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 کمک کنیم تا تعلیمات خود را به نحوی انجام دهند چگونه به معلمین

 نماید تر آسانکه بتواند یاد گیری را برای دانشجویان 
 

 

 

 

 

 نه انتقال دانش هدف آموزش ایجاد تغیری در رفتار است نیتر همم
 قرن ونزده فیلسوف و جامعه شناس  هربرت اسپنسر  

 
 

بیشرت خواین  که  ناداین   عمل چندان  نیست    چون عمل در وت 
 گلستان سعدی

 
 

یک معمل متوسط سخرناین میکنه، یک معمل خوب وتضیح میهد، یک معمل هبرت نشان میهد، و یک معمل فوق 
 العاده عالقه ایجاد میکنه

ونیسنهد و فیلسوف قرن بیسمت   ویلیام آروتر واد 
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 راهنما یها هدف

 

1 

 

 :این راهنما باید قادر باشید فراگیریپس از 

 

 یا حرفهوظایف مشکالت بهداشتی را تعیین کرده و آن دسته از  یها تیاولو 

 .، تعریف کنیدباشند یمآموزشی  یها هدفرا که مبنای تعیین 

  تدوین کنیدبی به هدفهای آموزشی ابرای دست یدرسی را  ی برنامهیک. 

 تهیه کنیددست یابی به هدفها را  یریگ و سایر وسایل اندازه ها آزمون. 
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زیننر بننه دسننت  یها نننهیزمکسننق قابننل سنننج  داننن  در  ی جننهیدرنت هننا مهارتایننن 

 :ندیآ یم

 

 و کاربرد بعدی آنها یا حرفه آموزش یها برنامهبین  رابطه 

 اصول فراگیری و نق  معلم 

   آموزشی یزیر برنامهدر  ها هدفنق 

  درسیتدوین برنامه  یها روشاصول و 

 ارزشیابی آموزشی یها روش اصول و کاربرد 

 

 

 

 

 

 یهننا مهارتتمایننل خننود را بننه یننادگیری و کسننق باینند توانسننته باشننید عننالوه بننر ایننن 

شخصنی را به این هدف دستیابی برای را مفیدی  یها روشآموزشی تقویت کرده و 

 .پیدا کرده باشید



 

5 

 

 فهرست

 صفحه           عنوان

 4 ........ ......................................................................................................... راهنما یها هدف 

 7 ........ .....................................................................................................  پیشگفتار مترجمان 

 8 ........ ....................................................................................... چاپ اول  - پیشگفتار مترجمان 

 9 ........ ........................................................................................................ پیشگفتار نویسنده 

 11 ........ ......................................................... این راهنمای آموزشی برای چه کسانی تدوین شده است 

 12 ........ .................................................................................... چگونه از این راهنما استفاده کنید 

  11 ........ ......................................................مشخص کنید دهنده آموزشنیازهای خود را به عنوان یک 

  17 ........ ............................................................................... آموزشی یها هدففهرست وظایف و 

 19 ........ .............................. کمک کند مورد نظر به دست یابی به هدفهای  تواند یمنظری که   یها نهیزم 

  22 ........ ........................................................ تمرین هائی که در این کتاب راهنما وجود داردفهرست 

 

 11 ........ ...................................................... آموزشی یها هدفداشتی و همشکالت ب یها تیاولو -1ل فص

  22 ........ ........................................................................................ آموزشیبرنامه ریزی مارپیچ 

  27 ........ ................................................................................................ تناسقایجاد پی  بسوی 

 12 ........ ............................................................................................................... ظام چیستن 

 12 ........ ........................................................................................... کارگذاران خدمات بهداشتی 

  19 ........ ....................................................................................... یا حرفهاهمیت تعریف وظایف 

  41 ........ ............................................................................................... تربیتی یها هدفانتخاب 

 44 ........ ................................ شود یماز خدماتی که به وسیله یک واحد بهداشتی روستایی ارائه  یا نمونه 

  21 ........ ............................................................................................... آموزشی یها هدفانواع 

 28 ........ ................................................................................ یا حرفهکارکردهای : کلی یها هدف 

  44 ........ ................................................................................ بینابینی یها هدفو  یا حرفهعملیات 

 71 ........ ...............................................................................................................ایجاد تناسق 

  72 ........ .................................................................. و هدفهای اختصاصی آموزشی یا حرفهوظایف 

 71 ........ ................................................................................................ شرح اجزای یک وظیفه 

  82 ........ ....................................................... در رابطه با وظایف آموزشتعریف هدفهای اختصاصی 

 

 101 ........ ............................................................................................ ارزشیابی یزیر برنامه -1فصل 

 128 ................................................................................................................. چیست؟ ارزشیابی 

  119 ........ .................................................. تشخیصی و ارزشیابی تصدیقیارزشیابی : مستمرارزشیابی 

  121 ........ ............................................................................................ ارزشیابی دانشجوهدف از 

 122 ........ .......................................................................................... انتخاب یک روش ارزشیابی 

  114 ........ ................................................................................ معایق انواع مختلف آزمونهامزایا و 

 117 ........ .................................................................................... یریگ اندازهیک وسیله  یها تیفیک 

 144 ........ .............................................................................. روش سازماندهی یک نظام ارزشیابی 

 

 113 ......... ................................................................... ساخت برنامهیادگیری و  –هوم تدریس مف -3فصل 

  127 ......... ....................................................................... یک برنامه آموزشیاجرای برنامه ریزی و 

 142 ......... ....................................................................................... مبانی تدوین یک برنامه تدریس 

  ،149 ......... ..................................................................... یادگیری استآسان نمودن منظور از تدریس 

 171 ......... ............................................................................... چند نکته در زمینه تدریس و یادگیری  

 184 ......... ................................................................................... و چالشیپیچیده  یا فهیوظ: تدریس 



 

6 

 

 192 ........ .................................................................................... و وسایل آموزشی تعلیم یها روش 

 221 ........ ...................................................................................... یادگیری مبتنی بر مشگل گشائی 

 211 ........ ........................................................................................ عملیات. ابط مفاهیم .نمودار ر 

 212 ........ ................................................................................................. خودآموز یها مجموعه 

 222 ........ ............................................................................................... مفهوم تدریس تلفیق یافته 

 227 ........ ................................................................................................... مفهوم یادگیری تلفیقی 

 212 ........ ............................................................................... تغییر یک برنامهبرای  تعیین راهکار 

  214 ........ ........................................................................................... برنامه آموزشیساخت یک 

  241 ........ ....................................................................................... مختصات یها جدولاستفاده از 

 

 111 ......... ................................................................................ یریگ اندازهآزمون و  یها روش -4فصل 

 224 ......... .......................................................................................................... چرا ارزشیابی؟ 

 222 ......... ............................................... خطوط اصلی برای ارزشیابی یک برنامه تربیت نیروی انسانی 

  227 ........ ................................... مورد توجه باشد  ها برنامهنکاتی که باید درهنگام ارزشیابی تغییرات در 

  242 ........ ...................................................................... آموزشی یها هدفراهنمایی برای ارزشیابی 

  244 ........ .................................................................................. وسایل کمک به یادگیریارزشیابی 

  248 ........ ................................................................................................. منابع انسانیارزشیابی 

  271 ........ ....................................................................................... ها برنامهپای  پیشرفت اجرائی 

 272 ........ ................................................................................. برنامه بوسیله دانشجویان یارزشیاب 

 281 ........ .................................................................................. سطح کارآئی دانشجویان ارزشیابی 

 282 ........ ..................................................................................... یا حرفهارزیابی مهارتهای 

 281 ........ .................................................................................................... ارزیابی نگرش

 288 ........ ...................................................................................................... آمتحانات کتبی

 121 ........ ......................................................................................... شده یزیر برنامهامتحان 

 114 ........ .......................................................................................................... مراحل ارزیابی 

 121 ........ ....................................................................................... تهیه امتحان و جدول مختصات 

 124 ........ .............................................................................................. نسبی و مطلق یها آزمون 

 111 ........ ................................................................................................. تتجزیه و تحلیل سؤاال 

 

 343 ........ ...................................................................... یک کارگاه آموزشیبرنامه ریزی برای  -1فصل 

 

 383 ........ ............................................................................................... گان فنیواژفرهنگ  -6فصل 

 

 401 ........ .............................................................................................................. تابنامهک -3فصل 

  



 

7 

 

 به نام خداوند جان وخرد 
 دوم شگفتارچاپیپ

 یها نگرشکمکی، و  یها مهارتنق  فنی، "کارشناسی به سازمان جهانی بهداشت در جهت افزای   یها گروهبدنبال توصیه 

در سننطوح متفنناوت بننر مبنننای وظننایف و احتیاجنناتی کننه مت ننمن ارائننه کننافی و مفینند خنندمات  کاران بهداشننتالزم بننرای کلیننه 

کارگناه مخصوصنی بنرای دسنت ینابی بنه  ، متخصصین آموزش پزشکی اقدام بنه تندوین"سالمت جامعه باشد نیتأمبهداشتی و 

مبننای اینن کارگناه تغیینر روشنهای . ر کشور کنگو با موفقیت آزمنای  شندد 1949ل این هدف شدند که برای اولین بار در سا

در آمنوزش سننتی، دانشنجو بنا ح نور در .  کنارآئی بنودجدیند مبتننی بنر به نگنرش مبتنی بر تدریس آموزش از نگرش سنتی 

متفنناوت، موعننوع مننورد تنندریس را فننرا  یهننا جزوهاسننتاد و مطالعننه جننانبی کتنناب یننا  یها گفتننهکننالو و یادداشننت بننرداری از 

ر بنر مبننای حفنم معلومنات اسنتوار  یهنا آزموندر پایان دوره تدریس نیز موفقیت دانشجو بنا انجنام . ردیگ یم مختلنف کنه عمندتا

و انندازه دانشجو در پایان دوره آموزشی خیلی مورد توجه  یا حرفهدر این نظام آموزشی، کارآئی  .شود یمه گیری است انداز

کناربردی مشنخص بنه دانشنجویان برخنوردار  یهنا مهارتنیست و آموزشنهای عملنی هنم از سناختار الزم بنرای انتقنال گیری 

در پاینان دوران آموزشنی در  دینبا یمشی بر نقشی است که دانشجو آموز یها برنامهکارآئی، تکیه مبتنی بر در نگرش . نیستند

 کاران بهداشنتآمنوزش جدیند نیز این بنود کنه روشنهای  1949سال هدف کارگاه آموزشی . نظام بهداشتی بر عهده داشته باشد

از راه  ، آنهنم سننتی آمنوزش یها روشکه بیشتر با  ها دانشگاهبه استادان و مدرسین  یا حرفهبرای دست یابی به مهارتهای را 

بنه اکرنر   بدنبال موفقیت این کارگاه، مطالق آن بصورت کتابی تهیه و منتشنر شند کنه. زش دهدتجربه شخصی آشنا بودند، آمو

مراکنزی در مرحله بعد، سازمان جهنانی بهداشنت .  مورد استفاده قرار داردبصورت وسیعی و شده زبانهای زنده دنیا ترجمه 

کوتناه مندت بنه اسنتادان پزشنکی و علنوم بهداشنتی  یها آموزشبرای گسترش این موعوع و ارائه  خودشگانه در مناطق شرا 

آموزشنی قابنل  یهنا کارگاهمرکنز این . که مرکز مربوط به منطقه  مدیترانه شرقی آن در دانشگاه شیراز قرار گرفت کردبرپا 

برگنزار  بخصوص دانشکده بهداشنت دانشنگاه تهنرانو  ایرانپزشکی  یها دانشکدهدر زمینه انتقال اصول آموزشی به توجهی 

 .کشورهای منطقه انجام دادسایر  در یا گستردهکرد و در سطح بین المللی نیز فعالیتهای 

که ترجمه چاپ پنجم راهنمای منتشنر  "کاران بهداشتراهنمای آموزش برای تعلیم "این کتاب تحت عنوان  کتابنسخه فارسی 

بوسنیله مرکنز نشنر دانشنگاهی در سنه هنزار نسنخه  1144بنود، در سنال  1981ل در ساشده بوسیله سازمان جهانی بهداشت 

یکنی از بنه عننوان نینز سنالها  و بهداشنت قنرار گرفنتجهانی سازمان  توجهتائید و فارسی مورد انتشار آن بزبان  و منتشر شد

 .مورد استفاده قرار داشت معرفی گردیده و پزشکیآموزش  و ارشد وزارت بهداشت یکارشناس یورودآزمون منابع 

قنرار جمهنوری اسنالمی اینران وآموزش پزشکی  ، درماناین کتاب اگرچه هنوز هم در زمره کتابهای مرجع وزارت بهداشت

به گسترش قابنل  عنایتبا . ر نایاب استدارد و یکی دو بار هم بصورت غیر قانونی چاپ تصویری شده است، در حال حاع

نین تجدید نظر هائی که در طنول زمنان در چ علوم بهداشتی و هم یها رشتهتوجه آموزش دانشگاهی در ایران، بخصوص در 

تکینه بنر ویراسنت آن و بنا متن کتاب انجام گرفته است، تصنمیم گنرفتیم مطالنق کتناب فارسنی را بنا توجنه بنه تغیینرات آخنرین 

 . بنه روز کنرده و در اختینار عالقمنندان قنرار دهنیمدر اینران و جهنان تجربیات شخصی درهمکاری با مرکز آموزش پزشکی 

 یا حرفننهنکتنه بسنیار مهننم در اینن ویراسنت تکیننه بنینادی آن بنر نقنن  نیازهنای بهداشنتی محلننی و ملنی در تندوین کننارآئی هنای 

 .د نداشتدر چاپ قبلی وجوکه  باشد یمبهداشتکاران 

آموزشنی و انتخناب  یها هندفاین کتاب با دارا بودن اطالعات بسیار خنوبی در زمیننه اصنول بنینادی آمنوزش از قبینل تندوین 

تحصنیلی بطنور کلنی و بنرای  یهنا آزمونمبانی ارزشابی و چگونگی تهینه و انجنام معرفی مناسق برای انتقال آن،  یها روش

بنا توجنه  ن وعالوه بنر این. مستقالر مورد استفاده استادان و عالقمندان قرار گیرد ندتوا یمبهداشتی بطور اختصاصی  یها رشته

، در قسمت پایانی کتاب فصلی هم بنه کارآئیآموزشی در آشنا نمودن استادان با مبانی آموزش مبتنی بر  یها کارگاهبه کارآئی 

آموزشنی اختصناص داده شنده اسنت کنه بنا اسنتفاده از آن مسنزوالن آمنوزش در  یهنا کارگاهاصول برنامه ریزی برای اجنرای 

در مندت بندو اسنتخدام، اسنتادان جنوان را درخاصنه  و اسنتادان هنا آنبا تشکیل  توانند یمپزشکی و علوم بهداشتی  یها دانشکده

ه فنار  التحصنیالن را بنن یا حرفنهبنا روشنهای صنحیح آمنوزش و ارزشنیابی آشننا نمنوده و کیفینت آمنوزش و کنارآئی کوتناهس 

اسنت و صنفحه بنندی آن " کتناب کنار"در اینجا باید تاکید شود که این کتناب در حقیقنت ینک . صورت چشمگیری افزای  دهند

 .را برای خواننده بوجود بیآورد نویسیبصورتی است که امکان یادداشت 

 یناصر رثـومیترکـدک          

 ارفـع ـدونیدکـتـر فــر          

 1331 -دوم چاپ 
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  بسم میحرلا نمحرلا هللا

 پیشگفتار مترجمان

مهمنی اسنت کنه توجنه  مسنائلمسزله آموزش پزشکی و تربیت نینروی انسنانی کارآمند و متناسنق بنا نیازهنای اجتمناع از جملنه 

و پیشنننهادهای  ها هینننظربهداشننتی را در جهننان بننه خننود جلننق کننرده اسننت و درنتیجننه  زانیر برنامننهبسننیاری از متخصصننان و 

 .متفاوتی برای حل آنها ارائه شده است

آگناهی چنندانی از  ها دانشنگاهاین پیشنهادها مشترک است این است که استادان و مربیان  ی همهیکی از مهمترین نکاتی که در 

ر ناقص یا نادرست است  .اصول آموزش و پرورش ندارند و اگر هم داشته باشند عموما

ورزینده و کارآمند  کاران بهداشنتبرای هماهنگ کردن امور بهداشتی و تربیت  یالملل نیبسازمان بهداشت جهانی که در سطح 

 .پی  متوجه این موعوع بوده و اقداماتی در این زمینه انجام داده است ها مدتاز  کند یمدر ممالک متفاوت کوش  

ناسننان ایننن سننازمان تنندوین شننده اسننت، نظننر بننه ارزش و اهمیننت یکننی از متخصصننان و کارش ی لهیوسننکتنناب حاعننر کننه بننه 

اینن کتناب . تاکنون پنج بار و هر بار با تجدیدنظرهایی تنازه چناپ شنده اسنت 1949 که از این لحاظ دارد از سال یا العاده فوق

 .دنیا نیز ترجمه شده است ی زندهزبان  11تاکنون به 

دانشنگاهی اینران بنه طنور  ی جامعنه، متوجه شدیم که اغلق مطالق آن برای زمانی که چاپ چهارم این کتاب به دستمان رسید

از اینن رو تصنمیم گنرفتیم کنه اینن مجموعنه را کنه . کلی و مسزوالن آموزش بهداشت بنه طنور اختصاصنی قابنل اسنتفاده اسنت

دستورالعمل، ترجمه و دراختیار جامعنه دانشنگاهی اینران قنرار  ی ارائهراهنمایی و روشنگری دارد تا تجویز و  ی جنبهبیشتر 

چناپ و نشنر اینن کتناب را طنی قنراردادی دریافنت  ی اجنازهبنه همنین لحناظ پنس از منذاکره بنا سنازمان جهنانی بهداشنت . دهیم

ر چناپ پننجم منتشنر شنده اسنت، لنذا فعالینت خنود را بن 1981در اثنای کار دریافتیم کنه چناپ پننجم اینن کتناب در سنال . کردیم

و تمننرین مربننوط بننه « آموزشننی یها هنندف یبننند رده»حاعننر بننه اسننترنای چننند صنفحه در مننورد  ی مجموعننهمتمرکنز کننردیم و 

در تحلینل سنؤاالت کنه از چناپ چهنارم اقتبناو و بنه آن اعنافه شنده اسنت، « مالحظنات آمناری»و « مراقبت از بیماری قلبی»

 ی خواننندهبنرای  توانند یمنهم بندین جهنت اسنت کنه بنه نظنر منا اطنالع از آنهنا افزودن این دو مورد . چاپ پنجم است ی ترجمه

فننی اسنت کنه  یهنا واژه ی مسنزلهاینن کتناب بنه آن برخنورد کنردیم  ی ترجمنهکنه در  یا عمده مسائلاز دیگر . ایرانی مفید باشد

شندیم کنه امیندواریم چنندان  هنا معادل ی فارسی پیدا نکردیم و درنتیجه مجبور به اختیار بع ی افتادهبرای غالق آنها معادل جا 

 .بیراه نرفته باشیم

 دکتر کیومرث ناصری  

 عـریدون ارفـدکتر ف  

 1364 -چاپ اول           
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 پیشگفتار نویسنده

مورد تجدید نظر قرار گرفته و کمنی قبنل از  1998کتاب حاعر ویراست ششم این راهنما به زبان انگلیسی است که در سال 

بنر مبننای اولنین کارگناه  1949برای اولین بنار در سنال این کتاب .  شود یمسالگرد انتشار اولین ویراست آن منتشر  نیام یس

در ابتندا اینن . برپا شده بود تدوین و منتشر شد( برازاویل)در افریقا بهداشت سازمان جهانی  یا منطقهتوسط دفتر آموزشی که 

ریقنا مننورد اسنتفاده قنرار گرفننت ولنی در سنالهای بعنند بصنورت گسنترده در تمننام  آموزشننی منطقنه آف یهنا کارگاهکتناب فقنط در 

نفننر  4222آموزشننی سننازمان جهننانی بهداشننت در سراسننر جهننان بننه عنننوان مننتن اصننلی مننورد اسننتفاده بیشننتر از  یهننا کارگاه

ی سنازنده کسنانیکه در اینن در طول زمان و با اسنتفاده از نظنرات و پیشننهادها.  قرار گرفت ها کارگاهشرکت کنندگان در این 

 . زبان ترجمه و منتشر شده است 12کنون به اشرکت کرده بوند، تجدید نظرهائی در کتاب انجام و متن آن  ها کارگاه

سال گذشته اگرچه محتوی و نحوه ارائه کتاب تا حدودی تغیینر کنرده اسنت ولنی اصنول بنینادین آن تغیینر نکنرده  12طول  رد

جامعنه و توجنه بنه نیازهنای  یهنا گروهبا هندف گینری افنراد و جامعه  شرایطآموزش مبتنی بر :  این اصول عبارتند از. است

تمرکز بر مشارکت فعال یناد گیرننده در فرآینند ینادگیری  بنه نحنوی کنه افنراد با  آموزش مبتنی بر یاد گیرندهبهداشتی آنان، و 

 یا حرفنهفنردی در راه ینادگیری آنهنا وظنایف  یها کوشن بتوانند در طول زمان نیازهای آموزشی خود را تشخیص داده و بنا 

 .انجام دهند یتر موفقخود را به نحو بهتر و 

در فصنل اول بنه تناسنق . د نظنر حاعنر منورد توجنه قنرار گرفتنه اسنتتوجه به اینن دو اصنل بصنورت اختصاصنی در تجدین

صفحه جدیند  22آموزش مبتنی بر مشگل گشائی با اعافه نمودن . آموزش با نیازهای بهداشتی جامعه اشاره و تاکید شده است

 . و چندین تمرین در فصل سوم به تفصیل توعیح داده شده است

سنعی نمنود تنا  دینبا یمنکنه اکننون  ام کنردهمنن اعتقناد پیندا  و وجودیت خنود شنده اسنتاین کتاب اکنون وارد مرحله جدیدی از م

اینن کتناب تناکنون توانسنته اسنت . خاص منورد اسنتفاده قنرار داد یا حرفهمطالق این کتاب را برای استفاده در سطح ملی و یا 

وبی پاسن  گنو باشند، ولنی بنه خنوبی روشنن بهداشتی در تمام نقاط دنینا را بنه خن یها حرفهنیازهای آموزش دهندگان و مربیان 

 ریتنأثشندیدار تحنت  شنود یمندر نقناط مختلنف جهنان ارائنه  کاران بهداشنتاست که خدمات بهداشتی و سنایر خندماتی کنه بوسنیله 

 . شرایط محیطی آنان  قرار دارد

بنا تجربنه در کشنورهای مختلنف کنه  کاران بهداشنتانطباق این کتاب بنا شنرایط محیطنی تنهنا از عهنده متخصصنین آمنوزش و 

، و یا سایر یا منطقهانطباق کتاب در سطح ملی، . در این جهت چند امکان وجود دارد. دیآ یمعالقمند به چنین کاری باشند بر 

بهداشنتی  یها برنامنهو آگناهی از  گینر شنناختی، اقتصنادی، همنهاطالعنات ، ها نقشنهاننواع مناطق جفرافیائی و سیاسی نیاز بنه 

چنین انطبناقی اخینرار در اسنیانیا . همراه باشدیطی حشرایط مو خبرگی در ساختار یا منطقه مورد نظر دارد که باید با ور و کش

انطباق بر یک حرفه خاص مانند پرستاری، تغذیه، و یا خدمات اجتماعی نیز نیاز به اطالعات اختصاصنی . انجام گرفته است

چننین حرکتنی در ایتالینا بنرای حرفنه . وان یک عنمیمه بنه کتناب حاعنر افنزوده شنودنعبه  تواند یمرشته مورد نظر دارد که 

واحد تغذیه سازمان جهنانی بهداشنت در ژننو کتناب مخصوصنی بنرای رشنته تغذینه تولیند و منتشنر . پرستاری در جریان است

ر دفتنر انتشنارات سنازمان اینن کتناب د مؤلنفبنا  توانند یمنهرکس که عالقنه بنه انجنام چننین کناری را داشنته باشند . کرده است

 . جهانی بهداشت در آدرو زیر مکاتبه نماید

 یلبرتگ. ژ. ژ

  ژنو

 سوئیس
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 سپاسگزاری

افراد زیادی کمک فکری و عملی کنرده . تجدید نظر این کتاب در طول دو سال گذشته کار بسیار وقت گیر و دقیقی بوده است

محنرک اولینه بنرای تجدیند نظنر مطالعنه . که در متن کتناب منورد اسنتفاده قنرار گرفتنه اسنت اند فرستادهو مدارکی را برای ما 

  P. Chastonayاز سنازمان جهنانی بهداشنت، و دکتنر   B. Benbouzid، از اوسنلو A. Oshaugمشنترکی بنود کنه بوسنیله 

 یهنا کارگاهخیلنی از هنزاران شنرکت کنننده در عنالوه بنر اینن، . از موسسه پزشنکی پیشنگیری و اجتمناعی در ژننو انجنام شند

از . انند کردهسنازنده کمنک منوثری بنه انجنام اینن تجدیند نظنر  یشننهادهایپو یا  سؤالتماو گرفته و با ارائه  مؤلفآموزشی با 

 همه این افراد تشکرمیکنم و به علت تعداد زیادشان از ذکر نام آنها معذورم  
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 این راهنمای آموزش برای چه کسانی تدوین شده است؟

 

پننس از آن، ایننن راهنمننا توسننط صنندها نفننر از . علننوم بهداشننتی تهیننه شنندبرررای معلمررین  1949اولننین چنناپ ایننن کتنناب در سننال 

 یزیر برنامنه یهنا کارگاهازقبینل ) شند یمو یا با کمک آن تشکیل  جهانی بهداشتدر جلساتی که توسط سازمان  کنندگان شرکت

 .، مورد استفاده قرار گرفت(آموزشی، سمینارهای روش تعلیم و آموزش و غیره

 

 :انجام گرفت، اطالعات زیر به دست آمد 1972این کتاب که در سال  کنندگان استفادهنفر از  222 در یک بررسی که از

 

ماننند )شنده  یزیر برنامنهآموزشنی  یهنا تیفعالکه این راهنما باید فقنط در  دادندنظر ( درصد 12)کنندگان معدودی از استفاده 

اکثررر  .مننورد اسننتفاده قننرار بگیننرد "معلمننین یهننا معلم"بننرای و یننا فقننط ( آموزشننی و غیننره یهننا دوره، سننمینارها، هننا کارگاه

تمام معلمین علنوم بهداشنتی در عقیده داشتند که این کتاب باید در سطح بسیار وسیع پخش و دردسترس ولی  کنندگان استفاده

قنرار  دانشجویانسطوح، مدیران امور بهداشتی که مسزولیت سرپرستی و هدایت کارکنان بهداشتی را دارند و باالخره  ی هیکل

. سننازمآنهای خننود را بهبننود بخشنننددر  یننادگیری یهننا تیفعالمطالننق آن، صننحیح از  ی اسننتفادهگیننرد تننا بتوانننند بننا شناسننایی و 

انجنام مطالعه کرده بودنند در نقاط مختلف دنیا ز کسانی که این کتاب را از یکصد نفر ا 1978ل که در سادیگری نظرخواهی 

ر به همین نتیجه رسید  گرفت سنطح ممکنن توزینع  نیتر گسنتردهمعتقد بودند که کتاب بایند در پاس  دهندگان و اکرریت نیز تقریبا

بهداشنت، پزشنکان، داروسنازان و دندانیزشنکان، پرسنتاران، مهندسنین )مختلنف بهداشنتی  یها حرفنهبسیاری از معلمنین . شود

نند کنه مؤلنف بنه علنت آمنوزش بود هنم معتقند هنا یبع نکه این راهنما پاسخگوی احتیاجنات آنهاسنت ولنی  داشتنداظهار ( غیره

بنه نحنوی تهینه شنود کنه  حاعنرکوشن  شنده کنه منتن . را از آن رشته انتخاب کنرده اسنت ها مرالدر پزشکی، بیشتر  اش هیاول

دستیابی به یک تعنادل البته و به دالیل متفاوت، . بهداشتی به فعالیت اشتغال دارند مفید باشد یها حرفهدر  برای تمام کسانی که

پزشننکی و پرسننتاری مربننوط  یها حرفننهبننه  هننا مرالبیشننتر ایننن انتقنناد هنننوز وارد اسننت و چننه اگر. دلخننواه بسننیار مشننکل اسننت

ر کوشن  نماینند کنه در منوارد عنروری  شود یم داده شنده را بنا  یهنا مرالولی مؤلف امیدوار است که استفاده کننندگان شخصنا

نمونه این عمل بوسیله متخصصین تغذیه انجام شده است .بهتری تعویض کنند یها مرال
1
. 

 

 اصطالحات فنی و معنی لغات

. انجنام شنود تر سنادهه دقت خاصی صورت گیرد تا بینان کتناب بنه زبنان بسیاری از استفاده کنندگان قبلی پیشنهاد کرده بودند ک

همچننین ممکنن . ممکن نبوده است (شاخص تمایز: مرل)فنی  یها واژهالبته اجتناب از بع ی . امیدواریم که راعی شده باشند

ر در مکالمات روزمره  ییها واژهبه  یاصتصخامفاهیم دقیق و بع ی نبود از تخصیص  بنه جنای فناهیم غینر دقینق بنا مکه غالبا

به لغنت  معنیبرای درک صحیح بهتر است در تمام این موارد . ، اجتناب کنیم(مرل وظیفه، فعالیت، عمل) شوند یمهم استفاده 

 .مراجعه کنید( فصل ششم) ی نامه

 

 میدهن یمنرا که مورد استفاده قرار  ییها واژهاینکه ما بتوانیم یکدیگر را درک کنیم بسیار مهم است و به همین دلیل باید معانی 

در معنانی لغنات  ریناپنذ انیپا یهنا بحثخنود را گرفتنار  نباینددر عنین حنال . و در منورد آنهنا توافنق داشنته باشنیم به دقت بدانیم

 .نیست نامه لغتیک  سینو  یپتهیه شما ما و هدف . نمائیمب

 

در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است، حداقل تا زمانی کنه  را کهو مفاهیمی  هادلکه شما معا میکن یمبدین لحاظ خواه  

 .، بیذیریددیکن یماین کتاب را مطالعه 

                                                 
1. Oshaug,A., Benbauzid, D., Guilbert, J. J., Educational handbook for nutrition trainers. Geneva, World Health 

Organization , 1993 
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 .چگونه از این راهنما استفاده کنید

 . ردیگ یمو چند نکته مهم را در بر  غیر معمول استتا حدودی تنظیم و فصل بندی این کتاب 

 عقایند او  ی کننندهتوصیه شده در این کتاب انتخاب عمدی مؤلنف و مننعکس  یها راهکه  شود یم دکیانکته تبتدا بر این در ا

یعننی در حالیکننه بننر نیازهنای بهداشننتی فننردی و اجتمناعی تاکینند دارد، آمننوزش گیننران را در : آمننوزش اسننت ی ننهیزمدر 

ر آمنوزش خنود کنند یمنکمک را تشویق و شرایط پویائی برای یادگیری قرار داده و آنها  بنرای . را هندایت کننند  تنا شخصنا

آنکه امکان تفکر فراهم شود و خوانندگان ناچار نباشنند در ینک ف نای فلسنفی محندود بناقی بماننند، نظرینات مختلفنی کنه 

کنه بنا  باشند یمنخواننده  ی برعهدهاصلی  ی فهیوظ. ، در این کتاب شرح داده شده استباشند یمنیز  یکدیگر گاهی مخالف 

را بننرای  هنا حلمختلفنی کنه در ایننن کتناب ابننراز شنده اسنت، بهتننرین راه  یهننا روشنتننایج حاصنله از  ی سنهیمقاانتخناب و 

رد کلی نظریات ابراز شده به صورت دربسنت . انتخاب کند و به کار گیرد باشد یممشکالت اختصاصی که با آن روبرو 

  .نظریات بهتری ارائه شودخوب است به جای آن نیست، و  یا سازندهکار 

 فصل به دست خواهید آورد بینان  ی مطالعهتهیه شده است که تاحدودی آنچه را که از  ها هدفی هر فصل فهرستی از برا

 .کوتاهی از منابع ذکر شده ارائه گردیده است یها قولنقل  یا به شکل اصلی و یا  بصورتنظری، مبانی  .دارد یم

بنه )انندازه گینری خنود را  یهنا مهارت فنزای تنا ا کنند یمنک وجنود دارد کنه بنه شنما کمن ییهنا نیتمرراهنمنا اینن در تمام  

 (.مراجعه کنید[ 22] ی صفحهفهرست بازبینی 

 یهنا فرمبنرای تهینه این عمل برای این است که شنما بتوانیند از آنهنا . اند شدهنوشته  تر درشتبع ی از مطالق با حروف  

 (.مراجعه کنید[  222 ] ی صفحهبرای اطالع از روش کار به )کنید  استفادهشفاف برای نشان دادن در کالو 

 تمرینات داشته باشد  لصفحه بندی این کتاب به نحوی انجام گرفته است که ف ای باز زیادی برای یادداشت نویسی و ح 

. میز باشنداین شکل صفحه بندی ممکن است برای گروهی غیرمعمول و گیج کننده و برای گروهی دیگر جالق و اسرارآ

هدف اصلی این است که از این کتناب بنه عننوان ینک کتناب کنار اسنتفاده کنیند و یادداشنتهای خنود را در آن بنویسنید تنارا 

در بنه جنای اینکنه ممکن است شما با این نگنرش موافنق نباشنید ولنی . زمانهای دیگر بتوانید به راحتی به آن مراجعه کنید

منورد و کنرده که کتاب را به همین صنورتی کنه اراننه شنده قبنول  میکن یمعوت د ،چگونگی آن بحث کنیممورد چرائی و 

آنگناه خواهیند دیند کنه دالیلنی بنرای اینن صنفحه بنندی وجنود داشنته . و برای خودتان نتیجه گیری نمائید قرار دهیداستفاده 

 .میمامی آنها خبر نداشته باشتاز هیچکدام از ما حتی اگر  .است

اول شنروع و بنه  ی صنفحهکنه اینن راهنمنا را بنه صنورت ینک کتناب معمنولی کنه از  میکنن یمنبه هر حال به شما توصنیه 

، دیننکن یمننهنندف ایننن اسننت کننه ایننن کتنناب را در رابطننه بننا سننؤاالتی کننه مطننرح . مطالعننه نکنینند رسنند یمننآخننر  ی صننفحه

بنرای آنهنا وجنود  یه کنیند و ببینیند کنه آینا پاسنخمطالعن تانیها هندف، و به طور خالصه تان یآموزشنیازهایتان، مشکالت 

 .دارد یا خیر

به شما در این کار عروری ولی غیرعنادی کنه درنتیجنه مشنکل هنم خواهند بنود کمنک  میخواه یمبه همین دلیل است که 

 .کنیم

 ینا  دینخواه یمنو ینا اصنوالر  دینا ماندهتنهنا ( دور افتناده ی رهینجزدر ینک )دورافتناده  ی نقطنهشنما در ینک : حالت اول

وقنت آزاد  سناعت 22تنا  12پشنتکار و در اینن حالنت تنهنا بنه مقنداری جنر ت، . عادت دارید که به تنهایی کار کنید

 .احتیاج دارید

 !موفق باشید

 کنار . از این راهنما را دارد و میل دارد که با شنما همکناری کنند یا نسخهیکی دیگر از همکارانتان نیز : حالت دوم

 .شود یماگر بتوانید یک گروه کوچک پنج نفری ترتیق دهید خیلی بهتر هم . خیلی مشکلی نیست

 

 در اینن راهنمنا  هنا ییگردهمنآروش کنار بنرای اینن گوننه . دینا کردهشما در یک کارگاه آموزشی شرکت : حالت سوم

 .شود یمبقیه کارها خود به خود درقالق پویایی گروهی انجام (. [  142تا  128] صفحات)ذکر شده است 

 

 .نیازهای خود را مشخص کنید  اولین کاری که باید انجام دهید این است که حال در هر
 .این کار را در سه مرحله انجام دهیدشروع کنید و اکنون 
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 .نیازهای خود را به عنوان یک آموزش دهنده مشخص کنید

 

 مرحله اول

 واژه  ، و ینا «ینک هندف آموزشنی چیسنت؟»بنرای مرنال )کدامند؟ بدهید آموزشی را که میل دارید به آنها پاس   یها سؤال

 (.در رابطه با امتحان چه معنایی دارد؟« اعتبار»

 

  ی نحنوهآمنوزش »ینا « تنظیم یک درو تغذیه برای پرسنتاران»برای مرال )آموزشی را میل دارید قبول کنید ؟  هیفوظچه 

 (.«مصاحبه با بیمار

 

 یها سنالدانشنجو در  422منن مسنزول »بنرای مرنال )؟  حنل کنیندکنه آموزشنی را مینل داریند « مشنکالتمشکل ینا » کدام 

ترتیننق  بننرای آنهننا پزشننکی پیشننگیری ی نننهیزمدر یننک برنامننه آمننوزش مینندانی  تننوانم یمننچگونننه : مختلننف دانشننگاه هسننتم

 (.«دهم؟

 

در طنی  دینکن یمنفکنر کنه را « مشنکالتی»و « وظایف آموزشی»، «سؤاالت»دماتی از سعی کنید یک فهرست مق.... حاال

 .یک سال آینده با آنها برخورد خواهید کرد تهیه کنید

 

 تمرین
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 .نیازهای خود را به عنوان یک آموزش دهنده مشخص کنید

 

 مرحله دوم

 

انجنام  یهنا راهدان  خود اطنالع حاصنل کنیند؟ یکنی از  سطحکتاب بیردازید از  ی هیبق ی مطالعهاز اینکه به  قبلآیا میل دارید 

آزمون  یپاین عمل پاسخگویی به سؤاالت 
1
 . است 

 

، 249تا  244، 121تا  149، 122تا  98] صفحاتانتهای هر فصل را در برای انجام این عمل مستقیمار سؤاالت موجود در 

 . وارد کنید [12] ی صفحهرا در  خود  ایهرا بخوانید و پاسخ [ 144تا  141

 

اینن کتناب  ی مطالعنهبه شما که اقدام  دهد یمشما در این پی  آزمون پایین باشد باید خوشحال باشید زیرا این نشان  ی نمرهاگر 

 .ععف خود را رفع کنید یها نقطهکتاب مطالعه  ی ادامهدرست بوده و به نفع شماست که با 

 

را که باید بیشتر روی آن کار کنید تشنخیص  ی خودآموزشفعالیتهای که آن قسمت از  کند یمما کمک به شهمچنین این آزمون 

کرافی اسرت کره متوجره درک ایرن واقعیرت بلکره نمره قبولی بدست بیآوریند، هدف شما از انجام این آزمون این نیست که . دهید

 .کنید رفع آنها اقدامبرای و  شدهخود در قسمتهای مختلف اطالعات نبودن 

 

زینرا بنه  بوددینراعنی خواه بسنیار [182]آزمنون  بعنددر  خنود ی نمرهاز اطمینان پیدا کنید که  دیتوان یم با داشتن این اطالع 

 .دیا آوردهبه دست فراگرفته و که درنتیجه استفاده از این راهنما چیزهای زیادی را  دهد یمشما نشان 

 

یعننی سنؤاالتی )نداریند « اطمیننان»شما در پی  آزمون باالست، بهتر است مطالبی را که هنوز در مورد آنها کلی  ی نمرهاگر 

 .با دقت و عمق بیشتری مطالعه کنید( پاس  صحیح آن را پیدا کنید دیا نتوانستهکه 

  

                                                 
شنما فرصنت خواهیند داشنت کنه بنرای اطنالع از چگنونگی . شنود یمنمربنوط [ 4] هاز صنفح 2این پی  آزمون تنها به دان  نظری مربنوط بنه گنروه   

 .دیگر را که در سراسر کتاب وجود دارد حل کنید یها نیتمر 1گروه  یها هدفدستیابی خود به 
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 زمونآبرگه پاس  برای پی  
 

ه د ج ب آ   1 ه د ج ب آ   1
ه د ج ب آ   2 ه د ج ب آ   2

ج ب آ   3 ه د ج ب آ   3
ج ب آ   4 ه د ج ب آ   4
ج ب آ   5 ه د ج ب آ   5
ج ب آ   6 ه د ج ب آ   6
ج ب آ   7 ه د ج ب آ   7

ه د ج ب آ   8 ه د ج ب آ   8
ه د ج ب آ   9 ه د ج ب آ   9

د ج ب آ   10 ه د ج ب آ   10
د ج ب آ   11 ه د ج ب آ   11
د ج ب آ   12 ه د ج ب آ   12
د ج ب آ   13 ه د ج ب آ   13
د ج ب آ   14 ه د ج ب آ   14
د ج ب آ   15 ط ح ه د ج ب آ   15
د ج ب آ   16 ط ح ه د ج ب آ   16
د ج ب آ   17 ط ح ه د ج ب آ   17
د ج ب آ   18 ط ح ه د ج ب آ   18
د ج ب آ   19 ط ح ه د ج ب آ   19
د ج ب آ   20 ط ح ه د ج ب آ   20

ه د ج ب آ   2
ه  د ج ب آ   3

د ج ب آ   4
د ج ب آ   5
د ج ب آ   6

ه د ج ب آ   1 د ج ب آ   7
ه د ج ب آ   2 د ج ب آ   8
ه د ج ب آ   3 ج 9
ه د ج ب آ   4 ج 10
ه د ج ب آ   5 ج 11
ه د ج ب آ   6 ج 12

د ج ب آ   7 ج 13
د ج ب آ   8 ج 14
د ج ب آ   9 ج 15

ه د ج ب آ   10 ج 16
د ج ب آ   11 17
د ج ب آ   12
د ج ب آ   13 ه د ج ب آ   18
د ج ب آ   14 ه د ج ب آ   19
د ج ب آ   15 ه د ج ب آ   20
د ج ب آ   16 ه د ج ب آ   21

ه د ج ب آ   17 ه د ج ب آ   22
ه د ج ب آ   18 ه د ج ب آ   23
ه د ج ب آ   19 ه د ج ب آ   24

د ج ب آ   20 ه د ج ب آ   25

فصل سوم فصل اول

آ-د
آ-د
آ-د

فصل چهارم

فصل دوم
1

آ-د
آ-د
آ-د

آ-د

آ-د
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 .نیازهای خود را به عنوان یک آموزش دهنده مشخص کنید

 

 مرحله سوم

 

 یها هندفکنه از بنین فهرسنت وظنایف و  شنود یمنمؤثر از این راهنما بنرای رفنع نیازهنای خنود، پیشننهاد  ی استفادهبه منظور 

را کنه توجنه شنما را بیشنتر  هنا آن( اصلی تقسنیم گردینده اسنت ی نهیزمو به چهار )آموزشی که در صفحات بعد بیان شده است 

 .آنها به دست بیاورید انتخاب کنیدمورد و شما میل دارید کارآیی بیشتری در  کنند یمجلق 

بع نی . بع ی از این وظایف کم و بی  زیاد است برای( عملی یها نیتمرانجام متن،  ی مطالعه)زمان مورد نیاز برای کار 

مننابع پیشننهادی  ی مطالعنهاز آنها فقط به چند دقیقه وقت احتیاج دارند درحنالی کنه بنرای بع نی دیگنر زمنان زینادتری جهنت 

 . مورد احتیاج خواهد بود( 19] ی صفحه)

بینان داشنتید فرامنوش   [11]  ی صنفحهدر  را کنه« سنؤاالت و مشنکالتی» در انتخاب نکنات منورد نظنر، که میکن یمیادآوری 

 .نیز درنظر بگیریدرا ( [182] ی صفحهپی  آزمون  ی جهینت)نکنید و نقاط ععف و قدرت خود 

ر بنه  ی مرحلهاین  خنط از اهمینت بیشنتری برخوردارنند وظیفنه محندود کنیند و دور آنهنا را کنه بنه نظنر شنما  12اولیه را تقریبنا

 (.اند شدهگذاری  شماره 42تا  1 ی شمارهکه از  [18و  17]فهرست صفحات )بکشید 

. دیا نشندهآشننا «  یاصنطالحات آموزشن»طبیعی است که در این مرحلنه مشنکالتی بنرای انتخناب داشنته باشنید زینرا هننوز بنه  

ن خیلنی هنم نگنراالبتنه (. [199تنا 181]صنفحات )در پاینان کتناب وجنود دارد  نامنه واژهیادتان نرود که قسمت اصطالحات و 

 !دشخطرناکی نخواهد  اتاتفاقزیرا این عدم آشنائی موجق  نباشید

 .خود را اصالح کنید یها انتخاب دیرو یمهرچه جلوتر  دیتوان یمعالوه بر این همیشه 

صفحات پیشنهاد شده را مطالعنه : مراجعه کنید و دستوراتی را که داده شده است انجام دهید [19]  ی صفحهپس از انتخاب به 

 .مربوطه را انجام دهید یها نیتمرکنید و 
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 فهرست وظایف و هدفهای آموزشی

 آموزشی یها هدف -1

 یها هننندف، یا مؤسسنننه یها هننندف، فعالینننت، کنننارکرد، نقننن ، یا حرفنننهوظنننایف : واژگنننان زینننر را تعرینننف کنیننند .1

 .ذهنی یها مهارتارتباطی،  یها مهارتعملی،  یها مهارت یها طهیحاختصاصی، 

 . *فهرستی از مشکالت بهداشتی محل خود را به ترتیق اولویت تهیه کنید .2

 . *علل این مشکالت را تحلیل کنید .1

سنناتی کننه از ایننن تشننکیالت سننازمانی را کننه موسسننه شننما در آن قننرار دارد بیننان کنینند و فهرسننتی از افننراد یننا موس .4

 . *تهیه کنید کنند یمو یا آنرا ارائه  نمودهخدمات بهداشتی استفاده 

بهداشنتی  مسنائلتنا بتواننند  شنوند یمنشما تربینت  ی مؤسسهیکی از اع ای تیم بهداشتی را که در  یا حرفهعملیات  .2

 . *تعریف کنید( عمومی آموزشی یها هدف)جامعه را حل نمایند 

، آن وظیفنه را تجزینه و دهنند یمرا تشکیل  یا حرفهاصلی  ی فهیوظبینابینی که یک ( یها تیفعال)با تعریف اجزای  .4

 * .تحلیل کنید

 یهنا مهارتارتبناطی و  یهنا مهارتعملنی،  یهنا مهارت یها طهیح)را تعریف و اجزای آن  یا حرفه ی فهیوظیک  .7

 * .را مشخص کنید( ذهنی

تهیه کنید و به وعوح بیان دارید که  یا حرفه ی فهیوظاختصاصی آموزشی در رابطه با یک  یها هدففهرستی از  .8

که قبالر قادر بنه انجنام آن )چه کارهایی باشد « انجام»به نظر شما دانشجو پس از پایان یک درو معین باید قادر به 

 .کنند یمعملی پیدا  یها هارتمارتباطی یا  یها مهارت یها طهیحبا  یا رابطهو این کارها چه ( نبوده است

تعیین کنید کنه ( عملی یا ارتباطی یها مهارتمرل )غیره شناختی  ی طهیحبا توجه به یک هدف اختصاصی در یک  .9

اختصاصنی  یها هندفبه نظر شما دانشجو برای دستیابی به این هدف به چه مینزان دانن  نظنری، کنه بنه صنورت 

 .، احتیاج داردشوند یمآموزشی بیان 

مورد تحلیل انتقادی ( یکی از همکاران تهیه شده است ی لهیوسکه به )اختصاصی آموزش را  یها هدفی از فهرست .12

 *  .ذکر شده استآن  در( عمل، محتوی، شرایط، عوابط)نکات عروری  ی هیکلقرار داده و تعیین کنید که آیا 

 برای ارزشیابی یزیر برنامه -1

اسننتفاده از اینند بننا آموزشننی را ب یها هنندفایننن پیشنننهاد کننه  بننهاحتمننالی همکنناران خننود را  یهننا واکن فهرسننتی از  .11

 . *را ذکر کنید ها واکن مقابله با این  یها راهتعیین نمایند، تهیه کرده و  یا حرفهوظایف 

 .فرآیند آموزش را نشان دهید یها قسمتبین ارزشیابی و سایر  ی رابطه یا نگارهبا رسم  .12

 .زشیابی، قصد و غایت آن را تعرثف کنیدنق  اصلی ار .11

 .تفاوت بین ارزشیابی تشخیصی و تصدیقی را شرح دهید .14

 .نکات مربت و منفی یک آزمون را فهرست کنید .12

 .را که در حال حاعر مورد استفاده قرار دارند مقایسه کنید ییها آزمونمحاسن و معایق  .14

 .د و روابط موجود بین آنها را شرح دهیدواژگان اعتبار، قابلیت اطمینان و عینیت را تعریف کنی .17

، سننؤاالت یا نننهیگزمرننل سننؤاالت چننند « عینننی»پرسشنننامه، امتحننان کتبننی، آزمننون )یننک روش ارزشننیابی مناسننق  .18

را برای تعینین مینزان دسنتیابی دانشنجویان بنه ( مستقیم و غیره ی مشاهدهیا سؤاالت انشایی، امتحان شفاهی، کوتاه، 

دیگننر مقایسننه  یهننا روشیننک هنندف اختصاصننی آموزشننی انتخنناب و بننا اسننتفاده از یننک جنندول مختصننات آن را بننا 

 *.کنید

 دینکن یمنکنه در آن کنار  یا مؤسسنهینک نظنام ارزشنیابی مناسنق را بنرای  ختارسنا( سازمانی ی نگارهدرقالق یک ) .19

 :که مراحل آن تعیین کنیدبا فهرست نمودن  بیان، و

 تصمیم آموزشی که باید اتخاذ کنید کدام است؛ نیتر مهم -الف

 شود؛ یآور جمعچه اطالعاتی باید  یریگ میتصمبرای  یئمبنابرای ایجاد  -ب

 وچیست  ندیآ یمبه وجود شما ت اپیشنهادهر یک از که درنتیجه اتخاذ  ییها نظامنظام و زیر  یها هدف -ج

 * .گذارد یماثر  (آموزشی ی برنامه -دانشجویان -معلمین)هر یک از اجزای آن  چگونه بر
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آموزشنی را مشنخص کنیند و  ی برنامنهدانشنجویان و  -موانع موجنود در راه بهبنود ینک نظنام ارزشنیابی از معلمنین .22

 * .مقابله با آنها را بیان دارید ی نحوه

 ساخت برنامه -3

 -را توعننیح داده و روننندهای جدینند نظننام تنندریس« یننادگیری»و « تنندریس»، «آمننوزش»موجننود بننین  یهننا تفاوت .21

 .یادگیری را در مؤسسات متفاوت شرح دهید

 .آموزشی را تعریف کنید ی برنامهمفهوم تناسق در یک  .22

ت فهرسنت، و ینک فعالین شنود یمنشنرط را کنه باعنث تسنهیل ینادگیری  12پس از بیان هدف و روش کلی تندریس،  .21

 .آموزنده را ارزشیابی کنید

که برای تندریس منورد اسنتفاده قنرار دارد را مشنخص  یا رسانهحداقل دو مزیت و دو عیق برای هر روش فنی و  .24

 .کنید

با اسنتفاده از ینک جندول . یک روش تدریس را که بتواند دستیابی به یک هدف آموزشی را آسانتر کند انتخاب کنید .22

 . *ممکن مقایسه کنید یها وشرمختصات این روش را با سایر 

آموزشی تهیه کنیند و بنا اسنتفاده از جندول مختصنات تعینین کنیند کنه آینا بنه تجدیندنظر احتیناج دارد ینا  ی برنامهیک  .24

 .*خیر

 . *خودآموز  تهیه کنید و یا یک مساله آموزشی برای یادگیری  مبتنی بر مشگل گشائی بسازید ی مجموعهیک  .27

و تسهیل یادگیری دانشجویانتان برعهده بگیریند شنرح ایجاد انگیزه نوان یک معلم برای نقشی را که میل دارید به ع .28

 . *دهید

نیازهننای  ی نننهیزمآموزشننی مبتنننی بننر مشننکل گشننائی در  ی برنامننهیننک  ی هیننتهمننوانعی را کننه ممکننن اسننت در راه  .13

 . *مقابله با آن را شرح دهید یها راهبهداشتی جامعه وجود داشته باشد بیان کرده و 

 کاربرد ارزشیابی -4

 .تدریسی مورد توجه قرار بگیرد نام ببرید ی برنامهعوامل متفاوتی را که باید در ارزشیابی یک  .12

تدریسنی منورد توجنه قنرار بگینرد ننام  ی برنامنهآموزشنی ینک  یها هندفعوامل متفاوتی را کنه بایند در ارزشنیابی  .11

 .ببرید

 . *دانشجویان را شرح دهید ی لهیوسیک نظام ارزشیابی تدریس به  یاه تیمحدودمحاسن و  .12

و ینا  یا مشناهده یبنند درجهعملنی، ینک  یهنا مهارتارتباطی و ینا  یها طهیحبرای ارزشیابی رفتار دانشجویان در  .11

 . *یک آزمون عملی بسازید

از نوع انشایی و یا ینک مجموعنه شن  تنایی از سنؤاالت کوتناه بنا پاسن  بناز ( با کتاب باز)یک سؤال امتحان کتبی  .14

جنندول . )تهینه کنینند و بننرای آنهنا معیارهننایی نیننز بنه وجننود بیاورینند کنه بتننوان آنهننا را بنه طننور عینننی تصنحیح نمننود

 (یگذار نمره

را در سنطحی  ییها هندف هنا آنتهینه کنیند کنه حنداقل دو تنای ذهننی  یها مهارت ی طهیحدر  یا نهیگزسه سؤال چند  .12

 1یننا در سننطح ( تغییننر اطالعننات) 2نمایننند، یعنننی یننا در سننطح  یریگ اننندازه، (یننادآوری سنناده) 1بنناالتر از سننطح 

 .باشند( ییگشا مشکل)

 .شده را نام ببرید یزیر برنامهیک امتحان  یها تیمحدودمحاسن و  .14

، آزمنون جنامع قبنل از نهنایی، یا واسطهآزمون سطح پی  نیاز، پی  آزمون، آزمون : واژگان زیر را تعریف کنید .17

 .و محل استفاده از آنها را معین دارید ها آزمونمقصود از این 

 .نسبی را شرح دهید ی عابطهمطلق و آزمون با  ی عابطهتفاوت بین آزمون با  .18

را محاسنبه کنیند و عنوابط و معیارهنایی  یا ننهیگزحنان متشنکل از سنؤاالت چنند قبولی برای یک امت ی نمرهحداقل  .19

متشنکل از سنؤاالت )قبولی در یک آزمون کوچنک  ی نمرهبه وجود بیاورید که بتوان با کمک آن  یگذار نمرهبرای 

 . *را تعیین نمود( 12و  14مربوط به اهداف 

 .کنید یریگ جهینتشاخص دشواری و شاخص تمایز آن تجزیه و تحلیل، و  ی محاسبهیک سؤال را با  .42
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 به دست یابی به هدفهای آموزشی کمک کند تواند یمنظری که  یها نهیزم

برای 

 هدف
 صفحات زیر را مطالعه کنید

برای 

 هدف
 صفحات زیر را مطالعه کنید

 182تا  149، 24صفحات  21 122تا  27،19، 24واژگان و صفحات  1

2 
، و 18، 17، 11، 29و صفحات  1هدف 

91 
22 

، 97، 91، 92، 82، 71، 29، 27صفحات 

 142تا  124، 121، 122

 171،182، 172صفحات  21 12و صفحه 2و  1 یها هدف 1

 222تا  192صفحات  24 18تا  12و صفحات  1هدف  4

 22 42تا 19و صفحات  4هدف  2
، 174، 171و صفحات  24و  8 یها هدف

224 

 218تا  222، 221، 42و صفحات  22هدف  24 72تا  42و صفحات  2هدف  4

7 
.  42تا  21، 42، 19و صفحات  4هدف 

 79تا  72
 222تا  224و صفحات  22، 18، 8 یها هدف 27

   191تا  184و صفحات  22هدف  28 94، و 91، 91تا 82و صفحات  7هدف  8

 29 94تا  91و صفحات  7هدف  9
و  241، 219و صفحات  28و  24 یها هدف

244 

 229تا  222صفحات  12 97و  94و صفحات  8هدف  12

11 
تا  219، 122تا  97و صفحات  1هدف 

244 
 274تا  242، 222صفحات  11

 279تا  272، 222صفحات  12 129تا  124صفحات  12

 284تا  282، 222و صفحات  18هدف  11 121، 122، 118تا  124صفحات  11

 292تا  288، 222و صفحات  18هدف  14 121تا  119، و 124صفحات  14

 122تا  291، 222و صفحات  18هدف  12 111تا  112، و 42صفحه  12

  112تا  121، 222صفحات  14 112و  114صفحات  14

 122تا  114، 222صفحات  17 141تا  117صفحات  17

18 
، 111، 127تا  122وصفحات  8هدف 

142 
 124، 222صفحات  18

 19 144تا  144و صفحات  11هدف  19
تا  122، 222و صفحات  18و  12 یها هدف

127 

 119تا  111، 222صفحات  42 244، 219، 147و صفحات  19هدف  22
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 جدول

 

 .که در این راهنما وجود دارد ییها نیتمرفهرست 

 صفحه        تمرین  دفه 
 24    بهداشتی جامعهتشخیص اولویتها در مشکالت   2 

 12     تحلیل علیتی مشکالت بهداشتی  1 

 11    سیاستهای بهداشتی یها یریگتشخیص جهت   4 

 17   تشخیص نظام پشتیبانی و افرادی که در آن نق  دارند  4 

 22       یا حرفه یها تیفعالشخیص   2 

 41 ،22    تعریف کارکردهای اساسی کارکنان بهداشتی  2 

 42      تحلیل تناسق یک برنامه  22،24 

 72 ،49  (شرح وظیفه سازمانی) یا حرفهتجزیه یک وظیفه به فعالیتهای   4 

 79      یا حرفه ی فهیوظتشخیص اجزای یک   7 

 84     انتخاب افعال مربوط به یک وظیفه  8 

 88     یا حرفهوظیفه یک تشخیص اجزای   12 

 89     هدف آموزشیتشخیص اجزای یک   12 

 91     اختصاصی آموزشی یها هدف ی هیته  8 

 94     قادرساز آموزشی یها هدف ی هیته  9 

 92     تحلیل انتقادی یک هدف آموزشی  12 

 122 ،98    آموزشی یها هدفارزشیابی دان  مربوط به   11تا  1 

 111      بیان تصمیمات آموزشی  19 

 122 ،122    تصدیقیتمایز بین ارزشیابی تشخیصی و   14 

 127      انتخاب یک روش ارزشیابی  12،14،18 

 142      چند روش ارزشیابی ی سهیمقا  17،18 

 144 ،142     نمای  ترسیمی یک نظام ارزشیابی  19 

 147   ایجاد یک نظام ارزشیابی یها راهتشخیص موانع و   22 

 121 ،149   برای ارزشیابی یزیر برنامهارزشیابی دان  مربوط به   22تا  12 

 182     یادگیری یها تیموقعتوصیف   21 

 211 ،191 ،192   یا کمک معلم معلمیک ( کارکردهای)وظایف توصیف   28 

 221      انتخاب روش تدریس  22 

 224      چند روش تدریس ی سهیمقا  22 

 218     پذیری ناطراحی یک مطالعه امک  24 

 242    نمودار سازمانی برای اجرای برنامهیک طراحی   29 

 241   معرفی یک برنامه جدیدراهکارهای تشخیص موانع و   29 

 249 -244     ارزشیابی دان  در مورد ساخت برنامه  29تا  21 

 247      ابی منابع آموزشییارزش  11 

 272  ،271      ارزشیابی منابع انسانی  11 

 279 ارزشیابی به وسیله دانشجویان یها تیمحدودو فهرست محاسن  ی هیته  12 

 282    یا پروژهیک آزمون عملی یا آزمون  ی هیته  11 

 284  ،282     یک جدول در مورد نگرش ی هیته  11 

 289      یک سؤال انشایی ی هیته  14 

 292     سؤاالت کوتاه پاس  باز ی هیته  14 

 122، 299      یا نهیگزسؤاالت چند  ی هیته  12 

 112     شده یزیر برنامهآزمون  ی هیته  14 

 122    تکمیل جدول مختصات برای یک آزمون  14 

 124  یا نهیگزقبولی برای یک آزمون چند  ی نمرهحداقل  ی محاسبه  19 

 117  دشواری برای یک سؤال و شاخص تمایز شاخص ی محاسبه  42 

 144، 141  یریگ اندازه یها روشو  ها آزمونارزشیابی دان  مربوط به   42تا  12 
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 مشکالت بهداشتی یها تیاولو

 و

 آموزشی یها هدف
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 یآموزش یها هدفو   یمشکالت بهداشت یها تیاولو

ر باید بر مبنای مشنکالت بهداشنتی است که حقیقت این اول بیان فصل اصلی در   یها هدف تهیه هدفهای آموزشی مناسق لزوما

کنه دقنت شکی نیست . داده شودشرح   یا حرفهباید بر مبنای فعالیتهای آموزشی  یها هدفتعریف جامعه استوار باشد و اینکه 

در اینن فصنل . تنر اسنتبهداشنتی حتنی از آن هنم مهم مسنائلبنا آنهنا ارتباط  لیمهم است و بسیارآموزشی  یها هدفو وعوح 

کننه  شنود یمننباشنند باعنث مبتنننی بنر مشننکالت بهداشنتی استوار یها هندف اسنناوبر کنه نگرشننی بنر آمننوزش کنه  میدهنن یمننشنان 

 . خود در رابطه با مشکالت بهداشتی جامعه تربیت شوند یا حرفهبرای انجام وظایف  یتر مناسقبه نحو  کاران بهداشت

 

 :میگر، را مطالعه نمایند. ف. زیر اثر ر یها کتابمند هستند بهتر است کسانی که به این نوع برخورد عالق

 Preparing instructional objectives (1962) 

 Goal analysis (1972) 

 Measuring instructional intent (1973) (chapter III, pages 15 to 46) Fearon Publishers, 

California, U.S.A. 

 :سازمان بهداشت جهانی مراجعه نمایندانتشارات زیر از  ی جزوهو همچنین به 

 Criteria for the evaluation of objectives in the education of health personnel, WHO, 

Technical Report Series, 1977, No. 608. 

 

 :این فصل و منابع ذکر شده باید قادر باشید ی مطالعهپس از 

 -اختصاصنی یها هندف، یا مؤسسنه یها هندف، کنرد، فعالینت، نقن ، عملیا حرفنهوظنایف : واژگان زیر را تعرینف کنیند -1

 .ذهنی یها مهارتارتباطی،  یها مهارتعملی،  یها مهارت یها طهیح

 . *فهرستی از مشکالت بهداشتی جامعه خود را بر تهیه و بر اساو اولویت تنظیم کنید -2

 . * ل کنیدعلل این مشکالت را تحلی -1

تعیین و فهرستی از افراد یا سنازمانهائی کنه ینا از خندمات آن  باشد یماجزای سازمانی نظامی را که موسسه شما جزو آن  4

 . *تهیه کنید دهند یمو یا خدمات آنرا ارائه  کنند یماستفاده 

 شنوند یمنتربینت بنرای حنل مسنائل بهداشنتی جامعنه شما  ی مؤسسهیکی از اع ای گروه بهداشتی که در  یا حرفهوظایف  2

 * .تعریف کنیدرا ( عمومی آموزشی یها هدف)

 * .، آن وظیفه را تحلیل کنیددهند یمرا تشکیل  یا حرفهاصلی  ی فهیوظبینابینی که یک ( یها تیفعال)با تعریف اجزای  4

ارتبننناطی و  یهنننا مهارتعملنننی،  یهنننا ارتمه یها طنننهیحدر )را تعرینننف کنننرده و اجنننزای آن را  یا حرفنننه ی فنننهیوظیننک  7

 * .مشخص نمایید( ذهنی یها مهارت

تهینه کنیند و بنه وعنوح بینان داریند کنه بنه  یا حرفنه ی فنهیوظاختصاصی آموزشی در رابطه با یک  یها هدففهرستی از  8

کنه قنبالر قنادر بنه انجنام آن نبنوده )چنه کارهنایی باشند « انجنام»نظر شما دانشجو پس از پایان یک درو معین باید قنادر بنه 

 * .کنند یمعملی پیدا  یها مهارتارتباطی یا  یها مهارت یها طهیحبا  یا رابطهو این کارها چه ( است

تعینین کنیند ( ارتبناطی یهنا مهارتعملنی ینا  یها مهارتمرل ) ذهنیغیر ی طهیحهدف اختصاصی در یک با توجه به یک  9

اختصاصنی  یها هندفکنه بنه صنورت )که به نظر شما دانشنجو بنرای دسنتیابی بنه اینن هندف بنه چنه مینزان دانن  نظنری 

 * .احتیاج دارد (شوند یمآموزشی بیان 

مورد تحلیل انتقادی قنرار ( یکی از همکاران تهیه شده است ی لهیوسکه به )اختصاصی آموزشی را  یها هدففهرستی از  12

 * .در آن ذکر شده است یا خیر( عمل، محتوی، شرایط، عوابط)نکات عروری  ی هیکلداده و تعیین کنید که آیا 

ده از ااسنتف یند بناآموزشنی را با یها هندف"  احتمالی همکاران خود را در مقابله با اینن پیشننهاد کنه یها واکن فهرستی از  11

 *.را ذکر کنید ها آنمقابله با  یها راهتهیه کرده و  "نمودتعیین  یا حرفهوظایف 

 .کوچک استفاده شود یها گروهکه برای بحث در باره این هدفها از  شود یمتوصیه * 
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 که به اگر مطمئن نباشید 
  

 جاک         
 ،دیرو یم 
 بسیار احامتل دارد که از 
 

 دیگری جای     
  

 سر دربیاورید
جا هستید)   (و حّتی ندانید که ک 
  

    میگر       
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 هرفرد باید به نوعی از آموزش 

 دسترسی داشته باشد وقدرتهایش بشود ها تیقابلکه موجب رسیدن او به بیشترین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .باشد یمآموزش فرآیندی است که هدف اصلی آن ایجاد تغییر در رفتار انسان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نتیجه آموزش عبارت است از

 شده در رفتار دانشجو در یک مدت معین ینیب شیپایجاد یک تغییر 

 

 

 

  ریشه در آن دسته ، شود یمآموزشی بیان  یها هدفاین رفتار که به صورت کامالر واعحی درقالق

ر در رابطه با مشنکالت بهداشنتی جامعنه قنرار را  کاران بهداشتکه  دارد یا حرفهاز وظایف  مستقیما

 دهد یم

. 

 اذ تصننمیمات بهتننر آموزشننی را خننکننه ات شننود یمنن یزیر برنامننهمنظننور  یننک نظننام ارزشننیابی بننه ایننن

 .ممکن سازد

 

  را  آموزشنی  یها هندفدستیابی دانشجویان بنه  که  شود یمتنظیم و اجرا منظور این یک برنامه به

 .آسان سازد

 

 این است  کهاز ارزشیابی  مقصود: 

 نماید،  یریگ اندازهرا  ها هدفبه دانشجویان دستیابی  مقدار  

 اندازه گیری کند، را مورد نظر نهایی  یها تیقابلدرجه دستیابی دانشجویان به 

 .ایدنم یریگ اندازهکارآیی برنامه و معلمین را و 
 

 

 

  این همان مارپیچ برنامه ریزی آموزشی است
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آموزیش مارپیچ امه ریزی   برن
 

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

هدف آموزش این نیست که افراد را  بصورت رهمه هائی برای هبره برداری نظام اجامتعی در 
بیآورند نظام اجامتعی هبرتی وبجود  بتوانند  که  افرادی است  بلکه تریبت   بیآورد 
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 یآموزش یزیر برنامه چیمارپ

 یها زنگآموزشی مورد توجه معلمان علوم بهداشتی قرار گرفته است و  یها برنامهسالیان درازی است که اصالح 

به قدری بوده  شدند یماصالحات عروری  انجام  که مانع ییها سنت، با این حال قدرت اند درآمدهخطر مکررار به صدا 

در اکرر موارد به علت  ها ینابساماناین . جهان ممکن نشده است یها دانشگاهجدی در  یها ینابساماناست که اجتناب از 

 .از خود نشان داده است ها ینوآوراست که نظام آموزشی موجود درمقابل  یا سرسختانهو  کارانه محافظه یها واکن 

عرورت . باشد یمم منفی و خطرناک اقدامتهم ساختن مسزولین آموزشی به عدم کارآیی یک  به اکتفاالبته در این زمینه 

 . بسوی مسزوالن آموزشی نیز دراز شود یاری و کمکدارد که همراه با انتقاد دست 

ر کند بوده و تطابق با  بیستمچنین بوده است، اما تا قرن جوامع انسانی درحال تغییرند و همواره نیز  روند  تغییرات نسبتا

ر  تدریسدر نتیجه نحوه  .پذیر بوده استو بیهوده امکان شدید  یها ینابسامانبدون ایجاد این تغییرات  در طی قرنها تقریبا

ه فریادهای نسبت ب ،اند دهیپوشان اناز امتیازاتش یا لفافهکه خود را در  ها دانشگاهمانده و  یکنواخت و دست نخورده باقی

عوامل به برخورد با مشکالت بهداشتی و حل آنها را عملی  ی جنبهنیازهای جامعه، یعنی و بیرون همچنان ناشنوا مانده 

 بههر کشور  اختصاصی این مشکالت در یها جنبه در حالی که اند سیردهخارج از دانشکاه و بیرون از حیطه آموزشی 

توجهی به آنها  ااصوالر یخیلی کم به حساب آمده و ص یا خا یها جنبهتاکنون این  تأسفانهم. باشند یمسرعت در حال تغییر 

 . ردیگ یمانجام سنتی  یها نظامبرمبنای کماکان  کاران بهداشتو تربیت است نشده 

تدوین و آموزشی متناسق با نیازهای اجتماعی  یها برنامهکه از این است اطمینان  باشد یمآنچه که اکنون مورد نیاز 

 .اجرا شوند

ادامه پیشرفته، کشورهای آموزشی  یها برنامهاز الگوبرداری قدیمی و یا  یها برنامهاز رونویسی شکی نیست که 

بهداشتی در تمام سطوح باید  یها نهیزمنیروی انسانی الزم در  گسترشو  برای  تربیت نظام آموزشی اما  .خواهد یافت

 1.نظر قرار بگیرد رد تجدیدمو یبراساو نیازهای کشوربصورت اختصاصی و 

نه تنها تغییرات بنیادی در آموزش خود  اند توانستهدر حال حاعر چندین موسسه علوم بهداشتی در نقاط مختلف جهان 

مؤثر باشد، مگر اینکه  تواند ینمهیچ نظام آموزشی . اند دادهایجاد کنند، بلکه ارزش و اهمیت این تغییرات را هم نشان 

 یبرا اختصاصاً ً دیبا خدمات بهداشتیارائه دهنده افراد یک گروه . قبالر هدف و منظور خود را کامالر مشخص کرده باشد
،  خواهند شدشرایطی که در آن به کار مشغول  به قیدق توجه با و، خواهند داشت برعهده که یفیوظا همان انجام

 .تربیت شوند

که در آن ماهیت  یا برنامهتعیین کرد،   برنامه کی با ارتباطدر  توان یمرا فقط  یا حرفه دنما یا  وظایفاین مجموعه 

و کارمندانی که باید این وظایف را انجام تعیین گردیده،   ها تیاولو، بطور مشخص بیان شده خدماتی که باید ارائه شود

 .شده باشد روشن و سایر شرایط اختصاصی ارائه خدمات دهند،

 .هماهنگ باشند ی بیان شدهباید به نحوی تنظیم شوند که با نیازها یا حرفهآموزش  یها برنامه

مالی نیست  منابعکه امید موفقیت در این روش زیادتر باشد زیرا برای اتخاذ راه درست، نیاز زیادی به  رسد یمبه نظر 

. اوی در جهان توزیع شده است و آن هم قدرت تفکر استبلکه فقط یک عامل مورد لزوم است که معموالر به طور مس

 .باشد یمو توانایی تطابق آگاهانه با تغییرات استعدادها سازماندهی  هنر از این عامل همانصحیح استفاده 

از اهمیت باشد مراکز تربیتی در آموزشی  یها هدفاساو آنچه که باید یعنی  ، کاران بهداشت یا حرفهوظایف  تعریف 

 .برخوردار استخاصی 

تدریس و که در طی قرون  ی باشد غیرانتخابی از علوم یا ۀمجموعآموزشی به عوض آنکه  ی برنامهاز این رو یک  

  یها هدفباید براساو نیازها و که  دیآ یمدر  ها مهارتاز دان  و  یا مجموعهبصورت  ، اند شدهبر یکدیگر انباشته 

،  بوجود آید انتخاب شده  یها هدفتغیراتی در اگر با گذشت زمان . انتخاب و تنظیم شود مشخص و از قبل تعیین شده 

 .تغییرکندنیز باید برطبق آن  آموزشی برنامه

باید به وعوح و دقت  . با درنظر گرفتن منابع موجود تعریف کرد و نیازها ی مطالعهرا باید پس از  یا حرفهوظایف 

  .خواهند بودبهداشتی چه افرادی و چه مشاغلی مورد نیازات  خدماز انواع خاص  یکهر  ی ارائهمعین نمود که در 

  .اولین قدم برای تهیه مارپیچ آموزشی نقشه برداری از واقعیات است 

                                                 
در را در سطحی بیشتر از آنچه بررسی نیازها، سازماندهی خدمات بهداشتی و تعریف وظایف و مشاغل کسانیکه میل دارند نکات مربوط به  . 

 .در انتهای کتاب مراجعه کنندبه فهرست منابع  توانند یممطالعه نمایند این راهنما مورد بحث قرار گرفته 
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 قــاسـنـوی تـسـ  بـیـپ

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 شود یمشروع  ها تیواقعتشخیص تناسق با 

و یا  گذارند یمتشخیص واقعیتها عبارت است از شناخت عواملی که بر سالمت جامعه اثر 

   . برای آموزش دیگرکوششی است در راه یافتن تناسق بیانیبه 

 

 مراحل آن عبارتند از

 شناخت مشکالت بهداشتی جامعه 

 

 آشنائی با اهداف کلی سیاست بهداشتی کشور 

 

 از خدمات بهداشتی یشناخت نظام پشتیبان 

 

 تشخیص اهداف موسسه آموزشی 

 

 شناسائی افرادی که در رابطه با مسائل بهداشتی نق  کلیدی دارند 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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  شخصی یها ادداشتیصفحه سفید برای 
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 مقصود از تناسق چیست؟

آموزشی بهداشت کاران باید آنها را قادر سازد تا پس  یها برنامه.  باشد یم ها آنآموزشی تناسق  یها برنامهکیفیت  نیتر مهم

 .رویرو شوند کنند یماز پایان دوره آموزشی بتوانند به شکل موثری با مسائل بهداشتی که در کار خود با آنها مواجهه پیدا 

 
تا  باشد یمشکالت بهداشتی جامعه به این لحاظ، اولین قدم و یا نقطه شروع برنامه ریزیهای آموزشی تشخیص و تحلیل م

 .بتوان بر اساو آن نیازهای بهداشتی جامعه را تشخیص داده و مبنای آموزش قرار داد

 

که توجه به تمام آنها برای تحلیل  شود یممعموالر در اولین ارزیابی جامع از مسائل بهداشتی بقدری مشکالت پیچیده شناسائی 

به این دلیل عرورت دارد که نوعی . هم نخواهد داشت یا جهینتوععیت سالمت جامعه نه تنها ممکن نخواهد بود، بلکه 

 .آموزشی مورد توجه قرار داد یها برنامهآنها را برای تدوین  نیتر مهماولویت برای آنها تعیین و 

 

 .بررسی کرده و رابطه علیتی بین آنها را مشخص کرد یتر قیدقل را بصورت در مرحله بعدی باید این عوام

 تمرین
 طبقه بندی کنید* مشکالت بهداشتی جامعه خودتان را بر اساو اولویت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعیین کنید اند شدهذکر [  227]که در صفحه   1و  2و  1 رهرا بر اساو عوابط شما ها تیاولو* 

 مشکالتی که اولویت باالئی دارند
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 تمرین

 تجزیه و تحلیل کنید دیا کردهرابطه علیتی مشکالت بهداشتی را که انتخاب 

 علت مشکل

  

 تجدید نظر کنید دیا کردهحاال شاید میل داشته باشید که در اولویتهائی که تعیین 
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 بهداشتی یها استیستشخیص جهت گیریهای 
ولی ممکن است که هنوز  اند کردهاغلق کشورها نوعی جهت گیری سیاسی برای مقابله با مشکالت بهداشتی خود انتخاب 

با بازبینی  دیتوان یم، شما باشد یماگر شرایط اینگونه . آنها را در قالق هدفهای های واعح و روشن بیان نکرده باشند

مانند تغذیه، کشاورزی، آموزش، و امرال آن  باشند یممرتبط با سالمتی  دیگری که یها نهیزمکشوری موجود در  یها برنامه

 . کلی بهداشتی بدست بیآورید یها نهیزمممکن در  یها هدفتصویری از 

  1را در اختیار داشته باشید ها نهیزمکشوری در این  یها برنامهبرای انجام این کار نیاز دارید که نسخه هائی از 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .مراجعه کرد" رانیا یاسالم یجمهوربرنامه پنجساله پنجم توسعه "به  توان یمدر ایران  .1

 تمرین

تعینین و بنا مشنکالت  شنوند یمی کلی را که به وععیت سالمت و بهداشت مربوط ها هدفکشوری،  یها برنامهبا توجه به  

 [( 12]صفحه )مقایسه کنید  دیا دادهبهداشتی که قبالر تشخیص 

 

 ی کشوری برای سالمتی و بهداشتها هدف
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 نظام چیست؟

 

زیاد مورد استفاده قرار گرفته است و عرورت دارد که توعیحی در این کتاب " نظام"واژه 
 .در مورد آن ارائه شود

از اجزاء و یا مفاهیم که در رابطه با  یا مجموعهعبارت است از  نظامدر یک تعریف کلی 

 کنند یمیکدیگر و در جهت دستیابی به یک هدف کلی عمل 

 

 

 نظام پشتیبانی

 
عبارت است از یک موسسه، سازمان، ساختار اداری، و یا انواع  ساختارهای  نظام پشتیبانی

 .نمونه آن نظام آموزشی است. شوند یماجتماعی که موجق تسهیل اجرائی خدمات بهداشتی 

 

 
 

نظام بهداشتی 
1
  

 
از عواملی است که در رابطه متقابل با یکدیگر به حفم و  یا دهیچیپمجموعه  نظام بهداشتی

آموزشی، اماکن عمومی، و همچنین در  مؤسساتارتقاء سالمت در منزل، محل کار، 

 ریتأثمرتبط با آن  یها بخ فیزیکی و روانی، و بطور کلی بر سالمت و  یها طیمح

سطح که  نیتر هیحاشکه از یک نظام بهداشتی معموالر دارای سطوح متفاوتی است .  گذارند یم

بنام سطح جامعه و یا خدمات اولیه بهداشتی موسوم است شروع و پس از گذشتن از سطوح 

 .   رسد یمبه سطح مرکزی ( ، و استانییا منطقهشهری، )میانی 
  

                                                 
 . نقل شده است 1981، سال 9مجموعه شماره از انتشارات سازمان جهانی بهداشت، " سالمت برای همه"این تعریف از جزوه  .1
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یکی از اجزاء نظام پشتیبانی برای فعالیتهای مرتبط با : آموزشی مؤسسات

 خدمات بهداشتی
 

با توجه به تعریفهائی که بیان شد همراه با هدفهای موسسه خودتان به عنوان یک واحد اجتماعی، اکنون باید بتوانید موسسه 

 . خود را به عنوان قسمتی از یک نظام پشتیبانی برای فعالیتهای مرتبط با خدمات بهداشتی در نظر بگیرید

( ، محلی، خانوادگی، و حتی فردییا منطقهدر سطوح ملی، )جتماع هر برنامه عملیاتی که هدف آن ارتقاء وععیت سالمت ا

در سیاست کلی کشوری  ها تیحماممکن است بع ی از این . برخوردار شود ها بخ باید بتواند از حمایت سایر  باشد یم

نگام به این لحاظ نظام سیاسی نق  بسیار موثری را چه در ه. بوعوح بیان شده و بع ی دیگر مسکوت مانده باشد

 . کالن و چه در پشتیبانی اجرائی از این اقدامات بر عهده دارد یگذار استیس

قابل توجهی بر مسائل بهداشتی داشته و هم  ریتأث باشند یمساختار اداری و مقامات آن که دارای قدرت تصمیم گیری 

 .    ا مشکالت و محدودیتها روبرو سازنداجرای آنرا ب توانند یمبه اجرای بهتر آن در تمام سطوح کمک کنند و هم  توانند یم

 یها دادهو در سطح اجرائی، الزم است با ایجاد بانکهای اطالعاتی  یگذار استیسبرای اتخاذ تصمیمات صحیح در سطح 

این بانک اطالعاتی همچنین . مرتبط با نیازهای جمعیت دریافت کننده خدمات، یعنی جامعه، را در آن گرد آوری نمود

. آموزشی و یا حتی یک منبع آموزشی مستقل مورد استفاده قرار بگیرد یها برنامهبه عنوان منبعی برای تدوین  تواند یم

و الزم است نظام ارتباطی متناسبی ایجاد گردد تا بتوان اطالعات  شود ینممعموالر انتقال اطالعات به افراد به آسانی انجام 

بوطه قرار داد و همچنین ترتیبی اتخاذ نمود که این بخشها از دستیابی یکدیگر مورد لزوم را به آسانی در اختیار بخشهای مر

که از دوباره کاری که یکی از آسیق پذیر  شود یماین اقدام باعث . با خبر باشند دهند یمبه این اطالعات و اقداماتی که انجام 

 . رت مناسبی مورد استفاده قرار بگیرندجلوگیری شده و منابع موجود بصو باشد یمدر نظام پشتیبانی  ها حلقهترین 

در مسائلی از  توان یماجتماعی از کیفیت الزم برخوردار نیست و ععف آن را  یها رساختیزدر بسیاری از نقاط جهان، 

 ریتأثقبیل حمل و نقل، ارتباطات، آبرسانی، دفع ذباله، و امرال آن که بدرجات متفاوت بر وععیت بهداشتی و سالمت جامعه 

 .مشاهده کرد گذارند یم

ولی ما در این کتاب توجه خود را به آن قسمت از نظام پشتیبانی که  گذارند یم ریتأثزیادی بر بهداشت جامعه  یها بخ 

را از سطوح بسیار مقدماتی تا  کاران بهداشتنظام آموزشی وظیفه تربیت . میکن یممحدود  شود یممربوط به  آموزش 

عرورت  باشد یمسطوح تخصصی بر عهده دارد و به دلیل آنکه مسزول تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد  نیتر یعال

واقعیت این است که وجود یک نظام آموزشی مناسق و کارآمد یک پی  نیاز عروری . دارد که به شکل درستی عمل کند

جا ما تنها در باره آن قسمت از این نظام که مسزول  در این. باشد یمبرای هر نوع اقدام در جهت ارتقاء سالمت در جامعه 

 .صحبت خواهیم کرد باشد یم کاران بهداشتتعلیم 

 :دهد یمنظام پشتیبانی برای نظام بهداشتی را نشان [ 14]در صفحه  1شکل 

 نظام سیاسی- 

 ساختار و طبقه بندی مدیریت در نظام اجرائی- 

 (یا زیرساخت کلی)نظام کلی - 

 ینظام آموزش- 

بیشتر از آنکه پشتیبان فعالیتهای بهداشتی باشند، بصورت مانع  ها نظاممتاسفانه در بسیاری از موارد تمام یا بسیاری از این 

 مان هیتک، میده یمرا در قالق نظام پشتیبانی مورد توجه قرار  ها نظامبا این حال، از آنجا که ما این . کنند یمدر مقابل آن عمل 

  .مربت آنها و اقدامات پشتیبانی آنها قرار خواهد داشت یها جنبهبیشتر بر 
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 باشد یمموقعیت نظام آموزشی درارتباط باعوامل اثرگذار برنظامی که پاس  گوی نیازهای بهداشتی جامعه  1شکل

  

هدفهای کلی سیاست 

بهداشتی کشور

     نیازهای بهداشتی 

جامعه

هدفهای موسسات آموزشی

نظام بهداشتی که باید جوابگوی 

نیازهای بهداشتی جامعه باشد
بازیگرانمنابع

نظام پشتیبانی

نظام سیاسی مدیریت عمومی
ساختار 

زیربنائی

جمعیت تحت 

پوشش
نظام آموزشی
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 کارگذاران خدمات بهداشتی

که ما در این کتاب به عنوان کارگذاران از آنها نام )افرادی که در ارائه فعالیتهای مربوط به خدمات بهداشتی دخالت دارند 

خصوصی و یا دولتی، و انواع نهادها را  مؤسساتافراد،  تواند یم، چه در نظام بهداشتی و چه در نظام پشتیبانی، (میبر یم

، بع ی (مانند پرستاران و یا پزشکان) کنند یمبطور مستقیم خدمات درمانی را ارائه  بع ی از این کارگذاران. شامل شود

این افراد را که بنام کارگذاران غیر . که بصورت غیر مستقیم با بهداشت مربوط هستند کنند یمدیگر در محلهائی خدمت 

همکاری و یا  کاران بهداشتکه بطور عادی با بهداشتی  یها حرفهجانبی  یها گروهدر  توان یم، اند شدهمستقیم هم نامگذاری 

 . ندیآ یماز این گروه به حساب  یا نمونه( اگرونومیست ها)کشاورزان . قرار داد ندینما یمهمراهی 

 

بع ی از این گروه بصورت اتفاقی و غیر دائم از خدمات . در رده بعدی دریافت کنندگان خدمات بهداشتی قرار دارند

ر یتقرمرل دان  آموزان مدارو، بع ی دیگر  کنند یمبهداشتی استفاده  بصورت دائم نیاز به خدمات بهداشتی دارند مرل  با

روابط و مکالمات بین این دو گروه ارائه دهنده و دریافت کننده خدمات . قند های مزمن مانند بیماریمبتالیان به بیماری

 .دیآ یمبه حساب  کاران بهداشتآموزشی  یاه برنامهبهداشتی منبع اطالعاتی با ارزشی برای تهیه کنندگان 

 

بسیار زیاد است  شود یمکه در این قسمت به آن اشاره خدمات بهداشتی، بخصوص کارگذاران غیر مستقیم  تعداد کارگذاران

ت به ولی باید سعی شود که همه آنها شناسائی شوند تا بتوان با شناخت ارتباطات پیچیده بین آنها به اهمیت آن پی برد و نسب

 .شناخت آن حتی اگر خیلی هم آسان نباشد اقدام نمود
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 شخصی یها ادداشتیصفحه سفید برای 
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 تمرین
، نظام (1ستون )از اولویت باالئی برخوردارند  [29] برای هرکدام از مشکالت بهداشتی که بر مبنای نظر شما در صفحه 

را ( 4ستون )و غیر مستقیم ( 1ستون )،  کارگذاران خدمات بهداشتی مستقیم (2ستون )پشتیبانی کشور خود را نام ببرید 

 .ذکر کنید( 4و  2 یها ستون)تعیین، و دریافت کنندگان اتفاقی و دائمی را 

 

مشکالت بهداشتی 

 با اولویت باال

 (1) 

 نظام پشتیبانی

 

(2) 

 کارگذاران

 دریافت کنندگان ارائه دهندگان

 مستقیم 

(1) 

 غیر مستقیم

 (4) 

 اتفاقی

 (2) 

 دائمی

 (4) 

      

 

ر در تمام موارد تعداد کارگذاران خیلی بیشتر از آن تعدادی است که شما انتظار دارید با  دیا کردهفهرستی را که تهیه . تقریبا

 .فهرست صفحه بعد مقایسه کنید
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 تمرین

توجه داشته باشید که این . که در زیر آمده است را به عنوان یک نمونه در نظر بگیرید 1حاال فهرست طوالنی کارگذاران

 بعد از مطالعه این فهرست. فهرست برای تنها دو مشکل بهداشتی تهیه شده است

 ، خط بکشیددیا کردهزیر هرکدام را که شما هم در صفحه قبل ذکر   -

و رابطه آنها را با مشکل بهداشتی ( با کشیدن پرانتز اطراف آنها)مشخص کنید  دیا نکردهکسانی را که شما ذکر   -

 بیان کنید  اند شدهکه به آن ربط داده 

مشکالت بهداشتی با 

 (1)اولویت باال  

 نظام پشتیبانی

(2) 

 ارگذارانک

 دریافت کنندگان ارائه دهندگان

 (4)دائمی   (2)اتفاقی   (4)غیر مستقیم   (1)مستقیم 

مسائل ناشی از روش 

 زندگی، مانند

 چاقی 

 پرفشاری خون 

 مرض قند 

 سکته 

 حمله قلبی 

 کرم خوردگی دندان 

 اعتیاد به الکل 

 استعمال دخانیات 

 بی اشتهائی 

 خودکشی 

 سرطان 

 

 کل جمعیت 

  ساختار

 زیربنائی

 نظام آموزشی 

 پزشکان 

 پرستاران 

 دندانیزشکان 

 داروسازها 

 مربیان بهداشت 

 : متخصصان

 زنان و مامائی 

 روانشناسی 

 روانیزشکی 

 تغذیه 

 رژیم شناسان 

 معلمین 

 روزنامه نویسها 

  ها رسانهکارگذاران 

 کارگذاران اجتماعی 

 آشیزها 

 کارگذاران 

 صنایع غذائی

 کشاورزان 

 صنعتکاران 

  کننده مقامات کنترل

 الکل و دخانیات

 

 افراد سالم 

 والدین 

 شیرخواران 

 کودکان دبستانی 

 مادران باردار 

 در خطر یها گروه 

 بیماران قند 

 سالمندان 

  ناشی از عوامل

محیطی، مانند زیانبار 

 تصادفات

  حمل و نقل، محل

 کار، منزل، مدرسه، 

 آلودگی آب و هوا 

 نظام سیاسی 

 مدیریت عمومی 

 نظام آموزشی 

 ساختار زیر 

 بنائی

 جراحان 

 ها وتراپیزیف 

 ها ستیولوژیراد 

 دامیزشکان 

  کارمندان

فوریتهای 

 پزشکی

  متخصصین

 کاردرمانی

  پزشکان

 مدارو

 عینک سازها 

 سمعک سازها 

  کارمندان

 ها شگاهیآزما

 منهدسین بهساز 

 رانندگان آمبوالنس 

 هوا شناسان 

 معلمین رانندگی 

 معماران 

 مهندسین ساختمانی 

 مدیران ادارات 

 نمایندگان مردم 

 سیاستمداران 

 سندیکاهای کارگری 

  بیمه گران 

 افراد سالم 

 والدین 

 کودکان دبستانی 

  کارگران صنایع

 و کشاورزی

 ناتوانان 

  مبتالیان به تنگی

 نفس

  مبتالیان به

 حساسیت

                                                 
 1989تهیه شده بوسیله گروهی از شرکت کنندگان مرکز خدمات بهداشت اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه  ژنو، سوئیس  .1
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 یا حرفهاهمیت تعریف وظایف 

آموزشنی  یها برنامنهکنه   باشند یمنبرای حصول اطمینان از این نکته  یا حرفهوظایف  ی هیاولدلیل تأکید ما بر اهمیت تعریف 

سنال گذشنته غالنق مدرسنین،  22در طنی . دنکنه پاسنخگوی نیازهنای بهداشنتی جامعنه باشندر واقع به نحوی تدوین شده باشنند 

آموزشنی، تندریس سننتی خنود را تحنول یافتنه  یها هندفتحت پوش  بازسازی آموزشی و بنا اسنتفاده از عننوان  اند کردهسعی 

 یها برنامننهباعننث ایجنناد  ، بنندون توجننه بننه مبننانی فنننی آن،آموزشننی یها هنندفایننن گونننه ایننن حرکننت و تنندوین . نمایننند گر جلننوه

ر هیچ مناسبتی با نیازهای بهداشتی جامعه ندارند اند شدهزیادی قدیمی  یها برنامهجدید و یا تداوم آموزشی   .که غالبا

نتنایج نیکنو بنه  توانند ینمنآموزشی با اصول غلط تعیین شوند، حتی بهترین نظام تعلیم و تربینت نینز  یها هدفحقیقت هرگاه در

ناصحیح خیلی بهتنر و  یها امیپآموزشی صحیح،  یها روشوجود دارد که با استفاده از نیز همیشه این خطر بعالوه . بار آورد

ر همان چیزی است که ما از آن اجتناب داریمسریعتر منتقل و باعث نقض غرض شوند و ا  .ین دقیقا

 

ر یکنی  یها برنامه آموزشی یها هدفافراد تیم بهداشتی و  یا حرفه نمادکه سعی شود  میکن یمبنابراین پیشنهاد  تربیت آنان دقیقنا

 .باشد

 

 کنهاینن اسنت  1اصل شنماره . آموزشی دارند نیزاشاره کنیم یها برنامهدر اینجا باید به دو اصل مهم دیگر که جنبه بنیادی در 
 باشنند داشنته یاجتماع یریگ جهت همهمزمان  بطور دیبا گردند یمتنظیم  یبهداشت یازهایرفع ن یبراکه  یآموزش یها برنامه

 در را انیدانشنجو دینبااصنل دوم اینن اسنت کنه . باشرد داشرته یاجتمراع نگررش دیبا گرید عبارت به ،یفرد یریگ جهت هم و
 برره ننند،ینما یزیننر برنامننه را خنود یریادگینن یتهننایفعال بتوانننند رفتنه رفتننه کننهفعنال نگاهداشننت   یبصننورت آمننوزش منندت طنول

 .باشد داشته قرار دانشجو تیمحور بر دیبا آموزش گرید عبارت
 

تدریس بدون سنعی همزمنان در  یها روشمهم دیگری که باید در خاطر داشت این است که سعی در تغییر برنامه و یا  ی نکته

است که اگر تنهنا نظنام شده جربه نشان داده در حالیکه به ت. است یا هودهیبکاری ( بخصوص امتحانات)تغییر نظام ارزشیابی 

ارزشیابی مبننای . ارزشیابی متحول شود، اثرش به تنهایی خیلی بیشتر از تغییر برنامه بدون تحول نظام ارزشیابی خواهد بود

از شنروع بنه هنر گوننه اصنالحی در برنامنه، نسنبت بنه  قبل، بدین لحاظ باید آورد یمبه وجود  یزیر برنامهبسیار خوبی برای 

و سننطح خروجننی را ( سننطح پننی  نینناز)کننه سننطح ورودی  دهنند یمنناجننازه  عمننلایننن . ارزشننیابی اقنندام نمننود سنناختکار ی هیننته

در منارپیچ آموزشنی  تنوان یمناینن فرآینند را . ، و تعیین کنیم که آیا تغیینرات انجنام گرفتنه مربنت بنوده اسنت ینا خینریریگ اندازه

 .نشان داد

 

مناسنق تندریس را دراختینار داشنته باشند،  یهنا روشدانن  منورد نیناز و  امکاننات الزم بنرای دسنتیابی بنه دهننده آموزشاگر  

جدیندتری را  یهنا روش توانند یمو درنتیجه به جای آنکه به تجربیات محدود خود مراجعه کند،  کند یماحساو امنیت بیشتری 

 .در رابطه با تحقیقات آموزشی قبول و اجرا کند

 

 ی لهیوسنییرات الزم در مؤسسات آموزشی خواهد بود، به ویژه که این تغییرات بنه پرقدرتی برای ایجاد تغ ی زهیانگ این مساله

متحننول شننده باشننند کننه بتوانننند بننا  یا اننندازهتجربیننات شخصننی در فرآیننند آموزشننی بننه  ی جننهیدرنتافننرادی انجننام شننود کننه خننود 

کنه براسناو  هنا یننوآوراینن گوننه . زننند و مقناومتی نینز در همکناران خنود ایجناد نکننندبشخصنی دسنت بنه ننوآوری  ی عالقه

، سنبق خواهند شند تنا مراکنز آمنوزش پزشنکی شنود یمندقیق اطالعات و با اتکاء بنر اصنول صنحیح آمنوزش اجنرا  یآور جمع

تربینت کننند  یا گوننهرا بنه  غیرسنتی، اع ای گنروه بهداشنتی یها روشمتفاوت، به خصوص  یها روشبتوانند با استفاده از 

بندون تحنرک و سننتی نظنام  یهنا روشتنها پنس از کننار گنذاردن . قادر به انجام وظایف آینده خود باشندبه صورت بهتری که 

تغییننرات بنیننادی در ایجنناد و   آمننوزشجدینند  یهننا روشو کسننق تجربننه در مننورد  هننا  یآزماآموزشننی فعلننی اسننت کننه انجننام 

 .شود یم ریپذ امکانآموزشی  یها نظام

 

بدین لحاظ معتقدیم که . البته انجام چنین کاری بسیار مشکل است و چه بسا که حتی دلسوزترین افراد را نیز به هراو بیاندازد

 .هر نوع کمک الزم باید در این راه به معلمین داده شود

 

  .باشد یمآموزشی نیز رسانیدن همین کمک  یزیر برنامه یها کارگاهاین کتاب و استفاده از آن در  ی هیتهعلت اصلی 
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را بنا زیرنظنام ( محندوده نقطنه چنین" )آمنوزش"نمودار سازمانی نظام آموزشی برای بهداشتکاران کنه رابطنه بنین زینر نظنام 

 .کند یمدر قالق مشکالت بهداشتی جامعه بیان ( محدوده خط شکسته)خدمات اجتماعی 

 

 

اجرای برنامه های آموزشی

ارزشیابی تشخیصی و تصدیقی

ارزشیابی کارآیی حرفه ای و تضمین 

کیفیت

ت
ر
ظا

ن

شاخص های توسعه 

اجتماعی
نظام بهداشتی

تعیین اولویتهای مشکالت بهداشتی

توصیف 

وظایف حرفه 

تعریف هدفهای آموزشی

برنامه ریزی نظام ارزشیابی

تهیه برنامه، انتخاب روشها و 

وسایل آموزشی

نیازهای بهداشتی جامعه و منابع 

موجود

توصیف وظایف و فعالیتهای حرفه 

ای

درجه عالقمندی و 

مشخصات دانشجویان 

و آموزگاران
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 1تربیتی یها هدفانتخاب 
در تربیتی با تکیه بر نظرات کارشناسان در مورد آنچه که ینک مبتندی در حرفنه بایند بدانند و  یها هدفبه طور سنتی انتخاب 

ر . ردیگ یمقادر به انجام آن باشد صورت نتیجه   ی برنامنه یها هندفاوقنات از اینن روش بنرای تعینین  ی شهیهمدر گذشته تقریبا

 یتخصصن اریبس یها دان  دیتزا به رو یها جوانه از یآموزش یها برنامه ه همین دلیلو ب .است شده یماستفاده  یآموزشهای 

 خنود بلکنه ،کننند ینمن درک خنود یها هندف بنا را آنهنا ارتبناط انیدانشنجو از کدام چیه تنها نه که اند شده اشباع یدیجد اریبس و

 . ندیآ ینم یگرید کار به شرفتهیپ یلیخ یها تخصص یبرا جز عمالر  زین ها دان 

کنه دانشنجویان بایند  ییها مهارتدان  و  ی دربارهبه عنوان یک منبع اطالعاتی مهم  تواند یمبدون تردید نظریات کارشناسان 

 علمننی نیننز روشننن کننرد کننه یننک  شننواهدبراسنناو  تننوان یمننعننالوه بننر آن از خننود نشننان بدهننند مننا را راهنمننایی کننند ولننی 

درحنال حاعنر . باشنداقداماتی خود چه مطالبی را باید بداند و قادر به انجام چه برای انجام صحیح وظایف  کارکارآمد بهداشت

رفتنناری از  مجموعننهیننک بمنظننور تنندوین اطالعننات الزم  یآور جمننعبننرای  توانننند یمننکننه  اننند آمدهی بوجننود متفنناوت هایروشنن

ر  هنا روشاینن . منورد اسنتفاده قنرار گیرنند یا حرفنه یها یکارآئ  تواننند یمن انند گرفتهشنکل براسناو مشناهده و تجربنه کنه عمندتا

موجود سنه روش از بقینه مهمتنر  یها روشاز میان . آموزشی راهنمایی کنند یها برنامهو تدوین  ها هدفاستادان را در تعیین 

 .ناختیهمه گیرشروش ثبت وقایع، روش تجزیه و تحلیل وظایف و روش تجزیه و تحلیل اطالعات : که عبارتند از باشند یم

 روش ثبت وقایع

 یا حرفننه یتیکفننا یبننبع ننی رفتارهننای اختصاصننی کننه شنناخص کفایننت یننا  ی دربننارهاطالعننات موجننود  ی هیننکلدر ایننن روش 

اینن روش . شنوند یمنکنارآیی شنغلی بنه کنار گرفتنه  ی ننهیزمعنوابط عیننی و تجربنی در  ی هینته، و بنرای یآور جمنع، باشد یم

. روانشناسی خلبانی انجام گرفته بود به وجود آمنده اسنت ی نهیزممطالعاتی که طی جنگ جهانی دوم در آمریکا در  ی جهیدرنت

کننارآموزان خلبننانی معلننوم شنند کننه در مننورد اغلننق کننارآموزانی کننه در  یها پروننندهو پننس از بررسننی  اتدر طننی ایننن مطالعنن

عدم توانایی ذاتنی »ردودی را معموالر در جمالت قراردادی از قبیل امتحانات خلبانی مردود شده بودند، خلبانان ممتحن علت م

بنه منظنور شناسنایی دقینق آن دسنته . گزارش کرده بودند« خلق و خوی نامناسق»و یا « ععف قدرت داوری»، «برای پرواز

لباننان شنکاری در قبنولی ینا منردودی کنارآموزان خلبنانی منؤثر باشنند، از خ توانسنتند یمنکه  هوانوردیاز صفات اختصاصی 

درخواست شد که مشاهدات و تجربیات خود را در مورد حوادث مهم حین پرواز که برای آنان اتفاق افتاده بود، گنزارش کننند 

پرسشننامه بنا اینن سنؤال خاتمنه . ، بینان دارنندباشند نامناسنق این و دیمف تیمأمور انجام در ژهیو به توانست یمرا که  یرفتارو 

چننندین هننزار  یبننند طبقهپنس از بررسننی، تجزیننه و تحلینل و « او چنه کننار کننرد؟. عمننل افسننر خلبنان را شننرح دهینند»، افنتی یم

ر عینی و مشخص از   .برای رهبری جنگی آماده شد« کننده نییتعشرایط »پرسشنامه، شرحی نسبتا

تارهنننای منننؤثر و ننننامؤثر بهداشنننت، چنننندین هنننزار گنننزارش در منننورد رف ی ننننهیزماز اینننن روش در  یرینننگ بهرهبنننه منظنننور 

سننی مختلنف، منناطق جغرافینایی  یهنا گروهو بنا توجنه بنه  یآور جمعهمکاران  ی لهیوسدر شرایط گوناگون به  کاران بهداشت

برای مرال در یک بررسی از این نوع کنه بنه منظنور تعینین کنارآیی . شد یبند طبقهو نوع عالقه،  یا حرفه یها گروهمتفاوت، 

 پژوهشنیمؤسسنه " ، توسطسازمان ملی ممتحنین پزشکی آمریکا بدرخواست ( یعنی پزشکان عمومی)کارورزها و دستیارها 

: رفتناری یعننی یها جنبنه ی هینکلشد که  یآور جمعانجام گرفت، بی  از سه هزار گزارش از پزشکان سراسر کشور  "آمریکا

کنارآیی  ی نهیزماین بررسی بع ی نکات الزم و کلی در  ی جهیدرنت. گرفت یمدر بر عملی، ارتباطی و ذهنی را  یها مهارت

کنافی از  ی ننهیمعایک شرح حال کامل و انجام یک  ی هیتهبه معنی « اطالعات بالینی یآور جمعمهارت در »پزشکان از قبیل 

در ینک بررسنی . مشنخص شند« درمنان ی نحنوهاد ارتبناط بنا بیمنار و جلنق همکناری او در منورد مهنارت در ایجن»بیمار و یا 

در جراحننی اسننتخوان انجننام  کننننده نییتعدر مننورد رفتارهننای  "آمننوزش دانشننگاه ایلننی نننویز ی توسننعهمرکننز "مشننابه کننه توسننط 

متفناوت  یها جنبنهگونناگون و در  یهنا محلکنه در  بند شکسنتهگزارش از ینک هنزار نفنر جنراح  1722متجاوز از  نیز گرفت

رفتار مهم و مورد نیناز تعرینف شندند  94، ها گزارشبررسی این  ی جهیدرنت. شد یآور جمعبه کار مشغول بودند  یبند شکسته

 تنوان یمن، کنارائی هنای اصنلی نگنر از آینده با استفاده از این تعریف عملی و . اصلی از کارآیی قرار گرفتند ی طبقه 9که در 

را تدوین، و معیارها و  ها هدفآموزشی مورد لزوم برای دستیابی به این  یها برنامهتخصصی را تعیین،  یها دوره یها هدف

 بطننور منننظمآموزشننی  یهننا یزیننربرنامننه اگننر . را مشننخص کننرد النیالتحصنن فار الزم بننرای ارزشننیابی کننارآیی  یهننا روش

 یها برنامننه، اسننتوار بننود، اکنننون بودننند  افتننهیه بننه آنهننا دسننت کننه ایننن چنننین تعریننف شننده و از راه تجزینن ییها هنندفبراسنناو 

 .داشتند یمآموزشی کامالر صورت دیگری 

                                                 
کنه بوسنیله کریسنتن منک " کناربردی در آمنوزش پزشنکی یهنا پژوه نگرش کلی بر مبانی، اصول و مسائل مرتبط با اسنتفاده از "اقتباو از مقاله  .1

 اسکندریه تشکیل شده بود  1974که در سال " لزوم پژوه  در آموزش پزشکی"گوایر در گزارش سازمان جهانی بهداشت از کارگاه 
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 تجزیه و تحلیل وظایف

آموزشنی را تعرینف کنرد عبنارت  یها هندفبنه نحنوی کنه بتنوان براسناو آن  یا حرفهروش دوم برای تعیین جزئیات کارآیی 

بنا اسنتفاده از . دهنند یمنانجنام  معمنولبه طور  کاران بهداشتگوناگون  یها گروهاست از توصیف کامل و مشروح وظایفی که 

بنرای ( شنود یمنانجام شنود و ننه فقنط آنچنه کنه انجنام  دیبایعنی آنچه )الزم  یها مهارتمیزان دان  و  توان یمچنین اطالعاتی 

از طرینق مشناهده و ثبنت دقینق و مننظم  ینا تنوان یماطالعات مورد نظر را . اجرای صحیح و کامل این وظایف را تعیین کرد

افنرادی روزانه نمونه گوینائی از  یها گزارشمتفاوت پزشکی و یا از طریق بررسی  یها نهیزمافراد در  یا حرفه یها تیفعال

 روش اینن دو  مخلنوطی ازو ینا از  ، کننند یمنخود را به طنور مننظم و از روی عنادت یاداشنت  یا حرفه یها تیفعال ی هیکلکه 

 .در طول یک زمان مشخص به دست آورد

 

بنرای مرنال در ینک . ده اسنتشن منتهنی  یا کنننده نتنایج بسنیار روشننقنرار گرفتنه ، بنه استفاده مورد در هر کجا که این روش 

پزشنکان  اگرچنه آمریکنا، روشنن شند کنه معمنولی کوچک و مقدماتی از متخصصین اطفال در یک شهر کوچنک و  ی مطالعه

 ی نحنوه، ولنی کننند یمنمتفناوتی اسنتفاده  یهنا روششرح حال بیمار و انجام معاینات بنالینی از  ی هیتهمتخصص کودکان برای 

 بنه منورد 222 شند، مشناهده مطالعنه نینا در کنه یا ننهیمعامنورد  481از . باشند یمنآنهنا همیشنه ثابنت و یکنواخنت  ی همهکار 

 2/7حنداقل ) بنود شنده صرف آنها از کدام هر ی نهیمعا یبرا وقت قهیدق 2/12 متوسط طور به که شد یم مربوط سالم کودکان

 بننود قنهیدق 1/8 متوسنط طنور بنه منناریب کودکنان ی ننهیمعا یبنرا شنده صنرف زمننان کنه یدرحنال( قنهیدق 4/11 حنداکرر و قنهیدق

 ییبنناال یتنفسنن یمجننار عفونننت بننه مبننتال%( 42) نفننر 124 مننار،یب کننودک 229 از(. قننهیدق 12 حننداکرر و قننهیدق 4/7حننداقل )

 داده صیخطرنناک تشنخ وهقبنال یهنا یمناریبکودک مبنتال بنه  2مزمن و  یها یماریبطفل مبتال به  12، (ساده یسرما خوردگ)

مننورد انجننام شنند و دو نفننر از  4 د و آزمننای  مقعنند تنهننا درمننور 9 در فقننط چشننم تننه  یآزمننا نننه،یمعا 481 نیننا نیبنن در. شنندند

بخن  قابنل تنوجهی از وقنت پزشنکان بنرای دادن تعلیمناتی . هنیچ کندام از بیمناران اقندام نکردنند ی نهیسپزشکان اصوالر به دق 

کودکنان سنالم منورد بحنث  ی ننهیمعاتغذیه و رشد و نمو کودک صرف شده بود و مهمتنرین موعنوعی کنه در هنگنام  ی درباره

 یریگ جنهینتمحققنین اینن بررسنی چننین . چگنونگی آمنوزش کودکنان بنرای اسنتفاده از مسنتراح بنود ی زلهمسنقنرار گرفتنه بنود، 

کنه مطنرح  یگنریسنؤال د... دارد اجینپزشنک احت  یهنا مهارتکنودک سنالم بنه  ازاز مراقبنت  یمعدود یها جنبهتنها »: کردند

 دیخنود سنبق تشند ،یبهداشنت عمنوم یها جنبنهبنر  ادینز ی هینتکموجود آموزش پزشکان با  یها برنامه ایاست که آ نیا شود یم

 1«شوند ینم یپزشک یانسان یرویکمبود ن ی مسزله

 

 کاران بهداشنت ریسنا کنه شنود یمن مربنوط یامنور بنه اطفنال پزشنکان یتهناینشان داد که قسمت عمده فعالهمچنین  یبررس نیا

سنالمت کودکنان  ننهیدر زم یتنر مهم مسنائله و امکنان دهنند کنه پزشنکان بنه ادانجام د یو آسان یبه خوب توانند یم دهیآموزش د

. از نقاط جهنان مصنداق داشنته باشند یاریو در بس کاران بهداشتاز  یاریبس مورد در تواند یم موعوع نیا. به پردازند ماریب

 دایپ آن یبرا یحل راه ازین صورت در و داد صیتشخ را آنها توان یم که است فیوظا لیتحل و هیتجزتنها با استفاده از روش 

  .کرد

 همه گیر شناختی مطالعات 

نروین در کراربرد ایرن مطالعرات عبرارت اسرت از اسرتفاده از سره عامرل قرراردادی میرزان برروز  یهرا روشیکی ازجالب تررین 

در  درارائه خدمات بهداشتی ونیز فعالیتهای آموزشری ها تیاولوبیماری، ناتوانی فردی و اختالالت اجتمائی به منظور تعیین 

بنه شنرح ذکنر شنده در بناال شرح داده شنده اسنت، سنه شناخص  2ویلیامسون. این روش که برای اولین بار توسط دکتر جان، و

 مسائلو یا سایر ( هیالر ذاتمرل )با کمک جداول ساده، از قبیل وفور موارد بیماری  میزان بروز بیماری: اند شدهزیر محاسبه 

، بنا توجنه بنه مینزان اخنتالالت ع نوی نراتوانی فرردی. شنود یمن، در یک گروه خاص تعیین و محاسنبه (مرل آبستنی)پزشکی 

 1"نناتوانی فنردیبنار " یریگ انندازهبنرای . شنود یمنبیمناری، محاسنبه آن و یا میزان خطنر ناشنی از ابنتال بنه ناشی از بیماری 

متوسنط زمنان بسنتری شندن در بیمارسنتان، مینزان منر  و : شود یمز سه عامل زیر استفاده اناشی از یک بیماری مشخص، 

از نابسننامانی حاصننل از یننک بیمنناری یننا حالننت غیرطبیعننی  بننرآوردی درحقیقننت  اخررتالالت اجتمرراعی. میننزان ایجنناد عننوارض

                                                 
1  . Bergman, A. Probstfield J, and Wedgewood R. Performance analysis in pediatric practice: preliminary report. 

Journal of Medical education, Vol 42:262 (1967)  

2 . Williamson, J. et al. Journal of the American Medical Association, Vol. 201:938 (1967), and Vol. 204:303 (1968) 

3  .  Individual Disability Weight (IDW) 
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ی از قبینل مخنارج بیمناری، در تعینین اینن شناخص عنوامل. باشد یماجتماعی است که فرد بیمار ع وی از آن  کلمشخص در

مشننابه مننورد اسننتفاده قننرار  مسننائلسنن بیمننار و تعننداد افننراد تحننت سرپرسننتی او، شننرایط اجتمنناعی و اقتصنادی بیمننار و سننایر 

با اسنتفاده از نکنات فنوق  1«برآورد کلی اولویت »رقمی به نام  شود یمی که از بیمارستان مرخص برای هر بیمار. رندیگ یم

بنرای  آنجمنع کنل در نمونه مورد منتسق شنده و  ی شدهتشخیص داده بیماران به در مرحله بعد، این برآورد . شود یممحاسبه 

این ارقام و تنظیم آنها از بزرگترین بنه کنوچکترین، فهرسنتی  ی هیتهبعد از . شود یممحاسبه  جامعهدر یا عارعه هر بیماری 

 .ی استوار استیتکه بر یک تخمین کم دیآ یمبه دست پزشکی در اجتماع مورد نظر  یها مراقبت یها تیاولواز 

 

اگنر مننابع منالی نامحندودی هنم دراختینار داشنته باشنیم،  حتنی، هنا یآگناهعد از دست ینابی بنه اینن ننوع واعح است که اکنون ب

ن بخ  از نیازهنای تعیین آ ،بعدی کار ی مرحلهاز این رو . را برآورده کنیم ها آنشرایط الزم برای رفع تمام  میتوان ینمبازهم 

اینن بخن  دستیابی به . با درک فعلی ما از بیماری و امکانات درمانی موجود، برطرف کردآنها را  توان یمبهداشتی است که 

مربنوط بنه آنهنا منجنر آموزشنی  یهنا تیاولوو بنه تعینین مشنخص شنده الزم  یا حرفنه یهنا مهارتتا  شود یمموجق از نیازها 

قندرت کنه بناالترین  شنود یمنمتمرکنز آن قسنمت از نیازهنای بهداشنتی بر   کاران بهداشتی آموزش یها هدفبدین ترتیق . شود
کنه  شنود یممنجر  این نگرش به شناخت آن دسته از مشکالت بهداشتیبه عبارت دیگر . را داشته باشد ها یناتواناز  یریشگیپ

نینز قابنل کناه  و پیشنگیری و درمنان مناسنق  تشنخیص زودرو بنا کنه ممکنن اسنت آورند یمبیشترین اختالالت را به وجود 

 .باشند

 

بیمارسنتانی در دو  یهنا مراقبتمقندماتی کنه بنا اسنتفاده از اینن روش بنرای بررسنی چگنونگی  یا مطالعنهدکتر ویلیامسنون در 

شنهری کنامالر مجنزای آمریکنا انجنام داد، مشناهده کنرد کنه زایمنان سناده، اولنین یننا  ی منطقنهبیمارسنتان عمنومی بنزر  در دو 

 یهنا ینناراحتعنالوه بنر اینن در هنر دو بیمارسنتان . دومین اولویت را از نظر تعداد مراجعه کنننده در هنر دو بیمارسنتان دارد

تشنخیص ردینف اول  2ا در بنین تشنخیص ردینف اول و در ینک بیمارسنتان نینز شکسنتگی پن 2مربوط به عروق مغز در بنین 

بنر زیرا در برخی از مراکز آموزش پزشکی تمایل عمنومی  رندیگ یمعمدار در اینجا مورد بحث قرار  مسائلاین . قرار داشتند

ناشنی از  یهنا یشکستگاینکه  رغم یعلبرای مرال . که میزان آموزش بالینی برای دانشجویان پزشکی را تقلیل بدهنداین است 

ر بنه عننوان درو دهند یمنقابنل پیشنگیری را تشنکیل  یهنا ینناتوانالر نسبت زیادی از کل حوادث معمو ، جراحنی اسنتخوان غالبنا

 .شود یمانتخابی ارائه 

 

سنطوح  ی هینکل ی دربنارهبه آسانی  توان یمولی این روش را  شود یم محدود بیمارستانی  یها مراقبتفوق به  ی مطالعهگرچه 

و اهمینت  همه گیرشناختیدیگر اینکه گرچه اطالعات به دست آمده از مطالعات  ی نکته. بهداشتی نیز به کار برد یها مراقبت

ولنی اینن  باشنند یممورد بحث یعنی ناتوانی فردی و اختالالت اجتماعی در نقاط مختلف جهان متفاوت  یها شاخصهریک از 

 . به تربیت نیروی انسانی بهداشتی داشته باشد به کار بردبه سادگی برای هر جمعیتی که احتیاج  توان یمروش را 

 

آمننوزش  یها برنامننه یهننا تیاولوو  ها هنندف، باعننث تعنندیل کننه باشنند از جهننان یا نقطننهدر هننر ایننن قبیننل اطالعننات،  آراسننتفاده 

 .شود یممنتهی  ها یناتوان تر عیشالل عبه تأکید زیادتربر طق سرپایی و  پزشکی شده و
 

 ها تیاولوو  ها هدفکاربردی در تعیین  یها پژوه ارزش 

که اکنون وسنایلی دردسنترو منا قنرار دارنند کنه  شود یمداده شد، چنین نتیجه گرفته  ها روش ی دربارهاز شرح مختصری که 

 یها برنامننه النیالتحصنن فار نقنن   بننا اسننتفاده از مطالعننات عملننی و قننرار دادن آن در کنننار نظریننات متخصصننین، میتننوان یمنن

اگنر اینن گوننه مطالعنات عمومینت یابند و از آنهنا بنه . بصنورت بهتنری تعینین نمنائیمی و نیز کارآیی مورد نیاز آننان را آموزش

اسنتفاده شنود، تغیینرات عمینق و مهمنی هنم در ننوع  کاران بهداشنت یآموزشن یها هندفصورت صحیح برای تعیین منظنور و 

بنه عنالوه اینن ننوع تغیینرات خیلنی بهتنر و . آموزشنی آننان بنه وجنود خواهند آمند یها برنامنهکارکنان این مراکز و هم در نوع 

 .کمک خواهند کردرفع نیازهای بهداشتی جامعه به امکانات آموزشی سنتی  ی توسعهمؤثرتر از 

جنای آنهنا بنه قبلنی و ینا بنه  یهنا روشهمراه بنا  تواند یمکه  میکن یمو ارزانتر اشاره  تر عیسر، تر سادهدر این جا به چند روش 

 :استفاده از هر یک از این روشها مانع از استفاده از روشهای دیگر نیست. کار رود

 

                                                 
1.  Total Priority Weight (TPW)  
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هریک از افنراد  ی فهیظو جزو و تعیین آنچه که باید به نظر آنها  کنند یممصاحبه با افرادی که در یک حرفه فعالیت   -

 .باشدگروه بهداشت 

 

کندامیک از وظنایف )ینا سنؤاالت بسنته ( ؟باشندبایند چنه  ......ینک  یهنا تیفعال)سنؤاالت بناز  بنا استفاده از پرسشنامه  -

 (؟باشند یم...... جزو فعالتیهای یک .......شرح داده شده در پایین

 

که هم فعالیتهای روزانه و هم زمنان مصنرف شنده بنرای انجنام آن فعالینت را در  کاران بهداشتروزانه  یها ادداشتی  -

 .آن نوشته باشند

 

این است که از هریک از همکاران خواه  کنیم که خود را درقالق یک فرد محتاج به مراقبت قرار  دیگر آسانراه   -

 یها فهرست ی سهیمقا. در حق آنها انجام دهد، شرح دهند کار بهداشتیک داده و عملیات و وظایفی را که میل دارند 

 یا هینپابنه خنوبی بنه عننوان  توانند یمنکنه  شنود یمنمنجنر  یبه فهرسنت مشنترک بوسیله همکاران خیلی زود رتهیه شده 

 .آموزشی با نیازها مورد استفاده قرار بگیرد ی برنامهتناسق  ی نهیزمبرای بحث در 
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 خدماتی که بوسیله یک واحد بهداشتی در کشور مصر[ 49 تا 44]در صفحات بعد 

 این فهرست با استفاده از روش پرسشنامه و در .  ذکر شده است شود یمارائه  

 تهیه شده است 1949سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

قرار دارد به نظامی که گرای  به بیمار  فن آوریداشته و تحت نفوذ یا حرفهتبدیل نظام بهداشتی حاعر که گرای  

توجه این بیمار است که . آموزشی عرورت دارد یها برنامه زیآم تیموفقاست که وجودش در تغییر  یا نکتهداشته باشد 

 سیلور. ا. جورج     .ت قرار بگیردامرکز اصلی آموزش و ارائه خدمدرباید به او 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

  



 

46 

 

 1شود یمیک واحد بهداشتی روستایی ارائه  ی لهیوساز خدماتی که به  یا نمونه

 

در ینک روسنتا ینا چنند روسنتای کوچنک معمنوالر نفنر کنه  2222خندمات بنه  ی ارائنهوظیفنه  ی بهداشنتیهریک از این واحدها

 :شامل افراد زیر است ردیگ یمگروه بهداشتی که در هریک از این واحدها قرار . برعهده دارد کنند یمزندگی 

 ،(ول واحدمسز)یک نفر پزشک 

 یک نفر کمک قابله،

 یک نفر کمک بهساز، و

 .یک نفر کمک آزمایشگاه

 :ردیگ یمزیر را در بر  یها نهیزم، دهد یماین واحد روستایی به جمعیت زیر پوش  خود ارائه خدمات اصلی بهداشتی که 

 بهداشت مادر و کودک

 دارواگیر یها یماریب کنترلب

 اطالعات و آمار حیاتی یآور جمع

 بهسازی محیط

 درمانی خدمات 

 

 مربوط به بهداشت مادر و کودک یکارها

 :مانیزا از شیپ یها مراقبت( الف

 دیجد مارانیب کامل ی نهیمعا -1

 مارانیب ی نهیمعا یریگیپ -2

 (یکروسکییم  یآزما و نیآلبوم وقند ) ادرار  یآزما -1

 نیهموگلوب مقدار نییخون و تع ی نمونه ی هیته -4

 حامله یها زن نیتوز -2

 خون فشار یریگ اندازه -4

 دارو زیتجو -7

 مارستانیب به ماریارجاع ب -8

 یدیو  ور یع الن ،یرپوستیز قاتیانجام تزر -9

 زن حامله ینظارت بر نظافت عموم -12

 بهداشت آموزش به مربوط اتیانجام عمل -11

 و همچنین زنان حامله ندیآ ینممراجعه به منازل کسانی که به واحد بهداشتی  -12

 :هنگام زایمان یها مراقبت( ب

 مخصوص زایمان یها سهیک ی هیته -11

 انجام زایمآنهای طبیعی در منزل -14

 انجام زایمآنهای غیرطبیعی و ارجاع به بیمارستان در صورت لزوم -12

 وریدی و  ع النیانجام تزریقات  -14

 :پس از زایمان یها مراقبت( پ

 زایمانی موارد تق  ییشناسا یمراجعه به منازل برا -17

 دار تق موارد درمان و صیتشخ -18

 یدیو  ور یع الن ،یرجلدیز قاتیانجام تزر -19

 انجام عملیات آموزش بهداشت و تنظیم خانواده -22

                                                 
-72سنازمان جهنانی بهداشنت، صنفحات (  دی.ام.اچ 7991)سنند منتشنر نشنده ". سه نگرش برای تحلیل فعالیتهای بهداشنت کناران"اقتباو از جزوه  1.

 یها خاننهآننرا بنا فهرسنت مشنابهی از  تنوان یمن. شنده اسنت ولنی در نگنرش کلنی هننوز کارآمند اسنت اگرچه این فهرست سالها قبل در مصنر تهینه.  49

 .بهداشت ایران جایگزین نمود



 

47 

 

 :مراقبت از کودکان( ت

 کودکان نیتوز -21

 کودکان ینظارت بر نظافت عموم -22

 (سل  ،یفتریفلج اطفال، د)  ها یماریب درمقابل یکوب هیما -21

 کودک حرارت ی درجه نییتع -24

 یپزشک ناتیانجام معا -22

 دارو زیتجو -24

 مارستانیب به مارانیارجاع ب -27

 ریواگ یها یماریبموارد  یجداساز -28

 یدیو  ور یع الن ،پوستیریز قاتیانجام تزر -29

 خون ی نمونه ی هیته -12

 کودکان پسر ی ختنه -11

 ییغذا میرژ زیتجو -12

 .ندیآ ینم یکه به واحد بهداشت یبه منازل کسانمراجعه  -11

 :متفرقه یفن اتیعمل( ث

 درمانگاه یساز آماده -14

 لیوسا یساز سترون -12

 یمحل یها قابلهو کمک  ها قابلهآموزش  -14

 (نسخه پیچی) آماده سازی داروها برای تحویل به بیماران -17

 

 دارواگیر یها یماریبکارهای مربوط به 

 :مارانیب به مربوط اتیعمل( الف

 مارانیب یجداساز -18

 (آن از پس و درمان نیدرح) مارانیب یعدعفون -19

 (یکش حشره منظوربه ) مارانیب یگردپاش -42

 (آموزش)منزل  یدستورات برا ی ارائه -41

 موارد سل یینظارت بر درمان سرپا -42

 مخصوص دفاتر در دارریواگ یها یماریبثبت موارد  -41

 عفونت منبع افتنی یبراجستجو  -44

 :ها تماس به مربوط اتیعمل( ب

 ها تماومراقبت از  -42

 ها تماو یساز منیا -44

 :یریشگیپ یعموم اتیعمل( پ

 سل و یفترید اطفال، فلج یها یماریب مقابل در یکوب هیما -47

 کنند ینممراجعه  یکه به واحد بهداشت یکسان یثبت اسام -48

 ها خانوادهفهرست  ی هیته -49

 یا دوره یها یگردپاشانجام  -22

 یو گردپاش یثبت اطالعات مربوط به عدعفون -21

 کنترل حشرات و جوندگان -22

 یابیماریبه منظور ب یشناخت ریگ همهمطالعات  یاجرا -21

 شده افتیموارد  یجداساز -24
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 :مرگ به مربوط اتیعمل( ت

 کانینزد یجستجو و مر  گزارش افتیدر -22

 مر  یگواه صدور و گذشته در نهیمعا -24

 ثبت در دفاتر مخصوص -27

 دفن ی اجازهصدور  -28

 :کارهای مربوط به آمارهای بهداشتی و حیاتی

 و مر  در دفاتر مخصوص تولدثبت  -29

 یهفتگ و انهیماه یها گزارش ی هیته -42

 ها شاخص ریمر  و سا یها نسبت ی محاسبه -41

 جینتا ریو تفس یانجام مطالعات آمار -42

 :ی  مربوط به بهسازی محیطکارها

 یو سرشمار ها خانه یگذار شماره -41

 از محل و امکانات یبردار نقشه -44

 اطراف منازل ینظارت بر نظافت عموم -42

 زباله یدفع بهداشت -44

 ییدر منازل روستا یبهداشت یها مستراحساخت  -47

 وزیلهارزیکنترل حلزون ناقل ب -48

 ها پشه ریتکر یها محل ییشناسا -49

 ها پشه ریتکر یها محلاز  یبردار نقشه -72

 یعموم یها مستراحنظارت بر نظافت  -71

 شود یم زیتجو پزشک ی لهیوسکه به  یاتیانجام عمل -72

 طیمح یبهساز اتینظارت بر عمل -71

 یعموم یها محلدر  یینظارت بر مواد غذا -74

 ییاز مواد غذا یبردار نمونه -72

 فاسد یمعدوم ساختن غذا -74

 گرد دوره فروشان هیمراقبت از اغذ -77

 آب عمومی  یها منبعاز  یبردار نمونه -78

 نهااگورست به مربوط نیقوان یاجرا -79

 نهاارستور کارکنان مخصوص یها یگواهنظارت بر  -82

 انجام عملیات مربوط به آموزش بهداشت -81

 کارهای مربوط به خدمات پزشکی

 :یصیتشخ اتیعمل( الف

 ماریب یساز آماده -82

 شرح حال ی هیته -81

 ینیثبت مشاهدات بال -84

 ماریب نیتوز -82

 ماریب حرارت ی درجه نییتع -84

 شمارش تعداد تنفس -87

 شمارش تعداد نبض -88

 خون فشار یریگ اندازه -89

 ینیبال ی نهیمعا -92

 یشگاهیآزما یها  یآزمادرخواست  -91

 خون انتقالخون و  ی نمونه ی هیته -92
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 خون یکروسکییم  یآزما -91

 ادرار یکروسکییم و ییایمیش شاتیدر ادرار و انجام آزما ها انگل یجستجو -94

 یدرخواست عکسبردار -92

 مدفوع  یآزما -94

 :یدرمان اتیعمل( ب

 ییغذا میرژ ای و درمان زیتجو -97

 و وصل سرم ،یدیور  ،ی، ع النیرجلدیز قاتیانجام تزر -98

 یخوراک یداروها دنیخوران -99

 یاستفاده از تنفس مصنوع -122

 (یگذارسوند  -کاتتر)م مار استفاده از  -121

 گرم ایسرد و  یها کمیرواستفاده از  -122

 شور معده از استفاده و هیانجام تنق -121

 هیخارج کردن اخالط ر -124

 یبند زخم -122

 یچشم یچشم و استفاده از داروها یشستشو -124

 هیبخ زدن و یجراح کوچک اتیانجام عمل -127

 یجراح یها هیبخدرآوردن  -128

 او ییغذا میرژ در نظارت و ماریآموزش به ب -129

 ماریب یعموم طینظارت بر شرا -112

 (ها روغن) یخارج یاستعمال داروها -111

 یپرتودرمان -112

  یوتراپیزیف -111

 تیریمربوط به مد یکارها

 اتیارجاع مشاغل و عمل -114

 ابیبر ح ور و غ نظارت -112

 یمرخص ی اجازهصدور  -114

 یقانون یها یبررسانجام  -117

 ملزومات و لینظارت بر وسا -118

 یمال امور تیریمد -119

 متفاوت یها فرم میتنظ -122

 یحسابدار -121

 مکاتبات -122

 انهیسال و انهیماه یها گزارش ی هیته -121

 نیثبت تعداد مراجع -124

 واحد در امور انینظارت بر جر -122

 نظارت بر حمل و نقل -124

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

خندمات را در وعننع موجنود شننرح  وتهینه شننده  1949کننه اینن فهرسننت کنه در سننال  شنود یمننینادآوری  !لطفراً توجره کنیررد

 .ممکن است چنین به نظر برسد که خدمات پیشگیری احتیاج به گسترش بیشتری داشته باشد  .وضع دلخواهنه در  دهد یم

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 کاران بهداشنت روزاننه یتهنایفعال نیبن تناسنق یابینارز یبنرا شود یمارائه  یواحد بهداشت کیکه در  یازخدمات یفهرستتهیه  

متناسق بنا آن را  یآموزش یو برنام ها نییتع را  یا حرفه نماد  توان یم که است فهرست نیا از استفاده با. باشد یم یعرور

 .نمود هیته
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 تمرین
را درنظر گرفته و با مراجعه ( از قبیل پزشک، پرستار، قابله، کمک پزشک یا بهساز) کاران بهداشتیکی از انواع  -1

در حنال حاعنر انجنام دهند بنا عالمنت داینره مشنخص ران به فهرست صفحات قبل عملیاتی را که آن فرد بایند در این

 .کنید

ولنی براسناو تجربینات شخصنی بنه نظنر  دهد ینمحال، عملیات دیگری را که فرد مورد نظر در حال حاعر انجام  -2

 .شما برای بهبود سطح بهداشت جامعه عرورت دارد که انجام دهد، با عالمت مربع در فهرست قبلی مشخص کنید

را شنرح  هنا آنوجود داشته باشد که در فهرست قبلی از قلنم افتناده باشند،  2و یا  1اگر عملیاتی در هریک از موارد  -1

 .دهید
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 (باشند یم یا منادحرفه دهنهد لیتشک که یفیاقتباس شهد از وظا) وزیشآم یها هدف
 

 

 

 دهدانجام  توانسته ینم هقبل از آغاز دورکه  قادر به انجام آن باشد آموزش دوره  ی خاتمهبعد از باید آنچه که دانشجو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر در تقابل با  شوند یمنیز نامیده " یادگیری یها هدف"که بنام آموزشی  یها هدف  . قرار دارند« تدریس یها هدف»مستقیما

 ، نه رفتار معلّم رادارند یمرفتار مورد انتظار از دانشجویان را بیان  ها هدفاین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزشی ی برنامه ی خالصهنه شرح یا بدنبال آن هستیم که  یا جهینتتعریف هدف یک درو عبارت است از 
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 آموزیش یهبداشت و هدفها نهیدر زم یا حرفه یها تیفعال نیب رابطه

 
مرلنث . باشند، تعداد آنها بیشتر است تر یاختصاص ها هدفهر چه . دارد ها هدفارتباط مستقیم با تعداد  ها رهیدا ی اندازه :توجه

و دقیننق  محنندود « مشننخص»مننبهم و در سننطح اختصاصننی وسننیع  ، «گسننترده»در سننطح کلننی  ها هنندفکننه  کننند یمننمشننخص 

 .باشند یم
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 آموزشی یها هدفانواع 
 

 

که انواع بهداشتکاران بنرای  شود یمگفته  یا حرفهبه  آندسته از وظایف یا کارکردهای : کلی یها هدف - 1

 .نندیب یمآموزش  جام آنها درموسسهان
 

 .بهداشتی و درمانی برای افراد و جامعه در هنگام سالمتی یا بیماری یها مراقبتتأمین : مثال
 

 

 

کنه بنه طنور مجمنوع آن ( عملیاتی)اجرایی اجزای به  یا حرفهاز تجزیه کارکردهای  :بینابینی یها هدف -2

  .ندیآ یم، به دست باشند یم کارکردآن ماهیت  ی کنندهتعیین 
 

 .خون از یک گروه افراد بالغ در اجتماع ی نمونه یآور جمع ی جلسهو اجرای یک  یزیر برنامه: مثال
 

 

 

( و یننا مشننتق از ) فعالیننت و یننا کننارکردی اسننت کننه بیننان کننننده   :(یننا آموزشننی)اختصاصننی  یها هنندف -1

 یریگ اندازهآنها قابل مشاهده و با استفاده از عوابط معین قابل دست یابی به و بوده    یا حرفهوظایف دقیق 

 .باشد یم
 

معینار )از سنیاهر  بنازوی ینک فنرد بنالغ ( تنریل یلنیم 2)خنون  ی نموننهاستفاده از سنرنگ بنرای گنرفتن ینک : مثال

تجناوز نکنند و دانشنجو بنی  از % 12هماتوم ایجاد نشنود، اخنتالف مقندار خنون گرفتنه شنده و منورد نیناز از : انجام

 .(دوبار سعی در فرو کردن سوزن نکند

 

 

 

 .بین آنها را بهتر درک کنید، صفحات بعد را مطالعه کنید ی رابطهآموزشی و  یها هدفبرای آنکه این سه سطح از  

 

 

 

 این سه دسته هدف زمانی که که بصورت یک کلیت و در رابطه با یکدیگر در نظر کرفته شوند  بیان کننده

 باشند یم یا حرفهنماد 
 

 

 29تا  28] از این سه سطح هدفهای آموزشی و رابطه بین آنها به صفحات  تر حیصحبرای دریافت اطالعات بیشتر و درک 

 مراجعه نمائید[  72تا  42و
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 آموزشی یها هدف ی هیّ تهاطالعات مورد نیاز برای 
 

  و منابع موجود در یک جامعه (ها درخواست) تقاعاها -نیازهای بهداشتی 

   (تکالیف فهرست )ارائه خدمات به بیماران 

   (تکالیف فهرست )ارائه خدمات به جامعه 

  نوع حرفه 

  دانشجویان 

  پیشرفت علوم 

  علمی یها روش 

 غیره 

 

 1.زیر مراجعه کنید ی جزوهبرای دریافت اطالعات بیشتر صفحات فصل چهارم را مطالعه، و به 

 

 

جننزوه . سننازمان جهننانی بهداشننت گننزارش کننارگروه". کاران بهداشننتعننوابط ارزشننیابی آموزشننی در تعلننیم "اقتبنناو شننده از 

 .این کتاب[ 242تا  242]، و صفحات 1977از مجموعه گزارشهای فنی سازمان جهانی بهداشت، سال  428شماره 

  

                                                 
آموزشنی،  یها هندفموجنود بنین نظنرات منؤلفین مختلنف در منورد  یهنا تفاوتکه همراه با این گزارش منتشنر شنده اسنت عنمن بینان  یا مهیعمدر   .

