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  بخش اول

 در تربیت بدنی اندازه گیري و ارزشیابی 

  :گیري  اندازه

کند یک شخص یا یک چیز چه مقدار از یک  عبارت است از فرآیندي که تعیین می

  .ویژگی برخوردار است 

  :گیري از نظر نانالی  اندازه  

د ي یک سري قواع دار است که دربرگیرنده گیري فرآیند یا فعالیتی دقیق و نظام اندازه

ها را به  اي که صفاتی از آن به گونه) یا افراد(براي نسبت دادن اعداد به اشیا . باشد  می

  .صورت کمیت نشان دهد 

از وسایلی مانند متر ، ... هاي فیزیکی مثل طول ، وزن اشیا ، قد و  گیري ویژگی براي اندازه

گیري مستقیم  زهبه این دسته از وسایل ، وسایل اندا. شود  استفاده می... ترازو و 

ها یا صفات روانی  هاي فیزیکی و رفتارهاي آشکار ، ویژگی بر خالف ویژگی. گویند  می

گیري  را به طور غیرمستقیم اندازه... مانند هوش ، خالقیت ، انگیزش ، یادگیري و 

    .کنند  می

  :آزمون 

    .ها یا صفات ، آزمون است  گیري ویژگی ي اندازه ترین وسیله معمول
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  :ریف آزمودن و سنجش تع

. پذیرد  شود ، آزمون صورت می گیري صرفاً با استفاده از آزمون انجام می وقتی که اندازه

روند ،  گیري به جاي آزمون یا عالوه بر آن وسایل دیگري به کار می اما زمانی که در اندازه

  .گویند  به آن سنجش می

اده از فنون مختلف است و تأکید سنجش شامل استف«: گوید  کرانباخ در این رابطه می

بینی عملکرد  سنجش نوعی تحلیل بالینی و پیش. ي عملکرد دارد  زیادي بر مشاهده

  .» گیري است ي اندازه در حالی که آزمون یک ابزار و وسیله. است 

  :ارزشیابی 

به این . شود  آوري ، تحلیل و تفسیر اطالعات گفته می دار براي جمع به یک فرآیند نظام

اند یا در حال تحقق یافتن  هاي موردنظر تحقق یافته منظور که تعیین شود آیا هدف

  .هستند و به چه میزانی 

در «: اند  ي ارزشیابی آموزشی گفته نظران در حوزه ورتن و سندرز دو تن از صاحب

شود که براي تعیین تکلیف ،  آموزش و پرورش ارزشیابی به فعالیت رسمی گفته می

ي درسی به اجرا  رزش یک برنامه ، فرآورده پروژه ، فرآیند ، هدف یا برنامهاثربخشی یا ا

    .» آید در می
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  :گیري و ارزشیابی  ي اندازه مقایسه

ي مطلوب بودن یا مطلوب نبودن ویژگی یا  ارزشیابی شامل داوري ارزشیابی درباره

ي نتایج  دربارهگونه داوري یا قضاوتی  گیري هیچ اما در اندازه. موضوع ارزشیابی است 

    .گیرد  حاصل انجام نمی

  :گیري  ها با توجه به ویژگی مورد اندازه بندي آزمون دسته

هاي  ي آزمون گیرند ، به دو دسته هاي گوناگونی که اندازه می ها با توجه به ویژگی آزمون

  .شوند  هاي عاطفی تقسیم می توانایی و آزمون

  :هاي توانایی  آزمون

ها ،  اي از این آزمون دسته. سنجد ها و استعدادهاي افراد را می ها ، مهارت آموخته

هاي روانی ـ حرکتی را  سنجند و تعدادي دیگر توانایی هاي شناختی افراد را می توانایی

  .گیرند  اندازه می

شونده  ها از آزمون هاي توانایی این است که هنگام اجراي آن هاي مهم آزمون ویژگی

ي ممکن را به دست  ر سعی خود را به کار بندد تا بهترین نمرهشود تا حداکث خواسته می

  .آورد 

هاي پیشرفت تحصیلی  هاي استعداد و آزمون ي آزمون هاي توانایی به دو دسته آزمون

  .شوند  تقسیم می
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  :هاي استعداد  آزمون

مقدار توانایی یا آمادگی فرد را براي انجام دادن کارهایی که در پیش دارد و همچنین 

. اند  هاي استعداد ناظر به آینده آزمون. سنجد  هاي مختلف می فیت او را براي یادگیريظر

  .هاي هوش یا استعداد کلی هستند  هاي استعداد ، آزمون ترین آزمون معروف

  :هاي پیشرفت تحصیلی  آزمون

ي اجراي آزمون کسب کرده است ، اندازه  هایی را که فرد تا لحظه دانش و مهارت

گیرند ،  هاي پیشرفت تحصیلی با موضوع یا محتوایی که اندازه می آزمون. گیرند  می

مانند آزمون . شوند  ها نامگذاري می گردند و در نتیجه با عنوان آن موضوع مشخص می

اند و براي  ها ناظر به گذشته این آزمون... پیشرفت ریاضی ، آزمون پیشرفت فیزیک و 

  .گیرند  فاده قرار میهاي قبلی فرد مورد است تعیین آموخته

  :هاي عاطفی  انواع آزمون

  :هاي شخصیت  آزمون) الف

اختصاص ... گیري متغیرهاي انگیزش مزاج ، سازگاري ، منش و  به طور عمده به اندازه

  .دارد 

  :هاي نگرش و عالقه  آزمون) ب

د کنند و هر دو به ؟؟؟ هاي فر هاي افراد اشاره می ها و دوست نداشتن به دوست داشتن

    .ها ارتباط دارند  ها ، نهادهاي اجتماعی یا گروه ي فعالیت درباره
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  ها ي آن ها با توجه به چگونگی تهیه بندي آزمون دسته

  :هاي میزان شده یا استانداردشده  آزمون) الف

ي  هاي بزرگ آزمون شوندگان و غالباً به وسیله هایی هستند که با استفاده از نمونه آزمون

گیري پیشرفت تحصیلی یا  ازي و یا مراکز علمی و آموزشی براي اندازهس مؤسسات آزمون

هاي تحصیلی  آموزان و با مقاصد ارزشیابی از دوره هاي بزرگ دانش هوش و استعداد گروه

    .شوند  تهیه و توزیع می

  :ساخته  هاي معلم آزمون) ب

ود تهیه آموزان خ هایی هستند که معلمان براي سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آزمون

این نوع . آورند  ي آموزش و یا در پایان دوره به اجرا در می کنند و در طول دوره می

هاي دقیق  ها غالباً براي تعیین میزان توفیق یادگیرندگان در رسیدن به هدف آزمون

    .شوند  ریزي می آموزشی طرح

  :هاي میزان شده و معلم ساخته  هاي آزمون ویژگی

  .ي بیشتري نیاز دارد  میزان شده به زمان ، تخصص و هزینههاي  ي آزمون ـ تهیه 1

کند  شده بر وجوه مشترك محتواي درسی مناطق مختلف تکیه می هاي میزان ـ آزمون 2

ي دروس به خصوص تهیه  هاي ویژه هاي معلم ساخته با توجه به محتوا و هدف اما آزمون. 

  .شوند  می

اما . کند  هاي هنجاري اشاره می دهبه وجود دا» آزمون میزان شده«ـ اصطالح  3

  .هاي معلم ساخته نیازي به هنجار و هنجاریابی ندارند  آزمون
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  :ها  هاي آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده از آن بندي ارزشیابی دسته

  :  ارزشیابی آغازین) الف

. آید  هاي آموزشی او به اجرا در می نخستین ارزشیابی معلم که پیش از انجام فعالیت

  :گیرد  شود که به دو منظور زیر مورد استفاده قرار می ارزشیابی آغازین نامیده می

  اند ؟ نیاز درس تازه مسلط هاي پیش ها و مهارت ـ آیا یادگیرندگان برداشت 1

  اند ؟ ها و محتواي درس تازه را قبالً یاد گرفته ـ یادگیرندگان چه مقدار از هدف 2

  :ارزشیابی تکوینی ) ب

ي آموزشی با تعیین زمانی که فعالیت آموزشی معلم هنوز در جریان است و  طول دورهدر 

در ارزشیابی . شود  گیري است ، انجام می آموزان در حال تکوین یا شکل یادگیري دانش

هاي  تکوینی ، در پایان هر واحد درسی ، یک ازمون دقیق و مختصر که حاوي هدف

در ارزشیابی تکوینی ، هدف تعیین میزان توفیق .  شود آموزشی آن واحد است ، اجرا می

اي میان  گونه مقایسه هاي واحد درسی است و هیچ تک هدف یادگیرنده در رسیدن به تک

  .افراد مختلف موردنظر نیست 

  :ارزشیابی تشخیصی ) ج

آموزان در یک موضوع درسی به  این ارزشیابی با هدف تشخیص مشکالت یادگیري دانش

یک آزمون تشخیصی ) Lehman(و لهمان ) Mehrens(به نقل از مهرنز . رود  کار می

آموزان  دهد تا با سنجش عملکرد دانش خوب به استفاده کننده از آن آزمون فرصت می

  .شود به دست آورد  هایی که منجر به اشتباهات آنان می فهمی تصویر دقیقی از کج
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که در  دانند نه این آموزان چه می هاي تشخیصی باید نشان دهند که دانش بنابراین آزمون

  .آموزان دیگر چه وضعی دارند  مقایسه با دانش

  :ارزشیابی تراکمی ) د

ي آموزشی  آموزان در طول یک دوره هاي دانش در ارزشیابی تراکمی ، تمامی آموخته

ي اثربخشی کار  آموزان و قضاوت درباره شوند و هدف آن نمره دادن به دانش معین می

این نوع . هاي مختلف درسی با یکدیگر است  ي برنامه ي درسی ، یا مقایسه نامهمعلم و بر

آید و به همین سبب به آن  ي آموزشی به عمل می ارزشیابی معموالً در پایان دوره

   .گویند  ارزشیابی پایانی نیز می

  مراحل ارزشیابی آموزشی

این . کند  می گیري براي منظورهاي مختلف کمک ارزشیابی آموزشی به تصمیم

ها و ابزاردهاي  ها هستند ، هم راهبردها ، هم روش ها هم در رابطه با هدف گیري تصمیم

  )1991گی . (ها  گیري و هم موارد دیگر نظیر این اندازه

  :ي زیر قرار داده است  هاي مختلف را در سه دسته گیري این گونه تصمیم

چه کاري انجام خواهیم «. سرو کار دارد هایی از این نوع  با سوال:   ي طراحی ـ مرحله 1

  )زمان آینده(؟ » داد

؟ » دهیم چگونه آن را انجام می«. گونه سوال سرو کار دارد  با این:  ي فرآیندي ـ مرحله 2

  )زمان حال(
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؟ » چگونه آن را انجام دادیم«. با این نوع سوال سرو کار دارد :   اي ي فرآورده ـ مرحله 3

