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  چکیده

 با مطالعه این .است مکانی و زمانی نیاز مورد هايمهارت به توجه میزان عالی آموزش  کیفیت ارزیابی در اساسی موضوعات از یکی :زمینه و هدف

   .گرفت انجام 21 قرن عمومی هايمهارت به تبریزدانشگاه علوم پزشکی  دانشجویان دستیابی میزان بررسی هدف

-جمع براي .شدند انتخاب ساده تصادفی صورت به علوم پزشکی دانشجویان از نفر 300 که بود مقطعی -توصیفی يمطالعه روش :بررسی روش

 مورد) 90/0( کرونباخ آلفاي طریق از آن پایایی و متخصصان نظر طریق از آن روایی که شد استفاده محمودي و موال نامهپرسش از اطالعات آوري

  .گرفت قرار ییدات

با توجه به عاطفی  يمهارتی و حیطه - شناختی يدر حیطه دانشجویان علوم پزشکی 21هاي عمومی قرن تمیزان مهار داد نشان نتایج :هایافته

 و )(p < 0/0001اجتماعی از حد متوسط تا حدودي باالتر بوده  -فرهنگی يولی در حیطه ،)(p < 0/0001در حد متوسط بوده ) 3(میانگین نظري 

  . برخوردار بودندوضعیت مطلوبی  از

توجه  21قرن  عمومی هايمربوط به مهارتو عاطفی  شناختی يهحیط باالي سطوح علوم پزشکی بهدانشگاه میزان دستیابی دانشجویان  :گیرينتیجه

  . بازنگري قرار گیرندمورد  هاي درسییادگیري و برنامه–فرایند یاددهیباید  ،به وضعیت مطلوب دستیابیو براي  در حد متوسط بوده

 اجتماعی فرهنگی يهحیط نگرشی، يهحیط مهارتی، شناختی يهحیط ، 21قرنعمومی  هايمهارت ،علوم پزشکی انشجویاند :واژگان کلیدي

 
 

  

  :این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود

Mahmoodi F, Samadi shahrak Z, Fiz olah zadeh Z. Study of the Access of Students to the General Skills of the 21st 
Century at Tabriz University of Medical Sciences, Iran. J Med Educ Dev. 2018; 10 (28) :96-105 

 
  

  

   105 تا 96 ، صفحات96 زمستان، 28، شماره10ي  دوره. وزش در علـوم پزشکیـي آم ي توسعه مجله

http://zums.ac.ir/edujournal/ 

  .دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانم تربیتی و روان شناسی ،دانشکده علو گروه علوم تربیتی و روان شناسی، -1



 97        محمودي و همکاران

 96 زمستان ،28 ي شماره ،10 ي دوره ، پزشکی علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

  

