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 تعداد کهاند بوده 1965 -69 یلیدر سال تحص یسار یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یعلم اتیه
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 قدمهم
شایسته گفته  تیفیشایستگی، به حالت و ک

و استحقاق داشتن از دیگر  اقتیل، سزاواری. شودمی
(. شایستگی از 1902ن، یمعانی این واژه است )مع

 یمجاز شده برا" یبه معنا "ایکامپتنت" نیالتی واژه
 "حق صحبت کردن یدارا" طور نیو هم "قضاوت

(. 1961و همکاران،  یگرفته شده است )محمود
بودن،  قیقابل بودن، ال یداشتن به معنا تیابلق

استعداد ذاتی داشتن، برازندگی و شایستگی داشتن 
بار دیوید  نیاول ی(. برا1926خ، یمعنا شده است )ش
شایستگی  یمفهوم و معنا 1609مک کلند در سال 

(. بعد از مک کلند، مک 2111را به کار برد )راثول، 
ایالت متحده،  یشرکت خدمات خارج گذار انیبر، بن
جدید که بتواند های روش یتوسعه یرا برا یمشاور

کند، درخواست کرد  بینیپیشعملکرد انسانی را 
 یبعد ی(. گامها1666ندهولم، ی)راثول و ل

مفهوم شایستگی، یافتن  یمک کلند براهای تیفعال
اعمال کسب و کار اصلی بود  یروش مناسب برا

( 1922) ی(. عرفانی و دیانت2110، ی)سانگه
شایستگی را در سه سطح از یکدیگر متمایز کردند، 

. یسطح راهبرد-9سطح سازمانی  -2 یسطح فرد-1
 ازیمورد ن ویژگیهای به عمدتا  ها امروزه، شایستگی

 . شوددر شغل یا عملکرد برتر، اطالق می قیتوف یبرا
در  ژهیبه و، یستگیبر شا یآموزش مبتن مفهوم

 یدارا، یآموزش یو سطوح باال یاآموزش حرفه
، یستگیبر شا یاست. آموزش مبتن یسابقه طوالن

بر اساس  ییهایستگیاست که در آن شا یآموزش
ها، دانش و مهارت لی)از قب ازیمورد ن یدوره آموزش

 هارائ ندهیآ یشغل تیبازخورد( با توجه به فعال
 یشغل یهایستگی. با آموزش و انتخاب شاگرددمی

 یبرا یریادگی، یدر نقطة شروع دوره آموزش
انتظار رو، نیاز ا شود؛می داریمعن رندگانیادگی
کار و  تیقابل، یستگیبر شا یکه آموزش مبتن رودیم
ها را آن لیو ترک تحص شیرا افزا رندگانیادگی زهیانگ

 (. 2116و همکاران،  مانسیکاهش دهد )ب
 به صورت یستگیبر شا یآموزش مبتن رییتغ

و همکاران،  جنی)تروئ ردیگیصورت نمکنواخت، ی
 یستگیبر شا یمبتن یآموزش یهادوره رای(؛ ز2119

 یو عمل و موضوعات مختلف یمستلزم ادغام تئور
 یعلم یهااست که استادان متخصص در رشته

شرکت کنند که  اددهندگانی یهامیدر ت دیمختلف با
به  رندگانیادگیمسئول دستیابی  یگروه تبه صور

هستند. عالوه بر  ازیمورد ن یهایستگیشا
، یدر نقطه شروع دوره آموزش یشغل یهایستگیشا
در ، یستگیبر شا یدر آموزش مبتن رندگانیادگی

مرحله مطالعه،  نییتع لیخود از قب یریادگی ندیفرآ
(. از 2111و همکاران،  نکی)وسل شوندیم بیترغ
نقش  دیکه با اددهندگانی ینقش آموزش برارو، نیا

کنند،  یتمرکز بر انتقال دانش، باز یرا به جا یمرب
 اددهندگانینشان داده که  قاتیاست. تحق دهیچیپ

 یروزانه در راستا یآموزش تیفعال ریاغلب درگ
هستند  یستگیبر شا یمبتن یدوره آموزش راتییتغ

 تیفعال، وجود نی(؛ با ا2115)مصباح و همکاران، 
 زیآمتیموفق رییممکن است، تغ انیمرب یهامیت

 دهد.  شیرا افزا یستگیبر شا یآموزش مبتن
 نیاستادان، موجب ارتباط مثبت ب یمیت یهمکار

و  رندگانیادگی یآموزش یهایانتخاب استراتژ
و همکاران،  کنیها خواهد بود )وانگرآن تیموفق

بر  یآموزش مبتن یاجرا لیتسه ی(. برا2115
 یکاف اددهندگانی یهامیت لیصرفا  تشک، یستگیشا
های تیدر فعال دیبا اددهندگانی می. بلکه تستین
، یدر مورد آموزش و برنامه آموزش یمیت یریادگی

و  یتجرب یهادگاهیازد یشرکت کنند و مباحث علم
و همکاران،  کیرنی)م ندینما لیو تحل هیتجز یآموزش
اددهندگان، ی یمیت تیفعال ییتوانا قی(. از طر2111

 یمیکار، شناخت ت یدرون یوابستگ زانیم
)رنتچ و  می( و اندازه ت2115و همکاران،  کنی)وانگرکر

 نی. بنابراشود(، مشخص می2111، یمسکیکل
و اندازه  میبا ت یابیتیهو، یدرون یوابستگ تیفیک
 یریادگیمربوط به  یهاتیبا مشارکت در فعالم، یت
 زانیم یآن بر اجرا تیفیمرتبط است و ک یمیت

