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  "تيصالح"مفهوم  يليتحل فيتعر
  

  پور، آرزو فرج*فارمد ياكبر هيسم ،يزدانيشهرام 
  

 

  چكيده
ي هابسياري از برنامهو است ان حوزه آموزش پزشكي قرار گرفته نظرصاحبامروزه آموزش مبتني بر صالحيت بسيار مورد توجه مقدمه: 

اهميت موضوع و استفاده بسيار از اين واژه در متون آموزشي، اتفاق نظري در مورد رغم عليدرسي بر اين اساس متحول شده است. 
تمايز مشخصي بين اين مفهوم و مفاهيم مشابه و اين كه لذا با توجه به عدم شفافيت مفهوم و  ؛تعريف عملي و تئوريك آن وجود ندارد

  با روش مك كنا انجام گرفت. "صالحيت  "تعريف تحليلي ارائه جاور آن وجود ندارد، اين مطالعه با هدف م
با  يداده علم يهاپايگاهدر  عيوس ينه مرحله رويكرد مك كنا انجام شد. پس از انجام جستجو يمفهوم با اجرا ليتحل نيا: هاروش
  شد.ارائه  يليتحل فيمفهوم استخراج و تعر يفيتعر يهاويژگيسند مورد مطالعه قرار گرفت و  52تعداد  ،شده نييتع شياز پ يهاياستراتژ

بر اساس مرور متون چهار حوزه مفهومي شامل اهداف صالحيت، اجزا صالحيت، خصوصيات صالحيت و توسعه صالحيت استخراج نتايج: 
  شد. پيشايندها و پسايندهاي مفهوم و معيارهاي تجربي نيز تعيين گرديد.ارائه شد. مورد الگو، مورد مخالف، مورد حد واسط و مورد جعلي 

 يدانش كاربرد( كه از مجموع دانش يتيانجام فعال ييي مطالعه، تعريف صالحيت عبارت است از توانااهبر اساس يافتهگيري: نتيجه
 دار،يپا ،يعادت ييتوانا نيشده است، ا ليتشك يادراك يي) و توانايو شناخت يفن( بر تجربه)، مهارت يمبتن يشده و دانش ضمن يكدگذار

 نييتب گردد،يشغل محسوب م يو جزء اصل است نهيبر دانش و وابسته به زم يمستقل، مبتن ،يريگقابل مشاهده و اندازه فه،يوابسته به وظ
و  دهديم ليرا تشك يآت يبر عملكرد شغل يآموزش مبتن يبرا يچارچوب شود،يم يعملكرد عال يارهايمع نييمنجر به تع هاتيصالح
تحت نظارت و  يو كارآموز سيتدر قياز طر هاتي. صالحرديگيقرار م يجتماعا ييگوپاسخ تيو تقو تيصالح يارائه گواه يمبنا

  .ابدييتوسعه م يشيهمراه با بازاند يتجربه واقع نيهمچن
  

  .روش هوگ مك كنا ،مفهوم ليتحل ت،يبر صالح يآموزش مبتن ت،يصالحهاي كليدي: واژه
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مقدمه  

تا  20 يدر ط ،ينهاد اجتماع كيآموزش به عنوان  ستميس
و  ريينهادها دستخوش تغ ريدوشادوش سا ر،يسال اخ 30

در آن صورت  يو اصالحات مهماست  دهيتحول گرد
با توجه  راتييتغ نيا نيترمهماز  يكيكه  ).1گرفته است(

                                                 
 يزيرو برنامه يآموزش يفارمد، گروه طراح ياكبر هيدكتر سمنويسنده مسؤول:  *

. رانيتهران، ا ،يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده آموزش پزشك ،يدرس
)somayeh.akbari@sbmu.ac.ir(  

دانشگاه  ،يدانشكده آموزش پزشك ،يپزشك آموزش گروه )(استاديزدانيدكتر شهرام 
؛ )shahram.yazdani@yahoo.com( .رانيتهران، ا ،يبهشت ديشه يعلوم پزشك

 يپزشك دانشگاه علوم يدانشكده آموزش پزشك ،يتخصص يدكتراپور، آرزو فرجدكتر 
  )ar_farajpour@sbmu.ac.ir( .رانيتهران، ا ،يبهشت ديشه

