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  161)   /   1(7؛ 1386 بهار و تابستان/ آموزش در علوم پزشكي مجله ايراني 

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

  
   وجيهه غفاري ساروي،دليال شهبازنژا، ٭ ميترا محمودي،كوروش وحيدشاهي

  
  

  چكيده
هدف از انجام . اي دارد  اهميت ويژهاين برنامههاي 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،اين مطالعه
هاي آموزش مداوم دانشگاه علوم  كننده در برنامه  پزشكان عمومي شركت، مقطعي، جامعه مورد مطالعه-در اين مطالعه توصيفي :ها روش

آوري  ابزار جمع. گيري تصادفي انتخاب شدند  نفر با روش نمونه150 كه از بين آنها تعداد ند بود1383پزشكي مازندران از مهر تا اسفند 
هاي آموزش مداوم، وضعيت مطلوب و انگيزه آنان از شركت در چنين  هاي برنامه اي خودايفا شامل فهرستي از ويژگي رسشنامه پ،اطالعات

  . انجام شدSPSSافزار  ها با آزمون مجذور كاي در نرم  تجزيه و تحليل و مقايسه.هايي بود برنامه
تحكيم اطالعات قبلي و كسب   آنها درصد28 افراد، كسب امتياز و در درصد 60هاي بازآموزي در  انگيزه اصلي از شركت در برنامه :نتايج

 روز 3/2±93/0ها بهتر است در چند روز متوالي برگزار شود، ميانگين تعداد روزهاي مطلوب   برنامه درصد5/56از نظر . اطالعات جديد بود
 آنها نيازسنجي از پزشكان عمومي هشتاد و نه درصد. دانستند مي افراد سه روز آخر هفته را براي برگزاري برنامه مناسب  درصد64بوده و 

. دانستند اي و حضوري را روش آموزش مطلوب مي  تركيبي از روش مكاتبه درصد58و دانستند،  مناسب ميرا براي انتخاب عناوين 
 رشته داخلي را بيشترين شصت درصد . خوب ارزيابي كردند درصد20 متوسط و  درصد66ها را ضعيف،  افراد وضعيت برنامهچهارده درصد 
  . تنفسي بودند- قلبيي خواستار برگزاري كارگاه احيا درصد5/56نياز دانسته و 

 آنها در مورد انتظالكنند و وضعيت  هاي آموزش مداوم شركت مي هاي غير علمي در برنامه اكثر پزشكان عمومي با انگيزه :گيري نتيجه
ها،  كننده در اين برنامه اساس نيازها و شرايط پزشكان شركت ريزي آموزش مداوم بر برنامه. ردبرخي موارد با وضع موجود تفاوت دا

  .ها شود وري اين برنامه تواند منجر به افزايش انگيزه و بهره مي
  

  .، انگيزه، برنامه بازآموزيآموزش مداوم، پزشكان عمومي :هاي كليدي واژه
  .167 تا 161): 1(7؛ 1386ستان و تاببهار / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
  
 

  

                                                 
مركز مطالعات و توسعه آموزش ) ياردانش( دكتر ميترا محمودي .آدرس مكاتبه ٭
  .عصر، ساري دانشگاه علوم پزشكي مازندران، بلوار وليستاد مركزي شكي، پز

E-mail: maz_edc@yahoo.com 
ريزي مركز توسعه  و دبير كميته برنامهدكتر كورش وحيدشاهي، استاديار گروه اطفال 

)kvahidshahi@yahoo.com ( ،كارشناس و دكتر ليال شهبازنژاد، پزشك عمومي
و ) leilashahbaznezhad@yahoo.com(آموزش پزشكي مركز مطالعات و توسعه 

دكتر وجيهه غفاري ساروي، استاديار گروه اطفال دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي 
  .)vghaffari@yahoo.com (مازندران

 به ثبت مازندران در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 796اين طرح باشماره 
  .يده استدخت گرا پردگاهتوسط اين دانشرسيده و هزينه آن 

