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  هاي توسعه در آموزش پزشكي  گام  
  مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي  

  1385 ،43-50 ص. اولشماره  :سوم دوره  

  
  
  

   مركز پزشكيدر در مورد آموزش دانشكده پزشكي نگرش دانشجويان و اساتيد بررسي 
  نگر زنجانجامعه
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مراكـزي   دانشجويان رشته پزشـكي الزم اسـت در  . ها اكتفا نمي شودبيمارستانقط بهامروزه جهت آموزش عملي دانشجويان رشته پزشكي ف :زمينه
بـا تعـداد   نگـر  جامعـه پزشـكي  آمـوزش  مركز . مشكالت پزشكي مناسب باشديماران و تنوع آنها از لحاظ ب تعدادحضور داشته و آموزش ببيند كه 

  .ي توانند تا حدودي به اين اهداف دست يابندمكاني است كه دانشجويان رشته پزشكي م مناسب بيمار جهت مشاوره،
 در سـال تحصـيلي  نگـر  آموزش در مركز پزشكي جامعـه دانشكده پزشكي در زمينه اين مطالعه با هدف بررسي نگرش دانشجويان و اساتيد  :هدف

  . صورت گرفته است 84-83 
تعداد بيماران، موقعيت مركز و ، نحوه آموزشو اساتيد نسبت به  گرش دانشجوياندو پرسشنامه براي ارزيابي ن ،در اين مطالعه توصيفي :روش كار

ضريب آلفاي كرونبـاخ   از با استفادهپايايي آنها  ،هاپرسشنامهبعد از تأييد روايي . نگر طراحي گرديدكيفيت آموزش در مركز آموزش پزشكي جامعه
در . توزيـع گرديـد   و اساتيد آنها بودصورت گرفته  نگرمركز جامعه دتي درها بين دانشجوياني كه آموزش آنها مپرسشنامه .دست آمدهب 79/0 برابر

  .پرسشنامه اساتيد جمع آوري گرديد 14پرسشنامه دانشجويي و  136نهايت 
 4/61 و انشـجويان ددرصد  8/72 .بودندحضور در اين مركز به  اساتيد عالقمند درصد 8/53 و دانشجويان درصد 9/66 نتايج نشان داد كه :هايافته

مندي  بيشترين رضايت .كارورزان درصد بيشتري نسبت به كارآموزان داشتند اين موارد در .ندستضروري مي دان نگر رااساتيدآموزش جامعه درصد
دي از منـ  بيشترين رضايت .)>p 05/0(ها بيشتر بود داري از ساير گروهطور معنيبه و )درصد 2/83(گروه اطفال مربوط به نحوه آموزش اساتيد از

ـ (گروه داخلي مربوط به كمترين و  )درصد6/65و  7/71ترتيبهب(گروه اطفال  مربوط بهتعداد وتنوع مراجعين از نظر دانشجويان   و 8/20 ترتيـب هب
بت تري نگرش مثكارورزان  در اين زمينه .بود) ± 5/12( 9/51مركز نسبت به  دانشجوياننگرش نمره ) ±انحراف معيار (ميانگين  .دوب) درصد5/21

  .داشتند
هـاي  كارگيري اساتيد مجـرب، نظـارت وارزشـيابي مسـتمر فعاليـت     هبرسد نظر ميبه بود ودانشجويان از مركز درحد متوسط نگرش  :نتيجه گيري

  . نگر شودهاي مناسب جهت تحقيق، همچنين حمايت مالي اين مركز مي تواند موجب ارتقاء آموزش پزشكي جامعهآموزشي وايجاد زمينه
  دانشجو، اساتيد  ،نگر، نگرشمركز پزشكي جامعه :هاهواژ ليدك
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  قدمهم
هـاي   عنوان يكي از ردهاي كه پزشكان عمومي به نقش عمده

فعال تيم سالمتي در مواجهه و درمان بيماران سرپايي بر عهـده  
همين جهت آموزش سر پـايي  به. رند، بر كسي پوشيده نيستدا
كيـد قـرار   أجدي مـورد ت  طوربههاي آموزش پزشكي  برنامه در

عمـده   ها،ر آموزش پزشكي سنتي دانشگاهد ).2،1( است گرفته
ــاليني دانشــجويان، در بخــش فعاليــت هــاي تخصصــي هــاي ب

