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   آموزش مداوم يكيالكترون يها عوامل بازدارنده استفاده از دوره
  مشهد يدانشگاه علوم پزشك تحت پوشش نيدر مشمول

  
  يكوشك مهد ي، محمدرضا آهنچيان، سميه ابراهيم*يكرم يمرتض

  
 

  چكيده
با . را انكارناپذير ساخته استگسترش سريع دانش، مفهوم آموزش مداوم را در تمام عمر، معنايي تازه بخشيده و ضرورت آن : مقدمه

يادگيري  ،يحضور هاي توجه به اهميت به روز بودن دانش پزشكان، و همچنين با توجه به محدوديت زمان آنها براي شركت در كالس
عمده  ليو شناسايي دال يهدف اصلي اين پژوهش بررس. آموزش اين افراد محسوب شود ايتواند روش مؤثري بر الكترونيكي مي

  .بود 1390ي يادگيري الكترونيكي در تابستان ها دورهاز شركت درآموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي مشهد  نيرنده مشمولبازدا
نفر از  378نمونه  تيدر دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شد، جمع 1390كه در تابستان  يمقطع -در اين پژوهش توصيفي : ها روش

اي محقق  آوري اطالعات پرسشنامه ابزار جمع. انتخاب شدنداي  گيري طبقه ه به روش نمونهپزشكان مشمول آموزش مداوم بودند، ك
  .استفاده شد يو استنباط يفها از آمار توصي داده ليو تحل هيبود جهت تجز ايساخته، روا و پا

و مشكالت ) 15/2±70/0(شخصي  بيشترين و مشكالت) 71/2 ±63/0(اي  وزني به دست آمده، مشكالت زمينه نيانگيبا توجه به م: نتايج
شركت  يكيالكترون هاي كه قبالً در دوره يكسان مشكالت شخصي. كمترين ميزان بازدارندگي را دارند) 4برمبناي )( 98/1 ±64/0(نگرشي 

ت شخصي، مشكال ريو نمره هر سه متغ). >51/6F= ،01/0p( است شتراند بي نكرده كتها شر دوره نيكه قبالً در ا اند از كساني كرده
  ).=p< 1/86f ,01/0( از زنان است شتريدر مردان ب يكيالكترون يريادگي هاي استفاده از دوره يبرا ،اي و نگرشي زمينه

  .هاي يادگيري الكترونيكي دارند رين بازدارندگي را در مشاركت جامعه آموزش مداوم در دورهاي بيشت مشكالت زمينه: گيري نتيجه
  

  مصرف تكنولوژييادگيري الكترونيكي، آموزش مداوم، آموزش پزشكي، : هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

 جامعه  كيمنابع رشد و تكامل  نيتر از مهم يمنابع انسان
از  نهيكشف و پرورش و استفاده به يدر راستا بايدكه  است

ها از  در واقع، انسان. رديصورت گ هايي تيآنها فعال
 آنها را با به ديبهرمند هستند كه با يدرون هاي ثروت

                                                 
دانشگاه ي، گروه علوم تربيت، )استاديار( يكرم يدكتر مرتض :نويسنده مسؤول *

  .مشهد، ايران مشهد، يفردوس
mor.karami@gmail.com 

، مشهد يدانشگاه فردوس، گروه علوم تربيتي، )دانشيار( محمد رضا آهنچيان دكتر
سميه ؛ )rezaahanchian@gmail.com. (مشهد، ايران مشهد، يدانشگاه فردوس

مشهد،  مشهد، يدانشگاه فردوسي، گروه علوم تربيت، )دانشجو( يكوشك مهد يابراهيم
  )asahel1360@gmail.com. (ايران

  16/3/90: ، تاريخ پذيرش23/11/90: ، تاريخ اصالحيه1/10/90: تاريخ دريافت مقاله

كه  نمايند ليتبد هايي هيمناسب به سرما يابزارها يركارگي
 دياز د. رنديدر جهت رشد و تكامل فرد و جامعه قرار گ

 ، ابزارها، آموزش عمومي نيا نتري نظران از مهم صاحب
 ها تيعمده كسب موفق يچرا كه مبنا ؛مؤثر و كارا است ،عالي

و موفق بوده  افتهيمتنوع در جوامع رشد  يو دستاوردها
  ).1(است

ين تر افراد و پرورش استعدادهاي آنان از مهم آموزش
 توان ياساس م نبر همي. ها است وظايف مديران در سازمان
هاي مهم مديران، كمك به افراد  گفت كه يكي از مسؤوليت

به ). 2(هاي شغلي شاناست جهت پيشرفت و بهبود توانايي
رسد با شتاب فراوان تغييرات در نظام ارائه خدمات  نظر مي
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درماني، براي روزآمد كردن اطالعات كاركنان اين –بهداشتي
و كارآمد سازي سيستم آموزش اي جز گسترش  نظام، چاره

در همين راستا گسترش سريع ). 3(وجود ندارد آن مداوم
دانش و اطالعات در عصر حاضر، مفهوم آموزش مداوم را 
در تمام عمر، معنايي تازه بخشيده و ضرورت آن را 

وار  خوشبختانه رشد جهش. انكارناپذير ساخته است
فناوري اطالعات،  رساني و جهاني شدن ابزارهاي اطالع

هر زمان و هر  در را كه يادگيري است بستري آماده ساخته
در ده ). 4(مي سازدمكان، مطابق با نياز يادگيرنده، ممكن 

و ترين  فراواناز  يكي يكيالكترون يريادگي ر،يسال اخ
در جامعه آموزش  يريادگي ها براي روش نتري گسترده

