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آموزش مداوم دانشگاه  يها برنامه تيفيدرباره ك ينظرات پزشكان عموم
  زيتبر يعلوم پزشك
  

  ،ياحمد حجاز ديقوجازاده، س يزاده، مرتض محمد محمد ،يديوح يقل ، رضا*فائزه محمدي ا،ينريام يمهد
  زادگان رضايعل

  
 

  چكيده
 نيا .دارد يا ژهيو تيها اهم برنامه نيمختلف ا يها آموزش مداوم در مورد جنبه يها كنندگان برنامه از نظرات شركت يآگاه: مقدمه
  .صورت گرفت زيتبر يآموزش مداوم دانشگاه علوم پزشك يها برنامه تيفيدر مورد ك ينظرات پزشكان عموم يبه منظور بررسمطالعه 
مدون آموزش مداوم  يها كننده در برنامه شركت يپزشكان عموم مورد پژوهش، جامعه ،يمقطع يفيمطالعه توص نيا در: ها روش

ابزار  .آسان انتخاب شدند يريگ نفر با روش نمونه 267آنها تعداد  نيبودند كه از ب 1389از مهر تا اسفند سال  زيتبر يدانشگاه علوم پزشك
دست آمده مورد ه ب يها ها، داده پرسشنامه ليابزار و تكم ييايو پا ييروا نييپس از تع .بود اختهپرسشنامه محقق س ها، داده يآور جمع
  .قرار گرفت ليو تحل هيتجز

درصد پزشكان  9/62 .آموزش مداوم داشتند يها درصد سابقه شركت در برنامه 1/92 مرد بوده و )درصد 8/64( كنندگان شركت تياكثر: نتايج
مشوق  درصد داشتن رفتار محترمانه و 5/74 .نمودند انيب اديز اريو بس اديرا در حد ز نيبرنامه مدون در به روز كردن اطالعات مشمول ييتوانا

 اريدرصد در حد كم و بس 2/41ها از نظر  كنندگان در بحث شركت اتيتجرب انيامكان ب .نمودند انيب اديز اريو بس اديز حدرا در  نيتوسط مدرس
  .نمودند انيب اديز اريو بس اديرا در حد ز يماندر يبهداشت عيبرنامه براساس مشكالت شا يبه طراح ازيدرصد ن 8/79 .كم بود
 يسنجازين يها و اجرا برنامه يو اجرا يكنندگان در طراح مشاركت شركت شيو افزا يآموزش نينو يها استفاده از روش: گيري نتيجه
  .رسد ضروري به نظر مي يآموزش يها برنامه تيفيك يارتقا برايمستمر 
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، اداره آموزش مداوم، دانشگاه يكارشناس ارشد ماماي ،يفائزه محمد :نويسنده مسؤول *

 fmfaezehmohammadi@gmail.com .رانيا ز،يتبر زيتبر يعلوم پزشك
 يپوست، اداره آموزش مداوم، دانشگاه علوم پزشكگروه ) اريدانش( اينريام يدكتر مهد

 يديوح يدكتر رضا قل ؛)mehamir46@gmail.com. (رانيا ز،يتبر ز،يتبر
دانشگاه علوم  ه،يدانشكده بهداشت و تغذ ت،يريو مد يگروه بهداشت عموم)اريدانش(

 دكتر محمد محمدزاده؛ )vahidir@tbzmed.ac.Ir. (رانيا ز،يتبر يپزشك
 ي، دانشگاه علوم پزشك)ع(امام رضا مارستانيب ،يوتراپيو راد يولوژيوه رادگر) اريدانش(

دكتر ؛ )mohammadzadehmohammad@yahoo.com( .رانيا ز،يتبر
 ،يآموزش علوم پزشك قاتيمركز تحق ،يولوژيزيگروه ف)ارياستاد(قوجازاده  يمرتض

؛ )as4007@yahoo.com. (رانيا ز،يتبر ي، دانشگاه علوم پزشكيدانشكده پزشك
، اداره آموزش مداوم، دانشگاه علوم MPH يپزشك عموم ،ياحمد حجاز ديدكتر س
زادگان، كارشناس ارشد  رضايعل؛ )hejazim@gmail.com. (رانيا ز،يتبر يپزشك
 يدانشگاه علوم پزشك ،يمركز مطالعات و توسعه آموزش پزشك ،يآموزش تيريمد

  مقدمه
 ليبه دل دهيپد نيالعمراست ا مادام ينديانسان فرا يريادگي

 تيدر جامعه روز به روز اهم رييسرعت تغ شيافزا
جامعه  يكه الزم است اعضا است، چرا افتهي يشتريب

