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باليني دانشكده پزشكي علمي  هيأت نگرش و عملكرد اعضاي ،آگاهي سطح
  نگر جامعهمشهد نسبت به آموزش پزشكي 

  
  *ياسعد نگار دهيس

  
  

  چكيده
 از شانيا عملكرد و مثبت نگرش و دياسات يآگاه و دارد تأكيد جامعه ازين بر يمبتن يپزشك آموزش بر نگر جامعه يپزشك آموزش: مقدمه

 ينيبال يعلم أتيه ياعضا عملكرد و نگرش و يآگاه سطحتعيين  مطالعه نيا از هدف .است الزم انيدانشجو آموزش جهت مقوله اين
  .بود نگر جامعه يپزشك آموزش به نسبت مشهد پزشكي علوم دانشگاه يپزشك دانشكده
 مشهد پزشكي دانشكده در 88-89 يليتحص سالطي  آسان ياحتمال ريغ يريگ نمونه روش با يمقطع -توصيفي مطالعه كي: ها روش
 دانشكده ينيبال يعلم أتيه ياعضا نگرش و آگاهي ،بود شده هيته كارشناسان نظرات براساس كه اي پرسشنامه از استفاده با. شد انجام
 همبستگي ضريب( استنباطي آمار و توصيفي، آمار از استفاده با آمده به دست هاي داده. شد بررسي مشهد يپزشك علوم دانشگاه يپزشك

  .شد ليتحل و هيتجز p>05/0 يمعنادار سطح با )T-test و پيرسيون
 نگر جامعه يپزشك آموزش از ياديز اريبس يآگاه يعلم أتيه ياعضا از) درصد 37( نفر 37 شده يبررس پرسشنامه 100 نيب از: نتايج
 53( نفر 53 و دادند نشان نگر جامعه يپزشك آموزش به نسبت موافق كامالً نگرش يعلم أتيه ياعضا از) درصد 60( نفر 60 داشتند،
  .داد نشان رابا مرتبه علمي ايشان  استادان عملكرد و ،يآگاه ميزان نيب ارتباط همچنين نتايج. داشتند مناسب عملكرد شانيا از) درصد
 و نگرش ،يآگاه مشهد، پزشكي علوم دانشگاه باليني علمي هيأت ياعضا حاضر مطالعه در آمده به دست جينتا اساس بر: گيري نتيجه
 آگاهي، افزايش جهت در يتيريمد و آموزشي هاي برنامه ارائه راستا همين در. داشتند نگر جامعه پزشكي آموزش به نسبت مناسبي عملكرد
  .گردد مي پيشنهاد نگر جامعه پزشكي آموزش نهيزم در پزشكي هاي دانشكده علمي هيأتاعضاي  عملكرد تيتقو  نگرش

  
  عملكرد نگرش، ،يآگاه نگر، جامعه يپزشك آموزش: هاي كليدي واژه

  452تا  445 ):5(11؛ 1390آذر /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  

  مقدمه 
 آموزش بار اولين براي ،يالديم 1910 سال در
 از آن جدايي و پزشكي دانشجويان) ينيبال( يمارستانيب

 حضور لزوم بر و شد مطرح پايه علوم تئوري مباحث

                                                            
گروه بهداشت محيط،  ،)استاديار(دكتر سيده نگار اسعدي  :نويسنده مسؤول *

. ، ايرانمشهد، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده بهداشت
assadin@mums.ac.ir 

اصالح شده و  14/5/90به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  4/10/89اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است 18/5/90در تاريخ 

 و علمي صورت به بيمار بالين بر يپزشك انيدانشجو
  ).1(شد تأكيد عملي

 ازين بر يمبتن يپزشك آموزش بر نگر جامعه يپزشك آموزش
 ابندي مي پرورش يپزشكان آن، براساس و دارد تأكيد جامعه

 جامعه يدرمان- يبهداشت يها ازين ييگو پاسخ به قادر كه
 نگر جامعه پزشكي آموزش آن به رو آن از و هستند خود

)Community Oriented Medical Education( 
  .)3و2(گويند مي
 آموزش با مرتبط يعلم أتيه ياعضا راستا نيا در
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 اطالع نگر جامعه يپزشك آموزش تياهم از ديبا ،يپزشك
 در يسع كنند و ابراز آن به نسبت يمثبت نگاه و داشته

