
 

 

 

 

 

 

 

 برنامه ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش

 مهارت و صالحیت حرفه ای دفتر سنجش

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه شغلی

 خدمات آموزشی

 232040490000011     کد ملی استاندارد

 
 

  

آموزشی محتوای    

 آزمونگری

(ایحرفه و فنی عملی هایمهارت سنجش)    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
  



 

 

 فهرست  مطالب
 

 صفحه                                                                          عنوان مطالب
                    

 فصل اول  
 6..         ..…………………………………....................................……………………………………..…تعاریف و اصطالحات        

 7          ....…………………............................…………………………………………ارزشیابی  و آموزشی استانداردهای مفهوم

 10          .……………….…………………………………………………………...…………………………………… ارزشیابی... اصول

 12          ... ………………………………...........................………………………...…حرکتی– روانی ی حوزه های هدف سنجش

 13          ………………………… . ……………………………….....................................……………..…..گیری اندازه های مقیاس

 17         . ………....................……………………………….….. یکدیگر با ارزشیابی و سنجش آزمودن و گیری اندازه  مقایسه

 19        …………………….… .…………………………………………………… .ای حرفه و فنی آموزش سازمان آزمونهای انواع

 فصل دوم

 23       ………………………………………………………………………........................………………………………………آزمونگر

 23       …………………………………………………………………………………………………………………و اصطالحاتتعاریف 

 26       ………………………… . …………………………………………………………………….………شرایط مکان آزمون عملی

 27      ………………………… . …………………………………………………………………….……….……عملکردی های آزمون

 29       . ………………………………………………………………………….... ..کار نمونه یا عملکردی های آزمون تهیه مراحل

 30      ………………………… . ………………………………………………...........................................…….عملی آزمون اهداف

 30      ……........................................………… .. ………………………………………………………..…عملی آزمونهای مصادیق

 30       . ……………………………………................................…………………....................................................…مستندسازی

 فصل سوم

 33       . ……………………………….…………….................................….......................………..…عملی بر اساس هدف  پروژه

 33       ………….….………………………………………….……………………..…  پروژه عملی انواع

 33       . …….………………………………….….……………............................…  ارزشیابی بر اساس پروژه

 34       .……………………………………………………….……………تدوین پروژه در ارزشیابی فرایند 

 34       . ……….…………….…………………………………...........................................…عناصر شایستگی

 36       . ………….………….………………………………….................................................…معیار عملکرد

 36       .. …………………….………….……….………رابطه بین شایستگی، عنصر شایستگی و معیار عملکرد

 36       . .…………….………………………………..…………......................................…عملی آزمون رایاج

 فصل چهارم

 46       . .…….......…………………………………………………........................................................………………  مستندسازی

 47       . ...........………........................……………......…………………………………..…فرم های مربوط به آزمون پروزه عملی

 

 



 

 

 

 

 

 فصل اول



 

1 
 

 

 مقدمه:

ارزشیابی در فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی به عهده دارد صرف نظر از اینکه آموزش در موسسه آموزشی انجام             

اشتغال یا برای ارزیابی تجارب حاصل در طول زندگی به کاربرده شود، خارج از برنامه های آموزشی رسمی انجام گیرد و یا در حین 

شود.ارزشیابی از جمله اجزای مهم یادگیری مادام العمر است.هم برای افرادی که به روشی برای ارزشیابی و دریافت گواهینامه معتبر 

برنامه های تحرک پذیری ارزشیابی  در مراحل متفاوت زندگی احتیاج دارندو هم برای موسسات مهارت آموزی که در پی ارتقای

 (2000هستند تا بتوانند سیاست های اموز دراز مدت خود را تحقق بخشند.)سازمان همکاری اقتصادی و توسعه،

 دقیق ارزشیابی برای امر این شود تدوین آنها اساس بر باشد و مرتبط ایحرفه شایستگی استانداردهای با مستقیماً باید ارزشیابی

 حرفه وارد تا کند می کمک افراد به شود و منجر گواهینامه صدور به تواندمی ارزشیابی فردی نظر از است ضروری فرد توانایی میزان

 در افراد هایشایستگی و ها توانایی ثبت برای را روشی دائمی یادگیری شرایط در و کنند پیشرفت آن در و شوند خاصی شغل و

 آموزش برای ریزیبرنامه و ارتقا استخدام در تواند می ارزشیابی کارفرمایان نظر از دهد دست به متفاوت هایزمان و مختلف شرایط

 آموخته دانش و هامهارت کیفیت تعیین برای روشی سنجش و ارزشیابی آموزی مهارت موسسات نظر از شود برده کار به داخلی های

 است حرفه یک در نیاز مورد واقعی های شایستگی برابر در شده

 دهند ارائه کارفرمایان و افراد به را خود آموزشی های برنامه توانند می آموزشی موسسات افراد به گواهینامه اعطای با

 واقعی هایشایستگی برابر در شده آموخته های دانش و هامهارت کیفیت تعیین برای روش ارزشیابی آموزیمهارت موسسات نظر از

 تضمین استخدام و کار بازار در ایحرفه صالحیت تعیین در تواند می ای حرفه ارزشیابی استاندارد بنابراین است یک حرفه  نیاز مورد

 باشد. موثر آموزشی های دوره در تحصیلی پیشرفت و درسی هایکتاب ارزشیابی به کمک و آموزش کیفیت
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 تعاریف و اصطالحات 

متقاضی تعیین صالحیت فنی و تخصصی در یک شغل و یا حرفه را می گویند که معموال شامل  :1آزمون شونده)شرکت کننده(

کارآموزانی که پس از طی دوره آموزشی براساس ضوابط و مقررات که به مرکز آموزش فنی و حرفه ای به منظور سنجش مهارت به 

نیز در ارزشیابی شرکت نماید. البته در  خود آموزی و یا تجربهواحد ارزشیابی معرفی می شوند و یا به صورت داوطلبانه و با تاکید بر 

 این دستورالعمل منظور شرکت در آزمون عملی می باشد.

ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی های موجود در استاندارد شغل است. به عبارت دیگر فرآیند جمع نقشه استاندارد آموزش :

هارت ونگرش اصلی دانش،م بخش هشامل س آمده در فرآیند تجزیه وتحلیل شغل است و آوری شواهد و قضاوت در مورد وظایف بدست

 خواهد بود .

شود.توانایی اکتسابی  شایستگی مهارت گفته می یا توانمندی یک به رسیدن برای جسم و ذهن بین هماهنگی به میزان  :2:مهارت

 وتمرین شده برای انجام ماهرانه وظایف یا شغل است.

عبارت است از فرایندی که تعیین می کند یک شخص یا یک شیء چه مقدار از یک ویژگی را دارد. شیوه نسبت دادن : 3اندازه گیری

ای که آن عدد درجه ای از آن صفت یا یک عدد )که معموال به آن نمره می گویند( به یک صفت یا ویژگی معین یک شخص به گونه

 است را نشان می دهد.ویژگی را که آن شخص یا شیء از آن برخوردار 

روشی  ازمون وسیله یا .های طراحی شده برای اندازه گیری عملکرد یک فرد مورد سنجش استیک مجموعه از شاخص: آزمون

 مظامدار برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار است.

نیاز برای تصمیم گیری  یک اصطالح کلی است وبه صورت فرایندی تعریف می شود که برای گردآوری اطالعات مورد: 4سنجش

 درباره ی فرد آموزش دیده)کارآموز( ،برنامه درسی وسیاستهای آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد.

 به یک فرایند نظامدار برای جمع آوری ،تحلیل وتفسیر اطالعات گفته می شود. ارزشیابی:

اضیان جهت جش و ارزشیابی فرایند آزمون عملی متقفردی دارای صالحیت علمی ، فنی و تجربی است که به منظور سن آزمونگر:

 دریافت گواهینامه مهارت انتخاب می شود . 

 ت ومواد مصرفی ،ازمنابع موجود از قبیل تجهیزا که به صورت برنامه ریزی شده و منظم با استفاده فعالیت هایی مجموعه :پروژه

 انجام می پذیرد پروژه می گویند.  وغیره در یک محدوده زمانی معین  برای نیل به یک هدف  مشخص 

مون شونده در عبارتست از مجموع مدت زمان هایی که طراح برای انجام تمامی مراحل اجرای پروژه برای آز: زمان اجرای آزمون

 .نظر می گیرد

  ،طراح می گویند دده انجام می پروژه را بر اساس استانداردهای ارزشیابی طراحی به فردی که کارطراح پروژه: 

رد بررسی و بازبینی به افراد متخصصی اطالق می شود که اطالعات و محتوای پروژه ها را بر اساس استاندارد آموزش موممیز پروژه: 

 قرار می دهند و در نهایت تایید یا رد می کنند.

 اقدامی برای مشخص شدن درجه اهمیت هر شایستگی یا توانایی است.بودجه بندی آزمون: 

 حقیقت خروجی اصلی شایستگی در استانداردهای آموزشی می باشد.در عنصر شایستگی:

نامند. که ر میسطح قابل قبول برای انجام یک کار در یک حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کاعملکرد )استاندارد عملکرد(: 

 باشد.بین المللی میشامل انجام کار با استفاده از تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و 

                                                           
1 Assessment Candidate 
2 Skill 
3 Measurment 
4 Assessment 
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های تعیین شده مطابق عملکرد یا استاندارد عملکرد برای انجام مراحل شاخصعملکرد(:  اصلی هایمعیار  عملکرد )شاخص

 باشند.کاری می

 .شوددست آمده است یا خیر، اطالق میکه یک شایستگی بهر مورد آندآوری شواهد و قضاوت به فرآیند جمعاستاندارد ارزشیابی: 

مدت زمانی است که به منظور رفع خستگی ناشی از انجام فرایند ارزشیابی عملی برای آزمون دهندگان  در نظر زمان استراحت : 

 گرفته می شود ؛که میباید طبق برنامه زمان بندی از کار دست کشیده و پس  اتمام زمان تعیین شده  به ادامه ارزشیابی باز گردد.
 

 آموزشی و ارزشیابیمفهوم استانداردهای 

 

مشخصات شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز   (JOB/OCCUPATION STANDARD)استاندارد شغل : 

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 

احبان شباهت زیادی با یکدیگر دارند، در بعضی موارد استاندارد حرفه نیز گفته می شود.استانداردهای شغل/حرفه توسط ص

 مشاغل تدوین می گردند. 

ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی های موجود در نقشه(TRAINING STANDARD):  استاندارد آموزش

استاندارد شغل/حرفه است که شامل سه بخش اصلی دانش، مهارت و نگرش خواهد بود. استانداردهای آموزش سازمان آموزش 

یه وتحلیل شغل و درگروه های برنامه ریزی درسی، توسط صاحبان مشاغل و فنی وحرفه ای کشور بر اساس اسناد تجز

 متخصصین آموزشی تدوین می شوند.

