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هاي آموزش مداوم اينترنتي و رابطه آن با  ميزان استفاده از برنامه
  مشهد ها در دانشگاه علوم پزشكي هاي برنامه ژگي وي

  
  *رضا اسدي، ميه ابراهيمي كوشك مهديس

  
 

  چكيده
جامعه . را برطرف نمايد، يادگيري الكترونيكي است زماني و مكاني آموزش هاي تواند محدوديت هاي آموزشي كه مي يكي از شيوه: مقدمه

هاي علمي  علوم پزشكي نيز ضمن داشتن محدوديت فراوان براي حضور در زمان و مكان خاص آموزش، نيازمند اطالع از آخرين يافته
و رابطه بين  ،اينترنتي دانشگاه علوم پزشكي مشهدهاي  گان از دورهآموخت هدف اين پژوهش تعيين ميزان استفاده جامعه دانش. باشد مي

  .استبا ميزان استفاده از آن هاي الكترونيكي  هاي برنامه ويژگي
ستان خراسان رضوي كه در ده ماهه اول راه ، كليه افراد مشمول قانون آموزش مداوم پزشكي در ااين مطالعه توصيفيدر : ها روش

هاي پژوهش  داده. مطالعه شدندند، به صورت سرشماري بودعنوان درسي ثبت نام كرده  16در  ،هاي آموزش مداوم اينترنتي اندازي دوره
درس و در هر ماه، تعداد قبول شدگان، طول مدت هر در هر كنندگان  شامل عناوين دروس ارائه شده در بازه زماني فوق، تعداد ثبت نام

تحليل . شدآوري  معجو اطالعات بخش آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي  امتياز هر درس بوده كه همگي از مستندات مركز آمار ،دوره
  .شد انجام پيرسون، آزمون همبستگي استفاده از بابراي بررسي ارتباط بين متغيرها و  يفيآمار توصها با  داده

 7/34(نفر  286از اين تعداد  هك) هاي اينترنتي پنج درصد كل جامعه تحت شمول برنامه(نفر بود 824كنندگان  تعداد كل شركت: نتايج
برنامه ارتباط معناداري  آن امتياز با  برنامه هر كنندگان در بين تعداد شركت. در دروس مختلف موفق به كسب نمره قبولي شدند) درصد

هاي  ميزان قبولي در دوره. مشاهده نشد قبولي در آن ارتباطياما بين ميزان امتياز برنامه و درصد  ؛)=R=02/0p ,63/0(وجود داشت 
  ).>R= , 03/0p-70/0(هاي بلند مدت بود  كوتاه مدت بيشتر از دوره

هاي كوتاه مدت و نظارت بر  مناسب، اجراي دوره يآموزش مداوم اينترنتي سودمند است اما پيش شرط اين موفقيت طراح: گيري نتيجه
راگيران باشند و در عين حال امتيازات آموزشي مناسبي داشته باشند تا انگيزه كافي براي ها قابل دسترس ف بايد دوره. توليد محتوا است

  .ها ايجاد شود دوره درجامعه آموزش مداوم جهت شركت 
  

  ، استفاده از تكنولوژيآموزش مبتني بر وب ،يكيآموزش مداوم، آموزش الكترون: هاي كليدي واژه
  83تا  74 ):2(12؛ 1391 ارديبهشت /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
 مقدمه 

هاي مختلف  شگرف و روزافزون در زمينهتحوالت 
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، دانشگاه فردوسي مشهد، ه علوم تربيتيدانشكد، سميه ابراهيمي كوشك مهدي خانم
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  20/10/90: تاريخ پذيرش ،10/10/90: ، تاريخ اصالح8/4/90: تاريخ دريافت مقاله

آموزشي و نياز فزاينده جوامع بشري به يادگيري و 
گيري  ن موجب شكلحركت به سوي جهاني شد

ها براي  اند و دانشگاه هاي نوين آموزشي شده روش
هاي نوين  همگام شدن با اين تحوالت به دنبال اين روش

بر . ند كه يكي از آنها يادگيري الكترونيكي استهست
هاي علوم پزشكي نيز براي  همين اساس دانشگاه

ارتقاي كاركنان، در قالب آموزش مداوم در صدد 
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. هاي نوين هستند اده هر چه بهتر از اين روشاستف
هاي آموزشي پس از  آموزش مداوم پزشكي به فعاليت

گردد كه به منظور افزايش  التحصيلي اطالق مي فارغ
هاي  قاي كيفيت فعاليتاي و يا ارت دانش، مهارت حرفه

