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Abstract: Standard competency-based education is based on the comprehensive concept of 

education that integrates knowledge delivery with the development of competency and quality 

improvement. The aim of this study was to design and validate a competency model for the 

development of competency-based education in an undergraduate nursing program using a 

sequential exploratory (qualitative-quantitative) approach. The qualitative phase was conducted 

using semi-structured interviews with 35 nursing experts who had been selected using purposeful 

sampling. Data analysis was done by thematic analysis using Attride-Stirling model. Validation in 

the qualitative phase was enhanced following Guba and Lincoln strategies, while reliability was 

evaluated using retest reliability and intercoder reliability measurements. The quantitative phase 

was conducted using a survey method with a questionnaire (with S-CVI=0.93) and by surveying 

300 nursing experts selected by non-probability sampling method. Finally, the data were analyzed 

by confirmatory factor analysis using SPSS and Smart PLS software, and the final model was 

confirmed. The results showed that the desirable model for nursing competency consists of 9 global 

themes. In the meantime, leadership and management competencies with a factor load of 0.89 had 

the most impact on this model followed by social and cultural competency, inter-professional and 

globalcompetency, and educational and research competency all of which with a factor load of 0.87, 

interpersonal and communication competency with a factor load of 0.86, information technology 

and knowledge management competency with a factor load of 0.82, individual competency with a 

factor load of 0.81, apecialized and professional competency with a factor load of 0.79, and ethical 

and behavioral competency with a factor load of 0.75. 
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 مقدمه

وضعیت در حال تغییر آموزش عالی، فشار مداوو  زاداد       

رو بر مؤسسات آموزشدی بدرو  تو ده بده ولیوجدا   اادا و 

، وعمال کرده وست )راورس 21جمسو با شرواط متفاوت قرن 

(. آموزش مبتنی بر شااستیی اد  ولیدو   داای ا  2019

آموزش وست که وخیروً به دلیل پتانسیل باال  خود برو  وروئه 

به رسمیت شناخته شاه وسدت. در  تیفیباکمنعطف، ورزون و 

درسددی بددر وسدداس   جابرنامددهوغلدد  وادد  نمددا  آموزشددی، 

نتااج اادگیر (  اا) جایستیاشا وز  وشاهتعراف   مجموعه

و ومتحانات  ،وظاافو  و محتوو  دوره، تکالیف شودیمتاوا  

 (2016ور تیل) گرددیم، طروحی جایستیاشابرو  کس  وا  

 شدودیم ایدتائو اادگیر  فروگیرون وز طراق ورزادابی فدرد  

وغل  با  یستیاشا برآموزش مبتنی (.  2013کولین  -کلی )

توصدیف « اادگیر  دوئمی وست و زمان متغیر وسدت»عبارت 

جا  سنتی اادگیر  مال غل و. (2015وستار یس ) شودیم

مددوزش . بددرعکس آنددادورو  زمددان بابددت و اددادگیر  متفاوت

بابت  اادگیر دجا که موضوع مبتنی بر شااستیی و ازه می

باشا. در وا  نوع آموزش، دونشدجواان  متغیر آن زمانو مات

کننا، نه مؤسسه ادا اادگیر  رو تنمیم می  جاگا سرعت و 

جدا  ، ووقع در .(2017دونشیاه گاورنورس غربی ) آموزشیاه

میندان کلی آموزش مبتنی بر شااسدتیی واد  وسدت کده وط

بدرو     الز جدامهارتدوند  و  ،حاصل شود کده فروگیدرون

 وندداکردهکسدد   روموفقیددت در تحلددیل، شددغل و زندداگی 

وا  رواکدرد، پتانسدیل وروئده   (.2016آموزش عالی وونتاراو )

وز   ومجموعدددهاددد  چدددارچوم منسدددجم بدددرو  ودغدددا  

، رووبدط صدنعتی و عداولت جامهارتمربوط به   جایمشخط

بده نقدل وز  2005کدوون و جمکدارون ) دوروسدترو  و تمداعی

بددرو   یو  دداای ا  مناسددب( 1994گددون   و جمکددارون 

کارکنان حدوزه   سازآماده منموربهمبتنی بر زمان   جامال

گدروپ  و ) باشدایمآموزشدی   جابرنامده طروحیسالمت و 

 .( 2008و جمکددارون نی  ابدده نقددل وز آلبدد 2012جمکددارون 

و  فروگیددر و طور ف واندداهزشددی بددهوادد  رواکددرد آموومددروزه 

محبددوم شدداه و بسددیار  وز مؤسسددات در حددال طروحددی 

دونشدیاه ا )جا  آموزش مبتندی بدر شااسدتیی جسدتنبرنامه

گفدت کده  توونیموساس   یجم بر .(2017گاورنورس غربی 

بهاوشتی در ونتقاد نسبت بده   جاحرفهوا  روش آموزش در 

فروندد  و ) وسددترواکردجددا  معاصددر آموزشددی پااددا آمدداه 

در طول دجه گذشته وا  ندوع  که طوربه (.2010جمکارون 

آموزشی مشاغل   جابرنامهآموزش تباال به چارچوبی برو  

 النیولتحلدفارغتا عملکرد ورود   گردااه مختلف بهاوشتی

رو بهبود بخشا )شورو  وعتباربخشی آمدوزش تغذاده و رمادم 

بده ولیدو   اکدی وز علدل مهدم رو  آوردن (.2018 غدذوای

پی  رو  آمدوزش علدو    جاچال ، جایستیاشامبتنی بر 

 (.1394وست )سهیلی و جمکارون وخیر   جاسالپ شکی در 

نوظهدور  رواکرد پرستار ، نمرونصاح به وعتقاد بسیار  وز 

وسدت کده  آموزش پرستار ، آموزش مبتندی بدر شااسدتیی

و  زمداندر قابدل تو ده  ای وصدرفهپیشرفت تحلیلی رو با 

پرسدتار   وزآنجاکده(. 2017)گروواندا  سازدیممیسر ج انه 

که جا   باشایم  عملی و و روئی و مبتنی بر تمرا  ورشته

برو  کار در بالی  وسدت  تیفیک باآن آماده کردن پرستارونی 

مبنددا و فلسددفه  آمددوزش،(، وادد  نددوع 2014وو و جمکددارون )

بدداقر  نسددامی و ) گددرددیمآمددوزش پرسددتار  محسددوم 

 .(1387مکارون ج

  شداه اخلوص رواکرد شااستیی ونج درتحقیقات مختلفی 

با  (2018  که توسط جماالتا و شاکونتاال )ومطالعهوست. در 

  جایسدتیاچدارچوم شاشدا،  نجدا در جنا ورواکرد دلفی 

حدوزه عملدی  6کده  بودمؤلفه  19حوزه و  9شامل  محور 

رتباطدات و  ، عمل پرستار ، ووحرفه  راپذتیمسئولاعنی 

، مدداارات و جاونسددانرووبددط بددی  فددرد ، ورزشددمنا سدداز  

ای ماننا دون  و کاربرد جاحوزه  و جمچنی  وحرفهپیشرفت 

تاکاسدی و . گرفدتیم دربدردوند ، وسدتفاده وز تحقیقدات رو 

 بدالینی دونشدجواان ( در موپد  شااسدتیی2011جمکارون )

