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Abstract
Introduction: The aim of this study is to investigate the relationship between using Information and 
Communication Technology (ICT) and research performance of faculty members in the educational departments 
of the Imam Khomeini Hospital in Tehran 2019".
Methods: This study is a descriptive- correlation research. Among 311 faculty members, 173 members 
were selected as the sample from Imam Khomeini Hospital based on Morghan table. The researcher made 
two questionnaires, the faculty members’ ICT usage and the research performance along with demographic 
information for both with 0.91 and 0.98 Cronbach’s alpha reliability, respectively. Two methods, descriptive 
(frequency, percentage) and inferential (Pearson correlation coefficient, independent t-test, ANOVA, Multiple 
Linear Regression, Scheffe Post Hoc) statistics used to analyze the data.
Results: The research results showed the faculty members’ used ICT (Information and Communication 
Technology) for their education and research in average. There is a direct relationship between faculty 
members’ ICT usage and their research performance; means that the increasing of the ICT usage relates to the 
research performance. Finally, the results of the impact of   the ICT usage and faculty members' educational 
and research performance based on the demographic variables (age, gender, position, academic background, 
recruiting status and departments) showed the significant differences.
Conclusions: The ICT usage has a significant impact on the faculty members’ research performance. Therefore, 
the increasing in ICT usage by the academic members, systematically, increases the faculty members’ academic 
status.
Keywords: Information and Communication Technology, Research Performance, Faculty Members, 
Educational Departments.
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چکیده 
مقدمــه: هــدف پژوهــش حاضــر بــه منظــور تعییــن بررســی ارتبــاط اســتفاده از فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات و عملکــرد پژوهشــی 

اعضــای هیــأت علمــی گــروه هــای آموزشــی بیمارســتان امــام خمینــی ره تهــران در ســال 1398 بــود.
ــه اعضــای هیــأت  ــوع توصیفــی- همبســتگی )کّمــی( اســت. جامعــة آمــاری پژوهــش شــامل کلی روش کار: پژوهــش حاضــر از ن
علمــی بیمارســتان امــام خمینــی)ره( تهــران 311 نفــر بــود. حجــم نمونــه 173 نفــر بــوده و نمونــه آمــاری بــه شــیوه تصادفــی طبقــه ای 
بــود. ابــزار انــدازه گیــری ایــن پژوهــش، پرسشــنامه محقــق ســاخته شــامل: اطاعــات فــردی اعضــای هیــأت علمــی، میــزان اســتفاده 
از فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات؛ پرسشــنامه عملکــرد پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی مــی باشــد کــه پایایــی آنهــا براســاس آلفــای 
کرونبــاخ بــه ترتیــب 0.91  و 0.98 محاســبه شــد. داده هــای گــردآوری شــده در طیــف لیکــرت پنــج درجــه ای، در دو ســطح توصیفــی 
ــه و  ــس یکراه ــل واریان ــون تحلی ــتقل، ANOVA، آزم ــون،آزمون t مس ــتگی پیرس ــب همبس ــتنباطی )ضری ــد(، اس ــی، درص )فراوان

آزمــون تعقیبــی ِشــفه( مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.
 ICT )Information یافتــه هــا: نتایــج پژوهــش نشــان داد اعضــای هیــأت علمــی بــرای امــور پژوهشــی بــه میــزان متوســط از
 ICT اســتفاده مــی نماینــد؛ همچنیــن بیــن میــزان اســتفاده اعضــای هیــأت علمــی از ) & Communication Technology
بــا عملکــرد پژوهشــی آنــان رابطــه مســتقیم وجــود دارد، یعنــی بــا افزایــش میــزان اســتفاده اســاتید از ICT عملکــرد پژوهشــی آنهــا 
ــه علمــی، ســابقه تدریــس دانشــگاهی،  ــن براســاس متغیرهــای جمعیــت شــناختی )ســن، جنــس، مرتب بیشــتر مــی شــود. هــم چنی
وضعیــت اســتخدام و گــروه هــای آموزشــی( نیــز تفــاوت معنــاداری بیــن میــزان اســتفاده از ICT و عملکــرد پژوهشــی اعضــای هیــأت 

علمــی وجــود داشــت.
نتیجــه گیــری: کاربــرد فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــر عملکــرد پژوهشــی اعضــای هیــات علمــی بــه طــور معنــاداری تاثیــر 
دارد. لــذا هرچــه میــزان اســتفاده اعضــای هیــأت علمــی از ICT در امــور پژوهشــی بــه طــور نظــام منــد بیشــتر شــود، ایــن امــر در 

ارتقــاء جایــگاه پژوهشــی دانشــگاه هــا تأثیــر شــگرفی خواهــد داشــت. 
کلید واژه ها: فناوری اطاعات و ارتباطات، عملکرد پژوهشی، اعضای هیأت علمی، گروه های آموزشی.
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مقدمه 
ــترده اي  ــوالت گس ــات  تح ــات  و ارتباط ــاوري   اطاع ــور فن ظه
ــاد آموزشــی، سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی کشــورها  ــر ابع را ب
ــای  ــت ه ــور و  فعالی ــای اداره ام ــه ه ــا و روی ــیوه ه ــته و ش داش
ــوزش  ــوالت در آم ــن تح ــت )1(. ای ــوده اس ــون نم ــا را دگرگ آنه
ــر عملکــرد آموزشــی و پژوهشــی  ــه طــرز چشــمگیری ب ــی ب عال
دانشــگاه هــا تأثیرگــذار بــوده اســت )2(. در واقــع، ایــن فنــاوری به 
عنوان یکي از زیرساخــت هــای اصلــی و مهــم جوامع دانایي- محور 
قلمــداد مــی شــود )3(. فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات مجموعــه 
ای از ابزارهــای تکنولــوژی، بــرای برقــراری ارتبــاط، ایجــاد، توزیع، 
ــاوری  ــن فن ــت )4(.  ای ــات اس ــت اطاع ــازی و مدیری ــره س ذخی
بــه جزئــی جدایــی ناپذیــر فراینــد یاددهــی- یادگیــری در آمــوزش 
ــه اســتفاده از ایــن  ــر ب ــی تبدیــل شــده اســت و اســاتید ناگزی عال
فنــاوری در  فعالیــت هــای آموزشــی و پژوهشــی خــود هســتند )5(.
ــا  ــر ب ــان معاص ــات در جه ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــرد فن  کارب
ســرعت فزاینــده ای درحــال گســترش اســت و همــه ابعــاد زندگــی 
ــار  ــاوت آن دچ ــای متف ــکل ه ــت را در ش ــم و تربی ــه تعلی از جمل
دگرگــون کــرده اســت. توســعه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات در 
برنامــه هــای نظــام هــای آموزشــی گام هــای موثــر و مانــدگاری 
اســت کــه مــی توانــد در تحــول کیفــی اهــداف، برنامــه هــا، روش 
هــا، شــیوه هــا و در نتیجــه اثــر بخشــی آمــوزش و پــرورش را بــه 
ــاوری  ــر نقــش فن ــال داشــته باشــد )6،7(. در ســال هــای اخی دنب
ــش  ــرعت افزای ــه س ــی ب ــوزش عال ــات در آم ــات و ارتباط اطاع
یافتــه اســت )8( و باعــث انعطــاف پذیــری در رونــد یادگیری شــده 
اســت،  بــه گونــه ای کــه موجــب بهبــود ارتبــاط میــان اســاتید و 
دانشــجویان و نیــز منابــع آموزشــی متفــاوت گردیــده اســت )9(. 