 شود.دست آمده است یا خیر، اطالق میکه یک شایستگی بهآوری شواهد و قضاوت در مورد آن: به فرآیند جمعاستاندارد ارزشیابی

نامند. که شامل انجام کار در یک حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می سطح قابل قبول برای انجام یک استاندارد عملکرد؛

 باشد.کار با استفاده از تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 :مفهوم روایی

 متناسب باید شده ارائه شواهد و استفاده مورد ارزیابی یعنی نوع می باشد. "با هدف سازگاری "مربوط به  روایی فیتعر نیتری معمول

به عبارتی محتوای تهیه شده همان چیزی را که مد نظر است ، تا چه اندازه مورد ارزشیابی .است شده منظور آن برای که باشد هدفی با

 قرار می دهد.
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 توصیف  انواع روایی 

 روایی ساختاری
ون آزم در - باشد کینزدبسیار  ، در نظر گرفته شده ونآزم یبراکه آنچه  یتواند برا یروش م نیا

 ."مناسب است"شده  نییتع یارهایمطابق با مع یعمل

 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

رسد و متناسب  یمناسب به نظر ممورد نظر، اهداف  یبرا .رسد یآزمون کامالً خوب به نظر م نیا

با فرهنگ محل کار  یآموزش/ کار است. به عنوان مثال امتحان کتب /یاددهی محیط با فرهنگ

یعنی اینکه مواد یا سواالت آزمون از نظر ظاهر  ، اما با فرهنگ مدرسه متناسب است. ستیمتناسب ن

 ری است.شبیه موضوعی باشند که مورد اندازه گی

 روایی قابل پیش بینی
( و نه تنها گرید طی)به عنوان مثال در مح ندهیعملکرد آ ینیب شیپ ییتوانا یروش تا حدود نیا

 را دارد. یعملکرد فعل

 

آن در نظر گرفته  یباشد که برا یمتناسب با هدف دیبا )معیار عملکرد(ارائه شده شاخصمورد استفاده و  یابینوع ارزبدین ترتیب 

. را بکشد یم که تصویر آن )کیک(از او بخواهرا برای پختن کیک مورد ارزیابی قرار دهیم آشپز  کبه جای اینکه ی مثال .شده است

. ستیبکارد ، معتبر ن ازیباغچه پ درخود  یبذرها یتواند با تماشا یباغبان م کی ایآ نکهیا یابیارز نی! همچنستیمعتبر ن این ارزیابی

 .دهد یارائه م راخاص حوزه  کیدر  از عملکرد آن فرد یقیدق ریتصو ،به کار رفته یروش ها ایدهد که روش  یمعتبر نشان م یابیارز

 :مفهوم پایایی )قابلیت اطمینان(

 دیگر عبارت به دهدمی دست به یکسانی نتایج  اندازه چه تا یکسان شرایط در گیری اندازه ابزار که دارد کار و سر امر این با پایایی

 آزمودنی گروه یک بر مستقل صورت به که معادل آزمون یک در نمرات از دیگری مجموعه و نمرات از مجموعه یک میان همبستگی

 است. چقدر است آمده دست به

 فاصله یک در را آن اگر که است پایایی دارای صورتی در آزمون که یک کند می اشاره به آن دقت به گیری اندازه وسیله یک پایایی

 را مشابهی نتایج باید دیگر عبارت به باشند هم به نزدیک حاصل نتایج انجام دهیم افراد از واحدی گروه بار با چندین کوتاه زمانی

 اند نکرده تغییری متغیرها سایر که دهدمی نشان این و نماید فراهم

 هم به نزدیک نتایج بدهیم افراد از واحدی گروه یک به بار چندین کوتاه زمانی فاصله یک در را گیری اندازه ابزار اگر دیگر بیان به

 است +1 تا صفر از پایایی ضریب دامنه کنیممی استفاده پایایی ضریب نام به شاخصی پایایی گیری اندازه برای و باشد

 که است اعتبار دارای صورتی در گیری اندازه وسیله یک یعنی گردد می مربوط ابزار آن دقت میزان به گیری اندازه وسیله یک اعتبار

 باشد هم به نزدیک یا و مشابه اجرایی بار چندین نتیجه نماییم ارائه بار چندین کوتاه زمانی فاصله یک در را آن اگر

 گیرد می اندازه چه آن هر گیری اندازه در آن بینی پیش قابلیت و همسانی ثبات، درجه از است عبارت گیری اندازه ابزار یک پایایی
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 :مفهوم آزمونگر

اطالق  مالک های مشخص شده در پروژه آزمون دهندگان توسط آزمونگر نسبت به عملکرددر  را می توان به قضاوت "یابیارز"واژه 

سنجش در این فرایند آزمونگر فردی است دارای صالحیت علمی ، فنی و تجربی در رابطه با حرفه ی مورد آزمون که به منظور . نمود 

 و ارزشیابی شرکت کنندگان ، جهت دریافت گواهینامه مهارت انتخاب می شود .

 . است یابشیارز ندیفرآ اجرای صحیح  قیاز طر شرکت کنندگان از یبانیپشت اصلی آزمونگر، تیمسئول 
 

 

 سنجش، اندازه گیری، ارزشیابی، ارزیابی، آزمونمفهوم 

 : مفهوم سنجش

 بندی درجه مقیاس پرسشنامه، مصاحبه، آزمون، به توان می که کرد استفاده اطالعات آوری جمع برای مختلف فنون از سنجش در

 در آموزان دانش رفتار و عملکرد مشاهده و مصاحبه درسی، شفاهی،تکلیف امتحان تحقیق، پروژه آزمایشگاهی، کار وارسی، فهرست

 کرد. اشاره مختلف موقعیت

اینکه چه کسی در کارگروهی به  مشاهده مانند غیررسمی صورت به هم و آنها اجرای مثل رسمی صورت به تواندمی سنجش هم

 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. 

 است. برخوردار ویژگی یک از مقدار چه شی یک یا شخص کننده تعیین که فرایندی از است عبارت گیری بنابراین، اندازه

 گردد می مشخص رقم یا یا صفتی که اندازه گیری می شود به صورت عدد ویژگی گیری، اندازه در پیداست باال هایتعریف از چنانچه

 تنها ولی است متر سانتی 1۷0 قد دارد سال 1۶ حسن میگویم است  الغرتر قدش و سن به نسبت حسن بگوییم اینکه جای به مثالً

 دارد. وزن کیلوگرم ۴0

 است.در اندازه گیری روش های نسبت دادن اعداد باید به طور روشن بیان شوند. دار نظام و دقیق  شیوه ای یا فرایند گیری اندازه

 برای کش خط از که زمانی مانند ندارد ضرورت آن مفصل توضیح است بدیهی و ساده حدی تا گیری اندازه قاعده موارد بعضی در

