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   مقدمه
آموزش مداوم به عنوان يك اصل كلي و ضرورت در جهان 

مداوم كه بتواند يافتن موثر ترين روشهاي آموزش  بوده ومطرح 
 شرايط باعث بهبودو مهارت باليني پزشكان را افزايش داده 

در اين  )1(.در جريان است ،گردد خدمات رساني به بيماران
به در جهان  1974آموزش مداوم جامعه پزشكي از سال  جهت

رسميت شناخته شد و به عنوان يكي از اهداف مراكز توسعه  
هت ارتقاي مهارتهاي در جمطرح گرديد و  آموزش پزشكي

اجتماعي و ، مديريتي  ،اي پزشكان شامل مهارتهاي طبي  حرفه
مسئوليت آموزش مداوم در بسياري از  )1(.اخالقي  تالش مي كند

كشورها در سطح ملي به عهده دولت مي باشد اما از نظر 
مسئوليت اجرايي تفاوتهايي وجود دارد به طوري كه در اكثر 

انجمنهاي پزشكي بيشترين  ،يكاييكشورهاي اروپايي و آمر
دارند و اين در حالي است كه در را فعاليت در زمينه اجرائي 

را به  دانشگاه ها مسئوليت اجرايي ،كشورهاي در حال توسعه

  چكيده 
هاي شپژوهانجام  گذرد، راي برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي مياز آنجا كه در حدود يك دهه از اج: زمينه و هدف

 بهاين پژوهش . ضروري استمستمردرجهت شناسائي نيازها و اولويت ها، ايجاد انگيزه و مشاركت و افزايش بهره گيري شركت كنندگان 
  .انجام شد  محتواي برنامه هاي مدون آموزش مداوم  دربارهمنظور جمع آوري نظرات پزشكان عمومي 

ستي و سوال ت 26(سؤال  28ل پرسشنامه اي شام گرديد،در شهر زاهدان انجام  1379در اين مطالعه توصيفي كه در سال  :مواد و روش كار
پزشكان  نفر از 156 در اختيار جهت نظرخواهيگرديد و  تهيه) اطفال و داخلي جراحي،( برنامه مدون 3دربارة محتواي ) سؤال تشريحي  2

  .اسخ دادندپرسشنامه ها پ تمامي آنان به .دقرار داده شدر اين برنامه ها  مي شركت كنندهعمو
. عالقمند به اطالع قبلي از مباحث و منابع مورد استفاده شدند %2/78خواستار ارائه مطالب كاربردي و شركت كنندگان  از % 8/87 : يافته ها

در مورد تناسب زمان با حجم مطالب ارائه شده در  .ب مباحث بر اساس نظر سنجي شدندخواستار ارائه مباحث فصلي و بومي و انتخا 3/76%
هيچ نكته مثبتي را در  اننآ % 50.نامتناسب اعالم كردندرا آن پزشكان از  %9/83و 3/85ترتيب ه ب هريك از برنامه هاي داخلي و جراحي،

  .ندهاي مدون عنوان نكرد برنامه
منظور  بهتر نمودن ه ب. اين مطلب است كه تا رسيدن به اهداف مورد نظر اين برنامه ها فاصله زيادي است يافته ها بيانگر :نتيجه گيري

زمان هاي اختصاص داده شده براي هر  و مواردي از جمله دقت در انتخاب نوع مباحث، تنظيم مناسب عواملهاي آموزش مداوم بايستي  برنامه
شركت  قبلي ها براي انتخاب مباحث، مطلع كردن ماريهاي بومي و فصلي، استفاده از نتايج نياز سنجيبيمطالب درباره مبحث، اولويت در ارائه 

  )151 تا145 ، ص1383  تابستان، 2، شماره ششمسال   مجله طبيب شرق، ( .كنندگان از رئوس مطالب و منابع مورد استفاده مد نظر قرار گيرد
 زاهدان  ،محتواي برنامه هاي مدون ،نظرات پزشكان عمومي ،برنامه مدون ،آموزش مداوم پزشكي:واژه ها گل
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مهمترين معياري كه از طرف مراكز تخصصي  )1(.عهده دارند
پزشكي براي تاييد مجدد مدارك پزشكي دانش آموختگان 

شركت در برنامه هاي مختلف   ،گيرد ر ميمورد استفاده قرا
  )2(.باشد آموزش مداوم و كسب امتياز ساالنه مي

آموزش مداوم در سالهاي اخير دچار تغييرات زيادي در 
مباني نظري و متدولوژي شده است اين تغيير در مباني نظري 
منعكس كننده نيازهاي جديدي است كه در مورد چگونگي 

