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توجــه بــه رونــد ســریع رشــد علــم و فنــاوری و تخصصــی شــدن فراینــد آمــوزش از طرفــی و همچنیــن اثربخشــی و بهــره وری آموزشــی از طرف 

دیگــر، ســازمان ها و نهادهــای استانداردســازی را بــر آن ســاخت تــا بــه ایــن فراینــد نــگاه ویــژه ای داشــته باشــند و یکــی از مســائل اصلــی آن هــا، 

ســنجش میــزان اثربخشــی آموزش هاســت؛ چــرا کــه بــا درنظــر گرفتــن منابــع هزینه شــده بــرای دوره هــای آموزشــی،  خواهــان دسترســی بــه نتایــج و 

خروجــی ایــن هزینــه هســتند، تــا آن را بــه ســرمایه گذاری بــدل کننــد. ارزشــیابی به عنــوان وســیله ای معتبــر بــرای قضاوت دربــاره کیفیــت، اجــرا، ارزش  

و یــا اثربخشــی برنامه ریزی هــا، مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و موجبــات انتخــاب یــا تصمیم گیری هــای منطقــی، بــرای اصــالح و تغییــر را در اختیــار 

مجریــان قــرار می دهنــد. ایــن مقالــه ضمــن مـــعرفی الگـــوهای مختلــف ارزشــیابی آموزشــی و مقایســه تطبیقــی آن هــا بــا یکدیگــر بــه ارائــه ی الگویــی 

جامــع  در جهــت اســتفاده ســازمان ها و نهادهــای استانداردســازی پرداختــه اســت. نتایــج مقایســه تطبیقــی نشــان دهنده ی آن اســت کــه ترکیــب الگوی 

ارزشــیابی فیلیپــس )توســعه یافتــه الگــوی ارزشــیابی کــرک پاتریــک( بــا الگــوی ارزشــیابی اســتاندارد ایــزو 10015 را می تــوان بــه عنــوان الگــوی جامــع 

ارزشــیابی، جهــت اجــرا در ســازمان ها و نهادهــای استانداردســازی، پیشــنهاد داد.

واژگان کلیدی:
استانداردسازی،  الگوهای ارزشیابی آموزشی، اثربخشی، استاندارد ایزو 10015

1 . مقدمه
ــد  ــه رون ــا توجــه ب ســازمان ها و نهادهــای استانداردســازی ب
ســریع تحــوالت و گــذر آن هــا از رویکــرد صرفــاً اقتصادمحــور 
بــه دانش محــور،  بــه ایــن نکتــه پــی برده انــد کــه آمــوزش، 
اساســی ترین ابــزاری اســت کــه بــا ایجــاد تغییــرات در ســطح 
مهــارت، دانــش و نگــرش کارکنــان، آنــان را در ارائــه خدمات 
به هنــگام و مؤثــر کمــک می کنــد و به همیــن منظــور بــرای 
توســعه ی دانــش کارکنــان،  دوره هــای آموزشــی متعــددی را 

ــد. ــزار می کنن برگ
لــذا آگاهــی از میــزان اثربخشــی دوره هــای آموزشــی 
ــه در  ــدت و چ ــه در بلندم ــا، چ ــل از آن ه ــی حاص و بازده
بســیار  ارشــد ســازمان ها،  مدیــران  بــرای  کوتاه مــدت، 
ــه  ــد ک ــش می آی ــؤال پی ــن س ــال ای ــت. ح ــت اس حائزاهمی
ــرای  ــده از اج ــت آم ــج به دس ــرد نتای ــوان پی ب ــه می ت چگون
دوره هــای آموزشــی در راســتای تحقــق اهــداف موردنظــر یــا 
اهــداف از پیــش تعیین شــده بــوده اســت؟ جــواب این ســؤال 
ــک  ــه: ))ی ــد ک ــت داده ان ــه صراح ــران ب ــتر صاحب نظ را بیش

ــودن  ــا را از اثربخش ب ــد م ــل می توان ــع و کام ارزشــیابی جام
را  بازخــوردی  ارزشــیابی  کنــد؛  آگاه  آموزش هــا  نتایــج 
ــای  ــد آموزش ه ــه ش ــوان متوج ــه می ت ــد ک ــاد می کن ایج
داده شــده در رســیدن بــه اهــداف موردنظــر اثربخــش 
ــزی،  ــنجی، برنامه ری ــل نیازس ــر((. در مراح ــا خی ــد ی بوده ان
اجــرا و پایــش تمامــی دوره هــای آموزشــی، ارزشــیابی یکــی 
از مهم تریــن مراحــل برنامه ریــزی آموزشــی اســت کــه 
ــاره ی  ــدی را درب ــیار مفی ــات بس ــح آن، اطالع ــام صحی انج
آموزشــی  برنامه هــای  اجــرای  و  طرح ریــزی  چگونگــی 
ــن  ــاده ی ای ــت فوق الع ــود اهمی ــا وج ــد. ب ــت می ده به دس
مرحلــه،  بررســی های کارشناســان و نتایــج تحقیقــات موجود 
نشــان می دهــد کــه ایــن وظیفــه ی حســاس در برنامه ریــزی 
ــجم  ــدّون و منس ــورت م ــازمان ها، به ص ــب س ــی اغل آموزش
ــا آن برخــورد می شــود.  ــا مســامحه ب صــورت نمی گیــرد و ب
علــت ایــن امــر ممکــن اســت تخصیــص نــدادن زمــان کافی، 
نبــود ابــزار و روش هــای ارزشــیابی، نبــود متخصــص آموزش 

