ارزیابی مبتنی بر نتایج
Outcome-based Assessment and
Evaluation
Nommanudien Naibkhil
Pharm. D., MSc
Department of Biochemistry
Faculty of Pharmacy
Kabul University
Phone: 786785956
Email: n.naibkhil@gmail.com

جستجوی
ارزیابی ) (assessmentعبارت است
دستاورد های محصلین در جریان و اخیر مضمون
از طریق جمع آوری ،تفسیر و استفاده اطالعات
در باره آموزش محصلین برای انکشاف تحصیلی
آنان است(American Association of Higher Education (AAHE)). .
این شبیه انجام آزمایش یا کارهای تحقیقی
شامل فعالیت هایی مثل مشاهده،
است و
اندازه گیری ،ثبت ،تجزیه و تحلیل فعالیت
دانشجویان بر اساس معیار/توقع معین است.

Levels of Assessment
• Institution
• Department
• Program
• Course/Module/Lesson
• Individual/Group
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• Assessment - a complex process
requiring multiple methods of
data collection and careful
analysis, to inform both the
instructor and the student as to
how the course is progressing
(formative) or how it has ended
(summative).
• Evaluation - to judge the
effectiveness of instructional
methods, the course contents,
and the achievement of course
outcomes

ASSESSMENT – The big Picture
When and How to Assess ?

Gatekeeping

Individual Improvement

Individual

To help them to improve

To grade/class them

Who to Assess?

To give feedback to them

Programme/
Group

To place/class them

To pass/fail them

Course/programme
Improvement
To improve the
course/programme

Course/Prorgamme
Evaluation
To continue/stop the
course/progamme

To monitor the progress
Learning/Teaching
(Formative)

Why Assess

Accountability
(Summative)
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اگر شما ندانید که کجا میروید ،چطور
خواهید فهمید که رسیده اید؟

کدام یک از این دو اهداف آموزشی بهتر است؟ و چرا؟
1

اهدافی که در اخیر سمستر محصلین به آن نایل می شوند:
• افزایش دانش محصلین در مورد مالیکول های معلوماتی ،کروموزموم ها و
انتقال خواص ارثی
-----------------------------------------------------------------2

در اخیر سمستر محصلین قادر خواهند بود تا نقش مالیکول های معلوماتی و
کروموزوم ها را در انتقال خواص ارثی شرح داده و نظر به فینوتایپ ،جینوتایپ
خواص را تخمین نمایند.

چیزی که مهم است این
نیست که شما چه تدریس
کردید ،بلکه مهم اینست
که محصل به چه توانائی
رسیده است.

آموزش مبتنی بر نتایج )(Outcome-based Education
تمرکز بر نتایج/اهداف

بیان نتایج یا اهداف
آموزشی

فعالیات تدریس و آموزش

ارزیابی نتایج یادگیری

سه مرحله عمده در پروسه تدریس و یادگیری
محصالن قادر به انجام چه
کارهایی در نتیجه تدریس و
یادگیری باید باشند؟
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1

اهداف آموزشی

محصالن
محصل
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فعالیت های
آموزشی

ارزیابی

از کدام فعالیت های یادگیری
جهت رسیدن به نتایج یادگیری
استفاده شود؟

چگونه مطمین شویم
که به نتایج یادگیری
رسیده اند؟

مهارت هایی جانبی-الزمی که در اثر تحقیق در کشورهای دیگر به دست آمده
است:
 خالقیت مهارت های میان فردی مهارت های ارتباطی تحلیل متمرکز بر هدف-

کارکردن در تیم
انعطاف پذیر
تصمیم گیری
رهبری
آموزش مادام العمر
)(Mohd Nazari & De Souza. 2002. Business Management Review

The 3 Domains

Cognitive domain= حیطه شناختی
Psychomotor domain= حیطه روان حرکی
Affective domain= حیطه عاطفی

The 3 Domains of learning
1. Cognitive domain (intellectual capability, i.e.,
knowledge, or 'think’)
2. Psychomotor domain (manual and physical
skills, ie., skills, or 'do’)
3. Affective domain (feelings, emotions and
behaviour, i.e., attitude, or 'feel')

