییری از ابیتالء بیه بیمیاری و تیا
کنتر آن اسیم .آمیارگیری جمعیتیی ،آمیوزش بهداشیم ،بهداشیم و سیالمم میادر و کیود ،
بهداشم دهان و دندان ،اتمنسازی ،مبارزه با بیماریهای واگیردار ،کنتر بیماریهای یییر واگییر،
بهداشم مدار

و دانشآموزان ،بهداشیم میواد ییذاتی ،بهداشیم محییط روسیتا ،بهداشیم روان

مردم روستا ،بهداشم کارگران و  ...از وظاتف و مسئولیمهای اساسی بهیورزان مییباشید .اهمییم
بهورزی کمتر از مشایل پزشکی و پیراپزشیکی نیسیم؛ چیرا کیه بیا آمیوزش مناسیآ تی

جامعیه

میتوان در پیشگیری از بروز بیماریهیای واگییر و ییرواگییر و عواایآ آنهیا میثثر بیود؛ بنیابراتن
جهم مفیید و میثثر واایع شیدن خیدمات بهداشیتی ،در هیر جامعیهای وجیود بهیورزان الزم اسیم
زاهدبابالن ،خالق خواه ،کاظمی و یرتآ زاده.)0213 ،
اندتشمندان از زواتای گوناگونی مفهوم مسئولیم اجتماعی سازمانی را میورد بحیو و کنکیاش
ارار دادند .در بحو مسئولیم اجتماعی جمعی ،به رفتار اخالایی ،ایانونی و نیوو دوسیتانه در محیل
کییار ،بییازار و اجتماعییات تییونر ،0224 ،ص  ،)2حفاظییم و بهبییود کیفیییم زنییدگی ممییوری و
همکاران ،0222 ،ص  ،)399ااداماتی برای کم

به بعضی از کاالی اجتماعی بیر اسیا

مقیررات

خاصی وتلیامز و سیگل ،0221 ،ص  ،)110رعاتم رفتار اخالای بیه عنیوان نهادهیای اجتمیاعی بیه
معنای وسیع آن شرمرهورن و همکاران 0223 ،ص  )39اشاره شده اسیم .همننیین مقولیه سیرماته
اجتماعی و مسئولیم اجتماعی در دانشیگاههیا مییتوانید نقیش میثثری در جامعیهپیذتری کارکنیان
دانشگاه داشته باشد کاظمی.)0210 ،
در سازمان ،دانش آننیه افیراد دربیاره مشیترتان ،تولییدات ،فرآتنیدها ،خطاهیا و موفقییمهیای
سازمانی خود می دانند ،تعرتف می شود براون .)1993 ،دانش می توانید در پاتگیاه هیای اطالعیاتی،
بخشهای اداری و تا دتگر منابع داخلی و خارجی سازمان وجود داشته باشید آزادی احمیدآبادی،
.)0212
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مدترتم دانش به عنوان مجموعهای از فعالیمهای مرتبط با تولید ،تدوتن و انتقا دانش مطیر
شده اسم .هدف ابزارهای مدترتم دانش ،کم
منمور در دستر

به فراتند جمعآوری و تشکیل دانش گروهی بیه

اراردادن آن به صورت اشتراکی در سازمان اسم .اتن ابزارها میتوانند از طرتیق

ارتباطات شبکه ای ،انتقا فن آورانیه بیه تی

مسییر و تبیدتل دانیش بیه شیناخم بیر جرتیان دانیش

تأثیرگذار باشند .نقش فنآوری اطالعات در مدترتم دانیش ،موضیوو مهمیی بیرای سیازمانهیاتی
اسم که میخواهند از وجود فنآوریها برای مدترتم سرماتههای فکری خود بهرهبیرداری کننید.
بسیاری از سازمانها ،تکنولوژی اطالعات را به ت

شکل خاص تا اشکا مختلیف بیرای میدترتم

دانش خود مورداستفاده ارار میی دهنید آزادی احمیدآبادی .)0212 ،دانیش ،داراتیی ارزشمنیدی
اسم که باتد مدترتم شود .اسا

