
 

 آيا جزوه را از سايت ما دانلود كرده ايد؟

 PNUEB كتابخانه الكترونيكي

 پيام نوري ها بشتابيد

:  PNUEB مزاياي عضويت در كتابخانه

 خالصه درس و جزوه رايگان و نامحدوددانلود 

 حل المسائل و راهنما رايگان و نامحدوددانلود 

 جواب با  دروس مختلف پيام نوركتابچه نمونه سواالتدانلود 
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 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور افتخارسايت ما 

حتي االمكان با  كه هر يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور (تمامي نيمسالهاي موجود

 ) را در يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن را آپديت نمايد.جواب

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 چسباندن نيمسالهاي – پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 

  وارد كردن اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..–مختلف يك درس به يكديگر 

   با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .همچنين
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آآ روشھای ارزشيابی آموزشیروشھای ارزشيابی آموزشی::نام درسنام درس
تربيتی::رشتهرشته تربيتیعلوم علوم ی::رر ربي یوم  ربي وم 

))تخصصيتخصصي((واحد واحد   ٢٢::تعداد واحد تعداد واحد 
روشھای ارزشيابی آموزشیروشھای ارزشيابی آموزشی::نام منبعنام منبع
کيامنش::مؤلفمؤلف رضا علی کيامنشدکتر رضا علی دکتر دکتر علی رضا کيامنشدکتر علی رضا کيامنش::مؤلفمؤلف

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور: : انتشاراتانتشارات
عضو ھيأت علمی دانشگاه پيام نورعضو ھيأت علمی دانشگاه پيام نور--محمد ھاشم رضايیمحمد ھاشم رضايی::تھيه کنندهتھيه کننده
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درس درسھدفھای ھدفھای درسھدفھای درسھدفھای

دانشجويان رشته علوم تربيتی با مطالعه اين دانشجويان رشته علوم تربيتی با مطالعه اين ::ھدف نھايی درسھدف نھايی درس
یدرس روشھای مختلف ارزشيابی آموزشی و چگونگی کاربرد درس روشھای مختلف ارزشيابی آموزشی و چگونگی کاربرد  چ ی یی چ ی ی

..آنھا را ياد می گيرندآنھا را ياد می گيرند
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درس کل درسھدفھای کل ھدفھای کلی درسھدفھای کلی درسھدفھای

دانشجويان رشته علوم تربيتی پس از مطالعه مطالب اين درس دانشجويان رشته علوم تربيتی پس از مطالعه مطالب اين درس 
شوند١١ می آشنا آموزشی ارزشيابی تکوينی روند شوندبا می آشنا آموزشی ارزشيابی تکوينی روند با و١١.. ی  ی آ  وز بی آ ي ی ارز وي وب رو  ی  ی آ  وز بی آ ي ی ارز وي ..ب رو 
..الگوھای مختلف ارزشيابی را مورد بررسی قرار می دھندالگوھای مختلف ارزشيابی را مورد بررسی قرار می دھند٢٢..
رابطه ارزشيابی را مورد بررسی قرار می دھند رابطه ارزشيابی را مورد بررسی قرار می دھند ٣٣..
کنند۴۴ می درک را آموزشی ھدفھای و ارزشيابی کنندرابطه می درک را آموزشی ھدفھای و ارزشيابی رابطه رابطه ارزشيابی و ھدفھای آموزشی را درک می کنندرابطه ارزشيابی و ھدفھای آموزشی را درک می کنند۴۴..
آزمونھای ھنجاری و مالکی را مقايسه می کنندآزمونھای ھنجاری و مالکی را مقايسه می کنند۵۵..
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آ گ گ آگ گ گ گ چگونگی اندازه گيری عملکردھای عاطفی را می آموزندچگونگی اندازه گيری عملکردھای عاطفی را می آموزند..۶۶
شوند٧٧ می آشنا ارزشيابی مختلف طرحھای شوندبا می آشنا ارزشيابی مختلف طرحھای با و.. ی  بی آ  ي ی  ارز ھ ر وب  ی  بی آ  ي ی  ارز ھ ر ب 
پگونگی نمونه گيری در ارزشيابی را می آموزندپگونگی نمونه گيری در ارزشيابی را می آموزند. . ٨٨
با روش تھيه گزارش يافته ھای ارزشيابی آشنا می شوندبا روش تھيه گزارش يافته ھای ارزشيابی آشنا می شوند. . ٩٩
مند١٠١٠ عالقه درس اين در آموخته مفاھيم و اصول کاربرد مندبه عالقه درس اين در آموخته مفاھيم و اصول کاربرد به به کاربرد اصول و مفاھيم آموخته در اين درس عالقه مند به کاربرد اصول و مفاھيم آموخته در اين درس عالقه مند ..١٠١٠

می شوندمی شوند
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اول اولفصل فصل اولفصل اولفصل

یدور نمای ارزشيابی آموزشیدور نمای ارزشيابی آموزشی وز ی رز یور وز ی رز ور
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کل کلھدفھای ھدفھای کلیھدفھای کلیھدفھای

::دانشجويان پس از مطالعه مطالب اين فصلدانشجويان پس از مطالعه مطالب اين فصل
ميابند١١ در را آموزشی ارزشيابی تحول ميابندسير در را آموزشی ارزشيابی تحول سير ب١١.. ي ر  ی را  وز بی آ ي ول ارز بير  ي ر  ی را  وز بی آ ي ول ارز ..ير 
مفاھيم و ديدگاه ھای مختلف دربارۀ ارزشيابی را می آموزندمفاھيم و ديدگاه ھای مختلف دربارۀ ارزشيابی را می آموزند٢٢..
مفھوم ارزشيابی را با مفاھيم اندازه گيری ،ارزيابی،پاسخ مفھوم ارزشيابی را با مفاھيم اندازه گيری ،ارزيابی،پاسخ ٣٣..

..گويی و پژوھش مورد مقايسه قرار می دھندگويی و پژوھش مورد مقايسه قرار می دھند ی ر ر ي ور ش پژو و یويی ر ر ي ور ش پژو و ويی
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ارزشياب ارزشيابتاريخچه تاريخچه ارزشيابیتاريخچه ارزشيابیتاريخچه

سال پيش سال پيش   ۴٠٠٠۴٠٠٠با توجه به منابع موجود مقامات چينی قريببا توجه به منابع موجود مقامات چينی قريب
یبرای انتخاب پرسنل اداری خود از امتحان استفاده می کردند برای انتخاب پرسنل اداری خود از امتحان استفاده می کردند  یپ پ

مدارک زيادی وجود دارد که در ايران باستان،يونان و روم مدارک زيادی وجود دارد که در ايران باستان،يونان و روم ..
است شده می استفاده امتحان از استنيز شده می استفاده امتحان از ..نيز از امتحان استفاده می شده استنيز از امتحان استفاده می شده استنيز
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ايران در ارزشياب ايرانتاريخچه در ارزشياب تاريخچه ارزشيابی در ايرانتاريخچه ارزشيابی در ايرانتاريخچه

بر پايه منابع تاريخی در زمان شاپور،پادشاه ساسانی،در جندی بر پايه منابع تاريخی در زمان شاپور،پادشاه ساسانی،در جندی 
یشاپور برای دانشجويان پزشکی مجالس امتحان و آزمايششاپور برای دانشجويان پزشکی مجالس امتحان و آزمايش پ یپ پ پ
برگزار می شد و به شرکت کنندگان در امتحان به شرط برگزار می شد و به شرکت کنندگان در امتحان به شرط 

شد می داده پزشکی نامۀ اجازه شدموفقيت می داده پزشکی نامۀ اجازه ..موفقيت اجازه نامۀ پزشکی داده می شدموفقيت اجازه نامۀ پزشکی داده می شدموفقيت
در قرن ھفتم ھجری چون تعداد داوطلبان ورود به مدرسه در قرن ھفتم ھجری چون تعداد داوطلبان ورود به مدرسه 

گا ف ظ ا گاا ف ظ ا مستنصريه بغداد از ظرفيت مدرسه بيشتر بوده ھنگام ورود مستنصريه بغداد از ظرفيت مدرسه بيشتر بوده ھنگام ورود ا
ممبه مدرسه امتحان می گرفتند و از ميان آنان تعداد الزم رابه مدرسه امتحان می گرفتند و از ميان آنان تعداد الزم را

.  .  انتخاب می کردندانتخاب می کردند
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در مدارس دورۀ قاجار امتحان و آموزش ھر دو جنبۀ فردیدر مدارس دورۀ قاجار امتحان و آموزش ھر دو جنبۀ فردیآآ
ییداشتند و در بيشتر موارد امتحان،شفاھی و در حضورداشتند و در بيشتر موارد امتحان،شفاھی و در حضور

امتحان کتبی فقط در موارد امتحان کتبی فقط در موارد ..شاگردان ديگر صورت می گرفتشاگردان ديگر صورت می گرفت
آمد می عمل به خط و امال نظير آمدضروری می عمل به خط و امال نظير نامهضروری آئين جای نامهبه آئين جای به به جای آئين نامه به جای آئين نامه ..ضروری نظير امال و خط به عمل می آمدضروری نظير امال و خط به عمل می آمد

امتحانات برای ھر شاگرد يک آئين خاص در پايان يک کتاب امتحانات برای ھر شاگرد يک آئين خاص در پايان يک کتاب 
د آ د ا ا ه د ک دا آ د ا ا ه د ک . . يا يک درس به اجرا در می آمديا يک درس به اجرا در می آمدا
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آ آآ بيشتر فعاليتھايی که در آغاز قرن بيستم به آنھا عنوان ارزشيابی بيشتر فعاليتھايی که در آغاز قرن بيستم به آنھا عنوان ارزشيابی آ
ییآموزشی داده شده با آزمون کردن دانش آموزان در مدارس آموزشی داده شده با آزمون کردن دانش آموزان در مدارس 

در اوايل قرن بيستم آزمونھای استاندارد در اوايل قرن بيستم آزمونھای استاندارد ..ارتباط پيدا می کندارتباط پيدا می کند
استاندارد آزمونھای با ھمزمان ً تقريبا و کرد پيدا رواج استانداردشده آزمونھای با ھمزمان ً تقريبا و کرد پيدا رواج شده رواج پيدا کرد و تقريبا  ھمزمان با آزمونھای استاندارد شده رواج پيدا کرد و تقريبا  ھمزمان با آزمونھای استاندارد شده

شده ،جنبش اعتبار گذاری بر مؤسسات و برنامه ھای شده ،جنبش اعتبار گذاری بر مؤسسات و برنامه ھای 
د د گ آغاز کا آ د زش دآ د گ آغاز کا آ د زش ندآ ا ف از د ه ان ز آن نداز ا ف از د ه ان ز آن از از آن زمان به بعد از فرايند از آن زمان به بعد از فرايند ..آموزشی در آمريکا آغاز گرديدآموزشی در آمريکا آغاز گرديد

اعتبار گذاری به عنوان يکی از روشھای اصلی در ارزشيابی اعتبار گذاری به عنوان يکی از روشھای اصلی در ارزشيابی 
..مؤسسات آموزشی استفاده شده استمؤسسات آموزشی استفاده شده استآآ

www*pnueb*com



ضمن فعاليتضمن فعاليت١٩۴۵١٩۴۵تاتا١٩٣٠١٩٣٠رالف تايلر در فاصلۀ سالھایرالف تايلر در فاصلۀ سالھای
ییھای خويش به اين نتيجه رسيد که يک برنامه آموزشی بايد ھای خويش به اين نتيجه رسيد که يک برنامه آموزشی بايد 

قضاوت قضاوت ..حول ھدفھای آموزشی مشخص سازمان تدوين يابد حول ھدفھای آموزشی مشخص سازمان تدوين يابد 
ميزان به توجه با بايد برنامه موفقيت عدم يا موفقيت مورد ميزاندر به توجه با بايد برنامه موفقيت عدم يا موفقيت مورد در مورد موفقيت يا عدم موفقيت برنامه بايد با توجه به ميزان در مورد موفقيت يا عدم موفقيت برنامه بايد با توجه به ميزان در

موفقيت فراگيران در رسيدن به ھدفھای تعيين شده برای موفقيت فراگيران در رسيدن به ھدفھای تعيين شده برای 
د ذ ا ان ه دنا ذ ا ان ه ..برنامه انجام پذيردبرنامه انجام پذيردنا
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آ آگ وی وی ..رالف تايلر را بايد بنيان گذار ارزشيابی آموزشی دانسترالف تايلر را بايد بنيان گذار ارزشيابی آموزشی دانستگ
ییبرای اولين بار يک تعريف مشخص و روشن برای ارزشيابی برای اولين بار يک تعريف مشخص و روشن برای ارزشيابی 

ھمچنانکه گفته شد تايلر ارزشيابی را ھمچنانکه گفته شد تايلر ارزشيابی را ..آموزشی ارائه نمودآموزشی ارائه نمود
داند““ می برنامه عملکردھای و ھدفھا مقايسه داندعمل می برنامه عملکردھای و ھدفھا مقايسه تفاوتتفاوت””عمل تفاوت تفاوت   ..عمل مقايسه ھدفھا و عملکردھای برنامه می داندعمل مقايسه ھدفھا و عملکردھای برنامه می داند

عمده روش تايلر با ساير روشھا در اين است که وی به بيان عمده روش تايلر با ساير روشھا در اين است که وی به بيان 
ل ا ا از ل ق ه نا زش آ ا ھدف شن لاض ا ا از ل ق ه نا زش آ ا ھدف شن واضح و روشن ھدفھای آموزشی برنامه قبل از اجرای عمل واضح و روشن ھدفھای آموزشی برنامه قبل از اجرای عمل اض

ارزشيابی توجه می کند و معتقد است که عامل ارزشيابی بايد ارزشيابی توجه می کند و معتقد است که عامل ارزشيابی بايد 
به برنامه ريزان آموزشی کمک کند تا بتوانند رفتارھای مورد به برنامه ريزان آموزشی کمک کند تا بتوانند رفتارھای مورد آآ

نظر را که انتظار می رود در اثرنظر را که انتظار می رود در اثر
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گ گآ اجرای برنامۀ آموزشی در رفتار فراگيران شرکت کننده دراجرای برنامۀ آموزشی در رفتار فراگيران شرکت کننده درآ
..برنامه بوجود آيد مشخص سازندبرنامه بوجود آيد مشخص سازند
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استافل بيم به منظور غلبه بر ضعفھای روش تايلر ضرورتاستافل بيم به منظور غلبه بر ضعفھای روش تايلر ضرورت
حتدوين يک مفھوم بھتر و جامعتر را برای ارزشيابی مطرح تدوين يک مفھوم بھتر و جامعتر را برای ارزشيابی مطرح  ی حم ی م

ميالدی ميالدی   ١٩٧٠١٩٧٠ميالدی تا اوايل دھۀ ميالدی تا اوايل دھۀ   ١٩۶٠١٩۶٠اواخر دھۀ اواخر دھۀ ..نمودنمود
پذيرش و درک زمينۀ در مجادله و بحث دورۀ توان می پذيرشرا و درک زمينۀ در مجادله و بحث دورۀ توان می را می توان دورۀ بحث و مجادله در زمينۀ درک و پذيرشرا می توان دورۀ بحث و مجادله در زمينۀ درک و پذيرشرا

ارزشيابی ارزشيابی   ١٩٧٠١٩٧٠در نيمۀ دوم دھۀ در نيمۀ دوم دھۀ ..ارزشيابی آزمون دانستارزشيابی آزمون دانست
د تقل د د تخ زۀ ک ان ن ه زش دآ تقل د د تخ زۀ ک ان ن ه زش آموزشی به عنوان يک حوزۀ تخصصی جديد و مستقل مورد آموزشی به عنوان يک حوزۀ تخصصی جديد و مستقل مورد آ

..قبول واقع گرديدقبول واقع گرديد

www*pnueb*com



ارزشياب ارزشيابتعاريف تعاريف ارزشيابیتعاريف ارزشيابیتعاريف

آ آگ تعيين تعيين ““فرھنگ روانشناسی آرتور ربر ارزشيابی را در معنی عامفرھنگ روانشناسی آرتور ربر ارزشيابی را در معنی عامگ
و به صورت خاص تر و به صورت خاص تر ””ارزش و يا اھميت يک چيز می داندارزش و يا اھميت يک چيز می داند ی یچ چ

تعيين ميزان موفقيت يک برنامه ،يک تعيين ميزان موفقيت يک برنامه ،يک “ “ ارزشيابی را ارزشيابی را 
و دارو يک ، آزمايش سری ودرس،يک دارو يک ، آزمايش سری بهدرس،يک رسيدن بهدر رسيدن در در رسيدن بهدر رسيدن به......درس،يک سری آزمايش ، يک دارو ودرس،يک سری آزمايش ، يک دارو و

فرھنگ وبستر ارزشيابی را فرھنگ وبستر ارزشيابی را ..””ھدفھای اوليه آنھا می داندھدفھای اوليه آنھا می داند
کند ف ت دن ک ت ف ک ا زش ا ن ت ا ت کندقضا ف ت دن ک ت ف ک ا زش ا ن ت ا ت . . قضاوت يا تعيين ارزش يا کيفيت کردن تعريف می کندقضاوت يا تعيين ارزش يا کيفيت کردن تعريف می کندقضا
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در فرھنگھای فارسی دھخدا و دکتر معين واژه ھای ارزشيابی و در فرھنگھای فارسی دھخدا و دکتر معين واژه ھای ارزشيابی و گگ
ولی واژه ولی واژه ..ارزشياب يا عامل ارزشيابی به کار برده نشده استارزشياب يا عامل ارزشيابی به کار برده نشده است یییی

در فرھنگ دھخدا در فرھنگ دھخدا ..ھای ارزيابی و ارزياب تعريف شده اندھای ارزيابی و ارزياب تعريف شده اند
، ،ارزيابی ،تقويم““ارزيابی چيز ھر ارزش يافتن ،تقويمعمل چيز ھر ارزش يافتن ارزياب““عمل ارزيابو و و ارزيابو ارزيابعمل يافتن ارزش ھر چيز ،تقويمعمل يافتن ارزش ھر چيز ،تقويمارزيابی ،ارزيابی ،

تعريف تعريف ““کسی که ارزش ھر چيزی را معين می کند،مقومکسی که ارزش ھر چيزی را معين می کند،مقوم““،،
ت ا تشد ا اشد ز ا ن ھنگ ف اد ز ا ن ھنگ ف زش““د ا افتن زشل ا افتن ل عمل يافتن ارزش وعمل يافتن ارزش ودر فرھنگ معين ارزيابی،در فرھنگ معين ارزيابی،..شده استشده است

بھای ھرچيز ،سنجش و بررسی حدود ھرچيز وبرآورد کردن بھای ھرچيز ،سنجش و بررسی حدود ھرچيز وبرآورد کردن 
ارزيابنده ،کسی که ارزش ھر چيزی ارزيابنده ،کسی که ارزش ھر چيزی ””و ارزيابو ارزياب““ارزش آنارزش آنآآ

ممرا معين می کند،مقوم،کارشناسرا معين می کند،مقوم،کارشناس
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..و سر رشته دار تعيين ارزش و بھا تعريف شده استو سر رشته دار تعيين ارزش و بھا تعريف شده است
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اولين تعريف رسمی از ارزشيابی به نام رالف تايلر ثبت شدهاولين تعريف رسمی از ارزشيابی به نام رالف تايلر ثبت شده
ییوی ارزشيابی را وسيله ای جھت تعيين ميزان موفقيت وی ارزشيابی را وسيله ای جھت تعيين ميزان موفقيت ..استاست

برنامه در رسيدن به ھدفھای آموزشی مطلوب مورد نظر می برنامه در رسيدن به ھدفھای آموزشی مطلوب مورد نظر می 
مطلوبیداندداند تغييرات به آموزشی ھدفھای تعريف اين مطلوبیدر تغييرات به آموزشی ھدفھای تعريف اين در در اين تعريف ھدفھای آموزشی به تغييرات مطلوبیدر اين تعريف ھدفھای آموزشی به تغييرات مطلوبی..داندداند

اشاره می کنند که انتظار می رود در اثر اجرای برنامه اشاره می کنند که انتظار می رود در اثر اجرای برنامه 
ند آ ل ا ان اگ ف فتا د زش ندآ آ ل ا ان اگ ف فتا د زش ..آموزشی در رفتار فراگيران حاصل آيندآموزشی در رفتار فراگيران حاصل آيندآ
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پاپھام معتقد است که ارزشيابی يعنی تعيين ارزش کردن پاپھام معتقد است که ارزشيابی يعنی تعيين ارزش کردن 
یارزشيابی آموزشی نظامدار در بر گيرندۀ سنجش رسمیارزشيابی آموزشی نظامدار در بر گيرندۀ سنجش رسمی““.. ی یی ی ی

““..ارزش پديده ھای آموزشی است ارزش پديده ھای آموزشی است 
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کرانباخ به نقل از کتاب ارزشيابی آموزشی ارزشيابی را جمع کرانباخ به نقل از کتاب ارزشيابی آموزشی ارزشيابی را جمع آآ
ممآوری و استفاده از اطالعات جھت تصميم گيری در موردآوری و استفاده از اطالعات جھت تصميم گيری در مورد

به عقيدۀ کرانباخ تعيين موفقيت به عقيدۀ کرانباخ تعيين موفقيت ..يک برنامه آموزشی می دانديک برنامه آموزشی می داند
آوری جمع طريق از فقط آموزشی ھای برنامه موفقيت عدم آوریيا جمع طريق از فقط آموزشی ھای برنامه موفقيت عدم يا عدم موفقيت برنامه ھای آموزشی فقط از طريق جمع آوری يا عدم موفقيت برنامه ھای آموزشی فقط از طريق جمع آوری يا

يادگيری امکان يادگيری امکان ––اطالعات در موقعيت ھای واقعی ياددھی اطالعات در موقعيت ھای واقعی ياددھی 
اشد اشدذ ۀذ نا د د گ ت نه گ ۀھ نا د د گ ت نه گ ھ و ھرگونه تصميم گيری در مورد برنامۀو ھرگونه تصميم گيری در مورد برنامۀ..پذير می باشدپذير می باشد

آموزشی بايد بر اساس اطالعات جمع آوری شده صورت آموزشی بايد بر اساس اطالعات جمع آوری شده صورت 
..گيردگيردگگ
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استفال بيم و شينک فيلد در کتاب ارزشيابی نظام دار يک تعريف استفال بيم و شينک فيلد در کتاب ارزشيابی نظام دار يک تعريف 
ارزشيابی عبارت است ارزشيابی عبارت است ““..جامع برای ارزشيابی ارائه کرده اندجامع برای ارزشيابی ارائه کرده اند ی یع ییع

از فرايند تعيين کردن،بدست آوردن،و فراھم ساختن اطالعات از فرايند تعيين کردن،بدست آوردن،و فراھم ساختن اطالعات 
، ھدفھا مطلوبيت و ارزش مورد در قضاوتی و ،توصيفی ھدفھا مطلوبيت و ارزش مورد در قضاوتی و توصيفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبيت ھدفھا ،توصيفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبيت ھدفھا ،توصيفی

طرحھا،اجرا و نتايج به منظور ھدايت تصميم گيری ،خدمت طرحھا،اجرا و نتايج به منظور ھدايت تصميم گيری ،خدمت 
د ھا د د از شت ک د گ خ ا ازھا ن ده ھا د د از شت ک د گ خ ا ازھا ن به نيازھای پاسخ گويی و درک بيشتر از پديده ھای موردبه نيازھای پاسخ گويی و درک بيشتر از پديده ھای مورده

بررسیبررسی
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با توجه به تعريف ارائه شده ،جنبه کليدی يک برنامه آموزشی با توجه به تعريف ارائه شده ،جنبه کليدی يک برنامه آموزشی آآ
مکه بايد مورد سنجش قرار گيرند و نوع ارزشيابی الزم برای که بايد مورد سنجش قرار گيرند و نوع ارزشيابی الزم برای  ی مع ی ع

تعيين ھدفھای برنامه توسط تعيين ھدفھای برنامه توسط ::ھريک از اين جنبه ھا عبارتند از ھريک از اين جنبه ھا عبارتند از 
ھدفھا به رسيدن برای مناسب طرح تھيه زمينه ھدفھاارزشيابی به رسيدن برای مناسب طرح تھيه زمينه ارزشيابی زمينه تھيه طرح مناسب برای رسيدن به ھدفھاارزشيابی زمينه تھيه طرح مناسب برای رسيدن به ھدفھاارزشيابی
توسط ارزشيابی درون داد؛اجرای طرح تھيه شده توسط توسط ارزشيابی درون داد؛اجرای طرح تھيه شده توسط 

ط ت ه نا ازد ا ل ؛ د اگ ف ا زش طا ت ه نا ازد ا ل ؛ د اگ ف ا زش ارزشيابی فراگرد ؛و بررسی محصول يا بازده برنامه توسط ارزشيابی فراگرد ؛و بررسی محصول يا بازده برنامه توسط ا
..ارزشيابی بازدهارزشيابی بازده
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معيارھای اساسی برای ھر يک از چھار نوع ارزشيابی مطرح معيارھای اساسی برای ھر يک از چھار نوع ارزشيابی مطرح 
در اين تعريف برایدر اين تعريف برای..ارزش و مطلوبيتارزش و مطلوبيت::شده عبارتند ازشده عبارتند از

ھدايت تصميم گيری ھدايت تصميم گيری ::ارزشيابی سه ھدف تعيين گرديده استارزشيابی سه ھدف تعيين گرديده است
از بيشتر درک و گويی پاسخ برای اطالعات کردن از؛فراھم بيشتر درک و گويی پاسخ برای اطالعات کردن ؛فراھم کردن اطالعات برای پاسخ گويی و درک بيشتر از ؛فراھم کردن اطالعات برای پاسخ گويی و درک بيشتر از ؛فراھم

ھمچنين برای ارزشيابی دو نقش در ھمچنين برای ارزشيابی دو نقش در ..پديده ھای مورد بررسیپديده ھای مورد بررسی
شد فته گ شدنظ فته گ نقش::نظ ن تک ا گ ت نقشنقش ن تک ا گ ت نقش نقش تصميم گيری يا تکوينی و نقش نقش تصميم گيری يا تکوينی و نقش ::نظر گرفته شدهنظر گرفته شده

..پاسخگويی يا تراکمیپاسخگويی يا تراکمی
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آآ جمع آوری و تفسير جمع آوری و تفسير ““::بيبای ارزشيابی را چنين قضاوت می کندبيبای ارزشيابی را چنين قضاوت می کند
یینظامدار شواھدی که در نھايت به قضاوت ارزشی با نظامدار شواھدی که در نھايت به قضاوت ارزشی با 

““..چشمداشت به اقدامی معين بيانجامدچشمداشت به اقدامی معين بيانجامد
دارد د ج کليدی ر عن چھار بيبای ريف ت دارددر د ج کليدی ر عن چھار بيبای ريف ت ايندر اينشناخت شناخت شناخت اينشناخت اين..در تعريف بيبای چھار عنصر کليدی وجود دارددر تعريف بيبای چھار عنصر کليدی وجود دارد

عناصر می تواند به درک مفھوم ارزشيابی از نظر بيبای عناصر می تواند به درک مفھوم ارزشيابی از نظر بيبای 
ک ک کک ک ..کمک کندکمک کندک

www*pnueb*com



استفاده از واژۀ نظام دار به اين معنی است که اطالعات مورد استفاده از واژۀ نظام دار به اين معنی است که اطالعات مورد 
یینياز برای عمل ارزشيابی ،با استفاده از شيوه ھای مختلفنياز برای عمل ارزشيابی ،با استفاده از شيوه ھای مختلف

جمع آوری اطالعات ،به صورت منظم و ھدفدار کسب می جمع آوری اطالعات ،به صورت منظم و ھدفدار کسب می 
..گردندگردندگردندگردند

منظور از واژۀ تفسير شواھد در تعريف بيبای اين است که جمع منظور از واژۀ تفسير شواھد در تعريف بيبای اين است که جمع 
ث کا ا اطالا ثآ کا ا اطالا آوری اطالات به خودی خود نمی تواند کار مؤثر و مفيدیآوری اطالات به خودی خود نمی تواند کار مؤثر و مفيدیآ

اين اطالعات بايد با دقت و احتياط کامل توسط اين اطالعات بايد با دقت و احتياط کامل توسط ..باشدباشد
. . ارزشياب يا افراد ذيصالح ديگر مورد تفسير قرار گيرندارزشياب يا افراد ذيصالح ديگر مورد تفسير قرار گيرند
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..واژۀ قضاوت ارزشی سومين عنصر کليدی تعريف بيبای استواژۀ قضاوت ارزشی سومين عنصر کليدی تعريف بيبای است
بيبای تعريف در کليدی عنصر بيبایچھارمين تعريف در کليدی عنصر اقدامی““چھارمين به اقدامیچشمداشت به چشمداشت ی ري بيب ر  ی  ي ر  ين  ر یچھ ري بيب ر  ی  ي ر  ين  ر ی چھ ا ا ب ا ی چ ا ا ب ا چ

بيانگر اين مسئله است که ارزشيابی تصميم مدار بيانگر اين مسئله است که ارزشيابی تصميم مدار ””معين معين 
انجا به آنھا نتايج که د ق اين با ارزشياب ات طال ت، انجاا به آنھا نتايج که د ق اين با ارزشياب ات طال ت، است،و مطالعات ارزشيابی با اين قصد که نتايج آنھا به انجام است،و مطالعات ارزشيابی با اين قصد که نتايج آنھا به انجام ا
عملی در مورد برنامۀ آموزشی يا موضوع ارزشيابی شده عملی در مورد برنامۀ آموزشی يا موضوع ارزشيابی شده 

ذ ا ا ذا ا ا اا ا ل ا ل ۀ اا ا ل ا ل ۀ ا دامنۀ عمل حاصل از نتايج دامنۀ عمل حاصل از نتايج ..منجر خواھد شد، انجام می پذيرندمنجر خواھد شد، انجام می پذيرند
..ارزشيابی می تواند يک طيف گسترده را در بر گيردارزشيابی می تواند يک طيف گسترده را در بر گيرد
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ديگر مفھوم چند با ارزشياب ديگرتفاوت مفھوم چند با ارزشياب تفاوت ارزشيابی با چند مفھوم ديگرتفاوت ارزشيابی با چند مفھوم ديگرتفاوت

برای ارزشيابی تعاريف مختلفی وجود دارد که در شرايط فعلی برای ارزشيابی تعاريف مختلفی وجود دارد که در شرايط فعلی 
ینمی توان از ميان آنھا يکی را به عنوان جامعترين تعريفنمی توان از ميان آنھا يکی را به عنوان جامعترين تعريف یی ی

با توجه به اين مسئله برای شناخت بيشتر مفھوم با توجه به اين مسئله برای شناخت بيشتر مفھوم ..انتخاب نمودانتخاب نمود
بوده نزديک ارزشيابی مفھوم با که مفھوم چند ،به بودهارزشيابی نزديک ارزشيابی مفھوم با که مفھوم چند ،به ارزشيابی ،به چند مفھوم که با مفھوم ارزشيابی نزديک بوده ارزشيابی ،به چند مفھوم که با مفھوم ارزشيابی نزديک بوده ارزشيابی

،و گاه مترادف و ھم معنی به آن نيز به کار برده می ،و گاه مترادف و ھم معنی به آن نيز به کار برده می 
ف ا ا آن از ک ھ ا ت تفا د ک اشا ند فش ا ا آن از ک ھ ا ت تفا د ک اشا ند شوند،اشاره کرده و تفاوتھای ھريک از آنھا با مفھوم شوند،اشاره کرده و تفاوتھای ھريک از آنھا با مفھوم ش

..ارزشيابی بيان می گرددارزشيابی بيان می گردد
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گيری--١١ اندازه و گيریارزشياب اندازه و ارزشياب ارزشيابی و اندازه گيریارزشيابی و اندازه گيری--١١

اندازه گيری مانند ارزشيابی يک فرايند نظامدار است که بااندازه گيری مانند ارزشيابی يک فرايند نظامدار است که باگگ
ییاستفاده از قواعدی ،که صحت آنھا را می توان مورد آزمايش استفاده از قواعدی ،که صحت آنھا را می توان مورد آزمايش 
قرار داد ،به مقادير مختلفی از يک صفت که در يک فرد يا قرار داد ،به مقادير مختلفی از يک صفت که در يک فرد يا 

شود می داده اختصاص عدد دارد وجود شودشيئی می داده اختصاص عدد دارد وجود ازشيئی ترتيب ازبدين ترتيب بدين بدين ترتيب از بدين ترتيب از ..شيئی وجود دارد عدد اختصاص داده می شودشيئی وجود دارد عدد اختصاص داده می شود
طريق انجام اندازه گيری مقدار موجود از يک صفت در فرد طريق انجام اندازه گيری مقدار موجود از يک صفت در فرد 
د ش داد نشان دد ت ک ا شد شخ ئ ش دا ش داد نشان دد ت ک ا شد شخ ئ ش .  .  يا شيئی مشخص شده و با کميت عددی نشان داده می شوديا شيئی مشخص شده و با کميت عددی نشان داده می شودا
عمل اندازه گيری امکان توصيف عينی تر از پديده مورد عمل اندازه گيری امکان توصيف عينی تر از پديده مورد 