 کردنددا کدده شددامل طروحددی  حیطدده چهددار  در رو پرسددتار 

آموزش و ماارات کارکنان، مشارکت در عمل وخالقی، وروئده 

  خود وحرفه  پرستار  گروجی و ماارات توسعه جامروقبت

در گ ورش خود در سدال    پ شکی آمراکامؤسسه.  باشایم

و ، دااگاه  اادا  در مورد آموزش بهاوشت حرفه 2003

 سالمت و بهاوشدت،جا  مربوط بهحرفه رو برو  آموزش جمه

عنوون وعضدا  جمه متخللان بهاوشت بده"مطرح کرده که 

جا  متمرک  بده   مروقبتمنمور وروئهو  بهرشتها  تیم بی 
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بیمارون بااا آموزش ببیننا و وا  آموزش بااا بر عمل مبتنی 

 "وطالعدات فنداور   بهبدود کیفیدت و کردجااروبر شووجا، 

وسدت  متمرک  باشا. جمچنی  در وا  گ ورش پیشنهاد شداه

  و سازکسانا منموربهکه جر دو محیط دونشیاجی و کار ، 

  وز ومجموعه،  اوستیبرفع نیازجا  نما  سالمت در قرن 

  علدو  جداگروهپنج شااستیی محور  رو در آمدوزش تمدا  

نمر وز رشته و گروا ، وعمال نماانا. وا  پدنج پ شکی صر 

ا  شااستیی ج  مالو  برو  توسعهعنوون پااهشااستیی به

جا شددود. وادد  شااسددتییپرسددتار  و پ شددکی وسددتفاده می

جدا    مابرونه وز ورتباطدات، دوند ، مهارتعنوون وستفادهبه

جا و بازتام در عملکرد فنی، وستاالل بالینی، جیجانات، ورزش

 (.2013 انسکیمسروشاه وست )وروزونه تعراف 

 تدااوون، ( در2013پیرنگ و ووتسون ) قیتحق جابر وساس نتا

فهرسدت  پرسدتار  بدرو  دونشدجواانحوزه صالحیت  جشت

 بدالینی جدا مهارت پ شدکی، زاسدت گرداا که شامل علو 

 مروقبت، ونتقاد ، ورتباطات و جمکار ، تفکر تووناای عمومی،

باشدا. در ولعمر میمدادو    و اادگیر راپذتیمسئول وخالق،

 ئا،( در سدو2014دایدر  نیلسدون و جمکدارون  ) مطالعده

رو شناساای کردنا که شدامل مروقبدت  تیصالحجشت حوزه 

  جدامروقبت پرستار ، مروقبت پرسدتار  مبتندی بدر ورزش،

آموزش/ادادگیر  و حماادت، مستناسداز  و  ،پ شدکیفنی 

   اربرنامدهفناور  وطالعات، قدانون مداور  در پرسدتار  و 

 و پرسددتار ،آموزش توسددعه در پرسددتار  و وامدد ، رجبددر 

حسد   باشدا. در تحقیدقدونشجواان می کارکنان/ بر نمارت

  جاشاخص تعیی "جا   باکه ( 1394)دوست و جمکارون 

  جابخ  در شاغل پرستارونوزنمر  عمومی بالینی شااستیی

  بندداتاوولو مرحلدده در شددا، در گددیالن ونجددا  "وورمونددس

عامدددل  5 عمدددومی، بدددالینی شااسدددتیی  جاشددداخص

 رو سداختارمنا  مال لی،تخل پانل توسط شاه بنادسته

 بالادا ماارات ، ورتباط برقرور  حیطه سه در که نمود فروجم

بدر واد  گردادا.  تقسدیم شخلیتی  جای گاو و جاتافور و

باادددا  علدددر حاضدددربهاوشدددتی در   جاحرفددده وسددداس

خود رو برو  ورتقا  سالمت  امعه وفد وا    راپذتیمسئول

و وبربخشددی   کدداروای تووننددایمآموزشددی   جددانما دجنددا. 

مبتنی بر شااسدتیی و   جاآموزشمأمورات خود رو وز طراق 

تمرک  بر ول ومات عملکدرد بر سدته بدرو  جمده متخللدان 

  (.2012گروپ  و جمکارون )ا بهبود بخشن ،سالمت

  مختلف دولتدی و جاسازمان  وخیر، جاسالدر وارون نی  در 

لیدل غیردولتی به مسئله شااستیی و شااسدته گ اندی بده د

برخدی  که طوربه. وناکردهکس  م ات رقابتی بیشتر تو ه 

  شااسدتیی ادا جامؤلفدهدرصداد طروحدی  جاسازمانوز وا  

علو   حوزهدر . وناشاهبرو  ماارون خود    شااستییجامال

وجمیت وسدتفاده وز  مورددر   مختلفی جاپ وج نی  پ شکی 

آن، عوومل   جاآموزش مبتنی بر شااستیی، ول ومات و چال 

بر در فرآاندا کسد  صدالحیت بدالینی، تج اده و تحلیدل ؤم

مفهو  شااستیی، تدأبیر مدال کسد  شااسدتیی مدااراتی 

 آمدوزش ولیو  و رو  مبتنی بر ونتماروت در پرستار ، تأبیر

بدالینی، تدأبیر و درو  ولیدو   عملکرد بر شااستیی بر مبتنی

ورتبدداطی   جددابددر مهارت یسددتیاآمددوزش مبتنددی بددر شا

نشددجواان پرسددتار  و طروحددی مددال شااسددتیی مدداارون دو

بددر وسدداس ، ولددی آموزشددی ونجددا  شدداه وسددت  جدداگروه

 تحقیقداتبیشدتر ، محقدق ستجوجا  ونجدا  شداه توسدط 

 رواکدرد پرسدتار ،  جاتیصدالح تعیی  صورت گرفته برو 

 بندرمال وز مبتا  تدا پیشدرفته  بر وساسدوشته و  توصیفی

پرسدتارون صدورت گرفتده  و  هت ورزاابی صالحیت بدالینی 

کیفی نی  کده  هدت  صورتبه  وناک ونجا  شاه جاپ وج 

  شااسددتیی بددالینی ونجددا  شدداه، تنهددا جامؤلفددهشناسداای 

محاود به ا  وستان اا حوزه و گروا  خاصی در پرسدتار  

تاکنون مالی بدرو  شااسدتیی پرسدتار  در وادرون بوده، لذو 

وروئه نشاه وسدت. کیبی  امع و با رواکرد تحقیق تر صورتبه

بدا تو ده بده  اایداه واد ه آمدوزش مبتندی واد  وسداس  بر

برشااستیی در نمدا  آمدوزش عدالی و تدأبیر آن بدر ورتقدا  

کیفیت خامات پرستار  و واجداد تحدول در نمدا  سدالمت، 

  متعداد مشداجاه جاضدعفجمچنی  با تو ه به کمبودجا و 

ناسد  بدا شاه و نبود مطالعات  امع و منسدجم بدومی و مت

 امعه وسالمی وارون در خلدوص برنامده درسدی مبتندی بدر 

 طروحدی جا  با حاضر قیتحقشااستیی در رشته پرستار   

 بدروعتباراابی مال شااستیی برو  توسعه آموزش مبتندی  و

  ونجا  شا. پرستار ی در رشته کارشناسی ستیاشا
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 روش کار

متناسد   وجدا  کداربرد  وسدت  وزنمرپ وج  حاضر 

 بدا رواکدرد ترکیبدی  تحقیدق روشپد وج  وز   جاباجا 

 کمّدی( بهدره گرفتده شداه وسدت. -کیفدیوکتشافی متوولی )