  مقدمه

 مسایل ) ناـمیرا در  ديرـهبرا موقعیتیامروزه جهانی شدن    

 و )1( ستا دهکر اپید هشوپژو  هـمطالع تـجه یـلمللا ینـب

 گوناگون هايعرصه، هادگرگونی از ايعنوان زنجیرهبه

قرار  تاثیرتحت  را کشورهاي جهان اقتصاد و سیاست فرهنگ،

 ثیرات بی نیز تربیتو  تعلیم يزهحو نمیا یندر ا .)2( داده است

 تربیتی انندیشمندو ا ستا دهنبو نشد جهانیي هدـپدیاز 

 ينظریهها ندـش جهانی مختلف دبعاا تبیینو  شناخت ايبر

  .)1(اند داده ارایه مختلفی

 تغییر حال در سرعت به جهان هدربار 21قرن  هايضفرپیش

 مورد هايمهارت جامعه، تحول و تغییر با همزمان ،)3( است

 مشکالت و هابا پیچیدگی سازگاري براي شهروندان نیاز

روي  پیش هايچالشاز  یکی. )4( یابدمی تغییر نیز زندگی

در  یستنز ايبر زمال رتمهاو  ناییاتومیزان  ،مختلف معاجو

 نموختگاآنشدا زيسادهماآ ،لیلد همین به ؛است حاضر عصر

 جهانی پایهو  ساسیا هايترمها توسعه طریقاز  نشگاهیدا

 يهدربار 21 قرن هايفرضپیش تغییر با. )5( ستا وريضر

 و تخصصی هايمهارت و دانش بر عالوه جامعه، و جهان

 و عمومی پایه هايمهارت و دانش به دستیابی دیسیپلینی،

 دانشگاهی آموختگاندانش تخصصی يرشته به توجه بدون

  .)8-6( گرفته است قرار تاکید مورد

 نقش ،نسانیا وينیر توسعه دنها صلیترینا انبهعنو هنشگادا

هاي اخیر،  در سال ).5(در این زمینه بر عهده دارد  را حساسی

 هاي ارزشیابی مربیان، کارفرمایان و سیاست گذاران بر نظام

دارند که توانایی دانش آموختگان را در تفکر سطح باال  تاکید

ها و دانش را همسو با  ارزیابی و مهارت ،مسالهو حل 

هاي کاري جهانی و مبتنی بر فناوري قرن بیست و یکم  محل

  .)9( پیگیري کنند

هاي قرن بیست و یکم،  راهنماي مهارتهایی از قبیل  سازمان

 هاي تربیتی، گروه متیري آزمون بنیاد ملی علوم، مرکز خدمات

)Metiri Group( )10( ،کارول و نویسندگانی همچون 

)Carroll(برمک  ؛)Burmack(ریدل ؛ )Riddle( فري و فیشر؛ 

)Frey & Fisher( الکینز؛ )Elkins( تریلینگ و فیدل و 

)Trilling & Fidel( ي ها مهارتو ضرورت  بر اهمیت

 تاکیدمی با تحوالت، یادگیري قرن بیست و یکم جهت همگا

 قرن یادگیري هايمهارت ،نظران صاحب. )11(اند  نموده

 تفکر چون یهایمهارت از ايرا مجموعه یکم و بیست

 و خالقیت ،موثر و تعاملی اطالعات، ارتباط آوري فن انتقادي،

 تـمسوولی ،ن فرديـبی هايارتـمه ري،ـپذی ریسک

 بندي، ولویتا، البا وريهبهر ،مدنی و اجتماعی -شخصی

 اعتماد سازگاري و و پذیري انعطاف مدیریت، و یزيرهبرنام

  . )12( دانندمی نفس به

هاي مورد نیاز به بررسی توانایی و مهارت) Rees(ریس 

پرداخت و به این نتیجه دست یافت که  21پزشکی در قرن 

هاي عمومی مانند دانشجویان علوم پزشکی باید مهارت

هاي ارتباطی رت تفکر انتقادي، مهارت، مهامسالهمهارت حل 

هاي مربوط به تکنولوژي و سواد فناورانه و اجتماعی و مهارت

برنارد و گاریسون، نتایج پژوهش  .)13(را کسب کنند 

 داد نشاننیز  )Garrison, Bernard & Rasmussen( راسموسن

ه که جزئی از ـکار با رایان ارتـاورانه و مهـسواد فنکه 

است براي دانشجویان علوم پزشکی  21رن هاي قمهارت

اد رضایت بیماران نقش ـضروري و الزم است و در ایج

پژوهشی با  و ظریف میانیعبدالوهابی، رو .)14( اي داردعمده

هاي پایه و مورد نیاز عصر جهانی شدن  بررسی مهارت هدف

کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز  يدر دانشجویان دوره

هاي  ها نشان داد که میانگین مهارت هاي آن یافته .انجام دادند

دانشجویان در سطح متوسط بود و کمترین میانگین مربوط به 

میانگین مربوط به کارگروهی  اي و بیشترینسواد رایانه مولفه

 صالحی شاهی و وحید غیاثی، خواجه پور ولی .)15( بود

 نمازندرا هاي زندگی دانشجویان علوم پزشکیعمران مهارت
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را بررسی کردند که شامل ابعاد شناختی، عاطفی و اجتماعی 

