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هاي آموزش مداوم  تعيين نوع مناسب محتواي الكترونيكي براي برنامه
  اينترنتي جامعه پزشكي در ايران

  
  پوريعل احمد دكتر ي،سرمد محمدرضا ،يزند بهمن ،زاده ميابراه يسيع ،٭مجتهدزاده تاير

  
  

  چكيده
 مطالعه نيا در. دارد وجود هم بامحتوا  انواع سهيمقا مورد در شواهد به ازين ،ينترنتيا مداوم يها آموزش در محتوا تنوع به توجه با: مقدمه

  .است شده نييتع يرانيا جامعه يبرا ها برنامه نيا يبرا كيالكترون يمحتوا مناسب نوع
 انواع مورد در داشتند را مداوم آموزش يها برنامه يبرا كيالكترون يمحتوا نيتدو تجربه كه يعلم هيأت ياعضا نظرات ابتدا: ها روش

 مخاطبان به و نيتدو يآموزش يمحتوا 20 آمده، دست به جهينت اساس بر. شد يآور جمع پرسشنامه قالب در محتوا، نيتدو يها وهيش
  .گرفت قرار ليتحل مورد وه،يش نيا تيمقبول مخاطبان، ديد از ها برنامه نيا يابيارزش جينتا اساس بر. شد ارائه

). >001/0p( داشت وجود يمعنادار تفاوت يعلم هيأت ياعضا ينظرسنج پرسشنامه در محتوا انواع يبرا شده كسب نمرات نيب: نتايج
 عالقه شيافزا و يا حرفه عملكرد بهبود به منجر گريد انواع از شتريب ،»مسأله حل يالگو اساس بر يتعامل يماريب موارد« شانيا نظر از

 تر بر زمان و تر مشكل نيمؤلف يبرا محتوا نوع نيا نيتدو شانيا نظر از هرچند بود، تر مناسب آن به مخاطبان يدسترس و شده مخاطبان
 از يحاك كه بود) =65/0SD( 56/4پنج تا يك، يده نمره با حالته 5 كرتيل فيط در ها، محتوا از مخاطبان يابيارزش نمرات نيانگيم. بود

  .بود علمي تأاعضاي هي يبرا روش نيا تيمقبول
 هر در يبوم يها مدل ارائه زين و هم با يكيالكترون يريادگي مختلف يها وهيش سهيمقا لزوم به توجه با رسد يم نظر به: گيري نتيجه
 يشتريب مطالعات اما. كند كمك رانيا در ينترنتيا مداوم آموزش يها برنامه ارائه و يطراح انيمتول به تواند يم مطالعه نيا جينتا كشور،

  .رديگ صورت يآموزش يها برنامه نوع نيا يريادگي يامدهايپ يابيارزش مورد در ديبا
  

  يپزشك جامعه مداوم، آموزش ،يكيالكترون يريادگي :هاي كليدي واژه
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 مقدمه
 يپزشك مداوم آموزش كه داده نشان مطالعات

)Continuous Medical Education، CME (در 
 در كه بخشد يم بهبود را ينيبال خدمات تيفيك يصورت

 از). 1(شود استفاده يآموزش مناسب يها روش از آن
 مداوم، يها آموزش به پزشكان ازين شيافزا با گريد طرف

 يشتريب تيمقبول ها آموزش نيا ينترنتيا انواع از استفاده
 تواند يم امكان نيا از استفاده كه چرا است، كرده دايپ
). 3و2(دهد پوشش را مخاطبان از يتر گسترده فيط
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 طور به ينترنتيا مداوم آموزش يها برنامه تعداد نيبنابرا
 پزشكان از يشتريب تعداد و) 1(افتهي شيافزا مشخص

). 5و1،4(كنند يم افتيدر ها برنامه نيا از را خود ازيامت
 ،2003 تا 1998 يها سال نيب در كه داده نشان گزارشات

 درصد 700 ،ينترنتيا يپزشك مداوم آموزش يها برنامه
 يرشد زمان نيهم در كه يصورت در است؛ داشته رشد

 مشاهده ها برنامه نيا انواع هيكل در درصد 38 معادل
 ينترتيا انواع از كه يپزشكان تعداد گريد طرف از. شود يم
 داشته رشد درصد 1400 رنديگ يم ازيامت ها برنامه نيا

درصد  64 ها برنامه نيا انواع هيكل يبرا رقم نيا. است
 ياديز يايمزا مختلف مطالعات در). 1(است شده گزارش

 جمله آن از كه شده ذكر ينترنتيا يها آموزش يبرا
 و يراحت مخاطبان، يدسترس شيافزا به توان يم

 با تطابق زمان، و سفره نيهز كاهش ،يريپذ انعطاف
 ابزار از استفاده امكان مختلف، يريادگي يها سبك

 امكان مطالب، و اطالعات مرور امكان ،يا چندرسانه
 يايپو يروزرسان به امكان ،يليتكم مطالب يساز فراهم
 يمعرف يوهايسنار ديتول و يطراح امكان و يعلم مطالب

 ارائه يمحتواها انواع). 9تا 5و1(كرد اشاره يتعامل ماريب
 و است متنوع ينترنتيا مداوم يها آموزش يبرا شده
 ر،يتصو همراه به متن ،تنها متن چون يموارد شامل

 يصوت يسخنران متن، با همراه دياسال اي دياسال مجموعه
 و ها دستورالعمل آموزش د،ياسال همراه به يريتصو اي

 يريتصو اي يصوت ليفا pod cast( ها پادكست ها، راهنما
 گوش قابل ابزار ضبط صدا اي انهيرا قيطر از كه است
 پاسخ، و پرسش ،ييويديو يها لميف ،)است دادن

