راٌّوبی ارسیبثی تزخوِ اس خبًن دوتز هزین هحوذی

مقدمه:
تحمیمبت ًؾبى هی دٌّذ وِ ارسیبثی تَفیفی تبثیز هثجتی ثز یبدگیزی داًؼ آهَس دارد .دادُ ّب ًؾبى
هیذٌّذ وِ ّوِ داًؼ آهَساى رٍػ ارسیبثی تَفیفی را تزخیح هی دٌّذ.
ّذف اٍلیِ ارسیبثی  ،تمَیت یبدگیزی اعت .ثب اعتفبدُ اس ارسیبثی هی تَاى پیؾزفت داًؼ اهَساى را ثزاعبط
اعتبًذاردّبی تؼزیف ؽذُ ٍ در عَل دٍرُ یبدگیزی عٌدیذٍ .یلش ٍ وَی ،ارسیبثی را ثِ رلـ هؾبروتی تؾجیِ
وزدُ ٍ ػٌَاى وزدًذ وِ فضبیی را تقَر وٌیذ وِ هؼلوبى ًمؼ تذریظ ٍ داًؼ آهَساى ًمؼ یبدگیزی را
ثزػْذُ دارًذ ٍّوِ داًؼ اهَساى ایي تَاًبیی را دارًذ تب ثِ هَفمیت دعت یبثٌذ .ارسیبثی تَفیفی هتؾىل اس
هَلفِ ّبی ؽٌبختی ٍ احغبعی اعت ٍ ًتبیح آى آهَسًذُّ ،ذفوٌذ ،حمیمی ٍ هؼتجز هی ثبؽذ.
چبرچَثی ثزای هذارط ٍ هؼلوبى:
عبسهبى اعتبًذارد ؽغل هؼلوی در اعتزالیبٍ ،ظیفِ هؼلوبى را تذریظ در هذارط لزى  12تؼزیف هی وٌذ وِ
ًتیدِ آى ،یبدگیزی داًؼ اهَساى هی ثبؽذ .پٌدویي اعتبًذارد ثب ارسیبثی ،ثبسخَرد ٍ گشارؽی اس یبدگیزی
داًؼ اهَساى ارتجبط دارد .ایي اعتبًذارد  5هَلفِ اس یبدگیزی داًؼ آهَس را ارسیبثی هی وٌذ:
- 2ثبسخَرد ًتیدِ یبدگیزی ثِ داًؼ اهَساى
- 1لضبٍت ّبی یىذعت ٍ لبثل همبیغِ
- 3تفغیز ػولىزد داًؼ آهَساى
- 4گشارؽی اس پیؾزفت داًؼ آهَس

- 5تبویذ ثز هْبرت هؼلوبى در سهیٌِ ارسیبثی
 NSITػٌبفز یه ارسیبثی خَة را هؼزفی هی وٌذ:
- 2اّذاف ٍ پیؾزفت داًؼ آهَس
- 1هؾبروت هذارط در تحلیل رًٍذ پیؾزف ت داًؼ اهَساى ثب ّذف ؽٌبخت ًمبط لَت ٍ ضؼف ،پیگیزی
پیؾزفت ّب ٍ تقوین گیزی
- 3ارتجبط ثب ٍالذیي ثِ هٌظَر آگبّی آًْب اس رًٍذ یبدگیزی فزسًذاًؾبى

