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چکیده
هاي رقابتی انی، چالشهایی مانند مدیریت منابع انسامروزه یادگیري تیمی یک راه حل مناسب براي پاسخ به چالش:و هدفمقدمه

علمی رشته ت أهیهاي یادگیري تیمی اعضاي مطالعه فعالیت،هدف پژوهش حاضر. و دستیابی به اثربخشی سازمانی است
.باشدهاي علوم پزشکی کل کشور میفناوري اطالعات سالمت در دانشگاه

هاي کل کشور بودند که به روش در دانشگاهعلمی رشته فناوري اطالعات سالمتت أهیاعضاي ،جامعه مورد مطالعه:هاروش
یادگیري لفه ؤم3نامه بود که براي تعیین یادگیري تیمی از مورد استفاده پرسشابزار.سرشماري مورد بررسی قرار گرفتند

ز روایی و پایایی بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق نشان داد که ا.اي در آن استفاده شددرونی، یادگیري نیابتی و یادگیري زمینه
.توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتوسیله آمارهنتایج ب. مناسب برخوردار است

هاي علوم پزشکی دانشگاهعلمی گروه فناوري اطالعات سالمت درت أهیمیان اعضاي هاي یادگیري تیمی درمیزان فعالیت:هایافته
اي و نیابتی متفاوت هاي یادگیري درونی، زمینهفعالیتهاي بین اعضا در گویهطوري که به.باشدداري میکشور داراي تفاوت معنی

.هاي مردان بودهاي تیمی بیشتر از میانگین رتبههاي فعالیتچنین میانگین رتبه زنان در بسیاري از گویههم. دار وجود داردمعنی

هاي یادگیري هاي یادگیري درونی در سطح متوسط قرار دارند و سطح فعالیتها نشان داد فعالیتتجزیه و تحلیل یافته:گیرينتیجه
.هاي یادگیري درونی استتر از سطح فعالیتبیرونی پایین

.تیم، یادگیري تیمی،علمیت أهیاعضاي :هاکلیدواژه

ژوهشیپ: نوع مقاله
14/5/96: پذیرش مقاله11/5/96: اصالح نهایی13/4/96:دریافت مقاله

.72-80):2(4؛ 1396.یتوسعه در آموزش پزشکيراهبردها. رندهیادگیيهاگام به سمت دانشگاهکی؛یعلمتأیهياعضایمیتيریادگی.هیرقیمالئ،نینسريآباددولتيداور:رجاعا

مقدمه
کتاب اصطالح یادگیري تیمی نخستین بار در

به عنوان یکی از چهار Sengeسازمان یادگیرنده 
این کتاب که سازمان دیگر مطرح شده درفرامین 

Senge. سازد، مطرح شدرا قادر به یادگیري می

ها و نه افراد سنگ بناي یادگیري در بیان کرد تیم
دهند و تا زمانی هاي مدرن را تشکیل میسازمان

ها یاد نگیرند، سازمان نیز قادر به یادگیري که تیم
تار آن پس بود که محققان رفاز. نخواهد بود

یادگیري . سازمانی، این نظریه را گسترش دادند
شود که بدین تیمی یک نظام گروهی تلقی می

هوش جمعی ءوسیله اعضاي یک تیم قادر به ارتقا
توانند به عنوان یک هویت شوند و میخود می

).1(واحد تفکر کرده، خلق کند و بیاموزد 
استفاده کارآمد از نیروي انسانی به عنوان با 

هاي پیچیده امروزي سازمانترین عنصر درتاهمی
راستایی نیروهاي سازمان به ، اهمیت هم)2(

، )3(رفتن انرژي منظور جلوگیري از به هدر
، )4(پذیري افزایش نوآوري، خالقیت و انعطاف

بهبود عملکردهاي مرتبط با وظایف پیچیده و پویا 
و دستیابی به ) 6(هاي رقابتی ، پاسخ به چالش)5(

هاي جدي همگی چالش) 7(بخشی سازمانی اثر
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شده از افرادي که هاي ثابت تشکیلهستند که تیم
اند به خوبی با یکدیگر کار گرفتهطی زمان یاددر

