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  مقدمه

در  مجدداً )١CBEشايستگي (بر  يآموزش مبتن که يباوجود
 يهاحرفه گذاراناستيسمدرسان و  موردتوجهر ياخ هايسال
توافق ، طهين حياز جهات ا ياريدر بس، قرار گرفته است يدرمان

                                                             
  )مسئولسنده ينو(ايران ، اروميه،هياروم يدانشگاه علوم پزشک، يار آموزش پزشکياستاد ١
 رانيا تهران، ،يبهشت ديشه يپزشک دانشگاه علوم ،يپزشک علوم آموزش دانشکده ،يپزشک آموزش گروه اريدانش ٢

 رانيا تهران، ،يبهشت ديشه يپزشک دانشگاه علوم ،يپزشک علوم آموزش دانشکده ،يپزشک آموزش گروه ،اريدانش ٣
1 Competency- based education 

ند و يضعف فرا اخير آشکار شدن يهادههوجود دارد و  ياندک
ل به ين مسئله جلب شده و تبديا توجه جامعه به، يآموزش يمحتوا

به  اين علم و عمل يشکاف ب گريد يواز س. )۱( ديک دغدغه گردي
ف يقادر به انجام وظا ينيط باليکه در مح ييروهايت نيترب، يعبارت
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ز به ين يبود که سازمان بهداشت جهان يستند معضليخود ن ياحرفه
خود از  يهانشستدر  يشنهادات متعدديرفع آن پ يآن اشاره و برا

بيکاري  نرخ افزايش با. تاکنون ارائه نموده است ١٩٩٨سال 
 آموزش رسمي نظام عملکرد به انتقادات، هادانشگاه آموختگاندانش

 از مسئوالن برخي، نارسايي اين با مقابله براي. )۲( است يافته فزوني

 با درسي را يهابرنامه، تدابيري اتخاذ با انددهيکوش متخصصان و

ضمن  طريق اين از تا بزنند پيوند کار دنياي و جامعه مقتضيات
مختلف  يهابخش تقاضاي به، آموختگاندانش بيکاري از ممانعت

 برنامه. دهند پاسخ متخصص و ماهر انساني نيروي به کشور اقتصادي

 پرورش هدف براي تحقق مختلف يهادولت درسي و آموزشي ريزان

ز يدر کشورمان ن اندکردهاتخاذ  را رويکردهايي، شغلي يهاتيصالح
آموزش  آموختگاندانشکه در خصوص اشتغال  يقات اندکيتحق
آموزش  يدرس يهابرنامهکه  دهديمصورت گرفته است نشان  يعال
 آموختگاندانش ازيموردن يهايستگيشات يدر پرورش و تقو يعال

 و پس از ورود اندنبودهبرخوردار  يق چندانيمختلف از توف يهارشته
ه و نيموجب اتالف هز يستگينداشتن شا ليبه دل يبه حوزه شغل

ن ادعا را يگواه ا. شونديماشان  يطه شغليدر ح اثربخشيکاهش 
نمود  وجوجست هادانشگاهکار ين بالتحصيالفارغدر آمار  توانيم

کار يب يآموزش عال آموختگاندانشاز  توجهيقابلدرصد  چراکه
. ندباشينمسته خود به کار مشغول يو در شغل مناسب و شا اندمانده

 يهاآموزش خصوص در ما كشور در شدهانجام مطالعات. )۳(
. نيست الزم اثربخشي داراي هاآموزش اين كه دهديم نشان يپرستار

 از حاكي کارتازه پرستاران روي بر شدهانجام مطالعه، نمونه عنوانبه

 ينوعبه ياحرفه نقش به دانشجويي نقش از گذر در هاآن كه است آن
 در کارتازه پرستاران يزاتنش تجارب. اندکرده تجربه را آمادگي عدم

 اعمال انجام در الزم مهارت كمبود با ارتباط در اغلب دوره اين

 و دانشجويي دوره يهاآموزش بين خوانيهم عدم و پرستاري
 كه است اين مسئله. است بوده كاري يهاطيمح در موجود وضعيت

 آموزش دانشجويان به نظري يهاآموزش در آنچه موارد برخي در

 محققان. )۴( ابديينم بروز و ظهور هاآن عملكرد در شوديم داده

 و تفاوت ليبه دل عملي و نظري يهاآموزش بين شكاف معتقدند
 در آنچه به نسبت رنديگيم فرا كالس در دانشجويان آنچه تمايز

 پديده اين. است آمده وجود به کننديم تجربه باليني يهاطيمح

 ساخته مشغول خود به را پرستاري مدرسين ذهن كه هاستسال

 حرفه پرستاري گذر را عمل و نظريه بين شكاف ايجاد مطالعات. است

. داننديم مربوط الگوي آموزشي دوره به محوري خدمات دوره از
 شكاف آفرينندگان عنوانبه متخصصين آموزشي از اغلب امروزه

 يهاآل ايده اجراي كه است اين بر عقيده. شوديمياد ، عمل و نظريه
 پرستاران کهيدرحال. است غيرممكن باليني يهاطيمح در پرستاري

 مدرسين، هستند بينانهواقع شكل به كارها انجام نگران باليني

 بتوان شايد. )۵دارند ( هال تكيه ديايشکل به عمل انجام بر پرستاري

 باليني و آموزشي مؤسسه دو تعامل بين نحوه كه گرفت نتيجه

 يهاآموزش بين شكاف شدن ترقيعم و يريگشکلدر  مؤثر سهمي
 موجب عملي و نظري يهاآموزش بين شكاف. دارد عملي نظري و

 گرفتن فاصله، دانشجويان ياحرفه شدن اجتماعي در روند اختالل

 يالتحصيلفارغهنگام  در واقعيت شوك و، ياحرفه ياز استانداردها
 کارتازه پرستاران بر ياکنندهفلجاثرات  توانديم پيامدها اين. شوديم

 با و گردد پرستاري حرفه تضعيف موجب جهيدرنت و باشد داشته

بر  تأكيد و آموزش در حد تسلط سمت به پرستاري حركت توجه به
 اين كرد كه بينيپيش پيش توانيم، تئوريك هيپادانش حصول

 نظريه اگر كه اين است سؤال. شد خواهد ترقيعم آينده در شكاف

 تربيت در ميزان چه به آموزش پرستاري، نشود تبديل عملكرد به

 بود؟ كاهش خواهد اثربخش ياحرفه يستگيشا داراي كاركنان

 پرستاري در موضوعي مهم نظري و عملي يهاآموزش بين شكاف

 كاهش در باليني و مؤسسات آموزشي بين تعامل نحوه شايد و است

، نقادانه نگاهي با. باشد مؤثر هاآموزش افزايش اثربخشي و شكاف اين
. نمود نييتبد يبا را يستگيشا پارادايم هر يمزايا و يريگشکل زمينه

و  يستگيشا پارادايم هر يريگشکل يهانهيزم شناخت بديهي است
 و مديران آموزشي به توانديم آن يهاتيمحدود و مزايا شناخت
 يبسترسازمانبراي  مناسب يستگيشا الگوي انتخاب در يپرستار
 و آموزشي ريزي برنامه ادبيات در. نمايد كمك ما كشور در موجود
وحوزه  آموزش پيوند براي مختلف و الگوهاي کردهايرو به، درسي

 مجموع بتوان رسديمبه نظر . است شده اشاره خدمات سالمت ارائه

حرفه  رويکرد: کرد بنديدسته رويکرد سه در را متخصصان نظرات
 رويکرد، و نظري عملي آموزش سازي يکپارچه رويکرد، آموزي

