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چکیده:

تاریخ دریافت94/10/26 :
تاریخ پذیرش94/11/20 :

توجــه بــه رونــد ســریع رشــد علــم و فنــاوری و تخصصــی شــدن فراینــد آمــوزش از طرفــی و همچنیــن اثربخشــی و بهــرهوری آموزشــی از طرف
دیگــر ،ســازمانها و نهادهــای استانداردســازی را بــر آن ســاخت تــا بــه ایــن فراینــد نــگاه ویــژهای داشــته باشــند و یکــی از مســائل اصلــی آنهــا،
ســنجش میــزان اثربخشــی آموزشهاســت؛ چــرا کــه بــا درنظــر گرفتــن منابــع هزینهشــده بــرای دورههــای آموزشــی ،خواهــان دسترســی بــه نتایــج و
خروجــی ایــن هزینــه هســتند ،تــا آن را بــه ســرمایهگذاری بــدل کننــد .ارزشــیابی بهعنــوان وســیلهای معتبــر بــرای قضاوت دربــاره کیفیــت ،اجــرا ،ارزش
و یــا اثربخشــی برنامهریزیهــا ،مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد و موجبــات انتخــاب یــا تصمیمگیریهــای منطقــی ،بــرای اصــاح و تغییــر را در اختیــار
مجریــان قــرار میدهنــد .ایــن مقالــه ضمــن مـــعرفی الگـــوهای مختلــف ارزشــیابی آموزشــی و مقایســه تطبیقــی آنهــا بــا یکدیگــر بــه ارائـهی الگویــی
جامــع در جهــت اســتفاده ســازمانها و نهادهــای استانداردســازی پرداختــه اســت .نتایــج مقایســه تطبیقــی نشــاندهندهی آن اســت کــه ترکیــب الگوی
ارزشــیابی فیلیپــس (توســعه یافتــه الگــوی ارزشــیابی کــرک پاتریــک) بــا الگــوی ارزشــیابی اســتاندارد ایــزو  10015را میتــوان بــه عنــوان الگــوی جامــع
ارزشــیابی ،جهــت اجــرا در ســازمانها و نهادهــای استانداردســازی ،پیشــنهاد داد.

واژگان کلیدی:

استانداردسازی ،الگوهای ارزشیابی آموزشی ،اثربخشی ،استاندارد ایزو 10015

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC
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 . 1مقدمه

ســازمانها و نهادهــای استانداردســازی بــا توجــه بــه رونــد
ســریع تحــوالت و گــذر آنهــا از رویکــرد صرفـاً اقتصادمحــور

بــه دانشمحــور ،بــه ایــن نکتــه پــی بردهانــد کــه آمــوزش،

اساسـیترین ابــزاری اســت کــه بــا ایجــاد تغییــرات در ســطح
مهــارت ،دانــش و نگــرش کارکنــان ،آنــان را در ارائــه خدمات

بههنــگام و مؤثــر کمــک میکنــد و بههمیــن منظــور بــرای
توســعهی دانــش کارکنــان،دورههــای آموزشــی متعــددی را

برگــزار میکننــد.

لــذا آگاهــی از میــزان اثربخشــی دورههــای آموزشــی
و بازدهــی حاصــل از آنهــا ،چــه در بلندمــدت و چــه در

کوتاهمــدت ،بــرای مدیــران ارشــد ســازمانها ،بســیار
حائزاهمیــت اســت .حــال ایــن ســؤال پیــش میآیــد کــه

چگونــه میتــوان پیبــرد نتایــج بهدســت آمــده از اجــرای

دورههــای آموزشــی در راســتای تحقــق اهــداف موردنظــر یــا
اهــداف از پیــش تعیینشــده بــوده اســت؟ جــواب این ســؤال

را بیشــتر صاحبنظــران بــه صراحــت دادهانــد کــه(( :یــک
* عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی مالکاشتر
** کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

ارزشــیابی جامــع و کامــل میتوانــد مــا را از اثربخشبــودن

نتایــج آموزشهــا آگاه کنــد؛ ارزشــیابی بازخــوردی را
ایجــاد میکنــد کــه میتــوان متوجــه شــد آموزشهــای

دادهشــده در رســیدن بــه اهــداف موردنظــر اثربخــش

بودهانــد یــا خیــر)) .در مراحــل نیازســنجی ،برنامهریــزی،
اجــرا و پایــش تمامــی دورههــای آموزشــی ،ارزشــیابی یکــی

از مهمتریــن مراحــل برنامهریــزی آموزشــی اســت کــه
انجــام صحیــح آن ،اطالعــات بســیار مفیــدی را دربــارهی

چگونگــی طرحریــزی و اجــرای برنامههــای آموزشــی
بهدســت میدهــد .بــا وجــود اهمیــت فوقالعــادهی ایــن
مرحلــه ،بررسـیهای کارشناســان و نتایــج تحقیقــات موجود

نشــان میدهــد کــه ایــن وظیفـهی حســاس در برنامهریــزی
آموزشــی اغلــب ســازمانها ،بهصــورت مــد ّون و منســجم

صــورت نمیگیــرد و بــا مســامحه بــا آن برخــورد میشــود.

