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مقدمه :در تجزیه و تحلیل وضعیت آموزشی دانشگاهها و نیازهای آموزش عالی کشور میتوان عنوان کرد که اموزش عالی کنونی ،نیازها
و مهارتهای آموزشی (تحصیلی) و شغلی (حرفه ای) رایج و ضروری فراگیران را منعکس نمی کند و برنامه ریزی درسی باید با تاکید بر
شایستگی های علمی(تخصصی) ،عملی و مهارتی فراگیران از نو سازماندهی شود .از جمله مهارتهایی که نیاز مبرم به آموزش آنها در
دانشگاههای ما وجود دارد مهارتهای نرم میباشند .به همین دلیل محقق درصدد برآمد تا چارچوبی از مهارتهای نرم الزم و پایه را که
دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بدو ورود خود به دانشگاه تا پایان تحصیالت دانشگاهی باید در برنامه درسی
خود داشته باشند تهیه نماید.
روش بررسی :مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی با رویکرد قراردادی میباشد که در سال تحصیلی  96-95انجام گرفت .به این صورت که
از طریق نمونهگیری هدفمند ادراکات ،دیدگاهها ،انتظارات و نیازهای  57دانشجوی کارشناسی ارشد رشتههای مامایی (14نفر)،
پرستاری ( 35نفر) و اتاق عمل ( 8نفر) و  12نفر از اساتید هر رشته در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه مهارتهای نرم و
اثربخشی دورههای تخصصی هر رشته جهت دستیابی به اهداف آموزشی آن دورهها بررسی شدند .کلیه این دانشجویان هم زمان با
تحصیل در محیطهای بالینی نیز مشغول به کار بودند و اساتید آنها نیز در هر گروه ،تجربه کار بالینی داشتند .در این تحقیق جمعآوری
اطالعات از طریق مرور تحقیقات انجام شده در این زمینه ،مصاحبه فردی و گروهی عمیق نیمه ساختار یافته با اساتید ،مصاحبه فردی
با دانشجویان ،مشاهده رفتار و عملکرد تحصیلی دانشجویان توسط محقق و یادداشت برداری انجام شد تا به اشباع اطالعات رسیدیم.
هم زمان ،مشاهدات اساتید تخصصی این دانشجویان در این دو نیمسال از نظر اثربخش بودن عملکرد درسی ،پژوهشی و بالینی
دانشجویان صورت گرفت .مصاحبه ها با رضایت شرکت کنندگان ضبط و بازنویسی شدند .سپس با استفاده از تحلیل درون مایه ای،
داده ها در دسته ها و طبقاتی قرار گرفتند و زیرگروهها و ویژگیهای آنها نیز استخراج شدند .جهت حصول دقت و استحکام دادهها،
معیار مقبولیت ،قابلیت انتقال ،قابلیت وابستگی و قابلیت اعتماد دادهها مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج :در مطالعه حاضر ،از تجزیه و تحلیل دادهها ،هفت تم اصلی برای مهارتهای نرم مورد نیاز دانشجویان به همراه درونمایههای
فرعی آنها استخراج شد .نتایج نشان داد که انتظارات آموزشی آنها متنوع میباشد .این مهارتها شامل مهارتهای فردی ،معنوی،
بهداشتی ،اموزشی-تحصیلی ،حرفه ای ،عاطفی و ارتباطی میباشد.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه نشان داد که دانشجویان نیاز مبرمی به مهارتهای نرم دارند تا بوسیله آنها بتوانند کیفیت زندگی و عملکرد
فردی ،آکادمیک  ،شغلی و اجتماعی خود را ارتقاء بخشند .با این وجود ،این مهارتها در طول دوران تحصیل فراگیران مورد توجه کافی
قرار نگرفته اند .بنابراین ،برنامه درسی سنتی اموزش فراگیران جهت تربیت فارغ التحصیالن کارآمد نیاز به بازنگری و اصالح دارد .تجدید
نظر در دروس هر رشته به منظور اطمینان از اینکه محتوای دروس پاسخگوی نیازهای فراگیران به صورت همه جانبه باشد ،باید با
همکاری مشترک و هم فکری مداوم دانشجویان ،فارغ التحصیالن ،شاغلین ،اساتید دانشگاهی ،والدین ،سیاست گزاران این امر در
اموزش پرورش ،آموزش عالی و مراکز استخدامی صورت پذیرد.
واژههای کلیدی :شایستگی ،آموزش بهداشتی درمانی ،سرفصل درسی ،ارائه دهندگان خدمات بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان ،مطالعه کیفی..
 .1استادیار،گروه زبان انگلیسی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
* (نویسنده مسئول)؛ تلفن 031-37925133 :پست الکترونیکیakbari@mng.mui.ac.ir :
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مقدمه
برنامه های درسی مشخص ،انواع مختلف دانش و مهارتها را به

اجتناب ناپذیر می باشند و افراد جامعه همواره با آن دست به

دانشجویان انتقال دهد و آنها را برای به عهده گرفتن نقشها و

گریبان هستند ،ایجاد و تقویت تواناییها و مهارتهایی که در

مسئولیتهای زندگی واقعی آماده سازد .یکی از چالشهای پیش

شرایط دشوار ضامن سالمت روانی افراد می باشند ضروری است

روی جوامع مختلف ،دانش آموختگانی هستند که توانایی و

(.)5

مهارت الزم برای زیستن در عصر حاضر را ندارند؛ به همین

نیاز اساسی یک فارغ التحصیل دانشگاهی برای رسیدن به

دلیل ،آمادهسازی دانش آموختگان دانشگاهی از طریق توسعه

شغل و پذیرش مسئولیتهای تخصصی جامعه ،مهارت است،

مهارتهای اساسی و پایه جهانی ضروری است .دانشگاه به عنوان

یعنی فرد عالوه بر داشتن توانایی های ذهنی ،فیزیکی و سطح

اصلی ترین نهاد توسعه نیروی انسانی متخصص نقش حساسی

تحصیالت و همچنین ویژگیهای رفتاری چون شخصیت ،نوع

را در این زمینه بر عهده دارد (.)1

نگرش ،انگیزش و ارزشهای فردی باید مهارتهای فنی ،انسانی

در نظام آموزشی کشور ما و نیز در بیشتر نظامها ی آموزشی

و ادراکی را نیز در طول دوران تحصیل کسب کند .امروزه در

دنیا برنامههای درسی و آموزشی عمدتا حیطه شناختی

کلیهی سازمانها و موسسات جهت شناسایی این مهارتها از

فراگیران را مورد توجه قرار داده است .این رویکرد ،افرادی با

الگوی شایستگی فردی و شغلی استفاده میشود و بر اساس آن

تفکر محدود و تک بعدی پرورش میدهد .این در حالی است

به شناسایی دانش ،مهارت ،نگرش و ویژگیهای شخصیتی مورد

که انسانها موجوداتی چند بعدیاند .لذا ،نادیده گرفتن هر یک

نیاز برای احراز هر شغل پرداخته میشود .پرند و همکاران

از این وجوه مشکالتی را برای فرد در جامعه فراصنعتی امروزی

الگوی پیشنهادی شایستگیهای شغلی با بهرهگیری از الگوهای

ایجاد میکند ( .)2امروزه علیرغم ایجـاد تغییـرات عمیـق در

آموزشی ETA2 ،و  O’NETرا طراحی و تدوین کردند .با

فرهنـگ و شـیوههـای زنـدگی ،بسیاری از افراد در رویارویی با

توجه به مطالعات انجام شده ،عناوین مهارتهای مورد نیاز

مسائل زندگی ،فاقد توانـاییهـای الزم و اساسی هستند و

شامل مهارتهای عمومی (توانمندسازی شخصی) ،مهارتهای

همین امر آنان را در مواجهه با مسـائل و مشـکالت زنـدگی

مورد نیاز در محیط کار (توانمندسازی محیط کار) و مهارتهای

روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر نموده است .در عصر

خاص صنعت و شغل (توانمندسازی شغل) است ( 4و.)3

فراصنعتی کنونی که انسانها در آن با بحرانهای زیاد فردی،

عبدالوهابی و همکاران مهارتهای پایه مورد نیاز دانشجویان در

اجتماعی ،خانوادگی و شغلی مواجه می شوند ،به انسانهایی

عصر جهانی شدن را که از تحقیقات دیگر استخراج کرده بودند

انعطاف پذیر در مقابل تحوالت ،قادر به یادگیری مستقل و

به قرار زیر ذکر کردند :مهارتهای فنی ،روش شناسی ،اجتماعی،

مداوم ،آگاه از ویژگیها و مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،زیست

رفتاری ،ارتباطی ،انعطاف پذیری ،کارگروهی ،حل مسئله ،سواد

محیطی و ارزشهای اخالقی و معنوی ،دارای روحیۀ مدنی

رایانه ای و مسئولیت پذیری (.)5

3

مشارکت جویانه و فعال و در نهایت ،قادر به تفکر انتقادی ،حل

با توجه به اینکه دانشجویان از جمله افرادی هستند که تحت

مسئله و مهارتهای ارتباطی نیازمند می باشیم تا جامعهای سالم

تأثیر آسیبهـای فـردی و اجتماعی ناشی از عدم آگاهی از

و پویا داشته باشیم .و تمامی این ابعاد باید در برنامه درسی
آموزشی فراگیران در تمامی مقاطع تحصیلی پوشش داده شود
تا کم کم ملکه رفتاری آنها شود .از

)Employment & Training Administration (ETA

2
3

The Occupational Information Network (O*NET) is a free
online database that describes occupations in terms of the
knowledge, skills, and abilities required
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سطح نظام آمـوزش عــالی ضــروری مــیباشد .کســب

از طریق این تاثیرگذاری بتواند بیشترین استفاده را از مهارتهای

دانــش در زمینــه مهارتهای زندگی موجب نگرش و ارزش-

سخت داشته باشد .مهارتهای نرم برای توسعه و ارتقاء

های مثبـت در فرد میشود ،این نگرش موجب رفتـار مثبـت

توانمندیهای فردی ،تحصیلی ،پژوهشی ،شغلی و عملکرد بهینه

شـده و در نتیجه مانع بروز مشکل و باعث ارتقای بهداشت

در هر یک از این زمینهها بسیار ضروری هستند .برخالف

روانی در جامعه میگردد ( .)6سازمان بهداشت جهانی در سال

مهارتهای سخت که چارچوب مشخصی برای افراد قائل می

 1996ده مهارت اصلی را به عنوان مهارتهای زندگی معرفی

باشند ،مهارتهای نرم در تمامی جهات و در افراد مختلف قابل

کرده است و آنها را در پنج گروه زیر قرار داده است :خود

بسط و گسترش و و انتقال میباشند .آنها ،در واقع ،تکمیل

آگاهی و همدلی ،ارتباط و روابط میان فردی ،تصمیم گیری و

کنندهی مهارتهای سخت میباشند .بیشتر مهارتهای نرم بعد

حل مسئله ،تفکر خالق و تفکر انتقادی ،مهار هیجانات و مقابله

انسانی-اجتماعی دارند و به آن دسته از مهارتهایی اطالق می-

با استرس .یونیسف ( )2003در آخرین تقسیمبندی خود از

شوند که به شخصیت انسانها و ویژگی های آنها و نحوه رفتار و

مهارتهای زندگی ،سه طبقه کلی که شـامل ارتبـاط و روابط

تعامل آنها با یکدیگر مربوط می شود .گرچه هر دو دسته

میان فردی ،مهارت تصمیمگیری و تفکر انتقـادی ،مهارت

مهارت به نوعی قابل اندازهگیری و ارتقاء هستند ،فراگیری

مقابله و مدیریت شخصی است ارائه کرده اسـت.