  )زمان گذشته(

  طراحی ي مرحله

در . هایی که قرار است انجام گیرند  ي فعالیت هایی است درباره این مرحله شامل تصمیم

  :پذیرند  این مرحله اقدامات زیر صورت می

نیازها ، انتخاب یا تولید وسایل  ها ، توصیف پیش تحلیل موقعیت ، تعیین و توصیف هدف

  و ابزارهاي

در (هاي پژوهشی  ، انتخاب طرح یا طرح ها یا راهبردها موردنیاز ، توصیف استراتژي

   بندي ي زمان یک برنامهو تدارك ) یازصورت ن

  ي فرآیندي یا اجرایی مرحله

هاي  در این مرحله تصمیم. ي فرآیندي است  ي ارزشیابی آموزش مرحله دومین مرحله

 از جمله نخستین اقدامات در این. شوند  مربوط به اقدامات عملی و اجرایی گرفته می

اجراي پیش آزمون و یا اجراي آزمون ورودي بر اساس نتایج حاصل از : مرحله عبارتند از 

اند مناسب  ي قبل تعیین شده هایی که در مرحله شود هدف ها معلوم می این آزمون

هاي  ها و فعالیت پس از اجراي پیش آزمون ، استراتژي. اند یا نیاز به تجدیدنظر دارند  بوده

   .آیند  ا در میطراحی شده به اجر
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  اي ي فرآورده مرحله

در این مرحله تصمیمات در پایان برنامه یا دوره یا مقطعی از آن ، معین زمانی که 

در این مرحله از ارزشیابی نتایج پس . گردند  شوند ، اتخاذ می ها کامل می فعالیت

هدف . ند گیر مورد استفاده و تحلیل قرار می... هاي پیشرفت تحصیلی ، نگرش و  آزمون

که متخصص ارزشیابی را در  هایی است آوري داده اصلی این مرحله جمع

هاي از پیش  شود که هدف در این مرحله تعیین می. هایش کمک نماید  گیري تصمیم

   .اند  شده تا چه میزانی تحقق یافته تعیین

  تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

هاي آموزشی از پیش  صل با هدفي نتایج حا سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه

هاي آموزشی معلم و  باره که آیا فعالیت گیري در این تعیین شده به منظور تصمیم

  .اند و به چه میزانی  آموزان به نتایج مطلوب انجامیده هاي یادگیري دانش کوشش

  :بنابراین ، در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دو اقدام اساسی ضروري است 

  هاي آموزشی تعیین هدف                     )1

  گیري عملکرد یادگیرندگان سنجش یا اندازه                    )2

    
  جدول مشخصات

ي جدول مشخصات براي  هاي پیشرفت تحصیلی ، تهیه ي آزمون ترین گام در تهیه مهم

جدول مشخصات یک جدول دوبعدي . موضوعی است که قرار است آزمون آن تهیه شود 
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در ردیف . هاي آموزشی درس  ردیف و ستون متناسب با محتوا و هدف است با تعدادي

شوند و در ستون  باالي جدول که بعد محتوا نام دارد ، اجزاي مطالب درسی نوشته می

  .گیرند  هاي آموزشی قرار می شود ، هدف کنار آن که بعد هدف نامیده می

. تدارك طرح آزمون ي طرح درس مفید است و هم براي  جدول مشخصات هم براي تهیه

ها و  هاي آزمون خود را به چه صورتی در میان هدف ساز باید تعیین کند که سوال آزمون

هاي زیر را  ها باید جواب سوال براي تعیین درصد سوال. هاي درس توزیع نماید  عنوان

  :تعیین کرد 

ت ها داراي حجم بیشتري است و وق ـ کدام بخش از محتوا و کدام دسته از هدف 1

  بیشتري صرف آموزششان شده است ؟

  ها از لحاظ نگهداري در حافظه و کاربرد در آینده ارزش بیشتري دارند ؟ ـ کدام هدف 2

  ـ کدام قسمت از اهمیت بیشتري برخوردار است ؟ 3

ها  هاي مختلف محتوا از اهمیت یکسانی برخوردار باشند و در توزیع سوال چنانچه بخش

ت تدریس را بر هر بخش منظور کنیم ، از فرمول زیر استفاده تنها بخواهیم مقدار ساعا

  .کنیم  می

  هایی که صرف تدریس بخش شده تعداد ساعت

  هاي تدریس تعداد کل ساعتبر  هاي تدریس هر بخش درصد ساعت= 

  .کنیم  ها ضرب می سپس پاسخ به دست آمده را در تعداد کل سوال
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  گیري پیشرفت تحصیلی وسایل اندازه

بندي  جا به دسته در این. گیري پیشرفت تحصیلی آزمون است  ي اندازه وسیله ترین مهم

  :پردازیم  هاي پیشرفت تحصیلی کتبی یا مدادکاغذي می انواع آزمون

  هاي کتبی عینی ـ آزمون 1

  )ذهنی(هاي کتبی غیرعینی  ـ آزمون 2

  :هاي کتبی عینی  ـ آزمون 1

شوندگان  ها را در اختیار آزمون سوالها و هم جواب  هایی هستند که هم سوال آزمون

دهند یا  هاي داده شده اعمالی انجام می ي جواب شوندگان درباره دهند و آزمون قرار می

پاسخ نیز  هاي بسته ها را آزمون به همین سبب این آزمون. کنند  هایی اتخاذ می تصمیم

  .نامند  می

ـ غلط و جورکردنی تقسیم اي ، صحیح  چندگزینه: هاي عینی به سه نوع اصلی  آزمون

  .شوند  می

  :هاي ذهنی یا تشریحی و یا انشایی  ـ آزمون 2

شوند و او  ها در اختیار آزمون شونده گذاشته می ها سوال هایی هستند که در آن آزمون

به همین سبب به . نویسد  ي امتحانی می کند و در برگه ها را خود آماده می جواب سوال

: هاي ذهنی به دو دسته  آزمون. شود  سخ نیز گفته میهاي بازپا ها آزمون آن

  .شوند  پاسخ و محدودپاسخ تقسیم می گسترده

  هاي تشریحی انواع آزمون
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  پاسخ ـ آزمون گسترده 1

شود و او عمالً آزاد  گونه محدودیتی براي آزمون شونده منظور نمی در این آزمون هیچ

هاي این  سوال. وراند و سازمان دهد است تا هر طور که مایل باشد ، پاسخ خود را بپر

  .ها هستند  ترین سوال هاي ترکیب و ارزشیابی مناسب آزمون براي سنجش هدف

  ـ ازمون محدودپاسخ 2

ها آزادي کامل ندارد ، بلکه صورت سوال او را  در این آزمون فرد در دادن پاسخ به سوال

دهی  از لحاظ زمان پاسخ سازد تا پاسخ خود را در چارچوب شرایطی خاص و هم ملزم می

گیري توانایی  هاي این آزمون براي اندازه سوال. و هم از نظر مقدار پاسخ محدود کند 

  .یادگیرندگان در سطوح فهمیدن ، کاربستن و تحلیل مناسب است 

  پاسخ ـ آزمون کوته 3

هاي آموزشی سطح پایین طرح  اي سوال مختلصر که غالباً براي سنجش هدف از مجموعه

خواهند تا  شونده می پاسخ از آزمون هاي آزمون کوته سوال. یابد  شوند ، تشکیل می می

را در پاسخ به یک سوال یا تکمیل یک جمله » عبارت ، جمله ، عدد یا عالمتی«ي  کلمه

  .بنویسند 

  پاسخ هاي کوته انواع آزمون

  تداعیـ تشخیصی یا  3                 ـ کامل کردنی 2               ـ پرسشی 1
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  ـ پرسشی 1

شونده پاسخ کوتاهی به آن  شود و آزمون ي استفهامی طرح می سوال به صورت یک جمله

  .دهد  می

  ـ کامل کردنی 2

شود که در آن یک جاي خالی وجود دارد و  ي ناقص نوشته می سوال به صورت یک جمله

  .دهد  شونده با پر کردن جاي خالی به سوال ، جواب می آزمون

  ـ تشخیصی 3

شونده باید جواب آن را  شود و آزمون سوال به صورت یک موضوع یا مطلب ارایه می

  .تداعی کند 

  آزمون عینی

  .شوند  اي تقسیم می ي اصلی صحیح ـ غلط ، جورکردنی و چندگزینه به سه دسته

  :هاي صحیح ـ غلط  آزمون

گذاشته  شونده هاي صحیح ـ غلط ، تعدادي سوال یا جمله در اختیار آزمون در آزمون

  .کند  ها را تعیین می شود و او صحیح یا غلط بودن آن می

  :هاي صحیح ـ غلط  انواع سوال

  .توضیح آن داده شد : ـ نوع صحیح ـ غلط  1

شود و  شونده داده می ي پرسشی به آزمون در این نوع سوال یک جمله: ـ نوع بله ـ نه  2

  .او باید جواب بله یا نه را مشخص کند 
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شود که در آن  اي داده می شونده جمله در این نوع سوال به آزمون:الحی ـ نوع اص 3

  .غلطی وجود دارد و او باید غلط را تشخیص دهد ، آن را خط بزند و درستش را بنویسد 

گویند ،  در این نوع سوال که به آن سوال چند صحیح ـ غلط نیز می: اي  ـ نوع خوشه 4

شود و به دنبال آن تعدادي جواب  م نوشته میي ناتما ي سوال به صورت یک جمله همه

هاي پیشنهادي باید به عنوان صحیح یا  ها هریک از جواب در این سوال. گیرند  قرار می

  .غلط مورد قضاوت قرار گیرد 

  اي آزمون چندگزینه

ها از یک قسمت اصلی و  اي شامل تعدادي سوال است که هر یک از آن آزمون چندگزینه

ي  هاي پیشنهادي گزینه شونده از میان گزینه شود و آزمون یل میتعدادي گزینه تشک

  .کند  صحیح را انتخاب می

  اي هاي چندگزینه انواع سوال

  ي درست ـ نوع تنهاگزینه 1

  .ها کامالً غلط هستند  ي گزینه ها درست است و بقیه در این نوع سوال تنها یکی از گزینه

  ـ نوع بهترین گزینه 2

تر یا بهتر  ها از همه درست ها درست هستند ، اما یکی از آن گزینهي  در این نوع همه

  .است 

  ـ نوع منفی 3
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ها به غیر از یکی  ي گزینه شود و همه آنه سوال به صورت منفی بیان می در این نوع سوال

  .ها درست هستند  از آن

  .هاي آزمون به دنبال یکدیگر  ترتیب قرار دادن سوال

  .سر هم قرار دهید  بندي کنید و پشت ها دسته به نوع آنها را با توجه  ـ سوال 1

) هـ     پاسخ کوته) د     اي چندگزینه) ج        جورکردنی) ب        صحیح ـ غلط) الف

  تشریحی

  .ها را از ساده به دشوار مرتب کنید  ـ سوال 2

  .ها را به ترتیب مطالب درس به دنبال هم مرتب کنید  ـ سوال 3

  گذاري نمره

هاي آزمون و  هاي پیشرفت تحصیلی ، نوبت به تصحیح برگه تهیه و اجراي آزمونپس از 

  ها آن گذاري نمره

  :هاي عینی دو روش عمده وجود دارد  گذاري آزمون در نمره. شود  می

  هاي درست بدون کسر نمره براي حدس زدن ي پاسخ ـ احتساب کلیه 1

  ـ کسر مقداري از نمره براي جبران حدس زدن 2

تواند از فرمول زیر استفاده  لم بخواهد روش دوم را مورد استفاده قرار دهد ، میاگر مع