در . بمانند يتا بتوانند عضو جامعه باق رنديبگ اديهمواره 
آموزش  يها برنامه ياجرا و نيجهان تدو يها اكثر كشور

مورد توجه قرار  يا حرفه و يتخصص يها برنامهمداوم و 
                                                                              

  )alirezaa69@gmail.com. (رانيا ز،يتبر
 به شمارهدانشگاه علوم پزشكي تبريزسالمت  تيريبرنامه مد يطرح مصوب مركز كشور نيا

  .است دهيگرد نيمأمركز ت نياز طرف ا آن نهيهز وبوده  30/2/89مورخ  404/77/5
  22/10/90: ، تاريخ پذيرش15/10/90: ، تاريخ اصالحيه6/8/90: دريافت مقاله تاريخ
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در آستانه  ونسكويكه  يجمله موارد از). 1(گرفته است
مداوم در  يريادگيكرده است،  ديبر آن تأك 21قرن 

  ).2(است يمسائل بهداشت
 يها هياز پا يكيبه عنوان  يمداوم پزشك آموزش
. العمر پزشكان است تعهد مادام كي ،يگر يا حرفه
ها و  در دانش، مهارت قيعم يا شهير يگر يا حرفه

مداوم،  تيبه تقو ازين اًيقو داشته و يرفتار اتيخصوص
به عنوان  يآموزش مداوم پزشك. دارد ينوآور و ديتجد
 شيكه كمك به حفظ، توسعه و افزا يآموزش يها تيفعال

 كيكه  يو ارتباطات يا عملكرد حرفه ها و دانش، مهارت
جامعه و حرفه خود به  ماران،يپزشك در ارائه خدمت به ب

آموزش مداوم به ). 3(شده است فيتعر رد،يگ يكار م
و  ديمنظور ارائه دانش در حال گسترش، فنون جد

 ست،ا ياتيح يبهداشت نيتمام مراقب يبرا نينو يده جهت
 يها اثربخش بودن آن تالش بهبود نحوه انجام و ياما برا
با شروع  1375از سال  رانيدر ا. است ازيمورد ن يفراوان

آموزش مداوم كشور  يهدف اصل ،برنامه پنج ساله دوم
 رياخ يها در سال). 2(قرار گرفته است تيفيارتقاي ك

به  يها ، روشينظر هياز نظر پا يآموزش مداوم پزشك
كرده  يفراوان راتييتظارات از آن تغان شده و فتهكار گر
 ياعتباربخش يها اساس استاندارد نيا بر). 4(است

 ياعتباربخش يشورا لهيآموزش مداوم به وس يها برنامه
از . شوند يآموزش مداوم مشخص شده و به كار گرفته م

 يزير ها، برنامه برنامه ياعتبار بخش يها جمله استاندارد
 يبرا يشاخص يبرقرار. است يابيوارزش يآموزش
آنان از  يها تيفعال و يآموزش يها برنامه يابيارزش
  ).3(هاست برنامه يفيك ياعتبار بخش ياجزا
كه از طرف مراكز  ياريمع نيتر مهم گريد طرف از

دانش  يمجدد مدارك پزشك دتأيي يبرا يپزشك يتخصص
شركت در  رد،يگ يآموختگان مورد استفاده قرار م

  .ساالنه است ازيكسب امت آموزش مداوم و يها برنامه
 يا از سابقه رانيكه آموزش مداوم در ا نيتوجه به ا با

 نيا قيدق يابيضرورت ارز ست،يبر خوردار ن يطوالن

 ازين كيها و پژوهش درباره آنها به عنوان  برنامه
  ).5(شود ياحساس م

كشور  يها در دانشگاه يمطالعات متعدد نهيزم نيا در
كه در سال  در اصفهان يا مطالعهدر . است انجام شده

شهر  يدرصد پزشكان عموم 9/50انجام شد  1379
 يها برنامه يو محتوا وهياصفهان معتقد بودند كه ش

درصد  6/77داردو يبه بازنگر ازيآموزش مداوم ن
در  يعلم ديبرنامه را از نظر ارائه مطالب جد تيموفق

دادن و به كار بستن  تياهم). 2(كردند يابيارز نيپايسطح 
با هدف رفع  يكارشناس يها انجام كار و قاتيتحق جينتا
 يها در جهت اجرا برنامه نيو مشكالت ا صينقا

پر قدرت  ياز نظر محتواي و اديبا نقاط مثبت ز يهاي برنامه
است كه  يكنندگان ضرورت شركت يازهاين يگو و پاسخ

