مجله ی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال هشتم ،شمارهی  ،3پاییز 69

نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
رضوان رجب زاده :دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی،گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
ایران ،تهران ،ایران.
رضا گنجی :عضو هیأتعلمی گروه ارتوپدی  ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران.
نگین جباری :عضو هیأت علمی گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،گرگان ،ایران.
ح سن سعادتی :دان شجوی دکترای تخ ص صی اپیدمیولوژی،گروه اپیدمیولوژی ،دان شکده بهدا شت ،دان شگاه علوم پز شکی

ایران ،تهران ،ایران.
سید محمد علوی نیا :عضو هیأت علمی گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی،
بجنورد ،ایران.
محمد رضا جلیلوند :عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی و تغذیه ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی ،بجنورد ،ایران.
محمد اسماعیل حسینی :کارشناس آموزش مداوم ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد ،ایران.
فاطمه ولیان پور:کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران.
سید حمید حسینی* :عضو هیأت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقاءسالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران.
چكیده :شناسایی نیازهای آموزشی جامعه پزشکی و جلب مشارکت آنان باعث افزایش کارایی و ارتقای سطح کیفی
دانش پزشکی در جامعه خواهد شد .لذا این مطالعه جهت تعیین نیازهای آموزشی پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه
علوم پزشکی خراسان شمالی در سال  4361انجام گرفت .این پژوهش یک مطالعه توصیفی –تحلیلی بود که 459
پزشک عمومی از بین  475پزشک عمومی شاغل در دانشگاه به روش سرشماری وکامالً داوطلبانه مورد بررسی قرار
گرفتند .پس از جمعآوری دادهها بهوسیله پرسشنامه که روایی و پایایی آن نیز سنجیده شده بود ،دادهها با استفاده
از نرمافزار  SPSS 49و شاخصهای آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار تحلیلی (آزمون تی ،آنالیز
واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی) تجزیه و تحلیل شد .در این مطالعه  55/4درصد افراد زن بودند .میانگین
سنی افراد  35/76±44/41و میانگین سابقه کار  7/75 ±9/17بود .اولویتبندی نیازهای آموزشی پزشکان عمومی
نشان داد که حیطه مدیریت شبکه با  3/82امتیاز اولویت اول ،حیطه آموزش و ارتقای سالمت با  3/44امتیاز اولویت
دوم ،حیطه بیماریهای واگیر با  3/55امتیاز اولویت سوم و حیطههای درمان ،بیماریهای غیر واگیر ،سالمت
جمعیت ،خانواده و مدارس ،بهبود تغذیه ،حیطه بهداشت حرفهای ،بهداشت محیط ،سالمت دهان و دندان و سالمت
روانی ،اجتماعی در اولویتهای چهارم تا هشتم قرار گرفتند .پزشکان در حیطه بیماریهای غیر واگیر نیاز بیشتر و
در حیطه بهداشت دهان و دندان نیاز کمتری جهت آموزش احساس نمودند که میتوان با ارائه این نتایج به مسؤوالن
مربوطه خصوصا واحد آموزش مداوم دانشگاه ،برنامهریزی الزم جهت آموزش مناسب پزشکان بر اساس وظایف شغلی
صورت گیرد.
واژگان کلیدی :آموزش ،نیازسنجی ،پزشک عمومی

* نویسندهی مسئول :عضو هیأت علمی ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران.
Email: SH.Hosseini@nkums.ac.ir
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نیازسنجی آموزشی پزشكان عمومی...