 آموزان دانش یادگیری هوش مانند افراد روانی ویژگیهای گیری اندازه به مربوط قواعد اما شود می استفاده میز یک طول گیری اندازه

 گیری اندازه ای وسیله خواهندمی که مختلف افراد تا کند کمک که  است این گیری اندازه قواعد بیان فایده دارند نیاز دقیق بیان به

 .بندند کار به یکسان را آن دهند قرار استفاده مورد را
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  ارزیابی:مفهوم 

 

این شوند .  ی، اجرا و قضاوت استفاده م یزیدر برنامه ر این پنج موردکنند.  یم پشتیبانی ی،ابیارز یاصول عمل ی ازدیمفهوم کل پنج

 ندهست 9عمومیت و 8، اصالت ۷تی، کفا۶پایابی، 5روایی عبارتند از میمفاه

 

 

 (روایی)آن منظور شده است  یباشد که برا یمتناسب با هدف دیمورد استفاده و شواهد ارائه شده با یابینوع ارز. 

 شته باشیماعتمادی است که می توانیم به نتایج یک آزمون که از کاربدهای متوالی آن حاصل می شود می تواتنیم دا 

 (پایایی)

 مشخص  یارهایبر معدر برا رندهیادگی یمهارتها ایبتواند در مورد دانش و   ابیباشد تا ارز یکاف دیشده با یابیشواهد ارز

 .(تیشده قضاوت کند )کفا

 اصالت( ندشده ا دیو توسط داوطلب تول هستند یکه شواهد واقع ستین یدیترد(. 

 ده به روز شانتخاب  یدر حوزه شغل یمورد روش ها ، مهارت ها و دانش فعلد که داوطلب در ند ثابت کننتوان یشواهد م

 )مقبولیت( است

 

 : مفهوم آزمودن

 فعالیت این به شودیم استفاده آزمون از افراد از گروهی یا فرد یک تربیتی یا روانی های ویژگی از یکی گیری اندازه برای کهوقتی 

  گویندمی "آزمودن"

 انجام گیری اندازه نوعی رودمی کار به آزمونی یعنی پذیرد می صورت آزمودن وقت هر است گیری اندازه وسیله یک آزمون که آنجا از

 گیری اندازه از خاصی نوع یک ودنآزم زیرا دارد تریگسترده مفهوم گیریاندازه نیست. آزمودن الزاما گیری اندازه نوع اما هر  شود می

 .است

 

 اصول ارزشیابی 

موزش به آن آمیزان دستیابی فراگیر، بایستی معیارهای عملکرد فراگیر با معیار های مورد انتظاری که در جریان جهت سنجش 

 پرداخته می شود )اهداف رفتاری( ، ارزیابی شود که به سه دسته تقسیم می شوند:

 

 

 

                                                           
5 Validity 
6 Reliability 
7 Sufficiency 
8 Authenticity 
9 Currency 
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 الف(  ارزشیابی مفاهیم  نظری

آزمون های مورد نیاز برای سنجش هدف .به جریان هایی که با فعالیت های ذهنی و فکری آدمی سر و کار دارند مربوط می شود 

های کتبی متداول به خوبی قابل سنجش  با آزمون . این اهدافآزمون های توانایی های شناختی هستند ،های حوزه ی شناختی

 هستند .

 تند از: دانش، درک و فهم، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابیسطوح یادگیری در این حوزه عبار

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.

 آمده است. 1لکرد مورد انتظار  در این سطح از یادگیری، در جدول شماره  ضمائماهداف ، نشانه های تحقق و سطوح عم

 ب(  ارزشیابی مهارت های عملی

 مهارت و هستند مربوط می شود.   روانی بدنی و توام  هایفعالیت  نیازمند که  اعمال ماهرانه ایو  حرکات به  این حوزه،هداف ا

های کتبی متداول به  با آزمون درک ، شناخت و عاطفه نسبت به آن است. این اهداف  ، مستلزم  حرکتی -  انجام یک فعالیت روانی

.  فراگیر با انجام مراحل مختلف اجرای یک پروژه در طول یک دوره آموزشی به سطحی از مهارت مورد  خوبی قابل سنجش نیستند

. به عنوان مثال تکمیل کارپوشه با رعایت استانداردهای نظر دست پیدا می کند که با آزمون های عملکردی قابل سنجش هستند

 مربوط از جمله این موارد می باشد. 

حرکتی و زمینه های کاری در آموزش استاندارد مساله محور، به  -سطوح  یادگیری در این حوزه با بهره گیری از اهداف حوزه روانی 

 قرار ذیل می باشد:

 فرایند اجرای کار و تولید محصول  -1

 ابزار و تجهیزات، استفاده صحیح از ابزار، چالش با موضوع پروژه و اجرای صحیح فرایند تولید پروژه. ،آماده سازی مواد

 فعالیت غیرکالسی  -2

 تکمیل کارپوشه بر اساس برنامه ارائه شده و تنظیم گزارش نهایی بر اساس استانداردهای تعریف شده.

 دقت و صحت   -3

 ه گذاری صحیح و همچنین اجرای دقیق مراحل تولید با توجه به استاندارد تعریف شده.اندازه گیری و انداز

 کنترل کیفیت  -4

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.

 ضمائمآمده است.  2ای تحقق و سطوح عملکرد مورد انتظار  در این سطح از یادگیری، در جدول شماره اهداف ، نشانه ه

 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. 

های ارتباطی و رعایت اصول و موازین اخالق حرفه ای در  آموزش مهارتی، الزم است فرایندهای اخالق حرفه با توجه به نقش مهارت 

 ای در ارزشیابی مورد نظر قرار گیرد.

 عناصر تشکیل دهنده ی اخالق حرفه ای عبارتند از:

 انگیزهایمنی و بهداشت، مدیریت زمان، رعایت انضباط، کارگروهی، ویژگی های شخصیتی، عالقه و 
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 ضمائم آمده است. 3اهداف ، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد مورد انتظار در این سطح از یادگیری، در جدول شماره 

. 

