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 چکیده:

صحیح بیرون خواهند  آموزشتوانمند است این افراد از دل  هایانسانو داشتن  جامعه ی پیشرفت و تعالی افراد آناآرزوی هر جامعه

 راهکارهای بهبود وضع زندگی خود و جامعه را به ارمغان بیاورند توانندمی اندنمودهکسب  آموزشآمد و با علم و دانشی که از طریق 

است. تحقیق حاضر  هاارزشیابیو  هاآزمون آموزشی تا حد زیادی متأثر از کیفیت و محتوای هاینظام هکیفیت و محتوای آموزشی هم

معتبر اینترنتی و همچنین طرح پرسشنامه و مصاحبه با همکاران و تعدادی از  هایپایگاهی و مطالعه اسنادی و ابه شیوه کتابخانه

برای انجام کار عملی در محیط واقعی  هاتکنسینمهارتی تربیت  هایآموزشبا توجه به اینکه هدف از  .است شده انجام آموزانمهارت 

و سنجش پایان دوره نیز بر این مبنا باید انجام شود با مقایسه و بررسی معایب و مزایای  آزمونبنابراین  ،تئوریسیننه  باشدمیکار 

برای  آزموننتایج این  همچنینو سنجش تکوینی در طول دوره و  ایچهارگزینه ایمرحلهتک  آزموندو شیوه مرسوم سنجش یعنی 

 ،ذهابسرپلای حرفهفنی و  آموزشدر مرکز  مربی )محقق( سالهدوازده و تجربه عینی ایحرفهفنی و  آموزشتحقق اهداف سازمان 

همچنین  و سازمان منافات داشته شهرستان و آموزشو اسناد باالدستی مرکز  شدهبیانبا اهداف  ایچهارگزینهتک مرحله  آزمون

مشکل آفرین و اثر دافعه برای مهارت  از موارد در بسیاری و در دسترس همه نیست و منابع یکساننامناسب  سؤاالتبندی بودجه

از  هایفرم بر اساسو  یامرحله صورتبهتکوینی  آزمونبنابراین طبق اهداف اقدام پژوهی پیشنهاد برگزاری  .و مرکز دارد آموزان

 استباالدستی تغییر یا وضع و ابالغ شود و بهتر قوانینمهم باید  برای اینو  دادهرا  ههای مربوطش طراحی و تاییده شده در کارگروهپی

 باشد.لی برگزار شده در طول دوره تکوینی تئوری و عم هایآزمون از ینمره پایان دوره میانگین

 

 ذهابسرپل ایحرفهو  یفنمرکز آموزش  کارآموز، ،ینیتکو پایان دوره، ،ارزشیابی سنجش کلیدی:واژه 
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 مقدمه:

شهرستان ای حرفهفنی و  آموزشمربی کارگاه کشاورزی مرکز  و کارشناس ارشد مدیریت واحدهای کشاورزی یاسر اسکندری جانباین

 آموزشصرف ای حرفهفنی و  آموزشموضوع اقدام پژوهی به این دلیل است که هزینه زیادی از طرف سازمان  نیینب ،ذهابسرپل

و تنها راه سنجش و مفید اعالم کردن این  شودمی افراد هایتوانمندیبیکاری و افزایش دانش و  برای نیل به اهدافی از قبیل کاهش

توانمند است  هایانسانپیشرفت و تعالی افراد آن و داشتن ای جامعهآرزوی هر . دباشمیصحیح و متناسب  آزمونبرگزاری  هاآموزش

 مبتکر ،متفکر خالق،ای جامعهو فرهنگی مستلزم داشتن  یاقتصاد ،یاجتماع اعم از سیاسی، ایزمینهبدیهی است هر پیشرفتی در هر 

 توانندمی اندنمودهکسب  آموزشصحیح بیرون خواهند آمد و با علم و دانشی که از طریق  آموزشافراد از دل  نیا و منتقد است.

اقتصادی،  تحوالتدر دنیای امروز نقش نظام آموزشی به دلیل راهکارهای بهبود وضع زندگی خود و جامعه را به ارمغان بیاورند. 

دامنه و  حائز اهمیت است که از قلمرو جهتازآن آموزش. نقش نظام باشدمیاز سایر نهادها  چشمگیرترعلمی، فنی در این زمینه 

 توانمیپس به جرات  گیردمی نسبتاً زیادی از اوقات مفید اعضای جامعه را در بر زمانمدتای برخوردار بوده و شمول بسیار گسترده

و  هاشیوهتغییر  ازجملهعوامل متعددی  و این مهم به گیردمیجوامع نشات  آموزشگفت هر پیشرفتی از نظام کارآمد و صحیح 

و الزامات رشد و توسعه اقتصادی نظام آموزشی  هاضرورتاز . نوین و فعال بستگی دارد هایروشالگوهای تدریس، در جهت استفاده از 