The 3 Domains of learning
LEVEL

Cognitive domain

Psychomotor domain

Affective domain

1

REMEMBERING

PERCEPTION

RECEIVE

2

UNDERSTANDING

SET

RESPOND

3

APPLYING

GUIDED RESPONSE

VALUE

4

ANALYSING

MECHANISM

ORGANIZE

5

EVALUATING

COMPLEX OVERT RESPONSE

INTERNALIZE

6

CREATING / DESIGNING

ADAPTATION

7

ORIGINATION

The Cognitive domain
Cognitive bloom’s level of learning

Skills students should demonstrate

(sample) action verbs

Knowledge

Memoriztion

Define, list, name, tell, identify, show, label,
quote (tell the “who”, “when”, “Where”) etc

Comprehension

Understanding

Explain, describe, summarize, interpret,
contrast, predict, distinguish, estimate, give
examples etc

Application

Using

Relate, determine, apply, demonstrate,
calculate, examine, modify, discover, show, etc

Analysis

Taking apart

Identify, analyze, explain, arrange, discriminate
etc

Evaluation

Judging

Decide, rank, convince, judge, summarize,
evaluate etc

Creating/ Designing

Creating

Develop, design, create, produce

سطوح مختلف نتایج آموزشی
Programاهداف/نتایج آموزشی تحصیلی
Education objective

وسیع است  3تا  5سال بعد از فراغت

 Program learningنتایج آموزشی رشته
outcome

در جریان فراغت

 Course learningنتایج آموزشی مضمون
outcome

در جریان تکمیل کورس یا مضمون

نتایج یادگیری هفته /موضوع

در جریان تکمیل هفته یا موضوع

نتایج آموزشی رشته (در حین فراغت)
Program outcome
نتایج متوقعه
رشته

تشریح

1

توانایی استفاده از دانش بنیادی روانشناسی برای رسیدگی به مسایل روانی.

2

توانایی تطبیق دانش روانشناسی برای حل مسایل روانی

3

توانایی تحلیل و استفاده از تکنیک های روانشناسی جهت حل مسایل پیچیده روانی.

4

توانایی حل پرابلم های پیچیده به اساس راه اندازی تحقیق با استفاده از دانش و تجارب تخصصی و مسلکی
توانایی برقراری ارتباطات و مفاهمه موثر و متکی بر اعتماد

6

توانایی عملکرد موثر بحیث یک فرد یا در تیم برای دست یافتن به اهداف کلی در تیم های متنوع

7

توانایی به نمایش گذاشتن توانایی های روانشناسی و مشاوره ،در یک محیط عملی با ساحات کاری متفاوت

8

توانایی درک پیامدهای تصمیم گیری ها در بخش روانشناسی و تطبیق نورم های کاری و اخالقی برای انکشاف
مستمر

5

Examples of PO
نتایج متوقعه
رشته

تشریح

ن .م .ر ۱

توانایی استفاده از دانش ساینس ،ریاضی ،اساسات انجینیری سیول و دیگر عرصه های مرتبط مسلکی برای حل پرابلم های پیچیدۀ انجینیری

ن .م .ر ۲

توانایی تجزیه و تحلیل ،و استفاده از شیوه های مناسب ،منابع و ابزار مدرن برای حل پرابلم های پیچیدۀ انجینیری و فعالیت های کاری

نتیجه۳ -

توانایی طرح راه حل ها برای حل پرابلم های پیچیده و طرح محتویات ،سیستم ها ،یا پروسه ها که نیازمندی های مشخص را را با در در نظر
گیری نیازمندی های دیگر برای انجام این کار ،برآورده سازد

هدف ۴

توانایی حل پرابلم های پیچیده به اساس راه اندازی تحقیق با استفاده از دانش و تجارب تخصصی و مسلکی

هدف ۵

توانایی برقراری ارتباطات و مفاهمه موثر و متکی بر اعتماد با در نظر داشت فعالیت های پیچیدۀ انجینیری

هدف ۶

توانایی تطبیق اساسات انجینیری ،مدیریت و امور مالی در مدیریت پروژه ها

هدف ۷

توانایی عملکرد موثر بحیث یک فرد یا در تیم برای دست یافتن به اهداف کلی در تیم های متنوع

هدف ۸

توانایی نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت معاصر

هدف ۹

توانایی به نمایش گذاشتن توانایی های تشبث و سرمایه گذاری ،رهبری و مدیریت موثر تیم در یک محیط با ساحات کاری متفاوت

