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 مقاله پژوهشی

   ینیبر عملکرد بال یستگیبر شا یآموزش مبتن يالگو ياجرا ریثأت
 یقلب ژهیو يهامراقبتدر بخش  يپرستار انیدانشجو

 

 ٥يرضا رحمانيعل ،٤يدرضا خلخالي، حم3محمدپوروسف ي، 2٭مسلک پاک ي، معصومه همت1يلين سهيام

 

  15/05/1394تاریخ پذیرش  20/03/1394تاریخ دریافت 
  چکيده

 نوین الگوهاي از یکی راســتا همین ، دردینمایم يضــرور یآموزشــ نوین ياز الگوها يریگبهره، يپرســتار آموزش در تحول ایجاد جهت و هدف: نهيزمشيپ
 يالگو يار اجرین تأثییهدف از مطالعه حاضر تع. باشدیم شایستگی بر مبتنی آموزش يالگو است، مدنظر بالینی مطلوب عملکرد به رسیدن آن در که آموزشی

  بود. یژه قلبیو يهامراقبتکارآموز در بخش  يان پرستاریدانشجو ینیبر عملکرد بال یستگیبر شا یآموزش مبتن
 داشتند را مطالعه به ورود طیشرا که يپرستار 8 ترم انیدانشجو از نفر 34 آن در که بود آزمونپس طرح با یتجرب شبه نوع از حاضر مطالعهمواد و روش کار: 

 يبرا قلب ژهیو يهامراقبت يپرستار يکارآموز ياهفته 4 دوره. شدند میتقس) نفر 16( کنترل و) نفر 18( مداخله گروه دو به و انتخاب يشمار تمام صـورت به
 یابیرزا جهت. شد اجرا یستگیشا بر یمبتن آموزش يالگو اساس بر زین مداخله گروه انیدانشجو يبرا و مرسوم آموزش يالگو اساس بر کنترل گروه انیدانشجو
. دیگرد استفاده) يانهیچندگز آزمون و یگزارش خود پرسـشـنامه   ،ینیبال عملکرد یبررسـ  سـت یلچک( هاداده يآورجمع ابزار 3 از انیدانشـجو  ینیبال عملکرد

  .دیگرد لیوتحلهیتجز) یتنیو من و مستقل یت( یاستنباط و یفیتوص آمار از استفاده با SPSS(16) افزارنرم در واردکردن از پس شدهيآورجمع يهاداده
 هم نمودند، يسپر یستگیشا بر یمبتن آموزش يالگو اساس بر را خود دوره که مداخله گروه انیدانشجو ینیبال عملکرد که داد نشان مطالعه نیا جینتا: هاافتهي

  .بود کنترل گروه انیدانشجو از بهتر يداریمعن طوربه) =001/0P( یعموم ینیبال عملکرد ازنظر هم ) و>001/0P( یاختصاص ینیبال عملکرد ازنظر
 نیبنابرا. دیدگر انیدانشجو یعموم و یاختصاص ینیبال عملکرد ارتقاء به منجر مرسوم يالگو از شیب یستگیشـا  بر یمبتن آموزش يالگو :يريگجهينتبحث و 

 ،یزشآمو نینو يراهبردها اساس بر يپرستار رشته یدرس برنامه یدهسازمان و یآموزش يالگو نیا از ییجوبهره با يپرستار آموزش نیمسئول شودیم شنهادیپ
 .بخشند بهبود را ینیبال آموزش يهادوره یاثربخش و کارایی

  يپرستار انیدانشجو، ینیعملکرد بال، یستگیبر شا یآموزش مبتن يالگو: هادواژهيکل
 .باشدیم يارشد آموزش پرستار یکارشناس نامهانیپامقاله حاضر برگرفته از 

  
 728-738 ص، 1394، آذر 74درپی مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره سیزدهم، شماره نهم، پی

  044-32754961 تلفن:، هیاروم یدانشگاه علوم پزشک ییو ماما يس نازلو، دانشکده پرستاریجاده سرو، پرد 11لومتر یه، کیاروم آدرس مکاتبه:
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  مقدمه

 یمراقبت يهاتیفعال شامل بوده و يکاربرد ياحرفه پرستاري،
 شودیمپیچیده  جیتدربه و شدهشروع ساده يهامراقبت از که است

 خدمات پرســتاري ارائه در جامع يهايریگمیتصــم به ســرانجام و

ــازمان جهان يآمارهاطبق  2011. در ســال )1( گرددیم ختم  یس
ــت حدود  ــراســر جهان، به ارائه   یلیم 19بهداش ــتار در س ون پرس

ن راســـتا یغول بوده و در اماران مشـــیبه ب یبهداشـــت يهامراقبت
                                                

 ه ياروم ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما ي، دانشکده پرستاريکارشناس ارشد آموزش پرستار١
 سنده مسئول)ي(نو هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما يدانشکده پرستار يئت علمي، عضو هيدانشيار گروه پرستار ٢
 تهران يد بهشتيشه ي، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده آموزش علوم پزشکيآموزش پزشک يدکتر يدانشجو ٣
  هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيراپزشکيدانشکده پ يئت علمي، عضو هياتيدانشيار گروه آمار ح ٤
  هياروم يدانشگاه علوم پزشک، ييو ماما يدانشکده پرستار يئت علميعضو ه ،يگروه پرستار يمرب ٥

ــم ــ يدیمات کلیتص به جهت نقش . )2(اند را اتخاذ نموده ياریبس
 آناندر حفظ و ارتقاء سالمت جامعه، الزم است  انپرستار یسـ اسـا 

باال و  یالزم و زمینه علم یجهـت ارائـه مراقبـت از دانش و کـارآی    
و  یبرخوردار باشـــند، لذا هرگونه کاســـت یآموزش مناســـب و کاف

 يهامهارتمستقیم بر فراگیري  ریتأث، ينقصـان در آموزش پرستار 
 پرســتاري زیر . آموزش)3( داردجامعه ســالمت  تیدرنهاو  یبالین

 بخش و شامل دو پرستاري کارآمد انسانی نیروي نیتأم براي بنایی
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 هاي ويژه قلبي تأثير اجراي الگوي آموزش مبتني بر شايستگي بر عملکرد باليني دانشجويان پرستاري در بخش مراقبت
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پیوند بین آموزش نظري و اســت.   بالینی و نظري آموزش اصــلی
تا دانشجویان پرستاري اطالعات  شودیمبالینی در پرستاري سبب 

ــب ــدهکس ــحیح در طوربهخویش را  ش بکار  یواقع يهاتیموقع ص
ــتاران حدود . )4( گیرند ــد از  50پرس  روزمره ینیعملکرد بالدرص

لــذا  ،رنــدیگیفرامدر بــالین را  خود در زمینــه مراقبــت از بیمــار
ــل ــتار نیتریاصـ ــکیل  یرا آموزش بالین يبخش آموزش پرسـ تشـ

  .)5( دهدیم
ــتـار  ینیهـدف آموزش بـال   آموزش  کیفیت ارتقاء يدر پرسـ

 در ينگرجامعزمینه  آوردن فراهم بالینی، خدمات ارائه پرســتاري،

بالینی و  محیط در یادگیري يهاتیفعال ، تســهیل )6(پرســتاري  
 يهامراقبتانجام  براي دانشــجو در يریگاندازهقابل ایجاد تغییرات

ت یهو یدهشــکل در ینین آموزش بالی. همچن)7( باشـد یمبالینی 
قلب آموزش  که ياگونهبه دارد، یاتیح تیاهم انیدانشـجو  ياحرفه
 لیتشــک را یآموزشــ برنامه و مبناي )8(شــده  محســوب ياحرفه

 با آموزش باشــد، پربارتر ینیبال آموزش چه هر کهيطوربه دهدیم

 این رغمیعل. )9(رفت  خواهد شیپ يترمناســب تیفیک شــتاب و

 اهداف این به یابیدســت از مانع متعدد مشــکالت وجود موضــوع،

 مشخص وظایف شرح نبودن عبارت از مشکالت این .شـود یم دوره

ــجویان ــب عدم مربیان، و براي دانش مطالب  بین هماهنگی و تناس
ــده دریـافت   رفاهی و امکانات کمبود بالین، در آن کاربرد و شـ

ــی، ــطح افت آموزشـ ــجویان، علمی سـ  يهاروش یادگیري دانشـ
ــالینی آموزش نبودن کیفیــت ، مطلوب)6(غلط  و یرعلمیغ  و ب