هــاي تخصصــي ســهم كمتــري در درمانگــاهبيمارســتاني و بــه
پزشـكي را  رشته دانشجوي  ،بديهي است كه اين شيوه .اشدب مي

درماني رايج و فراگير بيمـاران در جامعـه   ـبهداشتي با مشكالت
به مراكـز سـرپايي    ،زيرا مراجعه اكثريت بيماران ،سازد آشنا نمي

نقـش   پيروي و همكـاران در مطالعـه خـود    .درون جامعه است
درمانگـاهي   نگـر را در توسـعه آمـوزش   مراكز پزشـكي جامعـه  

در  ،(Amalio)آمـاليو   ).3( انـد ثر دانستهؤويان پزشكي مجدانش
نگـر معتقـد   مطالعه خود ضمن توجه به اهميت پزشكي جامعـه 

است كه دانشجويان در اين مراكز از توان تشخيصي، مهارتي و 
هاي ا آموزشب هاينگرشي به همراه شناخت اپيدميولوژي بيمار

و  (Cortes)كـورتس  ). 4( شـوند در جامعه برخوردار مي ،الزم
يكي از كشورهاي در  ،همكاران در مقايسه دو دانشكده پزشكي

توسـعه يافتـه    هايو ديگـري از كشـور  ) مكزيك(حال توسعه 
تغيير و اجراي برنامه آموزش  به اين نتيجه رسيدند كه )امريكا(

منظـور توسـعه   هبهاي جديد نگر با ايجاد ديدگاهپزشكي جامعه
ـ   ،زش پزشكانبرنامه آمو  .)5( رسـد نظـر مـي  هامري ضـروري ب

معتقدند كه بـا گـذر از    ،(Leeder)و ليدر  (Habbick)هابيك 
، اسـت  بر مبنـاي آمـوزش بيمارسـتاني   كه آموزش باليني سنتي 

تري را ايفـا   مؤثرآموزش پزشكي با تكيه بر محيط جامعه نقش 
  ).6( نمايدمي

كي بـر ضـرورت آمـوزش پزشـ     ،(Nakamura) ناكامورا 
 تأكيـد هاي ناحيـه غـرب اقيـانوس اطلـس     نگر در كشورجامعه

و همكاران معتقدنـد كـه    (Devkota)دوكوتا  ).7( نموده است
بسـيار مثبتـي در    تـأثير اجراي برنامه آموزش پزشـكي در نپـال   

نگرش دانشجويان پزشـكي داشـته و حمايـت از اجـراي ايـن      

ينده تضمين نگر را در آ، تربيت پزشكاني با نگرش جامعهبرنامه
همچنين در مطالعات ساير محققين بر پتانسـيل و  ). 8(نمايد مي

آموزشـي   يهـا نگر در برنامهعهنقاط قوت آموزش پزشكي جام
ــددانشــجويان  ــوزش   تأكي ــن آم شــده و ضــرورت حضــور اي

است  ر نگرش دانشجويان بيان گرديدهدرمانگاهي در ايجاد تغيي
)10،9(.  

  درمان جامعه هاي وهشي رغم وجوددر ايران نيز علي 
با جديتي  نگرهاي آموزش جامعهبرنامه ،صورت پراكندهبه

اجرا گرديده و ي مختلف در سطح كشور هامتفاوت در دانشگاه
را  درمانيـحضور كارآموزان و كارورزان در مراكز بهداشتي

و عرصه جديدي را در آموزش پزشكي باز نموده  موجب گشته
هاي پزشكي با بيماريرشته جويان دانشچنين محيطي در  .است

شايع جامعه آشنايي پيدا كرده و با كمك اساتيد مربوطه 
. توانند در تشخيص و درمان بيماران دخالت داشته باشند مي

 1997مطالعه خود در سال  نتايج عبدالعزيز و همكاران در
دانشجوياني كه در برنامه آموزشي پزشكي گزارش كردند، 

وضوح  در مقايسه با ساير دانشجويان، به نددبو تربيت يافته
كارگيري طب پيشگيري و انگيزه كافي در بهمطلوب تر نگرش 