پاسخ به این توانند ابزارهاي قدرتمندي درکنند می
).7(ها باشند چالش

آورد یادگیري تیمی نتایج متعددي را به ارمغان می
دهند مطالعه سطوح متعددي رخ میو این نتایج در

یادگیري سازمانی به عنوان پیامد یادگیري تیمی 
نشان داد ارتباط مستقیم بین یادگیري فردي و 

ها از طریق سازمانیادگیري سازمانی مبهم بود و
گذاري دانش در میان تجربیات تیم و به اشتراك

از این رو یادگیري . اعضا قادر هستند یاد بگیرند
نی از طریق تجمیع یادگیري فردي و فرایند سازما

.آیدیادگیري یکپارچه در سطح تیم به دست می
برقرار افراد در یک تیم ارتباط نزدیکی با یکدیگر

انداز ها یک چشمکنند به این صورت که آنمی
براي اهداف جمعی خود و یک برنامه به اشتراك 

یري دهند که یادگها نشان میاین یافته. گذارندمی
تیمی نقش کلیدي در توسعه یادگیري سازمانی ایفا 

سازمان یادگیرنده ،حاصل یادگیري سازمانی. کندمی
کنار سازمان یادگیرنده و جامعه یادگیرنده در. است

وجود همثلثی را بالعمر مفهوم یادگیري مادام
آورد که هدف آن تشریح اهمیت یادگیري می

فردي، سازمان مداوم براي بقا و توسعه در سطح 
یادگیري . باشدو جامعه به عنوان یک کل می

العمر در اصل فعالیتی اجتماعی است که درمادام
باشد و به افراد برگیرنده تعامل با دیگران می

ها و دهد تا با شرکت فعال در تیمفرصت می
).8(اجتماعات یادگیري، دانش خود را به روز کنند

Bunderson وSutcliffeهاي العه تیمدر مط
مدیریت، رابطه بین یادگیري تیمی، انطباق و بهبود 

ها نشان داد یادگیري نتایج آن. را بررسی نمودند
کند تیمی، رفتارهاي انطباقی را در تیم تشویق می

).9(شوندو این رفتارها منجر به بهبود عملکرد می
Marksهاي دارند حالتو همکاران بیان می

گسترش : رفتاري مانندشناختی، عاطفی یا 
هاي ذهنی مشترك، دانش جمعی، حاالت مدل

در نتیجه فرایندهاي ... انگیزشی، امنیت روانی و
مطالعات ).10(شوندیادگیري تیمی پدیدار می

Sessa دهد فرایندهاي یادگیري نشان میو همکاران
توانند تیم را به سمت یادگیري تیمی تیمی می
به منظور انجام کارهاي اصالح روش(انطباقی 

، یادگیري تیمی مولد )بهینه کردن بروندادها
توسعه دانش و متغیرهاي جدید در چارچوب (

موانع هنجارهاي موجود از طریق بارور ساختن 
قادر(، یادگیري تیمی تحولی )ظرفیت خالقیت

هاي مرجع و خلق ساختن افراد به تغییر چارچوب
در ) تندمتغیرهایی که به طور بنیادي جدید هس

).11(ابعاد و سطوح مختلف هدایت کنند
یادگیري تیمی به عنوان یک فرایند شامل یک 

هاي خاص به ویژه مجموعه از رفتارها یا فعالیت
هایی که به طور مداوم در تیم جریان دارند، فعالیت

هاي یادگیري تیمی فعالیت).10(شودتعریف می
هاي لیتبه دو دسته فعازمانبربنديطبق طبقه

هاي یادگیري بیرونی یادگیري درونی و فعالیت
هاي یادگیري بیرونی به و فعالیتشوندتقسیم می

ینوع(هاي یادگیري نیابتیدو دسته فعالیت
مشاهده اعمال قیکه فرد از طریشناختيریادگی
و )دهدیخود را توسعه ميرفتاريالگوگران،ید