 . باشدیمؤثر م یستگیبر شا یآموزش مبتن
 کیقادرند به عنوان  هامیت، یمیت یریادگی در

و در  اموزندیو ب ندیواحد تفکر نموده، خلق نما تیهو
 نیبپردازند. در ا تیمشترک به فعال یهدف یراستا
از تجارب  یمندو بهره یریادگیفرصت کرد، یرو
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افراد  یتمام یو دانش موجود در سازمان برا گریکدی
 تیتقو ارکتو مش یهمکار هیفراهم آمده و روح

مسئول و  گرانیو اعضاء در برابر خود و د شودیم
همه افراد آشکار و در  یدانش نهفته در سازمان برا

)بنی هاشمیان و محمد  ردیگیدسترس قرار م
 (. 1961داوودی، 
در خصوص اشتغال دانش  یقاتیکشورمان تحق در

چنین ورت گرفته است. همص یآموختگان آموزش عال
در  یآموزش عال یدرس یهاشده که برنامه دهید

دانش  ازیمورد ن یهایستگیشا تیپرورش و تقو
 یچندان قیمختلف از توف یهاآموختگان رشته
به  یاند و پس از ورود به حوزه شغلبرخوردار نبوده

و کاهش  نهیموجب اتالف هز یستگینداشتن شا لیدل
ادعا  نی. گواه اشوندیم شانیشغل طهیدر ح یاثربخش
ها دانشگاه کاریب النیالتحصدر آمار فارغ توانیرا م

از  یجست و جو نمود؛ چرا که درصد قابل توجه
اند و در مانده کاریب یدانش آموختگان آموزش عال

مشغول  رخود به کا ستهیشغل مناسب و شا
(. در نظام 1965و همکاران،  ی)احمد باشندینم

آموز، مطالب را حاضر و آماده امروز، دانش یآموزش
کند و در کشف حقایق فعال نیست و لذا دریافت می

آموز ناچار افتد و دانشیادگیری سطحی اتفاق می
شود، تکرار و است مطالبی را که به وی عرضه می

آموزشی فعلی ما به  محفظ کند. این روش در نظا
وم است. ها معمول و مرسویژه در مدارس و دانشگاه

مورد استفاده ، یمیت یریادگیآموزش غیرمستقیم 
خواهند مطالب را از گیرد که میقرار می یاستادان

شان بیرون بکشند. مثال  این استادان دانشجویان
تجارب یا اطالعاتی را در اختیار دانشجویان 

 به خودشان تا کنندمی کمکها گذارند و به آنمی
ها از جهت تکنیک ینا کاربرد. برسند گیرینتیجه

 نیتأثیر بر یادگیری دانشجو ضرورت دارد، که البته ا
. هرچند ستین جیدر کشور ما چندان را سیروش تدر

بر  یمیت یریادگیدر مطالعات متعدد مزایای روش 
 مشخص شده است )حسن گرید سیهای تدرروش
های ایران (، ولی در دانشگاه1962همکاران،  و زاده

شود و طرفه استفاده میهنوز از روش سخنرانی یک

 یهاای در زمینه علل کاربرد این روشمطالعه
 انجام نشده است.  سیتدر

 یاجرا یانجام شده در راستا یهاپژوهش در
در خارج از کشور،  یستگیبر شا یآموزش مبتن

رابطه  نییبا هدف تب(، 2119و همکاران ) ایجنیو
 یستگیبر شا یآموزش مبتن یبا اجرا یمیت یریادگی

که  دندیرس جهینت نیهلند، به ا انیدانشجو
متقابل  یوابستگ، یابیاطالعات و باز یسازرهیذخ
در  یبرنامه آموزش یستگیبا شا، میو اندازه ت یشغل

(، در 2115ارتباط بوده است. کونن و همکاران، )
 یستگیبر شا یآموزش مبتن یبا عنوان اجرا یپژوهش

، یمیت یریادگینشان دادند ، یدر آموزش عال
(، در 2111تواند سودمند باشد. کاالیان و کاسیم )می

یادگیری در  یهابا موضوع تأثیر روش یامطالعه
های کوچک بر پیشرفت دانشجویان، نشان دادند گروه

دگیری های یادگیری مشارکتی و همکاری یاکه روش
های کوچک در بهبود پیشرفت تحصیلی در گروه

 یقی(، در تحق2119مؤثر است. کیندت و همکاران )
با عنوان اثربخشی یادگیری مشارکتی بر سه شاخص 

 جهینت نیبه ا گیرانپیشرفت، نگرش و ادراک فرا
که یادگیری مشارکتی بر پیشرفت و نگرش  دندیرس
 تأثیر مثبت دارد.  رانیفراگ

در  یمتعدد یهاپژوهش زیداخل کشور ن در
و  یستگیبر شا یآموزش مبتن یاجرا یراستا
مرتبط با آن انجام شده است. از جمله،  یهاعامل
با عنوان  یا(، در مطالعه1961و همکاران ) یفالح

و  میت ییطرح کارا افتهیرییتغ سیاثر روش تدر
 یلیو عملکرد تحص مندیتیبر رضا یسخنران
 نیلرستان، به ا یعلوم پزشک انشگاهد انیدانشجو

 یکه استفاده از روش مشارکتاند افتهیدست  جهینت
 انیدانشجو یدرونی ه زیانگ شیباعث افزا تواندیم

