يآموزشجنديشاپور


توسعه



توسعهيآموزشعلومپزشکی

فصلنامهي مرکزمطالعاتو

دو
سوم،شمارهي،2پیدرپی،5زمستانوبهار12-19

سال

بررسی میزان دسترسی به کامپیوتر و نگرش شرکت کنندگان در برنامه های بازآموزی
در مورد آموزش الکترونیکی
آزاده عازمیان*  :عضوهیأتعلمی،مرکزمطالعاتوتوسعهآموزشعلومپزشکی،کارشناسارشدپرستاريوآموزش
پزشکی،دانشگاهعلومپزشکی،بوشهر،ایران.
کامران میرزایی:عضوهیأتعلمی،دانشکدهپزشکی،گروهپزشکیاجتماعی،دانشگاهعلومپزشکی،بوشهر،ایران.

مهناز نجفی زاده :کارشناسعلوماجتماعیودفترآموزشمداوم،دانشگاهعلومپزشکی،بوشهر،ایران.
چکیده :کامپیوتربهعنوانیکموضوعمهمدرآموزشالکترونیکیوبعنوانابزارمطالعهفردسببیادگیري
مستقلفردمیگرددومیتواندنقشمهمیدراینامرداشتهباشد.هدفازاینپژوهشمیزاندسترسی
بهکامپیوترونگرششرکت کنندگاندربرنامههايآموزشمداومبرايبکارگیريآموزشالکترونیکیدر
برنامههايآموزشمداومبودهاست.دراینپژوهشمقطعیکهدرسال 9831انجامشد.جامعهونمونه
پژوهشراشرکتکنندگاندربرنامههايآموزشمداومتاپایانآبان 9831دردانشگاهعلومپزشکیبوشهر
تشکیلدادند.نتایجنشانداد%15/2:ازشرکتکنندگاننگرشمثبتبهآموزشالکترونیکیداشتند%65/6
از شرکتکنندگان داراي کامپیوتر بودند ،میزان دسترسی به کامپیوتر در هر دو جنس تفاوت معنیداري
داشت( %36/3 .)P<0/00از شرکتکنندگان روش آموزش الکترونیکی را جهت اجراي برنامههاي آموزش
مداوم مناسب می دانستند %74/5 .از شرکتکنندگان موافق بودند که با زیر ساختهاي موجود نمیتوان
آموزش را به سمت آموزش الکترونیکی سوق داد .در صورتیکه   %35/2اظهار داشتند که تا فراهم آوردن
زمینه هايالزمبرايآموزشالکترونیکی،آموزشبهروشسنتیوالکترونیکیتوامصورتگیردباتوجهبه
نگرشمثبتشرکتکنندگانبهآموزش الکترونیکی،زمینههايالزمبرايحرکتبهسمتطراحیواجراي
نظامآموزشالکترونیکیدرآموزشهايرسمیمساعدمیباشداقداماتالزممیتوانددراینموردصورت
گیرد.
واژه هاي کلیدي:آموزشمداوم،آموزشالکترونیک،نگرش

* نویسندهي مسؤول :عضوهیأتعلمی،مرکزمطالعاتوتوسعهآموزشعلومپزشکی،کارشناسارشدپرستاريو
آموزشپزشکی،دانشگاهعلومپزشکی،بوشهر