  ).5(شود يماحساس  شياز پ شيب
تحت  يا مطالعه 1383و همكاران در سال  يدشاهيوح

و  تيدر مورد وضع يپزشكان عموم دگاهيد نييعنوان تع
و  يبازآموز يها كنندگان در برنامه شركت يها زهيانگ

مازندران  يآن در دانشگاه علوم پزشك ياجرا يچگونگ
مطالعه  نيكنندگان در ا چهارده درصد شركت. انجام دادند

شصت وشش  ف،يرا ضع يزبازآمو ياه برنامه تيوضع
  ).6(كردند يابيدرصد خوب ارز ستيدرصد متوسط و ب

 يها روش تيمتعدد بر اهم قاتيدر تحق گريطرف د از
شده  ديآموزش مداوم پزشكان تأك يها در برنامه سيتدر
تجارب  يكه به بررس يا مطالعه جيبر اساس نتا. است

حاصل از برنامه پنج سال اول آموزش مداوم جامعه 
كه در نظر نگرفتن  دهيپرداخته است، مشخص گرد يپزشك
مطالب  يو پاسخ و فشردگ رسشپ يمناسب برا يها زمان

كنندگان بوده كه عمدتاً  شركت يتياز جمله عوامل نارضا
آموزش مداوم  يها برنامه سيتدر يها وهيبه ضعف ش

  ).7(است شده يمربوط م
 ميمستق ريو تأث يآموزش مداوم پزشك گاهيبه جا توجه با

 نهيهز اختصاص زمان و زين آن بر سالمت افراد جامعه و
آموزش مداوم  يها كه صرف ارائه برنامه ياديز
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ها  برنامه قيدق يزير برنامه و يابيضرورت ارز گردد، يم
 تيفيك يارتقا ها، هياز هدر رفتن سرما يريدر جهت جلوگ

است  يضرورت رانيفراگ ازين خواست و قها مطاب برنامه
  .گردد يكه احساس م

به عنوان  زيكه در آموزش مداوم تبر نيتوجه به ا با
آموزش مداوم در منطقه شمال  يها برنامه ياجرا يمتول

 يعلم ليو تحلرسمي  يغرب كشور، تا كنون نظرسنج
 يپژوهش به منظور بررس نين انجام نشده است، اآ جينتا

 يها برنامه تيفيدر مورد ك ينظرات پزشكان عموم
از  ياست آگاه يهيبد. ديگرد يآموزش مداوم طراح

 يكنندگان و به كار بستن آن در طراح شركت دگاهيد
 تيفيك يارتقا يرا برا نهيزم تواند يم يآموزش يها برنامه
  .فراهم آورد رانيفراگ تيها و جلب رضا برنامه

  
  ها روش
جامعه مورد پژوهش،  ،يمقطع يفيمطالعه توص نيدر ا

 يحضور يها كننده در برنامه شركت يپزشكان عموم
در آموزش مداوم دانشگاه  يپزشكان عموم ژهيمدون و

بودند كه از  1389از مهر تا اسفند سال  زيتبر يعلوم پزشك
آسان انتخاب  يريگ نفر با روش نمونه 267آنها تعداد  نيب

نسبت،  كيبا استفاده از فرمول برآورد  مونهتعداد ن. شدند
6/77=p )6/77مساله،  انيطالعه ذكر شده در ببر اساس م 

برنامه را از نظر ارائه  تيموفق يدرصد پزشكان عموم
 z=96/1 )كردند يابيارز نيدر سطح پاي يعلم ديمطالب جد

,05/0d= پرسشنامه در هر برنامه در . ديمحاسبه گرد
  .گرفت يكنندگان قرار م از شركت رنف 50حدود  ارياخت

پژوهشگر ساخته  يا اطالعات پرسشنامه يآور ابزار جمع
بخش  4بر اساس اهداف پژوهش و منابع موجود و شامل 

و  يمشخصات فرد نهيبخش اول اطالعات در زم. بود
 يها كنندگان، سابقه شركت در برنامه شركت ياجتماع

 را در شجهت آموز يآموزش مداوم و منابع اطالعات
نظرات در مورد  نهيگز 12دوم شامل  بخش .برداشت

مدون  يها كننده در برنامه شركت يپزشكان عموم

سؤال باز  كيها و  برنامه تيفيآموزش مداوم در مورد ك
ها، بخش سوم  برنامه تيفيمشمول از ك يابيدر مورد ارز

 يها برنامه يها يسخنران تيفيدر مورد ك نهيگز 8شامل 
مشمول  يابيمورد ارز رسؤال باز د كيآموزش مداوم و 