 رييتغ چون يمختلف عوامل. پايه يهامهارت و هاتيصالح پرورش
 و منيا خدمات ارائه لزوم، سالمت شيپا يهاستميس در عيسر

 مرتبط يهاموضوع مورد در جامعه افراد يآگاه ارتقا، صرفهبهمقرون

 همراه، مناسب تيفيبا ک خدمات افتيدر انتظار شيافزا و يسالمت با

 کارگيريبه در يسالمت دهنده خدمات ارائه يهاسازمان ليتما با

 ياحرفه شاغالن ينيبال يستگيشا تا باعث شده ماهر کار يروين
 کيد نز ارتباط. )۶(رد يبگ قرار توجه مورد شيپ از شيب، يسالمت

 شده سبب زين ت مراقبتيفيک مفهوم و يپرستار يستگيشا نيب

 يگاهيجا از، يعمل يارشته عنوانبه يپرستار حرفه در يستگيشا
ت يترب که دارند ديتاک متعدد مقاالت. باشد برخوردار فردمنحصربه
، جامعه همواره افراد يسالمت حفظ جهيدرنت و ستهيشا پرستاران

 ياصل تمرکز. است بوده يپرستار آموزش يهدفها نيترياصل از يکي
 آموزش يهابرنامه رييتغ، يان پرستاريدانشجو بر هاپژوهش نيا

کسب  زانيم شيافزا يبرا ديجد هايروش يريبکار گ، يپرستار
وده ي هايستگيشان يا يابيارزش يابزارها يسنج اعتبار و يستگيشا
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 يزداني شهرام احمدي، سليمان محمدپور، يوسف
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 فيوظا صعوبت و هانقش ردرييتغ زين ينيبال طهيح در. است
 هايمهارت داشتن ازمندين و دهيچيپ يبه شغل را يپرستار، پرستاران

موضوع  تا که شده منجر امر نيهم و، است بدل کرده گوناگون
 متون بر يمرور. )۷(رد يبگ قرار يشتريب توجه مورد يستگيشا

، تيريمد مختلف يهاطهيح در يستگيشا که است آن انگريب، موجود
، تيريمد دگاهيد از. است گرفته قرار توجه ز موردين نيبال و آموزش

 ت خدماتيفيک نيتضم در مؤثر عامل کي يپرستار يستگيشا

 در امر نيا. ت آنهاستيرضا کسب و مارانيب به شده ارائه يمراقبت

 محسوب سالمت يبقا در يديکل يعامل امروز رقابت پر يايدن

چارچوب  تدوبن جهت يقطع اريو مع ابزار تاکنون يول شوديم
بر بنا است نشده ارائه نهين زميا در انيدانشجو و پرستاران يستگيشا

در . )۸(شوديم احساس نهيزم نيا ودريشتريب قاتيتحق به ازين اين
ک واژه ي، ٢يستگيبر شا يواژه آموزش مبتن  يگروه آموزش پرستار

ان از صاحب نظر ياريبس يدهيعقبه . ار مشهور و پرکاربرد استيبس
سفه و فل مبنا، يستگيبر شا يآموزش مبتن، يگروه آموزش پرستار

 يرا برا ين نقش محورياگر ا. شوديممحسوب   يآموزش پرستار
در گروه  اهتيفعالاز  ياريبس، ميريبپذ يستگيبر شا يآموزش مبتن

بر  يتنيمکه از آموزش  يدرک يد بر مبنايبا  يآموزش پرستار
و   Competenceواژه . م گردديم تنظيدار يستگيشا

Competency يزان برخورداريت و ميفيبه کاشاره ، اسم عنوانبه 
ف يفرهنگ آکسفورد در تعر. بودن دارد Competent از صفت 

Competent يياز دانش و توانا يآن را " برخوردار، صفت عنوانبه 
ه اشخاص  ب يو برا  کنديمف يکارها " تعر يز برخيت آميانجام موفق

که  يفيدر تعر. باشد ٤و توانمند ٣که کارآمد شوديمگفته  يفرد
در گروه آموزش علوم  يستگياز مفهوم شا ٦و هاندرت ٥نياپست

عادت  ح ويقضاوت صح: ان شده استيب گونهاين، انددادهارائه  يپزشک
، ينياستدالل بال، يفن يهامهارت، دانش، به استفاده از ارتباطات

روزانه با هدف ارائه  يهاتيفعالدر  يشيو بازاند هاارزش، احساسات
، "امپلويز پارك سرويس نشنال" موسسه. )۹(خدمت به جامعه و افراد

 خاص يشغل توانايي در و مهارت، دانش از يامجموعه را شايستگي

 وظايف در انجام موفقيت به تا دهديم اجازه شخص به كه دانديم

 شايستگي يهامؤلفه به نيز را توانايي مؤلفه، تعريف اين. يابد دست

مسئله مهم در  کي به يستگيشا هامروز. )۱۰(است افزوده
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3  Efficient 
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5  Epstein 
6  Hundert 
7  Bell 

 براي شايستگي اصطالح شده است ليتبد يبهداشت يهامراقبت

، هامهارت، دانش از تركيب واحدي كه رفتارها از يامجموعه توصيف
 نقش در يعملكرد و با کنديم منعكس را هازهيانگ و هاييتوانا

 در مرتبط تعريف دو معموالً. روديم به كار، است مرتبط سازماني

 انجام براي فرد توانايي نشانگر اولي. شوديم ارائهشايستگي  زمينه

 عبارت يدوم و است اثربخش ياگونهبه  به شغل مربوط كارهاي

ف هر يتعر. )۱۱(دارد  نياز اثربخش براي عملكرد فرد آنچه از است
از  يو برخ. است يکار دشوار ييبه تنها يستگيم شايکدام از مفاه

و   ٧بل . )۱۲(کنديم ين حوزه را دچار سردرگميسندگان در اينو
آن  يبرا يستگيبر شا يح مفهوم آموزش مبتنيهمکارانش در تشر
، ٩يفرد يب يهامهارت، ٨ ينيفهم بال: اندگرفتهپنج قلمرو در نظر 

و عملکرد  ١١رشد و توسعه، ١٠يسازمان يهامهارت
 بر مبتني آموزشي يهابرنامه طراحي فرآيند. )۱۳(١٢ياحرفه

 تعيين" اساسي مرحله سه شامل ١٣بيهام دگاه ياز د، شايستگي

 و شناسايي" و "نيازهاي آموزشي تشخيص"، "هايستگيشا مدل
 طراحي در گام نيترمهمو  اولين. )۱۴(ست"هابرنامه اجراي

. است شايستگي مدل تعيين، رويكرد اين براساس آموزش يهابرنامه
. )۱۵(دارد را توسعه يهابرنامهزيرين  سنگ حكم مرحله اين، واقع در

 نيست جديد هاتيريمد در و در جوامع شايستگي رويكرد هرچند

 با آن پيوند با و بعد به ۱۹۷۰ شايستگي از بر مبتني رويكردهاي اما

 مك ديويد. است كرده گستردهاي پيدا توسعه جديد روانشناسي

 موفق بودن رد با، هاروارد دانشگاه برجسته روانشناس كللند

 عملكرد براي پيشگويي تحصيلي مدرك و هوش سنتي يهاآزمون

 ارزيابي در ابزار مهم عنوانبه را شايستگي بر مبتني رويكرد، شغلي

 طرح، طرح جانشيني، انساني نيروي برنامه ريزي، كاركنان عملكرد

مرور . )۱۶(مطرح کرد سازمانها كاركردهاي ديگر و مديران پرورش
ک حرکت مشخص ياز  يز بازتابيچند دهه گذشته ن يمتون در ط