 نظري اصول کاربرد در مربیان مشکل قبیل از دیگري يهایینارسا

وجود عوامل  بالینی، يهابخش در کارآموزي پراکندگی در عمل،
 وظایف به انجام دانشـــجو بودن مجبور بالینی، محیط در زاتنش

 مربی و توسط ارزشیابی صحیح عدم دانشجو، زیاد تعداد و پرسـنل 

پرستاري است  بالینی و خدمات نظري یادگیري بین هماهنگی عدم
ــ)12-10( کــه  انــدنمودهگزارش ) 1392و همکــاران ( يرازی. شـ

 نیبالی آموزش يزیربرنامه از نیچندا رضایت يدانشـجویان پرستار 
  .)13(ندارند 
ــلپرســتاران  عالوهبه ــتانیب يهابخش یگردانندگان اص  یمارس
کیفیت کار دارند و  ياعمدهدر امر مراقبت از بیماران نقش  بوده و

ــزای ریتأث هـا آن ــوصبه؛ )3( در بهبود بیماران دارد یبسـ در  خصـ
 ياهيماریبماران مبتال به یژه که مراقبت از بیمراقبت و يهابخش
، یات مســتلزم داشــتن دانش و پشــتوانه علم یح زیآممخاطرهحاد 
 يریکارگبهو  ینیبال يهايریگمیتصمجهت  يقو یو مهارت ینگرش
است که  ین در حالیو ا )14( باشدیمشـرفته  یل و امکانات پیوسـا 

ــتـاران در زم ی) م1388و همکـاران (  يمحمـد  نه یزان دانش پرسـ
 يهامراقبت يهابخشدر  يبسترماران یاز ب يپرسـتار  يهامراقبت

. همچنین )15( اندنمودهف تا متوسط گزارش یژه را در حد ضـع یو

ده در ارتباط یچیپ يهايفناور، با ییهاطیمحن یدر چن پرســـتاران
 یبتد کسب کنند تا مراقیبا يشتریب يهایستگیشا رونیازاهستند، 

گر ید ي. از ســـو)16(ند یان خود فراهم نمایمددجو يت برایفیبا ک
فت ایدر يش تقاضا برای، با افزایمراقبت بهداشت يهانظامامروزه در 

ــان  مرداندولتت از جانب یفیبا ک يهامراقبت و مردم؛ متخصـــصـ
اسخگو ، پریپذتیمسئول النیالتحصفارغن یدر تأم يآموزش پرستار

 ایجاد و . توسعه)17( باشندیم روروبه يجد یسـته با چالش یو شـا 

از  آگاهی و آموزشــی فرآیندهاي بررســی آموزش نیازمند در تحول
اهمیت  پرستاري آموزش در مسئله این است. اجرایی نوین يالگوها

 و واجد شــایســته و توانمند پرســتارانی تربیت زیرا دارد بیشــتري

 آحاد ارتقاء ســالمت و حفظ براي الزم يهامهارت و دانش، نگرش

ن در یآموزش نو ییماحصـــل نها. )4( باشـــدیم ضـــروري جامعه
 يادیو عوامل ز شودیمف یتعر رانیفراگ يریادگیزان یبا م يپرستار

ــت کـه عدم توجه به  یفراگ يریادگیـ بر  ند یفرآ هاآنران، مؤثر اسـ
به  يمطلوب نخواهد رسـاند. آموزش پرسـتار   يجهینتآموزش را به 

و مشکالت  هایژگیو ،ینیو بال ينظر هطیدو ح از يبرخوردارجهت 
 کهيطوربهت دارد آموزش هدفمند است، یو آنچه اهم دارد یخاص

ان یدانشجو ینیت ارتقاء سطح عملکرد بالیباعث تقو يآموزش نظر
ــازد يآموزش نظر يازهایز نین ینیگردد و عملکرد بال  را مرتفع سـ

ــتا همین در .)18( ــی نوین يالگوها از یکی راس  آن در که آموزش

 يالگو اسـت،  موردنظر بالینی نقش در مطلوب عملکرد به رسـیدن 
  .)19( باشدیم شایستگی بر مبتنی آموزشی
ــیاري اعتقاد به ــاحب از بس ــتاري، زشآمو حوزه نظرانص  پرس
 يربنایز ییرفتارگرا يریادگیه یکه نظر شایستگی بر مبتنی آموزش

 شودیم محسوب پرستاري آموزش فلسفه و مبنا، )20( باشدیمآن 
 دوره، هر آغاز در شــایســتگی بر مبتنی آموزشــی الگوي در. )21(

 يهایســـتگیشـــا و آن محتواي و یادگیري اهداف از فهرســـتی
 دست هاآن به دانشجویان رودیم انتظار دوره پایان در که موردنظر

 در است، هایسـتگ یشـا  این به رسـیدن  نیازمند که دانشـی  و یابند

ــجویان اختیـار   قرار تأیید مورد آنان طرف از و قرارگرفته دانشـ

 به کمک و هاتیقابل شناسایی به منجر تواندیم شـیوه  این .ردیگیم
 الگو این در. گردد بالینی دوره طی در دانشــجویان يریگمیتصــم

 از منظور و اســت دانش کســب از بیشــتر پیامدها و نتایج بر تأکید

 دانشجویان در يریپذتیمسئول و کیفیت اثربخشی، بازده، پیامدها؛

  .)22,19(ت اس
 ،هایستگیشـا  بر یمبتن يالگو به آوردن يرو مهم علل از یکی

 ریاخ يهاســال در یپزشــک علوم آموزش يرو شیپ يهاچالش
را بر عهده  کنندهلیتســهن الگو، اســتاد نقش ی. در ا)23( باشـد یم

 ین طراحیبالغ يریادگیداشته و جلسات آموزش را بر اساس اصول 
ــای. همچندینمایم بوده و  يکامل فرد طوربه یســتگین، کســب ش
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 عليرضا رحمانيامين سهيلي، معصومه همتي مسلک پاک، يوسف محمدپور، حميدرضا خلخالي، 
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دا یمناسب دست پ یستگیبه شا یمتفاوت يهازمانافراد مختلف در 
ن یند، در ایبر محتوا و فرآ یمبتن يســـه با الگوهای. در مقاکنندیم

 ي، الگودرمجموع. )24(محتوا است  يجابهبرون داد  بر دیتأکالگو 
جاد یرا ا يریپذانعطاف، آموزش یستگیبر شـا  یمبتن یبرنامه درسـ 

در  ییشــفاف بوده و پاســخگو ياســتانداردهاکه بر اســاس  کندیم
ــخص بودن برنامه . )25(ش خواهـد داد  یبرابر جـامعـه را افزا   مشـ

 خودمحوردانشجو را به آموزش  ،یآموزشـ  يالگودر این  یتحصـیل 
ــویق  را مشــخص  یبرنامه تحصــیل يو نواقص محتوا دینمایمتش

 یوانای، تیستگیشابر  یآموزش مبتن يالگو ياز دیگر مزایا .کندیم
 يرو ، ایجاد تمرکزیتحصــیل يدر محتوا زیانگبحثشــناخت موارد 

ــیل يهـا برنـامـه  ارتبـاط بین    یبالین يهامهـارت و تمرین  یتحصـ
از سطوح  ،یدوره تحصیل . همچنین تداوم آموزش براي هردباشیم

. این کندیمرا نیز مشخص  ياحرفهپایین تا سطوح باال و پیشرفت 
 به دست یکه نتایج به شـیوه منظم  شـود یمآموزش منجر  يالگو

ــ     ــول یـک برنـامه      یبیـاینـد و برنـامـه آموزشـ را از آغـاز تـا حصـ
. )26( کندیم يسازکسانیو مورد دلخواه تنظیم و  شـده ینیبشیپ

، فیتعر يدشوار ازجمله ياریل بسـ یفوق، دال يایتمام مزا رغمیعل
 يســازوکارها یدگیچی، پيمحور يهایســتگیشــا یابیم و ارزیتنظ

ــازمـان  ــ يهــابرنــامـه ل یـ ر و تعــدییدر تغ یسـ  يبر مبنــا یدرسـ
 يهاطیمحبستر  یمفهوم ی، عدم آمادگین آموزشینو يهاياستراتژ

