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  :در پایان این بحث انتظار می رود

 فراگیران بتوانند کاربردهاي ارزشیابی را بدانند  -

 توانند قبل از تهیه سواالت آزمون اهداف آن را مشخص کنند  -

 آزمون را قبل از تهیه آزمون طراحی و تکمیل نمایند  مشخصاتبتوانند جدول  -

 با آزمون هاي شناختی و عملکردي آشنا شوند  -

 قواعد طراحی سواالت طراحی شده آزمونهاي مختلف را تکمیل نمایند  -

 با قواعد کلی مرتبط با بارم سواالت آشنا شوند  -

       با طبقه بندي سطوح یادگیري انواع اهداف آموزشی آشنا شوند -
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 مقدمه  
یک آموزش . افزایش مهارت و توانمندي کارکنان و پیشرفت آنان از راه آموزش عامل مهمی در بهره وري سازمان می باشد

پس از هر دوره آموزشی باید  و نیازسنجی ، برنامه ریزي ، اجراي دوره ، ارزشیابی دوره می شوداثربخش از پنج مرحله تشکیل 

  . امکاناتی فراهم نمود تا کارکنان آنچه را که آموخته اند بکار گیرند

 میحلقه فعالیتهاي آموزشی و تکمیل کننده انجام آموزش  ینآخر،  براساس روانشناسی یادگیري و آموزشی نظارت و ارزشیابی

به یک فعالیت ، منوط به »  آموزش« اساساً اطالق مفهوم . ت می گیردعمدتاً با هدف اصالح و بهبود فرایند آموزش صور باشد و

بخش  وبه این ترتیب نظارت و ارزشیابی آموزشی یکی از مهمترین وظایف هر آموزش دهنده است . استآن انجام ارزشیابی 

ه ارزشیابی براساس اصول و موازین علمی صورت گیرد مهم ترین رکن آموزش و چچنان جدایی ناپذیر فرایند آموزش است و

ثرترین عامل براي بهبود کیفیت یادگیري فراگیران در جهت تعلیم به شمار می رود و در این ارزشیابی نظارت و کنترل وم

  .تغییرات رفتاري فراگیران از جایگاه بسیار خطیر و ارزشمندي برخوردار است

ی هرچه بیشتر با این رکن مهم آموزش همواره در اولویت هاي آموزشی نیروي انسانی و بازآموزي ها بایستی قرار گیرد و آشنای

  .بکارگیري شیوه هاي مختلف ، فرصت اندیشیدن و بازنگري در این امر مهم را فراهم نمود یستیبا

گیري یادگیرندگان و همچنین فعالیت هاي آنان در یک نتایج پژوهش هاي متعدد نشان داده است که روش مطالعه ، میزان یاد

درحال حاضر هر روز کالسهاي . دوره آموزشی ، تا اندازه زیادي بستگی به نوع آزمون هایی دارد که باید به آنها پاسخ گویند

دهیم که از این آموزشی براي گروههاي هدف کارکنان به تفکیک برگزار می گردد و ما بایستی همواره این سئواالت را پاسخ 

  آموزشها تا چه حد در راستاي اهداف سازمان بوده است ؟  

  چه حد در راستاي نیازهاي واقعی گروه هدف بوده است ؟ 

  به چه میزان این آموزشها توسط گروه هدف دریافت شده است ؟

  کاربرد آن در سیستم چگونه خواهد بود ؟

  ...ی کنیم ؟ و میزان دسترسی به اهداف آموزشی را چگونه ارزشیاب

                   حال باتوجه به این اهمیت که فرایند طراحی آزمون بعنوان جزئی از مجموعه اجزاء و نظام ارزشیابی و فرایند آموزش تلقی

  می شود ،

ون ها در متن حاضر به ارائه توصیه هاي کاربردي و مباحثی در زمینه کاربرد ارزشیابی و نحوه طراحی سئوال در انواع آزم

  .امید می رود با بهره گیري از آن بتوانیم گامی مؤثر در ارتقاء کیفیت بازآموزي کارکنان برداریم. پرداخته شده است
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  کاربردهاي ارزشیابی  

  :باید به دو پرسش اساسی پاسخ دهید  ،»آزمون « براي ارزشیابی و تهیه ابزار آن قبل از انجام هر اقدامی 

 ؟ یدچرا میزان یادگیري فراگیران را مورد سنجش و اندازه گیري قرار می ده - 1

 کرد ؟ یدبا نتایج به دست آمده از ارشیابی چه کار خواه -2

وري که اطالق مفهوم آموزش به یک فرایند ، بستگی به ارزشیابی ، یکی از ارکان هر فعالیت آموزشی محسوب می شود ، به ط

از این رو ارزشیابی میزان آموخته ها و پیشرفت فراگیر ، یکی از مهمترین وظایف آموزش دهندگان به . اجراي ارزشیابی است

رندگان خدمات بهداشتی این فعالیت در مهارت آموزي ها ، که توانایی انجام کار یا به عبارت دیگر رفع نیازهاي گی. شمار می آید

در این قبیل آموزش ها ، مادام که ارزشیابی صورت نگیرد نمی توان از . را بررسی می کند از اهمیت ویژه اي برخوردار است

  .دستیابی فراگیران به مهارت ها و توانایی هاي انجام وظیفه خود اطمینان حاصل نمود

   بنابراین:   
  
  

  
  

  

شناخت میزان توانایی ها در انجام مهارت هاي شغلی است ، به نحوي که بتوان براي هدف از انجام ارزشیابی ، 
  .توصیف جامع و کاملی از توانایی ها ، اطالعات مناسب و دقیقی را فراهم نمود
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بر این اطالعات بنابراین هر اندازه اطالعات حاصل از ارزشیابی ، عینی ، دقیق و معتبر باشد ، اقدامات و تصمیم گیري هاي مبتنی 

در نظام آموزشی سنتی ، ارزشیابی نقطه پایانی فرایند آموزش محسوب شده و صرفاً . ، به نحو مطلوب تري صورت خواهد گرفت

بنابراین ارزشیابی بعنوان فرایندي جدا از دوره آموزشی تلقی . به برگزاري یک آزمون ، آن هم در پایان دوره اکتفا می شود

از سوي دیگر نتایج آن در . قابلیت کاربرد در اصالح و ترمیم نقاط ضعف آموخته هاي یادگیرندگان را نداردگردیده و نتایج آن 

  .در محدودترین شکل ممکن مالك موفقیت در دستیابی به اهداف آموزشی محسوب می شود» نمره « قالب یک کمیت 

حال با این فرض که . ود کیفیت فعالیت هاي آموزشی استاین در حالی است که ارزشیابی بنا به ماهیت خود متوجه اصالح و بهب

فرایند ارزشیابی باید در اصالح و بهبود عملکردهاي فراگیران و ارتقاء کیفیت  فعالیت هاي آموزشی عامل تعیین کننده اي باشد 

  . حین آموزش ، پس از آموزش بیش از پیش تأکید کردقبل ، اوالً می بایست بر انجام ارزشیابی هاي 

  » در برنامه ریزي آموزشی هر درس ، درصدد تدارك برگزاري هرچه بیشتر آزمون هاي حین تدریس و پس از

  ». تدریس باشید

  .ثانیاً نتایج ارزشیابی باید به گونه اي تدوین یابند که به تصمیم گیریهایی در هر یک از موارد زیر کمک کنند

 تصمیم گیري هاي آموزشی) الف  

این . هاي آموزشی ، تعیین دقیق نقاط قوت و ضعف آموخته هاي یادگیرندگان و به ویژه کاستی هاي آنان استمنظور از تصمیم 

 اطالعات الزم براي اخذ امر در صورتی محقق خواهد شد که ارزشیابی طی فرایندي منظم و مستمر در حین آموزش اجرا شود و

ها و مهارت هاي فراگیران تغییرات الزم ایجاد شده است ؟ آیا این  آیا در آگاهی ها ، نگرش. گردآوري شود تصمیم هاي آموزش

تغییرات مطلوب است و آموخته هاي فراگیران با استانداردهاي ارائه خدمات مطابقت دارد ؟ فراگیران تا چه میزان به این 

هاي بیشتري دارند ؟ چه دانش ، نگرش تغییرات دست یافته اند ؟ آیا نیاز به بازآموزي و یا آموزش هاي جبرانی و یا انجام تمرین 

و مهارت هایی نیاز به بازآموزي دارد ؟ به کار گیري کدام شیوه آموزشی می تواند باعث افزایش توانمندي در این گروه هدف شود 

خذ ؟ فراگیران در کدام حیطه هاي آموزشی بیشتر نیاز به برنامه ریزي آموزشی دارند ؟ پاسخ هر یک از این پرسش ها که ا

  .تصمیم درباره اصالح و بهبود آموخته ها را میسر می کند از طریق اجراي ارزشیابی مستمر صورت می پذیرد

 تصمیم گیري هاي تشخیصی) ب  

ویژگی هاي فردي هریک از یادگیرندگان و یا گروههاي هدف و ارائه برنامه آموزشی متناسب با نیازهاي هر یک از آنها  تشخیص

آزمون و یا هر ابزار اندازه گیري است که می تواند نشان دهد که فراگیر در دستیابی . به وسیله نتایج ارزشیابی صورت می گیرد

در مجموع با کاربرد مناسب آزمون و سایر . و بوده است و نیازهاي آموزشی او چیستبه اهداف آموزشی با چه موانعی روبر
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ابزارهاي ارزشیابی می توان گروه هاي هدف ضعیف و قوي را از یکدیگر تشخیص داد تا آموزش ها تناسب بیشتري با هریک از 

  .گروه هاي یادگیرندگان داشته باشند

 تصمیم گیري هاي کارکردي) ج  

ز تصمیم گیري ها متوجه کارکرد هر یک از اجزاء فرایند تدریس اعم از محتوا ، روش و رسانه هاي آموزشی است این دسته ا

تعیین نقاط ضعف و قوت آموخته هاي فراگیران ، کم و کیف کارکرد اجزاء آموزش و طرح درس را نشان می دهد و امکان بازنگري 

ا انجام ارزشیابی و استفاده از آزمونهایی دقیق و قابل اعتماد میسر خواهد شد به و تجدید نظر در آنها را فراهم می کند این امر ب

  .این ترتیب نتایج آزمون می تواند ما را در رسیدن به  هدف هاي مختلفی یاري نماید

  .از اینرو ابتدا باید منظور و هدف از آزمون را مشخص کرد 

  منظور از اجراي آزمون را مشخص کنید : گام اول:  
است ترتیب و توالی همه  فعالیت هایی که باید انجام  بهترقبل از آنکه به مبحث اصلی تهیه ابزار سنجش و ارزشیابی بپردازیم ، 

در این صورت می توان این اقدام را در مؤثرترین وضعیت خود ، به سمت هر چه مطلوب تر شدن تهیه . شود را در نظر گرفت

  :ند آزمونی که بتوا. آزمون هدایت کرد

 .به گونه اي واقع گرایانه مشابه شرایط شغلی گروه هدف باشد -1

 .بتواند در یک فاصله زمانی محدود ، نمونه مناسبی از توانایی ها را ارزشیابی کند -2

 .نمره گذاري به گونه اي عینی فراهم شود -3

 .شاخص معتبري از کارکرد فراگیر به دست دهد -4

ارزشیابی ، تحت عنوان مدل ارزشیابی ارائه می شود تا نقش و جایگاه ارزشیابی هرچه به این منظور ابتدا چارچوب کلی اجزاي 

  .بیشتر معرفی گردد

  مدل ارزشیابی آموزشی: الف  

بهره گیري از مدل کمک می کند که تمامی فعالیت هاي ارزشیابی از جمله آزمون سازي به گونه اي موثر و مفید به سوي یک 

هدف مشترك و نه در جهت مقاصد مختلف گام بردارند به این منظور مدلی با هدف توضیح ماهیت و نحوه کارکرد ارزشیابی 

  :   ارزشیابی عبارتند از اجزاي اصلی این مدل . آموزشی ارائه شده است

  ) Descrepancy( و اختالف )  performance( ، عملکرد )  standards( استانداردها 
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و عملکرد ارائه کنندگان » استانداردها « ، هنر توصیف ناهمخوانی بین توقعات برنامه هاي بهداشتی  براساس این مدل ، ارزشیابی

  . خدمات براي دستیابی به اهداف برنامه است

  به عبارت دیگر  

  

  

  

کاستن از اختالف ها و انطباق عملکردها بر استانداردها صورت می   راستاي انجام ارزشیابی در  از این رو فعالیت هاي آموزشی و

   .گیرد

 بنابراین گام اول  

  

  

به را هریک از روش هاي سنجش که در کالس درس به کار برده می شود باید شواهدي درباره دستیابی به هدف هاي آموزشی  

  . دست دهد و نیازهاي آموزشی را معین کند

ن هدف هاي آموزشی متناسب با نیازهاي گیرندگان خدمات تدوین یافته اند و در هر مرحله از آموزش اعم از قبل از آموزش ، حی

  .آموزش و بعد ازآموزش نیازهاي آموزشی بایدمشخص شوند وبراي پاسخگویی به نیازها،برنامه ریزي آموزش صورت پذیرد

  

