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آموزش مبتنی بر شایستگی راهکاری جهت ارتقای مهارت در دانشجویان علوم پزشکی
ليال اسکندري
كارشناس ارشد مامايي ،دانشگاه علوم پزشکي سمنان

مقدمه :شايستگي عموما" بعنوان تركيبي از مهارتها  .دانش و نگرش هاي مورد نياز براي انجام يک نقش به گونه اي
اثربخش تعريف مي شود و در حوزه آموزش علوم پزشکي آموزش مبتني بر شايستگي آموزشي است كه دانش و اطالعات
مناسب و مرتبط با ايفاي نقش و وظايف حرفه اي را در اختيار دانشجويان قرار داده و بر يادگيري و ارتقاي مهارت فراگيران
تا رسانيدن آنان به توانمندي اجراي موفقيت آميز و مؤثر مهارتهاي فراگيران در ايفاي مهارتهاي حرفه اي مورد نظر تأكيد
دارد .آموزش مبتني بر شايستگي به تفاوت استعداد افراد بيشتر نگاه تفاوت زماني دارد .در اين ديدگاه و بر مبناي پذيرش اين
منطق .شايستگي به عنوان مسيري در نظر گرفته مي شود كه يک نقطه آغازين دارد و در تداوم مسير به نقطه اي مي رسيم
كه حداقل شايستگي براي پذيرفته شدن در حرفه وجود دارد و اين مسير تا حد تسلط و شايستگي سطح عالي كه نقطه پايان
دقيقي براي آن نمي توان قائل شد .ادامه مي يابد .بر اين اساس  .آموزش مبتني بر شايستگي بر تعيين حداقل شايستگي به
عنوان معيار اساسي تأكيد اساسي دارد .ضمن اينکه شرايط را براي كسب شايستگي در سطح باال فراهم مي كند.
روش کار :اين مطالعه با استفاده از مرور متون در منابع كتابخانه اي با كليد واژه هاي آموزش علوم پزشکي و آموزش مبتني
بر شايستگي انجام گرفت.
نتیجه گیری :امروزه مشکالتي در مورد عدم سازگاري برنامه هاي درسي با تقاضاي بازار كار و موفق نبودن برنامه هاي
درسي در كمک به دانشجويان براي كسب اطالعات و مهارتهاي الزم جهت ايفاي نقش مؤثر در دنياي كار متحول امروزي
مشاهده مي شود .با توجه به اين نيازها و شرايط بايد رشد آن دسته از مهارتها در دانشجويان كه در نهايت منجر به برون داده
هاي مؤثر مي شود مورد توجه قرار گرفته و پرورش افراد براي دنياي كار توسط آموزش عالي بگونه اي صورت پذيرد كه نظام
آموزش عالي شايستگي هاي الزم در زمينه هاي عمومي و تخصصي دانشجويان را ايجاد نمايد؛ و اين محقق نخواهد شد مگر
آنکه برنامه هاي درسي بگونه اي طراحي شده باشد كه اين شايستگي را دردانش آموختگان ايجاد و تقويت نمايد .لذا بازنگري
و تدوين برنامه هاي درسي مبتني بر شايستگي مي تواند به عنوان گامي در جهت رفع اين مشکالت در نظر گرفته شود و
شايستگي هاي الزم را در دانش آموختگان براي ورود به بازار كار پديد آورده و موجبات موفقيت آنها را در موقعيت هاي شغلي
فراهم نمايد.
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