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چکیده

هدف از پژوهش حاضر ،تأثیر فنآوری اطالعات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاا علگو
و فنون و دانشکد پزشکی دانشاا علگو پزشگکی مازنگدران مگی باشگد .پگژوهش حاضگر از نگوو تو گیفی– تحلیلگی
می باشد .جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمی دانشاا علو وفنون مازنگدران و اعضگای هیگأت علمگی علگو پایگه
دانشکد پزشکی و دانشاا علو پزشکی مازندران به تعداد  08نفر بود و کل  08نفر به عنگوان نمونگه آمگاری انتخگا
شگگگگدند .بگگگگه منوورجمگگ گ آوری داد هگگگگا از گگگگه پر گگگگشنامگگگگه فگگگگنآوری اطالعگگگگات ،عمکگگگگرد آموزشگگگگی
و عملکرد پژوهشی به ترتیب با پایایی  ./08 ،./08و  ./08ا تفاد شد .روایگی گوریومحتگوایی بگه تأییگد متخصصگان
ر گگگگ گید .بگگگگگگرای تحلیگگگگگگل داد هگگگگگگا ازآمارهگگگگگگای تو گگگگ گیفی ،آزمگگگگگگونهگگگگگگای تحلیگگگگگگل رگر گگگگ گیون
و تی در نر افزار SPSS 22ا تفاد شگد .نتگایج نشگان داد میگزان ا گتفاد از فگنآوری اطالعگات در هگر دو دانشگاا
در حد متو ط ا ت .عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی در هگر دو دانشگاا در حگد مبلگو

گرار دارد .عملکگرد

پژوهشی در دانشکد پزشکی دانشاا علو پزشکی مازندران در حد نسبتا مبلو و در دانشاا علو وفنون مازندران
در حد کمتر مبلو

رار دارد .از میان مؤلفههای فنآوری اطالعات تنها مؤلفه میزان ا گتفاد از اینترنگت پگیش بینگی

کنند عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی ا ت.
واژگان كليدي
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مقدمه

گسترش ا تفاد از فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی) فاوا( جهان درحال تغییر و تحول
بزرگی ا ت که از آن به عنوان عصر اطالعات یاد میشود ( .) Yaghma&Lagzian, 2012
همگا با جهانی شدن و ظهور فنآوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ،فشار فزایند ای بر نوا های
آموزش عالی در مناطق جهان اعمال شد تا به مت بهر گیری از فاوا حرکت کنند ( Turab et

 .)al.,2009فنآوری اطالعات و ارتباطات مزایای بالقو متعددی دارد و با افزایش فرآیند مبادله
ی اطالعات و کاهش هزینهها به عنوان و یلهای در جهت افزایش بهر وری ،کارایی،
ر ابتانایزی و رشد در همهی حیبههای فعالیت بشری مبرح ا ت ( Hafkin & Taggart,

 .)2001همچنین ،ا تفاد فنآوری اطالعات و ارتباطات ،بهر وری آموزشی را افزایش داد
و موجب ارتقاء واد فنآوری فراگیران می شود ( .)Newhouse, 2003به اعتقاد یو ف)2005

 )Yusuf,فنآوری ها ،بر کیفیت و کمیت آموزش تأثیر گذار بود و توانسته اند بسیاری از
ناکارآمدی های نوا آموزشی را با بهبود فرآیند تدریس و یادگیری رف کنند .برخی نیز بر این
باورند این فنآوری ها ،بیش از هر چیزی ،نوا آموزشی و پژوهشی دانشاا ها را تحت تأثیر رار
داد و راهبردها و روشهای آن را دگرگون اخته ا ت .فنآوریهای اطالعات و ارتباطات
محیط های یادگیری درتمندی را به وجود میآورد و موجبات بر راری ارتباطات اجتماعی
و روانی و نیز تعامل همکاران و تعامل اعضای هیأت علمی با دانشجویان را برای غلبه بر موان زمان
و فضا فراهم میکند و ابزاری وی برای ایجاد دانش و یادگیری اکتشافی ا ت که فر تهایی
را برای یادگیری و د تیاب ی ری به اطالعات و فرهنگ های متفاوت ایجاد میکند ( Jocobsen,

 .)1998فنآوری بر ر الت دانشاا ها در ابعاد آموزشی و پزوهشی و خدمات اجتماعی نیز تأثیر
بسزایی گذاشته ا ت و به دلیل ارتباط تنااتنگ آن با آموزش و جامعه پژوهشار و تولید دانش
اهمیت خا ی می یابد .دانشاا ها دو نقش عمد بر عهد دارند :نقش آموزشی و نقش پژوهشی.
با توجه به این امر ،در دانشاا های ایران نیز مانند بیشتر کشورهای جهان ،تو یه میشود
در ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی دانشاا ها ،همزمان دو عملکرد آموزشی و پزوهشی
مورد توجه رار گیرد .با توج ه به پیوند بین کیفیت آموزش و کم و کیف پژوهش ،عملکرد
آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی جزء وظایف ا لی هر دانشاا به حسا

میآید
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(  .)Soleimani et al., 2011با توجه به فر ت های ایجاد شد تو ط فاوا ،در حال حاضر امکان
ا تفاد از این فنآوریها برای اعضای هیأت علمی فراهم ا ت و در اتاق بیشتر ا تادان ،رایانه و
شبکه اینترنت وجود دارد .عالو بر این ،بیشتر کالسها مجهز به امکانات (رایانه و شبکه اینترنت
و پروژکتور و لم نوری) ا ت .بنابراین انتوار میرود که ا تادان ،برانایخته شد و نهایت کوشش
خود را در ا تفاد از ای ن امکانات به عمل آورند اما شواهد بیانار آن ا ت که هنوز پس
از گذشت بیش از دو دهه از ورود اینترنت و با وجود رمایه گذاریهای انجا شد در این زمینه،
ابلیتهای آموزشی و پژوهشی این ابزارها ناشناخته ماند و وضعیت ا تفاد از فاوا و ارتباط آن
با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی مشخص نیست .عملکرد آموزشی ا تادان
شامل برآوردن انتوارات و کسب وضعیت مبلو