  پرسددتار  و جادونشددکاهمحددیط وادد  پدد وج  رو کلیدده 

پ وج ، شدامل  .  امعهدودیم  کشور تشکیل جامارستانیب

کلیه برنامده راد ون و مداارون و روادی در حدوزه پرسدتار ، 

 تخللدی دکتدر  دوره ونشدجوااند و علمدی ئتیج وعضا 

 10دورو  سابقه کار  بدی  وز  و پرستارون باتجربه پرستار 

بده دلیدل تخلدص و تجربده الز  در  سال در کشور بود کده

نیمده   جاملداحبه ونجدا  بدا جایستیاشاروستا  وستخروج 

 ساختاراافته، و جمچنی   هدت وعتبدار سدنجی پرسشدنامه

 جداآنحلده کیفدی، وز مر وز شداه    وسدتخروججایستیاشا

نفدر وز  35در بخد  کیفدی مطالعده حاضدر،  .شدا وسدتفاده

 دودنایم  وا  پ وج  رو تشکیل جانمونهخبرگان پرستار ، 

روش  وز دو وسددتفاده بددا جافمنددا چناگاندده و صددورتبه کدده

 بدی  خبرگدان پرسدتار  ونتخدام وز برفدی قضاوتی و گلولده

 ی، ملداحبهدر بخد  کیفد وطالعدات گدردآور  شانا. وب ور

طول مات  با خبرگان پرستار  بود. افتهاساختارعمیق نیمه 

 وز جادقیقه بود. تکمّیدل ملداحبه 45تا  10جر ملاحبه بی  

جا  مضدمون .کدرد پیاو ودومه 1397آبان تا وووخر بهم  10

جا جا  حاصل وز پاسخ نمونهجا، اافتهوز ملاحبه آماهدستبه

وصدلی وز  سؤولوجاو  بود.  به ا  سؤول وصلی باز در روستا 

شددما چدده  وزنمددر"بدده وادد  صددورت بددود   جاشددوناهملاحبه

آموخته کارشناسی پرسدتار  جاای برو  ا  دون شااستیی

  "وست؟ ازیموردن

 تحلیدل شیوه جا با کاگذور  دستی و بهو تحلیل دودهتج اه 

وستقروای ونجا  شدا. بده واد  ترتید  کده  مضمون با رواکرد

  تحلیدل مضدمون بدروون و جداگا وز  جدادهدو هت تحلیدل 

( و  هددت ونتدد وع مضددامی  وز مددال آترواددا 2006کددالرک )

گرفته شا. بر وا  وساس، در فروانا ( بهره 2001وسترلینگ )

-1   زار و درو شدا جاگا تحلیل مضمون در پ وج  حاضر 

 سدتجو   -3،واجداد کداجا  وولیده -2،جداآشناای بدا دوده

مضامی  گذور  تعراف و نا -5 امی ،مضبازبینی -4مضامی ، 

 .تهیه گ ورش -6و

 ی در فروانددا تحلیددل مضددمون در وادد  پدد وج ،طورکلبدده

 تاددرنهامضمون پااده شناسداای شدا کده  342 درمجموع

دجناه فرعدی و مضمون سازمان 34 اول مضامی  در قال  

مضمون فروگیر تنمدیم  9دجناه وصلی و مضمون سازمان 14

رووای و پاااای مضامی  وستخروج شداه وز  هت تأایا  گرداا.

توسط گوبا  شاهوروئهچهار مالک  در بخ  کیفی، جاملاحبه

 (Credibility( اعنی وعتبار اا مقبولیدت)1994و لینکل  )

 اایدددددتأ ،(Transferabilityپدددددذار ) ونتقددددال

قابلیدددددددددددددت و (Dependability )راپدددددددددددددذ

 ( مورد بررسی قرور گرفت. Confirmabilityوعتماد)

 ایوز طراق روجبردجدایار وعتبار)مقبولیت( در بخ  کیفی مع

جا، ونتخدام جافمندا نمونده، جاوف وا  تعاود ملداحبه ماننا

جا و مرور و بدازنیر  مکدرر صر  زمان طوالنی محقق با دوده

 کنناهوعضدا  شدرکتنفر وز  4جا، بازبینی و کنترل توسطدوده

قابلیت تأایدا  برو  دستیابی بهورتقا  پیاو کرد. در ملاحبه 

و مکتدوم ساز  ، پیادهجاملاحبهضبط وجبردجاای ماننا ر وز

تحقیق مانندا در تما  مروحل  حفظ مستناوتو جا آنکردن 

وفدرود مدورد  مشخلات دموگروفید  جا وتاراخ ملاحبهببت 

وستفاده شا. دسدتیابی بده  پ وج  وخالق با رعااتملاحبه 

 تخروج و وروئه حاوکثر ماننا وسوجبردجاای ر قابلیت ونتقال وز

گیر  جافمندا قضداوتی و گلولده جدا، وسدتفاده وز نموندهدوده

کنناگان متفداوت بدا حداوکثر برفی، و ملاحبه بدا مشدارکت

جا، وسدتفاده وز   دودهتنوع، توسعه و توصیف غنی وز مجموعه

دوور بیروندی،  3  کاگذور  و بازنیر  توسط جا  وا هرواه

جا  مرحلده اافتده پااداای سدنج ر منموبده ونجا  پذارفت.

 کاگدذور دو بدی  پاااای بازآزمون و پاااای روش دو کیفی، وز

% و مید ون پااداای 89می ون پااداای بدازآزمون شا.  وستفاده

 % محاسبه گرداا.  91بروبر با  بی  دو کاگذور

  بدا وپرسشدنامهمضدامی ،  بدر وسداسدر مرحله کمّی، وبتاو 

  وصلی و دجناهوگیر و سازمان گواه شامل مضامی  فر 170

 20فرعی، طروحی شا و  هت بررسی رووادی و پااداای بدی  

-3و طی  لسه حضور  وز خبرگان پرستار  توزاع شا. نفر 

فرد  و  اوگانه با جر ا  وز خبرگدان، وز  صورتبهساعته  2

وت خدود رو در شدنهادیپو  تدا نمدروت درخووست گرداا جاآن
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تناسد  و وبهدا  بدرو  جراد  وز  مورد سطح دشوور ، می ون

کیفدی(.  صدورتبهجا وروئه دجنا)بررسی وعتبار صدور   گواه

خووسته شا تا پس وز بررسدی کیفدی وبد ور  جاآنجمچنی  وز 

وسددتفاده وز کلمددات مناس ،ضددرورت،وجمیت، نحددوه  وزنمددر

  عبداروت در  دا  مناسد ، بدازخورد الز  رو وروئده ریقرورگ

کیفی(. بعدا وز تحلیدل و  صورتهبدجنا)بررسی وعتبار محتوو 

شا و  ترخالصه  نمروت، برخی گواه جا  طوالنی، بنا مع

وصالحات الز  وعمال شا. عالوه بر وا ،  هت تعیی  نسدبت 

 بدر وسداسرووای محتوو وز خبرگان خووسته شا تا گواه جا رو 

مفیا وست ولی ضرور  »، «ضرور  وست»طیف سه قسمتی 

 جاپاسدخزاابی نمااندا. سد س ور« ضرور  نیست»و « نیست

مطابق فرمول زار محاسبه و نسبت رووادی محتدوو بدرو  جدر 

آما.  به دستگواه 

2

2
_

N

N
n

CVR
E

= 

تعدداود خبرگددانی وسددت کدده بدده گ اندده  Enوادد  روبطدده  در

تعاود کل متخللان وست. وگر   Nو ونادودهپاسخ  "ضرور "

باشدا  تدرب رگمقاور محاسبه شاه وز مقداور  داول الوشده 

. حدداوقل ورزش شددودیموعتبدار محتددوو  آن گوادده پذارفتدده 

 بر وسداسنفر متخلص و  20نسبت رووای محتوو، با تو ه به 

. در نمدر گرفتده شدا. لدذو بدا تو ده بده /42 اول الوشده، 

گواده  17گواه جا،  ت ت محاسبه نسبت رووای محتوو برو  

 ا. حذ  گرداان 42/0بودن وز مقاور  تر ایپابه دلیل 

( وز شاخص رووادی CVI هت تعیی  شاخص رووای محتوو )

وولت  و باسل وستفاده شا. به وا  منمور بعا وز تعیی  نسدبت 

نفر وز خبرگان پرستار  خووسته شدا تدا  15رووای محتوو، وز 

طیف چهار  بر وساسمی ون مرتبط بودن جرا  وز گواه جا رو 

= 3مدرتبط، = تا حاود  2، مرتبط ریغ= 1گ انه و  لیکرت )

= کامالً مدرتبط( تعیدی  نمااندا. 4مرتبط وما نیاز به بازبینی، 

مربوط بدودن  وزنمرس س شاخص رووای محتوو برو  جرگواه 

 طبق فرمول زار محاسبه شا.