ــد ارزشــیابی باشــد ]1[. ــا پیچیدگــی فراین ی

* عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
** کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی



ی 
یاب

زش
 ار

مع
جا

ی 
گو

ی ال
ائه 

 ار
ی با

یاب
زش

 ار
ای

وه
الگ

ی 
بیق

تط
سه 

قای
و م

ی 
زش

آمو
ی 

خش
ثرب

ی، ا
ساز

ارد
اند

ست
ا

51

)IS
C
ت )

یفی
و ک

رد 
ندا

ستا
ت ا

یری
مد

مه 
ل نا

فص
13

94
ن 

ستا
 زم

- 1
8 

پی
پیا

 - 
ه4

مار
 ش

م-
نج

ل پ
سا

بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه اینکــه در بیــن فرایندهــای 
آموزشــی فراینــد اســتاندارد ایــزو 10015 از جامعیــت کاملی 
برخــوردار اســت و در بیشــتر ســازمان های استانداردســازی 
جهــت باالبــردن اثربخشــی آموزشــی از ایــن اســتاندارد 
اســتفاده می شــود ]6[ در ایــن مقالــه  ضمــن معرفــی الگــوی 
ارزشــیابی ایــن اســتاندارد و چنــد الگــوی ارزشــیابی معتبــر 
ــوی  ــی )الگ ــوی ترکیب ــا، الگ ــی آن ه ــه تطبیق ــا مقایس و ب
فیلیپــس کــه توســعه دهنده ی الگــوی کــرک پاتریــک 
می باشــد بــا الگــوی اســتاندارد ایــزو 10015( به عنــوان 
الگــوی جامــع ارزشــیابی جهــت اجــرا در ســازمان ها و 

نهادهــای استانداردســازی، پیشــنهاد داده می شــود.
2. الگوهای مختلف ارزشیابی آموزشی 

به منظــور مقایســه ی تطبیقــی الگوهــای ارزشــیابی آموزشــی،  
ــه در  ــی ک ــی آموزش ــی اثربخش ــای ارزیاب ــی از الگوه برخ
ــد توضیــح داده  ســازمان ها از مقبولیــت بیشــتری برخوردارن

ــد از: ــا عبارتن ــن الگوه ــود. ای می ش
 - الگوی ارزشیابی هدف گرای تایلر،

 - الگوی ارزشیابی آموزش بر مبنای عملکرد،
- الگوی ارزشیابی لیدرمن،

- الگوی ارزشیابی کرک پاتریک،
- الگوی ارزشیابی فیلیپس،
- الگوی ارزشیابی سیپ ، 

- الگوی ارزشیابی استاندارد ایزو 10015.

2-1  الگوی ارزشیابی هدف گرای تایلر
ایــن مــدل از قدیمی تریــن مدل هــای ارزشــیابی بــوده 
ــا  ــار ب ــورد انتظ ــج م ــون، نتای ــتفاده از آزم ــا اس و در آن ب
نتایــج واقعــی مــورد مقایســه قــرار مــی گیــرد. روش مــورد 
ــردی  ــای عملک ــتفاده از هدف ه ــو، اس ــن الگ ــتفاده در ای اس
و آزمون هــای پیشــرفت تحصیلــی اســت. الگــوی ارزشــیابی 

هدف گــرا بــه ایــن پرســش ها پاســخ می دهــد.
آیا هدف های برنامه تحقق یافته اند؟

تــا چــه میــزان یادگیرنــدگان بــر هدف هــای موردنظــر 
یافته انــد؟ تســلط 

ــا اندازه گیــری  ــن الگــو حاکــی از آن اســت کــه ب ــرد ای کارب
پیشــرفت تحصیلــی می تــوان میــزان دســتیابی یادگیرنــدگان 
بــه هدف هــای آموزشــی را مشــخص و دربــاره کوشــش 

ــدل  ــن م ــات حاصــل از ای ــرد. اطالع ــز قضــاوت ک ــم نی معل
محــدود اســت و نمی تــوان از طریــق آن در مــورد شایســتگی 

یــا ارزش برنامــه قضــاوت کــرد ]2[.
2-2  الگوی آموزش بر مبنای عملکرد

در ایــن الگــو کــه به اختصــار الگــوی POT1  نامیده می شــود، 
آمــوزش بــر مبنــای ارزیابــی عملکــرد مــورد ســنجش قــرار 
می گیــرد. ایــن الگــو اســاس کار خــود را بــر مبنــای ارزیابــی 
عملکــرد افــراد پــس از طــی دوره هــای آموزشــی قــرار داده 
 POT ــوی ــه الگ ــز ب ــف نی ــتانداردهای مختل ــت. در اس اس
و  اجرا شــده  پس آزمــون  روش  بــه  و  اســت  اشاره شــده 
زمــان اجــرای آن نیــز بــرای ظهــور و بــروز تأثیــرات آمــوزش 
ــاه اســت.  ــن م ــراد، دو، ســه و گاهــی چندی ــرد اف ــر عملک ب
ــق  ــور دقی ــر به ط ــوارد زی ــد م ــن روش بای ــن در ای همچنی

