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مورد انتظار در  يهايتوانمند ينسبت به معرف يپزشك انيدانشجو دگاهيد
  امديبر پ يمبتن يبرنامه درس

  
  زادهيعل مي، مريخسرو اي، برد*هرزازاديم ميعظ ،نژاديمحبوبه خباز ماف

  
 

  چكيده
ه است. هدف از مطالع انيتوسط دانشجو هايدرك ضرورت كسب توانمند امد،يبر پ مبتني آموزش درها چالش نيترمهماز  يكيمقدمه: 

  است. يعموم يمورد انتظار دوره پزشك يهايتوانمند ينسبت به معرف انيدانشجونگرش ديدگاه و   يحاضر، بررس
به صورت  ،يپزشك دالوروديجد انينفر از دانشجو 442آزمون، و پس آزمونشيبدون گروه كنترل و با پ يمطالعه شبه تجرب نيدر اها: روش
ر كوچك به بحث و تأمل ب يهادر قالب گروه انيدانشجو لم،يهر ف شيشركت كردند. بعد از نماها يتوانمند يدر برنامه معرف يسرشمار
نگرش  سهيبا هدف مقا آزمونپسو  آزمونپيش. پرداختند مورد انتظار به روش بارش افكار يهايبا توانمند طدر ارتبا لميف يهاسكانس
شد.  ليتكم ايمحقق ساخته روا و پا يابيپرسشنامه ارزش زيبرنامه ن يانجام گرفت. در انتهاها يكسب توانمند تينسبت به اهم انيدانشجو

  وابسته استفاده شد. يو آزمون ت يفيوصها از آمار تداده ليمنظور تحلبه
مورد  يهاينسبت به توانمند روشني دركاند، شركت در برنامه توانسته قيدرصد) اذعان كردند كه از طر 5/83( انيدانشجو اكثرنتايج: 

نان آ ليتما شافزاي باعثها يبا توانمند ييبرنامه آشنا ياظهار كردند كه برگزار انيدرصد از دانشجو 7/69همچنين انتظار پيدا كنند. 
ها يب توانمندكس تينسبت به اهم انيدرك دانشجو نيانگيم نيشد. ب ليدوران تحص يدر طها يتوانمند تيو تقو يريادگينسبت به 

 ميت ي)، تعامل با اعضا=03/0p= ,2/15t( يو خانواده و ماريارتباط مؤثر با ب يشامل برقرارها طهيح يقبل و بعد از برنامه در برخ
 يي)، توانا=01/0p= ,2/40t( يشخص يكار و زندگ نيتعادل ب ي)، برقرار=p ,2/90t>01/0همكاران ( ريپرستاران و سا ،يزشكپ

 ستميبا س يي)، آشنا=02/0p= ,2/37tمعتبر ( عاتاطال يآورنقد و جمع يي)، توانا=p ,2/72t>01/0( جاناتياسترس و ه تيريمد
  )، تفاوت معنادار وجود داشت.=03/0p= ,2/25t( يو درمان يبهداشت
برنامه  نيو حضور در ا است يضرور ليدوره تحص يدر ابتدا يدوره پزشك يهايتوانمند يبرنامه معرف ان،يدانشجواكثر گيري: نتيجه

  دهد.  شيافزا ليدوران تحص يدر طها يتوانمند تيكسب و تقو يآنان را برا زهيتوانسته انگ
  

  دوره پزشكي عمومي ،يپزشك يدانشجو امد،يبر پ يمبتن يبرنامه درس ،يتوانمندهاي كليدي: واژه
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مقدمه  

گذشته  گرفته در علم، در دو دهههمسو با تحوالت صورت 
آموزش به  چگونگي درباره يراتييشاهد بروز تغ

                                                 
 ،يگروه آموزش پزشك ،ي)، گروه داخلاري(دانش رزازادهيم ميدكتر عظنويسنده مسؤول:  *

 رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يآموزش علوم پزشك قاتيمركز تحق
)mirzazad@tums.ac.ir(  

ركز ، مپزشكي )، مركز مطالعات و توسعه آموزشارينژاد (استاديدكتر محبوبه خباز ماف
  . رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يآموزش علوم پزشك قاتيتحق

)m-mafinejad@tums.ac.ir( يعموم يپزشك يدانشجوي، خسرو ايبرد؛ ،

كه از  يآموزش يكردهاياز رو يكي). 1(ميهست انيدانشجو
است،  شده در متون آموزش پزشكي پررنگ 1960حدود 

است كه در آن به  يبرنامه آموزشي مبتني بر توانمند

. رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك
)bardiakhosravi95@gmail.com( يتخصص يدكترا، زادهيعل ميمردكتر ؛ ،

دانشكده پزشكي،  دفتر توسعه آموزش، ،پزشكي مركز مطالعات و توسعه آموزش
  )alizade.aban@gmail.com( .رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشك
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 نيترمهماز  يكي). 3و2(شوديتوجه م ييمحصول نها
درك ضرورت و  ،يبر توانمند مبتني آموزش درها چالش

است. شواهد  انيتوسط دانشجوها يكسب توانمند تياهم
جهت  يزري برنامه يتالش برا رغميكه عل دهدمي نشان

در صورت عدم درك ضرورت  ،يبر توانمند يآموزش مبتن
 يريادگي ان،يوتوسط دانشجها يكسب توانمند تيو اهم
درك در  نيا جاديعالوه، اافتد. بهياتفاق نم يمطلوب

 شانليدر دوران تحصها يكه كسب توانمند انيدانشجو
 داشتن برنامه برايها آن زهيانگ ياست، در ارتقا يضرور

از  يكي ليدل ني). به هم4(دارد يفراوان ريمؤثر تأث يزري
 د،اميبر پ يمبتن يبرنامه درس تيريدر مد ياقدامات اصل

با  انيدانشجو يجهت آشناساز ييهافرصت يسازفراهم
  ). 5(است يمورد انتظار در برنامه درس يامدهاياهداف و پ

 شيافزا رغم يكه عل دهدمي مستندات موجود نشان مرور
 يآموزش مبتن يهابرنامه يو اجرا نياستقبال به تدو

 يهايو درك ضرورت توانمند يي)، شناسا3(يتوانمند
ع موضو كيعنوان همچنان به ران،يمورد انتظار توسط فراگ

 جي). نتا6(مطرح است يمؤسسات آموزش يبرا يچالش
درك پرستاران از  ي)، كه به بررسGerrish( شيمطالعه گر

و  تيصالح يبه پرستاران دارا ييانتقال دوران دانشجو
برنامه  يهاتيدهنده وجود محدودپرداخت، نشان يتوانمند
 رشيپذ يبرا انيدانشجو يكاف يآمادگ جاديدر ا ،يدرس

