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چکیده:
مقدم�ه :ترويج آموزش مداوم علوم پزش��کی با اس��تفاده از روش یاد گیری الکترونیکی میتواند محدوديته��ای زمانی و مکانی آموزش مداوم را
برطرف نمايد .این مطالعه با هدف بررسی نظرات مشمولين برنامههای آموزش مداوم درباره برگزاری برنامهها به روش الکترونیکی انجام شد.
روش کار :مطالعه حاضر از نوع توصيفی تحليلی و بصورت مقطعي پيمايشی است .جمعآوری دادهها از طريق  450پرسشنامه بصورت تصادفی
س��اده و حضوری در بين مش��مولين برنامههاي آموزش مداوم علوم پزشكي تبريز در سال  88-89انجام گرفته که به تعداد  310پرسشنامه تكميل
و برگردانده ش��د .دادهها با اس��تفاده از برنامه نرمافزاري SPSSو مقیاس لیکرت (کم= ،1متوس��ط= ،2زياد= ،3خيلی زياد= )4مورد تجزيه و تحليل
قرار گرفتند
یافتهها.:نتايج با ميانگين و اولويتبندی از مقياس چهار در قالب  14میانگین بدس��ت آمدند .طبق نظر مش��مولین آموزش مداوم تبریز ،برگزاری
برنامههای آموزش مداوم ،به ترتیب در اس��تفاده موثر از وقت ،به روز کردن معلومات و ارتقاء دانش مش��مولین ،و در ارائه مطالب جدید موفق بوده
است .شناخت مشمولین از برنامههای آموزش مداوم الکترونیکی کم ترین امتیاز را به دست آورد.
نتیجه گیری :با در نظر گرفتن شناخت کم مشمولین از یادگیری الکترونیکی ،بایستی فعالیتهای بیشتری از طریق متولیان یادگیری الکترونیکی
درخصوص معرفی بهینه این روش صورت پذیرد.
واژههای کلیدی :یادگیری الکترونیکی،آموزش مجازی و آموزش مداوم پزشکی
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نظرات مشمولین آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تبریز درباره آموزش الکترونیکی

