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دانشگاه علوم كنندگان در خودآموزي  نظرات شركت: ي در آموزش مداومها و سؤاالت و شيوه آموزشي خودآموز كيفيت كتاب
  پزشكي اصفهان

  
  مينا توتونچي، ٭زاده ناهيدالسادات ميرشاه

  
  

  چكيده
به . گيرد تفاده قرار ميخودآموزي روشي مناسب براي آموزش مداوم حرف پزشكي بوده و در بسياري از كشورها مورد اس :مقدمه

كنندگان در  منظور ارزشيابي روش نوين خودآموزي براي مشمولين آموزش مداوم، اين مطالعه با هدف تعيين نظرات شركت
ها و سؤاالت و شيوه آموزشي خودآموزي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام  هاي خودآموزي در زمينه كيفيت كتاب برنامه

  .شد
- 84كننده در برنامه خودآموزي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال  مقطعي، از بين پزشكان شركت - اي توصيفي لعهدر مطا :ها روش
اي شامل مشخصات دموگرافيك و سي و  آوري اطالعات، پرسشنامه روش جمع. با روش سرشماري انتخاب شدند نفر 3712تعداد  ،1383

مورد شيوه خودآموزي، كيفيت كتب و سؤاالت بود كه هنگام ثبت نام همراه كتاب كنندگان در  نه گزينه براي بررسي نظرات شركت
و به صورت توزيع فراواني و ميانگين و انحراف معيار  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم تجزيه و تحليل داده. موز توزيع شدآخود

  .انجام گرفتو رگرسيون خطي  ANOVAو  tهاي  آزمون
 80/3±35/0ها  ، در مورد كيفيت كتاب96/3±39/0آموزشي خودآموزي  هكنندگان در مورد شيو شركتنظرات  ميانگين امتياز :نتايج

تر بطور  مسن كنندگان ميانگين امتيازات كسب شده از نظر شركت. بود 5از كل نمره  74/3±56/0 و در مورد كيفيت سؤاالت
  .داري باالتر بود معني
خودآموزي، كتب ارائه شده و طراحي سؤاالت بود و پزشكان نسبت به اين شيوه  هفيت خوب شيونتايج مطالعه بيانگر كي :گيري نتيجه

  .رودها نيز بكار  موزشي در ساير دانشگاهآگردد اين شيوه  پيشنهاد مي. آموزشي نظر مساعدي داشتند
  

  .نهاي تدريس، پزشكا ارزشيابي برنامه، خودآموزي، آموزش مداوم پزشكي، روش :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

                                           
مركز ) پزشك عمومي(زاده  دكتر ناهيدالسادات ميرشاه .آدرس مكاتبه ٭
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هاي پژوهشي معاونت پژوهشي  در دفتر طرح 82355اين طرح باشماره 

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به ثبت رسيده و هزينه آن از طرف اين 
  .معاونت پرداخت گرديده است

اصالح  3/4/86به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  21/11/85در تاريخ اين مقاله 
 .پذيرش گرديده است 5/4/86شده و در تاريخ 

هدف كلي اجـراي قـانون آمـوزش مـداوم جامعـه پزشـكي       
پزشـكي،  هاي شغلي جامعه  سطح دانش و مهارتي كشور، ارتقا

استانداردهاي درماني و دستيابي به  - سازي خدمات بهداشتي بهينه
خدمات پزشكي و حـرف وابسـته، منطبـق بـا     كارآمد و مطلوب 
: آمــوزش مــداوم شــاملهــاي  برنامــه. اســتنيازهــاي جامعــه 
هــاي آموزشــي  دوره هــا، كارگــاه، كنفــرانس، ســمينارها، كنگــره

هـاي آموزشـي و    هاي مدون، فعاليت اي، برنامه مدت حرفه كوتاه
هـا جـزو    ولي اكثر اين برنامـه ). 1(استپژوهشي و خودآموزي 

كننـده در   حضوري بوده و حضـور مـداوم شـركت   هاي  برنامه
با توجـه بـه مشـكالت فـراوان شـاغلين      . برنامه ضروري است

هـاي آمـوزش مـداوم     شـركت در برنامـه   بـراي حرف پزشـكي  
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كمي وقت، اشتغال در منـاطق دور افتـاده، تـك     حضوري، مانند
عوامـل عديـده ديگـر، شـركت در      شهرستان ودر بودن متخصص 

