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Abstract: The aim of the current study was to determine the cognitive-behavioral 

factors affecting education in the Faculty of Pharmacy at Iran University of 

Medical Sciences. This was a descriptive-analytical study with a cross-sectional 

design, implemented in the late 2019 and early 2020, using census sampling 

method. The data collection tool was a questionnaire prepared based on the 

previous phases of the study including a systematic review, a qualitative phase, 

and a Delphi study. The SPSS software was used to analyze the data. Since the 

dependent variable had a normal distribution, independent sample t-test was used. 

According to the results, Iranian professors and students believed that innovation, 

anxiety and psychological stress, and concentration are the most important 

cognitive-behavioral factors affecting education. On the other hand, foreign 

professors and students believed that the most important factors affecting 

education were attempt to search information, intrapersonal intelligence, cognitive 

competence, and awareness. The cognitive-behavioral factors selected by Iranian 

students were different from those selected by foreign students. Therefore, 

policymakers, planners, managers, and experts must take into account the results 

of this study, particularly as far as Pharm.D. programs are concerned. 
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 مقدمه

امعره ای دانشگاه یکی از مهمترری  سرازمان هرای هرر ج    

است که وظیفه پرورش نیروی انسرانی مللروج جهرت اداره 

 جوامع و مواجهه با مسائل پیش رو را برر عهرده داردت تققر 

 ای  امر نیازمند ایجاد نظام آموزشری کارامرد اسرت مکرامران

(ت مدیریت موفر  آموزشری بره معنرای برنامره ریر ی 1391

برا درست، اجرای دقیر  برنامره، و ارتقرای کیفیرت آموزشری 

ژانگ و فای نگ شناختی است م-درنظر گرفت  عوامل رفتاری

(ت با ای  حال به نظر می رسرد آمروزش دانشرگاهی در 2012

یی الزم برخروردار نوروده و برا شرالش هراکشور از توانمندی 

 (ت 1393مواجه است منیازآذری 

وزش از زمران شرناختی در آمر-بررسی تأثیر عوامل رفتراری

روانشناسری تعلریم و تربیرت رایر  رسکورال و وگنر در حوزه 

(ت ای  عوامل از یک سو بر میر ان 2003شده است مآندرآس 

درگیرشدن شخص در فعالیتهای تقصیلی، اجتماعی و فرو  

ای ه گذاری در فعالیتهبرنامه و از سوی دیگر، بر سلح سرمای

توانررایی انگیرر ش خررویش در راسررتای اجرررای تقصرریلی و 

ه کاری، ساختاردهی طرح فعالیتهای تقصیلی، ظرفیت حافظ

ط ذهنی حافظه بلندمدت، تج یه و تقلیل توانمندیها در شرای

 یادگیری تأثیرگذار استت ای  تأثیر در مؤلفه هرایی همورون

 رفتارهای حوزه یادگیری مشامل تالش مستمر، تمرک ، توجه،

پرسش و مشارکت(، اطااعت از قروانی  و مقرررات سوسسرات 

