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Abstract 
 

Background and purpose: World Health Organization (WHO) considers continuing medical 

education (CME) as an urgent necessity. The purpose of this study was to provide an effective teaching 

model in CME programs. 

Materials and methods: In this cross-sectional study, 229 faculty members from medical 

universities in Iran participated. They had teaching experiences in the CME programs of Mazandaran 

University of Medical Sciences. They were selected using stratified random sampling method on the basis 

of their academic ranks. Data were collected using a researcher made questionnaire. After evaluating the 

content validity by panel of experts, 40 questions were selected. Structural validity of the questionnaire 

was evaluated by exploratory factor analysis in SPSS V20 and second order confirmatory factor analysis 

using AMOS 22. 

Results: The KMO index was 0.877 and the significance level of Bartlett's test was 0.0009, 

indicating adequate data for exploratory factor analysis. According to varimax rotation, five factors 

(methods) were determined, including lectures (8 items), questions and answers (8 items), group 

discussions (8 items), panel discussions (8 items), and case studies (8 items). Confirmatory factor analysis 

showed that group discussions (0.80), panel discussions (0.68), questions and answers (0.64), lectures 

(0.61), and case studies (0.38) were effective in explaining the methods effective in CME (P <0.05). 

Conclusion: Giving lecture was found to be the most common and popular method among the 

lecturers in CME programs in Mazandaran University of Medical Sciences. According to this study, 

combination of different educational methods, including lectures, questions and answers, and group 

discussions would be more appropriate. 
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 گزارش کوتاه

 پزشکی مداوم آموزش هايبرنامه در موثر تدریس مدل ارائه
 

 1مصطفی عطایی   

   2سعید صفاریان همدانی
     3فرشیده ضامنی    

 چکیده
سازمان جهانی بهداشت، آموزش مداوم پزشکی را یک ضرورت فوري دانسـته اسـت. هـدف از ایـن  و هدف: سابقه

 پزشکی بود. مداوم موزشهاي آبرنامه در موثر تدریس مطالعه ارائه مدل
هاي علوم پزشـکی دانشگاه نفر از اعضاي هیات علمی 229 ی،لیتحل-یفیتوص -یمقطعدر این مطالعه  ها:مواد و روش

گیري تصـادفی طبقـه بنـدي شـده بـر برنامه آموزش مداوم پزشکی استان مازندران با روش نمونهکشور با سابقه تدریس در 
 پـس از ارزیـابی روایـی آوري شـدند.ساخته جمـعها با استفاده از یک پرسشنامه محققداده ودند.هاي علمی شرکت نممبناي مرتبه

هـاي اي پرسشنامه بـا اسـتفاده از آزمونروایی سازهپرسش نهایی انتخاب شدند.  40محتوایی از طریق نظرات پانل خبرگان، 
 بررسی شد. )AMOS 22( دوم مرتبه تاییدي عاملی و تحلیل )SPSS 20( تحلیل عاملی اکتشافی

 بیـانگر کفایـت تعـداد 0009/0 برابـر بارتلـت کرویـت آزمـون معناداري سطح و 877/0 برابر KMO شاخص ها:یافته
 گویـه)، 8گویـه)، پرسـش و پاسـخ ( 8( پنج عامـل سـخنرانی یماکسرعاملی اکتشافی بود. براساس چرخش وا تحلیل ها برايداده

بـه  نتایج تحلیل عاملی تاییـدي نشـان داد کـهگویه) مشخص شدند.  8و روش موردي ( ویه)گ 8گویه)، میزگرد ( 8بحث گروهی (
میزگرد، پرسش و پاسخ، سخنرانی و روش موردي با ضرایب عـاملی  بحث گروهی،هاي ترتیب اولویت اول تا پنجم، روش

 ).P>05/0( شکی موثر بودندهاي موثر در آموزش مداوم پزدر تبیین روش 38/0و 61/0، 64/0، 68/0، 80/0استاندارد 
 پزشـکی علوم دانشگاه در مداوم جامعه پزشکی آموزش مدرسان پسند مورد و متداول روش سخنرانی، روش استنتاج:

 و پرسـش سـخنرانی، هـاي مختلـف آموزشـی شـاملروش مطالعه، به نظر می رسد ترکیبی از این طبق نتایج .بود  مازندران
 مناسب باشد. یآموزش مداوم پزشک يهادر برنامهبحث گروهی  و پاسخ
 

 آموزش مداوم پزشکی، مدل تدریس، تحلیل عاملی واژه هاي کلیدي:
 