مدها ايپ يابيو ارزش يستگيبر شا يبه سمت آموزش مبتن يجهان
د يبا يعلوم پزشک يهادانشکدهنکه يو با توجه به ا باشديم

ه ک يعملکرد در حوزه مراقبت بهداشت ين جوان را براالتحصيالفارغ
 يو انتظارات هابيماريبا ، ش استيآن در حال افزا يدگيچيمرتباً پ

با . )Harden R. M. 1999ند (يرند آماده نماييکه مدام در حال تغ
کشورمان (برنامه سنتي)  يجار يدر برنامه آموزش تأمل ياندک

8  Clinical Acumen 
9  Interpersonal Skill 
10  Organizational Skill 
11  Growth and Development 
12  Business practice 
13  Byham 
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 ازيموردن يروين تواندينم ين برنامه آموزشيافت که ايدر توانيم
ن يبه ا تفاوتيبيدر صورت . ديت نمايکشور را بطور مطلوب ترب

ه در رابط ياگستردهار يشواهد بس، نه چندان دور ياندهيآمشکل در 
ح و به تبع آن سط يجهان يبا فاصله گرفتن با سطح آموزش پزشک

ن نوع آموزش تا يت اياهم. م داشتيخواه يسالمت مطلوب جهان
 واسطهبهرا » يستگيبر شا يآموزش مبتن«است که هاردن  يحد

در آموزش  کردين رويترمهم عنوانبه هايتوانمندامدها و يتمرکز بر پ
 ,Scottish Doctor(مثل يمعتبر آموزش ينهادهاو  کنديم يمعرف

ACGME Can MEDS 2005 (يستگيبر شا يمبتن يهاچارچوب 
به واژگان حرفه  يستگيبر شا يآموزش مبتن. اندنمودهن يرا تدو

مجالت مورد بحث قرار  نيترياصلآموزش وارد شده و اکنون در 
 يزيدر برنامه ر يبه واحد هاحوزهاز  ياري" در بسيستگي"شا. رديگيم

مختلف مثل کن مدز   يل شده است  نهادهايتبد يآموزش
ACGME ساختار  يند ه ايفزا طوربهش داکتر اکنون يو اسکات

 يان در جهان غرب حداقل بر رويت دانشجوياکثر يآموزش را برا
 يهنوز باق يرين حال مباحث چشمگيبا ا. دهديمکاغذ شکل 

 ين و جوانب مثبت و منفيو مخالف نيموافق، فيتعر، منطق. ماننديم
هنوز هم بشدت مورد بحث  يستگيبر شا يآموزش مبتن يامدهايو پ

همچنان با حرارت مورد بحث  يهمگ١٤ CBME ياست کاربردها
 به عالي آموزش در كه جديد رويكردهاي از يكي . رنديگيمقرار 

 محور است يستگيشا آموزشي رويكرد، است توسعهدرحال سرعت

محسوب  عالي آموزش در كيفي ارتقاي و ابزارهاي اصالح از كه
 دهه به عالي آموزش يهانظام در آن توسعه كه رويكرد اين. شوديم

 عالي آموزش در كيفيت يهاجنبهاز  بسياري گردديم بر ۱۹۸۰

 عملكرد و هاآموخته سنجش، يادگيري تدريس يهاتيفعال ازجمله

اعتبارسنجي ، آموزشي ههاي دور كيفيت تضمين، تحصيلي
 رويكرد است دراين داده قرار تأثير تحت را آموزشي مؤسسات

 شده تعريف و كامالً مشخص دستاوردهاي بر اصلي تأكيد، آموزشي

 آموزشي رويكرد اين در واقع در. كار است بازار نيازهاي اساس بر

در  موفقيت براي ازيموردن آنچه ياحرفه و تخصصي يهايستگيشا
 دقت آموزش به، شوند مشخص و تعريف دقت به بايد است حرفه

 (Spady)اسپادي. سنجش شوند عملكردي يهاآزمون با و شوند داده
 برنامه براي جامعي رويكرد عنوانبه را يستگيبر شا يآموزش مبتن

 به دانشجويان دستيابي هدف با نظام آموزشي يك كاربست و ريزي

 وهمكاران (Erasmus)اراسموس. کنديم تعريف اهداف آموزشي

 رويكردي عنوانبه را يستگيبر شا يآموزشي آموزش مبتن رويكرد

 يادگيري تجربه ((پايان در دانشجويان آنچه هر دهي سازمان بر كه

 يا باشند آن انجام به قادر با موفقيت يا باشند مسلط آن به بايد

                                                             
14 competency based medical education 

در پاسخ . )۱۷(کننديمف ي))  تعرپردازديمبپذيرد  را آن متعهدانه
مام م که تيشو ن امر مطمئنياز ا ميتوانيمکه چگونه ما  سؤالن يبه ا

 نييمختلف به تع ينهادها، نمان توانمند هستندالتحصيالفارغ
 يگستيبر شا يآموزش مبتن يو مدلها هاچارچوبارائه ، هايستگيشا

 يستگيشا يها بر محتوان مدلياز ا يکه برخ. )٩(اندنموده
)competency modelن يا يرين و شکل گييند تعيبر فرا ي) و برخ

د ي) تاکcompetency based curriculum model( هايستگيشا
ارتند د دارند عبيتاک يستگيشا يکه بر محتوا يينمونه مدلها، دارند

  : ياز مدلها
 ACGME ،Can MEDS ،ABMS ،MD 2000 

هر هدف  ين مدلها ممکن است برايهر کدام از ا ازآنجاکه
که  دهديمشنهاد يپ Task force، نباشند ييشه اجرايهم يمهارت

ح و يف صريمختلف ممکن است سبب تعر يمدلهان يب اجزاء ايترک
 ياتوسعهسطوح  يمناسب برا يمهارت يامدهاياز پ يمشخص

ک يک مدل جامع يبه  يامروزه دسترس. )۱۸(رنده گردد يادگي
 يل به چالشين موضوع تبديکه ا ييتا جا ديآيمضرورت به شمار 

بر  يمبتن يآموزش پزشک يهابرنامهر يو سا Can MEDS يبرا
 يند که زبانيجاد نمايرا ا يده است تا چارچوبيگرد يستگيشا

 coreاجزاء  يرا برا يت توافقين تمام مدلها باشد و در نهايمشترک ب
که  حالدرعينکه  يبه شکل، فراهم آورد competentعملکرد 

 يريگاندازهمشخص و قابل  يص رفتارهايمنعطف است اجازه تشخ
 يبرا يدر تالش. )۱۹(ز فراهم آورديرا ن يضرور يهايستگيشا يبرا

چارچوب  يبررس، CBMEق مباحث ياز طر يتوسعه حرفه پرستار
در  يستگيبر شا يمبتن يتوسعه آموزش پرستار يک و عموميژنر

 نياستفاده از ا يامدهايمحققان پ. باشديم ياساس يازين، کشور ما
از . اندکرده يرا بررس يدر آموزش پرستار و آموزش يابيارز از فرم
 يهاتيفعال شامل بوده و يکاربرد ياحرفه، که پرستارييانجا

پيچيده  تدريج به و شده شروع ساده يهامراقبت از که است يمراقبت
خدمات  ارائه در جامع يهايريگميتصم به سرانجام و شوديم

بهداشت  يسازمان جهان يآمارهاوطبق   گردديم ختم پرستاري
 يهامراقبتبه ارائه ، ون پرستار درسراسر جهانيليم ٢٠حدود 
 يديمات کلين راستا تصميماران مشغول بوده و در ايبه ب يبهداشت