 دنيفرا ش،يمورد انتظار آنان بود. از نظر گر يهايتوانمند
و  تيصالح يبه افراد دارا ييدانشجوانتقال از دوران 

زا تجربه پر دغدغه و استرس كيعنوان همواره به يتوانمند
  ).7(مطرح است

جهت نشان دادن  يزيربرنامه ط،يشرا نيدر ا رونيا از
 كه ييهايبه سمت توانمند انيدانشجو تينقشه راه و هدا

به آن دست  ديخود در دانشگاه با يآموزش ريمس يدر انتها
 نشا درك شيدر كاهش استرس و افزا يانينقش شا ابند،ي
 مورد انتظار در زمان يهاتوانمندي مجموعه از

 يمتون داخل يخواهد داشت. در بررس يليالتحصفارغ
استقبال و  يهاها از برنامهمشخص شد كه اكثر دانشگاه

 د،كننياستفاده م دالوروديجد انيدانشجو يبرا يآشناساز
 يمذكور آشناساز يهابرنامه ياما عموماً هدف از برگزار

 ني. همچنستين يآت يهانقش اي هايبا توانمند انيدانشجو
در مرور متون  شده مشخص يهان نقصيترمهماز  يكي

مداخالت مذكور است  راتيتأث يعدم توجه به بررس ،يداخل
صورت خبر در ها صرفاً بهبرنامه نياغلب ا ليدل نيو به هم

 كياست. در  يابيدست مختلف قابل يهادانشگاه تيسا
هدف  كه توسط اصغرزاده و همكاران و با يمطالعه داخل

ار مرحله گذ يهادر رفع چالش بالارزيابي نقش فرايند استق
كاشان  يدانشجويان جديدالورود در دانشگاه علوم پزشك

 يهابرنامه يانجام شد، مشخص شد كه اجرا 91در سال 
 انيدرصد از دانشجو 85از نظر  يهياستقبال و توج

 تيدانشگاه و تقو طيبا مح يبر سازگار ياديز راتيتأث
  ).8(ستخاطر به دانشگاه داشته ااحساس تعلق

با مجموعه  انيدانشجو يمؤثر آشناساز يهااز روش يكي
 يهاپيو كل لميمورد انتظار، استفاده از ف يهايتوانمند
 نهيصورت گرفته در زم ري). مطالعات اخ9(است يآموزش

 راهكي لميكه استفاده از ف دهيا نياز ا زين يآموزش پزشك
 است، يپزشك انيدر جهت آموزش به دانشجو عيمؤثر و بد

) و Alexander). الكساندر (11و10(كندمي تياحم
 يجهت معرف لميخود از ف يهمكاران در مطالعه

 نياستفاده كردند. ا ACGMEمورد انتظار  يهايتوانمند
 جهت يعنوان ابزارمختلف به يهالميو ف پياز كل نيمحقق

مورد انتظار در  يهايبا توانمند انيدانشجو يآشناساز
). در 9(استفاده كردند خانواده يپزشك يبرنامه درس

 2007) و همكاران كه در سال Rousseauمطالعه روسو (
در دوره  CanMEDS ياصل يهايانجام شد، توانمند

 يفشرده معرف يبرنامه آموزش كيارائه  قياز طر يدنتيرز
 افتهيو ادغام  يتأمل كرديمطالعه از رو نيشد. محققان در ا

 درها يو كاربرد توانمند اطاز درك ارتب نانيمنظور اطمبه
). در مطالعه المرتگل 4(شان استفاده كردندتخصص

)Lumlertgul بعد از پخش 2009) و همكاران در سال ،
كنندگان درخواست شد تا در مورد آنچه در از شركت لميف
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). 12(شنديندبياند فراگرفتهاي حرفه تعهد يحوزه توانمند
در مطالعه خود، آموزش با كمك  زيالكساندر و همكاران ن

 فيكارآمد توص يروش ،يرا از نظر زمان لمياز ف ييهاپيكل
و گنجاندن مجموعه  ييو معتقد است، شناسا كندمي

 يزشآمو ميكه بتواند جهت انتقال مفاه لمياز ف ييهاسكانس
 گرفتهبه كار  مورد انتظار يهايمهارت و توانمند رامونيپ

  ). 11(است يرورالزم و ض يآموزششود، در هر برنامه 
علوم  يهادر حال حاضر اكثر دانشگاه كه يينجاآ از

ر ب يمبتن يبرنامه درس نيكشور، به سمت تدو يپزشك
 توانديمطالعه م نيا نياند، بنابراحركت كرده يتوانمند
 يدرس يهامؤثرتر برنامه يدر جهت اجرا ييراهنما
 بر اساس مطالعات مشخص يباشد. از طرف شده يبازنگر
 انيدانشجو يآشناساز يهادوره ياست كه برگزار شده

و  يگذاردر هدف توانديم شانياحرفه يهايبا توانمند
اهداف مؤثر واقع گردد.  نيبه ا يابيها به دستتالش آن

نكته كه در هر برنامه  نيعالوه با در نظر گرفتن ابه
جهت مشاركت و  ييهافرصت يسازفراهم ،يآموزش
تقاي اردر  يديكل اصل كيعنوان به رانيفراگ تربيشتعامل 

 لذا با توجه شود،مي و نگرش آنان در نظر گرفته يريادگي
 يدانشگاه علوم پزشك يموجود، دانشكده پزشك طيبه شرا

 يدوره پزشك يبرنامه درس يتهران به دنبال بازنگر
 يجهت آشناساز يو تعامل افتهيادغام اي برنامه ،يعموم

مورد  يهايوانمندبا ت دالوروديجد يپزشك انيدانشجو
برنامه،  نيو اجرا نمود. در ا يطراح يانتظار دوره پزشك

پزشك  كي يهايتوانمند يمشاهده تمام يادغام به معنا
 ،ينيبال يهامهارت ،يرشد فرد ،يارتباط يهااعم از مهارت

موارد، در كنار هم و در قالب  ريتفكر نقاد و استدالل و سا
در  نيداستان است. بنابرا يهاتيو در شخص پيكل كي
 گردد،يبرنامه استفاده م نيكه در ا يكوتاه يهالميف

به صورت  هاياز مجموعه توانمند يجامع ريتصو
 ني. آنچه اشوديو در كنار هم فرا گرفته م دهيتندرهم

 كند،يم زيتمام يهيتوج يهابرنامه ريبرنامه را از سا
 كاربردو  لميف يريكارگبه ان،ياستفاده از آموزش همتا

  است.  يمشاركت يريادگي
 يدر راستا 1390تهران از سال  يدانشگاه علوم پزشك

بار در كشور، آموزش  نياول يبرا يبرنامه درس يبازنگر
ا ر النيالتحصمورد انتظار فارغ هاييبر توانمند يمبتن

قرار  يعموم يدوره پزشك يبرنامه آموزش يمحور اصل
 نگرش ي، بررس هدفبدين منظور  اين مطالعه با  داده است.

