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  چكيده
بـراي   اي دام نظـام يافتـه  دنيا، در كشور ما اقـ  در بسياري از كشورهاي آموزش از طريق اينترنترغم توسعه  علي :مقدمه

ها و عوامل مـؤثر بـر    اندركاران اين دوره دست، تعيين نگرش هدف اين تحقيق .ها صورت نگرفته است اندازي اين دوره راه
  .آن است
ت و رابطـه آن بـا   و اينترنتي و دسترسـي بـه اينترنـ    اي رايانههاي  افزاري، آموزش وجود امكانات سخت، از ميان عوامل :ها روش

هـاي آمـوزش    كننده در دوره اعضاي هيأت علمي در دانشگاه علوم پزشكي مشهد و پزشكان عمومي شركت ،نگرش مديران گروه
 دو هـا  ابـزار گـردآوري داده  . ندمورد مطالعه قرار گرفتاي تصادفي  گيري طبقه نفر به روش نمونه 254با مداوم به روش پيمايشي 

وپرسشـنامه حـاوي اطالعـات فـردي بـود كـه بـا         اي ليكـرت  گزينـه  5ا مقيـاس  سـؤال بـ   28محتـوي  سنجش نگرش نامه  پرسش
  .هاي آماري فراواني و مجذور كاي تحليل شدند شاخص
 وجـود نداشـت  امكانات و برخورداري از آموزش بـا نگـرش   در اختيار داشتن بين  اي رابطه  در مجموع سه گروه، :نتايج

  .بودسي به اينترنت و نگرش بين دستر يدار ولي رابطه معني
هـاي سـه گـروه،     بـودن ميـانگين   ينيها وجود دارد ولي با توجه به پا اگرچه در مجموع نگرش مثبت به دوره :گيري نتيجه
هـا و   فوائـد ايـن دوره   در مـورد رسـاني   ترين پيشنهاد اين تحقيق، تالش براي بهبود نگرش از طريق آموزش و اطـالع  مهم

منـابع   مناسب براي دسترسي بيشتر به اينترنت و تحقيق پيرامـون ديگـر عوامـل مـؤثر بـر نگـرش      فراهم نمودن امكانات 
  .باشد مي انساني

  .آموزش مداوم پزشكي  نگرش، آموزش از طريق اينترنت، رايانه، :هاي كليدي واژه
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دانشكده علوم تربيتي و  )saeedy@um.ac.ir(استاديار گروه علوم تربيتي 

  .دروانشناسي دانشگاه فردوسي مشه

 :هاز جمل فراوانييق وب داراي امتيازات آموزش از طر
 پشتيباني تعداد زياد دانشجو، عدم وابستگي كالس درس بـه 

فيزيكي و ، ييجغرافيا هاي محدوديتزمان خاص، عدم دخالت 
آموزشي بـه صـورت همگـاني     هاي فرصت عرضهاجتماعي و

ــق وب داراي   . اســت ــوزش از طري ــكي، آم ــوزش پزش در آم
 سازي و طراحي بيماران مكان شبيهاز جمله، ا زياديامتيازات 

                                                                   
 20/9/86به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  10/12/85اين مقاله در تاريخ 

  .پذيرش گرديده است 17/2/87اصالح شده و در تاريخ 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             1 / 12

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-716-fa.html


  ينترنتنگرش به روش آموزش مداوم از طريق ا  مجيد رشيدترابي و همكاران
 

http://journals.mui.ac.ir    280/   )2(7؛ 1386پاييز و زمستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

جـذاب   ،نمايي آنهـا  بعدي كردن تصاوير و بزرگ مجازي، چند
  .)2و1(است امكان جراحي مجازي و بودن محيط آموزشي

از پزشك عمومي در شهر مشهد و بيش  4000حضور 
 پزشــك در اســتان خراســان، و محــدوديت در تشــكيل 9000
در كنار  هاي حضوري بازآموزي و آموزش مداوم، كالس

اي پزشكان، مشكل ثبـت نـام،    مشكالتي از جمله، مشغله حرفه
هـا، دوري پزشـكان از محـل تشـكيل      انطباق با زمـان كـالس  

، گزينه استفاده از آموزش از طريـق اينترنـت را   ....ها، و  كالس
. سـازد  رفت از مشكالت مطرح مـي  به عنوان كليد طاليي برون

