
 

http://journals.mui.ac.ir   169/   )1(7؛ 1386بهار و تابستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  از ديدگاه پزشكان عمومي در استان گلستان امتيازي 5امتيازي و  25هاي آموزش مداوم مدون  مقايسه برنامه
  
  محمدرضا ربيعي، ٭محمدرضا يوسفي

  
  

  چكيده
ايسه مق ،هدف از اين تحقيق. شدهاي مدون پنچ امتيازي گرديد و اجرا  امتيازي تبديل به برنامه 25هاي مدون  برنامه 1383از سال  :مقدمه
كنندگان  مندي شركت هاي موفقيت، متناسب بودن با نيازهاي شغلي و رضايت امتيازي در زمينه 5امتيازي و  25هاي آموزش مداوم  برنامه

  .دوب
امتيازي سال  5برنامه مدون  چهارو  1382امتيازي سال  25چهار برنامه مدون مورد در مقطعي  -توصيفياين مطالعه  :ها روش
هاي آموزش مداوم  ارزيابي برنامه برايآوري اطالعات پرسشنامه وزارت بهداشت  ابزار جمع .گلستان انجام گرفتدر استان  1383
سؤاالت در سه . آوري شد ها جمع كنندگان توزيع و در پايان برنامه هاي آموزش مداوم در بين شركت حين اجراي برنامه بود كه

ها با نيازهاي شغلي و  متناسب بودن محتواي برنامه ،و ارائه مطالب جديد علمي ها در تحكيم اطالعات قبلي قسمت موفقيت برنامه
هاي مدون سه روزه  حجم نمونه براي برنامه. بودهاي مدون آموزش مداوم تنظيم گرديده  كنندگان از برنامه ميزان رضايت شركت

تحليل ويتني  -آزمون آماري من و SPSSافزار  رمن شده باآوري  اطالعات جمع .دبونفر  64هاي مدون يك روزه  برنامه نفر و121
  .شد

كه اين رقم در  حالي هاي مدون يكروزه را موفق ارزيابي كردند در كنندگان، برنامه درصد شركتهفتاد و شش و نه دهم  :نتايج
تناسب با نيازهاي شغلي روزه را م هاي مدون يك برنامه ،درصدهفتاد و پنج و نه دهم . بود درصد 6/59هاي مدون سه روزه،  برنامه

 7/79همچنين . درصد آن را مناسب ارزيابي كردند 4/57 ،هاي مدون سه روزه خصوص برنامه صورتي كه در خود دانستند در
رضايت داشتند كه اختالف آماري درصد از برنامه سه روزه  2/66و هاي مدون يك روزه  كنندگان از برنامه درصد شركت

  .هاي مدون يك روزه و سه روزه وجود داشت يت، تناسب و رضايت در برنامهداري بين ميزان موفق معني
تر بودن،  رسد علت اصلي آن تخصصي مي امتيازي بود كه به نظر 25 از امتيازي بهتر پنج هاي مدون عملكرد برنامه :گيري نتيجه

گيري از منابع  هاي آموزش مداوم با بهره يان برنامهريزان و متول گردد كه برنامه پيشنهاد مي. ها باشد زمان كوتاه و نيز تنوع برنامه
  .هاي يكروزه گام بردارند تقويت و تنوع هر چه بيشتر برنامه برايعلمي جديد 

  
  .، ديدگاه آموزش مداوم، پزشكان عمومي، برنامه :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 آمــوزش مــداوم جامعــه پزشــكي در بســياري از كشــورهاي

قانون آموزش  1375در كشور ما در سال . شود جهان اجرا مي
مداوم جامعـه پزشـكي بـه تصـويب مجلـس شـوراي اسـالمي        
                                                                   

نت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گ در معاو/پ/207/35اين طرح با شماره 
  .گلستان به ثبت رسيده و هزينه آن توسط اين معاونت پرداخت گرديده است