ــ د یــعقــا ییامــد و واگرایــبر پ یمبتن يکردهــایرو يبرا یآموزشـ
 یاز آموزش مبتن ییجوبهره، باعث عدم يآموزش پرستار انیمتصد
  .)28,27(شده است  يدر پرستار یستگیبر شا

 چرا" که باشدیممطرح  سؤالن یاهمواره  يدر رشـته پرستار 
رفع مشـــکالت  توانایی جادیقادر به ا ،شـــدهآموختهمطالب نظري 

ــط  بالقوه و بالفعل بیماران ــتاريتوسـ ــجویان پرسـ  نیدر بال دانشـ
ر د مرسوم، آموزش بالینی يالگو ادیزاحتمالبهن یهمچن، "؟ستین

 يان پرستاریدانشـجو  يازهاین يکامل جوابگو طوربهعصـر حاضـر   
 به و با توجه موضوع دسترس، اهمیت در اطالعات ست. لذا طبقین

و نبود مطالعه جامع و منسجم در  شدهمشـاهده  متعدد يهاضـعف 
 يلگوا ير اجرایتأث ینه، پژوهشگران بر آن شدند تا به بررسیزم نیا

 يپرستار انیدانشجو ینیبر عملکرد بال یستگیبر شا یآموزش مبتن
ــ یژه قلبیو يهامراقبـت کـارآموز در بخش    یدرمان یمرکز آموزشـ

 ه بپردازند.یاروم دالشهدایس
  

  مواد و روش کار
 بود که آزمونپس با طرح یتجرب شبه صورتبه حاضـر  مطالعه

ــ متفاوت يالگو دو ياجرا ریتأث آن در  روش به آموزش ،یآموزش
 انیشجودان ینیبال عملکرد بر ،یستگیبر شا یمبتن آموزش و مرسوم

ــ  جامعه با برابر موردپژوهش يهانمونهگرفـت.   قرار یموردبررسـ

 يپرســـتار 8 ترم انیدانشـــجو هیکل که ین معنیپژوهش بود؛ بد
 یلیتحص سـال  اول م سـال ین ه که دریاروم یدانشـگاه علوم پزشـک  

داشتند،  یقلب ژهیو يهامراقبت يپرسـتار  يکارآموز واحد 94-93
 34 انیدانشجو نیکل ا شدند. تعداد انتخاب يشمار تمام صورتبه

 کنترل گروه به دو یتصادف طوربهت و یک جنسیکه به تفک بود نفر
 به ورود يارهایمع .شــدند  میتقســ ) نفر 18( مداخله و) نفر 16(

ــامل: گذران واحد  ازینشیپ یو عمل ينظر يدن واحدهایمطالعه شـ
 يکارآموز واحد ، انتخابیژه قلبیو يهامراقبت يپرستار يکارآموز
 رد شرکت جهت تیرضا ، داشـتن یقلب ژهیو يهامراقبت يپرسـتار 

ــنا ــا یآموزش مبتن يبا الگو ییمطالعه و عدم آش ــتگیبر ش ر د یس
ل به ین در صــورت عدم تمایان گروه کنترل بود. همچنیدانشــجو

ــجويادامه همکار ــتند در هر مرحله، از مطالعه ی، دانش ان حق داش
ــوند. ســپس  ــمت 3 در یهیتوج کارگاه کی خارج ش  و ژهیو قس

دوره  یمرب و مداخله گروه کنترل، گروه انیدانشــجو يجداگانه برا
 ه،فلسف رابطه با در الزم حاتیتوض جلسـات،  نیا در که برگزار شـد 

 ،)يهمکار و یهماهنگ شیافزا جهت( طرح ياجرا نحوه و اهداف
 انیدانشجو از زین یکتب نامهتیرضا فرم و شـده داده از،ین به بسـته 

  .دیگرد اخذ
 يپرســـتار يکارآموز برنامه اســـاس مطالعه، بر ياجرا جهت

 ه،یاروم دالشهدایس یدرمان یآموزش در مرکز یقلب ژهیو يهامراقبت
 دریافت را مرســـوم آموزش ،)نفره 8 گروه دو( کنترل ابتدا گروه

 ارزشــیابی و آموزشــی دقیق يزیربرنامه نمودند. در روش مرســوم،
 و امکانات و خود آموزشی تجارب به توجه با مربی و نداشـته  وجود
 دانشــجویان به باشــد الزم که را ییهاآموزش موجود، بالینی موارد
 شدهمیتقس نفره 9 گروه دو به ز،ین مداخله سپس گروه .دهدیم ارائه

 ینیطرح دوره بال .نمودند افتیدر را یستگیشا بر یمبتن آموزش و
ــدهیطراح ي(راهنما ــاس الگو ینیدوره بال يبرا ش آموزش  يبر اس

 يمحور يهایســتگیشــا ســتیل شــامل که )یســتگیبر شـا  یمبتن
 Action( ییاهداف، منابع، برنامه اجرا ،)یعموم و یاختصــاصــ  (

Planقرار نفره 9 گروه دو نیا اریــاخت در بود دوره يمحتوا ) و 
 از اســتفاده با تا شــد درخواســت مربوطه یمرب از نیهمچن. گرفت

 اهداف چارچوب در و پژوهشــگر يشــنهادیپ یآموزشــ يراهبردها
 موزشآ يالگو اصول بر و پرداخته انیدانشجو تیترب به شده ستیل

  .باشد بندیپا یستگیشا بر یمبن
 مرحله چهار در یسـتگ یشـا  بر یمبتن آموزش پژوهش، نیا در

 انتظار که ییهاتیفعال و فیوظا فیتعر) اول مرحله: (دیگرد اجرا
ــجو رفتیم ــتاندارد) دوم مرحله( گردند، نائل هاآن به انیدانش  اس

 يهاتیمســئول و هانقش شــدن شــفاف يبرا هایســتگیشــا کردن
 آن، از تیتبع و یآموزشـ  برنامه ياجرا) سـوم  مرحله( ان،یدانشـجو 

اول  مرحله در ابتدا که در صــورتنیبد .یابیارزشــ) چهارم مرحله(
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ــا ــتگیش ــتفاده با دوره يمحور يهایس ــ یدلف فن از اس  کیکالس
ــدهلیتعد ــنجی(ن شـ به  مرحله مراجعه 3 محور) در توافق یازسـ

 يزرهایســوپروا و سـرپرسـتاران   ،يپرسـتار  دیاسـات ( نظرانصـاحب 
 تخصص فوق و متخصص پزشکان و یدرمان یآموزش مراکز یآموزش

: شامل که دیگرد دییتأ و فیتعر )هیاروم یقلب دانشگاه علوم پزشک
 ییدارو تیریمد) 3( یقلب نوار ریتفس) 2( یقلب ستمیس یبررس) 1(
 يهامهارت) 6( یقلب درد تیریمد) 5( زاتیتجه تیـ ریمـد ) 4(

 باشدیم همراهان و ماریب به آموزش) 8( یسینوگزارش) 7( یارتباط
 دوم مرحله در .شدند گنجانده یاختصـاص  و یعموم دوطبقه در که

 ینیبال دوره راه نقشه و گرفت صورت هایستگیشا کردن اسـتاندارد 
ــتار ــ یقلب ژهیو يهامراقبت يپرسـ ــت میترسـ نگار  تک و گشـ

)Monograph( در. دیگرد فیتـأل  يکـارآموز  واحـد  يبرا بخش 
 روعش یپ در متعاقباً یستگیشا بر یمبتن آموزش ز،ین سـوم  مرحله

 يشــنهادیت از برنامه پیلزوم تبع و اجراشــده مداخله گروه در دوره
 زین آخر و چهارم مرحله در و دیان گردیب دوره یمرب يدوره برا

ــ ندیفرآ ــتفاده با یابیارزش ــنامه اس ــش ــ خود پرس  آزمون ،یگزارش
ــتیلچک و يانهیچندگز ــ س  ره يانتها در ینیبال عملکرد یبررس

  .دیگرد انجام کنترل و مداخله گروه دو هر يبرا دوره
 پژوهش اهداف به توجه با ،هاداده يآورجمع ابزار تدوین جهت

ــتفاده با و ــتاري کتب از اس  نظرات و قلب ژهیو يهامراقبت پرس
شد  فیتعر حوزه سه در هاداده يآورجمع ابزار واحد، این مدرسین

