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  169)   /   1(7؛ 1386 بهار و تابستان/ آموزش در علوم پزشكي مجله ايراني 

از ديدگاه پزشكان   امتيازي5 امتيازي و 25هاي آموزش مداوم مدون  مقايسه برنامه
  عمومي در استان گلستان

  
  محمدرضا ربيعي، ٭محمدرضا يوسفي

  
  

  چكيده
 مقايسه ،هدف از اين تحقيق. شدهاي مدون پنچ امتيازي گرديد و اجرا  ه برنامه امتيازي تبديل ب25هاي مدون   برنامه1383از سال  :مقدمه
  .دوكنندگان ب مندي شركت هاي موفقيت، متناسب بودن با نيازهاي شغلي و رضايت  امتيازي در زمينه5 امتيازي و 25هاي آموزش مداوم  برنامه
 1383 امتيازي سال 5 برنامه مدون چهار و 1382 امتيازي سال 25چهار برنامه مدون مورد در  مقطعي -توصيفياين مطالعه  :ها روش

حين   كهبودهاي آموزش مداوم   ارزيابي برنامهبرايآوري اطالعات پرسشنامه وزارت بهداشت  ابزار جمع .در استان گلستان انجام گرفت
ها  سؤاالت در سه قسمت موفقيت برنامه. آوري شد عها جم كنندگان توزيع و در پايان برنامه هاي آموزش مداوم در بين شركت اجراي برنامه

كنندگان از  ها با نيازهاي شغلي و ميزان رضايت شركت  متناسب بودن محتواي برنامه،در تحكيم اطالعات قبلي و ارائه مطالب جديد علمي
 64هاي مدون يك روزه  برنامه نفر و121هاي مدون سه روزه  حجم نمونه براي برنامه. بودهاي مدون آموزش مداوم تنظيم گرديده  برنامه

  .تحليل شدويتني  - آزمون آماري منو SPSSافزار   نرمشده باآوري   اطالعات جمع.دبونفر 
كه اين رقم در  حالي هاي مدون يكروزه را موفق ارزيابي كردند در كنندگان، برنامه درصد شركتهفتاد و شش و نه دهم  :نتايج
روزه را متناسب با نيازهاي شغلي خود  هاي مدون يك  برنامه،درصدهفتاد و پنج و نه دهم .  بود درصد6/59هاي مدون سه روزه،  برنامه

 درصد 7/79همچنين .  درصد آن را مناسب ارزيابي كردند4/57 ،هاي مدون سه روزه خصوص برنامه صورتي كه در دانستند در
داري بين ميزان  رضايت داشتند كه اختالف آماري معنيرنامه سه روزه  درصد از ب2/66و هاي مدون يك روزه  كنندگان از برنامه شركت

  .هاي مدون يك روزه و سه روزه وجود داشت موفقيت، تناسب و رضايت در برنامه
تر بودن، زمان  رسد علت اصلي آن تخصصي مي امتيازي بود كه به نظر 25 از  امتيازي بهتر پنجهاي مدون عملكرد برنامه :گيري نتيجه
گيري از منابع علمي جديد  هاي آموزش مداوم با بهره ريزان و متوليان برنامه گردد كه برنامه پيشنهاد مي. ها باشد ه و نيز تنوع برنامهكوتا
  .هاي يكروزه گام بردارند  تقويت و تنوع هر چه بيشتر برنامهبراي

  

  .، ديدگاه آموزش مداوم، پزشكان عمومي، برنامه :هاي كليدي واژه
  .174 تا 169): 1(7؛ 1386ستان بهار و تاب/ اني آموزش در علوم پزشكي مجله اير

  
  
 

  

                                                 
)  آموزش پزشكيMS و دانشجوي MD( دكتر محمدرضا يوسفي .آدرس مكاتبه ٭

معاونت آموزشي گروه آموزش مداوم، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، 
  .دانشگاه علوم پزشكي گلستان، اول جاده شصت كالته، گرگان

E-mail: dr.mryousefi@yahoo.com 
 لوم پزشكي گلستاناقتصادي و اجتماعي دانشگاه عمحمدرضا ربيعي، مربي گروه آمار 

)Rabie1354@yahoo.com(.  
شكي گلستان گ در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پز/پ/207/35اين طرح با شماره 