بــه بــاور کارشناســان یونســکو کــه اگــر مدرســاِن  امــروز الگــوی 
کاربــرد فنــاوری را در کاس هــای خــود تجربــه نکننــد، پــرورش 
ــد فنــاوری  نســل جدیــد مدرســانی کــه بتواننــد از ابزارهــای جدی
اطاعــات و ارتباطــات بــه نحــو کارآمــدی در یادگیــری خــود بهــره 

بگیرنــد، امــکان پذیــر نخواهــد بــود )14و12،13(.
ــزان دسترســي و اســتفاده از  ــورد می ــاي موجــود، در م بررســي ه
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات در نظــام هاي آموزشــي کشــورهاي 
ــورهاي  ــیاري از کش ــه در بس ــت ک ــده آن اس ــان دهن ــان نش جه
توســعه یافتــه و در حــال توســعه، بــراي تجهیــز مؤسســات آموزش 
ــت،  ــه اینترن ــي ب ــه و دسترس ــي همچــون رایان ــه امکانات ــي ب عال

برنامــه هــاي جامعــي وجــود دارد )17و15،16(.
اســتفاده از فنــاوري اطاعــات و ارتباطــات، دسترســي بــه مجــات 
الکترونیکــي، ایجــاد گــروه هــاي بحــث بــا دانشــجویان، گســترش 

ارتباطــات از طریــق پســت الکترونیکــي، اســتفاده از پایــگاه 
ــا  ــاط ب ــراري ارتب ــات، برق ــي اطاع ــراي بازیاب ــات ب هــاي اطاع
دانشــجویان از طریــق ویدئــو کنفرانــس هــا و یادداشــت بــرداري 
ــرداز، را  ــزار واژه پ ــرم اف ــري از ن ــره گی ــا به ــس ب ــن تدری در حی
عملیاتــي ســاخته اســت )18(. در چنیــن شــرایطي نقــش اعضــاي 
هیــأت علمــي دانشــگاه هــا نیــز تغییــر کــرده اســت اســاتید، دیگــر 
ــه درس در کاس محســوب نشــده و  بــه عنــوان تنهــا منبــع ارائ
ســخنراني تنهــا روش آموزشــي و طلــق هــاي شــفاف تنهــا ابــزار 
ــا  ــواع ابزارهــاي ســمعي و بصــري ی کمــك آموزشــي نیســتند. ان
ــت  ــتي، پس ــه دس ــه، رایان ــي، رایان ــي الکترونیک ــت نویس یادداش
ــرم افــزاري درســي و ... مــي تواننــد  الکترونیکــي، بســته هــاي ن
تأثیــر عمیقــی بــه فراینــد یاددهــي- یادگیــري در مقاطــع گوناگون 
آمــوزش عالــي بــه کار گرفتــه شــوند کــه شــاهد تغییــر، از تأکیــد 
صــرف یادگیــري و محفوظــات بــه ســمت تفکــر خــاق و قــدرت 

ــم )19(.  ــوده ای اســتنباط از اطاعــات، ب
در رابطــه بــا اســتفاده از فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات مــی تــوان 
بــه دو کارکــرد عمــده دانشــگاه هــا یعنــی آمــوزش و پژوهــش و 
نقــش فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات اشــاره کــرد کــه در بخــش 
پژوهــش نیــز فنــاوری اطاعــات فرصــت هــا و امکانــات مناســبی 
در اختیــار اعضــای هیــأت علمــی در ســطوح مختلــف آموزشــی بــه 
ویــژه در دانشــگاه هــا قــرار داده اســت تــا در گــردآوری، تجزیــه و 
تحلیــل و ســازماندهی اطاعــات مــورد اســتفاده قــرار دهنــد )20(. 
ــران  ــی ای یکــی از عمــده تریــن چالــش هایــی کــه آمــوزش عال
بــا آن روبروســت، توســعه و رشــد کیفــی و کّمــی اعضــای هیــأت 
علمــی دانشــگاه هــا در رابطــه بــا بکارگیــری فنــاوری اطاعــات 
ــی و  ــز علم ــا و مراک ــگاه ه ــن رو دانش ــت. از ای ــات اس و ارتباط
ــی و  ــود کّم ــرای بهب ــی ب ــا راهکارهای ــند ت ــی کوش ــی م پژوهش
کیفــی صاحیــت هــا و قابلیــت هــای اعضــای هیــأت علمــی در 

اســتفاده و کاربــرد ایــن فنــاوری ارائــه دهنــد )21(.
عملکــرد پژوهشــی، معتبرتریــن شــکل عملکــرد اعضــای هیــأت 
ــی  ــای اصل ــه ه ــی از جنب ــی یک ــرد پژوهش ــت عملک ــی اس علم
عملکــرد دانشــگاهی اســت کــه نقــش مهمــی را در رتبــه بنــدی 
ــرد  ــز )2003(، عملک ــد )22(. ویلیام ــی کن ــا م ــا ایف ــگاه ه دانش
پژوهشــی را بــه عنــوان یافتــه هــای پژوهشــی کــه یــك محقــق 
تولیــد مــی کنــد تعریــف کــرده اســت. عملکــرد پژوهشــی تعــداد 
کارهــای انتشــاراتی اعضــای هیــأت علمــی مــی باشــد که شــامل: 
ــر  ــه هــای معتب ــه در فصلنام انتشــارات داوری شــده، انتشــار مقال
داخلــی و خارجــی، همایــش و کنگــره هــای علمــی، اجــرای طــرح 

ــره اســت )7(.  ــی و غی هــای تحقیقات
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ــا و  ــرد پژوهشــی در دانشــگاه ه ــین )2010( عملک در بررســی ش
ــدی اســت کــه  ــد بُع ــی یــك مفهــوم چن مؤسســات آمــوزش عال
شــاخص هــای متعــددی را در بــر مــی گیــرد. در بیشــتر مطالعــات 
بــرای ارزیابــی عملکــرد پژوهشــی میــان اعضــای هیــأت علمــی از 
تعــداد کتــاب هــا، مقــاالت، کنفرانــس هــا و پــروژه های پژوهشــی 
اســتفاده مــی کننــد )23(. کارکــرد پژوهشــی همچنیــن بــه عنــوان 
کیفیــت، بهــره وری و کاربســت تدریــس و خدمــات بــرای افزایــش 
ــده  ــف ش ــز تعری ــه نی ــای نوآوران ــت ه ــش و فعالی ــت پژوه کیفی

اســت )24(. 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــرد خدمات ــی فراگ ــرد پژوهش ــع عملک در واق
ــه صــورت  ــدا کــرده و ب مرزهــای دانــش و معرفــت گســترش پی
افــزوده علــم و فــن، یافتــه هــا و شــناخته هــای دقیــق تــر پدیــده 
ــوژی،  ــات تکنول ــا و ابداع ــوآوری ه ــی، ن ــی و اجتماع ــای طبیع ه
اکتشــافات علمــی و آفرینــش هــای هنــری ظاهــر می شــود )25(.
امــروزه شــواهد زیــادی مبنــی بــر وقــوع تغییــرات شــدید و بنیادین 
ــاوری  ــته از فن ــه برخاس ــود ک ــی ش ــده م ــش دی ــر پژوه در ام
اطاعــات و ارتباطــات بــوده اســت. مهــم تریــن دالیــل اســتفاده 
از فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات در پژوهــش عبارتنــد از: کارآمدتر 
ــه  ــا دسترســی ب شــدن پژوهــش، آگاهــی بیشــتر پژوهشــگران ب
ــد  ــای جدی ــا مکانیســم ه ــت نشــریات علمــی ب ــات، کیفی اطاع
ــر شــدن  ــا مردمــی ت ــان ب ــن محقق ــاط بیشــتر بی در انتشــار، ارتب

ــش )26(. ــگ پژوه فرهن
از آنجایــی کــه اعضــای هیــأت علمــی بیمارســتان امــام خمینــی 
)ره( شــهر تهــران بــه شــکل گســترده ای از فنــاوری اطاعــات و 
ارتباطــات در فراینــد آمــوزش و پژوهــش اســتفاده مــی کننــد امــا 
اســتفاده از فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــا عملکــرد پژوهشــی 
آن هــا مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت کــه مشــخص شــود آیــا 
اســتفاده از فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــر عملکــرد پژوهشــی 

آنهــا موثــر بــوده اســت یــا خیــر؟ 
ــاط اســتفاده از  ــا هــدف بررســی ارتب ــن پژوهــش حاضــر ب بنابرای
ــای  ــی اعض ــرد پژوهش ــات و عملک ــات و ارتباط ــاوری اطاع فن
هیــات علمــی بیمارســتان امــام خمینــی )ره( در ســال 1398 انجــام 

شــده اســت.

