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عواملی از قبیل  ،استدر هزاره جدید که عصر پاسخگویی 

پایش سـالمت، لـزوم ارائـه  تغییـر سـریع در سیـستم هـا ی

صرفه، ارتقا آگاهی افراد جامعه  خـدمات ایمـن و مقـرون بـه

مرتبط با سالمتی و افـزایش انتظـار  در مورد موضـوع هـای

، همراه با تمایـل بدریافـت خـدمات بـاکیفیت مناس

خدمات سالمتی در به کارگیری  سـازمانهای ارائـه دهنـده

شده تـا شایـستگی بـالینی شـاغالن  نیروی کار ماهر باعـث

ای مـرتبط بـاسالمتی، بیش از پیش مورد توجه قر ار هحرفـه 

  .(2)بگیرد

 مفهوم شایستگی

شایستگی یک اصطالح جامع است که به ظرفیت کلی یا 

توانایی یک شخص برای انجام کاری به صورت موفقیت آمیز 

 صالحیت برای . در آموزش پزشکی، اصطالح(2)کنداشاره می

ی برای توانایی انجام آن مهارت به کار و شایستگ مهارت

. بنر شایستگی و صالحیت پرستاری را توانایی انجام (3)رود

تایج مطلوب تحت شرایط مختلف در جهان واقعی یک کار با ن

. ازنظر بیماران، اساس شایستگی پرستاری (4)تعریف می کند

 .(9) مراقبت های تکنیکی و دانش پرستاری آنان می باشد.

های  ن هدفتربیـت پرستاران شایسته، یکی از اصلی تری

 سیستم های آموزشی لذا. (2)تپرسـتاری بوده اس آمـوزش

باید از کارآمد بودن دانشجویان خود در بالین اطمینان حاصل 

 یکی از سیستم ،مبتنی بر شایستگی راستا آموزش ایندر . کنند

است. رسیدن به عملکرد مطلوب موثر در های نوین آموزشی 

تعریف آموزش مبتنی بر شایستگی تا حدودی مبهم است، اما 

ده از مهارت در تمام ابعاد برای اعمال استفا شامل :می تواند

نقش، دستور العمل، کمک برای افزایش سطح مهارت، 

مسئولیت پذیری، یادگیری مبتنی بر عمل، خود ارزیابی، و 

و در کلیه مراحل طراحی،  (6)تجارب یادگیری فردی باشد

به طوری که  اجرا، ارزیابی آموزش، بر نتایج تاکید می کند.

به دانش، مهارت  اطمینان حاصل می شود که فارغ التحصیالن،

و نگرش الزم برای ورود به محیط کار رسیده اند. لذا این شیوه 

آموزشی برعملکرد یادگیرنده، نتایج یادگیری، رسیدن به اهداف 

 نامه به سردبیر نامه به سردبیر
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ولذا یک رویکرد  (3)اف برنامه درسی تاکید داردخاص و اهد

 .(7)مبتنی بر نتایج است

 آموزش مبتنی بر شایستگی

و پرورش  درآموزش مبتنی بر شایستگی، هدف شناسایی

منحصر به فرد توانایی های ذهنی، عاطفی و فیزیکی فراگیران و 

کمک به آنها برای کسب موفقیت است. ویژگی های اصلی 

 مدل شامل موارد زیر است:

.مجموعه ای از فعالیت های طراحی شده برای رشد و 2

فراگیران است یه طوری که استقالل فراگیر و  توسعه تک تک

آموزگار نسبت به روش های آموزشی دیگر بیشتر حفظ می 

 شود.

.فراگیران فرصت های بسیاری برای به دست آوردن طیف 2

وسیعی از تجارب، رشد و توسعه توانمندی های خود دارند. 

تدریس به صورت موضوع محور که راهی برای به دست 

 ه است انجام می گیرد. آوردن دانش پای

.ساعت تدریس در سراسر تجربه، و فعالیت های موضوع 3

محور بصورت هماهنگ و متعادل توزیع شده است و اهمیت 

زیادی به فعالیت های دانش آموزان برای کسب تجربه مستقیم 

 و کشف ذهنی می دهد.

.ارتقاء به سطوح باالتر تحصیلی بر اساس استعداد و نتایج 4

 وسط فراگیران است.کسب شده ت

.ارزشیابی بر اساس معیار های استاندارد نیست بلکه از 9

روش های مختلف جهت ارزیابی عملکرد،توانایی ها و 

 .(8)استعداد استفاده می شود

، کیفیت و  اثربخشی شیوه آموزشی، نتیجه،در این 

معیار سنجش مورد تاکید است و  مسؤولیت پذیری دانشجویان

میزان دستیابی به توانمندی و نگرش توسط  همان، و ارزشیابی

 . (5)می باشددانشجو 

  آموزش مبتنی بر شایستگیراحل اجرای م

 به شرح زیر است: جهار مرحلهشامل 

تعریف وظایف و فعالیت های مورد انتظار از فراگیران: -2

در این مرحله چندین گروه شامل کارکنان، کار فرمایان، 

ناظرین، موسسات آموزشی و درمانی به تعریف شایستگی های 

 مورد انتظار می پردازند.