  .کند 
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             W  
) (n-1ـ  r   =  ي اصالح شده نمره  

        
  r =هاي درست  تعداد پاسخ

  W =هاي غلط  تعداد پاسخ

 n =هاي هر سوال  تعداد گزینه

  هاي آزمون تحلیل سوال

هاي  براي تحلیل سوال. ها پرداخت  ان باید به تحلیل سوالهاي امتح پس از تصحیح برگه

یک آزمون الزم است که ضرایب دشواري و تمیز هر سوال را تعیین کرد و به تحلیل 

  .ها پرداخت  هاي انحرافی سوال گزینه

  ي ضریب دشواري سوال محاسبه

آن سوال ي ضریب دشواري سوال کافی است که تعداد کل افرادي را که به  براي محاسبه

ضرب  100شوندگان تقسیم کنیم و نتیجه را در  اند بر تعداد کل آزمون جواب درست داده

شوندگان  اما در مواردي که تعداد آزمون. است  رقم حاصل ضریب دشواري سوال. ییم نما

  .زیاد است ، باید از فرمول زیر استفاده کرد 

ها را که  از برگه% 27به عنوان گروه باال و  اند ، ها را که باالترین نمره را گرفته از برگه% 27

  .گیریم  اند ، به عنوان گروه پایین در نظر می ترین نمره را گرفته پایین
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  هاي درست گروه باال انتخاب+ هاي درست گروه پایین  انتخاب   

100         *   

                                                                                                         
  P =ضریب دشواري سوال =                                

  تعداد افراد گروه پایین+ تعداد افراد گروه باال          

    
تر  باشد ، آن سوال آسان) تر نزدیک 100به (تر  هراندازه ضریب دشواري یک سوال بزرگ

  باشد ، سوال دشوارتر است ) تر به صفر نزدیک(تر  است و هر اندازه که این ضریب کوچک

  ي ضریب تمیز سوال محاسبه

ضریب تمیز قدرت سوال را در تمایزگذاري با تشخیص بین گروه قوي و گروه ضعیف 

ي ضریب تمیز یک سوال از فرمول زیر  براي محاسبه. کند  شوندگان مشخص می آزمون

  .شود  استفاده می

  هاي درست گروه باال ـ انتخاب هاي درست گروه پایین انتخاب   

  d =ضریب تمیز سوال  =

  تعداد افراد یک گروه                           
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ي تمیز آن سوال بیشتر و هرقدر این ضریب  تر باشد ، قوه هر قدر ضریب تمیز بزرگ

ضریب تمیز صفر حاکی از این است که آن . تر است  ي تمیز آن کم تر باشد ، قوه کوچک

اگر ضریب تمیز . به هیچ وجه نتوانسته بین گروه قوي و ضعیف تمایز قایل شود سوال 

سوالی منفی شود ، حاکی از آن است که در آن سوال گروه قوي از گروه ضعیف بدتر 

ها داراي معایب اساسی هستند که یا باید به کلی کنار  گونه سوال این. عمل کرده است 

  .ر اساسی صورت پذیرد ها تجدیدنظ گذاشته شوند و یا در آن

یعنی در  5/0رسد که ضریب دشواري برابر  می+ 1در صورتی ضریب تمیز به حداکثر یا 

هایی هستند که داراي ضریب  هاي خوب یک آزمون آن در نتیجه سوال. حد وسط باشد 

    .دشواري متوسط و ضریب تمیز باالیی است 

  تعریف روایی

. کند  یدن به آن درست شده است ، اشاره میروایی به هدفی که آزمون براي تحقق بخش

گیري  به عنوان مثال یک آزمون هوشی روا آزمونی است که تنها هوش افراد را اندازه

  .کند نه چیز دیگري را  می

  عوامل مؤثر بر روایی آزمون

  ـ عوامل درونی 1

هاي آزمون و طول یک  هاي آزمون ، ترتیب قرار گرفتن سوال عبارتندازکیفیت سوال

  .آن هاي آزمون یا تعداد سوال
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  ـ عوامل بیرونی 2

گذاري ، ترکیب  عبارتند از اجراي نامناسب آزمون ، اشکاالت موجود در تصحیح و نمره

  .شوندگان  هاي روانی آزمون گیري و ویژگی شوندگان از لحاظ توانایی مورداندازه آزمون

  پایایی

ون پایا ، آزمونی است که اگر چندین آزم. کند  پایایی به میزان دقت یک آزمون اشاره می

براي تعیین . دهد  آموزان داده شود ، نتایج یکسانی به دست می بار به یک گروه از دانش

هاي مختلفی به نام بازآزمایی ، دو نیمه کردن آزمون ، پایایی ،  ضریب پایایی روش

  .مصححان ، روش کودر ریچاردسونی و روش ضریب آلفاي کرانباخ وجود دارد 

ي زمانی کودتاهی دو بار به گروه  در روش بازآزمایی ، یک آزمون واحد دارد در فاصله

دهیم و ضریب همبستگی حاصل را به عنوان ضریب پایایی  شوندگان می واحدي از آزمون

  .کنیم  آزمون حساب می

 دهیم و بعد آن را به دو بار می در روش دو نیمه کردن آزمون ، آزمونی را به یک گروه یک

کنیم و ضریب همبستگی بین دو آزمون و در نهایت ضریب  ي مساوي تقسیم می نیمه

  .آوریم  پایایی آزمون را به دست می

پایایی شرط روایی است ، یعنی هرچه بر میزان پایایی یک آزمون افزوده شود ، به همان 

  .نسبت بر روایی آن افزوده خواهد شد 
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  :عوامل مهم در اندازه گیري

 ون یا آزمونهاي مناسبانتخاب آزم -1

 اطمینان از قابلیت اجراي آزمون به صورت گروهی -2

 تامین وسایل و نیروي انسانی مجرب مورد نیاز -3

 اطالع رسانی در رابطه با روش اجراي آزمون -4

 برنامه ریزي براي تامین ایمنی اجراي آزمون -5

 کاربرد نتایج آزمونها -6

  

 انواع مقیاس ھای اندازه گیری
    Nominal scale     مقیاس اسمی 

 ordinal scale  اي مقیاس ترتیبی یا رتبه

 Interval scale      مقیاس فاصله اي

  Ratio scale        مقیاس نسبی

 Nominal scale     مقیاس اسمی

  

در مقیاس اسمی، افراد همانند، از نظر یک صفت  .گذاري کردن نام یعنی عبارت اسمی،

هاي  بندي در این نوع مقیاس، بر ویژگی مالك طبقه. گیرند ویژه، در یک دسته قرار می

هایی  ها، صرفاً در مقوله مشترك افراد یا رویدادها، مبتنی است و به عبارت دیگر، ویژگی

  .ها ضرورت داشته باشد شوند؛ بی آن که هیچ رابطه ریاضی بین مقوله بندي می رده
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انش آموزان شاد و غمگین را در یک فرض کنید که محققی مایل است تا تعداد د  :مثال

اگر وي پس از مصاحبه با هر کودك و با استفاده از قاعده اي خاص، او . کالس بررسی کند

بندي کند، در این صورت، محقق از مقیاس اسمی استفاده  را در مقوله شاد و غمگین رده

نها دو شود و آن ها ت بین شاد و غمگین فرض نمی  هیچ رابطه ریاضی یی. کرده است

را نسبت داد، اما این دو عدد، هیچ  1و  0توان  ها می هر چند به این مقوله. مقوله متفاوتند

  .ندارند )شاد و غمگین( اي با مقادیر صفت متغیر رابطه

 ordinal scale  اي مقیاس ترتیبی یا رتبه

یا را از اي، مقیاسی است که افراد یا اش مقیاس رتبه. عبارت ترتیبی؛ یعنی ترتیب دادن

در . در این مقیاس به تعداد افراد، رتبه وجود دارد. کند بندي می لحاظ صفت ویژه، رتبه

اي، اعداد فقط اطالعاتی درباره سلسله مراتب یا به عبارتی، رتبه اشیاء یا  مقیاس رتبه

 .«اقتصادي –طبقه اجتماعی » ورند؛ مثل افراد در طول مقیاس، فراهم می

مانند مقیاس  ).تنها تفاوت کیفی متغیر ها مشخص می شوددر مقیاس رتبه اي نه 

صفت مورد بررسی نیز، نشان داده می   بلکه برتري و یا کم تري مقدار و درجه ي (اسمی

بدین معنا که افراد مورد مطالعه از نظر صفت مورد نظر، از بیش ترین تا کم ترین . شود

 .گران مشخص می شودمقدار آن صفت درجه بندي و مرتبه هر فرد نسبت به دی

مصاحبه کرده و   فرض کنید که مشاهده گر در مثال قبلی ما، با تمام کودکان کالس 

اکنون شادي هر کودك را . سپس آنان را بر حسب میزان شادي رتبه بندي نموده است

می توان بر حسب رتبه مشخص کرده و سپس آنان را بر حسب میزان شادي رتبه بندي 



25 
 

رتیب دانش آموزان بر حسب شادي، مشاهده گر یک مقیاس با مشخص کردن ت. کرد

  .ترتیبی به وجود آورده است

 Interval scale  مقیاس فاصله اي 

در این نوع اندازه گیري، نه تنها افراد از . این مقیاس از مقیاس هاي قبلی کامل تر است 

بلکه تفاوت نظر صفت مورد مطالعه طبقه بندي می شوند و رتبه هر فرد تعیین می شود، 

این مقیاس به ما اجازه می دهد، میانگین . هر فرد با فرد دیگر را نیز می توان تعیین کرد

 .و انحراف معیار پاسخ هاي مرتبط با متغیر هاي مختلف را محاسبه کنیم

به عبارت دیگر این مقیاس نه تنها قادر است افراد را با توجه به خصوصیت مشخصی 

را درون گروه هاي مشخص سازد، بلکه قادر است مقدار این  گروه بندي کند و رتبه ها

 .را اندازه گیري و تفاوت بین اشخاص را مشخص سازد  تفاوت

عالوه بر آن . در حقیقت نه تنها ترتیب اشیا بلکه فاصله بین آن ها نیز مشخص می گردد

 .وجود ندارد مبدا صفر در این مقیاس

 .است 18و نمره دیگري  20وز براي مثال در یک آزمون نمره یک دانش آم

بنابراین مقیاس فاصله اي با فراهم آوردن واحد ثابت اندازه گیري، به تفاوت بین اعداد، 

  .معنا می دهد

 Ratio scale  مقیاس نسبی

خصوصیات ممتاز مقیاس نسبی  .مقیاس اندازه گیري است دقیق ترین مقیاس نسبی

و از این رو، . ا صفر مطلق می نامیمداشتن نقطه اي دقیق براي شروع است که آن ر
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صفر مطلق . نارسایی نقطه دلخواه براي شروع در مقیاس ترتیبی را جبران می کند

مقیاس اندازه  قوي ترین این مقیاس. یک مقیاس اندازه گیري است  مقیاسی معنا دار در

 .گیري بین چهار مقیاس موجود است

مقیاس باالتر، اندازه گیري کرده ایم می نکته مهم این است که چنان چه متغیري را در 

 .توانیم به مقیاس هاي سطح پایین تر تبدیل کنیم ولی عکس آن امکان پذیر نیست
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 آزمون آمادگی جسمانی

  
   ضربان قلب -1

در شرایط عادي و استراحت با قرار دادن انگشتان سبابه و وسط بر روي یکی از نبض هاي 
بدن مانند ناحیه مچ دست و یا شریان گردن در قسمت انتها و تحتانی استخوان فک پائین 

این . تعداد ضربان قلب شخص مورد آزمایش را در مدت یک دقیقه می توان شمارش نمود 
. رزشکار در اوج شدت تمرین بدنی می باشد تکرار می کنیم عمل را در شرایط ي که و

مشخص کردن تعداد ضربان قلب در حالت استراحت و در شرایط حد اکثر فشار تمرین هاي 
براي سهولت و در .جسمانی یکی از روشهاي تعیین میزان آمادگی جسمانی افراد می باشد 