علــت ایــن امــر ممکــن اســت تخصیــص نــدادن زمــان کافی،
نبــود ابــزار و روش هــای ارزشــیابی ،نبــود متخصــص آموزش

یــا پیچیدگــی فراینــد ارزشــیابی باشــد [.]1

بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه اینکــه در بیــن فرایندهــای

معلــم نیــز قضــاوت کــرد .اطالعــات حاصــل از ایــن مــدل

آموزشــی فراینــد اســتاندارد ایــزو  10015از جامعیــت کاملی

محــدود اســت و نمیتــوان از طریــق آن در مــورد شایســتگی

جهــت باالبــردن اثربخشــی آموزشــی از ایــن اســتاندارد

 2-2الگوی آموزش بر مبنای عملکرد

برخــوردار اســت و در بیشــتر ســازمانهای استانداردســازی

یــا ارزش برنامــه قضــاوت کــرد [.]2

اســتفاده میشــود [ ]6در ایــن مقالــه ضمــن معرفــی الگــوی

در ایــن الگــو کــه به اختصــار الگــوی  POT1نامیده میشــود،

و بــا مقایســه تطبیقــی آنهــا ،الگــوی ترکیبــی (الگــوی

میگیــرد .ایــن الگــو اســاس کار خــود را بــر مبنــای ارزیابــی

میباشــد بــا الگــوی اســتاندارد ایــزو  )10015بهعنــوان

اســت .در اســتانداردهای مختلــف نیــز بــه الگــوی POT

ارزشــیابی ایــن اســتاندارد و چنــد الگــوی ارزشــیابی معتبــر

فیلیپــس کــه توســعهدهندهی الگــوی کــرک پاتریــک

 .2الگوهای مختلف ارزشیابی آموزشی

بهمنظــور مقایسـهی تطبیقــی الگوهــای ارزشــیابی آموزشــی،

اشارهشــده اســت و بــه روش پسآزمــون اجراشــده و
زمــان اجــرای آن نیــز بــرای ظهــور و بــروز تأثیــرات آمــوزش

بــر عملکــرد افــراد ،دو ،ســه و گاهــی چندیــن مــاه اســت.

همچنیــن در ایــن روش بایــد مــوارد زیــر بهطــور دقیــق

برخــی از الگوهــای ارزیابــی اثربخشــی آموزشــی کــه در

مشــخص شــوند:

میشــود .ایــن الگوهــا عبارتنــد از:

 -تعییــن مــاک و معیارهــای آمــوزش ماننــد میــزان

ســازمانها از مقبولیــت بیشــتری برخوردارنــد توضیــح داده
 -الگوی ارزشیابی هدفگرای تایلر،

 -شناسایی عوامل آموزش مانند ارزشیابی،

یادگیــری ،ســطح تغییــر رفتــار ،میــزان بهــرهوری و ،...

 -الگوی ارزشیابی کرک پاتریک،

 -تعییــن تعالــی ماننــد تعییــن بیشــترین نمــرهی اخذشــده

 -الگوی ارزشیابی سیپ ،

گرچــه ایــن روش یکــی از دقیقتریــن روشهاســت ،ولــی در

 -الگوی ارزشیابی فیلیپس،

یــا از ،100

توســط فراگیــر.

 -الگوی ارزشیابی استاندارد ایزو .10015

عمــل بهعلــت صــرف زمــان و هزین ـهی زیــاد ،در اجــرا بــا

 1-2الگوی ارزشیابی هدفگرای تایلر

و الگوبــرداری داخلــی و خارجــی ،ایــن الگــو از کاربردیتریــن

مشــکالتی مواجــه اســت؛ امــا بــا توجــه بــه نتایــج تحقیقــات

ایــن مــدل از قدیمیتریــن مدلهــای ارزشــیابی بــوده

الگوهاست[.]1

نتایــج واقعــی مــورد مقایســه قــرار مــی گیــرد .روش مــورد

الگــوی ارزشــیابی لیدرمــن در ســه مرحلــهی زیــر انجــام

و در آن بــا اســتفاده از آزمــون ،نتایــج مــورد انتظــار بــا
اســتفاده در ایــن الگــو ،اســتفاده از هدفهــای عملکــردی

و آزمونهــای پیشــرفت تحصیلــی اســت .الگــوی ارزشــیابی

هدفگــرا بــه ایــن پرســشها پاســخ میدهــد.
آیا هدفهای برنامه تحقق یافتهاند؟

 3-2الگوی ارزشیابی لیدرمن
2

میشــود:

مرحلــه اول :ارزشــیابی ضمــن دوره .در ایــن مرحلــه بــه همــه
عوامــل محتوایــی و اجرایــی دوره آموزشــی توجــه میشــود.