 حرکتی- روانی ی حوزه های هدف سنجش

 شناختی حوزه در استفاده مورد های آزمون از غیر به گیری اندازه ابزارهای با حرکتی- روانی و عاطفی حوزه هدفهای سنجش

 توانایی و دارند تکیه عاطفی برحوزه که کاری اخالقی تعهد  است ذهنی هایفعالیت بر مبتنی که فنی دانش این از است. پذیرامکان

 های مهارت که دهند می تشکیل را مثلث راس سه و باشند می مهارت اصلی عناصر است جسمی های فعالیت بر مبتنی که عملی

 گیرند. قرار نظر مد بایست می ایحرفه صالحیت تعیین و سنجش و در اند گرفته بر در را ای حرفه و فنی

 می دهد. نشان را حرکتی روانی اهداف حوزه در ای حرفه و فنی های مهارت ذیل شکل

 

 دانش فنی حوزه شناختی سطح کاربستن

 

 عملی حوزه روانی حرکتی سطح انطباق یاطفی سطح ارزش گذاری                                   توانایتعهد اخالق کاری حوزه ع

 

 

 مستلزم و نبوده پذیر امکان مالی و متوسطه مقاطع در متداول کالسیک های آزمون واسطه به حوزه سه این ارزشیابی و سنجش

 همکاری با کار ارزشیابی و سنجش پیشرفته کشورهای در باشد. می متخصص آزمونگران و تجهیزات کارگیری به و بیشتر زمان صرف

 با آنها اجرایی سازماندهی و مشاغل از یک هر ارزشیابی و سنجش استاندارد تدوین شودمی انجام کارفرمایی و کارگری های اتحادیه

 است. ضروریات از یکی مهارتی عناصر از یک هر خاص گیری اندازه ابزار از استفاده همچنین و مهارت دهنده تشکیل عناصر به توجه

 

 ابزار اندازه گیری سطح مورد ارزشیابی عناص اصلی مهارت

 آزمون کتبی حداقل سطح کاربرد دانش فنی

 آزمون های عملکردی انطباق توانایی عملی

 سیاهه رفتار حداقل سطح ارزشگذاری تعهد اخالق کاری

 

 اما باشند می یکسانی مالک دارای قسمت هر که عملی کار صحیح انجام و کاری اخالقی تعهد و فنی دانش از: متشکل است مهارت

 اخالق تعهد و فنی دانش حداقل که شودمی قلمداد ماهر فردی که معنی بدین. دارند تفاوت هم با امتیاز در ارزشیابی  و وزن لحاظ از

 .باشد خوب روبه توست با نیز آن عملی کار ارزش و باشد داشته خوب به رو متوسط کاری

 

 مهارت
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 طور به که شودمی اطالق نظری حوزه اطالعات از دسته آن و شود می شامل را شناختی حوزه کاربرد سطح که فنی دانش الف(

 فرمول دانستن مثال برای گیردمی قرار ارزشیابی مورد کتبی های آزمون ی واسطه به و دارد کاربرد عملی کار فرایند در مستقیم

 خواهد عملی کار در مستقیم نتیجه قسمت این در ضعف خاص توالی با الکتریکی موتور یک برای سیم و الزم دور تعداد محاسبه

 شد خواهد مالی منابع اتالف باعث هستند پرهزینه معمول طور به عملی های ارزشیابی که این به توجه با و گذاشت

 پایبند آن به بایست می عملی کار هنگام به فرد که است هاییفعالیت و ارزشها و اصول از دسته آن کاری اخالق تعهد از منظور ب(

 و برد پی آن کارآموز پایبندی عدم به تواننمی نهایی محصول از اما برسد، بر رعایت این اصول و ارزشیابی  پایدار باور یک به و بوده

 استفاده ایمنی نکات رعایت مثال طور به شود می سنجیده عملی کار طرح رفتار سیاهه در نام درج و ای مشاهده ارزشیابی واسطه به

 باشد رفتار سیاهه های مولفه جمله از توانند می مصرفی مواد و ابزار از صحیح

 می آموز کار که عملی کار نقشه یک از است عبارت غالباً  دارد تعلق بدان شغلی مهارت ارزشیابی نمره اعظم قسمت که عملی ( کار ج

 برساند. اتمام به را آن الزم تجهیزات و ابزار از استفاده با معینی زمان مدت در بایست

 ماهر نماید کسب ارزشیابی پروژه ای در را الزم نصاب حد بتواند که فردی هر و شود می خالصه ارزشیابی پروژه در فوق عنصر سه هر

 حوزه و ارزشیابی برای شده گرفته نظر در سطوح است ذکر به الزم باشد می مهارت گواهینامه دریافت مستحق و شده قلمداد

 سطوح کشورها از بسیاری در و باشند می ها بندی طبقه این میانی سطوح جمله از (ارزشگذاری)عاطفی  حوزه و( کاربرد)شناختی

 گیرد. می قرار ارزشیابی مورد باالتری

 

 

 گیری اندازه های مقیاس

ویژگی های آنها بر ویژگی های تجربی اشیائی که اعداد به آنها نسبت داده می شوند مجموعه ای عدد یا نمادهای دیگر است که 

 .منطبق است

 مفاهیم آن که خاصی صفات پایه بر و پیدا شود مفاهیم کمیت سنجش برای راهی تا می شوند عملیاتی متغیرها)معیارهای عمکردی( 

 بیان ویژگی های عملکرد را اندازه گیری می کند . برای اعداد دادن نسبت روش شوند این با شاخص های اصلی مقایسه دارند

 نمی ممکن صورت یک به آنها ی همه گیری اندازه که گردد می مشخص ها ) معیارهای عملکرد( شناسایی شدند متغیر که زمانی 

 باشد

 گیری اندازه مقیاس انواع نماییم. مشخص را نظر مورد متغیرهای گیری اندازه مقیاس که است الزم اندازه گیری هرگونه از قبل

