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  يپودمان يها شآموز يابيارزش يشنهاديپ يالگو
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  چكيده
. دارد يا يژهو يگاهجا يزن 10015 يزوا يرنظ ياست و در استانداردها گوناگون آموزش يآموزش يها نظام ياز اركان اصل يآموزش يابيارزش: مقدمه

 يبرا. رسد يبه نظر نم يكاف ي،شفاه يا يكتب يها صرفاً آزمون يران،ارائه شده به فراگ يها شاثربخش آموز يابيارزش يرسد برا يبه نظر م
 يشترينبتواند بكه  يا شد، به گونه يپودمان يها دوره يآموزش يابيارزش يبرا ييالگو ياقدام به طراح ،اثربخش آموزش يابيبه ارزش ستيابيد

  .بر آموزش را بسنجدمؤثر عوامل 
و  يرانمد يدوره آموزش پودمان 11در  يآموزش يو اجرا يدلف يكبا استفاده از تكن ين،فوق، پس از تدو يابيارزش يالگو يشپ :ها شرو

 يمعرف يشنهاديپ يو به عنوان الگو يافتاجرا و ارتقا  ي،علوم پزشك يها دانشگاه يبانيپشت ينمنتخب كشور و معاون يها يمارستانب يرؤسا
  .شد

 يابي، ارز)مؤلفه 10(از كالس  يرروزانه فراگ يابيارز: است يرمؤلفه  به شرح ز 134 يرندهو در برگ يابيمحور ارز 9مشتمل بر  يشنهاديپ يالگو :نتايج
 ،)مؤلفه20(استاد از دوره  زيابي، ار)مؤلفه 30(از دوره  يرفراگ يينها يابي، ارز)مؤلفه 12( يو رفاه يآموزش يالتاز امكانات و تسه يرفراگ ييروزانه و نها

از  يرانفراگ يابي، ارز)مؤلفه 6(دروس  يمنابع آموزش يابي، ارز)مؤلفه 7(آموزش در كار تأثير  از يرانفراگ يابيارز ،)مؤلفه20( كالساستاد از  زيابيار
  ).مؤلفه 13(توسط خود  نيرافراگ يآموزش ياثربخش يابيو ارز) مؤلفه 16(دوره  يمحتوا
 يبردار بهره يآموزش يابيمناسب ارزش ياز ساز و كارها يدبا ينظام آموزش ي،به اهداف آموزش يابيدر دست يلمنظور تسهه ب :يريگ نتيجه

  .يدارائه گرد ينظام آموزش يو توانمندساز يپودمان يها شآموز يابيارزش يبرا يفوق به عنوان ساز و كار يشنهاديپ يمنظور الگو ينبد. كند
  

  .پودمان ي،آموزش پودمان ي،آموزش يابيالگو، ارزش :كليدي هاي واژه
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ي آموزشي و ها همگام با پيشرفت جوامع، همواره نظام
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است و تحول آموزشي خود معلول تحول اجتماعي و تحول 

با پيشرفت علوم و فنون، نيازهاي . آوري است علوم و فن

                                                                                 
كارشناس مدارك  صفهاني،ا يمهتاب كسائ ؛)mhsalarianzadeh@yahoo.com. (ايران
  )kasaie_m@yahoo.com( .يراناصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ي،پزشك

اصالح شده و در  2/11/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  12/10/89اين مقاله در تاريخ 
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شود كه  مي فردي، علمي و اجتماعي فراگيران نيز پيچيده
ي آموزشي ها پاسخ به اين نيازها، مستلزم استفاده از شيوه

پيدايش و و منجر به  )1(نوين و توانمندسازي فراگيران است
وقتي سخن از كيفيت در . گردد مي سسات آموزشيؤتنوع م

آيد، ارزشيابي عملكرد نظام آموزشي  مي آموزش به ميان
كند  مي گردد كه به بهبود كيفيت در آموزش كمك مي مطرح

اندركاران نظام  و اين بهبود، مستلزم مشاركت كليه دست
  ).2(آموزشي است

 غيير به منظور رفع نياز انجامآموزش با هدف ايجاد ت
با توجه به اينكه در شرايط زندگي امروز، نيازهاي . شود مي

نيز بايد در  ها جامعه در حال تغيير دائمي هستند، دانشگاه
در اين رابطه، حداكثر بهره . آموزش خود تغيير ايجاد كنند

با توجه به . گيري از تجربيات ديگران حائز اهميت است
الي كانون اصلي تربيت نيروي انساني اينكه آموزش ع

تواند با برخورداري  مي متخصص و آموزش ديده است كه
ي حياتي ها ي نو هر لحظه در شريانها و انديشه ها از ايده

