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 «درجات اوتواالعلم والذین امنوا منكم الذین اهلل یرفع»

 گرداند.می ( رفیعرا )در دو جهان عالم و دانشمندان ایمان اهل خداوند مقام
 (11 ـ آیه مجادله مبارکه )سوره

 

اندوزی در اســـتم تا آن پایه اســـت که خداوند کریم در ارزش و جایگاه علم و دانش

 قرآن مجید، ابتغ رسالت رسول خود را برای هدایت بشریت، به اقرأ آغاز نمود.

ــر،  ــب معرفت و هدایت بش ــعادت و تقرب به تات اقدا الهی در گرو کس تکامل، س

ست و  شهید مطهری، زیبایی عقل ا ستاد  ست، علمی که به تعبیر ا صیل علم و دانش ا تح

 یابد.انسان خداجوی، معبود خود را در آن می

های مهم هر دانشگاه در کنار تعلیم و تربیت، نشر کتب و آثار علمی یکی از مسئولیت

ــت. مع ــیناس ــگاه جامع امام حس ــتم()علیهاونت پژوهش و فناوری دانش نیز به منظور  الس

شارکت فعال در بالندگی و رُ ستم یابی به مرجعیت علمی شد فرهنگی و علمی جامعه، د

ـــار یافتهدر حوزه ـــالت خطیر خود در تولید دانش و انتش های های مدموریتی و ایفای رس

بســتر مزم را جهت تشــویو پژوهشــگران و اســاتید  علمی، افتخار و تتش دارد تا زمینه و

 محترم در عرصه تولید علم، فراهم و تسهیل نماید.

 

 

 

 

 

 )پنج(



 

 

مؤسسه  یانتشارات یهاتیو با گسترش فعال یاله کرانیالطاف ب هیاست در سا دیام

 .ابدیتحقو  ریرسالت خط نی(، االستمهی)علنیچاپ و انتشارت دانشگاه جامع امام حس

و دفاع مقدا  یگرانقدر انقتب استم یبر روح تابناک امام راحل)ره( و شهدا انیپا در

و خدمتگزاران استم  یمقام معظم رهبر شتریهر چه ب قاتیتوف یو با آرزو میفرستیدرود م

 شنهاداتیبا ارائه نظرات و پ میو اهل نقد و نظر تقاضا دار ختگانیفره د،یو کشور، از اسات

 .ندیفرما یرایخود ما را 
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 یو فناور پژوهش معاونت 

 )ع(حسینامام دانشگاه جامع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

 تاکنون ... ایآ

ــان تا مدت دیاکارمندان کمک کرده به ها پس از اتمام آموزش که به ارتقاء عملکردش

 ادامه دهند؟ هیاول

در عملکرد را  رییتغ د،یعملکرد جد یارهایمع ای دیجد یکه بســترها دیاشــده متوجه

 کنند؟یم جابیا

داده شوند، تجربه  رییتغ ای نیگزیمتوقف، جا دیرا که با یادهیفایب یآموزش یهابرنامه

 د؟یانموده

 رگذاریســـازمان تاث تیفاکتور عملکرد بخصـــوص چقدر در موفق کی نکهیا نییتع به

 د؟یاداشته ازیاست، ن

ش نکهیاثبات ا به ارتقاء داده  یکار را به طور قابل توجهوکسب جینتا تان،یبرنامه آموز

 د؟یاداشته ازیاست، ن

سخ اگر ستپا سش یکیکم[ تان به ]د ست، ادامه ا یهااز پر متن را  نیفوق مثبت ا

 ...دیبخوان

«  بهبود مســتمر یبرا دیجد ییالگو»اســت؛  یدییتا یابیکتاب تماماً درباره ارزشــ نیا

سولومون ،  ی)موزل محسنات، بها و ارزش آموزش را  ،یدییتا یابی(. ارزش12، ص. 1997و 

 ،یعملکرد انسان یآموزش و فناور ،یابیاندرکاران ارزش. دستکندیم یدر طول زمان، بررس

شد ازیبا ن ش ،یبازده دییبر تا یمبن یرو به ر ش یهاو ارزش برنامه ریتاث ،یاثربخ و  یآموز

 یمربوط به فناور فاتیحال، در تال نیمواجه هســـتند. با ا رندگانیادگی یدائم تیصـــتح

ـــ ـــ یعملکرد و حت یفناور ،یآموزش ـــ ،یابیارزش نوع  کیبه عنوان  یدییتا یابیبه ارزش

ـــ ـــ یابیارزش ـــتاوردها  یو تراکم ینیتکو یهایابیمجزا که فراتر از ارزش بوده و رفتار، دس

سنجش قرار م یفعل یتجار جی( و نتایشغل ی)بروندادها شاره کم دهد،یرا مورد  شده  یا

 یدییتا یابیارزش رامونیپ یاتجربه ایکه آ شودیسؤال م یاز مسئومن آموزش یاست. وقت

«. است؟ یابیاز چهار سطح ارزش یکیمنظورتان »که  دهندیاکثرا پاسخ م ر،یخ ایاند داشته

ش کنندیها فکر مآن سطح ارزش یکی ،یدییتا یابیکه ارز ست   کیپاترکِرک یابیاز چهار  ا

 (.1994، 1959 ک،یپاتر)رجوع شود به کرک

 

 



 

 

 هدف

ش» ستمر یبرا یعمل ی: راهبردهایدییتا یابیارز صد دارد «ارج نهادن به بهبود م ، ق

راجع به علت، زمان و نحوه  یکاربرد اریمستند و بس یکه شکاف موجود را پر کرده و کتاب

ش یاو اجر یزیربرنامه ست یبرا ،یدییتا یابیارز شد  یو فناور یابیاندرکاران آموزش، ارز

و نشــان  میدانیم یفناور کیخود  یرا به خود یابی. ما ارزشــوردفراهم آ یعملکرد انســان

ناور توانیکه چگونه م میدهیم ـــخت و نرم جهت برنامه یهایاز ابزارها و ف و  یزیرس

 استفاده نمود.  یآموزش یهابرنامه یدییتا یابیارزش یاجرا

 گستره

ـــ نیا ـــتفاده از مدل ارزش ـــکل یابیکتاب، با اس از  یکل یینما ،یموزل -نگرینگر دس

 نی. ادهدی( ارائه میابیو فراارزش یدییتا ،یتراکم ،ینیتکو یهایابینگر )ارزشکل یابیارزش

شان م نیمدل همچن ش دهدین ش یکیچگونه  ،یدییتا یابیکه ارز  یابیاز انواع موجود ارز

س ست. پس از برر ش ویدق یا شکل یابیارز س -یموزل یدییتا یابینگر، مدل ارز را  نگرید

حث م باره آن ب ئه داده و در لب ا هی. بقمیکنیارا فاده از  نیمطا ـــت باره نحوه اس تاب، در ک

ش یو اجرا یزیرسخت و نرم جهت برنامه یهایفناور ش یدییتا یابیارز موثر و  یاوهیبه 

به  یدییتا یابیاســتفاده از ارزشــ یبرا را ییهادســتورالعمل نی. ما همچنباشــدیکارآمد م

 .میدهیارائه م ،یریادگیآموزش و  یاز فناور نفکیم یعنوان بخش

ست. با ا نیکه مورد توجه ا آنچه و روش  یحال، تئور نیمجموعه قرار دارد، آموزش ا

چه  -شــان بهبود عملکرد اســت که هدف یداختتهمه م یبرا ،یدییتا یابیانجام ارزشــ

ـــ ـــیو چه مداختت غ یمداختت آموزش ما از خواننده  رو،نیکاربرد دارند. از ا - یرآموزش

 یآموزشــ ریکتاب را با مداختت غ نیدر ا یعمل یراهبردهاکه در مواقع لزوم،  میخواهیم

شو یهامانند برنامه  ره،یو غ یشغل شرفتیپ یهابرنامه شنهادات،یپ یهاستمیس ،یقیت

 مطابقت دهد.