ها، اطالع از نگـرش   ن دورهاي براي ورود به اي به عنوان مقدمه
ها نسبت به اين موضوع و اطـالع از   اندركاران اين دوره دست

  .رسد آمادگي آنها الزامي به نظر مي
نگرش يك حالت ذهني است كه از طريق تجربـه سـازمان   

هـا و   موضـوع  واكـنش فـرد نسـبت بـه تمـامي      دريابد و  مي
رجـا  ثير مستقيم و پويا بأهاي وابسته به نگرش، ت موقعيت

ها، بخشي از خودانگـاره فـرد را تشـكيل     نگرش. گذارد مي
  .)3(شود داده و موجب تأثير بر رفتار خود و ديگران مي

ها اصوالً اكتسابي هستند و سرشت ارثي بشـر   نگرش
ها از راه تجربه  نگرش. نقش كمي در شكل گيري آنها دارد

روانشناسان معتقدند يكي از عوامل مؤثر . شوند كسب مي
ن، مجاورت و در معرض قرار گرفتن صرف است، بـدين  بر آ

معنا كه هر چه مجـاورت، و در معـرض چيـزي قـرار گـرفتن      
از بين  ).3(يابد بيشتر باشد، تمايل به آن محرك نيز افزايش مي

 ،عوامــل متعــددي كــه بــر نگــرش افــراد نســبت بــه موضــوع 
همچـون   )مجـاورتي ( تأثير عوامـل محيطـي   ،ثيرگذار هستندأت

هـاي   افـزاري، برخـورداري از آمـوزش    انات سـخت وجود امك
دسترسي به اينترنت و ارتباط آنها با  ي و اينترنتي وا رايانه
  .مورد مطالعه قرار گرفته است، نگرش
تبيين اينكه چه پزشكاني يـادگيري و مهـارت اسـتفاده    در 

كـه   انـد  هگرفتـ  نتيجـه  ،دهنـد  خود را از اينترنـت توسـعه مـي   
نسبت به ني ميسر است كه پزشك استفاده از اينترنت زما

و فوائد بكـارگيري آن را   دانش كافي داشته باشد اينترنت
هــاي مــداوم  همســويي آمــوزش همچنــين. مشــاهده كنــد

هاي اسـتفاده از اينترنـت    مهارت يپزشكي به منظور ارتقا

واقعيـت  . پيشـنهاد شـده اسـت   يك راه حل عملي به عنوان 
مندي از اينترنـت   هبه بهرنه تنها اين است كه عدم آموزش 

هاي آموزشـي   اهداف اجراي برنامهبلكه رساند،  آسيب مي
  .)4(سازد را نيز محقق نمي

 ساله در دانشكده پزشـكي  4 بندي گزارش تحقيق در جمع
فنـاوري   ارتبـاط بـين نگـرش بـه    اند  فتهدانمارك نتيجه گر

ز ا يدر تحقيقــ و. دداروجــود  ITدانــش و  )IT( اطالعــات
فرض بر اين « :گويد مي) McLeod( لود نتايج تحقيقات مك

ها، منفعت  براي ورود به آموزش ITدانش است كه مقدمه 
عمومي خواهد داشت منفعتي كه بـه همـه دانشـجويان بـه     

در بـين   IT دانـش نـابرابري در  . رسـد  صورت يكسان مي
هـاي آموزشـي را اساسـاً مخـدوش و      برنامه، دانشجويان
  .)5(»كند مي ناكار آمد

سازي براي اسـتفاده از اينترنـت    وه بر زمينهعال ،موزشآ
در ، دهـد  مـي  حين كـار را هـم كـاهش     مشكالت و سردرگمي

كـه بـه ادراك دانشـجويان بـر      ،جريان تحقيقـي دو سـاله  
معلــوم گرديــد كــه يكــي از  ،اســتفاده از وب متمركــز بــود
بـراي  فقـدان دسـتورالعمل    ،مشكالت بكارگيري تكنولوژي

ــان  ــاي زم ــام كاره ــدي  انج ــود  بن ــه و وج شــده و آگاهان
در كنـار ايـن   . اسـت   كننـده  هاي مـبهم و گـيج   دستورالعمل

كند كه راه  فقدان تجربه مربيان نيز جلوه نمايي مي،  مشكل
  .)6(اين مشكالت، آموزش است   غلبه بر همه