مشــخص شــوند:
- شناسایی عوامل آموزش مانند ارزشیابی،

- تعییــن مــالک و معیارهــای آمــوزش ماننــد میــزان 
یادگیــری، ســطح تغییــر رفتــار، میــزان بهــره وری و ...،

ــره از 20 باشــد  ــه نم ــد اینک ــی مانن ــن شــاخص کّم - تعیی
ــا از 100، ی

- تعییــن تعالــی ماننــد تعییــن بیشــترین نمــره ی اخذشــده 
توســط فراگیــر.

گرچــه ایــن روش یکــی از دقیق تریــن روش هاســت، ولــی در 
ــا  ــاد، در اجــرا ب ــه ی زی ــان و هزین ــت صــرف زم عمــل به عل
مشــکالتی مواجــه اســت؛ امــا بــا توجــه بــه نتایــج تحقیقــات 
و الگوبــرداری داخلــی و خارجــی، ایــن الگــو از کاربردی تریــن 

الگوهاست]1[.
2-3 الگوی ارزشیابی  لیدرمن

ــام  ــر انج ــه ی زی ــه مرحل ــن2 در س ــیابی لیدرم ــوی ارزش الگ
می شــود:

مرحلــه اول: ارزشــیابی ضمــن دوره. در ایــن مرحلــه بــه همــه 
عوامــل محتوایــی و اجرایــی دوره آموزشــی توجــه می شــود. 
ــون  ــی همچ ــل اجرای ــارکت عوام ــا مش ــیابی ب ــن ارزش ای
مدیــران و کارشناســان آموزشــی، مدرســان و مربیــان و 

ــود. ــام می ش ــران دوره انج ــه فراگی ــر از هم مهم ت
مرحلــه دوم: ارزشــیابی پایــان دوره. در پایــان دوره آموزشــی 
ــده و  ــت آم ــی به دس ــج آموزش ــر نتای ــد ب ــا تأکی ــاً ب و عمدت
بــا اســتفاده از انــواع آزمون هــا و روش هــای ارزشــیابی 
1. Performance-Oriented Training
2. Leatherman
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ــن ارزشــیابی  ــرد. همچنیــن در ای ــی صــورت می پذی تحصیل
از پرســش نامه های نظرســنجی ویــژه شــرکت کنندگان و 

ــود. ــتفاده می ش ــز اس ــان نی مربی
مرحلــه ســوم: ارزشــیابی پــس از آمــوزش. هــدف ایــن 
ــوزش  ــی آم ــای نهای ــا پیامده ــج ی ــی نتای ــیابی بررس ارزش
نیــز  ارزشــیابی  مرحلــه  دشــوارترین  بنابرایــن،  اســت. 
ــار  ــود آث ــی ش ــعی م ــه س ــن مرحل ــد. در ای ــمار می آی به ش
کوتاه مــدت و بلند مــدت آمــوزش بــر درآمدهــا و بهبــود 
ــن  ــر  ای ــی شــود. عالوه ب ــازمان ارزیاب ــرد س ــان و عملک راندم
ــرآورد و تحلیــل  ــز ب صرفه جویی هــای حاصــل از آمــوزش نی

ــوند]5[. ــی ش م
2-4 الگوی ارزشیابی کرک پاتریک3  

یکــی از الگوهــای متــداول ارائــه شــده بــرای تعییــن جایــگاه 
ارزیابــی اثربخشــی در آمــوزش کارکنــان، الگــوی ارزشــیابی 
ــنجش  ــال س ــه دنب ــو ب ــن الگ ــت. ای ــک اس ــرک پاتری ک
ــی و پیگیــری( اســت و در  ــرات برنامــه )ارزشــیابی پایان تأثی
ایــن زمینــه ســطوح مختلفــی بــرای آن شناســایی می کنــد.

2-4-1 سطح واکنش
ــت  ــارت اس ــازمان ها عب ــیابی در س ــوع ارزش ــن ن متداول تری
کارآمــوزان  واکنش هــای  و  عکس العمل هــا  بررســی  از 
بالفاصلــه بعــد از پایــان دوره آموزشــی اســت. ایــن ارزشــیابی 
ــرده  ــام ب ــیابی ن ــطح اول ارزش ــوان س ــت عن ــه از آن تح ک
می شــود به طــور معمــول بــا اســتفاده از پیمایــش بــه 
دنبــال آن اســت تــا نظــرات کارآمــوزان را درخصــوص 
کیفیــت دوره آموزشــی بــه تصویــر بکشــد و در عیــن حــال 
پیشــنهادات آن هــا را بــرای بهبــود دوره ی ذی ربــط مشــخص 
ــن  ــا دارای ای ــا عکس العمل ه ــا ی ــیابی واکنش ه نماید.ارزش
ــرد  ــر عملک ــوری ب ــد بازخــوردی ف ــه می توان ارزش اســت ک
مــدرس دوره و نیــز پیشــنهاداتی بــرای بهبــود خــود دوره و 

