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 در كيالكترون ييادگير يو آمادگ يينگرش، توانا ،دانش زانيم يابيارز
   يآموزش مداوم پزشك يها دوره رانيفراگ

  
  *زهرا باقرصاد ،يمهرآرام، مهناز بهادران الديم

  
 

  چكيده
شود. مشاركت در  يم آموزش مداوم محسوب يها در برنامه يمؤثر آموزش ياز بسترها يكيبه عنوان  كيالكترون يريادگيامروزه مقدمه: 

و  ييدانش، نگرش، توانا نييبا هدف تعاي  . لذا پژوهشگر بر آن شد تا مطالعهاست رانيفراگ يوابسته به سطح آمادگ كيالكترون يريادگي
  انجام دهد. كيالكترون يريادگيدر رابطه با  يآموزش مداوم پزشك يها هدور رانيفراگ يآمادگ
اصفهان از  يآموزش مداوم دانشگاه علوم پزشك يها مشمول دوره رانينفر از فراگ 300تعداد  ،يمقطع يفيمطالعه توص در اين: ها شرو
 پرسشنامه قياز طر ها دادهآوري  آسان انتخاب شدند. جمع گيري به روش نمونه 1393و زمستان  زييپا يها دوره كنندگان شركت انيم

 مستقل، ي(ت يو استنباط يفياز آمار توص ها داده ليتحل ي. براديگرد ليتكم يدر جلسات آموزش مداوم حضور كه بود اختهمحقق س
  ) استفاده شد.رمنيو اسپ رسونيضريب همبستگي پ

 ازيمورد ن يها ) و آمادگي3/74±4/18(  )، نگرش8/37±23(  و دانش ييمورد مطالعه در توانا ينمره واحدها نيانگيمنتايج: 
 ، و دانش ييبا توانا نترنتيو ا انهيمدت زمان استفاده از را نيمطالعه نشان داد كه ب نيا جينتا ن،آمد. همچني به دست) 8/22±7/60(

 و دانش با نگرش و سنجش يينمره توانا ني). بp>001/0( رابطه معنادار وجود دارديادگيري الكترونيك  ازيمورد ن يها يو آمادگ  نگرش
  و دانش ييتوانا زانيجنس در ممتغيركه  نشان دادند ها افتهي نين). همچp>001/0( رابطه معنادار وجود داشت ازيمورد ن يآمادگ

)08/0=p134/0(  )، نگرش=p54/0( ازيمورد ن يها ي) و آمادگ=pنداشت . يريتاث كيالكترون يها شآموز ي) برا  
 مورد ينگرش و آمادگ رغم علي ،يآموزش مداوم پزشك يها دوره رانيمطالعه نشان داد كه فراگ نيامده از ا به دست جينتاگيري:  نتيجه

 نيا سازي ادهين در امر پمسؤوالرسد،  مي ندارند. به نظر نهيزم نيالزم را در ا يآگاه ،الكترونيك قياطالعات از طر افتيجهت در ازين
  دانش افراد اقدامات الزم را انجام دهند. يارتقا يدر راستا ديبا ،يآموزش وهيش
  

  يدگيري الكترونيك، رايانه، اينترنت،دانش، نگرش، آموزش مداوم پزشكيا ،آمادگي ،ييتواناهاي كليدي:  واژه
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در  يشود و نقش مهم مي يكشورها تلق يتوسعه مل
و  يفرهنگ ،ياقتصاد ،يكالن اجتماع يها يزير برنامه
 ياجالس جهان هيانيكه در ب يدارد، به طور يآموزش

آموزش  نهيدر زم 1998در سال  سيكه در پار ونسكوي
 يمؤسسات آموزش عال"كه  تبرگزار شد، آمده اس يعال
و امكانات  ها تيباشند كه از مز يينهادها نينخست ديبا

شوند و  مي اطالعات و ارتباطات بهره مند يبالقوه فناور
 يها نظام نييبا عصر اطالعات و تب يهماهنگ يبرا ديبا
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 يآموزش نينو يها طيمح يانداز نسبت به راه ،يمجاز
با واژه جامعه  ها دانشگاه گر،ي). از طرف د1("ندياقدام نما
 زيرا ن يواژه نظام آموزش نيمواجه بوده و ا ياطالعات