برنامه ریسی تحصیلی در استرالیا:
اخزای ثزًبهِ آهَسؽی اعتزالیب فزفتی اعت وِ هؼلوبى هی تَاًٌذ ثب هبّیت ٍ ّذف ارسیبثی آؽٌب ؽًَذ ٍ ثِ
رٍػ ّبی ارسیبثی ایوبى ثیبٍرًذ .اعتبًذاردّبی پیؾزفت تحقیلی در اعتزالیب هزخؼی ثزای ارسیبثی ٍ گشارؽی
اس رًٍذ یبدگیزی وَدوبى تب داًؼ اهَساى والط دّن هی ثبؽذ .ایي اعتبًذاردّب ؽبهل هَارد سیز هی ثبؽذ:
تَفیف رًٍذ یبدگیزی ٍ پیؾزفت داًؼ اهَساىدرن هفبّین ،هْبرت ّب ٍ داًؼرػبیت تزتیت آهَسػ هفبّین اس همغغ وَدوغتبى تب والط دّندر ثزًبهِ آهَسؽی اعتزالیب ،رتجِ داًؼ آهَساى ثزهجٌبی ػوكٍ ،عؼت ٍ داهٌِ وغت داًؼ،هْبرت ّب ٍ درن
هفبّین تؼییي هی ؽَد .ػوك ٍ ٍعؼت یبدگیزی داًؼ آهَساى ثب اعتفبدُ اس یه اثشار هؼزٍف ثٌبم همیبط A-
 Eاًذاسُ گیزی هی ؽَد .هؼلوبى ویفیت ٍ تٌَع ٍظبیف ٍ تىبلیف داًؼ آهَساى را لضبٍت هی وٌٌذ .ثٌبثزایي
آًْب ثبیذ فزفتی را فزاّن وٌٌذ ٍ داًؼ ،هْبرت ّب ٍ لَُ ادران داًؼ آهَساى را ارسیبثی ًوبیٌذ.

ارزیابی توصیفی در قرن:12

پزٍفغَر صئَف هغتزس در همبلِ خَد ثب ػٌَاى" افالح رًٍذ ارسیبثی :افَل ،چبلؼ ّب ٍ پیؾٌْبدات" ًؾبى داد
وِ چبرچَة ارسیبثی یبدگیزی داًؼ آهَساى درحبل تغییز ٍ تحَل اعت 3 .هَلفِ دعتخَػ تغییز ؽذ:
افىبر ًَ خذیذ ،همیبط ّبی خذیذ ،تىٌَلَصی ّبی خذیذافىبر ًَ ثب ارسیبثی رًٍذ یبدگیزی ارتجبط داردّ .ذف ارسیبثی ،ثزرعی ًمؼ داًؼ اهَساى در فزایٌذ
یبدگیزی،تؼییي داًؼ ٍ اعالػبت آًْب ،پیؾزف ت داًؼ آهَساى هغبثك ثب اعتبًذاردّبی تؼزیف ؽذُ هی ثبؽذ.
همیبط ّبی خذیذ ؽبهل ارسیبثی عیف ٍعیؼی اس هْبرت ّب ٍ لبثلیت ّبی ػوَهی داًؼ آهَساى هی ثبؽذ.
تىٌَلَصی ّبی خذیذ ایي لبثلیت را دارًذ وِ رٍػ ّبی ارسیبثی ؽخقی ،تؼبهلی ٍ َّؽوٌذ را تغییز دٌّذ ٍ
ثبسخَرد هٌبعجی ر ا ثِ داًؼ اهَساى ارایِ دٌّذ ثِ ػٌَاى هثبل هی تَاى ثِ تؼبهالت در فضبی یبدگیزی اًالیي
اؽبرُ وزد.
ایي  3هَرد ثِ ّوزاُ پیؾزفت یبدگیزی ،رٍػ ّبی ارسیبثی را تغییز هی دٌّذ.

افکار نو در ارزیابی توصیفی:
هبّیت ارسیبثی ثز رًٍذ یبدگیزی ٍ هیشاى هؾبروت داًؼ آهَساى در یبدگیزی تبثیز دارد.
ارسیبثی تَفیفی
هٌدز ثِ پیؾزفت ّوِ داًؼ اهَساى هی ؽَد.در فزایٌذ یبدگیزی ٍ آهَسػ هَرد تَخِ لزار هی گیزد. ثخؼ الیٌفىی اس فزایٌذ یبدگیزی ٍ آهَسػ هی ثبؽذ.فزفت را ثزای یبدگیزی داًؼ آهَساى فزاّن هی وٌذ-ػولىزد ٍ پیؾزفت ّزیه اس داًؼ آهَساى را ًؾبى هیذّذ