 اساس بر يتعامل يمحتواها و يگروه بحث/يا مكاتبه
 سيتدر يراهبردها يبررس با). 10(شود يم ماريب يمعرف

 ينترنتيا مداوم آموزش يها تيسا در محتوا ارائه وهيش و
 روند به ها آن از ياريبس در كه شود يم مشخص

 امروزه). 11(.است نشده يكاف توجه ياددهي-يريادگي
 مشكالت بتواند ديبا ها آموزش نيا ينترنتيا يها روش
 وهيش با و مناسب زمان در ع،يسر را يپزشك خدمات روز

 يرو يمتعدد مطالعات). 12(دهد پوشش مناسب يآموزش
 در نظر مورد يامدهايپ به يابيدست زانيم و كارآيي
 اما است، گرفته صورت يسنت مداوم آموزش يها برنامه

 كار يجا هنوز ها برنامه نيا ينترنتيا انواعه حوز در
 كه يمطالعات اغلب در يطرف از). 13و7(است يباق ياديز

 را يكيالكترون يريادگي يها ستميس ياثربخش و كارآيي
 مداخله نوع و محتوا تيفيك و نوع اند، داده نشان و يبررس

 از گريد يكي). 14(است نشده حيتشر دقت به يريادگي
 به مطالعات اغلب كه است نيا موجود يها تيمحدود

 بر يمبتن يريادگي وهيش كي سهيمقا و يبررس به ينوع
 نيبنابرا. اند پرداخته يسنت يآموزش وهيش با تر ويكامپ

 يها وهيش سهيمقا مورد در مستندات و شواهد به ازين
 دارد وجود هم با تر ويكامپ بر يمبتن يها آموزش مختلف

 به و مناسب استفاده مورد در بتوان ها آن اساس بر تا
 وجود ضمن در). 15(گرفت ميتصم ها وهيش نيا از موقع

 يمل يها دستورالعمل و ها استاندارد مشخص، راهبرد
 با متناسب كه يكيالكترون يريادگي يها تيفعال يبرا
  ).16(است يضرور باشد، جامعه يازهاين و طيشرا
 كشور در يكيالكترون يريادگي مقوله نكهيا به توجه با لذا
 وهيش انتخاب يبرا يكاربرد مطالعات ديبا نوپاست، ما

 جامعه الزامات به توجه با ها آموزش نوع نيا موفق ارائه
 مناسب نوع نييتع مطالعه نيا از هدف. شوند انجام
 مداوم آموزش يها برنامه يبرا كيالكترون يمحتوا
  .است يرانيا جامعه يبرا ينترنتيا يپزشك

  
  ها روش

 و بوده) action research( يپژوه اقدام نوع از مطالعه نيا
 از تهران يپزشك علوم دانشگاه دور راه از آموزش دفتر در

 مرحله دو در مطالعه. است شده انجام 1388 تا 1387 سال
 وعلمي  هيأت ياعضا نظرات اول مرحله در. شد انجام

 نيتدو تجربه كه يپزشك علوم يها دانشگاه متخصصان
 انواع مورد در داشتند را ينترنتيا مداوم آموزش يها برنامه

 كي قالب در ها برنامه نيا در محتوا نيتدو يها وهيش
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 به جهينت اساس بر بعد مرحله در. شد يآور جمع پرسشنامه
 يآموزش يمحتوا 20 تعداد شان،يا نظرات از آمده دست
 نيا يابيارزش جينتا اساس بر. شد ارائه مخاطبان به و نيتدو

 و يبررس ارائه، وهيش نيا تيمقبول مخاطبان، ديد از ها برنامه
  .شد واقع ليتحل مورد
 يداراعلمي  هيأت ياعضا نظرات يآور جمع: اول مرحله
  :ينترنتيا مداوم آموزش يها برنامه نيتدو تجربه

 منظور نيبد. شد انجام مند هدف يريگ نمونه مرحله نيا در
 مداوم آموزش فعال يها سامانه كه ييها دانشگاه ابتدا

 يبررس با. شد مشخص داشتند يپزشك جامعه ينترنتيا
 زين و كشور يپزشك علوم دانشگاه 45 يرسم يها تيسا

 وزارت يپزشك جامعه مداوم آموزش كل اداره از استعالم
 در كه شد مشخص ،يپزشك آموزش و درمان بهداشت،

 تهران يپزشك علوم دانشگاه تنها قيتحق ياجرا زمان
 يمحتوا كه ينترنتيا مداوم آموزش فعال سامانه
 زين ها دانشگاه از يتعداد. داشت د،ينما ارائه كيالكترون
 يرو بر را مداوم آموزش ازيامت يدارا مجالت مقاالت

 به مقاالت نيا نكهيا به توجه با كه دادند يم ارائه نترنتيا
 نشده يطراح يكيالكترون يريادگي يبرا ياختصاص طور

. نشدند مطالعه وارد داشتند، را يعلم مقاله ساختار و
 برنامه سامانه نيا يرو برعلمي  هيأت عضو 44 تعداد

 ياعضا از شانيا از نفر 5. بودند داده ارائه يآموزش
 دانشگاه از هيبق و ارتش يپزشك علوم دانشگاهعلمي  هيأت
 نفر 6 ،يتخصص رشته نظر از. بودند تهران يپزشك علوم

 يدارا هيبق و يدندانپزشك متخصص نفر 5 پرستار،
آوري  جمع يبرا. بودند يپزشك رشته يها تخصص
 نظران صاحب نظرات يبررس« پرسشنامه شان،يا نظرات
 آموزش يها برنامه يمحتوا نيتدو مناسب مدل درباره
 پرسشنامه، نيا يطراح يبرا. شد يطراح »ينترنتيا مداوم
 مداوم آموزش يها برنامه كيالكترون يمحتوا نوع 9 تعداد