 ازمندين نيو ا دينما مي متأثر يابعاد زندگ ريمانند سا
و  كينظام الكترون يها يو استراتژ ها استيدر س رييتغ

 يها وهي). استفاده از ش2(است كيالكترون يريادگي ميمفاه
در  حالي كه، در است و سخت رب نهيزمان بر، هز يسنت

ساعته در دسترس  24به صورت  كيالكترون يريادگي
 نيست به رفت و آمد جهت حضور در كالس ازيبوده و ن

 درصد كاهش 25-30 يريادگي يو زمان الزم برا
) Collins( نزيكول يها افتهيراستا،  نيدر هم .)3(ابدي مي

 يكيالكترون يريادگيبه  يمثبت نگرش دينشان داد كه اسات
خصوص،  نيدارند. در ا يبه عنوان ابزار كمك آموزش

عامل  نيتر مهم دياسات يابيبودن، خودكام دياحساس مف
بوده و  يكيالكترون يريادگيبه استفاده از  ها آن ليتما

و آموزش چند  دياسات يياستقالل، راهنما رينظ يعوامل
بر نگرش  رگذاريثعوامل تأ نيتر مهماز اي  رسانه

  ).4(بود يكيالكترون يريادگيدر رابطه با  انيدانشجو
جهت  يكيالكترون ياز پزشكان، از ابزارها ياديتعداد ز 

 لياز دال يكيكنند.  مي استفاده ياطالعات پزشك يجستجو
پزشكان،  نيدر ب كيالكترون ياستفاده از ابزارها شيافزا
). 5(است دهيچياز اطالعات پاي  آنان به حجم گسترده ازين

 ديجد يزهايچ ادگرفتنيبه  ازيكاركنان به طور مداوم ن
آموزش به طور مستمر وجود  يدارند و تقاضا برا

 در يديعنصر كل كي ،يپزشك مي). آموزش مداوم ت6(دارد
 ستميس ياثربخشو  تيفيدانش، مهارت، ك شيافزا

است. اي  حرفه يستگيشا يو ارتقا يدرمان يبهداشت
 ياست كه به خوب ييها طهياز ح يكيآموزش مداوم 

به امر  نيقابل اجرا است. ا يكيتوسط آموزش الكترون
كه  ،يدر مورد آموزش مداوم جامعه پزشك خصوص

تجارب و  ق،يفراوان و با تنوع گسترده عال نيمخاطب
). 7(محسوس است تر بيش ،دارد يآموزش يازهاين
كه در متون باال به  ييايعالوه بر مزا يكيالكترون يريادگي

از جمله نبودن درك  ييها تيمحدود يآن اشاره شد، دارا
كامل با  يينداشتن آشنا ،يمجاز ياز فضاها قيدق
 تيآن و وابسته بودن موفق يو كاركردها ها تيقابل
در كاربرد  ريفراگ يو فن يكيبه مهارت تكن دهرنيادگي
 انگيجار يها افتهيراستا،  ني). در هم8(است انهيرا

 يريادگي) نشان داد كه Jariang Prasertپراسرت (
 هدف تياست، اما جمع ديمف اريدر كل بس كيالكترون

به  ازيو ن ستين كيالكترون يريادگيآماده استفاده از 
نشان و همكارش ) Liaw( اوي). ل9(دارد اريبس يبانيپشت

 يريادگي طيو توسعه مح سازي ادهيدادند جهت پ
 رندگانيادگي يدر ابتدا مشخص كردن آمادگ ك،يالكترون

نگرش، باورها و  زش،يهمچون انگ ييها يژگياز لحاظ و
) Sadik( كيسد يها افتهي). 10(است يضرور ها نانياطم

، ها تيحو صال اتي، تجربها شنشان داد كه سه مؤلفه نگر
 يريادگي سازي ادهيتوسعه و پ يرافرد ب يبر آمادگ
). مطالعه منتظر و داراب نشان 11(هستند مؤثر كيالكترون