  ).1(شود اي شاغلين حرف پزشكي تدوين مي حرفه
يادگيري الكترونيكي به زعم اندرسون و الومي عبارت 

اي از يادگيري كه در آن يادگيرنده از  است از شيوه
اينترنت و ابزارهاي فناوري اطالعات، براي دستيابي به 

ساير مواد يادگيري و برقراري تعامل با محتوا، مربي و 
يادگيرندگان به منظور ساخت معاني فردي، رشد 
تجارب يادگيري و كسب حمايت و پشتيباني در خالل 

  ).2(گيرد فرايند يادگيري بهره مي
واضح است كه جامعه علوم پزشكي هميشه نيازمند 

هاي علمي و آشنايي با  اطالع از آخرين يافته
هاي بهداشتي، درماني كشور و در نهايت،  سياست

هاي قبلي خود  ت و تحكيم و به روز نمودن آموختهتقوي
درصد  50سال بطور متوسط  5تا  4، زيرا هر است

شود و با توجه به انفجار دانش  مي دانش پزشكي كهنه
–در علوم پزشكي و افزايش حجم آن، كادر بهداشتي

هاي مدون، از همه  تواند بدون آموزش درماني نمي
. طه آگاه باشددانش و تكنولوژي موجود در اين حي

هاي قبلي  همچنين مشكل ديگر، حفظ و نگهداري اندوخته
از طرف ديگر مشغله كاري فراوان، ). 4و3(است

 يپراكندگي جغرافيايي ايشان، كمبود نيرو در بسيار
مناطق و مخاطرات ناشي از ترك محل كار اعم از اياب 

درماني ناشي از  اي و تبعات بهداشتي، و ذهاب جاده
ر محل كار، ضرورت استفاده از عدم حضور د

در . نمايد هاي غيرحضوري آموزش را ايجاب مي شيوه
توانند جايگزين  هاي الكترونيكي مي اين ميان آموزش
 ژانگ و. هاي چهره به چهره شوند بسياري از آموزش

جامعه  يبرا يكيالكترون يريادگيمهم  تيهانگ چهار مز 
بودن، به  يتعامل ،يرپذي انعطاف يعنيآموزش مداوم 

 انيمنابع و باز بودن را به شرح ذيل ب گذاري اشتراك

  :اند كرده
با انعطاف  يريادگي هاي فرصت يكيالكترون يريادگي) 1

بدون  كند يم جاديا رندگانيادگي يرا برا اي العاده فوق
 رندگانيادگيبه طوري كه  يو مكان يزمان تيمحدود

و بر اساس سرعت  يدر هر زمان و هر مكان توانند يم
كه خودشان  هايي با روش نيخودشان و همچن يريادگي

  .بپردازند يريادگيبه  دهند يح ميترج يريادگي يبرا
 يبرقرار يبرا ياديز هاي تيقابل يدارا نترنتيا) 2

با  توانند يم رندگانيادگي. استتعامالت و ارتباطات 
ارتباطات  قيهمكالسان خود از طر گريد اياستاد و 

  .تعامل داشته باشند رهمزمانيغ ايهمزمان و 
 هاي گاهيپا قياز طر تواند يم يمنابع آموزش تيفيك) 3

منابع توسط  گذاري و به اشتراك نيآنال ياطالعات
و هم  يو استاد، هم به صورت محل رندگانيادگي
  .ابديارتقا  المللي نيب
همه  يكامال باز برا يطيمح يكيالكترون يريادگي) 4

افراد بدون توجه به سن، جنس، مذهب، نژاد، اخالق، 
  ).5(است ديعقا
آموختگان، به عنوان يكي  مداوم دانش  حوزه آموزش در

هاي علوم پزشكي، با ترويج اين  از وظايف دانشگاه
روش و مرتفع كردن موانع گوناگون از پيش روي 

توان  مشمولين جامعه آموزش مداوم پزشكي كشور مي
اي از آنها را تحت پوشش اين دسته از  دهطيف گستر

اثبات شده است كه  امرها قرار داد و اين  برنامه
ي و پرورش التحصيل هاي پس از فارغ آموزش

آموختگان از مهم ترين وظايف  استعدادهاي دانش
توان گفت كه يكي از  مديران در هر سازمان است و مي

شرفت هاي مهم مديران، كمك به افراد جهت پي مسؤوليت
از طرفي ). 6و3(هاي شغلي آنان است و بهبود توانايي

هاي مداوم حضوري كه در  آموزش كالتل و مشمساي
هاي  باال ذكر شد، منجر به افزايش تقاضا براي آموزش