  )2و1(.ش پزشكي ايجاد شده استارائه خدمات پزشكي و آموز
در اين مورد پژوهشهاي متعددي در خارج از كشور صورت 

هاي  برنامه كه در رابطه با بررسي اثرات مطالعهيك . گرفته است
 ياصول اخالقروي از فارغ التحصيلي بر  پسآموزش مداوم 

كه اين برنامه ها باعث دهد  مينشان  ،انجام شدهدر ژاپن  انپزشك
ايت اصول اخالقي از طرف پزشكان آموزش ديده افزايش رع

، در رابطه با آمريكا دري كه ديگر مطالعهدر )3(.است گرديده
 ارتباطي تاثير برنامه هاي آموزش مداوم بر روي مهارتهاي 

پزشكان نشان داده ، انجام شدهرضايت بيماران پزشكان و 
با  هدفدارتر و بهتررابطه اي  ،در اين برنامه ها  شركت كننده

 )4(.ه اندبيماران خود ايجاد كرد

با توجه به اينكه آموزش مداوم در ايران از سابقه اي طوالني 
يابي دقيق اين برنامه ها و پژوهش ضرورت ارز ،برخوردار نيست

پاسخ دراگر چه . شود مي اسحساآنها به عنوان يك نياز  درباره
امه هاي به نيازهايي كه وجود دارد بازنگري و تجديد نظر در برن

انجام  1377مدون آموزش مداوم توسط كميته هايي در سال 
هاي  ولي به منظور هرچه بهتر برگزاركردن برنامه) 5(گرديد

اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي با ارائه  ،آموزش مداوم
اولويت هاي تحقيقاتي در صدد است برنامه ريزي هاي آينده 

هاي تحقيقاتي طرح آموزش مداوم كشوري را بر مبناي نتايج
به همين جهت مطالعات متعددي در  )6(.كاربردي استوار نمايد

به عنوان مثال در مطالعه اي . دانشگاههاي كشور انجام شده است
كه در مورد تاثير يك برنامه آموزش مداوم در زمينه سنگهاي 

ادراري انجام شده است اين نكته مورد تاكيد قرار گرفته كه تهيه 
شي مناسب با نياز فراگيران و انتخاب محتوا با محتواي آموز

نگرش و  ،تواند منجر به افزايش آگاهي مشاركت آنان مي
و همچنين در مطالعه ديگري  )7(عملكرد پزشكان عمومي گردد

كه در مورد اجرا و ارزشيابي يك برنامه آموزش مداوم در زمينه 
پزشكان و با باروري انجام شده،  بر اجراي برنامه ها بر اساس نياز 

و در پژوهش ديگر  )8(مشاركت آنان نيز تاكيد گرديده است 
كاربردي و ايجاد انگيزه در افراد با طرح  -ارائه مطالب علمي

  )9(.سئواالت هدفمند توصيه شده است
در اين مطالعه كه بر اساس اولويتهاي تحقيقاتي اداره كل 

ان تا نظرات پزشكاست آموزش مداوم صورت گرفته سعي شده 
محتواي برنامه هاي مدون آموزش مداوم مورد  دربارهعمومي 

  . بررسي قرار گيرد

 روش كار 

و در زاهدان  1379اين مطالعه به روش توصيفي در سال 
و  اطفال،  جراحيسه برنامه مدون  مطالعهاين  در .انجام شد
انتخاب ، برنامه مدون اجرا شده 8طور تصادفي از بين ه داخلي ب

به مطالب ارائه شده در هريك از برنامه هاي  توجهگرديد و با 
 ،ارائه هر برنامه برايمدون مذكور و زمان اختصاص داده شده 

سؤال تستي  26شامل  كهسؤال طراحي شد   28پرسشنامه اي طي 
كاملي  اطالعاتهمراه هر پرسشنامه . سؤال تشريحي بودند 2و

عات اختصاص شامل مطالب ارائه شده ، اساتيد ارائه دهنده و سا
هر  ضميمهدر رابطه با سه برنامه مـدون بصورت  شدهداده 

 .گرفت  قرارپرسشنامه در اختيار شركت كنندگان  

نفر از پزشكان عمومي  156در اين مطالعه  كنندگان شركت
بخش و از هر دو  دوشاغل در بخش خصوصي، دولتي يا هر 

 1379 الدر سگروه زن و مرد بودند كه در سه برنامه مدون كه 
گذاشتن  اختيارقبل از در  .در زاهدان برگزار شد، شركت كردند