هدف ۱۰

توانایی درک پیامدهای تصمیم گیری ها در بخش انجینیری و تطبیق نورم های کاری و اخالقی برای انکشاف مستمر

اهمیت اهداف آموزشی برای مضمون
• defines the type and depth of learning students are expected to
achieve
• provides an objective benchmark for formative, summative, and
prior learning assessment
• clearly communicates expectations to learners
• clearly communicates graduates’ skills to the stakeholders
• guides and organizes the instructor and the learner
• guides the selection/design of appropriate assessments
• allows educators to match teaching strategies to stated outcomes
• allows us to assess the impact of instruction
• acts as a template for course design

اهداف آموزشی برای یک مضمون
• نقاطی که باید در نظر داشت
• هدف ،محصلین و توانایی آنهاست که در اخیر مضمون باید به
آن برسند.
• هر سر فصل یک هدف آموزشی نیست
• عمده ترین موضوعات یک مضمون باید جز اهداف آموزشی
شوند.
• کوشش شود تا اهداف آموزشی سطوح مختلف بلوم تکسانومی را
در بر داشته باشد.

نوشتن اهداف آموزشی به اساس مودل ABCD
 ABCDمودل برگرفته شده است از:
•  :Audienceکه یک عمل را انجام بدهد؟
•  :Behaviorچه نوع عمل را انجام بدهد؟
•  :Conditionتحت کدام شرایط باید انجام بدهد؟
•  :Degreeبه کدام سطح خوبی انجام بدهد؟

شنوندگان )(Audience
شنوندگان -مشخص می سازد که که می آموزد (نه آموزگار)
•
•
•
•
•
•
•
•

دانش آموزان
کارمندان
شاگردان
محصالن
اشتراک کنندگان
اعضای اداری
شنوندگان
و غیره

رفتار یا عمل )(Behavior
باید از فعل رفتاری استفاده شود که نشانده آن باشد که آموزنده قادر به انجام چه کاری باشد
که قابل دید و یا قابل شنود باشد .این افعال باید "آشکار" باشد نه "پنهان".

مخفی )(Covert
• به افعال رفتاری راجع می شود که این
رفتار مستقیما ً قابل مشاهده نباشد .این
اعمال دماغی ،غیر قابل رویت ،حیطه
شناختی ،و داخلی باشد.

آشکار و واضح )(Overt
• به افعالی راجع می شود که مستقیما ً
قابل مشاهده و یا قابل شنود باشد

رفتار یا فعالیت )(Behavior
پنهان Covert

آشکار و واضح Overt

بحث را بدانند
منتقدانه فکر کنند
راحل حل را تصور نموده بتواند
اصوالت و میکانیزم را بدانند
روش را بدانند
هنر را قدر نمایند

بحث را جمع بندی نموده بتوانند
فرضیه منتقدانه ارایه نموده بتوانند
راه حل را تشریح نموده بتواند
اصوالت و میکانیزم را تطبیق نمایند
روش را توضیح نمایند
در مسابقات هنری اشتراک نمایند

فلسفه را قدر نمایند

در مورد مسایل فلسفی بحث نموده بتوانند

اصوالت عدالت اجتماعی را بدانند

از اصوالت عدالت اجتماعی دفاع نموده
بتوانند

شرایط )(Condition
شرایط
•

•

شرایطی را که میخواهید تحت آن دانشجو رفتار آموزشی خود را
اجرا کند ،مشخص بسازید.
دانشجو چه را می تواند استفاده کند؟

این شرایط ممکن قرار ذیل باشد:
•
•
•
•

منابع مشخص
محیط مشخص
فارمت مشخص
وقت و زمان مشخص . . . . .

سطح )(Degree
• معیاری که توسط آن فعالیت دانشجو ارزیابی می گردد .قدرت یک هدف زمانی افزایش
می یابد که شما به دانشجو بگویید که با چه خوبی رفتار یا عمل مورد نظر را انجاام
بدهد.

مثال های سطح عمل
• دقت
• سرعت
• تعداد
• معیار یا موخذ
• درجه خوبی
• خطای مجاز

مثال ها
با ختم این سمستر /مضمون ،محصالن قادر خواهند بود تا:
 .)۱اصول های تیوری  Xرا تشریح نمایند
 .)۲نقاط قوت و ضعف تیوری  Xرا ارزیابی نمایند.

اصول های تیوری  Xرا بفهمند.