 يمورد بررس يها مؤلفه يآمادگ نيانگيداد كه م
و نظارت) در  يهماهنگ ،يبانيو پشت افزار افزار، سخت (نرم

عدم  انگرياست كه ب 10از  8/2مدرس  تيدانشگاه ترب
 كيالكترون يريادگيدر حوزه  يو ضعف جد يآمادگ
مردشت و  يمطالعه ملك جينتا كه ي). در حال12(است

 هيدانشگاه اروم انياز آن است كه دانشجو يهمكاران حاك
در سطح  ياز آمادگ كيالكترون يريادگيورود به  يبرا

 انيدانشجو يآمادگ زانيم نيبرخوردارند و ب يمتوسط
 يريادگيشركت در  ياارشد بر يو كارشناس يكارشناس
 يريادگي). 13(وجود داشت يتفاوت معنادار كيالكترون
خود قرار  تيهنوز در مرحله طفول رانيدر ا يكيالكترون

و  ها شنگر يو بررس رانيفراگ يآمادگ يابيدارد، لذا ارز
 يريادگينظام  يو اجرا سازي ادهيجهت پ ازهاين شيپ

قوت و  است تا نقاط يواجب و ضرور يامر يكيالكترون
شده و در راه درست قدم برداشته شود.  ييضعف شناسا

مهم مستلزم مطالعات گسترده در  نيبه ا دنيمسلماٌ رس
 ني). همچن14(است يكيالكترون يريادگي يازسنجين نهيزم
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مشابه كه  يبه عمل آمده، پژوهش يها يطبق بررس
دانش و نحوه  زانيدر رابطه با م ياطالعات الزم و كاف

آموزش مداوم  يها دورههدف  يها گروهكرد نگرش و عمل
 يريادگياصفهان در خصوص  يدانشگاه علوم پزشك

 نموده باشد، انجام نشده است.آوري  را جمع كيالكترون
 ينگرش، عملكرد و آمادگ ،يآگاه زانيم ييشناسا

در علوم  رانيفراگ ييو توانا ييفراگيران معرف آشنا
 تو تسلط بر الزاما كيالكترون يريادگي نترنت،يا انه،يرا

 كيالكترون يها در ارتباط با گذراندن دوره يكاربر
بوده و گامي اساسي جهت  يآموزش مداوم پزشك

ست، لذا ا ريزي صحيح و منطقي در اين راستا برنامه
دانش،  نييبا هدف تعاي  پژوهشگر بر آن شد تا مطالعه

آموزش  يها هدور رانيفراگ يو آمادگ يينگرش، توانا
  انجام دهد. كيالكترون يريادگيدر رابطه با  يشكمداوم پز

  
  ها شرو

در  1393در سال  يمقطع-يفيمطالعه به روش توصاين 
دانشگاه علوم آموزش پزشكي توسعه  و مركز مطالعات

 با استفاده از   نمونه تعداداصفهان انجام شد.  يپزشك
 بي: ضرz( جامعه كيدر  ريمتغ نيانگيفرمول برآورد م

 ارياز انحراف مع ي: برآوردS ،96/1 يعني% 95 نانياطم
در نظر  12/0 آورد: اشتباه برdو  رهاياز متغ كينمره هر

آمد كه با احتساب  به دستنفر  267گرفته شد)، حداقل 
  .در نظر گرفته شدنفر  300 زشي% ر10

در  كننده شركت رانيمورد مطالعه از فراگ يواحدها 
و  زييپا يها آموزش مداوم دوره يحضور يها دوره

  آسان انتخاب گيري كه به روش نمونهبودند  زمستان
ي ها ورود به مطالعه شامل شركت در دوره اريمع .شدند 