 مقدمه
آمـوزش  در آموزش عـالی، یکی از وظایف اساسی

 زیـربنـــاي ســـایر وظـــایف در واقــع کــهاســت یــا تــدریس
 .)1(ددار هابا آن اي تعاملیرابطهمحسوب شده و  دانشگاه

 و مـیعل هـايو یافتـه اطالعات از زیادي حجم روزه هر

شـود و از سـویی دیگـر مـی افـزوده علم دنیاي به تجربی
 .)2(نمایندتغییر می سرعت با درمانی و بهداشتی يهاسیستم

 :CME( کیـزشــداوم پـوزش مـآمتا ـراسن ـدر ای

Continuous Medical Education(رینــی از بهتــ، یک 
 
  E-mail: snhrm3000@yahoo.com                          واحد ساري اسالمی آزاد دانشگاه ،فرح آباد: جاده ساري :سعید صفاریان همدانیمسئول: مولف 

 ایران ساري، ساري، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه آموزشی، مدیریت تخصصی دکتراي آموخته . دانش1
 ساري، ایران ساري، اسالمی، واحد آزاد دانشگاه آموزشی، تمدیری وهگر، استادیار. 2
 ساري، ایران ساري، اسالمی، واحد آزاد آموزشی، دانشگاه مدیریت گروه، . دانشیار3
 : 10/6/1398تاریخ تصویب :                 16/11/1397اریخ ارجاع جهت اصالحات :ت            7/11/1397 تاریخ دریافت 
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هــاي روزآمــد نمــودن اطالعــات و معلومــات روش
آموختگان و همگام بودن با تغییرات نظام بهداشت دانش

باشد که سـازمان جهـانی بهداشـت در سـال و درمان می
به مجموعـه  CMEآن را به رسمیت شناخته است.  1993

شود که یک عضو جامعـه هاي آموزشی گفته میفعالیت
و  پزشکی به منظور حفظ، توسعه یا ارتقاء دانش، مهارت

اي و ارتباطی خود در زمینه ارائـه خـدمت عملکرد حرفه
گیـرد. تـاثیر ایـن آمـوزش بـر کار میبه بیماران جامعه به

 کارگیريآموزش و بـه .)3(هاي بالینی اثبات شده استپیامد
ــیوه ــادین ش ــذیر و بنی ــزو انکارناپ ــاگون آن ج هاي گون

و  آموزش و پرورش در جوامع انسانی است. امروزه انتخاب
 هاي آموزشی متناسـب بـا هـر رشـتهکارگیري شیوهنحوه به

هاي پیشرفته در زمینـه آمـوزش و علمی، یکی از فناوري
در مطالعه حاضـر، بـا  .)4(رودتعلیم فراگیران به شمار می

 اعضاي هیئـت علمـیهاي برخی از توجه به نظرات و تجربه
 مـوثر تـدریس مدلهاي علوم پزشکی کشور، یک دانشگاه

 است. شده ارائه پزشکی مداوم هاي آموزشبرنامه در
 

 مواد و روش ها
تحلیلـی  -توصـیفی -به صورت مقطعـی این مطالعه

جامعه آماري شامل کلیه اعضاي هیئـت علمـی اجرا شد. 
 1397در سال هاي علوم پزشکی کشور بوده که دانشگاه

هاي آموزش مداوم پزشکی استان مازندران بـه در برنامه
). حجم نمونه بـا نفر 560اند(عنوان مدرس شرکت داشته
روش انتخاب شده و  نفر 229استفاده از فرمول کوکران 

گیري تصادفی طبقه بندي شده بر مبناي مرتبه هاي نمونه
هـا بـا اسـتفاده از یـک پرسشـنامه محقـق علمی بود. داده

 آوري شدند.جمع ازمصاحبه حاصل ساخته برمبناي کدهاي
هایی بسته با گزینـه ها)هاي(گویهپرسش شامل پرسشنامه

ــهپنج لیکــرت مقیــاس در ــا کــامال (کــامال مــوافقم  گان ت
 اعضـاي مـؤثر هاي تـدریسروش خصوص مخالفم) در

شـد.  دانشـگاه تکمیـل اساتید علمی بود که توسط هیات
براي بررسی روایی محتوایی به شـکل کمـی دو ضـریب 

 )CVR: Content Validity Ratio( نسبت روایی محتوایی
 )CVI: Content Validity Indexو شاخص روایی محتوا (

ن راسـتا نظـرات یـک پانـل خبرگـان محاسبه شد. در ایـ
 49/0نفر لحاظ شد. با توجه به نقاط بـرش  20متشکل از 

 گویـه اولیــه 63 بــین ، ازCVIبـراي  79/0و  CVRبـراي 
 مـورد محتـوایی روایی نظر از گویه 40 تعداد مدل، براي