مذکور در ها را در بین دانشجویان ها میزان این مهارتآن. بود

اله زاده و محمودي، فیض .16 حد متوسط ارزیابی کردند

 و شامل توسعه(هاي بین فردي صمدي  طی پژوهشی مهارت

 و تعارض حل و ارتباطی هايارتـحفظ ارتباطات، مه

ی و دانشجویان ـان علوم پزشکـویـن دانشجـرا در بی) همدلی

ه رسیدند که ـبررسی کردند و به این نتیجدانشگاه تبریز 

 نسبت فردي بین ايـهمهارت نظر از تبریز دانشگاه دانشجویان

 یتـوضع در پزشکی تبریز ومـعل دانشگاه دانشجویان به

ژوهش ج پـهمچنین نتای .)17( دارند قرار تريمطلوب

وم پزشکی شیراز نشان ـدر دانشگاه عل بذرافکن و همکاران

 گسترش آموزش، در کامپیوتر از ادهـاستف عامل شش که داد که

ارتباطات،  در راهـهم تلفن از مجازي، استفاده یادگیري

 تاکید رونیک،ـالکت ريـیادگی هاي طـمحی از ذتـل اسـاحس

 در تیدتسهیل گري اسا نقش و نگرش ایجاد بر یادگیري

  .)18( اند داشته 21 قرن در یادگیري بر را تاثیر بیشترین آموزش

 ،21قرن  عمومی هايمهارت يزمینه در دانشجویان ارزیابی

 تربیت در هاکنونی دانشگاه هايبرنامه توانایی تعیین براي

است  کشور عالی آموزش ارزیابی هايبرنامه الزامات از دانشجویان

 پزشکی، با توجه به این ن دانشجویان علومبه ویژه در میا .)15(

 بهداشتی مراکز تمام به اطالعات فناوري اخیر هايسال طی که در

 آموزشی هايبرنامه در تغییر ضرورت و کرده پیدا راه درمانی و

لزوم توجه به این  ،)19( گردیده است محرز پزشکی علوم

هدف بنابراین پژوهش حاضر با . یدآبه نظر می له ضروريامس

علوم  در میان دانشجویان 21قرن  عمومیهاي بررسی مهارت

-هاي مختلفی از مهارتبنديطبقه. پزشکی انجام شده است

 پژوهش ایندر  که است شده ارایه رمن یا عمومی هاي

 انجام گرفته مطالعات وپژوهشی  و نظري يپیشینه براساس

 يراهنما ،)8( موالمحمودي و  ،)7( همکاران و کانگ توسط

 بودن زمانمند میزان به توجه اهمیت و )20( 21 قرن هايمهارت

ی دانشجویان علوم میزان دستیاب )21و  22( هاي درسیبرنامه

 – شناختی يدر سه حیطه 21قرن  هاي عمومیبه مهارت پزشکی

  .گرفته استبررسی قرار  مورد اجتماعی -و فرهنگی مهارتی، عاطفی

  