  حضوري آموزش مداوم بود. 
ساخته مشتمل  ، پرسشنامه محققها داده يگردآور ابزار

   :بود ريبخش به شرح ز 4بر 
 ،سن، جنس كياول مربوط به مشخصات دموگراف بخش

 ايدر دانشگاه  سيو سابقه تدر يلتحصيلا فارغسال 

و امكان  زانيبود. بخش دوم مربوط به م گريمؤسسات د
بخش  .بود سؤال 12مشتمل بر  ها ياستفاده از فناور
 بودعبارت  8مشتمل بر   نگرش شسنج سوم مربوط به
 اديز يلياز خ كرتيلاي  درجه 5 اسيمق يهر عبارت دارا

 نيبخش ب نيع نمرات امجمو .شد ني) تدو0) تا هرگز (4(
بر مبناي صد نمرات  ،جينتا اترشدني. جهت گوبود32تا 0

 32ضرب و بر  100در محاسبه و گزارش شد(نمرات 
و  ييتوانا سنجشبه  بخش چهارم مربوط. )شد ميتقس
مشتمل بر اين بخش  بود. ازيمورد ن يها يو آمادگ  انشد

اي  درجه 5 اسيمق يدارا سؤالكه هر بود  سؤال 15
. مجموع نمرات بود) 0) تا هرگز (4( اديز يلياز خ كرتيل
 ،جينتا اترشدنيجهت گو. است 60تا 0 نيبخش ب نيا

 طهيح .بر مبناي صد محاسبه و گزارش شدنمرات 
بود  سؤال 14مشتمل بر  ،ازيمورد ن يها يسنجش آمادگ

 و دانش يآمادگ زانيمورد مطالعه برحسب م يكه واحدها
دادند  مي نمره 20تا  0از  تسؤاالاز  كيبه هر  خود

جهت . بود 280تا 0 نيبخش ب نيمجموع نمرات ا
بر مبناي صد محاسبه و نمرات  ،جينتا اترشدنيگو

   .گزارش شد
جهت  نيو همچن يپرسشنامه به شكل صور ييروا

توسط  يياز لحاظ محتوا گيري اندازه تيقابل نيتضم
دانشگاه  يپزشك يها شآموز قاتيكارشناسان مركز تحق

پرسشنامه با استفاده از  ييايپا بررسي شد. يلوم پزشكع
كه در جلسات  كننده شركت 15 .انجام شد لوتيطرح پا

(جز نمونه نده بودشركت نمود يآموزش مداوم پزشك
 يآلفا بيضرقرار نگرفتند) پرسشنامه را تكميل كردند، 

قرار گرفت.  تأييدمورد مد وآبدست  73/0كرونباخ 
اطالعات موردنظر  يو گردآور يابيپژوهشگر جهت دست

از مركز  يدر پژوهش حاضر پس از كسب اجازه نامه كتب
 يها كارگاه يدر زمان برگزار ،يآموزش پزشك قاتيتحق

آموزش مداوم در مركز مطالعات توسعه و آموزش 
مراجعه نمود، اهداف پژوهش  يبه مكان برگزار يپزشك

 حيضتو براي شركت كنندگان در دوره باز آموزي را
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مورد  ياز واحدها ينامه كتب تيداده، سپس با كسب رضا
  پرسشنامه نمود.  عيپژوهش اقدام به توز

 افزار با استفاده از نرم ها اطالعات، دادهآوري  پس از جمع
قرار گرفت  ليو تحل هيمورد تجز 20نسخه  SPSSآماري 

 ن،يانگي(شاخص م يفياز آمار توص گيري و با بهره
 T-test( ي) و استنباطيفراوان عيو توز اريانحراف مع

و  هي) تجزرمنيو اسپ رسونيمستقل، ضريب همبستگي پ
 نيانگيم يمستقل جهت بررس يشد. از آزمون ت ليتحل

و سنجش  سنجي نگرش ،سنجي و دانش يينمره توانا
 بيآزمون ضر ت،يبا جنس ازيمورد ن يها يآمادگ

 يرهايمتغ نيرابطه ب يجهت بررس رمنياسپ يهمبستگ
و  ييبا توانا نترنتيو ا انهياستفاده از را زانيم

مورد  يها يو سنجش آمادگ سنجي نگرش ،سنجي دانش
 يجهت بررس رسونيپ يهمبستگ بيو از آزمون ضر ازين

