گامهاي توسعه در آموزش پزشكي
مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره دهم ،شماره سوم ،ص 2929 ،322 -327

ارزشيابي دوره آموزش مجازي مديريت عالي بهداشت عمومي ( )MPHپزشك خانواده
در دانشگاه علوم پزشكي شيراز

میترا امینی ،1آیدا دوستکام ،*2جواد کجوری ،3غالمرضا عبداللهیفرد ،4کامیار ایروانی ،5پریسا نبیئی

6

7

محمد مراد جعفری

 .1متخصص پزشکی اجتماعی ،دانشیار ،گروه آموزش پزشکی ،مرکز تحقیقات ارتقاء کیفیت آموزش بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 .2پزشك عمومی ،دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشکده آموزش پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3فلوشیپ اینترونشنال قلب و عروق ،استاد ،گروه قلب و عروق ،مرکز تحقیقات ارتقاء کیفیت آموزش بالینی  ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز  ،ایران
 .4متخصص پزشکی اجتماعی ،استادیار ،گروه پزشکی اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 .5فلوشیپ جراحی حنجره ،استادیار ،گروه گوش و حلق و بینی ،مرکز تحقیقات ارتقاء کیفیت آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 .6کارشناس امور پژوهشی ،مرکز تحقیقات ارتقاء کیفیت آموزش بالینی  ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 .7کارشناس ارشد امور پژوهشی  ،مرکز تحقیقات ارتقاء کیفیت آموزش بالینی  ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران

 دریافت مقاله90/01/52 :
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زمینه و هدف :دوره مديريت عالي بهداشت عمومي كه به اختصار  MPHناميده مي شود با هدف توانمندسازي پزشكان خانواده شاغل در نظام سالمت
كشور ايران طراحي شده است .محتواي آموزشي اين دوره در ارتباط با مديريت ،حفظ و ارتقاي سالمت عمومي است كه بر اساس آن دانش آموختگان،
توانمنديهايي را در زمينه هاي مديريت مراقبتهاي عمومي خط او ل مبتني بر نيازهاي خانواده ،جامعه و نظام سالمت به صورت جامع و پيوسته كسب
مي كنند .اين مطالعه جهت ارزشيابي دوره آموزش مجازي برنامه  MPHپزشك خانواده در دانشگاه علوم پزشكي شيراز انجام گرفت.
روش کار :اين مطالعه يك مطالعه كيفي و كمي است .ارزشيابي به روش كرك پات ريك انجام گرفت .جامعه مورد مطالعه شامل كليه پزشكان شركت
كننده ورودي بهمن  11در طرح پزشك خانواده ( 52نفر )در دانشگاه علوم پزشكي شيراز بودند كه كليه فرمهاي دستيابي به اهداف ،مقايسه ميزان
يادگيري دروس ،سنجش كيفيت  CDها و سنجش محيط آموزشي را تكميل نموده ،سپس دادهها با نرم افزار  SPSSنسخه  01مورد تجزيه و تحليل
قرار گرفت .همچنين آزمون  OSCEجهت ارزشيابي سطح سوم مدل كرك پاتريك توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي برگزار شد .جهت
ارزيابي كيفي دوره از اساتيد مدرس برنامه مصاحبه نيمه ساختارمند به عمل آمد و فرمهاي نظرسنجي باز توسط فراگيران تكميل شد .سپس تمها به
روش كيفي استخراج گرديد.
یافتهها :تعداد  02نفر از پزشكان شركت كننده در تكميل پرسشنامه و  05نفر در آزمون  OSCEشركت نمودند .در بين دروس ارائه شده مطلوب ترين
و كاربردي ترين درس ارائه شده از نظر حجم مطالب و مداخالت تشخيصي ودرماني مربوط به مديريت سرپايي بيماري هاي سالمندان و مباني
اپيدميولوژي بود و كمترين ميزان مطلوبيت از نظر محتوا ،كاربرد و مداخالت تشخيصي و درماني مربوط به دروس اصول ارتقاء و ترويج سالمتCase ،
 managementو ارائه خدمات و مراقبت هاي مديريت شده بود .در آزمون  OSCEبرگزار شده بهترين ميانگين نمرات فراگيران مربوط به درس زنان
و كمترين آن مربوط به درس اطفال بود.
نتیجهگیری :با توجه به يافته هاي بدست آمده چنين نتيجه گيري مي شود كه فراگيران نامناسب بودن كيفيت CDها ،شروع دوره  MPHبه صورت
سريع و كارشناسي نشده ،وجود نكات ابهام فراوان در دستورالعمل و آينده رشته  MPHپزشك خانواده و شيوه برگزاري آزمون ها را از مهمترين نقاط
ضعف برنامه و افزايش دانش و ميزان يادگيري شركت كنندگان را مهمترين نقطه قوت برنامه برشمردند.
کلید واژهها :پزشك عمومي MPH ،پزشك خانواده ،ارزشيابي ،آموزش مجازي
* نویسنده مسؤول :دانشكده آموزش پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 تلفن1100-5333161 :