عنالوه بنر اینن، . شنود یمنمنرور بنه آن آموزشنی نینز ذکنر شنده و اطالعنات مربوطنه  یها هندفبینان  ی بالقوه، مزایای ها هدفسطوح و انواع مختلف 

 .در آن وجود دارد ها هدفصحیح  یبند جملهقسمت کوچکی نیز در مورد چگونگی 
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 تمرین

ر چننند دقیقننه صننرف وقننت کنینند و  ، پرسننتار، مهننندو بهسنناز، پزشننک دندان) کاران بهداشننتگروهننی از کارکردهررای اصررلی لطفننا

اگر برایتان امکان داشته باشند اینن اطالعنات را . فهرست کنید باشد یمرا که مورد توجه شما ( طبیق، داروساز، قابله و غیره

اگر امکان نندارد از تجربینات . با ذکر منبع اقتباو کنید( و غیره یا حرفهملی بهداشت، انتشارات  ی برنامه)از مدارک رسمی 

 .فاده کنیدخود است

 :عبارتند از....... * ....................................................یک  یا حرفهکارکردهای 

1....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

2....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

1....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

4....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

2....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

4....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

7....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

8...................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

  .و غیره« پزشک دندان»، «طبیق عمومی»، «پرستار»مرل : بنویسید باشد یمکه مورد نظر شما  یا حرفهر این محل نام د* 
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ر چند صفحه بعد را به دقت مطالعه   . را انجام دهید[41]کرده و سیس تمرین صفحه لطفا

 

 

 

خدمات اولیه بهداشتی آن دسته از خدمات بنیادی مرتبط بنا تندرسنتی   

کنه عملنی بنوده، از نظنر علمنی درسنت ، و منورد  ردیگ یمرا در بر 

قبول  جامعه باشد، و به نوعی ارائه شود کنه در دسنترو تمنام افنراد 

عالوه بر این هزیننه اینن عملینات . و خانوارهای اجتماع قرار بگیرد

د کنه جوامنع و کشنورها بتواننند بودجنه آننرا بطنور باید به ننوعی باشن

اینن خندمات عنالوه بنر اینن کنه . نماینند نیتنأممستقل در تمنام سنطوح 

یکی از اجزای تفکینک ناپنذیر سیاسنتهای توسنعه اقتصنادی کشنوری 

، محنل اولننین برخننورد افنراد و اجتماعننات بنا نظننام بهداشننتی باشنند یمن

تنرین فاصنله تنا محنل کشورمیباشد کنه خندمات بهداشنتی را در نزدیک

زنننندگی و کنننار آنهنننا ممکنننن سننناخته و محنننل ورود افنننراد بنننه نظنننام 

 .دیآ یمدرمانی کشوربه حساب /بهداشتی

از افنراد اسنت کنه ینک هندف  یا مجموعنهبهداشنتی ( تنیم)یک گنروه 

مشخص بهداشتی را،  که با توجنه بنه نیازهنای جامعنه انتخناب شنده،  

تنه و مشنترک بنرای دسنت ینابی دنبال کرده و با کوششی سنازمان یاف

خوی  و احترام به فعالیتهنای  یا حرفه یها مهارتبه آن در محدوده 

بدیهی است که نحوه و درجه اینن . کنند یمسایر اع ای  گروه اقدام 

بایننند  یا جامعنننهو هنننر  کنننند یمنننهمکننناری در جوامنننع مختلنننف فنننرق 

هننیچ سنناختار . جزئیننات آنننرا بننرای خننودش مشننخص و اجننرا نماینند

 . برای ترکیق و عملکرد این گروه وجود ندارد" جهان شمول"
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 متفاوت به خدمات اولیه بهداشتی یها نگرش
 

 از مناسقو استفاده  استواراستکشور و جوامع آن  یفرهنگ و ،یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد طیشرا بر آن توسعه و منشاء. 1

 یقبلنن یمربننوط بننه اجننرا اتیننتجرب نیو همچننن ی، خنندمات یپزشننک ،یاجتمنناع یاز پژوهشننها حاصننل جینتننا گننرو در زینننآن 

 . باشد یم یخدمات بهداشت عموم

 

 

هنندف آن پاسنن  گننوئی بننه مشننکالت بهداشننتی جامعننه از راه ارائننه خنندمات الزم در جهننت ارتقنناء سننالمت همننراه بننا خنندمات . 2

 باشد یم، و باز توانی، بسته به نیاز، پیشگیری، درمانی

 

 

آموزش در مورد مشکالت بهداشتی شنایع و روشنهای پیشنگیری و مبنارزه بنا : باید حد اقل نکات زیر را در بر داشته باشد. 1

آب سالم و دفع صحیح ف والت، خدمات بهداشنت منادر و کنودک  نیتأم، افزای  مواد غذائی و ارتقاء تغذیه مناسق، ها آن

شامل تنظیم خانواده، ایمن سازی در مقابل بیمارهای عفونی مهم، پیشگیری و مبارزه بنا بیمارهنای بنومی، درمنان مناسنق 

 .اصلی و مورد نیاز یداروها نیتأمبیماریهای عمومی و جراحتها، و 

 

 

منرتبط بنا  یا منطقنهه بهداشنتی بایند از همکناری سنازمان یافتنه تمنام بخشنهای ملنی و عالوه بر بخ  بهداشت، خدمات اولین. 4

کشاورزی، دامداری، صنایع غذائی، آموزش عمومی، مسکن، خدمات عمنومی، ارتباطنات و  یها بخ توسعه بخصوص 

 .غیره برخوردار باشد

 

 

حنداکرر همکناری فنردی و اجتمناعی را در برنامنه ریننزی، اجنرا، و تنظنیم خندمات اولینه بهداشنتی تشنویق کننرده و  دینبا یمن. 2

استفاده از مننابع موجنود محلنی و ملنی را بنه حنداکرر برسناند و اقندام در اینن جهنت را بنا آمنوزش مناسنق بنرای مشنارکت 

 .جوامع همراه کند

 

 

ارچه و فعنال همنراه بنا بنازخورد مناسنق، بنه ارتقناء  سنالمت جنامع بنرای تمنام افنراد باید با استفاده از یک نظام ارجاع یکی.4

 .کمک کرده و کسانی را که نیاز بیشتری دارند در اولویت قرار دهد

 

 

، و سایر کارگذاران اجتماعی، و همچنین ها نیتکنس، ها قابلهشامل پزشکان، پرستاران،  کاران بهداشتبا دسترسی به انواع . 7

الزم را دریافنت کنرده باشنند، گروهنی را تشنکیل دهند تنا  یهنا آموزشسنتی، کنه بصنورت مناسنبی  کاران بهداشتو  اطباء

 . بتواند پاسخگوی نیازهای بهداشتی جامعه باشند
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 :کلی یها هدف
 یا حرفهکارکردهای  

 .دارد وجود ،شوند یم تیترب مربوطه مؤسسات در گوناگون یها حرفه در که یافراد انواع تعداد به ها فهرست نیاز ا

کنه بنه  باشنند یمن یقنیحق یها نموننه، شنوند یمنعننوان در اینجنا کنه  یا مؤسسنهکلی آموزشنی در سنطح  یها هدفاز  ییها نمونه

 .اند شدهتهیه  کاران بهداشتمؤسسات تربیت  ی لهیوس

. ، مقایسنه کنینددینا کردهفهرسنت  [22] ی صنفحهکنه در  ییکارکردهنارا با  ها آن. همان گونه که گفته شد اینها فقط نمونه هستند

بهداشنتی جوامنع در  یازهایندر این سطح کلی عملیاتی که برای رفع . ممکن است بع ی از آنها کامالر شبیه به یکدیگر باشند

 یهناکارکرددر اینن سنطح از . نقاط مختلف دنیا باید انجام گیرد، ممکن است دارای نکات مشترک باشد و این قابل درک است
مشننابهی مرننل درمننان، پیشننگیری،  یکارکردهنناو یننا دندانیزشننکان  ها قابلننهنیسننت کننه پرسننتارها، پزشننکان،  آور تعجننقکلننی 

 یها فهرسننت ی سننهیمقااز  ها حرفننهتفنناوت بننین . ، آمننوزش بننه مننردم، تربیننت همکنناران و غیننره را انجننام دهننندیزیر برنامننه

. شنود یمنمعلنوم تکرالیف  تنر یاختصاصن یها فهرست ی سهیمقاو یا از  دارد یمبینابینی که عملیات هر حرفه را بیان  یها هدف

و معانی آنها با توجه به روابنط بنین آنهنا و همبسنتگی آنهنا  ندیآ یدرمدر مجموع به صورت یک کل  ها هدفاین انواع متفاوت 

 . باشند یم یا حرفهدر مجموع این اهداف تعیین کنده نماد  .شود یمتعیین 

ر کوتاه  ها نمونهکه تمام این این است  شدتوجه بامورد رحله باید در این مآنچه  ر مبهم ( حدود یک صفحه)نسبتا . باشند یمو تقریبا

تربیتنی خنود بایند قنادر بنه  ی دورهعالوه بر این توجه داشته باشید که اینها تعیین کننده کارهایی هستند که دانشجویان در پاینان 

. مؤسسنه چیسنت« محصول نهنایی»که  دهند یمکه معلمین چه باید بکنند بلکه نشان  کنند ینمتعیین  ها نمونهاین  .انجام آن باشند

به معنای این نیست که آنها براسناو اهمینت  ها نمونهگذاری شماره  .شوند یمنیز خوانده  یا مؤسسهاهداف به همین لحاظ بنام 

ایسه با کارکردهای دیگر و در ارتباط با نظام بهداشتی که فنرد در مق تواند یمواعح است که هر کارکردی . اند شده یبند طبقه

اهمینت فعنالیتی چنون  .، کم و بی  اهمیت داشنته باشندکشوریتربیت شده در آن عمل خواهد کرد و همچنین سطح کلی توسعه 

بننه همننین صننورت کارکردهننای مربننوط بننه . بننه سننطح عمننومی آمننوزش مننردم بسننتگی دارد« آمننوزش بهداشننت بننه مننردم»

در کشنورهای پزشنکان و پرسنتاران . گوناگون، متفناوت اسنتکشورهای  یها سازماننیز در رابطه با چگونگی  یزیر نامهبر

بنر دوش  کنند یمکار  تر شرفتهیپ یکشورهابیشتری را در مقایسه با همکارانشان که در  یها تیمسزولحال توسعه ممکن است 

 . داشته باشند

آنچه در اینجا مهم است این است که این اهمیت وجود دارد و به نفع شماست . باشد خواهد یماهمیت نسبی هر کارکرد هر چه 

 .بیردازید ها نمونه ی مطالعهحاال به . را در تمام طول فرآیند تربیتی درنظر داشته باشید نکتهکه این 

 (1) یا مؤسسه یها هدف

 :قادر باشندباید  1دکترای پزشکی ی دوره النیالتحص فار 

اطالعنات  ی ارائنهو  یبنند جمع، یآور جمنعمشکالت بهداشتی را در کلیت خنود تشنخیص دهنند، مهنارت خنود را در  -1

بعدی نسبت به اداره و حل این مشکالت از سطح فردی تا سنطح خنانوادگی  ی مرحلهمربوط به آنها نشان دهند و در 

 .و اجتماعی اقدام کنند

 یهننا یمنناریب، (شننود یمنننیننز  هننا تیفورکننه شننامل )شننایع در اجتمنناع را تشننخیص داده و درمننان کنننند  یهننا یمنناریب -2

 .بدنی، روحی و اجتماعی انجام دهند یها جنبهخطرناک را تشخیص داده و اقدامات اولیه را با توجه به 

دی در گننروه بهداشننتی و مننناطق مختلننف اداره کنننند و بننه نحننو کارآمنند و مفینن متفنناوتمراکننز بهداشننتی را در سننطوح  -1

 .خدمات را با وسایل موجود انجام دهند ی ارائهتحقیق و  -وظایفی چون تدریس

بهداشتی به منظنور ارتقنای  یها برنامه، اجرا و ارزشیابی یزیر برنامه ،با استفاده از اصول بنیادی آموزش بهداشت -4

 یهنا ارزش، درمان و بازتوانی به نحوی که متناسق بنا نیازهنای اجتمناع و ها یماریب، پیشگیری از عمومی بهداشت

را رهبنری کنرده و ینا در  اجتماعی، مذهبی، عادتی و فرهنگی محل باشد و بر حالت سالمت و بیماری تأثیر بگذارد

 .کند همکاری اجرای آن 

بننه گسننترش ، شننانیها تیمحدودو  اده و از طریننق آگنناه سنناختن آنننان بننه امکاننناتافننراد را تشننخیص د یها تیمحنندود -2

منورد  یا حرفنهبرای ازدیاد دان  و توسنعه آن دسنته از مشخصنات فنردی کنه بنرای پیشنرفت آنان  ی عالقهقابلیت و 

 .لزوم است اقدام کند

 .با مسزولیت و قابل اعتماد به نحو کارآمد و مفیدی در گروه بهداشتی فعالیت کند فردیبه صورت  -4

                                                 
1. Adapted from Gadjah Mada University Faculty of Medicine, Yogyakarta, Indonesia 
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 1(2) یا مؤسسه یها هدف
الزم را بنرای  یهنا نگرشدانن ، تواننایی و  لیالتحصن فار دکتنرای پزشنکی، برنامنه آموزشنی بنرای دریافنت درجنه  پایاندر 

دسننتیابی بننه . و یننا آنچننه را کننه قننبالر داشننته، توسننعه داده اسننت کننردهمختلننف پزشننکی کسننق  یها تخصننصتحصننیل در  ی ادامننه

 :که قادر خواهد ساختاو را کلی آموزشی  یها هدف

ینا رفنع و اطالعنات الزم بنرای داده در سنطح اجتمناعی تشنخیص  چنه در سنطح فنردی و چنه کالت بهداشنتی را مش -1

 .به دست آوردرا آنها  کاه 

  طیننف نننوع شننناخت ایننن . کننند شناسننائیبهداشننتی را  مسننائلو رفتنناری  زیسننت شننناختی، فیزیکننی   یها رسنناختیز -2

 .شود یمبیمار و جامعه را شامل  ی خانوادهمربوط به  مسائلاز اختالالت سلولی تا  یا گسترده

، رفتناری یا حرفنهمحیطنی،  مسنائلکارآمد و مؤثر  برای مقابله با  یکار راهمشکالت بهداشتی اجتماع را بررسی و  -1

 .عمومی توصیه کند یها استیسو 

، فیزیکنی یهنا جنبنهبهداشتی بیمناران را کنه شنامل  مسائلالزم برای تشخیص و حل  یها روشبالینی و  یها مهارت -4

 .در خود ایجاد و توسعه دهد شود یماحساسی و اجتماعی آنان 

اینن رفتارهنا عبارتنند . را بشناسد و در اکتساب و تکمیل آن بکوشند یا حرفهسیرت و رفتارهای الزم برای زندگانی  -2

 :از

 .احساسی خود یها واکن و  ها تیمحدودآگاهی به روحیات شخصی، ( الف

 .مسزولیت و جلق اعتمادتوانایی قبول ( ب

 .توانایی ایجاد ارتباط و ابراز عالقه به دیگران( پ

احتیاجات آموزشی خود را تشخیص دهد و با انتخاب منابع آموزشی مناسق و خودآموزی، سطح دان  خنود را بناال  -4

 .برده و پیشرفت خود را ارزشیابی کند

خندمات بهداشنتی و تحقیقنات پزشنکی را منورد انتقناد و  ی ارائنهمراقبنت از بیمنار،  ی ننهیزمدر  یا حرفنه یها تیفعال -7

 .ارزیابی قرار دهد

به صورت یک ع نو  کند یمو یا خدمات بهداشتی فعالیت  پژوه آموزش،  یها نهیزمدر یک گروه کوچک که در  -8

 .مؤثر همکاری کند

 .در انواع مراکز خدمات بهداشتی فعالیت کند -9

 

 2(1) یا مؤسسه یها هدف
و انجام وظیفنه کنرده در حد یک پرستار عمومی که  شوند یمآماده پرستاری، دوره کاردانی جدید  یها برنامه النیالتحص فار 

 .نیز قادر به ارائه خدمات اولیه باشندتخصصی پرستاری  یها نهیزمدر 

 :قادر خواد بود ،شوند یمبرای کار در مراکز مختلف آماده که  النیالتحص فار این 

 .و وعع کلی سالمت او را ارزیابی کنند گرفتهشرح حال بیمار را  -1

 .الزم را با رعایت اصول ایمنی برای بیمار انجام دهند یها مراقبتحاد،  یها یماریبپزشکی و  یها تیفوردر  -2

 .فراهم کنند بخ  نیتسک یها مراقبتمزمن و یا بیماران در حال مر   یها یماریببرای بیماران مبتال به  -1

 .بهداشتی انجام دهند ی اورهمشآموزش، راهنمایی و  -4

 .را در حفم شرایط مطلوب بهداشتی کمک کنند افراد -2

                                                 
1
 .1972از دانشگاه مک مستر، کانادا، جون  .
2
 .از آموزشگاه پرستاری دانشگاه واشنگتن .
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 .به استمرار خدمات بهداشتی کمک کنند -4

 .به عهده بگیرندرا و ارزشیابی خدمات پرستاری  یزیر برنامه الزم برای یها تیمسزولرهبری و  -7

 .به طور مؤثر همکاری کنند بهداشتی و مشکالت خدمات  مسائلافراد عالقمند به  ی هیکلبا  -8

 خنندمات ی هیننکلکیفیننت در مقننام یننک پرسننتار مشننغول بننه کننار، مسننزول ،  شننود یمنن لیالتحصنن فار  ی کننه از ایننن برنامننهپرسننتار

 .ردیگ یمانجام بیماران ی است که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم برای پرستار

 

 

 

 

 

گرفتننه شننده و هننم از توسننعه یافتننه کشننورهای از کننه در بنناال ذکننر شنند هننم  یا موسسننه یها هنندفاز  یا نمونننهسننه 

 .درحال توسعهکشورهای 

بین این اهنداف وجنود دارد، حتنی اگنر بنه لحناظ بینان ی است که به طور کلی هائ شباهت باشد یمآنچه جالق توجه 

 :داشته باشدفهرست شده وجود  یها تیفعالبین هائی تفاوت 

 :اخت و تحلیل مشکالت بهداشتی  بمنظورشن: یا حرفهنماد : الف

  درمان ارائه 

 خدمات پیشگیری ارائه 

  درمانی خدمات ( مدیریت)برنامه ریزی 

  آموزش بهداشت به مردممشارکت در 

  کلی ی توسعهبه منظور  یخدمات یها برنامههمکاری با سایر 

  بهداشت کاران تربیت 

  مشارکت در پژوه 

 :یا حرفهعملکردهای : ب

  شخصیفعالیتهای ارزشیابی 

   شخصی یها مهارتمداوم افزای 

آموزشنی بنرای پرسنتاران و پزشنکان بنه دسنت  یها هندف یآور جمنعبرای  جهانی پیمای یک بعد از  ها نمونهاین 

 هنا تیفعالبندین معننی کنه بع نی . یکدیگربودنند کنامالر مشنابهکنه نتنایج آن بندون توجنه بنه موقعینت پیمنای   اند آمده

ر در   .دیده شد ها فهرست ی همهتقریبا

انتظننار خنندمات بهداشننتی  گانارائننه دهننند ازنقشننی اسننت کننه  ی کننننده انیبایننن مجموعننه ذکننر شننده در یهننا تیفعال 

را کنه بنا  ییها فهرسنتو سنایر )را  هنا تیفعالکنه اینن فهرسنت  شنود یمناز شنما دعنوت در تمام این کتناب . رود یم

خنود در  ی نندهیآ یهنا یریگ میتصنمبنرای  یا هینپابه عنوان ( دیدان یمالزم خودتان توجه به نیازهای بهداشتی جامعه 

 .آموزشی مورد استفاده قرار دهید مسائل

 میکنن یمباشد، از شما دعوت و راهگشا مفید  تواند یمتا چه حد عمل درکلی  که چنین فهرست دادن اینبرای نشان 

 .را انجام دهیدبعد  ی صفحهتمرین که 
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 تمرین

 مورد تحلیل و در صورت لزوم تجدید نظر قرار دهید دیا کردهبعد از مطالعه چهار صفحه قبل، فهرست وظائفی را که تهیه 

 عبارتند از...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......یک  یا حرفهوظایف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
که  یمشکل. است گرفته نظر در آن یبرا یمعنائ چهکه  داند یم دهد یمرا مورد استفاده قرار  یا واژهکه  هرکیس

 نظر در واژه نیمه یبرا را متفاویت ممکن است معاین گرانی داست که  نیندارند ا یاز افراد به ان وتجه یلیخ
 گری م                باشند داشته

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 



 

61 

 

 

 تمرین
 آموزشی تناسب برنامه ی دربارهیک آزمون جالب برای وادار کردن شما به تفکر 

 

 .فهرست کردید درنظر بگیرید [ 22] ی صفحهرا که در  ییها تیفعال

  : زیر پاس  دهید سؤالبه دو ، زیر شباهت دارنددر جدول با فعالیتهای ذکر شده که آنها برای هر کدام از 

 دانشنجویان کنه دسنتیابی اسنت افتهیبه نحنوی سنازمان  کنم یمکه من در آن کار  یا موسسهدر تدریسی  یها تیفعالآیا  -1

 را تسهیل کند؟ ها تیفعالالزم برای انجام این  یها مهارتبه 

بنه نحنو منؤثری قابلینت  ،شنوند یمنکنه منجنر بنه دریافنت دینیلم  یامتحاننات، کنم یمدر آن کار که من  یا موسسهدر آیا  -2

 ؟کند یم یریگ اندازهفهرست شده  یها تیفعالدانشجویان را در رابطه با 

 .بگذارید+ پاس  مربت بدهید، یک عربدر در ستون ( بدون خجالت)  دیتوان یماگر  - 

 .بگذارید« 2»تنظیم نگردیده است، یک عربدر در ستون  شما اگر عملیات متناسبی در مؤسسه - 

 .بگذارید«  -یا + » اگر مطمزن نیستید، یک عربدر در ستون  - 

 

 

 

 فعالیت

 

عملیات تدریسی که برای انجام 

 .کند یمفعالیت به دانشجو کمک 

 

  

را به نحو  ها تیفعالامتحاناتی که 

 .کند یم یریگ اندازهمؤثری 

 

 2 -یا +  +  2 -یا +  +

        درمان

        پیشگیری

        برنامه ریزی

        آموزش بهداشت

همکاری در ارائه خندمات بهداشنتی 

 داخل بخشی و یا خارج بخشی

       

        آموزش سایر کارکنان

        پژوه 

        ازریابی فردی

        خود آموزی

 

 ...........کنید یریگ جهینتخودتان 

  

 

 ی هیهت یبرا را یدیمف یمبنا آموزیش یکل یها هدف
 آورند یم وجود به متناسب برنامه کی
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 شخصی یها ادداشتیصفحه سفید برای 
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 بینابینی یها هدفو  یا حرفهعملیات 
بنه ( کلنی یها هندفینا ) یا حرفنه یهنا تیفعالهرینک از  ی هینتجزاز کنه  شنود یمنبه گروهنی از هندفها گفتنه  ینینابیب یها هدف

خنود قابنل تجزینه بنه  ی نوبنهکنه بنه  انند یا حرفنه اتینعملاینن اجنزای کنوچکتر همنان . نندیآ یمنبه دسنت  ها آن تر کوچکاجزای 

ر بایند  معروفنند یا حرفنه فیوظاکه به نام  باشند یمنیز  یتر قیدقعملیات  بتروان آنهرا را برا اسرتفاده از ضروابط معینری و لزومنا

 توان یمهم  گریزبان د به(. کنیدمراجعه اختصاصی به صفحات بعد  یها هدفاطالع بیشتر در زمینه برای )کرد  یریگ اندازه

 نیبند. رنندیگ یمنقنرار  ینینرابیبدر سنطح  یاختصاصر ی جنبنهدارنند و ننه  یکلر ی جنبنهکه نه  ییها هدف ی هیکلاظهار داشت که 

 اشندب متعددسطوح  یدارا سطح کی یبجا ینینابیممکن است اهداف ب قیترت

شود یم ذکر ینینابیب یها هدفاز  ییها نمونه یدر صفحات بعد
1
ر یابهامشان تقر لیکه به دل یکل یها هدفبرخالف .   ی جنبه با

ر در کشورهای مختلف  باشند یم نیمع ی جامعه کی یبهداشت یازهاین ی کننده انیب ینینابیب یها هدفدارند،  یهمگان و لزوما

 دوش میکشور فنالند تنظ ای وکامرون  کشوردر  ینفر پزشک عموم کی یبرا که یا حرفه نمادبه همین دلیل . یکسان نیستند

 ینظام اجتماع ن،یبر ا عالوه. کند یم فرق گریکدی با کشورها نیا یرشناختیگ همهو  ییایدر مشخصات جغراف تفاوتعلت  به

 یعوامل نهایتمام ا. بود نخواهند ریتأث یب یا حرفهنماد  نیا هیته در زیارائه شوند ن دیکه با یو نوع خدمات بهداشت یاقتصاد

مهم دیگری که باید درنظر  ی نکته. شود یمآموزشی  یها هدفدر تناسق افزای  و  جادیا موجقهستند که در نظر گرفتنشان 

آموزشی فقط یک وسیله برای کار است نه یک  یها هدف یها فهرستگرفته شود این است که این فهرست هم مرل سایر 

 یریگ اندازهو دانشجویان ارزشیابی  ی لهیوسبرای انتخاب که هستند ی هائ پایهدر حقیقت  ها فهرستاین . محصول نهایی

 .کاربرد دارند اند آوردهخود بدست ارورزی در دوران ککه  یهائ مهارت

 

 بینابینی آموزشی یها هدفاز  ییها نمونه

  .اند آمدهکودکان به دست  یها یماریب ی نهیزمیک پزشک عمومی در  کلی  یها هدفبینابینی از  یها هدفاین 

 :یک پزشک عمومی باید قادر به انجام عملیات زیر باشد

 :مهم کودکان را تشخیص دهد و درمان کند یها یماریب -1

 رشد غیرطبیعی جنین -

 نوزادان یها عفونت -

 نوزادان فوریتی در یها یجراح -

 یرقان در نوزادان -

 شیرخواراناستفرا  در  -

 نارسایی قلق -

 اسهال شدید -

 از دست دادن آب بدن -

 تشنج -

 مننژیت چرکی -

 مننژیت سلی -

 بیماری سل -

 (محرقه)دانه دار  یها تق -

 ویروسی ی هیالر ذات -

 باکتریایی (پنومونی)سینه پهلو  -

 (سیتی سمی)عفونت عمومی خون  -

 پوستی کودکان یها یماریب -

 عفونت ادراری -

 حاد کلیه یها یرنجور -

 تومورهای شکم -

 بزر  شدن کبد -

                                                 
.
1
 . در الجزیره تنظیم شده است 1977این فهرست در یک کارگاه آموزشی درماه فوریه سال   
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 لنفاوی یها غدهبزر  شدن  -

 بزر  شدن طحال -

 بیماری کاالآزار -

 بیماری ماالریا -

 گلو یها عفونت -

 تورم گوش -

 کودکان یبند شکستهاستخوانی و  مسائل -

 

 :کارهای آزمایشگاهی و استفاده از وسایل یریگ نمونهعملیات مربوط به مراقبت از بیماران،  -2

 :از یریگ نمونه یها روش -2-1

 (شامل خون بندناف)خون  -

 دمل -

 مایع نخاع -

 ادرار -

 بذل جنق و صفاق -

 

 :مربوط به مراقبت از بیماران، پیشگیری و کارهای آزمایشگاهی یها روش -2-2

 یکوب هیما -

 وصل سرم، تزریق درون ع النی، انتقال خون -

 سوندگذاری و تنقیه -

 تعیین گروه خون -

 تعیین هماتوکریت -

 (سدیمانتاسیون) ها گلبولتعیین میزان رسوب  -

 در مایع نخاع ها سلولشمارش  -

 

 :استفاده از وسایل -2-1

 تعیین فشار خوندستگاه  -

 گوشی -

 پودرپاش -

 دستگاه مکنده -

 (الکتروکاردیوگراف) نگار قلقدستگاه  -

 (لموسکوپفتااو ) نیب چشمدستگاه  -

-  

 :خطرات ی هیاولپیشگیری و تشخیص  یها روشتشخیص نوزادان درمعرض خطر از نوزادان طبیعی و تنظیم  -1

 .رشد را تشخیص دهد یها یناهنجار -1-1

 .حرکتی را تشخیص دهد -روانی یها یناهنجار -1-2

 .با کمک والدین رژیم غذایی مناسق برای کودک تهیه کند -1-1

 .رژیم غذایی را تشخیص دهد یها یناهنجار -1-4

 .برای مراقبت از کودکان طبیعی و در خطر تهیه کند یا برنامه -1-2

 .کودک وارد کند ی پروندهخود را در  یها افتهی -1-4

 

و شننیرخواران نننوزادان، )مراقبننت از رشنند، تغذیننه و رشنند حرکننات ارادی کودکننان  یها برنامننهین بننا همکنناری والنند -4

 :تنظیم کند یجمع دستهرا به صورت فردی و ( کودکان

 .مراقبت از نوزادان طبیعی یزیر برنامه -4-1

 .اند شدهریزی درمان نوزادانی که از مادران مبتال به مرض قند متولد  برنامه -4-2
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 .منفی دارند Rhریزی درمان نوزادانی که  برنامه -4-1

 .کلیه هستند یها یماریبریزی درمان نوزادانی که دارای  برنامه -4-4

 .ریزی درمان نوزادان کم وزن برنامه -4-2

 .ریزی درمان نوزادان نارو برنامه -4-4

 .اند آمدهریزی درمان نوزادانی که با زایمان غیرطبیعی به دنیا  برنامه -4-7

 

حرکتنی و عناطفی را بنا اسنتفاده از شنرح حنال و  -، رواننی(به خصوص در رابطنه بنا تغذینه و رشند)اختالالت بدنی  -2

 :معاینه در کودکان بیمار تعیین کند

 .از والدین کودک بیمار سؤال و پاس  را ثبت کند -2-1

 .کودک بیمار را معاینه کند -2-2

 .معاینه را ثبت کند یها افتهی -2-1

( به خصوص در رابطه با رشد، تغذیه و رشند حرکنات ارادی)با استفاده از معاینه، مشکالت یک کودک بیمار را  -2-4

 .تعیین کند

 

و  دارواگینر یهنا یمناریبکودکنان را هنم بنه طنور فنردی و هنم بنه طنور گروهنی در مقابنل تنأثیرات اخنتالالت ارثنی،  -4

 :تصادفات حفاظت کند

 .ارثی راهنمایی کند مسائلوالدین را در مورد  -4-1

 .ارثی را تعیین کنید یها یماریبچگونگی انتقال  -4-2

 .ارثی را تشخیص داده و درمان کند یها یماریب -4-1

 .کودک مبتال به بیماری واگیر را بررسی کند ی خانهشرایط محیط  -4-4

 .را انجام دهد یک کودک مبتال به بیماری واگیر را پیدا کرده و اقدامات پیشگیری یها تماو -4-2

 .را انجام دهد ها یکوب هیما تمام -4-4

 .تنظیم کند یکوب هیما ی برنامهآنها ناقص است  یکوب هیمایا  اند نشده یکوب هیمابرای کودکانی که اصوالر  -4-7

 .فهرستی براساو وفور انواع تصادفات در کودکان منطقه تهیه کند -4-8

 .برای پیشگیری از تصادفات کودکان را سازمان دهد و خود در آن همکاری کند یجمع دستهکارهای  -4-9

 

 :راه حل در اجرای آنها همکاری کند ی ارائهبهداشت روانی را در کودکان تشخیص داده و عمن  مسائل -7

 .خود را تعیین کند ی منطقهمربوط به بهداشت روانی در کودکان  مسائل نیتر مهم -7-1

بنه خصنوص مسنایلی )را بهداشت روانی کودکان  مسائلمنابع بهداشتی، اداری، و آموزشی موجود برای مقابله با  -7-2

 .هماهنگ نماید( شود یمکه به اختالالت انطباق با محیط و کودکان رها شده مربوط 

 

، و اجنرای آنهنا را بنه طنور مناسنبی بنرای اصنالح پیشننهاد یهنا روشاثرات محیط را بر سالمت کنودک ارزشنیابی کنند،  -8

 :فردی و گروهی ت مین کند

 .عوامل محیطی را در محل کار خود فهرست کند -8-1

 .با همکاری با مسزولین بهداشتی به بهبود شرایط محیطی کمک کند -8-2

 .کودکی را که به نحو جدی درمعرض خطرات محیطی قرار دارد، تشخیص دهد -8-1

 .شرایط محیط به وجود آمده است شناسایی، و درمان کند ی جهینترا که در  یا عارعه -8-4

 .والدین را در مورد حداکرر استفاده از یک محیط خوب راهنمایی کند -8-2

 

او قرار داشته باشد و به آمنوزش بهداشنت و تسنکین خناطر آنهنا در مواقنع بیمناری و  ی خانوادهدردسترو کودک بیمار و  -9

 :ر خود را به نحوی تنظیم کند کهکا ی برنامه .علیلی بیردازد

 .او قرار داشته باشد ی خانوادهدردسترو کودک و  -9-1

 .وقت کافی برای گوش دادن به آنها داشته باشد -9-2

 .وقت کافی برای صحبت با آنها داشته باشد -9-1

 .وقت کافی برای تسکین خاطر آنها داشته باشد -9-4
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 .او داشته باشد ی خانوادهبهداشت الزم را به کودک و  آموزش ی ارائهوقت کافی و قابلیت  -9-2

 

 :و مزمن را تنظیم کند یا هیتغذ یها یماریبپیشگیری، تشخیص و پیگیری از  یها برنامه -12

 .به کار بندد یا هیتغذ یها یماریبرا در مورد پیشگیری از  کشوری مقررات  -12-1

 :معینی تشخیص دهد و درمان کند ی جامعهزیر را در  یا هیتغذ یها یماریب -12-2

 کواشیورکور، ماراسموو: ناشی از کمبود پروتزین و کمبود کالری یها هیتغذسوء  -

 : ها نیتامیوکمبود  -

 نرمی استخوان: Dکمبود ویتامین  -

 وخشکی قرنیه چشم ادیز نور در دید کاه گزروفتالمی، : Aکمبود ویتامین  -

 مگالوبالستیک یخون کم، پالگر، یبر یبر: B یها نیتامیوکمبود  -

  اسکوربوت: Cکمبود ویتامین  -

 مربوط به فقدان آهن یها یخونکم : کمبود آهن -

 :مزمن را در کودکان تشخیص دهد و درمان کند یها یماریب -12-1

 مرض قند -

 عایعات هموگلوبینی -

 تاالسمی -

 حاالت رماتیسمی -

 (، گاالکتوزمیP D 4Gفنیل کتونوری، )عوارض سوخت و ساز  -

 قلبی مادرزادی یا اکتسابی یها یماریب -

 (، آسمنهیس قفسه، تغییر شکل ها ژهیناموکوویسیدوز، اتساع )نارسایی مزمن تنفسی  -

 صرع -

 هموفیلی -

 (.دستگاه تنفسی فوقانی یها یآلرژاگزما، آسم، )عایعات مزمن آلرژیک  -

 

 :داده و در آن شرکت کندرا سازمان ( پزشکی و غیر از آن)عملیات مربوط به ارزشیابی درمان و پیشگیری  -11

 .وظایف را بین اع ای گروه بهداشتی محل کار خود تقسیم کند -11-1

 :کودکان یها یماریبدر مورد  -11-2

 .مشاوره کندبا سایر همکاران  -11-2-1

 .بستری کردن بیمار تصمیم بگیرد برای -11-2-2

 .در بخ  به عنوان ع وی از گروه بهداشتی فعالیت کند -11-1

 .را سازمان دهد ها تیفورقبول و مراقبت از  -11-4

 .مرکز بهداشت مادر و کودک شرکت کند یها تیفعالدر  -11-2

 .مربوط به داروها و وسایل را حل کند مسائل -11-4

 .همکاری کند یکوب هیما ی برنامهدر سازماندهی یک  -11-7

پیشنگیری و بهداشنت  ی ننهیزمعملینات پزشنکی در حماینت از غیرپزشکی را به منظنور  یها روشاستفاده از  -11-8

 .توصیه و ت مین کند

به  ها هدف، در رابطه با زیر نظارت  خودش و گروه بهداشتی فعالیتاز  یا دورهکاری برای ارزشیابی ختسا -11-9

 .وجود بیاورد

 

 :هستند یاری دهد را در استفاده از سازمآنهای بهداشتی و اداری که مسزول حفم سالمت کودک ها خانواده -12

 .او زیر پوش  بهداشتی قرار دارند ی منطقهکودکان  ی هیکلاطمینان حاصل کند که  -12-1

 .او وجود دارد شمارش کند ی منطقهسازمآنهای بهداشتی را که در  -12-2

 .او وجود دارد شمارش کند ی منطقهسازمآنهای اداری، سیاسی و اقتصادی را که در  -12-1

 .از سازمآنهای فوق را در بهبود سالمت کودک ارزیابی کند نق  هریک -12-4

 .بهترین روش استفاده از تسهیالت بهداشتی را سازمان دهد -12-2

 .توسعه دهد و اجرا کند رود یمرا که برای بهبود سالمت کودک به کار  ییها روش -12-4
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 :برای جذب و تربیت نیروی انسانی بهداشتی تهیه کند یا برنامه -11

 .اع ای گروه بهداشتی خودش وجود دارد رفع کند یها مهارتهر گونه نقصی که در  -11-1

 .کند یزیر برنامهبه منظور تربیت و یا آموزش مستمر اع ای گروه بهداشتی  -11-2

 .بعدی افراد گروه بهداشتی را ارزشیابی کند یها آموزشتربیت و  -11-1

 

 

 

 

 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

آموزیش تقربیًا یک مسئله  یها هدفبحث در مورد تعریف 
را به عنوان نشاین  ها هدف از تعرییفو وجود  روز شهد است

ویل مثل مهه شعارها، خطر در   .آورند یماز ترقی به حساب 
این است که بدون درک مقصود، ماهیت، مزایا، 

 .به آهنا عادت کنمیت احامتیل  و خطرا  ها تیمحدود
آموزیش آنچه همم است شکل تعریف  یها هدف ی هیهتدر 

 یا حرفهآهنا نیست، بلکه ارتباطی است که با وظایف 
افراد تحت تریبت و اولوتیهای مسائل هبداشّت مردم منطقه 

 .کنند یمپیدا 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 نیتمر
 یا حرفه نماد کی نیتدو

حاال برای هریک از هدفهای . اند کردهدر صفحات قبل مشاهده کردید که دیگران هدفهای بینابینی آموزشی را چگونه تعریف 

در  دیده یم، تمام هدفهای بینابینی مربوط به آن را که عروری تشخیص [22صفحه  ] دیا نوشتهکه قبالر ( عملکردها)کلی  

 .جدول زیر بنویسید

 کلی  یها هدف

 (یا حرفه یها تیفعالیا  )

 بینابینی یها هدف

 (یا حرفهیا عملیات )

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

191 

291 

191 

491 

291 

491 

 غیره

 

192 

292 

192 

492 

292 

492 

 غیره

 

191 

291 

191 

491 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

291 

491 

791 

 غیره

 

194 

294 

194 

494 

294 

494 

794 

 غیره

 

192 

292 

192 

492 

292 

492 

792 

 غیره

 

 یبرا یزینقطه شروع برنامه ر قتیحق درکه  دیآوریکاغذ ب یرا رو یا حرفه نماد کی یاصل یکه اجزا دیا توانستهشما  حاال

 باشد یم یابیآرزش
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 تناسق جادیا
فکرر  یقردر مقصردهسرتند نره وسریله  یآموزشر یها هدفکه  تیواقع نیراجع به مفهوم تناسب و ا دیجلوتر برو نکهیقبل از ا

 . دیکن

از موفقینت بینان شنده باشند  یآموزشنی درصنورتی کنه منظنور و هندف آن بنه صنورت روشنن ی برنامنهینک به لحناظ منطقنی، 

 ی برنامنهینک  یها هندفارزشنیابی نشنان داده اسنت کنه اگنر  ی ننهیزمتجربنی در  یهنا پژوه . بیشتری برخوردارخواهند شند

ولنی تماینل بنه دقنت . آموزشی به وعوح بیان نشده باشد، امکان ندارد که بتنوان نتنایج حاصنله از آن آمنوزش را محاسنبه کنرد

 .خیلی مهمتری که همان تناسق برنامه است، منحرف سازد ی مسزلهنباید توجه ما را از 

کنه در طنی باشند انبنوه غیرانتخنابی معلومناتی آموزشی اگر بخواهد متناسق باشد باید به جنای اینکنه حاصنلی از  ی برنامهیک 

. اند شندهانتخناب  نهنائی برنامنه آموزشنی یها هندفدر رابطه بنا  از معلوماتی باشد که یا مجموعه ، اند شدهقرون برهم انباشته 

 .آموزشی نیز باید به نحو متناسبی تغییر کند ی برنامهصورت گیرد،  ها هدفهرگاه تغییراتی در 

نیازهرای بهداشرتی جامعره  ،آموزشری از یرک سرو ی برنامههماهنگی موجود بین  ی درجهب عبارت است از بدین ترتیب تناس

 .از سوی دیگرموجود در جامعه و امکانات از یک سو، 

بهداشتی، پیشنرفت  یها حرفهانواع ، جامعه مورد نظر باید نیازهای بهداشتی و امکانات یا حرفهنماد بنابراین در هنگام تعیین 

. درنظنر داشنته باشنیمبصنورتی آیننده نگنر فرهنگنی و اجتمناعی جامعنه و امرنالهم را  یها ننهیزمدانشجویان،  یها تیقابلعلوم، 

.میکن یمزیرا ما درحقیقت افراد را برای آینده تربیت 
1
 

سننتی، معمنول آن اسنت کنه تعندادی از اسنتادان زبردسنت را بنه دور هنم جمنع و پنس از  ی وهیشنآموزشنی بنه  یزیر برنامهدر 

منبنع اصنلی اطالعنات بنرای انجنام . کننند یمنآنان را به صورت فهرستی از مواد درسنی تنظنیم  یها شهیاند ی جهینت ،نظر تبادل

ر همان  ا کنه بنرای تندریس موعنوع درو خنود بنه آن ر یسناعات تعنداد هنر اسنتاد. باشد یمموجود  یها برنامهاین کار نیز غالبا

ر آنهنایی کنه  شنود یم استادانهمین مسزله تعیین ساعات تدریس موجق گفتگو و کشمک  بین . کند یماحتیاج دارد تعیین  و غالبنا

. دهننند یمنن، و پرسروصننداتر از دیگننران هسننتند سنناعات بیشننتری را بننه خننود اختصنناص تننر یعصننبان، تر پرقنندرت، تننر حراف

 بنه صنورت النیالتحصن فار کنارآیی  ی مسنزلهو پیدامیکنند  ثابرتحالنت آموزشی ساعت و زمان تدریس  ی برنامهدر درنتیجه، 

.گنگ و نامشخصی درمیآید
2
 

 ی برنامننههنر ننوع بحرنی در منورد بنا مشننکالت بهداشنتی جامعنه، آموزشنی متناسنق  یها هندفتعرینف مشخصنی از  در نبنود 

 .و بدون نتیجه خواهد بودآن دشوار و در نهایت بی معنی و و ارزشیابی  ،تدریس یها روش ، آموزشی

در سطح بیننابینی برنامنه رینزان را قنادر خواهند کنرد کنه بنا دقنت بیشنتری ( همان فهرست وظایف)تعریف هدفهای آموزشی  

 .  رابطه بین فعالیتهای یادگیری ودست یابی به هدفهای یادگیری را تعیین و ارزیابی نمایند

هننم در رابطننه مسننتقیم بننا هنندفهای مننورد نظننر برنامننه ( از دانشننجویان، اسننتادان، و روشننهای آمننوزش)ارزشننیابی  یهننا روش

مفهنوم ارزشنیابی اینن اسنت کنه بتنوانیم تعینین نمنائیم کنه دانشنجویان تنا چنه انندازه و بنه چنه صنورتی بنه .  آموزشی قنرار دارد

 .   اند افتهیمورد نظر دست ( وظایف)هدفهای اختصاصی 

خواهند و ینا غینر ممکنن ارزشنیابی مشنکل انجنام هرننوع ، ننداده باشنیم را به خود اندازه گیری  ر زحمت طرح اهداف قابل اگ

ینا )آموزشنی اختصاصنی  یها هندفبندون توجنه بنه ( امتحنان در مفهنوم قندیمی آن یننوع) روش ارزشنیابی انتخاب ینک . بود

 میخنواه یمنبدون اینکنه بندانیم چنه چینزی را  یریگ اندازهیک روش  درست مرل انتخاب( تعریفی از عملکرد قابل قبولی از آن

مسنائل مربنوط آزمون و  ی نهیزمدر  پژوهشگرانی کهاخیر است که  ی دهه چندتنها در . خواهد بود یمعن یبکنیم،  یریگ اندازه

سننت و مقاومنت ناشنی از  هنما در اینجن ، ولنی انند کردهبرای ینافتن راه حلنی در اینن منورد  و کوششهائی کنند یمبه آن فعالیت 

 .شود یمعاطفی به خوبی احساو  یها واکن 

                                                 
1
بنینادی منورد لنزوم بنرای انجنام مطالعنات  یهنا پژوه  ی نحنوهو غینره و نینز   یشنناخت جامعهچگونگی به دست آوردن اطالعات  همه گیرشنناختی،  .

سنازماندهی و  ی ننهیزمتخصصنی در  یهنا کتاببنه  توانند یمنبرای کسق اطنالع در اینن زمیننه خوانننده . در این راهنما شرح داده نشده است نگر ندهیآ

 (.به فهرست منابع فصل هفتم  مراجعه کنید)خدمات بهداشتی مراجعه کند  ی ارائه

.
2
. تعیین شده است یعنی زمنان ثابنت اسنت....( سال و 7سال یا  2یا )برای مرال طول دوره آموزش پزشکی به وسیله مقررات اداری معادل ش  سال  

ر هیچ تعریفی از کارآیی دانشجویان در پاینان دوره آموزشنی  در دسنت ( غینر از قبنول شندن بنا حنداقل نمنره در تنک تنک دروو)از سوی دیگر تقریبا

 .بسیار زیادی در کارآئی بهداشت کاران فار  التحصیل بشود یها تفاوتباعث  تواند یمو این موعوع  اشدب ینم
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 اختصاصی آموزشی یها هدفو  یا حرفهوظایف 
کنه بنه فعالیتهنائی ، سعی کردیم با بیان کرد یماصلی که نق  یک بهداشت کار را مشخص  (کارکردهای)عملیات از تعیین بعد

 یا حرفنهجلنوتر بنرویم و تنک تنک وظنایف قندری حنال بایند . دقنت کنار خنود را زینادتر کننیم شوند یممربوط  ها آنهریک از 

کنه از همکناران الجزاینری از این کار  یا نمونهبه . ، تعریف کنیمشود یمعملیات مربوط این یک از  اختصاصی را که به هر

 . توجه کنید، میا آوردهبه دست 

 

 ی صنفحهبنه )را «  یفنوریتمنوارد قبنول و مراقبنت از »یعننی  4-11با فعالینت مرتبط این همکاران تصمیم گرفتند که وظایف 

 .مشخص کنند (مراجعه کنید [ 47]

 

 :فهرستی که تهیه کردند این است

 

 .، با استفاده از یک فهرست بازبینیها تیفوربرای ( دارو، دستگاه، تخت)حصول اطمینان از وجود وسایل الزم  -11-4-1

 .، براساو اولویت بیماریشوند یممان قرار دادن چند بیمار که به طور همزمان وارد تحت در -11-4-2

 .پیشنهادی یها روشطرح کلی از بر اساو حیاتی یک کودک،  یها تیفعالحمایت از  -11-4-1

 .خودداری از هر عملی که جان کودک را درمعرض خطر قرار دهد -11-4-4

 .رفتار مالیم با کودک -11-4-2

 .آرام کردن کودک -11-4-4

 .بستری کردن کودک به والدیننیاز به توعیح علت  -11-4-7

 .تسکین والدین -11-4-8

 .برای مراقبت از موارد فوریت یا برنامهتنظیم  -11-4-9

 .در مورد حرکت دادن بیمار یریگ میتصم -11-4-12

 .حرکت ی برنامهتنظیم  -11-4-11

 .انتقالآماده ساختن یک نوزاد برای  -11-4-12

 .آماده ساختن یک کودک برای انتقال -11-4-11

 .شرح دادن مقررات اداری مربوط به بستری شدن و ترخیص برای والدین -11-4-14

 .شناسایی سازمآنهای متفاوت اداری که در یک انتقال دخالت دارند -11-4-12

 .دارندقرار  ها تیفورتقسیم کارها بین کارکنان بهداشتی که در خدمت  -11-4-14

 .جویا شدن دالیل انجام عملیات متفاوت مراقبت از گروه پرستاری -11-4-17

 .شرح دالیل انجام عملیات متفاوت مراقبت برای گروه پرستاری -11-4-18

 .تسکین خاطر به مادری که فرزندش در بیمارستان بستری شده است -11-4-19

 

داشته باشند به دست شرکت آموزشی باید از یک کوش  گروهی که دانشجویان هم در آن  یها هدفتعریف 

 .آید

کنه دانشنجویان  شنود یمنتنهنا هنگنامی عملنی  پروراننند یمندانشنجویان در سنر  ی زهیانگهر نوع امیدی که معلمین برای ازدیاد 

. کننند یریگ میتصنم( آموزشنی یها هندف)انجنام دهنند قادر به انتخاب باشند یعنی بتوانند برای خنود در منورد وظنایفی کنه بایند 

اگنر دانشنجویان  .شنوندو بنرای انتخناب پیشننهاد  شنده  بنه روشننی تعرینف(  ها هندف)برای رسیدن به این منظور باید وظنایف 

 .سهم داشته باشند نتیجه حتی خیلی بهتر خواهد بودنیز  ها هدفدر تنظیم عالوه بر قدرت انتخاب، 
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 اجزای یک وظیفه شرح
 

 یهرا مهارتکنه اجنرای بع نی از اینن وظنایف ننه تنهنا بنه  دهند یمتجزیه و تحلیل وظایفی که در باال فهرست شده است نشان 

بستری کنردن کنودک بنه نیاز به توعیح علت  مرل )ارتباطی  یها مهارتبلکه به ( 2-4-11مرل رفتار مالیم با کودک )عملی 

در بع نی از وظنایف هنر سنه . نیز نیناز دارد( 14-4-11مرل تقسیم کار بین کارکنان )ذهنی  یها مهارتو ( 7-4-11 والدین

در بع ننی (. 11-4-11)و در بع ننی هنم فقنط یکنی ( 14-4-11ینا   2-4-11مرنل )جنزء وجنود دارد، در بع نی فقننط دو تنا 

کنه تنهنا یکنی از آنهنا را کنه  شنوند یمنبه قدری با یکدیگر مخلوط ( عملی، ارتباطی و ذهنی یها مهارت)دیگر اجزای متفاوت 

، بنه طنور کلنی ینک (8-4-11)« تسنکین والندین» نموننه، بنرای . تشنخیص داد تنوان یمن، کنند یمنبیشتر از دیگران خودنمایی 

بنا انجنام  تنوان یماین حالت را  ها فرهنگواعح است که در بع ی . است( ارتباطی یها مهارتدر حیطه )موعوع نگرشی 

ولنی بنرای اینکنه بندانیم چنه نگرشنی را بایند بنه کنار بنریم . و ینا حتنی تغیینر حالنت صندا انجنام دادتغیینر قیافنه یک عمل، ینک 

در  یریگ میتصنم» توان یمبه عنوان یک مرال دیگر . باشیمساکنان آن باخبر عادات با محیط آشنا بوده و از عرورت دارد که 

گینری تصنمیم . اسنت« ذهننی» ی مسنزلهینک بطور کامل این عمل . را در نظر گرفت ( 12-4-11)« مورد حرکت دادن بیمار

نبایند فرامنوش کنرد کنه  البتنه . ردینگ یمنبراساو اطالعاتی که در هر لحظنه دراختینار اسنت، انجنام ( که یک عمل ذهنی است)

ولنی بایند متوجنه  دننیآ یمنبه دست ( معاینه بیمار بوسیله پزشک)عملی  یها مهارتاستفاده از  ی جهیدرنتاطالعات  اگر چه این

ر  یا حرفنه ی فنهیوظچنین گفت کنه ینک  توان یمبه طور خالصه . مساله نیر نق  مهمی در آن داردانسانی  ی جنبهبود که  غالبنا

عملننی معمننوالر افننراد دیگننری را نیننز  یهننا مهارت، ولننی از آنجننا کننه ایننن شننود یمننعملننی نشننان داده  یهننا مهارتبننه وسننیله 

نینز دارد و بناالخره ( ارتبناطی یهنا مهارت)احتیاج به یک نگرش خناص ( مرل بیمار، خانواده بیمار، همکاران) ردیگ یدربرم

 .باشد یممورد نیاز ( دان )اینکه برای اجرای یک وظیفه کمی هم مهارت ذهنی 

 

. ورد توجه قرار گیردم در مراحل بعدی فرآیند آموزشیشناسائی شده و  کلیه اجزای یک وظیفهعرورت دارد که بدین لحاظ 

همنین . اجزاء را تسهیل نماینداین نمود که دستیابی به هریک از  یزیر طرحفرآیند یادگیری و فعالیت یاددهی را باید به نحوی 

 .موعوع در هنگام ارزشیابی دانشجو نیز صادق است

 

در عملی، ارتبناطی و ذهننی  یها تمهار ی طهیحدر مورد سه  ی راجزییات بیشتر شود یمکه در صفحات بعد ذکر  یبند طبقه

 . دهد یماختیار شما قرار 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 یانتها ی نامه واژهشما نامفهوم است به  یواژگان مورد استفاده برا اگر

 .دیکتاب مراجعه کن

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 یهنا مهارت ،یعملن یهنا مهارت: طنهیدر سنه ح یا حرفنه فیوظا یبند طبقه

 1یذهن یها مهارتو  یارتباط
عملنی،  یهنا مهارت) یها طنهیحدر متفوتی  یبند طبقه یها نظامآموزشی،  یها هدفبه منظور کمک به معلمین در تنظیم دقیق 

آمننوزش و  ی نننهیزمبننه وسننیله متخصصننین مختلفننی کننه در ( ذهنننی یهننا مهارتداننن  یننا ارتبنناطی، و  یهننا مهارتنگننرش یننا 

د منوردنظر فنی از فرآینن، بنه وجنود آمنده اسنت کنه هنر کندام از طبقنات آن نینز دارای سنطوح مختلکننند یمنروانشناسی فعالینت 

 .باشد یم

 

 دیندانشنجو با»منبهم و چنند پهلنو مرنل  یاز  هندفها اسنتفاده ی جنهینتبوده است که در  یرفع سوء تفاهمات اقدام نیا لیاز دال یکی

 .دیآ یم بوجود ،«داشته باشد......( خاص موعوع کی)از  یخوب( دان   ایو )درک 

 

را فرمنول ریاعنی قنانون  بتوانده دانشجو ک باشد داشته را مفهوم نیممکن است ا« قانون یکدرک خوب از » ،یگروه یبرا

ا داشته باشند کنه دانشنجو بایند درحالی که برای گروهی دیگر ممکن است این مفهوم ر. و یا بتواند معنی آن را بیان کندبنویسد 

هنیچ . را نشنان دهند ها دهینپدینک مسنزله را حنل کنند و ینا ارتبناط قنانون بنا سنایر  آنبتواند اعنافه بنر نکنات فنوق بنا اسنتفاده از 

نندارد  وجنود یا هیننظرینا  اقعینت وو ،خناص، قنانون، اصنل ی دهیپدنیاز واقعی دانشجو به خوب فهمیدن یک  ی دربارهتردیدی 

ممکنن اسنت  دهند یمنیک دانشجو مورد استفاده قرار « خوب درک کردن»ولی شواهدی که یک معلم برای ق اوت در مورد 

تفاوت داشته باشد، مگر اینکه هنر دو معلنم قنبالر و بنا اسنتفاده از  دهد یمکامالر با شواهدی که یک معلم دیگر مورد استناد قرار 

 .به توافق رسیده باشند باشد یم« خوب درک»  ی که نشان دهندهروشن و دقیق در مورد شواهدزبانی 

 

ر  اسنتفاده در آنهنا منورد بنه علنت عندم دقنت اصنطالحات و مفناهیم منورد  ردیگ یمانجام آموزش مطالعاتی را که در زمینه غالبا

بیشنتری و تفناهم تنا بنا دقنت  ازدس یمدر این است که مربیان را قادر  یبند طبقهارزش اصلی به این لحاظ، . اند دادهانتقاد قرار 

دروو نینز بنه مراتنق  یها برنامهاین تفاهم بهتر، امکان همکاری بین مسزولین تدوین  ی جهیدرنت .بین خود رابطه برقرار کنند

 .قرار دارداستفاده بسیار مورد در ارزشیابی نتایج یک نظام آموزشی نیز عالوه بر این یک نظام طبقه بندی . شود یمزیادتر 

 

 توانند یمنصنحیح  یبنند طبقهو ینک کنار آسنانی نیسنت تعریف و ارزشیابی کیفیت تندریس در ینک مدرسنه، کشنور و ینا منطقنه 

 کمنک بنه مربینان بنرای  یبنند طبقهمهنم  فوایدیکی دیگر از . باشدمناسبی برای انجام آن کمک بسیار مهمی در پیدا کردن راه 

 .در آموزش و ارزشیابی نیز استفاده کرد پژوه به عنوان یک وسیله  توان یم یبند طبقهاز . باشد یمسؤاالت امتحانی  ی هیته

 

 یهنا گروهو تفکنرات انسنان، تنداخل  ها تیفعالخیلی دقیق اصوالر عملی باشد زیرا مرل سایر  یبند طبقهکه یک  میکن ینمما فکر 

برای بهتر نمودن مهم نیست، آنچه مهم است درک و ایجاد یک زبان مشترک  یگذار نام. افتد یمنزدیک به یکدیگر زیاد اتفاق 

 .استارتباط 

 

 یبنند طبقهمتفناوت  یهنا نظامزیرا قصند ننداریم . میکن یمساده و متناسبی از این سه حیطه اکتفا  ی خالصهدر اینجا تنها به ذکر 

 .E) کینندا تورن و  (R. Gagne)گنی  گننا ، (D. Krathwohl) ، کراتننوول(B. S. Bloom)را کننه بننه وسننیله بلننوم

Thorndike ) به تفصیل بیان داریم اند شدهپیشنهاد. 

 

 (نگرش)ارتباطی  یها مهارت ی طهیح -1
 

ینا اعتقناد اسنت، تماینل  احسناو ی کننندهرفتناری کنه بینان »کنه نگنرش عبنارت اسنت از  شنود یمنمعلوم  نامه لغتبا مراجعه به 

« در مقابلننه بننا یننک فننرد، یننک گننروه، یننک شننیزی، یننک موقعیننت و یننا یننک ارزش (منفننیمربننت یننا )همیشننگی بننه کننن  یکسننان 

بنین  ی رابطنهمربنوط بنه  مسنائل ی ننهیزماینن حیطنه را تنهنا در اسنتفاده از در اینن کتناب راهنمنا،  (.وبسنترفرهننگ انگلیسنی )

ر بنه در این حالت  دامننه اینن حیطنه .   میکن یممحدود  کنند یمکه خدمات آنها را دریافت  یا جامعهو افراد  کاران بهداشت تقریبنا

بنرای ارزشنهای ) ارتبناطی  یهنا مهارتننام  و بنه همنین دلینل ردیگ یدربرممربوط به روابط بین انسآنها را  مسائلطور کامل 

 .میا گرفتهرا برای آن درنظر [( 92]انسانی، صفحه 

                                                 
1 .

.1971، فوریه Didakta Medicaیلبرت در گدکتر  ی مقالهاز  یا خالصه
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 .سطح اصلی قرار دارند 1 یبند طبقهدر این 

دریافنت  ی آمنادهحسناو شنده و  ها دهینپدیعننی فنرد نسنبت بنه وجنود برخنی . باشند یمنیا ح ور دریافت کردن اولین سطح  1-1

 .است

 .برد یمخطرناک به سر  ماریب کی یبرا  یکه در انتظار جواب آزما یماریاعطراب ب صیتشخ :مثال 
 

کافی نسبت به موعوع مشاهده شده عالقه پیدا کرده و آمناده اسنت تنا  ی اندازهیعنی فرد به . باشد یمواکنش دومین سطح  1-2

 .کاری در مورد آن انجام دهد

بنه منظنور  مناریبنه ب بخ  ننانیاطم ی جملهکه در باال ذکر شد، ممکن است واکن  با گفتن چند  یدر مورد مرال :مثال 
 .نگذاشته باشد تظاهر کند تنهااو را  نکهیو ا نیتسک

 
ارزشی شما جنایی پیندا کنرده و آن  یبند درجهیعنی برداشتی که از یک پدیده دارید در . استغریزی شدن  سومین سطح 1-1

اینن عمنل شنما را قنادر . منطبنق کنیند آننظنام ارزشنی خنود را بنا حاعنرید قدر شنما را تحنت تنأثیر قنرار داده اسنت کنه 

 .دیکن یمکه به نحوی با دیگران برخورد کنید که انگار خودتان دارید آن پدیده را تجربه  سازد یم

 آنهنا غمخنوار شنما دهند یمن نشنان کنه اسنت ینحنو به او خانواده به شما نگرش وواکن   کودک کیدر مر  : مثال 
 آنهنا غنم در عمنالر  کنه سنتین یمعنن بندان نینا. بگذارنند سنر پشنت را مرحلنه نینا تنا دینکن کمک آنها به دیلیما و دیهست
بننه  دهنند یمنن اجننازه شننما بننه کننه دیننا کرده یزیننغر خنود در را ینگرشنن شننما کننه اسننت یمعننن بنندان بلکننه د،یباشنن کیشنر
 .ی به خانواده دا  دیده کمک کنیدمؤثرنحو

 

 عملی یها مهارت ی طهیح -2
 

مرنل تزرینق درون ) ردینگ یمنانجنام  کاران بهداشنتنیروی  ی لهیوسمقصود از این حیطه عملیاتی است که به طور روزمره به 

 .گروه اصلی قرار دارند 1نیز  یبند طبقهدر این  (.ع النی، بذل نخاع و غیره

 

 ی زهینغردر پاسن  بنه  کنند یمنکه مقابل ینک عمنل قابنل مشناهده قنرار بگینرد، سنعی  یا رندهیادگی. است دیتقلاولین سطح  2-1

 .در این مرحله دانشجو احتیاج به نمونه دارد: تقلیدش آن عمل را قدم به قدم تکرار کرند

 کنه کنند یمن یسنع اسنت، کنرده مشاهده بار نیچند را یع الن درون قیتزر انجام که یپرستار یدانشجو کی: مثال 
 .کند دیتقل پرتقال کی به قیتزر با را عمل نیا

 

ینک عمنل را بنه جنای مشناهده، براسناو دسنتورالعمل  توانند یمندر اینن مرحلنه دانشنجو . استآگاهانه اجام دومین سطح  2-2

مهنارت الزم را  توانند یمنو  دهند یمنمتفناوت را تشنخیص  یهنا مهارتهمچنین دانشجو رفته رفته تفناوت بنین . انجام دهد

 .گردد یمدر این مرحله زبردستی در استفاده از وسایل نیز آغاز . انتخاب کند

کنه بنه انجنام  ردینگ یمن ادین ،دهند یمنکوچنک را انجنام  یجراحن کیننظنر سرپرسنت  رینکنه ز یحال دردانشجو : مثال 
 .کندعادت  یجراح انیدر جر ینیمع اتیعمل

 

ومهنارت منورد نظنر را   رسند یمنبناالترین حند مهنارتی خنود دانشجو به در این مرحله . استخودکار شدن سومین سطح  2-1

 .دهد یمانجام کمترین مقدار انرژی صرف  با

 د،یننما جنادیا او یبنرا ینناراحت نکنهیا بندون و دقنت بنا را تخنت در یبسنتر مناریب کین تجربنه، بنا پرستار کی: مثال 
 دهیند صندمه یراننندگ ی حادثنه در که نفر کی یبرا ازدحام، و یشلوغ به توجه بدون ق،یطب کی ای. دهد یم شستشو
 .کند یم یگذار لوله است
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 (شناختی)ذهنی  یها مهارت ی طهیح -3

، نگرش و طبقه بندی جدیدی را پیشنهاد کرد که 1با استفاده از طبقه بندی بلوم 1کریستین مک گوایر 1941در سال 

 .کند یمبه تهیه آزمونهای مربوط به اندازه گیری موفقیت دانشجویان کمک  یتر یاختصاصبصورت 

 

 سطوح

 دانش . 1

 یادآوری  1.1

 تشخیص معنی  291

 

 تعمیم. 2

 

 حل مسائل کلی. 1

 ها دادهمعنی یابی از  191

 کاربرد  291

 

 حل مشکالت جدید. 4

 ها دادهتحلیل  194

 کاربرد اختصاصی 294

 

 ارزشیابی. 2

 

 آمیختن. 4

 

. باشنند یمنبه احتمال زیاد، برای تعریف هدفهای آموزشی و ارزشیابی دانشجویان سنه سنطح از طبقنه بنندی منک گنوایر کنافی 

 :این سه سطح عبارتند از

 یاد اوری اطالعات. 1

 ها دادهدرک معنی . 2

 حل مساله. 1

 باشد یمبه عنوان نمونه، برای حل مساله به سطوح زیر نیاز 

الزم  یهنا روش، اصنول، فرآینندها، الگوهنا و هنا تیواقعدر اینن مرحلنه ینادآوری . اسنت هنا تیواقعاولین سطح ینادآوری  1-1

 .باشد یمموردنظر  یا حرفه ی فهیوظیک  زیآم تیموفقبرای انجام 

 

بندون اینکنه بنه کنند و بحنث و گفتگنو  یا حرفنهیک دانشجو باید قادر باشد با همکاران و معلمین خود بنه زبنان : مثال

با اع ای جامعه ینا بنه طنور شنفاهی . ، بدانددهد یممراجعه کند معانی آنچه را مورد استفاده قرار  نامه لغتکتاب یا 

 .ارتباط برقرار سازد( و غیره ها افتهیگزارشات،  -مقاالت علمی) ها نوشتهو یا از طریق 

 

 مسنائلدر برخورد با  ها روش، اصول و یا ها هینظرو این مرحله فرآیند استفاده از  باشد یمدومین سطح تفسیر اطالعات  1-2

 .جدید است

 

                                                 
 مرکز توسعه آموزش، دانشکده پزشکی دانشگاه ایلینویز .1

دانشسنرای  -1144مسنعود رعنوی  ی ترجمنه. حیطه شنناختی: 1رساله : تربیتی یها هدف یبند طبقهاصول علمی : 1924و و همکاران . بلوم، ب  .

 .عالی



 

77 

 

دانشجو پس از تحلیل اطالعات قابل مشاهده، اطالعات را تفسیر و ارتباط بین آنها را در ینک الگنوی شنناخته : مثال

 .دهد یمشده قرار 

 

باالترین مرحله در این سنطح . باشد یم( در رابطه با تشخیص، درمان، سازماندهی و غیره) ییگشا مشکلسومین سطح،  1-1

 .به عنوان راهنما موجود باشد یا نمونه آنکه یبیافتن راه حل برای مشکالتی است که در شرایط جدید به وجود آمده، 

 

 شنود یمنروبنرو ( ورد آن دینده باشندبندون اینکنه آموزشنی در من)دانشجویی که با یک حالت بیمناری ناشنناخته : مثال

 .قادر است با استفاده از روش علمی و برخورد صحیح تجربی راه درست را پیدا کند

 

این است که فرآیند یادگیری را تحلیل کرده و معلمنین را درجهنت اخنذ تصنمیمات صنحیح آموزشنی  ها یبند طبقهتنها هدف این 

ر بنه  تنوان یمنرت واعح است که رفتار انسنان را بنه نند. یاری دهد  یهنا مهارتذهننی و  یهنا مهارتعملنی،  یهنا مهارتدقیقنا

 نننه معلمننین و نننه تهیننه. آموزشننی نیننز تننا حنندودی مصنننوعی اسننت یها هنندفدر  یبند میتقسننمشننابه همننین . ارتبنناطی تقسننیم کننرد

 .انجام دهندبطور کامل آموزشی هیچ کدام قادر نیستند چنین تفکیکی را  یها برنامه کنندگان

 

 یهننا مهارت)مختلننف  یها طننهیحالزم بننرای ارزشننیابی همزمننان تجربیننات آموزشننی در  ی لهیوسننایننن تفنناوت تننا زمننانی کننه 

امیندواریم . مصنوعی بناقی خواهند مانند حالتهمین به به دست نیامده باشد، ( عملی یها مهارتذهنی و  یها مهارتباطی، ارت

، نندینما یمنکنه در منورد آمنوزش فعالینت  پژوهشنگرانیآورد تنا  آموزشنی اهمینت خنود را بنه دسنت یها هندفکه بیان واعنح 

 .بهتری را برای تدریس ممکن سازند یها روشبتوانند بع ی از این مشکالت را حل کرده و انتخاب 

 

 

 

 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

تنها از  اطالعاتکه  کند یم جابیا یمقاصد علم یاطالعات برا یبند طبقه

 .شود یشناسائ یاصل تیچند خصوص

از حد ساده بشود   یکه  اگر اطالعات ب دیتوجه داشته باش نصورتیا در

 !شوند منجر یمعن یب جیممکن است به نتا

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 (ساده شده)آموزشی  یها هدفسه گانه  یبند طبقه
 

شرکت در فعالیت های 

آموزشی

توّجه:  لطفاً به خاطر داشته باشید که در رفتارهای انسان سه حیطه فوق غالباً ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند.

بتواند حقایق را به یاد 

بیآورد

بتواند اشخاص دیگر را 

قبول کند

بتواند بعد از دیدن یک 

نمونه آنرا تکرار کند

حیطه مهارت های ذهنی حیطه مهارت های ارتباطی حیطه مهارت های عملی

بتواند یک کار عملی را به 

صورت خودکار و با کارآیی 

خیلی باال انجام دهد

بتواند یک مسئله جدید را 

حل کند

بتواند یک احساس را 

غریزی کند

بتواند داده ها را تفسیر کند

بتواند درمقابل نیازهای 

عاطفی دیگران واکنش  

نشان دهد

بتواند مهارت های عملی را 

به خوبی کنترل کند
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 تمرین

( عملننی یهننا مهارت: ارتبنناطی، ع یهننا مهارت: الننفمهننارتی ذهنننی، : ذ)بننا گننذاردن یننک عالمننت عننربدر در سننتون مناسننق 

 .وظیفه زیر را تعیین کنید 19اجزای هریک از 

 

 .اصلی دارند با دو عربدر مشخص کنید ی جنبهاجزایی را که 

 

 حیطه
 یا حرفهفهرست وظایف 

 ع الف ذ

، با استفاده از یک ها تیفوربرای ( تخت -دستگاه -دارو)صول اطمینان از وجود وسایل الزم ح. 1   

 هرست بازبینیف

 ، براساو اولویت بیماریشوند یمدرمان چند بیمار که به طور همزمان وارد . 2   

 شود یمکودک تعیین ی فرآیند روشهائی که براحیاتی یک کودک در رابطه با حمایت از اعمال . 1   

 جتناب از هر نوع عملی که ممکن است جان کودک را درمعرض خطر قرار دهدا. 4   

  رفتار مالیم با کودک. 2   

 دلداری دادن کودک. 4   

 لزوم بستری کردن کودک و علت به والدین در مورد توعیح . 7   

 تسکین والدین. 8   

 ها تیفوربرای مراقبت از موارد  یا برنامهتنظیم . 9   

 در مورد حرکت دادن بیمار یریگ میتصم. 12   

 حرکت ی برنامهتنظیم . 11   

 آماده کردن یک نوزاد برای انتقال. 12   

 آماده کردن یک کودک برای انتقال. 11   

 توعیح مقررات اداری مربوط به بستری شدن و ترخیص برای والدین. 14   

 متفاوت اداری که در یک انتقال دخالت دارندشناسایی سازمآنهای . 12   

 قرار دارند ها تیفورتقسیم کارها بین کارکنانی که در خدمت . 14   

 جویا شدن دالیل انجام عملیات مراقبتی گوناگون از پرستاران. 17   

 توعیح دالیل انجام عملیات مراقبتی گوناگون برای گروه پرستاری. 18   

 به مادری که فرزندش در بیمارستان بستری شده استتسکین خاطر . 19   

   

 .مقایسه کنید[88] ی صفحهمؤلف این کتاب در  یها پاس خود را با  یها پاس 
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 فیدر رابطه با وظا آموزش یاختصاص یها هدف فیتعر

 :مراجعه کنید( [21]صفحه)به مرالی از یک وظیفه  -

از سنیاهر  ( تنریل یلنیم 2)خنون  ی نموننه ی هینتهاستفاده از سنرنگ بنرای »

 «.بازوی یک فرد بالغ

 

اسنت ولنی دو  یمهنارت عملنجنزء اصنلی . اجزای این عمل را تفکینک کنیند -

 .نیز دخالت دارند( ارتباطی و ذهنی یها مهارت)دیگر  ی طهیح

 

ر در  - بننه شننکلهای  کار بهداشننتیننک  ی روزانننه ی برنامننهایننن نننوع عمننل غالبننا

تزریق درون ع النی، بزل نخناع، بنزل صنفاق، جننق ینا از قبیل  گوناگون

 .و مشابه آن وجود دارددر معده  یگذار لولهمفصل و 

 

یکنی اسننت و  شننود یمنارتبنناطی کنه بننه تمنام ایننن اعمنال مربننوط  یهنا مهارت -

در ایننن رفتارهننا اگننر . شننده قابننل مشنناهده اسننت قبننولبصننورت رفتارهننای  

بننه عنننوان یننک از انهننا  تننوان یمنن - دنجنندول مشنناهدات شننرح داده شننده باشنن

معرفننی خننود بننه بیمننار، ): بننرای انجننام صننحیح وظیفننه اسننتفاده کننردعننابطه 

انجنام بدهیند و  دینخواه یمنآگاهی دادن به بیمنار از اینکنه شنما چنه کناری را 

 (.غیره

 

مقننندار معیننننی از دانننن  نظنننری  ذهننننی یهنننا مهارتبنننرای انجنننام تمنننام اینننن  -

وسنایل، عنوارض  یسناز سترونکالبدشناسنی، )ت دارد کنه در قالنق عرور

بنرای دسنت ینابی بنه  ازینن  یپدانن  همنان کنه  اند شندهبینان  (.ثانوی و غینره

رسناز نینز نامینده قاد یها هندفکه ) باشند یماختصاصی آموزشی  یها هدف

 (:اند شده

 ترسیم طرح سیاهر  بازو با کمک حافظه. 

  فهرست اقداماتی که برای حفم سترونی در حین عملیات باید انجام داد 

 (.در هر دو مورد عوابط باید از یک کتاب درسی اخذ شود)

 

همنناتوم ایجنناد ) اند شنندههننم ذکننر ابطی وعنندر ایننن مرننال عننالوه بننر وظیفننه، 

مقندار منورد از کم و زیناد % 12 ی محدوهنشود، مقدار خون گرفته شده در 

اینن عنوابط ( احتیاج باشد، بی  از دو بار سعی در فرو کردن سوزن نشنود

اهمینت اصنلی فردی که این وظیفه را نوشته است که  دهد یمهم چنین نشان 

 عملی آن داده است یها مهارت ی جنبهبه را 

 

بننه صننورت یننک  تننوان یمننخالصننه، یننک هنندف اختصاصننی آموزشننی را بننه طننور 

وظیفنه آن جنزء اصنلی  قبول قابنلکنه شناخص اجنرای  یا عنابطههمراه بنا  ی فهیوظ

 .باشد، نیز بیان کرد

 

  

 

 

 عابطه+ وظیفه = اختصاصی  یها هدف  

  

 یها تیفیک

 یها هدف

 یآموزش یاختصاص

 

 

 

 

 

 تناسب

 

 

 

 

 

 یمنطق

 

 

 

 

 

 ابهام بدون

 

 

 

 

 

 یعمل

 

 

 

 

 

 مشاهده قابل

 

 

 

 

 

 یریگ اندازه قابل
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 اختصاصی آموزشی  یها هدف

 اختصاصی کدام است ؟ یک هدف آموزشی  یها تیفیک

 :زیر باشد یها تیفیکتمام دارای باید 

 

عاری ازمطالق غیر عروری و سخن پراکنی بوده ولی تمام نکات مهم مربوط بنه هندف هدف آموزشی باید تعریف : تناسب

 .است در بر گیردبراساو نیازهای بهداشتی جامعه تنظیم شده را که 

 

نبایند بکنار ( گونناگون تفسنیر کنرد یها صنورتیعننی بتنوان آن را بنه )چند معنی متفاوت داشته باشند  کلماتی را که  :حوضو 

بنه عننوان . کنندبه خوانننده منتقنل نادرستی از مقصود ما  یها برداشتممکن است برد زیرا استفاده از این کلمات 

کنه یادگیرننده بنازگو کنند، حنل  میخنواه یمنچیست؟ آیا « بداند»یادگیرنده چیزی را  میگوئ یممقصود از اینکه مرال 

 یا گسنترده، به او مفهوم بسیار محدود و یا برعکس بسیار «بداند»کند یا بسازد؟ صرف گفتن اینکه یادگیرنده باید 

نویسنده تعینین کنرده باشند کنه دانشنجو بنرای نشنان دادن این است که یک هدف مقصود از وعوح . کند یمرا القا 

 .، چه عملی را باید انجام دهد«انجام دهد تواند یم»و یا « فهمد یم»، «داند یم»اینکه 

 

برا توجره بره امکانرات موجرود  دادن  را دارینمانتظار انجام را که از دانشجو نچه که آاطمینان داشته باشیم،  باید :اجرا یتقابل

باید برای که یک یادگیرنده  (، ارتباطی، و مهارتییعمل) حداقل دان به در عمن باید  . در عمل قابل اجرا باشد

 .این همان سطح پیش نیاز است. دارا باشد نیز توجه داشتورود به دوره 

 

 .محتویات یک هدف آموزشی باید با یکدیگر سازگاری درونی داشته باشند: منطقی

 

دف را مشناهده اگنر نتنوانیم بنا کمنک ننوعی وسنیله قابنل مشناهده پیشنرفت بنه سنوی هنکامالر واعح اسنت کنه  :مشاهده یتقابل

 .یا خیر، نیز وجود ندارد میا افتهی، امکان تشخیص اینکه آیا به آن دست نمائیم

 

ر  :سنجش یتقابل  تنوان ینمنقابنل لمنس نیسنت و  دهنم یمبسیاری از چیزهایی که من درو » ندیگو یمکه معلمین  میشنو یمغالبا

خیلنی بهتنر اسنت زینرا  یریگ انندازهاز عندم نیز خیلی کلی  یریگ اندازهحتی یک . «کرد یریگ اندازهآن را 

زینرا درو خنود  اند دهیرسنانجام نشود معلمین فرض خواهند کرد کنه بنه هندف منوردنظر  یریگ اندازهاگر 

نباشد، به سختی خواهید توانست از اینن نکتنه کنه  یریگ اندازهتدریس شما قابل  یها مهارتاگر . اند دادهرا 

حرداقل نوعی معیار بنرای تعینین در هر هدفی باید به همین دلیل . اع کنید، دفدیده یمچیزی را به کسی یاد 

 .ذکر شده باشداجرای مورد قبول 

 

ر  یریگ انندازهکنه درحنال حاعنر قابنل  ییها هندفاین بدان معنی نیست که  « بندی» یها هندفنیسنتند، لزومنا

تبنر ارزشنیابی را تسنهیل مع ینک وسنیله، ساخت و انتخناب یریگ اندازهبرای  یا عابطهوجود ولی . هستند

 .کند یم

 

یاری دهنده هم به لحاظ طبقه بندی مانند هندفهای اختصاصنی هسنتند و بایند از همنان مشخصنات  یها هدف

در )این هندفها بنه آن قسنمت از دانن  یناد دهننده . مورد نظر برخوردار باشند یا حرفهدر رابطه با وظیفه 

بنه فصنل سنوم مراجعنه  –در نگنرش مشنکل گشنائی )و دان  یناد دهننده و یادگیرننده ( نظامهای سنتی قبلی

 . .دیآ یمکمک کننده به حساب  یا حرفهکه وجودشان برای انجام یک وظیفه  شوند یممربوط ( کنید

 

 

 

 ازین  یپ

 «انجام دهد» یقبل از شروع برنامه آموزش بتواند دیبا یم رندهیادگیآنچه که 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
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ر به کار   دارند یا گونهولی معانی چند  روند یمکلماتی که غالبا

 دانستن -

 فهمیدنبا خبر بودن،   -

 خوب فهمیدن -

 قدردانی کردن  -

 کامالر قدردانی کردن  -

 باور کردن  -

 اعتقاد داشتن  -

 

 باشند یمکلماتی که دارای معانی محدودتری 

 نوشتن  -

 شناسایی کردن  -

 فرق گذاشتن  -

 حل کردن  -

 ساختن  -

 فهرست کردن  -

 مقایسه کردن  -

 ( ارزیابی کردن) دادنُمواجهه   -

 ها نیاو مانند 

 1942 گریم
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 آموزشی یها هدففهرست بع ی افعال مناسق برای بیان 

 (است نامحدوداین فهرست کامل نیست و در عمل )

 

 

 اثر گذاردن

 اجازه دادن

 اجرا کردن

 اداره کردن

 ارائه کردن

 کردن یابیارزش

 کردن ارسال

 کردن استنباط

 کردن استنتاج

 کردن اعالم

 کردن القا

 کردن انتخاب

 کردن انتقاد

 دادن انجام

 آوردن

 کردن یبازساز

 کردن برپا

 برگرداندن

 وجود آوردن به

 داشتن انیب

 کردن پر

 دادن پرورش

 کردن دایپ

 کردن یریشگیپ

 

 

 

 

 

 کردن هیتجز

 دادن صیتخص

 زدن نیتخم

 دادن صیتشخ

 کردن حیتشر

 کردن قیتشو

 گرفتن میتصم

 نشیدک ریتصو

 کردن فیتعر

 دادن میتعل

 گذاردن تفاوت

 کردن لیتکم

 کردن نیتمر

 کردن میتنظ

 کردن هیتوج

 کردن دیتول

 ساختن جدا

 کردن یآور جمع

 کردن جور

 زدن حدو

 دادن حرکت

 داشتن ح ور

 کردن تیحما

 کردن خالصه

 

 

 

 

 

 خواندن

 کردن خواه 

 کردن یخوددار

 کردن داخل

 گذاردن اریدراخت

 کردن درخواست

 کردن یبند دسته

 کردن دفاع

 کردن ییراهنما

 کردن ادیز

 ساختن

 کردن ساده

 دادن سازمان

 کردن سرهم

 دنیسنج

 دادن شرح

 کردن شرکت

 دنیکش شکل

 گذاردن شماره

 شمردن

 کردن یطراح

 کردن عمل

 دادن تیعموم

 کردن فهرست

 

 

 

 

 

 دادن کاه 

 کردن کسق

 کردن کشف

 کردن کمک

 کردن یبند گروه

 گفتن

 کردن محاسبه

 کردن محافظت

 کردن مراقبت

 کردن مرتبط

 کردن مستقر

 کردن مطلع

 کردن نیمع

 کردن سهیمقا

 کردن یزیمم

 کردن یریگ جهینت

 کردن کینزد

 دادن نشان

 برداشتن نقشه

 کردن وادار

 کردن وزن

  کردن وصل

 کردن یهمکار

 کردن یهمگام
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 تمرین
 ی حرفنهرا کنه بنه ننوع  ییهنا فعلبفرماییند، ....... پی  ذکر شده است ناقص اسنت ی صفحهفهرستی که در  دیکن یماگر تصور 

 .فهرست کنید شود یمبهداشتی مورد عالقه شما مربوط 
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  تـنـاسـب

 باشدیی م  آموزیش هدف کی تیفیک نیتر یاصل  
 

 

 

 

 

 

 

 آموزیش یها هدف
  ویل خوب برخوردار باشند  دفه کیاز متام مشخصات  حّت اگر   
 ( باشند  نداشته  جامعه  هبداشّت مشکل   اب  تناسیب) اشندنب متناسب 
 هستند آور انیز بالقوه 
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 یآموزش یاختصاص یهدفها یاجزا
 

     عمل    

 

     محتوا  وظیفه       

 

    طیشرا     

 

  

 ظابطه+  

 

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 باعـث نـه و شود یم آن شدن تیامه مک باعث نه هدف کی از ما مقصود انیب
 پنهـان قـباًل  که هدف مقصودکه  شود یمباعث  ونشنت. . . . . . . . .  آن ارزیش مک
 هبــرت و گرفتــه قــرار گــرانی د ینیبــازب مــورد توانــدبشــهد و  واضــح اکنــون وبد

   گری م   .اف . آر        بشود
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 شرح اجزای یک هدف اختصاصی آموزشی

 عمل و محتوی
 .دینما مشخص را نظر کردموردبه کار دنیکه رس یفعل انیعبارت است ازب: عمل -
 .در رابطه با عمل قرار داردکه  یا مادهزمینه و یا ، موعوععبارت است از  محتوی -

مرنال عمننل بننا ایننن در . «خنون از سننیاهر  ی نمونننهیننک گررفتن »یننا . «یننک میکروسنکوپ دوچشننمیتعمیررر »: مثرال

 .بقیه جمله محتوی یا موعوع استحروف سیاه مشخص شده و 

از بع ننی عمررل مرروردنظر بننه جننای ذکننر کامننل ( در یننک هنندف اختصاصننی)هننیچ اشننکالی ننندارد کننه در هنگننام بیننان عمننل 

 .آن فعالیت استفاده کرد به شرطی که نوع عمل به روشنی قابل تشخیص باشداجرایی  یها شاخص

قبنول آن بتنوان تواننایی اجنرای عمنل منوردنظر بنه  قابنلانجنام  ی مشناهدهعبارت اسنت از شنرح عملنی کنه بنا  ییاجرا شاخص

 .استنباط کردرا دانشجو  ی لهیوس

کنامالر واعنح اسنت کنه  .«خط بکشنید گذرند یمسرخر  همنام خود جلوی که از  ییها اهر یس ی هیکلزیر نام »: مثال

 توانند یمناسنتنباط کنرد کنه آینا یادگیرننده  توان یمکه به وسیله آن  باشد یمخط کشیدن زیر کلمات فقط یک رفتار نماینده 

 کننند یمنکه از سایر نقاط سرخر  عبور  ییها اهر یساز  گذرند یمهمنام خود را که از جلو سرخر   ییها اهر یس

 .تمیز دهد یا خیر

 :استرعایت کرد به شرح زیر ( آن یا شاخص اجرایییا خود عمل و )عمل  ی دربارهدر هر حال دستورالعملی را که باید 

 (.کشیدبخط  زیر آنرا در جملهبرای مرال، )عمل را مشخص کنید  .1

 .آن یاجرائ شاخصیا  باشد یمموردنظر عمل خود تعیین کنید که آیا این عمل  .2

 ی دربنارهاستنباطی با مشاهده انجام آن  توان یماگر عمل ذکر شده از نوع شاخص اجرایی باشد مشخص کنید که آیا  2-1

 .یا خیر آوردبدست عمل موردنظر 

کنه بنه نحنوی نینز نوشنت؟ و آینا  یتر سنادهبصنورت آن را  تنوان یمنبررسنی کنیند کنه آینا اگر پاس  مربت است ( الف

 .رد یا خیربا قابلیت یادگیرنده مطابقت دانوشته شده است 

 .اگر پاس  منفی است، یکی دیگر بنویسید( ب

 .داردکلی جنبه ید که آیا به نحو دقیق بیان شده است یا اگر عمل ذکر شده از نوع عمل موردنظر باشد، مشخص کن 2-2

نیز نوشنت؟ و آینا  یتر سادهبصورت آن را  توان یمبررسی کنید که آیا اگر عمل به نحو دقیقی ذکر شده است، ( الف

 رد یا خیربا قابلیت یادگیرنده مطابقت داکه نوشته شده است به نحوی 

 .الزم را به آن اعافه کنید داردشاخص اجرائیکلی  عمل نوشته شده جنبهاگر ( ب

 (.داده، وسائل) عبارت است از تعریف منابع موجود برای انجام عمل: شرایط

اینن ظابطنه بایند در ارتبناط بسنیار نزدینک بنا  .که دانشجو بایند انجنام دهند مورد قبول تعریف حداقل عبارت است از : ضابطه

از نتیجه حاصل از عمنل باشند و ینا فرآینند دسنت  یا اندازه تواند یماین ظابطه . اشدقرار داشته ب باشد یمفعلی که معرف عمل 

، ولنی تنهنا زمنانی باشند یمنالبته تاکید بنر نتیجنه خیلنی بهتنر اسنت بنرای اینکنه نشنانه بهتنری از تناسنق هندف نینز .  یابی به آن

 . ور کامل بدست آوردمورد انتخاب قرار گیرد که دانشجو یتواند نتیجه مورد نظر را بط تواند یم

 

 :آموزشی را درنظر بگیریم و هر کدام از اجزای آن را تعیین کنیماختصاصی بیایید برای مرال، یک هدف 

و یا عدم وجود شته باشد قطر دا متر یسانت 2در جسم ریه که بی  از ( سایه)تشخیص وجود کدورت »

 «.درصد موارد 82در  سینه ی قفسهرادیوگرافی از بخ  پیشین  یها لمیف درکدورت، 

 .نشان دهنده عملی است که باید انجام گیرد« تشخیص وجود»: عمل

 «.کدورت در جسم ریه»: محتوی

 .باید دراختیار دانشجو قرار گیرد که« سینه ی قفسهرادیوگرافی از بخ  پیشین  یها لمیف»: شرط

« قطر داشته باشد متر یسانت 2درصد موارد هر کدورتی را که بیشتر از  82در »دانشجو باید : ضابطه

 .تشخیص دهد

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ایرن نکتره . وجرود نردارد یامتحران یقادرساز و سوالها که تفاوتی بین هدفهای رندیگ یماغلب افراد به غلط نتیجه 

 میگر.اف. آر  که منظور اصلی از هدف آموزشی بسیار واضح باشد  کند یمتنها زمانی واقعیت پیدا 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 تمرین

 :هدف زیر را تعیین کنید ی چهارگانهاجزای 

یا  Yیا  Xنوع از )میکروسکوپ دو چشمی  با استفاده از نقشه تفصیلی، وسایل الزم، و دسترسی به وسائل یدکی، یک بتواند 

Z ) مطابق دستورالعمل سازنده کار کندکه دچار نقص شده است به نحوی تعمیر کند  کهرا. 

 

 عمل: 

 

 محتوی: 

 

 شرط: 

 

 (:یا شرط قبولی) عابطه 
 

خنود  یها پاسن ، درسنتی [124] ی صنفحهموجنود در  یها پاسن و  22تا  12، سؤاالت [92] ی صفحهبا مراجعه به  دیتوان یم

 .کنید را ارزیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 
 

شما با آنچه در این جدول ارائه شده است تفاوت داشته باشرد، لزومراً بره ایرن معنری نیسرت کره پاسرخهای شرما  یها پاسخاگر 

دارای  دانر گرفتهاحتمال دارد که افعالی که برای بیان عمل  در بعضری از ایرن وظرایف مرورد اسرتفاده قررار . است" نادرست"

 .چند معنی باشند
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 تمرین

ر پی  از انجام این تمرین،  بیوشنانید و سنیس تعینین کنیند (  - - - - - - -)که در محدوده خنط شکسنته را  ها پاس لطفا

کننه در شنناخص هننائی بننا ( متفنناوت تهیننه شننده اسننت یهننا کارگاهکننه در )اختصاصننی آموزشننی زیننر  یها هنندفکننه کنندامیک از 

ر یک . کند یمر شد مطابقت صفحات پی  ذک هسنتند؟ آینا دارای ینک عمنل، محتنوی،  یا حرفنه ی فهیوظآیا هرکدام از آنها حقیقتا

 کدام است؟حیطه اصلی هدف (. با بلی یا خیر پاس  دهید)؟ باشند یمشرایط و یک عابطه 

 

 

 

    
ذهنی عملی ارتباطی

++ بلی بلی بلی بلی

++ + بلی بلی بلی بلی

++ + بلی بلی بلی بلی

++ + بلی بلی بلی بلی

++ بلی بلی بلی بلی

+ ++ + بلی بلی بلی بلی

++ + خیر خیر بلی بلی

++ بلی بلی بلی بلی

++ + بلی بلی بلی بلی

++ + بلی بلی بلی بلی

++ + بلی بلی بلی بلی

++ بلی بلی بلی بلی

12.  خوش خیم بودن یک تومور خوش خیم پستان را که ضمن عمل 

جراحی برداشته شده است، با استفاده از میکروسکوپ و ذکر حداقل 4 

 دلیل برای مشخصات خوش خیم بودن آن تشخیص دهد.

3.  تشخیص حداقل سه نشانی از تشنج زایمان در یک معاینۀ قبل از 

زایمان.

4.  انجام مراقبت های الزم از دهان در مورد یک بیمار بستری )که 

درحال بیهوشی نباشد( با استفاده از وسایل موجود و بر اساس برگ 

X  دستورالعمل

5.  مطالعه یک نسخه از یک مجلۀ علمی مربوط به حرفه خود هر دو 

هفته یکبار در خارج از ساعات کار و تهیه یک خالصه )حد اقل در 

10 سطر( از یکی از مقاالت آن مجله

6.  در هنگام مشاوره قبل از زایمان، معاینات الزم را برای تشخیص 

مشکالت مربوط به حاملگی را بر اساس برگه دستورالعمل Y انجام 

دهد

7.  تهیه پرسشنامه و انجام یک بررسی دربارۀ عادات و رسوم یک 

جمعیت به منظور تعیین عادات غذائی که از نظر بهداشتی 

مخاطره آمیز می باشند و تفسیر نتایج

 8. با استفاده از حافظه دو شاخص مشابه و دو شاخص متفاوت در 

زمینه ایمنی شناسی و همه گیر شناسی واکشن کشته و زنده فلج 

اطفال بیان کند

1. تشخیص عارضه کم خونی با استفاده از شرح کامل آزمایشات خون 

موجود در پرونده بیمار

9.  قد یک نوزاد در حالت خوابیده و با حداکثر 1 درصد خطا اندازه 

گیری کند.

10.  سه عدد از باکتری های زیر را با کمک میکروسکوپ: 

مننگوکوک، باسیل جذام، باسیل سل انسانی، گونوکوک تشخیص دهد.

11.  وجود بافت التیامی در یک نمونه آسیب شناسی با استفاده از 

یک میکروسکوپ معمولی )بزرگنمایی 40( در مدت 5 دقیقه 

تشخیص دهد و حداقل 5 شاخص برای وجود بافت التیامی در مقطع 

را بیان کند.

2.  تعیین شرایط بهداشتی خانواده و محیط اطراف آن با سه بار 

مراجعه به یک منزل.

هدف های اختصاصی آموزشی: 
ضابطهشرط

جزء اصلی عمل و 

محتوی

وظیفۀ 

حرفه ای
دانشجو باید قادر باشد وظایف زیر را انجام دهد:
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 !دییفراموش نامن
 تیی فیک نیتر همم  
 آموزیش یها هدف    

 آهنا تناسب        
 با      
 جامعه هبداشّت یازهاین    
  یا حرفهو مناد     
 .باشد یم     
 

 .آن پیدا رکد  یاکرآئ  انیبو یا        یونشتار منتدر    وتان یمندلیل یب امهیّت یک هدف آموزیش را 
 که به نتیجه مورد نظر نرسد   شود یمیب امهیّت یک هدف آموزیش هنگایم روشن  

 (25تحلیل مقصود، صفحه در کتاب )میگر 
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 چگونه تناسق و کارآئی رادر برنامه ریزی آموزشی وارد کنیم 
 

 

  

اولویت اولویت اولویت اولویت

* یاد گیری مبتنی بر مشکل گشائی )به فصل سوم، صفحات ] 228 و 229 [ مراجعه کنید

وظیفه

در حیطه 

مهارتهای 

ذهنی

یادگیری مبتنی بر 

مشگل گشائی *

عمل

وظیفه 

  در حیطه 

مهارتهای عملی

وظیفه

در حیطه 

مهارتهای 

ارتباطی

نماد حرفه ای

عمل

این نوع برنامه ریزی بطور کامل بر مبنای نیازهای بهداشتی جامعه و با محوریت یادگیرنده تدوین 

میشود

اولویت های مشکالت بهداشتی )اولویت( که بوسیله دانشجویان در زمینه حرفه ای برای اجرا در 

محیط آموزش مبتنی برجامعه بیان میشود

که تمامی هدفها در هر مرحله مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت به

آزمون های رسمی و تصدیقی منتهی میشود

ظابطه: سطح اجرائی قابل قبول

کارآئی نهائی: هدف اختصاصی آموزشی

هدفهای آموزشی قادر ساز: دانش

عمل
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 :انساین یها ارزش
 شوند گفته که است هبرت عمل در ویل ندارند، گفنت به یاجیاحت که واضحند آنقدر

انسانی  یها ارزشرا بر مبنای  یا حرفهرفتارهای  ها آنآموزشی امید دارند که فار  التحصیالن  یها برنامهاگر تهیه کنندگان 

 به دریافت مشترکی دست پیدا کنند  ها ارزشنهادینه کنند، باید هم یاد دهندگان و هم یادگیرندگان در مورد معنی و مفهوم این 

 

 

 فکر کنیدکمی لطفاٌ در مورد واژگان زیر 

 انسانی یها ارزش

 

 مقاومت در مقابل پریشانی     رغبت

 انعطاف پذیری     پشتکار

 بردباری     حساسیت

 احساو مسزولیت    پذیرش تغییر

 آمادگی برای قبول نظر دیگران     اصالت

 بصیرت     درستی

 

 

 صداقت

 یکدلی

 احترام

 شخصی یها تیمحدودقبول 

 

 

 
 

 

 

آموزش و . از نشان دادن این ارزشها در عمل است تر آسانخیلی  باشد یمانسانی  یها ارزشبیان اینکه اقدامات ما دارای 

احتمال فراگیری این ارزشها در (. مراجعه کنید[ 287]به صفحه )اندازه گیری ارزش انسانی هم کار آسانی نیست 

ر اتفاق میافتد که معلم ین و دانشجویانی که در هنگام ورود به برنامه آموزشی آنها را نداشته باشند کم است و متاسفانه غالبا

 نمادهای های شغلی مورد عالقه دانشجویان رفتارهائی مخالف آن را نشان دهند  
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 تمرین

به وعنوح بینان . که با آن آشنایی دارید بنویسید یا حرفه ی فهیوظچند هدف اختصاصی آموزشی را در رابطه با سه  .1

 .«انجام دهد» بتواندچه کارهایی را باید عمومی و بینابینی  یها هدفدارید که به نظر شما دانشجو در رابطه با 

 (ذهننی یهنا مهارتارتبناطی، ینا  یهنا مهارتعملی،  یها مهارت )  یها طهیحدر را  ها هدفجزء اصلی هریک از  .2

 .بیان کنید

 .تعیین کنید را ها هدفیک از هر  در انجام تعیین  سطح مورد قبول  الزم برای  یها عابطه .1

 :انجام دهدرا وظایف زیر بتواند دانشجو باید 

 

 :1وظیفه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2وظیفه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :1وظیفه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .مراجعه کنید [87 تا 72]اصلی به صفحات یها تیفیکاگر عرورت دارد برای یادآوری 

 

 

 



 

91 

 

 

 

 نیتمر
 

 بنه هندف منورد نظنر در مورد یکی از وظایف، آن دان  نظری را که به گمان شما دانشجو باید داشته باشد تا بتواند  .4

 .کند، شرح دهیدپیدا  دست

اجزاء مورد دقت کنید که کلیه . بیان داریداختصاصی آموزشی  یها هدفرا به صورت  ازین شیپسطح محتوای در این زمینه 

 .در آنها موجود باشد( ابطوعمل و محتوی، شرایط و ع)نیاز 

 :دبتواند ، باید باشد یم را دارد. ...............وظیفهبرای نشان دادن اینکه دان  مورد نیاز برای انجام دانشجو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتبناطی نشنان بدهند تنا شنما او  یها مهارتدر مورد یکی از وظایف، آن تظاهرات رفتاری را که دانشجو باید در زمینه  .2

اختصاصنی  یها هندفاینن رفتنار را در قالنق . را برای مراقبت از یکی از افراد خانواده خنود صنالح بدانیند، بینان داریند

 .شرح دهید

 :دانشجو باید دارای نگرشی باشد که او را قادر سازد ...............برای انجام وظیفه
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 .نتایج به دست آمده را بررسی کنید

تمنرین بناال اختصاصنی کنه شنما در  یها هندفتعینین کنیند کنه آینا هنر کندام از با استفاده از نگاره جرینان نمنا در صنفحه بعند، 

 شرایط زیر را دارند یا خیر؟ دیا نوشته

 

ر یک  معلوم شده اسنت؟آیا  آن اصلی ی طهیحآیا  ؟(نتیجه شده است یا حرفه ی فهیوظیا از یک )است  یا حرفه ی فهیوظآیا حقیقتا

ارتبنناطی،  یهنا مهارت: هندف جنزء اصنلی بننهدر آن وجنود دارد؟ عنابطه بایند  ضرابطه و شرررط ،یعمرل، محترو: چهرار جرز 

 (.در جدول ثبت کنید++ یا + نظر خود را با قرار دادن ) .باشد مربوطذهنی  یها مهارتعملی و یا  یها مهارت

 

 هدف

 
وظیفه 

 یا حرفه
 حیطه عابطه شرایط محتوی ملع

 ذهنی عملی ارتباطی خیر/ بلی  خیر/ بلی  خیر/ بلی  خیر/ بلی  خیر/ بلی  شماره

1 
        

2 
        

1 
        

4 
        

2 
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و فنن آوری، در  یا حرفنه یهنا مهارتبوسنیله مرکنز بنین المللنی  1982که در سنال " تعریف هدفهای آموزشی" از کتاب  این جریان نما

 . تورین ایتالیا منتشر شد اقتباو شده است
The definition of training objectives. Turin, Italy. International Center for Professional and Technical Proficiency, 1985 

(M.F.2.2.2.2/CMV/ILO)   

بلی

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

آیا ضوابط بیان شده با حیطه هدف )ارتباطی/ 

عملی/ ذهنی( تناسب دارد؟
به لحاظ منطقی یک هدف 

اختصاصی آموزشی نیست

آنچه دارید یک هدف 

اختصاصی آموزشی است

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

آیا یادگیرنده باید عملی را انجام دهد؟

آیا دیده اید که یک بهداشت کار این عمل را انجام 

دهد ) آیا فکر میکنید که قابلیت انجام این عمل 

بوسیله یک بهداشت کار مهم است؟(

این هدف آموزشی فاقد 

تناسب است

این یک هدف اختصاصی 

آموزشی است که بصورت 

ناقص بیان شده است

آیا شرایط انجام کار ذکر شده است؟

آیا ضوابط کمیتی و یا کیفیتی بیان شده است؟

فرازی که بیان کننده هدف میباشد

یک قدم بندی مفید برای ارزیابی تنظیم هدفهای اختصاصی آموزشی

آیا یک فعل است؟
یک هدف اختصاصی 

آموزشی نیست

آیا فعل یک وظیفه است؟

آیا دارای محتوی میباشد؟
خیر

خیر

خیر

بلی
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 1منظم ساختار بر یمبتن کردیرو تیاهم

 یها برنامنهبنرای تندوین  توانند یمنکه رویکرد مبتنی بر ساختار منظم که در این فصل بینان شنده اسنت  نشان داده است  تجربه

پژوهشنی در زمیننه عملینات مربنوط بنه خندمات بهداشنتی نینز بکنار گرفتنه شنود کنه در اینن صنورت از  یها برنامهآموزشی، 

 :پیآمدهای زیر نیز برخوردار خواهد بود

  در برنامنه   تناسربمنجنر شنود باعنث افنزای   جامعره یبهداشرت یازهرایناگر به تدوین برنامه آموزشنی بنا توجنه بنه

 . شود یمآموزشی نیز 

 

  کننه  شننود یمننباعننث  ردیننگ یمننآموزشننی مننورد اسننتفاده قننرار  یها برنامننهروشننهائی کننه بننرای طننرح ریننزی و اجننرای

 برر یمبتنر یهرا مهارتخنود بنه  یهنا تیفعالی  تشنخیص مشنکل و تحلینل آن کشنیده شنده و بنا تنظنیم سنویادگیرنده بنه 
 دست پیدا کند یگشائ مشکل

 

  که تفاوتهای چشمگیری که امروزه بین فعالیتهای آموزشنی و پنژوه  در زمیننه خندمات  شود یماین رویکرد باعث

 .بهداشتی در جامعه وجود دارد کاه  پیدا کرده و شاید اصوالر از میان برداشته شود

 

  کنه معلمنین هنم عالقنه بیشنتری بنه افنزای   شنود یمنبصورت قسمتی از فرآینند پنژوه ، باعنث  آموزشقرار گرفتن

 .خود در زمینه اصول و روشهای آموزشی از خود نشان بدهندمهارتهای 

 

  در بیآیند  ها دانشنگاهکه کارآئی آموزشی بصورت یک شاخص همه بنرای قابلینت کنار در  شود یماین رویکرد باعث

 .که نتیجه آن افزای  سطح آموزش خواهد بود

  

                                                 
 اقتباو از .1

Ramiszowski, A.J. Oroducing instructional systems: lesson planning for individualized and group learning activities. 

London, Kogan Page, 1984 
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 .برای هر سؤال یک پاس  را انتخاب کنید :دستور کار

 (مقایسه کنید[ 124] ی صفحه یها پاس را با  تانیها پاس )

 

 .مغایرت دارد اند گرفتهکه در این فصل مورد بحث قرار  ییها هینظراز جمالت زیر با  کیکدام. 1سؤال 

 .نامند یماجرا  دیآ یمبدست یک فعالیت آموزشی انجام  ی جهینت در  که یتغییر رفتار( آ 

انجام آن بوسیله دانشجو به  عننوان نشنانی بنر رفتار نهایی عبارت است از تخصیص یک عمل قابل مشاهده که ( ب

 .دست یابی او به یک هدف آموزشی مشخص در نظر گرفته بشود

 .از برنامه آموزشی یا خالصهتعریف هدف یک درو عبارت است از شرح و یا ( ج 

مشخص کننده این است که رفتار نهایی دانشجو چه  شود یمبیان زشی به صورت هدف آموکه درو  مقصود از( د 

 .باید باشد

 .هیچ کدام از جمالت فوق( ه 

 

 .آن را مشخص کنید.  فقط یکی از نکات زیر در یک هدف آموزشی وجود ندارد. 2سؤال 

 .شود یمنامیده نیز گاهی به نام هدف یادگیری ( آ 

 .کند یمفعالیتی را که معلم باید انجام دهد به وعوح مشخص ( ب

 .آموزشی نق  اساسی دارد یها برنامه ی هیتهدر ( ج 

 .ممکن است عمومی یا اختصاصی باشد( د 

 .شود یمکه موردنظر است بیان  ییها تیفعالدر قالق رفتاری و متناسق با ( ه 

 

در بننین . کننند یمننتأکیند ( شنرح رفتارهننای مننوردنظر)آموزشنی در قالننق عملینناتی  یها هنندفمیگننر بننر لنزوم تعریننف . 1سنؤال 

 .مشخص کنید مطابقت نداردرا که با مزایای استفاده از این روش یکی زیر آن  یها تیفیک

 .که پیشرفت خود را در طول دوران یادگیری ارزشیابی کند سازد یمیادگیرنده را قادر ( آ 

 .انتخاب کند ی راسؤاالت امتحانی مربوط و مناسب که سازد یممعلم را قادر ( ب

 .برای یاددهی انتخاب کندرا مناسبی  یها روشکه  سازد یممعلم را قادر ( ج 

 .محتوا، ساختمان و ساعات درو اطالعات کامل به دست بیاورد ی دربارهکه  سازد یمیادگیرنده را قادر ( د 

درو بنه وعنوح نشنان دهند کنه آینا رفتارهنای اختصاصنی را کسنق  ی خاتمنهکنه در  سنازد یمنیادگیرنده را قادر ( ه 

 .کرده است یا خیر

 

 .یکی از نکات زیر در یک هدف آموزشی اختصاصی وجود ندارد، آن را مشخص کنیدفقط . 4سؤال 

 .دارد یممنظور از آموزش را به وعوح بیان (  آ 

 .سازد یمارزشیابی عینی را ممکن ( ب

 .کند یمرا تعیین  یریگ اندازهیک رفتار قابل ( ج 

 .کند یمعوابط موفقیت را تعیین ( د 

 .سازد یمتجزیه و تحلیل کارها و وظایف را آسان ( ه 

 

 .کند ینمتطبیق آموزشی  یزیر برنامهمشخص کنید که کدامیک از جمالت زیر با اصول منطقی و صحیح . 2سؤال 

 .را باید قبل از انتخاب نظام ارزشیابی مشخص کرد یا مؤسسه یها هدف( آ 

 .یک دانشکده اقتباو کرد یها یکرسگروه یا  یها هدفرا باید از  یا مؤسسه یها هدف( ب

قبننل از تهیننه و تنظننیم یننک نظننام آموزشننی بننرای تربیننت نیننروی انسننانی بهداشننتی یننک منطقننه، باینند بننه نیازهننای ( ج 

 .بهداشتی آن منطقه توجه کرد

 .یادگیری مشخص کرد یها تیفعالآموزش و  یها وهیشآموزشی را باید قبل از انتخاب  یها فهد( د 

 .کلی مورد توجه قرار داد یها هدفمالی را باید قبل از تعیین  یها تیمحدودمنابع ملی و ( ه 
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سنه بنر  هنا یبند میتقسناینن یکنی از . وجنود دارنندطبقنه بنندی هندفهای آموزشنی زینادی بنرای  یهنا یبند میتقس. 11تا  4سؤاالت 

 :تکیه داردحیطه زیر 

 ارتباطی یها مهارت ی طهیح .1

 عملی یها مهارت ی طهیح .2

 ذهنی یها مهارت ی طهیح .1

 :با استفاده از اختصارات زیر

 1=   آ  

 2= ب   

 1=  ج  

 1و  1=  د   

 1و  2=  ه   

 

 :رندیگ یمقرار ( ها طهیحیا )آموزشی زیر در کدام حیطه  یها هدفتعیین کنید که هرکدام از 

 

 .مبارزه با بیماری سل نام ببرد ی نهیزمجدید را در  ی هینظردانشجو باید قادر باشد چهار . 4سؤال 

 .کند یریگ اندازه متر یسانت 1دانشجو باید قادر باشد دور سر یک نوزاد را با حداکرر اشتباهی معادل . 7سؤال 

سناله، اطالعناتی در منورد  18یک دختنر  ی لهیوسرخواست قرص عد حاملگی به دانشجو باید قادر باشد درمقابل د. 8سؤال 

 .موجود به او داده و هیچ گونه عالیم داوری اخالقی از خود نشان ندهد یها روش

، از ایجاد حس گناه ساله که به شق ادراری مبتال است 2 کودکیک در هنگام مراجعه دانشجو باید قادر باشد که از . 9سؤال 

 .جلوگیری کند در او

ینک نمنودار  ردینگ یمکه به صورت جدول دراختیار او قرار  یا سادهدانشجو باید قادر باشد با استفاده از اطالعات . 12سؤال 

 .باشدبرای توعیح آن که شامل عنوان، خطوط مختصات و شرح اعافی ستونی بدون اشتباه تهیه کند 

را با استفاده از نمونه و منواد  برای مبارزه با مصرف سیگار  آموزشی بهداشتپوستر دانشجو باید قادر باشد یک . 11سؤال 

 .تهیه کند( کاغذ، مداد رنگی، زغال، چسق و قیچی)موردنیاز 

 .تعیین کنید که کدامیک از تعاریف زیر با تعریف سطح پی  نیاز مطابقت دارد. 12سؤال 

 .خود قادر به انجام  باشد برنامه آموزشی ی خاتمهآنچه یادگیرنده باید پس از ( آ 

 .بیان دارد ها رندهیادگیکه معلم باید قبل از شروع هر درو برای هم سطح کردن دان   یا خالصه( ب

 .رسد یمآموزشی به آن  ی برنامهسطحی که یادگیرنده در طی مراحل یک ( ج

 .آموزشی قادر به انجام  باشد ی برنامهآنچه که یادگیرنده باید قبل از شروع یک ( د 

 .فوق یها پاس هیچ کدام از ( ه 

 

 .به آن برسیم بیشتر مطابق است میخواه یمکدامیک از جمالت زیر با مقاصد آموزشی که . 11سؤال 

 .سینه به طور کامل آشنایی دارد ی قفسهیادگیرنده با ساختمان تشریحی ( آ 

  .کند یمکه نیازهای او را در نظر داشته باشد استقبال  از برخورد با بیمار به صورتییادگیرنده ( ب

 .دهد یمپرستاری را با توجه به نیازهای یک بیمار به طور کتبی شرح  ی برنامهیادگیرنده مراحل مختلف ( ج

 .داند یم طور کامل موجود بین یک نوزاد طبیعی و یک نوزاد زودرو را به  یها تفاوتیادگیرنده ( د   

 .کند یمرا درک  یا حرفهیادگیرنده به طور کامل اخالق ( ه   
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 باشنند یمنکدامیک از جمالت زیر با چهار کیفیتی که بنرای بینان ینک هندف آموزشنی در قالنق رفتناری عنروری . 14سؤال 

 .داردبیشتری مطابقت 

 

 ی نهیزمدر  سخنرانی یک ساعته 2لیسانس  ی دورهمعلم برای یک گروه بیست نفری از دانشجویان ( آ 

 .فیزیوپاتولوژی التهاب ایراد خواهد کرد

مورد بحث را  ی مسزله( کلمه 22حداقل )کتبی  ی خالصه، دانشجو در یک یساز هیشبدر یک تمرین از نوع ( ب

در عمن پس از تعیین راه حل انتخابی خود دالیل این . کند یمتعریف و حداقل سه راه حل برای آن بیان 

 .خواهد کردانتخاب را نیز ذکر 

 .دهد یمزیر قشری نشان  یها سلولاثر آسییرین بر  ی نحوه ی دربارهدانشجو میزان اطالعات خود را ( ج 

دقیقه وجود بافت التیامی  2در مدت ( 42بزرگنمایی )با استفاده از میکروسکوپ معمولی  تواند یمدانشجو ( د 

 .کندشاخص وجود بافت التیامی در مقطع را ذکر  4تشخیص داده و حداقل  یشناس قیآسرا در یک مقطع 

 تواند یمبالینی آشنایی داشته و  ی نهیمعا یها روشدانشجو در بالین بیمار به معلم خود نشان خواهد داد که با ( ه 

 .که با بیمار دارد، یک داوری صحیح و انتقادی در مورد بیمار ارائه دهد یا رابطهبدون توجه به 

 

بنا اسنتفاده از . اند شندهمشنخص  4تنا  1 یها شنمارهکنه بنا  باشند یمن ینیاجزا یدارا رینجملنه ز: دسنتور کنار 22تنا  12 سؤاالت

 .نیدک نییتع ،شوند یممربوط  22تا  12از سؤاالت  کیرا که به هر ییاجزا ریز یرمزبند

 ی نقشهشده است با استفاده از دیده نقص آن ( 1)که ( Zیا  Yیا  Xنوع )یک میکروسکوپ دوچشمی ( 2)تعمیر  (1)

به نحوی که مطابق دستورالعمل ( 4)، وسایل و ابزار مناسق، و وسایل یدکی (از همان نوع میکروسکوپ)تفصیلی 

 .سازنده کار کند

 

 1و  1: ه    1: آ  

 1و  2و  1: و   2: ب 

 4و  1و  2و  1: ز   1: ج 

 4: د  

 

 سؤاالت

 کدامیک وظیفه است؟: 12  

 کدامیک عمل است؟: 14 

 کدامیک هدف اختصاصی آموزشی است؟: 17 

 کدامیک محتوی است؟: 18 

 کدامیک شرط است؟: 19 

 کدامیک عابطه است؟: 22 
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 آمـوزیش یها هـدفتـا  دیـکمک کن انریادگیاز  کیاگر به هر
 یـنیاز تع ریغـ یگـری ممکن است که اکر د. کنند هیخود را هت

 .دیباش نداشته اند هدیرسخود  یاهدفه هب ایآ نکهی ا
   
 گری م اقتباس از        

 
 
 
 

 
 ....وبد؟ طور نیا اگر شد یمچه  راسّت
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 توعیحی به خواننده
اینن . دست پیدا کنید [22]شرح داده شده در صفحات  یها هدفبه بیشتر  دیا توانسته نیروصرف مقداری کوش  و احتماالر  با 

 ی همننهتعیننین همکنناری بننا دانشننجویانتان بننرای حتننی . قنندم اول و مهمتننرین قنندم اسننت ولننی هنننوز راه درازی در پننی  دارینند

تنازه پنس از آن بایند اطمیننان پیندا کنیند کنه اینن . سنتا یریگ وقنتنینز کنار بسنیار آیننده آنهنا  یهنا تیفعالاختصاصنی  یها هدف

اینکه اینن اهنداف در رابطنه بنا نیازهنای بهداشنتی فنردای . ندیآ یمجور در  یا حرفهنماد با بوعوح و یا بطور عمنی  ها هدف

 !همنه داسنتان نیسنت نیناو تنازه . هرگرز مسرهله تناسرب را فرامروش نکنیرد. باشند یمنجامعه باشند نیز خود نکته مربت اعنافی 
قنرار  مورد اسرتفادهچگونه  اند کردهآموزشی را که تهیه  یها هدف دانند ینمآخرین مطالعات نشان داده است که غالق معلمین 

آموزشی جهنت دسنتیابی  یها تیفعالاگر هزاران هدف اختصاصی تهیه کنیم ولی از آنها به عنوان یک منبع برای تنظیم . دهند

 .میا دادهانجام  یا هودهیبنکنیم، عمالر کار  استفاده ها هدفبه 

 

ر  دینا کردهرا کنه تعینین  ییها هدفآیا . وجود دارند هم دیگری  ی کنندهسؤاالت نگران  چینزی هسنتند کنه  آن کنننده منعکسحقیقتنا

 ها هندفآیا . قرار داد ها هدفدرقالق بیشتری سهولت آنها را با  توان یمکه فقط نکاتی را در بر گرفته  یا ، عمالر اهمیت دارد 

ر به دانشجویان کمک   .، آموزش بهتری دریافت خواهند داشت؟ و غیرهها هدف؟ آیا دانشجویان با استفاده از این کند یمحقیقتا

 

ر با این گونه  کنه خودشنان هنیچ  کشنند یمنرا معموالر افنرادی پنی   ها بحثاین . روبرو خواهید شد ها استداللو  ها بحثشما غالبا

و  ها تیمحندودبنا وجنود تمنام . انند ندادهانجنام را هنم این کار انجام خود و یا حتی یادگیری  یها هدفکوششی برای تعیین گونه 

بنه اینن  ینافتن پاسن . سنازد یمنآموزشنی را ممکنن  یهنا پژوه این روش در این است که انجام مطالعنات و  ی دهیفا، ها یکاست

دارد کنه  یا هیفرعنمبنانی مسنتحکم نظنری و  بنا  علمنی صنحیح یهنا پژوه  بنهنیناز  بسیاری سنؤاالت دیگنر و قبیل سؤاالت 

منطقنی باشنند بایند بنرای اثبنات آنهنا دالینل و  ها بحثزیرا هر چقدر هم که . تنظیم و اجرا شوند« متخصصین آموزش»بوسیله 

، بندون هنیچ ها هدفه تعریف باصرار در این زمینه و  ییگرا تعصقدرنتیجه از هر گونه . شواهد علمی در دست داشته باشیم

این گونه مطالعات که بسنیار هنم منورد نیازانند احتیناج بنه تجربینات . و به هر قیمت، باید به شدت خودداری کرد شرطیقید و 

 . فراوان دارند

 

 .کنید کمک انجام این تجربیات  به  دیتوان یمشما هم 

 

 .موفق باشید. سبق یأو و دلسردی شما نشده است، فصل بعدی را شروع کنید دیا خواندهاگر آنچه تا اینجا 

 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 هسـتند یریگ انـدازه قابـل سـهولت به که را ییآهنا آموزیش یها هدف نیب از نکهی ا
ــا همارت) ــا( ذهــین یه ــت ب ــن ی ع  و دق ــزون تی ــدازه روزاف ــ یریگ ان  یها هــدف و میکن

 کـه ییزهـایچ. اسـت یخطرناک اکر ،میکن فراموش را( یارتباط یها همارت) تر سخت
 .دارند تیامه جامعه و رامیب  یبرا که اند ییمهآهنا شوند، یریگ اندازه دیبا

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 و فراموش نکنید
 
 

 کی مشاره اصل
 بر مه  جامع بطور آن وتجه  که است آموزیش جامعه بر مبتین آموزش

 فرد هبداشّت یازهاین بر مه و است استوار جامعه  هبداشّت یازهاین
 

 
 دو مشاره اصل

 در نـــهدریادگی کـــه شـــود یم باعـــث نـــهدریادگی تیـــمحور بـــا یریادگیـــ
 را اقـدامایت چـه کـه دریبگـ  ادیـ رفته رفته و گرفته قرار فعال تیوضع

 کنند یطراح خود یریادگی یبرا
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 [122تا  98]پیشنهادی برای تمرین صفحات  یها پاس 

 

اگننننر پاسنننن  شننننما درسننننت نیسننننت بننننه ایننننن  پاس  پیشنهادی سؤال

 صفحات مراجعه کنید

1 

2 

1 

1 

8 

 

8 

7 

8 

9 

12 

11 

 

12 

11 

 

11 

18 

18 

17 

18 

19 

22 

 ج
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 ب
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 آ

 ه

 ب
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 ج
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 و
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 ارزشیابی یزیر برنامه
 

بسنیار نزدیکنی  ی رابطنهدر اینن فصنل بنه . را مورد بحث قرار خواهیم داد یابیارزش ی نهیزمدر فصل دوم مفاهیم اساسی در 

 یریگ میتصنمآموزشی وجود دارد و همچنین به نق  اصلی اننواع ارزشنیابی در تسنهیل  یها هدفکه بین ارزشیابی و تعریف 

 عالوه بر این مسایلی چون موعوع، منظنور، اهنداف و مراحنل ارزشنیابی. توسط مسزوالن نظام آموزشی اشاره خواهیم کرد

 .خواهیم کرد نیز بیان را و کلیات مفاهیمی چون اعتبار و تناسق  کرده تعریف را

 

 :به نشریات زیر مراجعه کنند میکن یمفوق به دست آورند توصیه  مسائلبه کسانی که میل دارند اطالعات بیشتری در مورد 

 Development of educational programmes for the health professions" 1973 (Public Health 

Papers No. 52, WHO ). 

 Evaluation of School Performance,educational documentation and information. Bulletin 

of the International Bureau of Education No. 184, third quarter 1972, 84 Pages. 

 

 :این فصل و منابع ذکر شده باید قادر باشید ی مطالعهپس از 

 

 .نموداری از ارتباط بین ارزشیابی و سایر اجزای فرآیند آموزشی رسم کنید .1

 .نق  اصلی ارزشیابی و مقصود از آن را بیان دارید .2

 .موجود بین ارزشیابی تشخیصی و ارزشیابی تصدیقی را مشخص کنید یها تفاوت .1

 .مشخصات خوب و بد یک آزمون را فهرست کنید .4

 .جاری را مقایسه کنید یها آزمونمحاسن و معایق  .2

 .اعتبار، قابلیت اطمینان، و عینیت را تعریف کرده و روابط موجود بین آنها را بیان دارید یها واژه .4

ینا سنؤاالت بنا  یا ننهیگزمرنل سنؤاالت چنند )پرسشننامه، سنؤاالت کتبنی، آزمنون عیننی [سنق یک روش ارزشیابی منا .7

دسنتیابی دانشنجویان  یریگ انندازهرا بنرای  ]مستقیم، غینره ی مشاهدهیا سؤاالت انشایی، امتحان شفاهی، ( پاس  کوتاه

  .مقایسه کنید ها روش با استفاده از جدول مختصات این روش را با سایر .به یک هدف اختصاصی انتخاب کنید

رسنم و مراحنل  دیندان یمبا رسم یک نمودار سازمانی، نوع نظام ارزشیابی را که برای سازمان متبوعه خود مناسق  .8

 .آن را نشان دهید

 

 :نکات زیر را نیز تعیین کنید

 

 .تصمیمات آموزشی که باید اتخاذ کنید نیتر مهم: الف

 

 .شوند یآور جمعاطالعاتی که باید برای اخذ این تصمیمات : ب

 

شود و همچننین کسنانی کنه اینن تصنمیمات گرفته درقالق تصمیماتی که باید  ارزشیابی را یها رنظامیزنظام و از  مقصود : پ

 .دینمائ مشخص (ها برنامهمعلمین، دانشجویان، ) شود یمبه آنها مربوط 

 

مناسنق بنرای رفنع آنهنا  یها حل راهو  ها برنامهموانع موجود در راه بهبود نظام ارزشیابی از دانشجویان، معلمین و  .9

 .را مشخص کنید
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 یـریتغ بـدون آمـوزش یهـا روش ایـ و آمـوزیش ی برنامـه یریتغ
 .دیرس نخواهد یا جهی نت  چی ه  به امتحانات ی نحوه

 اریاثـر بسـ  آمـوزیش برنامـه یریتغ بدون حّت امتحانات نظام یریتغ
 نظـام یـریتغ بـدون آمـوزیش ی برنامه یریتغ به نسبت یتر قیعم

 .گذارد یم یباق یریادگی تیماه بر امتحانات
 لریم. یئ. جورج

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 ست؟یچ یابیارزش
 

بندین لحناظ در اینن . کنند یمنجنورج میلنر را تأییند  ی هینظرآموزشی در نقاط مختلف جهان نیز  یها ینوآوریک تحلیل کلی از 

آموزشی بنه  یها برنامهبرای تهیه و اجرای  یا هیپاکه یک نظام ارزشیابی را که بتواند به عنوان  میکن یمفصل از شما دعوت 

اختصاصی آموزشنی بایند  یها هدفبخشی از کار تاکنون انجام شده است زیرا در تعریف . کنید یزیر برنامهکار گرفته شود، 

در جرینان تهینه و اجنرای . شنود، نیز بینان  باشد یم دانشجو  بوسیله مورد قبول هدف عوابطی که مبین حداقل سطح اجرایی 

بنرای  یگاه هیتکاصلی ارزشیابی هم درحقیقت این است که  مقصودآموزشی تصمیمات زیادی باید اتخاذ شود و  ی برنامهیک 

 دینخواه یمندر اولین مرحلنه بایند تعینین کنیند کنه چنه چینزی را . بهتر در امر آموزش به وجود بیاورد یریگ میتصمق اوت و 

اید تعیین کنید که شما به عنوان معلم یا مدیر در هریک از این موارد سیس ب. دانشجویان، معلمین، و یا برنامه: ارزشیابی کنید

ارزشیابی را بایند طنوری انتخناب  یها روشاتخاذ کنید، زیرا وسایل و  تان تیموقعچه تصمیمات مهم آموزشی را باید به دلیل 

 یهنا روشارزشنیابی و بنرای ی کلن یهنا راهبع نی البتنه . ، متناسنق باشندشود یمکرد که با نوع ق اوت و تصمیمی که اتخاذ 

 در اینن. هستند ریگ وقتو  پرخرجخیلی ساده و بع ی دیگر خیلی پیچیده،  موارد بع ی در که  دوجود دارمربوط به آن نیز 

فرآینند هنر هم باید بتوانید ماننند . تصمیم بگیریداز اطمینان قابل قبولی برخوردار باشند باید با توجه به عوابطی که حالت  هم 

بندین لحناظ از . و نتایج آن را در ینک کلینت منطقنی و بنه هنم پیوسنته قنرار دهیند یریگ میتصمآموزش این  ی نهیزمدیگری در 

 .بعد را مطالعه کنید ی صفحه، چند [111] ی صفحهپی  از انجام تمرین  شود یمشما دعوت 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 نییتع زین را یآموزش ی برنامه ،کند یم هیکه امتحانات را ته یشخص

 .کند یم

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 به زین امتحانات که است سریم یبر هدف تنها هنگام یآموزش مبتن

 .کنند یریگ اندازه را ها هدف نیا به یابیدست که شوند یطراح ینحو
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 یآموزش یزیر برنامه چیمارپ
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  ایبیارزش ندیفرآ
 ارزیش یهــا یداور یبــرا یا نــهیزم

 خــــــــود نیــــــــا کــــــــه آورد یم فــــــــرامه
 ممکـــن را آمـــوزیش هبـــرت یریگـــ میصتم
 .سازد یم
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ه مهه   ها معملقابل وتجی
که ارزشیایب آموزیش  شود یمیادآوری 

از  یدار معینص و شخ م باید با تعریف 
آموزیش که بر مبنای  یها هدف

مسائل هبداشّت منطقه و مناد  یها تیاولو
آغاز  اند شهدتنظمی  اکر هبداشت یا حرفه
 .گردد
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 ارزشیابی 

        

 از چه کسی؟

 از چه چیزی؟

 شاگردان 

 معلمین 

 و دروو ها برنامه 

 در ارتباط با چه چیزی؟............. 