ایــن ارزشــیابی بــا مشــارکت عوامــل اجرایــی همچــون

تــا چــه میــزان یادگیرنــدگان بــر هدفهــای موردنظــر

مدیــران و کارشناســان آموزشــی ،مدرســان و مربیــان و

کاربــرد ایــن الگــو حاکــی از آن اســت کــه بــا اندازهگیــری

مرحلــه دوم :ارزشــیابی پایــان دوره .در پایــان دوره آموزشــی
و عمدتــاً بــا تأکیــد بــر نتایــج آموزشــی بهدســت آمــده و

تســلط یافتهانــد؟

پیشــرفت تحصیلــی میتــوان میــزان دســتیابی یادگیرنــدگان
بــه هدفهــای آموزشــی را مشــخص و دربــاره کوشــش

مهمتــر از همــه فراگیــران دوره انجــام میشــود.

بــا اســتفاده از انــواع آزمونهــا و روشهــای ارزشــیابی
1. Performance-Oriented Training
2. Leatherman
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 -الگوی ارزشیابی آموزش بر مبنای عملکرد،

کمــی ماننــد اینکــه نمــره از  20باشــد
 -تعییــن شــاخص ّ

 -الگوی ارزشیابی لیدرمن،
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نهادهــای استانداردســازی ،پیشــنهاد داده میشــود.

عملکــرد افــراد پــس از طــی دورههــای آموزشــی قــرار داده
فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

الگــوی جامــع ارزشــیابی جهــت اجــرا در ســازمانها و

آمــوزش بــر مبنــای ارزیابــی عملکــرد مــورد ســنجش قــرار

استانداردسازی ،اثربخشی آموزشی و مقایسه تطبیقی الگوهای ارزشیابی با ارائهی الگوی جامع ارزشیابی
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تحصیلــی صــورت میپذیــرد .همچنیــن در ایــن ارزشــیابی

 2-4-2سطح یادگیری

مربیــان نیــز اســتفاده میشــود.

میــزان یادگیــری شــرکتکنندگان از طریــق امتحــان در

از پرســشنامههای نظرســنجی ویــژه شــرکتکنندگان و

راه دیگــر ارزشــیابی اثربخشــی دورههــای آموزشــی ،ســنجش

مرحلــه ســوم :ارزشــیابی پــس از آمــوزش .هــدف ایــن

پایــان دوره اســت .ایــن نــوع ارزشــیابی از آن جهــت اهمیــت

اســت .بنابرایــن ،دشــوارترین مرحلــه ارزشــیابی نیــز

دوره را نشــان میدهــد و در عیــن حــال بازخوردهــای الزم را

کوتاهمــدت و بلندمــدت آمــوزش بــر درآمدهــا و بهبــود

تحقــق یافتهانــد و کــدام هدفهــا عقیــم ماندهانــد و بایــد

صرفهجوییهــای حاصــل از آمــوزش نیــز بــرآورد و تحلیــل

میســازد .از ایــنرو ایــن نــوع ارزشــیابی بســیار مهمتــر

ارزشــیابی بررســی نتایــج یــا پیامدهــای نهایــی آمــوزش

دارد کــه تســلط کارآمــوزان بــر دانــش و مهــارت ارائهشــده در

بهشــمار میآیــد .در ایــن مرحلــه ســعی مــی شــود آثــار

بــه مدرســان و طراحــان در خصــوص اینکــه کــدام هدفهــا

راندمــان و عملکــرد ســازمان ارزیابــی شــود .عالوهبــ ر ایــن

در دوره آموزشــی بعــدی مجــددا دنبــال شــوند فراهــم

مــی شــوند[.]5
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از ارزشــیابی عکسالعملهــا یــا واکنشهــای کارآمــوزان
نســبت بــه کیفیــت دوره آموزشــی اســت.

یکــی از الگوهــای متــداول ارائــه شــده بــرای تعییــن جایــگاه

عالوهبــر ضــرورت روشــن ســاختن ایــن امــر کــه آیــا

کــرک پاتریــک اســت .ایــن الگــو بــه دنبــال ســنجش

یــا خیــر و داوری و قضــاوت در مــورد اثربخشــی دورههــا از

ایــن زمینــه ســطوح مختلفــی بــرای آن شناســایی میکنــد.