با  ييشناآنسبت به برنامه  انيدانشجو ديدگاهو 
  انجام شد. يعموم يمورد انتظار دوره پزشك يهايتوانمند

  
  هاروش

و با  نترلبدون گروه ك ياز نوع شبه تجرب مطالعهاين 
مطالعه  نيآزمون انجام گرفت. در او پس آزمونشيپ

 يمورد انتظار دوره پزشك يهايتوانمند يبرنامه معرف
 يورود يپزشك انينفر از دانشجو 442كل  يبرا يعموم

(گروه  1394 يهاصورت مجزا در مهرماه سالبه 95و  94
) 95 ي(گروه الف و ب ورود 1395) و 94 يالف و ب ورود

نفر (در مجموع  15حدود  يضابا اع ييهاگروه البدر ق
 يساعته برگزار شد. جامعه آمار 6گروه) در چهار روز 30

دانشگاه  دالوروديجد يپزشك انيدانشجو هيمطالعه، كل
 1395و  1394 يهاتهران بودند كه در سال يعلوم پزشك
 يريگخود را آغاز كردند. روش نمونه يليدوره تحص

 نيصورت كه ا نيشد، بد انجام يصورت سرشماربه
ارائه  يپزشك دالوروديجد انيدانشجو هيكل يبرنامه برا

طب  يسال باالتر (مبان ده،يددانشجوي آموزش 15شد. 
در اين كارگاه  گرتسهيل) در نقش يو كارآموز ينيبال

كوچك دانشجويي را  يهاحضور داشتند كه هدايت گروه
 ،روددالويجد انيجوهر گروه از دانش يابر عهده گرفتند. بر

 گرتسهيل عنوانبه باالتر يهادو نفر از دانشجويان سال
 تعيين افزارنرم به اطالعات ورود مسؤول و گروهي كار

ان با درخواست دفتر توسعه آموزش گرتسهيل. شدند
برنامه  نيصورت داوطلبانه در ا و به يدانشكده پزشك

از حضور  نانيمنظور حصول اطم شركت نمودند. به
 يعنوان بخشدر برنامه، كارگاه به دالوروديجد انيدانشجو
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به  رستانيدوره گذار از دب يرسم ياز برنامه آموزش
ارائه شد. دوره گذار  دالوروديجد انيدانشگاه به دانشجو

وم دانشگاه عل يبه دانشگاه در دانشكده پزشك رستانياز دب
و  يآموزش ،يفرهنگ يهاتهران در قالب برنامه يپزشك

 يدوره پزشك يهايتوانمند ي. معرفشودياجرا م يحيرتف
عنوان به يرسم يآموزش يهادر قالب برنامه يعموم
  . گردديو اجرا م يدوره طراح نياز ا ييجز

در  هاگرتسهيلنمودن عملكرد  كسانيو  سازي آماده جهت
منظور ساعته به 4كارگاه  ،كارگروهي وها بحث تيهدا

 ياز برگزار شيپ يگرتسهيلبا اصول  شانيا يآشناساز
توسط دفتر توسعه آموزش ها يبا توانمند ييبرنامه آشنا

 يادآوريمنظور به نيبرگزار شد. همچن يدانشكده پزشك
از  شيپ ،يكارگروه يدر ط انگرتسهيل فياوظ وها نقش

 تيدر هدا هاگرتسهيل يبرنامه، فرم راهنما يبرگزار
  قرار گرفت.  ارشانيدر اخت يريادگيكوچك  يهاگروه
 انيدانشجو ييشامل آشنا يبرنامه آموزش نيا اهداف

و  يعموم يدوره پزشك يكل يهايبا توانمند دالوروديجد
و  ليدوران تحص يدر ط هايكسب توانمند تيدرك اهم

 يپزشك بود. محتوا كي ياكاربرد آن در عملكرد حرفه
مصوب  يعموم يپزشك يهايكارگاه شامل سند توانمند

كه  يكوتاه يهالمي)، و ف13(يپزشكدر دانشكده  1390سال 
مذكور بود در نظر گرفته شد.  يهايدهنده توانمندنشان

در دانشگاه علوم  يعموم يدوره پزشك يهايتوانمند
 ،ينيبال يهاشامل مهارت طهيح 8تهران در  يپزشك
 ،يرشد فرد مار،يارتباط، مراقبت از ب يبرقرار يهامهارت

)، 15و14(يشكاخالق و حقوق پزاي تعهد حرفه
و  يريشگي)، پ17و16(استدالل و حل مسأله يرگيميتصم

 نيسالمت، نظام سالمت و نقش پزشك در آن تدوارتقاي 
 قيتا مصاد شد يمنتخب، سع يهالمياست كه در ف شده

  . شودموارد پوشش داده  نيمربوط به ا يعملكرد
 امهبرن يو اجرا يبا هدف طراح ي، كارگروه1394از سال 

ه ب يعموم يمورد انتظار دوره پزشك يهايتوانمند يمعرف
شد. اهداف و محتوا بر  ليتشك دالوروديجد انيدانشجو

 ميحاصل از فاز مرور بر متون و نظرات ت جياساس نتا
شد. سپس با توجه به اهداف برنامه،  نييمتخصصان، تع

 يو سخنرانبحث در گروه كوچك  يآموزش يهاروش
بارش افكار، استفاده از  يهاكيبا استفاده از تكن يتعامل

له مرح نيانتخاب شد. در ا يافزار تعاملو نرم يآموزش لميف
 مرتبط يهالميبر اساس مرور صورت گرفته بر مجموعه ف

موردنظر،  يارهايو با توجه به مع يبا حرفه پزشك
و در  ييمنتخب، شناسا يآموزش يهالمياز ف ييهاقسمت
 يارهايشد. مع نيتدو ياقهيدق 15كوتاه  يهاپيقالب كل

 ستفاده) ا1شامل  پيكل نيو تدو لمياز ف ييهاانتخاب بخش
) 2)، ي(عدم وجود مانع زبان يبا دوبله فارسها لمياز ف

كه پزشك  يازيموردن يهاو مهارتها يپوشش توانمند
 يشي) امكان تأمل و بازاند3به آن بپردازد، و  ديبا

 يهايدر ارتباط با توانمند لميف يهابر سكانس انيدانشجو
 يابزار يبه طراح ازيبا توجه به ن نيمورد انتظار بود. همچن

 نايتوسط دانشجو ياستخراج يهاتميآ شيجهت ثبت و نما
 ،شده نيتدو يهاپيبعد از مشاهده هر بخش از كل

