کتاب پنجم
ارزشيابي برنامه هاي آموزشي در حوزه سالمت
کليات کارگاه آموزشي ارزشيابي برنامه هاي آموزشي
مقدمه
ارزشيابي يكي از اجزاء ضروري هر مداخله آموزشي به شمار مي رود .از طريق ارزشيابي مي توان ميزان دستيابي به اهداف
اختصاصي برنامه هاي آموزشي و نيز اشكاالت و نواقص احتمالي در طراحي برنامه آموزشي پي برد و در صورت لزوم ،فعاليت هاي
آموزشي را اصالح کرد يا بهبود بخشيد.
با وجود مهارت هاي زيادي که در زمينه طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي وجود دارد ،متاسفانه بحث ارزشيابي آموزشي
چندان مورد توجه برنامه ريزان آموزشي در حوزه سالمت قرار نگرفته است .اين برنامه آموزشي با هدف انتقال مهارت هاي الزم
براي ارزشيابي برنامه هاي آموزشي در حوزه سالمت طراحي شده است تا فراگيران بتوانند با کمك مطالب علمي و راهنماهاي
عملي ارائه شده در اين کارگاه ،برنامه هاي آموزشي اجرا شده را ارزشيابي کنند .در اين بخش ،تالش مي شود تا با کمك
راهبردهاي يادگيري مشارکتي ،گروه هدف براي رسيدن به اهداف آموزشي هدايت شوند.
اهداف رفتاري
انتظار مي رود که در پايان اين کارگاه آموزشي ،شرکت کنندگان قادر باشند بدون مراجعه به منابع آموزشي:
 - 1ارزشيابي را تعريف کنند.
 - 2نكات اساسي در طراحي برنامه ارزشيابي را توضيح دهند.
 - 3نحوه طراحي ارزشيابي را بيان کنند.
 - 4مراحل يك ارزشيابي معمول را شرح دهند.
 - 5ارزشيابي آموزشي را تعريف کنند.
 - 6انواع ارزشيابي آموزشي را شرح دهند.
 - 7موارد ارزشيابي در برنامه هاي آموزش سالمت را بيان کنند.
 - 8مراحل ارزشيابي برنامه هاي آموزش سالمت را توضيح دهند.
 - 9ابزارهاي ارزشيابي را نام ببرند.
- 11انواع آزمون هاي ارزشيابي را نام ببرند.
- 11انواع آزمون هاي ارزشيابي را با يكديگر مقايسه کنند.
- 12نمونه عملي از يك ارزشيابي آموزشي را انجام دهند.

گروه هدف
گروه هدف اختصاصي در اين برنامه آموزشي ،کارشناسان مسئول واحدهاي آموزش سالمت دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور ،به
عنوان افراد مرجع در برنامه هاي آموزشي و اطالع رساني در حوزه سالمت تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور هستند
ولي با توجه به اهميت نقش آموزش در فعاليت هاي ساير کارشناسان حوزه سالمت ،محتواي آن مي تواند براي گروه هاي مختلف
کارشناسي نيز مورد استفاده قرار گيرد .با توجه به روش کارگاهي در ارائه اين بخش ،پيشنهاد مي شود تعداد افراد شرکت کننده
در کارگاه از  31نفر تجاوز نكند تا امكان استفاده بهينه از مطالب ارائه شده فراهم گردد.
عناوين مورد بحث
 - 1ارزشيابي و ارزشيابي آموزشي
 - 2نحوه طراحي يك برنامه ارزشيابي
. - 3مراحل انجام يك ارزشيابي
 - 4انواع ارزشيابي آموزشي
 - 5مراحل ارزشيابي برنامه هاي آموزشي در حوزه سالمت
 - 6ابزارهاي ارزشيابي
 - 7انواع آزمون هاي ارزشيابي
مدت زمان برنامه
اين کارگاه در دو روز متوالي برگزار مي شود و شرکت کنندگان در هر روز حداقل هشت ساعت مفيد در کارگاه حضور دارند.
کارگاه متشكل از جلسات عمومي و کار گروهي است.
امکانات مورد نياز براي اجراي برنامه
- 1مکان کارگاه
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- 2مواد مصرفي
 فولدر يا کالسور حاوي چند برگه سفيد  ،A4خودکار و بسته آموزشي کارگاه
 طلق شفاف و ماژيك آن ثبت نتايج کارهاي گروهي
 پذيرايي متناسب با امكانات موجود
نحوه ارزيابي شرکت کنندگان
 ارزيابي ابتدايي شرکت کنندگان با استفاده از پيش آزمون طراحي شده
 ارزيابي مرحله اي با استفاده از پرسش هاي مرحله اي و سنجش ميزان حضور فعال شرکت کنندگان
 ارزيابي پاياني شرکت کنندگان با استفاده از پس آزمون طراحي شده
 مي توان ارائه يك طرح ارزشيابي آموزشي در حوزه فعاليت کاري شرکت کنندگان را به عنووان شورال الزم بوراي دريافوت
گواهي نهايي برنامه آموزشي تعيين کرد.