بـا   .باشـد  نمـي پذير  اي همه مشمولين امكانهاي حضوري بر برنامه
هاي حضوري مزايايي مانند برقراري ارتباط با  برنامه ،اين حال

ساير همكاران و امكان تبادل افكار با آنها، حضور مدرس براي 
كننـدكان دارد كـه    دهـي بـه سـؤاالت و مشـكالت شـركت      پاسخ
 هاي خودآموزي از اين مزيت محروم ان در برنامهگكنند شركت
 .هستند

كـه   اسـت هـاي آمـوزش مـداوم     خودآموزي يكي از شـيوه 
ي يها هاي انفرادي است كه شخص از راه شامل مجموعه فعاليت

هــاي آمــوزش مــداوم جمعــي  غيــر از شــركت در انــواع برنامــه
 يدر جهت ارتقـا ...) هاي مدون و ها، سمينارها، برنامه كنفرانس(

صي، اقـدام  علمي و عملي خويش و براساس عالقه و تمايل شخ
عنـوان خودآمـوزي   ه هاي قابل احتساب ب انواع فعاليت. نمايد مي

افزارهـا و سـاير    مطالعه كتب، نشريات، نوارها، نـرم : عبارتند از
وسايل آموزشي و كمك آموزشـي علمـي و تخصصـي اعـم از     
داخلي و خارجي و انجام خودآزمايي با رعايت ضوابط مربوط 

  ).1(گردد م انجام ميتأييد اداره كل آموزش مداو اكه ب
با توجه به اينكه آموزش مداوم براي فراگيران بايد از نظـر  

آمـوزي ايـن   -زمان و مكان راحت باشد، از مزاياي روش خـود 
است كه فراگيران مجبور به تـرك محـل خـدمت خـود نبـوده و      

بندي خود و در مكاني كه برايشان مناسـب   توانند طبق زمان مي
  ).2(آموزش ببينند ،)مورد نظر ديگردر منزل يا هر جاي (باشد 

دفتر آموزش مداوم دانشگاه علـوم پزشـكي    ،1381از سال 
روش نوين خودآموزي را بـراي فراگيـري مشـمولين     ،اصفهان

هـاي خودآمـوزي آغـاز     صورت ارائـه كتـاب  ه آموزش مداوم ب
با توجه به سـهولت و سـرعت در يـادگيري موضـوعات،     . نمود

 37ســتقبال نمودنــد و آن زمــان بســياري از مشــمولين از آن ا
ــار    ــاز خودآمــوزي اخــذ نمــود و در اختي ــاب امتي موضــوع كت

وليكن ارزشمندي يـادگيري فراگيـران از   . مشمولين قرار گرفت
طريق اين شيوه و كيفيت و كميت محتواي متون براي آمـوزش  

با اينكـه  . اي است كه نياز به تفحص و تعمق دارد فراگيران نكته
انوني مجوز اداره كل آموزش مـداوم جامعـه   اين كتب از نظر ق

گزارشاتي  ،كنندگان برخي شركت يول ،اند پزشكي را اخذ نموده
هـا را   مبني بر محدوديت كاربري و مفيد نبودن بعضي از كتـاب 

چـون   ،از طرفـي . براي گروه هدف مشمول امتياز مطرح نمودند
هاي  اين دانشگاه از بنيانگذاران اين روش آموزشي براي برنامه

آموزش مداوم به اين وسعت بوده است، طبعاً بايد از اثربخشي 
ــل نم  ــان حاص ــآن اطمين ــرين    . داي ــظ بهت ــراي حف ــين ب همچن

ــواد    ــه م ــوزش، ضــروري اســت ك ــت آم اســتانداردها در كيفي
  ).3(خودآموزي بطور منظم ارزشيابي شود

 ،در مــورد كيفيــت مطالــب ارائــه شــده در خودآموزهــا     
نگرفته ولي در نظرسنجي انجام شـده   اي در ايران انجام مطالعه

هـاي برگـزاري    از داروسازان دانشگاه تهـران در مـورد شـيوه   
ه هاي آموزش مداوم مطالعه كتب و مجالت خودآمـوز بـ   برنامه

در مطالعـات  ). 4(هاي برنامه گزارش شـده اسـت   عنوان اولويت
ديگري نيز كه در دانشـگاه تهـران در بـين پزشـكان عمـومي و      