از فاز بارش  شده نظرات استخراج شينما يبرا يافزارنرم
شد. هدف  يطراحها پيبعد از مشاهده كل انيافكار دانشجو

 ندبو يتعامل يژگيافزار موردنظر، واستفاده از نرم ياصل
 يراحتبه انيآن، دانشجو قياز طر كه ينحوآن بود به

(بارش افكار در مرحله مشاهده  ينظرده نديبتوانند در فرا
 يساختاربند تدرنهاي وها آن ي)، محوربندلميف

 ها،لميحاصل از فاز مشاهده ف ياستخراج يهايتوانمند
افزار با در نظر نرم رونيا مشاركت فعال داشته باشند. از

 يهاستمي) سplatformدر بستر ( يژگيو نيگرفتن ا
 يسينوشد. زبان برنامه يموجود (تلگرام و وب) طراح

 CSSو  htmlوب در قالب  يو زبان طراح phpافزار نرم
  شد.  يطراح
 ياز برگزار شيشكل است كه پ نيافزار به اكار نرم نحوه

 بات در نام ثبت قياز طر گرتسهيل انيكارگاه، دانشجو
جهت درج نظرات هر گروه به  يكد اختصاص كي تلگرام

. در طول كارگاه بعد از كردندمي افتيدر يشكل اختصاص
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نظرات حاصل از بارش افكار  گرتسهيل لم،يمشاهده هر ف
بات تلگرام ثبت و  قيرا از طر دالوروديجد انيدانشجو

هر گروه، اطالعات  يصفحه وب اختصاص قيسپس از طر
عملكردها و  ستلي بر مشتمل كهها از بات تلگرام يارسال
بحث و  قيپزشك توانمند بود، از طر كيمعرف  يهامهارت

 يهايدر قالب طبقات مختلف توانمند انيتبادل نظر دانشجو
. در جلسه كردمي يو نامگذاربندي مورد انتظار دسته

از  يمدرس كارگاه در صفحه وب اصل ،يمشترك عموم
 يمختلف به معرف يهاحاصل از گروه جينتا سهيمقا قيطر

  مورد انتظار دانشگاه پرداخت.  يهايسند توانمند
مورد  يهايتوانمند يمعرف يپژوهش، برنامه آموزش نيا در

با  دالوروديجد انيبه دانشجو يعموم يانتظار دوره پزشك
ا و اجر يطراح يمداخله آموزش كيبه عنوان  لمياستفاده از ف

 انيدانشجو دگاهيد نييمطالعه شامل تع نيشد. اهداف ا

ان يبه دانشجوها يتوانمند ينسبت به برنامه معرف يپزشك
 نيو همچن يافزار تعاملو نرم لميبا استفاده از ف يپزشك
ها يكسب توانمند تينسبت به اهم انيدرك دانشجو سهيمقا

  قبل و بعد از شركت در برنامه است. 
 يمعرف يمطالعه شامل برنامه آموزش نيدر ا مداخله
 يهابود كه در هفته يعموم يدوره پزشك يهايتوانمند

ارائه  يپزشك انيدانشجو يورود به دانشگاه برا يابتدا
 يدوره پزشك يهايتوانمند يشد. برنامه مداخله معرف

 كيبه صورت  دالوروديجد يپزشك انيبه دانشجو يعموم
مشاركت  قيبرنامه از طر نيشد. در ا رائهساعته ا 6برنامه 

 ،يريادگيكوچك  يهادر قالب گروه انيدادن دانشجو
 تاييفرصت ارائه نظرات در فاز بارش افكار فراهم شد. جز

 1 كارگاه در جدول ييو اجرا يمربوط به برنامه زمانبند
  مشاهده است. قابل

  
  دالوروديجد يپزشك انيبه دانشجوها يتوانمند يبرنامه معرف اتييجز :1جدول 

  دهنده ارائه  عنوان زمان
  مدرسان كارگاهاهدافوبرنامه يمعرف دقيقه60
  هاگرتسهيل ييدانشجويهاميتمعرفي و ليتشك دقيقه15
  در گروه كوچك كار آنبنديدستهوهاييتواناكردنمشخصوهالميف مشاهده دقيقه75
  در گروه كوچك كار يعمومجلسهبههاميسرت گزارش دقيقه45
 يهاگزارش با سهيمقا دردانشگاهيعموميپزشكدورهنآموختگادانشيهايتوانمند مرور دقيقه45

  ي با ذكر مصاديق كاربرديگروه كار
  مدرسان

  مدرسان هاي مورد انتظارنحوه دستيابي به توانمندي يمعرف دقيقه30
  - بنديجمعوپاسخو پرسش دقيقه15

  
برنامه با معرفي ضرورت برگزاري، اهداف و معرفي 

 يهادانشجويان در قالب گروهبرنامه شروع و سپس 
شدند. در طي برنامه دانشجويان  يبندمتقسي تر كوچك

ها وچك به مشاهده فيلمك يهادر قالب گروه دالورود،يجد
فيلم مرتبط با مجموعه  پكلي گروه، هر در و پرداخته
پخش شد. بعد از مشاهده هر  انتظارمورد  يهايتوانمند

 انياز دانشجو گرهيلتس انيدانشجو پ،يبخش كوتاه از كل
به نظر آنان چه اقدامات  نكهيازجمله ا يسال اول سؤاالت كل

 يدانشجو ايمشاهده شد كه پزشك  لميدر ف ييهاييو توانا

 مشاهدهبا توجه به نكات  ،از آن برخوردار بود يپزشك
 ،لحاظ شود ديطبابت با در ييكردهاچه عمل لميدر ف شده
 يدر طول انجام كار گروه بيترت ني. بدده مي شدپرسي

ان خود به تأمل گرتسهيلهر گروه تحت هدايت  انيدانشجو
موردنظر  يهاينظر در خصوص توانمندو بحث و تبادل

و به روش بارش افكار  ندپرداختها پيدر كل شده مشاهده
 ثبت شده يطراح زارافدر نرم انيتك دانشجونظرات تك

  . شد
افزار، از ثبت نظرات حاصل از فاز بارش افكار در نرم بعد
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 نيمشترك ب يفكرهم قياز طر ياستخراج يهاتميآ
 يهاهتشبا اساس برها و آيتم شد ليتحل انيدانشجو

 يهايمختلف توانمند يموجود در قالب محورها
ر شد و دبندي افزار دستهدر نرم يپزشك النيالتحصفارغ

طبقات  ريصورت طبقات و زبه يگروهانتها، گزارش كار
. پس از ارائه گزارش هر شد ارائه ياستخراج يهايتوانمند