مدترتم دانش ،تافتن استراتژیهاتی اسم که دانیش درسیم را

به شکل صحی و در زمان مناسآ در اختیار افراد درسم ارار دهد میلتون.)1991 ،
آزادی احمدآبادی در تحقیق خود بیان میدارد که عار حاضر ،عار انفجار دانش اسیم و در
جهان اطالعیاتمحورکنیونی ،میدترتم دانیش و فین آوری اطالعیات ،نقیش حییاتی در ارتباطیات
اطالعاتی جامعه اتفا می کند .مدترتم دانش به عنوان مجموعه ای از فعالییمهیای میرتبط بیا تولیید،
تدوتن و انتقا دانش ،تعرتف میشود و نقش اصلی فنآوری اطالعات در مدترتم دانیش ،تسیرتع
انتقا دانش اسم آزادی احمدآبادی.)0212 ،
در ارتباط با بهکارگیری ابزارهای فن آوری نوتن برای ارائه خدمات مناسآ به مشیترتان ،بیدون
در نمرگرفتن ابعاد زمانی و مکانی مطالعات کمی انجام گرفته اسم .از جملیه در اتیران ،تقییزاده،
 )0220نشان داد در اثر بهکارگیری فن آوری اطالعات در سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و مرکز اسناد
آستان اد

رضوی ،سرعم ارائه خدمات بیه کیاربران ،افیزاتش تافتیه و زمیان دسیتیابی و بازتیابی

اطالعات ،کاهش تافته اسم که اتن حاکی از افزاتش اثربخشی سازمان اسیم .تیارخ و همکیاران،
 .)0210در بررسی نقش ابزارهای فنآوری اطالعات در پیادهسازی اثربخش سیسیت هیای میدترتم
دانش ،با استفاده از تکنی

تحلیل شیکاف مطالعیه میوردی شیرکم اتیران خیودرو) نشیان دادنید

شرکم اتران خودرو به خوبی از فنآوری اطالعات استفاده میکند و اتن فرصم وجود دارد تیا بیا
برنامهرتزی درسم و اجرای مناسآ سیست مدترتم دانیش در شیرکم ،بتیوان از حیداک ر ظرفییم
موجود آن ،بهره برد .سبحانی و همکاران  )0214نشیان دادنید فدراسییونهیای ورزشیی جمهیوری
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اسالمی اتران ،در زمینه استفاده از فن آوری اطالعات تا سط بسیار خوب فاصله دارد .از نمر آنیان،
امروزه فنآوری اطالعات فراتر از اتجاد ارتباط مستقی مییان افیراد از طرتیق برنامیه هیای کیاربردی
مانند پسم الکترونیکی ،اتاق گفتگو ،وتدئوکنفرانس و جیز آن اسیم و مییتوانید بیه عنیوان تی
پاتگاه اطالعاتی با ذخیرهسازی و تسهی دانش ،بهتیرتن شییوه بیرای حفی سیرماته هیای فکیری در
سازمان باشد.

آزادی احمییدآبادی و همکییاران  )0212نیییز در تحقیییق خییود ،اسییتفاده از ابزارهییای فیینآوری
اطالعییات نمیییر اتوماسیییون اداری ،اتنترنییم ،سییامانههییای نمییام پیشیینهادها ،پسییم الکترونیکییی و
وتدئوکنفرانس و جز آن را در اجرای بهتر فراتند مدترتم دانش ،مثثر دانستند.

در خارج از اتران ،تسنگ  )0223با بررسیی رابطیه فین آوری اطالعیات و میدترتم دانیش در
شرکمهای موجود در تاتوان ،وجود رابطه م بم و معنیداری میان فن آوری اطالعیات و میدترتم
را تأتید کرد .نیلز  )0212در بررسی وضعیم مدترتم دانش در بخش صنعم آفرتقای جنیوبی ،بیه
اتن نتیجه رسید که فنآوری اطالعات در تقوتم و ارتقای جاتگاه مدترتم دانش ،مثثر اسم.