 نمابر1100-5319331 :

Email: aidoostkam@yahoo.com

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي

مقدمه
دوره مديريت عالي بهداشت عمومي ( MPHيا Master
 )of public healthويژه توانمندسازي پزشكان خانواده،
يكي از مقاطع تحصيالت عالي دانشگاهي است كه متقاضيان
واجد شرايط با داشتن مدرك دكتراي پزشكي عمومي و
گذراندن واحدهاي آموزشي مربوط ،موفق به اخذ گواهينامه

دوره دهم شماره سوم

اثربخشي برنامه و يا اطالعرساني جهت تصميمگيري براي
برنامهريزيهاي آينده است ( .)1يكي از مدلهاي مهم
ارزشيابي برنامه ،مدل چهار سطحي  Kirkpatrickاست.
سطح اول مدل  ،Kirkpatrickواكنش فراگيران ،نسبت به
آموزش را ميسنجد .منظور از واكنش ،عكسالعملي است كه
فراگيران به كليه عوامل مؤثر در اجراي يك دوره آموزش ،از

معادل كارشناسي ارشد در اين رشته ميگردند .پزشكاني كه در

خود نشان ميدهند .اين واكنش را ميتوان از طريق پرسشنامه

چارچوب طرح پزشك خانواده فعاليت ميكنند ،با حداقل 3

به دست آورد .در اين سطح ،به دنبال دريافت نظرات شركت

سال سابقه خدمت ميتوانند بدون آزمون ورودي ،دوره MPH

كنندگان نسبت به آموزش ،برنامه دروس ،تكاليف درسي ،مواد

پزشك خانواده را بگذرانند .مدت زمان برنامه آموزشي MPH

و تجهيزات آموزش و نيز ،ارزش و عمق محتواي دورههاي

پزشك خانواده دو سال است و پزشكان همزمان با

آموزش هستيم .سطح دوم مدل  ،Kirkpatrickيادگيري

خدمترساني در محل استقرار خود ،ميتوانند در اين دوره نيز

فراگيران را ميسنجد .يادگيري ،تعيين ميزان فراگيري مهارتها

شركت كنند؛ زيرا اين دوره اغلب به صورت غير حضوري

و حقايقي است كه طي دوره آموزشي به شركت كنندگان

برگزار ميشود (.)0

آموخته شده است و ميتوان از طريق ارزشيابيهاي قبل ،ضمن

پزشك خانواده ،در بسياري از جوامع ،يك تخصص پزشكي

و بعد از شركت در دوره آموزش ،به ميزان آن پي برد .به

است و در حقيقت شكلي از مراقبتهاي اوليه است كه

عبارت ديگر ،در اين قسمت ،يادگيري به صورت دستيابي به

خدمات سالمت را به صورت جامع و مستمر براي خانوادهها

اهداف آموزشي تعريف ميگردد .سطح سوم مدل

در تمام گروههاي جنسي ،سني و بيماريها تأمين مينمايد.