هنر بوده و نقش و  فن ،تلفیقی از علم ایحرفهفنی و  هایآموزشالزم سرمایه انسانی است و در این میان  هایمهارتبرای ایجاد 

دانش، مهارت و قدرت درک  ارتقا، هاآموزشدارد هدف از این  ایتوسعهنیروی انسانی کارآمد ایفا و مضمونی  تأمینبسیار مهمی در 

نشأت گرفته از  پذیریانعطافبه سبب  ایحرفهفنی و  هایآموزش. کار در محدوده وظایف شغلی است ترمطلوبافراد و انجام 

الزم در افراد برای توانایی در احراز مشاغل،  هایمهارتو ایجاد  آموزشبازار کار و اوضاع اقتصادی کشور و نیز به دلیل  هایخصیصه

عمومی بازار کار را فراهم  هایمهارتخاص مورد نیاز صنعت و هم  هایمهارتهم  هاآموزشنقش به سزایی در اشتغال دارد. این 

شدن و تکمیل مهارت را  روزبهامکان  شوندمیدچار کاهش کارایی  فنّاوریو همچنین برای شاغلینی که به دلیل تغییرات  سازدمی

بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در  باألخصابزاری برای مقابله با بیکاری  عنوانبه هاآموزش. لذا به این نوع کندمیفراهم 

پس  است، به این معنی که افراد« کارآفرین»، نوعی پرورش هاآموزشخصیصه این  واقع در ،شودمیته ، نگریسباشدمیاقتصاد جهانی 

فرصت شغلی  درنهایتشغلی مناسبی را به دست آورند و یا  هایفرصتقادر خواهند بود که  دانش، مهارت و نگرش الزماز کسب 

ی قبل از اشتغال و حین اشتغال در بیشتر هاآموزشالب غدر  غیررسمیرسمی و  صورتبه ایحرفهی فنی و هاآموزش ایجاد نمایند

 .شوندمی ملزم مهارتی یهاآموزش برخی  کشورها وجود دارند و حتی در برخی از کشورها صاحبان صنایع و کارفرمایان نیز برای انجام

 مورد هایهدف آیا، تحلیل و تفسیر اطالعات است تا تعیین شود که آوریجمع)سیستماتیک( برای  یافتهنظامارزشیابی یک فرایند 

ارزشیابی  و اگر این اتفاق رخ داده به چه میزان و درصدی بوده است.یا در حال تحقق یافتن هستند  اندیافتهتحقق افراد  آموزشاز نظر 

ی آموزشی خود و رفع هاشیوهدر مدرس مک به بلکه یکی از اهداف اصلی آن ک شودمیبه نمره دادن و صدور گواهینامه خالصه ن

 هایسرمایهارزشیابی صحیح و مناسبی صورت نگیرد، تبعاتی همچون کاهش عالقه، هدر رفتن  کهدرصورتینواقص یادگیری است، 

کالس درس،  نایبنابر؛ مادی و انسانی، افزایش نرخ مردودی و تکرار پایه، اختالل، از میان رفتن خالقیت و... را در پی خواهد داشت
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 هایآزمونغیررسمی و مصاحبه، بررسی کارهای علمی، اجرای  وگوهایگفتپرورشی، استفاده از  هایموقعیتآزمایشگاه و سایر 

اینکه یک وسیله باشد، به یک هدف اصلی  جایبه آزمونچنانچه  شودمیقلمداد آموزشی  کنترل هایفعالیت ترینمهممختلف و... از 

را به مخاطره  وپرورشآموزش اصلی هایهدفیادگیری اثر نامطلوب خواهد گذاشت و  -بر کل فرایند یاددهی مسلماًتبدیل شود، 

 .خواهد انداخت

 :موجود و تشخیص مسئله یتتوصیف وضع

 باعث درگیری ذهنی سیکه در همان سال اول تدر یمشکلکشاورزی  هایرشتهمربی  عنوانبهسابقه خدمت،  دوازده سال در طی

است؟  ایکلیشهو  کنواختی ام ایحرفهفنی و  هایآموزشو نوع امتحانات  یابیمسئله بود که چرا نحوه ارزش نیاشد  جانباین

کاربرد دارد  هاآن یکه در زندگ هاییآموخته تنهانهکه  باشدمی یحفظ سؤاالت یشامل تعداد شودمیکه در امتحان طرح  سؤاالتی

مهارت  یزندگرا به  یکه مطالب درس سؤالی؟ و از وجود شودمیاز امتحان  آموزانمهارت  یو نگران بلکه باعث اضطراب سنجدنمیرا 

با شنیدن اسم امتحان  آموزدر بسیاری اوقات مهارت  ست؟ین یکند خبر جادیا آموزیمهارتدر او شوق  که سؤالی ایدهد  وندیپ آموز

که  شودمیاستانی یا کشوری طرح  سؤالپایان دوره از بانک  آزمون سؤاالت معموالً .شودمیو دیدن برگه امتحانی دچار استرس 

آموزشی تدریس شده زیاد  با استانداردمختلف طرح شده است که ممکن است  هادیدگاهو  باسلیقهمنابع نامشخص و از طراحان 

باز نسبت به امتحان به شیوه فعلی  با وجود مطالعه فراوان آموزثابت کرده است که حتی یک مهارت  تجربه مطابقت نداشته باشد.