 راهنماي تهیه آزمون  
با توجه به آنچه که گفته شد ارتباط بسیار نزدیکی بین هدفهاي آموزشی و آزمون وجود دارد به نحوي که یک آزمون پیشرفت 

مطالعات متعدد نشان داده است که . حقیقی و نسبتاً کاملی از هدف هاي آموزشی یک ماده درسی باشدتحصیلی باید نمونه 

بیشتر تست هاي معلم ساخته ، تنها نیاز به یادآوري اطالعات بسیار جزئی و خاص دارد در حالی که قسمت اعظم هدف هایی که 

اربرد ، تجزیه و تحلیل و ترکیب را در بر داشته است به بیان به وسیله همان معلمان تنظیم شده ، مهارت هایی اساسی نظیر ک

شواهد  و از طریق دیگر سئوال هایی که معلمان در امتحان به کار می برند با هدف هاي اصلی تدریس آنها معموالً هماهنگ نیست

، شامل محفوظات و یادآوري  نشان می دهد که آموخته هاي شاگردان ، بیش از آنکه مبتنی بر مهارتهاي پیچیده و اساسی باشد

مطالب جزئی و کم اهمیت است به طور خالصه معلم را بدون آنکه خودش آگاه باشد از روي سئوال هایی که براي امتحان کرده 

ارزشیابی باید میزان اختالف بین استانداردها و عملکردها را نشان دهد تا براي رفع آن برنامه ریزي 
  .کرد

  

  .است» تعیین هدف هاي آموزشی « انجام ارزشیابی و به تبع آن طراحی آزمون 
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است می توان شناخت و از روي همین امتحان ها می توان تشخیص داد که معلم چه هدف هایی را دنبال کرده است ، براي چه 

  . قائل بوده و یادگیري فراگیرانش نیز تحت تأثیر کدام قسمت از مطالب درسی بوده است مطالبی اهمیت

  

  

  

  

  

  
  

 م دوم گا:  

  

  

یک هدف آموزشی این است که بهورز در پایان آموزش بتواند وضعیت رشد کودك را با » پایش و رشد « براي مثال در بحث  

بهورز باید درباره منحنی رشد ، نحوه کار کردن با ترازو ، نحوه صحیح  استفاده از منحنی رشد تفسیر کند براي ارائه این خدمت ،

، دانش و توانایی هاي الزم را کسب ... اندازه گیري وزن کودك ، نحوه عالمت گذاري در کارت رشد ، نمودارهاي کارت رشد و 

مبتنی بر استانداردهاي پایش رشد انجام  به عبارت دیگر بر اساس مدل ارزشیابی ارائه شده در این فصل ، عملکرد خود را. نماید

  .دهد

» عملکردهایی « و همچنین» دانش ها « اشاره شده ، توقعات برنامه ، شامل یک سري  همانطور که در توضیح مدل ارزشیابی

« شامل به عبارت دیگر دستیابی به اهداف پایش رشد مستلزم کسب دو دسته توانایی ، . است که اهداف برنامه را محقق می کند

یعنی ارزشیابی بایستی . بنابراین فرایند ارزشیابی باید متوجه هریک از این دو باشد. است» مهارت هاي عملکردي « و » دانش 

  .هم به صورت تئوري و سنجش دانش باشد و هم به صورت عملی و سنجش توانایی فراگیر انجام شود

   

هدفهاي آموزشی توصیف رفتار مورد انتظار از یادگیرندگان درپایان آموزش است انتظارداریم 

که یادگیرنده چه چیزي در پایان  آموزش یاد بگیرد ؟ و چه مهارتهایی را کسب نمایند ؟ توقعات 

 برنامه هاي بهداشتی از ارائه کنندگان خدمات چیست ؟ پاسخ به این پرسشها همان هدفهاي 

  .ی استآموزش

  

  ».اهداف آموزشی را حتی االمکان به صورت اهداف رفتاري مشخص کنید« 
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  گام سوم :  

  

  

بهورز از » این هدف آموزشی به دانش و شناخت « . » دانش آموز باید بتواند اجزاي تشکیل دهنده کارت رشد را توضیح دهد« 

« هدفی است که » ند بهورز بتواند وزن کودك را به طور صحیح اندازه گیري ک« اما هدف آموزشی . کارت رشد توجه دارد

بر همین اساس طراحی آزمون باید متناسب با هریک از فرایندهاي ارائه خدمات . توزین کودك را مدنظر قرار می دهد» عملکرد 

  .باشد» آزمون هاي عملکرد « و » ) دانش ( آزمونهاي شناختی« صورت پذیرد و شامل دو دسته کلی از آزمون ها ،یعنی

  آزمون هاي عملکرديآزمون هاي شناختی و  

آزمون هاي . براساس مدل ارزشیابی ، آزمون ها به دو دسته آزمون هاي شناختی و آزمون هاي عملکرد طبقه بندي می شوند

به منظور کسب اطالع از کم و  يعملکردبراي ارزشیابی دانش و اطالعات یادگیرندگان طراحی می شوند و آزمون هاي  شناختی

اگرچه بیشتر مهارت هاي عملی داراي اجزاء یا عناصري از دانش و . لی آنان به کار برده می شوندکیف انجام مهارت هاي عم

پس . معلومات هستند، اما صرف برخورداري از دانش، بدان مفهوم نیست که شخص قادر است مهارت را به طور کامل انجام دهد

. را مورد توجه قرار داد» نوع آزمون ها « شیابی می شوند و که ارز» نوع توانایی هایی « الزم است در طراحی آزمون ، تناسب 

بنابراین هر آزمون کاربرد خاص خود را دارد که در برنامه ریزي اجراي آزمون ، توجه به این کاربردها از کلیدهاي موفقیت در 

تفکر اولیه و سازماندهی اجزاي آن برنامه ریزي براي تهیه یک آزمون یا ابزار اندازه گیري ، نیاز به . ارزشیابی محسوب می شود

  .یکی از این اجزاي مهم ، محتوایی است که براي دستیابی هریک از اهداف آموزشی درنظر گرفته شده است. دارد

  

  گام چهارم:  

  

  

پیش نویس « مرتبط با اهداف شناختی و عملکردي ، تعیین شده می توان» آموزشی محتواي« و» نوع آزمون« پس از اینکه

  .را تهیه کرد» آزمون 

   

  

  ». اهداف شناختی و اهداف عملکردي مشخص کنیداهدافی که باید ارزشیابی شوند را به صورت « 
 

  

  ». محتوا و مطالبی که باید به وسیله آزمون ارزشیابی شوند را معین کنید« 
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  تهیه پیش نویس آزمون  
حاوي اطالعاتی نظیر هدف هاي آموزشی ، محتواي آموزش ، تعداد سئوال ها و نحوه توزیع سئوال هاي » پیش نویس آزمون « 

گردآوري این بایسته هاي اجراي آزمون ، در تصمیم گیري نحوه . هریک از سئوال ها است آزمون و همچنین زمان پاسخگویی به

تهیه این پیش نویس یک ضرورت محسوب می شود و همانطور که خواهیم دید . اجرا و نوع آزمون تأثیر به سزایی خواهد داشت

  .خواهد ساخت کار تهیه پیش نویس آزمون ، انجام سایر فعالیتهاي طراحی آزمون را آسان تر

                      اطالعات تشکیل دهنده پیش نویس آزمون می تواند به شکل هاي مختلفی تدوین و ارائه گردد که یکی از آنها استفاده از

  .است» جدول مشخصات آزمون « 

بنابراین هر چه . تصمیم گیري درباره تعداد سئوال ها بستگی به مقدار و میزان اهمیت محتواي درس و نیز نوع پاسخ ها دارد

مقدار زمانی که صرف آموزش محتواي درس و هدف هاي آن می شود بیشتر باشد ، سئوال هاي بیشتري نیز به آن موضوع 

  . تواند عامل تعیین کننده تعداد سئوال ها باشدهمچنین نوع پاسخ نیز می . اختصاص خواهد یافت

در مجموع اگر چه قاعده خاصی براي تعیین سئوال ها وجود ندارد ، اما عواملی مانند میزان اهمیت یک مطلب درسی ، زمان 

هر » ره نم« همین وضعیت در مورد بارم . در تعیین تعداد سئوال ها تأثیر زیادي دارد. صرف شده براي موضوع و حجم مطالب

  .سئوال وجود دارد و باید برحسب اهمیت موضوع ، سئوال ها بارم بندي شوند

جدول زیر نمونه تکمیل شده یک جدول مشخصات آزمون، مربوطه به یکی از فصول مجموعه کتب آموزش بهورزي را نشان     

  .می دهد
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  دول مشخصات آزمون کتاب مباحث مقدماتی بهورزانج

                                                                                        محتوا                                 

  هدف

بهداشت چشم ، گوش ، دهان و : فصل دوم 
  دندان

  تعداد سئوال ها  نوع آزمون

ان
زم

رم  
با

  

تی
ناخ

ش
رد  

ملک
ع

داد  
تع

صد  
در

  

نکات مهم براي حفظ سالمت  -1
دستگاه بینایی و شنوایی را 

  .توضیح دهید

 از  ، راههاي پیشگیري چشم بهداشت -

  ×  بیماریهاي چشم
  

  3  15  10  3  

بهداشت گوش ، راه هاي مراقبت از  -
  ×  عفونت گوش

  

  3  15  10  3  

چگونگی ایجاد پوسیدگی  -2
  .دندانها را شرح دهید

  

بهداشت دهان و دندان ، نحوه ایجاد  -
  4  15  20  4    ×  پوسیدگی دندان

تغذیه مناسب براي پیشگیري ازپوسیدگی  -
  3  10  15  3    ×  دندان

  2  5  10  2  ×    استفاده از مسواك و نخ دندان -

روش صحیح مسواك زدن و  -3
نخ کشیدن دندان ها را بیان 

  .نمایید

  1  5  5  1    ×  انتخاب مسواك و خمیردندان -

  2  10  10  2 ×   روش صحیح مسواك زدن -

  2  10  10  2 ×   روش استفاده از نخ دندان -

  20  75  100  20  جمع  

هر آزمون . را به سهولت تهیه کرد» راهنماي آزمون « اطالعات به دست آمده از پیش نویس آزمون ، می توان حال با نگاهی به 

تعداد سئوال ها ، زمان و بارم هر . سئوال ها را مشخص می کند راهنماي آزمون طرز پاسخگویی به. باید داراي یک راهنما باشد 

بنابراین جدول مشخصات آزمون عالوه برآنکه نقشه و . ماي آزمون معین شودسئوال از جمله اطالعاتی هستند که باید در راهن

چارچوب اجراي یک آزمون را مشخص می کند ، کار تهیه راهنماي آزمون را تسهیل خواهد کرد و چکیده اطالعات این جدول در 

  .راهنماي آزمون به کار برده می شود
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  :مواردي که کار تهیه پیش نویس آزمون را تکمیل می کند ، توصیه می گردد 

 پیش نویس آزمون را پس از چند روز مجدداً مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهید. 
  نماییدتطابق هدف هاي آموزشی و اهداف آزمون را بازنگري. 

 همواره درصدد باشید که بیش از تعداد مورد نیاز سئوال تهیه نمایید. 
 از همکاران خود بخواهید که پیش نویس آزمون را مورد بررسی قرار داده و از آن انتقاد کنند. 

  شاخص هاي آزمون ها:  
ار خطاي آزمون ها کم شود چند ویژگی زیر براي اینکه مقد. خصوصیت تمام اندازه گیري ها این است که خطا در آنها وجود دارد 

  :را باید دارا باشند 

 بدهیم ، نتایج  فراگیریک آزمون هنگامی از پایایی و ثبات برخودار است که اگر آنرا در دو موقعیت جداگانه به یک  :پایایی

  . مشابهی به دست آید 

  مثالً وقتی . چیزي را که می خواهیم بسنجیم را بسنجد . آزمونی اعتبار دارد که هدف آموزش را بسنجد  :» اعتبار « روائی

  .را بسنجیم ابتکار او را نسنجد  فراگیرقرار است سواد 

  آزمونی از عینیت برخودار است که اگر دو مصحح آنرا تصحیح نمایند ، یک نتیجه بدست آید :عینی باشد .  