 ،Kirkpatrickرفتار فراگيران را ميسنجد .منظور از رفتار،

دوره  MPHبا هدف ارتقاي استانداردهاي پزشكي و درماني

چگونگي و ميزان تغييراتي است كه در رفتار شركت كنندگان

پزشكان خانواده اتخاذ شده است تا نظام ارايه خدمات درماني،

در اثر شركت در دوره آموزشي حاصل ميشود و آن را ميتوان

به تدريج به سوي نظام درماني با محوريت پزشك خانواده

با ادامه ارزيابي در محيط واقعي كار روشن ساخت .سنجش

سوق يابد (.)5

اين سطح با مشاهده رفتار فراگيران و يا آزمونهاي عملكردي،

امروزه ،مشغله كاري فراوان كادر بهداشتي -درماني،

قابل انجام است .سطح چهارم مدل  ،Kirkpatrickنتايج يك

پراكندگي جغرافيايي ،كمبود نيرو در بسياري مناطق و

برنامه آموزشي ،جهت فراگيران را ميسنجد .در خصوص

مخاطرات ناشي از ترك محل كار اعم از اياب و ذهاب جادهاي

برنامههاي آموزشي ،تأثير آموزش بر آينده حرفهاي فرد ،مورد

و تبعات بهداشتي و درماني ناشي از عدم حضور در محل كار،

سنجش قرار ميگيرد (.)2 ،6

ضرورت استفاده از شيوههاي غير حضوري آموزش را ايجاب
ميكند .در اين ميان ،آموزشهاي الكترونيكي ميتواند
جايگزين بسياري از آموزشهاي چهره به چهره شود (.)3

در ارزشيابي برنامه  MPHپزشك خانواده از مدل
 Kirkpatrickاستفاده شد .در سطح اول ،رضايت دانشجويان
از برنامه ،مورد سؤال قرار گرفت و نكات قوت و ضعف برنامه

هر برنامه به منظور بهبود و ارتقا نيازمند ارزشيابي است.

از ديد دانشجويان مشخص شد .در سطح دوم ،ميزان دستيابي

ارزشيابي عبارت از گردآوري اطالعات درباره فعاليتها،

به اهداف آموزشي توسط خودسنجي از دانشجويان صورت

ويژگيها و بروندادها به منظور قضاوت درباره برنامه ،بهبود

گرفت .در سطح سوم ،تغيير در عملكرد دانشجويان با برگزاري
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ارزشيابي دوره آموزش مجازي برنامه ...MPH

اميني و همكاران

آزمون Objective structured clinical ( OSCE

بودن نحوه ارايه ،كاربردي بودن محتواي علمي و كفايت

 )examinationمورد ارزشيابي قرار گرفت و در سطح

كالسهاي حضوري) براي تمام دروس ارايه شده در ترمهاي

چهارم ،اندازهگيري پيامدها مد نظر قرار گرفت .در مطالعهاي

 0و  5برنامه  MPHپزشك خانواده شامل  03درس ،به

توسط شيري و همكاران ،نيازهاي آموزشي پزشكان خانواده

صورت مقياس ليكرت مورد بررسي قرار گرفت .پايايي فرمها

شاغل در مراكز بهداشتي -درماني روستايي استان اصفهان مورد

توسط ضريب  1/11 Cronbach's alphaمحاسبه و تأييد

بررسي قرار گرفت .در اين مراكز ،پزشك خانواده مسؤول اداره

گرديد.

كردن تيم سالمت است و اين تيم ،شامل گروهي از

فرمهاي مقايسه ميزان يادگيري دروس :در اين پرسشنامه،

صاحبنظران دانش و مهارت در حوزه بهداشتي -درماني يا

ميزان يادگيري دروس ارايه شده در برنامه به صورت مقياس

توانبخشي است كه بسته خدمات را در اختيار جامعه قرار

ليكرت مورد بررسي قرار گرفت .ضريب

Cronbach's

ميدهند و مسؤوليت آنان با پزشك خانواده است (.)1

 alphaبراي اين پرسشنامه  1/15محاسبه و تأييد گرديد.