دن استاندارد های شایستگی جهت واضح مشخص نمو-2

 .سازی مسولیت ها ی مورد انتظار

در این مرحله استاندارد های عملکردی که شامل تعیین 

پروسیجر ها و شیوه های عملکردی و نتایج مورد انتظار هستند 

  .مشخص می شوند

در این مرحله اهداف، برنامه و  :ریف برنامه آموزشیتع-3

تای شایستگی مورد انتظار تعیین می محتوای آموزشی در راس

 شوند . 

رزشیابی از آن جا که در برنامه آموزش مبتنی بر ا-4

شایستگی تاکید بر نتیجه است لذا جهت بررسی و سنجش 

باید شاخص های شایستگی  آمده های بدست شایستگی

تعریف شده باشند و بر اساس نتایج حاصله ارزشیابی 

 .(21)دگرد

 ارزیابی آموزش مبتنی بر شایستگی

ارزیابی مبتنی بر شایستگی نوعی از ارزیابی است که از 

مجموعه نتایج عمومی و اختصاصی مورد انتظار مشتق شده 

 است.

( 2121روش های ارزیابی شایستگی از نظر فادرینگهام )

 عبارتند از:

ب با روش های ارزیابی مشاهده عملکرد می تواند متناس-2

ارزیابی شایستگی بر  مبتنی بر شایستگی باشد. در این روش

اساس فرم ارزیابی که شامل مجموعه ای از نتایج مورد انتظار 

است صورت می گیرد و بر اساس آن موفقیت یا عدم موفقیت 

 فراگیر مشخص می شود.

شبیه سازی از جمله روش های ساختار یافته عینی -2

آسکی از روش های متداول برای ارزیابی مهارت است. روش 

مراقبین بهداشتی است و دربرخی موارد جزء برنامه درسی 

است.همچنین می توان از گزارش های حوادث بحرانی، 

 خوداندیشی، ارزیابی موردی استفاده کرد. 
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ارزیابی همتایان)شامل بازخورد از چندین منبع(.ارزیابی -3

ا روش های فوق استفاده همتایان ممکن است همراه ب

 .(22)شود

نتیجه گیری: در عصر پاسخگویی که توقع سازمان ها و 

افراد جامعه نسبت به ارائه و دریافت خدمات افزایش یافته 

 تغییرات دستخوش مختلف مشاغل در آموزش نوعاست، 

 های آموزش که است داده نشان تجربه .است شده بنیادی

در کار های عملی به خصوص کار های مرتبط  به تنهایی سنتی

نیست. بنابراین  مناسبی بخشی اثر دارایبا مراقبت بهداشتی 

اتخاذ رویکرد و الگوی طراحی آموزشی مناسب از اولین و 

م آموزشی کارا و موثر ها جهت ایجاد یک نظا موثرترین گام

 ترین بخش اثر یکی از ایستگیش بر مبتنی آموزش .می باشد.

 و الزاماتبا  متناسب و افراد نیاز بر مبتنیاست که  ها آموزش

. از آن جا که باشد می کار انجام در نیاز مورد های شایستگی

توانایی، مهـارت، نگـرش وانگیزه  ،دانش شامل شایستگی

اجزاء  تاکید بـر نیز ی بر شایستگیآموزش مبتندر  است.

 و نتایج حاصله است. شایسـتگی

تفاوت استعداد افراد  آمـوزش مبتنـی بـر شایسـتگی بـه

دیدگاه و بر مبنای  بیشـتر نگـاه تفـاوت زمـانی دارد. در ایـن

پذیرش این منطق، شایستگی حرفه ای جنبه بود و نبود ندارد، 

نظر گرفته می شود که یک  بلکه شایستگی به عنوان مسیری در

ای مــی  نقطه آغازین دارد و در تداوم مسـیربــه نقطــه

شـدگی در  شایســتگی برای پذیرفته رســیم کــه حــداقل

مسیر تا حد تسلط و شایستگی سطح  ایـن ،حرفـه وجـود دارد

توان قائل شد،  برای آن نمی عـالی کـه نقطـه پایـان دقیقـی

ایـن اسـاس، آمـوزش مبتنی بر شایستگی بر  یابد. بـر ادامه می

تعیین حداقل شایستگی به عنوان معیـاراساسی تأکید اساسی 

شایستگی در سطوح  دارد، ضمن اینکه شرایط را بـرای کسـب

مهمترین مزیت این روش آن است که در و  باال فراهم می کند

عملکرد ایمن، مراقبت با کیفیت قلمداد شود منجر به  پرسـتاری

و به تبـع آنـان رضـایت بیمـاران، توسـعه ای حرفـه ای 

بنابر این با  .(2)شدوکاهش هزینـه هـای بهداشـتی خواهـد 

بکار گیری برنامه آموزش مبتنی بر شایستگی می توان انتظار 

رشد شایستگی های حرفه ای، توسعه مهارت های تصمیم 

 و کار آمدی را داشت. گیری، حل مسئله 
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