 مخاطبان

سترده فیمجموعه، ط نیا مخاطبان شک یاگ ش دهند؛یم لیرا ت سئومن آموز  یاز م

ــعه منابع انســانی، گرفته تا کلیه دســت ــیابی، توس اندرکاران بهبود عملکرد انســانی، ارزش

پژوهشــگران و مدیریت و کیفیت که با اقدامات مربوط به بهبود مســتمر ســر و کار دارند. 

شته شگاه که در ر ساتید یا مربیان دان شی، فناوری عملکرد ا شیابی، فناوری آموز های ارز

ــته ــانی، مدیریت و رش ــعه منابع انس ــانی، توس کنند نیز جزء می های مربوطه فعالیتانس



 باشند.مخاطبین می

 کتاب نیساختار ا

شتمل بر  کتاب ضر م سه بخش با عناو 9حا صل بوده و به  س لیت نیف : شودیم میتق

ــرزم ییهادرا»و « غلبه بر چالش»، «چالش» ــامل «. اُز نیاز س ــل ش چند  ای کیهر فص

 یابیاز ارزشــ ییهاکردن نمونه دای. پباشــدیاز عملکرد، م یبانیشــکل، جدول و ابزار پشــت

 ییهاوجود، هر جا که ممکن باشــد، از مثال نیدشــوار اســت؛ با ا ،یواقع یایدر دن یدییتا

 یابیارزشــ یو اجرا یزیرجهت برنامه ییاســتفاده کرده و رهنمودها میح مفاهشــر یبرا

یتا مه یدی نا ـــ ییهابر ئه م یآموزش پا نی. همچنمیدهیارا مه و واژه کیکتاب،  انیدر  نا

 از منابع آمده است. یفهرست

 اول: چالش بخش

از خواننده دعوت  ن،یآغاز یهافصــل نیبخش کتاب، شــامل دو فصــل اســت. ا نیاول

مسئومن  ابان،ینگر متعهد شود. ما، ارزکل یابیکه مخاطره کرده و نسبت به ارزش کنندیم

 یکه از چهارچوب ســنت میکنیم ویرا تشــو نیریو ســا یعملکرد انســان یآموزش و فناور

ـــ ـــ اترفر یو تراکم ینیتکو یهایابیارزش را به مجموعه دانش و  یدییتا یابیرفته و ارزش

 .اضافه کنند شانیهامهارت

 ارینگر: ارتقاء معکل یابیاول: ارزش فصل

صل، چهارچوب نیا سا ابانینموده و از ارز جادیکتاب ا یبرا یتهن یف صان  ریو  ص متخ

ندیدعوت م ـــ اریکه مع ک به یابیارزش ند،  بام ببر نهرا  ـــ یاگو نگر کل یابیکه ارزش

 ( را شامل شود. یابیو فراارزش یدییتا ،یتراکم ،ینیتکو یهایابی)ارزش

 دهدیکه راه را نشان م ی: مدلیدییتا یابیدوم: ارزش فصل

که مدل  دهدیارائه م یدییتا یابیارزش یبرا ستمیبر س یمبتن یدوم، چهارچوب فصل

ـــ ـــتفاده از دروندادها، فرآ یدییتا یابیارزش  یامدهایبروندادها و پ ندها،ینام دارد. ما با اس

کرده و آنچه را که در مرکز آن قرار  تیمدل هدا نیخواننده را به درون ا ،یدییتا یابیارزش

ــفر یعنیدارد،  ــ ،یابیاارزش ــرانجام، بخش اول را با گفتگومیدهیقرار م یمورد بررس  یی. س

 یاستفاده از زمان، پول و منابع انسان هیو نحوه توج یدییتا یابیدرباره هدف و چالش ارزش

 .میرسانیم انیبه پا ،یدییتا یابیارزش یو اجرا یزیرجهت برنامه

 دوم: غلبه بر چالش بخش

ستاد ارزش کندیکتاب، به خواننده کمک م نیدوم ا بخش  نیشود. ا یدییتا یابیکه ا

صر فرآ صل راجع به عنا شتمل بر پنج ف ش ندیبخش، م شدیم یدییتا یابیارز صلبا  یها. ف

مه نا هار، بر به عنوان  یزیرســـه و چ له ندیفرآ کیرا  ندیم یمعرف یادو مرح ( 1: کن



ـــیبرآورد قابل ای یزیربرنامهشیپ ـــ یبرا یطرح جادی( ا2و  یابیت ارزش . یدییتا یابیارزش

صل صر فرآ گریپنج تا هفت، د یهاف ش ندیعنا : دهندیرا مورد توجه قرار م یدییتا یابیارز

متشکل  یابزارشامل جعبه کیسه تا هفت، هر  یها. فصلیو بهبود و بهساز لیاجرا، تحل

ضا ست یفاز منابع ا ستندکه به د شه سان یفناور ایآموزش  ،یابیاندرکاران ارز  یعملکرد ان

را در خصوص موضوع فصل مربوطه کسب  یشتریب یهاتا دانش و مهارت کنندیکمک م

 .ندینما

 یبرنامه آموزش یابیارزش تی: برآورد قابلیزیربرنامهشیسوم: پ فصل

ــت ــل بخش دو، مرحله پ نینخس  یبرا یزیررا که از مراحل برنامه یزیربرنامهشیفص

ست، بررس یدییتا یابیارزش را  یبرنامه آموزش یابیارزش تیبرآورد قابل تینموده و اهم یا

را ارائه نموده  یدییتا یابیارزش یبرا یزیربرنامه ندی. ما، نمودار فرآدهدیقرار م دیمورد تاک

فا باره ت مه انیم وتو در نا نهیگراکنش یزیربر مه ا نا نه،یگراواکنش یزیرو بر بت  ا ـــح ص

فرم  کیو  ندیکه نحوه اســتفاده از نمودار فرآ میکنی. ســپس، به خواننده کمک ممیکنیم

شت یهاکیابزارها و تکن گریو د یبندرتبه س ادیاز عملکرد را  یبانیپ ها آن لهیگرفته و به و

ــاا مع ــ ییارهایو بر اس ــرا ،یهمچون چرخه عمر برنامه آموزش ــازمان، ن طیش  یازهایس

را  یبرنامه آموزش یابیارزش تیو قابل یابیمورد انتظار از ارزش یامدهایپ نفعان،یت یاطتعات

 برآورد کند.