مهارتهای نرم به مراتب سختر میباشد و نیاز به تالش و تمرین

در شرایط کنونی جامعه ،حرکت از مدرک گرایی به سوی

بیشتری دارد .اگر به مهارتهای نرم توجه نشود ،مهارتهای سخت

شایسته پروری یکی از ضروریات آموزشی میباشد .رشد سریع

در حوزه اشتغال کم اثر خواهند بود و فقدان مهارتهای نرم

تکنولوژی و ایجاد تحول و تنوع در مشاغل و تخصصهای

موجب از دست دادن فرصتها در مراحل مختلف و عرصههای

مختلف ،مسئولین تعلیم و تربیت را به این سمت سوق میدهد

مختلف زندگی میشود و همچنین فقر در توانمندی نیروی

که در برنامهریزی آموزشی تجدید نظر کلی داشته باشند و

انسانی را به دنبال خواهد داشت (.)7

متناسب با نیازهای محیط کار ،فراگیران را در کنار موضوعات

در سالهای اخیر پژوهشهای پراکندهی متعددی در زمینه

تئوریک در محیط تحصیل مجهز به مهارتهای تخصصی و

مهارتهای نرم صورت گرفته است و جامعه پژوهشی را نسبت به

عمومی (نرم) نماید .کار دنیای جدید با آموزشِ صِرف سامان

آموزش این مهارتها در سیستمهای آموزشی حساس نموده

نمیگیرد و مهارت آموزی در این عرصه نقش مهم و اساسی ایفا

است .در این پژوهشها عنوان شده است که در نظام آموزشی

می کند .به طور کلی ،مهارتها به دو دسته ی مهارتهای سخت و

ما فقط به آموزشهای اکادمیک (کسب علم و دانش) فراگیران

نرم تقسیم می شوند .از "آموزش" به عنوان "مهارت سخت"

بسنده شده است و مهارتهای نرم مورد غفلت واقع شده اند؛

نام برده می شود و سایر مهارتها" ،مهارتهای نرم" نامیده می

مهارتهایی که در سالهای اخیر ،محور فعالیت بسیاری از

شوندکه در روند پیشرفت مهارتهای سخت بسیار تاثیرگذار می

دانشگاههای معتبر جهان شده است .بنابراین ،جامعه علمی

باشند“ .مهارتهای سخت" همان توانایی ها و مهارتهای فنی و

کشورمان باید به این سمت پیش رود که نه تنها حساسیتهایی

حرفه ای و تخصصی هستند که فرد برای انجام کار خاصی به

در این زمینه در مسئولین اجرایی و برنامهریزان آموزشی ایجاد

آنها نیاز دارد؛ در حالیکه "مهارتهای نرم" جنبه عمومی دارند و

نماید؛ بلکه آنها را به سمت انجام اقداماتی در این زمینه سوق

برای همه افراد ضروری هستند .مهارتهای نرم مجموعهای از

دهد و بنابراین" ،دانش آموزی" را با "مهارت آموزی" توام کند.

ویژگیها ،توانایی ها و مهارتهایی است که به انسان کمک می-

عالوه بر این ،روند مهارت آموزی باید از سنین طالیی یادگیری
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مهارتهای زندگی قرار دارند ،آموزش مهارتهای زندگی در

کند تا بتواند در محیط کار و زندگی و تحصیل اثرگذار باشد و
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که فراگیر مشغله ذهنی و مسئولیتهای فردی و اجتماعی کمتر

رشته در مقطع کارشناسی ارشد هم زمان با گذراندن واحد های

و وقت ازاد بیشتری برای یادگیری این مهارتها و نهادینه کردن

درسی که اکثرا جنبه پژوهشی دارند ،کار پر استرس بالینی را

آنها دارد شروع شود.

نیز تجربه می کنند و مسئولیتهای کاری ،خانوادگی و تحصیلی

موجود در زمینه مهارتهای عمومی مورد نیاز فراگیران در

متاهل میباشند.

محیطهای اکادمیک و بالینی ،به تهیه چهارچوبی برای این

در این تحقیق ،جمع آوری اطالعات از طریق مصاحبه فردی

مهارتها بپردازد و از این طریق بر ضرورت تهیه و تدوین واحد

با دانشجویان و مصاحبه گروهی عمیق نیمه ساختار یافته با

درسی مهارتهای عمومی برای دانشجویان علوم پزشکی و

اساتید ،مشاهده عملکرد تحصیلی دانشجویان ،و یادداشت

گنجاندن آن در سرفصل دروس این دانشجویان تاکید نماید و

برداری انجام شد .تعداد نمونه مورد مصاحبه از دانشجویان و

در نهایت ،به این فراگیران جهت ارتقاء عملکرد تحصیلی و

اساتیدبر اساس معیار اشباع اطالعات یا داده های تکراری

شغلی ،تسهیل روند آموزشی ،لذت بردن از یادگیری و حرفه

مشخص شد یعنی تا زمانی که دیگر هیچ اطالعات جدیدی از

خود ،داشتن یادگیری مادام العمر و بهره مندی از یک زندگی

آنها استخراج نشود .در مصاحبه گروهی از اساتید با توجه به

سالم فردی اجتماعی کمک نماید.

تجربه مشترکی که همه آنها از موضوع مورد نظر داشتند و آنها

برخالف پژوهشهای انجام شده در این زمینه که در انها جمع

نیز حداقل دو ترم تجربه آموزشی-بالینی از این دانشجویان را

آوری اطالعات از طریق پرسشنامه یا آزمون انجام شده بود ،در

داشتند ،نظرات آنها در مورد مهارتهای مورد نیاز جهت پیشبرد

این تحقیق جمعآوری اطالعات از طریق مشاهده و مصاحبه

فعالیتهای آموزشی-پژوهش-بالینی-ارتباطی دانشجویان ،دالیل

صورت گرفت .عالوه بر این ،بر خالف مطالعات پیشین که تنها

نیاز به هر یک از مهارتهای مطرح شده ،منشاء ضعفها و ناتوانی-

یک مهارت نرم یا رابطه یک مهارت نرم با ارتقاء عملکرد

های دانشجویان در انجام فعالیتهای فوق و مشکالت ناشی از

تحصیلی یا شغلی دانشجویان مورد بررسی قرار میگرفت ،در

عدم تجهیز به مهارتهای نرم مورد نیاز آنها به بحث گذاشته شد

این مطالعه ،تمامی مهارتهای نرم مورد نیاز فراگیران در محیط

و محقق به عنوان مصاحبهگر تالش نمود تا تمامی ابعاد موضوع

کار و تحصیل که می توانند مهارتهای یک زندگی سالم را نیز

مورد بحث که همان مهارتهای نرم مورد نیاز دانشجویان بود

در خود جای دهند مد نظر قرار داده شدند.

پوشش داده شود و در مصاحبه فردی با دانشجویان نیز همین
موارد مورد بررسی قرار گرفت.

روش کار

در ابتدای مصاحبه با توجه به هدف مطالعه یک سوال کلی

مطالعه ی حاضر یک مطالعه کیفی با رویکرد قراددادی می

تحت عنوان "مهارتهای مورد نیاز دانشجویان اعم از درسی و

باشد که در سال  96-95انجام گرفت .به این صورت که از

غیر درسی در طول دوره تحصیل و کار چه مهارتهای می

طریق نمونه گیری هدفمند ادراکات ،دیدگاهها ،انتظارات و

باشند؟" مطرح شد و در ادامه با توجه به جواب سوال قبلی

نیازهای  57دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های مامایی

سواالت بعدی مطرح شدند که شامل این سواالت بودند":در

(14نفر) ،پرستاری ( 35نفر) و اتاق عمل ( 8نفر) و  12نفر از

مورد پاسخ های خود با ذکر موقعیتی که در آن مهارت مورد

اساتید هر رشته در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه

نظر الزم میباشد به تفضیل توضیح دهید""،به چه دالیلی به

مهارتهای نرم و اثربخشی دوره های تخصصی هر رشته جهت

این مهارتها نیاز دارید؟""،منشا عدم کارآیی الزم یا کاهش

دستیابی به اهداف اموزشی ان دوره ها بررسی شدند .معیار

راندمان شما در انجام فعالیتهای تحصیلی-پژوهشی-

ورود دانشجویان به مطالعه این است که دانشجویان این سه
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مطالعه حاضر در صدد است تا با بررسی مطالعات گوناگون

را هم زمان به عهده دارند و اکثر آنها خانمهای متاهل یا اقایان

 118ضرورت تهیه و تدوین و گنجاندن واحد درسی مهارتهای نرم در دانشجویان علوم پزشکی

ضعف در مهارتها یا فقدان مهارتهای الزم مورد نظر شما چه

تحصیل و محیط کار آموزی انها انجام می شد مرتبا از این

مشکالتی درمحیط کار و تحصیل و حتی در محیط خانواده

مسئله اظهار نارضایتی می کردند که چرا عالرغم تالش انان

برای شما به همراه داشته است؟"

برای داشتن حداکثر کارآیی در زمینههای مختلف ،به نتیجه

مصاحبهها با رضایت شرکت کنندگان ضبط و بازنویسی

مطلوب در سیستم ارزشیابی و نمره دهی اساتید خود دست

شدند و با استفاده از غوطهوری در تحلیل داده ها ،کدهای اولیه

پیدا نمیکنند .بنابراین ،بررسی علل و عوامل زیربنایی این

استخراج شدند و برای تعیین مفاهیم اصلی ،کدهای اولیه در

رفتارهای حاصل از مشاهدات مورد تاکید مشاهده گرها قرار

چندین مرحله مورد بازبینی ،بررسی و طبقهبندی قرار گرفتن.

گرفت و در مصاحبه گروهی با اساتید و مصاحبه فردی با

سپس با استفاده از تحلیل درون مایه ای ،زیرگروهها و ویژگی-

دانشجویان به بحث و بررسی این علل پرداخته شد.

های آنها نیز استخراج شدند .جهت حصول دقت و استحکام

تمامی مشاهدات بـه صـورت یاداشـتهای مــشاهده در

داده ها ،معیار قبولیت ،قابلیت انتقال ،قابلیت وابستگی و قابلیت

عرصـه ثبت گردیــد .از نـرم افـزار  MAXQDAنـسخه

اعتماد دادها مورد بررسی قرار گرفت.

2010جهت فرآیند کد گذاری و طبقه بندی داده ها استفاده

به شرکت کنندگان در این پژوهش اطمینان داده شد که

گردید .با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ،تجزیه و

تمام اطالعات آنها محرمانه میماند و از درج نام و نام خانوادگی

تحلیل داده ها انجام گرفت .در ابتدا ،واحد آنالیز شامل کلیه

آنها اجتناب گردید .ابتدا ،مشکالت ناشی از ضعف مهارتهای

مصاحبه ها ،یادداشتهای عرصه و مشاهدات بـود .میانگین

الزم یا عدم وجود مهارتهای الزم ،موانع یادگیری و سلب کننده

مصاحبه های فردی بیست دقیقه و مصاحبههای گروهی سی

انگیزه برای ادامه یادگیری و خالهای آموزشی موجود در این

دقیقه بود .مصاحبه با اساتید هر رشته به صورت فردی و جمعی

زمینه در محیط کار و تحصیل مورد بررسی قرار گرفت .سپس

توسط محقق انجام گرفت .اما مصاحبه با دانشجویان به صورت

در طول مصاحبهها ،سـواالتی در مورد مهارتهـای مورد نیاز

فردی امکانپذیر بود .چون در ساعات غیر کالسی به دلیل

هر رشـته و کمبودها و ضعف های مهارتی موجود در

مشغلهای که داشتند محقق نمیتوانست در ساعت مشخصی

دانشجویان پرسیده شد.