  آزمونی که برگزار می شود باید در مدت زمان مناسبی اجرا شده و نمره گذاري آن نیز به آسانی صورت گیرد و  :عملی باشد

  . تفسیر نتایج آن هیچ ابهامی نداشته باشد

  چنانچه اهداف آموزش در ابتداي دوره به .هدف آموزش وارزیابی باید یکسان باشد  :قابل پیش بینی باشد  فراگیربراي

اگر . می توانند سئواالت امتحانی را پیش بینی کنند  فراگیراناز آن مطلع باشند ، در این صورت  و فراگیران درستی تعیین شده 

  .شیوه ارزشیابی سئوال برانگیز است  »داشتیم ما انتظار چنین سئواالتی را ن «بگویند  فراگیرانبعد از اجراي آزمون 

 منصفانه باشد و فراگیر را گمراه نکند  :عادالنه باشد.  
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طراحی انواع سئوال هاي آزمون  
خدمات بهداشتی شامل ارائه اطالعات و آگاهی ها و نیز انجام عملکردهایی است که اهداف یک برنامه بهداشتی را 

را می سنجند اشاره » عملکردي « و » شناختی « بر همین اساس به آزمون هایی که هر یک از مقاصد . محقق می سازد

مطالبی . ناختی و آزمون هاي عملکردي صحبت کنیممی خواهیم از این دو نوع  آزمون ، یعنی آزمون هاي ش. شد

درباره روش هاي تهیه هریک از آزمون ها ارائه می شود تا زمینه و مبناي مشترکی براي تصمیم گیري درباره نحوه 

  . طراحی آزمون فراهم شود

  :آزمونهاي شناختی شامل  -1

  »عینی « گزیده پاسخ : 3کوتاه پاسخ              :  2»        انشایی  گسترده« تشریحی:  1

  : آزمونهاي عملکردي شامل  -2

  آزمون عملی :  بآزمون شفاهی                            :  الف
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1 /1 :انشایی پاسخ یا گسترده « تشریحی سواالت«  

ارزشیابی شونده در پاسخ به سوال . این ازمون براي ارزشیابی برخی ازانواع تغییرات رفتاري ارزش زیادي دارد 

  .محدودیت چندانی ندارد و ازاد است تا هر طور مایل است پاسخ خود را بدهد

 درباره بیماریهاي مربوط به دستگاه گوارش توضیح دهید: مثال نامناسب.  

 صراحت ، مطلب خواسته شده را معین نکرده است و پاسخ هاي فراگیران حاوي اطالعات پراکنده و این پرسش به روشنی و

  .ها را نخواهد داشت دیگرآزمون دقت کافی دراندازه گیري میزان آموخته عبارت به .است بینی غیرقابل پیش

 مستقیماً در حال بیماري درگیر می شود سه بیماري مربوط به دستگاه گوارش را نام برده و عضوي که : مثال مناسب

  .را ذکر کنید و درباره علت بیماري مختصراً توضیح دهید

اولین . دیدیم که با ایجاد تغییراتی درصورت مسئله می توان دقت و عینیت این قبیل پرسش ها را افزایش داد، باتوجه به مثال 

وقتی حدود مسئله روشن باشد می توان از یک هدف . له استصورت مسئ» محدودکردن « کاري که معموالً باید صورت گیرد 

درغیراینصورت یک سئوال کلی و در نتیجه ، پاسخ هاي پراکنده اي خواهیم . آموزشی چند پرسش گسترده پاسخ تهیه نمود

  .داشت که مسلماً کار ارزشیابی را دشوارتر خواهد ساخت

  : مزیت

کاربرد ، تجزیه و تحلیل ، ( اندازه گیري سطوح باالي طبقه بندي هدف هاي آموزشی مزیت این آزمون ها این است که آن ها براي 

پاسخ دهنده در بیان و ارائه پاسخ خود ، . ( هاي کوتاه پاسخ و گزیده پاسخ هستندبسیار مفید تر از آزمون) زشیابی ترکیب و ار

  )  .آزادي عمل بیشتري دارند
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معایب :  

  .شایی ممکن است نظر شخص تصحیح کننده دخالت کند و از دقت و عینیت نمرات بکاهددر تصحیح برگه هاي آزمون ان -1

  .باشد وقت گیر است ارزشیابی با استفاده از این آزمون ها به ویژه زمانی که تعداد آزمون شونده زیاد -2

و هدف هاي آموزشی را به دست می آورند و پوشش مناسبی بر  شده این نوع آزمون ها نمونه کوچکی از مطالب تدریس -3

  .تمامی مطالب و محتواي آموزشی ندارند

  

گسترده پاسخ  (تشریحی  قواعد تهیه سئواالت(:  
  .دهندگان حق انتخاب چند سوال از میان تعدادي سوال داده نشود به پاسخ -1

  .شروع شودها یا عباراتی از این قبیل  سواالت انشایی با واژه -2

چگونگی این امر را  «، » مثالهاي اصیل و ابتکاري این موضوع را ذکر کنید« ،  » دالیل این امر را بنویسید «،  » مقایسه کنید «

  ...و»  بینی کنید نتایج این رویداد را پیش «،  » توضیح دهید

  .انواع آزمونها به خوبی قابل سنجش نیستند هایی محدود نمود که با سایر استفاده از سواالت انشایی را باید به هدف -3

شونده بخواهد تا شواهد الزم براي مستندکردن عقیده انتخابی  انگیز باید از آزمون سواالت مربوط به مطالب و عقاید بحث -4

  .خود بیان کند نه این که از او خواسته شود تا صرفاً عقاید شخصی خود را شرح دهد

توان سنجید، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب  می) گسترده پاسخ(هایی که با سواالت انشائی  مهارت هاي ذهنی و توانایی -1تذکر 

  .باشد و ارزشیابی می

  .سئوال را طوري تهیه نمایید که به طور مستقیم به هدف هاي آموزشی مورد اندازه گیري مربوط باشد -  5

  .ه باشدسئوال را طوري بنویسید که موضوع مهمی را در بر داشت - 6

  .سئوال را به گونه اي طرح نمایید که حتی االمکان سطوح باالتر هدفهاي شناختی را در بر داشته باشند  - 7

در تهیه سئواالت گسترده پاسخ از کاربرد کلمات چه کسی ، چه وقت ، کجا و جز اینها که به عنوان قیدهاي محدودکننده  -8

  .هستند خودداري کنید

  .دهندگان بدهید و براي هر سئوال وقت جداگانه اي پیشنهاد نمایید زمان کافی به پاسخ -9

  .با طرح سئواالتی که به پاسخ هاي کوتاه تري نیاز دارند، تعداد سئواالت را افزایش دهید  -10

ه جدول مشخصات آزمون که به آن اشاره شده ، منبع مناسب تهی. متن پرسشها را براساس هدفهایی آموزشی تهیه کنید   -11

  .این نوع سوالها است
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 .صورت مسئله را صریح وعاري از هر ابهام بیان کنید  -12

در این . کنید که نیازمند به کاربرد اطالعات در موقعیت هاي تازه باشد کوشش در ایجاد موقعیت هاي جدید و شرایط تازه اي -13

 .صورت آزمون کمتر متکی به حافظه و یادآوري دقیق مطالب خوانده شده خواهد بود

  .در متن سئوال از راهنمایی هایی که دقیقاً طرز پاسخگویی را معین کند استفاده کند -14

 .مجدداً مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار دهید پس از چند روز سئوال هاي خود را -15

 .از همکاران خود بخواهید که درباره سئوال هاي شما اظهار نظر کنند -16

  .درصدد بازنگري ، اصالح و بهبود سئوال هاي آزمون باشید. 17

پاسخهاي هر سوال را یک به یک بررسی نمایید و پس از ارزشیابی یک سوال از تمامی فراگیران ، پاسخ سوال بعدي را . 18

  . بخوانید

  اشتباهات در پاسخها را مهم تلقی نمایید و در پی علل و مشکالت یادگیرنده در پاسخ دهی باشید. 19

لید پاسخ تهیه کنید و در آن بارم کلی را به هریک از اجزاء سئوال اختصاص براي هر سئوال مناسب ترین پاسخ را به عنوان ک. 20

 .به این ترتیب می توانید پاسخ هاي فراگیران را به گونه اي یکسان ارزشیابی کنید. دهید

  چک لیست بررسی سئواالت تشریحی
 خیر بلی موضوعات

شوند که با سایر انواع سئواالت آیا سئواالت شما تنها آن دسته از اهداف آموزشی را شامل می 
 به خوبی قابل اندازه گیري نیستند ؟

      

       آیا سئواالت شما به اهداف آموزشیتان مربوط می شوند ؟

آیا سئواالت شما طوري نوشته شده اند که آموزش شوندگان را به سوي پاسخ هاي مورد انتظار 
 هدایت کنند ؟

      

       محدود شده اند ؟آیا سئواالت به زمینه مشخصی 

آیا کلمات توصیفی مانند حل کنید ، مقایسه کنید وتعریف کنید را به جاي بحث کنید ، بررسی 
 کنید ، به کار برده اید ؟

      

آیا براي سئواالت گسترده پاسخ آزمون شوندگان را از طریق دادن راهنمایی هاي اختصاصی به 
 جواب دادن هدایت کرده اید؟

      

سئواالت شما موقعیت هاي تازه اي را بکار برده اند به گونه اي که اصالت فکري آزمون آیا 
 شوندگان را بر انگیزد ؟

      

       آیا سئواالت شما از جهات زیر متناسب با آزمون شوندگان هستند ؟

       آیا از همه آزمون شوندگان خواسته اید که همه سئواالت را جواب دهند ؟

مثبت  در بقیه موارد گزینه خیر امتیازي. مشخص گردیده امتیاز منفی دارد *انتخاب گزینه خیردر مورد موضوعاتی که با ستاره 

  .براي آن سوال محسوب می شود
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وال ئدر صورتیکه هر سوالی حتی یک امتیاز منفی داشت باید آنرا اصالح نمود و در صورتیکه بیشتر از یک امتیاز منفی داشت، س

دسازي سواالت بهینه سازي ستانداا  البته شعار اصلی در. گرفته و حتی درصورت لزوم حذف شود بازبینی جدي قرار اید موردب

  !آنها است نه حذف سوال

  

  2  : پاسخ کوتاهآزمونهاي  

همانطور که از آزمون هاي محدود پاسخ در واقع حد واسط بین آزمون هاي گسترده پاسخ و آزمون هاي گزیده پاسخ هستند و 

می توان یک سئوال گسترده پاسخ  به عبارت دیگر،. عنوان آن برمی آید پاسخی بسیار کوتاه و مختصر ، در حد یک جمله دارد 

اما باید در نظر داشت که هریک از این آزمون ها براي منظور و مقاصد ویژه اي به کار . را به چند سئوال محدود پاسخ تجزیه کرد

هاي محدود پاسخ معموالً براي ارزشیابی و دستیابی به اهداف پایین تر سطح شناختی مناسب ترند و ارزشیابی  آزمون.می روند 

   .توانایی هاي باالتر شناختی به وسیله این گونه سئوال ها دشوار است 

  :مزیت 

توا را مورد سنجش قرار تهیه آزمون محدود پاسخ ، فرصت طرح سئوال هاي بیشتري را فراهم می کند تا طیف وسیعی از مح

به سبب پاسخ کوتاهی که فراگیران به هر یک از سئوال ها می دهند ، اجراي این آزمون در    مدت زمان محدودي میسر . گیرد

به این ترتیب می توان هم به آزمون شوندگان . همچنین در فاصله زمانی کمی نتایج ارزشیابی قابل دسترس است. می شود

مناسبی در زمینه خطاهاي احتمالی ارائه کرد ، هم اینکه نقطه نظرات آنان را درباره سئوال ها جویا شد تا  بازخورد به موقع و

  . خطاهاي احتمالی آزمون سازي نیز مورد بررسی قرار گیرد

ان دستیابی باز هم بر این نکته تأکید می شود که اجراي ارزشیابی ، موقعیت بسیار مناسبی براي اصالح آموخته ها و بررسی میز

بنابراین کاربرد آن باید به گونه اي باشد که جزئی از فرایند آموزش محسوب شود و مانند سایر اجزاء در . به اهداف آموزشی است

  .راستاي اهداف کلی برنامه آموزشی مورد استفاده قرار گیرد

  پاسخ و کاربرد آنها کوتاهآزمونهاي:  
  .دو نوع سواالت محدود پاسخ وجود دارد

  )پرسشی. (باید سوال را با استفاده از یک کلمه یا عبارت پاسخ دهند فراگیرانشود و  وقتی که یک سوال مطرح می -1

کامل . (باید با قراردادن یک کلمه یا عبارت مناسب، جمله را کامل کنند فراگیرانشود و  وقتی که جمله نیمه کاملی داده می -2

  )کردنی
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  اسخ پ کوتاهقواعد تهیه سئواالت:  
  :به سئوال هاي زیر توجه کنید 

 منظور از گروه هدف در برنامه هاي بهداشتی چیست ؟ 

  نامیده .................... گروهی از جمعیت که به دلیل موقعیت خاصی در معرض یک یا چند شکل از مشکالت سالمت هستند

 .می شود

  برنامه را بنویسید ؟در مقابل هر یک از برنامه هاي بهداشتی زیر ، گروه هدف 

 .........................................................................................................................................برنامه تنظیم خانواده  -1

  ..............................................................................................................................................برنامه پایش رشد  -2

 ........................................................................................................................................برنامه مراقبت مادران  -3

 .....................................................................................................................................ارس برنامه بهداشت مد -4

هماهگونه که از نمونه هاي ارائه شده برمی آید ، اوالً سئوال هاي محدود پاسخ ، پاسخی در حد یک جمله را طلب  می کند و به 

ثانیاً عالوه بر طرح این نوع آزمون به شکل یک جمله استفهامی ، می توان سئوال را به . ب دقیق و مشخصی اشاره داردمطل

مناسب ترین شیوه تهیه این نوع پرسش ها ، تجزیه یک سئوال گسترده پاسخ . صورت کامل کردنی و یا جورکردنی نیز طرح کرد

  .گر از اهداف جزئی هر عنوان       می توان براي تهیه آن اقدام نمودبه عبارت دی. به چند سئوال محدود پاسخ است

  پیروي می کند و موارد زیر را نیز بایستی مدنظر قرار بدهید  تشریحیپاسخ از بسیاري قواعد سئواالت  کوتاهسئواالت:  

