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  كنندگان هاي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي تهران از ديدگاه شركت در برنامه  نيازهاي آموزشي جراحان عمومي
  

  الديني فرشيد عالء, اكبر زينالو علي, ماندانا شيرازي
  
 

  چكيده مقاله
يك ضرورت است و  ،سانيهاي اقتصادي و استفاده منطقي از نيروي ان در نظر گرفتن جنبه ،در سيستم آموزشي كنوني .مقدمه

هاي  ن آموزشي در برنامهـب و نويـهاي مناس ها و روش تـودن اولويـن نمـدر اين راستا شناسايي نيازهاي آموزشي و معي
هاي  تعيين اولويتهدف از اين مطالعه،  .كند امكان استفاده بهينه از منابع محدود و در دسترس را فراهم مي ،آموزش مداوم

  .بودهاي مؤثر آموزشي متخصصين جراحي عمومي با استفاده از نظرات آنان  ز و روشآموزشي مورد نيا
) آزمون مجدد(و پايا ) اعتبار محتوي(پرسشنامه معتبر  ،ها ي و ابزار گردآوري دادهـمقطع - پيمايشيمطالعه از نوع اين  .ها روش

هاي مـدون و دريافـت  در هنگام شركت در برنامـه اند كه بوده نفر از جراحان عمومي 143ها  نمونه. و خود اجرا بوده است
گيري  روش نمونه. اند شركت كردهمطالعه ، در اين 1380سال  درگواهـي نهايـي آموزش مداوم از دانشگاه علوم پزشكي تهران 

ارائه  ها به صورت توزيع فراواني يافته .شد براي تجزيه و تحليل اطالعات استفاده SPSS-9 افزار از نرمسرشماري و 
  .اند گرديده
ترين  اهميت و پر) درصد 17/25(جراحي  هاي جديد روش جراحان عمومي،مهمترين اولويت آموزشي مورد درخواست  .نتايج

 5/61(اكثر پزشكان جراح . بوده است) درصد 3/57(سخنراني همراه با پرسش و پاسخ  ،روش آموزشي مورد درخواست
  .روز باشد 3برنامه كمتر از دادند كه مدت اجراي  ترجيح مي) درصد
سخنراني  به روش موزشآ .مطابقت دارد جراحاننيازهاي شغلي به عنوان اولين اولويت آموزشي با هاي جديد جراحي  روش .بحث

ي هاي آتـ گـردد در برنامه پيشنهاد مي .ها باشد همراه با پرسش و پاسخ ممكن است در نتيجه فقدان دانش الزم در رابطه با ساير روش
ها،  هاي مدون نيز، در مقايسه با ساير برنامه گيري و برنامه هاي آموزش بهره از ساير روش, آموزش مداوم، با توجه به ماهيت رشته 

  .بيشتر اجرا شود
  .نياز سنجي، متخصصين جراحي عمومي، آموزش مداوم .كليدي هاي واژه

 
 

  مقدمه

                                           
هاي اين پژوهش از طرف دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت،  هزينه

  .درمان و آموزش پزشكي پرداخت شده است
، مركز مطالعات )أت علميعضو هي(ماندانا شيرازي  .آدرس مكاتباتي 

و توسعه آموزش پزشكي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم 
 .خيابان نصرت، تهران.درماني تهران - پزشكي و خدمات بهداشتي

e-mail: mshirazi@sina.tums.ac.ir 
اكبر زينالو، دانشيار گروه كودكان و مدير مركز مطالعات و  دكتر علي

الديني، اپيدميولوژيست از دانشگاه  فرشيد عالءتوسعه آموزش پزشكي و 
  .علوم پزشكي تهران

وي هاي ديگر، نير مثل سازمان ،هاي بهداشتي در سيستم
دهد و  انساني شالوده اصلي هر نوع نظام بهداشتي را تشكيل مي

در صورتي كه نيروي انساني متناسب با نيازهاي بهداشتي 
جامعه و شرايط اختصاصي نباشد، كشور هيچ گاه قادر نخواهد 
بود به سطحي از سالمت برسد كه در آن مردم از نظر اقتصادي 

در سيستم . )1(اشندو اجتماعي زندگي مولد و بارور داشته ب
در نظر گرفتن نيازهاي آموزشي و معين  ،آموزشي كنوني
هاي آموزش مداوم، امكان استفاده  ها در برنامه نمودن اولويت