مقدمه
نیازسنجی از نظر تاریخی قدمتی به درازای عمر
بشر دارد؛ اما سابقه نیازسنجی نظامدار و رسمی به
اواسط قرن بیستم میرسد .اگرچه در خصوص مفهوم
نیاز توافقی وجود ندارد ،اما میتوان تعاریف مطرحشده
درباره نیاز را در سه قالب کلی نیاز بهعنوان یک خواست
یا ترجیح ،نوعی عیب و نقصان و همچنین فاصله بین
وضعیت مطلوب و موجود مطرح نمود .نیازسنجی
فرآیندی ضروری از برنامههای آموزشی است که بدون
آن هدف و مسیر حرکت مشخص نمیگردد؛ زیرا برای
فراهمسازی اطالعات موردنیاز برنامههای آموزشی،
ارزیابی در سنجش ،پاسخگو و مسؤول نمودن مؤسسات
و نظامهای آموزشی ،هماهنگی و همسویی با تغییرات،
شناسایی ضعفها و مسائل اساسی در برنامهها و تحقق
برنامههای مشارکتی؛ نیازسنجی ضرورت دارد (نورمن
 .)8444در فرایند آموزشی ،ارزیابی نیازهای آموزشی
مرحله بسیار مهمی در طراحی ،توسعه و ارزشیابی
برنامههای آموزش مداوم است که منجر به تغییرات در
عمل میشود (پارکر 8444 ،و گرانت .)8448 ،وظایف
پزشکان در دنیای جدید این است که سالمت را ارتقاء
دهند ،در این راستا هدف سیستم آموزش پزشکی
تربیت پزشکانی است که در حیطه عملکرد توانمند
باشند و در جهت ارتقای سطح سالمت جامعه و رضایت
مردم گام بردارند (شکورنیا .)8447 ،برای ارائه هر
خدمت جدید در بخش سالمت الزم است که نیازهای
آموزشی نیروهای ارائهدهنده آن خدمت استخراج شود
و برای اجرای برنامه آموزشی الزم است پس از نظر
خواهی نهایی از ذینفعان برای هر یک از نیازهای
آموزشی طرح درس تدوین شود .جلب مشارکت جامعه
پزشکی برای اجرای برنامه آموزشی باعث افزایش
کارایی ،اثربخشی و ارتقای سطح کیفی دانش پزشکی
در جامعه خواهد شد (کوینتالین .)8443 ،یار محمدیان
در مطالعهای نیازسنجی آموزشی را اولین و اساسیترین
گام در برنامهریزی سیستم بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ذکر نموده است و تعیین نیازها بر اساس الگوها
و تکنیکهای دقیق را منجر به افزایش اثربخشی و
کارایی برنامهریزی در سیستم میداند (یارمحمدیان،
 .)8443شناسایی نیازها در سطوح مختلف میتواند
منجر به افزایش و بهبود سطح کیفیت آموزش

گروههای مختلف علوم پزشکی و بهداشت و در نتیجه
کارایی و اثربخشی هرچه سریعتر سیستم سالمت شود
و این امر بخشی از سیاست دولت برای توسعه آموزش
مداوم پزشکی است (گرانت 8448 ،و یارمحمدیان،
 .)8441در فرآیند آموزش ،نیاز آموزشی بهعنوان تفاوت
بین عملکرد موجود با عملکرد مطلوب یا فاصله بین
آنچه هست با آنچه باید باشد ،تعریف میشود؛ و عبارت
است از شناسایی نیازهای آموزشی و درجهبندی آنها
به ترتیب اولویت و انتخاب نیازهایی که باید کاهشیافته
و یا حذف شود و از طریق آن ،مدیران و طراحان
برنامههای آموزشی میتوانند در مورد جنبههای مختلف
یک برنامه ،از جمله ضرورت طراحی یک دوره آموزشی،
بهبود شیوههای ارائه مفاهیم و حتی تعیین موضوعات
یک دوره تصمیمگیری کنند .نیازسنجی آموزشی
فعالیتی حیاتی و مهم برای آموزش و بهسازی عملکرد
گروه هدف است (پارکر .)8444 ،در این میان طرحها و
برنامههای نظام سالمت از پیچیدهترین برنامهها بوده و
در اجرا نیز با مشکالت عدیدهای مواجه میباشد پزشکان
عمومی مدیران و پیشگامان نظام سالمت کشور هستند
که در صورت اجرای مدیریتی کارآمد و هوشمند،
گامهای بزرگی در جهت حل معضالت و نارساییهای
این نظام و اصالح آن بر خواهند داشت و این در حالی
است که پزشکان عمومی پس از فراغت از تحصیل یا
جذب بیمارستانها شده و یا در بخش خصوصی ،اجرا
یا بخش بهداشتی مشغول به کار خواهند شد و زمانی
که پزشکان وارد عرصه اجرا میشوند با توجه به سپردن
امور مدیریتی به آنان ،کارهایی به عهده آنها گذاشته
میشود که متفاوت از آموزشهایی است که در دوره
دانشجویی در دانشگاه فرا گرفتهاند .بنابراین آموزش
پزشکان عمومی بر اساس نیازسنجی آموزشی و ارتقای
مهارت و توانمندسازی آنها یکی از مهمترین
استراتژیها برای ارتقای برنامههای سالمت بهشمار
میرود و طبق بررسیهای انجام گرفته توسط دفتر
آموزش مداوم جامعه پزشکی ،نشان داده است که
نیازسنجی در برنامههای آموزش مداوم ضروری است و
عمدهترین نارضایتی جامعه پزشکی مربوط به عدم
همخوانی نیازهای شغلی آنها با موضوعات مطرحشده
در برنامههای آموزشی است (زینانلو .)8446 ،لذا این