آموزش به دست  تیفیک شیبرای افزا یشود و فرصت
آن  دی(، مؤ1961و همکاران ) یآورد. پژوهش مؤمن

ای تدوین شود است که برنامه درسی بایستی به گونه
های الزم را به منظور موفقیت دانش که شایستگی

های شغلی و مسائل زندگی در آموختگان در موقعیت
و  یمانیپژوهش سل جیها ایجاد و تقویت نماید. نتاآن

 ی(، با عنوان رابطه توانمندساز1961همکاران )
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  پژوهش یمدل مفهوم -4 نگاره

در ادارات آموزش و  یسازمان یریادگیکارکنان با 
کارکنان  یعوامل توانمندساز نیپروررش، نشان داد ب

از  یکی یمیت یریادگی) یسازمان یریادگیبا 
وجود  داری( ارتباط معنیسازمان یریادگی یهامؤلفه
 دارد. 
 نةیشیو پ اتیادب یبا بررسکرد، یرو نیا با

 یریادگی ایاست که آ نیا یپژوهش، پرسش اساس
با  یابیتیهوم، یاندازه ت نیدر رابطه ب تواندیم یمیت
بر  یآموزش مبتن یبه کار با اجرا یو وابستگ میت

هدف رو، نیداشته باشد؟. از ا یانجینقش م یستگیشا
م، یبا ت یابیتیهو نیرابطه ب نییپژوهش، تع نیا

آموزش  یمتقابل به کار با اجرا یو وابستگ میاندازه ت
 یانجیبا توجه به نقش م یستگیبر شا یمبتن

، 1راستا، نگاره شماره  نیاست. در ا یمیت یریادگی
 دهد. پژوهش را نشان می نیا یمدل مفهوم
 نیهای اهیفرض، یبا توجه به مدل مفهومن، یبنابرا

 خواهند بود: ریپژوهش به قرار ز
بر  یآموزش مبتن یبر اجرام، ی: اندازه ت1 هیفرض

 دارد.  یاثر معنادار یستگیشا
آموزش  یبر اجرام، یبا ت یابیتی: هو2 هیفرض

 دارد.  یاثر معنادار یستگیبر شا یمبتن
 یمتقابل به کار، بر اجرا ی: وابستگ9 هیفرض

 دارد.  یاثر معنادار یستگیبر شا یآموزش مبتن

اندازه  نیرابطه ب در، یمیت یریادگی: 1 هیفرض
 یانجیاثر م، یستگیبر شا یآموزش مبتن یو اجرا میت

 دارد. 
 نیدر رابطه ب، یمیت یریادگی: 5 هیفرض

بر  یآموزش مبتن یو اجرا میبا ت یابیتیهو
 دارد.  یانجیاثر م، یستگیشا

 یوابستگ نیدر رابطه ب، یمیت یریادگی: 9 هیفرض
، یستگیبر شا یآموزش مبتن یمتقابل به کار و اجرا

 دارد. یانجیاثر م

 شناسیروش
از نظر امکان ، یاین پژوهش از نظر هدف کاربرد

 یگردآور وةیو از نظر ش یشیآزماشبه رهایکنترل متغ
بر مدل  یو به طور مشخص مبتن یدانیها مداده

پژوهش  یاست. جامعه آمار یساختار یهامعادله
دانشگاه علوم  یعلم اتیه یتن ازاعضا 152

 یلیدر سال تحص یسار یعیو منابع طب یکشاورز
 قیتن از آنان از طر 111بودند که تعداد  69-1965

 ینسبای طبقه یریگفرمول کوکران و به روش نمونه
به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب و 

 بینمودند. ترک لیمربوطه را تکم یهانامهپرسش
 یکده مهندس: دانشباشدصورت می نیبد یتیجمع
 یدرصد(، دانشکده علوم دام29نفر ) 95شامل  یزراع
درصد(، دانشکده علوم  5/19نفر ) 25شامل  التیش و
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درصد(، دانشکده منابع  20نفر ) 11شامل  یزراع
درصد( و دانشکده  0/21نفر ) 99شامل  یعیطب

ن، یدرصد(. عالوه بر ا 2/11نفر ) 12شامل  هیپاعلوم
 25نفر )معادل  61تعداد ، یتیبه لحاظ بافت جنس

)معادل  رنف 19دهندگان، مرد و درصد( از پاسخ
 اند. زن بوده زیدرصد( ن15

نامه استفاده ها، از پرسشداده یمنظور گردآور به
 یسوال زدهینامه سجهت از پرسش نیشده است. بد

 یگردآور ی(، برا2115و همکاران ) نگیاستور
بر  یش مبتنآموز یاجرا ریمربوط به متغ یهاداده
نامه پرسش چنین،استفاده شده است. هم یستگیشا

 یریادگی ریمتغ ی(، برا1660لورن ) یدوازده سوال
(، 2112ون درو جت ) یتمینامه سه آپرسش، یمیت

نامه سه متقابل به کار، پرسش یوابستگ ریمتغ یبرا
اندازه  ریمتغ ی(، برا2111) کیتوسط ون آفنب یسوال

ون دروجت و باندرسون  یسوال نامه چهارپرسشم، یت
استفاده شده  میبا ت یابیتیهو ریمتغ ی(، برا2115)

ها بر پرسشنامه هیکلاست. الزم به ذکر است که 
 یبرا 1)از  یپنج سطح کرتیل فیط اسیاساس مق