ي بالقوه نويني را ها حركت رو به رشد جامعه، توانايي
تا چه  ها رسد كه دانشگاه مي ل به ذهنسؤاتزريق كند، اين 

ي خود را تحقق بخشند؟ پاسخ ها رسالت ندا تهاندازه توانس
و  ها التي را بايد در كيفيت موجود در دانشگاهسؤابه چنين 

اهميت ارزيابي از آن جهت . نظام ارزيابي آن جستجو نمود
خواهد محقق شود،  مي است كه واقعيت يا كيفيت آنچه را

دهد كه تا چه اندازه  مي ارزيابي اطمينان. كند مي تعيين
ي آموزشي مطابق نيازهاي مورد نظر ها ظامعملكرد ن

  ).3(ريزي شده تحقق يافته است برنامه
ين تر مهمارزشيابي پيشرفت تحصيلي به عنوان يكي از 

براي خود دارد كه در اي  فرآيند آموزش جايگاه ويژه ياجزا
بسياري از موارد اثر بخشي آن به تنهايي بيشتر از 

تدريس است و كسب ي حين ها ريزي درسي و فعاليت برنامه
منزله ه مهارت در اين زمينه به عنوان فعاليتي تخصصي و ب

ابزاري است كه مدرسين را در مقابل ارزشيابي تحصيلي 

باشد مصون  گيري صرف مي سنتي كه در واقع همان اندازه
موسسات آموزشي براي ارزشيابي . )4(نگه خواهد داشت

. كنند مي هي خود از ابزارهاي متفاوتي استفادها فعاليت
ي مورد ها ارزشيابي فرآيند ياددهي و يادگيري از فعاليت

سسات آموزشي است؛ زيرا تربيت ؤو توجه در متأكيد 
نيروي انساني داراي تبحر و صالحيت، به ميزان زيادي به 

عوامل زيادي در فرآيند آموزش . اين فرآيند وابسته است
تأثير  دگيريتوانند بر يا مي نقش دارند كه هر يك به تنهايي

معلم، منابع الزم براي اجراي برنامه، و از همه . داشته باشند
. فضاي حاكم بر يادگيري، از جمله اين عوامل هستند تر مهم

ي جو آموزشي به گير در مطالعات جهاني بر ضرورت اندازه
ي آموزشي ها عنوان يك شاخص مهم در يادگيري در محيط

  ).5(شده استأكيد تلزوم كمي كردن آن  اشاره شده و بر
آوري، تحليل و تفسير اطالعات به  ارزشيابي عبارت از جمع
ارزشيابي آموزشي . )6(گيري است منظور كمك به تصميم

ها را نشان  بهترين شاخصي است كه ميزان رسيدن به هدف
. پردازد هاي اين سيستم مي دهد و به تحليل كيفيت فعاليت مي

  .)7(متعارف دست يافت توان به نتايج منطقي و و از آن مي
دار بودن اين معنا  در نظام. دار است ارزشيابي فرآيندي نظام
ي ارزشيابي آموزشي داراي نظم ها نهفته است كه فعاليت

 سه گام اساسي برداشته ها در اين فعاليت. خاصي هستند
گذاري  يي براي ارزشها نخست، فراهم كردن مالك: شود مي

. آيند مي آموزشي به دست ي حاكم بر نظامها شكه از ارز
آوري اطالعات  دوم، شناخت موضوع مورد نظر كه با جمع

سوم، مقايسه . آيد مي دقيق و همه جانبه درباره آن به دست
و  ها با مالك) وضع موجود(سيماي موضوع مورد بررسي 

و محك زدن موضوع ) وضع مطلوب(معيارهاي تدوين شده 
  .)8(است تا ارزش و عيار آن تعيين شود

ريزي  برنامهي مهم و حساس ها مؤلفهارزشيابي يكي از 
تنها از طريق ارزشيابي از مراحل مختلف . درسي است

ي ها توان كارآيي و اثربخشي برنامه مي ريزي درسي برنامه
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درسي را افزايش داد و نظامي براي بهبود مستمر 
  .)9(ي درسي طراحي نمودها برنامه

ي ها شو رو ها تهدف اصلي ارزشيابي، تقويت فعالي
تأثير  ي بيها شو رو ها اثربخش و تضعيف يا حذف فعاليت

توان به نتايج اين گونه  مي مسلماً زماني. و يا نامطلوب است
اعتماد نمود كه ابزار گردآوري نتايج از دقت و  ها ارزيابي

ي معتبر براي ها طراحي فرم. اعتبار كافي برخوردار باشد
علمي  تأي اعضاي هيها تارزيابي نحوه تدريس و فعالي