  .به ثبت رسيده و هزينه آن توسط اين معاونت پرداخت گرديده است

  مقدمه
 آموزش مداوم جامعه پزشكي در بسياري از كشورهاي       

 قـانون   1375در كـشور مـا در سـال         . شود  جهان اجرا مي  
آموزش مداوم جامعه پزشكي به تصويب مجلس شـوراي         

 ظـور بـه من   ، ايـن قـانون    يكبراساس ماده   . اسالمي رسيد 

                                                                              
 اصالح شده و در 20/1/86 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 9/7/85اين مقاله در تاريخ 

 . پذيرش گرديده است20/2/86تاريخ 
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 تجديد و روزآمد نمودن اطالعات پزشكي       ،اي ارتقاي حرفه 
 داروسازان و پيراپزشـكان   ،  پزشكان  دندان ، پزشكان ،و علمي 

هاي آموزش     امتياز آموزشي از برنامه    125ملزم به كسب    
 ادامـه فعاليـت     بـراي  سـاله    پـنج طـي يـك دوره       مداوم در 

  .)3تا1(ند شداي خود حرفه
هـاي آمـوزش      برنامـه  هاي مـدون بـه نـوعي از         برنامه

افزايش دانـش،     به منظور  ،شود كه در آن     مداوم اطالق مي  
  با تكيه بر   ،اي پزشكان  مهارت و يا ارتقاي شايستگي حرفه     

هــاي كالســيك،   بــه تحكــيم آموختــه،پيامــدهاي يــادگيري
اي از طريـق     هـاي علمـي روز و حـل مـشكالت حرفـه             تازه

 در  هاي فعال   ساير روش  پرسش و پاسخ مستقيم، بحث و     
  .)4(پردازد هاي كوچك مي گروه

 25هـاي    ها در بـدو امـر بـه صـورت بلـوك             اين برنامه 
 ساعت آموزش حضوري بـا      25 كه حداقل شامل     ،امتيازي
بـه  . شـد   طراحي مي  ،ي از پيش تعيين شده بود     ها  لسرفص
 ساعت  22ه در كمتر از      ك  چنان ،كنندگان در برنامه   شركت

امتيـازي تعلــق  گونــه   هـيچ ،كردنــد از برنامـه شــركت مـي  
  .گرفت نمي

هـاي     و شـيوه   ادر تحقيقات متعددي بـه اهميـت محتـو        
. هــاي آمــوزش مــداوم تأكيــد شــده اســت اجرايــي برنامــه

پزشـكان  بررسـي ديـدگاه      كه به    اي  لعهبراساس نتايج مطا  
هـاي    ي برنامـه  ئـ هاي اجرا   عمومي در مورد محتوا و شيوه     

 بــازنگري شــيوه ،مــدون آمــوزش مــداوم پرداختــه اســت
هــاي مــدون بيــشتر از بــازنگري محتــوا و  اي برنامــهاجــر

همچنين پيشنهاد شده بـود     . ه شده بود  عناوين اولويت داد  
 از  ،هـاي مـدون     بنـدي برنامـه    كه انعطاف بيشتر در زمـان     

  ساعته 5 ساعته به پنج برنامه      25هاي    جمله تقسيم برنامه  
هـا    موجب افزايش امكان شـركت در برنامـه       شود، اين امر    

  .)5(خواهد شد
 به بررسي نيازهاي بـازآموزي    كه  در يك مطالعه مروري     

هاي پزشكي از نظـر پزشـكان عمـومي          براساس تخصص 
  ازكننــدگان - شــركت درصــد75 نتــايج نــشان داد ،پرداختــه

كـه   بودنـد هـاي اجـرا شـده ناراضـي           شيوه اجراي برنامه  

ريزي و تجـديــد نظــر در نحــوه اجــراي             توصيه به بـرنامه  
  .)3(هاي آموزش مداوم شده است مـهتمـامـي بـرنـا

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

كنندگان در سه قسمت موفقيت   مقايسه نظر شركتهدف
 ، قبلي و ارائه مطالب جديد علميها در تحكيم اطالعات برنامه

ها با نيازهاي شغلي و ميزان  ي برنامهمتناسب بودن محتو
ها در  نظر زمان ونحوه اجراي برنامه مندي از رضايت
 امتيازي پنجهاي مدون   امتيازي با برنامه25هاي  برنامه

ريزي  هاي آموزش مداوم با برنامه تا متوليان برنامه. دبو
هاي مدون يكروزه  و دقت نظر بيشتري در اجراي برنامه