 کامال  موافق( هستند.  یبرا 5کامال  مخالف تا 
و  یصور ییاز روا قیابزار تحق ییروا نییتع یبرا

( یهمگرا، واگرا و منطق ییسازه )شامل روا ییروا
از  ینامه با نظرسنجپرسش یصور ییاستفاده شد. روا
 یسازه، برا ییروا نهیشد. در زم دییمتخصصان تأ

مختلف شامل  اریهمگرا از سه مع ییروا یابیارز
استخراج شده  انسیوار نیانگیمقدار م، یعامل یبارها
ن، یعالوه بر ااستفاده خواهد شد.  یبیترک ییایو پا

با  AVEروایى واگرا نیز از طریق مقایسه جذر 
بستگی بین متغیرهای مکنون سنجیده شده و هم

باید  AVEهاى انعکاسی جذر برای هر کدام از سازه
ها در مدل بستگی آن سازه با سایر سازهتر از همبیش

 (. 2116باشد )چائو و چن، 
 یهابیاز ضر یمنطق ییروا یبررس یبرا
 یریگپنهان در مدل اندازه یرهایمتغ نیبستگی بهم

 دیبا هابیضر نیکه ا یا. به گونهشودیاستفاده م
 ی(. افزون بر بررس2116باشند )پسوان،  داریمعن
در قالب موارد اشاره شده، به  قیابزار تحق ییروا

 ییایاز پا زین قیابزار تحق ییایپا یمنظور بررس
 استفاده شد.  یبیترک

 یها و بررسداده لیو تحل هیتجز یامه و برااد در
. شودیاستفاده م یمعادالت ساختار یروابط از الگو

الگوی معادالت ساختاری از  یبرازندگ یابیبرای ارز
شاخص مورد  کی. شودیچند شاخص استفاده م

 کی( است که 2χاستفاده، شاخص مجذور کای )
 هرو  دیآیمطلق مدل به حساب م یشاخص برازندگ

مدل کمتر است.  یتر باشد برازندگچه از صفر بزرگ
باشد مقدار مجذور  211تا  05حجم نمونه برابر  یوقت

است. اما برای  یاندازه معقول برازندگ کی( 2χکای )
از  شهیهم با یتر، مجذور کای تقربزرگ Nهای با مدل

که  شودیموجب م نینظر آماری معنادار است و ا
مدل را رد کند. از  شهیهم ا  بیرآماره مجذور کای تق

( نسبت به اندازه نمونه 2χجا که مجذور کای )آن
از پژوهشگران مجذور  ارییحساس است، بس اریبس

مجذور کای  یعنیکای را نسبت به درجه آزادی آن، 
شاخص اثر اندازه نمونه  نی. نسبت اسنجندیم ینسب

. رساندی( به حداقل م2χرا بر مدل مجذور کای )
و  یعال یباشد برازندگ 2شاخص کمتر از  نیا هچنانچ

خوب و چنان چه  یباشد، برازندگ 5تا 2 نیچنانچه ب
قبول  رقابلیو غ فیضع یباشد، برازندگ 5بزرگتر از 

از  گرید یکی(. 1921دهد )هومن، الگو را نشان می
های مورد نظر در الگوی معادالت ساختاری، شاخص

آن  ریقادم( است که GFIبرازش ) ییکویشاخص ن
 کترینزد کیاست و هر چه به  ریمتغ کیصفر و  نیب

 ییکویچنین شاخص نتری دارد. همباشد برازش بیش
 یسنجه کل کی(، AGFI) شدهلیبرازش تعد

است و تعداد درجات آزادی را به حساب  یبرازندگ
تر باشد بیش ای 25/1شاخص برابر  نیا ی. وقتآوردیم

 65/1به  کینزد ریادبرازش الگو قابل قبول است و مق
، به 1661دهد )ورشن، برازش خوب را نشان می کی

مانند  یهای برازندگ(. شاخص1929، ینقل از ارشد
 ی(، و شاخص برازندگCFI) قیشاخص برازش تطب

 کیهستند که برازش  ییها(، شاخصIFI) یشیافزا
 انیم انسیائل به وجود کووارکه ق هیمدل را با مدل پا

 نی. هر چه اکنندیم سهیقامست، ین رهایمتغ
باشد، برازش مدل بهتر  ترکینزد 1ها به شاخص
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باشد تا مدل  6/1حداقل  دیمقدار با نیاست. البته ا
، به نقل از 1661شود )بنتلر،  رفتهیمورد نظر پذ

 انسیدوم برآورد وار شهی(. شاخص ر1921هومن، 
های از شاخص گرید یکی(، RMSEA) بیتقر یخطا

مجذورات  نیانگیدوم م شهیاست که ر یبرازندگ
 انسیاز مقدار کوار یاست و به عنوان تابع ماندهیباق

(. براون و کودک 1921)هومن،  شودیم ریتفس
های با را برای مدل 11/1باالتر از  ری(، مقاد1669)

 های بارا برای مدل 1/1تا  12/1 نیبف، یبرازش ضع
 هایرا برای مدل 12/1تا  15/1 نیبرازش متوسط، ب

های با را برای مدل 15/1با برازش مناسب و کمتر از 
و همکاران،  ی)صالح دانندیمتناسب م، یبرازش عال

1969 .) 
 یرهایمتغ میاثر مستق یپس از بررس زیانتها ن در

 یبررس یانجیم ریمستقل بر وابسته، نقش متغ
وجود اثر  دییمنظور و در صورت تأ نیا ی. براشودیم