ــه آموزشــی فراهــم ســازد. برنام
ــه  ــت ک ــیابی آن اس ــطح ارزش ــن س ــی در ای ــؤال اساس س
“شــرکت کننــدگان در دوره چــه واکنشــی نســبت بــه برنامه 
ــیابی  ــن ارزش ــد؟” ای ــی دهن ــان م ــود نش ــی از خ آموزش
ــود  ــام می ش ــس از پایــان دوره آموزشــی انج ــه پ بالفاصل
ــز  ــدگان متمرک ــوری شــرکت کنن ــش ف ــر بررســی واکن و ب
ــتفاده از  ــطح اس ــن س ــری ای ــی اندازه گی ــزار اصل ــت. اب اس

پرســش نامه اســت ]4[.

2-4-2 سطح یادگیری
راه دیگــر ارزشــیابی اثربخشــی دوره هــای آموزشــی، ســنجش 
ــان در  ــق امتح ــرکت کنندگان از طری ــری ش ــزان یادگی می
پایــان دوره اســت. ایــن نــوع ارزشــیابی از آن جهــت اهمیــت 
دارد کــه تســلط کارآمــوزان بــر دانــش و مهــارت ارائه شــده در 
دوره را نشــان می دهــد و در عیــن حــال بازخوردهــای الزم را 
بــه مدرســان و طراحــان در خصــوص اینکــه کــدام هدف هــا 
ــد  ــد و بای ــم مانده ان ــا عقی ــدام هدف ه ــد و ک ــق یافته ان تحق
در دوره آموزشــی بعــدی مجــددا دنبــال شــوند فراهــم 
ــر  ــیار مهم ت ــیابی بس ــوع ارزش ــن ن ــن رو ای ــازد. از ای می س
از ارزشــیابی عکس العمل هــا یــا واکنش هــای کارآمــوزان 

نســبت بــه کیفیــت دوره آموزشــی اســت. 
عالوه بــر ضــرورت روشــن ســاختن ایــن امــر کــه آیــا 
یافته انــد  تســلط  بــر هدف هــای دوره  شــرکت کنندگان 
ــا خیــر و داوری و قضــاوت در مــورد اثربخشــی دوره هــا از  ی
ــری شــرکت کنندگان  ــزان یادگی ــق، ارزشــیابی می ــن طری ای
ــج  ــکاس نتای ــوزش و انع ــد آم ــود فراین ــرای بهب ــد ب می توان
ــران  ــی )مدی ــرکای آموزش ــه ش ــل از دوره ب ــری حاص یادگی
ــه کار گرفتــه  ــران ســازمان ها، کارکنــان و ...( ب آمــوزش، مدی
ــط  ــتر در محی ــه بیش ــر چ ــوزش ه ــگ آم ــا فرهن ــود؛ ت ش
ســازمان نهادینــه شــود و موجبــات اســتقبال بیشــتر از 
دوره هــای آموزشــی را نیــز فراهــم آورد . به طور کلــی از پنــج 
ــرای ارزشــیابی یادگیــری شــرکت کنندگان اســتفاده  روش ب

ــد از: ــا عبارتن ــن روش ه ــود ای می ش
ــع،  ــالک مرج ــای م ــتاندارد، آزمون ه ــای اس آزمون ه

ــی. ــری، خودارزیاب ــای یادگی قرارداده
اگرچــه تمــام روش هــای فــوق داده هــا و شــواهد عینــی 
فراهــم  کارآمــوزان  یادگیــری  میــزان  از  را  مناســبی 
می کنــد امــا آزمون هــای مــالک مرجــع معتبرتریــن 
اطالعــات را به دســت می دهــد؛ زیــرا ایــن آزمون هــا 
توســط مدرســان و یــا واحدهــای آموزشــی طراحــی 
ــک  ــه در ی ــی را ک ــارت و دانش ــزان مه ــا می ــوند ت می ش
دوره آموزشــی توســط شــرکت کنندگان آموخته شــده 

نمایــد. اندازه گیــری  به دقــت 
کــه  اســت  آن  ســطح  ایــن  در  اساســی  پرســش 
“شــرکت کنندگان در دوره چــه چیــزی را یادگرفته انــد” 
ــوارتر از ســطح  ــری بســیار دش ــن ســطح از لحــاظ یادگی ای
3. Kirk Patrick
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ــام  ــی انج ــان دوره آموزش ــد از پای ــه بع ــت و بالفاصل اول اس
مــی شــود ]4[.