آزمايشگاهي انجام شده، ايـن روش اولويـت   متخصصين علوم 
  ).6و5(داشته است

با توجه به نتايج حاصل از مطالعات فوق و تمايل پزشكان 
و با در نظر گرفتن اين كه  هاي خودآموزي به شركت در برنامه

شيوه آموزشي خودآموزي در كشور ما روش جديدي بوده و 
نجي از مطالعه زيادي در مورد آن انجام نشده، ضرورت نظرس

شد  هاي خودآموز احساس مي كننده در برنامه پزشكان شركت
هاي موجود پي برده و با  ييتا بتوان به نقاط ضعف و نارسا

گامي  ،كيفيت خودآموزها را ارتقا داد و از اين طريق ،رفع آنها
هدف از اين  .مؤثر در راه بهبود سالمت جامعه برداشت

برنامه خودآموزي در  كنندگان در مطالعه، تعيين نظرات شركت
ها، سؤاالت و شيوه آموزشي خودآموزي در  زمينه كيفيت كتاب

  .بود 1383-84دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 
  

  ها روش
جامعـه  مقطعي، جمعيت مورد مطالعـه   - در اين مطالعه توصيفي

-84هـاي خودآمـوزي در سـال     كننده در برنامه شركت پزشكي
معيـار ورود  . ي اصـفهان بودنـد  در دانشگاه علوم پزشـك  1383
هاي خودآمـوزي و معيـار    شركت در برنامه براين، ثبت نام ايشا

-شـركت  كليـه . تمام ننمودن و عدم دريافـت گـواهي بـود    ،خروج
به روش سرشـماري   كه نفر بودند 3712كه  كنندگان در برنامه 

 ،آوري اطالعـات  روش جمـع . و به عنوان نمونـه انتخـاب شـدند   
  .اين پرسشنامه شامل چهار بخش بود. پرسشنامه بود
كننـدگان در   شناختي شـركت  مشخصات جمعيت ،بخش اول

هاي جنس، سـن، سـال    برنامه خودآموزي را با سؤال در زمينه
  .داد تولد، مدرك و رشته تحصيلي مورد بررسي قرار مي
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 كنندگان را در مورد شيوه آموزشي نظرات شركت ،بخش دوم
ازكـامالً  (اي ليكرت  قياس پنج نقطهگزينه و با م 9خودآموزي با 

  .نمود بررسي مي) موافقم تا كامالً مخالفم
هـا و   گزينه در ارتباط با كيفيت كتاب 18داراي  ،بخش سوم
  .بود) از عالي تا بسيار ضعيف(اي  پنج نقطهاي  با مقياس رتبه

گزينـه در مـورد كيفيـت سـؤاالت      11داراي  ،بخش چهـارم 
از عـالي تـا بسـيار    (اي  پنج نقطـه ي ا خودآموز و با مقياس رتبه

يك سؤال باز نيز براي بررسي سـاير نظـرات در   . بود) ضعيف
  .انتهاي پرسشنامه لحاظ شده بود

روايــي محتــوايي و صــوري پرسشــنامه بــا نظرخــواهي از 
پزشـكي   متخصصين آموزش پزشكي و حرف پزشكي و دنـدان 

 30، تعـداد Pilotييد پايايي، ابتدا در يك مطالعه أبراي ت. انجام شد
پايـايي پرسشـنامه بـا آلفـاي      .نمونه مورد بررسي قرار گرفـت 

  .در حد قابل قبول بود) α=92/0(كرونباخ 
هنگام تحويل كتب خودآمـوز همـراه بـا     ،پرسشنامه مطالعه

كنندگان ارائه شد  اوراق مربوط به سؤاالت خودآموز به شركت
كتـب  د هنگام ارسال پاسـخ سـؤاالت   گرديو از آنها درخواست 

خودآموز به دفتر آموزش مداوم، ايـن پرسشـنامه را تكميـل و    
  .ارسال نمايند

موافقم تا  هاي كامالً ها براي گزينه براي تجزيه و تحليل داده
عكس بـر حسـب   رو بـ ( يكتا  پنجمخالفم به ترتيب نمرات  كامالً

هاي عالي تـا بسـيار ضـعيف نيـز بـه       و براي گزينه) نوع نگرش
هـا بـا كمـك     داده. در نظـر گرفتـه شـد    يـك  تا پنجترتيب نمرات 

