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Introduction: Nowadays, in the healthcare professions, evaluation of the soft skills is taken into account during student 

admission process. However, in the Iranian academic society, student admission is only based on scientific criteria and soft 

skills are not considered in accepting the students. Considering the significance of soft skills in the quality of dental care 

performance, this study was conducted to clarify viewpoints of the faculty members and students regarding evaluation of the 

soft skills in dental students admission. 

Materials and Methods: The statistical population of this qualitative descriptive study consisted of the faculty members and 

dental students of Isfahan and Mazandaran Universities of Medical Sciences. The participants were selected through the 

purposive sampling method. The Data of the study were collected through semi-structured interviews and data analysis was 

performed using conventional content analysis method. 

Results: Analysis of the recorded interviews of the participants in this study resulted in two main categories, namely the 

theoretical context of soft skills evaluation in admission of dental students and the practical context of soft skills evaluation in 

admission of dental students. In the theoretical context, most faculty members and dental students had favorable views of the 

need for soft skills evaluation in admission of dental students. Moreover, regarding the practical context, the individuals pointed 

out several cultural-social challenges, such as the reduced justice and increased favoritism in admitting the students. In addition, 

they mentioned some executive challenges, including the difficulty of evaluating the soft skills, lack of soft skills training in 

pre-university education, and competence of the evaluators. 

Conclusion: According to the results of this study, the participants expressed favorable views concerning evaluation of the 

soft skills during submission of dentistry students. Therefore, we recommend that the dental education planners provide 

appropriate practical context in coordination with the training measurement organization to evaluate the soft skills in admitting 

dental students by designing and implementing comprehensive research. 
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  چکیده

در  ولی های نرم در فرایند پذیرش دانشجویان مورد توجه ویژه قرار گرفته استمهارت سالمت ارزیابی های مراقبتدر حرفهامروزه  مقدمه:

 مغفول واقع شده است. آنهاهای نرم در انتخاب مهارتارزیابی های علمی صورت می گیرد و بر اساس معیار صرفا جامعه ما پذیرش دانشجویان

ویان ت علمی و دانشجئدیدگاه اعضای هی تبیین این مطالعه به منظور ،ت عملکرد حرفه دندانپزشکیدر کیفینرم با توجه به اهمیت مهارت های

 گردید. انجام نرم در پذیرش دانشجویان دندانپزشکی هایارزیابی مهارتنسبت به 

علمی و دانشجویان ت ئهیشامل اعضای  این مطالعه جامعه آماری .توصیفی بود –کیفی طراحی پژوهش حاضر به صورت  :ها مواد و روش

جمع یافته ساختار مصاحبه نیمهاز طریق  داده ها .انتخاب شدندگیری هدفمند روش نمونه به بود کهدندانپزشکی دانشگاه اصفهان و مازندران 

 .شداستفاده  محتوای مرسومتحلیل  روش ازها جزیه و تحلیل دادهت برایو  گردید آوری

ارزیابی مهارت های نرم در  و عملی بستر نظری منجر به استخراج دو طبقه اصلی؛ های مشارکت کنندگانمصاحبهتجزیه و تحلیل ها: یافته

مهارت زیابیارلزوم دیدگاه موافقی نسبت به  ،علمی و دانشجویانت ئهیاکثر اعضای پذیرش دانشجویان دندانپزشکی گردید. در بستر نظری 

 اجتماعی -ی فرهنگیهاچالشبه مشارکت کنندگان  ،های نرمارزیابی مهارت در بستر عملی .داشتنددندانپزشکی  دانشجویان در پذیرش های نرم

، نرم یهاارزیابی مهارت دشواری و چالش های اجرایی از قبیل؛ افزایش پارتی بازی در پذیرشکاهش عدالت در پذیرش دانشجویان،  ؛از قبیل

 .نمودنداشاره  کنندگانصالحیت ارزیابیو  در دوران آموزشی قبل از دانشگاه های نرمآموزش مهارتعدم 

های نرم در پذیرش دانشجویان دندانپزشکی در این با توجه به نگرش موافق اکثر مشارکت کنندگان نسبت به ارزیابی مهارت گیری:نتیجه

با هماهنگی سازمان  را عملی مناسبهای بستر های جامعاجرای پژوهشو دانپزشکی با طراحی ریزان آموزش دنبرنامه  گرددپیشنهاد میمطالعه 

 ندانپزشکی فراهم نمایند.جویان دهای نرم در پذیرش دانشارزیابی مهارتبرای  سنجش

 دندانپزشکی، حرفه پذیرش دانشجویان ،مهارت نرم :کلمات کلیدی
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 مقدمه
 انتخاب پزشکیعلوم اولین ارزیابی در مسیر آموزش 

نوان مهمترین تصمیم ارزیابی انتخاب به ع (2و1).باشدمی

انتخاب کلیدی  (3).شودخوانده میپزشکی های علوم حرفه

های حرفه درکند چه کسانی در آینده ین میتعیاست که 

هدف نهایی  (4).خواهند پرداختبه فعالیت  مراقبت سالمت

از انتخاب این است که پیش بینی شود چه کسانی بهترین 

خواهند بود. در سال های اخیر متخصصین نظام سالمت 

ت متحده بر سه هدف بهبود اصالحات مراقبت سالمت ایاال

های بهداشتی افراد، بهبود سالمت جامعه و کاهش مراقبت

ت ایکی از راههای کلیدی اصالح و هزینه تمرکز کرده است

 (5).داندآینده میدرمان  کادررا توجه به انتخاب و پذیرش 

( و AAMC) های پزشکیکالج رهبران انجمن آمریکایی

ید کپزشکی خواستار تاعلوم در جامعه آموزش  افراد دیگر

( Soft Skills) مهارت های نرم بیشتر جهت قرار دادن

 حرفه های مراقبت سالمت متقاضیان در روند پذیرش 

  باشند.می 

مهارت های نرم مجموعه وسیعی از مهارت ها، 

شایستگی ها، رفتار ها، نگرش و ویژگی های فردی است 

که افراد را قادر می سازد به طور موثر محیط خود را هدایت 

این  (6).و با دیگران به خوبی کار و به درستی عمل نمایند

 -Intra) به دو نوع مهارت های درون فردی مهارت ها

personal skillsو مهارت های بین فردی ) (Inter personal 

skills طبقه بندی شده است مهارت های درون فردی به )