 يآگاه چه هر كه چرا. ندينما آن ياجرا و يساز ادهيپ
 يپزشك به نسبت يمثبت نگرش و باشد شتريب شانيا

 از نهيزم نيا در يبهتر عملكرد ؛باشند داشته نگر جامعه
 انيدانشجو آموزش در امر نيا و داد خواهند نشان خود

  .)6تا4(داشت خواهد تأثير زين
 نگر جامعه يپزشك آموزش ياجرا ضرورتاي  مطالعه در
 يپزشك علوم يها دانشگاه يعلم أتيه ياعضا دگاهيد از

افراد مورد  كه بود آن از حاكي نتايج. شد بررسي تهران
 يپزشك آموزش ياجرا موارد درصد 37 دربررسي 

 موارد درصد 7/41 ،يضرور كامالً را نگر جامعه
 .دانسته اند يضرور ريغ درصد 3/21 و ،يضرور

 يعلم أتيه ياعضا ديدگاه مطالعه، همين براساس
 نيا در بهداشت و ييماما و يپرستار يها دانشكده
  ).5(بود ها دانشكده ريسا از ترمثبت خصوص

 كمبتني بر پزشكي آموزش خصوص در مطالعه ديگري
 ( Community Based Medical Education جامعه

CBME( در حضور از يپزشك انيدانشجو كه داد نشان 
 يعموم پزشك كي با كار و يدرمان-يبهداشت مراكز

 همچنين دانشجويان. كردند مي يشتريب تيرضا احساس
 عبارتند كه برشمردند آموزش نوع اين براي را مزايايي

 ماران،يب يماريب ريس و درمان يريگيپ جمله از يديفوا: از
 آگاهي آنان، مشكالت بهتر درك و مارانيب با بيشتر تماس

 عدم و كمتر وقت اتالف جامعه، در يماريب وعيش زانيم از
 ييآشنا تجارب، شيافزا غيرآموزشي، يها فعاليت انجام
 نتايج براساس. مردم مزمن و حاد يها يماريب با بهتر
 بهداشتي مراكز در حضور نيز مربيان مطالعه، همين

 مهارت سطح يارتقا و دانش كردن روز به در را درماني
  ).1(دانستند مؤثر خود دانش و

 يبررس به 1991 سال در همكارانش و هنك پرفسور
 برنامه ياجرا لزوم و يدرمان -يبهداشت يها شبكه

 ها شبكه آن در )COME( نگر جامعه پزشكي آموزش

 برگزار بهتر بر مطالعه آن نتايج براساس كه ندپرداخت
  )4.(شد تأكيد آموزشي هاي برنامه نوع اين شدن

 نيز كردستان يپزشك علوم دانشگاهاي در  مطالعهنتايج 
 به نسبت يعلم أتيه ياعضا يآگاه سطح كه داد نشان

 اد،يز موارد درصد 2/32 در نگر جامعه يپزشك آموزش
 موارد درصد 5/30 در و متوسط موارد درصد 3/37 در
 و انيمرب درصد 46/45 نيهمچن. است بوده كم حد در
  ).7(داشتند اديز يآگاه ارانياستاد درصد 33/24

 كرمانشاه يپزشك علوم دانشگاه درديگري  مطالعه
 نگرش يپزشك انيدانشجو درصد 35 نمود مشخص
. داشتند نگر جامعه پزشكي برنامه اجراي به نسبت خوبي
 متوسط موارد درصد 49 در زمينه اين در دياسات يآگاه
 ياجرا در استادان يهمكار ،انيدانشجو درصد 39 و بود

 گزارش متوسط حد در را نگر جامعه يپزشك برنامه
  ).8(نمودند

 حال در پزشكي آموزش هاي برنامه كه اين به توجه با
 جهت در اي جانبه همه و اساسي بازبيني نيازمند حاضر
 نگرش و آگاهي بررسي ،است نگر جامعه پزشكي آموزش

 و ريزي برنامه منظور به علمي هيأتاعضاي  عملكرد و
 گو پاسخ پزشكي آموزش برنامهمتناسب  اجراي

)Socially Accountable Medical Education 

)SAME( است اهميت حائز)به توجه با همچنين). 10و9 
 دانشگاه در مشابه شده انجام هاي پژوهش بودن محدود
 تأكيد مطالعه اين انجام ضرورت بر مشهد پزشكي علوم
  .شود مي