از تـأثير آمـوزش در    يكاگرچه نتايج تحقيقات باال حـا 
دارد كـه  ايجاد نگرش مثبت است، اما تحقيقاتي هم وجـود  

اثـر  ، در بررسي از جمله .كند اين ارتباط را اساساً نفي مي
 رايانـه، آموزش بر سودمندي اينترنت و نگـرش كـاربران   

به صـورت  رايانه، نگرش باال و پايين به با دهندگان  باسخ
  ).7(گيرند ميهاي آموزش بهره  مساوي از دوره

درصد از اساتيد  74 بطور متوسط ،بر اساس يك گزارش
صـورتي كـه    در ،شخصـي دارنـد   رايانـه ها در دنيا،  شگاهدان

شخصـي   رايانهدرصد اساتيد يونيسف داراي  18 كمتر از
 باشند، كمتر از نيمي از اساتيد يونيسف در محـل كارشـان   مي

  .)8(دسترسي دارند رايانهها به  در دانشگاه
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حكايت ، در دانشگاه علوم پزشكي سمناني نتايج تحقيق
درصـد از اسـاتيد در منـزل     3/68 اقلاز اين دارد كـه حـد  

 در حـالي  )9(نماينـد  داشته و از اينترنت استفاده مي رايانه
شخصـي   رايانهداراي پزشكان امريكايي درصد  80 كه حداقل

نيجريه كه يـك  اين رقم در بيمارستان آموزشي  .)10(اند بوده
  .)11(گزارش شده استدرصد  26، كشور آفريقايي است

دسترسـي   ،در طـول تحقيـق  اله، سـ  10در يك مطالعه 
بـر  . بـود ي گسـترش يافتـه   ا دانشجويان به امكانات رايانه

ــروژه ايوســيس  ــات پ ــق مطالع ــه ) 2000-1( طب ــه وظيف ك
ي را در دو سـال بـر عهـده    يمطالعه در چند كشـور اروپـا  

 در ابتداي مطالعات در فنالنـد رايانه ميزان مالكيت  ،داشت
با ايـن  . صد بوددر 89تا در يونان و سويس و درصد  54

هـاي مطالعـات    و سـاير يافتـه   گفـت  پيشمطالعات  ،وصف
از عدم تغيير در دسترسـي بـه تكنولـوژي     كيحا، يياروپا

  ).5(بوده استارتباطات يا مالكيت رايانه شخصي 
در تحقيقات زيادي عدم اسـتفاده از اينترنـت ناشـي از    

 از جمله عـدم سـهولت  . شده است اعالم عدم وجود تسهيالت
، سرعت تجهيزات كمي، پايين بودن سرعت ارتباط سي،دستر

موانع استفاده از اينترنت دانسـته   جزوو عدم حمايت فني 
  .)16تا13(شده است

بررسي وضـعيت اسـتفاده محققـان قلـب و عـروق در      
علوم پزشكي ايران، تهران و شهيد بهشتي از هاي  هدانشگا

اد از از اين افردرصد  6/67 اينترنت حكايت از آن دارد كه
در بـين اسـاتيد دانشـگاه    . )17(انـد  گرفتـه  اينترنت بهره مي

هـاي   به توانايي ،هيأت علمي يعلوم پزشكي سمنان، اعضا
 9/91 كـه  نمايند بطوري وده و از آن استفاده ميآگاه باينترنت 

درصد اساتيد در زمان مطالعـه از امكانـات اينترنـت اسـتفاده     
اين . )9( كردند فاده نميدرصد از آن است 1/9 و تنهانمودند  مي

ها،  استقبال از اين دورهبراي اطالع از آمادگي افراد و تحقيق 
اندركاران آموزش مداوم پزشكي از جمله مديران  نگرش دست

كننده در  شركت گروه، اعضاي هيأت علمي و پزشكان عمومي
 Continuing Medical( هاي آموزش مداوم پزشكي دوره

Education-CME( از طريق اينترنت را مورد  به آموزش
  .مطالعه قرار داده است

  
  ها روش

كاربردي و از حيث روش انجام تحقيق، حاضر تحقيق 
شـامل   ،جامعـه آمـاري  . سـت اتوصيفي از نـوع پيمايشـي   

و اعضــاي هيــĤت علمــي مشــمول مــديران گــروه تمــامي 
سه دانشـكده دندانپزشـكي، داروسـازي و    آموزش مداوم 