آموزش . كند بهينه از منابع محدود و در دسترس را فراهم مي
مداومي مؤثر و مطلوب است كه بر اساس تجزيه و تحليل دقيق 

با  تاكند  جزيه و تحليل نيازها كمك ميت. يازها آغاز شده باشدن
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ها و نيازهاي  كنندگان در برنامه در نظر گرفتن شرايط شركت
اجتماعي، محيط اجراي  –آنان و با توجه به شرايط فرهنگي

نيازهاي اي متناسب با  اي افراد، برنامه هاي حرفه برنامه و ويژگي
دمات خ آموزش بر ،و در نتيجه گرددها تنظيم  هر يك از گروه

ها و  بهداشتي ارائه شده، تأثير گذارده و موجب كاهش هزينه
  .)2(افزايش انگيزه كاركنان بهداشتي شود

 هاي شخصي، آموزشي بر اساس ارجحيت ،هاي اغلب برنامه
. شود ريزي مي هاي اداري، يا تمايالت معمول در حرفه طرح الزام

ي شود هاي هاي آموزشي ممكن است منجر به فعاليت چنين برنامه
اما نيازهاي  ،طرف كندريز را بر  كه نيازهاي شخص برنامه

مديريت نيروي انساني در  .)3(روري فراگيران را بر طرف نكندض
هر سازمان بايد براي اطمينان يافتن از ارتباط ميان محتواي 

نيازها و عقايد و نظرات كاركنان و  ،ق شاغلينيآموزش با عال
 و آوري نموده مصاحبه جمع يا مديران را از طريق پرسشنامه و

مطالعات . )4(اين طريق شناسايي نمايد از را نياز عناوين مورد
هاي متفاوت  روش استفاده از هاي مختلف با دانشگاه متعددي در

, )5(راتعيين نمايد پزشكاننيازهاي آموزشي  تا انجام شده است
كافي مجريان آموزش ها، عدم اطالع  علت انجام اين نيازسنجي

از ديدگاه شخصي آنان در  داوم از مشكالت و نيازهاي پزشكانم
يابي به اين اطالعات،  با دست. اي آنها بوده است زمينه حرفه

اي مؤثر و مفيد  مجريان آموزش مداوم قادر خواهند بود برنامه
همان گونه . كنندگان طراحي نمايند و در راستاي نيازهاي شركت

نوني بر مبناي نيازسنجي دقيق هاي ك ريزي كه اشاره شد، برنامه
ريزي  يازسنجي از فراگيران و سپس برنامهن. استوار نشده است

تواند گام مثبتي در جهت بهبود كيفيت  آموزشي بر مبناي آن، مي
  .هاي آموزش مداوم باشد برنامه

تعيين نظرات پزشكان متخصص جراحي هدف از اين مطالعه، 
هاي مناسب  روشدر رابطه با نيازهاي آموزشي و عمومي 

  .يادگيري آنها بود
  

  ها روش
مقطعي و مدت زمان اجراي آن دو  –اين مطالعه پيمايشي

نفر از  143: جامعه آماري شامل. بوده است)1379-80( سال
هاي  كننده در برنامه شركت پزشكان متخصصن جراحي عمومي 

 ،بودهمدون تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران 
سرشماري انجام گرفته است تا نيازسنجي گيري با روش  نمونه

  .آموزشي در اين گروه از متخصصين انجام گيرد

 اطالعات: ، شامليها پرسشنامه پنج بخش آوري داده ابزار جمع
هاي آموزشي مورد نياز به صورت  اولويت, جامعه شناختي 

هاي تدريس به صورت سؤال بسته، انواع  شيوه, سؤال باز
هاي آموزش  م و زمان اجراي برنامههاي آموزش مداو برنامه

پرسشنامه . مداوم كه به صورت سؤال بسته مطرح شده است
پرسشنامه  اعتبار علمي  .خود اجرا، معتبر و پايا بوده است

نظران مورد  نفر از صاحب 12توسط اعتبار محتوي توسط 
آزمون  پرسشنامه توسط پايايي. ارزيابي و تأييد گرفته است

پرسشنامه در مرحله اول . تأييد شده است) test re-test(مجدد 
كنندگان ارسال و پس از دريافت پاسخ  نفر از شركت 10براي 

آوري شده كه پايايـي  پس از يك هفته مجدداً ارسال و جمع
ها در آغاز  توزيع پرسشنامه. درصد بـوده اسـت 80پرسشنامـه 