 از قبیل کارمدیریت خود برای توسعه در توانایی افراد 

مدیریت زمان، مدیریت استرس، تفکر خالق و غیره اشاره 

دارد و مهارت های بین فردی به عنوان مهارت های افراد 

در مدیریت ارتباطش با دیگران جهت توسعه کار مانند 

 این  (7).اشاره داردو غیره گفتگو کردن  ،رهبری کردن

تخصصی یا مهارت ها عالوه بر اثربخشی مهارت های 



 
 

 چ

 199                                                                                                                    2/ شماره  43/ دوره  1398مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال 

 ،اعتماد به نفس، صالحیت اجتماعی(،  Hard Skills) سخت

حرفه گرایی، هماهنگی، دوستی و خوش بینی را در افراد تا 

حد زیادی افزایش می دهد و انرژی مثبتی را برای موفقیت 

  (8).می نماید فراهم حرفه ای 

زشکی چند سالی است که های پانجمن کالجاز این رو، 

مهارت های نرم طور جدی پژوهش و شناسایی به 

های پزشکی در قرن دانشکدهانشجویان را جهت ورود به د

ای ربه عهده گرفته است. این فرایند با انجام دو مطالعه ب 21

دی که برای های فرشناسایی دانش، مهارت و ویژگی

در  .های پزشکی مهم است، آغاز شدموفقیت در دانشکده

 مهارت نرم 41 ،متحده آمریکا و کانادا ایالت در 2008سال 

 .پزشکی رتبه بندی شد هایبرای موفقیت در دانشکده

کارکنان امور علمی ایالت متحده  ،2009همچنین در سال 

برای موفقیت در دانشکده را  مهارت نرم 72 ،آمریکا و کانادا

های پزشکی رتبه بندی کرده اند، این مطالعات به طور 

 AAMC ،9کمیته  2013مستمر ادامه یافت تا اینکه در سال 

که  (5و9)را برای پذیرش دانشجویان اعالم نمود مهارت نرم

 در جدول ذیل ارائه شده است:

 

 دانشجویان پذیرشبرای  AAMC مهارت های نرم کمیته : 1جدول 

 تعریف مهارت نرم      

 مسئولیت اخالقی نسبت 

 به خود و دیگران

متایان در برابر فشار ه به اصول پاییند است،علمی و شخصی را ترویج می دهد، اقت رفتار صادقانه دارد، صد

 کند.تشویق می اخالقی هایشیوهبه رفتار صادقانه و  را و دیگران کندمقاومت می برای انجام رفتار غیر اخالقی

دهد و مسئولیت اقدامات و انجام می یبه طور مداوم وظایف و تعهدات را به موقع و به شیوه رضایت بخش اطمینان اعتماد و قابل

 گیرد.به عهده می را شخصی عملکرد

 تمایل به خدمت 

(Service orientation) 

 اضطراب کاهشدهد؛ به میو به نیاز ها و احساسات دیگران حساسیت نشان  دارد برای کمک به دیگران تمایل

و  دهدو جهانی تشخیص می ملیدهد؛ مسئولیت های خود را نسبت به جامعه محلی، نشان می عالقه دیگران

 .می نمایدعمل 

 .دهدرا نشان می اجتماعی و رفتاری یاه اشارهکه  هاییروشاحساسات دیگران و و  ، اهدافآگاهی از نیازها مهارت های اجتماعی

ا را به طور مناسب در پاسخ به این هرفتار ؛دهدتحت تاثیر قرار می تعامالت و رفتار افراد را  این اشارات

 می نماید.برخورد  سازگار می کند؛ با دیگران محترمانه هااشاره

 

 پیشرفت توانایی

درگیر عمل  پیشرفت برایکند، میهای جدید تعیین مستمر و یادگیری مفاهیم و مهارت برای پیشرفت یاهداف 

 دهد.میمناسب به بازخورد پاسخ ای شود؛ به گونهمی فکورانه

حتی در  ؛شودسازگار میبه طور موثر با آنها  و کندتحمل میرا  محیط یا وضعیت در حال تغییر و پر استرس  و سازگاریپذیری انعطاف

 کند.ها را جبران می؛ ناکامیثبات دارد هم شرایط دشوار

و  کندمی درکرا تفاوت ها گذارد؛ ها تاثیر میاجتماعی و فرهنگی که بر تعامالت و رفتار عواملآگاهی از  صالحیت فرهنگی

 .تعامل دارد مختلف به طور موثر پیشینهبا افراد از ؛  گذاردمی احترام به آن

 .هددموثر گوش می؛ به طور دهدانتقال میبه دیگران  به طور موثر را اطالعاتبا استفاده از کلمات و جمالت  زبانیارتباط 

 

 کار گروهی

ذارد گکند؛ اطالعات و دانش را با دیگران به اشتراک میاهداف مشترک با دیگران همکاری می بهبرای دستیابی 

 .داردمقدم میرا بر اهداف فردی گروهی کند، اهداف و بازخورد فراهم می
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به را ش دانشجویان های پذیراخیر، کمیته هایفعالیت