 و نگرش ،يآگاه سطح بررسي هدف با يفعل مطالعه
 مشهد يپزشك دانشكده ينيبال يعلم أتيه ياعضا عملكرد
  .انجام شد نگر جامعه يپزشك آموزش به نسبت

  
  ها روش

 روي بر كه است مقطعي-توصيفي همطالع يك مطالعه اين
 علوم دانشگاه يپزشك دانشكده ينيبال يعلم أتيه ياعضا
 در آسان ياحتمال ريغ يريگ نمونه روش با مشهد يپزشك
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 حجم محاسبه جهت. شد انجام 88-89 يليتحص سال
 حجم فرمول و مشابه مطالعات داشتن نظر در با نمونه
 نمونه حجم d=% 10 با P=5/0 و α=05/0 برابر نمونه
  .شد محاسبه نفر 115
 در بودن باليني علمي هيأت عضو مطالعه به ورود معيار

 معيار. بود مشهد پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشكده
اعضاي  توسط باليني فعاليت انجام عدم مطالعه از خروج
  .بود علمي هيأت

 اي پرسشنامه از استفاده با اطالعات يگردآور
 استفاده با پرسشنامه روايي. گرفت انجام ساخته محقق

 پايايي. شد تأييد امر اين در متخصص اساتيد نظرات از
 زماني فاصله به( مجدد آزمون از استفاده با پرسشنامه

 قسمت. شد تأييد r=8/0 همبستگي ضريب با و) هفته دو
 قسمتي و كيدموگراف مشخصات شامل پرسشنامه اول
 آگاهي، حيطه سه اطالعات آوري جمع شامل ديگر

 نگر جامعه پزشكي آموزش زمينه در عملكرد و نگرش
 بر مشتمل حيطه هر و داشت گويه 21 پرسشنامه. بود

 يآموزش يها بخش يبرا پرسشنامه. بود گويه 7
  .شد مي داده عودت ل،يتكم از پس و فرستاده

 براي كه بود صورتي به 5 تا صفر از دهي نمره شيوه
 نمره كم ،)1( نمره كم خيلي صفر،ه نمر هيچ يها گزينه

 در) 5(ه نمر زياد) 4( نمره كافي و) 3(ه نمر متوسط ،)2(
) 0( حيطه هره نمر حداقل ترتيب اين به. شد مي گرفته نظر
  .شد مي گرفته نظر در 35 حداكثر و
 تيوضع گر نمايان داشت 29- 35 نيب نمره ترتيب اين به
 15 نيب نمره خوب، تيوضع 28 تا 22 نيب نمره ،يعال
 و فيضع 14 تا 8 نيب نمره متوسط، تيوضع 21 تا

 اطالعاتبراي تحليل . بود فيضع يليخ 0- 7 نيب نمره
از  SPSS-11.5 افزار نرم ، به كمكشده آوري جمع

 يها آزمون و) درصد و فراواني( توصيفي هاي آزمون
 بين ارتباط بررسي جهت همبستگي ضريب( استنباطي
 آزمون و كمي متغيرهاي مقايسه جهت T-test متغيرها،

. شد استفاده )كيفي متغيرهاي مقايسه جهت دو كاي

  .شد گرفته نظر درα >05/0 معناداري سطح
  نتايج

نفر از  100پرسشنامه  پرسشنامه توزيع شده، 115از 
علمي باليني دانشكده پزشكي مورد تجزيه  اعضاي هيأت

 %85ها  ميزان پرگشت پرسشنامه(و تحليل قرار گرفت 
سال و متوسط  42/38±71/5متوسط سن ايشان  . )بود

نيمي از . سال بود 38/6±57/5سابقه كار 
ي ها كنندگان مرد و نيمي ديگر زن و از گروه شركت

استاديار ) درصد 87(نفر  87آموزشي متنوعي بودند و 
متوسط سابقه . دانشيار بودند) درصد 13(نفر  13و 

علمي خانم و آقا به ترتيب  هيأتكار اعضاي 
  .سال بود 83/6±07/6و  08/5±05/6
علمي آگاهي بسيار  از اعضاي هيأت) درصد 37(نفر  37

 24ند، نگر داشت از آموزش پزشكي جامعه) عالي(زيادي
از ايشان آگاهي زيادي درباره آموزش ) درصد 24(نفر 

) درصد 12( نفر 12، )خوب( نگر پزشكي جامعه
 )ضعيف(آگاهي كم  )درصد 2( نفر 2، )متوسط(تاحدودي