  .است بودهآوري آنها در خاتمه آن  هاي مدون و جمع برنامه
و تجزيه شد  نتايج استخراج SPSS-9 افزار نرم با استفاه از

و تحليل آن به صورت توزيع فراواني مطلق و نسبي و محاسبه 
هاي نسبت داده شده به موضوع مورد  اساس رتبه ميانگين بر

 .نظر انجام گرفته است
  

  نتايج
 32ل ـحداق( 4/56±2/11جامعه مورد مطالعه  ميانگين سني

، )درصد 4/94(نفر  135جنس غالب مرد  ،)الس 78و حداكثر 
بود  )سال 50 و حداكثر 5/1حداقل ( 24±9/11ميانگين سابقه كار 

نود درصد افراد . سال بوده است 25آنها كه ميانه سابقه كاري 
  .اند هسال و كمتر سابقه كاري داشت 39

ترين اولويت مورد نظر آنان،  با توجه به جدول يك، مهم
 ترين و كم اهميت) درصد 17/25(ي جراحي ها جديدترين روش

پنجاه و  .استبوده ) درصد 49/3(آندوسكوپي اولويت آموزشي 
سخنراني همراه اند كه  بوده دهندگان معتقد درصد از پاسخ هفت

  آموزشي ترين شيوه پرسش و پاسخ مناسب
فراواني مطلق و نسبي نيازهاي آموزشي متخصصين  .1جدول 

در برنامه آموزش مداوم دانشگاه  كننده جراحي عمومي شركت
  .به ترتيب اولويت  علوم پزشكي تهران

 فراواني †نياز آموزشي

 36%)17/25(هاي جراحي جديدترين روش

 16%)18/11( الپاراسكوپي

 13%)09/9(كانسرها

 13%)09/9( ها و سرطان بيماري
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12%)39/8(تيروئيد
12%)39/8( جراحي دستگاه گوارش

11%)69/7(اينترنت
9%)29/6( آموزش عملي جراحي

7%)89/4( استفاده از ليزر
7%)89/4( هاي كيسه صفرا بيماري
7%)89/4(تروما

7%)89/4(معرفي بيمار
6%)19/4( هاي كبدي بيماري

5%)49/3(اندوسكوپي
  .اند شركت كنندگان امكان انتخاب چند گزينه را دشته †
  

آموزش  ،شي از ديدگاه آنانترين شيوه آموز است و كم اهميت
ترين نوع  مناسب). 2جدول (بوده است ) درصد 8/16(در فيلد 
مورد گروه هدف مداوم نيز در اين طرح از ديدگاه هاي  آموزش

هاي مدون با فراواني  ترين آنها برنامه بررسي قرار گرفت كه مهم
  .)3جدول (درصد شناخته شد  9/39نسبي 

ها را  مدت اجراي برنامه) ددرص 5/61( كنندگان اكثر شركت
ميان . ساعت اعالم كردند 4روز و در هر روز  3حداكثر 
هاي تعيين شده و مشخصات جامعه شناختي ارتباط  اولويت
  .دار موجود نبوده است معني
  
  بحث

هايي است  ريزي كنوني در حقيقت اولويت هاي برنامه اولويت
و ممكن ريزان آموزش مداوم رسيده است  كه به نظر برنامه

بهتر شايد پزشكان نباشد و آنها خود اساسي هاي  است اولويت
  از هر فرد ديگري قادر به شناسايي نيازهاي

هاي تدريس  روشترين  فراواني نسبي و مطلق مناسب .2جدول 
كننده در  شركت جراحي عموميمتخصصين آموزش مداوم در 

  . برنامه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي تهران
فراواني†رائهنحوه ا

82%)3/57(سخنراني همراه با پرسش و پاسخ
80%)9/55( سخنراني همراه با فيلم

56%)2/39( كارگاه آموزشي
48%)6/33(معرفي بيماران در حضور استادان

42%)4/29(سخنراني
37%)9/25(اينترنت

 32%)4/22(برگزاري گزارش صبحگاهي

 24%)8/16( آموزش در فيلد

  .اند كنندگان امكان انتخاب چند گزينه را داشته شركت †
 

م مداو آموزشهاي  برنامهفراواني نسبي و مطلق انواع  .3جدول 
كننده در  شركت متخصصين جراحي عموميمورد درخواست 

  . برنامه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي تهران
 فراواني†روش