روز اول کارگاه
موضوع

زمان

افتتاحيه کارگاه و بيان اهداف

31

ساعت

مجري

دقيقه
معارفه شرکت کنندگان

31

-

دقيقه
مفاهيم اساسي در ارزشيابي آموزشي

41
دقيقه

طراحي يك برنامه ارزشيابي

41
دقيقه

استراحت و پذيرايي

21

-

دقيقه
انجام کار گروهي 1

61

شرکت کنندگان

دقيقه
ارائه نتايج کار گروهي 1

41

نمايندگان گروه ها

دقيقه
اجراي يك برنامه ارزشيابي

41
دقيقه

ناهار و نماز

61

-

دقيقه
انجام کار گروهي 2

61

شرکت کنندگان

دقيقه
ارائه نتايج کار گروهي 2

41
دقيقه

نمايندگان گروه ها

روز دوم کارگاه
موضوع

زمان

مروري بر مطالب روز اول

11

ساعت

مجري

دقيقه
اصول استفاده از آزمون ها 1

41
دقيقه

انجام کار گروهي 3

61

شرکت کنندگان

دقيقه
ارائه نتايج کار گروهي3

41

نمايندگان گروه ها

دقيقه
استراحت و پذيرايي

21

-

دقيقه
اصول استفاده از آزمون ها 2

41
دقيقه

ناهار و نماز

61

-

دقيقه
کار گروهي 4

61

شرکت کنندگان

دقيقه
ارائه نتايج کار گروهي 4

41

نمايندگان گروه ها

دقيقه
جمع بندي کارگاه و ارزشيابي پاياني

31
دقيقه

-

پرسش هاي پيش آزمون /پس آزمون )(Pretest/Posttest
- 1در يك برنامه آموزشي و با استفاده از آزمون کتبي ،امتيازات فراگيران را مشخص کرده ايم و افراد با امتيازات مختلف را در سه
گروه خوب ،متوسط و ضعيف قرار داده ايم .کدام عبارت را درست مي دانيد؟
الف -کاري که انجام شده است ،اندازه گيري ) (Measurementنام دارد.
ب -با اين کار ارزشيابي ) (Evaluationآموزشي انجام داده ايم.
ج -اين کار دو بخش دارد .بخش اول اندازه گيري و بخش دوم ارزشيابي نام دارد.
د -گزينه هاي الف و ج درست است.
- 2هدف کدام ارزشيابي آموزشي ،قراردادن فراگيران در موقعيت هاي مناسب آموزشي و تعيين بهترين نقطه شروع آموزش از نظر
تأثير بر فراگيران است؟
الف -ارزشيابي آغازين
ب -ارزشيابي تشخيصي
ج -ارزشيابي تكويني
د -ارزشيابي پاياني
- 3در کدام ارزشيابي آموزشي ،ميزان آموخته هاي فراگيران در طول دوره آموزشي اندازه گيري شده و قضاوت مي شود؟
الف -ارزشيابي آغازين
ب -ارزشيابي تشخيصي
ج -ارزشيابي تكويني
د -ارزشيابي پاياني
- 4کدام نوع ارزشيابي در زمان اجراي برنامه آموزشي انجام مي شود؟
الف -ارزشيابي آغازين
ب -ارزشيابي تشخيصي
ج -ارزشيابي تكويني
د -ارزشيابي پاياني
- 5در کدام ارزشيابي آموزشي است که از نتايج آن براي اصالح اجزاي يك برنامه آموزشي يا فرايند آموزش استفاده مي شود و به
تصميمات مربوال به تدوين و اصالح برنامه کمك مي کند؟
الف -ارزشيابي آغازين
ب -ارزشيابي تشخيصي
ج -ارزشيابي تكويني
د -ارزشيابي پاياني
- 6کدام از جمله ويژگي هاي يك ابزار ارزشيابي به حساب نمي آيد؟
الف -اعتبار يا روايي ابزار
ب -قابليت اعتماد يا پايايي ابزار

ج -مبتني بر ديدگاه ها و نظرات مخاطبان برنامه
د -سهولت استفاده از ابزار براي فراگيران و آموزش دهنده
- 7کدام گروه از ابزارهاي ارزشيابي آموزشي محسوب مي شود؟
الف -آزمون ها
ب -پرسشنامه ها
ج -چك ليست ها
د -همه موارد
- 8با کدام نوع آزمون ها مي توان مهارت فراگيران در رويارويي با واقعيت ها و موقعيت هاي واقعي تر را سنجيد و به همين دليل
براي اهداف آموزشي در حيطه رواني حرکتي مناسب تر خواهد بود؟
الف -آزمون هاي شفاهي
ب -آزمون هاي کتبي گسترده پاسخ (تشريحي)
ج -آزمون هاي کتبي محدود پاسخ
د -آزمون هاي کتبي گزيده پاسخ
- 9کدام نوع آزمون ها ،پايايي ) (Reliabilityپايين تري دارند؟
الف -آزمون هاي شفاهي
ب -آزمون هاي کتبي گسترده پاسخ (تشريحي)
ج -آزمون هاي کتبي محدود پاسخ
د -آزمون هاي کتبي گزيده پاسخ
- 11کدام نوع آزمون براي اندازه گيري سطوح عميق تر اهداف آموزشي در حيطه هاي شناختي و عاطفي مناسب تر است؟
الف -آزمون هاي شفاهي
ب -آزمون هاي کتبي گسترده پاسخ (تشريحي)
ج -آزمون هاي کتبي محدود پاسخ
د -آزمون هاي کتبي گزيده پاسخ
- 11در کدام نوع آزمون ها ،نظر ارزيابي کننده دخالتي در نتيجه ارزشيابي ندارد و ارزشيابي بيشترين حالت عيني )(Objective
را به خود مي گيرد؟
الف -آزمون هاي شفاهي
ب -آزمون هاي کتبي گسترده پاسخ (تشريحي)
ج -آزمون هاي کتبي محدود پاسخ
د -آزمون هاي کتبي گزيده پاسخ