آنها را یک جا جمع کند .اما اساتید هر رشته در گروه تخصصی

در این تحقیق از مشاهده به عنوان یک ابزار تکمیلی در

خود حضور داشتند .مصاحبهها تا رسیدن به اشباع اطالعاتی

جمع آوری اطالعات استفاده شده است .با انجام مشاهده دقیق

ادامه داشت .واحدهای معنایی که حاوی جمالت و لغات معنـی

و غرق شدن در پدیده مورد نظر در کنار مصاحبه کاوشگرانه

دار بودند مشخص شدند وکدها استخراج شد .کـدهای مـشابه

میتوان به عوامل موثر و دخیل نهفته در فرایند رفتاری

در دسـتههـا قـرار گرفتند و دستههای مشابه بـصورت طبقـات

دانشجویان پی برد .نکته مهمی که در مشاهده رفتار دانشجویان

تنظـیم شـدند .بـه منظـور افزایش اعتبار کـدها ،تمامی

به چشم می خورد این است که چرا عالرغم تالش دانشجویان

طبقـات توسـط سـایر اساتید گروه زبان و اساتید دانشکده

در انجام فعالیتهای مختلف تحصیلی-پژوهشی -بالینی-

پرستاری و مامایی که با دانشجویان رشته های مورد نظر در

ارتباطی ،نتیجه مطلوب و مورد نظرآنها و اساتید انها در نهایت

این پژوهش سالها تدریس داشتند مـورد بازبینی قرار گرفت و

حاصل نمیشود و در واقع چه عواملی راندمان کار آنها را کاهش

در مواردی که نیاز به رفع ابهام یا توضیحات بیشتر وجود داشت

میدهد .این مشاهدات توسط استاد زبان تخصصی و اساتید

به دانشجویان مراجعه شد.

دروس تخصصی این دانشجویان در طی دو نیمسال پی در پی
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بالینی_ارتباطی ضعف یا فقدان چه مهارتهایی میباشد؟"" ،این

صورت گرفت .دانشجویان در طی این مشاهدات که در محیط
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تمهای استخراج شده از اطالعات گردآوری شده در این تحقیق

است(".محمد-دانشجوی پرستاری)

شامل موارد زیر می باشد:

مهارتهای تحصیلی :بین راهبردهای یادگیری و مطالعه

مهارتهای فردی یا اولیه زندگی :اکثر دانشجویان حتی به

فراگیران با عملکرد و موفقیت تحصیلی آنان رابطه تنگاتنگی

مهارتهای پایه و بنیادین برای داشتن یک زندگی سالم نیز

وجود دارد .به عنوان مثال ،برنامهریزی برای فعالیتهای

مجهز نمی باشند".از توانمندی ها و استعدادهای درونی خود

تحصیلی ،تمرکز حواس در مطالعه ،استفاده از تکنیکهای صحیح

بی خبرم و فکر میکنم استعداد یادگیری در این رشته را ندارم

مطالعه از جمله یادداشت برداری ،خالصه نویسی و تندخوانی،

در حالیکه وقتی تالش الزم را انجام می دهم به نتایج خوبی می

استفاده از مهارتهای تست زنی ،مدیریت استرس امتحان کمک

رسم( ".مینا -دانشجوی مامایی)"قدرت مواجهه با موقعیت های

شایانی به ارتقاء دانش کمی و کیفی دانشجویان مینماید و به

جدید را ندارم و در این موقعیت ها خود را می بازم و ذهنم

کمک این دانش میتوانند به ارتقاء عملکرد کیفی خود در

دیگر کار نمیکند( ".زهرا -دانشجوی پرستاری)"بهترین فرصت

مراکز بهداشتی درمانی کمک نمایند".ما دانشجویان مهارت

برای یادگیری و تمرین این مهارتها دوران تحصیل میباشد اما

مدیریت زمان و مهارتهای بهینه مطالعه را نمیدانیم و همیشه

این کار در دوران تحصیل ما انجام نشد و ما این دوران طالیی

با کمبود وقت مواجهیم و فکر میکنیم برای یادگیری فقط باید

را از دست دادیم(".اکرم-دانشجوی اتاق عمل)"اقدامات و

حافظه خوبی داشته باشیم"(ناصر-دانشجوی اتاق عمل)"با

مداخالت صحیح کادر بیمارستان نیاز به درست اندیشیدن،

توجه به اینکه وقت زیادی صرف مطالعه مطالب درسی می کنم

استدالل نمودن و مواجهه با بحران دارد که بسیاری از ما فاقد

اما نمره خوبی کسب نمی کنم(".طیبه-دانشجوی مامایی)"ما

این مهارتها هستیم( ".علی-دانشجوی اتاق عمل)"با وجود اینکه

دانشجویان عادت کرده ایم هر چیزی که در کتایها مطرح می-

در امتحان سعی میکنم تمام آنچه در کالس به ذهن سپرده ام

شود یا توسط اساتید گفته می شود بدون تفکر و بی چون و

بنویسم اما بیشتر جوابهای من از نظر استاد مربوطه غلط می-

چرا قبول کنیم و روی صحت و سقم آن تامل نمیکنیم(".لیال-

باشد( ".مریم-دانشجوی مامایی)

دانشجوی اتاق عمل)"با توجه به اهمیت دسترسی به علم روز

مهارتهای بین فردی یا ارتباطی :در محیط مراقبت بهداشتی،

دنیا در حوزه پزشکی  ،نحوه استفاده از فنآوری اطالعات و

برقراری ارتباط صحیح با بیمار  ،خانواده او و همکاران و پرسنل

اینترنت و ایمیل زدن باید آموزش داده شوند(".توران-دانشجوی

باعث ارتقاء کارآیی بالینی خواهد شد و رضایت بیمار و خانواده

پرستاری)

او و امنیت شغلی و حرفهای و روانی بیمار و مراقبین بهداشتی

مهارتهای عاطفی :شامل آگاهی و شناخت احساسات و

را به همراه خواهد داشت".مهارتهای نرم نظیر خالقیت ،کار

هیجانات ،درک آنها ،تعدیل ،کنترل و مدیریت آنها میباشد".از

تیمی و اموری از این دست در فارغ التحصیالن ترویج نمی

آنجایی که بیمارستانها و مراکز درمانی و به خصوص اورژانس

شود(".زهره-دانشجوی اتاق عمل)"در دوره تحصیل مهارتهای

بیمارستان از محیطهای پراسترس میباشند ،مهارتهای مدیریت

انفرادی درمان تدریس می شود ،به همین دلیل وقتی وارد

استرس باید به کارکنان آموزش داده شود" (رضا-دانشجوی

محیط کار شدم اعتماد به نفس و آمادگی الزم برای همکاری با

پرستاری)" .در مرقبت و برقراری ارتباط با بیماران دارای

تیم درمانی را نداشتم(".فاطمه-دانشجوی مامایی)"برقراری

فرهنگ ،نژاد واعتقادات مختلف دچار مشکل میشوم".

ارتباط با مددجویان و پذیرش بی قید و شرط انها به خصوص

(علیرضا-دانشجوی اتاق عمل)
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یافته ها

در مورد مددجویان بدقلق بسیار برایم کار سختی
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او و اعتماد به او در همه زمینه های زندگی میباشد .معنویت

عمل)"مهارتهای حرفهای شاخص مهمی در انتخاب افراد برای

ارتباط عمیقی با فضایل انسانی دارد و باعث کاهش اضطراب،

پستهای مختلف شغلی در مراکز درمانی میباشند(".سیما-

احساس تنهایی ،افزایش عزت نفس و بهداشت روانی میگردد.

دانشجوی مامایی)

"ما نمی دانیم چگونه بیمارانی را که از ادامه درمان ناامید شده
اند و مبتال به بیماریهای سخت شده اند به تالش برای زنده

نتایج

ماندن امیدوار کنیم(".سلمان-دانشجوی پرستاری)"هنگام

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ( 57نفر) رشتههای

مواجهه با سختی ها و مشکالت ،دچار درماندگی و تنهایی

پرستاری( 35نفر) ،مامایی ( 14نفر) و اتاق عمل ( 8نفر) و 12

شدید می شوم(".محمد جواد-دانشجوی اتاق عمل)

نفر از اساتید هر رشته (از هر رشته  4نفر) در دانشگاه علوم

مهارتهای بهداشتی :شامل عادات بهداشتی ،تغذیه ای ،ورزشی

پزشکی اصفهان که در سال تحصیلی  ( 95-96در حالیکه

و مراقبت از خود میباشد".ما دانشجویان به دلیل مشغله زیاد

درس زبان تخصصی یک و دو را با استاد زبان این درسها که

وقت کافی برای رعایت نکایت تغذیهای و یا ورزش کردن

محقق این مطالعه می باشد می گذراندند) مورد مطالعه قرار

نداریم" (پریسا-دانشجوی مامایی) ".ما دانشجویان شاغل به

گرفتند .میانگین سنی دانشجویان کارشناسی ارشد  29±5سال

دلیل دور بودن از خانواده بواسطه ی شیفتهای پی در پی،

بود .از  57نفر دانشجوی کارشناسی ارشد 9 ،نفر پسر و بقیه

وقت باقیماندهی خود را فقط صرف جلب رضایت اعضای

دختر بودند.

خانواده خود میکنیم و از خود و سالمت خود غافل می

هفت تم اصلی به همراه درون مایههای فرعی آنها حاصل

شویم(".پروانه-دانشجوی اتاق عمل)

تجزیه و تحلیل دادهها از نگاه دانشجویان و اساتید بود که

مهارتهای حرفه ای :مهارتهای عملی دانشجویان در محیط

مهارتهای نرم مورد نیاز دانشجویان در محیط تحصیل و کار و

بالینی با تکیه بر اطالعات علمی دوران تحصیل ،کارآموزی و

زندگی را نشان میدهد .الزم به ذکر است بعضی مهارتها بین

تجربه کسب شده می باشد".مسئولین بیمارستانی دائما از این

چند حیطه مشترک میباشند و کامال مرزبندی شده نیستند.