حبیب ا ...قمی و همکاران

روش بررسی
مقدمه
تح��والت ش��گرف و روزاف��زون در زمينههای مختلف آموزش��ی و نياز مطالعه حاضر از نوع توصيفی تحليلی 48و بصورت مقطعي 49پيمايش��ی
فزاين��ده جوامع بش��ری به يادگيری و حرکت به س��وی جهانی ش��دن است .جمعآوری دادهها از طريق  450پرسشنامه بصورت تصادفی ساده
موجب ش��کلگيری روشهای نوين آموزشی شدهاند .يکی از شيوههای و حضوری در بين مش��مولين برنامههاي آموزش مداوم علوم پزش��كي
ﺑﺮرﺳﻲﻧﻈﺮاتﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦﻗﺎﻧﻮنآﻣﻮزشﻣﺪاومﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﻜﻲﺗﺒﺮﻳﺰازﻃﺮﻳﻖﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،درﻗﺎﻟﺐﭼﻬﺎردهﺳﻮالاﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞدرﻧﻤﻮدار
پرسشنامه تكميل و
برجس��ته آموزش��ی که میتواند محدوديتهای زمانی و مکانی آموزش ،تبريز در سال  88-89انجام گرفته که به تعداد 310
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SPSSو مقیاس
ﺑﻪﺷﺮحزﻳﺮبرنامه نرمافزاري
هاﺑﻨﺪباياستفاده از
برگردانده شد ،داده
برط��رف نمايد ،يادگيری
پزش��کی ،را
به خصوص آموزشﻧﻤﺎﻳمداوم علوم
ازﻣﻘﻴﺎسﭼﻬﺎرﺑﺪﺳﺖآﻣﺪﻧﺪ
ﻣﻄﻠﻖواوﻟﻮﻳﺖ
ﻫﺎ،ﻧﺘﺎﻳﺞﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﭘﺲازﭘﺮدازشداده
ﺶدادهﺷﺪهاﻧﺪ 
الکترونيکی است .سالهاس��ت که دانشگاههای علوم پزشکی کشورهای لیک��رت( 51کم= ،1متوس��ط= ،2زياد= ،3خيلی زي��اد= )4مورد تجزيه و
  ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦﻗﺎﻧﻮنآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصﻧﻘﺶآﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دراﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮﺛﺮازوﻗﺖ   ،ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزش
پيش��رفته بهشکل گستردهای از اين ش��يوه بهره میبرند ،ولی در ايران تحليل ق��رار گرفتند .روايي 52ظاهري و محتوي و اعتبار پرسش��نامه به
ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصﺗﻮﻓﻴﻖ
استادانو ،
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتآﻧﻬﺎ
ﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
توسعه آموزش
كارشناسان صاحبنظر مركز مطالعات و
درﺑﻪروزﻛﺮدن تاييد
جای خود را باز
نس��بت به پيشرفتهای چشمگير در ساير زمينهها هنوز
دراراﺋﻪﻣﻄﺎﻟﺐﺟﺪﻳﺪآزمون آلفای
پايائی مطالعه براساس
و
است
رسيده
تبريز
پرش��كي
علوم
پيش
از
گوناگون
موانع
روشﻲو مرتفع کردن
ترويج اين
  ،ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصﻧﻘﺶﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
درارﺗﻘﺎءداﻧﺶآﻧﻬﺎ
ﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ
نکرده اس��ت .با آ
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روی مشمولين محترم آموزش مداوم علوم پزشکی کشور میتوان طيف کرونباخ 0/804میباشد.
ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدر
مقدار  ،
اینکه  ،
ﺑﻮدنآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
گس��تردهای از آنهارا  ،
صفر و یک در
ش��اخص آلفای کرونباخ بی��ن
ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصاﻗﺘﺼﺎددري  ب��ا عنایت به
تحت پوش��ش قرار داد ،کما اينکه خوشبختانه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاین شاخص
ﻧﻘﺶ مقدار
اس��ت که
هنگامی
مطلوب
اس��ت
است.
شده
عمل
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖجامه
اين مهم
بعضی از دانشگاهها به
ﺧﺼﻮص
ﻣﺪاوم در
وضعیتآﻣﻮزش
ﻧﻈﺮ وﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ
نوس��ان  
بنابراين،ي آﻧﻬﺎ   ،
اﻧﻀﺒﺎط ﻛﺎر
ارﺗﻘﺎء
پوشانده در
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
آﻣﻮزش
ﺧﺼﻮص
54
برای نيل به اين هدف مهم نياز به بررسی نظرات مشمولين برنامههای نزدیک به یک باشد ،لذا پایائی مطالعه حاضر رضایتبخش است.
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ درﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖآﻧﻬﺎ   ،ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصﺿﺮورتﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
آموزش مداوم داريم .مطالعات مشابهی در رابطه با يادگيری الکترونيکی
اﻟﻜﺘﺮه
ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصﺗﻮﻓﻴﻖآﻣﻮزش یافت
دومين همايش کاربرد يادگيری الکترونيکی در علوم
هاﻲدراﻳﺠﺎدآراﻣﺶوﺛﺒﺎتدرآﻧﻬﺎ  ،ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ
وﻧﻴﻜ
انجام گرفته که در  ،
پزش��کی ارائه شده است -1:نظرسنجی از اعضای هيات علمی دانشکده بررس��ي نظرات مش��مولين قانون آموزش مداوم علوم پزش��كي تبريز از
آﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصﺗﻮﻓﻴﻖﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دراﻧﮕﻴﺰشﻋﻼﻗﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ   ،ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮص
پزش��کی دانشگاه علوم پزشکی بابل در مورد يادگيری الکترونيکی(دكتر طريق پرسش��نامه ،درقالب چهارده س��وال انجام گرفت .نتایج در نمودار
صﻛﺎرﺑﺮديﺑﻮدنﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ
برنامه،
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﺑﺮا
نتايجﻲب��ا ميانگين
ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮپ��س از پ��ردازشدادهها،
های  1نمای��ش داده ش��ده اند.
يالکترونيکی در
آم��وزش
ايم��ان جهانيان)  -2اهميت کاربرد
شاپور
ی
جند
دانشگاه
داروسازی
رشته
آموختگان
آموزشی از ديدگاه دان
ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦازمقياس چهار
ش��رح زي��ر از
فراوان��ی مطل��ق و
توزي��ع
بندی  بهﺷﻨﺎﺧﺖ
اولويت ،
درارﺗﻘﺎءﻣﻬﺎرﺗﻬﺎيآﻧﻬﺎ
ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصﻧﻘﺶآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
ش ،
  
اهواز (دكتر مهين ديانت) ،که مطالعه حاضر هم جامعه آماری بيش��تری بدس��ت آمدن��د  -1:نظر مش��مولين قانون آموزش م��داوم در خصوص
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎيآﻣﻮزشﻣﺪاوماﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  
دارد و ه��م از نظر مخاطبين مورد نظرس��نجی ب��ا اين مطالعات متفاوت نق��ش آم��وزش الکترونيکی در اس��تفاده موثر از وق��ت  -2 ،3/21نظر
اس��ت ،در اين 
مطالعه اطالعات و نتايج جديدتر و جامعتري ارائه ش��ده مش��مولين آموزش مداوم در خصوص موفقي��ت آموزش الکترونيکی در
است.
ب��ه روز کردن معلوم��ات آنها  -3 .3/19نظر مش��مولين آموزش مداوم