..اندازه گيری و ھمچنين امکان مقايسه را فراھم می سازداندازه گيری و ھمچنين امکان مقايسه را فراھم می سازدگگ
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فرايند اندازه گيری اساسا ً غير ارزشی بوده و به مقادير بدست فرايند اندازه گيری اساسا ً غير ارزشی بوده و به مقادير بدست گگ
یآمده از طريق عمل اندازه گيری ھيچگونه ارزشی تعلق نمی آمده از طريق عمل اندازه گيری ھيچگونه ارزشی تعلق نمی  ی یچ ی چ

صفات اندازه گيری شده فقط به صورت کمی توصيف صفات اندازه گيری شده فقط به صورت کمی توصيف . . گيرد گيرد 
شوند شوندمی نمیمی صورت داوری و قضاوت آنھا مورد در نمیو صورت داوری و قضاوت آنھا مورد در و و در مورد آنھا قضاوت و داوری صورت نمیو در مورد آنھا قضاوت و داوری صورت نمی..می شوندمی شوند

در حالی که صفات مطالعه شده در ارزش يابی ھم در حالی که صفات مطالعه شده در ارزش يابی ھم . . گيردگيرد
زش ا ا ھ تند ھ القه زشد ا ا ھ تند ھ القه تد ه فات ن تا ه فات ن ا اين صفات به صورتاين صفات به صورت..مورد عالقه ھستند و ھم با ارزشمورد عالقه ھستند و ھم با ارزش

کيفی توصيف می شوند و در مورد آنھا قضاوت ارزشی می کيفی توصيف می شوند و در مورد آنھا قضاوت ارزشی می 
گگ ..با وجود اين اندازه گيری پايه و مقدمه ارزشيابی استبا وجود اين اندازه گيری پايه و مقدمه ارزشيابی است..شودشود
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. . ارزشيابی و اندازه گيری دو ھدف مختلف را دنبال می کنندارزشيابی و اندازه گيری دو ھدف مختلف را دنبال می کنندگگ
پپھدف از اندازه گيری در آموزش و پرورش مقايسه فراگيران ھدف از اندازه گيری در آموزش و پرورش مقايسه فراگيران 

..در ويژگيھای مورد نظر استدر ويژگيھای مورد نظر است
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پژوھش--٢٢ و پژوھشارزشياب و ارزشياب ارزشيابی و پژوھشارزشيابی و پژوھش--٢٢

پژوھش فعاليتی است ھدفدار ،منظم و طرح ريزی شده برای پيدا پژوھش فعاليتی است ھدفدار ،منظم و طرح ريزی شده برای پيدا 
حکردن پاسخ سؤاالت مطرح شده از طريق مقايسه تعريفکردن پاسخ سؤاالت مطرح شده از طريق مقايسه تعريف خ حپ خ پ

پژوھش با تعاريف مختلف ارائه شده برای ارزشيابی می توان پژوھش با تعاريف مختلف ارائه شده برای ارزشيابی می توان 
برد پی دو اين تفاوتھای بردبه پی دو اين تفاوتھای ..به تفاوتھای اين دو پی بردبه تفاوتھای اين دو پی بردبه
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پژوھش و ارزشياب عمدۀ پژوھشتفاوتھای و ارزشياب عمدۀ تفاوتھای عمدۀ ارزشيابی و پژوھشتفاوتھای عمدۀ ارزشيابی و پژوھشتفاوتھای

گ گآ نيروی به حرکت در آورندۀ پژوھشگر برای انجام فعاليتنيروی به حرکت در آورندۀ پژوھشگر برای انجام فعاليتآ
ھدف وی کشفھدف وی کشف..پژوھشی،کنجکاوی و کسب آگاھی استپژوھشی،کنجکاوی و کسب آگاھی است ی ی یپ ی پ

رابطه ھای علت و معلولی بين پديده ھا و رسيدن به يک رابطه ھای علت و معلولی بين پديده ھا و رسيدن به يک 
است علمی استحقيقت علمی مدت––پژوھشگرپژوھشگرحقيقت کوتاه در اقل مدتحد کوتاه در اقل بهبه--حد بهبهحد اقل در کوتاه مدتحد اقل در کوتاه مدتپژوھشگرپژوھشگر..حقيقت علمی استحقيقت علمی است

..اھميت و کاربرد دانش بوجود آمده کمتر توجه می کنداھميت و کاربرد دانش بوجود آمده کمتر توجه می کند
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مجری ارزشيابی نيز به شيوه ای نظامدار در تالش جمع آوری مجری ارزشيابی نيز به شيوه ای نظامدار در تالش جمع آوری آآ
نيازھا و ھدفھا محرک وی نيازھا و ھدفھا محرک وی ..اطالعات و کسب دانش تازه استاطالعات و کسب دانش تازه است

ھدف مجری ھدف مجری ..در انجام فعاليت ارزشيابی بشمار می آينددر انجام فعاليت ارزشيابی بشمار می آيند
تصميم در شده کسب دانش از که است آن بيشتر تصميمارزشيابی در شده کسب دانش از که است آن بيشتر ارزشيابی بيشتر آن است که از دانش کسب شده در تصميم ارزشيابی بيشتر آن است که از دانش کسب شده در تصميم ارزشيابی

..گيری استفاده کند و عملی انجام دھدگيری استفاده کند و عملی انجام دھد
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گ گگ پژوھشگر از دانش کسب شده برای نتيجه گيری استفاده می کند پژوھشگر از دانش کسب شده برای نتيجه گيری استفاده می کند گ
در حالی کهدر حالی که..،به ھمين دليل پژوھش را نتيجه مدار گويند،به ھمين دليل پژوھش را نتيجه مدار گويند ییپپ

مجری ارزشيابی از دانش کسب شده برای تصميم گيری مجری ارزشيابی از دانش کسب شده برای تصميم گيری 
گويند مدار تصميم را ارزشيابی دليل ھمين کند،به می گوينداستفاده مدار تصميم را ارزشيابی دليل ھمين کند،به می ..استفاده می کند،به ھمين دليل ارزشيابی را تصميم مدار گوينداستفاده می کند،به ھمين دليل ارزشيابی را تصميم مدار گوينداستفاده
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کار پژوھشگر با شناخت ،درک پديده ھا و پاسخ به سؤال ياکار پژوھشگر با شناخت ،درک پديده ھا و پاسخ به سؤال ياگگ
وی دربارۀ يافته ھایوی دربارۀ يافته ھای..سؤالھای مطرح شده پايان می پذيردسؤالھای مطرح شده پايان می پذيرد پ ی پ پح ی پ ح

پژوھش داوری نمی کند ولی مجری ارزشيابی از شناخت پژوھش داوری نمی کند ولی مجری ارزشيابی از شناخت 
و بھبود برای آمده بدست پاسخھای يا و ھا پديده و،درک بھبود برای آمده بدست پاسخھای يا و ھا پديده ،درک پديده ھا و يا پاسخھای بدست آمده برای بھبود و،درک پديده ھا و يا پاسخھای بدست آمده برای بھبود و،درک

اصالح پديده ارزشيابی شده استفاده می کند،و به وضوح در اصالح پديده ارزشيابی شده استفاده می کند،و به وضوح در 
شد ا زش ا ع ض ا زش آ ه نا زش ا شدد ا زش ا ع ض ا زش آ ه نا زش ا مورد ارزش برنامه آموزشی يا موضوع ارزشيابی شدهمورد ارزش برنامه آموزشی يا موضوع ارزشيابی شدهد

..قضاوت می کندقضاوت می کند
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پژوھشگر به توليد دانشی عالقه دارد که که تا حد ممکن تعميم پژوھشگر به توليد دانشی عالقه دارد که که تا حد ممکن تعميم گگ
به ھمين دليل وی مطالعه پژوھشی خود را بهبه ھمين دليل وی مطالعه پژوھشی خود را به..پذير باشدپذير باشد یپپ یپ پ

صورتی طرح ريزی می کند که از يک طرف بتواند يافته صورتی طرح ريزی می کند که از يک طرف بتواند يافته 
کار بيشتر،به ھرچه اطمينان ،با را پژوھش از حاصل کارھای بيشتر،به ھرچه اطمينان ،با را پژوھش از حاصل ھای حاصل از پژوھش را ،با اطمينان ھرچه بيشتر،به کار ھای حاصل از پژوھش را ،با اطمينان ھرچه بيشتر،به کار ھای

..بندی آموزشی نسبت دھدبندی آموزشی نسبت دھد
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مجری ارزشيابی به توليد دانشی عالقه دارد که به يک تصميم يا مجری ارزشيابی به توليد دانشی عالقه دارد که به يک تصميم يا 
مجری ارزشيابی به تعميم يافته مجری ارزشيابی به تعميم يافته ..تصميم ھای خاص منجر گرددتصميم ھای خاص منجر گردد ممم می ی

اصوال ً دانشی که از طريق ارزشيابی کسب اصوال ً دانشی که از طريق ارزشيابی کسب ..ھا فکر نمی کندھا فکر نمی کند
باشد می تعميم برای الزم کليت گرددفاقد باشدمی می تعميم برای الزم کليت گرددفاقد ارزشيابیمی ارزشيابیمجری مجری مجری ارزشيابی مجری ارزشيابی ..می گرددفاقد کليت الزم برای تعميم می باشدمی گرددفاقد کليت الزم برای تعميم می باشد

به دانشی می انديشد که به کمک آن موضوع بررسی شده را به دانشی می انديشد که به کمک آن موضوع بررسی شده را 
کند گ ت آن د د د کندشنا گ ت آن د د د ..بشناسد و در مورد آن تصميم گيری کندبشناسد و در مورد آن تصميم گيری کندشنا
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.  .  در پژوھش فرض يا فرضيه ھای مطرح شده آزمون می شونددر پژوھش فرض يا فرضيه ھای مطرح شده آزمون می شوندآآ
یدر حالی که در ارزشيابی ميزان موفقيت در رسيدن به ھدفھا در حالی که در ارزشيابی ميزان موفقيت در رسيدن به ھدفھا  یی ی

به عبارت ديگر يافته ھای به عبارت ديگر يافته ھای ..مورد سنجش قرار می گيردمورد سنجش قرار می گيرد
سنجيده شده مشخص قبل از معيارھای يا و ھدفھا با سنجيدهارزشيابی شده مشخص قبل از معيارھای يا و ھدفھا با ارزشيابی با ھدفھا و يا معيارھای از قبل مشخص شده سنجيده ارزشيابی با ھدفھا و يا معيارھای از قبل مشخص شده سنجيده ارزشيابی

..می شودمی شود
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پژوھشگر در انتخاب موضوع مورد پژوھش و مدت زمانپژوھشگر در انتخاب موضوع مورد پژوھش و مدت زمانگگ
وی موضوعی را وی موضوعی را ..اجرای پژوھش تقريبا ً آزادی عمل دارداجرای پژوھش تقريبا ً آزادی عمل دارد ییپپ

انتخاب می کند که بنحوی در حوزۀ عالقه و تخصص او قرار انتخاب می کند که بنحوی در حوزۀ عالقه و تخصص او قرار 
باشد باشدداشته مدتداشته طول خود ميل با شرايط به توجه با مدتھمچنين طول خود ميل با شرايط به توجه با ھمچنين ھمچنين با توجه به شرايط با ميل خود طول مدت ھمچنين با توجه به شرايط با ميل خود طول مدت ..داشته باشدداشته باشد

..اجرای پروژه پژوھشی راتعيين می کنداجرای پروژه پژوھشی راتعيين می کند
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از مجری ارزشيابی معموال ً خواسته می شود تا يک پروژه يا از مجری ارزشيابی معموال ً خواسته می شود تا يک پروژه يا 
در نتيجه وی ازدر نتيجه وی از..فعاليت آموزشی خاصی را ارزشيابی کندفعاليت آموزشی خاصی را ارزشيابی کند ی ی یی ی ی

طرف سفارش دھندگان عمل ارزشيابی تحت فشار قرار می طرف سفارش دھندگان عمل ارزشيابی تحت فشار قرار می 
به معين زمانی فاصلۀ يک در را ارزشيابی فعاليت تا بهگيرد معين زمانی فاصلۀ يک در را ارزشيابی فعاليت تا گيرد تا فعاليت ارزشيابی را در يک فاصلۀ زمانی معين به گيرد تا فعاليت ارزشيابی را در يک فاصلۀ زمانی معين به گيرد

..اتمام رسانداتمام رساند
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گوي--٣٣ پاسخ و گويارزشياب پاسخ و ارزشياب ارزشيابی و پاسخ گويیارزشيابی و پاسخ گويی--٣٣

ک شا ا ا ش ا ا ا ال ف ک کک شا ا ا ش ا ا ا ال ف ک ھرکس که فعاليتی انجام می دھد بايد شواھدی را نشان دھد که ھرکس که فعاليتی انجام می دھد بايد شواھدی را نشان دھد که ک
مشخص سازد آن فعاليت را در چه حد و با چه کيفيتی انجام مشخص سازد آن فعاليت را در چه حد و با چه کيفيتی انجام 

ا اا ..داده استداده استا
ويضعمل پاسخگويی در بخش صنعت ،يعنی تضمين کاال و تعويض عمل پاسخگويی در بخش صنعت ،يعنی تضمين کاال و تعويض  و ين ی ي ش ر ويی ويضپ و ين ی ي ش ر ويی پ

در صورت ضرورت باعث گرديده که تالش برای توليد در صورت ضرورت باعث گرديده که تالش برای توليد 
به ھمينبه ھمين..کيفی،کارآيی و دوام بيشتر محصول افزايش يابدکيفی،کارآيی و دوام بيشتر محصول افزايش يابد ب ي يش ز و ر بي م و و يی ر ی بي ي يش ز و ر بي م و و يی ر ی يني ينب ب

ترتيب در آموزش و پرورش نيز خيلی طبيعی به نظر می ترتيب در آموزش و پرورش نيز خيلی طبيعی به نظر می 
پيشرفت برابر در مدرسه که باشند داشته انتظار اوليا اگر پيشرفترسد برابر در مدرسه که باشند داشته انتظار اوليا اگر ر رسد بر پي ر بر ر  ر  ب   ي  و ر  ر ر  بر پي ر بر ر  ر  ب   ي  و ر  ر 

..فرزندان آنھا پاسخگو باشندفرزندان آنھا پاسخگو باشند
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برای پاسخ گويی بايد فعاليتھای انجام شده مورد ارزشيابی قرار برای پاسخ گويی بايد فعاليتھای انجام شده مورد ارزشيابی قرار گگ
چيافته ھای حاصل از ارزشيابی يعنی عملکرد ھا يا آنچه يافته ھای حاصل از ارزشيابی يعنی عملکرد ھا يا آنچه ..گيرندگيرند ی چی ی ی

که انجام گرفته ،در اختيار کسانی قرار می گيرد که برنامه که انجام گرفته ،در اختيار کسانی قرار می گيرد که برنامه 
اند داده قرار سؤال مورد را شده اندمطالعه داده قرار سؤال مورد را شده ارزشيابیمطالعه واقع ارزشيابیدر واقع در در واقع ارزشيابی در واقع ارزشيابی ..مطالعه شده را مورد سؤال قرار داده اندمطالعه شده را مورد سؤال قرار داده اند

..وسيلۀ پاسخگويی استوسيلۀ پاسخگويی است
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آ آگ در حالی که اکثر برنامه ھای پاسخگويی در آموزش و پرورش در حالی که اکثر برنامه ھای پاسخگويی در آموزش و پرورش گ
یبه ارزشيابی نياز دارند ،تمام فعاليتھای ارزشيابی به خاطر به ارزشيابی نياز دارند ،تمام فعاليتھای ارزشيابی به خاطر  م یی م ی

در نتيجه اگرچه ارزشيابی در نتيجه اگرچه ارزشيابی ..پاسخگويی به اجرا در نمی آيندپاسخگويی به اجرا در نمی آيند
منظور به ً ضرورتا ارزشيابی ھر فعاليت و نيست منظورپاسخگويی به ً ضرورتا ارزشيابی ھر فعاليت و نيست پاسخگويی نيست و فعاليت ھر ارزشيابی ضرورتا  به منظور پاسخگويی نيست و فعاليت ھر ارزشيابی ضرورتا  به منظور پاسخگويی

پاسخگويی اجرا نمی شود،ولی ھر فعاليت پاسخگويی به انجام پاسخگويی اجرا نمی شود،ولی ھر فعاليت پاسخگويی به انجام 
د دا از ن ا زش دا دا از ن ا زش ..ارزشيابی نياز داردارزشيابی نياز داردا
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ارزياب--۴۴ و ارزيابارزشياب و ارزشياب ارزشيابی و ارزيابیارزشيابی و ارزيابی--۴۴

ارزيابی معلم از عملکرد فراگيران تا حد زيادی مشابه ارزشيابی ارزيابی معلم از عملکرد فراگيران تا حد زيادی مشابه ارزشيابی گگ
معلم به عنوانمعلم به عنوان..مجری ارزشيابی از برنامۀ آموزشی استمجری ارزشيابی از برنامۀ آموزشی است ی یی ممی

عامل ارزيابی در مورد عملکرد فراگير قضاوت می کند، عامل ارزيابی در مورد عملکرد فراگير قضاوت می کند، 
و شرايط به توجه با ضرورت صورت در و گيرد می وتصميم شرايط به توجه با ضرورت صورت در و گيرد می تصميم می گيرد و در صورت ضرورت با توجه به شرايط و تصميم می گيرد و در صورت ضرورت با توجه به شرايط و تصميم
امکانات،راھھای خاصی را برای کمک به فراگير انتخاب و امکانات،راھھای خاصی را برای کمک به فراگير انتخاب و 

د آ د ا ا ده آ د ا ا اگه ف ا ز ا ل ت ت ن اگد ف ا ز ا ل ت ت ن د بدين ترتيب معلم،مجری ارزيابی،فراگير بدين ترتيب معلم،مجری ارزيابی،فراگير ..به اجرا در می آوردبه اجرا در می آورد
..و عملکرد وی موضوع ارزيابی استو عملکرد وی موضوع ارزيابی است
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گ گ گگ گ در ارزشيابی نيز اگرچه قابليتھای فراگيران مورد اندازه گيری در ارزشيابی نيز اگرچه قابليتھای فراگيران مورد اندازه گيری گ
یقرار می گيرد ولی ھدف ارزشيابی ،قضاوت در مورد ارزش قرار می گيرد ولی ھدف ارزشيابی ،قضاوت در مورد ارزش  ی یی ی ی

برنامه و مؤثر بودن برنامه برای يک سری خاص از برنامه و مؤثر بودن برنامه برای يک سری خاص از 
است برنامه در کننده شرکت استفراگيران برنامه در کننده شرکت فردفراگيران فرد قابليت فردتعيين فرد قابليت تعيين تعيين قابليت فرد فرد تعيين قابليت فرد فرد ..فراگيران شرکت کننده در برنامه استفراگيران شرکت کننده در برنامه است

. . فراگيران در حوزۀ توجه مجری ارزشيابی قرار نمی گيردفراگيران در حوزۀ توجه مجری ارزشيابی قرار نمی گيرد
ت ال ف ک د ا شت د ا ز ا خالف ا زش تا ال ف ک د ا شت د ا ز ا خالف ا زش ارزشيابی بر خالف ارزيابی ،در بيشتر موارد يک فعاليتارزشيابی بر خالف ارزيابی ،در بيشتر موارد يک فعاليتا

بيرونی است که نبايد با عمل ارزيابی معلم از فراگيران اشتباه بيرونی است که نبايد با عمل ارزيابی معلم از فراگيران اشتباه 
گ آ گ گگ آ گ ..گرفته شود و يا جايگزين آن گرددگرفته شود و يا جايگزين آن گرددگ
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در منابع فارسی ،واژۀ ارزيابی مترادف با واژۀ ارزشيابی بکار در منابع فارسی ،واژۀ ارزيابی مترادف با واژۀ ارزشيابی بکار 
یدر منابع انگليسی ،واژۀ ارزيابی مترادف با اندازه در منابع انگليسی ،واژۀ ارزيابی مترادف با اندازه ..رفته استرفته است ی یع ی ع

گيری و ارزشيابی و گاه نيز به عنوان يک مفھوم کامال ً گيری و ارزشيابی و گاه نيز به عنوان يک مفھوم کامال ً 
است رفته کار به ديگر واژۀ دو با متفاوت و استمستقل رفته کار به ديگر واژۀ دو با متفاوت و اينمستقل ايندر در در اين در اين ..مستقل و متفاوت با دو واژۀ ديگر به کار رفته استمستقل و متفاوت با دو واژۀ ديگر به کار رفته است

کتاب واژۀ ارزيابی به معنی ارزيابی عملکرد فراگيران و کتاب واژۀ ارزيابی به معنی ارزيابی عملکرد فراگيران و 
ا د د ه نا ا زش ا نظ ه ا زش ا ااژۀ د د ه نا ا زش ا نظ ه ا زش ا واژۀ ارزشيابی به منظور ارزشيابی برنامه،دوره،درس،و يا واژۀ ارزشيابی به منظور ارزشيابی برنامه،دوره،درس،و يا اژۀ

..مؤسسه به کار گرفته می شودمؤسسه به کار گرفته می شود

www*pnueb*com



دوم دومفصل فصل دومفصل دومفصل

الگوھای ارزشيابیالگوھای ارزشيابی
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کل کلھدفھای ھدفھای کلیھدفھای کلیھدفھای

::دانش جويان پس از مطالعۀ مطالب اين فصلدانش جويان پس از مطالعۀ مطالب اين فصل
می١١ پی ارزشيابی متفاوت الگوھای از گيری بھره علل میبه پی ارزشيابی متفاوت الگوھای از گيری بھره علل به ی ١١.. بی پی  ي و ارز ی  وھ يری از ا ل بھره  ی ب  بی پی  ي و ارز ی  وھ يری از ا ل بھره  ب 

..برندبرند
ا ق قا ل ل ت ا ا ش ا تلف ا االگ ق قا ل ل ت ا ا ش ا تلف ا الگ الگوھای مختلف ارزشيابی را مورد تحليل و مقايسه قرار الگوھای مختلف ارزشيابی را مورد تحليل و مقايسه قرار ٢٢..

..می دھندمی دھند
به بھره گيری از الگوھای ارزشيابی،متناسب با شرايط و به بھره گيری از الگوھای ارزشيابی،متناسب با شرايط و ٣٣..

شوند م مند عالقه مختلف شوندموقعيتھای م مند عالقه مختلف ..موقعيتھای مختلف عالقه مند می شوندموقعيتھای مختلف عالقه مند می شوندموقعيتھای

www*pnueb*com



ارزشياب ارزشيابالگوھای الگوھای ارزشيابیالگوھای ارزشيابیالگوھای

قبل از قبل از ..برای انجام عمل ارزشيابی ،چندين الگو ارائه شده است برای انجام عمل ارزشيابی ،چندين الگو ارائه شده است گگ
یبحث در مورد الگوھای ارزشيابی،به برخی از تفاوتھایبحث در مورد الگوھای ارزشيابی،به برخی از تفاوتھای یی ی

..موجود بين اين الگوھا اشاره می شودموجود بين اين الگوھا اشاره می شود
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الگوھا بين موجود الگوھاتفاوتھای بين موجود تفاوتھای موجود بين الگوھاتفاوتھای موجود بين الگوھاتفاوتھای

تفاوت در ھدفی اصلی ارزشيابیتفاوت در ھدفی اصلی ارزشيابی١١..
نظران٢٢ صاحب آموزشی و تجربی ھای زمينه در نظرانتفاوت صاحب آموزشی و تجربی ھای زمينه در تفاوت ران٢٢.. ب  ی  وز جربی و آ ی  ي ھ ر ز رانو  ب  ی  وز جربی و آ ی  ي ھ ر ز و 
ماھيت موضوع درسی يا مطلبی که مرکز توجه تالشھای ماھيت موضوع درسی يا مطلبی که مرکز توجه تالشھای ٣٣..

ا ا ش اا ا ش ارزشيابی استارزشيابی استا
بیتأکيد بر بخش خاصی از فرايند ارزشيابیتأکيد بر بخش خاصی از فرايند ارزشيابی۴۴.. ي رز ي ر ز ی ش ب بر بیي ي رز ي ر ز ی ش ب بر ي
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ارزشياب ارزشيابالگوھای الگوھای ارزشيابیالگوھای ارزشيابیالگوھای

گگ الگوی مختلف ارائه شده الگوی مختلف ارائه شده ٢٨٢٨برای انجام عمل ارزشيابی تقريبا ًبرای انجام عمل ارزشيابی تقريبا ً
ییاين الگوھا را می توان به صورتھای مختلف دستهاين الگوھا را می توان به صورتھای مختلف دسته..استاست

اين الگوھا را در سه دسته تقسيم بندی نموده از اين الگوھا را در سه دسته تقسيم بندی نموده از ..بندی کردبندی کرد
کنيم می معرفی نمونه عنوان به الگويی يک کنيمھر می معرفی نمونه عنوان به الگويی يک ::ھر يک الگويی به عنوان نمونه معرفی می کنيمھر يک الگويی به عنوان نمونه معرفی می کنيم::ھر

الگوھای تحقق يافتن ھدفالگوھای تحقق يافتن ھدف١١..

الگوھای قضاوتی الگوھای قضاوتی ٢٢..
درون►► مالکھای اساس بر درونقضاوت مالکھای اساس بر قضاوت قضاوت بر اساس مالکھای درونیقضاوت بر اساس مالکھای درونی►►
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قضاوت بر اساس مالکھای بيرونیقضاوت بر اساس مالکھای بيرونی►►
گيری٣٣ تصميم در تسھيل گيریالگوھای تصميم در تسھيل الگوھای يری.. يم  ر  ھيل  ی  وھ يریا يم  ر  ھيل  ی  وھ ا
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ھدف يافتن تحقق ھدفالگوھای يافتن تحقق الگوھای تحقق يافتن ھدفالگوھای تحقق يافتن ھدفالگوھای

رالف تايلر ھنگام کار در زمينه ارزشيابی برنامۀ معروف بهرالف تايلر ھنگام کار در زمينه ارزشيابی برنامۀ معروف بهگگ
ییھشت سال مطالعه در دانشگاه اوھايو،تغييرات اساسی درھشت سال مطالعه در دانشگاه اوھايو،تغييرات اساسی در

تايلر ضمن فعاليتھای خود تايلر ضمن فعاليتھای خود ..ارزشيابی آموزشی به وجود آوردارزشيابی آموزشی به وجود آورد
،بايد آموزشی برنامۀ يک که گرديد ،متقاعد پروژه اين ،بايددر آموزشی برنامۀ يک که گرديد ،متقاعد پروژه اين در اين پروژه ،متقاعد گرديد که يک برنامۀ آموزشی ،بايددر اين پروژه ،متقاعد گرديد که يک برنامۀ آموزشی ،بايددر

. . حول ھدفھای آموزشی مشخص سازمان و تدوين يابدحول ھدفھای آموزشی مشخص سازمان و تدوين يابد
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تايلر بر دامنۀ وسيعی از فعاليتھای آموزشی نظير برنامۀ درسی تايلر بر دامنۀ وسيعی از فعاليتھای آموزشی نظير برنامۀ درسی آآ
وی ھمچنين بر ضرورت تھيه وی ھمچنين بر ضرورت تھيه ..و امکانات آموزشی تأکيد نمودو امکانات آموزشی تأکيد نمود چچیی

،تدوين،طبقه بندی و توصيف ھدفھا با واژه ھای رفتاری در ،تدوين،طبقه بندی و توصيف ھدفھا با واژه ھای رفتاری در 
نمود تأکيد ارزشيابی مطالعه نمودآغاز تأکيد ارزشيابی مطالعه ارزشيابیآغاز وی ترتيب ارزشيابیبدين وی ترتيب بدين بدين ترتيب وی ارزشيابی بدين ترتيب وی ارزشيابی ..آغاز مطالعه ارزشيابی تأکيد نمودآغاز مطالعه ارزشيابی تأکيد نمود

را به يک فرايند تعيين ميزان انطباق ھدفھا و عملکردھا تبديل را به يک فرايند تعيين ميزان انطباق ھدفھا و عملکردھا تبديل 
د دن هن نا ک د د گ ت که فت گ ه نت ل هتا نا ک د د گ ت که فت گ ه نت ل تا تايلر نتيجه گرفت که تصميم گيری در مورد يک برنامه تايلر نتيجه گرفت که تصميم گيری در مورد يک برنامه ..نمودنمود

بايد الزاما ً بر اساس ميزان انطباق ھدفھای برنامه و بازده بايد الزاما ً بر اساس ميزان انطباق ھدفھای برنامه و بازده 
..ھای واقعی آن انجام پذيردھای واقعی آن انجام پذيردآآ
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مرحله منطقی ارائه مرحله منطقی ارائه ٨٨تايلر برای انجام فرايند واقعی ارزشيابیتايلر برای انجام فرايند واقعی ارزشيابی
مماين مراحل به نقل از کتاب استافل بيم و شينک اين مراحل به نقل از کتاب استافل بيم و شينک ..کرده استکرده است

::فيلد عبارتند ازفيلد عبارتند از
ه١١ برنا ھدفھای يا د قا ين تد هتھيه برنا ھدفھای يا د قا ين تد تھيه تھيه و تدوين مقاصد يا ھدفھای برنامهتھيه و تدوين مقاصد يا ھدفھای برنامه١١..
طبقه بندی ھدفھای برنامهطبقه بندی ھدفھای برنامه٢٢..
بيان ھدفھا به صورت رفتاریبيان ھدفھا به صورت رفتاری٣٣..
ا۴۴ ا ھدف ه ا ت د ان ت که ا ت ق ط ا ش ن اتد ا ھدف ه ا ت د ان ت که ا ت ق ط ا ش ن تد تدوين شرايط و موقعيتھايی که بتوان دستيابی به ھدفھا را تدوين شرايط و موقعيتھايی که بتوان دستيابی به ھدفھا را ۴۴..