  مقدمه
دانش پزشكي دائماً در حال تحول است بطوري كه هر          

 دانـش پزشـكي و در        درصـد  50 سال به طور متوسط      5 تا   4
 بـالطبع   ).1(شـود   آن كهنـه مـي      درصد 75 سال،   10 تا   8طول  

هايي كه در پايان يك دوره آموزش آكادميـك          دانش و توانايي  
گـردد بـراي كـار       كـسب مـي   )  يـا تخصـصي    پزشكي عمومي (

                                                                              
 اصالح شده و 11/4/85 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 20/10/84اين مقاله در تاريخ 

 . پذيرش گرديده است28/1/86در تاريخ 
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   و همكارانكورش وحيدشاهي  هاي بازآموزي ديدگاه پزشكان عمومي در مورد وضعيت برنامه
 

  )1(7؛ 1386 بهار و تابستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي    /   162

 -آموزشتداوم درماني در آينده كافي نبوده و در نتيجه نگره 
 توســط )Continuous teaching / learning(يــادگيري 
نظران آموزش پزشكي مطرح و به عنوان راه حـل           صاحب
 قبـل شـناخته شـده و مـورد توجـه      هـا   لاي از سا   شايسته

تبارسنجي آموزشـي   جدي مراكز آكادميك و مؤسسات اع     
  ).3و2(قرار گرفته است

 ،م پزشـكي  و هدف عمده آموزش مـدا     ،در يك نگاه كلي   
اي پزشـكان    هـا و تكامـل حرفـه        به روز نگه داشتن مهارت    

است تا بتوانند نيازهاي بيماران و سيـستم سـالمت را بـه     
بــرآورده ســازند و موجــب بهبــود سيــستم ســالمت خــوبي 
 هـا   لراهكار مهـم از سـا      در كشور ما نيز اين       ).5و4(گردند

پـس از گذشـت چنـدين سـال از          ). 1(قبل آغاز شده اسـت    
اجراي اين برنامه، اكنـون تـالش بـر آن اسـت كـه ميـزان                

 يارتقـا «ها طي يـك رونـد    رضايت و اثربخشي اين برنامه    
بنابراين، بررسـي نيازهـا و       افزايش يابد و  » كيفيت مستمر 

افـزايش   برايكننده   هاي آموزشي پزشكان شركت    اولويت
  .)6(باشد كارآيي و اثربخشي آن ضروري مي

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

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

هاي  كنندگان در برنامه اه و نظرات شركتاست تا از ديدگ
هاي آتي استفاده  باز آموزي در طراحي و اجراي برنامه

  .شود
  

  ها روش
 مقطعــي، جامعــه مــورد مطالعــه  -اي توصــيفي در مطالعــه

هـاي آمـوزش مـداوم        كننـده در برنامـه     پزشكان عمومي شركت  
.  بودنـد  83 مهـر تـا اسـفند        ازدانشگاه علوم پزشكي مازنـدران      

  .دار انتخاب شدند گيري تصادفي نظام  نفر با نمونه150 تعداد
 سـؤالي شـامل     30اي   آوري اطالعات پرسـشنامه    ابزار جمع 

، بـومي   آمـوختگي   دانشسن، جنس، سابقه كار، فاصله از زمان        
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           
مباحث منابع، زمان جلـسات، شـيوه تـدريس، محـل برگـزاري،             
روش ثبت نام، ميزان استفاده از وسايل كمك آموزشي، ميـزان           

 و  ،ارنـد هايي كه ضـرورت بيـشتري د        تازگي مطالب، نوع رشته   
  .متغيرهاي مربوط به انگيزه شركت بود

. اي و بازپاسخ طرح شده بود      سؤاالت به صورت چند گزينه    
نظران به صورت    روايي پرسشنامه از طريق مشاوره با صاحب      

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

-ها در آغاز هر برنامه بازآموزي در اختيار شركت پرسشنامه
. گرديد آوري مي 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 شدSPSS-11افزار آماري  ر نرمآماري مجذور كاي د
  