اصطالحات و مفاهيم پايه در ارزشيابي يک برنامه آموزشي
ارزشيابي ) :(Evaluationيكي از اجزاي اساسي برنامه هاي آموزشي به شمار مي رود که با هدف تعيين کيفيت ،اثربخشي يا
ارزش يك برنامه اجرا مي شود .تعريف زير يكي از تعاريف پذيرفته شده براي ارزشيابي است:
فرايند نظام مند جمع آوري ،تحليل ،تفسير و انتشار اطالعات براي تعيين ميزان تحقق اهداف مورد نظر و موفقيت برنامه .هدف
از ارزشيابي ،توليد يافته هاي معتبر ،واقعي و مفيد براي تخصيص منابع ،بهبود کيفيت برنامه و پاسخگويي مناسب است.
تفاوت اندازه گيري ) (Measurementبا ارزشيابي :ارزشيابي شامل داوري ارزشي درباره مطلوب بودن يا مطلوب نبودن
موضوع مورد ارزشيابي است ،اما در اندازه گيري ،هيچ گونه داوري يا قضاوتي درباره نتايج حاصل ،انجام نمي گيرد .با وجود
اين،اندازه گيري پايه و اساس ارزشيابي درست را مي سازد ،زيرا بدون داشتن نتايج يك اندازه گيري دقيق از ويژگي يا محصول
مورد نظر نمي توان ارزشيابي درستي از آن به عمل آورد.
آزمودن :وقتي که براي اندازه گيري ويژگي هاي يك فرد يا گروه از آزمون استفاده مي شود ،به اين عمل يا فعاليت ،آزمودن مي
گويند .مفهوم اندازه گيري گسترده تر از آزمودن است و ممكن است اندازه گيري با استفاده از وسيله ديگري بجز آزمون انجام
شود .مانند زماني که يك روانشناس باليني مي کوشد تا از راه مصاحبه با يك فرد ميزان افسردگي يا اضطراب او را تعيين کند.
با انجام يك ارزشيابي بايد بتوان به اين پرسش ها پاسخ داد:
 .1ويژگي هاي افراد و گروه هاي شرکت کننده در برنامه چيست؟
 .2برنامه تا چه ميزان به اهداف خود دست يافته است؟
 .3اين برنامه براي چه افراد يا گروه هايي بيشترين کارايي را دارد؟
 .4آثار برنامه تا چه مدت دوام خواهند داشت؟
 .5چه بخش هايي از برنامه بيشترين اثر را داشته اند؟
 .6چه ارتباطي بين هزينه هاي برنامه و اثربخشي آن وجود دارد؟
 .7تغييرات شرايط اجتماعي ،سياسي و اقتصادي تا چه حد بر نتايج و منابع برنامه تاثير مي گذارد؟
طراحي يک برنامه ارزشيابي
در طراحي يك برنامه ارزشيابي الزم است به اين موارد توجه داشت:
 .1گروه هدف و مخاطبان برنامه
 .2منابع مورد نياز و منابع دردسترس
 .3تعيين نوع ارزشيابي
 .4تعيين زمان ارزشيابي
طراحي يك ارزشيابي ،به معناي انتخاب يك برنامه پژوهشي براي ارزشيابي است که براي آن مي توان از يك يا ترکيبي از چند
روش زير استفاده کرد:
 .1مطالعات تجربي ) :(Experimentalدر اين نوع مطالعات مراحل زير اجرا مي شود:
 پيش آزمون ) (Pretestبراي اطالع و ثبت مقادير پايه
 انتخاب نمونه اي که معرف جمعيت هدف برنامه باشد