حسینی و همكاران

تحقیق بهمنظور تعیین نیازهای احساس شده و
بیانشده آموزشی از دیدگاه پزشکان عمومی شاغل در
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی صورت گرفت و
بر اساس نظرسنجی بهمنظور به دست آوردن نیازهای
آموزشی واقعی آنان در رابطه با وظایفی که در عرصه
اجرا به عهدهدارند ،انجام شد تا بتوان بر اساس آن
تصمیمگیریهای مبتنی بر شواهد در خصوص نوع
آموزشی که الزم است دریافت دارند ،اتخاذ نمود و
طراحان برنامههای آموزشی بتوانند برنامهریزی صحیح
و منطبق بر نیازهای پزشکان عمومی تنظیم نموده و
بدین نحو قابلیت حرفهای آنان ارتقاء یابد (شکورنیا،
.)8447

مواد و روشها
این تحقیق یک مطالعه توصیفی–تحلیلی(مقطعی)
است که شامل دو مرحله شناسایی و اولویتبندی
نیازهای آموزشی پزشکان عمومی بهمنظور طراحی و
برنامهریزی آموزشی مناسب میباشد .جامعه آماری در
این پژوهش کلیه پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه
علوم پزشکی خراسان شمالی بود .با توجه به تعداد
پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی از بین  475پزشک عمومی  459پزشک عمومی
شاغل در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی بهصورت کامالً داوطلبانه و آگاهانه و به روش
سرشماری در این مطالعه شرکت نمودند .معیار اصلی
ورود به این مطالعه دارا بودن مدرک تحصیلی دکترای
حرفهای شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بود .ابزار اندازهگیری در این تحقیق پرسشنامه دوبخشی
بود .در بخش اول اطالعات فردی (سن ،جنس ،سابقه
کار ،محل کار )...و در بخش دوم اطالعات اختصاصی در
حوزه بهداشت و درمان که شامل  44حیطه و 93
قسمت به شرح ذیل بود:
الف – حیطه مدیریت گسترش شبکه شامل44قسمت
ب  -حیطه آموزش و ارتقای سالمت شامل  44قسمت
ج – حیطه بیماریهای واگیر شامل  6قسمت
د -حیطه بیماریهای غیر واگیر شامل  9قسمت
ه  -حیطه سالمت روانی اجتماعی شامل  3قسمت
و  -حیطه سالمت دهان و دندان شامل  3قسمت
ز  -حیطه سالمت جمعیت،خانواده و مدارس شامل9قسمت
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ح  -حیطه بهبود تغذیه شامل  3قسمت.
ط  -حیطه بهداشت حرفهای شامل  3قسمت
ی  -حیطه بهداشت محیط شامل  3قسمت
ر – حیطه درمان شامل  5قسمت
این پرسشنامه در مطالعات مدیری و همکاران نیز مورد
استفاده قرار گرفته است (مدیری )8448 ،ولی مجدداً
جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده
گردید به این صورت که پرسشنامه در اختیار  44نفر از
متخصصان و کارشناسان بهداشتی و درمانی سطح
دانشگاه قرار گرفت و سپس اشکاالت مشخص و رفع
گردید و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ معادل  27درصد به دست آمد .پرسشنامهها
بهصورت حضوری در اختیار پزشکان قرار گرفت و پس
از بیان هدف از اجرای نیازسنجی و توضیح در خصوص
نحوه تکمیل پرسشنامه ،افراد اقدام به تکمیل پرسشنامه
نمودند پس از جمعآوری پرسشنامهها دادهها وارد
کامپیوتر شد و از طریق نرمافزار آماری  SPSS49مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بهمنظور توصیف دادهها از
شاخصهای آماری ،میانگین و انحراف معیار و جهت
تحلیل دادهها از آزمون تی ،آنالیز واریانس یک طرفه و
ضریب همبستگی استفاده شد .بیشترین امتیاز نیاز و
اهمیت  5و کمترین امتیاز نیاز و اهمیت  4میباشد .بعد
از مقایسه نیاز و اهمیت هرکدام از حیطهها به بررسی
آیتمهای هرکدام از حیطههای پرداخته شد که برای
تعیین اولویت هرکدام از آیتمهای حیطهها میانگین
مقادیر نیاز و اهمیت محاسبه شد؛ زیرا اولویتهای
نیازهای آموزشی وقتی مشخص میگردد که دارای نیاز
باال و اهمیت باال با شد .اگر آیتمی دارای نیاز کم و
اهمیت کم باشد نشاندهنده پائین بودن اولویت و اگر
دارای نیاز باال و اهمیت باال باشد ،نشاندهنده اولویت
باال است و اگر دارای اهمیت باال و نیاز پائین باشد
اولویت میانه به دست خواهد آورد.

