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35  1387آذر و دی  ، 67هم ، شماره هجد دوره                                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

تحقیق کیفی و ارائه : در پرستاری تجزیه و تحلیل مفهوم شایستگی
  یک مدل هیبرید

 
  4اسماعیلی روانبخش  3سرور پرویزی   2فروغ رفیعی     1معصومه باقری نسامی

  
  

  چکیده
 سالمتی اسـت     و یکی از موضوعات بحث برانگیز در حوزه مراقبت        مفهومی پیچیده و مبهم است        شایستگی : هدف سابقه و   

 به دلیل وجـود ابهامـات   .اهمیت زیادی داردپرستاری از جمله آموزش، بالین و مدیریت پرستاری  ه در حیطه های مختلفک
  . زیاد در این زمینه پژوهشگر بر آن شد تا در این مقاله به تجزیه و تحلیل مفهوم شایستگی بپردازد

در مرحلـه مـروری بـر    . سـه مرحلـه انجـام شـد     ، در یداین پژوهش تجزیه و تحلیل مفهوم به روش هیبر   در   :ها مواد و روش  
در مرحلـه کـار   .  ارزیابی و تحلیل شـدند 2007 تا سپتامبر      های اطالعاتی  مقاله مرتبط موجود در پایگاه       475) نظری(مطالعات

نجـام شـد و    نفر از مربیان پرستاری ا5در عرصه به دلیل اهمیت سیستم آموزش در تربیت نیروی انسانی پرستاری، مصاحبه از           
تحلیل کلـی  در مرحله نهایی، از دو مرحله قبل . نتایج بعد از گوش دادن به نوار، دستنویس شد و آنالیز محتوا صورت گرفت        

  . دشانجام 
در مرحله کار در عرصه با توجه       . بر اساس مرحله مرور بر ادبیات، بهترین تعریف و خصوصیات شایستگی انتخاب شد             :یافته ها 

ه از مربیان در بافت آموزش پرستاری ایران انجام گردید عـالوه بـر ابعـاد و خـصوصیات آشـکار شـده در مـرور                         به اینکه مصاحب  
 تعریـف،  در مرحله نهایی از ادغـام دو مرحلـه  . ادبیات، نگاه کلی نگر در بعد نگرش و خالقیت در بعد مدیریت نیز نمایان گردید   

  .مدل هیبرید ارائه شدسرانجام شایستگی به منصه ظهور رسیدند و ابعاد، خصوصیات، پیش مقدمها، عوامل موثر و پیامد 
 برنامه ریزی آموزشی، ابزار سازی و ارزیابی دانشجویان  ، بر اساس معیارهای شایستگی به دست آمده از این مطالعه :استنتاج

   .و پرستاران در عرصه نظام پرستاری ایران مقدور خواهد شد
  

  ل مفهوم، شایستگی، پرستاری، مدل هیبرید توسعه و تحلی:ی کلیدیواژه ها

  مقدمه
 یکـی  همچنـین  . مفهومی پیچیده و مبهم است    1شایستگی

سـالمتی   از موضوعات بحث برانگیـز در حـوزه مراقبـت         
پرســتاری از جملــه  اســت کــه در حیطــه هــای مختلــف
  .داردی اهمیت زیادآموزش، بالین و مدیریت پرستاری 

  
    Email:anna3043@gmail.com          ساری، خیابان وصال شیرازی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:میمعصومه باقری نسا: مولف مسئول

  دانشجوی دکترای پرستاری، مربی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 1
  نپرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایرامراقبت های عضو مرکز تحقیقات دکترای پرستاری، . 2
  دکترای پرستاری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران . 3
  کارشناسی ارشد پرستاری، مربی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 4

  3/9/87:             تاریخ تصویب28/7/86:           تاریخ ارجاع جهت اصالحات 2/7/87: ریافت تاریخ د
  
1.Competency 
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  و همکاران معصومه باقری نسامی                       پژوهشی       
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ــددی از  ــاریف متع ــومتع ــن مفه ــده و  اای ــه گردی ــزرائ  نی
منتشر شده اسـت بـا ایـن      در این زمینه    تحقیقات متعددی   