 

(، وگر مقاور حاصل وز 2007)رونجمکاپولیت و نمر  بر وساس

. تا /7وست. وگر مقاور بی   موردقبولباشا، گواه  ترب رگ. /79

. کمتدر /7. باشا بازبینی الز  دورد و وگر مقاور حاصدل وز /79

. بر واد  وسداس، بعدا وز محاسدبه گرددیمباشا، گواه حذ  

کمتر وز  جاآنگواه که شاخص رووای  3شاخص رووای محتوو، 

مقداور شداخص رووادی  گواه نی  کده 8حذ  گرداا.  . بود/7

. بود، مورد بازبینی قرور گرفت. جمچندی  /79. تا /7بی   جاآن

شاخص رووای محتوو  کل وب ور)ادا جمدان میدانیی  نمدروت 

. بدرآورد /93شاخص رووای محتوو  گواه جا( در وا  مطالعده 

(، مقاور کل واد  2007)پولیت و جمکاروننمر  بر وساسشا. 

 .شودیممحسوم  قبولقابل. /9اخص ش

 صورتبهدر مطالعه حاضر، با تو ه به تعیی  رووای محتووای 

ووضدح "و  "سداده بدودن"کیفی و کمّی، وز محاسبه و تعیی  

صر  نمر شا و تنها معیار مربوط بودن بررسی شدا.  "بودن

بعا وز حذ  و ودغا  گواه جا و  تادرنهابعا وز ورزاابی رووای 

وت خبرگان پرستار  و تأایا توسط وساتیا روجنما وعمال نمر

 150گواه، بده  170و مشاور، تعاود گواه جا  پرسشنامه وز 

 تقلیل اافت. 

جدا  در پ وج  حاضر، برو  بررسی پاااای وبد ور وز شداخص

 منموربدهو قابلیت وعتماد ترکیبدی، و   نباخوآلفا  کرضرا  

وز  جداآن  جافهمؤلبررسی وعتبار عاملی متغیرجا  پ وج  و 

جا  مربوط بده وعتبدار شیوه تحلیل عاملی تأایا  و شاخص

( و وعتبار ممی )بارجا  عاملی متقاطع، AVEجمیرو )شاخص

وسدتفاده  HTMTو شداخص( 1981فورندل و الرکدر)معیار 

 تادددرنهاگدد ورش شدداه وسددت.  1شدداه کدده در  دداول

 درو پاااای،  رووای تأایا وز پس و  گواه 150  پرسشنامه

ی، وز دجپاسدخ هدت توزادع شدا.  آمار   امعه وعضا  بی 

 کدامالً) 5)کدامالً مخدالفم( تدا  1وز   لیکدرتونهاگ  5طیف 

 .وستفاده شا مووفقم(

در مرحله کمّی برو  تعیی  حجم نمونه، با تو ه به وانکه در 

مورد حجم نمونه مناس  برو  ونجا  تحلیدل عداملی، تووفدق 

( 2005ماندافرو  و جمکدارون) کده طوربهکلی و ود ناورد، 

 20تدا  3حاوقل می ون پیشنهاد شاه بدرو  ونداوزه نمونده رو 

تدا بدی  وز  100بروبر تعداود متغیرجدا و دومنده مطلدق رو وز 

( حداوکثر 1388  و نمر  و مختدار  )وناکردهبیان  1000

تعاود متخللینی که به گواه  

 دودنا 4و  3ومتیاز 

 

شاخص رووای   =

 تعاود کل متخللی  محتوو
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به حجدم سمحا  و نمر به وانکه وناکردهنمونه رو توصیه  300

و  کر سدی  داولو ادا ر دوع بده  فرمول کدوکروننمونه با 

واد  اد  خطدا   تحلیل عاملی ملاوق نداورد ودر  مورگان

(  لذو بعدا وز 1397پ وجشیرون وست)ااور  فر رواج در میان 

 150اوره با چنا نفر کارشناس آمار ، با تو ه به تعداود مش

  جانموندهگواه در پرسشنامه و عدا  دسترسدی سدراع بده 

  آور معمعتبر و نیاز به صر  زمان طوالنی  هت توزاع و 

 وفد ورنر گدرفت  م ادت  در نمدر  جمچندی  بدا جاپرسشنامه

Smart PLS  حتدی حسداس نبدوده و  به حجدم نموندهکه

کمتر وز تعاود کدل متغیرجدا   توونایم ازینه موردنتعاود نمو

 برآورد شا.  300، حجم نمونه پ وج  باشا

 15 ، وبتداو ریگنموندهدر بخ  کمّی واد  مطالعده،  هدت 

غیدر وحتمدالی در دسدترس ونتخدام  صدورتبهوستان کشور 

  ریگونداوزهوب ور  ترقیدقشانا. پ وجشیر برو  وعتبارسنجی 

مال نهاای، عالوه بر وانکه مناطق رو بده و تأایا  جایستیاشا

نحو  ونتخام کرد که تما  منداطق شدمال،  ندوم، شدرق، 

، سعی کرد با تو ده بده دودیمغرم و مرک  کشور رو پوش  

خبرگدان   مختلدف جداردهوز بی  رو  جانمونه جا  پ وج ،

 .ونتخام نماااپرستار  

سدط مهدر   بخ  کمّی وز وووال مردود تا وووجادودهگردآور  

جا  مرحله کمّی با تج اه و تحلیل دودهبه طول ونجامیا.  98

تأایدا  بدا  تحلیدل عداملی بهره گیدر  وز آمدار توصدیفی و

ونجددا  و مددال نهدداای  Smart PLSو  SPSS 25وفدد ورنر 

  تأایا گرداا.