یادگیري هايفعالیت. شونداي تقسیم میزمینه
درونی بیانگر میزان یادگیري در درون گروه و به 
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هاي فعالیت. باشدعبارتی تجربیات خود اعضا می
اي بیانگر میزان یادگیري از شرایط یادگیري زمینه

هاي یادگیري و فعالیتهاي جدید استو فرصت
نیابتی بیانگر میزان یادگیري از تجربیات دیگر 

هاي دیگر فعالیتبه عبارت . باشدها میگروه
هاي اي مرتبط با محیط و فعالیتیادگیري زمینه

این ). 12(یادگیري نیابتی مرتبط با وظیفه است
و Chan. کندمطالعه نیز از این تئوري پیروي می

همکاران نیز یادگیري تیمی درونی و بیرونی را 
ها نشان اند که نتایج آنمورد بررسی قرار داده

درونی با بینش مشترك دردهد یادگیري تیمیمی
تیم و یادگیري تیمی بیرونی با یادگیري سازمانی 

نیز، بین دو نوع یادگیري Wong).8(رابطه دارد
شود به این میقایل درونی و بیرونی تمایز 

صورت که یادگیري درونی را فرایند کسب دانش 
ها فردي، به اشتراك گذاشتن و ترکیب فعالیتمیان

یم و یادگیري بیرونی را فرایند در میان اعضاي ت
فردي، به اشتراك گذاشتن و کسب دانش میان

ها با افراد خارج از مرزهاي تیم ترکیب فعالیت
). 13(کندتعریف می

هاي رسمی وعلمی بارزترین تیمهیأت هاي گروه
ها هستند که موضوع تخصصی در دانشگاه
ها در یک دهه گذشته در توسعه اعضاي این گروه

و بیشترین یگاه شایسته خود قرار نگرفته استجا
.توجه به بخش آموزش و پژوهش بوده است

هایی علمی شامل فعالیتهیأت توسعه اعضاي 
ها و ها تقویت دانش، توانمندياست که هدف آن

. علمی استهیأت عملکرد اعضاي 
علمی به عنوان هیأت یادگیري تیمی اعضاي 

نی که نقش نیروهاي دانشی سطح باالي سازما

اساسی در تولید و انتقال دانش بر عهده دارد، 
. تقویت عملکرد اعضا را به دنبال خواهد داشت

علمی با توجه هیأت تقویت عملکرد تیمی اعضاي 
،ها در تربیت نیروي متخصصبه نقش حساس آن

شان و هم با هم به عنوان الگوي دانشجویان
تسریع دستیابی به اهداف آموزشی ایشان 

تواند در نهایت به رشد و توسعه جوامع بشري می
به همین دلیل توجه به این مقوله از ختم شود

بنابراین . باشدزیادي برخوردار میاهمیت بسیار
هاي یادگیري در این مطالعه به بررسی فعالیت

علمی رشته فناوري اطالعات هیأت تیمی اعضاي 
.پردازیمسالمت می

هاروش
هدف در دسته تحقیقات از لحاظپژوهش، این 

کاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري اطالعات جزو 
جامعه مورد مطالعه . تحقیقات توصیفی است

علمی رشته فناوري اطالعات هیأت اعضاي 
هاي وقت شاغل در دانشگاهوقت و نیمسالمت تمام

به تعداد 96- 95علوم پزشکی کل کشور در سال 
. شماري بودگیري سرروش نمونه. نفر بودند115

نامه به منظور گردآوري اطالعات از پرسش
هاي یادگیري تیمی استفاده شد که همه فعالیت

.دادابعاد یادگیري تیمی را به خوبی پوشش می
نامه در خارج از کشور تدوین و روایی این پرسش

). 12(و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته است 
ت نویسنده نامه رضایبه منظور استفاده از پرسش

نامه پرسش. جلب شدالکترونیکپستآن از طریق 
در طیف لیکرت و در سه سؤال 9مذکور داراي 

هاي هاي یادگیري تیمی درونی، فعالیتبعد فعالیت
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هاي یادگیري تیمی یادگیري تیمی نیابتی و فعالیت
نامه در داخل جا که پرسشآناي است و اززمینه

ا روایی و پایایی آن در کشور استفاده نشده بود ابتد
. داخل کشور مورد بررسی قرار گرفت