2-4-3 سطح رفتار
ــر  ــران ب ــار فراگی ــه در رفت ــی ک ــزان تغییرات ــی و می چگونگ
ــود و آن را  ــل می ش ــی حاص ــرکت در دوره ی آموزش ــر ش اث
می تــوان بــا ادامــه ی ارزیابــی در محیــط کار روشــن ســاخت، 
“ارزیابــی رفتــار” نامیــده می شــود. اندازه گیــری میــزان 
توســعه ی مهــارت اســتفاده از دانــش و اطالعــات در محیــط 
ــن ســطح ســنجیده می شــود  ــس از اتمــام دوره، در ای کار پ
ــار و عملکــرد در  ــر رفت ــه هــدف تغیی ــا ب ــا آموزش ه ــه آی ک

ــر؟ ــا خی ــط کاری منجــر شــده اند ی محی
کــرک پاتریــک بــرای انجــام ارزشــیابی ســطح ســوم 

می کنــد: پیشــنهاد  را  راهبردهایــی 
ــا  ــرای شــرکت کنندگان ت ــی مناســب ب ــردن زمان - منظور ک

فرصــت عمــل بــه رفتــار موردانتظــار را داشــته باشــند.
- تکــرار ارزشــیابی در زمان هــای مناســب به منظــور کســب 

اطمینــان از وجــود تغییــرات رفتــاری دائمــی و همیشــگی.
- در صــورت امــکان، بــه کار بــردن گــروه کنتــرل به منظــور 
حــذف عوامــل مزاحمــی کــه شــاید در رفتــار تأثیــر داشــته 

باشــند.
ارزشــیابی  روش هــای  مختلــف  راه هــای  مقایســه ی   -

آن هــا. از  بهینــه  و  مناســب  اســتفاده ی  به منظــور 
براســاس ایــن الگــو، بهتــر اســت فراینــد آمــوزش بــه 
ــوان  ــا بت ــود ت ــط ش ــازمان مرتب ــرد س ــی عملک ــام ارزیاب نظ
ــر،  ــار و عملکــرد فراگی ــورد رفت براســاس خروجــی آن، در م
قضــاوت کــرد. به نظــر می رســد در ســازمان هایی کــه 
ــرد  ــاد ک ــت آن را ایج ــر اس ــدارد، بهت ــود ن ــام وج ــن نظ ای
ــده،  ــت آم ــج به دس ــار نتای ــه اعتب ــورت، ب ــا در غیراین ص ی

نمی تــوان اطمینــان داشــت ]1[.
2-4-4 سطح نتایج

ــه  ــر ارائ ــن عنص ــرای ای ــمی ب ــی رس ــک تعریف ــرک پاتری ک
نمی دهــد؛ امــا در عــوض، بــر طیفــی از مثال هــا کــه 
ــد. ــه می کن ــد، تکی ــن می کنن ــر را روش ــن عنص ــی ای معن

ــا  ــا، کاهــش جابه جایی ه ــد کاهــش هزینه ه ــی مانن مثال های
ــت  ــت و کّمی ــش کیفی ــکایات،  افزای ــش ش ــا، کاه و غیبت ه
محصــوالت و افزایــش روحیــه. گفتنــی اســت ایــن عوامــل در 

ــتند. ــری هس ــل اندازه گی ــل کار قاب مح

ــز  ــیابی نی ــطح ارزش ــن س ــام ای ــرای انج ــک ب ــرک پاتری ک
راهبردهایــی را پیشــنهاد داده اســت:

ــرای  ــوزش ب ــد از آم ــب بع ــان مناس ــتن زم ــور داش - منظ
ــج، ــه نتای ــیدن ب رس

- اندازه گیــری نتایــج ســازمانی از طریــق مصاحبــه یــا 
ــوزش، ــد از آم ــل و بع ــش قب پیدای

- تکرار اندازه گیری در فواصل مناسب ]1[.
2-5 الگــوی ارزشــیابی بازگشــت ســرمایه 

)الگــوی فیلیپــس(:
الگــوی فیلیپــس حاصــل توســعه ی الگــوی کــرک پاتریــک 
اســت. بازگشــت ســرمایه ROI4  الگــوی پنجمیــن ســطحی 
اســت کــه بــه الگــوی پاتریــک افــزوده  شــده اســت. فیلیپــس 
ــر  ــد مقادی ــه بای ــه چگون ــد ک ــن ســطح نشــان می ده در ای
پولــی یــا مالــی را در ارزش آمــوزش دخالــت داد و بازگشــت 
ــک فعالیــت آموزشــی محاســبه کــرد. ســه  ســرمایه را در ی
ــه شــرح  ــی ســطح پنجــم فیلیپــس ب ــه الگــوی ارزیاب مرحل

زیــر اســت:
2-5-1 مرحله اول: ارزشیابی برنامه ریزی

 ایــن مرحلــه در چنــد گام انجــام می شــود. گام اول شــامل 
ــواع  ــف ان ــیابی، تعری ــداف ارزش ــه، اه ــداف برنام ــن اه تعیی
ــای  ــن روش ه ــوند، تعیی ــیابی ش ــد ارزش ــه بای ــی ک منافع
جمــع آوری اطالعــات و تعییــن زمــان بــرای ارزشــیابی؛ 
می شــود. گام دوم، تعییــن روش ارزشــیابی از منافــع برنامــه 
ــه وســیله یــک رویکــرد ترکیبــی  آموزشــی اســت. منافــع ب