استفاده از ارزيابي . اي دارد ها اهميت ويژه دانشگاه
دانشگاهي براي قضاوت درباره كيفيت آموزش عالي در 

از جمله . ميالدي آغاز شد 1980كشورهاي اروپايي در دهه 
فنالند، : اند كشورهايي كه در اين زمينه فعاالنه كوشش كرده

برخي ديگر از . ن هستندهلند، فرانسه، آلمان و انگلستا
كشورهاي اروپاي غربي، از جمله سوئد، دانمارك و اسپانيا 

يي در اين ها شو نيز اروپاي شرقي، مانند روماني نيز تال
ي ها در ايران هم تاكنون فرم. اند زمينه به عمل آورده

از خصوصيات . مختلفي در سطح كشور طراحي شده است
 به طوري كهاست،  ها هبندي گزين ، حيطهها مشترك اين فرم

ي ارزيابي اساتيد توسط دانشجويان، حيطه نظم، ها در فرم
نحوه ارزشيابي و شيوه تدريس اساتيد در همه مشترك 

ي ايران، فاقد يك نظام ها دانشگاهاما با اين حال، . )10(است
ارزشيابي مدون، علمي و نهادينه براي ارزشيابي كيفيت و 

  .)11(كردهاي خود هستندمشروعيت بخشي به اهداف و عمل
ارزشيابي آموزشي به دنبال شناخت و درك عملكرد 

وري و بهبود  بهره يجهت ارتقا ها آموزشي و هدايت فعاليت
مسائل و عوامل متعددي به پيچيدگي ساختار . كيفيت است

زنند كه توجه به آنها در  مي ي آموزشي دامنها فعاليت
يعني (زش نفعان آمو ذي. ارزشيابي حائز اهميت است

فراگيران، اساتيد، مديران واحدهاي آموزشي، سياستگذاران 
ين عالقمندان دستاوردها و نتايج تر ، كه اصلي)مردان و دولت

روند، انتظارات متنوع و  مي ارزشيابي آموزشي به شمار

دادهاي  دارند و در پي آگاهي از كم و كيف بروناي  گسترده
اين . آن هستند برمؤثر آموزشي و مشتاق شناسايي عوامل 

تنوع و گستردگي، رسالت ارزشيابي آموزشي را براي ارائه 
نفعان،  تصويري شفاف و متناسب با انتظارات همه ذي

هاي ارزشيابي  بايد بتوان فرم). 12(سازد مي بسيار سنگين
را بر اساس سطوح فراگيران و نوع تدريس تهيه نمود تا 

رزشيابي ي مختلف تدريس، براي اها ضمن پوشش جنبه
تدريس اساتيد توسط فراگيران و براي خود ارزيابي اساتيد 

مشاركت اساتيد در تهيه . )13(مورد استفاده قرار گيرد
 متناسب فرمهاي شود مي موجب ي ارزشيابي نه تنهاها فرم

 بازخورد به اساتيد بلكه طراحي گردد، تدريس نوع هر با

 ملكردع بهبود و احتمال نموده بيشتري توجه ارزشيابي

 علمي، ويژگي سه هر. )14(يافت خواهد افزايش آنان

و بهتر  هستند مهم فراگيران نزد در فردي استاد واي  حرفه
 توسط استاد در ارزشيابي فوق موارد از تلفيقي است

  .)15(گردد لحاظ فراگير
در مورد ارزيابي اثر بخشي آموزش، تعريف جامع و 

ي به آن، كاري مشخصي وجود ندارد؛ زيرا فرآيند دستياب
ارزيابي اثربخشي آموزش يعني اين كه تا . دشوار است

ي انجام شده تا چه حد منجر ها شحدودي تعيين شود آموز
ي مورد نياز سازمان به صورت عملي و ها به ايجاد مهارت

 .)16(كاربردي شده است

و عملكرد كادر آموزشي،  ها وجود سيستم ارزيابي توانايي
عمل از نقاط مبهم بسياري در عليرغم ضرورت آن، در 

زمينه يافتن ابزار استاندارد براي اين ارزيابي و چگونگي 
. توزين و تفسير نتايج به دست آمده برخوردار است

استفاده از نظرات فراگيران به عنوان يك راه حل، همواره با 
نوعي ترديد در اعتبار و استحكام روبرو بوده و مقياس 

تدارك . سختي قابل دستيابي استسنجش اين اعتبار نيز به 
كننده  علمي تبيين و توسعه برنامه ارزيابي اعضاي هيأت

مؤسسه  هاي مهم يك ي منحصر به فرد و اولويتها شارز
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ي ها تهيه پرسشنامهمؤثر هاي كار راهاز . آموزشي است
و ذهنيات  ها ارزشيابي مفيدتر، شناخت بهتر ايده