در مؤلفههای تسلط بر موضوو ،تعیین اهداف

عینی ،طراحی و ازمان دهی دور  ،تعامل علمی و انسانی ،عال ه و اشتیاق به تدریس ،آموزش
یادگیرند و ارزشیابی ا ت (  .)Bazargan , Hoseni Sharon & Mahdiuon., 2012همچنین
عملکرد پژوهشی را می توان در الب عبارتی از کیفیت ،ابلیت اطمینان ،برنامهریزی و یا متمرکز
بودن کار ،بهر وری و یا کاربست تدریس و خدمات برای افزایش کیفیت پژوهش و کارهای
خال انه ا یل ،تعریف کرد ( .)Sampson et al.,2010تاکنون پژوهشهای متعددی به ارائه
نتایج کاربرد ا تفاد بهینه اعضای هیأت علمی دانشاا ها در حوز آموزش و پژوهش پرداختهاند.
درپژوهشهای متعددی در برخی از دانشاا های داخل و خارج ،میزان ا تفاد و نارش ا تادان
نسبت به فاوا برر ی شد و نتایج متفاوتی اعال شد ا ت اما با توجه به برر ی های بهعمل آمد
هیچ کدا از پژوهشها به طور مقایسه ای نبود ا ت لذا برای نمونه به چند مورد از این مبالعات
اشار می شود:
پژوهشی تحت عنوان راببة میزان ا تفاد از فنآوری اطالعات با عملکرد آموزشی اعضای هیأت
علمی در دانشکدة روانشنا ی و علو تربیتی دانشاا تهران انجا شد و نتایج نشان داد اعضای
هیأت علمی به میزان متو ط از فنآوری اطالعات ا تفاد میکنند و عملکرد آموزشی آنان در
بح مبلو

رار دارد و میان گرو های آموزشی از نور میزان ا تفاد فنآوری اطالعات تفاوت

معناداری مشاهد نشد .همچنین بین میزان ا تفاد از فنآوری اطالعات با عملکرد آموزشی
اعضای هیأت علمی راببه معناداری وجود داشت ( .)Nami et al., 2014در پژوهشی تحت
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عنوان برر ی را های بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی علو انسانی ،نتایج نشان داد که
بهبود عملکرد پژوهشی ا اتید در علو انسانی از طرفی نیازمند انجا ا الحات در رویکردهای
ازمانی و مدیریت و یا ت گذاری پژوهشی ا ت و از طرف دیار مشروط به اجرای برنامههای
توانمند ازی و تقویت بنیههای حرفهای ا اتید در زمین ه پژوهش و فراهم کردن شرایط و مناب
منا ب مالی ،مادی و علمی برای انجا فعالیت های پژوهشی تو ط ا اتید ا ت (.)Azizi, 2013
تحقیقات نشان دادند راببه معناداری بین میزان ا تفاد از فنآوری اطالعات وعملکرد آموزشی
اعضای هیأت علمی وجود دارد ( Azizi, 2013; Glu-sac et al., 2015; Adedokun-Shittu

 .)et al., 2015پژوهشی که در دانشاا فردو ی مشهد انجا شد نشان دادند که بین میزان ا تفاد
اعضای هیأت علمی دانشاا فردو ی مشهد از فنآوری اطالعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی
و پژوهشیشان ،راببه مثبت (مستقیم) به د ت آمد .هر چه میزان ا تفاد از فنآوری اطالعات
و ارتباطات بیشتر باشد فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضا نیز بیشتر و به روزتر خواهد شد
( .) Soleimani et al., 2011پژوهشی که در دانشاا های دولتی شهر تبریز انجا شد؛ نشان داد
که میزان ا تفاد از فاوا پایین تر از حد متو ط ا ت؛ همچنین از میان مؤلفه های میزان ا تفاد
از فاوا تنها مؤلفه ا تفاد از اینترنت ،پیش بینی کنند عملکرد آموزشی و مؤلفه ا تفاد از
نر افزارهای کامپیوتری ،پیش بینی کنند عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی ا ت به عالو
میزان ا تفاد ا تادان از فاوا بر ا اس رشته تحصیلی ،مرتبه علمی ،ن و ابقه تدریس ا تادان
تفاوت معنا داری دارد ( .)Mahdiuon et al., 2016وکیلی مفرد (  )Vakili Mofrad, 2005در
پژوهش خود به برر ی تأثیر اینترنت بر فعالیتهای علمی اعضای هیأت علمی دانشاا علو
پزشکی همدان پرداخت .نتایج نشان داد که ا تفاد از اینترنت در افزایش کیفیت آموزشی و
پژوهشی به میزان زیادی مؤثر بود ا ت .برر یهای کوهن (  )Cohen, 2010نشان داد که بین
ا تفاد از اینترنت با تولیدات پژوهشی اعضای هیأت علمی ،راببة مثبت و معناداری وجود دارد.
در پژوهش احمد و همکاران ( )Ahmed, et al, 2007با عنوان گسترش فنآوری اطالعات
در آموزش عالی ،فنآوری اطالعات ،برنامه ریزی ،اجرا و اشاعه در محیط آموزشی مدارس عالی
پورتلند (ایالت اورگان آمریکا) برر ی گردید .در این پژوهش ،عی شد بود که جدیدترین
فنآوری برای کارآمدی و اثر بخشی نیروها مورد ا تفاد رار گیرد .نتایج پژوهش نشان میدهد
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که ه مرحله برنامهریزی و اجرا و انتشار فنآوری اطالعات به هم وحدت دارند و آموزش منا ب
و مقاومت بر ر را تغییر ،فرآیند گسترش فنآوری اطالعات را هدایت می کند .در تحقیقی
آتیلاان و ازلم ( )Atilgan & Ozlem, 2006به این نتیجه ر یدند که پرا تفاد ترین پایاا های
اطالعاتی از دیدگا اعضای هیأت علمی به ترتیب Ebsco, Science Direct,ISI ،بود ا ت.
مهمترین هدف ا اتید در ا تفاد از پایاا های اطالعاتی ،انجا پژوهش (انتشار آثار علمی) ذکر
شد ا ت .در پژوهشی که تو ط کرکاپ و کرك وود ( )Kirkup & Kirkwood, 2005انجا
شد اکثر ا اتید معتقد بودند دانشاا باید د تر ی به اینترنت و امکانات رایانه و دیار تجهیزات
الز را جهت ا تفاد از آنها فراهم نماید .البته بسیاری از آنها در خانه و محیط دانشاا به
اینترنت و رایانه د تر ی داشته اند و ا تفاد از آن بب بهبود فعالیتهای علمیشان شد ا ت.
یافتههای االنصاری (  )Al Ansari, 2006در دانشاا کویت نشان داد که ا اتید از فنآوری
اطالعات ،بیشتر برای نوشتن مقاله ،تحقیق ،ارتباطات علمی با همکاران و یافتن مقاالت علمی
ا تفاد می کردند و عال ة کمتری نسبت به ا تفاد از این فنآوریها در آموزش ،تدریس
و کارهای کال ی دانشجویان داشتند .پژوهش پورآتشی و مختارنیا (