ظ در حف انپرستار يبه جهت نقش اساس. اندنمودهرا اتخاذ  ياريبس
جهت ارائه مراقبت از دانش  آنانالزم است ، و ارتقاء سالمت جامعه

 برخوردار يباال و آموزش مناسب و كاف يالزم و زمينه علم يو كارآي
 تأثير، يو نقصان در آموزش پرستار يلذا هرگونه كاست، باشند

ه جامعسالمت و در نهايت  يبالين يهامهارتمستقيم بر فراگيري 
 يش تقاضا برايبا افزا، يمراقبت بهداشت يهانظامامروزه در . دارد
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ت از جانب دولت مردان و مردم؛ يفيبا ک يهامراقبتافت يدر
ن التحصيالفارغ تأميندر  يمتخصصان آموزش پرستار

رو به رو  يجد يسته با چالشيپاسخگو و شا، پذيرمسئوليت
 ارائه نظام در پرستار جايگاه و وضعيت بررسي. . )۲۰(باشنديم

 هگرو ينتربزرگپرستاران  كه دهديم نشان جهان سراسر در خدمات
 وضعيت به نگاهي. دهنديم تشكيل را بهداشتي تيم كاركنان
 درصد ٥٠ حداقل است كه آن گوياي جهان درمان و بهداشت
 کشورها برخي در حتي. است پرستاران عهده به سالمتي خدمات

 بر اينبنا. )٢(شوديم پرستاران انجام توسط بهداشتي امور درصد ٨٠
 ارائه وهنح به بستگي زيادي به ميزان بهداشتي يهامراقبت كيفيت
 را مهمي نقش پرستاران همچنين. داشت پرستاران خواهد خدمات

 يزير برنامه، گذاري سياست و بهداشتي يهامراقبت نظام در تغيير
گردانندگان پرستاران  عالوهبه . دارند بهداشتي خدمات اجراي و

در امر مراقبت از بيماران نقش  بوده و يمارستانيب يهابخش ياصل
در بهبود بيماران  يبسزاي تأثير هاآنكيفيت كار دارند و  ياعمده
 فرآيندهاي بررسي آموزش نيازمند در تحول ايجاد و توسعه. دارد

 در مسئله اين. است اجرايي نوين ياز الگوها آگاهي و آموزشي

 توانمند پرستاراني تربيت زيرا دارد اهميت بيشتري پرستاري آموزش

ارتقا  و حفظ براي الزم يهامهارت و نگرش، دانش و واجد شايسته و
 از يكي راستا همين در باشديم ضروري جامعه آحاد سالمت

 در مطلوب عملكرد به رسيدن آن در كه آموزشي نوين يهاستميس

 شايستگي بر مبتني آموزشي سيستم، است نظر مورد باليني نقش

 است ياگونه به شايستگي بر مبتني آموزش ساختار طراحي. است

 ؛هايابيارز و ساختاري موارد، تحصيلي دوره هر اهداف به توجه با كه
 يمبتن ياز آن رو که تا به حال چارچوب ديآيم دست به نهايي عملكرد

 يارائه چارچوب، ارائه نشده است يدر گروه پرستار يستگيبر شا
 يستگيمفهوم شا ياستانداردساز و بسط، يستگيشا بر يمبتن جامع

ن راستا يدر ا. شوديم محسوب ضرورت کي يدر گروه پرستار
 ينآموزش مبت الملليبينق مرور مقاالت يپژوهشگر بر آن است از طر

، يستگيشا مفهوم سازيشفافبه  تيعنا با , ييشناسا، يستگيبر شا
و  ارهايمع نييتع در آن بر مؤثر عوامل و اتيخصوص، ابعاد شناخت

 در آموزش آن تبع به و يستگيشا يابزارها ياستانداردساز

 . باشد کمک کننده مراقبت تيفيک و انيدانشجو
  

  روش کار
 ٩٤ دوم سال نيمه تا و آغاز ٩٣ سال اول نيمه از كه تحقيق اين

 يهاتيسا به با رجوع كه است يينقادانه روا مرور يك، داشت ادامه
 كه تحقيق اين اصلي يهادواژهيکل از استفاده با، داخلي و الملليبين

 ,Competency مناسب يهادواژهيکل از از استفاده بودند عبارت

competency framework, competency-based education, 

nursing, critical review گرديد روش کار  استفاده هاآن تركيب و
ه ک صورت گرفتيستماتير مقاالت مرور سيمورد استفاده همانند سا

 يو فارس يسيزبان انگلدر  هادادهگاه يق جامع درپايک تحق. ياست
 منتشر مقاالت كليه، روايي مروري مطالعه اين براي. انجام شده است

چارچوب  فيتعر با مرتبط كه ۲۰۱۵ تا ۱۹۹۰ يهاسال از شده
به  ،بود يدر پرستار يستگيبر شا يآموزش مبتن يبرا هايستگيشا

 ابتدا. گرفت قرار تحليل و يموردبررس يو فارس يسيانگل دو زبان

 براي. گرديد مشخص جستجو استراتژي و تعريف مطالعه سؤال

 داخلي منابع و الملليبين يهاداده بانك از مطالعات جستجوي

 ,CINAHL,Web of Sciences, Science directازجمله 

ERIC, Google Scholar PubMed, SCOPUS, Wiley, 

Springer ،Cochrane, EMBASE ،)SID, Irandoc, 

Iranmedex, (BEI: British Education Index مجالت و 

 كيفيت ازنظر داشتند را مطالعه به ورود شرايط كه مقاالتي با مرتبط

 افزايش يبرا. شدند ارزيابي مربوطه يهاستيل چك از استفاده با

 آرشيو از دستي به صورت مقاالت تمامي عناوين، جستجو در دقت

 ايراني مجله همچون زبان پزشكي فارسي آموزش مجالت سايت وب

، پزشكي آموزش در توسعه يهاگام، پزشكي علوم در آموزش
 توسعه فصلنامه دو، پزشكي علوم در آموزش يراهبردها فصلنامه

 قرار يموردبررس پزشكي آموزش توسعه افق دو فصلنامه و آموزش

 Google scholarدر  كه اين به توجه با است ذكر به الزم. گرفت
 امكان عدم ضمن كه، آمد دست به يافته ۱۹۷۰۰۰ تعدادمجموعاً

 به ورود يهاشاخص فاقد، هاآناز  بسياري، هاافتهي اين همه بررسي

 قرار يموردبررس، اول يافته ٢٠٠ فقط اين تحقيق در و، بودند مطالعه

 آمده دست به مقاالت خالصه و عناوين: دوم يمرحله .گرفت

 بر غيرمرتبط مقاالت و شدند بررسي مطالعه سؤال با ارتباطازنظر

 و شدند حذف ازمطالعه شده تعريف خروج و ورود معيارهاي اساس
 معيار خصوص در. شدند وارد ارزيابيكيفي فرايند به مرتبط مقاالت

 عمده طوربه و ۲۰۱۵ تا ۱۹۹۰ يهاسال يمحدوده در مقاالت، ورود

 .بودند انگليسي زبان به
 پژوهش بسيار موضوع ينهيزم در فارسي منابع كه آنجايي از

 انگليسي منابع از بودندفقط پژوهش سؤال با مرتبط غير يا و اندك

 توجه مورد متدولوژي مقاالت، مطالعه نوع همچنين. گرديد استفاده

 يريگشکل و بروز چگونگي از غني توصيفي كه يامقاله هر و نبوده
 سطح در سالمت نظام در يستگيبر شا يمبتن آموزشو  يستگيشا