عت و دقت بيشتر در پاسخگويان و همچنين قابليت اجرا، سر
ي ها شحذف پرس. آوري نظرات و استخراج آنها است جمع

شدن فرآيند ارزيابي  تر و عملي تر اضافه و موازي، به كوتاه
  .)17(كمك شاياني خواهد نمود

كند نيازمند آن است كه  مي كسي كه اقدام به ارزشيابي
ي ها مالكاي  تصميم بگيرد كه از كدام منبع و با چه شيوه

گذاري را انتخاب كند، چگونه اطالعات الزم را درباره  ارزش
موضوع يا پديده مورد بررسي به دست آورد و تحليل كند، 

ي حاصل از فعاليت خود را چگونه و ها و در عين حال يافته
به چه مراجعي عرضه نمايد تا در جهت اعتالي وضع 

  .)18(موجود، مورد استفاده قرار گيرند
فيت يك محصول آموزشي، وابسته به كي ياز آنجا كه ارتقا

كيفيت اجزاي تشكيل دهنده آن نظام آموزشي است، براي 
دادها، فرايندها و روابط  نظام اعم از درون يبهبود كيفيت اجزا

  ).19(آنها، بايد تك تك مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد
ي ضمن خدمت اين باور وجود ها شگرچه در بنياد آموز
توانند دانش و مهارت  مي ها شدارد كه اين آموز

كنندگان را افزايش دهند و نگرش آنها را مثبت  مشاركت
ي ضمن خدمت ها شركاران آموزاند ، اما دست)20(گردانند

ي خود هستند؛ زيرا اين ها همواره نگران اثربخشي فعاليت
هنگامي مفيد خواهند بود كه كاركنان  ها شنوع آموز

  .)16(بخواهند ياد بدهندبخواهند ياد بگيرند و سرپرستان 
ي موجود، ها نكته حائز اهميت اين است كه در ارزشيابي

 ي آموزش مورد توجه قرارها معموالً برخي از جنبه
گيرند كه شايد نقش كامل و شاياني در بهبود كيفيت  مي

مثالً در اغلب موارد، اعتقاد بر اين . آموزش نداشته باشند
افري برخوردار است؛ است كه ارزشيابي استاد از اهميت و

و  ).21(شود آن بهبود ارتقاي آموزش است مي زيرا گفته
ي آموزشي را ها ميزان موفقيت اساتيد در رسيدن به هدف

اما بسياري از عوامل ديگرِ تاثيرگذار در . )22(كند مي تعيين
كيفيت آموزش نيز بايد در ارزشيابي آموزشي مورد توجه 

ي از كم و كيف آموزش قرار گيرند تا زمينه آگاهي بهتر
براي ذينفعان نظام آموزشي پديد آورند؛ از جمله اين 

توان به ارزيابي روزانه فراگير از كالس،  ها مي ارزيابي
ارزيابي روزانه و نهايي فراگير از امكانات و تسهيالت 
آموزشي و رفاهي، ارزيابي نهايي فراگير از دوره، ارزيابي 

آموزش در كار،  تأثيران از استاد از دوره، ارزيابي فراگير
ارزيابي منابع آموزشي دروس، ارزيابي فراگيران از 
محتواي دوره، و ارزيابي اثربخشي آموزشي فراگيران 
توسط خود، اشاره نمود كه پژوهشگران در اين مطالعه، 

ي آنها را شناسايي نموده و پس از ها مؤلفه اند سعي نموده
دست يابند كه در گري و آزمون آنها به الگويي  غربال

ي ها شي آموزشي و به ويژه آموزها ارزشيابي دوره
و به منظور  تر ، تخصصيتر پودماني كه به صورت فشرده

شوند، نقش مؤثري  مي ي فراگيران انجامها مهارت يارتقا
  .ايفا نمايد

  
  ها روش

ي مختلف مرتبط با ها شابتدا با مرور متون، مقاالت و پژوه
حث در ارزشيابي آموزشي و موضوع، محورهاي مورد ب

سپس با . ي متعدد هريك از آنها تعيين گرديدها مؤلفه
. مبادرت گرديد ها استفاده از تكنيك دلفي به غربالگري مؤلفه

در مقياس اي  گزينه 7 به صورتپيش الگوي ارزشيابي 
دريافت نظر ساير ذينفعان  به منظور ،ليكرت تدوين و سپس

ودمان كشوري به عنوان پ 11نظام آموزش پودماني، در 
برداري قرار  ي آموزشي، مورد بهرهها ابزار ارزشيابي دوره