بــه صــورت جــداول توزيــع فراوانــي و   SPSS-11افــزار  نــرم
در تجزيــه و . ميــانگين و انحــراف معيــار تجزيــه و تحليــل شــد

ين كـل نمـره   ينتايج ميـانگين نمـرات حاصـل در ثلـث پـا     تحليل 
ي مطلـوب در  ينامطلوب، ثلث مياني تا حدي مطلوب و ثلـث بـاال  

  .نظر گرفته شد

كنندگان با يكديگر و همچنين  مقايسه نظرات شركت براي
براي  و tكنندگان زن و مرد با هم از آزمون  نظرات شركت

كنندگان در  شركت مقايسه امتياز كل كتب در سنين مختلف
به . دگردياستفاده  ANOVAزمون آبرنامه خودآموزي از 

ه كنندگان به عنوان متغير وابست نمره كل نظرات شركت ،عالوه
جنس به عنوان  زمون رگرسيون خطي و متغيرهاي سن وآدر 

متغير مستقل در نظر گرفته شد و ارتباط متداخل متغيرها نيز 
  .مورد بررسي قرار گرفت

  
  نتايج

نفر بودند و با توجـه بـه اينكـه بـراي      3712كنندگان  شركت
هـاي ارسـالي    كسب امتياز آموزش مداوم الزم بود پرسشـنامه 

هـاي نظرخـواهي نيـز     پرسشنامه د، بنابراين،ش برگشت داده مي
همراه پاسخنامه سؤاالت خودآمـوز بـه دفتـر آمـوزش مـداوم      

 71كننـدگان زن و  شـركت  بيست و نـه درصـد  . عودت داده شد
 8/36±74/7كننـدگان   ميـانگين سـن شـركت   . مرد بودند درصد

هــا  ميــانگين ســن خــانم) ســال 81 ســال و حــداكثر 25حــداقل (
ــانگي 8/5±90/33 پنجــاه و . بــود 95/37±8ن ســن آقايــان و مي

كننـدگان پزشـك عمـومي،     شـركت  هشت و هشت دهـم درصـد  
ــدان درصــد 9/14 ــاز و  درصــد 3/12پزشــك،  دن  9/13داروس

  .هاي پزشكي بودند رشتهديگر متخصص در  درصد
كتـاب ارائـه شـده بـراي خودآمـوزي مـورد        37بطور كلي 

ــت  ــرار گرف ــدگان در برن نظــرات شــركت. ارزشــيابي ق ــه كنن ام
كـه   خودآموزي در مورد شيوه آموزشي خودآموزي نشان داد

مزيـت شـيوه خودآمـوزي    «باالترين ميانگين مربوط به گزينـه  
و  »اوقــات فراغــت و انتخــاب زمــان و مكــان يــادگيرياســتفاده از 

هـاي حضـوري را    برنامـه «ميانگين در مـورد گزينـه    ترين ينيپا
  .)1جدول (بود  »دهم نسبت به شيوه خودآموزي ترجيح مي

  ها كنندگان برنامه خودآموزي در مورد شيوه آموزشي در مورد كل كتاب ميانگين و انحراف معيار نمرات نظرات شركت :1جدول 
  انحراف معيارو ميانگين   سؤال
  66/2±26/1  .دهم هاي حضوري را نسبت به شيوه خودآموزي ترجيح مي برنامه

نوار، ويدئو، (هاي خودآموزي  يوست را نسبت به ساير روشيادگيري از طريق كتاب و پاسخ به سؤاالت پ
  .دهم ترجيح مي...) و اينترنت

92/0±08/4 

  64/4±58/0  .مزيت شيوه خودآموزي استفاده از اوقات فراغت و انتخاب زمان و مكان يادگيري است
  64/3±23/1  .شود شركت در برنامه خودآموزي موجب اتالف هزينه مي

  27/4±77/0  .شود آموزي باعث در دسترس بودن منابع علمي ميشركت در برنامه خود
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  36/4±75/0  .شود شركت در برنامه خودآموزي موجب تسريع و سهولت در كسب امتيازات مورد نياز مي
شركت در برنامه خودآموزي موجب رفع مشكالت مشمولين مناطق دور افتـاده در كسـب امتيـازات الزم    

  .شود مي
66/0±59/4  

  87/2±10/1  .شود هايي براي تبادل افكار و رفع اشكاالت مي آموزي مانع از ايجاد فرصتشيوه خود
  61/4±59/0  .با استفاده از برنامه خودآموزي نياز به ترك محل خدمت نيست