 های فو  برنامه  قابل بررسی آموزشی و مشارکت در فعالیت

 (ت1394است محیدری و همکاران 

مقرردار ظرفیررت شررناختی دانشررجویان بررر مونررای منررابعی 

تخصیص یافته به شرایط خاص یادگیری جهت انجام وظیفره  

مشخص تعیی  می شودت ای  ظرفیت ممکر  اسرت درونری، 

ا بیرونی یا مرتوط باشدت ظرفیت درونی به پیویدگی وظیفه ب

اصررر متعامررل مرررتوط اسررتت ظرفیررت بیرونرری در حجررم عن

یل خصوص انجام فعالیتهای مازاد غیرمرتوط با وظیفه و به دل

طرح موضوعاتی از قویل جسرتجو کرردن یرا هردایت کرردن 

ملرح استت ظرفیت مرتوط، به ترالش اختصاصری در جهرت 

ت ایجاد طرح ذهنی عناصر متعامل وظیفه اشاره دارد مبوئکار

 (ت 2011، سوئلر و کالیوگا 2011، افکلیدز 2011

رفتار دانشرجویان نیر  متشرکل از سره عنصرر اصرلی اسرت  

آموزشری در  عراطفیت رفترار-آموزشی، سازمانی، و اجتمراعی

کرر زمان ارائه آموزش و با هدف ارتقای مفهوم یا مهرارت و تف

ای نقادانه به کار برده می شودت رفتار سرازمانی بره سراختاره

ت هیل برقراری توادل مابی  اقرداماایجاد شده در راستای تس

مران زو فعالیتها، کمینه سازی اختالالت، و استفاده بهینه از 

هر برهه  عاطفی نی  در-کالس اشاره می کندت رفتار اجتماعی

از  وزمانی اعم از زمان آموزش یا غیر آن قابل مشاهده بروده، 

طری  پاسخگویی در تعامل، اف ایش احساس تعل  و پذیرش 

، 2009، داگرالس 2009رآورد است مکانر و همکراران قابل ب

 (ت2009پیانتا 

 شرناختی-رفتراری بعرد لقاظ از داروسازی رشته دانشجویان

 شرررایلی در شررناختی-رفترراری عوامررلت شالشررند در دائمرراً

 وجرود بیمرار، سالمت عدم از ناشی منفی پیامدهای هموون

 ادایج بیماران، بی  در پ شکان به نسوت احترام عدم و تردید

 و درمران نقرایص ناآشرنا، نظارتی ارتواطات جدید، دوره یک

 اب مواجهه ارشد، پ شکان بی  ساز مسئله و پیویده ارتواطات

 سرالمت بررای است ممک  پ شکی، خلاهای و قلعیت عدم

 تنری روان تغییررات عنوان تقت تغییراتت باشد مضر دانشجو

 برر ملمشرت و شرده تعریف موضوع یا واقعه یک به پاسخ در

ت اسررت احساسرری و رفترراری فی یولوژیررک، هررای جنورره

 پرردازش در ادراک، و توجره قویرل از شناختی، فرایندفرایند

 هتوج بر مؤثر عواملت کنند می عمل فیلتر عنوان به اطالعات

 تأثیرگررذار یررادگیری فراینررد بعرردی گامهررای بررر ادراک و

، ادگروس و 2015، رئات و همکاران 2015هستندممک کانل 

و ، ابلنک و مونتریر2016، کرمر و همکاران 2015لکسکایا زات

 (ت 2019، کرمر و همکاران 2015

توانایی فهم، بیان، درک، انگی ش، کنتررل و تنظریم عوامرل 

شناختی در کنترل رفتار دانشجو در مقیط در حرال -رفتاری

 علوم تغییر نظام آموزش عالی سالمت مؤثر استت دانشجویان

به طور مداوم با شرالش رو  شناختی-رفتاری لقاظ از پ شکی

 ای  عوامل که شوند می مواجه شرایلی با زیرا به رو هستند؛

 پیامردهای هموون شرایلی در ای  عواملت کندمی درگیر را

 احترام عدم و تردید وجود بیمار، سالمت عدم از ناشی منفی

 جدیرد، دوره یرک ایجراد بیماران، بی  در پ شکان به نسوت
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 و پیویده ارتواطات و درمان نقایص ناآشنا، رتینظا ارتواطات