میتوانــد بــرای بهبــود فراینــد آمــوزش و انعــکاس نتایــج

متداولتریــن نــوع ارزشــیابی در ســازمانها عبــارت اســت

آمــوزش ،مدیــران ســازمانها ،کارکنــان و  )...ب ـهکار گرفتــه

ارزیابــی اثربخشــی در آمــوزش کارکنــان ،الگــوی ارزشــیابی

شــرکتکنندگان بــر هدفهــای دوره تســلط یافتهانــد

تأثیــرات برنامــه (ارزشــیابی پایانــی و پیگیــری) اســت و در

ایــن طریــق ،ارزشــیابی میــزان یادگیــری شــرکتکنندگان
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یادگیــری حاصــل از دوره بــه شــرکای آموزشــی (مدیــران

از بررســی عکسالعملهــا و واکنشهــای کارآمــوزان

شــود؛ تــا فرهنــگ آمــوزش هــر چــه بیشــتر در محیــط

کــه از آن تحــت عنــوان ســطح اول ارزشــیابی نــام بــرده

دورههــای آموزشــی را نیــز فراهــم آورد  .بهطورکلــی از پنــج

بالفاصلــه بعــد از پایــان دوره آموزشــی اســت .ایــن ارزشــیابی

ســازمان نهادینــه شــود و موجبــات اســتقبال بیشــتر از

میشــود بهطــور معمــول بــا اســتفاده از پیمایــش بــه

روش بــرای ارزشــیابی یادگیــری شــرکتکنندگان اســتفاده

کیفیــت دوره آموزشــی بــه تصویــر بکشــد و در عیــن حــال

آزمو نهــای اســتاندارد ،آزمو نهــای مــاک مرجــع،

دنبــال آن اســت تــا نظــرات کارآمــوزان را درخصــوص

میشــود ایــن روشهــا عبارتنــد از:

پیشــنهادات آنهــا را بــرای بهبــود دورهی ذیربــط مشــخص

قراردادهــای یادگیــری ،خودارزیابــی.

ارزش اســت کــه میتوانــد بازخــوردی فــوری بــر عملکــرد

مناســبی را از میــزان یادگیــری کارآمــوزان فراهــم

برنامــه آموزشــی فراهــم ســازد.

اطالعــات را بهدســت میدهــد؛ زیــرا ایــن آزمونهــا

نماید.ارزشــیابی واکنشهــا یــا عکسالعملهــا دارای ایــن

اگرچــه تمــام روشهــای فــوق دادههــا و شــواهد عینــی

مــدرس دوره و نیــز پیشــنهاداتی بــرای بهبــود خــود دوره و

میکنــد امــا آزمونهــای مــاک مرجــع معتبرتریــن

ســؤال اساســی در ایــن ســطح ارزشــیابی آن اســت کــه

توســط مدرســان و یــا واحدهــای آموزشــی طراحــی

“شــرکت کننــدگان در دوره چــه واکنشــی نســبت بــه برنامه

میشــوند تــا میــزان مهــارت و دانشــی را کــه در یــک

بالفاصلــه پــس از پایــان دوره آموزشــی انجــام میشــود

بهدقــت اندازهگیــری نمایــد.

اســت .ابــزار اصلــی اندازهگیــری ایــن ســطح اســتفاده از

“شــرکتکنندگان در دوره چــه چیــزی را یادگرفتهانــد”

آموزشــی از خــود نشــان مــی دهنــد؟” ایــن ارزشــیابی

دوره آموزشــی توســط شــرکتکنندگان آموختهشــده

و بــر بررســی واکنــش فــوری شــرکت کننــدگان متمرکــز

پرســش اساســی در ایــن ســطح آن اســت کــه

پرســشنامه اســت [.]4

ایــن ســطح از لحــاظ یادگیــری بســیار دشــوارتر از ســطح
3. Kirk Patrick

اول اســت و بالفاصلــه بعــد از پایــان دوره آموزشــی انجــام

کــرک پاتریــک بــرای انجــام ایــن ســطح ارزشــیابی نیــز
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 -منظــور داشــتن زمــان مناســب بعــد از آمــوزش بــرای

مــی شــود [.]4

راهبردهایــی را پیشــنهاد داده اســت:

چگونگــی و میــزان تغییراتــی کــه در رفتــار فراگیــران بــر

رســیدن بــه نتایــج،

میتــوان بــا ادامـهی ارزیابــی در محیــط کار روشــن ســاخت،

پیدایــش قبــل و بعــد از آمــوزش،

اثــر شــرکت در دورهی آموزشــی حاصــل میشــود و آن را

“ارزیابــی رفتــار” نامیــده میشــود .اندازهگیــری میــزان
توســعهی مهــارت اســتفاده از دانــش و اطالعــات در محیــط

کار پــس از اتمــام دوره ،در ایــن ســطح ســنجیده میشــود

 5-2الگــوی ارزشــیابی بازگشــت ســرمایه
(الگــوی فیلیپــس):

الگــوی فیلیپــس حاصــل توســعهی الگــوی کــرک پاتریــک
اســت .بازگشــت ســرمایه  ROI4الگــوی پنجمیــن ســطحی

کــرک پاتریــک بــرای انجــام ارزشــیابی ســطح ســوم

اســت کــه بــه الگــوی پاتریــک افــزود ه شــده اســت .فیلیپــس

 -منظورکــردن زمانــی مناســب بــرای شــرکتکنندگان تــا

پولــی یــا مالــی را در ارزش آمــوزش دخالــت داد و بازگشــت

 -تکــرار ارزشــیابی در زمانهــای مناســب بهمنظــور کســب

مرحلــه الگــوی ارزیابــی ســطح پنجــم فیلیپــس بــه شــرح

 -در صــورت امــکان ،ب ـهکار بــردن گــروه کنتــرل بهمنظــور

 1-5-2مرحله اول :ارزشیابی برنامهریزی

باشــند.