  ). 5(شود يمداوم محسوب م
 يريادگي طيتازه در ارائه مح يكرديرو ي،كيالكترون يريادگي

زمان و در هر است كه محور  رندهيادگيو  يمجهز، تعامل
 يها يفناور هاي منابع و مشخصه يركارگي با به مكان

 هاي طيمح گريد هاي همسو با شكل و يتاليجيمختلف د
شده در  عيآزاد، منعطف و توز ينظام جاديا يبرا يآموزش

اي  يادگيري الكترونيكي شيوه). 6(استفاده مي شودآموزش 
آن يادگيرنده از اينترنت براي  از يادگيري است كه در

دستيابي به مواد يادگيري و برقراري تعامل با محتوا، مربي 
منظور ساخت معاني فردي، رشد  به نو ساير يادگيرندگا

تجارب يادگيري و كسب حمايت و پشتيباني در خالل فرايند 
يادگيري  ،از سوي ديگر). 7(گيرد مي يادگيري بهره

يري باز، قابل انعطاف و از راه دور الكترونيكي به عنوان يادگ
 يكيالكترون يريادگيمهم  تيچهار مز). 8(شده است فيتعر
بودن، به  يتعامل ،يرپذي انعطاف ،اومجامعه آموزش مد يبرا

  ).5(استمنابع و باز بودن،  گذاري اشتراك
از آنجا كه جامعه علوم پزشكي هميشه نيازمند اطالع 

هاي بهداشتي،  ي با سياستهاي علمي و آشناي ازآخرين يافته
درماني كشور است، تقويت و تحكيم و به روز نمودن 

سال  5تا  4ضروري مي باشد ، زيرا هر   هاي قبلي آموخته
شود، و با  درصد دانش پزشكي كهنه مي 50طور متوسط  به

دانش در علوم پزشكي و افزايش حجم آن،  انفجارتوجه به 

همه دانش و تكنولوژي  تواند از درماني نمي –شتياكادر بهد
موجود در اين حيطه آگاه شود، همچنين مشكل ديگر، حفظ 

با ترويج ). 10و9و1(هاي قبلي است و نگهداري اندوخته
يادگيري الكترونيكي و مرتفع كردن موانع گوناگون از پيش 

توان طيف  مي ،وزش مداوم پزشكي كشورروي مشمولين آم
بيش از يك  . رار داداي از اين گروه را تحت پوشش ق گسترده

گذرد؛ با اين  از شيوع نظام يادگيري الكترونيكي نمي  دهه
وجود به سرعت ردپايي از آن در بسياري از مؤسسات و 

هاي  كارگيري قابليت شود كه سعي در به ها ديده مي سازمان
اگرچه يادگيري الكترونيكي ). 11(رنداين نوع از يادگيري را دا

اي مورد پذيرش  طور فزاينده به در كشورهاي توسعه يافته
 قرار گرفته است، اما در كشورهاي در حال توسعه، تاحدي

عنوان يك رهيافت آموزشي كمتر مورد  ناشناخته است و به
  ).12(گيرد استفاده قرار مي

سو و با توجه  كياز  يكيآموزش الكترون هاي تيمز وجود با
 يسو از يبه آموزش و بازآموز يجامعه پزشك يازهايبه ن
دهنده اين است كه  هاي مختلف نشان بررسي پژوهش گر،يد

هاي آموزشي از جمله  توسعه يادگيري الكترونيكي در نظام
نظام آموزش مداوم با مسائل و مشكالت فراواني روبرو 

ريزان آموزشي با  گذاران و برنامه ناآشنايي سياست. است
ها و  ههاي زيادي را بر دانشگا تواند هزينه مسائل، مي ناي

وجود برخي از اين ). 13(هاي آموزشي تحميل نمايد سازمان
ها  مشكالت، منجر به عدم مشاركت يادگيرندگان در اين دوره

 نبالها به د هاي گزافي را براي سازمان و هزينه شود مي
ش مطالعات و توسعه آموزش عنوان مثال در بخ به. دارد

اندازي  راه پس از ده ماهدانشگاه علوم پزشكي مشهد  مداوم
هاي يادگيري الكترونيكي براي جامعه تحت شمول  دوره

استان،  ننفر جامعه مشمولي 22362آموزش مداوم، از تعداد 
كه اين امر ) 14(اند ها شركت كرده نفر در اين دوره 824فقط 

ان براي حاكي از وجود موانع و مشكالتي است كه يادگيرندگ
در ايران و ساير  اتيمطالع. ها دارند مشاركت در اين دوره

به عنوان نمونه . كشورها در اين رابطه صورت گرفته است
هاي  عدم مشاركت افراد در دوره ليدر دو مطالعه، دال
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عدم ، از دوره بلق حيصح يابيادگيري الكترونيكي، عدم ارزي
بط به هاي آموزشي،  داليل مرت اولويتتعيين و  يازسنجين

 لياز جمله دال). 16و15(استمحتوا و روش اجرا ذكر شده 
كم بودن تعامل «به  توان يعدم مشاركت افراد م گريد

 رندگانيادگيوجود فاصله زماني ميان فعاليت «و » اجتماعي
 رندهيادگي موزش،نوع آ نيدر ا. اشاره نمود» و استادان

گرفتن از آنها ها و كمك  امكان تعامل با دوستان و همكالسي
احتمالي را ندارد و ممكن است هنگام مواجهه با مشكالت 

كم سوادي در ). 18و17(ها او را راضي نكند تصاوير و متن
هاي آموزشي و نبود آموزش مناسب در اين  زمينه فناوري

مؤثر از  تفادهعلمي در اس تجربگي اعضاي هيأت زمينه، بي
هاي  دورههاي جديد و مقاومت آنان براي برگزاري  فناوري

باعث مهارت  جهيكه در نت رانيراگف نييپا التمجازي، تحصي
 شده است،  نترنتيو ا انهيرا يرگيدر بكار آنهاو تجربه اندك 