 و قلعیرت عردم برا مواجهره ارشرد، پ شکان بی  ساز مسئله

پ شکی تأثیری دوشندان بر عملکرد و رفتار دانشجو  خلاهای

 حاصل تجاربی شنی  به واسله که پیامدهاییت خواهد داشت

در ابعراد گسرترده ای هماننرد آینرده  است ممک  شوند، می

شرغلی دانشرجویان دانشرگاههای علروم پ شرکی تقصیلی و 

رفع شالش های فرو  الرذکر مسرتل م جمرع ت باشد تأثیرگذار

-آوری اطالعررات الزم در خصرروص تعیرری  عوامررل رفترراری

 شناختی مؤثر بر آموزش در دانشکده داروسازی استت

 روش کار

تقلیلری -بخش کمّی پژوهش حاضر ملالعه ای توصیفی     

دت اجرا گردی 1398در نیمه دوم سال  و از نوع مقلعی بود که

جمعیرت مرورد ملالعرره شرامل کلیرره دانشرجویان و اسرراتید 

دانشکده داروسازی پردیس بی  الملل دانشگاه علوم پ شرکی 

ز روش ایران بودت با توجه به اینکه جامعه آماری مقدود بود، ا

 سرشماری جهت جمع آوری داده ها استفاده شدت 

پرسشررنامه مققرر  سرراخته  جهررت جمررع آوری داده هررا از

استفاده شدت بره منظرور طراحری پرسشرنامه از یافتره هرای 

ملالعه در سه مرحله قولی شامل مررور نظرام منرد، ملالعره 

جهرت  مرحلره اول کیفی و ملالعه دلفری اسرتفاده شردت در

شرناختی مرؤثر در آمروزش علروم -استخراج عوامرل رفتراری

 ،Science Directپ شرررکی بانکهررررای الکترونیکرررری 

PubMed   ،Elsevier ،Ebschohost  وGoogle 

Scholar  مرورد جسرتجو  2018تا جروالی  1998از ژانویه

قرار گرفتت اطالعات الزم نی  به طور مستقل ارزیابی گردیده 

و استخراج شدت فرایند انجام مرور نظام مند شامل شهار گرام 

به شرح ذیل بود  تعیی  ملالعات؛ غربالگری؛  مناسب بودن؛  

 یجستجو و بمنظور بررسر لیجهت تکمالعات وارد شدهت مل

، SID یفارسرر یهررا گرراهیجسررتجو در پا یمقرراالت داخلرر

Magiran ،CIVILICA ،Irdoc و IrMedex انجام   ین

های مرحلره اول مقاله وارد ملالعه شدت یافته 106نهایتاً  شدت

حیلرره موضرروعی شررامل عواطررف، دلسرروزی، نیرراز  23در 

اخت، خودمختاری، شخصیت، مداخلره، اجتماعی، انگی ه، شن

نگرانی، روابط حمرایتی، رضرایت، خسرتگی عراطفی، رفترار، 

استنواط گرایری، هویرت، خودکارامردی، شایسرتگی، سروک 

یادگیری، سوک آموزشی، استقالل فردی، نگرش، خالقیت و 

 دستاوردهای دانشجو طوقه بندی و تقلیل شدت   

شرناختی -فتراریبه منظور استخراج عوامل ر مرحله دومدر 

مؤثر در آموزش علوم پ شکی ملالعه ای کیفی نی  بر حسرب 

ضرورت انجام شدت مقیط پژوهش دانشگاههای علوم پ شکی 

 قلب کشور واقع در استان تهران و وزارت بهداشت، درمان و

آموزش پ شکی بودت مرحله کیفی از طری  مصاحوه با دسرت 

مونه مرو موضوعی ناندرکاران اجرایی انجام شدت با توجه به قل

هدفمند، مصاحوه شوندگان در ای  زمینره مردیران، روسرا و 

سال سابقه کراری  3کارشناسان حوزه های مرتوط با حداقل 

در حوزه آموزش علوم پ شکی بودندت بدی  منظرور مصراحوه 

نیمه ساختارمند با نمونه گیرری هدفمنرد و بره روش گلولره 

هرا  در حد اشواع دادهبرفی با استفاده از راهنمای مصاحوه و 

صورت گرفتت در طراحی راهنمای مصراحوه از نظررات تریم 

پژوهشرری ملالعرره اسررتفاده شرردت جهررت تج یرره و تقلیررل 

تاً اطالعات، فایلهای صوتی پیاده سازی و مستند شده، و نهای

طوقه بندی شردت یافتره هرای  MAXQDA10با نرم اف ار 

ان و نفررر از صرراحونظر 9منررت  از کدگررذاری مصرراحوه بررا 

سیاستگذاران نظام آموزش علوم پ شکی در قالب یک مقوله، 

کد گروه بندی شردت ملراب  برا یافتره  80شهار زیر مقوله و 

ج ی به شررح  4های ملالعه، فرایند آموزش علوم پ شکی از 

(عوامررل 2(اهررداف شررناختی؛ 1ذیررل تشررکیل شررده اسررت  

(رفتارت خالقیت، 4هوردهای شناختی؛ (را3شناختی؛ -رفتاری

حل مسئله، و درک و فهم در زمره مهمتری  اهداف شناختی 

عامرل  42نظام آموزش علوم پ شکی قررار دارنردت همونری  

زه آموزش علروم پ شرکی شناسرایی شناختی در حو-رفتاری

اً، راهورد شناختی نی  در ای  حوزه تویی  شدت نهایتر 10شدت 

نوع رفتار مورد انتظرار در نظرام آمروزش علروم پ شرکی  25

 خراج شدتاست

با استفاده از ف  دلفی، به صرورت میردانی و برا  مرحله سوم

هدف حصول اجمراع برر پرسشرنامه اولیره و توردیل آن بره 

پرسشنامه نهایی انجام شدت پرسشرنامه اولیره برا اسرتفاده از 

نفر از  20روش نمونه گیری هدفمند در دو مرحله در اختیار 

پ شرکی قررار اساتید دانشگاه و صراحونظران آمروزش علروم 

دو ویژگرری گرفررتت افررراد مشررارکت کننررده در ایرر  روش از 
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برخروردار « توانرایی ارائره نظررات»و « تمایل بره مشرارکت»