 است یزیر: اصل، برنامهیزیرچهارم: برنامه فصل

ــل ــ یبرا یزیربرنامه ندیچهار، گفتگو درباره فرآ فص را ادامه داده و  یدییتا یابیارزش

و حفظ  یو مورد نظارت قرار دادن برنامه آموزش یدییتا یابیارزش یبرا یطرح جادینحوه ا

ــورت کنش ــل،  نی. در ادهدیمورد توجه قرار م ،یزیربودن برنامه انهیگراطرح را در ص فص

ــت ــ یبرا یطرح جادیا»: میدهیاز عملکرد را ارائه م یبانیدو ابزار پش و  «یدییتا یابیارزش

ـــ یطرح کل ـــودمند  ویکامل، دق یطرح جادیکه به خوانندگان در ا یدییتا یابیارزش و س

 دییراجع به آنچه که پس از تا نیفصل همچن نی. در اکندیکمک م یدییتا یابیارزش یبرا

 شودیبتفاصله آغاز م انهیگراواکنش یدییتا یابی: ارزشمیکنیصحبت م دهد،یطرح رخ م

 یشـــود تا زمان اجرا ینگهدار شـــتریب ایچند ماه  یبرا دیبا انهیگراطرح کنش کهیدر حال

به  ،یابیطرح ارزشـ یسـازو آماده یدییتا یابیارزشـ یبرا یزیرفرا رسـد. برنامه یابیارزشـ

ش یهاپروژه، مهارت تیریمد یکل یهامهارت از نحوه  یو آگاه لیتحل یهامهارت ،یابیارز

را در  یابزارل، جعبهفصـــ انیدر پا رو،نیدارند. از ا ازین ،یآموزشـــ یهایفناور یابیارزشـــ

در  تانیهااســت که دانش و مهارت یاز منابع یکه شــامل فهرســت میدهیقرار م ارتانیاخت

 . دهندیم شیرا افزا هانهیزم نیا



 پنجم: اجرا فصل

 یســـخت و نرم به منظور اجرا یهایفصـــل، درباره نحوه اســـتفاده از فناور نیا در

اند . مباحث فصل پنج عبارتمیکنیموثر و کارآمد، صحبت م یاوهیبه ش یدییتا یابیارزش

. البته، در هر مرحله هاافتهیو  ندیفرآ یها و مستندسازداده یگردآور یبرا یابزار جادیاز: ا

تا  میدهیقرار م ارتانیرا در اخت یگریابزار دحال، ما جعبه نیبا ا رند،وجود دا ییهاچالش

 .دیها را برطرف کنچالش نیا دیبا استفاده از آن بتوان

 شودیدوباره نو م یاکهنه زیهر چ ل،یششم: تحل فصل

ها و گزارش داده ریو تفس لینرم و سخت را به منظور تحل یهایفصل شش، فناور در

ــ جینتا ــتورالعمل نی. امیدهیمورد توجه قرار م ،یدییتا یابیارزش ــامل دس ــل، ش ها و فص

ـــ لیراجع به نحوه تحل یکاربرد ییهاراهبرد ـــ جیها و گزارش نتاداده ریو تفس  یابیارزش

قائل شــده،  زیتما یفیک یهاداده لیو تحل یکم یهال دادهیتحل نی. ما بباشــدیم یدییتا

را صـــرف  یرا مورد توجه قرار داده، مدت زمان یدییتا یابیارزشـــ جینتا ریو تفســـ لیتحل

ـــ ـــ فیتوص بار،  نیا -میدهیرا ارائه م یگریابزار دکرده و جعبه یدییتا یابیگزارش ارزش

ستجعبه شامل فهر ص یهااز کتاب یابزار  ص ست که به آغاز فرآ ییهاافزارو نرم یتخ  ندیا

 . کنندیو گزارش کمک م لیتحل

 م؟ی: اکنون چه کنیهفتم: بهبود و بهساز فصل

و کنترل  نیتضم ،یبهبود و بهساز یعنی م،یکه با آن مواجه یچالش نیفصل، آخر نیا

ستمر ک شو گریبار د کی. کندیم یرا معرف تیفیم  یهایکه از فناور شودیم ویخواننده ت

ضم سخت جهت اجرا، ت ستمر عملکرد  نینرم و  سازمان و  رندگان،یادگیو کنترل بهبود م

ـــتفاده کند. د ،یجامعه جهان ـــل م انیکه در پا یابزارجعبه راس  یمعرف یمنابع د،یآیفص

 وهیو شــ یاســتفاده از تئور یبرا یعمل ییهاو روش یابیخودارز کیکه شــامل  شــوندیم

 .باشندیم یدییتا یابیارزش ندیمتمرکز بر کاربست در فرآ یابیارزش

 اُز نیاز سرزم ییهاسوم: درا بخش

 رها،یش یاُز کرده تا به بررس نیسرزم یهاوحشاز باغ یکیبه  یبخش سوم، سفر در

ــ ییهاو خرا ببرها ــره کرده یدییتا یابیکه ارزش ــازمانمیاند، بپردازرا محاص چه  -ها . س

ـــازمان ـــازمان یمحل یهاس که منجر به  یبردن اقدامات شیپ یبرا - یجهان یهاو چه س

 دارند. ازینگر نکل یابیبه ارزش شوند،یم تیفیبهبود مستمر ک

 هاببرها و خرس رها،ی: شیهشتم: مطالعه مورد فصل

ـــ مانیبافالیرا به خاطر خ ما ـــل، م نیدر ا یول د،یببخش ـــفر دوروث انیفص به  یس

 یرآموزشیغ ای یمداختت آموزش گرید ای یبرنامه آموزش یابیاُز و توسعه و ارزش نیسرزم



 یدییتا یابیکه ارزش ی. زمانمیدهیانجام م یاسهیمقا شوند،یکه منجر به بهبود عملکرد م

ـــ انیبرنامه آموزش راهنما ـــ م،یکنیم یابیرا فراارزش  یازنده یهاببرها و خرا رها،یش

 اند.کرده نیکم هیهستند که در سا

 میستیاُز ن نیدر سرزم گری: دیریگجهینهم: نت فصل

روندها  یاثناء، به بررس نی. در ادهدیاُز را ادامه م نیسفر به سرزم یآخر، ماجرا فصل

ـــ ییهاو چالش ـــتمر ک یابیکه ارزش قرار  ریرا تحت تاث یو فناور ت،یفیبرنامه، بهبود مس

درباره  زینوظهور و ن یابه عنوان رشــته یابیراجع به ارزشــ نی. همچنمیپردازیم دهند،یم

 .میکنیماهر، صحبت م ابیارز کی اتیو خصوص یدییتا یابیارزش ندینحوه ارتقاء فرآ

 م؟یکتاب استفاده کن نیاز ا چگونه

از  ،یعملکرد انســان یآموزش و فناور ،یابیکه مســئومن ارزشــ میکنیم ینیبشیپ ما

ـــات کیکتاب به عنوان  نیا ـــگاه انیو مرب دیمرجع، اس کتاب  کیها از آن به عنوان دانش

ـــتفاده خواهند کرد. حت  ییهاو روش هانشیکتاب با ب نیماهر، در ا ابانیارز یراهنما، اس

 مواجه خواهند شد. دیجد

 کتاب وجود دارد: نیاستفاده از ا یروش برا چند

از  یبانیابزار پشـــت کیبه عنوان  ای یفور یابزار آموزشـــ کیکتاب به عنوان  نیاز ا•

ستفاده کن شو دیکن یمرور کل کی. کتاب را دیعملکرد، ا شنا  . مطالب هر دیتا با طرح آن آ

صل، مبتن صل ایبر مطالب فصل  یف ست. به جدول نیشیپ یهاف شکلا . دیها نگاه کنها و 

ـــت یابزارها ـــتفاده قرار ده ملکرداز ع یبانیپش با واژه دیرا مرور کرده و مورد اس  ای. اگر 