توضيحات الزم جهت پاسخگويي به سؤاالت داده  ،پرسشنامه
با توجه به پرسشنامه استاندارد اداره كل  پرسشنامهضمنا . شد
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مصوب آن اداره در  محتوايآموزش مداوم پزشكي و با توجه به 
پس از پاسخگويي به  .نظيم شدمورد برنامه هاي مختلف مدون ت

 با استفاده ازها جمع آوري و نتايج حاصل  پرسشنامه سؤاالت،
  .مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت  SPSS نرم افزار

  يافته ها 
 ،نويسي در برنامه مدون داخلي نسخهبا ارائه مبحث  باره در

 برنامهشركت كنندگان با ارائه اين مبحث در  از درصد 9/85
 ،مباحث اطفال و جراحي بامقايسه  در .ي موافق بودندمدون داخل

 اولويتازشركت كنندگان مباحث داخلي را در   درصد 4/72
براي اين  بيشترقرار داده و همچنين خواستار اختصاص زمان  

در مورد تناسب زمان در نظر گرفته شده و حجم  .برنامه شدند
ترتيب ه حي بمطالب ارائه شده در برنامه هاي مدون داخلي و جرا

از شركت كنندگان زمان در نظر  درصد 9/83و  درصد 3/85
 زمان درباره .گرفته شده را در حد كم تا متوسط متناسب دانستند

 ،زايمان و مبحث اورژانسهاي اورولوژي مباحث فوريتهاي زنان و
كم و  حدشركت كنندگان در  از درصد 6/87و 2/87به ترتيب  

ده را متناسب با نيازهاي خود عنوان متوسط زمان در نظر گرفته ش
از  درصد 5/63 ،موثرترين روش براي ارائه مطالب بارهدر. كردند

، معرفي بيمارشركت كنندگان برگزاري جلسات را بصورت 
 برگزاري درصد 3/8به صورت پرسش و پاسخ،  درصد 1/23

وسايل  از استفاده درصد 1/5جلسات را بصورت كارگاه و
  .نوان موثرترين روش بيان كردندع بهكمك آموزشي را 

براي معرفي  مبحث يكاز شركت كنندگان ارائه  درصد 91
داروهائي كه به علت عوارض جانبي منسوخ  داروهاي جديد و

به عنوان يك مبحث ثابت در تمامي برنامه هاي مدون  را شده
خواستار ارائه  %)8/87( كنندگانشركت  اكثر .دانستند  ضروري

خواستار ارائه مطالب تئوري  درصد 2/12 مطالب كاربردي و
حضور اختياري پس از  ازشركت كنندگان  درصد 8/80 .شدند

هاي مدون استقبال  برنامههر يك از مباحث   درثبت نام  

كنندگان عالقمند به اطالع قبلي  شركتاز درصد  2/78.كردند
شركت  درصد  3/76  همچنين. بودندمربوطه   منابعاز مباحث و  

آنها  از نظرسنجي ان موافق انتخاب مباحث بر اساسكنندگ
از ارائه مباحث فصلي %) 3/76(شركت كنندگان  اكثريت .بودند

شركت  درصد 50در نهايت . و بومي هر منطقه استقبال كردند
و ه كنندگان هيچ نكته مثبتي را در برنامه هاي مدون عنوان نكرد

هاي مدون، كسب تنها انگيزه شركت خود را در برنامه  متاسفانه
 علل شركت در برنامه مدون پزشكان ساير. امتياز بيان كردند

 ،%)6/59(علمي كامال به صورت عبارت است ارائه مطالب
   ، يادآوري مطالب قبلي%) 5/38( مطلب جديديادگيري 

 ه، ايجاد انگيز%) 5/20(طرح سواالت اشكال و رفع ،%)6/25(
 ره در يك محيط علميدوبا، قرار گرفتن %)1/14(همطالع براي

  %).8/5(قديميديداردوستان  و%) 4/6(

  بحث 
 مباحث از رضايت عدم ،مطالعه اين هاي فتهيا مهمترين از
  سه در مطالب ارائه براي شده گرفته نظر در ساعات و شده ارائه
 نتايج با حدودي تا نتايج اين. باشد مي بررسي مورد مدون برنامه
 1380 سال در كرمان هدانشگا در گرفته صورت مطالعه

 نيازهاي اساس بر  شده ارائه مباحث محتواي كه دارد هماهنگي
 اساس بر )10(.شركت كنندگان را مطرح كرده است آموزشي