تعییــن اهــداف برنامــه ،اهــداف ارزشــیابی ،تعریــف انــواع

راهبردهایــی را پیشــنهاد میکنــد:

فرصــت عمــل بــه رفتــار موردانتظــار را داشــته باشــند.

اطمینــان از وجــود تغییــرات رفتــاری دائمــی و همیشــگی.

حــذف عوامــل مزاحمــی کــه شــاید در رفتــار تأثیــر داشــته

در ایــن ســطح نشــان میدهــد کــه چگونــه بایــد مقادیــر
ســرمایه را در یــک فعالیــت آموزشــی محاســبه کــرد .ســه

زیــر اســت:

ایــن مرحلــه در چنــد گام انجــام میشــود .گام اول شــامل

براســاس ایــن الگــو ،بهتــر اســت فراینــد آمــوزش بــه

میشــود .گام دوم ،تعییــن روش ارزشــیابی از منافــع برنامــه

براســاس خروجــی آن ،در مــورد رفتــار و عملکــرد فراگیــر،

ارزشــیابی میشــوند.

نظــام ارزیابــی عملکــرد ســازمان مرتبــط شــود تــا بتــوان

جمــعآوری اطالعــات و تعییــن زمــان بــرای ارزشــیابی؛

آموزشــی اســت .منافــع بــه وســیله یــک رویکــرد ترکیبــی

قضــاوت کــرد .بهنظــر میرســد در ســازمانهایی کــه
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یــا در غیراینصــورت ،بــه اعتبــار نتایــج بهدســت آمــده،

دادههاســت .ایــن مرحلــه شــامل تعییــن هزینههــای برنامــه

ایــن نظــام وجــود نــدارد ،بهتــر اســت آن را ایجــاد کــرد
نمیتــوان اطمینــان داشــت [.]1
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کــرک پاتریــک تعریفــی رســمی بــرای ایــن عنصــر ارائــه

دومیــن مرحلــه از مــدل بازگشــت ســرمایه جمــعآوری

و جمـعآوری فیزیکــی دادههــای منافــع اســت .ایــن مرحلــه
در چنــد گام انجــام میشــود :نخســتین گام از جمــعآوری

دادههــا ،تعییــن هزینههــای برنامــه آموزشــی اســت .دومیــن

نمیدهــد؛ امــا در عــوض ،بــر طیفــی از مثالهــا کــه

گام نیــز شــامل جمـعآوری دادههــا دربــاره منافــع اســت .این

مثالهایــی ماننــد کاهــش هزینههــا ،کاهــش جابهجاییهــا

در مرحلــه نخســت تعریــف شــده اســت انجــام میشــود.

محصــوالت و افزایــش روحیــه .گفتنــی اســت ایــن عوامــل در

مرحلــه ســوم شــامل ارزیابــی دادههــا ،جمعبنــدی و گــزارش

معنــی ایــن عنصــر را روشــن میکننــد ،تکیــه میکنــد.

کمیــت
و غیبتهــا ،کاهــش شــکایات ،افزایــش کیفیــت و ّ
محــل کار قابــل اندازهگیــری هســتند.

گام بــه وســیله روش خــاص در زمــان خــاص براســاس آنچــه

 3-5-2مرحله سوم :تحلیل داده
نتایج اســت.
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استانداردسازی ،اثربخشی آموزشی و مقایسه تطبیقی الگوهای ارزشیابی با ارائهی الگوی جامع ارزشیابی

 -مقایســهی راههــای مختلــف روشهــای ارزشــیابی

منافعــی کــه بایــد ارزشــیابی شــوند ،تعییــن روشهــای

بهمنظــور اســتفادهی مناســب و بهینــه از آنهــا.
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محیــط کاری منجــر شــدهاند یــا خیــر؟

 -تکرار اندازهگیری در فواصل مناسب [.]1

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

کــه آیــا آموزشهــا بــه هــدف تغییــر رفتــار و عملکــرد در

 -اندازهگیــری نتایــج ســازمانی از طریــق مصاحبــه یــا

استانداردسازی ،اثربخشی آموزشی و مقایسه تطبیقی الگوهای ارزشیابی با ارائهی الگوی جامع ارزشیابی

ارزیابــی اطالعــات ،هزینههــا و منافــع را مشــخص میســازد.
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ت آمــده [.]1
در مــورد نتایــج بهدس ـ 