 
 

  آموزشی یها هدفدر ارتباط با  

 .(باشند یمآموزشی  یها تیفعالتمام  گاه هیتککه )
 
 

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@تمرین 

 پاس  دهید[ 149]در صفحه  2شماره  سؤالبه 

 مقایسه کنید[ 122]پاس  خودتان را با پیشنهاد ما در صفحه 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 تمرین

که در آن به تدریس  یا مؤسسهیک نظام ارزشیابی مناسق برای  یها روشپی  از شروع به تعریف سازمان، مراحل یا 

 .مشغولید، بهتر است به سؤال زیر پاس  دهید

 

 آموزشی مهمی اتخاذ خواهید کرد؟ یها میتصمشما و همکارانتان در طی سه سال آینده، چه  که دیکن یمفکر  

 

 توجه کنید آموزشی یها یریگ تصمیم از  به چند نمونه زیر* 

 .برونددوم  به سال  اول کدامیک از دانشجویان اجازه دارند که از سال  اینکه  ی دربارهگیری تصمیم  -

 .خریداری یک دستگاه پروژکتور به جای تخته سیاه ی دربارهگیری تصمیم  -

 .ارتقای یکی از همکاران به سمت استادی ی دربارهگیری تصمیم  -

 ی دربارهگیری یا تصمیم  -

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

بننابراین بهتنر . هینددکنار خنود قنرار  ی هینپاشما و همکارانتان باید نوعی ق ناوت ارزشنی را تصمیم هائی، برای اتخاذ چنین 

 ها ق نناوتشننما را قننادر بنه انجننام اینن گونننه  ظننروری را کنهاطالعنات  « وسننیله ارزشننیابی»تهینه و اسننتفاده از ینک بننا  اسنت 

 .، بدست آوریددینما یم
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 شخصی یها ادداشتیصفحه سفید برای 
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  ،یابیارزش

 

فرضپی  چند 
1
 

 

 
 رفتنار در ریینتغ جنادیا آن هندف نیمهمتر که است یندیآموزش فرآ* 

 .است انسان

 

یننک موسسننه آموزشننی کننه مننورد انتظننار  یرفتننار راتییننانننواع تغ* 

 .هستند ها هدف همان ،باشد یم

 

 نیرا ترک ترک بره یابیدسرت زانیرم نیریتع از است عبارت یابیارزش* 

 .و معلمان یآموزش یها روش تیفیک نییتع نیو همچن ها هدف
 

  

                                                 
1. Adapted from Downie. N.M. Fundamentals of Measurement: Techniques and Practices. New York, Oxford University Press. 

1967 
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 آموزشی و ارزشیابی یریگ اندازه ی نهیزماساسی در  یها فرضپی  
 .امتحانی خالصه و تفسیر کرد ی نمرهآن را در قالق یک  توان ینمرفتار انسان به قدری پیچیده است که 

افنراد  ی لهیوسنیکی از نکات مهمی که باید مورد ارزشیابی قرار بگیرد چگونگی سازماندهی و انتخاب الگوهنای رفتناری بنه 

تفسنیر . بایستی بنه عننوان جزینی از ینک کنل تفسنیر شنوند ندیآ یمو ارزشیابی به دست  یریگ اندازهاطالعاتی که از راه . است

 .چک و مجزا از رفتار به تنهایی معنای چندانی نداردیک قسمت کو

از  یا ذرههننر . شنود ینمن، محنندود شنوند یمنو ارزشنیابی بننه امتحانناتی کنه بننا کمنک کاغنذ و منداد انجننام  یریگ انندازه یها وهیشن

خنود را بهتننر و یننا دانشنجو را وادار کنند کننه برسناند شنناخت بهتننری از دانشنجو  بنه را  مشنناور اطالعنات مسنتند کننه اسنتاد ینا 

 .پس باید کوش  شود تا چنین اطالعاتی را از هر راهی که ممکن باشد به دست آورد. بشناسد، ارزشمند است

 ردینگ یمنانجنام کنالو درو  کنه در بر نوع یادگیری  رندیگ یمو ارزیابی که مورد استفاده قرار  یریگ اندازه یها وهیشماهیت 

موعوع درو مورد ارزشنیابی قنرار دهنیم، بنه  محتوایو فقط از نظر دانستن   داوممیطور اگر دانشجویان را . گذارد یماثر 

آموزشی خود را در این  یها تیفعالاستادان نیز . کنند یمکوش  خود را تنها مصروف این جنبه  ی هیکلاحتمال زیاد، آنان نیز 

 . زمینه متمرکز خواهند کرد

 یها تیفعالخواهد شد که متفاوت یک درو را مورد توجه قرار دهد، موجق  یها جنبهاز ارزشیابی که  ییها روشاستفاده از 

 .مورد توجه قرار گیردگوناگون  یها جنبههم از  و آموزشی یک موعوع  یادگیری 

بناالترین بهنره . باشند یمنمشنترک اسنتادان، مندیران مدرسنه و دانشنجویان  یها تیمسنزولارزشیابی از  ی برنامههر نوع تدوین 

 .در تنظیم ارزشیابی شرکت داشته باشند عالقه یذافراد مسزول و  ی همهکه  دیآ یمدست  هنگامی به

 

 ارزشیابی ی فلسفه

 .او را پرورش دهد ی بالقوه یها تیقابلهر فرد باید آن نوع از آموزش را دریافت دارد که به بهترین نحو ممکن  .1

و از انجنام چننین کناری احسناو  کنردههر فرد باید در شرایطی قرار گیرد کنه بتوانند بنه حرکنت جامعنه خنود کمنک  .2

 .رعایت کند

ت اصلی خود را تشنخیص دهند و بنه طنور منطقنی بنه یبرای دستیابی به کاملترین نوع پرورش، یک فرد باید شخص .1

 .خود و دیگران مورد ارزیابی قرار بگیرد ی لهیوس

ر پیچیده، مشکل، و همراه با اشتباه است ی بالقوه یها تیقابلداوری در مورد  ارزیابی و .4  .یک فرد غالبا

بندین ترتینق هنیچ ننوع ارزشنیابی . آنها را کامالر حذف کرد توان ینمکاه  داد اما هیچ گاه  توان یماین اشتباهات را  .2

 .کامل و نهایی دانست توان ینمرا 

به مراتق از ارزینابی کنه توسنط ینک فنرد انجنام  ردیگ یمگروه از افراد انجام از ارزیابی که توسط یک  یا مجموعه .4

 .است تر اشتباهکم  شود یم

و معتبرتنر ارزشنیابی انجنام  تنر مطمزن یهنا روشگروهنی از افنراد آگناه در جهنت ایجناد  ی لهیوسکه به  ییها کوش  .7

 .شود و میزان اشتباهات و نتایج نادرست کمتر بشود تر روشنکه عوابط داوری  شود یمموجق  ردیگ یم

تنا  شنود یمنهر نوع از ارزیابی را که انتخاب کنیم باز هم مورد انتقناد قنرار خواهند گرفنت و همنین انتقنادات موجنق  .8

 .بکوشیم ها روشهمیشه در جهت بهبود و تغییر این 
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 روانشناسی ارزشیابی

شته باشد باید بهترین روش ممکن را براساو بهترین و مؤثرترین اصول برای آن که ارزشیابی بیشترین تأثیر را دا .1

 .به کار گیریم میا شناختهروانشناسی که تاکنون 

یناد  ی آمنادهیک دانشنجو زمنانی . است شده یمقبل آمادگی به عنوان یک پی  نیاز برای یادگیری محسوب  ها سالاز  .2

 .ناسد و قبول کندمربوطه را بش یها هدفو  ها ارزشکه  باشد یمگرفتن 

که نتایج  همنراه بنا موفقینت  دهند یمرغبت نشان  ییها تیفعالبه انجام آن بیشتر که مردم  میدانست یمقبل  ها مدتاز  .1

در هننر کننالو درو نیننز دانشننجویان بننه آسننانی . معننروف شننده اسننت "تررورن دایررک"ایننن مسننزله بننه نننام اثننر . باشنند

درو آن یعننی بنه نمنرات بهتنر در امتحاننات . باشند یماز بقیه  زتریآم تیموفقکه برخی از رفتارهای آنان  ابندی یدرم

بنابراین اگر معلمین امتحانناتی را منورد اسنتفاده قنرار دهنند کنه فقنط احتیناج بنه حافظنه داشنته باشند، . شود یممنتهی 

ه بنرای جنواب برعکس هرگاه امتحان به نحوی تنظیم شده باشد ک. شوند یمدانشجویان مجبور به حفم کردن مطالق 

دانشنجو نینز را حل کند،  یا مسزلهرا رعایت کند، اطالعاتی را تفسیر کند و یا  یدادن به آن الزم باشد دانشجو اصول

در درازمردت . به فراگیری چنین نکاتی گرای  پیندا کنند تنا بتوانند بنه خنوبی از عهنده امتحاننات برآیند شود یممجبور 

نروع امتحانراتی  ی لهیوسر، بره رنردیگ یمرو آنچه که یاد  دهند یمادگیری انجام که دانشجویان برای ی ییها تیفعالنوع 

 .شود یمکه باید بگذرانند تعیین 

که هرگاه مینزان فراگینری دانشنجویان  دهد یمیادگیری انسان انجام شده است نشان  ی نهیزمکه در  یا هیاولتجربیات  .4

 .و منطقی ارزیابی شود، یادگیری آنان بهتر خواهد بود دار یمعنو به صورت « مداوم»به طور 

اگرچه تکنرار اینن . مربوط به ارزشیابی است مسائل نیتر مشکلایجاد انگیزه در دانشجویان یکی از مهمترین و گاه  .2

ر بنه مینزان  ی جنهینتکنه  میکن یمموعوع ممکن است به نظر زاید بیاید ولی بازهم تأکید  امتحنان ینک دانشنجو مسنتقیما

ر برانگیختنه باشند، کنارش  دهد یممطالعات موجود نشان . او مربوط است ی زهیانگ که یک دانشجو هنگنامی کنه واقعنا

 .نزدیکتر خواهد بود اش ییتوانابه حداکرر 

 .آن شریک باشد فعال در یادگیری  بصورتکه دانشجو نیز  رسد یمیادگیری هنگامی به حداکثر کفایت خود  .4

 

 

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ نیتمر

 . پاس  دهید [149]صفحه در  1سعی کنید به سؤال 

 .مقایسه کنید[  122]پیشنهادی ما در صفحه  یها پاس پاس  خود را با 
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 از است عبارت یابیارزش
 

 

 مستمر ندیفرآ کی

 

 عوابط یبرمبنا

 

 یبه دست آمده از کار گروه

 

 

 ییکنارآ ،ها رنندهیادگی تینکه هندف  سننج  فعال

 1.است برنامه تیفیکو نیمعلم
  

                                                 
 .شود یمارزشیابی برنامه و معلمین در فصل چهارم بحث . میپرداز یمدر این فصل بیشتر به ارزشیابی دانشجویان . 1
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 مستمر یابیارزش

 یقیتصد یابیارزش و یصیتشخ یابیارزش
 

ر به عنوان معادل با این دو اصطالح به کار  یها نوشتهدر   :اند رفتهمختلف لغات زیر غالبا

 

 

 ارزشیابی تصدیقی   یابی تشخیصیارزش

 یا     یا   

 ارزشیابی کلی       ارزشیابی اطالعی

 

 

اگنر از قبنل تعینین . آن شنروع کنرد یها هندفاز  یدار یمعننآموزشی را باید با تعریف روشن و  مسائلکه ارزشیابی  میدان یم

 .نخواهیم بود یریگ اندازهکنیم واعح است که قادر به  یریگ اندازه میخواه یمنکرده باشیم که چه چیزی را 

امتحنان مناسنق  یهنا روش تندوینبه نحو مناسبی کامنل شنود، انتخناب ینا ( ها هدفتعریف )زمانی که این مرحله از ارزشیابی 

ینک نشنان داده شنده اسنت،  [129 ی صنفحه]مارپیچ آموزشی همان گونه که در . خواهد بود تر سادهبسیار  برای ارزشیابی آن

ارزشننیابی بننه منظننور  یهننا روشمناسننق آموزشننی و ایجنناد  یهننا روش، اسننتفاده از ها هنندفتعیننین مراحننل آموزشننی،  ی دوره

 . ردیگ یمرا در بر  ها هدفتجدیدنظر در 

از مواننع دربیایند کنه دانشنجو مجبنور بنه عبنور از  یا مجموعهبه صورت  ویا شود تبدیل ارزشیابی نباید به یک عامل تنبیهی 

در چننین شنرایطی . به ینادگیری حقیقنی حالنت ثانوینه پیندا کننداو  ی عالقهتمرکز حواو و موجق شود که و درنتیجه  باشد آن 

اینن وظیفنه معلمنین اسنت کنه . آید نائلدانشجو آن است که چگونه و با کمترین کوش  به اخذ دییلم  ی عالقهمورد  ی مسزلهتنها 

و ارزشیابی نینز بنه منظنور صندور مندرک انجنام  شود ینمانجام  دانشجویان را قانع کنند که آموزش تنها برای دریافت مدرک

 (.مراجعه کنید [121] ی صفحهبه )بلکه هدف  کمک به دانشجو برای یادگیری بهتر است  ردیگ ینم

بدین لحناظ بایند مسنتمر . نیز داشته باشد یعنی دانشجو را در جریان پیشرفت خود قرار دهد تشخیصیارزشیابی باید خاصیت  

ر دچار سوء تعبیر . باشد تفاوتی اساسی . و درنتیجه همیشه دانشجویان را در هراو مداوم نگاه داشته است شده این مفهوم غالبا

در هنر صنورت هنر دو ننوع ارزشنیابی بایند بنه لحناظ  وجود دارد ولیتصدیقی  یها یابیارزشو تشخیصی  یها یابیارزشبین 

 (.مراجعه کنید[ 112تا  111] به صفحات )دشواری  و قابلیت تمایز مشابه با یکدیگر باشند 
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 رییقابل تغ ریغ قاعده کی

معلم بر عد دانشجو مورد استفاده  لهیبوس دینبا چگاهیه یابیارزش

 ردیقرار گ
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 1ارزشیابی تشخیصی
 .آموزشی باید یاد بگیرد یها هدفمطالبی است که برای رسیدن به  ی ماندهیباقمطلع ساختن دانشجو از آن  هدف -

آموزشنی تنا خاتمنه آن  ی برنامنهاز موقع شروع ینک او را توسط الزم یا کسق اطالعات دانشجو و پیشرفت  چگونگی  -

 .کند یماندازه گیری 

 .سازد یمآن ممکن دانشجو و یا عدم آموزشی را براساو پیشرفت  ی برنامهتنظیم  -

ناشنناو مانندن دانشنجو در اینن ننوع . به هیچ وجه نباید توسنط معلنم بنرای ینک ق ناوت تصندیقی بنه کنار گرفتنه بشنود -

رمنز کنه فقنط خنود او از آن آگناه باشند بنرای خنود بنه  ی شنمارهیک  تواند یمامتحان باید کامالر حفم شود و هر دانشجو 

متفاوت را بدون اینکه احتیاجی بنه ذکنر  یها گروهشجویان یا میزان پیشرفت دان توان یمبا استفاده از رمز . وجود آورد

 .اندازه گیری نمودنام آنها باشد، 

 (.نتایج نباید در هیچ مدرک رسمی ثبت گردد) باشد یماستفاده از آن محدود به خود دانشجو  -

 .نمایدیاری ببا تشخیص نقاط ععف خود، درخواست که  کند یمبه دانشجو کمک  -

 .شود یمتناوب استفاده از آن دراختیار دانشجوست و هر زمان که او احساو نیاز کند انجام  -

و ینا حتنی )آموزشنی خنود  ی برنامنهتغیینرات الزم را در  سنازد یمناطالعنات کیفنی و کمنی معلنم را قنادر  یآور جمعبا  -

 .به وجود آورد( آموزشی یها هدف

 

 ارزشیابی تصدیقی
 .که جامعه را در مقابل شروع به فعالیت افراد غیرکارآمد حفاظت کند شود یمبه این منظور انجام  -

ارتقنای آننان بنه سنال بناالتر و ینا دریافنت ینک  ی دربناره یریگ میتصنمدانشنجویان و  یبنند طبقهبه صورت سنتی بنرای  -

 .رود یمعلمی به کار  ی درجه

آموزشنی انجنام  ی دورهان یک واحد درسی یا تناوب انجام آن خیلی کمتر از ارزشیابی تشخیصی است و معموالر در پای -

 .ردیگ یم

-  

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  تمرین

جنواب خنود . دینآخر فصنل جنواب ده یها نیتمردر  8تا  4به سؤاالت  دیکن یسع

 .دیکن سهیمقا[ 122]ما در صفحه  یشنهادیپ یها جوابرا با 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

چقنندر بننه هنندف  اینناسننت و  دهیکننه دانشننجو چقنندر زحمننت کشنن میدهنن ینمنن تیننمننا اهم

 یمبنن یقیتصند دیکه قادر به انجام کار نباشد، نبا یزمان تا......... شده است کینزد

 .اوردیکار به دست ب انجام آن تیبر قابل

 گریم. ف. ر
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

به او  راکرده و کمبود دانشش  سهیمقادانشجو را با خود او  دیمستمر با یابیارزش

 کند سهیمقا انیدانشجو ریاو را با سا نکهیانشان بدهد نه 

                                                 
 یهنا گزارش»به مقاله کریستین مک گوایر در زمینه ارزشیابی تشخیصی در آموزش پزشکی کنه در انتشنارات سنازمان جهنانی بهداشنت در سنری  .1

 منتشر شده است مراجعه کنید 1971در سال « 22بهداشت عمومی، شماره 
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 ؟یزیچ چه از یابیارزش

 اجزای الزم برای تدوین یک نظام ارزشیابی
 :برای اینکار باید تمام جزئیات زیر را در نظر گرفت. آموزشی وجود داشته باشد یها برنامهارزشیابی باید در تمام مراحل 

اول محتوائی که برای برنامه آموزشی در نظر گرفته شده است؛ دوم مواد آموزشی که برای برنامه پی  بینی شده است؛  

 .از دانشجو وسوم فرآیند آموزش و کارآئی مورد انتظار

 

 (محتوا) یبهداشت مشکالت یها تیاولو نیینع و تیوضع لیتحل یچگونگ یابیارزش یبرا یزیر برنامه. 1

در این قدم کلیه اطالعاتی که در مورد . باشد یمارزشیابی محتوا در حقیقت اولین قدم در تعیین اهمیت برنامه آموزشی 

اگر اطالعات موجود به اندازه کافی گویا نباشد باید نسبت به جمع آوری . ردیگ یماهمیت برنامه وجود دارد مورد تحلیل قرار 

 تواند یمقسمتی از این اطالعات . اطالعات جدید اقدام شود تا بتوان به تصمیم گیری درستی در مورد آموزش دست پیدا کرد

به این ترتیق . برنامه مربوط بشود، و نظر کارفرما نسبت به فارع التحصیالن قبلی یا حرفهبه محیط کار، دامنه وظایف 

در این قدم، ف ای . قسمتی از ارزشیابی محتوا را تشکیل دهد تواند یمتحلیل هائی که در فصل اول این کتاب ذکر شد خود 

قابل  ریتأث  تواند یم، و منابع قابل دسترسی برای اجرای برنامه آموزشی  ها روشحاکم بر روابطه موجود بین موعوع، 

 .توجهی بر تدوین برنامه داشته باشد

 

 (منابع) برنامه یاجرا یبرامورد نیاز  و منابع یانسان یروین یابیارزش یبرا یزیبرنامه ر.1

به این دلیل بسیار اهمیت دارد که از قابلیت . اموزشی متفاوتی راانتخاب کند یها میتصمدوران یادگیری، معلم باید  اممت در

اطمینان حاصل ( یعنی آموزش مبتنی بر مشکل گشائی)با روشهای تدریس مورد نظر  ها آنمعلمین برای تدریس و آشنائی 

عالوه بر این باید . نها ایجاد کنیمکنیم و اگر معلمین را فاقد چنین قابلیتهائی تشخیص دادیم باید آموزش مناسق را برای آ

خود برنامه . نوعی ارزشیابی هم برای معلمان ایجاد کنیم تا از قرار دادن دانشجویان در وععیت انفعالی خودداری نمایند

 . آموزشی هم باید قبل از اجرا به دقت مورد ارزشیابی قرار بگیرد

 

 (ندیفرآ) اجرا شیپا یبرا یزیر برنامه. 3

در جریان این ارزشیابی قسمتهائی از برنامه . به ارزشیابی فرآیند آموزش نیز توجه داشت دیبا یابینظام ارزش کی در

 . شوند یمآموزشی که به لحاظ اجرائی نیاز به تعویض یا تجدید نظر دارند شناسائی 

 

 (جهینت) انیدانشجو یابیارزش یبرا یزیر برنامه. 4

در این مرحله از برنامه . دهد یمکارآئی فار  التحصیالن برنامه آموزشی هسته مرکزی یک نظام ارزشیابی را تشکیل 

را بر عهده ( ها آزمون)ریزی باید عمن اقدام به تشکیل یک گروه ارزشیابی، افرادی که وظیفه تهیه وسائل ارزشیابی 

 . یجاد ف ای مناسق جهت ارزشیابی کارآئی دانشجویان انجام دادالزم را برای ا یها ینیبخواهند داشت تعیین و پی  

 

     . میده یمآنرا توعیح  یتر مفصل، در قسمت بعد بطور باشد یماز آنجا که این مرحله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 
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 ؟یمنظور چه یبرا: دانشجو یابیارزش
 

 .باشد یم [ 122صفحه ] و سؤاالت آخر فصل ی صفحهاین سمت راست مربوط به تمرین  یها شماره

 

 مناسب یریگ اندازه یها وهیش
 

 تشویق به یادگیری  3

 

 دانشجو 1(بازخورد) آگاه کردن 10

 

 یادگیری یها تیفعالاصالح   11

 

 انتخاب دانشجویان 11

 

 تعیین موفقیت یا شکست  13

 

 استاد( بازخورد)آگاه کردن   14

 

 کمک به روابط عمومی مدرسه 11

 

 (تصدیق کارآیی)محافظت جامعه   16
 

 

 

 

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   نیتمر

در باال ذکر  14تا  9 یها شمارهکه در )حاال سعی کنید برای هر یک از هدفهای ارزشیابی 

الف )دارد یا تصدیقی و تشخیصی ( الف)تعیین کنید که ارزشیابی از آن جنبه تصدیقی ( اند شده

 مقایسه کنید[ 122]پیشنهادی ما در صفحه  یها پاس خود را با  یها پاس (. و ت

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

  

                                                 
مصناحق در تعرینف اینن واژه گفتنه شنده  المعنارف دائرهدر . منورد اسنتفاده قنرار گرفتنه اسنت( Feedback)معادلی اسنت کنه بنرای واژه  باز خورد 1.

هنر ننوع عبنارت از بنازخورد  بنه زبنان دیگنر  «آن بنه منظنور تنظنیم عمنل آن دسنتگاه ی دادهیک دسنتگاه بنه در  ی بازدادهبازگشت قسمتی از  »است 

 .م –. که بر نحوه اجرای آن عمل در آینده اثر بگذارداست یک عمل آگاهی از نتایج 
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 دانشجو یابیارزشهدف از 

 (.ارزشیابی تصدیقی. )نق  سنتی امتحانات همین بوده است. تمایز بین موفقیت و شکست دانشجو .1

برای اینکه به او اعالم کند تا چه حدی پیشنرفت . دارد یمآگاه کردن مداوم دانشجو از چگونگی تعلیماتی که دریافت  .2

 (.ارزشیابی تشخیصی)نکاتی را که نفهمیده است، تشخیص دهد  تااو را قادر سازد  هم چنین کرده است و 

ینا  انند گرفتهبه آنها آموزش بدهد فرا  خواسته یما که آن چیزهائی رمعلم به اینکه آیا شاگردان  (بازخورد) آگاه کردن .1

تندریس خنود را بنه صنورتی اصنالح کنند کنه دانشنجویان  ی نحنوهتا  سازد یمهمچنین او را قادر این ارزشیابی  .خیر

 (.ارزشیابی تشخیصی)به صورت صحیحی درک کنند  منتقل کندبه آنها  خواهد یمآنچه را که او 

چیزی نیست که همیشه واعح باشد و حداقل در مورد مدارو اروپنایی چننین اسنت زینرا « شهرت مدرسه» ی مسزله .4

درحنالی کنه در . دیرپنا و قندیمی اسنتوار اسنت یها سننتاشتهار این گونه مدارو نه بر نظام ارزشیابی آنها بلکنه بنر 

آن دانشنکده  النیالتحصن فنار ، اشتهار یک دانشکده برای مرال با درصد موفقیت ییآمریکا مدارومورد بسیاری از 

 (.ارزشیابی تشخیصی) باشد یممربوط « ملیامتحانات »در 

Downie, N. M. Fundamentlas of Measurement: Techniques and Practices. New York, Oxford University Press, 1967 
 

 ؟شود یم روبرو شکست با یآموزش برنامه کی چرا

قبل از اینکه نظام ارزشنیابی آن تنظنیم شنده باشند تنیجنه جنز هندر دادن وقنت،  نینرو، و مننابع نخواهند  آموزششروع به 

آموزشی با نوعی خطا و شکست در طنول مندت اجنرای خنود روبرومیشنوند و بندون اسنتفاده از  یها برنامهتمام . داشت

نظام ارزشیابی منداوم  یها تیمزاز یکی . نگرش تشخیصی ارزشیابی درک نوع و علت شکست کار آسانی نخواهد بود

 یهنا نظامبسنیاری از » کنه  کنند یماشاره ( 1984)رومیزوفسکی . سازد یماین است که جلوگیری از شکست را ممکن 

معمنول بنر اینن اسنت . «اند شندهدچنار شکسنت  انند بودهپیشرفته آموزشی تنها به علت اینکه از ارزشیابی تشخیصی غافل 

ایج منورد قبنول در پاینان دوره آزمایشنی، برنامنه آموزشنی وارد مرحلنه عملیناتی شنده و رفتنه که پس ازدست یابی به نتن

پیونند ینک ع نو  کیندر نتیجه درست مانند . شود یمدور  اند بودهرفته از واقعیات محیطی که موجق بوجود آوردن آن 

، برنامه نوآور آموزشنی هنم رفتنه رفتنه در برخنورد بنا شود یمخارجی که موجق ایجاد مقاومت در بدن و دفع نهائی آن 

راه نجنات از اینن موقعینت و حفنم نظنام جدیند . شنود یمنتاب نیآورده و منتفنی  ردیگ یممقاومتهائی که در مقابل آن انجام 

نظنام . منطقی بین نظام جدید و قدیم بوجود آورده و بطور مداوم در حفم و ارتقاء آن کوش  شنود یا رابطهاین است که 

 .جدید باید بتواند همراه با تغییرات محیط اجرائی خود تغییر کند
 

Romiszowski, A. J.  Producing instructional system: lesson planning for individualized and group learning activities. London, 

Kogan Page, 1984. 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

در طرول زمران  شروند یمرقردیمی  یهرا نگرشجدید که موجب تهدید  یها نگرش

جدیرد مرورد  یهرا نگرشکه از جانب  شوند یمقدیمی تبدیل  یها نگرشخود به 

 رندیگ یمتهدید قرار 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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  دانشجو یابیچهار مرحله در ارزش

 

 

 

 

 آموزشی یها هدفبرای قبول دست یابی به ( حداقل سطح کارآیی)تعیین عوابط بعد از 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را تهیه و مورد استفاده قرار دهید یریگ اندازهوسایل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را تفسیر کنید یریگ اندازهاطالعات حاصله از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنیدق اوت بر مبنای اطالعات بدست آمده 

 نمائید عمل و بر اساو آن  
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 معمولی ارزشیابی دانشجو یها روش
 

  عملی یها مهارتارزشیابی 

  ارتباطی یها مهارتارزشیابی 

  ذهنی یها مهارتارزشیابی دان  و 

 

 .مورد نظر باشد، تهیه کنید یها هدفبه  یابیدستفهرستی از رفتارهای قابل مشاهده که مبین  .1

 .به هدف مورد نظر باشد، تهیه کنید یابیعدم دستکه مبین  مشاهدهفهرستی از رفتارهای قابل  .2

 .رفتارهای اصلی را در هر دو فهرست تعیین کنید .1

 .مربت و یا منفی تعیین کنیدوزن برای هریک از اجزای این دو فهرست  .4

 .حداقل کارآیی مورد قبول باشد، تعیین کنید ی دهنده نشانرا که  یا نمره .2

 .ق کنیدبرای سه مرحله آخر موافقت چند کارشناو را جل -

 

 

 .اطمینان دادن به مادری که کودک  در بیمارستان بستری شده است: هدف. مثال

 +1 +1 0 -1 -1 نگرش

بننننننه وعننننننوح 

شننرح دهنند کننه 

بننا کننودک چننه 

 .اند کرده

 

از  پیوسنننننننننننته 

 یهننننننننننننننننا واژه

پزشننننننننننننننننننکی 

اسنننتفاده کنننند و 

توعنننیحی هنننم 

آنهنننا  ی دربننناره

 .ندهد

از  پیوسنننننننننننننننننننننننته

پزشنننکی  یهنننا واژه

ر  استفاده کند و ندرتا

هننننننننم توعننننننننیحی 

 .بدهددرباره آنها 

 

بنننننننننه نننننننننندرت از 

پزشننکی  یهننا واژه

اسنننننننتفاده کنننننننند و 

گننناهی هنننم معننننای 

آنهنننننا را توعنننننیح 

 .دهد

 

بننننه نننننندرت از 

 یهنننننننننننننننا واژه

پزشننننننننننننننننننکی 

اسنننتفاده کنننند و 

همیشنننننننه هنننننننم 

معنننای آنهننا را 

 .توعیح دهد

 ییهنننا واژهتنهنننا از 

اسنننننتفاده کنننننند کنننننه 

بنننرای منننادر قابنننل 

بنننننه . )باشننننند درک

زبان مادر صنحبت 

 (کند

 

 .مراجعه کنید[ 284 صفحه]به جدول کامل شده در فصل چهارم 

 

  :قبول قابلنمره حداقل 
 

 .نمره بیاورد....... حداقل یا نمره 12 یبند درجهدانشجو باید از این 

 

 

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  نیتمر

و پاسنن   دیننپاسنن  ده[ 122صننفحه ] فصننل  یدر انتهننا 22تننا  17بننه سننؤاالت 

 .دیکن سهیمقا[ 122]ما در صفحه  یشنهادیپ یها پاس خود را با 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 .رزلر نیز مراجعه کنید ی جزوهبه 
Rezler, A.G. The measurement of attitudes. In: Development of educational programmes for the health professions. 

Geneva, WHO 1973 (Public health Paper No. 52), pp.70-83. 
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 آموزشی یها طهیحارزشیابی در رابطه با  یها روش
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 تمرین

( [124]قبنل  ی صنفحه)ارزشنیابی  یهنا روشیکنی از ( [94و  91]صفحات ) دیا کردهبرای هر کدام از اهدافی که قبالر تعیین 

میزان دستیابی به هدف موردنظر دراختینار شنما و دانشنجو قنرار  ی دربارهرا به نحوی انتخاب کنید که بیشترین اطالعات را 

 1:دهد

 
 وسیله ارزشیابی    روش ارزشیابی   هدف

 ن

 م

 و

 ن

 ه
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 شخصی یها ادداشتیصفحه سفید برای  
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 امتحانات ی درباره عمومیمالحظات 
 

، هنا امتحانکه گاهی اوقات حتی سنؤاالت موجنود در  دهد یمنشان  شود یمیک بررسی ساده از امتحاناتی که همه روزه انجام 

از هر یک امتحان است،  یزیر طرح درکار دستبرای هر فردی که . اند افتاده پا  یپچند پهلو، مبهم، ناروشن، قابل بحث و یا 

بره منظرور نظرخرواهی و انتقراد عیننی، کنامالر عنروری اسنت کنه آن را  یهنا آزمونخنواه کتبنی و سننتی و خنواه نوع که باشد 

آمنوزش در  یها هندفیعننی بنا )نیست  تناسب یبکه محتوای امتحان : قرار دهد و اطمینان حاصل کنددراختیار همکاران خود 

موعنوع بنه عبنارت دیگنر  .ننداردنویسنده بستگی  ی قهیسلعمن کلی بودن، انحصارار به تمایالت خاص یا در و ( ارتباط است

امتحنان جالنق و ملمنوو باشند، و  ی سنندهینوپزشک عمومی و یا پزشکی با تخصصی به غینر از تخصنص امتحان برای یک 

به ترتیبی تنظیم شده باشند که چند متخصص بتواننند بنه راحتنی در ( یا نهیگزدر مورد سؤاالت چند  ها پاس و یا )نیز سؤاالت 

از سنؤاالت امتحنانی، بنا توجنه بنه نکنات فنوق، سنبق واعح است که ینک بررسنی انتقنادی . مورد پاس  صحیح آن توافق کنند

شنما هرچنه بیشنتر در »که عبنارت  آورد ینمو حالتی را به وجود  شود یم ها آزموناجتناب از سادگی زیاده از حد بسیاری از 

 .مصداق پیدا کند« کمتری خواهید گرفت ی نمرهمورد یک سؤال بدانید 

 

بردین . باشرد ینمرنویسنده یا طراح یک سؤال معمنوالر بهتنرین قاعنی در منورد روشننی، دقنت، تناسنق و موعنوع سنؤال خنود 

 .که نظرات انتقادی همکاران خواسته شود دیآ یمیک امتحان خوب و صحیح الزم  ی هیتهلحاظ برای 

 

در اینن زمیننه، زمنان الزم . منورد توجنه قنرار داد عملنی بنودن آن را نینز ی مسنزلهینک امتحنان بایند  ی هیتهعالوه بر این، در 

دادن و تفسیر نتایج، و باالخره سهولت استفاده از امتحان به طور کلنی  نمرهتوسط شاگردان،  یده پاس برای طرح سؤاالت و 

 .باید مورد توجه قرار بگیرد

 

لمین وارد آورد، معلمان رفته رفته دلسرد امتحانی مورد استفاده، به علت مشکالت اجرایی، فشار زیادی بر مع یها روشاگر 

 .قائل خواهند شد یریگ اندازهو اهمیت کمتری برای امتحان و  شوند یم

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

اگرچه ممکن است بحنث در منورد ینک مسنزله همیشنه بجنا نباشند، ولنی 

. گرفته شنوددرنظر  ییگو پراکندهکه جایی هم برای  دهد یمالاقل اجازه 

مقندار « فنی یها بحث»که افراد معموالر در هنگام  واقعیتتشخیص این 

کننه  دهنند یمننتوجننه بننه افننراد  اهمیننت دارد ونیننز  روننند یمننزیننادی حاشننیه 

ر بع ننننی وقتهننننا  راجننننع بننننه چننننه چیننننزی صننننحبت  دانننننند ینمننننواقعننننا

کمنک هنم بنه روشنن شندن موعنوع  ییگو پراکندهکمی ........... کنند یم

کننه از کسننی بخننواهیم هنندف  را در قالننق اجرایننی بیننان کننند این. کننند یمنن

ر مرننل ایننن  را در   یهننا لباوکننه از کسننی خننواه  کنننیم  ماننند یمننتقریبننا

اگر این کار را قبالر انجنام ننداده باشند ممکنن  -ح ور دیگران دربیاورد

 .است به کمی وقت احتیاج داشته باشد تا به آن عادت کند

 میگر. ف. ر

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 یک آزمون یها تیّ فیک
 
 آموزشی یها هدفارتباط مستقیم با * 

 

 و عملی نانهیب واقع* 

 

 مهم و مفید مسائلمربوط به * 

 

 جامع اما مختصر* 

 

 دقیق و روشن* 
 

 

 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

پی آمد ناشی ازعدم دست یابی دانشجو به هندفهای درو را بنا پاسن  

اگر دانشنجونتواند در پاینان درو »: زیر ارزیابی کنید سؤالدادن به 

. . . . . از عهده انجام هدف مورد نظر این درو برآید، ممکن اسنت 

تعیین کننده این است که چنه مقندار نینرو  سؤالپاس  شما به این . «. 

ما بنرای تهینه ینک امتحنان معتبنر الزم اسنت تنا بتوانیند و توجه از شن

 .دست یابی دانشجو را به هدفهای نوشته شده درو تعیین کنید

 میگر. ف. ر

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 .کند یریگ اندازه تواند یم آزمون کی که ییها ییکارآدر مورد انواع  ینکات

 
 یریگ انندازهفرآینند هوشنی را  ی دهیچیپبه تنهایی مراحل عالی و  تواند ینم( اعم از شفاهی، کتبی و یا عینی)هیچ نوع امتحانی 

که امتحانات کتبی و شنفاهی  باشد یمانواع مختلف امتحانات انجام گرفته است مؤید این نظریه  ی نهیزممطالعاتی که در . نماید

عینی متداول، به نندرت  یها آزمونو مرل غالق  کند ینم، اکررار از حد یادآوری ساده تجاوز رندیگ یمکه به طور معمول انجام 

شرکل یرک سرؤال بره هریچ وجره فرآینرد ذهنری الزم بررای خالصنه آنکنه . کنند یم ییگشا مشکلدانشجو را مجبور به استدالل و 

 .کند ینمپاسخ به آن را مشخص 

 

. کننند یمن، اشنتباه شنود یمنبا پیچیدگی فرآیند ذهنی که بنا آن سنؤال سننجیده ( در بیان)را  دوم آنکه غالبار مشکل بودن یک سؤال

بنه علنت ماهینت منبهم اطالعنات  شنود یمدرحالی که باید متوجه بود که امکان دارد سؤالی که با یک یادآوری ساده پاس  داده 

یا برعکس امکان دارد سؤالی که جواب دادن  مستلزم تفسنیر اطالعنات و ینا کناربرد اصنول . خواسته شده بسیار مشکل باشد

در  خالصره آنکره مشرکل برودن سرؤاالت .افتادگی اطالعات و اصول مورد نیناز خیلنی آسنان باشند پا  یپمعینی باشد، به علت 

 .لزوماً ارتباطی با چگونگی فرآیند هوشی مورد امتحان ندارد دستورالعملهای آن و پیچیدگی  ( بیان آن

 

ر تصور  ر دانشنجو را بنه  شود یمسوم آنکه غالبا که هر سؤالی کنه حناوی ینک سنری اطالعنات در ینک منورد خناص باشند حتمنا

 بنی  نیسنت و« تزییننی»رد، اطالعنات موجنود ، درحالی که وقتی سؤال به ینک شنرایط کلنی اشناره دادارد یوام ییگشا مشکل

ارائنه شنده اطالعنات  همچننین ممکنن اسنت کنه . نمایند یافنتدربدون مراجعه به این اطالعات پاس  سؤال را  تواند یم دانشجو

تنهنا کنه در اینن صنورت  باشند شندهبرداشنته یک منورد خناص درحقیقنت بنه صنورت شسنته و رفتنه از کتنق درسنی  ی درباره

جالنق اینن اسنت کنه در . باشند یمنبیمناری خناص همان بالینی  عالئمپاس  دادن به آن الزم است یادآوری مرالر  چیزی که برای

از حالنت کتنابی مروارد حقیقری بیمراری سؤاالت را با تغییراتی جزینی در اطالعنات موجنود برمبننای  توان یماین گونه موارد 

 .یادآوری مستلزم تفسیر و ارزشیابی اطالعات باشد خارج کرد و به حالتی درآورد که پاسخگویی به آن به جای

 

مخصنوص بنه خنود بالینی اطالعات  از یا مجموعهبه طور خالصه همان گونه که هر فرد بیمار در بیمارستان و یا درمانگاه 

اوت هر آزمرونی هرم کره بررای سرنجش قردرت قضرمورد استفاده قرار بگیرد، بیماری تشخیص  برای که باید  کند یمرا عنوان 

بره واقعیرت  المقردور یحتر، بایسرتی رود یمرپزشرکی بره کرار  مسرائلدانشجو در بالین بیمار و تعیین میرزان توانرایی او در حرل 

از اطالعات کامالر اختصاصی عرعه شود تا برای دانشجو حالت تازگی خود را حفم  یا مجموعهو به صورت نزدیک باشد 

بنه طنور شنفاهی بنا بیمنار ارتبناط برقنرار کنند از سنؤاالت چنند  توانند یمنا دانشنجو سعی نکنید برای تعیین اینکنه آین. کرده باشد

 !یا سؤاالت انشایی استفاده کنید یا نهیگز

 

 

 

 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

هننر چقنندر هننم کننه یننک آزمننون قابننل اطمینننان و یننا عینننی باشنند، اگننر 

یننک بهداشنت کنار را در کننار  یا حرفنه ی فنهیوظنتوانند قابلینت انجننام 

 .خواهد بود ارزش یبکند،  یریگ اندازه اش یا حرفه

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 (ذهنی یها مهارت ی طهیح)معمولی امتحانات  یها یینارسا
 

 ی جنبنه کنه کنند یمن انیب را ها یینارسا یکه درحال حاعر مورد استفاده قرار دارند بع  یامتحانات یبررس

 :از عبارتند ها آن نیتر مهم و دارد یعموم
 

 میبخنواه که کند یم دایپ تیاهم یهنگام مخصوصار  سؤاالت، یافتادگ پا  یپ -یافتادگ پا شیپ
. میدهن قنرار یابیارزشن منورد را انیدانشنجو دان  تمام سؤال یمعدود ی لهیوس به

 .باشد دیمف و مهم خود ی نوبه به سؤال هر که دارد عرورتبرای رفع این حالت 

 یها پاسن  ینادرسنت ،یا ننهیگز چند سؤاالت مورد در ای) سؤاالت انیدر ب ینادرست -ینادرست
 (.حیصح یها پاس  ای و کننده منحرف

 یجنا بنه را خنود وقنت ی عمنده قسمت دانشجو که شود یموجود ابهام در سؤاالت سبق  -ابهام
 کننه دارد امکننان عننالوه بننه. بدهنند اختصنناص سننؤال دنیننفهم یبننرا تننالش بننه دادن پاسنن 

 .بدهد زین نامربوط پاس  سؤال، دنینفهم علت به دانشجو

 بننا کننه کنننند انتخنناب را ییها پاسنن  شنناگردان کننه شننود یمننسننبق  یکار محافظننه -یکار محافظرره
 یخنوب بنه هنا  یگرا ننوع نینا. باشند کننده امتحان ی عالقه مورد بودن، یمیقد وجود

 در خصننوصبننه ) آمننوزش خنناص ی نحننوه علننت بننه زیننن غالبننار  و اسننت شننده شننناخته
 .شود یم دیتشد( یسخنران بصورت یسنت آموزش

تورش
1 
 کنهیحال در باشند یمکه مورد عالقه معلم  یمجبور کردن دانشجو به ارائه پاس  هائ –
 .دارد وجود هم یگرید درست یها پاس 

 داینپ یبنرا جسنتجو کنه شنود یمن موجق درو موعوع مورد در ابهام ای و یدگیچیپ -یدگیچیپ
 .بشود ،رفت یم انتظار آنچه از تر مشکل یلیخ حیصح پاس  کردن

 حیصنح پاسن  که شود یم باعث سؤاالت در ناخواسته یها ییراهنماوجود  -یضمن یئراهنما
 در نیهمچنن و یا ننهیگز چنند سنؤاالت در اشنکال نینا. بشنود روشنن دانشجو یبرا

  .شود یم ادیز یلیخ یشفاه امتحانات

                                                 
و آن عبارت است از انتخاب بر مبنای موعنوعی کنه ربطنی بنه مسنزله منورد بحنث در نظر گرفته شده است ( Bias)تورش معادلی است که برای  1. 

 ندارد
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 عوامل خارجی که باید از آنها اجتناب کرد
 

 دخالت موردنظر نکات یریگ اندازه در ریز یخارج عوامل که داد اجازه دینبا امتحان کیدر هنگام ساخت 

 :کنند

 

 (ها دستورالعمل فهم تیقابل) دهیچیپ یها دستورالعمل

 شروند یمرپاسخ به سرؤاالت نوشرته  یکه برا ییها دستورالعمل ها آزمون یدر بعض

ً یحق کرره آنچرره عمررل در کرره انررد دهیچیپ و مشررکل یحررد برره  قرررار یابیارزشرر مررورد قتررا

 فرررا دانررش زانیررم نرره باشررد یمرر دسررتورالعمل دنیررفهم در دانشررجو تیررقابل ردیررگ یمرر

 یا نرهیگز چنرد سرؤاالت مورد در شتریب انتقاد نوع نیا. آن کاربرد ییتوانا و گرفته

ً  شیها دستورالعمل که شود یم مطرح  نیرا البتره. ندیآ یم نظر به دهیچیپ یلیخ غالبا

ً  یدگیچیپ  در ترا شرود یمر معلرم در ینراراحت جرادیا سبب شتریب و است یظاهر غالبا

 .شاگرد

 

 (کاربرد کلمات ییتوانا) مشکل یلیخ یانشا

 خروب یانشرا و برایز جمرالت قالرب در را خرود یدانشر یب قادرند انیدانشجو یبعض

 یابیارزشرر یجررا برره کرره بدهنررد قرررار ریترر ث تحررت یحررد برره را ممررتحن و کننررد پنهران

 .کند یابیارزش را او نگارش سبک و کلمات دانشجو، دانش زانیم

 

 (یدر اجتناب از گمراه ییتوانا) کننده گمراهسؤاالت 

 مرردم التیتمرا ی جرهینت بلکره نردارد، یریگ انردازه ی لهیوسر بره یارتباط مسهله نیا

 در معلرم که شود یم باعث و دارد وجود نیممتحن از یبعض در که است یا آزارانه

 توجره لیرقب نیرا از یلیمسا ریسا و جنس دانشجو، یظاهر وضع به امتحان موقع

 گونرره نیررا بررا کررردن یبرراز در زیررن داوطلبرران از یبرخرر البترره. باشررد داشررته یشررتریب

 .دارند یادیز مهارت التیتما

 

 امتحانشرکت در شدن در  یا حرفه

ً  انتقاد نیا  توانرد یمر قرتیدرحق یول شود یم وارد یا نهیگز چند امتحانات بر عموما

 یشفاه امتحانات مورد در. باشد داشته صحت زین یابیارزش انواع ریسا مورد در

ً  یکتبرر و  کیرر گذشررته، سررؤاالت یآمررار لیررتحل و هیررتجز براسرراس انیدانشررجو غالبررا

 ینریب شیپ را سرؤال نروع ترا سرازد یمر قرادر را آنان که کنند یم دایپ ششم حس نوع

  .کنند
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 هاانواع مختلف آزمونزایا و معایق م

 یامتحانات شفاه

 بیمعا محاسن

 .امکان ارتباط مستقیم با داوطلق .1

 .ارفاقی مسائلفرصتی جهت دخالت دادن  .2

امکان انعطاف برای حرکت از نقاط قنوت داوطلنق  .1

 به نقاط ععف او

راهنمنایی الزام داوطلق به این کنه بندون اسنتفاده از  .1

 .دیگران اطالعات خود را بیان دارد

موقعیتی برای آنکه بتوان از داوطلق سؤال کرد که  .8

 .چگونه به جواب رسیده است

دو ینا  ی لهیوسنمنوقعیتی بنرای ارزینابی همزمنان بنه  .8

 . چند ممتحن

 .(شود یممتأسفانه از این فواید عمالر به ندرت استفاده )

 .فقدان معیار .1

 .غیرقابل تکرار بودنفقدان عینیت و  .2

امکننننان اسننننترناء قائننننل شنننندن و سننننوء اسننننتفاده از  .1

 .فردی یها تماو

 .امکان تأثیر عوامل نامربوط .1

که بتوانند چنین امتحانناتی  یا افتهیکمبود افراد تعلیم  .8

 .را انجام دهند

بایند  یا حرفهگران تمام شدن از نظر وقتی که افراد  .8

در رابطنننه بنننا اطالعنننات محننندودی کنننه بنننه دسنننت 

 . ، صرف کنندآورند یم

 

 یامتحانات عمل

 بیمعا محاسن

 ی همنننهکنننه  ییهنننا مهارتفرصنننتی بنننرای آزمنننای   .1

حواو در آنها دخلیند، در شرایط واقعنی و درحنالی 

 .که ممتحن کارآیی داوطلق را تحت نظر دارد

فرصننتی بننرای اینکننه داوطلننق یننا مسننایلی کننه قننبالر  .2

مطالعه نکرده است روبرو شود و توانایی واقعی او 

نو و ناشنناخته چنه در آزمایشنگاه  مسائلدر بررسی 

 .و چه در بالین بیمار ارزیابی شود

و  هنا من موقعیت مناسبی برای مشاهده و ارزینابی  .1

 .پیچیده یها تیموقعحاعر جوابی دانشجو در 

فرصتی مناسق برای ارزینابی قندرت ایجناد ارتبناط  .1

به هنگام تحت فشار بودن و تمنایز بنین مطالنق مهنم 

و کنننم اهمینننت و نینننز تنظنننیم و ارائنننه اطالعنننات بنننه 

 .صورت نهایی

 

فقننندان معینننار بنننه علنننت اسنننتفاده از حیواننننات  .1

آزمایشنننگاهی و همچننننین اسنننتفاده از بیمننناران 

 *.گوناگون

 .ز عوامل نامربوطفقدان عینیت و تأثیرپذیری ا .2

محنننندود بننننودن امکننننان اسننننتفاده از آن بننننرای  .1

 .بزر  یها گروه

 ی مشاهدهاشکال در ایجاد شرایط مناسق برای  .1

 .مورد ارزیابی برای ممتحنین یها مهارت
 

* Standardized practical tests can be constructed; 

see McGuire, C.H. & Wezeman, F.H. Simulation and 

evaluation in medicine. In Miller, G.E. & Fulop, T. 

eds. Educational strategies for health professions. 

Geneva, Who 1974 (Public Health Papers No. 61) 

 امتحانات انشایی

 معایب محاسن

فرصنننتی مناسنننق بنننرای داوطلبنننان تنننا بتواننننند هنننم .  .1

میننزان اطالعننات و هننم قنندرت خننود را در تنظننیم و 

 .افکار و عقاید به زبان خود ارائه دهند ی ارائه

از کنننل کنننار  یبردار نموننننهمحننندود کنننردن امکنننان  .1

 .دانشجو

 .فقدان عینیت .2

از امتحنان  مفیندامکان دریافت بنازخورد ععف در  .1

  .شونده

 زیاد برای نمره دادن احتیاج به فرصت .1
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 یا نهیگزسؤاالت چند 

 معایب محاسن

 ی هیننته. اعتبننار و قابلیننت اطمینننان. ت ننمین عینیننت .1

سؤاالت بنا همکناری همکناران باعنث انتقناد سنازنده 

 .شود یم

 تنوان یمافزای  قابل توجه دامنه و تنوع مطالبی که  .2

 .در یک زمان معین ارزیابی کرد

دقینننق و واعنننح از فرآینننندهای  یریگ انننندازهامکنننان  .1

  .عالی ذهنی

 .ایجاد پس خوراند مشروح برای دانشجو و استاد .4

 .سهولت و سرعت تصحیح و نمره دادن .2

لزوم صرف وقت زیاد برای تهیه و تندوین سنؤاالت  .1

 .به منظور اجتناب از سؤاالت قراردادی و مبهم

الزم اسنننت بنننرای سنننؤاالتی کنننه تنهنننا ینننادآوری را  .2

 .، فکری بشودکنند یم یریگ اندازه

اشاراتی در سؤاالت وجود دارند کنه در هنگنام کنار  .1

 وجود ندارند

گران تمام شدن درصورتی که تعداد دانشنجویان کنم  .4

 .باشد

 

 

 

 

 

 

 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

بنه ینک هندف، در  دانشنجوصدور گواهی مبننی بنر دسنتیابی 

چنه  نیسنت کنههنم روشنن خنود شنما بنرای شرایطی کنه حتنی 

، دیننا گرفتهچیننزی را بننه عنننوان شنناهد ایننن دسننتیابی درنظننر 

 .است زیبرانگ سؤالبسیار 

میگر. ف. ر  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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شخصی یها ادداشتیصفحه سفید برای   
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 ارزشیابی در آموزش 

 یریگ اندازه ی لهیوسیک  یها تیفیک

 چند تعریف. 1

آموزشنی  ی دورهدر پاینان ینک . شده است به عنوان فرآیندی برای ایجاد تغییرات در رفتار دانشجو تعریف آموزش  1-1

در دانشنجویان ایجناد شنده و سنایر رفتارهنای ننامطلوب از مطلوب که رفتارهای  داشته باشد احتمال زیادی وجود باید 

 .میان رفته باشند

دانشجویان فراگرفته شوند و معلمین وظیفنه  ی لهیوسکه باید به  باشند یمهمان رفتارهای مطلوبی  یآموزش یها هدف 1-2

 .دارند که شرایط محیطی مناسبی برای این فراگیری ایجاد کنند

تنا مینزان دسنتیابی  سنازد یمنکنه معلنم را قنادر  شنود یمناطنالق  یا افتهیسازمان  یها تیفعالدر آموزش به ارزشیابی  1-1

و داوری ( کمنی و کیفنی) یریگ انندازهارزشنیابی همیشنه شنامل . کنند یریگ انندازهزشری آمو یها هدفدانشجویان را به 

 .باشد یمارزشی 

به معلم، مؤسسنه نتایج با ارزشی را مخصوصی مورد نیاز است که بتوانند  یریگ اندازهابزارهای ، یریگ اندازهبرای  1-4

 .کند باشدارائه یمآموزشی، دانشجو و همچنین اجتماع که درحد نهایی ایجادکننده نظام آموزشی 

 .نامند یمدر آموزش را آزمون یا امتحان  یریگ اندازهوسایل مخصوص   1-2

 

 یریگ اندازه ی لهیوسیک  اصلی یها تیفیک. 1

سنایر . عملری برودنو اطمینان، عینیرت  قابلیتاعتبار، : ت زیر را دارا باشدهر امتحان، بدون توجه به نوع آن، باید چهار کیفی

 .آنها را در اعتبار و قابلیت اطمینان خالصه کرد توان یماما  اند مهمامتحان نیز  یها تیفیک

هیچ عامل خارجی . بشود یریگ اندازهحقیقی آنچه که باید  یریگ اندازهعبارت است از میزان دقت آزمون در : اعتبار 2-1

 مسائلنباید  جمعبندی قدرت  یریگ اندازهبرای مرال در هنگام . نباید در چگونگی انجام ارزشیابی مداخله داشته باشد

، سنبک شنود یمندیگری از قبیل سبک نگارش دخالت داشته باشد، زیرا اگر جز این باشد در نهایت آنچه که سننجیده 

 .جمعبندیاست نه قدرت نوشتاری 

خیلری معتبرر، نیمره از کلمناتی مرنل  آنبنرای تعرینف درجنات مختلنف  تنوان یمنبندین لحناظ . اعتبار یک مفهوم نسبی اسنت

 .استفاده کرد (عتبارابدون )نامعتبر یا معتبر 

بنرای مرنال نتیجنه ینک آزمنون در . شنود یمنمفهوم اعتبار همیشه خیلی اختصاصی است و به یک موعوع خاص مربوط 

 یهنا لیتحلمدیریت بهداشت عمومی ممکن اسنت از جهنت تعینین نیازهنای کشنور خیلنی معتبنر باشند درحنالی کنه از جهنت 

 .سود و یا کارآیی نیمه معتبر باشدو مربوط به هزینه 

فتنار وموعنوع منورد بحنث را دارا ر یریگ انندازهآیا آزمون منورد نظنر قابلینت : شود یمبا این سؤال تعیین اعتبار محتوا 

 یا خیر؟ باشد یم

 یهنا تیموقعو ینا  ها ننهیزمکنارآیی دانشنجو در  یننیب  یپدر مواردی که قرار باشند نتنایج آزمنون را بنرای اعتبار اخباری 

 :شود یمدیگر به کار گرفت، با سؤاالتی از این قبیل تعیین 

مبنین مینزان کنارآیی در  توانند یمنمیزان کارآیی در یک موعوع اختصاصی مرل فیزیولوژی تا چنه حندی  -

 باشد؟ یشناس قیآسیک موعوع اختصاصی دیگر مرل 

 

مبنین موفقینت دانشنجو  توانند یمنتا چه حدی ( قبل از علوم بالینی)مقدماتی پزشکی  ی دورهنتایج حاصله از  -

 علوم بالینی باشد؟ یها سالدر 
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 .مختلف از یک متغیر معین یها یریگ اندازهثبات یک وسیله در  ی درجهعبارت است از اطمینان قابلیت  2-2

ثبنات نتنایج بنه : در ارتبناط اسنت یریگ انندازهمفهوم قابلیت اطمینان در ینک آزمنون همیشنه بنا ننوع خاصنی از ثبنات 

، ثبنات نتنایج بنه مشابه آمده در رابطه با سؤاالتزمان، ثبات نتایج به دست تکرار آزمون در دست آمده در رابطه با 

 .دست آمده در رابطه با ممتحنین

ر . وجود قابلیت اطمینان برای معتبر بودن یک امتحان الزم است اما کافی نیست بنه عبنارت دیگنر نتنایج معتبنر الزامنا

ر معتبنر نیسنتند باشنند یمقابل اطمینان نیز  اظ نتنایجی کنه خیلنی قابنل اطمیننان بندین لحن. امنا نتنایج قابنل اطمیننان لزومنا

منحصرراً یرک مفهروم آمراری بنرخالف اعتبنار، قابلینت اطمیننان . گذارنند یماعتبار آزمون نیز اثر  ی درجهنباشند بر 

 .شود یمانجام شده بیان  یها یریگ اندازهخطای معیار که به صورت عریق اطمینان یا است 

اینن . بنه صنورت عنریق اعتمناد در منورد نتنایج آزمنون بینان کنرد تنوان یمنبنابراین قابلیت اطمینان یک آزمون را 

 .انتظار داشت توان یمآزمون  یها یریگ اندازهثباتی است که در  ی ندهینماعریق اعتماد درحقیقت 

بنرای « خنوب» یها پاسن ممتحننین مسنتقل و خبنره بنر سنر  یها ق ناوتتوافق بنین  ی درجهعبارت است از : عینیت 2-1

 .هریک از سؤاالت امتحان

با زمان الزم برای تهیه، اجرا، تصحیح، و تفسیر نتنایج ینک امتحنان و همچننین سنهولت کلنی اسنتفاده از عملی بودن  2-4

 .یک آزمون تقدم پیدا کندبه اعتبار این کیفیت نباید هیچ گاه نسبت . کند یمآن ارتباط پیدا 

 

 یریگ اندازه ی لهیوسیک  یها تیفیکسایر . 1

. امتحنان وجنود دارد یها هندفاز ارتباط که بین عوابط انتخاب سنؤال امتحنانی و  یا درجهعبارت است از : تناسب 1-1

ر شبیه به مفهوم اعتبار محتوا است و به همان ترتیق هم تعیین   .شود یماین مفهوم تقریبا

 .اند شدهتهیه  ها هدفتی که برای هریک از مطلوب بین سؤاال نسبتی  عبارت است از دست یافتن به: تعادل 1-2

 .عبارت است از میزان هماهنگی بین سؤاالت امتحان و محتوای دروو: انصاف 1-1

کننه یننک دانشننجوی بنناهوش کننه درو خننود را براسنناو  شننود یمننامتحننان اسننت و باعننث  یهننا تیفیکیکننی از : ویژگرری 1-4

بیشنتر  یا جنهینتدرسی دنبال نکرده است، در امتحانی که براساو برنامه درسی تنظیم شده است، نتواند بنه  ی برنامه

 .با تکیه به شانس به دست آورد، برسد توان یماز آنچه که 

عبننارت اسننت از قابلیننت هریننک از سننؤاالت امتحننان در تشننخیص شنناگردان خننوب از شنناگردان عننعیف در : تمررایز 1-2

 .یری که سؤال مربوط به آن استارتباط با متغ

مسنتقل از یکندیگر در ینک واحند  یها پاس عبارت است از قابلیت امتحان در کسق بیشترین تعداد ممکن از : کارآیی 1-4

 .1زمانی معین

کامالر واعح است که اگر وقت یک امتحان خیلی کم باشد و درنتیجه دانشجو مجبور شود از عوامل ننامربوط : زمان 1-7

در پاس  گفتن استفاده کند، قابلیت اطمیننان آزمنون کمتنر خواهند ( مرل حدو زدن، استفاده از شانس و غیره)دیگری 

 .بود

قابلیت اطمینان یک امتحان را با اعافه کنردن سنؤاالت جدیندی کنه معنادل بنا سنؤاالت اصنلی امتحنان  توان یم: طول 1-8

ر تا بینهایت افزای  داد   (.اونفرمول اسیرمن بر)باشند تقریبا

  

                                                 
ر برای آزمونها آمده و در مقایسه با تعریفی که در واژه نامه انتهای کتاب آمده است خیلی  1.  .  است محدودتراین تعریف از کارآیی اختصاصا
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 اعتبار

موعوع  یریگ اندازهدر  یریگ اندازهدقت یک وسیله 

 موردنظر

 

 

 نانیاطم تیقابل

 

 .یک متغیر یریگ اندازهدر  یریگ اندازهثبات یک وسیله 
 

 

 

 تی  نیع

مستقل تعدادی ممتحن خبره  یها ق اوتدرجه توافق بین 

خوب برای هریک اجزای وسایل  یها پاس بر سر 

 .یریگ اندازه

 

 

 

 بودن یعمل

 کننده هیتهسهولت کلی استفاده از یک آزمون هم برای 

 .آزمون و هم برای دانشجویان
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 روابط موجود بین مشخصات یک امتحان

پیشنهاد شده است نشانگر کوششنی اسنت کنه بنرای خالصنه کنردن مفناهیم  "کرمایر"که توسط  [171] ی صفحه ی نگاره

را  هنا تیواقع توانند ینمن یا نگنارهالبته هیچ . توسط بع ی از محققین در این رشته انجام گرفته است ها آزمونمربوط به 

 .نه دفاع از آن میکن یمبه طور کامل نشان دهد، بدین لحاظ مطالق زیر را فقط به منظور تفسیر نگاره بیان 

( 1361) پیشررفت آموزشری  یریگ انردازه، تحنت عننوان آبنلرابنرت  ی نوشنتهاز اینن مفناهیم در کتنابی  یتر کامنلشرح 

 .باشد یمدردسترو 

 اعتبار و قابلیت اطمینان

 .و هنم قابنل اطمیننانمتناسق باشد هم  بایدمعتبر باشد، برای اینکه ( آزمون) یریگ اندازه ی لهیوسمعتقد است که یک  آبل

ر معتقدند که در غالق اوقنات، . بدین لحاظ نگاره در ابتدا دو شاخه شده است اعتبنار امتحنان  ی درجنهعالوه بر این عموما

 .ابدی یمافزای   نیز با ازدیاد قابلیت اطمینان آن

 اعتبار و تناسب

ر با مفهوم اعتبار محتوا مطا رسد یم، به نظر آبل یها گفتهبراساو  به هر حنال هنردوی . بقت داردکه مفهوم تناسق تقریبا

 .شوند یمتعیین ( اجماع)از راه توافق بین معلمین مسزول این مفاهیم به صورت مشابهی 

اعتبنار آزمنون کمنک کنند و خنود آزمنون نینز هنگنامی افنزای  براساو تعریف، یک سؤال هنگامی متناسق است که به 

 .تهیه شده باشد( یبند ردهو سطوح  ها هدف)متناسق است که با توجه به مختصات 

 تناسب و تعادل

و بنه همنین دلینل در نگناره هنم بنه اینن  باشند یمنکنه مفهنوم تعنادل فقنط ینک زینر طبقنه از مفهنوم تناسنق  رسد یمبه نظر 

 .صورت نشان داده شده است

 تناسب و انصاف

ر واعح است که اگر یک امتحان براساو محتوایی که به وسیله  جاد شود خود بنه خنود و تعیین شده است ای ها هدفتقریبا

آزمون مورد توجه قرار نگیرند آزمون نامناسق  ی هیتهاگر این شرایط در . براساو تعریف آزمونی متناسق خواهد بود

با وجود اینن، . نامند یمدر حالت اول، آزمون را منصفانه و در حالت دوم غیرمنصفانه . خواهد بود اعتبار یبو درنتیجه 

کنه امتحنان بنا  افتند یمناینن حالنت زمنانی اتفناق . نینز باشند( اعتبنار یبنینا )ن منصفانه، نامناسق امکان دارد که یک امتحا

 .تهیه نشده باشد ها هدفمحتوای تدریس مطابقت داشته باشد ولی این محتوا در رابطه با 

 ویژگی و قابلیت اطمینان -انصاف

ینک امتحنان بنه اینن ترتینق کنه  کنند یمننینز بینان بین ویژگنی و انصناف را  عمنی  را  وجود   نوعی رابطهاین نگاره، 

بنر قابلینت دالیلنی مشنابه ننند انصناف و بنه ماویژگنی نینز عنالوه بنر اینن، . منصنفانه باشند توانند ینمنبدون داشتن ویژگی 

 .گذارد یماطمینان نتایج، اثر 

 (.دانشجویان)و ناهمگونی ( سؤاالت)قابلیت اطمینان، تمایز، طول، همگونی 

از  منددر متمنایز کنردن دانشنجویان کارآ ها سنؤالقابلینت در رابطه بنا قابلیت اطمینان یک امتحان  ،آبلبراساو نظریات 

کنه  ، تفناوتییک مهارت معین یریگ اندازهدر رابطه با قدرتشان در  ها سؤال، تشابه لسؤا ، تعداد مددانشجویان غیرکارآ

ر بنه سنطح امتحنان قندرت تمنایز ینک . شنود یمنینین دارنند تع این مهارت در نشان دادن  یاندانشجو دشرواری نینز مسنتقیما

مینانگین شناخص تمنایز ینک امتحنان نینز بنا همگنونی سنؤاالت و (. به فصل چهارم مراجعنه شنود) شود یمسؤال مربوط 

بنا توجنه بنه نکنات فنوق نقن  انصناف و ویژگنی نینز در قابلینت تمنایز امتحنان . کنند یمنناهمگونی دانشجویان ارتباط پیدا 

 .شود یمروشن 

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ تمرین

پیشنهادی ما در  یها پاس خود را با  یها پاس در انتهای فصل پاس  دهید و  22تا  22به سؤاالت 

 .مقایسه کنید [122]   ی صفحه

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 1روابط موجود بین مشخصات یک امتحان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنه  میا کنردهمنا سنعی . رسنم نمنود تنوان یمنارتباطات دیگری را نیز عالوه بر آنچه در اینن نگناره نشنان داده شنده اسنت : وجهت

  .منظور حفم وعوح و نشان دادن اصل مفهوم خطوط ارتباطی را به حداقل برسانیم

                                                 

 کرومایر از دانشگاه الوال در کانادا. اقتباو از ج .1

اعتبار

قابلیت اطمینان تناسب

عینیت تبعیض

تعادل

دشواری

انصاف

کارآیی ویژگی

زمان طول     

)تعداد سوالها(

ناهمگونی 

)شاگردان(

همگونی 

)امتحان(
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 نیتمر

بیننان کردینند، دو روش ارزشننیابی را کننه بننه نظننر شننما مناسننق بننوده و  [91] ی صننفحهکننه در  ییها هنندفبننرای هننر کنندام از 

اینن دو روش را براسناو . شنرح دهیند دهند یماطالعات کافی در مورد دستیابی به هدف را دراختیار شما و دانشجویان قرار 

 .، مقایسه کنیداند شدهکه در جدول زیر ذکر  یا عابطهسه 

 

 نمونه هائی از روشهای ارزشیابی برای دویست دانشجو
 

 هدف آموزشی

تشنخیص افتراقنی کمخنونی، بنا دانشجو بایند قنادر بنه 

اسننتفاده از شننرح کامننل آزمایشننات خننون موجننود در 

 .باشد پرونده بیمار
 عملی بودن عینیت اعتبار

 روش یک

سنؤال کوتناه  12یک سؤال انشایی مناسق مرکق از 

بیمنار کنه دراختینار دانشنجو قنرار  ی پروندهبراساو 

 (.مدت یک ساعت)داده شده است 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 روش دو

بیمنار را مطالعنه  ی پروندهدقیقه  12دانشجو به مدت 

دقیقه تحت امتحنان شنفاهی  12کرده و سیس به مدت 

 .ردیگ یمقرار 

 

 

+++ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 نفره. . . . ارزشیابی برای یک کالو  یها روش

 دانشجو باید قادر باشد هدف آموزشی

 

 اعتبار

 

 عینیت

 

 عملی بودن

 

 روش یک

  

 

 

 

 

 

 روش دو

    

 

 

 

 .بررسی کنیدانتهای کتاب  نامه واژههم در و  نامه لغتهم در عینیت و عملی بودن را در  -اعتبار یها واژهمعانی 
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 اعتبار   
 است یابیارزش کی تیّ فیک نیتر یاصل     

 

 دیفراموش ننمائ یول
 

 

 

بننرای یننک نظننام آموزشننی وقتننی بننه صننورت یننک 

  .شود یمکامل درنظر گرفته  ی مجموعه
 

  تناسب

 

 باشد یماست که دارای اهمیت اولیه 
  



 

111 

 

 .ارزشیابی یک کار گروهی است
 ی ارائنهنیست بلکه یک کنار خیلنی جندی اسنت کنه کیفینت  یا سادهبرای یک نظام ارزشیابی کار  یزیر برنامهواعح است که 

که این کار باید به صنورت  شود یمبارها گفته شده است و اکنون نیز تأکید . خدمات بهداشتی نیز تا حدودی به آن بستگی دارد

شننود زیننرا کننه انجننام هننر  یزیر برنامننهدر صننفحات قبننل گفتننیم کننه ارزشننیابی باینند بننه صننورت مشننترک . گروهننی انجننام گیننرد

اید با همکاری دانشجویان و مدیریت مؤسسه عملی شنود، آن ارزشنیابی کنه بنه ارزشیابی از وظایف معلمان است و ب ی برنامه

احتماالر از ارزشیابی که به وسیله یک معلم انجام گیرد کمتر اشتباه خواهند داشنت، و . و اجراء گرددد ی هیتهچند معلم  ی لهیوس

 .کند یمصحت آن بازی ، نق  اساسی در ردیگ یمهمکاران انجام  ی لهیوسباالخره تحلیل انتقادی که به 

 

. هماهننگ کنننده دارد سناختکاراحتیناج بنه ینک  ردینگ یمنگروهی از معلمان به صورت مشترک انجنام  ی لهیوساین کار که به 

. مربوط به هر گروه و هریک از اع ای آن باید به وعوح تعیین و به اطالع همه اع اء برسد یها دستورالعملمقررات و 

 . مدیران اصلی مؤسسه باید قدرتی متناسق با وظایف مورد نظر دراختیار گروه و اع ای آن بگذارند

 

بنا توجنه  تنوان یمن. دهند یم ، نشانکند یمبعد یک نمونه از سازمانی را که نیازهای یک مؤسسه را برطرف  ی صفحه ی نگاره

  .محلی، سازمآنهای دیگری را نیز پیشنهاد کرد یها سنتو تفاوتهای ساختاری به 

 

 .اکنون شما طرحی برای یک سازمان که بتواند در موسسه شما مورد استفاده قرار گیرد تهیه کنید

 

حنث قنرار دهیند البتنه بنه نتنایج بهتنری خواهیند را با چند نفنر از همکارانتنان منورد ب[ 144و  142]اگر بتوانید تمرین صفحه 

 :برای انجام  بهتراین تمرین ، مراحل زیر را در نظر بگیرید. رسید

 

بعد مطالق . بدقت مطالعه کنید اند شدهنوشته [ 124]را که در صفحه  9و  8دستورالعمل مربوط به هدفهای شماره .  1

گاه آموزشی هستید و نیاز به کمک دارید به اجرا کنندگان کارگاه اگر در یک کار. را بخوانید[ 122تا  124] یها صفحه

 .مراجعه کنید

 

 .را انجام دهید[ 111]تمرین صفحه . 2

 اگر امکان  دارد انتخاب خود را با همکارانتان در میان بگذارید

 

اطالعاتی مناسق برای تصمیم گیری را در اختیار شما  تواند یمروشی که  نیتر مناسق، دیریگ یمبرای هر تصمیمی که . 1

 قرار دهد انتخاب کنید

 [(142]صفحه )فهرستی از این روشها تهیه کنید  -

 اگر امکان دارد انتخاب خود را با همکارانتان در میان بگذارید -

 را با کمک سایر افراد گروه تکمیل کنید فهرستتاناگر در یک کارگاه آموزشی هستید،  -

 

 وی انسانی الزم برای تهیه مقدمات و اجرای این روشها را مشخص کنیدنیر. 4

 را مطالعه کنید[ 121تا  121] یها صفحهمطالق 

 اگر امکان دارد پیشنهادات خود را با همکارانتان در میان بگذارید -

 [(144]صفحه )نموداری همرا با دستورالعمل برای افراد و فعالیتهایی که باید انجام دهند تهیه کنید  -

 را انجام دهید[ 147]، تمرین صفحه دیا کردهبر اساو نموداری که تهیه  -

 

اگر امکان دارد نمودار خود را با چند نفر از همکاران خود در میان بگذارید تا با رفع اشکاالت احتمالی برای اجرا در . 2

 .موسسه شما آماده شود
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 (را انجام دهید[ 111]اول تمرین صفحه ) نیتمر

 .فهرستی از روشهائی که به نظر شما باید دریک نظام ارزشیابی وجود داشته باشد تهیه کنید. 1

 .شود یمآموزشی موسسه شما اجرا  یها برنامهتعیین کنید که کدامیک از این روشها در حال حاعر در ارزشیابی . 2

 نظام ارزشیابی

 فهرست روشها
 آیا وجود دارد؟

 خیر بلی

   

 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 ... دینده رییتغ کند یم کار یبخش تیرضا نحو به که را یزیچ

ً  است ممکن است بخش تیرضا نفر کی نظر به آنچه البته  لزوما

 کار کی آموزشو یادتان باشد که  نباشد خوب گرانید یبرا

 .است یگروه

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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اکنون نموداری رسم کنید  دیا کردهکه در صفحه قبل برای یک نظام ارزشیابی تهیه روشها با توجه به فهرستی از : تمرین

، دینکن یمنکنه شنما در آن خندمت  یا موسسنهمیل داریددر این نظام فعال باشنند، بنا توجنه بنه ننوع  کهیهائ سازمانکه در آن نوع 

و یتوانند چنان نظام ارزشیابی بوجود آورند کنه اطالعنات الزم بنرای ( اجرائی و غیره یها زتیه، ها تهیکم، ها ونیسیکممانند )

 .تعیین کیفیت و کارآئی آموزشی موسسه را در اختیار شما قرار دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقایسه کنید[ 148]نمودار خود را با نمودار پیشنهادی ما در صفحه 

 نمودار
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مشاهده کنید  ذکر کرده و راه ( در صفحه قبل)طرح پیشنهادی خودتان  مشکالتی را که ممکن است در راه اجرای :تمرین

 .حلی برای رفع هر کدام از آنها بیان دارید

 مشکل
 

 راه حل
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 نیمعلم و ،یابیارزشهیه کننده ت گروه ،یمحتو نیتدو گروه نیب رابطه ینمودار سازمان

 سازمانی رابطه بین کمیته برنامه درسی، کمیته ارزشیابی، و معلمیننمودرا 

مشاورین آموزشی
مدیریت مدرسه بیان کننده 

هدفهای موسسه

مدیر آموزش سال اول 

هدفهای بینابینی را 

منتقل میکند

مدیر آموزش سال دوم 

هدفهای بینابینی را 

منتقل میکند

مدیر آموزش سال ... 

هدفهای بینابینی را 

منتقل میکند

گروه ارزشیابی تهیه کننده 

آزمونهای جامع

گروه تدوین برنامه آموزشی 

تهیه کننده جدول مختصات

هر کدام از این واحد ها نماینده یک هدف اختصاصی و یک مورد امتحانی میباشد
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 نیتمر

 .(مقایسه کنید[ 122] ی صفحهپیشنهادی ما در  یها پاس خود را با  یها پاس ) 

 1سؤال 

 ___________________________________________ :نق  اصلی ارزشیابی عبارت است از

_____________________________________________________________________ 

 

 :ی دربارهمنظور از ارزشیابی عبارت است از ایجاد امکان داوری ارزشی   2سؤال 

 دانشجویان و برنامه آموزشی( آ  

 دانشجویان و استادان( ب

 آموزشی و استادان ی برنامه( ج

 دانشجویان( د

 فوق یها گروههیچیک از ( ه

 

 :تورن دایک بر این حقیقت استوار است که« قانون تأثیر» 1سؤال 

 .آموزند یمدانشجویان با داشتن انگیزه بهتر ( آ  

 .رندیگ یمداشته باشند بهتر یاد  یتر فعالدانشجویان اگر نق  ( ب

 .آموزشی را بهتر درک کنند، قدرت دریافت بیشتری خواهند داشت یها هدفدانشجویانی که ( ج

 .دانشجویان متمایل به انجام آن گونه مطالعاتی هستند که نتایج آن با موفقیت همراه باشد( د

 .کنند یمدانشجویانی که تحت تأثیر معلم خود قرار گرفته باشند بهتر کار ( ه

 

 :شود یمؤاالت به کدامیک از انواع زیر مربوط تعیین کنید که هر کدام از س 8تا  4سؤاالت 

 ارزشیابی تشخیصی( آ  

 ارزشیابی تصدیقی( ب

 هر دو( ج 

 هیچکدام( د 

 

 .آن است یها تیموفقهدف اصلی آن مطلع کردن دانشجویان از  4سؤال 

 

ر باید قید شود 2سؤال   .نام دانشجو حتما

 

 .دیگر عوض کند ی برنامهکه یک برنامه را با  سازد یممعلم را قادر  4سؤال 

 

 .رود یمبه عنوان دلیلی برای رد یا قبولی دانشجو به کار  7سؤال 

 

 .سازد یمدانشجویان را ممکن  یبند طبقه 8سؤال 

 

( [122] ی صنفحه 14تنا  9شنده از  یگذار شنمارهفهرسنت )ارزشنیابی دانشنجو  یها هندفبنرای هرینک از  14تنا  9سؤاالت 

کمک منؤثرتری ( الف و ت)یا تصدیقی و تشخیصی ( الف)تصدیقی  یها یابیارزشتعیین کنید کدامیک از 

 .کنند یمبه دستیابی به آن 
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 :باشند یمفرآیند ارزشیابی به شرح زیر  ی مرحلهچهار  17سؤال 

1- ............................................................................................................... 

2- ............................................................................................................... 

1- ............................................................................................................... 

4- ............................................................................................................... 

 

عنرورت کامنل ( امتحنان) یریگ اندازه ی لهیوسیک  ی هیتهتمام مراحل زیر، به استرنای یکی از آنها برای  18سؤال 

 :آن استرنا را پیدا کنید. دارد

 .شوند یریگ اندازهکه باید  ییها ییکارآتعیین و تعریف دقیق تمام انواع ( آ  

 .پیشنهادی ی لهیوسقابلیت اطمینان و اعتبار برای  یها شاخصتعیین ( ب

 .بشود، تطابق دارد یریگ اندازهاطمینان از آن که نوع امتحان انتخاب شده با نوع کارآیی که باید ( ج 

 .دارای عینیت است یریگ اندازه ی لهیوساطمینان از آن که ( د 

 .رود یمتعیین رفتارهای خاصی که از افراد کارآ و غیرکارآ انتظار ( ه 

 

اسرتثنای یکری مراحنل زینر بنه  ی هیکل( روابط انسانی ی طهیح)ارتباطی  یها مهارتارزشیابی  ی نهیزمدر  19سؤال 

 :باید مورد توجه قرار بگیرداز آنها 

 .، تعریف کنیدباشند یمرفتارهایی را که به وعوح مبین وجود احساو ( آ  

 .، تعریف کنیدباشند یمرفتارهایی را که به وعوح مبین فقدان یک سطح احساسی معین ( ب

 .خاصی قرار دهید و رفتارهای مورد نظر را در آنان جستجو کنید یها تیموقعدانشجویان را در ( ج 

ارتباط بین رفتارهای صریح و سنطح احسناو منورد نظنر  ی دربارهشناسان را توافق یک گروه از کار( د 

 .به دست آورید

 .خاص به دست آورید یها تیموقعرفتار آنها در  ی دربارهدانشجو را  ی دهیعق( ه 

 

 :از اند عبارتمتغیری که در ارزشیابی نتایج تدریس باید درنظر گرفته شود  نیتر یعرور 22سؤال 

 دانشجوکارآیی ( آ  

 معلم و همکاران او ی دهیعق( ب

 کارآیی خودش ی دربارهدانشجو  ی دهیعق( ج 

 رعایت معلم و شاگرد( د 

 کارآیی معلم( ه 

 

 :کرد یریگ اندازه« عینی»با استفاده از امتحانات کتبی از نوع  توان ینمزیر را  یها تیقابلکدامیک از  21سؤال 

 ها تیواقعقابلیت یادآوری دقیق ( آ  

 ییگشا مشکلقابلیت ( ب

 یریگ میتصمقابلیت ( ج 

 قابلیت ایجاد ارتباط با بیمار( د 

 قابلیت تفسیر اطالعات( ه 
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 :زیر را قائل باشیم یها تیفیکاگر برای یک امتحان  21و  22سؤاالت 

 اعتبار( آ  

 عینیت( ب

 قابلیت اطمینان( ج 

 ویژگی( د 

 تناسق( ه 

 

، بنه کندامیک از خوب یک آزمون توافق بکنند یها پاس  ی دربارهدرصورتی که یک گروه از کارشناسان  22سؤال 

 ؟اند کردهدست پیدا  آزمون  کیفیتهای

 

 ؟کند یم یریگ اندازهآن است که یک آزمون همیشه یک چیز خاص را  ی دهندهچه کیفیتی نشان  21سؤال 

 

، آن یکنی را تعینین گذارنند یمنبر قابلیت اطمینان یک آزمون اثنر آنها  استثنای یکی ازتمام عوامل زیر به  24سؤال 

 :کنید

 عینیت یک آزمون( آ  

 میانگین شاخص تمایز سؤاالت آزمون( ب

 همگونی آزمون( ج

 تناسق سؤاالت آزمون( د 

 تعداد سؤاالت در یک آزمون( ه 

 

 زیر تحت تأثیر بقیه قرار دارد؟ یها شاخصکدامیک از   22سؤال 

 اطمینان (آ  

 اعتبار( ب

 عینیت( ج 

 ویژگی( د 

 تناسق( ه 
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 پیشنهادی برای تمرین در صفحات قبل یها پاس 

 اگر پاس  شما فرق دارد به صفحات زیر مراجعه کنید پاس  پیشنهادی سؤال

1 

2 

1 

1 

8 

8 

7 

8 

9 

12 

11 

12 

11 

11 

18 

18 

17 

18 

19 

22 

21 

22 

21 

21 

28 

 

 ه

 د

 آ

 ب

 ج

 ب

 ج

 ت –الف 

 ت –الف 

 ت –الف 

 آ

 آ

 ت –الف 

 ت –الف 

 آ

 

 ب

 ه

 آ

 د

 ب

 ب

 د

 ب
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  یریادگی  -سیمفهوم تدر
 و

 ساخت برنامه 
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 ساخت برنامه  و یریادگی  -سیمفهوم تدر
 

در این فصل سعی بر آن است که تغییراتی کنه . شود یمیادگیری مربوط  یها تیفعالو آموزش  ی برنامهفصل سوم به تدوین  

به عبارت دیگرنشان داده شود که  تکینه . بیان شود یتر واعحبه صورت  شوند یمآموزشی مشاهده  یها برنامهکم و بی  در 

 تایننن تغییننرا .فعالیننت معلننم تنندریس و اسننتوار اسننت  تننا نحننوه و جننذب دانشننجو  ، درک  دریافننت  ی برمسننزله بیشننتر برنامننه 

در و هنم دانشنجو بخشنی از نقن  معلنم را  ردینگ یمنیناد  ی رابیشترنکات یعنی هم معلم )برای هر دو گروه مفید باشد  تواند یم

 (. کند یمایفا آموزش خود 

 

و قابلیننت  هشند ینادگیری بحنث  -ینادگیری بننه عننوان بخشنی از نظنام تنندریس -فرآینند تندریس ی دربنارههمچنننین  در اینن فصنل

منورد تأکیند قنرار بخصوص روش  ینادگیری از راه مشنکل گشنائی ، کند یمکه دانشجو را وادار به شرکت فعاالنه  ییها روش

سننتی وجنود دارد ینک دسنتور کنار همنه  یهنا روشعالوه بر این با توجه به مشکالتی که در راه ایجناد تغیینرات در . ردیگ یم

 .کند یمپیشنهاد ا محوریت دانشجوبجانبه برای تدوین برنامه آموزشی 

 

ر توصیه  مسائلبیشتری به این نوع  ی عالقهبه خوانندگانی که   .که نشریات زیر را مطالعه کنند شود یمدارند قویا

 Public Health Paper No. 52, Development of educational programmes for the health 

professions, 1973. 

 Public Health Paper No. 47, Aspects of medical education in developing countries, 1972. 

 Public Health Paper No. 61, Educational Strategies for health professions, 1974. 

 Technical Report Series No. 769, Learning together to work together for health, 1988.. 

 Tex=chnicalReport Series No. 746, Community-based education of health personnel, 

1987. 

 Technical Report Series No. 521, Training and Preparation of teachers in schools of 

medicine and of allied health sciences, 1973. 

  

 :این فصل و منابع ذکر شده، باید قادر باشید ی مطالعهپس از 

 -را شننرح دهینند و روننندهای جدینند نظننام تنندریس« یننادگیری»، و «تنندریس»، «آمننوزش»موجننود بننین  یهننا فاوتت .1

 .متفاوت یادگیری بیان دارید یها تیموقعیادگیری را در 

 .و مراحل تدوین برنامه را فهرست کنید مفهوم تناسق در یک برنامه را تعریف  .2

کنرده وجنبنه فهرسنت  شنود یمنکنه سنبق سنهولت در ینادگیری ده شرط را هدف و روشهای کلی تدریس را بگوئید و  .1

 .کنیدرا ارزشیابی  ها آنهای یادگیر 

 .مورد استفاده در تدریس معین کنید یها رسانهو  فعالیتها حداقل دو حسن و دو عیق برای هریک از  .4

ایننن روش را بننا سننایر . ، انتخنناب کنینندکننند یمنن تر آسننانیننک روش تنندریس کننه دسننتیابی بننه یننک هنندف آموزشننی را  .2

ممکن در یک جدول مختصات مقایسه کنید یها روش
*
. 

یک برنامه تهیه کنید و یا با استفاده از جدول مختصات، تعیین کنید که آیا یک برنامنه ینا درو محتناج بنه تجدیندنظر  .4

 .*یا خیر باشد یم

 .تهیه کنیدز طریق مشکل گشائی و یا یک مساله آموزشی برای یادگیری اخودآموز  ی مجموعهیک  .7

بنرای تسنهیل ینادگیری دانشنجویانی کنه زینر نظنر شنما هسنتند بنه عهنده  دینخواه یمننقشی را که به عننوان ینک معلنم  .8

 .* بگیرید، تعیین کنید

مشنکل گشنائی در جهنت ینادگیری آموزشی مبتننی بنر  ی برنامهموانعی را که ممکن است در راه تهیه و اجرای یک  .9

مبنارزه بنا آنهنا را بینان  یهنا راهدر زمینه نیازهای بهداشتی جامعه به وجنود بیایند، مشنخص کنیند و م  مهارتهای الز

 .* دارید

 

 .دیده انجام یگروه بصورت و کوچک یها گروه در اند شده مشخص ستاره با که را یتهائیفعال شود یم هیتوص* 
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 یآموزش یزیر  برنامه چیمارپ
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 یهنگـــام کـــه راهـــامن نیـــدر ا دیبـــه نظرمـــان رســـ
از  یا خالصـه انیـباسـت  هدیرسـ مـهیبـه ن آموزیش

 نیو مهچن   که تاکنون ذرک شهد است یاصل میمفاه
 فصــل دو ی دربــاره نگــر نــهدیآ یشــرح ی ارائــه
 خـویب بـه ریـز ی مقالـه مـا گمان به. باشد دیمف یبعد

 .کند یم نیتأم را منظور نیا
 کــه دانســت دیــخواه مقالــه نیــا ی مطالعــهپــس از 

 چـه در هممـرت آن از و وبده کیسـ چـه آن ی سنهدی ون
 .است ونشته را مقاله نیا زماین
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 و اجرای یک برنامه آموزشی برنامه ریزی
 

 :در چهار گروه اصلی زیر تقسیم کرد توان یمآموزشی را  ی برنامهالزم برای طرح و اجرای یک  یها تیفعال

 

  ها هدفتعیین 

  باشد ها هدفه در جهت دستیابی به یادگیری به نحوی ک( یها روش)انتخاب تجارب 

  به منظور ازدیاد تأثیر جمعی آنهایادگیری ( یها روش)تنظیم تجارب 

  ی آموزشنن یها شننرفتیپ یریگ اننندازهاز طریننق  ها هنندفآموزشننی در دسننتیابی بننه  ی برنامننهارزشننیابی میننزان تننأثیر

 دانشجویان

 

در اینجنا بنه معننی وسنیع « رفتنار» ی واژه. منورد نظنررفتار دانشجویان در جهت در تغییر ایجاد آموزش فرآیندی است برای 

که، عقایند،  دیآ یمبه حساب زمانی این دانشجو آموزش یافته . ، به کار رفته استشود یمکلمه که شامل تفکر، احساو و عمل 

وع به تحصیل فاقند آن بنوده اسنت بنه را که قبل از شر( 1یا حرفه)شغلی  یها مهارتتفکر و  ی نحوهعادات، نگرش، عالئق، 

 .باشد  دست آورده و درنتیجه رفتارش تغییر یافته

 

کره مدرسره سرعی دارد در  باشرند یمررفتارهرایی الگوهرای آموزشی همران  یها هدفبا این تعریف از آموزش روشن است که 

از اینن  ییها نموننهبنه عننوان  تنوان یمنتفکری را که هنر دانشنجو بایند کسنق کنند،  ی نحوهدان ، مهارت و . دانشجو ایجاد کند

کنه بایند بنه  انند ییآرمآنهنا، مقاصد و ها هدفکار بسیار مهمی است، زیرا این  ها هدف ی درباره یریگ میتصم. ذکر کرد ها هدف

منطقرری برررای انتخرراب تجررارب  ی هیررپاتنهررا . آموزشننی در تمننام سننطوح مننورد اسننتفاده قننرار گیرننند ی برنامننهمنظننور راهنمننایی 

 .قرار داردآموزشی  یها هدفارزشیابی، در ارتباط آنها با  یها روش ی هیتهگیری و یاد

 

ذکنر . باشنند ها هندفآموزش عبارت است از انتخاب تجارب یادگیری به نحوی که در جهت رسیدن بنه  عمده  ی فهیوظدومین 

؟ ینک کننند یمنافراد چگوننه تغیینرات منورد نظنر در رفتنار خنود را کسنق : که شود یماین نکته باعث تکرار مجدد این سؤال 

ر دقینق بنه اینن سنؤال آن اسنت کنه  ر البتنه وادا. «کننرد یمرعمرل کسرب  ی جرهینتافرراد ایرن تغییررات را در »پاس  ساده ولی تقریبا

 .دانشجویان به تمرین رفتارهای موردنظر کار آسانی نیست نمودن

 

. کنند یمناز آن ارتقناء پیندا  ییها نموننهآنهنا بنه زبنان خنود و ینافتن بیران نظرینات، یرادآوری یک مسزله با فهم دانشجو در مورد 

دسنتی و عنادات  یهنا مهارت. دینآ یمنبنه دسنت  ییگشا مشکل ی نهیزمدر  ییها نیتمرتفکر از طریق تکرار  ی نحوهمهارت در 

مشررخص را مکرررراً از  ی دهیررپدکرره دانشررجو یررک  دیررآ یمررنگرررش هنگررامی برره وجررود . ننندیآ یمنننیننز از طریننق تمننرین بننه دسننت 

که انجام کار با احساو رعایت تنو م باشند و مینزان  دیآ یمعالقه هنگامی به وجود . متفاوت مورد توجه قرار دهد یها دگاهید

ن رفتارها بره ای ی همهتمرین  ی جهینتدانشجویان الگوهای رفتاری جدید را در . این رعایت هر بار زیادتر از دفعه قبل شود

 .آورند یمدست 

 

. بره جرای شراگرد یراد بگیررد توانرد ینمرمعلرم و آن اینن اسنت کنه  شنود یمناز این تجزیه و تحلیل یک حقیقت به وعوح مشنهود 

یا خیر، به نوع افکاری که در مغز اسنتاد وجنود دارد بسنتگی نندارد، بلکنه بنه  ابدی یماینکه آیا دانشجو به فهم یک مسزله دست 

تنظرریم  جهررتآموزشرری در حقیقررت کوششرری اسررت در  یزیر برنامرره. گننذرد یمننکننه در مغننز دانشننجو چننه  شننود یمننایننن مربننوط 

 یزیر برنامنهبندین ترتینق  .آوردبررای دانشرجویان فرراهم  ها هدفتمرین مناسب را در رابطه با بتواند امکان که  ییها تیفعال

خرود را بره نحروی حرل کننرد کره  مسرائلکه در آن دانشجویان قادر باشند  ییها تیموقعایجاد : یک درو عبارت خواهد بود از

حتی ممکنن اسنت وظنایفی بنرای دانشنجویان ایجناد کنند کنه  یزیر برنامه. موجب دستیابی آنها به دانش و تفکر انتقادی بشود

 .باشد عاطفیو عادات دستی و ذهنی و  ها مهارتانجام آنها محتاج به 

 

                                                 
از آنجنا کنه در فرهننگ فارسنی . اشاره به هرنوع فعالیت شغلی از جمله پزشکی و بهداشنتی بنوده اسنت" حرفه"در این قسمت نظر نویسنده از واژه  1.

ر به نوع مشخصی از تحصیالت بعد از دبیرستان اطالق  یا حرفهآموزش  از واژگنان اختصاصنی  یا حرفنه، در اینن منتن بنه جنای واژه شنود یمعمدتا

 م. بهداشتکاران استفاده شده است تر یکلیان شغل و یا واژه برای ب
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یادگیری به صورتی که اثرات جمعی آنهنا  یها تیفعالاصلی آموزش عبارت است از سازماندهی  یها تیفعالسومین گروه از 

یکنی از راه سنازماندهی تسلسنلی و . از دو راه افنزای  دهنیم میتوان یمیادگیری را  اثرات جمعی تجارب. را به حداکرر برساند

ساده شنروع کنند و بنه  یها مهارتمنظم کنیم که دانشجو از مفاهیم و  یا گونههرگاه تجارب یادگیری را به . دیگر از راه تلفیق

آمنوزش بنه مراتنق بیشنتر از زمنانی خواهند  ی جنهینتبینردازد، از مهارتهنا  یتر قیعمو  تر عیوستدریج به آموختن کاربردهای 

را سازماندهی تسلسنلی  یزیر برنامهاین نوع تنظیم و . م شده باشندینظت تصادفی و نا منظمبود که تجارب یادگیری به صورت 

با آنچنه کنه در ، شود یمآموزشی تدوین  ی برنامهتلفیق عبارت است از ایجاد ارتباط بین آنچه که در یک قسمت از . نامند یم

اگر خواسته باشیم تجنارب ینادگیری را بنه نحنو منؤثری سنازمان دهنیم، بایند هنم بنه مسنأله . برنامه وجود دارد یها قسمتسایر 

 .تلفیق توجه کنیم ی مسزلهتسلسل و هم به 

 

تیابی برره آموزشرری در دسرر ی برنامررهارزشرریابی میررزان ترر ثیر اصننلی آمننوزش عبننارت اسننت از  یهننا تیفعالچهننارمین گننروه از 

احتینناج  بننه  ارزیننابی ایننن . ردیررگ یمررآموزشرری دانشررجویان انجررام  یها شرررفتیپتعیررین شررده، کرره از طریررق ارزیررابی  یها هرردف

بررای دسرتیابی . کننرد یمر یانی باشد که در برنامه آموزشی شرکتایجاد تغییر در رفتار دانشجودارد که نشان دهنده شواهدی 

ایرن  .هنگرام ورود بره برنامره آموزشری و هنگرام خرروج از آن مرورد ارزیرابی قررار داد به چنین شواهدی باید دانشرجو را در

و مفیرد بروده از آن  مرؤثرعمده برنامه آموزشی باشرد ترا بتروان آن قسرمت از برنامره را کره  یها هدفشواهد باید شامل کلیه 

 .قسمت که احتیاج به بهبود دارد باز شناسی کرد

 

اکنننون بننا سننهولت بیشننتری ، آموزشننی ی برنامننهو اجننرای یننک طراحننی  نکننات اصننلی در  ی دربننارهبننا ایننن بررسننی مختصننر 

 .را مشخص کنیم بهداشتی یها حرفهصاحبان خواص متمایز آموزش  میتوان یم

 

 بهداشتکاران یا حرفهآموزش  یها هدف

 

کنه در  اسنتآموزشنی  یها هندفاز  چنند ننوع ی کنننده، مشنخص اخالقنی مربنوط بنه ینک حرفنه خناصوجود اصول و قوانین 

بنه اخنالق فنه کنه بنرای  تعلنیم ینک صناحق حریک برنامه آموزشنی . مخصوص برخورمی باشنداهمیت از حرفه  آنآموزش 

 یا گوننهاصنول اخالقنی را بنه  داشنته باشند،اطنالع  یا حرفهاخالق  مربوط به کافی از قوانین ی اندازهبه معتقد باشد،  یا حرفه

کنه  نمایند، بایند احسناو تعهند  یا حرفنهو صمیمانه به واالتنرین درجنات فعالینت  ردیگن به کار روشنفکرانه در شرایط گوناگو

 .چند هدف مهم تنظیم شده باشداین آگاهانه برای دستیابی به بطور 

 

وسریعی از نقرش اجتمراعی حرفره در دانشرجویان و درک روشرن بنه  آگناهیدانن  و  ی ننهیزمدر  باید شیآموز ی برنامه چنین 

بنا اعمنال کلنی  (هنا تیفعال) عملکردهناکردهنای اجتمناعی حرفنه، چگنونگی ارتبناط اینن عمل ختبنا شنناآگناهی اینن . دمنجرشو

 شنود یمنانواع روابطنی  ختهمچنین شامل شنا آگاهیاین . دیآ یماختصاصی به دست  یها گروهجامعه و همچنین اعمال سایر 

تخصصنی وجنود دارد و در قالنق  یا حرفنه یهنا گروهو سنایر  رانکا بهداشنتکلنی و  در قالنقو اجتماع  کاران بهداشتکه بین 

 .دارند کاران بهداشتاز  ها گروهانتظاراتی است که این  ی رندهیدربرگهمچنین 

 

ایجناد حنس احتنرام عمینق بنرای افنرادی اسنت کنه  یا حرفنهآمنوزش  هایهندفیکی دیگر ازدان  و درک،  ی نهیزمهمچنین در 

 فنردی، احساسنات،  یهنا زهیانگشنامل شناسنایی  احسناو احترامنی ایجناد چننین. باشرند یمر یا حرفرهآن خدمات  ی کنندهدریافت 

عنروری بنه اینن لحناظ . شنود یمنجسمی، روانی، اجتماعی و عاطفی رفتار انسنان نینز  یها نهیزمنیازها و روابط موجود بین 

انتظنار داشنت کنه  تنوان ینمنبندیهی اسنت . گنجانینده شنود یا حرفنهآمنوزش  یها هندفنینز در بنین خودشناسری است که مسنزله 

امیندوار بنود  تنوان یمنبلکه . به طور کامل موفق به خودشناسی شده باشند یا حرفهدانشجویان در هنگام فراغت از تحصیالت 

ناسنی نینز بنه ، در راه خودشپنردازد یمندانشنجو درحنالی کنه بنه انجنام وظنایف شنغلی خنود  تااولیه ایجاد شده باشد  ی نهیزمکه 

 .طور مداوم کوشا باشد

 

قرار گرفته  یا حرفهاخالق  ی هیپاکه بر  ییگشا مشکلتفکر مؤثر و یا  ی نهیزمدر  کاران بهداشتآموزش  یها ازهدفدسته آن 

اخالقرری، توانررایی تعیررین اصررول اخالقرری مررورد بحررث و همچنررین توانررایی انطبررا   مسررائلتشررخیص  ییتوانررا دیننبا یمننباشننند، 

 .را در بر داشته باشد بر اصول اخالقی یا حرفه یها تیفعال
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دریافنت  عبارت است از ایجاد تعهد نسبت به حفم رفاه اجتمناعی در دانشجونگرش تغییر   ی نهیزمدر  یا حرفههدف آموزش 

از دسنت آورد هنای احسناو رعنایت فنردی ایجناد عالقنه بنه نقن  واقعنی حرفنه در اجتمناع، ایجناد ، یا حرفهخدمات  کنندگان

قابننل مشنناهده بننا  و در عننین حننال  دوسننتانهگننرم،  یبرخننورد همننراه بننا ،یا حرفننه یهننا تیفعالدر نتیجننه انجننام اجتمنناعی حرفننه 

( یا رسانیده شنوند)رسیده باشند از بلو  عاطفی  سطحی باید دانشجویان به ها هدفبه منظور دستیابی به این . گانمراجعه کنند

و ننه از )  جدید قادر باشند عاقالنه مسائلروابط احساسی متقابل برقرار کنند و در عین حال به هنگام بروز که بتوانند آزادانه 

 .عمل کنند (روی احساسات

 

ایجناد  کاران بهداشنت یا حرفنهبنرای آمنوزش را بزرگنی  ی فنهیوظفنوق چنه  یها هندفدست ینابی بنه به خوبی روشن است که 

در انجنام  کار بهداشنت لنزوم اینکنه ینک . کنه بایند منورد توجنه قنرار داشنته باشنند نیسنتند مهمی یها هدف تماماینها  اما. کند یم

دیگنر نینز بنه  یها هندفکنه بع نی  شنود یمنوظایف خود به جای استفاده از قنوانین بنه اصنول تکینه داشنته باشند خنود موجنق 

 یا حرفرهکمرک مرؤثری بره انجرام وظرایف شند بع ی از نکاتی که در بناال ذکنر . افرادی اعافه بشود این یآموزش یها برنامه

کره  یا مؤسسره یهرا تیفعالدانن  و درک، شنناخت چگنونگی سنازمان و  ی ننهیزمعنالوه بنر اینن در . کنند یممبتنی بر اصول 

، کنه اینن مرکنز ینک مدرسنه کنند ینمنو در اینن رابطنه فرقنی  باشند یماز ضروریات نیز  ردیگ یمدر آن انجام  یا حرفهخدمات 

 توانند یمن کار بهداشنتوسیعی است که یک  گاهتنها با چنین دید. دیگری باشد ی مؤسسهبیمارستان، دادگاه و یا هر نوع مسجد،  

 .به نتایج دلخواه برساند ، فار  از محل ارائه خدمات،اصولی قرار بدهد که او را ی هیپابر  ینیب روشنخود را با  یها تیفعال

 

فوق در راه تفهیم آن دسته از اصول، مفاهیم، حقنایق  یها هدفباید عالوه بر  یا رفهحآموزش باالخره واعح است که در هر 

پزشنکی اینن اصنول عبارتنند  ی حرفهدر . نیز آگاهانه کوشش کرد دهند یمرا تشکیل  یا حرفهکه اساو وظایف  ییها روشو 

 ی دامنننهمعمننوالر تمایننل بننر آن اسننت کننه . و روانشناسننی یشناسنن کروبیماز مبننانی فیزیولننوژی، کالبدشناسننی، شننیمی، فیزیننک، 

خنود بنا  یا حرفنهاین است که پزشکان در انجام وظایف روزمره و واقعیت . این اصول را زیاده از حد محدود کنندبع ی از 

وظنایف خنود بخواهنند  کاران بهداشنتروانشناسی دارد و اگنر آنها ریشه در  های زیادی از ی جنبهکه  شوند یممسایلی روبرو 

 .باشند نیزبا اطالعانجام دهند، باید از اصول مهم روانشناسی  یا هوشمندانهرا به نحو 

 

داننن  و فهننم مربننوط  یها جنبننهذکننر شننده در بنناال کننه بننه  یها هنندف، روشننن اسننت کننه ییگشننا مشکلتفکننر مننؤثر و  ی نننهیزمدر 

تجزیره و تحلیرل  دارنرد کره همرراه برا  یا حرفره مسرائلدر تشرخیص  هرا مهارتایجراد و پررورش برخری نیناز مبنرم بنه  شوند یم

 .شود یمدر مشکل گشائی ها  منتهی کاربرد این اصول  به در قالب اصول مربوط به آنها  مسائل

 

کننه بننه جننای تکیننه بننر هنندفهای محنندود، نگننرش و بننه منظننور اسننتفاده از اصننول بننه جننای قننوانین، عننروری اسننت  ی نننهیزمدر 

 یها رشننتهبننه عالقننه  دانشنجو موجنق ایجنناد جنبننه گسننترده داشنته و بتواننند گنجانیننده شننوند کنه  یا حرفنهدر آمننوزش  ییها هندف

 .کند که حتی پس از فراغت از تحصیالت به خوآموزی ادامه بدهد وادارشده و دانشجو را او وابسته به حرفه 

 

 تجارب یادگیری یزیر برنامه
 

کنه بنرای دسنت ینابی بنه حال ببینیم . مشخص شدند یا حرفه هایموزشآبرای اختصاصی  یها هدفمشخصات در بخ  قبلی، 

 .نمائیماستفاده  میتوان یمکدام تجارب یادگیری این اهداف از 

 

 خورنند یمنیادگیری بنه چشنم  یها تیفعالو در ارتباط با  یا حرفهو در عین حال مهمترین مشکالتی که در مدارو  نیتر یعاد

 :عبارتند از

 

  تعیین شده یها هدفعدم انتخاب تجارب یادگیری براساس 

  ییگشا مشکل یها مهارتو عالقه، مناسب یادگیری برای ایجاد نگرش،  یها روشعدم استفاده آگاهانه از 

 عدم ایجاد انگیزه برای یادگیری 

 

، انگینزه، نقن  بسنیار شنود یمن درگینر و بصنورت فنردی بنا آن از آنجا که یادگیری یک فرآیند فعاالنه بوده و یادگیرنده کنامالر 

، کنند یمنآنچنه کنه فکنر از از آنجا کنه یادگیرننده عنالوه بنر دانن  موجنود در کتناب، . کند یمایفا در ایجاد و تداوم آن مهمی را 
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او را بنه نحنوی تنظنیم کننیم کنه عنمن ینادگیری آمنوزش  ی برنامنهالزم اسنت . ردینگ یمننینز یناد  کنند یمنوعمل  کند یماحساو 

و  بنوده یا حرفنهمبنین مقاصند آمنوزش  ها هندفاز آنجنا کنه . ، نگنرش و عالینق الزم را نینز بنه دسنت آوردمسنائلحنل  ی هنحو

، الزم اسننت تجننارب یننادگیری را در قالننق ایننن اهننداف باشننند یمنن هنندفها بننرای دسننتیابی بننه ایننن  یا لهیوسننتجننارب یننادگیری 

 .کرد یزیر برنامه

 

اینن اسنت کنه  تعینین شنده  یها هندف بنرای دسنت ینابی  بنهتجنارب ینادگیری  یزیر برنامنهتوجه در  قابل اصلی و  ی نکتهیک 

. چه از نظر رفتارهای مورد نظر و چه از نظر محتوا دراختیار داشنته باشنیم ها هدفتصویر ذهنی کامالر روشنی از م مون 

بنا اعمنال کلنی  هنا تیفعالارتباط اینن  شناسایی کارکردهای اجتماعی حرفه و چگونگی»: برای مرال هرگاه قرار باشد که هدف

ینادگیری بنه کنار گرفتنه  تجنارب  یزیر برنامنه، بنه عننوان راهنمنایی بنرای «اختصاصنی مهنم یها گروهجامعه و اعمال سایر 

کننه بننا کلمننات  یا جملننهو  باشررد یمررترراری چرره نرروع رفوقرروع « شناسررائی»بایررد برره روشررنی برردانیم کرره مقصررود مررا از شننود، 

« شناسنائی » بسنیاری از معلمنین کنه سنعی بنه تعرینف .مبین چه محتوایی اسنت شود یمشروع « کارکردهای اجتماعی حرفه»

قنرار « حفنم کنردن»نسنبت بنه  یتر فعاالننهدر سنطح بناالتر و ینک فرآینند رواننی اسنت و این واژه گوینای معتقدند که  اند کرده

، (دانشنجو)بیان مفهوم یا اصل به بیان خود دیگری مانند  یها ییتوانا ،به خاطر آوردن انائیعالوه بر توزیرا در اینجا  دارد، 

چننین تعریفنی ننه تنهنا رفتنار منورد انتظنار از . شنود یمنبنا عقایند مشنابه نینز بنه آن اعنافه ، مقایسه و مقابلره توضیح تفسیر، 

منورد نیناز آن نوع تجنارب ینادگیری را کنه بنرای رسنیدن بنه  ،، بلکه همان گونه که قبالر نیز اشاره شددارد یمدانشجو را بیان 

ایرن تجرارب یرادگیری همانهرایی هسرتند کره موقعیرت مناسرب بررای بیران، تفسریر، توضریح، مقایسره و  .کنند یمناست مشخص 

« کارکردهنای اجتمناعی حرفنه»بنا تعرینف محتنوایی کنه از جملنه . سرازند یمرمقابله با عقایرد مشرابه را بررای دانشرجو فرراهم 

تفسنیر و  ،، متوجه خواهیم شد که چه اصول و مفاهیمی را باید دراختیار دانشجو قرار دهیم، تا او قادر به بیان شود یممستفاد 

 .توعیح یک عقیده و مقایسه و مقابله آن با عقاید مشابه دیگر باشد

 

هدف، رفتار و محتوای مربروط بره آن را تعیرین کنریم، انتخراب تجرارب یرادگیری بره صرورتی کره برهمین اساس اگر برای هر 

، تجنارب ترتینقاینن  بنه . به مراتق آسانتر خواهد بنود ی آن بنمایددانشجو را قادر به تمرین رفتار موردنظر و کاربرد محتوا

ر در رابطه بایادگیری   .دشون یم یزیر برنامه انتخاب شده یها هدف مشخصا

 

 ی جهینتی ودممکن است تا حد شود یمفنی تکیه  یها مهارتمنحصرار به دان  و  کاران بهداشتتربیت اینکه در اغلق مدارو 

 ی برنامنهفرا گرفت و به طور آگاهانه در ینک  توان یمباشد که تفکر مؤثر، نگرش و عالیق را نیز  واقعیتعدم تشخیص این 

کنه  شنود یمننگرش جدید هنگنامی ایجناد . دیآ یمبه دست  مسائلمهارت در تفکر با ممارست در حل . گنجانید یا حرفهآموزش 

عالقره بره بعضری . جدیدی نسبت به آن واکن  نشان دهنیم یها دگاهیدو از  دادهمعین را مکررار مورد مشاهده قرار  ی دهیپدیک 

بنرای هرینک از اینن  .ز شررکت در آن فعالیرت احسراس رضرایت کنردکره دانشرجو ا شرود یمرهنگرامی ایجراد  ها تیفعالاز انواع 

وا داشننته و باعننث شننود تننا  ییگشننا مشکلتهیننه کننرد کننه دانشننجویان را بننه  تننوان یمننیننادگیری مشخصننی را  یهننا تیفعال ها هنندف

 یهننا آموزشدر خالصننه آنکننه . کسننق رعننایت کننند هننا تیفعالجدینند را بننا دینندی نننو بررسننی و از انجننام بع ننی  یهننا تیموقع

 .د که باعث پرورش تفکر صحیح، ایجاد نگرش و عالقه بشودکرتجارب یادگیری را به نحوی طراحی  توان یم یا حرفه

 

، اگنر در فعالینت ردیگ یمخود یاد  یها واکن از آنجا که دانشجو از طریق . میبر یمبا این مقدمه به نق  بسیار مهم انگیزه پی 

داشته باشد راهنمنایی نشنود، امکنان  مناسبتکر، احساو و اعمال خود به نحوی که با موقعیت درگیر نباشد و اگر در مورد تف

مرورد نظرر نتیجره  بره  توانرد ینمرنیز انجام بگیررد بیشتر از حد متعارف حتی اگر به تنهائی تمرین . ندارد که چیزی یاد بگیرد

 .داشته باشدمشارکت و اجرای آنها  ها تیفعالدانشجو در طرح برسد مگر اینکه 

 

 سازماندهی تجارب یادگیری

بنه تندریج کنه . عالوه بنر مشنکالت موجنود در انتخناب تجنارب ینادگیری، سنازماندهی آنهنا نینز اشنکاالت خناص خنود را دارد

از آنجا کنه . شوند یم  تر ختهیگساز هم نیز  ها برنامه، شود یم و تعداد معلمان آن زیادتر  تر دهیچیپ یا حرفهآموزش  یها برنامه

ینا )احتیاج به زمان طوالنی دارد، الزم است آنچه که دانشجو در یک نیمسال  -یعنی یادگیری عمیق -رفتاری ی عمدهتغییرات 

بیناموزد،  خواهند یمنبر آنچه در نیمسال قبل آموخته است بننا شنود و نینز آنچنه را کنه در سنال آیننده  آموزد یمتحصیلی ( دوره

 .مینام یم "یادگیری تسلسلی"چنین نظامی را . ردیگ یمدر سال جاری فرا  چیزی باشد که ی دنباله
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بلکره شرامل . وار و سنال بنه سنال تکنرار کننیم سلسلهباید متوجه بود که یک تسلسل مفید به آن معنی نیست که موعوعاتی را 

تنهنا بنا اینن روش اسنت . گوناگون ارائه بدهد یها قالبکه در هر نیمسال نکات مهم یادگرفتنی را در  شود یمتجارب متنوعی 

 .دیآ یمکه یادگیری وسیع و عمیق به دست 

 

 یها رشنتهتا با ایجاد ارتباط بنین ینک درو بنا درو دیگنر و ینک رشنته بنا  شود یمعالوه بر این یک سازماندهی مؤثر باعث 

اینن عمنل بنا کمنک بنه دانشنجو در اسنتفاده از  .متفناوت منورد تائیند قنرار گینرد یها جنبنهاز یادگیری آن درو یا رشنته  ،دیگر

 یهنا مهارتجدید و همچنین با کمک به تشخیص ت نادها و تشنابهات موجنود بنین مفناهیم، اصنول و  ی رشتهدروو و مطالق 

 .نامند یمآموزش  ی برنامهچنین چیزی را تلفیق . شود یممختلف عملی  یها رشته

 

در جهننت  یا آگاهانننه یها کوشنن کننامالر عننروری اسننت و الزم اسننت  یا حرفننهآمننوزش  یها برنامننهوجننود تسلسننل و تلفیننق در 

 .و تمایل به تکروی انجام گیرد ییگرا تخصصسازماندهی مؤثر و جلوگیری از 

 

نظنری و  یها جنبنهبنین  یتر مناسنقآموزشی صحیح آن است که ارتباط نزدیکتنر و  ی برنامهبسیار مهم در تدوین یک  ی نکته

"هنریو  میعل"عملی و همچنین 
1
در بسیاری از مراکنز آموزشنی عنالوه بنر تندریس اصنول کلنی، . به وجود آوریم یا حرفه 

و بنندین ترتیننق امکاننناتی را بننه وجننود  کنننند یمنندانشننجویان را در اسننتفاده از ایننن اصننول در مننوارد مخصننوص نیننز راهنمننایی 

در را ایرن اطالعرات از  در عمرل نیرز انجرام داده و اسرتفاده نردینما یمر مطالعرهبتواننرد مطرالبی را کره دانشرجویان کنه  آورند یم

 -علمننیمننؤثر، الزم اسننت چنننین ارتبنناط نزدیکننی بننین نظریننات  یا حرفننهبننرای یننک آمننوزش . تمرررین کننررد مرروارد مخصررو  

از  بی سر و تهنی ی مجموعهعملی به صورت  ی نهیزمنظری،  ی نهیزمبدون وجود . و کاربرد آنها وجود داشته باشد یا حرفه

و آنها را به صورت یک مجموعه  دهد یممجزا و اختصاصی معنی  عملیاتآنچه به این . منفرد و مجزا درخواهد آمد عملیات

 .نظری است ی نهیزم آورد یدرمکامل 

 

واقعنی عمنل، عنمن  یها جنبنه. نظری درحد حدسیات بناقی خواهنند مانند مسائلعملی،  یها نهیزماز طرف دیگر بدون وجود 

 ی هیننظررا کنه هنر مشنکالتی  تنا  شنود یمو همچنین موجق  باشد یمکفایت نظریات نیز  شاخصی برای کنترل این حدسیات، 

نظرری  یها نرهیزمکه برای مرتبط کردن هر چه بیشتر  ییها کوششبدین لحاظ . باید با آن روبرو بشود، شناسایی و تعیین کنند

 .کند یمایفا  یا حرفهمهمی را در آموزش  ، نقششود یمو عملی انجام 

 

موردی عبنارت از  ی مطالعهروش . باشد یممطالعه موردی روزافزون از روش  ی استفادهدیگری از این طرز تفکر  ی نمونه

درک کنند و بنه درسنتی اما برای آنکه دانشنجو بتوانند مسنزله را . این است که دانشجو یک مورد خاص و مستند را مطالعه کند

 اطنالع داشنته  کنند یمنبه نحو مؤثری با آن درگیر شود باید از نظریات، مفاهیم و اصولی که با مسنزله منورد نظنر ارتبناط پیندا 

که مبانی نظری آنهنا در سنمینارهایی کنه  شوند یمروبرو  مسائلواقعی از  یها نمونهدر دوره کارورزی، دانشجویان با . باشد

 یها جنبنهوجنود چننین ارتبناطی بنین  .گنردد یم، مطرح شود یمتشکیل  مسائلهمان  ی دربارهبحث همزمان و به منظور بطور

 شنود یم، باعث ایجاد یک قالق مفید و مشخص از مفاهیم و اصول مورد نظر حرفهعملی   یها جنبهاختصاصی یک مساله و 

درک  باشند یم الزم یج مورد عالقه آنها به نتاکه مبانی نظری عملیاتی را که برای رسیدن  سازد یمو صاحبان حرفه را قادر 

 مشنخصعملینات اختصاصنی را کنه در ینک منورد بتوانند تا دانشنجو  شود یممناسق و مکفی باعث  ی هینظروجود یک . کنند

و رفناه کلنی جامعنه را  خنود حرفنه ی روزمنره یهنا تیفعالو ارتباط بنین  دادهاجتماعی ربط  تر یعموم مسائلبه  دهد یم انجام 

 .درک کند

 

. رفنتباشند باید از تجربیات و تفسیرهای سطحی فراتنر  کافی برخوردار ریتأثاز آموزشی  یها برنامهاما برای آنکه این نوع 

و  هرا ارزشدر هرر مروقعیتی آنهرا بتواننرد دقیرق تا برا تجزیره و تحلیرل زیادی برای دانشجویان به وجود آورد  یها تیموقعباید 

پیردا کننرد کره متضرمن حفر   ییها حلراه کدام از آنها برای هر  بتوانند  موردها تکرار و با  دادهرا تشخیص  مربوطه اصول 

بنرای رسنیدن  ردینگ یمننظری و عملی انجام  یها نهیزمکه در جهت ایجاد ارتباط و پیوند بین  ییها کوش . باشد ها ارزشاین 

 .به چنین هدفی است

 

                                                 
و تواننائی او ( علنم)دانن  مربنوط بنه حرفنه   کاراز بهداشنتمبیاشد که اشاره دارد به آگناهی ( (Art & Scienseهمان " علمی و هنری"مقصود از . 1

  م  (. هنر)در استفاده از این دان  در موارد جدید که قبالر مشاهده نشده بودند 
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معینری  یهرا طرحتردوین عبنارت اسنت از  ردینگ یمانجام  یا حرفهدر زمینه گسترش طرح تسلسلی آموزش  کوش  دیگری که

پنجنناه سننال پننی  . شررغلی یهررا تیفعالتحصرریل صرراحبان حرفرره پررس از پایرران تحصرریالت مقرردماتی و آغرراز برره  ی ادامررهبرررای 

خاتمنه  پزشنکبنه عننوان ینک  النیالتحصن فار آنان با آغناز کنار  ی فهیوظپزشکی اعتقاد داشتند که  یها دانشکده زانیر برنامه

پنس از شنروع بنه  پزشنکانبسنیاری از  در  یا حرفنهگسنترش دانن  ولی با گذشنت زمنان و بنه تندریج روشنن شند کنه . ابدی یم

 النیلتحصنا فار قندیمی بنه مراتنق از کنارآیی  النیالتحصن فار و حتی در بع نی منوارد کنارآیی شده متوقف  یا حرفهفعالیت 

 .تا آموزش خود را پس از فراغت از تحصیل نیز ادامه دهند کنند یمتنها معدودی از پزشکان کوش  . باشد یمجاری کمتر 

 

پنس از فراغنت از آموزشنی   یها برنامهتدوین تمایل خود را به  بهداشتی یها حرفهتربیت صاحبان اکنون بسیاری از مدارو 

را بننه عهننده پزشننکانی کننه بننه کننار  ها دانشننکدهمقننداری از کننار تنندریس  اننند کردهسننعی مننوارد برخننی در  دادهتحصننیل نشننان 

 ی ادامننهو حتننی سننازمآنهای خاصننی بننرای آموزشننی کوتنناه منندت و بلندمنندت  یهننا دورهبرخننی دیگننر در بگذارننند و  اند مشننغول

 .اند آوردهبه وجود  ها دانشگاهتحصیالت پزشکان در 

 

 آموزشی یها برنامهارزشیابی میزان تأثیر 
 

کره  شرود یمرمورد نظرر مربروط  یها هدفدر دستیابی به  ها برنامهبه ارزشیابی میزان ت ثیر  یا حرفه جنبه از آموزشآخرین 

ر در  ی نکتهدر این زمینه چهار . ردیگ یماز طریق ارزیابی میزان پیشرفت آموزشی دانشجویان انجام  مهم وجود دارد که غالبا

 .شود یمآموزشی جاری به فراموشی سیرده  یها برنامه

 

اقداماتی که . یا حرفه ی مدرسهدر آموزشی مهم  یها هدفکلیه از انجام یک ارزیابی عبارت است از قدم در این جهت اولین 

بنه عنالوه . شنود یمنرا شنامل فننی آننان  یها مهارتمعموالر ارزیابی دان  دانشجویان و برخی از  ردیگ یمدر این زمینه انجام 

تنهنا . شنود یمبه صورت شفاهی ارزیابی نیز  (مسائلحل )مشکل گشائی توانایی شاگردان در  یا حرفهدر بسیاری از مدارو 

دانشنجویان در شنرایط  ییگشنا مشکلبنرای ارزینابی قندرت  مننظم دقیق و  یها روشمراکز بسیار معدودی وجود دارند که از 

آموزشنی بنه انجنام چنند  مؤسسناتغالنق . کننند یمنآننان اسنتفاده  یا حرفنهق و نگنرش و همچنین ارزینابی عالین یا حرفهخاص 

 .خود ندارندمؤسسه  یها هدفاز میزان دستیابی دانشجویانشان به  جامعی بدین ترتیق تصویر و  کنند یمامتحان کتبی قناعت 

 

ر مورد  بدین ترتیق کنه در ینک . باشد یمته اول نیز ، تا حدودی مسبق نارسایی نکردیگ یمقرار  یتوجه یبدومین نکته که غالبا

جننامع ارزشننیابی، باینند بننرای بننه دسننت آوردن شننواهدی مبنننی بننر پیشننرفت آموزشننی دانشننجویان، از وسننایل متفنناوت  ی برنامننه

، بلکننه مشنناهده، مصنناحبه، اسننتفاده از پرسشنننامه، باشننند یمننبسننیار مفینند کتبننی  یهننا آزمونایننن وسننایل نننه تنهننا . اسننتفاده شننود

کنه  یا لهیوسنخالصه آن که از هنر . رندیگ یمدر بر نیز را از کار دانشجویان  ییها نمونهصحرایی و  یها تیفعال یها گزارش

تنهنا معندودی از مندارو . رفتارهای مهم دانشجو به دست دهد، باید برای ارزشیابی استفاده کرد ی دربارهبتواند دلیل معتبری 

ارزشیابی در قسمت یزرگی از . کنند یمدانشجویان استفاده مختلف برای ارزشیابی  یها روشبه طور مستمر از این  یا حرفه

واعنح اسنت کنه چننین وسنایلی بنرای ینک  و شنود یمنبنه امتحاننات کتبنی و شنفاهی محندود هننوز هنم  یا حرفهمراکز آموزش 

 .ارزشیابی جامع کافی نیستند

 

نینناز بننه  یا حرفننهآمننوزش  یها هنندفنشننجویان در دسننتیابی بننه مهننم ایننن اسننت کننه ارزیننابی میننزان پیشننرفت دا ی نکتننهسننومین 

تعینین چگنونگی پیشنرفت دانشنجویان، بنه حنداقل سنه  بنرای. متعدد در مراحل مختلف تحصیل و کنار آننان دارد یها یابیارزش

و یکری  ،، یکی در هنگام فراغرت از تحصریلیا حرفه ی مدرسهیکی در ابتدای ورود دانشجو به : ارزیابی مشخص نیاز است

دانشجویان در دوران تحصنیل خنود  بصنورت سنالیانه در برخی از مدارو، . یا حرفههم چند سال پس از اشتغال به خدمات 

 ی برنامننهتنأثیر فنوری  ی نندهینما، شنود یمنتغییراتنی کنه در زمنان تحصننیل در دانشنجو ایجناد . رنندیگ یمن قنرار ارزینابی منورد 

، نماینانگر پاینداری شنود یمنانجنام  یا حرفنهکه پنس از اشنتغال بنه خندمات  ییها یابیارز؛ درحالی که باشد یمآموزشی مدرسه 

پیشنرفت دانشنجو خیلنی بنه نندرت  ی دربنارهمتأسفانه این گوننه مطالعنات . باشد یم یا حرفه یها تیفعالیادگیری و استمرار در 

. باشنداز فنار  التحصنیالن  یریگ نموننهمناسنق  یها روشاز  یاطالع یبیکی از دالیل این نقیصه ممکن است . ردیگ یمانجام 

 یهنا گروهقندیمی  النیالتحصن فار به طور مننظم از مینان دانشنجویان و  توان یموجود دارند که با کمک آنها  ییها روشزیرا 

رد و هنم شده بنه حسناب آو یبردار نمونهمعتبر از جمعیت  ی ندهینماکوچکی را انتخاب کرد که هم بتوان آنها را به عنوان یک 

 .بتوان با فرد فرد آنان مصاحبه کرد
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آموزشرری و نیررز  ی برنامررهاسررتفاده از ارزشرریابی در بهبررود عبننارت اسننت از  شننود یمننکننه در اینجننا شننرح داده  یا نکتننهآخننرین 

محندودی هنم کنه از  یها یابیارزدر غالق موارد همان . اطالعات الزم برای راهنمایی و کمک به فرد فرد دانشجویان ی هیته

ارزشنیابی  ی برنامنهدرحنالی کنه ینک  شنود یمندانشجو، منورد اسنتفاده واقنع  ی نمرهفقط برای تعیین  ردیگ یمدانشجویان انجام 

هنم زمیننه هنائی را کنه دانشنجویان در نتایج یک ارزشنیابی، . بکند یا حرفهکمک مؤثری به بهبود و گسترش مدرسه  تواند یم

بنه اینن ترتینق  .کنه پیشنرفت منورد انتظنار در آنهنا بنه دسنت نیامنده اسنت ییها ننهیزمو هنم  دهند یمنان نشن انند کردهآن پیشرفت 

به عنالوه پنس از تجدیندنظر . شود یممشخص  جدید دارد یزیر برنامهکه احتیاج به تجدیدنظر و قسمتهائی از برنامه آموزشی 

صرحیحی  ی هیرپابردین ترتیرب ارزشریابی . در برنامه، ارزشیابی بعدی میزان تأثیر نسنبی اینن تجدیندنظرها را نشنان خواهند داد

 .آورد یمبه وجود  یزیر برنامهبرای 

 

قنوی و عنعیف آنهنا  یاه جنبنهعالوه بر این، اطالعات حاصل از ارزشیابی، میزان پیشرفت تک تک دانشنجویان را تعینین و 

و فنرد فنرد آننان  آورد یمصحیحی برای راهنمایی دانشجو به وجود  ی هیپابدین ترتیق این گونه اطالعات . کند یمرا مشخص 

 .تحصیالت خود را براساو استوارتری قرار دهند ی برنامهکه  سازد یمرا قادر 

 

 اصنولآن بنر مبننای قنوانین اخنالق حرفنه و اجنرای یعننی پایبنندی بنه معنین،  ی حرفنهارز ینک ب یها شاخصبه طور خالصه 

مهنم  یها هندفکه آگاهی وتوجنه بنه آن  نقن  مهمنی را در تعینین  باشد یم  یا حرفهیک آموزش  در حقیقت نقطه تمایز، علمی

ر پیچیننده  ها هنندفاز آنجننا کننه ایننن . کننند یمننبننازی  یا حرفننه آمننوزش ، نگننرش و ییگشننا کلمشقابلیننت ، آگنناهیو بننه  بننوده غالبننا

منؤثرتری را بنرای  یهنا روشدارد، باید به نحو کنامالر روشننی تعرینف شنود تنا بنا اسنتفاده از آن بتنوان نیاز ویژه  یها مهارت

کار آسانی نیسنت، ایجناد انگینزه در  یا حرفهآموزشی  یها هدفاز طرف دیگر چون دستیابی به . دستیابی به آنها انتخاب کرد

بنرای کمنک بنه بهبنود و آنکنه بناالخره . باشد یماز عرورت خاصی برخوردار او آموزشی  ی برنامهدانشجو و تنظیم صحیح 

کمنک سنازنده بنه فنرد فنرد  ی ارائهدر جهت به دست آوردن اطالعات الزم برای آموزشی و همچنین  ی برنامهگسترش مداوم 

مؤثر آموزشی حرفه کار آسرانی نیسرت  ی برنامهایجاد یک . میباش یمارزشیابی کامالر جامع  ی برنامهیک  زمند، نیادانشجویان

 .دستیابی خواهد بودقابل ، انجام گیردمنظم و از روی اشتیا   ،ولی اگر به طور آگاهانه

 

 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

مقاله نیا ی سندهینو
1
خنود را در سنال  یدکتنرا ی درجنهاست کنه  لوریتا. ویدبل. رالف 

! شیقررن پر کیر نزدیرک بره  یعنی... داشته است افتیدر کاگویاز دانشگاه ش 1927

.  .  !پشیقرن  نیم  متجاوز از  یعنیکرده است  هیته 1922مقاله را در سال  نیاو ا

 و اسنت برخنوردار سنابق ارزش همنان از هنم هننوز مقالنه نینا مفناد همنه، نیبا ا. .  