 خود . پرسشنامه2، ینیبال عملکرد یبررس ستیلچک. 1که شامل: 
 و محتوا روایی بررسی بود. جهت يانهیچندگز . آزمون3، یگزارشـ 
ــه مورد، يصـــور ــاي از نفر 10 به فوق يابزارها در هر سـ  اعضـ

 ايدار نفر دو شد که داده هیاروم پزشکی علوم دانشگاه یعلمئتیه
 همچنین قلب بودند، ژهیو يهامراقبت بخش در تدریس ســـابقه

 شآموز گروه محترم اساتید از نفر دو به دییتأ براي مذکور يابزارها
 زمال اصالحات نظرات، دریافت از پس تاًینهاد و یارسال گرد یپزشک
  .گرفت قرار تأیید مورد ییروا و شدهاعمال

 عملکرد یابیارز يبرا ینیبال عملکرد یبررســـ ســـتیلچکاز 
 یبستم قلیس یبررس –: الف یمهارت يهایستگیشا در انیدانشـجو 

 ي، که در کل دارایکیزیف نهیمعا و انجام حالشرح بعد: اخذ 2(در 
 3(در  ییت دارویریمد –بود)؛ ب  0-34از یه و محدوده امتیگو 34

ــتور داروي بعد: دادن ــدهداده دس ــایل کردن ، آمادهش  تزریق وس
 و وکتیآنژ ســرم،  ســـت طریق از قیو تزروریدي  داخل مایعات

بود)؛  0-73از یه و محدوده امتیگو 73 يکروست، که در کل دارایم
، یوگرافیبعد: مانیتورینگ، الکتروکارد 5زات (در یت تجهیریمد –ج 

ــوك و پیانفوز پمپ  55 يکر، که در کل دارایم سیون، الکتروشـ
بعد:  2(در  یســینوگزارش –بود)؛ د  0-55از یه و محدوده امتیگو

 25 ي، که در کل دارايبســتر زمان در رش و ثبتیپذ هنگام ثبت

 هاآند که پاسخ به یبود) استفاده گرد 0-25از یه و محدوده امتیگو
 يبود و برا شدهینیبشیپ) 0ر (نمره ی) / خ1(نمره  یاس بلیدر مق

ــبن نمرات یانگیل، میتحل ــدهکسـ ن ابزار مالك عمل قرار یاز ا شـ
د. استفاده ش زمانهممشـاهده   ییای، از پاییاین پاییتع يگرفت. برا

 شدهداده هاآنالزم به  يهاآموزشکه  گرمشاهدهکه دو  صورتنیبد
ان ینفر از دانشجو 5گر رفتار یکدیو مسـتقل از   زمانهم طوربهبود، 

ر د يدر هنگام کارآموز یمار قلبین کار کردن با بیدر ح يپرســتار
ب یضر تاًینهاژه قلب را مشاهده و ثبت نمودند. یو يهامراقبتبخش 

د قرار ییمورد تأ =91/0rبا  و شــدهمحاســبهرســون یپ یهمبســتگ
  گرفت.

 قرار دادن یابیمورد ارز يز براین یگزارشــ خود از پرســشــنامه
 یقلب درد تیریمد –الف  :يهایســتگیشــا در انیدانشــجو عملکرد

 –ب  بود)؛ 18-90 ازیامت محدوده و هیگو 18 يک بعد، دارای(در 
 ارتبـاط، جلــب  بعــد: برقراري 8ارتبــاط (در  يبرقرار يهـا مهـارت 
 بیمار، همکاري محرمانه اطالعات از بیمار، حفاظت آگاهانه رضـایت 

 اداري و انضباطی اصول به بهداشتی، پایبندي تیم اعضـاي  سـایر  با
ر و بیما اعتماد جلب بیمار، توانایی حریم و ایمنی کار، حفظ محیط
از یه و محدوده امتیگو 32 ي، که در کل داراياحرفه اصـول  رعایت
 و هیــگو 15 يک بعــد، دارایــآموزش (در  دادن بود) و 160-32

 توسط ها هیگو به بود) اسـتفاده شد. پاسخ  15-75 ازیامت محدوده
ــع 1از نمره  یکرتیل يبنـد درجــه اسیـ مق  )ی(عــال 5ف) تــا ی(ضـ
 نیا از دهشکسب نمرات نیانگیم ل،یتحل يبرا و بود شدهینیبشیپ

ز ز با اســـتفاده این ییاین پاییتع يبرا. گرفت قرار عمل مالك ابزار
برآورد شد که  79/0 کرونباخ يآلفا بی، ضـر یدورن یروش همسـان 

 یابیارز يز براین يانهیچندگزاز آزمون  تاًینها .باشــدیمد ییمورد تأ
د. یگرد استفاده یقلب نوار ریتفس یستگیشا در انیدانشـجو  عملکرد

 کیاز یز، امتیپاسخ ن يتم بود که برایآ 20ابزار مذکور مشـتمل بر  
ــفر برایح و امتینه صــحیانتخاب گز يبرا  يهانهیگزانتخاب  ياز ص

 نیانگیبود. م شدهینیبشیپ 0-20از یو در کل محدوده امت یانحراف
 قرار شدهيآورجمع يهادادهل یعمل تحل مالك ،شدهکسب نمرات
 یروند یروش همسان استفاده از با ،ییایز پاین قسمت نیدر ا. گرفت

د که مطلوب یبرآورد گرد 87/0کرونباخ  يآلفا بیو محاســبه ضــر
 یبرخ یاخالق مالحظات گرفتن نظر در جهت پژوهشــگران اســت.
 ؛موردپژوهش واحدهاي از کتبی نامهتیرضــا  اخذ: همچون نکات
 درج عدم و اطالعات بودن محرمانه با رابطه در حاتیتوضـــ ارائه

ــده اطالعات  تیرعا را افراد نام با موردپژوهش يواحدها از اخذش
 از استفاده با يآمار لیتحل ،هاداده يآورجمع از پس تاًینها .نمودند

 ،نیانگیم( یفیتوص آمار بر عالوه. گرفت انجام SPSS(16) افزارنرم
 با( هاریمتغ عیتوز نبودن/بودن به نرمال بســته...)  و ینســب یفراوان

 آزمون از) رنوفیاســـم – کولموگروف يآمار آزمون از اســـتفاده
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 عليرضا رحمانيامين سهيلي، معصومه همتي مسلک پاک، يوسف محمدپور، حميدرضا خلخالي، 
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ــتقـل  یت يپـارامتر  آن (آزمون من  ير پارامتریا معادل غی و مسـ
ــتفاده )یتنیو  یتلق داریمعن P>05/0 زین يآمار ازنظر. شــد اس

  .دیگرد
  

  یافته ها
 در در مطالعه، هم کنندهشرکتنفر  34در مطالعه حاضر از 

 درصــد 50 ،)نفر 18( مداخله گروه در هم و) نفر 16( کنترل گروه
ــد 50 و زن موردپژوهش يواحـدها   .بودند مرد زین گرید درصـ

ــرکتن یهمچن  ریمتغ ازنظردو گروه کنترل و مداخله  کنندگانشـ
مستقل،  یکه آزمون ت ین معنیسـن و معدل کل همگن بودند، بد 

ر یمتغ ازنظرن گروه کنترل و مداخله یرا ب يداریمعن يتفاوت آمار
ــان نداد = 139/0Pر معدل کل (ی) و متغ= 056/0Pســـن ( ) نشـ
  ).1(جدول 

  
  در دو گروه مداخله و کنترل موردپژوهش ي(سن و معدل کل) واحدها یت شناختیجمع يرهایمتغ سهیمقا): ۱جدول (

  یموردبررسر یمتغ
  هاگروه

 یتجه آزمون ینت
 مستقل

  مداخله  کنترل
  ارین و انحراف معیانگیم  ارین و انحراف معیانگیم

  =056/0P  22/23 ± 52/3  63/23 ± 87/2  (سال)سن 
  =139/0P  23/16 ± 82/0  83/15 ± 70/0  معدل کل

آن  دیمؤج یدو گروه، نتا یاختصاص ینیسـه عملکرد بال یدر مقا
 يکه در گروه مداخله نســبت به گروه کنترل پس از اجرا باشــدیم

 ینین نمره عملکرد بالیانگی، میســتگیبر شــا یآموزش مبتن يالگو
 ستمیس یبررس یاسـاسـ   يامدهایپ ازنظران یدانشـجو  یاختصـاصـ  