 نوع انتخابدقت بيشتر در  كنندگان شركت ،مطالعه اين نتايج
 و بومي اولويتهاي كه داشتند اظهار و شدند خواستار را مباحث
شركت  نظرات از و گيرد قرار نظر مد استان اين در فصلي

 رئوس از ، همچنينشود استفاده موضوع انتخاب در كنندگان
 با نيز ها يافته اين. گردند مطلع شود ارائه است قرار كه مطالبي

 اراك و تهران پزشكي علوم دانشگاه در گرفته انجام مطالعات
 اساس بر مدون هاي برنامه مطالب تنظيم ،شركت كنندگان كه
  دهــش خواستار  را اــآنه تنظيم  در اركتـمش و سنجي ازني

  )12و11(.دارد وانيــهمخ بودند
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داخلي و جراحي به  ،ميزان پاسخگويي مباحث برنامه هاي اطفال: ١جدول  

 نيازهاي
 شرآت آنندگان در برنامه هاي آموزش مداوم

 
پاسخگويي ميزان 

 حبث
 زياد متوسط آم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

/ ٨ ٥٩ آليه مباحث داخلي
٦/١٨ ٦/٤٣٢٩ ٦٨ ٣٧

مشاوره قبل  از 
٣/١٠ ٥/٣٦١٦ ٢/٥٣٥٧ ٨٣ ازدواج

٢/١٥ ٨/٥٥٢٤ ٤٥٨/٢٨٨٧ عفوني
اصول تفسري 

آزمايشهاي رايج 
 در تشخيص

٣/٤٤ ٢/٣٧٦٩ ٦/١٨٥٨ ٢٩

 ٩/١ ٦/٢٧٣ ١١٠٧٠٤٣روماتولوژي
دارو و موارد 

٢/٣٣ ٢/٤٤٥٢ ٤/٢٢٦٩ ٣٥ احتياط در حاملگي

٩/١٠ ١/٥٥١٧ ٥٣٣٦٨٦ غدد
٥/١١ ٤/٤٩١٨ ٦١١/٣٩٧٧آليه مباحث اطفال
٥/١٣ ٩/٥١٢١ ٥٤٦/٣٤٨١مبحث رشد آودآان

 
از جراحي ، اطفال و داخلي اولويت بندي مباحث برنامه هاي :  ٢جدول 

 ديدگاه
 شرآت آنندگان در برنامه هاي آموزش مداوم  

 

  
 ضرورت بر كه است شده انجام راستا اين در نيز ديگري مطالعات

 و فراگيران نياز با متناسب ها برنامه آموزشي محتواي تهيه
 افزايش به منجر تواند مي كه آنان مشاركت با محتوا انتخاب
 شده كيدات ،گردد عمومي پزشكان عملكرد و نگرش ،آگاهي
 پرسش  و معرفي بيمار صورت به جلسات برگزاري )13و8و7(.است

 حضور بودن ختيارياهمچنين   كاربردي، نكات ارائه و پاسخ  و
  ضروري  مطالب  ارائه و  مباحث از بعضي  در  كنندگان شركت

  
 عنوان پزشكان كه است مواردي ديگر از گسترده صورت به ا

 همخواني نيز اراك در شده انجام مطالعه با نتايج اين كه كردند
 و كاربردي علمي مطالب ارائه بر ديگر يپژوهش در )11(.دارد
 شده توصيه هدفمند سئواالت طرح با افراد در انگيزه ايجاد
 انجام و تحقيقات نتايج بستن بكار و دادن اهميت )14(.است

 ها برنامه اين مشكالت و نقايص رفع هدف با كارشناسي كارهاي
 نظر از اد،زي مثبت نقاط با هايي برنامه كردن اجرا جهت در

اولويت اول دوم سوم مارچه پنجم شمش هفتم
 مبحث

روماتول
گوار آليه تنفس قلب غدد خون وژي

 ش
 داخلي

 

 غدد
تغذيه و
 رشد و
 منو

اب و 
الكرتوليت

 ها
 گوارش

تازه ها 
و 

بيماريها
 ي بومي

اورژا
 نسها

عفون
 ي

 اطفال
 

 آنورآتال گوارش سرطاهنا
تاه ها و 
بيماريها
 ي بومي

 ختنه

جراحي
هاي 
سرپاي
 ي

اورژ
 اهنا

 جراحي
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 كنندگان، شركت هاي نياز پاسخگوي و يي پرقدرتمحتوا
  نكات از يكي. شود مي احساس پيش از بيش كه است ضرورتي
 درصد 50متاسفانه است كه  ينكه حائز اهميت است ا ضعفي
 كسب تنها وه نكرد گزارش را مثبتي نكته هيچ كنندگان شركت
 يك در .كردند ذكر ها برنامه اين در خود حضور انگيزه را امتياز
 كننده شركت پزشكاندر اصفهان نيز  شده انجام خواهي نظر