 .کرد عمل آن به توان یم کماکان

 

روشننی بنه  هسنتند یآموزشن برنامنه طنرح کنار در دسنت کنه آننان یبنرا موعوع نیا

صربر و حوصرله و گویای این واقعیت است که اصول مهم برای موفقیت عبارتنند از 

 .پشت کار

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
  

                                                 
 1982 لینو سنیس در آور یمعرفن ورکینویدر ن یمدارو خدمات اجتماع ییکایانجمن آمر ی انهیسال ییدر گردهما 1982 ی هیژانو 12مقاله در  نیا  

 .دیبه چاپ رس Journal Social Work یخدمات اجتماع ی مجلهدر 
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 برنامه 
 است از یشرح

 
 بننا دیننبا یمننکننه دانشننجو  یآموزشنن یهننا تیفعالاز  یا شننده میتنظننمجموعننه 

 .دهد انجام را آنها خود نیمعلم کمک
 

 

 

  قیتلف
 عبارت است از

 

 نیبه جهت ت نم یریادگی -سیگوناگون تدر یها تیفعال یهماهنگ ساز

  مؤثرتر میتعل یبرا یآموزش ندیکارکرد منسجم فرآ
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 یآموزش یها برنامه نیدر تدو یچهار رکن اساس
 
 

 یهمکار
 

 یا برنامنههمکاری گروهی تهیه شده باشد، کمتنر از  با که به صورت مشترک و  یا برنامهمیزان خطا در  

 .است که به وسیله یک فرد به تنهایی تهیه شده باشد

 

 

 تداوم
 

الزم برای تجدیدنظر  یها ینیب  یپبرنامه باید  ی هیتهدر . نیست یا مرحلهتدوین یک برنامه، یک کار یک  

 .ملحوظ باشدمداوم و مستمر نیز 

 

 

 تیجامع
 

بینان شنده با دقت کافی آن باید تمام اجزای ، شود یمحتی اگر برنامه آموزشی بصورت کلی در نظر گرفته  

 .باشند

 

 

 استحکام
 

 ی هینتهبنرای . آورنند ینمنبه وجود آموزشی برای تدوین برنامه را مناسبی  ی هیپانظرات کلی و یا انتزاعی  

 .اصلی استفاده کرد ی هیپابه عنوان  مشخص یا حرفهمتناسق باید از وظایف  ی برنامهیک 

 

 

 

 کرا . یئ از اقتباو
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 تدریسی ی برنامهیک  ی هیتهطرح عملیاتی برای 
 

  

هیات مشورتی عوامل اجرائی تعریف هدف ها ترتیب زمانی

استادان دانشگاه، مشاورین 

ملی و بین المللی

وزارت خانه های بهداشت - 

درمان و آموزش پزشکی،آموزش 

عالی، و سایر وزارتخانه های 

مربوط

مطالعۀ آینده نگر برای تعیین نیازهای 

کشور )کمی و کیفی( از نظر کارکنان 

بهداشتی با توجه به آنچه که موجود 

است و آنچه که می توان جذب کرد

1

گروه مشورتی صاحبان 

حرفه

وزارت خانه های بهداشت - 

درمان و آموزش پزشکی،آموزش 

عالی

 تعریف هدف های آموزشی مدارس یا 

دانشکده های علوم بهداشتی براساس 

وظایفی که باید توسط هریک از 

فارغ التحصیالن در حرفه های 

بهداشتی انجام شود

2

استادان تعلیم و تربیت، 

مشاوران آموزشی
استادان

 تشکیل یک گروه اطالعاتی در 

موارد برنامه ریزی آموزشی برای 

علوم بهداشتی.

3

4

گروه آموزشی و مشاوران 

آموزش
کمیته ارزشیابی

تهیه و گسترش یک نظام ارزشیابی- 

امتحان آخر دوره )نهایی( –ارزشیابی 

برنامه آموزشی - ارزشیابی منابع 

انسانی و وسایل آموزشی

5

گروه آموزشی و مشاوران 

آموزش
کمیته برنامه

اصالح برنامۀ تعلیم و انتخاب 

روش های دستیابی به هدف ها.
6

گروه آموزشی استادان
ایجاد یک گروه مخصوص برای 

انجام پژوهش های آموزشی.
7

استادان دانشگاه، مشاورین 

ملی و بین المللی

وزارت خانه های بهداشت - 

درمان و آموزش پزشکی،آموزش 

عالی، و سایر وزارتخانه های 

مربوط

ارزشیابی مجدد و متناوب هدف ها و 

روش های آموزشی به منظور ایجاد 

تغییراتی که درنتیجۀ نیازهای کشور 

و یا ارزشیابی الزم می شود.

8

قبول هدف های تعیین شده براساس نیازهای کشور توسط اعضای هیئت علمی، تعلیم معلمین دربارۀ اصول 

آموزش
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 شخصی یها ادداشتیصفحه سفید برای 
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 .آموزشی مؤثر هستند یها برنامهاز عواملی که در طرح  یا نگاره
 

 

  

فرضیات مورد استفاده برای تدوین 

برنامه آموزشی

سازمان اداری، بودجه، و کارآئی 

آموزگاران

شرایط دانشجویان، بودجه، وضعیت 

بهداشتی، غیره

تاثیر متغیرهای موثر در تغییر

تجدید نطر در فرضیات مربوط به تدوین 

برنامه آموزشی

نیازهای بهداشتی 

جامعه
خدمات بهداشت و 

درمان

وظایف و هدفهای 

اموزشی

انتخاب

پژوهش در آزمون و 

اندازه گیری

تجدید نظر در هدفهای 

آموزشی

دانشجویانفارغ التحصیالن
استادان و محتوای 

آموزشی
ارزشیابی
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 1یادگیری استآسان نمودن نظور از تدریس، م
 

و حتننی  کارانننه محافظه اقننداماتی بسننیار از نظرینناتی اسننت کننه گویننای  سرشننار آمننوزش،  ی فلسننفه ی دربننارهموجننود  یهننا کتاب

محکنم علمنی تکینه  یها هینپاکنه بنر  کلنیقابنل اعتمناد  ی هیننظربدین لحاظ وجود ینک . باشد یمبازگشت به عقق و کشف مجدد 

 ی ننهیزممعلمنین را در  توانند یمن یا هیننظرچننین . باشد یم  دلخواه داشته باشد و متغیرهای اجتماعی را نیز دربربگیرد بسیار 

ین نظریننه متأسننفانه چننن. راهنمنایی کننند شننوند یمننبنا آن روبننرو  بهداشننت کننارانکننه در هنگنام آمننوزش « واقعننی»حنل مشننکالت 

را در مورد چگرونگی  ییها هیفرضمطالعات علمی بتوان جامعی هنوز به وجود نیامده است، ولی امکان دارد که با استفاده از 

کننه هنم بتننوان بننه صننورت عملنی آنهننا را ارزشننیابی کننرد و هننم در تنظرریم کرررد  هرا مهارتاز  یبخشرر تیرضادسرتیابی برره سررطح 

 .یادگیری از آن کمک گرفت یها تیفعالانتخاب بهترین نوع 

 

درحنال . تکیه دارد درحالی که در نظام قبلی تکیه تنها بر تدریس قرار داشنت« یادگیری -نظام تدریس»روند جدید آموزش بر 

به ، به عبارت دیگر توجه اصلی کمتری نشان داده شود ی عالقهحاعر تمایل بر آن است که به تدریس در مقایسه با یادگیری 

اسرتولورو. الرنسرم. استوار شنود ردیگ یمآنچه که دانشجو یاد  قرار داشته باشد برمعلم بر تدریس  آنکه جای 
2
 اینن نظرینه را  

اطالعناتی را کنه بنه  ی هیکلهمیشه و بر این فرض استوار است که دانشجو  خواند یم« یادگیری -انتقال ی سفسطه»او که خود 

ر وقتنی  نادرسنتبندون تردیند اینن فنرض . ، مورد انتقاد قرار داده استردیگ یمیاد  شود یماو داده  چننین کنه بنه اسنت خصوصنا

تعلیم بر این پاینه اسنتوار اسنت و  یها روشمربوط به مسائل  از یا عمده یها بخ ولی هنوز هم . شود یمبیان شکل واعحی 

برا  هنا پژوه غالق این نوع . راه یافته است جدید آموزشی نیز یها روشپژوه  در مورد  ی هیاولاین فرض حتی به مراحل 

ارتباطرات، بریش از حرد  ی هیرنظر ترر یمقردماتمرواد درسری و اسرتفاده از مفراهیم  ی ارائهمربوط به چگونگی  مسائلتمرکز بر 

لزوم بر روی چگونگی انتقال اطالعات به دانشجو ت کید کرده است و به این مسهله که چه کسانی چه نوع مطالبی را برا چره 

واعنح اسنت کنه اینن برخنورد باعنث . دارد ینمر، تروجهی مبرذول رنردیگ یمرسرعتی و مهمتر از همره بررای چره منظروری فررا 

در بنه صنورت ینک موجنود غیرفعنال و وابسنته را دانشنجو  و انشجو یک نگنرش انفعنالی باشندکه نگرش ما نسبت به د شد یم

سنتی مانند سخنرانی و جزوه کتاب و یا بنه روشنهای جدیندتر ماننند  یها روشیا به که  استکه متکی به اطالعاتی  نظر آوریم

 .شود یمبه او داده وسایل سمعی و بصری 

 

. دانشجو از اهمینت حیناتی برخنوردار اسنت ی تجربهو همه جانبه است که در آن رفتار و  یادگیری به هر حال یک فرآیند پویا

 افتند یمندرک دانشنجو از آنچنه اتفناق . برخنوردار باشند شنرکت نینز ازتواننائی  بلکه بایند کننده باشد دانشجو نباید تنها دریافت 

، دهرد یمرارزش یرک فعالیرت آموزشری انجرام  ی دربرارهکه او  ییها یابیارزحتی همان قدر اهمیت دارد که درک معلمین او؛ و 

 یهنا روشالبتنه در . ردیرگ یمرمعلمرین و بازرسرین انجرام  ی لهیوسرباشرد کره بره  ییها یابیارزاز گویاتر ممکن است به مراتب 

 یاهن روشننوع درسنی و  ی برنامنهدانشجو را نیز به حساب بیاورند امنا سناخت  اند خواسته یممرسوم آموزشی همیشه خوب و

 یها تیمحنندود تعننداد زینناد دانشننجو،  ی جننهینتسننبک غیرقابننل انعطننافی کننه در . باشنند یمننبننوده و مننورد اسننتفاده مننانع ایننن امننر 

مرسنوم در تهیننه و تنظنیم دروو در رابطننه بنا نظننام دانشنگاهی بننه وجننود  یهننا روشدرسننی، ننوع کننالو و همچننین  ی برنامنه

آمنوزش، اهمینت « تدریسنی» ی جنبنهفلسنفی علنوم باعنث شنده اسنت کنه  یها جنبنهتدریسنی بنر  مسنائل، همراه با انطبناق دیآ یم

نره اسرت  رنردهیادگی لهیبوسر کسرب دانرشنقطنه شنروع اگنر قبنول کننیم کنه . پیندا کنند آن« ینادگیری» ی جنبنهزیادتری نسبت به 

بیشنتری غیرمستقیم مطالعنه  یها روش ی دربارهو  که سؤاالت دیگری را مطرح  دیآ یمآن وقت الزم ، بوسیله معلم انتقال آن

برونرر. جرروم اسبا استفاده از همان روشنی کنه منورد اسنتفاده . انجام دهیم 
1
بفهمنیم کنه چنه تجربیناتی  میتنوان یمنبنوده اسنت،  

راه بننرای اینکننه یننک دانشننجو یننا گروهننی از  نیتننر مهم ؛شننود یمننموجننق بننرانگیختن دانشننجو و ایجنناد توانننایی یننادگیری در او 

ننوع  نیتر مناسنق ؛دروو کندام اسنت ی ارائنهو  یبند مرحلهمفیدترین راه  ؛  موردنظر را فراگیرند کدام استدانشجویان، دان

تشنویق و  ی مسنزلهرفتنه رفتنه توجنه دانشنجویان را از  میتنوان یمن ییهنا راهتشویق و تنبیه و تناوب آن چیست و بناالخره از چنه 

 .را فراگرفته است، معطوف کنیم یا عالقهتنبیه به رعایت شخصی از اینکه مهارت مورد 

 

از  یا ثمنرهو ینا بنه صنورت کتنق علمنی درآمنده اسنت، درحقیقنت  باشنند یمندانشنی کنه ینک گنروه از معلمنین دارا  ی مجموعه

تندریس بنه اصنطالح علنوم پاینه بنه اینن معننی نیسنت کنه . که در طول زمان انباشته شده اسنت باشد یمپیگیر ذهنی  یها تیفعال

                                                 
 .44-22، صفحات 1972و همکاران، چاپ یونسکو در پاریس،  Norman Mackenzieبه قلم  Teaching and learningاقتباو از  1.

 (  1918-2229) یا انهیرا یها آموزشآمریکا و صاحق نظریه در  یها دانشگاهاستاد روانشناسی آموزش در  2.

 ( 1912 -)ادگیری معتبر آمریکاو از پیشگامان گسترش دان  مربوط به رابطه بین تدریس و ی یها دانشگاهاستاد روانشناسی یادگیری در  1.
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مطالنق را از حفنم کنند، بلکنه بایند بنه دانشنجو کمنک کننیم تنا در فرآینندی کنه سنبق ایجناد چننین اینن ر کننیم تنا دانشنجو را وادا

 ی کتابخانننهمنظننور از تعلننیم یننک موعننوع آن نیسننت کننه مغننز دانشننجو را بننه یننک . شننرکت کننند شننود یمنناز داننن   یا مجموعنه

بنمنائیم کنه خنود را در  تفکنررا وادار بنه ننوعی جو کوچک در مورد آن موعوع تبندیل کننیم، بلکنه منظنور آن اسنت کنه دانشن

و بنه  کند یمو یا یک فیزیکدان به مسائل فیزیکی  نگاه  یشناخت ستیز مسائلهمان مسیری قرار دهد که یک  زیست شناو به 

 .فرآیند کسق دان  را درک کند زیرا دانستن، یک فرآیند است نه یک محصولاین ترتیق 

 

در نقن  و  دیبا یمیادگیری قبول کنیم  -درسی را به عنوان قسمتی از فرآیند تدریس ی برنامهاگر مسزله تجدیدنظر و بازسازی 

در اینن صنورت نظنام . نیز تجدیندنظر کننیم هستند نفعیذبین معلمین، شاگردان، و سایر افرادی که در این مسزله  متقابل ارتباط

طراحنان، مندیران و مجرینان آن نینز بنه مراتنق  ی فهیوظو  تر دهیچیپنتی و یک بُعدی فعلی س یها نمونهآموزشی به مراتق از 

معلم خود به یک یادگیرنده تبدیل شده و یادگیرنده نیز قسرمتی از نقرش معلرم خالصه آنکه در چنین نظامی . شود یم تر مشکل

و یادگیرنننده نیننز  ردیننگ یمننتنندریس ینناد  ی رهدربنناعلننت ایننن امننر آن اسننت کننه معلننم مطالننق بیشننتری را . ردیررگ یمرررا برعهررده 

جدیندی  بنه آن  یهنا تیفعالو  کنند یمننق  سایر افراد نیز تغیینر . کند یمبیشتری را در جهت پیشرفت خود قبول  یها تیمسزول

و فعالینت و شنده سنتی خود خارج  نق  که کتابداران از  دیآ یمجدید، الزم  یها روشبرای مرال در برخی از . شود یماعافه 

آموزشنی  کمنک بازیگران، عکاسان و کارشناسان وسنایل یا حرفهعالوه بر این به خدمات . شوند دار عهدهپویایی بیشتری را 

آموزشی یرا تعریرف مجردد  ی مؤسسهمحیط یک و همچنین متخصصین آموزش و روانشناسی نیز نیاز خواهد بود و درحقیقت 

تغیینر بصورت قابل تنوجهی دانشجویان،  ی لهیوست از تسهیل در کسب کارآیی به آن که عبارت اس ی هیاولوظایف و اعمال 

 .خواهد کرد

 

 

 

 فهرسنننت و نکنننات ف،یتعنننار یبع ننن یدر صنننفحات بعننند

 یها فرصنت در کنه تینن نینا بنا اسنت، شنده گرفته درنظر

 یهننننا روش ی دربنننناره تفکننننر و بحننننث آغننننازگر مناسننننق،

 اقتبناو مختلنف یهنا نظام از ساده نکات نیا. باشد آموزش

 قنتیحق کین عننوان بنه دیننبا را چکدامشنانیه و اسنت شده

 .گرفت درنظر مطلق
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 اثنر یب شود یم سیتدر که آنچه که دیکن فرض شهیهم

 .شود ثابت آن خالف آنکه مگر است،

کوکران. ل. اقتباو از آ
1
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 آموزش
 
 

از  ا کنشعبــارت اســت  ا واکنشو  هــ کــه  ییهــ
بـــه  نـــهدریگ آمـــوزش و آمـــوزش دهنـــهد  نیبـــ

ا انتظـار در رفتـار  اتیریتغ جادی منظور  مورد 
 دیآ یمبه وجود آموزش گرینهد 
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 آموزشهدف 
برا به شاگردان   یکمک 

 از آن ییو حفظ دانش و وتانا کسب  استفاده 
 رکدن ایبیارزش و خنتی آم  مه به رکدن، لیتحل دن،یفهم 
 کسب همارت 
 عادت جادی ا 
 نگرش جادی ا 

 
 

 باشد یم یا حرفه مناد با رابطه در نکات نیا متایم که
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 میتعل یها روش
 
 

 انیدانشجو یبراصحبت  * 

 انیدانشجو باصحبت  * 

 گری کدی با به بحث  انیوادار رکدن دانشجو * 

 انیاکر به دانشجو انجام یچگونگ نشان دادن  * 

 هنگام اکر انیدانشجو سرپرسّت * 

 نیمترفرامه رکدن موجبات  * 

 

 اهامسونبرآ
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 میتعل یها روشآن 
 را به طور که شاگرد 

ال  فعی
 .کنند یم ریدرگ یریادگی طیدر شرا

  ،آورند یمنرا به وجود  حالّت نیاحامتاًل از آن دسته که چن
 .باشند یم دتریمف

 لریم. یئ .ج
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 بتواننـد انیدانشـجو کـه شـوند یسازمانده ینحو به دیبا دهند یم لیتشک را آموزیش ی برنامه کی که ییها تیفعال

 .ندریفراگ خود ی نهدیآ یشغل طیشرا با مشابه یطیشرا در را خود یا حرفه یها مـهارت
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 یمحرک الزم برا افتیکه دانشجو از در شود یمباعث  ، یریادگی یبرااستفاده انحصاری از شرایط دلخواه و منونه 

 داشـته نشیـمعلم و هـا یمهشـاگر کمک با حل راه ارائه یبرا یکمرت تیمحروم شود و موقع ها تیواقعمقابله با 
 .باشد
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 احسایس ندیفرآ کی مه و است هویش ندیفرآ کی مه یریادگی
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 یادگریی 
 

 است که باید   بهفرآیندی 
 نسبتًا دائمی ایتیریتغ ایجاد 
 تفکردر    
 احساس 
 عملکرد 
منتهی شود   نهدریگ ادی 
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 یریادگی یها یژگیو
 

 :عبارت است از یریادگی

  نهدریادگیدر رفتار  ایتیریتغ  حادی ا  *

 است و انتخایب  پذیر  انطباق ،یج ی حال تدر نیو در ع ینسبتًا دائمکه   * 

 دیآ یمو تجربه به وجود  و تکرار  نیمتر ی جهی درنت که  * 

 ستین تیرؤ قابل میبطور مستقو  * 
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 یریادگیاز اصول  یبرخ
 

 است یفرد عمل کی یریادگی 

  است آن   یاصل دیکل زه،یانگ 

  روشن باشد نهدریادگی یبرا دیبا موقعیت یادگریی تناسب 

 هم استـماز عملکردش   نهدریادگی« آگاه رکدن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نیز مراجعه کنید [117]به صفحه : تذکر
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 یریادگی لیتسه یبرا الزم طیشرا
 
 که یفضائ جادی ا
 

ال وبدن اشخاص را به   *  کند قیتشوفعی
 دیمنا دیتأک را یریادگی یفرد تیی ماه * 
 خوب استتفاوت کند که  قبول * 
 افراد قائل باشد یاشتباه رکدن را براحقی  * 
ل منانقص  *   دیرا تحمی
 کند قیرا تشوخود به  نانیاطمو خود  ی دربارهصراحت  * 
 دیمنا جادی را در افراد اقبول قرار گرفنت و مورد محرتم وبدن احساس  * 
 مطالب را آسان کندکشف  * 
 کند دیتأک ها یمهکاردر از خود  ایبیارزشبر  * 
 را ممکن سازد دیبرخورد عقا * 

 
 

 " 6919 اکترب  در ،در آموزش بزرگساالن یریادگی طیاصول و شرا" بارهدر" هورن"و " نیپا"  سخرناین از اقتباس
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 یریادگی
 است نهدریادگی اریاصواًل دراخت  *
به فرد است یفرد *   و منحصر 
تأث *   است نهدریادگی عمویم حالت ریتحت 
 است و مهگایم یمهکار * 
 است یتکامل ندیفرآ کی * 
از تجربه است *   منتج 
 باشد یمن مشاههد قابل میبه صورت مستق * 

پاین و هورن از   اقتباس 
 

مین  ز معل ا ر  ا ب ل از  میشنو یمغا د که  رن زه کافی درایت ندا ندا ا ه  د دانشجویان جوان ب که میگوین

تهائی  ی ندبرای آموزش خود عهده چنین مسزول ی این . برآ ادآوری کرد که  مین ی این معل د به  ای ب

افرادی هستند که  نونی دانشجویان جوان در حقیقت  قا قل از نظر  لو  الا ند دهیرسبه سن ب ، ا

از د لغین  ا ب از  یستنداگرچه که بسیاری  ن  .رایت کافی برخوردار 

ده  ادآوری کرد که ما ی مین  ین معل ا ه  د ب ای ب این  منشور جهانی حقوق کودک  12عالوه بر 

ر اعالم  ا د یمصراحت کننده  یها حکومت"که  کن امه، حق  مانیپ نیاام ا اکه  یکودکن ن  ییتوا

د یم تیرسمخودش را دارد، به  یشخصتدوین نظر  و اجازه  شناسن ا ه  نظرات خود  دهند یمو ب

و  ا بر  م مسائلی که  تما ثرا در  أ دبه  گذارد یم ریت د و  انیب یآزا . کنن . . . . ه کودک . همچنین ب

ده  ا م مراحل  شود یمامکان د تما انونکه در دادگاهها و در  ق، بطور یق ا کمک  ای میمست  لیوکب

اع کندگریدنهاد مسوول و مناسق  ایو  ان و از خود دف بی  "، نظرات خود را 

از کودکان کمترند؟   اید فکر کنیم که دانشجویان  ب این توعیح چرا  ا   ب
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 شخصی یها ادداشتیصفحه سفید برای 
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ر تمام نکاتی را که یک  در مدتی در حدود  کار بهداشتتقریبا

، ردیگ یمچهل سال بعد از فار  التحصیلی در حرفه خود فرا 

 از راه خود آموزی آموخته است
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081 

 

 تمرین

 
 :سطر کامل کنید 2زیر را در کمتر از  ی جمله .1

 

 --------------------------------------------- که رمیگ یممن زمانی خیلی خوب یاد »

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

سنیس . از تعدادی از همکاران خنود نینز درخواسنت کنیند کنه تمنرین بناال را انجنام دهنند .2

 .را در یک فهرست تنظیم کنید ها پاس  ی همه

 

 

همکارانتان ذکر شده است توجه  ی لهیوسبه اختالفات موجود در شرایط یادگیری که به  .1

 . مقایسه کنید دیکن یمکنید و آنها را با شرایط موجود در مرکز آموزشی که در آن کار 

 

 :شرایط یادگیری زیر برای دانشجویان وجود دارد کنم یمکه من در آن کار  یا مؤسسهدر 

 

 

 

 

 

شننما عننروری اسننت،  ی مؤسسننهاگننر مقایسننه نشننان دهنند کننه انجننام بع ننی تغییننرات در  .4

را حنل [ 192] حهمطالعه و تمرین صف دارد یمصفحات بعدی را که نق  معلم را بیان 

 .کنید

 

 

 

 

 

 

 .خود را با پاسخهای پیشنهادی ما در صفحه بعد مقایسه کنید یها پاس 
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 که  مریگ یم ادیخوب  زماین من
 

 باشم اطالع با یریادگی هدف از 
 شود یم  قیمن موجب تشو  یا حرفهو  یشخص  یازهاینبا  هدف آموزیش تناسب 
 انجام شود  کوچک یها گروه در آموزش 
 و مه در گروه کوچک ادامه دمه یرا مه   به تنهائ یریادگی   بتوامن 
 میبامن تیمسئول احساس آموزیش هدف مورد در و داشته قرار فعال حالت در 
 (  خوب یفضا قابل، یها معمل،مهکاران خوب،شا مآر)قرار داشته باشم  خویب طیمح  در 
 کمن اکر خودم اریاخت به 
 نبدم  اکر به ام گرفته ادی که را آنچه بتوامن 
 مریبگ  ادی یگشائ مشکل قیطر از 
 برخوردار شوم گرانی د یاستفاده رکده و از نظرات اصالح یصیتشخ  ایبیاز  ارزش شخصًا  بتوامن 
 (ینی،بازبیبصر ،یمسع)  مریبگ  قرار یریادگی گوناگون طیشرا معرض در 
 مریبگ  قرار یقیصتد امتحانات با منظیق چالش در 
 بدامن دیبا را نکایت چه گرانی د آموزش ای منودن آگاه یبرا که باشم داشته اطالع 
 میخودم شرکت منا طیخارج از مح   یعلم یو مسافرهتا ها کنگرهدر   بتوامن 

 
 
 
 
 
 

 دیکن اضافه محل نیا در دیوتان یم مه را مهکارانتان فهرست
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 پیچیده اما جالق یا فهیوظ: تدریس
 

کنه معلنم بایند مننافع  داشنته باشنیمقبول اگر از گذشته شده است، به خصوص  تر دهیچیپتدریس به نیروی انسانی بهداشتی خیلی 

ر زینادی از در اینجا . یادگیرنده را درنظر بگیرد نه رعایت شخصی خود را ینک معلنم شنرح داده شنده  یهنا تیفعالتعداد نسنبتا

ایت باید خیلنی احسناو رعنآورد عمل دراورد  ی مرحلهرا به  ها تیفعالاز این  موردبتواند فقط چند  حتی اگر یک معلم. است

هر نوع آموزشنی به هر حال . کند ینم ها تیفعالنوع به انجام این  کمک زیادی محیط آموزشی فعلی حاکم بر کند زیرا شرایط 

 .آنان خواهد داشت  یا حرفهکارآیی مربتی بر  ریتأثکه معلین در جهت روش تعلیم دریافت کنند 

 

ر تصور  کنه اگنر بنرای مرنال  باشند یمنمنرتبط  کنند یمنطی که در آن فعالینت یک معلم به قدری با محیفعالیتهای که  شود یمغالبا

حنال آنکنه در عمنل هنیچ . شرح وظایفی برای معلمین بلژیکنی، روسنی و افریقنایی بنویسنیم بایند بنا یکندیگر فنرق داشنته باشنند

جهنانی آمنوزش معلنم سنازمان  یهنا کارگاهاطالعناتی کنه در طنی ده سنال گذشنته از . شاهدی در تأیید اینن فنرض وجنود نندارد

نشننان  ، بننه وعننوح بدسننت آمننده اسننت  سیاسننی  -مختلننف جغرافیننایی و اجتمنناعی یها نننهیزمنقنناط مختلننف دنیننا بننا  در بهداشننت 

شنباهت داشنته باشنند، بنه یکندیگر شنبیه  کننند یمنکه معلمین خیلی بیشنتر از آنکنه بنه افنراد اجتمناعی کنه در آن تندریس  دهد یم

مفناهیم  بر مبننای هستند که  بزرگی  ی مجموعهکه تمام مراکز آموزشی دنیا اجزای یک  رسد یمبه نظر ین عالوه بر ا. هستند

 .اند شده سازمان دادهقرن نوزدهمی آزادی دانشگاهی، استقالل و تمایز اجتماعی در اروپای غربی 

 

بنه ترتینق اولوینت به کار اشتغال دارنند  انکار بهداشتتربیت برای غالق معلمینی که در مراکز آموزشی فعالیتهای  نیتر عمده

واحندهای طنرح رینزی و ینا نظنارت بنر فعالیتهنای ،  گنزارش و مقالنهتهینه و انتشنار تحقیقات علمی ، انجام : از  استعبارت 

تندریس در غالنق منوارد عبنارت اسنت از آمناده کنردن و در نظنر اینن افنراد . تدریسآخر از همه  یا بالینی ، وو آزمایشگاهی 

انتخناب سنؤاالت تهینه و ینا ، نظارت بر کارهای دانشنجویان در آزمایشنگاه و بنالین بیمنار، در کالو درو ایراد چند سخنرانی

شنرکت در تعنداد بیشنماری جلسنات علمنی و اداری را عنالوه بنر اینن، . امتحانات یها برگه یگذار نمرهتصحیح و  و امتحانی،

 .نیز اعافه کنید

 

ر بتدریس وظایف  تدریسبار » ی واژها را غالبا
1

که بنه خنوبی نماینانگر نگرشنی اسنت کنه نسنبت بنه اینن فعالینت  کنند یمبیان « 

در اینن طننز . حتی به طنز از معلمین نقل قول شده است که اگر دانشجویان نبودند زندگی دانشنگاهی خیلنی آسنانتر بنود. دارند

 .حقیقت زیادی نهفته است ،هم، مرل همه طنزها

 

بنا دانشنجویان بنه بحنث و گفتگوهنای  ها سناعت ی از معلمین خود دسترسی ندارند درحالی که بع ی دیگر دانشجویان به بع

 .پردازند یمدلچسق 

 

آن را به خود مربوط بداند، اجازه دهید مسایلی را در منورد  خواهد ینمبه جای اینکه بر سر مسایلی بحث کنیم که هیچ معلمی 

 .معلمین برمبنای مفاهیم جدید آموزشی بیان کنیم یها تیفعال

 

 دردسترس باشد. 1

قنرار داشنته  هنا آندردسنترو  کاری دانشنجویان یها روشاجرایی و  یها هدفانتقاد سازنده از  ی ارائهمعلم باید همیشه برای 

من همیشنه از مالقنات » دارند یمکار استادانی که اعالم  ی نحوهاین موعوع با . است«  دسترو » ی واژهجان کالم در . باشد

که تنهنا  شود یمولی عمالر آن قدر به ندرت در اتاقشان پیدایشان « در اتاق من همیشه باز است... شوم یمدانشجویانم خوشحال 

ر . از کننالو بننا او تمنناو بگیرننند، مغننایرت دارداو پننس از خننروج  توانننند یمننچننند دانشننجوی سننمج و پشننتکاردار  اسننتادی واقعننا

 12تننا  12مننن در روزهننای شنننبه و چهارشنننبه از سنناعت »اسننت کننه روی در اتنناق  یادداشننتی شننبیه بننه م ننمون  دردسننترو

 .، نصق کند و در آن ساعات نیز عمالر در اتاق  باشد«دراختیار دانشجویان هستم
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 ها روشیادگیری و  یها هدفانتقادهای سازنده در مورد  ی ارائه. 1

برخوردار است،  یا العاده فوقدرمعرض انتقادات سازنده قرار بگیرد از اهمیت  کاری دانشجویان  یها روشو  ها هدفاینکه 

، هندفهائی در رابطنه بنا نظنام سنازمان یافتنه خندمات بهداشنتی ش وپنس از پاینان دوره آمنوز باید بتواننند    کاران بهداشتزیرا 

 .پیدا کنند را ها آنمناسق برای دستیابی به  یها روشو برای خود انتخاب 

 نظنارت و راهنمنایی از طنرف معلمنین و بسیار اهمینت دارد کنه دانشنجویان یناد بگیرنند کنه از انتقناد نهراسنند و عالوه بر این 

 .همکاران خود را تحمل کنند

 

 مشکالت بهداشتی را تحلیل و ارزشیابی کند. 3

دانشجویانشان را در جهت حل مشکالت اختصاصی بیمناران راهنمنایی کننند،  توانند یمبالینی  یها رشتهبه طور کلی، معلمین 

مشنکالت بهداشنتی جامعنه بنرای حنل اطالعات مناسنق و اسنتفاده صنحیح از آنهنا  یآور جمعولی دانشجویان باید قادر باشند با 

 هایو اصنول و روشن گیرشناسنی همنه ی ننهیزماطالعنات کنافی در  از معلمنین اطمینان داشت که تمنام توان ینم. کنند اقدامنیز 

اینن موعنوع بنه . دانشجویانشان را در این جهت راهنمایی کنندبرخوردار بوده و بتوانند نیروی انسانی بهداشتی  یزیر برنامه

بنین موعنوع از رابطنه  معلمنین  با این وجود، آگناهی  .کند یمصدق بیشتر خصوص در مورد معلمین به اصطالح علوم پایه 

  ی لهیوسنبهداشنتی را کنه بنه  مسنائلینک معلنم بایند قنادر باشند . اسنت رایط بهداشنتی جامعنه خنود ینک مزینت تدریس خود و ش

 .تحلیل و ارزشیابی کند یپیشنهاد یها حلراه  همراه با شود یممطرح  دانشجویان  

 

 .یادگیری را تعریف کند یها هدف. 4

خناص بهداشنتی را حنل  ی مسنزلهباشد که دانشجو باید به دسنت بیناورد تنا بتوانند ینک  ییها تیقابلیک معلم باید قادر به تعریف 

یادگیری را به نحو روشن و متناسبی تعریف کند تا بنه دانشنجویان در درک  یها هدفبرای مرال یک معلم باید قادر باشد . کند

ای مقندار زمنانی کنه بایند بنرای تندریس هنر برنامنه بهتنر اسنت بنه جن ی هینتهبنر اینن در هنگنام  عنالوه. مسزله کمک کرده باشد

کنامالر بندیهی اسنت کنه زمنان الزم . گنرددبنه وعنوح بینان  رود یمموعوع صرف شود، حداقل کارآیی که از دانشجو انتظار 

برای کسق مهارت در یک موعوع از دانشجویی به دانشنجوی دیگنر، بسنته بنه قابلینت، انگینزه، پشنتکار و دردسنترو بنودن 

 ی درجنهاهمینت دارد، دریافنت کنننده خندمات بهداشنتی آنچنه بنرای ینک فنرد عنادی . کننند یمنت آموزشی تفاوت معلم و تسهیال

، ننه تعنداد دهنداز خنود نشنان بایند معنین  ی فنهیوظخندمات بهداشنتی در اجنرای ینک  دهنندگان ارائهقابلیتی است که یک نفر از 

عمنل جراحنی ینک   اگنر فرزنند منن احیتناج بنه. کنند یمرف یادگیری ص برای تدریس و دانشجویان  برایساعاتی که معلمین 

پزشنکی کنه ننام  در فهرسنت مندارو  ی سنالهشن   هنزاران  مدرسنهپیدا کنرده باشند، اطنالع از اینکنه جنراح او از یکنی از 

بدانم اینن اسنت  خواهم یمداشته باشد؟ آنچه من برای من  تواند یم یا دهیفاشده چه  لیالتحص فار ، است پزشکی جهان نیز آمده

  در مورد پرستاری هم که در  محیط. حالت ممکن انجام دهد یا خیر نیخطرتر یبکه آیا او قادر است این عمل را به بهترین و 

ساعت روانشناسی خواننده  122ساعت یا  72 برای مرال اتاق عمل در کنار او قرار دارد نیز اطالع از اینکه اوپر اظطراب 

 .بدانم که آیا او قادر است تسکین خاطر الزم را به فرزندم بدهد، یا خیر خواهم یمداشته باشد؟ من  ندتوا یماست چه ارزشی 

 

 .کار دانشجویان را ارزیابی کند. 1

اینن عنوابط را . آنهنا را تعینین کنند یهنا تیقابل یریگ اندازهارزیابی کار دانشجو و  الزم برای یک معلم باید قادر باشد عوابط

 آور تأسنفشنرایط . نینز کمنک بگینرددانشنجویان   از آنهنا در تهینه معلم این اسنت کنه  ی فهیوظتهیه کرد و  بسیار باید با دقت 

در  توانند یمنکنه ننه تنهنا  باشد یمهمین نوع عوابط توجه به عدم  ی جهینتامتحانات در مدارو  یها نظامبسیاری از جاری در 

کنم  مسنزله اینن نقنص . یادگیری نینز راهنمنایی کنند ی نهیزمانشجویان را در د تواند یممورد صدور گواهینامه مؤثر باشد بلکه 

 برخوردارباشندعنوابط این ننوع  ی هیتهقابلیت از باید  کند یمبهداشتی فعالیت مسائل  ی نهیزمکه در  فردی هر . نیست اهمیتی

 .کندارزشیابی  باید یتواند هم کار خود و هم کار دیگران را  زیرا 

 

 .آموزشی تهیه کند وسایل کمک. 6

اینن  ی دهینفایک معلم باید وسایل کمک آموزشی تهیه کند،  امکاناتی به وجود آورد کنه کنار مسنتقل دانشنجو را تسنهیل نمایند و 

قسمت اعظمی از آنچه را که به صورت سخنرانی و تدریس سننتی بنه آنهنا داده  توانند یمدانشجویان . وسایل را ارزشیابی کند



 

086 

 

، مقاالت علمی، خودآموزهنا همنراه بنا وسنایل سنمعی و بصنری و ینا حتنی ها کتابشخصی  ی مطالعهتری با به نحو به شود یم

آموزشنی دیگنر نینز بنا اطنالع باشنند و  یها هندفدر اینن گوننه منوارد دانشنجویان بایند از . بدون اینن وسنایل بنه دسنت بیاورنند

 .دراختیار داشته باشند اه هدفهمچنین تمریناتی برای ارزشیابی میزان آگاهی در مورد این 

کار مشترک همکاران چند مدرسه باشد و ممکن است به کنار زینادی احتیناج داشنته باشند  ی جهینت تواند یمچنین موادی  ی هیته

این عمل باید به از مینان بنردن . در بانک بعد از چند سال کار بهره خواهد داد یگذار هیسرماو مانند  ارزد یمولی به زحمت  

 هنا مهارتارزیابی مفید بودن اینن وسنایل احتیناج بنه . ، کمک کندرود یمانفعالی که درحال حاعر از دانشجو انتظار یادگیری 

 کنه از کنند یمندر نتیجنه عنرورت پیندا دارد که درحال حاعر ممکن اسنت تعندادی از معلمنین فاقند آن باشنند و  ییها تیقابلو 

 .برخوردار باشند آموزش نیز  متخصصین همکاری  

 

 .را برای دانشجویان انتخاب کند یا حرفه یها تیفعال. 3

کنه متناسنق بنا چگنونگی پیشنرفت دانشنجو رفتنه رفتنه انتخناب کنند  یا گوننهبنه را دانشنجو  یا حرفنه یهنا تیفعالیک معلم بایند 

را از طرینق تمنرین بنر روی  یا حرفنهکنه دانشنجویان بایند کنارآیی  هنم عقینده هسنتند یا حرفنهمعلمنین  ی همنه. شنونددشوارتر 

کنه  ن سنال اولحتنی دانشنجویا. بنه دسنت بیاورنند( شنده یسناز هیشبو یا در صورت عدم امکان بر روی موارد )موارد حقیقی 

ر از مدارو متوسطه به  از کنار بنر روی منوارد را بسنیار بنا ارزشنی دانن  و مهارتهنای نینز قادرنند  نندیآ یم ها دانشگاهمستقیما

 .حقیقی کسق کنند

 

 .جدیدی را در مقابل دانشجو قرار دهد مسائل. 8

و به آنها کمک کند که شنرایط اختصاصنی هنر مشنکل را درک  کردهجدید روبرو  مسائلیک معلم باید دانشجویان را با انواع 

بنا سال است کنه  2عمر برای دان  پزشکی حدود  ی مهینبرآورد اگر این مسزله درست باشد که . و راه حلی برای آن پیدا کنند

امننروز کننه  النیالتحصنن فار ، آنگنناه بننرای باشنند یمننکنناه  نیننز بننه طننور مننداوم درحننال توجننه بننه پیشننرفتهای علمننی و فنننآوری 

بره وجرود در آینرده قابلیت حل مشکالت جدید را که در شررایط جدیرد کامالر عرورت دارد که  باشند یممسزولین بهداشتی فردا 

روش علمنی جسننتجو را  تننا کنند یمنبننه دانشنجو کمننک  در ایننن اسنت کنهعلننوم پاینه  منؤثرنقن   . بننه دسنت آورده باشننند نردیآ یمر

. مهنارت در سنطح بناال بسنیار عنروری اسنت اری از دانن  جدیند و حفنم و ارتقناءبرخنورد جسنتجوی علمنی بنرای. فراگیرد

دور  انند فراگرفتهبایند بخن  زینادی از آنچنه را کنه   التحصنیلی در مدت کوتاهی بعند از فنار دانشجویان که واقعیت این است 

بخ  کوچکی از مسنزله اسنت، مسنزله اصنلی اینن اسنت این نکته به خودی خود . ریخته و چیزهای جدید به جای آن کسق کنند

 .کدام بخ  باید دور ریخته شود میدان ینمکه ما معلمین نیز 

 

 .را به وجود بیاورد ییگشا مشکلمربوط به  یها مهارت. 3

را بنرای از راه حنل مشنکل دارنند، ینادگیری  ییگشنا مشکلیک معلم باید بنا پرسن  سنؤاالتی کنه بنه جنای ینادآوری احتیناج بنه 

، کننرد اکتفرا ینظرر دانرش داشرتن بره تنهرا دیرنبا معلمین نیز قبنول دارنند کنه دانشنجویان نیتر یسنتحتی . دانشجویان تسهیل کند

مرنل )باشند ذهننی ( مرنل وصنل سنرم)باشند دستی  این مهارت خواه -به دست بیاورندرا نیز یا هیپاعملی  یها مهارتباید بلکه 

 .(او ی خانوادهبا بیمار و   مناسق مرل برحورد)ی باشد رفتار یا ، (ثبت شرح حال بیمار

کنه قسنمت بزرگنی  شنود یم، معلوم ردیگ یممورد تحلیل قرار  ها دانشکدهامتحانات نهایی مدارو و که  زمان با این وجود، هر

. شنوند ینمنمربنوط  ییگشنا مشکلمربوط به تفسیر اطالعات و  مسائلاز سؤاالت تنها در سطح یادآوری ساده قرار داشته و به 

کنه بیشنتر اسنت این واقعینت مشنکل اصنلی تکینه بنر. شنود یریگ انندازهعملی و یا نگنرش  یها مهارتکه  شود ینمهیچ کوش  

 البتننه کننامالر عننرورت دارد کننه . کننه دانشننجو بنندون مراجعننه بننه کتنناب واقعیننات را بننه خنناطر بینناورد کننند یمننامتحانننات ایجنناب 

بندون مراجعنه بنه کتناب از آن اسنتفاده کننند، زینرا اگنر چننین بتواننند اطالعات زیادی دراختیار داشته باشند که  کاران بهداشت

بدین لحاظ معلمین نینز بایند قابلینت ینادآوری دانشنجویان را تنهنا در اینن  .جدار نارسا خواهد بود ها تیفورنباشد کارآیی آنان در 

ر در موارد  بنه غینر از . ارزش دارد و از ابتدا نیز اهمیت آنها ذکر شده اسنت، امتحنان کننند ها تیفورنوع اطالعات که مستقیما

اشتی مربنوط بنه افنراد ینا جامعنه روبنرو اختصاصی بهد مسائلاین، امتحانات باید به صورتی انجام شوند که دانشجویان را با 

 .مراجعه و مسزله را حل کنند ها کتاببه هنگام کار به  یا حرفهساخته و به آنها اجازه دهند که درست مرل شرایط فعالیت 
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 .به درک اصول بنیادی علمی کمک کند. 10

، درک رنندیگ یمنیک معلم باید کوش  کند و اطمینان حاصل کند که دانشجویان، اصول بنینادی عملینات و وظنایفی را کنه فنرا 

اینن اصنول را بنه  تنوان ینمناعداد و ارقام برای درک اصول بنیادی بسیار خوب است ولی باید توجنه داشنت کنه  ی ارائه. کنند

ر علوم پاینه نامینده . ارقام به دست آورد ی مجموعهآسانی از یک  ، در مراحنل شنود یمندانشجویان معموالر آنچه را که اصطالحا

بندین لحناظ . رندیگ یمحقیقی که احتیاج به درک این علوم پایه دارد، فرا  مسائلاولیه برنامه آموزشی خود، قبل از برخورد به 

اینن مسنزله بارهنا بنه اثبنات رسنیده اسنت کنه اگنر . برنند یمنبنه آسنانی از یناد  رنندیگ یمو آنچه را فرا  اند فیععاز نظر انگیزه 

تصادفی داشته و درست مرنل  ی جنبه شانیها پاس ماه پس از یادگیری دروو علوم پایه امتحان کنید،  24یا  18دانشجویان را 

 .اند نکردهاین است که هرگز موعوع را مطالعه 

 

 .بر پیشرفت دانشجویان نظارت داشته باشد. 11

بررسی کنند، تنا بتوانند منواردی را  گذراند یمیک معلم باید تک تک مراحلی را که دانشجو در جهت حل یک مشکل بهداشتی 

اینن نقن  بنه طنور طبیعنی بنه دنبنال . کنند، بیابند یبنردار بهرهکه دانشجو نتوانسته است از مبانی اصولی علمی به نحو مناسق 

آموزشی سننتی، علنوم پاینه، در همنان دو سنه سنال اول  یها برنامهاال ذکر شد در همان گونه که در ب. ردیگ یمنق  قبلی قرار 

ینک مسنزله از  دسنت ینابی بنه راه حنل  دلخواه آن اسنت کنه بنه دانشنجویان کمنک شنود تنا بنرای. شود یمبه دانشجویان تدریس 

تفکننر علمننی دانشننجو را مننورد  دتواننن یمننیکننی از بهتننرین کسننانی کننه . اقنندام کنننند روش علمننی و اسننتفاده از اصننول علننوم پایننه 

بنرای مرنال در تربینت ینک پرسنتار و ینا ینک پزشنک عمنومی نقن  ینک معلنم . ق اوت قرار دهد، معلم علوم پایه خواهد بنود

اصنولی علمنی را در کنار  توانند یمنعلوم پایه تدریس یک موعوع معین نیست، بلکه باید مطمزن شنود کنه پرسنتار ینا پزشنک 

 .قرار دهد روزانه خود مورد استفاده

دو سناعت از وقنت خنود را در بخن  و ینا درمانگناه در معینت  یا هفتهخوب است یک متخصص فیزیولوژی به عنوان نمونه 

ینا خینر و  اند بودهبیماران موجود معین کند که آیا اصول بنیادی مورد توجه  یها پروندهشاگردان  صرف کند و با مراجعه به 

درمانگناهی در مقایسنه بنا  یها تیفعالاین نوع همکاری بین علوم پایه و . جلق کند قبول ابلرقیغتوجه دانشجویان را به موارد 

، از ارزش بیشنتری برخنوردار کننند یمنتدریس به اصطالح تلفیقی که در آن یک عده متخصص به صنورت گروهنی تندریس 

 .است

 

 .عوامل زیربنایی مشکالت بهداشتی را تشخیص دهد. 11

اقتصنادی را کنه زیربننای مشنکالت -حاصنل کنند کنه دانشنجویان عوامنل رواننی، فرهنگنی، و اجتمناعییک معلم باید اطمینان 

در عمل هیچ مرز طبیعنی بنین علنوم طبیعنی و علنوم انسنانی و . رندیگ یمو درنظر داده ، تشخیص دهند یمبهداشتی را تشکیل 

علنوم انسنانی و رفتناری بنه طنور خودکنار  ی ننهیمزدروسنی در  ی ارائنه. وجود نندارد شان گستردهیا بین علم و هنر در معانی 

آینده قادر باشنند عملینات روزاننه خنود را بنا فرهننگ مردمنی کنه بنه آن تعلنق دارنند، منطبنق  کاران بهداشتکه  شود ینمباعث 

رواننی که در عمل، با کمک متخصصین مربوطه، مشکالت  بخواهیم اگر بخواهیم این کار را انجام دهند، باید از آنها . سازند

 .و راه حل مناسبی برای آن پیدا کنند دادهبهداشتی او تشخیص  مسائلو اجتماعی بیمار را در رابطه با 

 

 .انضباط ذهنی را تشویق کند. 13

 ی ارائنهدانشنجویان و ارزشنیابی عملینات آنهنا برمبننای ینک معینار مشنخص از کیفینت  فعالیتهنای  ی مشناهدهیک معلنم بایند بنا 

ر زیادی از وقنت خنود را در . کند کمکن باط ذهنی  در دانشجویان ایجاد ابه خدمات،  هم دانشجویان و هم معلمین مقدار نسبتا

معلمین و استفاده از همکاران در تدریس که باعنث جنالبتر  ی لهیوستنظیم بهتر وقت به . گذرانند یمبزر  سخنرانی  یها سالن

 .هم کیفیت و هم کمیت درو را بهبود بخشد و نظارت فردی را بیشتر ممکن سازد تواند یم، شود یمشدن درو نیز 

 قبول قابنلمعلنم منورد اسنتفاده قنرار بگینرد، کیفینت و کنارآیی  ی لهیوسنبنا عنابطه بنه  یریگ انندازه ی لهیوسنآنچه باید به عننوان 

آنچنه قابنل تغیینر اسنت تعنداد و اننواع (. «سال اسنت 4آموزشی  ی دورهطول این »)یادگیری است نه زمان ثابت مصرف شده 

هرینک از افنراد گنروه . بایند انجنام دهنند کننند یمنبهداشنت فعالینت  ی ننهیزموظایف متفاوتی است که هریک از افرادی کنه در 

 نیخطرتننر کم. باشندبننه نحنو مطلنوبی امتحننان شنده کنه بهداشنتی، و بنه خصنوص پزشننک، ینک عامنل شننفابخ  پرقندرت اسنت 

داروها ذکر شده است خیلی بیشتر از هریک از اع ای نیروی انسانی بهداشتی در سراسنر  یالملل نیب دارویی که در فهرست
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آینا ینک دانشنگاه . رسنانند یمنسیگار را با یک اعالم خطر چاپ شده به فروش . دنیا مورد آزمای  و مطالعه قرار گرفته است

یک پزشک ینا هرینک دیگنر از اع نای گنروه  بالقوهرات شهروندان را از خط ی هیکلاجتماعی نیست که  ی فهیوظدارای این 

 محافظت کند؟ اند شدهکه بصورت نامطلوبی ارزشیابی بهداشتی 

 

 .یک نمونه باشد. 14

ما در طنی  ی همه .و کارآیی انهیگرا لیتحلرش  گبان، عملی ، اطمینانیا حرفهاز آگاهی  باشد یا نمونهدرنهایت، یک معلم باید 

کنه مرنل اولنی باشنیم و  میا کنردهسنعی . میا دهیدانواع دیگرش را هم . میا کردهاین گونه افراد برخورد تعدادی از تحصیالتمان با 

. ب یهنا یبررسنو شخصنیت دانشنجویان خنوب اسنت اینن نکتنه را کنه از  هنا ارزشدر رابطه بنا . میا نداشتهرا دوست  ها یدوم
.... »: دینگو یمنتحصیل بر دانشجویان به دست آمده است همیشنه بنه خناطر داشنته باشنیم، او  یها سالدر زمینه اثرات  هاچینز

 نیرلرزوم ا ایردارند و  یدر برخورد با مشکالت چه احساس گرانیموضوع که د نیبه درک ا ]انیدانشجو[عالقه  یبه طور کل

برای کسی که ممکن است روزی بیمار شود اینن . «بگذارند کم شده است گرانید یکه خود را در برخورد با مشکالت به جا

کنه تنا بنه حنال  ییها نموننهاگر این امر نشانگر یک واقعیت گسترده است، شاید علت  را بتنوان در . جمله بسیار دردناک است

 .، یافتاند بودهموجود 

 

 یریگ جهینت

 یها جملننهکنننند، ران دخالننت در آمننوزش بهداشننتکاآمننوزش  متخصصننین در مننورد روزهننای خننوب گذشننته، پننی  از آنکننه 

سخنرانی بکنند و احسناو رعنایتی را هنم کنه هنر معلنم خنوب  توانست یمدر گذشته یک معلم . شود یم، گفته یا پردازانه الیخ

شنده اسنت بخصنوص اگنر قبنول کننیم کنه تندریس بایند  تر دهینچیپامنروز تندریس قندری . داشنته باشند، بنه دسنت بیناورد تواند یم

بع ی از معلمین هم اکنون به بع ی از نکاتی که در این مقالنه ذکنر . دانشجو انجام شود نه رعایت معلم یریگ بهرهبرمبنای 

را بتواننند رعاینت کننند، ممکنن اسنت احسناو رعنایت  مسنائلاین معلمین حتی اگر فقط چند منورد از اینن . اند افتهیشد، دست 

بایند اینن باشند کنه بنا وجنود تمنام  یریگ جنهینت. کنند ینمنیننه کنند زیرا محیط آموزشی فعلی کمنک زینادی بنه کوشن  در اینن زم

بیشتر از بقیه ذوق معلمی دارند  ها یبع . آموزش معلمین، هنوز کار زیادی باید انجام بگیرد ی نهیزمفعلی در  یآوردها دست

 متقاعنیان کمنی  ییهنا آموزشبا آموزش مناسق بنه صنورت معلمنین بهتنری درآورد حتنی اگنر چننین  توان یمولی همگان را 

 .داشته باشند و یا به ندرت ارائه شوند
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ً  نیچرره تعررداد از معلمرر  و منطررق برره توجرره بررا انشررانیدانشجو کرره هسررتند آمرراده واقعررا

 ییها پاسرخ ایر و برسرند دارنرد، فکرر در نیمعلمر کره آنچره از ریغ یجینتا به استدالل

 دهند؟ ارائه شده، هیته یها پاسخ از ریغ

 

 اسرتفاده مرورد گراه چیه که هستند مدرسه کی یآموزش منبع نیبزرگتر انیدانشجو

 .رندیگ ینم قرار

 1333 لریم. ج
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  یشخص یها ادداشتیصفحه سفید برای 
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 تمرین

درحنال حاعنر بنا  دینکن یمنبه دقت مطالعه کنید و آن تعدادی را کنه فکنر ( [188 تا 184]صفحات )معلم را  یها تیفعالشرح 

، عملیناتی را کنه هنا تیفعالبنرای هنر کندام از اینن . کنیند یگنذار عالمتانجنام دهیند  دینتوان یمنتوجه بنه مقنررات دانشنگاه خنود 

 .به انجام آن ادامه دهید به دقت بیان دارید دیتوان یم دیا کردهاگر شروع ماه آینده شروع کنید و یا  12طی  دیخواه یم

 فعالیتشرح دقیق عملیات برای هر فعالیت ی شماره
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 فعالیتشرح دقیق عملیات برای هر فعالیت ی شماره
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 تعلیم یها روش
 

البتنه اینن . دهند ینمنبه تفصیل شرح  رود یمبه کار  بهداشت کاران مختلف تعلیم را که در مراکز آموزش  یها روشاین کتاب 

بنه آنهنا  توانند یمنوجنود دارد کنه خوانننده  ها موعوعاین  ی دربارهعمل از روی قصد و اراده است زیرا مطالق بسیار زیادی 

تعلنیم و  یهنا روشاسنت کنه منظنور اصنلی تأکیند بنر ارتبناط بنین  دلینل دیگنر آن .(به فهرست منابع مراجعه شود)مراجعه کند 

آموزشنی بنا وسنواو زیناد بنر اینن ارتبناط تأکیند  یها هندفهمان گونه کنه در منورد لنزوم و تعرینف )آموزشی است  یها هدف

ی به هندف آن بتوانیم چگونگی حصول مقصود و دستیاب ی لهیوساست که به  ییها روشمسزله دیگر تعیین (. فصل اول -کردیم

موعنوع )مشکل تعلیم تنها به چگونگی ایجناد ارتبناط بهتنر بنا دانشنجو (. دوم و چهارم یها فصل)را مورد بررسی قرار دهیم 

 .استبه دانشجو مورد نظر  و القای بهتر یک پیام مناسق ی مسزله، بلکه شود ینممربوط ( فصل سوم

 

سنخنرانی در کننالو، سنمینار، تندریس خصوصننی، : ی زینرآموزشن یهننا روشبنرای دسنتیابی بنه مشننروح جزیینات هرینک از 

کنه بع نی از آنهنا در  ها نهیزماختصاصی در این  یها کتابشده و غیره، خواننده باید به  یزیر برنامهدروو عملی، آموزش 

 :کند مراجعه در انتهای کتاب به فهرست منابع و همچنین  اند آمدهزیر 

 

 The lecture method of instruction-Eileen Bughman, Public Health Papers No. 52, WHO, 

PP. 57-63. 

 

 Audiovisual aids to learning-E, B. Penta and T. V. Telder, Public Health Papers No. 52, 

WHO, PP. 40-51. 

 

 The Selection of teaching/learning materials in health science education. WHO Technical 

Report Series No. 538. 

 

 Audiovisual media in medical teaching-M. A. C. Dowling, Public Health Papers No. 47, 

WHO, PP. 53-78. 

 

 Group techniques in education, UNESCO, Education, Studies and Documents Series, No. 

24, Paris 1977. 
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 نیمننننؤثرتر و نیدتریننننمف از یکنننی یآموزشنننن یهنننا کارگاه دیننننبننندون ترد

 پنننجم فصننل بننه شننتریب حیتوعنن یبننرا. باشننند یمنن یآموزشنن یهننا روش

 .دیکن مراجعه
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 به دانستن نه  باشد یم گرفتنادی به  دانشجو قینق  معلم تشو
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 متفاوت آموزشی یها رسانهتعلیم و  یها روشمحاسن و معایق 

 معایق محاسن

 سخنرانی. 1

 .دهد یمدانشجویان را در حالت انفعالی قرار . 1 .و منابع( برای معلم)ظاهری در وقت  ییجو صرفه. 1

 .کند ینمرا تسهیل  ییگشا مشکلیادگیری برای . 2 (.خودنمایی)ح ور معلم . 2

امکانی برای بررسی چگونگی پیشرفت یادگیری به . 1 .پوش  گروه بزرگی از دانشجویان. 1

 .آورد ینموجود 

 .ردیگ ینمسرعت یادگیری فردی دانشجویان را درنظر . 1 .ایجاد احساو امنیت. 1

 .ردیگ ینمچندان مورد استقبال قرار . 8  

 کوچک یها گروهآموزشی در .  1

امکان گفت و شنود بین معلم و شاگرد را به وجود . 1

 (.به علت دردسترو بودن معلم) آورد یم

 .و زمان پرخرج استاز نظر نیروی انسانی . 1

   .کند یمارزشیابی را آسان . 2

 نمایش. 3

 .در این روش شرکت کنند توانند یمتعداد کمی دانشجو . 1 شود یمدر ح ور معلم و با شرکت او انجام . 1

تنها مشاهده ) ردیگ یمدانشجو در حالت انفعالی قرار . 2 کند یمنوعی احساو امنیت القاء . 2

 (کننده است

امکانات محدودی برای تعیین مقدار یادگیری بوجود . 1 دهد یمکیفیت مشاهده را در دانشجو افزای  . 1

 آورد یم

که دانشجو بر اساو کیفیت شخصی  دهد ینماجازه . 1 سازد یمتماو نزدیک دانشجو با مشکل را ممکن . 1

 یادگیری کند

دست یابی به مهارتهای عملی، ذهنی، و ارتباطی را . 8

 کند یمآسان 

 دارد یماز نظر افراد و زمان هزینه زیادی بر . 8

تکرار نمای  برای اینکه دانشجو مهارت الزم را پیدا . 8 (جعلی نیست) دهد یمواقعیت را نشان . 8

 دهد یممراحل را قدم به قدم نشان . 7 کند آسان نیست

   کند یمجلق نظر . 8

   دهد یمراه صحیح انجام کار را نشان . 9

 ارائه دهنده روبروی دانشجو قرار دارد. 12
  

 آورد یمو جواب با دانشجو را بوجود  سؤالامکان . 11
  

خسارت به وسایل را که دانشجویان بعد از نمای  . 12

 کند یمکم  دهند یممورد استفاده قرار 
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 کار میدانی. 6آموزش بالینی،                  . 5کار عملی،           . 4 

 .مخارج زیادی برای حمل و نقل و وسایل دارد. 1 .آورد یدرمدانشجویان را به حالت فعال . 1

آموزش را ممکن  یها هدفارزشیابی دستیابی به . 2

 .سازد یم

 ردیگ یمتعداد کمی از دانشجویان را در بر . 2

 .شود یمگاهی موجق ناراحتی بیمار . 1 .دهد یمقابلیت مشاهده و اخذ تصمیم را گسترش . 1

وعع بهداشتی  -یا حرفه)تماو بیشتری با واقعیت . 1

 .کند یمایجاد ( همکاران و معلمین -کشور

 .معیار دقیق ندارد. 1

کاربرد آن محدود است، از این رو مستلزم  ی دامنه. 8

 .دقیق است یزیر برنامه

 .سازد یممقایسه بین حرف و عمل را ممکن . 8

   .کند یمدر شاگردان اعتماد به نفس ایجاد . 8

   .تنوع زیادی دارد. 7

 (خودآموز یها مجموعه) یساز هیشبشده از روی کتاب،  یزیر برنامهکتاب، جزوه، یادگیری . 3

کار خود را  ی برنامهتا  سازد یمدانشجو را قادر . 1

ر          شخصا  تنظیم کند     . 

 .نیاز به نوع مخصوصی از کارآیی آموزشی دارد. 1

از نظر وقت معلم و )زیاد  یگذار هیسرمااحتیاج به . 2 .سازد یمارزشیابی از خود را آسان . 2

 .دارد( پول

 .پویایی گروهی ندارد. 1 .سازد یمرا با کیفیت باال ممکن  یجمع دستتدریس . 1

   .دردسترو قرار دارد    ر کامال  . 1

پیچیده را آسان  مسائل( حل) ی درباره یریگ میتصم. 8

 .سازد یم

  

   .کند یمخطرات احتمالی برای جامعه یا بیمار را کم . 8

 دیآ یمبد به وجود  یها معلماز خطاهایی که به وسیله . 7

 .کند یمپیشگیری 

  

  

که یک معلم خوب وقت اعافی برای  شود یمباعث . 8

پیچیده روابط انسانی به دست  مسائلصرف در 

 .بیاورد

  

علوم گسترش پیدا کند و  ی توسعهپا به پای  تواند یم. 9

 .منابع و مآخذ را دراختیار دانشجو بگذارد

  

 نقش بازی. 8

که در شرایط کنترل شده  دهد یمبه دانشجویان امکان . 1

مهارتهای ارتباطی خود رانشان دادن و بازخورد 

 مناسق دریافت دارد

وقت گیر است و موفقیت آن به صورت قابل توجهی به . 1

 میزان عالقه و قدرت ذهنی دانشجو بستگی دارد

که در برخورد با  کند یمبه دانشجو کمک . 2

احساسی قرار بگیرد و بتواند خود را به  یها تیموقع

جای افراد دیگر قرار داده موقعیت آنها را بهتر درک 

 کند
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 حقیقی یها نمونهاشیا  و . 3

 .ممکن است به سهولت به دست نیاید. 1 .نه بازتابی از آن شود یمواقعیت ارائه . 1

از نظر اندازه و خطرات ناشی از استفاده، اشکاالتی را . 2 .    ُ       سه ب عدی است. 2

 .آورد یمبه وجود 

ر                              غالبا  پر قیمت و یا منحصر به فرد است. 1 .شود یماز تمام حواو پنج گانه در مطالعه استفاده . 1      . 

 .کوچک قابل استفاده است یها گروه     ر        معموال  فقط در . 1  

 .شود یمگاهی به سهولت خراب . 8  

 .آورد یماز نظر نگاهداری اشکاالتی به وجود . 8  

 سازی شده هیشبو وسایل  ها مدل. 10

 .ساخت آن در محل احتیاج به مهارت و استادی دارد. 1 .    ُ                              سه ب عدی است و نشانی از واقعیت دارد. 1

دقیق آن میسر  ی مشاهدهبه علت بزرگی اندازه، . 2

 .است

 .شبیه ساخته اغلق گران است یها مدل. 2

در مواقعی که برای تفهیم احتیاج به بزرگنمایی باشد، . 1

 (.مرل تفهیم طرز کار گوش میانی)مناسق است 

 .از آن استفاده کرد توان یمکوچک  یها گروهفقط برای . 1

 .شود یماغلق به سهولت خراب . 1

عالوه بر ساختمان یک ع و، کارکرد آن  توان یم. 1

 .را نیز نشان داد

متوجه . بگیرد تواند ینمهیچ گاه جای بیمار واقعی را . 8

 .، باشیدشود یمنقایصی که منجر به بدآموزی 

 توان یممختلف یادگیری و کارآموزی را  یها روش. 8

 .روی آن پیاده کرد

با وسایل موجود در محل  توان یمبع ی از آنها را . 8

   .تهیه کرد

 عکس -نقاشی -پوستر( طراحی -نگاره -نمودار)وسایل ترسیمی . 11

مگر آن )کوچک قابل استفاده است  یها گروهفقط برای . 1 .دهد یمهمبستگی بین اطالعات را افزای  . 1

دستگاه مخصوص روی پرده منعکس  ی لهیوسکه به 

 (.شود

 .کند یمبه سازمان دادن مطالق کمک . 2

تصاویر به مراتق از طراحی به واقعیت نزدیکترند، . 1

ر            تلفیق هر دو غالبا  با ارزش است                  . 

تکریر خوب و  یها دستگاهمؤثر، به  ی استفادهبرای . 2

 .کارمندان تعلیم یافته نیاز خواهد بود

  

به خصوص )     ر                              معموال  به آسانی قابل تهیه و تکریرند . 1

   (.سیاه و سفید یها عکس

 .و پیدا کردن آنها آسان است یبند فهرستنگاهداری، . 8
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 کاغذی یها تختهسیاه،  ی تخته .11

در موقع نوشتن روی آنها، معلم به دانشجو پشت . 1 .و ساخت آن در محل ممکن است باشد یمارزان . 1

 .کند یم

 .شود یمنفر محدود  82تعداد شاگردان به حدود . 2 .انواع اطالعات ترسیمی را بر آن نشان داد توان یم. 2

یک مفهوم یا  یابی سازمانمراحل تشکیل و یا  توان یم. 1

 .ساخت را قدم به قدم بیان کرد

سیاه باید مطالق و  ی تختهمجدد از  ی استفادهبرای . 1

تصاویر را پاک کرد و درنتیجه امکان ندارد که بتوانیم 

البته در مورد . بعدی حفم کنیم ی استفادهمطالق را برای 

 .کاغذی این طور نیست یها تخته

زیاد و  یها مهارتسیاه،  ی تختهبرای استفاده از   

معلمین . 1مخصوص مورد احتیاج است که به ندرت به 

 .شود یمتعلیم داده 

مغناطیسی نیز  یها تختهمطالب این قسمت در مورد : توجه(. تصاویر مخصو  روی ماهوت)ماهوتی  ی تخته. 13

 .صاد  است

 .محدود قابل استفاده است یها گروهفقط برای . 1 .           ر                      آن را مکررا  مورد استفاده قرار داد توان یم. 1

 .استفاده صحیح از آن قدری مشکل است. 2 .آن را با کمک وسایل محلی تهیه کرد توان یم     ر غالبا  . 2

   .برای نشان دادن روابط تغییرپذیر مناسق است. 1

اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، توجه شاگرد . 1

 .کند یمرا جلق 

  

مورد استفاده گروهی قرار  تواند یمبا جزیی تغییرات . 8

 .گیرد

  

 بحث مصور. 14

که عقاید دیگران بصورت مصور  کند یمکمک . 1

 مشاهده شود

 نیاز به وسایل مخصوص دارد. 1

تا نقط  دهد یمبه همه شرکت کنندگان فرصت مساوی . 2

 خود را بیان کنند ینظرها

یاد دهنده باید مهارت زیادی در این روش داشته باشد تا . 2

 .باشد مؤثربتواند 

مشارکت در آن بصورت بدون نام است و همه . 1

 دیآ یمبصورت سند در  شود یممطالبی که بیان 

  

مشابه  یها گروهکه عقاید متفاوت را در  کند یمکمک . 1

 دسته بندی نمود

  

   کند یمشویق دقت و روشنی در بیان را ت. 8
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 انعکاس یها رسانه

 (اپی دیاسکوپ)نشان داده تصویر اجسام کدر  -تصاویر ثابت. 15

تصاویر طراحی یا چاپ شده موعوع را  تواند یم. 1

 .برای یک گروه بزر ، بزرگنمایی کند

تصویر به صورت واعح باید اتاق  ی مشاهدهبرای . 1

جدید و  یها دستگاهمگر آن که از )    ر            کامال  تاریک بشود 

 (.گران قیمت استفاده شود

 .خود دستگاه بزر  و حمل و نقل آن مشکل است. 2 .کند یمشفاف را منتفی  یها فرماسالید و  ی هیتهلزوم . 2

به منظور کیی کردن  توان یمتصاویر بزر  شده را . 1

 .سیاه و یا پرده منتقل کرد ی تختهبر روی 

 .احتیاج به برق دارد. 1

کوچک و  یها نمونهبرای منعکس ساختن اشیاء و . 1

 .ریز مفید است

  

 شفاف برای پروژکتورهای مخصو  باالی سر یها فرم. 16

تصویر را در روشنایی کامل برای تعداد زیادی . 1

 .کند یمدانشجو بر پرده منعکس 

 .نیاز به برق دارد. 1

شفاف  یها فرم ی هیتهوسایل و مواد مورد نیاز برای . 2

 .گران است

در موقع استفاده از آن معلم روبروی شاگرد قرار . 2

 .دارد

به علت گرانی برای نشان دادن عکس چندان مناسق . 1

تطبیق  یها دستگاه               ر        هر چند که اخیرا  با کمک . )نیست

میلیمتری هم استفاده  18از اسالیدهای  توان یمدهنده 

 (.کرد

از قبل و هم در ح ور  توان یمتصویر را هم . 1

 .رسم کرد یا مرحلهشاگردان به صورت 

حرکت و  توان یمپیشرفته  یها دستگاهبا استفاده از . 8

 فرآیندها را نیز نشان داد

و دانشجویان  باشد یم     ر                         معموال  محدود به استفاده معلمین . 1

 .به آسانی از آن استفاده کنند توانند ینم

 اسالید و فیلم ثابت. 13

در فیلم ثابت چون تصاویر پشت سرهم قرار دارند . 1 .بزر  مناسق است یها گروهبرای . 1

تهیه و تکریر آن به خصوص به شکل سیاه و سفید . 2 .ترتیق نشان دادن را تغییر داد توان ینم

ر         نسبتا  آسان است      . 
 یها دستگاهنیاز به تاریکی کامل دارد مگر آنکه از . 2

 .جدید استفاده بشود

 .تصویری است ی لهیوسدرحال حاعر ارزانترین . 1

برای خودآموزی از آن استفاده  توان یمبه راحتی . 1

 .کرد

از اسالیدهای رنگی بسیار گران و حتی  یبردار نسخه. 1

 .در برخی از کشورها غیرممکن است

فردی یا  ی مشاهدهغیربرقی برای  یها دستگاه. 8

 .گروهی موجود است
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 میکروفیش. 18

مقدار زیادی از تصاویر و  یبند فهرستنگاهداری و . 1

 .سازد یممطالق را آسان 

 .آن با چشم غیرمسلح ممکن نیست ی مشاهده. 1

ارزان برای استفاده فردی موجود  یها دستگاههر چند . 2

گروهی به  ی استفادهبزر  برای  یها دستگاهاست ولی 

انتقال اطالعات را  تواند یمدر صورت وجود، . 2 .دیآ ینمراحتی به دست 

 تسهیل کند

درصورتی که بتوان تصویر را به تعداد زیادی بیننده . 2

 .شود یمنشان داد، ارزان تمام 

به علت کوچکی و سبک بودن، حمل و نقل آن آسان . 1

   .است

 میلیمتری 16میلیمتری و  8سینمایی  یها لمیف.  13

سرعت فیلم را با سرعت یادگیری خود  تواند ینمدانشجو . 1 .استبا داشتن صدا و حرکت به واقعیت نزدیک . 1

 .تنظیم کند

و هم ( میلیمتری 18)بزر   یها گروههم برای . 2

 .مناسق است( میلیمتری 8)کوچک  یها گروهبرای 

 .فیلم گران و مشکل است ی هیته. 2

 .فیلم به خودی خود گران است. 1

 .نیاز به برق دارد. 1 .هم زمان و هم ف ا را در آن متراکم کرد توان یم. 1

آن  ی لهیوسبه  توان یماحساسی داشته و  ی جنبه. 1

را بیان و  مسائلالزم  یها نگرشعمن ایجاد 

 .را نشان داد ها مهارت

 .مشکل است ها دستگاهحمل و نقل . 8

مگر با استفاده از )نیاز به تاریکی کامل دارد . 8

 (مخصوص یها دستگاه

برای آموزش فردی  توان یممیلیمتری را  8 یها لمیف. 8

 .نیز به کار برد

وارداتی ممکن است حاوی اطالعات غیرمناسق  یها لمیف. 7

 (.در مورد محاسن مراجعه کنید 8 ی شمارهبه شرح )باشد 

معلم معرفی شود و بعد  ی لهیوساگر فیلم در ابتدا به . 8

هم در مورد آن بحث شود، به صورت یک وسیله 

   .دیآ یدرمخوب برای یادگیری 

 تلویزیون مدارباز. 10

کوچک و بزر  در  یها گروهقابل استفاده برای . 1

 .باشد یممناطق گسترده 

گران و نیاز به نیروی انسانی ماهر  ها برنامه ی هیته. 1

 .دارد

 .گیرنده گران و نگاهداری آن مشکل است یها دستگاه. 2

 .نیاز به برق دارد. 1 .قدرت جلق توجه و ایجاد عالقه دارد. 2

، احساسات را تحریک و مسائلبا بیان  تواند یم. 1

 .متفاوت ایجاد کند یها نگرش

خود را با زمان پخ  تطبیق دهد و  ی برنامهدانشجو باید . 1

 .عکس آن امکان ندارد

متفاوت در  یها کالوبا سنج  برنامه در  توان یم. 1

 .کرد ییجو صرفه( معلم)منابع انسانی 

 .وجود ندارد یا لحظهامکان ابراز نظر و دخالت . 8
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 تلویزیون مدار بسته و نوارهای تلویزیونی. 11

گران است و نیاز به نیروی انسانی  وسایل اولیه بسیار. 1 .کوچک و متوسط مناسق است یها گروهبرای . 1

 .ورزیده دارد

به منظور یادگیری  توان یمنوارهای تلویزیونی را . 2

 .بهتر و براساو احتیاج تکرار کرد

نیز وجود دارند  ییها دستگاهگرچه . احتیاج به برق دارد. 2

را نیز با  ها یباطرولی باید آن  کنند یمکه با باطری کار 

 .استفاده از برق پر کرد

تصاویر متحرک در  1و  1و  1 یها شمارهمحاسن . 1

 .کند یماینجا هم صدق 

 گیرنده گران و نگاهداری آن مشکل است یها دستگاه. 1

 یها تیموقعاز نظر بزر  کردن تصاویر، عبط . 1

حساو آموزشی، عبط مراحل مختلف و تغییرات 

و مطالعات علمی  ها  یزماآعالیم بیماری یا مراحل 

و  ها تیفور، عبط موارد (انتقال صحرا به کالو)

 .غیره پرارزش است

  

قابل  یها دستگاهاز  توان یمبرای عبط در صحرا . 8

 .، استفاده کردکنند یمحمل که با باطری کار 

  

 آوایی یها رسانه

 پخش رادیویی. 11

بزر  و کوچکی که در مناطق  یها گروهبرای . 1

 .وسیع و جدا از هم قرار دارند، قابل استفاده است

احتیاج به امکانات مخصوص برای پخ  و کارکنان . 1

 (.است تر ارزاناما از پخ  تلویزیونی )کارآزموده دارد 

مختلف در  یها کالودر  ها برنامهبا پخ  همزمان . 2

 .شود یم ییجو صرفه( معلم)نیروی انسانی 

خود را با زمان پخ  تطبیق دهد  ی برنامهیادگیرنده باید . 2

 و عکس آن ممکن نیست

از طرف شنوندگان  یا لحظهامکان ابراز نظر و دخالت . 1 .قدرت جلق توجه و ایجاد عالقه دارد. 1

 .وجود ندارد

 ی لهیوس            ر                گیرنده معموال  ارزان است و به  یها دستگاه. 1

   .کند یمباطری نیز کار 

 ی لهیوساگر با تصاویر مخصوص همراه شود . 8

 .یادگیری خوبی خواهد بود
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 ضبط صدا. 13

برای استفاده هر تعداد از شنوندگان تنظیم  تواند یم .1

 .شود

فردی تعداد زیادی دستگاه مورد نیاز  ی استفادهبرای . 1

 .باشد یم

 یها گروهبه طور اختصاصی برای یادگیری فردی یا . 2

 .کوچک مناسق است

برای عبط با کیفیت خوب امکانات مخصوص باید وجود . 2

 .داشته باشد

 تواند یمبه علت وجود امکان توقف و تکرار، دانشجو . 1

 .زمان یادگیری خود را به دلخواه تنظیم کند

  

صداگذاری بر روی اسالید : دیگر یها استفادهخیلی . 1

برای جلسات آموزشی کوچک، عبط صدای قلق، 

 .و غیره مسائلمطرح کردن 

  

عبط صوت ارزان که با باطری و  یها دستگاه. 8

ر           نوارهای نسبتا  ارزان کار  دردسترو همگان  کنند یم             

 قرار دارد

  

 (کامپیوتر)رایانه 

 آموزش با کمک کامپیوتر. 14

مقدار بسیار قابل توجهی از مطالق آموزشی را . 1

 در ف ای بسیار کوچکی نگاهداری کرد توان یم

ر                      آموزشی غالبا  وقت گیرند و اغلق نیز  یها برنامهتهیه . 1             

 شوند یمگران تمام 

 گران باشد تواند یمخرید و نگاهداری کامییترهای شخصی . 2

و قدم به قدم  یا مرحلهبصورت  توان یماطالعات را . 2

 پی  کشید و مورد استفاده قرار داد

 .احتیاج به برق و دسترسی به اینترنت دارد. 1

  

برای آموزش از طریق مشکل گشائی بسیار خوب و . 1

   کارآمد است

که دانشجو بر اساو قدرت و عالقه  دهد یمامکان . 1

 خودش به یادگیری به پردازد

  

هم برای فرد و هم برای گروه مورد استفاده  تواند یم. 8

 قرار گیرد

  

اگر سوالی در این . در زمینه کامییوتر صحبت کنند تواند ینماز آنجا که نویسنده این کتاب از نسلی دیگر است، بیشتر از این 

 .مورد دارید از فرزندتان به پرسید

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ً  دیربخواه اگرر ترا اسرت شرده چراپ درشرت حرروف برا راهنما کتاب نیاز صفحات ا یبرخ  هیرته شرفاف یهرا فرم شخصرا

 دیتوان یم دیدار اریدراخت که یاوراق ریتکث دستگاه نوع به توجه با. دیکن استفاده الگو عنوان به آنها از دیبتوان د،یکن

 گرمرا بره کره را مخصرو  شرفاف لمیفر از بررگ کیر که است نیا راه نیتر یعاد. دیکن استفاده یمتفاوت یها روش از

 هیرثان چنرد ی فاصرله بره. دیرده قرار ریتکث دستگاه در کتاب نظر مورد ی صفحه یفتوکپ با همراه ،باشد یم حساس زین

 را آن ریتصررو پروژکتررور بررا دیررتوان یمرر شررما و شررود یمرر منتقررل شررفاف ی ورقرره برره کترراب ی صررفحه در موجررود مطالررب

 .دیکن منعکس

ً  یشفاف یها فرم نیچن ی هیتهدر هنگام   .دیکن توجه ریتکث دستگاه ی سازنده ی کارخانه دستورالعمل به حتما

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 ؟یگشائ مشکل بر یمبتن یریادگیچرا
 

کنه غالنق آنهنا  میشنو یمننگناه کننیم متوجنه  ردینگ یمنانجنام  کاران بهداشنتتربینت  مؤسسناتاگر با دقت به فعالیت هنائی کنه در 

را در اختیننار یننک اسننتاد قننرار ( نفننر 12حنندود )دارای یننک مشخصننه عمننومی هسننتند کننه در آن گننروه بزرگننی از دانشننجویان 

در این شنرایط دانشنجویان در حالنت . خاص به صورت شفاهی به آنها منتقل کند یا رشته تا او اطالعاتی را در مورد دهند یم

انجام دهند یادداشت برداری اسنت کنه کیفینت آن نینز تنهنا  در امتحاننات آخرسنال  توانند یمانفعالی قرار دارند و تنها عملی که 

موعوع یادداشت کرده است دوباره در برگه امتحان  تا مطالبی را که راجع به آن شود یمیعنی زمانی که از دانشجو خواسته 

 .بازنویسی کند، قابل اندازه گیری خواهد بود

  

 باشند یمن یا دهیچیپاز سوی دیگر، اگر امور بهداشتی را بدقت مورد توجه قرار دهیم خواهیم دید که یک اقدام بهداشتی فعالیت 

بسننیاری از  یهننا مهارتکننه بننه داننن  و  باشنند یمننکننه نیازمننند  مهننارت عملننی همننراه بننا ارتبنناط محترمانننه و اعتمنناد برانگیننز 

ر مجبور هستند بنرای مشنکالت بهداشنتی کنه در رشنته خنود  کاران بهداشتبطور معمول، . متفاوت بستگی دارد یها رشته غالبا

 .  دیگر نیز نیازمند است یها رشتهکارگزاران نند که به همکاری را پیدا ک یهائ حلراه  کنند یمبا آن برخورد 

 

 باشد یمهم چنین میدانیم که سطح علم و دامنه دان  همیشه در حال گسترش است و شدت این گسترش در حال حاعر بقدری 

را آموخنت " نحنوه ینادگرفتن"در نتیجنه بایند  "ادگرفتی را زیچ همه و داد درس را زیچ همه"که دیگر امکان ندارد که بتوان 

بنننابراین، جوامننع بشننری مجبننور بننه تربیننت فننار  . بننه درسننتی برخننورد کنننیم میشننو یمننتننا بتننوانیم بننا مسننائلی کننه بننا آن روبننرو 

ی التحصیالنی هستند که مهارتهای الزم برای استفاده از امکاننات موجنود  در جهنت ینافتن و اسنتفاده از راه حلهنای جدیند بنرا

 .مشکالت جدید را آموخته باشند

 

و اسرتفاده مناسرب از آنهرا باشرد  دیجد منابع افتنیبه  انیدانشجو قیتشو دیبا نیمعلم نقش ،میتعل ندیفرآ تمام درلحاظ  نیا به
 را به بهترین شکل ممکرن و برا بهررهجامعه مورد نظر  ایفرد  یحل مشکالت بهداشت یبرا دخو یا حرفه یتهایفعال بتوانند تا

 .  استفاده قرار دهندمورد  گیری از آخرین اطالعات
 

ر بنه ننوعی تنظنیم  هدفی که در این نگرش مورد نظر است کمک به دانشجویان است تا بتواننند برنامنه آمنوزش خنود را شخصنا

ده و بصورت مشغول هستند ازمنابع اطالعاتی موجود استفا یا حرفهسال بعد که به فعالیت  42تا  12کنند که بتوانند در طول 

 .مناسق و کارآمدی با مشکالت بهداشتی روبرو شوند

 

و بایند بنا آن برخنورد کنند تنهنا زمنانی ینک  شنود یمنبنا آن روبنرو  کار بهداشنتباید توجه داشت که ینک موقعینت مشنخص کنه 

بنا بر این اولین قدم در برخورد بنا ینک موقعینت . که فرد آمادگی برخورد با آن را بدست نیآورده باشد دیآ یممشکل به حساب 

راه حلنی کنه . آن است و تا زمانی که این عمل انجام نشده باشد انتظار یافتن راه حلی برای آن بیهوده اسنت" تعریف"مشخص 

 .باید آنرا در منابع اطالعاتی موجود جستجو نماید کار اشتبهدو یا  باشد یم کار بهداشتیا مبتنی بر اطالعات قبلی 

 

یادگیری به صورتی است که بنه دانشنجو امکنان دهند و در او عالقنه ایجناد کنند تنا بتوانند  یها برنامهدر نتیجه نق  معلم تنظیم 

جعلنی و ینا  یها مشنکلائنه به این لحاظ ار. مشکالتی را که در موقعیتهای مختلف بهداشتی وجود دارند شناسائی و تعریف کند

 یها رشنتهین به دانشجویان و وادار کردن آنها به حل این مشکالت با استفاده از راه حلهائی کنه بنه نظنر اسنتادان مانتخابی معل

اموزشی انجام  مؤسساتاگرچه که این برخورد ناکافی هنوز در غالق . باشد ینممتفاوت مناسق تشخیص داده شده است کافی 

ی از دالیل تداوم این برخورد این است که تهیه مسائل جدید آموزشی بوسیله دانشجویان کار وقنت گینری اسنت، بع . شود یم

اگر تهیه مسائل آموزشی را بر عهده  داند یمخدا "که  کند یم، و نوعی نگرانی ایجاد کشد یمکنترل سنتی استادان را به چال  

 تنوان ینمنکنه چنرا  شنود ینمندر این میانه هیچ توجهی به اینن واقعینت ".  دخود دانشجو قرار دهیم، از کجا سر در خواهیم آور

بعد از خنروج از دانشجو را در دوران کوتاه آموزش مسزول یادگیری خود دانست در حالیکه این مسزولیت برای سالیان دراز 

 . بر دوش همین فرد قرار خواهد گرفتموسسه آموزشی 

 

سیله دانشجو کار بسنیار وقنت گینری اسنت در شنرایطی درسنت اسنت کنه هنر دانشنجو این موعوع که تهیه مسائل آموزشی بو

ر شناسائی و تدوین کند مفهنومی  کنه )همه چیز را تدریس کرد  توان ینمولی چون . مجبور باشد تمام مسائل امروزی را شخصا

لمین باید نقن  جدیندی را قبنول کنرده ، مع(هنوز هم سعی  به انجام آن دارند تأسفهمه معلمین به آن اعتراف دارند و با کمال 
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است که جنبنه بنینادی و  یا نکتهاین نگرش تنها . و به دانشجویان کمک کنند تا مشکالت را تشخیص داده وآنها را تعریف کنند

 .غیر قابل تغییر دارد، در حالیکه دان  و انتقال آن همیشه در حال تغییر است

 

اساسنی بهداشنتی  را  یهنا ینارسنائکنه نقن  معلمنین کمنک بنه دانشنجویان اسنت تنا بتواننند  میکنن یمنیکبار دیگر تکرار و تاکید 

تهیه کنند، و در نهایت مسائل بهداشنتی را تندوین و ( یا حرفهدر رابطه با نماد )مشخص آموزشی را  یها هدفتشخیص دهند،

 . با موفقیت حل نمایند

 

ه کافی زمان مطالعه فردی برای دانشجویان در نظنر گرفنت تنا در طنی آن آموزشی به انداز یها برنامهدر این راستا، باید در 

کوچک زینر نظنر اسنتاد راهنمنا، مسنائلی  یها گروهدانشجویان بتوانند با مشاهده، مطالعه و تفکر در مورد مسائل، شرکت در 

ر این حالت اینن نیسنت کنه بنه عننوان نق  استاد راهنما د. را که جنبه کلی دارند مورد تحلیل قرار داده و با آنها برخورد نماید

متخصص مساله مورد نظر گروه به پاسخگویی و ارائه راه حل به پردازد، بلکه باید بتواند بحث در مورد مساله را در گنروه 

از ( پاسن  مناسنق)در شروع چنین فعالیت هائی، دانشجویان بصورت سنتی منتظر دریافت دان  . تشویق کرده و رهبری کند

جدید رامطرح کند و بدون اینکه خنود پاسنخی بنه آن بدهند  سؤاالتهستند در حالیکه نق  استاد راهنما این است که  استاد خود

 شنوند یمنبا پیشرفت این برنامه دانشجویان خیلنی زود موفنق . دانشجویان را وادار به بازبینی دان  موجود در آن زمینه بنماید

فرآیند ارزشیابی که در دنبنال خواهند آمند اینن موفقینت . اده و تعریف کنندکه بدون کمک خارجی مسائل مربوطه راتشخیص د

 .را نشان خواهد داد

 

، دانشنجویان در حالنت  فعنال و مسنزول دهند یمنبا کمک معلمین و استفاده از روشهائی کنه چگنونگی فراگینری را بنه آنهنا یناد 

خنود بنا  یا حرفنهبا مشنکالت بهداشنتی کنه در زنندگی  توانند یم کنند یمقرار گرفته و با اطمینانی که نسبت به قابلیت خود پیدا 

 . آن برخورد خواهند کرد روبرو شوند

 

بنه تعرینف در . )باشند یمن" آموزش با محورینت یادگیرننده"در این روش آموزش چند اصل بنیادی وجود دارد که یکی از آنها 

 (مراجعه نمائید[ 121]صفحه 

  



 

111 

 

 1آموزش با محوریت یادگیرنده
زینادی را در شنروع برنامنه بنرای کمنک بنه دانشنجویان بنر عهنده  یها تیمسنزولبر اساو این مفهوم، اگنر چنه معلمنین هننوز 

کنه دانشنجویان خنود مسنزولیت ینادگیری مطالنق  رود یمدارند تا آنها را در بهره گیری از این نگرش یاری دهند، ولی انتظار 

 یهنا یتواننائروش بر نق  فعاالنه دانشجویان قرار دارد تا بتوانند با توجه بنه  تاکید در این. را بصورت کامل بر عهده بگیرند

خود و سرعت و نحوه یادگیری فردی برای دستیابی به دانن  و مهنارت الزم کوشن  کننند و چگنونگی ینادگیری خنود را نینز 

ورت کننامالر مسننتقل بننرای یننادگیری نقنن  معلمننین در ایننن فرآیننند، راهنمننائی دانشننجویان اسننت تننا بتوانننند بصنن. ارزشننیابی نمایننند

 .البته مسزولیت امتحان نهائی و رد یا قبولی دانشجو بصورت کامل در اختیار معلمین باقی خواهد ماند.  فعالیت کنند

 

 یها هندفقرار دارد، معلمین باید تعیین کنند که به نظنر آنهنا  کندام ینک از  یریادگیبر  سیتدردر این روش که تاکید به جای 

پینندا کننرد، و  تننوان یمنندارننند، منننابع اطالعنناتی مربننوط بننه آنهننا را در کجننا ( بننا مشننکالت بهداشننتی)ی تناسننق بیشننتری آموزشنن

در این زمینه ارزشیابی نه تنهنا بایند مننعکس کنننده تجنارب و دانن  . دسترسی به هدفها چیستچگونگی ارزشیابی  یها روش

در شرایطی کنه تکینه اصنلی بنر . های بهداشتی جامعه نیز قرار داشته باشدبدست آمده باشد، بلکه باید در رابطه مستقیم با نیاز

دانشنجو  رود یمنمحوریت تدریس قرار داشته باشد، نکات ذکر شده در باال نسنخه بندون انعطنافی از مطنالبی اسنت کنه انتظنار 

اهنما داشته و منابعی هستند کنه در مقابل در نگرش آموزش با محوریت یادگیرنده، این مطالق بیشتر جنبه ر. آنها را فرا گیرد

 .از آنها استفاده کرده و مسزولیت یادگیری خود را بر عهده بگیرد تواند یمدانشجو 

 

در اینن . از این آموخته در زندگی آینده خود بهره گیری کنند تواند یمبگیرد و  که چگونه یاد ردیگ یم به این ترتیق دانشجو یاد

 . حالت، دانشجویان خود برنامه ریز آموزش خود خواهند بود

 

معلمین در این فرآیند نق  بسیار حساو راهنمائی و تسهیل یادگیری را بر عهده دارند ولنی در نهاینت و در صنورت موفقینت 

که چه چیزی را باید بیآموزند و چگونه این کار را باید انجام  رندیگ یمجویان فرا بصورت یک زائده درخواهند آمد زیرا دانش

 .دهند
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تنها راه برای آگاهی ازاین که چه میدانید و چه چیزی در حافظره خرود 

 .این است که اقدام به حل یک مشکل بنمائید دیا کردهذخیره 

  1384باروز . اس. اچ
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از ایررن  تررر مهمتعیرین اینکرره یادگیرنرده چرره مقرردار یادگرفتره اسررت خیلری 

 .است که تدریس کننده چه مقدار تدریس کرده است

 1380 تامبلین. ام. آرباروز و . اس. اچ
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 نیویورک -، انتشارات اسیرینگر1982باروز و تمبلین  فیتأل" کاربردی در آموزش پزشکی: یادگیری مبتنی بر مشکل گشائی"اقتباو از کتاب  1.
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 (کشفی)ی شهودی ریادگی و یمورد مطالعه
از واقعیت را تفسیر کند و یا  یا جنبه کند یممفهوم یادگیری شهودی بر این اصل استوار است که هرگاه انسان سعی 

اطالعات جدیدی را درک نماید، باید با استفاده از دان  قبلی خود فرعیه جدیدی را تشکیل دهد تا به او در درک اطالعات 

 . جدید کمک کند

در بحث گروهی با هم درسان خود درک  شود یمبطور خالصه در یادگیری شهودی دانشجو مسائلی را که با آنها روبرو 

را نسبت به واقعیت ایجاد کند، قابلیت تفکر را  یتر قیعمکه یادگیری شهودی نگرش  رود یمانتظار . ردیگ یمو فرا  کند یم

با  تشویق تمایل باطنی دانشجو به فراگیری مطالبی که برای او ارزشمند است، درونی سازی و حفم  افزای  دهد، و

 .   آطالعات بدست آمده را تسهیل کند

عه موردی که بطور کلی بر مبنای تجربه عملی استوار است، برای اولین بار در دانشگاه هاروارد در آمریکا به روش مطال

این دلیل مورد استفاده قرار گرفت که معلوم شد فار  التحصیالن قادر نیستند از دان  آموخته در طی سالهای تحصیلی به 

 .آموزشی به نوعی تغییر کند که این قابلیت را در آنها بوجود آورد خوبی استفاده کنند و در نتیجه الزم است که برنامه

یک وععیت واقعی و بسیار مشخص که در یک "بطور خالصه بصورت زیر تعریف کرد  توان یممطالعه موردی را 

از او  که برای دانشجو شرح داده شده و" وقوع پیدا کرده است همراه با تمام اطالعات مربوطه یا حرفهموقعیت فعالیت 

گرچه بر واقعیت استوار  شود یممعموالر اطالعاتی که به دانشجو داده .  که در مورد آن تصمیم گیری نماید شود یمخواسته 

 توان یمبرای نمونه . است ولی مقداری هم اطالع کاذب در آن وجود دارد تا دانشجو را وادار به تفکر و تفکیک نماید

بالینی یک بیمار را برای دانشجو تعریف کرد و از او خواست که بیان کند در برخورد با چنین بیماری چه  یها نشانه

 . باشد یم، دلیل انتخاب او چیست و تشخیص تفریقی او چه کند یممعابنات و آزمایشهای بالینی برای بیمار تجویز 

 :د کندروش مطالعه موردی قادر است چند عادت ذهنی را در دانشجو ایحا

 یاد بگیرد که چگونه یک مشکل را بصورت انتقادی تحلیل کند 

 رابطه پیچده ای را که بین اجزاء متفاوت آن مشکل وجود دارد تشخیص دهد 

 از دانشی که در گذشته آموخته است استفاده کند 

  مورد استفاده جمع آوری کرده و  شود یمیاد بگیرد که اطالعات مورد نیاز را که به مشکل مورد بررسی مربوط

 قرار دهد

زیرا به آنها امکان  کنند یمانجام شده در این زمینه نشان داده است که دانشجویان نیز از این روش استقبال  یها پژوه   

 .که بصورت فعال در مشکل مورد بحث درگیر شوند دهد یم
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 1یگشائ مشکل یمبنا بر یریادگی مفهوم
 

یادگیری بر مبنای مشکل گشائی عبارت است از قرار دادن دانشجو در مقابل یک مشکل که برای درک و حل آن احتیاج به 

 .شود یمدر حقیقت فرآیند یادگیری با مواجهه با مشکل شروع . جمع آوری اطالعات مناسق داشته باشد

 مقصود از یک مشکل چیست؟ 

که ظاهرار از چند نقطه نظر با یکدیگر  یا دهیپدبارت است از شرح چند یک مشکل ع( آموزش)از نقطه نظر یادگیری 

را تشخیص دهد و رفته رفته برنامه عملیاتی برای  ها مشکلوظیفه دانشجو این است که در ابتدا  این . بستگی  داشته باشند

 .را بدست بیآورد یا برنامهرفع آن تهیه کرده و مهارتهای الزم برای اجرای چنین 

انجام  کار بهداشتاز یک وظیفه معین که باید در شرایطی خاص بوسیله یک  یتر گستردهمشکل، را باید بصورت واژه 

در این روش ممکن است الزم باشد که یادگیرنده یک بحث را رهبری و مدیریت کند، یک فرعیه را . بگیرد در نظر گرفت

 .با توجه به نتیجه نهائی مورد نظر بررسی و تفسیر کند، و یا یک پدیده مشخص را بصورت مستحکم و جدی تعریف نماید

متفاوتی به پوشاند ولی باید توجه داشت که نکته اصلی  یها قالقمساله را در به نحوی تهیه کرد که چند  توان یممشکل را 

که یا مجبور باشد که  دهد یمگیرنده را در وععیتی قرار  همیشه ثابت است و آن این است که این مشکالت و یا موقعیتها یاد

 . تعرف یا تعریفهای روشنی ارائه دهد و یا راه حل مناسبی را یافته و اجرا کند

 

 گشائی مشکل بر یمبتن یریادگی در الزم یها آمدیپ
 

 :باید کنند یمدانشجویانی که به این ترتیق آموزش دریافت 

 

خود به آسانی به آن  یا حرفهمهارت الزم و دان  مربوط به آن را به نحوی فرا گیرند که بتوانند در اجرای وظایف . 1

 .دسترسی داشته باشند

 

 .از این مهارت و دان  مشکالت بهداشتی فردی و یا اجتماعی را ارزشیابی و مدیریت کنند قادر باشند با استفاده. 2

 

گسترش داده و بهبود بخشند که بتوانند با مشکالت جدیدی  یا گونهقادر باشند که در طول زمان این مهارتها و دان  را به . 1

 .شوندو کارآمدی روبرو من استبصورت  کند یمکه در آینده با آن برخورد 

 

 .سازد یمروش یادگیری مبتنی بر مشکل گشائی به آسانی هر سه دستیابی به هر سه هدف باال را ممکن 
 

 

  

                                                 
ر  .1 دانشنکده : آن عبارتنند از یها نمونه نیمشهورتردر آموزش پزشکی مورد استفاده قرار دارد که  یا گستردهدر حال حاعر این روش بصورت نسبتا

 Nooman et al)دانشگاه کانال سوئز در اسماعیلیه در مصر : پزشکی در یها دانشکدهعلوم بهداشتی در دانشگاه مک مستر در هامیلتون در کانادا؛ 

. ؛ و شنربروک در کبنک در کاننادا(Majoor & Shmidt 1990)؛ در ماسنتری  در هلنند (Engel & Clarke 1979)؛ در نیوکاسل در اسنترالیا (1982

 . و یا جستجو در شبکه جهانی اینترنت مراجعه کنید( Katz & Fulop, 1980, 1081)به  دیتوان یمدیگر  یها نمونهبرای آگاهی از 
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 یگشائ مشکل بر یمبتن یریادگی یبرا آموز خود مجموعه کی ساخت
سنناخت یننک برنامننه آموزشننی بننا اسننتفاده از نگننرش یننادگیری مبتنننی بننر مشننکل گشننائی احتینناج بننه تفکننری دارد کننه متفنناوت و 

مبننای اصنلی اسنتفاده از اینن ننوع از . که در حال حاعر بر آموزش عالی حناکم اسنت  باشد یمانعطاف پذیر تر از آن چیزی 

از مشخصات دیگر یادگیری مبتنی بر مشکل گشائی این برخنورد . ستندآموزشی مسائل بهداشتی شایع در جامعه ه یها برنامه

است که برنامه باید بطور کامل برمحوریت یادگیرنده ساخته شود، البتنه مفهنوم اینن بینان اینن نیسنت کنه تمنام فعالینت بنر دوش 

فعنالی در مراحنل برنامنه معلمین و آموزگاران و بطور کلی تمنام هینات آموزشنی هنم بایند بصنورت . دانشجو قرار داشته باشد

عنالوه بنر آن . درسی شرکت داشته و فهرسنت کناملی از مفناهیم بنینادی را تهینه کننند یواحدهاریزی، تهیه وسایل آموزشی و 

به عبارت دیگر این وظیفه . کوچک را بهبود بخشیده و نظام ارزشیابی مناسبی را تدوین کنند یها گروهباید مشارکت خود در 

 .تطبیق برنامه آموزشی با اصول آموزش مبتنی بر مشکل گشائی اطمینان حاصل کنند معلمین است که از

 توانند یمن هنا آننیز معنروف بنوده و هرکندام از  "یمسائل درس"استخوان بندی چنین برنامه هائی مواد آموزشی هستند که بنام 

 .شامل چند واحد یادگیری باشد

عنوابطباید حداقل ینک و ینا چنند منورد از  شود یمکه از شروع برنامه آموزشی به دانشجو ارائه  یدرس مسائل
1
زینر را در  

 :بر داشته باشد

 .در جامعه شایع باشد( یا بیماری مورد نظر)مساله بهداشتی : شیوع. 1

 .یاز داشته باشدمساله مورد نظر مهم، خطرناک و کشنده باشد، به توجه و اقدام فوری و عاجل ن: اهمیت. 2

باید کامالر معلوم باشد که دخالت مناسنق درآن بنرای پیشنگیری، درمنان، و ینا نوتنوانی دارای منفعنت بنوده : قابلیت درمان. 1  

 .گردد ینم انیز وسبق

تعریف و  مساله را باید بتوان در قالق برخورد بالینی، دریافت سابقه، انجام معاینه و آزمونهای آزمایشگاهی: منطق بالینی. 4

 .مورد تشخیص تفریقی قرار داد

نموننه خنوبی بنوده و بنه درک مسنائل عمنومی دیگنر  توانند یمحتی یبماریها و مسائل خیلی نادر و کمیاب هم : نمونه سازی. 2

 .کمک نمایند

بنه درک چنند جنبنه متفناوت را بنه لحناظ نظنری در بنر گرفتنه و کمکنی  توانند یمنمساله منورد مطالعنه : رابطه بین گروهی. 4

 .بنیادی دان  داشته باشد یها جنبه

 

 یآموزش یکردهایرو
عالوه بر مفهوم تناسق، چند ظابطه دیگر آموزشی هم وجود دارند که در هنگام انتخاب مسائل درسنی بایند منورد توجنه قنرار 

 :باشند، عالوه بر اهمیت باید مشخصات آموزشی زیر را هم داشته شوند یممسائل درسی که انتخاب . بگیرند

بصورت بسیار روشن و بدون ابهنامی دانشنجویان را  بنه جاننق ینادگیری فنردی راهنمنائی کنرده و اینن نگنرش را در آنهنا . 1

 .تقویت کند

 .راهنمائی الزم برای انتخاب بیمار مناسق به عنوان نمونه مورد بررسی در گروه کوچک را دارا باشد. 2

 .انتخاب محل یادگیری را ممکن سازد. 1

 .محول کردن مراقبت از بیمار به وسیله دانشجو را در دوران آموزش عملی ممکن سازد. 4

آگنناهی از اینکننه چننه مطلبننی مننورد . بننا بیننان مهارتهننائی کننه از دانشننجو مننورد انتظننار اسننت پایننه ارزشننیابی را تعیننین کننند. 2

 .گذارد یمبر یادگیری مطلق و چگونگی یادگیری آن اثر  ردیگ یمارزشیابی قرار 

امکان تهیه مواد الزم برای خود آزمائی را در اختیار دانشجو قرار دهد تا بتواند نقاط قوت و ععف خود را تعیین  انندازه . 4

 .گیری نماید

 .منابع الزم برای بازبینی برنامه و ارزیابی انتقادی آنرا فراهم کند. 7

                                                 
 .اقتباو از ظوابط مورد استفاده در دانشگاه مک مستر در هامیلتون در کانادا 1.
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 کوچک یآموزش یها گروهدر  یبر مشکل گشائ یمبتن یریادگیمرحله  ده
ر دو بار در هفته)  (جلسات دو تا سه ساعته، تقریبا

 

 میمفاه و طیشراروشن نمودن  . 1

 آن اجزا  نییتع و مشکل فیتعر . 1

 برای مشکل محتمل یها هیتوج شنهادیپ . 3

 مربوطه یها هیفرض یبند طبقه و یطراح . 4

 (قادر کننده یآموزش یهدفها نیتدو) یآموزش مسائل صیتشخ  .1

 (بصورت فردی) مشکل با مرتبط اطالعات یآور جمع . 6

 اند شده یورآ جمع که یاطالعات یابیارز و بیترک . 3

 مشکل یبرا هیتوج نیتر محتمل نیتدو  1.3  

 شود انجام دیبا که یاقدام شنهادیپ  1.3  

 شده شنهادیپ اقدام انجام  3.3  

 شده انجام اقدام جهینت یابیارزش و نییتع  4.3  

 پزوهش یبرا الزم سؤاالت نیتدو . 8

 گروه در کار شرفتیپ یابیارز . 3

   گروه در یشخص تیفعال یابیارز . 10

  



 

118 

 

 مشکل ارائه ینحوه مناسق برا انتخاب
به صورتهای متفاوتی ارائه کرد که نه تنها نشان دهنده کیفیت  بایدرا  شوند یممشکل هائی که برای آموزش انتخاب 

اختصاصی آنها به لحاظ یادگیری باشد، بلکه مسائل بالینی و یا شبیه سازی شده بالینی را نیز در بر گرفته و بتواند تفکر 

 .فزای  دهدانتقادی را در دانشجویان بوجود آورده و عالقه و تمایل آنها را به شرکت در یادگیری گروهی ا

چند روش متفاوت برای ارائه چنین مشکالتی وجود دارند که عبارتند از
1
: 

 فرم ساده بیان مساله بصورت نوشتاری ساده( آ)

 یا پروندهولی همراه با مقداری اطالعات تکمیلی هستند که بصورت  شوند یممسائلی که بصورت نوشتاری ساده ارائه ( ب)

 . شوند یمجداگانه همراه با مساله ارائه 

مدارک اعافی مانند تصویر، رادیوگرافی، گزارش آزمایشگاه و مانند آنها را قرار داد و از دانشجو  توان یمدر این پرونده 

 .خواست که با بررسی آنها مشکل ارائه شده را بصورت بهتری تعریف نماید

 کی به مربوط است شده انتخابادراری  یهایماریمربوط به ب یواحد آموزش کی که برای مشکلنحوه ارائه  کیمرال  یبرا
 یعیرطبیو غ یعیاشکال طب مرتبط با تمام اطالعات انیمساله با ب. باشد یم مرانه سرطان به مبتال است که ساله 47 مرد ماریب

 مساله نیا یبرا یکمک آموزش لیاز وسا یقسمت. شود یم منتهیسرطان مرانه  تیریو مد صیتشخ اتیجزئشروع و به  مرانه
 ،یوگرافیراد چند ،یادرار یمجار ومرانه  یعیساختمان طب از( همراه با گفتار) ایگو دیمجموعه اسال کی ازاست  عبارت

 یلزوستومیااز  ینمونه سه بعد کی تیو در نها از مجاری ادراریریتصو چند ،یادرار یمجار از سالم و ماریب نمونه چند
(ileostomy :)شکم جدار به کوچک روده یانتها اتصال .) 

 بیمار برنامه ریزی شده( پ)

که بر روی هر کدام نام مرحله و در پشت آن ( ایندکس)از کارتهای مقوائی کوچک  یا مجموعهاین روش عبارت است از 

وععیت فعلی بیمار، تاریخچه، : نمونه هائی از این کارتها عبارتند از. وععیت مربوط به بیمار مورد نظر نوشته شده است

که چه اقداماتی را  ردیگ یمدر این روش دانشجو تصمیم . ت بالینی، نتایج آزمایشات، مشاوره پزشکی، برخورد درمانیمعاینا

 . به چه ترتیبی انجام دهد که در نهایت به تشخیص رسیده درمان مناسق آن تشخیص را پیشنهاد کند

 بیمار مجازی( ت)

زمینه بازی کردن نق  یک بیمار واقعی را دریافت کرده است و بیمار مجازی معموالر  فردی است که آموزش کافی در 

مربوط به شرح حال پاس  دهد، عالئم بیماری از قبیل احساو درد، کاه  قدرت تحرک و امرال را بیان  سؤاالتبه  تواند یم

چگونگی برخورد رفتار و  تواند یمدر این روش، بیمار مجازی . کرده و بسته به موقعیت افسرده و یا هیجان زده باشد

 .دانشجو را نیز ارزیابی کند

 (آموزشی یها کاستویدیو )نمای  تلویزیونی از قبل عبط شده ( ث)

 (کامییوتری) یا انهیرا یها برنامه( ج)

 .کند یمدر این روش تمام متن در حافظه کامییوتر قرار گرفته و دانشجو با استفاده از کتابچه راهنما از ان استفاده 

 بعد وانتخاب کند  اند کردهشکم به درمانگاه مراجعه  هیبه علت درد در ناح یهمگرا که  یماریاز پنج ب یکی تواند یم دانشجو
 و انتخاب دارد لیم که یبیترت به ها  یآزما ریسا و ،ینیبال نهیمعا حال، شرح مورد در را خود ازین مورد اطالعات آن از
لوزالمعده،  حاد تورم: شود یم یراهنمائ ریز صیتشخ پنج از یکی یسو به دانشجو شده،انتخاب  ماریبه ب یبستگ. کند افتیدر

 اقدامات دیبا یممرحله، دانشجو  نیابعد از .  کرون یماریو ب س،یتورم حاد آپاند ه،یقولنج کل ،یصفراو یتورم حاد مجار
و  ردیگ یمکه دانشجو  یمیهر تصم یبرا ازیامت یمبنا برروش  نیبازخورد در ا. انتخاب کند را ماریب تیریمد و یدرمان
 .شود یم نییمورد مطالعه تع ماریدر مورد ب یخالصه اقدامات درمان نیهمچن

 

                                                 
 (H. Barrows)باروز . اقتباو از اچ 1.
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 یآموزش مسائل ساخت ندیفرآ از یا خالصه

  
 یزیر برنامه مرحله

 تعریف هدف 

  یا حرفهانتخاب مشکل بهداشتی در ارتباط با نماد 

 الزم را تدوین کنند انتخاب افرادی که بتوانند مساله آموزشی 

 

 

 مرحله تکوین

 انتخاب چگونگی ارائه مسهله 

  (نوشتاری)پیش نویس اولیه 

 صورت کامل وسایل کمک آموزشی مورد نیاز 

 پیش نویس اولیه از فهرست وسایل کمک آموزشی 

 شروع جستجودر کتابخانه برای یافتن منابع علمی منتشر شده 

 

 

 مسهله با مرتبت کارشناسان لهیبوس برنامه ینیبازب

 تهیه سوالهای مربوط به موضوع و محتوی مسهله 

 بازبینی و تائید فهرست وسایل کمک آموزشی 

 تهیه فهرست وسایل کمک آموزشی و منابع موجود 

 تهیه منابع اضافی در صورت لزوم 

 

 

 دیتول مرحله

 تهیه پیش نویس نهائی 

  (همراه با وسایل کمک آموزشی)چاپ و توزیع 

 

 

 یاجرائ مرحله

 ارائه مسهله آموزشی به دانشجویان در زمان الزم 

 تهیه صورت کاملی از منابع موجد برای مسهله 

 ارزشیابی متناوب و بازنگری در برنامه 
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 یریادگی ندیفرآ شروع
شروع چنین فرآیندی با نگرش کلی به روشهای آموزشی .  هیچ روش اختصاصی برای شروع فرآیند یادگیری وجود ندارد

بسیاری از صاحق . انتخاب شده در موسسه شما، تمایالت شخصی، و برخورد احساسی شما با دانشجویانتان استوار است

آنها قرار  یا حرفهمراحل آموزشی با مشکالتی که در راه اقدامات نظران اعتقاد دارند که دانشجو را باید از ابتدائی ترین 

د، تشویق شده و ند بطور کلی و یا جزئی از عهده آن برآیند که نتواننبا مشکلی روبروشو یاناگر دانشجو. دارد آشنا کرد

نشجویان خیلی زود از در این شرایط دا. که دان  و مهارت الزم برای برخورد با آن را بدست بیآورند شوند یمعالقمند 

 .شوند یمانتظار دریافت پاس  صحیح از معلم خود که در گذشته بسیار با آن روبرو بودند خارج  درحالت انفعالی 

است از آنچه که ممکن است در چند هفته اول برخورد دانشجویان با چنین روشهای آموزشی  یا نمونه دیآ یمآنچه در زیر 

اتفاق بیافتد
1
: 

قبل از اینکه مسزله آموزشی خاصی به دانشجو معرفی شود، باید از او خواست که انتظار خود را از این  آموزش   (آ) 

که در این آموزش چه چیزی یاد  کنند یمبیان دارد، بگوید که در آینده میل دارد چه فعالیتی داشته باشد، فکر  

پاس  هایئ که به این . یدا کند، و چیزهائی از این قبیلبه چه صورتی ادامه پ او بایدخواهد گرفت، برنامه تحصیلی  

برای بازخورد به دانشجو مورد استفاده قرار  یا هیپاباید ثبت و بررسی شده و به عنوان  شود یمداده  سؤاالت 

 .گیرد 

و موعوع  ، باید به دانشجویان معرفی شده(کنند یمشامل مربیان و افرادی که در مدیریت فعالیت )تمام معلمین  ( ب)

باید دانشجویان را تشویق کرد تا اگر سوالی دارند به پرسند و . پژوهشی خود را بیان کنند یها برنامهتدریس و  

 .با افراد و ساختار موسسه آشنا شوند 

باید مبانی اصلی و روشهای مورد . در مرحله بعد باید روش تدریس و یادگیری در موسسه تعریف و توجیه کرد ( پ)

کلی مربیان و اع ای عیات علمی و دانشجویان را  به روشنی بیان  یها تیمسزوله را توعیح داده و استفاد 

 .کرد 

 .آشنا کرد( کتابخانه، آزمایشگاه، و امرال آن)باید دانشجویان را با منابع آموزشی و وسایل کمک آموزشی  ( ت)

 .مورد بحث قرار داد باید امیدها و انتظارات دانشجویان را فهرست و خالصه کرده ( ث)

 .کلی آموزشی را نیز باید شرح داده و در قالق انتظارات ازدانشجویان بیان کرد یها هدف ( ج)

 .نها پاس  گفتآ سؤاالتبه و کل برنامه آموزشی را باید با دانشجویان در میان گذارده  ( چ)

 .ظر یک مربی کار خواهند کرد تقسیم کردکه زیر ن( چهار تا ش  نفر)کوچک یها گروهباید دانشجویان را به  ( ح)

سیس باید از دانشجویان خواست که با انجام یک پیمای  میدانی مشکالت بهداشتی عمده در جمعیت محل را  ( خ)

بعد از انجام این پیمای ، دانشجویان باید نتیجه کار خود را همراه باروش مورد استفاده، مشکالتی . تعیین کنند 

 .در جلسات گروهی شرح داده و به بحث بگذارند( عملی و غیر آن)ده بودند که با آن روبرو ش 

 

از این نقطه به بعد، ادامه این نگرش به روش آموزشی انتخابی شما و امکانات اجرائی که در اختیار شما قرار دارد  بستگی 

است که دانشجویان بعد از عبور از این مرحله عالقه زیادی این با این حال یک نکته که بدون تردید ثابت شده . کند یمپیدا 

با جامعه مهارتهای الزم برای ایجاد ارتباط ط به روش آموزش همراه با کسق مسزله مربو. کنند یمنسبت به یادگیری پیدا 

اال باید دانشجویان ، حدیا کردهاگر شما به عنوان یک معلم روش آموزش مسزله گرا را قبول . کند یمبرای آنها اهمیت پیدا 

یادگیری کوتاه مدت خود را تدوین  یها هدف( module)آموزشی  یها مجموعهخود را راهنمائی کنید تا قبل از انتخاب 

 یها جنبهکنند، کار میدانی بیشتری انجام داده و با کسانی که در آینده با آنها همکار خواهند شد مالقات کرده و در مورد 

 با آنان صحبت کنند متفاوت کار آینده خود

  

                                                 
1
 .ه استاین برنامه اقتباسی است از روشی که در دانشکده تغذیه دانشگاه اوسلو در نروژ مورد استفاده قرار گرفت 
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    یمرب نق 
، شود یمتهیه ( و یا بوسیله دانشجویان)مسزله گرا، عالوه بر خود مسائل آموزشی که برای دانشجویان  استفاده از آموزش 

که نق  مربی فقط راهنمائی  شود یمتاکید . بهره گیری کند ردیگ یمباید از راهنمائی هائی هم که بوسیله مربیان انجام 

و  (دهد یدستورنم) کند ینمولی سخنرانی  کند یممربی یادگیری را تسهیل . جهت حرکت و یا راه حلاست نه ارائه 

کوچک  یها گروه؛  کار در دهد ینمدر اختیار دانشجو قرار  (حل مسالهپس از )اطالعاتی را در مورد نتیجه مورد نظر 

 تر کوچکو  تر رنگن مدیریت هم نق  او با پیشرفت گروه در تعیین فعالیتهای خود کم و در ای کند یمرا مدیریت 

برای یادگیری  یا نمونهو مفید باشند؛ و در نهایت به عنوان  مؤثرکه  کند یمرا به نحوی همآهنگ  ها یابیارزش؛ شود یم

 .کند یمدر نگرش مبتنی بر مشکل گشائی برای دانشجویان عمل 

 

 نیتمر

آنان را در هنگام تماو با  یها تیفعال. نقشی را که اع اء هیات آموزشی در برنامه آموزشی شما ایفا کردند بیان کنید 

 .دانشجویان  شرح دهید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیتمر

فعالیت هائی . درنگرش آموزش مسزله گرا بر عهده داشته باشند شرح دهید توانند یمنقشی را که اع اء هیات آموزشی  

 .باید انجام دهند بیان کنید دیکن یمرا که فکر 
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 (نزن عرر)عمل زیانباری انجام نده اول از همه : یمرب نق 
نق  اصلی مربی در این است که بطور دائم مراقق بحث بین دانشجویان باشد و فقط زمانی دخالت کند به بیند که بحث به 

 .رسد ینم یا جهینتو به  رود یمبیراهه 

 

 :بطور مشخص، مربی باید

 کنند تنا هندفهای  انگیزه ایجاد کند، همیشه سروقت حاعر باشد و بتواند با پرسنیدن سنوالهای مناسنق بنه دانشنجویان کمنک

 .خود را به روشنی بیان کنند

  به آسانی در گروه کار کنند کمک بیشتری بنماید توانند ینمفرآیند یادگیری گروهی را تنظیم کند و به دانشجویانی که. 

  و " یا مرحلنهچنند "تصویری کلی از مشکل مورد بحث را در ذهن داشته باشد و بتواند برخورد بنا آن را در ینک فرآینند

 .ا روشهای مشابه دبگری قرار بدهدی

 با مفهوم یادگیری مبتنی بر مشکل گشائی آشنا بوده و هدف گروه را با عالقه دنبال کند. 

  بنه گنروه گوشنزد کنرده و در صنورت لنزوم  انند نگرفتهدر پایان هر جلسه نکناتی را کنه خیلنی منورد توجنه و بحنث قنرار

 .را بصورت انتقاد سازنده مطرح کند ها یکوتاه

 سوالهای جالق و بحث انگیز را مطرح و از ارائه پاس  مستقیم به آنها خودداری کند . 

  در پایان هر جلسه در مورد تنک تنک دانشنجویان و رونند کنار گنروه نظنر بدهند، بنرای نموننه از دانشنجوئی کنه رهبنری

بنرای مطالعنه پیشننهاد کنند، تشنکر کنند، مننابع دیگنری را  انند کردهبحث را بر عهده داشته و دیگران که در بحث شنرکت 

چنه درسنت  چنه ) اند شندهآموزشی گروه را مجددار بیان و تعدیل کنند، اطالعناتی را کنه تنا آن زمنان جمنع آوری  یها هدف

یاد آوری کند، به افنزای  دانن  زمیننه دانشنجویان کمنک کنند، و بنا ارائنه نظنرات مربنت کنارآئی بحنث گروهنی را ( غلط

 .افزای  دهد

 ق  بازرو خودداری کند و اجازه دهد که دانشجویان خودشان مسزولیت کار خود را بر عهده بگیرنداز بازی کردن ن. 

  حنرف زیناد نزنند، تکنان دادن سنر و ینا چنند جملنه خیلنی کوتناه کنافی )اجازه بدهد که گروه خودش راه خودش را پیدا کند

 .به عنوان یک ناظر عالقمند عمل کند تواند یمو تا جائی که ( باشد یم

  دانشجویان یادداشت برداری کنداقدامات در صورت لزوم از مشاهدات. 

 شروع و تداوم بحث گروهی و چگونگی  رشناو عمل نکند بلکه سعی نماید بهدر سال اول به خصوص به عنوان یک کا

 سنؤاالته بنا اسنتفاده از تجربینات خنود بنه عننوان بیمنار بن توانند یمنبنرای مرنال . برخورد دانشجویان با مشکل کمنک کنند

 .دانشجویان پاس  دهد

  در سالهای پایانی برنامه شاید خیلی هم بد نباشد که مربی در نف  کارشناو نیز عمل کند ولی باید متوجه باشند کنه خیلنی

 .در اختیار دانشجویان قرار نداده و اجازه دهد تا دانشجویان از اشتباهات خود بیآموزند یا نهیزماطالعات 

  و یا متخصص رشته خاصی عمل نکند و بیشنتر نقن  ینک سرپرسنت دلسنوز را بنازی کنند تنا ینک به عنوان رهبر گروه

 .رئیس قدرتمند

  برنامه ریزان در زمینه نحوه مربی گری را اجرا کند، بلکنه اجنازه دهند  یها دستورالعملسعی نکند که بطور خیلی دقیق

 .کند که بحث گروهی در جهتی که مورد عالقه دانشجویان  است ادامه پیدا

  اجازه بدهد که یکی از دانشجویان گروه را رهبری کند و فقط در زمانی که اشکاالتی در بحث بوجود میاید دخالت کنند و

در عنین حنال اطالعنات و راهنمنائی هنای الزم  را در . در این هنگنام هنم تاکیندش بنر کنار گنروه باشند ننه رفتنار دانشنجو

 .اختیار دانشجو قرار دهد

 

متفاوت شرکت کنند ولی نباید در میانه اجرای یک واحد مشخص  یها گروهآموزشی، مربیان باید در در طول برنامه  

 .آموزشی عوض شوند

 

 نیمرت
 .دیکن سهیمقا نکات نیا با آنرا و مراجعه( صفحه  ) دیا کرده هیته قبالر  که یفهرست به
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 اتیعمل و میمفاهنمودار روابط 
 

مرحله پنجم از )چه دانشی برای حل یک مشکل بهداشتی مورد نیاز است  دهد یماین نمودار وسیله خوبی است که نشان 

 [(.227]یادگیری مبتنی بر مشکل گشائی، صفحه 

 

برای هر مشکل عمده بهداشتی که انتخاب بشود، فهرستی باید تهیه شود که هم اقدامات اجرائی الزم را نشان بدهد و هم 

 .باشد یمهیمی را که برای درک و حل مشکل مورد نیاز مفا

 

رابطه بین مفاهیم را بیان کرده و با ابتدائی ترین مفهوم یا  شود یماین نمودار که بصورت درخت تصمیم گیری نشان داده 

ان مفهومی را که هدف این است که بتو. شود یممفاهیمی که باید شناخته شوند تا بتوان به مفاهیم بعدی دست پیدا کرد شروع 

اصلی  یها شاخهدرخت تصمیم گیری قرار دارد و درک آن برای انجام عملیات مورد نظر در روی  یها شاخهدر انتهای 

 یا حرفهنتیجه نهائی تعیین یک سری عملیات است که برای حل مشکل بهداشتی در رابطه با نماد . الزم است شناسائی کرد

برنامه ) تیریمد ،یریشگیپ درمان،این عملیات عبارتند از  یعموم پزشکدر مورد یک  برای مرال. خاصی باید انجام گیرد

 . گرید یها حرفه با یهمکار و پژوهش س،یتدر بهداشت، آموزش، (ریزی، اجرا، و ارزشیابی

 

مرحله )مطالعه نمایند برای هر یک از مفاهیم را پیدا کرده و ( کتاب، مقاله، جزوه) در مرحله بعد دانشجویان باید منابع الزم 

 [ (.227]ش  از یادگیری مبتنی بر مشکل گشائی، صفحه 

 

نیست و الزم است که تیم آموزشی بر کار دانشجویان در  یا سادهساخت چنین نموداری برای معلمین  و دانشجویان کار 

در . نظارت کامل داشته باشند، باشد یمشروع و ادامه تهیه چنین نموداری که در حقیقت زمینه اصلی هرنوع مشکل گشایئ 

برای عبور از این مسزله بهتر . تمایز بین عمل و مفهوم( 1: )کنند یماجرای این عمل، دانشجویان با دو مسزله اصلی برخورد 

در این زمینه بیان نوع رابطه . طبقه بندی سلسله مراتبی مفاهیم( 2)است برای بیان عمل از حالت امری فعل استفاده بشود، 

 . جویان کمک کندبه دانش تواند یم(  از قبیل بر مبنای، در رابطه با، در بستگی به، و امرال آن)بین دو مفهوم 

 

است که  یا مسزلهحل انتخابی (شاید خیلی زیادتر از حد معمول پیچیده باشد)که در صفحه بعد آمده است و  یا نمونه

در این . دانشجویان بهداشت عمومی  اگر بخواهند خودشان برنامه آموزشی خود را تعیین کنند با آن روبرو خواهند بود

 .اند شدهرا تشخیص داد زیرا در حالت امر بیان  عملیات توان یممودار به راحتی 

 

 نیتمر

آنرا با یکی از همکارانتان به بحث . یک مشکل بهداشتی را انتخاب کرده و درخت تصمیم گیری در مورد آن را تهیه کنید

 .بشودباعث بحث و تبادل نظر  تواند یمآنگاه متوجه خواهید شد که این درخت تصمیم گیری تا چه اندازه . بگذارید

 

 .برای اطالع از منابع مربوط به این فعالیت به انتهای کتاب مراجعه کنید
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 خودآموز یها مجموعه
وسایل کمک آموزشی برای دانشجویانتان و کمک بنه آنهنا در  ی هیتهکه یکی از وظایف شما به عنوان معلم  دیا کردهاگر قبول 

 یا نموننهخودآمنوز و  یها مجموعنه ی ازبعد را کنه شنرح ی صفحه، چند باشد یمدریافت اطالعات الزم برای یادگیری مستقل 

 .، مطالعه کنیدکند یمرا بیان از این روش یادگیری 

 

یننک یننا چننند هنندف تهیننه بننه  تواننند یمنن، دیننآ یمننکننه از یننک هنندف بینننابینی آموزشننی بننه دسننت  یا حرفننه ی فننهیوظدینندیم کننه یننک 

 یها هنندفوظیفننه را باینند آن قنندر تجزیننه کننرد تننا بننه . اختصاصننی، خننواه از نننوع نهننایی و خننواه از نننوع قادرسنناز، کمننک کننند

 ک عمنل را دربرگینرد، و دیگنر تنهنا ین اینکنهی کنی: این هدف اختصاصی باید شامل دو خاصیت مهم باشند. اختصاصی برسیم

 .کرد یریگ اندازهآن را  یبخش تیرعامعین به نحو  ی طهیحمشخص در یک  ی عابطهبا استفاده از یک  که بتوانآن

 

خودآمنوز را بنرای تسنهیل ینادگیری، تشنکیل  یهنا«مجموعنه»اصنلی سناخت  ی هینپایک چننین هندف اختصاصنی، ینا وظیفنه، 

 :زیر خواهد بود یها قسمتخودآموز دارای  ی مجموعههر . دهد یم

 

 بیان هدف اختصاصی .1

شنامل  تواننند یمناینن مننابع . منابعی که وجودشنان بنرای دسنتیابی بنه هندف عنروری اسنت ی هیکلراهنمایی کامل به  .2

 .مقاالت، نوار عبط صوت، سری اسالید، مکآنها، افراد و غیره باشند

 .انشجو بتواند میزان پیشرفت خود را در دستیابی به هدف تعیین کندارزشیابی تشخیصی برای اینکه د ی لهیوسیک  .1

 

در اینن گوننه . سنازند یمندر بع ی موارد، چند هدف اختصاصی کامالر نزدیک به یکدیگر را با یک فعالیت یادگیری مربنوط 

رای ایننن فعالیننت متفنناوت را کننه بنن ی مجموعننهو چننند  کننردهخیلننی زینناد خننودداری  یکننار یننیجزکننه از  شننود یمننمننوارد توصننیه 

 .قرار دهید« کلی ی مجموعه»در یک  دیا کردهیادگیری تهیه 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

مطالق الزم را برای اینکه یک دانشنجو بنه ینک  ی هیکلاست که  یا لهیوسخودآموز  ی مجموعه

بنا اسنتفاده از . یا چند هدف آموزشنی بنه طنور مسنتقل از معلنم دسنت یابند، در خنود داشنته باشند

قسمت مهمی از آموزش خود را برعهده بگیرد و در عین  تواند یمدانشجو  ییها مجموعهچنین 

 .حال در مواقع عروری نیز به معلم دسترسی داشته باشد

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

با این تفناوت کنه در ( به فهرست منابع رجوع کنید)کلر است  ی برنامهروش خودآموز شبیه به 

ایجناد و بنه منظنور  شود یماین برنامه نوعی هم آهنگی و نظارت نیز در فعالیت دانشجو انجام 

 .گردد یمبیشتر در دانشجو، جلسات کارگروهی نیز تشکیل  ی زهیانگ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

از وسنایلی نظینر اسنالید و  تر دهینچیپ یها نموننهدر . مینا آوردهخودآموز را در صفحات بعند  یها مجموعهساده از  ی نمونهیک 

امرننالهم نیننز کننامییونری و  یها بسننتهو  محننیط و ثابننت، کننار در آزمایشننگاه یهننا لمیفرادیننوگرافی،  یهننا عکسشننفاف،  یهننا فرم

 .شود یماستفاده 
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 خودآموز ی مجموعه کی
 همه گیر شناسی  ی رشتهدر  جهانی بهداشت آموزشی سازمان  ی دورهاز یک 

  گیری  نمونه: موعوع اصلی

 ساندارسن. ک. ت: تهیه کننده  گیری  نمونه یها روش: موعوع این خودآموز

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 همه گیر شناس  یها تیفعالموضوع با  ی رابطه

کنننارآ و کنننم خنننرج بنننرای  یهنننا روشیکنننی از متناسنننبی از جمعینننت بنننر نموننننه مبتننننی  یهنننا  یمایپ

مننورد  همننه گیرشناسننی کننه در  باشنند یمنناطالعنناتی از قبیننل شننیوع یننک بیمنناری خنناص  یآور جمننع

براسناو  تنوان یمنوجنود دارد کنه  گینری   متفناوتی بنرای نموننه یهنا روش. ردینگ یمناستفاده قرار 

بنرای ینک موقعینت خناص، ینک . متفناوت از آنهنا اسنتفاده کنرد یها هندفگونناگون و  یها تیموقع

و محاسنن و معاینق  هنا روشاطنالع از اینن . دیگر باشد یها روشروش معین ممکن است بهتر از 

  .کند یمخاص  یها تیموقعآنها کمک بسیار مؤثری به انتخاب روش مناسق در 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

(6/1شماره منبع )هدف آموزشی 
 1
 

 ی جنبنهکه در پایان آن ذکر شده است باید قادر باشید برای تحقیقناتی کنه بیشنتر  ییها نیتمراین جزوه و انجام  ی مطالعهپس از 

 :پی  نیاز برای درک این قسمت. کنیدانتخاب را  گیری  دارند روش مناسبی از نمونه همه گیرشناختی

 (2/2هدف آموزشی شماره ) گیری تصادفی  درک مفهوم نمونه -1

 (1/2ماره هدف آموزشی ش)« صحت»و « دقت» یها واژهدرک  -2

 (4/2هدف آموزشی شماره )« اعتماد ی دامنه»درک مفهوم  -1

 

 سرآغاز

ر مجبننور اسننت کننه یکننی از  گیننری کننه میننل داشنته باشنند بننا اسننتفاده از نمونننه همننه گیننر شننناوینک  تحقیقنناتی را انجنام دهنند غالبننا

ینک روش مناسنق بایند منورد  نتخناب ابع نی از نکناتی کنه در. را انتخاب و منورد اسنتفاده قنرار دهند گیری نمونه یها روش

دقنت منورد  ، (صنحرایی)میندانی عملینات انجنام امکاننات  چهنارچوب نموننه گینری،وجود ینک : توجه قرار گیرند عبارتند از

. بنه دسنت آورد و امرنالهم یا جداگاننه یبرآوردهنا برای هر کندام از آنهنا  دیبا یمجمعیت که  یها گروه، زیر برآوردهانیاز در 

 :زیر اشاره خواهیم کرد یها روشوجود دارد ولی در این مجموعه تنها به  یبردار نمونهزیادی برای  یها روشالبته 

 ساده تصادفی یبردار نمونه -1

 یا طبقه یبردار نمونه -2

 یا مرحلهدو  یبردار نمونه -1

 یا خوشه یبردار نمونه -4

 

 ساده تصادفی کیری نمونه :الف

ممکنن دیگنری بنه  ی نموننهبه نوعی انتخاب کنیم که بنا هنر  N ی اندازهرا از جمعیتی به  n ی اندازهاگر یک نمونه به : تعریف

 سراده گیرری تصرادفی نمونرهاز نظر انتخاب شدن شنانس مسناوی داشنته باشند، آن را بنه ننام از همان جمعیت  n ی اندازههمان 

 .میخوان یم

                                                 
 .قرار گرفته است کنندگان شرکتار یکه در این دوره دراخت شود یممربوط به سایر جزواتی  ها شمارهاین : توجه  .
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بنرای بنه ( N=  1222)هنزار نفنری تعینین کننیم  ی دهکندهمیل داریم شیوع یک بیماری خاص را در بنین جمعینت ینک : مثال

فهرسنتی از ( n=  122)دست آوردن صحت مورد نظر عرورت دارد یکصد نفر از افراد دهکده را تحت معاینه قرار دهنیم 

ینک نموننه صند نفنره  تصنادفی سیس با استفاده از جدول اعنداد (. چهارچوب  نمونه گیری) میکن یمساکنان دهکده تهیه  ی هیکل

دارای شانسی معنادل ( یعنی کسانی که نامشان در فهرست ذکر شده است)که هریک از افراد دهکده  میکن یمه نحوی انتخاب ب

درصد  12 N/nبرای انتخاب شدن به عنوان نمونه و معاینه شدن داشته باشند. 