در خصوص  يگروه، مدرس كارگاه با پرسش سؤاالت
 انيدر دانشجوها يتوانمندارتقاي كسب و  يبرا ميتصم
آنان را به تأمل و  ل،يعنوان پزشكان در حال تحصبه

از ارائه  . پسردك قيموضوعات تشو يرو يشيبازاند
 يهايمدرس كارگاه با مرور سند توانمند ،يكارگروه

 با را دانشجويي يهاگزارش يهاافتهيآموختگان، دانش
تهران  يدانشگاه علوم پزشكها يسند توانمند محورهاي

در  يتوانمند نيكسب ا تيمطابقت داده و در خصوص اهم
 وها مثالاي، با ذكر تجارب حرفه يعموم يدوره پزشك

 يرا ارائه كرد. هدف اصل يحاتيتوض يكاربرد هايمصداق
 كرديرو كي قياز طراي حرفه تجارب وها از ارائه مثال

از درك ارتباط و كاربرد  نانيكسب اطم افته،يادغام 
 نييبود. تع انيدانشجواي در عملكرد حرفهها يتوانمند

 ينسبت به برنامه معرف يپزشك انيدانشجو دگاهيد
و  لميبا استفاده از ف يپزشك انيبه دانشجوها يتوانمند

ت نسب انيدرك دانشجو سهيمقا نيو همچن يافزار تعاملنرم
قبل و بعد از شركت در برنامه ها يكسب توانمند تيبه اهم

  شد.  يبا استفاده از دو پرسشنامه بررس
سؤال  7مشتمل بر  بررسي ديدگاه دانشجويان پرسشنامه

االت باز پاسخ آن در منطبق بر اهداف برنامه و سؤ
 شنهاداتيخصوص نقاط ضعف و قوت برنامه و ارائه پ

ت پرسشنامه بر اساس سؤاالبه  انيدانشجو يهابود. پاسخ
تا كامالً  5كامالً موافقم=  (از كرتيلاي نهيپنج گز فيط

نگرش  يشد. پرسشنامه بررس يگذار) نمره1مخالفم= 
از  10تا  1آزگود ( اسيسؤال بود كه در مق 19شامل 

از  انيدرك دانشجو سهيمقا ي) براتياهم تا با تياهميب
قبل و بعد از مداخله استفاده شد.  هايكسب توانمند تياهم

 نيمنظور تدوهر دو پرسشنامه محقق ساخته بود. به
و اهداف برنامه،  تونابزارها بر اساس مرور م نيت اسؤاال
نفر از  8نظرات  افتيدر يو برا نيتدو ييابتدا يهاهمؤلف

مرحله  نيارسال شد. در ا يمتخصصان آموزش پزشك
 تيوضوح و شفاف نييعالوه بر درخواست در خصوص تع

 تا شد خواسته متخصص افراد از ،هاهمؤلفاز  كيهر 
 كيو نظرات خود را در مورد هر  نديرا اضافه نما مواردي

بر  ه،ينظرات اول افتدري از پس. كنند ارسالها همؤلفاز 
وه كرد و نح ريياز سؤاالت تغ يتعداد قيتحق مياساس نظر ت

 يدرون ييايپا نيينگارش جمالت اصالح شد. جهت تع
 انزيكرونباخ استفاده شد، كه م يپرسشنامه از روش آلفا

 يو برا 74/0برنامه  يابيپرسشنامه ارزش يآن برا
  شد.  نييتع 79/0نگرش  نييتع امهپرسشن

 SPSS 20 ويرايش افزارنرماز  جينتا ليتحل منظوربه
گزارش  يفيتوص يهاداده ليمنظور تحلاستفاده شد. به

منظور و درصد و به يفراوان ار،يانحراف مع ن،يانگيم
 وابسته ياز آزمون ت انينگرش دانشجو نيانگيم سهيمقا

حاصل از  يهاداده ليبه منظور تحل نياستفاده شد. همچن
موارد  يبررس يمحتوا برا ليتحلت باز، از روش سؤاال
  استفاده شد. شده اشاره

  
  نتايج

نفر  442كننده در برنامه جمعاً شركت انيتعداد كل دانشجو
درصد) به پرسشنامه پاسخ دادند از  73نفر ( 323بود كه 

درصد)  2/45نفر ( 146 يليتكم يهاتعداد كل پرسشنامه
  دختر بودند. 

از فاز بارش افكار  شده برنامه، نظرات استخراج يط در
 يهايمربوط به توانمند قيكه مشتمل بر مصاد انيدانشجو

كه در مرحله بعد  شد ثبت يمختلف بود، در نرم افزار تعامل
. تعداد طبقات حاصل از شدبندي توسط هر گروه طبقه

 ياجاستخر يهاهمؤلفمحور بسته به  6تا  3از  ،يكارگروه
از  شمايي ،1 شكل در. بود متفاوتها گروهبندي و محور

است كه  شده ارائهها از گروه يكيافزار نرم دادبرون
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مجموعه  ريآن در ز بنديطبقه وها مهارت ستيمشتمل بر ل
آن گروه  انياست كه از نقطه نظر دانشجو ييهايتوانمند

 مشاهده پيپزشك توانمند بودن بر اساس كل كي يبرا
  است.  ازيمورد ن ،شده

  
  تعهد حرفه اي  ارتباط با بيمار  مهارت فردي مهارت باليني مديريت درمان كارتيمي

حمايت از همكار 
  در مواقع دشوار

رسيدگي به بيماران بر اساس تمركز بر طبابت
  اورژانسي بودن مورد

دادن اميد به بيمار 
  در شرايط بد

تعامل و ارتباط با 
  و خانواده وي بيمار

تساوي در نگاه به 
  بيمار و عدم تبعيض

كنترل هيجانات و  پذيرش خطا و اشتباهات انتقادپذيري پزشكي  همكاري تيمي
  استرس

  مسئوليت پذيري  آموزش به بيمار

انتخاب شيوه  مشورت با همكار
  درماني مناسب

ارائه خبر بد به   كنترل خشم شرح حال گيري
  بيمار

  صداقت با بيمار

همكاري بين 
تيم  ياعضا

  درمان

ارائه تشخيص
  بيماري

  رعايت حقوق بيمار  همدلي با بيمار  معاينه فيزيكي

      انجام پروسيجرها  
  يريادگيكوچك  يهااز گروه يكيبر اساس فاز بارش افكار در ها يتوانمند يشنهاديطبقات پ :1 شكل

 انيدانشجو دگاهيد نييحاصل از تع يهاافتهيبر اساس 
 انيبه دانشجوها يتوانمند ينسبت به برنامه معرف يپزشك
نفر  270 ،يافزار تعاملو نرم لميبا استفاده از ف يپزشك

نظر موافق/ كامالً موافق  انيدرصد) از دانشجو 5/83(
 دركاند، شركت در برنامه توانسته قيداشتند كه از طر

مورد انتظاري كه در انتهاي  يهاينسبت به توانمند ينروش
 225 همچنين دوره پزشكي از آنان وجود دارد پيدا كنند.