روش کار
ایــن مطالعــه توصیفــی و از نــوع همبســتگی اســت کــه در ســال 
ــس از هماهنگــی  ــی پ ــام خمین 1398 در مجتمــع بیمارســتانی ام
ــران  ــها، مدی ــای بخش ــگاهی و روس ــور دانش ــت ام ــا معاون الزم ب
ــن پژوهــش اســتفاده از  گــروه هــای آموزشــی انجــام شــد. در ای

فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات شــامل؛ اســتفاده از پایــگاه هــای 
 ،Up-to-date،Scopus، Web of science اطاعاتــی 
ــت و  ــی، دریاف ــانه ای آموزش ــاخت چندرس ــه، س ــتجوی مقال جس
ــی،  ــه دیجیتال ــری، کتابخان ــی و تصوی ــای صوت ــل ه ــره فای ذخی
ــفارش  ــنیداری، س ــداری- ش ــای دی ــس ه ــارکت در کنفران مش
کتــاب، مقالــه و نشــریه، اســتفاده از شــبکه هــای مجــازی، مکاتبــه 
ــد.  ــی باش ــا م ــگاه ه ــایر دانش ــگران در س ــکاران وپژوهش ــا هم ب
جامعــه پژوهــش 311 نفــر از اعضــای هیــات علمــی گــروه هــای 
آموزشــی بودنــد و بعــد از بــرآورد حجــم نمونــه بــا جــدول مــورگان 
173 هیــات علمــی بعنــوان نمونــه انتخــاب شــدند. اعضــای هیــات 
ــز  ــی مراک ــات علم ــای هی ــان و اعض ــان، کادر درم ــی میهم علم
ــه  ــال از مطالع ــاالی 70 س ــن ب ــراد س ــی و اف ــی پژوهش تحقیقات
ــش ؛  ــامل 2 بخ ــنامه ش ــه از پرسش ــن مطالع ــدند. در ای ــارج ش خ
ــتفاده  ــاخته اس ــق س ــنامه محق ــك و پرسش ــخصات دموگرافی مش
ــزار مشــتمل بــر پرسشــنامه اول اطاعــات عمومــی  شــد. ایــن اب
ــامل 2  ــوال(؛ پرسشــنامه دوم پژوهــش ش ــدگان )6 س پاســخ دهن
ــا 10  ــد کــه پرسشــنامه اول ب ــرار گرفتن ــورد اســتفاده ق بخــش م
ســوال بــه بررســی و نــوع و میــزان اســتفاده از فنــاوری اطاعــات 
ــا  ــی ب ــی و پژوهش ــای آموزش ــت ه ــام فعالی ــر انج ــات ب و ارتباط
ســواالت چنــد گزینــه ای در مقیــاس طیــف لیکــرت 5 ســطحی بــا 
انتخــاب یکــی از گزینــه هــای )خیلــی زیــاد، زیــاد، متوســط، کــم، 
خیلــی کــم( و بــرای هــر عبــارت بعنــوان مثــال در بُعــد جســتجوی 
ــه  ــی کــم ب ــد. نمــره هــر ســوال از خیل ــه را مشــخص نماین مقال
ــز  ــد. پرسشــنامه دوم نی ــی ش ــا 5 امتیازده ــن 1 ت ــاد بی ــی زی خیل
بــا 19 ســوال بــا 5 مولفــه )چــاپ مقالــه، چــاپ یــا تالیــف کتــاب، 
ــزاری  ــا برگ ــخنرانی ی ــا، س ــه ه ــان نام ــا پای ــا ی ــرح ه داوری ط
همایــش هــا، طــرح هــای تحقیقاتــی و ثبــت اختــراع- نــوآوری( 
کــه هــر کــدام دارای 4 گویــه مــی باشــد بــا ســواالت چنــد گزینــه 
ــه  ــی از گزین ــاب یک ــا انتخ ــطحی ب ــرت 5 س ــاس لیک ای در مقی
هــای )خیلــی زیــاد، زیــاد، متوســط، کــم،  خیلــی کــم( و بــرای هــر 
عبــارت بعنــوان مثــال در بُعــد چــاپ مقالــه از 4 گویــه )چنــد مقالــه 
اصلــی در مجــات ISI چــاپ شــده اســت؟ ،چنــد مقالــه علمــی 
را بــرای چــاپ داوری نمــوده ایــد؟، چنــد مقالــه شــما در مجــات 
علمــی- مــروری یــا علمــی- پژوهشــی بــه چــاپ رســیده اســت؟، 
چنــد مقالــه در کنفرانــس هــای داخلــی و خارجــی بــه چاپ رســیده 
ــاوری  ــتفاده از فن ــی اس ــه بررس ــد ب ــخص نماین ــت؟( را مش اس

ــر عملکــرد پژوهشــی پرداختــه شــد. اطاعــات و ارتباطــات ب
ــا 5  ــن 1 ت ــاد، بی ــی زی ــه خیل ــم ب ــی ک ــوال از خیل ــر س ــره ه نم
امتیازدهــی شــد. پرسشــنامه دوم پژوهــش نیــز از نــوع پرسشــنامه 
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محقــق ســاخته؛ بــا اســتفاده از پرسشــنامه پژوهــش هــای انجــام 
ــازی  ــرای استانداردس ــه ب ــد ک ــتفاده ش ــوزه اس ــن ح ــده در ای ش
ــای  ــری متغیره ــدازه گی ــرای ان ــده ب ــاخته ش ــای س ــاس ه مقی
ــنامه ای  ــب پرسش ــر در قال ــورد نظ ــای م ــاس ه ــش، مقی پژوه
ــاری  ــه آم ــر از جامع ــان 30 نف ــی می ــکل تصادف ــه ش ــم و ب تنظی
توزیــع شــد کــه مــورد تاییــد روایــی و پایایــی قــرار گرفتــه اســت. 
روایــی ایــن پرسشــنامه بــا بررســی و نظرخواهــی از صاحبنظــران 
حــوزه آمــوزش و IT و اعضــای هیــات علمــی بالینــی گــروه هــای 
ــا  ــی آن ب ــه و پایای ــرار گرفت ــد ق ــی و تایی ــورد بررس ــی م آموزش
ــزار SPSS نســخه22  ــرم اف ــاخ توســط ن ــای کرونب محاســبه آلف
ــاوری  ــرای پرسشــنامه اســتفاده از فن محاســبه شــد و مقــدار آن ب
اطاعــات و ارتباطــات 0/91 و بــرای عملکــرد پژوهشــی اعضــای 

ــن شــد.  ــات علمــی 0/98 تعیی هی
ــات  ــرم هی ــه اعضــای محت ــه ب ــرای مطالع ــل از اج ــن قب همچنی
علمــی در مــورد اهــداف مطالعــه توضیحاتــی ارائــه شــد و ســپس 
ــورد  ــد. در م ــذ گردی ــه اخ ــی و آگاهان ــه کتب ــت نام ــان رضای از آن
محرمانــه مانــدن پاســخ هــا و نظراتشــان نیــز بــه آنــان اطمینــان 
داده مــی شــد. همچنیــن هیــات علمــی کــه حاضــر بــه شــرکت 
در مطالعــه نبــود از مطالعــه حــذف و فــرد دیگــری جایگزیــن شــد. 
بــرای توصیــف اطاعــات از آمارهــای توصیفــی شــامل میانگیــن 
و انحــراف معیــار )شــاخص هــای مرکــزی و پراکندگــی، جــداول 
و نمودارهــای فراوانــی و درصــد(، آمــار اســتنباطی بــرای تاییــد یــا 
عــدم تاییــد توزیــع نرمــال بــودن داده هــا جهــت ســنجش متغیرها 

)از آزمــون کولموگــروف، اســمیرنف )KMO(، ضریب همبســتگی 
پیرســون، آزمــون t مســتقل، رگرســیون خطــی چندگانــه، تحلیــل 

واریانــس یکراهــه و آزمــون تعقیبــی ِشــفه( اســتفاده شــد.