ــیقلب  یدرد قلب تیریزات و مدیتجه تیری، مدیقلب نوار ری، تفسـ
 کهیدرحال). >05/0P( باشــدیم داریمعن يآمار ازنظرباالتر بوده و 

ن یانگیباالتر بودن م رغمیعل ییدارو تیریمد یامد اســاســیپ ازنظر

ــجو ینینمره عملکرد بـال  ــبت به گروه یـ دانشـ ان گروه مداخله نسـ
ــت ( يداریمعنکنترل؛ تفــاوت  ن ی). همچن<05/0Pوجود نــداشـ

 يان، بعد از اجرایدانشــجو یکل یعملکرد اختصــاصــ ن نمرهیانگیم
در گروه مداخله نسبت به گروه  یستگیبر شا یآموزش مبتن يالگو

 زنظرا تفاوت ران یا مستقل یت يآزمون آمار هک شـتر بود یبکنترل 
  ).2(جدول  )>001/0P( نشان داد داریمعن يآمار

  
  یستگیشا بر یمبتن آموزش يالگو ياجرا از پس مداخله و کنترل گروه دو در یاختصاص عملکرد نمره نیانگیم سهیمقا): ۲جدول (

 يامدهایپ
 ینیعملکرد بال
  یاختصاص

محدوده   ابعاد
  نمرات

  هاگروه
P-value مداخله  کنترل  

  ارین و انحراف معیانگیم  راین و انحراف معیانگیم

ستم یس یبررس
  یقلب

 002/0  89/14 ± 74/2  81/11 ± 56/1  0-20  حالشرحاخذ 
  065/0  06/8 ± 19/3  31/6 ± 89/1  0-14  یکیزینه فیانجام معا

  004/0  94/22 ± 38/5  13/18 ± 28/3  0-34  کل

  ییت دارویریمد

  267/0  00/27 ± 43/8  31/24 ± 39/4  0-35  شدهداده دستور داروي دادن
  003/0  35/10 ± 89/2  31/8 ± 49/2  0-13  وریدي داخل مایعات تزریق وسایل کردن آماده

  148/0  69/19 ± 16/6  88/17 ± 38/3  0-25  کروستیم و وکتیآنژ سرم، ست طریق ق ازیتزر
  177/0  33/57 ± 09/18  50/50 ± 66/7  0-73  کل

  زاتیت تجهیریمد

 026/0  11/7 ± 90/0  19/6 ± 38/1  0-8  مانیتورینگ
  016/0  76/6 ± 09/1  63/5 ± 45/1  0-8  یوگرافیالکتروکارد

  001/0  83/9 ± 58/1  80/7 ± 61/1  0-11  ونیانفوز پمپ
  035/0  94/11 ± 36/2  06/10 ± 62/2  0-15  الکتروشوك

  198/0  33/10 ± 25/2  38/9 ± 96/1  0-13  کریم سیپ
  003/0  24/46 ± 71/6  47/38 ± 05/7  0-55  کل

  001/0  39/79 ± 62/8  44/65 ± 70/9  18-90  یت درد قلبیریمد
  001/0  00/15 ± 91/2  94/9 ± 52/2  0-20  یر نوار قلبیتفس

  001/0  21/223 ± 26/31  53/182 ± 24/14  18-272  کل
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داد  ج نشانیز، نتایدو گروه ن یعموم ینیسه عملکرد بالیدر مقا

ــبت به گروه کنترل پس از    يالگو ياجراکـه در گروه مداخله نسـ
 یعموم ینین نمره عملکرد بالیانگی، میستگیبر شا یآموزش مبتن

و دادن  یارتباط يهامهارت یاســاســ يامدهایپ ازنظران یدانشــجو
ــدیم داریمعن يآمار ازنظرآموزش باالتر بوده و  ). >05/0P( باشـ

ــجو ینین نمره عملکرد بالیانگین میب کهیدرحال روه ان دو گیدانشـ

ــیپ ازنظرکنترل و مـداخله   ــاسـ ــینوگزارش یامد اسـ ، تفاوت یسـ
 ن نمرهیانگیــمن ی). همچن<05/0Pوجود نــداشـــت (  يداریمعن

ــجو یکل یعمومعملکرد  آموزش  يالگو يان، بعــد از اجرایــدانشـ
شتر یبدر گروه مداخله نسبت به گروه کنترل  یستگیبر شـا  یمبتن
 اردیمعن يآمار ازنظر تفاوت ران یا مستقل یت يآزمون آمار که بود

  ).3(جدول  )= P 001/0( نشان داد
  

  یستگیشا بر یمبتن آموزش يالگو ياجرا از پس مداخله و کنترل گروه دو در یعموم عملکرد نمره نیانگیم سهیمقا): ۳جدول (
عملکرد  يامدهایپ

محدوده   ابعاد  یعموم ینیبال
  نمرات

  هاگروه
P-value  مداخله  کنترل  

  راین و انحراف معیانگیم  ارین و انحراف معیانگیم

 يهامهارت
  یارتباط

  031/0  33/20 ± 52/2  06/18 ± 33/3  5-25  ارتباط برقراري
  001/0  83/19 ± 09/3  19/14 ± 83/2  5-25  بیمار آگاهانه رضایت جلب
  193/0  17/13 ± 62/1  94/11 ± 53/3  3-15  بیمار محرمانه اطالعات از حفاظت
  726/0  17/13 ± 88/1  38/13 ± 50/1  3-15  بهداشتی تیم سایر اعضاي با همکاري

  027/0  17/19 ± 54/3  13/16 ± 09/4  5-25  ياحرفه اصول رعایت
  428/0  33/12 ± 03/2  69/11 ± 65/2  3-15  بیمار اعتماد جلب توانایی

  020/0  44/16 ± 87/2  06/14 ± 79/2  4-20  بیمار حریم حفظ
  183/0  33/16 ± 72/2  44/17 ± 16/3  4-20  ارک محیط اداري و انضباطی اصول به پایبندي

  007/0  78/130 ± 62/13  88/116 ± 15/14  32-160  کل

  یسینوگزارش
 013/0  94/4 ± 94/0  00/4 ± 15/1  0-6  رشیپذ هنگام ثبت
 223/0  94/14 ± 90/2  88/13 ± 96/1  0-19  يبستر زمان در ثبت

  072/0  89/19 ± 39/3  88/17 ± 85/2  0-25  کل
  002/0  06/53 ± 33/9  63/42 ± 44/8  15-75  دادن آموزش

  001/0  72/203 ± 65/20  38/177 ± 91/18  47-260  کل
  

  گیرينتیجهبحث و 
ن نمره عملکرد یانگیســـه میاز اهداف مطالعه حاضــر مقا  یکی

ــتاریدانشــجو یاختصــاصــ ینیبال ن دو گروه مداخله و یب يان پرس
ــا یآموزش مبتن يالگو يکنترل پس از اجرا ــتگیبر ش ر بود. د یس

ــان داد کـه م ینـه، نتـا  ین زمیا  ینین نمره عملکرد بــالیانگیـ ج نشـ
آموزش  يان گروه مداخله تحت آموزش با الگویدانشجو یاختصـاص 

ش با ان گروه کنترل که آموزینسبت به دانشجو یستگیبر شا یمبتن
باالتر بود که با  يداریمعن طوربهافت نمودند، یمرسـوم را در  يالگو
 یبررس باهدف) 1390و همکاران ( يکه توسط نادر يامطالعهج ینتا

 رسومم آموزش و شایستگی بر مبتنی آموزشی دو روش کاربرد تأثیر
 جامان پرستاري دانشـجویان  شـناختی  و بالینی یادگیري سـطح  در

 تأثیر بر دال پژوهش از آمدهدستبه . نتایجباشـد یمشـد، هم سـو   
مرسوم  روش به نسبت شایستگی، بر مبتنی الگوي آموزش بیشـتر 
 و بالینی يهامهارت یادگیري بهبود و ارتقاء براي بالینی، آموزش

که توسط  يامطالعه. در )19(بود  پرسـتاري  دانشـجویان  شـناختی 

 آموزي الگوي تسلط تأثیر بررسی باهدف) 1390و همکاران ( ییبقا
ــتگی بر مبتنی ــجوی بالینی يهامهارت یادگیري بر شــایس  اندانش