()aazemian@yahoo.com
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مقدمه

به صورتهمراه با استاد یا به گونه خودآموز در حتوزه

 دردنیايپرشتتا امتروزيیتادگیريمتادامالعمتر

هتايمختلتف استتفاده متی گردنتد .تلفیتق آمتوزش

اجزايجداییناپذیرزندگیانسانشدهاستوازجمله

الکترونیکیبتا آمتوزش معمتول متی توانتد از نمتایش

موارديبودکهیونسکودرآستانقرنبیستویکمبتر

مطالب آموزشیساده نظیر عکس در هنگام تدریس تتا

آنتاکیتتدکتترد(ایرانیونستتکو-کنفتترانسآمتتوزشعتتالی

شتبیه ستازيواقعیتت(واقعیتت مجتازي) متفتاوت

.)2001

باشد(درگاهی.)9836،

چشمگیربودنتغییتروتوتوالتستری دردانتش
علومپزشکیسببشدههر5-7سالبطورمتوسط50
درصتتدازدانتتشپزشتتکیودرطتتول90-3ستتال45
درصدآنکهنهشود.بالطب دانشوتواناییهاییکهدر
پایانیکدورهآموزشآکادمیتکپزشتکیعمتومییتا
علومپزشکیکسبمتیگتردد،بترايکتاردرمتانیدر
آیندهکتافینمتیباشتد.بنتابراینازیتکطترفارا ته
کنندگانخدماتسالمتالزماستبرايارا هختدمات
اثربخشمتناسبباتغییراتسری دانشوتکنولتویي
بتواننتتددانتتشمتتوردنیتتازراکستتبکننتتد ،ازایتتنرو
سیستمهايآموزشمداوموظیفهمهمبازآموزينیروي
انسانیرابعنوانیتکضترورتبعهتدهدارد(فدراستیون
آمتوزشپزشتکی.)2008،وازطتترفدیگترتوتتوالت
سری دردانشسببگردیدهکهمتناسبباروندروبته
رشدتکنولویيهايآموزشی،یادگیريالکترونیکیبته
عنوانعواملیکهجهتپاسخدهیبهموق بهتغییرات
روبهتزایددرفناوريهاينوینوهدایتبرنامتههتاي
آموزشیدرعصراطالعاتوارتباطاتبیشازپتیشدر
آموزشموردتوجهقرارگیرد(البدوي.)9834،

ارا هخدماتاثربخشمتناسبباتغییراتستری 
دانشوتکنولویيدرحوزهعلومپزشکیووظیفهمهتم
بازآموزينیرويانسانیتوسطسیستمآمتوزشمتداوم
ازیکطرفوتووالتسری دردانتشازطترفدیگتر
ستتببگردیتتدهکتتهمتناستتببتتارونتتدروبتتهرشتتد
تکنولویيهايآموزشی،یادگیريالکترونیکیبهعنتوان
عواملیکهجهتپاسخدهیبهموق بهتغییراتروبته
تزایددرفناوريهاينوینوهدایتبرنامههايآموزشی
درعصراطالعاتوارتباطاتبیشازپتیشدرآمتوزش
موردتوجهقرارگیرد.بااینوجودداشتندسترسیبه
کامپیوترومهتارتهتايکتامپیوتريالزمبعنتوانیتک
موضتتوعمهتتمدرآمتتوزشالکترونیکتتیوبعنتتوانابتتزار
مطالعهفتردموستو متیشتودکتهستببیتادگیري
مستقلوختودموتورفتردمتیگتردد.ازایتنروایتن
پژوهشدرنظرداردمیزاندسترسیبهکتامپیوتريو
نگرششرکتکنندگاندربرنامههايآموزشمتداومرا
برايبکارگیريآموزشالکترونیکیمتوردبررستیقترار
دهد.

کمسیونتکنولویيویادگیريبزرگساالنیتادگیري

روش مطالعه 

الکترونیکیراشاملتجار یادگیريوآموزشیمیدانتد

دراینپژوهشمقطعتیکتهدرستال9831انجتام
شد.جامتعهونتمونهپژوهتشراشترکتکتنندگاندر
برنامههايآموزشمداومتاپایانآبتان9831درعلتوم

تتلتویزیتونتتعامتلیولوحهتايفتشترده()CDارا ته

پزشکیبوشهرتشتکیلدادنتد(992نفتر)69.نفتتراز

متیشتوند(کمستتیونتکنولتویيوآمتوزشبزرگستتاالن

شرکتتکنتندگانمبتادرتبتهپترنتمودنپرسشتنامه

آمریکا.)2008،روشهاي مختلف آموزش الکترونیکی

نمودند.برايجم آوريدادههتاازپرسشتنامهموقتق

کتتهازطریتتقفنتتاوريالکترونیکتتیهمرتتوناینترنتتت،
نوارهتتايدیتتداريوشتتنیداري،پختتشمتتاهوارهاي،

ساختهکهپسازبررستیمتتونومنتاب کتابخانتهاي
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سواالتآنطراحیگردیداستفادهشد.رواییصوريو

آنها()%65/54دارايکامپیوترشخصیبودند%50/3،

موتويپرسشنامهتوسط90نفرازاعضاءهیئتعلمتی

ازشرکتکنندگانازطریقمودمبهاینترنتدسترستی

انجامواصالحاتالزمبررويپرسشنامهصورتگرفت.

داشتنددرجتدولشتماره2میتزاندسترستیونوتوه

پایتتاییپرسشتتنامهازطریتتقمواستتبهضتتریبآلفتتاي

دسترسیبهکامپیوترنشاندادهشتدهاستت%48/4.از

کرونباخارزیابیواینضریببرابر0/42مواستبهشتد.