 نمونه گيري تصادفي براي انتخاب گروه هاي مداخله و مقايسه
 اجراي مداخله
 پس آزمون براي تشخيص تغييرات حاصل از مداخله در مقادير پايه
 تحليل نتايج مطالعه و نتيجه گيري نهايي
 .2مطالعات پيمايشي ) :(Surveyدر اين مطالعات به دنبال کشف رابطه علت و معلولي نبوده و بررسي تنها براي افزايش
اطالعات در زمينه مورد مطالعه صورت مي گيرد .مصاحبه چهره به چهره ،مصاحبه تلفني و تكميل پرسشنامه ،روش هاي
مورد استفاده در اين نوع مطالعات هستند.
 .3مطالعات کيفي ) :(Qualitativeاين مطالعات در پاسخ به اين نوع سؤال که”چه اتفاقي افتاده است؟“ طراحي مي شوند.
در اين موارد بيان تجربيات افراد و فهم عميق مطرح است و ارزشيابي کنندگان تماس مستقيم و نزديك با شرکت
کنندگان دارند .روش هاي مورد استفاده عبارتند از :مشاهده ) ،(Observationمصاحبه ) ،(Interviewبحث گروهي
متمرکز ) ،(Focus Group Discussionتحليل مستندات و مطالعات موردي )(Case Study
مراحل عمومي انجام يك ارزشيابي عبارتند از:
 .1تعيين اهداف برنامه
 .2انتخاب روش جمع آوري داده ها
 .3جمع آوري داده ها
 .4روش سازمان دهي نتايج
 .5تحليل اطالعات جمع آوري شده
 .6ايجاد تغييرات الزم در برنامه براساس اطالعات به دست آمده
ارزشيابي آموزشي :فرآيندي منظم براي تعيين و تشخيص ميزان پيشرفت فراگيران در رسيدن به اهداف آموزشي است.
ارزشيابي آموزشي کليه عناصر دربرگيرنده فرايند تدريس و يادگيري را شامل مي شود.
محورهاي ارزشيابي آموزشي مي تواند ارزشيابي محتواي برنامه از نظراعتبار علمي ،مبتني بودن بر نيازها و عاليق فراگيران،
هماهنگي با سطح شناخت و آگاهي گروه هدف ،ارزشيابي فرايند و ساختار برنامه آموزشي شامل ارزشيابي فرايند آماده سازي
برنامه و اجراي مراحل مختلف آن ،ارزشيابي راهبردها و روش هاي آموزشي ،ارزشيابي محيط آموزشي و ارزشيابي اهداف آموزشي
را شامل شود.
انواع طبقه بندي ها در ارزشيابي آموزشي:
الف) طبقه بندي براساس زمان و هدف:
- 1ارزشيابي آغازين ) :(Pre-assessmentاين نوع ارزشيابي ،پيش از انجام فعاليت هاي آموزشي و براي پاسخ به اين دو
پرسش طراحي و اجرا مي شود:
 آيا فراگيران بر دانش و مهارت هاي پيش نياز موضوع آموزشي جديد تسلط دارند؟
 فراگيران چه مقدار از اهداف و محتواي موضوع جديد را قبالً ياد گرفته اند؟
- 2ارزشيابي تشخيصي ) :(Diagnostic Evaluationدر اين نوع ارزشيابي ،سنجش آموخته هاي پايه و رفتار ورودي
فراگيران و قضاوت درباره ميزان آمادگي آنان براي شروع برنامه آموزشي جديد انجام مي شود .اين نوع ارزشيابي با هدف

تشخيص مشكالت يادگيري فراگيران در يك موضوع آموزشي است .اگر اين نوع ارزشيابي در ابتداي آموزش انجام شود،
هدف آن قراردادن فراگيران در موقعيت هاي مناسب آموزشي و تعيين بهترين نقطه شروع آموزش از لحاظ تأ ثير گذاري
جريان آموزشي بر فراگيران است .اگر ارزشيابي تشخيصي همزمان با فعاليت آموزشي اجرا شود  ،هدف آن يافتن علل
شكست فراگيران در ياد گيري خواهد بود.
- 3ارزشيابي تكويني ) :(Formative Evaluationوقتي اجرا مي شود که فرآيند آموزش در جريان است و يادگيري
فراگيران در حال شكل گيري است .از نتايج آن براي اصالح اجزاي يك برنامه آموزشي يا فرايند آموزش استفاده مي شود
و به تصميمات مربوال به تدوين و اصالح برنامه کمك مي کند.
- 4ارزشيابي تجمعي ) :(Summative Evaluationدر پايان دوره آموزشي و با هدف تعيين ميزان آموخته هاي فراگيران
در طول يك دوره آموزشي انجام مي شود .در اين نوع ارزشيابي ،مجموع يادگيري هاي فراگيران در طول يك دوره
آموزشي اندازه گيري مي شود و مورد قضاوت قرار مي گيرد و چون معموالً در پايان دوره آموزشي است ،به آن ارزشيابي
پاياني نيز گفته مي شود.
ب) دسته بندي براساس معيار مورد استفاده و تفسير نتايج
 - 1ارزشيابي وابسته به معيار يا ارزشيابي معياري :در اين نوع ارزشيابي ،آزمون ها براساس يك معيار مطلق تهيه مي شوند
و مورد استفاده قرار مي گيرند .معيار يا مالك ارزشيابي از پيش تعيين مي شود و عملكرد يادگيرنده در آزمون با توجه به آن
مورد قضاوت قرار مي گيرد .اهداف آموزشي از پيش تعيين شده ،نمونه معيار مطلق هستند و از فراگيران انتظار مي رود که
به آن اهداف دست يابند يا به سطح معيني از عملكرد برسند.
 - 2ارزشيابي وابسته به هنجار يا ارزشيابي هنجاري :در اين ارزشيابي ،از آزمون هايي استفاده مي شوند که مبناي آنها
معيارهاي نسبي است نه معيارهاي مطلق از پيش تعيين شده .وقتي براي ارزشيابي پيشرفت فراگيران را با يكديگر مقايسه
کنيم ،ارزشيابي هنجاري انجام داده ايم.
ج) دسته بندي براساس نحوه اجراي آن
 - 1ارزشيابي انفرادي
 - 2ارزشيابي گروهي
د) دسته بندي براساس موقعيت ارزشيابي کنندگان
 - 1ارزشيابي دروني ) :(Internal Evaluationارزشيابي توسط کارکنان و دست اندرکاران تهيه و اجراي برنامه يعني
افراد درون برنامه انجام مي شود.
 - 2ارزشيابي بيروني ) :(External Evaluationارزشيابي به وسيله اشخاصي که خارج برنامه هستند انجام مي شود.
مراحل ارزشيابي آموزشي:
الف) مرحله طراحي ) :(Planningشامل اقدامات زير مي باشد:
 - 1تحليل وضعيت ) :(Situation Analysisجمع آوري اطالعات و برآورد و تعيين موانع موجود ،برآورد واقع بينانه
امكانات براي تعيين اهداف برنامه ارزشيابي
 - 2تعيين و تدوين اهداف کلي و اختصاصي