جوسف  )0221نشان داد که تادگیری همراه با فنآوری اطالعات گروهی و فردی ت

رابطیه

م بم و معنیدار با تادگیری سازمانی دارد .از سوی دتگر ،بر خالف فنآوری اطالعیات گروهیی و
فییردی ،تییادگیری گروهییی و فییردی رابطییه معنیییدار و م بییم بییا عملکییرد سییازمانی دارد .بنییابراتن،
فنآوری اطالعات فقط زمانی که شراتط محیطی برای تیادگیری مهییا باشید ،بیا عملکیرد سیازمانی
رابطه معنیدار و م بم دارد.

نتات تحقیق خدائی متین  )0214با عنوان بررسی و مقاتسه میزان آمادگی پیادهسازی میدترتم
دانش در دانشگاههای پیام نور و آزاد اسالمی واحد مشهد ،حاکی از آن بود که دانشیگاه دولتیی در
ابعاد فرهنگ و عوامل انسانی ،زترساخم فن آوری اطالعات و ساختار و فراتندها ،برای پیادهسیازی
مدترتم دانش در سیط نیامطلوبی ایرار دارد و دانشیگاه آزاد در ابعیاد فرهنیگ و عوامیل انسیانی،
زترساخم فن آوری اطالعات و ساختار و فراتنیدها ،بیرای پییادهسیازی میدترتم دانیش ،در سیط
آمادگی متوسطی ارار دارد.
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بررسی پیشینه ها نشان می دهد در خاوص بهکارگیری مسئولیم اجتماعی و ابزارهای فنآوری
اطالعات در اجرای مدترتم دانش در دانشگاه ها ،پژوهشی صورت نپذترفته اسم و از آن جاتی که
دانشگاه ها به عنوان سازمانهای درگیر با فنآوریهای نوتن اطالعاتی ،نیازمند پیادهسازی میدترتم
دانش جهم بهبود سط آموزش هستند ،نتات اتن پژوهش میتواند برای بهرهبیرداری از مسیئولیم
اجتمییاعی و فیینآوری اطالعییات در اجییرای مییدترتم دانییش ،در اختیییار مییدتران و برنامییهرتییزان
دانشگاهها ارارگیرد .بنابراتن هدف پژوهش حاضر ،پاسخگوتی به اتن سثا اسم که آتا مسیئولیم
اجتماعی با میانجیگری فنآوری اطالعات بر مدترتم دانش در دانشگاههیا مییتوانید تیأثیر داشیته
باشد تا نه؟

نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش
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روش

پژوهش موردنمر از لحاظ هدف ،کاربردی اسم و باعو می شیود کیه نخسیم ،مقیدار مثلفیه هیای
متییرها در محیط کاری سنجیده شود .از نمر ماهیم و روش از نوو توصیفی -ه بستگی می باشد و
در اتن پژوهش ،تأثیر مستقی مسئولیم اجتماعی بر فنآوری اطالعات و مدترتم دانش و ه چنین
تأثیر مستقی فنآوری اطالعات بر مدترتم دانش و در نهاتم ،تأثیر ییر مستقی مسئولیم اجتماعی
با میانجیگری فنآوری اطالعات بر مدترتم دانش سنجیده میشود .جامعهی آماری اتن پژوهش،
شامل کلیه بهورزان شهرستان ارومیه در سا  1390و به تعداد  1930نفر میباشد که نمونه پیژوهش
با استفاده از روش نمونهگیری تاادفی در دستر

و با استفاده از جدو مورگان  032نفیر انتخیاب

شدند .گردآوری دادهها ،به روش میدانی و بیا ترکییآ  3پرسیشنامیه از نیوو بسیته پاسیخ صیورت
گرفته اسم .مقیا

اندازهگیری همه بخشهای مد  ،بیر اسیا

مقییا

لیکیرت مییباشید .رواتیی

پرسشنامهها ه به صورت استاندارد و ه توسط اساتید و متخااان مورد تائید وااع شده اسم.
پرسشنامه مسئولیم اجتماعی بر پاته مد کارو 1991؛ به نقیل از کیاظمی )0210 ،در االیآ
 02گوته به گونه تفکیکی برای کارکنان طراحی شده اسم .اتن پرسشنامه ،شامل موارد مسیئولیم
ااتاادی ،مسئولیم اانونی ،مسئولیم اخالای و مسئولیم اجتماعی اسم .پاتاتی اتن پرسیشنامیه در
اتن تحقیق بر اسا

ضرتآ آلفای کرونباخ  2/02بدسم آمد.