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

.  آنها متأهل بودند    درصد 72 بومي و    درصد 86 ،آنها مرد 
 82/5±75/3  به طور متوسط   آموختگي  دانشفاصله زماني از    

ايـن پزشـكان    . بوده است )  سال 13بين دامنه يك تا     (سال  
 جلـسه بـازآموزي شـركت       10/10±3/8بطور متوسط در    

  .كرده بودند
هـاي بـازآموزي در    انگيزه اصلي از شركت در برنامـه      

هـا شـامل      ساير انگيـزه  .  كسب امتياز بود   ، درصد افراد  60
 درصد  28تحكيم اطالعات قبلي و كسب اطالعات جديد در         

 و نيازهـاي  ، درصد6 مبادله اطالعات و تجربيات در  ،افراد
چهـار و دو  اي به ترتيب در   حرفهشخصي و حل مشكالت     

  .افراد بود درصد
كننـدگان در ايـن مطالعـه،         درصد از شركت   56از نظر   

هاي بازآموزي بهتر است بطور متـوالي و در چنـد             برنامه
 هاي   برنامه ،مانده  درصد باقي  44روز برگزار شود و از نظر       

هـاي تكرارشـونده      منقطع در مقدار روزهاي كمتر در هفته      
  .تري بودند اسبانتخاب من
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 هاي بازآموزي ديدگاه پزشكان عمومي در مورد وضعيت برنامه  و همكارانكورش وحيدشاهي
 

  163)   /   1(7؛ 1386 بهار و تابستان/ آموزش در علوم پزشكي مجله ايراني 

بين يك تـا     (3/2±93/0ميانگين تعداد روزهاي مطلوب     
 درصد پزشكان سـه روز      64از نظر   . بوده است ) پنج روز 

 درصد پزشكان سه روز اول هفته و        30آخر هفته، از نظر     
تـرين زمـان      درصد پزشكان اواسط هفته مناسب     6از نظر   

  .هاي بازآموزي بود برگزاري كالس
  درصد افراد نيازسـنجي    90ن برنامه،   براي انتخاب عناوي  

  درصد نظر اساتيد رشته را بهتـرين روش        10از پزشكان و    
  .دانستند مي

 22اي،    درصـد آنهـا مكاتبـه      20 ، آموزش روشاز نظر   
 درصد آنها تركيبي از هر دو روش 58درصد حضوري و  

  .دانستند را نوع آموزش مطلوب مي
اوم ترين شيوه تدريس در جلسات آموزش مـد        مناسب

 درصد سخنراني همـراه بـا بحـث دو طرفـه، از             26از نظر   
 درصد آمـوزش    18 درصد بحث دو طرفه، از نظر        34نظر  

  درصد سخنراني به همراه بحـث      18بر مبناي مسأله، از نظر      
 درصدآموزش بـر مبنـاي مـسأله بـه          4دو طرفه و از نظر    

  .همراه بحث دو طرفه بود
ن تـري   مناسـب  ، درصـد پزشـكان عمـومي      سي و هشت  

نويسي در محـل برگـزاري جلـسات،         روش ثبت نام را نام    
 درصد ثبـت نـام      16 درصد ثبت نام از طريق اينترنت،        30

 درصـد ثبـت نـام در        16در محل سازمان نظام پزشكي و       
  .دانستند دفتر بازآموزي دانشگاه مي

  وضـعيت  ،كنندگان در اين مطالعه     درصد شركت  چهارده
 20درصد متوسط و    66هاي بازآموزي را ضعيف،       برنامه

نظر هيچ يك از آنها نسبت به      . درصد خوب ارزيابي كردند   
  .ها در حد عالي نبود اين برنامه

 هاي   درصد آنها اولويت اول براي كارگاه      شصت و شش  
 درصـد ليزرتراپـي     26 تنفسي،   -بازآموزي را احياي قلبي   