 - 3بررسي پيش نيازها و رفتارهاي ورودي براي يادگيري هريك از اهداف آموزشي
 - 4انتخاب يا توليد ابزارهاي مورد نياز ارزشيابي مانند آزمون ها يا پرسشنامه ها
 - 5تعيين راهبردهاي اصلي ارزشيابي مانند نظارت کردن ،تمرين دادن ،مرور کردن ،بازخورد دادن
 - 6انتخاب طرح يا طرح هاي پژوهشي :ممكن است همزمان با انجام ارزشيابي ،پژوهش نيز الزم باشد .براي پي بردن به
پاسخ اين سوال که "آيا فراگيراني که از برنامه فعلي استفاده کرده اند از فراگيراني که برنامه ديگري را مورد استفاده قرار
دادند بيشتر آموخته اند؟" نياز به انجام پژوهش داريم.
 - 7تدوين برنامه زمان بندي (جدول گانت) که دربرگيرنده فهرست فعاليت هاي اصلي مربوال به اقدامات پيشنهادي ،زمان
شروع و خاتمه هر فعاليت و درنظرگرفتن زمان براي رويدادهاي غير منتظره باشد.
ب) مرحله اجرايي يا فرايند ) :(Processدر اين مرحله ،براي انجام اقدامات عملي يا اجرايي تصميم گيري مي شود .هدف
اصلي اين مرحله ،هدايت فعاليت هاي آتي براي بهبود فعاليت هاي آموزش و يادگيري است و قرار است در طي آن مشخص شود
که آيا فعاليت هاي آموزشي به همان شكل مورد نظر در طراحي آموزشي به کار گرفته شده اند و به اين ترتيب راه هاي بهبود
برنامه آموزشي تعيين شود .اين مرحله با اجراي پيش آزمون يا اجراي آزمون رفتار ورودي شروع مي شود و به اجراي استراتژي ها
و فعاليت هاي طراحي شده ختم مي شود.
ج) مرحله فراورده اي يا محصول ). :(Productهدف اصلي اين مرحله ،جمع آوري داده هايي است که به متخصص ارزشيابي
را در تصميم گيري هايش درباره اثربخشي کلي برنامه آموزشي کمك کند .در اين مرحله تعيين مي شود که هدف هاي از پيش
تعيين شده تا چه ميزان تحقق پيدا کرده اند .عالوه بر اهداف از پيش تعيين شده ،نتايج غير قابل پيش بيني نيز تحليل مي شوند.
نتايج اين مرحله از ارزشيابي کمك مي کند تا تصميم بگيرند که آيا برنامه آموزشي موردارزشيابي را ادامه دهند ،خاتمه دهند،
تغيير دهند يا مورد تاکيد قرار دهند .جزييات مربوال به سه مرحله فوق در جدول صفحه بعد آمده است.
مراحل سه گانه فوق را مي توان با انواع ارزشيابي هاي آموزشي براساس زمان و هدف انطباق داد .به اين ترتيب مرحله طراحي
معادل ارزشيابي هاي آغازين و تشخيصي ،مرحله فرايندي معادل ارزشيابي تكويني و مرحله فراورده اي معادل ارزشيابي تجمعي
درنظرگرفته مي شود.

مراحل يک ارزشيابي آموزشي
فعاليت هاي ويژه

مرحله

زمان اجرا

نوع تصميم ها

طراحي

پيش از

 -1نتايجي که قرار است حاصل

 -1تحليل وضعيت

اجراي

شود

 -2تدوين اهداف ارزشيابي

برنامه

 -2اعمالي که بايد انجام شوند

 -3بررسي پيش نيازها

اجرايي

حين

 -1تا چه حد مراحل طراحي

 -1اجراي پيش آزمون و سنجش رفتار ورودي

(فرايند)

اجراي

شده به اجرا درمي آيند؟

 -3سنجش مناسب بودن اهداف

برنامه

 -2چه تغييراتي بايد داده شوند

 -4جمع آوري دوره اي داده ها مانند اجراي

تا پيشرفت الزم بدست آيد؟

آزمون

 -4انتخاب يا توليد ابزارهاي موردنياز
 -5تعيين راهبردهاي اصلي
 -6انتخاب طرح پژوهشي
 -7تدوين برنامه زمان بندي

 -5تحليل اثربخشي راهبردها
فراورده

بعد از

 -1اثربخشي کلي برنامه

 -1جمع آوري داده هاي اهداف مانند اجراي پس

اي

اجراي

 -2پيش بيني براي اقدامات

آزمون

(محصول)