پرسشنامه مدترتم دانش استفاده شده در اتن پژوهش ،به دلیل در دستر

نبودن منیابع کیافی

از پرسشنامه محققساخته که ابالً توسیط پژوهیان  )0229در دانشیگاه آزاد اسیالمی واحید تهیران
مرکز ارائه شده اسیم ،اسیتفاده گردتیده اسیم .محقیق میذکور پرسیشنامیه خیود را بیا ااتبیا

از

پرسشنامه مدترتم دانش از الونس  )0224طراحی کرده اسم .اتن پرسیشنامیه شیامل  42سیثا
میباشد و  3بعد را مورد بررسی ارار میدهید .ضیرتآ آلفیای کرونبیاخ نییز  2/09بیه دسیم آمیده
اسم .ه چنین برای مقیا

فنآوری اطالعات ،از پرسشنامه فنآوری اطالعات برگرفته از تحقیق

رهنورد آهن و همکاران  )0211استفاده شده اسیم .پرسیشنامیه در  39سیثا مییباشید .ضیرتآ
آلفای کرونباخ در تحقیق حاضر برای پرسشنامه فنآوری اطالعات 2/00 ،به دسم آمد.
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جهم تجزته و تحلیل دادهها از آمارههای توصیفی میانگین و درصید) و آزمیونهیا و ضیراتآ
استاندارد و ضراتآ معناداری اثرات مستقی و ییرمستقی و تحلیل مسیر با اسیتفاده از نیرمافزارهیای
 SPSS 22و  LISREL 8.8بهره گرفته شده اسم.
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یافتهها

بررسی آمار توصیفی تحقیق نشان داد که از بین  032نفیر شیرکمکننیده در تحقییق 32 ،نفیر آایا و
لیسانس  104نفر)

 122نفر خان بودند .ه چنین در اتن میان ،بهورزان مورد مطالعه ،دارای مدر
و سپس فوق لیسانس  19نفر) و کاردانی  30نفر) بودند.

نتات آزمون توصیفی متییرها نیز نشاندهندهی نرما بیودن متییرهیا و توزتیع نرمیا آنهیا بیوده
اسم .هی چنیین جهیم بررسیی روابیط همبسیتگی نییز ،نتیات آزمیون پیرسیون نشیان داد کیه بیین
مسئولیمپذتری اجتماعی با فنآوری اطالعات و مدترتم دانش در سیط  2/22رابطیه معنییداری
وجود دارد.
در اتن پژوهش ،برای بررسی اثرهیای مسیتقی و یییر مسیتقی متییرهیای مسیئولیم اجتمیاعی و
فنآوری اطالعات بر ت

دتگر و بر مدترتم دانش و هی چنیین ،آزمیون فرضییههیای پیژوهش ،از

روش تحلیل مسیر استفاده شده اسم .در ضیمن ،در اتین پیژوهش بررسیی هی زمیان فرضییه هیا در
چارچوب مد اولیه انجیام میی گییرد و در نهاتیم ،مشخایههیای برازنیدگی مید و نمیودار مید
برازششده آورده میشود.
جدول  .1برآورد ضرایب اثر مستقیم

پارامتر

خطای استاندارد

استاندارد شده

برآورد

اثر مسئولیم اجتماعی بر فنآوری اطالعات

**2/09

2/22

0/02

اثر فنآوری اطالعات بر مدترتم دانش

*2/11

2/21

4/31

متغیرها

T

**P<0/01
*P<0/05

با توجه به جدو شماره  ،1اثر مستقی متییر مسئولیم اجتماعی بر فنآوری اطالعات  )2/09و
با توجیه بیه مقیدار  )t=0/02در سیط  2/22معنییدار اسیم .اثیر مسیتقی فینآوری اطالعیات بیر
مدترتم دانش  )2/11و با توجه به مقدار  )t=4/31در سط  2/21معنیدار اسم.
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جدول  .3برآورد ضریبهای اثر غیرمستقیم وجدان کاری بر مدیریت دانش

