گامهاي توسعه در آموزش پزشكي
مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

نامه به سردبیر

دوره شانزدهم ،شماره اول ،ص 1398 ،1 -2

کوله پشتی؛ ابزاری برای خودارزیابی مهارت ارتباطات بین الملل اعضای هیات علمی
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رضا دهنویه ،1علی اکبر حقدوست ،2سمیه نوری حکمت ،3سارا پورشیخعلی ،1علی مسعود ،4رضا شیخ زاده
*1

سمیه برهانی ،6فاطمه شیری ،2آتوسا پورشیخعلی
.1

مرکز تحقیقات آینده نگری و نوآوری در سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

.2

مرکز تحقیقات مدل سازی در سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

.3

مرکز تحقیقات مدیریت و رهبری در آموزش ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

.4

مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ایران

.5

مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

.6

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 دریافت مقاله97/10/11 :

 پذیرش مقاله97/11/7 :

سرعت باالی تغییرات در دنیا ،سازمان ها را وادار ساخته

صالحیتهای عمومی مهم مورد نیاز اعضای هیأت علمی،

است که هر چه سریعتر خود را با تغییرات مختلف اجتماعی،

تقویت مهارتهای بین الملل است که در بستههای تحول و

فناورانه ،اقتصادی ،زیست محیطی و سیاسی محیط پیرامون

نوآوری آموزش علوم پزشکی نیز بدان اشاره شده است (.)1

هماهنگ کنند .ضرورت چنین انطباق هوشمندانه ای در

قطعاً یکی از الزامات دانشگاههای علوم پزشکی کشورمان برای

سازمانهایی نظیر دانشگاه های علوم پزشکی بعلت ماهیت و

نیل به اهداف این بسته ،تقویت مهارت برقراری ارتباطات

نقش ویژه آنها ،اهمیتی دوچندان می یابد .یکی از مصادیق

بین المللی در اعضای هیأت علمی و دانشجویان می باشد.

مهم چنین انطباقی در دانشگاه ها ،به روزرسانی توانمندی و

برای تقویت این مهارت ،استفاده از روش ها و مکانیزمهای

صالحیت های اعضای هیأت علمی برای نشان دادن بهترین

مناسب ضروری به نظر میرسد .در این خصوص یکی از

عملکرد و ایفای نقش مناسب آنها در دانشگاه می باشد.

روش های مهم ،فراهم آوردن امکان خودارزیابی مهارت های

به طور کلی میتوان مهارت و صالحیتهای الزم برای یک

ذکر شده در اعضای هیأت علمی می باشد .خودارزیابی شامل

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی را به دو گروه مهارت

طیف وسیعی از مکانیزم ها و تکنیک هایی است که از طریق

و صالحیتهای تخصصی و عمومی تقسیم کرد .در بسیاری

آن افراد می توانند فرآیندهای یادگیری که در آن ها اتفاق افتاده

موارد تأکید بیشتر دانشگاه و سیستم آموزشی بر تقویت هر چه

را با معیارهای مشخصی ،بسنجند (.)2

بیشتر مهارتهای تخصصی میباشد .منظور از تقویت

با توجه به اهمیت خودارزیابی مهارتهای ارتباط

مهارتهای تخصصی ،به روزرسانی و تکمیل هر چه بیشتر

بین الملل ،این قابلیت در سامانه کوله پشتی طراحی و

مهارت های مرتبط با رشته تخصصی می باشد.

پیادهسازی گردیده است .برای تهیه این سامانه ،فازهای زیر

مهارت های عمومی ،مواردی هستند که محدود به شغل
خاصی نیستند و در طیف وسیعی از مشاغل کاربرد دارند .مانند
مهارت انجام کار تیمی ،برقرای ارتباط و نظایر آن .یکی از

دنبال شد:
الف) انجام مطالعه مروری بر روی انواع مهارت های
برقراری ارتباطات بین الملل ،به دو زبان فارسی و انگلیسی

دهنویه و همکاران

کوله پشتی؛ ابزاری برای خودارزیابی مهارت ارتباطات...