 ياظهار داشتند كه برگزار انيدرصد) از دانشجو 7/69نفر (

مورد انتظار باعث شد كه  يهابا توانمند ييبرنامه آشنا
ر د يهايتوانمند تيو تقو يريادگيآنان نسبت به  ليتما
درصد) از  2/55نفر ( 178 .ابدي شيافزا ليتحص اندور يط

برنامه در بدو ورود آنان  يبا ضرورت برگزار انيدانشجو
موافق و كامالً موافق بودند و آن را  يبه دانشكده پزشك

جهت درك ضرورت كسب و  يهاحل راه نياز بهتر يكي
 اهدگيمربوط به د اتييذكر كردند. جزها يتوانمند تيتقو
  است.  شده ارائه 2در مورد برنامه در جدول  انيشجودان

  
  يدوره پزشك يهايتوانمند يدر خصوص برنامه معرف دالوروديجد يپزشك انيدانشجو دگاهي(درصد) د يفراوان :2 جدول

 كامالً
  سؤال  موافقم كامالً  موافقم  نظري ندارم  مخالفم  مخالفم

2)7/0%( 11)4/3%( 40)4/12%( 185)2/57%( 85)3/26%( 
هاي مورد انتظار دوره پزشكيدرك روشني نسبت به توانمندي

  عمومي پيدا كردم.

رپزشك دعنوانبهدر خودهايتوانمندنسبت به يادگيري و تقويت   )5/23%(76  )2/46%(149  )5/19%(63  )3/9%(30 )5/1%(5
  حال تحصيل ترغيب شدم.

 برايم واضح بود.هايتوانمندهدف از شركت در برنامه معرفي  )3/39%(127  )7/44%(144  )2/14%(46  )5/1%(5  )3/0%(1
 از طريق استفاده از فيلم جذاب بود. هايتوانمندنحوه آشنايي با   )5/14%(47  )2/36%(117  )9/32%(106  )8/11%(38  )6/4%(15

از تسلط كافي براي اداره جلسه بارش افكار برخوردار انگرتسهيل  )5/36%(117  )4/42%(138  )7/15%(51  )4/4%(14  )1%(3
  بودند.

در جلسههاي گروهي و شركت فعاالنهفرصت كافي براي بحث  )4/34%(111  )9/39%(129  )1/17%(55  )9/7%(26  )7/0%(2
  فراهم بود.
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برگزاري برنامه در ابتداي دوره تحصيل براي درك اهميت كسب  )9/25%(83  )3/29%(95  )30%(97  )3/11%(37  )5/3%(11
  ي مورد انتظار ضروري بود. هايتوانمندمجموعه 

  
برنامه، عالقه  يابيدر بخش سؤاالت باز پرسشنامه ارزش

دانشجويان به شركت در بحث گروهي و فرصت شنيدن 
از نكاتي بود كه اكثر دانشجويان به آن  گريكدينظرات 

اشاره داشتند. يكي از نقاط قوت برنامه فرصت برقراري 
ارتباط و تجربه كارتيمي سازنده بين دانشجويان علوم پايه 

عالوه هدانشجويان به آن اشاره داشتند. ب كثربود كه ا
 زا مستند يهادانشجويان ذكر كردند كه استفاده از فيلم

 و عملكرد از تري زشك درك ملموسپ يك واقعي زندگي
 خواهد ايجادها آن ذهن در را انتظار مورد يهاتوانمندي

ز مستند ا يهاپيكل هيته انيدانشجو ج،نتاي اساس بر. كرد
 يآت يهاپزشكان را در سالاي حرفه يزندگعملكرد و 

در بخش سؤاالت  انياز دانشجو يكردند. تعداد شنهاديپ
در دوران  ينيچن نيا يهابرنامه يباز به استمرار برگزار

 يخود اشاره داشتند و معتقد بودند كه اگر برگزار ليتحص

 نيخواهد بود. همچن دترمفي باشد داشته ادامهها برنامه نيا
ان برنامه دادند كه مدت زم شنهاديپ انياز دانشجو يبرخ
  . ابدي شيبر موضوعات افزا تربيشبحث و تأمل  يبرا
 تينسبت به اهم انيدرك دانشجو سهيحاصل از مقا جينتا

قبل و بعد از شركت در برنامه نشان داد ها يكسب توانمند
 ارتباط يشامل برقرار طهيدر شش ح نيانگيم شيكه افزا

 ،يپزشك ميت ي، تعامل با اعضايو خانواده و ماريمؤثر با ب
كار و  نيتعادل ب يهمكاران، برقرار ريسا وپرستاران 

 ،جاناتياسترس و ه تيريمد يي، توانايشخص يزندگ
 تمسيبا س ييآشنا ،اطالعات معتبر يآورنقد و جمع ييتوانا

 اتيي، به طور معنادار وجود دارد. جزيو درمان يبهداشت
 10آزگود (از  اسيدر مق انيمربوط به نگرش دانشجو

مورد انتظار  يهايكسب توانمند تينمره) در خصوص اهم
  است. شده ارائه 3برنامه در جدول  ازقبل و بعد 

  
  مورد انتظار قبل و بعد از برنامه يهايكسب توانمند تيدر خصوص اهم انينگرش دانشجو :3 جدول

اره
شم

  

  سؤاالت
ميانگين (انحراف معيار) 

  آزمونپيش
ميانگين (انحراف 

  T  آزمونپسمعيار) 
سطح 
  معناداري
P-value 

  03/0*  15/2  44/9±04/1 15/9±26/1 با بيمار و خانواده او مؤثربرقراري ارتباط  1
  40/0  83/0  45/9± 93/0 35/9±11/1 از بيمار و خانواده او حالشرحتوانايي اخذ  2
  39/0  85/0  50/9±89/0 40/9±08/1  توانايي معاينه فيزيكي 3
  >01/0*  90/2  18/9±20/1 75/8±47/1 تعامل با اعضاي تيم پزشكي، پرستاران و ساير همكاران 4
  21/0  26/1  67/9±06/1 49/9±07/1 ي در كارريپذتيمسؤولي و شناسفهيوظ 5
  80/0  24/0  99/8±50/1 94/8±63/1 يي در گفتار و عملكردگوراستصداقت و  6
  13/0  49/1  35/9±94/0 15/9±35/1 ياحرفهتوجه به ارتقاي عملكرد 7
  01/0*  40/2  25/9±22/1 93/8±47/1 ي شخصيوزندگبرقراري تعادل بين كار 8
  >01/0*  72/2  53/9±79/0 19/9±21/1 توانايي مديريت استرس، هيجانات 9