 نهـائی گویـه هـاي خبرگـان بـود و بـه عنـوان تایید پانل
یی پرسشـنامه مطلـوب پایا .در نظر گرفته شدند پرسشنامه

 محاسبه شد. 83/0 کرونباخ آلفاي ضریببوده و 
هـاي روایی سازه اي پرسشنامه بـا اسـتفاده از آزمون

 عـاملی و تحلیل )SPSS 20تحلیل عاملی اکتشافی(نرم افزار 
 بررسی شد. )AMOS 22 افزار دوم(نرم مرتبه تاییدي

 

 و بحث هایافته
 برابـر )KMO(مـایر  –کـایزر تناسب آزمون شاخص

 برابـر بارتلـت کرویـت آزمـون معناداري سطح و 877/0
ــاتریس 0009/0 ــداد و م ــت تع ــانگر کفای ــتگی بی  همبس

 هاي آمـاريعـاملی بـود. شـاخص تحلیـل براي هايداده
اصلی در جدول  هاي مولفه تحلیل اجراي مربوط به اولیه

 است. شده داده نمایش 1شماره 
ح روش پنج عامل به شر براساس دوران واریماکس

 8گویه)، روش پرسش و پاسخ (شامل  8سخنرانی(شامل 
ــه)، روش بحــث گروهــی (شــامل  ــه)، روش  8گوی گوی

) گویـه 8گویه)و روش موردي (شامل  8میزگرد (شامل 
 مشخص شد.

 

 هاي تدریس موثرمدل روشهاي  عوامل استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده توسط مولفه: 1جدول شماره 

 مولفه
 مجموع توان دوم بارهاي عاملی بعد از چرخش واریماکس مجموع توان دوم بارهاي عاملی استخراج شده ویژه اولیه مقادیر

 درصد از واریانس تجمعی در صد از واریانس کل درصد از واریانس تجمعی در صد از واریانس کل درصد از واریانس تجمعی در صد از واریانس کل

1 67/12 67/31 67/31 67/12 67/31 67/31 41/6 02/16 02/16 
2 92/4 31/12 98/43 92/4 31/12 98/43 69/5 24/14 25/30 
3 4,06 14/10 12/54 06/4 14/10 12/54 88/4 20/12 45/42 
4 2,90 24/7 36/61 90/2 24/7 36/61 87/4 18/12 64/54 
5 2,15 37/5 73/66 15/2 37/5 73/66 84/4 09/12 73/66 
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 گزارش کوتاه

گیري سازه را در حالت مدل اندازه 1شماره  تصویر
بـه  CFI ،GFIدهـد. مقـادیر ضرایب استاندارد نشان مـی

بـود. نسـبت کـاي دو بـه درجـه  859/0و  893/0ترتیب 
 است. در نتیجـه سـازه طراحـی 3تر از آزادي نیز عددي کم

هـاي تـدریس مـوثر در شده جهت سـنجش مـدل روش
 رسـد.ظـر مـیهاي آموزش مداوم پزشکی مناسب به نبرنامه

نتایج تحلیل عاملی تاییـدي مرتبـه دوم نشـان داد کـه بـه 
 بحـث گروهـیهـاي ترتیب اولویت اول تا پـنجم، روش

میزگرد (ضریب عاملی  )،80/0(ضریب عاملی استاندارد:
(ضــریب عــاملی  پرســش و پاســخ )،68/0 اســتاندارد:

 (ضـریب عـاملی اسـتاندارد: سخنرانی )، 64/0 استاندارد:
ــورد61/0 ــتاندارد:)، م ــاملی اس ــریب ع ــه 38/0 ي (ض ) ب

در تبیـین همـه مـوارد)  در P>05/0صـورت معنـاداري (
 هاي موثر در آموزش مداوم پزشکی موثر بودند.روش
 

 
   

 
هاي تدریس موثر در حالت گیري روشمدل اندازه: 1تصویر شماره 

 ضرایب استاندارد

در دانشگاه  CMEهاي برنامهروش متداول مدرسین 
پزشکی مازندران روش سخنرانی است. این یافته با علوم 

 حقـانی و موسـوي نتایج مطالعات پژوهشـگران رضـوي،
در کشــورهاي پیشــرفته و در حــال  ).5-7(همســویی دارد

توسعه، این روش چنـدان مطلـوب و بهینـه بـه نظـر نمـی 
هـایی کـه روش همکاران بیان نمودنـد، وJeffries رسد. 
عملـی  نمـایش و کارگـاه ردرگی تربیش فراگیران در آن