اصالح  20/1/86به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  9/7/85اين مقاله در تاريخ 
 .پذيرش گرديده است 20/2/86شده و در تاريخ 
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 ،اي به منظور ارتقاي حرفـه  ،اين قانون يكبراساس ماده . رسيد
 ،انپزشـك  ،و علمـي تجديد و روزآمد نمـودن اطالعـات پزشـكي    

 125ملـزم بـه كسـب     داروسـازان و پيراپزشـكان  ، پزشكان دندان
طي يـك دوره   هاي آموزش مداوم در امتياز آموزشي از برنامه

  .)3تا1(ندشد اي خود ادامه فعاليت حرفه برايساله  پنج
هـاي آمـوزش مـداوم     برنامـه  هاي مدون به نوعي از برنامه
مهارت و يـا   افزايش دانش، به منظور ،شود كه در آن اطالق مي

پيامــدهاي  بــا تكيــه بــر ،اي پزشــكان ارتقــاي شايســتگي حرفــه
هاي علمي روز و  هاي كالسيك، تازه به تحكيم آموخته ،يادگيري

 اي از طريق پرسش و پاسخ مستقيم، بحث و حل مشكالت حرفه
  .)4(پردازد هاي كوچك مي هاي فعال در گروه ساير روش

 ،امتيـازي  25هاي  وكها در بدو امر به صورت بل اين برنامه
هـاي   ساعت آموزش حضوري با سرفصـل  25كه حداقل شامل 

كننـدگان در   به شـركت . شد طراحي مي ،از پيش تعيين شده بود
ســاعت از برنامــه شــركت  22ه در كمتــر از كــ چنــان ،برنامــه

  .گرفت گونه امتيازي تعلق نمي هيچ ،كردند مي
اجرايـي  هـاي   و شيوه ادر تحقيقات متعددي به اهميت محتو

براسـاس نتـايج   . هاي آموزش مـداوم تأكيـد شـده اسـت     برنامه
پزشـكان عمـومي در مـورد    بررسـي ديـدگاه   اي كـه بـه    مطالعه

هـاي مـدون آمـوزش مـداوم      ي برنامهئهاي اجرا محتوا و شيوه
هاي مـدون بيشـتر    بازنگري شيوه اجراي برنامه ،پرداخته است

همچنـين  . بـود ه شـده  از بازنگري محتوا و عناوين اولويـت داد 
هـاي   بندي برنامـه  پيشنهاد شده بود كه انعطاف بيشتر در زمان

 5سـاعته بـه پـنج برنامـه      25هاي  از جمله تقسيم برنامه ،مدون
هـا   موجب افزايش امكان شركت در برنامهشود، اين امر  ساعته

  .)5(خواهد شد
 بـه بررســي نيازهـاي بــازآموزي  كـه  در يـك مطالعـه مــروري   

 ،پرداختهپزشكي از نظر پزشكان عمومي هاي  براساس تخصص
شــيوه اجــراي  از كننــدگان - شــركت درصــد 75نتــايج نشــان داد 

ريزي و  كه توصيه به بـرنامه بودندهاي اجرا شده ناراضي  برنامه
هـاي آمـوزش    تجـديـد نظـر در نحــوه اجــراي تمـامــي بـرنـامــه    

  .)3(مداوم شده است

 پنجهاي  قالب بلوك هاي مدون در پس از آغاز ارائه برنامه
 به منظور ارزشيابي نتايج حاصل، از مطالعه با هدف امتيازي

ها در  كنندگان در سه قسمت موفقيت برنامه مقايسه نظر شركت
متناسب بودن  ،قبلي و ارائه مطالب جديد علمي تحكيم اطالعات
 مندي از ها با نيازهاي شغلي و ميزان رضايت محتوي برنامه

امتيازي با  25هاي  ها در برنامه راي برنامهنظر زمان ونحوه اج
هاي  تا متوليان برنامه. دبوامتيازي  پنجهاي مدون  برنامه

ريزي و دقت نظر بيشتري در اجراي  آموزش مداوم با برنامه
  .هاي مدون يكروزه اقدام نمايند برنامه

  
  ها روش

د كـه در چهـار   ومقطعي ب -توصيفياين مطالعه به صورت 
برنامـه مـدون   سـه   و 1382امتيازي در سـال   25برنامه مدون 