یافتهها
تعداد کل پزشکان عمومی شرکتکننده در این
پژوهش  459نفر بودند که از این تعداد  29نفر (5554
درصد) زن بودند .میانگین سن پزشکان عمومی مورد
بررسی در این پژوهش  35576 ±44541سال و میانگین
سابقه کار آنها  7575 ±9517سال بود و از نظر وضعیت
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استخدامی  96نفر (15درصد) رسمی و پیمانی13 ،نفر
( 8756درصد) پزشک خانواده و بقیه به صورت قراردادی
و طرح نیروی انسانی شاغل بودند .در این نیازسنجی
آموزشی ده اولویت اول پزشکان عمومی شاغل در
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بدون در نظر
گرفتن حیطه مربوطه به ترتیب شامل :نیازسنجی
آموزشی (حیطه دوم) با  3569امتیاز ،طب اورژانس و
اورژانس قلب و عروق و احیاء (حیطه چهارم) با 3568
امتیاز ،دیابت (حیطه چهارم) با  3526امتیاز ،کنترل
عفونت بیمارستانی (حیطه یازدهم) با  3523امتیاز،
مشاوره ایدز و هپاتیت (حیطه سوم) با  3528امتیاز،
مدیریت سوانح و حوادث (حیطه چهارم) با  3571امتیاز،
واکسیناسیون (حیطه سوم) با  3574امتیاز ،بیماری
آنفلوانزا و انواع آن (حیطه سوم) با  3592امتیاز و
بیماریهای منتقله از راه آب و غذا (حیطه سوم) با 3597
امتیاز ،ارزیابی و اعتباربخشی بیمارستانها (حیطه یازدهم)
با  3597امتیاز ،بود .در این پژوهش اولویتبندی نیازهای
آموزشی پزشکان بر اساس حیطههای مورد بررسی،
حیطه بیماریهای غیر واگیر با  3597امتیاز در اولویت
اول ،حیطه بیماریهای واگیر با  3555امتیاز در اولویت
دوم قرار داشتند (جدول .)4
در جدول شماره  8باالترین و پایینترین اولویتهای
آموزشی در هر یک از حیطههای مورد بررسی آورده
شده است؛ که با توجه به آن در سه حیطه اول نیازهای
آموزشی پزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی باالترین اولویت به ترتیب شامل طب اورژانس و
اورژانس قلب و عروق و احیاء ،مشاوره ایدز و هپاتیت،
تشخیص و درمان بیماریهای روانی شدید و خفیف و
پایینترین اولویت به ترتیب شامل تاالسمی ،ماالریا و
تشخیص و درمان بیماری صرع میباشند .در بررسی و
مقایسه میانگین نمره نیازهای آموزشی بین پزشکان
عمومی زن و مرد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
تنها در حیطه سالمت روانی -اجتماعی و حیطه سالمت
جمعیت ،خانواده و مدارس تفاوت معنادار آماری
مشاهده شد ( ) P<4545و در سایر حیطهها تفاوت
معناداری مشاهده نشد (.) P>4545
همچنین در مقایسه میانگین نمره نیاز آموزشی با
وضعیت استخدام پزشکان مورد مطالعه تنها در حیطه
مدیریت شبکه ،حیطه آموزش و ارتقای سالمت ،حیطه