 ازمقاالتي بود عبارت خروج معيار. شد مطالعه داشت وارد الملليبين

 از كنندگان شركت و يا بوده سالمت غير علوم ينهيزمدر  كه

 يافت مقاله مورد ٢٧٠٠تعداد  تاًينهابودند  سالمت غير يهاحرفه

 با سپس. شدند مروري مطالعه وارد مقاله ۲۱۹ هاآن بين از و شد

 تقسيم مرتبط غير و مرتبط دسته به دو بودن مرتبط ميزان به توجه
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 مورد سپس و شد نهايي گزينش هاآن از مقاله ٨٤ نهايتاً و شدند

 PubMedافت شده در يمقاله  ٢٧٠٠از . گرفت قرار تحليلوتجزيه
داشت ووارد مطالعه شدند  ارتباط موضوع با ماًيمستقمقاله  ١٩تعداد 

 يه بر مبنايشد که پس از مرور اولافت يمقاله  ١٩٠تعداد  ERICدر 
 مقاله وارد مطالعه شدند وبراي ٢٣ورود به مطالعه تعداد  يارهايمع

 تعداد Web of Sciences در. شدند انتخاب تكميلي يهايبررس

 شده مرتب موضوع با بودن براساس مرتبط كه شد يافت مورد ٧٠٢٠

 جستجوها اين از يك هيچ. گرديد انتخاب يافته نخست ١٠٠ لذا، بود

 به مربوط آمده دست به نتايج ولي همه نبود زماني محدوديت داراي

 بررسي، اوليه انتخاب و حذف مالك. بودند ۲۰۱۵ تا ۱۹۹۰ يهاسال

 ،اساس اين بر كه، بود تكراري موارد حذف و چكيده مقاالت و عنوان
 يافته وارد ساختار مرور و كامل متن بررسي براي مناسب مقاله ۲۱۹

، هدف با ارتباط براساس يموردبررس مقاالت سپس. گرديدند مطالعه
 ترتيب بدين. شدند بررسي متن كامل و، چكيده، عنوان در ترتيببه

. گرديدند تقسيم مرتبط غير و مرتبط دسته به دو يموردبررس مقاالت
مرتبط  گروه در شديم ديده هم ارتباط كمترين اگر اين مرحله در

 ۹و  كامل متن ۷۵ شامل مقاله ۸۴ تعداد نهايتاً. گرفتيم قرار
 مرحله عبارت اين در مقاالت انتخاب معيار. شدند انتخاب چكيده

، يستگيبر شا يآموزش مبتن مورد در ماًيمستق مقاله كه اين از بود
ب يو مرورو نقادانه و ترک يستگيشا، يدر پرستار يستگيچارچوب شا

 سطح آن در طراحي يا و كاربرد يا، يا مزايا، آن با و آشنايي ابنها

 هر محتواي از استفاده براي. باشد دانشگاه به تعميمقابليا  دانشگاه

، شناسايي حاضر مقاله هدف با مرتبط اصلي يهااميپ شد تالش مقاله
 بيشتر مقاالت گيرينتيجه و بحث لذا. شوند بنديدستهو  استخراج

اطالعات توسط  استخراج. گرفتند قرار استفاده مورد از مقدمه
 خطا ايجاد باعث فردي بين يهاتفاوتتا  پژوهشگر صورت گرفت

از  آمده دست به مهم يهاافتهي سپس. گردد كار بيشتر دقت و نشود
 .گرديد تحليل انجام و بنديدسته آنازپس و شده يادداشت، مقاالت
 :ورود/خروج از مطالعه يارهايمع
 از پژوهشگر توسط مستقل طوربه، شده يآورجمع مقاالت هيکل

 که يمقاالت و گرفت قرار يموردبررس کيمتدولوژ تيفيک لحاظ

 مقاالت منتقدانه يابيارز يهاشاخص حداقل با يديشد يهاتفاوت

 ينقاد ابزار از مقاالت يابيارز يبرا. شدند خارج مطالعه از داشتند
 استفاده انتقادي ارزيابي يهامهارت سايت برنامه يهاستيل چك

، گيرينمونه شيوه ذكر پنج شاخص يدارا ليست چك شد اين
 يآورجمع يابزارها، اهداف بيان شفاف، خروج و ورود يمعيارها

  .باشديممقاله  در استفاده مورد يآمار يهاروش و هاداده
 از يا مضمونيف يتعر ين مرور شدند که دارايوارد ا يمطالعات

، يستگيمدل شا، يستگيشا، يستگيبر شا يت آموزش مبتناصطالحاً
ف ن پژوهش حذياز ا يو مطالعات. بودند يپرستار يستگيچارچوب شا

) در زبان ٢ن مرور نداشتند (يمرتبط با ا يفي) تعر١دند که (يگرد
) خارج از چارچوب آموزش علوم ٣نبودند ( يسيا انگلي يفارس

 .بودنداز علوم)  يگريمثال از حوزه د عنوانبه( يپزشک
 
 هايافته
 وجوي اينترنتي جست نتايج از مجموعاً كه يافته ۲۷۰۰ از

 داده تشخيص مرتبط تقريباً يا مرتبط يافته ۲۱۹ تعداد شد انتخاب

قابل  و مرتبط کامالًكه  بودند مقاله تحقيقاتي ۸۴ ازاين تعداد. شدند
 ادبيات بررسي با. گرفتند قرار تحليلوتجزيه مورد و بوده استفاده

 شده ارائه مورد شايستگي در که تعاريفي بررسي و شايستگي موضوع

 واحد تعريف فقدان، شوديم مشخص بهخوبي که چيزي اولين، است

 و يمعن و مورد شايستگي در معين و مشخص اصطالح شناسي و
  .است آن مفهوم

 فرايند بررسي متون و مقاالت بررسي نمودار روند
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  :طرح مطالعه

وط د مربيبه اسات هاآناز  يکي ان ويهفت تا از مقاالت به دانشجو
 ،انجام گرفته بود ينيبال هايمهارتقات در مرکز ياز تحق يک. يبود

و دو مقاله ، انجام گرفته بود ينيبال يهادوره ينهيزمدر  پنج مورد
ک يود؛ ب يفيقات کياز تحق يک. يدر سطح دانشکده انجام گرفته بود

عملکرد را  يابيان بود که ارزيگروه از دانشجو ٢با  يق تجربيتحق
 يابيکنترل شده بود که خودارز يمداخلهق يک تحقي؛ داديمانجام 

دانشجو  ٣٥١و  ١٠٠ ترتيببهو  شديمپرسشنامه را شامل  يبر مبنا
ه با ياول يشدهکنترل  يمداخلهق يک تحقيگرفت؛  يرا دربرم

دانشجو بود؛  ٤٢و  ٥٢شامل  ترتيببه MCQنمرات تست  يسهيمقا
 يسهيمقاگرفت و يدانشجو را دربرم ٨١که  يامداخلهق يک تحقي

ق با يت سه تحقيبود؛ در نها هاپرسشنامهنمرات تست با پاسخ به 
را  يپزشک يدانشجو ١٢٠تا  ٥٤کنترل نشده بود که  يمداخله

.گرفت يبر پرسشنامه در برم يمبتن يابيبراساس ارز

يامدهاي يادگيري و اهداف تعريف پي پزشکي اروپايي در رابطه با دانشکده ١٠): تحقيق کيفي براساس مصاحبه با ٢٠٠٦بوالندر و همکارانش (
  ي دانشکده.عرصهشده در 

  :اندشدهي از مقاالت که در اين بررسي شامل انمونه

ي خلهمدادارند اگر  هاتجربهها قرار داشتند. مدرسان که نگرشي غني به نتايج مرتبط: مدرسان از اهداف يادگيري آگاه بودند و تحت تأثير آن
  ها محدود سازند.ييد کنند ممکن است خود را به آنتأيادگيري را 