  .هر یک از سئواالت ، مطلب مهمی را اندازه گیري کند  کنید سعی  -1

  .پیرامون موضوع مشخصی طرح شودهر سئوال  -2

  . محدوده پاسخ کامل کردنی تنها ، کلمات و عبارات مهم حذف شود ئواالتدر س -3

  .آزمون هاي محدود پاسخ بصورت یک جمله استفهامی هستند و آزمون شونده باید پاسخ کوتاهی به آن بدهد

  بافت را تعریف کنید ؟: مثال 

  .سئواالت کامل کردنی نیز مطرح نموداین نوع سئوال را می توان بصورت 

  .نامیده می شوند..... افرادي که به خدمات موجود در یک برنامه نیاز دارند و می بایست آنها را دریافت کنند :  1مثال 

  .در مقابل هر یک از اندام هاي زیر ، دستگاه مربوط آن را بنویسید:  2مثال 
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  ....................زبان  -4....................... مري  -3............ ......طحال  - 2.................. مغز  -1

قت را که در مقدار محاسبات باید رعایت شود را مشخص دراي سئوال هایی که پاسخ عددي دارند واحد مقیاس و میزان ب  -4

  .نمایید

موارد دیگري که جواب سئوال را مشخص می کند ، از کاربرد اشارات دستوري نامربوط و در سئواالت کامل کردنی تنها   -5

  .خودداري شود

مسلماً بهترین مالك اهمیت داشتن یک سئوال ، ارتباط مستقیم . مطالب مهمی را به صورت یک جمله استفهامی مطرح کنید - 7

 .با اهداف آموزشی است

یک موضوع باشید تا آزمون شما کمتر بر حافظه  درصدد طرح پرسش هایی از رابطه بین مفاهیم و پدیده ها ، علت ها و دالیل -8

  .افراد متکی باشد

 می گویند ؟» برنامه ادغام یافته « چرا به برنامه مراقبت مادران باردار : مثال الف 

 زیست محیطی در ابتداي هر سال چیست ؟ –علت اجراي برنامه شناسایی جمعیتی : مثال ب 

 .لمات مهم را حذف کنید و حتی االمکان جاي خالی را در انتهاي جمله قرار دهیددر سئوال هاي کامل کردنی عبارات یا ک -9

اندازه گیري       به طور کلی براي . سعی کنید تعداد جاي خالی در هر سئوال کامل کردنی به یک یا دو مورد محدود کنید -10

نیست ، مگر آنکه هدف ، ارزیابی توانایی هاي میزان اطالعات ، سئوالی که بیش از یک مطلب را می سنجد ، سئوال مناسبی 

 .ذهنی و یا میزان خالقیت فرد باشد

 .راهنمایی هاي مختصر و مفیدي را براي نحوه پاسخ گویی در متن سئوال در نظر بگیرید -11

 :رابطه مفاهیم زیر را در یک جمله بیان کنید : مثال الف 

   بهداشتیبرنامه بهداشتی ، خدمات بهداشتی ، فعالیت 

 :عبارت زیر را کامل کنید : مثال ب 

  است) ....................... 2و ) ..................... 1مهم ترین عالئم وجود کم خونی در دانش آموز. 

  صورت می گیرد................. انجام معاینه غدد تیروئید به منظور بررسی احتمال وجود بیماري. 

  است................... بروز شب کوري از اولین عالیم کمبود.  
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پیش از تکثیر و اجراي آزمونها از بابت اقدامات زیر اطمینان حاصل نمایید .  

  
  چک لیست بررسی آزمونهاي کوتاه پاسخ

 خیر بلی موضوعات

       جواب داده شود؟اید که با یک کلمه، عدد، فرمول، عبارت یاجمله کوتاه  سئوال را طوري نوشته

       سئوال را بدون نقل مستقیم جمالت کتاب نوشته اید ؟

       سئوال کامالً ، روشن ، صریح و بدون ابهام طرح شده است ؟

       غیره را حذف کرده اید ؟ اشارات نامربوط دستوري و

       درجه دقت مورد انتظار را مشخص کرده اید ؟

       خالی را در قسمت آخر سئوال قرار داده اید ؟در سئواالت کامل کردنی جاي 

       در سئواالت کامل کردنی کوشیده اید تا نکات ومفاهیم مهم را حذف کنید ؟

       در سئواالت کامل کردنی از جاهاي خالی متعدد احتراز کرده اید ؟

       سعی کرده اید حتی اال مکان از سئواالت نوع پرسشی استفاده کنید ؟

       را طوري طرح کرده اید که تنها یک جواب درست باشد ؟ سئوال

       هر سئوال را با توجه به یک هدف آموزشی نوشته اید ؟

       براي تهیه سئواالت خود از جدول مشخصات درس استفاده کرده اید ؟
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3  :یا چند گزینه اي )انتخاب بهترین پاسخ(آزمون هاي گزیده پاسخ   

ل هاي گزیده پاسخ ، ارزشیابی شونده باید جواب سئوال را از بین گزینه هایی که در اختیار او گذاشته شده انتخاب نماید سئوادر 

غیر (این نوع آزمون ها به علت اینکه در تصحیح پاسخ ها ، نظر شخصی تصحیح کننده دخالتی ندارد و این کار به صورت عینی . 

سئوال هاي عینی به ویژه چند گزینه اي را می توان براي ارزشیابی .عینی شناخته می شوندانجام می شود به آزمون هاي ) ذهنی

 .قابل اعتمادتري را انتظار داشتبسیاري از اهداف آموزشی به کار بردو به شرط رعایت اصول و قواعد تهیه آن ، نتایج 

  )چند گزینه اي نامیده می شوند سئوالهایی که بیش از دو گزینه در اختیار فراگیران می گذارند سئوالهاي(

این آزمون از حیث روایی، . زمون هاي چند گزینه اي یکی از متداولترین روشهاي سنجش فراگیرندگان در کشور می باشدآ

طراحی سئواالت چند گزینه اي شاید به نظرآسان بیاید . پایایی، عینیت و عملی بودن یکی از بهترین انواع آزمون ها می باشد

  حی آزمون استاندارد کاري بسیار دشوار استولی طرا

واالت آن نیازي به تهیه پاسخ و نوشتن آن در برگه آزمون ندارد بلکه ئآزمونی است که آزمون شونده براي جواب دادن به س

در مورد  شود و آزمون شونده باید پاسخ سوال به همراه آن به وسیله سازنده آزمون، تهیه و در اختیار آزمون شونده گذاشته می

  .پاسخهاي داده شده تصمیماتی اتخاذ نماید

این نوع آزمون از آنجا به آزمون عینی معروف شده است که در تصحیح پاسخنامه آن نظر شخصی مصحح دخالتی ندارد و این 

  .شود انجام می) غیرذهنی(کار به طور عینی 

گیري و ارزشیابی  اي از متخصصان اندازه ون هستند عدهگیري دانش و معلومات، بهترین نوع آزم آزمونهاي عینی براي اندازه

  .توان استفاده کرد معتقدند که از سواالت آزمونهاي عینی براي ارزشیابی اکثر سطوح یادگیري می
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آزمون گزیده پاسخ شامل سئوال هایی است که براي آن پاسخ هایی ارائه می شود و آزمون شونده باید جواب سئوال را از بین 

هاي  آزمون با طرح یک مسئله آغاز می شود و پاسخها راه حل طراحی این. ایی که در اختیار او گذاشته شده انتخاب کندگزینه ه

  .گیري درباره انتخاب درست است تصمیم از این نظرکه کارآزمون شونده. احتمالی مسئله هستند

  . داشته باشد کاربرد این نوع آزمون می تواند در افزایش دقت فراگیر تأثیر به سزایی

  :براي طراحی این آزمون دو فعالیت عمده باید صورت پذیرد 

  طراحی سئوال ) الف 

  طراحی گزینه ها ) ب 

  .شود آزمونهاي عینی به سه دسته تقسیم می

  آزمون هاي صحیحی یا غلط :  1

  آزمونهاي چند گزینه اي : 2

  آزمون هاي جور کردنی:  3

   طراحی سئوال : الف  
سئوال هاي گسترده پاسخ و محدوده پاسخ قابل تبدیل به سئوالهاي گزیده پاسخ هستند از این رو قواعدي که براي هر یک از 

تهیه آزمون هاي پیشین بیان شد در اینجا نیز کاربرد دارند با این تفاوت که می توان سئوال را به صورت عبارت ناتمام طرح کرد 

  .باشندبه نحوي که گزینه ها تکمیل کننده عبارت 

هر سئوال باید میزان دستیابی به یکی از اهداف . منبع اصلی تهیه سئوال ها اهداف آموزشی و جدول مشخصات آزمون است -1

بنابراین در طرح سئوال باید از خود بپرسید که آیا دانستن و ندانستن پاسخ سئوال تأثیري بر قابلیت ها و . آموزشی را بسنجد

 .اگر جواب شما مثبت بود ، سئوال را براي آزمون انتخاب کنید. راي دستیابی به اهداف آموزشی داردتوانایی هاي آزمون شونده ب

حتی االمکان مطلب مورد سئوال را در متن پرسش مشخص کنید ، به گونه اي که فراگیران بعد از خواندن صورت مسئله        -2

در مواردي که منظور شما طراح سئوال هاي چهار گزینه اي کامل  مگر. قبل از مراجعه به گزینه ها قادر به پاسخگویی باشند

چنانچه متن . براي کنترل و خودآزمایی طراحی آزمون گزینه هایی که طرح نموده اید را ، با دست یا کاغذ بپوشانید. کردنی باشد

 .سئوال قابل پاسخگویی باشد کار طراحی سئوال را درست انجام داده اید

درصورتی که از این . ه صورت مثبت بنویسید و از به کار بردن عبارات منفی حتی االمکان خودداري کنیدمتن سئوال را ب -3

  .عبارت استفاده کردید ، حتماً بر روي عبارت منفی نوعی تأکید داشته باشد
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اگر . ب کنیدهر سئوال را به طور مستقل به یک مطلب خاص اختصاص دهید و از گنجاندن چند مطلب در یک سئوال اجتنا -4

  .پاسخ دهنده درپاسخگویی به سئوال موفق نباشد معلوم نخواهد شدکه کدام مطلب را نمی داندو علت عدم موفقیت او چیست

  طراحی گزینه ها: ب 

متداول ترین پرسش هاي که در آزمون ها گزیده پاسخ به کار می رود ، سئوال هاي چهارگزینه اي است که یکی از این چهار 

حتماً الزم نیست که پاسخ درست ، بهترین . این گزینه باید از سایر پاسخ ها ، مناسب تر باشد. گزینه ، پاسخ درست سئوال است

سئوال هاي چهارگزینه اي از نظر شیوه طرح . ر نسبی ، گزینه اي درست ترین پاسخ باشدپاسخ ممکن باشد ، بلکه باید به طو

بنابراین توصیه . با این تفاوت که تعداد پاسخ هاي غلط ، بیش از یکی است. غلط شباهت دارند –سئوال ، به یک آزمون صحیح 

  .زینه هاي سئوال مدنظر قرار دهیدغلط اشاره شده را در تهیه گ –ها و نکاتی که براي طراحی سئواالت صحیح 

اما . به منظور انتخاب گزینه ها بهترین کار ، استفاده از خطاهاي معمول و متداول در بین فراگیران است احتماالً در حین آموزش

باید  نکته بسیار مهمی که در طراحی این نوع آزمون با آن مواجه خواهید شد ، این است که پاسخ درست در کجا و چه موقعیتی

فراگیران با تجربه در . در جاي ثابتی باشد احتمال دادن پاسخ به طور حدسی بیشتر می شود گزینه درست قرار گیرد ؟ اگر

مواردي که مردد هستند ، گزینه هاي دوم و یا سوم را انتخاب می کنند چرا که برخی مربیان باتوجه به اینکه می خواهند 

براي رفع این . یش از گزینه صحیح بخوانند ، این گزینه را معموالً در موقعیت اول قرار نمی دهندفراگیران چند تا از گزینه ها را پ

نقیصه ، باید تعداد سئوال ها را بر تعداد گزینه ها تقسیم کرد و سهم هریک از گزینه ها را به صورت تصادفی به حاصل تقسیم 

ست سئوال دارد ، پاسخ صحیح باید به طور متناوب ، پنج بار در براي مثال در یک آزمون چهارگزینه اي که بی. اختصاص داد

  .مقابل هریک از چهارگزینه قرار گرفته باشد

  . عالو بر نکاتی که به آنها اشاره شد ، موارد زیر را نیز در انتخاب گزینه ها مورد توجه قرار دهید

  به خود جلب نمایدگزینه هاي انحرافی را طوري بنویسید که آزمون شوندگان کم اطالع را. 