مستقل بر وابسته، رابطه مذکور با  ریمعنادار متغ
 ی. با بررسشودیم یبررس زین یانجیم ریحضور متغ
در مدل با  همستقل و وابست ریمتغ میرابطه مستق

باشد،  داریرابطه هنوز معن نیاگر ا، یانجیتأثیر م
که رابطه فوق  یو در صورت یجزئ یانجیم هیفرض
 دییبه طور کامل تأ یانجیم هینباشد، فرض داریمعن
 (. 1961ان، یو مهدو فیشر) شودیم

 هایافته
شد، به منظور برآورد مدل  انیطور که بهمان

افزار و نرم یساختار یهامعادله یپژوهش از الگو
AMOS23 استفاده شد. در گام اول، نسبت به انجام ،

عامل  نیام شد. قدرت رابطه باقد یعامل لیتحل
قابل مشاهده به وسیله بار  ریپنهان( و متغ ری)متغ
 نیب یارمقد ی. بار عاملشودینشان داده م یعامل

باشد  9/1کمتر از  یاست. اگر بار عامل کیصفر و 
نظر درنظر گرفته شده و از آن صرف فیرابطه ضع

قابل قبول است و  9/1تا  9/1 نیب ی. بارعاملشودیم
ن، یمطلوب است )کال یلیباشد خ 9/1اگر بزرگتر از 

1662 .) 
آشکار  یرهایبدست آمده نشان داد که متغ جینتا

Q7 (، میبا ت یابیتیپنهان هو ری)مربوط به متغQ16 ،

Q17 ،Q18  وQ20 یپنهان اجرا ری)مربوط به متغ 
 یرهای( و سرانجام متغیستگیبر شا یآموزش مبتن

 ری)مربوط به متغ Q35و  Q26 ،Q29 ،Q33آشکار 
 1/1از  رکوچکت یبار عامل ی(، دارایمیت یریادگی

 جهیچنین نتبودند که از مدل کنار گذاشته شدند. هم
دهد که نشان می زیمتقاطع ن یآزمون بارگذار

از  زین گرید یرهایسواالت مذکور در قبال همه متغ
 نیدار هستند. بنابرابرخور 1/1کوچکتر از  یبار عامل
ها اقدام کرد. نسبت به حذف آن توانیم نانیبا اطم
 یبیترک ییایج به دست آمده پایچنین طبق نتاهم

پنهان بزرگتر از  یرهایمتغ یهمه یمحاسبه شده برا
 توانیبدست آمده م جیبودند. با توجه به نتا 0/1

 یمناسب یهمگرا ییروا یدارا قیگفت که ابزار تحق
دهد نشان می جینتا زیواگرا ن ییروا نهیاست. در زم

مربوط به هر سازه )که در  AVEکه مقدار جذر 
قرار  سیماتر یموجود در قطر اصل یهاخانه
تر بیش شانانیبستگی ماند(، از مقدار همگرفته

مدل،  یهاگفت که سازه توانیمرو، نیاست؛ از ا
تا با خود دارند  یهاتری با شاخصتعامل بیش

مدل  یواگرا ییروا، ی. به عبارتگرید یهاسازه
 توانیم زین یمنطق ییمطلوب است. در مورد روا

پنهان  یرهایمتغ نیبستگی بهم بیکه ضر فتگ
 قیتحق یکل یریگدر قالب مدل اندازه یمورد بررس

 ییروا یدارا قیابزار تحقجه، یشده و در نت داریمعن
 است.  یمنطق

)مطابق جدول  یبرازندگ یهاشاخص چنین،هم
گیری شده، دهد که مدل اندازهنشان می زی( ن2

 ثیح نیرا برآورده کرده است و از ا یمقتض طیشرا
 است.  رفتهیانجام پذ یبرازش به صورت مطلوب

 دییتأ ایو رد  رهایمتغ انیروابط م یبررس یبرا
مدل  یبه بررس ازیاول تا سوم پژوهش، ن یهاهیفرض

است. مدل محاسبه شده در حالت  یمعادالت ساختار
 در آمده است.  شی، به نما1استاندارد در نگاره شماره

اشاره شده است  9که در جدول  قیتحق جینتا
= 22/1) میدهنده رابطه مثبت و معنادار اندازه تنشان

β  112/1و =p-value99/1) میبا ت یابیتی(، هو =β 
 یمتقابل کار ی( و وابستگp-value= 112/1و 
(92/1 =β  111/1و =p-valueبا آموزش مبتن )بر  ی 
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 قیتحق یکل یریگبه دست آمده از مدل اندازه جیخالصه نتا -4 جدول

 متغیرها
میانگین واریانس استخراج 

 شده
 1 1 9 2 4 پایایی ترکیبی

     02/1 211/1 521/1 ( 1) متقابل به کار وابستگی

    01/1 99/1** 060/1 519/1 ( 2) یابی با تیمهویت

   09/1 -12/1** 10/1** 021/1 592/1 ( 9) اندازه تیم

  05/1 -11/1** 52/1* 22/1** 221/1 591/1 ( 1) یادگیری تیمی

 اجرای آموزش مبتنی بر شایستگی

(5 ) 
521/1 295/1 **92/1 **99/1 **22/1- *22/1 - 

 درصد 5در سطح  یدرصد و ** معنادار 1در سطح  ی* معنادار

 
 ( می)اثرمستق یریگبرازش مدل اندازه یشاخص کل -2جدول 

χ2 / DF IFI CFI GFI RMSEA 

11/2 695/1 699/1 611/1 196/1 

 
 قیتحق میمستق یمدل ساختار -2نگاره 
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 اول تا سوم یهاهیآزمون فرض جینتا -9جدول 
 نتیجه فرضیه سطح معناداری نسبت بحرانی خطای استاندارد برآورد استاندارد جهت رابطه