بخش چهارم و مدون،  يها در برنامه يسخنران تيفياز ك
 تيفيبهبود ك يدر مورد اقدامات الزم برا نهيگز 5شامل 
 5 اسيها با مق پاسخ يده نمره. ها انجام شد برنامه
 1با نمرات از  اديز اريكم تا بس ارياز بس( كرتيل يا درجه

محتوا با نظر  عتبارپرسشنامه با روش ا يرواي. بود) 5ا ت
نظران آموزش  و صاحب يعلم أتيه ياز اعضاچند نفر 

 يآلفا بيابزار با روش محاسبه ضر ياييو پا يپزشك
برنامه  يپرسشنامه در ابتدا. ديگرد نييتع 88/0كرونباخ 

بودن شركت در  ياريبر اخت يمبن يكتب حيمدون با توض
گاهانه در آ تيپرسشنامه به منزله رضا ليو تكم قيتحق
 انيكنندگان در برنامه قرار گرفت و در پا شركت ارياخت

شده با  يآور جمع يها داده. ديگرد يآور برنامه، جمع
انحراف  ن،يانگيم( يفيتوص آمار يها كمك روش

 افزار و با استفاده از نرم) ياستاندارد، درصد و فراوان
SPSS-15 قرار گرفت يآمار يمورد بررس.  

  
  نتايج

 نايشا تياكثرنفر شركت كننده در اين بررسي،  267از 
 يدانشگاه علوم پزشك ليالتحص مرد و فارغ) درصد 8/64(

سن پزشكان  نيانگيم. بودند) درصد 3/42( زيتبر
. سال بود) ±9/7(32/14سال و سابقه كار ) 5/8±(72/41
 1/92بوده و  درصد، شاغل در بخش خصوصي 2/59

آموزش مداوم  يها هدرصد سابقه شركت در برنام
 و) درصد 18( مورد استفاده كتاب ياطالعات عمناب. داشتند

 ، خودآموز)درصد 4/3( ، لوح فشرده)درصد 4/9( نترنتيا
از منابع  يبيترك هيو بق) درصد 5/1( مجله درصد و 2/2

ها  برنامه تيفينظرات در مورد ك ازيامت نيانگيم. بودند
نظرات در مورد  ازيامت نيانگو مي 60از  48/8±64/41
  .بود 40از  75/25±24/6 ها يسخنران تيفيك
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برنامه مدون در به روز  يدرصد پزشكان تواناي 9/62
 اديز اريو بس اديرا در حد ز نيكردن اطالعات مشمول

  )1جدول . (نمودند انيب
داشتن رفتار  %5/74 ها يسخنران تيفيك در بررسي
و  اديرا درحد ز نيمشوق توسط مدرس محترمانه و

برنامه در استفاده از  يتواناي .نمودند انيب اديز اريبس

% 3/57از نظر  نيتوسط مدرس ديبا منابع جد يمطالب علم
در % 9/44. بوده است اديز اريوبس اديپزشكان در حد ز

كمك  ليوسا يريگ كار هاز ب اديز اريو بس اديحد ز
 تيدر برنامه رضا ريمناسب بزرگساالن فراگ يآموزش

مكتوب از نظر  ايارائه مطالب به شكل لوح فشرده  .ندشتدا
. كم بوده است اريكنندگان كم و بس شركت 8/31%

 
هاي مدون آموزش مداوم تبريز در مورد  كننده در برنامه پاسخ پزشكان عمومي شركت) تعداد و درصد(توزيع فراواني  :1جدول 

  ها رنامهكيفيت ب
بسيار 

  كم
بسيار   زياد  متوسط كم

  زياد
جواب 
  نداده

 1)4/0( 35)1/13( 133)8/49( 82)7/30( 13)9/4( 3)1/1( نيبرنامه مدون در به روز كردن اطالعات مشموليتوانائ

 2)7/0( 40)15( 121)3/45( 92)5/34( 11)1/4( 1)4/0( تأثير برنامه در يادآوري مطالب فراگرفته شده قبلي

 6)2/2( 32)12( 94)2/35( 103)6/38( 26)7/9( 5)9/1( موفقيت برنامه در ارائه مطالب آموزشي داراي كاربرد در بالين

هاي ارتباطي مورد نياز توانايي برنامه درتوسعه مهارت
 مشمولين در ارائه خدمت به بيماران

)9/1(5 )4/12(33 )36(96 )8/40(109 )2/8(22 )7/0(2 

 7)6/2( 29)9/10( 104)39( 97)٣/٣۶( 22)8/2( 3)8( حذف اطالعات نادرست قبليتأثير برنامه در 