همانند عملکرد تحصیلی تشویق مهارت های نرم ارزیابی 

در فرایند انتخاب دانشجویان، بدین ترتیب و  کرده است

  همانند توانایی های علمی ارزیابیمهارت های نرم 

به عبارت دیگر در انتخاب دانشجویان  (1و10و11)می گردد

هایی از قبیل؛ های مراقبت سالمت به معیارحرفه

 هایگرایی، مهارت ارتباطی، استدالل، اخالق و مهارتحرفه

، زیرا اوال تعداد زیادی متقاضی (12)شودبین فردی توجه می

های علوم پزشکی از جمله دانشکده  برای ورود به دانشکده

ای د دارد و ثانیا تمایل اجتماعی و حرفهدندانپزشکی وجو

وند، شافرادی که در این حرفه پذیرفته می که بر این است

                  (13).در آینده متخصصین شایسته و با اخالقی باشند

های مهارت ارزیابیهای اخیر آگاهی نسبت به در سال

مورد توجه ویژه انتخاب حرفه های مراقبت سالمت نرم در 

قرار گرفته است و تحقیقات در این حوزه به سرعت در 

اما در سیستم پذیرش جامعه  (14-17).حال گسترش می باشد

ما دانشجویان از جمله دانشجویان دندانپزشکی صرفا 

های های علمی انتخاب می گردند و مهارتبراساس مهارت

این  از این رو، .باشدنرم از معیار های پذیرش آنها نمی

علمی و ت ئهیتبیین دیدگاه اعضای به منظور مطالعه 

های نرم در انتخاب ارزیابی مهارت دانشجویان نسبت به

 انجام گردید.دانشجویان دندانپزشکی 

 مواد و روشها

توصیفی است که با روش  -پژوهش حاضر کیفی 

( Conventional content analysisتحلیل محتوای مرسوم )

تحلیل محتوا یک روش تحقیق و پژوهش برای گردید.  انجام

  (18).استتنتاج تکرار و معتبر از داده ها اس

 علمی و هیئتمشارکت کنندگان این مطالعه شامل؛ اعضاء 

 دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه اصفهان و مازندران بودند.

گیری هدفمند انتخاب علمی با روش نمونه هیئتاعضای 

شدند و همچنین در جریان مصاحبه از روش نمونه گیری 

نیز برای ( Chain sampling) هدفمند از نوع زنجیره ای

شناسایی سایر افرادی که اطالعات مناسبی در مورد موضوع 

معیار ورود دانشجویان  (19).پژوهش داشتند، استفاده گردید

ن تجربه کافی در این رشته بود که بدین به مطالعه داشت

منظور دانشجویان سال آخر دندانپزشکی عمومی دانشگاه 

 های دانشگاه اصفهان با روشاصفهان و مازندران و رزیدنت

 Purposeful random) نمونه گیری تصادفی هدفمند 

sampling به عنوان نمونه انتخاب شدند. این روش ) 

ه یک نمونه تصادفی با استفادنمونه گیری مستلزم انتخاب 

ق خالف تحقیباشد و لیکن براز روش های تحقیق کمی می

کمی، هدف از انتخاب این نمونه تصادفی معرف بودن 

جامعه نیست، بلکه هدف حصول اطمینان از به کار گیری 

مطالعات  در (19).باشدگیری غیر اریب مییک شیوه نمونه

است  چک توصیه نشدهکیفی تعداد نمونه بسیار بزرگ یا کو

ها و تکرار بلکه حصول معیارهایی مانند اشباع داده

این ، (19)دهدکفایت حجم نمونه را نشان می ،اطالعات

دانشجو به نفر  12علمی و  هیئتعضو نفر  19مطالعه با 

 ویژگی های جمعیت شناختی این  اشباع رسید.

.نمایش گذاشته شده است هب 2مشارکت کنندگان در جدول 
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 یژگی جمعیت شناختی مشارکت کنندگانو : 2جدول 

 

 

یافته  ساختاراز مصاحبه نیمهبرای جمع آوری داده ها 

از  کاوی لیستیمتوناستفاده گردید. ابتدا با استفاده از 

حبه آماده گردید. ی مصاهای نرم مشخص و راهنمامهارت

مصاحبه با مشارکت کنندگان به صورت ، پس از اخذ مجوز

های تعیین شده توسط محقق صورت حضوری در زمان

 ژوهش را برای پگرفت. محقق در ابتدا هدف 

از اخذ رضایت  بعدو  تشریح نمودمشارکت کنندگان 

ها با اجازه مصاحبه .گردیدمصاحبه ها انجام آگاهانه 

د ده شدا آنها اطمینانبه  و گان ضبط گردیدکنند مشارکت

ها  مصاحبهتمامی باشد. تمام اطالعات محرمانه میکه 

ه های نرم تهیه شده ببا ارائه لیست مهارت توسط پژوهشگر

نظر شما در مورد » شرکت کنندگان و طرح سوالی اصلی

های نرم در پذیرش دانشجویان دندانپزشکی ارزیابی مهارت

 انجام گردید. « ؟چیست

تحلیل محتوای مصاحبه های کیفی به روش تحلیل داده

انجام شد. مراحل فرایند تحلیل محتوای مصاحبه بر اساس 

شامل جمع آوری  که( Krippendorffرف )ونظر کریپ پند

داده ها )شامل ضبط مطالب(، تقلیل داده ها، استنباط و 

 . بدین منظور متن گردیدانجام  (20)می باشدتحلیل 

. ردیدگمصاحبه ها به طور کامل ضبط، پیاده سازی و تایپ 

هر متن مصاحبه به عنوان یک واحد تحلیل در نظر گرفته 

های متنی شد و تحلیل داده ها با خواندن مکرر همه داده

ر متن مصاحبه ها سط ،بعد از کسب دید کلی و گردیدشروع 

به سطر مورد بررسی قرار گرفت و جمالت معنی دار که 

بط با سوال اصلی پژوهش بودند، به صورت کد مرت

 استخراج شد و دسته بندی گردید. 