  بررسیروش 

میزان دستیابی  بررسیه موضوع پژوهش با توجه با اینک   

 عمومیهاي به مهارتدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

. است مقطعی-است نوع روش پژوهش توصیفی 21قرن 

آماري شامل تمام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  يجامعه

از بین دانشجویان، تعداد . بود 95- 96تبریز در سال تحصیلی 

نفر  300این . انتخاب شدند ساده صادفینفر به صورت ت 300

هاي مختلف علوم پزشکی سال آخر از بین دانشجویان رشته

ها آوري دادهبه منظور جمع. به طور تصادفی انتخاب گردیدند

 21هاي عمومی قرن ارزیابی مهارت سوالی 73از پرسشنامه 

اي استفاده شده گزینه 5با طیف لیکرت  محمودي و موال

ساخت پرسشنامه به صورت طیف  يه به نحوهبا توج. است

لیکرت و اینکه براساس شیوه رایج حد وسط یا همان میانگین 

ها میانگین نظري مولفهاست،  3اي عدد درجه 5نظري در 

براساس تعداد سواالت هر مولفه با تقسیم آن بر حد متوسط 

به منظور بررسی همسانی و هماهنگی  .محاسبه گردید) 3(

پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده ) اییپای(درونی 

نفر اجرا گردید   30 به همین منظور پرسشنامه در بین .گردید

همچنین در  .به دست آمد  90/0ضریب پایایی پرسشنامه  و

 92/0پرسشنامه  ضریب پایایی )8(محمودي و موال  يمطالعه

 SPSS 24ها از نرم افزار براي تحلیل داده .گزارش شده است

  . اي استفاده شدتک نمونه tو آزمون آماري 

  

  هایافته

نفر  152پسر و دانشجویان  نفر 148دانشجو  نفر 300از بین    

- نفر از رشته 39پزشکی،  يرشته نفر از 92که  ها دختر بودندآن

 ياز رشته نفر 103دندان پزشکی و  يرشته نفر از 59، مامایی ي

 .شرکت کردند مطالعه در شتهر بدون اعالم نفر 7، داروسازي
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هاي مهارتی مهارت-شناختی میزان تحقق حیطه بررسی براي

 ازدر بین دانشجویان علوم پزشکی تبریز  21عمومی قرن 

 در آن ينتیجه که است شده استفاده ايتک نمونه tآزمون 

 شامل مهارتی -یشناخت يحیطه .است شده ارایه 1جدول 

اطالعات،  سازماندهی و ريآوجمع توانایی يمولفه هشت

 دانش، کارگیريبه توانایی اطالعات، کیفیت ارزیابی توانایی

 توانایی اورانه،نسواد ف پژوهش، توانایی ،مساله حل توانایی

  چنان که در  .است الکترونیکی ارتباط توانایی و دانش اشتراك

  

 هحیط هي هشتگانهاگویهي شود همهمشاهده می 1جدول 

ي ي همهو میانگین تجربه شده بودی معنادار مهارت -یشناخت

از میانگین نظري ) 90/2(ها به جز توانایی اشتراك دانش آن

میانگین به دست آمده اشتراك دانش  .به دست آمد باالتر) 3(

ي همچنین میانگین حیطه. بودتر از میانگین نظري پایین

 ویان علومـدهد که دانشجنشان می) 32/3(مهارتی -یـشناخت

ط ـدر حد متوسی ـمهارت-یـاختـشن يطهـی در حیـپزشک

  .باشندمی

  

  در بین دانشجویان علوم پزشکی تبریز  21هاي عمومی قرن مهارتی مهارت-شناختی میزان تحقق حیطه ايتک نمونه tهاي زمونآ نتیجه: 1جدول 

  میانگین  لفهوم
انحراف 

  استاندارد

  3= میانگین نظري  

اختالف 

  میانگین

تک  tقدار م

  اي نمونه

درجه 

  آزادي

سطح 

  معناداري

  0001/0  299  25/14  48/0  59/0  48/3  اطالعات سازماندهی و آوريجمع توانایی

  0001/0  299  30/18  63/0  59/0  63/3  اطالعات کیفیت ارزیابی توانایی

  0001/0  299  42/5  23/0  72/0  23/3  دانش کارگیريبه توانایی

  0001/0  299  27/7  28/0  66/0  28/3  لهامس حل توانایی

  0001/0  299  98/12  44/0  59/0  44/3  پژوهش توانایی

  0001/0  299  62/5  25/0  78/0  25/3  اورانهسواد فن

  018/0  299  - 39/2  - 10/0  - 71/0  90/2  دانش اشتراك توانایی

  0001/0  299  85/6  31/0  79/0  31/3  الکترونیکی ارتباط توانایی

  0001/0  299  65/13  32/0  40/0  32/3  مهارتی-شناختی يحیطه

  