در آن نشان داددر آن نشان داد
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بيان ھدفھای برنامه ارزشيابی به پرسنل ذيربط در موقعيتھای بيان ھدفھای برنامه ارزشيابی به پرسنل ذيربط در موقعيتھای ..۵۵
ییانتخاب شده برای ارزشيابیانتخاب شده برای ارزشيابی

انتخاب يا تدوين تکنيکھای مناسب اندازه گيری انتخاب يا تدوين تکنيکھای مناسب اندازه گيری . . ۶۶
لک٧٧ ط ا ا لکآ ط ا ا آ جمع آوری داده ھای مربوط به عملکردجمع آوری داده ھای مربوط به عملکرد..٧٧
ریمقايسه داده ھا با ھدفھای رفتاریمقايسه داده ھا با ھدفھای رفتاری..٨٨ ر ی ھ ب ریي ر ی ھ ب ي
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تايلر روش تايلرامتيازات روش امتيازات روش تايلرامتيازات روش تايلرامتيازات

تايلر عالوه بر بيان ھدفھای برنامه و تعيين معيارھای الزم برای تايلر عالوه بر بيان ھدفھای برنامه و تعيين معيارھای الزم برای 
عقضاوت و تصميم گيری ،برای جمع آوری اطالعات مورد قضاوت و تصميم گيری ،برای جمع آوری اطالعات مورد  عم م

وی ضمن وی ضمن ..نياز از روشھای مختلف نيز بھره می گرفتنياز از روشھای مختلف نيز بھره می گرفت
مشاھده نظير ديگر ،روشھای نوشتاری آزمونھای از مشاھدهاستفاده نظير ديگر ،روشھای نوشتاری آزمونھای از استفاده از آزمونھای نوشتاری ،روشھای ديگر نظير مشاھده استفاده از آزمونھای نوشتاری ،روشھای ديگر نظير مشاھده استفاده

رفتار فراگيران ،مصاحبه با آنان و ارزيابی تکاليف و رفتار فراگيران ،مصاحبه با آنان و ارزيابی تکاليف و 
داد ا ق تفاد ا د ز ن ا ان اگ ف ا ن دادت ا ق تفاد ا د ز ن ا ان اگ ف ا ن ..تمرينھای فراگيران را نيز مورد استفاده قرار می دادتمرينھای فراگيران را نيز مورد استفاده قرار می دادت
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تايلر ارزشيابی را يک فرايند اصالح کننده می دانست و معتقد تايلر ارزشيابی را يک فرايند اصالح کننده می دانست و معتقد 
ییبود که فعاليت ارزشيابی بايد برای تدوين يا تعريف مجددبود که فعاليت ارزشيابی بايد برای تدوين يا تعريف مجدد

..ھدفھای آموزشی ،اطالعات مفيد و دقيقی فراھم آوردھدفھای آموزشی ،اطالعات مفيد و دقيقی فراھم آورد
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تايلر روش از استفاده تايلرمورد روش از استفاده مورد استفاده از روش تايلرمورد استفاده از روش تايلرمورد

مدار را روشی مناسب جھتمدار را روشی مناسب جھت––تايلر در آغاز ارزشيابی ھدفتايلر در آغاز ارزشيابی ھدفآآ
ی  ١٩۶٠١٩۶٠استفاده معلمان و برنامه ريزان می دانست ولی از سالاستفاده معلمان و برنامه ريزان می دانست ولی از سال یی ی

به بعد ،عامالن ارزشيابی را نيز به فھرست استفاده کنندگان به بعد ،عامالن ارزشيابی را نيز به فھرست استفاده کنندگان 
است افزوده خود روش استاز افزوده خود روش برنامهاز اصالح بر عالوه تايلر برنامهشيوۀ اصالح بر عالوه تايلر شيوۀ شيوۀ تايلر عالوه بر اصالح برنامه شيوۀ تايلر عالوه بر اصالح برنامه ..از روش خود افزوده استاز روش خود افزوده است

و طبقه بندی ھدفھا ،در موقعيت ھای مختلف کالس نيز می و طبقه بندی ھدفھا ،در موقعيت ھای مختلف کالس نيز می 
د گ ا ق تفاد ا د اند دت گ ا ق تفاد ا د اند دت ل دقت ه شت ا ن دا ل دقت ه شت ا ن ا اين امر بيشتر به دقت معلم در اين امر بيشتر به دقت معلم در ..تواند مورد استفاده قرار گيردتواند مورد استفاده قرار گيرد

از شيوۀ تايلر می از شيوۀ تايلر می ..استفاده مثبت از اين روش بستگی دارد استفاده مثبت از اين روش بستگی دارد 
آ آگ ..توان برای ھدايت يادگيری دانش آموزان نيز استفاده کردتوان برای ھدايت يادگيری دانش آموزان نيز استفاده کردگ
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تايلر روش تايلربسط روش بسط روش تايلربسط روش تايلربسط

روش تايلر به صورتھای مستقيم و غيرمستقيم در کار صاحب روش تايلر به صورتھای مستقيم و غيرمستقيم در کار صاحب 
یمثال ً پرووس الگوی ارزشيابی مثال ً پرووس الگوی ارزشيابی ..نظران ديگر مؤثر بوده استنظران ديگر مؤثر بوده است یپ پ

اختالف را ارائه کرده است ،که بر جستجو برای پيدا کردن اختالف را ارائه کرده است ،که بر جستجو برای پيدا کردن 
آموزان دانش واقعی پيشرفت و برنامه يک ھدفھای بين آموزانتفاوت دانش واقعی پيشرفت و برنامه يک ھدفھای بين تفاوت بين ھدفھای يک برنامه و پيشرفت واقعی دانش آموزان تفاوت بين ھدفھای يک برنامه و پيشرفت واقعی دانش آموزان تفاوت

ھمچنين در الگوی ارزشيابی ھمچنين در الگوی ارزشيابی ..در رسيدن به ھدفھا تأکيد می کنددر رسيدن به ھدفھا تأکيد می کند
نه““ نهھز ت””ددھز ا فته گ ا ق ث د ن ل ط ت تکه ا فته گ ا ق ث د ن ل ط ت که . . که توسط لوين مورد بحث قرار گرفته استکه توسط لوين مورد بحث قرار گرفته استسودسود--ھزينهھزينه

عامل ارزشيابی تالش می کند که رابطۀ بين ھزينه ھای يک عامل ارزشيابی تالش می کند که رابطۀ بين ھزينه ھای يک 
برنامه و ميزان دسترسی به ھدفھا را در آن برنامه مشخص برنامه و ميزان دسترسی به ھدفھا را در آن برنامه مشخص آآ

..سازدسازد
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قضاوت قضاوتالگوھای الگوھای قضاوتیالگوھای قضاوتیالگوھای

در اين الگوھا قضاوت عامل ارزشيابی نقش عمده و اصلی در در اين الگوھا قضاوت عامل ارزشيابی نقش عمده و اصلی در گگ
اين الگوھا را می توان به دواين الگوھا را می توان به دو..امر ارزشيابی ايفا می کندامر ارزشيابی ايفا می کند ی یی ییی

::دسته تقسيم کرددسته تقسيم کرد
ن١١ در الکھای ا ا بر ت قضا ھای نالگ در الکھای ا ا بر ت قضا ھای الگ الگوھای قضاوت بر اساس مالکھای درونیالگوھای قضاوت بر اساس مالکھای درونی١١..
الگوھای قضاوت بر اساس مالکھای بيرونیالگوھای قضاوت بر اساس مالکھای بيرونی٢٢..
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بيرون و درون مالکھای بيرونتفاوت و درون مالکھای تفاوت مالکھای درونی و بيرونی تفاوت مالکھای درونی و بيرونی تفاوت

مالکھای درونی به ذات برنامه توجه دارند و معيار بکار گرفته مالکھای درونی به ذات برنامه توجه دارند و معيار بکار گرفته گگ
ییبرای ارزشيابی فعاليتھایبرای ارزشيابی فعاليتھای..شده اغلب معيار فراگرد استشده اغلب معيار فراگرد است

فضای آموزشی،امکانات فضای آموزشی،امکانات ::آموزشی اين مالکھا عبارتند از آموزشی اين مالکھا عبارتند از 
شاگرد به معلم کالس،نسبت در آموزان دانش شاگردآموزشی،تراکم به معلم کالس،نسبت در آموزان دانش آموزشی،تراکم دانش آموزان در کالس،نسبت معلم به شاگرد آموزشی،تراکم دانش آموزان در کالس،نسبت معلم به شاگرد آموزشی،تراکم

،تجھيزات آموزشی،کتابخانه،کادر آموزشی مدرسه با توجه به ،تجھيزات آموزشی،کتابخانه،کادر آموزشی مدرسه با توجه به 
ل ا ت ال ف ل ت شتۀ ل ت ک د ت خد قۀ لا ا ت ال ف ل ت شتۀ ل ت ک د ت خد قۀ سابقۀ خدمت،مدرک تحصيلی،رشتۀ تحصيلی ،فعاليتھای علمی سابقۀ خدمت،مدرک تحصيلی،رشتۀ تحصيلی ،فعاليتھای علمی ا

......و پژوھشی آنھا وو پژوھشی آنھا و
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مالک بيرونی به اثرات برنامه توجه دارند و معيار بکار گرفته مالک بيرونی به اثرات برنامه توجه دارند و معيار بکار گرفته گگ
ییمالکھای بيرونی يکمالکھای بيرونی يک..شده اغلب بازده يا برون داد استشده اغلب بازده يا برون داد است

اثرات برنامه،رفتار اثرات برنامه،رفتار ::برنامۀ آموزشی عبارتند از برنامۀ آموزشی عبارتند از 
دانش آرزوھای و برنامه،نگرشھا اثرات بودن دانشفراگيران،مؤثر آرزوھای و برنامه،نگرشھا اثرات بودن فراگيران،مؤثر بودن اثرات برنامه،نگرشھا و آرزوھای دانش فراگيران،مؤثر بودن اثرات برنامه،نگرشھا و آرزوھای دانش فراگيران،مؤثر

..آموزان حاصل از تجارب آموزشیآموزان حاصل از تجارب آموزشی
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درون مالکھای براساس قضاوت درونالگوھای مالکھای براساس قضاوت الگوھای قضاوت براساس مالکھای درونی الگوھای قضاوت براساس مالکھای درونی الگوھای

گ گگ يکی از متداولترين الگوھا مبتنی بر مالکھای درونی ،الگویيکی از متداولترين الگوھا مبتنی بر مالکھای درونی ،الگویگ
در اين الگو ،از طرف مؤسسه يا سازمان در اين الگو ،از طرف مؤسسه يا سازمان ..اعتبار بخشی استاعتبار بخشی است یی

ھای ارزشيابی ،با فاصله ھای زمانی از مؤسسه ،دانشکده،يا ھای ارزشيابی ،با فاصله ھای زمانی از مؤسسه ،دانشکده،يا 
با مؤسسه آيد،و می عمل به بازديد ارزشيابی مورد بامدرسه مؤسسه آيد،و می عمل به بازديد ارزشيابی مورد مدرسه مورد ارزشيابی بازديد به عمل می آيد،و مؤسسه با مدرسه مورد ارزشيابی بازديد به عمل می آيد،و مؤسسه با مدرسه

توجه به معيارھای کمی از قبل تعيين شده و با توجه به آنچه توجه به معيارھای کمی از قبل تعيين شده و با توجه به آنچه 
ا زش ا ت قضا د د دا د اض ال د اکه زش ا ت قضا د د دا د اض ال د که در حال حاضر وجود دارد مورد قضاوت و ارزشيابیکه در حال حاضر وجود دارد مورد قضاوت و ارزشيابیکه

اين روش،يک مطالعه ھمه جانبه است که تمام اين روش،يک مطالعه ھمه جانبه است که تمام ..قرار می گيردقرار می گيرد
گ گآ ..ابعاد يک مؤسسه آموزشی را در بر می گيردابعاد يک مؤسسه آموزشی را در بر می گيردآ
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با وجود اين الگوی اعتبار بخشی به دو دليل کمتر مورد توجه و با وجود اين الگوی اعتبار بخشی به دو دليل کمتر مورد توجه و گگ
::قبول متخصصان تعليم و تربيت واقع می گرددقبول متخصصان تعليم و تربيت واقع می گردد ی ع یم ع م

اين الگو فقط به مالکھای درونی توجه دارد و اثرات برنامه اين الگو فقط به مالکھای درونی توجه دارد و اثرات برنامه ١١..
دھد ن قرار جه ت رد دھدرا ن قرار جه ت رد ..را مورد توجه قرار نمی دھدرا مورد توجه قرار نمی دھدرا

شواھد عينی و تجربی برای اثبات وجود رابطۀ مثبت بين شواھد عينی و تجربی برای اثبات وجود رابطۀ مثبت بين ٢٢..
عوامل درونی برنامه و عوامل بيرونی آن وجود نداردعوامل درونی برنامه و عوامل بيرونی آن وجود ندارد
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بيرون مالکھای اساس بر قضاوت بيرونالگوی مالکھای اساس بر قضاوت الگوی قضاوت بر اساس مالکھای بيرونی الگوی قضاوت بر اساس مالکھای بيرونی الگوی

––در اين الگوھا عامل ارزشيابی با توجه به مالک ھای بيرونی در اين الگوھا عامل ارزشيابی با توجه به مالک ھای بيرونی گگ
ییمؤسسه،دوره،درس،يا برنامه آموزشی رامؤسسه،دوره،درس،يا برنامه آموزشی را––اثرات برنامهاثرات برنامه

از ميان الگوھای از ميان الگوھای ..مورد ارزشيابی و قضاوت قرار می دھدمورد ارزشيابی و قضاوت قرار می دھد
ھستند معروفتر ھمه از الگو دو بيرونی مالکھای بر ھستندمبتنی معروفتر ھمه از الگو دو بيرونی مالکھای بر ::مبتنی : : مبتنی بر مالکھای بيرونی دو الگو از ھمه معروفتر ھستندمبتنی بر مالکھای بيرونی دو الگو از ھمه معروفتر ھستند
الگوی ارزشيابی استيک و الگوی ارزشيابی اسکريونالگوی ارزشيابی استيک و الگوی ارزشيابی اسکريون
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کننده مصرف ارزشياب کنندهالگوی مصرف ارزشياب مدارمدار--الگوی مدارمدار--الگوی ارزشيابی مصرف کنندهالگوی ارزشيابی مصرف کننده

اسکريون تعريف تايلر از ارزشيابی را به علت آنکه مطلوبيت اسکريون تعريف تايلر از ارزشيابی را به علت آنکه مطلوبيت آآ
ییھدفھای برنامه را مورد توجه قرار نمی دھد،محدود و گمراه ھدفھای برنامه را مورد توجه قرار نمی دھد،محدود و گمراه 

اسکريون و پيروان روش وی،نتايج برنامه را اسکريون و پيروان روش وی،نتايج برنامه را ..کننده می داند کننده می داند 
و کنند می قضاوت برنامه ھدفھای کنند،درمورد می وارزشيابی کنند می قضاوت برنامه ھدفھای کنند،درمورد می ارزشيابی می کنند،درمورد ھدفھای برنامه قضاوت می کنند و ارزشيابی می کنند،درمورد ھدفھای برنامه قضاوت می کنند و ارزشيابی

بدين بدين ..در مورد مطلوبيت کلی برنامه ھا نتيجه گيری می کننددر مورد مطلوبيت کلی برنامه ھا نتيجه گيری می کنند
ھدف ا زش ا ل ا ل ا ت ؤل ن ک ا ت ھدفت ا زش ا ل ا ل ا ت ؤل ن ک ا ت ترتيب اسکريون مسؤليت اصلی عامل ارزشيابی و ھدفترتيب اسکريون مسؤليت اصلی عامل ارزشيابی و ھدفت

..ارزشيابی را قضاوت کردن می داندارزشيابی را قضاوت کردن می داند
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نقش نقش ..اسکريون برای ارزشيابی دو نقش عمده در نظر می گيرداسکريون برای ارزشيابی دو نقش عمده در نظر می گيردگگ
منظور از تکوينی ،کمک در منظور از تکوينی ،کمک در ..تکوينی و نقش تراکمی يا پايانیتکوينی و نقش تراکمی يا پايانی ی پ ی یی پ ی ییی

تدوين برنامه و منظور از تراکمی،تعيين شايستگی کلی برنامه تدوين برنامه و منظور از تراکمی،تعيين شايستگی کلی برنامه 
آيد می در اجرا به کامل طور به آنکه از پس آيداست می در اجرا به کامل طور به آنکه از پس ..است پس از آنکه به طور کامل به اجرا در می آيداست پس از آنکه به طور کامل به اجرا در می آيداست

در نقش تکوينی ارزشيابی يک فعاليت درونی است که ھمزمان در نقش تکوينی ارزشيابی يک فعاليت درونی است که ھمزمان 
ال ا ا آ ا ا ا الا ا ا آ ا ا ا با تدوين و اجرای برنامه آموزشی با ھدف بھبود و اصالح با تدوين و اجرای برنامه آموزشی با ھدف بھبود و اصالح ا

..برنامه به اجرا در می آيدبرنامه به اجرا در می آيد
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برای قضاوت در مورد يک برنامۀ در حال تکوين معموال ً از برای قضاوت در مورد يک برنامۀ در حال تکوين معموال ً از 
اطالعات مبتنی بر قضاوت اطالعات مبتنی بر قضاوت ..سه نوع اطالعات استفاده می شودسه نوع اطالعات استفاده می شود ی یع ییع

، اطالعات مبتنی بر مشاھده و اطالعات مبتنی بر عملکرد ، اطالعات مبتنی بر مشاھده و اطالعات مبتنی بر عملکرد 
برنامه در کننده شرکت برنامهفراگيران در کننده شرکت ..فراگيران شرکت کننده در برنامهفراگيران شرکت کننده در برنامهفراگيران
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ارزشيابی پايانی يا تراکمی ،به منظور انجام يک سنجش جامع ارزشيابی پايانی يا تراکمی ،به منظور انجام يک سنجش جامع 
در نقش در نقش ..از کيفيت برنامه کامال ً اجرا شده ،صورت می پذيرداز کيفيت برنامه کامال ً اجرا شده ،صورت می پذيرد پ پی ی

تراکمی ارزشيابی ممکن است مديران را در تصميم گيری تراکمی ارزشيابی ممکن است مديران را در تصميم گيری 
دھد ياری شده اجرا برنامۀ کل به دھدنسبت ياری شده اجرا برنامۀ کل به ..نسبت به کل برنامۀ اجرا شده ياری دھدنسبت به کل برنامۀ اجرا شده ياری دھدنسبت
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آزاد ھدف آزادارزشياب ھدف ارزشيابی ھدف آزادارزشيابی ھدف آزادارزشياب

اسکريون در بخشی از الگوی ارزشيابی مصرف کننده مداراسکريون در بخشی از الگوی ارزشيابی مصرف کننده مدارگگ
یخويش ارزشيابی ھدف آزاد را در مقابل ارزشيابی ھدف مدار خويش ارزشيابی ھدف آزاد را در مقابل ارزشيابی ھدف مدار  یی ی

اسکريون معتقد است که يک برنامۀ اسکريون معتقد است که يک برنامۀ ..تايلر مطرح کرده استتايلر مطرح کرده است
شده بينی پيش و انتظار مورد ھای بازده بر عالوه شدهآموزشی بينی پيش و انتظار مورد ھای بازده بر عالوه آموزشی عالوه بر بازده ھای مورد انتظار و پيش بينی شده آموزشی عالوه بر بازده ھای مورد انتظار و پيش بينی شده آموزشی

در برنامه،می تواند تأثيرات جانبی ديگری نيز به ھمراه در برنامه،می تواند تأثيرات جانبی ديگری نيز به ھمراه 
ا نشد ن ش ھا ازد ا ا آن که اشد اداشته نشد ن ش ھا ازد ا ا آن که اشد داشته باشد،که وی آنھا را بازده ھای پيش بينی نشده ياداشته باشد،که وی آنھا را بازده ھای پيش بينی نشده ياداشته

..ناخواسته می نامدناخواسته می نامد
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آ آآ يکی از نتايج اصلی شيوۀ ارزشيابی ھدف آزاد آن است که به يکی از نتايج اصلی شيوۀ ارزشيابی ھدف آزاد آن است که به آ
جعامل ارزشيابی وسعت ديد بيشتری می دھد تا نتايج حاصل عامل ارزشيابی وسعت ديد بيشتری می دھد تا نتايج حاصل  ی جی ی ی

را را --نتايج خواسته شده و ناخواستهنتايج خواسته شده و ناخواسته– – از اجرای يک برنامه از اجرای يک برنامه 
شيوۀ در که آنچنان را خود و دھد قرار ارزشيابی شيوۀمورد در که آنچنان را خود و دھد قرار ارزشيابی مورد ارزشيابی قرار دھد و خود را آنچنان که در شيوۀمورد ارزشيابی قرار دھد و خود را آنچنان که در شيوۀمورد

ارزشيابی ھدف مدار رخ می دھد ،تنھا به نتايج يا اثرات ارزشيابی ھدف مدار رخ می دھد ،تنھا به نتايج يا اثرات 
ازد ن د د ه نا انتظا ازدد ن د د ه نا انتظا ..مورد انتظار برنامه محدود نسازدمورد انتظار برنامه محدود نسازدد
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ھا ھدف کيفيت به ھاتوجه ھدف کيفيت به توجه به کيفيت ھدف ھاتوجه به کيفيت ھدف ھاتوجه

اسکريون ارزشيابی را مترادف با تعيين ميزان مطلوبيت ھدفھای اسکريون ارزشيابی را مترادف با تعيين ميزان مطلوبيت ھدفھای 
یبرنامه می داند و بر اين نکته تأکيد می کند که مطلوبيتبرنامه می داند و بر اين نکته تأکيد می کند که مطلوبيت یی ی

اگر ھدفھای آموزشی اگر ھدفھای آموزشی ..ھدفھای برنامه بايد مشخص شوندھدفھای برنامه بايد مشخص شوند
به رسيدن در موفقيت ميزان تعيين نباشند ارزش با و بهمطلوب رسيدن در موفقيت ميزان تعيين نباشند ارزش با و مطلوب و با ارزش نباشند تعيين ميزان موفقيت در رسيدن به مطلوب و با ارزش نباشند تعيين ميزان موفقيت در رسيدن به مطلوب

اسکريون به عامالن اسکريون به عامالن ..آنھا ،نمی تواند جالب و سودمند باشدآنھا ،نمی تواند جالب و سودمند باشد
ا ھدف ت ف ک ا زش ا ه که کند اد شن ا زش اا ھدف ت ف ک ا زش ا ه که کند اد شن ا زش ارزشيابی پيشنھاد می کند که به ارزشيابی کيفيت ھدفھا وارزشيابی پيشنھاد می کند که به ارزشيابی کيفيت ھدفھا وا

تعيين ميزان موفقيت برنامه در کسب ھدفھای تعيين شده ، با تعيين ميزان موفقيت برنامه در کسب ھدفھای تعيين شده ، با 
..ھم توجه کنندھم توجه کنند

www*pnueb*com



گيری تصميم در تسھيل گيریالگوھای تصميم در تسھيل الگوھای تسھيل در تصميم گيری الگوھای تسھيل در تصميم گيری الگوھای

گ گگ از ميان الگوھای ارائه شده برای ارزشيابی سه الگو را می توان از ميان الگوھای ارائه شده برای ارزشيابی سه الگو را می توان گ
: : اين الگوھا عبارتند از اين الگوھا عبارتند از ..الگوی تسھيل در تصميم گيری ناميدالگوی تسھيل در تصميم گيری ناميد مم

الگوی ارائه شده توسط استافل بيم و ديگران که به آن الگوی الگوی ارائه شده توسط استافل بيم و ديگران که به آن الگوی 
شود می گفته سيپ شودارزشيابی می گفته سيپ مطالعاتارزشيابی مرکز مطالعاتالگوی مرکز الگوی الگوی مرکز مطالعات الگوی مرکز مطالعات ..ارزشيابی سيپ گفته می شودارزشيابی سيپ گفته می شود
و و   CSECSEلس آنجلس يا الگوی لس آنجلس يا الگوی - - ارزشيابی دانشگاه کاليفرنياارزشيابی دانشگاه کاليفرنيا

ائه ا ف ط ت که اختالف ا ت تفا ائهالگ ا ف ط ت که اختالف ا ت تفا الگوی تفاوت يا اختالف که توسط پروفسور پرووس ارائهالگوی تفاوت يا اختالف که توسط پروفسور پرووس ارائهالگ
..شده استشده است
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سيپ ارزشياب سيپالگوی ارزشياب الگوی ارزشيابی سيپالگوی ارزشيابی سيپالگوی

کاملترين تعريف که برای ارزشيابی در مدل سيپ ارائه شدهکاملترين تعريف که برای ارزشيابی در مدل سيپ ارائه شده
..است به شرح زير استاست به شرح زير است حح

ارزشيابی عبارت است از فرايند تعيين کردن،بدست آوردن و ارزشيابی عبارت است از فرايند تعيين کردن،بدست آوردن و 
ارزش رد در ت قضا يف ت اطالعات اختن ارزشفراھ رد در ت قضا يف ت اطالعات اختن فراھم ساختن اطالعات توصيفی و قضاوتی در مورد ارزش فراھم ساختن اطالعات توصيفی و قضاوتی در مورد ارزش فراھ

و مطلوبيت ھدفھا ،طرح،اجرا و نتايج به منظور ھدايت و مطلوبيت ھدفھا ،طرح،اجرا و نتايج به منظور ھدايت 
ا ک گ ا ا ا اگ ک گ ا ا ا تصميم گيری،خدمت به نيازھای پاسخگويی و درک بيشتر از تصميم گيری،خدمت به نيازھای پاسخگويی و درک بيشتر از گ

..پديده ھای مورد بررسیپديده ھای مورد بررسی
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: : در تعريف فوق برای ارزشيابی سه ھدف تعيين گرديده استدر تعريف فوق برای ارزشيابی سه ھدف تعيين گرديده استگگ
یھدايت تصميم گيری،فراھم کردن اطالعات برای پاسخگويی ھدايت تصميم گيری،فراھم کردن اطالعات برای پاسخگويی  پ م یم پ م م

استفال بيم ھمانند استفال بيم ھمانند ..و درک بيشتر از پديده ھای مورد بررسیو درک بيشتر از پديده ھای مورد بررسی
است قائل نقش دو ارزشيابی برای استاسکريون قائل نقش دو ارزشيابی برای تصميم::اسکريون تصميمنقش نقش نقش تصميمنقش تصميم::اسکريون برای ارزشيابی دو نقش قائل استاسکريون برای ارزشيابی دو نقش قائل است
..گيری يا تکوينی و نقش پاسخگويی يا پايانیگيری يا تکوينی و نقش پاسخگويی يا پايانی
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با توجه به تعريف ارائه شده جنبه ھای کليدی برنامه که بايدبا توجه به تعريف ارائه شده جنبه ھای کليدی برنامه که بايد
تعيين ھدفھای برنامه،   تعيين ھدفھای برنامه،   ::مورد سنجش قرار گيرند عبارتند ازمورد سنجش قرار گيرند عبارتند از

تھيه طرح مناسب برای رسيدن به ھدف،اجرای طرح تھيه تھيه طرح مناسب برای رسيدن به ھدف،اجرای طرح تھيه 
توسط ترتيب به که برنامه بازده يا محصول بررسی و توسطشده ترتيب به که برنامه بازده يا محصول بررسی و شده و بررسی محصول يا بازده برنامه که به ترتيب توسط شده و بررسی محصول يا بازده برنامه که به ترتيب توسط شده
ارزشيابی زمينه،ارزشيابی درون داد،ارزشيابی فراگرد و ارزشيابی زمينه،ارزشيابی درون داد،ارزشيابی فراگرد و 

ند گ ا ق ا زش ا د داد ن ا زش ندا گ ا ق ا زش ا د داد ن ا زش ..ارزشيابی برون داد مورد ارزشيابی قرار می گيرندارزشيابی برون داد مورد ارزشيابی قرار می گيرندا
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ا ا ا ش ا ا ا ا ا اا ا ا ش ا ا ا ا ا شا شا ا ارزش ارزش ::معيار اساسی برای ھر چھار نوع ارزشيابی عبارتند ازمعيار اساسی برای ھر چھار نوع ارزشيابی عبارتند از
عامل ارزشيابی می تواند برای ارزشيابی يک عامل ارزشيابی می تواند برای ارزشيابی يک ..و مطلوبيتو مطلوبيت

برنامه ،با توجه به موفقيت از ھر چھار نوع ارزشيابی باال برنامه ،با توجه به موفقيت از ھر چھار نوع ارزشيابی باال 
به را برنامه از قسمت چند يا يک فقط آنکه يا و کند بهاستفاده را برنامه از قسمت چند يا يک فقط آنکه يا و کند ز بر ر ب استفاده ز بر ر ب   و ي   ي ي چ     و ي   ي ي چ  

..صورت مستقل مورد ارزشيابی قرار دھدصورت مستقل مورد ارزشيابی قرار دھد
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رابطۀ انواع ارزشيابی،نقش و مراحل در الگوی سيپ انواع ارزشيابیرابطۀ انواع ارزشيابی،نقش و مراحل در الگوی سيپ انواع ارزشيابی

زمينهزمينه درون داددرون داد فراگردفراگرد برون دادبرون داد
نقشنقش نقشنقش نقش نقش  نقشنقش

تصميتصمي پاسخپاسخ تصميتصمي پاسخپاسخ تصميتصمي پاسخپاسخ تصميتصمي تصميم تصميم پاسخپاسخ
گيریگيری

پاسخپاسخ
گويیگويی

تصميمتصميم
گيریگيری

پاسخپاسخ
گويیگويی

تصميمتصميم
گيریگيری

پاسخ پاسخ 
گويیگويی

تصميمتصميم
گيریگيری

پاسخپاسخ
گويیگويی

ک ؟ت گ ا ق ت کاالت ؟ت گ ا ق ت االت چه نوع سؤاالتی مورد توجه قرار می گيرد؟تعيين کردنچه نوع سؤاالتی مورد توجه قرار می گيرد؟تعيين کردن                      
مراحل     مراحل     
چگونه اطالعات مورد نياز بدست می آيد؟بدست آوردنچگونه اطالعات مورد نياز بدست می آيد؟بدست آوردن  ارزشيابیارزشيابی

چگونه اطالعات بدست آمده گزارش خواھد شد؟فراھم کردنچگونه اطالعات بدست آمده گزارش خواھد شد؟فراھم کردن                        
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الگوی سيپ تصميم ھای آموزشی را به چھار گروه الگوی سيپ تصميم ھای آموزشی را به چھار گروه 
::تقسيم می کندتقسيم می کند

تصميم ھای برنامه ريزی جھت تعيين اھداف برنامهتصميم ھای برنامه ريزی جھت تعيين اھداف برنامه١١..
مناسب٢٢ آموزش ھای شيوه طراحی جھت ساختی ھای مناسبتصميم آموزش ھای شيوه طراحی جھت ساختی ھای تصميم ب ٢٢.. وزش  ی آ يوه ھ ی  را ی جھ  ی  ب يم ھ وزش  ی آ يوه ھ ی  را ی جھ  ی  يم ھ

به منظور رسيدن به ھدفبه منظور رسيدن به ھدف
ا ش ا تفا ا ا ا ا ات ش ا تفا ا ا ا ا ت تصميم ھای اجرايی جھت استفاده،ھدايت و بھبود شيوه ھای تصميم ھای اجرايی جھت استفاده،ھدايت و بھبود شيوه ھای ٣٣..

آموزشیآموزشی
تصميم ھای دوباره سازی به منظور قضاوت و عکس العمل تصميم ھای دوباره سازی به منظور قضاوت و عکس العمل ۴۴..

آمده بدست نتايج مورد آمدهدر بدست نتايج مورد ..در مورد نتايج بدست آمدهدر مورد نتايج بدست آمدهدر
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زمينه زمينهارزشياب ارزشيابی زمينهارزشيابی زمينهارزشياب

ارزشيابی زمينه با استفاده از روشھای توصيفی و مقايسه ایارزشيابی زمينه با استفاده از روشھای توصيفی و مقايسه ای
یتالش می کند که مسائل  مشکالت آموزشی ،جنبه ھای مثبت تالش می کند که مسائل  مشکالت آموزشی ،جنبه ھای مثبت  یی ی

و منفی برنامه ھا ،نيازھای برآورده نشده و امکانات آموزشی و منفی برنامه ھا ،نيازھای برآورده نشده و امکانات آموزشی 
ذيصالح افراد با مصاحبه طريق از را نشده گرفته خدمت ذيصالحبه افراد با مصاحبه طريق از را نشده گرفته خدمت به خدمت گرفته نشده را از طريق مصاحبه با افراد ذيصالح به خدمت گرفته نشده را از طريق مصاحبه با افراد ذيصالح به
و دست اندر کاران مسائل آموزشی ؛مشاھدۀ مستقيم جريان و دست اندر کاران مسائل آموزشی ؛مشاھدۀ مستقيم جريان 

زان ن ت ت تشخ ا ن آز ا زش؛ا زانآ ن ت ت تشخ ا ن آز ا زش؛ا آموزش؛اجرای آزمونھای تشخيصی جھت تعيين ميزانآموزش؛اجرای آزمونھای تشخيصی جھت تعيين ميزانآ
..مورد شناسايی قرار دھدمورد شناسايی قرار دھد... ... عملکرد فراگيران و عملکرد فراگيران و 
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داد درون دادارزشياب درون ارزشيابی درون دادارزشيابی درون دادارزشياب

ھدف اصلی ارزشيابی درون داد کمک به تدوين برنامه ای است ھدف اصلی ارزشيابی درون داد کمک به تدوين برنامه ای است 
ییکه برای ايجاد تغييرات آموزشی و حصول به ھدفھای تعيين که برای ايجاد تغييرات آموزشی و حصول به ھدفھای تعيين 

..شده ،در مرحله ارزشيابی زمينه،طراحی شده استشده ،در مرحله ارزشيابی زمينه،طراحی شده است
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فراگرد فراگردارزشياب ارزشيابی فراگردارزشيابی فراگردارزشياب

ا ا گ گ ک ا آ اگ ف ا ش ا ل ا اقش ا گ گ ک ا آ اگ ف ا ش ا ل ا نقش عامل ارزشيابی فراگرد آن است که چگونگی اجرای ھر نقش عامل ارزشيابی فراگرد آن است که چگونگی اجرای ھر قش
يک از بخش ھای برنامه را با آنچه که در برنامه پيش بينی يک از بخش ھای برنامه را با آنچه که در برنامه پيش بينی 

ا ال ا ا ا ا ا اا ال ا ا ا ا ا شده مقايسه نموده و کمبود ھا و نارساييھای احتمالی راشده مقايسه نموده و کمبود ھا و نارساييھای احتمالی راا
به طور کلی عامل ارزشيابی فراگرد به طور کلی عامل ارزشيابی فراگرد ..مشخص می نمايدمشخص می نمايد

تالش می کند که برای اين دو سؤال عمده اطالعات الزم را تالش می کند که برای اين دو سؤال عمده اطالعات الزم را طط
..جمع آوری و فراھم سازدجمع آوری و فراھم سازد

آيا بين زمان شروع و توالی قسمتھای مختلف برنامه در آيا بين زمان شروع و توالی قسمتھای مختلف برنامه در ١١..
وجود مطابقت شده بينی پيش طرح در که آنچه با اجرا وجودحال مطابقت شده بينی پيش طرح در که آنچه با اجرا ب وجو حال ی   رح پيش بي ر  چ   جر ب  ب وجو ل  ی   رح پيش بي ر  چ   جر ب  ل 

دارد؟دارد؟
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آآ آيا قسمتھای مختلف برنامه به ھمان صورتی که در طرحآيا قسمتھای مختلف برنامه به ھمان صورتی که در طرح..٢٢
یپيش بينی شده به اجرا در می آيند؟پيش بينی شده به اجرا در می آيند؟ ی یپ ی پ
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داد برون دادارزياب برون ارزيابی برون دادارزيابی برون دادارزياب

ھدف از ارزشيابی برون داد اندازه گيری تفسير و قضاوت در ھدف از ارزشيابی برون داد اندازه گيری تفسير و قضاوت در گگ
سعی عامل ارزشيابیسعی عامل ارزشيابی..مورد نتايج حاصل از برنامه استمورد نتايج حاصل از برنامه است یجج یی ی

برون داد بر آن است که ميزان موفقيت برنامه در بر برون داد بر آن است که ميزان موفقيت برنامه در بر 
آنان به خدمت جھت برنامه که گروھھايی نياز آنانآوردکردن به خدمت جھت برنامه که گروھھايی نياز آوردکردن نياز گروھھايی که برنامه جھت خدمت به آنانآوردکردن نياز گروھھايی که برنامه جھت خدمت به آنانآوردکردن
. . طراحی و به اجرا گذاشته شده است را مشخص سازدطراحی و به اجرا گذاشته شده است را مشخص سازد