ثْزُ یبدگیزی را اًذاسُ گیزی هی وٌذرًٍذ یبدگیزی را پیگیزی وزدُ ٍ پیؾزفت آى را ثِ داًؼ آهَس اعالع هیذّذاّذاف یبدگیزی ٍ ًتبیح آهَسػ را در اختیبر داًؼ اهَساى لزار هیذّذاس رٍایی ٍ پبیبیی خَثی ثزخَردار اعتاس پبیبیی ثیي ارسیبة ثزخَردار اعترؽذ ٍ پیؾزفت داًؼ اهَساى را در عَل ثزًبهِ اهَسؽی ًؾبى هیذّذ.گبط ٍ ّبًتز در همبلِ خَد ثب ػٌَاى" آهَسػ ّذفوٌذ ٍ ثْجَد رًٍذ یبدگیزی" ًؾبى دادًذ وِ اعتفبدُ اس
ؽَاّذ ثِ ارسیبثی ٍ ثْجَد رًٍذ آهَسػ ٍ یبدگیزی ووه هی وٌذ.

ؽىل :اعتفبدُ اس ؽَاّذ ،ثبسخَرد هثجت ٍ ثْجَد رًٍذ یبدگیزی
- 2ارسیبثی داًؼ ٍ اعالػبت داًؼ اهَساى :الف -ارسیبثی لَُ ادران داًؼ اهَساى ة -پذیزػ اّذاف یبدگیزی
- 1آهَسػ ّذفوٌذ هغبثك ثب ًیبسّبی داًؼ اهَساى :الف -ثزًبهِ ریشی ثزای پَؽؼ هَضَػبت ثؼذی ة -
آهَسػ ّذفوٌذ ثزای آهبدگی داًؼ آهَس خْت یبدگیزی هغبلت ٍ هفبّین ثؼذی ح -افالح رًٍذ آهَسػ ثب
اعتفبدُ اس ارسیبثی ّبی هٌظن
- 3عبسگبری ثب رٍػ ّبی آهَسػ ثب ّذف ثْجَد رًٍذ آهَسػ :تحلیل پیؾزفت ّب خْت اًتخبة ٍ افالح
رٍػ ّبی تذریظ الف -اًدبم ٍظبیف ة  -ثْجَد یب ػذم اًدبم ٍظبیف
- 4پیگیزی پیؾزفت داًؼ اهَساى الف -ارسیبثی هدذد اّذاف یبدگیزی ة -حوبیت اس داًؼ آهَساى ح -
ثبسخَردّبی فزدی

هؼلوبى ثبیذ اس یبدگیزی داًؼ آهَساى اعویٌبى حبفل وٌٌذ .آًْب ثبیذ اس عزیك ارسیبثی ،ووجَد داًؼ ٍ
عالػبت داًؼ اهَساى را ؽٌبعبیی وٌٌذ ،اّذاف یبدگیزی را تؼییي ٍ تٌظین وٌٌذ ٍ هیشاى حوبیت ّبی السم
اس داًؼ اهَساى را ثغٌدٌذ .ثب اعتفبدُ اس یبدگیزی ٍ آهَسػ ثزهجٌبی ؽَاّذ هی تَاى داًؼ اهَساى را ثزای
فزایٌذ یبدگیزی آهبدُ وزد .هؼلوبى ٍ هذارط ثبیذ رًٍذ پیؾزفت داًؼ آهَساى را ثزاعبط اّذاف یبدگیزی
پیگیزی وٌٌذ .یبدگیزی داًؼ آهَساى در ّزهزحلِ ثِ هؼلوبى ووه هی وٌذ تب رٍػ ّبی تذریغؾبى را
ثزاعبط ًیبس داًؼ آهَساى ارسؽیبثی وٌٌذ .ارسیبثی ّبی هٌظن ،داًؼ اهَساى را تؾَیك هی وٌذ تب فزایٌذ
یبدگیزی را اس عزیك ثبسخَرد پیگیزی وٌٌذ ٍ اس فزفت ثزای ثْجَد ٍ تٌظین اّذاف اعتفبدُ ًوبیٌذ.
ارسیبثی تَفیفی هتؾىل اس  7افل اعت:
- 2ؽفبف ًوَدى ػولىزد