توانايي برنامه در استفاده از مطالب علمي با منابع جديد
  توسط مدرسين

)5/1(4 )9/4(13 )5/34(92  )3/42(113  )15(40  )9/1(5  

هاي جديدمشخص بودن اهداف برنامه در برآورد نياز
  آموزشي مشمولين

)9/1(5 )2/9(22 100)5/37(  )2/38(102  )4/12(33  )9/1(5  

  5)9/1(  27)1/10(  103)6/38(  97)3/36( 28)5/10( 7)6/2( موفقت برنامه در دستيابي به اهداف جديد آموزشي مشمولين
  4)5/1(  32)12(  107)1/40(  87)6/32( 30)2/11( 7)6/2( هاي شغلي مشمولين همخواني مطالب آموزشي با نياز

برنامه در ايجاد عالقه به مطالعه با ارائه خالصهتوانايي
  برنامه قبل از اجراي برنامه

)4/3(9 )12(32 )39(104  )8/34(93 )5/7(20  )4/3(9  

توانايي برنامه در ارائه مطالب به شكل لوح فشرده يا مكتوب
  در اختيار شركت كنندگان

)6/14(39 )2/17(46 )2/26(70  )6/26(71  )6/8(23  )7/6(18  

  10)7/3(  32)12(  103)6/38(  70)2/26( 34)7/12( 18)7/6( موفقيت برنامه در ايجاد عالقه جهت ادامه تحصيل
  
 ايخالق  يها وهيو ش يدرصد استفاده از كار عمل 3/70

ذكر  نيرا در حد متوسط به پاي ماريب يجلسات معرف
ها از  كنندگان در بحث شركت اتيتجرب انيامكان ب .اند كرده
  .كم بوده است اريدرصد در حد كم و بس 2/41نظر 

در موضوعات برنامه را در  يبه بازنگر ازيدرصد ن 5/47
برنامه  يبه طراح ازين. نمودند انيب اديز اريو بس اديحد ز

 8/79 از نظر يدرمان يبهداشت عيبر اساس مشكالت شا

 1/68ها با  برنامه يقبل از اجرا يازسنجيدرصد و ن
درصد  7/63. ذكر شد اديز اريو بس اديدرصد در حد ز

بر اساس سطح اطالعات  يآموزش يمحتوا ئهبه ارا ازين
  .نمودند نييتع اديز اريبس و اديكنندگان را در حد ز شركت

مدون آموزش مداوم  يها برنامه تيفيك يكل يابيارز در
درصد  11 و» خوب«كنندگان آن را  درصد شركت 59/23

در . نمودند يابيارز» كم يو كاربرد ينيارزش بال يدارا«

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               4 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1806-fa.html


  ي آموزش مداومها برنامه تيفيدرباره ك ينظرات پزشكان عموم  و همكاراناميرنيامهدي
 

 .mui.ac.irijmehttp://   235/      )4( 1391/12تير / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 59/20مدون  يها برنامه يسخنران يكل تيفيمورد ك
درصد خواهان  5گرده و  ييايارز» خوب«درصد آن را 

 نيدر بال يو كاربرد ينيبال واردهمراه با م يسخنران
ذكر كردند كه مطالب در حد  زيدرصد ن 5بودند، 
  .ارائه شده است نيمتخصص

  
  بحث

 يكمك به پزشكان برا يهدف آموزش مداوم پزشك
 ديجد يها مراقبت رشيپذ مار،يمراقبت ب نهيدر زم يآشناي

 يو درمان يصيو سودمندتر و عدم كاربرد مداخالت تشخ
 نيدرصد مشمول 9/62 قيتحق نيدر ا. )8(است دهيكم فا
را  نيبرنامه مدون در به روز كردن دانش مشمول يتواناي

در  يا در مطالعه. كردند انيب اديز اريو بس اديدر حد ز
و  نارهايكه درباره سم زين رانيا يدانشگاه علوم پزشك

 انجام گرفت 88تا  86برگزار شده از سال  يها كارگاه
برنامه را در به روز  تيكنندگان موفق درصد شركت 7/69

طبق ). 9(كردند انيدر حد باال ب نيكردن دانش مشمول
 يدر صد پزشكان عموم 67 سدر بندرعبا يگريد قيقتح

 يها مهارت يمعتقد بودند كه آموزش مداوم باعث ارتقا
 ريپژوهش اخ جيبا نتا ها افتهي نيا. )10(شود يآنها م ينيبال

