-4ارزشيابی آهىزش هوساناى
ارزضيابی ،جسء اساسی ُر برًاهَ آهْزضی از جولَ آهْزشُوساًاى است.
هباًی طراحی ّ اجرای برًاهَ ارزضيابی در آهْزش ُوساًاىُواى اصْلی است کَ در بحث ارزضيابی آهْزضی کلی دارین.

نکات اصلی و عولی ارزشيابی آهىزش هوساالى:-1در ارزضيابی بَ دًبال آى ُستين کَ بذاًين آيا برًاهَ آهْزش
ُوساًاى بَ ضکل طراحی ضذٍ بَ اجرا درآهذٍ است یا خير؟
ّ آيا بَ اُذاف آهْزضی برًاهَ رسيذٍ اين .یا خير؟
-2اگر در يک ارزضيابی ،گرُّی از درّى خْد ،برًاهَ هذيريت
ارزضيابی را برعِذٍ بگيرًذ = ارزضيابی درونی (Internal
)Evaluation
ارزضيابی بيرونی ) = (External Evaluationبا حضْر
افرادی است کَ خارج از برًاهَ ُستٌذ ،اًجام هی شىد.

-3 ارزضيابی فرآينذ ) (Process Evaluationکَ با ًام
ارزضيابی تکىينی )ُ (Formative Evaluationن
ضٌاختَ هی ضْد = برای ارزيابی راُکارُا ّ فعاليت
ُای هرتبظ با برًاهَ اًجام هی ضْد ّ ُذف آى ،بِبْد
برًاهَ ّ تعييي رًّذ سازگاری برًاهَ اجراضذٍ با برًاهَ
در طْل برًاهَ
طراحی ضذٍ است/ .

-4 ارزضيابی اثر ) = (Impact Evaluationبرای تعييي
هيساى دستيابی بَ اُذاف اختصاصی برًاهَ ضاهل
تغييرات ايجاد ضذٍ در داًص ،آگاُی ،باّرُاً ،گرش ّ
هِارت ُای فراگيراى اًجام هی ضْد.

 -5 ارزضيابی پياهذ )= (Outcome Evaluation
هيساى دستيابی بَ اُذاف کلیًِ ،ایی ّ طْالًی هذت
هطخص هی ضْد.
-6 در آهْزش ُوساًاى بيطتراز ُوَ ،ارزضيابی فرآيٌذ ّ
ارزضيابی اثر اًجام هی ضْد.
 در ارزضيابی پياهذ ،کَ در آهْزش ُوساًاى کوتر کاربرد
دارد ،پيگيری ُای طْالًی هذت ،ضرّری است ّ
هِوتريي هطکل آى ،هحذّديت هٌابع است.

کار گروهی 4
 برای ُر يک از برًاهَ ُای آهْزش ُوساًاى زيرً ،حٍْ اجرای
ارزضيابی فرآينذ ،اثر و پياهذ را بحث کٌيذ:


آهْزش زناى باردار شکن اول برای اًتخاب زايواى طبيعی بَ جای
سساريي
آهْزش سربازاى يک پادگاى برای ترک سيگار




آهْزش کىدکاى ههذ کىدک برای هسْاک زدى
آهْزش بيواراى ديابتيک برای اًجام تحرک بذًی با ُذف کٌترل
بيواری



آهْزش زناى روستايي برای استفادٍ از دستکص در زهاى
دّضيذى ضير دام ُا
آهْزش راننذگاى خىدروهای شخصی برای اجتٌاب از رفتارُای
خطرًاک راًٌذگی





از تىجه و حىصله شوا هتشکرم
هىفق و هىیذ و سالهت باشيذ