- 1خَدآسهبیی

- 3ارایِ ثبسخَرد هثجت

- 4تؾَیك ثِ گفتگَی هؼلن ٍ داًؼ اهَساى

- 5افشایؼ اًگیشُ ٍ ػشت ًفظ

- 6ایدبد فزفت ثزای رفغ ؽىبف ّب

- 7اعتفبدُ اس ثبسخَرد ثزای ثْجَد رًٍذ تذریظ
مقیاس های جدید در ارزیابی توصیفی:
لبثلیت ّبی ػوَهی ًمؼ هْوی در ثزًبهِ ریشی تحقیلی داًؼ اهَساى اعتزالیبیی در لزى 12دارد .ایي
لبثلیت ّب ؽبهل داًؼ ،هْبرت ،رفتبر ٍ ًگزػ ّبعت .داًؼ آهَساى ثب ثىبرگیزی داًؼ ٍ هْبرت در فضبی
آهَسؽی ٍ در فؼبلیت ّبی رٍسهزُ هی تَاًٌذ لبثلیت ّبی خَد را رؽذ ٍ تَعؼِ دٌّذ .هؼلوبى هَظفٌذ وِ
ایي لبثلیت ّب را هغبثك ثب فضبی یبدگیزی ،آهَسػ دادُ ٍ ارسیبثی وٌٌذ.
تىٌَلَصی ّبی خذیذ در ارسیبثی تَفیفی:

تحلیل رًٍذ یبدگیزی ثخؼ الیٌفىی اس ثزًبهِ ریشی ،عزاحی ٍ ارسیبثی تدبرة داًؼ اهَساى اس یبدگیزی هی
ثبؽذ.
هذارط ثبیذ اعالػبت خبهؼی اس داًؼ اهَساى ٍ هفبّین ٍ هغبلت درعی را خوغ آٍری وٌٌذ .ایي اعالػبت
ؽبهل ػولىزد تحقیلیً ،تبیح آسهَى ّبی داخلی ٍ خبرخی ،آراهؼ داًؼ آهَساى ،هؾبّذات والعی ٍ حضَر
ٍ فؼبلیت داًؼ اهَساى در والط هی ثبؽذ .ثِ هٌظَر تحلیل رًٍذ یبدگیزی اس تىٌَلَصی ّبی دیدیتبلی ثزای
وغت اعالػبت دلیك اعتفبدُ هی ؽَد .تحلیل رًٍذ یبدگیزی ؽبهل ادغبم ،دعتىبری ٍ تحلیل دادُ ّب ٍ
گزداٍری اعالػبت ارسؽوٌذ ٍ هَردًیبس ثزای تقوین گیزی ثْتز در سهیٌِ ًَآٍری ثزًبهِ ّبی آهَسؽی ،تغییز
عیغتن آهَسؽی ،هؼزفی هذاخلِ ّبی تحقیلی ٍ ثْجَد ًتبیح یبدگیزی هی ثبؽذ .تحلیل یبدگیزی ثِ هؼلوبى
ٍ هذیزاى هذرعِ اخبسُ هی دّذ تب
اس اعالػبت ثذعت آهذُ در ثزًبهِ ریشی اعتزاتضیه ٍ آهَسػ هغلَة اعتفبدُ ًوبیٌذ.ًغجت ثِ ػولىزد داًؼ اهَس ٍ هذرعِ اظْبر ًظز ًوبیٌذتؾبثِ ٍ تفبٍت ًتبیح آهَسػ را ثب ًتبیح  NAPLAN, ICAS,CAERهمبیغِ وٌٌذاعالػبت خَة را هٌتؾز وٌٌذ ٍ آًْب را ثزای ٍالذیي ٍ داًؼ اهَساى تحلیل ٍ تفغیز ًوبیٌذآگبّی اس پیؾزفت داًؼ اهَس ثِ تقوین گیزی ثْتز ثزای اداهِ فزایٌذ تذریظ ٍ یبدگیزی ووه هی وٌذ.
ارزیابی کارگروهی دانش آموزان:
سهبًی وِ هؼلوبى لقذ ثزًبهِ ریشی ،عزا حی ٍ ارسیبثی ػولىزد داًؼ اهَساى را دارًذ ٍ اس فزفت ثزای همبیغِ
ػولىزد آًْب اعتفبدُ هی وٌٌذ ،هی تَاًٌذ اّذاف یبدگیزی ٍ هالن ّبی ارسیبثی را ثْجَد ثخؾٌذ ٍ ًظزات
ثیؾتزی را در هَرد عغح ػلن ٍ داًؼ داًؼ آهَساى ارایِ دٌّذ .اعالػبت ثذعت آهذُ اس ارسیبثی داًؼ اهَساى
ّوبًٌذ یه حلمِ ثبسخَرد هی ثبؽذ وِ هؼلوبى هی تَاًٌذ اس آى در خْت ثْجَد رًٍذ تذریظ خَد اعتفبدُ
ًوبیٌذ .ایي تفىز در هَرد هذیزاى هذرعِ ًیش فذق هی وٌذ ،ثذیي هؼٌب وِ ارسیبثی داًؼ اهَساى هی تَاًذ