متغیرها

پارامتر

خطای استاندارد

استاندارد شده

برآورد

**2/43

2/22

اثر ییرمستقی مسئولیم اجتماعی بر مدترتم دانش

T
1/24

**P<0/01

همانگونه که در جدو شماره  0مشاهده میشود ،اثر ییرمستقی مسئولیم اجتماعی بر مدترتم
دانش برابر با  2/43و با توجه به  )t=1/24در سط  2/22معنیدار اسم .با توجه به اتنکیه اتین اثیر
ییرمستقی از طرتق فنآوری اطالعات انجام میگیرد ،میتوان گفم که اتن متییر نقیش واسیطهای
را در میان مسئولیم اجتماعی و مدترتم دانش اتفا مییکنید .از دتگیر وتژگییهیای تحلییل مسییر،
مقاتسه اثرهای کل متییرها بر ت

دتگر ،مقاتسه اثرهای مستقی با اثرهای ییر مسیتقی و هی چنیین،

اندازهگیری میزان وارتانس تبیینشده هرکدام ازمتییرهای درونزا به وسییله مید اسیم سیرمدی،
 .)1392بر اتن اسا  ،در جدو شماره  ،3اثرهای مستقی  ،اثرهای ییر مستقی  ،اثرهای کل و مقدار
وارتانس تبیینشدهی متییرها بر مدترتم دانش ،گزارش شده اسم.
جدول  .1ضرایب استانداردشده اثرات مستقیم و غیر مستقیم و اثرات کل متغیرها بر مدیریت دانش و
واریانس تبیینشده آن

متغیرها

اثرات

اثرات

مستقیم

غیرمستقیم

اثرهای کل

واریانس
تبیینشده

مسئولیم اجتماعی

-

**2/43

**2/43

2/03

فنآوری اطالعات

*2/11

-

*2/11

2/40

با مشاهده دادههای مندرج در جدو شماره  ،3می بینی که اثر ییرمسیتقی مسیئولیم اجتمیاعی
بر مدترتم دانش برابر با  2/03میباشد .بنابراتن میتیوان گفیم کیه مسیئولیمپیذتری اجتمیاعی از
طرتق فنآوری اطالعات بر مدترتم دانش ،تأثیر معناداری دارد.
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نمودار  :3الگوی آزمون شده پژوهش

همانطور که در تبیین جداو  0و  3نیز گفته شید ،مسیئولیم اجتمیاعی بیا مییزان ضیرتآ تیأثیر
 2/09بر فنآوری اطالعات تأثیر معناداری دارد و ه چنین فنآوری اطالعات نییز بیه عنیوان متیییر
میانجی بین مسئولیم اجتماعی و مدترتم دانش ،بر میدترتم دانیش  2/11اثیر مسیتقی و معنیاداری
دارد.
جدول  :1شاخصهای برازش الگوی آزمونشدهی پژوهش

X2/d.f.
0/21

GFI
2/91

CFI
2/90

RMSEA PNFI AGFI
2/24
2/02
2/32

با توجه بیه مشخایات نکیوتی بیرازش کیه در جیدو شیماره  4گیزارش شیده ،بیرازش مید
پیشبینی متییرهای تحقیق در سط نسبتاً خوبی اسم و اتن مشخایههیا حیاکی از هی سیوتی مید
برازششده با جامعه نمری پژوهش اسم .بنابراتن به لحاظ آماری مد مسیتخرج از تحلییل شیکل
 )0معنادار بوده و اابلیم تعمی پذتری و نتیجهگیری را دارد.
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بحث و نتیجهگیري

هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش میانجی فن آوری اطالعات در تعیین وضیعیم میدترتم دانیش
بر اسا

مسئولیمپذتری اجتماعی بهیورزان مراکیز بهداشیتی و بیا اسیتفاده از مید تیابی معیادالت