 تسلط آموزش روش که داد نشـان  پرسـتاري صـورت گرفت؛ نتایج  
 رد مرسوم، آموزش سه با روشیدر مقا شـایستگی  بر مبتنی آموزي
 Donlin. )29( باشــدیم مؤثرتر دانشــجویان مهارت و دانش ارتقاء

اعصاب دانشکده  یجراح یوزشکه در گروه آم يامطالعه) در 2000(
ــک ــگـاه جان هاپک  یپزشـ بر  ینز انجام داد، از آموزش مبتنیدانشـ

ــا ــتگیش ــک ین پیآخر عنوانبه، یس ــرفت در آموزش پزش دوره  یش
 روش این داد که ز نشانین Zhang. )30(اد کرده است ی ياریدست

. )31(است  مؤثر مختلف يهانهیزم در فراگیران یادگیري ارتقاء در
ــدیمبه نظر   يهاطیمح بودن تردهیچیپهم چون:  یلیدال به رسـ

م وجود فراگیران، عد یادگیري فرآیند بر مربی ترکم کنترل و ینیبال
ان یت دانشجویخاص و ترب يهاطهیحآموزش  يبرا یقبل يزیربرنامه

 شیط آموزش پیدر مح یتصــادف طوربهکه  ییهاتیموقع برحسـب 
 ازها وین يپاســخگوگر ی) دیمرســوم (ســنت ینی؛ آموزش بالدیآیم
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نبوده و قادر  ینیبال يهاطیمحروزافزون  يهایدگیچیپانتظارات و 
نبوده اســت.  يریادگیان به ســطوح مطلوب یبه رســاندن دانشــجو

 از انیدانشــجو ،یســتگیشــا بر یمبتن ینیدر آموزش بال کهیدرحال
ــ  و يمحور يامدهایپ با ابتدا همان ــاس  انتظار مورد يریادگی یاس
 روشن طوربه يکارآموز واحد گذراندن از را خود هدف و شده آشنا

 یط هامهارت يریادگی يبرا را یدرسـت  و شـفاف  ریمسـ  و دانسـته 
ــجو نکهین مطالعه، ایدر ا. اندنموده  همان از ان گروه مداخلهیدانش
 هچ از و چگونه؟ و رند؟یبگ ادی دیبا را يزیچ چه دانســتندیم ابتدا
 مانع کهنیا بر عالوه گرفـت؟  خواهنـد  قرار یابیـ ارز مورد قیطر

ــردرگم ــده، آنـان  یسـ  Activeفعال ( يریادگی مراتب بلکه شـ

Learning( خودمحور و )Self-directed Learningلین تاًینها ) و 
  .نموده است سریم را هایستگیشا به

وده ب یفیتوص صورتبها ین حوزه یدر ا شدهانجاماکثر مطالعات 
 پیرامون توضیحاتی خود يمقاالت مرور در ا بعضی پژوهشگرانیو 

) در 1390م زاده و همکاران (یحک .اندداده ارائه مدل مزایـاي این 
 الینیب یستگیشا یبررسـ  باهدفکه  یمقطع – یفیتوصـ  يامطالعه

د، یسبزوار انجام گرد یپزشک علوم پرسـتاري دانشـگاه   دانشـجویان 
ــجو يتوانمند ــناخت يهاطهیحان در یدانش  – یو روان ی، عاطفیش

. نگارنده و )1(باالتر از متوسط گزارش نموده است  یرا کم یحرکت
که استفاده از خدمات پرستاران  اندداشتهز ابراز ی) ن1391همکاران (

ماران از خدمات یب يتمندیو رضا یمنی، اینیبال یسـتگ یشـا  يدارا
ــتارای. ترب)32( دهدیمرا ارتقاء  يپرســتار ش یافزا باهدفن ت پرس
ــا کهآنآنان ضــمن  يهامهارتدانش و   ینیبال یســتگیبه ارتقاء ش

 زیاراده شده ن يهامراقبتت یفیک زمانهمش یافزا ي، براانجامدیم
ــرور ــت. دولـت انگل  يضـ  يهامراقبتت یفیز بر ارتقاء کیس نیاسـ
) خود National Health Systemسالمت ( یدر نظام مل یبهداشت

ــتخدام و هاشرو نیا از یکیبه دو روش عمل نموده اســت که  ، اس
ــا ياز پرســتاران دارا يبهره مند ــتگیش ــدیمباالتر  یس . )33( باش

 سالمت، شیپا يهاسـتم یسـ  در عیسـر  رییتغ چون یختلفم عوامل
 جامعه افراد یآگاه ارتقاء به صرفه، مقرون و منیا خدمات ارائه لزوم

ــوعات مرتبط مورد در ــالمت با موض  افتیدر انتظار شیافزا و یس
دهنده  ارائه يهاسازمان لیتما با همراه مناسـب،  تیفیبا ک خدمات
ــالمت خدمات ــده ماهر کار يروین يریکارگ به در یس  تا باعث ش

 از شیب ،یبا ســالمت مرتبط يهاحرفه شــاغالن ینیبال یســتگیشــا
ــر راتیی. تغ)34(رد یبگ قرار توجــه مورد شیپ  و علم در عیسـ

ان، ماریب با ارتباط برقراري براي یکاف زمان وجود و عدم تکنولوژي
 تیفیک مار،یت بیامن مورد در پرستاران يهاینگران شیافزا به منجر

 شده تمراقب ارائه دهنده ینیبال یستگیشا و پرستار تیامن مراقبت،
 یستگیشا ارتقاء و ارزیابی ز،یبهداشت ن جهانی . سازمان)35(است 

 مراقبت معرفی کیفیت تضمین جهت اساسی اصل دو را پرسـتاران 
  .)36(است  کرده

 ینین نمره عملکرد بالیانگیسه میگر هدف مطالعه حاضر مقاید
ن دو گروه مداخله و کنترل پس از یب يان پرستاریدانشجو یعموم
ز، ینه نین زمیبود. در ا یســتگیبر شــا یآموزش مبتن يالگو ياجرا
ان یجودانش یعموم ینین نمره عملکرد بالیانگیج نشان داد که مینتا

ــا یآموزش مبتن يگروه مداخله تحت آموزش با الگو ــتگیبر ش  یس
 مرســوم را يان گروه کنترل که آموزش با الگوینسـبت به دانشــجو 

 یه ولج مطالعیباالتر بود که با نتا يداریمعن طوربهافت نمودند، یدر
ودن آموزش مبتنی بر ب مؤثراز  ی) که حاک1388زاده و همکـاران ( 

ــتاورد در ارتقاء  ــجویان  يهامهارتدسـ ــناختی و رفتاري دانشـ شـ
با  ز کهیگر نی. در مطالعات د)37( باشـد یمبود؛ هم سـو   يپرسـتار 

 يرو بر تسلط حد در روش یادگیري به آموزش تأثیر یهدف بررس
ت؛ انجام گرفته اس و مامایی يدانشجویان پرستار شناختی یادگیري

 هب آموزشی دوره پایان در این دانشجویان اکثر سـت که یج حاکینتا
 که کنترل، گروه دانشجویان با تفاوت زیادي و انددهیرس تسلط حد

 مطالعات این البته اندداشــته دیده بودند، آموزش مرســوم روش با
ــلط بر حد در یادگیري روش تأثیر ــی یادگیري روي تسـ  کالسـ

) 2001( Gregg. )39,38( داده است نشـان  را مامایی دانشـجویان 
 يکردی: رویستگیبر شـا  یآموزش مبتن"تحت عنوان  يامطالعهدر 

 یروش آموزش مبتندر کانادا؛  "پرستاران يجهت آماده سـاز  مؤثر
ــا ــتگیبر ش ــی عنوانبهرا  یس  شیو افزا يریادگیوه مؤثر در یک ش

 دنمو یماران معرفیشـناخت پرستاران جهت ارائه مراقبت مؤثر به ب 
)40( .Walsh )2002( ــیف در زین  بر مبتنی يالگو مزیت توصـ

 رب مبتنی رویکرد کاربسـت  در: داردیم اظهار گونه این شـایسـتگی  
 هک طراحی شود ياگونهبه تواندیم درسـی  برنامه یک شـایسـتگی،  

ــفارغ ــازد، آماده کار براي را النیالتحص  يهامهارت بر تاکیدش س
 امماد یادگیري براي را مراحلی باشــد، حل مســئله و انتقادي تفکر
ــده برقرار روز به دانش و هامهارت حفظ منظوربه العمر ــازد، ش  س