فنی  هایآموزشدر باال هم اشاره شد  گونههمانآشنا نباشد ای حرفهفنی و  هایآموزشمروزه کمتر کسی است که با ا استرس دارد.

ح متفاوت از شهرهای بزرگ تا سطو افراد با سطح سواد مختلف و سن  وسیعی از جامعه در حال برگزاری است برای طیفای حرفهو 

ای حرفهمهارتی فنی و  هایآموزشو سنجش پایان دوره  آزمونحاضر  در حال شوندمیحاضر  هاکالس در سر این دورافتادهروستاهای 

، واحد سنجش انجام سؤالاز بانک  سؤالو از طریق اخذ ای چهارگزینه سؤاالت صورتبهکتبی  آزمون باشدمیکتبی و عملی  صورتبه

برگزار  ذهابسرپل ایحرفهفنی و  آموزشآنالین در مرکز  صورتبهکاغذی و امروزه  صورتبه قبالً آزموناین مرحله از  شودمی

پایین دوره  آزمونعملی شرکت کنند.  آزموندر  تواندمیحداقل هفتاد از صد( ) یقبولبعد از کسب نمره  آموزو مهارت  شودمی

باال بردن  هاآنمهارتی که هدف اصلی از  هایآموزش چون و چند رسدمیجای بحث دارد و به نظر  تی به این شیوهمهار آموزش

به هدف تبدیل شده است و مهارت  آزمونرا با چالش روبرو کرده است زیرا  باشدمیتوانای شخص برای انجام کار در محیط واقعی 

 اکثراًدر روستا که  آموزشبرای بحث  ویژهبه دهدمیقرار  تأثیررا تحت  آموزشباید از همان روز اول دغدغه آن را داشته باشد و  آموز

 و حتی کار با کامپیوتر را ندارند این مشکل بیشتر مشهود است در این مرکز آموزشی، ایچهارگزینههستند تجربه امتحان  سوادکم

و صدور مدرک بلکه افزایش توانایی یک شخص برای انجام کار  آزموننه  غیررسمی مدتکوتاهمهارتی  ایهآموزشاصلی از  هدف

ی هاشیوهمتفاوت از باید و سنجش پایان دوره آن نیز  آزمونرسمی و آکادمیک تفاوت دارد بنابراین شیوه  هایآموزشاست و با 

دیدی که افراد جامعه نسبت به محیط  شودمیحیط کارگاهی انجام مهارتی توسط مربی در م هایآموزش. باشد میمعمول و رس

 آموزشرسمی در نود پنج درصد موارد ) هایآموزشحتی در  امروزه .باشدمیکارگاه دارند انجام کار عملی تحت نظر کارشناس 

را حین دوره و پایان دوره  هایآزموندارند نقش اصلی را در  بر عهده را شخص معلم و استاد که تدریس علوم و ...( وزارت پرورش،
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 آزموننقشی در  گونههیچ ()تئوری و عملی آموزش مسئولشخص اصلی  عنوانبهمهارتی مربی  هایآموزشدارند اما در  بر عهدهنیز 

 شدهبیانتوجه مطالب  ندارد بابرای رفع اشکال و خطاهای احتمالی را  آزمون سر جلسهپایان دوره ندارد و حتی امکان حضور در 

 زیر مطرح است: سؤاالت

 از سوی مربی انجام شود؟ چگونه و با چه اهرمی آموزانتشویق و ترغیب مهارت  -1

 ؟کندمیهیچ نقشی در سنجش او ندارد چه تغییری  شودمینسبت به مربی زمانی که متوجه  آموزذهنیت مهارت  -2

 سوی مربی انجام شود؟ ازای شیوهو  ایانگیزهبا چه  ابتدای دوره و حین دوره هایسنجش -3

 ؟تئوری استپایان دوره  آزمونچگونه باید ایفاد گردد در حالی  نقش پروژه و انجام کارهای عملی -4

چه  متفاوت هایدیدگاهو طراحان مختلف با  سؤالهر استاندارد آموزشی در بانک  سؤاالتگستردگی مطالب و تنوع  -5

 شت؟مربی خواهد دا آموزشو شیوه  آموزبر مهارت  تأثیری

 پیشی نگرفته است؟ آموزشاز هزینه  آموزبه شیوه فعلی برای سازمان مطبوع و مهارت  آزمون هایهزینه -6

برگزار  هاآنیکسانی برای  آزمونکه  شوندمی واردسطح سواد و سن  با یکدر یک کالس همگی  آموزانمهارت  آیا -7

 ؟شودمی

  شدهبیان وضوحبهرکار اندو دست صالحذیاز سوی تمامی مراجع  ایچهارگزینه آزمونفراوان  امروزه معایب ذکرشدهعالوه بر مطالب 