  .اقدام نمايند
  
  ها وشر

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

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

هـاي    رنامـه  ارزيـابي ب   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      در بين شركت  
هـا     سؤال در سه قسمت موفقيـت برنامـه        پنجپرسشنامه با   . شد

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

هـاي مـدون آمـوزش مـداوم تنظـيم            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 هاي مدون     برنامه در  و  درصد 6/89

 توجه به اينكه ازپايايي خوبي برخوردار      با. تعيين گرديد درصد  
  .اين تحقيق استفاده گرديد در ها ين پرسشنامههم از ،بود

 در اين پژوهش، پزشكان عمومي و نمونه پژوهشجامعه 
كننده در چهار برنامه   نفر پزشكان عمومي شركت121عه مطال

  -شركت نفر پزشكان عمومي 64 و 82 امتيازي در سال 25مدون 
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  امتيازي5 با 25هاي آموزش مداوم  مقايسه برنامه محمدرضا يوسفي و همكار
 

  171)   /   1(7؛ 1386 بهار و تابستان/ آموزش در علوم پزشكي مجله ايراني 

  1382-83پزشكان عمومي استان گلستان در سال   امتيازي از نظر5 امتيازي و 25هاي مدون   مقايسه برنامه:1جدول 
  ميانگين و انحراف معيار  تعداد    راي ميانگينب% 95فاصله اطمينان 

  حد پايين  حد باال
Uويتني-  من   

            موفقيت
  69/72  26/79  ٩٨/٧۵±93/18  64   امتيازي5   
  9138  92/56  29/62  ۶١/٩۵±32/21  121   امتيازي25   

            تناسب
  67/67  43/78  ٠۵/٧٣±96/21  64   امتيازي5   
  5/2473  22/53  65/61  ۴۴/۵٧±64/23  121   امتيازي25   

            مندي ايترض
  18/76  20/83  ۶٩/٧٩±27/20  64   امتيازي5   
  10495  05/63  24/69  ١۴/۶۶±46/24  121   امتيازي25   

  
 و با 1383 امتيازي در سال پنجچهار برنامه مدون  كننده در

 پس از  به آنهاد كه اطالعات مربوطو بگيري 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  كننده در برنامه  نفر شركت121 در مجموع تعداد
-شركت نفر 64 امتيازي و تعداد 25مدون آموزش مداوم 

متيـازي مـورد نظرخواهي قرار  اپنجهاي  كننـده در برنامـه 
كنندگان،  درصد شركتهفتاد و شش و نه دهم . گرفتند
 هاي مدون يكروزه را موفق ارزيابي كردند در برنامه
 6/59هاي مدون سه روزه،  كه اين رقم در برنامه حالي

هاي   برنامه،درصدهفتاد و پنج و نه دهم .  بوددرصد
لي خود دانستند روزه را متناسب با نيازهاي شغ مدون يك

 ،هاي مدون سه روزه خصوص برنامه صورتي كه در در
 7/79همچنين .  درصد آن را مناسب ارزيابي كردند4/57

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

داري بين ميزان موفقيت، تناسب و  اختالف آماري معني
هاي مدون يك روزه و سه روزه وجود  ر برنامهرضايت د

هاي موفقيت،   كميتبا استفاده از مقياس ليكرت. داشت
  وده استآم يك جدول مندي در تناسب و رضايت

هاي آموزش   برنامه،شود كه در هر سه كميت مشاهده مي
 25هاي   امتيازي به مراتب باالتر از برنامهپنجمداوم 

ها در  بين موفقيت برنامهداري  ارتباط معني  واستامتيازي 
نوع  تحكيم اطالعات قبلي و ارائه مطالب جديد علمي با

شده با نيازهاي  هاي اجرا تناسب محتوي برنامه و ها برنامه
هاي با  نحوه اجراي برنامه مندي از  رضايتشغلي و ميزان

  .)P>01/0در هر سه مورد (دارد  وجود ها نوع برنامه
  

  بحث
 اي لوم پزشكي با هدف ارتقاي حرفه     آموزش مداوم در ع   

و تجديد و روزآمد نمودن اطالعات علمي و عملـي جامعـه            
 اي برخـورد اسـت بطـوري كـه در          پزشكي از اهميت ويژه   

درمان بيمـاران    مراقبت و  توسعه آگاهي پزشكان در    حفظ و 
 مـؤثر  جديـد  هـاي سـودمند    درمان ها و  بتقاستفاده ازمرا  و