بودندت یافته های دور اول دلفی نشان داد شررکت کننردگان 

مؤلفه طررح شرده در الگروی اولیره  42مؤلفه از  26در مورد 

ذف شردت مؤلفره حر 10مؤلفره مرذکور  42تواف  داشتندت از 

مؤلفه ملررح  42مؤلفه از  7شرکت کنندگان در رد یا قوول 

مؤلفرره  7شررده در دور اول برره توافرر  نرسرریدندت بنررابرای ، 

باقیمانررده از دور اول در دور دوم دلفرری برره معررر  قضرراوت 

شرکت کنندگان گذاشته شدندت یافتره هرای دور دوم نشران 

فر  مؤلفره بره توا 7داد مشارکت کننردگان در مرورد قورول 

رسیدندت با توجه به ای  که در ای  دور هیچ مؤلفره ای براقی 

نماند که در مورد آن تواف  حاصل نشده باشد، ملالعه دلفی 

در دور دوم به پایان رسیدت در مجموع، در دو دور دلفی انجام 

مؤلفره اجمراع حاصرل گردیرد  32شده در مورد باقی ماندن 

 (ت 1مجدول 

 

 انی مؤثر بر آموزش علوم پزشکی از دیدگاه خبرگان و صاحبنظرشناخت-. عوامل رفتاری1جدول

Table 1. Behavioral-cognitive factors affecting medical education from the perspective of experts 

 

 

 

   

 

 

های توجیهی مج ا جهت  پیش از جمع آوری داده ها، کالس

 دانشجویان ایرانی و خارجی توضیقات الزم در مورد اهمیت،

کاربرد، سؤاالت و شگونگی تکمیل پرسشنامه ها بره صرورت 

دت شطری  پژوهشگران به فراگیران ارائه  شفاف و قابل فهم از

بدی  منظرور، راهنمرایی بررای توجیره اهمیرت و همونری  

تعاریف عوامل رفتاری شناختی منردرج در پرسشرنامه تهیره 

 شده و در اختیار دانشجویان قرار گرفرتت همونری ، آزمرون

هررایی برره منظررور سررنجش سررلح آشررنایی دانشررجویان در 

های تروجیهی   اری کالسخصوص تعاریف قول و پس از برگ

برگرر ار شرردت در مررواردی کرره دانشررجویان درک درسررتی از 

 مفاهیم نداشتند، مجدداً برای ایشان کالس تروجیهی برگر ار

 شدت 

 جمعیررت مشخصررات بخررش دو شررامل مرردون پرسشررنامه

 علروم آمروزش در مرؤثر رفتراری-شناختی عوامل و شناختی

 شناختی-ریرفتا عوامل به مربوط آیتمهای تمامت بود پ شکی

 و شرده گیری اندازه لیکرت ای درجه 5 مقیاس از استفاده با

ت  گرفرت مری بر در را مخالفم کامالً تا موافقم کامالً از طیفی

  پرسشنامه صوری و مقتوایی روایی وجود از اطمینان برای

 

 

 

 

 

 متخصصری  از گروهری اختیرار در رفتراری-شناختی عوامل

 مقتروا درباره آنان ظراتن و گرفت قرار پ شکی علوم آموزش

 و اخرذ پرسشرنامه در ابعراد و هرا آیرتم گررفت  قررار طرز و

 از شررده آوری جمررع اطالعرراتت شررد اعمررال الزم اصررالحات

 شرده تلقری مقرمانره و نرام ذکرر بدون اساتید و دانشجویان

 تاست

ه برای ورود و تأیید صقت اطالعات وارد شده به منظور تج ی

ه براسرتفاده شردت ابتردا  SPSS ار و تقلیل داده ها از نرم اف

تعیی  مشخصرات جمعیرت شرناختی دانشرجویان و اسراتید 

 پرداخته شدت سپس بر مونای نرمال بودن داده هرا از آزمرون

های آماری پارامتریک جهت تعیی  روابرط آمراری اسرتفاده 

 شدت   

 یافته ها

 243جهت جمع آوری داده ها، پرسشنامه ملالعره بری  

داروسازی پرردیس بری  الملرل دانشرگاه دانشجوی دانشکده 

 206دانشرجوی خرارجی و  37علوم پ شکی ایرران ماعرم از  

مقریم و  15استاد ماعرم از   51دانشجوی ایرانی( و همونی  

 اهمیت دادن به آموزش

 تعصب نسبت به دانشگاه

 آگاهی

 خودآگاهی

 هماهنگی

 مالحظه

 مفروضات فرهنگی

 تصورات

 نونیتوجه کا

 احساس مسئولیت

 اعتماد

 احساسات و عواطف

 اضطراب و فشار روانی

 تمایالت

 صالحیت شناختی

 صالحیت عقالنی

 صالحیت عاطفی

 مهارت عقلی

 مهارت زیبایی شناسی

 انگیزش

 ییتمرکزجویی

  داوری ربط

 دانستن چگونگی ها

 خالقیت

 نوآوری

 تالش برای جستجوی اطالعات

 هوش درون شخصی)ذهن(

 خصی)هوش هیجانی(هوش میان ش

 هوش اجتماعی

 مهارت اجتماعی

 مهارتهای زندگی

 ییتوانایی تحصیلی
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مقاسوه شردت  %10/88مدعو( توزیع شدت نرخ پاسخگویی  36