در دانشگاه علوم پزشكي  1383امتيازي اجرا شده در سال  پنج
 اي آوري اطالعـات پرسشـنامه   ابزار جمـع . گلستان انجام گرفت

هـاي   ارزيـابي برنامـه   بـراي كه از طـرف وزارت بهداشـت    بود
 ،هـا  در حين اجراي برنامـه . بودمدون آموزش مداوم تهيه شده 

آوري  هـا جمـع   كنندگان توزيع و در پايان برنامـه  بين شركت در
هـا   سؤال در سه قسمت موفقيـت برنامـه   پنجپرسشنامه با . شد

متناسـب   ،در تحكيم اطالعات قبلي و ارائه مطالـب جديـد علمـي   
هـا بـا نيازهـاي شـغلي و ميـزان رضـايت        بودن محتوي برنامه

تنظـيم  هـاي مـدون آمـوزش مـداوم      كننـدگان از برنامـه   شركت
هاي پرسشنامه مذكور به صورت  يك ازگزينه هر. استگرديده 

بـه صـورت    پـنج تا بسيار زياد بـا نمـره    يكبسيار كم با نمره 
وسيله آمـاره  ه ب ها پايايي پرسشنامه. در نظر گرفته شد اي رتبه

 امتيـازي برابـر   25هـاي   برنامـه  نمونه در 30آلفاي كرونباخ با 
 2/91 امتيـازي برابـر   پـنج دون هاي م برنامه در و درصد 6/89

 توجه به اينكه ازپايايي خوبي برخوردار با. تعيين گرديددرصد 
  .اين تحقيق استفاده گرديد در ها ين پرسشنامههماز  ،بود

در اين  پژوهش، پزشكان عمومي و نمونه پژوهشجامعه 
كننده در چهار برنامه  نفر پزشكان عمومي شركت 121مطالعه 

  - شركتنفر پزشكان عمومي  64و  82ر سال امتيازي د 25مدون 
  1382-83پزشكان عمومي استان گلستان در سال  امتيازي از نظر 5امتيازي و  25هاي مدون  مقايسه برنامه :1جدول 

  ميانگين و انحراف معيار  تعداد  
  براي ميانگين% 95فاصله اطمينان 

U حد پايين  حد باال  ويتني - من  
            موفقيت
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  92/56  29/62  61/95±32/21  121  امتيازي 25     9138  69/72  26/79  98/75±93/18  64  تيازيام 5   
            تناسب

  22/53  65/61  44/57±64/23  121  امتيازي 25     5/2473  67/67  43/78  05/73±96/21  64  امتيازي 5   
            مندي رضايت

  05/63  24/69  14/66±46/24  121  امتيازي 25     10495  18/76  20/83  69/79±27/20  64  امتيازي 5   
  

و با  1383امتيازي در سال  پنجچهار برنامه مدون  كننده در
پس از  به آنها د كه اطالعات مربوطوب گيري آسان روش نمونه

مورد تجزيه  SPSS-11.5افزار  آوري و ورود آن در نرم جمع
 Uآزمون آماري مورد استفاده . گرفت و تحليل آماري قرار

در نظر گرفته  01/0دار آزمون  سطح معني و. ويتني بود - من
  .شد

  
  نتايج

هاي مدون  كننده در برنامه نفر شركت 121 در مجموع تعداد
كننـده در  - شركتنفر  64امتيازي و تعداد  25آموزش مداوم 

هفتاد و . گرفتندامتيـازي مـورد نظرخواهي قرار  پنجهاي  برنامـه
هاي مدون  نندگان، برنامهك درصد شركتشش و نه دهم 

كه اين رقم در  حالي يكروزه را موفق ارزيابي كردند در
هفتاد و پنج و نه . بود درصد 6/59هاي مدون سه روزه،  برنامه
روزه را متناسب با نيازهاي  هاي مدون يك برنامه ،درصددهم 