ريزان، اساتيد، فراگيران، مديران و  برنامهگرفت و نظرات 
آوري و با  در مورد پيش الگو جمع ها لين دورهمسؤو

مالحظه نظرات آنان، الگوي ذيل به عنوان الگوي پيشنهادي 
  .معرفي شدي پودماني ها شارزشيابي آموز
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  نتايج

محور ارزيابي و در برگيرنده  9الگوي پيشنهادي مشتمل بر 
  :مؤلفه به شرح زير است 134

  )مؤلفه 10(ارزيابي روزانه فراگير از كالس . 1
ارزيابي روزانه و نهايي فراگير از امكانات و تسهيالت . 2

  )مؤلفه 12(آموزشي و رفاهي 
  )مؤلفه 30(ارزيابي نهايي فراگير از دوره . 3
  )مؤلفه20(ارزيابي استاد از دوره . 4
  )مؤلفه20(ارزيابي استاد از كالس . 5
  )مؤلفه 7(آموزش در كار تأثير  ارزيابي فراگيران از. 6
  )مؤلفه 6(ارزيابي منابع آموزشي دروس . 7
  )مؤلفه 16(ارزيابي فراگيران از محتواي دوره . 8
 13(د ارزيابي اثربخشي آموزشي فراگيران توسط خو. 9

 .)مؤلفه

ي ها ، مؤلفه)ارزيابي روزانه فراگير از كالس(در محور اول 
رضايت كلي فراگير از درس موردنظر، ارتباط درس با 
شغل مورد تصدي وي، ارتباط دانش و مهارت ياد داده 

هاي برداشته شده و اقدامات  شده با شغل وي، تناسب گام
د نظر، انجام شده در كالس، عالقه فراگير به درس مور

رضايت فراگير از استاد، مدون بودن سرفصل درس، ميزان 
برآورده شدن انتظارات فراگير از درس مورد نظر، 

ي مبهم و نامشخص درس مورد نظر با ذكر ها شبخ
جزئيات، و پيشنهاد چگونگي ارائه آموزش بهتر توسط 

  . گيرد مي استاد، مورد سنجش قرار
يي فراگير از امكانات و ارزيابي روزانه و نهادر محور دوم، 

 يي مورد ارزيابي قرارها تسهيالت آموزشي و رفاهي، مؤلفه
گيرد كه بيانگر مديريت صحيح برنامه آموزشي و  مي

. ي مناسب اجراي برنامه آموزشي استها زيرساخت
ي اين محور عبارتند از مناسب بودن مكان و زمان ها مؤلفه

اده صحيح و برگزاري دوره، نظم و انضباظ جلسات، استف

مناسب از وسايل سمعي بصري، نحوه برخورد مدير علمي 
لين پذيرايي و مسؤوو مدير اجرايي دوره، نحوه برخورد 

خدمات دوره، وضعيت نور و روشنايي مكان آموزش، 
وضعيت تهويه و سرمايش و گرمايش مكان آموزش، 
وضعيت اسكان و استراحت، وضعيت پذيرايي و تغذيه، 

اب، و امكانات، تسهيالت و فضاي وضعيت اياب و ذه
  .تفريحي

ي زير ها مؤلفهارزيابي استاد از دوره، در محور سوم، 
مطابقت كامل درس ارائه : گيرد مي مورد ارزشيابي قرار

ي، تطابق تدريس با بند زمانو برنامه  ها شده با سرفصل
ي عيني، هماهنگي مطلوب جهت ها مفاهيم كاربردي و مثال

و  ها ت كمك آموزشي، استقبال از ديدگاهاستفاده از امكانا
ي فراگيران و هدايت آنان در جهت اهداف درس ها شپرس

ضمن توجه كافي به آنان، جلب مشاركت فراگيران و 
ي عيني، ها استفاده از تجربيات فراگيران در تبيين مثال

كاربردي و مورد كاوي، استفاده بهينه از وقت و خروج به 
م و بموقع در جلسات درس، موقع از كالس، حضور منظ

از نظر امكانات  ها مناسب بودن محل برگزاري كالس
آموزشي و نظام حاكم، هدايت فراگيران به استفاده از ساير 
منابع افزون بر متون درسي، هماهنگي و مشورت با مدير 

الت امتحاني و پروژه، درجه سودمندي و سؤاعلمي در ارائه 
ن، ميزان كمك وسايل كاربردي بودن درس براي فراگيرا

سمعي و بصري به درك درس مورد نظر توسط فراگيران، 
ي يادگيري فراگيران، دسترسي دائمي ها استعداد و مهارت

ي ها شبه مديران علمي و اجرايي دوره، اعالم مفيدترين بخ
ي آن، پيشنهادات ها شين بختر درس و غيرقابل استفاده