هاي عمومی عاطفی مهارت يمیزان تحقق حیطهبراي بررسی 

تک  tاز آزمون  در بین دانشجویان علوم پزشکی 21قرن 

 2ي آن در جدول هـت که نتیجـده اسـاي استفاده شنمونه

 خود هلفوم چهار لـشام عاطفی يهـحیط. ده استـش ارایه

هویتی  ودـخ و ولیتیوـمس ودـخ ارزشی، ودـخ راهبري،

 بین از شودمی دهـمشاه 2دول ـج در که همچنان .است

هاي این هلفوم يهمه عاطفی، يهحیط هچهارگان هايلفهوم

ها ي آناست و میانگین تجربه شده در همه حیطه معنادار

همچنین میانگین تجربه شده . باشدبیشتر از میانگین نظري می

از و  )3( تر از میانگین نظريبزرگ) 62/3(ي عاطفی حیطه

دهد که این نتیجه نشان می. باشدمعنادار مینظر آماري 

 تا حدوداین حیطه هاي از مهارتعلوم پزشکی دانشجویان 

 مطلوب وضعیترسیدن به تا بوده ولی زیادي برخوردار 

  .فاصله دارند
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  در بین دانشجویان علوم پزشکی تبریز  21هاي عمومی قرن طفی مهارتعا میزان تحقق حیطه ايتک نمونه tهاي زمونآ نتیجه: 2جدول 

  اختالف میانگین  انحراف استاندارد  میانگین    لفهوم

  3= میانگین نظري

  سطح معناداري  درجه آزادي  ايتک  نمونه tمقدار 

  0001/0  299  30/20  59/0  50/0  59/3  خود راهبري

  0001/0  299  84/23  95/0  69/0  95/3  خود ارزشی

  0001/0  299  85/15  53/0  58/0  53/3  ولیتیوخود مس

  0001/0  299  19/16  42/0  45/0  42/3  خود هویتی

  0001/0  299  82/27  62/0  39/0  62/3  حیطه عاطفی

  

 اجتماعی-فرهنگی يهحیط ققـتح میزان یـبررس براي

دانشجویان علوم پزشکی  بین در 21قرن  هاي عمومیمهارت

 3جدول  در آن هنتیج که شد استفاده ايونهتک نم tآزمون  از

 مولفه پنج شامل جتماعیا-فرهنگی يهحیط. است شده ارایه

اجتماعی، پذیرش اجتماعی،  شکوفایی اجتماعی، عضویت

 3جدول  در چنانکه. مندي استجامعه پذیري و قانون

اجتماعی - طه فرهنگیهاي حیمولفهي شود همهمی مشاهده

هاي شکوفایی مولفهي تجربه شده میانگین .معنادار بود

مندي اجتماعی، پذیرش اجتماعی، جامعه پذیري و قانون

تجربه  نولی میانگی. شتر از میانگین نظري به دست آمدبی

 بودکمتر از میانگین نظري ) 87/2(ي عضویت اجتماعی شده

علوم پزشکی در این مورد  دانشجویاندهد که و این نشان می

کمتري به  يو عالقهی نداشته عملکرد و وضعیت خوب

با توجه به این . هاي مختلف اجتماعی دارندعضویت در گروه

) 33/4(فرهنگی -اجتماعی يکه میانگین به دست آمده حیطه

 بنابراین .بود و باالتر از حد متوسط بیشتر از میانگین نظري

 این در علوم پزشکی دانشجویان  که توان اظهار داشتمی

  .داشتند وبیمطل وضعیت حیطه

  

در بین دانشجویان علوم پزشکی  21هاي عمومی قرن اجتماعی مهارت-فرهنگی يمیزان تحقق حیطه ايتک نمونه tهاي نتیجه آزمون: 3جدول 