  30/8/96 تاريخ پذيرش: ،2/8/96، تاريخ اصالحيه: 20/6/96 مقاله: تاريخ دريافت

توجه  ،)2(يبودن آموزش عال گوپاسخبه ضرورت 
به موضوع  يپزشك شآموز يهاو انجمن هاستميس

 نيا تي. اهماست تيبر صالح يو آموزش مبتن تيصالح
ردن آن را به عنوان ها است كه يينوع آموزش تا جا

و  )3(نموده است يدر دهه گذشته معرف انيجر نيترمهم
مطرح در سطح  يآموزش پزشك يهاسازمانها و انجمن

در  ييهاو چارچوب هامدلدر ارائه  يسع زيجهان ن
  اند. نموده تيبر صالح يخصوص آموزش مبتن

 Royalو  ACGME لياز قب ييهاسازمان يطرف از

college of physician and surgeon of Canada  با
اند آماده كينزد ندهيخود درآ Can MEDS 2015 پروژه

استاندارد  كيرا به عنوان  تيبر صالح يتا آموزش مبتن
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  ).4(ندينما يمعرف يبخشاعتبار
بر آن و با  يو آموزش مبتن تيصالح تياهم رغمعلي

مورد استفاده  اريواژه در متون بس نيااين كه توجه به 
 فيدر مورد تعر ياتفاق نظر چيواقع شده است، اما ه

بوده و  دهيچيمفهوم، پ نيآن وجود ندارد، ا يو تئور يعمل
مرور اين كه )، ضمن 7تا5نيست( شفاف يبه اندازه كاف

از  يمشخص فيز نشان داده است كه نه تنها تعريمتون ن
 زيتما در برخي مواردمفهوم وجود ندارد، بلكه  نيا

از  يميمفهوم با مفاه نيا نيب يمشخص
 ,competence, performance ,task, practiceليقب

activity, capability, meta -competency 
professional functioning, technical 

performance, procedure, function ,  وskill زين 
است  دهيگرد يمطالعه سع نيدر ا رو نيوجود ندارد. از ا

را  تيصالح يمفهوم، ساختار داخل ليتا با استفاده از تحل
 ميداده؛ تا بتوان زيمفهوم را تم هيپا يهاهمؤلفو  ييشناسا

  .مياز آن ارائه ده ياتيشفاف و عمل فيتعر
  

  هاروش
است كه با استفاده ازآن  يو رسم قيدق ينديمفهوم فرا ليتحل
و  يسازشفاف ،ييشناسا يمفهوم انتزاع كيتا  گردديم يسع
). 11تا8گردد( زيمشابه متما ميشده و از مفاه فيتعر
انجام آن وجود دارد مثل آنچه  يبرا يمتفاوت يكردهايرو

، واكر و آوانت 1989) در سالRogersتوسط راجرز (
)Walker and Avantمورس 2005و  1995 ي) در سال ها ،
)Morse زيو مل 1995، هوگ مك كنا در سال 1995) در سال 
)Meleis 9ارائه شده است( 1997) در سال.(  

 )Hugh McKenna( كنامكدر اين مطالعه، از روش هوگ
جهت تحليل مفهوم صالحيت استفاده شده است. اين 

  كه عبارتند از:  است گام 9روش تحليل مفهوم شامل 
  انتخاب مفهوم مورد نظر. 1
  تعريف اهداف تحليل مفهوم. 2
  تعيين معاني مفهوم. 3
  تعريفي مفهوم هايتعيين ويژگي. 4
  شناسايي يك نمونه الگو. 5
شامل موارد مخالف، وابسته، معرفي مفاهيم جايگزين . 6

  حدواسط و جعلي
  آمدهاي مفهومتعيين پيشايندها و پي. 7
 ها در نظر گرفتن زمينه و ارزش. 8

  )9تعيين معيارهاي تجربي مفهوم(. 9
مند و جامع در فاصله جستجوي متون به صورت نظام

ي داده و هاپايگاهدر  2016تا  1990زماني سال 
 )… ,Medline, Web of science( هاي مرتبطسايتوب