& Pooratashi

 )Mokhtarnia, 2008نشان داد بین اعضای هیأت علمی در گرو های آموزشی مختلف از نور
میزان ا تفاد از فنآوری اطالعات تفاوت معنا داری وجود ندارد و از نور اعضای هیأت علمی،
عد آشنایی کافی جهت کار با کامپیوتر ،نداشتن کامپیوتر شخصی و عد تسلط کافی به زبان
انالیسی به ترتیب از موان مهم ا تفاد از فنآوری اطالعات می باشند .یافتههای اولوچی
و همکاران ( )Oluchi et al.,2014نشان دادند که ا تفاد اعضای هیأت علمی از فنآوری
اطالعات در امور علمی اثر بخش نیست و برای اثر بخش شدن باید دور ببینند .در پژوهشی
که تو ط آ ا تبار و همکاران ()Aghatabar et al., 2020انجا شد به این نتیجه ر یدند
که تواناییودانش ا تفاد از فنآوریاطالعات اعضای هیأتعلمی و عملکرد پژوهشی آنان
در وضعیت نسبتا مبلو و عملکرد نوآورانه در وضعیت نامبلو

رار دارند .احمدی و همکاران

در پژوهشی ( )Ahmadi et al., 2017جهت تعیین عوامل مؤثر بر کاربرد فنآوری اطالعات
و ارتباطات و هم هر کدا از عوامل در بین اعضای هیأت علمی به این نتیجه ر یدند که
مهمترین عامل از نور اعضای هیأت علمی جامعه مورد پژوهش ،عامل فنی و محیبی بود

 /792فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتی /سال يازدهم  /شماره دوم /زمستان7933

که با مقدار  876/08بیشترین هم را در تبیین متغیرها دارد .در پژوهشی دیار چاه و همکاران
( )Chege et al., 2020نشان دادند که نوآوری در فنآوری بر عملکرد تأثیر مثبت می گذارد.
به طور کلی ،برر ی پیشینه پژوهش بیانار آن ا ت که در پژوهش های متعددی میزان ا تفاد
و نارش ا اتید نسبت به فن آوریهای اطالعات و ارتباطات ،مورد بحث و برر ی رار گرفته
ا ت که نتایج متفاوتی را اعال داشتهاند .یافتههای اخیر نشان می دهند که متغیرهای متعددی در
ا تفاد از فن آوری اطالعات و ارتباطات در میان اعضای هیأت علمی مؤثر هستند که از جملة این
متغیرها می توان به میزان مهارت ا تفاد از رایانه ،میزان تسلط به زبان انالیسی ،داشتن رایانة
شخصی ،جنسیت و واد اطالعاتی اشار کرد .بنابراین با توجه به مبالب مبروحه ،هدف مبالعه
حاضر ،مقایسه تأثیر فنآوری اطالعات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی ،ویژگیهای فردی و علمی
در میزان ا تفاد از فاوا اعضای هیأت علمی در دانشاا های علو و فنون و علو پزشکی مازندران
میباشد .انجا این پژوهش میتواند گامی مثبتی در شناخت وضعیت موجود ،برای برنامهریزی
در زمینه ا تفاد بهینه اعضای هیأت علمی دانشاا ها از فاوا در امور آموزشی و پژوهشی باشد.
بر ا اس آنچه که گفته شد می توان مدل ذیل را ارائه و مبنای پژوهش رار داد(شکل:)6
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به منوور تحقق اهداف پژوهش  ،ؤاالت ذیل طرح گردیدند:
 -6ا تفاد اعضای هیأت علمی از فنآوری اطالعات و ارتباطات در تدریس دروس و عملکرد
آموزشی و پژوهشی در دانشاا علو و فنون مازندران و دانشکد پزشکی دانشاا علو
پزشکی مازندران به چه میزان ا ت؟
 -8عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی در دانشاا علو و فنون مازندران
و دانشکد پزشکی دانشاا علو پزشکی مازندران به چه میزان ا ت؟
 -0آیا بر ا اس میزان ا تفاد از فنآوری اطالعات و ارتباطات اعضای هیأت علمی می توان
عملکرد آموزشی و پژوهشی آنان را پیش بینی کرد؟
 -8آیا بین میزان ا تفاد از فنآوری اطالعات و ارتباطات اعضای هیأت علمی برحسب
متغیرهای جنسیت ،ن  ،مرتبه ،گرو آموزشی ،نوو دانشاا محل خدمت تفاوت وجود
دارد؟
روش