داويسون  .)11(د ندمنظور مديريت بهتر بيماران نشان دابه
(Davison)  هاي نشان داد كه برنامه 1999در سال و همكاران

   سالمت و زمينهديدگاه جديدي در  ،نگرآموزش پزشكي جامعه
 به ،هاي بهداشتي در جوامع مختلفشاخص گيريازهاند

 بر اين اساس در اين مطالعه نگرش .)12( دهدمي دانشجويان
  دانشجويان و اساتيد درگير با آموزش در مركز پزشكي 

  .نگر مورد بررسي قرار گرفته استجامعه
  

  روش كار
رشته  دانشجويانمقطعي تمامي  توصيفي ةالعدر اين مط

نفر  14 و) نفر 136(كارآموزي و كارورزي  در مقاطع پزشكي
  نگر در سال تحصيلي از اساتيد كه در مركز پزشكي جامعه

اين مركز در  .مورد بررسي قرار گرفتند فعاليت داشتند، 84-83
  يكي از مناطق پر جمعيت حاشيه شهر زنجان مستقر 
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پرسشنامه تهيه  گروه دو جهت بررسي نگرش دو .باشدمي
 21 االت عمومي،ؤعالوه بر س نامه دانشجوياندر پرسش. گرديد
 ،ضرورت، عالقمندي دانشجوياناختصاصي در زمينه سؤال 

 ،شيوه آموزش اساتيد، تنوع و تعداد بيماران، فضاي فيزيكي
كه با توجه به  مطرح شده ...امكانات آموزشي و تجهيزات و 

 در اين مركز، هاي زنان و داخلي و اطفالفعال بودن گروه
 .شده است ارائه به تفكيك االت در هر سه بخشاز سؤبرخي 

ال سؤ 19ؤاالت عمومي، عالوه بر س پرسشنامه اساتيد
و تعداد  عالقمندي، تنوع ،دوره تدر زمينه ضرور اختصاصي

با استفاده از . مطرح شده است... امكانات آموزشي و  ،بيماران
 5 صورتسؤاالت بهاكثر  پاسخ (Likert Scale)روش ليكرت 

 به و راحي گرديدط ،موافقم كامالً تا كامالً مخالفماز ي  اگزينه
ت ارائه و جه يافتاختصاص ، 5تا  1ترتيب نمرات ها بهگزينه
عنوان نگرش هموافق ب موافق و كامالً موارد نسبتاًجمع  ،نتايج

ها با صوري پرسشنامهو  امحتوي يروا .مثبت در نظر گرفته شد
آن پايايي جهت تعيين  ويد گرديد أيت استفاده از نظرات اساتيد

و  تكميل گرديدنفر از دانشجويان  25 توسطها پرسشنامه
 اخبا محاسبه ضريب آلفاي كرونب پرسشنامهثبات دروني پايايي 

اين دانشجويان نيز  يهادهاد ،در آناليز نهايي. دست آمدبه 79/0
از ها براي مقايسه بين گروه .قرار گرفته استمورد استفاده 
 تجزيه و تحليل توسط .شداستفاده  tو آزمون  آزمون كاي دو

 .دانجام ش SPSS 11.5 رم افزارن

  
  هايافته
كر نفر مذ 70 پرسشنامهي تكميل كننده نفر دانشجو 136 از

نفر  50 .ندبود سال 34تا  22در محدوده سني  نثؤمنفر  66و 
نفر  86و  )درصد 8/36( كارآموزه، از شركت كنندگان در مطالع

   .بودند )درصد 2/63( كارورز
نگر حضور در مركز آموزش جامعهندي دانشجويان بهمهعالق

 2/73( از دانشجويان گزارش گرديد درصد 9/66از سوي 
 نفر 99 ،دانشجو 136از . )درصد كارآموزان 56كارورزان و 

ميزان . ندستدانگذراندن اين دوره را ضروري مي )درصد 8/72(
 ،5/37 جويان از تجهيزات و وسايل پزشكيمندي دانشرضايت

و  6/17 فضاي فيزيكي مركز ،36 وسايل كمك آموزشي
بين دو گروه كارآموزان و  .دبو درصد 5/20 موقعيت مكاني

مندي به حضور در مركز، موقعيت كارورزان از نظر عالقه
 داري وجود داشتتفاوت معني ،مكاني و وسايل و تجهيزات