ــطتح ــنا ن یاص ــتیآش ــما بادینامه رجوع کنبه واژه د،یس  دیتوانیکه از کجا م دیبدان دی. ش

ســـه تا هفت  یهافصـــل انیکه در پا ییابزارها. از جعبهدیاطتعات مزم را به دســـت آور

 .دیاستفاده کن شتر،یب یکردن منابع کاربرد دایپ یبرا ندیآیم

 یابیرا درباره ارزش ی. مطالبدیاستفاده کن یکسب اطتعات مقدمات یکتاب برا نیاز ا•

ــ یالگو کیبه عنوان  یدییتا ــت برا یندیکه فرآ ییالگو د؛یریبگ ادی دیجد یابیارزش  یاس

 . یآموزش یهاو برنامه یمستمر فناور شرفتیپ دییو تا نیتضم

. کتاب دیکن یتلق ،یابیمندانه به ارزشـــاصـــول کردیراجع به رو یکتاب را منبع نیا•

ـــ ـــر، ارزش بروندادها و  ندها،یاز دروندادها، فرآ یارا به عنوان مجموعه یدییتا یابیحاض

 ،یینها امدیپ یبه سو یدییتا یابی. همچنانکه ارزشکندیم یبه هم مرتبط معرف یامدهایپ

 ،یعملکرد گروه کار ،یبرنامه آموزشـــ تیفیک رندگان،یادگی کردبهبود مســـتمر عمل یعنی

 یهر رخداد، دروندادها یبروندادها کند،یحرکت م ،یوکار، ســازمان و جامعه جهانکســب

 . شوندیم یرخداد بعد



ــ یکتاب برا نیاز ا• ــدن با ارزش ــنا ش  یهاراهبرد یریکارگنگر و نحوه بهکل یابیآش

ــ یو اجرا یزیربرنامه یبرا انهیگراو واکنش انهیگراکنش ــتفاده کن یدییتا یابیارزش . دیاس

ـــل ـــلدیمطالعه کن ند،یآیکه م یبیها را به همان ترتفص بر  یو دو، مرور کی یها. فص

 یعمل ییســه تا هفت، راهنماها یها. فصــلدهندیارائه م یدیینگر و تاکل یهایابیارزشــ

از عملکرد  یبانیپشـــت یهســـتند. از ابزارها یدییتا یابیارزشـــ یو اجرا یزیربرنامه یبرا

سپس، درباره پ ستفاده کرده و  ضا امدهایا صحبت کنگروه یبا اع را که در  ی. منابعدیتان 

 .دییمطالعه نما شوند،یم یسه تا هفت معرف یهافصل یابزارهاجعبه

ــ نیاز ا ان،یدر پا• ــتفاده کن یکتاب تنها به خاطر ارزش . مطالب کتاب دیکه دارد، اس

چه بخش صــنعت، چه  ،ی)چه بخش تجار دیکنیکه در آن کار م یســازمان یرو، برا شیپ

ــت ت،یریبخش مد ــئول  یبرا زیبخش آموزش(، و ن ایو  یخدمات بهداش ــما که مس خود ش

 و سودمند خواهد بود. دیمف د،یهست یسانعملکرد ان یفناور ایآموزش  ،یابیارزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



که  میکن دیی... و تا میرا ارتقاء ده یابیارزش اریاکنون وقت آن است که مع

 رخ خواهد داد، اتفاق افتاده است. میگفتیآنچه که م
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 اول فصل

 

 : ارتقاء معیار1نگرکلارزشیابی 

خوانند و می« معمول انســانی یک فعالیت»( ارزشــیابی را 52، ص 1994) ســیلز و ریچی

هه نشــــان می که حتی در د ند  یاب ،1930ده ـــی، ارز حانِ آموزش ها، و دیگر طرا

اند و در مورد آن بحث کرده یا مطالبی نگاشــته وری عملکردِ انســانیافن کاراناندردســت

ـــیابی را برای اندازه اقداماتگاهی  اند. در گیری ارزش یاددهی و یادگیری به کار بردهارزش

سکریون، 1967سال های معیار ارزشیابی را ارتقاء داد. او اظهار کرد که طراحان و ارزیاب اِ

ـــیابی را  ـــی معموم دو گونه ارزش ـــیابی »کنند: یکی ریزی و اجرا میبرنامهآموزش ارزش

صــورت  های آموزشــی در مرحله توســعهها و برنامهفرآوردهکه برای اصــتح  «تکوینی

شیابی تراکمی»پذیرد؛ و دیگریمی گیری اثربخشی آموزش، یادگیری، که برای اندازه «ارز

دو اصطتح  این شود.انجام می آموزشی و یاددهی در حین یا بتفاصله پس از اجرای برنامه

ــیف کانه» ــتهبردهرتنها زبان کارآمدی را برای توص ــیابی در اختیار گذاش اند، ای مهم ارزش

فراوان  الحاقات اصـــتحات و ای را نیز برای رشـــد شـــتابندهمفهومی پرمایه بلکه بســـترِ

                                                      
1. Full-scope evaluation: جانبهیا همه ارزشیابی فراگیر  

2. SEELS AND RICHEY 

3. Practitioner: کارورز، دست اندرکار 

4. HPT (Human Performance Technology) 

5. Scriven 

6. Formative evaluation: ارزشیابی تکوینی، مستمر یا سازنده 

7. Ssummative evaluation:  تراکمی، پایانی، یا تلخیصیارزشیابی  

8. Extension: الحاق، دنباله، ضمیمه، گستره 



(. اکنون 18، ص 1997، پاتریکس)وُرتِن، ســاندرز، و فیت« اند.پیشــنهادی، فراهم آورده

 زمان آن است که معیار را دوباره ارتقاء ببخشیم.

ــت ــانی دعوت رکاران حوزهاندما از دس ــیابی، آموزش و فناوری عملکرد انس های ارزش

هایشان بیفزایند. ارزشیابی دانش و مهارت را به مجموعه «ارزشیابی تاییدی»کنیم تا می

، ارزش و بهای محســـناتهای تکوینی و تراکمی در ســـنجش تاییدی فراتر از ارزشـــیابی

اندرکاران تر، ما از دســتبه بیانی دقیو کند.آموزشــی بلندمدت عمل می مســتمر برنامه

استفاده کنند. ارزشیابی  نگرکلکنیم تا پیوسته از ارزشیابی آموزش و ارزشیابی دعوت می

شیابیشامل چهار بخش می نگرکل شد: تکوینی، تراکمی، تاییدی و فراارز شیابی با . ارز

شــود. فراارزشــیابی یتاییدی باعث ترغیب و پشــتیبانی از اصــتحات مدوام در ســازمان م

ـــیابی» ـــیابی میکند و به اعتبار فعالیترا ارزیابی می« ارزش  ،افزاید. با این حالهای ارزش

شــود. فعت باید روی فراارزشــیابی بحث دیگری اســت و به موضــوع این کتاب مربوط نمی

 ارزشیابی تاییدی تمرکز کنیم.

ـــیابی تاییدی را فر ،در این فصـــل کنیم. ابتدا مفهوم اهم میمقدمات مزم برای ارزش

 -کنیم که از چهار نوع ارزشــیابیرا به عنوان طرحی یکپارچه معرفی می نگرکلارزشــیابی 

شیابی ستفاده می -یعنی تکوینی، تراکمی، تاییدی، و فراارز ستگی و ارزندگی ا شای کند تا 

ستفاده از مدلمدوام برنامه سنجد. ما با ا شان می های آموزشی بلندمدت را ب دهیم که ها ن

چگونه در فرآیند  نگرکلکنند و ارزشـــیابی این چهار نوع ارزشـــیابی چگونه با هم کار می

سامانه شیطراحی  سپس به چالشجای می های آموز پردازیم که افراد و هایی میگیرد. 