ا شد گذاشته ا ا ه ه نا زش ا داد ن ا زش اا شد گذاشته ا ا ه ه نا زش ا داد ن ا زش ارزشيابی برون داد ارزش برنامه به اجرا گذاشته شده راارزشيابی برون داد ارزش برنامه به اجرا گذاشته شده راا
مشخص کرده و اطالعات الزم جھت تصميم گيری در مورد مشخص کرده و اطالعات الزم جھت تصميم گيری در مورد 

..ادامه، توقف،تبديل و يا تکرار برنامه را فراھم می سازدادامه، توقف،تبديل و يا تکرار برنامه را فراھم می سازدلل
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ارزشياب الگوھای ھای مشابھت و ارزشيابتفاوتھا الگوھای ھای مشابھت و تفاوتھا و مشابھت ھای الگوھای ارزشيابیتفاوتھا و مشابھت ھای الگوھای ارزشيابیتفاوتھا

عالوه بر تفاوتھای ذکر شده در زمينه استفاده از اين الگوھا نيز عالوه بر تفاوتھای ذکر شده در زمينه استفاده از اين الگوھا نيز گگ
..می توان به سه تفاوت عمده اشاره نمودمی توان به سه تفاوت عمده اشاره نمود یی

الگوھای ارزشيابی از روشھای پژوھشی متفاوت استفاده الگوھای ارزشيابی از روشھای پژوھشی متفاوت استفاده ١١..
،کنندکنند ک شھای ر از ھدف يافتن تحقق ھای ،الگ ک شھای ر از ھدف يافتن تحقق ھای الگ الگوھای تحقق يافتن ھدف از روشھای کمی ،الگوھای تحقق يافتن ھدف از روشھای کمی ،..می کنندمی کنند

الگوھای قضاوتی اغلب از شيوه ھای بررسی در موقعيت الگوھای قضاوتی اغلب از شيوه ھای بررسی در موقعيت 
ا گ ل ا الگ اط گ ل ا الگ طبيعی و الگوھای تسھيل در تصميم گيری از ھر دو روش طبيعی و الگوھای تسھيل در تصميم گيری از ھر دو روش ط

..کمی و کيفی بھره می گيرندکمی و کيفی بھره می گيرند
الگوھای ارزشيابی از معيارھای متفاوت برای قضاوتالگوھای ارزشيابی از معيارھای متفاوت برای قضاوت٢٢..
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گگ الگوھای تحقق يافتن ھدف از معيارھای بيرونی الگوھای تحقق يافتن ھدف از معيارھای بيرونی ..استفاده می کننداستفاده می کنند
ییو از قبل تعيين شده و دو الگوی ديگر از  معيارھای درونی و از قبل تعيين شده و دو الگوی ديگر از  معيارھای درونی 

..استفاده می کننداستفاده می کنند
داردند٣٣ ت تفا ھ با ت قضا ع ن نظر از ھا داردندالگ ت تفا ھ با ت قضا ع ن نظر از ھا ھایالگ ھایالگ الگ الگوھای الگوھای ..الگوھا از نظر نوع قضاوت با ھم تفاوت داردند الگوھا از نظر نوع قضاوت با ھم تفاوت داردند ..٣٣

تحقق يافتن ھدف کامالً  عينی بوده و قضاوت آنھا عينی تحقق يافتن ھدف کامالً  عينی بوده و قضاوت آنھا عينی 
لاا ا الگ ا ا ق ا لالگ ا الگ ا ا ق ا الگ الگوھای قضاوتی و تا حدی الگوھای تسھيل درالگوھای قضاوتی و تا حدی الگوھای تسھيل در..استاست

..تصميم گيری بيشتر ذھنی ھستندتصميم گيری بيشتر ذھنی ھستند مم
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ژگ ا ش ا ل ا ا ا ش ا ا ا ژگالگ ا ش ا ل ا ا ا ش ا ا ا الگوھای ارائه شده برای انجام عمل ارزشيابی در دو ويژگیالگوھای ارائه شده برای انجام عمل ارزشيابی در دو ويژگیالگ
::مھم مشترک ھستندمھم مشترک ھستند

ھدف اساسی تمام الگوھا،فراھم ساختن اطالعاتی است که ھدف اساسی تمام الگوھا،فراھم ساختن اطالعاتی است که ١١..
در تمام در تمام ..به فرد در سنجش فعاليتھای برنامه کمک می کندبه فرد در سنجش فعاليتھای برنامه کمک می کند ی ر ھ ي ش ر یر ر ھ ي ش ر مر مر ر

الگوھا عامل ارزشيابی نقش فراھم کننده اطالعات را ايفا الگوھا عامل ارزشيابی نقش فراھم کننده اطالعات را ايفا 
عمی کند و ارزش عمل ارزشيابی تابع ارزش اطالعات جمع می کند و ارزش عمل ارزشيابی تابع ارزش اطالعات جمع  ج رزش بع بی ي رز رزش و عی ج رزش بع بی ي رز رزش و ی

..آوری شده استآوری شده است
فراھم٢٢ روا و دقيق اطالعات که کنند م تالش الگوھا فراھمتمام روا و دقيق اطالعات که کنند م تالش الگوھا تمام تمام الگوھا تالش می کنند که اطالعات دقيق و روا فراھم تمام الگوھا تالش می کنند که اطالعات دقيق و روا فراھم ٢٢..

..آورندآورند
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سوم سومفصل فصل سومفصل سومفصل

یارزشيابی و ھدفھای آموزشیارزشيابی و ھدفھای آموزشی وز و ی یرز وز و ی رز
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کل کلھدفھای ھدفھای کلیھدفھای کلیھدفھای

::دانشجويان پس از مطالعۀ مطالب اين فصلدانشجويان پس از مطالعۀ مطالب اين فصل
شوند١١ می آشنا آنھا ويژگيھای و آموزشی ھدفھای شوندبا می آشنا آنھا ويژگيھای و آموزشی ھدفھای با و١١.. ی  ھ آ  ی آ يھ ی و ويژ وز ی آ ھ وب ھ ی  ھ آ  ی آ يھ ی و ويژ وز ی آ ھ ب ھ
نقش و اھميت ھدفھای آموزشی را درک می کنندنقش و اھميت ھدفھای آموزشی را درک می کنند٢٢..
ھدفھای کلی و رفتاری را می شناسندھدفھای کلی و رفتاری را می شناسند٣٣..
پی۴۴ يابی ارزش در آموزشی ھدفھای اھميت و نقش پیبه يابی ارزش در آموزشی ھدفھای اھميت و نقش به به نقش و اھميت ھدفھای آموزشی در ارزش يابی پی     به نقش و اھميت ھدفھای آموزشی در ارزش يابی پی     ۴۴..

..می برندمی برند
ل لط ط سطوح مختلف ھدفھا را در ھر يک از حوزه ھای شناختی سطوح مختلف ھدفھا را در ھر يک از حوزه ھای شناختی ۵۵..

و عاطفی می آموزندو عاطفی می آموزند
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آآ نسبت به تدوين اھداف آموزشی در وزه ھای مختلف اقدام  نسبت به تدوين اھداف آموزشی در وزه ھای مختلف اقدام  ..۶۶
..می کنندمی کنند یی

..در نوشتن اھداف آموزشی مھارت پيدا می کننددر نوشتن اھداف آموزشی مھارت پيدا می کنند. . ٧٧
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آموزش ھدفھای و آموزشارزشياب ھدفھای و ارزشيابی و ھدفھای آموزشیارزشيابی و ھدفھای آموزشیارزشياب

ھدف آموزشی عبارتی است که تغيير مورد انتظار در رفتارھدف آموزشی عبارتی است که تغيير مورد انتظار در رفتارآآ
یيادگيرنده پس از شرکت در يک برنامۀ آموزشی را بيان می يادگيرنده پس از شرکت در يک برنامۀ آموزشی را بيان می  ی یپ ی پ

تعريف فوق با تعريف آموزش يعنی فعاليتی که ھدف آن تعريف فوق با تعريف آموزش يعنی فعاليتی که ھدف آن ..کندکند
می ھماھنگ است رفتار در تغيير يا يادگيری آوردن وجود میبه ھماھنگ است رفتار در تغيير يا يادگيری آوردن وجود به وجود آوردن يادگيری يا تغيير در رفتار است ھماھنگ می به وجود آوردن يادگيری يا تغيير در رفتار است ھماھنگ می به

به ھمين دليل بيشتر روانشناسان تربيتی معتقد اند که به ھمين دليل بيشتر روانشناسان تربيتی معتقد اند که ..باشدباشد
از انتظا د ازد د ا زش آ ا ازھدف انتظا د ازد د ا زش آ ا ھدفھای آموزشی بايد بر حسب بازده مورد انتظار از ھدفھای آموزشی بايد بر حسب بازده مورد انتظار از ھدف

به عبارت ديگر ھدف آموزشی بايد به عبارت ديگر ھدف آموزشی بايد ..يادگيرنده بيان شونديادگيرنده بيان شوند
عبارتی باشد در مورد رفتار يادگيرنده،نه عبارتی در مورد عبارتی باشد در مورد رفتار يادگيرنده،نه عبارتی در مورد گگ

مم..رفتار يا فعاليت معلمرفتار يا فعاليت معلم
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در تعريف ارائه شده برای ھدف آموزشی واژۀ مورد انتظاردر تعريف ارائه شده برای ھدف آموزشی واژۀ مورد انتظارآآ
یبيانگر آن است که ھر عمل يا رفتاری که يادگيرنده انجام می بيانگر آن است که ھر عمل يا رفتاری که يادگيرنده انجام می  یم م

دھد ھدف محسوب نمی شود،تنھا رفتارھايی ھدف محسوب دھد ھدف محسوب نمی شود،تنھا رفتارھايی ھدف محسوب 
بودن ارزش با دليل به و ھستند ارزش دارای که شوند بودنمی ارزش با دليل به و ھستند ارزش دارای که شوند می شوند که دارای ارزش ھستند و به دليل با ارزش بودنمی شوند که دارای ارزش ھستند و به دليل با ارزش بودنمی

واژۀ تغيير بيانگر تغييراتی واژۀ تغيير بيانگر تغييراتی ..مطلوب و مورد انتظار نيز ھستندمطلوب و مورد انتظار نيز ھستند
ک زش آ ا ت ال ف د کت ش زش آ اث د که ت کا زش آ ا ت ال ف د کت ش زش آ اث د که ت است که در اثر آموزش و شرکت در فعاليتھای آموزشی کسب است که در اثر آموزش و شرکت در فعاليتھای آموزشی کسب ا

. . می شودمی شود
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واژۀ رفتار در تعريف ھدف آموزشی از اھميت خاصی واژۀ رفتار در تعريف ھدف آموزشی از اھميت خاصی آآ
اين واژه ضمن اھميت داشتن،مشکل آفرين اين واژه ضمن اھميت داشتن،مشکل آفرين ..برخوردار استبرخوردار است
زيرا ھر کس واژۀ رفتار را به نحو خاصی زيرا ھر کس واژۀ رفتار را به نحو خاصی ..نيز می باشدنيز می باشد
کند می کندتفسير می ھدفتفسير يک مھم عناصر به اشاره ضمن ھدفولف يک مھم عناصر به اشاره ضمن ولف ولف ضمن اشاره به عناصر مھم يک ھدفولف ضمن اشاره به عناصر مھم يک ھدف..تفسير می کندتفسير می کند

آموزشی ،رفتار را در يک مفھوم گسترده مورد استفاد قرار آموزشی ،رفتار را در يک مفھوم گسترده مورد استفاد قرار 
فتا دھد ا ان ا د گ د ف ا ه آن ھ فتادھد دھد ا ان ا د گ د ف ا ه آن ھ می دھد،وی ھر آنچه را فرد می گويد يا انجام می دھد رفتار می دھد،وی ھر آنچه را فرد می گويد يا انجام می دھد رفتار دھد

..می نامدمی نامد
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آموزش ھدفھای آموزشاھميت ھدفھای اھميت ھدفھای آموزشیاھميت ھدفھای آموزشیاھميت

برای بيان ھدفھای آموزشی به صورتی واضح و روشن چندين برای بيان ھدفھای آموزشی به صورتی واضح و روشن چندين آآ
ییدليل ارائه شده است از جمله اين داليل می توان به سه دليل دليل ارائه شده است از جمله اين داليل می توان به سه دليل 

ميگر معتقد ميگر معتقد ..عمده که توسط ميگر ارائه شده اشاره نمود عمده که توسط ميگر ارائه شده اشاره نمود 
که کهاست ::است کهاست که::است

بيان ھدفھا به صورت روشن و مشخص يک مبنای دقيق و بيان ھدفھا به صورت روشن و مشخص يک مبنای دقيق و ١١..
آ ل ا ا ا ط ا ا ا ا ا ا ل آقا ل ا ا ا ط ا ا ا ا ا ا ل قابل استفاده برای انتخاب يا طراحی مواد و وسايل آموزشی قابل استفاده برای انتخاب يا طراحی مواد و وسايل آموزشی قا
مم،محتوی آموزش و روشھای آموزش فراھم می سازد،محتوی آموزش و روشھای آموزش فراھم می سازد
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از طريق بيان دقيق ھدفھا می توان دريافت که ھدفھا تحقق از طريق بيان دقيق ھدفھا می توان دريافت که ھدفھا تحقق ..٢٢
يافته اند يا خيريافته اند يا خير

شاگردان از طريق آگاھی يافتن از ھدفھای آموزشی می شاگردان از طريق آگاھی يافتن از ھدفھای آموزشی می . . ٣٣
رد ھدفھای به تياب د جھت در را د خ ششھای ک انند ردت ھدفھای به تياب د جھت در را د خ ششھای ک انند توانند کوششھای خود را در جھت دستيابی به ھدفھای مورد توانند کوششھای خود را در جھت دستيابی به ھدفھای مورد ت

..نظر سامان دھند نظر سامان دھند 
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آموزش ھدفھای آموزشتدوين ھدفھای تدوين ھدفھای آموزشیتدوين ھدفھای آموزشیتدوين

تدوين ھدفھای آموزشی،حاصل يک فرايند عمدی و نظام دارتدوين ھدفھای آموزشی،حاصل يک فرايند عمدی و نظام دارآآ
ییاست که بر اساس تجارب قبلی دانش آموزان و با در نظراست که بر اساس تجارب قبلی دانش آموزان و با در نظر

با توجه به با توجه به ..گرفتن منابع و اطالعات گوناگون انجام می گيردگرفتن منابع و اطالعات گوناگون انجام می گيرد
يادگيرندگان، نيازھای بررسی با آموزشی ،ھدفھای تايلر يادگيرندگان،نظر نيازھای بررسی با آموزشی ،ھدفھای تايلر نظر تايلر ،ھدفھای آموزشی با بررسی نيازھای يادگيرندگان، نظر تايلر ،ھدفھای آموزشی با بررسی نيازھای يادگيرندگان، نظر

نيازھای جامعه و ماھيت موضوع درسی که بايد آموخته شود نيازھای جامعه و ماھيت موضوع درسی که بايد آموخته شود 
ن ا ه گ خ ا ن ه ن ا د ق دد گ ع نش ا ه گ خ ا ن ه ن ا د ق دد گ ع شروع می گردد و قصد اين سه منبع پاسخ گويی به اينشروع می گردد و قصد اين سه منبع پاسخ گويی به اينش

سؤاالت است که چه نيازھايی بايد برآورده شود؟سؤاالت است که چه نيازھايی بايد برآورده شود؟
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آ آآ بطور کلی يک ھدف آموزشی بايد آنقدر کلی باشد که جھتبطور کلی يک ھدف آموزشی بايد آنقدر کلی باشد که جھتآ
یدھنده باشد و آنقدر جزئی باشد که به روشنی توسط رفتاری دھنده باشد و آنقدر جزئی باشد که به روشنی توسط رفتاری  یی ی
که يادگيرندگان ھنگام رسيدن به ھدف از خو نشان می ھند که يادگيرندگان ھنگام رسيدن به ھدف از خو نشان می ھند 

باشد بيان باشدقابل بيان قابل بيان باشدقابل بيان باشدقابل
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در سطح در سطح ..ولف ھدفھای آموزشی را در سه سطح تدوين می کندولف ھدفھای آموزشی را در سه سطح تدوين می کندآآ
یاول مقاصد اصلی،جھت گيری ھا و ھدفھای کلی برنامه ،در اول مقاصد اصلی،جھت گيری ھا و ھدفھای کلی برنامه ،در  یی ی

صفحه مطرح می صفحه مطرح می   يک متن انشايی يا تشريحی در يک يا چنديک متن انشايی يا تشريحی در يک يا چند
خودگرددگردد قصد که است آزاد ھدف کننده تدوين سطح اين خوددر قصد که است آزاد ھدف کننده تدوين سطح اين در در اين سطح تدوين کننده ھدف آزاد است که قصد خود در اين سطح تدوين کننده ھدف آزاد است که قصد خود ..گرددگردد

. . را به صورتی تشريحی بيان نمايدرا به صورتی تشريحی بيان نمايد
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در سطح دوم تغييرات اصلی و عمده ای که انتظار می رود در در سطح دوم تغييرات اصلی و عمده ای که انتظار می رود در 
حرفتار يادگيرندگان بوجود آيد،در قالب عبارتھای کلی مطرح رفتار يادگيرندگان بوجود آيد،در قالب عبارتھای کلی مطرح  حی ی

اين عبارتھا بايد به نحوی تدوين شوند که به اين عبارتھا بايد به نحوی تدوين شوند که به . . می گرددمی گردد
بدھند جھت يادگيرندگان و معلم بدھندفعاليتھای جھت يادگيرندگان و معلم برایفعاليتھای ً برایمعموال ً معموال معموال  برایمعموال  برای..فعاليتھای معلم و يادگيرندگان جھت بدھندفعاليتھای معلم و يادگيرندگان جھت بدھند

در در ..ھدف کلی تدوين می شودھدف کلی تدوين می شود  ١۵١۵تا تا   ۶۶محتوای يک درس محتوای يک درس 
ت شخ ت زئ ھدف ند ه کل ھدف تط شخ ت زئ ھدف ند ه کل ھدف سطح سوم ھدف کلی به چند ھدف جزئی تر و مشخص ترسطح سوم ھدف کلی به چند ھدف جزئی تر و مشخص ترط

ھر ھدف کلی را می توان بر حسب کليت آن ھر ھدف کلی را می توان بر حسب کليت آن ..تقسيم می شودتقسيم می شود
..ھدف جزئی تقسيم نمودھدف جزئی تقسيم نمود١٢١٢تاتا۶۶بهبه
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برای تدوين ھدفھای کلی می توان از چند اصل به برای تدوين ھدفھای کلی می توان از چند اصل به 
::عنوان راھنما استفاده نمودعنوان راھنما استفاده نمود

آآ ھدف بايد بر حسب آنچه که معلم قصد دارد انجام دھد و يا ھدف بايد بر حسب آنچه که معلم قصد دارد انجام دھد و يا ١١..
پبرحسب بازده ھايی که انتظار دارد يادگيرندگان در پايان برحسب بازده ھايی که انتظار دارد يادگيرندگان در پايان  پی ی

..آموزش انجام دھند تدوين شودآموزش انجام دھند تدوين شود
د٢٢ قا که کرد تفاده ا ھاي اژه از بايد ھدفھا بيان ددر قا که کرد تفاده ا ھاي اژه از بايد ھدفھا بيان در در بيان ھدفھا بايد از واژه ھايی استفاده کرد که مقاصددر بيان ھدفھا بايد از واژه ھايی استفاده کرد که مقاصد٢٢..

آموزشی را بدون ابھام به خواننده يا مخاطب منتقل سازدآموزشی را بدون ابھام به خواننده يا مخاطب منتقل سازد
ھر ھدف بايد فقط به يک عمل يا رفتار اشاره کندھر ھدف بايد فقط به يک عمل يا رفتار اشاره کند٣٣..
چند۴۴ با آنرا بتوان که باشد سطح در بايد ھدف چندجامعيت با آنرا بتوان که باشد سطح در بايد ھدف جامعيت جامعيت ھدف بايد در سطحی باشد که بتوان آنرا با چندجامعيت ھدف بايد در سطحی باشد که بتوان آنرا با چند۴۴..

ھدف ويژه توصيف نمودھدف ويژه توصيف نمود
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گ گگ گ ھدفھا بايد با تجارب يادگيری فراھم شده در کالس ھماھنگ ھدفھا بايد با تجارب يادگيری فراھم شده در کالس ھماھنگ ..۵۵
باشندباشند

ھدفھا بايد در بر گيرنده فعاليتھايی باشند که يادگيرندگان قبال ً ھدفھا بايد در بر گيرنده فعاليتھايی باشند که يادگيرندگان قبال ً . . ۶۶
اند نگرفته فرا را اندآنھا نگرفته فرا را ..آنھا را فرا نگرفته اندآنھا را فرا نگرفته اندآنھا

ھدفھا بايد در محدوده زمان تعيين شده برای آموزش قابل ھدفھا بايد در محدوده زمان تعيين شده برای آموزش قابل . . ٧٧
..حصول باشندحصول باشند
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رفتاری رفتاریھدفھای ھدفھای رفتاریھدفھای رفتاریھدفھای

ھدفھای کلی به علت مبھم و قابل تفسير بودن بايد به ھدفھایھدفھای کلی به علت مبھم و قابل تفسير بودن بايد به ھدفھای
برای تقسيم يک ھدف کلی برای تقسيم يک ھدف کلی ..روشنتر و مشخص تر تقسيم شوندروشنتر و مشخص تر تقسيم شوند یمم یم م

::به ھدفھای کوچکتر می توان اين سؤال را مطرح نمودبه ھدفھای کوچکتر می توان اين سؤال را مطرح نمود
که گردد تقاعد ل تا دھد انجا يا کند بيان بايد چه ز آ کهدانش گردد تقاعد ل تا دھد انجا يا کند بيان بايد چه ز آ دانش آموز چه بايد بيان کند يا انجام دھد تا معلم متقاعد گردد که دانش آموز چه بايد بيان کند يا انجام دھد تا معلم متقاعد گردد که دانش

وی به ھدف مورد نظر رسيده است؟وی به ھدف مورد نظر رسيده است؟
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ً ال اش ش ل کا اگ ا ف ًک ال اش ش ل کا اگ ا ف يک ھدف رفتاری اگر به صورت کامل تدوين شده باشد معموال ً يک ھدف رفتاری اگر به صورت کامل تدوين شده باشد معموال ً ک
..از سه جزء مشخص تشکيل می شوداز سه جزء مشخص تشکيل می شود

مقصود از رفتار فعاليتی است که شاگرد بايد پس از مقصود از رفتار فعاليتی است که شاگرد بايد پس از ::رفتاررفتار١١..
مشرکت در فعاليتھای آموزشی انجام دھدشرکت در فعاليتھای آموزشی انجام دھد ی وز ھ ي ر مر ی وز ھ ي ر ر

شرايط يا امکانات يا محدوديتھايی که شرايط يا امکانات يا محدوديتھايی که ::شرايط اجرای عملشرايط اجرای عمل٢٢..
نشان خود از را انتظار مورد عمل آنھا به توجه با نشانيادگيرنده خود از را انتظار مورد عمل آنھا به توجه با يادگيرنده با توجه به آنھا عمل مورد انتظار را از خود نشان يادگيرنده با توجه به آنھا عمل مورد انتظار را از خود نشان يادگيرنده

می دھد می دھد 
الک٣٣ ا الکا ا آنا ا ا که ت ا ا ن د آنالک ا ا که ت ا ا ن د الک مالک حد نسابی است که بر اساس آنمالک حد نسابی است که بر اساس آن::معيار يا مالکمعيار يا مالک٣٣..

..رفتاری خاص ارزشيابی می شودرفتاری خاص ارزشيابی می شود
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آموزش ھدفھای مباحث از گيری آموزشنتيجه ھدفھای مباحث از گيری نتيجه گيری از مباحث ھدفھای آموزشینتيجه گيری از مباحث ھدفھای آموزشینتيجه

آ آآ عمل ارزشيابی از فعاليتھای آموزشی يک دانش آموز، يکعمل ارزشيابی از فعاليتھای آموزشی يک دانش آموز، يکآ
ییکالس ،يک دوره و يا يک برنامه بدون آشنايی دقيق باکالس ،يک دوره و يا يک برنامه بدون آشنايی دقيق با

ھدفھای آموزشی يا بازده ھای مورد انتظار نمی تواند انجام ھدفھای آموزشی يا بازده ھای مورد انتظار نمی تواند انجام 
آموزشیپذيردپذيرد فعاليتھای از منطقی و صحيح ارزشيابی آموزشیبرای فعاليتھای از منطقی و صحيح ارزشيابی برای برای ارزشيابی صحيح و منطقی از فعاليتھای آموزشی برای ارزشيابی صحيح و منطقی از فعاليتھای آموزشی ..پذيردپذيرد

،عامل ارزشيابی بايد فعاليتھای مربوط به عمل ارزشيابی را ،عامل ارزشيابی بايد فعاليتھای مربوط به عمل ارزشيابی را 
دھد ا ان شد ن تد ا ھدف ه ه ت دھدا ا ان شد ن تد ا ھدف ه ه ت ..با توجه به ھدفھای تدوين شده انجام دھدبا توجه به ھدفھای تدوين شده انجام دھدا
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آموزش ھای نياز آموزشسنجش ھای نياز سنجش نياز ھای آموزشیسنجش نياز ھای آموزشیسنجش

به طور خالصه فعاليتھای اساسی برای انجام نياز سنجیبه طور خالصه فعاليتھای اساسی برای انجام نياز سنجی
::آموزشی را می توان به شرح زير بيان نمودآموزشی را می توان به شرح زير بيان نمود ح ی حی ی ی

فراھم آوردن يک ليست کامل از ھدفھايی که بايد در نياز فراھم آوردن يک ليست کامل از ھدفھايی که بايد در نياز ١١..
گيرد قرار تفاده ا رد گيردنج قرار تفاده ا رد سنجی مورد استفاده قرار گيردسنجی مورد استفاده قرار گيردنج

تعيين اولويت نسبی ھدفھای تھيه شدهتعيين اولويت نسبی ھدفھای تھيه شده٢٢..

تعيين وضعيت مطلوب و مورد انتظار و وضعيت موجود و تعيين وضعيت مطلوب و مورد انتظار و وضعيت موجود و ٣٣..
وضعيت دو اين بين تفاوت ميزان کردن وضعيتمشخص دو اين بين تفاوت ميزان کردن مشخص کردن ميزان تفاوت بين اين دو وضعيتمشخص کردن ميزان تفاوت بين اين دو وضعيتمشخص
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تعيين ھدفھايی که از اھميت خاصی برخوردار بوده و مشکل تعيين ھدفھايی که از اھميت خاصی برخوردار بوده و مشکل ..۴۴
..آموزشی به شمار می آيندآموزشی به شمار می آيند ی یی ی
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آموزش سنج نياز مباحث از گيری آموزشنتيجه سنج نياز مباحث از گيری نتيجه گيری از مباحث نياز سنجی آموزشینتيجه گيری از مباحث نياز سنجی آموزشینتيجه

آ آآ از نياز سنجی آموزشی عالوه بر تدوين ھدفھای آموزشی ،دوره از نياز سنجی آموزشی عالوه بر تدوين ھدفھای آموزشی ،دوره آ
یھا و برنامه ھای رسمی آموزش ،می توان در زمينه ھایھا و برنامه ھای رسمی آموزش ،می توان در زمينه ھای یی ی

مثالً  اگر برنامه ھای آموزش ضمن مثالً  اگر برنامه ھای آموزش ضمن ..ديگر نيز استفاده نمودديگر نيز استفاده نمود
ھای نياز اساس بر آموزشی و اداری کارکنان ھایخدمت نياز اساس بر آموزشی و اداری کارکنان خدمت کارکنان اداری و آموزشی بر اساس نياز ھای خدمت کارکنان اداری و آموزشی بر اساس نياز ھای خدمت

تخصصی و حرفه ای آنان تدوين گردد و محتوی ارائه شده تخصصی و حرفه ای آنان تدوين گردد و محتوی ارائه شده 
داد ان ا آنان ھا از ن دن ک ف ط ت دادد ان ا آنان ھا از ن دن ک ف ط ت در جھت بر طرف کردن نياز ھای آنان سامان داده در جھت بر طرف کردن نياز ھای آنان سامان داده د

شود،کارآيی اين برنامه ھا و ھمچنين عالقه و تمايل افراد شود،کارآيی اين برنامه ھا و ھمچنين عالقه و تمايل افراد 
ً ًآ نسبت به شرکت در برنامه ھای آموزش ضمن خدمت احتماال ً نسبت به شرکت در برنامه ھای آموزش ضمن خدمت احتماال ً آ

افزايش خواھد يافتافزايش خواھد يافت
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تربيت ھدفھای بندی تربيتطبقه ھدفھای بندی طبقه بندی ھدفھای تربيتی طبقه بندی ھدفھای تربيتی طبقه

ھدفھای تربيتی را در سه حوزه يا حيطه شناختی ،عاطفی وھدفھای تربيتی را در سه حوزه يا حيطه شناختی ،عاطفی و
..حرکتی طبقه بندی  می نمايندحرکتی طبقه بندی  می نمايند--روانیروانی ییی یی ی

حوزه شناختی ھدفھايی را شامل می شود که با حوزه شناختی ھدفھايی را شامل می شود که با ١١..
ذھن ھارتھای اناييھا ت رشد ،دانش ری،بازشنا ذھنيادآ ھارتھای اناييھا ت رشد ،دانش ری،بازشنا يادآوری،بازشناسی،دانش و رشد تواناييھا و مھارتھای ذھنی يادآوری،بازشناسی،دانش و رشد تواناييھا و مھارتھای ذھنی يادآ

اين حوزه مھمترين زمينه کار برنامه ريزان اين حوزه مھمترين زمينه کار برنامه ريزان ..سرو کار دارد سرو کار دارد 
ل ک ا ا ا لا ک ا ا ا درسی و مجريان ارزشيابی را تشکيل می دھددرسی و مجريان ارزشيابی را تشکيل می دھدا

حاصل٢٢.. تغييرات که است ھدفھايی شامل عاطفی حاصلحوزه تغييرات که است ھدفھايی شامل عاطفی حوزه ل٢٢.. يير  يی    ھ ل  ی  لوز  يير  يی    ھ ل  ی  وز 
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گ گگ در عالقه ھا، نگرشھا،ارزشھا،و نيز رشد ارج شناسی و  سازگاری در عالقه ھا، نگرشھا،ارزشھا،و نيز رشد ارج شناسی و  سازگاری گ
..را نشان می دھدرا نشان می دھد یی

حرکتی شامل ھدفھايی است که با حرکت و حرکتی شامل ھدفھايی است که با حرکت و --حوزۀ روانیحوزۀ روانی. . ٣٣
دارند کار ر بدن ختلف ای ت ق اھنگ دارندھ کار ر بدن ختلف ای ت ق اھنگ ..ھماھنگی قسمتھای مختلف بدن سروکار دارندھماھنگی قسمتھای مختلف بدن سروکار دارندھ
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طبقه بندی ارائه شده برای حوزه شناختی و حوزه عاطفی بهطبقه بندی ارائه شده برای حوزه شناختی و حوزه عاطفی به
..صورت خالصه در زير مورد بحث قرار گرفته استصورت خالصه در زير مورد بحث قرار گرفته است
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شناخت شناختحوزه حوزه شناختیحوزه شناختیحوزه

آگآگ دانش ،معلومات يا آگاھیدانش ،معلومات يا آگاھی١١..
فھميدنفھميدن٢٢ ن٢٢.. ي نھ ي ھ
کاربستن يا کاربردکاربستن يا کاربرد٣٣..
تحليلتحليل۴۴..
ترکيبترکيب۵۵ ترکيبترکيب۵۵..
ارزشيابی ارزشيابی ۶۶..
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عاطف عاطفحوزه حوزه عاطفیحوزه عاطفیحوزه

دريافت کردندريافت کردن١١..
دادن٢٢ دادنپاسخ پاسخ ن٢٢.. ا خ  نپ ا خ  پ
ارزش گذاری ارزش گذاری ٣٣..
سازمان دادنسازمان دادن۴۴..
ارزشھا۵۵ شن ارزشھادرونی شن شخصيت((درونی شخصيتتبلور ))تبلور ))تبلور شخصيتتبلور شخصيت((درونی شن ارزشھادرونی شن ارزشھا۵۵..
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سطح ھای طبقه بندی در حيطه شناختیسطح ھای طبقه بندی در حيطه شناختی

پيچيده

ا زش ا ن اھد ش ا ا دا

۶
داوری بر اساس شواھد بيرونی ارزشيابی

داوری بر اساس شواھد درونی

استخراج يک سلسله روابط مجرد

ل ل ت

۵ترکيب
ج

توليد يک نقشه
توليد يک اثر بی ھمتا

سازمانی اصول ۴تحليلتحليل تحليل اصول سازمانی
تحليل روابط
تحليل عناصر

فھميدن

٣کاربستن
برون يابی
تفسير

ا
١ دانش

ن ي ھ
٢ تفسير

ترجمه

ساده
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سطح ھای طبقه بندی در حيطه عاطفیسطح ھای طبقه بندی در حيطه عاطفی

د

زش ا نظا ک دن آ د
۵

درونی شدن 
تبلور شخصيتمجموعه تعميم يافته

پيچيده

تعھد نسبت به ارزش
زش ا ک دادن ت

۴
بوجود آوردن يک نظام ارزشی

درک يک ارزش

گذا زش ا

سازمان دادن

خشنودی در پاسخ 

٣
ترجيح دادن يک ارزش

پذيرش يک ارزش
ارزش گذاری

توجه کنترل شده يا انتخاب شده
٢

تمايل به پاسخ دادن
پيروی در پاسخ دادن

پاسخ دادن

ساده
١

ب ي ر وج
تمايل به دريافت

آگاھی
دريافت کردن

ساده
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چھارم چھارمفصل فصل چھارمفصل چھارمفصل

گيری اندازه و گيریارزشيابی اندازه و يریارزشيابی ز  بی و  ي يریرز ز  بی و  ي رز
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کل کلھدفھای ھدفھای کلیھدفھای کلیھدفھای

::دانش جويان پس از مطالب اين فصلدانش جويان پس از مطالب اين فصلطط
ممبا مفاھيم اندازه گيری و ارزشيابی در آموزش آشنا می شوندبا مفاھيم اندازه گيری و ارزشيابی در آموزش آشنا می شوند١١..
ويژگيھای ابزارھای اندازه گيری را می شناسندويژگيھای ابزارھای اندازه گيری را می شناسند٢٢..
آموزند٣٣ م را کدام ھر ويژگيھای و آزمون آموزندانواع م را کدام ھر ويژگيھای و آزمون انواع انواع آزمون و ويژگيھای ھر کدام را می آموزندانواع آزمون و ويژگيھای ھر کدام را می آموزند٣٣..
چگونگی استاندارد کردن آزمونھای پيشرفت تحصيلی را ياد می چگونگی استاندارد کردن آزمونھای پيشرفت تحصيلی را ياد می ۴۴..