 براي این که منظور از این توصیه مشخص تر . گزینه صحیح را از لحاظ اندازه ، به گونه اي بنویسید که خودنمایی نکند

 :باشد ، به مثال نامناسب زیر توجه کنید 

 تعریف یادگیري کدامیک از موارد زیر است ؟: مثال نامناسب 

  کسب رفتار مطلوب) ب            افزایش اطالعات                  ) الف

  ایجاد تغییرات نسبتاً دائمی در رفتار یادگیرنده در اثر اخذ تجربه) اصالح رفتارهاي نامطلوب                   د) ج



 

26 

 

 واالت چند گزینه ايئانواع س :  

  :تنها گزینه ي درست   -1

   .فقط یک گزینه درست است 

  .درست هستند ولی بهترین آنها را مشخص می شودهمه ي پاسخ ها : بهترین گزینه   -2

. در این نوع سوال، تنه ي سوال به صورت منفی بیان می شود و همه ي گزینه ها به جز یکی از آنها درست است: نوع منفی  -3

  .                 باید زیر فعل منفی خط کشیده شود 
  

 محاسن سؤاالت چند گزینه اي  
  .مثل ارزشیابی یا تجزیه و تحلیل. سؤاالت براي ارزیابی سطوح باالتر یادگیري  هم استفاده کردمیتوان از این نوع  -1

  .می توان در یک زمان محدود تعداد زیادي از هدف هاي آموزشی را اندازه گیري کرد  -2

  .نسبت به سایر آزمون هاي عینی کمتر تحت تاثیر حدس زدن کورکورانه قرار می گیرند  -3

  .آن آسان و عینی است تصحیح  -4

ی تواند ماگر معلم بتواند گزینه هاي انحرافی را از خطاهاي رایج دانش آموزان ضعیف انتخاب کند با تحلیل این خطاها  -5

   0مشکالت یادگیري دانش آموزان را تشخیص بدهد 
  

 معایب سؤاالت چند گزینه اي  
  ساختن این آزمون ها بسیار دشوار است  -1

  . معلمان اغلب سؤاالت چند گزینه اي را در حد سنجش اطالعات جزئی می نویسند  -2

  . غلط خواندن این آزمون ها مستلزم صرف وقت زیادي است  - در مقایسه با آزمون هاي صحیح -3

   .گیرند می مخاطره هستند نمرات بهتري ریسک و اهل که آموزانی دانش میشود داده اي منفی سؤاالت نمره هرگاه به -4

اما چون تنها . دانش آموزان قوي بیش از دانش آموزان معمولی قادر به پیدا کردن اشکاالت و پیچیدگی ها در سؤاالت هستند -5

   .یک گزینه صحیح است از بابت این تیز بینی خود تنبیه می شوند

 قواعد طراحی سئواالت چند گزینه اي 

  .بدون مراجعه به گزینه ها بتوان جواب سئوال را دادپایه سئوال باید طوري تنظیم شود که  -1

  .در آن گنجانده نشود مفهوم مهم باشد و مفاهیم کم اهمیتتمرکز سئوال براساس یک نظریه و  -2
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بایستی خودداري شود درغیراینصورت قدرت حافظه جواب دهنده در ) کتاب ( و حتی کلمات متن  عین جمالتاز بکاربردن  -3

  .ارزیابی تأثیر می گذارد

می  ، موجب بطور وضوح نامربوط و غلط باشدافزودن پاسخهایی که . پاسخها باید نزدیک به هم و درباره پرسش باشد-4

  .، جواب درست را پیدا کند گردد که جواب دهنده از طریق حذف جوابهاي نادرست

در تهیه آزمون چند جوابی باید اصل بر استقالل هر پرسش باشد و پاسخگوئی به یک پرسش مستلزم پاسخگوئی به پرسش  -5

  .اینکار موجب می شود که جواب دهنده براي عدم آگاهی به یک پاسخ دو یا چند بار جریمه شود. دیگر نباشد

واصطالحاتی مانند همواره ، کامالً ، مسلماًٌ ، هرگز ، دائماً و غیره که مفاهیمی را بصورت مطلق بیان استفاده از کلمات ، جمالت  - 6

همچنین استفاده از عباراتی مانند گاهی ، احتمال دارد ، شاید ، ممکن است و غیره . می کنند داللت بر غلط بودن گزینه را دارند

  .د داد باید پرهیز شودکه گزینه مربوطه را خود بخود صحیح جلوه خواه

پایه باید حاوي مقدار اطالعات باشد که در آن قالب ، پاسخهائی تعبیه شده باشند لذا پایه هاي بسیار کوتاه و پاسخهائی  - 7

  .طوالنی پسندیده نیست

را بداند گزینه هاي چون اگر جواب دهنده نادرستی یکی از گزینه ها . گزینه خوبی نمی تواند باشد »تمام موارد باال « گزینه  -8

  .سئوال از چهار به دو گزینه تقلیل خواهد یافت

بخصوص اینکه اگر خود آن گزینه صحیح باشد ، چرا که . نیز تا حد امکان باید پرهیز کرد »هیچیک از موارد فوق « از گزینه  -9

  .حیح مسئله را نداندجواب دهنده با آنکه نادرستی همه گزینه ها را تشخیص داده است ممکن است هنوز پاسخ ص

بجز در حالت خاص نیز حتی االمکان باید پرهیز کرد چرا که اگر گزینه » الف ، نه ح « یا » الف و ج « از گزینه هایی مانند  -10

 باشد براي کسیکه مثالً گزینه الف را انتخاب کرده و در حقیقت نیمی از سئوال را     می دانسته امتیازي تعلق» الف و ج « صحیح 

  .نگرفته است

  .هرسئوال باید یک موضوع مهم یا یک هدف آموزشی را اندازه بگیرد -11

  .بیشتر از یک مسئله یا یک مطلب در هر سئوال نگنجانید -12

براي فهمیدن سئوال . سئواالت را کامالً روشن و واضح بنویسید و از عبارت وکلمات قابل فهم آزمون شوندگان استفاده کنید -13

  .خواندن گزینه ها نباشدنیازي به 

  ...سئواالت چند گزینه اي می توانند : نامناسب مثال 

  سئوال هاي چند گزینه اي براي اندازه گیري چه هدف هاي مناسب می باشند ؟: مناسب مثال 

  .خودداري کنید  ها از تکرار مطالب در گزینه -14
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  ... » رس ثبت نام می کنندساله اي که در مدا 15تا  13 فراگیرانهمه « : نامناسب  مثال

  . در واقع یک نمونه تشکیل می دهند  - الف

  .در واقع یک جامعه محدود تشکیل می دهند  - ب

  . در واقع یک جامعه نامحدود تشکیل می دهند  - ج

  .در واقع یک واحد نمونه برداري تشکیل می دهند  -د

   .دهند می را تشکیل ......در واقع یک » ثبت نام می کنندمدارس  که در اي ساله 15تا  13فراگیرانهمه  « :مناسب مثال 

  واحد نمونه برداري  -د               جامعه نامحدود  -ج              جامعه محدود  - ب              نمونه  - الف

  .را به طور کامل در تنه سئوال بنویسید) اصلی ( مطالب مورد سئوال  -15

  :آزمون جدول مشخصات : نامناسب  مثال

  .نشان می دهد که چگونه می توان از آزمون براي بهبود امر آموزش و یادگیري استفاده کرد  –الف 

  .نمونه بهتري از محتواي درس و هدفهاي آموزشی را مشخص می کند  - ب

  .روش مورد استفاده از تصحیح پاسخ هاي آزمون را مشخص می کند  - ج

  .عینیت آزمون را افزایش می دهد  -د

  :مهمترین فایده کاربرد جدول مشخصات درتهیه آزمون هاي پیشرفت تحصیلی آن است که :مناسب ال مث

  .آموزش و یادگیري را بهبود می بخشد - الف

  .نمونه بهتري از محتواي روش و هدف هاي آموزشی به دست می دهد - ب

  .روش مورد استفاده در تصحیح پاسخ هاي آزمون را مشخص می کند - ج

  .زمون را افزایش می دهد عینیت آ -د

  .تنه سئوال حتی االمکان باید کوتاه نوشته شود و از آوردن اطالعات اضافی اجتناب شود  -16

اندازه گیري توانایی  سئوال چند گزینه اي یکی از انواع سئوال هاست چگونه می توان این گونه سئوال ها را براي: مثال نامناسب 

  . تحلیل یک متن بکار برد 

  چگونه می توان سئوال هاي چند گزینه اي را براي اندازه گیري توانایی تحلیل متن بکار برد ؟ : مناسب مثال 

  .همه گزینه هاي یک سئوال باید متجانس و به موضوع واحدي مربوط باشد  - 17

  . قطعاً درست ترین پاسخ باشد ،سئوال را طوري بنویسید که پاسخ درست  - 18

  یر انجام واکسیناسیون در بدن چیست ؟تاث: مثال نامناسب 
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  ساخت پادتن  - ب                                                تحریک سیستم ایمنی  - الف

  بروز نشانه هاي ضعیف یک بیماري  -د                                    جلوگیري از ابتالي فرد به عفونت  - ج

  اسیون چیست ؟هدف از انجام واکسن: مناسب مثال 

  ساخت پادتن  - ب                                                 تحریک سیستم ایمنی  - الف

  بروز نشانه هاي ضعیف یک بیماري  -د                     جلوگیري از ابتالي فرد به برخی عفونت ها  - ج

موقعیت      از وانایی کاربرد و اصول و مفاهیم در آزمون شونده و درك و فهم یا تبراي اندازه گیري فرایندهاي پیچیده ذهنی  -19

  .هاي و مطالب تازه و بدیع تازه استفاده کنید 

  کدامیک از موارد زیر ، وقتی در بدن مصرف شود ، بیشترین مقدار کا لري را تولید می کند ؟ :ئوال حفظی سمثال 

  یک گرم شکر  - یک گرم چربی ب –الف 

  یک گرم پروتئین  -یک گرم نشاسته د - ج

  می شود ؟ کدام یک از مواد زیر اگر از غذاهاي روزانه حذف شود ، بیشترین مقدار کاهش کالري را سبب :سئوال کاربرديمثال 

  یک قاشق سرصاف شکر - ب                                                    یک قاشق سر صاف کره  - الف

  یک قاشق سر صاف ماست  - د                                                      سر صاف برنج یک قاشق  - ج

بخصوص اینکه اگر خود آن گزینه صحیح باشد ، چرا که . نیز تا حد امکان باید پرهیز کرد »هیچیک از موارد فوق « از گزینه -20

  .ده است ممکن است هنوز پاسخ صحیح مسئله را نداندجواب دهنده با آنکه نادرستی همه گزینه ها را تشخیص دا

  کدام یک از هورمون هاي زیر از هیپوفیز ترشح می شود ؟   : نامناسب مثال

  همه موارد  - د                     LH  -ج                            کروتیکوتروپ - ب                 رشد  - الف

  غده هیپوفیز ترشح می شود ؟چه هورمون هایی از  :مناسب مثال 

  رشد ، کورتیزول ، تیروکسین  - ب                                                   انسولین ، گلوکاکن - الف

  کورتیزول ، انسولین ، کورتیکوتروپ  -د                                               رشد  LHکوریکوتروپ  - ج

  .ز یکدیگر بنویسید سئواالت را مستقل ا -21

  .گزینه در نظر بگیرید  4تا  3براي هر سئوال بین  - 22

چون اگر جواب دهنده نادرستی یکی از گزینه ها را بداند گزینه هاي . گزینه خوبی نمی تواند باشد »تمام موارد باال « گزینه  -23

  .سئوال از چهار به دو گزینه تقلیل خواهد یافت

  یک از انواع آزمون ها می توان خالقیت دانش آموزرا اندازه گرفت ؟با کدام : نامناسب مثال 
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  هیچ کدام  -د                   غلط  -  صحیح -ج                 کوتاه پاسخ  -ب                    جور کردنی  - الف

  ؟ با کدام یک از انواع آزمون ها می توان خالقیت دانش آموز را اندازه گرفت: مناسب مثال  

  انشایی  - د                    غلط  -  صحیح -ج                 کوتاه پاسخ  -ب                     جور کردنی - الف

  .تنه سئوال نباید به گزینه درست شباهت داشته باشد و تداعی ایجاد کند- 24

ص هایی که پاسخ صحیح را آشکار می شاخ.(از بکار بردن شاخص هایی که پاسخ صحیح را آشکار می سازند اجتناب شود -25

  : سازند زیادند اما رایج ترین آنها عبارتند از

  بلند تر بودن طول پاسخ صحیح نسبت به پاسخ هاي غلط )الف

  آشنایی بیشتر فراگیران با پاسخ صحیح نسبت به پاسخ غلط  )ب

  قرار گرفتن پاسخ صحیح در یک موقعیت معین ، در چند سوال متوالی) ج

  .سئواالتی که تنه آنها جمله ناتمام است ، جاي خالی را در قسمت آخر جمله قرار دهید در  -26

عالوه بر مالحظات کلی فوق تعدادي اصول کامال اختصاصی نیز وجود دارد که در نوشتن پاسخ هاي پیشنهادي منظور می  -27

  :شود

  .پاسخ پیشنهادي را ، در صورت امکان،به صورت عمودي بنویسید)الف

  بهتر است تاریخ ها از قدیم به جدید یا برعکس نوشته شود  » عددي یاالفبایی«  پاسخ ها یک نظم طبیعی وجود دارد اگر بین) ب

  وآزمون شوندگانقدرت درك و فهم با سواالت با عبارات و جمالتی نوشته شود که مناسب  - 28
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صل نماییدپیش از تکثیر و اجراي آزمونها از بابت اقدامات زیر اطمینان حا .  