تعداد و  از نظر زان رضايت دانشجويانبيشترين مي ).1جدول (
 6/65و  7/71به ترتيب (تنوع بيماران مربوط به گروه اطفال 

 5/21و  7/20به ترتيب (و كمترين در گروه داخلي ) درصد
و بيشترين ميزان رضايت از نحوه آموزش اساتيد ) درصد

در مورد وجود انگيزه . بود) درصد 2/83(مربوط به گروه اطفال 
جهت آموزش، بيشترين ميزان رضايت دانشجو از  در اساتيد

مقايسه نظرات دانشجويان  .بود) درصد 6/78(گروه اطفال 
  هاي آموزش در مركز پزشكي جنبهنسبت به برخي از 

داري را نشان داد، در تفاوت معني  ،نگر با توجه به بخشجامعه
تر ارزيابي بخش اطفال را مطلوب ،ها دانشجويانهمه جنبه

  ).2جدول ( كردند
  ميزان عالقمندي اساتيد به حضور در مركز آموزش 

از اساتيد، تعداد  درصد 1/57. بود درصد 8/53 نگرجامعه
ند و ستدانمراجعين براي آموزش دانشجويان را مناسب مي

براي تشخيص مراجعين  كافي تنوع به دآنان معتق درصد 4/21
را جهت نگر مركز آموزش جامعه ،درصد اساتيد 50. نددبو

نفر  9 .)3 جدول( ندستدانتحقيقاتي مناسب مي هايانجام طرح
نفر برگزاري  PBL ،11از اساتيد آموزش براساس روش 

نفر انجام طرح تحقيقاتي را در مركز گزارش  5كنفرانس و 
 9/51 دانشجويان نمره نگرش )±معيارانحراف(ميانگين  .كردند

و ) ±95/12( 14/50 كه در بين دانشجويان كارآموز )5/12±(
 )±معيارانحراف( ميانگين .دوب) ±19/12( 92/52 كارورزان

دانشجويان  و) ±42/12( 43/52 مذكر نمره نگرش دانشجويان
 ي راداراز لحاظ آماري اختالف معني )34/51 ±65/12( نثؤم

  .دادننشان 
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  تحصيليتفكيك مقطع  به نگر مركز آموزش جامعهآموزش در جان نسبت به دانشجويان رشته پزشكي زنموافق نظرات  )درصد(مطلق  توزيع فراواني: 1جدول 

 مقطع تحصيلي
 االتؤس

  كارآموز
50=n 

  كارورز
86=n  

  جمع
136=n 

P-Value 

 >05/0  91)9/66( 63)2/73( 28)56( نگر هستممند به حضور در مركز آموزش جامعهمن عالقه
 <05/0 99)8/72( 66)7/76( 33)66( نگر ضروري است آموزش دانشجو در فيلد پزشكي جامعه

 <05/0 24)6/17( 18)9/20( 6)12( فيزيكي براي آموزش دانشجويان مناسب استفيلدفضاي

 >05/0 38)5/20( 12)9/13( 16)32( از جهت رفت و آمد مناسب استموقعيت مكاني
 <05/0 49)36( 36)9/41( 13)26( وسايل كمك آموزشي در مركز مناسب است

 >05/0 51)5/37( 39)3/45( 12)24( جهيزات معاينه در مركز مناسب استوسايل و ت
  

  هاي آموزشيگروه تفكيكنگر بهپزشكي جامعه دانشجويان رشته پزشكي زنجان نسبت به مركز موافق نظرات )درصد(مطلق  توزيع فراواني: 2جدول 

 بخش
 االتؤس

  داخلي
130=n 

  اطفال
131=n 

  زنان
130=n 

P-Value 

 >05/0  57)8/43(  92)2/70(  28)5/21( هاي مراكز آموزشي ـ درماني تفاوت محسوس داردفيلد با آموزش در درمانگاهآموزش در
 >05/0  97)6/74(  107)6/81(  55)3/42( ستاذارگتعداد مراجعين مركز، بر ارتقاء كيفيت آموزش تأثير

 >05/0  76)4/58(  94)7/71(  27)8/20( .ستمناسب اهاتعداد مراجعين در فيلد براي آموزش دانشجويان در گروه