هزینههــا قابــل فهــم هســتند؛ امــا بــرای تعییــن منافــع،

 7-2الگــوی ارزشــیابی آموزشــی اســتاندارد
ایــزو 10015

 6-2الگوی ارزشیابی سیپ C.I.P.O

كــه ميتوانــد بــه يــك ســازمان كمــك نمايــد نيازهــاي

ضــروری اســت اطالعــات کمــی بــه ارزش پولــی تبدیــل

نقــش ايــن اســتاندارد فراهــمآوردن راهنماييهايــي اســت

شــوند [.]2

کاملتریــن تعریفــی کــه بــرای ارزشــیابی در الگــوی ســیپ

آموزشــي خــود را شناســايي و تحليــل كــرده و آمــوزش را

عبــارت اســت از :فراینــد تعیینکــردن ،بهدســتآوردن

كــرده و فراينــد آمــوزش را پايــش و بهبــود دهــد .ايــن

ارزش و مطلوبیــت هدفهــا ،طــرح ،اجــرا و نتایــج ،بهمنظــور

مســتمر ،تأكيــد دارد و بــا هــدف كمــك بــه ســازمانها در

طراحــي و برنامهريــزي کنــد .نتايــج آمــوزش را ارزيابــي

ارائهشــده و برگرفتــه از حــروف اول مراحــل چهارگانــه اســت،

اســتاندارد بــر نقــش كمكرســاني آمــوزش در بهبــود

و فراهمســاختن اطالعــات توصیفــی و قضاوتــی در مــورد

هدایــت ،تصمیمگیــری ،خدمــت بــه نیازهــا و پاس ـخگویی و

امــر ســرمايهگذاري اثربخشتــر و كاراتــر آمــوزش اســت

ســه هــدف بــرای ارزشــیابی تعیینشــده اســت :هدایــت

فراينــد آموزشــي نظاممنــد و برنامهريزيشــده ،ميتوانــد

[.]7

درک بیشــتر از پدیدههــای مــورد بررســی .در ایــن تعریــف،

تصمیمگیــری ،فراهمکــردن اطالعــات بــرای پاســخگویی

نقــش مهمــي را در كمــك بــه ســازمان در بهبــود

الگــوی ســیپ ،تصمیمهــای آموزشــی را بــه چهــار گــروه

فراينــد آموزشــي در “چرخــه آموزش” در شــكل ( )1ترســيم

 -تصمیمهای برنامهریزی برای تعیین اهداف برنامه،

جبــران فاصلــه مربــوط بــه صالحيــت موجــود نســبت بــه

توانمنديهــا و تأميــن اهــداف كيفيــت داشــته باشــد .ايــن

و درک بیشــتر از پدیدههــای مــورد بررســی.

شــده اســت .بــراي انتخــاب و اجــراي آمــوزش بهمنظــور

تقســیم میکنــد:

صالحيــت موردانتظــار ،مديريــت بايســتي مراحــل زيــر را در

 -تصمیمهــای ســاختی بــرای طراحــی شــیوههای آمــوزش

فراينــد آمــوزش مــورد پايــش قــرار دهــد:

مناســب بهمنظــور رســیدن بــه هــدف،

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC
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 -تصمیمهــای اجرایــی بــرای اســتفاده ،هدایــت و بهبــود

شــیوههای آموزشــی،

 تصمیمهــای دوبارهســازی بهمنظــور قضــاوت و واکنــشتعيين نيازهاي آموزشي

طراحي و برنامهريزي

ارزشيابي نتايج

نظارت

آموزشي

اجراي آموزش

شکل  :1چرخه آموزش

منظــور از ارزشــيابي نتایــج آمــوزش در فراینــد چهــارم

ارزشــيابي نتايــج آموزشــي ميتوانــد مشــخصات مربــوط بــه

اهــداف ســازماني و اهــداف آموزشــي ،هــر دو ،بــرآورده

اجــراي آمــوزش باشــد .نتايــج آمــوزش بیشــتر تــا هنگامــي

ایــن اســتاندارد (بنــد )5-4؛ تأييــد ايــن امــر اســت كــه
شــدهاند؛ يعنــي آمــوزش اثربخــش بــوده اســت .فراينــد

نيازهــاي آموزشــي ،برنامــه آموزشــي و ســوابق مربــوط بــه
كــه عملكــرد آموزشگيرنــده در طــي كار مشــاهده يــا

آزمايــش نشــود ،نميتوانــد بهطــور كامــل مــورد تحليــل

 -در ارزشــيابي بلندمــدت ،بايــد عملكــرد شــغلي

مشخصشــده و پــس از آنكــه آموزشگيرنــده آمــوزش را

گيــرد .ارزيابــي بايــد بــر مبنــاي معيارهــاي تعييــن شــده

آموزشگيرنــده و بهبــود بهــرهوري مــورد ارزيابــي قــرار

و صحهگــذاري قــرار گيــرد .در طــي يــك مدتزمــان

بــه اتمــام رســاند ،مديريــت ســازمان بايــد اطمينــان حاصــل

انجــام شــود .فراينــد ارزشــيابي بايــد شــامل گــردآوري

كسبشــده ،صــورت ميگيــرد.