تأیید مورد استادان، نامه با نظر روایی صوري پرسش
قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ در 

هاي یادگیري تیمی درونی، هر سه بعد فعالیت
هاي یادگیري هاي یادگیري تیمی نیابتی و فعالیتفعالیت
،80/0،78/0اي محاسبه گردید که به ترتیب مینهتیمی ز

. باشندمی86/0
پست وسیله روش برقراري ارتباط با نمونه به

کنندگان قبل از پاسخ دادن به بود و شرکتالکترونیک 
نامه کوتاه بایست یک فرم رضایتنامه میپرسش

نامه به در فرم رضایت. کردندالکترونیکی را پر می
ر پژوهش اطمینان داده شد تمامی کنندگان دشرکت

. اطالعات آنان محرمانه خواهد ماند
نفر با وجود 17نامه ارسال شده تعداد پرسش115از 

هاي مکرر به دالیلی مانند ها و یادآوريدرخواست
تمایلی به شرکت در مطالعه نشان ...کمبود وقت و 

نامه نیز به دلیل ناقص بودن از پرسش10ندادند و 
مانده نامه باقیپرسش88تعداد . ه خارج شدندمطالع

ها پس از داده. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
شده و 22نسخه SPSSافزار آوري وارد نرمجمع

میانگین، فراوانی، درصد (توسط آمار توصیفی 
آمار استنباطی و) فراوانی، درصد فراوانی تجمعی

.گرفتندمورد تجزیه و تحلیل قرار) ویتنیمنآزمون (
هایافته

میان هاي یادگیري درونی درفعالیت:یکسؤال 
اطالعات سالمت يگروه فناوریعلمتیأهياعضا

چگونه است؟کشوریعلوم پزشکيهادانشگاهدر 

ياعضاهاي یادگیري درونی، میزان فعالیت1جدول 
را اطالعات سالمتيگروه فناوریعلمتیأه

. دهدنشان می
هیأت درصد از اعضاي 8/54طبق نتیجه فوق

هاي علمی زمانی خاصی را به منظور کشف راه
8/69. کنندکاري صرف میفرایندهاي بهبود 

علمی براي ارزیابی هیأت درصد از اعضاي 
فرضیات در مورد موضوعات مورد بحث، با هم 

هیأت درصد از اعضاي 5/68. کنندصحبت می
شود علمی اطالعات جدیدي که منجر به تغییر می

که آیا چنین به منظور اینهم. کنندرا شناسایی می
نتایج مشاهده شده بین دو جنس زن و مرد داراي 

ویتنی منباشد یا نه از آزمون داري میتفاوت معنی
براي ویتنیمن، نتایج آزمون 2جدول .استفاده گردید

مؤلفه بررسی تفاوت نمرات مردان و زنان در 
طبق . دهدی را نشان میهاي یادگیري درونفعالیت

1هاي نتایج فوق تفاوت نمرات مردان و زنان در گویه
)027/0 =sig ( 3و)23/0 =sig (باشد دار میمعنی
)05/0<Pvalue ( 2ولی در گویه)995/0 =sig ( این

به ). Pvalue<05/0(باشد دار نمیتفاوت معنی
التر با3و 1هاي عبارتی میانگین رتبه زنان در گویه

دار ها نیز معنیاز مردان بود و این تفاوت رتبه
داري بین دو باشد ولی در گویه دوم تفاوت معنیمی

.گروه وجود ندارد
میان هاي یادگیري نیابتی درفعالیت: دومسؤال 

اطالعات سالمت يگروه فناوریعلمتیأهياعضا
چگونه است؟کشوریعلوم پزشکيهادانشگاهدر

هاي یادگیري نیابتی ن فعالیت، میزا3جدول 
اطالعات سالمتيگروه فناوریعلمتیأهياعضا

درصد از 8/56طبق نتیجه فوق . دهدرا نشان می
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علمی اطالعات جمع آوري شده را هیأت اعضاي 
. کنندبراي بررسی و تکمیل وظایف منتشر می