  
كنندگان  ميانگين و انحراف معيار نمرات نظرات شركت :2جدول 

  ها برنامه خودآموزي در مورد كيفيت كل كتاب
و گين ميان  سؤال

انحراف 
  معيار

  20/4±65/0  بندي كتاب از نظر توالي فصل
  06/4±71/0  حجم مطالب ارائه شده در هر فصل

  98/3±79/0  توضيحات ارائه شده درباره هر موضوع
  94/3±89/0  جذابيت و كشش مطالب كتاب

مشخص بودن اهداف آموزشي هر بخش 
  كتاب

70/0±07/4  

  03/4±70/0  سطح علمي مطالب كتاب
  83/3±79/0  هايي براي انديشيدن فراهم كردن فرصت

قابل يادگيري بودن مطالب بدون شركت در 
  كالس

78/0±06/4  

درك بهتر  برايهاي كافي و مناسب  ذكر مثال
  مطالب

91/0±61/3  

  38/3±00/1  ارائه موارد عملي براي يادگيري بهتر خواننده
همخواني مطالب كتاب با شرايط داخل كشور و 

  يماراننياز ب
85/0±85/3  

  89/3±83/0  ايجاد انگيزه براي مطالعه بيشتر در اين زمينه
  73/3±89/0  آشنا نمودن با مراجع و منابع علمي جديد

  83/3±86/0  اي بطور مطلوب پوشش دادن نيازهاي حرفه
آشنا شدن با مطالب جديد علمي در حيطه 

  اي حرفه
82/0±84/3  

  94/3±89/0  روان بودن متن كتاب
ستفاده از لغات معادل فارسي مناسب براي ا

  اصطالحات انگليسي
82/0±87/3  

  87/3±87/0  تناسب امتياز تخصيص يافته با حجم كتاب
  

كننــدگان در برنامــه خودآمــوزي در مــورد  نظــرات شــركت
ها نشان داد كه باالترين ميانگين مربوط بـه گزينـه    كيفيت كتاب

ترين ميانگين در مـورد   ينيو پا »بندي كتاب از نظر توالي فصل«
ــه  ــر   «گزين ــادگيري بهت ــراي ي ــي ب ــه مــوارد آموزشــي عمل ارائ
  .)2جدول ( بود »خواننده

كنندگان در برنامه خودآموزي در مـورد كيفيـت    نظرات شركت
وجود «سؤاالت نشان داد كه باالترين ميانگين مربوط به گزينه 

تـرين ميـانگين در مـورد     نييو پـا  »سؤاالت در متن كتابپاسخ 
  ).3جدول (بود  »هاي انحرافي طراحي مناسب گزينه«گزينه 

هـا   ميانگين امتيازات ارائه شده به شيوه خودآمـوزي خـانم  
بود كـه  ) 90/3±43/0(ميانگين امتيازات آقايان  و) 45/0±86/3(

آزمون  ولي بودندار  اين تفاوت معني مستقل tبر اساس آزمون 
مختلـف در   امتيـاز ارائـه شـده را در سـنين     ANOVAآماري 
  .)f=32/8و  P=0001/0(دار نشان داد  سال را معني پنجفواصل 

مشخصات ارتباط امتياز دريافتي كتب با  ،تر براي بررسي عميق
خطي چند متغيره  از رگرسيون) جنس و سن(ها  دموگرافيك نمونه

استفاده و نتايج نشان داد كه امتيـاز كسـب شـده بـراي امتيـاز      
ته تنهـا بـا سـن ارتبـاط مسـتقيم و      عنوان متغيـر وابسـ  ه كتب ب

، و امتياز كسـب شـده   )>05/0Pو  =136/0ß(ضعيفي داشته 
ــي    ــه معن ــنس رابط ــر ج ــا متغي ــت ب و  =007/0ß( داري نداش

05/0P>.( 

  
كنندگان  ميانگين و انحراف معيار نمرات نظرات شركت :3جدول 

  ها برنامه خودآموزي در مورد كيفيت سؤاالت كل كتاب
و ميانگين   سؤال

  انحراف معيار
  96/3±79/0  تناسب تعداد كل سؤاالت با حجم كتاب

تناسب تعداد سؤاالت هر فصل كتاب با توجه 
  به حجم آن فصل

79/0±80/3  

  84/3±77/0تناسب تعداد سؤاالت هر فصل كتاب با توجه 
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  به اهميت آن فصل
  77/3±90/0  بكارگيري نگارش مناسب در متن سؤال