شرکتکنندگانحداقلهفتهايیکبارازجستجودر

پرسشنامهشامل8بخشبود:

اینترنتبرايیادگیريخوداستفادهمیکننتد%36/3،

-9مشخصاتدموگرافیک

ازشرکتکنندگانروشآمتوزشالکترونیکتیراجهتت

-2پرسشنامهمیزاندسترسیبهکامپیوترواینترنت
-8پرسشتتنامهنگتترششتترکتکننتتدگاندرمتتورد
آموزشالکترونیکی.
ازمقیاسرتبهاي5درجهايبرابتیدستتیابیبته

اجرايبرنامههايآموزشمداوممناسبمتیدانستتند.
%74/5ازشتترکتکننتدگانموافتتقبودنتتدکتتهبتتازیتتر
ساخت هتايموجتودنمتیتتوانآمتوزشرابتهستمت
آمتتوزشالکترونیکتتیستتوقداد.درصتتورتیکه%35/2

نگرششرکتکنندگاناستتفادهشتد.جمت امتیتازات

اظهارداشتندکهتافراهمآوردنزمینههايالزمبتراي

کسبشدهدرسواالتمربوطبهسنجشنگرشپساز

آمتتتوزشالکترونیکتتتی،آمتتتوزشبتتتهروشستتتنتیو

نمرهدهیبههرسوالبراساسبارارزشیآنبرمبناي

الکترونیکیتوامصورتگیرد.همرنین %35/2باتوجه

%900بتته7طبقتتهنگتترشکتتامالمثب تت(،)30-900

بهبعدمسافتمولبرگزاريدورههايآموزشمداوم،

مثبت()60-30نظرينتدارم()70-60وکمتتراز70

روشآموزشالکترونیکیراروشمناسبیمیدانستند.

مخالفمتقسیمگردید.دادههتابتااستتفادهازنترمافتزا

وبیشترشرکتکنندگانبکارگیريروشهتاينتوینو

spssوبااستفادهازآمارتوصتیفی(میتانگین،انوتراف

آموزشالکترونیکیرادرجهانارتباطاتاجتنا ناپذیر

معیاروجداولتوزیت فراوانتیوآمتاراستتنباط"کتاي

میدانستند .میزاندسترستیبتهکتامپیوتردرهتردو

دو)"NOVA)،موردتجزیهوتولیلقرارگرفت.

جتتنستفتتاوتمعنتتیداريداشتتت( .)P<0/00بتتین
دسترسیبهاینترنتودسترسیبهکامپیوترنیزتفاوت

یافته ها
مشخصتتاتفتترديشتترکتکننتتدگاندرجتتدول

معنیداريمشاهدهگردید( .)P<0/00همرنینبتین

شماره 9آوردهشدهاست%50/65،ازشرکتکنندگان

رشتهتوصیلیودسترسیبتهکتامپیوترتفتاوتمعنتی
داريوجودداشت)P<0/001(.

ازشهرستانهاياستانبوشهرشرکتنموهاند،وبیشتر
آنها()%65/54دارايکامپیوترشخصیبودنتد%50/3 ،



ازشرکتکنندگانازطریقمودمبهاینترنتدسترستی
داشتنددرجتدولشتماره2میتزاندسترستیونوتوه
دسترسیبهکامپیوترنشاندادهشدهاست.
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جدول شماره  :9توزی فراوانیمشخصاتفرديشرکتکنندگاندربرنامههايآموزشمتداومدر
سال9831
درصد

فراوانی تعداد
مشخصات فردي

جنس
رشته تحصیلی

محل خدمت

مرد

89

50/3

زن

80

71/93

پزشکی

24

77/26

پرستاري

29

87/72

سایر

98

29/89

بوشهر

27

81/87

دشتستان

26

72/62

دشتی

99

93/08

جدول شماره :2توزی فراوانیمیزاندسترسیبهکامپیوترواینترنتدرشرکتکنندگاندربرنامههايآموزش
مداومدرسال9831
فراوانی



تعداد

درصد

مشخصات فردي
دسترسی به کامپیوتر

دسترسی به اینترنت

شخصی

70

65/54

مشترکباخانواده

99

93/08

کامپیوتردانشگاه/بیمارستان

6

1/38

کامپیوترندارم

7

6/55

مودم
ADSL

89

50/3

22

86/06

LAN

4

99/74

دسترسیندارم

9

9/68
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جدول شماره :3توزی فراوانینگرششرکتکنندگاندرموردآموزشالکترونیکی
موافقم

مخالفم

بینظر

گویه
-9تدریسبهروشالکترونیکیبسیارمناسباست.