 

 :محاسن
 .طرح آن ساده است -1

 .مطالعه در جمعیت ندارداحتیاجی به اطالع از توزیع متغیر تحت  -2

 

 :معایب

 .و یا اصوالر وجود ندارد دیآ یمخیلی مشکل به دست  یا احتیاج به یک قالق جمعیتی دارد که  -1

 .شود یموسیعی گسترده باشد، مخارج مسافرت زیاد و سنگین  ی محوطهاگر جمعیت در  -2

 

 یا طبقهتصادفی  گیری نمونه :ب

کنه بنا  ییهنا گروهکنه ابتندا جمعینت منورد مطالعنه را بنه  دینآ یمنبندین ترتینق بنه دسنت  یا طبقنهتصنادفی  ی نموننهینک : تعریف

سناده انتخناب  تصنادفی  ی نموننهو سیس از هر طبقه یک  میکن یم( طبقه یندی) طبقه، تقسیم به نام  یکدیگر تداخل نداشته باشند

 .میکن یم

 

 یهنا گروهسناده، جمعینت را قبنل از شنروع بنه انتخناب بنه  دفیگینری تصنا با استفاده از همان مرال قبلی در مورد نمونه: مثال

تعدادی کنه . میکن یمساده انتخاب  تصادفی  ی نمونهیک ( طبقه)و سیس از هر گروه سنی ( سنی یبند طبقه) میکن یمسنی تقسیم 

مینزان  میتنوان یمندر این حالنت . شود یمسنی انتخاب  یها گروهکه به نسبت همان یکصد نفر است  میکن یمبرای نمونه انتخاب 

ین دلینل ه ااین دقت بیشتر ب. شیوع را افزای  دهیم برآوردسنی محاسبه کنیم و درنتیجه دقت کلی  یها گروهشیوع را براساو 

حاکم بر این گفتار نیز این است کنه شنیوع بیمناری  فرض) شود یمانتخاب  یتر آهنگ همکه نمونه از بین گروه  دیآ یمبه دست 

 (.سن همبستگی داردبا 

 

 :محاسن

 ییبرآوردهناشیوع تنها برای کل جمعیت وجود داشت، اکننون  برآوردساده که  تصادفی  گیری  نمونهبرخالف  -1

 .از شیوع در هریک از طبقات دراختیار داریم

 .میا کردهکلی در مورد جمعیت را نیز زیادتر  برآورد دقت  یبند طبقهبا استفاده از روش صحیح  -2

 

 :معایب

 .دارد (چهارچوب نمونه گیری) احتیاج به یک قالق جمعیتی -1

، منورد رنندیگ یمنمنورد اسنتفاده قنرار  یبنند طبقهبع ی اطالعات اولیه در مورد متغیر یا متغیرهایی کنه بنرای  -2

 .و یا اصوالر موجود نیستند ندیآ یمنیاز است که یا به سختی به دست 

مرنل )به دسنت آمنده بنرای ینک خاصنیت را  یبرآوردهاقت براساو یک متغیر ممکن است  د یبند طبقهاگرچه  -1

دیگنری از خنواص دیگنر  یبرآوردهنابهبود بخشد ولی ممکن است باعث شنود کنه ( شیوع بیماری در مرال باال

 .از دقت کمتری برخوردار باشد دیآ یمدر همان مطالعه به دست ( مرل باروری)همان جمعیت 

 

 یا خوشه گیری نمونه :پ

از  یا مجموعنهسناده کنه در آن بنه جنای افنراد از  گینری تصنادفی  عبارت است از یک نمونه یا خوشه گیری  نمونه: تعریف

 .شود یم، خوشه، برای انتخاب نمونه استفاده هاآن

بنه صنورت زینر  تنوان یمندراختینار نباشند، آن گناه ( جهنارچوب نموننه گینری)مرال باال، اگنر قالنق جمعیتنی  ی ادامهدر : مثال

. شنود یمنفهرسنت افنراد بسنیار آسنانتر اسنت، آمناده  ی هیتهآن از  ی هیتهفهرستی از منازل مسکونی که : انتخاب کردنمونه را 
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و همه افراد ساکن در آن منزل تحت معاینه قرار  شود یمساده از منازل مسکونی انتخاب  تصادفی به صورت  یا نمونهسیس 

 .رندیگ یم

 :محاسن

 تقلیل عمومی هزینه -1

 .قالق کلی جمعیت ندارداحتیاجی به  -2

 

 :معایب

 ی دامننهاگنر . بنا یکندیگر، بایند منورد توجنه قنرار بگینرد ها خوشنهتغییرات در داخل هر خوشه و در بین  ی دامنه -1

در منورد هنر خوشنه خیلنی زینادتر از دقنت  برآوردهنا که دقت  شود یمتغییرات در داخل خوشه کم باشد باعث 

 .کلی پایین آمده و ناکافی بشود برآورد ث شود که دقت مورد نیاز بشود و در عین حال باع

 

 یا مرحلهدو  گیری  نمونه :ت

و سیس در بین  میکن یمبزرگتر انتخاب  یها گروه، ابتدا یک نمونه از یا مرحلهدو  ی نمونهبرای به دست آوردن یک : تعریف

 .میکن یمیک نمونه انتخاب  اند شدهکه بدین ترتیق مشخص  ها گروهاجزای هریک از این 

 

ولنی مینل  کنند یمنمرال باال، محقق چون دسترسی به قالق جمعیتی ندارد از فهرست منازل مسکونی استفاده  ی ادامهدر : مثال 

 ی نموننهاول ینک  ی مرحلنهبندین لحناظ از . از منازل زیادتری به دست بیایند( نفر 122همان تعداد ثابت )او  ی نمونهدارد که 

سناده  تصنادفی  ی نموننه ی لهیوسنو سیس در هر منزل، یکی از افراد آن به  شود یمساده از منازل مسکونی انتخاب  تصادفی 

 .شود یمانتخاب 

 

 :محاسن

کمینت تحنت  نظر نقطنهاز  کننند یمنافرادی که در ینک مننزل زنندگی  ی هیکلاگر قبول کنیم که : تر گستردهپوش   -1

 .مکرر افراد آن خانه چندان معنی نخواهد داشت یریگ اندازه، باشند یمیکسان  یریگ اندازه

 .کامل از جمعیت ندارد قالقاحتیاجی به یک  -2

 .شود یمباعث کم شدن مخارج مسافرت  -1

 :معایب

اشنکاالت ایجناد بع ی اوقات انتخاب فقط یکی از اع ای منزل یا یک گروه در یک نمونه باعث سنوءتفاهم و  -1

 .شود یممشابه 

در مراحنل مختلنف ممکنن اسنت باعنث عنعف نتنایج  یریگ انندازهاطالعات ناقص در مورد انتشار کمیت تحنت  -2

 .بشود

 تمرین خودآزمایی

در اینن منطقنه هنیچ . طراحنی شنده اسنت پیمنای  بزر  جغرافیایی ینک  ی منطقهباروری در یک  یها زانیمبرای تعیین  (آ  

  .و شهرها دراختیار است ها دهکدهات کافی در مورد فهرست دقیقی از افراد وجود ندارد ولی اطالع

 .پیشنهاد کنید یبردار نمونهدو روش مناسق برای  .1

 .دو مورد از محاسنی را که هرکدام نسبت به دیگری دارند، بیان کنید .2

 

اسننت میننل داریننم میننزان ابننتالء را در بننین جمعیننت یننک شننهر تعیننین کنننیم، از یننک سرشننماری کننه بننه تننازگی انجننام گرفتننه ( ب

 .اطالعات مربوط به سن و جنس دراختیار ما است

 .پیشنهاد کنید یبردار نمونهدو روش مناسق برای  .1

 .دو مورد از محاسنی را که هر کدام نسبت به دیگری دارند، بیان کنند .2

 

سنال پنی  انجنام  12آخنرین سرشنماری در . از شیوع بیماری سل در ینک مملکنت بنه دسنت بیناوریمیرآوردی میل داریم ( ج 

کنه شنیوع بیمناری در  شنود یمنهمچننین حندو زده . که در این مدت نینز تغییراتنی در جمعینت رخ داده اسنت میدان یمگرفته و 

ارائه دهیند و  سؤالبرای پاس  دادن به این طرحی برای نمونه گیری . مناطق روستایی و شهری با یکدیگر تفاوت داشته باشد

  . هر پی  شرطی را که برای انجام آن نیاز دارید بیان کنید
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 :ها پاسخ

 

 یا مرحلهو دو  یا خوشه. 1 :الف

 :یا مرحلهبر دو  یا خوشه. 2

  (.کمتری باید بررسی شوند یها دهکده)کم کردن مخارج مسافرت 

  تر آسانطراحی 

  یریگ اندازهاحتیاج به اطالعات کمتر در مورد متغیرهای تحت 

  یا خوشهبر  یا مرحلهدو: 

   رتریپنذ انعطاف(. دهند یمنرا بنرای تعنداد بیشنتری شنهر و دهکنده بنه دسنت  ییهنا نیتخم) تر گسنتردهپوش 

ه منظنور بن تنوان یمندراختینار باشند،  ها دهکندهتغییرات بین  ی دامنهاگر اطالعات مقدماتی در مورد . است

 .به وجود آورد ها نمونه، تغییراتی در نسبت یبردار نمونهکردن  تر خرج کم

 

 یا طبقهتصادفی  ساده و  تصادفی ی -1 :ب

 یا طبقهساده بر . 2

  تر آسانطراحی 

 عدم احتیاج به اطالعات اولیه در مورد توزیع 

 این است که بر ساده یا طبقهتمایز 

 در رابطه با جنس و سن به دست آورد ییبرآوردها توان یم. 

  به دست آورد یتر قیدقکلی  برآورد ممکن است بتوان. 

 

 :که دیآ یمکه از نظر عملی بیشترین کارآیی هنگامی به دست  میکن یمفرض  : ج

 ،افراد آن را تحت معاینه قرار دهیم ی هیکلبعد از انتخاب یک مسکن،  .1

 ،ل یک هفته در یک منطقه نگه داریمه مربوط به آن را حداقبرداری از ریه و گرو یک واحد سیار عکس .2

 نفر را تحت معاینه قرار دهیم،  22 میتوان یمدر هر روز  .1

هنزار نفنر را  22برخنوردار باشند، بایند حنداقل  یقبول قابنلکنه از دقنت  بنرآورد برای به دست آوردن یک  .4

 .معاینه کنیم

 :پیشنهاد کرد توان یمباال، طرح زیر را  یها فرضبا توجه به 

در طبقات شهری و روستایی  یا مرحلهچند  یا خوشه گیری به علت نکات اجرایی که گفته شد بهتر است از روش نمونه

فرض کنید که تصمیم گرفته شده است که ده هزار نفر در شهر و ده هزار نفر در روستا تحنت معایننه قنرار . استفاده کنیم

نفنری  222 ی خوشنه 42فنرض کنرد کنه اینن افنراد در  تنوان یمنهزار نفر روسنتایی به عنوان مرال در مورد ده . بگیرند

نفنر باشند هنر  2 مننزل اگر تعداد متوسط سناکنان هنر(. نفر 22روزی )روز کار  2برای یک هفته شامل  -اند گرفتهقرار 

ات اصنلی اداری آن مملکنت را بنه تقسنیم تنوان یمنبا استفاده از آخنرین سرشنماری، . مسکن خواهد بود 22خوشه دارای 

 ی مرحلنهبنه عننوان . خوشه را با توجه به تعداد جمعیت در هریک از این تقسیمات به تناسق پخ  کنرد 42تقسیم کرد و 

باینند در آن قننرار  ها خوشننهتقسننیمات کننوچکتری را کننه  تننوان یمنندوم، در داخننل هریننک از ایننن تقسننیمات بننزر  اداری، 

آنهننا را بننه واحنندهای  تننوان یمنندوم نیننز خیلننی بننزر  باشننند،  ی مرحلننهیمات حتننی اگننر ایننن تقسنن. بگیرننند بننه وجننود آورد

 .کوچکتری نیز تقسیم کرد

حنال در اینن . خنواهیم رسنید باشند یمنبه کوچکترین واحد که دارای یک هزار نفنر جمعینت  یبند میتقسپس از چند مرحله 

 ی مطالعنه. میکن یمو یکی از منازل را به طور اتفاقی انتخاب  میده یمواحد کوچک یک سرشماری کامل از منازل انجام 

منورد  ی خوشنه( البته با یک نظم از پی  تعینین شنده)انتخاب شده است  تصادفی که به طور  یا خانهخانه بعد از این  22

 .عالقه را به دست خواهد داد
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 ها مجموعهعوابط برای انتخاب 
 .گیردا برای اکرریت دانشجویان دربررپر اهمیت آموزشی  ی مسزلهباید یک  .1

 .باشد باید در جهت حل یک مشکل مهم بهداشتی برای عموم  .2

 .کند باید یک نقص موجود در نظام فعلی تدریس یا وسایل آموزشی را برطرف  .1

تنداخل دیگری که با همان مسزله سنروکار دارنند  یها مجموعهو در خود داری شده  جهت یب یکار دوبارهباید از  .4

 .ننماید

 .روزکرد به آند زمان که نیاز باشکه بتوان در هر  باشدباید به نحوی تهیه شده  .2

 .باشدو کارآمدتر  تر خرج کم، دهند یمباید در مقایسه با سایر وسایل آموزشی که همان هدف را به دست  .4

 

 

 

بع نننننی مفننننناهیم آموزشنننننی کنننننه در منننننورد ارزینننننابی محاسنننننن و معاینننننق 

 .باشند یم آموزشی مفید یها روشخودآموز و یا سایر  یها مجموعه
ر به  .1  (.تناسق)دانشجو انجام گیرد  ی لهیوسکه باید به مربوط شود  یا فهیوظعملیات آموزشی باید مستقیما

 .وظایف باید به وعوح بیان شوند و در رابطه با نیازهای بهداشتی اجتماع باشند .2

ند کنه نیازهنای دانشنجویان را بنرآورده کننند و تأکیدشنان بنر ینادگیری عملیات آموزشی باید به نحوی طنرح شنده باشن .1

فردی باشد و اجازه دهند که هر دانشجو، حتی در میان جمعی بزر ، با سرعتی که متناسق خنودش اسنت، حرکنت 

 .کند

 .آموزش دانشجو را دراختیار او قرار دهد ی ادامهنظام آموزشی باید وسایل مورد نیاز برای  .4

در آن  یا حرفنهدر همان محنیط فرهنگنی اجتمناعی انجنام بگینرد کنه بعندار وظنایف  المقدور یحتشی باید عملیات آموز .2

 .انجام خواهند شد

 .عملیات آموزشی باید از ارزشیابی تشخیصی استفاده کرد ی هیکلدر  .4

یادگیری نیز باید در حین استفاده مورد ارزشیابی قرار گیرند، تا تناسق آنها بنا نیناز دانشنجویان و شنرایط  یها روش .7

 .عالوه بر این باید هم برای دانشجویان و هم برای معلمین قابل اجراء باشند. فرهنگی اجتماعی محیط ت مین شود

 .گرفته شودارزشیابی کلی برنامه باید به صورت جزیی از کل نظام درنظر  .8
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  دانشجوگرا ی برنامهمقدماتی در مورد ساخت یک  ی نکتهچند 
سنایر نکنات (. [122]صنفحه )قبالر توعیح داده بودیم که در ساخت یک برنامه باید مارپیچ آموزشنی را درنظنر داشنته باشنیم 

 :مهم دیگری را که باید درنظر بگیریم عبارتند از

 ی زهیننانگ. باشنند یمننیننادگیری نننه تنهننا یننک عمننل ذهنننی، بلکننه یننک فرآیننند عنناطفی نیننز  . دانشجو باید دارای انگیزه باشد

ر در  شود یمدانشجو هنگامی بیشتر  اینن نکتنه بسنیار اساسنی اسنت و . یادگیری خودش سهیم باشند ی برنامه ی هیتهکه او شخصا

 (.[229]صفحه )م داد آن توعیح بیشتری خواهی ی دربارهدر صفحات بعد 

 یها حرفنننننهالبتنننننه   .درک کند دهد یممتفاوتی را که برای یادگیری انجام  یها تیفعالبین  رابطهدانشجو باید قادر باشد 

روز بننه روز بننر تعننداد معلمننین خننود در  هسننتند  مجبننور هننم یآموزشنن مراکننز و شننوند یمنن تر دهیننچیپروز بننه روز  یبهداشننت

، بدین لحاظ اطمینان از اینکه خود برنامنه بنه باشد یم ها برنامهشدن تکه تکه این عمل هم  ی جهینت. متفاوت بیافزایند یها رشته

باید بنه دانشنجویان اجنازه . نحوی تنظیم نشده باشد که موجبی برای تجزیه به وجود بیاورد، از اهمیت خاصی برخوردار است

شده، کنه در مجمنوع ینک تمنرین تلفیقنی را بنه  یساز هیشبادگیری، خواه واقعی و خواه ی یها تیفعالداد که در تعداد زیادی از 

 .، شرکت کندآورند یموجود 

. شنود ینمندر اغلق مراکز آموزشنی چننین ارتبناطی دینده   .عملی را با مبانی نظری مرتبط کند مسائلدانشجو باید قادر باشد 

. شنوداز تعنادل خنارج موجق شده است کنه اینن ارتبناط  شود یمدر غالق موارد تأکیدی که بر مبانی نظری در امتحانات دیده 

آینده خود با آن روبرو خواهنند شند، گنرای   یا حرفه یها تیفعالجهت شرایط واقعی که افراد در  درآموزشی باید  یها برنامه

اطالعنات الزم و اسنتفاده از مبنانی نظنری  یآور جمنععملینات مربنوط بنه  مشنکل بنا هنردانشجو باید در برخنورد . داشته باشد

قبلی انجام دهد و برای انجام این کار باید بتوانند  مشکلو کارآمدتری از  تر یا حرفهرا به نحو برای برخورد با مشگل مناسق 

 .، استفاده کنددهد یمیشرفت کارش قرار خودآزما که او را در جریان چگونگی پ یها آزمونخودآموز و  یها مجموعهاز 

و بنه دانشنجویان اجنازه  قنرار گرفتنه بنرای ینادگیری در جهت مناسبی آموزشی  ی برنامهاگر نکات فوق درنظر گرفته شوند، 

 .خواهد داد روشی از کار را انتخاب کنند که در یادگیری مستمر آنان مؤثرتر باشد

ینان ب [  188 تنا 184]  از اهمیت اساسی برخوردار اسنت و در صنفحات ییها برنامهصحیح از چنین  ی استفادهنق  معلم در 

 .شده است

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

آموزشننی دانشننجوگرا ایننن اسننت کننه برنامننه بننه صننورتی تنظننیم شننود کننه دانشننجویان  ی برنامننهیننک  ی هیننتهاصننلی در  ی نکتننه

، در شرایط متفناوت ینادگیری کننده هماهنگکوچک و تحت نظارت و سرپرستی یک معلم  یها گروهدر مختلف را  یها سال

بهداشتی که متناسنق بنا  مسائلبدین صورت است که دانشجو به طور مستمر و تصاعدی با . قرار دهد( یا حرفه یها نهیزم)

شننود یمننروبننرو   باشنند یمننقابلیننت او 
12

، کارگنناهیننادگیری از قبیننل  یهننا تیموقعانننواع خودآموزهننا و منننابع اطالعنناتی و . 

را سرپرستی و نظارت کرد، و پیشرفتشان را در  شانیها کوش ، کتابخانه را باید دراختیار دانشجویان قرار داد، شگاهیآزما

 .کرد یریگ زهاندامشخص و متناسق آموزشی با کمک یک نظام ارزشیابی تشخیصی  یها هدفرابطه با 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

آموزشنی کنه  یها برنامنهو کنامالر بنا  باشند یمن طرحی که در باال ذکر شد به جاننق نیازهنای آموزشنی دانشنجویان گرای  کلی 

ر در  چنند تمنرین در منورد انتخناب روش پنس از انجنام . کنند یمند، تفناوت دارد کفایت و ح ور معلمین قنرار  ی محدودهصرفا

ینادگیری ( [224 تنا 222]  صنفحات)تندریس تلفیقنی  ی دربنارهاطالعات خنود را  دیتوان یم( [224 و 221]صفحات)تدریس 

را تهینه و اصنالحی  یها برنامه توان یمکنید و بعد از آن به این موعوع بیردازید که چگونه  به روز( [227]صفحه )تلفیقی 

و نننوآوری ات تغییننربنه لحنناظ  ایجناد بنا چننه مشنکالت و مننوانعی  ها برنامننهاینن اجننرای و ( بننه بعند [242]صنفحه )تنظنیم کننرد 

 .شوند یمروبرو 

                                                 

نامگنذاری " آمنوزش مبتننی بنر اجتمناع"برای دست یابی به اطالعات بیشتر در مورد محاسن و معایق این مفهوم که بننام  . 1

 1987کننه در سننال " مجموعننه گزارشننهای فنننی"سننازمان جهننانی بهداشننت در  744بننه جننزوه شننمار  دیننتوان یمننشننده اسننت 

 .منتشر شده است مراجعه کنید
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 تمرین

آموزشنی مناسنق بنرای کمنک بنه دانشنجویان در  ی رسنانهانتخاب روش تندریس و ینا  ی نهیزمی در هائمهارتبه اگر میل دارید 

 .آموزشی مشخص به دست بیاورید، تمرین زیر را انجام دهید یها هدفدستیابی به 

 

مراجعنه کنیند و ینا هنر هندف آموزشنی دیگنر را کنه دوسنت داریند انتخناب  [89]هآموزشنی در صنفحاختصاصی  یها هدفبه 

 تعینین و( 22تنا  1)بنا ذکنر شنماره  [222 تنا 191] مناسنق را از منوارد ذکنر شنده در صنفحات ی رسانهکنید، سیس روش یا 

 .خودتان برای شما به وجود بیاید، شرح دهید ی مؤسسهمشکالتی را که ممکن است در راه استفاده از آنها در 

 هدف ی شماره

 روش یا رسانه

 (2)کوچک  یها گروهکار در ( 4)جزوه و کتاب 

 (2)کوچک  یها گروهکار در ( 2)کار صحرایی 

 .مشکالتی که باید مورد توجه قرار گیرد

 روش یا رسانه باید مورد توجه قرار گیرندمشکالتی که 
شماره هدف 

 آموزشی

برای ماشین  نه یا بودجهاحتیاج به تکریر شرح حال بیماران دارد که تا این لحظه 

 برای کاغذ مصرفی درنظر گرفته نشده است، آموزش همکاران به نهتکریر و 

 .همکاران تاکنون رسم نبوده است و احتیاج به یک دوره کارآزمایی دارد ی لهیوس

 

جزوه و کتاب 

، کار در (3)

 یها گروه

 (1)کوچک 

 [(83]صفحه ) 1

 ییها خانوادهبرای مرال باید با کمک مددکاران . طوالنی دارد یساز نهیزماحتیاج به 

 .را که باید مورد بازدید قرار گیرند از قبل انتخاب کرد

 

کار میدانی 

، کار در (6)

 یها گروه

 (1)کوچک 

 [(83]صفحه ) 1

  3 

  4 

  1 

  6 

  3 

  8 

  3 

 

 .ذکر شده است مطابقت دارد یا خیر [219] حال ببینید که انتخاب شما با مفاهیم آموزشی که در صفحه
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 مرینت

مراجعه کنید و یا هر هدف آموزشی دیگر را کنه مینل داریند انتخناب کنیند، سنیس دو  [89] ی صفحهآموزشی در  یها هدفبه 

نفری در جهت دستیابی بنه هندف کمنک  222با استفاده از آن به دانشجویان هم سطح یک کالو  توان یمروش تدریس را که 

را مقایسه کنید ها آنزیر ذکر شده است،  جدول مختصاتبا استفاده از عوابطی که در . کرد انتخاب کنید
1
. 

 

، (8)بناال باشند  توانند یمنینا ( قابلیت روش آموزشی در کمک به دانشجویان برای دست ینابی بنه ینک هندف مشنخص: )یکارآئ

برای مرال روشی کارآئی بیشتری دارد که دانشجو را تشویق به فعالینت کنند، بنر طبیعنت (. 2)، و یا کم باشد (4)متوسط باشد 

فردی یادگیری تاکید داشته باشد، به خود آزمائی اهمیت دهد، برخورد عقاید را ممکنن سنازد، و بنه کشنف منوارد جدیند کمنک 

 .کند

 

ه باید برای اجرای آموزش مورد استفاده قرار گیرند از قبیل حقوق معلمین، مقدار وقتنی کنه بوسنیله معلمنین منابعی ک: )نهیهز

 توانند یمنهزیننه (. از جمله زمان الزم برای رفت و آمد به محل آمنوزش و غینره شود یمو دانشجویان برای آموزش مصرف 

تغیینر ( کنارآئی بناال و هزیننه کنم) 42تا  )کارآئی کم و هزینه باال) 4این عابطه از . باشد( 2)، و یا کم (4)، متوسط (2)زیاد 

 .است 24حداقل مورد قبول برای انتخاب یک روش اجرائی . کند یم

 

اجنرا  ریتأخآنرا بدون  توان یمرا باید در قالق اینکه آیا ( مراجعه کنید[ 118]به تعریف عملی بودن در صفحه : )اجرا تیقابل

عملی شود  را نیز باید در نظر " آتی"فت ولی در عین حال اینکه بتواند در فاصله کوتاهی در آینده  در نظر گر" فوری"کرد 

کنارآئی -زیر، جزوه و کتاب ممکن است به فوریت و آسانی در دسترو نباشد ولنی چنون عنابطه هزیننه یها نمونهدر . داشت

 .دی شوندطبقه بن" امکان پذیر"در ردیف  تواند یم باشد یمانها خیلی باال 

 

 نفری 100نمونه هائی از روش تدریس برای یک کالس 
 

 هدف

 را یخون کمتشخیص افتراقی دانشجو باید بتواند 

 یها  یآزمابا استفاده از اطالعات مربوط به 

انجام  که در پرونده بیمار وجود دارد یشناس خون

 .دهد

 کارآئی/هزینه هزینه کارآئی

 عملی بودن

 آتی فوری

 ** ** 12 2 2 ساعت سخنرانی در مورد تشخیص افتراقییک  1

2 

 یها کتابشامل اطالعات مربوط به  ی جزوه

و  مارانیشرح حال ب ،یخون کممرجع در مورد 

 .خودآموز نیتمر کی

4 4 24 2 *** 

 

 

      تناسب

 

 کارآئی/هزینه هزینه کارآئی دانشجو باید بتواند هدف
 عملی بودن

 آتی فوری

1       

2 .      

                                                 
 .تعداد دانشجویانرا با توجه به امکانات محلی خود کم و زیاد کنید دیتوان یم. در ژنو تهیه شده است روی. ل و فریووگل. تاین عوابط با همکاری  1.
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 مفهوم تدریس تلفیق یافته
 
 تعریف. 1

تلفیق
1
مختلنف بنه منظنور  یهنا تیفعالدر اینجا به معنی ایجناد ارتبناط و همگنامی بنین ( التین اینتگر به معنی تمام ی شهیراز ) 

 .ردیگ یمتدریس مورد استفاده قرار  یها تیفعالت مین هماهنگی در اعمال و 

منا،  یگنرا یمناددر جهنان . به کارآیی بیشتر منجر خواهد شد ها تیفعالکه هماهنگی در اعمال و  دیآ یبرماز این تعریف چنین 

حینات  ی ادامهدر کشورهای درحال توسعه رمز بقا و همین مفهوم کارآیی به صورت نوعی تعصق درآمده است، درحالی که 

حتنی بنا نیسنتند ولنی  یا تنازههیچکندام چینز  ،اند مولمعنه این کلمه و نه این مفهوم، که درحال حاعر نیز بسیار رایج و . است

ر مشاهده  باز هم یا سابقهوجود چنین  شیفتگی و تعصق شدید بر تجزیه و تحلیل منطقی و ارزیابی عیننی غلبنه  که شود یمغالبا

 .رندیگ یممورد استفاده قرار  جا یببجا یا  و کرده است و مفاهیم و کلمات مکررار به صورت صحیح یا غلط

 تلفیق چیست؟ اما . است« تلفیق» ی کلمهرمز اصلی این مطلق ر هر حال، د

همان گوننه کنه قنبالر . باشد یم محدود یا حرفهآموزش و تعلیم  ی نهیزمدر به کاربرد آن تلفیق  ی واژهتوجه ما به بحث،  در این

گونناگون تدریسنی بنه نحنوی کنه  یهنا تیفعال یسناز هماهنگ»خاص عبارت اسنت از  محدوده نیز اشاره کردیم، تلفیق در این 

 .«، ت مین کندکارآمدتر کاران بهداشتاجرای یک فرآیند آموزشی مؤثر را برای تربیت 

 منظور از تلفیق. 1

گسنترش همنه  ی جنهیدرنتکنه  ییها تخصنصعظنیم چنندین هنزار دانشنجویی و قبنل از پیندای  اننواع  یها دانشنگاهقبل از ایجناد 

و وجنود اسنتاد  شند یمن، علم پزشکی در بالین بیمار و در تماو مستقیم با استاد آموخته اند آمدهوجود علوم و صنایع به  ی جانبه

 کردنند یمنآموزشی چند استاد با دانشجو کنار  ی دورهالبته در طول یک . طبیعی و بسیار مهم تلفیق بود ی هیاولخود یک عامل 

و پس از تجزیه و تحلینل آنهنا را بنا  کرد یمدریافت شده را جذب  و خود دانشجو نیز به عنوان یک عامل تلفیق دوم، اطالعات

 .آورد یمیکدیگر مخلوط و یک کل از آن اجزا به دست 

. گوناگون ظهور پیدا کردنند یها تخصص فوقشده و  یگذار شمارهکارخانه مانند، دانشجویان  یها دانشگاهاز آغاز قرن بیستم، 

تحقیقناتی،  یها شنگاهیآزما. رنندیگ یمنکشفیات مهم و بنیادی به مراتق سنریعتر از تجدیندنظر و چناپ مجندد کتنق درسنی انجنام 

اسنتادان بیشنتر بنه پنژوه  . رسانند یم، جذب و به مصرف اند شدهاعتبارات مالی را که برای مراکز آموزشی تخصیص داده 

در  یا افتنهیمعلمین بدون اینکه هیچ گونه آموزش سنازمان . کند یمارتباط پیدا  ها پژوه آنان با نتایج  ی ندهیآ ، زیراپردازند یم

را ارزشنیابی  هنا آنو دانشجویان نیز حق ندارند که کنارآیی  شوند یممورد تعلیم دریافت دارند به عنوان اساتید به کار مشغول 

ننه براسناو کیفینت پزشنکانی کنه تربینت  شنود یمند مقناالت و نشنریات او ارزینابی شهرت و اعتبنار اسنتاد براسناو تعندا. کنند

. دینآ یمنیک عنصر کامنل و جنامع بنه حسناب  یا حرفهپس از پایان تحصیالت  کار بهداشتیا از نظر کلی یک پزشک . کند یم

 .کمبود داردعاطفی هم نظر  از نقطهاست که حاصل یک آموزش غیرتلفیقی و ناقص  در عمل ولی این شخص 

 موجق ایجاد عالقه و حساسیت نسبت به ارتقناء سنالمتشاگرد و معلم باشد، باید  بخ  الهامانسانی عالوه بر اینکه باید عاطفه 

دسنتیابی بنه . عمنل کنند  ها دانشنگاهآموزشی مراکز علوم بهداشتی  یها هدفبرای تنظیم  یا هیپابه صورت و  گردیدهمردم نیز 

 دینآ یمنبدسنت  تر راحنت، در صورتی که مورد شناسائی و توجه معلمین و دانشجویان قرار داشته باشند خیلنی ییها هدفچنین 

 شنده انجنام گیرنند  کنه اینن  همنانهماهنگ  ی آموزنده یها تیفعالدرقالق یک سلسله بخصوص که انواع اقدامات آموزشی نیز

 .باشد یم تلفیقی  تدریس مفهوم 

 تدریس تلفیقی یها تیمحدودمحاسن و . 3

از  یا مجموعنه ی ارائنهاین محاسن نکاتی از قبینل . زیاد و جالق هستند شوند یممحاسنی که در مورد تدریس تلفیقی برشمرده 

جزییننات  حننذف ، احتننرام بننرای برخننورد منطقننی و مننورد یبننبهداشننتی مهننم، جلننوگیری از تناق ننات و تکرارهننای  مسننائل

بهتنننر از معلمنننین را  ی اسنننتفاده، و هنننا گروهین از طرینننق ایجننناد رقابنننت بنننین غیرعنننروری، بهبنننود کیفینننت تننندریس و معلمننن

 .ردیگ یدربرم

                                                 
  م(. فرهنگ دهخدا. دو درز و یا دو سخن را بهم آوردن)عربی لفق به معنی درهم آمیختن از مصدر . 1
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ادتری ادعننا ینتعنداد خیلنی ز. دهنند ینمندیگنر آن را ادامنه  انند کرده یمنبنا اینن حنال بع نی از معلمنین کنه از اینن روش اسنتفاده 

  .و اگر هم بکنند خیلی جزیی و ناکامل است کنند ینمولی درحقیقت  کنند یمکه از این روش استفاده  کنند یم

 یها کوشنن  رغنم یعلنو توصنیه شننده  سننالیان طنوالنی کنه  پنس چنرا ینک چنننین روشنی کنه دارای اینن محاسننن اسنت در طنی 

 ، بیشتر با شکست روبرو شده است تا موفقیت؟ی که برای گسترش آن انجام گرفته استفراوان

اگنر . ی را در لنه و ینا علینه اینن روش بینان دارینمهنائبنه اینن سنؤال بندهیم و ینا آمار ما سعی نداریم که در اینجا پاسن  مسنتدلی

 اند شنندهمنتشننر ایننن زمینننه  در بننه نشننریات و مقنناالتی کننه واقعیننت از بیشننتر اطننالع کسننق بننرای  دیننتوان یمننعالقننه داشننته باشننید 

 .مراجعه کنید

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ر معتقدیم کنه مفهنوم به هر حال ما  تلفیقنی دارای ینک نقنص بسنیار اساسنی تردریس عمیقا

 .باشد یم گرا معلم دیآ یبرمبدین معنی که همان گونه که از نام آن : است

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 .مورد تأکید قرار گرفته استدانشجوگرا  یها روشآموزشی کارآیی  یها هینظردر تمام 

مراجعننه کنینند متوجننه خواهینند شنند کننه تعننداد بسننیار کمننی از آنهننا در  [188 تننا 149] بننه اصننول بیننان شننده در صننفحاتاگننر 

بندون تردیند تندریس تلفیقنی . انند گرفتهمورد استفاده قنرار که برای عملی ساختن تدریس تلفیقی انجام گرفته است،  ییها کوش 

مجزا رجحان دارد ولی بازهم نوعی از تدریس سنتی بنه حسناب مختلف یصورت  یها موعوعبر هر نوع دیگری از تدریس 

تنا بنا کوشن  شخصنی بنه  کند یمدیگری که به دانشجو کمک  یها روشدارد و در مقایسه با  عمده که در آن معلم نق   دیآ یم

 .تلفیق مورد نیاز دست یابد، از ارزش کمتری برخوردار است

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

آن به جای معلمین  یها تیفعالآموزشی را که  ی برنامهبه منظور جلق توجه شما، یک 

 .میا کردهبه جانق دانشجویان گرای  دارد، در صفحات بعد بیان 

 

 .است یقیتلف یریادگیمفهوم  همان برنامه نیا

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 یقیتلف یریادگیمفهوم 

 در مشکل گشائی آموزشی دانشجوگرای متناسق برمبنای دستیابی به مهارت ی برنامهیک 

. اند داشننتهرا در تنندریس خننود از نظننر دور  -یعنننی تناسننق -ها برنامننهتنناکنون غالننق آموزگنناران علننوم بهداشننتی کیفیننت اصننلی 

الزم بنرای کنار  یهنا مهارتآموزشی عبارت است از تسهیالتی که آن برنامه برای دستیابی شاگردان بنه  ی برنامهتناسق یک 

 .آورد یمخود به منظور ارتقای سطح بهداشتی جامعه به وجود  ی حرفهدر 

نیازهررای تأکینند شند کننه در آنجنا . آموزشنی متناسننق ذکنر شنند یها هنندفدر فصنل اول، نکننات اصنلی مننورد توجنه بننرای تندوین 

همچننین . منورد توجنه قنرار داد ها هندفتندوین بنرای اصنلی  یها هیپاموجود را باید به عنوان منابع جامعه همراه با بهداشتی 

ننوع سنازمان ارائنه خندمات بهداشنتی بنرای حنل مشنکالت بهداشنتی ینک  نیتر مناسنقبهداشنتی بایند  زانیر برنامنهگفته شد کنه 

بنا اجنرای  تواننند یمنبهداشنتی،  یهنا گروهزیرا تنها در قالق چنین سازمانی است که هریک از اع نای  جامعه را تعیین کنند،

و  هننا تیفعالهمچننین اشناره شنند کنه در تعینین ایننن وظنایف، . کنننندخنود را ایفنا نقررش   یا حرفنه یهرا تیفعالمربنوط بننه وظرایف 

 .، درنظر گرفته شودرود یمبهداشتی انتظار  یها گروهوظایف و تکالیفی که در آینده از اع ای  المقدور یحتباید  ها نق 

مورد نیاز و همچنین طول مندت آموزشنی  یها ییتواناپیچیدگی  ی درجهمورد نیاز است که، با  ینگر ندهیآتعاریف بدین لحاظ 

پزشنکان، مهندسنان بهداشنت و )دارنند  یا حرفنهبرای آن دسته از مشاغل که احتیاج بنه سنطح بناالیی از کنارآیی . بستگی دارد

اسنت کنه  ییها فرضنیست و آنچه در این زمینه انجام گرفته است درحقیقت  ریپذ امکانسال بعد آنان  12تعیین وظایف ( غیره

ولنی . ، عاقبت حنل شنود"پیشگوئی علم " ی توسعه ی جهیدرنتالبته امکان دارد که این مسزله . نیز مورد بحث است شان یتدرس

 .دیگری بود یها حل راهبه هر حال تا آن زمان باید به دنبال 

جدیدی برای آموزش پزشکی ی برنامه الرنس ویدچند سال قبل 
1
بسنیار  ی زلهمسنپیشنهاد کنرد کنه تالشنی اسنت در جهنت حنل  

در آن است که در عنین حنالی کنه  ویدپیشنهادی  ی برنامهاصالت . که زبانزد خاص و عام شده است یا مسزله. تناسق ی دهیچیپ

تناسنق  ی مسنزله توانند یمناحتماالر ( مراجعه کنید [42] ی صفحه ی نگارهبه )در چهارچوب مشخص اصول آموزش قرار دارد 

از کنار و تفکنر بنه دسنت بیناورد کنه رفتنار و نگرشنی اصلی در این برنامه این است که دانشجو چننان  ی نکته. حل کندنیز را 

ر بنا شنرایط آورد یمنالزم بنرای کنار در حرفنه انتخنابی خنود را بنه دسنت  یهنا مهارتبتواند در عین حالی کنه  ، خنود را سنریعا

 .متغیر تطبیق دهد

ر تحت  یها برنامهیک نوع از  عنالوه بنر اینن . در صنفحات بعند ذکنر شنده اسنت باشند یمن ویدتأثیر نظریات آموزشی، که عمدتا

کنه بنه طنور  دهند یمبهداشتی جامعه است و درنتیجه به دانشجو اجازه  مسائلبهداشتی فرد به جانق  مسائلگرای  آن به جای 

 .آزاد و آگاهانه نقشی را که میل دارد در اجتماع داشته باشد، انتخاب کند

بننا شنده اسنت کنه در ابتندا بایند بنه شنرح آنهنا  "ویردفرضریات "که بنام او مشهور شده ساو تعدادی از فرعیات این برنامه برا

از جاننق دیگنر . پیشننهادی بشنود ی برنامنهبیردازیم زیرا عدم شناسایی و قبول این فرعیات ممکن اسنت منجنر بنه عندم قبنول 

در جدیند را قبنول و ینا اجنرا کننند، زینرا روش پیشننهادی  ی رنامنهبکه معلمنین  شود ینمحتی موافقت با این فرعیات نیز دلیل 

موجنود تغیینر کنند  ی برنامنه یها قسمتبدین معنی که براساو این روش به جای آنکه بع ی . یک روش انقالبی استحقیقت 

باید تمامی برنامه را به طور کامل عوض کرد
2
. 

و  نیتننر یسنننتکننه حتننی  دیننآ یمننبننه نظننر  عننرر یبنندر نظننر اول بننه قنندری سنناده و  وینندفرعننیات ایننن اسننت کننه مهننم  ی نکتننه

ر اظهار کنند یماساتید نیز نه تنها آنها را قبول  نیکارتر محافظه نیسنت و  یا تنازهکه این فرعیات چیزهنای  دارند یم، بلکه غالبا

 (.اند کردهنها را کشف حتی ممکن است مدعی شوند که خود آ) اند برده یماز خیلی قبل آنها را به کار 

  

                                                 
نحنوه جدیند آمنوزش پزشنکی در کتنابی در و  باشند یمن"  پرونده پزشکی مبتننی بنر مشنکل"استاد بزر  آموزش پزشکی و مبتکر  الرنس ویددکتر  . 1

 منتشر کرده است 1972همین زمینه در سال 

Medical records, medical education, and patient care. Cleveland. The Press of the Case Western University, 1970 

2. Kantrowitz, M. et al. Innovative tracks at established institutions for the education of health personnel. Geneva, 

WHO. 1989 (WHO Offset Publication No. 101) 
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 دیو اتیفرع
 کلی آموزشی یها هدف. 1

 :باید قادر باشد یا حرفه کار بهداشتیک 

 یهنا روششخصنی خنود را در ارتبناط بنا کنار در نظنام سنازمان یافتنه ارائنه خندمات بهداشنتی تعینین، و  یها هدف 1-1

 یآور جمنعخنود را نینز  یهنا یکالسن همبه عالوه باید انتقادات اسناتید و . فردی برای دستیابی به آنها را انتخاب کند

 .کند

 .کند و مورد استفاده قرار دهد یآور جمعبهداشتی را تشخیص دهد و اطالعات مربوط به حل آنها را  مسائل 1-2

 .با استفاده از عوابط کامالر دقیق رسیدگی کندرا یکی از همکاران،  یاانجام کار خود،  ی نحوه 1-1

 .را از خود بروز دهد یا حرفهجامعیت، اعتبار، نگرش تحلیلی و کفایت  یها تیفیک 1-4

 تدریس و یادگیری یها وهیش. 1

 :برنامه باید دانشجو را قادر سازد

عملنی  یهنا مهارتذهنی،  یها مهارتبر  عالوه و اساسی را نیز به دست بیاورد یها مهارتنه تنها دان  پایه، که  2-1

 بنر مبنناینظر بشود و یادآوری دیرپا  تجدید شود یمداده حافظه  ی که بهدر نق  مهم. کسق کندو ارتباطی را نیز 

 .استفاده مکرر بنیاد شود

یک منبع اطالعاتی باشد و بدین لحناظ معلمنین بایند از  تواند یمهر بیمار . از تجربیات خود بیاموزدمستقل با تفکر  2-2

 .ان باط ذهنی و قدرت داوری ارزشی دانشجو اطمینان حاصل کنند

( کتنق، مجنالت علمنی موجنود، جنزوات، وسنایل سنمعی و بصنری و غینره)و با استفاده از مدارک موجود  مستقالً  2-1

 یها هنندففننرا گیننرد، بننه شننرط آنکننه از  شننود یمننه درو سنننتی ارائنن یهننا کالوتمننام چیزهننایی را کننه معمننوالر در 

 .را نیز در مورد خود انجام دهدتدوین شده  ها هدفآموزشی اطالع داشته باشد و ارزشیابی تشخیصی براساو 

کنه بنه تندریج و بنا بناال رفنتن سنطح واقعی  یا حرفهعملیات  و انجام کارآموزی خود را از طریق  یا حرفهکارآیی  2-4

 .به دست آورد شود یم تر مشکلدان  او 

 .دنمای درک را شیتهایفعال یادیاصول بن بتواند را تحت نظر و در محیطی انجام دهد که یا حرفهکار  2-2

مشنکالتی را بنا آنهنا روبنرو خواهند شند قابلیت حل بتواند برای انواع مشکالت جدید راه حل پیدا کند و بدین ترتیق  2-4

 .بدست بیآورد

 :سازماندهی تحصیالت نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرددر . 3

آنچره قابرل . از پنی  تعینین شنده همیشنه ثابنت باشندبایند کیفیت دستیابی و حد مورد قبنول از دسنتیابی بنه ینک هندف  1-1

 .باید بتواند انجام دهد یا حرفه کار بهداشتاست که یک  یفیو انواع وظا ها هدفتغییر است، تعداد 

را کنه  ییهنا تیقابلبهتنر اسنت . به صورت یک عامل ثابنت درنظنر گرفنت دینباتحصیلی را  یها برنامهدت طول م 1-2

دانشجویان باید در پایان تحصیالت به دست آورند به دقت و وعوح تعیین کرد و اجازه داد تا هر دانشجو با توجنه 

 .یادگیری خود را تعیین کند و امکانات آموزشی، زمانشخصی و دسترسی به معلمان  ی عالقهبه قدرت و 

بهداشتی هیچ نوع فاصله و مرز مشخصنی بنین علنوم طبیعنی و انسنانی و نینز بنین علنم و  یها تیفعالاز نقطه نظر  1-1

اجتماعی  مسائلدانشجویان باید قادر باشند عالوه بر مشکالت پزشکی، . فرهنگ در معنای وسیع آنها وجود ندارد

ر ینا بنا کمنک متخصصنین بنرای هرینک از آنهنا راه حنل منطقنی پیندا  و روانی بیمار را نیز تشخیص دهند و شخصا

مطمنزن شند کنه پزشنکان آیننده قادرنند  تنوان ینمنتنها با تدریس چند درو مربوط به علوم اجتماعی و رفتاری . کنند

 .ند، مربوط کنندخود را با فرهنگی که به آن تعلق دار یا حرفه یها تیفعال

 یا حرفنه کاران بهداشنتتخصصی خنود را بنه  ی رشتهنق  آموزشی اصلی یک متخصص علوم پایه این نیست که  1-4

از اصنول بنینادی و علمنی بنه صنورت صنحیح  تواننند یمنبیاموزد بلکه باید با نظارت بر کار آنها مطمزن شنود کنه 

 .یص دهنداستفاده کنند و هر نوع انحرافی از این اصول را تشخ
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بر اسناو مشنکل  یریادگی جهیدر نت ییبر کارآ یمبتن یبرنامه قرارداد کی

  یگشائ

آینده حرکتی به سوی 
1
 

دسرتیابی  که نشان دهنده شود یم یا نامهیگواهدانشجو موفق به دریافت آن  ی خاتمهاین برنامه دارای چهار مرحله است که در 

 .باشد یمشده در برنامه مشخص  یها مهارتعملی در زمینه  یها مهارتحد قابل قبولی از به او 

قبنولی از کنارآیی و همچننین تعنداد و اننواع  قابنلطول مدت الزم برای طی هر مرحلنه بنا سنرعت دسنتیابی دانشنجو بنه سنطح 

 .دهند یمنآموزشنی را تشنکیل  ی مؤسسنهدر سطح کلی مبنای قرارداد بنین دانشنجو و  که کند یمآموزشی بستگی پیدا  یها هدف

چنون  ییها تخصنصبنه درجناتی از قبینل دکتنرای پزشنکی، پرسنتاری، پزشنکیاری و ینا بنرای مرنال  توانند یمنچنین قراردادی 

 .دهان منتهی شود یها یماریبقلق و عروق و یا  یها یماریب

 قرارداد -شرح برنامه

 یریادگی ی نحوه یریادگی: هدف.( کشد یمماه طول  1تا  1به طور خیلی تقریبی بین )اول  ی مرحله

 :اول دانشجو باید قادر باشد ی مرحلهدر پاین . 1

 .آموزشی در سطح مقدماتی نشان دهد یزیر برنامهکارآیی خود را در  1-1

 .آموزشی را برمبنای وظایف تعریف کند یها هدف 1-1-1

 .یک برنامه یادگیری را طرح کند 1-1-2

 .تشخیصی را تهیه کند یریگ اندازهو سایر وسایل  ها آزمون 1-1-1

 یهنا گروهینا اع نای  ، اسنالیداننهیارماننند میکروسنکوپ، کتابخاننه، )از منابع و وسایل آموزشی موجود در مؤسسنه  1-2

  .استفاده کند( بهداشتی

 .را شرح دهد  بهداشت ی به گروهنگرش مفهوم  1-1

 خود در جامعه یا حرفهنق   ییشناسا: هدف.( کشد یمماه طول  18تا  12به طور تقریق بین )دوم  ی مرحله
 :دوم، دانشجو باید قادر باشد ی مرحلهدر پایان . 2

 .تهیه کند باشند یم یاصلمشکل بهداشتی جامعه را که به نظر او  12فهرستی از  2-1

 .و تفسیر کند یآور جمعمربوط به جامعه را  ی هیاولاطالعات  2-2

 .بهداشتی را تعیین کند مسائل یها تیاولو 2-1

تعیننین، و آنهننا را بننا  شننوند یمننبهداشننتی جامعننه  مسننائلرا کننه باعننث حننل ( خنندمات)بهداشننتی  یهننا تیفعالآن دسننته از  2-4

 .، مقایسه کندشود یمکه به طور معمول انجام  ییها تیفعال

 .خص کنداست پس از پایان تحصیالت برعهده بگیرد، مش مند عالقهرا که  یا حرفهنق  آن  2-2

 .، کارکردها و وظایف مربوط به نق  مورد عالقه خود را شرح دهدها تیفعال 2-4

آموزشی یها هدف 2-7
1
برای هریک از وظایف را مشخص  قبول تعیین، و کارآیی قابل( همراه با عوابط ارزشیابی)را  

 .کند

اینن قنرارداد از . شنود یمنام ناء ( دانشنکده، مدرسنه، ینا مؤسسنه)دوم، قراردادی بین دانشجو و معلمین  ی مرحلهدر پایان 

آموزشنی  یها هندفبنه ( برای مرال سه، چهار، و ینا پننج سنال)که بکوشد طی مدت معینی  کند یمیک سو دانشجو را ملزم 

کنه موجبنات تسنهیل کنار  سنازد یمنبرسند و از سنوی دیگنر معلمنین را ملنزم ( نوشنته شنده اسنت 7-2 ی شنمارهکه در زینر )

 گنواهیمسنزولیت کنامالر روشنن اسنت کنه (. مراجعنه کنیند[ 188تنا  184] به وظایف معلم صنفحات)دانشجو را فراهم کنند 

 یا حرفنه یهنا تیفعالبه دون نظارت دیگران قبل از اینکه اجازه داشته باشد به طور مستقل و بدانشجو  یا حرفه یها تیقابل

ر بنر دوش معلمنین خواهند بنود به پردازد در مراحنل مختلنف و بنا توجنه بنه نتنایجی کنه از  تنوان یمناینن قنرارداد را . ، تمامنا

 . تغییر داد دیآ یمبه دست  ها یابیارزش

                                                 
در بنر داشنته  زینرا ن رینهندف ز دیبا یا حرفه ییکارآ یباال و سطوح یکل یلیدر سطوح خ یحت ،یآموزش یها هدف فیدر خاطر داشت که تعر دیبا .1

 یها هندف یادینتعنداد ز ،یهندف کلن نیناز ا". کنند داینراه حل پ ندیآ یمبوجود  دیجد طیکه در شرا یدیمشکالت جد و مسائلقادر باشد درمقابل : "باشد

از کنار کنه موجنق گسنترش مسنتمر  یو روشن هینعلنوم پا سیکنه در منورد آنهنا تندر دیآ یمبدست  «یبه روش تفکر علم یابیدست» لیاز قب یاختصاص

 .را خواهد داشت ینق  اساس ،شود یم یا حرفه یها مهارت
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 .کند یم را شروع  خود ی حرفهیادگیری بصورت واقعی که دانشجو  است قرارداد  چنین تنها پس از ام ای 

سوم ی مرحله
1
 یادیبن یها روش یریادگی: هدف.( تقریبار یک سال طول خواهد کشید) 

 :سوم، دانشجو باید قادر باشد ی مرحلهدر پایان . 1

این اطالعات مسایلی از قبیل . کند یآور جمعاع ای جامعه، هم سالم و هم بیمار،  ی هیکل ی دربارهاطالعات اولیه را  1-1

آزمایشننگاهی و امرننالهم را  یهننا یبررسننبنندن او، معاینننات بننالینی،  یها دسننتگاهشننکایت اصننلی، وعننع کلننی بیمننار و 

کنه بنا مراجعنه  شود یمبه خواننده توصیه )شرح داده شده است  ویددکتر  ی لهیوسبه وعوح به قبالر و که  ردیگ یدربرم

 (.کرده است یآور جمعاطالعات الزم را  ی هیکلزن شود که دانشجو مطم وید یها نوشتهبه 

 .شده است، بررسی کند یآور جمعاطالعات اولیه را که توسط یک دانشجوی دیگر از همان بیمار  1-2

را کنه ( ، بخیه زدن، کشیدن مایع نخناعی، آزمنای  تنه چشنم و غینرهخون گیری وریدی از قبیل )درمانگاهی  اقدامات 1-1

 .، انجام دهدشود یممربوط  7-2آموزشی شرح داده شده در قسمت  یها دفهبه 

 

 یا حرفه یها مهارت به یابیدست: هدف.( تقریبار سه سال طول خواهد کشید)چهارم  ی مرحله
 :چهارم دانشجو باید قادر باشد ی مرحلهدر پایان . 4

کنه در آن  یا جامعنهدر ( با همکاری سایر اع ای گنروه بهداشنتی)وظایف مربوط به ارتقای بهداشت و نوتوانی را  ی هیکل

 .ایفا کند( مراجعه کنید 7-2تا  2-2به موارد )انجام دهد و نقشی را که برای خود انتخاب کرده است  کند یمزندگی 

از  یا مرحلنههنر تنا در  سنازد یمنتشخیصنی وجنود دارد کنه دانشنجو را قنادر  یهنا آزموندر تمام این چهار مرحله تعندادی 

گواهینامنه و ینا . شناسنائی نمایندمورد انتخاب  باقی مانده اسنت،  یها هدفکه برای دستیابی به را  یآن مقدار کاریادگیری 

تصندیقی نشنان دهند  یها زمونآکه دانشجو با گذرانیدن  شود یمآموزشی صادر  ی مؤسسه ی لهیوسکار هنگامی به  ی اجازه

 .به مرحله اجرا دربیاورد یقبول قابلمورد قرارداد را به نحو  یها هدف تواند یمکه 

از آن اسنت کنه بندون  تنر ییاینرؤخیلنی  یا برنامنهکنه چننین  کنند یمفکر  رسند یمغالق خوانندگان وقتی به این نقطه  مت سفانه

که شرح مختصری از وظایف ینک معلنم  شود یمبدین لحاظ توصیه . فرهنگی بتوان آن را به مرحله اجرا درآوردانقالب یک 

حنداقل  تنوان یمننوشته شده است با دقت بیشتری دو مرتبه مطالعه کنند، زیرا این نکات را  [188 تا 184] را که در صفحات

 یپرداز الیخشاید کمی . را عمل کنند [192] ی صفحهتمرین  سیس. یک حرکت تکاملی به مرحله اجرا درآورد ی محدودهدر 

 .که فرد برای خود کمال مطلوبی درنظر داشته باشد کند یمخیلی هم بد نباشد زیرا الاقل کمک 

 یها مجموعنه در . دهنند یمنتعداد زینادی از اینن اصنول را منورد اسنتفاده قنرار  ها دانشکدهو  ها دانشگاهدرحال حاعر بع ی 

 یها برنامننهشننرح  دیننتوان یمنن، از انتشننارات سننازمان بهداشننت جهننانی، (1982) 71و ( 1978) 72 شننماره مننومیبهداشننت ع

تربینت پرسنتار  ی برنامهکانادا، ماستری  هلند، نیوکاسل استرالیا، و خوچی میلکو مکزیک را همراه با  مستر مک یها دانشگاه

جدینند بننه دسننت  ی نننهیگرا در مادانننگ پنناپوا  کاران بهداشننتاز برنامننه تربیننت سننایر  یا خالصننهتایلننند و  ماهینندول در دانشننگاه 

 .بیاورید

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

خود قبول کردنند  سیتأسآموزشی اصول ذکر شده در باال را در هنگام  مؤسساتواقعیت این است که تمام این 

نیز وجود دارند  تر یمیقد مؤسساتدر عین حال تعداد قابل توجهی از . که خود نشانی از آینده نگری آنان دارد

دانشگاه ملنی مکزینک، دانشنگاه )که بع ی از آنها  اند کردهخود وارد  یها برنامهکه این اصول را قبول و در 

انشننگاه نیننو مکزیکننو در اینناالت متحننده آمریکننا و دانشننگاه ایننالتی میشننیگان، دانشننگده پزشننکی هنناروارد، و د

ذکنر ( 1987)سنازمان جهنانی بهدداشنت  122و  121افسنت شنماره  یهنا جزوهدر ( چواللونگکورن در تایلند

آمنوزش  مؤسسناتشنبکه "آموزشنی اع نای  مؤسسناتاینن . برنامه را با موفقیت انجام دهنند اند توانستهشده و 

 .هستند که مدیریت آن در دانشگاه ماستریخت هلند قرار دارد" رای  اجتماعیعلوم بهداشتی بر مبنای گ
Network of Community-Oriented Educational Institutions for Health Sciences, University of 

Maastricht, P.O. Box 616, 62000 MD Maastricht, Netherlands. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  

                                                 
 پیشنهاد شده است" وید"سوم و چهارمهمان برنامه هائی هستند که بوسیله  یها مرحله 1

L. Weed in The New Curriculum, the problem-oriented system. Medcom. 1972, pp. 95-104 
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 برنامه نیبه طور خالصه، ا

 

 دارد شیگرا اجتماع یازهایجانب ن به. 

 و حفاظرت جامعره را در مقابرل شرروع بره کرار  داشرته انینظارت کامرل برر کرار دانشرجو

 .کند یم نیتضم رماهریافراد غ

 آورد یم وجود به مستمر آموزش یبرا یا هیپا. 

 کند یم قیتشو را یفرد یریادگی و دارد قرار دانشجو عالقه بر اش هیتک. 

  کند کار خودش سرعت با و خودش سطح در دانشجو هر که دهد یماجازه. 

 کند یم دیت ک تجربه نقش بر و دهد یم قرار فعال حالت در را انیدانشجو. 

 را خرود آموزنرده اتیرتجرب «یها چگونره» و «چراهرا» ترا کنرد یمر وادار را انیدانشجو 

 .کنند درک

 کند یم قبول دارند، تفاوت گریکدی با افراد که را نکته نیا. 

 کند یم ادیز انیدانشجو در را یفرد یریادگی بر نظارت و تیحس مسهول. 

 کند یم قیتشو اطالعات ریتفس و یابیارزش ل،یتحل ،یآور جمع به را انیدانشجو. 

 کند یم دیت ک ییخودآزما تیبر اهم. 

 سازد یم روبرو یواقع طیشرا با را انیدانشجو. 

 کند یم آشنا یگروه کار با را انیدانشجو. 

  کنند عمل ،اند گرفته ادی که را آنچه انیدانشجو که دهد یماجازه. 

  طیشررا به هیشب یطیشرا در را خود یا حرفه یها مهارت انیدانشجو که دهد یماجازه 

 .اموزندیب خود ی ندهیآ کار
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 .تغییراتی که برای اصالح یک برنامه مورد نیاز است یزیر برنامه
و اجنرای تغیینرات منورد  یزیر برنامنهاسنت کنه بنرای اصرالحات سرازمانی قسمت در بازسازی و نوآوری آموزشنی  نیتر مهم

 به عبارت دیگر در یک سازمان چه اصالحاتی را بایند انجنام داد تنا انجنام تغیینرات را آسنان سنازد؟ چنه. نظر عروری است

قبننل از شننروع  هننا تیفعالافننرادی چننه کارهننایی را باینند انجننام دهننند و ترتیننق آنهننا چگونننه باینند باشنند؟ آیننا تکمیننل بع ننی از 

دیگر عروری است؟ برای اینکه تغییرات به صورت منظم و مؤثر ایجناد شنوند، چنه ننوع اقندامات پشنتیبانی بایند  یها تیفعال

ر بایند منورد توجنه  یزیر برنامرهبه منظور نشان دادن برخی از اصنول  انجام شود و چه منابعی باید دردسترو باشند؟ کنه حتمنا

 .، تهیه شده استشود یمنمونه که به پیوست ارائه  یزیر برنامهجدول قرار گیرند 

 

 یزیر برنامهجدول  ی هیتهلزوم 

 :شود یمبه منظور کمک به پاسخگویی سؤاالت زیر مطرح  یزیر برنامهجدول 

  بننه جننای تنظننیم آن (هننا ییکننارآ)از پننی  تنظننیم شننده  یها هنندفآموزشننی برمبنننای دسننتیابی بننه  ی برنامننهتنظننیم یننک ،

 باقی بگذارد؟ یزیر برنامهبر فرآیند  تواند یم، چه اثراتی زمان مورد استفادهبرمبنای 

  سازمان داد؟« جدید»آموزشی  ی برنامهیک دانشکده را برای اجرای یک  توان یمچگونه 

 

 یزیر برنامهمفاهیم جدول 

سننتی  یهنا تیفعالیک تغییر مسیر کامالر مشخص و مهنم در  ی دهندهنشان  ییها برنامهمفاهیم واعح و القایی موجود در چنین 

بییونندد،  شنود یمناگر قرار باشد که یک دانشکده بنه اجنرای نظنامی کنه در اینجنا شنرح داده . علوم بهداشتی است یها دانشکده

 :شود یمبدین لحاظ پیشنهاد . بگذرد( سال 1تا  4شاید )الی درازمدت انتق ی مرحلهباید از یک 

 از نظام قدیم به نظام جدید به وجود آید یا مرحلهبرای انتقال  یا برنامه. 

  بینابینی تدوین شود یها هدفزمانی مشخص، تعدادی از  ی فاصلهبرای هر. 

 از نظنام جدیند بایند  ییها قسنمتاز نظنام قندیم بایند تغیینر کنند و چنه  ییها قسمتباید مشخص کنند که چه  ها هدف

 .وارد برنامه بشود و این تغییر و تبدیل با چه نظمی انجام گیرد

  برنامه باید قبل از اینکه به صورت مشی جدید مؤسسه دربیاید، با اع ای هیزنت علمنی منورد بحنث و بررسنی

 .صورت گیردقرار گرفته شود و تجدیدنظرهای الزم در آن 

 

 (مراجعه کنید 228تا  224به صفحات )تسلسل مراحل 

بننرای شننروع کنار و ایجنناد نظننامی  یا نموننهفرعنی دارد و باینند فقننط بنه عنننوان  ی جنبننه شنود یمنننظنامی کننه در اینجنا پیشنننهاد 

 .شما مورد توجه قرار گیرد ی دانشکدهمتناسق با احتیاجات 
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 «جدید» ی برنامهو اجرای یک  یزیر برنامهاز مراحل تسلسلی  یا نمونه

 با کسق موافقت از اجرا کننده نوع عمل

با اختینارات ( یزیر برنامه ی تهیکم)تشکیل یک گروه کار . 1

ینننک  یسننناز هماهنگو مسنننزولیت کنننافی بنننرای تننندوین و 

 آموزشی جدید ی برنامه

 یها رشنتهاع ای کمیته باید براساو قندرت خالقنه و از 

 .مختلف انتخاب شوند

از سنطح بناالی  یا نندهینمادانشنجویان و احتمناالر  ی ندهینما

وزارت بهننداری نیننز باینند در ایننن کمیتننه ع ننویت داشننته 

 .باشد

مننندیریت دانشنننگاه، مراکنننز اصنننلی  شورای دانشکده

 قدرت در دانشکده یا مدرسه

کنننننننه  ییهنننننننا تیقابلکلنننننننی بایننننننند در قالنننننننق  یها هننننننندف. 2

شنرحی . شنودباید به دست بیاورند، تهیه  النیالتحص فار 

 .کلی برنامه باید تهیه شود ی فلسفه ی دربارهنیز 

  کمیته برنامه ریزی

کلنننی نوشنننته شنننده و  یها هننندف ی دربنننارهکسنننق موافقنننت . 1

 .برنامه ی فلسفههمچنین 

تجدیدنظرهای عروری که باید برای کسق موافقنت کلنی 

 .انجام گیرد

تصویق شنورای دانشنکده 

 و کمیته برنامه ریزی

دانشنننگاه، مراکنننز اصنننلی مننندیریت 

 قدرت در دانشکده، وزارت بهداشت

 ی برنامه یزیر برنامهانتخاب اصول سازماندهی که برای . 4

 :برای مرال. جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت

مختلنننف بننندن در  یها دسنننتگاهبراسننناو  یزیر برنامنننه -

 سالمت و بیماری

 پزشکی بالینی یها تیفعالبراساو  یزیر برنامه -

 اجتماعی مسائلبراساو  یزیر برنامه -

 قراردادی یها برنامهبراساو  یزیر برنامه -

  کمیته برنامه ریزی

طرحنننی کلنننی از تسلسنننل زمنننانی مراحنننل برنامنننه  ی هینننته. 2

 :بصورت مقطعی یا فصلی برمبنای

 اصول سازمانی و فلسفی برنامه 2-1

و اطالعات مربوط به توانایی دانشنجویان  ها انگاشت 2-2

 در بدو ورود

 نهایی برنامه یها هدف 2-1

 منابع تدریسی موجود 2-4

 شورای دانشکده کمیته برنامه ریزی

معلمننین بننرای هریننک از  ی تننهیکمسننازماندهی و تشننکیل . 4

نکننات مهمننی کننه باینند مننورد توجننه . مراحننل اصننلی برنامننه

 :قرار گیرد

 :مرحله از برنامه بایدمسزولین هر  4-1

آموزشنننننی را درک و از آن  ی برنامنننننه ی فلسنننننفه: النننننف

 .پشتیبانی کنند

 .را قبالر نشان داده باشند ها تهیکمقابلیت انجام کار در : ب

اکرریت اع ای کمیته بایند دارای افکنار روشنن بنوده و  4-2

 .سنتی باشند یها روشقادر به قطع ارتباط با 

 دانشکده، مدیران گروه شورای کمیته برنامه ریزی
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 –جلسنننات آموزشنننی را بنننرای اع نننای کمیتنننه و معلمنننین . 7

 .دانشجوئی شروع کنید یها گروهمربیان 

 :کلی یها موعوع

 یا حرفهو نماد  آموزشفلسفه  7-1

 مفاهیم و روشهای تدریس و تهیه مسائل آموزشی 7-2

 یها برنامننهمبننانی اصننلی و عننروری بننرای موفقیننت  7-1

 آموزشی

 .فرآیند آرزشیابی 7-4

کمیتنننه برنامنننه رینننزی بنننا 

همکنننننناری متخصصننننننین 

 آموزش از 

 دانشگاه ( الف 

  مؤسساتسایر ( ب

 

کنه در مفهنوم جدیند دانشنجویان ارشند را ) انتخاب معلمنین. 8

 دانشجویان یها گروهبرای رهبری  (شود یمنیز شامل 

 مدیران گروه کمیته برنامه ریزی

بنازبینی محتنوای هنر درو در انتخاب متخصصنین بنرای . 9

هر مرحله از برنامه و تشخیص مفاهیمی که جنبنه اصنلی 

 دارند

 مدیران گروه کمیته برنامه ریزی

در )منننورد نیننناز  یهنننا تیقابلتننندوین و ینننا تجدیننندنظر در . 12

بینننابینی  یها هنندفبننرای شننروع و همچنننین ( دانشننجویان

 ی تننهیکمآموزشننی بننرای هننر مرحلننه از آمننوزش توسننط 

 .ینمعلم

آمنننوزش قبنننل از  ی مرحلنننهاز آخنننرین  شنننود یمنننتوصنننیه  

فراغننت از تحصننیل شننروع و بننه عقننق بننازگردیم تننا بنننه 

 .آموزشی برسیم ی برنامهشروع  ی نقطه

کمیتنننننه معلمنننننین پنننننس از 

دریافنننت راهنمنننائی هنننای 

کمیتننننه برنامننننه ریننننزی و 

 متخصصین آموزش

 

 ی برنامننهبررسننی و تجدینندنظر عننروری در هنندف یننا . 11

 آموزشی ی برنامههریک از مراحل 

معلمنننین مراحنننل مختلنننف 

 آموزش

 

اولویتهننای مشننکالت بهداشننتی، تنندوین و تجدینندنظر در . 12

انتخنناب وآمنناده سننازی مکانهننای آمننوزش کننه دانشننجویان 

 بتوانند در آنها وظایف خود را فرا بگیرند

معلمنننین مراحنننل مختلنننف 

آمننننوزش، کمیتننننه برنامننننه 

 ریزی

ربط، مسننزولین ذین یهننا گروهمندیران 

 امور بهداشتی، غیره

کتنناب، اسننالید،نرم )تهیننه و آمنناده سننازی مننواد آموزشننی . 11

بنرای اسنتفاده دانشنجویان در هنگنام ( افزار،ویدیو و غینره

 لزوم

معلمنننین مراحنننل مختلنننف 

آمنننننننوزش، کتابنننننننداران و 

 متخصصین آموزش

 

و ( جناری و در درازمندت)انتخاب روشنهای ارزشنیابی . 14

 .دیریت موسسهکسق حمایت م

معلمین مراحنل مختلنف بنا 

کمننک کمیتننه ارزشننیابی و 

 متخصصین آموزش

 کمیته برنامه ریزی

اجننرای آمننوزش و ارزشننیابی و بننازبینی آنهننا در طننول . 12

 زمان

معلمین مراحنل مختلنف بنا 

کمک کمیته برنامه رینزی 

 و کمیته ارزشیابی

 مدیران گروه

اطالعننننات مربننننوط بننننه . جمننننع آوری نتننننایج ارزشننننیابی. 14

ارزشننیابی دانشننجویان و معلمننین بصننورت جداگانننه جمننع 

 . آوری و بازبینی در مسیرهای مربوطه

شنننامل )کمیتنننه ارزشنننیابی 

متخصصنننننین آمنننننوزش و 

ینننک خبنننره در روشنننهای 

 (اندازه گیری
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الزم برای بهبود برنامنه آموزشنی بنر  یها هیتوصتدوین . 17

 .و منابع دیگر ها یابیارزشمبنای نتایج بدست آمده از 

کمیتنننننه برنامنننننه رینننننزی، 

کمیته ارزشیابی، مندیریت 

موسسننننننننه، بننننننننازرو از 

 خارج

 ذیربط یها گروهافراد و 

کمیتنننننه برنامنننننه رینننننزی،  انجام تغییرات الزم. 18

 کمیته ارزشیابی

 شورای دانشکده

 

 

 یزیر برنامه ی تهیکم ی کننده هماهنگصفات 
ر نباید  امنا هرگناه الزم باشند از بنین همکناران خنود ینک . زیر را دارا باشد یها تیفیکصفات و  ی هیکلشخص مورد نظر لزوما

 :فردی را انتخاب کنید که بیشترین شرایط زیر را دارا باشد میکن یمنفر را برای تصدی این مسزولیت انتخاب کنید، توصیه 

 باشد، یزیر برنامه ی تهیکم ی کننده هماهنگیک 

 ،دردسترو باشد 

 باشد، مند عالقه 

 ،از پشتیبانی مدیریت دانشکده برخوردار باشد 

 ،مورد قبول دانشجویان باشد 

 :به عالوه از حداکرر ممکن از مشخصات زیر نیز برخوردار باشد

  یا حرفهدان  وسیع و تجربیات فراوان، 

  آموزشی، یزیر رنامهبمهارت شناخته شده در 

 ،قدرت رهبری 

 ،اشتهار به کارهای تحقیقاتی 

 زیاد از نظر ع ویت در هیزت علمی و دانشگاهی، ی سابقه 

 اشتهار به تألیف و نویسندگی. 

 

 

 

 ، فوراً دیشناس یملطفاً اگر چنین کسی را 

 .بهداشت تلفن کنیدجهانی به سازمان 

 متشکریم
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 1یآموزش برنامه کی نیتدو یریپذ امکان مطالعه
 

 لینتحل یمبننابنر ) یریادگین یهندفها فینتعر: ردینگ یمن بنر در را ریز نکات که است یا دهیچیپ کار یآموزش برنامه کی نیتدو

و انتخنناب  یریننگ می، تصننم(فصننل اول –شننوند  تیننترب دیننکننه با یافننراد یا حرفننهجامعننه و نمنناد  یازهنناین و یبهداشننت مشننکالت

 .ازین مورد و موجود منابع یبررس و  ،(و سوم دوم فصل) یابیو ارزش یاجرائ یها روشراهکارها، مراحل، محتوا، 

  میکنن یمن انینب را اسنتاندارد و معمنول روش کین مکنان نیا در ما. دارد وجود کار نیا انجام یبرا یمتفاوت اریبس یکردهایرو

  یبن و کنم توانند یمن کنه( نندارد قنرار اسنتفاده منورد  کاران بهداشنت یبنرا یآموزش یها برنامه نیتدو مورد در یلیخ البته که)

و بنا توجنه بنه  شنوند یمنعننوان  نیمسنزول لهیبوس که( یو اختصاص ،ینینابیب ،یکل) یآموزش یهدفها انواعبه  یابی دست یبرا

 .ردیگ قرار استفاده مورد ،یزیر برنامه مراحل و یاختصاص یهدفها نییو تع صیدر تشخ انیدانشجو یهمکار درجه

 داشنته مشنارکت خنود یریادگین یهندفها مشخصنات نیچنن هم و مشکالت نییدرتع انیدانشجو که دارد عرورت اریبس اگرچه

 نظنر منورد یا حرفنههندفها بنا نمناد  نیناز تناسق ا قیدق اریبس لیاست که با تحل انیو مرب ن،یمسزول ن،یمعلم فهیوظ نیا باشند،

 . حاصل کنند نانیاطم

برنامنه  یو ساختار کل یریادگی یواحدهادر مورد  یریگ میتصم یخواهد بود برا یراهنمائ ینینابیب یهدفها مراتق سلسله کل

 . یموزشآ

اسنت کنه قبنل از انتخناب  یمهمناز اقندامات  ننانیاطم ومورد توجه قنرار دارد روشنن نمنودن  برنامه نیا درکه  یاز نکات یکی

 .شوند یم گرفته دهیناد اغلق که دارند وجود هم یشتریب اتیجزئ نیا بر عالوه. شود انجام دیدانشجو با

  یها برنامننه یاجننرا در یاصننل مشننکالت از یکننی یکمننک آموزشنن سننائلمنننابع مانننند کتنناب و  ریو سننا یانسننان یرویننکمبننود ن

 ننانیاطم سنتمناسق و مورد نظنر، الزم ا یو روشها کردهایدر مورد رو یریگ میقبل از تصم لیدل نیبه ا. باشد یم یآموزش

 کنردیرو کینمرنال،  یبنرا. باشنند یمنآمناده و در دسنترو  ازینن منورد یآموزشن کمک وسائل و یانسان یروینحاصل شود که 

و امکاننات گنران  هینتقل لیبنه وسنا ازینن ردینگ یمنانجنام  (صنحرائی/یدانیم)در محل بصورت کار  آن عمده قسمت که یآموزش

 نبنود این و کمبنود علنت بنه یولن باشند ریپنذ هینکنامالر توج  یآموزشن یاز هندفها یبع  یبرادارد که ممکن است  یگرید متیق

 شنود تینترب و هینته آن انجنام یبرا الزم بودجه برنامه شروع از قبل که دارد عرورت نیا بنابر. نباشد انجام قابل الزم بودجه

 در دینبا آن یمنال بودجنه شوند، اعزام یدانیم کار یبرا دوم سال در انیدانشجو است قرار اگر که است نیا حرف نیا یمعنا)

 و یبررسن بندقت زینن مخنارج ریسنا و ،یآموزشن منواد ن،یمعلمن کمنک یازهناین دینبا نینا بنر عنالوه.( باشد شده نیتأم اول سال

 .باشد شده نیتأم

 ،یدانینم کنار انینمرب شنگاه،یآزما کارمنندان ان،ینمرب ،یبانیپشنت یروینن ن،یمعلمن) یانسان یروین بدون توان ینم را برنامه کی

( تیرفیک)و هرم تخصرص و دانرش ( تیرکم) افرراد تعرداد هم یانسان یروین از مقصود .داد انجام( آنها مانند و ،یادار کارمندان
و  نیبرنامره تعر نیتردو هنگرام در دیربا را یتمرام برنامره آموزشر ازیرمرورد ن یانسران یرویرن دیرلحراظ با نیربره ا باشردویم ها آن

      .نمود نیت مبودجه انرا 

احتیناط کناری، تنرو از ننوآوری، کنم )ر نظرگرفتنه شنوند مسنائلی از قبینل مشخصنات معلمنین د دینبا که یگرید مهم عوامل  

سیاسننت گننذاران،  یهنا یریننگ، تصنمیم (تنوجهی بننه وظنایف آموزشننی، نداشننتن مفهنوم روشنننی از محندودیت زمننانی و مانننند آن

 . شوند یمموردی در شرایط مناسق را شامل  یها یریادگیبرای " مورد"فشارهای اجتماعی، و هم چنین کمبود 

در نتیجه، معلمین بعد از شروع به اجنرای . ردیگ ینمعامل زملن معموالر در مراحل اولیه تدوین برنامه زیاد مورد توجه قرار 

معلمنین بایند . گردنند یمندچار نوعی یاو  باشند یمبرنامه و آگاهی از زمان قابل توجهی که برای آماده سازی خود نیازمند آن 

وقت کافی برای تهیه برنامه درسی خود، جستجو و دست یابی به منواد آموزشنی، تهینه امتحاننات الزم، و ماننند آن در اختینار 

زمننان از وقننت معلننم را بننه خننود  نیتننر کمآموزشننی مبتنننی بننر یادگیرنننده، اجننرای برنامننه معمننوالر  یها برنامننهدر . داشننته باشننند

 . دهد یماختصاص 

نموداری که  برای راهنمائی و کمنک بنه . باشد یمعلمین فکر میکتتد که این رویکرد خیلی قالبی و غیر قابل اتعطاف بع ی م

با توجنه بنه  دیتوان یمتعداد اجزای ذکر شده در این نمونه را . دیکن یممشاهده [ 218]درک مساله تهیه شده است را در صفحه 

 . مفید برای تدوین برنامه آموزشی در نظر بگیرید "نقشه"ودار را به عنوان یک برنامه مورد نظر خود تغییر دهید و این نم

                                                 
 تنظیم شده است[ مراجعه کنید[ 97]به زیر نویس صفحه ) رومیزوفسکیاین قسمت بر مبنای روش پیشنهادی  .1
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تنا تصنمیم هنائی را کنه ممکنن اسنت خیلنی  کنند یمنکمک ( و یا برنامه ریزان)این نمودار به صورت قدم به قدم به برنامه ریز 

بلند پروازانه بوده و تناسبی با امکانات موجود نداشته باشند، یا احتیاج بنه افنراد و مهارتهنای جدیند داشنته باشنند، و ینا نیناز بنه 

  بتروان دیشرابنا شنناخت بهتنر  .بازآموزی معلمین برای دست یابی به مهارتهای جدیدی را داشته باشند به آسانی تشخیص دهنند
 یتنر یمنطقنهم چننین امکنان دارد کنه بتنوان هندفها را بصنورت  .کرد استفاده دوموج امکانات ازبه شکل بهتری هدف رییتغ با

خواهند  تر سنادهباشند انجنام آمنوزش  تر گستردههرچه روشهای اجرائی یک برنامه بیشتر و . یادگیری تقسیم کرد یواحدهابین 

 .مورد بررسی انتقادی نیز قرار بگیرد تواند یمکه  دیآ یمتصویر بهتری از کل برنامه بدست  با استفاده از این نمودار. بود

قبل  تواند یمهر تغیری که بوسیله هر یک از اع ای گروه پیشنهاد شود . این نقشه بخصوص برای کار گروهی کاربرد دارد

را بنا  یا نقشنهچننین  تواننند یمناع نای گنروه . از اقدام به برنامه ریزی و تدوین مورد بحث و بررسی تمنام گنروه قنرار گینرد

استفاده از نظراتی که بصورت کلی بیان شده و بر روی پوسترهای بزر  در هنگام کار گروهی ثبنت و بندیوار آوینزان شنده 

 . است تهیه کنند

فننزای  انعطنناف در تصننمیم گیننری نیننز کمننک کننرده و فرآیننند تنندوین برنامننه را بصننورت روشنننی بیننان اینن رویکننرد حتننی بننه ا

 . کند یمجلوگیری  باشند یمدر این حالت از تهیه و رد و بدل کردن انواع گزارشهای توجبهی که بسیار وقت گیر هم . کند یم
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 نیتمر
 

 انجام تیقابل مطالعه: یآموزش برنامه کی یبرا نق  هیته
 

 شنود یمنکنه بنه آن مربنوط  یا رشنتهروی ینک بنر  بنزر  کاغنذ همنراه بنا  دینا کردههر یک از هدفهای یادگیری را که تهینه 

آموزش و یادگیری، وسنیله ارزشنیابی، و مننابعی را  یها روش، (دان )قادر ساز  یها هدفروی کاغذهای دیگری، . بنویسید

عالوه بر این زمان مورد نیاز و موانعی را که ممکن اسنت وجنود . ذکر کنید باشد یمکه برای هرکدام از این هدفها مورد نیاز 

 دیا دادهکه تاکنون چه کارهائی را انجام  دیشو یمبا این کار هم متوجه . را بدیوار به چسبانید کاغذهااین . داشته باشند بیان کنید

 .و هم اینکه چه کارهای دیگری باقی مانده که باید انجام شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر کامل شد،  بیشتر منورد اسنتفاده قنرار داد بشنرطی کنه اینن اقندام در ینک  یها لیتحلآنرا برای  توان یمبعد از اینکه نقشه تقریبا

مربنوط بنه آمنوزش مبتننی بنر مشنکل  یهنا تیفعالاز این نقشه برای انتخناب و تندوین  توان یم. قالق کلی و عمومی انجام شود

 .گشائی، تبیت مربیان، تهیه و استفاده از منابع اعافی دیگر برای آموزش استفاده کرد

آموزشنی  یها برنامنهبنرای مقاصند متفناوت در فرآینند تندوین  توانند یمنبه عبارت دیگر این نقشنه خیلنی انعطناف پنذیر اسنت و 

نقشه از انعطناف الزم برخنوردار نیسنت، مطمنزن باشنید مفهنوم عملیناتی آن  یکهاناگر متوجه شدید . مورد استفاده قرار بگیرد

 . درست است فقط به درستی از آن استفاده نشده است

1

2

3

4

5

6

7

نیروی انسانی 

زمان

موانع

هدفهای آموزشی و زمینه های اصلی

هدفهای قادر ساز )دانش(

روشهای تدریس و یادگیری

وسایل ارزشیابی

تشخیصی و تصدیقی

و مواد آموزشی
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 به تدوین برنامه( سیستماتیک )منظم  یک برخورد عایق محاسن و م
 

 برخورد منظم محاسن احتمالی یک 

  سازماندهی و طراحی یک برنامه را از قبل انجام داد توان یمکه با استفاده از آن  آورد یمامکاناتی را به وجود. 

  بنه کنند یمنرا فنراهم  (معلنم و دانشنجو)نمنودن امکنان آگناه اینکنه اجنرا دربیایند، بنه علنت  ی مرحلههنگامی که برنامه به ،

 .سنتی خواهد بود یها برنامهمراتق مؤثرتر از 

 اف بیشنتری از نظنر صنرف وقنت بنرای دانشنجو و معلنم ایجناد اگر برنامه به نحو مطلوبی سازمان یافتنه باشند، انعطن

 .کند یم

  مراحننل برنامننه درنظننر  ی هیننکلدر  تننوان یمننپیشننرفت دانشننجو را  ی نحننوهفننردی از نظننر میننزان و  یهننا تفاوتبرخننی

 .گرفت

  نظام مورد نظر دقت کافی مبذول شده باشد، امکان دارد بتوان تعداد زیادتری دانشجو را بنا  ی هیتهدرصورتی که در

 .همان مخارج تربیت کرد

 

 معایب احتمالی

  پننذیرش نظننام جدینند  یها سننالو ارزشننیابی، بننه خصننوص در اولننین  یزیر برنامننهمعلمننین باینند زمننان بیشننتری را بننرای

، ولنی بایند روش سنتی اسنت ی ادامهاز  تر گرانبسیار ابتدا ظام جدید در از بسیاری جهات تشکیل یک ن. تخصیص بدهند

 .توجه داشت که این عمل در حقیقت یک سرمایه گذلری برای آینده است نه اتالف وقت و نیرو

 

 

 الزم ی کننده تیحماعناصر 

  و اختینننارات خنننود را دراختینننار نظنننام جدیننند  ها تیمسنننزولبایننند بتواننننند قسنننمتی از  هنننا گروهمننندیریت دانشنننکده و رؤسنننای

 .آموزشی و اجرای آن قرار بدهند یزیر برنامه

  ی برنامنه، اجنرا و ارزشنیابی یزیر برنامنهروشن است که تعدادی از معلمین باید بخ  بزرگنی از اوقنات خنود را بنرای 

بدین ترتیق کار بین اسنتادان . ر داداستادان قرا ی برعهدهاین فعالیت را به صورت نوبتی  توان یمآموزشی صرف کنند، 

 .که از نزدیک با روش جدید آشنا بشوند ابندی یمو هر کدام از آنان نیز امکان  شود یمتقسیم 

  باشد یریگ میتصمآموزشی و قدرت  ی برنامهمستقیم با  ی رابطهو تقسیم شود که در  یبند بودجهاعتبارات به نحوی. 

  و  یزیر برنامنهبررسی و درصورت لزوم تجدیدنظر در نظام تشویقی دانشکده، به نحوی که تشنریک مسناعی اسناتید در

در منورد پناداش منالی، افنزای  حقنوق و ارتقنای اع نای هیزنت علمنی منورد  یریگ میتصنمکمک به اجرای آن به هنگنام 

 .توجه قرار گیرد

  باینند بننرای ایجنناد همکنناری بننین اسننتادان از مهننارت کننافی برخننوردار باشنند و  یزیر برنامننه ی تننهیکمشننورای دانشننکده و

 .کند« حذف»( البته در جای دیگر)و یا با ارتقای رتبه « خنری»همچنین بتواند مخالفین اساسی را 

 ایجاد یک برنامه تربیت معلم. 
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 دیبتوان نکهیا یبرا

 دیکن تیرا ترب یادیآموزش افراد ز تیفیبدون نزول ک 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د،یکن قیتشو را خودآموز لیو وسا ها روشهم استفاده از 

 1دیده شرکت سیتدر یها تیمسزول در را انیو هم دانشجو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یریادگی اتیعمل اِنطباق مؤثّر، یریادگیرمز 

 است رندهیادگی یفرد یازهایبر ن 
  

                                                 
 Students Learning From Students, WHO Document)کسننننق اطالعننننات بیشننننتر در ایننننن زمینننننه بننننه جننننزوه بننننرای  1.

WHO/EDUC/80/181 ) از انتشارات سازمان جهانی بهداشت مراجعه کنید 
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 مختصات یها جدول
بنه صنورت ینک فهرسنت بنازبینی نینز درنظنر گرفنت کنه بنا کمنک آن  تنوان یمن، ینا جندول دو طرفنه، را جدول مختصاتیک 

آموزشی و یا یک امتحان، اطمینان حاصل کنیند کنه متغیرهنای مناسنق درنظنر گرفتنه  ی برنامهیک  ی هیتهدر هنگام  دیتوان یم

آموزشی را تعینین  یها هدف نیز در عین حال که با زحمت زیاد مند عالقهکه حتی معلمین خیلی  شود یماغلق مشاهده . اند شده

، ها هندفبه منظور وادار کنردن شنما بنه حفنم اینن . کنند یمآموزشی آنها را کامالر فراموش  ی برنامه، در هنگام تدوین کنند یم

مختلنف  یها قسنمتکنه بتوانیند  کننند یمنبنه شنما کمنک  ها جندولاینن . مختصنات اسنتفاده کنیند یها جندولکه از  شود یمتوصیه 

ر در ارتباط بنا  ی برنامه  ی برنامنههنر قسنمت از ینک »بنه عبنارت دیگنر . تعینین شنده قنرار دهیند یها هندفآموزشی را مستقیما

 ی برنامنههنر هندفی نینز بایند بنا قسنمت خاصنی از »و « آموزشی و یا یک امتحان باید بنا ینک هندف مشنخص در رابطنه باشند

 .باید برای حف  تناسب بپردازیداین بهایی است که . «آموزشی و یا امتحانات در رابطه باشد

 

 

 

 

 از یک جدول مختصات استفاده  گیچگون

 ی برنامنهشما را قادر ساخت کنه نظنری کلنی بنر ینک ( ذکر شده است [ 42]  ی صفحهکه در )یک نمونه از جدول مختصات 

 .تدریس و یک سری امتحانات بیندازید

 

متفنناوت ارزشننیابی را بننا اسننتفاده از عننوابط معننین  یهننا روشبننه شننما نشننان داد کننه چگونننه ( [142] ی صننفحه)دوم  ی نمونننه

 .مقایسه کنید

 

به شما کمک کرد که با استفاده از عنوابط معنین دیگنری، دو روش تندریس ( [224] ی صفحهدر همین فصل، )سوم  ی نمونه

 .را با یکدیگر مقایسه کنید

 

را از  هنا آزمونبا استفاده از یک تمرین دیگر، قادر خواهید شد که ینک گنروه از . استچهارم در فصل بعد ذکر شده  ی نمونه

 (.که در این کتاب وجود دارند ییها نیتمر)نظر کیفی تحلیل کنید 

 

 .آموزشی مفید باشند یها یریگ میتصمدر  توانند یممختصات چقدر  یها جدولاین چهار تمرین باید به شما نشان داده باشد که 

 .اطر داشته باشید که در هر کجا که عرورت پیدا کرد، خودتان یک جدول مختصات تهیه کنیدبه خ
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 تمرین

کنه بنه نظنر ( آنهنا یهنا تیفعالو غیره را همراه بنا فهرسنتی از  ها زتیه -ها تهیکم -ها ونیسیکم)با رسم یک نگاره نوع سازمان 

آموزشنی متناسنق منورد نیناز  ی برنامنه( و یا بهبنود)شما در سازمانی که شما در آن به تدریس اشتغال دارید، به منظور ایجاد 

 .مقایسه کنید [242] ی صفحه ی نگارهسیس نتیجه را با . است، نشان دهید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 یها دانشرکدهغیرقابل انعطاف و اصوالً متحجرری کره در  یها یبند گروهاحتماالً 

 .باشد یمپزشکی وجود دارد مهمترین مانع در راه اصالحات آموزشی 
 مدیسون. د

 رئیس دانشکده پزشکی

 دانشگاه نیوکاسل، استرالیا

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 تمرین

خرط قبل با آنها برخورد کنید شنرح دهیند و  ی صفحهمشکالتی را که ممکن است در هنگام اجرای طرح پیشنهادی خودتان در 

 .رفع هریک از آنها را بیان کنید یمش

  مشکالت
 

 خط مشی پیشنهادی برای رفع آنها

   

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

یک نظام آموزشری، ترا زمرانی کره از سراخت گروهری و فرردی موجرود مغرضرانه 

خردمات بهداشرتی  ی ارائره، و تا زمانی که خود را متکبرانره از نظرام کند یمدفاع 
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 موانع موجود در راه ایجاد تغییر

  کارانه محافظهوسعت اعمال 

  باطنی در مقابل ایجاد تغییر یها مقاومتدیوانساالری در مؤسسات و 

  آموزشی یها برنامهپیچیدگی تغییرات در 

  یا مؤسسهفقدان منابع 

 نمونننه و یننا الگننویی کننه براسنناو آن بتننوان تغییننرات الزم در  فقنندان

   .آموزشی را به وجود آورد یها برنامه

 برایانت. جی
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 از نگاره سازمانی در زمینه ساختکار یک برنامه آموزشی تلفیق شده یا نمونه
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 تمرین

 (دیکن سهیمقا [222] ی صفحهخود را با  یها پاس ) 

 .هر سؤال تنها یک پاس  انتخاب کنیدبرای : توجه کنید

 1سؤال 

 .آن یکی را تعیین کنید. مگر یکی از آنهاآموزش، تمام جمالت زیر صحیح هستند  (؟) برمبنای روند فعلی

 .کند یمارزشیابی را تسهیل  یها روشیادگیری در  یها تیموقعیک برداشت سیستماتیک، انتخاب : آ

 .دانشجو بگذارند ی برعهدهقداری از نق  معلم را روند جدید در آموزش این است که م: ب

 .زیادتری بر دانشجویان دارد ی هیتککه روند فعلی آموزش  رسد یمبه نظر : ج 

 .یک معلم معتبرتر است ی لهیوسدانشجو از تعیین ارزش آن به  ی لهیوسآموزشی به  ی برنامهاحتماالر تعیین ارزش یک : د 

 .باشد یم اش یتخصص ی نهیزممعلم انتقال دان  در  ی هیاولنق  : ه 

 1سؤال 

آن یکی را تعینین . شود یمانجام  تر آسانا، مگر یکی از آنها رکارهای زیر را انجام دهد  ی همهیادگیری در شرایطی که معلم 

 .کنید

 .معلم دانشجویان را به فعالیت تشویق کند :آ 

 .کندمعلم دانشجویان را در کشف مفاهیم کمک : ب

ر کنترل کند: ج   .معلم پیشرفت دانشجویان را دائما

 .معلم یادگیری فردی را تشویق کند: د 

 .آموزشی شرکت دهد یها یریگ میتصممعلم دانشجویان را در : ه

 3سؤال 

آن . اردوجود دارند، تمنام مشخصنات زینر بنه اسنترنای یکنی از آنهنا را د( انتقال دان )یادگیری  ی نهیزمانواع تعاریفی که در 

 .یکی را مشخص کنید

ر دائمی در رفتار دانشجو ایجاد  :آ   .کند یمیک تغییر نسبتا

 .به طور مستقیم قابل مشاهده نیست: ب

 .دیآ یمدانشجو یک عامل مربت به شمار  ی لهیوستکرار مطلق به : ج 

 .نق  معلم بسیار اساسی است: د 

 .انگیزه از عوامل اصلی آن است: ه 

 3تا  4 یها سؤال

 :شود یمزیر مربوط  یها دستگاهزیر مشخص کنید که تعریف بیان شده به کدام یک از  یها سؤالدر هر کدام از 

 تصاویر ثابت :آ 

 پروژکتور باالی سر: ب

 اسالید: ج

 4سؤال 

مننعکس کنند بنر پنرده  یا گونهرا به ( متر یسانت 22×  22)موجود بر یک بر  شفاف  یها یطراححروف، اعداد و  تواند یم

 .که در یک اتاق روشن قابل خواندن باشد

 1سؤال 

بنر پنرده مننعکس کنند کنه در ینک اتناق  یا گوننهموجود بر یک کاغذ غیرشفاف را بنه  یها یطراححروف، اعداد، و  تواند یم

 .تاریک قابل خواندن باشد
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 6سؤال 

 .شود یمبه نام دیاسکوپ نیز نامیده 

 3سؤال 

را بنه ( متنر یلنیم 14×  24ینا  متنر یلیم 22×  22)موجود بر روی یک ورقه شفاف  یها یطراححروف، اعداد، و  تواند یم

 .بر پرده منعکس کند که در یک اتاق تاریک قابل خواندن باشد یا گونه

 8سؤال 

 .خودآموز باید حداقل سه عدد از مشخصات زیر را دارا باشد ی مجموعهیک 

 یک معرفی کوتاه در مورد موعوع .1

 آموزشی یها هدفورد شرحی در م .2

 سطح مورد نیاز از  تعریفی  .1

 تمام منابع مورد نیاز .4

 تصویر، نگاره یا اسالید .2

 تشخیصی یریگ اندازه ی لهیوسیک  .4

 :پاسخ صحیح را از بین امکانات زیر انتخاب کنید

 4و  2، 1 :آ 

 2و  1، 1: ب

 4و  4، 2: ج 

 2و  4، 1: د 

 (معین کنید)هر ترکیق دیگر : ه 

 3سؤال 

 کیفیت تناسق به کدامیک از وسایل آموزشی زیر بستگی دارد؟

 :آموزشی باید ی لهیوسیک 

 .آموزشی مناسق باشد یها هدفبرای  :آ 

 .درگیری فعال دانشجو را زیاد کند: ب

 .برای دانشجو مناسق باشد: ج 

 .دارای کیفیت کاری خوب باشد: د 

 .خیلی ارزان باشد: ه

 16تا  10سؤاالت 

زیننر  یها سننؤالمشنخص کنننیم، تعینین کنینند کنه در  2 ی شننمارهرا بنا  یو خودآمننوز 1 ی شنمارهاگنر سننخنرانی در کنالو را بننا 

 چه حالتی دارند؟آموزش  یها روشاز این هریک وععیت 

 1فقط  :آ 

 2فقط : ب

 2و هم  1هم : ج 

 2و نه  1نه : د 

 10سؤال 

 .دهد یمروشی که دانشجو را در یک حالت فعال قرار 

 11سؤال 

 .سازد یمروشی که دستیابی به یک هدف آموزشی معین را برای دانشجو ممکن 
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 11سؤال 

 .دهد یمروشی که دانشجو را در جریان پیشرفت  قرار 

 13سؤال 

 .کند یمروشی که دانشجو را وادار به کار گروهی 

 14سؤال 

 .با سرعت خودش کار کند دهد یمروشی که به دانشجو اجازه 

 11سؤال 

 .دیآ یمروشی که هم از نظر وقت و هم از نظر وسیله، کم خرج به نظر 

 16سؤال 

 .روشی که بر خودآزمایی تأکید دارد

 13سؤال 

نفره از دانشجویان به طور یکسان باید به آنهنا دسنت یابنند هندفی نینز بنه شنرح  222آموزشی که یک کالو  یها هدفدر بین 

 :زیر وجود دارد

 متنر یسنانتحنداکرر ننیم : عنابطه« .قابنل حمنل ی درجنهقد یک کودک نوزاد درحال خوابیده با کمک یک  یریگ اندازهتوانایی »

 .ها یریگ اندازهدرصد  92در ( متر یسانت 2/2)خطا 

چهنار روش زینر را براسناو . هفته در یک مرکز بهداشت مادر و کودک آمنوزش ببیننند 8فرض کنید که این دانشجویان باید 

 :کنید یبند طبقهترتیق کارآیی، از بیشتر به کمتر، 

بنه  یریگ انندازه ی قنهیطردانشنجو همنراه بنا نشنان دادن  222یک سخنرانی نیم ساعته در تاالر کنفنرانس بنرای تمنام  .1

 .معلم ی لهیوس

سناعت از وجنود  2هنر گنروه بنه نوبنت . نفنره 22 یهنا گروهیک سخنرانی نیم ساعته همراه با تمرینات عملی برای  .2

 .معلم برخوردارند

هنر گنروه . نفنره 22 یهنا گروهمعلم همراه با تمرین عملی برای دانشجویان در  ی لهیوسبه  یریگ اندازهنمای  روش  .1

 .برخوردارندساعت از وجود معلم  2به نوبت 

و هنر زمنان کنه دانشنجو تماینل داشنته  شنود یمنآموزشنی داده  ی دورهبه هر دانشنجو ینک جنزوه تصنویردار در طنی  .4

 .کند یم، شرکت شود یممعلم انجام  ی لهیوسباشد، در یک آزمون معتبر تصدیقی که به 

 4و  1، 2، 1 :آ 

 1و  1، 4، 2: ب

 2و  4، 1، 1: ج

 1و  2، 1، 4: د 

 18سؤال 

خالقیننت در حننل مشننکالت  ی ارائننهآموزشننی کننه هنندف  قننادر سنناختن دانشننجویان بننه  ی برنامننهبننرای رسننیدن بننه آن قسننمت از 

 :فعالیت یادگیری عبارت خواهد بود از نیتر مناسقپزشکی است، 

 .شود یمشرکت دانشجویان در دروو نظری و عملی که توسط اساتید بسیار محقق و خالق تدریس  :آ 

ر تکنرار  یها تجربنهآزمایشگاهی و صحرایی که در عنمن آن  یها تیفعالجویان در شرکت دانش: ب اساسنی و مهنم را شخصنا

 .کنند

 .اند داشتهگزارشی از تجربیاتی که در آن شرکت  ی هیتهبیمارستانی، صحرایی و  یها تیفعالشرکت دانشجویان در  ج 

 13سؤال 

 آن یکی کدام است؟. از آنها صحیح است براساو نظریات وید، تمام جمالت زیر به استرنای یکی

 .کسق کنند از قبل معین شده باشد خواهند یمکه  یا درجهمدت تعلیم برای گروه معینی از دانشجویان باید براساو نوع  :آ 

ر معین کند یا حرفه یها هدفخدمت پزشکی، دانشجو باید قادر باشد  ی افتهیدر یک نظام سازمان : ب  .خود را شخصا
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 .دانشجو با مشکالت عملی انجام گیرد ی مواجهه ی جهیدرنتدرک اصول بنیادی باید : ج 

 .مکرر بستگی دارد ی استفادهحفم قابلیت یادآوری یک موعوع به : د 

 10سؤال 

 (جدول دو طرفه)یک جدول مختصات برنامه 

 .دارد یمبیان را ( و غیره ها هیفرعمقاطع زمانی، )تدریس  ی برنامهجدولی است که جزییات  :آ 

 .دهد یمشده به دست  یزیر برنامهفهرستی است که دستورالعمل مفصلی در مورد آموزش : ب

 .آموزشی را کنترل کرد یها هدفمیزان اختصاصی بودن  توان یماست که با کمک آن  یا لهیوس: ج 

 .آموزشی قرار دارند یا خیر یها هدفتعیین کرد که آیا اجزای برنامه در رابطه با  توان یماست که با کمک آن  یا لهیوس: د 

 

 

 

 

 منورد موعنوع بنا رابطنه در یآموزشن برنامنه کی دیا توانستهشما ! کیتبر

 .دیینما هیته خود عالقه

 

 دیمراقق باش یول

 فیوظنننا و کارکردهننا بنننا برنامننه کنننه دیننکن داینننپ نننانیاطم گنننرید کبنناری -

 .باشد داشته مطابقت یا حرفه

ر به  -  .دیتناسق توّجه داشته باش ی مسزلهدائما

ر  یوقت مؤثر آموزش کی -  از مراتنق بنه اسنت ممکن نباشد متناسق واقعا

 .باشد تر خطرناک آموزش فقدان
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[249تا  244]پیشنهادی برای تمرین صفحات  یها پاس   

 دینمائ مراجعه ریز یها صفحه به دارد تفاوت ما یشنهادیپ پاسخ با شما پاسخ اگر یشنهادیپ پاسخ سؤال

  ه 0

  ج 1

 د 1

 ب 4

 
 آ 5

 ب 6

 ج 7

  ج 8

  آ 9

  ب 01

 ج 00

 ب 01

 د 01

 ب 04

 آ 05

 ب 06

  د 07

 ج 08

  آ 09

  د 11
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4 
 

 آزمون
 و 

  یریگ اندازه یها روش 



 

 151 

 و روشهای اندازه گیری ها آزمونمبانی 
کاربرد آنها مورد بررسی  ی نحوهو  ها تیمحدودرا با ذکر محاسن و  یریگ اندازهدر فصل چهارم برخی از وسایل 

آنهرا در رابطره برا  نیتر مناسربچون تعداد این گونه وسایل زیاد است، ضروری است که بهترین و . میده یمقرار 

کرره هرر معلررم بایررد قرادر باشررد در هنگررام  شررود یمرت کیررد . آموزشرری انتخراب و مررورد اسررتفاده قررار گیرنررد یها هردف

 .قبولی یک آزمون، محاسبات آماری الزم را شخصاً انجام دهد ی نمرهارزشیابی سؤاالت و تعیین حداقل 

 

 :ت زیر مراجعه کنندکه به نشریا شود یمدارند توصیه  مسائلبه کسانی که عالقه بیشتری به این گونه 

Public Health Papers-WHO 

 No. 36 A review of the nature and uses of examinations in medical education, 

1968. 

 No. 52 Development of educational programmes for the health professions, 

1973. 

 No. 72 Assessing health worker's performance: A manual for training and 

supervision, 1980. 

 :این فصل و منابع ذکر شده باید قادر باشید ی مطالعهپس از 

 .تدریس مورد توجه قرار گیرد نام ببرید ی برنامهاجزای متفاوتی را که باید در ارزشیابی یک  .1

آموزشننی، وسنایل کمننک آموزشنی، و منننابع انسننانی   یها هنندفاجنزای متفنناوتی را کنه باینند در ارزشنیابی  .2

 .تدریس مورد توجه قرار گیرد نام ببرید ی برنامهیک 

 .دانشجویان را تعریف کنید ی لهیوسیک نظام ارزشیابی از تدریس به  یها تیمحدودمحاسن و  .1

 یها طننهیحو یننا یننک آزمننون عملننی بننرای ارزشننیابی رفتننار یننک دانشننجو در  یا مشنناهده یبننند درجهیننک  .4

 .عملی تهیه کنید یها مهارتارتباطی و یا  یها مهارت

سنؤال کوتناه از ننوع پاسن  بناز طنرح کنیند و عنوابط الزم  4و ینا ( از نوع کتاب بناز)یک سؤال انشایی  .2

 .را نیز تهیه کنید( یده نمرهجدول )عینی به آنها  یده نمرهبرای 

ذهنی تهیه کنید که حداقل دو نمونه آن سطوح باالتری از  یها مهارت ی طهیحدر  یا نهیگزسه سؤال چند  .4

 یریگ انندازهرا ( «ییگشنا مشکل» 1و ینا سنطح « تفسیر اطالعنات» 2یا سطح )« یادآوری ساده» 1سطح 

 .کند

 .شده را نام ببرید یزیر برنامهیک امتحان  یها تیمحدودمحاسن و  .7

، آزمون جامع و آزمون قبنل از نهنایی یا دوره انیم، آزمون آزمون  یپ، ازین  یپآزمون سطح : یها واژه .8

 .و سلسله مراتق آنها را نام ببرید ها آزمونرا تعریف کنید و منظور از انجام این 

 .نسبی را شرح دهید ی عابطهمطلق و آزمون با  ی عابطهتفاوت بین آزمون با  .9

سننبه کنیند و عننوابط و را محا یا ننهیگزقبننولی بنرای یننک امتحنان مرکننق از سنؤاالت چننند  ی نمنرهحنداقل  .12

قبنولی را بنرای ینک  ی نمنرهبه وجود بیاورید که بتوان با کمک آنهنا حنداقل  یگذار نمرهمعیارهایی برای 

 .محاسبه کرد( 4و  2مرکق از سؤاالت اهداف )آزمون کوچک 

 .کنید یریگ جهینتو ( تمایز و دشواری آن را تعیین کنید یها شاخص)یک سؤال را تحلیل  .11
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 آموزشیبرنامه ریزی مارپیچ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 154 

 

 چرا ارزشیابی؟
چشم به ما دوخته است که نینروی انسنانی بهداشنتی  کند یمبهداشتی را پرداخت  یها نهیهزجامعه که درنهایت تمام 

بهداشتی خود را در رابطه با نیازهای بهداشنتی و  یها تیفعالرا به نحوی تربیت کنیم که بتوانند (  بهداشت کاران)

 .عمل دربیاورند ی مرحلهتقاعاهای جامعه به 

از اجتماع را تشکیل داده و باید آماده باشند تا در درون جامعنه و  یریناپذ ییجدابخ   کاران بهداشتمراکز تربیت 

 .برای جامعه کار کند

ر موجق ازدیاد آگاهی اجت اجتماعی بنه کنار  ی توسعهماع گردیده و به صورت اهرمی برای عملیات بهداشتی طبیعتا

، سؤاالتی است کنه در هنگنام بررسنی ینک مرکنز تربیتنی بایند پرسنیده شنود تنا شود یمآنچه در زیر بیان . روند یم

را بنه نحنوی تربینت کننند کنه  کاران بهداشنت کنه اننواع کنند یممعلوم  شود که آیا این مراکز به اندازه کافی کوش  

 .ما را برآورند یا خیر ی جامعهتوانند نیازهای بهداشتی ب

  بدین بیماری؟ یا در قالق  کنند یمفکر و عمل بهداشت، بیشتر در قالق  النیالتحص فار آیا

پیشگیری و  یها روشیا از  کنند یمدرمانی و نوتوانی استفاده  یها روشمعنی که آیا تنها از 

 ارتقای تندرستی؟

  فرررد ینا در قالننق  کنننند یمننو عمنل  اجتمراع، فکررربیشنتر در قالننق خننانواده و  النیالتحصنن فار آینا

 بیمار؟

  مرکننننق از پزشننننک، پرسننننتار، سننننایر گررررروه بهداشررررتی در قالننننق یننننک  النیالتحصنننن فار آیننننا

 ؟کنند یمو همچنین متخصصین علوم اجتماعی و علوم دیگر فکر و عمل  کاران بهداشت

  از بودجه و امکانات موجنود  رچه بیشتر و مؤثرتره یبردار بهرهدر جهت  النیالتحص فار آیا

 ؟کنند یمفکر و عمل 

  مملکنت خنود، تفکنر و و الگوهرای تندرسرتی و بیمراری  هرا تیاولودر قالق  النیالتحص فار آیا

 ؟کنند یمعمل 

 

 

. سؤاالت باال فکر کنیند ی دربارهرا که در آن به کار اشتغال دارید درنظر بیاورید و  یا مؤسسه

بدهیند، خیالتنان راحنت باشند زینرا بخن  اصنلی « مربنت»اگر بتوانید به تمام سؤاالت بناال پاسن  

 .کار انجام شده است

 

از سننوی دیگننر، اگننر نتوانینند بنندون تعننارف و رودربایسننتی بننه بع ننی از سننؤاالت فننوق پاسنن  

 .موردنظر را بررسی کنید آموزشی مؤسسه یها برنامهبدهید، بهتر است گرای  و « مربت»

 :شود یمزیر پیشنهاد  یها قدمبرای این منظور 

 .کل برنامه آموزشی را ارزشیابی کنید .1

 .بینابینی را ارزشیابی کنید یها هدفکلی و  یها هدف .2

 .آموزشی را ارزشیابی کنند ی برنامه یها قسمتاز دانشجویان بخواهید که بع ی از  .1

 .نیدکارآیی دانشجویان را ارزشیابی ک .4
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 تربیت نیروی انسانی بهداشتی ی برنامهخطوط اصلی برای ارزشیابی یک 

  
 شرحی مختصر

ارزشنیابی را انجنام دهند  خواهند یمنکسنی کنه . هم کلی و هم جامع هسنتند شوند یمخطوط اصلی که در زیر آورده 

ر تعیین کند انهیگرا واقع یا گونهباید به   .با موعوع برخورد کرده و نکات اصلی هر موقعیت ویژه را اختصاصا

و البته واعح است که در عمل این  رندیگ یمحالت یک سلسله عملیات متوالی را به خود  شوند یماصولی که بیان 

کنه  یا مسنزله، ردینگ یمنکنه بنه منظنور ارزشنیابی انجنام  یا مطالعنهدر هر . ترتیق و رتبه بندی به هم خواهد خورد

ر اطالعناتی را کنه بنه دسنت  ی جنبه بررسنی کنرده و بنر مبننای آن   آورد یمناساسی دارد این است که ارزیناب مرتبنا

گناهی عنرورت دارد کنه عملیناتی را . سؤاالت خود را تصحیح، و از همه مهمتر در ق اوت خود تجدیندنظر کنند

کلننی خننود را نیننز مننورد  یریگ جهننتدر صننورت لننزوم   کننه تنناکنون انجننام داده اسننت، مجننددار بررسننی کننند و حتننی

 .تجدیدنظر قرار دهد

شنرح داده  باشنند یمارزشیابی  ی مرحلهخطوط اصلی این مبحث، تحت چهار سرفصل اصلی که مترادف با چهار 

 .شده است

 آشنایی .1

 طراحی ارزشیابی .2

 اطالعات در مورد برنامه و اثرات آن یآور جمع .1

 یسینو گزارشتحلیل و  .4

 

 اصلیخطوط 

 آشنایی. 1 ی مرحله

 .آموزشی را تعیین کنید ی برنامهمشخصات کلی  .1

 .مشخصات کلی مدیران، معلمین و دانشجویان را به دست بیاورید .2

 .منابع مالی و امکانات مادی موجود برای اجرای برنامه را تعیین کنید .1

 .هدف از ارزشیابی پیشنهاد شده را روشن کنید .4

 .کنید یبردار صورتآموزشی به دست بیاورید،  ی برنامهبه آسانی در مورد  دیتوان یماز اطالعاتی که  .2

 .منابع موجود برای ارزشیابی را تعیین و مدت ارزشیابی را معین کنید .4

 .، روشن کنیدکنند یمنق  ارزیاب و کسان دیگری را که در ارزشیابی همکاری  .7

 .مقدماتی ارزیابی کنیدماهیت ارزشیابی پیشنهادی و امکان عملی کردن آن را به طور  .8

 

 طراحی ارزشیابی. 1 ی مرحله

 .سؤاالت و موعوعاتی را که باید درنظر گرفته شوند، فهرست کنید .9

 .اطالعات را تعیین کنید یآور جمع ی نحوهمنابع اطالعاتی و  نیتر مناسق .12

 .ارزشیابی را طراحی کنید .11

 .کنید یبند زمانطرح ارزشیابی را  .12

 .ارزشیابی را تنظیم کنید ی بودجه .11

 .را به نظرخواهی بگذارید یبند بودجهو  یبند زمانطرح ارزشیابی،  .14

 

 اطالعات در مورد برنامه و اثرات آن یآور جمع. 3 ی مرحله

 موقعیت و اهداف( الف)

 .به طور خالصه شرح دهید شود یمموقعیتی را که برنامه در آن اجرا  .12
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 .موارد زیر تعریف کنیدیک فهرست از  ی هیتهرا با  ها هدف .14

کنه  ییها تیمسنزولعمده بهداشتی و وظایف و  مسائلکارکردهای آینده، با درنظر گرفتن ( الف)

 .شود یماز هر کدام از آنها مشتق 

آموزشی، با درنظر گرفتن وظایف اصلی که دانشنجویان بایند در پاینان آمنوزش  یها هدف( ب)

 .باشندقبولی قادر به انجامشان  قابلخود به نحو 

 مشخصات دانشجویان در هنگام ثبت نام( ب)

بنه عننوان ینک یادگیرننده و در آیننده بنه عننوان  هنا آنمشخصاتی از دانشجویان را که احتماالر بر کنارآیی  .17

 .، تعیین کنیدگذارد یمیک بهداشت کار اثر 

 .کنید یآور جمعاطالعاتی در مورد دانشجویان در آغاز شروع به تحصیل  .18

 .دانشجویی تهیه کنید یها گروهشخصات از م یا خالصه .19

 امکانات و فرآیند آموزش( پ)

 .تقسیم آنها را شرح دهید ی نحوهفهرستی از منابع موجود برای اجرای برنامه تهیه کنید و  .22

 .سوابق و فرآیندهای آموزشی را که در برنامه به کار رفته است، بررسی کنید .21

شنغلی  یها نموننهجویان در رابطنه بنا وظنایف اصنلی و از اطالعات مربوط به تجربیات دانشن یا خالصه .22

 .تهیه کنید

 اثرات و نتایج برنامه( ت)

 .آن دسته از اثرات برنامه را که باید مورد ارزشیابی قرار گیرند، تعیین کنید .21

 .را که فعالر در برنامه مورد استفاده قرار دارند، شرح دهید و با دید انتقادی بررسی کنید ییها روش .24

 .دیگری را تهیه کنید و به کار برید یها روشذکر شده برای این ارزشیابی کافی نیستند،  یها روشاگر  .22

مناسبی برای مشاهده و شرح اینن  یها روشاگر ارزشیابی تأثیر درازمدت برنامه نیز مورد توجه است،  .24

 .اثرات تهیه کنید

 

 یسینو گزارشتحلیل و . 4 ی مرحله

 .، تهیه کنید1 ی مرحلهاده از اطالعات به دست آمده از شرح دقیقی از برنامه، با استف .27

 .متفاوت برنامه را تحلیل کنید یها جنبهموجود بین  ی رابطه .28

 یآوردها دسننتکیفیننت و : گزارشننی در مننورد ارزشننیابی برنامننه تهیننه کنینند کننه حنناوی نکننات زیننر باشنند .29

موجنود بنرای بهبنود  یهنا راهو  ،انند آمدهبرنامه، مشکالت و موانعی کنه در راه اجنرای برنامنه بنه وجنود 

 برنامه

 

  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

بنننرای کسنننق اطنننالع بیشنننتر در اینننن منننورد بنننه  شنننود یمنننتوصنننیه 

 :نشریات زیر مراجعه کنید
WHO Offset Publication No. 38: Guidelines For 

Evaluating A Training Programme For Health Personnel 

by F. M. Katz (WHO, Geneva, 1978) 

 یا
Evaluation of Educational Programmes in Nursing, by 

Moira Allen (WHO, Geneva, 1977) 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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نکنناتی کننه در هنگننام ارزیننابی تننأثیر تغییننرات بننه وجننود آمننده در برنامننه، از 

علننوم بهداشننتی بننا  ی مدرسننهدر یننک  یا حرفننهجهننت انطبنناق بیشننتر آمننوزش 

 .جامعه، باید مورد توجه قرار بگیرد

بهداشتی به وجود آورده اسنت بنه خنوبی  یها تیاولوریزهای مدرسه تغییراتی را که دولت در  برنامهآیا  .1

 ؟اند کردهدرک 

ملی پاس   یها برنامهو  ها تیاولوبه تغییرات در  یتر مناسقآیا اکنون مدرسه با سرعت بیشتر و به نحو  .2

 ؟دهد یم

افننراد تربیننت شننده یعنننی « کنننندگان مصننرف»آیننا اکنننون مدرسننه بننا همنناهنگی بیشننتری در رابطننه بننا  .1

 ؟کند یمسازمآنهای مختلف دولتی و مردم کار 

بنرای  یا عابطهبه عنوان  دارند یمالتحصیالن جدید در مورد محل کار خود ابراز  فار آیا نظریاتی که  .4

؟ آینا مؤسسنه بنه اینن ننوع اظهارنظرهنا شنود یمنجدید به کنار گرفتنه  ی برنامهتعیین نقاط ععف و قدرت 

 ؟دهد یمپاس  

در کنل نظنام آموزشنی ( کاران بهداشتانواع )آیا مدارو متفاوتی که برای تربیت نیروی انسانی بهداشتی  .2

گر مملکننت بننه کننار اشننتغال دارننند بننا یکنندیگر در ارتبنناط قننرار دارننند و تجننارب موفننق را بننا کمننک یکنندی

 ؟کنند یمو تجارب ناموفق را متوقف  دهند یمگسترش 

ر متناسق با مشکالت و  .4 آن  تنوان یم؟ آیا هنوز باشد یمعمومی جامعه  مسائلآیا محتوای برنامه جدید واقعا

 کرد؟ تر متناسقرا 

 :به وجود آمده است یا مشاهدهدر هریک از موارد زیر چه تغییرات قابل  .7

 اریالگوهای مر  و ابتالء به بیم (1)

اینن تغیینرات  توان یمآیا   .مربوط به پیشگیری از بیماری و ناتوانی یها کوش پاسخگویی افراد به  (2)

 را نتیجه تغییرات به وجود آمده در برنامه به حساب آورد؟

جدیند ارائنه  ی برنامهنیروی انسانی تربیت شده در  ی لهیوسآیا مراجعین از کیفیت خدمات بهداشتی که به  .8

 بیشتری دارند؟ ، رعایتشود یم

، انند بودهبرنامنه منؤثر  ی توسنعهنیروهای اصلی که در ایجاد یک فرآیند با ارزش و واقعی برای تغییر و  .9

را تقوینت کنرد و  کننده کمکنیروهای  توان یم؟ چگونه اند بودهنیروهای بازدارنده کدام  نیتر مهمکدامند؟ 

 نیروهای بازدارنده را تغییر داد؟

 بلیزارد، سازمان بهداشت جهانی، دهلی نو. براساس گزارشی از پ
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

زیررر پاسررخ  یها صررورتسرعی کنیررد هررر سررؤال اصررلی را بره یکرری از 

 :دهید

من دالیل خوبی برای این پاس  دارم و حتنی شنواهدی هنم بنه : بلی

 .ام آوردهدست 

 .چنین چیزی صحت داشته باشد کنم ینممن فکر : خیر

خیلنننی احتمنننال دارد کنننه اینننن طنننور باشننند ولنننی منننن : شرررک دارم

 .اطالعاتی مبنی بر اثبات آن دراختیار ندارم

 .به این سؤال پاس  دهم توانم ینممن : دانم ینم

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
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نکاتی که در هنگام ارزیابی میزان تأثیر تغییرات برنامنه بایند منورد 

 .توجه قرار بگیرد

 در رابطه با بهبود مدیریت و فعالیت مدارو تربیت بهداشت کاران -

 کاران بهداشنت( فهرسنت وظنایف)منورد نیناز  یهنا مهارتدقیقی از  ی مطالعه ی هیپابر ( جدید) ی برنامهآیا  .1

 که باید در آن کار کنند قرار دارد؟ یا جامعهدر 

 حد؟ آیا میزان شکست یا سرخوردگی دانشجویان کمتر شده است؟ تا چه .2

 زمانی بین ورود دانشجو و فراغت از تحصیل کم شده است؟ تا چه حد؟ ی فاصلهآیا  .1

 قدیم کمتر شده است؟ تا چه حد؟ ی برنامهدر مقایسه با ( جدید) ی برنامهآیا حجم محتوا در  .4

 کمتر شده است؟ تا چه حد؟« لیالتحص فار هر »آیا هزینه سرانه  .2

؟ در کندام رندیگ یمآیا تعداد کم مدرسین و امکانات جنبی دیگر به نحو بهتر و مؤثرتری مورد استفاده قرار  .4

 خاص؟ ی نهیزم

گوناگون موعنوع بنه طنور افقنی ینا عمنودی بنا هنم تلفینق شنده اسنت؟ هزیننه و فوایند  یها نهیزمآیا محتوای  .7

 چنین تلفیقی چه بوده است؟

 تر سنادهو  تر آسنانمتفاوت نسبت به قبل از ایجناد تغیینرات در برنامنه  یها گروهآیا همکاری و همگامی بین  .8

 شده است؟

 مشاهده شده است؟( و یا منفی)آیا در نتیجه تقسیم منابع بین تدریس، تحقیق و مدیریت، اثرات مربت  .9

ینروی انسنانی آن بتواننند زمنان و ن ی جنهیدرنتآیا تغییراتی در شرایط کاری معلمین به وجود آمنده اسنت کنه  .12

 مربوط به آن کنند؟ یها تیفعالبیشتری را صرف تدریس و 

 محلی تربیت مدرو اثراتی هم داشته است؟ اگر بلی چه اثراتی؟ ی برنامهآیا  .11

نیز کمکی به ایجاد تغییرات کرده اسنت؟ کنارکرد اینن اداره ( اگر وجود داشته باشد)آیا اداره آموزشی محل  .12

 بهتر ساخت؟ توان یمرا چگونه 

 ؟رتریگ وقت، و تر مشکل، تر دهیچیپشده است و یا  تر آسانو  تر سادهآیا وظایف مدیریت اکنون  .11

شده است یا  تر قیدق، و تر آسان، تر روشنو سایر مدیران اصلی اکنون ( مدیر، رئیس، غیره)آیا نق  رؤسا  .14

 ؟تر نامشخصو  تر مشکلاین که 

 انی، دهلی نوبلیزارد، سازمان بهداشت جه. براساس گزارشی از پ
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

زیررر پاسررخ  یها صررورتسرعی کنیررد هررر سررؤال اصررلی را بره یکرری از 

 :دهید

من دالیل خوبی برای این پاس  دارم و حتنی شنواهدی هنم بنه : بلی

 .ام آوردهدست 

 .چنین چیزی صحت داشته باشد کنم ینممن فکر : خیر

اینننن طنننور باشننند ولنننی منننن خیلنننی احتمنننال دارد کنننه : شرررک دارم

 .اطالعاتی مبنی بر اثبات آن دراختیار ندارم

 .به این سؤال پاس  دهم توانم ینممن : دانم ینم

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
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نکاتی که در هنگام ارزیابی میزان تأثیر تغییرات برنامه باید مورد 

 .توجه قرار گیرد
 

 معلمیندر رابطه با بهبود کارآیی  -

، تر جالننقجدینند بننرای تنندریس انجننام دهننند بننه نظننر آنننان  ی برنامننهآیننا وظننایفی کننه معلمننین باینند در  .1

 است؟ زتریآم قیتشوو  تر مناسق

محتوای یک درو با وجود اینن کنه احتمناالر ممکنن اسنت بنه وقنت زینادتری احتیناج داشنته  ی هیتهآیا  .2

 ؟دیآ یمبه نظر  یتر آسانو  تر روشن یا فهیوظباشد، 

را کنه  ییهنا مهارتیادگیری دانشنجویان بهبنود یافتنه اسنت؟ یعننی آینا « تسهیل»آیا قابلیت معلمین در  .1

 ؟اند آوردهبرای کمک به یادگیری بهتر دانشجویان عروری است به دست 

 ؟شود یمتربیت معلم به منظور تدریس بهتر مشاهده  ی برنامهدر  یا مشاهدهآیا بهبود قابل  .4

صنرف وظنایف آموزشنی ( در جهنات مفیند)ت، کوشن ، و نینروی بیشنتری را آیا معلمین اکننون وقن .2

 ؟کنند یمخود 

بنننرای  انننند آوردهآموزشنننی بنننه دسنننت  یهنننا دورهرا کنننه در طنننی  ییهنننا مهارتآینننا معلمنننین عمنننالر  .4

 ؟دهند یمدانشجویانشان مورد استفاده قرار 

 آیا اثرات منفی بر سایر وظایف معلمین به وجود آمده است؟ .7

 

 با کارآیی دانشجویاندر رابطه  -

آموزشی خود با حجم بیشتری از اطالعات و انواع عملینات ینادگیری  ی دورهآیا دانشجویان در طی  .1

 ؟کنند یمبرخورد پیدا 

 ؟کنند یمبه دست آورده را حفم  یها مهارتآیا دانشجویان نسبت بیشتری از اطالعات و  .2

هنگام ارائنه خندمات بهداشنتی بهبنود پیندا کنرده در  ها مهارتآیا قابلیت دانشجویان در استفاده از این  .1

 است؟

خننود اسننتقالل بیشننتری در  یا حرفننهآیننا دانشننجویان در هنگننام دانشننجویی و بعنند در هنگننام فعالیننت  .4

 ؟دهند یمیادگیری نشان 

روز  یها شنرفتیپخنود بنا  یا حرفنههمگام ساختن کارآیی  ی نهیزمآیا عالقه و قابلیت دانشجویان در  .2

 بهبود یافته است؟( نامساعدحتی در شرایط )

 بیشتری درگیر وظایف و فرآیندهای یادگیری هستند؟ تیفعالجدید با  ی برنامهآیا دانشجویان در این  .4

و بنه طننورکلی  کننند یمنآینا دانشنجویان اکننون زمنان، نینرو، و کوشن  بیشنتری را صنرف ینادگیری  .7

 ؟کنند یمبیشتر کار 

 یزتریآم قیتشنوو  تنر جیمه، تر جالنقدر برنامه جدید آموزشی تجربیات ( و محتوا)آیا چگونگی کار  .8

 ؟آورد یمرا برای دانشجویان به وجود 

، اجنننرا و ارزشنننیابی یزیر برنامنننهرا در  یزتریآم قیتشنننو، مفیننندتر و تر فعنننالآینننا دانشنننجویان نقننن   .9

 آموزشی برعهده دارند؟ ی برنامه

  بلیزارد، سازمان بهداشت جهانی، دهلی نو. براساس گزارشی از پ
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 کلی و بینابینی آموزشی یها هدفراهنمایی برای ارزشیابی 
اطمینان حاصل کنند  تواند یمچگونه ( کاران بهداشتنوع مشخصی از )یک مؤسسه تربیت نیروی انسانی بهداشتی 

مؤسسنه در آیننده بایند در آن  النیالتحصن فار کنه  یا جامعنهبنا نیازهنا و انتظنارات  دهد یمکه آموزشی را که ارائه 

آموزشنی اسنت  یها هندفچنین تناسبی را ت مین کنند،  تواند یمکه  ها راهکار کنند، مطابقت دارد؟ یکی از بهترین 

 . ردیگ یمکه متأسفانه خیلی کم مورد استفاده قرار 

 یهنا گروهزشنی را در تربینت آمو یها هندفمحنل  1974بهداشت در سنال جهانی یک گروه از مشاوران سازمان 

 .تهیه کردند ها هدفمورد بررسی قرار دادند و دستورالعملی برای ارزشیابی این گونه  کاران بهداشتمتفاوت 

توعنیح آنهنا را نینز  ی هینته ی نحنوه، بلکنه ها هندفبیان  ی نحوهنه تنها  شود یمکه در زیر نوشته  ییها دستورالعمل

و منراجعین آنهنا  کاران بهداشنتنیازهنای  ی کنننده منعکسکنه  اند شندهبنه نحنوی تهینه  ها هندفبرای مرال آیا . دهد یم

وجنود دارد کنه بنه وعنوح نشنان دهننده دسنتبابی  دانشنجو بنه " انجنام کناری" ها هندفباشند؟ آیا در بیان هریک از 

 پیشنهادی با یکدیگر هماهنگی دارند؟ یها هدفهدف مورد نظر  باشد؟ آیا 

 یگنذار عالمتتنهنا ینک پاسن  را  تنوان یمندر بسنیاری از منوارد . اند شندهشماره ذکر  22تحت  ها دستورالعملاین 

 .درنظر گرفته شده است دهنده پاس در انتهای هر مورد نیز محلی برای ذکر بع ی نکات به وسیله . کرد

ن مراکز تربیت خوب، مدیران و معلمی ی لهیوسبه عنوان یک  تواند یماین گزارش و به خصوص دستورالعمل آن 

 .آموزشی برای دانشجویان کمک کند یها هدفبهداشت کاران را در هنگام تهیه و ارزشیابی 

 Criteria for the evaluation of learning objectives in the education of health 

Personnel. Report of a WHO Study Group. WHO Technical Report Series No. 608, 

1977, 47 pp. 

