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فصل اول

مقدمه:
ارزشیابی در فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی به عهده دارد صرف نظر از اینکه آموزش در موسسه آموزشی انجام
شود ،خارج از برنامه های آموزشی رسمی انجام گیرد و یا در حین اشتغال یا برای ارزیابی تجارب حاصل در طول زندگی به کاربرده
شود.ارزشیابی از جمله اجزای مهم یادگیری مادام العمر است.هم برای افرادی که به روشی برای ارزشیابی و دریافت گواهینامه معتبر
در مراحل متفاوت زندگی احتیاج دارندو هم برای موسسات مهارت آموزی که در پی ارتقای برنامه های تحرک پذیری ارزشیابی
هستند تا بتوانند سیاست های اموز دراز مدت خود را تحقق بخشند(.سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)2000،
ارزشیابی باید مستقیماً با استانداردهای شایستگی حرفهای مرتبط باشد و بر اساس آنها تدوین شود این امر برای ارزشیابی دقیق
میزان توانایی فرد ضروری است از نظر فردی ارزشیابی میتواند به صدور گواهینامه منجر شود و به افراد کمک می کند تا وارد حرفه
و شغل خاصی شوند و در آن پیشرفت کنند و در شرایط یادگیری دائمی روشی را برای ثبت توانایی ها و شایستگیهای افراد در
شرایط مختلف و زمانهای متفاوت به دست دهد از نظر کارفرمایان ارزشیابی می تواند در استخدام ارتقا و برنامهریزی برای آموزش
های داخلی به کار برده شود از نظر موسسات مهارت آموزی ارزشیابی و سنجش روشی برای تعیین کیفیت مهارتها و دانش آموخته
شده در برابر شایستگی های واقعی مورد نیاز در یک حرفه است
با اعطای گواهینامه به افراد موسسات آموزشی می توانند برنامه های آموزشی خود را به افراد و کارفرمایان ارائه دهند
از نظر موسسات مهارتآموزی ارزشیابی روش برای تعیین کیفیت مهارتها و دانش های آموخته شده در برابر شایستگیهای واقعی
مورد نیاز یک حرفه است بنابراین استاندارد ارزشیابی حرفه ای می تواند در تعیین صالحیت حرفهای در بازار کار و استخدام تضمین
کیفیت آموزش و کمک به ارزشیابی کتابهای درسی و پیشرفت تحصیلی در دوره های آموزشی موثر باشد.
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تعاریف و اصطالحات
آزمون شونده(شرکت کننده) 1:متقاضی تعیین صالحیت فنی و تخصصی در یک شغل و یا حرفه را می گویند که معموال شامل
کارآموزانی که پس از طی دوره آموزشی براساس ضوابط و مقررات که به مرکز آموزش فنی و حرفه ای به منظور سنجش مهارت به
واحد ارزشیابی معرفی می شوند و یا به صورت داوطلبانه و با تاکید بر خود آموزی و یا تجربه نیز در ارزشیابی شرکت نماید .البته در
این دستورالعمل منظور شرکت در آزمون عملی می باشد.
استاندارد آموزش  :نقشه ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی های موجود در استاندارد شغل است .به عبارت دیگر فرآیند جمع
آوری شواهد و قضاوت در مورد وظایف بدست آمده در فرآیند تجزیه وتحلیل شغل است و شامل سه بخش اصلی دانش،مهارت ونگرش
خواهد بود .
مهارت 2::به میزان هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یک توانمندی یا شایستگی مهارت گفته می شود.توانایی اکتسابی
وتمرین شده برای انجام ماهرانه وظایف یا شغل است.
اندازه گیری 3:عبارت است از فرایندی که تعیین می کند یک شخص یا یک شیء چه مقدار از یک ویژگی را دارد .شیوه نسبت دادن
یک عدد (که معموال به آن نمره می گویند) به یک صفت یا ویژگی معین یک شخص به گونهای که آن عدد درجه ای از آن صفت یا
ویژگی را که آن شخص یا شیء از آن برخوردار است را نشان می دهد.
آزمون :یک مجموعه از شاخص های طراحی شده برای اندازه گیری عملکرد یک فرد مورد سنجش است .ازمون وسیله یا روشی
مظامدار برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار است.
سنجش :4یک اصطالح کلی است وبه صورت فرایندی تعریف می شود که برای گردآوری اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری
درباره ی فرد آموزش دیده(کارآموز) ،برنامه درسی وسیاستهای آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد.
ارزشیابی :به یک فرایند نظامدار برای جمع آوری ،تحلیل وتفسیر اطالعات گفته می شود.
آزمونگر :فردی دارای صالحیت علمی  ،فنی و تجربی است که به منظور سنجش و ارزشیابی فرایند آزمون عملی متقاضیان جهت
دریافت گواهینامه مهارت انتخاب می شود .
پروژه :مجموعه فعالیت هایی که به صورت برنامه ریزی شده و منظم با استفاده ازمنابع موجود از قبیل تجهیزات ومواد مصرفی ،
وغیره در یک محدوده زمانی معین برای نیل به یک هدف مشخص انجام می پذیرد پروژه می گویند.
زمان اجرای آزمون :عبارتست از مجموع مدت زمان هایی که طراح برای انجام تمامی مراحل اجرای پروژه برای آزمون شونده در
نظر می گیرد.
طراح پروژه :به فردی که کار طراحی پروژه را بر اساس استانداردهای ارزشیابی انجام می دهد طراح می گویند،
ممیز پروژه :به افراد متخصصی اطالق می شود که اطالعات و محتوای پروژه ها را بر اساس استاندارد آموزش مورد بررسی و بازبینی
قرار می دهند و در نهایت تایید یا رد می کنند.
بودجه بندی آزمون :اقدامی برای مشخص شدن درجه اهمیت هر شایستگی یا توانایی است.
عنصر شایستگی :درحقیقت خروجی اصلی شایستگی در استانداردهای آموزشی می باشد.
عملکرد (استاندارد عملکرد) :سطح قابل قبول برای انجام یک کار در یک حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار مینامند .که
شامل انجام کار با استفاده از تجهیزات ،ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی میباشد.
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معیار عملکرد (شاخصهای اصلی عملکرد) :شاخص های تعیین شده مطابق عملکرد یا استاندارد عملکرد برای انجام مراحل
کاری میباشند.
استاندارد ارزشیابی :به فرآیند جمعآوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه یک شایستگی بهدست آمده است یا خیر ،اطالق میشود.
زمان استراحت  :مدت زمانی است که به منظور رفع خستگی ناشی از انجام فرایند ارزشیابی عملی برای آزمون دهندگان در نظر
گرفته می شود ؛که میباید طبق برنامه زمان بندی از کار دست کشیده و پس اتمام زمان تعیین شده به ادامه ارزشیابی باز گردد.

مفهوم استانداردهای آموزشی و ارزشیابی

استاندارد شغل  (JOB/OCCUPATION STANDARD) :مشخصات شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز
برای عملکرد موثر در محیط کار را گویند و با توجه به اینکه حرفه مجموعه ای از مشاغل است که در وظایف و کارهای اصلی
شباهت زیادی با یکدیگر دارند ،در بعضی موارد استاندارد حرفه نیز گفته می شود.استانداردهای شغل/حرفه توسط صاحبان
مشاغل تدوین می گردند.
استاندارد آموزش (TRAINING STANDARD) :نقشهی یادگیری برای رسیدن به شایستگی های موجود در
استاندارد شغل/حرفه است که شامل سه بخش اصلی دانش ،مهارت و نگرش خواهد بود .استانداردهای آموزش سازمان آموزش
فنی وحرفه ای کشور بر اساس اسناد تجزیه وتحلیل شغل و درگروه های برنامه ریزی درسی ،توسط صاحبان مشاغل و
متخصصین آموزشی تدوین می شوند.
استاندارد ارزشیابی :به فرآیند جمعآوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه یک شایستگی بهدست آمده است یا خیر ،اطالق میشود.
استاندارد عملکرد؛ سطح قابل قبول برای انجام یک کار در یک حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار مینامند .که شامل انجام
کار با استفاده از تجهیزات ،ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی میباشد.
مفهوم روایی:
معمولی ترین تعریف روایی مربوط به " سازگاری با هدف" می باشد .یعنی نوع ارزیابی مورد استفاده و شواهد ارائه شده باید متناسب
با هدفی باشد که برای آن منظور شده است .به عبارتی محتوای تهیه شده همان چیزی را که مد نظر است  ،تا چه اندازه مورد ارزشیابی
قرار می دهد.
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انواع روایی

توصیف

روایی ساختاری

این روش می تواند برای آنچه که برای آزمون در نظر گرفته شده  ،بسیار نزدیک باشد  -در آزمون
عملی مطابق با معیارهای تعیین شده "مناسب است".

روایی محتوایی

تعیین اینکه تا چه حد بخش ها ی مختلف یک پروژه معرف محتوای استانداردی است که برای
سنجش تهیه شده است.

روایی ظاهری

این آزمون کامالً خوب به نظر می رسد .برای اهداف مورد نظر ،مناسب به نظر می رسد و متناسب
با فرهنگ محیط یاددهی /آموزش /کار است .به عنوان مثال امتحان کتبی با فرهنگ محل کار
متناسب نیست  ،اما با فرهنگ مدرسه متناسب است .یعنی اینکه مواد یا سواالت آزمون از نظر ظاهر
شبیه موضوعی باشند که مورد اندازه گیری است.

روایی قابل پیش بینی

این روش تا حدودی توانایی پیش بینی عملکرد آینده (به عنوان مثال در محیط دیگر) و نه تنها
عملکرد فعلی را دارد.

بدین ترتیب نوع ارزیابی مورد استفاده و شاخص ارائه شده(معیار عملکرد) باید متناسب با هدفی باشد که برای آن در نظر گرفته
شده است .مثال به جای اینکه یک آشپز را برای پختن کیک مورد ارزیابی قرار دهیم از او بخواهیم که تصویر آن (کیک) را بکشد.
این ارزیابی معتبر نیست! همچنین ارزیابی اینکه آیا یک باغبان می تواند با تماشای بذرهای خود در باغچه پیاز بکارد  ،معتبر نیست.
ارزیابی معتبر نشان می دهد که روش یا روش های به کار رفته ،تصویر دقیقی از عملکرد آن فرد در یک حوزه خاص را ارائه می دهد.
مفهوم پایایی (قابلیت اطمینان):
پایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد به عبارت دیگر
همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی
به دست آمده است چقدر است.
پایایی یک وسیله اندازه گیری به دقت به آن اشاره می کند که یک آزمون در صورتی دارای پایایی است که اگر آن را در یک فاصله
زمانی کوتاه چندین بار با گروه واحدی از افراد انجام دهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشند به عبارت دیگر باید نتایج مشابهی را
فراهم نماید و این نشان میدهد که سایر متغیرها تغییری نکرده اند
به بیان دیگر اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج نزدیک به هم
باشد و برای اندازه گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده میکنیم دامنه ضریب پایایی از صفر تا  +1است
اعتبار یک وسیله اندازه گیری به میزان دقت آن ابزار مربوط می گردد یعنی یک وسیله اندازه گیری در صورتی دارای اعتبار است که
اگر آن را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار ارائه نماییم نتیجه چندین بار اجرایی مشابه و یا نزدیک به هم باشد
پایایی یک ابزار اندازه گیری عبارت است از درجه ثبات ،همسانی و قابلیت پیش بینی آن در اندازه گیری هر آن چه اندازه می گیرد
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مفهوم آزمونگر:
واژه "ارزیابی" را می توان به قضاوت در عملکرد آزمون دهندگان توسط آزمونگر نسبت به مالک های مشخص شده در پروژه اطالق
نمود  .در این فرایند آزمونگر فردی است دارای صالحیت علمی  ،فنی و تجربی در رابطه با حرفه ی مورد آزمون که به منظور سنجش
و ارزشیابی شرکت کنندگان  ،جهت دریافت گواهینامه مهارت انتخاب می شود .
مسئولیت اصلی آزمونگر ،پشتیبانی از شرکت کنندگان از طریق اجرای صحیح فرآیند ارزشیابی است.

مفهوم سنجش ،اندازه گیری ،ارزشیابی ،ارزیابی ،آزمون
مفهوم سنجش :
در سنجش از فنون مختلف برای جمع آوری اطالعات استفاده کرد که می توان به آزمون ،پرسشنامه ،مصاحبه ،مقیاس درجه بندی
فهرست وارسی ،کار آزمایشگاهی ،پروژه تحقیق ،امتحان شفاهی،تکلیف درسی ،مصاحبه و مشاهده عملکرد و رفتار دانش آموزان در
موقعیت مختلف اشاره کرد.
سنجش هم میتواند به صورت رسمی مثل اجرای آنها و هم به صورت غیررسمی مانند مشاهده اینکه چه کسی در کارگروهی به
صورت رهبر درخواهد آمد.

مفهوم اندازه گیری:
در اندازه گیری ،ویژگیها یا صفات اشیا و افراد تعیین می گرددو مقدار آن ویژگی ها یا صفات به صورت عدد یا رقم گزارش می شود.
بنابراین ،اندازه گیری عبارت است از فرایندی که تعیین کننده شخص یا یک شی چه مقدار از یک ویژگی برخوردار است.
چنانچه از تعریفهای باال پیداست در اندازه گیری ،ویژگی یا صفتی که اندازه گیری می شود به صورت عدد یا رقم مشخص می گردد
مثالً به جای اینکه بگوییم حسن نسبت به سن و قدش الغرتر است میگویم حسن  1۶سال دارد قد  1۷0سانتی متر است ولی تنها
 ۴0کیلوگرم وزن دارد.
اندازه گیری فرایند یا شیوه ای دقیق و نظام دار است.در اندازه گیری روش های نسبت دادن اعداد باید به طور روشن بیان شوند.
در بعضی موارد قاعده اندازه گیری تا حدی ساده و بدیهی است توضیح مفصل آن ضرورت ندارد مانند زمانی که از خط کش برای
اندازه گیری طول یک میز استفاده می شود اما قواعد مربوط به اندازه گیری ویژگیهای روانی افراد مانند هوش یادگیری دانش آموزان
به بیان دقیق نیاز دارند فایده بیان قواعد اندازه گیری این است که کمک کند تا افراد مختلف که میخواهند وسیله ای اندازه گیری
را مورد استفاده قرار دهند آن را یکسان به کار بندند.
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مفهوم ارزیابی:
پنج مفهوم کلیدی از اصول عملی ارزیابی ،پشتیبانی می کنند .این پنج مورد در برنامه ریزی  ،اجرا و قضاوت استفاده می شوند  .این
مفاهیم عبارتند از روایی 5،پایابی ۶،کفایت ،۷اصالت8و عمومیت9هستند



نوع ارزیابی مورد استفاده و شواهد ارائه شده باید متناسب با هدفی باشد که برای آن منظور شده است (روایی).



اعتمادی است که می توانیم به نتایج یک آزمون که از کاربدهای متوالی آن حاصل می شود می تواتنیم داشته باشیم
(پایایی)



شواهد ارزیابی شده باید کافی باشد تا ارزیاب بتواند در مورد دانش و یا مهارتهای یادگیرنده در برابر معیارهای مشخص
شده قضاوت کند (کفایت).



تردیدی نیست که شواهد واقعی هستند و توسط داوطلب تولید شده اند (اصالت).



شواهد می توانند ثابت کنند که داوطلب در مورد روش ها  ،مهارت ها و دانش فعلی در حوزه شغلی انتخاب شده به روز
است (مقبولیت)

مفهوم آزمودن :
وقتی که برای اندازه گیری یکی از ویژگی های روانی یا تربیتی یک فرد یا گروهی از افراد از آزمون استفاده میشود به این فعالیت
"آزمودن" میگویند
از آنجا که آزمون یک وسیله اندازه گیری است هر وقت آزمودن صورت می پذیرد یعنی آزمونی به کار میرود نوعی اندازه گیری انجام
می شود اما هر نوع اندازه گیری الزاما آزمودن نیست .اندازهگیری مفهوم گستردهتری دارد زیرا آزمودن یک نوع خاصی از اندازه گیری
است.