 درک این مفهوم دروجود ابهامات و سر درگمی زیادی    
  .)2،1(وجود دارد

عوامل مختلفی چون تغییـر سـریع در سیـستم هـا ی             
پایش سـالمت، لـزوم ارائـه خـدمات ایمـن و مقـرون بـه             

وضـوع هـای    صرفه، ارتقا آگاهی افراد جامعه در مورد م       
سالمتی و افـزایش انتظـار دریافـت خـدمات بـا             با   طتبمر

 همراه با تمایـل سـازمانهای ارائـه دهنـده        ،کیفیت مناسب 
خدمات سالمتی در به کارگیری نیروی کار ماهر باعـث          
شده تـا شایـستگی بـالینی شـاغالن حرفـه ای مـرتبط  بـا                 

 ).3،1(ســالمتی، بــیش از پــیش مــورد توجــه قــرار بگیــرد 
دیـک بـین شایـستگی بـالینی و مفهـوم کیفیـت        ارتباط نز 

 شده شایستگی بالینی در حرفه پرستاری   سببمراقبت نیز   
به عنوان رشته ای عملـی، از جایگـاهی منحـصر بـه فـرد               

مقاالت متعدد تاکیـد دارنـد کـه تربیـت          . برخوردار باشد 
پرستاران شایسته و در نتیجه حفظ سـالمتی افـراد جامعـه            

ن هدفهای آمـوزش پرسـتاری       یکی از اصلی تری    ،همواره
دانـشجویان  تمرکـز اصـلی ایـن پژوهـشها بـر           . بوده است 

پرســتاری، تغییــر برنامــه هــای آمــوزش پرســتاری، بکــار 
ــزان کــسب     ــزایش می ــرای اف ــد ب ــهای جدی ــری روش گی
مهارتهای بالینی و اعتبار سنجی ابزارهـای ارزشـیابی ایـن     

ر  در حیطه بـالینی نیـز تغییـ        ).3،2(شایستگی ها، بوده است   
بـه  را   ، پرسـتاری  در نقشها و صعوبت وظـایف پرسـتاران       

شغلی پیچیده و نیازمند داشتن مهارتهای گونـاگون بـدل          
تــا موضــوع کــه منجــر شــده و همــین امــر کــرده اســت، 

 ).2،1(شایستگی بالینی مورد توجـه بیـشتری قـرار بگیـرد            
بیانگر آن است کـه شایـستگی        ،مروری بر متون موجود     

 آمـوزش و بـالین نیـز        ،دیریتدر حیطه هـای مختلـف مـ       
ــه اســت  ــرار گرفت ــدیریت. مــورد توجــه ق ــدگاه م  ،از دی

 تـضمین کیفیـت    درشایستگی پرستاری یک عامل مـوثر       
خدمات مراقبتی ارائه شده به بیمـاران و کـسب رضـایت            

 در دنیای پر رقابت امروز عاملی کلیدی این امر. آنهاست
بـزار و   در بقای بیمارستانها محسوب میشود ولی تاکنون ا       

معیار قطعی جهت ارزیابی پرستاران و دانشجویان در این         

 نیاز بـه تحقیقـات بیـشتری        ارائه نشده است بنابراین   زمینه  
  .)3،2( احساس می شوددر این زمینه 

در ایران نیز ضرورت توجـه بـه موضـوع شایـستگی       
بالینی پرستاران در سالهای اخیـر بـیش از بـیش احـساس             

 ه دلیـل  ائه خدمات سـالمتی بـ     می شود زیرا سیستمهای ار    
افزایش آگاهی و انتظار جامعه در مورد دریافت خدمات       

 نـاگزیر بـه افـزایش اثـر بخـشی منـابع             ،با کیفیت مناسب  
هر چنـد بعـضی     . انسانی شاغل در این سیستم ها شده اند       

 مربوط به شایـستگی بـالینی نظیـر         ی مرتبط ها از موضوع 
رغ التحـصیالن   دیدگاه مدیران، مربیان، دانـشجویان و فـا       

پرستاری نسبت به آموزش بالینی، مـشکالت موجـود در          
آموزش بالینی و نتایج آموزش بالینی پرستاری عمدتا در         
قالــب پایــان نامــه هــای دانــشجویی و از دیــدگاه اثبــات  