  تبریز 

  اختالف میانگین  انحراف استاندارد  میانگین  لفهوم
  3= میانگین نظري

  سطح معناداري  درجه آزادي  ايتک نمونه tمقدار 

  001/0  299  -312/3  - 13/0  69/0  87/2  ضویت اجتماعیع

  0001/0  299  55/9  40/0  73/0  40/3  شکوفایی اجتماعی

  0001/0  299  66/14  61/0  72/0  61/3  پذیرش اجتماعی

  0001/0  299  73/18  78/0  72/0  78/3  جامعه پذیري

  0001/0  299  18/19  66/0  59/0  66/3  منديقانون

  0001/0  299  36/40  33/1  57/0  33/4  فرهنگی -اجتماعی
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   بحث

براي  21هاي عمومی قرن با توجه به اهمیت مهارت    

ویژه اهمیت آن براي قشر زندگی در عصر حاضر به

ها در دانشگاهی، پژوهش حاضر با هدف بررسی این مهارت

براي رسیدن . میان دانشجویان علوم پزشکی انجام شده است

 .استفاده شد )8(و موال به این هدف از پرسشنامه محمودي 

هاي نرم ها و مهارتهمان قابلیت 21قرن  عمومیهاي مهارت

التحصیالن دانشگاهی جامعه از فارغیا عمومی مورد انتظار 

ها را در ها و مطالعات آنتوان با استناد به بررسیاست و می

 يعاطفی، و حوزه يمهارتی، حوزه - کلی شناختی يسه حیطه

  . بندي کرددسته اجتماعی-فرهنگی

تفاوت میانگین   :مهارتی -شناختی يمیزان دستیابی به حیطه

علوم هاي رشتهبه دست آمده و میانگین نظري دانشجویان 

 سازماندهی و آوريجمع توانایی مولفه در هشت پزشکی

 کارگیريبه توانایی اطالعات، کیفیت ارزیابی اطالعات، توانایی

 سواد فناورانه، پژوهش، اناییتو ،مساله حل توانایی دانش،

 .بودمعنادار  الکترونیکی ارتباط توانایی و دانش اشتراك توانایی

هاي توانایی ارزیابی کیفیت اطالعات، توانایی در مولفه

بکارگیري دانش، توانایی حل مساله، توانایی پژوهش، سواد 

جربه شده فناورانه، و توانایی ارتباط الکترونیکی میانگین ت

 هايمهارت اهمیت امروزه .از میانگین نظري بودبیشتر 

هایی از قبیل به ویژه مهارت .نیست پوشیده کسی بر شناختی

بیمار  مشکالت مورد در گیريتصمیم و مساله حل توانایی

براي دانشجویان علوم  مناسب مراقبت یک يارایه جهت

میانگین تجربه شده مولفه توانایی  )23(است  پزشکی ضروري

اشتراك دانش از میانگین نظري کوچکتر است، یعنی 

. دانشجویان از مهارت کمتري در این زمینه برخوردارند

همچنین نتایج نشان داد در کل بین میانگین تجربه شده و 

دارد ارتی تفاوت وجود مه -شناختی ي- میانگین نظري حیطه

اما در باالتر از میانگین نظري  و میانگین کسب شده این حیطه

ي هاي حیطهمیزان مهارتیعنی . است 32/3حد متوسط 

ولی  شناختی در دانشجویان مورد مطالعه در حد متوسط بوده

هاي با یافته این یافته .دفاصله داروضعیت مطلوب تا 