سالمت دهان و دندان و حیطه سالمت جمعیت ،خانواده
و مدارس تفاوت معنادار وجود داشت () P<4545
(جدول  .)3ارتباط بین میانگین نمره حیطههای مختلف
نیازهای آموزشی با سن و سابقه کار پزشکان عمومی،
مورد بررسی قرار گرفت؛ که طبق نتایج آن سابقه کار
بهطور معناداری با حیطه آموزش و ارتقای سالمت،
حیطه بیماریهای واگیر ،حیطه بیماریهای غیر واگیر،
حیطه سالمت دهان و دندان ،حیطه بهداشت حرفهای
و حیطه درمان ارتباط داشت ( .) P<4545همچنین سن
افراد مورد پژوهش تنها با حیطه بیماریهای غیر واگیر
و حیطه درمان ارتباط معنادار داشت ( ) P<4545و در
سایر حیطهها ارتباط معناداری مشاهده نشد (4545
>( )Pجدول .)1
جدول  :1اولویتبندی نیازهای آموزشی
پزشکان عمومی برحسب حیطه
اولویت

عنوان حیطه

امتیاز

1

حیطه بیماریهای غیر واگیر

76.3

2

حیطه بیماریهای واگیر

7633

7

حیطه سالمت روانی ،اجتماعی

76.3

.

حیطه درمان

76.3

3

حیطه بهبود تغذیه

7673

.

حیطه مدیریت شبکه

7627

3

حیطه سالمت جمعیت ،خانواده
و مدارس

7613

3

حیطه بهداشت محیط

7613

3

حیطه بهداشت حرفهای

76.3

1.

حیطه آموزش و ارتقاء سالمت

76.1

11

حیطه سالمت دهان و دندان

76..
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حسینی و همكاران
جدول  :2باالترین و پایینترین اولویتهای آموزشی در حیطههای مختلف
باالترین اولویت

عنوان حیطه
آموزش و ارتقاء سالمت

نیازسنجی آموزشی

بیماریهای واگیر

مشاوره ایدز و هپاتیت

امتیاز

طراحی و تولید انواع رسانههای آموزشی

7632

طب اورژانس و اورژانس قلب و عروق و

بیماریهای غیر واگیر

پایینترین اولویت

763.

امتیاز
2637
76.3

ماالریا

حیطه ها

7632

تاالسمی

263.

3633

تشخیص و درمان بیماری صرع

7673

7611

معاینات غربالگری سالمت دهان و دندان

2633

روشهای مقابله با شپش

7613

تغذیه گروههای آسیبپذیر

7677

شناخت عوامل زیانآور محیط کار

7

بهداشت محیط

بهداشت آب و اماکن عمومی

7623

قوانین بهداشت محیط

2633

درمان

کنترل عفونت بیمارستانی

7637

تروماها

263.

احیاء
تشخیص و درمان بیماریهای روانی

سالمت روانی ،اجتماعی

شدید و خفیف
راههای پیشگیری از بیماریهای دهان

سالمت
دهان و دندان

و دندان

سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس

مراقبت از کودکان و نوجوانان

7623

کمبود ریزمغذیها

76.7

بهبود تغذیه

بیماریهای ناشی از کار و معاینات شغلی 761.

بهداشت حرفهای

جدول  :7مقایسه میانگین نمره حیطه های نیازهای آموزشی پزشکان عمومی برحسب جنس و وضعیت استخدام
میانگین نمره حیطههای نیازهای آموزشی پزشکان عمومی
جنس

متغیر

وضعیت استخدام

مرد

زن

P value

رسمی

پیمانی

قراردادی

پزشک خانواده

سایر

P
value

مدیریت شبکه

7623

7622

.6.17

761.

76.2

7672

7627

26.3

.6..1

آموزش و ارتقاء سالمت

2633

76..