  02/0*  37/2  99/8±22/1 64/8±56/1 ي اطالعات معتبرآورجمعتوانايي نقد و  10
  1  0  02/9±33/1 02/9±20/1 و توجه به روح و جسم بيمار جانبههمهارائه مراقبت  11
  64/0  45/0  67/8±46/1 59/8±33/1 ارائه مراقبت تسكيني و مكمل 12
  13/0  -46/1  79/8±59/1 97/8±41/1 توجه به منافع و حقوق بيمار 13
  28/0  07/1  63/8±60/1 49/8±57/1 آموزش و ارائه مشاوره به بيمار و همكاران 14
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  03/0*  25/2  81/8±57/1 51/8±59/1 نقش و عملكرد سيستم بهداشتي و درماني 15
  41/0  81/0  30/9±09/1 21/9±30/1 آشنايي با پروسيجرهاي تشخيصي و درماني 16
  66/0  43/0  18/9±36/1 10/9±23/1 هايماريبنحوه پيشگيري و كنترل 17
  59/0  53/0  52/9±96/0 48/9±88/0 ي نوينهايآورفنآشنايي با دارو و  18
  23/0  19/1  79/9±60/0 63/9±13/1 دانش تخصصي پزشكي 19

  در نظر گرفته شد. 05/0وابسته كمتر از  يبر اساس آزمون ت يمعنادار
  

  بحث
 انيدرك دانشجو شيمنظور افزامطالعه به نيدر ا
در  يعموم يدوره پزشك يهاياز توانمند دالوروديجد

و  افتهيادغام اي تهران، برنامه يدانشگاه علوم پزشك
مورد انتظار در بدو  يهايتوانمند يجهت معرف يتعامل

ارائه شد كه بر اساس  يبه حرفه پزشك انيورود دانشجو
معتقد بودند كه از  انيدانشجو تياكثر ،آمدهدستبه جينتا
برنامه، درك آنان از كسب و كاربرد  نيشركت در ا قيطر

عنوان پزشكان در حال به ليدر دوران تحصها يتوانمند
 نمطالعات نشا ريحاصل از سا جي. نتاافتي شيافزا ليتحص
به  ران،يبه فراگها يزودرس توانمند يمعرف تاهمي دهنده

مورد  يهايوانمنددرك ارتباط و كاربرد ت شيمنظور افزا
  ). 19و18و4است( شانيا ياانتظار در عملكرد حرفه

استفاده  رسد،مي حاصل از مطالعه به نظر جياساس نتا بر
 يكوچك در خصوص محتوا يهااز روش بحث در گروه

، فرصت تأمل در مورد ضرورت شده مشاهده يهالميف
ادغام آن در  نيمورد انتظار و همچن يهايكسب توانمند
 جيرا فراهم كرده است. نتا انيدانشجواي عملكرد حرفه

   ضرورت دهنده نشان زين لعاتمطا ريحاصل از سا
د مور يهايتوانمند يهدفمند به منظور معرف يزري برنامه

 ي). اگرچه برنامه معرف12و4(است انيانتظار به دانشجو
تهران از نظر روش  يدر دانشگاه علوم پزشكها يتوانمند

 انيدانشجو دگاهيد يبررس حال نيا اجرا متفاوت بود، با
بودند كه برنامه، فرصت  قدنشان داد كه اكثر آنان معت

آنان فراهم  يبر مباحث را برا يشيشركت در بحث و بازاند
در بخش  انياز دانشجو ينموده است. هرچند تعداد

ه در برنام تربيشسؤاالت باز اذعان كردند كه ارائه فرصت 

 نيكننده خواهد بود. اكمك هالميبحث و تأمل بر ف يبرا
زمان و تعداد افراد  رتأثي كننده منعكس تواندمي موضوع

 يهالميف يهر گروه جهت فرصت بحث و تأمل بر محتوا
در همكاران و ) Alexander(باشد. الكساندر  يآموزش

 لمياستفاده از ف نديكردند كه در فرا شنهاديمطالعه خود پ
قرار داده شود تا  انيدانشجو اريدر اخت يزمان كاف ديبا

و  لتأمها لميدر ف شده بتوانند در خصوص موارد مشاهده
 يهاافتهيموضوع با  ني)، كه ا9(داشته باشند يشيبازاند

  دارد. يخوانحاصل از مطالعه ما هم
روش مؤثر  كيعنوان به لمياز فآن كه مطالعه ما ضمن  در

 شد از ياستفاده شد، سع ياصل يهايتوانمند يجهت معرف
آموزش از جمله  يساز يتعامل يبرا يمختلف يهاكيتكن

بارش افكار و  ،يسخنران ،شده تياستفاده از بحث هدا
موضوعات  يبندو دسته شيجهت نما يتعامل يافزارنرم

مطالعه الكساندر و  يهاافتهيشود.  تفادهاس ياستخراج
جهت آموزش  لمياستفاده از ف يلناهان كه به بررس

پرداخت، بر امكان  ACGMEمورد انتظار  يهايتوانمند
ال مثعنوانمختلف به يهابا روش لميزمان فهم يريكارگبه

). 9(داللت دارد ينقش و سخنران يفايا ،شده تيبحث هدا
توجه است كه استفاده از قابل جينتا رينكته در تفس نيا

 تيرضا شيتواند بر افزايكردن م يمختلف تعامل يهافن
  باشد.  رگذاريتأث ياز برنامه آموزش انيدانشجو
حاصل از مطالعه ما مشخص شد  جيبر اساس نتا نيهمچن

نظر موافق در خصوص  انياتفاق دانشجو به بيكه اكثر قر
د آنان به حرفه برنامه در بدو ورو نيا يضرورت برگزار

و ) Freiman( منيمطالعه فر داشتند. اگرچه در يپزشك
 يهادنتيرز ييموضوع مشخص شد كه آشنا نيهمكاران ا
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 يهاسال شيانتظار با افزا وردم يهايپوست با توانمند
اما محققان بر اساس  ابد،يمي شيافزا شان يليتحص

درك  شيكردند كه افزا يرگي جهيحاصل نت يهاافتهي
آنان با چارچوب  تربيش ييآشنا قياز طر رانيفراگ

 يهاگزارش افتيدر نيمورد انتظار و همچن يهايتوانمند
 ني). همچن20(گرددمي از عملكرد آنان حاصل يابيارزش
كسب  تينسبت به اهم انيدرك دانشجو يبررس
 دهنده قبل و بعد از شركت در برنامه نشانها يتوانمند
 يمشتمل بر برقرارها طهيح برخي در معنادار تفاوت وجود