 است: زیر شرح به کدام هر که توضیح نسبتی و ای فاصله ترتیبی، اسمی، از عبارتند

 

 :ح یا انواع مقیاسهای اندازه گیریسطو

 در چهار نوع از ساده به پیچیده دسته بندی می شوند:
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 اسمی -1

 ترتیبی -2

 فاصله ای -3

 نسبتی -۴

 

 :گیرد می قرار استفاده مورد صورت دو به و کند می معرفی را گیری اندازه نوع ترین ساده یا سطح ترین پایین مقیاسهای اسمی: 

اسم 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  -1

 شهرهابازیکنان تیم فوتبال یا شماره خیابانهای 

 اینکه مانند شود می  طبقه بندی: در مقیاس اسمی عالوه بر نام گذاری از اعداد و ارقام برای طبقه بندی اشیا و افراد نیز استفاده -2

علوم رفتاری  در یا. کند می معرفی را ناهنجار فرد 2 عدد و هنجار فرد 1 عدد مثالً  آن از که است ناهنجار و هنجار به افراد بندی طبقه

 متغییرهایی مانند جنس، نژاد، ملیت، و مذهب و غیره را به مقیاس اسمی نشان می دهند

 3=  زرد        2=  سفید      1مثل نژاد سیاه را به صورت سیاه = 

یک از این افراد مقیاس ترتیبی: دسته ای از افراد یا اشیا با توجه به یک صفت از بزرگ به کوچک مرتب می شود. معلوم نیست که هر

قدار 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 م

 از یکدیگر فاصله دارند.

 مثال برای مقیاس ترتیبی:

بلندترین یا از بلندترین به کوتاهترین فرد  مرتب کردن دانش آموزان یک کالس به ترتیب قد و شماره گذاری آنها از کوتاهترین به

 است.

 اگر هدف از اندازه گیری انتخاب بهترین فرد یا مناسب ترین شی و از این قبیل باشد مقیاس ترتیبی مناسب است.

 .باشد می راهه و مثال دیگر برای مقیاس ترتیبی، پرسش نامه استرس زندگی هولمز

فرد در شش ماهه گذشته با هم جمع می شوند مانند ازدواج ، تغییر محل سکونت، تغییر  در این پرسشنامه تعداد تغییرات زندگی

 داشته بیشتری روانی فشار یا استرس است   1۷گرفته از کسی که نمره اش  20شغل و غیره اگر کسی در این پرسش نامه نمره 

 .است داشته بیشتری روانی فشار گرفته 10 نمره که کسی از هم او و است

 مقیاس ترتیبی درباره تفاوت بین نقاط مقیاس هیچ گونه اطالعی موجود نیست این یک ویژگی مهم مقیاس ترتیبی است.در 

 عملیات مجاز آماری دریافتی درباره مقیاس ترتیبی:
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این  در این مقیاس عملیات بیشتری از مقیاس اسمی مجازند ، با وجود این عملیات مورد نیاز یک مقیاس خوب اندازه گیری در

 .مقیاس نیز مجاز نیستند

 : مقیاس فاصلیه ای مقیاسی است که:مقیاس فاصله ای

 رتبه اشیا یا افراد با توجه به یک صفت مشخص است -1

 معلوم است که اشیا یا افراد از لحاظ صفت مورد اندازه گیری چه مقدار از یکدیگر فاصله دارند. -2

 صفت مورد نظر برای هیچ یک از اشیا یا افراد در دست نیست.اما هیچ نوع اطالعی راجع به مقدار مطلق  -3

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.

از قد متوسط دانش آموزان کالس اندازه گرفت ، بدین طریق که قد متوسط را صفر انتخاب مثال: اگر قد دانش آموزان یک کالس را 

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.

ه شده در دماسنج های سانتی گراد و فارین هایت است . در این دماسنج های صفر مثال دیگر: مقیاس فاصله ای ؛ مقیاس به کار گرفت

 و غیره در تمام طول مقیاس همواره یکسان است. 15، 10،  5به صورت قراردادی است اما فاصله 

 عملیات مجاز آماری و ریاضی در مقیاس فاصله ای :  

ین مقیاس از یکی از ویژگی های مهم یک مقیاس خوب اندازه گیری در این مقیاس فاصله بین اعداد مساوی است و در نتیجه ا

 و ضرب و مجاز تفریق و جمع)  داد انجام توان می  برخوردار است لذا همه محاسبات آماری و غالب محاسبات ریاضی را درباره آن

 ( نیست مجاز تقسیم

 مقایسه مقیاس ترتیبی با مقیاس فاصله ای :

فاصله ای شباهتهای زیادی وجود دارد مثالً در یک پرسش نامه رضایت شغلی سوالی نظیر اینکه : شغل در مقیاس ترتیبی و مقیاس 

( موافقم 3( نظری ندارم )2( مخالفم)1را که معرف کاماًل مخالفم )  5تا  1من رضایت بخش است که پاسخ دهنده برای آن اعداد از 

قات پاسخ ترتیب توافق را نشان می دهد اما درباره فاصله بین طبقات که الزمه ( هستند، برمی گزیند. این طب5( و کامالً موافقم )۴)

 . نمیدهد قرار ما اختیار در  مقیاس فاصله ای است هیچ اطالعی

سنج مقایسه های ترتیبی هستند اما معموالً آنها را مقیاسهای فاصله ای مورد های نگرشگیری نظیر پرسش نامهابزارهای اندازه

 قرار می دهنداستفاده 
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استدالل کرده اند که مقیاس ترتیبی شکل ضعیفی از مقیاس فاصله ای است که در آن اطالعات مربوط به فاصله بین  پژوهشگران

 نقاط مقیاس گم شده است

 مقیاس نسبتی:

 مقیاس نسبتی یا نسبی مقیاسی است که در آن:

 رتبه اشخاص با توجه به یک صفت معلوم است -1

 شخاص معلوم استفاصله بین ا -2

 از اعداد مقیاس همان نسبی  عالوه براینها فاصله ی حداقل یکی از اشخاص از یک صفر مطلق نیز معلوم است. مهم ترین مقیاس -3