هذیزاى را اس رًٍذ ٍ ًتیدِ یبدگیزی داًؼ اهَساى ٍ ّوچٌیي اس ؽیَُ تذریظ هؼلوبى آگبُ وٌذ .ثِ هٌظَر
افشایؼ داًؼ ٍ هْبرت هؼلوبى در سهیٌِ ارسیبثی ،هذارط هَظف ّغتٌذ وِ الذاهبت سیز را اًدبم دٌّذ:
ایدبد فزفت ثزای تؼبهل ٍ هؾبروت ٍ ّوفىزی هؼلوبى در سهیٌِ رٍػ ّبی ارسیبثیگفتگَ در هَرد تىبلیف داًؼ اهَساى عجك اعتبًذاردّبی پیؾزفت تحقیلی ٍ اعتفبدُ اس ًوًَِ وبر در ٍةعبیت
درن هؼلوبى اس اٍلَیت ّبی فزاآهَسؽی ٍ لبثلیت ّبی ػوَهیّ ،وىبری در سهیٌِ رٍػ ّبی ارسیبثی ٍگغتزػ داًؼ ٍ لبثلیت ّبی داًؼ اهَساى
آگبّی ٍ اعتفبدُ هؼلوبى اس ارسیبثی ّبی هٌظن ٍ رٍػ ّبی تذریظگزداٍری ٍ تحلیل ػولىزد هؼلن اس عزیك تىبلیف داًؼ آهَساى ٍ ثبسخَردّبافشایؼ وبرآهذی هؼلوبى ٍ ثْزُ گیزی اس تىٌَلَصی ّبی خذیذ ٍ ارایِ ثبسخَردّبی فَری-هغئَلیت پذیزی هؼلوبى ٍ ثْزُ گیزی اس رٍػ ّبی ارسیبثی اعتبًذارد ٍ ؽَاّذ هحَر

پیَعت  :2اًَاع ارسیبثی ّب ٍ راّىبرّب
هثبل

افغالح

تؼزیف

آسهَى ّبی خبهغ

آسهَى ّبی خبهغ ثزای ًؾبى دادى لبثلیت ّبی اهتحبًبت هیبى تزم ٍ پبیبى تزم
داًؼ آهَس ثزحغت والط ٍ درط اعتفبدُ هی -آسهَى پبیبى تزم
ؽَد

-آسهَى ّبی تزهی

آسهَى ّبی خبهغ اثشاری اعت وِ ثب اعتفبدُ اس -پزٍصُ ّب ٍ تحمیمبتآى ،پیؾزفت داًؼ اهَس ثِ ٍالذیي ،هؼلوبى ٍ -اهتحبًبت والعی
هذیز هذرعِ اعالع دادُ هی ؽَد .ثب اعتفبدُ اس -ػولىزدّب
ایي آسهَى هی تَاى داًؼ ٍ هْبرت داًؼ اهَس -ارسؽیبثی داًؼ ٍ اعالػبت
را در همبعغ تحقیلی ارسیبثی ًوَد
آسهَى تىَیٌی

داًؼ اهَس اس عزیك درٍط

آسهَى تىَیٌی ثخؼ هْوی اس فزایٌذ آهَسػ- ،هؾبّذات ٍ فؼبلیت ّبی والعی
یبدگیزی ٍ ارسیبثی اعت .آسهَى ّبی تىَیٌی -توزیٌبت ٍ تىبلیف،هزٍری ثز
ثذلیل تىزارپذیزی ثِ تمَیت یبدگیزی داًؼ آسهَى ّب ٍ ثحث ّبی والعی
آهَساى ووه وزدُ ٍ ثبسخَردّبی خَثی را -هزٍر خشٍات درعَل تزم
ًغجت ثِ فزایٌذ یبدگیزی ٍ درن هغبلت ارایِ -خلغبت پزعؼ ٍ پبعخ ثِ
هیذّذ.