در مطالعه  ،Shermanفوايد يك برنامه  MPHآموزش از

فرمهاي سنجش كيفيت CDهاCD :هاي برنامه در وزارت

راه دور براي پزشكان سيستم سالمت ،ذكر گرديد .در اين

بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تهيه و سپس به دانشگاههاي

برنامه ،تكاليفي تحت وب ،به منظور ارتقاي محيط يادگيري

مجري ،ارسال گرديد .در اين پرسشنامه 1 ،حيطه (سهولت

فعال براي آنان ،طراحي شده بود ( .)1در مطالعه ديگري كه

دستيابي به  ،CDوضوح صدا و تصوير ،زمانبندي مناسب،

توسط  Rodenhauserو همكاران با هدف تعيين اداراك

كفايت مطالب ،مناسب بودن شيوه تدريس مجازي ،درك

دانشجويان و دانشآموختگان دوره  MPHصورت گرفت ،از

اهميت دروس براي آينده حرفهاي و برنامهريزيهاي آموزشي

پرسشنامهاي حاوي  51سؤال باز جهت جمعآوري نظرات

بلند مدت ،به صورت مقياس ليكرت مورد سنجش قرار گرفت.

آنان در مورد اين برنامه ،استفاده شد ( .)9همچنين مطالعهاي

ضريب  Cronbach's alphaبراي اين پرسشنامه 1/10

ديگر در دانشگاه علوم پزشكي شيراز بر روي  19پزشك شاغل

محاسبه و تأييد گرديد.

در برنامه پزشك خانواده صورت گرفت و  09سؤال كه بر

فرمهاي سنجش محيط آموزشي (پرسشنامه :)DREEM

اساس فعاليت پزشكان خانواده در بسته خدمتي پزشك خانواده

اين پرسشنامه در  09متغير ،محيط آموزشي برنامه را به

بود؛ به صورت  OSCEآزمون گرفته شد (.)01

صورت مقياس ليكرت ارزيابي ميكند .ضريب Cronbach's
 alphaبراي اين پرسشنامه 1/19 ،محاسبه و تأييد گرديد.

روش کار
اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي تك گروهي بود كه 52
نفر از پزشكان عمومي شاغل در طرح پزشك خانواده ،در آن
شركت نمودند و پس از گذراندن سه ترم ،تعداد آنها به 02
نفر تقليل يافت .در اين برنامه ،از ابزارهاي ارزشيابي به شرح
زير استفاده شد:
فرمهاي دستيابي به اهداف :در اين پرسشنامه 6 ،حيطه
(مطلوبيت و جامعيت مطالب ،توالي مناسب موضوعات،
مطلوبيت نحوه ارايه مداخالت تشخيصي و درماني ،مناسب
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نظرسنجي باز از دانشجويان :در اين پرسشنامه ،دانشجويان
در خصوص مزايا و معايب برنامه و راهكارهاي ارتقاي آن ،به
تفصيل توضيح دادند و تمها به صورت كيفي استخراج گرديد.
مصاحبه نيمه ساختارمند با استادان :اين مصاحبه با استادان
مدرس برنامه صورت گرفت .نقاط قوت و ضعف آن مشخص
گرديد و موارد مهم پيشنهادي استخراج گشت.
آزمون  :OSCEجهت سنجش سطح سوم مدل ارزشيابي
 Kirkpatrickاز آزمون  OSCEاستفاده شد كه در 02
ايستگاه سؤاالتي از دروس داخلي ،زنان ،اطفال ،پزشكي

دوره دهم شماره سوم

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي

اجتماعي ،طبابت مبتني بر شواهد ،قلب و عروق و عفوني به

موارد ديگر اظهار رضايت نمودهاند .نتايج حاصل از برگزاري

روش آزمون باليني ساختارمند عيني برگزار گرديد.