هاي يادگيري  عدم مشاركت افراد در دورهاز ديگر داليل 
به چهره استاد  چهره تعاملعدم ). 21تا17(الكترونيكي است

در خارج از محل كار،  نترنتيبه ا و دانشجو، عدم دسترسي
 يو عدم استفاده از استانداردها يدرون هاي زهيكمبود انگ

 رشيمشاركت و پذ هاي چالش نيتر از مهمنيز محتوا  ديتول
كمبود چنين  هم). 28تا22(بوده است يريادگي از نوع نيا

 نفع يافراد ذ خالفتها، م دوره يبرگزار ياعتبارات الزم برا
و توسعه  ديخر يباال نهيهز ،يآموزش هاي نوع روش نيبا ا

ها از جمله  دوره نيكم ا يروش و بازده نيدر ا يفناور
  ).35تا29(ذكر شد است رانيعدم مشاركت فراگ گريد لدالي

از اي  گسترده فينشان داد كه ط قيتحق اتيادب ياجمال مرور
ها وجود دارد كه باعث عدم  بازدارنده و چالش ليدال

 نو پايي مشاركت افراد  در دوره هاي يادگيري الكترونيكي
را  ليدال نيا. شود يادگيري مي اين نوع از تيفيآمدن ك

با الهام از پژوهش عبداللهي و همكاران و بر اساس  توان مي
وابسته به (ي شخص ليالدر سه گروه د يمدل سه بعد كي

ي ، نگرش)شخص يرفتار فرد يو الگو يعادات شخص
 يريادگي طيخاص مح هاي يژگيافراد از و يوابسته به تلق(

وابسته به (اي  نهيو زم) يكيالكترون يريادگي هاي در دوره

) يكيدهنده آموزش الكترون مؤسسه ارائه يبافت سازمان
هاي  و قابليت امكاناتبنابراين، با توجه به ). 7(بندي كرد دسته

فراوان يادگيري الكترونيكي براي آموزش مداوم پزشكي، و 
در اين  رانيبودن مشاركت يا عدم مشاركت فراگ يدكلي

عوامل بازدارنده  ها، اين پژوهش به منظور شناسايي دوره
 نيدر مشمول يكيالكترون يريادگي يها استفاده از دوره

انجام  مشهد يعلوم پزشك شگاهقانون آموزش مداوم دان
  .شد

  
  ها روش

است كه در تابستان  يمقطع يفيمطالعه توص كيمطالعه  نيا
مشهد انجام گرفت ، جامعه  يدر دانشگاه علوم پزشك 1390

آماري، شامل كليه مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه 
آموختگان مقاطع دكترا و باالتر  پزشكي مشهد از جمله دانش

 مهاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و علو در رشته
 گروه پيراپزشكي نيمشمول نيآزمايشگاهي و همچن

هاي  در رشته باالترآموختگان مقاطع كارشناسي و  دانش(
سنجي،  پرستاري، مامايي، علوم آزمايشگاهي، بينايي

سنجي، گفتاردرماني، راديولوژي،  فيزيوتراپي، شنوايي
) كاردرماني و كارشناسي ارشد داروسازي و دندانپزشكي

عنوان  نفر به 378 تعداد ناز اي). نفر  22362.        ( بودند
و فرمول حجم  يا طبقه يرگي نمونه حجم نمونه با استفاده از
 168پزشك عمومي : شدند نييتع لينمونه كوكران به شرح ذ

، )درصد 1/11(نفر 42، داروساز )درصد 4/44(نفر
 1(فرن 4: ، علوم آزمايشگاهي)درصد 2/8(نفر 31دندانپزشك 

 5، كارشناسان )درصد 8/15(نفر 60، متخصصين )درصد
  ).درصد 9/17(نفر 68، كارشناسان ارشد )درصد 1(نفر

ساخته بود كه  اي محقق آوري اطالعات پرسشنامه جمع ابزار
 نيعبداللهي و همكاران و همچن بر اساس پرسشنامه مطالعه

 نيا). 30و 29و 15و7(مرور متون مرتبط تهيه شده بود 
 7( يشامل سه مؤلفه مشكالت شخص يسؤال 28پرسشنامه 

 14(اي  نهيو مشكالت زم) سؤال7( ي، مشكالت نگرش)سؤال
 و شيوه نمره دهي به صورت  ها سؤال اسيمق. بود )سؤال
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روايي . بود) 4(تا خيلي زياد) 1(كم اي از خيلي چهار درجه
پرسشنامه با كمك دو نفر از متخصصان علوم  محتواي

تربيتي و سه نفر از استادان آموزش الكترونيكي در دانشگاه 
ضريب  محاسبه علوم پزشكي تأييد شد و پايايي آن توسط

  ).α=92/0(قرار گرفت  تأييدردآلفاي كرونباخ مو
افراد شركت كننده در  نيدر زمان استراحت ب ها پرسشنامه

و در حضور  مي گشت عيتوز يآموزش هاي كارگاه
 زياز شركت كنندگان ن يبرخ. شدمي  ليپژوهشگر تكم

  .دادندمي  ليكارگاه تحو انيپرسشنامه را در پا
 يفهاي آمار توصي ه از شاخصحاصل با استفاد يها داده

جهت مقايسه مشكالت در ) فراواني ار،يانحراف مع ن،يانگيم(
 و آمار استنباطي) اي نگرشي و زمينه شخصي، (سه دسته 

جهت بررسي تأثير متغيرهاي ) چندگانه انسيوار ليتحل(
مشكالت، توسط از شناختي بر روي اين سه دسته  جمعيت