بررای نمونره هرای  tجهت تج یه و تقلیل داده ها از آزمون 

( 1تای  آزمون آماری در دو مجموعره ممستقل استفاده شدت ن

ارائه شده استت در خصوص اهمیت عوامل  2( در جدول 2و م

هر گروه نسوت به گروه دیگر برر حسرب میرانگی  امتیرازات 

منت  از نظرسنجی نتیجه گیری شده و اطالعرات بره دسرت 

 P-Valueآمده استت به بیان دیگر، در مرواردی کره مقردار 

ه است، اهمیت عامرل مربوطره در مقاسوه شد 05/0کمتر از 

گروهی بیشتر است کره میرانگی  براالتری را کسرب نمروده 

                                        اسررتت

 ناختی در نمونه پژوهشش-. مقایسه میانگین امتیاز اهمیت عوامل رفتاری2جدول

Table 2. Comparison of the mean score of the importance of behavioral-cognitive factors in the 

research sample 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1مجموعه) (2مجموعه)

 دانشجویان

 اساتید

 دانشجویان خارجی

 دانشجویان ایرانی
 گروه بندی

P-Value  نتایج آزمونt P-Value  نتایج آزمونt شناختی-عامل رفتاری 

 داوری ربط 029/0 8/0 982/1 048/0

 ونگی هادانستن چگ 42/0 7/0 992/1 047/0

 خالقیت 84/0 015/0 830/6 < 001/0

 نوآوری 65/12 < 001/0 086/3 002/0

 تالش برای جستجوی اطالعات 66/3 006/0 361/2 018/0

 هوش درون شخصی)ذهن( 15/4 007/0 788/3 < 001/0

 هوش میان شخصی)هوش هیجانی( 36/2 07/0 551/3 < 001/0

 هوش اجتماعی 168/0 556/0 994/1 046/0

 مهارت اجتماعی 885/0 377/0 086/2 037/0

 مهارتهای زندگی 293/0 770/0 982/1 048/0

 ییتوانایی تحصیلی 65/2 034/0 620/6 < 001/0

 اعتماد 099/1 272/0 086/2 043/0

 احساسات و عواطف 709/1 088/0 810/0 780/0

 اضطراب و فشار روانی 924/12 < 001/0 418/2 016/0

 تمایالت 777/0 438/0 012/0 380/0

 صالحیت شناختی 352/3 001/0 213/2 027/0

 صالحیت عقالنی 609/0 543/0 833/0 410/0

 صالحیت عاطفی 749/1 081/0 720/0 470/0

 مهارت عقلی 47/1 140/0 448/0 650/0

 مهارت زیبایی شناسی 23/1 220/0 935/0 352/0

 انگیزش 360/8 < 001/0 652/6 < 001/0

 ییتمرکزجویی 782/7 < 001/0 573/2 001/0

 اهمیت دادن به آموزش 284/13 < 001/0 945/12 < 001/0

 تعصب نسبت به دانشگاه 290/1 204/0 961/0 340/0

 آگاهی 230/2 < 001/0 513/3 < 001/0

 خودآگاهی 508/1 061/0 95/1 051/0

 هماهنگی 876/3 054/0 001/0 980/0

 مالحظه 054/2 153/0 63/1 198/0

 مفروضات فرهنگی 044/2 060/0 829/1 089/0

 تصورات 297/0 771/0 809/1 092/0

 توجه کانونی 063/0 073/0 504/0 476/0

 احساس مسئولیت 683/3 < 001/0 529/13 < 001/0
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العره نشران داد یافتره هرای مل نتای  تقلیل مجموعره اول 