آزمون  OSCEحاكي از آن بود كه بيشترين ميزان ميانگين

روايي كليه پرسشنامهها توسط اعضاي هيأت علمي مركز
مطالعات و توسعه آموزش پزشكي مورد تأييد قرار گرفت و
نتايج حاصل از فرمها توسط نرمافزار  SPSSنسخه 01
( ،)version 14, SPSS Inc., Chicago, ILمورد تجزيه
و تحليل قرار گرفت.

یافتهها
نتايج استخراج شده از فرمهاي دستيابي به اهداف ،در 03
درس شامل (بيماريهاي شايع كودكان ،مديريت سرپايي

نمرات دانشجويان ،مربوط به درس زنان و كمترين آن مربوط
به درس اطفال بوده است (جدول .)0
جدول  .0ميانگين نمرات دانشجويان در برگزاري آزمون OSCE
مبحث

ميانگين (از حداكثر )011

پزشكي اجتماعي

32

اطفال

55/2

عفوني

61

طبابت مبتني بر شواهد

53

قلب و عروق

53/3

زنان

12/1

داخلي

15/2

بيماريهاي بزرگساالن ،مديريت سرپايي بيماريهاي سالمندان،
مديريت سرپايي بيماريهاي زنان باردار ،طبابت مبتني بر

در بررسي فرمهاي نظرسنجي باز از دانشجويان به روش

شواهد ،مباني اپيدميولوژي ،اصول ارتقا و ترويج سالمت،

كيفي ،از مهمترين نقاط قوت برنامه ميتوان به هدفدار بودن

 ،Case Managementخدمات و مراقبتهاي مديريت

مطالب درسي ،احساس يادگيري فعال ضمن استفاده از CDها،

شده ،مفاهيم و مهارتهاي رهبري ،مديريت عوامل خطرزاي

تقويت اطالعات پزشكي و مديريتي فراگيران ،آشنايي با

سالمت ،نظام سالمت در ايران و جهان و كاركردهاي پزشكي

سيستمهاي بهداشتي ،كاهش در هزينههاي رفت و آمد ،استفاده

خانواده) نشان داد كه در تمام دروس ،مطلوب بودن حجم

از زمان و كمك به توانمندسازي پزشكان و آموزش حين

مطالب ،مهمترين نكته ذكر شده از سوي شركت كنندگان بود؛

اشتغال ،اشاره كرد .همچنين از معايب مهم برنامه ،ميتوان به

اما در زمينه توالي مناسب موضوعات ،نحوه ارايه مطالب و

برگزاري امتحانات كليه دروس در يك روز ،حجم زياد مطالب

كاربردي بودن محتواي علمي در دروس مختلف ،اختالف نظر

ارايه شده به نسبت واحد دروس و عدم امكان برقراري ارتباط

وجود داشت.

آموزشي با استاد اشاره كرد.

در نتايج حاصل از بررسي فرمهاي ميزان يادگيري دروس،
مشاهده گرديد كه مديريت سرپايي بيماريهاي بزرگساالن،
مديريت سرپايي بيماريهاي زنان باردار ،مباني اپيدميولوژي و
نظام سالمت در ايران و جهان ،بيشترين ميزان يادگيري را در
بين شركت كنندگان داشته است .نتايج حاصل از سنجش
كيفيت CDهاي آموزشي نشان داد كه شركت كنندگان در
دسترس بودن و زمانبندي مناسب مطالب آموزشي را به عنوان
نكات مثبت آن ذكر نمودهاند .همچنين در بررسي محيط
آموزشي برنامه ،ثابت شد كه شركت كنندگان از ارايه مناسب
مطالب برنامه و بيان مثالهاي روشن در طول دوره ،بيش از