روش پژوهش از نوو تو یفی  -تحلیلی با ا تفاد از تحلیل همبستای بود .جامعه آماری شامل کلیه
اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشاا علو وفنون مازندران و اعضای هیأت علمی علو پایه
دانشکد پزشکی دانشاا علو پزشکی بود .برای گردآوری داد های مورد نیاز و پا خاویی به
پر شهای پژوهش از ه نوو پر شنامه به شرح ذیل ا تفاد شد :پر شنامه میزان ا تفاد اعضای
هیأت علمی از فنآوری اطالعات و ارتباطات :این پر شنامه بر ا اس مؤلفههای فنآوری اطالعات
اخته شد ا ت و پژوهشاران بسیاری از آن ا تفاد کرد اند (.)Bazargan et al., 2012
این پر شنامه شامل  67ؤال و چهار مؤلفه ،نوو و میزان ا تفاد از کامپیوتر ،میزان ا تفاد ازنر
افزارهای کامپیوتری ،نوو و میزان ا تفاد از اینترنت و رویس اینترنتی؛ پر شنامه ا تاندارد عملکرد
آموزشی ( )Aghatabar et al., 2020با  80ؤال و  8مؤلفه :موضوو و ارائه محتوا ،ازماندهی دور ،
تعامل علمی و انسانی ،آموزش یادگیرند محور ،ارزیابی و مدیریت کالس(تهیه شد در دفتر نوارت
و ارزیابی وزارت علو  ،تحقیقات و فنآوری)؛ پر شنامه عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی
(  )Aghatabar et al., 2020دارای  60ؤال و با مؤلفههای تالیف مقاله ،تالیف کتا  ،بازناری
و ویرایش ،طرح تحقیقاتی ،نواوری آموزشی ،دریافت تقدیر نامه ،ثبت اختراو که با الها از آیین نامه
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ارتقای ا تادان اخته شد ا ت .با مراجعه مستقیم به اعضای هیأت علمی ،پر شنامه ا تفاد از
فنآوری اطالعات ،عملکرد پژوهشی تکمیل شد .همچنین ،با مراجعه به ایت دانشاا نمر ارزیابی
همان اعضای هیأت علمی ،در بار کیفیت تدریس آنان تو ط دانشجویان ،داد های الز گردآوری
شد .تعداد اعضای هیأت علمی دانشاا علو فنون مازندران  08نفر و دانشکد پزشکی دانشاا علو
پزشکی مازندران  88نفر بودند .در مجموو ،در این دو دانشکد  08نفر عضو هیأت علمی به تدریس
اشتغال داشتند که از کل جامعه آماری ا تفاد شد .پایایی پر شنامه ها به ترتیب برابر ./08 ،./08
و  ./08بود و روایی وریومحتوایی به تأیید متخصصان ر ید .پس از جم آوری داد ها ،برای تجزیه
و تحلیل داد از آزمون های آماری تحلیل رگر یون one-Way-ONOVA،T-test،با ا تفاد از
نر افزار  spss.22انجا شد ا ت .برای ارزیابی مبلوبیت از رهنمود زیر ا تفاد شد ا ت  6 :تا 8/00
کمتر مبلو  8/00،تا  0/88نسبتا مبلو و  0/88تا  5مبلو .
یافتهها

نتایج پژوهش در دو بخش ارائه شد .توزی مشخصات فردی نشان میدهد که بیشترین فراوانی
جنسیت مربوط به جنس مرد( ،)%80/0بیشترین فراوانی ن مربوط به ن  06تا  88ال()%80/0
و کمتر فراوانی مربوط به ن  56ال و بیشتر( ،)%65بیشترین فراوانی تحصیالت مربوط به
مقب دکتری ( ،)%08/5بیشترین فراوانی ابقه کار مربوط به  68-8ال( )%80و کمترین ابقه
کار مربوط به  86ال و بیشتر ( ،)%67/0بیشترین فراوانی مرتبه علمی مربوط به ا تادیار()%88/0
و کمترین مرتبه علمی مربوط به ا تاد ( ،)%8/0بیشترین فراوانی گرو آموزشی مربوط به گرو
علو پایه( )%50/0و کمترین گرو آموزشی مربوط گرو عمران ( )%8/5ا ت .در پا خ به ؤال
اول پیرامون" ا تفاد اعضای هیأت علمی از فنآوری اطالعات و ارتباطات در تدریس دروس
و عملکرد آموزشی و پژوهشی در دانشاا علو و فنون مازندران و دانشکد پزشکی دانشاا
علو پزشکی مازندران" نتایج در جدول یک ارائه شد.
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جدول شماره :7میزان استفاده اعضای هیأت علمی از فنآوری اطالعات و ارتباطات بر حسب میانگین مطلوبیت