برنامه

آينده

 -2جمع آوري داده هاي محصوالت پيش بيني
نشده
 -3تحليل و تفسير داده ها
 -4تهيه گزارش نهايي

کار گروهي 1
قصد داريد يك کارگاه آموزشي دو روزه با عنوان آشنايي با مهارت هاي پيشگيرانه از خشونت خانگي عليه زنان در دختران دانش
آموز مقطع پيش دانشگاهي در يكي از مناطق تهران طراحي و اجرا کنيد .براي طراحي يك برنامه ارزشيابي شامل ارزشيابي
آغازين و تشخيصي چه اقداماتي انجام مي دهيد؟
محورهاي زير را براي بحث در گروه خود مدنظر قرار دهيد:
 .1تحليل وضعيت
 .2تدوين اهداف ارزشيابي
 .3بررسي پيش نيازها يا رفتارهاي ورودي
 .4انتخاب يا توليد ابزارهاي مورد نياز ارزشيابي مانند آزمون ها يا پرسشنامه ها
 .5تعيين راهبردهاي اصلي ارزشيابي مانند نظارت کردن ،تمرين دادن ،مرور کردن ،بازخورد دادن
 .6انتخاب طرح يا طرح هاي پژوهشي
 .7تدوين برنامه زمان بندي (جدول گانت) که دربرگيرنده فهرست فعاليت هاي اصلي مربوال به اقدامات پيشنهادي ،شروع و خاتمه هر فعاليت و
درنظرگرفتن زمان اضافي براي رويدادهاي غير منتظره باشد.

جمع آوري داده ها در ارزشيابي
نكات مهمي که در فرايند جمع آوري داده ها الزم است رعايت شوند ،عبارتند از:
 - 1جمع آوري داده ها از منابع متعدد و روش هاي مختلف
 - 2گزارش مستند معيارها و روش هاي مورداستفاده در انتخاب منابع اطالعات
 - 3تعريف جمعيت هدف براي هر منبع اطالعاتي
 - 4تعيين روش ها و ابزارهاي ارزشيابي کمي و کيفي مرتبط با برنامه
 - 5آموزش مهارت ها و فنون جمع آوري داده ها به اعضاي تيم
 - 6تنظيم عمليات جمع آوري داده ها براساس جدول زمان بندي
 - 7ثبت و گزارش جنبه هاي سوگرايانه داده هاي جمع آوري شده
 - 8تدوين پروتكل ها و دستورالعمل هاي کنترل کيفيت اطالعات ارزشيابي
 - 9کنترل دقت امتيازبندي و کدگذاري به طور منظم
 - 11کنترل داده هاي جمع آوري شده در هنگام وارد کردن آنها
 - 11تنظيم و کنترل سيستم نگهداري و ذخيره سازي اطالعات
استفاده از تکنولوژي مناسب در اجراي برنامه ارزشيابي:
در استفاده از تكنولوژي مناسب براي اجراي ارزشيابي بايد به نكات زير توجه کرد:
 - 1بررسي روش ها ،تكنيك ها ،ابزارها ،افراد ماهر و شرايط محيطي
 - 2آموزش تيم ارزشيابي درزمينه نحوه استفاده از تكنيك هاي مناسب ارزشيابي
 - 3طراحي ابزارهاي ارزشيابي
 - 4آزمون ابزارهاي ارزشيابي طراحي شده و اصالح ابزارها درصورت لزوم
 - 5توجه به شاخص هاي کمي و کيفي برنامه در انتخاب تكنولوژي
 - 6انتخاب بهترين روش جمع آوري اطالعات از نظر پذيرش آن توسط گروه هدف
 - 7توجه به ايجاد فضاي مناسب براي مشارکت فعال گروه هدف در جمع آوري اطالعات
 - 8استفاده از جندين تكنولوژي مناسب براي جمع آوري کمي و کيفي اطالعات به طور خالق

کار گروهي 2
در کار گروهي قبل براي برنامه آموزشي "آشنايي با رفتارهاي پيشگيرانه از خشونت خانگي عليه زنان براي دختران دانش آموز
مقطع پيش دانشگاهي" ارزشيابي هاي آغازين و تشخيصي طراحي شد .در گروه خود:
 .1اهداف رفتاري مشخصي براي برنامه آموزشي خود بنويسيد.
 .2اگر بخواهيد براي اطمينان از تاثير برنامه آموزشي خود ،ارزشيابي هاي مرحله اي و پاياني انجام دهيد ،در گروه خود

درباره انواع روش هاي اندازه گيري و ابزارهاي مناسب براي آن بحث کنيد.