مسئله شکایت می کنند که فارغ التحصیالن دانشگاهی فاقد
جدول :1مهارتهای نرم مورد نیاز دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقی بودن
تفکر تطبیقی و بدیع
تفکر محاسباتی
شایستگی فرافرهنگی
سواد رسانه ای یا اشنایی با رسانه ها
مهارتهای فردی(مهارتهای اولیه زندگی)

فرارشته ای شدن
روحیه پرسشگری و ازاد اندیشی
مدیریت برنامه غیر درسی
مهارت حل مسئله و تصمیم گیری
مهارت یادگیری
اعتماد به نفس باال یا خودکارامدی
تفکر خالق
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مهارتهای معنوی :معنویت ارتباط فرد با خدا ،واگذاری امور به

مهارتهای حرفهای الزم هستند( ".سمیرا-دانشجوی اتاق
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تفکر نقادانه
تفکر استراتژیک
تفکر سیستمی
انطباق پذیری
خود اگاهی یا درون نگری (استعدادیابی ،شخصیت شناسی)
مدیریت ابهام
مدیریت زمان
مدیریت مالی
مدیریت تعارض
مدیریت انسانها
مدیریت شبکه های اجتماعی
هدف گذاری
مهارت ریسک کردن یا ریسک پذیری
مهارت تخمین زدن و براورد کردن
مهارت سازگاری با محیط جدید
خالقیت ،ایده پردازی و نواوری
خود انگیزی (انگیزه دادن به خود)
مهارت مشاهده
ارتباط کالمی (سخنوری) یا تسلط کالمی
ارتباط غیر کالمی
تاثیر گذاری بر دیگران
شناخت محیط اطراف
مهارت نوشتاری (نامه نگاری و مکاتبه)
گوش دادن موثر یا گوش دادن فعال
مهارتهای شناختی

مهارتهای فراشناختی (برنامه ریزی ،مدیریت اطالعات ،نظارت بر درک مطلب ،اشکال زدایی
استراتژی و ارزیابی)
اخالق حرفه ای
احساس ارامش
احساس رضایت
تعامل با وجود متعالی
هدفمند شدن
خودباوری
کمک به هم نوع

مهارتهای معنوی

همدلی
دوست داشتن دیگران یا هنر عشق ورزیدن
نگرش مثبت به زندگی
مهارت بندگی یا سالمت معنوی
مهارت نه گفتن به خویش (خود کنترلی)
مهارت مدارا با مردم
مهارت دینداری
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مسئولیت پذیری
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مهارت کنترل قلبی
مشورت
عاقبت اندیشی و اینده نگری در تصمیم گیری
صبر و بردباری
ذکر
توکل
گذشت و عفو
توانایی شاد زیستن
نماز و دعا
عادات بهداشتی (بهداشت جسم) ،تغذیه ای و ورزشی صحیح و منظم
خواب منظم
تفریحات سالم
توانایی شاد زیستن

مهارتهای بهداشتی

نگرش صحیح به زندگی (سالمت و بهداشت روان)
سبک زندگی سالم
خود مراقبتی
تفکر نقادانه یا سنجشگرایانه
مهارتهای سواد اطالعاتی و رسانه ای و رایانه ای
مهارتهای رایانه ای و فن اوری
مهارتهای زبانهای خارجی
مهارتهای مطالعه و یادگیری
مهارت امتحان دادن
مهارتهای پژوهشی
مهارتهای نگارشی
مهارت یادگیری مادام العمر

مهارتهای درسی -تحصیلی ( مهارتهای
پایه و بنیادین)

مهارت فن بیان
مهارتهای الزم برای شرکت در همایش های ملی و بین المللی
مهارت مدیریت زمان و برنامه ریزی
مهارت گوش دادن فعال
تفکر خالق
تفکر نقادانه
تفکر سیستمی
مسئولیت پذیری
خود اگاهی
مهارتهای فراشناختی
مهارت مقابله با چالش ها و مشکالت کاری
مهارت کارآفرینی

مهارتهای حرفه ای (شغلی)

مهارتهای فنی و حرفه ای
مهارت آموزی (کاراموزی) یا (کار در عرصه) فراگیران همزمان با تحصیل
تفکر خالق
تفکر سیستمی
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بصیرت
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تفکر نقادانه
مسئولیت پذیری
خود اگاهی
شناخت ،کنترل و مدیریت احساسات و هیجانات خود
مهارت مواجهه با موقعیت های دشوار
مدیریت بحران و رفتارهای پسابحران
مدیریت تعارض با خود و دیگران
مهارتهای عاطفی (مهارتهای هوش

توانایی همدلی و همدردی با دیگران

هیجانی)

خوش بینی و مثبت نگری
شاد بودن
ارامش داشتن
تاب اوری
درک عواطف خود و دیگران
کنترل عواطف
مهارتهای اجتماعی
توانایی ارتباط موثر ،سازنده و مناسب با دیگران
مهارت کارگروهی یا مشارکتی
مسئولیت پذیری
مذاکره
رهبری یا مدیریت دیگران
مهارت گوش دادن موثر و فعال
توانایی ارتباط کالمی
توانایی ارتباط غیر کالمی
مهارت"نه" گفتن به دیگران

مهارتهای بین فردی (ارتباطی یا اجتماعی)

مهارت نقد دیگران
برقراری ارتباط صمیمانه با دیگران
انتقادپذیری
مدیریت تعارض با دیگران
انعطاف پذیری
ریسک پذیری
مدیریت (کنترل) هیجانها و احساسات خود (خودمدیریتی)
خوداگاهی
تفکر نقادانه

تواناییها و مهارتهای الزم در این زمینه ها را کسب کرده

بحث
در نظام اموزشی ،دانشجویان با استفاده از سعی و خطا و در

باشند .همین امر ،چالشهای عظیمی در نظام اموزشی ،پژوهشی

یک فرایند فرسایشی و با تصویری که از هر استاد در ذهن انها

و حرفه ای کشور ایجاد نموده است .حتی بسیاری از اساتید نیز

شکل گرفته است سعی میکنند جایگاه خود را در نظام

این مهارتها را در دانشگاه نمی اموزند و به همین دلیل هر یک

آموزشی و سیستم کاری بیابند بدون آنکه قبال آگاهیها،

سبک و سیاق اموزشی خاص خود را دارند و از یک نظام
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مهارت تاثیر گذاری و نفوذ
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هماهنگ تبعیت نمی کنند و شاید انها نیز در این مورد پیرو

مغفول مانده است .نظامها و برنامههای درسی نیز به جای اتخاذ

اساتید قبلی خود باشند .بنابراین ،باید به دو طرف تعامل

رویکرد کل نگر و تلفیقی ،تک بعدی شدهاند و این در حالی

مهارتهای الزم انتقال داده شود.

است که انسانها موجوداتی چند بعدیاند و باید به پرورش همه

نداشتن یک مهارت خاص مربوط باشد ،به در اختیار داشتن

تکامل نقش حرفهای فارغ التحصیالن از حساسیت و اهمیت

مجموعهای ارزشمند از مهارتهای مختلف مربوط است .این

ویژه ای برخوردار است .به عبارت دیگر دانشجویان علوم پزشکی

مجموعه از یک سو باید به اندازهی کافی تنوع داشته باشد تا از

به منظور داشتن حداکثر کارآیی باید دانش و مهارتهای الزم را

داشتن نگاه بسیار متمرکز و یک سویه به دنیای اطرافمان فاصله

برای حرفه آینده خود کسب نمایند .سایر مطالعات نیز یافته-

بگیریم و از طرف دیگر باید به اندازهی کافی به هم مرتبط باشد

های این تحقیق را مورد تایید و تأکید قرار می دهند.

تا به «همه کاره و هیچ کاره» تبدیل نشویم .شاید یکی از دالیل

مهارتهای فردی و ارتباطی (بین فردی) یا مهارتهای اولیه

عادی شدن کلمه ی "مهارت" برای ما ،بیتوجهی ما به معنای

زندگی

واقعی و دقیق آن باشد .عموماً تعریف دقیق و مشخصی از یک

از بین "مهارتهای فردی و بین فردی" ،میتوان به

مهارت ،طوری که مورد اتفاق نظر همهی بزرگان یک حوزه

خودآگاهی ،مدیریت ابهام ،مهارتهای ارائه ،مذاکره و  ...اشاره

باشد وجود ندارد .در این تحقیق هر چیزی که با تمرین و تکرار

کرد ( .)8این مهارتها هم در زندگی شخصی و هم در زندگی

بتوان آن را فرا گرفت “مهارت” نامیده می شود .بنابراین،

کاری کاربردهای بسیاری دارند .این مهارتهای کلیدی با ایجاد

مهارتها قابل یادگیری هستند آن هم از طریق تمرین و

حس بهتری نسبت به خود ،انگیزه و اعتماد به نفس افراد را باال

تکرار( .)7نکته مهم اینجاست که در هر مسیری که قرار

می برند .این مهارتها ذاتی نبوده و قابل یادگیری و پرورش

میگیریم نیاز هست تا مهارتهای الزم برای طی کردن آن

هستند .مشکل اینجاست که منابع برای پرورش مهارتهای

مسیر را بشناسیم .با داشتن مهارتهای الزم ،مطمئناً نیل به

فردی کم است .اگر از برخی مهارتهای فیزیکی بگذریم که به

هدف راحتتر ،سریعتر و لذتبخشتر خواهد بود .به نظر می

صورت عملی در کارگاههای کاربردی ،قابل تمرین و یادگیری

رسد مطالعه حاضر اولین بررسی می باشد که با رویکردی

است ،وقتی به بحث مهارتهای ذهنی میرسیم ،کار بسیار

جامع تر از رویکردهای موجود در مطالعات قبلی به شناسایی

دشوارتر است .عموم فرصتهایی که در زمینه یادگیری این

نیازهای مهارتی دانشجویان علوم پزشکی در محیط کار و

مهارتها وجود دارد اعم از کتاب و کالس و کارگاه ،دید مهارتی

تحصیل از دیدگاه دانشجویان و اساتید انها در یکی از

ندارند و بیشتر به دید دانش ،به این حوزهها توجه شده است .به

دانشگاههای ایران میپردازد .با انجام این مطالعه ،درک ما از

عبارت دیگر ،حتی در رویدادهای آموزشی ما هم،کارگاه دیگر

نیازهای مهارتی دانشجویان افزایش یافته و میتوان این مهارتها

معنای کاربردی بودن را در خود ندارد.
"مهارتهای بین فردی" یکی از مهارتهای اساسی زندگی

را در طراحی برنامه های آموزشی و درسی و در پژوهشهای
آینده مورد توجه و دقت قرار داد.

جمعی است که برای دانشجویان با توجه به چالشهای فرا روی

یافتههای بررسی اخیر نشان داد که یکی از نیازهای اساسی

آنها امری ضروری محسوب میشود .مهارتهای ارتباط بین فردی

دانشجویان جهت موفقیت در زندگی ،تحصیل و کار توجه به

شامل "توانایی کار کردن با دیگران ،توسعه دوستی ها و روابط

بعد مهارتی فراگیران عالوه بر بعد علمی آنها میباشد که توجه

از طریق برقراری ارتباط ،همکاری ،همدلی و گفتگو " است و به

به این امر مهم در برنامههای درسی و آموزشی تا حد زیادی

طور اخص ،شامل توانایی فرد برای برقراری ارتباط کالمی و غیر
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رشد و موفقیت در دنیای امروز ،بیش از آنکه به داشتن یا

ابعاد وجودی آنها پرداخت .رسالت دانشگاههای علوم پزشکی در
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کالمی است ( )8و اصطالحاتی از قبیل مهارتهای اجتماعی،

ارتباطی از طریق برگزاری کارگاههای تخصصی یا واحد درسی

شایستگی اجتماعی ،مهارتهای مردمی ،مهارتهای نرم،

در بدو ورود و حین تحصیل به دانشجویان آموزش داده شود.

این مهارت به کار می روند و در چهار بعد حفظ و توسعه ی

ضروری در ارائه خدمات پرستاری شناخته شده است و مباحث

ارتباطات ،مهارتهای ارتباطی ،حل تعارض و همدلی در

مختلفی درمورد این که ارتباط مؤثر ،پایه و اساس کیفیت

نظرگرفته می شوند ( .)9فقدان مهارتها و توانایی های عاطفی-

خدمات و مراقبتها را تشکیل میدهد ،همواره مطرح بوده است.