 .است بینهایت تا صفر

کنیم ،مقیاس حاصل اگر قد دانش آموزان یک کالس را با توجه به اندازه واقعی قد آنها ) نه در رابطه با کوتاهترین یا متوسط ( تعیین 

 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 :

 است .همه ی عملیات آماری و ریاضی مجاز 

  
 خالصه ویژگیهای مهم مقیاسهای چهارگانه اندازه گیری 

 مقیاس

 ویژگی ها

وجود ترتیب در 

 طبقات

خواص مساوی 

 طبقات

وجود صفر 

 مطلق
 عملیات مجاز ریاضی عملیات مجاز آماری

 - - - اسمی
نما)تعیین طبقه ای که بیشتر از 

 بقیه عضو دارد(
 هیچ یک از چهار عمل اصلی

 - - + ترتیبی
نما، فراوانی، میانه ضریب 

 همبستگی اسپیرمن
 هیچ یک از چهار عمل اصلی

 جمع، تفریق همه عملیات آماری - + + فاصله ای

 همه عملیات ریاضی همه عملیات آماری + + + نسبی
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 تمایز خوبی به غالباً انسانی مسائل به بست کار در حال این تمایزند، قابل هم از ویژگیها و تعریف لحاظ از گیری اندازه مقیاس چهار 

 .نیستند پذیر

 اندازه وسیله از کننده استفاده  شخص به ندارد وجود قطعی توافق نظران صاحب میان در استفاده مورد مقیاس نوع درباره که آنجا از

 .دهد قرار استفاده مورد را مقیاسی چه کننده تعیین که است مربوط گیری

 مقیاس گسسته :

 نام مجزا یا گسسته مقیاسهای مقیاسی که در آنها متغییر مورد نظر تنها می تواند یکی از ارزشهای معین را به خود اختصاص دهد 

 .است مقیاس طول  نها درآ شمارش واحدهای تساوی هامقیاس نوع این مهم ویژگیهای. دارند

 متغییرهای دیگری که معرف مقیاس گسسته عبارتند از:

 ، سطح تحصیالت، تعداد سواالت درست و غیرهجنس ،تأهل 

 1تا  5/0فاصله باشد اما بین  5/0نکته دیگر این که در مقیاس گسسته الزاماً با اعداد درشت سر و کار ندارد مثالً می تواند بین اعداد 

 عدد دیگری قرار نمی گیرد.

 مقیاس پیوسته:

 به را ارزش تعدادی هر  متغییر مورد نظر می تواند در فاصله بین نقاط مقیاسبر خالف مقیاس گسسته یا مجزا ، در مقیاس پیوسته 

 ، .متغییرهایی که معرف مقیاس پیوسته هستند عبارتند از: سرعت، زمان، طول، وزن، هوش، پیشرفت تحصیلی دهد اختصاص خود

 .استعداد ریاضی ، نگرش

قطعی است اما اندازه های بدست آمده از متغییرهای پیوسته همیشه اندازه گیری از متغییرهای گسسته یا مجزا همواره دقیق و 

 .تقریبی هستند

 .ویژگی مهم مقیاسهای پیوسته تساوی واحدهای اندازه گیری است

 

  یکدیگر با ارزشیابی و سنجش آزمودن و گیری اندازه  مقایسه

 مشخص را ها ویژگی آن ارزش یا قدر است.  ارزشیابی برخوردار ها ویژگی کدام از نظر مورد شخص گوید می ما به سنجش حالیکه در

 می داوری ویژگی آن مقدار درباره ارزشیابی است. چقدر عاطفی ویژگی مقدار دهدمی نشان سنجش حالیکه در همچنین کند می

 قضاوت یا داوری به ارزشیابی مقابل در شودمی گفته عاطفی های ویژگی ی درباره اطالعات آوری جمع به سنجش اینجا در کند

 .دهد می معنی آن مقدار یدرباره یا داوری ها ویژگی آن ارزش درباره
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 ارزشیابی در است افراد مقایسه و توصیف دنبالبه گیری اندازه که درحالی است آموزشی های عمل تاثیرات توصیف دنبالبه ارزشیابی 

 دهند انجام را واحدی تکالیف یا و دهند پاسخ یکسان هایپرسش به افراد همه که ندارد ضرورتی

 

 انواع آزمون

 :توانایی آزمونهای

 و افراد شناختی های توانایی ها آزمون این از ایدسته سنجندمی را افراد استعدادهای و ها مهارت آموخته ها و توانایی آزمونهای

 گیرند می اندازه را حرکتی- روانی های توانایی دیگر تعدادی

 

 

 :عاطفی آزمون های

 اندازه عملکرد آزمون شونده را حداکثر توانایی های آزمون سنجند.می را افراد شخصیتی و عاطفی های ویژگی عاطفی های آزمون   

 های زمان از حالیکه است در کاری چه انجام به قادر شرایط بهترین در شونده آزمون دهند می نشان که معنی بدین کند می گیری

 سنجند. می طبیعی های موقعیت در را شونده آزمون موجود وضع عاطفی

 :استفاده مورد مالک به توجه با آموزشی های ارزشیابی بندی دسته

 شودمی تعیین معیار یا مالک ارزشیابی از پیش شودمی نامیده مالک ارزشیابی ارزشیابی این در.  مالک به وابسته ارزشیابی الف(

 مطالب آموزان دانش آیا که کند می تعیین ارزشیابی نوع این گیرد می قرار قضاوت مورد عملکرد آن به توجه با یادگیرنده عملکرد و

 نه. یا اند آموخته بیاموزند است بوده قرار که را هایی هدف و

 وابسته نسبی مالک نوعی به شده تعیین پیش از مطلق مالک یک جای به ارزشیابی نوع این.   هنجار به وابسته ارزشیابیب( 