یافته ها
در ایــن پژوهــش تعــداد 160عضــو هیــأت علمــی مــورد مطالعــه 
قــرار گرفتنــد. از ایــن تعــداد 66 نفــر زن )41/2%( و 94 نفــر مــرد 
)58/8%( بودنــد. تعــداد 106 نفــر اســتادیار )66/3%( ، 33 نفــر 
ــود.  ــه علمــی اســتاد )13/1%( ب ــر مرتب دانشــیار )20/6%( و 21 نف
همچنیــن 68 نفــر بیــن 40-30 ســال )42/5%(، 59 نفــر بیــن 50-
41 ســال )36/9%(، 33 نفــر زیــر 50 ســال )20/6%( بودنــد. از ایــن 
تعــداد برحســب وضعیــت اســتخدام؛ 105 نفــر )65/6%( تمــام وقت 
ــته  ــر )1/3%( بازنشس ــر )33/1%( رســمی، 2 نف ــی، 53 نف جغرافیای
ــد. برحســب ســابقه تدریــس دانشــگاهی؛ 72 نفــر  قــراردادی بودن
)45%( بیــن 5-1ســال، 38 نفــر )23/8%( بیــن 10-6 ســال، 12نفر 
ــال،  ــن20-16 س ــر )7/5%( بی ــال، 12 نف ــن 15-11 س )7/5%( بی
16 نفــر )10%( بیــن 25-21 ســال و 10 نفــر )6/3%( 26 ســال و 
باالتــر بودنــد. برحســب گــروه هــای آموزشــی؛ 95 نفــر )%59/4( 
رشــته داخلــی، 52 نفــر )32/5%( رشــته جراحــی، 13 نفــر )%8/1( 

پاراکلینیــك بودنــد. 
ــی  ــأت علم ــرد پژوهشــی اعضــای هی ــت عملک ــدول1( وضعی )ج
بیمارســتان امــام خمینــی )ره( و ارتبــاط آن را بــا اســتفاده از فناوری 

اطاعــات و ارتباطــات نشــان مــی دهــد.

جدول 1: میانگین و انحراف استاندارد بررسی ارتباط استفاده از فناوری اطاعات و ارتباطات بر عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی

مؤلفه های عملکرد پژوهشی

ارتباط استفاده از فناوری اطاعات و 
ارتباطات

P. value )n=105( تاثیر زیاد

میانگین± انحراف معیار

)n= 55( تاثیر کم

میانگین± انحراف معیار
0/001<1/07 ± 0/750/14 ± 1/05چاپ مقاله

0/001<0/83 ± 0/48-1/06 ± 0/18چاپ یا تالیف کتاب
0/001<0/91 ± 0/680/20 ± 0/99داوری طرح ها یا پایان نامه ها
0/001<0/84 ± 0/21-0/90 ± 0/47سخنرانی یا برگزاری همایش ها
0/001<0/97 ± 0/87-1/18 ± 0/06-ثبت اختراع- نوآوری و طرح ها

0/001<0/75 ± 0/21-0/71 ± 0/55عملکرد پژوهشی کل

بــا توجــه بــه میــزان ســطح معنــاداری محاســبه شــده بــرای کلیــه 
ــوان  ــی ت ــطح 0/001 م ــی در س ــرد پژوهش ــای عملک ــه ه مولف
گفــت کــه بــا توجــه بــه میانگیــن و انحــراف معیارهــای بدســت 
آمــده، بررســی ارتبــاط اســتفاده از فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 

در بهبــود عملکــرد پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی بیمارســتان 
ــی  ــت. بررس ــته اس ــی داش ــادار و مثبت ــر معن ــی تأثی ــام خمین ام
ــرد  ــات و عملک ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــتفاده از فن ــاط اس ارتب
پژوهشــی اعضــای هیــات علمــی گــروه های آموزشــی بیمارســتان 
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ــا اســتفاده ازضریــب همبســتگی پیرســون مــورد  ــی ب ــام خمین ام
تحلیــل قــرار گرفتــه اســت. )جــدول2( ضرایــب همبســتگی مولفــه 

هــای عملکــرد پژوهشــی و ارتبــاط اســتفاده از فنــاوری اطاعات و 
ارتباطــات را نشــان مــی دهــد.

جدول2: نتایج آزمون ضریب هبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط استفاده از فناوری اطاعات و ارتباطات بر عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی
مؤلفه های عملکرد

 پژوهشی

ضریب همبستگی

 پیرسون

سطح معناداری

.Sig 
ICTتاثیرP.value

0/001>0/8190/0000/487چاپ مقاله

<0/001

<0/001

<0/001

<0/001

0/8010/0000/394چاپ یا تألیف کتب
0/8220/0000/453داوری طرح ها یا پایان نامه ها
0/8700/0000/430سخنرانی یا برگزاری همایش ها
0/7900/0000/333ثبت اختراع- نوآوری و طرح ها

10/0000/512عملکرد پژوهشی کل

همانطــور کــه در )جــدول2( ماحظــه مــی شــود ضریــب 
ــاوری  ــاط اســتفاده از فن ــرای بررســی ارتب همبســتگی پیرســون ب
اطاعــات و ارتباطــات بــر عملکــرد پژوهشــی )0/512( بــر طبــق 
 .)P>0/001( ــت ــوده اس ــط ب ــن )0/59-0/4( متوس ــار کوه معی
همچنیــن بیشــترین اســتفاده از فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــر 
عملکــرد پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی در بعــد چــاپ مقــاالت 
ــن عملکــرد پژوهشــی اعضــای  ــاوت بی ــوده اســت. تف )0/487( ب

هیــأت علمــی بیمارســتان امــام خمینــی )ره( بــا توجــه بــه کاربــرد 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات نیــز بــا اســتفاده از رگرســیون خطی 
ــون  ــج آزم ــت. )جــدول3( نتای ــرار گرف ــورد بررســی ق ــه م چندگان
ــرل متغیرهــای ســن،  ــس از کنت ــه را پ رگرســیون خطــی چندگان
ــروه هــای آموزشــی  ــت و گ ــه علمــی، ســابقه خدم ــس، مرتب جن

نشــان مــی دهــد.

جدول3: نتایج مدل رگرسیون خطی چندگانه ارتباط بین استفاده از فناوری اطاعات و ارتباطات بر عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی
مؤلفه های عملکرد

آموزشی و پژوهشی
ضریب رگرسیون نمره 

ICT استفاده از
دامنه تغییرات در سطح  

P.valueRr2اطمینان  %95

0/0010/5260/277<)0/84-0/47(0/66چاپ مقاله
0/0010/3940/155<)0/8-0/37(0/58چاپ یا تألیف کتب

0/0010/50/25<)0/72-0/38(0/55داوری طرح ها یا پایان نامه ها
0/0010/430/185<)0/76-0/38(0/57سخنرانی یا برگزاری همایش ها
0/0010/3330/111<)0/81-0/31(0/56ثبت اختراع- نوآوری و طرح ها

0/0010/5120/262<)0/75-0/44(0/59عملکرد پژوهشی کل

بــا توجــه بــه مقــدار r بــه دســت آمــده )0/512( پــس از کنتــرل 
ــابقه  ــتخدام، س ــت اس ــی ، وضعی ــه علم ــس ، مرتب ــن، جن ــر س اث
تدریــس دانشــگاهی و گــروه هــای آموزشــی مشــخص گردیــد که 
ارتبــاط بیــن اســتفاده از فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات و عملکــرد 
پژوهشــی کل در ســطح اطمینــان 95% ارتبــاط آمــاری معنــاداری  