روانی و ارتباطی ،افراد را در مواجهه با مسائل و مشکالت آسیب

امروزه آموزش علوم پزشکی از آموزشهای تئوری محض به

پذیر می سازد و آنها را در معرض انواع اختالالت روانی ،رفتاری

سوی کسب مهارتهای انسانی وارتباطی معطوف شده است و

و ارتباطی قرار میدهد .عدم وجود مهارتهای روابط بین فردی

این موضوع از متغیرهای مورد قضاوت در تعیین صالحیت و

میتواند منجر به اختالالت شخصیتی مانند حساسیت بین

توانایی شاغلین بخش بهداشت و درمان قلمداد میشود (.)5

فردی ،دو سوگرایی بین فردی ،پرخاشگری ،نیاز به تأیید

بنابراین ،مهارتهای ارتباطی به عنوان یکی از مهمترین ویژگی

اجتماعی و نبود جامعه پذیری شود (.)10

های الزم برای اینگونه مشاغل توصیف شده است (.)11،6

با توجه به این که مهارتهای روابط میان فردی به عنوان یکی

ارتباط ،در حقیقت یک محاوره برنامه ریزی شده با اهدافی

از مهارتهای اساسی زندگی بر بسیاری از ابعاد زندگی

مثل جمع آوری داده ،ارائه اطالعات به بیمار ،تعیین مشکالت و

دانشجویان تأثیر میگذارد ،تعیین سطح این مهارتها در

عالئق دوطرفه ،آموزش ،فراهم کردن حمایت و مشورت یا

دانشجویان به عنوان گامی مهم در جهت شناسایی خأل های

درمان است .برقراری ارتباط صحیح ،اثرات مثبتی بر بیماران

موجود در این زمینه ،امری ضروری به نظر میرسد ( .)11با

دارد از جمله بهبود عالیم حیاتی ،کاهش درد و اضطراب،

توجه به اهمیت این موضوع و همچنین قابل آموزش بودن این

افزایش رضایتمندی ،ارتقای پیامدهای درمانی و مشارکت بهتر

مهارتها به نظر میرسد که آموزش این مهارتها حین تحصیل و

در برنامه های درمانی .از سوی دیگر ،اختالل در ارتباط منجر

هم چنین برگزاری دورهای کارگاههای مهارت ارتباطی بین

به اشتباه در تشخیص ،کاهش مشارکت بیمار در درمان و

فردی برای دانشجویان از جمله کارآمدترین روشها جهت بهبود

کاهش میزان ارائه اطالعات از سوی بیماران می شود (.)13،12

مهارتهای بین فردی آنهاست.

با وجود این که حدود نیمی از دوره آموزش پرستاری

توانایی برقراری ارتباط صحیح در دانشجویان گروههای

درمحیطهای بالینی صورت میگیرد و آموزش بالینی میتواند

مختلف پزشکی به جهت تاثیر بر عملکرد آنها از اهمیت بسزایی

بستری مناسب در شکل دادن به مهارتهای حرفه ای

برخوردار است .ضروریست جهت ارتقای بهره وری در سیستم

دانشجویان پرستاری فراهم آورد ،هنوز هم یکی از خالءهای

بهداشتی و درمانی ،مهارتهای ارتباطی در سرفصلهای درسی

مهم در خدمات پرستاری ضعف مهارتهای ارتباطی پرستاران

تمام رشته های تحصیلی گنجانده شود ( .)12با توجه به نقش

است ( .)13به عبارت دیگر ،در آموزش بالینی دانشجویان

مهم کسب مهارت های ارتباطی در شیوه درمان و جلب رضایت

پرستاری پایبندی الزم به آموزش و ارزیابی مهارتهای ارتباطی

بیمار و همچنین یکی از ابزارهای مورد نیاز برای خدمات رسانی

دیده نمی شود .ضروری است در برنامه های درسی پرستاری،

مطلوب بهداشتی درمانی برای دانشجویان علوم پزشکی ،آشنایی

آموزش مهارتهای ارتباطی به طور جدی مورد بازنگری قرار

با مهارت های ارتباطی موثر است .ضرورت دارد جهت خدمت

گیرد .ارتباط موثر با بیمار و اطرافیان او به عنوان مهمترین

رسانی مطلوب در سیستم بهداشتی و درمانی ،مهارتهای

ویژگی الزم برای افراد شاغل در مراقبتهای بهداشتی اولیه
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خودکارآمدی اجتماعی و هوش اجتماعی اغلب برای توصیف

به عنوان مثال ،مهارتهای ارتباطی به عنوان یک بخش مهم و
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تنهایی ،میزان مهارتهای ارتباطی را افزایش نمی دهد و جهت

شایستگی روانی می گردد ( .)16جهت پرورش معنویت ،دروس

ارتقاء مهارتهای ارتباطی کادر بهداشتی ،گذراندن دورههای

طراحی شده در نظامهای تعلیم و تربیت ،میتواند بهترین

آموزشی ضروری میباشد (.)15

موقعیت را برای تبلور و رشد آن در افراد فراهم سازد .اما اغلب

برای مدت ها بهره هوشی به عنوان تنها شاخص اندازه گیری

برنامهها و دروس طراحی شده نسبت به این بعد حیاتی بی-

قابلیت های فردی در حوزه هوشی به شمار میرفت .اما عدم

توجه بودهاند ( .)17مراکز آموزشی نقش مستقیمی در ایجاد و

موفقیت افرادی با بهره هوشی باال در جامعه باعث شد محققان

ارتقای مهارتها و عملکردهای معنوی دارند و مربیان و استادان

به یافتن حلقه مفقوده این موضوع بپردازند و این حلقه مفقوده

این مراکز از طریق آگاهی دادن به دانشجویان ،ایجاد تمایل

در واقع همان "هوش هیجانی" بود .استفاده هوشمندانه از

جهت تغییر رفتار ،سوق دادن دانشجویان به انگیزههای درونی،

سبکها در محیط کار و بخشهای مختلف بستگی به هوش

حل مسائل ،متعهد بودن در مسیر حرکت متعالی و آگاهی از

هیجانی دارد و عاملی است تاثیر گذار در افزایش توانایی شخص

بروز مسائل و مشکالت میتوانند هوش معنوی را در دانشجویان

و پیشگیری از فرسودگی شغلی و افزایش انگیزه به کار (.)14

توسعه دهند (.)2

پرستاران به این علت که درمعرض استرسورهای زیادی می

از آنجایی که می توان علم و معنویت را در قالب بحث های

باشند در معرض شدید فرسودگی شغلی قرار دارند .ازطرف

برنامه ریزی شده ارائه داد و محتوای درس را با مهارتهای

دیگر" ،مهارت هوش هیجانی" و سبکهای کارآمد مقابله با

معنویت ادغام کرد ( ،)17می توان مهارتهای معنوی دانشجویان

استرس ،فراهم کننده و زمینه ساز محیطی آرام و مثبت در

را با توجه به نیازهای آنها شناسایی کرد و در سرفصل واحدهای

جهت آرامش بیماران و پرستاران است ( .)15تالش برای

درسی گنجانده و به این وسیله انها را ارتقا داد و با ایجاد این

تقویت مهارت هوش هیجانی و مهارت سبکهای مقابله با

دانش و مهارت در دانشجویان به ارتقاء سالمت معنوی ،کنترل

استرس ،نقش مؤثری در ایجاد محیطی آرام و مثبت در جهت

ترس ،افزایش اعتماد به نفس ،عزت نفس ،توانایی ارتباط،

بهبود بیماران خواهد داشت .با توجه به وجود ارتباط هوش

شایستگی روانی ،یادگیری عمیق دروس و پرهیز از نمره

هیجانی با سبک مقابله ای کارآمد و موثر (مسئله محور) که

محوری (نظرنویسنده) و درنهایت خدمت صادقانه به مردم

پرستاران را در مقابل استرسزاهای شغلی و بروز اختالالت روان

کمک کرد (.)2

شناختی محافظت مینماید ،می توان از هوش هیجانی به عنوان

از طرف دیگر ،یکی از راههای شاد بودن و هدفمند کردن

یک الویت در برنامه ریزی جهت رویکرد های آموزشی و بالینی

زندگی داشتن روحیه خودباوری است ( .)18این باید به عنوان

استفاده نمود (.)16

یکی از مسائل مهم تربیتی و پرورشی مورد توجه مربیان و

مهارتهای معنوی

استادان قرار بگیرد و شیوههای آموزشی جهت درونی کردن آن

"معنویت" یکی از ابعاد ذاتی وجودی انسان و مشترک میان

در دانشجویان به کار برده شود .با توجه به یافتههای مطالعه،

تمام انسانهاست .رابطه ی فرد با خدا و قدرت متعال ،واگذاری

اعتماد به نفس در دانشجویان بیشتر وابسته به عناصر بیرونی

امر به او ،اعتماد به قدرت و هدایت همه جانبه ی او را با عنوان

بوده و آنان در طول دوران زندگی از آموزش اصولی جهت

"معنویت" تعریف کرده اند .این بعد مانند سایر ابعاد شناختی،

درونی کردن این ویژگی مهم برخوردار نبودهاند.

عاطفی و روانی حرکتی ،موضوعی تربیتی است .معنویت ،ارتباط

مهارتهای بهداشتی

عمیقی با فضایل انسانی نظیر بخشندگی ،مهربانی و شفقت دارد

"بهداشت فردی" که خود شامل عادات بهداشتی غذایی و

و به لحاظ سالمت روانی باعث فروکشی اضطراب و کاهش

مهارتهای مراقبت از خود میگردد شخص را در رسیدن به حد
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استفاده از روشهای مناسب مقابله با استرسها از مهارتهایی