اصول ارزشیابی
جهت سنجش میزان دستیابی فراگیر ،بایستی معیارهای عملکرد فراگیر با معیار های مورد انتظاری که در جریان آموزش به آن
پرداخته می شود (اهداف رفتاری)  ،ارزیابی شود که به سه دسته تقسیم می شوند:
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Validity
Reliability
7
Sufficiency
8
Authenticity
9
Currency
6
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الف) ارزشیابی مفاهیم نظری
به جریان هایی که با فعالیت های ذهنی و فکری آدمی سر و کار دارند مربوط می شود .آزمون های مورد نیاز برای سنجش هدف
های حوزه ی شناختی ،آزمون های توانایی های شناختی هستند .این اهداف با آزمون های کتبی متداول به خوبی قابل سنجش
هستند .
سطوح یادگیری در این حوزه عبارتند از :دانش ،درک و فهم ،کاربرد ،تجزیه و تحلیل ،ترکیب و ارزشیابی
این مفاهیم نظری زمانی ظاهر می شود که فراگیر با روبروشدن با موضوع پروژه ،هریک از این مفاهیم را یک به یک در روند مراحل
اجرای تکلیف تا رسیدن به هدف انجام می دهد.
اهداف  ،نشانه های تحقق و سطوح عملکرد مورد انتظار در این سطح از یادگیری ،در جدول شماره ضمائم 1آمده است.
ب) ارزشیابی مهارت های عملی
اهداف این حوزه ،به حرکات و اعمال ماهرانه ای که نیازمند فعالیت های توام بدنی و روانی هستند مربوط می شود .مهارت و
انجام یک فعالیت روانی  -حرکتی  ،مستلزم درک  ،شناخت و عاطفه نسبت به آن است .این اهداف با آزمون های کتبی متداول به
خوبی قابل سنجش نیستند  .فراگیر با انجام مراحل مختلف اجرای یک پروژه در طول یک دوره آموزشی به سطحی از مهارت مورد
نظر دست پیدا می کند که با آزمون های عملکردی قابل سنجش هستند .به عنوان مثال تکمیل کارپوشه با رعایت استانداردهای
مربوط از جمله این موارد می باشد.
سطوح یادگیری در این حوزه با بهره گیری از اهداف حوزه روانی -حرکتی و زمینه های کاری در آموزش استاندارد مساله محور ،به
قرار ذیل می باشد:
 -1فرایند اجرای کار و تولید محصول
آماده سازی مواد ،ابزار و تجهیزات ،استفاده صحیح از ابزار ،چالش با موضوع پروژه و اجرای صحیح فرایند تولید پروژه.
 -2فعالیت غیرکالسی
تکمیل کارپوشه بر اساس برنامه ارائه شده و تنظیم گزارش نهایی بر اساس استانداردهای تعریف شده.
 -3دقت و صحت
اندازه گیری و اندازه گذاری صحیح و همچنین اجرای دقیق مراحل تولید با توجه به استاندارد تعریف شده.
 -4کنترل کیفیت
بازرسی  ،کنترل فرایند اجرای پروژه  ،تولید محصول نهایی و مقایسه آن با شرایط مطلوب و همچنین کیفیت بخشی و بهینه سازی
فرایند اجرای پروژه و تولید محصول.
اهداف  ،نشانه های تحقق و سطوح عملکرد مورد انتظار در این سطح از یادگیری ،در جدول شماره  2ضمائمآمده است.
ج)ارزشیابی اخالق حرفه ای
اخالق حرفه ای ،شیوه های متداول رفتار در یک حرفه یا الزامات رفتاری در یک شغل می باشد .هر حرفه و شغلی اخالق حرفه ای
خاص خود را دارد که با مشاغل دیگر متفاوت است .به عبارت دیگر تعاریف متفاوتی از اخالق حرفه ای در حوزه های مختلف وجود
دارد.
با توجه به نقش مهارت های ارتباطی و رعایت اصول و موازین اخالق حرفه ای در آموزش مهارتی ،الزم است فرایندهای اخالق حرفه
ای در ارزشیابی مورد نظر قرار گیرد.
عناصر تشکیل دهنده ی اخالق حرفه ای عبارتند از:
ایمنی و بهداشت ،مدیریت زمان ،رعایت انضباط ،کارگروهی ،ویژگی های شخصیتی ،عالقه و انگیزه
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اهداف  ،نشانه های تحقق و سطوح عملکرد مورد انتظار در این سطح از یادگیری ،در جدول شماره  3ضمائم آمده است.
.

سنجش هدف های حوزه ی روانی -حرکتی
سنجش هدفهای حوزه عاطفی و روانی -حرکتی با ابزارهای اندازه گیری به غیر از آزمون های مورد استفاده در حوزه شناختی
امکانپذیر است .از این دانش فنی که مبتنی بر فعالیتهای ذهنی است تعهد اخالقی کاری که برحوزه عاطفی تکیه دارند و توانایی
عملی که مبتنی بر فعالیت های جسمی است عناصر اصلی مهارت می باشند و سه راس مثلث را تشکیل می دهند که مهارت های
فنی و حرفه ای را در بر گرفته اند و در سنجش و تعیین صالحیت حرفهای می بایست مد نظر قرار گیرند.
شکل ذیل مهارت های فنی و حرفه ای در حوزه اهداف روانی حرکتی را نشان می دهد.

دانش فنی حوزه شناختی سطح کاربستن

تعهد اخالق کاری حوزه عاطفی سطح ارزش گذاری

مهارت

توانایی عملی حوزه روانی حرکتی سطح انطباق

سنجش و ارزشیابی این سه حوزه به واسطه آزمون های کالسیک متداول در مقاطع متوسطه و مالی امکان پذیر نبوده و مستلزم
صرف زمان بیشتر و به کارگیری تجهیزات و آزمونگران متخصص می باشد .در کشورهای پیشرفته سنجش و ارزشیابی کار با همکاری
اتحادیه های کارگری و کارفرمایی انجام میشود تدوین استاندارد سنجش و ارزشیابی هر یک از مشاغل و سازماندهی اجرایی آنها با
توجه به عناصر تشکیل دهنده مهارت و همچنین استفاده از ابزار اندازه گیری خاص هر یک از عناصر مهارتی یکی از ضروریات است.
عناص اصلی مهارت

سطح مورد ارزشیابی

ابزار اندازه گیری

دانش فنی

حداقل سطح کاربرد

آزمون کتبی

توانایی عملی

انطباق

آزمون های عملکردی

تعهد اخالق کاری

حداقل سطح ارزشگذاری

سیاهه رفتار

مهارت متشکل است از :دانش فنی و تعهد اخالقی کاری و انجام صحیح کار عملی که هر قسمت دارای مالک یکسانی می باشند اما
از لحاظ وزن و امتیاز در ارزشیابی با هم تفاوت دارند .بدین معنی که فردی ماهر قلمداد میشود که حداقل دانش فنی و تعهد اخالق
کاری متوسط رو به خوب داشته باشد و ارزش کار عملی آن نیز با توست روبه خوب باشد.
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الف) دانش فنی که سطح کاربرد حوزه شناختی را شامل می شود و آن دسته از اطالعات حوزه نظری اطالق میشود که به طور
مستقیم در فرایند کار عملی کاربرد دارد و به واسطه ی آزمون های کتبی مورد ارزشیابی قرار میگیرد برای مثال دانستن فرمول
محاسبه تعداد دور الزم و سیم برای یک موتور الکتریکی با توالی خاص ضعف در این قسمت نتیجه مستقیم در کار عملی خواهد
گذاشت و با توجه به این که ارزشیابی های عملی به طور معمول پرهزینه هستند باعث اتالف منابع مالی خواهد شد
ب) منظور از تعهد اخالق کاری آن دسته از اصول و ارزشها و فعالیتهایی است که فرد به هنگام کار عملی می بایست به آن پایبند
بوده و به یک باور پایدار بر رعایت این اصول و ارزشیابی برسد ،اما از محصول نهایی نمیتوان به عدم پایبندی کارآموز آن پی برد و
به واسطه ارزشیابی مشاهده ای و درج نام در سیاهه رفتار طرح کار عملی سنجیده می شود به طور مثال رعایت نکات ایمنی استفاده
صحیح از ابزار و مواد مصرفی می توانند از جمله مولفه های سیاهه رفتار باشد
ج ) کار عملی که قسمت اعظم نمره ارزشیابی مهارت شغلی بدان تعلق دارد غالب ًا عبارت است از یک نقشه کار عملی که کار آموز می
بایست در مدت زمان معینی با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم آن را به اتمام برساند.
هر سه عنصر فوق در پروژه ارزشیابی خالصه می شود و هر فردی که بتواند حد نصاب الزم را در ارزشیابی پروژه ای کسب نماید ماهر
قلمداد شده و مستحق دریافت گواهینامه مهارت می باشد الزم به ذکر است سطوح در نظر گرفته شده برای ارزشیابی و حوزه
شناختی(کاربرد) و حوزه عاطفی (ارزشگذاری) از جمله سطوح میانی این طبقه بندی ها می باشند و در بسیاری از کشورها سطوح
باالتری مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

مقیاس های اندازه گیری
مجموعه ای عدد یا نمادهای دیگر است که ویژگی های آنها بر ویژگی های تجربی اشیائی که اعداد به آنها نسبت داده می شوند
منطبق است.
متغیرها(معیارهای عمکردی) عملیاتی می شوند تا راهی برای سنجش کمیت مفاهیم پیدا شود و بر پایه صفات خاصی که آن مفاهیم
دارند با شاخص های اصلی مقایسه شوند این روش نسبت دادن اعداد برای بیان ویژگی های عملکرد را اندازه گیری می کند .
زمانی که متغیر ها ( معیارهای عملکرد) شناسایی شدند مشخص می گردد که اندازه گیری همه ی آنها به یک صورت ممکن نمی
باشد
قبل از هرگونه اندازه گیری الزم است که مقیاس اندازه گیری متغیرهای مورد نظر را مشخص نماییم .انواع مقیاس اندازه گیری
عبارتند از اسمی ،ترتیبی ،فاصله ای و نسبتی که توضیح هر کدام به شرح زیر است:

سطوح یا انواع مقیاسهای اندازه گیری:
در چهار نوع از ساده به پیچیده دسته بندی می شوند:
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 -1اسمی
 -2ترتیبی
 -3فاصله ای
 -۴نسبتی

مقیاسهای اسمی :پایین ترین سطح یا ساده ترین نوع اندازه گیری را معرفی می کند و به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرد:
 -1اسم گذاری :در این مقیاس از ارقام و اعداد برای اسم گذاری و یا نام گذاری و تشخیص اشیا و افراد استفاده می شود مانند شماره
بازیکنان تیم فوتبال یا شماره خیابانهای شهرها
 -2طبقه بندی :در مقیاس اسمی عالوه بر نام گذاری از اعداد و ارقام برای طبقه بندی اشیا و افراد نیز استفاده می شود مانند اینکه
ال عدد  1فرد هنجار و عدد  2فرد ناهنجار را معرفی می کند .یا در علوم رفتاری
طبقه بندی افراد به هنجار و ناهنجار است که از آن مث ً
متغییرهایی مانند جنس ،نژاد ،ملیت ،و مذهب و غیره را به مقیاس اسمی نشان می دهند
مثل نژاد سیاه را به صورت سیاه = 1

سفید = 2

زرد = 3

مقیاس ترتیبی :دسته ای از افراد یا اشیا با توجه به یک صفت از بزرگ به کوچک مرتب می شود .معلوم نیست که هریک از این افراد
و اشیا  ،به مفهوم مطلق چقدر از آن صفت را دارد مشخص نیست که این اشیا یا افراد از لحاظ صفت مورد اندازه گیری  ،چه مقدار
از یکدیگر فاصله دارند.
مثال برای مقیاس ترتیبی:
مرتب کردن دانش آموزان یک کالس به ترتیب قد و شماره گذاری آنها از کوتاهترین به بلندترین یا از بلندترین به کوتاهترین فرد
است.
اگر هدف از اندازه گیری انتخاب بهترین فرد یا مناسب ترین شی و از این قبیل باشد مقیاس ترتیبی مناسب است.
مثال دیگر برای مقیاس ترتیبی ،پرسش نامه استرس زندگی هولمز و راهه می باشد.
در این پرسشنامه تعداد تغییرات زندگی فرد در شش ماهه گذشته با هم جمع می شوند مانند ازدواج  ،تغییر محل سکونت ،تغییر
شغل و غیره اگر کسی در این پرسش نامه نمره  20گرفته از کسی که نمره اش  1۷است استرس یا فشار روانی بیشتری داشته
است و او هم از کسی که نمره  10گرفته فشار روانی بیشتری داشته است.
در مقیاس ترتیبی درباره تفاوت بین نقاط مقیاس هیچ گونه اطالعی موجود نیست این یک ویژگی مهم مقیاس ترتیبی است.
عملیات مجاز آماری دریافتی درباره مقیاس ترتیبی:
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در این مقیاس عملیات بیشتری از مقیاس اسمی مجازند  ،با وجود این عملیات مورد نیاز یک مقیاس خوب اندازه گیری در این
مقیاس نیز مجاز نیستند.
مقیاس فاصله ای :مقیاس فاصلیه ای مقیاسی است که:
 -1رتبه اشیا یا افراد با توجه به یک صفت مشخص است
 -2معلوم است که اشیا یا افراد از لحاظ صفت مورد اندازه گیری چه مقدار از یکدیگر فاصله دارند.
 -3اما هیچ نوع اطالعی راجع به مقدار مطلق صفت مورد نظر برای هیچ یک از اشیا یا افراد در دست نیست.
وجه تمایز مقیاس فاصله ای از مقیاس ترتیبی این است که در این مقیاس فاصله های بین واحدها معلوم و برابر هستند در صورتی
که در مقیاس ترتیبی فاصله ی بین واحدها معلوم نیست.
مثال :اگر قد دانش آموزان یک کالس را از قد متوسط دانش آموزان کالس اندازه گرفت  ،بدین طریق که قد متوسط را صفر انتخاب
کرد و کسانی که قد بلندتر از متوسط دارند را با اعداد مثبت و دانش آموزانی را که قد کوتاه تر از قد متوسط دارند با اعداد منفی
مشخص کرد.
مثال دیگر :مقیاس فاصله ای ؛ مقیاس به کار گرفته شده در دماسنج های سانتی گراد و فارین هایت است  .در این دماسنج های صفر
به صورت قراردادی است اما فاصله  15 ،10 ، 5و غیره در تمام طول مقیاس همواره یکسان است.
عملیات مجاز آماری و ریاضی در مقیاس فاصله ای :
در این مقیاس فاصله بین اعداد مساوی است و در نتیجه ا ین مقیاس از یکی از ویژگی های مهم یک مقیاس خوب اندازه گیری
برخوردار است لذا همه محاسبات آماری و غالب محاسبات ریاضی را درباره آن می توان انجام داد ( جمع و تفریق مجاز و ضرب و
تقسیم مجاز نیست )
مقایسه مقیاس ترتیبی با مقیاس فاصله ای :
در مقیاس ترتیبی و مقیاس فاصله ای شباهتهای زیادی وجود دارد مثالً در یک پرسش نامه رضایت شغلی سوالی نظیر اینکه  :شغل
ال مخالفم (  )1مخالفم( )2نظری ندارم ( )3موافقم
من رضایت بخش است که پاسخ دهنده برای آن اعداد از  1تا  5را که معرف کام ً
( )۴و کامالً موافقم ( )5هستند ،برمی گزیند .این طب قات پاسخ ترتیب توافق را نشان می دهد اما درباره فاصله بین طبقات که الزمه
مقیاس فاصله ای است هیچ اطالعی در اختیار ما قرار نمیدهد .
ابزارهای اندازهگیری نظیر پرسش نامههای نگرش سنج مقایسه های ترتیبی هستند اما معموالً آنها را مقیاسهای فاصله ای مورد
استفاده قرار می دهند
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پژوهشگران استدالل کرده اند که مقیاس ترتیبی شکل ضعیفی از مقیاس فاصله ای است که در آن اطالعات مربوط به فاصله بین
نقاط مقیاس گم شده است
مقیاس نسبتی:
مقیاس نسبتی یا نسبی مقیاسی است که در آن:
 -1رتبه اشخاص با توجه به یک صفت معلوم است
 -2فاصله بین اشخاص معلوم است
 -3عالوه براینها فاصله ی حداقل یکی از اشخاص از یک صفر مطلق نیز معلوم است .مهم ترین مقیاس نسبی همان مقیاس اعداد از
صفر تا بینهایت است.
اگر قد دانش آموزان یک کالس را با توجه به اندازه واقعی قد آنها ( نه در رابطه با کوتاهترین یا متوسط ) تعیین کنیم ،مقیاس حاصل
یک مقیاس نسبی است .
اندازه گیری طول ،وزن ،حجم و سایر صفات فیزیکی اشیا با مقیاس نسبی عملی است .اما اندازه گیری متغیرهای روانی و پرورشی با
این مقیاس به ندرت مسیر است.
عملیات مجاز آماری و ریاضی در مقیاس نسبی :
همه ی عملیات آماری و ریاضی مجاز است .
خالصه ویژگیهای مهم مقیاسهای چهارگانه اندازه گیری
ویژگی ها
مقیاس