 "هاي مناسب مثل با استفاده از كليد واژه

competency"،" competency based curriculum "، 
" competency based education " ،" competency 

components" ،" competency characteristics" ،" 

competency purpose"، " competency concept " ،" 
competency definition"  و" competency concept 

analysis "  با استفاده از  تربيشانجام شد. جستجوي
-e، جستجو در Google scholarموتور جستجوي 

journals و جستجوي ancestry  و جستجو در
ها انجام شد و تا زمان رسيدن به اشباع ادامه ديكشنري

اي در متون يافته است، به گونه اي كه ديگر صفت تازه
براي صالحيت يافت نشد. در جستجو از تركيبي از واژگان 

نكات  ،ي مختلف دادههاپايگاهكليدي استفاده شد. البته در 
 150اد خاص در مورد جستجو رعايت شد. در كل تعد

حذف منابع بدون ارتباط،  يبرامقاله مرتبط يافت شد، 
آمده صورت  به دستمقاالت  نياول در عناو يغربالگر
كه به  تيمقاال گرديد وخالصه مقاالت مطالعه  گرفت و

را در  يشواهد ايپردازند و يممفهوم صالحيت  فيتوص
 يبرا ردندكيم ارائهدر آموزش  صالحيت مفهوم ارتباط با

سند مبناي  52در نهايت . گرديدندمطالعه متن كامل انتخاب 
الزم به ذكر است كه  تحليل مفهوم صالحيت قرار گرفت.

و  هاسالتمام مطالعات مرتبط با هر نوع متدولوژي، تمام 
هاي مختلف و تمام انواع مستندات قابل دسترس حتي رشته

 ضعيف از نظر متدولوژي در اين مطالعه وارد شدند. از
استفاده  توان بهي اين جستجو ميهامحدوديتجمله 

صرف از مقاالت انگليسي و عدم دسترسي به برخي 
  ي داده اشاره نمود.هاپايگاه
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  *نتايج
با توجه به فرايند تحليل مفهوم و مراحل آن در اين *

  مقاله، نتايج و بحث با هم ارائه گرديده است.
  

  : تيمفهوم صالح يفيتعر يهاويژگي
 تأثيراست كه تحت  تيدر مورد واقع يدگاهيد مفهوم،

 ، به خود رنگگرمشاهده يفلسف دگاهيادراك، تجربه و د
به اهداف، فراهم  يابيدست يبرا ييمعنا مي. مفاهرديگمي

فراهم  دهيپد يبرا ريو تفس يبندنمودن امكان طبقه
  .)9(آورنديم
 يو بررس تيگام با مطالعه متون مربوط به صالح نيا در

ار حوزه همفهوم چ نيا يبرا توانيكه م ميافتيآنها در
 ت،يمشخص نمود، كه عبارتند از: اهداف صالح يمفهوم

و توسعه  تيصالح اتيخصوص ت،ياجزاء صالح
  ).1(شكل  تيصالح

شد و  انيب تيصالح يمفهوم يهاحوزهاين كه از  پس
 نييآن بر اساس مرور متون تع يفيتعر يهاويژگي

از  كيضرورت هر  يبه بررس ديمرحله با نيدر ا د،يگرد
 يمنظور بررس نيپرداخت، بد يفيتعر يهاويژگي نيا
 يبرا توانيرا م يفيتعر يژگيآن و ايكه آ ميكنيم

كه  يدر صورت ر؟يخ اي تمخالف هم به كار گرف يهامثال
موارد  يبرا يژگيو نيمشخص گردد كه ا يدر بررس

 يژگيو كي نيپس ا شوديمخالف هم به كار گرفته م
 يو بررس گردديما حذف م ستينادرست بوده و از ل

 ستيرا از ل يخاص يژگياگر ما و اياست كه آ نيا يبعد
وارد  تيمفهوم صالح فيبه تعراي خدشه ايآ مييحذف نما

ناقص و  تيصالح فيتعر يژگياگر با حذف و شود،يم
 يضرور يژگيكه آن و گردديمشخص م ،ساقط گردد

  ).9(ضرورت) ي(آزمون بررس است

  

  
  صالحيت ار حوزه مفهومهچ :1شكل
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  :تيمفهوم صالح يشنهاديپ فيتعر
مشخص شده در مرحله  يفيتعر يهاويژگياساس  بر

بر دانش و  يمبتن تيانجام فعال ييتوانا ت،يصالح"قبل 
دانش ( شغل است كه از مجموعه دانش يجزء اصل