مورد توجه قرار گرفته اسـت امـا        ) روشهای کمی (گرایی
انجام تحقیقات گسترده کیفی در این زمینه بسیار محدود 

 تجزیــه و  مقالـه ای در ارتبــاط بــا وده اســت و  تــاکنونبـ 
تحلیل  مفهـوم شایـستگی  پرسـتاری در جهـان  و ایـران                

 بنابراین توجه گـسترده بـه شایـستگی،         .استشده  نمنتشر  
بسط و استاندارد سازی این مفهوم در ابعاد مختلف حرفه  

بـا عنایـت بـه      . پرستاری یک ضرورت محـسوب میـشود      
وم شایـستگی، شـناخت ابعـاد،       اینکه شـفاف سـازی مفهـ      

خصوصیات و عوامـل مـوثر بـر آن  در تعیـین معیارهـا و          
اســتاندارد ســازی ابزارهــای شایــستگی و بــه تبــع آن در   

 پرستاران و کیفیت مراقبـت کمـک   ،ارزیابی دانشجویان   
 لذا پژوهـشگر بـر آن شـد تـا در            )3، 4(کننده خواهد بود    

ایـستگی بـه    این مقاله با هدف تجزیه و تحلیـل مفهـوم ش          
  . روش هیبرید به این امر کمک کند

  
  ها  مواد و روش

ــردازی،    ــوم پ ــد یکــی از روشــهای مفه ــدل هیبری م
رود و ایـن    تکامل مفهوم و توسعه تئـوری بـه شـمار مـی           

ــودن و ابهــام    ــع انتزاعــی ب روش در پرســتاری جهــت رف
ــاهیم  ــی رود  مف ــار م ــه ک ــه مرحلــه    . ب ــدل از س ــن م ای
مـصاحبه،  (ر در عرصـه     ، کـا  )مروری بر مطالعـات   (نظری

 که در   )5( است شدهو تحلیل نهایی تشکیل     ...) مشاهده و 
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  تحقیق کیفی و ارائه یک مدل هیبرید: در پرستاری شایستگی
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این مقاله به ترتیب برای تجزیه و تحلیل مفهوم شایستگی 
 ایجاد ،هدف اصلی مرحله نظری. به آن پرداخته می شود

 تحلیـل عمقـی و تعریـف        جهتو تکامل بستری مناسب     
ن مرحلـه   در پایان ای  . مجدد مفهوم در مراحل بعد میباشد     

محقق تعریف عملیـاتی را بـرای مرحلـه کـار در عرصـه              
اهدف مرحله کار در عرصـه تقویـت      . مشخص می نماید  

 از   و و پاالیش مفهوم شکل گرفتـه در مرحلـه اول اسـت           
نظـر زمـانی بـا مرحلـه اول همپوشـانی دارد و روی جـزء       

در این مرحله به منظور تحلیل . تجربی فرآیند تاکید دارد   
 مورد نظر از روش جمع آوری کیفـی داده          کاملتر مفهوم 

مرحله سـوم شـامل ترکیـب نمـودن         . دشوها استفاده می    
تحلیل نظری همراه با بینش و بصیرتهای کـسب شـده از             

  .)5(مشاهدات تجربی و گزارش یافته ها می باشد
  در مرحله مروری بـر ادبیـات مطالعـه حاضـر، کلیـه             

معتبـــــر در دســـــترس  اطالعـــــاتی پایگـــــاه  هـــــای 
   بـــا کلیـــد Blackwell و MEDLINE , Elsevierنـــدمان

ــرار nurse و competencyواژه هــای    مــورد جــستجو ق
کلیه مقاالت موجود در پایگاه داده ها تا سـپتامبر    . گرفت
 competence و competency بـــا واژه هـــای 2007

competent , nurse,و  nursing در . ندارزیــابی شــد
 مقاله ها با توجه کدام ازهر . شد مقاله یافت 475 مجموع

سپس مقاالت مربوطه   . ندبه موضوعات مربوطه مرور شد    
شناسایی و با توجه به منـابع مقالـه حاضـر مـورد اسـتفاده              

البته الزم به ذکر است به دلیـل محـدودیت          . واقع گردید 
مجله در چاپ مقاله حجـیم، بـسیاری از مطالـب و منـابع              

