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 واژه شناسي توصيفـي آموزشي

 
 
 

Evaluation  
تعيين ارزش چيزي يا :  و به صورت ساده معناي آن عبارتست از.اين واژه در زبان فارسي به ارزيابي و ارزشيابي ترجمه شده است كه واژه ارزشيابي شايعتر است

اين واژه زماني كه در آموزش بكار گرفته مي شود، طبيعتاً درصدد قضاوت درباره مطلوبيت و ارزش پديده هاي . يك پديده...   وقضاوت درباره ارزش، اهميت كيفيت 
ترك همه اين در تعاريفـي كـه متخصصان ارزشيابـي از اين واژه ارائـه داده اند، وجه مش. مي باشد...  دانشجو، معلم، نظام آموزشي، برنامه درسي و : آموزشي، از قبيل

والن و تصميم گيران را در انتخاب شقوق مختلف تصميم گيريها ياري ؤقضاوت، مس در واقع ارزشيابي فرايندي است كه با ايجاد مالكهاي. تعاريف، تصميم گيري است
  .دهد

  : براي ارزشيابي آموزش نقشهاي متعددي نيز قائل شده اند
  مديران آموزش و معلمان، ارزشيابي نتايج عملكرد دانشجويان در همه زمينه هاست شناخته شده ترين و مرسومترين نقش آن براي -
  .  ارزشيابي برنامه هاي درسي از جهات مختلف است-
  . ارزشيابي آموزشي قضاوت درباره  مقررات، مديريت، ساختار و تشكيالت سيستم هاي آموزشي است-

 نظر گرفته مي شود كه مبناي تصميم گيريهاي عالمانه در نظام آموزشـي و انجـام تغييـرات ضـروري و                در حال حاضر، ارزشيابي به عنوان يك فعاليت تخصصي در         
  . سسات آموزشي نيز مي باشدؤمبنايي براي اعتبارگذاري م

  
Formative Evaluation 

رزشيابي اشاره به طرحهايي دارد كـه در حـين ايجـاد و            اين نوع از ا    . در ادبيات ارزشيابي آموزشي مطرح شد      Scrivenاصطالح ارزشيابي تكويني، اولين بار توسط       
در اين نوع ارزشيابي عمومـاً از متـدولوژي تحقيـق تجربـي     . شكل گيري يك برنامه آموزشي، به منظور بهبود برنامه قبل از بكارگيري نهايي مورد استفاده قرار مي گيرد     

  .بهره گرفته مي شود
  

Summative Evaluation  
اين نوع ارزشيابي معموالً از تمام قـسمتهاي برنامـه و   .  ارزشيابي تجمعي، يك شيوه ارزشيابي شناخته شده براي برنامه ريزان آموزشي مي باشد        ارزشيابي تراكمي يا  

تـرميم بخـشـي از   هدف اين نوع ارزشيابي، مشخص ساختن جنبه هـاي قوي و ضعيف برنامـه هاي آموزشـي اجرا شده  بـه منظور         . پس از اجراي برنامه انجام مي شود      
  .برنامه يا ارائه برنامه هاي جايگزين و يا تداوم برنامه اجرا شده مي باشد

  
Stakeholder  

به فردي در برنامه ارزشيابي اطالق مي شود كه اجراي برنامه ارزشيابي با اعتبار و قدرت و سـاير حمايتهـاي او امكـان تحقـق پيـدا كـرده اسـت و تبعـاً بخـشي از                                      
  .اين فرد يا افراد در واقع مخاطبان اصلي ارزشيابي و تصميم گيرندگان نهايي درباره نتايج ارزشيابي مي باشند. ارزشيابي را پذيرفته استمخاطرات برنامه 

ـ                                شناسايــي  . ـي هـستند  به بيان ديگر، اين فرد يا افراد، در جريان ارزشيابي درگير يا از نتايج ارزشيابي متأثر مي شوند و يا بـه نـوعي عالقمنـد بــه نتـايج ارزشياب
stakeholdersدر برنامـه ارزشيابـي، از مهمترين اقدامـات ارزشيابان مي باشد .  

 
Audience (s) or Major audience (s) 

بـان اصـلي و   در واقـع ايـن واژه بـه مخاط   .  بكارگرفته شـده اسـت  Stakeholderاين اصطالح در ادبيات ارزشيابي آموزشي تقرِيباً هم معني و مترادف با اصطالح     
گيـري   ارزشيابي در طول زمان اجرا تا پايان آن باشند يا افرادي كه نتايج ارزشيابي، راهنماي تصميم             مشتريان ارزشيابي اشاره دارد كه بايستي خواننده و شنونده فرايند         

  .آنان مي باشد
Four Important criteria in a good Evaluation Study (utility– Feasibility – Propriety – Accuracy) 