 .شرکت دارند ها هدفافرادی که در تهیه  :آ 

 تهیه شده شرکت داشتند؟ یها هدفکدامیک از افراد در تهیه و یا بررسی . 1

  ر تعیین کنید در چه رشته و یا در چه )معلمین  (ییها تخصصلطفا

  ر تعیین کنید در چه رشته و یا در چه )کسانی که به این حرفه اشتغال دارند  (ییها تخصصلطفا

 متخصصین آموزش 

 دانشجویان 

  (آموزشی، بهداشتی، اقتصادی)مدیران 

  («بیماران»مرل )دریافت کنندگان خدمات بهداشتی 

  (لطفار مشخص کنید)دیگران 

 چگونه اتخاذ شد؟ ها هدفتصمیم نهایی در مورد قبول . 2

  (.لطفار شرح دهید چرا)خود من به تنهایی  ی لهیوسبه 

  (.لطفار شرح دهید چرا)من رئیس مستقیم  ی لهیوسبه 

  (.لطفار شرح دهید چرا)رئیس کل مؤسسه  ی لهیوسبه 

  (.لطفار شرح دهید چرا)متفاوت  یها گروهاز اع ای  یا تهیکم ی لهیوسبه 

  (.توعیح دهید که اشتراک چه کسانی)به طور مشترک 

  (.لطفار مشخص کنید)غیره 

 .را که میل دارید، اعافه کنید یا نکتهرا عالمت بزنید و هر  انتخابی خود  یها پاس 

ر هر اقدامی را که برای جلوگیری از ت .1 مرنل متخصصنین، )مختلنف  یهنا گروهدرنتیجنه فشنار  ها هندفییر غلطفا

 .شرح دهید دیا دادهانجام ( تحصیلی و غیره که مشخص خواهید کرد یها رشتهمعلمین 

 :یادداشت
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 و مرجع یا هیپااطالعات : ب

نیازهنای عملنی اجتمناع باشند، کندامیک از نیازهنای زینر درنظنر  ی کنننده منعکسبا توجه به اینن کنه هندف بایند . 4

 ؟اند شدهگرفته 

 مشکالت بهداشتی جاری و آینده 

 کاران بهداشتاین نوع از  ی ندهیآجاری و  یها تیفعال 

 کاران بهداشتسایر  یها تیفعال 

 انتظارات مراجعین 

  خدمات گاندهند ارائهانتظارات 

 روابط موجود بین نیازهای بهداشتی و سایر نیازهای جامعه 

 بهداشتی و رسمی دولت یها استیس 

  نظام خدمات بهداشتی ی ندهیآساخت فعلی و 

 اطالعات موجود و تحقیقات در مورد خدمات بهداشتی و نیروی انسانی بهداشتی 

 جاری در مورد نیروی انسانی بهداشتی یها یزیر برنامه 

ر در منورد هرینک چگنونگی را )کدامیک از عوامل زیر منورد توجنه قنرار گرفتنند؟  ها هدف ی هیتهبعد از . 2 لطفنا

 (.شرح دهید

 (.در رابطه با منابع موجود در جامعه) گذارد یمدوش جامعه  ربکه  یا نهیهز 

 مشخصات دانشجویان 

 تسهیالت آموزشی موجود 

 محیط فرهنگی حاکم بر مؤسسه آموزشی 

 موجود آموزشی یها فلسفهو  ها نظام 

 سازمآنها یا حرفهسیاسی و  یها  یگرا 

  (.لطفار مشخص کنید)غیره 

ر در رابطننه بننا اجننرای یننک یننا چننند وظیفننه از وظننایف ها هنندفآیننا هریننک از ..4 ، کننارآیی خاصننی را کننه مشخصننا

 ؟کنند یممورد نظر قرار داشته باشد بیان  کار بهداشت

 ، خیربلی

ر با آوردن   .شرح دهید ییها مرالاگر بلی لطفا

 :ها مثال

 

 ؟رندیگ یدربرممورد انتظار را  یا حرفه یها ییکارآمتناسبی از  ی نمونه ها هدفآیا  .7

 .بلی یا خیر

 اگر بلی بیان دارید که این نمونه چگونه تهیه شد؟

 :یادداشت

 

 

 .را که میل دارید، اعافه کنید یا نکته کنید و هر یگذار عالمتپاسخی را که میل دارید انتخاب کنید 

 

 ها هدفمشخصات : پ

 :آموزشی به موجق تعریف به جانق دانشجو گرای  دارند یها هدفبا توجه به این که  .8

  ؟شوند یمبه عملیاتی که دانشجو باید عمالر پس از فراعت از تحصیل انجام دهد مربوط  ها هدفآیا 

 .بلی یا خیر

  (آیا فعل دارد؟)باید قادر به انجام چه کاری باشد  لیالتحص فار که  دارد یمآیا بیان 

 .بلی یا خیر
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 :باید با یکدیگر هماهنگ باشند ها هدفبا توجه به این که  .9

  با بقیه تناقض دارند؟ ها هدفآیا بع ی از 

 .بلی یا خیر

ر نمونه بدهید  .اگر بلی لطفا

  ؟کنند یمبقیه را تأیید  ها هدفآیا بع ی از 

 .خیربلی یا 

ر نمونه بدهید  .اگر بلی، لطفا

 :یادداشت

 

 

 

 

 

 هستند؟ انهیگرا واقعدر رابطه با نکات زیر  ها هدفآیا  .12

 .بلی یا خیر  :مشخصات دانشجویان

 .بلی یا خیر  :مشخصات معلمین

 .بلی یا خیر  :تسهیالت موجود

 .بلی یا خیر :زمان موجود برای یادگیری

 

ر بنه ینادگیری  ها هندفبا توجه به اینکه  .11 دانن ، مهنارت، و ) یها طنهیحمهنم در تمنام  یها موعنوعبایند مسنتقیما

 :منتهی شوند( نگرش

  ر بنه نحنوی طراحنی را تسنهیل  "عواطنف فنردی"کنه رشند  اند شندهآیا بع نی از آنهنا اختصاصنا

 کنند؟

 .بلی یا خیر   

  ر به نحوی طراحی  را تسهیل کند؟ "ذهنیکاووش "که رشد  اند شدهآیا بع ی از آنها اختصاصا

 .بلی یا خیر   

  ر بنه نحنوی طراحنی را تسنهیل « ینک فنرد کامنل»کنه ایجناد  اند شندهآیا بع ی از آنهنا اختصاصنا

 کنند؟

 .بلی یا خیر   

  ر به نحوی طراحی و )کنه کنارآیی بنرای انجنام کنار گروهنی  اند شندهآیا بع ی از آنها اختصاصا

 را به وجود بیاورند؟( در صورت لزوم رهبری

 .بلی یا خیر   

  ؟شوند یمتحقیقاتی مربوط  یها مهارتآیا بع ی از آنها به 

 .بلی یا خیر   

  ؟ در تمام عمر دارند خودآموزیبه نیاز به  یا اشاره ها هدف ی مجموعهآیا 

 .بلی یا خیر   

  در تمام عمر دارند؟ خودآزماییبه نیاز به  یا اشاره ها هدف ی مجموعهآیا 

 .بلی یا خیر   
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  کار بهداشننترا کننه مننورد نینناز  ییگشننا مشکلمبننانی علمننی نننوعی از  ها هنندف ی وعننهمجمآیننا 

 ؟کند یم، منعکس باشد یم

 .بلی یا خیر   

  اسنت  کار بهداشنتفننی را کنه منورد نیناز  یهنا مهارتکاملی از  ی گستره ها هدف ی مجموعهآیا

 ؟ردیگ یدربرم

 .بلی یا خیر   

  ؟کند یمدر جامعه را منعکس  کار بهداشتاهمیت و مسزولیت  ها هدفآیا بع ی از 

 .بلی یا خیر   

  یهنا روشرا بنرای  پنذیرش  کار بهداشنت یسناز آمادهمربوط بنه  یازهاین ها هدفآیا بع ی از 

 ؟ردیگ یدربرمجدید 

 .بلی یا خیر   

ر برای هر   .نمونه بدهید  "بلی"پاس  لطفا

 

 

 

 ها هدفمورد نظر از  یها استفاده: ت
 در مؤسسه شما توجه شده است؟ ها هدفاستفاده از  ی نحوهآیا به  .12

 .بلی یا خیر

 .برای استفاده از آنها تهیه شده است ییها برنامهاگر بلی لطفار شرح دهید چه 

 :یادداشت

 

 

 

 چگونه انجام گرفته است؟ ها هدفاستفاده از  ی دربارهنهایی  یریگ میتصماگر این طور است  .11

  (.لطفار شرح دهید چرا)خود من به تنهایی  ی لهیوسبه 

  (.لطفار شرح دهید چرا)رئیس مستقیم من  ی لهیوسبه 

  (.لطفار شرح دهید چرا)رئیس کل مؤسسه  ی لهیوسبه 

  (.لطفار شرح دهید چرا)متفاوت  یها گروهاز اع ای  یا تهیکم ی لهیوسبه 

  (.لطفار شرح دهید که اشتراک چه کسانی)به طور مشترک 

 (.لطفار مشخص کنید) غیره 

 .را که میل دارید اعافه کنید یا نکتهعالمت زده و هر انتخابی خود  یها پاس 

 

 

 

 ؟اند شدهمطلع  ها هدفآیا دانشجویان از  .14

  اند دادهرا به دانشجویان  ها هدفرونوشتی از. 

 .بلی یا خیر   

  اند دادهرا مورد بحث قرار  ها هدفدانشجویان. 

 .بلی یا خیر   

 اگر جواب مربت است در تحت چه شرایطی؟   

  اند دهیندرا  ها هدفدانشجویان 

 بلی یا خیر



 

 164 

 چرا؟ اند دهینداگر 

  اند دهیدرا  ها هدفبع ی از دانشجویان احتماالر 

 بلی یا خیر

 اگر اینگونه است چرا فقط بع ی از دانشجویان؟ 

 :یادداشت

 

 

 

 

 ؟اند شدهمطلع  ها هدفآیا معلمین از  .12

  داده شده است ها هدفبه هریک از معلمین یک رونوشت از. 

 .بلی یا خیر   

  اند دادهرا مورد بحث قرار  ها هدفمعلمین. 

 .بلی یا خیر   

 اگر بلی، تحت چه شرایطی؟   

  اند دهیدرا  ها هدفمعلمین. 

 .بلی یا خیر   

 ؟اند دهیند، چرا اند دهینداگر    

  اند دهیدرا  ها هدفاحتماالر بع ی از معلمین. 

 اگر این طور است، چرا فقط بع ی از معلمین؟   

 

 ها هدفمفید بودن : ث

 که کدامیک از نتایج زیر را به بار خواهند آورد؟ دیکن یم، فکر دیکن یمنگاه  ها هدفهمین طور که به  .14

 عملی خواهند شد. 

 یادگیری دانشجویان را تسهیل خواهند کرد. 

  تسهیل خواهند کردبرداشتی تلفیقی از یادگیری را. 

  را تسهیل خواهند کرد ییگشا مشکلیادگیری مبتنی بر. 

 ارزشیابی را تسهیل خواهند کرد. 

  (.لطفار مشخص کنید)موارد دیگر 

 حتی ممکن است مورد استفاده نیز قرار نگیرند. 

 را که میل دارید انتخاب کنید و هر موعوعی را که نیز به نظنر شنما در تأییند انتخناب ییها پاس 

 .عنوان کنید ردیگ یمشما قرار 

 

 

 آموزشی داشته است؟ ی برنامهزیر از  یها جنبههیچ تأثیری بر هریک از این  ها هدفآیا وجود  .17

 ر نمونه بدهید)یادگیری  -تدریس یها تیفعال  (.لطفا

 ر نمونه بدهید)ارزشیابی  یها روش  (.لطفا

  (.لطفار مشخص کنید) ها جنبهسایر 

، عننوان رسند یمنرا که میل دارید انتخاب کنید و هر موعوعی را کنه نینز بنه نظرتنان  ییها پاس 

 .کنید
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 ها هدفارزشیابی و تجدیدنظر در : ج

 انجام گرفته است؟ ها هدفدر   یا دورهالزم برای تجدیدنظر  یها ینیب  یپآیا  .18

 .بلی یا خیر

 ؟یا هیپااگر بلی، تجدیدنظر براساو چه 

 دانشجویان اطالعات مربوط به کار 

 اطالعات مربوط به تحقیقات اجرایی 

 شواهدی مبنی بر تغییر نیازها 

  (.لطفار مشخص کنید)غیره 

 

 .مورد نظرتان را انتخاب کنید و اگر میل دارید توعیحات اعافی بدهید یها پاس 

 

 برای تجدیدنظر انجام گرفته است، چه کسانی در این تجدیدنظر شرکت دارند؟ ینیب اگر پی  .19

 معلمین 

  اشتغال دارند یا حرفهکسانی که به فعالیت. 

 متخصصین آموزش 

 دانشجویان 

 مدیران 

  (از قبیل بیماران)مراجعین 

  (.لطفار مشخص کنید)دیگران 

 

 .مورد نظرتان را انتخاب کنید و اگر میل دارید توعیحات اعافی بدهید یها پاس 

 

 :مربت است 18اگر پاس  به سؤال  .22

  ؟کند یمآیا چنین تجدیدنظری، ایجاد تغییرات در برنامه را تسهیل 

 .بلی یا خیر

 .اگر بلی، لطفار شرح دهید

 

 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

دارند که در  ها تیفعالتاکید غیر معمولی بر آن دسته از [ امتحانات]نتایج نشان داد که 

و در مقابرل فاقرد آن گرروه از  رنردیگ یمربرخورد با بیمار خیلری کرم مرورد اسرتفاده قررار 

 .مورد مورد استفاده قرار دارند یا حرفهاقداماتی هستند که بطور معمول در فعالیت 

 

Willis, J. B., et al. A preliminary analysis of accreditation criteria 

for surgical procedures by orthopedic residents.  

Journal of medical education, 58: 648-654 (1983) 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 ارزشیابی وسائل یادگیری
 .در هنگام ارزشیابی وسائل یادگیری باید بین اعتبار اجرائی و ارزشیابی آموزشی تمایز قائل شد

اعتبار اجرائی
1
مطالنق، اینکنه مطالنق بنه هنگنام هسنتند، بنه  درسرتی فنریعبارت است از حصول اطمیننان از : 

مورد نظر کمک کنند روشن و گویا هسنتند و  یها هدفکه به حصول  یا اندازه، به اند شدهزبان صحیح فنی نوشته 

 ها هندفمحتنوا بنا  اسربتن بنه عبنارت دیگنر اعتبنار اجرائنی همنان. اینکنه دارای مطالنق جنبنی و گنیج کنننده نیسنتند

 .  باشد یم

ارزشیابی آموزشی
1
عبارت اسنت از حصنول اطمیننان از اینکنه مطالنق آموزشنی بصنورت مناسنبی سنازمان : 

و بنه دانشنجو  شنوند یمن سرهولت یرادگیری، به آسانی فابل اسنتفاده هسنتند، منبهم نیسنتند و بطنور کلنی باعنث اند افتهی

 .رد نظر دست پیدا کندمو یها هدفکه به راحتی به  کنند یمکمک 

 

 تمرین صفحه بعد را انجام دهید

  

                                                 
.
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 تمرین

 
با اطالعات 

موجود قابل 

ارزسیابی 

 نیست

 خیر
تا 

 حدی
 اصلی در مورد مجموعه خود آموز یها سؤال بلی

        

که باید آموخته شوند قید  یا حرفهآیا در مجموعه خودآموز وظایف . 1

 شده است؟

        

خودآموز بر محور مشکالت مهم اقتصادی و اجتماعی و آیا مجموعه . 2

 قرار دارد؟ زایا خطر

        

به خوبی با آن  کاران بهداشتآیا مجموعه خودآموز مشکلی که . 1

 ؟ردیگ یمدر بر را  کنند ینمبرخورد 

        

که در هدفهای خود  کند یمآیا مجموعه خودآموز دانشجویان را وادار . 1

 تجدید نظر نمایند؟

        

آیا مجموعه خودآموز به روشنی اصول و مفاهیمی را که دانشجو باید . 8

خود را به خوبی انجام دهد، در  یا حرفهفرا گیرد تا بتواند وظایف 

 بر دارد؟

        

آیا مجموعه خودآموز از تمام منابعی که برای یادگیری آن مورد نیاز . 8

 ؟کند یماست استفاده 

        

آیا دانشجویان در انتخاب وسائل آموزشی مورد نیاز خود مشارکت . 7

 دارند؟

        

آیا مجموعه خودآموز به اندازه کافی امکانات اجرائی و تکرار عملی . 8

که )الزم را  یها مهارتدارد تا دانشجو بتواند با استفاده از آن 

( اند شدهاختصاصی آموزشی بیان  یها هدفبصورت عوابط در 

 بدست بیآورد؟ 

        

را که دانشجویان بتوانند به  یا نهیزمآیا مجموعه خودآموز فعالیتهای . 9

 اختیار خود انجام دهند مشخص کرده است؟

        

آیا مجموعه خودآموز امکاناتی را در بر دارد که دانشجویان بتوانند . 12

آموزشی را اندازه  یها هدفبا کمک آن چگونگی دستیابی خود به 

 گیری نمایند؟

        

از جمله معلمین و )خودآموز  آیا دانشجویان در ارزشیابی مجموعه. 11

 مشارکت دارند؟( مربیان

        

آیا در مجموعه خودآموز نحوه برگزاری ارزشیابی نهائی از . 12

 دانشجویان بیان شده است؟

        

که از  یا حرفهآیا ارزشیابی نهائی تناسبی با  وظائف اختصاصی . 11

 دارد؟( شماره یک نگاه کنید سؤالبه )قبل تعیین شده 

        

نظرات )آیا مجموعه خودآموز بطور کلی روشن و بی ابهام است . 11

 ؟(معلمین را جویا شوید
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  1ارزشیابی نیروی انسانی
 

یک راه آن . مختلف انجام شود یها جنبهاز  تواند یمآموزشی شرکت دارند  یها برنامهارزشیابی افرادی که در 

معلمین ارزش  شود یمکه باعث  باشد یمتدریسی و دخالت دادن آن در ترفیع معلمین  یها تیفعالارزشیابی 

اختصاصی  یها روشنگرش دیگر ارزشیابی . تدریسی در حرفه خود قائل شوند یها تیفعالزیادتری برای 

به منظور  یادگیری دانشجویان یها تیفعالده معلمین در حال تدریس و تحلیل مشاهکه از راه  باشد یمتدریس 

ارزشیابی مهارت، تجربه و یا دانش معلمین در زمان نگرش سوم . ردیگ یمبهتر نمودن کارآئی تدریس انجام 
تا روشن شود که این افراد تا چه حد برای مشارکت در یک برنامه آموزشی  باشد یمبرای تدریس  انتخاب

تعیین نمود که این  توان یمافراد کارآمدی را انتخاب کرد و هم  توان یمبه این ترتیق هم . مشخص  آمادگی دارند

 .افراد چه آموزشهائی را باید دریافت کنند تا بتوانند در یک برنامه مشخص همکاری داشته باشند

 

در این محل ما فقط به آن دسته از این روشها . زیادی برای ارزشیابی عملکرد معلمین بوجود آمده است یها روش

در آموزش عالی، معلمین معموالر بر . میپرداز یم شوند یمآموزشی مربوط  یها برنامهکه بطور اختصاصی به 

بدون اینکه توجه مخصوصی به  ندشو یمانتخاب ( بخصوص انتشارات علمی)علمی  یها یستگیشامبنای 
که در سطح  شود یماز سوی دیگر هر روز بیشتر روشن .  آموزشی انها مبذول شده باشد/تدریس یها تیقابل

به همین دلیل . باشد ینمجهانی، مقابله با مشکالت بهداشتی بدون دسترسی به افراد کارآمد و قابل امکان پذیر 

 .آموزشی مطابقت داشته باشد یها برنامهآموزشی باید با نق  و وظیفه آنها در هیزات  یها تیقابلو  یا حرفهسابقه 

 :شود یماغلق افراد هیزات علمی در چهار گروه زیر خالصه  یها تیفعال

 ایجاد ارتباط. الف

 آموزشی یها برنامهندوین . ب

تا بتوانند از این تجربیات در  دهد یمانتخاب روشهای آموزشی که دانشجویان را در وععیت فعال قرار . پ

 .هنگام انجام وظائف حرفه خود استفاده نمایند

 استفاده از وسائل کمک آموزشی. ت

. به آسانی دریافت که چه نسبتی از معلمین در زمینه این چهار مورد از مهارت الزم برخوردار هستند توان ینم

ولی انتظار داریم که آنها هم بتوانند  اند نکردهفت بیشتر معلمین هیچ تعلیماتی در مورد روشهای آموزشی دریا

 .چهار وظیفه باال را در هنگام تدریس خود به خوبی انجام دهند

که در  یا پرسشنامهدرجه آگاهی و کفایت خود را در این چهار زمینه با استفاده از  توانند یممربیان و معلمین 

 .صفحات بعد آمده است اندازه گیری نمایند
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 نحوه استفاده از پرسشنامه 

 
 .انتخاب کنید ردیگ یمقسمتی را که وظیفه فرد مورد ارزشیابی را در بر . 1

 

برای ارزشیابی  توانند یمذکر شده در قسمت انتخابی را که  یها تیفعالبخواهید که ( کارشناو (از یک خبره. 2

 .مورد استفاده قرار گیرند بدقت مطالعه کرده و آنها را که با وظیفه مورد نظر مرتبط هستند مشخص کند

فعالیتهای دیگری را که در پرسشنامه ذکر نشده ولی به ارزشیابی مربوط  تواند یم( کارشناو( فرد خبره

 .به پرسشنامه اعافه کند شود یم

 

 یا نمره 8انتخاب شده را با استفاده از یک جدول  یها تیفعالسیس اهمیت هر یک از ( کارشناو( فرد خبره. 1

 .سدینو یمتعیین و آنرا در مقابل فعالیت ( وجود دارد[ 271]که در صفحه )

 

 .تکرار کنید ها قسمتاین روش را برای تمام اجزاء مربوط در تمام . 1

   

بخواهید که درجه کفایت خود رادر مقابل هرکدام از  ردیگ یمر سیس از فردی که مورد ارزشیابی قرا. 8

شاید خیلی منطقی به نظر نیآید که از معلمین بخواهیم درجه کفایت خود رادر .  انتخاب شده بنویسد یها تیفعال

تعیین کنند، ولی تجربه نشان داده است که با کمی تمرین معلمین  اند ندادهمورد فعالیتی که هنوز انجام 

.. در صورت استفاده از چنین پرسشنامه هائی، نقاط ععف و قدرت خود را با دقتی باال تعیین کنند توانند یم

از او خواست که فرد زیر دست خود را با  توان یماگر به سرپرست فرد مورد ارزشیابی نیز دسترسی باشد، 

 .ارزشیابی کند یا پرسشنامهاستفاده از چنین 

 

 .مورد نظر اقدام کنید یها قسمتمرتبط و تمام  یها تیفعالبه همین صورت برای تمام . 8

 

در زمینه آموزش تعیین رتبه شده  اهمیتشپس از انجام این ارزشیابی، تمام فعالیتهای مورد نظر هم از نظر  . 7

، اهمیت فعالیت و ها یبند هرکدام از این رتبه. را در انجام آن بیان داشته است درجه مهارت خودو هم معلم 

و تفاوت بین آنچه مورد نیاز است و آنچه وجود دارد  کنند یمبین صفر تا پنج دریافت  یا نمرهمهارت معلم، 

نمره ستون یک از نمره ستون دو، اگر نتیجه مربت باشد پس از تفاعل . از راه کم کردن امتیاز  بدست میاید

اگر مهارت موجود کمتر باشد، . باشد یمشتر از مهارت مورد نیاز نشان دهنده این است که مهارت موجود بی

 .شود یمنتیجه کاه  دو ستون منفی 

 

تا نموداری از  میسینو یمرا در ستون سه ( نمره ستون دو بعد از کاه  ستون یک )سیس نتیجه بدست آمده . 8

گی الزم برای آموزش مورد نظر کارآئی فرد مورد بررسی بدست بیآوریم و معین کنیم تا چه اندازه از آماد

برای  تواند یمکه  باشد یممعلم ( مربت یها نمره)این نمودار هم نشان دهنده نقاط قوت . باشد یمبرخوردار 

است که ( منفی یها نمره)و هم گویای نقاط ععف معلمین . ارجاع وظایف مشخص به افراد خاص کمک کند

 .یان برداشتمخصوص و متناسق از م یها آموزشبا  تواند یم
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  1نمونه پرسشنامه برای ارزشیابی نیروی انسانی
برای اینکه . ممکن است زمانی برسد که که شما مجبور شوید یکی و یا چند مورد از اقدامات زیر را انجام دهید

از مهارت و کارآئی خود مطلع شوید از این پرسشنامه استفاده کنید و پس از شناخت نقاط ععف خود نسبت به 

 !(.خواهد یماگر دلتان )رفع آنها اقدام نمائید 

دیگری را هم میل  یها تیفعالابی درجه تناسق هر کدام از فعالیتهای زیر شروع کنید و اگر کار را با ارزشی

ذکر شده است [ 271]که در صفحه  یا نمرهسیس اهمیت هرکدام را با استفاده از جدول ش  . دارید اعافه کنید

 .تعیین کنید

 

1 2 1 
 استعداد در ایجاد ارتباط

 اهمیت کفایت شما امتیاز شما

 کوچک یها گروهرهبری بحث در . 1      

      

فعالیت به عنوان مربی برای گروه کوچکی که حال یادگیری مبتنی بر . 2

 مشکل گشائی هستند

 استفاده از سوالها برای ارائه راهنمائی در جریان بحث گروهی. 1      

 یادگیری دانشجویان و ارائه بازخورد مناسق یها تیفعالاصالح . 1      

 راحتی و روشنی در ارتباط شفاهی. 8      

 دیگران و نشان دادن عالقه به بحث یها صحبتدقت درگوش دادن به . 8      

 دقت، روشنی، و صحت در نوشتار. 7      

 پی  نویس موادی که برای خود آموزی الزم است. 8      

 شنوائی، ظبط صدا و سایر رفتارهای مربوط/ دیداری  یها برنامهارائه . 9      

        

 آموزشی یها برنامهاستعداد برای تدوین       

      

یادگیری مبتنی بر  یها برنامهساخت مسائل آموزشی برای استفاده در . 1

 مشکل گشائی

      

آموزشی مبتنی بر نق  بازی و بازسازی شرایط  یها یبازرهبری . 2

 اجتماعی 

 یک یادگیری موردی را اجرا کند. 1      

      

 Brain)تنظیم و اجرای کارگاه و انجام موفقیت آمیز جلسات نظرگوئی . 1

Storm) 

 آموزشی فردی یها برنامهتدوین و اجرای . 8      

      

برنامه ریزی، سازمان دهی و پای  استفاده از هدفهای آموزشی برای . 8

 فعالیتهای یادگیری

      

استفاده مناسق از نمودار، شکل و سایر وسائل تصویری برای تسهیل . 7

 یادگیری

      

تشخیصی وتصدیقی بمنظور راهنمائی یک  یها یابیارزشاستفاده از . 8

 فرآیند آموزشی  

      

سازماندهی و کمک به ایجاد شرایط یادگیری در یک موقعیت فعالیت . 9

 یا حرفه
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1 

 امتیاز شما

2 

 کفایت شما

1 

 اهمیت
 استعداد در ایجاد ارتباط

 استعداد برای استفاده از وسایل کمک آموزشی      

 طراحی و تهیه وسایل ساده کمک آموزشی از نوع دیداری. 1      

 تهیه یک توالی زمانی از چند اسالید و یا یک ویدیوی آموزشی. 2      

 تهیه و مدیریت یک نظام بایگانی برای وسایل کمک آموزشی دیداری. 1      

 تهیه و مدیریت یک نظام نگاهداری برای وسایل کمک آموزشی. 1      

 استفاده از فیلم، اسالید، عکس و غیره.  8      

 استفاده از یک پروژگتور باالی سر . 8      

 ، و مانند آن(Flip Chart)استفاده از تخته سیاه، تخته کاغذی . 7      

 استفاده از تخته ماهوتی، تخته مغناطیسی، و مانند آن. 8      

 میلیمتری 18و  8ژکتور فیلم .استفاده از پر. 9      

      

گوش دادن، عبط کردن، نسحه  استفاده از دستگاه عبط صوت برای. 12

 برداری و ویراست

      

استفاده از ئسایل متفاوت برایربت، نمای ، نسخه برداری و ویراست . 11

 مطالق

      

برای آموزش و ( از قبل تهیه شده یها برنامهبا )استفاده از کامییوتر . 12

 مدیریت

 آموزشیاستفاده از نظام داده پروری برای تهیه مواد . 11      

 استفاده تاثیرگذار ازمطالق چاپ شده برای مقاصد آموزشی. 11      

 الزم یها عکساستفاده از وسایل عکاسی برای تهیه اسالید و . 18      

        

 نمره هنگامی مربت است که کفایت بیشتر از اهمیت بیشتر باشد و زمانی منفی است که کمتر باشد

 

 .مراجعه کنید[ 18و  17]تدوین برنامه آموزشی به صفحه  برای مهارتهای مربوط به

 

 

  



 

171 

 

برای ارزشیابی اهمیت یک یا چند مهارت  یا نمرهرده بندی ش  

 .مشخص برای حصول اطمینان از اجرای خوب
 .تمام یا قسمتی از کار را انجام داد توان ینمبدون وجود آن : اصلی. 8

 .انجام تمام یا قسمتی از کار بدون وجود آن بسیار مشکل خواهد بود: مهم خیلی. 1

 .دلخواه است که برای انجام بهتر کار وجود داشته باشد: مهم. 1

 .وجودش برای انجام بهتر کار در حدی متوسط خوب است: نسبتاً مهم. 2

 .باشندخوب است که انجام دهندگان کار با آن آشنائی داشته : خیلی مهم نیست. 1

 .از فهرست خارج شود تواند یمربطی به انجام کار ندارد و : مهم نیست. 2

 

 

برای ارزشیابی کفایت در اجرای یک یا چند  یا نمرهرده بندی ش  

 مهارت مشخص
کسی که در انجام این عمل در سطح بسیار باالئی از مهارت قرار دارد و دان  او در این زمینه : مهارت کامل. 8

 .تبه روز اس

ً کامل. 1 کسی که به خوبی از این عمل اطالع دارد و ماهر است ولی هنوز به سطح متخصص : مهارت تقریبا

 .نرسیده است و اطالعات  خیلی به روز نیست ولی تجربه عملی دارد

کسی که بطور نسبی اطالعات و مهارت خوبی دارد و گرچه از تجربه عملی برخوردار است : مهارت خوب. 1

 .ات  کامل نیستولی تجرلب

کسی که مقداری اطالع و آگاهی دارد ولی تجربه عملی کمی دارد و یا اصوالر از : مهارت نسبتاً خوب. 2

 .اطالعات خود در یک موقعیت عملی استفاده نکرده است

نداده کسی که اطالعاتی در این مورد دارد ولی هیچگاه آنرا در عمل مورد استفاده قرار : مهارت خیلی محدود. 1

اگر به او توعیح داده شود، عمل  مورد ارزشیابی قرار . است و به این دلیل خیلی اشتیاقی به انجام آن ندارد

 .گیرد، و از همکاران  بازخورد دریافت کند ممکن است که بتواند کار را انجام دهد

دارد ولی هیچگاه آنرا  کسی که در مورد این کار فقط یا شنیده است و یا مطالعات محدودی: بدون مهارت. 2

 .بدقت مطالعه نکرده و انجام نداده است
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 1پای  فرآیند اجرای یک برنامه
 مربیبرای . اند آمدهنتایج چگونه بدست آموزشی هدف آگاهی یافتن از این است که  فرآیندیک  از در ارزشیابی

رزشیابی نشان دادن نقاط ععف دانشجویان و اقدام به انجام فعالیت که مسزول آموزش بوده است هدف اصلی ا

، هدف اصلی یافتن آن قسمت از درو است که احتیاج به بازنگری و طراح درسبرای . باشد یم ها آنبرای رفع 

شناخت روشهائی باشد که افراد برای  تواند یم، هدف ارزشیابی مسهول آموزشیا  مدیر دورهبرای . بهبود دارد

مشارکت داشته  یادگیری/یاددهیهم باید در ارزشیابی فرآیند  دانشجویان. دهند یمآموزش مورد استفاده قرار 

بر نحوه  تواند یمچنین بازخوردی . باشند تا بتوانند نظرات خود را در مورد روشهای مورد استفاده بیان دارند

 . گذار باشد ریتأثبعد اجرای برنامه در سالهای 

 ارزشیابی معلمین یها روش(. الف)

 .این ارزشیابی بر مبنای مشاهده مستقیم و انواع اندازه گیری از فرآیند تدریس در حال اجرا استوار است

 انجام این روش با استفاده از عبط . مشاهده آزاد همراه با بحث شفاهی برای ارزشیابی

 تواند یم سازد یموه برآن که دریافت انتقاد سازنده را ممکن عال و باشد یم تر آسانویدیوئی 

 .برای خود آموزی نیز مورد استفاده معلم قرار گیرد

  شود یمکه بوسیله فرد مشاهده کننده در مدت مشاهده تکمیل  یا پرسشنامهمشاهده همراه با .

وجود دارند معموالر بر محور روشهای دلخواه  ها پرسشنامهسوالهائی که در این قبیل 

به عینیت و  تواند یمو در این روش هم استفاده از عبط ویدیوئی  تدریس استوار هستند

 . اعتبار ارزشیابی کمک کند

 عینی از قبیل نمونه گیری و یا تحلیل رابطه تدریسی یها یریگمبتنی بر اندازه  یها روش .

یک روش آن نمونه . باشد یمذهنیتی روشهای قبل  یها هجنبارزش این روش در کاه  اثر 

که در آن مواردی که معلم  باشد یمیادگیری طی چند بازدید تصادفی  یها تیفعالگیری از 

فعال و شاگردان غیر فعال هستند، موادری که همه فعال هستند و موقعیتهای مشابه دیگر 

ا انواع رفتارهائی که در روشهای در این روش رفتار معلم در مقایسه ب. شوند یمشمارش 

تفاوت این روش در آنجاست که بر مبنای . شود یموجود دارد ارزیابی " معلم محور"

یادگیری استوار است و مدت زمانی را که معلم برای /یاددهی یها تیفعالمشاهده تمامی 

، مدت زمانی را که با هر یک از کند یمپاس  دادن به سوالهای دانشجویان مصرف 

، مدت زمانی را که برای راهنمائی هر یک از دانشجویان گذراند یمدانشجوئی  یها روهگ

را  ها یریگنتیجه این اندازه . شود یم، و مواردی مانند آن را شامل ردیگ یمدر نظر 

در صد زمانهائی از فرآیند یادگیری ارائه کرد که نشان دهند  یا نگارهبصورت  توان یم
 .انواع فعالیتهای آموزشی مصرف شده استاست که برای انجام 

 

 ارزشیابی دانشجویان یها روش( ب)

نشان دهنده مشکالتی باشد که دانشجویان با آن روبرو هستند و رفع  تواند یمارزشیابی روشهای کار دانشجویان 

 . به ارتقاء فرآنید یادگیری منتهی شود تواند یم ها آن

که روشهای تدریس و یادگیری و  شود یمو بازخورد تهیه در این روش طرحی اختصاصی برای تشخیص 

بصورت مشخص به  توان یمدر این طرح . ردیگ یمهمچنین روشهای ارزشیابی تشخیصی موجود را در بر 

 توان یمدر این طرح . واژگان و یا رفتارهائی که باید بعد از یادگیری در دانشجویان مشاهده شود نیز اشاره کرد

 .باشد یمهدات را نیز داخل کرد که نشان دهنده وجود بع ی مشکالت در یادگیری جنبه هائی از مشا

از دانشجویان نیز خواست که چنین طرح هائی را در رابطه با مشکالتشان در زمینه یادگیری و  توان یم

بین  مؤثربه صورت یک وسیله ارتباطی بسیار  تواند یمچنین طرح هائی . آموزشی مربیان تهیه کنند یرفتارها

 .دانشجویان و معلمین نیز عمل کند

                                                 
1
   (مراجعه کنید[ 97]به صفحه ) رومیزوفسکی بر اساو نظریات. 
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 شخصی یها ادداشتیصفحه سفید برای 
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تنندریس و  یهننا روشدانشننجویان از برنامننه،  ی لهیوسننارزشننیابی بننه 

 1معلمین
 

 مقدمه

اطالعات را در مورد کیفیت تدریس خوددر اختیار معلنم  نیدتریمف تواند یم دهند یمارزشیابی که دانشجویان انجام 

ر مایل است . قرار دهد  نظرینات دانشنجویان ، باید به دنبنال بخشدبهبود  خود را تدریس ی نحوههر معلمی که حقیقتا

به صورت یک بحث دوستانه با چنند دانشنجو انجنام شنود، امنا بهتنر اسنت بنا تهینه و  تواند یماین نظرخواهی . باشد

بنرای تمنام و ینا برخنی از  توانند یمن یا پرسشننامهچننین . انجنام گینرد یتر بافتنهع پرسشنامه بصورت سنازمان توزی

اینن ننوع ارزشنیابی برتوافنق بنین معلنم و  ی دامننه ی دربنارهخاصی از تدریس تنظنیم شنود و اخنذ تصنمیم  یها جنبه

بننرای مرننال اطننالع از نظریننات دلنشننجویان در مننواقعی کننه تغییننری در وعننع تنندریس داده . دانشننجو اسننتوار اسننت

 .بسیار با ارزش باشد تواند یمبرای معلم ( سمعی و بصری یها رسانهمرل تغییر برنامه، استفاده از ) شود یم

 

نباید هیچ گونه شنکی  کند یمکه از دانشجویان درخواست ارزشیابی تدریس خود را  باید توجه داشت که هر معلمی

اخیر انجام گرفته است اعتبار و دقت  ی دههکه در  یسنج روانمطالعات . نسبت به اعتبار ق اوت آنان داشته باشد

ینزان تنأثیر تندریس عیننی کنه در منورد م یهنا یریگ انندازهنظریات دانشجویان و همبستگی بسیار نزدیک آن را به 

اکننون ثابنت شنده اسنت کنه تعصنباتی کنه برمبننای جننس، کنارآیی و . ، بنه ثبنوت رسنانیده اسنتردینگ یمنمعلم انجام 

و چگننونگی درو ( سننال آخننر -سننال اول)، سننطح کننالو (دانشننجوی خننوب، دانشننجوی بنند)قابلیننت دانشننگاهی، 

ور کلی اثر بسیار کوچک و قابنل اغماعنی به ط شد یمدر مورد ق اوت دانشجویان احساو ( اجباری، اختیاری)

 .دارند ها یابیارزشدر این گونه 

 

 ارزشیابی« ساده»تهیه یک پرسشنامه 

مخصنوص را طراحنی  یها پرسشننامهمورد نظر یک درو برای ارزشیابی تعیین شد، بایند  یها جنبهپس از آنکه 

جملنه بنندی سنؤاالت، معیارهنای مربنوط بنه  ی دربنارهبسنیار عنروری  ی نکتنهبایند چنند  ها پرسشنامهدر این . کرد

 .را درنظر گرفت« جواب دادن»و روش  ها پاس 

 

 سؤاالت یبند جمله. 1

 ر با آنچه که  ها جمله  .کنیم در ارتباط باشد یریگ اندازه میخواه یمباید ساده و روشن بوده و مستقیما

 ر پرسشنامه وجود داشته باشندنباید د رندیگ یمکه بدون درنگ مورد قبول هر فردی قرار  ییها جمله. 

 نفی وجود دارد نباید به کار روند ی کلمهکه در انها دو  ییها جمله. 

 هر جمله باید حاوی یک فکر کامل باشد. 

  خنودداری  المقندور یحتنبایند « اغلنق اوقنات»و ینا « به تنهایی»، «منحصرار »از قبیل  ییها واژهاز مصرف

 .شود شود و یا خیلی کم استفاده

  را به صورت مربت بیان کرد و از دانشجو خواست که  نظر خنود را مبننی بنر موافقنت،  ها جملهاست بهتر

 .مخالفت، و یا امتناع ابراز دارد

 و  شنود یمنخیلی طنوالنی باعنث تشنوی  دانشنجو  یها پرسشنامه. تعداد سؤاالت پرسشنامه باید محدود باشد

 .سؤال باشد 42 پرسشنامه نباید حاوی بی  ازیک . گذارد یمسرانجام بر اعتبار پاس  اثر سوء 

 

 چند نمونه. 1

مهمتننرین قسننمت از محتننوا را کننه ینناد گننرفتن  عننروری باشنند معننین  تننوان یمنناختصاصننی  یها هنندفبننا کمننک »

 .«ساخت

                                                 
1
 Summary of a paper presented by J.F. d’Ivemois, 21 May 1975, Seminaire de Pedagogie Universitaire, 

Laval University,Quebec, Canade 
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مورد نظر آن فعالیتهنا  یها هدفیادگیری اختصاص یافته است برای دستیابی به تمام  یها تیفعالزمانی که برای »

 .«کافی است

 

 ها پاسخمعیار برای . 3

زینرا اطالعناتی کنه از چنننین . پاسن  بگوینند« خینر»ینا « بلنه»دانشنجو را نبایند مجبنور کنرد کننه بنه سنؤاالت فقنط بننا 

 یا درجنه 2به همین دلینل اسنت کنه معمنوالر از معیارهنای . معموالر محدود و چند پهلواند ندیآ یمبه دست  ییها پاس 

 (.به شکل مراجعه کنید) شود یماستفاده ( یا درجه 9یا  7و گاهی )

ر درمقابنل آن و ینا در اوراق مخصنوص)دانشجو باید پاس  هر سنؤال را  کنه مبنین  یا نمنرهبنه صنورت ( ینا مسنتقیما

نیز برای هر سؤال درنظر بگیرید تنا در منواقعی ( 9صفریا )اعافی  ی نمرهبهتر است یک . نظر او باشد ثبت کند

 .آن سؤال ندارد از این نمره استفاده کند ی درباره هیج نظریکه دانشجو 

و ینا در مقابنل ( شنود یمنزمنانی کنه بنه تمنام سنوالها مربنوط )را بایند  ینا در ابتندای پرسشننامه  ها پاسن درجه بنندی 

بننرای دانشننجویان ذکننر کننرد و نیننز بهتننر اسننت در زیننر هریننک از ( صننیبصننورت اختصا)هریننک از سننؤاالت 

 .سؤاالت، محلی برای پیشنهادات و اعهار نظرات دانشجویان درنظر گرفته بشود

 

 اجرا ی نحوه. 4

 یا پرسشننامهبندین لحناظ اگنر . تأخیری دارد ی جنبهفوری و یک  ی جنبهواکن  افراد  به عامل تحریک کننده یک 

از تدریس به دانشجو بدهیم، نتایج حاصله از آن در مقایسه با زمانی که همان پرسشنامه را مندتی  را بالفاصله پس

هنم « اثنر تمنرین» که بننام ) اثر تجربیاین اختالف را به . را نشان خواهد داد ییها تفاوتبعد دراختیار او بگذاریم 

عامننل را در هنگننام اسننتفاده از یننک  بنندین لحنناظ الزم اسننت کننه معلننم اثننر ایننن. دانننند یمننمربننوط ( معننروف اسننت

 .پرسشنامه ارزشیابی درنظر بگیرد

 

 ها پاسختجزیه و تحلیل و تفسیر . 1

 یها پاسن بندین ترتینق کنه . اسنت یا سنادهعمل ( چه به صورت دستی و چه به صورت ماشینی) ها پاس پردازش  

، دسنته بنندی  انند دادهپاس   9یا  2، 4، 1، 2، 1 شمارهرا با توجه به تعداد دانشجویانی که به آن سؤال با  سؤالهر 

ینک « 1»برای تعیین میانگین به پاسن  . هر سؤال را نیز محاسبه کرد یها پاس  میانگین توان یم. میکن یمو تحلیل 

پنس از آن جمنع . میده یمو همین طور ادامه  شود یمسه امتیاز داده « 1»دو امتیاز، به پاس  « 2»امتیاز، به پاس  

 انند دادهازات هر سؤال را تعیین و با تقسنیم اینن عندد بنر تعنداد دانشنجویانی کنه بنه سنؤال منورد نظنر پاسن  کل امتی

 یها پاسن انجنام بگینرد، بهتنر اسنت کنه  تر آسنانبنرای آنکنه تفسنیر . میکنن یممیانگین امتیازات آن سؤال را محاسبه 

 .را در یک گروه قرار داد( مساعد یا نامساعد)یک زمینه 

 

 (3)، و بی نظر (1و  4)موافقت  ،(3) بی تفاوت  ،(1و  1)شده از مخالفت  یبند درجه ی گسترهیک 

 مخالف   
 

  موافق   

  

 
 

 

  

 

 
 

 

 

                

 

      ً نسبتا       ً کامال   نظری ندارم
 
 بی تفاوت

 
     ً کامال        ً نسبتا  
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دهنده مجبور باشد  پاس ، شوند یماحتمال دارد که برای بع ی از سؤاالت مرل آنهایی که به یک کارگاه آموزشی مربوط 

قرار  (امتناعیا )یق تفاوتی یک موعع قطعی بگیرد و درنتیجه نباید سؤال به نحوی طرح شود که او بتواند در پناه 

 .شود یمنیز مربوط « نظری ندارم»از قبیل  ییها پاس این موعوع به . بگیرد

 

 :نمونه
مننوردنظر آن  یها هندفزمنانی کنه بننرای فعالینت ینادگیری اختصناص یافتننه اسنت بنرای دسنتیابی بننه تمنام »: سنؤال

 «.فعالیت کافی است

 .122: ها پاس تعداد 

 .هیچکس: 9نفر،  49: 2نفر،  21: 4نفر،  2: 1نفر،  2: 2نفر،  1 : 1: ها پاس توزیع 

 نفر 92(: 2-4)موافق   نفر 2(: 2-1)مخالف : روند

 21/4: ها پاس میانگین 

 

 (مرکب)پیچیده  یها پرسشنامهتدوین 

 ها پاسن تحلینل . کنرد یریگ انندازهرا  ها تیواقعبرداشت دانشجویان از  توان یم« ساده» یها پرسشنامهبا استفاده از 

امنا چننین تفسنیرهایی ممکنن اسنت خیلنی روشنن . معلنم اسنت ی برعهندهو پی بردن به نوع عالقه یا انتظار دانشجو 

از دانشنجویان % 42و « پوشناند یمنآیا درو به نحو کامنل موعنوع را »برای مرال اگر سؤال شده باشد که . نباشد

موعنوع را  انندازه کنافیکنه اینن درو بنه  کنند یمکه دانشجویان احساو  شود یمبا این جمله مخالف باشند روشن 

، معتقد باشنند کنه موعنوع درو ننه اند موافقاز دانشجویانی که با این سؤال % 22از سوی دیگر اگر . پوشاند ینم

 نظر خود را ابراز دارند؟ توانند یمبه چه صورتی  باشد یم خیلی  زیاد همتنها کافی بلکه 

بنین اسنتاد و  ی رابطنهگانینه بنرای تعینین برداشنت دانشنجویان از  ی لهیوسنکه بنه ( پیچیده)« مرکق» یها پرسشنامه

هم مینزان و  هم برداشت دانشجو از واقعیتدانشجو مورد استفاده قرار گرفته است، برای این ساخته شده است که 
 .کند یریگ اندازهبه نحو روشن و واعح  انتظارات او را

 :یا اجزای زیر باشد ها قسمتهر کدام از سؤاالت باید دارای  ییها پرسشنامهدر چنین 

 عنوان 

 بشود یریگ اندازهاز آنچه که باید رح کاملی ش. 

  هر درجه شرح کیفیهمراه با  یا درجه 2یک شاخص. 

 بنرای تعینین سنطح ( ب)برداشت دانشجو از واقعیت و یکی هم  یریگ اندازهبرای ( الف)یکی : دو سؤال

 .انتظارات او

 

 

 

 

 

 

 

کره مرورد نیراز اسرت انردازه گیرری  یا نکتره: در زمینه فعالیتهای مربروط بره مشرکل گشرائی   ها مثالفراوانی 

تعررداد آن نرروع از مثالهررا در فعالیتهررای یررادگیری اسررت کرره دانشررجو را ملررزم برره جسررتجوی راه حررل برررای یررک 

 . دینما یممشکل بهداشتی با الویت 

 خیلی بندرت. 1

 بندرت. 2

 کم و بی  فراوان. 1

 فراوان. 4

 خیلی فراوان. 2

 ؟در این درو چگونه بوده است ها مرالبه نظر شما فراوانی : سؤال الف

 چگونه بوده باشد؟ دیبا یمدر این درو  ها مرالبه نظر شما فراوانی : سؤال ب
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 تحلیل و تفسیر 

تفسیر این . شود یمبرای هر سؤال محاسبه ( انتظارات)و سؤاالت ب ( ها تیواقع)به سؤاالت الف  ها پاس میانگین 

 2 ی رتبنهدر این معیارها معمنوالر بنا حنداقل فراواننی مطابقنت دارد درحنالی کنه  1ساده است زیرا رتبه  ها نیانگیم

انگین را بننین ایننن دو مینن اخننتالفبعنند باینند (. بننه مرننال مراجعننه شننود)حننداکرر فراوانننی اسننت  ی دهننندهمعمننوالر نشننان 

یعننی هنر چنه )باشند  تر کوچنک Sهرچه شاخص . شود یمبیان  ازدیادیا  کمبودمحاسبه کرد که معموالر به صورت 

 S یها شناخص. بنوده اسنت تر بخ  تیرعناشنده  یریگ انندازهبنه همنان انندازه، موعنوع ( به صنفر نزدیکتنر باشند

بنه عنالوه . هم برای یک دانشجو و هم برای گروهی از دانشجویان با یکدیگر مقایسه کرد توان یمچندین سؤال را 

در یک پرسشنامه، معیاری برای تعیین میزان کلی رعایت یا عدم رعایت  S یها شاخص ی هیکلبا جمع  توان یم

مختلنف آموزشنی  یاهن روشبنرای  تنوان یمرا  یا پرسشنامهدر پایان باید توجه داشت که یک چنین . به دست آورد

 .از قبیل سخنرانی، کار گروهی، تدریس یا کامییوتر، تلویزیون و غیره نیز به کار برد

 

 

 (Gagne) از تفسیر یک پرسشنامه از نوع پیشنهادی گانیه یا نمونه

 

 سؤالعنوان  سؤالنمره 
میانگین 

 واقعیت

میانگین 

 انتظار

تفاوت 

 (Sنمره )
 تفسیر

4 

11 

27 

 آموزشیتفاوت در نگرش 

 (-)+/شرکت فعال دانشجویان 

تعداد منابعی که باید مطالعه 

 شود

19/2 

24/4 

21/4 

74/1 

42/4 

27/1 

12/1 

19/2 

24/1 

 نارعایتی

 رعایت

خیلی )نارعایتی 

 (زیاد

 
 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

نوشته کریستین « ی تدریسرآئمعلمین و کا یارزشیاب»در این زمینه به مقاله 
 (Public Health Papers) بهداشت عمومی سری مقاالتمک گوایر که در 

 .چاپ شده است مراجعه کنید 1334در سال  61سازمان جهانی بهداشت شماره 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 تمرین
 .دانشجویان را فهرست کنید ی لهیوساین نوع ارزشیابی از فرآیند آموزشی به  یها تیمحدودمحاسن و 

        

 محاسن
 

 ها تیمحدود

   

 

 .در صفحه بعد مقایسه کنیدما خود را با پاسخهای پیشنهادی  یها پاسخ
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 1محاسن و معایق ارزشیابی معلمین

 منبع روش محاسن معایق

احتمنننننننناالر خیلننننننننی 

متغییننر خواهنند بننود 

دلیل بازخورد و به 

تنننورش دار ممکنننن 

است ارزش زیادی 

 نداشته باشد

نظر دانشجویان بنه 

مصنننرف »عننننوان 

بسننیار مهننم « کننننده

اسنننت بنننرای اینکنننه 

بننا روحیننه انتقننادی 

 شود یمبیان 

پرسشننننامه، تمننناو 

دوسننننتانه، مشنننناهده 

ح ننننننننننننننننننننننننننننننور 

دانشنننننننننننننننننننجویان، 

 مشارکت در بحث

 دانشجویان( الف)

پننننننننذیر از  ریتننننننننأث

عنننننواملی غینننننر از 

 معلم فعالیت

زیننناد آن بنننر  ریتنننأث

دانشننننننننننننننننجویان و 

 معلمین

آزمونهننننننننننننننننننننننننای 

تشخیصنننننننننننننننننننی و 

 تصدیقی

نتیجنننننننننننننننننننننه ( ب)

ارزشنننیابی کنننارآئی 

 دانشجویان

احتمننننننننال وجننننننننود 

 یهنننننننننننننننننننننا رقابت

 یا حرفه

که  شود یمتصور )

قننندرت ( کنننارانمه

 ارزشیابی دارند

مشننناهده در هنگنننام 

 تدریس

 همکاران( پ)

معمنننوالر کاسنننتیهای 

شخصننننننی نادیننننننده 

 شوند یمگرفته 

اسنت و  خطرتنرکم 

بننننه بهبننننود کمننننک 

 کند یم

خود آزمائی، عبط 

صنننننننندا و رفتننننننننار 

بحنننننث و ( ویننننندیو)

 گفتگو با دیگران

 خود آزمائی( ت)

  

                                                 
1
 . برگزار شده بود  تهیه شده است 1984این فهرست در کارگاه آموزشی تربیت معلم در دانشگاه کالنیا در سریالنکا که در سال  
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 ارزشیابی سطح کارآیی دانشجویان
که شما خودتان نیز ینک  میکن یمدر هر مورد توصیه . میکن یماز چند آزمون را ذکر  ییها نمونهدر صفحات بعدی 

قبل از شروع به کار نوعی از یک هدف . آزمون مشابه، برای موعوعی که با آن آشنایی بیشتری دارید تهیه کنید

آزمنون منورد بحنث  ی لهیوسناختصاصی آموزشی را انتخاب کنید کنه دسنتیابی بنه آن را بتنوان بنه نحنو منؤثری بنه 

 (یعنی آزمون معتبر باشد)کرد  یریگ اندازه

 صفحه         

 یآزمون شفاه

    شده یساز هیشبآزمون عملی واقعی یا 

      اجرای یک پروژه

     یا مشاهده یبند درجه

 آزمون مبتنی بر رتبه بندی احساسی

      آزمون انشایی

 سؤاالت کوتاه با پاس  باز 

  (سؤاالت انشایی اصالح شده و سؤاالت با پاس  محدود)

    (چند انتخابی) یا نهیگزسؤاالت چند 

     شده یزیر برنامهامتحان 

 

 .بسیار خوبی پیدا کنید یها نمونه دیتوان یمدر نشریات زیر 

WHO Public Health Paper No. 72 "Assessing Health Workers's Performance: A Manual 

for Training and Supervision Geneva, 1980. Catalogue of instruments for the 

Performance assessment of Health Workers, HMD/81.6, WHO, Geneva, 1981. 

 

 چند نکته در مورد امتحانات شفاهی سنتی
 .دهد یمو داوطلق که پاس   کند یم سؤالاین امتحان عبارت است از یک گفتگو  بین امتحان کننده که : تعریف

 

و در ایننن فننرم تنهننا سننطح اول  هنندفهای  شننود یمنندر شننکل سنننتی آن امتحننان شننفاهی بصننورت کتنناب بسننته انجننام 

ماننند امتحاننات کتبنی . دینما یمرا اندازه گیری ( مراجعه کنید[ 74]به صفحه ) ذهنیآموزشی در زمینه مهارتهای 

ر  توانند یمناسنت کنه آینا دانشنجو  ، این نحوه امتحان نشان دهنده اینیا نهیگزسنتی پاس  باز و یا چند  بصنورت نسنبتا

اینن ننوع . بینان دارد ینا خینراز یکندیگر روشنی آگاهی خود را از بع ی اطالعات یا گروهی از اطالعات مستقل 

ر ارتباطی هم با یکدیگر ندارنند سؤالامتحانات معموالر ترکیبی از چند  بحنت و گفتگنو در صنورتی . هستند که لزوما

 .کنند تمایل به انجام آن را داشته باشد سؤالکه  شود یمانجام 

 

به آن اشاره شد، عیق دیگر  ([114]صفحه )باید اشاره شود که جدا از مزایا و معایق این روش که در گذشته 

این روش آن است که تعداد کافی از کسانی که بتوانند از این روش بصورت درست و قابل قبولی اتفاده کنند 

 .وجود ندارد

 

 شبیه سازیروش بهتری برای ارزیابی قدرت دانشجو در ایجاد ارتباط شفاهی با فردی دیگر، استفاده از روش 

  .     دارند یا حرفه یها تیموقعکه شباهت خیلی زیادتری به  باشد یماز قبیل نق  بازی و یا مکالمه تلفنی 
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 یا حرفه یها مهارتارزیابی 
 

 شده با استفاده از فهرست بازبینی یساز هیشبعملی واقعی یا  یها آزمون

 (مراجعه کنید[ 124] ی صفحهبه ) اند شدهبنا  یا حرفهیک مهارت  مستقیم ی مشاهدهبراساو  ها آزموناین نوع  

را در شنرایط واقعنی و ینا  یا حرفه ی فهیوظیک  کند یمیک آزمون عملی چنان آزمونی است که دانشجو را وادار 

 .خود را در آینده در آن اجرا کند، انجام دهد یا حرفه یها تیعالفمشابه با شرایطی که باید 

 :برای مثال
که در یک مرکنز بهداشنت منادر و کنودک، ینک کنودک را وزن و نتیجنه را در کنارت  شود یماز دانشجو خواسته 
 .مخصوص ثبت کند

 .فشار خون یک دانشجوی دیگر را تعیین کند شود یماز دانشجو خواسته 

 .که یک گسترش خون تهیه کند شود یماز دانشجو خواسته 

بنه خنوبی ) شود یمدر یک فهرست بازبینی ثبت  ردیگ یمتمام فعالیتهائی که در مورد هرکدام از این اقدامات انجام 

 (انجام شد، بد انجام شد، انجام نشد

این روش را هنگامی به کنار بریند کنه جنزء اصنلی هندف آموزشنی را ینک مهنارت عملنی تشنکیل  شود یمتوصیه 

 .دهد

ر زیننادی کننه از نظننر نیننروی انسننانی و زمننان الزم، بننرای  ی نننهیهز: عبارتننند از هننا آزمونمعایننق ایننن نننوع  نسننبتا

دی قنرار گینرد، اشنکال خطر اینن کنه بیمنار در شنرایط نامسناع. دیآ یمکار تک تک دانشجویان به وجود  ی مشاهده

دانشنجویان،  ی برنامنهدر یکنواخت کردن شرایط آزمون، و کار زیاد برای مدیریت از جهت ایجاد همناهنگی  بنین 

 .معلمین و مراکز ارائه خدمات

 

 اجرای یک پروژه

 .اند شدهبنا  یا حرفهیک مهارت  غیرمستقیم ی مشاهدهبراساو  ها آزموناین نوع 

عملنی را در زمنانی کنه بنرای او مناسنق باشند انجنام  کنند یماجرای یک پروژه آزمونی است که دانشجو را وادار 

 .داده و نتیجه یا محصول آن را برای ارزشیابی به معلم بدهد

 :برای مثال

از دنندان و ینا تهینه ینک  یریگ قالنق، کالبند گشنائیمحصول نهایی ممکن است ینک کنار مشنخص مرنل انجنام ینک  

 تنوان یمنعملنی بع نی از فرآینندهای ذهننی را نینز  یها مهارتدر این روش عالوه بر . مقطع از بافت بیمار باشد

در قالق مطالق نوشنته شنده  ماننند ینک گنزارش تحقیقناتی و ینا ینک فهرسنت از مقناالت و مننابع چناپ شنده انندازه 

 .گیری کرد

این روش را هنگامی به کار برید که جزء اصلی هندف آموزشنی را ینک مهنارت پیچینده عملنی ینا  شود یمتوصیه 

 .کار دانشجو باشد ی نحوهذهنی تشکیل دهد و یا در مواردی که اهمیت محصول به دست آمده بیشتر از 

ر زیادی که از نظر نینروی انسنانی بنرای ب ی نهیهز: عبارتند از ها آزمونمعایق این نوع  ررسنی نتنایج هرینک نسبتا

 .الزم است، و لزوم ایجاد نوعی رابطه برمبنای اعتماد با دانشجو برای جلوگیری از تقلق ها پروژهاز 

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ تمرین

بنرای ارزشنیابی ینک  یا پنروژهشنده، ینا ینک آزمنون  یسناز هیشبیک آزمنون عملنی، خنواه واقعنی و خنواه 

در . تهینه کنیند( و یا هر وظیفه دیگری که میل داریند[ 89 یا 79]ذکر شده در صفحات ) یا حرفه ی فهیوظ

را مجنددار مطالعنه [  119] ی صنفحه)عمن عوابط اعتبار، عینینت و عملنی بنودن را نینز درنظنر بگیریند 

 (.کنید

 (.دمراجعه کنی[ 241] ی صفحهبه )با تهیه یک جدول مختصات، کار خود را ارزشیابی کنید 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 یا مشاهده یها یبند درجهارزیابی نگرش با کمک 
 
او از اهمیننت بنناالئی  ی خننانوادهکننه نگننرش پزشننک و سننایر اع ننای گننروه بهداشننتی بننه بیمننار و  دانننند یمننهمننه  

کنه مهنارت دانشنجو در اینن زمیننه بنه چنه صنورت نارسنایی  میکنن یمنبنا اینن حنال وقتنی مشناهده . برخوردار اسنت

 . میشو یم، از چنین تناق ی متعجق شود یمارزیابی 

اسنت و بایند کوشن   تر مشنکل ها طنهیحدر اینن حیطنه از بقینه  یریگ انندازهبا کمنال خ نوع بایند اعتنراف کننیم کنه 

بننه  تننوان یمنندر کتننابی از نننوع کتنناب حاعننر تنهننا . محققننین ایننن رشننته را از همننه سننو مننورد پشننتیبانی قننرار دهننیم

با مراجعه به فهرسنت  شود یمتوصیه  مند عالقهصورتی سطحی با موعوع برخورد کرد و بدین لحاظ به خواننده 

 .را بیابد و مطالعه کند تر یاختصاصمنابع نشریات 

 ارزیابی نگرش و انتخاب دانشجویان. 1

تفکننر و احسنناو فننرد و تمایننل او بننه نننوع خاصننی از  ی نحننوهثابننت در  ی نننهیزمیننک  ی کنننندهبیننان « نگننرش»واژه 

ر معتقدنند کنه نگنرش . و همکاران اسنت واکن  در برخورد با دیگرانی از قبیل بیماران سناخت ینک ( منن )عمومنا
بنا توجنه بنه گفتنار و رفتنار افنراد  نتجنه گینری  تنوان یمنشاهده نیست ولی است و به صورت مستقیم قابل م فرعی

 .نگرش به حساب آورد تعریف عملیبه عنوان  توان یماز این مبانی را  یا مجموعه. هائی در مورد آن انجام داد

هنم کل ساخت شخصیتی ینک فنرد، و درنتیجنه کنل رفتنار او، درحقیقنت از تنوده بنه . نگرش احتماالر سرشتی نیست

تحقیقناتی کنه تناکنون انجنام گرفتنه نشنان داده اسنت کنه امیند بنه . متفاوت تشنکیل شنده اسنت یها نگرشاز  یا دهیچیپ

بندین لحناظ . آمنوزش عنالی امیندی واهنی اسنت ی برنامنهکوتاه یک  ی دورهایجاد تغییراتی در نگرش افراد در طی 

هنگنام مناسق انتخاب دانشجو، اطمیننان حاصنل کننیم کنه دانشنجویان در  یها روششاید بهتر باشد که با استفاده از 
باید یادآوری شود . باشند یمآینده آنها عروری است دارا  ی حرفهرا که برای  ییها نگرششروع به تحصیالت آن 

ممکننن اسننت بننا یکنندیگر تفنناوت داشننته باشننند و بنندین لحنناظ  ردیننگ یمننکننه تعنناریفی کننه از یننک نگننرش خنناص انجننام 

عنالوه . بنه دسنت بیایندیک کارگروهی و بدون فشارهای خارجی و غیرمنطقی ورت دارد که تعریف درنتیجه عر

بسنیار دقینق  ی مطالعنهبه دست آمده از این تعریف ینک  یریگ اندازهبر این بهتر است پی  از شروع به استفاده از 

 .کنترل شده در مورد آنها انجام گیرد

در حنال حاعنر از . )برای انتخاب دانشنجو روش بندی نباشند یکش قرعهستفاده از با توجه به این وععیت،  شاید ا

 ( شود یماین روش در کشور هلند استفاده 

 در حین تحصیالت یا مشاهده یها یبند درجه. 1

در طنی  به طور مسنتقیم و مکنررالزم است که عملیات دانشجو را  یا مشاهده یها یبند درجهاز   در روش استفاده

از قبیل درمانگاه، اتناق  ییها محلبندی استاندارد شده و در  درجهیک با استفاده از ( چندین ماه)یک مدت طوالنی 

 یهنا نگرشو  هنا واکن ، هنا تیفعالبنرای ارزشنیابی  هنا یبنند درجهاینن . معاینه، آزمایشگاه و یا بخ  مشناهده کنرد

، باشند یمن، کنه بسنیار آسنان هنم هنا یبنند درجهواقعیت این است که استفاده از اینن گوننه . رود یمدانشجویان به کار 

ر منجر به این   .را فراموش کنند ییها یابیارزشکه افراد وجود منابع احتمالی خطا در چنین  شود یمغالبا

بیمار مشاهده کنیم و اگر مینل داشنته باشنیم بنه طنور مسنتقل روشنی را کنه  ی نهیمعااگر دانشجویی را درحال 

 .زیر استفاده کنیم یبند درجهاز  میتوان یمارزشیابی کنیم،  برد یمبرای جلق اعتماد بیمار به کار 

 

 4........دیآ یماحتیاطات الزم را انجام داده است و بیمار در راحتی کامل به نظر  ی همهدانشجو 

 1....دانشجو احتیاطات الزم را انجام داده است و چندین مرتبه نیز به بیمار اطمینان داده است

 2.. ................................................دانشجو کوششی کرده و در آن پیگیر نیز بوده است

 1 .......................................................دانشجو کوششی کرده ولی پیگیری نکرده است

 2.......................................که دانشجو اصوالر نسبت به مسزله ناآگاه است رسد یمبه نظر 

 

که از این روش هنگامی استفاده شود کنه قسنمت اصنلی هندف آموزشنی بنه روابنط انسنانی مربنوط  شود یمتوصیه 

  .باشد
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 برای نگرش یبند درجهاز یک  یا نمونه
اطمینان خاطر به مادری که فرزندش به تازگی در بیمارستان بستری شده است، القا  : هدف آموزشی/ وظیفه

 تلفنی ی مکالمهطی یک 

 +2 +1 2- 1- 2 نگرش

در زمانی که . 1

اطالعاتی در 

مورد وعع 

کودک به مادر 

 .دهد یماو 

از پاس  دادن به 

سؤاالت مادر 

خودداری 

 .کند یم

هیچ اطالعی 

 .دهد ینم

اطالعات غیر 

 .دهد یمدقیق  

اطالعاتی که 

دقیق  دهد یم

است ولی 

پاسخی به 

سؤاالت مادر 

 .دهد ینم

اطالعات دقیقی 

و به  دهد یم

سؤاالت مادر 

نیز پاس  

 .دهد یم

در زمانی که . 2

توعنننننننننننیحات 

روشنننننننننننی در 

منننننورد آنچننننننه 

بننننننرای طفننننننل 

انجنننننننام شنننننننده 

 .دهد یماست 

ر از  مرتبنننننننننننننننننننننا

فننننننی  یهنننننا واژه

پزشننکی اسننتفاده 

و  کننننننننننند یمنننننننننن

توعنننننیحی هنننننم 

آنهنننننا  ی دربننننناره

 .دهد ینم

ر از  مرتبنننننننننننننننننننننا

فننننننی  یهنننننا واژه

پزشننکی اسننتفاده 

و گنناهی  کننند یمنن

هنننننم توعنننننیحی 

 .دهد یم

 

بننننننه ننننننندرت از 

فننننننی  یهنننننا واژه

پزشننکی اسننتفاده 

و همیشنه  کنند یم

هنننننننم توعننننننننیح 

 .دهد ینم

بننننننه ننننننندرت از 

فننننننی  یهنننننا واژه

پزشننکی اسننتفاده 

و همیشنه  کنند یم

هنننننننم توعنننننننیح 

 .دهد یم

تنهننننننننننننننننننننننننا از 

 ییهنننننننننننننننننا واژه

 کننند یمنناسننتفاده 

کنننه منننادر درک 

 .کند یم

 

هنگنننامی کنننه . 1

پیشننننننننننننننننننننهاد 

مننادر  شننود یمنن

طفنننل خنننود را 

 .مالقات کند

درخواست منادر 

را بننننرای دینننندن 

طفنننننننننل خنننننننننود 

 جننننننننننواب یبنننننننننن

 .گذارد یم

 کننند ینمننپیشنننهاد 

کننننه مننننادر باینننند 

فرزننننند خننننود را 

 .مالقات کند

بنننننا درخواسنننننت 

منننننادر موافقنننننت 

 .کند یم

 

ر پیشننننهاد  شخصنننا

کنه منادر  کنند یم

فرزننننند خننننود را 

 .مالقات کند

ر پیشنننهاد  شخصننا

و  کننننننننننند یمنننننننننن

احتیاطات الزمه 

را توعننننننننننننننیح 

 .دهد یم

در منننننننننننورد . 4

اینکنننننه منننننادر 

چگونننننننننننننننننننننه 

 توانننننننننند یمننننننننن

اطالعنننناتی در 

منننورد کنننودک 

خننود بننه دسننت 

 .آورد

هننیچ چیننز بننه او 

 .دیگو ینم

 

در مقابنننل سنننؤال 

مننننادر او را بننننه 

پرسنننتار ارجننناع 

 .دهد یم

درمقابنننل سنننؤال 

منننننادر سننننناعات 

مالقات را شنرح 

و فنردی  دهند یم

را که بایند بنه او 

مراجعننننننه کننننننند 

 .کند یممعرفی 

ر  شخصننننننننننننننننننننننننا

اطالعننننننننناتی در 

مننورد چگننونگی 

کسننق اطننالع از 

حننننال فرزننننندش 

در سننننننننننننننناعات 

غیننننننننننننننننراداری 

دراختینننار منننادر 

 .گذارد یم

مننادر را تشننویق 

کنننه در  کنننند یمننن

سنننننننننننننننننننننناعات 

غینننننننننننننننراداری 

مراجعنننه کنننند و 

اطالعنننننننناتی در 

مننننننورد فرزننننننند 

 .خود کسق کند

در منننننواردی . 2

کنننه چگنننونگی 

جلننننننوگیری از 

قطننننع ارتبنننناط 

بنننننین منننننادر و 

فرزننند پیشنننهاد 

 .شود یم

از گفنننننتن نحنننننوه 

کننننار بننننه مننننادر 

خنننننننننننننننننودداری 

 کند یم

درمقابنننل سننننؤال 

مننننننننننننننننننننننادر از 

پاسنننننننننننننننخگویی 

خنننننننننننننننننودداری 

 .کند یم

 

مادر  سؤالپاس  

ا بنننننننه زمنننننننان ر

دیگنننری موکنننول 

 .کند یم

 

ر پیشننننهاد  شخصنننا

کنه منادر  کنند یم

در بیمارسننننننننتان 

در کننننار فرزنننند 

 .خود بماند

 کننننند یمننننسننننعی 

مشکالتی را کنه 

در راه اقامننننننننت 

مننننننننننننننننننننادر در 

بیمارسنننننننننننننننتان 

وجننننننننننننننود دارد 

 .برطرف کند

 .به دست بیاورد( نمره 12از حداکرر )نمره  7باال حداقل  یبند درجهدانشجو باید از : ضابطه
 Timimoun, Algeria)در کارگاه آزمون و اندازه گیری در تیمیمون الجزیره ( J.P. Grangaud)د ااقتباو از پروفسور گرانگ)

 )1977) 
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 تمرین

 یبننند درجهکننه جننزء اصننلی آن را نگننرش تشننکیل دهنند انتخنناب و یننک ( هنندف آموزشننی) یا حرفننه ی فننهیوظیننک 

 .توصیفی برای ارزشیابی آن تهیه کنید

 ________________________________________                                                                      دانشجو باید قادر باشد  :هدف/وظیفه

 

 +2 +1 2- 1- 2 نگرش

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

- :قبولی ی نمره/ ضابطه

______________________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________ 
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 تمرین

اولنین سنعی خنود را جداگاننه بنه چنند نفنر از همکارانتنان  ی جنهینت. خیلنی آسنان نیسنت. یک باردیگر هم سعی کنیند

خندمات بهداشنتی نینز در آن شنرکت داشنته باشنند بنه  کننندگان افتیدرکوچنک کنه  یهنا گروهنشان دهید و آن را در 

 .بحث بگذارید

 _____________________________________________دانشجو باید قادر باشد  :هدف -وظیفه

 

 +2 +1 2- 1- 2 نگرش

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 :قبولی ی نمره/ ضابطه

 ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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 انسانی  یها ارزشارزشیابی 

 

 بر اساو دو فهرست زیر ارزشیابی کرد توان یمرا ( شاگرد و یا معلم)یک فرد 

 

 

 (نکته 12)فهرست اول 

 کمک کننده نیست +____+____+____+____+____+   کمک کننده است

 کند ینمراهنمائی قبول  +____+____+____+____+____+  کند یمراهنمائی قبول 

 مراعات کننده نیست +____+____+____+____+____+   مراعات کننده است

 معتقد به اصول نیست +____+____+____+____+____+  معتقد به اصول است 

 با تحمل نیست +____+____+____+____+____+    با تحمل است

 کند ینمتغییر را قبول  +____+____+____+____+____+   کند یمتغییر را قبول 

 کند ینماحساو مسزولیت  +____+____+____+____+____+   کند یماحساو مسزولیت 

در مقابل فشار مقاومت  +____+____+____+____+____+  در مقابل فشار مقاومت دارد

 ندارد

 پشتکار ندارد +____+____+____+____+____+    پشتکار دارد

 انعطاف پذیر نیست +____+____+____+____+____+   انعطاف پذیر است

 کند ینمحرف گوش  +____+____+____+____+____+   کند یمحرف گوش 

 قرار دارد ریتأثتحت  +____+____+____+____+____+   حالت طبیعی دارد

 

 

 

 (نکته 4)فهرست دوم 

 درستکار نیست +____+____+____+____+____+    است درستکار

 بی تفاوت است +____+____+____+____+____+  دیگران همدردی دارده نسبت ب

 متکبر است +____+____+____+____+____+  گذارد یمبه دیگران احترام 

خبر بی  از کمبودهای خود +____+____+____+____+____+  از محدودیتهای خود با خبر است

 است

تا  کنند یمخود بیشتر با مهربانی رفتار  یها یابیارزشالزم است همیشه به این نکته توجه داشته باشید که افراد در 

انجام شده  یها یابیارزشبین ( و یا تعارض) بنا بر این باید ق اوت خود را بیشتر بر پایه هم خوانی . با خشونت

 . بدست آمده است ها یابیارزشبوسیله چند مشاهده کننده قرار دهیم تا نمره مشخصی که از هر یک از 
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 کتبی سوالهای کوتاه و بلند

 استفاده از سوالهای انشائی
 نتیجننه گیننری از )انشننائی را تنهننا در مننواردی مننورد اسننتفاده قننرار دهینند کننه نننوع کننارآئی مننورد نظننر  سننؤال

از مفاهیم پیچیده، خالصه سنازی ینک گنزارش، مقایسنه دو پدینده، تحلینل علینت، جسنتجوی رابطنه  یا مجموعه

در هننیچ قالننق ( بننین چننند مفهننوم یننا نتیجننه، انتقنناد از تناسننق یننک مفهننوم، تنندوین یننک برنامننه عملینناتی و امرننالهم

 .دیگری قابل اندازه گیری نباشد

  هم چنین قالبی را برای . و به خوبی برای پاس  دهنده روشن کنید محدود دیده یمقرار  سؤالمشکلی را که در

 .پاس  مشخص نمائید

  بنه جنای واژگنان منبهم " رتبنه بنندی"، "تعرینف"، "ارزشیابی"، "مقایسه"، "خالصه"از واژگان روشنی مانند

 .شما بشوداستفاده کنید تا پاس  دهنده به روشنی متوجه مقصود " هر چه میدانید بنویسید"، "بحث"مانند 

  سوالهائی را انتخاب کنید که احتیاج دقت نظر دارند و در عین حال بتوان پاسن  آننرا در مندت تعینین شنده تهینه

 .کرد

  قرار ندهید اهلانتخابی در مجموعه سوا سؤالهیچ 

  (.فرآیند نمره دهی)بنویسید  نکاتی را که باید به نظر شما در پاس  ذکر شده باشد، سؤالبرای هر 

  را بصورت بدون نام نمره دهید ها پاس. 

  بایند از قبنل در منورد فرآینند نمنره دهنی توافنق کنرده و دهنند یمنمره  ها پاس زمانی که بیشتر از یک معلم به ،

 .بصورت مستقل از یکدیگر عمل کنند

  برای اجزائی که باید در پاس  ذکر شده باشند از یک نظام نمره دهی از قبل تعیین شده استفاده کنید. 

 معلمنین پاسنخهای  تمنامبهتنر اسنت کنه . نظام نمره دهی را در چند برگه منورد اسنتفاده و ارزشنیابی قنرار دهیند

 ها برگننهخنناص را در تمننام  سننؤالبخوانننند و یننا هننر معلننم پاسنن  بننه یننک  ها برگننه تمننامخنناص را در  سننؤالیننک 

 .بخواند

  به پردازید بعدی سؤالتعیین کنید و بعد به  ها برگهرا در تمام  سؤالنمره یک. 

  ق نناوت نکنینند بلکننه ق نناوت را بننه بعنند از خواننندن و  سننؤالدر مننورد دانشننجو بننا خواننندن پاسنن  تنهننا بننه یننک

 .موکول نمائید سؤالبه چند  ها پاس جمعبندی 

 استفاده از سؤاالت کوتاه با پاسخ باز
 ی جملنهکه پاس  آنها تنهنا بنه صنورت ینک  شوند یمبه صورتی نوشته  شوند یمسؤاالتی که برای این منظور تهیه 

منورد انتظنار  یها پاس  شود یمهمان طور که از نام این نوع سؤاالت مشخص . کامالر دقیق و معین قابل بیان باشد

مطلنوب آن اسنت کنه تنهنا ینک مفهنوم بنه . شنوندبینان  تواننند یمن( بناز)گونناگون  یها شنکلکوتاه بوده و احتماالر بنه 

 .قبول باشد بدون اینکه قالق جمله بندی آن مورد توجه قرار بگیردعنوان پاس  مورد 

 یها پاسن هرگناه معلنوم شنود کنه . تهینه کنند( بنا کمنک همکناران)نویسنده سؤال بایستی پاس  مورد انتظار را قنبالر 

 .برای سؤال قبول کرد، باید آن قدر در سؤال تجدیدنظر بشود تا این مشکل رفع شود توان یممتفاوتی را 

. سؤاالت باید به نحوی انجنام گینرد کنه ف نای الزم بنرای پاسن  در زینر هنر سنؤال وجنود داشنته باشند یبند صفحه

 ی جنهیدرنتدر عمنل، اختالفناتی کنه . خواهند بنود تر آسانچون پاس  هر سؤال از قبل تعیین شده است، تصحیح نیز 

در منورد مشنکالت مربنوط بنه خنط . بنودبیشنتر نخواهند % 2درحندود  دینآ یمت اد عقیده بین دو مصحح به وجود 

ها پاس غیرخوانا، عدم وجود 
1

 .کاری کرد توان ینمو امرالهم  دیآ یم، اشتباهاتی که در رونویسی به وجود 

کند یمانشایی نیز در این مورد صدق  یها آزموننکات مربوط به  ی همهعالوه بر مطالق فوق 
2
. 

ر  نامند یمنیز « آزمون با پاس  محدود»سؤاالت کوتاه با پاس  باز را غالبا
1
. 

سنؤال »اگر پی  از یک سری سؤاالت کوتاه با پاس  باز، یک شرح حال بیمار نیز اعافه شده باشد، آن را بنه ننام 

 .نامند یم، نیز «انشایی اصالح شده

                                                 
1
نینز وجنود دارد ولنی فراواننی آن از  شنوند یمنخودکنار تصنحیح  یها دسنتگاهکه بنا  یا نهیگزاین مسزله در مورد استفاده از سؤاالت چند . 

 .ودش ینمدرصد بیشتر  1/2
2
. Rezler, A.G. The restricted response test: one alternative to multiple choice and essay tests, in NLM 

Publ. (15-1761), National League for Nursing, New York, 1979 
3
. Know.J.D.E. The modified essay question, Dundee Association for the Study of Medical 

Education,1976 (Medical Education Booklet No. 5) 
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 تمرین

«کتناب بناز»شد، ینک سنؤال انشنایی از ننوع با توجه به بع ی از اصولی که در صفحات قبل ذکر 
1
و سنه سنؤال  

عیننی بنه خنود بگینرد یعننی  ی جنبهگذاری  نمرهپاس  مورد قبول را نیز، تعیین کنید تا . کوتاه با پاس  باز تهیه کنید

بندی از اطالعنات الزم در پاسن  تهینه کنیند کنه فنرد دیگنری نینز بتوانند بنا اسنتفاده از آن درجنه بنندی  درجهنوعی 

 .مان سؤال را درست مانند شما نمره دهده

 .سؤال کتبی از نوع انشایی، همراه با متن پاسخ مورد انتظار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره قبولی: یگذار نمرهدستورالعمل 

  

                                                 
.
1
. شخصنی خنود اسنتفاده کنند یها ادداشنتیاز هر نوع کتاب، جزوه، مندرک، و ینا  تواند یماین است که داوطلق « کتاب باز»مقصود از  

 .بدین لحاظ سؤال امتحانی باید چیزی باالتر از یادآوری و حافظه را ارزشیابی کند
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 تمرین

 .حاال چند سؤال کوتاه با پاس  باز تهیه کنید

 پاسخ مورد قبول متن سؤال

  

 

 قبولی ی نمره: یگذار نمرهدستورالعمل 
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 یا نهیگزسؤاالت چند  ی هیتهدستورالعمل برای 
 .سؤال مبین یک موعوع و یا یک عقیده باشد نه فقط یک کلمه ی شهیرسعی کنید که  .1

اینن موعنوع سنبق سنادگی و منوجز شندن سنؤال . سنؤال بگنجانیند ی شنهیراجنزای عمنومی را در  ی همه .2

 .شود یم

یک سؤال نباید پاس  به سؤال دیگنر را القناء  ی شهیر)با پاس  سؤاالت دیگر مرتبط نکنید  هیچ سؤالی را .1

 (.کند

 .جزییات نامربوط را از سؤال حذف کنید ی همه .4

در  کنننده ینفن ی کلمنهبه طور کلنی از سنؤاالت منفنی خنودداری کنیند ولنی اگنر عنرورت داشنته باشند کنه  .2

 .زیر آن خط بکشید سؤال نوشته بشود برای جلق توجه دانشجویان

هنر انتخناب انحرافنی از نظنر . باشنند منطقنی و پنذیرفتنیرا به نحوی تهینه کنیند کنه  انحرافی یها انتخاب .4

انتخابنات انحرافنی کنه . باشند کنه ظناهرار ارتبناطی بنا سنؤال داشنته باشند یا گونهمحتوا یا موعوع باید به 

 یها پاسن هنر چنه تعنداد . احمقانه خواهند بنودارتباطی با سؤال نداشته باشند به نظر یک شاگرد با هوش 

 .شود یمممکن کمتر باشد ارزش سؤال نیز کمتر 

 .خودداری کنید شوند یماز اشاراتی که احتماالر باعث راهنمایی به پاس  صحیح  .7

دقت کنید کنه انتخابنات انحرافنی و پاسن  صنحیح بنا یکندیگر تجنانس داشنته باشنند یعننی از نظنر محتنوا و  .8

 .مصرف شده تا حدودی مشابه باشندتعداد کلمات 

بنه عننوان انتخناب انحرافنی و ینا بنه عننوان « فنوق یها قسنمتهیچکندام از » ی جملنهدر مورد اسنتفاده از  .9

 .پاس  صحیح، با احتیاط عمل کنید

 یهنا انتخاب ی هینتهانتخناب پنذیرفتنی تهینه کنیند، وقنت خنود را بنرای  1هرگاه نتوانیند بنه آسنانی بنی  از  .12

 .کنیداعافی تلف ن

را بنه ترتینق از کوچنک بنه بنزر  ینا  هنا انتخاب، انند ارقامدر مورد سنؤاالتی کنه پاسن  آنهنا بنه صنورت  .11

 .برعکس تدوین کنید

محلی برای قرار گنرفتن پاسن  صنحیح صحیح را در کل امتحان به نحوی پخ  کنید که هیچ  یها انتخاب .12

 .بیشتر از حد معمول تکرار نشود
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 یا نهیگزاز سؤاالت چند  ییها نمونه

 «بهترین پاسخ»نوع 

 1سؤال 

 :یکی از عالیم بالینی مفید در تشخیص افتراقی سیروز کبد از پریکاردیت مزمن عبارت است از

 بزرگی کبد   (آ  

 (استرقاء)آسیت   ( ب

 اتساع عروق گردن  ( ج 

 ورم قوزک و پا( ماند یمجای فشار بر آن باقی )آماو خمیری   ( د  

 بزرگی طحال  ( ه  

 1سؤال 

 :ایمنی فعال ایجاد کرد به جز توان یمزیر  یها یماریب ی همهدر مورد 

 سل   (آ  

 آبله  ( ب

 فلج اطفال  ( ج 

 ماالریا  ( د 

 تق زرد  ( ه 

 

 .(اند معروفبه نام سؤال چند پاسخی نیز )صحیح یا غلط  یا نهیگزنوع چند 

داوطلننق بایند در مننورد . صنحیح یننا غلنط اسنت یهنا انتخاباینن ننوع سننؤال شنامل ینک ریشننه و چنند جملنه از نننوع 

پنس از تعینین صنحت جمنالت . جمله تعیین کند که آیا آن جمله در رابطه با ریشه صحیح است یا غلط 4هریک از 

حالنت  2یکنی از  تنوان یمن بنا کمنک اینن رمنز. داوطلق باید جواب سؤال را به صورت رمز مخصوص بیان دارد

 .ممکن را که شامل صحت یک یا دو یا سه و یا هر چهار جمله است، بیان داشت

مینزان دانن  و ینا ادراک  تواننند یمناگر سؤاالت چنند پاسنخی صنحیح ینا غلنط بنه نحنو درسنتی تهینه شنوند،  -

 .ارزیابی کنندبه هم پیوسته از یک ماده، یک بیماری و یا یک فرآیند  ی نهیزمدانشجو را در چند 

بایند بنه وعنوح درسنت ینا غلنط باشنند و اینن نکتنه در  شنوند یمکه پیشنهاد  ییها مکملهریک از جمالت یا  -

بنه عننوان انتخناب  میتوانسنت یمننیمنه صنحیح را  یها پاس ت اد مستقیم با بهترین نوع پاس  است که در آن 

 .انحرافی به کار گیریم

. قبلی و بعدی خود نباشند یها جملهناقض  ها جملهاین نوع سؤاالت باید به نحوی تهیه شوند که هیچکدام از  -

 .یکی از امکانات باشد تواند یمنیز  اند درست ها جمله« همه»بدین لحاظ پاس  

 :این نوع سؤاالت به شرح زیر است ی هیتهدستور 

امتحنانی حرفنی را  ی ورقنهدر . کامل کنننده درسنت اسنت ی کلمهبرای هریک از جمالت ناقص زیر یک یا چند 

 :کنید یگذار عالمتکه مبین نظر شما است، 

 ؛اند درست 1و  2و  1اگر فقط  ( آ  

 ؛اند درست 1و  1اگر فقط  ( ب

 ؛اند درست 4و  2اگر فقط  ( ج 

 درست است؛ 4اگر فقط  ( د 

 .اند درستاگر همه  ( ه 

 3سؤال 

 :رماتیسمی حاد است معموالر عالیم زیر را داردکودک مبتال به تق 

 سرخ یها چهیگوازدیاد میزان رسوب  .1

 در الکتروکاردیوگرام P-Rطوالنی شدن فاصله  .2

 ازدیاد عیار آنتی استرپتولیزین .1

 زیرپوستی یها یبرجستگ .4
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 یا مقابلهنوع 
یا مقابلهسؤاالت نوع  ی هیتهدستورالعمل برای 

1
 

برسند، بهتنر  12تنا  22اگر عرورتی ایجاب کند که اجزای سنؤال بنه . محدود کنید 12اجزای سؤال را به  -

طوالنی مقایسه بشوند، دانشجویان  یها فهرستزیرا اگر قرار باشد . سؤال جداگانه تهیه بشوند 1یا  2است 

 .مجبور خواهند شد، وقت زیادی برای پیدا کردن پاس  صحیح صرف کنند

سؤال و قرار دادن آن در دو صفحه خودداری شود و کوش  کنید که کل سؤال در ینک صنفحه  از شکستن -

 .قرار بگیرد

ممکن تهیه کنیند و در دسنتور انجنام امتحنان  یها پاس از فهرست  تر یطوالنبهتر است فهرست سؤاالت را  -

اگر فهرسنت سنؤال و جنواب . ممکن است بی  از یک بار مورد استفاده قرار گیرند ها پاس قید کنید که این 

را از روی حندو و ینا تقرینق  ها سنؤال ی هینبقبا پاسن  دادن چنند سنؤال،  توانند یممساوی باشند دانشجویان 

 .زیاد جواب بدهند

 .سعی زیاد در یکنواختی سؤال داشته باشید -

 :به قرار زیر است شود یمه دانشجویان داده دستورالعملی که در این نوع سؤاالت ب

بنه عننوان  یا شنده گذاشنته، جمنالت شنماره اند شدهبه دنبال هر دسته از سؤاالت زیر که با حروف مشخص 

، جمله مشخص شده بنا حرفنی در اند شدهبرای هر یک از جمالتی که با شماره مشخص . استپاس  قرار گرفته 

توجنه داشنته باشنید . کنیند یگنذار عالمتن دارد انتخناب و در اوراق مخصنوص باال را که ارتباط نزدیکتری با آ

هنم  شان یبع ممکن است یک بار یا بیشتر انتخاب شوند و  اند شدهکه هریک از جمالتی که با شماره  مشخص 

 .ممکن است ارتباطی نداشته باشند

 :مرال
 3تا  4سؤاالت 

 ازدیاد فعالیت متابولیک؛ ( آ  

 مقدار انسولین؛ازدیاد  ( ب

 گلیکوژن در کبد؛ ی رهیذخعدم  ( ج 

 گلیکوژن غیرعادی در کبد؛ ی رهیذخ ( د  

 .کاه  ترشح غدد هییوفیز و فوق کلیه ( ه  

 

 آدنوم جزایر النگرهانس . 4

 حرکات بدنی شدید . 2

 ازدیاد فعالیت غدد تیروئید . 4

 (Simond)بیماری سیموند  . 7

 (Vok Gierke)بیماری فون گیرک  . 8

 ریگ همههیاتیت  .9

 14تا  10سؤاالت 

 دوسود، کربنات یب ( آ  

 سدیم کاربوکسی متیل سلولز؛ ( ب

 ژل هیدروکسید آلومینیوم؛ ( ج 

 .هیچکدام از امالح باال ( د 

 

 ی غنده یکنار کمبه علت اثرات  در کم کردن میزان جذب فسفر، در درمان . عد اسید معدی ی مادهیک . 12

 .شود یمنیز مصرف  پاراتیروئید

ر در کودکان و افراد مسن باعث ایجاد آلکالوز بشود تواند یماگر جذب بشود . 11  .مخصوصا

 .عد اسید معدی که نقص آن پس زدن اسید معدی است ی مادهیک . 12

 .شود یمعد اسید معدی که سبق رسوب و غیرفعال شدن پیسین معدی  ی مادهیک . 11

 .شود یمعد اسید معدی و مسکن که در کبد تبدیل به گلیکوژن  ی مادهیک . 14

                                                 
1
.  Downie, N.M. Fundamentals of Measurement: Techniques and Practices.New York, Oxford University Press, 

1967. 
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 یا سهیمقانوع 

بنالینی، دو آزمنای  و  ی نشانهدر این نوع سؤال پاس  دهنده باید تشابه یا اختالفات بین دو بیماری، دو عالمت، دو 

 .غیره را مورد بررسی و مقایسه قرار دهد

 :نکات زیر توجه داشت در زمان به کار بردن این نوع سؤاالت باید به

 .از سؤاالت پی  پا افتاده و مبتذل خودداری شود

 ی نشنانهبرای مرنال اگنر در ینک سنؤال ارتبناط ینک . غیرعادی و نادر برای مقایسه اجتناب شود مسائلاز انتخاب 

و % 92مورد سؤال قرار گینرد و فراواننی اینن نشنانه  در بیمناری النف  "ب"یا  "الف"بالینی مشخص در بیماری 

در وعع نامساعدی قرار خواهد گرفت، بدین معننی کنه اگنر از اصنول کلنی  دهنده امتحانباشد % 1در بیماری ب 

ه امنا اگنر اطنالع داشنت(. یعنی نشانه فقط مربوط به بیماری الف است)پیروی کند پاس  الف را انتخاب خواهد کرد 

ر در بیماری ب نیز مشاهده  عالمنت در هنر دو بیمناری )، ممکن است پاس  ث را شود یمباشد که این عالمت ندرتا

 صحیح است؟ ها پاس کدامیک از این . انتخاب کند( موجود است

 :به شرح زیر است شود یمدستورالعملی که برای این نوع سؤاالت به دانشجو داده 

شنده  یگذار شنماره یها جملنه، فهرسنتی از کلمنات ینا اند شندهکه بنا حنروف مشنخص به دنبال هر گروه از سؤاالتی 

حنروف مربوطنه در  یگنذار عالمتشنده، پاسن  مناسنق را بنا  یگذار شنماره ی جملنهبنرای هنر کلمنه ینا . قرار دارد

 :امتحان تعیین کنید ی ورقه

 ؛به پاس  الف مربوط استفقط هرگاه سؤال ( آ  

 ؛س  ب مربوط استبه پافقط هرگاه سؤال ( ب

 ؛هرگاه سؤال به هر دو پاس  یعنی هم الف و هم ب مربوط است( ج

 .هرگاه سؤال به هیچکدام از پاسخها مربوط نیست( د  

 :ها مرال
 13تا  11سؤاالت 

 ؛دار قالببیماری کرم ( آ 

 کرم آسکاریس؛ یها یآلودگ( ب

 هردو؛( ج 

 .هیچکدام( د 

 ائوزینوفیلی. 12

 هییوکرومکمخونی . 14

 عفونت از راه پوست. 17

 

 .سؤاالت همراه با نمودارها، تصاویر و غیره
 10تا  18سؤاالت 

 پاس  به هریک از سوالهای زیر را با ذکر حرفی کل در شکل با آن تناسق دارد بیان کنید

 ظرفیت کلی ریه -18

 ظرفیت دم -13

 ظرفیت حیاتی -10
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 یهررررا روشکرررره در  ییهررررا آزمون ی مطالعرررره، یررررا یریگ انرررردازهآزمررررون و 

ایرن موضروع در . یک دانش تقریباً جدید است روند یمبه کار  یریگ اندازه

 ی نرهیزمکره وجرود داشرت بره  ییهرا مخالفتسال پریش برا وجرود  10حدود 

تدریس علوم بهداشتی وارد شد و توجه معلمین را به خود جلب کرد ولری 

ارزشریابی « متخصصرین»کره  کننرد یمربعضی معلمین علوم بهداشتی فکر 

 توانرد یمرقدرت آنها هستند و این موضوع  ی طهیحبه  یدراز دستدرحال 

 ی جهیدرنتچنین احساسی غالباً . آزادی دانشگاهی آنها را به خطر بیندازد

 .دیآ یمبود آگاهی  به وجود کم

کره ایرن  سراختکارهای دفراعی کره از  شرود یمروجود اطالعات بهتر باعرث 

در برخرورد علمری برا مسرهله متوقرف شرود و  کنرد یمرطرف معلمرین برروز 

 .احساسی کمتر بشود یها واکنشدرنتیجه این 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

به سؤاالت صحیح یا غلرط نشرده اسرت از روی اتفرا   یا اشارهاینکه هیچ 

این نروع سرؤاالت واقعراً خیلری برد هسرتند و نبایرد ! نبوده بلکه عمدی است

 .مورد استفاده قرار بگیرند

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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ی کننه در ارتبنناط بننا سننطح فرآیننند هوشننی تهیننه هائالاز سننؤ ییها نمونننه

 .اند شده

 

 بالینی برای کاربرد مفاهیم علوم پایه یها آزموناستفاده از 

 ها تیواقعیادآوری  -1سطح 
 

 .زیر به صورت محاسباتی نشان داده شده است یها فرمولتوسط کدامیک از ( Fick)اصل فیک  -1سؤال 

 

- آ

 

 

 

  -ب

 

 ج 

 

 

  -د 

 

 

  -ه 

 

 

 

 تفسیر اطالعات اختصاصی -1سطح 

را کنه توسنط ( در دقیقه گرم یلیمبه صورت )و اطالعات زیر مقدار گلوکزی  "اصل فیک"با استفاده از : 1سؤال 

 :محاسبه کنید شود یمطحال در یک سگ از خون جدا 

 لیتر در هر دقیقه 2 ---قلبی یبازده

 در دقیقه تریل یلیم 222 ---حجم عربان

 لیتر در هر مترمربع 8/2 ---شاخص قلبی

 تریل یلیمدر  گرم یلیم 94 ---گلوکز ورید طحال

 تریل یلیمدر  گرم یلیم 122 ---گلوکز شریانی

 در دقیقه تریل یلیم 22 ---جریان خون طحالی

 .کند یم، مطابقت دیا آوردهکدامیک از اعداد زیر با نتایجی که شما به دست 

 222 -ه   222 -د   222 -ج   178 -ب  142 -آ 

  

22 VOAO  

 (در دقیقه تریل یلیم)اکسیژن مصرف 

 (لیتر در دقیقه)بازده قلبی    

 (ضربه در دقیقه)ضربان قلب 

 (در دقیقه تریل یلیم)مصرف اکسیژن 

22 VOAO  

 (لیتر در دقیقه)بازده قلبی 

 (مترمربع)مساحت سطح بدن 

 (ضربه در دقیقه)ضربان قلب 

 (لیتر در دقیقه)بازده قلبی 
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 (1و  4و  3برای سؤاالت )شرح حال بیمار 

هنگننام فعالیننت شنندید بنندنی در ، ننناراحتی او ایننن اسننت کننه کننند یمننبیمنناری بننه مطننق شننما مراجعننه  ی سنناله 22مننرد 

سنال اخینر شندت زینادتری  4النی  1این ناراحتی در . شود یمدست و پای او دچار انقباض و گرفتگی  یها چهیماه

 یبردار بافتنهاز اینن بیمنار قنبالر توسنط پزشنک دیگنری ینک . شنود ینمنبیمار عالمتی یافت  ی نهیمعادر . یافته است

 ی نکتنهکنه تنهنا  دینکن یمن، اطنالع پیندا دینکن یمندر تماسی که با پزشک قبلی برقرار . ماهیچه نیز به عمل آمده است

ینوگرافی نینز مالکترو. ، بنوده اسنتیا چنهیماهماهیچه، تنراکم زیناد گلیکنوژن در الیناف  یبردار بافتی در غیرعاد

در بیمارستانی کنه ( ها دراتیکاربوه)شیمیایی خون از نظر متابولیسم قند  یها  یآزمادر مورد . طبیعی بوده است

 .عیین کردمیزان گلوکز و الکتوز را ت توان یمفقط  دیکن یمشما در آنجا کار 

بننرای اینکننه . شننود یمننبیمننار هنگننام ازدینناد گلیکننوژن دچننار گرفتگننی  یها چننهیماهبدانینند کننه چننرا  دیننخواه یمننشننما 

ننازک یکنی در شنریان ( کناتتر)سنوند   ی لولنه، دو "اصنل فینک"اطالعات بیشتری به دست بیاورید، با اسنتفاده از 

، مقندار جرینان یریگ انندازهپس از . دیده یمران قرار  ی کشاله ی فاصلهران و یکی در ورید ران راست بیمار در 

در عنمن . دینآور یمندر هنر دقیقنه بنه دسنت  تریل یلیم 222معادل  را خون در پای راست بیمار در حال استراحت

 .دیریگ یمخون از سوند شریانی و یکی از سوند وریدی در حالت استراحت  ی نمونهیک 

نموننه  2در پاینان اینن تمنرین، . دقیقه بر روی یک دوچرخه ثابت  پا بزنند 2که به مدت  دیخواه یمسیس از بیمار 

، سنیس از آزمایشنگاه دینکن یمنتهینه  ،دو دقیقه از یکدیگر ی فاصلهبه  ، نمونه از خون وریدی 2از خون شریانی و 

 .کند یریگ اندازهنمونه  14تا مقدار گلوکز و الکتات را در هریک از  دیخواه یم

 :زمان استراحت به شرح زیر است ی نمونهنتایج آزمای  در دو 

 وریدی   شریانی

 درصد گرم یلیم 71 درصد گرم یلیم 72    گلوکز

 درصد گرم یلیم 9  درصد گرم یلیم 8    الکتات

 

در پنای ( در دقیقنه گنرم یلنیمبرحسنق )مقندار مصنرف گلنوکز و الکتنات  ی ندهینماکدامیک از اعداد زیر  -3سؤال 

 است در حالت استراحت است؟ر

 

 (1) ث  (4) ت  (3) پ  (1) ب  (1) الف  نمونه

 42  21/2  122  4  422  گلوکز

 22  222/2  222  2  222  الکتات

 

 

 (مشکل گشایی) ی مسهلهحل  -3سطح 

، یبردار بافت، شرح حال بیمار و نتیجه چهیماهدر  ها دراتیکاربوهبراساو اطالعات شما از متابولیسم : 4سؤال 

بیمنار درحالنت اسنتراحت و وریردی کدام گروه از ارقام ذکر شده است گوینای وعنع خنون  تعیین کنید که

 فعالیت است؟

اصول متابولیسم کاربوهیدرات را به صورتی که در نمودار زینر نشنان داده شنده اسنت، بررسنی کنیند و : 1سؤال 

 .ب، پ، ت، و ث نشان داده شده است، توجه کنیداز مسیر متابولیسم که با حروف الف،  ییها قسمتبه 

اگر فرض کنیم که یکی از علل گوناگون تظاهرات بالینی در این بیمار مربوط به قطع مسنیر متابولینک اسنت و بنا 

 یهنا محلمحنل از  نیتر محتمنل دینا آوردهقبلی سؤال در مورد بیمنار بنه دسنت  یها قسمتتوجه به اطالعاتی که در 

 .باعث چنین تظاهراتی بشود، تعیین کنید تواند یمشده در نمودار را که  یگذار عالمت

امتحانی، مسیری را که بررسی بیشتر آن پاس  مساعدی به دست خواهد داد با توجه بنه حنرف مربنوط  ی ورقهدر 

 .کنید یگذار عالمت
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

هرریچ سررؤال امتحررانی کرره قرربالً بررر روی نمونرره گویررایی از دانشررجویان مررورد 

 .استفاده قرار نگرفته باشد، نباید در یک آزمون تصدیقی به کار گرفته شود

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 تمرین

، و یا مقابلنهبهتنرین پاسن ، چنند پاسنخی صنحیح ینا غلنط، )هریک از انواع سؤاالتی که شرح داده شند  ی نهیزمدر 

شنما بایند فرآینند ذهننی را در حداقل نیمی از سنؤاالت . ، یک یا دو نمونه تهیه کنیدیا نهیگزو سؤال چند ( یا سهیمقا

( هننا تیواقعیعنننی یننادآوری  1سننطح  بنناالتر از) ییگشننا مشکلیعنننی  1یعنننی تفسننیر اطالعننات و یننا سننطح  2 سننطح

 .یادداشت کردید، استفاده کنید[ 94 و 91]که خودتان تهیه و در صفحات ییها هدفاز . کند یریگ اندازه
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 تمرین

بنه . ، پاسن  مربنت بدهینددیا کردهزیر در مورد سؤاالتی که در صفحه قبل تهیه  یها پرس اکنون باید قادر باشید به 

 .داده شده است، نیز مراجعه کنید[ 291] ی صفحهدستورالعملی که در 

 

 به طور کلی
 است؟ گرا واقعآیا سؤال عملی و  .1

 ؟شود یممفید و مهم باشد مربوط  یا حرفهآیا به موعوعی که از نظر  .2

 آیا با استفاده از زبان فنی حرفه مورد نظر تهیه شده است؟ .1

 است؟ یا حرفهذهنی  یها مهارتآیا پاس  دادن به آن مستلزم استفاده از  .4

 آیا مستقل از سایر سؤاالت است؟ .2

 آیا اختصاصی است؟ .4

آیننا از ایننن خطننا کننه توعننیحات اعننافی یننا اطالعننات نامتناسننق باعننث روشننن شنندن پاسنن  صننحیح بشننوند  .7

 اجتناب شده است؟

 

 موضوع اصلی
 آیا روشن است؟ .8

 ت؟آیا بیان آن دقیق اس .9

 آیا خالصه و کامل است؟ .12

 داراست؟ شود یمآیا تنها اطالعاتی را که به پاس  مربوط  .11

 

 انحرافی یها پاسخ
 هستند؟ یقبول قابلآیا این سؤاالت به جای اینکه به وعوح منحرف کننده باشند، حاوی مطالق مهم و  .12

 ؟شوند یمهم مربوط  اند شدهمشابه و یا اطالعاتی که  به صورت مشابهی بیان  یها موعوعآیا به  .11

 

 

 

 

 

 

 

 .عملی بودن را نیز درنظر گرفت ی جنبهدر یک امتحان باید 
زمننان الزم بننرای تهیننه و : شننود یمننیننک امتحننان عملننی باشنند بننه نکننات زیننر مربننوط  هاینکنن

. اجرای آن، زمان الزم برای تصحیح و تفسیر نتنایج و همچننین سنهولت کلنی اسنتفاده از آن

آن نوع امتحاناتی که از نظر عملی بودن نقص داشته باشند باعث فشار و نناراحتی معلمنین 

 قائننل یریگ اننندازه ی لهیوسننکننه معلمننین اهمیننت کمتننری بننرای  شننوند یمننو موجننق  گردننند یمنن

 .شوند

 

 

 

به  نیازیدر این است که در عین حالی که خیلی به واقعیت نزدیک است  یساز هیشبمزیت 

 .آن را استاندارد کرد توان یمندارد و  واقعی بیمار
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 1شده یزیر برنامهامتحان 
ر جدید  وجنود دارد بنه قندری زیناد ( بنه وجنود آمنده اسنت 1942 ی دهنهکنه در اواینل )فوایدی که در این روش نسبتا

 .مشکالت اجرایی آن را جبران کند تواند یماست که 

 .است( بر روی کاغذ یساز هیشببا کمک )کارآیی بالینی پزشکان  یریگ اندازهبه طور خالصه هدف این امتحانات 

اننواع از  تنوان یمعینی دارد و برای تصحیح اوراق نیز  ی جنبه یا نهیگزاین نوع امتحان درست مرل سؤاالت چند 

شنباهتی بنا آن  یها جنبنهبرخنی از  دینآ یبرمنهمان طنور کنه از ننام اینن روش . استفاده کردالکترونیکی  یها نیماش

 .گذرد یمبالینی  مسائلشده دارد که طی آن داوطلق به تدریج و قدم به قدم از مراحل مختلف  یزیر برنامهآموزش 

در  تنوان یمناننواع زینادی از آن را اطالعنات مربنوط بنه آمریکنا ابنداع شنده اسنت و  ی متحندهاین روش در ایاالت 

مربننوط بنه منندیریت بیمنار و یننا  مسنائلاز قبیننل  ییهنا ناماینن نننوع آزمنون را بننا . نشنریات علمنی مربوطننه پیندا کننرد

 .اند کردهنامگذاری نیز د درمانگاهی و غیره رموا یساز هیشب

 روش نیا یها هدف

 :هدف این روش ارزیابی کارآیی بالینی یک پزشک است یعنی

 ؟ تشخیص دهد یبیماری را به گونه رعایتبخش یها نشانهعالیم غیرطبیعی و  تواند یمآیا پزشک  -

بنه صنورت رعنایت بخشنی بنا اسنتفاده از اینن عالینم بیمناری را مشنخص کنند و سنیس  توانند یمآیا پزشک  -

 ق اوت کند؟ برای آن انتخاب درمان  ی درباره

با روبرو ساختن داوطلق با یک بیمنار کنه بنا دقنت انتخناب شنده بنود بنه  کردند یم، ممتحنین سعی 1941تا سال 

خیلننی زینناد نبننود، دانشننجویان در گذشننته کننه تعننداد ( اسننتفاده از بیمننار)سننؤاالت بنناال پاسنن  دهننند، ایننن روش 

 (برای شنرکت در امتحاننات داوطلق)دانشجو اخیر با وجود هزاران نفر  یاه سالمفید باشد ولی در  توانست یم

بنا مشنکل بزرگنی روبنرو شندند کنه علنت آن نینز  یشناسن آزمونو هزاران بیمار و هزاران ممتحن، متخصصین 

متغیر وجود داشت که عبنارت بنود از داوطلنق، بیمنار  دسته خیلی روشن است؛ بدین معنی که در امتحانات سه 

بنرای ارزشنیابی معتبنر ینک داوطلنق ننه تنهنا زیناد ( ممنتحن و بیمنار)درحقیقت حتی وجود دو متغینر . نو ممتح

 .باشد یمبلکه مزاحم نیز 

منرالر در )کنارآیی بنالینی تعینین الزم بنرای  یهنا تیفیکتحقیقات زینادی بنرای پیندا کنردن ینک تعرینف صنحیح از 

کننه منننورد اسننتفاده قنننرار گرفننت، کننناربرد  ییهننا روشانجنننام شنند و یکنننی از ( سننطح یننک کنننارورز بیمارسننتان

 (.مراجعه شود [41]  ی صفحهبه )بود ( (Flanagan)روش فالناگان)وقایع بحرانی  یها پرسشنامه

بنالینی  یهنا تیموقعبنا توجنه بنه مستقیم، از ششصد پزشک خواسته شد کنه  ی مصاحبهبا استفاده از پرسشنامه و 

پنس . کار رعایتبخ  و یا غیرمرسوم کارورزهنا را بنه دقنت شنرح دهنند ی نحوه ،که زیر نظر ایشان بوده است

، خطوط کلی آنچنه کنه بایند منورد ارزشنیابی قنرار گینرد، ها پاس از این گونه مورد از تجزیه و تحلیل سه هزار 

 .دیگرد مشخص

 یهنا روش. «گینردآنچه کنه بایند منورد ارزشنیابی قنرار »ارزشیابی روشی برای قدم بعدی عبارت بود از تعیین 

 .در این مرحله مورد بحث قرار گرفتوجود داشت که زیادی 

صامت و رنگی کنه از بیمناران مشخصنی تهینه کنرده بودنند اسنتفاده شند و ممنتحن نینز  یها لمیفبه جای بیمار از 

ری نتنایج اینن روش بنه قند. بیمنار معرفنی شنده داد ی درباره یا نهیگزجای خود را به یک سری از سؤاالت چند 

 .شود یمرعایتبخ  بود که اکنون به عنوان یک روش جاری توسط مراکز ارزشیابی به کار گرفته 

کنامالر  یهنا تیموقعپیندا شند کنه بنا قنرار دادن کارورزهنا در ( شنده یزیر برنامنهآزمنون )باالخره روش دیگنری 

 .کرد یمنشده، قابلیت آنها را در برخورد با موارد بیماری ارزیابی  ینیب  یپواقعی و 

کنه کنارورز بیمناری را کنه تنازه بنه بیمارسنتان وارد شنده  شنود یمنبرای مرال، در حین کار روزمره غالبنار الزم 

بعند از اینن . کنند یمندر این برخورد کارورز اطالعات الزم را از بیمار کسق، و او را معاینه . است معاینه کند

                                                 
1
 برای کسق اطالعات بیشتر به منبع زیر هم نگاه کنید. هم معروف است« مسائل مربوط به مدیریت بیمار»به نام   .

Simulation in instruction and evaluation in medicine, in WHO Public Health Paper No. 61, Geneva 1974. 
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آنهنا  ی جنهینتکنه  دهند یمنن تصنمیمات دسنتور چنند آزمنای  به دنبنال این. باید تصمیماتی در مورد بیمار اتخاذ کند

 ی جنهیدرنت. کنند یمن، او را به جانق تشخیص و درمان راهنمایی آورد یمکه از بیمار به عمل  یا نهیمعاهمراه با 

در . بشود و یا هیچ تغییری در حالنت او پیندا نشنود تر میوخاین درمان ممکن است بیمار بهبود پیدا کند، یا حال  

که با توجنه بنه اطالعنات موجنود  دیآ یمو الزم  شوند یم، مشکالت جدیدی ظاهر کند یمتغییر وععیت این حال 

 .تصمیمات جدیدی اتخاذ شود

ار ممکنن چننین تغییراتنی را کنه در منورد هنر بیمن المقدور یحتسعی بر آن است که  شده یزیر برنامهآزمون در 

، براساو یک بیمار واقعی تنظنیم شود یمکه بدین ترتیق مطرح  یا مسزلههر . است به وجود آید، بازسازی کنند

کنه اننواع تغیینرات ممکنن  شنوند یمن مطنرحبنالینی  ی مسنزله 4النی  4 بعد از تعرینف وعنعیت بیمنار،. شده است

وعنع بیمنار را بنرای چنندین روز ینا  تنوان یمن مسنائلدر اینن گوننه . رنندیگ یمنبیماری در طول زمان را در بر 

و پننس از بهبننودی او را  -کننامالر شننبیه بننه مننوارد واقعننی -چننندین هفتننه و یننا احتمنناالر چننندین منناه زیرنظننر داشننت

 .مرخص کرد و یا در صورت فوت به کالبدگشایی فرستاد

تصمیم خنود  ی جهینتاینکه از الزم است که داوطلق تصمیماتی اتخاذ کند و پس از  یساز هیشبدر هر قدم از این 

.اطالع حاصل کرد، با استفاده از این اطالعات جدید قدم دیگری در مورد همان بیمار بردارد
1
 

 «یکردن پاک» روش 

شنده، اطالعنات مربنوط تنا زمنانی کنه داوطلنق درخواسنتی در  یزیر برنامنهدر این روش هم ماننند روش آمنوزش 

اخنذ اطالعنات جدیند  بنرایمورد آنها انجام نداده باشد از او مخفی خواهند مانند، درنتیجنه داوطلنق ناچنار اسنت کنه 

 .بطور مشخص درخواست کند

د داشنته اسنت، مشکالت فنی متعددی که در راه ینافتن ینک روش رعنایتبخ  وجنو ی دربارهدر اینجا قصد نداریم 

کنه بنا ) پوشنیده شندهمنات  ی هیال کی ی لهیوسبه  دیجداطالعات درحال حاعر در این روش، . شرح مفصلی بدهیم

ظناهر نمنودن  روشهای مربوط  به باکه و یا با مرکق نامرئی نوشته شده است  (شود یمکمک مداد پاک کن ظاهر 

بنه آسنانی بنرای امتحنان تعنداد زینادی  تنوان یمناینن روش را . شنود یمنقابل خوانندن  نامرئی  یها مرکقنوشتار با 

 (.مراجعه کنید [128] ی صفحهبرای اطالع دستور کار به )داوطلق در یک زمان و مکان به کار برد 

 از شرح حال بیماران ییها مثال

 :که شود یمیک مورد شرح حال بیمار، موقعیت خاص و یا مطالعه، به داوطلق از او خواسته  ی ارائهپس از 

پس از بررسنی دقینق موعنوع بنه فهرسنتی از تصنمیمات ممکنن بنرای آن مرحلنه مراجعنه کنند تنا بتوانند  .1

 .تصمیم خود را اتخاذ کند

 .ندیآ یمشده فقط آن مواردی را انتخاب کند که به نظر او مهم و مناسق  یگذار شمارهاز فهرست  .2

مرکبی را که بر روی مربع مربوط بنه تصنمیم انتخناب شنده قنرار  ی هیالامتحانی  ی ورقهسیس در روی  .1

 .تصمیم خود را ببیند ی جهینتگرفته است پاک کند و یا با استفاده از وسایل مخصوص 

 :شود یم یادآوریبه داوطلب 

اتخناذ کنند، وجنود  تواند یمدر مورد تعداد تصمیماتی که  یا هیتوصبه استرنای موارد خیلی نادر هیچ نوع  .1

 .ندارد

اطالعنات مناسنبی در  کنند یمنهم برای تصمیمات صحیح و هم برای تصمیمات غلطی که داوطلق اتخناذ  .2

 .تصمیم او را نشان خواهد داد ی جهینتمحل مربوطه وجود دارد که پس از ظاهر شدن 

خنناذ تصننمیمات بعنندی داوطلننق را در ات توانننند یمنن ننندیآ یمنناز آنجننا کننه اطالعنناتی کننه بننه تنندریج بننه دسننت  .1

راهنمایی کنند، داوطلق بایند سنعی کنند اطالعنات بنه دسنت آمنده را بنه ترتینق و بنه دنبنال یکندیگر منورد 

 .توجه قرار دهد

                                                 
1
شنده اسنت، اگرچنه کنه  تنر یعملنو  تر راحنتو شنبیه سنازی مجنازی بسنیار  ها اننهیرادرحال حاعر استفاده از این روش با کمک اننواع . 

 م. ع داشترایانه فقط یک وسیله است و برای استفاده از آن باید از اصولی که در متن آمده است اطال



 

 111 

شنده اسنت و ترتینق مخصوصنی  یگذار شنمارهچون در هر انتخاب، تصمیمات ممکن به صورت اتفناقی  .4

وجنود آورد و در هنر انتخناب بنه اینن  ندارد الزم است داوطلق یک روال منطقنی در تصنمیمات خنود بنه

 .روال توجه داشته باشد

 یگذار نمره

عنادی ماشنینی اسنتفاده کنرد، زینرا هنر قسنمت پناک شنده مربنوط بنه ینک  یهنا روشاز  توان یمبرای نمره گذاری 

تصمیمات غلطی را کنه اتخناذ کنرده اسنت پنس از پناک کنردن مخفنی کنند  تواند ینمسؤال مشخص است و داوطلق 

ر در مورد یک بیمار واقعی نیز صدق چنین )  (.کند یمحالتی دقیقا

منفنی کنه در اینن روش  ی نمنرهو  شود یمتصمیم نادرست و یا عدم اتخاذ تصمیم مناسق جریمه اخذ داوطلق برای 

 .یاطالع یباست و هم برای  یتوجه یبهم برای  شود یمبه داوطلق داده  یگذار نمره

 .به سه گروه مشخص تقسیم کرد توان یمرا  شود یمامکاناتی که هنگام انتخاب به داوطلق توصیه 

 +(.1نمره ) شوند یمصحیح، تصمیماتی که در جهت کمک به بهبود وعع بیمار اتخاذ  -مناسق( الف

مار ایجناد غلط، تصمیماتی که اصوالر نباید اتخاذ شوند و در صورت اتخاذ ممکن است برای بی -نامناسق( ب

 (.-1نمره )خطر کنند 

تصمیماتی که ارزش آنها مورد بحث است یعنی بنا توجنه بنه شنرایط محلنی آموزشنی و رسنوم  -تفاوت یب( پ

 (.نمره صفر)از انجام دادن آنها خودداری کرد  توان یمآنها را انجام داد و هم  توان یمجاری، هم 

 .شوند یمو خطرناک باشد جریمه  مورد یبت نباشد و یا داوطلبانی که انتخابشان از نظر امتحان کننده درس

 .امتحان ندارد ی نمرهاثری روی ( پ)اتخاذ تصمیمی از گروه 

. کنامالر متفناوت اسنت شنود یمناعمنال  یا نهیگزبا روشی که در مورد سؤاالت چند  یگذار نمرهدرنتیجه، این روش 

پیشنننهاد شننده  یها پاسنن از بننین ( تنهننا یننک پاسنن )را  ، داوطلننق باینند بهتننرین پاسنن یا نننهیگززیننرا در سننؤاالت چننند 

را کنه بنه نظنر او بنرای  ییها میتصنم ی هینکلشنده، داوطلنق بایند  یزیر برنامنهانتخاب کنند؛ درحنالی کنه در آزمنون 

واقعینت این وعنع مشنابه . بگیرد تواند یمکه چند تصمیم  شود ینمدرمان بیمار مناسق است اتخاذ کند و به او گفته 

آنچننه کننه باینند انجننام بدهنند و آنچننه کننه نباینند انجننام دهنند، تصننمیم  ی دربننارهپزشننکی اسننت کننه در آن پزشننک  مسننائل

تصمیماتی کنه بنرای او نوشنته شنده اسنت  ی هیکلهرگاه داوطلق در راه صحیحی قرار گرفته باشد از بین . ردیگ یم

 .تعداد معینی را اتخاذ خواهد کرد

 دهنند یمنرا دراختینار داوطلنق قنرار  یا تنازهاطالعنات  شوند یمظاهر ( ها پاس پاک کردن  ی جهیدرنت)مطالبی که 

 .که راهنمای او در اخذ تصمیمات جدید خواهند بود

 شننوند یمننظنناهر ( ها پاسنن پنناک کننردن  ی جننهیدرنت)همچنننین اگننر داوطلننق راه اشننتباهی را انتخنناب کننند مطننالبی کننه 

اشنتباهات گذشنته  توانند ینمنواهد داشت هر چنند کنه دیگنر و او فرصت تغییر جهت خ دهد یماشتباهات او را نشان 

 .را تصحیح کند

 یسینو حال شرحرفع مشکالت 

استادانی که چنین امتحانناتی . کیفیت امتحان و سؤاالت را بهبود بخشید توان یم یشناس آزمون یها یبررسبا کمک 

و معنین  داده را منورد بررسنی قنرار  ها سنؤالآماری تک تنک  یها روشبا استفاده از  توانند یم، کنند یمرا طرح 

و ینننا « نامناسنننق»، «مناسنننق» یها میتصنننممتمایزکنننننده ق ننناوت و اتخننناذ  یهنننا تیفیک تنننوان یمنننکننننند کنننه چطنننور 

 .را اصالح کرد« تفاوت یب»

 .است تر مشکلمعمولی فرق دارد و بسیار  یا نهیگزاین کار با تدوین سؤاالت چند 

کنه بنا ینک موقعینت علمنی و  کننند یمنو احسناو  ابنندی یمآشنناتر  ی ننهیزماز سوی دیگر ممتحنین خنود را در ینک 

 .بالینی سر و کار دارند که در مقایسه با زمانی که باید بهترین پاس  را انتخاب کنند به واقعیت نزدیکتر است

ر تحنت مطالعنه و اصنالح قنرار بگینرد، اسنتفاده از با وجود اینکه، این نوع امتحانات هنوز کامل نیست و باید مرتبن ا

بننا کمننک ایننن نننوع . ارزشننیابی کننارآیی بننالینی پزشننکان بننه وجننود آورده اسننت ی نننهیزمآنهننا امکانننات زیننادی را در 

همآنهنایی  هنا تیفیکاینن . نبنود ریپنذ امکانرا در افنراد ارزشنیابی کنرد کنه قنبالر  هنا تیفیکبع نی  تنوان یمنامتحانات 

  .، وجودشان در هر پزشک عروری استیا حرفهرای قبول مسزولیت هستند که ب
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 شده یزیر برنامه آزمون کیاز  یا نمونه
، بنه ترتینق کننند یمنبیمنار کنه بنه طنور همزمنان بنرای درمنان مراجعنه  معایننه و مندیریت  چنند: هدف اختصاصری

 .اولویت

 (.[48تا  44]صفحات )  2-2،1-2، 2-1،1 یها هدفدر مورد  های ذکر شده دستیابی به مهارت: سطح موردنظر

کنودک  12کنه  دینکن یمندر هنگام ورود به اتاق انتظنار درمانگناه ینک بیمارسنتان کودکنان مشناهده : شرح موقعیت

 :بیماران عبارتند از. بیمار همراه با مادرانشان منتظر شما هستند

 .یک طفل سه ساله که پوست سرش زخم شده است .1

 .به اسهال است ولی عالیم ظاهری از دست دادن آب بدن را ندارد ماهه که مبتال 4یک نوزاد  .2

 .روزه با عالیم یرقان 12یک نوزاد  .1

 .دار تق ی ساله 8 ی پسربچهیک  .4

 .سه ساله که حرارت بدن  باال رفته و دچار اختالل بلع است ی دختربچهیک  .2

 .مادری که نوزادش را زیر چادرش گرفته است .4

 .کند یمرد و هم سرفه ماهه که هم تق دا 12یک دختر  .7

یک نوزاد دو ماهه که مندت ینک هفتنه اسنت مبنتال بنه اسنهال اسنت و آشنکارا آب بندن  را از دسنت داده  .8

 .است

 .ماهه که تق دارد، رنگ  کبود است و عالیم تنگی نفس هم دارد 4یک نوزاد  .9

 .ساله که دچار خس خس و کندی تنفس است 2یک کودک  .12

 .ردساله که دست  دمل دا 14یک پسر  .11

 .گذشته به شکم درد مبتال بوده است ی هفتهیک دختربچه ش  ساله که در دو  .12

 .ماهه که برای معاینات جاری آمده است 7یک نوزاد  .11

 .ساله که رنگ پریده است ولی تنگی نفس ندارد 8یک کودک  .14

 .ساله که قوزک پای راست  ورم کرده است 7یک پسربچه  .12

 

قرار دارد به       متن را که    در داخل خطوط شکسته آرقبل از شروع به این تمرین قسمتهائی : نکته مهم

 .پوشانید که دیده نشوند

 قسمت الف

 

 امتیاز
 

 .نتایجی که خواهید گرفت

انجام  دیتوان یماقداماتی که 

 .دهید

1- 

پنج قیقه بعد از شروع به کار، پرستار شما را به اتاق انتظار  .1

تصمیم دیگری . بحرانی شده است ها بچهزیرا حال یکی از  خواند یم

 .بگیرید

بیماران را براساو نوبت . 1

 .مورد معاینه قرار دهید

1- 

 میتصم شود یمدچار وقفه تنفسی  ها بچهدر همین حال یکی از  .2

 .دیگری بگیرید

بخواهید که حرارت، قد و . 2

را  ها بچهوزن تمام 

 .کنند یریگ اندازه

1+ 
زودتر از بقیه معاینه کنید، انتخاب  دیخواه یمسه کودکی را که  .1

 .بروید و کار مربوط به این کودکان را دنبال کنید« ب»به قسمت . کنید

بع ی از کودکان را . 1

 .براساو اولویت معاینه کنید

1- 

. کند یمدر حین مراجعه برای عکسبرداری یکی از کودکان غ   .1

 .تصمیم دیگری بگیرید

و  9و  7 ی شمارهکودکان . 1

را برای عکسبرداری  12

 .بفرستید
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امتیاز شمارۀ کودک

-1 1

-1 2

0 3

-1 4

-1 5

+1 6

-1 7

+1 8

+1 9

-1 10

-1 11

-1 12

-1 13

-1 14

-1 15

قسمت ب

از بین 15 کودک بیمار آنها را که بر اساس اولویت احتیاج به مراقبت فوری دارند انتخاب کنید

نتایجی که خواهید گرفت

در زیر چادر مادر یک نوزاد 10 روزه پیدا می کنید که کبود شده و احتقان دارد: حرارت 35 درجه و مخاط 

چشم ها زردرنگ است. به قسمت پ« بروید.

در هنگامی که مشغول معاینۀ این کودک هستید، یکی از بیماران در اتاق انتظار می میرد.

شما را برای حضور در بالین یکی از بیماران که در اتاق انتظار دچار تشنج شده است، صدا می کنند.

پرستار شما را فوراً می خواهد.

در اتاق انتظار یک کودک دچار وقفه تنفسی می شود.

شما را فوراً به اتاق انتظار می خوانند.

یک بیمار در اتاق انتظار در حال تشنج است.

یک کودک در اتاق انتظار دچار وقفۀ تنفسی شده است.

شما را به اتاق انتظار می خوانند.

وزن: 4/1 کیلوگرم، قد: 56 سانتی متر، دور سر: 39 سانتی متر، حرارت 35/8 درجه، پوست بدن درنتیجه 

کشیدن باال می ماند، چشم ها گود فته است، دست و پا سرد است. به قسمت »ت« بروید.

وزن: 7/6 کیلوگرم، قد 64 سانتی متر، دور سر: 44 سانتی متر، نبض: 180 در دقیقه، تعداد تنفس: 90 در 

دقیقه، در هر دو ریه نقاطی وجود دارند که صدای خش و خش )کرپیتان( دارند. به قسمت »ث« بروید.

 درحالی که دارید به سینۀ بیمار گوش می کنید شما را فوراً صدا می کنند.

در حین معاینه، مادر دیگری که کودکش درحال تشنج است، سراسیمه وارد اتاق معاینه می شود.

شما را فوراً به اتاق انتظار می خوانند.

شما را فوراً به اتاق انتظار می خوانند.

قسمت پ

امتیاز نتایجی که خواهید گرفت.

1. در حینی که شما مشغول گرفتن شرح حال هستید، تنگی نفس شدیدتر می شود و کودک بیشتر ورم می کند.1-

0 2. در حین معاینه کودک کبود می شود.

-1 3. در لحظه ای که سوزن وارد ورید می شود، کودک دچار وقفۀ تنفسی می شود.

+1 4. به قسمت »ج« مراجعه کنید.

حال برای این کودک تصمیم می گیرد که:

اقداماتی که می توانید انجام دهید.

1. از مادر شرح حال بگیرید.

2. کودک را به طور کامل معاینه کنید.

3. درخواست آزمایش کنید.

