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از طریق اهرمهایي نظیر تمدید مدرك و مجوز ،توسعه روشهاي آموزش الكترونیكي ،تربیت مدرسین زبده و اندازهگیري اثربخشي برنامههرا از طریرق
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روش کار

مقدمه
آموزش كاركنان و پرورش استعداهاي آنان از مهمترین
وظایف مدیران در سازمان است و ميتوان گفت كه یكي از
مسئولیتهاي مهم مدیران ،كمك به افراد جهت پیشرفت و
بهبود توانایيهاي شغلي آنان است (.)5

در این مطالعه مروري ،استراتژي جستجو با سؤال زیر شكل
گرفت:
وضعیت اجراي برنامه آموزش مداوم در دو دوره پنج ساله
از اجراي آن چگونه بوده است؟

از جمله مواردي كه یونسكو در آستانه قرن  25بر آن تأكید

سپ

با استفاده از كلید واژههاي آموزش مداوم ،آموزش

كرده است یادگیري مداوم در مسائل بهداشتي است (.)2

ضمن خدمت ،بازآموزي و نوآموزي در بانكهاي الكترونیكي

آموزش مداوم ) ،(Continuous Educationفرآیندي است كه

فارسي مشتمل بر پایگاه اطالعات علمي ) ،(SIDبانك

كاركنان را در طول خدمت براي پیشرفت و افزایش كارایي در

اطالعات مقاالت علوم پزشكي ایران )،(IranMedex

موقعیتهاي شغلي حال و آینده ،اصالح نحوه تفكر و عمل

پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ایران ( ،)IranDocبانك

آماده ميكند و اطالعات شغلي را مرتبط و منطبق با نیازها در

اطالعات نشریات كشور ) (Magiranو در موتور جستجوگر

جهت نیل به اهداف سازماني در اختیار كاركنان قرار ميدهد

 Googleبا واژگان فارسي جستجو صورت گرفت .همچنین

( .)3اشارات فوق عالوه بر تأكید بر اهمیت آموزش كاركنان

جستجوي بیرالكترونیكي با مراجعه به آرشیو مجالت

حاكي از این است كه براي ارتقاء كیفیت ،جز از طریق كاركنان

كتابخانههاي شهر تهران و بررسي منابع در دسترس فارسي در

و

رابطه با برنامههاي آموزش مداوم جامعه پزشكي شامل مقاالت

انگیزه داشته و اینها را در رفتار خود متجلّي سازند ،نميتوان

چاپ شده در مجالت علمي -پژوهشي و آموزشي و خالصه

به هدف بهبود كیفیت دست یافت (.)4

مقاالت مرتبط در هفت دوره سمینار ساالنه آموزش پزشكي و

با مهارت كه در خود احساس شایستگي ،احترام ،عزت نف

در ایران در اواخر سال  5361قانون لزوم بازآموزي و

همچنین مقاالت موجود در پایگاه اطالع رساني اداره كل

نوآموزي جامعه پزشكي كشور براي یك دورة آزمایشي  1ساله

آموزش مداوم جامعه پزشكي ،آمار برنامههاي اجرا شده،

قانونگذاري رسید .این قانون در سال 5310

مقاالت مرتبط خارجي و متن كامل قانون آموزش مداوم جامعه

با تغییر نام به آموزش مداوم جامعه پزشكي به تصویب نهایي

پزشكي و آئیننامه اجرایي ،ضوابط كلي و مصوبات شوراي

رسید ( .)1فعالیت رسمي آموزش مداوم در كشور از سال

عالي آموزش مداوم نیز انجام شد .عوامل انگیزشي ،عوامل

 5301آباز گردید .در طول سالهاي  01-01هدف عمده

مربوط به نیاز سنجي و عوامل مربوط به محتوي و روشهاي

آموزش مداوم ،معرفي و گسترش امر بازآموزي و نوآوري در

اجراي برنامه ،سه محور اصلي مطالعات انجام شده بود.

به تصویب مجل

كشور بود .در این سالها برنامهها توسط مراكز متعدد برگزار
ميشد .از سال  01با شروع برنامه پنج ساله دوم ،ارتقاء كیفیت،

یافتهها

هدف اصلي آموزش مداوم كشور قرار گرفت ( .)6این پژوهش

نتایج مطالعات انجام شده در زمینه عوامل انگیزشينشان

با هدف بررسي وضعیت آموزش مداوم جامعه پزشكي ایران بر

ميدهد ،كه  01درصد شركت كنندگان معتقد بودند ،با حذف

اساس سوابق و مطالعات انجام شده در این زمینه و همچنین

امتیاز بازآموزي ،تعداد شركت كنندگان كاهش ميیابد و31-41

شناسایي چالشها و موانع و در نهایت ارائه پیشنهادات جهت

درصد معتقد به ضرورت حضور و بیاب بودند ( .)0،1پزشكان

ارتقاء برنامهها انجام گردیده است.