محمودي و موال؛ صیامیان، حسینی و قربانی؛ بردستانی؛ 

و فیضی کنجینی، فداکار سوقه،  فعبدالوهابی، رومیانی و ظری

 25(همسویی دارد  چهرزاد و کاظم نژاد لیلی همسویی دارد

نیا و میري و چشمه هاي طیببا یافته اما ) 8، 15، 23، 24،

   .)26، 27( داردنسهرابی همسویی 

هاي این پژوهش پایین بودن توانایی اشتراك یکی از یافته

ان ـبی )Siemens( زیمنس. هاي درسی بوددانش در برنامه

کند امروزه به اشتراك گذاري دانش و یادگیري از طریق می

-نظریه تاکیدکه وب مورد هاي تحت شبشبکه وب و انجمن

با توجه به نتایج به دست ). 28( یادگیري استهاي جدید 

در این زمینه موفق دانشگاه علوم پزشکی درسی  يبرنامهآمده 

ی مشارکتی بر ویژگی ـگبر ویژ دـتاکیاي ـوده و به جـنب

ضرورت دارد در تهیه و تدوین و اجراي  .دارد دـتاکیرقابتی 

هاي درسی رویکردهاي جدید یادگیري مانند ساخت و برنامه

  . سازگرایی و ارتباط گرایی مورد توجه قرار گیرد

تفاوت میانگین به دست : عاطفی يمیزان دستیابی به حیطه

علوم پزشکی در چهار آمده و میانگین نظري دانشجویان 

 ارزشی، خود راهبري، خود مولفه چهار شامل عاطفی يهحیط

میانگین تجربه شده  ودار معنیهویتی  خود و ولیتیومس خود

همچنین میانگین . بودها بیشتر از میانگین نظري ي آندر همه

ولی اطفی بزرگتر از میانگین نظري ع يتجربه شده کل حیطه

دهد بنابراین نتیجه نشان می. است بوده 62/3در حد متوسط 

هاي یابی به مهارتدانشجویان علوم پزشکی از نظر دستکه 

داشتند و براي نمطلوبی چندان وضعیت ي عاطفی حیطه

مورد بررسی عوامل مختلفی رسیدن به وضعیت مطلوب باید 

هاي درسی یکی از این عوامل، برنامه. و بازنگري قرار گیرند

 که ژوهشگران مطالعه حاضر معتقدندپ .علوم پزشکی است
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هاي برنامه با زیادي فاصله هنوز درسی هايبرنامه احتماال

 خود هايویژگی نتوانسته و دارد محور یادگیرنده درسی

 را در پذیري ولیتومس و استقالل احساس راهبري،

 حل توانایی که است دلیل همین به دهد؛ پرورش دانشجویان

در حد  دانشجویان در اطالعات نیز یارزیاب و پژوهش و مساله

 محمودي و موال هايیافتهنتایج این پژوهش با  .مطلوب نیست

ها در پژوهش خود به این نتیجه آن .باشدمیهمسو نا )8(

ي عاطفی باالتر از میانگین حیطههاي میزان مهارترسیدند که 

  .نظري و در حد مطلوب بوده است

تفاوت میانگین به دست : یاجتماع يمیزان دستیابی به حیطه

 پنجویان علوم پزشکی در ـآمده و میانگین نظري دانشج

اجتماعی، پذیرش  شکوفایی اجتماعی، عضویت يمولفه

میانگین . بودمندي معنادار اجتماعی، جامعه پذیري و قانون

هاي شکوفایی اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مولفهي تجربه شده