بــا عملکــرد پژوهشــی داشــته اســت. اســتفاده از فنــاوری اطاعات 
ــر  ــی ب ــأت علم ــرد پژوهشــی اعضــای هی ــر عملک ــات ب و ارتباط
حســب گــروه هــای آموزشــی در بیمارســتان امــام خمینــی )ره( نیز 
بــا اســتفاده از آزمــون تحلیــل واریانــس یکراهــه مــورد تجزیــه و 

تحلیــل قــرار گرفــت.
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جدول 4: تحلیل واریانس یکراهه در خصوص ارتباط استفاده از فناوری اطاعات و ارتباطات بر مؤلفه های عملکرد پژوهشی بر حسب گروه های آموزشی

مؤلفه های عملکرد 
مجموع منبع تغییراتپژوهشی

میانگین درجه آزادی dfمجذورات
مقدار Fمجذورات

سطح 
معناداری 

.Sig

نتایج آزمون 
تعقیبی ِشفه

4/59122/295واریانس بین گروهیچاپ مقاله
2/4600/089 -146/5091570/933واریانس درون گروهی

151/100159واریانس کل

چاپ یا تالیف کتاب
7/59723/799واریانس بین گروهی

3/6600/028
P=0/03

داخلی، جراحی162/9651571/038واریانس درون گروهی
170/562159واریانس کل

داوری طرح ها-

پایان نامه ها

2/96321/481واریانس بین گروهی
2/0680/130 -112/4811570/716واریانس درون گروهی

115/443159واریانس کل

سخنرانی- برگزاری

همایش ها

1/66520/832واریانس بین گروهی

0/9630/384 -135/7251570/864واریانس درون گروهی

137/390159واریانس کل

ثبت اختراع- نوآوری و 

طرح ها

0/96320/482واریانس بین گروهی

0/3450/709 -219/3691571/397واریانس درون گروهی

220/333159واریانس کل

عملکرد پژوهشی کل
2/98821/494واریانس بین گروهی

2/3320/101 -100/601570/641واریانس درون گروهی
103/590159واریانس کل

ــد  ــه در بُع ــان داد ک ــدول4( نش ــده در )ج ــت آم ــای بدس داده ه
ــطح  ــا س ــا )3/660( ب ــر ب ــدار F براب ــاب مق ــف کت ــاپ و تألی چ
ــه نتایــج بدســت آمــده  ــا توجــه ب ــود. ب ــاداری Sig=0/028 ب معن
تفــاوت معنــاداری بیــن عملکــرد پژوهشــی گــروه هــای آموزشــی 
در اســتفاده از فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات وجــود داشــت کــه 
بــرای بررســی تفــاوت معنــاداری بیــن گــروه هــا در متغیــر مــورد 
اشــاره از آزمــون تعقیبــی ِشــفه اســتفاده شــد. نتایــج نشــان داد کــه 
ــه  ــورد مطالع ــروه م ــاب در ســه گ ــف کت ــا تالی ــه چــاپ ی در مؤلف
ــی و جراحــی از  ــروه داخل ــن گ ــك بی ــی، جراحــی و پاراکلینی داخل
ــاوری  ــتفاده از فن ــود دارد. اس ــاداری وج ــاوت معن ــاری تف ــر آم نظ

اطاعــات و ارتباطــات در گــروه داخلــی بیشــتر از گــروه جراحــی 
بــوده، همچنیــن بیــن انــدازه هــای ســایر ابعــاد عملکــرد پژوهشــی 
برحســب گــروه هــای آموزشــی از نظــر آمــاری اختــاف معنــاداری 

 .)P<0/05( مشــاهده نشــد
بــرای بررســی ارتبــاط اســتفاده از فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 
بــر عملکــرد پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی بــر حســب مرتبــه 
علمــی در بیمارســتان امــام خمینــی )ره( از آزمــون تحلیــل 
واریانــس یکراهــه اســتفاده شــد. )جــدول5(  میانگیــن مجــذورات 
ــه F و  ــس یکراه ــل واریان ــی، تحلی ــی و درون گروه ــن گروه بی

ــی شــفه را نشــان مــی دهــد. آزمــون تعقیب
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جدول5: تحلیل واریانس یکراهه در خصوص استفاده از فناوری اطاعات و ارتباطات بر مؤلفه های عملکرد پژوهشی بر حسب مرتبه علمی

مؤلفه های عملکرد 
مجموع منبع تغییراتپژوهشی

مجذورات
درجه آزادی 

df
میانگین 
مقدار Fمجذورات

سطح 
معناداری

.Sig

نتایج آزمون تعقیبی 
ِشفه

چاپ مقاله

17/12028/560واریانس بین گروهی

10/0310/000

P>0 /001

دانشیار< استادیار133/9801570/853واریانس درون گروهی

151/100159واریانس کل

چاپ یا تالیف کتاب

2/22221/111واریانس بین گروهی

1/0360/357 -168/3401571/072واریانس درون گروهی

170/562159واریانس کل

داوری طرح ها- پایان 
نامه ها

7/12223/561واریانس بین گروهی

5/1620/007

P=0/009

دانشیار< استادیار108/3211570/690واریانس درون گروهی

115/443159واریانس کل

سخنرانی یا برگزاری 
همایش ها

6/91523/457واریانس بین گروهی

4/1600/017

P=0/019

دانشیار< استادیار130/4761570/831واریانس درون گروهی

137/390159واریانس کل

ثبت اختراع- نوآوری 
و طرح ها

10/38125/191واریانس بین گروهی

3/8820/023

P=0/035

دانشیار< استادیار209/9511571/337واریانس درون گروهی

220/333159واریانس کل

عملکرد پژوهشی کل

7/74023/870واریانس بین گروهی

6/3390/002 95/8491570/611P=0/003واریانس درون گروهی

دانشیار< استادیار103/590159واریانس کل

  F داده هــای بدســت آمــده در )جــدول 5( نشــان داد کــه در مقــدار
)6/339( در عملکــرد پژوهشــی معنــادار بــود. بــرای بررســی تفاوت 
معنــاداری بیــن گــروه هــا در متغیــر مــورد اشــاره از آزمــون تعقیبی 
ِشــفه اســتفاده شــد. نتایــج نشــان داد کــه در عملکــرد پژوهشــی 
کل بیــن ســه گــروه مطالعــه بــر حســب مرتبــه علمــی اعضــای 
هیــأت علمــی دانشــیار باالتــر از اســتادیار بــوده و از نظــر آمــاری 
اختــاف معنــاداری مشــاهده شــد. همچنیــن در ابعــاد چــاپ مقاله، 
داوری طــرح هــا و پایــان نامــه هــا، ســخنرانی و برگــزاری همایش 
هــا، ثبــت اختــراع- نــوآوری بیــن گــروه هــای مــورد بررســی بــر 

حســب رتبــه علمــی تفــاوت معنــاداری وجــود داشــت کــه نتایــج 
آزمــون تعقیبــی شــفه در )جــدول5( آمــده اســت. 