ب) مصاحبه با  8نفر از خبرگان در حوزه های مرتبط

سامانه کوله پشتی با هدف شناسایی و تقویت مهارتهای

شامل علوم تربیتی ،زبان انگلیسی ،روابط بین الملل،

بین الملل ویژه اعضای هیأت علمی و با تاکید بر دو بخش

مهارتهای ارتباطی در راستای تقویت نتایج به دست آمده از

خودارزیابی و آموزش برای پاسخ به این نیاز طراحی شده

مطالعه مروری و بومی سازی آن ها با توجه به شرایط کشور

است .در این سامانه آموزش و تقویت مهارتهای بین الملل

ج) احصا نظرات چند نفر از اعضا هیأت علمی ایرانی مقیم

در چهار دسته مهارتهای فردی ،مهارتهای کالمی،

خارج از کشور در این زمینه ،از طریق ایمیل ،جهت تکمیل

مهارتهای غیرکالمی و شناخت فرهنگ ارائه شده است .در

مدل

بخش مهارتهای فردی به رشد شخصی فرد توجه شده است

د) دسته بندی مهارت های مورد نیاز در قالب چهار دسته

که از ملزومات اساسی برای هر گونه ارتباط موثر از جمله

اصلی مهارت های کالمی ،غیر کالمی ،فردی و شناخت

ارتباطات بین المللی است که از جمله این موارد می توان به

فرهنگی

اعتماد به نفس ،ارایه سخنرانی ،کنترل استرس ،فن بیان و ...

ه) جمع آوری و بارگذاری محتوی به ازا هر مهارت و زیر

اشاره کرد .در بخش مهارتهای کالمی به تقویت هر چه بیشتر

مجموعه آن در سامانه شامل توضیحات مرتبط ،ویدیوهای

مهارت یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی

آموزشی مرتبط ،دوره های آموزشی مرتبط و کتاب های

پرداخته شده است و با توجه به اهمیت برخی دیگر از

مناسب به ازا هر مهارت ،محتوی آموزشی

زبانهای دنیا به نظر میرسد که در آینده ،آموزش برخی دیگر

و) طراحی آزمون های خود ارزیابی به ازا هر مهارت با
انجام مطالعه مروری و مصاحبه با خبرگان هر حوزه

هرچه بیشتر زبان بدن ،پرداخته شده است .در نهایت جز

مهمترین قابلیت های کوله پشتی مهارت های ارتباط
بینالملل ،به شرح زیر می باشد :
بینالملل

که در بخش شناخت فرهنگی بدان اشاره شده است.
کوله پشتی ،مجموعه ای از مهارت های الزم را به عنوان

شناسایی نقاط قوت و زمینه های بهبود برقراری ارتباطات
بینالملل

حداقل هایی برای برقراری ارتباطات بین المللی ،به صورت
یک جا فراهم کرده است .هدف کوله پشتی تقویت این قبیل

ارایه محتویهای آموزشی جهت تقویت مهارت ارتباطات
بینالملل

مهارت ها برای اعضا هیأت علمی است ،تا در ارتباطات
آکادمیک خود با کم ترین چالش ممکن مواجه شوند و بهترین

ایجاد بستر به اشتراکگذاری محتوا برای تقویت
توانمندیهای ارتباطات بینالمللی
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جدایی ناپذیر ارتباط بین المللی موفق به صورت حضوری و یا
غیر حضوری شناخت تفاوتهای فرهنگی و رفتاری میباشد

امکان خود ارزیابی توانمندیهای برقراری ارتباطات

Panadero E, Brown GT, Strijbos JW. The future
of student self-assessment: A review of known
unknowns and potential directions. Educational
Psychology Review. 2016; 28(4):803-30.

از زبانها ضروری باشد .در بخش زبان غیر کالمی به اهمیت

عملکرد را به عنوان نماینده ای از حوزه آکادمیک کشور در
سطح بین المللی داشته باشند.
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