 يها بر موفق بودن برنامه ليدل تواند يمطابقت دارد و م
تالش  جهيآموزش مداوم در كشورمان باشد كه در نت

. حاصل شده است ها مهو برگزاركنندگان برنا زانير برنامه
در  1389در سال  يا بر اساس مطالعه نيبا وجود ا

آموزش مدون با  يها بودن برنامه ديزنجان، پزشكان مف
كم  يليرا در حد متوسط تا خ يفعل يو نحوه اجرا طيشرا
 رتيمغا قاتيتحق ريسا جياند كه با نتا نموده يابيارز
بر  مؤثرمتعدد  يها ريبه وجود متغبا توجه ). 11(دارد

ها و نوع پرسشنامه به كار رفته،  برنامه ياجرا تيفيك
 طيدر مراكز مختلف و در شرا شتريانجام مطالعات ب
  .رسد يبه نظر م يضرور سهيمشابه جهت مقا

مطالب فراگرفته  يادآوريبرنامه در  ريتأث قيتحق نيدر ا
در حد  يدرصد پزشكان عموم 3/60از نظر  يشده قبل

كه در مطالعه بهادر و  يدر حال بوده اديز اريو بس اديز
درصد در حد باال ذكر  5/78مورد از نظر  نيهمكاران ا
در  تواند يتفاوت م نيا رسد يبه نظر م). 9(شده است

. مدون باشدريها به شكل مدون و غ برنامه ينحوه برگزار
كر ذ ياصول علم يمدون بر مبنا يها كه برنامه ياز آنجاي

اند، استفاده از منابع  شده نيتدو يشده در كتب دانشگاه
 شيدر افزا تواند يها م در برنامه يو بازنگر يعلم ديجد

در  يا در مطالعه. واقع گردد ديمف نيمشمول ياطالعات علم
درصد  83 يآموزش مداوم پرستار يها مورد برنامه
 ديها را در بهبود دانش و مهارت مف نقش برنامه

برنامه  تيموفق درصد 2/47 قيتحق نيدر ا). 12(دانستند
را در حد  نيكاربرد در بال يدارا يدر ارائه مطالب آموزش

همكاران در دو  و سيويد. اند ذكر كرده اديز اريو بس اديز
مرسوم آموزش  يها اندك برنامه ريخود تأث يمرور قبل

  ).13(اند مداوم بر عملكرد پزشكان را مشخص كرده
آموزش مداوم شركت  يها كه پزشكان در برنامه يانزم
 يها ستميدر داخل س يمنابع ضرور ديبا كنند يم

اند  گرفته اديموجود باشد تا بتوانند آنچه را كه  يبهداشت
 يها ستميدر س يرييتغ چياگر ه. رنديدر عمل به كار گ

نباشد پزشكان سرخورده شده و برنامه  يبهداشت
  .)14(داشت هدنخوا يسود چيه يآموزش

 انريفراگ اتيدرصد پزشكان توجه به خصوص 5/74
بزرگسال از نظر داشتن رفتار محترمانه و مشوق توسط 

در . كردند انيب اديز اريو بس اديرا در حد ز نيمدرس
به بزرگساالن، الزم است آنها احساس كنند  سيتدر نديفرا

رو  نياز ا. شود يكه با آنان همچون بزرگساالن رفتار م
ها تصور كنند،  دانش يرا منبع تمام ودخ دينبا نيسمدر

و  سيتدر يفضا رانيفراگ هيكل نيبلكه الزم است ب
). 1(كنند ليرا تسه يريادگيمطلوب فراهم كرده  يريادگي

 نيدر ا زيآموزش مداوم تبر نيمدرس رسد يبه نظر م
 انيدرصد امكان ب 2/41. اند داشته يعملكرد مطلوب نهيزم

 اريرا در حد كم و بس ها كنندگان در بحث شركت اتيتجرب
بزرگساالن،  يريادگيبر اساس اصول . كردند انيكم ب
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را به منبع دانش و تجربه خود  يريادگيدارند كه  ازيآنها ن
خود  يرانيكه بزرگساالن فراگ يآنجاي از .مرتبط سازند

آنها را در  ديبزرگسال با رانيفراگ نيراهبرند، مدرس
در  كننده ليسهكنند و نقش ت ريدرگ يريادگي نديفرا
كنندگان  به شركت ديآنها با. را داشته باشند يريادگي

گروه را  يارائه مطالب و رهبر تياجازه دهند كه مسؤول
كنندگان در پژوهش  شركت تياكثر). 15(رنديبر عهده بگ

استفاده از روش بحث و پرسش و ) درصد 2/38( حاضر
درصد استفاده از  8/31شده در برنامه و  تيپاسخ هدا