) خيلي ضعيف( آگاهي خيلي كمي) درصد 7( نفر 7 تنها و
نگر داشتند، ميانگين نمره آگاهي  از آموزش پزشكي جامعه

 60(نفر 60.آمد به دست 58/25±31/8علمي  هيأتاعضاي 
) عالي(علمي نگرش بسيار موافق از اعضاي هيأت) درصد

 38(نفر  38نگر داشتند،  نسبت به آموزش پزشكي جامعه
دارا بودند، ميانگين ) خوب(از ايشان نگرش موافق) درصد

  .حاصل شد 30/30±06/4علمي  نمره نگرش اعضاي هيأت
علمي عملكرد بسيار  اعضاي هيأتاز  )درصد 15(نفر  15

از اعضاي ) درصد 38(نفر  38خوب و مناسب و 
) درصد 35(نفر  35،)خوب( علمي عملكرد مناسب هيأت

مناسب داشتند، ) متوسط( عملكرد تا حدودي مناسب
به  01/23±45/5علمي  ميانگين نمره عملكرد اعضاي هيأت

  .آمد دست
و ميانگين  دهنده توزيع و درصد فراواني نشان 1جدول 

علمي  هيأتدر حيطه آگاهي اعضاي  ها نمره هر يك از آيتم
باليني دانشكده پزشكي نسبت به آموزش پزشكي 
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  .است نگر جامعه
علمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد نسـبت بـه    توزيع و درصد فراواني و ميانگين نمره آگاهي اعضاي هيأت :1جدول 

  نگر  آموزش پزشكي جامعه
خيلي هيچ هاي آگاهي آيتم

  كم
كامالً   كافي  متوسط كم

  كافي
انحراف ±ميانگين

  معيار
نگر، آموزش  هدف از آموزش پزشكي جامعه

  پزشكي مبتني بر نياز جامعه است
0    0  0  77 )77(  22)22(  41/0±22/4  

(COME) Community Oriented 
Medical Education ه معناي آموزش ب

  نگر است پزشكي جامعه

13)13(    0  37)37(  25)25(  25)25(  52/1±36/3 

(CBME) Community Based 
Medical Education  به معناي آموزش
  پزشكي در جامعه است

13)13(  15)15( 26)26(  12)12(  25)25(  64/1±08/3 

COME  در واقع معرف برنامه يا
نگر  كوريكولوم آموزشي پزشكي جامعه

  است

19)19(    0  12)12(  51)51(  12)12(  69/1±19/3 

CBME  در واقع جزئي از برنامه يا
نگر  كوريكولوم آموزشي پزشكي جامعه

  است

15)15(    10)10(  23)23(  34)34(  11)11(  55/1±01/3 

 50طبق مصوبات وزارت محترم، حداقل 
درصد آموزش پزشكي بايد به طريق ويزيت 

  سرپايي باشد

8)8(    0  26)26(  12)12(  37)37(  50/1±74/3 

گو  هدف اصلي آموزش پزشكي پاسخ
(SAME)  همان هدف آموزش پزشكي

  نگر است جامعه

20)20(    12)12(  12)12(  25)25(  25)25(  84/1±03/3 

  
 2نگـر در جـدول    علمي نسـبت بـه آمـوزش پزشـكي جامعـه      هيأتاعضاي توزيع و درصد فراواني و ميانگين حيطه نگرش 

  . نمايش داده شده است
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1363-en.html


  سيده نگار اسعدي نگرجامعهآموزشبهنسبتينيبال يعلم أتيهو عملكرد نگرش،يآگاه
 

 )5(11؛ 1390آذر / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      448

علمي بـاليني دانشـكده    هيأتدر حيطه نگرش اعضاي  ها توزيع و درصد نشان دهنده فراواني و ميانگين نمره هر يك از آيتم :2جدول 
  نگر پزشكي نسبت به آموزش پزشكي جامعه

  
علمـي بـاليني دانشـكده پزشـكي      هيـأت در حيطه عملكرد اعضاي  ها توزيع و درصد فراواني و ميانگين نمره هر يك از آيتم

  .استاده شده د نشان 3جدول  در نگر نسبت به آموزش پزشكي جامعه
  

علمـي دانشـكده پزشـكي دانشـگاه      هيأتدر حيطه عملكرد اعضاي  ها توزيع و درصد فراواني و ميانگين نمره هر يك از آيتم :3جدول 
  نگر علوم پزشكي مشهد نسبت به آموزش پزشكي جامعه