منـدي و    مل دخيل در رضايت   يكي از عوا  ). 8تا2،6(باشد مي
بنـدي مناسـب     هاي آموزش مداوم، زمـان      اثربخشي برنامه 

كننـدگان بـراي     ها و نيز، داشتن حق انتخاب شركت        برنامه
آموزشـي ايـشان    تـر بـا نيازهـاي        برگزيدن عناوين مرتبط  

  .تواند باشد مي
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 امتيـازي  25هاي    در خصوص برنامه  نتايج اين مطالعه    
 نظـر ه  ب. )7تا5( همسويي داشت  يگرد با نتايج مطالعات     نيز،
تـر   دليل تخصـصي  ه   ب ، امتيازي  پنج هاي مدون   رسد برنامه  مي

تـر از    تـر، موفـق    ن كوتاه بودن، ارائه در حجم كمتر و در زما       
 امتيازي در تحكيم اطالعـات قبلـي و         25هاي مدون     برنامه

  .ارائه مطالب جديد علمي بوده است
برنامه بـا نيـاز     بودن    در مورد مناسب  نتايج اين تحقيق    

ــا مطالعــشــغلي ــ. )9و6(داردمطابقــت ات ديگــر  ب نظــر ه ب
-  به لحاظ انتخابي   ، امتيازي پنجهاي مدون     رسد برنامه  مي

گـردد،    روز ارائـه مـي     يـك  بودن محتوي آموزشي كـه در     
-نمره بيشتري از نظر تناسـب بـا نيازهـاي شـغلي شـركت             

كـه  ه شده    نشان داد  اي  مطالعه در. كنندگان كسب كرده است    
 در مراقبت و   هاي مؤثر   تكنيك ،مدت هاي كوتاه   آموزش دوره 

پيامدهاي بيماران نسبت بـه ارائـه مطالـب          درمان پزشكان و  
  .)8(مؤثرند  بيشتر،توزيع اطالعات منتشر شده باليني و

هـاي    كنندگان از برنامه    شركت كهاين مطالعه نشان داد     
 بـا   كـه انـد    داشـته بيـشتري    امتيـازي رضـايت      پـنج مدون  

رسـد   نظـر مـي   ه  بـ . )7تـا 5( همـسويي دارد   ديگـر طالعات  م
خـاطر زمـان كوتـاه و       ه   بـ  ، امتيازي پنجهاي مدون     برنامه

ــز    ــصر و ني ــين و مخت ــوي آموزشــي مع ــا محت ــب ب مطال
منـدي بيـشتري نـسبت بـه          رضايت ،تربودن آن  تخصصي

كننـدگان    امتيازي از ديـدگاه شـركت      25هاي مدون     برنامه
  .داشته است

 توان به عدم هماهنگي و ين مطالعه ميهاي ا محدوديت از
 پنجامتيازي و  25 هاي يكساني سؤاالت پرسشنامه برنامه

 12 و 11، 3، 2، 1انتخاب سؤاالت  امتيازي اشاره كرد كه با
سازي سؤاالت   امتيازي، همسان25هاي  پرسشنامه برنامه
  .حدودي برقرار گرديد امتيازي تا پنج هاي پرسشنامه برنامه

  
  يگير نتيجه

 25 از  امتيازي بهتـر    پنج هاي مدون   عملكرد برنامه 
رسـد علـت اصـلي آن        مـي  امتيازي بـود كـه بـه نظـر        

هـا    تر بودن، زمان كوتاه و نيز تنوع برنامـه         تخصصي
ريـزان و متوليـان       گردد كـه برنامـه      پيشنهاد مي . باشد
گيري از منابع علمي  هاي آموزش مداوم با بهره برنامه
هـاي     هر چه بيـشتر برنامـه       تقويت و تنوع   برايجديد  

  .يكروزه گام بردارند
اسـاس نتـايج ايـن تحقيـق، كاسـتن از طـول مـدت                بر
هـاي قابـل     هاي مدون و شكستن عناوين بـه بلـوك          برنامه

منـدي و موفقيـت برنامـه        انتخاب، سـبب افـزايش رضـايت      
ريـزان و     گـردد كـه برنامـه       پيشنهاد مي بنابراين،  . شود  مي

گيـري از منـابع       مداوم با بهره   هاي آموزش   متوليان برنامه 
هـاي     تقويت و تنوع هر چه بيشتر برنامه       براي ،علمي جديد 
  .روزه گام بردارند مدون يك
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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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