  85/3±81/0  ز نظر علميصحيح بودن محتواي سؤال ا
  85/3±76/0  متناسب بودن سطح دشواري سؤاالت

ميزان تأثير سؤاالت بر افزايش انگيزه براي 
  مطالعه

86/0±91/3  

  02/4±82/0  وجود پاسخ سؤاالت در متن كتاب 
  89/3±79/0  هاي كتاب طراحي سؤال از همه بخش

  66/3±85/0  هاي انحرافي طراحي مناسب گزينه
  86/3±93/0  يك پاسخ صحيح براي هر سؤال داشتن تنها

  
  بحث

با توجه به پذيرش آموزش مداوم از سوي جامعه پزشـكي  
و تمايل مشمولين به خودآموزي با كتب و استقبال آنها از ايـن  

هـاي آمـوزش مـداوم پزشـكي      كه يكي از انـواع برنامـه   ،برنامه
ي ياســت، تجزيــه و تحليــل نتــايج ايــن مطالعــه موجــب شناســا

  .هاي آن شد ييو نارسا مشكالت
نتايج پژوهش در مورد شيوه آموزشي خودآمـوزي نشـان   

كننـدگان در مـورد ايـن شـيوه آموزشـي       داد كه نظرات شركت
  .مطلوب و بيانگر نظر مساعد آنها به اين شيوه آموزشي بود

براي ) Yorkshire(اي كه در دانشگاه يوركشاير  در مطالعه
هـاي آموزشـي    روش نظرسنجي از پزشكان عمـومي در مـورد  

 40مطالعـه شخصـي،    درصد 54مورد استفاده آنها انجام شد، 
 23هــاي آموزشــي،  دوره درصــد 32جلســات عملــي،  درصــد
نـوار   درصـد  13سخنراني و  درصد 16جلسات باليني،  درصد

صوتي را روش مطلـوب آموزشـي مـورد اسـتفاده خـود ذكـر       
  ).7(ندا هكرد

رســـتاران در كـــه روي دو گـــروه پ اي ديگـــر در مطالعـــه
بيمارستان روستايي در جنوب غربي آمريكـا انجـام شـد، يـك     
گـروه در يـك كـالس دو سـاعته بـراي آمـوزش مكانيـك بــدن        
شركت نمودند و گروه ديگر توسط جزوات آموزشـي آمـوزش   

دار آمـاري   آزمـون دو گـروه تفـاوت معنـي     ديدند و نمرات پس
آمـوزي  در ساير مطالعـات نيـز روش خود   ،بنابراين). 8(نداشت

در پـژوهش ديگـري    ،حـال بـا ايـن   . مطلوب گـزارش شـده اسـت   
) Arhus(دانشـگاه آرهـوس    دستياران بخش كودكان بيمارسـتان 

هـر دو گـروه   . دانمارك به دو گروه يازده نفـره تقسـيم شـدند   

بالفاصـله پـس از آن يـك    . تصاويري از يـك بيمـاري را ديدنـد   
هده نمـود و  اي را مشـا  گروه يك فيلم ويديويي دو و نيم دقيقـه 

. گروه ديگر متني مرتبط با همـان نـوار ويـديويي مطالعـه كـرد     
. را مجـدداً آنـاليز كردنـد   ) Case(سپس دو گروه مورد بيماري 

هـا و سـاختن فرضـيه و     نتايج نشان داد در مـورد تفسـير داده  
ارزيابي آن، گروهي كه نوار ويديويي را مشاهده كردند از نظـر  

نسـبت بـه گروهـي كـه مـتن را      داري  آماري بـا اخـتالف معنـي   
  ).9(ندا هبهتر بود ،مطالعه نمودند

مزيت شيوه خودآموزي استفاده از اوقـات  «در اين مطالعه 
، بـاالترين ميـانگين را   »فراغت و انتخاب زمان و مكان يادگيري

كسب نمود و علـت آن مشـغله زيـاد صـاحبان حـرف پزشـكي       
ــه باعــث مــي  ــري   اســت، ك ــت كمت ــرايشــود وق شــركت در  ب

خودآمـوزي را   بنـابراين،  و هاي حضوري داشته باشـند  نامهبر
 New(در مطالعـات مشـابه در نيواورلئـان    . ترجيح مـي دهنـد  

