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  هاي بازآموزي و چگونگي اجراي آن كنندگان در برنامه هاي شركت ديدگاه پزشكان عمومي در مورد وضعيت و انگيزه
  

  وجيهه غفاري ساروي ،ليال شهبازنژاد، ٭ميترا محمودي ،كوروش وحيدشاهي
  

  
  چكيده
هدف از . اي دارد اهميت ويژه برنامهاين هاي مختلف  هاي آموزش مداوم در مورد جنبه آگاهي از ديدگاه مخاطبين برنامه :مقدمه

  .دوهاي آموزش مداوم از ديدگاه پزشكان عمومي و انگيزه آنها از شركت در آن ب تعيين وضعيت اجراي برنامه ،انجام اين مطالعه
انشگاه هاي آموزش مداوم د كننده در برنامه پزشكان عمومي شركت ،مقطعي، جامعه مورد مطالعه - در اين مطالعه توصيفي :ها روش

ابزار . گيري تصادفي انتخاب شدند نفر با روش نمونه 150كه از بين آنها تعداد  ندبود 1383علوم پزشكي مازندران از مهر تا اسفند 
هاي آموزش مداوم، وضعيت مطلوب و انگيزه آنان  هاي برنامه اي خودايفا شامل فهرستي از ويژگي پرسشنامه ،آوري اطالعات جمع

  .انجام شد SPSSافزار  ها با آزمون مجذور كاي در نرم تجزيه و تحليل و مقايسه .هايي بود برنامهاز شركت در چنين 
تحكيم اطالعات قبلي و  آنها درصد 28افراد، كسب امتياز و در  درصد 60هاي بازآموزي در  انگيزه اصلي از شركت در برنامه :نتايج

بهتر است در چند روز متوالي برگزار شود، ميانگين تعداد روزهاي مطلوب  ها برنامه درصد 5/56از نظر . كسب اطالعات جديد بود
آنها  هشتاد و نه درصد. دانستند افراد سه روز آخر هفته را براي برگزاري برنامه مناسب مي درصد 64روز بوده و  93/0±3/2

اي و حضوري را  كيبي از روش مكاتبهتر درصد 58و دانستند،  مناسب مينيازسنجي از پزشكان عمومي را براي انتخاب عناوين 
خوب ارزيابي  درصد 20متوسط و  درصد 66ها را ضعيف،  افراد وضعيت برنامهچهارده درصد . دانستند روش آموزش مطلوب مي

  .تنفسي بودند -قلبي يخواستار برگزاري كارگاه احيا درصد 5/56رشته داخلي را بيشترين نياز دانسته و  شصت درصد. كردند
آنها  مورد انتظالكنند و وضعيت  هاي آموزش مداوم شركت مي هاي غير علمي در برنامه اكثر پزشكان عمومي با انگيزه :گيري نتيجه

كننده در اين  اساس نيازها و شرايط پزشكان شركت ريزي آموزش مداوم بر برنامه. در برخي موارد با وضع موجود تفاوت دارد
  .ها شود وري اين برنامه انگيزه و بهره تواند منجر به افزايش ها، مي برنامه

  
  .، انگيزه، برنامه بازآموزيآموزش مداوم، پزشكان عمومي :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
تـا   4دانش پزشكي دائماً در حال تحول است بطوري كه هر 

 10تا  8دانش پزشكي و در طول  درصد 50توسط سال به طور م 5
هـايي   دانش و توانـايي بالطبع  ).1(شود آن كهنه مي درصد 75سال، 

پزشــكي عمــومي يــا (كــه در پايــان يــك دوره آمــوزش آكادميــك  
گردد براي كار درماني در آينده كافي نبـوده و   كسب مي) تخصصي

 Continuous teaching(يادگيري  - آموزشتداوم در نتيجه نگره 

                                                                   
مازندران در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي  796اين طرح باشماره 

  .به ثبت رسيده و هزينه آن توسط اين دانشگاه پرداخت گرديده است
 11/4/85به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  20/10/84اين مقاله در تاريخ 

 .پذيرش گرديده است 28/1/86اصالح شده و در تاريخ 
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/ learning( نظران آموزش پزشكي مطرح و بـه   توسط صاحب
ها قبل شناخته شـده و مـورد    اي از سال عنوان راه حل شايسته