علمی کار افراد هیأت درصد از اعضاي 7/61
گرفتن از تجربیات آنها بیرون از تیم را براي درس

درصد از اعضاي37. کنندمشاهده و بررسی می
مورددرگروهازبیرونافرادباعلمیهیأت

صحبتگذشتهاشتباهاتازجلوگیريچگونگی
که آیا نتایج مشاهده چنین به منظور اینهم. کنندمی

شده بین دو جنس زن و مرد داراي تفاوت 
ویتنی منآزمون داري می باشد یا نه از معنی

ویتنیمن، نتایج آزمون 4جدول .استفاده گردید
براي بررسی تفاوت نمرات مردان و زنان در 

. دهدهاي یادگیري نیابتی را نشان میفعالیتمؤلفه 
4طبق نتایج فوق تفاوت نمرات مردان و زنان در گویه 

)34/0 =sig( 5، گویه)059/0 =sig ( 6و گویه)25/0 =
sig(باشددار نمیمعنی)05/0<Pvalue .(

هاي که میانگین رتبه زنان در گویهبه عبارتی با این
باشد ولی از لحاظ باالتر از مردان می6و 5، 4

. باشددار نمیآماري این تفاوت معنی
میان اي درهاي یادگیري زمینهفعالیت: سومسؤال 
اطالعات سالمت يگروه فناوریعلمتیأهياعضا

چگونه است؟کشوریعلوم پزشکيهاگاهدانشدر

اي هاي یادگیري زمینه، میزان فعالیت5جدول 
اطالعات سالمتيگروه فناوریعلمتیأهياعضا

درصد از 63طبق نتیجه فوق . دهدرا نشان می
ها و علمی به دنبال یافتن دانشگاههیأت اعضاي 

مشابهی هايهاي رقیب که در حال انجام پروژهگروه
.باشندمیهستند 

درصد از 52تجربیاتوهاایدهکشفمنظوربه
خارجمحیطبررسیبه،علمیهیأتاعضاي
از گروه بیرونافراداطالعات. پردازندمیدانشگاه

گردآوريعلمیتأهیدرصد از اعضاي5/31را 
که آیا نتایج مشاهده چنین به منظور اینهم.کنندمی

تفاوت شده بین دو جنس زن و مرد داراي
استفاده ویتنیمنباشد یا نه از آزمون داري میمعنی
براي بررسی ویتنیمن، نتایج آزمون 6جدول .گردید

هاي فعالیتمؤلفه تفاوت نمرات مردان و زنان در 
طبق نتایج فوق . دهداي را نشان مییادگیري زمینه

) sig=03/0(9تفاوت نمرات مردان و زنان در گویه 
7ولی در گویه ). Pvalue>05/0(شدبادار میمعنی

)37/0 =sig ( 8و گویه)123/0=sig (باشد دار نمیمعنی
)05/0>Pvalue(. به عبارتی میانگین رتبه زنان در

که این تفاوت از باشد و اینباالتر از مردان می9گویه 
.باشددار میلحاظ آماري معنی

)برحسب درصد(اطالعات سالمتيگروه فناوریعلمتأیهياعضاهاي یادگیري درونی بررسی فراوانی میزان فعالیت. 1جدول 
خیلی زیادزیاد متوسط کم خیلی کمهاي یادگیري درونیمیزان فعالیت

3/129/326/468/64/1کاريیندهاي افرهاي بهبود کشف راه: 1گویه
1/47/249/322/347/2ارزیابی فرضیات در مورد موضوعات مورد بحث : 2گویه

1/44/271/414/270شناسایی اطالعات جدید با هدف تغییر: 3گویه

هاي یادگیري درونیفعالیتلفه ؤمبراي بررسی تفاوت نمرات مردان و زنان در ویتنیمنآزمون .2جدول 
3گویه 2گویه 1گویه 

500/455500/619500/446ویتنیمنآماره 
500/950500/1115500/942نآماره ویلکاکسو

- Z214/2 -006/0 -281/2نمره 
027/0995/0023/0داريیمعنسطح 
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)برحسب درصد(اطالعات سالمتيگروه فناوریعلمتأیهياعضاهاي یادگیري نیابتی بررسی فراوانی میزان فعالیت. 3جدول 
یلی زیادخزیاد متوسط کم خیلی میزان فعالیتهاي یادگیري نیابتی