شورهای   سعه و حتی ک شیوه از    یافتهتو سبت به حذف و جایگزینی این  یک  یبرا .انددادهاقدام الزم را انجام  آزمونو طراز اول دنیا ن

زیر امکان  دالیلتسخختی به  آزمون باشخخدمیشخخخص برای کار در محیط واقعی  هایتواناییبردن  باال تدریس مهارتی که هدف از آن

 از: اندعبارتاین معایب  ازجمله و مدرسان شود آموزانافزایش ضریب یادگیری را ندارد و حتی ممکن است باعث سردرگمی مهارت 

 و دشوار است. برزمان آزمونتهیه خود  -1

 .شودمی آموزمهارت  خیالیبیباعث  هاآزموندر این  حدس زدن -2

 برای حفظ کردن طراحی شده است نه تفکر و عمل اساساً آزمونناصحیح  هایعادت -3

 برای سطوح پایین یادگیری طراحی شده است. -4

 .کندمیبرای افراد حفظ کردن را تشویق  -5

 کاربردی ندارد. اصوالً سوادبیو  سوادکم برای افراد آزمونین شیوه از ا -6

 .کنندمیپیشرفته را سلب  هایمهارتو کسب انواع  هاآزمایشگاهاز  گیریبهرهفرصت  آزموناین نوع  -7

شر          ذکرشده عالوه بر مطالب  شارکت ق شیابی باعث عدم مراجعه و م سنجش و ارز سب  جهت دریافت   سواد بیو  سواد کمشیوه نامنا

شهرستان ای حرفهفنی و  آموزشبه مرکز  کنندهمراجعهسی الی چهل درصد افراد  بربالغ کهدرحالیاین  شودمیمهارتی  هایآموزش

در  آموزشو  ریعشخخا روسخختائیان، مهارتی هایآموزشهمچنین  گیرندمیمهارتی در این دسخخته قرار  هایآموزشبرای  سخخرپل ذهاب

پایان دوره به شخخخیوه فعلی نخواهند داشخخخت       های آزمونبرای  یتمایلی یا توان   معموالًافراد  این زندان هم با توجه به ماهیت زندگی       

صوص اینکه   ست که عالوه بر     پایان دوره مهارتی از هایآزمون امروزهبخ شده ا شده شکالت  مکاغذی به آنالین تبدیل  شکل   ذکر م
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ملموس از نزدیک توسخخط  کامالً صخخورتبهاین مشخخکالت  شخخودمیکامپیوتری هم اضخخافه  هایسخخیسخختمعدم آشخخنایی و کار کردن با 

سال    سنده این اقدام پژوهی در طول چندین  سیاری از مراکز دیگر       کارآموزانو ارتباط با  آموزشنوی ست و حتی از ب شده ا شاهده  م

 .و حتی پرسنل آموزشی و ادرای سازمان منتقل شده است آموزانتوسط مهارت  غیررسمیدر جمع های 

 :مرحله اول یا شواهد هایدادهگردآوری 

 مصاحبه:

صاحبه در  شتم، نظر   ایم سئله بود که علت عدم توانایی مهارت     هاآنکه با تعدادی از همکاران دا شتر این م شتر به این   آموزانبی بی

ست که به حفظ   صحیحی از مطالب   وارطوطیخاطر ا ست مطالب پرداخته و درک  و به همین دلیل در امتحان دچار  آورندنمی به د

در  آنکه بارا نفهمیده و  سؤال منظور  آموزانبیشتر روی این مسئله بود که در بسیاری از موارد مهارت     هاآن. نظر شوند میفراموشی  

شده است. همچنین   پرسیده و خواسته    هاآنکه چه چیزی از  دانندنمی سؤال به سبب نوع   باشند میآن مورد دارای اطالعات کافی 

سنجش و  آرا در فر خودخالت دم همکاران مربی عد شیابی یند  سیب   نوعیبهده و نکنرا ناراحت ارز شی جای بهباعث آ خود  گاه آموز

 .کردندمیقلمداد 

 ی:امطالعه منابع اسنادی و کتابخانه

شی هم  شی تا حد زیادی متأثر از کیفیت و محتوای  هاینظام هکیفیت و محتوای آموز شیابی و  هاامتحان آموز ست.  هاارز  یفیتعر ا

 یریادگی»است:   قرارازاین شده ارائهروش  نیکه تاکنون از ا یفیتعر نیوجود ندارد. بهتر پروژه محور یریادگیپسند درباره روش  همه

ها  ها و مهارتدانش یریادگی ریگسترده، درگ یقیتحق ندیفرا کیرا توسط  افراداست که در آن  یمندنظام آموزشروش  پروژه محور

 است شده  بناشده   یبا دقت طراح فیها و تکالفراورده زیو ن یقیو حق دهیچیسؤاالت پ  رامونیپ یقیتحق ندیفرا نیکنند. ساختار ا یم