مطالعه و یادداشت برداری است .دانشجویان در مدت تحصیل

هستند که افراد برای ارتقاء رفتارهای بهداشتی خود از آنها

خود با حجم بسیار متنوع ،وسیع و دشواری از اطالعات مواجه

استفاده میکنند .در واقع یکی از راههای رسیدن به عملکرد

می شوند و نداشتن عادات مطلوب مطالعه تاثیر مستقیم و منفی

صحیح بهداشتی تغییر سبک زندگی و ترک عادات غلط

بر عملکرد تحصیلی دانشجویان و در نهایت بر آینده شغلی آنها

بهداشتی میباشد .در این میان نقش سازمانهای تربیتی در ارائه

دارد (.)23

الگوهای مناسب رفتاری بسیار مهم میباشد .پژوهش نشان می-

در نظام آموزشی ما  ،دانشجویان در طول و پایان هر ترم با

دهد که عادات غذایی صحیح و مهارتهای مراقبت از خود در

انواع آزمونها ارزشیابی میشوند؛ اما هیچ آموزشی در مورد نحوه

دانشجویان به درستی شکل نگرفته است و این امر ضرورت

مطالعه و امتحان دادن به آنها نمیشود .آنها معموال با همان

توجه به آموزش بهداشت و مهارتهای بهداشتی را در برنامههای

شیوه مطالعه در دبیرستان به مطالعه ادامه میدهند و اکثر آنها

آموزش پزشکی نشان میدهد (.)19

در پایان دورهی تحصیلی دانشگاهی روشهای مطالعه را به

انسـانها بـرای مقابلـه سـازگارانه بـا اسـترسهـا ،موقعیـت

خوبی کسب نکرده اند و با آزمایش و خطا در این زمینه تجاربی

هـای مختلف وکشمکشهای زندگی به مهارتهایی نیاز دارند که

کسب میکنند .مطالعه ثمربخش به دو عامل عالقه به مطلب

آنان را توانمند سازد و ضامن سالمت روانی آنها باشد (.)20

خواندنی و کاربرد ماهرانهی فنون مطالعه بستگی دارد (.)24

عالوه بر این ،دانش آموختگان علوم پزشکی قرار است در

مهارت مطالعه روشی برای کدگذاری ،ذخیرهسازی ،نگهداری و

محیطهای بالینی که پراسترس میباشند مشغول به کار شوند و

بازگویی و استفاده از اطالعات به روش منطقی ،مؤثر و کافی

گذر از زندگی دانشجویی به زندگی کاری پر آشوب و تنش زا

می باشد .مهارت مطالعه با کاهش خستگی ،اضطراب ،صرفه-

در محیط بالین مرحلهای دشوار ،سخت و پرتالطم است که

جویی در وقت و افزایش انگیزهی دانشجویان ،موجب یادگیری

باعث بروز تنش فراوانی در دانش آموختگان علوم پزشکی می-

بهتر و پیشرفت تحصیلی آنها میشود ( )26و با به کارگیری و

شود .کسب مهارتها و توانمندی ها و صالحیتهای خاص در این

دانستن آن میتوان راندمان مطالعه را باال برد ( .)27راهبردهای

حیطه میتواند فرآیند گذار را تسهیل نماید (.)14

مطالعه و یادگیری ،با تسهیل یادگیری ،عملکرد تحصیلی

مهارتهای درسی و تحصیلی یا مهارتهای پایه و بنیادین

دانشجویان را بهبود میبخشد .شناخت این راهبردهای مطالعه

آنچه در دوران دانشجویی بیشترین تاثیر را بر عملکرد

گامی اساسی برای مداخالت آموزشی مناسب میباشد .برنامه

تحصیلی دانشجویان دارد" ،مهارتهای عمومی مطالعه ،یادگیری

ریزان آموزشی توجه ویژهای به عوامل مؤثر بر یادگیری دارند و

و به یاد آوردن مطالب آموخته شده" است .خواندن و مطالعه به

الزم است از مهارتها و الگوهای مطالعاتی و منابع مورد استفاده-

مهارت خاص نیاز دارد که فقدان آن مشکالتی برای فراگیران به

ی دانشجویان مطلع باشند تا با شناخت نقاط قوت و ضعف

وجود می آورد .دانشجویانی که آگاهی کاملی از این شیوه ها

مهارتها ،امکان تغییر برنامه در جهت پیشرفت تحصیلی و

دارند متناسب با هدف خود از مطالعه ،محتوای مورد مطالعه،

دستیابی به هدفهای آموزشی را فراهم نمایند (.)24

موضوع و نوع مطلب ،از روش مناسب مطالعه استفاده می کنند

از آنجایی که دانشجویان در دانشـگاه درمقایسـه بـا

( .)21متخصصان بر این عقیده اند فراگیرانی که فعاالنه در

دبیرستان با حجم عظیمی از مطالب درسی مواجه مـیباشند

فرآیند یادگیری مشارکت دارند و با عالقه یادگیری را دنبال

که برای یادگیری و به خاطر سپردن آن هـا بایـد وقت زیادی

میکنند احتمال موفقیت و پیشرفت و خود جهت دهی (نظر

را اختصاص دهند و با توجـه بـه محـدود بودن وقت و اینکه

نویسنده) بیشتری دارند ( .)22عمده ترین مشکالت مطالعه ای
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مطلوبی از سالمت یاری میکند .ورزش ،عادات غذایی مناسب،

شامل مدیریت زمان ،درک مطلب ،تمرکز حین مطالعه ،سرعت
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دانشجویان الزم اسـت در یـادگیری مطالب درسی به خود

کتابهای ترجمه شده برای آنها به سهولت فراهم شده است

متکـی باشـند ،دانسـتن و به کـاربردن مهارت های مطالعه می

چشم و گوش بسته و بی چون و چرا نپذیرند و صحت و سقم

تواند درایجاد رضایت و همچنین موفقیت تحصیلی آنها نقش

ان را بررسی نمایند.

زمان ،تمرکز حین مطالعه ،سـرعت مطالعـه ،یادداشـت برداری،

برای ارائه یک مراقبت مناسب ،ضروری است .با استفاده از

عادات مطالعه و درک مطلب عملکرد نامناسبی دارند (.)28

“تفکر نقادانه ،مراقبت دهنده قادر خواهد بود تصمیم صحیحی

ضرورت آموزش مهارت هـای مطالعـه بـه دانشـجویان درحد

اخذ نموده و در فرآیند مراقبت ،خدمات ارزنده تری ارائه نماید.

آموزش کارگاهی و یا به شکل ارائه واحد درسـی در ابتدای

بیشتر تحقیقاتی که در داخل و خارج کشور صورت گرفته است

ورود به دانشگاه محسوس است.

مؤید این نکتهاند که تکامل مهارتهای تفکر نقادانه در

امروزه مراکز آموزشی ،با انتقال فراوان مفاهیم علمی و

دانشجویان ضعیف است ( .)32تفکرنقادانه ،فرآیندهای شناختی

تمرینهای تکراری و ارائه بیش از حد دانش و اطالعات ،فرصت

مداوم و فعالی است که در آن فرد ،بر اساس اصول و روشهای

اندیشیدن را از یادگیرندگان گرفتهاند .کامال بدیهی است که در

خاص موضوعات را جستجو و تجزیه و تحلیل میکند ،ایدههای

جهان پیچیده کنونی انتقال اطالعات برای حل مسائل ،کافی

پیچیده را تفسیر نموده ،همه زوایای یک موقعیت را در نظر

نیست؛ بلکه برای یادگیرندگان باید شرایط اندیشیدن نیز فراهم

میگیرد و یا دربارۀ آن بحث میکند و در نهایت به قضاوت می

گردد و این با تغییر روشهای آموزشی سنتی و تقویت

پردازد ( .)29از این رو ،استفاده از روشهای فعال یادگیری و

"مهارتهای تفکر نقادانه و سنجشگرانه "4امکان پذیر میباشد

مشارکت فعال فراگیران در فرایندهای آموزشی و کار آموزی،

( .)30باید نقش مراکز اموزشی به عنوان منبع اطالعات و

ایجاد بحث در کالس ،استفاده از روش بارش افکار و به چالش

اساتید به عنوان انتقال دهنده اطالعات تغییر یابد و دانشجویان

کشیدن فراگیران ،تعدیل نقش استاد به سمت مدیر جلسات و

به جای حفظ کردن اطالعات ارائه شده و جزوه محوری (نظر

هماهنگ کننده پیشنهادات به جای سخنران محض،کاهش

نویسنده) ،مهارت خود را در تفکر و استدالل افزایش دهند و

حجم دروس در هر نیم سال تحصیلی ،و حذف واحدهای غیر

پس از تحلیل و پردازش اطالعات آنها را به کار ببندند ( )31و

ضروری توصیه میشود.

هر نوع اطالعاتی را با توجه به اینکه امکان دسترسی به

به عنوان مثال ،ارتقاء مهارت های تفکر نقادانه یکی از اهداف

پایگاههای اطالعاتی ،سایتهای خبری ،رسانههای اجتماعی و

آموزش عالی و یک قابلیت مورد انتظار برای دانشجویان
پرستاری است که ضرورت دارد در دوران تحصیل پرورش یابد

 4نویسنده این اصطالح را به عنوان معادل عبارت انگلیسی " critical
 ”thinkingبه کار برده است؛ گرچه برخی معادلها ،مثالً "تفکر انتقادی"،
نسبتاً پرکاربردترند .به نظر میرسد که معانی "خردهگیری" و "عیبجویی"
و "تمایل بیش از حد به مخالفت" همواره در هالهی معنایی کلمه "انتقادی"
حضور دارند .اما کلمه ی "نقد" به معنای دقیق کلمه حاوی "خردهگیری"
و" عیبجویی" و "تمایل بیش از حد به مخالفت" نیست .از سوی دیگر
وقتی به معنای دقیق " Critical thinkingدقت میکنیم ،میبینیم که نه
تنها عیبجویی و ...در آن جایی ندارد بلکه دقیقاً نسبت به اجتناب ازاین
ویژگیها هشدار داده میشود .بنابراین بهتر است در ترجمهی "" Critical
از واژهای استفاده کنیم که یقین داشته باشیم آن معانی اضافه و منفی را به
ذهن متبادر نمیکنند و به نظر نویسنده واژهی "سنجشگرانه" واجد چنین
خصوصیتی می باشد.

و بعد از کسب تجارب آموزشی و اشتغال به حرفه پرستاری،
رشد و توسعه یابد ( .)33تفکر نقادانه پرستاران را قادر میسازد
که درباره مسائل و مشکالت مربوط به بیمار به درستی استدالل
و قضاوت نمایند .اقدامات و مداخالت صحیح پرستاری نیاز به
پرستاری دارد که درست بیاندیشد ،قادر به استدالل در شرایط
مختلف باشد و تفکر خود را در مسیری منظم و موثر که نتیجه
آن حل مشکالت است هدایت نماید (.)34
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بسزایی داشته باشد ( .)25اکثر دانشجویان در زمینه مـدیریت

توانایی حل مسئله و تصمیم گیری در مورد مشکالت بیمار

129

زهرا اکبری

در پاسـخ بـه تغییـر سـریع محـیط مراقبـت بهداشتی مورد

و نیز تهیه جزوهها ،مطالب آمورشی و راهنماهای استفاده از

تأکید قرار گرفته است ( .)35زیـرا از طرفـی ارایـه مراقبـتهـای

منابع چاپی و الکترونیکی ضروری به نظر میرسد و در این

پرستاری با کیفیت باال ،نیازمند تفکر نقادانه است و از طرف

زمینه همکاری کتابخانه و دانشگاه در آموزش سواد اطالعاتی

دیگـر ،پیچیـدگی مراقبـتهـای کلینیکـی سـبب میشود که

بسیار اساسی است (.)39

فرآیند کـامالً خطـی تفکـر نتوانـد منجـر بـه نتیجهگیری

از زمان پیدایش وب و پیشرفت چشمگیر آن شاهد استفاده

صحیح گردد ( .)36از پیامدهای منفی ناشی از فقدان تفکر

فزاینده از منابع اطالعاتی الکترونیکی هستیم ( .)40و مسیرهای

نقادانه در پرستاران میتوان به سرکوب استقالل و قدرت تفکـر،

دستیابی به اطالعات علمی کم و بیش از حالت سنتی خارج و

روزمرگی و تنزل علمی ،عملکرد کلیشهای و غیرمـستدل،

وارد عرصههای نوین شده است که گام آغازین ورود به این

قضاوت و نتیجه گیریهای غلط (نظر نویسنده) ،مراقبت و

عرصه ،اشنایی با فن آوری اطالعات و مهارتهای مورد نیاز در

آموزش نامطلوب ،رکـود و بـیثبـاتی سـازمان ،ارتباطـات

این حوزه است .این مهارتها شامل قابلیتهایی است که فرد

نامناسـب و مخـرب بـین فـردی و حرفـهای ،اضطراب در

بتواند به واسطه انها به تشخیص نیاز اطالعاتی خود بپردازد؛ از

مواجهـه بـا موقعیـتهـای ناآشـنا ،افـزایش خطاهای گروه

میان انبوه اطالعات ،مناسب ترین منبع اطالعات را با راهبرد

درمان و نهایتاً آسیب به سالمت انسان و خطرات جانبی در

جستجوی موفق برای رفع نیازهای اطالعاتی خاص خود انتخاب

جامعه اشاره کرد (.)37

کند؛ اطالعات مورد نیاز خود را مکانیابی و ارزیابی کند و در

با اشاعه فن آوریهای جدید اطالعاتی و ارتباطاتی ،امکانات

نهایت از اطالعات استفاده نماید ( .)42بنابراین ،عالوه بر

جدیدی برای توسعه جوامع در ابعاد مختلف گشوده شده است

آ شنایی با مهارتهای جستجو ،استفاده از پایگاههای اطالعاتی،

که برای استفاده از پتانسیل آنها مجموعه ای جدید از

کتابخانه های دیجیتال ،و نرم افزارهای بازیابی اطالعات برای

صالحیتها (مهارت ،دانش و نگرش) مورد نیاز است .در سال

محققان و دانش پژوهان ضروری است (.)41

 ،2007یونسکو مدیران کل را به حمایت بیشتر از "سواد رسانه-

با توجه به اهمیت دسترسی دانشجویان ،استادان و محققان

ای و اطالعاتی" با هدف ارائه فرصت به کاربران برای قضاوت

حوزه علوم پزشکی به اطالعات روزآمد و جامع ،وزارت بهداشت،

آگاهانه در رابطه با رسانه و منابع اطالعاتی و گسترش مشارکت

درمان و آموزش پزشکی ،کتابخانه دیجیتالی پزشکی را از

مدنی در رسانه ها ،دعوت نمود ( .)38سواد اطالعاتی بر اهمیت

سال 1387برای استفاده بسیاری از محققان و دانشجویان رشته

دسترسی ،ارزیابی و استفاده از اطالعات اشاره دارد .دامنه آن به

های علوم پزشکی تاسیس کرده است .این کتابخانه دارای

دربرگرفتن همه نوع اطالعات و محتواها گسترش یافته است.