ند ندگ ..گيرندگيرندگ
روشھای تعيين سطح دشواری و قدرت تفکيک را می آموزندروشھای تعيين سطح دشواری و قدرت تفکيک را می آموزند۵۵..
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آ آآ آ ..با مفھوم روايی و پايايی در آزمونھا آشنا می شوندبا مفھوم روايی و پايايی در آزمونھا آشنا می شوند..۶۶
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گيری اندازه و گيریارزشياب اندازه و ارزشيابی و اندازه گيریارزشيابی و اندازه گيریارزشياب

گگگگ اندازه گيری نتيجه اندازه گيری نتيجه ..می توان به دو نوع اندازه گيری اشاره نمودمی توان به دو نوع اندازه گيری اشاره نمود
در اندازه گيری نتيجه مدار در اندازه گيری نتيجه مدار ..مدار و اندازه گيری تصميم مدارمدار و اندازه گيری تصميم مدار مم

جمع آوری اطالعات در مورد يک پديده به منظور شناخت آن جمع آوری اطالعات در مورد يک پديده به منظور شناخت آن 
گيرد می صورت گيردپديده می صورت پديدهپديده شناخت برای عالقه و پديدهميل شناخت برای عالقه و ميل ميل و عالقه برای شناخت پديدهميل و عالقه برای شناخت پديده..پديده صورت می گيردپديده صورت می گيرد

اندازه اندازه ..محرک الزم برای عمل اندازه گيری را فراھم می آوردمحرک الزم برای عمل اندازه گيری را فراھم می آورد
ق ق ت ز د ً ال گ ه نت ھدف ا قگ ق ت ز د ً ال گ ه نت ھدف ا گيری با ھدف نتيجه گيری معموال  در حوزه تحقيق ،گيری با ھدف نتيجه گيری معموال  در حوزه تحقيق ،گ

..بخصوص تحقيق بنيادی انجام می گيردبخصوص تحقيق بنيادی انجام می گيرد
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عمل اندازه گيری تصميم مدار ھميشه متوجه انجام عملی است عمل اندازه گيری تصميم مدار ھميشه متوجه انجام عملی است گگ
یاطالعات جمع آوری می شوند تا از ميان راھھای مختلفاطالعات جمع آوری می شوند تا از ميان راھھای مختلف.. یع ع

..برای انجام يک عمل،مناسبترين راه انتخاب گرددبرای انجام يک عمل،مناسبترين راه انتخاب گردد
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در ارزشيابی دانش آموز،ارزشيابی برنامۀ درسی،ارزشيابیدر ارزشيابی دانش آموز،ارزشيابی برنامۀ درسی،ارزشيابیآآ
یمدرسه،ارزشيابی پرسنل يا ارزشيابی از فعاليتھای ديگر،مدرسه،ارزشيابی پرسنل يا ارزشيابی از فعاليتھای ديگر، پ یی پ ی

برحسب آنچه که مورد ارزشيابی قرار می گيرد،اطالعات برحسب آنچه که مورد ارزشيابی قرار می گيرد،اطالعات 
برای خاصی معيارھای گردد،از می آوری جمع برایخاصی خاصی معيارھای گردد،از می آوری جمع خاصی جمع آوری می گردد،از معيارھای خاصی برایخاصی جمع آوری می گردد،از معيارھای خاصی برایخاصی
بررسی و تفسير داده ھا استفاده می شود و تصميم ھای بررسی و تفسير داده ھا استفاده می شود و تصميم ھای 

دد گ اتخاذ ددخا گ اتخاذ نخا آز ز آ دانش ا زش ا نا آز ز آ دانش ا زش ا ا برای ارزشيابی دانش آموز ، آزمون برای ارزشيابی دانش آموز ، آزمون ..خاصی اتخاذ می گردد خاصی اتخاذ می گردد 
ھای پيشرفت تحصيلی مھمترين وسيلۀ اندازه گيری به شمار ھای پيشرفت تحصيلی مھمترين وسيلۀ اندازه گيری به شمار 

..می آيندمی آيندآآ
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گيری اندازه ابزارھای گيریخصوصيات اندازه ابزارھای خصوصيات ابزارھای اندازه گيریخصوصيات ابزارھای اندازه گيریخصوصيات

ف گ کا ا ا ک ک ا ا اط ا ا ش فا گ کا ا ا ک ک ا ا اط ا ا ش ا مجری ارزشيابی بايد اطمينان پيدا کند که ابزار بکار گرفته مجری ارزشيابی بايد اطمينان پيدا کند که ابزار بکار گرفته ١١..
شده اطالعات مورد نياز برای تصميم گيری را فراھم می شده اطالعات مورد نياز برای تصميم گيری را فراھم می 

گ ا ا ا ا آ گ ا گا ا ا ا ا آ گ ا . . سازد ،به اين ويژگی آزمون يا ابزار روايی گفته می شودسازد ،به اين ويژگی آزمون يا ابزار روايی گفته می شودا
يعنی ابزار ھمان چيزی را اندازه می گيرد که انتظار می يعنی ابزار ھمان چيزی را اندازه می گيرد که انتظار می 

رود اندازه بگيردرود اندازه بگيردگگ
رابزار اندازه گيری نه فقط بايد روا باشد بلکه بايد آنچه را که ابزار اندازه گيری نه فقط بايد روا باشد بلکه بايد آنچه را که ٢٢.. چ ي ب ب ب رو ي ب يری ز ر ربز چ ي ب ب ب رو ي ب يری ز ر بز

به به ..اندازه می گيرد ،دقيق و با حداقل خطا اندازه گيری کنداندازه می گيرد ،دقيق و با حداقل خطا اندازه گيری کند
می گفته گيری اندازه در ثبات يا پايايی آزمون ويژگی میاين گفته گيری اندازه در ثبات يا پايايی آزمون ويژگی ی اين يری   ز  ر  ب  يی ي  ي ون پ ز ی  ی ين ويژ يری   ز  ر  ب  يی ي  ي ون پ ز ی  ين ويژ

..شودشود
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گگ عواملی که در ارزشيابی مورد توجه قرار می گيرند معموال ً عواملی که در ارزشيابی مورد توجه قرار می گيرند معموال ً ..٣٣
یپيچيده ھستند و نمی توان آنھا را با يک ابزار خاص اندازه پيچيده ھستند و نمی توان آنھا را با يک ابزار خاص اندازه  چ یپ چ پ

..گيری نمودگيری نمود
پيش۴۴ ھای بازده شده يين ت ھدفھای انطباق به پيشارزشياب ھای بازده شده يين ت ھدفھای انطباق به ارزشياب ارزشيابی به انطباق ھدفھای تعيين شده و بازده ھای پيشارزشيابی به انطباق ھدفھای تعيين شده و بازده ھای پيش..۴۴

مجری ارزشيابی مجری ارزشيابی ..بينی شده و مورد انتظار محدود نمی گردد بينی شده و مورد انتظار محدود نمی گردد 
ا اث کل ا ا ا ط ا ا ا اا اث کل ا ا ا ط ا ا ا بايد ضمن توجه داشتن به اين انطباق ارزشيابی کليه اثرات بايد ضمن توجه داشتن به اين انطباق ارزشيابی کليه اثرات ا

ناشی از برنامۀ آموزشی جانبی و پيشبينی نشده را نيز مشاھده ناشی از برنامۀ آموزشی جانبی و پيشبينی نشده را نيز مشاھده 
..و اندازه گيری کندو اندازه گيری کند
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با توجه به نقشی که مجری ارزشيابی در جريان اجرای با توجه به نقشی که مجری ارزشيابی در جريان اجرای 
یارزشيابی به عھده می گيرد ،بايد با شيوه ھای اندازه گيری از ارزشيابی به عھده می گيرد ،بايد با شيوه ھای اندازه گيری از  یی ی

عملکرد ھای آموزشی و عاطفی دانش آموزان آشنايی کامل عملکرد ھای آموزشی و عاطفی دانش آموزان آشنايی کامل 
باشند باشندداشته کهداشته شود می ظاھر نقشی در گاه ارزشيابی کهمجری شود می ظاھر نقشی در گاه ارزشيابی مجری مجری ارزشيابی گاه در نقشی ظاھر می شود که مجری ارزشيابی گاه در نقشی ظاھر می شود که ..داشته باشندداشته باشند

مسؤليت تھيه يک گزارش در زمينه کارآيی يا مؤثر بودن مسؤليت تھيه يک گزارش در زمينه کارآيی يا مؤثر بودن 
د دا د ه ا شد ا ا ه دنا دا د ه ا شد ا ا ه ..برنامه اجرا شده را به عھده داردبرنامه اجرا شده را به عھده داردنا
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گيری اندازه گيریروشھای اندازه روشھای اندازه گيریروشھای اندازه گيریروشھای

آ آگ برای اندازه گيری عملکرد دانش آموزان قبل از شروع برنامۀ برای اندازه گيری عملکرد دانش آموزان قبل از شروع برنامۀ گ
پآموزشی و عملکرد آنان پس از شروع و يا در پايان برنامه آموزشی و عملکرد آنان پس از شروع و يا در پايان برنامه  ع پ پی ع پ ی

..روشھای مختلفی وجود دارد روشھای مختلفی وجود دارد 
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آن انواع و آنآزمون انواع و آزمون و انواع آنآزمون و انواع آنآزمون

مثال ً مثال ً ..آزمونھا را می توان به صورتھای مختلف طبقه بندی نمودآزمونھا را می توان به صورتھای مختلف طبقه بندی نمودآآ
یآزمونھای نوشتاری،شفاھی و عملی،آزمونھای گروھی وآزمونھای نوشتاری،شفاھی و عملی،آزمونھای گروھی و ی یی ی ی

کرانباخ در کرانباخ در ..فردی يا آزمونھای استاندارد شده و معلم ساختهفردی يا آزمونھای استاندارد شده و معلم ساخته
عملکرد آزمونھای مقوله دو به را ھا آزمون بندی طبقه عملکرديک آزمونھای مقوله دو به را ھا آزمون بندی طبقه يک طبقه بندی آزمون ھا را به دو مقوله آزمونھای عملکرد يک طبقه بندی آزمون ھا را به دو مقوله آزمونھای عملکرد يک

عملکرد عملکرد ..بيشينه و آزمونھای عملکرد نوعی تقسيم می کندبيشينه و آزمونھای عملکرد نوعی تقسيم می کند
د لک ا ن آز شناخت زۀ ه ط ائل نه دش لک ا ن آز شناخت زۀ ه ط ائل نه بيشينه مسائل مربوط به حوزۀ شناختی و آزمونھای عملکرد بيشينه مسائل مربوط به حوزۀ شناختی و آزمونھای عملکرد ش
..نوعی مسائل مربوط به حوزۀ عاطفی را اندازه می گيرندنوعی مسائل مربوط به حوزۀ عاطفی را اندازه می گيرند
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::آزمونھای عملکرد بيشينه را می توان به سه دسته تقسيم نمودآزمونھای عملکرد بيشينه را می توان به سه دسته تقسيم نمودآآ
وآزمونھای استعداد ھای تحصيلی،آزمون پيشرفت وآزمونھایآزمونھای استعداد ھای تحصيلی،آزمون پيشرفت یآزمونھای ھ و ا وآز ی ا ون ھ آز ی ي ر  ی پي ھ و یآز ھ و ا وآز ی ا ون ھ آز ی ي ر  ی پي ھ و آز

آزمونھای پيشرفت تحصيلی توانايی فرد را در زمان آزمونھای پيشرفت تحصيلی توانايی فرد را در زمان ..ھوش ھوش 
گيرند اندازه گيرندحال اندازه رابطهحال در فرد که را آنچه نھا آز رابطهاين در فرد که را آنچه نھا آز اين اين آزمونھا آنچه را که فرد در رابطه اين آزمونھا آنچه را که فرد در رابطه ..حال اندازه می گيرندحال اندازه می گيرند

..با يک موضوع درسی فراگرفته اندازه می گيردبا يک موضوع درسی فراگرفته اندازه می گيرد
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گ گآ آزمونھای استعداد با توجه به ميزان يادگيری و توانايی فعلی فرد آزمونھای استعداد با توجه به ميزان يادگيری و توانايی فعلی فرد آ
ع،ظرفيت يا آمادگی وی را در يک فعاليت يا موضوع خاص ،ظرفيت يا آمادگی وی را در يک فعاليت يا موضوع خاص  عی ی

آزمونھای ھوش ترکيبی از آزمون آزمونھای ھوش ترکيبی از آزمون ..در آينده پيشبينی می کننددر آينده پيشبينی می کنند
ھستند استعداد و تحصيلی پيشرفت ھستندھای استعداد و تحصيلی پيشرفت يکھای از آزمونھا يکاين از آزمونھا اين اين آزمونھا از يک اين آزمونھا از يک ..ھای پيشرفت تحصيلی و استعداد ھستندھای پيشرفت تحصيلی و استعداد ھستند

طرف يادگيری ھا و مھارتھای کسب شده را اندازه می گيرند طرف يادگيری ھا و مھارتھای کسب شده را اندازه می گيرند 
کنند ن ش ند آ د ا د ف د لک گ د ف ط کننداز ن ش ند آ د ا د ف د لک گ د ف ط ..و از طرف ديگر عملکرد فرد را در آينده پيشبينی می کنندو از طرف ديگر عملکرد فرد را در آينده پيشبينی می کننداز
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ارزشياب ارزشيابراھبردھای راھبردھای ارزشيابیراھبردھای ارزشيابیراھبردھای

پاپھام معتقد است که دو راھبرد خاص برای انجام ارزشيابیپاپھام معتقد است که دو راھبرد خاص برای انجام ارزشيابی
ولی فنون ولی فنون ..آزمونھای مالکی و آزمونھای ھنجاری آزمونھای مالکی و آزمونھای ھنجاری ..وجود داردوجود دارد یییی

. . به کار گرفته شده در اين دو راھبرد کم و بيش يکسان ھستندبه کار گرفته شده در اين دو راھبرد کم و بيش يکسان ھستند
نمود بندی طبقه کلی مقولۀ دو در توان می را فنون نموداين بندی طبقه کلی مقولۀ دو در توان می را فنون ::اين فنون را می توان در دو مقولۀ کلی طبقه بندی نموداين فنون را می توان در دو مقولۀ کلی طبقه بندی نمود::اين

..آزمونھای پاسخ گزين و آزمونھای پاسخ نگارآزمونھای پاسخ گزين و آزمونھای پاسخ نگار
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گگآآ غلط،جورکردنی و چند گزينه ای اشکالغلط،جورکردنی و چند گزينه ای اشکال––آزمونھای صحيحآزمونھای صحيح
در آزمونھای پاسخ نگار در آزمونھای پاسخ نگار ..مختلف سؤالھای پاسخ گزين ھستندمختلف سؤالھای پاسخ گزين ھستند خ خپ خپ خپ پ

برحسب طول برحسب طول ..پاسخ دھنده خود پاسخ سؤال را فراھم می آورد پاسخ دھنده خود پاسخ سؤال را فراھم می آورد 
يا پاسخ کوتاه آزمونھای به را آزمونھا انتظار،اين مورد ياپاسخ پاسخ کوتاه آزمونھای به را آزمونھا انتظار،اين مورد پاسخ مورد انتظار،اين آزمونھا را به آزمونھای کوتاه پاسخ يا پاسخ مورد انتظار،اين آزمونھا را به آزمونھای کوتاه پاسخ يا پاسخ

بديھی بديھی ..کامل کردنی،پاسخ محدود و پاسخ باز تقسيم می کنندکامل کردنی،پاسخ محدود و پاسخ باز تقسيم می کنند
قه ط ز ن گ د ا ت ه ان ت ا ن فن ن ا که ت قها ط ز ن گ د ا ت ه ان ت ا ن فن ن ا که ت است که اين فنون را می توان به صورتھای ديگر نيز طبقه است که اين فنون را می توان به صورتھای ديگر نيز طبقه ا

مثال ً آزمونھای عينی يا آزمونھايی که نمره گذاری مثال ً آزمونھای عينی يا آزمونھايی که نمره گذاری ..بندی نمودبندی نمود
گ ظ ل گآ ظ ل آنھا عينی و مستقل از نظر و قضاوت نمره گذار صورت می آنھا عينی و مستقل از نظر و قضاوت نمره گذار صورت می آ

و آزمونھای ذھنی کهو آزمونھای ذھنی که..گيردگيرد
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أ آ أگ آ نمره گزاری آنھا ذھنی و تحت تأثير قضاوت ذھنی فرد نمرهنمره گزاری آنھا ذھنی و تحت تأثير قضاوت ذھنی فرد نمرهگ
..گزار قرار می گيردگزار قرار می گيرد یی
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ھنجاری ھنجاریآزمونھای آزمونھای ھنجاریآزمونھای ھنجاریآزمونھای

آ آآ به آزمونی که نتايج آن به صورت ھنجاری تفسير می شودبه آزمونی که نتايج آن به صورت ھنجاری تفسير می شودآ
جآزمون ھنجاری يا ھنجار مدار و به آزمونی که نتايج آن به آزمون ھنجاری يا ھنجار مدار و به آزمونی که نتايج آن به  جی ی
صورت مطلق تفسير می شود،آزمون مالکی يا مالک دار صورت مطلق تفسير می شود،آزمون مالکی يا مالک دار 

شود می شودگفته می تفسيرگفته يک نمره تفسير ھنجاری آزمون تفسيردر يک نمره تفسير ھنجاری آزمون در در آزمون ھنجاری تفسير نمره يک تفسيردر آزمون ھنجاری تفسير نمره يک تفسير..گفته می شودگفته می شود
نمرۀ ھر فرد با نمرۀ ساير افراد گروه مقايسه و بر نمرۀ ھر فرد با نمرۀ ساير افراد گروه مقايسه و بر ..نسبی استنسبی است

د گ ا ق ت قضا د د ف ۀ ن ه قا ن ا ا دا گ ا ق ت قضا د د ف ۀ ن ه قا ن ا ا ..اساس اين مقايسه نمرۀ فرد مورد قضاوت قرار می گيرداساس اين مقايسه نمرۀ فرد مورد قضاوت قرار می گيردا
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در اين مقايسۀ معلوم می شود که يک فرد در مقايسه با ساير در اين مقايسۀ معلوم می شود که يک فرد در مقايسه با ساير ►►
معيار مقايسه معموال ً معدل يا متوسطمعيار مقايسه معموال ً معدل يا متوسط..افراد چه کرده استافراد چه کرده است چچ

عملکرد يک گروه مشخص و تعريف شده است که با شرايطی عملکرد يک گروه مشخص و تعريف شده است که با شرايطی 
نموده شرکت خاص آزمون در نظر مورد فرد مشابه ً نمودهکامال شرکت خاص آزمون در نظر مورد فرد مشابه ً کامال  مشابه فرد مورد نظر در آزمون خاص شرکت نموده کامال  مشابه فرد مورد نظر در آزمون خاص شرکت نموده کامال

..به اين گروه ھنجار يا نرم گفته می شودبه اين گروه ھنجار يا نرم گفته می شود..انداند
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آزمون ھنجاری ،کلی و جامع بوده و يک حوزۀ وسيع از محتوی آزمون ھنجاری ،کلی و جامع بوده و يک حوزۀ وسيع از محتوی آآ
. . يا مھارتھای مورد نظر را تحت پوشش قرار می دھنديا مھارتھای مورد نظر را تحت پوشش قرار می دھند ی یپ پ

سؤالھای اين آزمون از يک سطح دشواری نسبتا ً متوسط سؤالھای اين آزمون از يک سطح دشواری نسبتا ً متوسط 
که شود می گفته سؤالی به مناسب سؤال و ھستند کهبرخوردار شود می گفته سؤالی به مناسب سؤال و ھستند برخوردار ھستند و سؤال مناسب به سؤالی گفته می شود که برخوردار ھستند و سؤال مناسب به سؤالی گفته می شود که برخوردار

با با ..درصد پاسخدھندگان به آن پاسخ صحيح بدھنددرصد پاسخدھندگان به آن پاسخ صحيح بدھند  ۵٠۵٠حدود حدود 
از ل ا ات ن اکندگ ا ؤال ا دش ط ه ه ازت ل ا ات ن اکندگ ا ؤال ا دش ط ه ه توجه به سطح دشواری سؤالھا پراکندگی نمرات حاصل ازتوجه به سطح دشواری سؤالھا پراکندگی نمرات حاصل ازت

..آزمون ھای ھنجاری نسبتا ً زياد استآزمون ھای ھنجاری نسبتا ً زياد است
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ياب ھنجار و آزمون کردن ياباستاندارد ھنجار و آزمون کردن استاندارد کردن آزمون و ھنجار يابیاستاندارد کردن آزمون و ھنجار يابیاستاندارد

فرايند تھيه يک آزمون استاندارد را می توان به پنج مرحله تقسيم فرايند تھيه يک آزمون استاندارد را می توان به پنج مرحله تقسيم آآ
مممرحله ھمانند ھر آزمون معلممرحله ھمانند ھر آزمون معلم۵۵سه مرحله از اين سه مرحله از اين ..نمودنمود

ساخته عبارتند از تھيه محتوی يا سؤالھای آزمون،اجرای ساخته عبارتند از تھيه محتوی يا سؤالھای آزمون،اجرای 
گزاری نمره و تصحيح و گزاریآزمون نمره و تصحيح و اينآزمون از ھريک اين وجود اينبا از ھريک اين وجود با با وجود اين ھريک از اين با وجود اين ھريک از اين ..آزمون و تصحيح و نمره گزاریآزمون و تصحيح و نمره گزاری

. . سه مرحله در عمل با آزمون معلم ساخته تفاوت دارندسه مرحله در عمل با آزمون معلم ساخته تفاوت دارند
ن قت ف دقت ا شد د تاندا ا ن آز ا نؤال قت ف دقت ا شد د تاندا ا ن آز ا سؤالھای آزمون استاندارد شده با دقت و صرف وقت و نيروی سؤالھای آزمون استاندارد شده با دقت و صرف وقت و نيروی ؤال

..بيشتری تھيه می شوندبيشتری تھيه می شوند
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عالوه بر سه مرحلۀ باال افراد شرکت کننده در آزمون اوليه به عالوه بر سه مرحلۀ باال افراد شرکت کننده در آزمون اوليه به آآ
یصورتی انتخاب می شوند که معرف جامعه مورد نظر باشند صورتی انتخاب می شوند که معرف جامعه مورد نظر باشند  یی ی

و برای تسھيل در تفسير نمره ھای کسب شده،ھنجار يابی و برای تسھيل در تفسير نمره ھای کسب شده،ھنجار يابی 
گيرد می گيردصورت می ھنجارصورت و معرف نمونه انتخاب مرحلۀ ھنجاردو و معرف نمونه انتخاب مرحلۀ دو دو مرحلۀ انتخاب نمونه معرف و ھنجار دو مرحلۀ انتخاب نمونه معرف و ھنجار ..صورت می گيردصورت می گيرد

يابی به علت اختصاص داشتن به آزمونھای ھنجاری بايد يابی به علت اختصاص داشتن به آزمونھای ھنجاری بايد 
ند گ ا ق ه ت د ندشت گ ا ق ه ت د ..بيشتر مورد توجه قرار گيرندبيشتر مورد توجه قرار گيرندشت
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گگ پس از اجرای فرم ھای تھيه شده روی گروه نمونه ،پاسخپس از اجرای فرم ھای تھيه شده روی گروه نمونه ،پاسخ►►
جآزمودنی ھا جمع آوری و نتايج ھر يک از سؤالھای آزمون آزمودنی ھا جمع آوری و نتايج ھر يک از سؤالھای آزمون  ع جی ع ی

سؤالھای ضعيف و سؤالھای ضعيف و ..مورد تجزيه و تحليل قرار می گيردمورد تجزيه و تحليل قرار می گيرد
آنھا خام ھای نمره توزيع و شوند می حذف اوليه فرم آنھانامناسب خام ھای نمره توزيع و شوند می حذف اوليه فرم نامناسب فرم اوليه حذف می شوند و توزيع نمره ھای خام آنھا نامناسب فرم اوليه حذف می شوند و توزيع نمره ھای خام آنھا نامناسب

نمره ھای خام به کمک روشھای آماری به نمره ھای خام به کمک روشھای آماری به ..تشکيل می گرددتشکيل می گردد
ا ھن ا شتق ھا ان ھن ا شتق ھا ۀن ت کال ا ھن ن ا ۀھن ت کال ا ھن ن ا ھن ھنجار نسبی،ھنجار کالسی،رتبۀ ھنجار نسبی،ھنجار کالسی،رتبۀ --نمره ھای مشتق يا ھنجارنمره ھای مشتق يا ھنجار

..تبديل می شوندتبديل می شوند– – درصدی يا نمره ھای معيار درصدی يا نمره ھای معيار 
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ھنجاری ھای نمره به خام ھای نمره تبديل ھنجاریچگونگ ھای نمره به خام ھای نمره تبديل چگونگی تبديل نمره ھای خام به نمره ھای ھنجاری چگونگی تبديل نمره ھای خام به نمره ھای ھنجاری چگونگ

ابتدا توزيع فراوانی نمره ھای خام از طريق طبقه بندیابتدا توزيع فراوانی نمره ھای خام از طريق طبقه بندی١١..
یینمره ھای کسب شده تشکيل می گرددنمره ھای کسب شده تشکيل می گردد

فراوانی تراکمی پايينتر از حد ميانی ھر طبقه مشخص می فراوانی تراکمی پايينتر از حد ميانی ھر طبقه مشخص می ٢٢..
د دش ..شودشودش

رتبۀ درصدی فراوانی تراکمی محاسبه شده برای ھريک از رتبۀ درصدی فراوانی تراکمی محاسبه شده برای ھريک از ٣٣..
طبقات، از طريق تقسيم فراوانی تراکمی آن طبقه بر تعداد طبقات، از طريق تقسيم فراوانی تراکمی آن طبقه بر تعداد 

شود می محاسبه صد در ضرب مطالعه مورد افراد شودکل می محاسبه صد در ضرب مطالعه مورد افراد ..کل و ی  ب  ر   رب  ور   ر  ول  ی  ب  ر   رب  ور   ر  ..ل 
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برای تفسير يکسان از نمره ھای کسب شده،اين نمره ھا به نمره برای تفسير يکسان از نمره ھای کسب شده،اين نمره ھا به نمره 
.  .  ھای معيار با مقياس اندازه گيری فاصله ای تبديل می شوندھای معيار با مقياس اندازه گيری فاصله ای تبديل می شوند یی

تبديل نمره ھای خام به نمره ھای معيار يک تبديل خطی است تبديل نمره ھای خام به نمره ھای معيار يک تبديل خطی است 
و ،ميانگين ھا نمره توزيع پراکندگی، شکل در تغيير بدون وکه ،ميانگين ھا نمره توزيع پراکندگی، شکل در تغيير بدون که بدون تغيير در شکل پراکندگی، توزيع نمره ھا ،ميانگين و که بدون تغيير در شکل پراکندگی، توزيع نمره ھا ،ميانگين و که

..انحراف معيار توزيع تغيير پيدا می کندانحراف معيار توزيع تغيير پيدا می کند
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اولين مرحله در تبديل نمرات خام به نمره ھای معيار ،تبديلاولين مرحله در تبديل نمرات خام به نمره ھای معيار ،تبديل
با استفاده از فرمول زير با استفاده از فرمول زير ..نمرات خام به نمرات استاندارد استنمرات خام به نمرات استاندارد است مم

و با در اختيار داشتن ميانگين و انحراف معيار نمره ھای خام و با در اختيار داشتن ميانگين و انحراف معيار نمره ھای خام 
گيرد می صورت تبديل گيرداين می صورت تبديل ..اين تبديل صورت می گيرداين تبديل صورت می گيرداين

X-X
-

==نمره استانداردنمره استاندارد
فرمول اين فرمولدر اين خام،X=X=در خام،نمرۀ ھای==XXنمرۀ نمره توزيع ھایميانگين نمره توزيع ميانگين

S
ميانگين توزيع نمره ھایميانگين توزيع نمره ھای==XXنمرۀ خام،نمرۀ خام،X=X=در اين فرمولدر اين فرمول

..انحراف معيار توزيع نمره ھای خام انحراف معيار توزيع نمره ھای خام ==SSخام،خام،

www*pnueb*com



بدين ترتيب می توان نمرات معياری فراھم آورد که از نظربدين ترتيب می توان نمرات معياری فراھم آورد که از نظرآآ
ولی توزيع ولی توزيع ..ميانگين و انحراف معيار با ھم تفاوت داشته باشندميانگين و انحراف معيار با ھم تفاوت داشته باشند عمم عی ی

تبديل نمره ھای تبديل نمره ھای ..پراکندگی نمره ھا در تمام آنھا يکسان باشدپراکندگی نمره ھا در تمام آنھا يکسان باشد
ھای رتبه محاسبۀ طريق از نرمال معيار ھای نمره به ھایخام رتبه محاسبۀ طريق از نرمال معيار ھای نمره به خام به نمره ھای معيار نرمال از طريق محاسبۀ رتبه ھایخام به نمره ھای معيار نرمال از طريق محاسبۀ رتبه ھایخام

با استفاده از جدول با استفاده از جدول . . درصدی نمره ھای خام انجام می گيرددرصدی نمره ھای خام انجام می گيرد
ه ت از ک ھ ادل د تاندا ا ن ال ن ن ن ز هط ت از ک ھ ادل د تاندا ا ن ال ن ن ن ز سطح زير منحنی نرمال نمره استاندارد معادل ھريک از رتبه سطح زير منحنی نرمال نمره استاندارد معادل ھريک از رتبه ط

..ھای درصدی محاسبه می شودھای درصدی محاسبه می شود
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سؤالھا سؤالھاتحليل تحليل سؤالھاتحليل سؤالھاتحليل

..اين بررسی با دو ھدف صورت می گيرداين بررسی با دو ھدف صورت می گيردگگ
،به١١ سؤال ھر در دھنده پاسخ افراد عملکرد وضعيت ،بهشناخت سؤال ھر در دھنده پاسخ افراد عملکرد وضعيت شناخت ب ١١.. ؤال  ر ھر  ه  ھ خ  را پ ر ا ي  ب  و ؤال  ر ھر  ه  ھ خ  را پ ر ا ي   و

منظور پی بردن به مشکالت سؤالھای آزمون و مشکالت منظور پی بردن به مشکالت سؤالھای آزمون و مشکالت 
زش زشآ آموزشآموزشآ

انتخاب سؤالھای مناسب و تجديد نظر در سؤالھای متوسط انتخاب سؤالھای مناسب و تجديد نظر در سؤالھای متوسط ٢٢..
..برای استفاده مجددبرای استفاده مجدد

و بھتر تفسير يک توان م آزمون سؤالھای تحليل طريق واز بھتر تفسير يک توان م آزمون سؤالھای تحليل طريق از طريق تحليل سؤالھای آزمون می توان يک تفسير بھتر واز طريق تحليل سؤالھای آزمون می توان يک تفسير بھتر واز
..دقيقتر از نتايج آزمون فراھم آورددقيقتر از نتايج آزمون فراھم آورد
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تفکيک قدرت و دشواری تفکيکسطح قدرت و دشواری سطح دشواری و قدرت تفکيکسطح دشواری و قدرت تفکيکسطح

سطح دشواری ھر سؤال عبارت است از نسبت يا درصد دانش سطح دشواری ھر سؤال عبارت است از نسبت يا درصد دانش 
..آموزانی که به سؤال پاسخ صحيح داده اندآموزانی که به سؤال پاسخ صحيح داده اند ح خ پ حی خ پ ی