  .شدند ليو تحل هيتجز SPSS-16افزار  نرم
  

  نتايج
پرسشنامه در بين جامعه مورد نظر توزيع شد كه  378تعداد 
 23از اين تعداد . شد بازگشت دادهپرسشنامه %) 67.46( 255

پرسشنامه مخدوش بود و كنار گذاشته شد و فقط تعداد 
) شده عيتوز يها از كل پرسشنامه% 3/61(پرسشنامه  232

  .قرارگرفت ليمورد تحل
 هيارا 1كنندگان در جدول  شناختي شركت تجمعي هاي ويژگي

%) 37/66(نفر  154دهندگان،  تمام پاسخ نياز ب. شده است
  .را داشتند يمجاز يها سابقه شركت در دوره

عوامل بازدارنده مربوط به  اريو انحراف مع نيانگيم
، مشكالت نگرشي 09/15±19/4ي مشكالت شخص

 يبرا. است 07/38±23/8اي  نه، مشكالت زمي83/4±03/14
 ها هيگو يوزن نيانگيآنها از م هاي هيسه مؤلفه و گو سهيمقا

هاي هر مؤلفه به ترتيب نزولي  رتبه بندي گويه. استفاده شد
 :آزمون نشان داد ايپس از اجر

بيشترين و ) 71/2±63/0( اي با ميانگين وزني زمينه مشكالت
و مشكالت ) 15/2±70/0( يي با ميانگين وزنمشكالت شخص

به ترتيب كمترين ) 98/1±64/0( ي با ميانگين وزنينگرش
 نميزان بازدارندگي را در ارتباط با مشاركت مشمولي

 .آموزش مداوم در يادگيري الكترونيكي دارند

  
  ندهندگا شناختي پاسخ هاي جمعيت ويژگي: 1 جدول

  )فراواني(درصد متغير
   :جنس
  07/37)86( زن
  93/62)146( مرد

   :سابقه كار
  26/45)105(  سال5تا1
  54/18)43(  سال10تا6

  38/16)38(  سال15تا11
  33/7)17(  سال20تا16
  48/9)22(  سال 25تا21
  4/0)7(  سال30تا26

    :آخرين مدرك تحصيلي
  73/1)4( ليسانس

  53/18)43(  فوق ليسانس
  75/79)185(  دكتري و باالتر 

   :سن
  46/6)1(  سال 20-25
  64/36)85(  سال26-30
  12/21)49(  سال31-35
  10/18)42(  سال 36-40
  78/10)25(  سال40-45
  90/6)16(  سال و باالتر 46
  
ضعف زبان «هاي  بين مشكالت شخصي به ترتيب گويه در

جهت استفاده از علوم  يالملل بين هاي با زبان و ناآشنايي
به امكانات سخت  ضعف دسترسي«، و )54/2±60/0(» روز
» و لوازم يادگيري در منزل يافزار و نرم يافزار

هاي  ، بيشترين ميزان بازدارندگي و گويه)42/0±31/2(
 يها مهارت يريادگي يصرف وقت برا بهنداشتن  لتماي«

 لتماي«، و )93/1±52/0( »يكيالكترون يريادگي نهيالزم در زم
 يآموزش يها يكار با فناور ه ب رشدنينداشتن به درگ

، كمترين ميزان بازدارندگي را در )74/1±25/0( »ديجد
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مشاركت جامعه تحت شمول آموزش مداوم در يادگيري 
 . الكترونيكي داشته است

تعامل نداشتن «هاي  بين مشكالت نگرشي به ترتيب گويه در
و كمك گرفتن از آنها هنگام مواجهه با  ها با همكالسي

از استفاده از  تيعدم رضا«، و )26/2±62/0(» مشكل
بيشترين ) 09/2±70/0( »يكيالكترون يريادگي يها طيمح

نداشتن به اين كه  دهعقي«هاي  ميزان بازدارندگي، و گويه
» كند كمك مي يريادگيبه  يكيالكترن يريادگي طيمح

چند  يها يريادگين به عالقه نداشت«، و )38/0±88/1(
دگي را در ، كمترين ميزان بازدارن)87/1±56/0( »اي رسانه

 .مشاركت جامعه مذكور داشته است

در  تمحدودي«هاي  اي به ترتيب گويه بين مشكالت زمينه در
و مشكل انتقال آن با  يآموزش يمحتوا تيفيحجم و ك

، و )02/3±78/0(» استفاده از خطوط كم سرعت موجود
مناسب  يافزار و نرم افزاري سخت فراهم نبودن بسترهاي«

، بيشترين ميزان )3±65/0(» الزم تيباال و امن تيفيبا ك
اطمينان نداشتن نسبت به دريافت به موقع «و  گيبازدارند
درباره راغب  ينگران«، و )46/2±36/0(» نامه مربوطه گواهي

 نيدر ا يمساع كيو تشر يهمكاران به همكار رينبودن سا
، كمترين ميزان بازدارندگي را در )38/2±87/0( »نهيزم

مول آموزش مداوم در يادگيري مشاركت جامعه تحت ش
 .است تهالكترونيكي داش

شناختي بر  هاي جمعيت تعيين تأثير هر يك از متغير براي
شكالت ذكر شده در هر نوبت ميزان بازدارندگي م

شناختي به عنوان متغير مستقل و هر يك  هاي جمعيت ويژگي
به عنوان ) اي شخصي، نگرشي و زمينه(از مشكالت 

در نظر گرفته شدند و با استفاده از متغيرهاي وابسته 
چند متغيري وجود يا عدم وجود  يانسآزمون تحليل وار

شده بر اساس  هاي تشكيل اختالف معنادار در پاسخ گروه
 يضمناً مفروضه همگن. متغير مستقل بررسي شد