دانشرجویان ناختی به شرح ذیرل در گرروه ش-عوامل رفتاری

خارجی نسوت به گروه دانشجویان ایرانی از اهمیت بیشرتری 

برخرروردار برروده اسررت  نرروآوری، اضررلراج و  فشررار روانرری، 

آمروزشت در مقابرل،  انگی ش، تمرک جویی، و اهمیت دادن به

انشرجویان ناختی به شرح ذیرل در گرروه دش-عوامل رفتاری

ایرانی نسوت به گروه دانشجویان خارجی از اهمیت بیشرتری 

سررتجوی برخرروردار برروده اسررت  خالقیررت، تررالش برررای ج

توانایی تقصریلی، صرالحیت اطالعات، هوش درون شخصی، 

-عوامررل رفترراریناختی، آگرراهی و احسرراس مسررئولیتت  شرر

شناختی به شرح ذیل نی  در هر دو گروه دانشجویان خارجی 

  ویان ایرانی از اهمیت یکسانی برخوردار بروده اسرتو دانشج

داوری ربط، دانست  شگونگی ها، هروش اجتمراعی، مهرارت 

اجتماعی، مهارتهای زنردگی، اعتمراد، احساسرات و عواطرف، 

تمایالت، صالحیت عقالنی، صالحیت عاطفی، مهارت عقلری، 

مهارت زیوایی شناسی، تعصب نسوت به دانشگاه، خودآگاهی، 

مالحظه، مفروضات فرهنگری، تصرورات، و توجره هماهنگی، 

 کانونیت

یافتره هرای ملالعره نشران داد  نتای  تقلیل مجموعره دوم 

ح ذیرل در گرروه دانشرجویان شناختی به شر-عوامل رفتاری

ری برخروردار بروده نسوت به گروه اسراتید از اهمیرت بیشرت

توانایی تقصیلی، انگی ش، اهمیرت دادن بره است  خالقیت، 

-احسراس مسرئولیتت در مقابرل، عوامرل رفتراریآموزش، و 

شناختی به شررح ذیرل در گرروه اسراتید نسروت بره گرروه 

دانشجویان از اهمیت بیشتری برخروردار بروده اسرت  داوری 

ربط، دانست  شگونگی ها، نوآوری، ترالش بررای جسرتجوی 

اطالعات، هوش درون شخصی، هوش میان شخصری، هروش 

هرای زنردگی، اعتمراد،  اجتماعی، مهارت اجتماعی، مهرارت

تمرک جرویی و و فشار روانی، صرالحیت شرناختی،  اضلراج

ح ذیل نیر  در هرر دو شناختی به شر-آگاهیت عوامل رفتاری

ه گروه دانشجویان و اساتید از اهمیت یکسانی برخروردار برود

اسررت  احساسررات و عواطررف، تمررایالت، صررالحیت عقالنرری، 

شناسری،  صالحیت عاطفی، مهرارت عقلری، مهرارت زیورایی

تعصب نسوت به دانشگاه، خودآگاهی، همراهنگی، مالحظره، 

 و توجه کانونیتهنگی، تصورات مفروضات فر

 بقث

اضرلراج و فشرار  نتای  ملالعه کمّی نشان داد نروآوری،

تمرک جویی، و اهمیت دادن بره آمروزش در روانی، انگی ش، 

ر آموزش علوم بشناختی مؤثر -زمره مهمتری  عوامل رفتاری

از دیدگاه دانشجویان خرارجی دانشرکده داروسرازی  پ شکی

پردیس بی  الملل به شمار مری رونردت در مقابرل، خالقیرت، 

توانایی ستجوی اطالعات، هوش درون شخصی، تالش برای ج

تقصیلی، صالحیت شناختی، آگاهی و احساس مسئولیت در 

ر آموزش علوم بشناختی مؤثر -زمره مهمتری  عوامل رفتاری

گاه دانشرجویان ایرانری دانشرکده داروسرازی پ شکی از دیرد

پررردیس برری  الملررل گرر ارش شرردت همونرری ، داوری ربررط، 

دانسررت  شگررونگی هررا، نرروآوری، تررالش برررای جسررتجوی 

اطالعات، هوش درون شخصی، هوش میان شخصری، هروش 

اجتمرراعی، مهررارت اجتمرراعی، مهارتهررای زنرردگی، اعتمرراد، 

ک جرویی و تمرو فشار روانی، صرالحیت شرناختی،  اضلراج

ر برشرناختی مرؤثر -آگاهی در زمره مهمتری  عوامل رفتاری

آموزش علوم پ شکی از دیدگاه اسراتید دانشرکده داروسرازی 

ر پردیس بی  الملل بیان شدت ای  نتای ، برا یافتره هرای سرای

ملالعات همخوانی داردت در ادامره برر یافتره هرای برخری از 

 ملالعات مذکور اشاره می گرددت 

پریش بینری انگیر ش »ثال، ملالعه ای با عنروان به عنوان م

ادگیری بر اسراس سروکهای اسرنادی و یبیرونی برای -درونی

 نشان داد انگی ش« خودکارامدی در دانشجویان علوم پ شکی

 تاست روانی هایی فعالیت ناهشیار و هوشیار ترکیوی از عوامل

 ی شنی  بر آن اثر داردت انگ رفتاری عاطفی و شناختی، فرایند

 و مثورت سوک اسرنادی و بیرونی یادگیری بر مونای درونی

 خودکارامدی قابل پیش بینی استت الوته سهم خودکارامدی

 در آن بیشتر استت الوته نقرش خودکارامردی پیش بینی در

 معکروس اسرتت ارتقرای سروک بیرونی پیش بینی انگی ش

 خودکارامردی در راسرتای افر ایش سرلح و مثورت اسنادی

 سروک ترأثیرات  مخررج از پیشرگیری و تقصریلی انگی ش

تقصیلی ضروری بوده و بره  مشکالت ایجاد در منفی اسنادی

هرای  تالش و توانایی ها اف ایش باور دانشجویان در خصوص

و انگیر ش  خودانگیختره و شرکل گیرری رفتارهرای خویش

 (ت1397منجر می شود مجعفری  درونی
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ای رابله برنامه ری ی آموزشری و باورهر»ملالعه ای با عنوان 