برای صحت و استحکام مطالعه از چهار معیار پیشنهادی 

 معیار اعتبار(؛ Guba &Lincoln) گوبا و لینکین

(Credibilityقابلیت وابستگی ،) (Dependability مقبولیت ،)

قابلیت انتقال ( و Conformability) یا اعتماد پذیری

(Transferabilityاستفاده گردید ).(21)  جهت تامین این

ها پژوهشگر با اختصاص زمان کافی، حسن ارتباط با معیار

از دو گروه )دانشجو ها کنندگان، جمع آوری دادهارکتمش

 علمی(، تائید اطالعات توسط مشارکت کنندگان، هیئتو 

نی بیگیری از باز داده ها، بهرهمرور و بازنگری پی در پی 

ارائه توصیف غنی از گزارش اساتید راهنما و همتایان و 

 د.ها نموتحقیق برای خوانندگان سعی در تامین این معیار

 هایافته 

جر من های مشارکت کنندگان،تجزیه و تحلیل مصاحبه

ای هبه استخراج دو طبقه اصلی؛ بستر نظری ارزیابی مهارت

دو زیر طبقه دیدگاه های با ) نرم در پذیرش دانشجویان

های نرم در پذیرش موافق نسبت به ارزیابی مهارت

-های مخالف نسبت به ارزیابی مهارتدانشجویان و دیدگاه

های نرم در پذیرش و بستر عملی ارزیابی مهارت (های نرم

های اجتماعی و فرهنگی با دو زیر طبقه چالش)دانشجویان 

 سال تحصیلی دانشجویان علمی هیئت رتبه اعضای  جنس مشارکت کنندگان

 رزیدنت ها 91-92دانشجویان ورودی  استادیار دانشیار استاد مرد زن

 3 9 11 5 3 10 9 علمی هیئتاعضای 

 6 6 دانشجویان 
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امه به شرح هریک در اد شده است. (های اجراییو چالش

 ها پرداخته می شود:از یافته

بستر نظری ارزیابی مهارت های نرم در پذیرش 

 دانشجویان دندانپزشکی: 

نتایج بررسی نظرات و دیدگاه های مشارکت کنندگان 

درصد( و  84علمی ) هیئتکه اکثر اعضای  نشان داد

های نرم در درصد( با ارزیابی مهارت 83دانشجویان )

ندکی تعداد ابودند و  دانشجویان دندانپزشکی موافقپذیرش 

 17درصد( و دانشجویان ) 16) علمی هیئتاز اعضای 

پذیرش دانشجویان  های نرم دردرصد( با ارزیابی مهارت

موافق و مخالف  هایدر ادامه به شرح دیدگاهمخالف بودند. 

 پرداخته می شود:

نرم  ارزیابی مهارت های موافق کنندگانی کهمشارکت

ند اعتقاد داشت بودند، پزشکیندانشجویان دندا در پذیرش

های بالینی از قبیل پزشکی و دندانپزشکی با سالمت رشته

د شایسته و با اخالق در انتخاب افرا، دکار دار افراد سر و

مصاحبه شونده  به عنوان مثال .استها ضروری این حرفه

اید های بالینی برشته در» :بیان کرد علمی( هیئت)عضو  18

 که برای اون رشته ضروری است در ها یه سری مهارت

ابی یدر کنکور کسب کرده ارز که متقاضیان جدا از نمره ای

همچنین  «ندهبد رو های بالینیبکند بعد اجازه ورود به رشته

اظهار  (7مصاحبه شونده علمی ) هیئت یکی دیگر از اعضای

های نرم در متقاضیان ورود به داشت اغلب این مهارت

در دوره دانشجویی تغییرات  .دانشگاه شکل گرفته است

ضروری است  ،از این رو ؛توان ایجاد کردبسیار جزئی می

های نرم در هنگام پذیرش دانشجویان از مهارت برخی

 ارزیابی گردد.

بطه ادر راکثر شرکت کنندگان یکی از موضوعاتی که 

بحث  ،با ضرورت ارزیابی مهارت های نرم مطرح کردند

شته ر آنها اذعان داشتند .بودهنری بودن حرفه دندانپزشکی 

 راافرادی که این حرفه  .دندانپزشکی علم و هنر است

های علمی باید از عالوه بر توانمندی نمایندانتخاب می

 بودندآنها معتقد  .های هنری نیز برخوردار باشندتوانمندی

سازی، مجسمههنری مانند  هایدندانپزشکانی که در زمینه

نقاشی، خوشنوسی و کارهای ظریف فعالیت دارند در این 

 حرفه موفق تر و خدمات با کیفیتی به مشتریان ارائه 

های دست به هنری نمایند. از این رو، ضروری است م

ن ایرزیدنت سال دوم در  متقاضیان این حرفه توجه گردد.