را  ماريب يجلسات معرف ايخالق  يها وهيو ش يعمل ارك
و  يبر اساس مطالعه حقان. كردند انيدر حد متوسط ب

آموزش مداوم روش  يها برنامه هيكل در زيهمكاران ن
) 7(مطالعه نيا جينتا. بوده است يسخنران سيمتداول تدر

بر كم اثر بودن روش  و همكاران ينيو مطالعه حس
فعال داللت  سيتدر يها در مقابل روش يسخنران
شده كه  انيب زيدر كانادا ن يا بر اساس مطالعه). 16(دارند

 اي ينيعملكرد بال رييدر تغ ينقش يبه تنهاي يسخنران
 جيبر اساس نتا. )17(نداشته است يبهداشت يها مراقبت

 وهيش نيتر و همكاران در مورد مناسب يرازيپژوهش ش
 يها وهيكه از ش گردد يم هيآموزش مداوم، توص

در گروه  شتريكه منجر به بحث و تبادل ب يآموزش
بر  زيمدون ن يها استفاده شده و در برنامه گردد، يم

 ،نيبا وجود ا .)18(شود ديتأك ها وهيش نياستفاده از ا
 تيرغم ارجح يعل يبازآموز يها ستميو س دياسات

فعال مانند بحث  يها ا روشآموزش مداوم ب يبرگزار
كه به  كنند، يها استفاده نم روش نيكارگاه و از ا ،ينيبال

 يمورد بازنگر يبه طور اساس ديبا هيرو نيا رسد ينظر م
برنامه بر  يبه طراح ازيدر صد ن 8/79). 16(رديقرارگ

 اريبس و اديدر حد ز را يبهداشت عياساس مشكالت شا
 زيو همكاران ن يبر اساس مطالعه برج. ذكر كردند اديز
از  يمباحث بر اساس نظرسنج ئهدرصد موافق ارا 3/76

درصد پزشكان  1/68در پژوهش حاضر). 5(آنها بودند
 يقبل از اجرا يو نظر خواه يازسنجيضرورت ن يعموم

با توجه . كردند انيب اديز اريبس و اديبرنامه را در حد ز
كان خواستار ارائه برنامه بر اساس كه اكثر پزش نيبه ا

به نظر  ودند،ب يازسنجيو ن يبهداشت عيمشكالت شا
پزشكان با  يشده برا يطراح يها كه برنامه رسد يم

. ندارد يبا آن سر و كار دارند، هماهنگ كه عمالً يموارد
بر اساس  ها يباز آموز يمحتوا و نحوه اجرا ميتنظ
 ستميس كي يو اجرا يبا طراح نيمخاطب دگاهيد
نظر در  و صاحب نفع ياز افراد ذ يعلم يازسنجين

شركت و حضور  زهيانگ شيتواند در افزا يم ها يبازآموز
آموزش مداوم مؤثر  يها در برنامه يفعال پزشكان عموم

و مباحث انتخاب شده  نياست اگر عناو يهيبد). 6(باشد
نبوده و بر اساس  برخوردار تياز جذاب يبازاموز يبرا
كننده انتخاب نشده باشد، موجبات  پزشكان شركت ازين

). 16(دينما يكنندگان را فراهم نم شركت يجلب توجه كاف
ها  مؤسسات و سازمان يآموزش زانير و برنامه رانيمد

 ديرا بر عهده دارند، با يانسان يروين زيو تجه تيكه ترب
مرحله  نيتر مهم و نيكه اول يازسنجيبه ضرورت ن

 يشتريدر سازمان است توجه ب يشآموز يزير برنامه
 )درصد 7/63(كنندگان  شركت تياكثر). 19(داشته باشند

به ارائه محتوا بر اساس سطح اطالعات  ازين
. كردند انيب اديز اريو بس اديكنندگان را در حد ز شركت

از جلسات  ياريدر بس يآموزش مداوم پزشكان عموم
قرار  نيمتخصص يآموزش يها روش هيبر پا يآموزش
 نيمتخصص لهيمرسوم به وس يها يسخنران. دارد

برآورد نكرده و  ار يپزشكان عموم يريادگي يها ازين
  ).20(گردد يمرسوم م يها برنامه از تيمنجر به عدم رضا

در كل به نظر : كند يم انيب سيويد به نقل از ريگود
ممكن  يسخنران كيكه شركت در  يبا وجود رسد يم

 نيا يدانش پزشكان شود ول شياست منجر به افزا
عملكرد آنها مؤثر  رييكه در تغ رسد يجلسات به نظر نم