از  كيهر  يبرا) >05/0P( نيآزمون لو قياز طر ها انسيوار
 نياز ا يگونه تخط چيه كه وابسته نشان داد يرهايمتغ

 . ها صورت نگرفته است مفروضه

دو گروه زن و  يبرا يفيآمار توص يها شاخص 2جدول  در
) اي نهيو زم ينگرش ،يشخص(مشكالت  ريمرد در سه متغ
نمرات گروه مردان در هر سه  نيانگيم. آورده شده است

 آزمون نتايج مربوط به. از گروه زنان است شتريب ريمتغ
 رينشان داد كه بين ميانگين خطي سه متغپياليي تريس 

از لحاظ جنسيت ) اي نهيو زم ينگرش ،يشخص(مشكالت 
طور  همان. )=p< 86/1f ,01/0( تفاوت معناداري وجود دارد

دو گروه زنان و مردان  نشود، بي مالحظه مي 2كه در جدول 
و  )=p<85/1f ,01/0(ي مشكالت شخص رياز لحاظ سه متغ
اي  نهيو مشكالت زم)=01/0p< ،13/7f( يمشكالت نگرش

)05/0 p<  ،90/3f=( با توجه . وجود دارد يمعنادار تتفاو
مشكالت  ريدر هر سه متغ ها نيانگيو تفاوت م 2به جدول 

 شتريب يكيالكترون يريادگي يها مردان در استفاده از دوره
  .از زنان است

 
 ليآزمون تحل جيو نتا يفيآمار توص هاي شاخص :2جدول
و  ينگرش ،يشخص(مشكالت  يبرا يريچندمتغ انسيوار
 يها رهوو سابقه شركت در د سجن كيبه تفك) اي نهيزم

نمره  يوزن نيانگيم ±اريانحراف مع( يكيالكترون يريادگي
  )يبازدارندگ

مشكالت 
  اي زمينه

مشكالت 
 نگرشي

مشكالت 
 شخصي

 متغير

 جنسيت
 مرد 91/3±58/16  11/5±12/15  03/7±46/39
 زن  12/4±22/14  55/4±39/13 7/8±2/37

90/3  13/7 5/18  F 

**04/0 *000/0 *000/0 P  
  هاي يادگيري الكترونيكي شركت در دوره

 بله 11/4±48/15  67/4±09/14  06/8±77/37
 خير  16/4±98/13 18/5±52/13  97/8±53/38
40/0  69/0  51/6  F 

5/0 4/0  *01/0 P 
  

دو  يبرا يفيآمار توص يها شاخص 2در جدول  نيهمچن
شركت  يكيالكترون يريادگي هاي كه در دوره يگروه كسان

 راند در سه متغي كه شركت نكرده اند و كساني ه كرد
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. آورده شده است) اي نهيو زم ينگرش ،يشخص(مشكالت 
پياليي تريس نشان داد كه بين  آزمون نتايج مربوط به

و  ينگرش ،يشخص( كالتمش ريميانگين خطي سه متغ
 هاي كه در دوره ياظ دو گروه كساناز لح) اي نهيزم
كه شركت  اند و كساني ه شركت كرد يكيالكترون يريادگي

، >001/0p(اند تفاوت معناداري وجود دارد  نكرده
52/1f=( .نشود، بي مالحظه مي 2طور كه در جدول  همان 

 يكيالكترون يريادگي هاي كه در دوره يدو گروه كسان
اند فقط از  كه شركت نكرده اند و كساني ه شركت كرد
تفاوت ) =p<51/6f ,01/0(ي مشكالت شخص رلحاظ متغي

و  يوجود دارد و از لحاظ مشكالت نگرش يمعنادار
 يدو گروه تفاوت معنادار نيا نيباي  نهيمشكالت زم
 ها نيانگيو تفاوت م 2با توجه به جدول. وجود ندارد

 يكيالكترون هاي در دوره كه يكسان يمشكالت شخص
ها شركت  دوره نيكه قبالً در ا اند از كساني ركت كردهش

 .است شتراند بي نكرده
 

  بحث
 يعوامل بازدارنده ييپژوهش حاضر با هدف شناسا

 نيدر مشمول يكيالكترون يريادگي هاي استفاده از دوره
مشهد انجام  يقانون آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشك

وابسته به عدم «اي  نتايج نشان داد كه مشكالت زمينه. شد
بيشترين ميزان  »حمايت الزم از سوي سازمان

جامعه تحت شمول آموزش  اركتبازدارندگي را در مش
اين نتايج . مداوم در يادگيري الكترونيكي داشته است

هاي تحقيقات قبلي در اين زمينه است كه  راستا با يافته هم
اساس آن مشكل دسترسي به اينترنت و اثربخش بودن  بر
هاي مخابراتي و عدم دسترسي  ؛ مشكل بستر)26(حتويم

و مقابله افراد  ،ايانهفراگير به خط ارتباطي مناسب و ر
؛ پايين بودن سرعت و هزينه )30(ها ذينفع با اين دوره

؛ )25(؛ عدم كيفيت و كارايي)34و33(دسترسي به اينترنت
؛ نبود اعتبار الزم براي )35(محتوي عدم توجه به

زي و نبودن سازماني مخصوص جهت هاي مجا دوره

 زمينه؛ و مشكالت وابسته به )29(ها اعتبارگذاري اين دوره
و محيط يادگيري از قبيل نبود پشتيباني و حمايت فني 

كه  است  ؛ مطرح شده)7(الزم از سوي مؤسسه آموزشي
مي  يرساختاريو زاي  نهيعوامل مذكور از جمله عوامل زم

  .باشد
اي از  مشكالت بازدارنده زمينه حاضر، از بين قيتحق در

و  يآموزش يمحتوا تيفيدر حجم و ك تمحدودي«قبيل 
 »مشكل انتقال آن با استفاده از خطوط كم سرعت موجود