بر  يمبتن يشده و دانش ضمن يكدگذار يكاربرد
 يادراك يي) و توانايو شناخت يفن( تجربه)، مهارت

 نيا يدتبه صورت عا شهيشده است، فرد هم ليتشك
 رد،يگيخاص خود به كار م فهيرا در انجام وظ ييتوانا

 گريد يهافعاليتمستقل بوده و وابسته به  تيفعال نيا
 نيكه ا است يذهن تيفعال ازمنديانجام آن ن ،نيست

مشخص  يهاكه گام يروند يهافعاليتآن را از  يژگيو
 كي نآ يبرا توانيلحاظ نم نيو بد دينمايم زيدارد متما

نمود كه فرد در تمام  نييدستورالعمل مشخص تع
محدود  ستميدر سطح س تيصالح معموالً( هاتيموقع
 نيكه ا يياز آنجا د،ياساس آن عمل نما) بر است مطرح
قابل  ياست به راحت ينيانجام آن ع ييو توانا تيفعال

و توسعه آن با كمك  است يابيو ارزش يريگاندازه
همراه  يتحت نظارت و تجربه واقع يزو كارآمو سيتدر

  . است ريپذامكان يشيبا بازاند
 يبه هدف آموزش مبتن يابياز دست نانياطم يراستا در

در  اريبر مع يمبتن ي(انجام عملكرد عال تيبر صالح
 يبرا يرچوباچ ،)ياجتماع ييگوپاسخ تيتقو يراستا

 نييفرد)، تع يآت يبر عملكرد شغل يآموزش (مبتن
 كنند،يم افتيآموزش را در نيكه ا يو به افراد شوديم

اعطا  تيصالح يگواه ،ييتوانا نيبودن ابر اساس دارا
  ".گردديم
  

  الگو  مورد
در  تيمورد الگو، مثال خالصي است كه مفهوم صالح يك

هاي گيرد و بايد كليه ويژگيآن، مورد استفاده قرار مي
معرف آن مفهوم را دارا باشد. به گفته مك كنا، با ارائه 

كه  "مورد الگو"به صورت يك  يواقع يمثالي از زندگ
معرف مفهوم را در برگيرد، درجه  يهاويژگيتمامي 

  ).9يابد(مفهوم افزايش مي عتبارفيت و اشفا
انتظار  علميهيأتكه از عضو  ياصل يهافعاليتاز  يكي«
 يسخنران راديداشته باشد، ا يبر آن تسلط كاف روديم

ارائه آن  يبرا معموالًكه  است در كالس درس
در سطح دانشگاه وضع شده است كه از  يياستانداردها

 شود،ياستفاده م يسخنران تيفيك يابيارزش يآنها برا
است كه انجام آن عالوه بر داشتن  يتيفعال يسخنران

 ،ي(اصول ارائه سخنران يآموزش يهامهارتدانش و 
گوش  دن،يپرس سؤال ،يفردنيو ب يارتباط يهامهارت

 يهايو ارائه سخنران ي، مستلزم تجربه طوالن)دادن فعال
به  نيخوب همچن يسخنرانارائه . است متعدد
مثال در مورد  طوربه ( يريگميتصم لياز قب ييهامهارت

معلم با  كي. است ) وابستهنيو نحوه تعامل مخاطب زانيم
دارد  سيتدر نهيكه در زم ياتجربه بر اساس تجربه

 لئمسا توانديم يبه راحت يدر جلسات سخنران معموالً
 العملعكس ع،يسر يليموجود را حل نموده و خ

آنها جلسات را  ازيو با توجه به ن افتيرا در نيمخاطب
به طور مثال در موقع گوش اين كه  اي دينما تيريمد

 يبه نكات اساس ن،ينظرات مخاطب ايت سؤاالدادن به 
با  نيدر معلم يسخنرانارائه  ابد،يمورد نظر آنها دست 

تالش  نيبدون استرس و با كمتر ،يعادت يتجربه، به امر
 طيبا تجربه، با توجه به شرا ني. معلمگردديبدل م يذهن
را مورد  يمختلف سخنران يهاوهيش متفاوت، يانهيزم