و در حد تر از میانگین نظري مندي بیشجامعه پذیري و قانون

-این یافته هماهنگ با یافته. به دست آمده است متوسط به باال

 به و مکاران استخلیفه سلطانی و ه ،پورفر، حسینجباري ي

 بیشتر تجربه با هااین شایستگی کسب که رسدمی نظر

است  شده خدمات به بیمارن حاصل يارایه در دانشجویان

کمتر از ي عضویت اجتماعی ربه شدهتج نولی میانگی .)29(

تداوم  و گیري شکل عوامل زیادي در. بودمیانگین نظري 

ترین این که یکی از مهم دارند نقش شناختی روان بهزیستی

 افرادي .است عوامل، عضویت اجتماعی و حمایت ناشی از آن

 کمتري روانی از سالمت هستند منزوي اجتماعی لحاظ به که

 جامعه در اجتماعی هرچه پیوستگی عکسبر و برخوردارند

یکی از عواملی که  .بود خواهد ترجامعه سالم آن باشد بیشتر

. ها استدرسی دانشگاه ينقش مهمی در این راستا دارد برنامه

دانشگاه درسی  يبرنامهرسد به نظر می با توجه به نتایج،ولی 

هاي مهارتاین جنبه از توجه کافی به رشد  علوم پزشکی

در دانشجویان که بخش مهمی ) عضویت اجتماعی( جتماعیا

، 31(هاي زندگی در قرن حاضر است، نداشته است از مهارت

مراقبت و بهداشت  اثربخش و با کیفیت باالي مدیریت .)30

نی ایجاب ـها و موثر واقع شدن در محیط بالیافراد و گروه

هاي تیمی متعدد عضویت داشته کند پزشکان در گروهمی

هاي متعدد کار کرده طوري که بتواند با افراد و گروهبه. اشندب

براي . )33( و در بیشتر مواقع رهبري تیم را برعهده بگیرند

و درمان، فارغ التحصیالن پزشکی  موفقیت در نظام بهداشت

هاي جدیدي مانند حرفه گرایی، رهبري، باید دانش و قابلیت

  .)34- 33( هاي تیمی و گروهی را کسب کنندو مهارت

- اجتماعی يبا توجه به این که میانگین به دست آمده حیطه

 بود و به لحاظ آماري معنادار تر از میانگین نظريفرهنگی بیش

علوم دانشجویان  که توان اظهار داشتمی بنابراین) 32/4(

 وضعیت حیطه این هايیابی به مهارتاز نظر دست پزشکی

فونگ و همکاران،  هايیافتهاین یافته با  .داشتند مطلوبی

همسویی  سهرابی و مهرام؛ میري و چشمه محمودي و موال

  .)8، 14، 27، 32(ندارد 

  

  گیري نتیجه

علوم وضعیت دانشجویان  که داد این پژوهش نشان نتایج   

-اجتماعی يیطهح هايیابی به مهارتاز نظر دست پزشکی

از جهت کسب  ولیبوده و رضایت بخش  فرهنگی مطلوب

مطلوب و عاطفی  شناختی حیطۀ باالي سطوح هايتمهار

یابی دانشجویان به عوامل متعددي در میزان دست .نبوده است

یکی از این عوامل . دخیل هستند 21هاي عمومی قرن مهارت

 درسی هايبرنامه ویژههگیري بیاد - فرایند یاددهی توجهیکم

به کارگیري برنامه درسی  .استروز  و عالیق نیازها به

هاي ساخت و سازگرایی و یادگیرنده محور و مبتنی بر آموزه

هاي درسی مبتنی بر مساله، مبتنی یادگیري موقعیتی مانند برنامه

هاي تواند موجب بهبود دستیابی به مهارتبر تکلیف می

هاي درسی ت برنامهـر اسـلذا بهت .)36( رددـرن گـاساسی ق

ها به ان توجه آنزـوند تا میـی شـابـداوم ارزیـور مـبه ط

ات زمانی و ـیـط و مقتضـان و شرایـعالیق دانشجوی نیازها و
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 ايـارتق یتـاهم به هـوجـت بان ـهمچنی .ودـمکانی تعیین ش

 ارغـف از دـبع و وییـدانشج دوران در اـهارتـاین مه

 جهت اسبـمن آموزشی ايـههـت برنامـاس ازـنی ،یـالتحصیل

  .ودـش راـاجها تارـمه نـای ايـارتق رورش وـپ

  

 تقدیر و تشکر

 دانند که از تمام دانشجویانپژوهشگران بر خود الزم می   

شرکت کننده در پژوهش و مسوولین ما را در انجام این 

  .تشکر و قدردانی نمایند مطالعه یاري نمودند،
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