)36/33(58

)6/5(7

)6/5(7

-2یادگیريبهروشالکترونیکینیازبهصرفزمانبیشتريدارد.

)81/87(27

)75/1(23

)97/4(1

-8کاربیهودهاياست،فقطبرايعقبنماندنازدیگرانانجاممیشود.

)36/3(57

)9/6(9

)1/3(6

-7روندغیرقابلاجتنابیاستبهتراستازفنآوريجدیددرآموزشاستفادهنماییم.

)36/3(58

)3/9(5

)7/1(8

-5استفادهازروشالکترونیکیباعثتسهیلیادگیريمیشود.

)42/9(77

)24/3(94

)22/1(97

-6بااستفادهاززیرساختهايموجودنمیتوانآموزشرابهاینسمتسوقداد.

)93/8(99

)74/5(21

)87/729

-4جهتآموزشموثرنیازبهکالسحضوريورودررومیباشد.

)72/6(26

)77/2(24

)3/9(5

-3تدریسبهروشالکترونیکیهزینهبراست.

)27/5(95

)52/7(82

)22/1(97

-1فنآورياطالعاتسببافزایشکاراییدرفرایندآموزشمیشود.

)35/2(52

)3/9(5

)6/5(7

-90کیفیتیادگیريدرروشالکترونیکیکماست.

)97/45(1

)42/9(77

)98/9(3

-99دسترسیآسانبهحجمباالياطالعاتکیفیتیادگیريراافزایشمیدهد.

)22/1(97

)62/2(83

)97/45(1

  -92باکمکروشالکترونیکیوفنآوريمیتوانبهموق وسری بهاطالعاتالزم
دستیافت.

)36/3(58

)1/3(6

)8/2(2

 -98تدریسبهروشالکترونیکیکیفیتباالترينسبتبهتدریسبهروشمرسومدارد.

)84/4(28

)77/2(24

)93/8(99

  -97بهتر است تا ایجاد زمینه هاي مناسب آموزش حضوري و آموزش به  روش
الکترونیکیتوامصورتگیرد

)35/2(52

)7/1(8

)1/3(6

  -95با توجه به وجود اطالعات در سایت هاي مختلف برگزاري برنامه هاي باز آموزي
حضوريضرورتیندارد.

)82/4(20

)55/4(87

)99/7(4

 -96به دلیل موجود تفاوتهاي فردي زیاد نیاز به استفاده از شیوه هاي مختلف در
برنامههايبازآموزيهستیم

)36/3(57

)9/6(9

)1/3(6

 -94باتوجهبهبعدمسافتبرگزاريدورههايبازآموزيبهروشالکترونیکی

بسیارمناسباست.

)35/2(52

)8/2(2

)99/7(4

-93خودانگیزيوخودآموزيازویژگیهايمهمدرآموزشالکترونیکیاست.

)19/3(56

)8/2(2

)7/1(8

-91درجهانارتباطاتبکارگیريآموزشالکترونیکیاجتنا ناپذیراست.

)15/03(53

)9/6(9

)8/2(2

)8/2(2


)36/3(52

)3/9(5

-20نوعرسانهوروشآموزشتاثیريبریادگیريندارد.


بحث
نتایجپژوهشنشانمیدهدکهاکثریتتشترکت
کننتتدگان(،)%37/9داراينگتترشمثبتتتبتتهآمتتوزش