ارزشــیابی می شــوند.
2-5-2 مرحله دوم : جمع آوری داده ها

دومیــن مرحلــه از مــدل بازگشــت ســرمایه جمــع آوری 
داده هاســت. ایــن مرحلــه شــامل تعییــن هزینه هــای برنامــه 
و جمــع آوری فیزیکــی داده هــای منافــع اســت. ایــن مرحلــه 
ــع آوری  ــتین گام از جم ــود: نخس ــام می ش ــد گام انج در چن
داده هــا، تعییــن هزینه هــای برنامــه آموزشــی اســت. دومیــن 
گام نیــز شــامل جمــع آوری داده هــا دربــاره منافــع اســت. این 
گام بــه وســیله روش خــاص در زمــان خــاص براســاس آنچــه 

در مرحلــه نخســت تعریــف شــده اســت انجــام می شــود.
2-5-3 مرحله سوم: تحلیل داده

مرحلــه ســوم شــامل ارزیابــی داده هــا، جمع بنــدی و گــزارش 
ــت. نتایج اس

4. Return on investment
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ارزیابــی اطالعــات، هزینه هــا و منافــع را مشــخص می ســازد. 
ــع،  ــن مناف ــرای تعیی ــا ب ــتند؛ ام ــم هس ــل فه ــا قاب هزینه ه
ــل  ــی تبدی ــه ارزش پول ــی ب ــات کم ــت اطالع ــروری اس ض

ــوند ]2[. ش
C.I.P.O  2-6  الگوی ارزشیابی سیپ

کامل تریــن تعریفــی کــه بــرای ارزشــیابی در الگــوی ســیپ 
ارائه شــده و برگرفتــه از حــروف اول مراحــل چهارگانــه اســت، 
عبــارت اســت از: فراینــد تعیین کــردن، به دســت آوردن 
ــورد  ــی در م ــی و قضاوت ــات توصیف ــاختن اطالع و فراهم س
ارزش و مطلوبیــت هدف هــا، طــرح، اجــرا و نتایــج، به منظــور 
هدایــت، تصمیم گیــری،  خدمــت بــه نیازهــا و پاســخ گویی و 
درک بیشــتر از پدیده هــای مــورد بررســی. در ایــن تعریــف، 
ــت  ــت: هدای ــده اس ــیابی تعیین ش ــرای ارزش ــدف ب ــه ه س
ــخ گویی  ــرای پاس ــات ب ــردن اطالع ــری،  فراهم ک تصمیم گی

ــی. ــورد بررس ــای م ــتر از پدیده ه و درک بیش
ــروه  ــار گ ــه چه ــی را ب ــای آموزش ــیپ، تصمیم ه ــوی س الگ

ــد: ــیم می کن تقس
- تصمیم های برنامه ریزی برای تعیین اهداف برنامه،

ــرای طراحــی شــیوه های آمــوزش  - تصمیم هــای ســاختی ب
مناســب به منظــور رســیدن بــه هــدف،

ــود  ــت و بهب ــتفاده، هدای ــرای اس ــی ب ــای اجرای - تصمیم ه
شــیوه های آموزشــی،

ــش  ــاوت و واکن ــور قض ــازی به منظ ــای دوباره س - تصمیم ه

شکل 1: چرخه آموزش

منظــور از ارزشــیابي نتایــج آمــوزش در فراینــد چهــارم 
ــه  ــت ک ــر اس ــن ام ــد ای ــد 4-5(؛ تأیی ــتاندارد )بن ــن اس ای
اهــداف ســازماني و اهــداف آموزشــي، هــر دو، بــرآورده 
ــد  ــت. فراین ــوده اس ــش ب ــوزش اثربخ ــي آم ــده اند؛ یعن ش

 تعيين نيازهاي آموزشي 

 ريزيطراحي و برنامه

 آموزشي
 نظارت

 اجراي آموزش

 ارزشيابي نتايج

ــج به دســت  آمــده ]1[. ــورد نتای در م
ــتاندارد  ــی اس ــیابی آموزش ــوی ارزش 2-7  الگ

ــزو 10015 ای
ــت  ــي اس ــم آوردن راهنمایي های ــتاندارد فراه ــن اس ــش ای نق
ــاي  ــد نیازه ــک نمای ــازمان کم ــک س ــه ی ــد ب ــه مي توان ک
ــوزش را  ــرده و آم ــل ک ــایي و تحلی ــود را شناس آموزشــي خ
ــي  ــوزش را ارزیاب ــج آم ــد. نتای ــزي کن ــي و برنامه ری طراح
ــن  ــد. ای ــود ده ــش و بهب ــوزش را پای ــد آم ــرده و فراین ک
اســتاندارد بــر نقــش کمک رســاني آمــوزش در بهبــود 
ــازمان ها در  ــه س ــدف کمــک ب ــا ه ــد دارد و ب مســتمر، تأکی
ــت  ــوزش اس ــر آم ــر و کارات ــرمایه گذاري اثربخش ت ــر س ام