تعدادی از مهمترین و معتبرترین پایگاههای اطالعاتی پزشکی

اما سواد رسانهای بر توانایی فهمیدن ،ارزیابی و به کاربردن

جهان است که به صورت پیوسته دسترس پذیر است و تمام

رسانهها تأکید دارد .علیرغم وجود روشهای نوین در جمع آوری

دانشگاههای علوم پزشکی کشور به این کتابخانه دسترسی

اطالعات ،هنوز استفاده از کتابخانه ها و روشهای ستنی کسب

دارند .پایگاههای اطالعاتی علوم پزشکی مورد اشتراک کتابخانه

اطالعات در اولویت است .بنابراین ،کتابخانهها باید نقش خود را

های دانشگاههای علوم پزشکی کشور از جمله منابع معتبر و

باز تعریف کنند و متخصصان کتابخانهای باید به شدت آموزش

مهم حاوی اطالعات علمی هستند که ساالنه بودجۀ هنگفتی

و مهارتهای سواد رسانهای و اطالعاتی کاربران را ارتقاء دهند.

برای خرید و اشتراک آنها صرف میشود .از سوی دیگر ،داشتن

بهترین روش انتقال مهارتهای سواد اطالعاتی از طریق آموزش

مهارت در جستجوی اطالعات از این پایگاهها الزمه کار موفق
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ضرورت پرداختن به تفکر نقادنه در آمـوزش علوم پزشکی

بوده است .لذا ،برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت و مستمر
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سروکار دارند .از این رو ،رفع موانع موجود در راه آشنایی و

برای برنامههای پژوهشی به ارمغان میآورد ( .)43بدیهی است

استفاده از این پایگاهها و مهارت آموزی برای جستجوی

که متولی تولید علم ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی هستند که

هدفمند و کارآمد اطالعات از این پایگاهها برای دانشجویان

باید علم تولیدی را به فنآوری تبدیل نمایند و پس از تولید

دانشگاههای علوم پزشکی ضرورت دارد ( .)42این کار باید در

انبوه در مراکز صنعتی ،کارآفرینی و اشتغال را به همراه آورند.

قالب برگزاری دوره های آموزشی و کالسهای سواد اطالعاتی

این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه عنصر کلیدی و محرک این

پیگیری شود .گنجاندن یک واحد درسی مستقل تحت

امر که سرمایه انسانی ،به خصوص در حوزه تحصیالت تکمیلی

عنوان"آشنایی با شیوههای جستجو" سبب میشود تا

است با برنامه منسجم به ملزومات علمی و عملی تجهیز شود.

دانشجویان عالوه بر آشنایی با مهارتهای کار با رایانه و نرم
افزارهای سودمند ،با اینترنت و فنون جستجو نیز آشنا شوند.

فراهم نمودن پشتوانههای محتوایی و ساختاری در امر
پژوهش برای دانشجویان قبل از ورود به مرحله پژوهش ،حیاتی

مهمترین مانع در استفاده از اینترنت عدم "آشنایی به زبان

و ضروری به نظر میرسد تا دانشجویان به مرور با کسب دانش

انگلیسی" ذکر شده است ( .)39امروزه یادگیری زبان انگلیسی

تخصصی الزم و مهارتهای پژوهشی مناسب ،در هر مرحله از

یک ضرورت انکار ناپذیر است چراکه زبان انگلیسی ،زبان علم

تحصیل مجهز به توانمندیهای الزم جهت تبدیل شدن به

است و آموزش رشتههای مختلف در سطوح عالی و تولید علم

سرمایههای ارزشمند گردند .این امر نیازمند برنامهریزی و توجه

به زبان انگلیسی صورت میگیرد .زبان انگلیسی کلیـد دنیـای

ویژه به برنامه درسی در هر مقطع میباشد (.)44

علم و فنآوری است .حـدود  %95مقـاالت علمی منتشر شده،

اساتید از دوره کارشناسی نقشی کلیدی در فراهم کردن زیر

به زبان انگلیسی است .تقریباً همه کنفرانسهای بینالمللی به

ساخت پژوهشی در دانشجویان و هدایت آنها در مسیر پژوهش

زبان انگلیسی برگزار میشوند .یادگیری زبان انگلیسی شانس

برعهده د ارند تا آنها را به تدریج با مهارت افزایی ،برای افزایش

بدست آوردن شغل بهتر را افزایش میدهد .عالوه بر آن،

استقالل در پژوهش آماده نمایند .از جمله مهارتهای پژوهشی

دردنیایی که پیشرفت وسایل ارتباط جمعی رفته رفته آن را به

دانشجویان برای ورود به عرصهی پژوهش میتوان به تفکر

دهکدهای فرضی بدل میکند ،نیاز به زبانی مشترک برای

انتقادی ،دانش پایه پژوهش (شناخت روشهای پژوهش ،شیوه

برقراری ارتباط و پیشبرد اهداف علمی اجتماعی بشر ،بیش از

تحقیق ،داشتن ایده مناسب ،تعریف صحیح جامع و مانع حیطه

پیش احساس میشود .بنابراین ،یادگیری زبان انگلیسی به

پژوهش) ،اخالق پژوهش (دوری از سرقت ادبی و سوء استفاده

یادگیری زبان ارتباط مردم دنیا بدل شده است .هم چنین ،با

از آثار و اختراعات دیگران) ،مهارت مسئلهیابی و مسئلهسازی

یادگیری زبان انگلیسی می توان محقق بهتری بود.

(تالش کند تا مسئله یا موضوع پژوهشی خویش را بر اساس

از طرف دیگر ،پژوهش و آموزش از هم تفکیک ناپذیرند.

نیاز روز جامعه بیابد و پژوهش خود را از آن نقطه آغاز نماید)،

یکی از مولفههای اصلی رسالت اموزش عالی پژوهش است که

مهارت پیشینه یابی(مطالعه پیشینه به محقق کمک میکند تا

امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است .چرا که پژوهش با

بینش عمیقی نسبت به جنبههای مختلف موضوع تحقیق کسب

نوآوری رابطه مستقیم دارد و بنابراین نه تنها در حفظ و بقاء

کند و خال موجود در آنها را بسته به نیازهای روز جامعه کشف

جوامع بلکه در توسعه و پیشرفت ان نقش کلیدی ایفا میکند.

کند) ،مهارتهای مطالعه و درک مطلب (پژوهشگر باید بیاموزد

بنابراین توجه به مهارتهای پژوهش و اموزش ان در آموزش

که نباید وقت خود را به مطالعه هر اثری اختصاص دهد ،بلکه به

عالی ضروری به نظر می رسد (" .)44پژوهش" قابلیت و انگیزه

فراخور نیاز پژوهشی ،همواره باید ارتباط خود را با منابع مرجع
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ابزار مناسب جمع آوری اطالعات در تسهیل مراحل پژوهش و

کسب تجربه باشند و این مهارتها را از طریق واحدهای عملی

کیفیت آن تأثیرگذار است) ،مهارت نگارش مستندات پژوهشی،

دانشگاهی بهدست آورند .این مسئله ،دانشجویان را به

مهارت ارائه ،ارزیابی و ارزشیابی ،تالش در ترویج و انتشار نتایج

مهارتهای درونفردی مجهز میکند .چنین تجربیاتی بهترین

آن برای مخاطبان و ایجاد بستر نقد و گفتگو برای به کار گرفتن

آمادهسازی برای چالشها ،پیچیدگیها ،و ابهامات دنیای کار

آنها اشاره کرد ( .)45همچنین در محورهای دیگر ،موضوعات

بعد از دانشگاه است .یکی از ویژگیهای آموزش پزشکی لزوم

مربوط به مهارتهای فردی پژوهشگر در انجام پژوهش ،مبانی

یادگیری تعداد زیادی از "مهارتهای عملی (بالینی)" در کنار

دانش متدولوژی و آنالیز دادهها و موضوعات خاص در پژوهش

حیطههای دانشی و نظری میباشد .بسیاری از دانشجویان علوم

مانند موضوعات اخالقی ،مالکیت و بودجه در پژوهش را شامل

پزشکی در برخوردهای اولیه خود با بیماران اضطراب دارند و

میشود.

این اضطراب اغلب مربوط به انجام مهارتهای عملی است.

دانشجوی پژوهشگر در محیطی تربیت شده است که

مهارتهای عاطفی

پژوهشگری فرهنگ سازمانی آن است و استاد پژوهشگری نیز

ردپای هیجانات را میتوان به طور مستقیم و غیر مستقیم

در اختیار دارد و نظام درسی آن ساختاری دارد که زمینه

در تمام لحظههای زندگی افراد جستجو کرد .پژوهشهای

مشاهده دقیق پدیدههای پیرامون خود ،روحیه پرسشگری و

روانشناختی از دهههای میانی قرن بیستم به ویژه در سالهای

تحقیق و کشف را برای دانشجو فراهم میکند .توسعهی تفکر

 1980به بعد ،به "هیجان" به عنوان عامل مهم و موثر در رفتار

پژوهشی بستگی به این دارد که نگرش مدیران ،معلمان و دست

سازشی و تعاملهای اجتماعی شناخت خود و دیگران و

اندکاران آموزشی گرایش و روندی پژوهشگرانه داشته باشد و

شایستگیهای اجتماعی مینگرند ( .)46با پیدایش سازههوش

کشف حقیقت به روش علمی را در برنامه درسی خود داشته

هیجانی در اوایل دهه  ،1990بینش مثبت نگر نسبت به

باشند .وقتی دانش در حد محفوظات دانشجو مورد ارزیابی قرار

هیجانها ایجاد شد (.)47

میگیرد و آزمونها چندگزینهای و محدود به کتب درسی و

افرادی که از هوش عاطفی قوی برخوردارند ،از نظر اجتماعی

جزوات میباشند و نمره مبتنی بر محفوظات ،مالک میزان سواد

متعادل ،شاد و سرزندهاند و هیچ گرایشی به ترس یا نگرانی

دانشجو قلمداد میشود و هدف از یادگیری رسیدن به قبولی و

ندارند و احساسات خود را به طور مستقیم بیان میکنند و

ارتقاء به سطح باالتر است ،پرورش روحیه پژوهشگری مغفول

راجع به خود مثبت فکر میکنند .انها ظرفیت چشمگیری برای

میماند .بنابراین ،میتوان گفت کلیه عناصر برنامههای آموزشی

تعهد ،پذیرش مسئولیت و قبول چارچوب اخالقی دارند و در

از قبیل محتوای مورد آموزش ،روش تدریس ،روش ارزشیابی و

رابطه خود با دیگران بسیار دلسوز و با مالحظهاند و از زندگی

فضای حاکم بر محیط آموزشی در این امر دخیل میباشند .با

عاطفی غنی و مناسبی برخوردارند .انها هم چنین با خود بسیار

توجه به وضع موجود میتوان گفت که نظام آموزشی فعلی در

راحت برخورد میکنند ( .)48و از آنجاییکه هوش هیجانی سعی

راستای پرورش و توسعه روحیهی پژوهشی به طور مطلوب

دارد افراد را به خود کنترلی مبتنی برخودآگاهی برساند ،می-

عمل نکرده است.