وجود ترتیب در خواص

مساوی وجود

طبقات

طبقات

مطلق

اسمی

-

-

-

ترتیبی

+

-

-

صفر

عملیات مجاز آماری
نما(تعیین طبقه ای که بیشتر از
بقیه عضو دارد)
نما ،فراوانی ،میانه ضریب
همبستگی اسپیرمن

عملیات مجاز ریاضی
هیچ یک از چهار عمل اصلی
هیچ یک از چهار عمل اصلی

فاصله ای

+

+

-

همه عملیات آماری

جمع ،تفریق

نسبی

+

+

+

همه عملیات آماری

همه عملیات ریاضی
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چهار مقیاس اندازه گیری از لحاظ تعریف و ویژگیها از هم قابل تمایزند ،این حال در کار بست به مسائل انسانی غالباً به خوبی تمایز
پذیر نیستند.
از آنجا که درباره نوع مقیاس مورد استفاده در میان صاحب نظران توافق قطعی وجود ندارد به شخص استفاده کننده از وسیله اندازه
گیری مربوط است که تعیین کننده چه مقیاسی را مورد استفاده قرار دهد.
مقیاس گسسته :
مقیاسی که در آنها متغییر مورد نظر تنها می تواند یکی از ارزشهای معین را به خود اختصاص دهد مقیاسهای گسسته یا مجزا نام
دارند .ویژگیهای مهم این نوع مقیاسها تساوی واحدهای شمارش آنها در طول مقیاس است.
متغییرهای دیگری که معرف مقیاس گسسته عبارتند از:
جنس ،تأهل  ،سطح تحصیالت ،تعداد سواالت درست و غیره
نکته دیگر این که در مقیاس گسسته الزاماً با اعداد درشت سر و کار ندارد مثالً می تواند بین اعداد  0/5فاصله باشد اما بین  0/5تا 1
عدد دیگری قرار نمی گیرد.
مقیاس پیوسته:
بر خالف مقیاس گسسته یا مجزا  ،در مقیاس پیوسته متغییر مورد نظر می تواند در فاصله بین نقاط مقیاس هر تعدادی ارزش را به
خود اختصاص دهد .متغییرهایی که معرف مقیاس پیوسته هستند عبارتند از :سرعت ،زمان ،طول ،وزن ،هوش ،پیشرفت تحصیلی ،
استعداد ریاضی  ،نگرش.
اندازه گیری از متغییرهای گسسته یا مجزا همواره دقیق و قطعی است اما اندازه های بدست آمده از متغییرهای پیوسته همیشه
تقریبی هستند.
ویژگی مهم مقیاسهای پیوسته تساوی واحدهای اندازه گیری است.

مقایسه اندازه گیری و آزمودن سنجش و ارزشیابی با یکدیگر
در حالیکه سنجش به ما می گوید شخص مورد نظر از کدام ویژگی ها برخوردار است .ارزشیابی قدر یا ارزش آن ویژگی ها را مشخص
می کند همچنین در حالیکه سنجش نشان میدهد مقدار ویژگی عاطفی چقدر است .ارزشیابی درباره مقدار آن ویژگی داوری می
کند در اینجا سنجش به جمع آوری اطالعات درباره ی ویژگی های عاطفی گفته میشود در مقابل ارزشیابی به داوری یا قضاوت
درباره ارزش آن ویژگی ها یا داوری دربارهی مقدار آن معنی می دهد.
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ارزشیابی بهدنبال توصیف تاثیرات عمل های آموزشی است درحالی که اندازه گیری بهدنبال توصیف و مقایسه افراد است در ارزشیابی
ضرورتی ندارد که همه افراد به پرسشهای یکسان پاسخ دهند و یا تکالیف واحدی را انجام دهند

انواع آزمون
آزمونهای توانایی:
آزمونهای توانایی آموخته ها و مهارت ها و استعدادهای افراد را میسنجند دستهای از این آزمون ها توانایی های شناختی افراد و
تعدادی دیگر توانایی های روانی -حرکتی را اندازه می گیرند

آزمون های عاطفی:
آزمون های عاطفی ویژگی های عاطفی و شخصیتی افراد را میسنجند .آزمون های توانایی حداکثر عملکرد آزمون شونده را اندازه
گیری می کند بدین معنی که نشان می دهند آزمون شونده در بهترین شرایط قادر به انجام چه کاری است در حالیکه از زمان های
عاطفی وضع موجود آزمون شونده را در موقعیت های طبیعی می سنجند.
دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به مالک مورد استفاده:
الف) ارزشیابی وابسته به مالک .در این ارزشیابی ارزشیابی مالک نامیده میشود معیار یا مالک ارزشیابی از پیش تعیین میشود
و عملکرد یادگیرنده با توجه به آن عملکرد مورد قضاوت قرار می گیرد این نوع ارزشیابی تعیین می کند که آیا دانش آموزان مطالب
و هدف هایی را که قرار بوده است بیاموزند آموخته اند یا نه.
ب) ارزشیابی وابسته به هنجار .این نوع ارزشیابی به جای یک مالک مطلق از پیش تعیین شده به نوعی مالک نسبی وابسته
است در این نوع ارزشیابی می توان تعیین کرد که پیشرفت یک دانش آموز نسبت به دانش آموزان دیگر چه وضعی دارد.
دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده:
الف) ارزشیابی آغازین یا سنجش آغازین .نخستین ارزشیابی که پیش از انجام فعالیت های آموزشی به اجرا در می آید ارزشیابی
آغازین یا سنجش آغازین نامیده می شود این نوع ارزشیابی به دو منظور مورد استفاده قرار می گیرد
 .1آیا دانش آموزان بر دانش ها و مهارت های پیش نیاز درس جدید از قبل مسلط هستند؟
 .2دانش آموزان چه مقدار از هدف ها و محتوای درس تازه را قبال یاد گرفته اند؟
در مورد سوال اول سنجش آغازین به منظور اندازه گیری مهارتها و دانش های پیش نیاز یادگیری درس تازه به کار می رود در مورد
سوال دوم به جای آزمون آمادگی از آزمون جایایی یا آزمون پایه گزینی استفاده می شود هدف از آزمان جایای یا پایه گزینی که به
آن پیش آزمون نیز گفته می شود تعیین میزان اطالعات یادگیرندگان از مطالبی است که قرار است به آن آموزش داده شود.
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ب)ارزشیابی تکوینی
آنچه عمدتاً به منظور کمک به اصالح موضوع مورد ارزشیابی یعنی برنامه یا روش آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد ارزشیابی
تکوینی نام دارد .هدف از کاربرد ارزشیابی تکوینی در رابطه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آگاهی یافتن از میزان و نحوه یادگیری
آنان برای تعیین نقاط قوت و ضعف یادگیری و نیز تشخیص مشکالت روش آموزش معلم در رابطه با هدف آموزشی است

ج)ارزشیابی تشخیصی
نوع دیگر ارزشیابی که آن نیز در جریان آموزش انجام می گیرد ارزشیابی تشخیصی نام دارد علت این نامگذاری آن است که این
ارزشیابی با هدف تشخیص مشکالت یادگیری دانش آموزان به کار می رود این آزمون ها معمو ًال به صورت انفرادی اجرا میشوند و
در قیاس با آزمونهای پیشرفت تحصیلی سوال های بیشتری را در بر می گیرند
د)ارزشیابی تراکمی
در ارزشیابی تراکمی تمام آموخته های دانش آموزان در طول یک دوره آموزشی سنجش میشوند و هدف آن نمره دادن به دانش
آموزان و قضاوت درباره اثربخشی کار معلم و برنامه های درسی یا مقایسه برنامههای مختلف درسی با یکدیگر است.

انواع آزمونهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای
آزمون های کتبی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به چند دسته تقسیم می شود
آزمون های ادواریآزمونهای های تفاهم نامه و صنعت ساختمانآزمون های هماهنگآزمون آنالینکه نحوه شرکت در آزمون هر یک از بخش ها در ذیل به اختصار توضیح داده می شود
آزمون های ادواری15

در این نوع آزمون شرکت در دورههای آموزشی برای داوطلبین الزامی نمی باشد و داوطلبین بر اساس تقویم آزمونی فرصت دارند
با مراجعه به سایت مورد نظر و بر اساس اطالعات دفترچه های آزمون ادواری مربوط به هر استان در این آزمون ثبت نام نمایند پس
از قبول در آزمون کتبی توسط مربیان و آزمونگران از داوطلبین آزمون عملی گرفته می شود
آزمون های تفاهم نامه و صنعت ساختمانطبق تفاهم نامه ای که سازمان آموزش فنی و حرفه ای با صنوف و اتحادیه ها منعقد شده است آزمون برگزار می شود
متقاضیان با مراجعه به سایت مورد نظر در حرفه ای مورد تقاضا و ثبت نام نمایند و پس از قبولی در آزمون کتبی توسط مربیان و
آزمونگران مراکز آموزش فنی و حرفه ای از داوطلبین آزمون عملی گرفته میشود
آزمون های هماهنگمتقاضیان پس از گذراندن دوره های آموزشی حرفه ای مورد نظر از طریق مرکز یا آموزشگاه فنی و حرفه ای آزمون معرفی می شوند
معرفی کارآموزان از طریق سامانه های مورد نظر و همانند سازمان های دیگر پس از قبولی در آزمون کتبی توسط مربیان و آزمونگران
مراکز آموزش فنی و حرفه ای از داوطلبین آزمون عملی گرفته می شود
آزمون آنالینآزمون آنالین یا آزمون برخط ،برگزاری هر نوع آزمون تستی و تشریحی که در بستر اینترنت است را آزمون آنالین میگویند .این
آزمون میتواند در مکان مشخص یا در هر فضایی که قابلیت دسترسی به اینترنت وجود دارد برگزار شود.
شرط قبولی در آزمون های سازمان آموزش فنی و حرفه ای
شرط قبولی در آزمون های مهارتی به حداقل نمره  50در آزمون کتبی و کسب حداقل نمره  ۷0در آ زمون عملی است به شرطی که
 25درصد نمره آزمون کتبی به اضافه  ۷5درصد نمره آزمون کتبی از  ۷0بزرگتر باشد به عبارت دیگر.
 %25 ( ≤ 70نمره کتبی  %75 +نمره عملی)= شرط قبولی نهایی
اگر داوطلبی در آزمون کتبی مردود شد بایست مجددا آزمون کتبی معرفی شود داوطلب میتواند حداکثر دو بار در یک دوره آزمون
آزمون عملی معرفی شود و در غیر اینصورت بایستی مجدد به آزمون کتبی معرفی شود
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فرم نتیجه نهایی
آزمونگر میبایست؛ پس از اتمام ارزشیابی بعد از جمع بندی فرم های
آزمونشوندگان برای هر شرکت کننده نتیجه نهایی ارزشیابی به صورت جداگانه در
فرم مربوطه ثبت شود.

ب) -فرم های صورتجلسات
آزمونگران می بایست در قبل  ،حین و بعد از آزمون متناسب با مراحل و شرایط مورد نظرمشاهدات خود را در صورتجلسه مربوطه
ثبت نمایند.
عناوین صورتجلسات:






گزارش آزمونگر به رئیس مرکز
صورت جلسه برگزاری ارزشیابی مهارتی
صورتجلسه برگزاری فرایند ارزشیابی مهارتی
صورتجلسه تخلف کشف شده درجلسه آزمون عملی برگزار شده در
نمونه صورت جلسه حوزه اجرای ارزشیابی (:ذکر حوادث اتفاقی )
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فرم های امتیازبندی:
مشخصات فردی

مشخصات استاندارد

نام

خوشه

نام خانوادگی

گروه آموزشی

نام پدر

عنوان استاندارد

كد ملی

كد استاندارد

كد پروژه

شركت كننده بر اساس اهداف پروژه:
اهداف پروژه

مشخص

شدن

وضعیت
توسط طراح

پروژه وضعیت شركت كننده

وضعیت آزمون
دهنده

شرکت کننده موفق به تولید محصول شد.

تولیدی

شرکت کننده موفق به تولید محصول نشد.
شرکت کننده موفق به انجام تمامی مراحل فرایند شد.
شرکت کننده در مرحله  ...................متوقف و از ادامه ارزشیابی خارج شد.

فرایندی
ریز اجرای فعالیت
توالی
فرایند

عنوان فعالیت  /كار ریز فعالیت یا چگونگی روند مدت
(عنصر شایستگی)

انجام كار (معیار عملکرد)

كاری

انجام
كار

بارم مقیاس
كمی كیفی

زمان انجام نمره مکتسبه
كار

مرحله
اول

مرحله
دوم
موارد حائز نمره در فرایند اجرای پروژه:
موارد

درص كاهش نمره

نتیجه
نیم تا یکساعت

زمان اجرای در صورت عدم رعایت تا نیم ساعت
فرایند
زمان بندی در اجرای  ....درصد از كل بارم كم می شود  ......درصد از كل بارم كم می ....................
مراحل كاری
شود.

51

مقدار مواد در صورت عدم رعایت
مصرفی

میزان مواد مصرفی

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

 .....درصد از كل بارم كم می شود

جمع

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

چک لیست معیار های نگرشی
طیف

مهارت های
ردیف توانائی

هرگز گاهی معموال اغلب همیشه

شایستگی ها

0

اشتغال
1

اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد

2

مسئولیت پذیر است

3

با مباهات کار می کند

4

اخالق كاری مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد

5

خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کارمی کند

6

درگفتار ،عمل و کردار ،بلوغ از خود نشان می دهد

7

کارش را خود ارزیابی می کند

8

کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند

9

مسئولیت توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد

10

پذیری

ازدستورات شفاهی ،بصری و کتبی پیروی می کند

11

از مواد مصرفی ،ابزار آالت خوب مواظبت می کند

12

با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد

13

استدالل و منطقی است و قضاوت های عینی می سازد

14

حل مساله روش ها و قواعد را می فهمد
ابتکار نشان می دهد

15
16
17
18
19

سالمتی و
عادات
ایمنی

سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام الزم دارد
به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد
موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
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5/. 25/.

1 75/.

نمره
داوطلب

موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.

20
جمع کل

فرم نتیجه نهایی
نام و نام خانوادگی داوطلب:
نام استاندارد آموزشی:
شماره داوطلبی :
ردیف

کد ملی:
کد استاندارد:

نمره

بارم

كد پروژه

1

مجموعه نمرات ریز فعالیت

95

2

مجموعه نمرات كاهشی

0

....