- درصد الكترو  4 درصد الكتروكارديوگرافي و     14پوست،  
  .ستندنسفالوگرام دانآ

 12 درصـد اطفـال،      32 درصد آنهـا داخلـي،       60از نظر   
درصد پوست و همچنين در مورد قلب، عفوني و جراحـي           

 درصد آنها بيشترين ضرورت     10عمومي هر كدام از نظر      
 درصـد آنهـا طـب       32كمترين ضرورت از نظـر      . را داشت 

 درصــد راديولــوژي بــود و هــيچ يــك از آنهــا  12كــار و 
  .دانستند ي را غير ضروري نميارتوپدي، اطفال و عفون

ــي   ــه معن ــاي، رابط ــذور ك ــاري مج ــون آم ــين  آزم داري ب
موضوعات مورد بررسـي بـا جـنس و تأهـل و وضـعيت              

 .نشان ندادبومي بودن 
  

  بحث
كننـدگان   در مطالعه حاضر انگيزه اصلي بيشتر شركت      

تحكـيم  .  كسب امتياز بوده است    ،هاي بازآموزي   در برنامه 
العات جديـد، مبادلـه اطالعـات و        اطالعات قبلي و كسب اط    

رفع نيازها در افراد كمتري جزء داليل اصلي شركت آنهـا           
 انگيـزه   ، در اروميـه   اي  در مطالعـه  . در برنامه بـوده اسـت     

طــي هــاي بــازآموزي  كننــدگان در برنامــه بيــشتر شــركت
كـه    در حـالي   ،كسب امتياز بـوده    1380 تا   1379هاي    سال

ين انگيزه ايـن    تر  مهم ، تجديد اطالعات علمي   1381در سال   
جويي در حـل      چاره ،ها  لدر همه اين سا   ). 7(امر بوده است  
اي و مبادله اطالعات و تجربيـات بـا ديگـر            مشكالت حرفه 

اما . ندا اهميت و ضعيف بوده    هاي كم    انگيزه وهمكاران، جز 
 در قزوين، تحكيم اطالعات صـحيح       1382در مطالعه سال    

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

هدف سوم و ايجاد عالقه به مطالعـه تخصـصي را هـدف             
 در زاهـدان نيـز      اي  در مطالعـه  ). 8(ندا  هچهارم گزارش كرد  

 ).9(كنندگان كسب امتياز بـوده اسـت       ترين انگيزه شركت    مهم
گيـزه اصـلي    رسـد كـسب امتيـاز بـه عنـوان ان           به نظر مـي   

ــذير در   شــركت ــازآموزي واقعيتــي انكارناپ ــدگان در ب كنن
 زن و مـرد و يـا        ،مناطق مختلف كشور باشد و در اين امر       

  .بومي و غير بومي بودن تفاوت ندارد
كنندگان نقـش    هاي شركت  توجه به نيازها و محدوديت    

نياز به فعاليت در مطـب      . بسزايي در جلب توجه آنان دارد     
ر طـي هفتـه، نتـايج مطالعـه را بـه سـمتي              ها د   يا درمانگاه 

هـاي    سوق داده است كه اكثر پزشكان مايل باشند برنامـه         
 روز پـشت سـر هـم و ايـام آخـر             دو تا سه  بازآموزي در   

  .هفته برگزار شود

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   و همكارانكورش وحيدشاهي  هاي بازآموزي ديدگاه پزشكان عمومي در مورد وضعيت برنامه
 

  )1(7؛ 1386 بهار و تابستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي    /   164

موضـوعات مطــرح شــده در جلــسات بــازآموزي نيــز  
تواند نقش مهمـي در جلـب توجـه و بهبـود انگيـزه در                مي

  در حالي كه انتخاب موضوعات     ،شدكنندگان داشته با   شركت
 هاي علمي از پزشكان عمومي صـورت       بر اساس نيازسنجي  

آل  تواند منجر به عدم بهـره بـرداري ايـده          گيرد كه مي   نمي
هاي بازآموزي بيشترين كارآيي       آن دسته از برنامه    .گردد