.63.7

2633

76..

2633

2633

26.3

.6.2.

بیماریهای واگیر

76.3

76.3

.6233

76.3

76.3

7631

76.7

767.

.6.3.

حیطهها

بیماریهای غیر واگیر

7633

763.

.623.

7633

76..

7633

76.3

7633

.6332

سالمت روانی ،اجتماعی

767.

76..

.6...

763.

7633

7671

76.3

76.7

.631.

سالمت دهان و دندان

7

76..

.6333

2631

76..

767.

263.

262.

.6..7

76.3

7677

.6.73

7613

7633

76..

7633

263.

.6..7

بهبود تغذیه

7672

76.3

.6311

76..

76..

7673

76.7

2633

.633.

بهداشت حرفهای

76.1

7613

.6.33

76..

762.

76.1

7633

2637

.6.32

بهداشت محیط

7617

7613

.6333

76..

76.3

7622

7613

263.

.61.3

درمان

763.

7673

.62.3

762.

763.

76.3

76..

7612

.61.3

سالمت جمعیت ،خانواده و
مدارس

جدول  :.ارتباط بین میانگین نمرات حیطههای نیازهای آموزشی پزشکان عمومی با سن و سابقه کار

متغیر

شاخص

ضریب
سن

همبستگی
P value

سابقه
کار

ضریب
همبستگی
P value

مدیریت
شبکه

آموزش
و ارتقاء
سالمت

بیماریها

بیماریهای

ی واگیر

غیرواگیر

سالمت

سالمت

روانی،

دهان و

اجتماعی

دندان

سالمت
جمعیت،

بهبود

بهداشت

بهداشت

خانواده و

تغذیه

حرفهای

حرفهای

درمان

مدارس

.6.7

-.6.13

-.613.

-.61.

-.6..3

-.6.33

-.6...

.6.23

-.6...

-.613.

-.6133

.6373

.6332

.6.2.

.62.1

.6333

.6713

.6.27

.63.2

.6..2

.6.33

.6.2.

-.6177
.6123

.6227
.6.11

-.6713

-.6137

-.6..1

-.613.

-.6133

>.6..1

.6.7.

.6.3.

.6.23

.6.37

.6..7
.6.37

-.61.3

-.62..

.672.

.6.3.

.6..3

>.6..1
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بحث
نیازسنجی با هدف شناسایی نیازهای مهم ،مبنایی
برای تعیین اهداف و بستر مناسبی برای سازماندهی
سایر عناصر مهم حول نیازهای اولویت یافته را فراهم
میسازد .از نظر علمی اولین اقدام در طراحی هر برنامه
آموزشی تعیین نیازهای آموزشی افراد و توجه به تطابق
محتوی آموزشی با نیاز آموزشی فراگیران است.
بهطوریکه شناسایی این نیازها امکان استفاده بهینه از
منابع موجود را فراهم میکند .از آنجاییکه برآورد
نیازهای آموزشی پزشکان از اهمیت زیادی برخوردار
میباشد و محتوای برنامههای آموزش ضمن خدمت و
مداوم برای این گروه حائز اهمیت است ،این مطالعه با
هدف تعیین مهمترین نیازهای آموزشی پزشکان عمومی
شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی انجام
شد؛ که با توجه به نتایج آن پنج اولویت اول نیازهای
آموزشی پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی بر اساس اولویت به ترتیب شامل
نیازسنجی آموزشی ،طب اورژانس و اورژانس قلب و عروق
و احیاء ،دیابت ،کنترل عفونت بیمارستانی ،مشاوره ایدز
و هپاتیت میباشد .در مطالعه مشابهی که توسط مدیری
و همکاران (مدیری  )8448انجام شد ،مباحث مربوط به
دیابت ،ارزیابی و اعتباربخشی بیمارستانها ،مهارتهای
ارتباطی مدیران ،اصول مشاوره در تغذیه و احیای نوزادان
و شیرخواران از مهمترین نیازهای آموزشی پزشکان
عمومی شاغل در معاونت بهداشت و درمان اعالم شد که
تفاوت نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه مدیری
میتواند به دلیل تفاوت در نوع فعالیت پزشکان مورد
بررسی باشد بهطوریکه بیشتر پزشکان عمومی در
مطالعه مدیری شاغل در ستاد وزارت بهداشت بوده و در
امور مدیریتی فعالیت میکردند .مطالعات مختلفی وجود
دارد که در آنها به بررسی نیازهای آموزشی پزشکان
پرداخته شده است .در پژوهشی که توسط شیرازی و
همکاران (شیرازی  )8448انجام شد ،اولویتهای
آموزشی پزشکان عمومی به ترتیب شامل فارماکولوژی
بالینی ،اورژانسهای اطفال و داخلی ،بیماریهای پوست،
اورژانسهای جراحی ،تروما و سوختگی ،احیای قلبی-
تنفسی ،قوانین پزشکی و پزشک قانونی ،انفارکتوس قلبی
و کمکهای اولیه و روانپزشکی کودکان تعیین گردید.