5/53737178/2آوري شده براي بررسی و تکمیل وظایفانتشاراطالعات جمع: 4گویه
5/59/326/357/244/1هامشاهده کار افراد بیرون از تیم براي درس گرفتن از تجربیات آن: 5گویه

4/166/464/278/68/2گذشتهاشتباهاتازجلوگیريچگونگیمورددرازگروهبیرونافرادباصحبت: 6گویه

هاي یادگیري نیابتیفعالیتلفه ؤمبراي بررسی تفاوت نمرات مردان و زنان در ویتنیمنآزمون .4جدول 
6گویه 5گویه 4گویه 

543500/477529ویتنیمنآماره 
1039500/9731025آماره ویلکاکسون

-Z95/0-88/1-13/1نمره 
342/0059/0256/0داريیمعنسطح 

)برحسب درصد(اطالعات سالمتيگروه فناوریعلمتأیهياعضااي هاي یادگیري زمینهبررسی فراوانی میزان فعالیت. 5جدول 
خیلی زیادزیاد متوسط کم خیلی کم ايهاي یادگیري زمینهمیزان فعالیت

هاي ژههاي رقیب که در حال انجام پروها و گروهیافتن دانشگاه: 7گویه
مشابهی هستند

8/61/30263/237/13

1/308/175/315/200تجربیاتوهاایدهکشفمنظوربررسی محیط خارج دانشگاه به: 8گویه
5/317/131/417/130ازگروهبیرونافراداطالعاتگردآوري:9گویه

ايهاي یادگیري زمینهفعالیتلفه ؤمر براي بررسی تفاوت نمرات مردان و زنان دویتنیمنآزمون .6جدول 
9گویه 8گویه 7گویه 

500/546505457ویتنیمنآماره 
500/10421001953آماره ویلکاکسون

-Z880/0 -543/1 -15/2نمره 
379/0123/0031/0داريیمعنسطح 

گیري و نتیجهبحث
هاي یادگیري به بررسی فعالیت،در این مطالعه

هاي یادگیري تیمی درونی، ر سه بعد فعالیتتیمی د
هاي هاي یادگیري تیمی نیابتی و فعالیتفعالیت

تجزیه و تحلیل . اي پرداختیمیادگیري تیمی زمینه
هاي یادگیري دهد میزان فعالیتها نشان مییافته

علمی رشته فناوري هیأت درونی در میان اعضاي 
اطالعات سالمت در سطح متوسط قرار دارد و

تر از هاي یادگیري بیرونی پایینسطح فعالیت
عالوه بر . هاي یادگیري درونی استسطح فعالیت

هاي یادگیري تیمی بیرونی، این در بین فعالیت

اي در سطح هاي یادگیري تیمی زمینهفعالیت
هاي یادگیري نیابتی تري نسبت به فعالیتپایین

د چنین در بررسی وجود یا عدم وجوهم. قرار دارد
در نتایج مشاهده شده بین دو دار معنیتفاوت 

به این نتیجه دست یافتیم که رتبه ،جنس زن و مرد
هاي بهبود فرایندهاي هاي کشف راهزنان در گویه

شناسایی اطالعات جدید با هدف تغییر و ، کاري
باالتر از ،گردآوري اطالعات افراد بیرون از گروه

حاظ آماري مردان قرار دارد و این تفاوت از ل
ها تفاوت باشد و در سایر گویهمیدار معنی
. داري بین دو جنس زن و مرد وجود نداردمعنی
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هم سو با مطالعه سلیمانی است ،نتایج این مطالعه
هاي که نشان داد فعالیت تیمی درونی در بین گروه

وضعیت پایینی قرار آموزشی دانشگاه آزاد در
آموزشی مورد هايبین گروهدارد و از این نظر