یـل اهمیـت    در مرحله کـار در عرصـه، بـه دل         . شدحذف  
نمونه گیـری از     ،سیستم آموزش در تربیت نیروی انسانی     

ــان  ــتاری انجــام شــد می ــان پرس ــع آوری . مربی ــزار جم اب
اطالعات در این مطالعه مـصاحبه بـه صـورت انفـرادی و      

 اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری       باچهره به چهره    
پـس از   و مامایی دانشگاه علـوم پزشـکی مازنـدران بـود            

 نفر از اعضای هیات علمـی بـه دلیـل اشـباع             5 بامصاحبه  
نتـایج بعـد از گـوش       . یافت هتمانمونه گیری خ  ،  داده ها   

دادن بــه نــوار، دســتنویس شــد و آنــالیز محتــوا صــورت  

 ترکیـب سپس در مرحله نهایی، تحلیـل کلـی از           . گرفت
به منظور رعایت نکات اخالقی     . انجام شد دو مرحله قبل    

ن نشده است و نتایج نهـایی       در این پژوهش نام مربیان بیا     
حـضور مـداوم در     عـالوه بر   .گرفـت در اختیار آنان قرار     

  با استفاده    عرصه و غوطه وری عمیق محقق در داده ها ،         
از چــک مجــدد کــدهای اســتخراج شــده اولیــه و نتــایج  

 نفر از اساتید دانشکده پرسـتاری و      3 توسطنهایی مطالعه   
 بـدین ترتیـب   بررسـی شـد و   مامایی علوم پزشکی ایران،   

   .افزایش یافتاعتبار و دقت مطالعه 
  نتایج مرحله نظری

   آن با مفاهیم و تعاریف مرتبط ،شایستگی
تناسب دو چیز، مانند  (1کارآییدر حال حاضر واژه   

یکی از عمده تـرین  لغـات کـاربردی در           ) شغل و شاغل  
 وارد 1983از سـال    ایـن واژه    . آموزش محـسوب میـشود    

ه است و برنامه های درسـی مبتنـی   پرستاری و مامایی شد  
و  کـارآیی  واژه .)6(بر شایستگی بر این اساس استوار شد

، بـه کیفیـت و میـزان    »اسـم «به عنوان  شایستگی همچنین
ــ دار اشــارهبــودن 2"متبحــر"ت برخــورداری از صــف . دن

 به عنوان صفت، آن متبحر فرهنگ آکسفورد در تعریف
آمیـز    موفقیـت دانش و توانـایی انجـام   برخورداری از«را 

اشخاصـی تلقـی    کنـد و صـفت        تعریف می » برخی کارها 
مــروری بــر  .دن باشــ4 و توانمنــد3 کــه کارآمــدمــی شــود
، کـارآیی  مفـاهیمی چـون شایـستگی،     نشان داد مطالعات
 معموال به طور متناقـضی      6 و مهارت  5 عملکرد ،توانمندی

در اینجـا بـا ارائـه       . )7(دنشـو  به جای هم بکـار بـرده مـی        
ص از این واژه ها سـعی در شـفاف سـازی            تعاریف مشخ 

کارآیی در ارتباط با شـغل میباشـد    واژه. مفاهیم می شود 
و یک عمـل، رفتـار و نتیجـه یـک عملکـرد را توصـیف            

در حالیکه شایـستگی شـخص محـور اسـت و بـه         . میکند
مشخصات اصلی و کیفیتی که منجر به عملکرد مـوثر در       

                                                 
1 Competence   
2 competent 
3 effeicient 
4 capable 
5 performance 
6 skill 
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ارآیی کــ در دیـد کلــی  . اشــاره دارد،یـک شــغل میـشود  
توانـد انجـام دهـد در     جنبه ای از شغل است که فرد مـی        

بـه   ملـیگن . )7،6( اسـت  فردمتبحرحالیکه شایستگی رفتار  
 نقل از پتر جارویس کـه یـک مربـی پرسـتاری بـود واژه            

کارآیی را یکپـارچگی موفـق بـین تئـوری و عمـل بیـان               
  وی عالوه بر دانش تئوریک، عملکرد را با اهمیـت    . کرد

کارآیی  بر اساس    شخص از لحاظ     عملکرد   .)6(می داند 
نجـسمیس بـه    . )7(یک رفتار اختصاصی ارزیابی می شود     