توجه جدي مراكز آكادميك و مؤسسات اعتبارسنجي آموزشي 
  ).3و2(قرار گرفته است

بـه   ،م پزشـكي وهدف عمـده آمـوزش مـدا    ،در يك نگاه كلي
اي پزشـكان اسـت تـا     كامل حرفـه ها و ت روز نگه داشتن مهارت

برآورده بتوانند نيازهاي بيماران و سيستم سالمت را به خوبي 
در كشـور مـا    ).5و4(سازند و موجب بهبود سيستم سالمت گردند

پـس از  ). 1(ها قبل آغاز شـده اسـت   نيز اين راهكار مهم از سال
گذشت چندين سال از اجراي اين برنامـه، اكنـون تـالش بـر آن     

ها طي يك رونـد   زان رضايت و اثربخشي اين برنامهاست كه مي
بنابراين، بررسي نيازهـا   افزايش يابد و» كيفيت مستمر يارتقا«

افـزايش   بـراي كننـده   هاي آموزشي پزشـكان شـركت   و اولويت
  .)6(باشد كارآيي و اثربخشي آن ضروري مي

تعيين ديدگاه پزشكان عمومي در  ،هدف از اين مطالعه
هاي  كنندگان در برنامه هاي شركت زهمورد وضعيت و انگي

بازآموزي و چگونگي اجراي آن در دانشگاه علوم پزشكي 
در اين مطالعه تالش شده است تا  .بود 1383مازندران در سال 

هاي باز آموزي  كنندگان در برنامه از ديدگاه و نظرات شركت
  .هاي آتي استفاده شود در طراحي و اجراي برنامه

  
  ها روش

مقطعــي، جامعــه مــورد مطالعــه   -اي توصــيفي در مطالعــه
هـاي آمـوزش مـداوم     كننـده در برنامـه   پزشكان عمومي شركت

. بودنـد  83مهـر تـا اسـفند     ازدانشگاه علوم پزشكي مازنـدران  
  .دار انتخاب شدند گيري تصادفي نظام نفر با نمونه 150تعداد 

سـؤالي شـامل    30اي  آوري اطالعات پرسشـنامه  ابزار جمع
، بـومي  آمـوختگي  دانشسابقه كار، فاصله از زمان سن، جنس، 

هـاي بـازآموزي،    بودن، وضعيت تأهل، تعـداد شـركت در دوره  
: هـا شـامل   متغيرهاي مربوط به چگونگي اجراي مطلوب برنامـه 

تــوالي يــا انقطــاع، تعــداد و روز ايــام هفتــه، چگــونگي انتخــاب  
عناوين، ميزان كاربردي بودن در طب سرپايي، ميـزان پوشـش   

احث منابع، زمان جلسـات، شـيوه تـدريس، محـل برگـزاري،      مب
روش ثبت نام، ميزان استفاده از وسايل كمك آموزشي، ميـزان  

و  ،هايي كه ضـرورت بيشـتري دارنـد    تازگي مطالب، نوع رشته
  .متغيرهاي مربوط به انگيزه شركت بود

. اي و بازپاسخ طرح شده بود سؤاالت به صورت چند گزينه
نظران به صورت  ز طريق مشاوره با صاحبروايي پرسشنامه ا

 )test-retest(روايي محتوي و پايايي آن با انجام آزمون مجدد 
  .محاسبه و در حد قابل قبول بود r= 9/0در مطالعه پايلوت با 

- ها در آغاز هر برنامه بازآموزي در اختيار شركت پرسشنامه
. گرديد مي آوري شد و پس از پايان برنامه جمع كنندگان گذاشته مي 

تحليل آماري به صورت توزيع فراواني  ،آوري اطالعاتگردپس از 
هاي  ها با استفاده از آزمون و ميانگين و انحراف معيار و مقايسه

  .انجام شد SPSS-11افزار آماري  آماري مجذور كاي در نرم
  

  نتايج
آنهـا   درصـد  74. سال بود 44/32±34/5ميانگين سن پزشكان 

فاصـله  . آنهـا متأهـل بودنـد    درصد 72ي و بوم درصد 86 ،مرد
بـين  (سـال   82/5±75/3 به طور متوسط آموختگي دانشزماني از 

اين پزشكان بطور متوسط در . بوده است) سال 13دامنه يك تا 
  .جلسه بازآموزي شركت كرده بودند 3/8±10/10