مدت  ،يالتحصيل فارغسن، مدت زمان  يرهايمتغ نيرابطه ب

 نيارتباط ب نيو همچن نترنتيو ا انهيزمان استفاده از را
و سنجش  سنجي نگرش ،سنجي نشو دا ييتوانا ريسه متغ
از  تر كم P زانياستفاده شد. م ازيمورد ن يها يآمادگ

  در نظر گرفته شد. يدار يسطح معن 01/0
  

  نتايج
ورود به  طيمورد مطالعه كه شرا ينفر واحدها 300همه

كردند  ها پرسشنامه ليمطالعه را داشتند، اقدام به تكم
   .درصد) 100 يده (پاسخ

 نيانگيمطالعه نشان داد كه م نيه از اآمد به دست جينتا
) سال، مدت زمان 37/40±66/8(افراد مورد مطالعه  يسن

از  استفاده)، سابقه 58/12±52/7( لفراغت از تحصي
 نترنت) سال و سابقه استفاده از اي7/8±34/4( انهيرا
 . )1(جدول ) سال بود2/4±38/7(

  
  يمورد بررس يرهايمتغ يفراوان عي: توز1 جدول

  تعداد(درصد)  يرهامتغ
  141%)47( زن  جنس 1

  150%)50( مرد
  55%)3/18( دارد سابقه تدريس در دانشگاه 2

  219%)73( ندارد
  245%)7/81( دارد  رايانه شخصي 3

  55)3/18( ندارد
  29%)7/9( به ندرت ميزان استفاده از رايانه 4

  92%)7/30( هر از گاهي
  112%)3/37( چندبار در هفته

  65%)7/21( هر روز
  236%)7/78( دارد  اشتراك اينترنت 5

  56%)7/18( ندارد
  41%)7/13( به ندرت ميزان استفاده از ايميل 6

  90%)30( هر از گاهي
  102%)34( چندبار در هفته

  58%)3/19( هر روز
  47%)6/29( اينترنت دانشگاه  نوع اشتراك اينترنت 7

Dial up)12(%  
ADSL)54(%135  

Wimax)4/4(%11  
  300%)100(-  مجموع 
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مورد  ينمره واحدها نيانگيمطالعه نشان داد كه م جينتا
در مورديادگيري   و دانش ييتوانا ؛يها مطالعه در قسمت

يادگيري   نسبت به  )، نگرش8/37±23( الكترونيك
 ازيمورد ن يها ) و آمادگي3/74±4/18( الكترونيك

آمد كه  به دست 100) از حداكثر نمره 8/22±7/60(
دانش  و ييتوانا نهيدر زم كنندگان نمرات شركت نيانگمي
  بود. اديز ارياز نصف و با انحراف مع تر كم

نشان  رمنياسپ يهمبستگ هاي حاصل از انجام آزمونيافته
   و دانش ييبا توانا انهياستفاده افراد از را زانيم نيداد كه ب

)694/0, r= 001/0< P،( نگرش  )443/0, r= 001/0< P ( و

 ,605/0( واحد هاي مورد پژوهش ازيمورد ن يها يآمادگ

r= 001/0< P (ن،ي. همچنردرابطه معنادار وجود دا 
 زانيم نيبنشان داد كه  رمنياسپ يهمبستگ بيضر

 =r ,683/0(  و دانش ييبا توانا نترنتياستفاده افراد از ا
001/0< P(نگرش ،  )426/0, r= 001/0< P ( و
واحد هاي ) r= 001/0< P ,586/0( ازيمورد ن يها يآمادگ

  .ردرابطه معنادار وجود دامورد پژوهش 
 ييتوانا نيانگيمستقل نشان داد كه م يآزمون ت عالوه،هب

مورد  يها يو آمادگ )=13/0p)، نگرش (=08/0p( و دانش
  . ردمردان و زنان اختالف معنادار ندا در) =53/0p( ازين

  
  يمورد بررس كيو مشخصات دموگراف ياصل يرهايمتغ نيب ي: رابطه همبستگ2 دولج

  ي مورد نيازها آمادگي  نگرش   توانايي و دانش  متغير  رديف
r P-value r  P-value r  P-value 