مجموع

95

3

بخش نگرش

5

نمره نهایی :

نمره داوطلب

100

توضیحات آزمونگر/آزمونگران:

آزمونگر اول
نام

آزمونگر دوم
نام خانوادگی

كد ملی

نام

امضاء آزمونگر

53

نام خانوادگی

كد ملی

صورتجلسه برگزاری فرایند ارزشیابی مهارتی
گروه آموزشی

عنـوان استاندارد

کد استاندارد:

تاریخ ارزشیابی

ساعت شروع

ساعت پایان

حضور و غیاب
تعداد حاضر

وضعیت داوطلبان
وضعیت تجهیزات و ابزارآالت
وضعیت مواد مصرفی
وضعیت کارگاه سنجش

مطلوب
نا مطلوب
مطلوب
ناقص
مطلوب
ناقص
مطلوب
نامطلوب

سایر موارد
نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :
امضاء
نام و نام خانوادگی ناظر:
امضاء
نام و نام خانوادگی مسئول سنجش مركز:
امضا
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تعداد غایب جمع

صورتجلسه تخلف كشف شده درجلسه آزمون عملی برگزار شده در
در كارگاه سنجش............................مركز .................................تاریخ............................
اسامی و مشخصات كامل متخلفین جلسه آزمون عملی حرفه

.............كارگاه

.............مركز............

روز..............مورخه  .....................با ذكر دالیل و مدارک كافی بشرح ذیل است
ردیف نام و نام خانوادگی

نام پدر

نوع تخلف

كد ملی

نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :
امضاء
نام و نام خانوادگی ناظر:
امضاء
نام و نام خانوادگی مسئول سنجش مركز:
امضا
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نمونه صورت جلسه حوزه اجرای ارزشیابی (:ذكر حوادث اتفاقی )
ارزشیابی مهارتی در
...............................

حرفه  ..........................................ساعت  ....................روز..............................مورخه
كارگاه

سنجش

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

...........................................استان................................
ردیف

ذكر حوادث اتفاقی

نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :
امضاء

نام و نام خانوادگی ناظر:

نام و نام خانوادگی مسئول سنجش:
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مركز....................................شهرستان

60

مقدار مواد در صورت عدم رعایت
مصرفی

میزان مواد مصرفی

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

 .....درصد از كل بارم كم می شود

جمع

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

چک لیست معیار های نگرشی
طیف

مهارت های
ردیف توانائی

هرگز گاهی معموال اغلب همیشه

شایستگی ها

0

اشتغال
1

اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد

2

مسئولیت پذیر است

3

با مباهات کار می کند

4

اخالق كاری مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد

5

خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کارمی کند

6

درگفتار ،عمل و کردار ،بلوغ از خود نشان می دهد

7

کارش را خود ارزیابی می کند

8

کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند

9

مسئولیت توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد

10

پذیری

ازدستورات شفاهی ،بصری و کتبی پیروی می کند

11

از مواد مصرفی ،ابزار آالت خوب مواظبت می کند

12

با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد

13

استدالل و منطقی است و قضاوت های عینی می سازد

14

حل مساله روش ها و قواعد را می فهمد
ابتکار نشان می دهد

15
16
17
18
19

سالمتی و
عادات
ایمنی

سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام الزم دارد
به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد
موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
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5/. 25/.

1 75/.

نمره
داوطلب

موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.

20
جمع کل

فرم نتیجه نهایی
نام و نام خانوادگی داوطلب:
نام استاندارد آموزشی:
شماره داوطلبی :
ردیف

کد ملی:
کد استاندارد:

نمره

بارم

كد پروژه

1

مجموعه نمرات ریز فعالیت

95

2

مجموعه نمرات كاهشی

0

....

مجموع

95

3

بخش نگرش

5

نمره نهایی :

نمره داوطلب

100

توضیحات آزمونگر/آزمونگران:

آزمونگر اول
نام

آزمونگر دوم
نام خانوادگی

كد ملی

نام

امضاء آزمونگر

53

نام خانوادگی

كد ملی

54

گزارش آزمونگر به رئیس مركز
ریاست محترم مركز .....
باسالم
احتراماً پس از بررسی لیست تجهیزات و مواد مصرفی بر اساس پروژه با کد  ........................اخذ آزمون عملی در تاریخ
در حرفه

تعداد

بالمانع است/دارای نواقص ذیل می باشد.

لیست نواقص و كمبودهای تجهیزات
ردیف

نام تجهیزات

تعداد كمبود واحد

مشخصات فنی

مالحظات

لیست نواقص و كمبودهای مواد مصرفی
ردیف

نام مواد مصرفی

مشخصات فنی

سایر توضیحات:

امضاء
آزمونگر
تاریخ:
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تعداد كمبود

واحد

مالحظات

به

صورت جلسه برگزاری ارزشیابی مهارتی
در كارگاه سنجش....................................مركز...................................
استاندارد:

در ساعت ...................

با كد استاندارد

مورخه ..............در ساعت ...............شروع ودر ساعت................خاتمه یافت .
تعدادكل شركت كنندگان:

تعداد حاضرین:

حاضرین

غائبین

ردیف نام و نام خانوادگی

امضاء

ردیف

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :
امضاء
نام و نام خانوادگی ناظر:
امضاء
نام و نام خانوادگی مسئول سنجش مركز:
امضا
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تعداد غائبین:

نام و نام خانوادگی

امضاء

صورتجلسه برگزاری فرایند ارزشیابی مهارتی
گروه آموزشی

عنـوان استاندارد

کد استاندارد:

تاریخ ارزشیابی

ساعت شروع

ساعت پایان

حضور و غیاب
تعداد حاضر

وضعیت داوطلبان
وضعیت تجهیزات و ابزارآالت
وضعیت مواد مصرفی
وضعیت کارگاه سنجش

مطلوب
نا مطلوب
مطلوب
ناقص
مطلوب
ناقص
مطلوب
نامطلوب

سایر موارد
نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :
امضاء
نام و نام خانوادگی ناظر:
امضاء
نام و نام خانوادگی مسئول سنجش مركز:
امضا

57

تعداد غایب جمع

صورتجلسه تخلف كشف شده درجلسه آزمون عملی برگزار شده در
در كارگاه سنجش............................مركز .................................تاریخ............................
اسامی و مشخصات كامل متخلفین جلسه آزمون عملی حرفه

.............كارگاه

.............مركز............

روز..............مورخه  .....................با ذكر دالیل و مدارک كافی بشرح ذیل است
ردیف نام و نام خانوادگی

نام پدر

نوع تخلف

كد ملی

نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :
امضاء
نام و نام خانوادگی ناظر:
امضاء
نام و نام خانوادگی مسئول سنجش مركز:
امضا
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نمونه صورت جلسه حوزه اجرای ارزشیابی (:ذكر حوادث اتفاقی )
ارزشیابی مهارتی در
...............................

حرفه  ..........................................ساعت  ....................روز..............................مورخه
كارگاه

سنجش

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

...........................................استان................................
ردیف

ذكر حوادث اتفاقی

نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :
امضاء

نام و نام خانوادگی ناظر:

نام و نام خانوادگی مسئول سنجش:

59

مركز....................................شهرستان

نمونه صورت جلسه حوزه اجرای ارزشیابی (:ذكر حوادث اتفاقی )
ارزشیابی مهارتی در
...............................

حرفه  ..........................................ساعت  ....................روز..............................مورخه
كارگاه

سنجش

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

...........................................استان................................
ردیف

ذكر حوادث اتفاقی

نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :
امضاء

نام و نام خانوادگی ناظر:

نام و نام خانوادگی مسئول سنجش:

59

مركز....................................شهرستان

فصل دوم

مقدمه:

سازمان آموزش فني و حرفه اي همانند ديگر نهادهاي آموزشي در پي آن است كه دريابد ،در پايان هر برنامه آموزشي

به چه اندازه به اهداف مورد نظر دست يافته است .بهبود كیفیت خدمات ارائه شده در سراسر سطوح مديريت سازمان آموزش فني و
حرفه اي ميتواند در ارتقاي كیفیت گواهینامه هاي صادر شده تأثیر گذار باشد .

يکي از عوامل مهم در تعیین سطح كیفیت آموزش و اثربخشي آن ،انتخاب شیوه و مدل مناسب براي ارزشیابي است ،به صورتي كه
اگر ارزشیابي ،محدود به سطوح پايین حیطه شناختي مانند "به ياد آوردن" باشد ، ،سطحي و فاقد كارآيي و اثربخشي الزم براي
مهارت آموختگان خواهد بود .بنابراين ،الزم است ارزشیابي شركت كنندگان در آزمون  ،با استفاده از روشهاي عیني و استاندارد از
حیطه هاي مهارتي مورد ارزيابي قرار گیرد  .بررسي آماري از عملکرد دفتر سنجش مهارت و صالحیت حرفه اي نشان ميدهد كه
ارزيابي كارآموزان و شركت كنندگان در آزمون ،بیشتر با استفاده از روشهاي تئوري صورت گرفته ،در صورتیکه دارندگان گواهینامه
هاي مهارتي  ،به عنوان اولین سطح ارائه خدمات مهارتي ،وظیفه ارائه خدمات فني و تخصصي در بین اقشار مردم در جامعه را بر
عهده دارند .با اينحال بر اساس نتايج بررسیهاي به عمل آمده ،مهارتها و عملکردهاي اين گروه به طور عیني و دقیق مورد ارزيابي
قرار نميگیرد .سنجش عملکردي آزمون هاي عیني با محوريت اجراي پروژه از جمله آزمونهاي استاندارد و پذيرفته شده در آموزش
هاي مهارتي در دنیا هستند كه مجموعهاي از مهارتها را با استفاده از يک ساختار از قبل تعیین شده مورد ارزيابي قرار داده و
ارزشگذاري مي كنند.
از آنجايي كه تجارب انجام شده در اين زمینه محدود بوده ،الزم است مهارتهاي اساسي و ضروري ،با استفاده از تعیین معیار عملکرد
هاي مشخص و درقالب يک پروژه مورد ارزيابي قرار گیرد .امید است با طراحي پروژه هاي دقیقتر و استاندارد ،كه ميتواند در نحوه
ارائه خدمات آموزشي هم تحول مثبتي ايجاد كند ،شاهد ارتقاء سطح مهارت در جامعه باشیم.
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آزمونگر
به كلیه ي عوامل ستادي و غیر ستادي كه مراحل برگزاري آزمون را با توجه به ضوابط و دستورالعمل هاي سازمان آموزش فني و
حرفه اي كشور اجرا مي كنند نیروي انساني آزمونگر گفته مي شود .اين افراد عبارتند از:
نیروي انساني پشتیباني و برنامه ريزي
نیروي انساني پشتیباني و برنامه ريزي عبارتند از:
 مدير كل استانمعاونین مدير كل استان مسئول حراستمسئول سنجش استانمسئولیت هماهنگي و برنامه ريزي امور اجرايي در هر استان به عهده ي ستاد ارزشیابي استان ،مركب از مديركل استان (ريیس ستاد)
معاونین (عضو ستاد) مسئول آزمون (دبیر ستاد) و مسئول حراست (عضو ستاد) خواهد بود .اين ستاد باتوجه به اصول و برنامه هايي
كه از طرف دفتر ارزشیابي مهارت اعالم مي شود در هرمورد تصمیم الزم را اتخاذ خواهندكرد.

تعاریف و اصطالحات
آزمون کتبی:
در اين آزمون پاسخ هاي آزمون شوندگان به صورت كتبي و نوشتاري ارائه مي شود اين آزمون مي تواند به صورت هاي تحريري و
انتخاب گزينه برگزار شود.
حوزه امتحانی:
حوزهي ارزشیابي به محلي گفته ميشود كه با توجه به امکانات و ويژگي هاي مورد نیاز بتوان در آن محل مراحل آزمون هاي كتبي
و عملي آموزش فني و حرفهاي را اجرا و مديريت كرد.
حوزه اصلی:
مکاني براي استقرار عوامل ستادي ،اجرائي و ملزومات مورد نیاز جهت اجراي آزمون مهارت است .اين مکان مي تواند در ادارات كل
يا مراكز آموزش فني و حرفه اي باشد
حوزهی فرعی:
حوزه فرعي مکان براي استقرار داوطلبان و عوامل اجرايي آزمون است كه ميتواند متعلق به ديگر نهادهاي آموزشي باشد و به صورت
استیجاري يا رايگان جهت ارزشیابي مهارت در اختیار سازمان آموزش فني و حرفه اي قرار بگیرد.
مخزن آزمون:
مکان جهت آماده سازي و ارسال بسته هاي سوال و پاسخنامه به محل برگزاري آزمون است و شامل انواع زير مي شود:
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سالن آزمون:
هرحوزه آزموني بنا به تشخیص رئیس حوزه ي ارزشیابي مركز به چند قسمت كه هر قسمت يک سالن نامیده مي شود ميشود
تقسیم خواهد شد
کارگاه سنجش:
كارگاه سنجش مکاني است كه داراي امکانات متناسب با هر يک از حرفه هاي آزموني بوده و در آن از قبول شدگان مرحله كتبي با
توجه به دستورالعمل هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و تقويم زماني اعالم شده آزمون عملي گرفته ميشود كارگاه سنجش
داراي انواع زير است:
كارگاه هاي مراكز سنجش دولتي در ادارات كل و مراكز شهرستانهاكارگاه هاي سنجش بخش خصوصيكارگاههاي صنايع و صنوف كه امکانات متناسب با استانداردهاي سازمان را در حرفه ي مورد نظر دارند.عوامل اجرایی:
عوامل اجرايي آزمون به افرادي گفته مي شود كه در برگزاري آزمون ها همکاري داشته و در برابر وظايف تعیین شده پاسخگو باشند
مسئول کارگاه سنجش مهارت:
فردي است كه تجهیزات مورد نیاز سنجش را مطابق با استاندارد و برحسب رشته حرفه آزمون آماده و به آزمونگران تحويل داده و
عالوه بر آن بر اجراي آزمون عملي نیز نظارت دارد و اهم وظايف آن عبارت است از
دريافت فهرست كاربرگ تجهیزات و مواد مصرفي از واحد سنجش و ارزشیابي مركز حداقل دو روز قبل از اجراي آزمون عمليآماده سازي كارگاه از نظر تجهیزات و مواد مصرفيارائه گزارش از نواقص و كمبود تجهیزات به رئیس مركز و پیگیري تا حصول نتیجهآماده سازي مواد مصرفي مطابق نقشه كار و تحويل آن به آزمونگران در روز آزموناعالم مطابقت داشتن امکانات مصوبات مورد نیاز كارگاه سنجش متناسب با حرفه آزمون به واحد سنجش مهارت حداقل يک روزقبل از اجراي آزمون
نظارت بر اجراي زمانبندي مراحل آزمون و ارائه گزارش به رئیس كمیته ارزشیابي مركزنیروی انسانی پشتیبانی و برنامه ریزی:
نیروي انساني پشتیباني و برنامه ريزي عبارتند از مديركل آموزش فني و حرفه اي استان ،معاونین مدير كل استان ،مسئول حراست
و مسئول سنجش استان.
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مسئولیت هماهنگي و برنامهريزي امور اجرايي در هر استان به عهده ستاد ارزشیابي استان است مدير كل استان (رئیس ستاد )
معاون (عضو ستاد) مسئوالن سازمان ( دبیرستاد) و مسئول حراست (عضو ستاد) خواهد بود اين ستاد با توجه به اصول و برنامه هايي
كه از طرف دفتر ارزشیابي مهارت اعالم مي شود در هر مورد تصمیم الزم را اتخاذ خواهند كرد.
رئیس حوزه اصلی:
مسئولیت اجرايي هر حوزه ي اصلي با رئیس كمیته ارزشیابي شهرستان است كه به پیشنهاد مسئولین ابالغ مديركل مسئولیت امور
اجرايي آن حوزه را زير نظر مدير كل استان و با هماهنگي ناظر نظامي ( در صورت اعزام ناظر ) خواهد داشت و وظیفه كنترل و
نظارت بر حسن انجام وظايف واگذار شده به عوامل اجرايي را بر عهده دارد.
معاونت حوزه:
بنا به تشخیص مسئول ارزشیابي استان در حوزههاي كه تعداد داوطلب آن نفر يک نفر معاون حوزه تعیین ميشود
سرپرست سالن:
مسئولیت حسن اجراي سازمان و نظم هر سالن و تسهیل در امر پخش و جمع آوري اوراق آزموني به عهده سرپرست سالن است
سرپرست مذكور در مورد حل مسئله پیش آمده با نظر رئیس حوزه مربوطه اقدام خواهد كرد.
مسئول تطبیق عکس:
مسئول تطبیق عکس عالوه بر كمک به سرپرست سالن وظیفه دارد عکس و مشخصات شركت كنندگان را از روي كارت ملي يا
شناسنامه با چهره آنان و همچنین شماره داوطلبي درج در كارت ورود به جلسه و پاسخنامه تطبیق دهد و نتیجه را در صورت مغايرت
كتباً به رئیس حوزه گزارش دهد .ضمناً الزم است كه در زير كارت ورود به جلسه اثر انگشت و امضاي داوطلب ثبت شود.
مراقبان:
مراقبت فردي است كه از بین كاركنان شاغل در آموزش فني و حرفه اي يا اشخاص واجد شرايط برابر ضوابط مندرج در دستورالعمل
هاي آزموني با پیشنهاد مسئول سنجش و ارزشیابي استان رئیس كمیته ارزشیابي شهرستان براي هر نوبت از زمان با ابالغ مدير كل
رئیس كمیته ارزشیابي مركز انتخاب شده و بر اساس شرح وظايف مربوط زير نظر مستقیم رئیس حوزه اجراي ارزشیابي انجام وظیفه
ميكنند وظیفه مراقبت كامل و تطبیق شماره كارت ورود به جلسه با شماره صندلي هر داوطلب و حفظ نظم و راهنمايي شركت
كنندگان به عهده مراقبان خواهد بود.
رابطان:
رابط فردي است كه با ابالغ رئیس كمیته ارزشیابي شهرستان از بین كاركنان و كارشناسان مراكز و اشخاص واجد شرايط تعیین شده
و در هر حوزه وظیفه اي تحويل دادن و گرفتن پاسخنامه دفترچه سواالت آزمون و فرم نظر خواهي شركت كنندگان را بر عهده دارند.
مسئول رفع نقص:
كار رفع نقايص احتمالي كارت ورود به جلسه شركت كنندگان با هماهنگي ناظر اعزامي به عهده مسئول رفع نقص است
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ناظر آزمون:
ناصر آزمون فردي است كه با ابالغ رسمي از سوي مديركل دفتر ارزشیابي مهارت بین كاركنان و كارشناسان انتخاب ميشود و وظیفه
نظارت بر حسن اجراي آزمون را برعهده دارد.
مسئول مخزن:
كار كنترل پخش و شمارش تحويل دادن و تحويل گرفتن پاسخ نامه ها و دفترچه هاي سواالت آزمون را برعهده دارند.
مسئولین حراست آزمون:
ناظر آزمون فردي است كه با ابالغ رسمي از سوي مدير كل دفتر ارزشیابي مهارت ستاد يا مدير كل كاركنان و كارشناسان حراست
انتخاب ميشود و وظیفه رسیدگي به مسائل حفاظتي در حوزههاي آزموني استان را دارد.