رشد روز افزون نظام  جهيغيرحضوري و در نت
اين امر باعث شده كه . آموزش الكترونيكي شده است
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مينه سودمندي و اثربخشي هايي در ز ها و چالش نگراني
  ).7(اين نوع آموزش به وجود آيد

طرف ديگر و به نظر پژوهشگر با توجه به نوپا بودن  از
آموزش مداوم پزشكي به صورت الكترونيكي بررسي 

ها و  وضعيت موجود از نظر استقبال از اين دوره
هاي ارائه شده و  هاي برنامه همچنين بررسي ويژگي

ميزان استقبال و همچنين بررسي  آنها بر افزايش تأثير
جوانب ديگر آن براي اثر  زو پژوهش بر روي بسياري ا

از . ها ضروري است بخش كردن اين نوع آموزش
آنجايي كه در آموزش به شيوه الكترونيكي، يادگيرنده 

كند،  ها شركت مي به صورت خودانگيخته در اين دوره
شود  مي توجه به عواملي كه باعث استقبال يادگيرندگان

به  ههاي انجام شده پژوهشي ك در بررسي. مهم است
هاي  ويژگي تأثيرميزان استقبال يادگيرندگان و 

هاي آموزش مداوم بر ميزان استفاده از آن  برنامه
شايد بتوان گفت ها پرداخته باشد، يافت نشد و  برنامه

كه اين پژوهش براي اولين بار در دانشگاه علوم 
  .تپزشكي مشهد صورت گرف

هاي فراوان آموزش مداوم براي ارتقاي  وجود مزيت با
آموختگان، تحقيقات انجام شده  دانش و مهارت دانش

بيانگر اين است كه بسياري از افراد در ارتباط با 
هاي آموزشي، اظهار بي ميلي نموده  پذيرش اين فعاليت

ها به  و يا مشكالتي را براي شركت در اين دوره
مطالعاتي در ايران و . اند هكردصورت حضوري بيان 

بررسي علل عدم مشاركت  برايساير كشورها 
 در برخي از اين  .يادگيرندگان صورت گرفته است

 يابيعلت عدم مشاركت اين جامعه را عدم ارز، مطالعات
اعالم  يازسنجيقبل از دوره و عدم ن حيصح
تحقيقات به  درداليل عمده ديگري كه  .)8و6(اند كرده

عوامل انگيزشي، عوامل  شامل آنها اشاره شده است
هاي آموزشي و عوامل  مرتبط با نيازسنجي، اولويت

عبادي ). 11تا9(مرتبط با محتوا و روش اجرا بوده است
كنندگان،  كه از ديدگاه شركت گزارش كردندو همكاران 

هاي علمي، اولين انتخاب و كسب امتياز  آموختن تازه
اكثر افراد جامعه . مرتبه بعدي قرار دارددر  الزم

پژوهش، معتقد به حذف امتياز بازآموزي و ارائه 
مباحث بر اساس نيازهاي شغلي بودند و بعضي از 
كارشناسان آموزش مداوم اذعان داشتند كه نيازسنجي 

ها  هاي اين برنامه علمي مناسبي جهت انتخاب عنوان
  ).6(گيرد صورت نمي

اي با عنوان  ان در مطالعهجعفري و همكار محمد
هاي مدون آموزش مداوم در  برنامه تأثيربررسي 

هاي  ميزان آگاهي پزشكان عمومي دريافتند كه برنامه
بازآموزي مورد بررسي، بازدهي كمي داشته و 

هاي آموزش و توجه به  بازنگري در محتوا و روش
 مودنكنندگان جهت بهينه ن عوامل انگيزشي شركت

  ).9(هاي آموزش مداوم ضروري است اثربخشي برنامه
اي با عنوان ديدگاه  و همكارانش در مطالعه چركزي

هاي بازآموزي،  پيراپزشكان شاغل نسبت به برنامه
كنندگان در اين  هاي شركت ترتيب اولويت انگيزه

كسب امتياز براي  - 1: گونه بيان كردند ها را اين برنامه
طالعات قبلي تجديد و مرور ا - 2ارتقا و مزاياي شغلي 

 - 4تجربيات با ديگر همكاران  ومبادله اطالعات  - 3
  ).10(اي چاره جويي در حل مشكالت حرفه

هاي گوناگون حوزه  طرف ديگر در پژوهش از
پزشكي نيز مسايل  علوم هاي الكترونيكي براي آموزش