كننـده   نـام  ز پزشكان عمومي ثبتا نفر 600پزشكي مشهد، و 
انتخـاب حجـم   . . بـود  84در تابستان  CME هاي در دوره

 و بـراي  ،روش سرشـماري بـا  نمونه براي مديران گـروه  
اعضاي هيأت علمي مشمول آموزش مداوم كه تعداد آنهـا  

تصادفي بـه تعـداد    -اي برآورد گرديد، از روش طبقه 423
پس سـهم هـر   نفر، و براساس سهم هر دانشكده وسـ  113

گروه آموزشي، بسته به تعداد اعضاي هيأت علمي تعيـين  
  .گرديد

كارشـناس و   12ها توسـط تيمـي متشـكل از     پرسشنامه
هـاي   هـا و بيمارسـتان   دانشجو زير نظر محقق در دانشـكده 

آوري  آموزشي دانشـگاه در مـدت يـك مـاه توزيـع و جمـع      
يين نفر تع 120براي پزشكان عمومي نيز، حجم نمونه . گرديد
هاي آموزش مداوم مخصـوص پزشـكان    از ميان دوره. شد

ــومي، دو دوره بـــه صـــورت تصـــادفي انتخـــاب و      عمـ
  .ها بين آنها توزيع گرديد پرسشنامه

ــع آوري داده  ــراي جم ــا ب ــژوهش  ه ــن پ از دو  ،در اي
نخسـت،   محقق ساخته استفاده شد در پرسشنامهپرسشنامه 

ــرتبط  اطالعــات شخصــي، ــا اهــداف و اطالعــات م ــق تحقب ي
منظـور  ه سؤال بـ  28دوم،  در پرسشنامه. آوري گرديد جمع

مقيـاس  . هـا در نظـر گرفتـه شـد     بررسي نگرش آزمودني
تــايي از كــامالً مخــالفم تــا كــامالً مــوافقم و  5پرسشــنامه 

حداقل و حداكثر نمره قابل كسب از پرسشنامه بـه ترتيـب   
نظر هيچ امتيازي در  هاي بي بود و براي گزينه+ 56و  -56
  .گرفته نشد نظر

 بررسـي ها پس از مطالعـه مبـاني نظـري و     پرسشنامه
 د اعتبار محتوي توسـط أييهاي مرتبط و پس از ت پرسشنامه
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يـد  أيو ت چند تن از اعضاي هيأت علمي با تخصـص مـرتبط،  
مـورد  ) 852/0(نباخ وضريب آلفاي كراز طريق تعيين ي يپايا

  .استفاده قرار گرفت
هاي آماري نظير  خصاز شا ي،براي بررسي نگرش گروه

فراواني، و براي بررسي وجـود رابطـه بـين داشـتن      و درصد
ميزان استفاده از اينترنـت و  ، برخورداري از آموزش، امكانات

، با توجـه  نگرش سه گروه نسبت به آموزش از طريق اينترنت
مجـذور  از آزمـون   ها گسسته و ناپيوسته اسـت،  به اينكه داده

  .استفاده شد كاي
  

  نتايج

مثبت  به آموزش از طريق اينترنت گروه سههر  شنگر
  .)1جدول ( ين استياگرچه در كل اين ميانگين پا بود

آزمون مجذور كاي رابطـه بـين نمـره اكتسـابي نگـرش و      
هــا را بــراي گــروه مــديران گــروه بــا   آمــوزش در گــروه

259/1=X2 دار، براي گروه اعضاي هيأت علمـي   غير معني
 دهنده رابطه كه نشان) >05/0P(دار  معني X2=133/61با 

بـراي  هاي ديده شده و نگرش به موضع است و  بين آموزش
بـدون معنـي نشـان     X2=474/1گروه پزشكان عمومي بـا  

  .دهد مي

  ميانگين و انحراف معيار نمرات اكتسابي نگرش سه گروه :1جدول 
 حداكثر نمره حداقل نمره ميانگين و انحراف معيارتعدادهاگروه

 24 -31 25/5±3254/11 روهمديران گ

 40 -30 05/8±10205/11 اعضاي هيأت علمي

 56 -40 40/4±12014/17 پزشكان عمومي

 56 -40 70/10±25470/14كل

  
افـزاري و رايانـه بـا     رابطه بين داشتن امكانـات سـخت  

نگرش سه گروه نسبت به آمـوزش از طريـق اينترنـت در    
  .آمده است 2جدول شماره 

ميـزان اسـتفاده از اينترنـت و نگـرش سـه      رابطه بـين  
جدول شماره در گروه نسبت به آموزش از طريق اينترنت 