ــات و  ــاوری اطاع ــتفاده از فن ــاط اس ــی ارتب ــور بررس ــه منظ ب
ــر  ــی ب ــأت علم ــای هی ــی اعض ــرد پژوهش ــر عملک ــات ب ارتباط
ــی ره از  ــام خمین ــتان ام ــتخدامی در بیمارس ــت اس ــب وضعی حس
آزمــون تحلیــل واریانــس یکراهــه اســتفاده شــد. جــدول شــماره 
ــل  ــی، تحلی ــی و درون گروه ــن گروه ــن مجــذورات بی 6  میانگی
واریانــس یکراهــه F و آزمــون تعقیبــی شــفه را نشــان مــی دهــد.
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جدول6: تحلیل واریانس یکراهه در خصوص ارتباط استفاده از فناوری اطاعات و ارتباطات بر مؤلفه های عملکرد پژوهشی بر حسب وضعیت استخدام

مؤلفه های عملکرد 
مجموع منبع تغییراتپژوهشی

مجذورات
درجه آزادی 

df
میانگین 
مقدار Fمجذورات

سطح

معناداری 
.Sig

نتایج آزمون تعقیبی 
ِشفه

چاپ مقاله

8/92324/461واریانس بین گروهی

4/9270/008

P=0/009

رسمی<تمام وقت 162/1771570/906واریانس درون گروهی
جغرافیایی

151/100159واریانس کل

چاپ یا تالیف کتاب

0/31520/157واریانس بین گروهی

0/1450/865 -170/2471571/084واریانس درون گروهی

170/562159واریانس کل

داوری طرح ها-

پایان نامه ها

4/09622/048واریانس بین گروهی

2/8870/059 -111/3481570/709واریانس درون گروهی

115/443159واریانس کل

سخنرانی - برگزاری 
همایش ها

2/52121/261واریانس بین گروهی

1/4680/234 -134/8691570/859واریانس درون گروهی

137/390159واریانس کل

ثبت اختراع- نوآوری 
و طرح ها

2/25521/127واریانس بین گروهی

0/8120/446 -218/0781571/389واریانس درون گروهی

220/333159واریانس کل

عملکرد پژوهشی کل

2/29221/446واریانس بین گروهی

2/2550/108 -100/6981570/641واریانس درون گروهی

103/590159واریانس کل

 F ــدار ــدول 6(، مق ــده در )ج ــای بدســت آم ــه ه ــه یافت ــا توج ب
ــر  ــاداری P=0/008 براب ــطح معن ــه در س ــاپ مقال ــه چ در مؤلف
ــود کــه بیانگــر آن اســت بیــن عملکــرد پژوهــش  ــا )4/927( ب ب
ــاوری اطاعــات و  ــه در اســتفاده از فن گــروه هــای مــورد مطالع
ارتباطــات بــا توجــه بــه وضعیــت اســتخدامی تفــاوت معنــاداری 
ــروه  ــن گ ــاداری بی ــاوت معن ــی تف ــرای بررس ــذا ب ــود دارد. ل وج
هــا در متغیــر مــورد اشــاره از آزمــون تعقیبــی ِشــفه اســتفاده شــد. 
ــاوری  ــورد اســتفاده از فن ــروه م ــج نشــان داد کــه در ســه گ نتای
ــای  ــن اعض ــی بی ــرد پژوهش ــر عملک ــات ب ــات و ارتباط اطاع
ــوده  ــی ب ــت جغرافیای ــام وق ــر از تم ــمی باالت ــی رس ــأت علم هی
ــر  ــی ب ــرد پژوهش ــاد عملک ــای ابع ــدازه ه ــایر ان ــن س ــت. بی اس
ــاداری  ــاف معن ــاری اخت ــر آم ــتخدام ازنظ ــت اس ــب وضعی حس

.)P<0/05( ــد ــاهده نش مش

بحث 

ارتباطــات در نظــام هــاي آموزشــي  فنــاوري اطاعــات و 
کشــورهاي دنیــا نفــوذ و تأثیــر چشــمگیری داشــته اســت و باعــث 
شــده اســت کــه سیاســتگذران و برنامــه ریــزان آمــوزش عالــی 
برنامــه هــای جامعــی را بــرای تســهیل اســتفاده از ایــن فنــاوری 
ــأت علمــی و دانشــجویان در دانشــگاه هــا و  ــرای اعضــای هی ب
ــاوری در  ــن فن ــرد ای ــد. کارب ــم نماین ــی فراه ــات آموزش مؤسس
دانشــگاه هــا بــر رســالتها و کارکردهــای اصلــی دانشــگاه یعنــی 
آمــوزش و پژوهــش انکارناپذیــر اســت. امــا آنچــه در ایــن میــان 
ــأت  ــای هی ــتفاده اعض ــزان اس ــت می ــیار اس ــت بس ــز اهمی حائ
علمــی از فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــر عملکــرد آموزشــی و 

ــه ویــژه عملکــرد پژوهشــی آن هــا مــی باشــد.  ب
ــه  ــد ک ــود دریافتن ــه خ ــکاران )2016(، در مطالع ــون و هم مهدی
میــزان اســتفاده اســاتید از فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات پاییــن 
تــر از حــد متوســط اســت و همچنیــن میــزان اســتفاده از فنــاوری 
اطاعــات و ارتباطــات، پیــش بینــی کننــده عملکــرد آموزشــی و 
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ــزان  ــاوه می ــه ع ــت. ب ــی اس ــأت علم ــای هی ــی اعض پژوهش
اســتفاده اعضــای هیــأت علمــی از ایــن فنــاوری براســاس رشــته 
تحصیلــی، مرتبــه علمــی، ســن و ســابقه تدریــس اســتادان تفــاوت 
ــش  ــی )2012( در پژوه ــا و امام ــی نی ــاداری دارد )27(. ریاح معن
خــود دریافتنــد کــه بـــین تولیــدات علمــی اعضــاي هیــأت علمــی 
و رتبـــه علمـی آنـان، هـمچنـین، بـــین تولیـدات علمـی اعضـاي 
هیــأت علمــی و اســتنادات دریافتــی شــان، رابطــه مثبت متوســطی 
وجــود دارد. در کل نتایــج پژوهــش آن هــا نشــان داد رونــد رشــد 
تولیــد مــدارك علمـــی اعضـــاي هیأت علمــی دانشـــگاه خوارزمی 
ــا، در  ــته اســت. ام ــیرنزولی داش ــاي 2003 و 2009 س در ســال ه
ســال هــاي دیگــر میـــزان افـــزایش تولیـــدات علمـــی دانشــگاه 
خوارزمــی، فرآینــد نســبتاً یکنواختــی داشــته اســت )28(. همچنیــن 
ــزان  ــن می ــه بی ــی رابط ــه بررس ــکاران )2011(، ب ــلیمانی و هم س
اســتفاده از فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــا عملکــرد آموزشــی 
ــهد  ــی مش ــگاه فردوس ــی دانش ــأت علم ــای هی ــی اعض و پژوهش
در ســال 87-88 پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
بیــن میــزان اســتفاده اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه فردوســی 
مشــهد از فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــا عملکــرد آموزشــی و 
پژوهشی شــان رابطــه مثبــت )مســتقیم( بــه  دســت آمــد؛ هــر چــه 
ــاوری اطاعــات و ارتباطــات بیشــتر باشــد،  ــزان اســتفاده از فن می
فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی اعضــاء نیــز بیشــتر و به روزتــر 

خواهــد شــد )29(.
در پژوهشــی کــه توســط اثنــا عشــری و همــکاران )2011( انجــام 
ــی از  ــأت علم ــای هی ــتفاده اعض ــزان اس ــن می ــه بی ــد، رابط ش
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــا عملکــرد آموزشــی و پژوهشــی 
آنــان در دانشــگاه تربیــت معلــم تهــران بررســی شــد. نتایــج نشــان 
ــاوری  ــادی از فن ــزان زی ــه می ــی ب ــأت علم ــای هی ــه اعض داد ک
اطاعــات و ارتباطــات بــرای امــور آموزشــی و پژوهشــی اســتفاده 
مــی کننــد؛ بیــن میــزان اســتفاده اعضــای هیــأت علمــی از فناوری 
ــه  ــا رابط ــی آن ه ــرد پژوهش ــا عملک ــات ب ــات و ارتباط اطاع
مســتقیمی وجــود دارد، یعنــی بــا افزایــش میــزان اســتفاده اســاتید 
از فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات عملکــرد پژوهشــی آن هــا نیــز 
ــادی )2007(، در  ــول آب ــه رس ــت )30(. در مطالع ــوده اس ــتر ب بیش
زمینــه بررســی میــزان آشــنایی اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی کردســتان با شــیوه هــای جســتجوی اطاعــات در 
اینترنــت و رابطــه آن بــا فعالیــت هــای علمــی و پژوهشــی آنــان 
بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه: 58% جامعــه مــورد مطالعــه بــا 
اســتراتژی جســتجوی اینترنتــی آشــنا نبــوده و 42% اصــًا آن را به 
ــت  ــه و اینترن ــادی از رایان ــزان زی ــه می ــد، آن هــا ب کار نمــی بردن