در مطالعهای که توسط طبسی نژاد و همکاران (طبسی
نژاد )8449 ،با عنوان بررسی نیازهای آموزشی پزشکان
خانواده روستایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد،
بیشترین نیاز آموزشی پزشکان خانواده شامل ختنه،
بیوپسی از پوست و مخاط ،کشیدن ناخن و برداشتن خال
و زگیل بود .در پژوهشی که توسط کریمی و همکاران
(کریمی  )8448در استان یزد انجام شد ،با اهمیتترین
نیاز آموزشی پزشکان ،عوامل زیانآور محیط کار و
شناسایی و کنترل بیماران مبتال به معلولیتهای ذهنی
و جسمی اعالم شد .نتایج مطالعه شکورنیا و همکاران
(شکورنیا )8447 ،که به بررسی نیازهای آموزشی و
تعیین محتوای برنامههای آموزش مداوم از دید پزشکان
عمومی در شهرستان اهواز پرداختند نشان داد که
بیماریهای غدد و متابولیسم بیشترین میانگین نمره نیاز
آموزشی و بیماریهای عفونی و جراحی کمترین میانگین
نمره نیاز آموزشی پزشکان عمومی را داشت .مقایسه
نتایج مطالعه حاضر با سایر مطالعات نشان میدهد که
نیازهای آموزشی پزشکان عمومی در مناطق مختلف
متفاوت میباشد و الزم است نیازسنجی آموزشی توسط
هر دانشگاه بهصورت مجزا انجام شود .با توجه به اینکه
انجام نیازسنجی آموزشی و برنامهریزی در راستای
توانمندسازی پزشکان امری ضروری و بسیار مهم است و
از آنجاییکه برنامههای آموزشی طراحیشده مبتنی بر
نیازسنجی میتواند منجر به افزایش کارایی و بهرهوری
پزشکان گردد بنابراین ،انجام نیازسنجی آموزشی بهطور
مجزا توسط هر دانشگاه ضروری به نظر میرسد .در
بررسی انجامشده توسط مدیری و همکاران (مدیری،
 )8448حیطه بیماریهای غیر واگیر اولویت پنجم را به
خود اختصاص داده بود .در حالیکه در مطالعه حاضر
حیطه بیماریهای غیر واگیر باالترین اولویت آموزشی
پزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
میباشد؛ که با توجه به برنامههای ادغامشده در وزارت
بهداشت و افزایش روزافزون شیوع بیماریهای غیر واگیر
توجه ب ه امر آموزش پزشکان در این زمینه از اهمیت
خاصی برخوردار است .همچنین پایینترین اولویت
آموزشی در حیطه بهداشت دهان و دندان بوده است که
علت اهمیت پایین این حیطه برای پزشکان عمومی
میتواند به دلیل حضور دندانپزشکان در مراکز بهداشتی
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و درمانی باشد .در پژوهش حاضر در بررسی و مقایسه
میانگین نمره نیازهای آموزشی بین پزشکان عمومی زن
و مرد ،تنها در حیطه سالمت روانی -اجتماعی و حیطه
سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس تفاوت معنادار
مشاهده شد و در سایر حیطهها تفاوت معناداری مشاهده
نشد؛ که بهنوعی با نتایج مطالعات قبلی همخوانی دارد،
بهطوریکه در مطالعه شکورنیا و همکاران (شکورنیا،
 )8447و مطالعه طبسی نژاد و همکاران (طبسی نژاد،
 )8449نیز بین نیازهای آموزشی پزشکان زن و مرد مورد
مطالعه تفاوت آماری معناداری مشاهده نگردید .در
بررسی ارتباط بین میانگین نمره نیازهای آموزشی
حیطههای مختلف با سن پزشکان مورد مطالعه تنها در
حیطه بیماریهای غیر واگیر و حیطه درمان همبستگی
آماری معنادار وجود داشت و در سایر حیطهها همبستگی
آماری معناداری مشاهده نشد .همچنین در بررسی
ارتباط بین میانگین نمره نیازهای آموزشی حیطههای
مختلف با سابقه کار افراد مورد پژوهش در حیطه آموزش
و ارتقای سالمت ،حیطه بیماریهای واگیر ،حیطه
بیماریهای غیر واگیر ،حیطه سالمت دهان و دندان،
حیطه بهداشت حرفهای و حیطه درمان ارتباط معناداری
وجود داشت؛ که با نتایج مطالعه شکورنیا و همکاران
(شکورنیا )8447 ،که نشان دادهشده بود بین نیازهای
آموزشی و متغیرهای سن و سابقه کار همبستگی
معناداری وجود دارد ،همخوانی دارد .این مطالعه نیازهای
آموزشی پزشکان را به طور عمومی سنجیده است و
پیشنهاد میشود که در مطالعات بعدی نیازهای آموزشی
به صورت تخصصی بررسی گردد.