  .آمده است 3
در دو گروه مديران گروه و  مجذور كاينتايج آزمون 

در نبـود ولـي   داري  معني دهنده اعضاي هيأت علمي نشان
ــومي   ــكان عم ــروه پزش ــل  >005/0Pگ ــروه  3و در ك گ

داري بـين ميـزان    ابطـه معنـي  دهنده وجـود ر  نشان 009/0
استفاده از اينترنت و نگرش به آموزش از طريق اينترنـت  

  .است
  

  بحث
غيـر   واقعيتـي تبديل بـه   ناخواسته يااينترنت، خواسته امروزه 

هــر چــه ميــزان . اســت شــدهقابــل انكــار در زنــدگي مــا 
تر بـه آن نيـز    گرش مثبت، ناينترنت بيشتر شده بكارگيري

  .بيشتر گرديده است
 ،و مشخصاً آموزش پزشكي در اينترنت ،ر بحث آموزشد

مـا توفيـق چنـداني     بايد گفت ،باشد كه موضوع تحقيق مي
شايد يكي از داليل عدم توفيق اينترنـت در ايـن   . ايم نداشته

 بـويژه ، ن فراگير و معلـم يـا اسـتاد اسـت    بيي يزمينه، جدا
 ،كه براي اين مجاورت نقش و اهميت قائـل هسـتند   كساني

به عالوه، آموزش . پذيرند از طريق اينترنت را نميآموزش 
از ،شود هاي عملي كه با تمرين و تجربه حاصل مي مهارت

  
  فراواني رابطه بين داشتن رايانه و نگرش به آموزش از طريق اينترنت :2جدول 
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داراي رايانه   بدون رايانه  داراي رايانه  ها پاسخ  تعداد  ها گروه
  در محل كار

بدون رايانه در 
 P  محل كار

  525/0  0  1%)1/3( 0 31%)9/96( 3  3  مديران گروه
اعضاي هيأت 

  علمي
102  102 )3/84(%86 )1(%1 )8/8(%9  )9/5%96  265/0  

  69/0  11%)4/9(  48%)41( 19%)2/16( 39%)3/33( 117  120  پزشك عمومي
  06/0  17%)8/6(  58%)1/23( 20%)8( 156%)2/62( 251  254 كل
  

  استفاده از اينترنت و نگرش در سه گروهرابطه ميزان  :3جدول 
 X2 P  جمع نگرش منفي نگرش مثبت  استفاده از اينترنت

  009/0  47/11  30%)8/12( 13%)5/25( 17%)2/9(  صفر
      109%)4/46( 24%)2/46( 85%)1/47(  ساعت5-1
      56%)8/23( 7%)7/13( 49%)6/26(  ساعت10-5

      40%)17( 7%)7/13( 33%)9/17(  ساعت 10بيش از
      235%)100( 51%)100( 184%)100(  جمع

ويـژه در  ه ايـن دو مشـكل بـ    .عملي نيسـت طريق اينترنت 
هـاي   د فراواني نسبت بـه آمـوزش  انتقاآموزش پزشكي باعث 

  .اينترنتي شده است
ر بـ رو شدن با بيمـار و حضـور    معتقدند روبه انمنتقد

بالين و از نزديك با شرايط وي آشنا شـدن، ركـن اصـلي    
 .توان انجام داد زش است كه اين كار را با اينترنت نميآمو

الزامـاً بايـد    … و هاي جراحي، تزريقـات  تكنيك به عالوه،
هاي تئوريـك و نمايشـي اينترنـت،     تجربه گردد و آموزش
  .نمايد كمكي به فراگيران نمي

وجود دارند كه معتقدند،  يدر جبهه مخالف، افراد ديگر
 هـاي  بيماري و با اتكا بـه قابليـت   سازي اينترنت با امكان شبيه

ي، در بزرگنمــايي، چنــد بعــدي كــردن تصــاوير و ا رايانــه
هـا افـزوده و    بكارگيري انيميشـين، بـر جـذابيت آمـوزش    

آمـوزش  اين گروه معتقدند كـه  . كند ادراك ذهني را تسريع مي
تـر   گفت، اصولي هاي جراحي هم با توجه به مسائل پيش تكنيك