 .اندها روبرو شدهکنند با آنرا اجرا می نگرکلهایی که ارزشیابی سازمان

 العه این فصل، قادر خواهید بود که:پس از مط

 .را شرح دهید نگرکلمفهوم ارزشیابی  .1

یابی را توصیف شزیعنی تکوینی، تراکمی، تاییدی و فراار نگرکلارزشیابی  هامولفه .2

 .و مقایسه کنید

را به  ADDIE13 یطراحی آموزشمدل  ،نگرکلچگونه ارزشیابی که شرح دهید  .3

خوانیم. به کند )بعدا بیشتر در مورد این مطلب میتبدیل می ADDI/E مدل

                                                      
9. Worthen, Sanders and Fitzpatrick 

10. Confirmative evaluation: زشیابی تاییدی، تصدیقیرا  

11. Meta evaluation: فراارزشیابی 

12. Instructional System Design (ISD): های آموزشیطراحی سامانه  

13 .ADDIE،  ــر واژه )به معنای تحلیل، طراحی،  "Analyze, Design, Develop, Implement and Evaluate"س

 مترجم. -توسعه، اجرا و ارزشیابی( است



 انتهای کتاب مراجعه کنید( نامهواژه

 را شناسایی کنید نگرکلهای مرتبط با ارزشیابی چالش .4

 نگرکل : رویکردیارزشیابی

شیابی  ستگی و ارزندگی برنامهنگرکلارز شای شی بلند،  مدت را پیش، در حین، و های آموز

سب برنامهها میاجرای آنپس از  شیابی فقط منا شی یکسنجد. این ارز ساله یا های آموز

ای برای جلسهکتهای ای مانند کارگاهمرتبهتر است و برای رخدادهای آموزشی تکطومنی

 معرفی یک محصول جدید به نمایندگان فروش، مناسب نیست.

ـــیابی  ـــیابی برنامه ،نگرکلارزش یعنی تکوینی، تراکمی، تاییدی و  -چهار نوع ارزش

شیابی شیابی برنامه در قالب طرحرا  -فراارز شی  ارز سوم می یکپارچهآموز صل  کند )به ف

های آموزشـی کنند تا ارزش برنامهمراجعه کنید(. این چهار نوع ارزشـیابی با هم کمک می

یک  مدت تعیین شـــده و  ند یا یا د «طرح توجیهی»بل لیلی برای حفظ، تغییر، لغو، 

 کنیم.جایگزینی برنامه ایجاد شود. ما این چهار نوع ارزشیابی را در این فصل تشریح می

 ارزشیابی تکوینی

( نخستین کسی است 1967ترین نوع ارزشیابی است. اسکریون )قدیمی ،ارزشیابی تکوینی

، پیش از این اصطتح «حین توسعهارزشیابی در »که این اصطتح را به کار برد؛ اما، مفهوم 

، اســتفاده شــده بود )تســمر (،ISDهای آموزشــی )جنبش طراحی ســامانهآغاز و پیش از 

یاگاراجان1994 ـــیابی تکوینی را از منظری کیفی این1991) (. ت تعریف و  گونه( ارزش

 کنترل کیفیت برای اصتح، و نه اثبات، اثربخشی آموزشی )ص ةیک شیو»کند: تشریح می

سعه،»و (« ... 22 ست )ص  فرآیندی مداوم که در مراحل مختلف تو شده ا («.  26گنجانده 

ــت برای ( می1994) دیک و کینگ ــیابی تکوینی راهی اس ــهیل »... افزایند که ارزش تس

 («.8انتقال یادگیری از کتا درا به بستر اجرا )ص 

های شود؛ اما سازماندهنده انجام میارزشیابی تکوینی معموم توسط طراح یا توسعه

 وَن تیم، موزلی و دســـینگِر کنند.اســـتفاده می کارورز-بزرگ گاهی از خدمات ارزیاب

                                                      
14 .Business case که از  یمنافع یگرو د یمنافع مال یهی،برنامه. طرح توج یاپروژه  یکادامه  یاانجام  یهف و توجیتعر؛

 یاجرا یکل یوهو ش یانها، برنامه زمیسکر یاز،ها، منابع مورد نبروندادرود را به همراه دامنه، یپروژه انتظار م یک

ن آدر ارتباط با کل  یاپروژه  از قسمت یکممکن است فقط در خصوص  یهیطرح توج یککند. یمشخص م ،آن

 پروژه(. یسنجمرحله امکان ،مثال یباشد)برا

15. Tessmer 

16. Thiagarajan 

17. Dick and King 

18. Practitioner evaluator:  کارورز–ارزیاب  

19. Van Tiem, Moseley, and Dessinger 



 دهند:می طور شرح(، چهار راهبردپایه برای اجرای ارزشیابی تکوینی را این2000)

ــنا به درون .1 ــتفاده از یک فرد یا گروه آش ــانه با اس ــناس ــی کارش و  هامایهبررس

 ،ملزومات

ده اجراکنن یک طراح یا ارزیاب و یک یادگیرنده یا یک که شــاملبهارزشــیابی یک .2

 ،باشدمی

 ،ارزشیابی واقعی یا مجازی گروه کوچک .3

هایی از برنامه یا فرآورده کل یا قســـمت یا اجرای آزمایشـــی آزمایش میدانی .4

 .(167-164)صص 

شیابی تکوینی، برنامه و پیامدهای بروندادها .5 شکل داده وآموزشی  ارز  را 

ـــیابی تراکمیِ نتایجِ آنیِ برنامه را فراهم می مقدمات آورند. مزم برای ارزش

نابراین،  یانب ـــتر ـــی و  مش حان آموزش یابی تکوینی، طرا ـــ یه ارزش اول

سامانهدهندگانی هستند که مسئول انتخاب یا توسعهتوسعه  آموزشی یی 

 باشند.می آموزشی یا بسته پشتیبانی از عملکرد

 ارزشیابی تراکمی .6

ـــیابی تراکمی  .7 ـــامل گردآوری اطتعات درباره»ارزش ]برنامه[ و  بازدهی ش

«  باشدمی برداریخصوص بهره یریگاستفاده از این اطتعات برای تصمیم

(. ارزشیابی تراکمی در حین یا بتفاصله پس 57، ص 1994)سیلز و ریچی، 

عناداری میان ارزشــیابی شــود. همچنین تفاوت مانجام می از اجرای برنامه

د، ارزشیابی، اصتح باش از اگر هدف»تراکمی وجود دارد:  ارزشیابی تکوینی و

یابی تکوینی می ـــ یه، آن را ارزش بات، توج هدف،اث بل، اگر  قا خوانیم )در م

باشد، آن را ارزشیابی  برنامه تصدیو، تایید، یا تصمیم در مورد ادامه یا لغو

 (.22، ص 1991جان، )تیاگارا (خوانیمتراکمی می

                                                      
20. Content مایه درون  

21. Live or virtual small-group evaluation 

22. Field testing آزمایش میدانی 
23. Piloting اجرای آزمایشی 
24. Outputs: ها، ستادههابروندادها، خروجی  
25. Outcome: د، نتیجهینپیامد، برآ  
26. Customers 

27. Instructional performance support system 

28. Training package ی آموزشی بسته  
29. Utilization برداریبهره  
30. Go/no decision تصمیم به ادامه یا عدم ادامه 



صلی این ارزشیابی، تصمیم شتریانم .8 اندازی گیرندگانی هستند که باید راه ا

ـــامانه ـــی س ـــتیبانی از عملکرد آموزش را تایید کنند یا در رخدادهای  پش

ـــتــهمرتبــهتــک ـــی بزننــد. این  ای، مهر نهــایی تــاییــد را بر بس آموزش

های توســعه یتت در طراحی آموزشــی یا فعالگیرندگان ممکن اســتصــمیم

ه بدر هر یک از این دو حالت، آنها  قبلی شــرکت داشــته یا نداشــته باشــند.