 به متن. 2 ،ينوشتار ساده متن. 1 شامل يپزشك ينترنتيا
 گوش يبرا آن يصوت ليفا و متن. 3 ،يرنگ عكس همراه
 يها يسخنران. 5 ها، دياسال همراه متن. 4 مخاطبان، كردن

 ها، دياسال با شده همزمان شده ضبط يريتصو اي يصوت
. 7 موضوع، كي خصوص در پاسخ و پرسش مجموعه. 6

. 8 ،مسأله حل يالگو اساس بر يتعامل يماريب موارد
 و يپزشك يجرهايپروس از شنيميان يها فالش
 قرار نظر مد ،يآموزش يها لميف. 9 و كيولوژيزيپاتوف
. است شده آورده 1 جدول در ها محتوا نيا فيتعار. گرفت

 اول قسمت در. شد ميتنظ بخش دو در پرسشنامه
 آموزش برنامه نوع 9 از كدام هر مورد در پرسشنامه

 يبرا سپس و شده ارائه يمختصر فيتعر ينترنتيا مداوم
 شش مورد در قيتحق در كنندگان شركت نظر كدام، هر

. 2 ،يعلم هيأت يبرا محتوا نيتدو يسادگ. 1 :شاخص
. 3 محتوا، نيتدو يبرا شده صرف زمان بودن مناسب
 عملكرد دنيبخش بهبود. 4 ،ياثربخش نهيهز بودن مطلوب
. 6 و مخاطبان مناسب يدسترس. 5 مخاطبان، يا حرفه
در  سؤال كي نيهمچن و ،مخاطبان زهيانگ و عالقه شيافزا

 در( يكل طور به محتوا نوع بودن مناسب زانيم مورد
 اسيمق اساس بر) محتوا نوع هر يبرا سؤال 7 مجموع

 و مخالف نظر، يب موافق، موافق،كامالً ( حالته5 كرتيل
 تسؤاال نيا. شد دهيپرس) 1 تا 5 يده نمره با مخالفكامالً 

 را رندهيادگي با مرتبط وعلمي  هيأت با مرتبط عامل دو
 صحت يبررس منظور به زين يكل سؤال. دادند يم پوشش
 ضمن در. بود شده گنجانده كنندگان ليتكم پاسخ
 را محتوا انواع نيب از خود اول تياولو سه كنندگان ليتكم
 در زين پرسشنامه دوم قسمت در. كردند يم مشخص زين

 نيب بسته سؤال قالب در مناسب، سيتدر راهبرد مورد
 و شده ضبط يسخنران ،مسأله بر يمبتن يريادگي موارد
) forum( ينترنتيا يها انجمن قالب در يگروه بحث

 و ييمحتوا ييروا نييتع يبرا. شد انجام ينظرسنج
 ياعضا از نفر 10 ارياخت در هياول پرسشنامه ،يصور
 يپزشك جامعه مداوم آموزش در نظر صاحبعلمي  هيأت

 نظرات اساس بر و گرفت قرار يكيالكترون يريادگي و
 ييروا يبررس يبرا. آمد عمل به الزم اصالحات شانيا

 نيا در. شد استفاده ياكتشاف يعامل ليتحل از زين سازه
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 KMO(Kaiser-Meyer-Oklin) به توجه با پرسشنامه

 >001/0p يمعنادار سطح در 74/0 با برابر آمده دست به
 يعامل ليتحل يبرا يكافه انداز به نمونه كه شد مشخص
 همؤلف دو تحت ماكسيوار چرخش يط عوامل. دارد وجود
 با مرتبط عوامل به مربوط كه اول عامل. گرفتند قرار

 مخاطبان، يا حرفه عملكرد دنيبخش بهبود( رندهيادگي
 زهيانگ و عالقه شيافزا و مخاطبان مناسب يدسترس
 مربوط كه دوم عامل و انسيواردرصد  49 بود) مخاطبان

 نيتدو يسادگ( مؤلفعلمي  هيأت با مرتبط عوامل به
 شده صرف زمان بودن مناسب وعلمي  هيأت يبرا محتوا

 پرسشنامه و انسيوار درصد 28 بود) محتوا نيتدو يبرا
 نييتب را راتييتغ انسيوار كل درصد 77 مجموع در
 شد استفاده كرونباخ يآلفا از ابزار ييايپا يبرا. كرد يم
 كل يبرا α=92/0 يهمبستگ بيضر با مجموع در كه

 ييايپا محتوا، گانه9 انواع از كدام هر و پرسشنامه
  .شد تأييد پرسشنامه سؤاالت

 مركز ريمد طرف از يرسم نامه با همراه پرسشنامه نيا
 دو از دانشگاه يپزشك علوم آموزش توسعه و مطالعات

 هدف گروه نيب يكيالكترون پست و رسان نامه قيطر
 آدرس به يدست شكل به توانستند يم شانيا و شد عيتوز

 را آن پاسخ كيالكترون پست قيطر از اي شده مشخص
 نيب معنادار تفاوت وجود يبررس يبرا. ندينما ارسال

 يبرا آمده دست به نمرات اريمع انحراف و نيانگيم
 بدون( شاخص 6 مجموع در ها محتوا انواع از هركدام
 زين و) يكل طور به محتوا بودن مناسب شاخص احتساب

 ،مؤلفعلمي  هيأت و رندهيادگي با مرتبط عوامل كيتفك به
 نيا ليدل كردن دايپ يبرا و ANOVA آزمون از