خيلي  هيچ  ي عملكردها آيتم
كامالً   كافي  متوسط  كم  كم

  كافي
انحراف ±ميانگين

  معيار
  52/3 ±98/0  )25(25  )13(13  )51(51  )11(11 0 0 دهمميآموزشم را به طريق سرپايي انجام درصد50حداقل

بـراي آمـوزشهـاهاي شايع كشور و منطقه با خبرم و از آناز بيماري
  كنم استفاده مي

0 0 33)33(  23)23(  44)44(  0  87/0±11/3 

اجـراو آن راتربيت پزشكان متناسب با نياز جامعه از اهداف من اسـت
  نمايم مي

0 0 21)21(  23)23(  56)56(  0  80/0±35/3 

 79/2±01/1  0  )33(33  )23(23  )34(34 )10(10 0 كنممينگر تشويقدانشجويان را به درك بهتر آموزش پزشكي جامعه

 42/3±49/0  0  )37(37  )51(51  0 0 0 نمايممينگر ترغيبهمكارانم را به سمت آموزش پزشكي جامعه

نگـر توسـطيي مـرتبط بـا آمـوزش پزشـكي جامعـههـا كارگاهاگر
  كنم مي دانشگاه برگزار شود، شركت

0 0 22)22(  34)34(  23)23(  11)11(  96/0±25/3 

با مطالعه كتاب و مقاالت دانـشگو پاسخدر مورد آموزش پزشكي 
  بخشم مي خود را ارتقا

0 32)32( 12)12(  23)23(  33)33(  0  24/1± 57/2 

كامالً   ي نگرشها آيتم
 مخالف

مخالفت  مخالف
  نسبي

موافقت 
  نسبي

كامالً   موافق
  موافق

انحراف ±ميانگين
  معيار

نگر، تربيتهدف اصلي از آموزش پزشكي جامعه
  پزشكان متناسب با نياز جامعه است

0 0 0 12)12(  44)44(  44)44(  67/0± 32/4  

 44/4±49/0  )44(44  )56(56  0 0 0 0 نگر الزم است وجود آموزش پزشكي جامعه

نگر به كوريكولوم مناسب آموزش پزشكي جامعه
  .نيازمند است

0 0 0 0  50)50(  50)50(  50/0±5/4 

CBMEنگربراي اجراي آموزش پزشكي جامعه
  ضروري است

0 0 0 0  57)57(  43)43(  49/0±43/4 

تواند بامينگركوريكولوم آموزش پزشكي جامعه
  ي شايع تدوين گرددها استفاده از بيماري

0 0 12)12( 12)12(  37)37(  37)37(  99/0±01/4 

آموزش پزشكي به درصد 50به نظر من حداقل 
  طريق ويزيت سرپايي بايد باشد

0 0 0 21)21(  56)56( 22)22(  66/0±01/4 

نياز به معرفي بيشتر گو پاسخآموزش پزشكي 
  علمي دارد براي اعضاي هيأت

0 0 0 12)12(  26)26( 62)62(  70/0± 50/4 
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در  علمـي   اعضاي هيأتو سطوح آگاهي، نگرش و عملكرد 
 در بـين خانمهـا و آقايـان     نگر قبال آموزش پزشكي جامعه

وآقايـان بـه    هـا  ميانگين نمره آگاهي در خانم: متفاوت بود
و t =-56/4( بــا 81/28±78/6 و 19/21±16/8ترتيــب 

000/0=P( ، و 87/27±08/3ميانگين نمره نگرش به ترتيب 

54/3±56/32 )90/6-=t  000/0و=P( ــره ــانگين نمــ و ميــ
 =-51/6( 84/25±55/4و 58/19±34/4عملكرد به ترتيـب  

t 000/0و=P(  همچنـين بـين رتبـه    . تفاوت معنادار داشـتند
يافـت شـد    معنادارعلمي و سطوح آگاهي و عملكرد تفاوت 

  )4جدول (
  

  نگر بررسي تفاوت آگاهي، نگرش و عملكرد استادياران و دانشياران در قبال آموزش پزشكي جامعه :4جدول 