توان نتیجه گرفت که افراد دارای هوش هیجانی میتوانند از

مهارتهای حرفهای یا مهارتهای تخصصی و عملی مربوط به

هیجانها و شناخت ،درک ،تنظیم و کنترل هیجانها به نفع خود

محیط کار

و روابط خود با دیگران استفاده کنند ( .)48لذا ،آموزش هوش

هر حرفهای مهارتهای خاص خود را میطلبد .وقتی که

هیجانی با باال بردن شناخت فرد از خودش و دیگران به ارتباط

دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه هستند باید از طریق

با دیگران و سازگاری و انطباق با محیط پیرامون که برای موفق
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و اصلی حفظ کند) ،مهارتهای جمعآوری اطالعات (استفاده از

تحقیق کارشناسی ،فرصت مطالعاتی ،یا کارآموزی ،به دنبال

 132ضرورت تهیه و تدوین و گنجاندن واحد درسی مهارتهای نرم در دانشجویان علوم پزشکی

شدن در برآوردن خواستههای اجتماعی الزم است منجر می

نتیجه گیری

مقابله با چالشهای زندگی امروزی بر همگان روشن است و

مبرمی به کسب مهارتهای زندگی دارند و کسب این مهارتها

اهمیت آن به حدی است که از آن به عنوان "جنبش

مشارکت همه جانبه سازمان آموزش و پرورش ،دانشگاهها و

سوادآموزی هوش هیجانی" یاد میشود(.)50

خانوادهها را میطلبد .نیازهای زندگی امروز ،تغییرات سریع

از آنجا که هوش هیجانی شکلی از هوش اجتماعی است ،بر

اجتماعی و فرهنگی ،شبکه گسترده و پیچیده ارتباطات

طبق تحقیقات اگر فرد از لحاظ هوش هیجانی توانمند باشد،

انســانی ،گستردگی و هجوم منابع اطالعاتی ،انسانها را با

بهتر میتواند با چالشهای زندگی مواجه شود و سالمت روانی

چالشها ،اســترسها و فشارهای متعددی روبرو نموده است که

بهتری خواهد داشت (.)51

مقابله ی مؤثر با آنها نیازمند توانمندیهای فردی ،روحی روانی و

اگر قرار است که دانشگاه به گفته امام (ره) کارخانه ادم

اجتماعی میباشد و فقدان این مهارتها ،انسان را در مواجهه با

سازی باشد و تربیت جوانان ،این وارثان آینده و آیندهسازان

مسائل و مشکالت آسیبپذیر میسازد و آنها را در معرض انواع

کشور مهمترین رسالت دانشگاه و اساتید باشد ،باید تالش کرد

اختالالت روانی ،اجتماعی و رفتاری قرار میدهد .امــروزه ،برای

افرادی متخصص و متعهد تربیت شوند به طوری که جامعه را

موفقیــت در هر حرفــهای ،افزون بر مهارتهای تخصصــی و

به سمت صواب رهنمون سازند ( .)52آنچه در حال حاضر در

دانشــگاهی ،مجموعــهای از مهارتهای دیگر مورد نیاز است که

اکثر دانشگاههای ما رایج است این است که نه تنها آموزش به

با عنوان مهارتهای نرم یا غیرفنی شناخته میشوند .این مهارتها

علت افزایش فشار کاری پژوهشی و آموزشی اساتید به معنای

در واقع توانایی افراد را در روبهرو شدن با شــرایط و مســائلی

واقعی کلمه مغفول واقع شده است ،بلکه کیفیت آموزش نیز تا

که در محیط کار و تحصیل با آن برخورد میکنند افزایــش

حد زیادی فدای کارهای پژوهشی مورد انتظار از اساتید شده

میدهــد .از این رو ،به جای توجه صرف به مسایل آموزشی،

است .از آنجاییکه رفتار و کردار اساتید زیر ذره بین دانشجویان

برنامه درسی باید به سمت حیطههای پرورشی نیز هدایت شود.

قرار دارد و آنها بهترین الگوی عملی برای دانشجویان خویش

ایجاد برنامه های آموزشی و پرورشی برای دانشجویان ،تغییر

می باشند ،توصیه میشود در درجه اول فشار آموزشی و

برنامه ی آموزشی و هدایت آن به سمت حیطههای پرورشی،

پژوهشی تا حد امکان از روی اساتید برداشته شود و جلساتی

طراحی کارگاههای کاربردی جهت تقویت مهارتها در طول

برای توانمندسازی اساتید از جبنههای مختلف مهارتی و

ترمهای تحصیلی ،توجه به نیازها و دیدگاه دانشجویان به جای

بصیرتی نظیر مهارتهای زندگی ،شغلی ،فرهنگی ،دینی ،سیاسی،

توجه صرف به مطالب آموزشی ،شناسایی مسائل و مشکالت

اجتماعی و خانوادگی به صورت نظامند ،هدفمند و زنجیره وار و

دانشجویان و تحلیل وضعیت تحصیلی آنان باید مورد اهتمام

در دورههای کوتاه مدت با استفاده از متخصصین توانمند در هر

دست اندرکاران برنامههای آموزشی قرار گیرد .مهارت آموزی و

یک از این زمینه ها طراحی شود و برونداد این جلسات در رفتار

برنامه ریزی برای توسعه مهارتهای زندگی ،زمانی شکل میگیرد

اساتید رصد شود و بازخورد های الزم از اساتید در بسترهای

کهعالوه بر نگرش دانش محورکه نیاز به آن انکارناپذیر است

مختلف آموزشی گرفته شود .پس از رفع موانع در بسترهای

نگرش مهارت محور هم در تدوین محتواهای آموزشی وجود

آموزشی جهت به ظهور رساندن این توانمندیها و ارتقا انگیزه در

داشته باشد.

آنها ،میتوان انتظار داشت که اساتید توانمند بتوانند دانشجویان
توانمند تربیت نمایند.

مهارتهای نرم و نهادینه کردن آنها باید همانند کشور مالزی
که از سال  2006این کار را در آموزش عالی شروع کرد جزء
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عملی و مهارتهای زندگی فراگیران از نو سازمان دهی شود هر

سیاستهای آموزشی کشور از مقطع پیش دبستان به بعد

چند بینان ها و زیرساختهای نظام اموزشی کشور هنوز مجال

متناسب با شرایط سنی و ذهنی فراگیران قرار گیرد و در برنامه

 از طرف.اجرایی شدن همه آنها را در اختیار ما قرار نمیدهند

 دورههای، عالوه بر این.درسی فراگیران گنجانده شوند

 برای فراگیران نهادینه کردن این مهارتها و جایگزین،دیگر

کارآموزی در تمامی رشتهها همزمان با شروع تحصیل در

کردن مهارتهای جدید با عادات غلطی که در گذشته شکل

دانشگاه راه اندازی شود و مهارتهای نرم خاص هر رشته به

گرفته است بسیار مشکل و زمان بر میباشد و با توجه به مشغله

همراه مهارتهای نرم مشترک در تمامی رشتهها به دانشجویان و

 خانوادگی و ذهنی زیاد به سختی زیر بار یادگیری و،کاری

شاغلین قدیمی یا جدیدی که این مهارتها را قبال آموزش ندیده

.تمرین مهارتهای جدید در مقطع تحصیلی که هستند میروند

اند به صورت دورههای ضمن خدمت و به عنوان یکی از الزامات

پس چه بهتر که مقدمات یادگیری این مهارتهای در دوره های

.کاری که باید به ان تسلط پیدا کرد آموزش داده شود

قبل از دانشگاه پایهریزی شود و در دانشگاه به تمرین بیشتر

در تجزیه و تحلیل وضعیت دانشگاههای کشور و نیازهای

روی این مهارتها و عمق بخشی به آنها و در نهایت تکمیل این

اموزش عالی کشور می توان عنوان کرد که آموزش عالی نیازها

.مهارتها پرداخته شود

و مهارتهای تحصیلی و شغلی رایج فراگیران را منعکس نکرده
،)است و برنامهریزی باید با تاکید برشایستگی علمی (تخصصی
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Abstract
Introduction: The study of the current educational status of the Iranian universities and higher
education system reveals that higher education does not incorporate the most essential soft skills
required by the learners. The educational curriculum must reorganize these skills to improve
learners’ educational and professional competence in general skills in parallel with academic and
specific skills. This study aims to provide a framework for the basic soft skills courses university
students are required to cover during their academic education in medical universities
Methods: It

was a qualitative study in which 57 MSc students of midwifery (14), nursing (35) and

operating room (8) and 12 academic members in these fields of study (4) in each field) in Isfahan
University of Medical Sciences were selected purposefully as they were the only available
participants and volunteer lecturers in 1395-96. All of the students were working in clinical centers
three days in a week. The students’ behaviors as far as their academic and occupational needs,
expectations and general skills together with their academic skills were observed by the researcher.
At the same time, their occupational and research behaviors, expectations, needs and skills in
academic and clinical contexts were observed by their experienced content teachers. Individual and
focus-group semi-structured interviews with the students and individual interviews with their
content teachers, observations and field notes were used to achieve a comprehensive view of the
skills required for work and education which implicitly incorporate the skills for having a healthy
life. Data collection was continued until the point of saturation is reached. The interviews were
recorded and transcribed with the participants’ consent. The primary themes and sub-themes were
extracted through thematic analysis. To ensure consistency and accuracy of data, credibility,
transferability, dependability and conformability criteria were assessed.
Result:

In this study, through data analysis, six main categories together with their subcategories

were extracted from the data. The results revealed that they had various educational expectations
and needs as far as soft skills are concerned. These skills were as follows: individual, spiritual,
hygienic, educational-academic, occupational and communicative.
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Conclusion:

The findings indicated that students are urgently required to be equipped with soft

skills to enhance the quality of their individual, academic, occupational and social life. However,
these skills have been neglected throughout their academic education. Therefore, their traditional
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educational curriculum needs to be revisited and modified in order to train productive graduates. To
achieve this goal, integrated constant collaboration and consultation of different groups such as
university students, graduates, employees, employers, academic members, parents and policy
makers in ministry of education and higher education are required.
Keywords:

professional competence, health education, allied health personnel, schools, medical,

Isfahan University of Medical Sciences, qualitative research.
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