ابزارهاي ارزشيابي :آزمون ها ،پرسشنامه ها و چك ليست ها سه گروه معمول ابزارهاي مورد استفاده در ارزشيابي هستند .سه
ويژگي مهم ابزارهاي ارزشيابي عبارتند از:
 .1اعتبار يا روايي ابزار :به اين معنا که ابزار مورد استفاده بايد بتواند به درستي آنچه را که قصد سنجش آن را داريم ،اندازه
گيري کند.
 .2قابليت اعتماد يا پايايي :وجود ثبات نتايج در ارزشيابي شوندگان و تكرارپذيري آن نشانه پايايي آزمون است.
 .3عملي بودن :سهولت استفاده از ابزار براي فراگيران و آموزش دهنده از نظر تهيه ،استفاده ،ارزيابي و تفسير نتايج آن بسيار
اهميت دارد.
آزمون ها :براي سنجش ميزان تحقق اهداف آموزشي تهيه مي شوند و بنابراين الزم است با اهداف آموزشي همخواني داشته
باشند .براي طبقه بندي آزمون ها ،روش هاي مختلفي پيشنهاد شده که برخي عبارتند از:
الف) براساس نحوه تهيه :آزمون ها را به دو دسته مدرس ساخته و آزمون هاي ميزان شده يا استاندارد ،طبقه بندي مي کنند.
موارد استفاده آزمون هاي ميزان شده و مدرس ساخته متفاوت است:
هنگامي که هدف ،تعيين ميزان پيشرفت تحصيلي و ارتقاي فراگيران در زمينه اهداف آموزشي و اتخاذ تصميم در زمينه کميت و
کيفيت برنامه آموزشي مشخصي است ،نتايج آزمون مدرس ساخته را بايد مبنا قرار داد ،در حالي که وقتي هدف برنامه ريزي
درسي و انتخاب يك برنامه آموزشي از بين برنامه هاي مختلف موجود است ،آزمون هاي ميزان شده يا استاندارد مورد استفاده
قرار مي گيرند.
ب) براساس نحوه اجرا :آزمون ها را مي توان به صورت انفرادي (براي تك تك افراد) يا گروهي (براي گروهي از فراگيران) مورد
استفاده قرار داد.
ج) براساس مدت زمان اجرا :استفاده از آزمون ها را مي توان به زماني خاص محدود کرد (محدود مدت) و يا براي آن زمان
محدودي درنظر نگرفت (آزاد مدت)
د) براساس نوع پاسخ دهي :در اين نوع دسته بندي ،آزمون ها را به دو دسته کلي شفاهي و کتبي تقسيم مي کنند و براي
آزمون هاي کتبي نيز سه زيرمجموعه آزمون هاي گسترده پاسخ ،محدود پاسخ و گزيده پاسخ ،درنظر مي گيرند.
آزمون هاي شفاهي:
در اين دسته از آزمون ها ،پرسش مدرس از فراگيران و پاسخ انان به مدرس هر دو به صورت شفاهي است .گاهي هدف اطالع از
ميزان آگاهي فراگير از موضوع است ولي گاهي نحوه بيان اين آگاهي در برابر ساير فراگيران اهميت بيشتري دارد.
اين نوع آزمون ها به دليل قابليت کاربرد در هر لحظه از فرايند آموزش ،ارزش تشخيصي بااليي دارند و با توجه به نوع سئواالت و
نحوه پاسخگويي مي توان به خوبي به مشكالت يادگيري رد فراگيران پي برد .با وجود بازخورد قوي و به موقعي که در اين آزمون
ها دريافت مي شود ،مي توان ضمن اصالح تدريجي آموخته ها ،به تشويق فراگيران  ،تقويت انگيزه و تعميق يادگيري در آنان
دست يافت .با اين نوع آزمون مي توان مهارت فراگيران را در رويارويي با واقعيت ها و موقعيت هاي واقعي تر نيز سنجيد و به
همين دليل اين گروه براي اهداف آموزشي در حيطه رواني حرکتي مناسب خواهد بود.
با وجود مزايايي که براي اين نوع آزمون ها بيان شد ،محدوديت هاي آنها نيز قابل توجه است:
اين دسته از آزمون ها ذهني ) (Subjectiveهستند و همين مساله پايين بودن پايايي ) (Reliabilityآنها را باعث مي شود.
استفاده از آنها نياز به زمان طوالني تري دارد و به همين دليل ارزشيابي کننده ها مجبورند تعداد محدودي پرسش استفاده