  استاديار  حيطه
  معيار فانحرا±ميانگين

  دانشيار
  انحراف معيار±ميانگين

  تست
T-test  p 

  آگاهي
  نگرش
  عملكرد

23/8±66/24 

77/3±20/30 

30/5±36/22  

00/1±00/34  
05/6±63/30 

 53/0±42/29  

98/2  
327/0  
50/3  

004/0  
744/0  
001/0  

  
ارتباط بين  correlation coefficientبا استفاده از تست 

آگاهي، نگرش و عملكرد بررسي شد ضريب همبستگي 
، بين آگاهي و عملكرد +989/0بين سطح آگاهي و نگرش 

آمد كه  به دست+ 978/0و بين نگرش و عملكرد + 989/0
  .است دهنده ارتباط بااليي نشان

  
  بحث

 عملكرد و نگرش آگاهي، ،مقطعي توصيفيه مطالع اين در
 علوم دانشگاه پزشكي دانشكده باليني علمي هيأت اعضاي
  .شد بررسي نگر جامعه پزشكي به نسبت مشهد پزشكي

 ياعضا از نيمي از بيش قيتحق جينتا به توجه با
 يپزشك آموزش از زيادي بسيار و زياد يآگاه يعلم أتيه

 يآگاه سطوح و يعلم رتبه نيب نيهمچن.داشتند نگر جامعه
 يبرا ها نمره نيا و شد افتي يمعنادار تفاوت عملكرد و

 يپزشك علوم دانشگاه دراي  مطالعه .بود شتريب ارانيدانش
 آنها مطالعه اما در  ؛داد نشان را مشابهي نتايج كردستان

 در ).7(بود استادياران از بيشتر مربيان در آگاهي ميزان
 پزشكي آموزش از آگاهي فعلي مطالعه در كه حالي
 ؛است بيشتر يمعنادار حد در رتبه يارتقا با نگر جامعه
 سابقه با گاهي و افتهي ارتقا يعلم أتيه ياعضا كه چرا

 يپزشك آموزش يها كارگاه يها دوره در شتريب كار
 موضوع نيا است ممكن كه بودند كرده شركت نگر جامعه

 يپزشك آموزش نهيزم در شانيا شتريب تجربه نيهمچن و
  .باشد كرده حاصل را اي جهينت چنين

 عملكرد و نگرش آگاهي، سطح كه داد نشان فعلي مطالعه
شايد .بود آقايان از كمتر ها خانم در علمي هيأت اعضاي

 آموزش درها خانم كمتر كاري سابقهعلت اين امر، 
 يزند مطالعه در  در نمونه مورد مطالعه باشد پزشكي
 آموزش وجود ضرورت و جنسيت بين تفاوتي ييقشقا

  .)5(است نداشته وجود نگر جامعه پزشكي
 علمي هيأت اعضاي از نيمي از بيش حاضر مطالعه در

 نگر جامعه پزشكي آموزش قبال در مناسبي عملكرد
 علوم دانشگاه در يالماس و ييرضا انيآقا مطالعه. داشتند
 زمينه در دياسات يآگاه نمود مشخص كرمانشاه يپزشك

 يهمكار و بود متوسط حد در نگر جامعه پزشكي آموزش
 حد در نيز نگر جامعه يپزشك برنامه ياجرا در استادان
 به توان مي را اختالف نيا . )8(شد گزارش متوسط
و مهيا  يعلم أتيه ياعضا يآگاه سطح بودن مناسب

 دانشكدهبودن شرايط براي ارائه آموزش جامعه نگر در 
  .دادنسبت  مشهد يپزشك
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 با علمي هيأت اعضاي تمام به نزديك حاضر مطالعه در
 مطالعه در .داشتند موافقت نگر جامعه يپزشك آموزش

 يپزشك آموزش ياجرا ضرورت كه ييقشقا يزند يآقا
 يها دانشگاه يعلم أتيه ياعضا يها دگاهيد از نگر جامعه
 80 به نزديك بود شده ايجو را تهران شهر يپزشك علوم

 را نگر جامعه پزشكي آموزش علمي هيأت اعضاي درصد
 مذكور مطالعه در گفت توان مي .)5(بودنددانسته يضرور
 به نسبت مناسبي و مثبت نگرش علمي هيأت اعضاي
 يجينتا مطالعه البته و داشتند نگر جامعه پزشكي آموزش
 دليل به احتماالً كه است داشته حاضر مطالعه مشابه
 آموزش سابقه همچنين شده برگزار يها كارگاه سوابق
  .است ها دانشگاه اين در نگر جامعه پزشكي
 حاضر مطالعه در آمده به دست جينتا اساس بر نيهمچن
 ياعضا مناسب عملكرد با دانش و يآگاه نيب واقع در
 يارتباط نگر جامعه يپزشك آموزش نهيزم در يعلم أتيه
 ها آن يآگاه چه هر يعني ؛شد حاصلو مستقيم   يقو
 نتيجه اين كه ،بود تر مناسب آنها عملكرد بود، شتريب