 بر موضوع، بر مبتنی سنتی رویکرد تا باشد داشته تلفیقی رویکردي
  .)41(باشد  داشته تمرکز اعمال قابل مشاهده و نتایج

ت یعدم تبع احتمالبه توانیمن پژوهش یا يهاتیمحـدود از 
بر اســاس چارچوب مدل آموزش  شــدهیطراحه از برنامه دور یمرب

ات و جلس یهیکارگاه توج یاشاره کرد که ط یسـتگ یبر شـا  یمبتن
ــد درخواســت مربوطه یمرب از ش،یمدون پا  از اســتفاده با تا ش
 اهداف چارچوب در و پژوهشــگر يشــنهادیپ یآموزشــ يراهبردها

 موزشآ يالگو اصول بر و پرداخته انیدانشجو تیترب به شده ستیل
 انیل دانشجویعدم تما احتمال .باشـد  بندیپا یسـتگ یشـا  بر یمبت
و  یاس خود گزارشــ یخود و ضــعف مق  یواقع اطالعات درج يبرا

ود؛ ن مطالعه بیا يهاتیمحدودگر ید ازجمله زیپرسشنامه ن یکرتیل
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 ییاهمشــوقن یی، با تعیهیکارگاه توج يکه البته در ضــمن برگزار
در رابطه با  یکاف حاتیتوض دادن ان،یدانشـجو  يجلب همکار يبرا

 یعملکرد نوع يریت مطالعات پژوهش در آموزش، که اندازه گیماه
ــع معمول فرد) و نه ب ــی(وضـ فرد)  یینه عملکرد (حداکثر توانایشـ

 ؛انیپاســخگو ینام یب تیدر رابطه با رعا ینان دهیو اطم باشــدیم
  د.یگرد کنترل امکان حد تا مشکالت نیا

ــودیم يریگجهینتن یج چنی، با توجه به نتاتاًینها  يگوکه ال ش
 مرسوم منجر به ارتقاء يش از الگویب یستگیبر شـا  یآموزش مبتن

ه یو فرض گرددیمان یدانشجو یو عموم یاختصـاص  ینیعملکرد بال
زش و آمو یســتگیبر شــا یآموزش مبتن يالگو ریتأثمتفاوت بودن 

ــوم بر عملکرد بال ــجو ینیمرس ــتاران یدانش ار د قرییأمورد ت يپرس
 از رویکرد این به کارگیري مزیت نکه عمدهیبا توجه به ا .ردیگیم

ــخیص  یک ــو تش ــی نیازهاي ترقیدق س  کارآیی افزایش و آموزش
ــوي آموزش و  انتقال از پرهیز آموزش و کاربردي بودن دیگر، از س

 ين آموزش پرستاریمسئول شودیمشنهاد یصرف است. لذا؛ پ دانش
م ین و تنظی، تدویدهسازمانو  یآموزش ين الگویاز ا ییجوبهرهبا 

 ،ین آموزشینو يبر اساس راهبردها يرشـته پرستار  یبرنامه درسـ 
ــ  ــند.  ینیآموزش بال يهادوره یکـارایی و اثربخشـ را بهبود بخشـ

ــر، پژوهش يهاافتهی از يریگبهره ن بایهمچن ــمن حاض  فراهم ض

 نیاز ا يموجبات بهره مند ،يریادگی مناسب يهاتیموقع سـاختن 
 ینظارت يهابرنامه ياجرا و طرح با و نموده فراهم را یآموزش يالگو

 آموزش يهابرنامه در را الزم انسجام ،یآموزشـ  ییاجرا يالگوها بر
ن مهم، مراتب یبا انجام ا نیند. همچنینما جادیا ینیبال يپرســـتار

ــه ــده برا يزیربرنامه یاددهی ندیفرآ لیتس ــات يش  انیمرب و دیاس
 ت آموزشیفیبهبود ک جهت در یاسـاســ  یگام و ا شـده یمه ینیبال
  .برداشت توانیمفردا  يپرستار خدمات و امروز ینیبال

  
  یتشکر و قدردان

ارشد آموزش  یکارشـناسـ   نامهانیپامطالعه حاضـر برگرفته از  
ه یتا از کل دانندیملذا پژوهشگران بر خود الزم  باشدیم يپرسـتار 

 يه و دانشکده پرستاریاروم ین محترم دانشگاه علوم پزشکیمسئول
ن یا ياجرا يالزم برا يو معنو يت مادیه که حمایاروم ییو مـامـا  

ز ن ایت تشـکر را داشته باشند. همچن یمطالعه را فراهم نمودند، نها
 و فوق یتخصص یدرمان – یآموزشمرکز  یزر محترم آموزشیسوپروا
 يپرستار 8ان ترم یه دانشجویو کل هیاروم دالشهدایس قلب یتخصص

ن مطالعه شـــرکت یه که در ایاروم ییو ماما يدانشـــکده پرســـتار
  .شودیمنمودند، تشکر 

  
References: 
1. Hakimzadeh R, Karamdost N, Memarian R, Ghodrati A, 

Mirmosavi J. Assessing nursing students’ clinical 

competency: self-assessment. JSSU 2012; 1(1): 17-25. 

(Persian) 

2. Thompson C, Aitken L, Doran D, Dowding D. An 

agenda for clinical decision making and judgement in 

nursing research and education. Int J Nurs Stud 2013; 

50: 1720–6. 

3. Salimi T, Karimi H, Shahbazi L, Dehghanpour M, 

Hafezieh A, Parandeh K, et al. Evaluation of Clinical 

Skills of Final Year Nursing Students in Critical Care 

Units. JSSU 2005; 13(3): 60-6. (Persian) 

4. Oshvandi Kh, Pouryousef S, Bikmoradi A. The Effects 

of Inquiry-Based Clinical Instruction of Nursing 

Students on Applying Nursing Process Skill. Sci J 

Hamadan Nurs Midwifery Faculty 2013; 21(1): 5-15. 

(Persian) 

5. Godratollahi A, Nasiriani Kh, Farhadzadeh F, Sedigi F. 

Challenges of clinical education in nursing and strategies 

for promotion. Tabriz: Abstracts of the National 

Congress of Clinical Nursing and Midwifery; 2006. p. 

77. (Persian) 

6. Dehghani Kh, Dehghani H, Fallahzadeh H. The 

educational problems of clinical field training based on 

nursing teachers and last year nursing students’ 

viewpoints. Iran J Med Educ 2005; 5(1): 24-33. (Persian) 

7. Omidvar S, Bakouee F, Salmalian H. Clinical Education 

Problems: the Viewpoints of Midwifery Students in 

Babol Medical University. Iran J Med Educ 2005; 5(2): 

15-21. (Persian) 

8. Abedini S, Abedini S, Aghamolaei T, Jomehzadeh A, 

Kamjoo A. Clinical education problems: the viewpoints 

of nursing and midwifery students in Hormozgan 

University of Medical Sciences. Hormozgan Med J 

2009; 12(4): 249-53. (Persian) 

9. Zaighami R, Faseleh M, Jahanmiri Sh, Ghodsbin F. 

Nursing student's viewpoints about the problems of 

clinical teaching. J Quazvin Univ Med Sci 2004; 30: 51-

3. (Persian) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 11

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2525-fa.html


 عليرضا رحمانيامين سهيلي، معصومه همتي مسلک پاک، يوسف محمدپور، حميدرضا خلخالي، 
 

 مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1394، آذر 74هم، شماره نهم، پی در پی سیزددوره  736

10. Karimi Z, Hosseini N. Evaluation of Clinical Education 

in terms of nursing students’ opinion. Iran J Med Educ 

2003; 10: 75-8. (Persian) 

11. Moridi G, Khaledi Sh. Facilitating and inhibiting factors 

in clinical education from internship nursing students 

perspective in nursing and midwifery faculty of 

Sanandaj 2011. J Urmia Nurs Midwifery Faculty. 2012; 

1(1): 1-10. (Persian) 

12. Mohebbi Z, Rambod M, Hashemi F, Mohammadi HR, 

Setoudeh G, Najafi-Dolatabad Sh. View point of the 

nursing students on challenges in clinical training, 

Shiraz, Iran. J Hormozgan University of Medical 

Sciences. 2011; 16(5): 415-21. (Persian) 

13. Shirazi M, Alhani F, Akbari L, Samiei F, Babaei M, 

Heidari F. Assessment of the condition of clinical 

education from the viewpoints of undergraduate nursing 

students: presentation of problem-oriented stretagies. J 

Nursing Education. 2013; 2(2): 30-8. (Persian) 

14. Dehghani Kh, Nasiriani Kh, Mousavi T. Investigating 

intensive care unit nurses' performance and its adjusting 

with standard. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci. 2014; 

21(6): 808-15. (Persian) 

15. Mohammadi G, Ebrahimian A, Mahmoudi H. 

Evaluating the knowledge of intensive care unit nursing 

staffs. IJCCN. 2009; 2(1): 41-6. (Persian) 
16. Ying L, Kunaviktikul W, Tonmukayakal O. Nursing 

competency and organizational climate as perceived by 

staff nurses in a Chinese university hospital. Nurs Health 

Sci. 2007; 9(3): 221-7. 