سطح دشواری ھر سال عبارت است از نسبت درصد پاسخھای سطح دشواری ھر سال عبارت است از نسبت درصد پاسخھای 
ه گر د افراد کل به يف ض ی ق ه گر هحيح گر د افراد کل به يف ض ی ق ه گر صحيح گروه قوی و ضعيف به کل افراد دو گروهصحيح گروه قوی و ضعيف به کل افراد دو گروهحيح

تعداد پاسخھای صحيح گروه قوی+تعداد پاسخھای صحيح گروه ضعيف 
==سطح دشواری سؤالھای پاسخ گزينسطح دشواری سؤالھای پاسخ گزين

تعداد ھر دو گروه
١٠٠×
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در مورد سؤالھای پاسخ نگار چون ھر فرد می تواند از نمرۀدر مورد سؤالھای پاسخ نگار چون ھر فرد می تواند از نمرۀگگ
یتعيين شده برای يک سؤال ،تمام يا بخشی از نمره را کسب تعيين شده برای يک سؤال ،تمام يا بخشی از نمره را کسب  یم م

کند در نتيجه محاسبۀ سطح دشواری به صورت زير انجام می کند در نتيجه محاسبۀ سطح دشواری به صورت زير انجام می 
پذيردپذيردپذيردپذيرد

گ ل گط ل ط
مجموع نمره ھای گروه قوی+مجموع نمره ھای گروه ضعيف 

==سطح دشواری سؤالھای پاسخ نگارسطح دشواری سؤالھای پاسخ نگار١
تعداد دو گروه×بارم سؤال

١٠٠×
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در آزمونھای ھنجاری قدرت تفکيک سؤال عبارت است ازدر آزمونھای ھنجاری قدرت تفکيک سؤال عبارت است ازآآ
ميزان قدرت سؤال در تفکيک دانش آموزان دارای نمرۀ باال ميزان قدرت سؤال در تفکيک دانش آموزان دارای نمرۀ باال 

به به ..در آزمون از دانش آموزان دارای نمرۀ پايين در آزموندر آزمون از دانش آموزان دارای نمرۀ پايين در آزمون
باشد،در برخوردار مناسب تفکيک قدرت از که سؤال باشد،دريک برخوردار مناسب تفکيک قدرت از که سؤال يک سؤال که از قدرت تفکيک مناسب برخوردار باشد،دريک سؤال که از قدرت تفکيک مناسب برخوردار باشد،دريک

مجموعه دانش آموزان دارای نمرۀ باال در آزمون پاسخ مجموعه دانش آموزان دارای نمرۀ باال در آزمون پاسخ 
خ ا ن آز د ن ا ۀ ن ا دا زان آ خدانش ا ن آز د ن ا ۀ ن ا دا زان آ صحيح و دانش آموزان دارای نمرۀ پايين در آزمون پاسخصحيح و دانش آموزان دارای نمرۀ پايين در آزمون پاسخدانش

.  .  غلط ميدھندغلط ميدھند

www*pnueb*com



قدرت تفکيک سؤال با استفاده از روش ھمبستگی دو رشته ای قدرت تفکيک سؤال با استفاده از روش ھمبستگی دو رشته ای گگ
میمی+ + ١١و و --١١نقطه ای محاسبه می شود و دامنۀ آن بيننقطه ای محاسبه می شود و دامنۀ آن بين یییی

ضريب ھمبستگی مثبت نشان می دھد که سؤال ھمان ضريب ھمبستگی مثبت نشان می دھد که سؤال ھمان ..باشدباشد
گيرد می اندازه آزمون که گيرد می اندازه را گيردچيزی می اندازه آزمون که گيرد می اندازه را ھرچهھرچهچيزی ھرچه ھرچه ..چيزی را اندازه می گيرد  که آزمون اندازه می گيردچيزی را اندازه می گيرد  که آزمون اندازه می گيرد

نزديک تر باشد يکسانی عملکرد سؤال نزديک تر باشد يکسانی عملکرد سؤال + + ١١شدت ھمبستگی به شدت ھمبستگی به 
د ش شت ز ن ن دآز ش شت ز ن ن ..و آزمون نيز بيشتر می شودو آزمون نيز بيشتر می شودآز
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آ آگ ضريب ھمبستگی صفر نشان می دھد که عملکرد دانش آموزان ضريب ھمبستگی صفر نشان می دھد که عملکرد دانش آموزان گ
چنين چنين ..در سؤال با عملکرد آنھا در کل آزمون بی ارتباط استدر سؤال با عملکرد آنھا در کل آزمون بی ارتباط است چچیی

سؤالی به نمرۀ آزمون کمک نمی کند و در استفاده مجدد از سؤالی به نمرۀ آزمون کمک نمی کند و در استفاده مجدد از 
شوند می حذف ھا سؤال قبيل اين ، شوندآزمون می حذف ھا سؤال قبيل اين ، ھمبستگیآزمون ھمبستگیضريب ضريب ضريب ھمبستگی ضريب ھمبستگی ..آزمون ، اين قبيل سؤال ھا حذف می شوندآزمون ، اين قبيل سؤال ھا حذف می شوند

منفی نشان می دھد که موفقيت در سؤال پيشبينی کننده عدم منفی نشان می دھد که موفقيت در سؤال پيشبينی کننده عدم 
ت ا ن آز د ن ا ۀ ن ا ت تفق ا ن آز د ن ا ۀ ن ا ت انفق ز فقط الت ن انن ز فقط الت ن ن چنين حالتی فقط زمانی چنين حالتی فقط زمانی ..موفقيت يا نمرۀ پايين در آزمون استموفقيت يا نمرۀ پايين در آزمون است

رخ می دھد که سؤال برای دانش آموزان قوی گمراه کننده رخ می دھد که سؤال برای دانش آموزان قوی گمراه کننده 
گ ل ل گل ل ل ل اين قبيل سؤالھا نشان دھندۀ مشکل در گزينه ھایاين قبيل سؤالھا نشان دھندۀ مشکل در گزينه ھای..باشدباشد

..سؤال،متن سؤال و يا آموزش می باشندسؤال،متن سؤال و يا آموزش می باشند
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گ گآ در آزمون ھنجاری قدرت تفکيک ر سؤال پاسخ گزين عبارت در آزمون ھنجاری قدرت تفکيک ر سؤال پاسخ گزين عبارت آ
::است ازاست از

==قدرت تفکيک سؤال پاسخ گزينقدرت تفکيک سؤال پاسخ گزين
تعداد پاسخھای صحيح گروه قوی-تعداد پاسخ ھای گروه ضعيف

نصف تعداد دو گروه

و در سؤالھای پاسخ نگارو در سؤالھای پاسخ نگار

ر

==قدرت تفکيک سؤال پاسخ نگارقدرت تفکيک سؤال پاسخ نگار
مجموع نمره ھای گروه قوی-مجموع نمره ھای گروه ضعيف

ر خ پ ؤ ي رر خ پ ؤ ي ر
نصف تعداد دو گروه×بارم سؤال

www*pnueb*com



با توجه به شاخص قدرت تفکيک می توان سؤالھای يک آزمون با توجه به شاخص قدرت تفکيک می توان سؤالھای يک آزمون آآ
::را ارزشيابی نمودرا ارزشيابی نمود یی

سؤال خيلی خوبسؤال خيلی خوب==و بيشتر و بيشتر   ٠٠//۴۴قدرت تفکيک قدرت تفکيک 
ک تفک کق تفک ا//٣٩٣٩تاتا//٣٣ق اال ال سؤال مناسبسؤال مناسب==٠٠//٣٩٣٩تاتا٠٠//٣٣قدرت تفکيکقدرت تفکيک
نياز به اصالح و نياز به اصالح و ((سؤال متوسطسؤال متوسط==٠٠//٢٩٢٩تاتا٠٠//٢٢قدرت تفکيکقدرت تفکيک ي ير و////ر وؤ و((ؤ ح ب ز وي ح ب ز ي
))تجديد نظرتجديد نظر
ک تفک ت کقد تفک ت ت//١٩١٩قد تک فک ض فؤال ض ا((ؤال ل کا ال اا ل کا ال ا اصالح کامل يا اصالح کامل يا ((سؤال ضعيفسؤال ضعيف==و کمترو کمتر٠٠//١٩١٩قدرت تفکيکقدرت تفکيک

))حذفحذف
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بين سطح دشواری و قدرت تفکيک يک سؤال رابطه وجود دارد بين سطح دشواری و قدرت تفکيک يک سؤال رابطه وجود دارد 
انتخاب يا حذف يک سؤال بايد با توجه به اين سه شاخهانتخاب يا حذف يک سؤال بايد با توجه به اين سه شاخه..

::صورت گيردصورت گيرد
قدرت١١ فاقد ؤال باشد، فر د حد اری دش شاخ قدرتاگر فاقد ؤال باشد، فر د حد اری دش شاخ اگر اگر شاخص دشواری حدود صفر باشد،سؤال فاقد قدرتاگر شاخص دشواری حدود صفر باشد،سؤال فاقد قدرت..١١

تفکيک خواھد بود در چنين حالتی يا مطلب در کالس تدريس تفکيک خواھد بود در چنين حالتی يا مطلب در کالس تدريس 
ا ا ا ال ا اا ا ا ال ا طلا طلاگ اگ اگر مطلب اگر مطلب ..نشده است،يا متن سؤال مبھم و نارسا بوده استنشده است،يا متن سؤال مبھم و نارسا بوده است

تدريس شده باشد احتماال ً مشکل در ارائه متن سؤال يا گزينه تدريس شده باشد احتماال ً مشکل در ارائه متن سؤال يا گزينه 
..ھای پيشنھادی استھای پيشنھادی است
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گ گگ گ اگر شاخص قدرت تفکيک منفی باشد،علت را بايد در گزينه اگر شاخص قدرت تفکيک منفی باشد،علت را بايد در گزينه ..٢٢
در ھر صورت سؤالھای باقدرتدر ھر صورت سؤالھای باقدرت..ھای سؤال جستجو نمودھای سؤال جستجو نمود

..تفکيک منفی فاقد ارزش ھستند و بايد حذف شوندتفکيک منفی فاقد ارزش ھستند و بايد حذف شوند
طح٣٣ ،به باشد پايين ثبت تفکيک قدرت شاخ طحاگر ،به باشد پايين ثبت تفکيک قدرت شاخ اگر اگر شاخص قدرت تفکيک مثبت و پايين باشد ،به سطحاگر شاخص قدرت تفکيک مثبت و پايين باشد ،به سطح..٣٣

سؤالھای خيلی ساده يا خيلی مشکل سؤالھای خيلی ساده يا خيلی مشکل ..دشواری سؤال توجه کنيد دشواری سؤال توجه کنيد 
ا ک ک اق ک ک طلق ال ا ط طلاگ ال ا ط اگ اگر سطح دشواری سؤال مطلوب اگر سطح دشواری سؤال مطلوب ..قدرت تفکيک ضعيف دارندقدرت تفکيک ضعيف دارند

..باشد به الگوی پاسخھا و متن سؤال توجه کنيدباشد به الگوی پاسخھا و متن سؤال توجه کنيد
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ھنجاری آزمونھای رواي و ھنجاریپاياي آزمونھای رواي و پايايی و روايی آزمونھای ھنجاریپايايی و روايی آزمونھای ھنجاریپاياي

گ گ گآ گ پايايی يک آزمون بيانگر ثبات در اندازه گيری چيزی است که پايايی يک آزمون بيانگر ثبات در اندازه گيری چيزی است که آ
در آزمونھای ھنجاری مفھوم پايايی در آزمونھای ھنجاری مفھوم پايايی . . آزمون اندازه می گيردآزمون اندازه می گيرد ییی پ یم پ م

..با پراکندگی در نمره آزمون ارتباط داردبا پراکندگی در نمره آزمون ارتباط دارد
يا تگ ب ھ شھای ر از تفاده ا با ً ال پاياي ياضريب تگ ب ھ شھای ر از تفاده ا با ً ال پاياي ضريب پايايی معموال  با استفاده از روشھای ھمبستگی ياضريب پايايی معموال  با استفاده از روشھای ھمبستگی ياضريب

..روشھای کودر و ريچاردسون محاسبه می شودروشھای کودر و ريچاردسون محاسبه می شود
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در نظريه ھای کالسيک آزمونھای روانی ، پايايی عبارت است در نظريه ھای کالسيک آزمونھای روانی ، پايايی عبارت است آآ
و و ))SS((به واريانس مشاھده شدهبه واريانس مشاھده شده))SS((از نسبت واريانس واقعیاز نسبت واريانس واقعی ٢

t ))(())((یی
روايی  عبارت است از ھمبستگی بين نمره دانش آموزان در روايی  عبارت است از ھمبستگی بين نمره دانش آموزان در 

مالک آزمون و نظر مورد مالکآزمون آزمون و نظر مورد روايیآزمون ديگر عبارت روايیبه ديگر عبارت به

t
٢o

به عبارت ديگر روايیبه عبارت ديگر روايی..آزمون مورد نظر و آزمون مالکآزمون مورد نظر و آزمون مالک
عبارت است از واريانس مشترک بين دو آزمونعبارت است از واريانس مشترک بين دو آزمون
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٢آآ ) ) SS( ( فرض کنيد واريانس مشاھده شده نمره ھای آزمونفرض کنيد واريانس مشاھده شده نمره ھای آزمون
و کواريانس و ياو کواريانس و يا)) S S((،واريانس مشاھده شده آزمون مالک،واريانس مشاھده شده آزمون مالک

٢
o

٢
c))((

ھر اندازه گيری ھر اندازه گيری ..باشدباشد) )     S  S((واريانس مشترک دو آزمونواريانس مشترک دو آزمون
آن به است،که ھمراه خطا مقداری با رفتاری علوم در آنحداقل به است،که ھمراه خطا مقداری با رفتاری علوم در حداقل

c
٢
co

حداقل در علوم رفتاری با مقداری خطا ھمراه است،که به آن حداقل در علوم رفتاری با مقداری خطا ھمراه است،که به آن 
..گفته می شودگفته می شود))   S S((واريانس خطاواريانس خطا ٢

e

www*pnueb*com



واريانس واقعی که در باال از آن نام برده شد،خود از دو قسمت واريانس واقعی که در باال از آن نام برده شد،خود از دو قسمت آآ
یواريانس مشترک و واريانس اختصاصی آزمون تشکيل می واريانس مشترک و واريانس اختصاصی آزمون تشکيل می  یی ی

..شودشود
S =S +SS =S +Sن آز يک شده شاھده اريان ه نتي ندر آز يک شده شاھده اريان ه نتي در ٢ ٢ ٢S  =S   +S     S  =S   +S      در نتيجه واريانس مشاھده شده يک آزمون در نتيجه واريانس مشاھده شده يک آزمون

..تشکيل می شودتشکيل می شود    S   = S   +S   +S  S   = S   +S   +Sاز سه بخش از سه بخش 
t co so

٢ ٢ ٢ ٢
o co so e
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::بنابراين ضريب پايايی برابر است بابنابراين ضريب پايايی برابر است با
٢

rr پايايیپايايی= =   
S

S

٢

٢

t

oSo
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ھرچه مقدار واريانس خطا بيشتر باشد مقدار صورت کسر به ھرچه مقدار واريانس خطا بيشتر باشد مقدار صورت کسر به 
یمقدار مخرج کسر نزديک تر می شود،درنتيجه ضريب پايايی مقدار مخرج کسر نزديک تر می شود،درنتيجه ضريب پايايی  پ ی یج پ ی ج

از طرف ديگر روايی از طرف ديگر روايی ..يا دقت اندازه گيری افزايش می يابديا دقت اندازه گيری افزايش می يابد
با است بابرابر است ::برابر است بابرابر است با::برابر

S٢
co

rr روايی روايی= = 
S

S٢

co

o
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روايی يک آزمون از خطاھای منظم و نظام داری که به طور روايی يک آزمون از خطاھای منظم و نظام داری که به طور آآ
پثابت باعث کاھش نمره آزمودنی ھا می شوند تأثير می پذيرند ثابت باعث کاھش نمره آزمودنی ھا می شوند تأثير می پذيرند  ی ی پی ی ی ی

درحالی که پايايی آزمون از خطاھای نامنظم و تصادفی که درحالی که پايايی آزمون از خطاھای نامنظم و تصادفی که . . 
پذيرد می تأثير دھند می کاھش گاه و افزايش را نمره پذيردگاه می تأثير دھند می کاھش گاه و افزايش را نمره باالباالگاه باال باال ..گاه نمره را افزايش و گاه کاھش می دھند تأثير می پذيردگاه نمره را افزايش و گاه کاھش می دھند تأثير می پذيرد

بودن مقدار شاخص روايی نشان می دھد که خطاھای منظم بودن مقدار شاخص روايی نشان می دھد که خطاھای منظم 
دھد نشان ا ا شاخ قدا دن اال اند افته دھدکاھش نشان ا ا شاخ قدا دن اال اند افته کاھش يافته اند و باال بودن مقدار شاخص پايايی نشان می دھد کاھش يافته اند و باال بودن مقدار شاخص پايايی نشان می دھد کاھش

..که خطاھای تصادفی کاھش يافته اندکه خطاھای تصادفی کاھش يافته اند
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ذ أث لف ل ا ا ف ا ظ ا ذطا أث لف ل ا ا ف ا ظ ا ااطا اين اين ..خطاھای منظم و تصادفی از عوامل مختلفی تأثير می پذيرندخطاھای منظم و تصادفی از عوامل مختلفی تأثير می پذيرند
::عوامل عبارتند از عوامل عبارتند از 

عوامل مربوط به آزمون،نامناسب بودن سؤالھای آزمون عوامل مربوط به آزمون،نامناسب بودن سؤالھای آزمون ١١..
ونبرای گروه مورد بررسی،مبھم بودن متن سؤالھای آزمون ، برای گروه مورد بررسی،مبھم بودن متن سؤالھای آزمون ،  ز ھ ؤ ن ن و ھم ی رر ور رو ونر ز ھ ؤ ن ن و ھم ی رر ور رو ر

نامناسب و يا گمراه کننده بودن گزينه ھای سؤالھا نامناسب و يا گمراه کننده بودن گزينه ھای سؤالھا 
از٢٢ پيروی ،عدم آزمون اجرای به مربوط ازعوامل پيروی ،عدم آزمون اجرای به مربوط عوامل عوامل مربوط به اجرای آزمون ،عدم پيروی از عوامل مربوط به اجرای آزمون ،عدم پيروی از ٢٢..

دستورالعمل ھای تھيه شده،يکسان نبودن شرايط محيطی دستورالعمل ھای تھيه شده،يکسان نبودن شرايط محيطی 
در تقلب يا شده تعريف وقت رعايت آزمونھا،عدم دراجرای تقلب يا شده تعريف وقت رعايت آزمونھا،عدم اجرای آزمونھا،عدم رعايت وقت تعريف شده يا تقلب در اجرای آزمونھا،عدم رعايت وقت تعريف شده يا تقلب در اجرای

آزمونآزمون
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گ گ گآ گ آ عوامل مربوط به افراد،عدم آمادگی جسمی ،خستگی ، بیعوامل مربوط به افراد،عدم آمادگی جسمی ،خستگی ، بی..٣٣
یخوابی و عدم انگيزه کافی برای پاسخگويی به سؤالھاخوابی و عدم انگيزه کافی برای پاسخگويی به سؤالھا پ ی م یی پ ی م ی
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آموزش ارزشياب و ھنجاری آموزشآزمونھای ارزشياب و ھنجاری آزمونھای ھنجاری و ارزشيابی آموزشیآزمونھای ھنجاری و ارزشيابی آموزشیآزمونھای

آزمونھای ھنجاری به منظور پی بردن به ميزان عملکردآزمونھای ھنجاری به منظور پی بردن به ميزان عملکردآآ
ییتحصيلی دانش آموزان در مقايسه با ساير دانش آموزان تھيه تحصيلی دانش آموزان در مقايسه با ساير دانش آموزان تھيه 

به طور کلی آزمونھای ھنجاری در موقعيتھای به طور کلی آزمونھای ھنجاری در موقعيتھای ..می شوندمی شوند
کند می کمک آموزشی ارزشيابی اھداف به کندزير می کمک آموزشی ارزشيابی اھداف به ..زير به اھداف ارزشيابی آموزشی کمک می کندزير به اھداف ارزشيابی آموزشی کمک می کندزير

انتخاب افراد شرکت کننده در يک برنامه با سطح توانايی انتخاب افراد شرکت کننده در يک برنامه با سطح توانايی ١١..
متفاوتمتفاوتاا

آغاز٢٢.. در جديد آموزشی برنامۀ يک اجرای برای که آغاززمانی در جديد آموزشی برنامۀ يک اجرای برای که زمانی ز ٢٢.. ر  ي  ی ج وز ی ي بر  جر ی  ی  بر ز ز ر  ي  ی ج وز ی ي بر  جر ی  ی  بر ز
..برنامه به گروھھای مشابه نياز داشته باشيمبرنامه به گروھھای مشابه نياز داشته باشيم
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ھمتا سازی با توجه به کوچکترين واحد مطالعه ممکن ،ممکن ھمتا سازی با توجه به کوچکترين واحد مطالعه ممکن ،ممکن 
پاست با استفاده از دانش آموز ،کالس يا مدرسه انجام پذيرداست با استفاده از دانش آموز ،کالس يا مدرسه انجام پذيرد پم م

مقايسه عملکرد افراد شرکت کننده در برنامۀ آموزشی با مقايسه عملکرد افراد شرکت کننده در برنامۀ آموزشی با . . ٣٣
ای نطقه يا ل ار ھن ه گر لکرد ایع نطقه يا ل ار ھن ه گر لکرد ..عملکرد گروه ھنجار ملی يا منطقه ایعملکرد گروه ھنجار ملی يا منطقه ایع
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پنجم پنجمفصل فصل پنجمفصل پنجمفصل

””آزمونھای مالکیآزمونھای مالکی““ارزشيابی و اندازه گيریارزشيابی و اندازه گيری
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کل کلھدفھای ھدفھای کلیھدفھای کلیھدفھای

::دانشجويان پس از مطالعه مطالب اين فصلدانشجويان پس از مطالعه مطالب اين فصل
برند١١ می پی مالکی آزمونھای پيدايش در مؤثر عوامل برندبه می پی مالکی آزمونھای پيدايش در مؤثر عوامل به ی بر١١.. ی پی  ال ی  ھ و ايش آز ر پي ر  ؤ ل  وا ی برب  ی پی  ال ی  ھ و ايش آز ر پي ر  ؤ ل  وا ..ب 
..آزمونھای مالکی را می شناسندآزمونھای مالکی را می شناسند٢٢..
تفاوتھای آزمون مالکی و آزمون ھنجاری را تشخيص می تفاوتھای آزمون مالکی و آزمون ھنجاری را تشخيص می ٣٣..

..دھنددھند
روشھای تعيين سطح دشواری و قدرت تفکيک آزمونھای روشھای تعيين سطح دشواری و قدرت تفکيک آزمونھای ۴۴..

زند آ ا زندالک آ ا ..مالکی را می آموزندمالکی را می آموزندالک
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گ گآ آ محاسبۀ روايی و پايايی در آزمونھای مالکی را ياد می گيرندمحاسبۀ روايی و پايايی در آزمونھای مالکی را ياد می گيرند..۵۵
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مالک مالکآزمونھای آزمونھای مالکیآزمونھای مالکیآزمونھای

::زمينه ھای پيدايش آزمونھای مالکیزمينه ھای پيدايش آزمونھای مالکیآآ
داشت، شرکت ای برنامه آموزش فعاليتھای در خود داشت،گلسر،که شرکت ای برنامه آموزش فعاليتھای در خود ،گلسر،که ا ر  وزش بر ای  ی آ ھ ي ر  و  ،ر،  ا ر  وزش بر ای  ی آ ھ ي ر  و  ر، 

نامناسب بودن آزمونھای ھنجاری و لزوم استفاده از راھبرد نامناسب بودن آزمونھای ھنجاری و لزوم استفاده از راھبرد 
ھای يافته گيری اندازه برای الک نھای آز ن ي ن ھایھای يافته گيری اندازه برای الک نھای آز ن ي ن ھای نو يعنی آزمونھای مالکی برای اندازه گيری يافته ھای ھای نو يعنی آزمونھای مالکی برای اندازه گيری يافته ھای ھای

..حاصل از آموزش را برای اولين بار مطرح نمودحاصل از آموزش را برای اولين بار مطرح نمود
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طبقه بندی ھدفھای تربيتی توسط بلوم و ھمکاران و ھمچنينطبقه بندی ھدفھای تربيتی توسط بلوم و ھمکاران و ھمچنين
یتوجه به تدوين ھدفھای آموزشی توسط ميگر را می توان دو توجه به تدوين ھدفھای آموزشی توسط ميگر را می توان دو  یی ی

..عامل ديگر در رشد و تکامل آزمونھای مالکی دانستعامل ديگر در رشد و تکامل آزمونھای مالکی دانست
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آن کاربرد و مالک آنآزمون کاربرد و مالک آزمون مالکی و کاربرد آنآزمون مالکی و کاربرد آنآزمون

گ گآ آ در آغاز پيدايش راھبرد جديد اندازه گيری و به دنبال استفاده از در آغاز پيدايش راھبرد جديد اندازه گيری و به دنبال استفاده از   
واژۀ معيار يا مالک توسط گلسر،در زمينۀ مالک يا آزمون واژۀ معيار يا مالک توسط گلسر،در زمينۀ مالک يا آزمون 

گلسر با توجه به گلسر با توجه به ..مالکی چيست تعاريف مختلفی ارائه گرديدمالکی چيست تعاريف مختلفی ارائه گرديد
، نسبی معيار يک به ھنجاری آزمونھای بودن ،وابسته نسبی معيار يک به ھنجاری آزمونھای بودن آزمونآزمونوابسته آزمونآزمونوابسته بودن آزمونھای ھنجاری به يک معيار نسبی ،وابسته بودن آزمونھای ھنجاری به يک معيار نسبی ،

ھايی می داند که به يک معيار مطلق ھايی می داند که به يک معيار مطلق ھای مالکی را آزمونھای مالکی را آزمون
تند ھ ته تندا ھ ته ..وابسته ھستندوابسته ھستندا
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در ميان تعاريف ارائه شده شايد بتوان تعريف پاپھام را به عنوان در ميان تعاريف ارائه شده شايد بتوان تعريف پاپھام را به عنوان 
یآزمون مالکی آزمونی است که آزمون مالکی آزمونی است که ..يک تعريف کامل قبول نموديک تعريف کامل قبول نمود یی ی

برای تعيين وضعيت يک فرد در يک حوزۀ رفتاری کامال ً برای تعيين وضعيت يک فرد در يک حوزۀ رفتاری کامال ً 
گيرد می قرار استفاده مورد شده تعريف و گيردمشخص می قرار استفاده مورد شده تعريف و ..مشخص و تعريف شده مورد استفاده قرار می گيردمشخص و تعريف شده مورد استفاده قرار می گيردمشخص
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ھنجاری و مالک ھنجاریآزمونھای و مالک آزمونھای مالکی و ھنجاریآزمونھای مالکی و ھنجاریآزمونھای

آزمونھای مالکی و ھنجاری را می توان از جھات مختلف باآزمونھای مالکی و ھنجاری را می توان از جھات مختلف باآآ
گرانلند و لين گرانلند و لين ..يکديگر مقايسه نمود و تفاوت آنھا را بيان نمود يکديگر مقايسه نمود و تفاوت آنھا را بيان نمود 

تفاوت عمدۀ اين دو آزمون را در تفسير نتايج حاصل از تفاوت عمدۀ اين دو آزمون را در تفسير نتايج حاصل از 
دانند می دانندآزمون می سؤالھایآزمون تھيه در تنھا که ھستند معتقد سؤالھایآنھا تھيه در تنھا که ھستند معتقد آنھا آنھا معتقد ھستند که تنھا در تھيه سؤالھایآنھا معتقد ھستند که تنھا در تھيه سؤالھای..آزمون می دانندآزمون می دانند

آزمون و استفاده از نتايج آزمون می توان به تفاوت اين دو آزمون و استفاده از نتايج آزمون می توان به تفاوت اين دو 
د ن دآز ن ..آزمون پی بردآزمون پی بردآز
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ل قا فا آ ا فا ا ش ا آش لا قا فا آ ا فا ا ش ا آش برای آشنايی بيشتر با تفاوت اين دو آزمون به چند تفاوت قابل برای آشنايی بيشتر با تفاوت اين دو آزمون به چند تفاوت قابل ا
::ذکر اشاره می کنيمذکر اشاره می کنيم

اين دو آزمون ھرکدام يافته ھای حاصل از نتايج آزمون را اين دو آزمون ھرکدام يافته ھای حاصل از نتايج آزمون را . . ١١
آزمونھای مالکی از معيار آزمونھای مالکی از معيار ..به شيوه ای خاص تفسير می کنندبه شيوه ای خاص تفسير می کنند ی ير ص یيو ير ص ريو ي ز ی ھ و رز ي ز ی ھ و ز

نتايج حاصل از نتايج حاصل از ..مطلق و از قبل تعيين شه استفاده می کنندمطلق و از قبل تعيين شه استفاده می کنند
يرآزمونھای مالکی را می توان به صورتھای مختلف تفسيرآزمونھای مالکی را می توان به صورتھای مختلف تفسير ی ھ ور ب ن و ی ر ی ی ھ و يرز ی ھ ور ب ن و ی ر ی ی ھ و ز

توصيف تکليف يادگيری خاص که فرد می تواند توصيف تکليف يادگيری خاص که فرد می تواند ))الفالف::نمودنمود
دھد دھدانجام صحيح))بب..انجام فرد که تکاليفی درصد کردن صحيحمشخص فرد که تکاليفی درصد کردن مشخص م  م ج يح ))بب..ج ر  ی   ي ر  ن  ر يح ص  ر  ی   ي ر  ن  ر ص 

مقايسه عملکرد در آزمون مقايسه عملکرد در آزمون ))جج..انجام می دھدانجام می دھد
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با يک معيار و تصميم گيری در مورد رسيدن يا عدم رسيدن به با يک معيار و تصميم گيری در مورد رسيدن يا عدم رسيدن به گگ
حد تسلطحد تسلط

آزمونھای ھنجاری معموال ً کلی و جامع ھستند و يک حوزۀ آزمونھای ھنجاری معموال ً کلی و جامع ھستند و يک حوزۀ . . ٢٢
ل گيرند بر در را يادگيری تکاليف ی حت ليع گيرند بر در را يادگيری تکاليف ی حت وسيع محتوی تکاليف يادگيری را در بر می گيرند ولیوسيع محتوی تکاليف يادگيری را در بر می گيرند ولیيع

آزمونھای مالکی معموال ً يک حوزۀ محدود و مشخص از آزمونھای مالکی معموال ً يک حوزۀ محدود و مشخص از 
گ ا گ ا گکال ا گ ا ..محتوی و تکاليف يادگيری را در بر می گيرندمحتوی و تکاليف يادگيری را در بر می گيرندکال

دانش..٣٣ توانايی گيری اندازه برای ھنجاری آزمونھای دانشاز توانايی گيری اندازه برای ھنجاری آزمونھای از ش.. يی  و يری  ز  ی  ری بر ج ی  ھ و ز شز  يی  و يری  ز  ی  ری بر ج ی  ھ و ز ز 
آموزان درپايان اجرای برنامه ارزشيابی پايانی و ازآموزان درپايان اجرای برنامه ارزشيابی پايانی و از
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آ گ آآ گ آزمونھای مالکی برای اندازه گيری توانايی دانش آموزان درآزمونھای مالکی برای اندازه گيری توانايی دانش آموزان درآ
..استفاده می شوداستفاده می شود--ارزشيابی تکوينیارزشيابی تکوينی– – جريان اجرای برنامهجريان اجرای برنامه ی یی ییی

در آزمونھای ھنجاری به علت گسترده بودن محتوی يا در آزمونھای ھنجاری به علت گسترده بودن محتوی يا . . ۴۴
برای شده طرح ؤالھای داد ،ت گيری اندازه رد برایرفتارھای شده طرح ؤالھای داد ،ت گيری اندازه رد رفتارھای مورد اندازه گيری ،تعداد سؤالھای مطرح شده برای رفتارھای مورد اندازه گيری ،تعداد سؤالھای مطرح شده برای رفتارھای

در حالی که در آزمونھای در حالی که در آزمونھای ..ھر ھدف محدود و گاه صفر استھر ھدف محدود و گاه صفر است
ا ا ا ا ف ا ا االک ا ا ا ف ا ا مالکی به عات محدود بودن محتوی يا رفتارھای مورد اندازه مالکی به عات محدود بودن محتوی يا رفتارھای مورد اندازه الک

گيری ھر ھدف آموزشی با چندين سؤال مورد پرسش قرار گيری ھر ھدف آموزشی با چندين سؤال مورد پرسش قرار 
..می گيردمی گيرد
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آآ در آزمونھای ھنجاری چون عملکرد ھر فرد با عملکرد ساير در آزمونھای ھنجاری چون عملکرد ھر فرد با عملکرد ساير ..۵۵
یافراد مقايسه می شود،سؤال و آزمون مناسب سؤال و آزمونی افراد مقايسه می شود،سؤال و آزمون مناسب سؤال و آزمونی  یی ی