 4ثانیه شمارش کرده و در عدد  15  عین حال صحت عمل می توان تعداد ضربان قلب را در
تعداد کمتر ضربان قلب در شرایط استراحت و تمرین بیانگر آمادگی شخص . ضرب نمود 

  .واحد اندازه گیري در این آزمون تعداد ضربان قلب در مدت یک دقیقه می باشد . است 

    ظرفیت حیاتی -2
دقیقه معیاري است تعیین حد اکثر اکسیژن مصرفی هنگام تمرین هاي بدنی در زمان یک 

هر قدر توانائی مصرف اکسیژن بیشتر . براي سنجش و آمادگی دستگاه تنفس بدن انسان 
براي اندازه گیري . باشد ، قابلیت انجام و تداوم فعالیت هاي جسمانی بهتر خواهد بود 

مصرف اکسیژن جهت تعیین ظرفیت حیاتی به روش سا ده ، از یک دوچرخه ثابت استفاده 
دقیقه بر روي دوچرخه نشسته و در حد  5در این آزمون ورزشکار به مدت  .می شود 

قبال درجه دو چرخه به مقدار مورد نیاز ثابت می . توانائی به رکابها فشار آورده و پا می زند 
  .واحد اندازه گیري در این آزمون لیتر در دقیقه است . شود 

   
    ضخامت چربی -3

ن به روشهاي نسبتا مشکل قابل اجرا است ، ولی با توجه به اندازه گیري چربی بدن انسا
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تحقیقات انجام شده مبنی بر اینکه مجموع اندازه هاي سطحی سه ناحیه مشخص شده بدن 
نسبت مستقیم با در صد چربی دارد ، لذا با این روش ساده مقایسه الزم بین ورزشکاران 

  .مختلف صورت می گیرد 
از یک دستگاه کا لیپر یا اندازه گیرنده پوست و ناحیه سطحی براي این منظور با استفاده 

بدن ، سه قسمت شامل عضله سه سر بازوئی ، ناحیه کتف و ناحیه شکمی را بطور دقیق 
مجموع سه اندازه گیري را یادداشت کرده و آن را با اعداد داخل جدول . اندازه می گیریم 

ناحیه عضله سه سر بازوئی نقطه اي در وسط  براي اندازه گیري. استاندارد مقایسه می کنیم 
فاصله بین مفصل آرنج و مفصل شانه مشخص کرده و با دو انگشت شست و سبابه محل 

همین روش در دو ناحیه دیگر نیز . فوق را گرفته سپس با کا لیپر اندازه گیري می نمائیم 
تانی استخوان صورت می گیرد بطوري که نقطه بعدي یک سانتیمتر یا بیشتر از راس تح

مثلثی شکل کتف ودر امتداد یکی از ا ضالع آن بوده و نقطه سوم در ناحیه شکمی بین ناف 
واحد اندازه گیري بر حسب میلیمتر . و قسمت فوقانی و قدامی استخوان خاصره می باشد 

  .است 

  
   دوها -4
متر بر  1600متر و  540متر ، بر اساس زمان صرف شده بر حسب ثانیه و دو هاي  45دو 

دقیقه مسافت طی شده بر حسب کیلو متر  12در دو . حسب دقیقه و ثانیه مشخص شده اند 
  جهت اندازه گیري سرعت عمومی  .محاسبه می گردد 

   متر 4+ 9دو  -5
متري و کشیدن دو پاره خط در ابتدا و انتهاي این فاصله دو  9با مشخص کردن یک فاصله 

. داده و فرد مورد آزمایش در سوي دیگر می ایستد  قطعه چوب کوچک را در یک سو قرار
متر را دویده و با بر داشتن  9با فرمان شروع ، ورزشکار می باید با حد اگثر سرعت فاصله 

یک قطعه چوب آن را به سمت مقابل آورده و حرکت را براي حمل چوب دوم نیز ادامه دهد 
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ا حد اکثر سرعت و در حد توانائی خود بار ب 4متر تعیین شده را  9به همین ترتیب فاصله . 
جهت اندازه  .زمان شروع تا پایان این حرکت بر حسب ثانیه ثبت می گردد  .طی می کند 
  گیري چابکی

 
    دو مار پیچ -6   

متر از  3مانع را با فاصله  4متري ،  10در یک مسیر تعیین شده 
م به یک دیگر طوري قرار می دهیم که مانع اول تا چهارم هر کدا

با . فاصله نیم متر از خط شروع و خط پایان فاصله داشته با شند 
شروع حرکت ورزشکار مورد آزمایش با حد اکثر توان و سرعت 

متر را بطور رفت وبر  10خود سعی می کند ابتدا یک بار فاصله 
گشت طی کرده ، سپس با عبور از پشت اولین مانع بطور مار پیچ 

متر را  10در پایان مجددا فاصله . ر نماید از میان بقیه مانع ها عبو
بطور رفت و برگشت یک بار دیگر طی کرده و به خط پایان می 

زمان صرف شده بر حسب ثانیه ، معیار اندازه گیري این . رسد 
  )چابکی( .حرکت است 

  
  متر 540دو  -  

  اندازه گیري کارایی دستگاه قلبی عروقی و تنفسی: هدف 
  پورت  آزمون راه رفتن راك   

متر با سرعت هرچه تمامتر و اندازه  1609راه رفتن به مسافت 
هدف اندازه گیري آمادگی ( گیري ضربان نبض در پایان مسیر 

   )هوازي
    پرش طول در جا -7

او می . پاره خطی روي زمین رسم کرده و شخص مورد آزمایش در پشت آن قرار می گیرد 
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محل فرود پاشنه ها تا پاره خط رسم . ولی پرش نماید باید در حد توان خود به جلو وبطور ط
این حرکت در دو نوبت انجام شده و بیشترین طول . شده میزان پرش را مپخص می کند 

مقیاس تعیین شده ، پرش طول نسبت به قد شخص در نظر گرفته    .پرش ثبت می گردد
  )اندازه گیري توان عضالت پا( .شده است 

 
   
  )سارجنت(  جاپرش ارتفاع در  -8

ورزشکار مورد نظر در کنار دیواري مدرج ایستاده و یکی از 
دستها ي خود را بدون اینکه کف پاها یش از زمین جدا شود بطور 

کامال کشیده باال می برد و محل بر خورد انتهاي انگشت وسط با 
دیوار اندازه گیري می شود ، سپس به حالت اولیه بر گشته سعی 

یز ، در حد اکثر توانائی خود بطور عمودي به می کند بدون دور خ
باال جهش کرده و انگشت وسط دست خود را به باالترین نقطه 

اختالف فاصله دو نقطه بدست آمده ، ارتفاع پرش را . ممکن بزند 
این حرکت در دو نوبت صورت . به سانتیمتر مشخص می کند 

ن عضالت اندازه گیري توا( .گرفته و بهترین نتیجه درج می گردد
  )پا

    پرش جفت دو طرف -9
سانتیمتر بر روي زمین  10و ارتفاع  20و به عرض  50قطعه چوب یا مانع کوچکی به طول 

فرد مورد آزمایش می باید با فرمان شروع به مدت یک دقیقه با هر دو پا به . قرار می دهیم 
ر یک دقیقه ، واحد تعداد دفعات پرش هاي انجام شده د. دو طرف این مانع پرش نماید 

 .اندازه گیري این آزمون می باشد 
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   کشش میله -01 
آزمون که به حرکت بار فیکس معروف است توانایی باال کشیدن این 

بدن به کمک دستها و با استفاده از یک میله افقی را مشخص می کند 
در هر بار می باید ناحیه چانه تا حد میله باال آمده و مجددا به حالت . 
تعداد دفعات انجام . لیه با دستهاي کامال کشیده باز گشت نماید او

گرفته در حد توانائی هر فرد واحد اندازه گیري در این آزمون محسوب 
  )بازو و کمربند شانه اياستقامت عضالت (.می شود 

  

 

   فشار موازي -11 
آزمون فوق با استفاده از دستگاه پارالل که یکی از وسایل مورد 

ه در ورزش ژیمناستیک است به مورد اجرا گذارده می استفاد
شخص در حالی که دو میله موازي پارالل را در دستهاي . شود 

خود گرفته است ، بطور عمودي و بین دو میله بدون حرکت 
باید توجه داشت که مفاصل آرنج هاي دو دست . مستقر می شود 

ن شروع ، با فرما. کامال باز و هیچگونه خمیدگی نداشته باشد 
شخص مورد آزمایش ، می باید بدن را کامال پائین برده و مجددا با 

با شمارش این حرکت تعداد . فشار به حالت اولیه باز گرداند 
  .دفعات انجام شده در حد توانائی مالك ارزشیابی خواهد بود 

  
    قدرت پنجه - 12

نجه بر حسب کیلو گرم بوسیله نیرو سنج دستی که در تصویر مشخص شده است ، قدرت پ
اعداد قید شده در جدول هاي استاندارد بیانگر نسبت نیروي اعمال شده . بدست می آ ید 

  .به نیروسنج بر وزن بدن فرد مورد آ زمایش می باشد 
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   توانائی دستها -13

در حالی که ورزشکار روي نیمکت به پشت خوابیده و کف پاها روي زمین مستقر هستند ، 
ها را با دست ها گرفته و بر روي سینه می آورد ، سپس با فشار آن را باال برده میله وزنه 

این حرکت می باید تنها در یکبار . بطوري که مفاصل آرنج هاي هر دو دست کامال باز شوند 
مقدار وزنه مورد استفاده مقیاس تعیین کننده . و در حد اکثر توانائی شخص انجام پذیرد 

  .این آزمون است 
د تعیین شده در جدول هاي استاندارد بر اساس نسبت وزنه قابل حمل بر وزن بدن واح

  )هدف اندازه گیري قدرت عضالت بازو( .شخص مورد آزمایش می باشد 

  
  
    توانائی پاها -41

در دستگاه بدنسازي و در قسمت پرس پاها ، وزنه اي انتخاب می 
بار قادر به شود که شخص مورد آزمایش با فشار پاها تنها یک 

مقدار وزنه جابجا شده مقیاس این آزمون . جابجائی آنها باشد 
واحد تعیین شده ، نسبت وزنه جابجا شده به وزن بدن . است 

  .شخص می باشد 
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   دراز و نشست -15
در این آزمون ورزشکار به پشت دراز کشیده و با فرمان شروع که همزمان با فشار تکمه 

در حالی که دستها ي خود را به پشت سر گذاشته و مفصل زانو را در  زمان سنج می باشد ،
درجه تا نموده است ، سر را باال آورده تا حد امکان به پاها نزدیک و مجددا به  90حد زاویه 

این حرکت در مدت یک دقیقه تکرار شده و تعداد دفعات انجام . حالت اولیه باز می گردد 
  )استقامت عضالت شکمهدف اندازه گیري (.می گرددشده به عنوان مقیاس سنجش ثبت 

 
   آزمون پله -61

سانتیمتر یا پله اي با همین  50جعبه اي مکعب شکل به ارتفاع 
ارتفاع انتخاب می کنیم و از شخص مورد آزمایش می خواهیم که 

حرکت به این . بطور متناوب بر روي پله رفته و دو باره پائین بیاید 
رد که اول یک پا روي پله قرار گرفته سپس با ترتیب انجام می گی

پس از اینکه . پاي دیگر می باید به باالي جعبه یا پله رفت 
ورزشکار کامال در روي پله ایستاد مجددا همان پاي اول را پائین 