اي  روبرت ولي در مطالعه. ذكر شده استقابل توجهي 
ور در آموزش تحت عنوان يادگيري كامپيوتر مح

پزشكي، در يك ديدگاه انتقادي ابراز كردند كه شواهد 
داده است كه اثر يادگيري كامپيوتر محور در  اننش

هاي سنتي  افزايش يادگيري در مقايسه با روش
هاي منفي آن حذف  ترين پيامد تر است و از مهم ضعيف

آموزش چهره به چهره است كه در آموزش پزشكي از 
  ).12(خوردار استاي بر اهميت ويژه

اي با عنوان چالش  صدقپور و ميرزايي در مطالعه صالح
علمي در آموزش الكترونيكي  هاي نگرشي اعضاي هيأت 
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عامل كاهش تعامل بين استاد و دانشجو  - 1دريافتند كه 
علمي كه بيشتر به روش سنتي  در اعضاي هيأت

دو روش تدريس  دهند، از گروهي كه به هر آموزش مي
توسعه مهارت در  املع - 2. بيشتر است كنند  مي

علمي كه به  هاي الكترونيكي در اعضاي هيأت آموزش
كنند،  روش الكترونيكي و يا هر دو روش تدريس مي

آگاهي به آموزش الكترونيكي در  - 3. كمتر است
كنند،  علمي كه به روش سنتي تدريس مي اعضاي هيأت

تر دهند، كم روش آموزش مي از گروهي كه به هر دو
رسد در  به طور كلي، به نظر مي يتاست؛ و در نها

هاي  هاي ارائه آموزش افرادي كه در زمينه شيوه
الكترونيكي آگاهي دارند، توسعه مهارت، عامل گرايش 

در حالي كه افرادي كه . ها است به اين نوع از آموزش
اين  درباره آن آگاهي ندارند به دليل نوع تعامالت در

آگاهي كافي نسبت به اين  شيوه و همچنين عدم
  )11(دهند آموزش، به آن گرايش نشان نمي

كننده  محمدي و دادخواه  پرستاران شركت بررسيدر 
، آن را در حد متوسط هاي آموزش مداوم دورهدر 

نيازهاي اين كه  شايد به علت .اند ارزيابي كرده
ها ارزيابي  آموزشي آنها قبل از برگزاري دوره

هاي جديد  به عنوان مثال نحوه كار با دستگاه .شود نمي
طور كامل آموزش است، به  انكه بسيار مورد نياز آن

  ).8(شود داده نمي
فلورونسو و همكاران نيز در مطالعه خود دريافتند كه 

اي از عوامل كليدي در عدم  پايين بودن دانش رايانه
هاي آموزش  دن دورهپذيرش و قابل استفاده تلقي كر

  ).13(نيكي از نظر يادگيرندگان استالكترو
است كه  نيادهنده  نشان قيتحق اتيادب ياجمال مرور

ها وجود  از عوامل بازدارنده و چالش اي گسترده فيط
 تيفيآمدن ك ندارد كه باعث عدم مشاركت افراد و پايي

 نيا يبا دسته بند. شود يهاي الكترونيكي م آموزش
وابسته به عادات ( يشخص: عوامل، سه گروه عوامل

 ي، نگرش)شخص يردرفتار ف يو الگو يشخص

 طيخاص مح يها يژگيافراد از و يوابسته به تلق(
 اي نهيو زم) يكيالكترون يريادگي يها در دوره يريادگي
آموزش دهنده  سسه ارائهؤم يوابسته به بافت سازمان(

  )2. (داد صيتشخ توان يرا م) يكيالكترون
مشمولين آموزش مداوم جامعه اين كه  با توجه به

هاي  از بين برنامه(پزشكي حق انتخاب نوع برنامه را 
ين پژوهش دارند، هدف ا) حضوري يا مبتني بر وب

آموختگان در  جامعه دانش استفادهميزان بررسي 
) اينترنتي(هاي آموزش الكترونيكي مبتني بر وب  دوره

دانشگاه علوم پزشكي مشهد و همچنين بررسي رابطه 
هاي الكترونيكي و شركت افراد  هاي برنامه ين ويژگيب

  .در آنها است
  

  ها روش
. تحليلي انجام شد- اين مطالعه به صورت توصيفي

شمول قانون مآماري پژوهش شامل كليه افراد  جامعه
آموزش مداوم پزشكي در استان خراسان رضوي كه 

 1389از تاريخ اول خرداد ماه سال (در ده ماهه اول 
هاي  راه اندازي دوره) اسفند ماه همان سال 20لغايت 