هاي  خصوص برنامه صورتي كه در شغلي خود دانستند در
. صد آن را مناسب ارزيابي كردنددر 4/57 ،مدون سه روزه

هاي مدون يك  كنندگان از برنامه درصد شركت 7/79همچنين 
رضايت داشتند كه درصد از برنامه سه روزه  2/66و روزه 

داري بين ميزان موفقيت، تناسب و  اختالف آماري معني
هاي مدون يك روزه و سه روزه وجود  رضايت در برنامه

هاي موفقيت، تناسب و  كميت ليكرتبا استفاده از مقياس . داشت
شود كه  مشاهده مي و ده استآم يكمندي در جدول  رضايت

امتيازي به  پنجهاي آموزش مداوم  برنامه ،در هر سه كميت
ارتباط  و استامتيازي  25هاي  مراتب باالتر از برنامه

ها در تحكيم اطالعات قبلي و ارائه  بين موفقيت برنامهداري  معني
هاي  تناسب محتوي برنامه و ها نوع برنامه علمي با مطالب جديد

نحوه  مندي از رضايت شده با نيازهاي شغلي و ميزان اجرا

در هر سه مورد (دارد  وجود ها هاي با نوع برنامه اجراي برنامه
01/0<P(.  
  

  بحث
و  اي آموزش مداوم در علوم پزشكي بـا هـدف ارتقـاي حرفـه    

و عملي جامعه پزشـكي   تجديد و روزآمد نمودن اطالعات علمي
توسـعه   حفـظ و  اي برخورد است بطوري كـه در  از اهميت ويژه

ها  بتقاستفاده ازمرا درمان بيماران و مراقبت و آگاهي پزشكان در
يكـي از  ). 8تـا 2،6(باشـد  مـي  مـؤثر  جديـد  هاي سودمند درمان و

هاي آمـوزش   مندي و اثربخشي برنامه عوامل دخيل در رضايت
ها و نيز، داشـتن حـق انتخـاب     بندي مناسب برنامه مداوم، زمان

تـر بـا نيازهـاي     كنندگان براي برگزيدن عنـاوين مـرتبط   شركت
  .تواند باشد آموزشي ايشان مي

 نيـز،  امتيازي 25هاي  در خصوص برنامهنتايج اين مطالعه 
رسـد   مـي  نظـر ه ب. )7تا5(همسويي داشت ديگربا نتايج مطالعات 

تر بـودن، ارائـه در    دليل تخصصيه ب ،ازيامتي پنج هاي مدون برنامه
 25هاي مـدون   تر از برنامه تر، موفق ن كوتاهحجم كمتر و در زما

امتيازي در تحكيم اطالعات قبلـي و ارائـه مطالـب جديـد علمـي      
  .بوده است

 بودن برنامه با نياز شغلي در مورد مناسبنتايج اين تحقيق 
ــ  ــا مطالع ــر ب ــت ات ديگ ــ. )9و6(داردمطابق ــر ه ب ــينظ ــد  م رس

بودن محتـوي  - به لحاظ انتخابي ،امتيازي پنجهاي مدون  برنامه
نمـره بيشـتري از نظـر    گـردد،   روز ارائه مي يك آموزشي كه در

 در. كنندگان كسـب كـرده اسـت    - تناسب با نيازهاي شغلي شركت
 ،مـدت  هـاي كوتـاه   كـه آمـوزش دوره  ه شـده  نشـان داد  اي مطالعه
پيامدهاي بيماران  پزشكان و درمان در مراقبت و هاي مؤثر تكنيك

 بيشتر ،توزيع اطالعات منتشر شده نسبت به ارائه مطالب باليني و
  .)8(مؤثرند
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هـاي   كننـدگان از برنامـه   شـركت  كـه اين مطالعه نشـان داد  
بـا مطالعـات    كـه اند  داشتهبيشتري امتيازي رضايت  پنجمدون 
هـاي مـدون    رسـد برنامـه   نظر ميه ب. )7تا5(همسويي دارد ديگر
خاطر زمان كوتاه و مطالب با محتوي آموزشي ه ب ،امتيازي پنج