این باال و . گذاشته سپس با پاي بعدي به حالت اولیه بر می گردد 
دقیقه انجام گیرد  3مان پائین رفتن ها می باید بدون مکث و در ز

پس از پایان زمان تعیین شده فرد مورد نظر روي پله نشسته و . 
ثانیه استراحت تعداد ضربان قلب او براي مدت  10بال فاصله بعد از 

اندازه گیري آمادگی : هدف .یک ذقیقه محاسبه می شود 
  جسمانی براي فعالیتهاي عضالنی و توانایی بازگشت به حالت اولیه
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    عکس العمل -17
خط کشی را از انتها در نقطه صفر نگهداشته و از شخص مورد 

آزمایش خواسته می شود که انگشت شست و سبابه یکی از 
. خط کش قرار دهد ) سانتیمتري  50(  50دستان خود را در نقطه 

در حالی که شخص به خط کش خیره شده است می باید بدون 
ا گرفتن خط کش شماره محل تماس ب. اطالع قبلی آن را رها کرد 

  .انگشتان ثبت می گردد

  

 

   
    انعطاف تنه به جلو -18

نیمکتی را در . فرد مورد نظر در روي زمین نشسته بطوري که پاها کامال کشیده شده باشد 
سپس خط کشی . مقابل او به پهلو قرار داده و کف پا ها با سطح نیمکت تماس پیدا می کند 

سانتیمتري آن در لبه سطح نیمکت قرار  15مکت قرار می دهیم که نقطه را طوري روي نی
انتهاي انگشتان وسط دستهاي . گرفته و صفر آن به طرف فرد مورد آزمایش قرار گیرد 

شخص در حالی که حد اکثر سعی خود را در خم کردن بدن و دور کردن دستها دارد ، بر 
  .ه را با واحد سانتیمتر ثبت می کنیم روي خط کش اندازه گیري کرده و نقطه مشخص شد

 

    انعطاف تنه به پشت - 19
در این آزمون شخص به طرف سینه بر روي زمین دراز کشیده و در حالی که مچ پا هایش 

بوسیله فرد یا مانعی نگهداشته شده است ، سعی می کند تا حد امکان سر و گردن و سینه 
در حد نهائی این حرکت در صورتی که بتواند  .و حتی ناحیه شکم خود را از زمین جدا کند 

ثانیه در آن حالت باقی بماند ، فاصله زمین تا نوك بینی و ي اندازه گیري شده و  2به مدت 
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  .بر حسب سانتیمتر درج می گردد

  
   دامنه حرکتی مفصل شانه -20

هاي در این آزمون ورزشکار بر روي سینه کامال دراز کشیده و سعی می کند یکی از دست
ثانیه  3خود را بدون تا کردن آرنج بطور مستقیم تا حد امکان باال آورده و حداقل به مدت 

نسبت فاصله مچ دست تا سطح زمین به اندازه طول دست از . در حالت نهائی نگهدارد 
نوك بینی می باید در تمامی طول . مفصل مچ تا مفصل شانه مقیاس اندازه گیري می با شد 

  .ین تماس داشته با شد این حرکت با زم

 

  
  

   دامنه حرکتی مفصل ران -21
فرد مورد آزمایش سعی می کند در حالی که امتداد سر وتنه بطور طبیعی و عمود بر سطح 

ایستادگی باشد ، در حد اکثر توانائی خود و بدون گرفتن کمک پا ها را به سمت پهلو از 
دو استخوان خاصره تا سطح زمین نصف  نسبت فاصله بین انتهاي اتصال. یکدیگر دور کند 

  .فاصله دو پا مقیاسی براي سنجش این قابلیت جسمانی می باشد 
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  بخش دوم

  در تربیت بدنی و ورزش برنامه ها و پروژه ها  کنترل ارزیابی و نظارت و

 : هانمازسا در رتنظا و لکنتر ورتضر

 یـیژگو ینا گرا و ستا دبهبو و حصالا لکنتر و رتنظا ديجوو يفلسفه و فهد

 هـب قوـف یندافر. شتدا هدانخو نیاچند دوام سیستم ،نباشددموجو کنترلیمنظادر

 تیرنظا ياـهدنها. دـش هداخو گرهجلو مانیزسا يمجموعهدر ريجبااظیفهو یک رتصو

 یشهیابیر رااـنهآ ،عـنامو و تشکالـم قـقید اییـشناس از سـپ اـت دـکنن شتال باید

 را لکنتر دجوو هـک ايسئلهـم مهمترین شاید. ئهنمایندارا را یصالحا يحلهاراه و دهکر

 با ارههمو نمازسا در عملیاتی يبرنامهها و کهپیشبینیها ستا آن زد،میسا وريضر

 راهتنها لکنتر تعملیا حصالا و خطاها ینا فعر ايکهبر میباشندامتو خطا از يصددر

 یشافزا ايبر ستا يیندافر ،مدیریتدر رتنظا و لکنتر یندافر چنین هم .ستا رهچا

. ددرـیگـم نمازسا افهدا بهتحقق کهمنتهی مانیزسا يفعالیتهادر ادفرا شزـنگیا

 د،وـخ بر را لکنتر یناکه نیامدیر ستدرد ستا اريبزا حقیقت در مدیریت لرـکنت

 .میکنند لعماا نستانشاد یرز و دخو ینـب

 را مانیزاـس تاـعملی بـناجو کههمه جامع ستا نظامی لکنتر و رتنظامنظا

 تنـشهدااـنگ دلاـمتع اـهبـک میکند کمک بهمدیریتمنظا ینا. دبرمیگیردر
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 تـبهفعالی هماهنگ جمع یک رتصو به ندابتو نمازسا ،عملیاتی يبخشهاامیـتم

 الیـع اندیرـم دهتفاـسرداوـم تیراـنظماـنظ ینا يهاارشگز رو ینازا. هددمهادادوـخ

 لیلدبه یگرد فطر از.میگیرند تژیکاسترا يمهاکهتصمی ستا نیامدیر یا نمازسا

 یا نمازسا یکدرچه و رکشویکدرچه تحتیاجاا تامین ايبر نسانیا و ديما ینکهمنابعا

 دسو نسانیدر یا ملی مددرآ سطحدنرـب االـب ايرـب یناابرـبن ستـنی ودموسسهنامحد

 يهانمازسا در نتایج و دعملکر بهترینآوردن بدست و ريتجا تموسسادر کثراحد به

 لکنتر و یدآ بهعملودمحد منابع ینااز دهستفاا موثرترین و بهترین بایستی لتیدو

 سطح دنبر باال رتنظا و لکنترمنظا هر نهایی فهد.دشو لعماا هزینهها روي يموثر

  .میباشد نبهینهبهمشتریا تخدما ئهارا وتولید اننتیجهمیزدر و ییراکا

  : "و ارزیابینظارت  "تعریف

گان نظارت و ارزیابی تا کنون تعاریف مختلفی ارائه شده است که جامع ترین از واژ

  :تعریفی که وجود دارد ،شامل تعریف زیر می باشد

کنترل و ارزیابی فرآیندي است که طی آن نتایج عملکرد و فعالیت هاي شرکت طوري "

لوب تحت نظارت و کنترل قرار می گیرد که بتوان عملکرد واقعی را با عملکرد مط

این فرآیند بازخورد الزم را به مدیران می دهد تا بتوانند نتایج را ارزیابی  ".مقایسه کرد

کنند و در صورت لزوم اقدامات تصحیح کننده و اصالحی را اتخاذ 

  )260ص : 2001دیویدهانگر،توماس ال ویلن،.جی.(کنند
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ارزیابی و بالطبع در  با توجه به تعریف ارائه شده ،اشکال عمده اي که در تعاریف نظارت و

برنامه هاي اجرایی نظارت و ارزیابی سازمانها وجود دارد،عدم توجه به 

یعنی هدف اصلی در یک برنامه ارزیابی و نظارت ،صرفا نتایج جدید و .فرآیندهاست

مقایسه آنها با نتایج قبلی می باشد؛ پس شاید بتوان گفت که تعریفی کامل تر است که 

  .  ند ها را هم شامل شودنظارت بر اجراي فرآی

  : "و ارزیابینظارت  "پیشنهادي از  تعریف

نظارت و ارزیابی فرآیندي است که طی آن نتایج عملکرد و فعالیت هاي شرکت و نیز "

فرآیند اجرایی استراتژیهاي شرکت طوري تحت نظارت و کنترل قرار می گیرد که بتوان 

، وفرآیندهاي اجرایی را اصالح یا تقویت عملکرد واقعی را با عمکرد مطلوب مقایسه کرد 

  ".کرد

  :تعریف نظارت

. مشاهدات منظم و ثبت فعالیتهایی که در یک پروژه یا برنامه صورت میگیرد می باشد

اینکه پروسه که در آن بطور منظم معلومات در مورد تمام جوانب یک پروژه مجع آوري 

   .شود

  

  



39 
 

  :تعریف ارزیابی

معوماتی است که در جریان نظارت بدست آمده و در سطح عبارت است از آن ارقام یا 

  .استفاده می شود) براي تصمیم گیري ( مدیریت 

با توجه به تعریفی که ارائه شد ، مدیران اجرایی سازمانها می بایستی فرآیند اجرایی یک 

هدف از نظارت دقیق بر .استراتژي خاص را در مرحله اجراي برنامه ها ،نظارت کنند

  :ي اجرایی عبارتند ازفرآیندها

  جلوگیري از انحراف سیاست ها و استراتژي ها در مسیر اجرایی شدن -

  شناسایی نقاط ضعف و قدرت فرآینهاي اجرایی، و اصالح و تقویت آنها در حین اجرا -

  ثبت مرحله به مرحله اقدامات جزئی و نتایج کوتاه مدت آنها -

  هاي مشابه دیگرالگو برداري فرآیندهاي موفق توسط سازمان -

  :"نظارت و ارزیابی"چارچوب منطقی اجراي یک برنامه 

، می بایستی به ارائه چرخه  "نظارت و ارزیابی"قبل از بیان چارچوب منطقی یک برنامه 

کلی اجراي یک استراتژي پرداخت تا ضرورت وجود یک چارچوب منطقی براي ارزیابی 

  :وجه کنیدبه نمودار زیر ت. و نظارت ، بیشتر احساس شود
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اندازه گیري خروجی ها بیانگرمیزان تحقق فعالیت ها و اندازه گیري نتایج نشان دهنده این 

تعیین .است که تا چه اندازه اهداف مستقیم و نتایج پیش بینی شده محقق شده است

تاثیرات اجراي یک استراتژي بر عوامل محیطی و نیز ذینفعان ،نشان می دهد که اهداف 

  .تا چه اندازه اي محقق شده استکلی برنامه 

با توجه به آنچه بیان شد ، معموال ناظران و ارزیابان اجراي یک برنامه به مقایسه عملکرد 

سازمان پس از اجراي برنامه و قبل از اجراي آن می پردازند یا به عبارتی دیگر به بررسی 

  .کلی برنامه می پردازندنتایج و تاثیرات اجراي یک برنامه و مقایسه و سنجش آن با اهداف 

  .با توجه به نمودار زیر اشکال مطرح شده را بهتر می توان درك نمود

  

  

  

 

 اهداف کلی

 

 اهدف جزئی      

/فعالیتها   

   ورودیها

 

خروجی ها          
   

  

 نتایج    

 

        تاثیرات
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  فرآیند ارزیابی و نظارت رایج سازمانها) 2(نمودار 