 ميت يتعامل با اعضا ،يو خانواده و ماريارتباط مؤثر با ب
 نيتعادل ب يهمكاران، برقرار ريپرستاران و سا ،يپزشك
 ت،جاناياسترس و ه تيريمد ييتوانا ،يشخص يو زندگ كار
 تمسيبا س يياطالعات معتبر، آشنا يآورنقد و جمع ييتوانا

 نيمعنادار شدن ا ياحتمال ليبود. از دال يو درمان يبهداشت
 ييبه عدم آشنا توانمي محورها در مطالعه حاضر

 يهامرتبط با حوزه يهايبا توانمند انيدانشجو
و نظام سالمت اشاره كرد. بر  ياجتماع ،يروانشناخت
ر د انيكه اكثر دانشجو رسدمي حاصل به نظر جياساس نتا

محور داشته و به  يماريب دگاهيبدو ورود به دانشگاه د
 ،يروانشناخت يهامرتبط با حوزه يهاينقشِ توانمند

 تيرينظام سالمت در مد تيريو مد يجامعه شناخت ،يعاطف
 يهادوره يموضوع لزوم برگزار نيتوجه ندارند. ا يماريب

 يهايبا توانمند انيدانشجو يرا جهت آشناساز يآموزش
 نشان يو اجتماع يروانشناخت يهامرتبط با حوزه

  ).21(دهدمي
 مطالعات، استفاده ريبا سا سهيمطالعه در مقا نيقوت ا نقطه

زمان در برنامه صورت همبه يسازيتعامل كيتكن نياز چند
 ،يافزار تعاملنرم لم،يشامل استفاده از فها يتوانمند يمعرف

كوچك  يهادر گروه يشيو بازاند يتعامل يبحث، سخنران
 نقاط قوت مطالعه حاضر، ارائه برنامه گرياز د نيبود. همچن

 يهادر هفته يپزشك انيبه دانشجوها يتوانمند معرفي
موضوع  نيبود كه ا يورود آنان به حرفه پزشك ييابتدا

آنان نسبت به كسب  دگاهيد يريگبدون شك در شكل

عنوان پزشكان در حال مورد انتظار به يهايتوانمند
مطالعه  حال،نيع ). در22(بودخواهد  رگذاريتأث ليتحص

 نيترمهماست. از  ييهاتيمحدود يدارا اضرح
 يهالميبه استفاده از ف توانمي مطالعه يهاتيمحدود

اشاره كرد. البته ها يجهت استخراج توانمند يينمايس
 يوجود دارد، دشوار نهيزم نيكه معموالً در ا يچالش
جذاب است،  ويمستند در قالب سنار يهالميف نيتدو
 يزمان ممكن تمام لبتوان در حداق كهينحوبه

 گريمورد انتظار را پوشش داد. از د يهايتوانمند
است كه نظرات  نيمطالعه حاضر ا يهاتيمحدود
د. ش يبالفاصله بعد از شركت در برنامه بررس انيدانشجو

كه  دهدمي مطالعه نشان يهاافتهي يبررس يكل طوربه
در خصوص ضرورت  انياگرچه در اكثر موارد دانشجو

به  حالنينظر داشتند، بااتوافق ينيچننيا يهانامهارائه بر
ارائه برنامه و  نيب يكوتاه بودن فاصله زمان رسدمي نظر

حاصل  جيتواند بر نتايم انينظرات دانشجو يبررس
منظور به تربيشمطالعات  شودمي شنهاديباشد. پ رگذاريتأث

برنامه در عملكرد  نيا يبرگزار مدتياثرات طوالن يبررس
  انجام شود. انيدانشجواي فهحر

  
  گيرينتيجه

كننده، برنامه معرفي از ديدگاه اكثر دانشجويان شركت
هاي دوره پزشكي در ابتداي دوره تحصيل توانمندي

آنان را به  ضروري بود و حضور در اين برنامه توانسته
ها در طي دوران تحصيل ترغيب تقويت توانمنديكسب و 

مدت ديدگاه دانشجويان در  نمايد. هرچند، بررسي طوالني
هاي آتي تحصيل هاي اين چنيني در سالمورد تأثير برنامه

- ي حاصل از اين مطالعه ميرسد. يافتهضروري به نظر مي

هاي آماده سازي تواند به عنوان الگويي جهت اجراي برنامه
هاي دانشجويان پزشكي جديدالورود در برنامه براي

  درسي مبتني بر پيامد مد نظر قرار گيرد.
  

  قدرداني
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و  گرتسهيل انيدانشجو ياز زحمات تمام لهيوسنيبد
پاس مطالعه به ناي در كننده شركت يپزشك انيدانشجو
 و تشكر  ريمطالعه، كمال تقد ناي انجام در شان مشاركت

از زحمات سركار خانم  سندگانينو ني. همچنميداررا 

در دفتر توسعه آموزش  انيزيو سركار خانم عز يآباديعل
را ها پرسشنامه آوريجمعزحمت  هك ،يدانشكده پزشك

  .ندنمايمي يگزارمتقبل شدند، سپاس
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Abstract 
 
Introduction: One of the most important challenges in outcome based education is to understand the necessity 
of acquiring competences by students. The purpose of this study was to investigate students’ views and attitudes 
towards the introduction of expected competences in the undergraduate medical education program. 
Methods: This quasi-experimental study used a one-group pretest-posttest design. A total of 442 medical 
freshmen were selected by census method and participated in the competence introduction program. After 
showing a footage, students would discuss and brainstorm about the scenes on the expected competences. 
Pretest and posttest were administered to compare the students’ attitudes toward the importance of obtaining 
the competences. A researcher-made evaluation questionnaire was completed by the participants at the end of 
the program. Descriptive statistics and dependent t-test were used to analyze the data. 
Results: Most of the students (83.5%) stated by participating in the program they could develop a clear 
understanding of the expected competences. In addition, 69.7% of the students said that the program increased 
their motivation for learning and reinforced their competences during their studies. There was also a 
significant difference between the students’ understanding of the importance of acquiring the competences 
before and after the program in some areas including effective communication with patients and their families 
(p=0.03, t=2.15), interaction with medical team members, nurses and colleagues ( p>0.01, t=2.90), work-life 
balance (p=0.01, t=2.40), stress and emotions management ability (p>0.01, t=2.72), ability to collect and 
critique valid information (p=0.02, t=2.37), and familiarity with the healthcare system (8p=0.03, t=2.25). 
Conclusion: Most of the students believed that the competences introduction program at the beginning of the 
undergraduate medical education program is necessary and that their attendance at this program has 
increased their motivation to acquire and reinforce the competences during their studies. 
 
Keywords: Competence, outcome-based curriculum, medical student, undergraduate medical 
education 
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