 
Utility  

بـه عبـارت ديگـر يـك برنامـه      . سودمندي يك برنامه ارزشيابي زماني سودمند است كه براي مخاطبان اصلي ارزشيابي آموزنده، مفيد و قابل استفاده و بهنگام باشد 
  :ارزشيابي سودمند برنامه ايست كه
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ثير قراردادن مخاطبـان بـه انـدازه كـافي          أاد شايسته اي باشند، سطح اطالعات جمع آوري شده براي تحت ت           كليه مخاطبان اصلي ارزشيابي شناخته شوند، ارزشيابان افر       
  .قضاوتها و ارزش گذاريهاي كامالً روشن داشته باشد، گزارشهاي نهايي ساده و قابل فهم باشند و به موقع و در زمان مناسب منتشر شوند. باشد

  
Feasibility  

به . اوالً طرح ارزشيابي براي مجموعه اي كه قرار است مورد ارزشيابي قرار گيرد، متناسب باشد و ثانيا هزينه اثربخشي آن مطالعه شده باشد                   امكان، به اين معني كه      
اري افرادي كه از نتـايج       در يك طرح ارزشيابي مستلزم اين است كه اوالً روشهاي ارزشيابي عملي باشند، ثانياً ارزشيابان قادر به جلب همك                   "امكان"عبارت ديگر بررسي    

 باشند و توانايي كنترل گروههايي كه مي توانند برنامه ارزشيابي را مختل كنند داشته، باشند و ثالثاً فوايد حاصل از ارزشيابي بايد با منـابع و                           ،ارزشيابـي متأثر مي شوند   
  . هزينه هاي ارزشيابي تعادل داشته باشد

  
Propriety   

ي و سالمت برخوردار است كه حقوق افرادي كه در معرض نتايج ارزشيابي قرار مي گيرند، مورد محافظت قـرار گيـرد و كليـه توصـيه                           يك ارزشيابي وقتي از درست    
  .هاي اخالقي پژوهش علمي از آن مراعات شود

  
Accuracy  

 جامع درباره موضوعي كه مورد ارزشـيابي قـرار گرفتـه فـراهم             اين واژه اشاره دارد به اينكه مطالعه ارزشيابي به چه ميزان اطالعات معتبر، پايدار و               .صحت، صراحت 
  .نموده است

اين امر مستلزم تعريف روشن و كامل اهداف ارزشيابي، سنجش شرايط، توصيف روشن شـيوه هـاي كـار، انـدازه گيريهـاي معتبـر و پايـدار، جمـع آوري اطالعـات              
  .ل اطالعات و تهيه گزارش فارغ از هر گونه جهت گيري مي باشدسيستماتيك، اعمال كنترلهاي دقيق، بكارگيري روشهاي صحيح تحلي

  
  

 معرفي برخي پايگاههاي مفيد در اينترنت براي پژوهشگران آموزش پزشكي
 

http://www.cme.utoronto.ca 
نحوه طراحي برنامه آموزش مـداوم، منـابع مناسـب در    . كي دانشگاه تورونتو در كانادا ارائه شده است     مداوم پزش  دراين پايگاه تجارب علمي و اجرايي مركز آموزش               

                                            .مــورد روشــهاي ارائــه و ارزشــيابي برنامــه هــاي آمــوزش مــداوم و دوره هــاي در حــال اجــرا در ايــن دانــشگاه در پايگــاه مــذكور معرفــي مــي شــود                 
                         

 http://cre.med.utoronto.ca 
مركز پژوهشهاي آموزشي دانشگاه تورونتو كانادا ضمن معرفي استراتژي و برنامه هاي تحقيقاتي خود، حاصل بخشي از دوره ها و گردهمايي هاي آموزشـي مركـز                   

بازديـد از ايـن مركـز و فيلمهـاي مـرتبط بـا              . در پايگاه فوق بـه صـورت آزاد در اختيـار همـه عالقمنـدان قـرار داده اسـت                   ) فيلم و اساليد  (سانه اي   را به صورت چند ر    
Education Grand Raundsبراي عالقمندان به آشنايي با حيطه هاي مختلف پژوهشهاي آموزشي توصيه مي شود .  

http://tip.psychology.org  
اساس يادگيري در حيطه هاي مختلـف از جملـه          .  به شرح پنجاه  نظريه يادگيري و نكات كاربردي در مورد هر نظريه مي پردازد               " از نظريه تا عمل    "پايگاه  

                                          .ق در مورد يادگيري و نظريه هاي يادگيري توصيه مي شودمراجعه به اين پايگاه براي عالقمندان به تحقي.علوم پزشكي نيز مورد بحث قرار گرفته است
http://www.statsoft.com 

                                                            .  شده است همدگيري مباحث آماري پيشرفته فرايادر اين پايگاه امكان دسترسي آزاد به كتاب راهنماي آمار و         
                                            

http://www.nap.edu 
امكـان جـستجو در مـتن و    . در اختيار همه قرار داده اسـت  جلد كتاب منتشر شده را براي استفاده رايگان 2000انتشارات آكادمي ملي، متن كامل بيش از     

در بين كتب منتشره ، عالوه بر كتابهاي مديريت، پزشكي و آموزش، گزارشهاي ارزشمندي در مـورد حاصـل طرحهـاي پژوهـشي مراكـز                         . عناوين اين كتابها وجود دارد    
  .تحقيقاتي معتبر امريكا نيز به چشم مي خورد
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