هدف از ارائه نمودار فوق بیان این مطلب است که در برنامه هاي ارزیابی و نظارت رایج در 

ورد غفلت وارد می شود و صرفا به ارزیابی و نظارت بر سازمانها ، فرآیند اجرایی استراتژیها م

نتایج حاصله توجه می شود اما باید به این نکته توجه کرد که خیلی از مواقع نتایج حاصل 

شده معلول عملکرد واقعی سازمان ها نیست یعنی ممکن است شرایط محیطی و یا درون 

که این نتایج مثبت یا منفی  سازمانی باعث کسب نتایج موجود شده باشد لذا ممکن است

 .واقعا نتیجه اجراي سیاست هاي مورد نظر نباشد

با توجه به درك ضرورت نظارت و ارزیابی فرآیندهاي اجرائی یک استراتژي توسط 

  :سازمانها ،به نمودار زیر توجه کنید

  

  

  

 فرآیندها خروجی ها ورودي ها

 نظارت و ارزیابی

? 
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  جایگاه نظارت و ارزیابی در اجراي برنامه ها و استراتژیها)3(نمودار 

  

وق تا حد زیادي اشکاالت رایج در برنامه هاي نظارت و ارزیابی سازمانها را بر نمودارف

با توجه به نمودار ارائه شده ، سازمانها نتایج و تاثیرات اجراي یک .طرف می کند

استراتژي را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهند و چون در مراحل هدفگذاري جزئی ، 

اشته است در نتیجه شناخت دالیل حاصل شدن فعالیتها و خروجی ها نظارت وجود د

عالوه بر محاسنی که براي اینگونه .نتایج و تاثیرات، تا حد زیادي آسان تر می شود

  :نظارتها ذکر شد ، موارد زیر نیز قابل توجه می باشند

  شناسایی عوامل محیطی و درون سازمانی موثر در پدیدارشدن تاثیرات و نتایج -

  رفتن سایر سازمانها در الگو برداري جلوگیري از بیراهه -

 

 اهداف کلی
 

 اهدف جزئی      
/فعالیتها   

 ورودیها  

 

خروجی ها          
  

 نتایج    
 

 تاثیرات       

 نظارت ارزیابی
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منظور از جلوگیري از بیراهه رفتن سایر سازمانها در الگوبرداري، این است که از آنجایی 

تایج کوتاه مدت آنها و نیز فعل که معموال درباره نحوه اجراي یک فرآیند،تاثیرات و ن

ندارد،  انفعاالت حین اجراي یک استراتژي، اطالعات موثق و مکتوبی وجودو

به نتایج نهایی استراتژي  سازمانها در هنگام الگوبرداري از سازمان یاد شده ، ناچاراًسایر

گفته شد باعث غفلت آنها از گرفته توجه می کنند و این امر همانطور که  انجام

  .محیطی و درون سازمانی خاص و در نتیجه نقصان در الگوبرداري می شودعوامل

  لکنتر یفرتعا و مفاهیم

 ستا تعریفی تـساهـگرفتماـنجا لرـکنتازهـک جامعی نسبتاً یفرتعااز یکی

 تحت یندافراز تـسا رتاـعب لکنترن،یشاا نظراز. ستا دهئهکرارا بینزراستیفناکه

 يیزرگونهکهبرنامهنهما اـهآنکه ینازا نطمیناا لحصو ربهمنظو ،فعالیتها اردادنقرنظر

 هشد همشاهد مهم و لمالحظهـقاب تاـفانحرا حالـصا نیز و میپذیرندمنجاا ،ندا هشد

  .میباشد یندافر ینا طیدر

 تمااقدا هـک نـیازا ناـطمینا سبـک ايرـب ستا يیندافر ل،کنتر ،تعریف یندرا

 اـب ابقـمط و هشد پیشبینی افهدا جهت ن،درمازسا ريجا يفعالیتهاو

 .میباشند هشد يیزربرنامهتمااقدا

 راکهبایدها ستا يیندافر رتنظا و لکهکنتر گفت انمیتو ینابنابر

 و دـیکنـمقایسهم هادباعملکر راپیشبینیها و ،هادموجو با راهابمطلو،اـستهـباه
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 نسئوالـمراـختیدرا را لـماعواز وهرـگ دو ینا تشابهبین یا فختالازا شنیرو صویرـت

 نتیجهگرفت انمیتو هشد کرذ یفرتوجهبهتعا با ینابنابر.هددمیارقر نمازسا انمدیرو

 را نمازسا هدرشد منجاا يفعالیتها ارهکههمو ستایـمنظم شتال لکهکنتر

 را حالت سه انمیتو سنجش از پس و میسنجد) افهدا(راـکاردتاندـسا اـیراـمعیاـب

 :دکرهمشاهد

 تـفعالی شانگرـهنـک تـسا برابر هشد پیشبینی يبرنامهها و افهدا با تعملیا -1

 .ستا نمازسا بمطلو

 و افدـهدراهـک تـسا اییـتهـفعالیاز رـکمت هشد منجاا تعملیا -2

 هدـش اريگذ ارزش تفاانحرا ستزماال رتصو یندراکه ستا هشد پیشبینیاـههـبرنام

 .دشو حصالا و ممعلو تعملیا ضعف طنقاو

 ستازمال رتوـص نـیدراهـک میباشد برنامهها و حطر از بیش هشد منجاا تعملیا -3

 هشد پیشبینی يهاحطر و برنامهها حصالابه نسبت ،توفیق ملاعو يمطالعهاز پس

  .کنیمامقدا
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 : لکنتر و رتنظا وتتفا

 میشوندگرفتهربکا باهم معنی هم و ادفمتر رتصو به معموالً لکنتر و رتنظا تصطاحاا

 و طمربو همهـب کامالً لیو هستند تیومتفا معانی داراي حصطالا دو ینا قع وا در لیو

 تعملیا ايجرا پیشرفتزطر از قبتامر و یدزدبا یعنی لکنتر و رتنظا .ندابستهوا

 افرـنحازا يوگیرـجل روـهمنظـب تعملیا تغییر آن لنبادبه و بمطلو ضعو باسهـمقایدر

 .میباشد نمازسا هشد پیشبینی افهدا تحققدر

 همشاهدطریق از تطالعاا کسب اول قسمت: ستا هشد تشکیل قسمت ازدو قفو تعریف

 رتکهنظا ستا بمطلو ضعو مقایسهبادر هارکا یشرفتپ تعیین و دموجو ضعو سیربر و

 به ییاجرا سیستم ندـنیداگرزاـبربهمنظو لکنتر یعنیدوم قسمت و دمیشو هنامید

 یندافر کهیک میباشد هدـکنن حصالا يهارکامنجاا طریق از آن بمطلو و ستدر شکل

 .باشد عملیاتی و ییاجرا

 و هايمشاهد مرا یک رتنظا ایرز میباشد لکنتر برممقد و مهمتر رت،نظا قعوا در

 هدـید رديوـم نمازاـس اتیـعملی نجریا تفاانحرا یافتندر گرا و میباشد تحقیقی

  .دبو هدانخو لبهکنتر زينیادنشو
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 رتنظا و لکنتر اعنوا

 : لکنتر اعنوا

 عملاز پیش) 1

 سکانی) 2

 تفکیکی) 3

  عملاز بعد) 4

 )Pre action control( عمل از پیش لکنتر) لفا

 اندـهبـک یـشازرو ستـترعبا دـمیگوین نیز لکنتر پیش آنکهبه لکنتر عون ینا

 و نسانیا ،مالی منابعدجوو به نسبتدفر ام،قدا یک یا عمل یکمنجاازا پیش ،سیلهو

 .میکند حاصل نطمیناالیهاداومو

 زشوـمآ و امتخدـسا ،تـسا لـعماز یشـپ لرـکنت عامل تریناولمتد جهمالیدبو

 جدید تدماـخ و تمحصوال يیزحرطر و تالآ ماشین و ازملو ، لسایو خرید ، نکنارکا

 اركتد و هدـش يدـبنناـمز ولدـج هـتهی. تـسا عملاز پیش لکنتر عنواز همگی

 .ستا عمل از یشـپ لرـکنتاز يرـیگدنمونه نیز ستا پیشدرکه هاییرکا ايبر نیدد

 لکنتر از ايهـننمو ،»درـک دـبای عوـقو از قعهپیشوا جعال«: کهمیگوید لمثلباضر ینا

  .ستا عملاز پیش
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 )Steering Control(  سکانی لکنتر) ب

 )feed رـنگهدـینآ لیاکنتر) Cybernetic( سیبرنتیک را آن کهگاهی سکانی لکنتر

)forward controlاردوـم انوـهبتـکدوـیشـم لاـعما جهت ینازا ،مینامند هم 

 ،دـبیانجام بیـنامناس ایجـهنتـکهب ینازا پیش و دکر تعیین اردراستاندازا افنحرا

  .مدآبر صالحیا تمااقدا دصددر

 )Yes- No Control) (خیر -بلی( تفکیکی لکنتر) ج

 ياـههـجنب یلهـسو انکهبد ستا يیندافر نرفتن یا فتنر لکنتر یا خیر -بلی لکنتر

 ددگر تائید دـبایرمهکاازادا کهپیش خاصی یطاشر یا دشو تصویب کهباید میاقدازا خاصی

  .شد هداوخ مشخص

 )Post- action Control( عمل از بعد لکنتر) د

 هشد منجاا ياـهرنتیجهکا لکنتراز عنو ین،درایدآبرمی عملاز بعد رتعباازگونهکه نهما

 و دمیشو تعیین رـنظردوـماردتاندـسا اـهیـبرناماز افنحرا علت،یدآمیدر سنجش به

 .دمیگیر اررـق هدتفاـسرداوـم هیندآمشابه يفعالیتها ايبرامقدا ینانتیجه

 بـترغی و تشویق ،تقدیر یا دادن داشپا ايبر مبنایی انبهعنو را عملاز بعد لکنتر

 قـطب ررااـک نستهباشداکهتو ديفردارد نمکاا ل،مثا ايبر. میبرندربهکا نکنارکا

  )1266.(،صریمنـف و تونرـسا(درـبگی هايایزـج اـی داشاـپ هینددرآ هدمدنجاارداستاندا
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 لکنتر یندافر حلامر

 :دمیشو مرحلهتشکیلرچها از لکنتر یندافر کلیرطو به

 اردستاندا یا رتعیینمعیا) لفا

 دسنجشعملکر) ب

 تفاانحراتشخیص) ج

  )400- 239ن،صضائیار(صالحیا تمااقدا منجاا) د

 تیرنظا مدرآکا منظا يیژگیهاو

 يهامانظ ارتقرـسا و دهوـبرداروـبرخ هايیژو همیتازا مدیریتدر ارههمو رتنظا عموضو

 و ستا همدآمی رماـش هـب شـبخ رـهدر اندیرـم هعمد و لیهاو افهدازا تیرنظا مدرآکا

 خاصی تمالحظادـبای یمـکن ماندهیزاـس را شیـثربخا تیراـنظماـنظ هیماوـبخ گرا

 .شتهباشیمدا نظررادر

 :تیشاملرمدنظارآکا منظايیژگیهاو

) 5 اعینیتگر رتنظا) 4پیشنگر رتنظا) 3 نگر مثبت رتنظا) 2 گرحصالا رتنظا )1

 اکلگر رتنظا) 8 نگر غایت راوکا رتنظا) 7اقعگروا رتنظا) 6 اگرنمازسا رتنظا

 ارفرهنگمد رتنظا) 11 نامتمرکز رتنظا)  10اگركمشتر رتنظا) 9
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  مسالا هیدگاد از لکنتر و رتنظا