 57%)9/39( هاي مدون برنامه

 54%)8/37( اده از اينترنتتماشاي فيلم و استف

 49%)3/34( سمينار و كنگره

 48%)6/33( مطالعه كتاب و مجله

 25%)5/17( مطالعه مجالت آموزشي داراي امتياز

 20%)14( استفاده ا ز نوار صوتي

  .اند شركت كنندگان امكان انتخاب چند گزينه را دشته †
  

نيازهاي آموزشي خود باشند و برنامه آموزشي كه برخاسته از 
عالوه بر اتالف وقت پزشكان و  واقعي افراد نباشد، مسلماً

به نوعي براي مجريان آموزش مداوم نيز موجب  ،صرف هزينه
ايجاد  ،صرف انرژي و اتالف وقت خواهد شد و از سوي ديگر

متوجه سالمت و  ،رد كه مهمترين ضربه آنكهايي خواهد  تنش
ي يها ريزي امهبهداشت جامعه خواهد شد و موجب شكست برن

كه در جهت كاستن ميزان مرگ و مير و عوارض در سطح 
نيازسنجي،  يها شيوه يكي ازبنابراين، . گردد ، ميجامعه است

هاي آموزشي منطبق با  و تنظيم برنامه نيازسنجي از فراگيران
  .نظرات ايشان است

جراحي به هاي  انتخاب جديدترين روشآن بود كه  نتايج مؤيد
جراح بوده است  عنوان مهمترين عنوان آموزشي مورد نظر پزشكان

اي در رابطه با  هاي حاصل از مطالعه كه اين نتيجه با يافته
نيازسنجي از متخصصين اعصاب و روان به طرز جالبي مطابقت 

نيز  دستياران اورولوژياولين اولويت مورد درخواست  .دارد
اين مشابهت در  .)6(است هاي جديد درمان بيان شده روش

هاي  انتخاب اولين اولويت توسط دو گروه از متخصصين رشته
ترين  پزشكي به ارائه تازه تفاوتهاي م نياز رشته نشانگر ،مختلف
  .هاي آموزش مداوم است هاي درماني و جراحي در برنامه روش
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هاي تدريس  ترين شيوه ساير نتايج بيانگر آن بود كه مناسب
. وم، روش سخنراني همراه پرسش و پاسخ استدر آموزش مدا

تحقيق مشابه ديگري نشانگر اعتقادات مشابه متخصصين 
هاي مختلف پزشكي به استفاده از روش سخنراني بوده  رشته

المدت آنان با  تواند ناشي از آشنايي طويل است كه اين امر مي
اين روش سنتي و در ضمن امكان مالقات همكاران در طي 

اگرچه خود آنان معتقد بودند كه اين . سخنراني باشد هاي برنامه
شيوه به ندرت موجب ايجاد تغيير رفتار يا بهبود در نتايج 

اما نتايـج بعضي  )7(شود مراقبت و درمان از بيماران مي
در آن . هاي پژوهش حاضر متفاوت است مطالعات با يافته

كرد تأثير كارگاه، به عنوان يك روش آموزشي بر عمل«تحقيق، 
مورد بررسي قرار گرفته است كه نتايج آن » پزشكان خانواده

كنندگان در كارگاه بر مثبت بودن تأثير  حاكي از اعتقاد شركت
شان بوده   كننده اين شيوه آموزشي بر اقدامات پيشگيري

گردد كه امكان آشنايي بيشتر  بنابراين، توصيه مي. )8(است
هم شود و در ضمن، هاي مختلف آموزشي فرا فراگيران با روش

هاي آموزشي  از ساير روش, تر پزشكان به منظور شناخت جامع
... ها و  در گروهبحث  –هاي آموزش مداوم نظير كارگاه در برنامه

ها  ترين روش مناسب استفاده كنند و سپس نيازسنجي در خصوص
  .صورت گيرد

 هاي ترين شكل فعاليت اي كه در خصوص مناسب مطالعه
هاي  ورت گرفته بود نشان داد فعاليتآموزش مداوم ص

هاي  مستلزم بحث و تبادل نظر در زمينه» يادگيري گروهي«
هاي آموزش  تخصصي است و آن را مؤثرتر از ساير فعاليت

نكته جالب توجه اينكه . )7(بودند  مداوم شناسايي كرده
هاي مدوني را كه تعداد  ، برنامهكنندگان در اين تحقيق مشاركت
نسبت به ساير ) نفر 50كمتر از (نسبتاً محدودتري كنندة  شركت
تبادل نظر در مورد هاي آموزش مداوم دارد و به بحث و  برنامه