نمايند که همين امر مي تواند نتايج آزمون را تحت تاثير خود قرار دهد .به عالوه فقدان شرايط يكسان براي همه فراگيران به علت
ميزان متفاوت تاثيرگذاري و تاثيرپذيري متقابل ارزيابي کننده و ارزيابي شونده مي تواند ارزشيابي را با مشكل روبرو سازد.
آزمون هاي کتبي
متداول ترين انواع آزمون ها براي تعيين ميزان پيشرفت يادگيري و تحقق اهداف آموزشي به حساب مي آيند و در آنها فراگيران
به پرسش هاي نوشته شده ،پاسخ مي دهند .ارزيابي نتايج پاسخ ها اساس ارزشيابي است.
اين نوع آزمون ها به سه دسته گسترده پاسخ يا تشريحي ،محدود پاسخ و گزيده پاسخ تقسيم مي شوند که هر يك ويژگي ها و
کاربردهاي خاص خود را دارند.
الف) آزمون هاي گسترده پاسخ :پاسخ دهنده در ارائه پاسخ هاي خود از آزادي بيشتري برخوردار است و مي تواند مفهوم را با
استفاده از کلمات و عبارات خود توضيح دهد .بنابراين از آن براي اندازه گيري سطوح عميق تر اهداف آموزشي در حيطه هاي
شناختي و عاطفي کاربرد دارد و حتي براي ارزشيابي برخي از تغييرات رفتاري در فراگيران مي تواند مناسب باشد.
محدوديت هاي عمده آن دخالت نظر ارزشيابي کننده در تصحيح پاسخ ها و پايين بودن ميزان دقت آن ،زمان بر بودن و عدم
پوشش مناسب آن براي تمامي مطالب و محتواي آموزشي است.
در طرح سئواالت گسترده پاسخ بايد به اين نكات توجه داشت:
 سئوال بايد طوري طرح شود که به طور مستقيم به اهداف آموزشي مورد نظر مربوال باشد.
 سئوال را طوري بنويسيم که موضوع مهمي را دربرداشته باشد.
 سئواالت حتي االمكان سطوح باالتر حيطه هاي يادگيري را ارزيابي کند.
 سئواالت واضح و مشخص نوشته شوند.
 از قيدهاي محدودکننده مانند چه کسي ،چه وقت ،کجا ،کي و  ...استفاده نشود.
 از طرح سئواالت اضافي و اختياري خودداري شود.
 زمان کافي براي پاسخ دادن به سئواالت و وقت مجزا براي هر سئوال درنظرگرفته شود.
 سئواالت با پاسخ هاي کوتاه تر مناسب تر هستند.
 حتي االمكان يك راهنماي پاسخ با جواب نمونه ارائه شود.
 در تصحيح پاسخ هاي فراگيران ،پاسخ هاي هر سئوال را براي تمامي آنها ارزيابي کنيم و سپس به سراغ پاسخ هاي بعدي
برويم.
 اشتباهات در پاسخ ها را مهم تلقي کنيم و به دنبال علل و مشكالت فراگيران در پاسخدهي باشيم.
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ابزاري که براي ارزشيابي تجمعي کارگاه آموزشي دو روزه خود با عنوان "آشنايي با رفتارهاي پيشگيرانه از خشونت خانگي عليه
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 .1براساس اهداف رفتاري نوشته شده در کار گروهي قبل و با توجه به نكات ضروري در طرح سئواالت اين دو نوع آزمون،
سئواالت مربوال به اين آزمون ها را طراحي کنيد.
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ب) آزمون هاي محدود پاسخ :در اين نوع آزمون هاي کتبي ،با تبديل يك سوال گسترده پاسخ به چند سوال محدود پاسخ که
به صورت يك جمله استفهامي با پاسخي کوتاه يا سئواالت کامل کردني نوشته شده است ،مي توان ميزان يادگيري در فراگيران را
ارزشيابي کرد .مهمترين مزيت آن سهولت در کار است و با استفاده از آن مي توان دستيابي به اهداف اليه هاي سطحي تر حيطه
شناختي را ارزشيابي کرد.
در طرح سئواالت محدود پاسخ رعايت اين نكات ضروري است:
 از ارتباال مستقيم سئوال با اهداف آموزشي اطمينان ياّبيم.
 سئواالت را به صورت واضح و مشخص نوشته شوند.
 در سئواالت کامل کردني تنها عبارات و کلمات مهم حذف شود.
 تعداد زيادي جاي خالي را در يك سئوال قرار ندهيد.
 براي سئواالتي که پاسخ عددي دارند ،واحد اندازه گيري بيان شود.
 با توجه به انواع اين سئواالت بهتر است پرسش هاي از يك نوع در کنار يكديگر قرار گيرند.
ج) آزمون گزيده پاسخ :در اين نوع آزمون ها ،فراگير بايد جواب سوال را از بين گزينه هايي که در اختيار اوست انتخاب کند و
پاسخ دهد .در اين نوع آزمون ها نظر ارزيابي کننده دخيل نخواهد بود و در نتيجه ارزشيابي حالت عيني ) (Objectiveبه خود
مي گيرد .اشكال چهار جوابي و بلي/خير (يا صحيح/غلط) معمول ترين انواع آن است و مهم ترين محدوديت آن وجود احتمال
شانس در پاسخ درست است که با استفاده از امتياز منفي و طرح درست سئواالت مي توان باعث شد که فراگير از پاسخ دادن
شانسي به آنها خودداري نمايد .در استفاده از اين سئواالت نيز امكان ارائه بازخورد فوري و به موقع به فراگيران وجود دارد.
نکات مهم در تهيه آزمون ها:
 - 1توزيع سئواالت در سطوح مختلف اهداف آموزشي باعث مي شود که ارزشيابي درستي از سطوح مختلف يادگيري انجام
شود.
 - 2تهيه پيش نويس سئواالت آزمون و درصورت امكان تهيه سئواالت به تعداد بيشتر از نياز سبب مي شود تا براي ارزيابي
کننده امكان اصالح سئواالت و انتخاب بهترين سئواالت فراهم شود.
 - 3بررسي و تجديد نظر پيش نويس سئواالت آزمون
 - 4استفاده از انواع مختلف سئواالت
 - 5طراحي و اجراي ارزشيابي هاي متعدد در طول يك دوره آموزشي و اکتفا نكردن به ارزشيابي پاياني
از نتايج حاصل از ارزشيابي مي توان براي بررسي بهبود عملكرد و کيفيت برنامه ها استفاده کرد .همچنين اين نتايج مي تواند به
مديران در تصميم گيري موثر براي برنامه هاي آتي کمك کند.
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