 جهت ادازدوفرالبتها. میشوند لیندهاکنترافر هم و ادفرا مـه لهیا مدیریتدر

 : میشوند لکنتر

 اـههـبرنام ايرـجا و درـعملک تـکیفی تـجه از) 2 خطاها و تتخلفا جهت از) 1

 در سریعـت لـماعو و نعامو سیربر و برنامهها ايجرا کیفیت نکههما نیز یندهاافر

 . میشوند رتنظا اد،فرا لکنتررکنادر هاهستند آن فعر

 نیاقر تیاآ ایر،زستا رتنظا بعددر آنقر تیاآ عمومیت عموضو ینابرزمال لیلد

 . میکنندادقلمد رتنظا و لکنتر عموضو رابرنامهها هم و ادفرا هم

 : میفرمایند چنین »ءسبا« رهسو 11 و 10 يیههاآنمونه انبهعنو

 اي: گفتیم نپرندگا و هاهبهکو و بخشیدیم رگبز فضیلتی دخو يسو از داودبه ما«

 ايرـب را هنآ و گویید تسبیح او اههمر و شوید آواز هم آن با! نپرندگا اي و هاهکو

 و ازهدـناهـب رااـههـحلق و زبسا اخفر و کامل يهازره: گفتیم اوبه و یمدکرمنر او

 » .هستمهگاآ هیدمیمنجاانچهآبه کهمنآور يجا به صالح عمل و کن متناسب

 کلـش هـب ابذـم نـهازآ زياـس زرهبرنامه نداوخد کهدمیشو دهستفاایهآ ینازا

  هدامیخو نهاازآ و میکندارگذوا او ارانگزرکا و داود تحضر به رایباز و محکم

 هـنچآهـب نـم« میفرماید نپایادر و هندمدنجاابهینه و شایسته را عمل ینا

. هستید من رتنظا و لکنتر تحت کامالً شما یعنی. »بیناهستم هیددمیماـنجا

 ابقـکهمط عملی یعنی میکند طلب صالح عمل او نکنارکا و داوداز دـناوخد
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 مینهز یندرا نداوخد دنبو بینا و بصیر قاعدتاً. هستند او هشد ئهاراهـبرنام و رـماوا

  )492،ص1383 ،میاقو( نیست یندافر و ادفرا بر او رتنظانهما جز يچیز

 : آنقردر رتنظا صلا يیژگیهاو

 : ادفرا لعماا بر رتنظا صلا) 1

 وارد کهمهنگا درآن. شماهستیم بر اهکهماگو ینا مگر ،هیددنمیمنجاا را عملی«

 به حتی ،نمیماند نپنها تورگاوردپراز نسماآ و میندرز چیز هیچ و ،میشوید آن

 هـههمـک نـیا مگر ،نیست ازآن گتررنهبز و نهکوچکتر و ذرهاي سنگینی ازهیندا

 ).61 ،یونس( »ستا ثبت) ظمحفو حلو( راوشکاآ بکتادرنهاآ

 و هاارشگز،برنامهها ،هاحطر ر،فکاا شامل و ستاجانبه همه رتیهنظاآ ینا طبق

 و هـجدر رـاهـی و طحیـس رـهدر چنین شاخصهاهم ینا و دمیشو هادعملکر

 مانیزسا ودهمحددر ،ینابنابر هستند ضبط و ثبت و لکنتر تحت ،کهباشند شیارز

 .بماند نپنها او بر نباید چیز هیچ،مدیر

 : ستا رتنظا کهتحت ندابد باید کس هر -2

 ).14 ،علق( »میبیند را عمالشاهمهاخد که نددانمی او یاآ«

 ).7 ،بلد( »نمیبیند را او کهکسی میکند نگما ننساا یاآ«

 لرـکنت و رتاـنظ تـتح الشـعما ندابد کس کههر ستا ینا تیاآگونه ینماپیا

  نماید يبیشتر قتد هایشرکادرتا ستا

 .هستند رتنظا تحت نیز ارانگزرکا باالترین -3
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 يزـیخیـکهبرم هنگامیرا کهتو کسی نهما،کن توکل حیمر و عزیز نداوخد بر«

 ايدـخ ستاو و دارد نظر تحت نکنندگا هسجد نمیارادر تو حرکت نیز و میبیند

 ).217 اء،شعر(»نادا و اشنو

 زـنی ستاخد بمنصو کهباالترین اخد لسور تسکنا و تحرکا یههمهآ ینا طبق

 .ستا نظر یرز

 )ديبررکا رتنظا(دمیشو مناسب و مبههنگا يتصمیمگیر ، رتنظا با -4

 یامسو دوبه یکدنز ،هستند تو کهبا نناازآ هیوگر و کهتو نددامی رتگاوردپر«

 او. میکند يگیرازهندا روزرا و شب نداوخد. میخیزید بهپا را شب ثلث یا نصف

 سـپ. دـکنی يرـگیازهدـنا تـقدهـب را ارآنمقد نیدانمیتو شما که نددامی

 ).20 ،مزمل( »نیدابخو آنقر ،ستا میسر شما نچهبرآ نکنوا ،بخشید راماـش

 ینکهازا پس و دارد رتنظا او رانیا و) ص( اخد لسوررکا بر اخد ،یهآ ینا مطابق

 با ینابنابر. باشندملگرد نشوندگا رتنظا تاداد تخفیف ،یدد نناآ بر رراکا سنگینی

 در و رازدوداـتیهـکاس د،رـک نجشـس قتدبه راهارکا انکهمیتو ستا رتنظا

 .دکردیجاا دلتعا هادعملکر

 تـحقیق از و ندـتهباشـشدا اريگوربز و متاکر باید نکنندگا رتنظا -5

 ستا هشد ردهگماهنویسند و مالمقاوا نیاناظر شما بر ،بیشک«.نکنند ولعد

 ).11 ر،نفطاا( چهمیکنید ماـش دـنندایـکهم
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 اییـنداو سندگیـنوی اري،وـگربز تصفا داراي بایستی انناظر ت،یاآ ینا سساابر

 دـمرآکا را رتاـنظ و تـسا قـقید و هدـش بحسا تصفا ینازا یک کههر باشند

 .میکند

 .دمیگیرمنجاا قیقردابسی هارتنظا -6

 هـگفت نشاـیابه و عرضهمیشوندرگاوردپر هپیشگادر ،صف یکدر همگی نناآ«

 سـپ. دوـیشـم دهاـنه جا آن) لعماانامه( بکتا و مدیدآ ما دنز کههمگیدمیشو

 گیربز و کوچک عمل کههیچ ستا بچهکتا ینا! ما بر واي: میگویند رانگناهکا

 هـک تـسا الیـح در ینا و ستا رآوردهشما به را آنکه ینا مگر ،شتهانگذ وفر را

  »دـیکنـنممتـس سـک یچـبهه رتگاوردپر و میبینند حاضر دراخو لعماا يهمه

  ).49 ،کهف(

 : سالمیا حکومت هدرکنند رتنظا هستگاد و مرجع

 نددار رتنظا سالمیا حکومت انمدیر و ارانگزرکا دعملکر بر سهمرجع مسالدرا

 :از تندرکهعبا

 دممر) 3 مماا) 2 اخد )1

 ينداوخد رتنظا) 1

 سلمانیـم رـه و دارد ادرـفا تحرکا و لعمااکلیه بر مطلق رتنظا نداوخد

 یـلها رتاـنظ ینـبذره رـیز او تاـنی یـحت و لاـعما ر،اـفترکهداردداـعتقا
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 یا نجها یندرا و ددمیگر ضبط و ثبت او يخطا یا ابثو کوچکترین و ارداردرـق

 .سیدر هداخو دخو لعماا زاتمجا یا داشبهپارـیگد نجها

 شـنق نساـنرافتار و لعماابه قیقد سیدگیر و دبهمعا دعتقاا سالمیا يجامعه در

 ینـبههم. هداردعهد بر را راوفتاهرنحو و ننساا لعماا يهايجهتگیر در ساسیا

 دـباش دهکرذنفو هاننساا نجا عمقدر سالمیاجامعه ددرعتقاا ینا ازهندا هر لیلد

 لکنتر و رتنظا يهامهرا سایر به يکمترزنیا و دهکر اپید کاهش هگنا و خطا انمیز

 .دمیشو اپید

 مماا رتنظا) 2

 هـهمجموعـب المیـساهـجامع رـهبر و اشوـپی رتاـنظ م،اـما رتاـنظرازوـمنظ

 ستقیمـم رـنظ رـیزهـک ستاجامعه مختلف يبخشها و حکومتی يهاهستگادی

 ارانگزراـکـجامع افرـنحازا يوگیرـجل ايبر و نداردارقر مرا لیو اغیرمستقیمـی

 .مینماید دهستفاا تیرنظا يهاهستگاد ینازا حکومتی

 جامعه و دممر رتنظا) 3

 بر رااـهافنحرا حصالا ايبرامقدا و جامعه لکنتر و رتنظا کهمسئولیت يیگرد مرجع

 تعبیر سناانوـهعنـب اـنهازآ آنقردرکه هستند سالمیا متا عظیم يهادهتودارد هعهد

 مرابه ازآن آنقر درهـک ستا عامهیاهمگانی رتنظا نعموماًهما رتنظا عنو ینا. دمیشو

  .ستا هشد دیا منکراز نهی و وفبهمعر
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  موارد نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی

  )اهداف(نظارت بر تاسیسات و ابزارهاي ورزشی

 تامین ایمنی -1

 تامین فضاي کافی براي تمرین و رقابت -2

 تامین ابزارهاي ورزشی کافی -3

 استفاده از روشهاي انبار و نگهداري و سابقه تاسیسات و ابزار -4

 تامین اثربخشی هزینه -5

  )اهداف( ارزیابی پرسنل برنامه هاي ورزشی

 اطمینان از مالحظات ایمنی و سالمتی براي ورزشکاران -1

 اطمینان از مهاتهاي شغلی براي انجام وظایف -2

 ی مدیریت برنامه یا واحد، بخش و گروهاطمینان از شایستگ -3

 ارتقاء و پیشرفت حرفه اي یا شغلی -4

بر نظارت  -بر برنامه ریزي مالی نظارت  –نظارت بر برنامه ریزي کلیات مسابقات 

بر نظارت  -جدول مسابقات بر برنامه ریزينظارت  -قوانین و مقررات برنامه ریزی

بر نظارت  -پذیرش و ثبت نام بر برنامه ریزينظارت  -نیروي انسانی برنامه ریزي

حمل و بر برنامه ریزینظارت  -تغذیه بر برنامه ریزينظارت  -اسکان برنامه ریزي

 هدایا ، جوایز وبر برنامه ریزینظارت  -روابط عمومی بر برنامه ریزينظارت  -نقل
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عوامل خطر  بر برنامه ریزينظارت  -ارزیابی رویداد بر برنامه ریزينظارت  -پاداش