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اين كه اجراي طرح پزشك خانواده فرصت
گرانبهايي براي ارتقاي شاخصهاي سالمتي است ،بايد در
كنار برنامههاي پايش ،با ارزشيابي مداوم ،نتايج ايجاد شده
توسط طرح را استخراج كرد و نسبت به ارتقاي مستمر آن
فرايندها اقدام نمود ( .)00مطالعهاي كه توسط  Rufو همكاران
انجام شده است ،نشان داد كه در كنار همه مؤلفههاي زمينهاي
مانند سواد رايانهاي ،اطالعرساني درباره دورهها و همچنين
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اميني و همكاران

انتخاب سرفصلهاي مناسب ،مؤلفههاي نگرشي و شخصي و

در مطالعه اي كه توسط  Shermanصورت گرفت،

عدم عالقه و انگيزه نسبت به يادگيري الكترونيكي ،نيز عامل

تجارب اوليه برنامه آموزش از راه دور براي پزشكان ،به طور

بازدارنده مهمي است كه بايد بر روي آن تأمل بيشتري نمود

كامل موفقيتآميز بوده است ( .)1همچنين در مطالعهاي ديگر،

(.)01

ثابت شد كه يادگيري الكترونيكي از عالقهاي جانبي به يكي از

در مطالعهاي ديگر در دانشگاه علوم پزشكي شيراز،

مراحل اساسي آموزش در علم پزشكي تبديل شده است و

ارزشيابي دوره فلوشيپ آموزش پزشكي با هدف توانمندسازي

ميتواند به صورت يك برنامهريزي درسي مدون تا تجارب

اعضاي هيأت علمي به روش  Kirkpatrickانجام شد .در

يادگيري تلفيقي ()Blended learning experience

اين مطالعه  12درصد از شركت كنندگان از محتواي علمي،

متفاوت باشد (.)02 ،06

نحوه تدريس و امكانات برنامه رضايت داشتند (سطح اول مدل

در مطالعه جواليي و همكاران ،رابطهاي معنيدار بين نمره

 15 .)Kirkpatrickدرصد از آنان معتقد بودند كه اين برنامه

آزمون  OSCEپزشكان و سابقه خدمتي آنان ديده شد .بدين

در آموزش روشهاي جديد عملي تدريس به آنها موفق بوده

معني كه هر چه از زمان دانشآموختگي پزشكان ميگذرد؛

و نيازهاي يادگيري آنان را برآورده ساخته است (سطح دوم

مهارتهاي باليني آنان كاهش مييابد ( .)01مطالعه  Alligerو

مدل .)Kirkpatrick

همكاران با بررسي روند ارتباط سطوح مختلف Kirkpatrick

براي ارزيابي تغييرات رفتاري و به كارگيري آن در محيط

نشان داد كه تأثير آموزش در سطوح باالتر ،كمتر ميشود (.)03

كار (سطح سوم و چهارم مدل  ،)Kirkpatrickمقايسه بين دو

در حال حاضر ،به نظر ميرسد راهاندازي دوره  MPHبا هدف

گروه شركت كنندگان در برنامه و گروه شاهد صورت گرفت.