 اسـت، بطـور فراهم بحث براي بیش تري شده و فرصت
ــل ــه قاب ــخنرانی از اي مالحظ ــت س ــؤثرتر اس ــق  .)8(م طب

 ریزي برنامه سخنرانی گزارش رضوي و همکاران روش
بود  کنندگان شرکت دیدگاه از روش ترینمناسب شده،

 آمـوزش هـايروش کاربرد عدم دلیل براي ترینو بیش
 .)5(هاي آموزشی مطرح شـددرجلسه وقت کمبود نوین،

 ،مـورد محـور سیروش تدراز نظر عسکري و همکاران 
ــ ــش کی ــر بخ ــه روش اث ــداوم در برنام ــوزش م هاي آم

 و کـاکوئی برآمـوزشبصیر  پژوهشگران .)9(است کارکنان
کارگیري اسـاتید مجـرب بـراي مشاهده کار عملی و بـه

موسـوي و ). 10،11(بهبود آمـوزش مـداوم تاکیـد داشـتند
را بحـث  CMEتـرین روش برگـزاري ن مناسـبهمکارا

ــد  .)6(گروهــی، معرفــی بیمــار و ســخنرانی مطــرح نمودن
صادقی و بخشی مشاهده و انجام کار عملـی در کارگـاه 

ی و مطالعــه آموزشــی، ســخنرانی، نمــایش فــیلم آموزشــ
 CMEهاي کتــب و مجـــالت را بــراي اجـــراي برنامـــه

طبق گـزارش حقـانی و همکـاران  .)12(تر دانستندمناسب
نمایشـی  روش و مـورد ارائـه و پاسخ، سخنرانی، پرسش
 CMEهـاي هاي تـدریس در برنامـهشپرکاربردترین رو

 تأکیـد هاشیوه از سایر استفاده ضرورت برها بودند و آن
و همکاران بیان داشتند که یادگیري  Al-Azri .)7(داشتند

مبتنی بر مسئله آنالیـن، یـک اسـتراتژي آموزشـی مـوثر 
نتـایج مطالعـه  .)13(ي تقویت عملکرد پزشـکان اسـتبرا

Pal ــان ــاران نش ــجویان  و همک ــدگاه دانش ــه از دی داد ک
 تصـاویرپزشکی در مقایسه با کنفرانس، بحث گروهی و 

تـري ت بـیشهاي کوچک، اثرامختلف بحث بین گروه
 .)14(یادگیري دارند بر روي
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Telner و همکاران بیان داشـتند کـه رضـایتمندي از
 ،)game-based learning(بـازي یادگیري مبتنی برروش فعال 

 .)15(تر بودنسبت به روش یادگیري سنتی بیش

یکی از دالیل عمده گرایش بـه روش سـخنرانی در 
دانشگاه علوم پزشکی مازنـدران، عـدم  CMEهاي دوره

ــا روش ــه ویــژه آشــنایی اســاتید ب ــوین تــدریس ب هــاي ن
باشـد. آمـوزش ایـن هاي مشـارکتی و تعـاملی مـیروش
هاي آمـوزش مـداوم ضـروري ها به مدرسان برنامـهشیوه

هاي علوم تربیتی و است لذا پیشنهاد می شود در دانشگاه
تربیــت مــدرس، بــا انجــام تحقیقــات علمــی و برگــزاري 

هـاي مـوثر تـدریس طراحـی یـا هـاي علمـی، روشپانل
 آمـوزش CMEهاي انتخاب شده و سپس به مدرسان برنامه

 هـاي مختلـفروش معایـب و محاسن به توجه با .داده شود
 در فراگیـران زیـاد تعداد و CME هايبرنامه در تدریس

هاي با یکی از روش تلفیقی از روش سخنرانی رنامه،ب هر
ــش ــخ، و پرس ــث پاس ــنهاد  بح ــرد پیش ــی و میزگ گروه

 هاي عملی با موضـوع مراحـلشود. برگزاري کارگاهمی
 .رسدسخنرانی نیز مناسب به نظر می روش اجرایی

 

 سپاسگزاري
 کنندگان شرکت کلیه از حاضر، مطالعه نویسندگان

ایـن اثـر،  .دارنـد را ردانیقـد و تشکر پژوهش کمال در
ــري تخصصــی مصــطفی  ــه دکت ــان نام اســتخراجی از پای

هاي هاي تدریس مـوثر در برنامـهروش«عطایی با عنوان: 
 مازندران آموزش مداوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

توسط شوراي  1396بهمن  8که در » به منظور ارائه مدل
پژوهشی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد سـاري تصـویب 

 ه بود، است.شد
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