ساختاری میباشد .از آنجاتی که در تحلیل ،مطالعات میدانی صورت گرفم و در جداو بیاال هی
ذکر شده اسم ،میتوان گفم کیه مسیئولیم اجتمیاعی بیر بیهکیارگیری فینآوری اطالعیات ،اثیر
مستقی دارد .ه چنین؛ فنآوری اطالعات بر مدترتم دانیش تیأثیر مسیتقی دارد .بیه همیین ترتییآ
مشاهده شد که مسئولیم اجتماعی با میانجیگری و از طرتق فنآوری اطالعات بر میدترتم دانیش
تأثیر ییرمستقی دارند .نتات اتین پیژوهش بیا نتیات پیژوهش آزادی احمیدآبای  )0212هی سیو و
ه خوان می باشد که درتافم مدترتم دانش به عنوان مجموعه ای از فعالیمهیای میرتبط بیا تولیید،
تدوتن و انتقا دانش ،مطر شده اسم.
هدف ابزارهای مدترتم دانش،کم
در دستر

به فراتند جمعآوری و تشکیل دانش گروهیی بیه منمیور

اراردادن آن بیه صیورت اشیتراکی درسیازمان اسیم .اتین ابزارهیا میی تواننید از طرتیق

ارتباطات شبکه ای ،انتقا فن آورانیه بیه تی

مسییر و تبیدتل دانیش بیه شیناخم بیر جرتیان دانیش

تأثیرگذار باشند .نقش فنآوری اطالعات در مدترتم دانیش ،موضیوو مهمیی بیرای سیازمانهیاتی
اسم که میخواهند از وجود فنآوریها برای مدترتم سرماتههای فکری خود بهرهبیرداری کننید.
ه چنین تحقیق حاضر با تحقیق آزادی احمدآبادی  )0212نیز ه سو میباشد که در تحقییق خیود
استفاده از ابزارهای فنآوری اطالعات نمیر اتوماسیون اداری ،اتنترنم ،سامانههای نمیام پیشینهادها،
پسییم الکترونیکییی و وتییدئوکنفرانس و جییز آن را در اجییرای بهتییر فراتنیید مییدترتم دانییش ،مییثثر
دانسم؛ در اتن تحقیق نیز به نتیجه مشابه رسیده شد .ه چنیین؛ تحقییق حاضیر بیا تحقیقیات میلتیون
 ،)1991تقیزاده  ،)0220تارخ و همکاران  ،)0210سبحانی و همکاران  ،)0214تسنگ )0223
و نیلز  )0212نیز ه سو میباشد.
بنابراتن چنانچیه در سیازمانهیای خیدماتی ،بیه خایوص مراکیز بهداشیتی ،افیراد را در حیین
آموزشهای ضمن خدمم مسئولیمپذترتر بار آورند و فنآوری اطالعات را به آنها آموزش داده
و مسئولیم به افیراد واگیذار کننید ،میی تیوان آن موایع انتمیار داشیم کیه دانیش سیازمانی و سیاتر
دانشهای مورد نیاز سازمان به خوبی مدترتم میشود .ه چنین؛ از آنجاتی که اخیراً سازمان نمیام
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علوم پزشکی در صدد الکترونیکی کردن مراکز بهداشتی برآمده اسم ،بنیابراتن میدترتم دانیش و
فنآوری اطالعات ،ضرورت تام تافته و اتن متییرها در سازمان بیشتر نمود پیدا میکنند.
نتات اتن تحقیق حاکی از آن اسم که اگرچه در سا های اخییر ،ابیزار فینآوری اطالعیات در
مراکز بهداشتی به طور اابل مالحمهای فراه آمده اسم ،ولی اتن امر به معنیی بهیرهجیوتی میثثر و
دسمتابی به مزاتای مدترتم دانش نیسم و اتن نکته بیانگر آن اسم که گسترش سرتع فینآوری
اطالعات و تر

از عدم تواناتی در بهکارگیری آن ها ،موجآ شده تا افراد ،ناخواسته ،مهارت هیای

تخاای خود را با امکانات جدتد هماهنگ نکرده و از امکان براراری ارتبیاط بیا محییط ،محیروم
شوند و در برخی موارد نیز عدم اطالورسانی کافی از سوی مراکز بهداشتی باعو شیده تیا افیراد از
وجود برنامه ها و مراحل انجام فعالیم ها ،یافل شده و در نتیجه ،نتات م بتی از پیادهسازی آن برنامیه
تا فعالیم به دسم نیاورند .اگر فن آوری اطالعات در سازمان ها ،به همراه در