شرایط مکان آزمون عملی
برای اینکه یک مکان به عنوان محل برگزاری آزمون عملی در نظر گرفته شود باید حداقل دارای شرایط ذیل باشد:
تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري متناسب فهرست تجهیزات مورد نیاز براي آزمون حرفه اي مورد نظرانبارمواد اولیه و محصوالت ساخته شدهمحل قرنطینه سواالت و پروژهسرويس بهداشتي و ساير امکانات مورد نیاز.آماده سازی محیط انجام آزمون عملی:
براي اينکه يک مکان به عنوان محل برگزاري آزمون عملي در نظر گرفته شود بايد حداقل داراي شرايط ذيل باشد:
تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري متناسب فهرست تجهیزات مورد نیاز براي آزمون حرفه اي مورد نظرانبارمواد اولیه و محصوالت ساخته شدهمحل قرنطینه سواالت و پروژهسرويس بهداشتي و ساير امکانات مورد نیاز.محل اجراي آزمون هاي عملي بايد داراي تجهیزات و لوازم و ابزار متناسب با حرفه مورد آزمون باشد لذا جهت اجرايي نمودن اهداف
سنجش و ارزشیابي مي توان از مکان هاي ذيل و يا تلفیقي از موارد زير به عنوان كارگاه سنجش عملي استفاده نمود.
مراكز سنجش دولتي و خصوصي مراكز آموزشي و كارگاه آموزشي با تغییر كاربريفضا ،تجهیزات و امکانات مراكز آموزشي و آموزشگاه هاي آزادفضاي صنايع و صنوف27

فضاي كارگاهي هنرستان ها و مدارس و دانشکده هاي فني و علمي و كاربرديفضاي ساير موسسات آموزشي با تايید ستاد ارزشیابي استانكارگاههاي پروژهي ساختماني براي آزمون صنعت ساختمانفضاي پیشنهادي يا كانون و انجمن صنفي در صورت تمايل به همکاري و دارا بودن تجهیزات متناسب با استانداردتعیین اهداف آزمون:
قبل از هرگونه اقدامي در برگزاري آزمون عملي بايد هدف از انجام آزمون عملي مشخص شود از آنجا كه آموزشهاي فني و حرفهاي
به دو بخش تئوري و عملي تقسیم ميگردد مباحث در آزمون عملي بايد واقع شوند كه توانايي و مهارت داوطلب در به كارگیري
آموخته هايش در شرايط گوناگون كاري مرتبط مي باشد

آزمون های عملکردی
يکي از آزمون هاي معتبر است كه در ارزش يابي توصیفي مورد توجه قرار گرفته است اين گونه آزمون ها به قصد ارزشیابي از عملکرد
واقعي دانش آموزان طراحي و اجرا ميشود به طور كلي آزمون عملکردي ابزار خاصي است كه از طريق آن دانش آموزان با اجراي
فعالیتي اثري را تولید ميكنند يا عمالً نشان ميدهند كه به چه میزان دانش و مهارتي را كسب نموده اند بسیاري از اين نوع آزمون
ها در محیط واقعي يا شبه واقعي رخ ميدهد ارزشیابي عملکردي مشاهده مستقیم و نظام دار و ارزش گذاري يک يا چند هدف
آموزشي در عملکرد دانش آموزان است كه در طول زمان انجام ميشود و مستمر است و معموالً شامل تولید يک محصول است در
اين شیوه از دانش آموزان خواسته مي شود تا با عملکردي خاص با تولید چیزي نشان دهند كه تبحر و مهارت الزم را كسب كردهاند
ویژگی های آزمون عملکردی:
 .1تاكید بر كاربست دانش در محیط هاي واقعي و يا شبه واقعي
يعني سنجش اينکه آيا دانش آموز عالوه بر دانستن دانش مي تواند آن را به كار ببندند
 .2تاكید بر سنجش مستقیم يادگیري
يعني سنجش هدف آموزشي به صورت مستقیم به عوض غیر مستقیم
 .3استفاده از وسايل واقعي
يعني استفاده از مسائل و موقعیت هايي كه در زندگي واقعي يافت مي شوند يا شبیه به آنها هستند
 ۴ترغیب و تشويق تفکر باز
يعني هدايت دانش آموزان به پیدا كردن راه حل هاي مختلف براي مسائل و تشويق آنان به درگیر شدن با مسائل به طور گروهي و
كار كردن بر روي آنها براي مدتي طوالني
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انواع آزمون های عملکردی:
آزمون هاي عملکردي انواع مختلفي دارند كه معموالً آنها را به چهار دسته تقسیم میکنند
 .1آزمون هاي كتبي عملکردي
 .2ازمون هاي شناسايي
 .3انجام عملکرد در موقعیت هاي شبیه سازي شده
 .۴نمونه كار
روش هاي چهارگانه باال را هم مي توان جداگانه به كار بست و هم با يکديگر مورد استفاده قرار داد در بعضي موارد تنها يک روش
كفايت مي كند اما در بیشتر مواقع تركیب دو يا چند روش از ضروري است  .براي درک بهتر روش هاي چهارگانه در زير هريک از
آنها را توضیح مي دهیم
.1آزمون های کتبی عملکردی:
در آزمون كتبي عملکردي عمدت ًا بر كاربست دانش و مهارت در موقعیت هاي عملي يا شبیه سازي شده يا موقعیت هاي عملي تاكید
مي شود در اين گونه آزمون هاي عملکرد ي يا بازده هاي پاياني يادگیري سنجش میشود يا مراحل میاني عملکردي كه براي رسیدن
به بازده هاي مطلوب پاياني ضروري هستند مانند استفاده از ابزار ها و دستگاه ها مانند طرح يک مدار برقي طرح يک لباس  ،نقشه
اي يک آزمايش
.2آزمون شناسایی:
آزمون هاي شناسايي انواع و كاربردهاي مختلفي دارند در بعضي مواقع مي توان از يادگیرنده خواست تا يک ابزار يا دستگاه را شناسايي
نمايد يا كار آن را توصیف كند در موقعیت ديگر مي توان يادگیرنده را با مشکل مواجه ساخت مانند يک اتصالي در يک دستگاه برقي
و از او خواست تا از ابزارها و وسايل و شیوه هاي عملي رفع مشکل را شناسايي كند مورد پچیده تره از اين نوع آزمون گوشدادن به
يک دستگاه معیوب مثالً موتور يک اتومبیل و بعد از روي صدا شناسايي كردن علت يا علت هاي اشکال دستگاه است
آزمونهاي شناسائي به عنوان وسايل سنجش غیر مستقیم عملکرد نیز مي توان استفاده كرد
براي مثال انتظار مي رود كه يک لوله كش ماهر از يک تازه كار اطالعات بیشتري در رابطه با ابزارها و وسايل لوله كشي داشته باشد
بنابراين ميتوان از يک آزمون شناسايي براي جدا كردن گروهي از داوطلبان اين شغل استفاده كرد و افراد ماهر تر را شناسايي كرد
تا در مرحله بعد انتخاب ماهرترين افراد به وسیله آزمونهاي مستقیم سنجش انجام عملکرد در موقعیت هاي شبیه سازي شده
عملکرد سهل تر گردد.
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.3انجام عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده:
در آزمون شبیه سازي يا انجام عملکرد در موقعیت هاي شبیه سازي شده از يادگیرندگان خواسته مي شود تا در يک واقعیت شبیه
سازي شده يا مصنوعي همان اعمالي را انجام دهد كه در موقعیت هاي واقعي ضروري هستند مانند آموزش رانندگي يا خلباني با
تجهیزات شبیه سازي شده.

.4نمونه کار:
در روش نمونه كار از يادگیرنده خواسته مي شود تا اعمالي را انجام دهد كه معرف عملکرد واقعي مورد سنجش قرار هستند بدين
لحاظ اين روش نزديک ترين روش سنجش به عملکرد واقعي يادگیرنده طبیعي است .در روش نمونه كار نمونه اعمالي كه از يادگیرنده
ميخواهیم انجام دهد بايد شامل عناصر مهم عملکرد كلي باشد كه در شرايط كنترل شده اجرا مي شود براي مثال در سازمان
يادگیرنده تا قطعه اي را مطابق نقشه با استفاده از ابزار و تجهیزات مربوط به تولید كند.

مراحل تهیه آزمون های عملکردی یا نمونه کار
يکي از تفاوت هاي عمده هاي عملکردي با ساير آزمونهاي اين است كه در اين قسمت كه تهیه و اجراي آنها وقت بیشتري الزم دارد
و نمره گذاري آنها دشوارتر است .در اين قسمت به مراحل تهیه آزمونهاي عملکردي مي پردازيم.
 .1بازده های مورد نظر عملکرد را مشخص کنید:
ابتدا هدف هاي آموزشي استاندارد را استخراج و در يک فهرست به ترتیب درج نمايید سپس از میان هدف هاي آموزشي استاندارد
آموزش كه قبالً تهیه كردهايد آنهايي را برگزينید كه به آزمونهاي عملکردي نیاز دارند يعني هدف هايي كه برحسب عملکرد قابل
اندازه گیري هستند و نیز داراي شرايط عملکرد هستند و هم مالک عملکرد دارند.
مثال با داشتن اره و چوب يک قطعه چوب را با مهارت تا يک میلیمتر دقت در طول مدت  1۵دقیقه و رعايت مراحل درست و مقررات
ايمني اره كنید
مالک هاي عملکردي عبارتند از :
دقت عملکرد سرعت عملکردتوالي درست مراحل مهارت عملکرد-رعايت ايمني
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 .2موقعیت آزمون را واقع بینانه برگزینید:
منظور اين پیشنهاد آن است كه موقعیت ها و شرايطي را كه مي خواهید در آن عملکرد مورد سنجش را بیازمايید به گونه اي انتخاب
كنید كه همه جوانب امر از جمله مالحظات اقتصادي انساني  ،عملي و غیره را منظور نمايید.
.3از راهنمایی ها و دستورالعمل هایی که به روشنی واقعیت آزمون را مشخص می کند استفاده نمایید:
منظور از اين پیشنهاد آن است كه دستورالعمل هايي بايد براي آزمون فراهم شود كه در آن عملکرد مورد نظر و شرايطي كه در آن
قرار است عملکرد نشان داده شود مشخص گردند

اهداف آزمون عملی
سنجش میزان توانايي و مهارت اجراي وظايف يک شغل در چارچوب تواناييهاي مندرج در استاندارد آن شغلسنجش هر نوع فعالیت رفتاري و تکنیکي داوطلب آزمون به طور مستقیم و مشاهدهاي-تشخیص صالحیت هاي ورودي به شغل و تعیین میزان مهارت داوطلب آزمون

مصادیق آزمونهای عملی
مهارت در استفاده از فرايند ها و شیوه هاي اجراييمهارت در تولید فرآوردهتلفیقي از سنجش فرآيندها و نتايج و شايستگي هاي ورودي به شغلاز آنجا كه در آزمون هاي عملي فرايند يا محصول و يا تركیبي از اين دو مورد سنجش واقع مي شود بنابراين ماهیت عملکرد مورد
سنجش نوع فرآيند آزمون عملي را مشخص میکند عملکرد هايي كه منجر به تولید محصول نمي شوند بايد در حین انجام فعالیت
مورد سنجش واقع شوند اگر فرآيند سنجش به عنوان مثال ساخت يک صندلي يا تولید يک قطعه باشد سنجش محصول مورد نظر
بوده و به فرآيند چندان توجه نميشود در بسیاري از موارد فرايند و محصول هر دو به عنوان شاخص هاي عملکرد مد نظر هستند
كه بايد مورد سنجش واقع شوند مثالً در عیب يابي و تعمیر يک اتومبیل فرايند تشخیص قطعه معیوب ( فرايند) و اتومبیل سالم
تعمیرشده ( محصول ) مد نظر باشد.
از آنجا كه برگزاري آزمون عملي متعاقب اجراي آزمون كتبي پس از مشخص شدن اسامي قبول شدگان مرحله اخیر صورت ميگیرد
لذا انجام اقدامات ذيل از سوي اداره آكل آموزش فني و حرفهاي استان ها ضروري ميباشد
اطالع رساني الزم در خصوص بازه زماني برگزاري آزمون عمليتمهید مقدمات برگزاري آزمون عملي.اجراي آزمون عملي از قبول شدگان هر مرحله آزمون كتبي حداكثر دو هفته پس از اعالم نتیجه قطعي و اعالم نتیجه اين مرحله.اجراي آزمون عملي مردودين آزمون هاي عملي مراحل قبل كه مجاز به شركت در آزمون مي باشند.تحويل گرفتن نتايج آزمون عملي از آزمون گران بالفاصله پس از برگزاري آزمون توسط مسئول آزمون مركز.31

-ورود نمره عملي به سامانه پس از انجام فرآيندهاي كنترلي و تايید مسئولین ذيربط در اسرع وقت.

