
ارزشیابی برنامه هاي آموزشی

ارزشیابی را بصورت مقایسۀ یک هـدف یـا   ) 1980(گرین و همکاران •

.تعریف نموده اندقابل قبول، مورد عالقه در مقابل استانداردي  موضوع

هنگام بررسی ارزشیابی بعنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزي، می توان از •

آن بعنوان روش تعیین میزان بـرآورده شـدن اهـداف و فـراهم نمـودن      

بازخورد در رابطه با تغییرات ممکن جهت افزایش دستیابی بـه اهـداف   

.یاد نمود

ارزشیابی . هدف از ارزشیابی تأیید یا عدم تأیید نیست بلکه بهبود است•

مجریـان  که بطور مناسب اعمال گـردد مـی توانـد بـازخوردي را بـراي      

.در مورد نقاط ضعف و قوت برنامه هایشان فراهم نمایدبرنامه 



اهداف ارزشیابی

:از ارزشیابی براي تعیین موارد ذیل استفاده می شود•
آگاهی، نگرشها و عملکردهاي موجود در رابطه با سـالمت جهـت بکـارگیري آن    -•

.بعنوان مبنایی براي ایجاد اهدافی جهت آموزش

ـ ارزش تجارب یادگیري و استراتژیهاي تدریس•

ـ ارزش مواد و وسایل کمک یادگیري و روشهایی که طی آنها از این مواد و وسایل •

.استفاده شده یا در حال استفاده می باشند

.ـ آیا مشکالتی در رابطه با یادگیري وجود دارد•

.ـ سرعت و درجه اي که در قالب آن یادگیري رخ می دهد•

مددجو در کنار سطح موفقیت گروه/ ـ سطح موفقیت هر فرد فراگیر •

ـ کیفیت کلی برنامۀ آموزش بهداشت•

نظیـر اهـداف   (ـ تغییراتی که می بایست در هر یـک از اجـزاي برنامـه صـورت گیـرد      •

)کلی، اهداف جزئی، فرآیندها





استاندارد پذیرش در قالب اهدافی که به خوبی نوشته شده باشـند،  •

 و مقایسه می بایست بـر اسـاس داده هـا انجـام گیـرد     . بیان می گردد

. داده ها بوسیلۀ فرآیند اندازه گیري جمع آوري می شوند

اندازه گیري شامل تعیین کمیت یا کیفیت شیء مورد عالقـه یـا بـه    •

& Gronlundتعبیـر  linn   )1990( ،»   فرآینـد بدسـت آوردن

توصیف عددي درجه اي که بواسـطۀ آن، فـرد داراي خصوصـیت    

. است» ویژه اي می باشد



مثالً  در مـورد ارزشـیابی قـد گروهـی از افـراد بصـورت بلنـد قـد،         •

: متوسط یا کوتاه، استانداردهاي پذیرش براي هر سطح عبارتنـد از 

کوتاه قـد وبـین   = فوت و کوتاهتر  5/5بلند قد، = فوت یا بلندتر  6

ــوت  6و  5/5 ــن اســتانداردهاي  . متوســط= ف جهــت اســتفاده از ای

پذیرش ابتدا فرد باید مورد اندازه گیري قرار گیرد که شامل تعیین 

کمیت قد هر فرد مورد ارزشـیابی بـر حسـب فـوت یـا سـانتی متـر        

.می باشد



. غالباً ما به اندازه گیري و ارزشیابی تنها حیطۀ شناختی مـی پـردازیم  •

این بدان دلیل است که اندازه گیري حیطۀ شناختی نسبت به حیطـۀ  

درست همـانطور کـه اهـداف    . عاطفی یا حیطۀ عملی آسانتر است

جزئی می بایست به هر سـه حیطـۀ یـادگیري تأکیـد داشـته باشـند،       

.حیطه هاي سه گانه نیز باید در اندازه گیري و ارزشیابی دخیل شوند





ابزارهاي اندازه گیري، وسـایلی هسـتند کـه از آنهـا بـراي جمـع آوري       •

، ابزارهاي اندازه گیرياز میان بسیاري از نمونه . داده ها استفاده می کنیم

می توان به آزمونهـاي کتبـی، مشـاهده، جسـتجو در میـان پرونـده هـا و        

.موارد ثبت شدة موجود و پرسشنامه هاي خود ـ گزارشی اشاره نمود

انـدازه گیـري   . اندازه گیري ممکن است به صورت کیفی، یا کمی باشد•

کیفی، شامل اقداماتی جهت فراهم ساختن بیاناتی است که فرآیندها یا 

ــیف      ــت را توص ــا فعالی ــه ی ــک برنام ــا ی ــه ب ــل از مواجه ــارب حاص تج