عنوان درسي ارئه شده  16آموزش مداوم اينترنتي، در 
به صورت گيري  و نمونه بودثبت نام كرده بودند، 

هاي پژوهش شامل  داده. گرفتسرشماري صورت 
عناوين دروس ارائه شده در بازه زماني فوق، تعداد 

ر هر ماه، تعداد قبول در هر درس و دكنندگان  نام ثبت
امتياز هر درس بوده كه  ،شدگان، طول مدت هر دوره

همگي از مستندات مركز آمار و اطالعات بخش آموزش 
اطالعات دانشگاه علوم پزشكي و با استفاده از  اوممد

ثبت شده در سامانه آموزش مداوم الكترونيكي 
اين . شدآوري  دانشگاه علوم پزشكي مشهد جمع

سامانه آموزش مداوم  هاي قسمت گزارشاطالعات در 
علوم پزشكي مشهد در دسترس كاربران مديريتي 

  .سيستم است
آموزش مداوم اينترنتي، يك پايگاه اينترنتي  سامانه
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كه  استيريت محتواي آموزشي افزار مد مبتني بر نرم
بر روي وب سرورهاي دانشگاه راه اندازي شده و 

. ندركنندگان از طريق اينترنت به آن دسترسي دا شركت
محتواهاي آموزشي به دو صورت متن و تصوير و 

هاي مشخصي كه شامل  درساي در قالب  چندرسانه
سه بخش طرح درس و راهنماي دوره، محتواي 

بودند، در اختيار فراگيران قرار  ها آموزشي و آزمون
  .گرفتند

دروس قبال توسط داوران مورد ارزيابي قرار  اين
گرفته و كيفيت آنها از سه نظر فني، آموزشي و علمي 

فراگيراني كه در اين دروس . مورد تأييد قرار گرفته بود
كردند، موظف بودند كه كليه محتواها را  شركت مي

ها شركت و نمره قبولي  نمطالعه نموده و در كليه آزمو
را كسب نمايند كه اين اطالعات ) درصد نمره كل 75(

بوده و گيري  افزار براي هر فراگير قابل پي كامال در نرم
در نتيجه كارشناسان آموزش مداوم الكترونيكي 

هاي فراگيران در  اي، فعاليت دانشگاه به صورت دوره
مراحل ها را بررسي نموده و كاربراني كه كليه  دوره

را به عنوان  دنديادگيري را درست و كامل طي كرده بو
و واجد شرايط براي اخذ امتياز آموزش مداوم  »قبول«

در پي اين مرحله كارشناسان اداره . دندكر اعالم مي
آموزش مداوم دانشگاه اقدام به درج امتيازات مربوطه 

ها  در پرونده آموزشي ايشان و صدور گواهي

  .نمودند مي
استفاده  SPSS-11.5افزار  ها از نرم تحليل داده يبرا
براي بررسي ارتباط آماري بين متغيرها از آزمون . شد

همبستگي پيرسون استفاده شد و سطح معناداري 
  .تعيين گرديد 05/0آزمون 

  
  نتايج

هاي الكترونيكي مبتني بر وب  اين مطالعه بر روي دوره
گاه علوم اجرا شده در دانش) اينترنتي(آموزش مداوم 

جامعه آموزش . انجام شد 1389پزشكي مشهد در سال 
مداوم پزشكي تحت حوزه دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

شدند  ها مي در خراسان رضوي كه مشمول اين برنامه
نفر بودند و با توجه به تعداد  هزار 20در زمان مطالعه 

ها  كنندگان ميزان استفاده اين جامعه از برنامه شركت
عنوان درسي  16در اين سال . نج درصد بودكمتر از پ

از خرداد الي اسفند ماه ارائه شده و تعداد كل 
) درصد كل جامعه 5كمتر از ( 824كنندگان برابر  شركت

درصد از كل  7/34(نفر  286بوده كه از اين تعداد 
در دروس مختلف موفق به كسب نمره ) كنندگان شركت

ها در جدول يك  اطالعات مربوط به دوره .دقبولي شدن
  .نشان داده شده است

 
  هاي آموزش مداوم اينترنتي هاي الكترونيكي نسبت به ثبت نام و قبولي در برنامه هاي دوره ژگي بررسي وي :1جدول 