ي ها ر دورهاستاد براي بهبود وضعيت درس مورد نظر د
  .بعد، از حيث منابع، نحوه ارائه و استاد

در ) نهايي فراگير از دورهارزيابي (ي محور چهارم ها مؤلفه
  .درج شده است 1جدول 
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  ارزيابي نهايي فراگير از دوره: 1جدول 
  : ............................تاريخ .................. :............دوره: ....................... درس :......................... نام و نام خانوادگي

 1 2 3 4 5  سؤال

      .اهداف درس به وضوح توضيح داده شد - 1

      .اهداف درس با نيازهاي من منطبق بود - 2

       .ي من منطبق بودها اهداف درس با توانائي - 3

       .دي به كار گرفته شده متناسب بوها شاهداف درس با رو - 4

       .ي مصوب رعايت شدها سرفصل - 5

       .اين درس مرا با دانش جديد بقدر زيادي آشنا كرد - 6

       .مشاركت فراگيران در اين درس زياد بود - 7

       .محتواي درس در ارتباط نزديك با اهداف آن بود - 8

       كرداز وسايل كمك آموزشي به خوبي استفاده شد و به يادگيري كمك  - 9

       .اساتيد بسيار باال بود/ استانداردهاي ارائه مطالب توسط استاد-10

       .جزوات ارائه شده در درس از استاندارد بااليي برخوردار بود -11

       جزوات ارائه شده براي درس يادگيري را تقويت مي نمود -12

       ه بودجو حاكم بر كالس كامالً در جهت يادگيري هدايت شد -13

       تكاليف ارائه شده كامالً كاربردي بود -14

       .من همواره پاسخ سؤاالتم را به طور كامل مي گرفتم -15

       .امكان استفاده از تجربيات من در كالس وجود داشت -16

       .از نظر اجرايي و ارائه تسهيالت در كالس، وضعيت كامالً مطلوب بود -17

       .خصيص داده شده براي درس كامالً مناسب بودزمان ت -18

       .ي الزم را مي نمودها استاد از فراگيران در جهت يادگيري حمايت -19

       .ي عيني و كاربردي بودها بخش عمده مطالب ارائه شده همراه با مثال -20

       .استاد نسبت به مطالب درسي كامالً تسلط و تبحر داشت -21

       .تاد در جهت فهم مطالب توسط فراگير اهتمام كامل داشتاس -22

       .در دسترس بود استاد در جهت مشاوره و رفع اشكاالت درس كامالًً -23

       رفتار اجتماعي استاد با فراگيران كامالً مناسب بود -24

       .منابع معرفي شده توسط استاد كامالً مفيد و در دسترس بود-25

       .وه امتحان و ارزيابي درس در پايان كالس توسط استاد كامال تحليلي و منطبق با مفاهيم تجربي بودنح -26

       .ي بعدي براي فراگيران بسيار مناسب و مفيد خواهد بودها ارائه اين درس در دوره -27

  :ي درس عبارت بودند از ها مفيدترين قسمت -28
  :ي درس عبارت بودند از ها شين بختر غيرقابل استفاده -29
  :براي بهبود وضعيت درس از حيث منابع، نحوه ارائه و استاد موارد زير را پيشنهاد مي كنم -30
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 محور پنجم، ارزيابي فراگيران ازي پيشنهاد شده در ها مؤلفه
ي ارائه شده ها شآموز تأثيرآموزش در كار، عبارتند از تأثير 

ام وظايف شغلي، عالقه ي فراگير و انجها در ميزان مهارت
آموخته  ه دوره آموزشي، قابليت انتقال دروسفراگير به ادام

آموخته دروس  تأثيرليت فراگير، مسؤوشده به كاركنان تحت 
ليت فراگير، و ساير مسؤوشده در بهبود عملكرد واحد تحت 

  .انتظارات فراگير
ي پيشنهادي در محور ششم، ارزيابي منابع آموزشي ها مؤلفه

اعم از كتاب، (شامل نوع منابع آموزشي مورد استفاده  دروس،

، وضعيت ...)جزوه، مقاله، بسته آموزشي، فيلم آموزشي و 
منابع آموزشي مورد استفاده از لحاظ استانداردهاي شكلي از 

علمي، محتواي منابع آموزشي مورد استفاده از نظر  نظر مدير
حتواي منابع آموزشي، مدير علمي، رضايت فراگيران از م

رضايت فراگيران از لحاظ رعايت استانداردهاي شكلي در 
منابع آموزشي، و نظر نهايي مدير علمي دوره در مورد منابع 