  . شد استفاده) Scheffe( شفه يبيتعق آزمون از يمعنادار
 تياولو 3 به مربوط سؤال به مربوط يها داده ليتحل يبرا

 بيترت به سوم تا اول انتخاب به نظران، صاحب اول يانتخاب
 اريمع انحراف و نيانگيم و شده داده اختصاص 1 تا 3 نمره
 و دوم با اول تياولو نيانگيم تفاوت يمعنادار و محاسبه آن
 نيانگيم نيب ضمن در. شد يبررس t آزمون با سوم با دوم

 و مجموع در گانه 6 يها شاخص يبرا شده كسب نمرات
) يكل طور به محتوا نوع بودن مناسب زانيم( يكل شاخص
 عوامل يبرا كار نيا. شد انجام رسونيپ يهمبستگ آزمون
 نيبد. شد انجام زين مؤلفعلمي  هيأت و رندهيادگي با مرتبط

 يها برنامه يبرا محتوا نيتدو نوع نيتر مناسب بيترت
 نظران صاحب نيا نظرات اساس بر ينترنتيا مداوم آموزش

  .آمد دست به
 و قبل مرحله جينتا اساس بر محتوا نيتدو: دوم مرحله
  :آن يابيارزش
 دست به جهينت اساس بر يآموزش يها برنامه نيتدو يبرا

 نيتدو گام به گام دستورالعمل كي ابتدا قبل، مرحله از آمده
 و شده يطراح ينترنتيا مداوم آموزش يها برنامه يمحتوا

 يها برنامه يبرا محتوا نيتدو وهيش« روزه كي كارگاه 3
 داوطلبعلمي  هيأت ياعضا يبرا »ينترنتيا مداوم آموزش

 ييآشنا ضمن كنندگان شركت آن در و شد برگزار) نفر 140(
 مداوم آموزش تيوضع و يكيالكترون يريادگي مقوله با
 به و شده آشنا ها محتوا انواع با ران،يا و ايدن در ينترنتيا

 آمده دست به جهينت اساس بر محتوا نيتدو نحوه يعمل طور
 تيفيك و نوع تياهم به توجه با يطرف از. گرفتند يم فرا را

 مند، عالقه يعموم پزشكان از نفر 5 تعداد محتوا، نيتدو
 عنوان به لزوم صورت در تا دنديد را الزم يها آموزش
 تينها   در. كنند كمكعلمي  هيأت ياعضا به نيتدو همكار
 از بعد. شد يطراح كنندگان شركت توسط برنامه 28 تعداد
 و شده مطرح اصول تيرعا به توجه با ها محتوا نيا يبررس
 در برنامه 20 تعداد شده يطراح مدل با ها محتوا تطابق
  .گرفتند قرار نظر مد قيتحق

 اداره از زين ها برنامه نيا مداوم آموزش ازاتيامت مجوز
 آموزش و درمان بهداشت، وزارت مداوم آموزش كل

 اداره، نيا در كه است ذكربه  الزم. شد كسب يپزشك
 نفر 2 توسط ييمحتوا و يعلم نظر از يآموزش يمحتواها

 مورد يتخصص رشته همانعلمي  هيأت همكاران از
 سامانه يرو بر ها برنامه نيا. رنديگ يم قرار يبررس

 تهران يپزشك علوم دانشگاه ينترنتيا مداوم آموزش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             4 / 11

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1246-fa.html


  ريتا مجتهدزاده و همكاران آموزش مداوم اينترنتيمحتواي الكترونيكي مناسب 
 

 http://journals.mui.ac.ir  )4(11؛ 1390آبان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      386

)http: //cme. tums. ac. ir (ارائه مخاطبان به و يارذبارگ 
 سؤال 5 شامل يا پرسشنامه ها، برنامه يابيارزش يبرا. شد
 موافق، موافق،كامالً ( كرتيل اي پنج درجه اسيمق اساس بر
 ميتنظ) 1 تا 5 يده نمره با مخالفكامالً  و مخالف نظر، يب

 ذكر اهداف به يآموزش برنامه يابيدست« شامل تسؤاال. شد
 شيافزا به كمك« ،»يشغل يازهاين با موضوع تناسب« ،»شده

 مناسب« و »مطالب ارائه ييوايش« ،»يا حرفه يها مهارت
 ييروا. بود »مطالب دمانيچ نحوه و يآموزش نديفرا بودن
 ياعضا از نفر 10 توسط پرسشنامه يصور و ييمحتوا
 جامعه مداوم آموزش مورد در نظر صاحبعلمي  هيأت
 يبررس يبرا. شد تأييد يكيالكترون يريادگي و يپزشك
. شد استفاده ياكتشاف يعامل ليتحل از زين سازه ييروا

 گرفتند قرار همؤلف كي تحت ماكسيوار چرخش يط عوامل

 ابزار ييايپا. كرد يم نييتب را راتييتغ انسيوار درصد 74 كه
 يهمبستگ بيضر با كرونباخ يآلفا از استفاده با زين

95/0α= انيپا در را پرسشنامه نيا رندگانيادگي. شد تأييد 
 ليتكم و كردند يم ليتكم ينترنتيا صورت به برنامه مطالعه
 محسوب برنامه مداوم آموزش ازيامت كسب شرط آن كامل

. كردند مطالعه را يآموزش يها برنامه نفر 487 تعداد. شد يم
 حدود. بودند مرد درصد 8/66 و زن افراد نيا درصد 2/33
 هر. بودند ساكن تهران در افراد نيا) درصد 4/32( سوم كي

 نفر 376 تا 100 فيط با( افراد نيا از يتعداد توسط برنامه
 برنامه نفر 3644 مجموع در. شد مطالعه) برنامه هر يازا به