نسبت طول 
مدت دوره 
  به قبولي

نسبت 
امتياز به 
  قبولي

نسبت
امتياز به 

  نام ثبت

نسبت 
قبولي به 

  نام ثبت

جمع كل
قبول 
 شدگان

جمع كل
ثبت نام 
 شدگان

امتياز
  درس

مدت
دوره به 
  ساعت

  نام درس

 هاي ريوي تظاهرات بيماري 2 3 51 23  45/0  05/0  1/0  08/0

 اختالالت مهم اندونتيكس 2 5/3 32 11  34/0 1/0  3/0  1/0

ارزيـــابي ريســـك در مطـــب  3 4 19 6  31/0 2/0  6/0  5/0
 دندانپزشكي

 اصول ترانسفوزيون  5/1 1 40 23  57/0  02/0  04/0  06/0

ي بنيــادي هــا پيونــد ســلول  5/1 1 16 8  5/0  06/0  1/0  1/0
 خونساز 
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 تاالسمي 2 1 42 28  66/0  02/0  03/0  07/0

ــا   4 5 150 77  51/0  03/0  06/0  05/0 ــاهي ب ــاي گي ــداخل داروه ت
 بيهوشي 

 پالسماسيتيهاي  ديسكرازي 2 1 17 9  52/0  05/0  1/0  2/0

 لوسمي لنفوئيد مزمن  1 1 44 18  40/0  02/0  05/0  05/0

 اينترنت در پزشكي 6 12 325 55  17/0  03/0  2/0  1/0

 هاي چشم پزشكي اورژانس 1 1 22 6  27/0  04/0  1/0  1/0

ي شايع چشـمي در  هابيماري 5/1 1 11 3  27/0  09/0  3/0  5/0
 شير خواران 

 ي شايع چشمي هابيماري 5/1 1 14 6  42/0  07/0  1/0  2/0

 روماتيسم موضعي 2 5/1 16 4  25/0  09/0  3/0  5/0

 كنترل عفونت در دندانپزشكي 3 4 12 5  41/0 3/0  8/0  6/0

 زچشم قرم 1 1 13 4  30/0  07/0  2/0  2/0

 جمع كل - - 824 286  34/0 -  -  -

  
ها  كنندگان در برنامه شركتدر بررسي ارتباط بين تعداد 

 =63/0R( و امتياز برنامه، ارتباط معناداري وجود داشت
,02/0p=(بين ميزان امتياز هر ي در حالي كه ارتباط ؛

هاي آموزش مداوم  در برنامه قبوليبرنامه و درصد 
اين امر با . )=R= 067/0p ,48/0(اينترنتي مشاهده نشد 
داراي كه ) اينترنت در پزشكي( وجود حذف يك درس

. ، مشاهده گرديدبود امتياز بسيار بيشتر از ساير دروس
ها  امتياز براي مشمولين كليه رشته 12اين درس داراي 

بود كه البته به دليل حجيم بودن محتواي برنامه و 
و برخط بودن ) اي چندرسانه(همچنين نوع ارائه محتوا 

امه به مراتب از ساير شدگان از اين برن قبولآن، تعداد 
كنندگان موفق  شركت درصد 17ها كمتر بود و فقط  برنامه

ها بيش  اين نسبت براي ساير برنامه. به اتمام برنامه شدند
  ).1جدول (ديددرصد محاسبه گر 25از 

 . قبولي معنادار بودنسبت رابطه بين طول مدت دوره و 
 6ر از هاي كمت دوره(تر  هايي كه طول دوره كوتاه برنامه
هاي  دوره(هاي بلند مدت  شتر از برنامهداشتند بي) ساعت

  ).>R= 03/0p ,-70/0(قبولي داشتند ) ساعت و بيشتر 6
  
  

  
  بحث
جامعه  استفادهمطالعه كه به منظور بررسي  نيدر ا
هاي آموزش الكترونيكي مبتني بر  دوره ازآموختگان  دانش

وب دانشگاه علوم پزشكي مشهد و همچنين بررسي رابطه 
هاي الكترونيكي و شركت افراد در  هاي برنامه بين ويژگي

توان نتيجه گرفت كه  ها مي با توجه به يافته .آنها انجام شد
هاي آموزش مداوم اينترنتي در  ميزان استفاده از برنامه

بر طبق . ي آن بسيار اندك بوده استانداز راه ده ماهه اول
درس ارتباط  هركنندگان و امتياز  بين تعداد شركت جنتاي

معناداري مشاهده شد كه بيانگر اين مساله است كه امتياز 
. است آنمهمي براي شركت در  نگيزهباالي برنامه ا

هاي برنامه و ميزان  همچنين با توجه به رابطه بين ويژگي
توان نتيجه گرفت كه  كنندگان مي قبولي شركت استفاده و