پاسخگويي به نيازها و توجه به مشكالت پزشكان عمومي

نتايج حاكي از آن بود كه نحوه آموزش به دانشجويان در گروه

شاغل در طرح پزشك خانواده ،انجام گرفته است تا شروعي

اعضاي هيأت علمي شركت كننده در فلوشيپ آموزش

جهت طراحي دوره تخصص پزشك خانواده باشد .در مطالعه

پزشكي ،به طور معنيداري ارتقا يافته است (.)01

حاضر در دانشگاه علوم پزشكي شيراز  52پزشك در بهمن ماه

 Omarو همكاران نيز با استفاده از مدل Kirkpatrick

 0311به اين دوره وارد شدند كه پس از گذراندن سه ترم،

دوره آموزشي را ارزشيابي نمودهاند .در اين مطالعه ،با استفاده

تعداد آنها به  02نفر تقليل يافت .با توجه به نتايج و بحث،

از مدل  ،Kirkpatrickمطلوبيت دوره آموزش ،در چهار

چنين به نظر ميرسد كه با راهكارهايي نظير واگذري

سطح ،ارزشيابي گرديد و نتايج نشانگر آن بوده است كه

مسؤوليت دوره به صورت كامل به دانشگاههاي مجري برنامه

بيشترين اثر آموزش ،در سطح اول و دوم برنامه

 ،MPHتجديد نظر در محتواي آموزشي ارايه شده ،شفاف

 Kirkpatrickبوده است ،اما به ترتيب ،در سطح سوم و

نمودن وضعيت پزشكان دانشآموخته اين دوره و اعطاي

سپس در سطح چهارم ،از اثر آموزش كاسته شده است (.)05

امتيازات ياد شده به آنان ،در اختيار قرار دادن كتاب و جزوات

در مطالعه  Rodenhauserو همكاران با عنوان «ادراك

آموزشي در كنار CDهاي برنامه ،نيازسنجي آموزشي از

دانشجويان و دانشآموختگان پزشكي خانواده از اين دوره»،

پزشكان خانواده به منظور لحاظ نمودن محتواي آموزشي الزم

پيشنهاد گرديد تا موانع و مشكالت موجود در اجرايي كردن

در برنامه ،مشخص نمودن اهداف دوره ،دقت در انتخاب

اين برنامه ،حذف شود .تعداد اعضاي دانشآموخته اين دوره

دانشجويان با انگيزه و عالقمند به اين رشته ،برنامهريزي زماني

در سطح دانشگاه ،افزايش يابد و كيفيت اجراي اين دوره،

مناسب جهت برگزاري امتحانات هر درس به تفكيك ،امكان

بهبود يابد (.)9

دسترسي  On lineبه استادان مدرس برنامه و تقليل ساعات
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دوره دهم شماره سوم

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي

، همكاري نمودندOSCE شيراز كه در برگزاري آزمون

 ميتوان، هستندMPH كاري پزشكاني كه دانشجوي دوره

 قابل ذكر است كه اين مقاله حاصل پاياننامه.قدرداني ميشود

.برخي از مشكالت اين دوره آموزشي را مرتفع نمود

مصوب دانشكده آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي

سپاسگزاری

.شهيد بهشتي ميباشد

 پزشكان و كارشناسان مركز،از كليه اعضاي هيأت علمي
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي
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Background & Objective: Master of public health (MPH) Course is designed for Increasing
competency in family physicians employed in Iran's health system. The Contents of this course is
based on society needs for increasing managing and public health. This study was designed to
evaluate the virtual education in MPH Course in Shiraz University of Medical Sciences.
Methods: This research was a qualitative and quantitative study. The evaluation was according
Kirkpatrick's Model. The study was done on 25 family physicians in Shiraz University of medical
Sciences. We used questionnaire which included goal attainment, learning assessment, compact
disc (CD) quality and Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM) questionnaire.
Data was gathered and then analyzed with SPSS software. Also, an Objective Structured Clinical
Examination (OSCE) was designed in education development center for third level evaluation
according to Kirkpatrick's Model. For qualitative evaluation, we did a semi structured interview
with teachers. Open questionnaires also were designed for students and data were extracted.
Results: 15 physicians full filled the questionnaires and 12 of them participated the OSCE. The
most interested and practical lessons were about geriatrics diseases out patient management and
epidemiology basics. The least interested lessons were about health promotion, case management
and managed health cares. In OSCE, the best scores were for obstetrics – gynecology and the least
scores for pediatrics lessons.
Conclusion: According to participants' viewpoints, the disadvantages of the course were low
quality compact discs, future employment participants, compact course and assessment methods.
The best advantages of this course were efficient learning and increasing knowledges of the
students.
Key Words: General physician, Master of public health, Family medicine, Evaluation, Virtual
education
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