الکترونیکتتیبودنتتد.درپتتژوهشانجتتامشتتدهتوستتط
ذوالفقاريوهمکارانشاندرمتوردنگترشاعضتاءهیأت
علتمتیدرمتوردتدریتسازطتریتقنتظامیتادگتتیري
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الکترونیکتتینیتتزنشتتانداد%66نگترشمثبتتتو%87
نگرشکامالمثبتداشتندوهیچکتسنگترشمنفتی
نداشتهاست(ذولفقاري.)9833،
درتوقیقانجامشدهتوسطشیخیوهمکارنشنیزدر
متتوردنگتترشدانشتتجویانواستتاتیددرمتتوردآمتتوزش
الکترونیکتتتیبیشتتتتراستتتاتیدداراينگتتترشمثبتتتت
بودند(شیخیفین.)9833،همرنتینپتژوهشانجتام
شدهبوسیلهساراکیمنیزنتایجایتنپتژوهشراتاییتد
کردونشاندادکهشرکتکنندگاندربرنامهآمتوزش
مداومازطریقالکترونیکیازاینروشاحساسرضایت
داشتتتند(کتتیم .)2006،همرنتتین%35/8ازشتترکت
کنندگاناظهارداشتندکهتاایجادزمینههايمناسب،
آموزشحضوريوآموزشبتهروشالکترونیکتیتتوام
صورتگیرد .درپتژوهشانجتامشتدهتوستطتمتاس
میرللینکوهمکارانشنیزبیشتردانشجویانمعتقتد
بودندکهآموزشالکترونیکیبایدبعنوانمکملدرکنار
آموزشسنتییعنتیستخنرانیوستمینارانجتامشتود
(لینک.)2006،
همرنتتیندرپتتژوهشانجتتامشتتدهبوستتیلهفیلیتتز
همکارانشنیز%30/5ازشرکتکنندگانمعتقدبودنتد
کهآموزشالکترونکیدرکنارآموزشسنتیبایتدارا ته
گردد(فیلیز.)2001همرنینتعداديپژوهشتهانشتان
دادنتتدکتتهمیتتزانافتتتتوصتتیلیدردورههتتايصتترفا
الکترونیکیبسیارباالترازدورههايحضتوريگتزارش
دادهاستدرایراننیزبرخیگزارشهاواظهارنظرهااز
افرادمسئولنشانمیدهتدکتهپترویههتايیتادگیري
الکترونیکیبعلتبرخیمشکالتبهتتراستتبصتورت
دورههاينیمهحضوريتبدیلشوند(رحیمیدوستت،
.)9836بنابراینبهنظرمیرسدتافراهمآمدنکلیته
شرایطبهتراستبرنامههتايآمتوزشمتداومبصتورت
ترکیبیارا هشتود .بیشتترشترکتکننتدگاندرایتن
پژوهش()%35/2برگزاريدورههايآموزشمتداومرا

باتوجهبهبعدمستافتبتهصتورتالکترونیکتیبستیار
مناسبمیدانستند.
آنرنانکهدرگاهیمیگوید:موتویتاتوتجربیتات
عرضتتهشتتدهنشتتانمتتیدهتتدکتتهروشآمتتوزش
الکترونتیکتیمودودیتتهتايزمتتانیومکتانیرادر
همشکستتهوستودمنديومنفعتتهتايزیتادماننتد
کتتاهشهزینتتههتتا،کتتاهشهزینتتههتتايپشتتتیبانیاز
مشتتتريرابتتهدنبتتالدارد(درگتتاهی.)9836،درایتتن
پژوهشنیزهمانطورکهشرکتکنندگاناظهارداشتند
بعدمسافتروموتدودیتزمتانیازمهمتتریندالیتل
بتترايگتترایشآنهتتابتتهصتتورتآمتتوزشالکترونیکتتی
میباشد.درایتنپتژوهش%42/9ازشترکتکننتدگان
اظهتتارداشتتتندکتتهروشآمتتوزشالکترونیکتتیباعتتث
تستهیلیتادگیريمتیشتتود.درپتژوهشانجتامشتتده
بوسیلهامیرالبدوينیتزنتتایجپتژوهشنشتاندادکته
یادگیريالکترونیکیسببخلقایتدهوطترحجدیتدو
ارتقتتاءبهتترهوريوکتتاراییفتتردمتتیشتتود(البتتدوي،
%59/84.)9834ازشرکتکنندگانحتداقلهفتتهاي
یکبارازکامپیوتربرايدانلودکردنمطالتبمتوردنیتاز
رشتتهختوداستتفادهمتیکردنتد،و%50/3ازشترکت
کنندگانازطریقمودمبهاینترنتدسترستیداشتتند.
درتوقیقانجامشدهبوسیلهلینکوهمکارانشنشتان
دادکه%47ازدانشجویاندارايکامپیوترشخصیبوده
و%60ازطریق ADSLوفقط%84ازطریقمودمبه
اینترنتدسترسیداشتندکهاینشتیوهدسترستیبته
اینترنترابعلتپایینبودنسرعتکهمان ازدریافتت
سخنرانیهاتوسطفردمیشدواینکتهنمتیتوانستت
مدتطوالنیآنالینبماندبعنتوانچالشتهايپتیشرو
ذکتترنمتتود(لینتتک.)2006،همرنتتینفیلیتتزنیتتزدر
پتتژوهشختتودنشتتاندادکتته%35/2ازدانشتتجویان
کامپیوترشخصیو%43ازطریقADSLبتهاینترنتت
دسترسیدارندکهبعتنوانزمینهمناستببرايآموزش
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الکترونیکتتیموستتو متتیگردیتتد(فیلیتتز.)2001،