فَرت رعوی ٍ غیزرعوی

آسهَى تىَیٌی ،دعتزعی ثِ ًتیدِ را تغْیل -وٌفزاًظ درهَرد هَضَػبت
ًوَدُ ،ثذیي هؼٌب وِ ثؼذ اس تىویل پزٍصُ ،دیگز هختلف
ًیبسی ثِ افالح ًیغت .آسهَى ّبی تىَیٌی ثزای -فؼبلیت ّبی والعی ثِ ّوزاُ
ثْجَد رًٍذ یبدگیزی داًؼ اهَساى هفیذ ٍ ًتبیح آًْب
هغلَة هی ثبؽذ.

ثبسخَرد داًؼ آهَساى ٍ پبعخثِ عَاالت آًْب ،ارسؽیبثی ػولىزد

ٍ پیؾزفت آًْب
آسهَى تؾخیقی

آسهَى تؾخیقی ثِ ؽٌبخت داًؼ ٍ اعالػبت- ،پیؼ آسهَى( آسهًَی ثزای
هْبرت ّب ٍ لبثلیت ّبی داًؼ اهَسً ،مبط لَت ٍ ؽٌبخت لبثلیت ّب ٍ اعالػبت
ضؼف اٍ در سهیٌِ یبدگیزی ووه هی وٌذ.

داًؼ آهَس لجل اس تذریظ)
خَدآسهبیی (ؽٌبخت هْبرت ّبٍ لبثلیت ّبی داًؼ آهَس ثؼذ اس
تذریظ)
ثحث ّبی والعیارسیبثی ّبی خبرج اس عغحػلوی داًؼ اهَس

ارسیبثی

ثزهجٌبی ًَ CBAػی ارسیبثی تىَیٌی اعت وِ عغح هْبرت داًؼ اهَس را در عَل تحقیل

همغغ

هی آسهبیذ .ایي ًَع ارسیبثی ّوِ هَلفِ ّب اس یه هْبرت خبؿ را پَؽؼ هیذّذ ٍ

تحقیلی()CBA

اعالػبتی وِ اس ایي ارسیبثی ثذعت هی آیذ ثِ هؼلن در اًتخبة هغبلت ٍ تزتیت
آهَسػ آًْب ووه هی وٌذ

عٌدؼ ثزهجٌبی ثب اعتفبدُ اس  CBMپیؾزفت داًؼ آهَس در آهَختي هْبرت ّبی خبؿ آسهَدُ هی
همغغ

ؽَد .پیؾزفت داًؼ اهَس ثب اعتفبدُ اس تىبلیف یب ٍظبیفی وِ ثزػْذُ اٍ گذاؽتِ هی

تحقیلی()CBM

ؽَد،عٌدیذُ هی ؽَد .ثب اعتفبدُ اس  CBMهی تَاى پیؾزفت داًؼ آهَس در رعیذى
ثِ ّذف را ارسیبثی وزد،
داًؼ آهَساًی وِ پیؾزفت وبفی ًذاؽتِ اًذ را ؽٌبعبیی وزد،ػولىزد آًْب را تب
رعیذى ثِ ًتیدِ هغلَة ثجت وزد ٍ تبثیز ثزًبهِ آهَسؽی را ًؾبى داد

ارسیبثی

ثزهجٌبی ارسیبثی ثزهجٌبی ػولىزد رٍؽی ثزای آسهَدى ارسیبثی ثزهجٌبی ػولىزد ثبػث

داًؼ ،هْبرت ٍ لَُ ادران داًؼ اهَس هی ثبؽذ .هی ؽَد تب داًؼ آهَس ثب اعتفبدُ

ػولىزد

ایي ًَع ارسیبثی داًؼ ٍ آهَختِ ّبی داًؼ آهَس اس داًؼ ٍ اعالػبت خَد ثِ
را در ؽزایظ ٍالؼی هی عٌدذ.