چـون  عالوه بر اين، . شود مي نجامااي  هاي مشاهده از روش
هـا و   جزئيات كامالً مشهود اسـت و امكـان تكـرار برنامـه    

  .استمراجعه مجدد به آن آسان  ،ضبط آن وجود دارد

اعضـاي هيـأت   ، اين دو ديدگاه در بين مـديران گـروه  
علمي و همچنين پزشكان وجود دارد و طبيعـي اسـت كـه    

  .مختلف باشدبه موضوع  آنهانگرش 
  :توان گفت مي نتايج و مرور مسائلبه اين ه با توج

گروه بـه آمـوزش از طريـق     سهنگرش ، اگرچه در كل
خيلي (داراي نگرش مثبت  افراد درصد ،اينترنت مثبت است

 سـه هـاي امتيـازات نيـز در     ين است و ميـانگين يپا) موافق
  .پاييني قرار دارد گروه در سطح

گـروه   ودتر مـديران گـروه از    ينيعلت نگرش نسبتاً پا
وليت مضـاعف آمـوزش و هـدايت    ؤتـوان مسـ   ديگر را مي

انـدازي ايـن    وليتي كـه در قبـال راه  ؤگروه و احساس مسـ 
  .دانست ،ددارنها  دوره

هم به اين امر اشاره نموده اسـت كـه   ) Myres(ميرس
توانـد ناشـي از آن    نگرش نامناسب اساتيد به اينترنت مـي 

يت جديـد،  باشد كه آنها مجبورند بـراي انطبـاق بـا وضـع    
هاي زيادي را دريافت كرده و شيوه و سبك خود  آموزش

  .)18(را تغيير دهند
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ها اصوالً اكتسابي و آموختني هستند و سرشت  نگرش
ها  نگرش. گيري آنها دارد در شكل يارثي بشر نقش ناچيز
ثير خاصي بر رفتار پس أشوند و ت از راه تجربه كسب مي

باشـد چـه پيچيـده،     يادگيري چه ساده. گذارند از خود مي
آمـوزش   ،بنابراين. )19(شود منجر به تغيير در شخص مي

و  ،هـاي مـا   ها و نگـرش  اطالعات، مهارت أو يادگيري منش
بـا دقـت در   . ول اعمال و رفتار ما هسـتند ؤمس ،در حقيقت

يـابيم كـه ايـن     ي و اينترنتي درميا هاي رايانه نوع آموزش
ل انــواع هــا، بيشــتر مهــارتي بــوده و شــام  نــوع آمــوزش

افزارهـاي مختلـف و    هاي كار با رايانه، كار با نـرم  مهارت
هـا   ايـن نـوع از آمـوزش   . نحوه استفاده از اينترنـت اسـت  

را  يعني دانش و حيطه عاطفي ،ديگر يادگيريحيطه  دو اساساً
 ،و اين در حالي است كه اجزاي شناختي. سازد درگير نمي

رفتـار را  بعضـي از انـواع    ،بهتر از عناصر عاطفي نگـرش 
  .كنند گويي مي پيش

در دو گروه مـديران گـروه و پزشـكان عمـومي و در     
ي و ا وجود رابطه بـين آمـوزش رايانـه   ، گروه سهمجموع 

اينترنتي و نگرش به آمـوزش از طريـق اينترنـت رد شـده     
  :توان داليل زير را ارائه نمود در اين خصوص مي. است

ادگيري اي در يـ  كننده اگرچه نقش آموزش، نقش تعيين
ولي بايد اذعان نمـود كـه بـا     ،ها است گيري نگرش و شكل

، اي رايانـه هـاي ارائـه شـده     توجه بـه اينكـه نـوع آمـوزش    
باشد و يادگيري در دو سطوح شـناختي   هاي عملي مي مهارت

. سـت انتظـار ني  اين نتـايج دور از  ،كند و عاطفي را درگير نمي
هـاي   رههنگامي اين نتـايج دور از انتظـار اسـت كـه در دو    

آموزشي، فوائد و امتيازات كار با رايانه و اينترنت و نتايج 
 يتحقيقـ . مثبت استفاده و كاربرد آنها تشريح شـده باشـد  

استفاده از اينترنت زمـاني  « :نيز ناظر به همين مطلب است
ميسر است كه پزشك قادر باشد مطالـب راجـع بـه آن را    