 >05/0  56)1/43(  86)6/65(  28)5/21( داراي تنوع تشخيصي مناسب جهت آموزش دانشجويان هستندمراجعين
 >05/0  44)8/33(  85)8/64(  17)13( .نگر را مهم تلقي مي كنند دانشجويان دوره آموزش در فيلد جامعه

 >05/0  70)8/53(  103)6/78(  14)8/10( جويان دارنداساتيد انگيزه كافي براي آموزش دانش

 >05/0  70)8/53(  109)2/83(  12)2/9(  خوب استها نحوه آموزش اساتيد گروه
 >05/0  52)40(  84)1/64(  19)6/14( گيردميهاي آنان صورتارزيابي نهايي دانشجويان در طول دوره بر اساس آموخته

 >05/0  7)4/5(  96)3/73(  27)8/20( .ه نهايي دانشجو از دوره آموزش تأثير داردنگر، در نمر ارزيابي نهايي دوره جامعه
  

  نگرمركز پزشكي جامعه آموزش در زنجان نسبت به اساتيد دانشكده پزشكي نظراتتوزيع فراواني : 3 دولج

  درصد موافق  تعداد موافق االتؤس
  8/53  7 .باشمنگر ميعالقمند به فعاليت در مركز آموزش جامعه-1
  4/61  8 .نگر ضروري است آموزش در فيلد پزشكي جامعه-2
  50  7 براي آموزش دانشجويان مناسب استفيلد فضاي فيزيكي -3
  1/57  8 موقعيت مكاني فيلد از جهت رفت و آمد مناسب است-4
  3/15  2 .وسايل كمك آموزشي در فيلد مناسب است-5
  5/28  4 .ب استوسايل و تجهيزات معاينه در مركز مناس-6
  6/35  5 هاي مراكز آموزشي ـ درماني تفاوت محسوس داردآموزش در فيلد با آموزش در درمانگاه-7
  3/71  10 .گذارستنگر، بر ارتقاء كيفيت آموزش تأثير تعداد مراجعين به مركز پزشكي جامعه-8
  1/57  8 .تنگر، براي آموزش دانشجويان مناسب اس تعداد مراجعين در فيلد جامعه-9

  4/21  3 .داراي تنوع تشخيص مناسب جهت آموزش دانشجويان هستندمراجعينـ10
  5/28  4 .كنندنگر را مهم تلقي مي دانشجويان دوره آموزش در فيلد جامعهـ11
  8/42  6 .نگر مناسب استحمايت مالي اساتيد جهت حضور در مركز جامعه-12
  7/41  5 .كافي استهاي آموزشيفعاليتاي ادغامبرامكانات اداري موجود در فيلد، -13
  4/38  5 .نگر دارندكاركنان بهداشتي ـ درماني شاغل در فيلد همكاري مناسب با فيلد جامعه-14
  1/7  1 .كندنگر، سير صعودي را طي مي روند فعلي آموزش جامعه-15
  50  7 .نگر، جهت انجام طرح تحقيقاتي مناسب استفيلد جامعه-16

  .نفر بود 14تا 12تعداد اساتيد پاسخگو بين 
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  گيريبحث و نتيجه

 نگـر  جامعـه پزشـكي  به حضور در مركـز   نسبت دانشجويان
ـ      ،نـد نمود اظهار عالقه    طـور هايـن پاسـخ در ميـان كـارورزان ب

دليـل  تواند به اين تفاوت مي .بودبيشتر از كارآموزان  داريمعني
احسـاس نيـاز بـه انجـام     ارتباط بيشتر كارورزان بـا بيمـاران و   

تفاوت پاسـخ در ميـان دانشـجويان     .كارهاي عملي بيشتر باشد
در مورد ضروري بودن  .شتداوجود دختر و پسر نيز تا حدي 

نشـان   هـا يافتـه  نگـر  آموزش دانشجو در فيلد پزشـكي جامعـه  
دهد كه پاسخ اين سؤال از نظر دانشـجويان تـا حـد زيـادي      مي

دانشجويان تمايل به حضور در  طور كه بيشترهمان. مثبت است
 ،عنوان بخشـي از آمـوزش  ضرورت آن را نيز به ،مركز را دارند