نظارت و ارزیابی  -نظارت و ارزیابی بر توسعه ورزش همگانی و عمومی -در برنامه

اهداف برنامه هاي نظارت و ارزیابی بر -رویدادهاي برون مرزي و بین المللیبر

  )و عاطفیاجتماعی  –و ذهنی شناختی  –مهارتی  –جسمانی (ورزشی

 نویسی ارشگز و هیارشدگز يهاروشبا شناییآ

 ؟چیست ارشگز

 شخص ازکه ستا طالعاتیامطالعه مالحظهیا یا همشاهداز ستا رتعبا ارشگز

 کهبه شخاصیا شخصیا رختیادراتا یمآورمی بدستدعتماا قابل و مطلع منبع یا

 .هیماردقر شفاهی یا کتبی رتصو به نددار جحتیاا آن

 : ستا عنو دو بر ارشگز

 سمیر غیر وشخصیارشگز) لفا

 سمیر و اداري ارشگز) ب

 سمیرغیر و شخصی ارشگز) لفا

 اـیرتوـسد اـی رشفاـس آنهـتهیدر و دارد صوصیـخ جنبه ارشگز عنو یناتهیه

 سساـحاو ذوق وي،اـکنجک ،هـعالق ساـسابر والًـمعم و ستـنی نمیا در ريجباا

 تنظیم ،تحصیلمهنگادر نگوناگو يهاارشگز رشنگا مانند ددتهیهمیگر شخصی

 انرـیگداـی اـم ايرـکهب مختلفی قایعو ثبت یا مختلف يیدهازدبا ،سالههار

 و گونهقید هیچاردند دجوو یتودمحد نچو ارشگز عنو یندرا .ستا دهفتاا قاـتفا
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 و شتهادابر ت،تجربیا ت،حساساماتما نداشخصمیتو و نیست ناـمیدر شرطی

 . کند تصویر یا شتددایا را هددمیمنجااکه تیوقضا با اههمررا اتمشاهد

 سمیر و اداري ارشگز) ب

 . وندـیشـم آنهـتهیرمامو اديفرا یادکهفرددتهیهمیگر هنگامی ارشگز عنو ینا

 ايرـکهب کسانی ینابنابر دد،میگرمنجاا فیاهدابه نسیدر ايبر هاارشگز یناتهیه

 رماـش هـباروـشد و مهم هگا و يجد ظیفهو نوعی را آن میشوند تعیینرمنظو ینا

 اردمو و جتماعیا ،گانیزربا اداري، بهمسایل طمربو هاارشگونهگز ینا. ندآور می

 .ستا يبیشتر قتد و سیربر جمحتا هاآنتهیه و ستا یگرد

 به درتمبا لتیدو غیر و لتیدو تموسسادرهاصآنخصو درکه ارديمواز برخی

 :از تندرعبادمیشو ارشتهیهگز

 نمازسا منابع و باهدفها آن تطبیق و رکا پیشرفت انمیز) 1

 آن نتایج و علل تعیین و موسسه یک نیازیادسو انمیز رهبادر) 2

 خانه وزارت یک یا اداره یک يتقاضا رهبادر) 3

 وزآنبر علل کرذبا ازآن يجلوگیر يشهارو و رتخسا انمیزآوردبر) 4

  .شیورز غیر و شیورز تمسابقا حفتتاا یا هانمازسا گشایش،علمی يیدهازدبا) 5

 :ستا قسم دو برتمد و ظدورهلحا ارشازگزاعنوا

 :ادواري ارشگز) 1

 درهـک تـسا... و ورزيشاـک ،صنعتی اداري، حدوا بهیک طمربو ارشگز عنو ینا
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 ناـمکاهـکدوـیشـم یمـتنظ و هـتهیرمقر و معین موعددر و دوره یک نپایا

 .دارد ثابتی و معین فهد و هشیو تقریباً و سالیانهباشد ماهیانهیا دارد

 تفاقیا ارشگز) 2

 زياـنی حسب بر تفاقاًابلکهاردند اريتکر و جنبهمنظم ارشگز عنو ینا

 هـمطالعراموـم را یـمطلع اـی صیرـب ادرـفا یا دفر معموالً ،یدآمییشـهپـک

 اركمد و تطالعاا ستاخورددرمو مطلب رهبادرکه مینمایندارشزـهگـئاراو

 ینا. کند کردذخو ارشگزدر نیز زمراال داتپیشنها و نماید آوريعـجم زمراال

 هايیژو دمقصو ايبر و جحتیاا حسب بر ههاکهگاارشگز قبیل

  .میشوند هدـنامیاقیـتفا ياـهارشگزدتهیهمیشو

 ؟منداکد هاارشگز نکاار

 :دخالصهمیشو یرز سهمطلب در ارشگز نکاار

 ؟چیستارشگز عموضو) لفا

 ؟کیستارشگز هگیرند) ب

 ؟ستا امکدارشگز تهیه از فهد) ج

 ازآن تیـسدرهـب کسی گرا و میباشد ارشپایهگز مهمترین ارشگز عموضو) لفا

 قـتوفیدوـخراـکدر زـهرگ،دـمیکن تحقیق ايچهنکته رهبادر نداند و نباشد هگاآ

 .شتدا هدانخو

 هدـهکننـتهیو ندـشخصباشـم و موـمعل باید نیز ارشگز نیاگیرندگا هگیرند) ب
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 .کندامقدداخو ربهکا باید ريچهمنظو به و مچهمقا ايبر ندابد باید ارشگز

 ،قـتحقی کیفیت و اردمو ارش،گزهتهیهکنند ايکهبر ستا نهما ارشگز فهد) ج

 ینـتعیدوـش آن فرـص دـهبایـک ايهزینه و هیددگر سیربر عمل سعتو و زهحو

 نوـهنمر و يرـهبد،ررـبگی یشـپدر کهباید هیرا گزینشرادر يمجر و هیددگر

  .زدمیسا

 ارشگز تهیه حلامر

 مطالعه و سیربر ه،مشاهد ،تجربه) 1

 و ادوـم ارش،زـهگـتهیردوـمدر مطالعهمقدماتیاز ستا رتعباهمشاهد و تجربه

 سبـک و رـنظ ردمو صشخاا با تمالقا و تحقیق محلردرحضو ارش،گز سایلو

 آوردن ستدبه و طمربو يهاهندوپر و بقاسو ،فاترد سیزربا توسطزمال تطالعاا

 موثرتر عاملی هیچایر،زستا تحقیقردموازسطهوا ونبد و نطمیناا قابل يخبرها

 محل یا زيتشسوآ محل ،سهرمد ه،هکدد ،بخش ن،مازسا اداره، محیطاز یدزدبااز

 .نیست هاآنمشابه و تمسابقا

 اركمد و دسناا تهیه) 2

 هـک يجدید نساختما ردمودر شیارتاگز یمایافته یترمامو مانیزسا فطر از گرا

 دد،رـگ یسـتاس صیـمشخ لـمحدر کهباید يیگردشعبه یا دشو رهجاا باید

 اركدـم و دناـسا آوريعـجم ،پرسش ه،بهمشاهد باید نخست ، نمائیمهـتهی



59 
 

 یـعملرکا بهترین بهیافتن هنگاآ و دهکر داريبر شتددایا سپسو یمدازرـبپ

  نمائیمامقدا باشد هم منطقیترینو اهترینـهکوتـک

 :اردادقر قترددمو سمیر ارشگز عنو تهیههررادر یراردزمو باید کلیرطو به

 ارشگز عموضورهبادرکامل قتد) 1

 ارشگز تهیه از دمقصوو فهددرك) 2

 رهآنبادر مطالعهوسیربر) 3

 زمالاركمدو تطالعاآوریاجمع) 4

 لمعقو حد تاهمدآعمل به تمطالعاو تتحقیقا درگیدشتابز دداریازخو) 5

 شیـندیا رهاـچ واییـهنمرا اـفیـمختل ادفرا نسخنا بهريفو دعتماا معد) 6

 معتمد غیر و سناشناادرـفا

 و ردانکا و بصیر ادفرابین پخشپرسشنامه یا طریقمطالعه از یمیداهشوپژ) 7

 ربقکااسو و معتبر ماخذو رماآ به عجورچنین هم

 درصیـشخ اترـنظو تساساـحا ادندـن خالتد وبیطرفیکامل عایتر) 8

 ارشگز هـتهی

 : ارشگز مقدمه

 هچکید ،مقدمهدر. دنوشتهمیشو ارشگز متن ینوتد و تهیهاز پس ارشمقدمهگز

 سمتـق رینـمقدمهمهمت. دمیشو آورده گویا و مختصر رتصو به ارشگز مطالب

 دیجاا هننداخو هنرادرذ ارشگز عموضو کلی مقدمهتصویر ایرز ستا ارشگز هر
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  میکند ترغیب ارشگز متن ننداخو به را او و میکند

 :از ستا رتعباآورد ارشمقدمهگزدر انکهمیتو مطالبی هما

 ارشگز فهد و عموضو) لفا

 تحقیقوسیربرهنحو) ب

 تحقیقوسیربر نتیجه) ج

 هادپیشنها) د

 :ارشگز نهایی خالصه و ينتیجهگیر

 رـکثاهـک ارـیز تـسا ناـپای و مقدمه ارش،گز يبخشها کهمهمترین نستدا باید

 رعکسـب و دـمیکنن يتوجهبیشتر قسمت دو ینابه هاارشگز ننندگااخو

 ترنساآ ارشگز متناز خالصهنویسی تهیه ،ستا اريشوردمقدمهکهکاتنـنوش

 .ستا

 ارشگز تهیه هشیو

 .دتهیهمیشو آن ايبر ارشکهگز ادارهاي شخصیا انعنو و یخرتا کرذ) 1

 .مقدمهدر ارشتهیهگزاز فهد و خالصه نبیا) 2

 مقاار با آن ساختن اههمر و لمستد و منطقی شکلی به ارشگز کامل متن کرذ) 3

 .قیقد و زمال تمحاسبا و ادعداو

 .مبهم تنکا کرازذ دداريخو و شنده،روسا رتصو به ارشگز تنظیم) 4

  .وملز رتصو ددرمتعد يبخشها و بهفصلها هاارشگز تقسیم) 5
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 و ردوـیمـب صیلـتف و لوـط از دداريخو و اريتکر و یدزا يقسمتها فحذ) 6

 .لیلد ونبد یخچهنویسیرتا و رويحاشیه

 دـتمجی و دخو تحماز و تمطالعا و رکازطر یا عموضو رهبادرمبالغهاز پرهیز) 7

 .یممدادهانجااکه يمنددسو يهارکااز

 و دياـع بـمطال ناـبیاز دداريوـخ و ارشزـتهیهگدربرجسته ينکتهها کرذ) 8

 .همیتابی

 یا تحتماالا سساابر یا نقیض و ضد يهاارشپایهگز بر ارشگز دنکرزغاازآ) 9

 رـمعتب و کامل ندانمیتو هاییارشگز چنین ایرز نمائیم دوري هنشد ثابت تفرضیا

 .باشد

 دپیشنها یناکه دمیگیر ارقر ارشگزهتهیهکنند يهادپیشنها ارش،گز نپایا در) 10

 .ئهنمایدارا راحلهاراه بهترین و هزینهباشند کم و قاطع ،مطمئن ا،جرا قابل باید

 آنهـب يوـکهبهنح اديفرا و هسیدر فکهبهمصر ايهزینه و تطالعاا ماخذ) 11

 .دمیشو نبیا نیز میشوند طمربو ارشگز

 .ددمضاگرا آن یرز و دشو نوشته نپایادر نکنندگا ارشیاگز شگرارگزمنا) 12

 در و گیردوـخ مـقل وندـهبـکدوـش رـتکثی اـی نسخهتایپ چند در ارشگز) 13

  .ددگر تسلیم و محرمانهتنظیمرطو بهوملز رتصو
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