مستندسازی
فرايندي كه در آن اسناد  ،صورتجلسات و اطالعات مربوط به تصمیمها و اقدامهاي انجام شده در مراحل  ،ثبت و نگهداري میشوند.
داشتن يک سیستم براي مستندات سازمانيافته ،دقیق و همیشگي در محل كار الزم و مفید است .در اولويت قراردادن مستندسازي،
بهويژه در بخش منابع انساني ،ميتواند اختالفات احتمالي را كاهش دهد ،موارد موردنیاز را ارائه دهد و به سؤاالت مهم پاسخ دهد.

دو دلیل عمده مستندسازي :
حرفهاي بودن سازمان را نشان ميدهد.راهنماي مفیدي را براي بهبود عملکرد ارائه ميدهد.مستندسازي فرايندهاي انجامشده ،سازگاري ،كارايي و استانداردسازي را تضمین ميكند و به افراد كمک ميكند تا كارايي باال و
انتظارات واضحي داشته باشند.
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فصل سوم

مقدمه :بررسی ها نشان می دهد که قدرت یک طراحی خوب حاصل ترکیبی از مهارتها  ،دانش  ،درک و تخیل است که با تجریه
طراح استحکام پیدا می کند .هنگامی یک طراحی موفق و موثق است که طراح با کمک تفکر خالقانه و انتقادی و با پشتوانه محتوای
مهارتی استانداردهای آموزشی ،توانایی ترکیب و تغییر و استخراج چندین پروژه جهت سنجش و ارزشیابی از شرکت کنندگان را
داشته باشد .لذا به منظور ارائه راهنمایی های الزم به طراحان جهت تهیه و تدوین پروژه های مناسب و متناسب با هر استاندارد
آموزشی موارد زیر در بخشهای مختلف آماده و اراده می شود.

پروژه عملی بر اساس هدف
پروژه عملی ،شامل مجموعه مسائل و تکالیف مهم می باشد که شرکت کنندگان از ابتدای زمان سنجش  ،با انجام مجموعه ای از
فعالیت هایی مانند :شناسایی  ،طراحی ،تصمیم گیری ،حل مسئله ،بکارگیری ،پیاده سازی ،تست و ارزیابی تا بتوانند آن تکلیف یا
مسئله ی پیچیده و مهم را اجرا کنند .بر این اساس ،روش پروژه روش ارزشیابی نظام مندی است که از طریق فرایند گسترده حول
معیار عملکردهای واقعی و پیچیده بنا شده است.
پروژه های ارزشیابی می بایست در برگیرنده چندین مسئله مرتبط با شایستگی های استاندارد آموزشی باشند .این گونه پروژه ها،
هم می بایست عالوه بر مهارت های تخصصی ،مهارت های عمومی را مورد ارزیابی قرار دهند.

انواع پروژه عملی
محصولی :به پروژه های اطالق می گردد که آزمونگر  ،محصول نهایی را می سنجد و توالی و ترتیب فرایند آزمون به منظور تولیدمحصول (فراورده) مورد نظر نیست  .بدین ترتیب در پایان فرایند آزمون محصولی قابل ارزش تولید می گردد.
فرایندی :به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که آزمون دهنده می بایست در هر مرحله به صورت مستقل و جداگانه از کلفرایند آزمون اقدام به انجام فعالیت نموده و توالی و ترتیب فرایند ارزشیابی هر یک از این فعالیتها دارای یک امتیاز مستقل از امتیاز
نهایی ارزشیابی می باشد.

ارزشیابی بر اساس پروژه
به مجموعه فعالیت های مرتبط برای ارزیابی یک محصول ویا خدمت ویژه به منظور ارزشیابی اهداف پیش بینی شده در استانداردهای
مهارت آموزش فنی و حرفه ای که در قالب پروژه انجام می شود ارزشیابی بر اساس پروژه اطالق می گردد .این نوع آزمون که معموال
اساس ارزشیابی مهارت نیروی کار می باشد دارای مفهومی بسیار گسترده بوده و از انواع دیگر آزمون ها مانند آزمون کتبی و عملی
جامع تر است ،چون در این نوع آزمون مشابه موقعیت واقعی یک شغل همه توانایی های شغلی داوطلب مورد سنجش قرار می گیرد
; این نوع آزمون می تواند دربرگیرنده آزمون کتبی ،عملی ،حل مساله وگزارش کار و غیره باشد .نکته قابل توجه در این نوع آزمون
نسبت به سایر روش های آزمونی به کارگیری عنصر ابتکار و نوآوری است.
در این روش مهارت های شناختی سطح باالی آزمون شوندگان ،نظیر تجزیه و تحلیل ،ترکیب و ارزشیابی توسعه می یابد .روندها و
فرایندهای خواسته شده ،نظیر برنامه ریزی ،تصمیم گیری ،مشارکت و تعامل را ارزیابی و یادگیری را کنترل می کند.
اهدف تدوین پروژه در ارزشیابی


تطبیق حداکثری مهارت افراد با نیازهای شغلی



تعیین آزمون های متناسب با هر شغل برای سنجش توانمندیهای فرد



بهبود ارزشیابی مبتنی بر شایستگی در هرحرفه
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فرایند تدوین پروژه در ارزشیابی


طراحی الگوی مناسب (تهیه استاندارد تدوین پروژه)



انتخاب طراحان پروژه توسط استان ها



تدوین و تهیه پروژه



بررسی و ممیزی پروژه

 ذخیره سازی در بانک پروژه
مانند سایر ارزشیابی ها ،پروژه های تدوین شده باید معتبر ،پایا و جامع بوده و دارای قدرت تمیز باشد تا بتواند شرکت
کننده را از نظر دقت عمل ،سرعت انجام کار وغیره دسته بندی نماید.
نقشه های کار:
به مجموعه دستورالعمل ها ،نقشه یا تصاویر استاندارد و یا مطالعه موردی(  )case studyگفته می شود که توسط طراحان پروژه
به منظور ارزیابی کارآموزان انتخاب ،ترسیم و بکار گرفته می شود و شرکت کننده می بایست براساس ادراک خود از کلیات و مفهوم
طرح فوق ،موارد الزم را در بهترین زمان مشخص شده توسط تجهیزات پیش بینی شده ،پیاده سازی نماید.

عناصر شایستگی
عناصر شایستگی  ،اصلی ترین بلوک سازنده واحد شایستگی بوده و برای ایجاد یک واحد شایستگی با یکدیگر ترکیب میشوند .آنها
نتایج ،وظایف و کارکردهای ،شخصی را که در یک حوزه یا بخش خاص کار می کند و قادر به انجام کار طبق استاندارد است ،را شرح
می دهند .عناصر شایستگی باید فعالیتها یا نتایج کاری را که عینی و قابل ارزشیابی باشند ،شرح دهند .در زیر به منظور تدوین عنصر
شایستگی به برخی موارد اشاره می کنیم:
-1خودداری از فهرست کردن ساده کارها و وظایف
تدوین عناصر شایستگی بر اساس وظایف یا امور محوله تکراری  ،چندان مفید و مناسب نیست .با این کار ممکن است استانداردهای
شایستگی طوری تدوین شوند که تنوع ،گوناگونی و پیچیدگی مهارتها و دانشی که در محل کار مورد نیاز است ،در واحد شایستگی
انعکاس مناسبی نیابند.
-2ایجاد یك ساختار منسجم عناصر
عناصر شایستگی باید جنبه هایی از شایستگی را تشریح کنند که به طور کامل مربوط به واحد شایستگی باشند ،یعنی هر عنصری
که به جنبه های عملکرد ماورای حوزه واحد مربوط است و مشکالتی را در ارزشیابی و شناخت ایجاد می کند ،نباید در فهرست
عناصر شایستگی گنجانیده شوند .به همین دلیل ،اجزایی که حاوی جنبه های اختیاری یا خاص هستند نباید در واحد شایستگی
موجود باشند.
 -3بررسی ساختارعناصر در واحد شایستگی
در فرآیند تدوین واحد شایستگی  ،ممکن است عناصری تدوین شوند که نتایج مربوط به تعدادی از بخش ها و حوزه های گسترده
شایستگی را شرح دهند .برای مثال می توان به مهارتهای برقراری ارتباط ،مشارکت در برنامه های امنیتی و سالمت شغلی و تضمین
کیفیت اشاره نمود .برای تدوین این عناصر می توان به دو روش عمل کرد:
 -1عناصر مرتبط با یکدیگر را می توان برای ایجاد یک واحد خالص شایستگی با هم ترکیب کرد.
 – 2عناصر می توانند در واحدهای شایستگی مختلف گنجانیده شوند.
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عنصر شایستگی خروجی اصلی شایستگی موجود در استانداردهای آموزشی می باشد .فراگیران بعد از دوره آموزشی و یا بعد از اتمام
ساعت های دانشی و مهارتی موجود در یک شایستگی می توانند حداقل یک یا چند فعالیت عمده را انجام دهند .به طور مثال :در
شایستگی انجام کار با فلز( فلز کاری) عنصر شایستگی آن به صورت سوهانکاری یا سوراخ کاری یا قالویزکاری و  ...می توان بیان
نمود.
در استانداردهای ارزشیابی عنصر شایستگی(فعالیت اصلی) بین شایستگی و معیار عملکرد نقش ایفا می کند .هر شایستگی حداقل
یک فعالیت اصلی(عنصر شایستگی) دارد .ممکن است در طراحی یک پروژه در هر مرحله و یا در مراحل مختلف عنصر شایستگی به
صورت تکراری بیان شود .به طور مثال  :برش قسمتهای مختلف  ...دوخت قسمت های مختلف  ...یا به طور معمول ممکن است برای
بخش های مختلف در هر مرحله از پروژه همراه با همان قسمت یا بخش مخصوص بیان شود .به طور مثال  :سوهانکاری قطعه اول
...دوخت سر آستین

معیار عملکرد
معیارهای عملکرد ،دستوراتی هستند ک ه تعیین می کنند برای احراز عنصر شایستگی در فرد ،وی بایستی به چه کار یا کارهایی و
طبق کدام استاندارد توانمند باشد .معیار عملکرد ،بایستی عینی و قابل ارزیابی باشد .هر عنصر شایستگی چند معیار عملکرد دارد و
این معیارها شاخص آزمون هستند .در این معیارها فعالیتها ،مهارتها ،اطالعات ،دانش و درک آنها که شواهد و دالیل مستدل عملکرد
شایسته و تخصصی را ارائه می کنند ،مشخص می شود .اصول و مفاهیم  ،به ایجاد معیارهای عملکرد کمک می کند .


ال وابسته به ماهیت شایستگی هستند.
معیارهای عملکرد کام ً



معیارهای عملکرد روشن ،دقیق ،واقعگرا و حساس به نتیجه هستند.



معیار عملکرد بر اساس استانداردهای واقعی حرفه ای محیط کار تدوین می شوند.



اطالعات موجود در معیار عملکرد قابل مدیریت و برای تصمیم گیری سودمند هستند.

معیارهای عملکرد عبارتند از آنچه باید اندازه گیری شود.اگر بخواهیم سنجشی با تمام اصول و اهداف ذکر شده به شیوهای واضح و
قابل اجرا داشته باشیم  ،نیاز به مجموعهای مفید و مؤثر از معیارهای کلیدی عملکرد داریم .این مفهوم بخش مهمی از اطالعات مورد
نیاز برای تعیین و توضیح چگونگی اجرای مرحله به مرحله سنجش در جهت دستیابی به توانایی فرد را تجمیع و بررسی میکند .در
واقع معیارعملکرد مفاهیمی قابل اندازهگیری هستند که حوزه سنجش سازمان برای تعیین اهداف عملیاتی و استراتژیک خود به آن
اهمیت میدهد .بدین ترتیب استانداردهای آموزشی مختلف با توجه به معیارهای فردی ،اولویتهای شغلی و از همه مهمتر
استراتژیهای کسبوکار ،معیارهای عملکردی متنوعی دارند؛ اما معموالً از استانداردهای صنعت در سراسر جهان پیروی میکنند.
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رابطه بین شایستگی ،عنصر شایستگی و معیار عملکرد
معیار عملکرد 1
معیار عملکرد 2

عنصر شایستگی1

معیار عملکرد 3
شایستگی 1

معیار عملکرد1
عنصر شایستگی2
معیار عملکرد 2
معیار عملکرد

عنصر شایستگی3

معیار عملکرد

عنصر شایستگی1

معیار عملکرد

عنصر شایستگی2

استاندارد آموزشی

شایستگی 2

برای تبیین این موضوع از طبقه بندی اهداف یادگیری بلوم در این بخش استفاده می نماییم:
سطح شایستگی

عناصر شایستگی

به طور مثال

دانش

دانش :بازشناسی و یادآوری آموخته ها

 .1اصطالحات متداول را میداند
 .2مفاهیم اساسی را میداند .
 .3روشها را میداند

درک و فهــم :تفســیرها ،ترجمه هــا ،و  .1اصول را میفهمد
خالصه های اطالعات معین
 .2نظریه ها را میداند
 .3قوانین را میفهمد
مهارت(تفکر و عمل) کاربرد  :به کارگیری اطالعات در موقعیتی  .1مفاهیم و اصول را در موقعیت جدید به کار می برد.
آموخته و فهمیده شده متفاوت از آنچه  .2قوانین و نظریه ها را در موقعیتهای عملی به کار می گیرد
عینا است
تجزیــه وتحلیل :تجزیــه کل به اجزای  .1ساختار یک اثر هنری را تجزیه و تحلیل میکند
ترکیبی برای شناخت عناصر تشکیل  .2جدولها و نمودارها را تجزیه و تحلیل میکند
دهنده آن
 .3یک متن ادبی را تجزیه و تحلیل میکند
ترکیب :ترکیب اجزا برای تشکیل چیزی  .1اصول و قواعد را با یکدیگر ترکیب میکند
نو
 .2طرح جدیدی ابداع میکند
 .3مطالب را با یکدیگر ترکیب میکند
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ارزشــیابی :تصمیمگیــری ،قضاوت یا  .1یک اثر هنری را ارزشیابی میکند
انتخاب مبتنی بر معیارها و منطق عقلی  .2روشهای تدریس را ارزشیابی میکند
 .3قوانین یادگیری را ارزشیابی میکند
.1
.2
.3
.4

تقلید :مشاهده مهارت و تقلید از آن

از ابراز و وسایل تراشکاری آگاهی دارد
از لحاظ جسمی برای تراشکاری آمادگی دارد
به تراشکاری تا حدودی عالقه دارد
با کمک استادکار تراشکاری میکند

اجرای مستقل :انجام عمل بدون کمک  .1به تنهایی تراشکاری میکند
گرفتن از دیگران
 .2به تنهایی نقاشی ساختمان انجام میدهد
 .3به تنهایی میسازد
دقــت :انجــام عمل با صحــت ،دقت و  .1با دقت موتور مولد را سیمپیچی میکند
ظرافت کافی
 .2با دقت رادیو تعمیر میکند
 .3با دقت جوشکاری میکند
هماهنگی حرکات :آمیختن بیش از یک  .1با هماهنگی چشم و دست مجسمه میسازد
مهارت و انجام هماهنگ آنها
 .2با هماهنگی چشم و دست چکش میسازد
 .3با هماهنگی چشم و دست و گوش ارکستر را رهبری میکند
عادی شــدن :انجام کامل یک مهارت یا  .1با مهارت رانندگی میکند
بیشتر به آسانی و بهطور خودکار
 .2با مهارت تراکتور شخم میزند
 .3با مهارت قالی میبافد
نگرش( باور و ایمان) دریافت :آگاهی وتوجه غیرفعال به پدیده  .1نسبت به اهمیت یادگیری آگاهی نشان میدهد
یا محرک معین
 .2نســبت به نیازهای انسان و مسائل اجتماعی حساسیت نشان
میدهد
 .3با دقت به فعالیتهای کارگاه توجه میکند.
واکنش  :پذیرش انتظارات از طریق توجه  .1قوانین مرکز را رعایت میکند
یا واکنش نسبت به محرک ها یا پدیده ها  .2برای انجام کاری ویژه داوطلب میشود
 .3از مطالعه لذت میبرد.
ارزش گذاری  :نشان دادن رفتاری منطبق  .1به نقش علم در زندگی روزمره ارج مینهد
بر عقیده در موقعیتهایــی که اجباری  .2نسبت به رفاه و آسایش دیگران عالقه نشان میدهد
 .3خود را در قبال پیشرفت اجتماعی متعهد میداند.
بــرای اطاعت در میان نباشد
ســازمانبندی  :نشــان دادن رفتار حاکی  .1نقش برنامه ریزی منظم در حل مسئله را میشناسد
از تعهد نسبت به ارزشها
 .2مطابــق تواناییها عالیق و اعتقادات خویــش برنامهای برای
زندگی خود تدوین میکند.
تبلور :رفتار کلی مبتنی بر ارزشهای درونی  .1برای انجام کار مستقل از خود اعتماد به نفس نشان می دهد
شده
 .2در فعالیت های گروهی عمال همکاری میکند
 .3عادات خوب بهداشتی را جذب میکند
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اجرای آزمون عملی
مراحل اجرای آزمون عملی عبارتند از:
-1تعیین اهداف آزمون
-2آماده سازی محیط انجام آزمون عملی
 -3اجرای آزمون عملی
 -4ارزشیابی آزمون عملی
-5اعالم نتایج