و مقبوليت را خواهند داشـت كـه براسـاس نيازسـنجي از             
  ).10( باليني باشندكنندگان بوده كاربردي و شركت

اي و حـضوري بـين بـيش از          تركيبي از روش مكاتبـه    
اي و يا روش     نيمي از افراد مقبوليت داشت و روش مكاتبه       

حضوري بطور مساوي از نظر بقيـه افـراد روش مناسـب            
 پزشكان عالقه داشتند كه      درصد 79اي   اما در مطالعه  . بود

اي  كاتبـه  بـا روش م ،از طريق نشريات و مقاالت و بطور كلي       
تواند  اي مي  مكاتبهاين عالقه به آموزش     ). 11(آموزش ببينند 

 از  .اي باشـد   مربوط به لزوم مختـل نـشدن فعاليـت حرفـه          
طرف ديگر، اين مطالب در صورت فراموشي قابل بازيابي         

 پزشـكان   ، كه در آلمان انجام شـد      اي  لعهدر مطا . باشند مي
 آموختگي، دانشداشتن دانش خود پس از       براي به روز نگه   

 .كردنـد  از مجالت علمي و يا تجربيات همكارانشان استفاده مي       
بودن، مربوط بودن به كار روزانه طبابـت         آنها قابل اعتماد  

هـاي مهـم آنهـا       و استفاده و دسترسي آسان را از ويژگي       
  ).12(دانستند مي

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

 مـوارد    درصد 5/58تدريس را سخنراني همراه با فيلم در        
البته ممكن است اين تفـاوت نظـرات        ). 13(عنوان كرده بود  
 از  .هـا باشـد     هـاي متفـاوت در پرسـشنامه        ناشي از گزينه  

 پزشكان ممكن است از مزايـا و يـا چگـونگي ارائـه              ،طرفي
 نباشند، زيرا   هاي ذكر شده به خوبي مطلع       مطالب به شيوه  

  بيشترين شيوه تدريس، سـخنراني     ،هاي پزشكي   در دانشكده 
 كـه ميـزان     انـد   دهاي نشان دا   مطالعات متعدد مداخله  . است

و ) بيمـاران يعنـي بهبـود عملكـرد و مراقبـت از           ( اثربخشي
 و يا در حـد      ماندگاري روش تدريس سخنراني بسيار ناچيز     

  ).14و6(صفر است

نيز يك توافق كلي وجود     شيوه ثبت نام    مورد  حتي در   
تر  آسانها  با اينكه ثبت نام اينترنتي از ساير روش. نداشت

اطالعي افراد با  كم اما به علت كمبود امكانات و احتماالً    بود
اقبال مناسب مواجه نشد با اين حال بيـشتر افـراد تـرجيح             

شـود و   دادند كه در همان روزي كه بازآموزي برگزار مي       
م كنند كه البته اين روش با مشكالتي        در همان محل ثبت نا    

كنندگان و عـدم امكـان       مانند مشخص نبودن تعداد شركت    
  .بودريزي براي برگزاركنندگان مواجه  برنامه

 عروقـي،   - قلبي يهاي احيا   درخواست برگزاري كارگاه  
 توانـد   درماني پوست و خواندن الكتروكارديوگرام مي      -ليزر

 درماني - مورد ليزر   و در  ،مربوط به احساس نياز درماني    
ه بـ . هاي اقتصادي باشد  احتماالً مربوط به جنبه   زپوست ني 

هـاي    هاي بـازآموزي مـورد نيـاز در زمينـه            برنامه ،عالوه
 قلب و عفـوني و جراحـي        بهداخلي، اطفال و پوست نسبت      

ترين  طب كار و راديولوژي جزء غير ضروري      . بودبيشتر  
در مطالعـه     در حـالي كـه     هاي درخواستي آنها بـود      رشته

ديگري بيشتر افراد با افزايش برنامه مدون داخلي و اطفال 
در اسـتان يـزد نيـز پزشـكان عمـومي           ). 11(موافق بودنـد  