  . كنند خصوصاً آموزش سرپايي احساس مي
نگر،  مندي به حضور در مركز آموزش جامعه در مورد عالقه 
طور نسبي اسـاتيد شـركت كننـده در مطالعـه از آن اسـتقبال      به

آمـوزش دانشـجويان در   يد اسـات  اكثريـت  و همچنـين اند  نموده
اي در شـهركرد  خديوي در مطالعه. ندا ضروري دانستهرا مركز 

كــارورزان  درصــد 50كــارآموزان و  درصــد 80نشــان داد كــه 
 ).13( ندستداننگر را ضروري مياجراي آموزش پزشكي جامعه
در مورد تأثير موانع قشقايي  زندي در مطالعه انجام شده توسط

ديدگاه  از نگر ي آموزش پزشكي جامعهمختلف موجود در اجرا
كه نشان داد پزشكي ياسوج  دانشگاه علوم ،ت علميأاعضاء هي

علمـي   هيأت يموانع مطرح شده شامل عدم آگاهي كافي اعضا
نگر، كمبود اعضاء  هاي آموزش پزشكي جامعه از اصول و برنامه

عـدم   و علمي متخصص جهـت حضـور در ايـن مراكـز     هيأت
  . )14(ند بود زشي با مسائل جامعهتناسب موضوعات آمو

در رابطه با موقعيت مكاني و فضاي فيزيكي مركـز آمـوزش   
از اين موقعيت نداشتند،  يچندانرضايت دانشجويان  ،نگرجامعه

طـور  بـه ار آموزان نسبت به كارورزان نگرش ك در عين حال اام
وضـعيت مكـاني و    ،نيمـي از اسـاتيد   و تر بودمثبتداري معني

  . ندستدانرا مناسب مي مركزفيزيكي 

اكثريت اساتيد وسايل كمك آموزشي را نامناسب و ناكـافي  
ولي در مورد وسايل و تجهيزات معاينه تقريباً نيمـي   ندستدان مي

كه اين نسبت در مقايسـه   ندبوداز اساتيد موافق كافي بودن آنها 
همچنين مقطع كارورزان نگرش بهتري . بيشتر بودبا دانشجويان 

در  خـود  در مطالعـه مرتضـوي   .بـه كـارآموزان داشـتند    نسبت
كمترين رضايت دانشجويان از تجهيزات و نشان داد كه اصفهان 

و ) درصـد  8/7(نگـر   امكانات پزشكي مربوط به مراكـز جامعـه  
در مطالعه  .)15( بود )درصد 39(ها بيشترين مربوط به اورژانس

دي از منـ  كنوني نسبت به مطالعه انجـام شـده ميـزان رضـايت    
 قبـول وسايل و تجهيزات بيشتر است ولي هنـوز در حـد قابـل    

  .دهد بودهايي را در اين زمينه نشان ميمنيست و ك
ند كه در طول دوره آموزشـي  بود دانشجويان، معتقداكثريت 

 PBLآمـوزش بـر اسـاس     وشود  در فيلد، كنفرانس برگزار مي
د و در اين مورد گـروه اطفـال براسـاس نظـرات     يگرد ميارائه 

اسـاتيد  همچنـين بيشـتر   . دانشجويان موفق تر عمل كـرده انـد  
نگـر،   ند كه در طـول دوره آموزشـي در فيلـد جامعـه    بود معتقد

در مطالعـه   ،(Al-Damegh)الـدامق   .شـود  كنفرانس برگزار مي
 و كنفـرانس  PBLگيـري  كارخود نشان داد كه دانشجويان از به

نگر اظهار رضايت نموده و معتقدند كه مراكز پزشكي جامعهدر 
  توانايي آنان را در حـل مسـايل و مشـكالت بيمـاران افـزايش      

و همكـاران در مطالعـه    (Azila)همچنين آزيـال   .)16(دهد مي
كـارگيري  نگـر بـه  موزش پزشكي جامعـه بر آ تأكيدضمن  خود
يان را نيز در اين مراكـز جهـت يـادگيري دانشـجو     PBL روش