ثابت  يراهنما توانينم رو نياز ا دهند،ياستفاده قرار م
 طيشرا يدر تمام يانجام سخنران يبرا يكسانيو 

خوب  يسخنرانارائه از هنر  ينمود و بخش يطراح
توسعه اين كه . با توجه به است مستلزم قضاوت معلم

دانش، مهارت و  يريادگيمستلزم  يسخنران ييتوانا
 يهابسته يدانشگاه اقدام به طراح ،است كسب تجربه

 يتوانمندساز يبرا ييهادوره يبرگزار ،يآموزش
 يهادوره نار،يدر قالب كارگاه، سم علميهيأت ياعضا

 يريادگيجوامع  جاديا نيهمچن علميهيأتكوتاه مدت 
  ».جهت كسب تجربه نموده است يتجرب

  
  جايگزين  موارد

يي هستند كه مفهوم هاموارد جايگزين شامل مثال
توانند شامل موارد مي هاگيرند. اينرا در بر نمي تيصالح

مخالف، موارد وابسته، موارد حدواسط و موارد جعلي 
  ).9باشند(
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  مخالف مورد
عضو  كيكه  روديكه انتظار م ييهافعاليتاز  يكي«

ارائه  د،يدر بدو استخدام از عهده انجام آن برآ علميهيأت
است كه  يدر حال نيو ا است در كالس درس يسخنران

 نيتازه استخدام شده تجربه چن دياكثر اسات ميدانيم
 چيهاين كه اند ضمن نداشته نياز ا شيرا پ يتيفعال

 يابيو ارزش يارائه سخنران يهم برا يشخصچارچوب م
 چيآنها ه معموالًبر اساس آن به آنها ارائه نشده است، 

 س،يتدر( يعمل اي يچه به صورت تئور يآموزش
) در يشيتجربه همراه با بازاند ايتحت نظارت  يكارآموز

الزم در  يو دانش و مهارت تخصص انددهيند نهيزم نيا
 و بر تمام جوانب موضوع مسلط رندرا ندا نهيزم نيا

چون از  يجلسات ارائه، با مشكالت نيدر اول گاهي ،نيستند
 ن،يمخاطب دنيپرس سؤالدست دادن رشته كالم ضمن 

در كنترل نظم كالس و جلب توجه آنها،  ييعدم توانا
و  هستندت آنها مواجه سؤاالدر پاسخ دادن به  يناتوان

 يو تنها سع رندندا نيطبالعمل مخابه عكس يتوجه معموالً
 انيو قادر به ب رندالب خود دادر به اتمام رساندن مط

 ييهامهارتاز  شهياز آنجا كه هم ،نيستند جان كالم
زبان بدن استفاده  به كارگيري همچون گوش دادن فعال،

 ند.نيست موفق اديز زيموارد ن نيدر ا معموالً ،اندننموده
كه  يطيموجود و شرا مكاناتآنها بدون در نظر داشتن ا

ثابت  ياز راهنماها يرويدر پ يخواهد آمد، سع شيپ
 يريگشكل كه يموجود در متون دارند، در حال يسخنران
تحت نظارت و  يمستلزم تجربه طوالن يسخنران تيصالح

  .»است بازخورد سازنده افتيدر
  

  مرتبط مورد
موارد مرتبط شامل مواردي هستند كه هيچ يك از 

را ندارند، اما  تيي تعريف شده مفهوم صالحهاويژگي
 Psychomotor skillsمانند  آيند.مشابه آن به نظر مي

 تيصالح دهندهلياز اجزاء تشك يكيكه در واقع 
  ).9است(

  
  حد واسط مورد
حد واسط شامل مواردي است كه بسيار شبيه  موارد

هاي تعريف هستند، اما بعضي از ويژگي تيمفهوم صالح
 ت،يموارد عبارتند از: فراصالح ني). ا8شده آن را ندارند(

 ،يفنعملكرد فه،ي/وظتيفعال جر،يپروس اي،حرفهكاركرد
  .ياحرفهتيصالح

  
  جعلي  مورد

را خارج از  تيشامل مواردي است كه مفهوم صالح
ها شامل ). اين9دهد(تصوير طبيعي واقعي آن نشان مي