.]7[
فراینــد آموزشــي نظام منــد و برنامه ریزي شــده، مي توانــد 
بهبــود  در  ســازمان  بــه  کمــک  در  را  مهمــي  نقــش 
توانمندي هــا و تأمیــن اهــداف کیفیــت داشــته باشــد. ایــن 
فراینــد آموزشــي در “چرخــه آموزش” در شــکل )1( ترســیم  
ــور  ــوزش به منظ ــراي آم ــاب و اج ــراي انتخ ــت. ب ــده اس ش
ــه  ــه صالحیــت موجــود نســبت ب ــوط ب ــه مرب ــران فاصل جب
صالحیــت موردانتظــار، مدیریــت بایســتي مراحــل زیــر را در 

ــرار دهــد: ــش ق ــورد پای ــوزش م ــد آم فراین

ارزشــیابي نتایــج آموزشــي مي توانــد مشــخصات مربــوط بــه 
ــه  ــوط ب ــه آموزشــي و ســوابق مرب نیازهــاي آموزشــي، برنام
اجــراي آمــوزش باشــد. نتایــج آمــوزش بیشــتر تــا هنگامــي 
کــه عملکــرد آموزش گیرنــده در طــي کار مشــاهده یــا 
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 سطوح ارزشيابي رديف
الگوي 
 تايلر

الگوي 
 اتپ

الگوي 
 ليدرمن

الگوي كرك 
 پاتريك

الگوي 
 فيليپس

الگوي 
 سيپ

الگوي استاندارد 
10015 

        واكنشي 1
       يادگيري 2
        عملكرد شغلي آموزش گيرنده)(رفتار 3
     وري) عملكرد سازمان(بهبود بهره 4
      دوره حينارزيابي  5
     هاي عملكردي هدف 6
     آزمون پيشرفت تحصيلي 7
      ارزشيابي زمينه كار 8
      ها ارزشيابي داده 9
  ROI    بازگشت سرمايه  10

جدول 1: مقایسه تطبیقی مدل های ارزشیابی آموزشی

همان طــور کــه مالحظــه می شــود، ســطوح )واکنشــی، 
ــای  ــتر الگوه ــازمان( در بیش ــار و عملکردس ــری،  رفت یادگی
ــل  ــر  از قبی ــا ســطوح دیگ ارزشــیابی مشــترک هســتند. ام
ارزیابــی حیــن دوره، ارزشــیابی زمینه کار، بازگشــت ســرمایه 
ــن  ــن ای ــه در بی ــده اند ک ــو آورده ش ــد الگ ROI و ... در چن

الگوهــا، ترکیــب الگــوی ارزشــیابی فیلیپــس )توســعه یافتــه 
ــیابی  ــوی ارزش ــا الگ ــک( ب ــرک پاتری ــیابی ک ــوی ارزش الگ
ــت،  ــوردار اس ــری برخ ــت باالت ــتاندارد 10015 از جامعی اس
ــی  ــطح اساس ــم چهارس ــر، ه ــب یکدیگ ــه در ترکی ــرا ک چ
ارزشــیابی )واکنشــی، یادگیــری، رفتــار و عملکــرد ســازمان(  
و هــم ســطح ارزیابــی حیــن دوره کــه مانــع از تلــف شــدن 
ــر  ــذا به نظ ــود. ل ــامل می ش ــت را ش ــازمان اس ــرمایه س س
ــرای ســنجش  ــن دو الگــو راه گشــایی ب ــب ای می رســد ترکی

اثربخشــی دوره هــای آموزشــی در ســازمان ها و  دقیــق 
ــود. ــد ب ــازی خواه ــای استانداردس نهاده

نکتــه: اگــر محاســبه ی نــرخ بازگشــت ســرمایه ROI  بــرای 
ــد  ــد، می توانن ــراه باش ــواری هم ــا دش ــازمان ها ب ــی س برخ
ــرک  ــوی ک ــان الگ ــه هم ــدل ک ــن م ــی ای ــطح قبل چهارس
ــتاندارد  ــیابی اس ــوی ارزش ــراه الگ ــت را به هم ــک اس پاتری
ــود  ــی خ ــای آموزش ــیابی دوره ه ــت ارزش ــزو 10015 جه ای

ــد.  ــتفاده نماین اس
4. نتیجه گیری

یکــی از مســائلی کــه  بســیاری از متخصصــان علــم مدیریــت 
نظریه هــای متنوعــی دربــاره آن ارائــه داده انــد، مســأله توجــه 
ــازمان های  ــص س ــازمان ها باالخ ــانی در س ــع انس ــه مناب ب
ــت  ــم اهمی ــت. علی رغ ــاد اس ــام  ابع ــازی، از تم استانداردس

ــل  ــورد تحلی ــل م ــور کام ــد به ط ــود، نمي توان ــش نش آزمای
و صحه گــذاري قــرار گیــرد. در طــي یــک مدت زمــان 
ــوزش را  ــده آم ــه آموزش گیرن ــس از آنک ــده و پ مشخص ش
بــه اتمــام رســاند، مدیریــت ســازمان بایــد اطمینــان حاصــل 
ــت  ــطح صالحی ــق س ــت تصدی ــیابي جه ــه ارزش ــد ک کن

مي گیــرد. صــورت  کسب شــده، 
- ارزشــیابي بایــد بــه هــر دو صــورت کوتاه مــدت و بلندمــدت 

و بــه شــرح زیــر انجام شــود:
آموزش گیرنــده در  از  بایــد  ارزشــیابي کوتاه مــدت،  - در 
ــش  ــع مــورد اســتفاده و دان مــورد روش هــاي آمــوزش، مناب
ــات  ــوزش، اطالع ــه آم ــده در نتیج ــاي کسب ش و مهارت ه

بازخــوردي به دســت آیــد.