آماده سازی محیط انجام آزمون عملی:
محل اجرای آزمون های عملی باید دارای تجهیزات و لوازم و ابزار متناسب با حرفه مورد آزمون باشد لذا جهت اجرایی نمودن اهداف
سنجش و ارزشیابی می توان از مکان های ذیل و یا تلفیقی از موارد زیر به عنوان کارگاه سنجش عملی استفاده نمود.
مراکز سنجش دولتی و خصوصی مراکز آموزشی و کارگاه آموزشی با تغییر کاربریفضا ،تجهیزات و امکانات مراکز آموزشی و آموزشگاه های آزادفضای صنایع و صنوففضای کارگاهی هنرستان ها و مدارس و دانشکده های فنی و علمی و کاربردیفضای سایر موسسات آموزشی با تایید ستاد ارزشیابی استانکارگاههای پروژهی ساختمانی برای آزمون صنعت ساختمانفضای پیشنهادی یا کانون و انجمن صنفی در صورت تمایل به همکاری و دارا بودن تجهیزات متناسب با استانداردمنابع طراحی سوال و نقشه عملی
استاندارد آزمون عملی حرفه مربوطه-استاندارد شغل

تقلب در آزمون عملی
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تقلب هرگونه اقدام عمدی به منظور به دست آوردن مزایا و امتیازات مندرج در اهداف سازمانی و یا هر نوع بهبود در عملکرد ارزشیابی
به بکارگیری روش و یا وسیله نامناسب یا فریبنده و مغایر با دستورالعمل های آزمون توسط داوطلب تقلب محسوب می شود

مصادیق تقلب در آزمون عملی عبارتند از:
ارتکاب هر عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون عملی شودهمراه داشتن و یا استفاده از هرگونه وسیله غیر مجازجایگزینی به جای داوطلب اصلیمشارکت و کمک به داوطلب دیگر مغایر با ضوابط و دستورالعمل های انجام آزمون عملیانتقال پروژه یا محصول آماده به محل برگزاری آزمون خارج از ضوابط تعریف شده در پروژه و دستورالعمل آزمونیتالش در جهت دستیابی به محتوای پروژه و سواالت آزمون عملی قبل از برگزاری آزمونتهدید ارعاب و یا سلب امنیت عوامل اجراییتوهین فحاشی هتک حرمت ضرب و جرح عوامل اجرای آزمونتبانی با عوامل اجرایی یا دیگر داوطلبان به منظور تقلب در آزمونتخلف در آزمون عملی
هرگونه اعمال رفتار و گفتاری از سوی مجریان آزمون که موجب نقض دستورالعملهای اجرای آزمون شده و به بروز زمینه تقلب
کمک نماید تخلف محسوب میشود.
مصادیق تخلف در آزمون عملی عبارتند از:
هرگونه قصور عوامل اجرایی و مسئوالن برگزاری آزمون عملی که منجر به بروز زمینه تقلب گرددنقض مقررات و دستورالعمل های آزمون عملی در هر یک از مراحل اجرای آزمون از طراحی پروژه تا مرحله اعالم نتایج که منجر بهحصول نتیجه ای مغایر با انتظارات آزمونی شود
هرگونه تبانی با آزمون دهنده که موجب بروز تقلب و یا تسهیل زمینههای تقلب را فراهم کنددر صورت احراز تقلب یا تخلف در جلسه آزمون صورتجلسات مربوطه تکمیل و به همراه سایت مستندات به منظور رسیدگی به کمیته
بررسی تخلفات آزمون استان ارسال می گردد
به منظور بررسی تقلب و تخلف در آزمون کمیتهای در اداره کل مشارکت اعضای زیر تشکیل می گردد
مدیر استان آموزش فنی و حرفه ای رئیس کمیتهرئیس اداره سنجش و ارزشیابی دبیر کمیته
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معاون آموزش عضو کمیتهمسئول دفتر حراست عضو کمیتهمسئول دفتر حقوقی عضو کمیتهکمیته مذکور پس از رسیدگی به پرونده و تشخیص و احراز تقلب یا تخلف نسبت به تعیین تکلیف نهایی و یا ارسال پرونده به مراجع
قضایی ذیصالح تصمیمگیری خواهد کرد
اصول روش مشاهده ای:
آزمونگران باید عملکرد و رفتار فرد آزمون شونده را :


به طور دقیق مشاهده نمایند.



به اندازه کافی مشاهده نمایند.



به موقع مشاهده نمایند.



قبل از ثبت مشاهدات خود ،تصمیم بگیرد که چه نمره ای به عملکرد او مربوط می شود.

نکته مهم :زمان مشاهده عملکرد یک فرد بسیار حائز اهمیت می باشد و ممکن است مشاهده عملکرد داوطلب دیگر از دست برود یا
دیده نشود .این موضوع ممکن است به طور ناخودآگاه ،منجر به ارزیابی زود هنگام و یا ناقص از طرف آزمونگر شود .به همین دلیل
آزمونگران بایستی در مشاهده و ثبت نمره دقت الزم را ارئه دهند.
ثبت عملکرد آزمون شونده توسط آزمونگران ،یکی از روش های کلیدی در حین برگزاری آزمون است .این روش ضمن جلوگیری از
اتالف وقت به آزمونگر کمک می کند تا نتیجه ارزیابی به عملکرد آزمون دهندگان نزدیک تر باشد.
طیف عملکرد آزمون شونده:
در روند ارزشیابی توسط آزمونگر شرکت کنندگان در هنگام سنجش از خود عملکردهای متفاوتی به قرار زیر نشان می دهند:


دارای عملکرد شایسته است  :عملکردی است که طیفی از رفتارهای مورد نیاز بر اساس شاخص های عملکردی را از
خود نشان می دهد



به مهارت بیشتری احتیاج دارد  :برای شرکت کننده ای است که بر اساس معیارهای های عملکردی به تکرار و دفعات
زیاد تمرین جهت تسلط بیشتر احتیاج داشته و در برخی موارد اشتباهات جزئی از خود به نمایش می گذارد .یا با صرف
زمان بیشتر و یا با عدم رعایت سایر نکات الزم فعالیت را اجرا می نماید.



به تالش نیاز دارد  :زمانی است که شرکت کننده مفاهیم را درک و ابزار و تجهیزات را می شناسد ولی در بکارگیری
درست آن با مشکل مواجه است و در استفاده مستمر (دو یا چند فعالیت) از مهارت های فردی ضعیف برخوردار است.



دارای حداقل کارایی است  :برای هر شرکت کننده ای که بندرت رفتارهای منحصر به فرد از خود بروز می دهد و
درک برخی مفاهیم کار با مشکل مواجه می شود به عنوان مثال فرد شرکت کننده در اکثر فعالیت ها سواالت بسیار ی
می پرسد و در شناسایی و تشخیص نوع ابزار با مشکل مواجه است.



بدون عملکرد :برای افرادی است که در حین اجرای مرحله عملکردی از خود نشان نمی دهند .بارمی شامل این مالک
نمی شود.
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مواردی که یک آزمونگر در حین آزمون باید رعایت نماید:
برای اینکه آزمونگر بتواند یک روند صحیح را براساس قواعد اصولی انجام دهد ،باید موارد زیر را رعایت نماید:


هیچ نسبت و یا آشنایی با آزمون شونده نداشته باشد.



بی طرف باشد.



خوب مشاهده نماید و تمرکز داشته باشد.



تصمیم گیری مناسب داشته باشد.

نکته  :چنانچه آزمونگر با شرکت کننده نسبت (خانوادگی) داشته باشد؛ می بایست قبل ازشروع ارزشیابی به سایر عوامل آزمون
اطالع دهد.
دستورالعمل امتیاز دهی به مالک های جدول معیار نگرشی
بخشی از امتیاز نهایی شرکت کنندگان به نگرش افراد اختصاص یافته است که آزمونگران با تحلیل رفتار شرکت کنندگان در جلسه
آزمون اقدام به امتیاز بندی می نمایند .این فرم برای هر فرد به صورت جداگانه می بایست ثبت شود .حداکثر نمره این فرم  5نمره
می باشد.
توضیح مالک های عملکرد شرکت کننده در فرم معیار نگرشی
عنوان مالک

شرح مالک

هرگز

فرد از خود عملکردی نشان نمی دهد.

گاهی

به ندرت از خود فعالیت های آگاهانه نشان می دهد.

معموال

آگاه به موارد خواسته شده است و در برخی موارد اقدام می نماید.

اغلب

در بیشتر اوقات فعالیت یا رفتار آگاهانه از خود به نمایش می گذارد

همیشه

در تمامی لحظات نکات خواسته شده را به صورت آگاه انه اجرا می نماید

آیا آزمونگران در زمان ارزشیابی ،مجاز به تعامل با آزمون شوندگان می باشند؟
یکی از مسایل بسیار مهم در حین ارزشیابی بی طرف بودن ،یعنی عدم جانبداری آزمونگر در حین ارزشیابی و ثبت نمره است.
در ضمن پاسخگویی به هرگونه سؤال یا درخواستی در حین ارزشیابی بین آزمونگر و شرکت کننده نباید انجام شود .به خصوص
اگر سؤاالت آن ها دریافت راهنمایی در مورد نحوه انجام کار باشد.
نکته :آزمونگر مجاز به ارائه توضیحات کلی برای سواالتی است که برای همه یا بیشتر شرکت کنندگان مبهم است.
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در صورتی که شرکت کننده از آزمونگر سؤالی پرسید ،عکس العمل مناسب ارزیاب باید به شرح زیر باشد:
"همه اطالعات مورد نیاز شما در برگه خالصه آورده شده است"."تصمیم گیری به عهده شما است".یک لبخند ساده بزنید.چنانچه شرکت کننده قبل از اتمام زمان سنجش اقدام به ترک از جلسه نماید باید با هماهنگی ناظر صورتجلسه مربوطه را تکمیل
 ،تایید و بعد خارج شود.
زمان استراحت:
در برخی از پروژه ها با ت وجه به محتوا و ساعت آموزش عملی موجود در استاندارد آموزش ،ممکن است ساعت اجرای پروژه بیش از
 4ساعت باشد .برای اجرای مطلوب یک پروژه توسط شرکت کنندگان نیاز است زمانی را به عنوان زمان استراحت اختصاص داده
شود .طراح /طراحان هنگام طراحی پروژه عملی  ،طبق برنامه زمانبندی شده مندرج در جدول ریز فعالیت برحسب تجربه و نوع
استاندارد زمان استراحت را تعیین می نماید .آزمونگران در اجرای آن می بایست؛ دقت الزم را داشته باشند.
نکته حایز اهمیت در تعیین این زمان به شرح زیر است:
زمان استراحت نباید در حین مرحله کاری تعیین شود .بعد از انجام هر مرحله کاری و نه ریز فعالیت کاری ،کارآموز مجاز به استفادهاز زمان تعیین شده می باشد.
ارزیابی آن مرحله کاری توسط آزمونگر انجام شده باشد .فعالیت های اجرا شده توسط آزمون شونده تا آن مرحله ثبت و ضبط شده و در محل مناسب نگهداری شود.ادامه کار توسط آزمون شونده از انتهای مرحله قبل انجام شود. زمان ناهار و نماز به غیر از زمان استراحت بوده و معموال باهم( ناهار و نماز ) در نظر گرفته می شود.سایر موارد کلیدی در حین آزمون
 آزمونگران نباید در جلسه آزمون بحث و مداخله ای نمایند( .به جزء در بروز موارد و یا مشکالت غیرمترقبه ) در مورد شرکت کنندگانی که روابط عمومی خوبی ندارند آزمونگران می بایست با سایر ابزارهای سنجش نسبت به تعیین میزانمهارت آنها اقدام نمایند.
 آزمونگران برای هر یک از شاخص های عملکردی (ریز فعالیت) می بایست تنها یک نمره لحاظ نمایند.د ر صورت بروز تخلف با هماهنگی ناظر صورتجلسه مربوط به تخلف را تکمیل و فرد را از ادامه فرایند سنجش باز داشته خواهد شد
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عوامل موثر در ارزیابی(جهت مطالعه)
بی طرف باقی ماندن در ارزیابی
در اغلب موارد جانبداری یک امر ناخودآگاه است و ممکن است آزمونگر از آن بی اطالع باشد .در هر حال جانبداری می توانند در
تصمیم های ما بسیار تاثیر گذار باشد جانبداری می تواند به صورت فردی یا شخصی باشد که به آن شناختی1گفته می شود و یا
اجتماعی باشد که نتیجتا" در تصمیم گیری ها به خصوص تصمیمات گروهی ظاهر می شود.
بعضی از موارد فردی آزمونگران که در ارزیابی تاثیر منفی ایجاد می کند:
رفتارهای کلیشه ای :رفتارهای کلیشه ای در زمانی صحیح عمل می کنند که با توجه به یک مشخصه از یک موضوع یا شخص ،بتوان
به گروهی از موضوعات یا افرادی که به آن مشخصه وابسته هستند ،دست یافت .مثال جوانان ،سریع تر یاد می گیرند.
رفتارهای کلیشه ای در مواردی که مدارک کافی وجود نداشته و ندارد ،ما را دچار تعصب فکری نموده یا دچار پیش داوری می کند.
و یا مانند پیشگوها نتیجه کار افراد را حدس بزنیم .ارزیابی همراه با جانبداری یک نمونه از رفتار کلیشه ای است .قضاوت یا ارزیابی
منفی نسبت به افراد ،نتیجه نگاه انحص اری به یک ویژگی از فرد مانند نژاد یا جنس است .فقط افراد کمی می توانند ادعا کنند که
رفتار کلیشه ای ندارند .بنابراین آزمونگران باید از هرگونه رفتار کلیشه ای برحذر باشند .و از این طریق بی عدالتی را به حداقل
برسانند و از نتایج فکرمنفی پرهیز کنند.
تعمیم موقت :این حالت زمانی اتفاق می افتد که یک ویژگی موقت ،به عنوان یک رفتار ثابت در نظر گرفته شود .مثال" فردی که یک
یا دوبار لبخند می زند همیشه به عنوان یک فرد شاد قضاوت شود .همچنین شامل تعمیم خصوصیات بعضی افراد آشنا  ،به بعضی
افراد دیگر است .مثاال" ظاهر یک شرکت کن نده در آزمون ممکن است دوستی را به یادمان بیاورد که به لحاظ خلق و خوی شبیه
اوست و همین حس خوشایند را در مورد آزمون شونده داشته باشیم که به صورت ناخودآگاه در ارزیابی مان تاثیر منفی خواهد
گذاشت.
تراکم اطالعات
این حالت در زمان برگزاری آزمون ،به دلیل حجم باال و پیچیدگی اطالعات معیارهای عملکرد مورد ارزیابی به وجود می آید .که
با افزایش تعداد شرکت کنندگان ،سبب می شود دقت ارزیابی کاهش یابد .تاثیر منفی این موضوع را می توان با کم کردن ابعادکار
و محدود کردن تعداد آزمون شوندگانی که در یک نوبت شرکت می کنند ،کاهش داد.
تاثیر ذهنی
ما معموال" در ذهن خود از یک نقطه قابل قبول شروع به ارزیابی کرده و سایر موارد را براساس آن می سنجیم .مثال ارزیاب ممکن
است براساس مستنداتی که آزمون شونده قبل از اجرای آزمون ارایه داده است ،این تصور در ذهن او به وجود بیاید که آن شرکت
cognitive
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1