ﻧﻤﻮدارﻧﻈﺮاتﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦﻗﺎﻧﻮنآﻣﻮزشﻣﺪاومﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺰﺷﻜﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻳﺎدﮔﻴﺮياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ،
نمودار-1
ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصﻧﻘﺶآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲدراﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻮﺛﺮازوﻗﺖ 
ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲدرﺑﻪروز
ﻛﺮدنﻣﻌﻠﻮﻣﺎتآﻧﻬﺎ 
ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصﺗﻮﻓﻴﻖآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲدرارﺗﻘﺎء
داﻧﺶآﻧﻬﺎ 
ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصﻧﻘﺶﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲدراراﺋﻪﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺟﺪﻳﺪ 
ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصاﻗﺘﺼﺎديﺑﻮدنآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
،
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2.5

ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲدرارﺗﻘﺎء
اﻧﻀﺒﺎطﻛﺎريآﻧﻬﺎ 
ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصﻧﻘﺶﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲدرﺟﻠﺐ
ﻣﺸﺎرﻛﺖآﻧﻬﺎ 
ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصﺿﺮورتﺑﺮﮔﺰاريدورهﻫﺎيآﻣﻮزش
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصﺗﻮﻓﻴﻖآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲدراﻳﺠﺎد
آراﻣﺶوﺛﺒﺎتدرآﻧﻬﺎ 
ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصﺗﻮﻓﻴﻖﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲدراﻧﮕﻴﺰش
ﻋﻼﻗﻪﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ 
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1.5

1

ﻧﻈﺮﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦآﻣﻮزشﻣﺪاومدرﺧﺼﻮصﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﺑﺮاي
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مجله افق توسعه آموزش پزشکی

در خص��وص توفيق آم��وزش الکترونيکی در ارتقاء دان��ش آنها ،3/07
 -4نظر مشمولين آموزش مداوم در خصوص نقش برنامه الکترونيکی در
ارائه مطالب جديد  -5 ،3/04نظر مش��مولين آموزش مداوم در خصوص
اقتص��ادی بودن آموزش الکترونيکی  -6 .3/00نظر مش��مولين آموزش
م��داوم در خصوص موفقيت آموزش الکترونيکی در ارتقاء انضباط کاری
آنها  -7 ،2/98نظر مش��مولين آموزش م��داوم در خصوص نقش برنامه
الکترونيکی در جلب مش��ارکت آنها  -8 ،2/93نظر مش��مولين آموزش
م��داوم در خصوص ضرورت برگ��زاری دورههای آم��وزش الکترونيکی
 -9 ،2/91نظ��ر مش��مولين آموزش مداوم در خص��وص توفيق آموزش
الکترونيکی در ايجاد آرامش و ثبات در آنها  -10 ،2/89نظر مش��مولين
آم��وزش مداوم در خصوص توفيق برنامه الکترونيکی در انگيزش عالقه
مشمولين  -11 ،2/84نظر مشمولين آموزش مداوم در خصوص موفقيت
برنامه الکترونيکی برای پيش��رفت مشمولين  -12 ،2/83نظر مشمولين
آم��وزش مداوم در خص��وص کاربردي بودن برنام��ه الکترونيکی ،2/81
 -13نظر مشمولين آموزش مداوم در خصوص نقش آموزش الکترونيکی
در ارتقاء مهارتهاي آنها  -14 ،2/73ش��ناخت مش��مولين از برنامههای
آموزش مداوم الکترونيکی .1/86
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بحث و نتیجه گیری
ب��ا عنايت به نظرات مش��مولين قان��ون آموزش مداوم جامعه پزش��کی
تبري��ز ،يادگيري الكترونيكي در اس��تفاده موثر از زم��ان و به روز کردن
معلومات آنها نقش بیش��ترین دارد و آشنايي آنها با يادگيري الكترونيكي
كمترين اندازه را به خود اختصاص داده اس��ت ،در ضمن نقش یادگیری
الکترونیکی در ارتقای مهارتهای مش��مولین اندازه کمتری نس��بت به
ده م��ورد میانی (موارد  3تا  )12دارد .همانطوری که در نمودار پیوس��تی
مش��خص است :در ده س��تون میانی نمودار بلندی ستونها به همدیگر
نزدیکتر اس��ت و این نش��انمیدهد که مشمولین نسبت به موضوعات
مطرح ش��ده در این س��تونها دارای طرز تفکر تقریب ًا یکس��انی هستند.
بنابراین ،با در نظر گرفتن شناخت کم مشمولین از یادگیری الکترونیکی،
بایس��تی فعالیتهای بیش��تری از طریق متولیان یادگی��ری الکترونیکی
درخصوص معرفی بهینه این روش صورت پذیرد.
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