توصیفی بودن ممکن است اشاره بـه نحـوة شـکل گـرفتن و     . می نمایند

 یمعموالً اطالعات کیفی بر اساس خصوصـیات . انجام چیزي داشته باشد

/ افرادي که الکـل نمـی نوشـند، مـرد    / مصرف کنندگان الکل: همچون

. زن، یا گروههاي سنی مختلف، گروهبندي می شوند



عـددي نظیـر تعـداد سـؤاالت درسـت       مقـادیر اندازه گیري کمـی،  •

پاسخ داده شده، چند بار فرد درگیر رفتار ویژه اي مـی گـردد، وزن   

شخص چند کیلوگرم است یا اینکـه چـه تعـداد از افـراد خانـه دار      

معموالً این روش به راحتی قابل توضیح . هستند، را بدست می دهد

.و دفاع است



سطوح ارزشیابی

در . ارزشیابی جامع برنامه ها متشکل از چهار سطح ارزشیابی اسـت •

ــه ایــن ســطوح بصــورت   / آمــوزش ــا ب ارتقــاء ســالمت، رجــوع م

ارزشیابی تشخیصی، ارزشیابی فرآیند، ارزشیابی  تـأثیر و ارزشـیابی   

منابع، زمان، پیچیدگی و هدف غالب برنامه ممکـن  . پیامد می باشد

.است ارزشیابی مناسب در تمام سطوح را دشوار سازند





Diagnostic Evaluation

. ارزشیابی تشخیصی، جزئی از ارزیـابی نیازهـا محسـوب مـی شـود     •

عملکرد آن شامل تجزیـه و تحلیـل مسـایل و مشـکالت بهداشـتی      

جهت تعیین اینکه کدام گروهها یا اشخاص بیشتر نیازمند آگاهی، 

این کار . تغییر نگرش، تغییر رفتار یا توسعۀ مهارت هستند، می باشد

موجــب فــراهم نمــودن آگــاهی اختصاصــی در مــورد اخــتالالت  

.بهداشتی موجود و پیشنهاد اعمالی براي تصحیح آنها می گردد



Process Evaluation

شـامل  عملکرد عناصر برنامه ریز یا طرح آموزشـی  ارزشیابی فرآیند تأکیدي بر •

روشهاي تدریس، محتوا، مواد، تخصیص زمان، گامهاي اجرایـی، دسـتیابی بـه    

این امر مـرتبط بـا عملیـات جـاري     . اهداف قادر کننده و عملکرد مدرس دارد

ایـن نـوع ارزشـیابی    . برنامه بوده و به بهبود برنامه و مدیریت آن کمک می کند

مداوم برنامه بر اساس آنچه که در مورد برنامه کارساز بوده و آنچه که کارساز 

نمی باشد و اینکه آیا برنامه همانطور که موردنظر است تحت انجام می باشد، به 

گردنــد، گونــه اي کــه تغییــرات بتواننــد موجــب افــزایش احتمــال موفقیــت آن 

ارزشیابی فرآیند به توضیح علل نقاط ضعف یا قوت برنامـه و  . هدایت می شود

. مشخص نمودن تعدیالت مـورد نیـاز جهـت بهبـود برنامـه، کمـک مـی نمایـد        

ارزشـیابی فرآینــد غالبــاً منجــر بــه تغییراتــی در روشــها، فعالیتهــا، تکنیــک هــا و  