ها هرچه داراي امتياز بيشتري باشند بيشتر مورد  برنامه
اي كه توسط  اين امر در مطالعه .گيرند استقبال قرار مي

. وحيدشاهي و همكاران نيز انجام شده، تأييد شده است
آنها نشان داد عمده پزشكان عمومي شركت كننده  جينتا

آموزش  يها هاي غيرعلمي در برنامه انگيزه در مطالعه با
اي كه در اين  ترين انگيزه كنند و مهم مداوم شركت مي
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شد، كسب  دهها، مشاه مطالعه براي شركت در برنامه
همچنين اين يافته بيانگر اين است كه  .)14(امتياز بود

امتياز باالي برنامه انگيزه مهمي براي شركت در يك 
  . رنتي استدوره آموزش مداوم اينت

يافته بعدي نشان داد كه هر چه طول دوره آموزش 
علت . رديگ تر باشد مورد استقبال بيشتري قرار مي كوتاه

كه جامعه آموزش مداوم شامل  باشد نيتواند ا ين مآ
ند و هستالتحصيالني است كه اكنون مشغول به كار  فارغ

هاي  هاي كاري به آنها اجازه طي كردن دوره مشغله
رسد تحمل و  از طرفي به نظر مي. دهد را نمي طوالني

هاي الكترونيكي يكي از  گيري اندك در اتمام دوره پي
مجازي با محتواي  هاي عوامل بازدارنده در اتمام دوره

بر همين اساس بايد مسؤوالن . تر آموزشي باشد حجيم
هاي آموزش اينترنتي به اين امر  طراحي و تدوين دوره
ا به صورت خالصه و مفيد ارائه توجه كرده و مطالب ر

توانند محتوا را به واحدهاي  آنها همچنين مي. نمايند
ارائه  رهتر تقسيم نموده و هر واحد را در يك دو كوچك
  .نمايند

كنندگان در  چرا در اين بررسي تعداد شركت اما
تر از حد  هاي آموزش مداوم اينترنتي در نهايت كم برنامه

ر پاسخ اين سوال مطرح است انتظار بوده است؟ عللي د
. سنجش قرار گيرند ردهاي بعدي مو يكه بايد در بررس

  :ها شامل موارد زير است اين نظريه
التحصيالن  رساني مناسب و عدم آگاهي فارغ عدم اطالع •

  ها از وجود و كارايي اين دوره
  ها و يا امتياز كم آنها نامناسب بودن عناوين دوره •
جامعه آموزش مداوم با رايانه و آشنايي اندك اعضاي  •

به خصوص در ) ناكافيسواد اطالعاتي (اينترنت 
  رت آموختگان قديمي دانش

عدم دسترسي به رايانه يا اينترنت پرسرعت در محل  •
  كار و منزل

نامناسب بودن و دشواري سيستم آموزش آنالين  •
  هاي كافي براي آن ها و عدم ارائه آموزش برنامهدهنده  ارائه

در  شركتتمايل اعضاي جامعه آموزش مداوم به  •
  .حضوري هاي برنامه

رسد كه  به نظر مي منطقياگرچه به طور  رحاله به
هاي اينترنتي آموزش مداوم با ذخيره  استفاده از برنامه

كردن زمان و هزينه، عدم نياز به اياب و ذهاب، در 
دسترس بودن در هر زمان و از هر رايانه متصل به 

هاي حضوري باشد، اما نه  سودمندتر از برنامه اينترنت،
تنها در اين مطالعه بلكه در مطالعاتي كه در ساير كشورها 
انجام شده است نتايج كمابيش مشابهي گزارش شده 

اي كه در كشور آلمان در  مثال در مطالعه عنوانه ب .است
منتشر شده است، اگرچه عمده پزشكان  2007سال 

اي مناسبي بوده اند،  حاضر در تحقيق داراي سواد رايانه
 19اما ميزان استفاده آنها از آموزش مداوم اينترنتي فقط 

هاي  اين نسبت اگرچه از مقياس. درصد گزارش شده است
تر است اما بازهم اندك بيش ارمطالعه حاضر بسي

  )15.(است
اي كه  مطالعهمرور مطالعات در ساير كشورها از جمله 

نشان داد ، )16(توسط راف و همكاران انجام شده است 
اي،  اي مانند سواد رايانه هاي زمينه در كنار همه مؤلفه كه

 نينها و نحوه استفاه و همچ رساني درباره دوره اطالع
هاي نگرشي و  ، مؤلفههاي مناسب انتخاب سرفصل