  36/0  - 056/0  62/0  - 03/0 8/0 015/0  سن 1
  07/0  - 11/0  32/0  - 06/0 34/0 -59/0 يالتحصيل فارغمدت زمان  2
  >001/0  425/0  >001/0  331/0 >001/0 568/0 سابقه استفاده از اينترنت 3
  >001/0  434/0  >001/0  322/0 >001/0 508/0 سابقه استفاده از رايانه 4
  

نشان  رسونيپ يهمبستگ هاي حاصل از انجام آزمونيافته
 ييافراد با توانا يالتحصيل فارغسن و مدت زمان  نيداد كه ب
رابطه معنادار  ازيمورد ن يها يادگنگرش و آم ،و دانش

 نترنتيو ا انهيمدت زمان استفاده از را نياما ب .وجود ندارد 
رابطه  ازيمورد ن يها ينگرش و آمادگ ،و دانش ييبا توانا

كه مدت زمان  يافراد گر،يوجود دارد. به عبارت د ادارمعن
 يياستفاده كرده اند، توانا نترنتيو ا انهيبا را يتر بيش
  .)2دارند (جدول  يتر بيش ينگرش باالتر و آمادگ ،رت بيش
 رسونيپ يهمبستگ هاي حاصل از انجام آزمونيافته

 ,577/0( و دانش با نگرش يينمره توانا نينشان داد كه ب

r= 001/0< P ،(يها يو دانش با آمادگ يينمره توانا نيب 
نمره  نيب نيو همچن  )r= 001/0<P ,649/0( ازيمورد ن

) r= 001/0<P ,6/0( ازيمورد ن يها يادگنگرش با آم
  وجود داشت.  ميرابطه مستق

  

  بحث
و  ييدانش، نگرش، توانا نييهدف تع با پژوهش نيا

در  يآموزش مداوم پزشك يها هدور رانيفراگ يآمادگ
  شد. انجام كيالكترون يريادگيرابطه با 

 يمورد مطالعه دارا يواحدها اكثرنشان داد كه  ها افتهي
به  ينترنتياز خطوط ا يكيو اشتراك به  يشخص وتريكامپ
كه  است مسأله نيا يايگو جينتا ني. اهستند ADSL ژهيو

افراد حداقل امكانات الزم جهت استفاده از مطالب 
مطالعه  يها افتهي حالي كه را دارند. در يكيالكترون

 ران،يمد ،علمي هيأت ديدر مطالعه اسات و همكاران انيخيش
 يدانشگاه علوم پزشك ييدان اجراو كارمن انيدانشجو

الزم  يمورد مطالعه آمادگ يلرستان نشان داد كه واحدها
 يابيجهت دست يكيالكترون يها را جهت استفاده از شبكه

به اطالعات را ندارند. الزم به ذكر است كه جهت ورود به 
به  ازين يآموزش يها طيمح ك،يالكترون يريادگي صهعر
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و  ي(فن يتوانمند در حوزه كارشناسماهر و  يمنابع انسان
) و يآموزش اراني(استادان و دست ي)، آموزشيادار

   ).15() داردراني(فراگ يكاربر
 زانيم نيكه ب اين پژوهش نشان داد جينتا ن،يهمچن

 ،و دانش ييابا توان نترنتيو ا انهياستفاده افراد از را
رابطه معنادار وجود  ازيمورد ن يها ينگرش و آمادگ

 وبلويمطالعه ازون يها افتهيراستا،  ني. در همداشت
)Uzunboylu (در مدارس  يسياز مدرسان زبان انگل

كه  يرانينشان داد كه فراگ يدوره متوسطه قبرس شمال
از وب داشتند،  يتر بيشاستفاده  زانيبهتر و م ييآشنا

). 16(بر خط داشتند يريادگينسبت به  يهترنگرش ب
دانشجو  114و همكاران از ) Cambellكمبل ( يها افتهي