  ).4(»وائد بكارگيري آن را مشاهده كندفبداند و 
اگرچه در تحقيقات زيادي به نقش آموزش در استفاده 

 )9و5،8( وري اشاره شده اسـت ااز اينترنت و نگرش به فن
از  ناظر بر استفاده، ولي بايد اعتراف كرد كه اكثر اين تحقيقات

 ،بـراي اسـتفاده از اينترنـت    ،عبارت ديگره ب. وري استافن

امـا  . تاسـ الزامـي  ، يعني مهارت استفاده ،وجود مقدمه آن
اي است كـه   نگرش به آموزش از طريق اينترنت، مقوله پيچيده

  .رايانه و اينترنت استن بسيار فراتر از آموزش آمقدمه 
ه در تحقيقاتي به ك چنان ،هاي رسمي رنگ آموزش نقش كم

. رابطه مشاهده نمود توان در عدم آن اشاره شده است را مي
هـاي   سنخ آموزشچه آموزش اكثر افراد در مورد مطالعه، از 

و دوسـتان و   بلكه از طريـق همكـاران   ،رسمي و مدون نبوده
ها را  صورت خودآموز، اين آموزشه ب ،در خيلي از موارد

  .اند فرا گرفته
هيأت علمـي   يمشاهده اين رابطه در اعضا ،و باالخره

ي تواند ناشي از نوع كارآموزشـي، و برخـورداري اعضـا    مي
آمـوزش   پيوسـته در مـورد  نسـبتاً   هـاي  دورههيأت علمـي از 

  .رايانه و اينترنت باشد
عدم استفاده از اينترنت ناشي از عدم وجـود   ي،در تحقيقات

نتـايج  ، مسـائل  رغم ايـن  علي ).13(امكانات دانسته شده است
دهنده وجود رابطه بين داشـتن يـا نداشـتن     ها نشان تحقيق
ايـن نتيجـه   . دهـد  و نگرش ايشان را نشان نمياست رايانه 
 ،نتيجه تحقيقات اروپاست كه با ثابت بـودن امكانـات   مؤيد

بـاال رفتـه   ) سال2(نگرش به اينترنت در طول مدت تحقيق 
هـا   امكانات نقشي در افزايش نگرش ،عبارت ديگره ب. است

داليـل زيـر را    ،نتـايج ايـن  بـراي توجيـه   . ايفا ننموده است
  :توان ارائه نمود مي

مـديران گـروه    گـروه  سهآمار مالكيت باالي رايانه در 
 و پزشـكان  )درصـد  1/93(هيأت علمي  ياعضا ،)درصد 100(

گروه  سه دهنده اين نكته است كه نشان )درصد 3/74( عمومي
هـا داراي   اكثـر آزمـودني   زيـرا  ندا بودهداراي رايانه شخصي 

  .قابل بررسي نيستخوبي ه نقش اين متغير ب .ندهسترايانه 
و دفاتر كار جنبـه  رايانه در بسياري از منازل  ،امروزه

تزئين پيدا نموده است و عدم استفاده بهينه و كـاربرد آن  
  .تواند علت اين عدم رابطه باشد مي

نگرش  ه،شد ميزان استفاده از اينترنت افزوده  بر هرچه
گرديـده  مثبت به موضوع افزوده و از نگرش منفي نيز كاسته 

از  اينترنـت ناشـي   عـدم اسـتفاده از   ديگر،در تحقيقات . است
اين عـدم  و  ،عدم سهولت در برقراري ارتباط دانسته شده
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ين بـودن سـرعت   يپـا به علت سهولت در بعضي تحقيقات 
. )15تـا 13(كمي سرعت تجهيزات دانسته شده اسـت  و ارتباط

 جــاي بررســي ســهولت، ميــزانه در بســياري از تحقيقــات بــ
 صورت روزانه يا هفتگي مـورد مطالعـه  ه استفاده از اينترنت ب

  .گرفته استقرار 
 نتايج در گروه پزشكان عمومي و همچنين كل سـه گـروه  

و  دهنده وجود يك رابطه معنادار بين استفاده از اينترنت نشان
يعني هرچه مقدار اسـتفاده از   .باشد نگرش به موضوع مي

بـر نگـرش مثبـت افـراد نيـز افـزوده        ه،اينترنت بيشتر شد
  .گرديده است

 وه مـديران و اعضـاي  علت عدم مشاهده رابطه در دو گـر 
اين دو از استفاده آموزشي و اداري و الزامي  هيأت علمي،