کننده نسبت ب ه افراد دیگر در آزمون قوی تر است .این گونه ارزیابی ها نتیجه فکر و تصور آزمونگر است ،تا اینکه یک قضاوت عادالنه
باشد.
تاثیر تفکرات هاله ای
این حالت زمانی رخ می دهد که ارزیاب یک ویژگی شخصیتی قوی یا عقیده ی خاص و یا مهارتی در یک حوزه کاری به طور گسترده
و عمیق دارد .در زمان ارزیابی موارد فوق با ویژگی های یک آزمون شونده مطابقت می نمایاند ،در این صورت ارزیاب تمامی عملکرد
و رفتار آزمون شونده را در همه زمینه ها  ،مثبت ارزیابی می کند .و نیز برخالف آن،نیز ممکن است وجود داشته باشد.
نرمش در ارزیابی
این یکی از دالیل عدم ایجاد میانه روی در ارزیابی ها است .بعضی از افراد به طور طبیعی در نمره دهی مالیم تر هستند .ارزیابان
نمی خواهند با به جا گذاشتن اثر منفی از خود موجب ناآرامی بشوند یا اینکه به دلیل عالقه به فردی که دارای موقعیت اجتماعی
است ،نمی خواهد برای او خطری بوجو د آورد و از خود نرمش نشان می دهد .به همین ترتیب بعضی از افراد وقتی چیزی را مورد
ارزیابی قرار می دهند ،میانه روی را پیش می گیرند.
جانبداری اجتماعی
این حالت زمانی بروز می کند که ارزیابان برای ثبت نمره نهایی آزمون شوندگان ،جلسه تصمیم گیری تشکیل می دهند .مواردی
شامل " همرنگی با سایر آزمون شوندگان" " ،با نظر جمعی همسو بودن"" ،احترام گذاشتن به اعضای ارشد هر گروه"" ،افزایش
بهره وری گروهی" و سایر موارد می تواند تاثیر منفی در ارزیابی داشته باشند.
اطالع پیدا کردن از موارد فوق به این معنی نیست که آزمونگران به راحتی می توانید از آن ها پرهیز نمایید .بلکه بایستی مهارت
الزم را در گذر زمان بدست آورده تا بتوانند در زمان سنجش رفتار مطلوب از خود نشان دهند.
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فصل چهارم

مقدمه:
مستندسازی شامل ثبت و ضبط چگونگی اجرای گام به گام یک پروژه ،پژوهش و فرایند یک کار است .در گذشته مستندسازی
بیشتر شامل نوشتن بود .امروزه مستندسازی و تولید محتوای الکترونیکی با هم بکار برده می شوند زیرا مستندات را می توان به شکل
نسخه های الکترونیکی تهیه کرد .در این صورت انتقال آن ها به دیگران  ،با توجه به امکانات ارتباطی فناوری اطالعات ،سریع تر
خواهد بود و ایجائ تغییرات مورد نیاز نیز ساده تر و سریع تر می شود.

مستند سازی
مستند سازی ،تهیه مجموعه ای از اسناد و مدارک است که سیر تکوین و تکامل یک فعالیت یا پروژه را از آغاز تا پایان همراه با تحلیل
و ارزشیابی نشان خواهد داد.
مستندسازی ثبت توضیحات ،بیان و ارائۀ نتایج مشاهده شده در هر پروژه و در هر است
نکته  :مستندسازی باید در تمام مراحل فرایند انجام کار ادامه یابد.
در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آزمونگران پس از اتمام زمان سنجش می بایست نمره شرکت کنندگان را احصا نمایند و
در فرم امتیاز بندی از جداول ارسالی(پیوست) ثبت نمایند . .در این مدت آزمونگران نباید مدارک آزمون از قبیل فرم ها یا جداول
ارزیابی و یا تولیدات ارزشیابی شرکت کنندگان را با خود از کارگاه یا مرکز خارج نمایند .آزمونگران می بایست نمره افراد را در روز
آزمون احصا و تحویل مسئول آزمون مرکز نماید.
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بررسی وضعیت حین و بعد از آزمون
عنــوان استاندارد:

كـد استاندارد:

تاریخ:

ساعت بازدید:
وضعیت

ردیف عنوان فعالیت

بلی

1

توضیحات الزم برای شركت كنندگان ارائه شد.

2

آزمون در زمان مقرر آغاز شد.

3

فرم ارزیابی به تعداد شركت كنندگان در اختیار قرار گرفت.

4

لیست حضور و غیاب تهیه شد.

5

صورتجلسات مورد نظر (كمبود مواد مصرفی ،متخلفین،غائبین و )...تنظیم شد.

خیر

توضیحات

توضیحات تکمیلی ............................................................................................................................................................................. :
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی آزمونگر
امضاء
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صورتجلسات:
الف) فرم امتیازبندی
نکاتی كه می بایست آزمونگر در مورد اهداف پروژه رعایت نماید:
اهداف

تولیدی

نمره در مرحله آخر پس از اتمام ارزشیابی تعیین شود.

فرایندی

شرکت کننده در صورت عدم اجرای یکی از مراحل ،نمی تواند وارد مرحله بعدی شود و از ادامه
سنجش خارج می شود.

طراحان می بایست در فرم امتیاز بندی نوع پروژه را برای آزمونگر مشخص نماید تا آزمونگر نتایج عملکرد شرکت کننده را در
فرم امتیاز بندی لحاظ نمایند:
به طور مثال :در صورتیکه پروژه تولیدی باشد شرکت کننده دو وضعیت دارد ؛
الف)-شرکت کننده موفق به تولید محصول شد.
ب) -شرکت کننده موفق به تولید محصول نشد.
در مورد پروژه های فرایندی نیز شرکت کننده دو وضعیت دارد:
الف) شرکت کننده موفق به انجام تمام فرایند شد.
ب) شرکت کننده در مرحله  ...................متوقف و از ادامه ارزشیابی خارج شد.
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فرم امتیاز بندی :
آزمونگران در این جداول ،ریز اجرای فعالیت و موارد جهت نمره گذاری در
فرایند اجرای پروژه را که توسط طراحان مشخص شده است را می بایست
در زمان اجرای سنجش جهت ارزشیابی آزمون شوندگان به همراه داشته
باشند و کادر های رنگی شده می بایست توسط آنها تکمیل می شود.
توجه :برای هر شرکت کننده در آزمون یک فرم به صورت مجزا توسط
آزمونگر تکمیل و نمره فرد محاسبه می شود.
نکته :

 آزمونگران توضیح مختصری از وضعیت عملکردی شرکت کننده براساس
اهداف پروژه ارائه نمایند.

 در صورتیکه که شرکت کننده برای اتمام مرحله کاری نیاز به زمان
بیشتری داشت براساس دو زمان
الف) تا  0.5ساعت
ب) 0.5 -تا یکساعت
با احتساب درصدی از امتیاز نهایی کسر نمره اجازه اجرای فعالیت را خواهد داشت .
 میزان کسر نمره به ازائ تاخیر در اجرای فرایند ارزشیابی بر اساس جدول زمان بندی برای آزموندهندگان توسط ،طراح پیشبینی و محاسبه شده و در پروژه درج شود.
نکته مهم:
-

در موارد خاص  ،در صورت اتمام زمان تعیین شده چنانچه آزمون شونده برای دریافت زمان اضافه درخواست نماید  ،در نظر
گرفتن زمان اضافه برای آزمون شونده و ادامه روند ارزشیابی به تشخیص آزمونگر با تهیه صورتجلسه امکان پذیر خواهد بود.
چک لیست معیار نگرشی:
آزمونگران می بایست در زمان اجرای سنجش نسبت به رفتاری که
شرکت کنندگان انجام می دهند دقت نموده (ارزشیابی مشاهده
ای) و بر اساس معیار های جدول چک لیست معیار های نگرشی،
عملکرد فرد را ارزشیابی نمایند .مجموع موارد قابل سنجش 20
مورد می باشد که در مجموع  5نمره از کل  100نمره فرد را شامل
می شود.
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فرم نتیجه نهایی
آزمونگر میبایست؛ پس از اتمام ارزشیابی بعد از جمع بندی فرم های
آزمونشوندگان برای هر شرکت کننده نتیجه نهایی ارزشیابی به صورت جداگانه در
فرم مربوطه ثبت شود.

ب) -فرم های صورتجلسات
آزمونگران می بایست در قبل  ،حین و بعد از آزمون متناسب با مراحل و شرایط مورد نظرمشاهدات خود را در صورتجلسه مربوطه
ثبت نمایند.
عناوین صورتجلسات:






گزارش آزمونگر به رئیس مرکز
صورت جلسه برگزاری ارزشیابی مهارتی
صورتجلسه برگزاری فرایند ارزشیابی مهارتی
صورتجلسه تخلف کشف شده درجلسه آزمون عملی برگزار شده در
نمونه صورت جلسه حوزه اجرای ارزشیابی (:ذکر حوادث اتفاقی )
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فرم های امتیازبندی:
مشخصات فردی

مشخصات استاندارد

نام

خوشه

نام خانوادگی

گروه آموزشی

نام پدر

عنوان استاندارد

كد ملی

كد استاندارد

كد پروژه

شركت كننده بر اساس اهداف پروژه:
اهداف پروژه

مشخص

شدن

وضعیت
توسط طراح

پروژه وضعیت شركت كننده

وضعیت آزمون
دهنده

شرکت کننده موفق به تولید محصول شد.

تولیدی

شرکت کننده موفق به تولید محصول نشد.
شرکت کننده موفق به انجام تمامی مراحل فرایند شد.
شرکت کننده در مرحله  ...................متوقف و از ادامه ارزشیابی خارج شد.

فرایندی
ریز اجرای فعالیت
توالی
فرایند

عنوان فعالیت  /كار ریز فعالیت یا چگونگی روند مدت
(عنصر شایستگی)

انجام كار (معیار عملکرد)

كاری

انجام
كار

بارم مقیاس
كمی كیفی

زمان انجام نمره مکتسبه
كار

مرحله
اول

مرحله
دوم
موارد حائز نمره در فرایند اجرای پروژه:
موارد

درص كاهش نمره

نتیجه
نیم تا یکساعت

زمان اجرای در صورت عدم رعایت تا نیم ساعت
فرایند
زمان بندی در اجرای  ....درصد از كل بارم كم می شود  ......درصد از كل بارم كم می ....................
مراحل كاری
شود.
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مقدار مواد در صورت عدم رعایت
مصرفی

میزان مواد مصرفی

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

 .....درصد از كل بارم كم می شود

جمع

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

چک لیست معیار های نگرشی
طیف

مهارت های
ردیف توانائی

هرگز گاهی معموال اغلب همیشه

شایستگی ها

0

اشتغال
1

اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد

2

مسئولیت پذیر است

3

با مباهات کار می کند

4

اخالق كاری مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد

5

خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کارمی کند

6

درگفتار ،عمل و کردار ،بلوغ از خود نشان می دهد

7

کارش را خود ارزیابی می کند

8

کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند

9

مسئولیت توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد

10

پذیری

ازدستورات شفاهی ،بصری و کتبی پیروی می کند

11

از مواد مصرفی ،ابزار آالت خوب مواظبت می کند

12

با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد

13

استدالل و منطقی است و قضاوت های عینی می سازد

14

حل مساله روش ها و قواعد را می فهمد
ابتکار نشان می دهد

15
16
17
18
19

سالمتی و
عادات
ایمنی

سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام الزم دارد
به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد
موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
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5/. 25/.

1 75/.

نمره
داوطلب

موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.

20
جمع کل

فرم نتیجه نهایی
نام و نام خانوادگی داوطلب:
نام استاندارد آموزشی:
شماره داوطلبی :
ردیف

کد ملی:
کد استاندارد:

نمره

بارم

كد پروژه

1

مجموعه نمرات ریز فعالیت

95

2

مجموعه نمرات كاهشی

0

....

مجموع

95

3

بخش نگرش

5

نمره نهایی :

نمره داوطلب

100

توضیحات آزمونگر/آزمونگران:

آزمونگر اول
نام

آزمونگر دوم
نام خانوادگی

كد ملی

نام

امضاء آزمونگر

53

نام خانوادگی

كد ملی

54

گزارش آزمونگر به رئیس مركز
ریاست محترم مركز .....
باسالم
احتراماً پس از بررسی لیست تجهیزات و مواد مصرفی بر اساس پروژه با کد  ........................اخذ آزمون عملی در تاریخ
در حرفه

تعداد

بالمانع است/دارای نواقص ذیل می باشد.

لیست نواقص و كمبودهای تجهیزات
ردیف

نام تجهیزات

تعداد كمبود واحد

مشخصات فنی

مالحظات

لیست نواقص و كمبودهای مواد مصرفی
ردیف

نام مواد مصرفی

مشخصات فنی

سایر توضیحات:

امضاء
آزمونگر
تاریخ:
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تعداد كمبود

واحد

مالحظات

به

صورت جلسه برگزاری ارزشیابی مهارتی
در كارگاه سنجش....................................مركز...................................
استاندارد:

در ساعت ...................

با كد استاندارد

مورخه ..............در ساعت ...............شروع ودر ساعت................خاتمه یافت .
تعدادكل شركت كنندگان:

تعداد حاضرین:

حاضرین

غائبین

ردیف نام و نام خانوادگی

امضاء

ردیف

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :
امضاء
نام و نام خانوادگی ناظر:
امضاء
نام و نام خانوادگی مسئول سنجش مركز:
امضا
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تعداد غائبین:

نام و نام خانوادگی

امضاء

صورتجلسه برگزاری فرایند ارزشیابی مهارتی
گروه آموزشی

عنـوان استاندارد

کد استاندارد:

تاریخ ارزشیابی

ساعت شروع

ساعت پایان

حضور و غیاب
تعداد حاضر

وضعیت داوطلبان
وضعیت تجهیزات و ابزارآالت
وضعیت مواد مصرفی
وضعیت کارگاه سنجش

مطلوب
نا مطلوب
مطلوب
ناقص
مطلوب
ناقص
مطلوب
نامطلوب

سایر موارد
نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :
امضاء
نام و نام خانوادگی ناظر:
امضاء
نام و نام خانوادگی مسئول سنجش مركز:
امضا
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تعداد غایب جمع

صورتجلسه تخلف كشف شده درجلسه آزمون عملی برگزار شده در
در كارگاه سنجش............................مركز .................................تاریخ............................
اسامی و مشخصات كامل متخلفین جلسه آزمون عملی حرفه

.............كارگاه

.............مركز............

روز..............مورخه  .....................با ذكر دالیل و مدارک كافی بشرح ذیل است
ردیف نام و نام خانوادگی

نام پدر

نوع تخلف

كد ملی

نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :
امضاء
نام و نام خانوادگی ناظر:
امضاء
نام و نام خانوادگی مسئول سنجش مركز:
امضا
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نمونه صورت جلسه حوزه اجرای ارزشیابی (:ذكر حوادث اتفاقی )
ارزشیابی مهارتی در
...............................

حرفه  ..........................................ساعت  ....................روز..............................مورخه
كارگاه

سنجش

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

...........................................استان................................
ردیف

ذكر حوادث اتفاقی

نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :
امضاء

نام و نام خانوادگی ناظر:

نام و نام خانوادگی مسئول سنجش:
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مركز....................................شهرستان
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