 وص بیان کرد: خص

 بچه ها فقط با یک آزمون تئوری وارد این رشته »

قبال ها اینطوری نبود و کشور های دیگر هم  .می شند

 با آزمون های عملی وارد این رشته  .اینطوری نیستند

ولی اینجا بچه ها صرفا با تئوری وارد این رشته  .می شند

ولی وقتی استاد های موفق رو نگاه می کنی  .می شند

 ،خیلی هاشون خوشنویسند .همشون یه چیزی تو هنر دارند

تر هاشون نقاشند مثال دکخیلی  ،خیلی هاشون موسیقی بلدند

معروفه نقاش خیلی خوبیه یا خیلی از استادهای  ... که خیلی

اصال دندانپزشکی هم هنر و هم  .خوبمون خوش نویسند

می کنم که مهم ترین چیزش اینکه هنر دست  پس فکر .علم

 «هنر ها توجه بشهخوبی داشته باشند باید به این 

مصاحبه شونده )علمی  هیئتهمچنین یکی از اعضای 

در پذیرش دانشجویان رشته »بیان کرد:  در این خصوص(  5

دندانپزشکی نباید این طور باشه که آنها تنها با کنکور و یک 

 هارتم فردی که .رد این رشته بشندسری سواالت تئوری وا

 و ذوق هنری نداشته باشه های تجسمی نداشته باشه هنر

آنها معتقد بودند همه « نمی تونه در این رشته موفق باشه

اطی است و این مهارت ها مشابه دارند، بخیه زدن مشابه خی

سازی و قالب ریختن مشابه تراش دادن مشابه مجسمه

توان آنها را از قبل شناسایی و بازی است که میگل

علمی  هیئتیکی از اعضای دانشجویان را ارزیابی نمود. 
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ی سنجش هنر دست دانشجویان به برا (6مصاحبه شونده )

مثال خیار پوس کندن اگر دانشجویی » :کردهایی اشاره روش

خوب خیار پوست بکنه این کار عملی دندونپزشکی اش 

ه سوزن رو نخ کنه، اگه هم خوب در می آید، اگر بتونه ی

بتونه خط خوبی بنویسه، اگر بتونه نقاشی خوبی بکشه، چهار 

تا کوک رو تو پارچه بزنه اون می تونه دندانپزشکه خوبی 

 « بشه

که مشارکت کنندگان با توجه به  دیگری از مسائلی

شان در آموزش دندانپزشکی بیان داشتند اهمیت تجربیات

بین فردی متقاضیان برای  های ارتباطی وارزیابی مهارت

  اظهار داشتندآنها  .ورود به حرفه دندانپزشکی بود

بسیار های توانمندیاز های ارتباطی و بین فردی  مهارت

در ضروری است  و باشدمیمهم در حرفه دندانپزشکی 

 اعضایدو نفر از  .گردد توجه هابه آندانشجویان پذیرش 

خود  آموزشی هایبه دانشجویانی در کلینیکعلمی  هیئت

توانایی برقراری ارتباط با بیماران را که داشتند اشاره 

ما نمونه بارزشو  » بیان کرد: 10مصاحبه شونده ندارند. 

 ،با همکارش ،برقرار کردن با بیمارداریم از لحاظ رابطه 

 .اصال برای این رشته مناسب نیست .واقعا دچار تزلزل است

به نظر من بخصوص در رشته های پزشکی یا دندانپزشکی 

واقعا  شدر پذیرکه نیاز به مهارت ارتباطی هستش مصاحبه 

 .«خیلی مهم است

 ازبین فردی به مهارت  دانشجوی سال آخرهمچنین 

ه کسانی ک اشاره داشت و معتقد بودو حوصله  صبرجمله 

انسان های صبوری  می شوند باید حرفه دندانپزشکیوارد 

های روشضروری است با طراحی  از این رو،. باشند

 .ش دانشجویان ارزیابی گردددر پذیرها مهارتاین مناسب 

درباره  (8ه مصاحبه شوندعلمی ) هیئتیکی از اعضای 

 :کرد بیانو حوصله  سنجش صبر

حوصله و توان فرد رو در مقابل مشکالت امریکا  در»

کالف بسیار بزرگی که پیچ تو این جوری می سنجند که 

گند ست گره گره است جلوی اون فرد می ریزند و میپیچ ا

 تحمل  فرد به این طریق حوصله و .حاال باز کن گره هاشو

  ار بسیار مهمه  تو حرفه دندانپزشکی  و تو پزشکییسرو که ب

 « می سنجند

ان در راستای ضرورت ارزیابی کنندگمشارکتهمچنین 

 نرم در انتخاب دانشجویان به اخالق حرفه ایهای تمهار

 نادانشجوییکی از . داشتنداشاره  نیز و ویژگی های فردی

من خیلی  به نظر»سال آخر در این خصوص اظهار داشت: 

از دکتر هایی که االن داریم نباید دکتر می شدند اخالقیات 

 خیلی در دندانپزشکی مهم است ... با تست های 

جداگانه ای باید ارزیابی بشند مخصوصا از نظر اخالقیات 

 همچنین« که یکی از مشکالت بزرگ جامعه پزشکی است

علمی به مسئولیت پذیری اشاره  هیئتچند نفر از اعضای 

های که مسئولیت پذیری از مهارت ندو معتقد بود ندداشت

ی های بالینی از قبیل پزشکی و دندانپزشکبسیار مهم در رشته

ست ولی متاسفانه در پذیرش دانشجویان مورد غفلت واقع ا

 (11مصاحبه شونده علمی ) هیئتیکی از اعضای می شود. 

با بیان اینکه امروزه در بسیاری از دانشجویان مسئولیت 

پذیری کمی وجود دارد به تجربه خود در زمینه اهمیت 

 سنجش مسئولیت پذیری اشاره نمود: 

مار رو کشیده و رفته بود یک دانشجویی دندون بی»... 