). 14(وجود ندارد داري معنیمطالعه تفاوت 
اي و همکاران، چنین مطالعات خواجههم

علیزاده و همکاران و مطالعه یعقوبی و جوادي خان
ها سطح یادگیري تیمی درونی را در دانشگاه

). 15- 17(اند کردهبرآورد تر از حد متوسط پایین
که یادگیري اي در داخل کشور وجود ندارد مطالعه

تیمی بیرونی را مورد ارزیابی قرار داده باشد اما 
و Chanبررسی یادگیري تیمی بیرونی در مطالعه 

و همکاران Schippersو Bresman،همکاران
دهد این نوع از یادگیري به شدت با نشان می

. )8، 12، 18(عملکرد مثبت تیم مرتبط است
بت یادگیري اثر مث،و همکارانLiuچنین مطالعه هم

تیمی بیرونی را بر خالقیت افراد به اثبات رسانده 
طور که این مطالعه و مطالعات همان). 6(است

دیگر در داخل کشور نشان دادند، بیشتر توجه 
هاي یادگیري درونی علمی به فعالیتهیأت اعضاي 

هاي یادگیري است و توجه کمتري نسبت به فعالیت
نشان داد اعضاي پژوهشاین . بیرونی وجود دارد

هاي یادگیري علمی نیاز به تقویت فعالیتهیأت 
تیمی درونی و به میزان بیشتري در سطح بیرونی 

ها نقش مهمی در یادگیري در تیم. خود دارند
دهنده آن هاي افراد تشکیلمهارتتوسعه دانش و

یادگیري تیمی در سطحی باالتر به . کندایفا می
ن قرار گرفته و در اي که درآسازمان یا زمینه

. رساندتر به اعضاي تیم سود میسطح پایین

هیأت تغییر نگرش و افزایش باور و دانش اعضاي 
هاي کاري براي تقویت علمی نسبت به تشکیل تیم

وري عملکرد و نقش آن در کارایی و بهره
هاي عملکرد تیمی مواردي ها و شاخصدانشگاه

ر بهبود توانند به منظوهستند که مدیران می
.ها بهره ببرندعملکرد سازمان از آن

پیشنهادات
هنوز تحقیقات تجربی کافی که متغیرهاي یادگیري 
تیمی را همراه با هم و در ارتباط با یادگیري 
. سازمانی بررسی کرده باشند، وجود ندارد

نظر گرفتن توانند با دربنابراین تحقیقات آتی می
مسایل ماهیت چند سطحی یادگیري به این 

.رسیدگی کنند

هامحدودیت
توان به کمبود وقت هاي پژوهش میاز محدودیت

دهندگان اشاره کرد به عالوه چون پاسخ
ارسال پست الکترونیک طریق از نامه پرسش

و اشتباهایمیل شد مشکالتی از قبیل آدرس می
کننده و مشکالت به دست دریافتآننرسیدن

هاي مکرر این یرياینترنت وجود داشت؛ که با پیگ
.حدودي برطرف شدمشکالت تا 

اريزسپاسگ
علمی رشته هیأت اعضاي جا از همهایندر

هاي علوم فناوري اطالعات سالمت در دانشگاه
که در به ثمر رسیدن این ،پزشکی کل کشور

.پژوهش همکاري داشتند کمال تشکر را دارم
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Abstract
Introduction: Today, team learning is a perfect solution to respond to challenges such as human resource
management and competitive challenges and to achieve organizational effectiveness. The aim of research is
to study team learning activity of faculty members of health information technology in universities of
medical science whole country.

Methods: Faculties of Universities of Medical sciences as members of the population and faculty
members of the Health Information Technology as the sample were studied. The tool used was a
questionnaire which was employed to determine team learning activities of the three components of internal
learning activities, proxy learning activities, and context learning activities.

Results: Results showed that the extent of team learning activities among the faculty members of the
Health Information Technology group in the country’s Universities of Medical Sciences has a significant
difference; so that internal, proxy, and context activities exist in different and significant levels among the
members. Also, the average of women’s ratings in many team learning activity groups was higher than the
average of men’s ratings.

Conclusion: The analysis of the findings shows the internal learning activities are at moderate level and
the external learning activities are lower than internal learning activities.
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