خواھد بود که تفاوت بين افراد را بھتر و مشخص تر نشان خواھد بود که تفاوت بين افراد را بھتر و مشخص تر نشان 
توانايیدھددھد با فرد ھر عملکرد چون مالکی آزمونھای در توانايیولی با فرد ھر عملکرد چون مالکی آزمونھای در ولی ولی در آزمونھای مالکی چون عملکرد ھر فرد با توانايیولی در آزمونھای مالکی چون عملکرد ھر فرد با توانايی..دھددھد

مقايسه می شود،گسترده بودن مقايسه می شود،گسترده بودن --ھدفھاھدفھا– – ھا و مھارتھای مشخص ھا و مھارتھای مشخص 
ه ت د ز ت د ھا ن هاکندگ ت د ز ت د ھا ن داکندگ گ ن ا دق گ ن ا ق قرار نمی گيرد وقرار نمی گيرد وپراکندگی نمره ھا در توزيع مورد توجهپراکندگی نمره ھا در توزيع مورد توجه
..اصوال ً مطلوب و مورد انتظار نمی باشداصوال ً مطلوب و مورد انتظار نمی باشد
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ا۶۶ ا ذ ا ا گ ااک ا ذ ا ا گ اک پراکندگی نمره ھا يا تغيير پذيری نمره ھا در تئوری روان پراکندگی نمره ھا يا تغيير پذيری نمره ھا در تئوری روان ..۶۶
سنجی کالسيک برای محاسبۀ ضرايب پايايی و روايی آزمون سنجی کالسيک برای محاسبۀ ضرايب پايايی و روايی آزمون 

ا ا ا ا اا ا ا ا اا آ الذا آ لذا لذا در آزمونھای مالکی که لذا در آزمونھای مالکی که ..از اھميت بسيار برخوردار استاز اھميت بسيار برخوردار است
نمره ھا از پراکندگی کافی برخوردار نيستند نمی توان از نمره ھا از پراکندگی کافی برخوردار نيستند نمی توان از 

روشھای متداول برای محاسبۀ ضريب پايايی و روايی استفاده روشھای متداول برای محاسبۀ ضريب پايايی و روايی استفاده 
..نمودنمود

آزمونھای ھنجاری بيشتر در پروژه ھای تربيتی مورد استفاده آزمونھای ھنجاری بيشتر در پروژه ھای تربيتی مورد استفاده . . ٧٧
گيرد می گيردقرار می در..قرار بيشتر مالکی آزمونھای که حالی دردر بيشتر مالکی آزمونھای که حالی در ير ی  ر  يرر ی  ر  ر..ر ر  ی بي ی  ھ و ز ی   رر  ر  ی بي ی  ھ و ز ی   ر 

..ارزشيابی آموزشی مورد استفاده قرار می گيرندارزشيابی آموزشی مورد استفاده قرار می گيرند
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مالک آزمونھای آماری مالکخصوصيات آزمونھای آماری خصوصيات آماری آزمونھای مالکیخصوصيات آماری آزمونھای مالکیخصوصيات

سطح دشواری سؤالھاسطح دشواری سؤالھا))الفالف
نسبت تعيين طريق از دشواری مالکی،سطح آزمونھای نسبتدر تعيين طريق از دشواری مالکی،سطح آزمونھای بدر يين  ريق  واری از  ح  ی ال ی  ھ و بر آز يين  ريق  واری از  ح  ی ال ی  ھ و ر آز
..پاسخھای صحيح داده شده به سؤال محاسبه می گرددپاسخھای صحيح داده شده به سؤال محاسبه می گردد
ک ک ش ا اف لک ا ال لک کا ک ش ا اف لک ا ال لک برای بررسی عملکرد سؤالھا و عملکرد افراد شرکت کننده در برای بررسی عملکرد سؤالھا و عملکرد افراد شرکت کننده در ا

آزمون،نتايج حاصل از اجرای آزمون در يک جدول تنظيم آزمون،نتايج حاصل از اجرای آزمون در يک جدول تنظيم 
ضمنا ً برای بررسی سريع تر و راحتتر،سؤالھای ضمنا ً برای بررسی سريع تر و راحتتر،سؤالھای ..می گرددمی گردد

شود می نوشته ھمجوار ستونھای در ھدف ھر به شودمربوط می نوشته ھمجوار ستونھای در ھدف ھر به ..مربوط و ی  و  ر  جو ی  ھ و ر  ر   وربو ب  ی  و  ر  جو ی  ھ و ر  ر   ..ربو ب 
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::پس از تکميل جدول،می توان به دو سؤال زير پاسخ گفتپس از تکميل جدول،می توان به دو سؤال زير پاسخ گفتگگ
کل١١ و آموزشی ھدف سؤال،ھر ھر در فرد ھر کلعملکرد و آموزشی ھدف سؤال،ھر ھر در فرد ھر عملکرد ل١١.. ی و  وز ھر ھ آ ؤال ر ھر  ر  لر ھر  ی و  وز ھر ھ آ ؤال ر ھر  ر  ر ھر 

آزمون چگونه است؟آزمون چگونه است؟
ال ا ک ک ش ا اف ا ت اللک ا ک ک ش ا اف ا ت لک عملکرد تمام افراد شرکت کننده در برنامه ،در ھر سؤال و عملکرد تمام افراد شرکت کننده در برنامه ،در ھر سؤال و ٢٢..

ھر ھدف آموزشی چگونه است؟ھر ھدف آموزشی چگونه است؟
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نتايج حاصل از تجزيه و تحليل عملکرد دانش آموزان درنتايج حاصل از تجزيه و تحليل عملکرد دانش آموزان درآآ
ییسؤالھای آزمون و ھدفھای آموزشی به معلمان،مديران وسؤالھای آزمون و ھدفھای آموزشی به معلمان،مديران و

::عامالن ارزشيابی امکان می دھد تاعامالن ارزشيابی امکان می دھد تا
ايند١١ ن اتخاذ ب نا زش آ ھای ي ت فرد ھر رد اينددر ن اتخاذ ب نا زش آ ھای ي ت فرد ھر رد در در مورد ھر فرد تصميم ھای آموزشی مناسب اتخاذ نماينددر مورد ھر فرد تصميم ھای آموزشی مناسب اتخاذ نمايند١١..
نکات ضعف و نارسايی ھای آموزشی در ھر قسمت و علت نکات ضعف و نارسايی ھای آموزشی در ھر قسمت و علت ٢٢..

يا عوامل عدم موفقيت را شناسايی کرده و برای برطرف يا عوامل عدم موفقيت را شناسايی کرده و برای برطرف 
نمايند اتخاذ مناسب تصميمھای آنھا نمايندکردن اتخاذ مناسب تصميمھای آنھا ..کردن ي ب   ی  ھ ي ھ  ن  ير ب   ی  ھ ي ھ  ن  ..ر
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سؤال))بب تفکيک سؤالقوه تفکيک قوه قوه تفکيک سؤالقوه تفکيک سؤال))بب

رابطۀ بين عملکرد افراد در آزمون با عملکرد افراد در يکرابطۀ بين عملکرد افراد در آزمون با عملکرد افراد در يکآآ
ھرچه ميزان ھرچه ميزان ..سؤال آزمون قوه تفکيک سؤال را نشان می دھدسؤال آزمون قوه تفکيک سؤال را نشان می دھد چچیی

نزديکتر باشد،قدرت سؤال در تفکيک گروه نزديکتر باشد،قدرت سؤال در تفکيک گروه   ١١اين رابطه به اين رابطه به 
نزديکتر صفر به رابطه ميزان ھرچه و بيشتر ناموفق و نزديکترموفق صفر به رابطه ميزان ھرچه و بيشتر ناموفق و موفق و ناموفق بيشتر و ھرچه ميزان رابطه به صفر نزديکتر موفق و ناموفق بيشتر و ھرچه ميزان رابطه به صفر نزديکتر موفق

..باشد،قدرت سؤال در تفکيک دو گروه ضعيفتر خواھد بودباشد،قدرت سؤال در تفکيک دو گروه ضعيفتر خواھد بود
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برای چھاربرای چھار٢٢××٢٢برای محاسبه قوه تفکيک سؤال يک جدولبرای محاسبه قوه تفکيک سؤال يک جدول
ییترکيب عملکرد در کل آزمون و عملکرد سؤال تشکيل میترکيب عملکرد در کل آزمون و عملکرد سؤال تشکيل می

جدول زير ترکيب چھار حالتی از ناموفق در آزمون،جدول زير ترکيب چھار حالتی از ناموفق در آزمون،..گرددگردد
سؤال در سؤالموفق در سؤال))aa((موفق در آزمون،موفق در سؤال،موفق در آزمون،موفق در ،،))bb((،موفق ،،))bb((،موفق در آزمون،موفق در سؤال،موفق در آزمون،موفق در سؤال))aa((موفق در سؤالموفق در سؤال

،وموفق در آزمون،،وموفق در آزمون،))cc((ناموفق در آزمون،ناموفق در سؤالناموفق در آزمون،ناموفق در سؤال
ؤال د فق ؤالنا د فق دھد))dd((نا نشان دھدا نشان ا ..را نشان می دھدرا نشان می دھد))dd((ناموفق در سؤالناموفق در سؤال
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پس از تکميل جدول با استفاده از فرمول زير قوۀ تفکيک ھريک پس از تکميل جدول با استفاده از فرمول زير قوۀ تفکيک ھريک 
توجه کنيد کهتوجه کنيد که..از سؤالھای آزمون مالکی محاسبه می گردداز سؤالھای آزمون مالکی محاسبه می گردد ی یی ی

..برای ھر سؤال بايد جدول باال تھيه شودبرای ھر سؤال بايد جدول باال تھيه شود

==قوۀ تفکيکقوۀ تفکيک
b
b+d -

a
a+c
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شاخص تأثير آموزش با استفاده از فرمول زير شاخص تأثير آموزش با استفاده از فرمول زير 
::محاسبه می شودمحاسبه می شود

آ آأ أ آآ پيش آزمونپيش آزمونPP--آزمون نھايیآزمون نھايیP=P=شاخص تأثير آموزششاخص تأثير آموزشآآ
نھايی نھايیآزمون PPآزمون يی ھ ون  يیآز ھ ون  PPآز

عبارت است از نسبت پاسخھای صحيح سؤال درآزمون نھايیعبارت است از نسبت پاسخھای صحيح سؤال درآزمون نھايی
PPپيش آزمونپيش آزمون

آزمون پيش در سؤال صحيح پاسخھای نسبت از است آزمونعبارت پيش در سؤال صحيح پاسخھای نسبت از است عبارت است از نسبت پاسخھای صحيح سؤال در پيش آزمون عبارت است از نسبت پاسخھای صحيح سؤال در پيش آزمون عبارت
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شاخص تأثير آموزش را از فرمول زير نيز می شاخص تأثير آموزش را از فرمول زير نيز می 
::توان محاسبه کردتوان محاسبه کرد

آ آأ أ RA RBشاخص تأثير آموزششاخص تأثير آموزش== RA-RB
N

RRAA عبارت است از تعداد پاسخھای صحيح سؤال در آزمون عبارت است از تعداد پاسخھای صحيح سؤال در آزمون
نھايینھايیاا

RRBBونعبارت است از تعداد پاسخھای صحيح سؤال در پيش آزمونعبارت است از تعداد پاسخھای صحيح سؤال در پيش آزمون ز پيش ر ؤ يح ی ھ پ ز ر ونب ز پيش ر ؤ يح ی ھ پ ز ر ب
NNعبارت است از تعداد افراد شرکت کننده در آزمونعبارت است از تعداد افراد شرکت کننده در آزمون
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مالک آزمونھای رواي و مالکپاياي آزمونھای رواي و پايايی و روايی آزمونھای مالکیپايايی و روايی آزمونھای مالکیپاياي

در آزمونھای ھنجاری،پايايی نمره ھای کسب شده با استفاده از در آزمونھای ھنجاری،پايايی نمره ھای کسب شده با استفاده از آآ
یروش ضريب ھمبستگی محاسبه می شود و ضرايب روش ضريب ھمبستگی محاسبه می شود و ضرايب  یی ی

ولی ولی ..ھمبستگی از ميزان تغيير پذيری نمره ھا تأثير می پذيردھمبستگی از ميزان تغيير پذيری نمره ھا تأثير می پذيرد
اساس بر شده اتخاذ ھای تصميم ،پايايی مالکی آزمونھای اساسدر بر شده اتخاذ ھای تصميم ،پايايی مالکی آزمونھای در آزمونھای مالکی ،پايايی تصميم ھای اتخاذ شده بر اساس در آزمونھای مالکی ،پايايی تصميم ھای اتخاذ شده بر اساس در
نتايج آزمون محاسبه می شود و ميزان پراکندگی حاصل از نتايج آزمون محاسبه می شود و ميزان پراکندگی حاصل از 

ت ا ز نا ً ال ز ن ن آز ا تا ا ز نا ً ال ز ن ن آز ا ..اجرای آزمون نيز معموال  ناچيز استاجرای آزمون نيز معموال  ناچيز استا
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آ آآ در آزمونھای مالکی بر اساس نتايج حاصل از آزمون،در مورد در آزمونھای مالکی بر اساس نتايج حاصل از آزمون،در مورد آ
چعملکرد افراد شرکت کننده در برنامۀ آموزشی و ھمچنينعملکرد افراد شرکت کننده در برنامۀ آموزشی و ھمچنين چی ی

موفقيت يا عدم موفقيت برنامۀ آموزشی در رسيدن به ھدفھای موفقيت يا عدم موفقيت برنامۀ آموزشی در رسيدن به ھدفھای 
شود می گرفته تصميم شده شودتعيين می گرفته تصميم شده ..تعيين شده تصميم گرفته می شودتعيين شده تصميم گرفته می شودتعيين

www*pnueb*com



آ آگ ضريب پايايی در تصميم گيری برای يک آزمون مالکی عبارت ضريب پايايی در تصميم گيری برای يک آزمون مالکی عبارت گ
ییاست از درصد افراد آزمودنی که در ھر دو بار اجرایاست از درصد افراد آزمودنی که در ھر دو بار اجرای

برای محاسبۀ ضريب پايايی برای محاسبۀ ضريب پايايی ..آزمايش موفق يا ناموفق بوده اندآزمايش موفق يا ناموفق بوده اند
ضريب نظير يک پارامتر غير آمار روشھای از گيری ضريبتصميم نظير يک پارامتر غير آمار روشھای از گيری تصميم گيری از روشھای آمار غير پارامتر يک نظير ضريب تصميم گيری از روشھای آمار غير پارامتر يک نظير ضريب تصميم

..فای يا مجذور کای نيز استفاده می شودفای يا مجذور کای نيز استفاده می شود
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صفر يعنی صفر يعنی ..در نوسان استدر نوسان است١١مقدار ضريب پايايی بين صفر تامقدار ضريب پايايی بين صفر تا
يھنی ثبات کامل دريھنی ثبات کامل در١١بی ثباتی کامل در تصميم گيری وبی ثباتی کامل در تصميم گيری و م ی می ی ییی

ھرچه مقدار محاسبه شده به يک نزديکتر ھرچه مقدار محاسبه شده به يک نزديکتر ..تصميم گيری تصميم گيری 
است بيشتر گيری تصميم در استباشد،ثبات بيشتر گيری تصميم در ..باشد،ثبات در تصميم گيری بيشتر استباشد،ثبات در تصميم گيری بيشتر استباشد،ثبات
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آ آگ گگ گآ آ آنچه قرار است اندازه بگيرد،اندازه میآنچه قرار است اندازه بگيرد،اندازه می““به اين ويژگی آزمونبه اين ويژگی آزمون
””..گيرد و برای ھدفی که طراحی و تھيه شده مناسب استگيرد و برای ھدفی که طراحی و تھيه شده مناسب است ی یی ی

اگرچه مفھوم روايی در آزمونھای اگرچه مفھوم روايی در آزمونھای ..روايی آزمون گفته می شودروايی آزمون گفته می شود
آزمونھای خاص ويژگيھای علت به است،ولی يکسان آزمونھایمختلف خاص ويژگيھای علت به است،ولی يکسان مختلف يکسان است،ولی به علت ويژگيھای خاص آزمونھای مختلف يکسان است،ولی به علت ويژگيھای خاص آزمونھای مختلف

مالکی،در اين آزمونھا معموال ً روايی محتوی و روايی مالکی،در اين آزمونھا معموال ً روايی محتوی و روايی 
دد گ ن ت ن ددش گ ن ت ن ..پيشبين تعيين می گرددپيشبين تعيين می گرددش
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ششم ششمفصل فصل ششمفصل ششمفصل

گيری اندازه و گيریارزشيابی اندازه و يریارزشيابی ز  بی و  ي يریرز ز  بی و  ي رز
عاطفی““ عملکردھای گيری عاطفیاندازه عملکردھای گيری ی””اندازه ی  ر يری  یز  ی  ر يری  ز 
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کل کلھدفھای ھدفھای کلیھدفھای کلیھدفھای

ط طط ::دانشجويان پس از مطالعۀ مطالب اين فصلدانشجويان پس از مطالعۀ مطالب اين فصلط
تعريف ويژگی ھای آموزشی را می آموزندتعريف ويژگی ھای آموزشی را می آموزند►►
روشھای جمع آوری اطالعات در زمينه رفتارھای عاطفی را می روشھای جمع آوری اطالعات در زمينه رفتارھای عاطفی را می ►►

وزوزآموزندآموزند
..با ويژگيھای ابزارھای اندازه گيری رفتارھای عاطفی آشنا می شوندبا ويژگيھای ابزارھای اندازه گيری رفتارھای عاطفی آشنا می شوند►►
ند►► گ اد ا ند ه د ا ا ق ت ندتفا گ اد ا ند ه د ا ا ق ت تفا ..تفاوت مقياسھای درجه بندی را ياد می گيرندتفاوت مقياسھای درجه بندی را ياد می گيرند►►
چگونگی محاسبۀ نگرش دانش آموزان را به کمک ابزارھا و چگونگی محاسبۀ نگرش دانش آموزان را به کمک ابزارھا و ١١..

..مقياسھای درجه بندی می آموزندمقياسھای درجه بندی می آموزندآآ
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عاطف عملکردھای گيری عاطفاندازه عملکردھای گيری اندازه گيری عملکردھای عاطفیاندازه گيری عملکردھای عاطفیاندازه

ويژگيھای عاطفی کيفيتھايی ھستند که شيوۀ خاص احساس ياويژگيھای عاطفی کيفيتھايی ھستند که شيوۀ خاص احساس ياگگ
ويژگيھای عاطفی ويژگيھای عاطفی ..بيان عواطف فرد را منعکس می سازندبيان عواطف فرد را منعکس می سازند یییی

::دارای سه خصيصه ھستنددارای سه خصيصه ھستند
کند١١ بيان را ا اح قدرت يا يزان که کندشدت بيان را ا اح قدرت يا يزان که شدت شدت که ميزان يا قدرت احساس را بيان می کندشدت که ميزان يا قدرت احساس را بيان می کند١١..
جھت که به جنبه مثبت،خنثی يا منفی بودن احساس اشاره جھت که به جنبه مثبت،خنثی يا منفی بودن احساس اشاره ٢٢..

می کندمی کند
طرف٣٣ به احساس که فکری يا موضوع،رفتار به که طرفھدف به احساس که فکری يا موضوع،رفتار به که ھدف ھدف که به موضوع،رفتار يا فکری که احساس به طرف ھدف که به موضوع،رفتار يا فکری که احساس به طرف ٣٣..

..آن کشيده می شود اشاره می کندآن کشيده می شود اشاره می کند
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ف قال ا ا اطف ا فژگ قال ا ا اطف ا اژگ ش اگ ش گ نگرشھا،نگرشھا،::ويژگيھای عاطفی را می توان در قالب سه مفھومويژگيھای عاطفی را می توان در قالب سه مفھوم
..عالقه ھا و ارزشھا مورد بررسی قرار دادعالقه ھا و ارزشھا مورد بررسی قرار داد

نگرشھا احساس فرد نسبت به يک نھاد اجتماعی،سنت موسسه ،نگرشھا احساس فرد نسبت به يک نھاد اجتماعی،سنت موسسه ،
ولی عالقه ھاولی عالقه ھا..گروه قوی يا نژادی را منعکس می سازدگروه قوی يا نژادی را منعکس می سازد ز ی س ر ژ ي و زرو ی س ر ژ ي و یرو یو و

نگرش يک نگرش يک ..احساس فرد نسبت به يک فعاليت را بيان می کننداحساس فرد نسبت به يک فعاليت را بيان می کنند
رقضاوت است در حالی که عالقه فقط نشان می دھد که فرد قضاوت است در حالی که عالقه فقط نشان می دھد که فرد  ی ن ی ر رو ی ن ی ر و

انجام يک فعاليت را بر انجام فعاليتھای ديگر ترجيح می دھد انجام يک فعاليت را بر انجام فعاليتھای ديگر ترجيح می دھد 
فعاليت انجام راه در را خود وقت و انرژی است حاضر فعاليتو انجام راه در را خود وقت و انرژی است حاضر يو م  ج ر ر  و ر  رژی و و  ر   يو  م  ج ر ر  و ر  رژی و و  ر   و 

..مورد عالقه اش بکار گيردمورد عالقه اش بکار گيرد
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ارزش يک باور داشت ديرپا است که از نظر شخصی ياارزش يک باور داشت ديرپا است که از نظر شخصی يا
حاجتماعی يک شيوۀ رفتاری را بر شيوۀ رفتاری ديگر ترجيح اجتماعی يک شيوۀ رفتاری را بر شيوۀ رفتاری ديگر ترجيح  حی ی

جھت ارزش می تواند مثبت يا منفی باشد و شدت آن جھت ارزش می تواند مثبت يا منفی باشد و شدت آن ..می دھدمی دھد
زياد يا کم تواند می نظر مورد ارزش و موقعيت توجه زيادبا يا کم تواند می نظر مورد ارزش و موقعيت توجه با توجه موقعيت و ارزش مورد نظر می تواند کم يا زيادبا توجه موقعيت و ارزش مورد نظر می تواند کم يا زيادبا

..باشدباشد
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ارزشھا ارزشھاويژگ ويژگی ارزشھاويژگی ارزشھاويژگ

ارزشھا باور داشتھايی ھستند در مورد چه چيز مطلوبارزشھا باور داشتھايی ھستند در مورد چه چيز مطلوب١١..
چاست و چه چيز اھميت دارداست و چه چيز اھميت دارد چچ چ

ارزشھا بر رفتارھا،نگرشھا و عالقه ھا اثر گذاشته و آنھا ارزشھا بر رفتارھا،نگرشھا و عالقه ھا اثر گذاشته و آنھا ٢٢..
کنند ھدايت کنندرا ھدايت ..را ھدايت می کنندرا ھدايت می کنندرا

ارزشھا ديرپا ھستند و در يک زمان نسبتاً  طوالنی بدون ارزشھا ديرپا ھستند و در يک زمان نسبتاً  طوالنی بدون ٣٣..
..تغيير باقی می مانندتغيير باقی می مانند
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روشھای جمع آوری اطالعات در زمينه رفتارھای روشھای جمع آوری اطالعات در زمينه رفتارھای 
عاطفیعاطفی

آآ ))جمع آوری اطالعات به صورت عددیجمع آوری اطالعات به صورت عددی((روشھای کمیروشھای کمی١١..
کيفی٢٢ کيفیروشھای کالمی((روشھای صورت به اطالعات آوری کالمیجمع صورت به اطالعات آوری ))جمع ی٢٢.. ي ی  ھ یرو ي ی  ھ ی((رو ال ور  ال ب  ع آوری ا یج ال ور  ال ب  ع آوری ا ))ج
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در مواردی که اطالعات را فرد فراھم می در مواردی که اطالعات را فرد فراھم می 
::کند،فرض می شود کهکند،فرض می شود که

وی توانايی خواندن و درک کردن سؤالھای مطرح شده را وی توانايی خواندن و درک کردن سؤالھای مطرح شده را ١١..
دارددارد

از احساس خود در زمينه سؤالھای مورد پرسش آگاه استاز احساس خود در زمينه سؤالھای مورد پرسش آگاه است٢٢..
ک ا ا اق ا کا ا ا اق ا ا ..احساس واقعی خود را بيان می کنداحساس واقعی خود را بيان می کند٣٣..
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رفتار بندی درجه رفتارمقايسھای بندی درجه مقايسھای درجه بندی رفتار مقايسھای درجه بندی رفتار مقايسھای

::مقياسھا معموال ً به دو صورت استفاده می شوندمقياسھا معموال ً به دو صورت استفاده می شوند
سنجی١١ خود سنجیگزارشھای خود گزارشھای جی١١.. و  ی  ھ جیزار و  ی  ھ زار
گزارش از ديگرانگزارش از ديگران٢٢..

..ساده ترين شکل مقياس درجه بندی درجه بندی ليکرت استساده ترين شکل مقياس درجه بندی درجه بندی ليکرت است
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ليکرت بندی درجه مقياس يک تھيه ليکرتمراحل بندی درجه مقياس يک تھيه ::مراحل تھيه يک مقياس درجه بندی ليکرتمراحل تھيه يک مقياس درجه بندی ليکرت::مراحل
بيان١١ دقيق و روشن صورت به را نظر مورد بيانموضوع دقيق و روشن صورت به را نظر مورد موضوع موضوع مورد نظر را به صورت روشن و دقيق بيانموضوع مورد نظر را به صورت روشن و دقيق بيان١١..

کنيدکنيد
گگ خصوصيات يا ويژگيھای عمدۀ ھر يک از موضوعاتخصوصيات يا ويژگيھای عمدۀ ھر يک از موضوعات٢٢..

يمورد اندازه گيری را مشخص کنيدمورد اندازه گيری را مشخص کنيد ص ر يری ز يور ص ر يری ز ور
يک عبارت بنويسيد و برای يک عبارت بنويسيد و برای برای ھر خصيصه يا ويژگیبرای ھر خصيصه يا ويژگی٣٣..

د کن ه ت شد ند ه د خ ا ک دآن کن ه ت شد ند ه د خ ا ک ..آن يک پاسخ درجه بندی شده تھيه کنيدآن يک پاسخ درجه بندی شده تھيه کنيدآن
يک عبارت ممکن يک عبارت ممکن ..جھت عبارتھای مقياس را مشخص کنيدجھت عبارتھای مقياس را مشخص کنيد..۴۴

است جنبۀ مثبت يا جنبۀ منفی داشته باشداست جنبۀ مثبت يا جنبۀ منفی داشته باشد
کنيد۵۵ مشخص را مقياس از استفاده العمل کنيددستور مشخص را مقياس از استفاده العمل دستور دستور العمل استفاده از مقياس را مشخص کنيددستور العمل استفاده از مقياس را مشخص کنيد..۵۵
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مقياس ليکرت نظير يک خط کش به واحدھای کوچک تقسيم می مقياس ليکرت نظير يک خط کش به واحدھای کوچک تقسيم می 
با اين تفاوت که فاصله ھمه واحدھا در روی خط کش با اين تفاوت که فاصله ھمه واحدھا در روی خط کش ..شودشود

يکسان است ولی در مقياس ليکرت فاصلۀ واحدھا يکسان يکسان است ولی در مقياس ليکرت فاصلۀ واحدھا يکسان 
..نيستنيستنيستنيست
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١ ٢ ٣ ۴ ۵

با اولين برخورد  پس از مدت با وجود مشکل 
ل

حتی بعد 
نکه ا از

ھرگز تا معلم او را 
ت ال ف از نکند قف با مشکل از فعاليت ت

.کنار می کشد

پ
کوتاھی تالش 
تسليم می شود

بودن فعاليت
به تالش ادامه 

.می دھد

از اينکه
ساير دوستان
او از فعاليت
کشند م کنار

متوقف نکند از فعاليت
دست نمی کشد

کنار می کشند
به فعاليت

ادامه می دھد 
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چگونگی محاسبه نمره فرد و نمره گروه در مقياس چگونگی محاسبه نمره فرد و نمره گروه در مقياس 
درجه بندیدرجه بندی

با مجموع نمره با مجموع نمره نمره ھر فرد در مقياس درجه بندی برابر استنمره ھر فرد در مقياس درجه بندی برابر است
با توجه بهبا توجه به..ھای وی در تمام سؤالھا تقسيم بر تعداد سؤالھاھای وی در تمام سؤالھا تقسيم بر تعداد سؤالھا م مم م

نمره کسب شده توسط فرد،در مورد مثبت يا منفی بودن نمره کسب شده توسط فرد،در مورد مثبت يا منفی بودن 
شود می قضاوت وی تمايل عدم و تمايل يا و وی شودنگرش می قضاوت وی تمايل عدم و تمايل يا و وی دردرنگرش در در ..نگرش وی و يا تمايل و عدم تمايل وی قضاوت می شودنگرش وی و يا تمايل و عدم تمايل وی قضاوت می شود

معدل يا نگرش خنثی،نمره معدل يا نگرش خنثی،نمره   ٣٣درجه ای که نمره درجه ای که نمره   ۵۵مقياسھای مقياسھای 
از ازش از٣٣ش ت ک ن ت ث ت ازانگ ت ک ن ت ث ت ت٣٣انگ تانگ انگ بيانگر جھت بيانگر جھت   ٣٣بيانگر جھت مثبت و نمره کمتر ازبيانگر جھت مثبت و نمره کمتر از٣٣بيش ازبيش از

نزديکتر باشد،شدت نزديکتر باشد،شدت   ۵۵ھرچه مقدار نمره به ھرچه مقدار نمره به ..منفی نگرش استمنفی نگرش است
گگگگ نزديکتر باشد شدت نگرش نزديکتر باشد شدت نگرش ١١نگرش مثبت بيشتر و ھرچه بهنگرش مثبت بيشتر و ھرچه به

..منفی بيشتر استمنفی بيشتر است
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ای درجه دو ایمقياس درجه دو مقياس دو درجه ایمقياس دو درجه ایمقياس

مقياس دو درجه ای حالت خاصی از مقياس ليکرت است با اين تفاوت که مقياس دو درجه ای حالت خاصی از مقياس ليکرت است با اين تفاوت که 
پاسخ بلی يا موافق و خير يا پاسخ بلی يا موافق و خير يا   ٢٢در اين مقياس برای ھر عبارت در اين مقياس برای ھر عبارت 

گ ظ گل ظ ًًل مثالً مثال ً..مخالف در نظر گرفته می شودمخالف در نظر گرفته می شود

است١١ جالب من برای درس استکالس جالب من برای درس کالس

)مخالفم(خير)موافقم(بلی

کالس درس برای من جالب استکالس درس برای من جالب است١١..

در کالس درس احساس خستگی می کنمدر کالس درس احساس خستگی می کنم٢٢..
ا ق اا ق ا برای رفتن به کالس درس دقيقه شماری می کنمبرای رفتن به کالس درس دقيقه شماری می کنم٣٣..

آرزو می کنم کالس دير به پايان برسدآرزو می کنم کالس دير به پايان برسد۴۴..
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کيف ارزشياب در مصاحبه و کيفمشاھده ارزشياب در مصاحبه و مشاھده و مصاحبه در ارزشيابی کيفیمشاھده و مصاحبه در ارزشيابی کيفیمشاھده

برای روش مشاھده مستقيم و تماس نزديک با برنامه،مجريان برای روش مشاھده مستقيم و تماس نزديک با برنامه،مجريان 
چچو شرکت کنندگان برنامه چندين امتياز ذکر شده است    و شرکت کنندگان برنامه چندين امتياز ذکر شده است    

::بعضی از اين امتيازھا عبارتند ازبعضی از اين امتيازھا عبارتند از
ل١١ ه،عا برنا تقي ل ا ت د شاھده طريق لاز ه،عا برنا تقي ل ا ت د شاھده طريق از از طريق مشاھده دست اول و مستقيم برنامه،عاملاز طريق مشاھده دست اول و مستقيم برنامه،عامل١١..