  .آموزشي است
ي محور هفتم، ارزيابي فراگيران از محتواي دوره، در ها مؤلفه

  .نشان داده شده است 2جدول 
  

  دوره ارزيابي فراگيران از محتواي: 2جدول 
 1 2 3 4 5 سؤال رديف

      كنندگان به موضوع و محتواي درس ميزان عالقمندي شركت 1

       تناسب تحصيالت فراگيران با موضوع درس  2

       تناسب تجارب كاري فراگيران با موضوعات درس  3

       ميزان مشاركت فراگيران در مباحث كالس  4

       نظم حضور فراگيران در كالس  5

       ميزان توانايي يادگيري فراگيران  6

       مناسب بودن زمان اختصاص يافته براي درس  7

       در دسترس بودن وسايل كمك آموزشي  8

       مناسب بودن تعداد فراگيران  9

       همگن بودن و هم سطح بودن معلومات فراگيران  10

       مناسب بودن مكان و فضاي آموزشي  11

       ودمندي و كاربردي بودن درس فراگيراندرجه س  12

       ميزان همكاري گروه علمي دوره با استاد  13

       ميزان عالقمندي جنابعالي براي تدريس در دوره بعدي  14

  
  .است 3ي محور هشتم، اثربخشي آموزشي فراگيران با استفاده از روش خود ارزيابي، به شرح جدول ها مؤلفه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 12

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1479-en.html


  هاي پودماني الگوي پيشنهادي ارزشيابي آموزش  محمدحسين يارمحمديان و همكاران
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  اثربخشي آموزش فراگيران توسط خود ارزيابي: 3جدول 
 1 2 3 4 5 عنوان رديف

      )رفتار اجتماعي، انضباطي و كاري( دوره بر رفتار خود تأثير 1

       ي كاريها دوره در ميزان خالقيت در فعاليت تأثير  2

       دوره در انضباط كاري تأثير  3

       دوره در افزايش مهارت حل مسئله تأثير  4

       دوره در افزايش حس مشاركت شما در كارهاي گروهي يرتأث  5

       ي مربوط به وظايف شغليها دوره در ميزان مهارت تأثير  6

       دوره در تعهد شما نسبت به سازمان تأثير  7

       كلي دوره در شماتأثير  :با توجه به شناختي كه نسبت به خود داريد  8

       د به نفس شمادوره در افزايش اعتما تأثير  9

       دوره در ميزان اطالعات علمي شما تأثير  10

       دوره در افزايش روحيه و وجدان كاري شما تأثير  11

  .ي آموزشي به آن دست پيدا كنيد، را اعالم فرماييدها توانستيد از طريق دوره ساير توقعات مورد انتظار جنابعالي كه مي. 12
  .كنيد هاي فراگيران پيشنهاد مي سطح علمي، كاربردي و مهارت يهايي را براي ارتقا ه درس يا درسعالوه بر دروس فوق چ. 13
  

  .هاي شما تناسب دارد شغل فعلي با سطح مهارت) ب.            هاي شماست شغل فعلي فراتر از سطح مهارت) الف
  .هاي شما همخواني ندارد با مهارتشغل فعلي ) د.          هاي شماست از سطح مهارت تر شغل فعلي پايين) ج
  .ارزش پست باالتر را داريد) ه
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  .درج گرديده است 4ي محور نهم، ارزيابي استاد از كالس، در جدول ها مؤلفه
  

  ارزيابي استاد از كالس: 4جدول
54321  سؤال

      .ي بودبند زمانو برنامه  ها ارائه درس كامالً  مطابق سرفصل - 1

      .ي عيني بودها بر اساس مفاهيم كاربردي و مثالروش تدريس  - 2

       .هماهنگي جهت استفاده از امكانات كمك آموزشي كامالً مطلوب بود - 3

ي فراگيران استقبال نموده و ضمن توجه كافي به فراگيران، آنان را در جهت اهداف ها شو پرس ها از ديدگاه - 4
  .نمودم درس هدايت مي

     

ي عيني، كاربردي و مورد كاوي، مشاركت فراگيران را جلب ها فاده از تجربيات فراگيران در تبيين مثالبراي است - 5
  .كردم مي

     

       .نمودم در استفاده بهينه از وقت و خروج به موقع از كالس دقيق عمل مي - 6

       .تعطيل ننمودمها را بدون هماهنگي قبلي  موقع داشتم و كالسه در جلسات درس حضور منظم و ب - 7