نشران داد « هوشی برا خالقیرت دانشرجویان علروم پ شرکی

 آموزشری، ریر ی پ شکی با برنامره علوم دانشجویان خالقیت

آنهرا مررتوط اسرتت در نتیجره  مؤلفه های و هوشی باورهای

 در باورهرای هوشری و آموزشی ری ی برنامه ضروری است به

دانشجویان پرداختره شرود مصرالقی و  خالقیت ارتقا ایراست

 (ت1397همکاران 

متغیرهای آموزشری و ویژگری هرای »در ملالعه ای با عنوان 

روانشناختی دانشجویان به عنوان پریش بری  هرای مشرروط 

برر « شدن در دانشرگاه علروم پ شرکی جنردی شراپور اهرواز

 براضرورت پیشگیری از اتالف سرمایه های مرادی و انسرانی 

 بره شناسرایی و دانشرجویان در مشروطی مؤثر عوامل تعیی 

عوامل اضلراج زای تقصریلی بره  تآن تأکید شده است موقع

عنوان متغیری روانشناختی در پیش بینی عضرویت گروهری 

ملرح شدت الزم است شرایط دانشگاهی بره گونره ای فرراهم 

شود تا با شناسایی دانشرجویان در معرر  خلرر و متعاقوراً 

  رویکردهای حمایتی از آسیب پذیری آنهرا پیشرگیری تویی

 (ت1398همکاران  و کرد مشکورنیا

ارتواط بری  راهوردهرای مقابلره ای برا »ملالعه ای با عنوان 

توانرایی نشران داد « ی دانشجویان پرسرتاریاضلراج تقصیل

مقابله دانشجویان و منابع روانشناختی فررد در رویرارویی برا 

تأثیرگذار اسرتت رابلره راهوردهرای اضلراج بر سالمت آنان 

مقابله ای هیجان مدار برا اضرلراج تقصریلی مثورت اسرتت 

ضروری است برنامه ری ان، سیاستگذاران و مسئولی  آموزش 

علوم پ شکی کشور با انواع منابع اضلراج زا و تأثیرات آن بر 

سالمت جسم و روان دانشجویان آشنا بوده و در ای  خصوص 

(ت 1398خرراذ نماینررد مغفرروری و همکرراران ترردابیر الزم را ات

بررسی رابلره اضرلراج هرای »ملالعه ای دیگر نی  با عنوان 

نشان « تقصیلی دوران دانشجویی در برقراری ارتواط با بیمار

داد دانشجویان علوم پ شرکی در هنگرام مواجهره برا عوامرل 

اضلراج زای تقصیلی، تقت تأثیر افکار خویش قرار گرفتره، 

اری ارتواط با بیمار و کنتررل وضرعیت برالینی نسوت به برقر

وی حساسیت کمتری نشان داده و گاهاً در تشخیص بیماری 

اشتواه می کنندت ضروری است سیاستگذاران، برنامه ریر ان و 

مسئولی   نسوت به برازنگری برنامره رسرمی آمروزش علروم 

پ شررکی کشررور، بررا آگرراهی از ایرر  موضرروع کرره مهارتهررای 

نجانده نشده اسرت، اقردام نماینردت بری  روانشناسی در آن گ

اضلراج دوران تقصیل و برقراری ارتواط با بیمراران ارتوراط 

وجررود داردت برخررورد دانشررجویانی کرره اضررلراج تقصرریلی 

بیشتری تقمل مری کننرد برا بیمراران نامناسرب ترر اسرتت 

اضلراج مقریط آموزشری و اضرلراج شررایط تقصریلی بره 

ا بر رابلره کرادر درمران و  ترتیب بیشتری  و کمتری  تأثیر ر

(ت همونی ، ملالعره ای 1397بیمار دارد مطالوی و همکاران 

ارتواط عوامل اضلراج زای دانشجویی با مشرکالت »با عنوان 

روانشناختی در دانشجویان یک دانشگاه علوم پ شکی نظامی 

نشان داد منابع اضلراج زا  عالوه بر ترأثیری « در شهر تهران

دانشرجویان دارد ممکر  اسرت عملکررد که بر سالمت روان 

تقصیلی و حرفه ای آنان را نی  مختل نمایدت عوامل اضلراج 

زای موجود در شرایط و مقریط تقصریلی و همونری  فرار  

التقصرریلی بررا اضررلراج، اضررلراج و افسررردگی رابلرره داردت 

بنابرای ، کنترل منابع فشار روانی مررتوط برا دوره تقصریلی 