 ي خودارزيابيپرسشنامهزجمله سه شايشتگي خود گزيده با ي بدون کنترل پيچيده درکاراموزي، امداخله): ٢٠٠٣برودي و همکارانش (
  ) دريافت شد.%٩٣مورد ( ٣٦٠مورد از  ٣٣٠دانشجوي پزشکي در امريکا دنبال شد و  ١٢٠براي 

دانشجويان انجام مطمئن  %٣. ٨٥هاي مورد نظر را گزارش کردند. يستگيشاها، دانشجويان بهبود در يابيارز %٥ .٨١نتايج مرتبط: در 
  ها را گزارش کردند.يتوانمندن اي

دانشجوي  ٨ي کاراموزان الپاروسکوپي با اهداف يادگيري و بازخورد به عرصه): آزمايش کنترل شده در ٢٠٠٤گونزالس و همکارانش (
  دانشجو در گروه کنترل بود. ٨پزشکي آمريکا با ارزيابي عملکرد دنبال شد. هم چنين 

نمرات يا عملکرد مورد ارزيابي در طي کلوسيتوسکوپي الپاروسکوپي روي حيوان ديده نشد. تمايل به نتايج مرتبط: تقاوتي درمجموع 
    آموزش بيشتر در گوره مداخله وجود داشت.

  
ها ييراهنماي ترکيبي بدون کنترل درکاراموزي، شامل اهداف يادگيري، انواع تجارب يادگيري، مصاحبه، و مداخله): ٢٠٠٥ياکوسب و همکارانش (

  رزيدنت دنبال شد. ٣٧دانشجو و  ٥٤ي خودارزيابي براي پرسشنامهبا 
  ها از اهداف يادگيري کامالً اگاه بودند و درکاراموزي را قبول داشتند.يدنترزنتايج مرتبط: دانشجويان و 

  
هاي تدريس، ياستراتژناوين بازطراحي شده، ي ترکيبي کنترل شده قبل و بعد در درکاراموزي، شامل اهداف، عمداخله): ١٩٩٩کيو واسالوين (

  ي دانشجو مقايسه شد.مداخلهنمره پس  ٤٢ي دانشجو با مداخلهتست پيش  ٥٢، زمان بندي، و امتحان. هاکتاب
ترکيبي  يمداخله): ٢٠٠٦. الي و رامش (%٧. ٦٧به  ٧. ٥٣درکاراموزي از  MCQدار در ميانگين نمره در امتحان نتايج مرتبط: افزايش معني

) %٧٩نفر ( ٩٢شان دنبال شد. يانيپاهاي دانشجو در ماه ١١٦ي خودارزيابي براي پرسشنامهيامدها با پبدون کنترل با شيفت در دانشکده به 
  پاسخ دادند.

  براي انترني کامالً آماده بودند. هاآني عملي و کارهاي روتين مطمئن بودند. هامهارتشان در ييتوانانتايج مرتبط: دانشجويان عموماً از 
  

دانشجوي پزشکي  ٨١ي براي اپرسشنامهي باليني، افزودن فقط اهداف يادگيري، با دوره): يک مداخله در ٢٠٠٥مک الگلين و همکارانش (
  شد.داوطلب در رابطه با استفاده از اهداف دنبال شد. سپس ميزان استفاده با نمرات تست دانشجويان ارتباط داده 

  ).p<0. 001) اهداف را بکار بردند (%٣٤نتايج مرتبط: تعداد کمي از دانشجويان (
  

دانشجو در  ١٠٠ي خودارزيابي براي پرسشنامهي ترکيبي کنترل شده در درکاراموزي، شامل اهداف، با مداخله): ٢٠٠٤وايداس و همکارانش (
  ) پرسشنامه دريافت شد.%٨٥( ٧١٩مورد از  ٦١٤نفر در گروه مداخله دنبال شد.  ٣٥١و گروه مداخله 
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  يريادگيو ، دياسات، يريادگي يامدهايپ
س يبر تدر يريادگيج ينتا تأثيرح به يصر طوربه يقات اندکيتحق

ا ق بيک مورد که تحقي جز. بهاندپرداخته يد علوم پزشکياسات
کده در سطح دانش يريادگيافت که پبامد يو در، بود يفيک يمصاحبه

ن يتدو کهحاليدر  گذارديم تأثيرمدرسان  يدرس يزيبر برنامه ر
(بلوندر و  گذارديم تأثير هاآنس يپبامد در سطح درسب بر تدر

ق نشان داد که مدرسان با يتحق، يدر طرف منف. )٢٠٠٦، همکارانش
، کننديمق يرا با مشارکت تشو يريادگيکه ، هاتجربهبر  يقو ينگرش

  .ج محدود شوندينتا يممکن است با تمرکز رو
  يريادگيو ، انيدانشجو، يريادگي يامدهايپ

ه در ک، را بدانند يريادگيامد يان دوست دارند پيدانشجو يبرخ
 يريفعال را در فراگ يريادگيق نشان داده شده است که يک تحقي

تعداد شرکت کنندگان کم بود اگرچه ، دهديمش يافزا يالپاروسکوپ
ج ينتا. )٢٠٠٤، نداشت (گونزالس و همکارانش يت آماريجه اهميو نت

 داشته باشند يريادگي يبرا يبهتر يان آمادگيموجب شد دانشجو
درپست  ي) و منجر به نمرات باالتر٢٠٠٤داس و همکارانش ي(وا

قات يدر تحق. )١٩٩٩ن يو و سالويشد (ک يبعد از بررس يهاتست
، ودب يآموزش يبرنامهاز مداخالت در  يبخش يريادگيامد يپ، يگريد

ا نان دانشجو ريو اطم يابيخودارز يستگيش در شايان افزايدانشجو
 ؛٢٠٠٥، کوبز و همکارانشي؛ ٢٠٠٣و همکارانش  ينشان داد (بر ود

ق ين تحقياز ا يمهم و منف يجهينتک . ي)٢٠٠٦و رامش  ييال
، ياهداف درس کرديمان سؤال يکه از داشنجو، آمد دستبه

 يبرا يآمادگ يجلسات درس را برا يو محتوا، امتحان يهانمونه
فقط . )٢٠٠٥ن و همکارانش ي(مک الگل اندبردهامتحان چگونه بکار 

 يان اهداف درس را بکار بردند و احتمال نمرات باالياز دانشجو %٣٤
  .ن بودييپا هاآن ين در تست برايانگيم

  
  بحث
  :هاآنل يو تحل ياصل يهاافتهي

اء منش، يستگيبر شا يو آموزش مبتن يستگيت از شايحما
با . دروانش بويلور و پيت يرفتارگرا يدر روانشناس آن ياصل يتئور

 ياز سو ييهاهيتوصبا  يستگيت از شايحما، سوم يهزارهآغاز 
 يدورهر دو يسال اخ ٥٠در . ت شده استيمسئول حما يهاسازمان

ده يد يستگيبر شا يو آموزش مبتن يستگيو نقد از شات يروشن حما
بر  يو آموزش مبتن يستگيگذشته شا يدههدر . شده است

ت قرار گرفته و اجرا شده يمورد حما يدر آموزش پزشک يستگيشا
س و يبر تدر يريادگيج ينتا تأثير يرو يقات اساسياما تحق، است

  .صورت نگرفته است يريادگي
  :اعتبار يبرا يدهايتهد

 يبررس. است يروش سه محور يما بر مبنا هايريگجهينتاعتبار 
و  يتگسيشا يسابقهجامع بر  يرا مروريباشد ز يد انتخابيبا يخيتار