 جينتا كه شد ليتكم ها آن ييانتها يابيارزش و شده مطالعه
  .گرفت قرار ليتحل مورد آن
  .شد انجام SPSS-15 افزار نرم توسط يآمار يها ليتحل هيكل

  
  هاي آموزش مداوم اينترنتي بررسي شده در مطالعه تعريف انواع محتواهاي برنامه :1جدول 

  تعريف نوع محتوا
شود و  براي قرارگرفتن روي اينترنت تدوين ميآموزشيمشابه يك جزوه  متن ساده نوشتاري

  .خوانند كرده و مي اغلب مخاطبان آن را پرينت
هاي رنگي مربوط  مشابه متن نوشتاري ساده است اما عالوه بر متن از عكس  متن به همراه عكس رنگي

  .نيز استفاده مي شود... به بيمار، تصاوير الم و 
  .گيرد يمفايل صوتي سخنراني استاد به همراه متن سخنراني در اختيار مخاطبان قرار   متن و فايل صوتي

  .گيرد متن سخنراني استاد به همراه اساليدهاي مربوطه در اختيار مخاطبان قرار مي  همراه اساليدهامتن
شود و همزمان اساليدها نيز  سخنراني صوتي يا تصويري استاد پخش مي  اساليدهاهمراه سخنراني

  .دنشو متناسب با روند سخنراني نمايش داده مي
در اين برنامه اينترنتي سؤالي در مورد يك موضوع از مخاطبان پرسيده شده  مجموعه پرسش و پاسخ در خصوص يك موضوع

و بالفاصله پاسخ ارائه شده و به همين شكل در روند پرسش و پاسخ موضوع 
  .شود درسي پوشش داده مي

ي شده و سؤالي در در اين برنامه اينترنتي يك مورد بيمار به مخاطبان معرف )بر اساس الگوي حل مسأله(موارد بيماري تعاملي 
هاي صحيح و غلط مخاطب فيدبك الزم  به پاسخ. شود ارتباط با آن مطرح مي

هاي بعدي  داده شده و در ادامه اطالعات بيشتر يا نكات آموزشي و سؤال
  .شود تا سناريوي مدنظر استاد پايان يابد مطرح مي

ي انيميشن از پروسيجرهاي پزشكي وهافالش
  پاتوفيزيولوژيك

هاي انيميشن كه در آنها پروسيجرهاي پزشكي يا فرايندهاي فيلمارائه
  .سازي شده است پاتوفيزيولوژيك شبيه

  .هاي واقعي پزشكي است هاي ضبط شده از موقعيتارائه فيلم  هاي آموزشيفيلم
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  نتايج
 يبررس« پرسشنامه بهعلمي  هيأت ياعضا از نفر 34

 يمحتوا نيتدو مناسب مدل درباره اننظر صاحب نظرات
 زانيم( دادند پاسخ »ينترنتيا مداوم آموزش يها برنامه
 اريمع انحراف و نيانگيم 2 جدول). درصد 77: پاسخ
 گانه 9 انواع از كدام هر يبرا آمده دست به نمرات
 شاخص احتساب بدون( شاخص 6 مجموع در ها محتوا
 به مربوط عوامل زين و) يكل طور به محتوا بودن مناسب

 مجموع در. دهد يم نشان را مؤلفعلمي  هيأت و رندهيادگي
 نيب معنادار تفاوت وجود ANOVA آزمون شاخص، 6
). =p<، 8df=، 37/5f 001/0( داد نشان را ها محتوا نيا

 به مربوط معنادار تفاوت كه داد نشان شفه يبيتعق آزمون
 حل يالگو اساس بر يتعامل يماريب موارد« نوع يمحتوا
 يجرهايپروس از شنيميان يها فالش« نوع با »مسأله
 از گريد عبارت به ).>05/0p( »كيولوژيزيپاتوف و يپزشك
 به نسبت »يتعامل يماريب موارد« يمحتوا نوع شانيا نظر

 بوده تر مناسب يمعنادار طور به »شنيميان يها فالش«
  .است
 به توجه با ،مؤلفعلمي  هيأت به مربوط عوامل مورد در

 ،>001/0p( ها نيانگيم نيا نيب معنادار تفاوت وجود
8df=، 17/18f=(، نوع يمحتوا يبرا نمرات نيانگيم 
 نسبت »مسأله حل يالگو اساس بر يتعامل يماريب موارد«
 و) >001/0p( »ينوشتار ساده متن« يمحتوا انواع به
 يمعنادار طور به) >001/0p( »يرنگ عكس همراه به متن«
 يمحتوا نيتدو شانيا نظر از گريد عبارت به. بود تر نييپا
 تر مشكل فوق نوع دو به نسبت »يتعامل يماريب موارد«

 يها فالش« يمحتوا نوع دو. برد يم يشتريب زمان و بوده
 و »كيولوژيزيپاتوف و يپزشك يجرهايپروس از شنيميان
 متن« يمحتوا انواع به نسبت زين »يآموزش يها لميف«

 به متن« ،)>001/0p با مورد دو هر در( »ينوشتار ساده
 متن« ،)>001/0p با مورد دو هر در( »يرنگ عكس همراه

 بيترت به( »مخاطبان كردن گوش يبرا آن يصوت ليفا و
 هر در( »ها دياسال همراه متن« ،)>01/0p و >001/0p با

 اي يصوت يها يسخنران« ،)>001/0p با مورد دو
 بيترت به( »ها دياسال با شده همزمان شده ضبط يريتصو

 در پاسخ و پرسش مجموعه« و) >01/0p و>p 001/0 با
 و>p 001/0 با بيترت به( »موضوع كي خصوص