ن به نظر م .نهار بیمار غش کرده و  افتاده بود روی یونیت

این دانشجو نباید اینجا پذیرش بشه یا آنقدر دست آدم باید 

شما وقتی دندون رو  .باز باشه که همون جا  اخراجش کنه

می کشید کارت تموم نشده باید اون اقدامات بعدش رو 

ین رو ا هیه دقیق .باالی سرش باشی هپنج دقیق .انجام بدی

فشارت  ؟سرگیجه نداری ؟بیرون بنشونی بپرسی حالت خوبه

همه اینها رو بررسی کنی راهی  ؟خونریزی نداری ؟نیفتاده
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کنی بره حاال بری نهار این اومده دندون کشیده بقیه اش 

 پذیری دراحساس مسئولیت نکرده است، این مسئولیت

  «اصال نیستبسیاری از دانشجویان ما 

سال آخر درخصوص همچنین یکی از دانشجویان 

اهمیت ارزیابی ویژگی های فردی در پذیرش دانشجویان 

خیلی چیزها مهم است مریض وارد مطب که » بیان داشت:

خوب اون برای کار  ،می شه خود پزشک استرس داره

ینی واسه کارهای بال .پزشکی و دندونپزشکی مناسب نیست

الخره اینها رو اب .ی خاصی می خوادیه سری مهارت ها

نداشته باشی هرچه قدر هم ما کارمون خوب باشه  به خاطر 

 ربه نظر من باید د .اون استرس کیفیت کار پایین می یاد

 «.انتخاب دانشجویان به اینها توجه بشه

ت مشارکت کنندگان بیانگر اظهارات و بیانامجموع در 

یازمند ارزیابی ماهیت حرفه دندانپزشکی ن این است که

آنها دیدگاه موافقی نسبت  اکثرمهارت های نرم می باشد و 

های نرم در پذیرش دانشجویان ارزیابی مهارت به

 . داشتنددندانپزشکی 

کنندگانی که موافقت خود را برای عالوه بر مشارکت

اعالم  دانشجویان های نرم در پذیرشارزیابی مهارت

کنندگان با این موضوع عده بسیار کمی از مشارکت ،نمودند

ها که اکثر این مهارتاعتقاد داشتند  مخالف بودند. آنها

ل در طی تحصی دانشجویان با ممارست هستند و اکتسابی

 هیئتیکی از اعضای  .نمایدکسب  راها تواند این مهارتمی

در این خصوص بیان داشت: ( 19مصاحبه شونده علمی )

ساله که مهارت های ارتباطیش شکل نگرفته  18و  17بچه »

خواهیم ردش کنیم چون مهارت ارتباطی نداره چون بمثال  

مدیریت زمان نداره چون استرست زیاده نمی شه اینا 

علمی  هیئتاز اعضای  دیگر یکی و همچنین« اکتسابی دیگه

ر پذیرش مناسب اذعان داشت که سنجش این مهارت ها د

های نرم هتر است در طی دوره آموزشی مهارتنمی باشد، ب

طی این ارزیابی در اگر  و در دانشجویان ارزیابی شود

مهارت های نرم دانشجویی از حد خاصی پایین تر بود از 

ادامه تحصیل در آن رشته محروم گردد. بر خالف نظر ایشان 

که  شتدابیان  علمی( هیئت)عضو  14مصاحبه شونده 

محروم کردن دانشجویان از ادامه تحصیل مناسب نمی باشد 

هتر ب .زش می باشندهای نرم قابل آموبسیاری از مهارت ،زیرا

ها در دانشجویان آموزشی این مهارتی است در طی دوره

ک که توانایی کمتری داشتند ی دانشجویانیارزیابی گردند و 

سال به دوره آموزشی اضافه و مهارت های مورد نظر در 

 آنها تقویت گردد.

اکم کنندگان، شرایط ح مشارکتبیشتر بر اساس بیانات 

 ، آموزشی و سازمانی به فرهنگی –سیستم اجتماعی بر 

خاب در انترا ارزیابی مهارت های نرم که گونه ای است 

این مشکالت را در دو  آنها .می سازددشوار  دانشجویان

فرهنگی  و چالش های اجرایی  -چالش های اجتماعی ؛طبقه

 می شود:     آنها پرداختهشرح که در ذیل به مطرح نمودند 

ارزیابی مهارت های نرم در  جهتشارکت کنندگان م

 ازفرهنگی  -به چالش های اجتماعی پذیرش دانشجویان 

شاره ات در پذیرش و افزایش پارتی بازی کاهش عدالقبیل 

              :می شود در ذیل به آنها پرداختهکه  نمودند

 ،عنوان کردندکه مشارکت کنندگان  چالش هایییکی از 

د آنها اعتقا. بحث کاهش عدالت در پذیرش دانشجویان بود

ارزیابی مهارت های نرم در پذیرش دانشجویان اگر  داشتند

 های آموزشیبه احتمال زیاد موسسه ردمد نظر قرار گی

 های نرم آموزش و تقویت مهارت با هدف بسیاری

  ،از این رود آمد. نخواهبه وجود  دانش آموزان

 دانش آموزانی که در مناطق محروم هستند یا دانش آموزانی

 ی آموزشیهاکالساین شرکت در  جهتتوانایی مالی  که

ممکن است مورد ظلم و بی عدالتی قرار بگیرند.  ،را ندارند

در این زمینه بیان  علمی( هیئت)عضو  14مصاحبه شونده 
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های  ن مهارت رو باید داشته باشی کالساگه بگند فال: »کرد

بده ما مهارتتو بهت یاد  خصوصی می زند یه چند میلیون

ها می دونیم چی هست تو تو دو ماه، سوالمی دیم 

 دالنه نیستبخون ما به تو یاد می دیم اصال عاهمینجوری 

 .«این امکانات رو ندارند هایبچهممکن است بعضی از 

 نگرانی های دیگر از افزایش پارتی بازی 

 از آنجایی که ،داشتند اظهار آنها  .بود مشارکت کنندگان

های دست و سایر های نرم از قبیل هنرارزیابی مهارت

 عملی و مصاحبه ها صورت آزمون مهارت ها از طریق 

 شخصی بیشتردخالت نظرات به احتمال زیاد  می گیرید

در این خصوص  علمی هیئتیکی از اعضای  .خواهد شد

ها رو بخواند تو مصاحبه ها اگه این مهارت» بیان داشت:

 کی ی .شهمیارزیابیشون بکند مسئله پارتی بازی مطرح 

ه اون یکی دیگگه آقای دکتر پسرمه هواشو داشته باش  می

 « گه خواهر زادمه می

مشارکت کنندگان در چالش های  چالش های اجرایی:

های اجرایی به نگرانی هایی از قبیل عدم آموزش مهارت

دشواری سنجش  های قبل از دانشگاه،نرم در دوره

های نرم و صالحیت ارزیابی کنندگان اشاره داشتند مهارت

 می شود: آنها پرداختهتوضیح به که در ادامه 

های قبل از های نرم در دورهعدم آموزش مهارت

داشتند هنگامی می توان  اذعان مشارکت کنندگاندانشگاه: 

های نرم را در پذیرش دانشجویان ارزیابی کرد که  مهارت

این  مهارت ها جزء اهداف آموزشی دوره های قبل از 

در حالی که وضعیت موجود حاکی از این  .دانشگاه باشد

است که در مدارس آموزش چندانی برای مهارت های نرم 

 وجود ندارد. 

دیگری  چالش هایی ازهای نرم: دشواری سنجش مهارت

 کهاست  اینبه آن اشاره داشتند  که مشارکت کنندگان

طراحی ابزار  ،لذا .های کیفی هستندهای نرم ویژگیمهارت

 انیدانشجویکی از آنها بسیار دشوار می باشد.  و سنجش

در ارزیابی این » بیان داشت:در این خصوص  سال آخر

نین همچ« ها بایس های مختلفی می تونه به وجود بیادمهارت

ظهار داشت: در این خصوص اعلمی  هیئتیکی از اعضای 

روش های اجرایی این مهارت ها خیلی سخته،  ارزشیابی»

ن االبخواند اجرا بکند  میلیون نفر این رو روی دونداریم 

کنکورش کم مشکل که فقط داره کمیت بررسی می شه 

 سی بشه خیلی سخت می شهرنداره کیفیت توش بخواد بر

مگر اینکه هر دانشگاهی برای خودش آزمون برگزار بکنه با 

..« .کیفیت رو هم می تونه بررسی بکنه تعداد کم آن وقت 

 برایطراحی روش های مناسب  سد،به نظر می ر بنابراین

 بسیار مهم می باشد. این مهارت ها ارزیابی

ر د دیگر های مهماز چالشصالحیت ارزیابی کنندگان: 

می گانکنندصالحیت ارزیابیبحث  ی نرمهاارزیابی مهارت

تقد آنها مع. به آن اشاره داشتندکه مصاحبه شوندگان  باشد

شوند باید انتخاب میی برای چنین مسئولیتکه افرادی بودند 

ی از یک .افراد شایسته از لحاظ تخصصی و اخالقی باشند

 :بیان داشت (16مصاحبه شونده علمی ) هیئتاعضای 

کسی که می  ،رو بسنجه هامهارت واقعا کی می خواد این»

 .«خواد بسنجه اون توانایی رو داره

 بحث
های نرم در مهارتدر سطح جهان دهه گذشته چند در 

د توجه ویژه قرار گرفته است و فرایند رهای سالمت موحرفه

اس بر اس مانند گذشته تنهاها حرفهاین انتخاب دانشجویان 

 نرم هایمهارتبلکه  ،نمی گیردهای علمی صورت توانایی

را زی .های پذیرش دانشجویان می باشداز معیارمتقاضیان 

برتری ر وه بیک متخصص شایسته عال که اعتقاد بر این است

و ارزشهایی از قبیل  شخصیهای علمی باید از ویژگی

دلسوزی، صداقت، انعطاف پذیری، ارتباط و غیره برخوردار 

 صرفا کشور ما پذیرش دانشجویاندر  ولی (21و22).باشد
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 ارزیابی می گیرد و  صورتهای علمی براساس توانایی

مورد غفلت واقع دانشجویان در پذیرش نرم های  مهارت

 تبیین دیدگاهاز این رو، این مطالعه به منظور  .استشده 

 ارزیابی علمی و دانشجویان نسبت به  هیئتاعضای 

 انجام های نرم در پذیرش دانشجویان دندانپزشکی مهارت

 در بستر نظری اکثر ،نشان داد یافته های مطالعهگردید. 

ن با تبییعلمی و دانشجویان دندانپزشکی  هیئت اعضای

ماهیت هنری بودن حرفه دندانپزشکی و شکل گیری مهارت 

های نرم در دوران قبل از دانشگاه و ایجاد تغییرات جزئی 

دیدگاه موافقی نسبت به ارزیابی در دوران دانشجویی 

 .ندداشت دندانپزشکی نرم در پذیرش دانشجویانهای مهارت

نی بر مب توافق گسترده بیانگر نیز مطالعات ،در این رابطه

مهارت گرایی، حرفه از قبیل مهارت های نرم ارزیابی

 در انتخاب ارتباطی، استدالل اخالقی و مهارت بین فردی

البته تعداد  (23-25).دمی باش های سالمتدانشجویان حرفه

ه دیدگادر این مطالعه بسیار اندکی از مشارکت کنندگان 

ه آنها ب ،مخالف نسبت به ارزیابی مهارت های نرم داشتند

که با مطالعه  کردنداشاره ی نرم هااکتسابی بودن مهارت

( همخوانی دارد، 2017( و همکاران)Fergusonفرگوسن)