کـارآیی   د کـه فراینـد ایجـاد      مـی نمایـ   اظهـار    نقل از بنر  
مچنین ترکیب دانش، مهارت، نگرش و ارزشها است و ه

  تخصــصی کارآمــدی بــهیبیــان نمــود کــه نیــاز ضــرور
  بـا افـزایش    . محـیط کـار وجـود دارد         با توجه ،  پرستاران
  حس خود ارزشـمندی و قـدرت فـرد افـزایش      ،کارآیی

. )8(گیـرد  ثانویه به عملکرد شکل می     ،می یابد و مهارت   
به جهت اینکه توانمندی مضمونی اساسـی بـرای مفـاهیم     

 بر ؛شود اشاره می     نیز دیگر است، در اینجا به تعریف آن      
تواند کیفیـت یـا    پایه تعریف فرهنگ لغت، توانمندی می     

یتی از نیرومندی به لحاظ جـسمی، روانـی و قـانونی            موقع
برای انجام کاری و یا یک استعداد ذاتی و طبیعی و یک        

   ).7(نوع زبردستی در نوع خاصی از فعالیتها قلمداد شود
  مرحله کار در عرصهنتایج 

 مـصاحبه جمـع     از طریق در این مرحله داده های تجربی         
ی با میانگین    مربی پرستار  5مصاحبه عمیق از    . شدآوری  

نمونـه ای از سـواالت   .  دقیقـه انجـام شـد   45مدت زمـان   
شما به عنوان یـک فـرد       : راهنمای مصاحبه عبارت بود از    

تربیت کننده پرستار شایسته، برای شایستگی یک پرستار        
چه تعریفی ارائه میدهید؟ با توجه به تجارب شما پرسـتار      

ی اینکـه   ژگیهایی داشته باشد؟ شما برا      شایسته باید چه وی   
فــرد شایــسته تحویــل جامعــه دهیــد چــه کارهــایی بــرای 
دانشجویانتان انجام میدهید؟ موانع و عوامل تسهیل گردر    

کدامند؟ نتیجه تربیت فرد شایسته  تربیت یک فرد شایسته
  چیست؟ 

 از   متن مصاحبه  ،در این تحقیق با استفاده از آنالیز محتوا        
 استخراج شد   کد اولیه  255 صفحه آنالیز و     85 در  مربی 5

مـضمون یـا    (که با  فرایند کاهـشی طبقـه بنـدی، طبقـات           
آنـالیز محتـوای    . و زیر طبقات آشکار شـدند     ) درون مایه 

 همه مربیـان در تعریـف شایـستگی         کهمصاحبه نشان داد    
 فرد شایسته شخـصی اسـت کـه از عهـده            بیان داشتند که  

مـضامین  . مراقبت از بیمار در موقعیتهـای مختلـف برآیـد      
 مقوله اصلی   5شده اصلی ابعاد پرستار شایسته در       پدیدار  

خالقیــت، برقــراری ارتباطــات مناســب، داشــتن نگــرش  
، بـرای نگـرش     . طبقه بندی شد   صحیح، مهارت و دانش   

مـشخص گردیـد کـه شـامل        )زیر مـضمون  (دو زیر طبقه    
مربیـان  .  به انسان بودجامعنگاه  داشتن  ارزشها و باورها و     

 قائـل شـدند کـه عبـارت          زیر مضمون  3برای مهارت نیز    
تـاثیر  . تکـرار و تمـرین، حـداقل خطـا و فرصـت           : بود از 

 دانـشجو و فـراهم     بـا شایـستگی   متقابل شایستگی مربیـان     
  .کردن محیط و بستر مناسب در این تحقیق پدیدار شد

  
  بحث

، یک واژه بسیار مـشهور      7یواژه تربیت مبتنی بر شایستگ    
نظـران    بـه اعتقـاد بـسیاری از صـاحب        .  اسـت  یاربردکو  

مبنا و  بر شایستگی حوزه آموزش پرستاری، تربیت مبتنی
اگر این نقش   . شود  فلسفه آموزش پرستاری محسوب می    