پژوهش خود  جيولر و وودوارد بر اساس نتا). 21(باشد
آموزش مداوم مرسوم، به  يها كردند، كه برنامه انيب

و  يپزشك يعملكرد فعل نيشكاف ب توانند يخود نم يخود
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 نهيزم نيدر ا). 22(كنند مطلوب را پر يمراقبت بهداشت
روزمره  يشغل يازهايها بر اساس ن برنامه يطراح

به  ،است ديمف يآموزش تعامل طيشرا جاديو ا نيمشمول
امكان  اتيتجرب انينظر و ب با امكان تبادل بيترت نيا

ها فراهم شده و جلسات باز  بحث در نيمشاركت حاضر
به . صرف خارج خواهد نمود يحالت سخنران ي ازآموز

برنامه  يبا اجرا توانند يمراكز آموزش مداوم م بيترت نيا
و بر  يبهداشت عيو مشكالت شا يازسنجيبر اساس ن

كنندگان و با استفاده از كار  اساس سطح اطالعات شركت
و روش  ماريب يجلسات معرف ايخالق  يها وهيو ش يعمل

حضور مؤثر و  نهيشده زم تيبحث و پرسش و پاسخ هدا
  .نديها را فراهم نما برنامهبار پزشكان در  پر
 طيو شرا ياجراي تيريپژوهش، مد نيا يها تيمحدود از
و  يروح طيشرا نيبرنامه و همچن يمحل اجرا يكيزيف

به  يده كنندگان بود كه بر نحوه پاسخ شركت يروان
  .گذار بودريسؤاالت تأث

  
  گيري نتيجه

 يآموزش مدون پزشكان و نحوه برگزار تياصالح وضع

در . است يشتريمطالعات ب ازمندين يآموزش يها برنامه
 يو بررس يابيانجام مطالعات در جهت ارزش نهيزم نيا

بهبود  ،يا آموزش مداوم بر عملكرد حرفه يها برنامه ريتأث
  .گردد يم شنهاديمردم پ تيو رضا يبهداشت يها شاخص
 يها برنامه ديبه اسات يا و ارائه خدمات مشاوره آموزش

كاربرد  س،يتدر نينو يها روش نهيآموزش مداوم در زم
بزرگساالن  يريادگيو بر اساس اصول  يتعامل يها روش
 يها برنامه يدر طراح ديبا نيعالوه بر ا. است يضرور

و مدرن  يعاملت يها روش يبرا يآموزش مداوم سهم
دانشگاه در نظر  يدر هر برنامه از سو ينيبال سيتدر

  .آن گردد يمكلف به اجرا يگرفته شود و گروه آموزش
  

  قدرداني
كننده در پژوهش،  محترم شركت نيمشمول ياز همكار

 يمال تياز حما نيكارشناسان آموزش مداوم و همچن
سالمت دانشگاه  تيريمد يمركز كشور يطرح از سو
و  ريتقد زيتبر يدرمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشك

  .گردد يتشكر م
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General Practitioners’ Views toward Quality of Continuing Medical 
Education Programs in Tabriz 

 
Mehdi Amirnia1, Faezeh Mohammadi2, Rezagholi Vahidi3, Mohammad Mohammadzadeh4, 

Morteza Ghojazadeh5, Seyyed Ahmad Hejazi6, Alireza Zadegan7 
 

Abstract 
 
Introduction: Learning about the viewpoints of participants on different aspects of continuing medical 
education programs is of great importance. The aim of this study was to determine general practitioners’ 
views toward quality of these programs. 
Methods: In this cross-sectional descriptive study, the survey population included 267general practitioners 
selected from among participants of CME programs in Tabriz University of Medical Sciences from October 
2010 to March 2011 using convenience sampling method. The data collection tool was a researcher-made 
questionnaire. After confirming the validity and reliability of the questionnaire, data was collected and then 
analyzed. 
Results: Findings showed that 64.8 % of participants were male and 92.1 % had experienced continuing 
education programs before. 62.9% of physicians rated the program success rate high and very high in 
providing up-to-date knowledge for physicians. 74.5% indicated that instructors had shown respect and 
rated their conduct high and very high. According to 41.2%, the possibility of sharing participants’ 
experiences in discussions was low and very low. A sum of 79.8% pointed out that a need for planning CME 
programs based on common public health and treatment problems is high and very high. 
Conclusion: Applying new teaching methods and encouraging participation of physicians in planning and 
implementation of programs and continuous needs assessment is felt essential to improve the educational 
programs. 
 
Keywords: General practitioner, quality, continuing education, CPD  
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