.انجام گیردمی بایست بصورت مداوم عملکرد مدرس می گردد و 



Impact Evaluation

اثـرات فـوري یـا کوتـاه مـدت      ارزشیابی تأثیر مبتنی بر اندازه هـاي  •

این اثرات معموالً بوسیلۀ تغییراتی . برنامه یا طرح آموزشی می باشد

ارزشـیابی  . در آگاهی، نگرشها و توسعۀ مهارت مشخص می شوند

بـوده و ضـرورتاً   عمدتاً وابسته به کیفیـت ابـزار انـدازه گیـري     تأثیر 

.نشانگر حصول اهداف طوالنی مدت نیست



Outcome Evaluation

ارزشیابی پیامد مبتنی بر اندازه هاي تغییرات طوالنی مدت یا نهـایی  •

است که بصورت نتیجـۀ برنامـه یـا طـرح آموزشـی خـود را نشـان        

این اندازه ها ممکن است شامل شاخصهاي تغییر رفتـار یـا   . می دهد

ارزشـیابی  . کیفیت زندگی، ابتال یا مرگ و میـر باشـند  تغییراتی در 

پیامد می تواند دشوار و پرهزینه باشد، زیرا موانع زیادي بر سـر راه  

پیگیري گروههاي بزرگ افراد بـراي یـک مـدت طـوالنی وجـود      

ردیابی افراد جهت تعیـین تـداوم تغییـر رفتـار نیـز بـه همـین        . دارد

به همـین دالیـل، بیشـتر ارزشـیابی هـا در      . ترتیب مسئله انگیز است

.سطح تأثیر به نتیجه گیري پرداخته و خاتمه می یابند





و ) Formative(بطــور ســنتی، ارزشــیابی بــه دو ســطح تکــوینی  •

در آمـوزش  . تقسیم بنـدي شـده اسـت   ) Summative(تجمیعی 

بهداشت ارزشیابی تکوینی اشاره به ارزشیابی فرآیند یـا ارزشـیابی   

محصــوالت حاصــل از کــار انفــرادي دانــش آمــوز نظیــر تکلیــف 

ارزشیابی تجمیعی در آمـوزش بهداشـت   . نوشتاري یا امتحان دارد

.پیامد متمایز می گردددو شاخۀ ارزشیابی تأثیر و ارزشیابی به 









Pretest - posttest
اسـتفاده از پـیش آزمـون و پـس      ي ارزشـیابی یکی از رایجترین روشها•

طبق تعریـف، پـیش آزمونهـا قبـل از آمـوزش جهـت       . آزمون می باشد

تعیین آگـاهی اختصاصـی فراگیـر، نگرشـها، رفتارهـا و مهارتهـاي وي       

این آزمونها ماهیتاً تشخیصی بوده و مـی تواننـد بـه معلـم     . بکار می روند

بگویند که کدام فعالیتهـاي یـادگیري ضـروري هسـتند و کـدامیک را      

چنـین آزمونهـایی اطالعـات پایـه اي را کـه در      . می تـوان حـذف نمـود   

ارزشیابی پیشرفت فراگیر و اثر بخشـی تجربـۀ یـادگیري مفیـد هسـتند،      

پـس آزمونهـا داده هـایی در رابطـه بـا تغییـر آگـاهی،        . فراهم می آورند

نمرة پس آزمـون  . نگرشها، رفتارها و مهارتهاي فراگیر بدست می دهند

منهاي نمرة پیش آزمون در یک آزمون واحد، می تواند نشانگر درجـۀ  

.تغییر باشد



ابزارهاي استاندارد و معلم ساخته

ممکن است ابزارهاي اندازه گیري کـالس درس، اسـتاندارد یـا معلـم ـ      •

آزمونهاي استاندارد آنهایی هسـتند کـه بعـد از تکامـل و     . ساخته باشند

.پاالیش دقیق منتشر می گردند

آزمونهاي استاندارد شده ممکن است شامل بخشهاي ضـروري جهـت   •

اندازه گیري کیفیات مورد نیاز براي ارزشیابی درسهاي اختصاصی یک 

همچنین ممکن است هماهنگ بـا جمعیـت هـدفی کـه تـا      . معلم نباشند

اگـر چنـین   . اندازه اي متفاوت از کـالس مـورد آزمـون هسـتند، باشـند     

مــوردي رخ دهــد، مقایســۀ عملکــرد دانــش آمــوزان، کیفیــت ضــعیفی 

خواهد داشت چرا که آنها با دانـش آمـوزان هـم سـطح خـود مقایسـه       

بــه ایــن دالیــل و دالیــل دیگــر، آزمونهــاي معلــم ســاخته  . نمــی شــوند

. رایجترین آزمونهاي مورد استفاده در ارزشیابی کالس درس هستند



ویژگیهاي کلی پرسشهاي آزمون ارزشیابی

سؤال می بایست بطور شفاف نگاشته شود، به گونه اي که دانـش آمـوز منظـور    •

.مطلب یا ماهیت خاص وظیفه را درك نماید

.ـ سؤال تا حد امکان بصورت فشرده و مختصر بیان گردد•

ــ بـر اســاس سـطوح آموزشــی و تکـاملی شـاگردان و ماهیــت محتـواي مــورد       •

.ارزیابی، سطح دشواري متناسب لحاظ گردد

.ـ هیچگونه سرنخ نامربوط یا سایر خطاهاي تکنیکی در آن وجود نداشته باشد•

.ـ سؤال می بایست فارغ از تورشهاي نژادي، قومی و جنسی باشد•

.ـ نباید سؤال با فریب، پاسخگو رابه دادن جواب اشتباه وادار نماید•

ـ سؤال باید با رعایت نکات گرامري مناسب نوشته شود و شامل دو فعل منفـی  •

.نباشد



چارچوب برنامه ریزي پروژه آموزشی

موضوع) 1•

)بر اساس نیازسنجی(بیان مسئله ) 2•

هدف کلی) 3•

بر اساس حیطه هاي شناختی ، عاطفی، روانی  (اهداف جزیی ) 4•
)حرکتی

روشها و استراتژیهاي آموزشی) 5•

)نمودار گانت(طراحی جدول زمانی ) 6•

)طراحی ابزار ارزشیابی(ارزشیابی فرایند، تاثیر، پیامد ) 7•