 هایافته

در فاز کیفی تحقیق حاضر در فرواندا تحلیدل مضدمون، 

شناسداای شدا و  داول  جا،وز ملداحبهمضمون پااده  342

 14فرعدی و  سدازمان دجنداهمضمون  34مضامی  در قال  

مضدمون فروگیدر تنمدیم  9وصدلی و  سازمان دجناهمضمون 

 و پیمااشدی )فداز  حاصدل وز بخد  کمّیجاافتده. اگردادا

. در باشددایمشدامل دو قسدمت  (وعتبارسدنجی مدال نهداای

 برحسد بخ  وول وبتاو توصیفی وز نمونده آمدار  پد وج  

بدا و در ودومده،  شدودیمی وروئده شدناخت تی معمتغیرجا  

جدا  وستفاده وز رواکدرد تحلیدل عداملی تأایدا  و شداخص

مربوط به وعتبار جمیرو و ممی ، وعتبار وب ور سنج  مضدامی  

. الز  به توضیح وست کده ردیگیمپ وج ، مورد ورزاابی قرور 

آمدار در وا  مقالده بده علدت تعداود زاداد مضدامی ، وز وروئده 

 شاه وست. نمرصر مضامی   ت ت توصیفی مربوط به 

درصدا وز ووحداجا  مدورد  70در بخ  کمّی واد  تحقیدق، 

و  29-62. محداوده سدنی دودنایمپ وج  رو زنان تشکیل 

بدی   جانمونهسال بود. سابقه کار  41 جانمونهمیانیی  سنی 

درصدا وز گدروه  4سدال بدود.  17سال با میدانیی   40-10

 3/27راد ون درسدی رشدته پرسدتار ، واان رو برنامدهپاسخی

درصا رو  8درصا رو وساتیا دونشیاه،  3/16درصا رو ماارون، 

درصا رو پرسدتارون بدا  3/44دونشجواان دکتر  پرستار  و 

مرتبده علمدی،  وزنمر. دودنایمسال تشکیل  10سابقه باال  

درصدا وسدتاداار،  7/6درصدا دونشدیار،  5درصا وستاد،  7/3

درصا کارشناس پرستار  بودنا.  3/47درصا مربی و  3/37

درصدا رسدمی  3/62، جانموندهوضدعیت وسدتخاومی  نمر وز

درصدا پیمدانی و  7/7درصا رسدمی آزمااشدی،  7/5قطعی، 

 درصا قروردود  بودنا. 3/24

جا  وعتبار جمیدرو و ممید  شاخص 1مقادار  اول  برحس 

ضدامی  مفهدو  داللت بر مطلوبیت وعتبدار جمیدرو و ممید  م

دورنا. وعتبار جمیرو و ممی  عناصدر  شااستیی جا  پرستار 

کده  وناشاهمهم وعتبار سازه جستنا که بر مبنا  وبعاد  بنا 

)گواه جا (منتخد  بدرو  ونداوزه گیدر  سؤوالتورتباط بی  

)مانیداس و  دجندایم  متفاوت و خاص رو توضیح جای گاو

 ون تبیی  متغیر (.  رووای جمیرو سنج  می2014جمکارون 

پنهان توسط گواه جا  آن وست به عبارت دایر رووای جمیرو 

به بررسی می ون جمبستیی جدر سدازه بدا گواده جدا  خدود 

( که AVE. معیار متوسط ووراانس وستخروج شاه)پردوزدیم

توسط فورنل و الرکر پیشنهاد شاه، برو  وا  منمور بده کدار 

  (.1395) طباطباای و لسانی رودیم

نشان دجنداه میدانیی  وورادانس بده وشدتروک  AVE یارمع

 )جنسدلر خود وست  جاگذوشته شاه بی  جر سازه با شاخص

. /5، مقادار بیشدتر وز AVE(. برو  معیار2015و جمکارون  

کده  کندایمواد  مقداور تضدمی   چروکه ونادودهرو پیشنهاد 

درصا ووراانس اد  سدازه توسدط نشدانیرجاا   50حاوقل 

سدومی  (. وعتبدارممی  1981)فورنل و الرکر  ودشیمتعراف 

 PLS گیر  در روشجا  ونداوزهمعیار سنج  بروزش مدال

https://parsmodir.com/db/research/cochran.php
https://parsmodir.com/db/research/cochran.php
https://parsmodir.com/db/research/morgan.php
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جا  ا  متغیدر بر جمبستیی پاای  سنجهوعتبار ممی  ست. و

نمر پ وجشیر( وشاره  )وز پنهان با ا  متغیر غیر مرتبط با آن

طراددق سددنجیاه  سددهوز PLS درروشوعتبددار ممیدد  دورد. 

وست که  )متقاطع( روش بارجا  عاملی متقابلشود. اکی می

جا  ا  سازه رو با جمبسدتیی می ون جمبستیی بی  شاخص

کندا و روش دایدر معیدار جا  دایر مقااسه میجا با سازهآن

  (1395) طباطباای و لسانی  وست فورنل و الرکر

، شداه  اای ا  روش قاامی فورندل و الرکدرروش سو  که 

( وست HTMTنووخت ناجمیونی)ص نسبت اکشاخمعیار اا 

بدرو  ورزادابی رووادی ( 2015و جمکدارون ) که توسط جنسلر

 ./9. تدا /HTMT 85وروئه شاه وست. حا مجاز معیدار ممی 

باشا رووای ووگدرو . /9 وز باشا. وگر مقادار وا  معیار کمترمی

قابل قبول وست. در رووای ووگرو اا وفتروقی بااا نشدان دجدیم 

اا بدا اکداایر روبطده دوشدته باشدنا، در جاای که نباشاخص

 . جمچنی  مقادار آلفا  کرونباخ وووقعیت با جم روبطه ناورنا

. بیانیر پاااای قابل قبدول وسدت. در /7باالتر وز پاااای ترکیبی

 بده بداال و پااداای. /73وا  مطالعه مقدادار آلفدا  کرونبداخ، 

-وناوزهگواا  دقت  دجایمبه باال رو نشان   ./88ترکیبی نی  

گیددر  وبدد ور سددنج  مضددامی  مربددوط بدده وادد  مفهددو  و 

 پااا بودن وب ور وا  مضامی  وست. یرادعبارتبه
 

 شايستگي هاي پرستاريمضامین مفهوم هاي ارزيابي اعتبار و پايايي ابزار سنجش شاخص. 1جدول

Table 1. Indicators for evaluating the validity and reliability of the tool for assessing the 

themes of the concept of nursing competencies 

 

 صورتبه شااستیی پرستار  جمچنی  مال عاملی مفهو 

مروتبی )مرتبه دو ( تاوا  گردااه وست، مال عاملی سلسه

جا  وعتبار و مال شامل شاخصبرآوردجا  مربوط به وا  

در  سازمان دجناهپاااای و بارجا  عاملی مضامی  فروگیر و 

  اایتأگ ورش شاه وست. تحلیل عاملی  1و شکل  2 اول

که ا  سازه ب رگ خود وز  شودیممرتبه دو  زمانی وستفاده 

چنا متغیر پنهان تشکیل شاه باشا. در تحلیل عاملی 

بررسی روبطه متغیرجا    مرتبه دو  عالوه بر اایتأ

با متغیرجا  پنهان، روبطه متغیرجا  پنهان با  راپذمشاجاه

. قارت روبطه بی  عامل شودیمسازه وصلی خود نی  بررسی 

 بار عاملی نشان  لهیوسبه)متغیر پنهان( و متغیر قابل مشاجاه 

 

 