4. بالفاصله شروع به درمان عالیم کنید.
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قسمت ت

امتیاز نتایجی که خواهید گرفت.

-1 1. کودک از حال می رود.

0 2. در حین معاینه کودک کبود می شود و ضربانش به 180 می رسد.

-1 3. درحالی که سوزن وارد بدن کودک می شود، وقفۀ تنفسی عارض می شود.

+1 4. به قسمت »چ« مراجعه کنید.

1. از مادر شرح حال بگیرید.

حال برای این کودک تصمیم می گیرید که:

اقداماتی که می توانید انجام دهید.

2. کودک را به طور کامل معاینه کنید.

3. آزمایشات زیر را درخواست کنید. شمارش گلبول، سدیمانتاسیون، اوره و قند خون.

4. بالفاصله شروع به درمان اضطراری کنید.

قسمت ث

امتیاز نتایجی که خواهید گرفت.

-1 1. درحالی که مشغول این کار هستید، کودک به تشنج می افتد.

0 2. حرارت کودک به 5/41 درجه می رسد.

-1 3. در حین انجام عمل کبودی کودک به ناگهان افزایش می یابد.

+1 4. به قسمت »ح« مراجعه کنید.

2. کودک را به طور کامل معاینه کنید.

3. بزل نخاع انجام دهید.

4. فوراً شروع به درمان اضطراری کنید.

حال برای این کودک تصمیم می گیرید که:

اقداماتی که می توانید انجام دهید.

1. از مادر شرح حال بگیرید.
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 قسمت ج

 

 

تصمیمی که برای درمان اتخاذ میکنید:

قسمت ح قسمت چ قسمت ج نوع درمان

-1

که گرمش کنید؟ خود او 

فعالً حرارتی معادل 41/5 

دارد. پیشنهاد رد می شود. +1

حرارت او به 36/2 

می رسد.
+1

حرارت او به 36/5 

می رسد.

1. کودک را در کنار یک 

منبع حرارتی قرار دهید.

0 کودک احتقان ندارد. 0 کودک احتقان ندارد. +1
درنتیجۀ درمان انسداد 

کمتر می شود.

2. داروهای ضد احتقان 

به کار برید.

-1 انجام گرفت. 0 انجام گرفت. 0 انجام گرفت. 3. معده را خالی کنید.

+1
بعد از انجام کبودی کم 

می شود. 0 بی مورد است. +1
بعد از انجام کبودی کم 

می شود.
4. اکسیژن برسانید.

+1

در قسمت »ر« مقدار و 

نوع محلول و سرعت 

تزریق را پیدا کنید. +1

در قسمت »ذ« مقدار و 

نوع محلول و سرعت 

تزریق را پیدا کنید. +1

در قسمت »د« مقدار و 

ترکیب سرم و سرعت 

تزریق را پیدا کنید.

5. سرم وصل کنید.

+1

در قسمت »ر« مقدار و 

نوع محلول مورد استفاده 

را پیدا کنید.
-1

پزشک بخش درمان را 

مناسب ندانست. 

پزشک بخش نسخه را 

باطل می کند. -1

که حرارت را کم کنید؟ 

به وسیلۀ مسئول بخش 

رد شد. پزشک مسئول 

نسخه را باطل می کند.

6. 200 سانتی مترمکعب 

آب سرد 14 درجه تنقیه 

کنید.

-1
موردی ندارد، نسخه باطل 

شد. -1
موردی ندارد، نسخه 

باطل شد. -1
بر چه اساسی؟ نسخه 

باطل شد.
7. آسپیرین بدهید.

-1

موردی ندارد، نسخه باطل 

شد.
-1

موردی ندارد، نسخه 

باطل شد.
-1

هیچ دلیلی برای تجویز 

این آنتی بیوتیک وجود 

ندارد.

8. سفالوتین بدهید.

-1

موردی ندارد، نسخه باطل 

شد.
-1

موردی ندارد، نسخه 

باطل شد.
-1

در این مرحله هیچ 

دلیلی برای این تجویز 

ندارید. فعالً نسخه 

متوقف می شود.

9. آمپی سیلین بدهید.

-1

موردی ندارد، نسخه باطل 

شد.
-1

 نسخه باطل شد.

0

هیچ دلیلی برای تجویز 

آنتی بیوتیک ندارید. 

نسخه باطل شد.

10.  آمپی سیلین همراه با 

جنتامایسین بدهید.

+1
انجام شد

0

نگاهداری کودک تحت 

نظر برای چند ساعت 

بعد از تزریق بد تیست +1
انجام شد

11. بیمار را در 

بیمارستان بستری کنید

+1

به قسمت »ر« برای مقدار 

و نوع تجویز مراجعه کنید.
-1

نسخه باطل شد.

-1

هیچ دلیلی برای تجویز 

آنتی بیوتیک ندارید. 

نسخه باطل شد.

12.  پنی سیلین بدهید.

-1

موردی ندارد، نسخه باطل 

شد. -1
نسخه باطل شد.

-1

این آنتی بیوتیک را 

برای نوزادان به کار 

نمی برند.

13.  کلرامفنیکل بدهید.

-1

 موردی ندارد، نسخه باطل 

شد. 0

موردی ندارد، نسخه 

باطل شد. 0

مورد ندارد، نسخه 

باطل شد.

14.  کورتیزون بدهید 

)هیدروکورتیزون 

همی سوکسنات(



 

 118 

 
 

 قسمت خ
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Drawn up by Professor J.P. Grangaud. Test and Measurement Workshop. Timimoun. Algeria, 

February 1977. Revised by Professor M. Mazouni, January 1977. 

 

 

 :توجه

 

ر احتیناج بنه وسنایل پیشنرفته و برای تهیه این قبینل امتحاننات چاپی مخصوص  یها روشاستفاده از   نامنه اجازهغالبنا

 :شود یمشرح داده زیر  ی مقالهبهداشت تهیه شده است در جهانی سازمان  با کمککه  سادهیک روش . دارد

 

An invisible ink Process for use as an educational tool. in Information: occasional 

publications NO. 3, 1981, B. L. A. T. Center for Health and Medical Education. 

Tavistock Square, London, WC1H 9 JP, England. 

 

بنا  تنوان یمننینز مرکنق ننامریی و ظاهرکنننده را . و ینا افسنت بنه کنار بنرد یکین یپلندر مورد  توان یماین روش را 

 .کمک محصوالت ارزان قیمتی که در بازار وجود دارد تهیه کرد

 

ابنداع گردیند 1922در سنال نیز  یتر سادهروش 
1
. کننند یمنشنرح حنال بیمنار را روی کاغنذهای معمنولی ماشنین . 

و نتنایج آن را در پشنت همنان  متنر یسنانت 8×  12انجنام داد نینز روی ینک کنارت مقنوایی  توان یماقداماتی را که 

کننارش را  ی جننهینتو  گرداننند یبرمننوقتننی کننه دانشننجو انتخنناب خننود را انجننام داد کننارت را . کنننند یمننکننارت ماشننین 

از  P4 ی مجموعنه. دهند یمنو نمره  کند یمظارت اگر دانشجو سرگرم یک امتحان تصدیقی باشد معلم نیز ن. ندیب یم

H. Barrows  خوبی از این روش است ی نمونهکانادا  مستر مکاز دانشگاه. 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

تمرررین بعرردی دانشررجو نرره تنهررا بایررد آگرراهی و دانررش خررود را  در

نشان بدهد، بلکه باید بتواند مسیر منطقری بررای مشرکل گشرائی 

را نیررز دنبررال کرررده و بتوانررد راه حلهررای پیشررنهادی خررود را بررر 

 .مبنای اصول علمی توجیه کند

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

  

                                                 
1
.  Rimoldi, H,J,A, A technique for the study of problem solving. Educational and psychological measurement, 

15,450-461, 1955. 

 ذقسمت         
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 ی شدهدیگر از آزمون برنامه ریز یا نمونه

اقتباو شده از آزمونی که در دانشکده پزشکی دانشگاه نیوکاسل در اسنترالیا منورد اسنتفاده قنرار )

منورد تجدیند  1991تنی ژننو در سنوئیس در سنال لدارد و با کمنک دکتنر هنوفمن از بیمارسنتان دو

 .(نظر قرار گرفته است
 

پیشنین سنینه کنه  ی هینناحساله و کارمند دولنت اسنت بنه علنت درد  21امروز صبح یکی از بیماران شما که مردی 

بننا دیندن بیمنار متوجننه . کنند یمنتنناوب آن در سنه مناه گذشننته رو بنه افنزای   داشنته اسننت بنه  مطنق شننما  مراجعنه 

 . که رنگ  کمی پریده و تا کمی هم الغر شده است دیشو یم

 

بره  قررار دارد     داخرل خطروط شکسرته      مرتن را کره در  آرقبل از شروع به این تمررین قسرمتهائی : مهمنکته 

 .پوشانید که دیده نشوند

 

بنرای هنر کندام از اینن اع ناء . موجق درد منزمن سنینه بشنوند پیشننهاد کنیند توانند یمچهار دستگاه بدن را که . 1
 .موجق چنین دردی بشود بیان کنید تواند یماز اختال را که  یا نمونه

 

 تظاهر بالینی     دستگاه تشریحی 

 

     آنژین صدری    ع له قلق  

    ذات الجنق یا کارسینوم    و پرده جنق 

    تورم غشاء خارجی قلق    غشاء خارجی قلق 

 در قسمت سینه ها مهرهپوکی استخوان ستون    استخوان بندی سینه 

 دیسگ مهره گردنیپارگی       

   ها دندهانتهای  یها غ روفتورم       

 ها تاندونکشیدگی و یا پارگی ع الت و     قفسه سینه 

  (پنومو توراکس)سوراخ شدن قفسه سینه       

 (هیاتوو)فتق مری      مری 

  تورم مری برگشت شیره معده به مری       

     تورم کیسه صفرا    کیسه صفرا 

    تورم حاد لوزالمعده   (پانکراو)لوزالمعده  

 

 

 
که دو تای آن باید دستگاه هائی باشرد کره در براال بصرورت خوابیرده نوشرته )انتخاب چهار دستگاه : حد قابل قبول
 .همراه با یک عارضه برای هرکدام از انها( اند شده

 

 :که دیشو یماز بیمار متوجه  سؤالبا صحبت و 

، همیشنه ینک ننوع اسنت، در نتیجنه کنار بندنی و ینا فشنار شنود یمندر سنینه ظناهر « نوار تننگ»درد بصورت یک 

، و یکنی دو دقیقنه بعند از اسنتراحت و پاینان دادن بنه عملنی کنه باعنث آن شنده اسنت از مینان شود یمروحی ظاهر 

 .در طول سه ماه گذشته شدت آن بیشتر شده است. رود یم

تمنام دسنت  بنرای  دهند یمنکه بیمنار در حنالی کنه وعنعیت  را بنرای شنما شنرح  دیشو یمطی این صحبت متوجه 

 .آورد یمو انگشتان  را نیز بصورت مشت در  کشد یم اش نهیسنشان دادن محل درد روی 

 .درد و عهور آن هیچ ربطی به خوراک و یا تنفس ندارد
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گنردش خنون، تننفس،  یها دستگاهکه بین درد ناشی از اختالالت  کند یماین اطالعات تا چه حدی به شما کمک . 2
 استخوانی تمیز بدهید؟ / گوارش، و ع النی

 
 یها دستگاهتا چه حدی به تصمیم شما در مورد رد نمودن بع ی از  دیا کردهبیان کنید که اطالعاتی را که دریافت 

 . کند یمبدن به عنوان علت درد سینه در این بیمار کمک 

 
 دستگاه بدن  تائید، رد، و یا منتفی   اطالع دریافت شده 

  

  ع له قلق   تائید    نوار دردناک فشار دهنده

  ع له قلق   تائید   منتج از ورزش یا فشلر روحی

 دستگاه گوارش   رد  دقیقه بعد از توقف فعالیت 1یا  2محو شدن در 

  ع له قلق   تائید      

 جراحت ع النی   رد  یدا کرده استطی سه ماه کذشته شدت پ

   قلق   تائید    درد محدود در یک نقطه

  دستگاه گوارش   رد    ربطی به خوراک ندارد

   جنق و یا ع الت تنفسی   رد    ربطی به تنفس ندارد

 

 

 .انتخاب چهاراطالع همراه با نتیجه گیری صحیح آنها: حد قابل قبول

 که بیمار را معاینه کنید دیریگ یمتصمیم 

در هر مورد بینان داریند کنه از . پنج موردی را که در معاینه مورد توجه مخصوص قرار خواهید داد ذکر کنید. 1
 . خواهید گرفت یا جهینتپاس  مربت در آن معاینه چه 

 یافته احتمالی و نتیجه گیری     مورد برای معاینه 

 ل خطر مربتی برای بیماری کم خنونیعامافزای  یافته؟  فشار خون شریانی

 ع له قلق

 نشان دهنده عارعه قلبی باشد تواند یمنامنظم؟ سریع؟    (تعداد، نظم، مشخصه، حجم) نبض

نشننان  تواننند یمننمننال  پننرده جنننق؟ خنن  و خنن ؟ رال؟      (ریه)صدای تنفس 

 دهنده

 ذات الجنق، پرخونی ریه، و یا انسداد برون  باشد      

 مننال  جنندار خننارجی؟. ورمننور؟ بیمنناری دریچننه قلننقم صدای قلق

صنندای غیننر طبیعننی؟ بیمنناری . قلننق تورم جدار خارجی

 دستگاه قلبی عروقی

 افزای  یافته؟ نارسائی قسمت راست قلق    نبض و فشار ورید گردنی

 (کاردیو مگالی)تغییر کرده؟ برز  شدن فلق     قلق ر ومحل قرار گرفتن 

، دردنننناکی؟ زخنننم، جراحنننت موعنننعی، غننندهنشنننانی از      قفسه سینه

 ، سرطان ی، عایعات دیسکها تاندونیا     کشیده شدن ع الت

جمع شدن .  رنگ؟ کم خونی، کبودی، ساختار؟ تغذیه پوست

چربی زیرپوست بروزبرجستگی وپالک زردرنگ 

   xanthoma))روی پوست 

ارسائی قلب، کمبود پروتئین در خون، آماس بافتهای نرم؟ ن فزایش چربی خون؟ بیماری کم خونی عضله قلب 

 کم خونی شدید

 .انتخاب پنج مورد معاینه همراه با یک یافته ناشی از آن و نتیجه مربوط به آن یافتها: حد قابل قبول
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که هنیچ عالمتنی مبننی بنر زخنم، جراحنت، و ینا حالنت غینر  دیشو یمدر معاینه متوجه 

 :دیشو یمدر عین حال متوجه . عادی در قفسه سینه وجود ندارد

مرتبه در دقیقه است و هم مننظم  122تعداد عربان نبض او ( 2)است،  2/8روی  2/11فشار خون شریانی ( 1)

 pitting)روی قوزک پا مقدار کمنی ورم ( 4)یوست و مخاط رنگ پریده هستند، ( 1)است و هم حجم خوبی دارد، 

oedema) ،و در ناحیه نوک قلنق مورمنور عنعیف و مالیمنی ( 4)طبیعی است، ( ریه)صدای تنفس ( 2)کرده است

 .شود یمشنیده 

 

غینر طبیعنی بنه چنه تشخیصنی  یها افتنهیبناال را غینر طبیعنی میدانیند؟ بنا در نظنر گنرفتن  یها افتنهیکدامیک از . 4
 ؟دیرس یم

 

 .فشار خون شریانی در حد طبیعی قرار دارد ( 1)

احتماالر برون ده قلق  :نتیجه گیری. عربان نبض زیاد است ولی هم حجم  خوب است و هم منظم است ( 2)

 .نامنظمی واعحی وجود ندارد. است و شاید به جای اینکه کم شود مقداری هم باال رفته است طبیعی 

ممکننن اسننت کننم خننونی باشنند یننا افننزای  فغالیننت اعصنناب  :نتیجننه گیننری. رنننگ پرینندگی پوسننت و مخنناط ( 1)

ولنی فشنار خنون شنریانی ربطنی بنه منورد دوم  دینآ یمنقلق بنا هنر دو حالنت جنور در  عربان )سمیاتیک 

 .ندارد( اعصاب سمیاتیک)

 .نارسائی قلق راست،کاه  پروتزین پالسما؟ کم خونی شدید :نتیجه گیری. ورم قوزک پا ( 4)

 ای تنفسی طبیعی  صد ( 2)

 مورمور فونکسیونل به علت افزای  برون ده قلق ؟:نتیجه گیری. مورمور ععیف در نوک قلق ( 4)

 

 

احتمرااًل » به عنروان ( 6)، و (3)، (1) یها افتهیبه عنوان غیر طبیعی و ( 4)انتخاب یافته شماره : حد قابل قبول
 (.6)، (3)، (1) یها افتهی آرو از یکی ( 4)به عالوه یک نتیجه گیری مناسب از مورد « غیر طبیعی

 
 .دو دلیل منطقی برای رنگ پریدگی پوست و مخاط در این بیمار پیشنهاد کنید. 2
 
 کاه  مقدار هموگلوبین/ کم خونی . 1

 ساختاری، ذاتی. 2

 تنگی عروق . 1

افننزای  فعالیننت دسننتگاه عصننبی را . دارد خننوبیبننرای اینکننه نننبض حجننم  نیسننتکنناه  بننرون ده قلبننی قابننل قبننول 

 شنود یمنولی تغییراتی که در فشار خنون شنریانی مشناهده ( بر اساو افزای  عربان قلق)منطقی دانست  توان یم

 .با این توجیه همخوانی ندارد

 

 

 .بعالوه یک توجیه دیگرکم خونی :حد قابل قبول
 

کننه درد قفسننه سننینه در ایننن بیمننار آنننژین صنندری اسننت کننه ریشننه در  دیننریگ یمنننتیجننه 

 .ورزش و خستگی و یا فشار روانی دارد
 
با رسم یک جریان نمنا و اسنتفاده از نشنانه پیکنان تغیینرات احتمنالی بینو شنیمیائی را کنه بنه چننین دردی منتهنی . 4
 .نشان دهید شود یم
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 (.همراه با تاکید بر نکات اساسی)مسیری شبیه به جریان مای باال : حد قابل قبول کارکرد
 

عنزبان در دقیقنه بنه  122به لحاظ نظری، چه اتفاقی خواهد افتاد اگر عربان قلنق بیمنار در نتیجنه ورزش از . 7
 عربان در دقیقه افزای  پیدا کند؟ 122

 
بننه لحنناط نظننری درد بهمننان شنندت بنناقی خواهنند ماننند و خیلننی کننم تغییننر خواهنند کننرد ولننی خیلننی زودتننر ظنناهر . 1

 .شود یم

 

 برای نظر خود دلیل بیاورید

 

هنر چنه عنربان قلنق سنریعتر بشنود زمنان . شنود یمنخون در عروق تاجی قلق فقنط در مرحلنه دیاسنتول وارد . 2

که کمبود اکسیژن ع له  شود یماین عمل باعث . شود یمدیاستولی الزم برای جریان خون در عروق تاجی کمتر 

 .(توجه کنید که قلبی که عربان بیشتری داشته باشد به اکسیژن بیشتری هم نیاز دارد. )قلق شدت بیشتری پیدا کند

 

 .مشابه آنچه در باال گفته شده استتوجیهی : حد قابل قبول
 
کره درد سرینه بیمرار اغلرب از ناحیره میرانی سرینه شرروع و بره دسرت چر  سررایت  کنرد یمبیشتر معلوم  یها سؤال
 . کند یم

شنرح کناملی از سناختار . در نواحی دور از قلق قنرار دارد ها آندلیلی برای دردهای آنژینی بیآورید که منشاء . 8
 . تشریحی مربوطه بدهید

 

( 1و ینا  1ینا ) 2شنماره  یا نهیسناحساو درد در قلنق و احسناو درد در ناحینه مبنانی بنازو هنر دو از محنل مهنره 
ا از محنل ینک دستگاه عصبی مرکزی قادر نیسنت محنل دقینق درد محوطنه داخلنی بندن و پوسنت ر. شوند یموارد 

 .مهره دریافت کرده است از یکدیگر تمایز دهد

 
 

ترا  1 یا نهیسراشاره به مهره هائی غیر از  اگر. بیان قسمت اصلی آنجه در متن باال ذکر شده است: حد قابل قبول
 بنماید قابل قبول نیست  3
 

  

 . 
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ر اطمینان پیدا  بنرای بیمنار . که درد سینه بیمار شما منشاء قلبنی دارد دیا کردهحاال تقریبا

که نتنایج آنهنا بنه شنرح زینر  دیکن یمآزمای  خون ناشتا و پرتو نگاری از سینه تجویز 

 :است

 آزمای  خون( الف)

12)تریلیون   1/4گلبول قرمز  
12

12)تریلینون  2/4تنا  2/4طبیعنی آن )در لیتنر ( 
12

در ( 

 ( لیتر

 (گرم در لیتر 172تا  142طبیعی آن ) لیتر  گرم در 42هموگلوبین  

12)بیلیون  1/2گلبول سفید  
9

12)در بیلیون  12تا 1/4طبیعی آن )در لیتر ( 
9

 (در لیتر( 

 (میلی مول در لیتر 2/7حد اکتر طبیعی آن )میلیمول در لیتر  2/8کلسترول  

 (لیتر است میلی مول در 18حد اکرر طبیعی آن )میلی مول در لیتر  22تری گلیسرید  

 .پاک و اندازه قلق طبیعی است ها هیر: پرتو نگاری سینه( ب)

 
؟ هنر منورد غینر طبیعنی را کنه دینکن یمنچنه برداشنتی ( ب)و پرتنو نگناری سنینه ( الف)از نتایج  آزمای  خون . 9
در پاس  خود ذکر کنید و بیان کنید کنه آن نتیجنه غینر طبیعنی بنه چنه صنورتی موجنق درد سنینه بیمنار در  دینیب یم

 .شود یمهنگام ورزش 

 
 

 نقش در ایجاد درد قفسه سینه غیر طبیعی یها افتهی

 

 

 گلبول قرمز وهموگلوبین

 

 

 

 افزایش چربی و کلسترول خون

 

کمبرررود گلبرررول قرمزوکررراهش غلظرررت هموگلوبرررولین سررربب کررراهش 

کمری اکسریژن بررای عضرله قلرب در . شرود یماکسیژن رسانی خون 

 .شود یمهنگام ورزش موجب ایجاد درد قلب 

 

سبب اختالل در رسریدن  تواند یمتصلب شرائین وعرو  تاجی قلب 

 .خون به عظله قلب شده و به محدودیت اکسیژن منجر گردد

 

 

 

 .بیان نکات اصلی که در باال شرح داده شده است: حد اقل قابل قبول

 یهنا یچربن. بیمار کم خونی دارد و توانائی انتقال اکسیژن بوسیله خون دچار محدودیت شده اسنت

بسنیار احتمنال دارد کنه تصنلق شنرائین موجنق .  باشند یمنسرم خون  بیشتر از حد باالی طبیعنی 

. خون برای ع له قلق را با مشکل روبرو ساخته است نیتأمتنگ شدن قطر عروق تاجی شده و 

درد سینه را هنگامی که قلق احتیناج بیشنتری بنه اکسنیژن در زمنان ورزش  تواند یمتمام این علل 

 .دارد توجیه کند

سه یافته بافت شناسی را کنه انتظنار ، از ع له قلق این بیمار نمونه برداری کرد توان یماگر فرض گنیم که . 12
 .را نیز بگوئید ها افتهیعلت احتمالی هرکدام از این . دارید در این نمونه مشاهده کنید بیان دارید
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 .بافت فیبروزه جایگزین بافت ع النی شده باشد. 1

 .شود یمکم خونی مزمن باعث مر  سلولهای ع له قلق و جایگزینی آنها با بافت قیبروزه : علت  

 .ع النی قلق که در کنار بافتهای فیبروزه قرار دارند کم رنگ و تحلیل رفته هستند یها رشته. 2

کنه بافنت ع نالنی اطنراف آنهنا هنم تحلینل  شوند یمنقاطی از فلق که دچار کم خونی باشندموجق  :علت 

 .پیدا کنند

 .اند شدهدرشت و بزر   اند شدهکم خونی واقع  یها محلاز  دورترع النی قلق که در ناحیه هائی  یها رشته. 1

اکسنیژن کنافی  نیتنأمقرار دارند برای  ع النی قلق که در محلی غیر از نقاط کم خون یها سلول :علت

 .شده است تر بزر  ها آنی هستند و در نتیجه اندازه مجبور به فعالیت بیشتر

 .بیان دو تغییر احتمالی و یک علت برای هر کدام از آنها: حداقل قابل قبول
 

 .بطور خالصه تغییراتی را که انتظار دارید در عروق تاجی قلق بیمار مشاهده کنید بیان دارید. 11
 

کنه در  (تونیکنا اینتیمنا)میانی عروق در منطقه  پیوندی یها اختهیجمع شدگی چربی در   -چربی  یها رشته. 1

 .سطح میانی قابل مشاهده است

کنه  شود یمع النی قلق در نتیجه تجمع چربی موجق  یها اختهیاز بین رفتن   - باال آمدن پالک فیبروزی. 2

ع نالنی را  یها اختنهیبنه بافنت فیبنروزی تبندیل شنوند و در نتیجنه پالکنی بوجنود آیند کنه کنار  ها اختهیاین 

 . کرد رسوبات کلسترول را مشاهدهوجود  توان یمدر مرکز این عایعات . کند یممختل 

 .ممکن است پالک به علت خونریزی، زخم، و یا آهکی شدن بزر  و قابل مشاهده شده باشد. 1

 
 .اند شدهنوشته  (خوابیده) بیان مطالبی که با تاکید: حداقل قابل قبول  

 

این دو عارعه با کمک هم . باشد یمبیمار شما کم خون است و احتماالر گرفتار تصلق شرائین هم 

روز بعد کنه بیمنار . به کاه  اکسیژن الزم به ع له قلق در هنگام ورزش منتهی شوند توانند یم

ر هر دو نف.  همسرخود را نیز همراه  آورده است کند یمبرای دریافت نتایج آزمایشهای  مراجعه 

 .رسند یمنگران این بیماری هستند و خیلی م طرب به نظر 

 .فهرست نکاتی را که برای آرام  خیال بیمار و همسرش شرح خواهید داد بیان کنید. 12

 .به روشنی و دقتوععیت موجود را شرح دهید. 1

 .اند دهیفهماطمینان پیدا کنید که حرفهای شما را به درستی . 2

خننود را بیننان دارننند و برداشننتهای نادرسننت انهننا را برایشننان شننرح داده و  یهننا ینگرانننتشویقشننان کنینند کننه . 1

 تصحیح کنید

 .به آنها فرصت دهید تا سوالهائی را که در نظر دارند به پرسند و به این سوالها  پاس  دهید. 4

 

 بیان اصولی نکاتی باال :حداقل قابل قبول

. نظر شما در مورد پی  آگهنی وعنعیت او چیسنت". کارش ساخته شده"که  کند یمو فکر بیمار ترسیده است . 11
 .دالیل خود را بیان کنید

  
دالینل کنم . با توجه به نتایجی که تاکنون بدست آمده مشکل بتوان یی  آگهنی قابنل قبنولی در منورد بیمنار بینان کنرد

ممکن است قابل درمان باشند کنه در اینن صنورت بندون تردیند باعنث بهتنر شندن حالنت . خونی بیمار روشن نیست

افنزای  .   چربنی خنون نینز روشنن نیسنتدالینل افنزای. هم چنین ممکن است که قابل درمنان نباشند. شود یمفعلی 

ازثنی و ژنتیکنی داشنته  یها شنهیر توانند یمدر نتیجه تغذیه نادرست بوجود آمده باشد و هم  تواند یمچربی خون هم 

 . باشد

 .اشاره به مشکالت در اطالعات  موجود برای ارائه پی  آگهی قابل اعتماد: حد اقل قابل قبول
 

  

  

  

  



 

 105 

 مار چه نکاتی را در نظر دارید؟برای مدیریت وععیت این بی. 14
 
 .تعیین علت کم خونی و در صورت امکان تجویز درمان مناسق. 1

توصیه به مراعات رژیم غذائی و تغییر روش . بررسی بیشتر برای یافتن علل افزای  چربی و کلسترول خون. 2

یننم غننذائی و روش زننندگی تجننویز دارو اگننر تغییننر رژ. باشنند یا هیننتغذزننندگی در صننورتی کننه منشنناء عارعننه 

 . نشان ندهد یا دهیفا

اننواع )ممکنن اسنت بنا معایننه بیشنتر . ممکن است کنه درد آنژیننی در صنورت درمنان کنم خنونی معالجنه بشنود. 1

(  exertion ECG, radionuclide examination, coronography)آزمونهنای نشنان دهننده فعالینت فلنق 

 .قلق را اندازه گیری نمود اختالل موجود در گردش خون عروق تاجی

 

 .اشاره به اصول مطالبی که در باال ذکر شده است: حد اقل قابل قبول
 

کنه هنر  دینکن یمنبه عنوان یک رویکرد کوتاه مدت برای مدیریت این عارعنه، بنه بیمنار پیشننهاد 

( glyceryl trinitrate)زمننان کننه احسنناو درد در قفسننه سننینه داشننت از تننری نیتننرات گلیسننریل 

 . تفاده کنداس
 

 ؟شود یمداروی تری نیترات گلیسریل به چه صورتی باعث رفع درد سینه . 12
 

تری نیترات گلیسریل داروئی است که بصورت کوتاه مدت موجق باز شدن عروق محیطی و کناه  سنریع فشنار 

در این حالت نیناز . بشود تر سبککه فشار از روی قلق برداشته و کار قلق  شود یماین عمل باعث . شود یمخون 

کنه  رسند یمنبه نظنر . کند یمو در نتیجه مقدار موجود اکسیژن برای قلق کفایت  شود یمع له قلق به اکسیژن کم 

ر بننر روی  ( preload)و باعننث کنناه  بننار اولیننه  گذارننند یمنناثننر  دهایننوردر بیمنناران قلبننی ترکیبننات نیتننرات عمنندتا

 . گشاد کنندگی عروق تاجی قلق نیز نشان داده شده استدر  داروهااین  ریتأثالبته . شوند یم

 

 .اشاره به اصول مطالبی که در باال ذکر شده است: حد اقل قابل قبول
 

 .؟ توعیح دهیددیکن یمچه راهی برای مصرف دارو تجویز . 14
 

 .جذب سریع از راه مخاط دهان و ورود سریع به دستگاخ گردش خون و قلق: زیر زبانی

بصنورت خنوراکی و ینا تزرینق زینر پوشنتی  تنوان یمنتینر نیتنرات گلیسنریل را ( دراز مندت)ترکیبات بطزی االثنر 

 . برای پیشگیری نیز تجویز نمود

 

  .انتخاب راه و دلیل درست به صورتی که در باال ذکر شده است: حد اقل قابل قبول
 
 
 
 

 تمرین  
به عنوان پایه، یک مشکل بنالینی و ینا همنه گینر شنناختی را . سعی کنید که یک آزمون برنامه ریزی شده تهیه کنید

. نتیجننه کارتننان را بننه چننند نفننر از همکارانتننان نشننان بدهینند و نظریننات سننازنده آنهننا را بخواهینند. در نظننر بگیرینند

 .تهیه کنید ها آزمونفهرستی از مزایا و معایق این نوع 
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 یابیراحل ارزم
 

 ازین  یآزمون سطح پ 

 آزمون  یپ 

 یا دورهمیان  یها آزمون  

 ییانتها  یپ جامع و بازخوردی آزمون 

 برداشت ذهنی 

 ییآزمون نها 

 یمنیآزمون ا 

 ریگیآزمون پ 
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 آن مراحل و یدرس ی دوره کیانواع مختلف امتحانات در 
 

 آزمون سطح پیش نیاز
 

بایند اطمیننان حاصنل کننیم کنه آینا معلومنات شناگردان در سنطح منوردنظر قنرار دارد ینا  درو  کینقبل از شروع 

یک معلم باید تعیین کند که دانشنجویان (. مراجعه شود [81]به صفحه ) مییگو یم ازین  یپسطح این سطح را . خیر

هینه کنرده اسنت حنداکرر در هنگام ورود به کالو او چه سطحی را باید داشنته باشنند تنا بتواننند از دروسنی کنه او ت

دیگنر . دانشنجویان در ینک سنطح هسنتند ینا ننه ی همنهکه آینا  دهد یمنشان  ازین  یپآزمون سطح . نماینداستفاده را ب

منورد نیناز بنرای دانشنجویان را بنه سنطح انجنام یگینرد تنا  آمنوزش منوردنظر در برنامنه بایند اینکه چه تغییراتنی  

ر دچنار نقنص و کمبنود خواهند شنداگر این عمل ا. برساندشروع درو اصلی  معلنم . نجام نگیرد کیفیت تعلیمات حتما

گونناگون از قبینل  یهنا حلاز راه  تواننند یمنبا توجه به تعداد دانشنجویانی کنه بایند بنه اینن سنطح از قابلینت برسنند، 

اینن کنار از  بنرای انجنام تواننند یمنحتنی معلمنین . تعیین کتنق اعنافی و ینا گذرانیندن تعلیمنات اعنافی اسنتفاده کننند

باید سنعی کنرد تنا از تکنرار  المقدور یحت. به عنوان مربی استفاده کنند اند دهیرسدانشجویانی که به سطح موردنظر 

 ازینن  یپدانشجویان خودداری شود زیرا چنین کاری عمنالر ارزش تشخیصنی امتحاننات سنطح  ی همهمطالق برای 

 .برد یمرا از میان 

 

 پیش آزمون
 

 بنه یحیصنح اطنالع درو آن ی دربناره انیمعلومنات دانشنجو مقندار بهتر اسنت کنه از  درو کیشروع  زماندر 
واقعی معلومات کسنق شنده   مقدارکه  دهد یمگیری در آغاز درو به ما اجازه  اندازهعالوه بر این، . میاوریب دست

مختلنف نشنان داده شنده اسنت، بنا  یهنا تیموقعارزیابی کنیم و از طرف دیگر همان طور که در را در پایان درو 

کنرده آن دسته از دانشجویان را که اطالعات زیادی در مورد درو دارنند از بقینه جندا  میتوان یمکمک این آزمون 

بنه صنفحات )اسنت  یصنیتشخاینن آزمنون درحقیقنت ینک آزمنون . متناسق بنا احتیاجاتشنان آمنوزش دهنیمو آنها را 

 (.رجوع کنید [122 و 119]

 

 یا دورهآزمون میان 
 

ر برای آگاهی دانشجو از رندیگ یمانجام  سیتدر انیجرکه در  ییها آزمونچنین  یادگیری خود در  چگونگی ، صرفا

معلمین باید دقت . درک کند بهتر که موقعیت خود را کند یمبوده و به او کمک در هنگام تدریس مختلف  زمانهای 

که برای اینن  یهائ روشیکی از . مشابه امتحان نهایی باشند المقدور یحتاز نظر سختی  ها آزمونکنند که این گونه 

بننه صننورت تصننادفی از میننان  سننؤال مننورد اسننتفاده قننرار بگیننرد، انتخنناب حننداقل سننه گننروه  تواننند یمننمنظننور 

 ی هصنفحالنف در نمنودار  1النف و  2النف  1کنه بنا حنروف )اینن سنه گنروه سنؤال . از سنؤاالت اسنت یا مجموعه

و ( آزمنون تشخیصنی) آزمنون  یپ، بلکنه بنرای یا دورهمینان  یهنا آزموننه تنهنا بنرای ( اند شدهنشان داده  [127]

 تواننند یمننینز ( آزمون تصدیقی)و آزمون نهایی ( آزمون تشخیصی) ،پی  انتهاییجامع همراه با بازخورد آزمون 

کنه دیگنر از اینن امتحنان ترسنی  رسند یمنتحنان نهنایی ام ی مرحلنهبه این ترتیق دانشجو درحنالتی بنه . به کار روند

 .کند یمکه امتحان از نظر سختی چگونه است و خود را برای آن آماده  داند یمندارد، 

 

 با بازخوردآزمون پیش انتهایی جامع 
 

پنی  )درسنی ینا سنال اسنت  ی دورهاز یک ( جامع)تشخیصی قبل از امتحان نهایی  یها آزموناین آزمون از جمله 

آگنناه کنننیم  اننند افتهیمنظننور از ایننن آزمننون ایننن اسننت کننه دانشننجویان را از سننطح کننارآیی کننه بننه آن دسننت (. انتهننایی

دروو تمنام از  یا مجموعنهو بدین لحاظ نباید به یک موعنوع مشنخص محندود باشند بلکنه بایند شنامل ( بازخورد)

امنا در . اسنت ریپنذ امکانمدرسنه از ننوع تلفیقنی باشنند بنه سنهولت  درسی یک یها برنامهبشود، که در مواقعی که 

ر بنه  ها ننهیزم، معلمین وظیفه دارند سنؤاالتی از سنایر شود ینممراکزی که از این روش تدریس استفاده  کنه مسنتقیما

 .و به امتحان اعافه کنند یآور جمع، کند یمفهم موعوع تدریس شده بستگی پیدا 
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 ذهنیبرداشت 
که معلم در طول سنال و در حنین تمناو بنا دانشنجویان  از آنهنا بنه  یاطالعات شخصاین نوع ارزشیابی برمبنای 

شناید . کننند یمنمعموالر معلمین دانشجویان را به سه گروه خوب، متوسط و بند تقسنیم . ردیگ یم، انجام آورد یمدست 

ر  دینبا یمناین نوع ارزشنیابی . تقسیم کنیم قبول ابلرقیغو  قبول قابلبهتر باشد که دانشجویان را فقط به دو گروه  حتمنا

 . قبل از آزمون نهایی در پایان سال انجام گیرد

 

 آزمون نهایی
در رابطنه بنا  یا ننهیگزگوناگون از قبیل شفاهی، عملی، کتبی، انشایی و یا سؤاالت چند  یها صورتاین آزمون به 

در تمنام طنول سنال و در  تنوان یمناینن آزمنون را . شنوند یمن آموزشی که بایند ارزینابی شنوند، تندوین یها هدفآن 

 . نهایت در پایان سال انجام داد

 

 آزمون ایمنی
ذهننی کنه  ی سنابقهکه نتابج حاصنله از امتحاننات بنه نحنو کنامالر فاحشنی بنا  شود یماین آزمون تنها در زمانی انجام 

اگنر دانشنجویی کنه در طنول مندت تحصنیل همنواره جنزو دانشنجویان . معلم از یک دانشنجو دارد، تفناوت پیندا کنند

کنه تمنام امتحنان و  دینآ یمنبندی در امتحاننات آخنر سنال بگینرد، الزم  ی نمنرهقرار داشته اسنت  قبول قابلخوب و یا 

داد و ماننند گذشنته نتنایج امتحنان نهنایی را بنه عننوان شرایط آن را دو مرتبه مورد بررسی و ارزیابی مجندد قنرار 

 .دانشجو مورد استفاده قرار نداد ی دربارهاخذ تصمیم  ی لهیوسآخرین و تنها 

 

 آزمون پیگیر
پاینداری اطالعنات  این نوع آزمون ارزشیابی معموالر مدتی پس از تکمیل و پایان درو و بنه منظنور تعینین مینزان 

 .ردیگ یمو کارآیی دانشجو انجام 

 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 داشرته توانند یم که یمتفاوت یها ضعف به توجه بدون ریگ اندازه ی لهیوسکه چند  یهنگام

 ادیرز یابیارزشر اعتمراد تیرقابل کره گفرت تروان یمر گراه آن دهند، دست به یثابت جینتا باشند

 .است شده

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

 

 یبند درجهدلخواه برای معیارهای  یها تیفیک

 

 تناسب*    تنوع*    وضوح*  

  

  

 انحصار*    قتد*     عینی ت* 
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 ذهنیبرداشت 

 
که معلم در طول سنال و در حنین تمناو بنا دانشنجویان  از آنهنا بنه  یاطالعات شخصاین نوع ارزشیابی برمبنای 

شناید . کننند یمنمعموالر معلمین دانشجویان را به سه گروه خوب، متوسط و بند تقسنیم . ردیگ یم، انجام آورد یمدست 

ر  دینبا یمناین نوع ارزشنیابی . تقسیم کنیم قبول رقابلیغو  قبول قابلبهتر باشد که دانشجویان را فقط به دو گروه  حتمنا

 . قبل از آزمون نهایی در پایان سال انجام گیرد

 

 آزمون نهایی
 

در رابطنه بنا  یا ننهیگزگوناگون از قبیل شفاهی، عملی، کتبی، انشایی و یا سؤاالت چند  یها صورتاین آزمون به 

م طنول سنال و در در تمنا تنوان یمناینن آزمنون را . شنوند یمنآموزشی که بایند ارزینابی شنوند، تندوین  یها هدفآن 

 . نهایت در پایان سال انجام داد

 

 آزمون ایمنی
 

ذهننی کنه  ی سنابقهکه نتابج حاصنله از امتحاننات بنه نحنو کنامالر فاحشنی بنا  شود یماین آزمون تنها در زمانی انجام 

اگنر دانشنجویی کنه در طنول مندت تحصنیل همنواره جنزو دانشنجویان . معلم از یک دانشنجو دارد، تفناوت پیندا کنند

کنه تمنام امتحنان و  دینآ یمنبندی در امتحاننات آخنر سنال بگینرد، الزم  ی نمنرهقرار داشته اسنت  قبول قابلخوب و یا 

داد و ماننند گذشنته نتنایج امتحنان نهنایی را بنه عننوان شرایط آن را دو مرتبه مورد بررسی و ارزیابی مجندد قنرار 

 .دانشجو مورد استفاده قرار نداد ی دربارهاخذ تصمیم  ی لهیوسآخرین و تنها 

 

 آزمون پیگیر
 

پاینداری اطالعنات  این نوع آزمون ارزشیابی معموالر مدتی پس از تکمیل و پایان درو و بنه منظنور تعینین مینزان 

 .ردیگ یمو کارآیی دانشجو انجام 

 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 کره یمتفاوت یها ضعف به توجه بدون ریگ اندازه ی لهیوسکه چند  یهنگام

 کره گفت توان یم گاه آن دهند، دست به یثابت جینتا باشند داشته توانند یم

 .است شده ادیز یابیارزش اعتماد تیقابل

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

 یبند درجهدلخواه برای معیارهای  یها تیفیک
 

  تناسب*    تنوع*    وضوح*  

  

 انحصار*    قتد*     عینی ت* 
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 1یگذار نمرهعوامل مؤثر بر 
 

بنی  عیننی و  کنم دهند یمنانجنام  کننده مشناهدهکه یک هائی ارزشیابی اگر چه این بحث بر این پایه استوار است که 

تعدادی از عواملی است که بر نمره دادن  شود یمآنچه ذکر . باشد یمبا خطاهای ذهنی هم همراه احتماالر  لیواست 

 .تأثیر دارند

 

 اشتباهات مربوط به ارفا 

متعادل کردن چنین تمایلی استفاده از شاخصی اسنت کنه  یها راهیکی از . یک عامل کامالر شناخته شده استارفا  

 .تنها یک حالت نامساعد در پنج حالت ارزیابی داشته باشد

 :مثال

  ____|__________|___________|___________|__________|__ 

 عالی            خیلی خوب        خوب           متوسط  ععیف  

 .شوند یمپخ  « خوب»احتماالر به صورت متقارن در اطراف  ها یابیارزدر چنین مواردی 

 تمایل به میانگین

ر  برای دانشجویان انجام دهند و درنتیجه نمرات همنه ( قطبی)خیلی حاد  یها یابیارزتمایل ندارند که  ها ممتحنغالبا

که وسعت بیشتری  ییها شاخصبا استفاده از  توان یماین مسزله را . شود یمداوطلبان در اطراف میانگین متمرکز 

 :در مرکز دارند از میان برداشت مرل

 3+ 6+ 4+  0                    4 -   6 -  3- 

 _________|________________|_____|_____|____|______|_____|__________ 

 

 یا هالهاثر 

کنه بنر ارزشنیابی کلنی  کنند یمنداوطلق به نظر ممتحن آن قدر مهم جلوه  ی مشخصهبع ی از اوقات یک رفتار یا 

پدینده اینن  ریتنأث. نامگنذاری کنرده اسنت یا هالهاین پدیده را به نام اثر  (Thorndike) ثورندایک. گذارد یمنیز تأثیر 

 .نمودمتفاوتی از یک مسزله که باید مورد ارزشیابی قرار گیرند کم  یها نهیزمبا افزای   توان یمرا 

 

 اشتباه در منطق

ارتباطی بنین دو متغینر  کند یمکه ممتحن فرض  شود یماست و هنگامی ایجاد  یا هالهاشتباه در منطق شبیه به اثر 

ینز از آن پینروی خواهند مورد ارزشیابی وجود دارد و هرگاه یک متغیر دارای یک نظم خاص باشند، متغینر دوم ن

بنا    -شنود یمنکه احتمناالر منجنر بنه اغتشناش در معننی  -انتزاعی اگر ارزشیابی به جای آنکه با یک شاخص . کرد

 .یک عنصر قابل مشاهده مرتبط شود، ممکن است بتوان از میزان این اشتباه کاست

 

 اشتباه در مقابله

و عکنس اینن  اند نامنظمکه افراد دیگر برخالف او  کند یمهرگاه ممتحن خود فرد خیلی منظم و مرتبی باشد تصور 

و وقتنی خنالف « شنبیه منن هسنتند»کنه دیگنران  کنند یماز طرف دیگر غالق مردم تصور . حالت نیز صادق است

 .شوند یمخیلی متعجق  کنند یمآن را مشاهده 

 

 مجاورت اشتباه 
ک ممتحن دو عامل مختلف را ارزشیابی کند، بسیار احتمنال دارد کنه ارزشنیابی ینک عامنل در ارزشنیابی هرگاه ی

بین دو ارزشیابی کوتاهتر باشد این تأثیر شدت بیشتری خواهند داشنت  ی فاصلهعامل دیگر اثر بگذارد و هرچه که 

 (.یا شباهت مجاورت اشتباه )

                                                 
1 Guilford J.P. Psychometric methods. New York, McGraw Hill, 1965, pp. 278-280. 
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در زمیننننه مهارتهنننای  آزمنننونینننک جننندول مختصنننات بنننرای تهینننه 

 هوشمندی
 

 زمینه محتوائی

در رابطه با کارآئی که بوسیله آزمون اندازه  ها سؤالتعداد 

 گیری خواهد شد 

یاد آوری 

 ها تیواقع

تفسیر 

 اطالعات

مشکل 

 گشائی
 در صد تعداد

 10 10 1 3 6 1هدف شماره 

 10 10 0 1 8 1هدف شماره 

 40 10 1 6 11 3هدف شماره 

 10 10 1 4 4 ...شماره هدف 

--  10 1 11 30 ها سؤالتعداد 

 100--  10 30 60 در صد
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 تمرین

ی را کنه در اینن راهنمنا ذکنر شنده اسنت از نظنر کیفنی هنائ این جدول مختصات را تکمیل کنید و هریک از تمنرین

تفسنیر  -2ینادآوری، سنطح  -1سنطح )تحلیل، و معلوم کنیند کنه هنر کندام از آنهنا در کندامیک از سنطوح گفتنه شنده 

سنیس سنهم هرینک از اینن (. بخوانیندبنار دیگنر را  [74]صنفحات )قرار دارند ( ییگشا مشکل -1ح طاطالعات، س

 .نتایج کار خود را با صفحات بعد مقایسه کنید. تمرینات را از کل به صورت درصد تعیین کنید

 

 
 

 

 

درصد تعداد
مشکل  

گشایی

تفسیر 

اطالعات

یادآوری 

واقعیت ها

3 - 2  تشخیص اولویتهای نیازهای بهداشتی جامعه
5  تعریف فعالیت های اصلی بهداشت کار 

6  تشحیص فعالیتهای حرفه ای
11،16  تحلیل تناسب یک برنامۀ آموزشی

7  تشخیص اجزای یک وظیفۀ حرفه ای
8  انتخاب یک فعل متناسب با وظیفۀ حرفه ای

10  تشخیص اجزای یک وظیفه
10  تشخیص اجزای یک هدف آموزشی

8  تدوین هدف های اختصاصی آموزشی
9  تدوین هدف های کمک کننده آموزشی

10  تحلیل انتقادی هدف های آموزشی
11- 1  ارزشیابی دانش در رابطه با هدف های آموزشی

گزارش تصمیمات آموزشی 19
14  تمایز بین ارزشیابی های تشخیصی و تصدیقی

05،06،08  انتخاب روش های ارزشیابی
18، 17  مقایسۀ روش های متفاوت ارزشیابی

19  تهیه نگارۀ که مبین نظام ارزشیابی باشد
20  شرح موانع و راه حل های موجود در استفاده از یک نظام ارزشیابی

20- 12  ارزشیابی مهارت های ذهنی در رابطه با برنامه ریزی ارزشیابی
21  شرح شرایط یادگیری

28  شرح فعالیت های معلم / مربی
25  انتخاب روش های تدریس

25  مقایسۀ بین چند روش تدریس
29  ساخت یک نگارۀ سازمانی برای اجرای برنامۀ آموزشی

29  شرح موانع موجود در راه اجرای یک برنامۀ جدید و راه های رفع آن
29 -21  ارزشیابی مهارت در ساخت برنامه

32  فهرست بندی محاسن و محدودیت های ارزشیابی به وسیله دانشجویان
33  ساخت یک آزمون عملی یا یک پروژه

33  ساخت یک معیار درجه بندی برای نگرش
34  تهیۀ سؤاالت کتبی )انشائی(

35  تهیۀ سؤاالت کوتاه با پاسخ باز
35  ترکیب سؤاالت چند گزینه ای

36  ساخت یک امتحان برنامه ریزی شده
36  تکمیل جدول مختصات برای یک امتحان

39  محاسبۀ حداقل قبولی برای یک آزمون از سؤاالت چند گزینه ای
40  محاسبۀ شاخص دشواری و شاخص تمایز یک سؤال

40 - 30  ارزشیابی آگاهی در زمینه آزمون ها و روش های اندازه گیری

تعداد 

درصدسؤال

شرح تمرین هاهدفها

اجزائی که اندازه گیری میشوند
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 تمرین

 .را که در صفحات قبل دادید مقایسه کنید ییها پاس 

ر معادل با درصدهای زیر باشد  دیا کردهدرصدهایی که تعیین  بنه طنور کلنی بایند (. تقریق% 12با حدود )باید تقریبا

بناالتر از سنطح ) 1ینا  2را در سطوح % 82و ( یادآوری) 1را در سطح  ها آزمونیا / از سؤاالت% 22درحدود 

 .کند یماین کتاب این طور فکر  ی سندهینوقل حدا. یافته باشید( 1

را در مراجعی کنه در قسنمت آخنر مقدمنه  ها پاس  دیتوان یم اند شدهدر مورد تمریناتی که با عالمت ستاره مشخص 

 .ذکر شده است پیدا کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد تعداد
مشکل  

گشایی

تفسیر 

اطالعات

یادآوری 

واقعیت ها

2 0 2 0 3 - 2  تشخیص اولویتهای نیازهای بهداشتی جامعه
1 1 0 0 5  تعریف فعالیت های اصلی بهداشت کار 
3 2 1 0 6  تشحیص فعالیتهای حرفه ای
1 0 1 0 11،16  تحلیل تناسب یک برنامۀ آموزشی

19 0 19 0 7  تشخیص اجزای یک وظیفۀ حرفه ای *
1 0 1 0 8  انتخاب یک فعل متناسب با وظیفۀ حرفه ای *
1 0 1 0 10  تشخیص اجزای یک وظیفه *

12 0 12 0 10  تشخیص اجزای یک هدف آموزشی
3 3 0 0 8  تدوین هدف های اختصاصی آموزشی
2 2 0 0 9  تدوین هدف های کمک کننده آموزشی
5 0 5 0 10  تحلیل انتقادی هدف های آموزشی

32/4 20 0 13 7 11- 1  ارزشیابی دانش در رابطه با هدف های آموزشی *
1 1 0 0 گزارش تصمیمات آموزشی 19

13 0 13 0 14  تمایز بین ارزشیابی های تشخیصی و تصدیقی
5 0 5 0 05،06،08  انتخاب روش های ارزشیابی
3 3 0 0 18، 17  مقایسۀ روش های متفاوت ارزشیابی
1 1 0 0 19  تهیه نگارۀ که مبین نظام ارزشیابی باشد
1 1 0 0 20  شرح موانع و راه حل های موجود در استفاده از یک نظام ارزشیابی

16/6 12 0 0 12 20- 12  ارزشیابی مهارت های ذهنی در رابطه با برنامه ریزی ارزشیابی
1 1 0 0 21  شرح شرایط یادگیری

14 14 0 0 28  شرح فعالیت های معلم / مربی
12 12 0 0 25  انتخاب روش های تدریس
12 12 0 0 25  مقایسۀ بین چند روش تدریس
1 1 0 0 29  ساخت یک نگارۀ سازمانی برای اجرای برنامۀ آموزشی *
1 1 0 0 29  شرح موانع موجود در راه اجرای یک برنامۀ جدید و راه های رفع آن

28/5 20 1 11 8 29 -21  ارزشیابی مهارت در ساخت برنامه *
1 1 0 0 32  فهرست بندی محاسن و محدودیت های ارزشیابی به وسیله دانشجویان
2 2 0 0 33  ساخت یک آزمون عملی یا یک پروژه
1 1 0 0 33  ساخت یک معیار درجه بندی برای نگرش
1 1 0 0 34  تهیۀ سؤاالت کتبی )انشائی(
6 6 0 0 35  تهیۀ سؤاالت کوتاه با پاسخ باز

10 5 5 0 35  ترکیب سؤاالت چند گزینه ای
1 1 0 0 36  ساخت یک امتحان برنامه ریزی شده
1 0 1 0 36  تکمیل جدول مختصات برای یک امتحان *
1 0 1 0 39  محاسبۀ حداقل قبولی برای یک آزمون از سؤاالت چند گزینه ای
5 0 5 0 40  محاسبۀ شاخص دشواری و شاخص تمایز یک سؤال *

22/7 20 0 8 12 40 - 30  ارزشیابی آگاهی در زمینه آزمون ها و روش های اندازه گیری *

73 104 39 تعداد 

33/8سؤال 48/1 18/1 در صد

20 80100درصد

216

اجزائی که اندازه گیری میشوند

شرح تمرین ها هدفها
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 و مطلق ینسب یها آزمون
 یا عنننابطه یهنننا آزمونو ( norm-referenced) یاسنننیق یهنننا آزمون یهنننا نامبنننه  ها نوشنننتهاینننن دو اصنننطالح در 

(criterion referenced ) اند شدهنیز خوانده. 

یعنی براساو منحنی نتنایج امتحنانی تمنام دانشنجویانی کنه ) اند گرفتهقیاو قرار  ی هیپاکه بر  ییها آزمونتمایز بین 

کنه  ییهنا آزمونو ( اند موسنومنینز  ینسنبو به همین علت به نام  شود یم یگذار نمره کنند یمدر یک آزمون شرکت 

آموزشنی کنه قنبالر  یها هندفاز  قبول قابنلیعنی براساو توصیفی از ینک کنارآیی ) اند گرفتهعابطه قرار  ی هیپابر 

 .اند مهم، بسیار (شود یم یگذار نمرهتعیین شده باشد، 

به طور مسنتقیم  توان یمده از نتایج آن فاکه با است شود یمبه طور عمد چنان طراحی  مطلق یا عابطه آزمونیک 

که کارآیی  سازد یمچنین آزمونی ما را قادر . از کارآیی را دارد یا خیر یقبول قابلتعیین کرد که آیا داوطلق سطح 

بننابراین . کننیم یریگ انندازهفرد را در رابطه با سطح معینی از کارآیی که قبنل از انجنام آزمنون تعینین شنده اسنت، 

مخصوص مهارت پیندا کنرده اسنت  ی فهیوظتعیین این نکته است که آیا فرد در انجام یک  ها آزمونهدف این گونه 

 آزمننوناز سننوی دیگننر هنندف یننک . بنندون اینکننه فننرد را بننا دیگننر شننرکت کنننندگان در آزمننون مقایسننه کنننیم یننا خیننر
اننواع کنارآیی اسنت و بندین لحناظ ینک آزمنون  نظر نقطنهاز ایجاد نوعی تمایز معتبنر بنین افنراد،   ینسب یا عابطه

 .رقابتی است

ولنی متأسنفانه معاینق آن خیلنی بیشنتر از  دهنند یمنرا خیلنی زیناد منورد اسنتفاده قنرار  نسنبی یا عابطه یها آزمون

 محاسن آن است زیرا اگر برای مرال گروهی از دانشجویان خیلی باهوش در آن شرکت کنند، بنه هنر حنال تعندادی

از جاننق . باشند قبول قابلعوابط در یک امتحان مطلق  نظر نقطهحتی اگر کارآیی آنان از  شوند یماز آنان مردود 

ر دارای سطح پایینی از کارآیی باشند  به علنت عندم آمنوزش مناسنق و )دیگر نیز هرگاه گروهی از دانشجویان تماما

تنا تعندادی از دانشنجویان عنعیف کنه بناالتر از حند  شنود یمنانجام یک آزمنون قیاسنی باعنث ( کافی و یا علل دیگر

این نوع آزمون همان است که بنام نمره دهی بر اساو منحننی هنم ) .متوسط همکاسهایشان قرار دارند، قبول شوند

 (.معروف است

ی بنرا( ها نیبندترو ینا  هنا نیبهتراز بنین )از سوی دیگنر، اگنر منوقعیتی بنه وجنود آیند کنه بخنواهیم تعنداد معیننی را 

بین آنها انجنام دهنیم و در اینن  یا سهیمقاشرکت در یک کالو خاص از بقیه جدا کنیم، آن وقت الزم خواهد شد که 

 .صورت یک آزمون نسبی را باید مورد استفاده قرار داد

منورد  یهنا روش ، بنرای مرنال،دانشنجویان بایند ی هینکلارزشیابی احساو کنند که  ی تهیکماع ای یک  ی همهاگر 

تعیین  توان یممطلق  یها آزمونپزشکی را کامالر بدانند، چنین دانستنی را تنها با استفاده از  یها تیفوره در استفاد

کنارآیی  قبول قابنل ی ارائنهتصندیقی مبننی بنر  تنوان یمناست کنه  ها آزموندرحقیقت تنها با استفاده از این نوع . کرد

 .صادر کرد کاران بهداشتبرای انواع 

 ی هیننکلو هننم دلخننواه اسننت کننه  ممکننن از لحنناظ نظننری هننم مطلننق،  یا عننابطه یهننا آزمونطبیعننت بننا توجننه بننه 

اگنر اشنکاالت فننی در سناختار و )چننین اتفناقی . ، قبنول شنوندکنند یممطلق شرکت  یها آزموندانشجویانی که در 

البتنه از لحناظ . شنی اسنتآموز ی برنامنهبناالیی از تنأثیر  ی درجنه ی دهنده نشنان( اجرای آزمون وجنود نداشنته باشند

 .دانشجویان مردود شوند ی هیکلدارد که وجود امکان هم این نظری 

براساو ماهیت  چنان آزمونی است که همیشه سعی دارد دانشجویان را به نسبی  یا عابطهاز سوی دیگر آزمون 

مبننی بنر قابلینت کنارآیی  حداقل دو گروه قبول شده و قبول نشنده تقسنیم کنند بندون اینکنه بتوانند هنیچ گوننه ت نمینی

 .گروه قبول شده بدهد

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

افرراد را برا یکردیگر  میخرواه یمرتصمیم نهرائی در حقیقرت برراین نکتره اسرتوار خواهرد برود کره آیرا 

انجرام دهنرد و چره کراری  تواننرد یمرافراد چه کاری را  تعیین کنیم که  میخواه یمو یا  کنیم مقایسه 

. ج              .توانند ینمرا 

 پاپهام

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 مطلق مناسب و به نام  یا ضابطه یها آزمونکه برای استفاده در مورد  یریگ اندازه ی وهیشیک 

 [ 316 تا 311 ] موسوم است در صفحات (قبولیالزم برای یا حداقل ) قبول قابلکارآیی  ی محاسبه

 یها آزموندیگر که برای  یریگ اندازهنیز یک روش  [ 331 تا 331] در صفحات. ذکر شده است

  .ذکر شده است( دشواری و تمایز یها شاخص)نسبی مناسب است  یا ضابطه



 

 115 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 



 

 116 

 یا نهیگز چند آزمون کی یبرا قبول قابل ییکارآ ی محاسبه
 
 تعریف. 1

تصمیم گرفنت کنه آینا ینک  توان یممطلق  یا ضابطهآن در امتحانات  ی لهیوسمعیاری است که به  قبول قابلکارآیی 

تنها وقتی اعتبنار  قبول قابلکارآیی  ی محاسبه. دانشجویی را که اطالعات  در حداقل قرار دارد باید قبول کرد یا نه

 .عدد بیشتر باشد 12در یک امتحان از  یا نهیگزخواهد داشت که تعداد سؤاالت چند 

در منورد دشنواری نسنبی هنر سنؤال ( قبنل از انجنام آزمنون)نیاز به یک ق اوت قبلنی  قبول قابلاستفاده از کارآیی 

بسنتگی بنه  قبول قابنلکنارآیی  ی محاسنبه. امتحنان انجنام داد ی دربنارهدارد تا بتنوان براسناو آن ینک ق ناوت کلنی 

 .نظرات چند معلم دارد که هر کدام از آنها جداگانه سؤاالت را مورد توجه قرار داده باشند ی مجموعه

 

روش. 1
1
 

 :یا نهیگزسؤاالت چند ی با یک دانشجو در آزمون قبول قابلکارآیی  ی محاسبهبرای 

 .کند یمرا تعیین  یا نهیگزارزشیابی، پاس  صحیح هر سؤال چند  ی تهیکم 2-1

دانشننجو حننذف بشننوند،  ی لهیوسننکننه خننارج از شننانس و تصننادف باینند بننه  ییها پاسنن پاسنن  یننا  ی دربننارهکمیتننه  2-2

 .ردیگ یمتصمیم 

 .کند یممحاسبه  یا نهیگزچند  یها سؤالتک تک را برای  یقبولشاخص کمیته،  2-1

محاسبه شده  یا نهیگزکه برای هر سؤال چند  قبولی یها شاخص ی مجموعهعبارت است از  قبول قابلکارآیی  2-4

 .است

 :شود یمبه شرح زیر محاسبه  یا نهیگزبرای یک سؤال چند  یقبولشاخص 

کنه دانشنجویی  کننند یمنشده است به دقت بررسی، و تعینین پیشنهاد سؤال هر که برای را  ییها انتخاب ی هیکل

یعننی تشنخیص )حنذف کنند  توانند یمنرا  ها پاسن ه تعندادی از اینن که کمترین اطالعات مورد قبول را دارد چ

که فقط یکی از آنها صنحیح )پاس  انتخابی داشته باشد  2برای مرال هرگاه یک سؤال،  (.غلط بودن  را بدهد

چننان باشند کنه دانشنجویی کنه کمتنرین اطالعنات منورد قبنول را داشنته باشند بتوانند غلنط  ها پاس و این ( باشد

را به سادگی تشخیص بدهد درنتیجه، دانشجویی کنه کمتنرین اطالعنات منورد قبنول  ها پاس بودن یکی از این 

ر در یک چهارم موارد آن هم از روی شانس تشنخیص ب تواند یمرا داشته باشد  در . دهندپاس  درست را تقریبا

 .است (بیست و پنج صدم) 22/2 چنین صورتی شاخص شایستگی سؤال 

 

 انتخاب 4با  انتخاب 1با  یا نهیگزبرای یک سؤال چند 

 =انحرافی یکنواخت باشند یها پاس  ی هیکلاگر  -

 =به آسانی تشخیص داده وباید حذف شود انحرافی  یها پاس گر یکی از  -

 =شوندو باید حذف  آسانی تشحیص داده بهانحرافی  یها پاس اگر دو عدد از  -

 =شوندو باید حذف  به آسانی تشخیص دادهانحرافی  یها پاس اگر سه عدد از  -

 =شوندبه آسانی تشخیص داده و باید حذف انحرافی  یها پاس اگر چهار عدد از  -

-  

2/1  =22/2 

4/1  =22/2 

1/1  =11/2 

2/1  =22/2 

1/1  =22/1 

4/1  =22/2 

1/1  =11/2 

2/1 = 22/2 

1/1  =22/1 

 

  

د، بررسنی ننمتفناوتی دار یها پاسن ولنی هسنتند را کنه از نظنر کلمنات مشنابه  یا ننهیگزبرای تمرین، دو سؤال چند 

 .میکن یم

                                                 
.
1
 این روش از مقاله زیر اقتباو شده است 

Nedelesky L. (Absolute grading standards for objective test. Educ. Psychology Meas. 14, 3-19, 1954). 
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 :مطابقت دارد مترمکعق یلیمسرخ یک انسان سالم در هر  یها چهیگوکدامیک از اعداد زیر با تعداد : سؤال

1      2 

 222/222/4 الف   222/222 الف

 222/222/4 ب   222/222/1 ب

 222/722/4 پ   222/222/2 پ

 222/222/2 ت   222/222/1 ت

 222/222/2 ث   222/222/2 ث

 

 1مسناوی ( کنه هنر چهنار گزیننه انحرافنی بنه آسنانی قابنل تشنخیص هسنتند)شاخص شایستگی در مورد حالت اول 

شناخص ( باشند یمنه انحرافنی بنه آسنانی قابنل تشنخیص که فقط یکی از چهار گزینن)است درحالی که در حالت دوم 

 .است 22/2شایستگی معادل 

 

 نکات قابل توجه. 3

و در هر مورد نیز، هنم محاسبه نشده باشد قبول برمبنای تجزیه و تحلیل تک تک سؤاالت آزمون  قابلکارآیی  اگر

ارزش زینادی آننآزمون درست به طور مشابهی مورد بررسی قنرار نگرفتنه باشنند،  یها پاس غلط و هم  یها پاس 

 .نخواهد داشت

چنننین . مسننتقل تعنندادی از معلمننان اسننتوار باشنند یها ق نناوتزمننانی اعتبننار دارد کننه بننر  قبول قابننلتخمننین کننارآیی 

متحان برای چنه سنطحی از اینن آموزشی را مطالعه کنند و بدانند که ا یها هدفمعلمانی باید با عالقه و دقت کافی 

 .هر چه تعداد معلمان بیشتر باشد، اعتبار چنین تخمینی زیادتر خواهد بود. تهیه شده است ها هدف

مسنتقل هرینک از معلمنین اخنتالف زینادی بنا سنایر معلمنان  یها ق ناوتبراسناو  قبول قابنلکارآیی  ی محاسبهاگر 

بندین معنننی، هننر . بنه حسنناب آورد« مشننکوک ی منطقننه»رر را بنین حننداقل و حنداک ی فاصننله تننوان یمننداشنته باشنند، 

از حننداقل قننرار دارد، مننردود و هننر دانشننجویی کننه بنناالتر از حننداکرر قننرار بگیننرد، قبننول  تر نییپننادانشننجویی کننه 

و بنرای دو % 41در یک آزمنون توسنط ینک معلنم  قبول قابلکارآیی  ی محاسبهبرای مرال هرگاه میانگین . شود یم

نمننرات % 41توصننیه کننرد کننه هننر دانشننجویی کننه کمتننر از  تننوان یمننباشنند، % 47و % 42معلننم دیگننر بننه ترتیننق 

 .نمننرات امتحننان را بینناورد، قبننول خواهنند شنند% 47امتحننان را بینناورد مننردود و هننر دانشننجویی کننه بیشننتر از 

مشکوک قرار دارنند و الزم اسنت تصنمیم مشنخص  ی منطقهدر  آورند یمنمره % 47و % 41دانشجویانی که بین 

 .و روشنی در مورد آنها گرفته بشود

کننه  دیننآ یمننچننندین معلننم از یننک امتحننان انجننام گرفتننه زینناد باشنند، الزم  ی لهیوسننکننه بننه  یا محاسننبهاگننر اخننتالف 

 .هدف آموزشی انجام گیرد ی عابطهتجدیدنظری در مورد 

 

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   تمرین

تردوین  [ 133] ی صفحهکه در  یا نهیگزسؤاالت چند  ی هیکلحداقل قبولی را برای ........... اکنون

 .، محاسبه کنیددیا کرده

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 کل در امتحان کی جینتا نیبنوع رابطه و  تیاهم

 
 

 مبنا
 مطلق یها آزمون ینسب یها آزمون

 آموزشی یها هدف توزیع نتایج

 قبل از امتحان بعد از امتحان ینمره قبول

 جیشکل نتا
حروفی یا  یها نمره

 عددی

حروفی یا  یها نمره -

 عددی

نمایشگر وعع  -

 دانشجو

 

 
     

      

      

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 تینناهم آنهننا بننه یابیدسننت کننه میداشننته باشنن ییها هنندفاگننر 

 وجنود آنها به یابیدست یبرا قیعم یازین یعنی باشد داشته

 عواقننق آنهننا بننه یابیدسننت عنندم اینن یابیدسننت و باشنند داشننته

 یابیدسنت از کنه دارد تیناهم آنگناه باشد داشته یدرپ یمهم

 از میتنوان ینمن را نانیاطم نیا. میکن حاصل نانیاطم آنها به

. میاورینب دسنت بنه گنرید ییدانشنجو با دانشجو کی سهیمقا

 وجنود یننانیاطم نیچن آوردن دست به یبرا که یراه تنها

 ینیمع ییکارآ با انیدانشجو تک تک ییکارآ سهیمقا دارد،

 .شود یم نییتع هدف لهیوس به که است

 گریم
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 1یمالحظات آمار

 اعتبار نتایج به دست آمده اطمینان حاصل کرد؟ درجهاز  توان یمچگونه 

هر سؤال باید بادقت و با کمک همکناران در رابطنه بنا هندف . ، اساسار یک موعوع ق اوتی استااعتبار محتو

ر هندف منوردنظر را  ینا  کنند یمن یریگ انندازهآموزشی مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود که آیا این سؤال واقعا

 .خیر

یعننی عنابطه مشنخص، ینک  در مقایسه و تعیین همبستگی نتایج آزمون باآن اعتباری است که ، اعتبار اخباری

وجنود نندارد، کنه  یا عابطهکه چنین  افتد یماغلق اتفاق  .دیآ یماز قبل تعیین شده باشد بدست  یا سهیمقایک عامل 

راه تعیین اعتبنار اسنتفاده از  نیتر یعاددر هر حال . مورد شک قرار گیرد تواند یمدر این صورت اعتبار آزمون 

این عنریق . موردنظر و نتایج آزمون است ی عابطهعریق همبستگی خطی بین  ی محاسبهآماری و  یها فرمول

و هنم بنا اسنتافده ( Pearson's r در فرمول پیرسون« r»عریق )دانشجویان  یها نمرهاز  استفادههم با  توان یمرا 

در هنر دو منورد . بنه دسنت آورد( Spearman's rho در فرمول اسنییرمن« رو»عریق )دانشجویان  یبند رتبهاز 

 .مربوطه را با مراجعه به کتق آمار به دست بیاورید یها فرمول دیتوان یماگر تمایل به این کار داشته باشید 

 اطمینان یافت که نتایج به دست آمده تا چه حدی قابلیت اطمینان دارند؟ توان یمچگونه 

قابلیت اطمینان یک آزمون باید آن آزمون را دوبار و در شرایط کامالر مشنابه بنه کنار بنرد و نتنایج  ی همحاسببرای 

دیگنری  یهنا روشنیسنت از  ریپنذ امکانولی از آنجا که عمالر ایجاد شرایط کنامالر مشنابه . آنها را با هم مقایسه کرد

 .شود یماستفاده 

 

 تخمین قابلیت اطمینان از راه همبستگی

کننرد، یعنننی  یریگ اننندازهثبننات امتحننان و ینا دانشننجو را  تننوان یمنبننا ایننن روش  :تجدیررد آزمررون -آزمرونروش 

در اینن . در آزمون مجندد نینز نمنرات خنوب خواهنند گرفنت اند گرفتهدانشجویانی که در آزمون اولیه نمرات خوب 

روش کنار بنه . م کنند، زمنان اسنتروی قابلیت اطمینان آزمون اثنر گنذارد و آن را کن تواند یمروش تنها عاملی که 

 :شرح زیر است

از  توانند یمبین دو امتحان  ی فاصله. شود یمیک آزمون معین دوبار متوالی به یک گروه از دانشجویان داده ( الف

 .چند دقیقه تا چند سال تغییر کند

 .شود یممحاسبه ( rhoیا  r)عریق همبستگی ( ب

ر بایند با استفاده از این ر: همسان یها شکلروش  وش یکنواختی دو شنکل مشنابه از ینک آزمنون را کنه قاعندتا

 .میکن یمیک رفتار مشخص در دانشجویان تعیین  یریگ اندازهمساوی با یکدیگر باشند، در 

اینن روش هنم ثبنات و هنم همسنانی دو شنکل مشنابه از : نهمسرا یها شرکلتجدید آزمون با  -روش آزمون

 .کند یم یریگ اندازهیک آزمون را 

 :کار به شرح زیر است روش

 .شود یم دو شکل همسان از یک آزمون به یک گروه و با فاصله معین داده ( الف

 .شود یممحاسبه ( rhoیا  r)عریق همبستگی ( ب

 .شود یم یریگ اندازهبا این روش همگونی و ثبات داخلی آزمون : روش دو قسمتی

 :روش کار به شرح زیر است

                                                 
1
ر به صفحهریاعی ح یها فرمولاگر به    .مراجعه کنید ][  ی ساسیت دارید مستقیما
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 .شود یمیک آزمون کامل به یک گروه از دانشجویان داده ( الف

 :شود یمزیر به دو قسمت تقسیم  یها وهیشیکی از  ی لهیوسامتحانی تصحیح شده به  یها ورقه( ب

 تصادفی یبردار نمونهبراساو  -

 براساو نمرات باال و نمرات پایین -

 (.رود یمبه کار  ها روشاین روش بی  از سایر )زوج و فرد  یها شمارهبراساو  -

 .شود یمعریق همبستگی هریک از دو نیمه محاسبه ( پ

 :شود یمبراون به شرح زیر تخمین زده  -عریق قابلیت اطمینان کلی آزمون با استفاده از فرمول اسییرمن( ت

 rn

nr
r tt

11 
  

: که در این فرمول
ttr عریق قابلیت اطمینان 

n عددی است که اوراق امتحانی به آن تقسیم شده است. 
r  (پیرسون)عریق همبستگی 

 .کرد یریگ اندازهثبات داخلی آزمون را  توان یمبا این فرمول : ریچاردسون -فرمول کودر

 :روش کار به شرح زیر است

 .شود یمآزمون به طور کامل برای یک گروه به کار برده ( الف

 .شود یمصحیح تعیین  یها پاس تعداد ( ب

 :شود یمبه شرح زیر محاسبه  21 ی شمارهریچاردسون،  -عریق قابلیت اطمینان با استفاده از فرمول کودر( پ

  
2

1
1 kS

MkM

k

k
r tt 


  

 که در آن

k تعداد سؤاالت آزمون 

M میانگین حسابی نمرات کسق شده توسط هر دانشجو 

S انحراف معیار نمرات 

 

دومنین روش بنرای تخمنین قابلینت : خطرای معیرار نمررات ی محاسربهقابلیت اطمینان از طریرق  برآورد 

نناهمگونی دانشنجویان و مندت  میا دهیندهمنان طنور کنه قنبالر نینز . خطای معیار است ی محاسبهاطمینان یک آزمون 

اینن دو . گذارنند یمنکه بنر قابلینت اطمیننان و درنتیجنه بنر اعتبنار آزمنون اثنر  اند یعواملاز جمله ( سرعت)آزمون 

بستگی دارد و بنه صنورت عوامنل متمایزکنننده بنر مینانگین حسنابی  کنندگان شرکتعامل به توانایی و یا شخصیت 

(M)  انحنراف معینار و بنر کالو و پراکندگی نمرات دانشنجویان در اطنراف مینانگین(S)  هرگناه . گذارنند یمناثنر

قابلینت  ی درجنهزینادی برخنوردار نیسنت و درنتیجنه  ی زکننندهیمتماکم باشد، آزمون از قندرت  (S)انحراف معیار 

 .ان آن پایین استاطمین

و عمنالر هنم امکنان  شنود یمنانجنام آزمنون نینز مربنوط  ی نحنوهاز آنجا که قابلیت اطمینان به اثرات روانی محیط و 

که دانشجو به دست بیاورد بدون شک  یا نمرهندارد که بتوان تمام جوانق آن را زیر کنترل قرار داد، درنتیجه هر 

 .طا قرار خواهد داشت و یا خ« غیرمنظم»تحت تأثیر اشتباهات 

واقعی دانشجو ممکنن اسنت  ی نمرهاست که  یا دامنهمحاسبه  یها راه، یکی از ها نمره (E)خطای معیار  ی محاسبه

 .در آن قرار داشته باشد
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 .ردیگ یمنمرات فرمول زیر مورد استفاده قرار  (E)خطای معیار  ی محاسبهبرای 

ttrSE  1  

 که در آن

E خطای معیار 

S انحراف معیار 
ttr عریق قابلیت اطمینان 

و عنریق قابلینت اطمیننان  (S)در عمل کافی است که انحراف معینار  ttr  محاسنبه شنود و سنیس بنا مراجعنه بنه

 .جداول مخصوص، خطای معیار به دست آید

کمتنر  (E)، یعننی خطنای معینار شنود یمنهرچه اختالف بین دو آزمون که بنه ینک گنروه معنین از دانشنجویان داده 

 .شود یمقابلیت اطمینان زیادتر  ی درجهباشد 

ر بنه آمننار  از یننک آمارشنناو کمننک ( دینخواه ینمننینا ) دینتوان ینمنننیسنتید و در عننین حنال  منند عالقهاگنر شنما شخصننا

 .بگیرید، باید متوجه باشید که صفحات قبل فقط از لحاظ نظری قابل توجه بودند

منورد احتیناج اسنت ( نسنبی یها آزمونبرای )حداقل مطلقی را که برای تحلیل آماری از طرف دیگر صفحات بعد 

 .دراختیار شما قرار خواهد داد
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 (ینسب یها آزمون یبرا) سؤال لیتحل و هیمراحل تجز
 

 انیاز دانشجو کیهر نمره نییتع -1

 یستگیبراساو شا انیدانشجو یبند رتبه -2

 نییباال و پا یها گروه نییتع -1

 از سؤاالت کیهر یشاخص دشوارمحاسبه  -4

 از سؤاالت کیهر زیشاخص تمامحاسبه  -2

حنذف هرکندام  ایو  دنظریسؤاالت به منظور قبول، تجد یانتقاد یابیارز -4

 از آنها
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 انیدانشجو ی نمره نییتع. 1

 یها پاسن پاسن  در محنل  ی برگنهالگو است کنه بنا سنوراخ کنردن  ی هیتهیک راه عملی، ساده و سریع نمره دادن، 

تعنداد )خنام  ی نمنره تنوان یمنامتحنانی دانشنجویان  ی ورقهسیس با گذاردن این الگو روی . *دیآ یمصحیح به دست 

 .هر دانشجو را به سرعت تشخیص داد( سؤاالت صحیح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و سایر مقاصد هم  سؤالاز آن برای تحلیل  توان یمکه البته  شود یم یا نهیگزچند  یها سؤالاین الگو مربوط به  *

 .استفاده کرد

  

آ ب ج د ه آ ب ج د ه
1 11

آ ب ج د ه آ ب ج د ه
2 12

آ ب ج د ه آ ب ج د ه
3 13

آ ب ج د ه آ ب ج د ه
4 14

آ ب ج د ه آ ب ج د ه
5 15

آ ب ج د ه آ ب ج د ه
6 16

آ ب ج د ه آ ب ج د ه
7 17

آ ب ج د ه آ ب ج د ه
8 18

آ ب ج د ه آ ب ج د ه
9 19

آ ب ج د ه آ ب ج د ه
10 20
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 (یستگیشا) نمرات براساس انیدانشجو فهرست میتنظ  1

در اینن مرحلنه فهرسنت (. فهرست الفبایی طنرف راسنت)دانشجو را به دست آوردیم  21که نمرات  میکن یمفرض 

. میرسن یمنو بنه کمتنرین نمنره  میکنن یمشروع و از باالترین نمره  میکن یمدانشجویان را براساو نمرات آنان تنظیم 

تنظنیم  4تا  27 ی دامنهستون با آنان در  ی نمرهفرض کنیم که فهرست الفبایی دانشجویان در ستون الف و فهرست 

 .شده باشد

 جدول ب  جدول الف

 رتبه نمره امتحان شاگرد  نمره امتحان شاگرد

 اصغر

 اکبر

 الهه

 بهرام

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 یدهللا

3 

13 

13 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

16 

 پرویز 

 سیروس

 بهرام

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 فریدون

13 

16 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

1 

1 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11 

 

 

 



 

 115 

 نییپا و باال یها گروه نییتع. 3
 

آبل
1
دانشنجویانی ( گنروه پنایین)آخنر % 27و ( گروه باال)اول % 27باال و پایین تنها  یها گروهکه  کند یمتوصیه  

 .را که براساو شایستگی تنظیم شده باشد دربربگیرد

 

بهترین مصالحه بنین دو هندف منورد عالقنه و در عنین حنال مت ناد را بنه دسنت % 27؟ زیرا این رقم %27چرا 

 .دهد یم

 .کند یمزیاد  االمکان یحتتعداد افراد هر دو گروه را  .1

 .سازد یمبا هم متفاوت  االمکان یحتدو گروه را  .2

از مجمنوع را تشنکیل % 27نشنان داد کنه زمنانی کنه هنر گنروه  1919در سنال  (Truman Kelley)تررومن کلری 

ر از دانشنجویانی کنه  توان یمدهند،  با اطمینان زیادی ادعا کرد که دانشجویانی کنه در گنروه بناال قنرار دارنند حقیقتنا

اگنر بنرای . تندر هسنشنده اسنت، بهتن یریگ انندازهآزمنون  ی لهیوسندر گروه پایین قرار دارند از نظر کیفیتنی کنه بنه 

انتخاب شود گرچه تفاوت بین مینانگین کنارآیی دو گنروه بیشنتر خواهند بنود ولنی در عنوض تعنداد % 12مرال رقم 

خیلی کمتر و درنتیجه متوسط سطح کارآیی آنان نینز از اعتمناد کمتنری برخنوردار خواهند انتخاب شده افراد گروه 

 .بود

 

تعداد افراد هر گروه به حداکرر ممکن خواهد رسید ولی از آنجا انتخاب شود گرچه % 22به همین ترتیق اگر رقم 

درحقیقنت  رنندیگ یمما به طور مطلق دقیق نیست، برخی از دانشجویان که در گروه باال قرار  یبند میتقسکه اساو 

 .متعلق به گروه پایین هستند و بالعکس

ر امتیاز زیادی بر % 27با آنکه  که رقنم  دیده یمندارد و اگر ترجیح % 11یا % 22بهترین انتخاب است حقیقتا
3
1
 

یا 
4
1
 .انتخاب کنید اشکال زیادی ندارد باشد یمکه رقمی غیرعادی نیز % 27را به جای  

 

 .میکن یم انتخاب را% 11 رقم ،مان لیتحل و هیتجز ی ادامه یبرا
 

 سؤال کی یشاخص دشوار ی محاسبه. 4
 

 شاخص دشواری
اینن شناخص درحقیقنت . ردینگ یمنآسانی یا دشواری سؤال مورد اسنتفاده قنرار  یریگ اندازهشاخصی است که برای 

شاید اگر اینن شناخص را بنه ننام شناخص سنهولت . اند دادهدانشجویانی است که به سؤال پاس  صحیح )%( درصد 

 .کند یمسان درصد نو 122بود مقدار آن بین صفر تا  تر یمنطق میخواند یم

 

 محاسبه
 شاخص دشواری :شود یماز فرمول زیر استفاده 

   

 
     

  

 

                                                 
1
. Ebel, R.L. (1965) Measuring educational achievement, Prentice Hall, pp. 348-349. 
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صنحیح در دانشنجویان  یها پاسن تعنداد  Lدر دانشنجویان گنروه بناال،  صنحیح یها پاسن تعنداد  Hکه در آن 

را انجنام  [117] ی صنفحهتمنرین . )مجمنوع تعنداد دانشنجویان در دو گنروه بناال و پنایین اسنت Nگروه پایین و 

 .(دهید

 

 شاخص تمایز یک سؤال ی محاسبه. 2
 

 شاخص تمایز
و  دهند یمننشان  سواد کمشاخصی است که قابلیت یک سؤال را در متمایز ساختن دانشجویان باسواد از دانشجویان 

 .کند یمتغییر + 1تا  -1مقدار آن بین 

 

 محاسبه

 :شود یماز فرمول زیر استفاده 

شاخص تمایز  
N

LH
X

)-(
2 

 .(را انجام دهید ]  [ ی صفحهتمرین . )که حروف این فرمول نشانگر مفاهیم فرمول قبل است

 

 ارزشیابی انتقادی یک سؤال. 4

 :شود یممحاسبه شده انجام  یها شاخصاین ارزیابی با توجه به 

 

اسننت و بنندین لحنناظ نننام شنناخص  تر آسننانهرچننه مقنندار ایننن شنناخص بیشننتر باشنند، سننؤال  .شرراخص دشررواری

 .شود یمغیرمنطقی است و اغلق به نام شاخص سهولت نیز نامیده 

%72و % 12از نظر اصولی یک سؤال که شاخص دشواری آن بین 
1
در اینن حند )است  قبول قرار بگیرد، قابل 

 (.فاصل شاخص تمایز معموالر باال است

قنرار داشنته باشند، % 72تنا % 12هرگاه برای یک آزمون سؤاالتی را انتخاب کنید کنه شناخص دشنواری آن بنین 

و نمایننانگر خننوب و قابننل اعتمننادی از میننزان ثبننوت داخلننی و  ردیننگ یمننقننرار % 22درحنندود  ها شنناخصمیننانگین 

 .بودهمگونی امتحان خواهد 

 

بنین دانشنجویان خنوب و بند  توانند یمنهرچه مقدار این شاخص باالتر باشد سؤال موردنظر بهتنر . شاخص تمایز

هنگامی کنه امتحنانی از چننین سنؤاالتی بنا شناخص تمنایز بناال تشنکیل شنده . شود قائلتمایز ( در یک گروه خاص)

یعننی نسنبت بنه دانشنجویان عنعیف در  کنند یمن یبنند طبقهباشند، دانشنجویان را برمبننای تمنایز روشننی از کنارآیی 

کنه بهتنرین شناگردان را پیندا  کنند یمنبه عبارت دیگر به شما کمنک . کند ینممقایسه با دانشجویان قوی هیچ ارفاقی 

 .کنید

 

وجود این شاخص
2
به شرح زیر در  دیتوان یمبا استفاده از این شاخص . برای ایجاد بانک سؤاالت عروری است 

 :اوت کنیدمورد سؤاالت ق 

 

 سؤاالت عالی : و بیشتر% 12

 سؤاالت خوب : %14تا % 22

 .باید تجدیدنظر شوند -سؤاالت بینابینی : %24تا % 12

 .بهتر است حذف شوند -سؤاالت ععیف : %12کمتر از 

  

                                                 
1
 .قبول دارند% 88تا % 18بع ی محققین شاخص را بین  
2
 .مطلق کننده انیباست تا  کننده اشارهتوجه داشته باشید که این شاخص بیشتر  
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 ها شاخصکاربرد 

 

 (نمودار)سؤاالت  ینیبازب: هدف
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 تمرین

نفرشننان را کننه  7، یعنننی %11( مراجعننه شننود [111] ی صننفحهبننه )نفننری از دانشننجویان  21از بننین یننک گننروه 

در گروه پنایین  اند داشتهنفر دیگرشان که نمرات کم  7یعنی % 11در گروه باال و  اند داشتهباالتر از بقیه  یها نمره

از ) یا ننهیگزسنؤال چنند  12هنر دو گنروه بنه  ی لهیوسداده شده به  یها پاس در جدول صفحه بعد . میکن یمانتخاب 

در دومین ستون عمنودی، پاسن  صنحیح بنرای هرینک از . ، ذکر شده است(اولین ستون عمودی 12تا  1 ی شماره

ستون عمودی بعدی پاس  هر سنؤال کنه توسنط هنر دانشنجو داده شنده اسنت،  4در . سؤال نوشته شده است 12این 

 .موجود است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :برای تمرین سعی کنید

 

1. H-L  محاسبه کنید 12تا  4را برای سؤاالت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسننبه کنینند و سننیس نتننایج کننار خننود را بننا  2تننا  1دشننواری و تمننایز را بننرای سننؤاالت  یها شنناخص .1

 .مقایسه کنید بعد ی صفحه

3 11 4 7 ه ه ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب 1

0 14 7 7 ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج 2

-1 7 4 3 آ آ آ ب آ ب آ آ ب ب آ ب آ ب آ 3

3 7 2 5 ج ه ه آ ج ج ه ج ه ه ج ه ه ه ه 4

3 2 0 3 ه ه ه ه ه ج ج ج ه ج ب ب ج ب ب 5

0/57 57 ه ه د ه ه د ه د د د ج د د د د 6

0 0 ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج آ 7

0 28 ج ج ب ب ب ب ب ب ج ب ج ب ب ب ج 8

0/57 71 آ ب ج ه ه ه ج ه ه ه ه ه ه ه ه 9

0/62 57 آ  ب د ج _ ب ج ج آ ج ج ج ج ج ج 10
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 تجزیه و تحلیل ی وهیششرایط اختصاصی کاربرد این 

 
کننه  شننوند یمننبننا ایننن روش سننؤاالت انتخنناب )نسننبی قابننل اسننتفاده اسننت  یهننا آزمونایننن شننیوه فقننط بننرای  .1

 (.کنند یمتمایزی را زیاد  یبند طبقهو امکان  رسانند یماختالفات بین دانشجویان را به حداکرر 

 .قابل استفاده است( یعنی صحیح 1یعنی غلط و  2) یا جنبهفقط برای سؤاالت دو  .2

به عننوان ینک عنابطه  توان یمشاگرد را  22)اگر تعداد شاگردان خیلی کم باشد، نباید آن را به کار برد  .1

 (.درنظر گرفت« عملی»

  

0/42 78 3 11 4 7 ه ه ه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب 1

0 100 0 14 7 7 ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج 2

-0/14 5 -1 7 4 3 آ آ آ ب آ ب آ آ ب ب آ ب آ ب آ 3

0/43 5 3 7 2 5 ج ه ه آ ج ج ه ج ه ه ج ه ه ه ه 4

0/42 31 3 2 0 3 ه ه ه ه ه ج ج ج ه ج ب ب ج ب ب 5

0/57 57 4 8 2 6 ه ه د ه ه د ه د د د ج د د د د 6

0 0 0 0 0 0 ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج آ 7

0 28 0 4 2 2 ج ج ب ب ب ب ب ب ج ب ج ب ب ب ج 8

0/57 71 4 10 3 7 آ ب ج ه ه ه ج ه ه ه ه ه ه ه ه 9

0/62 57 4 8 2 6 آ ب د ج _ ب ج ج آ ج ج ج ج ج ج 10
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 سؤال لیتحل و هیکارت تجز
کنه نتنایج تحلینل آمناری هنر  شنود یمن، توصنیه (ینک باننک سنؤال)از سنوالها  یا مجموعنهبه منظور تسهیل ساخت 

 .، یک بانک سؤاالت را تشکیل خواهد دادها کارتجمع این  .سؤال روی یک کارت جداگانه ثبت شود

 

 :به شکل زیر باشد تواند یمپشت و روی چنین کارتی 

 

  

سفید ه د ج ب الف

0 0 0 3 2 55 60 باال

0 28 7 3 5 17 60 پائین

1 0 0 2 0 7 10 باال

0 4 1 1 0 4 10 پائین

0 0 1 3 2 56 62 باال

1 24 8 3 8 18 62 پائین

0 5 3 2 0 60 70 باال

7 30 2 4 7 20 70 پائین

0 0 0 2 0 18 20 باال

0 5 1 0 0 14 20 پائین

آقا / خانم: ______________ در تاریخ ___________منبع

کدامیک از موارد زیر در یک شخص غیر بیمار موجب افزایش ترشح هرمون تیروئید میشود؟سوال

جواب

)TSH( الف: تجویز هرمون محرک تیروئید

)thiocyanate( ب: تجویزتیو سیانات

)propylthiouracil( ج: تجویز پروپیل تیو یوراسیل

)thyroxine( د: تجویز تیروکسین

ه: درمان های دیگر

Sternberg, Chapter 2, page 112تهیه کننده

غدد درون ریزموضوع

توانائی در بیان عملکرد فیزیولوژیک غده تیروئیدهدفی که باید سنجیده شود

مهارتهای ذهنی - سطح 1 )یاد آوری(حیطه آموزشی

چند گزینه اینوع سوال

پشت کارت

    60

    57

    60

    59

    80

0/63

0/30

0/61

0/57

0/20

سال دوم

درمانگاه 

بالینی

سال دوم

سال دوم

تخصصی 

داخلی

خرداد 91

خرداد 92

خرداد 93

خرداد 92

چند 

گزینه ای

چند 

گزینه ای

چند 

گزینه ای

چند 

گزینه ای

چند 

گزینه ای

خرداد 90

شاخص 

دشواری

شاخص 

تمایز

مالحظات
پاسخهای انتخابی

روی کارت

تعداد 

در گروه
گروه ها نوع سوال تاریخ درس
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 دانشجو وعع گزارش
شری از دانشرجو بدسرت آمرده اسرت بررای صردور گرواهی در آموزاطالعراتی را کره در طرول دوره  تروان یمچگونه 

 تائید مهارت هائی که بدست آورده است مورد استفاده قرار داد؟

آموزشری  مؤسسراتسالهاسرت کره بسریاری از . باشد یمگزارش وضع دانشجو محل گرد آوری تمام این اطالعات 

کره  یا نمررهیعنری از روز اول هرر )کره غالبراً بصرورت زمرانی تنظریم شرده  کننرد یمراده از چنین گزارش هائی اسرتف

 (.{همان کارنامه}. دریافت کرده است در آن ثبت شده است یا رشتهدانشجو در هر امتحانی در هر 

 . تنظیم شود یا حرفهکه این کارنامه  در قالب نماد  شود یمدر ادامه فلسفه غالب در این کتاب، پیشنهاد 

در کنار هر فعرالیتی محلری بررای تائیرد . یا حرفه یها تیفعالگزارش دانشجو در این حالت فهرستی است از انواع 

به عنوان نمونه قسرمتهائی از . شود یمدست یابی به آن فعالیت وجود دارد که بوسیله معلمین آن دروس امضا  

 .دینیب یمیک چنین گزارشی را نیمه کامل است در زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
   

3. تشخیص تفریقی بین نوزادان طبیعی و آنها که در خطر بیماریها قرار 

دارند، برقرار نمودن اقدامات پیشگیری کننده و تشحیص زودرس
3.1 تشخیص ناهنجاریهای رشد

3.2 تشخیص رشد غیر طبیعی جسمی روانی
3.3 همکاری با والدین برای تنظیم برنامه غذائی مناسب برای کودک

- مایع مغزی نخاعی
- ادرار

- بذل مایع جنب و صفاق

2.2 روشهای مربوط به مراقبت از بیمار، اقدامات پیشگیری و کارهای 

آزمایشگاهی

- ایمنسازی
- تزریق وریدی، عضالنی، زیر پوستی

- دمل

- زردی در نوزادان
- استفراغ در نوزادان

انجام اقداماتی در زمینه مراقبت از بیماران، تهیه نمونه و ازمایش آنها با استفاده از   .2

وسایل آزمایشگاهی

2.1 روشهای نمونه گیری
- خون ) از جمله خون بند ناف (

- جراحی های فوریتی در نوزادان

گواهی فعالیت
1. تشخیص و درمان بیماریهای عمده دوران کودکی

 - رشد غیر طبیعی جنین
 - عفونت در نوزادان
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 نیتمر
 

 .مقایسه کنید [144] ی صفحهخود را با  یها پاس 

 

 1سؤال 

تمنام مزاینای زینر را دارد بنه ( پنی  آزمنون تشخیصنی)یادگیری  ی دورهاستفاده از یک آزمون قبل از شروع یک 

 :استرنای یکی از آنها، آن یکی را تعیین کنید

 آموزشی یها هدفکمک به اصالح : آ  

 .را بهتر به سطح بقیه برساند تر فیععکه دانشجویان  ییها راهکمک به پیدا کردن : ب

 برای گذرانیدن دوره قبول قابلکمک به اصالح سطح : ج 

 پیشرفت حقیقی یریگ اندازهمبنایی برای  ی هیتهکمک به : د 

 کمک به خارج ساختن دانشجویان ععیف: ه 

 

 1سؤال 

 .شود ینمانشایی توصیه  یها آزموندر  یگذار نمرهات زیر برای تنها رعایت یکی از نک

 .اینکه اجزای پاس  را برای هریک از سؤاالت بنویسید: آ  

 .را سؤال به سؤال تصحیح کنید نه شاگرد به شاگرد ها پاس اینکه : ب

 .تعیین کنید ها پاس از  یا نمونهقبولی را براساو  ی نمرهاینکه : ج 

 .را در حالی که دانشجو شناخته نشده است تصحیح کنید ها پاس اینکه : د 

 .عالی، قبول و رد: امتحان فقط سه مرحله را درنظر بگیرید ی جهینتاینکه برای : ه 

 

 3سؤال 

 .شود یمزیر محاسبه  یها راهیکی از  ی لهیوساعتبار محتوای یک آزمون کتبی معموالر به 

 .تمامی سؤاالت تجدیدنظر دقیق و همه جانبه در: آ  

 (Pearson)عریق همبستگی پیرسون : ب

 تجزیه و تحلیل عوامل: ج 

 معلم یها ق اوتتعیین عریق اعتماد برای : د  

 میانگین شاخص تمایز: ه 

 

 6تا  4سؤال 

پاسن  موجنود اسنت  2نفری از دانشجویان داده شده اسنت، بنرای هنر سنؤال  42سؤال به یک گروه  22آزمونی با 

مجموع نمنرات بنرای هنر سنؤال درسنت فقنط ینک نمنره درنظنر  ی محاسبهبرای . که فقط یکی از آنها درست است

 .شود یمگرفته 

 

 4سؤال 

یعننی پاسن  سنؤال )موعنوع آزمنون ندارنند  ی دربارهعی که هیچکدام از دانشجویان هیچ گونه اطال میکن یمفرض 

 کدام یک از ارقام زیر به میانگین نمرات این گروه نزدیکتر است؟( کنند یمرا از روی گمان تعیین 

 صفر :آ  

 2: ب

 12 :ج 

 12 :د 

 22 :ه 
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 1سؤال 

ن کسنق کنرده بودنند، معلنوم که در امتحنا یا نمرهنفری براساو  12نفری به سه گروه  42پس از تقسیم این گروه 

شناخص دشنواری . دانشجو از گروه پایین پاس  صحیح داده بودند 1دانشجو از گروه باال و  9شد که به سؤال اول 

 :این سؤال عبارت است از

 %12  :آ  

 %27  :ب

 %12  :ج 

 %42  :د 

 %42  :ه 

 

 6سؤال 

 :در تحت شرایط باال شاخص تمایز عبارت است از

 12/2  :آ  

 27/2 : ب

 12/2  :ج 

 42/2  :د 

 42/2  :ه 

 

 3سؤال 

سنؤال مطنرح شنده در )کدامیک از تصمیمات زینر را در منورد اینن سنؤال خواهیند گرفنت  ها شاخصبرمبنای این 

 (2سؤال 

 .باید از بانک سؤاالت خارج شود :آ  

 .تدوین سؤاالت عودت داده شود ی تهیکمباید برای تجدیدنظر به : ب

 .سؤاالت نگاهداری شود باید در بانک :ج 

 .تصمیمی غیر از موارد الف، ب و یا پ :د 

 

 3و  8سؤال 
بوده  "ت"دانشجو داده شده و پاس  صحیح آن  122است که به  یا نهیگزاطالعات زیر مربوط به یک سؤال چند 

 .است

 بدون پاسخ ث ت پ ب الف   ها پاسخانتخاب  

 2 2 47 12 1 22  (نفری 122)گروه قوی  

 2 2 11 14 2 44  (نفری 122)ععیف  گروه 

 

 8سؤال 

 :که دهد یماین اطالعات نشان 

 .اند دادهیمی از دانشجویان به سؤال پاس  درست ن :آ  

 .اند بودهانحرافی خوب  یها پاس  ی هیکل: ب

 .سؤال دارای اعتبار زیادی بوده است :ج 

 .سؤال خیلی مناسق نبوده است :د 

 

 3سؤال 

 :براساو اطالعات ذکر شده ممکن است تصمیم بگیرد که دگانکنن امتحانکمیسیون 

 .این سؤال را به علت عدم قابلیت تمایز کافی مورد تجدیدنظر کلی قرار بدهد :آ  

 .این سؤال را از بانک سؤاالت حذف کند: ب

 .این سؤال از اعتبار کمی برخوردار است :ج 

 .هیچکدام از موارد فوق :د 
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 10سؤال 
کنه شناخص تمنایز آن ( با اعافه کردن سؤاالت کم و بنی  معنادل سنؤاالت موجنود)دن یک آزمون از دو برابر کر

ر چه  22/2  .مورد انتظار خواهد بود یا جهینتاست، قاعدتا

 .ازدیاد نسبی قابلیت اطمینان و اعتبار آزمون :آ  

 .فقط ازدیاد نسبی قابلیت اطمینان آزمون: ب

 .فقط ازدیاد نسبی اعتبار آزمون :ج 

 .کاه  نسبی قابلیت اطمینان و اعتبار آزمون :د 

 .هیچ گونه اثری بر قابلیت اطمینان و یا اعتبار آزمون نخواهد داشت :ه 

 

 16تا  11سؤال 

 :زیر به کار برید یا سهیمقاسؤال  4برای  اند مناسقذکر شده در زیر، هر کدام را که  یها آزموناز انواع 

 آزمون شفاهی سنتی :آ  

 کتبی انشاییآزمون : ب

 (یا نهیگزچند )کتبی « عینی»آزمون به اصطالح  :ج 

 (.شده یزیر برنامهامتحانات ) یساز هیشبشفاهی و کتبی  یها آزمونآزمون عملی استاندارد شده یا  :د 

 

 .زیر را تعیین کنید یها ییکارآآزمون برای ارزشیابی  نیتر مناسق

 یادآوری مفاهیم  .11

 (مسائلتوانایی حل ) ییگشا مشکل  .12

 توانایی در ایجاد ارتباط رعایتبخ  با بیمار  .11

 بیان شفاهی  .14

 بیمار ی نهیمعامهارت در   .12

 توانایی ایجاد ترکیق  .14

 

 13سؤال 

 ، این استرنا کدام است؟کند یمزیر به استرنای یکی اشاره  یآمدها یپ ی هیکلکارآیی به نسبی روش تعیین معیار 

 .که باید از آن نتایج استفاده کنند شود یمی منجر به یک عدم توافق بزر  بین مسزولین :آ  

 .شود یمفعال و کارآ قرار دارند،  یها گروهسبق رد شدن برخی از دانشجویان که در بع ی : ب

 .دهد یمیک گروه خاص را به عنوان شاخص و معیار ق اوت مورد توجه قرار  :ج 

دانشنجویان اسنت، کمنک  ی هینکلبناالتر از مینانگین  شان نمراتبه دانشجویان ععیف که در هر حال  :د 

 .تا قبول شوند کند یم

 .آورد یمدر سطح کارآیی مورد قبول، نوساناتی به وجود  :ه 

 

 13و  18سؤال 

 

 .از نویسنده سؤال زیر درخواست شده است که شاخص قبولی این سؤال را تعیین کند

 (برحسق میکرومتر)مساوی یکی از مقادیر زیر است ( وینتروب ی گفتهبه )گویچه سرخ  قطر یک

 2/7 :ج    2/4: ب  2/4 :آ  

 2/12 :ه    2/8 :د 

 

، بایند قنادر باشند دانند یمن« حنداقل قبنولی ی انندازهفقط به »سؤال این بوده است که دانشجویی که  ی سندهینواحساو 

 .را فورار رد کند "ث"و  "الف" یها انتخابکه 
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 18سؤال 

 .کند یمزیر با این انتخاب مطابقت  یها یقبولحال تعیین کنید کدامیک از حداقل 

 22/2 :ج   22/2: ب  12/2 :آ  

 22/2 :ه   11/2 :د 

 

 13سؤال 

 اگر پاس  پ وجود نداشت، شاخص قبولی چه مقدار بود؟

 

 10سؤال 

آن . بنه اسنترنای یکنی از آنهنا اند حیصنحمطلق یا نسنبی، تمنام جمنالت زینر  یها آزمونبراساو نظریات مربوط به 

 :یکی را تعیین کنید

 .دهد یممطلق به دست  یها آزمونشاخص تمایز، اطالعات آماری در مورد  ی محاسبه :آ  

 .شود یممربوط  یا عابطه یها آزمونبه  قبول قابلکارآیی  ی محاسبه: ب

 .قبولی هریک از سؤاالت یها شاخصیک آزمون معادل است با مجموع  قبول قابلکارآیی  :ج 

 .گذارد یممقدار شاخص دشواری بر مقدار شاخص تمایز تأثیر  :د 

 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

قابلیررت انجررام یررک  یریگ انرردازهارزیررابی کررارآیی برره منظررور 

شغل یا وظیفه هیچ گاه به صورت کامل درنخواهد آمرد زیررا 

و هرم اینکره مجمروع  باشرند یمدارای خطا  ها یریگ اندازههم 

 توانرد ینمرهریچ گراه  میکنر یمروظایفی را که برا یکردیگر جمرع 

 .بیانگر کامل شغل موردنظر باشد
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

کره ایرن راهنمرا خیلری مشرکل و پیچیرده  دیرکن یماگر احساس 

 :زیر مراجعه کنید ی هینشربه  دیتوان یماست 

Teaching for better learning: A guide for 

teachers of primary health care staff. by F. R. 

Abbat, WHO, Geneva, 1992. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 ً  لطفا
 .دیینما فیتعر را یاختصاص یها هدف چگونه که دیدان یماگر .......... 

 حسنند از شننما توسننط شننده هیننته یارهننایاگننر همکنناران شننما بننا خواننندن مع.......... 

 .شوند یم دگرگون

 .دیینما انتخاب را میتعل یها وهیش نیتر مناسق که دیاگر قادر هست.......... 

 .دیبر کار به را وهیش نیا دیتوان یماگر .......... 

 .دیاگر رهبر هست.......... 

 .دارند دوست را شما انیاگر دانشجو.......... 

 .باشند یماگر امتحانات شما با ارزش .......... 

 .است برخوردار تیّ نیع از دیده یمکه شما  یاگر نمرات.......... 

 ...!دیرینگ قرار ها تیقابل نیا ریبازهم تحت ت ث

 .دینکن یرو ادهیزو در مهم جلوه دادن موعوع خود .......... 

 ...!دییفراموش ننما

 کننار آن در کننه یا مؤسسننه یها هنندف و دیننده یمنن شننما کننه یآموزشنن نیکننه بنن.......... 

 یها هندف کنه دیتوجنه داشنته باشن. باشند داشنته وجنود یارتبناط دینبا دینکن یم

 .شوند یم نییتع جامعه یبهداشت یازهاین یبرمبنا یا مؤسسه
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 پیشنهادی برای تمرین صفحات قبل یها پاس 

 سؤال
پاس  

 پیشنهادی

زیر  یها صفحهاگر پاس  شما با پیشنهاد ما فرق دارد به 

 مراجعه نمائید

1 

2 

1 

4 

2 

4 

7 

8 

9 

12 

11 

12 

11 

14 

12 

14 

17 

18 

19 

22 

 ه

 ج

 آ

 ج

 د

 د

 ج

 آ

 د

 آ

 ج

 د

 د

 آ

 د

 ب

 آ

 د

 ه

 آ

 

............................................... 

................................................ 

................................................ 

 از محاسبات پایه ریاعی استفاده کنید

| 

| 

|............................................... 

| 

| 

|............................................... 

| 

| 

| 

|.............................................. 

| 

| 

|.............................................. 

| 

|.............................................. 

|.............................................. 
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2 
 یک اکرگاه آموزیش

 چگونگی سازماندهی یک اکرگاه آموزیش
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 چگونگی سازماندهی یک کارگاه آموزشی 
 

 . یک کارگاه آموزشی را به راه بیاندازند خواهند یمافرادی است که  به منظور از این فصل راهنمایی 

 یآموزشن کارگناه کینکنه بنرای سنازماندهی  باشند یمنبه آنها همراه  یا اشارهمدارک اساسی یا بع ی این فصل با 
 .مورد احتیاج خواهد بود کوچک کارگاه ای( روز 4-1 مدتبه ) مدت کوتاه یلیخ

 ی فلسنفهآموزشی را حتی بدون توجنه بنه  یها کارگاهتمام انواع  توان یمکه با خواندن این فصل  شود ینمالبته ادعا 

 یراهنمنابرمبننای نکناتی اسنت کنه در کتناب  شنود یمنننوع کارگناه آموزشنی کنه توصنیه . آموزشی آنها تشنکیل داد
 .ذکر شده است( همین کتاب حاعر)از انتشارات سازمان بهداشت جهانی  کاران بهداشتتعلیم  یآموزش برا

 .بزرگتر نیز قابل استفاده است یها کارگاهذکر شده، برای  که در این محل با وجود این اغلق اصول کلی

برگننزار شننده توسننط  یهننا کارگاهایننن فصننل درحقیقننت پاسننخی اسننت بننه درخواسننت کسننانی کننه پننس از شننرکت در  

برخورد منطقی و منظم با مشکالت آموزشنی را  ی نحوهبهداشت، تمایل داشتند که دان  مربوط به جهانی سازمان 

 .از راه یک کارگاه کوچک آموزشی به همکاران خود یاد دهنده خود فرا گرفته بودند ک

آموزشنی زینر اسنتوار  اصنول  بنوده و برمبننای (کیسنتماتیس) افتهینظم  نگرشاز نوع  شود یمپیشنهاد روشی که 

 : است

افنزای  عالقنه و انگینزه در آننان در آموزش که موجق نظر  مورد یها هدفافراد در تهیه و انتخاب دادن شرکت 

 .شود یم

 . دیافزا یمبه تأثیر آموزش در اجرا که افراد  ی فعاالنهشرکت 

فراگینری که سنرعت خودشان  ی لهیوسمناسق جهت ارزشیابی و تعیین میزان پیشرفت افراد به  یها تیموقعایجاد 

 .شود یمی منتهبه دست آمده  یها مهارتو بهبود کیفیت دان  و را افزای  داده 

 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 توجه
 شرکت یآموزش کارگاه کی در حداقل که است شده هیته ینیمعلم یبرا فصل نیا

 یراهنما کتاب با و دارند اطالع ها کارگاه گونه نیا کار یچگونگ از و اند کرده

 .هستند آشنا زین یآموزش

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

اطالعات موجود در این فصل برای استفاده در شرایط بسیار متفاوت محلی تدوین شنده اسنت، بندین معننی کنه هنر 

 کنندگان شنرکتفرهنگنی، آموزشنی و شنغلی  یها ننهیزمباید به خاطر داشته باشد که  کند یمفردی که از آن استفاده 

 هنا آنجهت بهبود درنظر گرفنت و پنس از بررسنی، تغییراتی را در  توان یمبدین ترتیق . را مورد توجه قرار دهد

بنه هنر حنال فنردی کنه هنیچ گوننه آمنوزش خاصنی در علنوم آموزشنی . را به مورد اجرا درآورد و ارزشیابی کرد

 . ندارد نباید تغییرات مهم و زیادی در این مطالق به وجود بیاورد

از اینن اجنرا و درنتیجنه تجربیناتی کنه  شود روشی که پیشنهاد شده است به همان صورت اجرا در ابتدا بهتر است 

، درصورت لزوم تغییراتنی در آن دارند یم دریافت  کنندگان شرکتاز که با توجه به بازخوردی   و   دیآ یمبدست 

 .به وجود آورد
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 کارگاه ی واژهمنظور از 
 بنه تعدادی از افنراد بنا تجربنه و مسنزول بنا تننی چنند از کارشناسنان و مشناورین ییآ گردهمکارگاه عبارت است از 

کنرده و خود با آن سنر و کنار پیندا  ی روزانهمنظور پیدا کردن راه حل برای مسایلی که این افراد در طی کارهای 

جنه قنرار گینرد و مشنکالتی کنه بایند در کارگناه منورد تو ها هندفانتخناب  .برای حل آن با مشکالتی روبنرو هسنتند

.شود یمبوسیله خود شرکت کنندگان انتخاب 
1
 

 در شررکت از یاصل منظور: است کنندگان شرکت تک تک ی فعاالنه و کامل یهمکار کارگاه، مهم خوا  از یکی
 .است یتجرب و یعمل قیطر از یریفراگ کارگاه،

. اند شدهمسایلی است که از قبل تعیین  ی دربارهمورد استفاده در کارگاه بحث گروهی  یها روش نیتر عیشایکی از 

کننافی از  ی اننندازهدر بحننث شننرکت کنننند و بننه  بتوانننند افننراد گننروه  ی همننههننر گننروه باینند کننم باشنند تننا تعننداد افننراد 

کوچک وجنود نندارد،  یها گروهاسترنایی یا غیرعادی در مورد  ی نکتههیچ  .تجربیات متفاوت دیگران استفاده کنند

 ی دربنارهدر بحنث شنرکت کننند و  که  شود یمفرصت داده  کنندگان شرکت ی همهبه  ییها گروهجز اینکه در چنین 

از  توانند یمنهمنین نکتنه کنه هنر ع نو . کننندنظنر داده و راه حنل پیشننهاد ، باشند یمنمسایلی که منورد عالقنه آننان 

 .شود یمشدن کارش  دار هدفخود استفاده کند، سبق  ی عالقهسؤاالت مورد  ی دربارهنظرات و تجربیات دیگران 

 مسنائلمسنزولیت دارنند کنه در پیندا کنردن راه حنل بنرای ( کنندگان شنرکتو  مجرینان )در یک کارگاه کلینه افنراد، 

 . گروه را به عهده بگیرنند یمنشنق  رئیس و  کنندگان شرکتممکن است الزم شود که . انتخاب شده همکاری کنند

ولنی ننه . کننند یمنق  مشاور را دارند و در مواقنع عنروری بنه آنهنا کمنک ن کنندگان شرکتمعموالر برای  مجریان

 .دهند یمو نه راه حل ارائه  کنند یمسخنرانی 

امنا اینن  شنود یمن ینیب  یپدیگر  یها تیفعالکوچک و  یها گروههر کارگاه جلسات عمومی، بحث در  ی برنامهدر 

، بلکننه برنامننه در رابطننه بننا میننزان پیشننرفت کننار اجننرا کنننند ینمننمنننظم و دقیننق پیننروی  ی برنامننهاز یننک  هننا تیفعال

 کنندگان شنرکت ی همنهبنرای  یا نکتنهکنه الزم باشند  شنود یمنبرای مرال یک جلسنه عمنومی وقتنی تشنکیل . شود یم

 .معرفی گردد دارد یو یا فعالیتی که نیاز به تأیید همگانروشن شود 

 .کشد یمروز طول  4تا  1معموالر  شود یمیک کارگاه کوتاه مدت براساو آنچه در این کتاب گفته  

 

 یک کارگاه آموزشی کوتاه مدت یها هدف
هندف . است کنندگان شرکتآموزشی به  مسائلدر مقابله با  (سیستماتیک )نگرش نظم یافته هدف کارگاه شناساندن 

موعنوع و  ی دربنارهیعننی ایجناد عالقنه بنرای فراگینری بیشنتر ) کنندگان شرکتحریص کردن به تنها نباید کارگاه 

مدارک، مننابع و مأخنذی کنه بتوانند بنه پیشنرفت )کافی  ی توشهبلکه باید محدود شود ( شخصی یها مهارتافزای  

 . نیز دراختیار آنان قرار دهد( کارگاه کمک کند ی خاتمهآنان پس از 

بع ننی سننتیابی بننه کننه حننداقل د باشنند یمنن کنندگان شننرکتدر بع ننی از  الاقننلی کارگنناه ایجنناد انگیننزه، اصننل هنندف

انتخناب کنرده در سنال بعند ( به مقدمه کتاب مراجعه شنود)آموزشی موجود در این راهنمای آموزشی را  یها هدف

 .و برای رسیدن به آن کوش  کنند

شنده نینز فراتنر رفتنه و دسنت بنه  یننیب  یپ یها هندفحتنی از  کنندگان شنرکتتجربه نشان داده اسنت کنه برخنی از 

 :زنند یمبه شرح زیر  ییها تیفعال

 اختصاصی موعوعی که تدریس آن را به عهده دارند یها هدفتعیین قسمتی از  -

 مناسبتر یها سیتدرجانشین کردن قسمتی از تدریس سنتی با  -

عینینت، اعتبنار و غینره در آن رعاینت شنده باشند  یها عابطهاقدام به ایجاد یک بانک سؤاالت امتحانی که  -

 (تعدادی سؤال)

 .شاخص تمایز یا سطح مورد قبول اجرا برای بع ی از سؤاالت امتحانی، و غیره ی محاسبه -

                                                 
 
ر قبل از شروع کارگاه  ها هدفو  مسائلاین    با داشتن فرصنت کنافی خنود کنندگان شرکتتا  شوند یمانتخاب ( و اکررار از راه مکاتبه)غالبا

 .وجود ندارد یا مسزلهکوتاه مدت چنین  یها کارگاهدر مورد . را آماده کنند
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 کوچک کارگاه کی یزیر برنامه یچگونگ
، اکنون میل داریند بنا تشنکیل دیا آوردهدر یک کارگاه آموزشی تجربیات دست اولی به دست  شرکتبعد از شما که 

آموزشننی آشنننا  مسننائلبننا  ( سیسننتماتیک )نظننم یافتننه نگننرش  ی وهیشننیننک کارگنناه کوتنناه منندت همکنناران خننود را بننا 

 .فهرست زیر برای کمک به شما تهیه شده است. این تصمیم مستلزم کار زیادی است. سازید

البتنه ممکنن اسنت . رسنند یمنکنه بنرای انجنام اینن کنار عنروری بنه نظنر  اند شدهدر این فهرست فقط مواردی ذکر 

منوردنظر شنما نباشند و ینا بع نی از نیازهنای شنما در اینن فهرسنت نیامنده با کارگاه قابل انطباق این نکات  ی همه

 .باشند

 .دیا دادهاگر کار خود را الاقل ش  ماه قبل از شروع جلسات آغاز نکنید خطر عدم موفقیت خود را افزای  

بیشنتر خواهند و قابلیت تطبیق کارکنان و وسایل کار بیشتر باشد شانس موفقیت شما نیز  یریپذ انعطافهر قدر که  

 . بود

است اگر برخی از امور کارگاه بنه نحنو صنحیح انجنام  کنندگان شرکتکارگاه برآوردن نیازهای  یها هدفیکی از 

نشده،  ینیب  یپ مسائلاز سوی دیگر اگر قادر باشید در برخورد با . نخواهد داشت یا جهینتنشوند عذرخواهی شما 

 .بیشتر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت کنندگان شرکتمشکالت را حل و از ایجاد وقفه در کارگاه جلوگیری کنید، 

 !!نشده و به وقوع خواهد پیوست ینیب  یپهر چقدر هم که شما سعی کنید، باالخره یک امر 
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 پرونده هیته

 یآور جمعکه  شود یمزیاد  به قدری، برگزاری و ارزشیابی یک کارگاه به تدریج یزیر برنامهمکاتبات مربوط به 

از ینک بایگنانی سناده کنه  توان یمبرای این کار . دکرخواهد  ت پیدامخصوص عرور یها پروندهدر آنها و تنظیم 

 :زیر باشد کمک گرفت یها بخ شامل 

     بودجه -

 مدارک -

     محل کارگاه -

 فهرست وسایل -

   کنندگان شرکتانتخاب  -

 تبلیغات، مطبوعات و غیره -

   زانیر برنامهانتخاب کمک  -

 ارزشیابی -

 

 کارگاه یها هدف

اگر کارگاه اهداف دیگری . بیان شده است [149] ی صفحهقبالر در  ها هدفدر زمینه خاص یک کارگاه آموزشی، 

 .به وعوح معین شوند ها هدفرا درنظر دارد، آن گاه عرورت دارد که 

 

 بودجه

شنخص ینا اشخاصنی کنه . در هر نظام سیاسی و اجتماعی که شما مشنغول کنار باشنید بنازهم نیناز بنه بودجنه داریند

ر در مورد مخارج کارگناه مسنزولند، حنداقل بنه ینک تخمنین کلنی نیناز دارنند سرانگشنتی اینن  ی محاسنبهبنرای . نهایتا

 .زیر استفاده کرد ی سادهاز فرمول  توان یمتخمین 

              
 

مخنارج مسنافرت رفنت و برگشنت یمسناو T فرمنول  در آن کنه 
1
محنل اقامنت و )خنارج اقامنت م مسناوی  Sو  

 (.کنندگان شرکتبرای هریک از )خواهد بود  کنندگان شرکت تعداد کننده نییتع  Nو ( خوراک

و فقنط در حندود  شنود یمن کنندگان شرکتبودجه صرف مخارج مسافرت و اقامت % 82به عبارت دیگر در حدود 

در مواقنع لنزوم بایند مینزان . را شنامل خواهند شند( سنالن کنار، تکرینر اوراق و غینره)مخارج دیگر کارگناه % 22

 .بودجه تهیه شده را به تصویق برسانید. تورم را نیز در محاسبه منظور داشت

 

 تاریخ برگزاری کارگاه

ر تمامی  ، باید توجه داشنت شوند یمانتخاب  هیات علمی آموزشیدر کارگاه از میان  کنندگان شرکتاز آنجا که تقریبا

سنالیانه و  یهنا کنفرانسماننند شنرکت در هیزنت ممتحننه و )شنغلی آننان  یهنا تیفعالکه تناری  برگنزاری کارگناه بنا 

یننا در عننمن باینند توجننه داشننت کننه تنناری  برگننزاری بننا برخننی از تعطننیالت مننذهبی . برخننورد نداشننته باشنند( غیننره

سیاسنی برخنورد نکنند، زینرا اینن وقنایع ممکنن اسنت سنبق ایجناد  یهنا ینیآ گردهمعمومی و رویدادهای ورزشی و 

کننه اولننین روز کارگنناه  شننود یمننتوصننیه . شننود کنندگان شننرکتاشننکال در پینندا کننردن هتننل و محننل زننندگی بننرای 

 .از شروع بسیار مفید است زیرا وجود یک روز کاری قبل( مرل شنبه)بالفاصله بعد از تعطیل قرار نگیرد 

 (در حدود ش  ماه قبل از شروع جلسه)انتخاب محل برگزاری کارگاه 

بتوانند به صورت تمام وقنت در کارگناه شنرکت کننند، بهتنر اسنت  کنندگان شرکتتجربه نشان داده است برای آنکه 

کنه آننان همیشنه  شنود یمناعنث مسافت ب این. محل برگزاری کارگاه تا حد ممکن از محل زندگانی آنان دورتر باشد

که پس از جلسات به مننازل خنود و ینا مهمتنر از همنه بنه محنل کنار  شود یمدر جلسات شرکت کنند، و مانع از آن 

 .و یا درمانگاه و بیمارستان بروند ها شگاهیآزماخود در 

                                                 
 .در این مورد، قسمت مربوط به انتخاب محل کارگاه را مطالعه کنید یریگ میتصمقبل از   
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 .است قبول قابل تأثیری که دارد نظر نقطهپرخرجی است اما از  یگذار هیسرماواعح است که این کار مستلزم 

از زمنانی کنه اول بنار بنه صنورت  کنندگان شنرکتکافی دلیسند و راحنت باشند تنا  ی اندازهمحل انتخاب شده باید به 

بنا رعنایت یناد  کننند یمنحل مشکالت آموزشنی صنرف  منظم برایآشنایی عمیق با برداشت  ی نهیزمتمام وقت در 

 .کنند
 

 (ماه قبل از روز شروع 4) کنندگان شرکت( هتل)تهیه سالن کنفرانس و محل اقامت 

هیچ گونه تأخیری جایز نیسنت، اصنرار داشنته  کنندگان شرکتدر مورد تأمین محل اقامت و رزرو اتاق هتل برای 

اقدامات مربوط به اقامت، تأمین محل و رزرو هتل را بنه صنورت کتبنی انجنام دهیند و مشخصنات  ی همهباشید که 

 .ایی را به صورت مشروح تهیه کنیدو بخصوص اتاق گردهم ها اتاق

سناعت در طنول مندت برگنزاری کارگناه دراختینار شنما  24اطمینان حاصل کنید که اتاق گردهمایی در تمام مندت 

توجنه داشنته باشنید کنه اگنر سنالن گردهمنایی . قبل از اخذ تصمیم نهایی از محل بازدیند بنه عمنل آوریند. خواهد بود

 .خواهد شد رو روبه یا عمدهون تهویه باشد، کارگاه با مشکالت بسیار کوچک، کم نور، پر سر و صدا و بد

 

 کنندگان شرکتضوابط انتخاب 

بننه  تنوان یمننرا ( نفنری 2هفنت گننروه ) کننده شننرکت 12تجربنه نشننان داده اسنت کننه حنداکرر  -کنندگان شننرکتتعنداد 

بدهید آنها بیشنتر یناد خواهنند گرفنت،  با توجه به اینکه هرچه شما کمتر درو. یک نفر گرداننده اداره کرد ی لهیوس

 تغیینریغیرقابنل  ی قاعندهدر هنر حنال هنیچ . را از این رقم نیز بیشنتر کنرد کنندگان شرکتممکن است بتوان تعداد 

 .نفر بیشتر نباشد 12از  کنندگان شرکتاول تعداد  ی مرتبهکه در  شود یمدر این زمینه وجود ندارد ولی توصیه 

و گردانننندگان کارگنناه از یننک طننرف و میننزان احتینناج  زانیر برنامننهبننه توانننایی  کنندگان شننرکتدر عمننل، تعننداد 

 .شود یمکارگاه مربوط  گردانندگان کمکبه  کنندگان شرکت

بتواند با کوش  خود  کننده شرکتباشد که هر  یا گونهباید به  شود یممطالبی که برای یک کارگاه کوتاه مدت تهیه 

 .کارگاه گردانندگان کمکنه با سطح دان  خود را باال ببرد  کنندگان شرکتو کمک از سایر 

 

 کنندگان شرکتنوع 

 یهمگون

کاری مشابه باشند، زیرا  ی نهیزمدر یک کارگاه کوتاه مدت دارای  کنندگان شرکتگرچه عرورتی ندارد که کلیه  

افرادی بنرای شنرکت در  شود یمفرد است، ولی توصیه عالقه  در ایجاد انگیزه و  ها کارگاههدف اصلی این گونه 

جلسات کارگناه بنا یکندیگر همکناری داشنته باشنند و بنا تشنکیل ینک  ی خاتمهکارگاه انتخاب شوند که بتوانند پس از 

 .مرکزی امکان موفقیت خود را زیادتر کنند ی هسته

جدینند آمننوزش کارگنناه را بننا از طننرف دیگننر تجربننه نشننان داده اسننت کننه صننالح نیسننت بننه منظننور معرفننی روش 

ماننند پزشنک، پرسنتار، دندانیزشنک، پزشنکیار، مهنندو بهداشنت و )مختلنف شنغلی  یهنا گروهاز  یکنندگان شرکت

مفناهیمی را کنه قنبالر خیلنی  کنندگان شنرکتکنه تنک تنک  شود یمزیرا شرکت در کارگاه موجق . تشکیل داد( غیره

چنننین فرآیننندی بننه خننودی خننود دشننوار و .سننؤال قننرار دهننند مننورد شننک و تردینند و پنداشننتند یمنناسننتوار و محکننم 

دیگر  یها گروهاست و لزومی ندارد که میزان اعطراب را با اصرار به اینکه کارگاه با افرادی از  آور اعطراب

 .تشکیل شود، زیاد کنیم

ه ایننن هنندف شنناید الزم باشنند کننه بعنندار بننرای دسننتیابی بنن. کننار گروهننی نیسننت ی هیننروحدر ایننن مرحلننه هنندف ایجنناد 

 .متفاوت تشکیل داد یها گروهبا شرکت  ییها کارگاه

 

 شرکت داوطلبانه و تمایل به نوگرایی

باید تمایل خود را به تغییر روش آموزشنی  کنندگان شرکتشرکت افراد در کارگاه باید داوطلبانه باشد و هریک از 

بایند دارای  المقندور یحتن کنندگان شنرکت. کنار خنود ثابنت کنرده باشند ی ننهیزمننوین در  یهنا روشبا به کار گرفتن 

 .نزدیک به کار اجرایی بیردازند ی ندهیآمسزولیت اجرایی باشند و یا این موفقیت را داشته باشند که در 
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در مننواردی کننه برخننی از منندارک کارگنناه هنننوز بننه زبننان محلننی ترجمننه نشننده اسننت و یننا الزم اسننت چننند کمننک 

دقنت کنافی مبنذول داشنت تنا الاقنل قندرت  کنندگان شرکتاز خارج کشور دعوت بشوند، باید در انتخاب  زیر برنامه

 .خواندن مدارک به زبان بیگانه را داشته باشند

 

 !مهم    دیلطفاً توجه کن

 داوطلبران: کره دارد ضررورت مطلقراً  کننده شررکت عنروان بره شردن رفترهیپذ یبرا

کارگاه به صورت تمرام وقرت  ی دورهشرکت انها در تمام  کهبدانند کنندگان شرکت

 .کنند اجرا و قبول را شرط نیو ا بوده است یضرور
 

 

 گردانندگان ی تهیکم

کنه موجبنات افتخناری بنرای افنراد مهنم و سرشنناو بنه وجنود  شنود یمنگردانندگان نه تنها سبق  ی تهیکمایجاد یک 

. شنود یمنشنما و تشنویق آننان بنه پیگینری و اعمنال بعندی نینز  یهنا تیفعالبیاورید، بلکه باعث جلنق توجنه آنهنا بنه 

و منندیران سننازمآنهای بهداشننتی و  ها دانشننگاهمانننند رؤسننای )اداری هسننتند  یها سننمتشننرکت افننرادی کننه دارای 

براسناو معیارهنایی کنه قنبالر  کنندگان شنرکتدر این کمیته و همکاری آنها در انتخناب ( و غیره ها دانشکدهرؤسای 

 .اهمیت فراوانی دارد اند شدهین تعی
 

 (ماه قبل از روز شروع 4) زانیر برنامهانتخاب کمک 

از اینکنه بنه تنهنایی مسنزولیت سرپرسنتی ینک گنروه نبایند ، دیا کردهشرکت  ها کارگاهچون شما قبالر در یکی از این 

بنا اینن حنال هرگناه اطمیننان کنافی بنه قندرت خنود . باشنید داشنتهرا قبول کنیند هراسنی  کنندگان شرکتنفری از  12

ندارید از یک کارشناو بنا تجربنه کنه بهتنر اسنت از ینک دانشنکده ینا دانشنگاه دیگنر باشند، کمنک بگیریند البتنه در 

 .را نیز اداره کنید( نفر 22تا  22)گروه بزرگتری  دیتوان یمچنین حالتی 

ر توصیه  یها کوش در   زانیر برنامنهتعداد کمنک  ابدی یمافزای   کنندگان شرکترچه تعداد که ه شود یمبعدی قویا

را از بنین کسنانی کنه ( کننده شنرکت 12بنرای )نفر  1و یا ( کننده شرکت 22)نفر برای  2یعنی . را نیز اعافه کنید

کت آننان مناه قبنل از شنروع کارگناه بایند از امکنان شنر 4حنداقل . انتخناب کنیند اند کردهقبلی شرکت  یها کارگاهدر 

 یراهنمننامنندارک و بننه خصننوص کتنناب  تر قینندق ی مطالعننهاطمینننان حاصننل کنینند و بننه آنننان فرصننت کننافی بننرای 
 .را بدهید بهداشت یسازمان جهان یآموزش

 یها ننهیزمانتخناب شنوند کنه مشنابه  ییها رشنتهکوشن  شنود از  زانیر برنامنهکه در انتخاب کمک  شود یمتوصیه 

نباشند، زیننرا در غیننر اینن صننورت بسننیار امکنان دارد بحننث جلسننات بنه جننای اینکننه در  کنندگان شننرکتتخصصنی 