  ايه سئواالت چند گزین چک لیست
 خیر بلی موضوعات

       آیا هدف از طراحی سوال نوشته شده است؟

       آیا هر سوال به یک هدف آموزشی اختصاص داده شده است؟

       آیا دستورالعمل و راهنماي واضح و گویایی براي آزمون طراحی شده است؟

       ها پاسخی مشخص وجود دارد؟یعنی بدون در نظر گرفتن گزینهآیا تنه سوال مستقل طراحی شده 

       *آیا تنه سوال منفی است؟

       در صورت منفی بودن تنه آیا زیر آن خط کشیده شده است؟

       آیا تنه سوال از نظر زبان فارسی ویراستاري شده، واضح و گویاست؟

       است؟آیا از تکرار یک موضوع در گزینه ها پرهیز شده 

       آیا گزینه ها از نظر شکلی بصورت همگون طراحی شده اند؟

       *آیا بیشتر از یک گزینه صحیح یا صحیح ترین وجود دارد؟

       آیا از تکرار کلمات یا گذاشتن کلمات مشابه در تنه و یکی از گزینه ها پرهیز شده است؟

       پرهیز شده است؟آیا در تنه سوال از آوردن عبارات منفی در منفی 

دو گزینه مثالً الف و جیم  "هیچکدام از مورد فوق  "همه موارد فوق"ها عباراتی مانند آیا در گزینه

 *آورده شده است؟ "صحیح است

      

       آیا تنه سوال مستقل از تنه هاي دیگر سواالت طراحی گردیده است؟

       نباشند پرهیز شده است؟آیا از گذاشتن گزینه هاي متناقض بصورتیکه جفت 

       آیا طول و مرتبه گزینه کلید در سواالت تغییر کرده است؟

آیا در صورتیکه تنه بصورت ناتمام طراحی شده قسمت نقطه چین یا خالی در آخر عبارت یا نزدیک به 

 آخر آورده شده است؟
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2. تهیه سئواالت صحیح و غلط  

اما مسلماً . غلط حاصل می شود ، امکان طرح تعداد زیادي پرسش است –مهم ترین امکانی که با استفاده از سئوال هاي صحیح 

همین وضعیت موجب می شود که . این نوع آزمون ، محدودیت هایی نیز دارد که مهم ترین آن ، احتمال ارائه پاسخ حدسی است

  .ضعف و قوت فراگیر آشکار نشود نتیجه آزمون چندان معتبر نباشد و نقاط

 ااما ب. بعنوان یک قاعده کلی هرچه تعداد گزینه ها بیشتر باشد ، طبعاً از احتمال حدسی بودن پاسخ سئوال کمتر خواهد شد

از مثالً . بکارگیري تمهیدات دیگري ، می توان سئوال را به گونه اي طرح نمود که احتمال ارائه پاسخ حدسی  به حداقل خود برسد

که به خودي خود ، درستی » همه ، هیچ ، یک ، هرگز ، همیشه و معموالً ، بعضی اوقات ، تحت شرایط به خصوصی « کلماتی مانند 

تکرار آنها در قالب « و » افزودن بر تعداد پرسش ها « همچنین با . یا نادرستی یک عبارت را معین می کنند باید اجتناب کرد

آخرین و مهم ترین . احتمال حدس زدن را کم کرد» استفاده از نمره هاي منفی « آزمون افزود و یا با  بر اعتبار» جمله هاي دیگر 

   .توصیه این است که از آزمون شونده نخواهید که علت انتخاب خود را توضیح دهد

  غلط –انواع آزمون هاي صحیح   

  : نوع درست یاغلط -1

  .       در این نوع سؤال یک جمله ي خبري داده می شود و آزمون شونده درستی یا نادرستی آن را تشخیص می دهد

  : بلی یا خیر  - 2

  در این نوع سؤال یک جمله ي استفهامی به آزمون شونده داده می شود که جواب آن بلی یا خیر است 

  :نوع اصالحی  -3

او باید غلط را تشخیص و خط بزند و گاهی . مله اي داده می شود که در آن غلط وجود دارد در این نوع سؤال به آزمون شونده ج

  .درستش را بنویسد 

  :نوع خوشه اي -4

نیز می گویند، تنه ي سؤال به صورت یک جمله ي  ناتمام نوشته می  "غلط  -چند صحیح "دراین نوع سؤال که به آن سؤال

   .میگیردکه آزمون شونده باید صحیح یاغلط بودن آنهارا مشخص کندشود و بدنبال آن تعدادي جواب قرار 
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  غلط   –محاسن سؤاالت صحیح  

  .می باشد بیان موضوعات درسی در قالب عبارتهاي ساده -1

  .ساده است تهیه ي این سواالت -2

  .نمره گذاري تحت تاثیر نظرات  شخصی ارزشیاب قرار نمی گیرد  -3

  استکردن آن آسان تصحیح -4

  غلط –معایب سؤاالت صحیح  
  .شانس پنجاه درصد وجود دارد -1

  .احتمال تقلب در آن زیاد است-2

  .اطال عات جزیی و کم اهمیت را اندازه گیري می کند -3

  .کاربرد این نوع آزمونها دانش آموزان را متکی به حافظه می کند-4

  غلط –واالت صحیح ئسقواعد  
می کند به عالوه  واقع سئواالت دو گزینه اي می باشند و از قواعد سئواالت چند گزینه اي نیز پیروي غلط درسئواالت صحیح یا 

  :موارد زیر نیز در طراحی این سئواالت مدنظر قرار می گیرد

  .نکنیدروشن و واضح نوشته شود وازعبارات و کلمات قابل فهم آزمون شونده استفاده  واالت کامالًئس -1

  .دنماین، از مطالب تازه و بدیع استفاده  ، در آزمون شونده گیري درك و فهم یا توانایی کاربرد اصول و مفاهیم اندازهبراي  -2

  .اجتناب نمایید... از کاربرد کلماتی چون غالباً ، همیشه ، بعضی وقتها ، هرگز و  -3

  .تعداد سئواالت صحیح با تعداد سئواالت غلط تقریباً مساوي باشند -4

  .بندي مکمل متن سوال باشند هاي هر سوال طوري نوشته شود که از نظر دستوري و جمله پاسخ -5

  .کنیداز بکاربردن اشارات نامربوط دستوري و ضمایري که مرجع آن مشخص نیست خودداري  - 6

  .وال بعدي باشدسئواالت مستقل از یکدیگر نوشته شود، پاسخ یک مسأله نباید شرط الزم براي حل مسأله و یا تهیه س - 7

  .کننده پرهیز شود از طرح سواالت گمراه کننده یا هدایت -8

  .نکنیددر طرح سواالت از دو کلمه متضاد که یکی از آنها بهترین جواب سوال است به عنوان پاسخهاي انتخابی استفاده  -9

  .طول پاسخ درست در سواالت مختلف تغییر داده شود -10
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  .هاي انحرافی بطور تصادفی انتخاب شود پاسخمحل پاسخ درست در میان  -11

سواالت ازمون طوري انتخاب شود که پاسخ درست هیچ یک از پرسش ها از روي متن ویا گزینه هاي پرسشهاي دیگر  -12

  .مستقیما یا به طور ضمنی استنباط نشود

  .پایه باید واضح و بدون ابهام باشد -13

  .دیبرنبکار » اغلب  –معموالً « ند در پایه و یا گزینه کلماتی مبهم مان -14

  .گزینه ها باید مطلقاً صحیح یا غلط باشند -15

  .کنیداز بکاربردن انواع حقایق دور از هم خودداري . گزینه ها باید همگن انتخاب شوند -16

ز بابت اقدامات زیر اطمینان حاصل نماییدها ااجراي آزمون  پیش از تکثیر و.  

  صحیح یا غلط طراحی شدهچک لیست بررسی سئواالت 

 خیر بلی موضوعات

       هریک از سئواالت خود را روشن و ساده و بدون ابهام نوشته اید ؟

       سئواالت را بدون نقل از کتاب و به زبان دیگري و با توجه به موقعیت هاي تازه نوشته اید ؟

       اجتناب کرده اید ؟... از کاربرد کلماتی چون غالباً ، همیشه ، بعضی وقتها ، هرگز و

       از سئواالت گمراه کننده پرهیز کرده اید ؟

       هر سئوال کامالً غلط یا کامالً صحیح است ؟

       تعداد سئواالت صحیح و سئواالت غلط تقریباً با هم مساوي هستند ؟ 

ها به نسبت کم و زیاد شده طول سئواالت صحیح و سئواالت غلط تقریباً یکسان هستند یا طول آن

 است ؟ 

      

       هر سئوال براي سنجش یک هدف آموزشی تهیه شده است ؟

       از نوشتن سئواالتی که مطالب جزیی وکم اهمیت را شامل می باشد پرهیز شده است ؟ 
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3/3سواالت جورکردنی  
گیرد و آزمایش  اي است با این تفاوت که چند سوال در برابر چند پاسخ قرار می وال جورکردنی نیز نوعی سوال چند گزینهئس 

  :ه کدام سوال مربوط استبشونده باید تعیین کند کدام پاسخ 

  حسن سؤاالت جور کردنی :  
  نیاز به زمان کم  -1

  .تصحیح آسان تر است -2

  معایب سؤاالت جور کردنی :  

  .محفوظات دانش آموزان تقویت می شود  -1

از آنجا که سؤاالت جورکردنی باید مربوط به یک موضوع خاص باشند پیدا کردن چندین سؤال از یک موضوع کار بسیار  -2

  .سختی است 

 قواعد سئواالت جور کردنی:  

  .بالعکستعداد پاسخها باید بیش از سواالت باشد و یا  - 1

  .المقدور کوتاه و خالصه نوشته شوند ها باید حتی سوالها و پاسخ -2

ها باید طوري نوشته شوند که ترتیب قرار گرفتن هر پاسخ با توجه به ترتیب سوالها به طور تصادفی و نامنظم  پرسشها و پاسخ -3

  .باشد

  .سواالت و پاسخهاي مربوط به هر پرسش باید با یکدیگر متجانس باشد -4

هاي جواب رابیش از  توان گزینه مثالً آیا می. طرز جورکردن پاسخها باید در دستورالعمل آزمون به روشنی توضیح داده شود -5

  .یک بار مورد استفاده قرار داد یا نه

کاربرد و توان سنجید دانش، درك و فهم،  اي و جورکردنی می هایی ذهنی و مهارتهایی که با سواالت چند گزینه توانایی: تذکر

سوالهاي جورکردنی معموالً در پایان یک دوره یا ترم و گاه در پایان یک فصل کتاب یا یک بحث درس . باشد تجزیه و تحلیل می

  .شود آموزان داده می به دانش

ه می دانند ب سئوال را) پاسخ درست(سئواالت باید طوري نوشته شود که تنها به وسیله کسانی که هدف مورد اندازه گیري 

  .درستی پاسخ داده شود ، وکسانی که تسلط کامل بر مطلب ندارند ، نتوانند پاسخ درست آن راانتخاب نمایند
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و اجراي آزمونها از بابت اقدامات زیر اطمینان حاصل نمایید رپیش از تکثی .  

  
  چک لیست بررسی سئواالت جور کردنی

 خیر بلی موضوعات

       تهیه دیده اید ؟پرسشها و پاسخ هاي متجانس یا همگون 

       براي هر سئوال راهنمایی ها و توضیحات روشن و مشخص نوشته اید ؟

       همه پاسخ ها درست و منطقی به نظر می رسند ؟

       از نوشتن پاسخ هاي بی مورد و به دور از پرسشها پرهیز کرده اید ؟

       طول ستون هاي پرسش و پاسخ سئواالت کوتاه هستند ؟

نوشتن سئواالتی که در آن تعداد پاسخ ها برابر با تعداد پرسش ها است و هر پرسش تنها یک بار از 

 مورد استفاده قرار می گیرد پرهیز کرده اید ؟

      

       ده اید ؟دا تصر را درفهرست پاسخها قرارعبارتهاي طوالنی را درفهرست پرسش ومطالب مخ

مثالً اسامی به ( را به یک ترتیب منطقی مرتب کرده اید ؟ آنجا که امکان داشته است فهرست پاسخ ها

 )تاریخ ها به ترتیب زمانی می باشند ؟ کوچکی و ترتیب حروف الفبا ، اعداد به ترتیب بزرگی و

       

 

      اید ؟ هره وپاسخ ها را با حروف مشخص کردپرسش ها را با شما

      اید ؟ از کاربرد جمالت ناتمام در فهرست پرسشها خودداري کرده

      تمام پرسشها و پاسخ هاي مربوط به یک سئوال را در روي یک کاغذ قرار داده اید ؟

      کرده اید ؟ پاسخ ها می شوند خودداري انتخاب کننده که سبب عالئم هدایت ها و از کاربرد نشانه
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 آزمون هاي عملکردي   
بنابراین از شکل . ط واقعی استوار استیشرایطی مشابه شرا آزمون هاي عملکردي به طور کلی بر پایه مشاهده عملکرد در

از این حیث . ارزشیابی رسمی که بر پایه کتابت پاسخ ها بنا نهاده شده بیرون می آید و جنبه عملی بیشتري به خود می گیرد