طور، همين. دشوار خواهد بود يکار يستگيبر شا يآموزش مبتن
و  هاتيواقع يعنين يا. ز ضرورتاً محدود بودين يتئور يبررس
 –عنصر سوم  يحت. شوندينمل شامل يدر تحل يمهم يهابحث
د يشا .ممکن است کامل نبوده باشد –ک مقاالت يستماتيس يبررس

واهد ش يبررس، ن حاليبا ا. ناقص بوده باشند مياافتهيکه  يشواهد
که "نرمال" در  يزيز نشان دهد که چين يآموزش پزشک يحوزهدر 

که نيبا ا. است ينظر گرفته شده است در واقع براساس شواهد اندک
 ،بخش از قلم افتاده باشد يآگاه يکه ممکن است شواهد ميريپذيم

ج يباشد که نتا يدر حد ياز قلم افتادن شواهد قو رسديماما به نظر 
 يدربارهن حرف را يست که آخرين نيقصد ما ا. اعتبار سازد يما را ب

 يوام؛ سير از شواهد را ارائه دهيتنها تفس يا حتيم ين موضوع بزنيا
در  توانيمکه  دهديمرا نشان  يبعد يهاگام هاداللتبخش ، نهايا

  .برداشت هاافتهين يا يهيسا
  :گريد يشدهرابطه با مقاالت منتشر 

مقاالت منتشر . شوديممحدود  يسيل ما به مقاالت انگليتحل
آموزش  يدرباره يناوياسکاند يهازبانو  يشده به زبان آلمان

از آموزش را نشان  ي) گفتمان متفاوت١٩٩٨ن و هاپمن ي(گاندر
دگاه آموزش ين دياز ا. "ساختن" است يواژه يکه بر مبنا دهنديم

ثل م يمولفان زبان آلمان. و دانش است هامهارتار فراتر از کسب يبس
 يبه وضوح رو، يدر علوم انسان يعطف ينقطهبا ، )١٩٩٥( يکالفک

، يل به انتقاد و خود انتقاديو تما ييجاد توانايمثل ا يده آلياهداف ا
بر  يو فکر کردن به صورت منسجم و مبتن، قاطع بودن، بحث کردن

 يآموزش يبرنامهآموزش و ، ن چارچوبيدر ا. نه تمرکز دارنديزم
ن يدن به چنيرس يکه برا يندياساساً به ساختن مربوط است (فرآ

ن يدر ا  ي)؛ کسب دانش و مهارت ابزارکنديمده آل تالش ياهداف ا
  ي.ريادگي يجهينتنه  شونديمند محسوب يفرآ

وکس يدايپر يانتقادا يمرورها يبرا يق مکملين تحقيا
) هستند ٢٠٠٨و توک (، )٢٠٠٤بالبوت (، )٢٠٠٤س (ير، )٢٢٠٤(

 يستگيبر شا يو آموزش مبتن يستگيچارچوب شا ليکه به پتانس
 يدرس يبرنامههدف  عنوانبه يستگيجاد شايران و ايفراگ يتعال يبرا

 يما در مورد سابقه و نقد تئور ينکه بررسيبا ا. پردازديم يپرستار
شواهد فقط به  يبررس، کل است طوربهق آموزش يما براساس تحق

 يآموزش پزشک –محدود بود  يوستار آموزش پزشکيک بخش از پي
هاردن و همکارانش  يهاهيتوص، ن حاليبا ا. سانسيل يدوره

) در مورد ٢٠١٠فلکسنر (کوک و همکارانش  يهاهيتوص) و ١٩٩٩(
جامع بر  يبا مرور يو دوم کنديمکل صدق  طوربه يآموزش پزشک
به مقاالت آموزش  يارجاع انتخاب يبه جا. شوديمت يمقاالت حما

موزش و آ يستگيچارچوب شا ييما کارآ، گسترش بحث يبرا يپزشک
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ه محققان را ب يليتکم يدوره يدر آموزش پزشک يستگيبر شا يمبتن
  .مينده موکول کرديآ

  :هاداللت
  کار يبرا -

 يستگيم که چارچوب شايختم ده يينکه کار را به جايا يبه جا
سانس يل يدوره يآموزش پرستار يبرا يستگيبر شا يو آموزش مبتن
م که ممکن است ينشان داد ين بررسيدر ا، ا نهيمناسب است 

 هاجنبه يبرخ يبرا يستگيبر شا يو آموزش مبتن يستگيشا
 يرمن بيل چنيتحل ياز رو. گر آموزش باشديد يهاجنبهاز  ترمناسب

 ياساس يستگيبر شا يو آموزش مبتن يستگيد که چارچوب شايآ
 ياژه بريبو، کنديمفراهم  يتوانمند يهايابيارزانجام  يبرا يمنطق
، گريد ياز سو. کننديم يابيقابل مشاهده را ارز يکه رفتارها يکسان

) بر ١٩٩٩هاردن و همکارانش ( يهانوشتهکه  يه پردازينظر يحت
قابل  يبه رفتارها تواندينمات را تأثير ديگويم، اوست يمبنا

است که  يمنطق رسديمبه نظر  بر اينبنا. ل داديمشاهده تقل
در  شونديمجاد يآموزش ا يرا در ط ياحرفهو  يشخص يهانگرش

ا م که بيکن بنديجمع يهايستگيشاچارچوب  عنوانبه ينديفرآ
ت روابط در کار يانکار اهم ين کاريانجام چن. شونديمجاد يآموزش ا

. نامديمرا "آشفته"  يين کارهاي) چن١٩٨٤شون (. خواهد بود يپزشک
ز کار ا ييهابخشدن به يسامان بخش يبر مبنا هايستگيشاچارچوب 

 که استفادهن است ياما خطرش ا، هستند ياست که قابل نظم ده
از کار را که ذاتاً درهم و برهم  يمهم يهاقسمت توانديمنادرست 

ه راوبط ک يانسان يدهيچيپ يهابخشژه يبو، هستند فاقد اعتبار سازد
  .رنديگ يرا دربرم مؤثر يدرمان

  :شتريپژوهش ب يبرا
 يق مشخص شد بررسين تحقيکه در ا يکار پژوهش نيترمهم

 يدگاههاياز د يستگيبر شا يو آموزش مبتن يستگيچارچوب شا
 و يادراک يمثل تئور: است يير از رفتارگرايگر به غيد يتئور

ن سؤال پاسخ يکه به ا يقيتحق يهاطرحبه نظر ما ي. اجتماع
 يستگيبر شا يو آموزش مبتن يستگيا چارچوب شاي"آ، دهنديم

 يبرا ن حوزهيرااينخواهند داشت ز يکاربرد چندان، ؟دهديمجواب 
 ن سؤاليکه به ا يقاتيتحق. ده استيچيپ يليخ ين پاسخيچن

 يگستيبر شا يو آموزش مبتن يستگيکه " چارچوب شا پردازنديم
و در چه ، دهديمجواب  يچه کسان يبرا، دهديمچگونه جواب 

ا ي باشنديمعمل  ي؟" الزم هستند و بر مبنادهديمجواب  يطيشرا
انجام  يآموزش يبرنامه يکه در اجرا کننديم يرا طراح يقيتحق

 و آموزش يستگينکه چارچوب شايا يدرباره ياديز زيما چ. رديگيم
ن يب يخوب است؛ چه روابط يچه منظور يبرا يستگيبر شا يمبتن

 ج به معلمان کمکيس وجود دارد؛ چه موقع نتايو تدر يريادگيج ينتا

د خو يگريادي ي, و چگونه براکنندينمو چه موقع کمک  کننديم
 .ميدانينم، د هستنديمحور مف