میزاندسترسیبهکامپیوتردرهتردوجتنستفتاوت

همرنینبیشترشرکتکنندگاندرپتژوهش ()%19/3

معنتتیداريداشتتت(.)P<0/00درپژوهشتتینیتتزکتته

معتقدبودندکهآمورشالکترونیکیسببافزایشختود

توسطآقايمیرللینکصورتگرفتتفاوتدوجتنس

آموزيدرآنهامیشود.دراینپژوهشنیتز%48/4از

رادراستفادهازکامپیوترنشاندادونشاندادکهآقایان

شرکتکنندگاناظتهارداشتتندکهحتتداقلیکبتاردر

استفادهبیشتريازکامپیوترکردهودسترسیبیشتتري

هفتهازجستجودراینترنتبرايیادگیريخوداستفاده

بهاینترنتپرسرعتداشتهاند.وبیشتریتتفاوتبتین

متتیکننتتدوبتتاتوجتتهبتتهاینکتته%65/54نیتتزداراي

زنانومرداندراینبودکههنوزتعدادزیادياززنتانز

کامپیوترشخصیخودمیباشندبهنظرمیرسدشرکت

برايدسترسیبهاینترنتتازروشDill-upاستتفاده

کنندگانفوقازمهتارتهتايکتامپیوتريکتافیبتراي

میکردند.بیندسترسیبتهاینترنتتودسترستیبته

استتفادهمتتوثرازآمتتوزشالکترونیکتیداشتتتهباشتتند.

کتتامپیوترنیتتزتفتتاوتمعنتتیداريمشتتاهدهگردیتتد

اهمیتبرخورديازمهارتهايکتامپیوتريدرپژوهشتی

()P<0/00بصتورتیکتتههرچتتهمیتتزاندسترستتیبتته

کهتوسط هگنهولتزبترايآمتوزشپزشتکانشتاغل

اینترنتبیشتربودمیزاناستفادهازکامپیوترنیزبیشتر

بوسیلهالکترونیکیانجامشدنتایجنشاندادکهفقدان

بود.

مهارتهايکامپیوتريبعنوانیکمان بزرگدراستفاده
ازآموزشالکترونیکیدربتازآمتوزيآنهتامتیباشتد
(هاگنهولتز.)2003،بنابراینهرچندنتایجپتژوهش
فوقنیزنشانمیدهدکه یتادگیريالکترونیتکختود
آموزيراافتزایشمتیدهتدولتیداشتتنمهتارتهتاي
کامپیوتربعنوانضرورتالزممیباشد.الوونیتزبیتان
کردکه%47ازمقاالتمطالعهشدهنشتانمتیدهتد

نتیجه گیري 
لذاباتوجهبهمطالعاتانجامشدهومطالعتهاخیتر
درخصوصرضایتشترکتکننتدگاندربرنامتههتاي
آموزشمداومبتهنظترمتیرستداستتفادهازآمتوزش
الکترونیکیدرکنارآموزشسنتیمیتواندبسیارمفید
وهزینهاثربخشباشد.

کهاستفادهازتکنولویيهايآموزشالکترونیکیستبب
افزایشخودآموزيمیشوند(الوو.)2007،
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Abstract: As a matter of fact, the major important attitude toward e-learning,
computer considered as a tool for individual training and in independent learning has
important role. Computer plays as a basic role in this subject. The purpose of this
study was to survey the quality of access to computer and the participants’ attitude in
the programs for using e- learning in continuing education. In the research, analysis
has been done in1389 shown sampling and method of the research involved the
participants in the programs of continuing education until the end of November 2010
in Bushehr University of Medical Sciences. The outcome of the study indicated that
95.5% of the participants had a positive attitude to e-learning, 65.6% of the
participants had computer and there was a significant difference in the quality of
computer access between the two genders ( p- 0/00). 86.8% of participants agreed the
method of e- learning for using the programs of continuing education. 47.5% of the
participants agreed that the existing infrastructure education cannot be led to the elearning education. As 85.2% of the participants argued that education should be done

through the traditional methods along with the e-learning until the provision of the
necessary background for the e-learning is obtained. According to the positive attitude
of the participants to the e-learning, the necessary background towards design and
implementation of the e-learning system in formal training is suitable. It is

recommended to do something in this case.
Key word: E-learning, continuing medical education, attitude.
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