تري دارد،  عینی نیزگفته میشود جنبه» آزمون هاي عینی « حتی نسبت به آزمون هاي گزیده پاسخ که اصصالحاً به آنها 

  .مشروط بر آنکه برخی مالحظات عملی را درحدممکن مورد توجه قرار داد

 تهیه سئوال هاي عملکردي  
گاهی اوقات فقط هدف این نیست که از میزان دانش و . در ابتداي این بحث گفتیم که هر نوع آزمون کاربرد خاصی دارد

می تواند این آگاهی ها فراگیر این است که بدانیم چگونه و تا چه حدي  اطالعات یادگیرنده آگاهی داشته باشیم بلکه منظور

   .و یا آن را به کار گیرد. را براي دیگران تشریح کند

  آزمون شفاهی: الف 

  .گاهی هدف ارزشیابی این است که بدانیم یاد گیرنده ، چگونه آگاهی هاي خود را براي دیگران توضیح می دهد

اتفاق دانش آموز در مقابل درب منزل یک زن روستایی می ایستد و از دانش آموز می خواهد در مربی بهورزي به : مثال 

  .مورد گندزدایی سبزیجات و میوه جات در منزل به مادر آموزش دهد

،  آزمون شفاهی این امکان را فراهم می کند که به ارزیابی موضوعاتی مانند اخالق حرفه اي ، رفتار با مراجع ، مشاوره: الف 

به عالوه در . آموزش و غیره اقدام کنیم و بیش از سایر انواع آزمون ها به عمق نگرش ، افکار و نحوه     واکنش ها پی ببریم

از مزایاي دیگر استفاده از این نوع آزمون ، این . حین ارزشیابی ، امکان طرح پرسش هاي بیشتري از فراگیر را فراهم کنیم

ي و به موقعی را به فراگیران ارائه کرد و در نتیجه دستیابی به اهداف آموزشی و آموزش است که می توان بازخورد فور

  . اثربخش را تسهیل نمود

  آزمون عملی : ب

در بعضی آزمون ها نیز هدف تعیین میزان مهارت فراگیرا می باشد که می توان براي این مورد نیز مطابق چک لیست مهارتی 

مانند مشاهده مراقبت کودك توسط کارکنان بهداشتی اما بدون تردید یکی از  ،گیري نمود نحوه عملکرد فراگیر را اندازه

مهم ترین امکاناتی که از طریق اجراي این آزمون به وجودمی آید ، بهره گیري از رسانه ها و وسایل کمک آموزشی در 

تجهیزات و وسایل مورد نیاز اجراي ارزشیابی بنابراین از اقدامات مهم طراحی این نوع آزمون ، تدارك . برگزاري آزمون است

  .این آزمون را  می توان در حین بازدید و نظارت ها نیز طراحی و اجرا نمود. به شمار میرود
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  نحوه طراحی :  
با توجه به مشابهت این نوع آزمون با آزمون هاي گسترده پاسخ از نظر طراحی اصول تهیه آزمون هاي گسترده پاسخ را 

اما در امتیازدهی به رفتارها ، جدول خرده فعالیت ها هر مهارت را مطابق نمونه ارائه شده تدوین . استفاده قرار دهیدمورد 

مشخص و با    جمع آنها امتیاز نهایی هریک از ) -(و عدم آن را با عالمت (+) بروز هر رفتار مطلوب را با عالمت . کنید

  .فراگیران را معین کنید

 ون هاي عملکرد براي هریک از فراگیران فرم ثبت پاسخ یا چک لیست فعالیت ها را تهیه و تکثیرنماییدشروع اجراي آزم. 

  در حین اجراي آزمون ، از آزمون شوندگان بخواهید که دالیل و لزوم انجام هریک از خرده فعالیت ها را بیان کنند. 

  به انجام بعضی از فعالیت ها امتیاز بیشتري بدهید. 

  :تهیه و اجراي آزمون هاي عملکردي ، گذار از مراحل زیر اجتناب ناپذیراست براي 

  با استفاده از جدول مشخصات آزمون ، اهداف آموزشی که براي دستیابی به آنها طراحی آزمون هاي عملکردي :مرحله اول 

  .پیش بینی نموده اید را مشخص کنید

  در این مرحله فهرستی از عناوین تشکیل . مهارت ها را شناسایی کنیدرئوس کلی فعالیت هاي هریک از  :مرحله دوم

  .دهنده وظایف تهیه کنید

  براساس تفکیک خرده فعالیت ها در مرحله قبل قابل . به تهیه فهرست مواد و تجهیزات موردنیاز بپردازید :مرحله سوم

  .انجام است

  ماییداجزاي تشکیل دهنده هر مهارت را مشخص ن :مرحله چهارم.  

  

  در این مرحله می توان با استفاده از شاخص هاي عددي ، . هر جزء یا عملکرد مورد انتظار را امتیازبندي کنید :مرحله پنجم

امتیاز تعیین  20فعالیت عملی را به شرح زیر از یک تا پنج امتیاز متمایز کرد و مجموع کلی نمره آزمون را بر مبناي  4براي مثال 

  .نمود
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                                                             .وظیفه را نمی تواند به طور صحیح انجام دهدهیچ بخشی از  -1

                        .                                                                                    کمتر از نیمی از وظیفه را می تواند انجام دهد -2

                                                .                                           بیش از نیمی از وظیفه را می تواند انجام دهد -3

                                                                                                                             .کل وظیفه را می تواند انجام دهد -4

                                                                                                                                        .    کل وظیفه را ظرف مدت تعیین شده مطابق استانداردهاي موجود در برنامه هاي بهداشتی انجام می دهد-5

این . با بکارگیري تمهیداتی که به آنها اشاره شد می توان شاخص دقیق و معتبرتري براي ارزشیابی عملکرد فراگیر استفاده نمود

زشیابی را می توان مدتی پس از اجراي کالس بازآموزي در مراکز محیطی و طی بازدیدي مستمر استفاده نمود و قطعاً نتایج ار

اینکه آیا آموزش براي این گروه هدف  واقعی آموزشی در پرسنل را بررسی چرا که می توان نیازهاي. مطلوبی خواهد داشت

  مناسب بوده است یا نه ؟

  سئواالت مرتبط با بارمکلی قواعد  

  فعالیت ها و وال از تمام قسمت هائطرح س ، رعایت نمره اختصاص یافته به هر بخش : رعایت بودجه بندي)الف

  .واالت باید در قسمت چپ برگه امتحانی در ستون جداگانه درج شودوجمع نمرات مشخص باشدئبارم س)ب

باید طوري باشد که بتوان بارم را بطور منطقی به هر بخش از پاسخ اختصاص  والئس میزان بارم براي هر : انطباق بارم با پاسخ)ج

  .واالت مناسب و مشخص باشدئنیز زمان براي پاسخگویی به تمام س و داد

  والئمرتبط با محتوي سکلی قواعد  
  .وال طرح شودئاز یک مفهوم نباید چند س و واالت باید اهداف اصلی را مالك قرار دهدئس )الف

واالت باید مستقل از ئس حضور معلم نباشد، وال باید واضح باشد وابهام نداشته باشد طوري که نیاز به رفع اشکال بائمتن س )ب

  .واالت دیگر باشدئوال نباید راهنماي پاسخ سئیکدیگر بوده و متن یک س

  .دتوانمندي خود را نشان ده معلم باید خالقیت و و واالت تکراري و کلیشه اي نباشدئس )ج

یکی از مشکالت تمام سواالت،عدم رعایت حیطه ها و طرح سواالت متعدد در : سطوح مختلف حیطه هاي شناختی استفاده از )د

  . سطح دانش ودرك و فهم می باشد
  

  طبقه بندي سطوح یادگیري:  
تعیین هدف هاي آموزشی باتوجه به اهمیتی که در آموزش دارد ، طی سالیان متمادي از سوي دست اندرکاران و صاحب نظران 

امر آموزش مورد توجه قرار گرفته و تالش شده است تا با طبقه بندي آنها کار تجزیه و تحلیل و تعیین و تبیین آنها سهولت 

در طبقه بندي بلوم ، . بلوم و همکاران اوست.اس. این طبقه بندي ها ، طبقه بندي بنیامینیکی از معروفترین . بیشتري انجام گیرد
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 هاحیطه شناختی دانش و معلومات و توانای. هدف هاي آموزشی به سه حیطه شناختی ، عاطفی و روانی حرکتی تقسیم می شوند

رش سر و کار دارد و حیطه روانی حرکتی به فعالیتها حیطه عاطفی با عالئق ، انگیزش و نگ. و مهارت هاي ذهنی را شامل می شود

  .و مهارت هایی که هم جنبه روانی و هم جنبه جسمانی دارند اطالق می شود

  حیطه روانی ، حرکتی - حیطه عاطفی ج - حیطه شناختی ب - الف: هدف هاي آموزشی  
  هدف هاي آموزشی حیطه شناختی  -الف

  .دانش آموز باید بداند و بفهمد مربوط می شود هدف هاي آموزشی حیطه شناختی ، به آنچه

سطح یادگیري در این حیطه را تشکیل  6حیطه شناختی به دو بخش دانش و مهارت هاي ذهنی تقسیم شده است که مجموعاً 

  .می دهد

  سطوح یادگیري در حیطه شناختی:  
 ) Knowledge( دانش . 1

در این سطح فراگیر تنها دانش و مطالب . ت ، فرایندها و موقعیت هاستشامل رفتارهاي حفظی ، یادآوري اطالعات ، اصطالحا

این سطح عمدتاً جنبه حفظی دارد و پایین ترین سطح یادگیري در . قبالً آموخته شده را بیاد می آورد و به بیان آن می پردازد

  .فراگیر بتواند علل اسهال را نام ببرد: مثال . این حیطه به شمار می آید

  ) : Comprehension( فهمیدن یا درك کردن . 2

بدون اینکه نیاز داشته . فهمیدن یعنی درك مطلب ، که فرد از آن طریق در می یابد که هدف اصلی مطلب مورد نظر چیست « 

بتواند  دانش آموز پس از اتمام درس: مثال . باشد که آن مطلب را با مطالب دیگر ربط دهد یا موارد استفاده کامل آن را بداند

  .را درك کند...... اصول و مفاهیم درس از قبیل 

  ) : Application( کاربرد یا بکار بستن . 3

عبارتست از کاربرد دانستنی ها ، اصول علمی ، رویه ها ، دستورالعمل ها و دیگر مفاهیم انتزاعی در » کاربرد « یادگیري در سطح 

بهورزي که در حال راهنمایی یک عرضه کننده مواد . تازه اي در میان باشدموقعیت عملی و مناسب ، بدون ایکه هیچ راه حال 

غذایی براي بازسازي محل فروش خود منطبق با استانداردهاي بهداشتی است در واقع مشغول به کار بستن اطالعات و آموخته 

  .هاي خویش است
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  ) : Analysis( تجزیه و تحلیل . 4

فراگیر بتواند : مثال . نسبتاً باالتر از مهارت هاي دانش ، فهمیدن و به کار بستن قرار داردمهارت تجزیه و تحلیل در سطحی 

براساس انواع غذاهاي موجود در یک منطقه روستایی یا در اختیار یک خانواده براي آنها چندین نوع رژیم غذایی که حاوي 

  .نیازهاي تغذیه اي افراد خانواده باشد پیشنهاد نماید

  ) : Synthesis( ترکیب . 5

اهداف آموزشی در سطح ترکیب ، توانایی ارائه راه حل هاي جدید ، تولید شیوه اي نوین و ایجاد یک برنامه منسجم را دنبال می 

. ترکیب مستلزم در هم آمیختن دوباره تجربیات و واقعیت ها و دانستنی ها و استنتاج یک روش با سازماندهی جدید است. کند

پس از اتمام آموزش بتواند در مورد عوامل مؤثر در بهبود کیفیت فعالیتهاي یک برنامه بهداشتی ، پیشنهاداتی ارائه فراگیر : مثال 

  .نماید

  ) :  Evaluation( ارزشیابی . 6
ارزشیابی و . توانایی نقد و قضاوت درباره مطالب و موضوعات مختلف ، حاکی از دستیابی به این سطح از اهداف آموزشی است

مقایسه دو برنامه بهداشتی و ترجیح یکی از آنها بر دیگري با . وت باالترین سطح یادگیري در حیطه شناختی به شمار می آیدقضا

این مرحله نقش پل ارتباطی بین رفتارها و عملکردهاي شناختی و رفتارهاي . ذکر دالیل آن ، در این سطح از یادگیري است

  .عاطفی را ایفا می کند

  .نمونه اي از اهداف آموزشی در این سطح استمثال هاي زیر 

  .فراگیربتواند نقاط ضعف و قوت فعالیتهاي یک بهورز را براساس استانداردهاي ارائه خدمات نقد و ارزشیابی نماید: * مثال 

 .مربی بتواند عملکردهاي دو دانش آموز را مقایسه و ارزیابی نماید* 
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  خالصه افعال در سطوح مختلف حیطه شناختی و نمونه افعال آن:  1جدول 

  ردیف

سطوح 
مختلف 
حیطه 

  شناختی

اهداف کلی هر سطح                                         منظور از هر سطح
  )به صورت مصدر ( رفتاري افعال   )نتایج یادگیري ( 

  دانش  1
عبارتست از به خاطر آوردن 
  آنچه قبالً آموخته شده است

 مفاهیم اساسی را می داند.  
 روش ها و رویه ها را می داند. 
 می  تعاریف و اصالحات متداول را

  .داند

به خاطرآوردن ، آماده کردن ، تعریف کردن، 
نامیدن، شرح دادن، عنوان کردن ، مشخص کردن ، 

جورکردن ، نسخه برداري کردن ، نام بردن ، 
فهرست کردن ، تکرار کردن ، بیان نمودن ، رئوس 

  مطالب را ذکر کردن

  ادارك  2
فهمیدن و دریافت معنی و 

  مفهوم یک مطلب

 اصول را می فهمد. 
 قوانین را می فهمد. 
 تئوري را می فهمد.  