 يافزار و نرم يافزار سخت يفراهم نبودن بسترها«و 
بيشترين سهم را در  »الزم تيباال و امن تيفيمناسب با ك

در برنامه هاي آموزش  تمشارك بين عوامل بازدارنده در
داشته و در  جامعه آموزش مداوم پزشكي الكترونيكي

اطمينان نداشتن نسبت به دريافت به موقع «مقابل، 
كمترين ميزان اهميت را در اين زمينه » نامه مربوطه گواهي
توان  ها در اين مورد، مي بر اساس يافته. است  داشته

تحت شمول نتيجه گرفت كه ميزان انگيزه دروني جامعه 
هاي يادگيري  دوره رموزش مداوم براي شركت دآ

نامه  الكترونيكي در حد مطلوبي بوده و مدرك و گواهي
 قاتهمچنان كه تحقي. براي آنها تأثير چنداني نداشته است

هاي بيروني براي مشاركت  دهد كه انگيزه نشان مي يقبل
هاي يادگيري  جامعه تحت شمول آموزش مداوم در دوره

و  امتيازو همچنين كسب ) 27(نيستنيكي مؤثر الكترو
كمترين تأثير را براي مشاركت افراد در  نامه گواهي
اما در عين حال نياز به ). 15(هاي آموزشي دارد دوره

توجه بيشتر مسؤوالن دانشگاه در زمينه فراهم ساختن 
تجهيزات مورد نياز و اقدامات حمايتي الزم و طراحي 

مشكالت اين جامعه،  اي رفعمحتوي با كيفيت باال بر
  .است وسمحس
ضعف زبان و « ،يو نگرش يبين مشكالت شخص در

 »جهت استفاده از علوم روز يالملل نيب هاي با زبان ييناآشنا
و كمك گرفتن از آنها هنگام  ها يتعامل نداشتن با همكالس«و 

تأثير بيشتري نسبت به ساير مشكالت  »مواجه با مشكل
مشاركت جامعه تحت شمول بر عدم نگرشي و شخصي 
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همراستا با  زين جهينت ناي. اند داشته كيآموزش مداوم پزش
فراگيران  .)24و22و19تا17و7(بوده است ينتايج تحقيقات قبل

آموزش مداوم تقريبا همه دوران تحصيل خود را به 
هاي حضوري و سنتي طي  مي كنند  و  صورت كالس

ي، به زمان و هاي نوين آموزش هماهنگ شدن با روش
به  توان ميبراي حل اين مشكل . هاي الزم نياز دارد آموزش

ل كه امكان برقراري هاي الكترونيكي فعا طراحي دوره
بر اين . دهد، اقدام نمود ارتباطات گسترده به فراگيران مي

المللي و عدم تعامل بين  هاي بين اساس عدم آگاهي از زبان
هاي  ت در دورهفراگيران از مشكالت مؤثر براي شرك

كه با برگزاري  شود يادگيري الكترونيكي محسوب مي
راگيران، اين مسأله المللي براي ف هاي تقويت زبان بين دوره

هاي پژوهش  در مقابل، بر اساس يافته. قابل حل خواهد بود
 يها يبا كار با فناور رشدنينداشتن به درگ لتماي«

چند  يها يريادگيعالقه نداشتن به « و »ديجد يآموزش
در مشاركت  راكمترين ميزان بازدارندگي  »يا رسانه

جامعه تحت شمول آموزش مداوم در يادگيري الكترونيكي 
دهنده باال بودن انگيزه  داشته است كه اين يافته نشان

  .ها است دروني فراگيران براي شركت در اين دوره
شخصي، ( رهاي به دست آمده، در هر سه متغي يافته بنابر

، مشكالت مردان در استفاده از )اي نگرشي و زمينه
. ه استاز زنان بود شتريب يكيالكترون يريادگي هاي دوره

هاي متفاوت زنان و  تواند به ويژگي اين امر مي ليدل
به اين معنا كه زنان براي تغيير و .  مردان مرتبط باشد

 هاي جديد مقاومت كمتري نسبت به استفاده از تكنولوژي
هاي  دهند و مردان عالقه كمتري به كالس مردان نشان مي

. ها را دارند آموزشي براي يادگيري استفاده از اين دوره
 هاي كه در دوره يكسان يمشكالت شخص نهمچني
 نيكه قبالً در ا اند از كساني شركت كرده يكيالكترون
اين يافته . بوده است شتراند بي ها شركت نكرده دوره
د اين باشد كه كساني كه سابقه شركت در تواند مؤي مي

ها را دارند از نزديك با واقعيت يادگيري  اين دوره
ك درك اند و مشكالت آن را از نزدي الكترونيكي آشنا شده

اي ندارند در واقع با  اند اما كساني كه چنين سابقه كرده
 سخآگاهي كمتري نسبت به مشكالت پرسشنامه را پا

  .اند داده
كه مشكالت را به طور جامع  يمدل سه بعداز  استفاده
 يريو نمونه گ ي،جامعه آمار يگستردگ، نموده يبررس

را به  ها افتهي ميمناسب با حجم جامعه كه امكان تعم
  پژوهش است نياز نقاط قوت ا دهد يپژوهشگران م

بودن  نييتوان به پا مطالعه مي نيا يها تيمحدود از
ها اشاره كرد كه  و بازگشت پرسشنامه يدرصد پاسخ ده

 قيشركت كنندگان در تحق ادياز مشغله ز احتمال ناشي
  .بوده است

هاي  شود دوره مي شنهاديپ قيتحق نيا جياساس نتا بر
از طرفي . كارآموزي مناسب براي فراگيران ارائه شود