پايــش را نيــز فراهــمآورد [.]7

دادههــا و تهيــه گــزارش ارزشــيابي باشــد ،ورودي فراينــد

كنــد كــه ارزشــيابي جهــت تصديــق ســطح صالحيــت

 -در ارزشــيابي كوتاهمــدت ،بايــد از آموزشگيرنــده در

جــدول ( )1زیــر ویژگیهــای هفــت الگــوی ارزشــیابی

و مهارتهــاي كسبشــده در نتيجــه آمــوزش ،اطالعــات

یکدیگــر نشــان میدهــد.

بازخــوردي بهدســت آيــد.
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ROI



جدول  :1مقایسه تطبیقی مدلهای ارزشیابی آموزشی

همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،ســطوح (واکنشــی،

دقیــق اثربخشــی دورههــای آموزشــی در ســازمانها و

ارزشــیابی مشــترک هســتند .امــا ســطوح دیگــر از قبیــل

نکتــه :اگــر محاســبهی نــرخ بازگشــت ســرمایه  ROIبــرای

 ROIو  ...در چنــد الگــو آورده شــدهاند کــه در بیــن ایــن

چهارســطح قبلــی ایــن مــدل کــه همــان الگــوی کــرک

یادگیــری،رفتــار و عملکردســازمان) در بیشــتر الگوهــای
ارزیابــی حیــن دوره ،ارزشــیابی زمینه کار ،بازگشــت ســرمایه

نهادهــای استانداردســازی خواهــد بــود.

برخــی ســازمانها بــا دشــواری همــراه باشــد ،میتواننــد

الگوهــا ،ترکیــب الگــوی ارزشــیابی فیلیپــس (توســعه یافتــه

پاتریــک اســت را بههمــراه الگــوی ارزشــیابی اســتاندارد

اســتاندارد  10015از جامعیــت باالتــری برخــوردار اســت،

اســتفاده نماینــد.

الگــوی ارزشــیابی کــرک پاتریــک) بــا الگــوی ارزشــیابی

ایــزو  10015جهــت ارزشــیابی دورههــای آموزشــی خــود

چــرا کــه در ترکیــب یکدیگــر ،هــم چهارســطح اساســی

 .4نتیجهگیری

و هــم ســطح ارزیابــی حیــن دوره کــه مانــع از تلــف شــدن

نظریههــای متنوعــی دربــاره آن ارائــه دادهانــد ،مســأله توجــه

ارزشــیابی (واکنشــی ،یادگیــری ،رفتــار و عملکــرد ســازمان)
ســرمایه ســازمان اســت را شــامل میشــود .لــذا بهنظــر

میرســد ترکیــب ایــن دو الگــو راهگشــایی بــرای ســنجش

یکــی از مســائلی کـ ه بســیاری از متخصصــان علــم مدیریــت

بــه منابــع انســانی در ســازمانها باالخــص ســازمانهای
استانداردســازی ،از تمــا م ابعــاد اســت .علیرغــم اهمیــت

استانداردسازی ،اثربخشی آموزشی و مقایسه تطبیقی الگوهای ارزشیابی با ارائهی الگوی جامع ارزشیابی
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مــورد روشهــاي آمــوزش ،منابــع مــورد اســتفاده و دانــش

آموزشــی مطرحشــده در ایــن مطالعــه را در مقایســه بــا

و بــه شــرح زيــر انجام شــود:

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

 -ارزشــيابي بايــد بــه هــر دو صــورت كوتاهمــدت و بلندمــدت

 .3مقایســه تطبیقــی مدلهــای ارزشــیابی
آموزشــی

استانداردسازی ،اثربخشی آموزشی و مقایسه تطبیقی الگوهای ارزشیابی با ارائهی الگوی جامع ارزشیابی

فزاینــدهی ســرمایههای انســانی در بقــا و موفقیــت

 -5تخصــص و توانایــی علمــی و مهــارت مــدرس در انتخــاب

روی منابعانســانی در بهتریــن شــکل خــود ماننــد آمــوزش

 -6برگــزاری کالسهــای آموزشــی در محیطــی جالــب و

ســازمانها ،اندازهگیــری میــزان ســرمایهگذاری ســازمانها

حیــن خدمــت ،ناهماهنــگ بــوده اســت .واقعیــت ایــن اســت

برانگیزنــده،

اســت نیــروی انســانی اســت .ســرمایهگذاری روی منابــع

دورههــای آموزشــی،

میشــود و اغلــب از آن بهعنــوان هزینــه و نــه بهعنــوان

 -9توجیــه فراگیــران قبــل از آمــوزش در خصــوص اهــداف و

کــه در جهــان امــروز آنچــه بیــش از همــه دارای اهمیــت
انســانی بــه نــدرت در ترازنامــه مالــی یــک ســازمان منظــور
ســرمایهگذاری یــاد میکننــد؛ در نتیجــه اطالعــات زیــادی

مــورد اثربخشــی وجــود نــدارد .بهطــور معمــول ارزیابــی

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

 -8مشارکت فعال مدیران در انجام ارزیابی اثربخشی،
محتــوا قبــل از برگــزاری دوره آموزشــی.