مناسیآ و صیحی

از ضرورت و اصو فن آوری اطالعات در کیاربران همیراه نباشید ،راه بیه جیاتی نمیی بیرد و صیرفاً
اندکی از فضای حافمه راتانه هیای سیازمان را اشییا کیرده و انیدکی از وایم و بودجیه سیازمان و
کاربران را نیز تلف مینماتد.
اگر سازمان ها به طور ت

جانبه و بدون در نمرگرفتن تمیامی ابعیاد فرآتنید میدترتم دانیش در

فنآوری اطالعات ،سرماتهگذاری نماتند ،باعو خواهد شد که فقط آن بخش از پاتگاه دانیش کیه
به راحتی از اابلیم فرمولهشدن برخوردار اسم ،محور توجه و تأکید ارار گییرد و در مقابیل دانیش
ضمنی علیری تأکید و توجه و نقش ییر اابل انکار در تعیین میزان تیوان رایابتی سیازمان ،در بیازار
متالط و ااتااد جهانی در حاشیه ارار گیرد.
در وااع فنآوری ،به تنهاتی کسی را به تسهی مهارتهای خیود بیا دتگیران تریییآ نمییکنید.
فنآوری ،به تنهاتی نمیتواند کارمندی را که به آموختن دانیش عالایه نیدارد ،بیه نشسیتن در برابیر
صفحه کلید راتانه ،جسم وجو و تحقیق ،مجبور کند .فن آوری ،به خودی خود ،سازمان تادگیرنیده
و شاتستهساالر و سازمانی دانشآفرتن پدتد نمیآورد و همواره تکی از دالتل شکسم فعالیمهیای
مدترتم دانش ،نبود انگیزه در میان افیراد وگیروه هیای درگییر در امیر اشیترا

دانیش اسیم .لیذا

مسئولین مراکز بهداشتی میتوانند با ارائه آموزشهای ضمن خدمم برای بهورزان ،تجهیز بهیورزان
به فنآوری اطالعات ،اتجاد زمینیههیای آموزشیی فینآوری اطالعیات بیرای کارکنیان ،نمیارت و
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بازرسی و راهنماتی کارکنان در امورات مختلف ،به کاراتی و اثربخشی در بخش خدمات بهورزان
بیفزاتند.
سخنی چند با بهورزان:
کلیه اتفااات و روتداهای مختلف زندگی روزانه افراد و خانوارها از ابیل تولید ،واکسیناسییون،

مدرسه ،ازدواج ،بیمه ،سوان و حوادث ،دارو و درمان ،مرگ و  ...رابطه مستقیمی با بهیورز و خانیه
بهداشم دارند؛ امیا بیا توجیه بیه تعیدد وظیاتف ،آتیا بهیورز و بهیورزی سیزاوار داشیتن تی
ت

نمیام

پارچه و سازماندهی شده نمیباشد؟! آتا گنجاندن اتن حج کاری و از طرفی ارائیه مشیکالت
اسا نامه و برنامه مدون و مشخص،کم

به حل مشکالت بهورزی و از سوتی ارائیه

در االآ ت

خدمات با انگیزه بیشتر و بهتر نمیباشد؟! پس داشتن ت

نمام مستقل و هماهنگ با ساتر ارگانهیا،

نه تنها دسمنیافتنی و دور از انتمار نیسم؛ بلکه تحقق اتن امر جز با وحیدت و تی

پیارچگی کلییه

بهورزان ،به عنوان رزمندگان خط سالمم و بهداشم در روستاها ،مقدور نمیباشید .پیس بییاتی بیا
دوراندتشی و آتندهنگری ،اتن راه طوالنی و پر پیچ و خ  ،اما دسمتیافتنی را بیا تیالش بییوافیه و
پیگیریهای حضوری و ییرحضوری بیه سیرانجام رسیانده و ان شیاء اهلل بیا تیاری پرودگیار ،شیاهد
تشکیل نمام بهورزی مستقل و برطرف شدن همه مشکالت و رسیدن به حق و حقوق خود و آتنیده
بهتر و روشن تر و پیشرفم و توسعه بهتیر در زمینیه سیالمم بیرای نمیام مقید
باشی .

جمهیوری اسیالمی

1131  پاییز/ شماره اول/  سال نهم/تربیتی
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