ها براي ارائه هرچه بهتر اين  سازي مدرسان دوره آماده
نوين آموزشي  تواند در جهت بهبود اين روش دروس مي

بايد نگرش فراگيران در خصوص  نيهمچن. شدمؤثر با
ها اصالح شده و به آنها اطمينان داده  مطلوبيت اين دوره
شان  اي و علمي حرفه ها براي ارتقاي شود كه اين دوره
اين امر با باال بردن شناخت و آگاهي . مفيد خواهد بود

ر خواهد پذي فراگيران از مزاياي اين شيوه آموزشي امكان
در حال توسعه  نهايتاً مشكل هميشگي كشورهاي. بود

بايد با  د،براي دسترسي سريع و ارزان به اينترنت 
  .همكاري مخابرات و مسؤوالن آموزشي ، حل شود

هاي  كارگيري فناوري وضوح ديد كه به به توان مي
آموزشي به تنهايي براي يادگيري الكترونيكي مطلوب 

با اجراي  مسؤوالن آموزشي  .تكافي نيستند و الزم اس
ها را منطبق با نياز  هاي اصولي و دقيق،دوره نيازسنجي

توانند با كمك  همچنين آنها مي. دفراگيران طراحي كنن
هاي طراحي آموزشي مانندمدرسان درس،  گرفتن از تيم

مدير شبكه، افزار،  طراحان آموزشي و يا متخصصين نرم
طراحي يك دوره شناسان به  شناسان  و جامعه روان

  .دآموزشي با كيفيت اقدام نماين
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  گيري نتيجه
اي  پژوهش حاضر، مشكالت زمينه هاي افتهيبا توجه به 

بيشترين بازدارندگي را در مشاركت جامعه آموزش 
باتوجه به . هاي يادگيري الكترونيكي دارند مداوم در دوره

 شنهاديمطالعه پ نيحاصل از ا جينتا ريو سا جهينت ناي

 هاي آموزش گذاران استيو س نيكه مسؤول گردد يم
هنگفت  هاي نهيقبل از صرف هز ي،كيالكترون

نوع  نيهر چه بهتر ا ياجرا يالزم را برا هاي رساختيز
  .ها فراهم نمايند آموزش

  منابع
1. Arefi M. [Barnamerizye darsye rahbordi dar amoozeshe ali]. Tehran: Shaheed Beheshti University; 2005. 

[Persian] 
2. Atashzade Shouride F (Translator). [Introduction to patient care: a comprehensive approach to nursing]. 

Du Gas BW (Author). Tehran: Golbaran; 2007. [Persian] 
3. Yousefi AR, Rezaie A. [Continuing medical education (CME): A basis for quality improvement of health 

services]. Iranian Journal of Medical Education. 2000; 1(1): 15-9. [Persian] 
4. Bork A. Fّour fictional views of the future of learning. The Internet Higher Education. 2000; 3: 271-84. 
5. Jarvis P. The Routledge International Handbook of Lifelong Learning. London & Newyork: Routledge; 

2011. 
6. Darab B, Montazer GhA. [Evaluating E-Learning Readiness in the Iranian Universities]. Journal of 

Technology of Education. 2009; 4(3): 181-90. [Persian] 
7. Abdellahi M, Zamani BE, Ebrahim Zadeh I, Zaree H, Zandi B. [Barriers to Participation in Electronic 

Technology Courses Encountered by University Teachers]. Quarterly Journal of Research and Planning 
in Higher Education. 2011; 16(2): 19-40. [Persian] 

8. khan BH, khan B. Managing E-learning Strategies: Design, Delivery, Implementation and Evaluation. 
Hershey, PA: Information Science Publishing; 2005. 

9. Yaman H. Continuing medical education in Turkey: recent developments. BMC Med Educ. 2002; 2: 6. 
10. Emami H, Aghdasi M, Asousheh A. [Electronic learning in medical education]. Journal of Research in 

Medicine, Journal of The Shaheed Beheshti University of Medical Sciences. 2009; 33(2): 102-11. 
[Persian] 

11. Ghomi H, Zadegan AR. [Barrasye nazarate mashmooline amoozeshe modaveme oloom pezeshkye 
Tabriz dar khosoose bargozarye barnameha be raveshe elektroniki dar sale 1388]. Horizons of Medical 
Education Development. 2011; 4(1): 67-7. [Persian] 

12. Abdon BR, Ninomiya S, Raab RT. E-Learning in Higher Education Makes Its Debut in Cambodia: The 
Provincial Business Education Project. International Review of Research in Open and Distance 
Learning. 2007; 8(1): 1-14. 

13. Rezaei M. [Barries of Developing E-learning in Agricultural Higher Education: Students Perspective]. 
Journal of Information Processing and Management. 2009; 24(3): 61-76. [Persian] 

14. Mashhad University of Medical Sciences. Continuous Medical Education Website. [Cited 2012 June 10]. 
Available from: http://cme.mums.ac.ir/modules/pnAtutor/Atutor/login.php [Persian]  

15. Ebadi A, Vanaki Z, Nahrir B, Hekmat Poo D. [Asibshenasye barnamehaye amoozeshe modavem dar 
jameaeye pezeshkye Iran]. Strides in Development of Medical Education. 2007; 4(2): 140-5. [Persian] 

16. Mohammadi MA, Dadkhah B. [Arzyabye farayande amoozeshe modavem az nazare personele parastarye 
shaghel dar bimarestanhaye Ardebil]. Journal of Ardebil University of Medical Sciences. 2005; 5(3): 
271-7. [Persian] 

17. Alston AJ, Miller WW, Williams DL. The Future Role of Instructional Technology in Agricultural 
Education in North Carolina and Virginia. Journal of Agricultural Education. 2003; 44(2): 38-49. 