05/0p< (داشتند يتر نييپا نمرات نيانگيم.  
 وجود به توجه با رندهيادگي به مربوط عوامل مورد در

 ،)=001/0p<، 8df=، 66/6f( ها نيانگيم نيب معنادار تفاوت
 يمحتوا يبرا شده كسب نمرات نيانگيم كه شد مشخص

 »مسأله حل يالگو اساس بر يتعامل يماريب موارد« نوع
 متن«: است ريز يمحتوا انواع از تر باال يمعنادار طور به

 آن يصوت ليفا و متن« ،)>001/0p( »ينوشتار ساده
 همراه متن« ،)>001/0p( »مخاطبان كردن گوش يبرا

 اي يصوت يها يسخنران« و) >001/0p( »ها دياسال
 »ها دياسال با شده همزمان شده ضبط يريتصو

)05/0p< .(يمحتوا نظران صاحب ديد از گريد تعبار به 
 »مسأله حل يالگو اساس بر يتعامل يماريب موارد« نوع
 يا حرفه عملكرد بهبود به منجر محتوا گريد انواع از شتريب

 و شده شانيا  زهيانگ و عالقه شيافزا و مخاطبان
  .است تر مناسب آن به مخاطبان يدسترس

 يانتخاب اول تياولو 3 اساس بر گريد طرف از
 بر يتعامل يماريب موارد« نوع يمحتواها ان،نظر صاحب
 در پاسخ و پرسش مجموعه« ،»مسأله حل يالگو اساس
 از شنيميان يها فالش« و »موضوع كي مورد
 بيترت به »كيولوژيزيپاتوف و يپزشك يجرهايپروس
 نمرات نيانگيم نيب. اند كرده كسب را ها نيانگيم نيتر باال

 و) يتعامل يماريب موارد( نظران صاحب اول انتخاب
 يمعنادار تفاوت) پاسخ و پرسش مجموعه( دوم تياولو

 انتخاب نمرات نيانگيم نيب اما). >001/0p( داشت وجود
) شنيميان يها فالش( سوم تياولو و نظران صاحب دوم

  ).P=686/0( نشد مشاهده يمعنادار تفاوت
 نيب يهمبستگ وجود رسون،يپ يهمبستگ آزمون تينها   در
 يكل نظر و گانه6 يها شاخص در نظران صاحب نظر

  داد نشان را محتوا بودن مناسب مورد در شانيا
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 )كلي طور به محتوا بودن مناسب شاخص احتساب بدون( شاخص 6 مجموع از شده كسب نمرات معيار انحراف و ميانگين: 2 جدول
  )موافقكامالً  :5 تا مخالفكامالً  :1 از نمرات( محتوا گانه نه انواع براي رندهيادگي و مؤلف يعلم اتيه به مربوط عوامل و

  عامل يادگيرنده   مؤلف علميهيأتعامل شاخص6مجموع نوع محتوا
  35/3±77/0  07/4±01/1 57/3±78/0  متن ساده نوشتاري

  87/3±54/0  93/3±86/0 88/3±51/0  متن به همراه عكس رنگي
  47/3±68/0  32/3±96/0 39/3±61/0  متن و فايل صوتي
  69/3±59/0  62/3±77/0 69/3±50/0  متن همراه اساليدها

  65/3±74/0  31/3±09/1 53/3±62/0  اساليدهاهمراه سخنراني
  95/3±73/0  29/3±95/0 74/3±64/0  مجموعه پرسش و پاسخ 

  36/4±63/0  74/2±12/1 80/3±59/0  تعامليموارد بيماري 
  75/3±73/0  07/2±76/0 17/3±53/0 هاانيميشن

  91/3±56/0  26/2±96/0 32/3±56/0  هاي آموزشيفيلم
  
  
)445/0=r 001/0 وp< .(و رندهيادگي به مربوط عوامل نيب 

 داشت وجود مثبت يهمبستگ زين نظران صاحب يكل نظر
)711/0=r 001/0 وp< .(به مربوط عوامل نيب يول 

 يهمبستگ نظران صاحب يكل نظر و مؤلفعلمي  هيأت
 نيب ضمن در). >01/0p و r= - 145/0( شد مشاهده يمنف

 شانيا يكل نظر و محتوا نيتدو ياثربخش نهيهز شاخص
 مشاهده مثبت يهمبستگ زين محتوا بودن مناسب مورد در
  ).>001/0p و r=556/0( شد
 درصد 2/88 مناسب، سيتدر راهبرد انتخاب قسمت در

 و مسأله بر يمبتن يريادگي سيتدر راهبرد افراد) نفر 30(
. كردند انتخاب را يگروه بحث) نفر 2( درصد 9/5

 انتخاب را شده ضبط يسخنران نظران صاحب از كدام هيچ
  .ندادند پاسخ سؤال به زيندرصد  9/5 و نكرده

 يها تياولو نييتع در آمده دست به جينتا به توجه با
 درعلمي  هيأت نظرات محتوا، گانه 9 انواع نيب يانتخاب
 گانه شش يها شاخص در محتوا انواع از كدام هر مورد
 مؤلفعلمي  هيأت با مرتبط عوامل كيتفك به و مجموع در
 يمحتوا نوع شده، انتخاب سيتدر راهبرد و رندهيادگي و
 به »مسأله حل يالگو اساس بر يتعامل يماريب موارد«

 قرار مدنظر محتوا نيتدو يبرا مناسب وهيش عنوان
 يمعرف با يتعامل يويسنار شكل به ها محتوا نيا. گرفت