 ياعضا يآگاه سطح چه هر .ستين ذهن از دور چندان
 شتريب نگر جامعه يپزشك آموزش نهيزم در يعلم أتيه

امكان  باشند داشته آن به نسبت يبهتر نگرش و باشد
 انيدانشجو آموزش جهت در زين يتر مناسب عملكرد
 باعث آموزش در مناسب عملكرد نيا. داشت خواهند

 آموزش روند بر ييبسزا و مثبت تأثير  تا گردد مي
 نگر جامعه يپزشك آموزش اهداف جهت در انيدانشجو
 كه پزشكان تيترب و آموزش كه چرا ؛)11(بگذارد

 جامعه مردم يدرمان – يبهداشت يواقع يها ازين براساس

 يدرمان –يبهداشت ستميس و افراد يبرا رديگ صورت
  ).13و12(بود خواهد مفيد جامعه

اعضاي با توجه به مساعد بودن آگاهي، نكرش و عملكرد 
هيات علمي، به نظر مي رسد دانشكده پزشكي مي تواند با 
ارائه دوره هاي پيشرفته آموزشي به اساتيد در زمينه 

نگر، و نيز طراحي و اجراي آموزش پزشكي جامعه
مداخالت مديريتي، از زمينه موجود براي گسترش 
  . عملياتي جامعه نگري در آموزش دانشجويان استفاده كند

  
  گيري نتيجه

 باليني علمي هيأتاعضاي  مطالعه، اين نتايج به توجه با
 آگاهي، از مشهد پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشكده
 پزشكي آموزش قبال در مناسبي عملكرد و نگرش
 يبرگزار تكميل راستاي در. بودند برخوردار نگر جامعه
 يبرا نگر جامعه يپزشك آموزش با مرتبط يها كارگاه
 نيا در نظر تبادل به است الزم يعلم أتيه ياعضا

ايشان،  نگرش و با تقويت شود پرداخته نيز خصوص
 سمت به را خود آموزش استادانكه زمينه براي اين

   .فراهم گردد دهند سوق نگر جامعه يپزشك آموزش
  

  قدرداني
 تيحما خاطر به دانشگاه يپژوهش محترم معاونت از

 نيهمچن .سپاسگزاريم طرح انجام نهيهز تأمين و يمعنو
 رساندند، ياري قيتحق انجام در كه يشمندانياند گريداز 

  .گردد مي يقدردان و تشكر
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Knowledge, Attitude and Performance of Clinical Faculty Members 
on Community Oriented Medical Education: A Survey in Mashhad 

School of Medicine 
 

Seyedeh Negar Assadi1 
 

Abstract 
 
Introduction: Community-Oriented Medical Education (COME) emphasizes on medical education based on 
community health needs. Medical teachers need to possess good knowledge of COME and also should have 
a positive attitude toward it and be able to successfully perform it. The aim of this study is investigating 
knowledge, attitude and performance of professors regarding COME. 
Methods: It is a cross-sectional study with non-random sampling conducted with a questionnaire after a 
pilot study in the educational year 2009-2010. We sent the questionnaires to educational hospitals for 
professors of medical school in Mashhad University of Medical Sciences. After collecting the questionnaires, 
data were analyzed using Student T  and Pearson Correlation tests by SPSS 11.5(p<0.05). 
Results: Out of 100 academic members, 37 (37%) were highly knowledgeable, 60 (60%) had an absolutely 
positive attitude and 53 (53%) had very good or good performances in community- oriented medical 
education. There also was a statistically significant correlation between knowledge, performance, and the 
academic rank. 
Conclusion: The attitude, knowledge, and performance of medical faculty members in Mashhad Medical 
Schools were satisfactory regarding community-oriented medical education.  It may be suggested to run 
educational courses and plan managerial measures to raise knowledge, cultivate a more positive attitude, 
and improve performance of the academic members. 
 
Keywords: Community oriented medical education, Knowledge, Attitude, Performance 
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Development Center , School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran E- 
Mail: assadin@mums.ac.ir 
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