Orlean (نـدي  او نيز دانشكده دندانپزشكي د)Dundee(   و هـم
بــه ايــن مزيــت شــيوه    ) Phelps(چنــين در مطالعــه فلــپس   

 خودآموزي كه انتخاب زمان و مكان يادگيري به انتخاب فراگير
  ).11و10،2(باشد، اشاره شده است مي

علـت  ه بـ  ،رسد مشمولين آموزش مداوم پزشكي به نظر مي
مشغله فراوان، مشكل ترك محل خدمت، اشتغال در مناطق دور 

مشكالت عديده ديگر، شركت در برنامه خودآموزي را  افتاده و
در نظرســنجي كــه در دانشــگاه يوركشــاير . دهنــد تــرجيح مــي

)Yorkshire (شكان عمومي انجام شد نيز به همـين دليـل   از پز
تــرين روش  پزشــكان مطالعــه شخصــي را مطلــوب درصــد 54

  .ي دارديكه با مطالعه كنوني همسو) 7(ندبود آموزشي دانسته
ميـانگين امتيـازات    ،هاي خودآموز نيز در مورد كيفيت كتاب

دهنده مساعد بودن نظر پزشكان نسبت به  نشان ،در حد مطلوب
با اينكه كتب در ابتدا بـراي آمـوزش مـداوم    . ا بوده كيفيت كتاب

ولي كسب نمـره بـاال بـراي كيفيـت علمـي و       ،تهيه نگرديده بود
بـودن   قابليت يادگيري، ايجاد انگيزش و كاربرد، بيانگر سودمند

فراگيــري بعضــي متــون علمــي از طريــق خودآمــوزي اســت و 
كننــدگان در برنامــه   بيــانگر آن اســت كــه نظــرات شــركت    

پژوهشــگر در . مين شــده اســتأزي بطــور نســبي تــخودآمــو
اي كه كيفيت كتـب چـاپي را هماننـد     مطالعه ،بررسي متون خود

معيارهاي ابزار مورد استفاده بررسي نمـوده باشـند، نيافـت و    
محتــواي كتــب و ارتبــاط آن بــا مــورد بررســي، اغلــب متــون 
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 يعنينيازهاي خاص يادگيري فراگيران را بررسي نموده بودند 
  .ندهي و ساختار كتب كمتر بررسي شده بودسازما
 ،مورد كيفيـت سـؤاالت طراحـي شـده خودآمـوزي نيـز       در

ــي      ــور كل ــود و بط ــوب ب ــد مطل ــاال و در ح ــرات ب ــانگين نم مي
. كنندگان به كيفيت سؤاالت بـود  دهنده نظر مساعد شركت نشان
كنندگان به تنهايي شـاخص مناسـبي    نظرات شركت ،حال با اين

ــت   ــد كيفي ــراي تأيي ــش    ب ــي دان ــراي بررس ــرح ب ــؤاالت مط س
كنندگان نيست و الزمست سؤاالت توسـط متخصصـين    شركت

  .سنجش و ارزشيابي بازنگري شود
 »وجـود پاسـخ سـؤاالت در مـتن كتـاب     «باال بـودن امتيـاز   

ــود    ــاب ب ــواي كت ــه محت ــه ب ــانگر توج ــي در . بي  اصــول طراح
بــه ضــرورت وجــود پاســخ  ،هــاي پيشــرفت تحصــيلي آزمــون

با توجه به اينكه ). 12(آزمون اشاره شده است سؤاالت در منبع
ت علمي أهي ياعضا لفين كتب بوده كه غالباًؤطراحان سؤاالت م

نمايند و  و همان موضوعات كتاب را تدريس مي هستنددانشگاه 
نــد، طــرح بود اكثــراً كارگــاه شــيوه طراحــي ســؤال را گذرانــده

نتظـار  كنندگان امري قابل ا -سؤاالت مناسب از ديدگاه مشاركت
هـاي   طراحي مناسب گزينـه «تر بودن ميانگين گزينه  ينيپا. است

نيـز ضـرورت توجـه بيشـتر بـه طراحـي سـؤاالت را         »انحرافي
هـاي   دهد و با توجه به اينكـه طراحـي مناسـب گزينـه     نشان مي

انحرافي باعث تمركـز فراگيـران و افـزايش توجـه بـه موضـوع       
اي طراحـي  بـر . اي برخـوردار اسـت   از اهميـت ويـژه   ،شـود  مي