در  نيآنال به صورتكه دروس خود را  كايدر كشور آمر
نشان داد كه مهارت  ،نموده بودند افتيمدت دو سال در

 گريد يكيو شبكه  انهيدر كاربرد را كنندگان استفاده يفن
 يريادگياستفاده از روش  تيقاز عوامل مؤثر در موف

  مطالعه  نيا ابهتمش ). از جمله موارد17(است كيالكترون
و امكانات و   يآمادگسنجش  ،گريبا مطالعات د

 ياما تفاوت نگاه به امر آمادگ ،استاي  انهيرا يها ييتوانا
اين  جامعه هدف نيو همچن ياز لحاظ تسلط بر كاربر

آموزش مداوم  يها دورهشركت كنندگان  پزوهش كه
پژوهش با  نيا يها بودند از جمله تفاوت يحضور
 يتواند در تفاوت برخ مي كه است مشابه يها شپژوه
   .باشد مؤثر جينتا
نگرش و  ،و دانش ييتوانا نيانگينشان داد كه م ها افتهي

مردان و زنان تفاوت معنادار  نيب ازيمورد ن يها يآمادگ
 يشبستر ريمطالعه بص يها افتهيراستا،  نينداشت. در هم

ت به مورد مطالعه نسب ينشان داد كه واحدها و همكاران
در  كيالكترون قيآموزش مداوم از طر يها دوره يبرگزار

 ني) كه ا18(كردند يمند رضايتدو جنس احساس هر 
آن است كه در امر آموزش  دهنده موضوع نشان

مطالب از  يريادگي يزن و مرد در راستا نيب كيالكترون
  وجود ندارد.  يگير چشموب تفاوت  قيطر

 يالتحصيل فارغزمان سن و مدت  نينشان داد كه ب جينتا
 ازيمورد ن يها ينگرش و آمادگ ،و دانش ييافراد با توانا

مدت زمان استفاده از  نيرابطه معنادار وجود ندارد. اما ب
 يها ينگرش و آمادگ ،و دانش ييبا توانا نترنتيو ا انهيرا

 گر،يد بارترابطه معنادار وجود دارد. به ع ازيمورد ن
 نترنتيو ا انهيرا از يتر بيشكه مدت زمان  يافراد

 ينگرش باالتر و آمادگ ،تر بيش يياستفاده كرده اند، توانا
) Pandaپاندا ( يها افتهيراستا،  نيدارند. در هم يتر بيش

و پست  انهينشان داد كه استفاده از را و همكارش
 يينابا نگرش و توا يرابطه معنادار و مثبت يكيالكترون
). 19(دارد كيلكترونا يريادگيافراد نسبت به  تر بيش
و دانش  ييكه توانا ينشان داد كه افراد جينتا ن،يهمچن
 ازيمورد ن يها يداشتند، نگرش مثبت تر و آمادگ يتر بيش
 يكه نگرش مثبت تر يافراد نيبود. همچن تر بيش ها آن

 يتر بيش يداشتند، از آمادگ كينسبت به الكترون
مطالعه لوك  يها افتهيراستا،  ني. در همبودندبرخوردار 

دانشگاه  علمي هيأت ينفر اعضا 74زاده و همكاران از 
كه در برنامه آموزش مداوم شركت  زدي يصدوق ديشه

 ينشان داد كه با باالرفتن سابقه كار كرده بودند
به استفاده از آموزش مداوم  ليتما زاني، مكنندگان شركت

 نيگود حالي كه). در20(ودر مي باال زين يرحضوريغ
)Godin(  179و همكاران در مطالعه خود از مطالعه 

 ياعالم كردند كه افراد كايآمر يايفرنيكال التيپزشك در ا
بر  يمبتن يها يداشتند، از فناور يتر بيشكه سابقه كار 

  ).21(كردند مي استفاده يتر كم زانيبه م وتريكامپ
مطرح شده بر همه جوانب  يها شجامع بودن پرس