اختزاع ثپزداسد ٍ اختزاػبت را ثِ
ًوبیؼ ثگذارد.

ارسیبثی

ًوًَِ ایي ًَع ارسیبثی فزفب هحذٍد ثِ وبرّبیی اعت ارسیبثی

ًوًَِ

وبرّب

ؽبهل

ٌّزّبی ثقزی ،یبدداؽت ّب ٍ

وبرّب

وِ تَعظ داًؼ اهَساى اًدبم ؽذُ اعت.

ارسیبثی پیَعتِ

ارسیبثی پیَعتِ هؼوَال ؽبهل یه عزی اس آسهَى ّبی تؾخیقی ًَػی

خشٍات ،هدالت ػلوی هی ثبؽذ

ٍظبیف ٍ تىبلیفی اعت وِ تَعظ داًؼ اهَساى ارسیبثی پیَعتِ اعت:
اًدبم ؽذُ اعت .ارسیبثی پیَعتِ سهبًی ثىبر هی -آسهَى ّبی PAT
رٍد وِ ًتبیح یبدگیزی در هزاحل هؼیي ،هتفبٍت -آسهَى ّبی ریبضی ٍ ػلَم
ثبؽذ
ارسیبثی ثب اعتفبدُ ایي ًَع ارسیبثی ثب اعتفبدُ اس وبهپیَتز اًدبم هی  CBT ٍ CBAخشٍ ارسیبثی ثب
اس وبهپیَتز

ؽَد وِ یه رٍػ عزیغ ٍ هَثز ثب ثبسخَرد ووه وبهپیَتز هی ثبؽذ
فَری هی ثبؽذ .ثب اعتفبدُ اس ایي ًَع ارسیبثی هی
تَاى داًؼ ٍ اعالػبت داًؼ اهَس را ؽٌبعبیی ٍ
وؾف وزد.

آسهَى آًالیي

آسهَى آًالیي ثِ ؽىل عَاالت چٌذگشیٌِ ای اس آسهَى آًالیي هی تَاى ثزای
هی ثبؽذ.

آسهَدى درٍط ریبضی ٍ ػلَم ٍ
هْبرت خَاًذى اعتفبدُ وزد.

ارسیبثی ّوغغح

ارسیبثی ّوغغح ثزای ارسؽیبثی تىبلیف عبیز در ارسیبثی ّوغغح اس خولِ
داًؼ اهَساى ٍ ارایِ ثبسخَرد ثِ آًْب اعتفبدُ هی عبسی ،همیبط ّبی لیىزت ،چه

ؽَد .داًؼ آهَساى ثب ارسیبثی ّوغغح هی تَاًٌذ لیغت ٍ همیبط ّبی ٍالؼی
ثز تىبلیف یىذیگز ًظبرت داؽتِ ثبؽٌذ ٍ اعتفبدُ هی ؽَد
ثبسخَرد ٍ ًظز خَد را ًغجت ثِ تىبلیف ارایِ
دٌّذ .ػولىزد ٍ ًگزػ ثب ارسیبثی ّوغغح
عٌدیذُ هی ؽَد
داًؼ آهَساى ثب اعتفبدُ اس خَدآسهبیی هی تَاًٌذ داًؼ آهَساى ثب ًَؽتي همبلِ،

خَدآسهبیی

تىبلیف ٍ ٍظبیف خَد را چه وٌٌذ ٍ اًْب را گشارػ ،اًدبم پزٍصُ ٍ وٌفزاًظ،
هَرد ثبسرعی ٍ ثبسًگزی لزار دٌّذ ٍ ثب تىبلیف ٍ ًَؽتي رعبلِ ٍ عزاحی ٍثالي
توزیٌبت لجلی همبیغِ ًوبیٌذ .خَدآسهبیی ًَػی هی تَاًذ داًؼ ٍ اهَختِ ّبی
لضبٍت ؽخقی در هَرد هْبرت ّب ،لبثلیت ّب ٍ خَد را ثیبسهبیذ.
اهَختِ ّبعت .خَدآسهبیی ثِ رؽذ ٍ تمَیت
هْبرت ّب ٍ آگبّی ووه هی وٌذ .ثیؾتز
هشایبی ارسیبثی ّوغغح در هَرد خَدآسهبیی ًیش
ثىبر هی رٍد.
ارسیبثی گزٍّی