شینه یادگیری پروژه محور  شتیبانی  یالدیم 1900 هایسال دارد. در اوایل  طوالنی ایپی یه یادگیری با انجام ازنظر، جان دیوی با پ

مؤثر بر پرورش  هایمهارتبررسی  تحقیقی با عنوان بر اساس .به مفهومی شبیه یادگیری پروژه محور اشاره کرده است واقع دردادن 

نشان داد   آمدهدست بهانجام شد نتایج   1379- 80در دوره متوسطه در سال تحصیلی     شناسی  جامعهتفکر انتقادی در برنامه درسی  

 بندیجمعتحلیل، ترکیب، ارزشیابی، استنباط و    هایمهارت توانمی مدرسو پروژه محور توسط   مسئله که با تدریس به شیوه حل  

ست کرد. در قرن تقویت  آموزمهارت را در  شرفت با توجه به  ویکبی برای یادگیری و  آورهایفنافراد باید به این  تکنولوژیکی هایپی

  شخخدهانجام هایپژوهشاما  اندنبودهتاکنون در این زمینه موفق  آموزشی سخخنتی هاشخخیوهو  ... الگوهاباشخخندمجهز  آموزش همچنین

سط   ست   صورت به هامهارتش رمبتنی بر پروژه حاکی از یادگیری و پرو آموزش درزمینهء محققینتو  ازجملهموفق در این زمینه ا

شد ( 2012موسی و همکاران )  هایپژوهش ست قرن  فطمنع هایمهارت بر ر و  (2015و باقری و همکاران ) در محیط کاری ویکبی

ست.       ( بر2011همکاران ) وکای واچ شته ا صحه گذا شی برای  این مهم  و  دهیسازمان یادگیری مبتنی بر پروژه یک رویکرد انگیز

، مسیر طراحی،  برانگیزچالش سؤال هستند که بر اساس طرح    ایپیچیدهوظایف  هاپروژه تسهیل یادگیری از طریق انجام پروژه است  

سئله،   صمیم حل م صتی به  کندمینوآورانه را فراهم  هایفعالیتیا انجام  گیریت تا با انجام  دهدمی کنندگانشرکت . این رویکرد فر

 کنندگانشرکت در این رویکرد  .واقعی به نتیجه دست یابند  التمستقل در طول یک دوره زمانی با ارائه یا تولید محصو   هایفعالیت
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و  االتبرای سؤ  هاییحلراه، به دنبال هابرنامه، ایجاد فرضیه، طراحی و اجرای  هاایدهق پرسش سؤال یا مسئله، بحث در مورد    از طری

جستجوگری   هایمهارتبرای تدوین سؤال و رشد    ایزمینهدر رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه با ایجاد  .مسائل درک شده هستند   

به نظر  .گرددمیو افزایش انگیزش برای یادگیری فراهم  ترعمیقرک بهتر یک موضخخوع، یادگیری ، موجبات دکنندگانشخخرکتبرای 

ست که در آن   -مدافعین این روش، یادگیری پروژه سائل و مشکالت دنیای واقعی را   هنرآموزان محور یک رویکرد پویا به تدریس ا م

شرکت در  زمانهمکنند و می کنکاش ست می   هایمهارتگروهی  هایفعالیت، با  سی به د  آموزاندانشچون  آورندفراتر از برنامه در

ساس   شان ارزیابی می هاپروژهبر ا ستفاده  موردمعیارهای محدود  جایبهشوند  ی شان     معموالًدر امتحانات،  ا شان برای  معنادارترکار

واقعی مرتبط شود و حتی ممکن است که    تواند به مسائل زندگی شوند که چطور کار درسی می  خیلی سریع متوجه می  هاآناست.  

 جایبهاین نوع یادگیری،  شخخان مربوط اسخخت انگیزه پیدا کنند اجتماعی که به پروژه هایفعالیتبرای انتخاب شخخغل یا شخخرکت در  

تعامالت   کنندهتوصیف دارد که  هاییویژگیاست. این چهارچوب   پذیرانعطافساختار خشک و بسته دارای یک چهارچوب پیچیده و    

. این مقاله شامل دو بخش است. در بخش نخست، ابتدا رویکرد سازنده گرایی و پیشینه مربوط به قلمرو       باشد مییادگیری  -تدریس

شده    ضه  شی مبتنی بر رویکرد پروژه ارائه     یادگیری مبتنی بر پروژه عر سپس الگوی طراحی آموز ضمن  . در بشود میو  خش دوم، 

سب با آن نیز ارائه    محور پروژه مطرح کردن یادگیری شی متنا شگر در  اتیتجرب .شود می، الگوی طراحی آموز   هایدورهطول  پژوه

نسخخخبت به  آموزانمهارت  هایالعملعکسو  رفتارهاو مشخخخاهدات  ذهابسخخخرپلای حرفهفنی و  آموزشمتعدد آموزشخخخی در مرکز 