 60هـاي بـازآموزي در    انگيزه اصلي از شـركت در برنامـه  
هـا شـامل تحكـيم     سـاير انگيـزه  . ز بودكسب امتيا ،درصد افراد

 ،درصــد افــراد 28اطالعــات قبلــي و كســب اطالعــات جديــد در 
و نيازهاي شخصـي و   ،درصد 6مبادله اطالعات و تجربيات در 

  .افراد بود درصدچهار و دو اي به ترتيب در  حل مشكالت حرفه
ــر  ــركت  56از نظ ــد از ش ــه،   درص ــن مطالع ــدگان در اي كنن

روز ي بهتر است بطـور متـوالي و در چنـد    هاي بازآموز برنامه
منقطع در  هاي برنامه ،مانده درصد باقي 44برگزار شود و از نظر 

ــه   ــر در هفت ــاي كمت ــدار روزه ــاب   مق ــونده انتخ ــاي تكرارش ه
  .تري بودند مناسب

بين يك تـا پـنج   ( 3/2±93/0ميانگين تعداد روزهاي مطلوب 
آخر هفته، درصد پزشكان سه روز  64از نظر . بوده است) روز

ــه و از نظــر   30از نظــر   6درصــد پزشــكان ســه روز اول هفت
تــرين زمــان برگــزاري  درصــد پزشــكان اواســط هفتــه مناســب

  .هاي بازآموزي بود كالس
از  درصـد افـراد نيازسـنجي    90براي انتخاب عناوين برنامـه،  

 درصــد نظــر اســاتيد رشــته را بهتــرين روش     10پزشــكان و 
  .دانستند مي

درصد  22اي،  درصد آنها مكاتبه 20 ،شآموز روشاز نظر 
درصــد آنهــا تركيبــي از هــر دو روش را نــوع  58حضــوري و 

  .دانستند آموزش مطلوب مي
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ترين شيوه تـدريس در جلسـات آمـوزش مـداوم از      مناسب
 34درصد سخنراني همراه بـا بحـث دو طرفـه، از نظـر      26نظر 

بـر مبنـاي   درصـد آمـوزش    18درصد بحث دو طرفـه، از نظـر   
دو طرفـه و از   درصد سخنراني به همراه بحث 18له، از نظر مسأ
درصدآموزش بر مبناي مسأله به همراه بحـث دو طرفـه    4نظر
  .بود

تـرين روش   مناسـب  ،درصد پزشكان عمـومي  سي و هشت
درصـد   30نويسي در محـل برگـزاري جلسـات،     ثبت نام را نام

ن درصد ثبت نام در محل سـازما  16ثبت نام از طريق اينترنت، 
درصد ثبت نام در دفتر بازآموزي دانشـگاه   16نظام پزشكي و 

  .دانستند مي
 وضــعيت ،كننــدگان در ايــن مطالعــه درصــد شــركت چهــارده

 20درصــد متوســط و  66هــاي بــازآموزي را ضــعيف،  برنامــه
نظر هيچ يك از آنها نسبت به ايـن  . درصد خوب ارزيابي كردند

  .ها در حد عالي نبود برنامه
 هـاي  د آنهـا اولويـت اول بـراي كارگـاه    درصـ  شصت و شش

درصد ليزرتراپي پوست،  26تنفسي،  -بازآموزي را احياي قلبي
نسـفالوگرام  آ-درصد الكترو 4درصد الكتروكارديوگرافي و  14

  .دانستند
درصـد   12درصد اطفال،  32درصد آنها داخلي،  60از نظر 

پوست و همچنين در مورد قلب، عفوني و جراحـي عمـومي هـر    
. درصــد آنهــا بيشــترين ضــرورت را داشــت 10از نظــر  كــدام

درصـد   12درصد آنها طب كـار و   32كمترين ضرورت از نظر 
راديولوژي بود و هيچ يك از آنها ارتوپدي، اطفـال و عفـوني را   

  .دانستند غير ضروري نمي
داري بـين موضـوعات    آزمون آماري مجذور كاي، رابطه معني
نشـان  ت بـومي بـودن   مورد بررسي با جنس و تأهل و وضـعي 

 .نداد

  
  بحث

كننـدگان در   در مطالعه حاضر انگيزه اصلي بيشـتر شـركت  
تحكيم اطالعـات  . كسب امتياز بوده است ،هاي بازآموزي برنامه