بــرای انجــام فعالیــت هــای پژوهشــی خــود اســتفاده مــی کردنــد؛ 
تولیــدات علمــی آن هــا بیشــتر بصــورت مقالــه بــوده تــا تألیــف یــا 
ــی  ــد مطلوب ــا درح ــه آن ه ــش رایان ــه دان ــاب؛ و اینک ــه کت ترجم
ــه دیگــری شــیری و همــکاران  ــن در مطالع نیســت )31(. همچنی
)2013(،  بــه بررســی عملکــرد پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی 
کشــاورزی در قســمت غــرب ایــران پرداختنــد. نتایــج  بررســی آن 
هــا نشــان داد کــه وضعیــت فعلــی عملکــرد پژوهشــی در میــان 
اعضــای هیــأت علمــی دانشــکده هــای کشــاورزی در غــرب ایران 
پائیــن اســت. همچنیــن بیــن عملکــرد پژوهشــي بــر اســاس ســن، 
ــس  ــروه آموزشــي و متغیرهــاي جن ــه علمــی، گ ســابقه کار، مرتب

ــاداري وجــود دارد )32(. اختــاف معن
ــدف  ــا ه ــکاران )2012(، ب ــدی و هم ــز توســط موح پژوهشــی نی
بررســی عوامــل تأثیرگــذار بــر کیفیــت تدریــس و عملکــرد 
پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه 
بوعلــی ســینا بــه روش پیماشــی انجــام شــد. نتایــج پژوهــش آن 
هــا نشــان داد کــه بیــن مرتبــه علمــی و کیفیــت تدریــس اعضــای 
ــاداری وجــود دارد. هــم چنیــن  ــأت علمــی، رابطــه منفــی معن هی
بیــن مرتبــه علمــی و عملکــرد پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی 

ــاداری مشــاهده شــد )33(. ــت معن ــه رابطــه مثب ــورد مطالع م
بررســی هــای کوهــن  )2010(، نشــان داد کــه، بیــن اســتفاده از 
ــأت علمــی، رابطــه  ــدات پژوهشــی اعضــای هی ــا تولی ــت ب اینترن

ــود دارد )34(.  ــاداری وج ــت و معن مثب
ــدف  ــا ه ــی )2010( ب ــری و آگه ــط بیگل ــه توس ــی ک در پژوهش
ــی  ــأت علم ــاي هی ــتفاده اعض ــر اس ــر ب ــل مؤث ــی "عوام بررس
دانشــگاه رازي کرمانشــاه از فنــاوري  اطاعــات و ارتباطــات" 
انجــام شــد، نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه اعضــاي هیــأت علمــی 
ایــن دانشــگاه بــه طــور مطلــوب از فنــاوري اطاعــات و ارتباطــات 
ــد و بیــن تعــداد مقــاالت چــاپ  در تدریــس خــود بهــره مــی برن
ــا  ــنایی ب ــی، آش ــی و داخل ــات خارج ــها و مج ــده در کنفرانس ش
ســرویس هــاي اینترنتــی، مهــارت در اســتفاده از کامپیوتــر، مهارت 
در اســتفاده از سرویســهاي اینترنتــی، میــزان اســتفاده از اینترنــت 
بــراي اهــداف آموزشــی و پژوهشــی، مهــارت در زبــان انگلیســی، 
نگــرش بــه اســتفاده از فنــاوري اطاعــات و ارتباطــات در آمــوزش 
ــی و اقتصــادي  ــه علمــی و شــرایط محیطــی، فن و پژوهــش، رتب
بــا متغیــر میــزان کاربــرد فنــاوري اطاعــات و ارتباطــات از ســوي 
اعضــاي هیــأت علمــی دانشــگاه رازي کرمانشــاه رابطــه مثبــت و 

ــود دارد )35(. ــاداری وج معن
در تحقیقــی آتیلــگان و اوزلــم  )2006(، بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه پراســتفاده تریــن پایــگاه هــای اطاعاتــی از دیــدگاه اعضــای 
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  ISI . Ebsco. Science direct ــب ــه ترتی ــی ب ــأت علم هی
بــوده اســت. مهمتریــن هــدف اســاتید دراســتفاده از پایــگاه هــای 
اطاعاتــی، انجــام پژوهــش )انتشــار آثــار علمــی( ذکر شــده اســت 

 .)36(
ــان  ــت نش ــگاه کوی ــاري )2006(، در دانش ــاي االنص ــه ه یافت
ــه،  ــراي نوشــتن مقال ــاوري اطاعــات بیشــتر ب داد، اســاتید از فن
تحقیــق، ارتباطــات علمــي بــا همــکاران و یافتــن مقــاالت علمــي 
ــتفاده  ــه اس ــبت ب ــري نس ــة کمت ــد و عاق ــي کردن ــتفاده م اس
ــاي کاســي  ــس و کاره ــوزش، تدری ــا در آم ــاوري ه ــن فن از ای
ــرز و  ــش راج ــج پژوه ــن نتای ــتند )37(. همچنی ــجویان داش دانش
ــأت علمــی  ــه اعضــای هی ــز نشــان داد ک ــکاران )2004(، نی هم
و مدیــران از پســت الکترونیکــی جهــت ایجــاد ارتبــاط بــا دیگــر 
اعضــاء اســتفاده مــی کردنــد؛ و اکثــر آنهــا اطاعــات مــورد نیــاز 
ــی  ــای علم ــال ه ــگاهی، ژورن ــای دانش ــس ه ــود را از کنفران خ
ــان را  ــر محقق ــا دیگ ــی ب ــای تحقیقات ــروژه ه ــارکت در پ و مش
ایــن طریــق دریافــت مــی نمودنــد. همچنیــن در ایــن پژوهــش 
ــای  ــال ه ــه ژورن ــی ب ــرای دسترس ــزار ب ــن اب ــت مهمتری اینترن

ــان شــده اســت )38(.  ــات بی علمــی و دیگــر اطاع
امینــی و همــکاران )2020(، در مطالعــه خــود دریافتنــد کــه 
ــر عملکــرد پژوهشــی  ــاوری اطاعــات و ارتباطــات ب ــرد فن کارب
اســتادان بــه طــور معنــاداری تاثیــر دارد. همچنیــن انــدازه 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــر عملکــرد پژوهشــی اســتادان 
نیــز 0/345 مــی باشــد کــه بــر مبنــای شــاخص هــای تفســیری 

ــت )39(.  ــط اس متوس
نتایــج ایــن بخــش از پژوهــش بــا یافتــه هــای امینی و همــکاران 
ــکاران )27(،  ــون و هم ــکاران )29(، مهدی ــلیمانی و هم )39(، س
ــول  ــی )35(، رس ــری و آگه ــکاران )30(، بیگل ــری و هم اثناعش
ــم )36( و  ــادی )31(، راجــرز و همــکاران )38(، آتیلــگان و اوزل آب

االنصــاری )37( همســو و هماهنــگ مــی باشــد.
همچنیــن نتایــج تحلیــل رگرســیونی در ایــن مطالعــه نشــان داد 
میــزان اســتفاده از فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات، پیــش بینــی 
ــه  ــت. ب ــی اس ــأت علم ــای هی ــی اعض ــرد پژوهش ــده عملک کنن
عــاوه میــزان اســتفاده اعضــای هیــأت علمــی از ایــن فنــاوری  
براســاس رشــته تحصیلــی، مرتبــه علمــی، ســن و ســابقه تدریــس 
دانشــگاهی اســتادان تفــاوت معنــاداری دارد کــه بــا یافتــه هــای  

ــود. ــگ ب ــکاران )27( هماهن ــون و هم پژوهــش مهدی
از طــرف دیگــر میانگیــن عملکــرد پژوهشــی کل بــا مؤلفــه هــای 
ــات  ــاوری اطاع ــتفاده از فن ــاط اس ــا ارتب ــی ب ــرد پژوهش عملک
ــی و  ــی- جراح ــی )داخل ــروه آموزش ــه گ ــن س ــات بی و ارتباط