از نقاط  هاي مورد پژوهشحدوا ييتوانا سنجشو ييآشنا
 كنندگان گروه هدف، شركت نيمطالعه بود، همچن نيقوت ا
 يآموزش مداوم بودند كه گروه يحضور يها دوره
 كيالكترون يريادگياستفاده از خدمات  يبرا ياحتمال
  شوند. مي آموزش مداوم محسوب يها دوره

همچون عدم امكان مصاحبه  ييها تيتوجه به محدود با
چون  ييها شو عدم امكان انجام پژوه جيبود نتابه يبرا
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تر از  قيكه منجر به شناخت دق يكاربر پژوه يها آزمون
 طيشرا نيشد و همچن مي كاربران يكاربر تيوضع
 نيموجود در ب يعلم يها و اختالف تخصص گيري نمونه
 يها شنمود كه پژوه شنهاديتوان پ مي گروه هدف،افراد 
 يتر كاربران و بررسقيقبا تمركز بر شناخت د بعدي
خاص انجام  يها هدف متمركز بر تخصص يها گروه

  .رديگ
  

  گيري نتيجه
 رانيمطالعه نشان داد كه فراگ نيبه دست آمده از ا جينتا

نگرش و  رغم علي ،يآموزش مداوم پزشك يها دوره
 قياطالعات از طر افتيجهت در ازيموردن يآمادگ

 ندارند. لذا نهيزم نيالزم را در ا يآگاه الكترونيك،
 به صورت يآموزش يها شود، دوره مي شنهاديپ

سطح دانش افراد در  ارتقايو  ييبا هدف آشنا كيالكترون

در  يتر بيشمطالعات  ن،ي. همچنشود يبرگزار نهيزم نيا
 وهيش نيا يكوتاه مدت اجرا يهاكار راه نيتدو نهيزم

بستر مناسب و  جاديبا ا انانجام شود تا بتو يآموزش
مهم دست  نيالزم در كوتاه مدت به ا يهاكار راهئه ارا
  .افتي
  

  قدرداني
مركز مطالعات و توسعه آموزش مديريت از  لهيوس نيبد

اصفهان و پرسنل محترم  يدانشگاه علوم پزشك يپزشك
 يكه به هر نحو ما را در اجرا يزانيعز هيآن مركز و كل

  .ميينما مي ينمودند، تشكر و قدردان ياريمطالعه 
به شماره  يقاتيطرح تحق جيمقاله برگرفته از نتا نيا

 يدانشگاه علوم پزشك يمصوب معاونت پژوهش 293221
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Evaluation of knowledge, attitude, ability and preparedness for E-
learning among continuing medical education learners 

 
Milad Mehraram1, Mahnaz Bahadorani2, Zahra Baghersad3 

Abstract 
 
Introduction: Today, e-learning is considered one of the efficient learning contexts in continuing medical 
education (CME). Participation in e-learning is dependent on learner’s level of preparedness. Therefore, 
this study aimed to determine CME learners’ knowledge, attitude, ability and preparedness in relation to e-
learning. 
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 300 learners attending 2014 autumn-winter CME 
programs in Isfahan University of Medical Sciences were selected by means of convenience sampling. Data 
were collected through a researcher-made questionnaire which was completed in continuing education 
sessions. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics (independent t-test, Pearson and 
Spearman correlation coefficients). 
Results: The mean scores were obtained for ability and knowledge (37.23±8), attitude (74.18±3.4) and 
preparedness (60.22±7.8). Findings showed that there was a significant relationship between computer and 
internet usage time and learner’s ability and knowledge, attitude and preparedness for e-learning 
(P<0.001). There was also a significant relationship between learners’ knowledge and ability and their 
attitude and preparedness (P<0.001). Gender was found to have no effect on ability and knowledge 
(p=0.08), attitude (p=0.134) and preparedness (p=0.54) for e-learning. 
Conclusion: The results of this study showed that despite having the features of attitude and preparedness, 
CME learners did not have the necessary knowledge for receiving information electronically. It seems that 
authorities should take necessary measures to implement this teaching method in order to promote learners’ 
knowledge. 
 
Keywords: Ability, Preparedness, E-learning, Computer, Internet, Knowledge, Attitude, Continuing Medical 
Education. 
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