در آمـوزش پرسـتاری    CBE مبنـایی را بـرای   محوری و
نیز  و ابعاد شایستگی تشریح مفهوم بپذیریم، بر این اساس

با . )7،8،9،10،11،6،4(گردد  از اهمیت اساسی برخوردار می    
ری بر ادبیـات مربوطـه کـاملترین و بهتـرین تعریـف             مرو

عملیاتی مفهوم شایـستگی توسـط الکـساندر و رانـسیمن           
در پرسـتاری  شایـستگی  آنان اظهار داشتند کـه  . ارائه شد 

 دانش، درک و  -1: انعکاسی از ترکیب اجزای زیر است     
 شـناختی،   هـای  محدوده ای از اجـزای مهارت      -2قضاوت  

 محدوده ای از    -3 بین فردی  تکنیکی یا روانی حرکتی و    
   .)12(صفات و نگرش شخصی

مـروری بـر مطالعـات و یافتـه هـای           ادغام نتـایج    براساس  
را میتوان این گونـه شـرح داد      مصاحبه تعریف شایستگی    

                                                 
7 Competency Based Education, CBE 
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نـی بـر توانـایی    ت از رفتـار مب  اسـت که شایـستگی عبـارت    
ــد ایمــن   براســاس حیطــه هــای  )13،11،9(عملکــرد و پیام

 در )14،12،11(و عــــاطفیشــــناختی، روانــــی حرکتــــی 
 و ایـن     )14( و بـر اسـاس اسـتاندارها       )15(یتهای واقعی عموق

بــه ســخنی . )13،4(فراینــدی رو بــه تغییــر و پویــا میباشــد 
دیگرمیتوان گفـت شایـستگی مجموعـه ای از صـفات و            
خصوصیات است که اساسی برای عملکـرد کارآمـد در          

تعریـف منفـردی     شایستگی.  محسوب می شود   آن حرفه 
ــدار ــشاهده   ن ــل م ــاد آن قاب د و ممکــن اســت بعــضی ابع
  ). 16(نباشد

معطـوف   ابعاد شایستگی    به طور کلی می توان گفت که      
ــه ــش ب ــای دان ــه ه ــارت)12،8(  حیط نگــرش ، )13،10(، مه

ــات، )12،10،9( ــدیریت)18،17،14،11( ارتباطــ  ،18،15(، مــ

ــزه )13،11،3 ــوزش،)19،3،2(، انگیـــــــ ، )18،16،9(آمـــــــ
، )19(، معنویـــــت)19،14،2(، اخـــــالق)20،18(فرهنـــــگ
ــق ــار بــــا    )14(تحقیــ ــات و کــ ــن آوری اطالعــ  و فــ
دانـش، مهـارت، نگـرش،      . شودمی   )22،21،19(دستگاهها

 مـدیریت بیمـار ارکـان اصـلی،         مندی در ارتباطات و توان  
  بـه آن اشـاره       ،شایستگی هستند که در مقـاالت مربوطـه       

مــابقی ابعــاد شایــستگی در قالــب مفــاهیم و . شــده اســت
ارائه شده و یا اصال اشاره ای به برخی از          ادبیات مختلف   

آنها نـشده اسـت کـه در زیـر بـه طـور مـشروح بـه آنهـا                    
ــا یافتــه هــای مــصاحبه در بافــت  شــود پرداختــه مــی  و ب

  . دشوآموزش پرستاری ایران شفاف سازی می 
به صورت مستقیم به رفتار شایسته یـا        دانش نظری داشتن  

 توانایی انجام ارتقای عملکرد تبدیل نمی شود  بلکه فقط     
 )9،2( محققان   از نظر دهد رفتارهای شایسته را افزایش می    

و نمونه های پژوهش دانسته های نظری باید بـا عملکـرد            
دانـش   این مطالعـه     شرکت کنندگان . همراه شود مناسب  
شـرح   در ارتقای شایـستگی بـالینی        را عامل مهمی  نظری  
ه ی کـ  رهمـانطو .  و آن را کاتالیزور معرفی کردنـد       دادند

ــشان      ــر ن ــه حاض ــصاحبه در مطالع ــات و م ــایج تحقیق   نت

 تکرار و تمرین، وجود فرصت      با،  دهد مهارت ثانویه   می
ــه )19،10،2(مناســب  ــه  )19،2( و تجرب ــشود و ب ــسب می  ک