بار ی بی  صفر تا ا  وست. وگر بار عامل. مقاور شودیمدوده 

  نمرصر . باشا روبطه ضعیف بوده و وز آن /3وز ی کمتر عامل

ی بار عامل. قابل قبول وست و /6. تا /3ی بی  بار عامل. شودیم

 برحس (. 1994کلی  . خیلی مطلوم وست )/6وز  ترب رگ

)بار عاملی، مقادار بحرونی و  2مقادار برآورد شاه در  اول

ر و سطح معنادور ( بارجا  عاملی مربوط به مضامی  فروگی

در وضعیت  شااستیی پرستار  مفهو   سازمان دجناه

جمبستیی وا  مفهو  با  یرادعبارتبهمطلوبی قرور دورنا، 

مربوط به وا  مضامی   سازمان دجناهمضامی  فروگیر و 

 وب ور سنج  جهیدرنتفروگیر در حا باال برآورد شاه وست 

 مضامین فراگیر

 اعتبار ممیز اعتبار همگرا
آلفاي 

 کرونباخ

پايايي 

 AVE ترکیبي
بارهاي عاملي 

 متقاطع

معیار فورنل و 

 الرکر
HTMT 

 89/0 85/0 تأيید 69/0 اي و تخصصيهاي حرفهشايستگي

 91/0 84/0 تأيید 76/0 هاي فرديشايستگي

 91/0 85/0 تأيید 77/0 ي و ارتباطيفرد نیبهاي شايستگي

 88/0 73/0 تأيید 78/0 هاي اخالقي و رفتاريشايستگي

 92/0 88/0 تأيید 80/0 هاي آموزشي و پژوهشيشايستگي

 93/0 84/0 تأيید 86/0 هاي اجتماعي و فرهنگيشايستگي

 96/0 93/0 تأيید 88/0 هاي رهبري و مديريتيشايستگي

 91/0 80/0 تأيید 83/0 هاي فناوري اطالعات و مديريت دانششايستگي

 94/0 91/0 تأيید 79/0 ي و جهانياحرفه نیبشايستگي 
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 گ ورش شاه وست. 2ااستیی پرستار  در شکل شمال نهاای  مفهو  وز وعتبار عاملی الز  برخوردور وست.
 
 
 
 

 هاي مفهوم شايستگي هاي پرستاريبرآورد مقادير بارهاي عاملي مضامین و معرف. 2جدول

Table 2. Estimation of the values of factor loads of themes and indicators of 

the concept of nursing competencies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مضمون فراگیر
بار 

 امليع

مقدار 

 بحراني
P  بار عاملي سازمان دهندهمضمون 

مقدار 

 بحراني
P 

 001/0 26/32 79/0 اي و تخصصيهاي حرفهشايستگي

Theme_1 75/0 12/22 001/0 

Theme_2 87/0 95/52 001/0 

Theme_3 86/0 83/41 001/0 

Theme_4 83/0 44/38 001/0 

 001/0 16/35 81/0 هاي فرديشايستگي

Theme_5_1 87/0 65/39 001/0 

Theme_5_2 94/0 58/130 001/0 

Theme_5_3 81/0 79/27 001/0 

 001/0 61/40 86/0 ي و ارتباطيفرد نیبهاي شايستگي

Theme_6_1 90/0 83/58 001/0 

Theme_6_2 89/0 11/56 001/0 

Theme_6_3 84/0 24/35 001/0 

 001/0 05/25 75/0 و رفتاريهاي اخالقي شايستگي
Theme_7_1 93/0 22/139 001/0 

Theme_7_2 84/0 81/24 001/0 

 001/0 10/53 87/0 هاي آموزشي و  پژوهشيشايستگي

Theme_8 91/0 35/35 001/0 

Theme_9 87/0 02/85 001/0 

Theme_10 91/0 29/76 001/0 

 001/0 27/49 87/0 هاي اجتماعي و فرهنگيشايستگي
Theme_11_1 93/0 29/116 001/0 

Theme_11_2 93/0 50/105 001/0 

 001/0 89/53 89/0 هاي رهبري و مديريتيشايستگي

Theme_12_1 93/0 66/98 001/0 

Theme_12_2 95/0 23/103 001/0 

Theme_12_3 94/0 98/100 001/0 

هاي فناوري اطالعات و شايستگي

 مديريت دانش
82/0 63/27 001/0 

Theme_13_1 91/0 27/50 001/0 

Theme_13_2 92/0 54 001/0 

 001/0 82/49 87/0 ي و جهانياحرفه نیبشايستگي 

Theme_14_1 93/0 79/93 001/0 

Theme_14_2 90/0 29/53 001/0 

Theme_14_3 91/0 20/70 001/0 

Theme_14_4 82/0 92/28 001/0 
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 پرستاري يستگيشا. مدل عاملي مرتبه دوم مفهوم 1لشک

Figure 1. The second-order factor model of the concept of nursing competenc 

 
 پرستاري يستگيشا. مدل نهايي 2شکل

Figure 2. The final model of nursing competency 
 

 بحث 
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  جاروشمفهومی و به  صورتبهسروسر دنیا، آموزش در 

رواکدرد  (.2010کدو  -آنیمدا و مد )گرددیم ااا وروئده 

آموزش وستاناورد شااستیی محور بر مفهدو   دامع آمدوزش 

و بهبدود  جدامهارتو  جاایتووناکه وعطا  دون  رو با پرورش 

 .(2014وو و جمکدارون ) ، وستوور وسدتکنایمکیفیت ودغا  

 نتااج مطالعه حاضر نشان دود کده مدال مطلدوم شااسدتیی

ی در رشته ستیاشا برپرستار   هت توسعه آموزش مبتنی 

مضدمون  14مضمون فروگیدر،  9کارشناسی پرستار  شامل 

مضدمون سدازمان دجنداه فرعدی  34سازمان دجناه وصلی و 

. مضامی  فروگیر وستخروج شاه وز وا  مطالعه شدامل باشایم

( بدی  3( فدرد ، 2و ، ( تخللی و حرفده1جا   شااستیی

( آموزشددی و 5( وخالقددی و رفتددار ، 4تبدداطی، فددرد  و ور

( 8( رجبر  و مااراتی، 7( و تماعی و فرجنیی، 6پ وجشی، 

جا  بدی  ( شااسدتیی9فناور  وطالعات و ماارات دون  و 

جدا  میدان شااسدتیی  ادو درباشدا.  و  و  هانی میحرفه

. وز بیشدترا  وبدر تبیدی  /89رجبر  و مااراتی با بار عاملی 

-وا  مال برخوردور بوده وست. بعا وز شااستییکنناگی در 

جا  و تماعی و شااستییجا  رجبر  و مااراتی  به ترتی  

جدا    و  هانی و شااسدتییوحرفه  یبفرجنیی، شااستیی 

.   سد س /87آموزشی و پ وجشی جر سده دورو  بدار عداملی 

   86/0  و ورتبداطی بدا بدار عداملی  فرد  یبجا  شااستیی

با بار عاملی  فناور  وطالعات و ماارات دون  جا شااستیی

-.   شااسدتیی/81با بار عاملی   جا  فرد .   شااستیی/82

جدا  . و شااستیی/79و  و تخللی با بار عاملی جا  حرفه

  بعا  قدرور جامرتبه. در /75وخالقی و رفتار  با بار عاملی 

 گرفتنا.

ده وز شااستیی، محاود بده عناصدر شدناختی )مانندا وسدتفا

نمرادده، مفدداجیم اددا دوندد  ضددمنی( نیسددت   بلکدده شددامل 

جا  بدی  جا  فنی( و وا گیجا  عملی )شامل مهارت نبه

جدا  جا  و تماعی ادا سدازمانی( و ورزشفرد  )مثالً مهارت

تر وسدت وخالقی وست  بنابروا  شااستیی ا  مفهدو  وسدیع

رو ، دون  و غیدره( جانیرشجا )و جمچنی  که درووقع مهارت

و  وپسدتی  (. 2016شود )آمدوزش عدالی وونتداراو شامل می

  ریکارگبده( نی  معتقانا صالحیت بدالینی 2002)جانارت 

  ورتباطدداتی، جددامهارتدوندد ،  و مابروندده گوندده عددادت

و  جدداورزش  عملددی، وسددتاالل بددالینی، عووطددف، جددامهارت

و  روزمره، در  هدت خدامت بده بازونااشی در فعالیت حرفه

 و  امعه وست. فرد 

گفت کده وبعداد شااسدتیی،  توونیمبه تعاراف فوق،  با تو ه

نتدااج حاصدل وز واد    مختلفی وست و جاطهیحمعطو  به 

که جمه خبرگان  تحقیق نی ، مواا جمی  ومر بود و نشان دود

جددا رو بددرو  و  وز مهارتوز مجموعدده پرسددتار ، برخددوردور 

ه و معتقددا بودنددا آموختیدان پرسددتار  ول ومددی دونسددتدون 

آموختیدددان واددد  حرفددده باادددا در وبعددداد مختلدددف، دون 

رو ادد   جداآنجا  الز  رو کسد  کنندا تددا بتدوون صدالحیت

  پرستار شااسته و کارآما دونست. 