 درمان و صيتشخ ت،يريمد ريس و شده شروع ماريب كي
 در. كرد يم يط رندهيادگي با گام به گام شكل به را يماريب
 و لميف نمودار، عكس، بود الزم كه هرجا برنامه ريمس يط

 قرار رندهيادگي ارياخت در فراخور به ها ليفا انواع
 اهداف اساس بر محتوا و،يسنار نيا در. گرفت يم
 مرحله، هر در و شده خرد تر كوچك ياجزا به يريادگي

 پاسخ اساس بر و شد يم مطرح يا نهيچهارگز يپرسش
 در. شد يم داده بازخورد شانيا به سؤال به رندگانيادگي

 ينيب شيپ زين يريادگي يانفراد يرهايمس و،يسنار روند
 ريمس وارد خود عملكرد به بسته رندگانيادگي و بود شده
 اي يصيتشخ اشتباه متوجه آن يط در تا شدند يم يخاص
 اتخاذ را درست ميتصم سپس و شوند خود يدرمان
 مطالعه تسؤاال به غلط پاسخ دادن با بيترت نيبد. ندينما

 افتيدر ضمن رندهيادگي و ديرس ينم اتمام به برنامه
 ادامه حيصح نهيگز انتخاب تا خود مطالعه بازخورد،

 كسب يبرا يو نمره محاسبه يبرا حال نيع در. داد يم
 به ييپاسخگو در يو يخطا زانيم مداوم، آموزش ازيامت
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 نمره حداقل كسب صورت در و شد يم ثبت تسؤاال
 تعلق يو به مداوم آموزش ازيامت شده ينيب شيپ
 امكان نمره حداقل كسب عدم صورت در اما. گرفت يم

 يها برنامه مورد در. داشت را برنامه مجدد مطالعه
 ،مؤلفعلمي  هيأت ديصالحد بر بنا دشوار يآموزش
 در و نبوده رندهيادگي يابيارزش يمبنا متن نيب تسؤاال

 با رندهيادگي كه شد يم ارائه آزمون تسؤاال برنامه يانتها
 ازيامت اخذ به موفق الزم نمره كسب و آن در شركت
 ها برنامه يابيارزش نمرات نيانگيم  .شد يم مداوم آموزش

 5 يده نمره با حالته5 كرتيل فيط در رندگانيادگي ديد از
  . بود) SD=65/0( 56/4 ،1 تا
  

  
  شدههاي آموزش مداوم اينترنتي ارائه  ت ارزشيابي برنامهسؤاالهاي فراگيران به  توزيع فراواني و درصد پاسخ :3جدول 

  مخالف و كامالً مخالف  نظر بي   كامالً موافق و موافق  ها شاخص
  29)7/0(  79)3/2( 3536)0/97(  دستيابي برنامه آموزشي به اهداف

  55)5/1(  170)7/4( 3419)8/93(  تناسب با نيازهاي شغلي
  74)0/2(  223)1/6( 3347)9/91(  اي هاي حرفه كمك به افزايش مهارت

  62)7/1(  182)0/5( 3400)3/93(  شيوايي ارائه مطالب
  117)2/3(  309)5/8( 3218)3/88(  مناسب بودن فرايند آموزشي

  37)0/1(  280)7/7( 3327)3/91(  ها در مجموع ارزشيابي برنامه
 سؤاالت به رندگانيادگي پاسخ درصد و يفراوان عيتوز

  .است شدهداده نشان 3 جدول در ها محتوا نيا يابيارزش
 اساس بر يتعامل يماريب موارد« فوق جينتا به توجه با

 يها برنامه ارائه مناسب نوع عنوان به »مسأله حل يالگو
  .شد انتخاب رانيا در ينترنتيا مداوم آموزش

  
  بحث
 گسترش و توسعه منظور به پژوهى، اقدام روش

 در و رود يم كار به مسأله كي حل اي ديجد يكردهايرو
 و متون يبررس با ،مسأله فيتعر و نييتب از بعد آن

 و نظران صاحب نظرات كسب و يا كتابخانه مطالعه
 آن جهينت و اجرا و نيتدو يا هيفرض اندركاران، دست
). 17(شود  يم ليتحل و هيتجز تينها   در و شده يابيارزش

  .است شده استفاده روش نيهم از زين مطالعه نيا در لذا
 يمحتوا نوع نظران، صاحب نظر اساس بر مطالعه نيا در

 به مسأله حل يالگو اساس بر يتعامل يماريب موارد
 يبرا يآموزش يمحتوا نيتدو مطلوب وهيش عنوان
 نشان جينتا. شد نييتع ينترنتيا مداوم آموزش يها برنامه

 مورد در خود نظرات ارائه در نظران صاحب كه داد
 به مربوط يها شاخص به محتوا، نوع بودن مناسب

 مؤلفعلمي  هيأت به مربوط عوامل به نسبت رندهيادگي
 نيتدو شانيا نظر از كه چرا. اند داشته يشتريب توجه
 و مشكل نيلفؤم يبرا يتعامل يماريب موارد يمحتوا
 از شتريب محتوا نوع نيا كه بودند معتقد اما بود بر زمان
 شيافزا و مخاطبان يا حرفه عملكرد بهبود به گريد انواع
 به مخاطبان يدسترس و شده منجر شانياه زيانگ و عالقه
 در اول تياولو سه انتخاب در شانيا. است تر مناسب آن
 را يتعامل يماريب موارد زين محتوا گانه نه انواع نيب

 نشان را شانيا نظرات ييايپا زين امر نيا كه دادند حيترج
 يراهبردها نيب از شانيا اغلب گريد طرف از. دهد  يم