نخست نیازمندند؛ مثت باید  نخست یا چندین جلسه بازخورد فوری از جلسه

ـــی مقرر تا چه اندازه تحقو یافته بدانند که زش تا اند و یا آمواهداف آموزش

 را برآورده کرده است. چه حد توقعات آموزشگر)ان( یا یادگیرندگان

ـــیابی تراکمی ـــامانه» ،در حین ارزش  آموزش یا یاددهی مانند: تمام جوانب کلِ س

آموز، آموزشــگر، راهبردهای آموزشــی، امکانات و حتی خود ســازمان آموزشــی، قابل دانش

ستند سمیت و براندِنبورگ« ارزیابی ه سعه (. طراح/35، ص 1991، )ا دهنده یا ارزیاب تو

ـــیابی تراکمی انتخاب کند: تحلیل  تواندمی یکی یا ترکیبی از این راهبردها را برای ارزش

ـــــهزینه ـــگر، ارباب)دانشهای نگرشبندی، نرخمنفعت ـ رجوع و دیگر آموز، آموزش

(، و آزمون عملکرد ، آزمون نهفتــهآزمون، پسآزمون(، آزمون )پیشتینفعــان

 آنیبه نتایج  ،توجه .و تحلیل آماری ونهای کاننظرســنجی، مشــاهده، مصــاحبه، گروه

مه نا یک بر ـــت؛ در  یابی تراکمی،  معطوف اس ـــ مدهای ارزش یا ها و پ نداد ندمدت، برو بل

 شوند.محسوب می گام بعدی، یعنی ارزشیابی تاییدی هایدرونداد

 ارزشیابی تاییدی

شیابی  ست و ارز شیابی تکوینی و تراکمی ا شیابی تاییدی فراتر از ارز متداول را یک گام ارز

کند. در حین ارزشــیابی تاییدی، مســئول ارزشــیابی، تر مینگر نزدیکبه ارزشــیابی کل

                                                      
31. Smith and Brandenburg  

32. Cost-benefit analysis(CBA)  منفعت -هزینه تحلیل  

33. Attitude ratings های نگرش بندینرخ  

34. Stakeholder تینفع 

35. Pre-test آزمونپیش  

36. Post-test آزمون، آزمون پایانیپس  

37. Embedded test آزمون نهفته 

38. Performance test آزمون عملکرد 

39 .Focus groupصول، خدمات یا ایده رشها، عقاید و نگ؛ گروهی از افراد که پیرامون دیدگاه شان درباره یک مح های

 مترجم. -کنند بخصوص با یکدیگر گفتگو می

40. Statistical analysis تحلیل آماری 

41. Inputs هاها، دادهنهادهها، دروندادها، ورودی  



دآوری، های مربوط به رفتار، دستاورد و نتایج را گرآموزش، یا فناوری عملکرد انسانی، داده

یادگیرندگان یا اثربخشــی مســتمر مطالب  مداوم شــایســتگی»کند تا تحلیل و تفســیر می

که آیا  ( و مشــخص نماید22، ص 1993، برانت و راســلیلرا تعیین کرده )هِ«شــیآموز

، )مارک و پاینزدر حال بهبود اســت یا خیر های آموزشــی دائماًبرنامهآموزش و کیفیت 

1995.) 

شیابی  صطتح ارز ست. ا شیابی تکوینی و تراکمی، مفهوم جدیدی نی فراتر رفتن از ارز

 - تکوینی اتمجموعه توصـــیف»مطرح شـــد:  1970 دههتاییدی نخســـتین بار در اواخر 

سوم، یعنی شیابی تاییدی تراکمی باید گسترش یابد تا یک عنصر  شودارز شامل  «  ، را نیز 

( از شــرکت 1986) (. هشــت ســال بعد، بییر و بلومر16، ص. 1978، )میســانچوک

ـــیابی فراتر رفتن ازرا برای  ایراهبرد ویژه ،زیراکس تکوینی و تراکمی مطرح  هایارزش

 است:  هر نوع ارزشیابی در سطح سهکردند که شامل تمرکز بر 

با تمرکز بر نیازهای  نویســی(ی )پیشطراح ها در مرحلهاول: ارزشــیابی برنامه ســطح

 .)طراحان( برنامه دهندگانو توسعه یادگیرندگان

ـــطح مه س مه کنترل دوم: ادا نا ملبر یازهای با  هانآ ها پس از اجرای کا تمرکز بر ن

 .و اهداف برنامه یادگیرندگان

 .دنیای واقعیبه  سوم: سنجش انتقال یادگیری سطح

ـــمیت شگِ ـــیابی  فعلیتاکید »دهند: ( گزارش می133، ص 1992) و اس بر ارزش

سیلهبه ست که چه چیزیعنوان و کند، چرا خوب خوب کار می ای برای پی بردن به این ا

ــرفتکند و چه کارهایی را برای کار می ، هنگامی با این وجود .«توان انجام دادآن می پیش

ـــگران و  ،تجاریاهمیت یافت و تفکر  که جنبش کیفیت معیارها را ارتقاء داد، آموزش

صمربیان، حدااقل  ستمر»، موافقت کردند که ولیاز نظر ا شیابی م  کنترل کیفی نیازمند ارز

شامل ست که  ست ا سویبه  چرخهرش گ شیابی تراکمی  آن  شدمیارز سیلز و ری« با ی، چ)

ــیابی تراکمی59، ص 1994 ــته ودا آنی کاربرد ،(. ارزش ــمیم ش  گیریبه طراحان در تص

                                                      
42. Hellebrandt and Russell 

43. Mark and Pines 

44. Misanchuk 

45. Beer and Bloomer 

46. Xerox 

47. Transfer of learning انتقال یادگیری 

48. Geis and Smith 

49. Quality movement جنبش کیفیت 

50. Immediate use استفاده آنی، کاربرد آنی 



 تاثیرات یا نتایجور اســـت و بر محاما ارزشـــیابی تاییدی آینده کند.برای آینده کمکی نمی

آموزشــی یا غیرآموزشــی  عملکردی عمر یک مداخله طول چرخه در پایداربلندمدت و 

یا بلندمدت، تغییراتی اســت که پس از گذشــت زمان  تاثیرات پایدارمنظور از » :توجه دارد

هانسون ) «باشندمی مربوط [آموزشی در دورهمشارکت]و مستقیما به  بودهقابل شناسایی 

 . (28-27، صص 1995، و سیگل

 های دیگرارجاع به ارزشیابی تاییدی با نام

را ابداع کرد، ارجاعات « ارزشــیابی تاییدی»( اصــطتح 1978از هنگامی که میســانچوک )