مؤلفه های فنآوری

دانشگاه

مطلوب

اطالعات و ارتباطات
دانشکد پزشکی دانشاا
میزان ا تفاد اعضای هیأت
علمی از کامپیوتر

نسبتا

کمتر

مطلوب

مطلوب

0/00

علو پزشکی مازندران
دانشاا علو وفنون

0/00

مازندران

میزان ا تفاد اعضای هیأت

دانشکد پزشکی دانشاا

علمی از نر افزارهای

علو پزشکی مازندران

کامپیوتری

دانشاا علو وفنون

0/05
8/88

مازندران
میزان ا تفاد اعضای هیأت

دانشکد پزشکی دانشاا

علمی از اینترنت

علو پزشکی مازندران
دانشاا علو وفنون

0/86
0/8

مازندران
میزان ا تفاد اعضای هیأت

دانشکد پزشکی دانشاا

علمی از رویس های

علو پزشکی مازندران

اینترنتی

دانشاا علو وفنون

0/88
0/8

مازندران

جدول شمار  6نشان می دهد که با توجه به طیف ه سمتی ،میاناین مربوط به مؤلفههای
میزان ا تفاد اعضای هیأت علمی از کامپیوتر در دانشاا علو وفنون مازندران  0/00در وضعیت
مبلو

و دانشکد پزشکی دانشاا علو پزشکی مازندران 0/00 ،در وضعیت نسبتا مبلو

،

میزان ا تفاد اعضای هیأت علمی از نر افزارهای کامپیوتری در دانشاا علو وفنون مازندران
 8/88در وضعیت مبلو

و دانشکد پزشکی دانشاا علو پزشکی مازندران 0/05 ،در وضعیت

نسبتا مبلو  ،میزان ا تفاد اعضای هیأت علمی از اینترنت در دانشاا علو وفنون مازندران0/8 ،
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و دانشکد پزشکی دانشاا علو پزشکی مازندران 0/86 ،در وضعیت نسبتا مبلو

و در نهایت

میزان ا تفاد اعضای هیأت علمی از رویسهای اینترنتی در دانشاا علو وفنون مازندران 0/8
و دانشکد پزشکی دانشاا علو پزشکی مازندران 0/88 ،در وضعیت نسبتا مبلو

رار دارند

و در کل میزان ا تفاد از فنآوری اطالعات در دانشاا علو وفنون مازندران در حد مبلو
و در دانشکد پزشکی دانشاا علو پزشکی مازندران در حد نسبتا مبلو

رار دارد.

با توجه به ؤال دو تحقیق درخصوص عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی در
دانشاا علو و فنون مازندران و دانشکد پزشکی دانشاا علو پزشکی مازندران داریم:
جدول شماره :2ازريابی مؤلفه های عملکرد آموزشی بر حسب میانگین مطلوبیت

مؤلفه های عملکرد آموزشی

دانشاا

مبلو

نسبتا مبلو

کمتر
مبلو

دانشکد پزشکی دانشاا
تسلط برمحتوی تدریس

0/55

علو پزشکی مازندران
دانشاا علو وفنون

8/80

مازندران
دانشکد پزشکی دانشاا
تدوین طرح درس

8/08

علو پزشکی مازندران
دانشاا علو وفنون

0/50

مازندران
دانشکد پزشکی دانشاا
مهارت تدریس

8/08

علو پزشکی مازندران
دانشاا علو وفنون

0/56

مازندران
دانشکد پزشکی دانشاا
مدیریت کالس

8/57

علو پزشکی مازندران
دانشاا علو وفنون
مازندران

8/88
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0/05

دانشکد پزشکی دانشاا
علو پزشکی مازندران

راهنمایی و مشاور دانشجویان

دانشاا علو وفنون

8/60

مازندران
0/00

دانشکد پزشکی دانشاا
علو پزشکی مازندران

ارزیابی عملکرد یادگیری

دانشاا علو وفنون

دانشجویان

0/87

مازندران
دانشکد پزشکی دانشاا

مهارت ارتباطی ا تاد با دانشجو

0/80

علو پزشکی مازندران
دانشاا علو وفنون

8/55

مازندران
دانشکد پزشکی دانشاا
مسایل اخال ی اموزش در
تدریس

0/00

علو پزشکی مازندران
دانشاا علو وفنون

8/75

مازندران

جدول :9ازريابی عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی بر حسب میانگین مطلوبیت

متغییر

دانشاا

مبلو

نسبتا
مبلو

دانشکد پزشکی دانشاا علو پزشکی
ازریابی عملکرد
آموزشی

کمتر
مبلو

0/55

مازندران
دانشاا علو وفنون مازندران

زریابی عملکرد

دانشکد پزشکی دانشاا علو پزشکی

پژوهشی

مازندران
دانشاا علو وفنون مازندران

8/88
8/50
8/80
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جدول  0نشان می دهد که ،با توجه به طیف ه سمتی ،میاناین مربوط به ازریابی عملکرد
آموزشی اعضای هیأت علمی در دانشاا علو وفنون مازندران  8/88و دانشکد پزشکی دانشاا
علو پزشکی مازندران 0/55 ،در وضعیت مبلو

و میاناین مربوط به ازریابی عملکرد پژوهشی

اعضای هیأت علمی در دانشاا علو وفنون مازندران  8/80در وضعیت کمتر مبلو
و دانشکد پزشکی دانشاا علو پزشکی مازندران 8/50 ،در وضعیت نسبتاً مبلو

رار دارند.

نتایج حا ل از پر ش و درخصوص اینکه آیا برا اس میزان ا تفاد از فنآوری اطالعات
و ارتباطات اعضای هیأت علمی می توان عملکرد آموزشی و پژوهشی آنان را پیش بینی کرد
در جدول  8نشان داد شد ا ت.
جدول  :2نتايج تحلیل رگرسیون چند متغیری عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و مؤلفه های میزان استفاده
از فنآوری اطالعات و ارتباطات