اندازه تیم اجرای آموزش مبتنی 

 بر شایستگی
 تأیید 112/1 192/9 199/1 -22/1 مستقیم

یابی با تیم اجرای آموزش هویت

 مبتنی بر شایستگی
 تأیید 112/1 095/1 106/1 99/1 مستقیم

وابستگی به کار اجرای آموزش 

 مبتنی بر شایستگی
 تأیید 111/1 212/5 122/1 92/1 مستقیم

 
 
مستقل مذکور،  ریچنین سه متغاست. هم یستگیشا
بر  یوابسته آموزش مبتن ریمتغ انسیدرصد از وار 11
 .ندینمایم نییرا تب یستگیشا

اثر  یشامل بررس یپژوهش بررس نیبخش دوم ا
 میبر روابط مستق یمیت یریادگی ریمتغ یانجیم

اساس  نیشده در بخش نخست است. بر ا یبررس
چهارم تا ششم پژوهش با روش  یهاهیفرض

 نیاند. بدقرار گرفته یمورد بررس یسازخودگران
)به عنوان  دینفره اسات 111 هیپا یکه بر مبنا بیترت

 2111به تعداد  یفرع یریگ(، نمونهیآمارنمونه 
 درصد انجام گرفت.  5 نانیواحد در سطح اطم

)مطابق  یبرازندگ یهاشاخص زین تیوضع نیا در
از  یریگدهد که مدل اندازه(، نشان می1جدول 

 مطلوب برازش برخوردار است.  تیفیک
استاندارد در  تیروابط به دست آمده در وضع

 جیآمده است که بر اساس آن، نتا 2نگاره شماره
چهارم تا ششم پژوهش در  یهاهیفرض یبررس

 9در جدول ن، یارائه شده است. عالوه بر ا 5جدول
و کل نشان  میرمستقیغم، یبرآورد اثرات مستق زین

 جیااست که بنابر نت یادآوریداده شده است. الزم به 
 51، یانجیمستقل و م ریبه دست آمده، چهار متغ

که  کنندیم نییوابسته را تب ریمتغ انسیدرصد از وار
را  یدرصد0 یشیافزام، یاثر مستق تینسبت به وضع

 دهد. نشان می
 
 

 ( میرمستقی)اثر غ یریگبرازش مدل اندازه یشاخص کل -1 جدول
χ2 / DF IFI CFI GFI RMSEA 

11/2 615/1 611/1 611/1 100/1 

 
 

 چهارم تا ششم یهاهیآزمون فرض جینتا -1جدول 

 رابطه
 درصد 31فاصله اطمینان

 نتیجه فرضیه سطح معناداری کران باال پایین کران برآورد استاندارد جهت

 تأیید 111/1 -12/1 -15/1 -10/1 غیر مستقیم اندازه تیم اجرای آموزش مبتنی بر شایستگی

 تأیید 111/1 12/1 12/1 12/1 غیر مستقیم یابی با تیم اجرای آموزش مبتنی بر شایستگیهویت

 تأیید 111/1 29/1 19/1 15/1 غیر مستقیم وابستگی به کار اجرای آموزش مبتنی بر شایستگی
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  قیتحق یانجیم یمدل ساختار -9نگاره 

 گیرینتیجه و بحث

کم از دو جنبه است که دست یمفهوم یستگیشا
 ییهایستگیاست. جنبة اول شا نییو تب یقابل بررس

است که خداوند بزرگ از بدو تولد انسان، به عنوان 
قرار داده است و حاصل  ارشیدر اخت یکیژنت ةیسرما

قابل سنجش و  یآن به صورت هوش، استعداد ذات
در تمام طول  با یو تقر شودیظاهر م یدرون تیشخص

درست  یبردارعمر ثابت است و به شرط بهره

از خود به جا بگذارد.  یارزشمند اریآثار بس تواندیم
 تیهدا ریدارد در مس فهیوظ، یرو نظام آموزش نیاز ا

آموزش، مشاوره و  قیاز طر یجیتدر یلیتحص
آن را فراهم  ییسنجش، موجبات شکوفا یابزارها
 آورد. 

 یاست که نظام آموزش ییهایستگیدوم شا جنبة
 کندیم نیو تدو یطراح یلیتحص یهارشته قیاز طر

کار، کار  یایدر دن تواندمیها و فرد با گذراندن آن
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و رشد  زیآمتیرا انتخاب و به صورت موفق یاستهیشا
که  یترین کارهمرا بگذراند. م شیخو یزندگ ابندهی

طور که در باال هماند، انجام ده دیبا ینظام آموزش
و  یدرون یهایستگیبدان اشاره شد، انطباق شا

 یناش یافسردگ، یلیتحص یهااست. شکست یرونیب
فرد  قیتطب یناتوان، یشغل یهاینابهنجار، یکاریاز ب

فقر، به  یو گاه گرانیارتباط با دد، یجد طیبا شرا
 تیمشاوره و هدا، یینگرفتن راهنما یجد لیدل