مثال ها
1a) explain the principles of theory X. (B)
1b) orally explain the principles of theory X. (B &
C)
2a) design a web page. (B)
2b) design a web page using macromedia &
frontpage maker. (B & C)

مثال ها
1a) explain the principles of theory X. (B)
1b) orally explain the principles of theory X. (B&C)
1c) orally explain five principles of …(B&C&D)
2a) design a web page. (B)
2b) design a web page using macromedia(B&D)
2c) design an interactive webpage using
macromedia… (B&C&D)

اشتباهات معمول در نوشتن بیانیه نتایج متوقعه آموزشی
مضمون
• غیر قابل مشاهده  /غیر قابل پیمایش
• بسیار عام و وسیع

فعالیت
 #در ختم سمستر شاگردان قادر خواهند بود تا:
 ۱فهمیدن تیوری X
 ۲داشتن دانش در مورد نوشتن نتایج متوقعه
آموزشی
 ۳قدردانی کردن از اهمیت پاک نگهداشتن محیط

 ۴طرح (دیزاین) صحفه انترنتی
 ۵ساختن پرزنتیشن
 ۶نظریه دادن در مورد طرح (دیزاین)

غیر قابل مشاهد /غیر
قابل پیمایش

وسیع یا جامع

نقشه مفهومی مضامین با اهداف آموزشی رشته

نتایج متوقعه رشته

توانایی استفاده از دانش ساینس ،ریاضی،
اساسات انجینیری سیول و دیگر عرصه های
مرتبط مسلکی برای حل پرابلم های پیچیدۀ
انجینیری

توانایی طرح راه حل ها برای حل پرابلم های
پیچیده و طرح محتویات ،سیستم ها ،یا پروسه ها
که نیازمندی های مشخص را را با در در نظر
گیری نیازمندی های دیگر برای انجام این کار،
برآورده سازد
توانایی تجزیه و تحلیل ،و استفاده از شیوه های
مناسب ،منابع و ابزار مدرن برای حل پرابلم های
پیچیدۀ انجینیری و فعالیت های کاری

توانایی حل پرابلم های پیچیده به اساس راه
اندازی تحقیق با استفاده از دانش و تجارب
تخصصی و مسلکی

توانایی برقراری ارتباطات و مفاهمه موثر
و متکی بر اعتماد با در نظر داشت فعالیت
های پیچیدۀ انجینیری

۲

توانایی تطبیق اساسات انجینیری ،مدیریت
و امور مالی در مدیریت پروژه ها

۳

۳

۲
۱

۲

۱
۱

۲

۱
۲

۲

۳
۲
۳

توانایی عملکرد موثر بحیث یک فرد یا در
تیم برای دست یافتن به اهداف کلی در تیم
های متنوع

۲

توانایی به نمایش گذاشتن توانایی های
تشبث و سرمایه گذاری ،رهبری و مدیریت
موثر تیم در یک محیط با ساحات کاری
متفاوت
توانایی نظارت همیشگی تحوالت در دنیای
تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت
معاصر

ن.م.ر ۱-

ن.م.ر ۲-

ن.م.ر ۳-

۱
کود نمبر
مضمون
ب

کود نمبر
مضمون
ج

سمستر دوم

کود نمبر
مضمون
د

کود نمبر
مضمون
س

سال اول

سمستر اول

کود نمبر
مضمون
الف

اسم
مضمون
الف

اسم
مضمون
ب

اسم
مضمون
ج

اسم
مضمون
د

اسم
مضمون
س

۳
۲
۳
۱
۲

ن.م.ر ۵-

ن.م.ر ۶-

ن.م.ر ۷-

ن.م.ر ۸-
ن.م.ر ۴-

۲

ن.م.ر ۱۰-
ن.م.ر ۹-

توانایی درک پیامدهای تصمیم گیری ها در
بخش انجینیری و تطبیق نورم های کاری و
اخالقی برای انکشاف مستمر

مضامین (به اساس سال و
سمستر)

نقشه مفهومی نتایج متوقعه آموزشی مضمون با نتایج متوقعه
رشته
نتایج متوقعه مضمون

شماره

نتایج متوقعه رشته
در اخیر این مضمون محصلین قادر خواهند
بود:

متن نتیجه
متوقعه رشته
()۱
ن.م.ر۱ .

متن نتیجه
متوقعه رشته
()۲
ن.م.ر۲ .