شاخص های آماری
متغیر پیش بین

MR

RS

F

P

8/888

8/886

5/880

8/880

ضریب رگر یون
=8 /608B

میزان ا تفاد از
اینترنت

=8/886 T
=8/880P

جدول شمار  8نشان میدهد که مقدار ضریب همبستای چندگانه محا به شد بین متغیر پیش
بین وارد شد به مدل و متغیر مالك برابر  ،8 /888مقدار ضریب تبیین برابر با  8/886یعنی حدود 8
در د از تغییرات متغیر مالك تو ط متغییر وارد شد به مدل تبیین می شود .همچنین  Fبد ت
امد (  ) 5/880در بح  P< 8/85معنا دار ا ت .با توجه به مقادیر باال مقدار  Tفقط در متغییر
میزان ا تفاد از اینترنت با ضریب  8/608 Bمعنا دار ا ت و ه مؤلفه کامپیوتر ،نر افزارهای
کامپیوتری و رویس های اینترنتی ،پیش بینی کنند عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی نیستند.
همچنین در پژوهش فوق ،هیچ یک از مؤلفههای میزان ا تفاد از فنآوری اطالعات و ارتباطات ،
پیش بینی کنند عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی نیستند.
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ؤال 8تحقیق پیرامون تفاوت معنادار بین میزان ا تفاد از فنآوری اطالعات و ارتباطات اعضای
هیأت علمی برحسب متغیرهای جنسیت ،ن ،ابقه تدریس  ،مرتبه ،گرو آموزشی ،نوو دانشاا
محل خدمت به ورت ذیل بیان شد:
جدول شماره  :5بررسي تفاوت میزان استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات اعضای هیأت علمي برحسب
متغیرهای سن ،سابقه تدریس ،مرتبه ،گروه آموزشي ،جنسیت ،نوع دانشگاه
زیرمقیاس

کامپیوتر

متغییرهای فردی

درجه

8

4

4

Fآمار

8/678

8/588

6/586

8/878

معناداری

**8/888

*8/887

8/655

8/860

0

0

0

0

Fآمار

8/506

6/887

8/888

8/885

معناداری

*8/805

8/608

8/575

8/700

0

0

0

0

6/078

5/080

0/758

8/885

**8/888

**8/886

درجه
آزادی
مرتبه

درجه
آزمون

گرو

آزادی

آموزشی

Fآمار

8/856

معناداری

**8/888

تحلیل
واریانس

درجه
تحصیالت

8

8

8

8

Fآمار

8/868

8/088

8/856

8/668

معناداری

8/500

8/766

8/556

8/058

8

8

8

8

6/885

8/067

8/808

8/777

آزادی

درجه
ابقه تدریس

کامپیوتری

اینترنتی

4

آزادی
ن

نر افزارهای

اینترنت

رویس های

آزادی
Fآمار
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معناداری

8/880

8/088

*8/85

8/580

آمار T

8/50

8/688

8/585

-8/86

معناداری

8/008

8/5

8/088

8/558

آمار T

8/55

6/56

5/075

0/757

معناداری

8/888

8/605

8/888

8/888

** >8/85 p>8/886 *p

نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان میدهد که بین ا تفاد از کامپیوتر و نر افزارهای
کامپیوتری بر ا اس ن اعضای هیأت علمی تفاوت معناداری وجود دارد و ایر مؤلفههای
ا تفاد از فنآوری اطالعات و ارتباطات از این متغییر تأثیر نپذیرفته ا ت ولی بر ا اس این نتایج،
مشخص نیست که میزان ا تفاد از کامپیوتر و نر افزارهای کامپیوتری در کدا

ن متفاوت

ا ت؟ که برای این کار از آزمون  LSDا تفاد شد ا ت .نتایج گویای آن ا ت که گرو نی
 08ال وکمتر نسبت به بقیه گرو های نی بیشتر از کامپیوتر ا تفاد می کنند ولی بین
گرو های دیار در ا تفاد از کامپیوتر تفاوت معناداری مشاهد نشد ا ت .همه گرو های نی
بیشتر از گرو  58ال به باال از نر افزارهایی کامپیوتری ا تفاد می کنند ولی بین گرو های
دیار در ا تفاد از نر افزارهای کامپیوتری تفاوت معناداری مشاهد نشد ا ت .همچنین بین
ا تفاد از کامپیوتر بر ا اس مرتبه علمی اعضای هیأت علمی تفاوت معناداری وجود دارد و در
ایر مؤلفههای ا تفاد از فنآوری اطالعات و ارتباطات از این متغییر تفاوت معناداری مشاهد
نشد ا ت .آزمون  LSDنشان می دهد که هر ه گرو ا تاد ،ا تادیار ،دانشیار بیشتر از مربی از
کامپیوتر ا تفاد می کنند .ولی بین گرو های دیار در ا تفاد از کامپیوتر تفاوت معناداری
مشاهد نشد ا ت .بین گرو های آموزشی و ا تفاد از کامپیوتر ،اینترنت و رویسهای اینترنتی
تفاوت معناداری مشاهد شد ا ت .آزمون  LSDنشان میدهد که در هر ه مؤلفه گرو علو
پایه نسبت به گرو های دیار کمتر از کامپیوتر و اینترنت و رویسهای اینترنتی ا تفاد میکنند
و نیز بین گرو های دیار تفاوت معناداری مشاهد نشد ا ت .بین ابقه تدریس و ا تفاد
از اینترنت تفاوت معناداری مشاهد شد ا ت و ایر مؤلفه های ا تفاد از فنآوری اطالعات
و ارتباطات از این متغییر تأثیر نپذیرفته ا ت .آزمون  LSDنشان میدهد که میزان ا تفاد
از اینترنت بین افراد با ابقه  68- 8ال بیشتر از افراد با ابقه بیشتر ا ت و بین بقیه گرو ها
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تفاوت معناداری مشاهد نشد ا ت .آزمون  Tنشان می دهد که بین جنسیت و میزان ا تفاد از
فنآوری اطالعات و ارتباطات اعضای هیأت علمی تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین بین
متغییر نوو دانشاا و مؤلفههای ا تفاد از کامپیوتر ،اینترنت و رویسهای اینترنتی تفاوت
معناداری وجود دارد اما با ا تفاد از نر افزارهای کامپیوتری تفاوت معناداری مشاهد نشد ا ت.
در هر ه مؤلفه میاناین دانشاا علو وفنون مازندران بیشتر از دانشکد پزشکی دانشاا علو
پزشکی مازندران بود ا ت.
بحث و نتیجهگیری