یریت سالمت روان دانشجویان حائ  دانشگاهی در راستای مد

 (ت1398اهمیت است مامیری و همکاران 

 نتیجه گیری

 ناختی ش-عوامل رفتاری زمینه در بنابرای ، ضروری است

 الزم بره اطالعرات دوران تقصیل دانشگاهی آن در تأثیرات و

شنری   اهمیرت و نقرش برر و شده ارائه دانشجویان و اساتید

 آموزشری در برنامه ری ی های همونی ت گردد تأکید عواملی

-عوامرل رفتراری برر متمرک  برنامه های به دانشجویان ویژه

الزم است ت نمود توجه شناختی مؤثر بر آموزش علوم پ شکی

 شودت در طراحی نقو مناسب به برنامه های آموزشی، ساختار

 بایسررتی ریرر ان دانشررگاه برنامرره و مرردیران راسررتا، همرری 

ه توجه یا عردم توجره بر پیامدهای از را دانشجویان و اساتید

 ار پردازی ایده فرصت همونی ت سازند آگاه عوامل فو  الذکر

نرایی توا به توجه با فراهم سازند تا دانشجویان و اساتید برای

ده ایر از آموزشی دانشگاه ری ی برنامه امر در دانشجویان های

 در آموزشری ریر ی واقع برنامره درت شود استفاده ایشان های

 د رادانشرجویان و اسراتی که باشد گونه ای به باید ها گاهدانش

 آمراده آموزشری سرلح در هرا فرصرت از برداری بهره جهت

 نمایدت
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الزم به ذکر است، ای  مقاله حاصل طرح تققیقراتی مصروج 

مرک  ملی تققیقات راهورردی آمروزش پ شرکی بره شرماره 

 می باشدت 970130
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بی   ر آموزش در دانشکده داروسازی پردیسبشناختی مؤثر -هدف پژوهش حاضر تویی  عوامل رفتاری شکیده 

ناختی بر ش-فتاریالملل دانشگاه علوم پ شکی ایران بودت در همی  راستا و به منظور استخراج تأثیر عوامل ر

م شدت انجا 1398رشماری در نیمه دوم سال قلیلی، از نوع مقلعی و به روش ست-آموزش ملالعه ای توصیفی

ا ی داده هع آورمقیط پژوهش دانشکده داروسازی پردیس بی  الملل دانشگاه علوم پ شکی ایران بودت اب ار جم

فی و مند، کی نظام پرسشنامه ای بود که بر مونای یافته های منت  از مراحل قولی پژوهش اعم از ملالعات مرور

لیل با ه و تقتأیید صقت اطالعات وارد شده و به منظور تج یجی شدت برای ورود و و اعتوارسن دلفی تدوی 

ه شدت نتای  نشان استفاد SPSSبرای نمونه های مستقل در نرم اف ار  tتوجه به نرمال بودن داده ها از آزمون 

ر خصوص دیران اداد اساتید و دانشجویان ایرانی دانشکده داروسازی پردیس بی  الملل دانشگاه علوم پ شکی 

شناختی مؤثر -اریتمرک جویی به عنوان مهم تری  عوامل رفتی، و عوامل سه گانه نوآوری، اضلراج و فشار روان

اه لل دانشگ  المبر آموزش تواف  داشتندت در مقابل، اساتید و دانشجویان خارجی دانشکده داروسازی پریس بی

 الحیترای جستجوی اطالعات، هوش درون شخصی، صعلوم پ شکی ایران در خصوص عوامل شهارگانه تالش ب

-فتاریرر آموزش تواف  داشتندت عوامل بشناختی مؤثر -شناختی و آگاهی به عنوان مهم تری  عوامل رفتاری

، ضروری ابرای و خارجی رشته داروسازی متفاوت از یکدیگرندت بن شناختی مؤثر بر آموزش دانشجویان ایرانی

ر مقلع خصوص دری ان، مدیران و مسئوالن حوزه آموزش علوم پ شکی کشور، علی الاست سیاستگذاران، برنامه 

 دکترای عمومی رشته تقصیلی داروسازی، ای  موضوع  را مدنظر قرار دهندت

 

    تعلم شناختی، رفتار، آموزش، دانشکده، داروسازی واژگان کلیدی 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