خالصه کردن ، توجیه کردن ، تشریح کردن ، مثال 
کردن ، ترجمه کردن، تمیزدادن ، زدن ، حل 

تخمین زدن،       پیش بینی کردن، تعمیم دادن، 
بسط دادن، توضیح دادن، بازنویسی کردن، 

  تفسیرکردن

  کاربرد  3

توانایی به کاربردن دانش و 
موارد آموخته شده در 

  موقعیت هاي جدید و واقعی

  مفاهیم و اصول را در موقعیت هاي
 .جدید به کار می گیرد

  نظریه ها و قوانین علمی را در
           می برند موقعیت هاي علمی به کار 

نمایش دادن، تغییردادن ، کنترل کردن، برآورد 
نمودن ، کشف کردن ، به کاربردن، برچسب زدن ، 
اندازه گیري کردن ، راهنمایی کردن، اصالح کردن، 

  تولیدکردن
  

4  
تجزیه و 
  تحلیل

یک قابلیت جزء به جزء کردن 
مطلب به اجزاي تشکیل 
دهنده آن به ترتیبی که 

سازمان کل آن مطلب قابل 
  .ادراك باشد

  ساختار یک متن را تجزیه و تحلیل
 .می کند

  نمودارها و جداول را تجزیه و تحلیل
  .می کند

انتخاب کردن ، بررسی کردن، با نمودارنشان دادن، 
تفاوت قائل شدن، جزءبه جزء کردن ، هجی کردن 

  اج کردن، استنت

  ترکیب  5

توانایی قراردادن اجزاء و 
عناصر جدا شده یک کل در 
کنار هم و تشکیل یک کل 

  جدید 

         اصول و قوائد را با هم ترکیب
 .می کند

 طرح جدید به وجود می آورد. 
       مطالب و مفاهیم را باهم ترکیب

  .می کند

ترسیم کردن، تدبیرکردن، طبقه بندي نمودن، 
کردن، انشاء یا مقاله نوشتن ، مدون بازنویسی 

کردن ، تصمیم گرفتن ، تهیه کردن ، گروه بندي 
  کردن، سخنرانی کردن، درهم آمیختن

  ارزشیابی  6
توانایی قضاوت درباره ارزش 

مطاب از قبیل بیانات ، نوشته 
  ها ، گزارش ها ، فعالیتها

 نتایج را ارزشیابی می کند. 
 روشها را ارزشیابی می کند. 
 قوانین و اصول را ارزیابی می کند.  

ارزش گذاري کردن ، تطبیق دادن ، ساختار ، 
  امتیازدادن ، انتقاد کردن ، مقابله کردن
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 سطوح یادگیري در حیطه عاطفی  
هدفهاي آموزشی حیطه عاطفی در پنج سطح تقسیم بندي شده اند و همانندحیطه شناختی به صورت سلسله مراتبی از ساده بـه  

دستیابی به اهداف سطوح پایین تر ، به منزله مقدماتی هستند که براي رسیدن به اهـداف سـطوح بـاالتر    . دشوار تنظیم یافته اند

)  Valuing( ، ارزشـگذاري )  Responding( ، پاسخ دهی )  Receiving( توجه و دریافت  این پنج سطح عبارتند از. ضروري تراند

  ) Value complex( و تبلور ارزشها در شخصیت   )  Organization of value( ، سازماندهی ارزش ها 

  خالصه سطوح مختلف حیطه عاطفی و نمونه افعال آن -2جدول 

سطوح مختلف   ردیف
به صورت نتایج ( اهداف کلی هر سطح   از هر سطحمنظور   حیطه شناختی

  )به صورت مصدر ( افعال رفتاري      )یادگیري 

  توجه و دریافت  1
دریافت عبارتست از تمایل 
براي توجـه بـه پدیـده بـا     

  محرك و موضوعات خاص

 نسبت به اهمیت چیزي آگاه می شود. 
     نسبت به مسـائل اجتمـاعی حساسـیت

 .نشان می دهد
  مسائل توجه می کندبا دقت به. 
 به فعالیتهاي کالسی توجه می کند.  

مشاهده کردن ، انتخاب کردن ، مالقـات  
کردن، مشخص کردن ، توصیف کردن، با 
دقت گوش دادن ، ارائه دادن، قرار دادن، 
دنبال کردن، نام بـردن ، اشـاره کـردن ،    

  اطاعت کردن ، پرسیدن

  پاسخ دهی  2
عبارتست از شـرکت فعـال   

و عکس العمـل  دانش آموز 
  نسبت به موضوع

  مـی    براي انجام کارهاي ویژه داوطلـب
 .شود

 از انجام کار لذت می برد. 
 قوانین را رعایت می کند. 
 می کند  در بحث هاي کالسی شرکت.  

حمایــت کردن،کمـــک کردن،داوطلـــب  
شدن، پافشـاري کـردن ، اجابـت کـردن،     
موافقت کـردن ، توجیـه کـردن ، پاسـخ     

  دادن ، تمرین کردن

  ارزشگذاري  3
ارج و ارزش قائـــل شـــدن 
ــا موضــوع   ــده ی ــراي پدی ب

  خاص

 به چیزي ارج می نهد. 
     به زندگی و رفاه دیگـران عالقـه نشـان

 .می دهد
 در اجتماع خود را متعهد می داند.  

پیشــنهاد دادن، ســتایش کــردن ، مــورد 
لطف قـرار دادن ، امتیـاز دادن ، ترغیـب    
ــردن ،   ــوت ک ــدیرکردن ، دع ــردن ، تق ک

  ، تقویت کردنکارکردن 

4  
سازماندهی و 

  ارزش ها

جمــع کــردن ارزشــهاي    
ــراي  مختلـــف و اقـــدام بـ
ساختن یک نظام ارزشی با 

  انسجام درونی

 براي زندگی خود برنامه تهیه می کند. 
   ــائل ــدگی و حــل مس ــاي زن در فعالیته

 .برنامه ریزي می کند
       ــدوین نقشــه اي بــراي زنــدگی خــود ت

  .می کند

کــردن ، تحــت شــهادت دادن ، بازرســی 
تأثیر قرار دادن ، طرفداري کردن ، تغییر 
دادن ، تعدیل کـردن ، مقایسـه کـردن ،    
تعمیم دادن ، تنظیم کردن ، برنامه ریزي 
ــط دادن ،    ــردن ، رب ــب ک ــردن ، ترکی ک

  سازمان دادن

5  
تبلور ارزش ها 

  در شخصیت

تشخیص و تبلور ارزش هـا  
در رفتــار و شــیوه زنــدگی 

  براساس ارزش ها

 درفعالیتهاي گروهی همکاري می کند. 
 انضباط شخصی نشان می دهد. 
 درکارهاي گروهی همکاري می کند. 
  را جـــذب         پســندیده    و خــوب  عــادات

  .می کند و آن را از خود نشان می دهد

ــاري کــردن ،     ــردن ، همک ــارکت ک مش
قضاوت کردن ، داوري کردن ، ارزشـیابی  
کــردن ، تاییــد کــردن، تصــدیق کــردن، 
انتقاد کردن ، خدمت کردن ، تحت نفـوذ  

  قرار دادن
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 هدف هاي آموزشی حیطه روانی ، حرکتی -ج  

توجـه  اهداف آموزشی حیطه روانی ، حرکتی به حرکات و اعمال ماهرانه اي که نیازمند فعالیتهاي توأمان بدنی و روانـی هسـتند   

انـدازه  . یاد شده است» حرکتی « در کتاب هاي روانشناسی و آموزش از مهارت هاي روانی ، حرکتی با اصطالح مهارتهاي . دارند

اگر « این عبارت که . گیري قد و وزن ، کلرزنی آب آشامیدنی و غیره نمونه هایی از مهارت هاي روانی ، حرکتی به شمار می آیند

یـک هـدف   » گرم مشخص کنـد   5/0آموز گذاشته شود باید وزن صحیح هریک را با اختالف حداکثر  دو شیئی در اختیار دانش

  .آموزشی در حیطه روانی ، حرکتی است

 سطوح یادگیري در حیطه روانی ، حرکتی  
این صـرف  بنـابر . این سطوح نیز از ساده به دشوار تنظیم یافته اند و هر سطح پیش نیاز دستیابی به سطح باالر تلقی مـی شـود  

رسیدن به یک سطح ، به معناي کسب مهارت و تسلط کافی در انجام فعالیت روانی ، حرکتی نیست و این امر ، نیاز به گذاشتن از 

                      ، عملکـرد یـا اجـراي مسـتقل    )  Observation( مشـاهده  : این پنج سطح عبارتنـد از  . پنج سطح حیطه روانی ، حرکتی دارد

 )Performance Lndependent (دقت در اجرا ، )Accuracy  (هماهنگی اعمال ، )Coordination OF Action ( عادي شدن ،

 )Normality  (    براي معرفی و آشنایی بیشتر ، ویژگیها و سطوح مختلف این حیطه ، ابتدا نمودار کلی سـطوح و سـپس توضـیح

  .بیشتر درباره هریک از مراحل آن ارائه می شود
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  حرکتی و نمونه افعال آن -خالصه سطوح مختلف حیطه روانی  -3جدول 
  

  

  ردیف
سطوح مختلف 

 -حیطه روانی 
  حرکتی

  )مصدر (افعال رفتاري   )نتایج یادگیري (اهداف کلی هر سطح   منظور از هر سطح

  مشاهده  1
بـه قصـد   مشاهده مهـارت  

  تقلید از آن

  ــت را ــک فعالیـ ــایی یـ ــایج نهـ                    نتـ

 .می آموزد

 ترتیب و توالی انجام آن را می داند. 

   ــام ــاز انج ــائل موردنی ــزار و وس از اب

  .مهارت آگاهی دارد

مخلوط کـردن ، وزن کـردن، بـه هـم پیچیـدن،      

بسته بندي کردن، اشتباره را رفع کردن، چیدن، 

اندازه گیري کردن، آمپول زدن، محکم کردن،    

  ...واکسن زدن ، ضدعفونی کردن و 

  اجراي مستقل  2
انجام یـک فعالیـت بـدون    

  کمک گرفتن از مربی

 به تنهایی فعالیت را انجام می دهد. 

  ــت را ــام فعالیـ ــرین انجـ               روش تمـ

  .می داند

جوشاندن، قالب زدن ، به کار انداختن ، غذادادن 

غربال کردن ، سمپاشـی کـردن،   ، مسواك زدن ، 

  ...کلرسنجی و 

  دقت در اجرا  3
ــا صــحت ،   ــل ی انجــام عم

  دقت و ظرافت در انجام آن

   در نهایت توجه و تمرکز فعالیـت را

 .انجام می دهد

   از هر مرحله نتایج خاصی را انتظـار

  .دارد

ردیف کـردن ، تعـویض کـردن ، تنظـیم کـردن،      

واکسـن زدن ، شـیر دوشــیدن، پخـتن ، مصــرف    

  کردن 

  هماهنگی اجرا  4

توجــه بــه مــوارد جنبــی و 

آمیخــتن مهارتهــا و انجــام 

  هماهنگی آن

   با هماهنگی اجزا مختلف بـدون آن

  .مهارت را انجام می دهد

ساختن ، تایپ کردن ، فشارخون را اندازه گیـري  

  کلرزنی منبع آب ، رانندگی کردنکردن ، 

5  
                    عادي شدن

  )تسلط ( 

انجــام مهــارت بــه صــورت 

خودکار و بروز نشانه هایی 

حاکی از تسـلط کامـل بـر    

  انجام مهارت

     ــدا ــلط پی ــارت تس ــام مه ــه انج                      ب

 .می کند

 انجام مهارت عادي می شود.  

انجام ماهرانه اندازه  ماهرانه انجام دادن رانندگی ،

ــک از   ــه هری ــد و وزن ، و انجــام ماهران ــري ق گی

  فعالیتها
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  :در پایان این بحث انتظار می رود

 فراگیران بتوانند کاربردهاي ارزشیابی را بدانند  -

 بتوانند قبل از تهیه سواالت آزمون اهداف آن را مشخص کنند  -

 آزمون را قبل از تهیه آزمون طراحی و تکمیل نمایند  مشخصاتبتوانند جدول  -

 با آزمون هاي شناختی و عملکردي آشنا شوند  -

 قواعد طراحی سواالت طراحی شده آزمونهاي مختلف را تکمیل نمایند  -

 با قواعد کلی مرتبط با بارم سواالت آشنا شوند  -

     با طبقه بندي سطوح یادگیري انواع اهداف آموزشی آشنا شوند -
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