 ها برنامه در شركت براي موثر عامل بيشترين را امتياز كسب
 ريز، برنامه مسئولين براي اخطاري نتايج اين )15(كردند عنوان
 بازبيني با تا باشد مي ها برنامه اين مجريان و اندركاران دست
 جهت در و شناسائي  را ضعف نقاط  شده انجام كنون تا آنچه
 در گرفته انجام مطالعه. آورند عمل به جدي اقدامات آنها رفع

 را فراگيران نظر از مداوم آموزش اهداف به دستيابي نيز اروميه
  )16(.نمايد مي ارزيابي پايين سطح در

 اين اساس بر تنها نه ،مناسب اصالحات و  تغييرات ايجاد
 از بسياري اساس بر بلكه ايران در ديگر العاتمط و مطالعه

 ضروري ،نيز پيشرفته كشورهاي در حتي مشابه مطالعات
 است مسئله اين بيانگر خراسان در شده انجام مطالعه )4و3(.باشد مي
 بر مثبتي تاثير فراگيران نيازهاي بندي اولويت با توان مي كه

 در  مداوم وزشآم بودن نوپا به توجه با )17( .گذاشت ها برنامه
 براي نو مسيرهاي به دستيابي و مشكالت حل براي ،ما كشور
بنابراين . باشيم مي كاربردي تحقيقات نيازمند ،كيفيت ارتقاء
 مداوم آموزش در پژوهش اهميت مورد در جمعي توافق وجود

 اميدوار شرايط مداوم آموزش كيفيت ارتقاء در آن نقش و
 دانشگاهها در پژوهش از قولهم اين به توجه براي را اي كننده
  .است نموده فراهم

ي آموزش مداوم بايستي ها  برنامهبه منظور افزايش كيفيت 
زمان هاي  تنظيم مناسبو  انتخاب گرددبيشتر كاربردي  مباحث

اولويت در ارائه بيماريهاي و  اختصاص داده شده براي هر مبحث
 باحث مورد توجه قرار گيرد و براي انتخاب م بومي و فصلي

  .انجام پذيرد نيز نيازسنجي
  

  سپاسگزاري
 توسعهاز همكاران محترم مركز مطالعات و  بدينوسيله

خانم احمدي بجدي و  ،خانم جعفري ،دانشگاه پزشكي آموزش
كليه پزشكان محترم كه در انجام اين  وآقاي رمضاني نژاد 

.نماييممي پژوهش ما را ياري نمودند تشكر و سپاسگزاري 
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The study of general practitioners’ views on the content of   
composed programs in Zahedan 

 
Bordji A.(DVM  ) PhD*, Imani M. MD**, Moradi A. PhD*** 

 
Background: Nowadays because of rapid advance in sciences, updating the knowledge of 

graduates is of great important. Due to the fact that continuous medical education programs 
have been started a decade ago, frequent research is necessary to identify the needs and 
priorities, create motivation, encourage participation, as well as enhancing learners utilization. 
The aim of study was to collect general practitioners’ views about the content of composed 
programs in 2000 in the city of Zahedan. 

Methods and Materials: The present descriptive study was performed using questionnaires 
including 29 questions for three composed programs.156 general practitioners were selected to 
attend three composed continuous medical education programs (C-CME programs).They all 
responded. 

Results:   The results showed that 87/8% participants believed in applied topics to be 
presented and 78/2%like to be informed of materials and references in advance.76/3% of them 
demanded the presentation of materials with concern to seasonal and local health problem, and 
the concerned opinions to be taken in account for selection of the program contents. The time 
did not correspond to the content of the composed programs for internal medicine and surgery, 
as was stated by 85/3% and 82/9% of the participants, respectively. 50% of the responders 
believe that the C-CME programs don’t have any positive aspect. 

Conclusions: With regard to the results of the present research, in order to improve 
continuous education programs, the following factors should be taken into consideration to 
select the subject with accuracy, to set aside appropriate time for each topic, the priority of 
indigenous and seasonal diseases, to take advantage of the needs assessment to select the 
subject, to keep the participants informed about the materials and resources in use. 

 

KEY WORDS: Continuous medical education, Composed continuous programs, The 

content of composed programs, General practitioners’ views 
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