شخصي چون نگرش و باور جامعه آموزش مداوم، عدم 
يري الكترونيكي نيز عامل عالقه و انگيزه نسبت به يادگ

بازدارنده مهمي است كه بايد بر روي آن تامل بيشتري 
بايد با اعضاي جامعه ارتباط برقرار نمود و . انجام شود
نوع از  آنها براي ورود به اين ذهنيهاي  از نگراني
ها مطلع شده و با آسيب شناسي اين رفتارها و  آموزش

د و گسترش هاي مناسب، راه ورو پيدا كردن راه حل
ها را در اين گروه از فراگيران  استفاده از اين برنامه

البته رعايت استانداردها در ارائه محتوا و . هموار نمود
ل استفاده و استقبا داومپشتيباني فني مناسب نيز براي ت

  . هاي آموزشي نيز مهم و ضروري است از اين دوره
اين تحليل را مخدوش كند و از ممكن است اي كه  نكته
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شود تعداد  هاي پژوهش محسوب مي محدوديت
است كه » اينترنت در پزشكي«كنندگان در برنامه  شركت

اين درس كه به دليل . امتياز بوده است 12داراي 
اسبات تحليلي حذف پراكندگي زياد از نمودارها و مح

تعداد  تاهگرديده بود، در مدت زمان بسيار كو
ها  كننده بسيار زيادتري به نسبت ساير برنامه شركت
ها كه نسبت قبولي به  اگرچه برخالف ساير برنامه. داشت

درصد بوده، در اين  25ها بيش از  ثبت نام در برنامه
درصد محاسبه گرديد، كه بسيار  17درس اين نسبت فقط 

لذا براساس اين اطالعات به . متر از ساير موارد استك
رسد تعداد امتياز يك درس عامل مشوق مهمي  مي نظر

  .هاي آموزش مداوم اينترنتي است براي ورود به برنامه

  گيري نتيجه
رساني بهتر، توليد  رسد كه اطالع در نهايت به نظر مي

محتواهاي آموزشي داراي امتياز باال و طول مدت 
تر، پشتيباني مناسب فراگيران در حين فراگيري،  كوتاه

نحوه در مورد هاي آموزش حضوري  برگزاري دوره
هاي آموزش الكترونيكي براي جامعه  استفاده از برنامه

هاي  و آسان سازي كار با سيستم ،آموزش مداوم
يادگيري الكترونيكي از جمله مواردي هستند كه بايد 

ان بتوانند حداكثر محقق شوند تا اين گروه از مخاطب
  .استفاده از اين شيوه آموزش را ببرند
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The Utilization of Web-based Continuing Medical Education Courses 
in Mashhad University of Medical Sciences and its Relationship with 

Course Characteristics  
 

Somayeh Ebrahimi Kooshk Mahdi1, Reza Assadi2 
 

Abstract 
 
Introduction: One of the educational methods which can overcome time and distance limitations is 
electronic learning. Healthcare professionals, facing with such limitations, also need continuing education 
to keep their information up to date. This study was conducted to evaluate the utilization of electronic 
courses by the medical professionals in Mashhad University of Medical Sciences and its relation with the 
courses’ characteristics. 
Methods: In this descriptive study, all medical professionals under coverage of Khorasan Razavi province 
continuing medical education (CME) program, were included. Records of participants in all (16) electronic 
CME courses during the first ten months of its establishment were extracted from CME information system. 
Data included the topics of presented courses in this time interval, the number of subscribers in each topic 
and each month, the number of individuals passed the course, the duration of each course, and the number of 
credit points for each course. Data was analyzed using descriptive statistics and Pearson correlation test. 
Results: The total number of participants was 824 (five percent of the total number of eligible professionals 
in the province). A total of 286 subjects (34.7%) achieved the acceptance grade in different courses. There 
was a significant relationship between the number of participants in a program and the course’s credit 
points (P=0.02, r=0.63) but no relationship was observed between the course’s points and the rate of 
participants’ achievement (P=0.48, r=0.067). In addition, the achievement rate in short term courses(less 
than 6 hours) was significantly more than long term courses (P<0.03, r=-0.70). 
Conclusion: Online CMEs are helpful but the prerequisite is an appropriate design, presentation of short 
term courses, and observation on content production. These courses should be accessible for learners and 
endow appropriate credit points to the learners to motivate learners to utilize these programs.  
 
Keywords: Continuous Medical Education (CME), electronic-learning, web-based training, Technology 
Utilization 
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