. منجر بـه حـداقل خطـا در عملکـرد خواهـد شـد            تدریج  
 بـه    تجربـه  ازعالوه بر دانش نظـری،      نمونه های پژوهش    

ــوان ــاثیر گــذارعن ــستگی و د مــلترین عا ت ر کــسب شای
صالحیت بالینی یاد کردند که با تکـرار و تمـرین ایجـاد             

 ،فرصتهای ایجاد شده در بخـش       همچنین آنها   .  می شود 
کار کردن در بخشهای متعدد و متفاوت را عامـل ایجـاد            
فرصت مطرح کردند که سـبب کـسب شایـستگی بیـشتر         

  . خواهند شد
حقیقات میتوان با نگاهی کلی بر کار در عرصه و سوابق ت

 و  )19،14،2(نگرش بـه ابعـاد اخالقـی و معنـوی         گفت که   
 ارزشـــها، باورهـــا و مـــرتبط اســـت و )20،18(فرهنگـــی 

 منجــر بــهدر نهایــت اعتقــادات فــرد را در بــر میگیــرد و 
  .شود  به انسان می8کلی نگردیدگاه 

که در این پـژوهش پدیـدار شـد    از ابعاد دیگر شایستگی  
 در  یاطـات مناسـب عامـل مهمـ        ارتب .اسـت مقوله ارتباط   

 پرسـتاری    از آنجـا کـه     حرفه ای شدن  مشاغل میباشـد و       
شود داشتن مهارتهای ارتبـاطی یـک        حرفه محسوب می  

 شـرط الزم و     ساسـا   براین )23(ضرورت  حرفه ای است    
با بررسی   ).18،17،14،11(اصلی برای شایستگی خواهد بود    

  داشـتن مـدیریت و رهبـری مناسـب در ارتبـاط بـا              ،متون
اعمال مراقبتی بیمار و اداره کـردن افـراد مراقبـت کننـده         

 کـه محقـق بـا       ظهور یافـت  یکی دیگر از ابعاد شایستگی      
را در چنـد     عنایت به مقاالت و مـصاحبه انجـام شـده آن          

 است که عبارتند از توانایی طبقه بندی کردهزیر مضمون 
ــزی  ــه ری ــابی)18(طراحــی و برنام ــل ،)24،18،14(، ارزی  ح

ــشکل ــ وم ــادی تفک ــر )18(ر انتق ــاد تغیی ــعه )3(، ایج ، توس
 اطالعـات و کـار      فـن آوری   و   )14و18(شخصی و سیاسی  

   ).22،21،19(با دستگاههای پیشرفته

                                                 
8 holistic 
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بعضی از مقاالت انگیزه را جزء ابعاد شایستگی و برخـی           
به نظر میرسـد    . آنرا عامل تاثیر گذار بر آن معرفی کردند       

ات عمـده   قـ نتـایج تحقی  . اسـت اثر و هم عامل     انگیزه هم   
ترین عامـل انگیـزه را مـشاهده پیامـد کیفیـت مراقبـت و            

 بنـابراین انگیـزه     ).19،17،9،2(رضایت بیمار مطرح کردنـد    
حاصل عملکـرد اسـت و میتوانـد حیطـه هـای مـدیریت،        
. دانش، مهارت، نگرش و ارتباط را تحت تاثیر قرار دهد         

 مطـرح شـد  یکی از ابعاد دیگر شایستگی که در مصاحبه         
. ست که در مقاالت به آن اشاره ای نشده استخالقیت ا

ــه ایجــاد خالقیــت بیــشتر خواهــد    ــادر ب انگیــزه بیــشتر، ق
  . )25(بود

کـه   اسـت    مویـد آن   مقاالت متعدد و مصاحبه      نتایج
 ، )18،14،9(داشتن اطالعات کـافی جهـت ارتقـا سـالمت         

آشنایی بـا روشـها و الگوهـای تـدریس بـه منظـور ارائـه            
 و یا همکاران عنصر کلیـدی بـه       آموزشهای الزم به بیمار   