نتایج این پژوهش نشان داد که میگزان ا گتفاد اعضگای هیگأت علمگی از کگامپیوتر و نگر افزارهگای
کامپیوتری ،در دانشاا علو وفنون مازندران در حد مبلو و در دانشکد پزشکی دانشاا علگو
پزشکی مازندران در حد نسبتا مبلو می باشد اما هر دو دانشاا در میزان ا گتفاد اعضگای هیگأت
علمی از اینترنت و رویسهای اینترنتی در حد نسبتاً مبلو می باشند و در نهایگت میگزان ا گتفاد
از فنآوری اطالعگات و ارتباطگات در هگر دو دانشگاا در حگد متو گط ا گت و بگا نتگایج بازرگگان
و همکاران ( ،)Bazargan et al., 2012نامی و همکاران ( )Nami et al., 2014همخگوانی دارد.
همچنین بین ا تفاد از کامپیوتر بر ا اس مرتبه علمی اعضای هیأت علمی تفاوت معنگاداری وجگود
دارد و در ایر مؤلفههای ا تفاد از فنآوری اطالعات و ارتباطات از این متغییر تفگاوت معنگاداری
مشاهد نشد ا ت بهطوری که هر ه گرو ا تاد ،ا تادیار ،دانشیار بگیشتگر از مربگی از کگامپیوتر
ا تفاد می کنند ولی بین گرو های دیار در ا تفاد از کامپیوتر تفگاوت معنگاداری مشگاهد نشگد
ا ت .ایگن نتگایج بگا یافتگههگای مهگدیون و همکگاران ( )Mahdiuon et al., 2016همخگوانی دارد.
به نور می ر د اعضای هیگأت علمگی بگا مرتبگه ا گتاد ،ا گتادیار ،دانشگیار بگهدلیگل فعالیتهگای علمگی
پژوهشی بیشتر از کامپیوتر ا تفاد می کننگد .هگمچنگین یافتگه هگا نشگان داد کگه ارزیگابی عملکگرد
آموزشی اعضای هیأت علمگی در هگر دو دانشگاا در حگد مبلگو

گرار دارد بگا یافتگه هگای نگامی

و همکاران ( )Nami et al., 2014همخوانی دارد .در مقایسگه مؤلفگه هگای عملکگرد آموزشگی دو
دانشاا  (،دانشکد پزشکی دانشاا علو پزشکی مازندران و دانشاا علو وفنون مازندران ) دید
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می شود که تما مؤلفههای عملکرد آموزشگی در دانشگاا علگو فنگون در وضگعیت مبلگو

گرار

دارند اما در دانشکد پزشکی دانشاا علو پزشکی مازندران تما مؤلفگه هگای عملکگرد آموزشگی
در وضعیت مبلو

رار دارند بهجز مؤلفههای راهنمایی و مشگاور دانشگجویان ،ارزیگابی عملکگرد

یادگیری دانشجویان ،مهارت ارتباطی ا گتاد بگا دانشگجو کگه در وضگعیت نسگبتا مبلگو

گرار دارد

که این امر شاید به دلیل زیگاد بگودن تعگداد دانشگجویان دانشگکد پزشگکی دانشگاا علگو پزشگکی
مازندران نسبت به دانشاا علو و فنون مازندران باشد؛ چرا که ا اتید فر ت کافی برای راهنمایی
و مشاور دانشجویان ندارند .همچنین با توجه به اینکه در دانشاا علو پزشکی به مهارتهای فنگی
و کارهای عملی توجه کمتری میشود و الزمه یادگیری مبلو در کارهای عملی ،گفتاگو و هگم
اندیشی بیش تر ا ت لذا در دانشکد پزشکی دانشاا علو پزشکی مازندران مؤلفههگای راهنمگایی
و مشاور دانشجویان ،ارزیابی عملکرد یادگیری دانشجویان ،مهارت ارتبگاطی ا گتاد بگا دانشگجو در
وضعیت نسبتا مبلو

رار دارد اما ارزیابی عملکرد پژوهشی در دانشگکد پزشگکی دانشگاا علگو

پزشکی مازندران در حد نسبتا مبلو و در دانشاا علو وفنون مازندران در حگد کگمتگر مبلگو
رار دارد .این طور به نور میر د که ا اتید و اعضای هیأت علمی دانشاا علو و فنگون در زمینگه
پژوهش (تالیف مقاله ،تگالیف کتگا  ،بگازناری و ویگرایش ،طگرح تحقیقگاتی ،نگواوری آموزشگی،
دریافت تقدیر نامگه ،ثبگت اختگراو) نسگبت بگه دانشگکد پزشگکی از عملکگرد بهتگری برخوردارنگد.
همچنین تما مؤلفههای ارزیابی عملکگرد پژوهشگی در دانشگکد پزشگکی دانشگاا علگو پزشگکی
مازندران در حد نسبتا مبلو ا ت بهجز مؤلفههای فر گتهگای مبالعگاتی ،ثبگت اختگراو ،نقگد یگا
تصحیح یا تجدید کتا در کمتر مبلو

رار دارد .در دانشاا علو وفنون مازندران ،تما مؤلفگه

های ارزیابی عملکرد پژوهشی در حد نسبتا مبلو ا ت بهجز مؤلفههای چاپ کتا در گه گال
اخیر ،فر ت های مبالعاتی ،دریافت تقدیر نامه ،اجرای طرحهای پژوهشگی ،ثبگت اختگراو ،نقگد یگا
تصحیح یا تجدید کتا  ،عضویت در هیأت تحریریه مجالت که در وضعیت کمتگر مبلگو