متن نتیجه
متوقعه رشته
()۳
ن.م.ر

۱

متن نتیجه متوقعه آموزشی مضمون ()۱

۲

متن نتیجه متوقعه آموزشی مضمون ()۲

۲

۳

متن نتیجه متوقعه آموزشی مضمون ()۳

۱

۴

متن نتیجه متوقعه آموزشی مضمون ()۴

۵

متن نتیجه متوقعه آموزشی مضمون ()۵

 =۳اعظمی ترین اشتراک

ن.م.ر

ن.م.ر

۳
۳
۳
۲

مجموع
 =۲اشتراک متوسط

متن نتیجه
متوقعه رشته
()۴

متن نتیجه
متوقعه رشته
()۵

 =۱کمترین اشتراک

متن نتیجه
متوقعه رشته
()۶
ن.م.ر

Results of Assessment






Are improvement needed?
What can be done so that students learn more or succeed at
higher rates?
How can the faculty and university help?
What do you need as a lecturer from your department or the
faculty and university as a whole to better teach your students

Assessment Plan on POs Example 2 and 3 compared to ex 1

Program Outcomes

Assessment tools or methods used

PO1a : Fundamental Civil
Engineering Knowledge

1

What will be the indicator that the
outcome is achieved?

Marks from selected courses that dominantly
contributing towards attaining the fundamental
knowledge (Direct measurement)
Students score minimum of 55%

2

Marks from culminating courses that
dominantly contributing towards attaining the
fundamental knowledge (Direct measurement)

3

Marks accumulated (average or weightage)
from the assessment method of all courses that All students score minimum of 55%
assess the fundamental knowledge (Direct
measurement)

All students score minimum of 55%

Assessment Plan on POs Example 2 and 3 compared to ex 1

Program Outcomes

Assessment tools or methods used

PO7 :Teamwork

What will be the the indicator that
the outcome is achieved?

1

Students’ teamworking performance from
All students score above level 3
selected courses (Direct measurement)

2

Teamworking marks from culminating
courses that dominantly contributing
towards attaining the fundamental
knowledge (Direct measurement)

3

Teamworking marks accumulated
(average or weightage) from the
assessment method of all courses (Direct
measurement)

All students score above 50%

All students score above 50%

Selecting Assessment Tasks
TYPICAL CO VERBS
DESCRIBE

EXPLAIN

POSSIBLE ASSESSMENT TASKS (ATS)
Assignment, essay question exam

INTEGRATE

Assignment, essay question exam, oral presentation, book
reviews, journal
Project, assignment, proposal

APPLY

Project, case study, experiment, exhibition

ANALYSE

Case study, assignment

SOLVE PROBLEM

Case study, project, experiment

DESIGN, CREATE

Project, experiment, poster, web pages

REFLECT

Reflective diary, portfolio, self-assessment

COMMUNICATE

A range of oral, writing or listening tasks addressing the
CLOs, e.g. presentation, debate, role play, reporting, video
conferencing, paraphrasing, answering questions, seminar,
poster

Typical Assessment Methods
For Programme Objectives (PEO)
Periodic Survey of Employers, Alumni
Data on careers of graduates
Professional Certifications
Professional Advancement
For Programme Outcomes (PO)

Video/Checksheet of student presentations
Comprehensive Design Projects
Extra-Curricular Activities
Surveys, Interviews and Focus Groups
Local Examinations
Course Assessment tied to outcomes
Portfolios

Evaluation of course based on
Assessment
شماره

طبقه بندی

1

حفظ نمودن

2

فهمیدن

3

تطبیق کردن

4

تجزیه و تحلیل نمودن

سواالت
سوال اول
سوال دوم
سوال سوم
سوال چهارم
سوال پنجم
سوال ششم
سوال هفتم
سوال هشتم
سوال نهم
سوال دهم

فیصد جوابات
درست
%95
%67
%69
%55
%67
%48
%37
%39.5
%26
%29

فیصدی
مجموعی

مالحظات

%81

حداقل معیار که  %80تعیین شده
بود ،برآورده شده است.

%63.6

حداقل معیار که  %60تعیین شده
بود ،برآورده شده است.

%14.5

حداقل معیار که  %50تعیین شده
بود ،برآورده نشده است

%27.5

حداقل معیار که  %30تعیین شده
بود ،برآورده نشده است

تشــــــــــــــــکر