  .رود شمار می
آنچه از تحلیل نهایی یافته ها متبادر شـد بیـانگر آن            

دیـدگاه  داشتن  امروزه مهارت در انجام تحقیق،  است که 
ــات   ــن آوری اطالع ــا ف ــنایی ب ــی و آش    )22،21،14(تحقیق

آشنایی .  از شایستگی در نظر گرفته میشود     دیگر جنبه ای 
بال مخـتص دانـشجویان بعـد از        با روشهای تحقیق کـه قـ      

 سرفـصل    حـال حاضـر    مقطع کارشناسـی بـوده اسـت در       
بدون شـک   . دارددروس دانشجویان کارشناسی نیز قرار      

تسلط بر تحقیق، ابعاد دیگر شایستگی   می توان گفت که     
مانند دانش، نگرش، ارتباط، مهارت، آمـوزش را تحـت          

  .دهد تاثیر قرار می
در محقق  ل سازی لت و مد   کلی از ادبیا   بر اساس ارزیابی  

   شایـستگی  9زمینه عوامل تاثیر گذار و یا  پیش مقدم های    
ــی    ــی محیطــ ــه کلــ ــوان دو حیطــ ــی تــ  و )19،15،2(مــ

در حیطــه  .  را مــود توجــه قــرار داد  )12،11،9(شخــصی
شخصی عالقه، استعداد، تجربه و خصوصیات شخـصیتی      

محیط در بعد عاطفی و فیزیکی در       . استفرد برجسته تر    
 از عوامــل. بــه منــصه ظهــور رســیدا و متــون مــصاحبه هــ
 مــدیریت آموزشــی و ، مــی تــوان بــه محیطــیتاثیرگــذار
 خصوصیات و شـیوه هـای تـدریس مربیـان،           ،بالینی موثر 

، نحــوه )15،11،3(ســوپروایزرها و پرســتاران محــیط بــالین
، فــراهم کـردن فرصــت و امکانــات و  )24،18،14(ارزیـابی 

ــزات ــا   )19،2(تجهی ــته ب ــه ای و سیاســی رش ، توســعه حرف
مضاف بـر   . اشاره کرد  )18،14( حمایت مسولین حکومتی  

اشتن امکانات و تجهیزات مناسب و روابط خوب     اینکه د 
بـا پزشــکان و همکــاران جهـت کــسب اطالعــات عامــل   

 هـای عملکـرد فـرد        پیامد .شد توصیفکسب شایستگی   
کیفیـت مراقبـت و رضــایت   نیـز در مقولـه هــای    شایـسته 
  . شدطبقه بندی  )17،9(بیمار

  

  نتیجه گیری
بدست آمده از این پـژوهش، طیـف    بر اساس نتایج

 عوامـل و شـرایط درون و        ،گسترده ای از مفاهیم، ابعـاد       
ــستگی مــشخص    ــوثر برکــسب شای ــردی م ــرون ف  .شــدب

بنابراین ساخت ابزارهایی بر اساس مقولـه هـای پیـشنهاد           
جــام وظــایف شــده میتوانــد شایــستگی پرســتاران را در ان

بنابر محتوای مـصاحبه و      .مورد ارزیابی قرار دهند   محوله  
داشـتن شایـستگی در پرسـتاری        یافته هـای متـون، پیامـد      

) 13(قلمداد شود میتواند عملکرد ایمن، مراقبت با کیفیت       

و به تبـع آنـان رضـایت بیمـاران، توسـعه ای حرفـه ای و         
بـا    .)17،9(کاهش هزینـه هـای بهداشـتی رخ خواهـد داد          

رسـتاری خواهنـد     پ شناسایی این عوامل مدیران و مربیـان      
هـای علمـی،    توانست با اتکا بـر بـصیرتی مبتنـی بـر یافتـه        

ای    آموزشـی خـود را بـه گونـه          هـای مـدیریتی و      فعالیت
 طراحــی و اجــرا کننــد کــه شــرایط الزم بــرای کــسب 

  . پرستاران فراهم آید های بالینی دانشجویان و شایستگی
                                                 
9 antecedents 
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  سپاسگزاری
یــه مربیــانی کــه نمونــه هــای ایــن پــژوهش را  از کل

   مـصاحبه صـرف   تشکیل دادند و وقت گرانمایه خـود را         
  

  .بعمل می آیدتشکر و قدردانی  کردند
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