 دارد. وضعی چه دیگر آموزان دانش به نسبت آموز دانش یک پیشرفت که کرد تعیین توان می ارزشیابی نوع این در است

 استفاده: هدف و زمان به توجه با آموزشی های ارزشیابی بندی دسته

 ارزشیابی آید می در اجرا به آموزشی های فعالیت انجام از پیش که ارزشیابی نخستین  .آغازین سنجش یا آغازین ارزشیابی الف(

 گیرد می قرار استفاده مورد منظور دو به ارزشیابی نوع این شود می نامیده آغازین سنجش یا آغازین

 هستند؟ مسلط قبل از جدید درس نیاز پیش های مهارت و ها دانش بر آموزان دانش آیا .1

 اند؟ گرفته یاد قبال را تازه درس محتوای و ها هدف از مقدار چه آموزان . دانش2

 مورد در رود می کار به تازه درس یادگیری نیاز پیش های دانش و هامهارت گیری اندازه منظور به آغازین سنجش اول سوال مورد در

 به که گزینی پایه یا جایای آزمان از هدف شود می استفاده گزینی پایه آزمون آزمون جایایی یا از آمادگی آزمون جای به دوم سوال

 شود. داده آموزش آن به است قرار که است مطالبی از یادگیرندگان اطالعات میزان تعیین شود می گفته نیز آزمون پیش آن
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 تکوینی ب(ارزشیابی

 ارزشیابی گیرد می قرار استفاده مورد آموزشی روش یا برنامه یعنی ارزشیابی مورد موضوع اصالح به کمک منظور به عمدتاً آنچه

 یادگیری نحوه و میزان از یافتن آگاهی آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با رابطه در تکوینی ارزشیابی کاربرد از هدف. دارد نام تکوینی

 است آموزشی هدف با رابطه در معلم آموزش روش مشکالت تشخیص نیز و یادگیری ضعف و قوت نقاط تعیین برای آنان

 

 

 

  تشخیصی ج(ارزشیابی

 این که است آن نامگذاری این علت دارد نام تشخیصی ارزشیابی گیرد می انجام آموزش جریان در نیز آن که ارزشیابی دیگر نوع

 و شوندمی اجرا انفرادی صورت به معموالً  ها آزمون این رود می کار به آموزان دانش یادگیری مشکالت تشخیص هدف با ارزشیابی

 گیرند می بر در را بیشتری های سوال تحصیلی پیشرفت آزمونهای با قیاس در

 تراکمی د(ارزشیابی

 دانش به دادن نمره آن هدف و شوندمی سنجش آموزشی دوره یک طول در آموزان دانش های آموخته تمام تراکمی ارزشیابی در 

 است. یکدیگر با درسی مختلف هایبرنامه مقایسه یا درسی های برنامه و معلم کار اثربخشی درباره قضاوت و آموزان

 

 ای حرفه و فنی آموزش سازمان آزمونهای انواع

 شود می تقسیم دسته چند به ای حرفه و فنی آموزش سازمان کتبی های آزمون

 ادواری های آزمون-

 ساختمان صنعت و نامه تفاهم های آزمونهای-

 هماهنگ های آزمون-

 آنالین آزمون-

 شود می داده توضیح اختصار به ذیل در ها بخش از یک هر آزمون در شرکت نحوه که

 ادواری های آزمون-
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 دارند  فرصت  آزمونی تقویم اساس بر داوطلبین و باشد نمی الزامی داوطلبین برای آموزشی هایدوره در شرکت آزمون نوع این در

 پس نمایند نام ثبت آزمون این در استان هر به مربوط ادواری آزمون های دفترچه اطالعات اساس بر و نظر مورد سایت به مراجعه با

 شود می گرفته عملی آزمون داوطلبین از آزمونگران و مربیان توسط کتبی آزمون در قبول از

 ساختمان صنعت و نامه تفاهم های آزمون-

 شود می برگزار آزمون است شده منعقد ها اتحادیه و صنوف با ای حرفه و فنی آموزش سازمان که ای نامه تفاهم طبق

 و مربیان توسط کتبی آزمون در قبولی از پس نمایند و نام ثبت و تقاضا مورد ای حرفه در نظر مورد سایت به مراجعه با متقاضیان

 میشود گرفته عملی آزمون داوطلبین از ای حرفه و فنی آموزش مراکز آزمونگران

 هماهنگ های آزمون-

 شوند می معرفی آزمون ای حرفه و فنی آموزشگاه یا مرکز طریق از نظر مورد ای حرفه آموزشی های دوره گذراندن از پس متقاضیان

 آزمونگران و مربیان توسط کتبی آزمون در قبولی از پس دیگر های سازمان همانند و نظر مورد های سامانه طریق از کارآموزان معرفی

 شود می گرفته عملی آزمون داوطلبین از ای حرفه و فنی آموزش مراکز

 آنالین آزمون-

 این. گویندمی آنالین آزمون را است اینترنت بستر در که تشریحی و تستی آزمون نوع هر برگزاری برخط، آزمون یا آنالین آزمون

 .شود برگزار دارد وجود اینترنت به دسترسی قابلیت که فضایی هر در یا مشخص مکان در تواندمی آزمون

 ای حرفه و فنی آموزش سازمان های آزمون در قبولی شرط

 که شرطی به است عملی زمون آ در ۷0 نمره حداقل کسب و کتبی آزمون در 50 نمره حداقل به مهارتی های آزمون در قبولی شرط

 دیگر. عبارت به باشد بزرگتر  ۷0 از کتبی آزمون نمره درصد ۷5 اضافه به کتبی آزمون نمره درصد 25

 نمره عملی(= شرط قبولی نهایی  %75نمره کتبی +   25%)  ≥ 70  

 آزمون دوره یک در بار دو حداکثر تواندمی داوطلب شود معرفی کتبی آزمون مجددا بایست شد مردود کتبی آزمون در داوطلبی اگر

 شود معرفی کتبی آزمون به مجدد بایستی اینصورت غیر در و شود معرفی عملی آزمون
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