  .)17(اند مناسب دانسته
را در جهـت  و تنـوع بيمـاران   دانشجويان تعـداد مـراجعين   

در . ندسـت دان ارتقاء كيفيت آمـوزش در گـروه اطفـال مـؤثر مـي     
هاي مندي از تعداد و تنوع مراجعين به درمانگاهكه رضايتحالي

 از اساتيد معتقدهمچنين بيش از نيمي  .دوكمتر ب زنان و داخلي
كـافي و  ، اد مـراجعين جهـت آمـوزش دانشـجويان    تعـد  ،ندبود

نظر  از اساتيدتعداد كمي  بيماران ولي از نظر تنوع است مناسب
 ،كه در اصفهان انجـام شـده اسـت    ايدر مطالعه .داشتندموافق 
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بيمـاران   دمندي از نظـر شـيوع و تعـدا    ميزان رضايت نبيشتري
و درصـد   )درصد 55/61( مراكز سرپايي داخل جامعهمربوط به

گزارش  )درصد 7/13(هاي بستري ترين ميزان مربوط بخش كم
 اضـر ح مندي از تعداد مراجعين در مطالعـه رضايت. شده است

دهد ولي در  ميزان كمتري را نشان مي ،در مقايسه با اين مطالعه
از همچنـين   و هاساير گروهمندي از گروه اطفال ميزان رضايت

  .)15( استمطالعه انجام شده در اصفهان باالتر 
تفـاوت محسـوس ميـان آمـوزش پزشـكي      وجـود  در مورد 

 ،درمـاني  ـهاي مراكز آموزشينگر و آموزش در درمانگاه جامعه
معتقد بودند كه ايـن تفـاوت در بخـش اطفـال     اكثر دانشجويان 

 در صـورتي كـه در گـروه    نسبت به داخلي و زنان بيشتر بـود، 
مـاني  . بودنـد موافـق  آنان بـا ايـن تفـاوت     درصد 6/35اساتيد 

كاشاني و همكاران در مطالعه انجام شده در همـدان نشـان داد   
نگر كه نگرش اكثريت پزشكان در زمينه آموزش پزشكي جامعه

يابـد   ءباشد ليكن آگاهي آنها بايد بيشتر از پيش ارتقـا مثبت مي
)18(.  

 ،در مورد وجود انگيزه در اساتيد جهـت آمـوزش در مركـز   
و سپس بـه   بت به اساتيد گروه اطفالبيشتر دانشجويان نسظر ن

 ناصـري پـور در مطالعـه انجـام شـده در      .بودمثبت  گروه زنان
نگر كرمانشاه نشان داد كـه كمتـر   عرصه آموزش پزشكي جامعه

نگـرش خـوب و مثبتـي     ،)درصد 1/47(از نيمي از دانشجويان 
   ).19( روش تدريس اساتيد داشتندنسبت به

موافـق و  نظـرات   ،ا اسـاتيد در مورد همكاري پرسنل مركز ب
در مـورد مناسـب بـودن امكانـات      .بـود تقريبا يكسـان  مخالف 

هاي آموزشي كمتر از نيمي اداري موجود در فيلد جهت فعاليت
نـد  بود از اساتيد معتقد درصد كمي تنها. از اساتيد موافق بودند

   .نگر سير صعودي دارد كه روند فعلي آموزش جامعه
طـرح  نده، برخي از آنان در اين مركز بين اساتيد پاسخ ده از

-حاليدر ،ندشتدر دست اجرا دا طرح و يا تحقيقاتي انجام داده

هـاي خـانوار در    ه استفاده از اطالعات ثبت شـده در پرونـده  ك
هـاي مـديريتي خـدماتي، آموزشـي و پژوهشـي يكـي از        زمينه

تحقيقات متعـدد و مسـتمر روي    .اهداف اصلي اين مركز است

راهگشـاي نظـام ارائـه خـدمات بـراي شـناخت        اين اطالعات
در مطالعه  .تر خواهد بود تر و ارزان تر، مؤثر خدمات بهتر، كيفي

خان و همكاران در نظر سنجي از اساتيد، بيان نمودند، آنان بـر  
هـاي كلينيكـي و متـدولوژي    اين باورند كـه يـادگيري مهـارت   
ناسـب  نگر با توجه به شـرايط م تحقيق در مراكز پزشكي جامعه