های می دهد که ویژگی شواهدی نشان داشتندبیان آنها 

برخالف فرضیه دیدگاه  ،فردی در طی عمر تغییر می کند

 ت.حالت پایدار اس سنتی که معتقد است شخصیت در هر دو

در بستر عملی  ،در این مطالعه مشارکت کنندگان

 به  در انتخاب دانشجویان های نرمارزیابی مهارت

دالت در از قبیل؛ کاهش ع فرهنگی -اجتماعی  چالش های

و چالش های  افزایش پارتی بازیپذیرش دانشجویان، 

و طراحی  های نرمارزیابی مهارت دشواری اجرایی از قبیل؛

، عدم آموزش مهارت های نرم در دوران قبل ابزار مناسب

 کنندگان اشاره داشتند.و صالحیت ارزیابی  ز دانشگاها

نرم و طراحی ابزار مناسب از دشواری ارزیابی مهارت های 

این حوزه های مشابه اکثر محققان و دست اندرکاران چالش

اکثر محققان و مسئولین به دنبال بهترین ترکیب  .می باشد

در یک سیستم  مهارت های نرممهارت های علمی و  ارزیابی

 (27)و همکاران Pattersonدر این رابطه  .انتخاب می باشند

روش متفاوت در انتخاب  8 ،ی سیستماتیکدر یک مطالعه

عضی از ب داشتندشناسایی کردند و بیان را پزشکی  آموزش 

-Multiple Mini) چندگانه ها مانند؛ مصاحبه کوتاهروش

Interview آزمون استعداد و توانایی، آزمون قضاوت ،)

برای  ( و مراکز انتخابSituational judgment testموقعیتی )

پزشکی علوم در آموزش می توانند  که شناسایی متقاضیانی

مصاحبه کوتاه  باشند.می تر و قابل اعتبارموفق شوند موثر

ای برای انتخاب که به طور فزایندهMMI) ) چندگانه

از قبیل پزشکی، دندانپزشکی،  های سالمتدانشجویان حرفه

قادر به  (28)می گردد استفاده داروسازی و دامپزشکی 

 (29)گراییحرفهاز قبیل؛ شناختی غیر های ارزیابی ویژگی

گیری، توانایی بحث زه، عالقه به پزشکی، مهارت تصمیمانگی

همدلی، اخالق، استدالل، انگیزه  (30)در مورد مسائل پیچیده

، رهبری، گروهیعه پزشکی، کارو آمادگی برای مطال

مشارکت، حساسیت  همکاری و (31)صداقت و راستی

  (32)پذیری، قابلیت اطمینان و اعتمادفرهنگی، مسئولیت

استفاده از آزمون قضاوت در سطح جهان همچنین  .می باشد

گسترش یافته  ( برای انتخاب دانشجویانSJTموقعیتی )

 روش معتبر و SJTشواهد پژوهشی نشان می دهد (33).است

از قبیل؛ های غیر علمی قابل اعتماد برای ارزیابی ویژگی

عالوه بر این  (34)استانعطاف پذیری  و همدلی، صداقت

در حال  (35).دارند SJTمتقاضیان معموال نگرش مثبتی به 

های حاضر نیز تحقیقات به سمت اعتبار سنجی روش 

  (36و37)ارزیابی مهارت های نرم  سوق پیدا کرده است.

 برنامه ریزان آموزش دندانپزشکی با بومی سازی این 

اجرای د بسترهای الزم جهت نروش های ارزیابی می توان
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ایجاد همچنین  .کنندفراهم  راابی مهارت های نرم ارزی

برای ارزیابی مهارت های نرم در  ،بسترهای عملی مناسب

با  .پذیرش دانشجویان حرفه دندانپزشکی پیشنهاد می گردد

 اجتماعی –چالش های فرهنگی  مطالعات گسترده در زمینه

 جهتراهکارهایی را ارزیابی مهارت های نرم  ،و اجرایی

             نماید.می ها فراهم  چالشاین غلبه بر 

  نتیجه گیری

های سالمت حتی در دانشجو در حرفه امروزه انتخاب

 نابراینبسطح بین المللی به مسئله مهمی تبدیل شده است. 

 های علمی و دانشجویان بر اساس مهارتانتخاب 

  صورت می گیرد.مهارت های نرم 

علمی و دانشجویان  هیئتاکثر اعضای  ،در این مطالعه

وافق م دیدگاههای نرم دندانپزشکی نسبت به ارزیابی مهارت

برنامه ریزان آموزش دندانپزشکی می تواند از این  .داشتند

ن اجرایی نمودجهت تسهیل گر یک نگرش مثبت به عنوان 

  و سیاستگذارانعالوه بر این،  .استفاده نماینداین امر 

ی این یافته ها کاربستبا برنامه ریزان رشته دندانپزشکی 

ای همهارتد نمی توانحرفه دندانپزشکی و تحلیل  مطالعه

که ارزیابی آنها در انتخاب دانشجویان حرفه را این ویژه  نرم

های معیار به عنوان ونمایند شناسایی ضروری است، 

 نمچنیه .قرار دهنددندانپزشکی حرفه  دانشجویانپذیرش 

جش های سنبا بسترسازی های مختلف از قبیل طراحی ابزار

 سازی ، توانمندنرم ویژه این حرفههای مهارت

ارزیابی کنندگان و طراحی پژوهش و ارائه راهکارهایی 

مطرح شده در این مطالعه، های برای غلبه بر چالش 

امر خطیر فراهم نمایند. امید بسترهای عملی الزم را بر این 

های نرم در انتخاب دانشجویان علوم ارزیابی مهارتاست 

پزشکی از جمله دندانپزشکی در برنامه چشم انداز ملی 

 راهکار کلیدی تامین قرار گیرد چرا که مدنظر ت کشورسالم

 می باشد. متخصصین شایسته و با اخالق 

 تشکر و قدردانی 

علمی و دانشجویان  هیئتکلیه اعضای محترم  از

دندانپزشکی دانشگاه اصفهان و مازندران و همچنین سایر 

 تقدیر عزیزانی که ما را در اجرای این پژوهش یاری کردند،

 تشکر می نمایم. و
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