قبلي و كسب اطالعات جديد، مبادله اطالعات و رفـع نيازهـا در   
افراد كمتري جزء داليـل اصـلي شـركت آنهـا در برنامـه بـوده       

كنندگان در  انگيزه بيشتر شركت ،در اروميه اي در مطالعه. است
كسب امتياز  1380تا  1379هاي  طي سالهاي بازآموزي  برنامه
ــوده ــه در ســال  در حــالي ،ب ــد اطالعــات علمــي  1381ك ، تجدي

 ،هـا  در همـه ايـن سـال   ). 7(ترين انگيزه اين امر بـوده اسـت   مهم
اي و مبادلــه اطالعــات و  جــويي در حــل مشــكالت حرفــه چــاره
اهميت و ضـعيف   هاي كم انگيزه وبيات با ديگر همكاران، جزتجر
در قزوين، تحكـيم اطالعـات    1382اما در مطالعه سال . ندا بوده

افراد هدف اول بود، ارائـه مطالـب    درصد 6/52صحيح قبلي در 
ها با نياز شغلي هدف  جديد هدف دوم، تناسب و محتواي برنامه

هــدف چهــارم  ســوم و ايجــاد عالقــه بــه مطالعــه تخصصــي را
ترين انگيزه  مهمدر زاهدان نيز  اي در مطالعه). 8(ندا هگزارش كرد

رسد كسـب   به نظر مي ).9(كنندگان كسب امتياز بوده است شركت
كننـدگان در بـازآموزي    امتياز به عنوان انگيـزه اصـلي شـركت   

واقعيتي انكارناپذير در مناطق مختلـف كشـور باشـد و در ايـن     
  .مي و غير بومي بودن تفاوت نداردزن و مرد و يا بو ،امر

كننـدگان نقـش    هـاي شـركت   توجه بـه نيازهـا و محـدوديت   
نياز بـه فعاليـت در مطـب يـا     . بسزايي در جلب توجه آنان دارد

ها در طي هفته، نتايج مطالعه را به سـمتي سـوق داده    درمانگاه
دو هاي بازآموزي در  است كه اكثر پزشكان مايل باشند برنامه

  .پشت سر هم و ايام آخر هفته برگزار شودروز  تا سه
توانـد   موضوعات مطرح شده در جلسات بازآموزي نيز مي

كننـدگان   شـركت نقش مهمي در جلب توجه و بهبـود انگيـزه در   
ــد  ــته باش ــاب موضــوعات   ،داش ــه انتخ ــالي ك ــاس   در ح ــر اس ب

گيـرد كـه    نمـي  هاي علمي از پزشكان عمومي صـورت  نيازسنجي
آن دسـته از   .آل گـردد  بهره برداري ايدهتواند منجر به عدم  مي

هاي بازآموزي بيشترين كـارآيي و مقبوليـت را خواهنـد     برنامه
كنندگان بوده كاربردي  داشت كه براساس نيازسنجي از شركت

  ).10(و باليني باشند
اي و حضوري بين بيش از نيمـي از   تركيبي از روش مكاتبه

روش حضـوري  اي و يـا   افراد مقبوليت داشـت و روش مكاتبـه  
امـا در  . بطور مسـاوي از نظـر بقيـه افـراد روش مناسـب بـود      

از طريق نشريات پزشكان عالقه داشتند كه  درصد 79اي  مطالعه
ايـن  ). 11(اي آموزش ببيننـد  با روش مكاتبه ،و مقاالت و بطور كلي

تواند مربوط به لزوم مختل نشدن  اي مي مكاتبهعالقه به آموزش 
از طرف ديگـر، ايـن مطالـب در صـورت      .اي باشد فعاليت حرفه

اي كـه در آلمـان    در مطالعـه . باشـند  فراموشي قابل بازيابي مي
داشتن دانش خـود پـس از    پزشكان براي به روز نگه ،انجام شد

از مجالت علمي و يا تجربيات همكارانشان استفاده  آموختگي، دانش
نـه  بودن، مربوط بـودن بـه كـار روزا    آنها قابل اعتماد .كردند مي
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هاي مهم آنهـا   طبابت و استفاده و دسترسي آسان را از ويژگي
  ).12(دانستند مي

وجود  ارجحيت خاصي براي شيوه تدريس ،در مطالعه حاضر
تـرين روش تـدريس را    اي مناسـب  كـه مطالعـه   نداشت در حالي