هـاي    هاي بـازآموزي در رشـته       خواستار برگزاري برنامه  
ايـن مـسأله ناشـي از       شـايد   كه  ) 15(داخلي و اطفال بودند   

 تعداد باالي مراجعين ايـن دو طيـف بـه پزشـكان عمـومي             
  .استبوده 

 كنندگان، انتخاب  انتخاب موضوعات بر اساس نياز شركت     
روش تدريس مناسب و انتخاب روزهاي مناسبي از هفته،         

. دنكنندگان مؤثر باشـ    توانند در جلب توجه شركت     همه مي 
كنند كه نيازهـاي     اين نكته كه افراد در جلساتي شركت مي       
واند بـر   ت مي  د،  شوآنان با روش مورد اعتماد آنها برطرف        
  .اثربخشي آموزش اثرات مثبتي بگذارد

هـاي    رسـد كـه برگـزاري برنامـه         به نظر مي   ،در نهايت 
آموزش مداوم پزشكي بايد با توجه كامل به عوامل مـؤثر           
در اثربخشي آن و براي رسيدن به دسـتاورد مـورد نظـر            

 نگاه كلي بايد بـر      ،عبارت ديگر ه  اين برنامه انجام گيرد و ب     
 )Outcome based(بتني بر دستاورد اساس يك الگوي م

در چنـين  .  شـكل گيـرد  )Discipline based (و نه ديدگاه
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بـرداري پزشـكان      بهره يديدگاهي عواملي كه موجب ارتقا    
هـاي ايـن     مانند يافته ،گردد هاي آموزش مداوم مي     از دوره 
  . مورد توجه قرار خواهند گرفت،مطالعه

رنـگ   علل كم  بيشتر در مورد     يرسد مطالعات  به نظر مي  
هاي علمي پزشكان عمومي بـراي شـركت در           شدن انگيزه 
در ايـن   . ها و چگونگي تصحيح آن انجـام گيـرد         بازآموزي

هـا و    زمينه برگزاري آزمـون علمـي در پايـان بـازآموزي          
هـاي علمـي      صدور گواهي بازآموزي براساس آن، پـايش      

هاي شـايع و مـورد        اي از پزشكان عمومي در زمينه      دوره
هـاي   هاي كسب دانش و توانـايي   ايجاد انگيزه رايبكاربرد  
 ، از جمله اقداماتي است كه ممكن است مفيـد باشـد           ،باليني

هـايي   گرچه استقرار اين سيستم در حال حاضر دشواري       
  .در پي خواهد داشترا 

 تنظيم محتوا و نحوة اجراي بازآموزيها       ،از طرف ديگر  
يـستم  براساس ديدگاه مخاطبين با طراحي و اجراي يك س        

 ها نيازسنجي علمي از افراد ذينفع و صاحب نظر در بازآموزي         
تواند در افزايش انگيزه شركت و حضور فعال پزشكان  مي

همچنين . هاي آموزش مداوم مؤثر باشد      عمومي در برنامه  
اي  روش مكاتبه(هاي متنوع انتقال مفاهيم    استفاده از روش  

نــه نيــز در ايــن زمي) هــاي جديــد آموزشــي روشو ســاير 
  .مفيد باشدتواند  مي

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

  .مطلوب و اثربخش آموزش مداوم پزشكي را ارائه كند
  

  گيري نتيجه
هـاي غيـر علمـي در         اكثريت پزشكان عمومي با انگيزه    

ثريت آنـان   كنند و اك    هاي آموزش مداوم شركت مي      برنامه
ــه  ــي   وضــعيت برنام ــد متوســط م ــا را در ح ــد و  ه پندارن

هــاي مــورد نيــاز را  درخواســت ارائــه آمــوزش در زمينــه
ريزي آمـوزش مـداوم بـر اسـاس نيازهـا و              برنامه. دارند

تواند منجـر بـه افـزايش انگيـزه و            درخواست پزشكان مي  
  .ها شود وري برنامه 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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