 و يگروه بحث ،مسأله بر يمبتن يريادگي سيتدر
 بر يمبتن يريادگي سيتدر راهبرد شده، ضبط يسخنران
 نظران صاحب از كدام هيچ. كردند انتخاب را مسأله
 مطالعات در. بودند نكرده انتخاب را شده ضبط يسخنران
 طور به يتعامل يآموزش يمحتواها زين شده انجام

 با همراه شده ضبط يها يسخنران از شيب يمعنادار
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 باال را يريادگي يامدهايپ است، تعامل فاقد كه ها دياسال
 در كه شده داده نشان ضمن در). 15(است برده

 از مسأله حل بر يمبتن يريادگي مداوم، يها آموزش
 امكان نترنتيا. است تر مؤثر يريادگي يسنت يها روش

 و يزمان تيمحدود بدون ،يآموزش وهيش نيا از استفاده
  ).18(است ساخته فراهم را يمكان

 بودن بر زمان و مشكل مطالعه، نيا يها چالش از يكي
 يتعامل يماريب موارد بر يمبتن كيالكترون يمحتوا نيتدو
). 18(است شده اشاره آن به زين مطالعات ريسا در كه بود
 نيتدو يبراعلمي  هيأت آموزش لزوم به ليدل نيهم به

 يبرگزار و ماريب يمعرف بر يمبتن كيالكترون يمحتوا
 زين ما .)19و16،18(است شده هيتك يآموزش يها كارگاه

 ازعلمي  هيأت ياعضا يتوانمندساز يبرا مطالعه نيا در
 دستورالعمل هيته ،يآموزش كارگاه يبرگزار وهيش سه
 استفاده نيتدو همكاران تيترب و محتوا نيتدو گام به گام
  .ميكرد
 و ها آن بودن يتعامل به يآموزش يمحتواها نيتدو در

 كه چرا شد توجه مخاطبان عملكرد به بازخورد ارائه
 بازخورد ارائه و تعامل كه دهد يم نشان موجود شواهد

 بهبود را يريادگي يامدهايپ ،ينترنتيا يها آموزش در
 زمان بر رندهيادگي كنترل گريد طرف از). 15(بخشد يم
 و تكرار امكان همراه به يكيالكترون يريادگي در يريادگي

 يبرا متفاوت يريادگي يرهايمس گرفتن نظر در
 نوع نيا شان،يا يازهاين شيپ اساس بر رندگانيادگي

 زين مطالعه نيا در). 20(كند يم هدفمند اريبس را آموزش
 يرهايمس ،يماريب موارد يويسنار در لزوم صورت در
 امكان مخاطبان و شد ينيب شيپ زين يانفراد يريادگي

  .داشتند را برنامه مجدد مطالعه
 يحاك ،يآموزش يها برنامه از مخاطبان يابيارزش جينتا
 توجه تواند يم امر نيا علت. بود شانيا يباال تيرضا از
 يمحتوا نيتدو وهيش كامل، مطالعه يراهنما ارائه به

 ارائه كوچك، ياجزا به محتوا كردن خرد( يآموزش
 يريادگي يرهايمس ينيب شيپ مخاطب، به بازخورد

 از استفاده و مجدد مطالعه امكان بودن، يتعامل ،يانفراد
 و) مناسب يجا در يآموزش مواد ريسا و لميف ر،يتصو

 به ازين عدم( ها برنامه به مخاطبان آسان يدسترس
 تيرضا داشت توجه ديبا اما. باشد) باال نترنتيا سرعت

 مطالعات در است بهتر و ستين يكاف ييتنها به مخاطبان
 قرار نظر مد زين يريادگي يامدهايپ يابيارزش يبعد
 يا حرفه مهارت مورد در يوقت مثال عنوان به). 14(رديگ

 ممكن شود، ينظرسنج رندگانيادگي خود از شده كسب
  ).7(باشد داشته تورش شانيا نظر است

  
  گيري نتيجه

 سهيمقا لزوم به توجه با رسد يم نظر به مجموع در
 زين و) 15(هم با يكيالكترون يريادگي مختلف يها وهيش

 ،)16(كشور هر در يبوم ياستانداردها و ها مدل ارائه
 ارائه و يطراح انيمتول به تواند يم مطالعه نيا جينتا

 يپزشك جامعه يبرا ينترنتيا مداوم آموزش يها برنامه
 زين يشتريب مطالعات حال نيع در اما. كند كمك يرانيا
 نوع نيا يريادگي يامدهايپ يابيارزش مورد در ديبا

  .رديگ صورت يآموزش يها برنامه
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Determining the Best E-content Format for Online Continuous 
Medical Education in Iran 
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Ahmad Alipour5 

 
Abstract 
 
Introduction: As there are different content formats for electronic Continuous Medical Education (e-CME) 
we need documented evidence for comparing them. In this study, we determined the proper e-content format 
for CME activities in Iran.  
Methods: We devised a questionnaire to gather the opinion of the faculty members who had the experience 
of e-CME content development about the proper e-CME content for Iranian medical society. Based on their 
opinion, we developed 20 e-CME contents and delivered them to the medical society. Learners’ evaluation of 
the contents provided us with the evidence for assessing the experts’ opinion. 
Results: There was a significant difference among scores that faculty members had given to different types 
of contents (P<0.001). They believed that case-based interactive e-contents would improve learners’ 
performance and increase their interest more than other formats. But they declared that this kind of e-
content development is more difficult and time-consuming than developing other types. Learners rated the 
programs as 4.56 (SD= 0.65) on the 1–5 Likert-type scale, which shows that they are satisfied with this e-
content format 
Conclusion: Considering the need for comparing different e-learning strategies and developing national 
models, the results would help designers and providers of e-CME programs in decision making. But more 
studies should be performed to determine these programs’ learning outcomes. 
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