محسـوب  ايشـان   كه بخشي از كار روزمـره اينترنت است 
 اسـتفاده داوطلبانـه   ،كه در پزشكان عمومي حالي در. شود مي

  .گيرد صورت مي
 يدرصـد اعضـا   25درصد مديران گروه و  5/16تنها 

 ،كنند هفته با اينترنت كار ميساعت در  10هيأت علمي بيش از 
منـزل، امكـان    اين در حالي است كه هم در دانشگاه و هم در

 ر از گروه پزشكان عموميت دسترسي ايشان به اينترنت راحت
  .است

كه ميـزان اسـتقبال    اي ، با مطالعهين استفادهياين درصد پا
بيماران مطـب   پزشكان از اينترنت به فراغت و كم بودن تعداد

عبــارت ديگــر، ه بــ. بــود، همخــواني داردابســته ايشــان و

دو گـروه در  ايـن  هاي آموزشي، اداري و اجرايي  درگيري
 هـا،  ها و در خيلـي مـوارد مطـب    كنار تعداد زياد بيماران بخش

فرصتي را براي استفاده از اينترنت در اين دو گروه بـاقي  
  .گذارد نمي

  
  گيري نتيجه

ه، به نظـر  باتوجه به پايين بودن سطح نگرش سه گرو
انـدركاران   رسد آمادگي الزم در نـزد مـديران و دسـت    مي

اندازي بدون فراهم  ها وجود ندارد و اقدام به راه اين دوره
  :بنابراين. نمودن مقدمات ممكن است به شكست بيانجامد

هاي آموزش اينترنـت و اطـالع رسـاني     برگزاري دوره
درگيـر كـردن   هـاي اينترنتـي؛    در خصوص فوائـدآموزش 

هـاي   هيأت علمي در آموزش يريجي مديران گروه و اعضاتد
هــاي مــدون  آمــوزش اختصــاص دادن بخشــي از؛ اينترنتــي

ي بـا  يجامعه پزشكي به آموزش رايانه و اينترنـت و آشـنا  
هـاي   فعاليـت ؛ در نظـر گـرفتن   هاي اينترنتـي  فوائد آموزش

 انـدازي  راه ،اينترنتي اساتيد از جمله ارائـه درسـي در اينترنـت   
ــاي   …يت اختصاصــي ووب ســا ــا و ســاير مزاي در ارتق
هايي به منظـور بررسـي    ؛ و همچنين انجام پژوهشجانبي

هــاي بهبــود نگــرش بــه آمــوزش از طريــق اينترنــت و  راه
مطالعه بر روي ساير عوامل مـؤثر بـر موضـوع توصـيه     

  .گردد مي
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The Attitude of Department Heads, Faculty Members, and Physicians of Mashhad University of 
Medical Sciences toward Continuing Medical Education through Internet: Investigating Some 

Related Factors 
 

Rashidtorabi M, Ahanchian MR, Saeedi Rezvani M. 
 

Abstract 
 
Introduction: Despite recent progresses in education through the web in so many countries, no 
systematic action has been taken in our country in order to establish online courses. The aim of 
this study was to deter-mine the attitude of the stake holders of these courses and the factors 
affecting their attitude. 
Methods: Through a survey study the attitudes of 254 persons including departments’ heads, 
faculty members in Mashhad University of Medical Sciences, and general physicians participating 
in CME courses, selected through stratified sampling method were investigated. Among the 
existing factors, availability of hardware facilities, internet and software education, access to 
internet, and their relationship with the attitude of the participants were studied. The data 
gathering tools included a questionnaire consisted of 28 items with 5 point Lickert scale for 
assessing attitude and another questionnaire including demographic data, which were analyzed 
using frequency distribution indices and chi2. 
Results: There was no relationship between access to facilities and education with attitudes of the 
three groups. But, there was a significant relationship between access to internet and their attitude. 
Conclusion: Although the attitudes toward these courses were positive in total, but with regard to 
the low mean scores in the three groups, it is highly recommended to improve the attitudes toward 
online education through education and providing information regarding the advantages of such 
courses. It is also suggested to provide facilities such as access to internet and study more about 
other factors affecting human resources attitudes. 
 
Keywords: Attitude, Online education, Computer, Continuing medical education. 
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