منـدي   رضـايت  ،تربـودن آن  معين و مختصـر و نيـز تخصصـي   
امتيـازي از ديـدگاه    25هـاي مـدون    بيشتري نسبت بـه برنامـه  

  .كنندگان داشته است شركت
 توان به عدم هماهنگي و هاي اين مطالعه مي محدوديت از

امتيازي  پنجامتيازي و  25 هاي امهيكساني سؤاالت پرسشنامه برن
پرسشنامه  12 و 11، 3، 2، 1انتخاب سؤاالت  اشاره كرد كه با

سازي سؤاالت پرسشنامه  امتيازي، همسان 25هاي  برنامه
  .حدودي برقرار گرديد امتيازي تاپنج  هاي برنامه

  
  گيري نتيجه

امتيـازي   25 از امتيازي بهتـر  پنج هاي مدون عملكرد برنامه
تر بودن، زمان  رسد علت اصلي آن تخصصي مي ه به نظربود ك

گــردد كــه  پيشــنهاد مــي. هــا باشــد كوتــاه و نيــز تنــوع برنامــه
گيري  هاي آموزش مداوم با بهره ريزان و متوليان برنامه برنامه

تقويــت و تنــوع هــر چــه بيشــتر   بــراياز منــابع علمــي جديــد 
  .هاي يكروزه گام بردارند برنامه
هاي  تحقيق، كاستن از طول مدت برنامه اساس نتايج اين بر

هـاي قابـل انتخـاب، سـبب      مدون و شكستن عنـاوين بـه بلـوك   
بنـابراين،  . شـود  منـدي و موفقيـت برنامـه مـي     افزايش رضـايت 

هــاي  ريــزان و متوليــان برنامــه گــردد كــه برنامــه پيشــنهاد مــي
تقويـت   بـراي  ،گيري از منابع علمي جديد آموزش مداوم با بهره

  .روزه گام بردارند هاي مدون يك چه بيشتر برنامهو تنوع هر 
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A Comparative Study on Structured Continuing Medical Education Programs with 25 and 5 
Credit Points According to the Viewpoints of General Physicians in Golestan Province 

 
Yousefi M, Rabie M. 

 
Abstract 
 
Introduction: Since the year 2004, structured Continuing Medical Education (CME) 
programs with 25 credit points were each divided into five programs of 5 credit points 
which were shorter in duration. The aim of this study was to conduct a comparative study 
on the two programs, in terms of program success, relevance to professional needs, and 
participants’ satisfaction.  
Methods: This descriptive study was carried out on four programs with 25 credit points 
during the year 2003 and four programs with 5 credit points during the year 2004 in 
Golestan province. The tool used for this research was a questionnaire designed by the 
ministry of health for the evaluation of CME programs which were completed by the 
participants at the end of each session. The questions were arranged in three sections: the 
success of the programs in strengthening the previous information and presenting new 
scientific topics, the relevance of programs content with participant’s professional needs, 
and their satisfaction with the programs. The sample size for the three-day programs (25 
credits) was 121 persons and for one-day programs (5 credits) was 64. Data analysis 
(descriptive analysis and Mann-Whitney test) was done using SPSS software.  
Results: One-day programs were considered as successful according to 76.9% of the 
participants, while 59.6% of participants rated the three-day programs as successful. Seventy 
five and nine percent of participants of one-day and 57.4% of three-day programs 
considered the contents relevant to their profes-sional needs. Seventy nine and seven percent 
of participants, in one-day and 66.2% in three-day programs were satisfied with the 
programs. There was a statistically significant difference between the success, relevance, 
and the satisfaction between one-day and three-day programs.  
Conclusion: The results of this research indicate that as a whole the success rate of 5-point 
CME programs was better than 25-point ones. This could be attributed to their better focus 
on subjects, shorter duration, and more diversity in topics. Therefore it is suggested that CME 
organizers, focus their efforts to increase the diversity and quantity of one-day CME programs 
for general physicians by using new scientific resources.  
 
Key words: Continuing Medical Education, General physician, Program, Viewpoint. 
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