ارسی بثی گزٍّی سهبًی اًدبم هی ؽَد وِ داًؼ آهَساى ثخؾی اس وبر ٍ تىبلیف را
ثزػْذُ هی گیزًذ .هشیت وبرگزٍّی ایي اعت وِ فؾبر ًبؽی اس اًدبم تىبلیف ووتز اس
فؾبری اعت وِ ثز یه ًفز ٍارد هی ؽَد .ػیت ایي ًَع ارسیبثی ،ارسؽیبثی ػولىزد ٍ
پیؾزفت گزٍّی اس داًؼ اهَساى هی ثبؽذ.

آسهَى
اعتبًذارد

ّبی آسهَى ّبی اعتبًذارد پیؾزفت داًؼ آهَس را در آسهَى ّبی اعتبًذارد ؽبهل
همبیغِ ثب عبیز داًؼ آهَساى هی آسهبیٌذ .ثِ ،COGAT ،MYAT ،AGAT
ػٌَاى هثبل ثب اعتفبدُ اس یه آسهَى اعتبًذارد  ،OLSATهغبثمبت .ICAS
هی تَاى هؾىل داًؼ آهَس را در هْبرت

خَاًذى ؽٌبعبیی وزد .آسهَى ّبی اعتبًذارد
تَعظ عبسهبى ّبی حزفِ ای ٍ ثب یه اثشار ٍ
رٍػ ثزای ّوِ داًؼ آهَساى تْیِ هی ؽًَذ
آسهَى
هؼیبرهحَر

ّبی ثب اعتفبدُ اس ایي آسهَى ػولىزد داًؼ آهَس ثزاعبط ه ؼیبرّبی هؾخـ عٌدیذُ هی
ؽَد .هؼیبر ارسیبثی،پبعخ داًؼ اهَس ثِ ول عَاالت ٍ یب اًدبم ول تىبلیف ٍ دریبفت
ًوزُ وبهل هی ثبؽذ .ثب اعتفبدُ اس ایي آسهَى هی تَاى خبیگبُ ػلوی داًؼ آهَس را
تؼییي وزد.

آسهَى ثب ًوزات ایي آسهَى اؽىبل هختلفی دارد ٍ ثزای وغت -آسهَى ّبی ٍرٍدی
-آسهَى فبرؽ التحقیلی

ثبال

یه ًتیدِ خبؿ ثزگشار هی ؽَد

پیؼ آسهَى

لجل اس تذریظ ،هؼلن هی تَاًذ ثب ثزگشاری یه ثب اعتفبدُ اس ایي آسهَى هی تَاى
آسهَى ،عغح ػلوی داًؼ اهَساى را تؼییي وٌذ ًیبس داًؼ آهَساى را ثِ هغبلت ٍ
ٍ ثزاعبط آى هغبلت درعی ٍ هفبّین هَردًظز هفبّین درعی ثزعزف وزد
را هغبثك ثب ًیبس داًؼ آهَس اًتخبة وٌذ .پیؼ
آسهَى ًَػی آسهَى تؾخیقی ٍ تىَیٌی اعت.

پظ آسهَى

هؼلن ثؼذ اس تذریظ هغبلت هی تَاًذ ثب ثزگشاری ارسیبثی هتَى ٍ هْبرت ّب
آسهَى،داًؼ ٍ آهَختِ ّبی داًؼ اهَس را
ثیبسهبیذ ٍ ًمبط لَت ٍ ضؼف آًْب را در سهیٌِ
یبدگیزی ثغٌدذ .عَاالت پیؼ آسهَى هتفبٍت
اس عَاالت پظ اسهَى اعت .هؼلن ثب اعتفبدُ اس
ًتبیح پظ آسهَى هی تَاًذ رٍػ تذریظ خَد را
ًیش هَرد ارسیبثی لزار دّذ.
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