  .)20(افتد اين مراكز بهتر اتفاق مي
هـا در مركـز پزشـكي    بودن گروهدر مورد مناسب و كارآمد 

 بيشترين توافق با حضور گـروه اطفـال و بعـد از آن    نگرجامعه
كه در كردسـتان در مـورد   اي ر مطالعهقديمي د. بود زنان گروه

علمي در مـورد   هيأت يبررسي آگاهي نگرش و عملكرد اعضا
 درصـد  2/32 نشان داد كه ،نگر انجام شده است جامعه آموزش
آگاهي متوسط و درصد  3/37آگاهي زياد،  علمي هيأتاعضاي 

نگـر پزشـكي    آمـوزش جامعـه   در زمينهآگاهي كم درصد  5/30
درصـــد  19/89درصــد مربيـــان و   5/95داشــتند در ضـــمن  

نگـر پزشـكي موافـق     هـاي آمـوزش جامعـه    ياران با برنامهاستاد
آنهـا  درصد  6/18 ،علمي هيأتمورد عملكرد اعضاء در  .بودند

 61درصد عملكـرد ضـعيف داشـتند و     3/20 ،عملكرد متوسط
آنها فاقد هر گونه عملكردي بودند كه بـر اسـاس رتبـه    درصد 

دانشگاهي در دو گـروه مربـي و اسـتاديار نيـز نتـايج مشـابهي       
انجـام    در مطالعـه همچنين منصـوري   .)21( گزارش شده است

علمي  هيأتاعضاء درصد  61 كرمانشاه بيان داشت كهدر  شده
نگـرش  درصد  4/86و نگر  آگاهي زياد در مورد آموزش جامعه

داري در نگـرش بـر    تفاوت معني ،آناليز واريانس .مثبت داشتند
سال  10حسب سابقه كار نشان نداده، اما آگاهي در گروه باالي 

  .)22(ه ها بودسابقه كار بيش از ساير گروه
 9/51، دانشـجويان نگـرش  نمـره   )±معيـار انحراف( گينميان

كــه در كــارورزان و ) 100مبنــاي از (دســت آمــد هبــ )5/12±(
 .پسران و دختران تفاوت بـارزي نداشـت   همچنينكارآموزان و

در مراكـز آموزشـي    د كـه هدمينشان  اتمطالعنتايج مطالعات 
  رضــايت دانشــجويان در حيطــه يــادگيري دانــش  نگــرجامعــه

تب بيشتر از حيطه يادگيري مهارتي بوده اسـت و بـر ايـن    مرابه
هاي آموزشي در مراكز آموزشي باورند كه با نهادينه شدن برنامه
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هـاي  عنوان نقطه شروعي براي مراقبـت هباين مراكز نگر، جامعه
  ).24،23( دننمايتر در سطح جامعه عمل ميبهداشتي مناسب
از يك سو و از  دانشجوياننگرش ميانگين نمره پايين بودن 

نگر  عالقه نسبتاً زياد و مهم بودن آموزش در فيلد جامعهطرفي، 
دهـد، كـه اهـداف مـورد نظـر      از ديدگاه دانشجويان نشان مـي 

در نهايت . گردد طور كلي محقق نميدانشجويان در اين مركز به
پشتيباني كمي  با جهت افزايش بهره وري از اين مركز مي توان

اسـتفاده از همكـاري    ،پايي داخـل جامعـه  و كيفي از مراكز سـر 

اساتيد جهت حضور هـر چـه   از مالي ، حمايت اساتيد با تجربه
رائـه  ، اهـاي علمـي بـين گروهـي     برگـزاري كنفـرانس   ،تـر مؤثر

توجيــه  ،(PBL)روش حــل مســئله هــاي آموزشــي بــه برنامــه
نظارت و ارزشـيابي   ،قبل از شروع دوره موزانآكارورزان و كار
تــأمين امكانــات و تجهيــزات  ،اي آموزشــيهــمســتمر فعاليــت

راري زمينـه مناسـب   برق ،پزشكي و وسايل كمك آموزشي الزم
زمينـه مناسـب جهـت     و ايجـاد  ،جهت انجام تحقيق و پژوهش

  .تري انجام دادمؤثراقدامات  ،مراجعه بيشتر بيماران
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