عمومي به عوامل سود جویي بیشتر از پزشكان متخصص توجه
داشتند ( .)1 -51علل شركت در دورههاي بازآموزي به ترتیب
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شامل آموختن تازههاي علمي ،كسب امتیاز جهت ارتقاي

( 64/4درصد)؛ برنامه موجب یادآوري ،تصحیح و تقویت

شغلي ،آشنا شدن با تجربیات سایر محققین بود و فقط 43/6

مطالب آموخته شده قبلي شده است ( 15/1درصد)؛ برنامه در

درصد با اجباري بودن شركت در این برنامهها موافق بودند،

هماهنگي علم و عمل پزشكان موفق بوده است (61/4درصد)

ضمن این كه  65/0درصد از اهداف اجراي آموزش مداوم

و باالخره  01/2درصد معتقد بودند كه برنامه در روزآمد كردن

اطالع داشتند (.)0

اطالعات پزشكان مؤثر بوده است (.)0

نتایج مطالعات انجام شده در زمینه عوامل مربوط به

در مورد تناسب زمان با حجم مطالب ارائه شده در هر یك

نیازسنجي و اولویتهاي آموزشي نشان ميدهد كه 61/5

از برنامههاي داخلي و جراحي ،به ترتیب  11/3و  13/1درصد

درصد شركت كنندگان معتقدند كه برنامه منطبق بر نیازهاي

از پزشكان آن را نامتناسب اعالم كردند و  11درصد آنان هیج

شغلي بوده است ( )1و  06/3درصد خواستار ارائه مباحث

نكته مثبتي را در برنامههاي مدون عنوان نكردند ( .)55،50در

فصلي و بومي و انتخاب مباحث بر اساس نظرسنجي شدند

مطالعه دیگري ،نظرات افراد در مورد رفتارهاي مدرسین بسیار

( .)55اكثریت شركت كنندگان ،مناسبترین منبع را «استخراج

مثبت ولي در مورد «پاسخگویي برنامه به انتظارات آنها» و نیز

نیازهاي آموزشي بر اساس وظایف اصلي حرفه»؛ «نیازسنجي

«توانایي برنامه در پاسخگویي به مشكالت و مسائل پزشكان»،

در سطح ملي» را به عنوان مناسبترین سطح نیازسنجي؛ «انجام

متوسط ارزیابي شده است ( 11/1 .)51درصد پزشكان عمومي

نیازسنجي به صورت مستمر و دورهاي را مناسبترین شیوه؛ و

شهر اصفهان معتقد بودند كه شیوه و محتواي برنامههاي

انتخاب الگوي نیازسنجي را بر اساس «میزان ارتباط نیاز

آموزش مداوم نیاز به بازنگري دارد ( 00/6 .)51درصد موفقیت

آموزشي با وظایف اصلي» ،انتخاب نمودند ( .)52در بیشتر

برنامهها را از نظر ارائه مطالب جدید علمي در سطح پائیني

موارد شكایات ،تخلفات ،اشكاالت موجود در مدارك پزشكي

ارزیابي كردند .در كل پزشكان عمومي اهداف برنامههاي

و فرهنگ جامعه در طراحي برنامهها منظور نميشود .عالوه بر

آموزش مداوم را در سطح متوسط ارزیابي كردند ( .)21ولي در

این برنامههاي آموزش مداوم با شیوع بیماريها همخواني

تطابق نیاز و محتواي برنامه آموزش مداوم در گروه

ندارد (.)53-51

متخصصین ،همبستگي مثبت بین نیاز و محتوا وجود دارد

در نهایت نتایج مربوط به محتوي و روشهاي اجراي برنامه
نظیر روش تدری

نشان ميدهد ،بیش از نیمي از

(.)25

بحث و نتیجهگیری

تدری هاي انجام شده از نظر ایجاد ارتباط و بیش از دو سوم

باید اذعان داشت كه یكي از قوانین مترقي و جامع كشور،

تدری هاي انجام شده از نظر استمرار ارتباط ،ضعیف و خیلي

قوانین مرتبط با آموزش مداوم است ،زیرا در آئین نامه اجرایي

ضعیف بوده است .در مقوله استمرار ارتباط ،حدود  41درصد

قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي از نظر ضمانت اجرایي

تدری ها و در مقوله اتمام ارتباط ،بیش از نیمي از تدری هاي

(مواد  3و  ،)4گستره نفوذ (ماده  ،)5تسهیالت جهت مشمولین

بالب در

شركت كننده ( ماده  ،)1پیشبیني بودجه و اعتبارات (مواد  1و

همه برنامههاي آموزش مداوم ،سخنراني بوده و در مواردي هم

 )51و تعیین مجریان و اعتبار بخشي در ضوابط كلي اجرایي،

از پرسش و پاسخ ،ارائه مورد و نمایش هم استفاده شده است

پیشبیني كافي شده است (.)22

انجام شده خوب بوده است .همچنین روش تدری

( .)56در مطالعه دیگري بیشتر شركت كنندگان اظهار داشتند

شاید علت انگیزه پائین شركت كنندگان در این برنامهها این

محتواي برنامه حاوي اطالعات جدید بود ( 61/5درصد)؛

است كه تنها حضور افراد سنجیده ميشود .اندازهگیري

برنامه فرصت تبادل نظرات و تجربیات را فراهم آورده است

مجدد
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) ،(Reevaluationميتواند از طریق اهرمهاي تمدید مدرك