هـاي   طراحـي مناسـب گزينـه    اي چندگزينـه هـاي   آزمون مناسب
  ).12(است ضروريانحرافي 

تواند امكان  استفاده از شيوه خودآموزي در آموزش مداوم مي
تر فراهم نمايد و بكارگيري  يادگيري مطالب مفيد را در شرايط آسان

كتاب  37در اين مطالعه تنها . شود اين شيوه آموزشي توصيه مي
گردد با توجه  خودآموز مورد بررسي قرار گرفته است، پيشنهاد مي

اي در مورد ساير  به گسترش بكارگيري اين شيوه آموزشي، مطالعه
. و بخصوص با مشمولين كشوري آموزش مداوم انجام گيرد ،كتب

. ها نيز مفيد خواهد بود مقايسه اين شيوه آموزشي با ساير شيوه
كننده در برنامه  از پزشكان شركت ها نيز همچنين ساير دانشگاه

نظرسنجي نمايند تا نتايج اين مطالعه با نتايج  ،آموزي با كتب- خود
ها  لفين كتابؤبازخورد نظرات پزشكان به م ضمناً. آنها مقايسه شود

تواند آنان را در بهبود ويرايش بعدي كتب كمك نموده  و سؤاالت مي
  .كيفيت كتب خودآموز شود يو سبب ارتقا

  
  گيري يجهنت

كنندگان نسـبت بـه شـيوه خودآمـوزي نظـر       اكثريت شركت
كامال مساعد داشته، و امكان انتخاب زمان و مكان مطالعـه، در  

تر بودن آن  هزينه اختيار داشتن كتاب به عنوان منبع مطالعه، كم
هاي آموزشي و عدم نياز بـه تـرك محـل     نسبت به ساير روش

ــ  ــل اهميــت خودآم ــاي قاب ــدخــدمت را از مزاي . وزي دانســته ان
ــن  ــكان مس ــر بخصــوص پزش ــر    ،ت ــوزي نظ ــه خودآم ــبت ب نس

ها نيز نظر مساعد  پزشكان نسبت به كيفيت كتاب. مساعدتري داشتند
ي نيـز  يگـو  بـراي پاسـخ  را طراحي شـده   داشته و كيفيت سؤاالت
  .مطلوب گزارش نمودند

با توجه به اظهار تمايل مشمولين آموزش مداوم به شيوه 
هاي  شود طراحي برنامه ي، پيشنهاد ميآموزشي خودآموز

 خودآموزي و باالخص خودآموزي با كتب در اين دانشگاه
ها نيز در بسط برنامه خودآموزي  توسعه يابد و ساير دانشگاه

  .با كتب تالش نمايند
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The Quality of Books, Questions and Teaching Method of Self-Learning in Continuing 
Medical Education: The Viewpoints of Self-learning Program's Participants in Isfahan 

University of Medical Sciences 
 

Mirshahzadeh N, Tootoonchi M. 
 

Abstract 
 
Introduction: Self-learning is an appropriate method for continuing medical education 
programs and has been used in many countries. In order to evaluate new method of self-
learning in CME (Continuing Medical Education) programs, this study was conducted to 
determine the viewpoints of CME participants about the quality of books, questions, and 
teaching method of self-learning in Isfahan University of Medical Sciences. 
Methods: In a descriptive cross-sectional study, 3712 physicians among the ones 
participating in CME programs of Isfahan University of Medical Sciences in 2004-2005, 
were selected through census sampling. The data collection tool was a questionnaire 
containing demographic questions and 39 items asking about self-learning method, quality 
of the books and questions which was distributed along with the book at the time of 
registration for self-learning. The data was analyzed by SPSS software using frequency 
distribution, mean, standard deviation, t-test, ANOVA, and linear regression. 
Results: The mean and standard deviation of the participants' viewpoints toward self-
learning teaching method, quality of books, and quality of questions were 3.96±0.39, 
3.80±0.35 and 3.74±0.56 out of 5, respectively. The mean scores achieved by older 
participants were higher significantly. 
Conclusion: The results demonstrated the good quality of self-learning method, the provided 
books, and the designed questions. The physicians had a positive attitude toward this 
method. This teaching method is recommended to be used in other universities. 
 
Key words: Program evaluation, Self-learning, Continuing Medical Education, Teaching 
methods, Physicians.  
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