 (. 1965است )آزاد،  لیتحص اندر دور یلیتحص
، یستگیبر شا یاساس، آموزش مبتن نیا بر
بر اساس  یاددهیدهد. خود را نشان می تیاهم
بر اساس  یریادگی یهاتیموقع یطراح، یستگیشا
 یدر برنامة درسافته، یساخت یریادگی یهاتیفعال

بتوانند با استفاده از  رندگانیادگیاز  کیاست که هر 
 ریدر مس، یریادگی-یاددهیمتنوع  یراهبردها

 نییتع شیاز پ یهایستگیشا جیبه تدر یریادگی
 (. 2119و همکاران،  ایجنیشده را کسب کنند )و

پژوهش تالش نموده است تا  نیاکرد، یرو نیا با
 یوابستگم، یاندازه ت یژگیدر وهله اول، تأثیر سه و

را در  می( با تیابیتی)هو ییو شناسا یمتقابل شغل
 یاعضا انیدر م یستگیبر شا یآموزش مبتن یاجرا
 یسار یعیو منابع طب یعلوم کشاورز یعلم ئتیه

آن است که  زا یبخش حاک نیا جی. نتادینما یبررس
 یپراکندگ لیبه دل، ییاجرا یهامیبا بزرگتر شدن ت

 یاجرا یروشها درسازوکار و قینظرات، اختالف سال
 یآموزش مبتن یو به تبع آن اجرا افتهی شیطرح افزا

. به اعتقاد گرددیدچار نقصان و وقفه م یستگیبر شا
 میکه اندازه ت ی(، وقت2111) یمسکیرنچ وکل

تر مشکل میت یاعضا نیب تباطار شودمیتر بزرگ
 یعنیم، یت گرید یژگیحال، دو و نی. در عگرددمی

متقابل  یو وابستگ می( با تیابیتیشناخته شدن )هو
 شیموجب افزا یمیتبا کاهش تعارضات درون، یشغل

 . گرددیها مآموزش نیا یدر اجرا ییهمگرا
اثر  یبررس یبخش دوم پژوهش در پچنین، هم

بر روابط فوق برآمده است.  یمیت یریادگی یانجیم
بر هر سه رابطه اثر  یمیت یریادگیطبق انتظار، 

داشته است. به  یجزئ گریانجیو از نوع م یانجیم
با دامن زدن به اختالف  میاندازه ت شیواقع، افزا

و نظرات، باعث کاهش  قیتنوع سال لینظرات به دل
تأثیر مثبت  قیطر نیو از ا گرددیم یمیت یریادگی
 یستگیبر شا یآموزش مبتن یبر اجرا یمیت یریادگی

مسئله در مورد دو شاخص  نیدهد. اما ارا کاهش می
با  یمیمتقابل درون ت یمتفاوت است. وابستگ گرید

 سازنهیو دانش، زم یمساع کیتشر شیکمک به افزا
 شیآن با افزا بعشده و ت یمیت یریادگیرشد 

 یستگیبر شا یاموزش مبتن یاجرا، یمیت یریادگی
و  2119. ون بوسه و همکاران )گرددیم تیتقو زین

در تبادل دانش  یند که افراد وقت(، معتقد بود2111
با به اشتراک گذاشتن اطالعات،  کنندشرکت می
 یآموزش مبتن یتری در مورد سطح اجراتوافق بیش

 در برنامه دارند.  یستگیبر شا
به  یابیدست یبرا یمتقابل کار یواقع، وابستگ در

 یستگیبر شا یآموزش مبتن یتوافقات در سطح اجرا
 میارتباطات درون ت گرددمهم است و موجب می

 نی(. ا1662)ون در وجت و همکاران،  ابدی شیافزا
و همکاران  ایجنیو قاتیتحق یهاافتهیبا  جهینت
و  یمن(، مؤ1961و همکاران ) ی(، فالح2119)

 ندتی(، ک2115(، کونن و همکاران )1961همکاران )
( 2111و همکاران ) نکی( و مر2119و همکاران )

شناخته  ریضوع در مورد متغمو نیهمسو است. هم
 یصادق است. به واقع چنانچه اعضا زین میشدن با ت

و  میاز ت یستگیبر شا یآموزش مبتن یسازادهیپ میت
و اعتبار  تیهوکنند، یم تیکه در آن فعال یگروه

افزوده  یریادگی یآنان برا زهیو انگ اقیاشتابند، یب
 یالزم برا یسازوکارها یشده و به تبع آن اجرا

 شود. می تیتقو یستگیبر شا یآموزش مبتن
در  یکنواختیتأثیر  تواندمی ندهیآ قاتیتحق

محور  رندهیادگیهای وهیش یاستادان برا حاتیترج
اصول  یمعلم محور، در اجرا یهاوهیدر مقابل ش
کند. عالوه بر  یرا بررس یستگیبر شا یآموزش مبتن

سازی ادهیممکن است اثرات پ ندهیآ قاتیتحقن، یا
و  یآموزش یهادر برنامه یستگیبر شا یآموزش مبتن

 یدر مورد سطح اجرا یگروهتأثیر توافق درون
عملکرد، زه، یرا در انگ یستگیبر شا یآموزش مبتن

اشتغال  تیو قابل انیدانشجو یلیافت تحص زانیم
 یممکن است استادان داران، یکند. عالوه بر ا یبررس
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دارند  رتیمغا میف تباشند که با اهدا یاهداف شخص
با م، یت کیمتضاد درون  یهادگاهیاهداف و د ایو 