  شدان وحرفهبر  مؤبر( عوومل 1393روونی پور و جمکارون )

حرفه و ، وصالح ساختار -  فرد جا توونمناپرستار  رو در 

  و وصالح  اایاه و تماعی وحرفهوخالق و تعهاوت  سازمانی،

  فدرد  و جا توونمندادونسته و معتقانا که برخوردور  وز 

دون  نمر  و مهدارت جدا  عملدی، تجربده  وز مله  وحرفه

کار ، مداارات موقعیدت، دوشدت  مهدارت ورتبداطی، تعهدا 

 ، عالقه و باورجا  فرد  وز عوومدل تسدهیل وحرفهوخالقی و 

بداقر  . شدودیم  شدان پرسدتارون محسدوم وحرفهگر در 

  خود وبعداد پرسدتار مطالعه( در 1387نسامی و جمکارون )

مقولده وصدلی خالقیدت، برقدرور  ورتباطدات  5شااسته رو در 

  بنداطبقهمناس ، دوشت  نیرش صحیح، مهدارت و دوند  

جفت حوزه مسئولیت رو (، 2019.  وولالنا و جمکارون )کردنا

  ونداکردهمشدخص بهاوشدتی   جدامروقبتیدت در مورد کیف

 ،مبتندی بدر شدووجا عمل ،ورتقا  وامنی کار، ماارات محیط

رفتارجدا   فدرد محدور،مروقبت  تکنیکی،و  پ شکیصالحیت 

ی. و  معتقا وسدت رجبر  و ماارات بالینمثبت، بی  فرد  

وظااف خود، کیفیدت پرستارون وز در صورت عا  درک کامل 

 .ممک  وست به خطر بیفتا بهاوشتی  جامروقبت

 بدا تحقیدق واد  شااسدتیی پرسدتار  در شاه طروحی مال

 ولمللددیبی  شددورو  چددارچوم در مو ددود جا صددالحیت

 حقدوقی، و وخالقدی و ،حرفه عمل شامل( 2009) پرستار 

 باکیفیدت و فدرد  و ،حرفده توسعه ماارات، و مروقبت وروئه

پرسددتار  برخددی ونااشددمناون  حددال اباودورد.  جمخددوونی

می ون شااستیی در عمدل پرسدتار  رو  (1982بنر)جمچون 
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، ولدی واد  مطالعده، دوندایممبتنی بر تجربه و حیطه خاص 

  جایسدتیاشا  رو وروئه دوده کده تمدا  وبعداد تر امعمال 

 محور  مورد نیاز حرفه پرستار  رو دربرمی گیرد. 

 در خلوصوا  تحقیق وا  وست که  موردتو هدایر  وز نکات

 فدرد  رفتار ، عالوه بر وبعاد وخالق و وخالقی جا شااستیی

وسالمی نی  تو ه شاه وست کده نشدان  و ، به وخالقحرفه و

وا  مدال قابلیدت کداربرد در دوخدل کشدور و سداار  دجایم

  متماا  کنناه جا نبهاکی دایر وز  وومع وسالمی رو دورد. 

پرسدتار  در خبره  35وا  تحقیق، وستفاده وز نمونه آمار  )

، جداردهدر  جمآنخبره در بخ  کمّی(   300بخ  کیفی و 

و سووبق مختلف شغلی وز مروک  آموزشدی و درمدانی  جاسمت

سدب  تقوادت وعتمداد بده  تووندایمسروسر کشور وسدت کده 

   حاصل وز آن گردد.جاافته  شاه و اآور مع  جادوده

واد     شناسداای شداه درجایسدتیاشاوا  وساس، وبعاد  بر

مال که برگرفتده وز تحلیدل مضدمون ملداحبه بدا خبرگدان 

و روواددی و پاادداای آن نیدد  وز طراددق  باشددایمپرسددتار  

و  جاتیصددالححددوزه وز  9شدداه وسددت،  ایددتائنمرسددنجی 

  محددور  بددرو  رشددته پرسددتار  در مقطددع جایسددتیاشا

توسدعه آمدوزش  منموربدهکده  دجدایمی رو نشان کارشناس

روحدی شداه وسدت. عدالوه بدر واد ، مبتنی بر شااسدتیی  ط

شناخت وا  وبعاد شااستیی وب ور مناسبی وست بدرو  درک و 

و  جدامهارت  مختلدف جاطدهیحتوصیف، سنج  و ورزاابی 

توسددط خددود پرسددتارون، مربیددان و مدداارون  جاتیصددالح

پرستار   و جمچنی  چارچوم وسدتاناور  بدرو  گد ان  و 

وذعدان  تدوونیمنابروا  ب. کنایموستخاو  پرستارون رو فروجم 

جا  محور  عالوه بر پوش  شااستییدوشت که وا  مطالعه 

بنا   ااا  برو  درک ، طبقهساار مطالعاتمطرح شاه در 

و وروئه کدرده  آموزش مبتنی بر شااستیی در رشته پرستار 

چدارچوم وسدتاناورد مناسدبی  عنوونبه توونایمبروا  وساس 

مدورد وسدتفاده ، ه پرستار  هت آموزش و ورزشیابی در حرف

نتااج وا  مطالعده نشدان دود کده مدال قرور گیرد. جمچنی  

پااه و وساسی بدرو  عملکردجدا  مهدم شااستیی پرستار ، 

آمددوزش و زاربندا  توسددعه  توونددایم و بدودهمندابع ونسددانی 

 .شغلی رو فروجم نمااا  جاشرفتیپ

 یریگجهینت

  تغییدر ، تحقق آموزش پ شکی در آسدتانه ادوکنونجم

پارودوام بد رگ وز آمدوزش مبتندی بدر سداختار و فرواندا بده 

نتدددااج و  ورزادددابیآمدددوزش مبتندددی بدددر شااسدددتیی و 

  جاحرفهبنابروا   (.2002کاروکسیو و جمکارون پیاماجاست)

خدود رو بدرو    راپذتیمسدئولباادا  21بهاوشتی در قدرن 

آموزشدی   جدانما ورتقا  سدالمت  امعده وفد وا  دجندا. 