17. Dowding D, Thompson C. Measuring the quality of 

judgment and decisionmaking in nursing. J Advanced 

Nursing. 2003; 44(1): 49-57. 

18. Niknam F, Abdollahzadeh F, Lotfi M, Aghazadeh A. 

Problems of clinical education in viewpoints of 

instructors and nursing students in faculty of Nursing & 

Midwifery, in Tabriz University of Medical Sciences & 

Health Services (2004). J Tabriz Nursing And 

Midwifery Faculty. 2006; (2): 20-6. (Persian) 

19. Nadery A, Baghaei R, Mohammadpour Y, Aliramaei N, 

Ghorbanzadeh K. Comparison of the Effect of 

Competency-Based Education Model and Traditional 

Teaching on Cognitive and Clinical Skills Learning 

among ICU Nursing Students. Iran J Med Educ 2012; 

12(9): 698-708. (Persian) 

20. Torre DM, Deley BJ, Sebastian JL, Elnicki M. Overview 

of current learning theories for medical educators. Am J 

of Med Edu. 2006; 119(10): 903-7. 

21. Yousefy A. Competency-Based Education (1). Iran J 

Med Educ 2005; 5(2): 200-1. (Persian) 

22. Haghani F, Masoomi R. Overview of learning theories 

and its applications in medical education. Iran J Med 

Educ 2011; 10(5): 1188-97. (Persian) 

23. Morrison J. Outcomes based education for a changing 

health service. Medical Education. 2005; 39(7): 6. 

24. Ashoorion V, Sharif M. Trend of Recent Changes in 

Medical Education Curriculum in the World: The 

Location of Iranian Medical Education Curriculum. Iran 

J Med Educ2010; 4(10): 383-98. (Persian) 

25. Leung WC, Diwakar V. Competency based medical 

training: review Commentary: The baby is thrown out 

with the bathwater. British Medical Journal. 2002; 

325(7366): 693. 

26. Valizadeh S, Mohammadpour Y, Parvan K, Lakdizaji S. 

The Effect of Outcome-Based Education on Nursing 

Students' Clinical Competency. Iran J Med Educ 2009; 

9(2):157-65. (Persian) 

27. Fan JY, Wanga YH, Chao LF, Jane SW, Hsu LL. 

Performance evaluation of nursing students following 

competency-based education. Nurse Educ Today 2014; 

10(16): 1-7. 

28. Pijl-Zieber EM, Barton S, Konkin J, Awosoga O, Caine 

V. Competence and competency-based nursing 

education: Finding our way through the issues. Nurse 

Educ Today. 2014; 34: 676-8. 

29. Baghaei R, Mohammadpour Y, Habibzade H, Rasouli D, 

Khalilzadeh H, Jafarizadeh H. Competency – based 

mastery learning: a planned clinical experience for 

nursing students. J Urmia Nurs Midwifery Faculty  

2011; 9(4): 230-6. (Persian) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 11

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2525-fa.html


 هاي ويژه قلبي تأثير اجراي الگوي آموزش مبتني بر شايستگي بر عملکرد باليني دانشجويان پرستاري در بخش مراقبت
 

 مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1394، آذر 74هم، شماره نهم، پی در پی سیزددوره  737

30. Donlin ML. Competency-based Residency Training: 

The Next Advance in Graduate Med Educ Acad Med. 

2000; 75(12): 1178–83. 

31. Zhang ZX, Luk W, Authur D, Wong T. Nursing 

competencies: personal characteristics contributing to 

effective nursing performance. J Adv Nurs 2001; 33(4): 

467-74. 

32. Negarandeh R, Pedram Razi Sh, Khosravinezhad M. 

Effect of Clinically Competent Nurses Services on 

Safety and Patients’ Satisfaction in an Emergency 

Department. J Hayat 2013; 19(1): 51-62. (Persian) 

33. Newman K, Maylor U, Chansarkar B. The nurse 

retention, quality of care and patient satisfaction chain. 

Int J Health Care Qual Assur Inc Leadersh Health Serv 

2001; 14(2-3): 57-68. 

34. Nesami M, Rafiee F, Parvizi S, Esmaeili R. Concept 

analysis of competency in nursing: Qualitative research. 

J Mazandaran Univ Med Sci 2008; 18(67):35-42. 

(Persian) 

35. Khodayarian M, Vanaki Z, Navipour H, Vaezi A. The 

effect of nursing management development program on 

clinical competency in coronary care unit. J Kermanshah 

Univ Med Sci 2011; 15(1): 40-50. (Persian) 

36. Mohammadi F, Hosseini MA. Rehabilitation Sciences 

Students' Perception from Clinical Self-Efficacy 

Compared to Evaluation by Clinical Teachers. Iran J 

Med Educ 2010; 10(2): 155-62. (Persian) 

37. Zamanzadeh V, FathiAzar E, Valizadeh L, Roshangar F. 

The challenges of newly graduated nurses for gaining 

competence in clinical judgment: A qualitative study. J 

Urmia Nurs Midwifery Faculty 2014; 12(2): 117-28. 

(Persian) 

38. Shahbazei L, Salemei T. Clinical education from the 

perspective of nursing and midwifery students in 

Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences. J 

Shaheed Sadoughi Univ Med Sci 2000; 8(2): 97-103. 

(Persian) 

39. Hosseiny N, Karimi Z, Malekzadeh J. The situation of 

clinical education based on nursing students' opinion in 

Yasuj Nursing and Midwifery School. Iran J Med Ed 

2005; 5(2):183-7. (Persian) 

40. Gregg JE. Competency Based Education: An Effective 

Approach to Nursing Orientation [master of Adult 

Education]. Saint Francis: Xavier University Nova 

Scotia; 2001. 

41. Walsh JL. Educational of Professionals-Is There a Role 

For a Competency-Based Approach?. School of 

Dentistry, the University of Queensland. 2002.

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 11

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2525-fa.html


 The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, Vol 13(9), December, 2015 
 
 

 مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1394، آذر 74هم، شماره نهم، پی در پی سیزددوره  738

Original Article 

THE EFFECT OF IMPLEMENTING COMPETENCY BASED 
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Abstract 
Background & Aims: To make a development in nursing education, it’s necessary to evaluate the 
processes of the clinical education and become informed about modern executive models. In this regard, 
Competency Based Education Model (CBEM) is a new educational model that aims to reach desired 
clinical role. This study aims to determine the effect of implementing competency-based education 
model on nursing students’ clinical performance in Coronary Care Unit (CCU). 
Materials & Methods: In this quasi-experimental study with post-test design; 34 senior nursing students, 
who met the inclusion criteria, were selected through census and divided into two groups as control and 
experimental. The control group received conventional education and the experiment group received 
competency based education for their CCU course. The students’ clinical performance score was 
measured through 3 researcher-made data collecting instrument (clinical performance assessment 
checklist, self-report questionnaire and multiple choice test). The collected data was analyzed by SPSS 
(16) software using descriptive and inferential statistics (Chi-square, independent t-test and Mann-
Whitney U test). 
Results: The results indicated that clinical performance of students in the experimental group was 
significantly higher than students in the control group; both in terms of specific clinical performance 
(P<0.001) and generic clinical performance (P=0.001). 
Conclusion: Competency-based education model more than the conventional model improved the 
students’ generic and specific clinical performance. Therefore, it is recommended that nursing 
educational officials improve the efficiency and the effectiveness of clinical courses by taking 
advantages of this educational model and modifying the nursing curriculum based on modern 
educational strategies. 
Key Words: Competency-Based Education Model, Clinical Performance, Nursing Students 
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