نتیجهگیری
از آنجاییکه برنامههای آموزشی طراحیشده مبتنی بر
نیازسنجی میتواند منجر به افزایش کارایی و بهرهوری
پزشکان گردد ،انجام نیازسنجی آموزشی بهطور مجزا
توسط هر دانشگاه ضروری به نظر میرسد .در این
پژوهش نیازهای آموزشی پزشکان عمومی شاغل در
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در یازده حیطه
مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به نتایج مطالعه
حاضر ،پزشکان عمومی در حیطه بیماریهای غیر واگیر
بیشترین نیاز آموزشی و در حیطه بهداشت دهان و دندان
کمترین نیاز را بیان کردند؛ که انتظار میرود ،مسؤوالن
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مربوطه حوزه سالمت و آموزش مداوم دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی بر اساس نتایج این ارزیابی ،به
برنامهریزی آموزشی در راستای افزایش بهرهوری
پزشکان ،بر اساس نیازهای شغلی و وظایف محوله
بپردازند.

تشكر و قدردانی
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب معاونت
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
با کد /63پ 728/میباشد .نویسندگان این مقاله از کلیه
افرادی که در اجرای این پروژه همکاری داشتهاند و
همچنین از تمامی پزشکان عمومی شرکتکننده که با
صرف وقت در تکمیل پرسشنامه همکاری نمودهاند،
تشکر و قدردانی مینمایند.
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Abstract :Training needs Identification for a medical community and their participation in the
programs lead to have a community with higher efficacy, higher efficiency and promoted quality
of the medical knowledge. Hence, this study was conducted to identify the training needs for the
engaged general practitioners in North Khorasan University of Medical Science in 2014. As a
descriptive analytical survey, investigated census population of 160 GPs were selected voluntary
census method among 175 GPs. The data were analyzed by SPSS16 software based on the
statistical descriptive indicators, and Chi2 test, following data collection through the related
questionnaire. According to this study, 55.10% of the population was female, the age average of
the participants was 35.79+1104 and their work experience average was 7.75+6.47. The training
needs priorities for the GPs indicated the network management area as the first priority with 3.28
scores, health promotion training area as the 2nd priority with 3.01 scores, contagious diseases area
as the 3rd priority with 3.55 scores followed by the 4 th to the 8th priorities in several areas of
treatment, non-contagious diseases, population health, family and school health, nutrition,
occupational health, environmental health, oral health, psychological health and social health,
respectively. The GPs felt higher training needs in non-contagious diseases area and lower needs
in oral health. These results will help the related officials in the continuous and other training
departments of the university to provide the necessary programs for appropriate GP training and
establish in service and continuous training programs based on the occupational needs and
obligated duties.
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