ست. با این حال، در متون مربوط به طراحی تحقیو صورت گرفته ا سیار کمی به آن   ،ب

سی»، «های تکراریسنجه»، «در گذر زمانثبات »ارجاعاتی به  ، «سپاریهای یادبرر

وجود دارد  «های زمانیدنباله»و  [تمایل به بازگشـــت به الگوی پیشـــین] «رویپس»

سکی ساویلو صی ، ارتباط)اا. بی.  سی، (. »2001ژوئن،  5، شخ شنا در آموزش و روان

حاتی چون  ـــطت ـــی»اص قبهای بررس عا ـــی»، «مت عات»، و «طولیهای بررس طال  م

ــیابیبیان «رویدادیپس ــافی گر وجود مفاهیم مرتبط و همچنین نیاز به آن ارزش های اض

سل، )هلی« بوده اند سِ ا(. ه22، ص 1993برانت و را با  شانکتاب( در 1998) ننوم و هان

ارتقا نقش آموزش در جهت (ISDهای آموزشــی )اســتفاده از مدل طراحی ســامانه موضــوع

شیابی تراکمی و پیگیرهای بزرگ، دو نوع اسازمان صیف می رز دومین نوع »: کنندرا تو

شیابی شیابی پی شود ومدتی پس از آموزش انجام می ارز از  هدف شود.گیر نامیده میارز

اســتفاده  هااز آموزشکنندگان آیا شــرکتکه این اســت که ارزیابی کند  ارزشــیابی پیگیر

                                                      
51. Performance intervention مداخله عملکرد 

52. Hanson and Siegel 

53. Design of research  

54. Stability over time  

55. Repeated measures  

56. Retention studies  

57. Recidivism 

58. Time series  

59. S. B. Sailowsky 

60 .Longitudinal study مطالعه  را ینمع یدوره زمان یکمشـاهدات منظم در  یوافراد از طر یارشـد فرد  یبررسـ؛

 .یندگو یطول

61 .Ex-post-facto studiesند که در آن عاتی گوی ـــوندوقوع حوادث گردآوری میها پس از ها، داده؛ به مطال  -ش

 مترجم.

62. Hannum and Hansen 

63. Follow-up evaluation گیر یا متعاقبیارزشیابی پ  



کنند، چگونه. از این ارزشــیابی برای تعیین موفقیت کلی کنند یا نه، و اگر اســتفاده میمی

شی ستفاده می نیز برنامه آموز شیابی پیگیر مداده. ...  شودا ستهای ارز چند ماه یا  مکن ا

 با گذشت ،پس از گردآوری ها. داده چند سال پس از پایان دوره آموزشی گردآوری شوند...

ـــوند تا موفقیت کلی برنامه زمان تحلیل می ـــدهش ـــورت لزوم تعیین ش برنامه  ،و در ص

 (.37-36)صص  «شودنگریزبا

 مرحله و ســه کردهاســتفاده  «ارزشــیابی پس از برنامه»( از اصــطتح 1999) یرِ

شود( )یا چیزی که ارزشیابی تلقی می ارزشیابی»دهد: طور شرح میارزشیابی پیگیر را این

جام  اغلب مه ان ـــدهدر طول برنا هداف آنی تحقو ،و تنها ش ـــی و ا مه آموزش هداف برنا  ا

شیابی می یادگیرندگان شدرا ارز شده با صورت موثری انجام  شیابی اگر به   ،کند. این ارز

آموزش  به ســنجش اثربخشــی ارزشــیبه طور قطع ســودمند اســت اما کامل نیســت و 

گیری پس از گزارشگر نیز ضـــروری اســـت: دی ســـه مرحله ،انجامد. برای این منظورنمی

 .(167)ص  «ترمدتارزشیابی بلندو  مدتارزشیابی میان، برنامه

شامل اشارات ضمنی به ارزشیابی تاییدی نیز هستند. عتوه  تدلیفات پیرامون کیفیت،

صطتح  ستمر بهبود»بر ا ضمین کیفی»و  «تکیفی کنترل»، ارجاعاتی نیز به «م  «تت

 کارکردهای بیشــتر برای« کنترل کیفیت»اصــطتح کار، ودر آموزش کســب»:وجود دارد

 فرآوردهبرونداد و کارکردهای بیشتر برای « تتضمین کیفی» اصطتح ؛ وآینددرونداد و فر

ــول( ــص 1989رگ، وندنبا)بر« اندمورد پذیرش قرار گرفته )محص (. آنگونه که 86-85، ص

ارزشـــیابی تاثیر  بر دامنه تکیفی بهبودجنبش »کنند، ( اظهار می1994ی )چســـیلز و ری

از  رفتننیازمند ارزشـیابی مسـتمر اسـت که شـامل فراتر  کنترل کیفیتخواهد گذاشـت. 

 . (59)ص  «باشدمیارزشیابی تراکمی 

                                                      
64. Rae 

65. Post-programevaluation 

66. Value effectiveness اثربخشی ارزش 

67. Post-programme debriefing  

68. Medium term evaluation 

69. Longer term evaluation 

70. Continuous improvement /مستمر کرد(بهبود )به پیشرفت  

71. Quality control /کنترل کیفی نظارت/ بازرسی  

72. Quality assurance /تضمین کیفی ضمانت  

73. Function کارکرد 

74. Product 



مرتبط با  هســتند که دو اصــطتح دیگر «تاثیرارزشــیابی »و  «ارزشــیابی پیامد»

، پیامد مبتنی بر (، ارزشــیابی1995) کالواظهار شــ. بنا به باشــندمیارزشــیابی تاییدی 

شخص» ست که از پیامدهای  شیابی برنامه ا سنجیده و عینی برای تحلیل نوعی ارز محور 

ــی، تاثیر، یا هزینه ــتفاده می -اثربخش ــیابی ه(. ب5)ص « کندمنفعت برنامه اس عتوه، ارزش

نگرد و بر می دهندرخ می ملکرددر ع برنامه محوری که مثبت یا منفیِ به تغییرات ،تاثیر

ـــت یا خیر» که کنداین نکته تمرکز می «  آیا بود و نبود این برنامه تغییری ایجاد کرده اس

مترادف با ارزشـــیابی تاییدی نیســـتند اما  ،پیامد و تاثیر های(. هرچند ارزشـــیابی6)ص 

 باشد.آنها را دارا می یعناصری از هر دو ،ارزشیابی تاییدی

شیابی چهارچه سطححتی  ( نیز همان 1959-1994) پاتریکرککِ سطحی ارمِ ارز

ست.  شیابی تاییدی با نامی متفاوت ا سب تغییر در  سطحارز شی را برح چهارم، نتایج آموز

ــرکت ــی»کننده و رفتار ش ــی که با توجه به هزینه آموزش ــان منفعت قابل نتایج ملموس ش

 سنجد.می(، 69، ص. 1994« )دهندمیای به دست متحظه

 

 ارزشیابیفرا

ـــیابی ـــتند. های تکوینی، تراکمی، و تاییدی، همگی منارزش ـــیابی هس بعی برای فراارزش

ـــیابی فرا ـــت که بر فرآیندها، فرآورده کنترل کیفیتیک فرآیند ...  »ارزش ها و نتایج اس

شیابی تکوینی، تراکمی و تاییدی اعمال می سینگر، « شودارز ، 2000)وَن تیم، موزلی و دِ

 فراارزشـــیابی همان ارزیابی کردن ارزشـــیابی اســـت. ارزیاب واکاوی ،(. در واقع181ص. 