بر  یآموزش مبتن یتوجه به سطح مورد نظر اجرا

 قاتیتحق نی. بنابرادیتا به دست آ ازاستین یستگیشا
به  یاز وابستگ دیدرک معلمان و اسات دیبا ندهیآ

 . دینما یرا بررس هامیهدف در ت

 هابعمن
 یها برایستگیچارچوب شا فیرتعری(، در مس1965)وسف، یشهرام و محمدپور، ، یزدانیمان، یسل، یاحمد

 . 1-90ران، یا یآموزش عال ی: مرور نقادانه شواهد، کنگره ملیدر پرستار یستگیبر شا یآموزش مبتن
در کارکنان  یشغل زشیمهم انگ یامدهایو پ ندهایشایاز پ ییو آزمودن الگو ی(. زراح1929) نینسر، یارشد

 چمران اهواز دیدانشگاه شه، ینامه دکترجنوب، پایان زیمناطق نفت خ یشرکت مل
 یریادگی یدر اثربخش یکی(، عامل تکنولوژ1961هاشمیان، سیده مریم و محمد داوودی، امیرحسین، ) بنی
 . 1-16، یو توانمند ساز یپژوه ندهیآ، یدر علوم انسان نیای نوهافق یکنفرانس جهان، یمیت
 شهی، تهران: انتشارات بAMOSبا  یمعادالت ساختار یساز(، مدل1961) دیوحان، یو مهدو دیسعف، یشر

 م؛یبر ت یمبتن یریادگی(. 1962) میمرزاده، یعل م؛یعظرزازاده، یم د؛یفر، یغالمرضا؛ ابوالحسنزاده،  حسن
 یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده پزشک هی: تجریپزشک افتهیادغام های در آموزش برنامه نینوای وهیش

 . 911-911(: 0) 19 ؛یآموزش در علوم پزشک یرانیتهران. مجله ا
 یسازمان یریادگیکارکنان با  ی(. رابطه توانمندساز1961) فائض، علی کش، محبوبه؛ نادر؛ زحمت، یمانیسل

 . 26-115، 15سال چهارم، شماره ، یتینامه علوم تربدر ادارات آموزش و پروررش، فصل
. دانشکده مدیریت و یمدیران در بخش دولتی. رساله دوره دکترهای تیقابل ی(. الگو1926) میابراهخ، یش

 دانشگاه عالمه طباطبایی. ایران.  یحسدابدار
 هیهای سرماشاخص یرگذاریسازوکار تأث ی(. بررس1969) دیپور، سعو امان یمرتض، یرضا؛ نعمت، یصالح

 ییریزی فضابرنامه یپژوهش-ی، مجله علمAmosبا استفاده از  یمطلوب شهر ییدر حکمروا یاجتماع
 1-21، 1(، سال چهارم، شماره ای)جغراف
-19. 200ر، تدبی ماهنامه. انسانی منابع مدیریت درها (. نقش شایستگی1922مریم و دیانتی، محمد )عرفانی، 
21 . 
( TED) میت ییطرح کارا افتهی رییتغ سیای با عنوان اثر روش تدر( در مطالعه1961) یفرهادی و قاض، یفالح

نامه آموزش لرستان، فصل یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یلیو عملکرد تحص تمندییبر رضا یو سخنران
 . 0-12(، 1) 1، یپزشک
های شایستگی نیی(. شایستگی و تب1961صدیقه )رایی، یحسن و بحن، یمحمد؛ زارعی مت دیس، یمحمود

 . 111-119(، 1) 1، یمدیران دانشگاه، مدیریت در دانشگاه اسالم
 . ریرکبی(. تهران. انتشارات ام2) نی(. فرهنگ مع1902محمد )ن، یمع

درسی مبتنی بر ریزی (، برنامه1961محمد، )، یو تفرش لیپور، اسماعکاظمن، یحس، یمهموئ یمومن
، 1آموزش، دوره  ینامه راهبردهاشایستگی؛راهبردی مطلوب برای توسعه شایستگیهای اساسی، فصل

 . 119-116، 6 زیی، پا9شماره 
 نشر سمت. زرل، یافزار لبا کاربرد نرم ییابی معادالت ساختار(. مدل1921) یدرعلیحهومن، 
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Abstract 

The purpose of this research is to determine the relationship between identity with the team, 

team size and interdependence with work by implementing competency-based learning based on 

the role of mediating team learning. The statistical population of this study was 152 faculty 

members of Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources in 1395-96. 110 of 

them were selected through the Cochran formula by comparative stratified sampling as a 

research sample and related questionnaires. Have completed. The formal validity of the 

questionnaire was confirmed by the experts and verified by a factor analysis. The model's 

appropriateness, structural validity and combined reliability were confirmed. Analysis of the 

collected data was done by structural equation modeling using AMOS23 software. Based on the 

findings of the research and the values of the coefficient of the paths in the final model of the 

research and directly, the size of the team -0. 28, the identification of the team 0. 33 and the 

dependence on the job 0. 32, have an impact on competency-based education. Also, the effect of 

team mediating variable on these relationships also confirms the significance of the indirect 

effect of team size variables, team identification and work affiliation on the implementation of 

competency-based education; however, all three independent variables have a direct effect on 

competency-based learning, but the variable Team learning has a mediator effect on these 

relationships.  

 

Index Terms: competency-based education, team learning, team size, identity with the team, 

interdependence of work.  
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