پردازد، به عنوان  ميبايدهاي آموزشي در هر گروه تخصصي 
  .ترين شيوه تدريس انتخاب نموده بوداند مناسب

 هاي هاي آموزش مداوم در خصوص تازه برگزاري دوره
هاي سرطان و پستان،  اسكوپي، كانسرها، بيماريجراحي، الپار

تيروئيد و جراحي دستگاه گوارش الزم است به عنوان 
هاي  اولويت .هاي آموزش مداوم در نظر گرفته شود اولويت

. تعيين شده با نيازهاي شغلي جراحان مرتبط بوده است
مورد ها  در تحقيقات بعدي اين يافتهشود  بنابراين، پيشنهاد مي

با توجه به نتايج به دست آمده در  قرار گيرد وه استفاد
در   سطح دانش و عملكرد جراحان عمومي ،هاي آتي بررسي
گيرد و نيازهاي واقعي  شده مورد بررسي قرار هاي ياد زمينه
. مورد شناسايي قرار گيرد ،عالوه بر نيازهاي ابراز شده ،آنان

پرسش آنان، سخنراني همراه با  روش آموزشي مورد درخواست
و پاسخ بود كه اين انتخاب، اگرچه ممكن است ناشي از آشنايي 

با ايـن شيوه آموزشـي باشد ولي با توجه به اينكه در المدت  طويل
از كشورها نتايجي مشابه تحقيق ما حاصل شده، پيشنهاد  برخي
ثر آموزشي با توجه به ماهيت رشته ؤهاي م روش شود مي

ميزان تأثير هر يك از اين جراحي مورد بررسي قرار گرفته و 
در مورد  .ها در مقايسه با يكديگر سنجيده شود روش

گردد كه از  آموزش مداوم، توصيه مي ترين شيوه مناسب
هاي آموزشي كه منجر به بحث و تبادل نظر بيشتر در  شيوه

هاي مدون نيز بر  گردد، استفاده شده و در برنامه گروه مي
آوري  در زمينه جمع. تأكيد شودها  استفاده بيشتر از اين شيوه

هاي ارزيابي تلفني و تكنولوژي شبكه  روشتوان از  مياطالعات 
  ).10و9(دنمو اينترنت استفاده 

الزم به ذكر است كه به علت كمبود امكانات نيازهاي جراحان 
براي افزايش ) غير از فراگيران(، از چندين منبع اطالعاتي  عمومي

كه به عنوان  ي صورت نگرفته استدقت در تعيين نيازهاي واقع
  .شود ميمحدوديت پژوهش مطرح 

  قدرداني
از كليه همكاران دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي 
تهران كه ما را در انجام اين تحقيق ياري دادند، تقدير و تشكر 

  .نماييم مي
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The View Points of General Surgeons Attending CME Programs Regarding their Educational 
Needs, in Tehran University of Medical Sciences  

 
Shirazi M, Zeinaloo AA, Alaoddini F 

 
Abstract 
 
Introduction.  In the current educational system, considering the economic aspects and 
rational utilization of manpower is essential. In this respect, identifying educational needs, 
determining priorities and latest educational methods in Continuing Medical Education 
(CME) programs can provide the opportunity for optimum use of limited available 
resources. The aim of this study was to determine the educational priorities, effective 
educational methods and appropriate type of CME activities for general surgeons with 
respect to their viewpoints in Tehran University of Medical Sciences in the year 2002. 
 Methods. A cross-sectional survey was carried out. The data collection tool was a self 
administered questionnaire whose validity was confirmed through content validity and its 
reliability by test-retest. Using census sampling method, 143 surgeons who had participated 
in CME Programs and received the final certificate, filled the questionnaires. The data 
analysis was performed by SPSS-9 software using frequency distribution.  
Results. The most important educational priority was new methods of surgery (25.4%), and 
the most preferred educational method was lecture accompanied by question and answer 
(57.3%).  Most surgeons preferred the length of the program to be less than three days 
(61.5%).  
Conclusion. The new methods of surgery which was mentioned as the first educational 
priority, is related to their job requirement. Lecture accompanied with question and answer 
was determined as their preferred educational method which could be due to insufficient 
knowledge about other educational methods. Therefore, it is recommended to use other 
educational methods in future CME programs and perform more composed programs 
compared to other educational programs.  
 
Key words. Needs assessment, General surgeon, Continuing Medical Education. 
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