شدهمی شیابی چگونه انجام  شیابی کند که ارز ست. هدف فراارز تایید دروندادها، فرآیند،  ،ا

ست. فراارزشیابی ستبرای ارزیاب  آموزشیفرآیندی ، بروندادها و پیامدهای ارزشیابی ا و  ا

تواند از ها نشان بدهند که کارشان میاگر ارزیاب»کند: پاسخگو می زشیابیاراو را در قبال 

سازنده  شندپس تحلیلی دقیو برآید و نیز خودشان پذیرای انتقادهای  شانس بیشتری ، با

سی ستفاده موثر از مطالعات و برر شاهد ا شت که  شندخواهند دا شان با ساواک و  «های )پو

 (.282-281، صص 1989، ریکِ

ـــیــابی وجود دارد: نوع اول و نوع دوم دو نوع ر دو نوع ه (1-1)جــدول . فراارزش

 کند.شان توصیف میفو هد بندیارزشیابی را بر حسب زمانفرا

                                                      
75. Outcome evaluation 

76. Impact evaluation 

77. Schalock 

78. Kirkpatrick 

79. Posavac and Carey 



 بندی و هدفارزشیابی: نوع، زمانفرا .1-1جدول 

 هدف بندیزمان نوع

 نوع اول

 )تكوینی(

در حین ارزشیابی تکوینی، 

 .شودتراکمی و تاییدی انجام می

ریزی، طراحی و اجرای ارزیاب را در طول برنامه

 .کندارزشیابی راهنمایی می ةهر سه مرحل

 نوع دوم

 )تراکمی(

پس از اتمام ارزشیابی تکوینی، 

 .شودتراکمی و تاییدی انجام می

، فرآیندها صحت و اعتباربازخوردهایی را درباره 

 .کندفراهم میشیابی ها و نتایج ارزفرآورده

ای پیشرفت افراد، منبع: دی. اِم. ون تیم، جِی. اِل. موزلی و جِی. سی. دسینگر. اصول فناوری عملکرد: راهنمایی بر

 . تجدید چاپ با اجازه. 181، انجمن بین المللی بهبود عملکرد. ص. 2000رایت فرآیند و عملکرد. کپی
 

شیابی نوع اولفرا شیابی انجام می ،ارز شیابی فرا شود. در واقعهمزمان با فرآیند ارز ارز

شیابی تکوینیِ نوع اول، شیابی نوع دوم ارز ست. فراارز شیابی ا ست. رایجد رویکر ،ارز تری ا

ـــیابی ـــیابی پس از ارزش تکوینی، تراکمی و انجام حداقل یک چرخه )دور(  های این ارزش

صورت می شیابی تاییدی  ستافپذیرد. ارز ستانداردهای  ( و کمیته1978) لبیماِ شترک ا م

 یها( و معیارهاای از رهنمودها )دستورالعملمجموعه گسترده ،(1994) ارزیابی آموزشی

و درستی را برای اجرای فراارزشیابی نوع دوم در  ، هنجارمندیپذیریانجام سودمندی،

 اند. های آموزشی ارائه کردهمحیط

 بیچهار نوع ارزشیا مقایسه

شتریان، دف و مدهد. زمان، های بین چهار نوع ارزشیابی را نشان میمقایسه (1-2)جدول 

 اند:مقایسه به کار رفته هستند که در این مفاهیمی

 مخاطبان و ، هدفبندی. انواع ارزشیابی: زمان1-2جدول 
 

 شتریانم هدف بندیزمان نوع

 تكوینی
در طول طراحی، 

توسعه، اجرای آزمایشی 
 آزمایش میدانییا 

فرآیندهای  ارتقاء
 و تحلیل، طراحی

 توسعه و بروندادها

: گروه طراحی )طراحان، ولیها
دهندگان، آموزشگران، توسعه

 کارشناسان ماده درسی و غیره(
 شتریانو م گیرندگان: تصمیمهثانوی

 تراکمی
در طول یا بتفاصله 
 پس از اجرای کامل

 آنی نتایجسنجش 
 )بروندادها و پیامدها(

 و مشتریان گیرندگاناصلی: تصمیم
ثانوی: گروه طراحی )طراحان، 

دهندگان، آموزشگران، توسعه
 کارشناسان ماده درسی و غیره(

 تاییدی
ماه پس از  12تا  3

 اجرای کامل
اثربخشی، سنجش 

کارایی، تاثیر و ارزش 
 و کاربران گیران: تصمیمولیها

گروه طراحی )طراحان، : هثانوی

                                                      
80. Stufflebeam 

81. The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation 

82. Feasibility پذیری، اجراپذیریانجام  

83. Propriety هنجارمندی، درستی شیوه و رفتار 



دهندگان، آموزشگران، توسعه در طول زمان
 کارشناسان ماده درسی و غیره(

 فراارزشیابی

نوع اول: در حین 
 توسعه و اجرا

نوع دوم: پس از توسعه 
 و اجرا

فرآیند،  تایید
ها و فرآورده

 بروندادهای ارزشیابی

 ها: ارزیابولیها
 و کاربران گیرندگان: تصمیمهثانوی

 (2002)دسینگر منبع: 
 

 بندیزمان

شــود. انجام می ،ارزشــیابی تاییدی هم مانند ارزشــیابی تراکمی بعد از توســعه و اجرا

ـــل )یهل ـــیابی تاییدی( اظهار می1993برانت و راس ـــته ،کنند که ارزش  به اهمیت، بس

سال بعد از توسعه و اجرای  ،یا عملکرد آموزش فراوانیپیچیدگی و  باید شش ماه تا یک 

شود. کار ولیه،ا شنهاد می محاباتربیاز این هم  ،(151، ص 1992) انجام  ست و پی کند ا

ــیابی تاییدی برنامه ــیِکه ارزش اولین روز آموزش  پایانباید در » در حال جریانهای آموزش

 «.آغاز شوند
 

ـــی، فریمَار ـــیس ـــیابی تاییدی را که  کنند( اظهار می1999) ن، و لیپس اگر ارزش

پس از آنکه زمان کافی از اجرا باید تنها »آنگاه ررســی کنیم، ب« ســنجش اثر» حســببر

ـــند ـــده باش ـــکتت اجرایی برطرف ش ـــته و مش  «  یابی کردارز مداختت را تاثیر ،گذش

تواند شــامل عدم ارتقاء عناصــر مهم به ســطح مطلوب، (. مشــکتت اجرایی می238)ص. 

رزشیابی تکوینی یا تراکمی باشد. هایی برای اگیری یا نبود دادهاندازهپیامدهای قابل فقدان

ــی ــد برای مثال، در یک برنامه آموزش ــوع رهبری که اخیرا برگزار ش ــگران با موض ، آموزش

ساا می سب کردند برای مخاطبانواحدهایی را که اح ستندشان منا اما  نمودهانتخاب  ه

ـــمیم گرفتند تا در همچنین کل برنامه را ارائه نکردند.  ـــگران تص ـــی از آموزش پایان بعض

سات شیابی تراکمی را اجرا نکنند ،جل سات ،ارز شتر از زمان زیرا جل صیص داده شان بی تخ

 کنندگان هم مایل بودند که زودتر کتا را ترک کنند.کشید و شرکتطول می شده

  

                                                      
84. Frequency  

85. Carr 

86. Rossi, Freeman and Lipsey 