گرار

دارد .نتایج پژوهش نشان داد که از میان مؤلفه های فنآوری اطالعات و ارتباطات تنها مؤلفه میگزان
ا تفاد از اینترنت ،پیش بینی کنند عملکرد آموزشی اعضگای هیگأت علمگی ا گت و بگا یافتگههگای
بازرگگان و همکگاران (  ، )Bazargan et al., 2012نگامی و همکگاران (،)Nami et al., 2014
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گلو اك وهمکاران (  ،)Glu-sac et al., 2015آدیدکون شگیتو وکهینگد شگیتو ( Adedokun-

 )shittu & Kehinde shittu, 2015همخوانی دارد اما هیچکدا از مؤلفههای فنآوری اطالعگات
و ارتباطات ،پیش بینی کنند برای ارزیابی عملکرد پژوهشی اعضگای هیگأت علمگی نبگود ا گت بگا
یافتگه هگای وکیلگی مغگرد ( ،)Vakili Mofrad, 2005گلیمانی و همکگاران ( Soleimani et al.,

 )2011و مهدیون و همکاران ( )Mahdiuon et al., 2016همخوانی ندارد و نیز این پژوهش نشان
داد که از میان مؤلفه های فنآوری اطالعات و ارتباطات ،به جگز مؤلفگه ا گتفاد از کگامپیوتر و نگر
افزارهای کامپیوتری ،بقیه مؤلفهها تفاوت معناداری با متغییر ن ندارد بهطوری که گگرو گنی 08
ال وکمتر نسبت به بقیه گرو های نی بیشتر از کامپیوتر ا تفاد می کنند ولگی بگین گگرو هگای
دیار در ا تفاد از کامپیوتر تفاوت معناداری مشاهد نشد ا ت .همه گرو هگای گنی بگیشتگر از
گرو  58ال به باال از نگر افزارهگایی کگامپیوتری ا گتفاد مگی کننگد ولگی بگین گگرو هگای دیاگر
در ا تفاد از نر افزارهای کامپیوتری تفاوت معناداری مشاهد نشد ا ت .این نتایج بگا یافتگههگای
مهدیون و همکگاران ( )Mahdiuon et al., 2016و تزجگی ( )Tezci, 2010همخگوانی دارد .ایگن
تفاوت می تواند ناشی از آشنایی بیشتر ا اتید جوانتر با فنآوری های جدیگد از جملگه فگنآوری
اطالعات و ارتباطات باشد .بین گرو های آموزشی و ا تفاد از کامپیوتر ،اینترنگت و گرویسهگای
اینترنتی تفاوت معناداری مشاهد شد ا ت بهطوری که در هر ه مؤلفگه گگرو علگو پایگه نسگبت
به گرو های دیار کمتر از کامپیوتر و اینترنت و رویسهای اینترنتی ا تفاد می کنند و نیگز بگین
گرو های دیار تفاوت معناداری مشاهد نشد ا ت با یافته های آتشی و مختارنیگا ( Pooratashi

 )& Mokhtarnia, 2008همخگوانی نگدارد .ایگن تفگاوت مگی توانگد ناشگی از برر گی دو دانشگاا
متفاوت از نور اختاری باشد .بین ابقه تدریس و ا گتفاد از اینترنگت تفگاوت معنگاداری مشگاهد
شگگد ا گگت بگگا یافتگگه هگگای یمینگگی فیگگروز و همکگگاران ( )Yaminfirooz et al, 2020و مهگگدیون
و همکاران ( )Mahdiuon et al., 2016همخوانی دارد و گایر مؤلفگه هگای ا گتفاد از فگنآوری
اطالعات و ارتباطات از این متغییر تأثیر نپذیرفتگه ا گت بگه طگوری کگه افگراد بگا گابقه  68-8گال،
بیشتر از افراد با ابقه بیشتر ا ت و بین بقیه گرو ها تفاوت معناداری مشگاهد شگد ا گت .دلیگل
اینکه افراد با ابقه  8تا  68ال بگیشتگر از افگراد بگا گابقه از کگامپیوتر ،اینترنگت و گرویسهگای

 /722فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتی /سال يازدهم  /شماره دوم /زمستان7933

اینترنتی ا تفاد میکنند آشنایی بیشتر ا اتید جوان با فگنآوریهگای روزآمگد از جملگه فگنآوری
اطالعات و ارتباطات هست .نتایج این پژوهش نشان داد کگه میگزان ا گتفاد از فگنآوری اطالعگات
در هر دو دانشاا در حد متو ط ا ت .عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمگی در هگر دو دانشگاا
در حد مبلو

رار دارد .عملکرد پژوهشی در دانشکد پزشکی دانشاا علگو پزشگکی مازنگدران

در حد نسبتا مبلو و در دانشاا علو وفنون مازندران در حد کمتگر مبلگو

گرار دارد .از میگان

مؤلفه های فگنآوری اطالعگات تنهگا مؤلفگه میگزان ا گتفاد از اینترنگت پگیش بینگی کننگد عملکگرد
آموزشی اعضای هیأت علمی ا ت اما هیچکدا از مؤلفههای فنآوری اطالعات ،پیش بینی کننگد
بگرای ارزیگگابی عملکگگرد پژوهشگی اعضگگای هیگگأت علمگی نبگگود ا گگت .بنگگابراین پیشگگنهاد مگی شگگود
دانشاا ها باید عوامل انایزشی و ترغیب و هدایت اعضای هیأت علمی را فراهم آورنگد تگا آنگان را
به کاربرد فنآوری های نوین برانایزند.
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