مـوارد عنـوان كـرده     درصـد  5/58سخنراني همراه با فـيلم در  
هاي  اوت نظرات ناشي از گزينهالبته ممكن است اين تف). 13(بود

پزشكان ممكـن اسـت    ،از طرفي .ها باشد متفاوت در پرسشنامه
هـاي ذكـر شـده بـه      از مزايا و يا چگونگي ارائه مطالب به شيوه

بيشـترين   ،هـاي پزشـكي   در دانشـكده خوبي مطلع نباشـند، زيـرا   
اي نشـان   مطالعات متعدد مداخلـه . است شيوه تدريس، سخنراني

يعني بهبـود عملكـرد و مراقبـت از    ( ميزان اثربخشياند كه  داده
و يـا   و ماندگاري روش تدريس سخنراني بسـيار نـاچيز  ) بيماران

  ).14و6(در حد صفر است
شيوه ثبت نـام نيـز يـك توافـق كلـي وجـود       مورد حتي در 

 بـود تر  آسانها  با اينكه ثبت نام اينترنتي از ساير روش. نداشت
اطالعـي افـراد بـا اقبـال      كمحتماالً اما به علت كمبود امكانات و ا

مناسب مواجه نشد با اين حال بيشتر افراد ترجيح دادند كـه در  
شـود و در همـان محـل     همان روزي كه بازآموزي برگزار مـي 

ثبت نام كنند كه البتـه ايـن روش بـا مشـكالتي ماننـد مشـخص       
ريـزي بـراي    كنندگان و عدم امكـان برنامـه   نبودن تعداد شركت

  .بودبرگزاركنندگان مواجه 
عروقـي،   -قلبـي  يهـاي احيـا   درخواست برگـزاري كارگـاه  

 توانــد درمــاني پوســت و خوانــدن الكتروكــارديوگرام مــي - ليــزر
درمـاني   -و در مـورد ليـزر   ،مربوط به احسـاس نيـاز درمـاني   

ه بـ . هـاي اقتصـادي باشـد    احتماالً مربـوط بـه جنبـه    زپوست ني
هـاي داخلـي،    بازآموزي مورد نياز در زمينـه هاي  برنامه ،عالوه

. بـود بيشـتر  قلب و عفوني و جراحـي   بهاطفال و پوست نسبت 
هـاي   تـرين رشـته   طب كـار و راديولـوژي جـزء غيـر ضـروري     

در مطالعه ديگري بيشتر افراد در حالي كه  درخواستي آنها بود
در ). 11(با افزايش برنامه مدون داخلـي و اطفـال موافـق بودنـد    

هـاي   يزد نيز پزشكان عمومي خواستار برگزاري برنامـه  استان
اين شايد كه ) 15(هاي داخلي و اطفال بودند بازآموزي در رشته

مسأله ناشي از تعداد باالي مراجعين اين دو طيف بـه پزشـكان   
  .استبوده عمومي 

 كننـدگان، انتخـاب   انتخاب موضوعات بـر اسـاس نيـاز شـركت    
ي مناسبي از هفته، همـه  روش تدريس مناسب و انتخاب روزها

ايـن نكتـه   . دنكنندگان مؤثر باشـ  توانند در جلب توجه شركت مي

كنند كه نيازهاي آنـان بـا روش    كه افراد در جلساتي شركت مي
تواند بر اثربخشي آمـوزش   مي د، شومورد اعتماد آنها برطرف 

  .اثرات مثبتي بگذارد
وزش هاي آمـ  رسد كه برگزاري برنامه به نظر مي ،در نهايت

مداوم پزشكي بايد با توجه كامل به عوامل مؤثر در اثربخشـي  
آن و براي رسيدن به دستاورد مـورد نظـر ايـن برنامـه انجـام      

نگاه كلـي بايـد بـر اسـاس يـك الگـوي        ،عبارت ديگره گيرد و ب
 و نـــه ديـــدگاه )Outcome based(مبتنـــي بـــر دســـتاورد 

)Discipline based( واملي در چنـين ديـدگاهي عـ   . شكل گيرد
هـاي آمـوزش    برداري پزشـكان از دوره  بهره يكه موجب ارتقا

مـورد توجـه قـرار     ،هاي اين مطالعه مانند يافته ،گردد مداوم مي
  .خواهند گرفت
رنگ شدن  بيشتر در مورد علل كم يرسد مطالعات به نظر مي