کدداروای و وبربخشددی  مأموراددت خددود رو وز طراددق  ونندداتویم

مبتنی بر شااستیی و تمرک  بر ول ومات عملکدرد   جاآموزش

گروپ  ) بر سته برو  جمه متخللان سالمت بهبود بخشنا

در علر حاضر، مستناساز  شااسدتیی . (2012و جمکارون 

  نده وختیدار   و وحتمداالً در آانداه -ضدرور   وست  ومر

  صاور مجوز وولیده و گووجینامده  و شدااا بدرو  ن دا  برو

 منموربده ایجاسدمیمکانوستخاو ، و بار  خووجا شدا. لدذو 

اادگیر  و ورزاابی،   جاروش  اکارآماترو   امؤبرترودغا   

، ملی و در طیف  ومنطقهالز   وست و بااا در سطح محلی، 

 کدهایوزآنجا(. بندابروا  1999)لنبدورگ  وسیعی و رو شدود

مددوزش نقطدده عطددف مهمددی بددرو  تغییددر وسددت، وبدد ور آ

 مدوردنمررو در واجداد تغییدروت  جداآن، توونداای جایستیاشا

مددال (. 2016سددازمان بهاوشددت  هددانی )کنایمتعیددی  

طروحی شاه در حوزه عمل پرستارون پااه را   شاه وست و 

. جمچندی  واد  باشدایموز رووای و پاااای مطلوبی برخوردور 

و  جا توونمندا،  جای گاونج  تما  صفات و مال قابلیت س

  ا  پرستار برو  وروئه جاتیصالحو  جامهارت،  جاتیمسئول

و شااسته رو در جر سه حیطه  تیفیباک  بهاوشتی جامروقبت

حرکتی دورو بوده و مدال مناسدبی -شناختی، عاطفی و روونی

. باشدایم هت برنامه را   درسی در نمدا  آمدوزش عدالی 

چارچوم و وب ور وستاناورد   عنوونبهوز آن  توونیم جمچنی 

 پرسدنل ونسدانی، مداارات منابع و سالمت را   برو  برنامه

آن  با مرتبط  جاتیفعال و بهاوشتی  جانما  سالمت، بهبود

ماننا آموزش و ورزادابی، گد ان  و وسدتخاو  پرسدتارون  در 

فاده درمانی وسدت-آموزشی و بهاوشتی  مؤسساتو  جاسازمان

 کرد.

 تحقیق نشان ونجا   وا  پ وج ، جاتامحاود  اترمهموز 

 بده کامدل دسترسدی عا  و پرستار  رشته در دوخلی مشابه

 بدرو  طدوالنی زمان صر  به منجر که بود خار ی تحقیقات
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 شدان طوالنی نهاات در و خار ی مقاالت و کت   ستجو 

اد و   متعدجدایجماجنیجمچنی  نیاز به . گرداا فروانا کل

 صورتبه جاپرسشنامهو تکمّیل  جاملاحبهبرو  ونجا   برزمان

 سدعی محقدق کهحضور ، محاودات دایر وا  پ وج  بود 

 جدا نمونده با قبلی جماجنیی  ماننا خاص تاوبیر وتخاذ با کرد

 و مناسدد   مکددان و زمددان ونتخددام ملدداحبه، ونجددا   هددت

  هدت کننداگان شدرکت بده کدافی فرصدت دودن جمچنی 

 وادد  پرسشددنامه، نیدد  و ملدداحبه سددووالت بدده خیوایپاسدد

 کنا. کنترل نسبی طور به محاودات رو

 -و مروکد  بهاوشدتی جادونشدیاه شدودیمدر پااان پیشدنهاد 

  دونشددجواان و جایسددتیاشادرمددانی، در روسددتا  پددرورش 

شدداغلی  پرسددتار ، تددالش بیشددتر  مبددذول دوشددته و وز 

ر وستفاده کدرده و   طروحی شاه بومی در دوخل کشوجامال

    جافمنا برگ ور نماانا.وگونهبه  تخللی جادوره

 

 مالحظات اخالقی 

 دوره دکتدر    دونشجوایوز رساله  مستخرج وا  مقاله 

بدددا کاشناسددداای وسدددت کددده در ووحدددا خوروسدددیان 

به ببدت رسدیاه  1397 /7/ 9مورخ  23821212952066

کتبدی  نامدهیمعرفوست. محقق  هت شروع مطالعده، وبتداو 

) هت تسراع در رونا کار( و س س کا وخدالق )بدا شناسده 

IR.IAU.KHUISF.REC.1398.219 رو وز محددددددل )

تحلیل خود دراافت کدرده وسدت. جمچندی   هدت و درو  

جا در مدورد جدا  و بخ  کیفی مطالعه، در وبتاو  ملاحبه

جددا  حسداس و محرماندده ماجیدت پدد وج ، مروقبدت وز دوده

جا  ضبط شاه، توضدیحات ملاحبهمانان وطالعات فرد  و 

الز  به مشارکت کنناگان  هت  لد  جمکدار  آندان دوده 

شا. در بخ  کمّی نی   هدت تکمیدل پرسشدنامه، رضداات 

کتبی وز مشارکت کنناگان وخذ گرداا و بده آنهدا وطمیندان 

 دوده شا که وطالعات شخلی آنها محرمانه خووجا مانا. 

 تشکر و قدرانی

مروتدد  سدد اس و دوننددا ز  مینواسددناگان بددر خددود ال

ماارون، مسئولی ، وساتیا و کارکنان کلیه قاردونی خود رو وز 

که در و رو  وا  تحقیق مشدارکت  جامارستانیبو  جادونشیاه

  تشکر و قاردونی نماانا.، وناکردهو جمکار  
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آموزش وستاناورد مبتنی بر شااستیی بر مفهو   امع آموزش که وعطدا  دوند  رو بدا پدرورش توونداای و  چکیده:

وعتباراابی مدال شااسدتیی بدرو  توسدعه  و طروحی باجا ، وستوور وست. مطالعه حاضر کنایمبهبود کیفیت ودغا  

شدا. بخد  کیفدی بدا  وکتشافی متوولی ونجا  ی در رشته کارشناسی پرستار  و با رواکردستیاشا برآموزش مبتنی 

ونجا   مناگیر  جافو به روش نمونه ار اافتهنیمه ساخت  جاملاحبهنفر وز خبرگان پرستار  وز طراق  35مشارکت 

در بخد   رووادی صورت گرفت. تأایدا وسترلینگ-مضمون با مال آترواا تحلیل شیوه جا بهو تحلیل دودهشا. تج اه 

گوبا و لینکل  و سنج  پاااای وز طراق پاااای بازآزمون و پاااای بی  دو کاگذور ورتقا   جبردجا کیفی، وز طراق رو

 300نمرسدنجی وز  .( و با/93)با شاخص کل رووای محتووای با وب ور پرسشنامه یروش پیمااش کمّی به اافت. بخ 

 وفد ورنر تأایا  بدا  وز طراق تحلیل عاملی اجدودهی ونجا  شا. نهااتاً وحتمال ریغ  ریگنمونهخبره پرستار  به روش 
SPSS وSmart PLS   9مال مطلوم شااستیی پرستار  شامل که دودشا. نتااج نشان  اایتأنهاای  مال وآنالی 

ی کننداگ ییتب. وز بیشترا  وبر /89جا  رجبر  و مااراتی با بار عاملیمضمون فروگیر وست. در وا  میان شااستیی

  و  هانی آموزشدی و وحرفده  یبجا  و تماعی و فرجنیی  دور بودنا. س س به ترتی  شااستییدر وا  مال برخور

جدا  فنداور  شااسدتیی . /86  و ورتباطی بدا بدار عداملیفرد  یبجا  .  شااستیی/87پ وجشی جرسه با بار عاملی

و  و جدا  حرفدهشااسدتیی.  /81جدا  فدرد  بدا بدار عداملی.  شااستیی/82وطالعات و ماارات دون  با بار عاملی

   بعا  قرور گرفتنا.جامرتبه. در /75جا  وخالقی و رفتار  با بار عاملی. و شااستیی/79تخللی با بار عاملی

 ی، کارشناسی پرستار .ستیاشا برمال شااستیی، آموزش مبتنی  واژگان کلیدی:

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:mhyarm@yahoo.com