شان   آوریجمع صرفاً و  آموزشبه  آموزعدم توجه مهارت  باعثای چهارگزینه پایان دوره هایآزمون که  دهدمیمطالب امتحانی را ن

تلفنی و حضوری با تعداد بسیار زیادی از    هایمصاحبه بسیار فاصله دارد.   ای حرفهفنی و  آموزشاین روش با اهداف متعالی سازمان  

 تنهانهپایان دوره  هایآزمونفعلی  به این نتیجه سخخوق داد شخخیوه را پروژه محور محقق آموزشقبلی و فعلی در مورد  آموزانمهارت 

 ...کمیت و چه کیفیت گذاشته است ازنظرچه  آموزشمنفی زیادی بر  تأثیراتندارد بلکه  آموزشدر بهبود فرایند  تأثیری

 

 پایان دوره تستی آزموننمودار یک: معایب 

 

 

 

 

 

 

کمتر در کالسمشارکت   

زمون پایان دوره تستیآ  

 
 حفظیات بیشتر حضور کمتر در کالس

 استرس بیشتر محدود کردن مربی احتمال دخالت شانس

های بیشترتحمیل هزینه عدم سنخیت با مهارت آموزی  عدم وقت کافی 
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در تدریس و  راحتیبه سازدمیرا قادر  آموزدانشیا  آموزمشارکتی است که مهارت  آزمونی نوین آموزشی هاشیوه مؤثرترینیکی از 

اجازه  آموزبه مهارت  کندمیترکیب  با یادگیریارزشیابی را  ،( این شیوه یادگیری2001براون.... )داشته باشند مشارکت فعاالنه آزمون

و حتی ممکن است اجازه  کندمیبازتر  آزمونرا در مورد شیوه اجرا و حتی مفهوم  گیریتصمیم دهدمیانعطاف و تمرکز بیشتر را 

افغاری و  وجود ندارد. هاامکانسنتی این  آزموندر شیوه  کهدرحالیطرح کند  آموزخود مهارت را  سؤاالتضی از ود بعداده ش

. باشندمی، نیازمند تغییر آزمونآموزشی فعلی، از حیث برگزاری  هایروشمطالعه خود به این نتیجه رسیدند که  نیز درسیما خوش

 (.1شوند )ی تکوینی در طول دوره آموزشی گنجانده هاآزمونکه در طراحی تدریس، بایستی برگزاری  اندکردهپیشنهاد  هاآن

Furman  ی آموزشی هابرنامه، در هاآنی تکوینی و کیفیت هاآزمونو همکارانش هم در تحقیقات خود دریافتند که انجام

در تمام منابع و  شدهانجام هایبررسیطی  ازآنجاکه (.2کنند )میبهداشت، پزشکی و پیراپزشکی، نقش اساسی ایفا  هایدانشکده

شد و هیچ منبع یا  تائیدآموزشی و مربیان  متخصصینتوسط تمام  آموزشدر  مؤثریک شیوه  عنوانبهتکوینی  آزمونمراکز آموزشی 

 یافت نشد. آزموناین نوع  تأثیرپژوهش جهت رد 

 پرسشنامه:

در مورد سخخیسخختم سخخنجش فعلی   هاآنقبلی و فعلی نظرات  آموزانکلیدی طی یک پرسخخشخخنامه از مهارت  سخخؤالبا طراحی چند  

 باشدمیو نتیجه آن به شرح زیر  سؤاالتمورد ارزیابی قرار گرفت که  هاآنآن بر میزان یادگیری  تأثیر)تستی( و 

 در  باریکسی نفر برای بار دوم و بیست نفر هم  تعداد نفر مرد و ده نفر خانم بودند. 40 کنندهشرکت راهنما: از این تعداد

 بودند. فرماییخویششرکت کرده بودند و همه این افراد دارای کسب کار  آموزیمهارتپایان دوره  آزمون

 

 

 منفی مثبت تعداد جواب سؤال ردیف

 47 3 50 بوده است؟ مؤثربر میزان یادگیری شما  (ایچهارگزینهسنجش به شیوه فعلی ) آیا 1

 49 1 50 شده بوده است؟ راحیمطابق با استاندارد آموزشی ط سؤاالت آیا 2

 48 2 50 راضی هستید؟ (ایچهارگزینه) آزمون از زمان برگزاری و شیوه برگزاری آیا 3

 0 50 50 شما شده است؟ ( باعث استرس درایچهارگزینه) آزمونشیوه فعلی  آیا 5

6 
 هایدورهباعث ترغیب شما برای شرکت در  (ایچهارگزینه) آزمونفعلی  آیا شیوه

 شده است؟ آموزیمهارتتکمیلی یا جدید 
50 0 50 
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 و روش تحقیق: تجزیه تحلیل

معتبر علمی مرتبط با  هایسایتو  ایکتابخانهمنابع موجود و اسناد  و مطالعهی که با همکاران داشتم هایمصاحبهپس از بررسی 