مراجع

کمــی از آموزشهــا کار زیــاد مشــکلی نیســت؛ بلکـ ه ارزیابــی
ّ
دشــواری اســت کــه اگر بتــوان ایــن فراینــد را عملی ســاخت

کاربــردی) .تهــران :انتشــارات تمــدن علمــی.1393،

ســازمانها منجــر خواهــد شــد .بههمیــن منظــور در ایــن

خدمــت مرکــز اســتاندارد از ديــدگاه شــرکتکنندگان.

تطبیقــی آنهــا بــا یکدیگــر ،الگــوی ترکیبی(شــامل الگــوی

دانشــكده علــوم تربيتــي و روان شناســي ،دانشــگاه

کیفــی و بــه تعبیــری تعییــن ارزشــیابی آمــوزش ،کار

آموزشهــا بــ ه ایجــاد مهارتهــای مــورد نیــاز کارکنــان و

مقالــه ضمــن معرفــی الگوهــای مختلف ارزشــیابی و مقایســه

کــرک پاتریــک میباشــد بــا الگــوی ارزشــیابی اســتاندارد

ارزشــیابی آمــوزش (بــا تاکیــد بــر تجربههــای نویــن و

 .2حقدوســت ،رضــا .ارزيابــي دوره هــاي آمــوزش ضمــن

تهــران :پایــان نامــه کارشناســی ارشــد مدیریــت آموزشــی.

خوارزمــی.1392،

 .3خراســانی ،اباصلــت  .ارزیابــی اثربخشــی آموزشهــای

ایــزو  )10015پیشــنهاد داده شــد .ســطوح اصلــی ارزشــیابی

ســازمانی .تهــران :مرکــز آمــوزش و تحقیقــات صنعتــی

مشــترک در ایــن دو الگــو وجــود دارد؛ ضمــن آنکــه ارزیابــی

 .4فتحــی واجــارگاه ،کــورش ؛ دیبــا واجــاری ،طلعــت.

(واکنشــی ،یادگیــری ،رفتــار و عملکــرد ســازمان) بهصــورت

سال پنجم -شماره - 4پیاپی  - 18زمستان 1394

 -7ارزشــیابی مســتمر بــرای اطمینــان از ارتقــای اثربخشــی

 .1بختیــاری ،یــزدان؛ کیانیمنش،کامــران .الگوهــای

ارزشــیابی فیلیپــس کــه توســعه یافت ـهی الگــوی ارزشــیابی
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بهتریــن شــیوهی تدریــس،

حیــن دوره از الگــوی اســتاندارد ایــزو  10015را میتــوان
اســتخراج نمــود و بــا ترکیــب هــم ،الگویــی جامــع بــرای

ی پیشــنهاد داده شــود.
ارزشــیاب 

ایــران.1391،

ارزیابــی اثربخشــی دوره هــای آموزشــی .تهــران :انتشــارات

آییــژ.1384،

 .5قهرمانــی ،محمــد .مدیریــت آمــوزش ســازمانی .تهــران:

امیــد اســت نتایــج تحقیــق بـــتواند راهـــنمای عـــملی بــرای

دانشــگاه شــهید بهشــتی،مرکز چــاپ و انتشــارات.1388،

ی باشــد.
ت آتــ 
ی تحقیقــا 
گرفتـ ه و راهگشــایی بــرا 

ی نظــام جامــع آمــوزش ســازمانی مبتنــی بر اســتاندارد
معرفـ 

مقامــات تصمیمگیرنــد ه د ر مــوارد ارزشــیابی آموزشــی قــرار

 .5پیشنهادها

 .6مطالعــهی تطبیقــی فرایندهــای آمــوزش ســازمانی و
ایــزو  .10015فصــل نامــه مدیریــت اســتاندارد و کیفیــت،

بهمنظــور ارتقــای اثربخششــدن دورههــای آموزشــی،

ســال پنجــم ،شــماره  ،1بهــار .1394

 -1شــیوه مناســب نیازســنجی آموزشــی دورههــا متناســب

اســتاندارد دفاعــی ایــران .مدیریــت کیفیــت -راهنمــای

پیشــنهادهای زیــر ارائــه میشــود:

بــا نیازهــای شــغلی کارکنــان،

 -2تناسب محتوای دوره با اهداف آن،

 -3مشارکت کارکنان در تعیین شاخصهای اثربخشی،

 -4کاربردیبــودن محتــوا در انجــام بهینــهی وظایــف
شــغلی کارکنــان،

 .7مؤسسـهی آموزشــی و تحقیقاتــی صنایــع دفاعــی ،مرکــز
آمــوزش10015 2nd.Edition: 2009, ISO 10015:1999،

انتشــارات مبنــای خــرد ،ویرایــش دوم.1388 ،
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