محسوب نمي شوند، اما به  تيمواردي هستند كه صالح
  شود.مي زده تيسب صالحها برچآن
و  تيمفهوم صالح ،يشغل يهانشيعنوان مثال، در گز به

 يهاو مالك هاويژگيبه عنوان  معموالً ،يعموم تيصالح
 نيكه ا شوديفرد در نظر گرفته م ياسيو س ياعتقاد
و مشخصات  هاويژگيبا  تيبه مفهوم صالح يربط
  مد نظر ما ندارد. يفيتعر

  
  پيشايندها و پي آمدها نييتع

اي است كه اهميت اين مرحله در تجزيه و تحليل عرصه
  ).9شود(مفهوم در آن به طور معمول استفاده مي

ي قبل از وقوع مفهوم هستند. هاپيشايندها رخداد
توان آن را مترادف با علت دانست. پيشايند ممكن نمي

است به وقوع مفهوم كمك كند، ممكن است با وقوع 
ممكن است وجود آن براي  ايمفهوم در ارتباط باشد و 

 ).9حضور اين مفهوم ضروري باشد (خروج از تعادل)(
هستند كه پس از وقوع  جيينتا ايو  عيوقا هاآمدپي

ازگشت به تعادل)، واكر و بافتند. (مفهوم اتفاق مي
عقيده دارند كه هيچ  )Walker & Avant ( آوانت

در آن واحد هم پيشايند و هم ويژگي  توانديچيزي نم
  ).11معرف يك مفهوم باشد(

 جر،يپروس فه،يوظ شامل: تيپيشايندهاي مفهوم صالح
  .است تيفعال
 ت،يصالحفرا شامل: تيمجاور مفهوم صالح ميمفاه
 و يخودتوانمندساز ،يروانشناخت تيهو ،ياجتماع تيهو
 اي،كاركرد حرفه شامل تيمفهوم صالح آمدهايپي

بر  يمبتن يابيارز ت،يبر صالح يمبتن يبرنامه درس
  .است تيصالح
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  هادر نظر گرفتن زمينه و ارزش
بر  ميطور كه در بخش پيشين اشاره شد، مفاههمان

 يمعان يشوند، دارامي اي كه در آن مطرحاساس زمينه
  مختلفي هستند.

 ت،يما از صالح يليتحل فيدر تعراين كه در نظر گرفتن  با
و » شغل بودن يجزء اصل« يعني يفيدو مشخصه تعر

وجود دارد و از آنجا كه  »اريبر مع يمبتن يعملكرد عال«
 تيصالح ياصل يارهاياجزاء، استانداردها و مع ف،يتعر

به تبع  است مختلف متفاوت يدر مشاغل و در كشورها
مختلف  يدر جاها ياز عملكرد عال زير ما نيآن، تعب

شغل خاص  كيدر رابطه با  نيمتفاوت خواهد بود، بنابرا
 ريها تعابو ارزش نهيبا در نظر داشتن زم ميتوانيما م
  .ميداشته باش تياز صالح يمختلف

  
  هاي تجربي شاخص

 يريگاندازه يو روشن برا حيشامل مراجعات صر هانيا
مرحله است كه  نيوجود مفهوم است. ا يابيارز ايو 

مفهوم محسوب  كي كردنياتيبه عنوان عمل اغلب

 نيبا مجهز شدن به ا گر،يشود. به عبارت دمي
 "ابهام  هيفراتر از سا'يك مفهوم  دنيها، امكان دشاخص

هاي تجربي شامل موارد، شاخص يوجود دارد. در برخ
). با 8است( 4شده در مرحله  فيتعر يهاويژگيهمان 

اوقات  يگاه با توجه به نظرات واكر و آوانت حال،نيا
 فيتعر يهاويژگياست كه حتي  يمفهوم آن قدر انتزاع

 توانندينم جهيهستند و در نت يشده نيز همچنان انتزاع
 اييهشاخص نيهاي تجربي خوبي باشند. چنشاخص

 تواننديم رايز ،و عملكرد مفيد هستند قيبراي تحق
مفهوم را  كيرا ارائه دهند كه توسط آن  ييارهايمع

  ).11نمود( گيرياندازهبتوان 
 ليتحل يدر بحث فن اياست كه آ نيمرحله ا نيهدف از ا 

كه از  مياكرده ياتيمفهوم را عمل يمفهوم، ما به اندازه كاف
و  ياتيعمل يو به قدر است فاصله گرفته يحالت انتزاع