پاراکلینیــك( بجــز در بعــد چــاپ مقــاالت از نظــر آمــاری معنــادار 
نبــود. نتایــج ایــن بخــش از مطالعــه بــا رســول آبــادی )31( کــه 
بیــان داشــت بیــن اعضــای هیــأت علمــی گــروه هــای مختلــف 
آموزشــی از نظــر میــزان اســتفاده از فــن اطاعــات و ارتباطــات 

ــدارد، همســو مــی باشــد. تفــاوت معنــاداری وجــود ن
ــن  ــناختی بی ــت ش ــای جمعی ــاس متغیره ــه براس ــن مطالع در ای
متغیــر ســن و اســتفاده اعضــای هیــأت علمــی از فنــاوری 
ــی از  ــرد پژوهش ــای عملک ــه ه ــا مؤلف ــات ب ــات و ارتباط اطاع
نظــر آمــاری تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد کــه بــا یافتــه هــای 
مهدیــون و همــکاران )27( ، شــیری و همــکاران )32( ناهماهنــگ 

مــی باشــد.
ــچ پژوهــش نشــان داد بیــن متغیــر جنســیت  همچنیــن نتای
)براســاس متغیرهــای جمعیــت شــناختی( و مؤلفــه هــای عملکــرد 
پژوهشــی و اســتفاده اعضــای هیــأت علمــی از فنــاوری اطاعــات 
ــش از  ــن بخ ــدارد. ای ــود ن ــاداری وج ــاوت معن ــات تف و ارتباط
یافتــه هــای پژوهــش بــا یافتــه هــای شــیری و همــکاران )32(، 
ــرد  ــن عملک ــتند بی ــان داش ــه بی ــکاران )33( ک ــدی و هم موح
ــروه  ــی، گ ــه علم ــابقه کار، مرتب ــن، س ــاس س ــر اس ــي ب پژوهش
ــود دارد،  ــاداري وج ــاف معن ــس اخت ــاي جن ــي و متغیره آموزش

ــد. ــی باش ــگ م ناهماهن
همچنیــن بیــن متغیــر مرتبــه علمــی و اســتفاده اعضــای هیــأت 
علمــی از فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــا مؤلفــه هــای عملکرد 
پژوهشــی شــامل چــاپ مقالــه، داوری طــرح هــا یــا پایــان نامــه 
ــراع-  ــت اخت ــا، ثب ــش ه ــزاری همای ــا برگ ــخنرانی ی ــا، س ه
ــوآوری و طــرح هــا و در نهایــت عملکــرد پژوهشــی آن هــا از  ن
نظــر آمــاری تفــاوت معنــاداری وجــود دارد کــه بــا یافتــه هــای 
مهدیــون و همــکاران )27(، ریاحــی نیــا و امامــی )28(، بیگلــری 

و همــکاران )35( همســو مــی باشــد.
یافتــه هــای بررســی نشــان داد کــه بیــن متغیــر ســابقه تدریــس 
دانشــگاهی بــا اســتفاده اعضــای هیــأت علمــی از فنــاوری 
ــی  ــرد پژوهش ــای عملک ــه ه ــا مؤلف ــات ب ــات و ارتباط اطاع
ــه  ــا یافت ــه ب ــدارد ک ــود ن ــاداری وج ــاوت معن ــاری تف ــر آم از نظ
ــکاران )33(  ــدی و هم ــکاران )27(، موح ــون و هم ــای مهدی ه

ــت. ــگ اس ناهماهن

نتیجه گیری
در حــال حاضــر در عصــری قــرار داریــم کــه مهمتریــن ویژگــی 
آن عــدم اطمینــان، پیچیدگــی، جهانــی ســازی و تغییــرات 
ــده،  ــی پیچی ــد جهان ــان جدی ــت. جه ــی اس ــده تکنولوژیک فزاین
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ــا رشــد فزاینــده دانــش اســت. کاربــرد فنــاوری  پویــا، شــتابان ب
اطاعــات و ارتباطــات در جهــان معاصــر بــا ســرعت فزاینــده ای 
درحــال گســترش اســت و همــه ابعــاد زندگــی از جملــه تعلیــم و 
تربیــت را در شــکل هــای متفــاوت آن متحــول نمــوده اســت. بــه 
زعــم بســیاری از اندیشــمندان و پژوهشــگران ماهیــت دانشــگاه 
ــات و  ــاوری اطاع ــرد فن ــال کارب ــه دنب ــی ب ــوزش عال ــا و آم ه
ــر  ــا ب ــاوری ه ــن فن ــت و ای ــی اس ــال دگرگون ــات در ح ارتباط
کارکردهــا و رســالت هــای دانشــگاه در ابعــاد آمــوزش و پژوهــش 
ــات و  ــاوری اطاع ــع فن ــت. در واق ــته اس ــزایی داش ــر بس تأثی
ارتباطــات تبدیــل بــه یــك ابــزار قدرتمنــد بــرای توســعه فرصــت 
هــای آموزشــی و پژوهشــی شــده اســت و تأثیــر بســیار شــگرفی 
ــای پژوهــش در عملکــرد پژوهشــی گذاشــته اســت.  در فراینده
ــات  ــاوری اطاع ــتفاده از فن ــه اس ــان داد ک ــش نش ــج پژوه نتای
ــی  ــأت علم ــای هی ــی اعض ــرد پژوهش ــر عملک ــات ب و ارتباط
ــد  ــی توان ــط م ــطح متوس ــت و در س ــته اس ــی داش ــر مثبت تأثی
بــر عملکــرد پژوهشــی اعضــای هیــات علمــی موثــر باشــد و در 
فراینــد دســتیابی بــه اطاعــات موجبــاب توســعه فعالیــت هــای 

ــم آورد.  ــی را فراه پژوهش

محدودیتهای پژوهش 
در پژوهــش حاضــر همچــون پژوهــش هــای دیگــر، محدودیــت 

ــر  ــر کمیــت و کیفیــت داده هــا تاثی ــی وجــود داشــت کــه ب های
گــذار بــوده اســت ایــن محدودیــت هــا بــه شــرح زیــر اســت:

-عــدم همــکاری برخــی از اعضــای هیــأت علمــی در گــردآوری 
داده هــای پژوهشــی بــا توجــه بــه مشــغله زیــاد آنهــا و مراجعــه 
زیــاد بیمــاران بــا توجــه بــه حجــم کار بــاالی بیمارســتان امــام 

ــی ره. خمین
ــکاري  ــب هم ــنامه، جل ــؤاالت پرسش ــاالي س ــبتًا ب ــداد نس - تع
برخــي از اعضــای هیــأت علمــی جهــت پاســخ گویي بــه 

ــود.  ــاخته ب ــه س ــکل مواج ــا مش ــنامه را ب پرسش

سپاسگزاری
ــرم  ــای محت ــه اعض ــد از کلی ــی دان ــود الزم م ــر خ ــگر ب پژوهش
ــور  ــرم ام ــت محت ــای آموزشــی و معاون ــروه ه ــی گ ــأت علم هی
ــران  ــی )ره( ته ــام خمین ــتانی ام ــع بیمارس ــگاهی در مجتم دانش
ــکر و  ــد، تش ــانده ان ــاری رس ــش ی ــن پژوه ــام ای ــه در انج ک
ــی مصــوب  ــه نتیجــه طــرح تحقیقات ــن مقال ــد. ای ــی نمای قدردان
ــکی  ــت پزش ــای زیس ــش ه ــاق در پژوه ــازمانی اخ ــه س کمیت
مجتمــع بیمارســتانی امــام خمینــی )ره(- دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــه شــماره 4885 در تاریــخ  ــا کــد ســند مجــوز طــرح ب تهــران ب
 IR.TUMS.IKHC.1399.098 11/4/1399 و کــد اخاق

ــوده اســت.  ب
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