ها  هاي علمي پزشكان عمومي براي شركت در بازآموزي انگيزه
در ايـن زمينـه برگـزاري    . ام گيـرد و چگونگي تصـحيح آن انجـ  

ها و صدور گواهي بازآموزي  آزمون علمي در پايان بازآموزي
اي از پزشـكان عمـومي در    هاي علمـي دوره  براساس آن، پايش

هـاي كسـب    ايجاد انگيـزه  برايهاي شايع و مورد كاربرد  زمينه
از جمله اقـداماتي اسـت كـه ممكـن      ،هاي باليني دانش و توانايي

گرچه اسـتقرار ايـن سيسـتم در حـال حاضـر       ،باشداست مفيد 
  .در پي خواهد داشترا هايي  دشواري

تنظـيم محتـوا و نحـوة اجـراي بازآموزيهـا       ،از طرف ديگـر 
براساس ديـدگاه مخـاطبين بـا طراحـي و اجـراي يـك سيسـتم        

 هـا  نيازسنجي علمي از افـراد ذينفـع و صـاحب نظـر در بـازآموزي     
و حضـور فعـال پزشـكان     تواند در افـزايش انگيـزه شـركت    مي

همچنـين  . هـاي آمـوزش مـداوم مـؤثر باشـد      عمومي در برنامه
اي و  روش مكاتبـه (هاي متنوع انتقـال مفـاهيم    استفاده از روش

مفيد تواند  مينيز در اين زمينه ) هاي جديد آموزشي روشساير 
  .باشد

هاي مؤثر  هاي بازآموزي با روش برگزاري برنامه
هاي مطلوب و  تواند روش اي مي آموزشي و به صورت مداخله

  .اثربخش آموزش مداوم پزشكي را ارائه كند
  

  گيري نتيجه
هــاي غيــر علمــي در  اكثريــت پزشــكان عمــومي بــا انگيــزه 

كننـد و اكثريـت آنـان     هاي آمـوزش مـداوم شـركت مـي     برنامه
پندارنـد و درخواسـت    ها را در حد متوسط مـي  وضعيت برنامه
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ريـزي   برنامـه . د نيـاز را دارنـد  هاي مور ارائه آموزش در زمينه
تواند  آموزش مداوم بر اساس نيازها و درخواست پزشكان مي

  .ها شود وري برنامه منجر به افزايش انگيزه و بهره
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The Viewpoints of General Physicians toward Continuing Medical Education Programs' 
Implementation Status and the Participants' Motivation 

 
Vahidshahi K, Mahmoudi M, Shahbaznezhad L, Ghafari Saravi V. 

 
Abstract 
 
Introduction: Acquainting the viewpoints of Continuing Medical Education (CME) 
programs’ participants concerning different aspects of these programs is of special 
importance. The aim of this study was to determine the status of CME programs' 
implementation from general physicians’ viewpoints and their motivation for participating in 
these programs. 
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 150 general physicians were randomly 
selected among CME programs' participants in Mazandaran University of Medical Sciences 
from October 2004 to March 2005. The data gathering tool was a self-administered 
questionnaire including a list of items regarding CME programs' features, their optimum 
status and the participants' motivations. The analysis and comparisons were made using chi2 
by SPSS software. 
Results: The main motivation for participating in CME programs was achieving points in 
60% of respondents and in 28% of them, was restoring the previous knowledge and 
acquiring new information. Fifty six and a half percent believed that it was better to hold the 
programs in successive days, and the mean of the number of favorable days was 2.3±0.93 
days. Sixty four percent identified the last three days of the week as the most suitable days 
for holding these programs. Eighty nine percent of them, described general physicians' needs 
assessment as a suitable means for selecting the topics, and 58% stated a combination of 
correspondence and attendance methods as an appropriate educational method. The 
programs' levels were evaluated poor by 14%, average by 66%, and satisfactory by 20%. 
Internal medicine was identified as the most important need by 60% and 56.5% requested 
Cardio-pulmonary Resuscitation workshop. 
Conclusion: Most general physicians participated in CME programs with non-scientific 
motivations and the programs' level in some cases was not according to their expectations. 
Planning CME programs based on general physicians’ needs and situations may lead to 
enhancing their motivations and promoting these programs. 
 
Key words: Continuous Medical Education, General physicians, Motivation, Retraining 
program. 
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