  
  گيرينتيجهبحث و 
ن ي) در ا١٩٩٩که هاردن و همکارانش ( دهديمما نشان  يبررس

جذاب است اما  يستگي"اگرچه چارچوب شا: که اندگفتهمورد درست 
"  .اندک است، ات آن را مستند کرده باشندتأثيرکه  يقاتيتحق

 يم که کسانيما نشان داد، گفته استز ي) ن٢٠٠٧که هاردن (يطوربه
ط يشرا يابيارز ين برايمسئول يهاهيتوصو  يتئور يکه برمبنا

خواهند بود که رشته و هم  يکسان کننديمعمل  يآموزش يبرنامه
 تحوالت ديگر سوي از. برنديمش يخود را پ يدرس يبرنامهن يچن

 به پزشكي علوم حرف يهابرنامه ارزيابي و طراحي، آموزشي اخير

 آموزش مبتني. است داده سوق يستگيشا بر مبتني آموزش سمت

 اهداف دستيابي به براي را مناسبي بستر يستگيشا بر

 براي كاربردي ابزاري عنوانبهو  کنديم فراهم يآموزشپرستار

 بين فرآيند اجراي نيز و فراگيران از انتظار پيامدهاي مورد تعريف
 تيم خدمات ارائه رويكرد تغيير به توجه با است تاكيد مورد ياحرفه

 بر آموزشي مبتني يهادوره ارائه لزوم، تيمي كار بر تاكيد محور و

 بر اينبنا. گردديم پيش احساس از پيش محور بيمار و تيمي كار

 مستلزم، يستگيشا بر مبتني آموزش به سمت حركت در گام اولين

 يهاطهيحاساسي  يهايستگيشا (Core competency) تبيين در
 يهاطهيح از هريك با مرتبط يهامهارت و مجموعه آموزش مختلف
تبيين  با ارتباط در شده انجام مطالعات در. است مذكور

 با اما. دارد وجود آموزش سالمت اختالفاتي اساسي يهايستگيشا

 ياحرفه بين ارتباطي مهارت يطهيح، نظرات موجود اختالف وجود
 در ياحرفهبين  همكاري در ضروري يهاطهيح از يكي عنوانبه

 .است شده قلمداد مذكور مطالعات
 در پرستاران يستگيشا موضوع به توجه ضرورت زين رانيا در  

 ارائه يستمهايس رايز شوديماحساس  شيب از شيب رياخ هايسال

 مورد در جامعه انتظار و يآگاه شيافزا ليبه دل يسالمت خدمات

منابع  اثربخشي شيافزا به ريناگز، مناسب تيفيک خدمات با افتيدر
 يهاموضوع از يبعض چند هر. اندشده هاستميس نيا در شاغل يانسان

 انيدانشجو، انيمرب، رانيمد دگاهير دينظ يستگيشا به مربوط مرتبط

در  موجود مشکالت، آموزش به نسبت ين پرستارالتحصيالفارغ و
 يهانامه انيپا در قالب عمدتاً يپرستار آموزش جينتا و آموزش
 مورد يفيو ک يکم يهاروشاز  يياثبات گرا دگاهيد از و ييدانشجو

بر  يمبتن يما تا به حال مدلا   )۱۳،۱۴(. است گرفته قرار توجه
 يهايستگيشادر قالب چارچوب  يآموزش پرستار يبرا يستگيشا

، يستگيشا بر يمبتن يارائه مدل بر اينبنا. ارائه نشده است يپرستار
حرفه  مختلف ابعاد در يستگيمفهوم شا ياستانداردساز و بسط
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 نکهيبه ا تيعنا با. شوديم محسوب ضرورت کي يپرستار

 عوامل و اتيخصوص، ابعاد شناخت، يستگيشا مفهوم سازيشفاف

 يستگيشا يابزارها ياستانداردسازو  ارهايمع نييتع در آن بر مؤثر
 در شايستگي الگوي هر تدوين، حال هر در. بود خواهد کمک کننده

 سپس. است شايستگي تعريف در ايجاد اجماع نيازمند گام نخستين

 الگوي تدوين به اتخاذشده و رويكرد تعريف مبناي بر ستيبايم

 يهاچارچوب و الگوها، دهه گذشته در. كرد اقدام شايستگي
 اين. است شده مطرح هايستگيشاچارچوب  زمينه در متعددي

دارند  تفاوت هم با غالبا کننديم كه گردآوري اطالعاتي ازنظر الگوها
 اشخاص كيفي ويژگيهاي و ژنريك تواناييهاي الگوها به از برخي

 ياحرفه يهامهارت بر الگوها از ديگري گروه كه درحالي. دارند تاكيد
 با خواهد شد که ين پژوهش سعيا در در. متمركزند يپرستار ويژه

 و "شغلي رفتارهاي"، "شغلي يهانقش" سه عامل درنظرگرفتن
 در شغلي شايستگي يهانهيزم، "فردي يهايستگيشا از تركيبي"

 يهابرنامه طراحي در گام نيترمهم. شود ارائه جامع رويكردي
، واقع در. است شايستگي مدل تعيين، رويكرد اين براساس آموزش

، كلي طوربه. دارد را توسعه يهابرنامهزيرين  سنگ حكم مرحله اين
 بر مبتني" عمده رويكرد يپرستار نيازهاي تعيين با ارتباط در

كاربرد  يپرستار براي عمده طوربه كه "هايستگيشا تحليلوتجزيه
 . دارد وجود، است يافته بيشتري

  
 يتشکر و قدردان

 آموزش يتخصص يک رساله دکترين مقاله مستخرخ از فاز يا 
 يدانشگاه علوم پزشک يپژوهش ياست که مصوب شورا يپزشک

 و سپاس مراتبسنده از ينو وسيلهبدين، باشديم يدبهشتيشه
مشاور و ناظران پژوهش ، د راهنمايزحمات اساتخودرا ا قدرداني

و دکتر آرام  يمان احمديدکتر سل ؛يزدانيجناب استاد دکتر شهرام 
  .دينمايماعالم  يضيف
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Abstract 
Background & Aims: In recent years the issues surrounding competency-based education (CBE) 
increased attention and debate among health professionals and the international conferences and pilot 
projects proposed by a growing number of many of the issues of education magazines Medical critically 
examined. Because it had not been provided in nursing competency-based framework, providing a 
comprehensive framework, based on merit, competence in the development and standardization of the 
nursing department is a necessity. 
Methods: The review included all articles published from 1990 to 2015 related to defined competency 
framework for competency-based education in nursing, to languages, English and Farsi were analyzed. 
Ask first study defined search strategy was determined. Search for studies of databases with international 
and domestic sources, such as CINAHL, Web of Sciences, Science direct, ERIC, Google Scholar 
PubMed, SCOPUS, Wiley, Springer, Cochrane, EMBASE, SID, Irandoc, Iranmedex, MagirIran and 
related journals use key words appropriate Competency, competency framework, competency-based 
education, nursing, critical review and synthesis were used. Articles met the inclusion criteria of quality 
were assessed by using the checklist.  
Results: 2,700 articles were found and 217 of them were review articles entered the study. With regard 
to the relevance of related or unrelated divided into two categories and, ultimately, ٨٤ Article of the 
final selection was then analyzed.  
Conclusion: The main purpose of the use of competency-based education in nursing competencies 
increase the likelihood of transmission is performance-based learning experiences in organizational 
outcomes. To achieve this, educational institutions a wide range of studies to identify competency to 
employ that will help students to prepare for the world of work.  
Key words: Competence, competency framework, competency-based education, nursing, critical review 
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