از منابع مختلف آموزشي ميباشند ،از امتیاز باالتري برخوردار

) (Relicenserو تمدید مجوز ) (Rerigesterationتسهیل

گردند (.)52،51،23
 -2اندازهگیري یادگیري در قالب ارزشیابي مجدد كه

شود (.)23
یكي از عمدهترین نارضایتي شركتكنندگان در این

ميتواند از طریق اهرمهاي تمدید مدرك و تمدید مجوز

برنامهها ،همخواني پائین موضوعات مطرح شده در این

تسهیل گردد ،برگزاري آزمونها هر چند سال یكبار (3-1

برنامهها با نیازهاي شغلي آنان ميباشد ( .)0،21،24یكي از

سال) نیز راهكار مناسبي خواهد بود (.)23

دالیل استفاده از روش سخنراني توسط اساتید ،عدم آشنایي
آنها با روشها و الگوهاي جدید تدری  ،به خصوص

 -3توسعه روشهاي خودآموزي نظیر ،آموزش الكترونیكي
كه سهولت استفاده از برنامهها را تسهیل خواهد كرد.

شیوههاي مشاركتي ميباشد .)56،24،21( .بنابراین الزم است

 -4آموزش و ارائه خدمات مشاورهاي به اساتید برنامههاي

كه اطالعات نیازسنجي از منابع و روشهاي مختلفي تأمین

آموزش مداوم در زمینه شناخت فرآیند تدری  ،مراحل و

گردد تا از عیني ،پایا و روا بودن اطالعات ،اطمینان حاصل

الگوهاي جدید تدری  ،ویژگيهاي فراگیران بزرگسال و

شود (.)52

نظریههاي یادگیري به شیوه كارگاهي و .)56( ...

لذا با توجه به گستره عملكرد این گروه در ارتقاء سالمت
جامعه پیشنهاد ميشود:
 -5ارزیابي برنامههاي آموزش مداوم از ارزیابي كمي تعداد

 -1طراحي روشهایي از قبیل بهبود شاخصهاي بهداشتي،
رضایت مردم و  ...جهت ارزشیابي و بررسي تأثیر برنامههاي
آموزش مداوم بر روي عملكرد فراگیران.

برنامهها ،به سمت ارزیابي كیفي سوق داده شود و در این
راستا ،برنامههایي كه مسبوق به نیاز سنجي مستمر ،دورهاي و

منابع
 .5دوگاس بیورلي .نگرش جامع بر پرستاري .ترجمه گروه مترجمین دانشكده پرستاري و مامایي شهید بهشتي .تهران :نشر گلبان؛ .0 :5301
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Background & Objective: Continuing education is necessary for all health providers through out
presenting developing knowledge, new technologies and making an advanced direction, but much
attempt is to be done for promoting its performance and making it effective.
this study was designed in order to evaluate continuing education status in Iran medical society
according to review of articles.
Methods: In this systematic review, all available previously conducted studies and references
were evaluated; generally, the published articles comprised one of the following three subjects:
1- Motivational factors; 2- Factors related to the need assessment and educational priorities;
3- Factors related to the context and methodology.
Results: Based on the reviewed articles, according to the participant's point of views, learning
scientific updates was their first choice and then needed privilege achievement was located. Most
of them believed that subjects should be presented according to the occupational needs and
privileges should be omitted. On the other hand, some continuing educational experts have stated
that there is no scientific need assessment for these programs. Findings of several studies have
also shown that lecture was the prominent teaching method in these programs.
Conclusion: In spite of positive points of the law, all participants evaluated the program
performance method as moderate level.
So, it is suggested that together with correct law application and executive instructions, periodical
and continues need assessment, repeated evaluation by mechanisms like reaccrediting the licenses,
developing e-Learning methods, expert lecturer training and measuring the effectiveness of
programs should be done through investigation on health indices, etc. in order to increase the
effectiveness of these programs.
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