این نتیجه حاصل شد  و مربیان آموزشی آموزانپرسشنامه مهارت  هایجوابو همچنین بررسی  سایر همکاران هایپژوهش تحقیق،

یادگیری مهارت ندارد بلکه با  برای بهتر کردن فرایند تأثیری تنهانه آموزیمهارتپایان دوره  هایآزمونکه شیوه فعلی برگزاری 

هزینه و صرف وقت بیشتر شیوه مناسبی  لیتحم و نامناسب بودن زمان، کمبود کردن استرس، وارد به حفظیات، کارآموزمحدود کردن 

 نیست. آموزیمهارتبرای سنجش پایان دوره 

 ایچهارگزینه آزمونبررسی عواقب  :نموداردو

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج و عواقب

 برای سازمان برای مربی برای مهارت آموز 

 استرس

 حفظ کردن

 عدم رغبت

 توجه کمتر

محدودیت شیوه تدریس 

 تدریستدریس
 کاهش انگیزه

 تضعیف جایگاه

 صرف هزینه

 صرف وقت

 افزایش ناکارامدی

نارضایتی 

 بیشتر
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شاهدی بر این  سرپل ذهاب ایحرفهفنی و  آموزشدر مرکز  محقق پژوهش حاضر( در طی سالیان متوالی برای تدریس) یمربتجربه 

 و مفید نخواهد بود. مؤثر عنوان هیچ بهدر مرکز  آموزیمهارتپایان دوره  آزمونمدعا است که شیوه یکسان 

 آکادمیک و نتایج آن آزمون : بررسینمودار سه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

هدف-سن  –سطح سواد   

 شرکت کنندگان ناهمگون

 

 نوع دوره آموزشی

 ثابت )مرکز(

 سیار )روستا(

 

 

 

 طراحی متفاوت سواالت

سالیق متفاوت طراحان 

منابع مختلف سوال و  

 

 

 

روستا با افراد معموال در 

کم سواد و بی سواد 

 سروکار داریم

 

 

 

 اشکاالت پایه آزمون تستی

تقلب امکان سواالت، تشابه استرس، کمبود وقت،  

تقلب امکان سواالت، تشابه استرس، کمبود وقت،  
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است امکان برگزاری یک امتحان آکادمیک و سطح  شدهبیانهم  در نمودارکه  طورهمان سر کالسدر  کنندگانشرکتناهمگونی 

فنی و  هایآموزشانجام کار عملی توانمند و قوی باشد که همانا هدف از  ازنظرزیرا ممکن است شخصی  کندمیباالی تئوری رد 

تئوری به شیوه  آزمونتئوری پردازی ضعیف باشد بنابراین این افراد در  ازنظرولی  باشدمینیز همین امر  آموزیمهارتو ای حرفه

فنی و  آموزشبلکه برای خود سازمان  کندمیو مربی مشکل ایجاد ن کارآموزبرای  صرفاً آزمون. این مشکل خواهند داشت زنیتست

تئوری در تمام  آزمونشد  تأکیددر شروع مقاله  طورهمانو مشکل بوده عالوه بر این  سارتهم از جوانب مختلف دچار خای حرفه

 وداده است و نتایج  ایپروژهو  یتکوین آزمونحذف شده و جای خود را به  تقریباًسطح باال  و دنیا و بخصوص کشورهای طراز اول

 قرار گرفته است. تائیدمورد  تقریباًآن بر میزان یادگیری  تأثیر

 (2شواهد )اطالعات  گردآوری

قرار  هاآنو در اختیار  تئوری شرکت کرده بودند طراحی آزمون قبالًکه  کارآموزانیمشارکتی و پروژه برای ده نفر از  آزمون دورهیک 

بیان کردند که  هاآنانجام شد نود درصد    هاآنبود و طی نظرخواهی که از  دارمعنی آموزانشد هم نتایج و هم استقبال مهارت    هداد

و  درآوردهآکادمیک  صورت بهبا کمی فکر  دهندمیانجام  هرروزهعملی  صورت بهچیزهای را  اندتوانسته استرس نداشته و بسیار روان    

 .شده است سوال دچار استرس اعالم کرد بعد از جواب ب دو آموزاندرصد هم از این مهارت  کی انجام دهند. سازیمدلحتی 
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 :های( جدیدحل )راهانتخاب  

 :ایچهارگزینهمقایسه سنجش تکمیلی )مشارکتی( و 

 و تکوینیای چهارگزینه آزمون: مقایسه نمودار چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشنهادات و راهکارها:

تکوینی و  هایآزمونراهکارها و پیشنهادات ذیل جهت برگزارهای  آمدهدست بهاطالعات  وتحلیلتجزیهو  شده بیانبا توجه به مطالب 

 پروژه محوره در حین برگزاری دوره آموزشی بهتر است انجام شود:

 هاآندر هر مرحله توسط مربی کارگاه و بایگانی  آزمون قسمت تئوری سنجش مشارکتی برای بحث هایفرم( تهیه 1

شی      و کارورزیسنجش عملی برای طرح پروژه عملی   هایفرمتهیه  (2 ستاندارد آموز ساتید خبره ا قرار در اختیار مربی  طبق نظر ا

 .بگیرد

 باشد. یآموزشدوره تکوینی تئوری و عملی در طول  هایسنجشبهتر است میانگین  نمره نهایی (3

 تکوینی )مشارکتی( چهارگزینه ی

بخشکمک به یاد گیری دقیق واحد های یاد گیری هر   

بخش در هرمرحلهارائۀ باز خورد و آگاهی از نتایج هر   

های یادگیرینارسایی و تشخیص مشکالت  

یادگیری  مهارت آموزان بهای  عالقه  برانگیختن رغبت و 

 یادگیری
آزاد بودن مربی یا مدرس در انتخاب شیوه تدریس و ایجاد  

 انگیزه
تدریس بعدی مراحل شروع برای گیری  تصمیم  

مهارت آموزانارتقا و طبقه بندی دانش   
 سنجش توان کار گروهی و فردی در مهارت آموزان

مرحله ای است و فرصتی برای بیان و اصالح نیستآزمون تک   

 حدس و گمان و حفظیات را تقویت می کند

تئوری رفتارگرایی  و سطوح پایین یادگیری را تقویت می کند

 است
گیری از آزمایشگاه ها و کسب انواع  فرصت بهرهاین نوع آزمون 

را سلب می کند. های پیشرفته مهارت  

براستاندارد نیستبودجه بندی سواالت یکسان نیست و منطبق   

 آزمون
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 شود. نظر گرفتهبهتر است بیست درصد سنجش تئوری و هشتاد درصد عملی در  آزمونبرای  (4

 آوردمیامتحان را از حالت خشک و رسمی بیرون  سؤاالتداستانی بودن بعضی از  (5

 .کندمیپیدا  سؤالارتباط بهتری با  آموزمهارت در زندگی  مشاهدهقابلاز موارد  سؤالکاربردی بودن و  (6

این باره بنویسید، راهنمایی کنید، اگر شما بودید چه  در مثل نظر خود را سؤاالتدر تعدادی از  هایفعل با بکار بردن توانمی (7

حتی اگر مطلب کتاب را نخوانده باشد به  آموز مهارت و دادبه مقدار زیادی کاهش  را ناشی از امتحان اضطراب ؟گرفتیدمیتصمیمی 

د با مطالب کتاب تفاوت چندانی است که در بسیاری از موار اشزندگیی از طرف خود با توجه به تجارب حلراهدنبال ارائه نظر یا 

 و حتی ممکن است باعث خالقیت و نوآوری شود که بسیار ارزشمند است. نخواهد داشت

 

 منابع:

 ( روانشناسی تربیتی. انتشارات سمت1387اکبر )علی -سیف  (1

بر مقطع  تأکید)با  آموزشو نقش آن در بهبود  آموزشو ارزشیابی در  سنجش ،(1399)پهله، محمد شریف و عابدینی، مهنوش، (2

 متوسطه دوم(

کنفرانس  نیدوم مفاهیم سنجش، ارزشیابی و ارزیابی، یستیچ ،(1399)خلیفه سلطانی، مرجان السادات و رحمانی، جهانبخش، (3

 ،رشت کاربردی در علوم انسانی، هایپژوهشی نوین و هاایدهملی 

همایش ملی  نیچهارم سنتی و نوین در سنجش یادگیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، یکردهایرو ،(1398)صارم پور، مریم، (4

 تهران تربیتی شناختی، شناسیروان

سنجش تکوینی بر پیشرفت  آزمون اثربخشیمیزان  یبررس ،(1395)ایمانی، مهدی و ایرانی، فریبا و خدابنده، محرمعلی، (5

 دوره ابتدایی شهرستان نقده، آموزاندانشتحصیلی 

الگوی سنجش یادگیری )تکوینی و تراکمی( بر میزان  ریتأث ،(1394)عزیزمالیری، کیومرث و محمدی، محمد و رضایی، مهدی، (6

 .ریمال ،آموزشملی مدیریت و  شیهما دوره دوم ابتدایی، آموزاندانشپیشرفت آمادگی 

 اینترنتی: منابعِفهرست 

 https://shervinpardaz.ir /ای-یبرا-ینیتکو-یابیارزش-دیفوا-ترینمهم -

 http://etvt.blogfa.com/post/6 ایحرفهفنی و  هایآموزشها و اصطالحات تخصصی  واژه فرهنگ مفاهیم، -

 رسانم؟ یاری آموزاندانش یلیتحص هایفعالیت تیبه هدا یابیسنجش و ارزش نینو یهاشیوهچگونه توانستم با استفاده از  یاقدام پژوه-

https://kandoocn.com/mtpurchase/verify/178737?Authority 
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