ارزشيابی می تواند زمينه ای را که برنامه در آن به اجرا ارزشيابی می تواند زمينه ای را که برنامه در آن به اجرا 
ک ک کآ ک ..در می آيد درک کنددر می آيد درک کندآ

می٢٢.. اول دست تجارب کسب طريق از ارزشيابی میعامل اول دست تجارب کسب طريق از ارزشيابی عامل ی٢٢.. ول  رب   ج ب  ريق  ز  بی  ي رز یل  ول  رب   ج ب  ريق  ز  بی  ي رز ل 
تواند به شيوۀ استقرايی به مطالعه و شناخت برنامه مورد تواند به شيوۀ استقرايی به مطالعه و شناخت برنامه مورد 

بپردازد بپردازدارزشياب ..ارزشيابی بپردازدارزشيابی بپردازدارزشياب
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ا٣٣ ا ا ً ا ق ا ک ا ااف ا ا ً ا ق ا ک ا اف افرادی که در درون برنامه و مستقيماً  در جريان اجرایافرادی که در درون برنامه و مستقيماً  در جريان اجرای..٣٣
برنامه فعاليت دارند،گاه در اثر عادت کردن به موقعيتھای برنامه فعاليت دارند،گاه در اثر عادت کردن به موقعيتھای 

ا ا ط ا ا ا ا ا ا اا ا ط ا ا ا ا ا ا اجرای برنامه،بسياری از امور را طبيعی و عادی پنداشته و اجرای برنامه،بسياری از امور را طبيعی و عادی پنداشته و ا
حتی در بحثھای دوستانه و غير رسمی نيز ممکن است به اين حتی در بحثھای دوستانه و غير رسمی نيز ممکن است به اين 

مسائل اشاره نکنند،زيرا در زمينه اين مسائل چيزی ادراک مسائل اشاره نکنند،زيرا در زمينه اين مسائل چيزی ادراک 
..نکرده اند که بازگو نمايندنکرده اند که بازگو نمايند

اعضای تيم مجری برنامه معموال ً کمتر تمايل دارند که اعضای تيم مجری برنامه معموال ً کمتر تمايل دارند که . . ۴۴
بازگو عريان صورت به را برنامه دربارۀ موجود بازگوواقعيتھای عريان صورت به را برنامه دربارۀ موجود و واقعيتھای ز ن ب ري ور  ر بر ر ب  رب وجو  ی  ھ ي و و ز ن ب ري ور  ر بر ر ب  رب وجو  ی  ھ ي و

..کنندکنند
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گآآ گگ گ گاه مصاحبه گرگاه مصاحبه گر--ابزار جمع آوری اطالعاتابزار جمع آوری اطالعات--عامل ارزشيابیعامل ارزشيابی
ییاست و با افراد مختلف که با فعاليت مورد ارزشيابی ارتباط است و با افراد مختلف که با فعاليت مورد ارزشيابی ارتباط 

..دارند به صحبت می نشيننددارند به صحبت می نشينند
شارکت با راه ھ شاھده از بخش ر غير ھای ره شارکتحا با راه ھ شاھده از بخش ر غير ھای ره محاوره ھای غير رسمی بخشی از مشاھده ھمراه با مشارکتمحاوره ھای غير رسمی بخشی از مشاھده ھمراه با مشارکتحا

شرکت در شرکت در --مشاھده گر عالوه بر دو نقش قبلی خويشمشاھده گر عالوه بر دو نقش قبلی خويش..ھستندھستند
ا اا کا ک ا اف کا ک ا اف ا برحسب ضرورت با افراد شرکت کننده در برحسب ضرورت با افراد شرکت کننده در --برنامه و مشاھدهبرنامه و مشاھده

..برنامه يا مجريان برنامه به محاوره و گفتگو می نشينندبرنامه يا مجريان برنامه به محاوره و گفتگو می نشينند

www*pnueb*com



در مصاحبه استاندارد شده پاسخ آزاد، سؤالھا از قبل دقيقا ًدر مصاحبه استاندارد شده پاسخ آزاد، سؤالھا از قبل دقيقا ًآآ
یبررسی می شوند و شکل نھايی و تأييد شده ھر سؤال در قالب بررسی می شوند و شکل نھايی و تأييد شده ھر سؤال در قالب  ی یی ی ی

.  .  يک جمله پرسشی در اختيار مصاحبه گر قرار می گيرديک جمله پرسشی در اختيار مصاحبه گر قرار می گيرد
را سؤالھا اين مصاحبه اجرای جريان در نيز گر رامصاحبه سؤالھا اين مصاحبه اجرای جريان در نيز گر مصاحبه گر نيز در جريان اجرای مصاحبه اين سؤالھا رامصاحبه گر نيز در جريان اجرای مصاحبه اين سؤالھا رامصاحبه

طبق نظم و تربيت مشخص شده،به ترتيب با مصاحبه شونده طبق نظم و تربيت مشخص شده،به ترتيب با مصاحبه شونده 
د گذا ان دد گذا ان شد خ خ ا ائه ا د ند ش ه شا خ خ ا ائه ا د ند ش ه ا مصاحبه شونده در ارائه پاسخ خويشمصاحبه شونده در ارائه پاسخ خويش..در ميان می گذارددر ميان می گذارد

آزادی عمل کافی دارد و می تواند آنچه را که خود می خواھد آزادی عمل کافی دارد و می تواند آنچه را که خود می خواھد 
..بيان کندبيان کند
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پاتون برای اين شيوه مصاحبه سه دليل عمده ذکر پاتون برای اين شيوه مصاحبه سه دليل عمده ذکر 
::کرده استکرده است

گگ استفاده کنندگان از اين اطالعات و کسانی که در مورداستفاده کنندگان از اين اطالعات و کسانی که در مورد١١..
یبرنامه ارزشيابی شده تصميم می گيرند می توانند سؤالھا را برنامه ارزشيابی شده تصميم می گيرند می توانند سؤالھا را  ی م یی ی م ی

بررسی و آزمايش کنندبررسی و آزمايش کنند
د،اين٢٢ ش تفاده ا گر احبه نفر چند از که شرايط د،ايندر ش تفاده ا گر احبه نفر چند از که شرايط در در شرايطی که از چند نفر مصاحبه گر استفاده می شود،اين در شرايطی که از چند نفر مصاحبه گر استفاده می شود،اين ٢٢..

شيوه باعث می شود که تفاوت بين مصاحبه گران به حداقل شيوه باعث می شود که تفاوت بين مصاحبه گران به حداقل 
ا کا اک کا ..ممکن کاھش يابدممکن کاھش يابدک

اجرای٣٣.. وقت است،از شده تنظيم ً کامال مصاحبه اجرایچون وقت است،از شده تنظيم ً کامال مصاحبه چون ی٣٣.. جر ز و  يم   ب    یچون  جر ز و  يم   ب    چون 
..مصاحبه دقيقا ً استفاده می شودمصاحبه دقيقا ً استفاده می شود
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برای انجام يک مشاھده کنترل شده،معموال ً مراحل برای انجام يک مشاھده کنترل شده،معموال ً مراحل 
..زير صورت می گيردزير صورت می گيردگگ

مشخص ساختن ھدف مشاھدهمشخص ساختن ھدف مشاھده١١..
منفی٢٢ و مثبت ديدگاه بيانگر که فرد رفتارھای از ليستی منفیتھيه و مثبت ديدگاه بيانگر که فرد رفتارھای از ليستی تھيه ی ٢٢.. ب و  ه  ي ر  ر  بي ی  رھ ی از ر ي ی ھي  ب و  ه  ي ر  ر  بي ی  رھ ی از ر ي ھي 

..فرد نسبت به موضوع مورد مشاھده باشدفرد نسبت به موضوع مورد مشاھده باشد
ث ل ش ا کا ثا ل ش ا کا ا در صورت امکان برای سرعت بخشيدن به عمل ثبتدر صورت امکان برای سرعت بخشيدن به عمل ثبت٣٣..

رفتارھای مشاھده شده،اين رفتارھا برحسب احتمال وقوع رفتارھای مشاھده شده،اين رفتارھا برحسب احتمال وقوع 
..تنظيم شوندتنظيم شوند

گردد۴۴ م مشخص شده مشاھده رفتار ثبت گرددشيوه م مشخص شده مشاھده رفتار ثبت شيوه ..شيوه ثبت رفتار مشاھده شده مشخص می گرددشيوه ثبت رفتار مشاھده شده مشخص می گردد۴۴..
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ھفتم ھفتمفصل فصل ھفتمفصل ھفتمفصل

طرحھای ارزشيابیطرحھای ارزشيابی
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کل کلھدفھای ھدفھای کلیھدفھای کلیھدفھای

::دانشجويان پس از مطالعۀ مطالب اين فصلدانشجويان پس از مطالعۀ مطالب اين فصل
شوند١١ می آشنا ارزشيابی طرح مفھوم شوندبا می آشنا ارزشيابی طرح مفھوم با و١١.. ی  بی آ  ي رح ارز ھوم  وب  ی  بی آ  ي رح ارز ھوم  ..ب 
اجزاء اساسی يک طرح ارزشيابی را می شناسنداجزاء اساسی يک طرح ارزشيابی را می شناسند٢٢..
انواع مختلف طرحھای ارزشيابی را می آموزندانواع مختلف طرحھای ارزشيابی را می آموزند٣٣..
ارزشيابی۴۴ ھای يافته کنندۀ تھديد عوامل کنترل روشھای ارزشيابیبا ھای يافته کنندۀ تھديد عوامل کنترل روشھای با با روشھای کنترل عوامل تھديد کنندۀ يافته ھای ارزشيابی با روشھای کنترل عوامل تھديد کنندۀ يافته ھای ارزشيابی ۴۴..

آشنا می شوندآشنا می شوند
طط کاربرد طرح ارزشيابی مناسب برای موفقيت ھای خاص را کاربرد طرح ارزشيابی مناسب برای موفقيت ھای خاص را ۵۵..

ياد می گيرندياد می گيرند
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ارزشياب ارزشيابطرحھای طرحھای ارزشيابیطرحھای ارزشيابیطرحھای

::اجزای يک طرح ارزشيابی عبارتند ازاجزای يک طرح ارزشيابی عبارتند از
اطالعات١١ اين آوری جمع زمان و نياز مورد اطالعات اطالعاتبيان اين آوری جمع زمان و نياز مورد اطالعات بيان ال١١.. ع آوری اين ا ن ج ز و ز ي ور  ال  ن ا البي ع آوری اين ا ن ج ز و ز ي ور  ال  ن ا بي
تعيين افرادی که در برنامه شرکت می کنند و برای جمع تعيين افرادی که در برنامه شرکت می کنند و برای جمع ٢٢..

ا ق گ ا ا شا ا اطال اآ ق گ ا ا شا ا اطال آوری اطالعات مورد مشاھده و اندازه گيری قرار میآوری اطالعات مورد مشاھده و اندازه گيری قرار میآ
گيرندگيرند
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چيست؟ چيست؟رواي روايی چيست؟روايی چيست؟رواي

::انواع روايیانواع روايی
داخلی١١ داخلیروايی روايی ی١١.. ا یروايی  ا روايی 
روايی خارجیروايی خارجی٢٢..
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عوامل تھديد کننده که امکان نتيجه گيری از عوامل تھديد کننده که امکان نتيجه گيری از 
::مطالعات ارزشيابی را می کاھند عبارتند ازمطالعات ارزشيابی را می کاھند عبارتند از

اا تاريخچهتاريخچه١١..
غغبلوغ يا باليدنبلوغ يا باليدن٢٢..
آزمونآزمون٣٣..
ابزارابزار۴۴ ابزارابزار۴۴..
گزينش گزينش ۵۵..
افت يا ترک تحصيلیافت يا ترک تحصيلی۶۶..
آزمايشی٧٧ عمل گسترش يا آزمايشیانتشار عمل گسترش يا انتشار انتشار يا گسترش عمل آزمايشیانتشار يا گسترش عمل آزمايشی٧٧..
رنجش و تضعيف روحيه يادگيرندگانرنجش و تضعيف روحيه يادگيرندگان٨٨..
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کننده تھديد عوامل کنندهکنترل تھديد عوامل کنترل عوامل تھديد کنندهکنترل عوامل تھديد کنندهکنترل

أ أگ برای جلوگيری از تأثير عوامل تھديد کننده بر يافته ھای حاصل برای جلوگيری از تأثير عوامل تھديد کننده بر يافته ھای حاصل گ
::از مطالعات ارزشيابی دو روش وجود دارداز مطالعات ارزشيابی دو روش وجود دارد یی

استفاده از گروه مقايسه غير ھمتااستفاده از گروه مقايسه غير ھمتا١١..
لف ا گ ا آ ف ا ش ا گ ا فا لفا ا گ ا آ ف ا ش ا گ ا فا ا استفاده از گمارش تصادفی آزمودنيھا در گروھھای مختلفاستفاده از گمارش تصادفی آزمودنيھا در گروھھای مختلف٢٢..
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طرحھای ارزشيابیطرحھای ارزشيابی
چه کسی مورد مشاھده قرار می گيرد؟چه کسی مورد مشاھده قرار می گيرد؟

ش ا آز گ شفقط ا آز گ فقط گ ک از گش ک از فقط گروه آزمايشیفقط گروه آزمايشیش بيش از يک گروهبيش از يک گروه

گروه گواه گروه گواه 
اا

گروه گواه گروه گواه 
ھمتاھمتااا غيرھمتاغيرھمتا

پيش آزمون و پيش آزمون و  ۶۶طرح شمارۀ طرح شمارۀ  طرح طرح  چه زمانی چه زمانی طرح طرح 
گ ا گا ا ا آزمون نھايیآزمون نھايی ١١شمارۀشمارۀ ٣٣شمارۀشمارۀ

تنھا آزمون تنھا آزمون  ٨٨طرح شمارهطرح شماره طرحطرح طرحطرح

اندازه  گيری اندازه  گيری 
صورت صورت 
ميگيرد؟ميگيرد؟ ون ز ونھ ز ھ

نھايینھايی
ر ررح رح رحرح

٢٢شمارهشماره
رحرح
٧٧شمارهشماره

زمانی زمانیسريھای سريھای شماره شمارهطرح ۴۴طرح غيرمتداولغيرمتداول طرحطرح

ميگيرد؟ميگيرد؟

سريھای زمانیسريھای زمانی ۴۴طرح شمارهطرح شماره غيرمتداولغيرمتداول طرحطرح
۵۵شمارهشماره
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از عبارتند باال طرحھای ازاسام عبارتند باال طرحھای ::اسامی طرحھای باال عبارتند ازاسامی طرحھای باال عبارتند از::اسام

آ ش آط ش اقط ا گ گ ا اقآ ا گ گ ا آ پس آزمون با گروه گواه واقعیپس آزمون با گروه گواه واقعی--طرح پيش آزمونطرح پيش آزمون١١..
پطرح گروه گواه واقعی با پس آزمونطرح گروه گواه واقعی با پس آزمون٢٢.. ی پح ی ح
پس آزمون با گروه گواه ناھمتاپس آزمون با گروه گواه ناھمتا--طرح پيش آزمونطرح پيش آزمون٣٣..
ھ۴۴ گر تک ان ز ريھای ھطرح گر تک ان ز ريھای طرح طرح سريھای زمانی تک گروھیطرح سريھای زمانی تک گروھی۴۴..
طرح سريھای زمانی با گروه گواه ناھمتاطرح سريھای زمانی با گروه گواه ناھمتا۵۵..
پس آزمون با يک گروهپس آزمون با يک گروه--طرح پيش آزمونطرح پيش آزمون۶۶..
آزمون٧٧ پس با ناھمتا گروه دو آزمونطرح پس با ناھمتا گروه دو طرح طرح دو گروه ناھمتا با پس آزمونطرح دو گروه ناھمتا با پس آزمون٧٧..
طرح مورد پژوھی تک گروھیطرح مورد پژوھی تک گروھی٨٨..
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پس آزمون با گروه گواه پس آزمون با گروه گواه - - پيش آزمونپيش آزمون::١١طرح شمارهطرح شماره
واقعیواقعی

زمان::١١طرح واره شمارهطرح واره شماره

OO22E              E              X                OX                O11E            E            R          ER          E
OO22C               C               -- OO11C                 C                 RR                    CC

ف ا ش ا گ
پس آزمون عمل آزمايشی پيش آزمون گمارش تصادفی
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شماره شمارهطرح آزمون::٢٢طرح پس با واقع گروه آزمونطرح پس با واقع گروه طرح طرح گروه واقعی با پس آزمونطرح گروه واقعی با پس آزمون::٢٢طرح شمارهطرح شماره

::٢٢طرحواره شمارۀطرحواره شمارۀ
زمان

OO22E              E              X            R            EX            R            E

OO11CC -- R CR COO11C              C              R            CR            C

گمارش تصادفی     عمل آزمايشی      پس آزمون 
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گگ را می توان با افزايش تعداد گروھھا به صورت را می توان با افزايش تعداد گروھھا به صورت ٢٢طرح شمارهطرح شماره
چاين طرح اگرچهاين طرح اگرچه..گسترده تر نيز مورد استفاده قرار دادگسترده تر نيز مورد استفاده قرار داد چح ح

بسياری از عوامل تھديد کننده روايی داخلی نظير تاريخچه، بسياری از عوامل تھديد کننده روايی داخلی نظير تاريخچه، 
افت عامل ولی کند می کنترل را سازی ابزار و افتباليدن،آزمون عامل ولی کند می کنترل را سازی ابزار و باليدن،آزمون و ابزار سازی را کنترل می کند ولی عامل افت باليدن،آزمون و ابزار سازی را کنترل می کند ولی عامل افت باليدن،آزمون

ھمچنين به علت عدم ھمچنين به علت عدم . . گاه می تواند بر يافته ھا تأثير بگذاردگاه می تواند بر يافته ھا تأثير بگذارد
ا ا آغاز د ا ھ گ دن ان ک ه ن آز ش از تفاد اا ا آغاز د ا ھ گ دن ان ک ه ن آز ش از تفاد استفاده از پيش آزمون،به يکسان بودن گروھھا درآغاز اجرای استفاده از پيش آزمون،به يکسان بودن گروھھا درآغاز اجرای ا

. . عمل آزمايشی نمی توان کامال ً مطمئن بودعمل آزمايشی نمی توان کامال ً مطمئن بود

www*pnueb*com



طرحواره طرح پيشنھادی پاپھام برای رفع مشکل طرحواره طرح پيشنھادی پاپھام برای رفع مشکل 
٢٢طرح شمارهطرح شماره

زمان

X OX O22EE OO11EE XX11 R ER E

زمان

X         OX         O22EE OO11E            E            XX11 R         ER         E
X         OX         O11C            C            OO22C            C            XX22 R         CR         C

آموزش محتوی آزمون آزمون آموزشی محتوی تصادفی گمارش تصادفی   محتوی آموزشی    آزمون              آزمون     محتوی آموزشگمارش
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شماره طرح شمارهطرحواره طرح ٣٣طرحواره طرح شمارهطرحواره طرح شماره٣٣طرحواره
زمان

OO22EE X OX O11EE EEOO22E              E              X            OX            O11E              E              EE
بيانگر غيرھمتابيانگر غيرھمتا
بودن گروھھابودن گروھھا

OO22CC OO11CC CC                        OO22C                                 C                                 OO11C              C              CC

پس آزمون        پيش آزمون     عمل آزمايشی  
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شماره شمارهطرح گروھی::۴۴طرح تک زمانی سريھای گروھیطرح تک زمانی سريھای طرح طرح سريھای زمانی تک گروھیطرح سريھای زمانی تک گروھی::۴۴طرح شمارهطرح شماره

زمان::۴۴طرحواره طرح شمارهطرحواره طرح شماره

OO۶۶ OO۵۵ OO۴۴ X       OX       O٣٣ OO٢٢ OO١١
مشاھدات قبل     عمل آزمايشی       مشاھدات بعد از مشاھدات قبل     عمل آزمايشی       مشاھدات بعد از 

اجرا اجرا اجرااز اجرا از از اجرا                                     اجرااز اجرا                                     اجرا                            
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طرح سريھای زمانی با گروه کنترل طرح سريھای زمانی با گروه کنترل ::۵۵طرح شماره طرح شماره 
غيرھمتاغيرھمتا

آ آگ OO۶۶گ OO۵۵ OO۴۴ X      OX      O٣٣ OO٢٢ OO١١ EE گروه آزمايشی   گروه آزمايشی   
——        ——          ——        ——       ——       ——             ——       ——
OO۶۶ OO۵۵ OO۴۴ -- OO٣٣ OO٢٢ OO١١ C C گروه کنترلگروه کنترل            

    

مشاھدات قبل از اجرا         عمل آزمايش   مشاھدات بعد از اجرا 
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شماره شمارهطرح آزمون::۶۶طرح پيش آزمونطرح پيش آزمون--طرح آزمونپس پس پس آزمونپس آزمون--طرح پيش آزمونطرح پيش آزمون::۶۶طرح شمارهطرح شماره

::۶۶طرحواره طرح شمارهطرحواره طرح شماره

زمان

O             X              O گروه آزمايشی
                                                                                                                    

پيش آزمون     عمل آزمايشی         پس آزمون  
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طرح مقايسه دو گروه غير ھمتا با طرح مقايسه دو گروه غير ھمتا با ::٧٧طرح شمارهطرح شماره
پس آزمونپس آزمون

زمان::٨٨طرحواره طرح شمارهطرحواره طرح شماره

OO11E                      E                      X                    E   X                    E      گروه آزمايشی   گروه آزمايشی
——        ——      ——        ——      ——        ——        ——  
OO11CC CC کنترل کنترلگروه OO11CCگروه CC گروه کنترل       گروه کنترل       

  
ن آز ش ا آز ل عمل آزمايشی            پس آزمون  ع
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شمارۀ شمارۀطرح گروھ::٨٨طرح تک پژوھ مورد گروھطرح تک پژوھ مورد طرح طرح مورد پژوھی تک گروھیطرح مورد پژوھی تک گروھی::٨٨طرح شمارۀطرح شمارۀ

::٨٨طرحواره شمارهطرحواره شماره
زمان

O                      XO                      X

عمل آزمايشی                  پس آزمون 
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ھشتم ھشتمفصل فصل ھشتمفصل ھشتمفصل

نمونه گيری در ارزشيابی آموزشینمونه گيری در ارزشيابی آموزشی
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کل کلھدفھای ھدفھای کلیھدفھای کلیھدفھای

::دانشجويان پس از مطالعه مطالب اين فصلدانشجويان پس از مطالعه مطالب اين فصل
شوند١١ می آشنا نمونه و جامعه مفاھيم شوندبا می آشنا نمونه و جامعه مفاھيم با و١١.. ی  و آ  ھيم ج و  وب  ی  و آ  ھيم ج و  ..ب 
روشھای مختلف نمونه گيری را می آموزندروشھای مختلف نمونه گيری را می آموزند٢٢..
مفھوم و تفاوت گزينش و گمارش تصادفی را ياد می گيرندمفھوم و تفاوت گزينش و گمارش تصادفی را ياد می گيرند٣٣..
نمونه۴۴ متداول روشھای از استفاده عدم و استفاده داليل نمونهبه متداول روشھای از استفاده عدم و استفاده داليل به به داليل استفاده و عدم استفاده از روشھای متداول نمونهبه داليل استفاده و عدم استفاده از روشھای متداول نمونه۴۴..

گيری و روش چند ماتريسی در ارزشيابی پی می برندگيری و روش چند ماتريسی در ارزشيابی پی می برند
گ ل گ گگ ل گ گ چگونگی کاربرد روشھای مختلف نمونه گيری را درچگونگی کاربرد روشھای مختلف نمونه گيری را در۵۵..

..موقعيت مناسب ياد می گيرندموقعيت مناسب ياد می گيرند
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گيری گيرینمونه نمونه گيرینمونه گيرینمونه

به فرايند انتخاب اعضای گروه نمونه از جامعه اصلی،نمونهبه فرايند انتخاب اعضای گروه نمونه از جامعه اصلی،نمونهگگ
نمونه گيری اين امکان را فراھم می آورد نمونه گيری اين امکان را فراھم می آورد ..گيری گفته می شودگيری گفته می شود ییی یم م

که نمونه انتخاب شده تا حد ممکن معرف جامعه مورد نظر که نمونه انتخاب شده تا حد ممکن معرف جامعه مورد نظر 
..باشدباشدباشدباشد
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آ آگ انتخاب نمونه يکی از گامھای مھم در ارزشيابی آموزشی بشمار انتخاب نمونه يکی از گامھای مھم در ارزشيابی آموزشی بشمار گ
نمونه مناسب نمونه ای است که اعضای آن معرف يا نمونه مناسب نمونه ای است که اعضای آن معرف يا ..می آيدمی آيد یی

در در ..نماينده اعضای جامعه ای باشند که از آن انتخاب شده اندنماينده اعضای جامعه ای باشند که از آن انتخاب شده اند
شانس نظر مورد جامعه اعضای تمام تصادفی گيری شانسنمونه نظر مورد جامعه اعضای تمام تصادفی گيری نمونه گيری تصادفی تمام اعضای جامعه مورد نظر شانس نمونه گيری تصادفی تمام اعضای جامعه مورد نظر شانس نمونه

مساوی و يکسان برای انتخاب شدن در گروه نمونه را دارا مساوی و يکسان برای انتخاب شدن در گروه نمونه را دارا 
تند تندھ فھ کان ا اشد شت شد انتخا نه ن ه فھ کان ا اشد شت شد انتخا نه ن ه ھ ھرچه حجم نمونه انتخاب شده بيشتر باشد امکان معرف ھرچه حجم نمونه انتخاب شده بيشتر باشد امکان معرف ..ھستندھستند

..بودن نمونه بيشتر می شودبودن نمونه بيشتر می شود
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گ گ گگ گ قبل از تصميم گيری در مورد گزينش يا گمارش تصادفی بايدقبل از تصميم گيری در مورد گزينش يا گمارش تصادفی بايدگ
کوچکترين واحد کوچکترين واحد ..کوچکترين واحد تحليل در مطالعه مشخص شودکوچکترين واحد تحليل در مطالعه مشخص شود چچچچ

تحليل در يک مطالعه بر حسب موضوع بررسی می تواند، فرد، تحليل در يک مطالعه بر حسب موضوع بررسی می تواند، فرد، 
باشد کشور يا باشدکالس،مدرسه،منطقه،استان کشور يا ..کالس،مدرسه،منطقه،استان يا کشور باشدکالس،مدرسه،منطقه،استان يا کشور باشدکالس،مدرسه،منطقه،استان
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ماتريس چند گيری ماتريسنمونه چند گيری نمونه گيری چند ماتريسینمونه گيری چند ماتريسینمونه

ا ش گ گ ل ا فا ا اا ش گ گ ل ا فا ا با استفاده از دو عمل نمونه گيری يعنی نمونه گيری پرسشھا و با استفاده از دو عمل نمونه گيری يعنی نمونه گيری پرسشھا و ا
نمونه گيری فراگيران به طور ھمزمان می توان نسبتا ً نمونه گيری فراگيران به طور ھمزمان می توان نسبتا ً 

آ ل ا اط ث ا آا ل ا اط ث ا کوتاه حداکثر اطالعات ممکن در زمينه عملکرد آزمودنی کوتاه حداکثر اطالعات ممکن در زمينه عملکرد آزمودنی ا
. . ھا در پاسخگويی به سؤاالت تدوين شده را فراھم آوردھا در پاسخگويی به سؤاالت تدوين شده را فراھم آورد
گ گگ استفاده ھمزمان از دو عمل نمونه گيری را نمونه گيریاستفاده ھمزمان از دو عمل نمونه گيری را نمونه گيریگ

..چند ماتريسی می نامندچند ماتريسی می نامند
::امتيازات نمونه گيری چند ماتريسیامتيازات نمونه گيری چند ماتريسی

در آزمودن فرد ھر به پرسش محدودی تعداد ارائه طريق دراز آزمودن فرد ھر به پرسش محدودی تعداد ارائه طريق از طريق ارائه تعداد محدودی پرسش به ھر فرد آزمودنی در از طريق ارائه تعداد محدودی پرسش به ھر فرد آزمودنی در از
مجموع می توان در زمانی کوتاه تمام پرسشھای تھيه شده مجموع می توان در زمانی کوتاه تمام پرسشھای تھيه شده 
در عملکردافراد زمينۀ در و داد قرار آزمايش مورد دررا عملکردافراد زمينۀ در و داد قرار آزمايش مورد را مورد آزمايش قرار داد و در زمينۀ عملکردافراد در را مورد آزمايش قرار داد و در زمينۀ عملکردافراد در را
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ن ک ا ل کا ات اطال زش آ ا نف ک ا ل کا ات اطال زش آ ا ..ھدفھای آموزشی اطالعات کامل و جامعی کسب نمودھدفھای آموزشی اطالعات کامل و جامعی کسب نمودف
پاسخھای يک گروه نسبتا ً زياد از آزمودنی ھا به چند پاسخھای يک گروه نسبتا ً زياد از آزمودنی ھا به چند . . ٢٢

پرسش محدود را می توان سريعتر و کم ھزينه تر ازپرسش محدود را می توان سريعتر و کم ھزينه تر از
ححپاسخھای يک گروه نمونه به تعداد زيادی پرسش تصحيح پاسخھای يک گروه نمونه به تعداد زيادی پرسش تصحيح 

..و نمونه گذاری نمودو نمونه گذاری نمود
فرد٣٣ ھر به پرسش چند ارائه و ھا پرسش از گيری فردنمونه ھر به پرسش چند ارائه و ھا پرسش از گيری نمونه ر.. ر  ش ب  ر چ پر ش  و  ز پر يری  رو  ر  ش ب  ر چ پر ش  و  ز پر يری  و 

آزمودنی،زمان الزم برای شرکت ھر فرد در جلسه آزمودنی،زمان الزم برای شرکت ھر فرد در جلسه 
دھد می کاھش را دھدآزمون می کاھش را ..آزمون را کاھش می دھدآزمون را کاھش می دھدآزمون

ميزان خطای معيار ميانگين حاصل از نمونه گيری چند ميزان خطای معيار ميانگين حاصل از نمونه گيری چند . . ۴۴
نه ن گ يک از ل ا يا اف ان از ي نهات ن گ يک از ل ا يا اف ان از ي ماتريسی از انحراف معيار حاصل از يک گروه نمونهماتريسی از انحراف معيار حاصل از يک گروه نمونهات

..کوچکتر استکوچکتر است
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ماتريسی چند گيری نمونه ماتريسیمحدوديتھای چند گيری نمونه یمحدوديتھای ري يری چ  و  ی  ھ ي یو ري يری چ  و  ی  ھ ي و

آآ عدم استفاده از اين روش برای ارزشيابی آزمودنی ھا بهعدم استفاده از اين روش برای ارزشيابی آزمودنی ھا به١١..
صورت انفرادیصورت انفرادی

فقدان کارايی در آزمونھای شفاھی و آزمونھای سرعت که فقدان کارايی در آزمونھای شفاھی و آزمونھای سرعت که ٢٢..
ان ز ده ب ل ع رعت تلز شھا پر به ي خگ انپا ز ده ب ل ع رعت تلز شھا پر به ي خگ پاسخگويی به پرسشھا مستلزم سرعت عمل بوده و زمان پاسخگويی به پرسشھا مستلزم سرعت عمل بوده و زمان پا

اجرای آزمون در مقايسه با مقدار پرسشھای آزمون کوتاه اجرای آزمون در مقايسه با مقدار پرسشھای آزمون کوتاه 
..استاستاا
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نھم نھمفصل فصل نھمفصل نھمفصل

تھيه گزارش يافته ھای ارزشيابیتھيه گزارش يافته ھای ارزشيابی
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::ھدفھای کلیھدفھای کلی
فصل اين مطالب مطالعه از پس فصلدانشجويان اين مطالب مطالعه از پس ل::دانشجويان ب اين  ن پس از   جوي لا ب اين  ن پس از   جوي ::ا

نقشھای عامل ارزشيابی و تأثير آن در تدوين گزارش يافته نقشھای عامل ارزشيابی و تأثير آن در تدوين گزارش يافته ١١..
ا ا ا ش ا اا ا ا ش ا ھای ارزشيابی را در می يابندھای ارزشيابی را در می يابندا

یبا تفاوتھای گزارش ارزشيابی تکوينی و ارزشيابی پايانی با تفاوتھای گزارش ارزشيابی تکوينی و ارزشيابی پايانی ٢٢.. ي پ بی ي رز و ی وي بی ي رز رش ز ی ھ و یب ي پ بی ي رز و ی وي بی ي رز رش ز ی ھ و ب
آشنا می شوندآشنا می شوند

زند٣٣ آ ا ا زش ا ش گزا ه ت ل زندا آ ا ا زش ا ش گزا ه ت ل ا مراحل تھيه گزارش ارزشيابی را می آموزندمراحل تھيه گزارش ارزشيابی را می آموزند٣٣..
..روش تھيه گزارشھای يافته ھای ارزشيابی را ياد می گيرندروش تھيه گزارشھای يافته ھای ارزشيابی را ياد می گيرند۴۴..
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يافته ھای ارزشيابی تکوينی را می توان در قالب يافته ھای ارزشيابی تکوينی را می توان در قالب 
::دو گزارش مختلف عرضه نموددو گزارش مختلف عرضه نمودگگ

گگ گزارش اجرای برنامهگزارش اجرای برنامه١١..
پيشرفت٢٢ پيشرفتگزارشھای گزارشھای ر٢٢.. ی پي ھ رزار ی پي ھ زار
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ارزشياب گزارش يک برای پيشنھادی چوب ارزشيابچھار گزارش يک برای پيشنھادی چوب چھار چوب پيشنھادی برای يک گزارش ارزشيابیچھار چوب پيشنھادی برای يک گزارش ارزشيابیچھار

ا ا ا ش ا ش ا اگ ا ا ش ا ش ا ش۶۶گ شق ق قسمت به شرح زير تدوين قسمت به شرح زير تدوين ۶۶گزارش ارزشيابی را می توان درگزارش ارزشيابی را می توان در
::نمودنمود

خالصه يا چکيدهخالصه يا چکيده١١..
برنامه٢٢ اجرای موقعيت يا زمينه به مربوط برنامهاطالعات اجرای موقعيت يا زمينه به مربوط اطالعات اطالعات مربوط به زمينه يا موقعيت اجرای برنامهاطالعات مربوط به زمينه يا موقعيت اجرای برنامه٢٢..
توصيف مطالعه ارزشيابیتوصيف مطالعه ارزشيابی٣٣..

ا ا ا ااف ا ا اف يافته ھای ارزشيابیيافته ھای ارزشيابی۴۴..
ررتفسير يافته ھاتفسير يافته ھا۵۵..
نتايج و پيشنھاداتنتايج و پيشنھادات۶۶..
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ا اا نپايانپايانا نپ پ
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