 كيباشد. جدول  يريگشده باشد كه قابل اندازه ينيع
 يبه حد تيموضوع دارد كه مفهوم صالح نياشاره به ا

آن شكسته شده است كه قابل  دهندهليتشك اجزاءبه 
  .است يريگاندازه

  
  تيسنجش صالح يتجرب يهاشاخص: 1جدول 

  اجزاء صالحيت ي ارزيابيهاروش
آزمون كوتاه  اي،آزمون شفاهي، آزمون كتبي، آزمون چندگزينه

 )12پاسخ، آزمون جوركردني گسترده گزينه(

 دانش كدگذاري شده

)13مصاحبه(  يضمندانش

مشاهده، آزمون باليني ساختارمند عيني، آزمون مشاهده مستقيم 
 )12عملي، آزمون عملكرد باليني كوچك (ي هامهارت

 ي فنيهامهارت

 ي شناختيهامهارت )12و خصوصيات اصلي، آزمون بررسي پرونده( هاويژگيآزمون 

است اما در حوزه پزشكي ما تستي براي  گيرياندازهقابل
 )14آن نداريم ( گيرياندازه

 توانايي ادراكي

  
  گيرينتيجه

را در رابطه با  يعيوس يارائه شده درك نظر فيتعر
، رددا ييهاويژگيچه اهداف و  ست،يچ تيصالحاين كه 

و چگونه توسعه  است شده ليتشك يياز چه اجزا
آموزش  تي. با توجه به اهمآورديفراهم م ابد،ييم

 ريكه در چند دهه اخ يتأكيدو  تيبر صالح يمبتن
نوع  نيابر  يمطرح آموزش پزشك يهاسازمانتوسط 

در برنامه  يلزوم انجام اصالحات گردد،يآموزش م
بر  يمبتن يبرنامه درس يموجود و طراح يدرس

 جيخصوص نتا نيدر ا ،است كامالً محرز تيصالح
به عنوان راهنما  توانديم يمفهوم ليتحل نيحاصل از ا

و  ابانيمدرسان، ارزش ،يطراحان برنامه درس يبرا
استفاده واقع شود.  وردم يات آموزشمؤسس رانيمد
كه  نهيزم نيدر ا يبعد يهااست كه پژوهش يهيبد
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باشد و  ديبه چه صورت با تيبر صالح يآموزش مبتن
اين كه و  باشد داشته يبا آموزش فعل ييهاتفاوتچه 

چه  يدارا تيبر صالح يمبتن يمدل برنامه درس
   .است ازيمورد ن است ييهاويژگي
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Analytical definition of the concept “competency” 
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Abstract 
 
Introduction: Competency-based education has been highly regarded by the experts in the field of medical 
education and many of the curriculums have changed accordingly. Despite the importance of the subject and 
much use of the term in educational texts, there is no consensus on its practical and theoretical definitions. 
Therefore, since the concept is ambiguous and there is no definite distinction between this concept and 
similar and adjacent concepts and, this study was conducted with the aim of providing an analytical 
definition of "competency” through the McKenna approach. 
Methods: This concept analysis was performed by implementing McKenna’s nine-step approach. After 
extensive search in scientific databases with pre-defined strategies, 52 documents were studied, defining 
attributes of the concept were extracted, and then the analytical definition was provided. 
Results: Literature review yielded four conceptual domains including “competency goals, competency 
components, competency characteristics, and competency development”. Model, contrary, borderline and 
invented cases were presented. Antecedents and consequences of the concept and empirical criteria were 
also determined. 
Conclusion: Based on the findings, “competency” is defined as the ability to perform an activity which is 
composed of knowledge (applied codified knowledge and tacit experience-based knowledge), skills 
(technical and cognitive) and perceptual capability. This ability is habitual, durable, task-dependent, 
observable, measurable, independent, knowledge-based, and context-dependent and is considered the main 
part of a job. Explaining competencies will lead to the establishment of excellent performance criteria, 
provide a framework for performance-based training for the future job, and become the basis for certifying 
competency and strengthening social accountability. Competencies are developed through supervised 
teaching and training as well as reflective authentic experience. 
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