کمنک  ی فنهیوظ .انجنام شنود یا حرفهتخصصی  یها موعوعآموزشی انجام شود، بیشتر در زمینه  مسائل ی نهیزم

ل سنؤاالت و در صورت عدم توانایی پاسخگویی، انتقنا کنندگان شرکتپیدا کردن پاس  برای سؤاالت  زانیر برنامه

 .باشد یماصلی کارگاه  زیر برنامهبه 

 

 زبان کارگاه

جدا از کتاب راهنمای آموزشی
1
، سنایر مندارک کنه بنه بسنیاری از زبانهنا موجنود اسنت  بهداشتجهانی  سازمان  

در  کنندگان شنرکتآنها را به راحتی بنه زبنان  توان یمو  باشد یمکافی مختصر  ی اندازهبه ( 1و  2، 1 یها شماره)

 کوچک و چه در جلسات  یها گروهچه در جلسات  ها بحث ی هیکلبه هر حال . کارگاه ترجمه کرد

 

انجنام  کنندگان شنرکتبنه زبنان محلنی  تواننند یم( به استرنای مواقعی که کارشناو خارجی دعوت شده باشد)اصلی 

ر باید . گیرند  .رای ترجمه انجام گیردالزم ب ینیب  یپدر مواقعی که کارشناو خارجی وجود دارد حتما

 (ماه قبل از شروع کار 4) کنندگان شرکتبرای  نامه دعوتارسال 

                                                 
1
روسننی، اسننیانیولی، کننه بننه زبآنهننای بلغنناری، چننک، انگلیسننی، فرانسننه، آلمننانی، مجارسننتانی، اننندونزی، ایتالیننایی، لهسننتانی، پرتغننالی،  

 .عربی، صربستانی و فارسی موجود است
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شنروع  کنندگان شنرکتبعد از مالقنات فنوق اکننون زمنان آن فرارسنیده اسنت کنه فعالینت الزم بنرای انتخناب نهنایی 

سعی کنید که تعداد داوطلبان از تعدادی کنه بنرای شنرکت در  االمکان یحت(. مراجعه شود [124]به صفحه )بشود 

زیادتر باشد تا در صورتی که بع ی از داوطلبان در روزهای آخنر از شنرکت منصنرف  دیا گرفتهکارگاه درنظر 

 . شوند، بتوانید جانشینانی برای آنان انتخاب کنید

به جنای ارسنال . تماو برقرار کنید باشند یمنظر که از این موقع با همکارانی که مورد شود یمبدین لحاظ پیشنهاد 

خصوصی نوشته شنود، ولنی بنه هنر حنال اقندام  ی نامهیک  کنندگان شرکتیک بخشنامه، بهتر است به هر کدام از 

چنننه ننننوع اطالعننناتی را بایننند در اینننن مرحلنننه بنننرای . شنننما در اینننن زمیننننه مننننوط بنننه شنننرایط محلنننی خواهننند بنننود

 :در این موقع روشن بشوند عبارتند از دیبا یمت اصلی که ارسال داشت؟ نکا کنندگان شرکت

بایند بنا شنرایط جمعینت  شنود یمنتهینه  [149] که براساو محتوای صفحه یا دعوتنامه -هدف کارگاه( الف

 .منطبق باشد( نامه ی کنندهدریافت )موردنظر 

بنرای  نامنه تدعورا همنراه  [149] مقصود از کارگاه چیست؟ ممکن است مطالنق موجنود در صنفحه( ب

 .افراد ارسال دارید

 (1مدرک شماره )مورد استفاده در کارگاه  یها روش( پ

 (2مدرک شماره )موعوع کارگاه ( ت

 

بنه هنر صنورتی کنه بنرای شنما امکنان دارد . در صفحات بعد آمنده اسنت 2و  1مطالق موجود در مدارک 

بنه  دینتوان یمنهنم صنفحات اینن کتناب راهنمنا را . موردنیناز از اینن مندارک را تکرینر کنیند یها نسنخهتعداد 

صنفحات را مجنددار کنه در هنر حنال دقنت کنیند . اصلی برای تکریر مورد استفاده قرار دهیند ی نسخهعنوان 

و بعند از  دیکن یمی که تهیه و محل و تاری  برگزاری کارگاه را در روی جلد هر مدرککرده  یگذار شماره

 .ذکر کنید« آموزشی یزیر برنامهکارگاه »عنوان 

 

 

ر قید  به )که شرکت تمام وقت عروری است  دیکن یمدردعوتنامه، عمن اینکه حتما

 .زبان کار کارگاه را نیز معین کنید( مراجعه کنید [124] متن مربوط در صفحه

 

 

( ها دعوتنامنهروز پس از ارسنال  42عموالر م)باالخره بهتر است مهلتی برای قبول فرم درخواست شرکت 

خنود مطلنع  روز قبنل از شنروع کارگناه از قبنولی 42حنداقل  شندگان انتخابتعیین کنید و اعنالم داریند، کنه 

اگنر محندودیت . )خواهند گردید و همراه با اعالم پذیرش، مدارک موردنیاز بنرای آننان ارسنال خواهند شند

اعنالم پنذیرش،  ی نامنهپست زمینی یا مطبوعناتی جندا از  ی لهیوسا به مدارک ر دیتوان یممالی داشته باشید 

 (.ارسال دارید
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 یآموزش یزیر برنامهکارگاه 

 

 

 

 1 ی شمارهمدرک 

 

 

 

کار کارگاه یها روش
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 کار یها روش
سننتی کنه شنما بنا آن آشننایی داریند تنا  یها برنامنهکار  یها روشروش کاری که در این کارگاه مورد نظر است با 

زیرا به طور خیلی وسنیع در  باشند یمجدیدی  یها روش ها نیاالبته این به آن معنی نیست که . حدودی تفاوت دارد

به صورت تجربی به اثبات رسیده است و اکنون نیز  ها آنو کارآیی   مورد استفاده قرار داشته ها دانشگاهخارج از 

بنرای اینن روش گفنت شنرکت  توان یمکه  یا مشخصه نیتر مهم. میا دهیرساز طریق نظریات جدید آموزشی به آنها 

هندف دیگنر اینن . شند یمنسننتی قبلنی بنه دانشنجو نقشنی غیرفعنال داده  یهنا روشفعال دانشجوست، درحالی که در 

بنرای رسنیدن بنه . باشند یمنخودتان  مسائلروش، تشویق شما به تفکر انتقادی و سازنده و پیدا کردن راه حل برای 

بنه . واقعنی بنرای مسنایلتان پیندا کنیند یهنا حلتنا راه  سنازند یمنوجود دارند که شنما را قنادر هائی  این هدف تمرین

اصننول اسننتفاده صننحیح از گنناه، در شننما توانننایی الزم بننرای بننه کننار مننورد اسننتفاده در کار یهننا روشطننور کلننی 

 .آموزشی موجود در کتاب راهنمای آموزش را ایجاد خواهد کرد

 

 شخصی یها هدفانتخاب آزاد  -1

شنده اسنت، خواهشنمندیم  یزیر برنامنهبرای آنکه اطمینان حاصل کنید که کارگاه برای رفع نیازهای آموزشی شنما 

و توجنه  (مراجعنه کنیند [147] به صفحه)پایان کارگاه به آنها برسید، انتخاب کنید  در دیخواه یمرا که  ییها هدف

 (.[148]صفحه)برنامه کار کارگاه برمبنای انتخاب شما و همکارانتان تهیه خواهد شد  داشته باشید که 

 

 (انتخاب شده یها هدفمورد در )مطالعات مقدماتی  -1

 مسنائل یهنا حلبنرای پیندا کنردن راه و آموزشنی یزیر برنامنهبه منظور دستیابی بنه مبنانی نظنری منورد لنزوم در 

کتناب اینن بنه مقدمنه )، باید قبالر چند مدرک علمی را مطالعنه کنیند دیا کردهکه انتخاب  ییها هدفعملی و رسیدن به 

کننه در طننول ایننن کارگنناه هننیچ گونننه سننخنرانی تدریسننی تحننت هننیچ  باشنند یمننالزم بننه تننذکر و تأکینند (. مراجعننه کنینند

 ی فنهیوظمطالعه متنون پیشننهادی . نخواهد شدارائه  زانیر برنامهاز طرف ........ کوتاهی بر ی مقدمهعنوانی حتی 

 .خود شما خواهد بود

 

 جلسات توجیهی -3

هدف اینن جلسنات کسنق . شوند یمتشکیل  این جلسات معموالر به طور روزانه و در آغاز کار هر قسمت از کارگاه

در این بناره بحنث عمیقنی انجنام  لیو باشد یم کنندگان شرکت ی لهیوساطمینان از خواندن و درک کردن تکالیف به 

 .خواهد بود یریگ جهینت ی جلسهو یا  ها گروهمربوط به جلسات  ها بحثنخواهد شد زیرا این 

 

 عملی یها نیتمر -4

بایند در ابتندا بنه صنورت انفنرادی  اند شندهکنه در کتناب راهنمنای آموزشنی بنه تفصنیل شنرح داده  ها نیتمراین نوع 

ممکن است اینن . پیشنهاد شده توسط هریک از افراد، مورد بحث جمعی قرار گیرند یها حلسیس راه . انجام شوند

اگننر در تمننرین . شننودانجننام هننم تبننادل افکننار قبننل از اینکننه بننه صننورت گروهننی انجننام گیننرد بننه صننورت دو نفننره 

شنده باشند کنه هرینک از افنراد گنروه بنرای رسنیدن بنه راه حنل نهنایی وظنایف مشخصنی را انجنام دهنند،  ینیب  یپ

. در اینن کنار دخالنت نخواهنند کنرد زانیر برنامنهخود گروه خواهد بنود و هیچینک از  ی عهدهسازماندهی گروه به 

و دورآنهنای تنن  و آرامن   هنا یبلنندو  هنا یپسنتگنر انسنان، گروهی مانند هنر فعالینت دی یها تیفعالمشارکت  در 

 .خاص خود را دارد

 

 در جلسه عمومی بحث  -1

 یهنا حلهندف اینن جلسنات بررسنی راه . شنوند یمنجلسات عمومی برمبنای احتیناج و در مواقنع عنروری تشنکیل 

 کنندگان شننرکتو مشننترک بننین تمننام  قبول قابننلبننه منظننور مقایسننه و دسننتیابی بننه یننک راه حننل  هننا گروهپیشنننهادی 
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، بنه هنیچ وجنه شنود یمتشکیل  زانیر برنامهو یا  کنندگان شرکتدر این جلسات، که تحت رهبری یکی از . باشد یم

 .بشود ها گروهبین  ی سهیمقانباید اقدام به 

 

 روز بعد ی برنامهبررسی  -6

روز  یهنا تیفعال ی برنامنه، فرصنتی بنرای بررسنی کنندگان شنرکتو قبل از متفرق شدن ه جلس پایان در هر روز 

هنر گوننه تغیینر در برنامنه نینز در اینن زمنان بنه . بعد و یادآوری مقاصد تکالیف خواندنی تخصیص داده شده است

 .خواهد رسید کنندگان شرکتاطالع 

 

 فردی یها مشورت -3

 مسائلپیشرفت، میزان عالقه به فهم عمیق  ی درجهطبیعی که بین افراد وجود دارد، احتماالر  یها تفاوتبا توجه به 

. نینز متفناوت خواهند بنود کنندگان شنرکتمورد بحث در کارگناه در بنین  یها روشو یا تمایل به کاربرد نظریات و 

در  کنندگان شنرکتکارگاه باید مقداری از وقت خنود را بنرای گفتگنو و مشنورت فنردی بنا  زانیر برنامهبدین لحاظ 

 .طرفین اختصاص بدهند ی عالقه مطالق مورد ی نهیزم

 

 ارزشیابی تشخیصی -8

برای آنکه کوش  خود را در راه صحیح به کار برید و از میزان پیشرفت و فراگیری خود در : پیش آزمون 8-1

بنا . که به تفصیل در مقدمه این راهنما ذکر شنده اسنت بنمائید  ییها یابیارزشباید اقدام به مدت کارگاه آگاهی یابید، 

هندف . شنوند یمنآن نیاز دارید، تعینین  ی دربارهبیشتری  ی مطالعهاز آموزش که به  ییها نهیزم ها آزمونکمک این 

 دیندان ینمنآن نیست که شما پاس  درست را پیندا کنیند، بلکنه منظنور آن اسنت کنه نکناتی کنه پاسنخ  را  آزمون  یپ

کارگناه و ینا پنس از آن  ی دورهدر طنی  ها پاسن هدف کارگناه آموزشنی قنادر سناختن شنما بنه ینافتن  .ندمشخص شو

اینن امکنان بنرای شنما پنی  خواهند آمند کنه بنا گذشنت زمنان مینزان  (آزمنون انتهنائی) آزمونبعد با کمک . باشد یم

 .کنید یریگ اندازهپیشرفت خود را 

اینن عمنل بنه شنما . شما باید در هر روز میزان پیشرفت خنود را ارزینابی کنیند: شخصی ی روزانهارزشیابی  8-1

 .اصالح کنید( 1قسمت ) دیا کردهرا که در روز اول معین  ییها هدفکه  دهد یماجازه 

منورد  یهنا روشجلسنات روزاننه بنرای ارزشنیابی مینزان کنارآیی  ی خاتمنهدر : گروهی ی روزانهارزشیابی  8-3

انتخنناب شننده و نیننز ارائننه پیشنننهادات الزم بننرای تغییننر و تبنندیل  یها هنندفاز نظننر دسننتیابی بننه اسننتفاده در کارگنناه 

 .کارگاه آموزشی، فرصتی برای گروه تخصیص داده خواهد شد یها برنامه

کارگناه از شنما درخواسنت خواهند شند کنه نظرینات خنود را  ی خاتمنهکمی قبنل از : ارزشیابی یها پرسشنامه 8-4

تشننکیالت و چگننونگی کننار کارگنناه از طریننق پاسننخگویی بننه یننک پرسشنننامه بیننان دارینند  یزیننر برنامننه ی دربنناره

نتنایج اینن پرسشننامه در آخنرین جلسنه منورد تجزینه و تحلینل قنرار خواهند (. [171] ی صفحه 1 ی شمارهمدرک )

 .گرفت

، از دینا آوردهکه از این کارگاه بنه دسنت  یا بهرهبه منظور کمک به شما و تعیین میزان : ارزشیابی درازمدت 8-1

ماه آینده و با استفاده از تجربیات کارگناه بنه  12شغلی را که انتظار دارید در  یها هدفشما خواسته خواهد شد که 

مناه پنس از تناری   12کنه  شنود یمنتوصنیه  کنندگان شنرکتبنه . دست آوریند، بنه وعنوح و بنه طنور کامنل بنویسنید

 یها جنبنه. ، ارزشنیابی کننندانند دادهرتبه در ینک گردهمنایی آنچنه را کنه در اینن مندت انجنام برگزاری کارگاه دو م

مختلفی از روش کار که در مدت برگزاری کارگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت در اولین جلسه روشن خواهد 

 .شد
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 یبرا را خود دیدار اریدراخت که یزمان به توجه با دیتوان یمحال 

 .دیکن آماده کارگاه

 

 

1 
 

 

 قرار یبررس مورد کارگاه در که یا نهیزم ی درباره دیخواه یماگر 

 یا مقدمه) 2 شماره مدرک د،یباش داشته یکل دید کی گرفت خواهد

 .دیکن مطالعه را( یآموزش یزیر برنامهبر 

 

 

1 
 

 

 و شماست عالقه مورد که را یاختصاص یها هدف دیخواه یماگر 

 صفحات به. دیکن انتخاب د،یبرس آنها به کارگاه انیپا در دیدار لیم

 مراجعه( معلم کی عنوان به شما یازهاین نییتع) کتاب نیا ی مقدمه

 کارگاه، در شرکت یبرا شما رشیپذ صورت در کتاب نیا. دیکن

 .شد خواهد ارسال شما یبرا

 

 

3 
 

 

 به توجه عمن د،یآور بدست یشتریب اطالعات دیخواه یماگر 

 آموزش یراهنما کتاب ی مطالعه به دیا کرده انتخاب که ییها هدف

 .دیبیرداز

 

 

 

 

 !!دیموفق باش



 

 161 

 یآموزش یزیر برنامهکارگاه 

 

 

 

 2 ی شمارهمدرک 

 

 

 

 یآموزش یزیر برنامهبر  یا مقدمهموعوع کارگاه 
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 کارگاه آموزشی زانیر برنامهقابل توجه 

اینن کتناب وجنود  [19 تنا 24] در صنفحات در زمیننه منارپیچ آموزشنیاین مندرک از متننی کنه  ی هیتهکه در  شود یمپیشنهاد 

 .استفاده کنید [(142 تا 127] صفحات) آموزشی  یها برنامهتدوین و اجرای دارد و یا از مطلق مربوط به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اصلی کارگاه عبارت خواهد بود ازبدین ترتیق موعوع 

به مارپیچ آموزشی در )اختصاصی آن  ی مرحلهفرآیند تعلیم نیروی انسانی بهداشتی و چهار 

 (:مراجعه شود[ 24] ی صفحه

 آموزشی متناسق یها هدفتعریف  -

 یک نظام ارزشیابی یزیر برنامه -

 آموزشی مؤثر ی برنامهتهیه و تدوین یک  -

 معتبر برقراری یک نظام ارزشیابی -
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 (دو ماه قبل از روز شروع کارگاه) کنندگان شرکتانتخاب 

 ی فنهیوظ. گرداننندگان را تشنکیل داد ی تنهیکمپس از انق ای مهلت تعیین شده برای دریافت درخواست شرکت در کارگاه باید 

ذکر شده قبلی دارنند، انتخناب کننند  یها شاخصآنهایی را که مطابقت زیادتری با  کنندگان درخواستکمیته این است که از بین 

شنما تنهنا اینن اسنت کنه بنر کنار کمیتنه نظنارت داشنته باشنید و اطمیننان یابیند کنه  ی فهیوظ(. مراجعه شود [124] ی صفحهبه )

 .شوند یمرعایت شوند به صورت صحیح رعایت تمامی نکاتی که باید در مورد پذیرش 

نیز انتخناب ( تعداد تعیین شده% 22تا  22در حدود )کمیته تعدادی ذخیره  شوند یمکه انتخاب  یکنندگان شرکتعالوه بر تعداد 

 .از آنان دعوت شود شدگان رفتهیپذکه در صورت عدم شرکت بع ی از  کند یم

 

 (روز شروعروز قبل از  42) کنندگان شرکتت یید 

تأکیند شنرایط اعنالم و تبرینک بنرای پنذیرش و به آنان نوشته شود و عمن  یا نامه، باید کنندگان شرکتپس از تعیین و انتخاب 

همنراه بنا همنین . ، محل و تاری  برگزاری کارگناه را بنه اطنالع آننان برسنانند(شرکت اجباری و تمام وقت)شرکت در کارگاه 

 .کنند را مطالعه کتاب [ 142] که در صورت تمایل صفحه شود یم آموزش، درخواست  نامه عمن ارسال کتاب راهنمای

 ی مطالعنهتقسنیم کنرد زینرا نینازی بنه نیز بین شرکت کننندگان کارگاه  ی جلسهدر اولین  توان یمتوجه داشته باشید که کتاب را 

ی کسانی که به هر حال به علت اشتغاالت دیگر حت) کنندگان شرکتبا این حال تجربه نشان داده است که غالق . قبلی آن نیست

از شنروع کارگناه دردسنترو  قبنلمندارک را  ی هینکلکه چرا  کنند یمدر زمان ارزشیابی اعتراض ( اند نداشتهفرصت خواندن 

کتناب راهنمنا را ینک مناه قبنل از شنروع کارگناه  کنندگان شنرکتخالصنه آنکنه گرچنه هنیچ لزومنی نندارد کنه . اند نگذاشتهآنان 

 .دریافت دارند، دلیل کافی نیز برای عدم ارسال آن وجود ندارد

 

 (یک ماه قبل از روز شروع کارگاه) کارمندان و وسایل مورد نیاز برای تکثیر مدارک کارگاه در زمان برگزاری

از آنجنا . بسیار مفید خواهد بنود شود یمتهیه  ها گروهبرای ماشین کردن مطالبی که توسط  سینو نیماشوجود یک نفر منشی یا 

عنرورت دارد کنه  دهند یمدر کارگاه نشان  کنندگان شرکتمعموالر عالقه زیادی به دریافت نتایج کار سایر  کنندگان شرکتکه 

بایند دارای ینک  شود یمد و هر مدرکی که توزیع وسایل کافی برای تکریر اوراق با سرعت و کیفیت خوب نیز دردسترو باش

 .راهنما باشد تا بتوان به آسانی به آن اشاره کرد ی شماره

مربوط به حمنل و نقنل،  مسائل از قبل تهیه اتاق در مهمانخانه، )مربوط به کارگاه  مسائلدر عین حال به سایر  تواند یممنشی 

را بنرای تمرکنز بیشنتر روی  زانیر برنامنه، رسنیدگی کنند و دینآ یمنوجنود  به کنندگان شرکتکه در هنگام ورود ( پول و غیره

ر آموزشی آزاد بگذارد مسائلبرنامه و   .عرفا

در روز اول به آن احتیاج دارند، و همچنین مندرک شنماره  کنندگان شرکتکه  [148] بهتر است که در همین زمان از صفحه

 بنه صنفحه)پخن  خواهیند کنرد  کنندگان شنرکتکه در حوالی پایان کارگاه بین « کنندگان شرکتارزشیابی کارگاه به وسیله » 1

 .به تعداد کافی تکریر کنید( مراجعه کنید [172]

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 خواهند کارگاه از را استفاده نیشتریب که دیشرکت در کارگاه انتخاب کن یرا برا یافراد

 .دیکن کوشش افراد نیا با یبعد تماس حف  و یریگیپ در. برد

 بالند. کارول ج
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 توجه
 تیترب یآموزش برا یاست که هر تعداد از کتاب راهنما یاکنون زمان مناسب

یا هر موسسهذیربط ) بهداشتجهانی  سازمان به است ازتانین مورد که کاران بهداشت

 داشته قرار شما دردسترس کتاب نیا از یکاف تعداد به نکهیا مگر دیده سفارش (دیگر

 .باشد

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 (یک ماه قبل از روز اول)فهرست وسایل مورد نیاز 

 موجود وسایل
باید خریداری 

 شود

زمان 

 اقدام

 %(22+  کننده شرکتیک عدد برای هر )دفتر یادداشت 

 %(22+  کننده شرکتیک عدد برای هر )مداد 

 (یک عدد برای هر میز) کن پاکمداد 

 (یک عدد برای هر میز)مداد تراش 

 (عدد 1)منگنه کاغذ 

 (حلقه 2)نوار چسق 

 (عدد 1)ماشین دوخت 

 (یک عدد برای هر میز)سبد کاغذ باطله 

 (بسته 2)سنجاق 

 (کننده شرکتعدد برای هر  2)پوشه یا پاکت مقوایی بزر  

 (عدد 2)باالی سر پروژکتور مخصوص 

 (عدد 2)المپ اعافی پروژکتور 

 (متر 4) گرد دورهسیم 

 (عدد 2)برقی  ی شاخهدو 

 (با توجه به ولتاژ منطقه) 222یا  112ترانسفورماتور 

 برای پروژکتور مخصوص( عدد 22)اوراق شفاف سلولزی 

 (عدد 12)مخصوص نوشتن اوراق شفاف  یگذار عالمتمداد 

 (که بهتر است)ذی یا تخته کاغ اهیس تخته

 ماشین تکریر اوراق

 فرهنگ لغات

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    %(22)نسخه اعافی از کتاب راهنمای آموزش 

کنه  شنود یمنوسایلی که برای تشکیل کارگاه الزم است تهیه شده اسنت و توصنیه  نظر نقطه آراین فهرست برای راهنمایی شما 

 .روز قبل از شروع کارگاه با استفاده از این فهرست اطمینان یابید که همه چیز در جای خود قرار دارد

 ارتباط با مطبوعات

اگنر تصنمیم بنه اینن کنار . آگاه ساختن مطبوعات از برگزاری کارگناه بنا درنظنر گنرفتن شنرایط محنیط ممکنن اسنت مفیند باشند

ر تهینه کنیند زینرا هنر قندر هنم کنه ینک خبرنگنار دقینق و بنا  دیخواه یمگرفتید بهتر است شرح مطلبی را که  چناپ شنود شخصنا

 .وجدان باشد نخواهد توانست حق مطلق را ادا کند

گرفتنه  یجمع دسنتهبنرای مرنال در زمنانی کنه عکنس )مصاحبه کنند  کنندگان شرکتر بخواهید از خبرنگار دعوت کنید که با اگ

 [171] زمانی در صنفحه ی برنامهبه )آخر است از بهترین موقع برای این کار در وقت تنفس روز آخر یا روز قبل ( شود یم

و  انند کردهبرگنزاری کارگناه را ممکنن کمنک منالی ینا معننوی با که را انی رؤسا و کس دیتوان یمدر همین موقع ( مراجعه شود

هنیچ وقنت روز اول را بنرای اینن کنار انتخناب نکنیند زینرا در روز اول . مهم را نیز دعنوت کنیند یها تیشخصهمچنین سایر 

 .باشند یمدچار یک حالت گیجی شدید،  کنندگان شرکت

 (قبل از روز شروع کارگاهیک هفته ) کنندگان شرکتفهرست  بازبینی 

اگر چنین اتفاقی افتاده باشد بایند بنه فهرسنت . از شرکت در کارگاه صرفنظر کرده باشند کنندگان شرکتممکن است بع ی از 

مجددار مطمنزن شنوید کنه . افرادی که به عنوان ذخیره انتخاب شده بودند مراجعه و از آنان برای شرکت در کارگاه دعوت کنید

 .آنان از تاری  و محل برگزاری کارگاه آگاهی دارند ی همهارسال شده است و  کنندگان شرکتمورد نیاز برای  مدارک ی هیکل

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 یباق یگرید یکارها چه و دیا داده انجام را ییکارها چه که دیکن یمرتباً بررس

 .دیده انجام دیبا که است مانده

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 (دو روز قبل از روز شروع)تنظیم وضع سالن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سالن کنفرانس باید به ترتیبی مرتق شود که

 .نفری دور یک میز بنشینند 2تا  1 یها گروهبتوانند در  کنندگان شرکت -

بهتر است دو عندد پروژکتنور وجنود داشنته باشند )وجود داشته باشد ( اوورهد)امکان استفاده از پروژکتور باالی سر  -

 (.تا بتوان دو مطلق را در یک زمان نشان داد و مقایسه کرد

پیشنننهاد شننده اسننت و در جلسننات عمننومی  کننده شننرکت 12و یننا  22تننا  12در بنناال طرحننی بننرای ترتیننق اتنناق بننرای  -

بننه همنین دلیننل . و احتیناجی بننه تعنویض جننا نیسنت گرداننند یبرمننل فقنط روی خننود را بنه طننرف مسنزو کنندگان شنرکت

 ی گرداننندهپروژکتنور و هنم  ی پنردهاز محلنی کنه هسنتند هنم  تواننند یمن کنندگان شنرکت ی همهاطمینان حاصل کنید که 

  .بحث را به خوبی ببینند
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زه کنافی زیناد اسنت و لزومنی بنه انندا( گروهی یها بحثدر هنگام )سر و صدا  جربه نشان داده است که میزان تحمل -

در  شنود یمندر ینک اتناق باعنث  کنندگان شرکت ی همهقرار داشتن . مجزا جای دهید یها اتاقرا در  ها گروهندارد که 

 .وجود داشته باشد یبیشتر یریپذ انعطافاداره جلسات 

و مدرسنه و محنل بننایی و ماننند رسنتوران )اطمینان حاصل کنید کنه سنالن کنفنرانس خیلنی نزدینک ینک محنل پنر سنر و صندا 

 .نباشد( غیره

 .هر چه سالن کنفرانس کمتر به کالو درو شبیه باشد اثر آن بیشتر است

ف نای کنافی روی میزهنا بنرای قنرار دادن مندارک و کاغنذهای  و نینز ننور کنافی وجنود  کننده شنرکتدقت کنید که برای هر 

 .داشته باشد

گرچه برای استفاده از پروژکتور باالی سر نیازی به تاریک کردن اتاق نیست ولی روز پی  از شنروع کارگناه بایند اطمیننان 

، تصناویر بنه روی پروژکتنور بنه خنوبی قابنل رسند یمنحاصل کنیند کنه در زمنانی از روز کنه روشننایی در سنالن بنه حنداکرر 

سالم در اتاق است و سیم رابط و المنپ یندک پروژکتنور نینز دردسنترو  مطمزن شوید که حداقل یک پریز برق. مشاهده باشند

بنه انندازه کنافی ( کنه قابنل پناک کنردن باشند)بنه عنالوه بهتنر اسنت اوراق سنلولزی شنفاف و منداد و منداد مخصنوص . باشد یم

در مواقنع لنزوم  و خنود شنما قنرار داشنته باشند تنا بتوانیند مطالنق منورد بحنث در جلسنات عمنومی را کنندگان شرکتدراختیار 

 .ترسیم کنید

فهرست وسایل را به همنراه خنود داشنته باشنید و بنا اسنتفاده از آن  باشند یمدر زمان بازرسی اتاق که یک روز قبل از شروع 

 (.[144] ی صفحه)وسایل مورد نیاز اطمینان حاصل کنید  ی هیکلاز وجود 

 

 (روعروز قبل از ش 2) زانیر برنامهایجاد هماهنگی در بین کمک 

روز قبل از شروع جلسات در محل برگزاری کارگاه حاعر شوند و اهمیت کار آنان  2باید حداقل  زانیر برنامهکمک  ی هیکل

 .به وعوح و دقت برایشان تشریح شود

ر  زانیر برنامنهاصلی بایند مطمنزن شنود کنه هرینک از کمنک  ی گرداننده در مندت برگنزاری جلسنات کارگناه چنه  داننند یمندقیقنا

 .کارهایی را باید انجام دهند و برای انجام آن تا چه حد آمادگی دارند

ر بنه صنورت ینک تمنرین نهنایی از عملیناتی کنه در کارگناه انجنام خواهند گرفنت  بدین ترتیق دو روز آخر قبل از شنروع تقریبنا

در مندت برگنزاری جلسنات  تواننند یمن کننند یمعالیتی را که فکر نوع ف زانیر برنامهالزم است هریک از کمک . درخواهد آمد

ر بیان دارند  .کارگاه انجام دهند، شخصا

روز فرصنت خنوبی خواهند  2تمام گردانندگان باید با مدارک مورد استفاده در کارگاه کنامالر آشننایی داشنته باشنند و اینن مندت 

احتمنناالر تشننکیل چننند جلسننه . را بننین خننود بننه وجننود بیاورننندبننود کننه بننا تبننادل نظننر و بحننث، همنناهنگی الزم بننرای همکنناری 

ر باید در سالن کنفرانس باشد کمک زیادی به تفاهم افراد خواهد کرد  .گردهمایی که یکی از آنها حتما

متفناوت بنه کنار گیرنند  یهنا گروهدر  کنندگان شنرکتبنرای تقسنیم  خواهنند یمباید همچنین در مورد عوابطی که  زانیر برنامه

( سنه تنا پننج نفنره)قبالر توافق کرده و بنرای هنر گنروه ( ، اشخاصی که ر و کارند و غیرهها تیجنس، مدارج، ها رشتهکیق تر)

 .جای مخصوص تهیه و اسامی گروه را روی کارت نوشته باشند

 

 شب قبل

ر در این هنگام  . انند کردهود را در هتنل اشنغال خن یها اتاقو  اند شدهبه محل برگزاری کارگاه وارد  کنندگان شرکت ی هیکلقاعدتا

افراد تشکیل دهیند تنا  ی هیکلصرف چای یا نوشابه با شرکت  ی جلسهبهتر است که ( اگر از نظر مالی ممکن باشد)قبل از شام 

غیررسنمی و دوسنتانه باشند تنا تعارفناتی کنه بنین افنراد وجنود  المدور یحتاین جلسه باید . با یکدیگر آشنا بشوند کنندگان شرکت

 .دارد از میان برود

 

 روز شروع

زمننانی دقینق و سنناعت بنه سناعت وجننود نندارد ولننی در منورد ایننن  ی برنامنهآموزشننی نینازی بننه داشنتن  یهنا کارگاهگرچنه در 

اولنین سناعات اولنین . را حنداقل بنرای روز اول شنرح داد یبنند زمانبع ی نکات مربنوط بنه  توان یمکوتاه مدت  یها کارگاه
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ف ای کار بدون شک پنس از سنه روز تغیینر پیندا خواهند کنرد زینرا بنه طنور  .استبرخوردار اهمیت بسیار زیادی  از روز 

در روز سنوم و  کننند یمروز اول را در حالت گیجی و روز دوم را در حالت سعی و کوش  سازنده طی  کنندگان شرکتکلی 

بایند یناد بگیرنند و اینن تنازه قندم اول در کنار بزرگنی  انند کرده یمکه خیلی بیشتر از آنچه که ابتدا فکر  ابندی یدرم یزدگ بهتبا 

 .است که ارزش تالش و زحمت دارد

آزادی کامنل  کنندگان شنرکتوجنود نندارد و هرینک از  یا برنامنهاز نظر میزان مطالبی که هر ساعت باید بررسنی شنود هنیچ 

 کنندگان شنرکتاز طنرف دیگنر چنون . ، مطالنق را فنرا گینردشود یم قائلو هر اولویتی که  تواند یمدارد تا با هر سرعتی که 

 :یک طرح کلی به صورت زیر ایجاد کرد توان یم، کنند یمو با یکدیگر همکاری  اند دادهرا تشکیل  ییها گروه

 

 برنامه میتنظ
 

آمنوزش باشند،  ی ننهیزمکار برای تشکیل کارگاهی که متناسق با نیازهای شما در یک برنامه  ی هیتهبرای 

و بنه چهنار گنروه اصنلی نینز تقسنیم ) اند شندهکتناب ذکنر  ی مقدمنهکنه در  ییها هندفاز بین  شود یمپیشنهاد 

 .را که میل دارید در پایان کارگاه به دست آورید، انتخاب کنید ییها آن( اند شده

 

 

 ها هندفبع نی از اینن . باشند اننهیگرا واقعاز آنجایی که مدت کارگاه کوتاه است سعی کنید که انتخاب شنما 

مندارکی کنه  ی مطالعنهبررسنی و  ها سناعترا ممکن است بتوان با چند دقیقه کار و برخی دیگر را پس از 

 (.کتاب مراجعه کنید ی مقدمهبه منابع پیشنهاد شده در )دراختیار شما گذاشته شده است به دست آورد 

 

 

پنس از اینن . انتخنابی خنود را براسناو اهمینت مرتنق کنیند یها هندفبشنود،  تر آسنانبرای این که انتخناب 

 .کارگاه تحویل دهید زانیر برنامهو به  کردهرا تکمیل  [19] ی صفحهعمل، 

 

 

مسنزول . تنظنیم خواهنند کنردکارگناه را  ی برنامنه زانیر برنامنه، دینا کردهبا توجنه بنه آنچنه کنه شنما انتخناب 

، دراختینار شنما باشند یمنشنما  یهدفهامشابه با  شانیها هدفرا که  کنندگان شرکتکارگاه فهرستی از سایر 

کوچک با هدف مشترک مورد استفاده قنرار دهیند یها گروهقرار خواهد داد تا برای ایجاد 
1
بنه نموننه در ) 

 (.مراجعه کنید [149] ی صفحه

 

 

از ایننن کننه بننا یکننی از . شننما مشننکل باشنند یها هنندفمقنندماتی انتخنناب  ی مرحلننهطبیعننی اسننت کننه در ایننن 

در خنناطر داشننته باشننید کننه در هننر زمننان کننه ................... مشننورت کنینند خجالننت نکشننید  زانیر برنامننه

 .خود را عوض کنید یها هدف دیتوان یمعرورت ایجاب کند 

  

                                                 
بنا عالمنت [ 148]کتناب و صنفحه  ی مقدمنهدر  ها هندفاینن گوننه . با کار گروهی به سهولت بیشتری به دست آورد توان یمرا  ها هدفبع ی از این   

 .اند شدهستاره مشخص 
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 .کنید یگذار عالمتند ت دارانتخابی شما مطابق یها هدفنمراتی را که با 
 

1 *6 *11 16 11 *16 31 36 

*1 *3 11 13 11 *13 *31 33 

*3 *8 13 *18 13 *18 *33 38 

*4 *3 14 *13 14 *13 *34 *33 

*1 *10 11 *10 *11 30 *31 40 

 

 

 

 (اگر میل داشته باشید)اعافی  یها هدف

 

 : ..........................................................کارگاه بتوانمدر پایان این میل دارم که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .........................................نام 

ر خوانا)  (لطفا

ر قبل از پایان   .کارگاه تحویل دهید زانیر برنامهبه  دیا کردهاول یک نسخه از این صفحه را که تکمیل  ی جلسهلطفا
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 : یک برنامه کار تهیه کنید اند کردهانتخاب  کنندگان شرکتکه  ییها هدفچگونه با استفاده از 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .است شده هیته کنندگان شرکت ی لهیوس به شده انتخاب یها هدف براساو که یشنهادیپ ی برنامهاز  یا نمونه

تعداد افنراد در پرانتنز نوشنته شنده . اند کردهرا انتخاب  ها هدفدرصدی از افراد است که هریک از  ی دهنده نشان ها فل طول 

  .است

30 20 10 0

هدفها

فهرست شرکت کنندگان در هر گروه بر اساس هدفهای 

برنامه پیشنهادیانتخاب شده )گروه ها بیشتر از 5 نفر نباشند(

2

تا

4

مجید، حمید، سعید، حسین، علی، ناصر، کیوان، فریدون، 

عباس، محمود، سیامک، پروین، فروغ، گیتی، نسرین، زهرا، 

فاطمه، پری  )18(

گروه کار 11 تا 12/5 

گروه بحث 2 تا 3 

 روز اول

5

و

26

مجید، حمید، سعید، حسین، علی، ناصر، کیوان، محمد، 

فریدون، عباس، محمود، سیامک، پروین، فروغ، گیتی، 

نسرین، زهرا، فاطمه )18(

گروه کار 3 تا 4/5 

گروه بحث 5 تا 6 

 روز اول

گروه کار 9 تا 10/5  پری، فاطمه، زهرا، نسرین، مجید، حمید، سعید، حسین، 

علی، ناصر، کیوان، سیامک، محمود، عباس، محمد، فریدون، 

گیتی، فریدون، پروین  )19(

6

گروه بحث 11 تا 12/5  تا

10 روز دوم

ناصر، علی، کیوان، فروغ، گیتی، فاطمه، زهرا، آریا، فریدون، 

حمید، سعید، مجید، محمود، سیامک، پروین، عباس، علی 

)16(

18

گروه کار 3 تا 4/5 

گروه بحث 5 تا 6/5 

روز دوم

مشورت فردی محمود، حمید، مجید، زهرا، فاطمه، پری )6( 27

گروه کار 9 تا 10/5 

پری، فاطمه، زهرا، نسرین، مجید، حمید، سعید، حسین، 

علی، ناصر، کیوان، فریدون، عباس )13(

گروه بحث 11 تا 12/5  25

روز سوم

گروه کار 3 تا 4 
پری، فاطمه، زهرا، نسرین، مجید، حمید، سعید، حسین، 

علی، ناصر، کیوان، فریدون، عباس، محمود، سیامک، پروین، 

گروه بحث 4 تا 4/5 فروغ، گیتی، محمد )19(

28

پری، فاطمه، زهرا، نسرین، مجید، حمید، سعید، حسین، 

علی، ناصر، کیوان، فریدون، عباس، محمود، سیامک، پروین، 

فروغ، گیتی، محمد )19(

گروه بحث 5/5 تا 6/5 

مشورت فردی محمود، حمید، مجید، عباس، فروغ )5( 32

روز سوم

مشورت فردیفروغ، زهرا، حسین، علی )4(19

11

20

29

مشورت فردی حسین، ناصر، کیوان، زهرا، گیتی )5( 33- 35

مشورت فردی سیامک، علی، نسرین، سعید، فاطمه )5( 39

100درصد % 90 80 70 60 50 40
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 جلسه اول -روز اول

 صبح 2/12تا  8

 

 افتتاح ی جلسه -1

تشکر کنیند  اند داشتهاز کسانی که در ایجاد کارگاه سهمی  کنندگان شرکتدر نطق افتتاحیه و عمن عرض خیر مقدم رسمی به 

ینادآوری کنیند کنه . در رابطه با معلمین شرکت کننده بینان کنیند( مراجعه کنید [149] ی صفحهبه )کلی کارگاه را  یها هدفو 

وجود دارد تا بدون هیچ مزاحمتنی در منورد مسنایلی کنه همنه  کنندگان شرکتدر این کارگاه فرصتی استرنایی برای هریک از 

تأکید کنید که هیچ کس از دیگران بنا اسنتعدادتر . تفکر و بحث کنند دهند ینمارند ولی کاری برای  انجام به اهمیت آن وقوف د

تعلق دارد و آنها باید از آن استفاده کنند و باالخره اینکه پایان روز سنوم بنه معننای  کنندگان شرکتنیست و کارگاه آموزشی به 

دقیقنه طنول  2اظهنار اینن مطالنق نبایند بنی  از . باشند یمننی و پرهیجنان پایان کار نیست و درحقیقت آغناز ینک فعالینت طنوال

 .بکشد

 

 مدارکتوضیح در مورد  -1

درخواست کنید  کنندگان شرکتاز . مدارک را آغاز کنید ی دربارهپس از نطق افتتاحیه و بدون هیچ گونه تنفس بالفاصله بحث 

را درمقابل خود قرار دهند و عنمن اینکنه آن را صنفحه بنه صنفحه و جملنه بنه ( کار کارگاه یها روش) 1 ی شمارهکه مدرک 

اگنر در . که اشکال داشته باشنند مطلنق را برایشنان روشنن کنیند یا نکتهمورد هر پایان هر پاراگراف  در در  دیخوان یمجمله 

بدون آنکه در جزیینات وارد شنوید بنرای را آن مطلق فقط موعوع اصلی  نکردو کسی سؤال  مشکلی عنوان نشدیک قسمت 

نینز ینادآوری کنیند کنه هندف از اینن کنار تنهنا روشنن سناختن مطالنق مهنم  کنندگان شنرکتفراموش نکنیند بنه . آنان روشن کنید

 یهنا گروهبحث کامل در تمام مدت جلسات کارگاه فرصنت کنافی چنه در شرح  و برای . ، نه شرح کامل یک موعوعباشد یم

 .وجود داردبرای اینکار عمومی  ی جلسهکوچک و چه در 

اطالعنات الزم . نیست( موعوع کارگاه) 2مدرک شماره  ی دربارهتجربه نشان داده است که در این مرحله نیازی به توعیح 

کارگاه درنظر گرفته شده اسنت، وجنود  یها هدفکه برای رسیدن به  ییها نیتمراین مدرک در  ی دربارهو توعیحات مفصل 

 .دارد

 .بعدی را مطرح کرد یها قسمتدقیقه صبح است و باید  12/9تا  42/8پایان این توعیحات ساعت بین  در

 

 برنامه ی هیته -3

کتناب  [147] ی صنفحهبخواهیند  کنندگان شنرکتاز . تهینه کنرد( فردی)یک برنامه  کنندگان شرکتاکنون باید برای هریک از 

خاطرنشنان کنیند کنه . انند کردهاول را درک  ی صنفحهرا مطالعه کنند و اطمینان حاصل کنید که مطلق ( برنامه ی هیته)راهنما 

در مقدمنه کتناب )ذکر شده در کتاب راهنما بنوده اسنت و صنفحات مربنوط بنه هنر هندف  یها هدفهدف مورد بحث همان  42

کتناب و  [19] ی صنفحه انتخناب شنده را بایند در یها هندف. اند شندهمشنخص  ها هندفبرای ایجناد سنهولت در انتخناب ( راهنما

بننه یکننی از کمننک  2/12کنننند و حننداکرر تننا سنناعت  یگننذار عالمت دیننده یمنناز آن صننفحه را کننه در اختیارشننان  یا نسننخه

را کنه  یکنندگان شنرکتاسنامی  اند شندهاز اطالعناتی کنه بندین ترتینق تهینه  اسنتفاده در حنین تننفس بنا . گردانندگان تحویل دهنند

 صنفحه ی نمونهبه )خود را تشکیل دهند  یها گروهتهیه و دراختیارشان قرار دهید تا بتوانند  اند کردهمشابهی انتخاب  یها هدف

 (.توجه کنید [149]

( 11تنا  2/12)از این زمان تنا موقنع تننفس . ابدی یمعمومی پایان  ی جلسهاست اولین  2/9یا  9در این هنگام که ساعت حدود 

از صننبح  12نزدیننک بننه سنناعت . پاسنن  دهننند کنندگان شننرکتکمننک گردانننندگان آن اسننت کننه بننه سننؤاالت فننرد فننرد  ی فننهیوظ

بنه  12/12در سناعت . اطنالع حاصنل نمائیند هنا آناز چگونگی کار بازدید به عمل بیآورید تا حاعر در سالن  کنندگان شرکت

 .را تحویل دهند [148] ی صفحهدقیقه دیگر وقت دارند تا  2آنان یادآوری کنید که فقط 

 

 صبح 11تا  30/10اولین تنفس 
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بنر روی کاغنذهای بنزر   انند کردهمشنابهی را انتخناب  یها هندفکنه  یکنندگان شنرکتدر طول اینن مندت گرداننندگان اسنامی 

کنه بتواننند برنامنه  کنند یمناینن فهرسنت بنه گرداننندگان کمنک . بحث تشکیل دهند یها گروهبتوانند  کنندگان شرکتتا  سندینو یم

را بنه خنود جلنق کنرده باشند، بایند بنه  کنندگان شرکتهر هدفی که توجه بیشتر از یک سوم . کار برای بقیه کارگاه را تهیه کند

از آنجا که بیان موعوع احتیاج به تهیه و کار دارد، باید اجازه داد که افراد بتواننند ابتندا در منورد . بحث گروهی گذارده شود

 .بحث کنند( نفره 2حداکرر )کوچک  یها گروهدر  هر موعوع

البتنه فرامنوش نکنیند کنه چنای، قهنوه ینا سنایر . ، بعندازظهرها و احیاننار عصنر باشندها صنبح توانند یمنزمنان اینن جلسنات بحنث 

قنرار  دگانکنن شنرکتهمراه با شیرینی و یا ساندویچ به میزان کافی تهیه شده باشد تا در زمان تننفس منورد اسنتفاده  ها یدنینوش

 .گیرد

 

 دوم ی جلسه: روز اول

 بعدازظهر 1صبح تا  11

نموننه )کنار  ی برنامنه سیننو  یپپنس از ارائنه . بخواهید که بنه سنالن مراجعنت کننند کنندگان شرکتاز 22/12درحدود ساعت 

 ، انند کردهکنه انتخناب  ییها هندففهرسنت  ی مطالعهبا  توانند یم، افراد کنندگان شرکت ی لهیوسو قبول آن به ( [149] ی صفحه

در ینک  تواننند یمنبرسانید، که اگر میل دارند میزان دان  خود را ارزیابی کنند،  کنندگان شرکتبه اطالع . شروع بکار نمایند

شرکت کنند، و در صورت نیاز به کمک، به شما مراجعه کنند، و اگر تمایل داشته باشنند ( حداقل فصل اول کتاب) آزمون  یپ

از آن تهینه  یتر کوچنک یها هینکی)که اسنامی آننان روی کاغنذهای بنزر  نوشنته شنده اسنت  کنندگان شرکت ی هیبقا ب توانند یم

پنس از بینان اینن مطالنق هنیچ کنار دیگنری نکنیند و فقنط . به بحنث و تبنادل نظنر بیردازنند( و دراختیارشان قرار دارد دیا کرده

 .یی کنیددردسترو باشید تا اگر سؤاالتی دارند آنها را راهنما

به خاطر اظهار عالقنه و توجنه  کنندگان شرکتباقی نمانده است به  به پایان جلسه که چنند دقیقه بیشتر وقت 22/12در ساعت 

مطالنق منورد بحنث کنامالر روشنن نیسنتند، نگنران  ی دربناره، تبریک بگویید و به آنها اطالع دهیند کنه اگنر اند داشتهعمیقی که 

 ی جلسننههمچنننین از آنننان دعننوت کنینند کننه . خواهنند شنند تر روشننننباشننند زیننرا مطالننق در روز دوم روشننن و در روز سننوم 

، تشنکیل دهنند و تأکیند کنیند باشند یمن شنان عالقهبحنث در منواردی کنه منورد  ی ادامنهمندارک و  ی مطالعنهبعدازظهر را بنرای 

 .که بخواهند، شما با فرد فرد آنان مذاکره خواهید کرد درصورتی

.را ترک و آرزو کنید که بعدازظهر خوبی داشته باشند کنندگان شرکتبعدازظهر  1در ساعت 
1
 

 

 بعدازظهر ی جلسه: روز اول

ر  یهنا گروهاطمیننان حاصنل کنیند کنه هرینک از . جلسه را با یادآوری زمان تشکیل گروه بحنث شنروع کنیند کوچنک کنار دقیقنا

بنه آنهنا کمنک خواهیند  هنا گروهمسنتقیم درخواست  پس از این مرحله تنها در صورت. که چه کاری را باید انجام دهند دانند یم

در اتاق گردش کنید و به طور دوستانه ببینید که هریک از افنراد بنه چنه کناری مشنغول هسنتند ولنی سنعی  دیتوان یمالبته . کرد

. بنه عبنارت دیگنر بیشنتر پاسن  دهیند تنا دسنتور. کنید رفتارتان متناسنق بنا برخنوردی باشند کنه هرینک از افنراد بنا شنما دارنند

دراختینار ( بنرای پروژکتنور بناالی سنر، منداد و غینره سنلولزی یها ورقنه)وسنایل کنافی  هنا گروهمطمزن شنوید کنه هرینک از 

 .داشته باشند

در . را تشویق کنید که کار خنود را بنه پاینان برسنانند ها گروهسرکشی کنید و  ها گروهده دقیقه پی  از پایان وقت تعیین شده به 

پروژکتور باالی سنر  ی لهیوسرا به  ها گروه یها نوشتهبحث کار زیادی ندارید که انجام دهید، تنها  ی جلسه یزیر برنامهمورد 

 .منعکس کنید و همکارن را تشویق کنید که وارد بحث شوند

کوچنک کنار را  یهنا گروهپانزده دقیقه پس از پایان زمان تعینین شنده بنرای بحنث، از همکناران درخواسنت کنیند کنه دومرتبنه 

درخواسنت ( گروه)سیس از سخنگوی هر میز . کنندتشکیل دهند در مورد نکات مربت و منفی کار آن روز بین خودشان بحث 

 .بحث خودشان را به صورت شفاهی برای همه اعالم کند ی جهینتکنید که 

                                                 
1
 2/8در سناعت  کنندگان شنرکتصبح روز اول تهیه کنید ولنی اگنر تصنور شنما آن اسنت کنه را که میل دارید برای  یا برنامهالبته شما آزادید هر نوع  

[( 124] ی صنفحه)را  کننده شنرکتو انتخناب  یزیر برنامنه ی وهیشنآن وقت الزم است که خود شما  اند شدهصبح برای مرال به بازی شطرنج مشغول 

 .دوباره مطالعه کنید
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 (و سوم)روز دوم 

ر به تنظیم  کنندگان شرکت جلسنه را . شما کمک به آنها در انجام این عمنل اسنت ی فهیوظو  پردازند یمکار خود  ی برنامهشخصا

آغناز  هنا گروهبرای روشن کردن مطالق شروع کنید که البته بهتر است این بنار از درون ( یا قهیدق 12)کوتاه  ی مقدمهبا یک 

 ی جلسننهسننیس اعننالم کنینند کننه مانننند روز قبننل بننرای ارزشننیابی کارهننای انجننام شننده یننک . عمننومی پایننان بیننذیرد ی جلسننهو در 

نان برسانید که در صورتی که یک یا چند گنروه بخواهنند نتنایج در عمن به اطالع آ. عمومی در پایان روز تشکیل خواهد شد

اقندام بنه تشنکیل جلسنات بزرگتنر و ینا  کنندگان شرکتبنا به درخواست  توان یمدر میان بگذارند،  ها گروهکار خود را با سایر 

تنور مخصنوص اطمیننان حاصنل کنیند کنه اوراق شنفاف و مندادهای مخصنوص بنرای اسنتفاده از پروژک. عمومی کرد ی جلسه

 .قرار داشته باشد کنندگان شرکتکافی دراختیار  ی اندازهباالی سر به 

خننواه  کنینند کننه بننا توجننه بننه آنچننه در ایننن کارگنناه  کنندگان شننرکتجلسننه و پننس از ارزشننیابی کننار روزانننه از  ی خاتمننهدر 

در عنمن فنرم . سنت بیاورنند، تهینه کننندمناه آیننده بنه د 12را که عالقه دارنند در  یا حرفه یها هدففهرستی از « اند آموخته»

 ی صنفحهدر )صنبح روز بعند بنه شنما تحوینل دهنند  2/8را پُنر کننند و پرسشننامه را در سناعت ( 1مندرک شنماره )پرسشنامه 

 (.تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه ذکر شده است ی نحوه [ 179]

 

 روز آخر

پننس از یننک ( عکننس گروهننی را تهیننه کنینند دیننتوان یمننه فرامننوش نکنینند کننه زمننان اسننتراحت امننروز آخننرین فرصننتی اسننت کنن)

ینادآوری کنیند کنه قسنمت اعظمنی از وقنت امنروز را بایند صنرف  کنندگان شرکتکوتاه جهت روشن کردن وعع، به  ی مقدمه

. ماه آینده آن را به دست بیاورنند، کننند 12و میل دارند در  اند کردهفردی که انتخاب  یا حرفه یها هدفبحث و جرح و تعدیل 

کارگناه تحوینل دهنند بنین  زانیر برنامنهرا باید قبل از این که بنه  ها هدفاین ( مراجعه کنید 1/8، قسمت 1 ی شمارهبه مدرک )

تحلیننل )ارزشننیابی  آخننرین نننیم سنناعت روز آخننر را باینند بننه بحننث در مننورد نتننایج. بگذارننند نظر تبننادلخودشننان بننه بحننث و 

اتفاق بیفتد، پاینان  تواند یمکوتاه در مورد آنچه در آینده  ی نکتهاختصاص داد و جلسه را با چند ( 1پرسشنامه و مدرک شماره 

 .داد

 

 (روز بعد از پایان کارگاه 12)تشکر  ی نامه

آن را تنأمین  ی بودجنهکسنانی کنه : انند کردهکسنانی کنه در تشنکیل کارگناه بنا شنما همکناری  ی هیکلحاال موقعی است که باید از 

در نامه تشکر خود یادآوری کنیند کنه گنزارش کارگناه بنه . و بقیه تشکر کنید زانیر برنامه گردانندگان، کمک ی تهیکم، اند کرده

 .زودی برای آنها ارسال خواهد شد

 

 (روز بعد از شروع کارگاه 12)گزارش کارگاه 

در جریان قرار داده باشید و یا به  اند کردهحتی اگر فقط میل داشته باشید که کسانی را که بودجه کارگاه را تأمین 

اول بعد از پایان  ی هفتهکمک کرده باشید که بتوانند همکاران خود را مطلع سازند، بازهم خوب است که در  کنندگان شرکت

 .کارگاه یک گزارش تهیه کنید

 :ات زیر را دربرخواهد گرفتاین گزارش نک

 .در مورد دالیلی که به ایجاد کارگاه منتهی شد یمقدمه کوتاه -

 .هدف کلی کارگاه -

 .منطبق کردند کار ی نحوهخود را با این  کنندگان شرکتکارگاه و این که چگونه  کار در ی نحوهشرحی در مورد  -

 .ها گروهاز نتایج به دست آمده از کار  یا نمونه -

 (.1مدرک شماره )مدارکی که در کارگاه مورد استفاده قرار گرفته است فهرستی از  -

 (.همراه با نشانی آنان) کنندگان شرکتفهرستی از  -
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 (حداقل یک سال بعد از شروع کارگاه)ارزشیابی درازمدت 

. کنرد یریگ انندازهتنأثیر عملنی کارگناه را  کمکنانبنا  تنوان یمناست که  یا لهیوسارزشیابی درازمدت خیلی مهم است زیرا تنها 

کنه خنود در  یا حرفنه یها هندفرا بنه  کنندگان شنرکتدسنتیابی هرینک از  مقندار کنه  شود یماین ارزشیابی بدین ترتیق انجام 

کمنک بنا  تنوان یمناینن ننوع ارزینابی را ( مراجعه کنید [171] ی صفحهبه ) اندازه  گیری کنیدپایان کارگاه تعیین کرده بودند، 

تهینه و . در ینک جلسنه ینک روزه انجنام داد کنندگان شرکت ی هیکلدعوت ح وری، و یا بهتر از آن با  ی مصاحبهپرسشنامه، 

 .است یا دهیپسندانتشار گزارش ارزشیابی درازمدت کار بسیار 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 یحتر بلکره  نردارد، یادیرز دهیفانه تنها  ها دهندهآموزش " سیتدر" تیقابل شیافزا

 را یلیمسرا دهرد یم جازه آنها به تیقابل نیا آنکه یبرا باشد هم انباریز است ممکن

که قررار اسرت  یبه افراد یبهتر بصورت دارد آنها جامعه سالمت با یکم ارتباط که

بهداشرت  تیرجمع نیمعلمر نیا جهینت در. کنند سیسالمت جامعه را ارتقا  دهند  تدر

 کره دهنرد یمر انجرام را یکارهرائ هیبق از بهتر که دهند یم شیافزا یکاران را با افراد

 . دهند انجام دینبا

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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  شخصی یها ادداشتیصفحه سفید برای 
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 یآموزش یزیر برنامهکارگاه 

 

 3مدرک شماره 

 

 کنندگان شرکت توسط کارگاه یابیارزش

 

 

 

 
 31تا  1دستورالعمل برای سؤاالت 

 .زیر میزان موافقت یا مخالفت خود را با هریک از جمالت زیر مشخص کنید یها شمارهبا استفاده از 

 

 به شدت مخالف -1

 مخالف -2

 موافق -1

 به شدت موافق -4

 

 .فقط از نظر شدت است 2و  4و همچنین  2و  1 یها شمارهتوجه کنید که تفاوت بین 

 

 :رسم کنید یا رهیدا 1 ی شمارهبیان شده نشان دهید دور  ی جملهمخالفت کامل خود را با  دیخواه یماگر شما : مثال

 

 1 2 4 2 

 

ر هر  آخنر کنه بنه همنین  ی صنفحهدر ( سنؤال مربوطنه ی شنمارهبنا ذکنر ) دینآ یمکه به نظر شما الزم  یا هیتوص پیشنهاد یا  لطفا

 .منظور تهیه شده است، بنویسید
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در زمینۀ برنامهریزی کارگاه -1

5 4 2 1
قبل از شرکت در کارگاه اطالعات کافی دربارۀ هدف های کارگاه به من 

داده شده بود.

سوال 1

5 4 2 1
قبل از شرکت در کارگاه اطالعات کافی دربارۀ روشهای کار در کارگاه 

به من داده شده بود.

سوال 2

5 4 2 1
برنامۀ کارگاه براساس همان اصول آموزشی قرار داشت که در کارگاه 

مورد بحث بود.

سوال 3

5 4 2 1
در ابتدای کار توضیحات کافی در مورد نحوۀ انتخاب هدف برای کارگاه 

ارائه شد.

سوال 4

5 4 2 1
احساس می کنم برنامۀ کارگاه که در اولین جلسه طرح ریزی شد، انتخاب 

من از اهداف را نیز به حساب آورد.

سوال 5

5 4 2 1
به نظر من هدف های کارگاه در ارتباط بسیار نزدیکی با فعالیت های شغلی 

من تنظیم شده بود.

سوال 6

5 4 2 1
از همان ابتدای کارگاه برای من روشن بود که در این کارگاه می باید 

شرکت فعاالنه ای داشته باشم.

سوال 7

7

2.در زمینۀ ارتباط کاربرد کارگاه -2

5 4 2 1 به نظر من مدارک تهیه شده از کیفیت خوبی برخوردار بودند. سوال 8

5 4 2 1
اطالعاتی که در مدارک توزیع شده وجود داشتند برای شرکت من در بحث 

کافی بود.

سوال 9

5 4 2 1
اطالعات موجود در کتاب راهنمای آموزش کمک مؤثری در دستیابی من 

به هدف هایی که انتخاب کرده بودم، بود.

سوال 10

5 4 2 1
 روش هایی که در جلسات کارگاه مورد استفاده قرار داشت مرا تشویق به 

شرکت فعاالنه در کارگاه کرد.

سوال 11

5 4 2 1
من فرصت این را داشتم که در جریان جلسات کارگاه دانش جدیدی را که به 

دست آورده ام به مرحلۀ عمل دربیاورم.

سوال 12

5 4 2 1 سوال 13 این کارگاه بمن کمک کرد تا با کار فردی بهتر یاد بگیرم.

6  

در زمینۀ چگونگی برگزاری جلسات و نگرش گردانندگان -3

5 4 2 1 گردانندگان به نحو آزادمنشانه ای رفتار می کردند. سوال 14

5 4 2 1 سوال 15 فضای عمومی کارگاه برای انجام کار جدی مساعد بود.

5 4 2 1 گردانندگان اجازه دادند که نظرات انتقادی خود را به راحتی بیان دارم. سوال 16

5 4 2 1 گردانندگان از نظرات انتقادی من در جلسات استفاده کردند. سوال 17

5 4 2 1
گردانندگان هر نوع کمکی را که از دستشان برمی آمد برای رسیدن من به 

هدف های کارگاه انجام دادند.

سوال 18

5 4 2 1
چگونگی برگزاری و ادارۀ جلسات کارگاه با اصول آموزشی مورد بحث 

در آنها مطابقت داشت.

سوال 19

5 4 2 1 نگرش گردانندگان به جانب »فراگیری آزاد« تمایل داشت. سوال 20

7

در زمینۀ برنامهریزی و زمانبندی -4

5 4 2 1
به نظر من برای بحث های فردی یا گروهی با گردانندگان وقت کافی منظور 

شده بود. *

سوال 21

5 4 2 1
وقت کافی برای روشن کردن مطالب موجود در مدارک منظور شده بود. * سوال 22

5 4 2 1 وقت کافی برای بحث در گروه های کوچک موجود بود. * سوال 23

5 4 2 1 سوال 24 وقت کافی برای تمرین های عملی منظور شده بود. *

5 4 2 1 برای کارهای فردی وقت کافی داده شده بود. * سوال 25

5 4 2 1
 در جلسات عمومی برای معرفی کارها وقت کافی تخصیص داده شده بود. 

*

سوال 26

5 4 2 1
در مدت کارگاه این امکان وجود داشت که همان طور که می خواستم کار 

کنم.

سوال 27

7

در این ستون چیزی 

ننویسید
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در زمینۀ فوائد شرکت در کارگاه -5

5 4 2 1
 این کارگاه به من فرصت داد تا دانش خود را دربارۀ نظریه های آموزشی 

افزایش دهم.

سوال 28

5 4 2 1
این کارگاه باعث شد تا نظر مساعدی نسبت به حل مشکالت آموزشی از 

طریق سیستماتیک پیدا کنم.

سوال 29

5 4 2 1
این کارگاه مرا تشویق کرد تا اطالعاتی را که به دست آورده ام پس از 

خاتمۀ کارگاه مورد استفاده قرار دهم.

سوال 30

5 4 2 1
این کارگاه به من کمک خواهد کرد تا همکارانم را به فراگیری و استفاده از 

روش های جدید آموزشی تشویق کنم.

سوال 31

5 4 2 1
این کارگاه اعتماد مرا دربارۀ تواناییم در رسیدن به هدف هایم در مدت نسبتاً 

کوتاهی )در یک سال( افزایش داد.

سوال 32

5

در زمینۀ ارزشیابی کارگاه -6

5 4 2 1
احساس می کنم که پیش آزمون و بعد آزمون در ارزیابی دانشی که کسب 

کردم، کمک مؤثری بود.

سوال 33

5 4 2 1 پیش آزمون یک تمرین بسیار مفید بود و محاسن این شیوه را نشان داد. سوال 34

5 4 2 1
تمرینات عملی، مفید بودن استفاده از تجربیات کسب شده در مدت فراگیری 

را نشان دادند.

سوال 35

5 4 2 1 به نظر من جلسات ارزشیابی روزنه مفید بودند. سوال 36

4

* به کلیۀ سؤاالت مربوط به زمان بندی باید با توجه به کل برنامۀ کارگاه 

پاسخ داد. اگر میل دارید در مورد زمان کلی کارگاه اظهارنظر کنید، لطفاً 

از صفحۀ ]  [ برای این کار استفاده کنید.
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 اعافی یشنهادهایپنظریات و 

 

واقعنی  یهنا مرالکارگاه، روش کنار و نگنرش گرداننندگان در یادداشنت زینر و بنا ذکنر  یزیر برنامهنظرات خود را در مورد 

 :بنویسید

 

 .گذاردندعواملی که بیشترین اثر مربت را بر شما ( الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .عواملی که کمترین اثر مربت را بر شما گذاردند( ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کل زمان کارگاه( پ

 

 

 خیلی طوالنی  متناسق  خیلی کوتاه
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 پرسشنامه از استفاده ی نحوه مورد در کارگاه ی گرداننده یبرا یحاتیتوع

 :از روش زیر استفاده کرد توان یمبرای یک تجزیه و تحلیل خیلی ساده 

داده شنده توسنط هرینک از  یها پاسن در یک نسخه از پرسشنامه که منورد اسنتفاده قنرار نگرفتنه باشند، در مقابنل هنر سنؤال، 

ممکن اسنت بنه صنورت زینر  7داده شده به سؤال یها پاس  کننده شرکت 12برای به عنوان  مرال   .را بنویسید کنندگان شرکت

 :دربیاید

 .داشته باشم یا فعاالنهشرکت  دیبا یماز همان ابتدای کارگاه برای من روشن بود که در این کارگاه : 3سؤال 

 

   2 2 12 18  

   1 2  4  2  

 

کارگناه  ی برنامنهدر  کنه بایند دانسنتند ینمناظهار داشته باشند کنه از همنان ابتندای کارگناه  کننده شرکتاگر دو : به عبارت دیگر

در عنرایق  ها پاسن بنا عنریق کنردن تعنداد  انند بودهنفر دیگر به اینن موعنوع واقنف  28نق  فعالی داشته باشند درحالی که 

 :مربوطه به شرح زیر

                                  
 

 .دیآ یمبه دست  ها جوابمجموع 

 کنندگان شنرکتو تقسنیم آن بنه تعنداد ( 2تقسیم بر حداکرر عنریق  122یعنی رقم ) 22شاخص رعایت با عرب این عدد در 

 :دیآ یمبه دست  12یعنی 
      

  
 
    

  
       

 

ن اگر هیچ گونه سؤالی در ای. کمتر است معین کنید%42را که شاخص رعایت آنها از  ییها سؤالپس از انجام این عملیات، 

سنؤال را کنه دارای حنداکرر شناخص رعنایت باشنند، معنین  2سؤال را کنه دارای حنداقل شناخص رعنایت و  2سطح نباشد، 

 .قرار دهید کنندگان شرکتارزشیابی نهایی دراختیار  ی جلسهاین نتایج را در آخرین روز کارگاه در . کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%= 42 :رعایتی معادل« میانگین»دارای  شود یماخص رعایت که بدین طریق محاسبه ش
      

 
 بود خواهد   

 

 در صد سوالهای با شاخص پائین در صد سوالهای با شاخص باال

1 
    

2 
    

1 
    

4 
    

2 
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 شخصی یها هدف. 7
 

 .را که میل دارید در طی یک سال آینده به دست بیاورید بنویسید تا بتوانید پیشرفت خود را ارزیابی کنید ییها هدف -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .، احتیاج دارید ذکر کنیدها هدفزمانی را که برای دستیابی به هر کدام از این  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .........................................نام و نام خانوادگی 

 

ر یک نسخه از این صفحه را برای خود نگاهدارید و اصل آن را به یکی از گردانندگان کارگاه بدهید  .لطفا
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 ...................................و بعد 
 

تصنور نکنیند . کنند یم، تغییر دیکن یمر که شما در آن کا یا مؤسسهیک کارگاه همه چیز در  برگزاری  تصور نکنید که بعد از

به افراد انقالبی، افراد غیرفعال به افراد فعال و مخالفین به پشتیبانان تبدیل خواهند  کار محافظهیک روز افراد  ی فاصلهکه در 

 .شد

 

مگیر و در کارگنناه را تشننویق کنینند کننه روش آموزشننی خننود را بننه نحننو چشنن کنندگان شننرکت% 22اوالر اگننر موفننق شننوید فقننط 

بنا تعینین تعنداد  تنوان ینمنچننین اطالعناتی را . بدانیند زیآم تینموفقکارگناه را  دینتوان یمنمداومی در طول سال بعند تغیینر بدهنند 

بنه دسنت ( هنم برسند% 122حتی اگر این میزان بنه ) اند کردهافرادی که در روز آخر کارگاه از برگزاری آن اظهار رعایت 

 .آورد

 

ر کار شما هنوز به پایان نرسیده است بنا ایجناد فشنار بنر . ، پژمرده شوددیا افشاندهاجازه ندهید بذری که با این همه کوش  . ثانیا

تدریس خنود را  ی نحوهرا که  یکنندگان شرکتدر تشکیالت آموزشی شما هستند سعی کنید  ییها تیمسزولهمکارانی که دارای 

 .تشویق شوندبه نحو مناسبی  اند دادهبهبود 

 

اگر این کنار غینرممکن اسنت خودتنان فعنالیتی در اینن زمیننه بکنیند منرالر بنه آنهنا تبرینک بگوییند اینن عمنل ....................... 

 .است بخ  تیرعاهمیشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگاه کی
 
 

 دهد ینم رییتغ را زیچ چیه که دیتصور نکن
 
 
 

 دهد یم رییتغ را زیچ همه که دیباور نکن
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 سؤال پاس  پیشنهادی اگر پاس  شما متفاوت است به صفحه زیر مراجعه کنید
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 فرهنگ واژگان فین
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(اصطالحات)فرهنگ واژگان فنی 
1
 

فننی در زمیننه انندازه گینری، روانشناسنی و آمنوزش در درجنه اول ننه بنرای متخصصنین ( اصطالحات)این فرهنگ واژگان 

واژگانی کنه در اینن جنا معننی شنده . اند دهیندبلکه برای کسانی تهیه شده است که در زمینه آزمون و اندازه گیری تعلیم چندانی 

ر انهائی هستند که بطور عادی در کتق م در . رنندیگ یمنربوط به آزمون و گزارشهای سناده پژوهشنی منورد اسنتفاده قنرار غالبا

، گاهی زیبائی کالم به منظور حفم معنی اصنلی و همچننین اختصنار و شناید هنم تاحندودی روشننی قربنانی دقنت ها فیتعراین 

 .شده است

ر مبنین نظرینات نویسنندگان و  و اند رفتهتنها برای اهداف این کتاب به کار  اند شدهواژگان و تعاریفی که ذکر   نیمنؤلفاختصاصنا

ر در خارج از متن کتناب ارزش دیگنری ندارنند آموزشنی  مسنائلدر بنین نویسنندگان مختلنف در زمیننه . این کتاب بوده و لزوما

در چنننین مننواردی کننه واژه بننرای بیننان چننند منظننور . کامننل در معنننی و کنناربرد بع ننی از واژگننان موجننود نیسننت یر اتفنناق 

بنه معنانی مختلنف آن شنده اسنت و ینا آنکنه تنهنا آنچنه کنه بنه نظنر نویسنندگان  یا اشنارهمتفاوت به کار رفته باشد یا در تعرینف 

 .مناسبتر بوده آورده شده است

فارسننی بنرای هریننک از  یهنا معادلبنه انتخنناب  شنود یمننبایند منورد توجننه قنرار گیننرد مربنوط  جنبنه مهمنی کننه در اینن قسننمت

برای این کار هم از بع ی منابع موجود در زبان فارسنی اسنتفاده شنده اسنت. واژگان فنی
2
و مهنم معادلهنای جدیندی ابنداع و  

گزینه موجود انتخاب شود و ریشه عربنی  نیاتریگوفارسی سعی بر این بوده است که  یها معدلدر انتخاب . انتخاب شده است

 .یا فارسی نق  قابل توجهی در انتخاب واژگان نداشته است

  

                                                 
 اقتباو از.  1

Roger T. Lennon “Test Department”, Harcourt Brace and World Inc. Revised by J.J. Guilbert )WHO(, G. and L. 

Masse, ENSP, Rennes (France), B. Pissarro, University of Paris (France), and J. C. Chancerel, University of 

Neuchatel (Switzerland). 

، واژه نامه آموزش و (1122) 2212انتشارات آگاه . ایرانی نیمؤلفمترجمان و  یها نهادهبرابر . اجتماعیواژگان فلسفه و علوم . داریوش آشوری.  2

. انتشنارات گننپ. یرشناسنیگ همه، کینومرث ناصنری، فرهننگ جنامع 1142مرکنز اسنناد و مندارک علمنی، وزارت فرهننگ و آمنوزش عننالی . پنرورش

 1192تهران 



 

188 

 

 A 

 Absolute Criteria Test آزمون با عابطه مطلق

در این آزمون عملکرد فرد با عملکرد سایر . آزمونی برای گروه بندی افراد بر اساو سطوح قبولی که از قبل تعیین شده است

 شود ینممقایسه  کنند یمافرادی که همین آزمون را دریافت 

 Acceptability Index شاخص قابلیت قبول

با در نظر کرفتن شانس اتنخاب گزینه صحیح بوسیله فردی که هیچ اطالع قابل  یا نهیگزشاخصی برای ارزیابی سوالهای چند 

 ندارد سؤالقبولی از محتوای 

 Acceptable level of Performance  سطح کارآئی قابل قبول

 سطح قبولی، نمره قبولی، یا حداقل الزم برای قبولی

 Act عمل 

 شود یمکاری که بوسیله یک فرد انجام 

 Act, Professional  یا حرفهعمل 

 و عبارت است ازعملی مبتنی بر دان  مربوط به حرفه همراه با نگرش مناسق شود یمبه مهارتهای عملی مربوط 

 Active methods فعال یها روش

خوانده است، روش فعال عبارت از چنان موقعیت آموزشی است که " پذیرا"را  ها آن" پیاژه"برخالف روشهای معمولی که 

نق  (. ردیگ یمفرا ) کند یمو از راه تمرینهای فردی پیشرفت  کند یمدانشجو در طی آن برنامه آموزشی خود را مستقالر تنظیم 

  شود یمئی او محدود معلم در این روش به راهنمائی دانشجو در انتخاب هدفهای آموزشی و نظارت بر کارآ

 Activity فعالیت

 ردیگ یممجموعه اعمال و وظایفی که بوسیله یک فرد انجام 

 Affective عاطفی

ر در  دهد یممجموع تمایالتی است که احساو فرد را نسبت بدیگران شکل . عاطفه –مفهومی در زمینه احساسات  و عمدتا

ر برای توصیف نگرش به کار . سطح روابط انسانی قرار دارد ر جدید است که . رود یماین واژه غالبا عاطفه یک واژه نسبتا

 هم نگاه کنید" نگرش"به . شود یمبوسیله روانشاسان برای بیان حالت عاطفی بکار گرفته 

 Aim (هدف)مقصد 

 رود یمکه از یک برنامه انتظار  یا جهینت. غایت مورد نظر در یک هدف آموزشی یا تدریسی

 Aptitude ، تمایلاستعداد، شایستگی

از قابلیتها و سایر مشخصات طبیعی یا اکتسابی که به عنوان نشان دهنده قابلیت یادگیری فرد در یک رشته خاص  یا مجموعه

تعداد برای موسیقی، به عنوان مرال، به آن مجموعه وسیعی از مشخصات طبیعی و روانی، بدین ترتیق اس. پذیرفته شده است

. از مهارت در رشته موسیقی را آسان سازد یا درجهکه دستیابی او را به  شود یمفرد اطالق  یها جنبهو یا سایر  ها زهیانگ

ولی به نظرمیرسد که در مفهوم وسیعتر  آورند یممربوط به انگیزه را خارج از مفهوم استعداد به حساب  یها جنبه ها یبع 

یک فرد عادی ممکن است استعداد را تنها به چند قابلیت ذاتی محدود کند در حالیکه در کاربرد . کاربرد بهتری دارد

 هم نگاه کنید" مهارت"به . روانشناختی و یا اندازه گیری، این واژه چنین محدودیتی ندارد

 Assessment مراجعه کنید" ارزشیابی"به . بدون ق اوتاندازه گیری . ارزیابی

 Attitude (من )نگرش 

کاربرد این واژه در این . کند یمخوی درونی فرد که بصورت رفتار در برخورد با افراد، حوادث، عقاید و نظریات تظاهر 
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 (شخصیروابط )کتاب محدود است به بیان یک خوی احساسی نسبتآ ثابت در مقابل افراد دیگر 

 Audio-Visual aids مراجعه کنید" رسانه"به (. دیداری شنوائی)وسایل سمعی و بصری 

 B 

 Bedside teaching آموزش بالینی

مربوط به مشاهده، تصمیم گیری، و برخورد با بیمار  یها تیقابلو هدف  ایجاد  ردیگ یمآموزشی که در کنار بالین بیمار انجام 

 .باشد یمدر دانشجو 

 Behavior رفتار

که  ندیآ یمعمنی رفتار به حساب  یها جنبهتفکر و درک . تمامی واکن  قابل سنج  یک فرد در مقابل یک واقعه خارجی

 از وجود و چگونگی آن با خبر شد توان یمبطور مستقیم قابل مشاهده نیستند ولی با استنتاج از رفتارهای قابل مشاهده 

 Blackboard تخته سیاه

 

 C 

 Central tendency تمایل مرکزی

ر از دادن نمرات . تجمع نمرات در میانه گستره کمترین تا بیشترین این حالت به این دلیل اتفاق میافتد که امتحان کنندگان غالبا

 کنند یمخودداری ( خیلی پائین و یا خیلی باال)در دو انتهای گستره 

 Certifying evaluation ارزشیابی تصدیقی

مربوط به  یها تیمسزولو هدف  تصدیق کفایت فرد برای قبول  شود یمامتحاناتی که معموالر در پایان درو و یا دوره انجام 

 باشد یمآن درو 

 Checklist فهرست بازیبنی

در مورد عمیاتی که در یک کارگاه آموزشی باید انجام شود، این . فهرستی برای تائید وجود آنچه که باید وجود داشته باشد

 ردیگ یمفهرست تمام وسایل مورد نیاز برای یک کارگاه آموزشی را در بر 

 Classification طبقه بندی

 آموزشیتقسیم بندی به طبقات مشخص برای کمک به تدوین هدفهای 

  Coefficient of Correlation (r) عریق همبستگی

در روانشناسی از دو . کند یمکه شدت یا درجه همبستگی بین دو دسته اندازه گیری بر روی یک گروه را بیان  یا اندازه

آمارشناو  که در ابتدای قرن بیستم به وسیله کارل پیرسون[ r]اول عریق پیرسون یا : شود یمعریق همبستگی استفاده 

عریق پیرسون قدرت بیشتری دارد ولی محدود به اطالعاتی [. rho]دوم عریق همبستگی اسیرمن . انگلیسی محاسبه شد

عالوه بر این محاسبه آن بدون استفاده از . داشته باشند و تغییراتشات هم یکنواخت باشد( نرمال)است که توزیع طبیعی 

N(N)/(فرمولعریق پیرسون با . کامییوتر وقت گیر است
2
-1)))  rho = 1-((6∑D

2
و   ها رتبهتفاوت بین =  Dدر آن   که)

 N = قدرت کمتری دارد ولی محدودیتی به لحاظ نوع اطالعات ندارد و محاسبه آن نیز آسانتر است( باشد یم ها زوجتعداد .

اینکه معنای خاص دیگری برای مگر  رود یمبه کار " عربی همبستگی"به تنهائی نیز برای بیان مفهوم " همبستگی"واژه 

متغییر است این ( بیان کننده همبستگی کامل) 1تا ( یبان کننده عدم همبستگی)همبستگی از صفر . آن در نظر گرفته شده باشد

که برای استفاده از  شود یمتوصیه . شود یمکشیده + 1تا   -1مربت و یا منفی باشد به این لحاظ دامنه آن از  تواند یمعریق 

 .نیز نگاه کنید" همبستگی"به . این عریق به کتابهای آمار و یا متخصصین آمار مراجعه کنید

 Coefficient of Reliability ظریق اطمینان

عبارت است از عریق همبستگی بین دو نوع امتحان، بین نمرات دو برگزاری متوالی از یک امتحان، یا بین دو نیمه از یک 

ر متفاوتی از اعتبار را اندازه گیری  یها جنبهاین سه عریق . امتحان که به نحو مناسبی تصحیح شده باشند برای . کنند یمتقریبا
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 راجعه کنیدریچاردسون م -مرال به فرمول کودر

 Competence کارآئی

کارآئی  . شایستگی شناخته شده برای انجام یک عمل معین. قابلیتی که وجودش برای انجام یک فعالیت خاص عروری است

 دیآ یماست که در زمان اجرا به حالت فعل در  یا قوه

 Completion item تکمیلی سؤاالت

 ناقص بیان شده است و برای پاسخگووی به آن باید جمله را کامل کرد  یا جملهسواالتی که بصورت 

 Concept مفهوم

 برداشت کلی و انتزاعی ذهنی از یک چیز، یک الگوی ذهنی

 Continuous evaluation ارزشیابی مستمر

در این نوع ارزشیابی . خودشنوعی ارزشیابی از دانشجو بوسیله معلمین و یا خود او برای مقایسه وععیت فعلی او با گذشته 

 دانشجو را نباید با دیگران مقایسه کرد

 Contract /Program Contract برنامه قراردادی/ قرارداد 

نوعی قرار داد بین آموزش گیرنده و آموزش دهنده که بر مبنای آن هر زمان دانشجو به اهداف تعیین شده در قرارداد 

 را دریافت خواهد کرددسترسی پیدا کند گواهینامه مربوطه 

 Contributing objectives مراجعه کنید" قادرساز یها هدف"یاری دهنده به  یها هدف

 Correlation همبستگی

ر نشان دهنده این . بین نمرات دو اندازه گیری" همگامی"ارتباط یا  که یکی  باشد ینموجود همبستگی زیاد بین دو متغییر لزوما

 .هم نگاه کنید" عریق همبستگی"به . بر دیگری دارد( علیتی)سببی  ریتأث ها آناز 

 Criterion عابطه

قابل مشاهده و اندازه گیری که  یا نکته. ردیگ یممعیاری است که برای ارزشیابی اقدامات در یک امتحان مورد استفاده قرار 

 .هم نگاه کنید" اعتبار"به . شود یموجود یا عدم آن نشان دهنده موفقیت یا شکست در امتحان 

 Curriculum برنامه تدریس –برنامه درسی 

  کند یمکه نظم و زمان بندی گروهی از مواد درسی و آموزشی را بیان  یا شدهبرنامه از قبل تعیین 

 

 D 

 Defects ها ینارسائ

 گذارد یم( معموالر منفی)و عوامل خارجی که بر آزمونها و امتحانات اثر  ها تیمحدود

 Diagnostic (Formative) evaluation به آزمون تشخیصی مراجعه کنید. ارزشیابی تشخیصی

 Diagnostic test آزمون تشخیصی

نوعی آزمون آموزشی است که برای تشخیص نقاط اختصاصی ععف و یا قوت دانشجو و تعین ماهیت این عف ها و یا 

از یک کل اطالعاتی و یا مهارتی را اندازه گیری  یتر کوچک یها قسمتاین آزمون اجزاء یا . رود یمبه کار  کمبودها

 . روند یمآزمونهای تشخیصی مرتبط با دستیابی معموالر برای ارزیابی مهارتها به کار . کند یم

 Diascope overhead projector پروژکتور باالی سر

مطالبی را روی  تواند یماین نوع از پروژکتور معلم  در. نوعی وسیله برای انعکاو شکل و نوشته بر روی پرده در کالو

 صفحه پروژکتور بنویسد که در همان حال روی پرده منعکس شود
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 Difficulty index شاخص دشواری

هم نامیده " سهولت"به نام شاخص . اند دادهخاص پاس  صحیح  سؤالدر صدی از یک گروه مشخص دانشجویان که به یک 

 .شده است

  Discrimination index شاخص تمایز

 دانند ینمو دانشجویانی که  دانند یمبین دانشجویانی که  سؤالقدرت تمایز یک 

 Distractor (غلط انداز)انحرافی 

 شود یمتهیه  یا نهیگزچند  سؤالهر کدام از انتخابهای نادرستی که برای یک 

 Distribution (Frequency Distribution) (توزیع فراوانی)توزیع 

 اند آوردهتنظیم نمرات از کمترین به بیشترین و یا بالعکس همراه با تعداد افرادی که هر یک از نمرات مورد بحث را به دست 

 در آن گروه قرار دارند اند شدهو یا در اگر نمرات گروه بندی 

 

 E 

 Education آموزش

 کند یمطبیعی، هوشی و اخالقی فرد را تشویق و ممکن  یها یتوانائعملیات یا فرآیندی که شکل گیری و گسترش 

 Educational آموزشی

که گویای رفتار دانشجو بعد از  رود یماین واژه بصورت یک صفت برای بیان هدفهائی به کار . متمایل به جانق آموزش

  باشد یمدستیابی به هدف 

 Effectiveness (گذاری ریتأث) ریتأثمقدار 

  هم نگاه کنید" کارآئی"به . نتیجه مورد عالقهقدرت ایجاد 

 Efficiency کارآئی

یک نظام با کفایت بر نظامی که که تنها خاصیت اثر بخشی داشته باشد . قدرت ایجاد نتیجه مورد نظربا کمترین هزینه

 کند یمارجحیت دارد زیرا عالوه بر دستیابی به هدف مورد نظر، از هدر رفتن منابع نیز جلوگیری 

 Enabling objective هدف قادر ساز

 . الزم باشد( هدف نهائی)هدفهائی که دست یابی به آنها برای انجام یک فعالیت مشخص 

 Epidiascope اپی دیاسکوپ

 برروی پرده ودیوارچاپ شده  یها عکسکتاب و یا پروژکتور برای نمای  تصویر

 Equilibrium (در یک امتحان)تعادل 

 نسبت مناسبی از کلیه هدفهای یک درو درآزمون مربوط به آن درودست یابی به 

 Equivalent form شکل همسان

شبیه به یکدیگر باشند و اگر به  سؤاالتهر کدام از انواع دو و یا چند گانه یک آزمون که از نظر چگونگی محتوا و دشواری 

مورد اندازه گیری را به دست  یرهایمتغیک گروه مشخص از دانشجویان داده شود میانگین و اندازه گیری کامالر مشابهی از 

 رود یممعموالر برای تعتیین قابلیت آزمون اطمینان آزمونها به کار . دهد یم

 Error of measurement کنیدمراجعه " خطای معیار"به . خطای اندازه گیری

 Essay question انشائی سؤال

 هم نگاه کنید" انشائی اصالح شده  سؤال"به . سوالی که دانشجو باید در پاس  به آن مطلبی را بنویسد
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 Evaluation ارزشیابی

ارزشیابی از دو بخ  . بهتری منتهی شود یها میتصمبه اتخاذ  تواند یمبرای ق اوت ارزشی که در امور آموزشی  یا هیپا

 .هم نگاه کنید" ارزیابی"به ". ق اوت و تصمیم گیری"و دیگری " اندازه گیری"یکی  شود یمتشکیل 

 Explicit روشن –واعح 

دو "، "چند جنبی"، "مغشوش"، "عمنی"نقطه مقابل مفاهیم . به چنان روشنی و دقت بیان شده باشد که جای شک باقی نگذارد

 "مبهم" . "پهلو

 

 F 

 Factor عامل

بر چگونگی اجرای دو  تواند یمدر اندازه گیریهای های فکری عبارت است ازنشانه ای مبنی بر توانائی کلی و یا جزئی که 

در این حالت واژه . یا چند آزمون اثر بگذارد و در نتیجه موجق شود که نمرات این آزمونها با یک دیگر بستگی پیدا کنند

ر به یک متغییر فرعی اطالق " عامل" و به کار " تحلیل عوامل"آماری مربوط به  یها روشکه تنها با استفاده از  شود یمدقیقا

در تعبیر روانشناسان هم بطور عادی برای بیان یک . دیآ یمهمبستگی برای مقایسه بین آزمونها به دست گیری جدولهای 

ذهنی توسط متغییرهائی چون توانائی انشائی، توانائی محاسباتی، و غیره خود  یها تیقابلبرای مرال . رود یممتغییر به کار 

 .دهند یمرا نشان 

 Factor analysis تحلیل عوامل

به ( مرل نمرات امتحان)از متغییر ها  یا مجموعهیک دسته از روشهای اماری که برای تجزیه و تحلیل روابط موجود بین 

نقاط مشترک و همچنین  تواند یمکه  شود یماین روش تجزیه و تحلیل موجق روشن شدن و شناخت عواملی . رود یمکار 

تحلیل عوامل کمک زیادی به شناخت ساختار نظام هوشی، استعدادی . هدموجود بین دانشجویان، سوالها را نشان د یها تفاوت

تنها به " عامل"در این قالق، . و فردی شده و به تهیه و تنظیم آزمونهای برای اندازه گیری درست آن منتهی شده است

 . باشد ینمصورت یک مفهوم ریاعی در نظر گرفته شده و بیان کننده هیچ رابطه سببی و یا علیتی 

 Feedback (پس خوراند)بازخورد 

برای اطمینان از درستی کار، بلکه به  یا لهیوساین واکن  نه تنها به عنوان . باشد یمتدریس  ریتأثواکنشی که بیان کننده 

 .جهت افزودن یادگیری دانشجویان هم مورد استفاده قرار دارد یا لهیوسعنوان 

 Fieldwork (کار صحرائی)کار میدانی 

 شوند یمآموزش در محلی خارج ازکالو درو برای نشان دادن تفاوتهای بین عمل و نظریه هائی که در کالو تدریس 

 Final testing آزمون نهائی

ر  ردیگ یمنوعی آزمون تصدیقی که در پایان درو انجام   تمامی نکات مهم درو را در بر گیرد دیبا یمو لزوما

 Flannel board (flannelgraph) (ماهوت نگار)تخته ماهوتی 

 ها آناز جنس ماهوت که موجق چسبیدن  یا صفحهتصاویری و یا مطالبی که از جنس ماهوت تهیه شده و با قرار دادن روی 

این وسیله بدلیل آنکه تمیز است و از قبل تهیه شده و قابلیت انعطاف زیادی دارد مورد توجه . شوند یمنمای  داده  شود یم

 است  

 Follow-up evaluation مراجعه کنید " ارزشیابی تشخیصی"به . رزشیابی پیگیر ا

 Follow-up test /Post-Test نیز مراجعه کنید" بعد آزمون"به . آزمون پیگیر

و هدف  تعیین این نکته است که دانشجو چه مقدار از دان   شود یماین آزمون در زمانی بعد از پایان تحصیالت انجام 

 آموخته شده و مهارتهای مربوط به آن را هنوز در خاطر دارد 

 Function, professional یا حرفه( فعالیت)کارکرد 
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 خود در اجتماع یا حرفهبرای کامل کردن نق  ( برای دستیابی به یک هدف مشخص)از فعالیتهای یک فرد  یا مجموعه

  

 G 

 Goal, Aim هدف، مقصود، مقصد

 باشد یمآنچه که دست یابی به آن در انتهای فعالیت آموزشی مورد نظر 

 Group, High group, Low group گروه، گروه باال و پائین

این عمل به (. دوانتهای گستره نمرات)طبقه بندی دانشجویان بر اساو نمرات امتحانی خود به دوگروه با نمرات باال و پائین 

 شود یممربوط به دشواری و قدرت تمایز سوالها انجام  یها شاخصمنظور تعیین 

 

 H 

 Halo effect یا هالهاثر 

 گذارد یمتاثیری که برداشت قبلی فرد امتحان کننده از نتیجه امتحانات قبلی دانشجو بر نتیجه امتحانات بعدی او 

 I 

 Incident analysis تجزیه و تحلیل یک واقعه

روشی برای تعیین هدفهای آموزشی مبتنی بر جمع آوری اطالعات در مورد مهارتهای الزم برای مواجهه با یک موقعیت 

 مشخص

 Indicator, health شاخص بهداشتی

 در جامعه( بهداشت)میزانی غیر مستقیم از سطح سالمت 

 Institutional objectives مراجعه کنید" عمومی یها هدف"به . یا موسسه یها هدف

 Instruction آموزش، یاددهی، دستور کار

 فرآیند انتقال دان  و تعلیم ذهنی یک فرد

 Integrated learning .به تلفیق مراجعه کنید .یادگیری تلفیقی

 Integrated teaching .به تلفیق مراجعه کنید. تدریس تلفیقی

 Integration تلفیق

متناسق کردن قسمتهای مختلف فعالیتهای یاددهی و یادگیری به . متصل کردن اجزاء به منظور به دست آوردن یک کل

 .هم نگاه کنید" یادگیری تلفیقی"و " تدریس"به . تربیت بهتر افرادمنظور یکنواخت کردن فرآیند آموزشی و 

 Intellectual process فرآیند هوشی

 فرآیند بهره گیری از دان ، تفسیر اطالعات، مشکل گشائی و مانند آن. و مفاهیم کلی ها شهیاندفرآیند تفکر در 

 Interpretation of data تفسیر اطالعات

 ذهنی در زمینه تدوین هدفهای آموزشی یها مهارتیکی از مراحل سه گانه 

 Interval testing یا دورهآزمون میان 

دشواری . باشد یمو هدف  نشان دادن نقاط ععف و قدرت دانشجویان  ردیگ یمدر زمان جریان درو انجام  آزموناین نوع 

 آزمون نهائی باشداین آزمونها باید حتی المقدور مشابه با دشواری 

 Item سؤال
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 یک بخ  یا تمرین منفرد در یک آزمون

 Item analysis سؤالتجزیه و تحلیل 

متفاوت به ویژه از طریق تعیین شاخصهای دشواری و تمایز و یا تعیین  یها روشبا کمک  سؤاالتارزیابی تک تک 

 با چند عابطه از قبل انتخاب شده سؤالمبستگی ه

 

 K 

 Knowledge دان 

 مشخص یها نهیزماز هدفهای آموزشی شامل اطالعات نظری در  یا طبقه

 Kuder-Richardson formula ریچاردسون -فرمول کودر

، میانگین، انحراف معیار، و تعداد سؤاالتفرمولی برای برآورد اعتبار یک آزمون بر مبنای اطالعاتی که در مورد تک تک 

با استفاده از این فرمول بدون آنکه نیازی به تقسیم آزمون به دو قسمت و مقایسه ان ها . باشد یمآن آزمون در دست  یها سؤال

. به دلیل این سهولت، استفاده از این روش بسیار شایع شده است. اعتبار آزمون را بصورت کلی برآورد نمود توان یمباشد، 

بیان . مناسق نیست باشد یمت پاس  گوئی در انها مورد نظر استفاده از این فرمول برای برآورد اعتبار آزمونهائی که سرع

 :باشد یمریچاردسون به شرح زیر  -ریاعی فرمول کودر

    
 

   
 
          

   
  

 باشد یممعادل انحراف معیار نمرات  Sمعادل میانگین ریاعی نمرات دانشجویان، و  M، ها سؤالمعادل تعداد  Kکه در آن 

 

 L 

 Law of effect, Thorndike’s تورندایک ریتأثقانون 

 که بداند نتیجه آن مربت است دهد یماینکه دانشجو فعالیتی را انجام 

 Learning یادگیری

ر دائمی در پندار و کردار افراد  فرآیند ایجاد تغییرات نسبتا

 Lecture سخنرانی

غالبار بصورت  ها درواین گونه . و دانشجو عمالر نقشی در آن ندارد شود یمدرسی که بصورت شفاهی به وسیله معلم بیان 

 باشد یمعدم شرکت فعال دانشجو مهمترین خصوصیت سخنرانی در شکل سنتی آن . شود یمجزوه نوشته و توزیع 

 Leniency, error of ارفاق و خطاهای مربوط به آن

 (ععیف، متوسط، خوب، خیلی خوب، عالی)باشد استفاده از نوعی درجه بندی که فقط یک مورد آن مردود 

 Logical error اشتباه در منطق

که دو واقعه غیر مستقل بصورت مرتبط با یکدیگر در نظر گرفته شده و نتیجه یکی بر دیگری " یا هالهاثر "حالتی شبیه به 

 گذارد یم ریتأث

 

 M 

 Machine scorable test (آزمون ماشینی)آزمون قابل تصحیح با ماشین 

دانشجویان باید  شوند یمدر آزمونهائی که بوسیله ماشین تصحیح . ماشین تصحیح کرد آزمونی که به توان آن را با استفاده از

صحیح یا غلط تفاوت  یها پاس به سرعت بین  تواند یمماشین . خود را بر روی صفحات مخصوص منتقل کنند یها پاس 

 ر جمع کند و انواع نمرات کامل و ناکامل و همچنین شاخصهای تمایز و دشواری را اعالم کندرا با یکدیگ ها پاس بگذارد، 
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 Matching item یا مقابله یها سؤال

را که با یکدیگر  ها آنکه برای پاس  دادن به آنها باید از بین دو فهرست اطالعاتی موجود،  یا نهیگزچند  سؤاالتنوعی از 

حذفی، رابطه سببی، مقایسه کمیتی،  یا مقابلهساده،  یا مقابله: وجود دارند ها سؤالچند نوع از این . ارتباط دارند تعیین کرد

 .نوسانات نسبی

 Media, teaching رسانه تدریسی

 رندیگ یمانواع وسایل سمعی و بصری که برای کمک به تدریس و یا انتقال اطالعات مورد استفاده قرار 

 Modified essay question انشائی اصالح شده سؤال

به " تعریف کنید"با استفاده از واژگان روشن مانند  تر مشخص، و تر روشنکوچکتر،  یها قسمتانشائی به  یها سؤالتنظیم 

 "آنچه میدانید بنویسید"به جای " ارزشیابی کنید"یا " شرح دهید"جای 

 Motivation انگیزه

 (جدا از هر گونه مالحظه اخالقی) کنند یمنیروهائی که به طور خودآگاه و یا ناخودآگاه رفتار فرد را تعیین 

 Multiple choice question (MCQ) یا نهیگزچند  سؤال

 نیتر حیصحامتحانی که امتحان دهنده باید از بین چند پاس  که برای آن انتخاب شده است پاس  صحیح و یا  سؤالنوعی 

 غلط انداز انتخاب کند یها پاس را از بین  ها پاس 

 Multiple response item چند پاسخی سؤال

در این موارد معموالر نوعی رمز و یا . ارائه شده برای آن صحیح است یها پاس که بیشتر از یکی از  یا نهیگزچند  سؤالنوع 

 که دانشجو باید مورد مناسق آنرا پیدا کرده و عالمت گذاری نماید شود یمصحیح ارائه  یها پاس ترکیق از 

 N 

 Non-directive method روش غیر دستوری

که دانشجو را به  ردیگ یمبلکه حالتی به خود  دهد ینمنوعی از روش تدریس که در آن معلم هیچ دستور العملی را ارائه 

 کند یمتشویق  مسائلدرخواست راهنمائی برای حل 

 Norm – referenced test آزمون نسبی

 به آزمون با عابطه نسبی مراجعه کنید

 

 

 O 

 Objective, contributing هدف کمک کننده

که معلمین در روشهای سنتی و  شوند یماختصاصی هستند و محدود به دانشی  یها هدفهدفهائی که به لحاظ ویژگی مانند   

معلمین و دانشجویان با کمک یکدیگر، در روشهای اموزشی مبتنی بر  مشکل گشائی، برای دست یابی به هدفهای اختصاصی 

 دانند یمالزم 

 Objective, specific هدف اختصاصی

یک هدف اختصاصی آموزشی بیانی است بسیار روشن و بدون ابهام از عملی که باید انجام شود و شرایط قابل قبولی که باید 

 .در هنگام انجام آن عمل رعایت گردد

 Objective, educational هدف آموزشی

 . آنچه که در پایان  آموزش باید  دانشجو به آن دست پیدا کرده باشد
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 Objective, learning هدف یادگیری

 آنچه که دانشجو باید در پایان دوره آموزشی فرا گرفته باشد

 Objective, teaching هدف تدریس

 آنچه که معلم انتظار دارد در پایان درو برای دانشجو بیان کرده باشد

 Objective test آزمون عینی

این . تفاوتی با یکدیگر نداشته باشد ها پاس در مورد صحیح یا غلط بودن  ها کنندهنظریات تصحیح  حانیتصحآزمونی که در 

که در آنها نظرات تصحیح کنندگان در مورد نمره  رندیگ یمنوع آزمونها در مقابل آزمونهائی از قبیل انشائی سنتی قرار 

. و آزمون با پاس  محدود از این نوع هستند یا نهیگزآزمونهای برنامه ریزی شده و چند . ممکن است متفاوت باشددانشجویان 

 به انواع آزمونهای ذکر شده نیز بطور جداگانه مراجعه کنید

 Objective, general کلی یها هدف

 دانشجویان  در پایان دوره آموزشی بدست آورده باشند رود یمکلی یک موسسه آموزشی که انتظار  یها هدف

 Objective, institutional به هدفهای کلی مراجعه کنید. یا موسسه یها هدف

 Objective, intermediate بینابینی یها هدف

هدفهائی درجریان آموزش که دست یابی به آنها نشان دهنده مناسق بودن آموزش و یادگیری دانشجویان برای دست یابی به 

  باشد یمهدف نهائی 

 Objectivity عینیت

 کنند یمدرجه توافق بین معلمینی که بطور مستقل سطح قابل قبول یک علمکرد دانشجو را ارزیابی 

 Observational rating scale درجه نگاه کنید –به مقیاو . یا مشاهدهدرجه بندی 

 Obstacles to change موانع تغییر

در مقابل حرکت برای تغییر دادن یک نگرش آموزشی  تواند یمکه ( مانند کاغذ بازی، نگرش سنتی)کلیه وقایع و نظراتی 

 .بایستد و حرکت آنرا متوقف و یا کند کند

 Oral examination آزمون شفاهی

روشی از ارزیابی دانشجو مبتنی بر مکالمه بین آموزش گیرنده و آموزش دهنده که معموالر بدون استفاده از کتاب و مدارک 

  . شود یمذهنی دانشجو انجام  یها آموختهدیگر و بر مبنای 

 Organizational diagram سازمانی( نمودار)نگاره 

در نگاره . دارد یمنگاره یا طرحی که ساختار یک سازمان به هم پیچیده را با نشان دادن اجزای آن و روابط بین آنها بیان 

 سازمانی محل و مسزولیت هر واحد یا گروه نشان داده شده است

 Overhead projector پروژکتور باالی سر

استفاده از این دستگاه در . بر روی پرده( اند شدهشفاف تصویر  یها ورقهکه بر روی )برای منعکس کردن تصاویر  یا لهیوس

 نور معمولی ممکن است و نیازی به تاریک کردن اطاق ندارد

 

 P 

 Peer learning یادگیری از همکاران

در برنامه ریزی آموزشی و برقرار نمودن شرایط الزم برای ( ها کالوهم )نوعی آموزش که در آن سایر دانشجویان 
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 کنند یمیادگیری و ارزشیابی کمک 

 Performance اجرا –انجام 

این واژه در این کتاب در مفهوم رکورد گیری آن بکار نرفته . به پایان رسانیدن یک عمل یا یک وظیفه به وسیله یک فرد

سطح . شود یمتا حدود زیادی به شایستگی و انگیزه فرد مربوط  دیآ یمتک تک نتایجی که از انجام دادن وظیفه به دست . است

 اجرا با موقعیت فرد متناسق است

 Post-test (follow-up test) (آزمون پیگیر)مون بعد آز

و هدف  اندازه گیری مقداری از مطالق  ردیگ یمنوعی از ارزشیابی که معموالر چند سال بعد از پایان دوره آموزشی انجام 

 یادگرفته شده است که هنوز در دانشجو باقی مانده است

 Practicability (of a test) (یک آزمون)قابلیت اجرا یا عملی بودن 

 عملی بودن کلی یک روش آموزشی و یا ارزشیابی

 Practical test عملی یها آزمون

 باشد یمآزمونهائی که مبتنی بر مشاهده دانشجو در هنگام انجام دادن یک عمل یا وظیفه مشخص 

 Practical work کار عملی

 ردیگ یمنوعی از آموزش که در آن دانشجو بصورت فعال در انجام فعالیتی شرکت کرده و عملی را فرا 

 Practice effect تمرین ریتأث

به طور معمول . گذارد یماثری که تجربه قبلی استفاده از آزمون بر استفاده مجدد از همان آزمون یا آزمونی مشابه به آن باقی 

و مانند آن مربوط  ها سؤالکه به آشنائی بیشتر با دستور العمل آزمون، نوع  دیآ یمدر استفاده مجدد نمره باالتری بدست 

بسیار به یکدیگر شبیه باشند  ها آزمونتمرین به خصوص در مواردی که فاصله بین تکرار آزمون کوتاه باشد یا  ریتأث. شود یم

 مون اولی تجربه جدیدی در موعوع مورد امتحان باشد زیادتر خواهد بودو یا هنگامی که آز

 Pre-final feedback comprehensive testing (بازخوردی)آزمون پی  از آزمون نهائی جامع 

و هدف آن نشان دادن نقاط ععف و قدرت  ردیگ یمانجام ( تصدیقی)نوعی آزمون تشخیصی که درست قبل از آزمون نهائی 

 ردیگ یماین نوع آزمونها معموالر یک موعوعی نبوده و چند موعوع مزتبط با یکدیگر را در بر . باشد یمدانشجو 

 Prerequisite level test آزمون سطح پی  نیاز

جدید  یها تیفعالکه درجه دست یابی یک فرد را به سطحی از کارآئی که برای شروع  شود یمدر آموزش به آزمونی اطالق 

که آیا دانشجو به حدی رسیده  دهد یمبرای نمونه سطح پی  نیاز در دارو سازی نشان . کند یمیادگیری عرورت دارد، تعیین 

 .نام آزمون آمادگی نیز موسوم استاین آزمون ب. است که بتواند ازدرو درمان شناسی به خوبی استفاده کند یا خیر

 Pre – test پی  آزمون

مورد انتظار از درو را پی  ( دان  و مهارت)آزمونی که میزان دست یابی دانشجو به بع ی از اجزای مربوط به کارآئی 

 کند یماز شروع تدریس همان درو  تعیین 

 Priority health problems مشکالت بهداشتی یها تیاولو

 و هدفهای آموزشی ها برنامهآنها برای تنظیم  نیتر مهمطبقه بندی مشکالت بهداشتی و انتخاب 

 Problem-based learning یادگیری مبتنی بر مشکل

نوعی یادگیری بر مبنای ارائه یک مشکل به دانشجو و کوش  دانشجو برای حل آن با استفاده از تمام دان  و مهارتهائی که 

 باشد یممورد نیاز 

 Problem solving مشکل گشائی

 باید از سوی دانشجو یا یادگیرنده انجام داده شود" یادگیری مبتنی بر مشکل گشائی"فعالیتی که 
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 Professional profile یا حرفهنماد 

 دهند یمکه در کل عملکرد یک حرفه را تشکیل  یا حرفهاز فعالیتهای  یا مجموعه

 Program, teaching (آموزشی)برنامه تدریسی 

 کند یمطرحی از پی  تنظیم شده که برنامه اجرائی یک دسته از فعالیتهای آموزشی خاص را تعیین 

 Program contraction قرارداد –برنامه 

که در آن دست یابی به  شود یمیاد دهنده تنظیم ( موسسه)در آموزش مبتنی بر کارآئی، قراردادی است که بین یادگیرنده و 

 گردد یمدست پیدا کند، آموزش  تمام شده تلقی  ها آنهدفهای آموزشی به روشنی بیان شده و هر زمان که دانشجو به 

 Program preparation تهیه برنامه

 شود یمکه برای راهنمائی و سهولت اجرا در برگزاری بک کارگاه آموزشی تهیه  یا برنامه

 Programmed examination ریزی شدهامتحان برنامه 

برای مرال شبیه سازینشانه های اولیه یک . نوعی آزمون کتبی مبتنی بر مشکل گشائی پس از ارائه یک مشکل به دانشجو

 بیمار 

 Programmed teaching آموزش برنامه ریزی شده

و  شود یمبالفاصله ارائه  سؤالپاس  هر . شوند یم تر مشکلکه به تدریج  ها سؤالاز  یا مجموعهیک روش آموزشی شامل 

با کمک  توان یماین نوع از آموزش را . جدید باید در اختیار دانشجو قرار بگیرد سؤالقبلی برای پاسخگوئی به  سؤالپاس  

 .بصورت خودکار درآورد( کامییوتر)رایانه 

 Project پروژه

در مدت زمانی که تا  تواند یمدر آموزش یبارت است از آزمونی که منتهی به یک یا چند نتیجه مشخص شده و یادگیرنده 

 آنرا به انجام برساند باشد یمحدود زیادی در اختیارخودش 

 Prospective studies مطالعات آینده نگر

در مورد اتفاقاتی که در نتیجه بع ی تغییرات امروز در آینده مانند تحقیق . شود یممطالعاتی که در طول زمان آینده کامل 

 ظاهرخواهد شد

 Proximity error نزدیکی( خطا)اشتباه 

 ریتأثبر یکدیگر  تواند یم ها آناندازه  کند یمزمانی که آزمون کننده دو یا چند متغییر متفاوت را در دانشجو اندازه گیری 

 بیشتر خواهد بود ریتأثبگذارد و هر چه فاصله بین اندازه گیریها کمتر باشد این 

 به مهارت مراجعه کنید. حرکتی –روانی 

 

Psychomotor 

 Q 

 Question analysis سؤاالتتحلیل 

فرآیندی برای اریابی هر یک از سوالها بر مبنای شاخص دشواری، شاخص تمایز، ویژگی، و سایر مشخصاتی که در مورد 

 باید در نظر گرفته شود سؤالهر 

 Question card and bank سؤاالت( مخزن)کارت و بانک 

متفاوت و زمانهای متفاوت روی یک کارت مشخص و نگهداری آنها در یک  یاجراهادر  سؤالثبت و عبط مشخصات هر 

 بعدی  یها استفادهبرای ( بانک)محل 
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 Questionnaire (برای ارزشیابی کارگاه)پرسشنامه 

 (مانند کارگاه آموزشی)هائی روشن و مشخص برای ارزشیابی نحوه اجرای یک برنامه  سؤالاز  یا افتهیمجموعه تنظیم  

 R 

 Random sample نمونه تصادفی

این . از یک جمعیت به نحوی که هر کدام از اع ای جامعه شانس مساوی برای داخل شدن در نمونه را داشته باشند یا نمونه

که  یا نمونهالبته مقصود از استفاده از چنین روشی این است که . کند یمروش هر نوع تبعیض یا انتخاب مخصوص را منتفی 

نمونه برداری . جمعیت باشد تا بتوان نتایج به دست آمده از آن را به کل جمعیت تعمیم داد" نماینده"حتی المقدور  دیآ یمبدست 

از فرمولهای مربوط به پی  بینی وفور نسبی و یا  توان یمکه در رابطه با احتماالت  باشد یمتصادفی دارای این مزیت نیز 

گویای تصویر  دیآ یمرا که در نمونه به دست  آنچهف معیار استفاده کرد و دیگری از قبیل میانگین و انحرا یها شاخص

را که  یا دامنهبه آسانی و با احتمال زیاد  توان یمبه این ترتیق . واقعی از وفور نسبی و سایر مشخصات در جامعه کل دانست

برای تهیه . قرار دارد شناسائی کرد مربوط به جمعیت نمونه گیری شده در آن یها شاخصدر بر گیرنده وفور نسبی و سایر 

 .یک نمونه تصادفی روشهای متفاوتی وجود دارد که از همه بهتر استفاده از جدول اعداد تصادفی است

 Range دامنه

 آورند یمکه یک گروه در یک آزمون به دست  یا نمرهفاصله بین کمترین و بیشترین 

 Rank order (طبقه بندی) یا رتبهتنظیم 

 آورند یمتنظیم دانشجویان به ترتیق شایستگی بر مبنای نمراتی که در یک یا چند آزمون به دست 

 Raw score نمره خام

صحیح، تعداد اشتباهات، و یا اتندازه  یها پاس برای مرال تعداد ) دیآ یماولین نتیجه کمیتی که از یک آزمون به دست 

 (ساده، مستقیم، تبدیل نشده، و تفسیر نشده یها یریگ

 Recall item حفظی سؤال

تشخیصی که دانشجو باید  سؤاالتبا  سؤالاین نوع . سوالی که دانشجوباید برای پاس  دادن به آن از حافظه خود یاری بگیرد

را در چه  بر مطالعه طب تجربی یا مقدمهکلود برنارد کتاب » برای مرال . فقط پاس  صحیح را تشخیص بدهد تفاوت دارد

را در چه سال  بر مطالعه طب تجربی یا مقدمهکلود برنارد کتاب »حفظی است در حالی که  سؤالیک « سالی منتشر کرد

 .باشد یم یا نهیگزچند  یها سؤالتشخیصی در قالق  سؤالیک « 1922-؛ ت1812-؛ ب1782-الف : منتشر کرد

 Relative criteria test آزمون با عابطه نسبی

 نوعی از آزمون که تصمیم گیری در مورد نمره آن تحت تاثیرعملکرد گروه قرار دارد

 Relevance ربط، تناسق

در محتوای این کتاب، تناسق یا ربط عبارت است از درجه تطابق یک . کیفیتی مبنی بر تناسق کامل با هدف مورد نظر

 .منابع موجود برنامه آموزشی با نیازهای بهداشتی جامعه و

 Reliability قابلیت اطمینان

قابلیت اعتماد، ثبوت، و استقالل نسبی از خطاهای اندازه . درجه ثبات یک آزمون در سنج  آنچه که باید اندازه گیری شود

به عریق اطمینان و انحراف ) شود یمقابلیت اطمینان معموالر به صورت نوعی از عریق همبستگی تخمین زده . گیری

 (یار نیز نگاه کنیدمع

 Representative sample نمونه گویا

که از نقطه نظر مشخصاتی که تحت بررسی قرار دارند معادل و یا مشابه با جمعیتی باشد که خود از آن انتخاب شده  یا نمونه

 .است
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 Restricted response test مراجعه کنید" انشائی اصالح شده سؤال"به . آزمون با پاس  محدود

 Role, professional یا حرفهنق  

 .خود انجام دهد یا حرفهفعالیت هائی که یک فرد باید برای انجام وظایف 

 Role, teacher’s نق  معلمین

( مبتنی بر یادگیری یها روش)و یا ایجاد موقعیت مناسق برای یادگیری ( سنتی یها روش)ر انتقال دان  نق  معلم د

  دانشجویان

 Role playing نق  بازی

که  رندیگ یمو دانشجویان فرا  شود یمیک روش آموزشی گروهی که طی آن یک مشکل بوسیله معلم و یا فرد دیگری بیان 

 چگونه باید با آن روبرو شوند

 S 

 Safety evaluation (ارزشیابی ایمنی)آزمون ایمنی 

 ، باید بررسی کرد و علت آن را پیدا کردشود یمدر مواردی که نمره امتحانی یک دانشجوی خوب بر خالف انتظار خیلی بد 

 Scale درجه –مقیاو 

از ارزشهای معین که در آنها اطالعات به نحوی تنظیم شده باشند که بتوان آنها را با یک کل مقایسه  یا وستهیپتعداد به هم 

 .شود یمهم نامیده  یا مشاهدهدرجه بندی به نام . کرد

 Score به نمره خام مراجعه کنید. نمره

 Scoring, alphabetical or numeric نمره گذاری عددی یا حرفی

 ارزیابی دانشجو بر اساو درجه انطباق با یک معیار مشخص بصورت حرفی و یا عددی

 Selection (of students) انتخاب دانشجو

دانشجو برای شرکت در برنامه آموزشی یا در مقایسه با شایر داوطلبان و یا با در نظر گرفتن نگرشس و رفتار مورد پذیرش 

 نیاز برای آموزش مورد نظر

 Self learning package آموزمجموعه خود 

برای یادگیری مستقل بوسیله دانشج که باید هدف هختصاصی، مدارک الزم برای یادگیری، و ارزشیابی  یا مجموعه

 تشخیصی را در بر داشته باشد

 Seminar سمینار 

انتظار . کند یمنوعی روش آموزشی که در آن یک مبحث یا مفهوم کلی بیان شده و با بحث و اظهار نظر حاعرین ادامه پیدا 

 که دانشجویان با شرکت فعال در سمینار مطالق الزم را فراگیرند رود یم

 Sensorimotor به مهارت مراجعه کنید. حرکتی –حسی 

 Short open answer question انشائی اصالح شده مراجعه کنید  سؤالبه . کوتاه پاس  باز سؤال

 Simulation شبیه سازی

و دانشجویان در برخورد با آن، نحوه  شود یمنوعی روش آموزشی که در آن یک مشکل بصورت مصنوعی باز سازی 

 رندیگ یمصحیح عمل را فرا 

 Skill, professional یا حرفهمهارت 

حرکتی و یا روانی  –حسی  یها طهیح)، عملی (حیطه عاطفی)، ارتباطی (حیطه شناختی)در زمینه ذهنی  تواند یممهارتی که 
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 .و هم به عمل شوند یمعملی هم به حساسیت و احساو مربوط  یها مهارت. باشد( حرکتی

 Slide اسالید

 برای استفاده از این وسیله اطاق باید تاریک باشد. برای نشان دادن یک تصویر و یا مطلق بر روی پرده یا لهیوس

 Spearman – Brown formula براون -فرمول اسیرمن 

 بیان ریاعی آن عبارت است از. کند یمفرمولی که رابطه بین قابلیت اطمینان یک آزمون را با طول مدت آزمون تعیین 

    
  

   
 

با استفاده از این . عبارت است از عریق همبستگی بین دو نیمه آزمون rعبارت است ازعریق اطمینان و  rttکه در آن 

ینان آزمون را به هنگام زیاد یا کم شدن زمان آزمون، نسبت به قابلیت اطمینان شناخته شده آزمون قابلیت اطم توان یمفرمول 

مورد استفاده از آن تخمین قابلیت اطمینان کل یک آزمون از مقایسه دو نیمه آن  نیتر جیرا. در زمان معین برآورد کرد

 (قابلیت اطمینان دو نیمه. )باشد یم

 Specification table جدول مختصات

نوعی جدول دو وجهی برای اطمینان ازاینکه تمام موارد مورد نظر برای آموزش در فعالیتهای آموزشی و یا ارزیابی در 

 امتحانات انتخاب شده و چیزی از قلم نیافتاده است 

 Specificity (of a test) (یک آزمون)ویژگی 

 که آن درو را مطالعه نکرده است شود یمکیفیتی از یک آزمون که بیان کننده احتمال دریافت نمره قبولی بوسیله دانشجوئی 

 Stages (of assessment) مراحل ارزیابی

از آزمون سطح پی  نیاز شروع و تا . مراحلی که باید به ترتیق منظم و دقت برای انجام یک ارزیابی در نظر گرفته شود

  کند یمآزمون پیگیر ادامه پیدا 

 Standard error خطای معیار

از قوانین توزیع  ها نمونهکاربرد خطای معیار در مواردی که توزیع . خطای معیار همان انحراف معیار توزیع در نمونه است

یعنی زمانی که نمونه به صورت تصادفی تهیه شده باشد و تعداد آن هم به اندازه کافی زیاد باشد، برای ) کند یمطبیعی متابعت 

 :فرمول آن به شرح زیر است. کمک کننده باشد تواند یم( عدد 12مرال بیشتر از 

          

ریچاردسون هم نگاه  -به فرمول کودر. باشد یمعریق قابلیت اطمینان  rttف معیار، و انحرا Sخطای معیار،  Eکه در آن 

 کنید

 Summative evaluation به ارزشیابی تصدیقی مراجعه کنید. ارزشیابی کلی

 Supervision نظارت

 قابل قبولراهنمائی و مراقبت از فعالیتهای نیروی انسانی بهداشتی به منظور ت مین دست یابی به یک سطح 

 System نظام

. ردیگ یممتقابل که هم ساختار نظری و هم روشهای عملی را در بر  ریتأثمجموعه متشکلی از اجزای اجرائی و مفهومی با 

 زیر نظام یعنی بخشی از نظام

 Systemic approach منظم، نگرش سیستماتیک( برخورد)برداشت 

برخورد با اجزای یک مسزله با . کند یمکه ارتباط درونی اجزای تشکیل دهنده یک مجموعه را با یکدیگر روشن  یا هینظر

 توجه به اینکه یک مجموعه بهم پیوسته هستند
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 Systemic analysis تجزیه و تحلیل مجموعه

برای دستیابی بهتر به  ییها راهیافتن  و فرآیند مطالعه یک عمل با استفاده از روشهای ریاعی برای تعیین هدف و نحوه عمل

 .کند یمبه حل مشکل کمک جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل، ترکیق و نتیجه گیری  :سه مرحله با روش  این . هدف

 T 

 Task, professional یا حرفهوظیفه 

  یک کار مشخص که در محدوده یک حرفه باید انجام شود

 Task analysis تجزیه و تحلیل وظایف

 روشی برای تعیین قدمهای مهمی که باید برای اجرای یک وظیفه در نظر گرفته و رعایت شود

 Taxonomy رده بندی

  به طبقه بندی هم نگاه کنید. بر اساو یک نظام معین ها گروهطبقه بندی 

 Teaching (تعلیم)تدریس 

  احساو کند کمک به فرد دیگری برای اینکه بداندچگونه عمل، فکر، و یا

 Teaching methods تدریسی( یها وهیش) یها روش

 شوند یمهمه وسایلی که به طور منطقی برای دست یابی به یک نتیجه آموزشی مشخص به کار گرفته 

 Techniques, teaching تدریس یها وهیش

 بر اساو نیاز برای تدریس و انتقال مهارت به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرند توانند یمانواع روشهائی که 

 Test آزمون

 یها مهارتتمرین، امتحان، و یا هر کار دیگری که بتوان بر مبنای نتیجه به دست آمده از آن ق اوت کرد که آیا دانشجو 

 است یا خیر  آوردهذهنی، عملی، و یا ارتباطی را به دست 

 Time factor عامل زمان

 Transparency شفاف   یها فرم

 ها آنمطالبی را روی  توان یمدیگر که به نور و حرارت حساسیت دارند و  یها قیترکمخصوصی از سلولز و یا  یها ورقه

در مراحل بعدی با کمک پروژکتور باالی سر بدون اینکه احتیاجی  توان یمرا  ها شکلو  ها نوشتهاین . نوشت و یا ترسیم کرد

 به تاریک کردن کالو باشد روی پرده منعکس کرد

 Tutorial تدریس خصوصی

 نوعی روش آموزشی مبتنی بر تماو فردی یادگیرنده و یاد دهنده

 V 

 Validity (روائی)اعتبار 

 ارزشیابی بر آنچه که باید مورد ارزشیابی قرار گیرد سؤالدرجه انطباق 

 W 

 Working method (در کارگاه اموزشی)کار  یها روش

 مراحلی که باید برای اجرای یک کارگاه آموزشی مورد توجه قرار بگیرد

 Workshop (تعریف، انواع)کارگاه 

متشکل ازافراد با تجربه و تصمیم گیرهمراه با افراد خبره و مشاورین با اطالع  که بصورت فعال برای یافتن راه  یا جلسه
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  کنند یمحلی برای مشکالتی که با آن روبرو هستند همکاری و تبادل نظر 
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 هـامـنـابـتکـ
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زمنانی اسنت کنه اینن نگنرش جنبنه » بیشنتر مربنوط بنه سنالهای دهنه هتناد و هشنتاد منیالدی اسنت وآ دینآ یمنمنابعی که در زینر 

مطالق این منابع اکنون بیان کننده اصول و دان  کالسیک و تائید شده آموزش مبتنی بر یادگیرنده . تچربی و نوآوری داششت

لعننه آنهننا بننرای هننر فننردی کننه کننوچکترین شننکی در کننارآئی ایننن نگننرش دارد عملننی هسننتند کننه مطا یهننا مهارتو منتهننی بننر 

 . عروری است حتی اگر مربوط به قرن گذشته باشد

این فهرست به عمد بصورت زیر گروه بندی شده است تا خواننده بتواند زودتر و سریعتر به منبع مورد نظنر خنود دسنت پیندا 

بنا نمایننده سنازمان جهنانی  دینتوان یمناملتری از اینن مننابع بنه دسنت بیآوریند، اگر شما میل دارید که فهرست بزرگتنر و کن. کند

 .سازمان در ژنو به آدرو زیر تماو بگیرید یانیمرکزبهداشت در ایران، یا در منطقه مدیترانه شرقی، و یا دفتر 
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ن  ا ر هت ه  ا گ ش ن ا د ت  ش ا د هب هد  ک ش ن ا د ق  ب ا س ن  ا د ا ت س ا ع  ف ر ا ن  و د ی ر ف رت  ک د و  ی  ر ص ا ن ث  ر م و ی ک رت  ک د
ز  ا رت  ش ی ب ه  ن ا و ت ش پ ا  0ب و  6 ا  ک ی ر م آ و  ن  ا ر ی ا ر  د یت  ش ا د هب ت  ا م د خ ه  ئ ا ر ا و  س  ی ر د ت ه  ق ب ا س ل  ا س

ت ش ا د هب ین  ا ه ج ن  ا م ز ا س ه  رب خ و  ر  و ا ش م ن  ا و ن ع ه  ب ت  ی ل ا ع ه  ف مج ر ت ا  ر ه  ع و م ج م ن  ی ا ه  ت ش ذ گ ر  د ه  ک
م  ا د ق ا ن  آ هد  ش ز  و ر ه  ب و  د  ی د ج ه  خ س ر ن ا ش ت ن ا ه  ب ن  و ن ک ا  ، د ن د وب ه  د رک ر  ش ت ن م هو  د د رک ن  .ا

 
ه  ا گ ش ن ا د ز  ا یم  و م ع ت  ش ا د هب ص  ص خ ت و  ی  ک ش ز پ م ا د ی  ا رت ک د ی  ا ر ا د ی  ر ص ا ن ث  ر م و ی ک رت  ک د

یس ا ن ش ری گ ه  مه ی  رت ک د و   ، ا ی ن ر ف ی ل اک ه  ا گ ش ن ا د ز  ا ا  هی ر امی ب ز  ا ی  ری گ ش ی پ ص  ص خ ت  ، ن ا ر  هت
ی) ژ و ل و ی م د ی پ یس ( ا ا ن ش ری گ ه  مه د  ا ت س ا ت  مس ر  د ن  ا گ ی ش ی م ه  ا گ ش ن ا د ز  ی)ا ژ و ل و ی م د ی پ ر ( ا د

و  ه  ت ش ا د ل  ا غ ت ش ا ش  ه و ژ پ و  س  ی ر د ت ه  ب ا  ی ن ر ف ی ل اک ه  ا گ ش ن ا د و  ن  ا ر هت ه  ا گ ش ن ا د ت  ش ا د هب هد  ک ش ن ا د
 ، ن ا ر ی ا ر  د ی  ر و ش ک ت  ا م د خ ر  ب ه  و ال لع ا ا س ه  ه ن ی م ز ر  د د  ش ر ا س  ا ن ش ری گ ه  مه ت  مس ر  د

ه  ر ا د ا ر  د ین  ا ط ر س ی  ا هی ر امی س ب ا ن ش ر اک و  ه  رب خ ت  مس ر  د نی  ن چ مه و  ا  ک ی ر م آ ر  د ا  ی ن ر ف ی ل اک ت  ش ا د هب
ت س ا ه  د رک ت  ی ل ا ع ف ت  ش ا د هب ین  ا ه ج ن  ا م ز ا ه . س مه ه  ت ش ر ر  د ل  ی ص ح ت ر  ب ه  و ال ع ی  ر ص ا ن رت ک د

ه  ت ش ر ر  د ص  ص خ ت ی  ا ر ا د  ، ت ش ا د هب و  یس  ا ن ش ری ت"گ ش ا د هب می  ل ع ت ی  ا ر ب ش  ز و م نآ ا ر ز " اک ی ن
د یم ش ا ا ب ک ی ش ر  د ز  ی و ن ی ل ی ا ه  ا گ ش ن ا د ز  ا ا  ر ص  ص خ ت ن  ی ا ه  ر ک ل ی م ی  ئ ج  ر و ج رت  ک د ر  ظ ن ت  ح ت و  گ

ز  ا ی  ه ج وت ل  ب ا ق د  ا د ع ت ر  د و  ه  د رک ت  ف ا ی ر د ه  ت ش ر ن  ی ا ن  ا ر ا ذ گ ن ا ی نب ز  ها ا گ ر ا اک یش  یه ز و م آ
ت س ا ه  ت ش ا د ت  ی ل ا ع ف ت  ش ا د هب ین  ا ه ج ن  ا م ز ا س ی  ق ر ش ه  ن ا رت ی د م ه  ق ط ن م ر  د و  ن  ا ر ی ا ر   .د

 
ی  ا هی ر امی ب ص  ص خ ت مل  پ ی د  ، ز ی رب ت ه  ا گ ش ن ا د ز  ا ی  ک ش ز پ ی  ا رت ک د ی  ا ر ا د ع  ف ر ا ن  و د ی ر ف رت ک د
ص  ص خ ت و  ا  ک ی ر م آ ن  ال وت ه  ا گ ش ن ا د ز  ا یم  و م ع ت  ش ا د هب ص  ص خ ت  ، ن د ن ل ه  ا گ ش ن ا د ز  ا ی  ری س م ر گ

ن ا س ه  ا گ ش ن ا د ز  ا ت  س ی ز ط  ی ح م ت  ی ر ی د و م ک س ی س ن ا ر د یمف ش ا ز .ب ا ش  ی 0ب ر  6 د ل  ا تس ا مس  یه
ت  ش ا د هب هد  ک ش ن ا د ت  ن و ا ع م و ه  و ر گ ت  ی ر ی د م و  یس  ا ن ش ل  گ ن ا د  ا ت س ا و  ر  ا ی ش ن ا د و  ر  ا ی د ا ت س ا

ر ا ذ گ ن  ا ی نب و  س  ی ئ ر  ، ن ا ر هت ه  ا گ ش ن ا ت د س ا ه  د و من ت  م د خ ه  ی م و ر ا ی  گ ش ز پ هد  ک ش ن ا ر . د ب ه  و ال ع
ز  ا ش  ی ب و  ن  ا ر ی ا ر  د ی  ل گ ن ا ی  ا هی ر امی ب ا  ب ه  ز ر ا ب م ر  د ع  ف ر ا رت  ک د  ، ی ه ا گ ش ن ا د ت  ا م د 0خ ر  6 و ش ک

ت  ش ا د هب ین  ا ه ج ن  ا م ز ا س ز  ی ر ه  م ا ن ر ب و   ، س ا ن ش ر اک  ، ه رب خ ن  ا و ن ع ه  ب ا  ق ی ر ف آ و  ه  ن ا ی م ر و ا خ ر  د
ی ر امی ب ف  ذ ح ر  د ی  گ ر ز ب ش  ق ا ن م و ز و ت س ی ز) ش وی ز ر ا ه ل ی ر( ب ت د س ا ه  ت ش ا د ن  ا ت س ب ر ع و  ن  ا ر ی . ا

ل ا ع ا تیف د  یه ر و م یس  ا ن ش ل  گ ن ا یس  ر د ی  ا هب ا ت ک و  د  د ع ت م ت  ال ا ق م ت  ر و ص ب ع  ف ر ا رت  ک د ی  م ل ع
د ر ا د ر  ا ر ق نی  ق ق ح م و  ن  ا ی و ج ش ان د ه  د ا ف ت س د . ا ی د ج ی  ا ه س و ر ا  ب ک  ی د ز ن ز  ا ن  ا ش ی ا  ، ن ی ا ر  ب ه  و ال ع

ت ش ا د هب می  ل ع ت ی  ا ر ب ش  ز و م ی آ ر ا ک مه ن  آ ی  ا ر ج ا ر  د و  ه  د وب ا  ن ش آ ن  ا ه ج ر  د ن  ا ر تاک س ا ه  ت ش ا   .د
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