18. Kelsey KD , Lindner JR, Dooley KE. Agricultural Education at a Distance: Let's Hear from the Students. 
Journal of Agricultural Education. 2002; 43(4): 24-32.  

19. Nisar TM. Organizational determinants of e-learning. Industrial & Commercial Training. 2002; 34(7): 
256-62. 

20. Mungania P. Employments perceptions of barriers in e -learning: the relationship among barriers, 
demographics, and e-learning self- efficacy. [dissertation]. Kentucky: University of Louisville; 2004. 



  يكيالكترون يريادگي يها دورهعوامل بازدارنده در استفاده از   و همكاران مرتضي كرمي
 

 http://ijme.mui.ac.ir    385/      )5( 1391/12مرداد / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

21. Folorunso O, Ogunseye OS, Sharma SK. An exploratory study of the critical factors affecting the 
acceptability of e-learning in Nigerian universities. Information Management & Computer Security. 
2006; 14(5): 496-505. 

22. Lee WR. Computer-based learning in medical education: a critical view. J Am Coll Radiol. 2006; 3(10): 
793-8. 

23. Asgari A ,Khaghanizadeh M. [Multimedia method of education]. Educational Strategies Journal. 2009; 
2(4): 173-6. [Persian] 

24. Saleh Sadaghpoor B, Mirzaee Sh. [Faculty Members’ Attitudinal Challendes to E- Learning]. Journal of 
Technology of Education. 2008; 3(1): 77-87. [Persian] 

25. Momeni Rad A, Aliabadi Kh. [Quality assurance of e-learning by using electronic learning standards]. 
Educational Strategies Journal. 2010; 3(3): 87-92. [Persian] 

26. Mittal M. Evaluating perceptions on effectiveness of e-learning programs in Indian banks: identifying 
areas for improvement. Development and Learning in Organizations. 2008; 22(2): 12-4. 

27. Spiros RK. Individual differences in motivation during distance training: The influence of goal 
orientation and self-efficacy on learning outcomes. [dissertation]. George Washington University. [Cited 
2012 June 10]. Available from: 
http://psycnet.apa.org/psycinfo/2003-95012-207  

28. Charkazi A, Rostami M, Keshtkar AA, Koochaki GhM. [The Viewpoints of Paramedics Employed in 
Golestan Province towards Continuing Education Programs]. Iranian Journal of Medical Education. 
2009; 9(2): 115-23. [Persian] 

29. Fazeli A. [Afzayeshe dastresi va toseaeye zarfiathaye amoozeshe ali ba bahregiri az amoozeshe gheire 
hozoori]. Abstract of Conference of Higher Education and Sustainable Development. Tehran; 2009. 
[Persian] 

30. Feizi K, Rahmani M. [Electronic Learning in Iran Problems & Solutions “With Emphasis on Higher 
Education”]. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 2004; 10(3): 99-120. 
[Persian] 

31. Wilson E, Moore G. Factors related to the intent of professionals in agricultural and extension education 
to enroll in an online master’s degree program. Journal of Agricultural Education. 2004; 45(4): 96-105. 

32. Zhang W, Niu J, Jiang G. Web-Based Education at Conventional Universities in China: A Case Study. 
International Review of Research in Open and Distance Learning. 2002; 2(2): 1-24. 

33. Murphy TP, Dooley KE. Perceived Strengths, Weaknesses, Opportunities, And Threats Impacting The 
Diffusion Of Distance Educaton Technologies In A College Of Agriculture And Life Sciences. Journal 
of Agricultural Education. 2000; 41(4). 

34. Al Hussain A. Knowledge sharing barriers facing e-learners. [Cited 2012 June 10]. Available from: 
http://www.articlesbase.com/online-education-articles/knowledge-sharing-barriers-facing-elearners-
1407925.html  

35. Mohamad jafari H, Vahidshahi K, Mahmudi M, Abbaskhanian A, Shahbaznejhad L, Ranjbar M, et al. 
[Efficacy of continuing medical education on knowledge of general practitioners]. Journal of Semnan 
University of Medical Sciences. 2008; 9(4): 255-63. [Persian] 



386    /2012: 12(5)  an Journal of Medical Education Irani http://ijme.mui.ac.ir  

Barriers to Use Electronic Courses of Continuing Medical Education: 
A Survey in Mashhad University of Medical Sciences  

 
Morteza Karami1, Mohammad Reza Ahanchian2, Somayeh Ebrahimi Kooshk Mahdi3 

 
Abstract 
 
Introduction: The rapid development of science and technology has endowed a fresh significance to 
continuing education as its necessity has become undeniable. Considering the significance of keeping 
physicians’ knowledge up-to-date and their limited free time to participate in their classes on the other hand, 
e-learning could be a useful option to train these people. The main objective of this study is to identify main 
factors which deter these physicians to participate in e-learning courses of continuing medical education in 
Mashhad University of Medical Sciences.  
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed during summer 2011 in Mashhad University 
of Medical Sciences. Study population included 378 physicians subject to continuing medical education 
which were selected through stratified sampling method. Data gathering tool was a reliable and valid 
questionnaire made by researcher. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis.  
Results: Considering the weighted mean achieved, contextual issues (2.71±.63) showed the highest and 
personal issues (2.15±.70) and attitudinal issues (1.98±.64)( out of 4) showed the lowest deterrence rate 
respectively. Personal concerns of individuals formerly participated in e-learning courses were lower than 
that of individuals who didn’t participate beforehand (p<0.01, F=6.51). The scores attributed to each of 
these three fields of personal, contextual, and attitudinal problems to attend e-learning courses were higher 
for men compared to woman (f=86.1, p<0.01). 
Conclusion: Contextual problems were the most important deterring factor among community of continuing 
medical education to participate in e-learning courses. 
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