       .از نظر امكانات آموزش و نظام حاكم مناسب بود ها محل برگزاري كالس - 8

       .فراگيران را به استفاده از ساير منابع، افزون بر متون درسي هدايت نمودم - 9

       .الت امتحاني و پروژه با مدير علمي، هماهنگي و مشورت نمودمسؤادر ارائه  -10

       .رجه سودمندي كاربردي بودن درس براي فراگيران مطلوب بودد -11

       .كرد استفاده از وسايل سمعي و بصري در اين درس در درك مطالب فراگيران كمك مي -12

       .ي يادگيري بااليي برخوردار بودندها تاكثر فراگيران از استعداد و مهار -13

       .مدير علمي دوره در دسترس بود -14

       .مدير اجرايي دوره در دسترس بود -15

  .دادند؟ نام ببريد و ارائه نظرات مشاركت فعال داشته و براي يادگيري عالقه نشان مي ها كدام يك از فراگيران در بحث -16
  :ي درس عبارت بودند از ها تمفيدترين قسم -17
  :ي درس عبارت بودند از ها شين بختر غيرقابل استفاده -18
  :ي بعد از حيث منابع، نحوه ارائه و استاد موارد زير را پيشنهاد مي كنمها براي بهبود وضعيت درس در دوره -19
  .كيفي درس داريد بيان نماييد يهرگونه پيشنهاد ديگري براي ارتقا -20
  

  بحث
ارتقاي كيفيت يك محصول آموزشي، وابسته به كيفيت اجزاي 

، لذا براي بهبود كيفيت تشكيل دهنده آن نظام آموزشي است
دادها، فرايندها و روابط آنها، بايد تك  اجزاي نظام اعم از درون

بر اين اساس در ). 19(تك مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد

الگوي ارائه شده در اين مطالعه سعي شده مؤلفه ها يي 
دادها، فرايندها و  برگزيده شود كه در مجموع بتواند دورن

  .ورد ارزيابي قرار دهدبروندادها را م
  

  گيري نتيجه
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ي پودماني، ها شالگوي پيشنهادي فوق براي ارزشيابي آموز
 دوره كشوري، مناسب به نظر 11با توجه به كاربرد آن در 

اما با توجه به توسعه روز افزون نيازهاي . رسد مي
آموزشي جوامع و در پي آن گسترش و پيچيده شدن 

، و فنون تدريس، ها شيوه ،ها ي آموزشي، و مدلها سازمان
 تر نيز روز به روز پيچيده ها شارزشيابي صحيح اين آموز

به ي است؛ تر شده و نيازمند پيدايش ابزارهاي مناسب
اين ابزارها توانايي سنجش دقيق و مناسب  طوري كه

پيامدهاي آموزشي و تعيين ميزان همخواني آموزش مورد 
مطالعه حاضر،  در. نظر با اهداف آموزشي را داشته باشد

سعي نمود گامي هر چند كوتاه در اين عرصه بردارد، اما 
گردد نسبت  مي لذا به پژوهشگران محترم توصيه. كافي نبود

به مطالعه و تدوين الگوهاي مختلف ارزشيابي آموزشي از 
جميع جهات آن، گام بردارند تا بتوان با ايجاد پايگاه دانش 

آموزشي الگوي  غني ارزشيابي آموزشي، در هر دوره
  .متناسب با آن دوره را انتخاب و مورد استفاده قرار داد
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A Proposed Model for Evaluating Modular Education 
 

Mohammad Hossein Yarmohammadian1, Farahnaz Sadoughi2, Asghar Ehteshami3, Mohammad 
Hossein Salarianzade4, Mahtab Kasayi Esfahani5 

 

Abstract 
 
Introduction: Educational evaluation is one of the main elements of educational systems. It also has a 
particular role in different educational standards such as ISO 10015. It seems that oral and written 
examinations are not enough for an effective evaluation of instructions. In order to accomplish an efficient 
educational evaluation, an evaluation model was designed for educational assessment of modular courses so 
that, it could assess the most effective factors on education. 
Methods: After developing the first draft of the proposed model, it was developed and improved using Delphi 
technique and then implemented in 11 modular educational programs for managers and administrators of 
selected hospitals and vice chancellors for logistics of medical universities. Finally, it was introduced as the 
proposed model. 
Findings: The proposed model included 9 evaluation domain and  consisted of 134 factors as follows: daily 
evaluation of the class by learners (10 factors), daily evaluation of educational and welfare facilities by learners 
(12 factors), final course evaluation by learners (30 factors), course evaluation by teacher (20 factors), learners' 
evaluation of the effects of education in practice (7 factors), evaluation of educational resources (۶ factors), 
learners’ evaluation of the content (16 factors), and learners' self evaluation of educational efficiency (13 
factors). 
Conclusion: In order to facilitate the achievement of educational objectives, educational system should make 
use of appropriate evaluation methods. Therefore, the above mentioned model was presented as a method for 
evaluation of modular education and development of educational systems. 
 
Keywords: Model, educational evaluation, modular education, module. 
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