شــغلي  عملکــرد  بایــد  بلندمــدت،  ارزشــیابي  در   -
آموزش گیرنــده و بهبــود بهــره وري مــورد ارزیابــي قــرار 
ــن شــده  ــاي تعیی ــاي معیاره ــر مبن ــد ب ــي بای ــرد. ارزیاب گی
ــردآوري  ــامل گ ــد ش ــیابي بای ــد ارزش ــود. فراین ــام ش انج
ــد  ــد، ورودي فراین ــیابي باش ــزارش ارزش ــه گ ــا و تهی داده ه

پایــش را نیــز فراهــم  آورد ]7[.
ــیابی  ــای ارزش ــی مدل ه ــه تطبیق 3. مقایس

ــی آموزش
جــدول )1( زیــر ویژگی هــای هفــت الگــوی ارزشــیابی 
ــا  ــه ب ــه را در مقایس ــن مطالع ــده در ای ــی مطرح ش آموزش

یکدیگــر نشــان می دهــد.
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موفقیــت  و  بقــا  در  انســانی  ســرمایه های  فزاینــده ی 
ــازمان ها  ــرمایه گذاری س ــزان س ــری می ــازمان ها، اندازه گی س
ــد آمــوزش  ــن شــکل خــود مانن روی منابع انســانی در بهتری
حیــن خدمــت، ناهماهنــگ بــوده اســت. واقعیــت ایــن اســت 
ــت  ــه دارای اهمی ــش از هم ــه بی ــروز آنچ ــان ام ــه در جه ک
ــع   ــرمایه گذاری روی مناب ــت. س ــانی اس ــروی انس ــت نی اس
انســانی بــه نــدرت در ترازنامــه مالــی یــک ســازمان منظــور 
می شــود و اغلــب از آن به عنــوان هزینــه و نــه به عنــوان 
ــادی  ــد؛ در نتیجــه اطالعــات زی ــاد می  کنن ســرمایه گذاری ی
ــی  ــول  ارزیاب ــور معم ــدارد. به ط ــود ن ــی وج ــورد اثربخش م
کّمــی از آموزش هــا کار زیــاد مشــکلی نیســت؛ بلکــه  ارزیابــی 
کیفــی و بــه تعبیــری تعییــن ارزشــیابی  آمــوزش، کار 
دشــواری اســت کــه اگر بتــوان ایــن فراینــد را عملی ســاخت 
ــان و  ــاز کارکن ــورد نی ــای م ــاد مهارت ه ــه  ایج ــا ب آموزش ه
ــن  ــور در ای ــن منظ ــد. به همی ــد ش ــر خواه ــازمان ها منج س
مقالــه ضمــن معرفــی الگوهــای مختلف ارزشــیابی و مقایســه 
تطبیقــی آن هــا بــا یکدیگــر، الگــوی ترکیبی)شــامل الگــوی 
ارزشــیابی فیلیپــس کــه توســعه یافتــه ی الگــوی ارزشــیابی 
ــتاندارد  ــیابی اس ــوی ارزش ــا الگ ــد ب ــک می باش ــرک پاتری ک
ایــزو 10015( پیشــنهاد داده شــد. ســطوح اصلــی ارزشــیابی 
)واکنشــی، یادگیــری، رفتــار و عملکــرد ســازمان( به صــورت 
مشــترک در ایــن دو الگــو وجــود دارد؛ ضمــن آن کــه ارزیابــی 
ــوان  ــزو 10015 را می ت ــتاندارد ای ــوی اس ــن دوره از الگ حی
ــرای   ــع ب ــی جام ــم، الگوی ــب ه ــا ترکی ــود و ب ــتخراج نم اس

ارزشــیابی  پیشــنهاد داده شــود.
امیــد اســت نتایــج تحقیــق بـــتواند راهـــنمای عـــملی بــرای 
مقامــات تصمیم گیرنــده  در  مــوارد ارزشــیابی آموزشــی قــرار 

گرفتــه  و راه گشــایی بــرای  تحقیقــات  آتـــی  باشــد.
5. پیشنهادها

آموزشــی،   دوره هــای  اثربخش شــدن  ارتقــای  به منظــور 
پیشــنهادهای زیــر ارائــه می شــود:

1-  شــیوه مناســب نیازســنجی آموزشــی دوره هــا متناســب 
بــا نیازهــای شــغلی کارکنــان، 

2-  تناسب محتوای دوره با اهداف آن،
3-  مشارکت کارکنان در تعیین شاخص های اثربخشی، 

4-  کاربردی بــودن محتــوا در انجــام بهینــه ی وظایــف 
ــان، ــغلی کارکن ش

5- تخصــص و توانایــی علمــی و مهــارت مــدرس در انتخــاب 
بهتریــن شــیوه ی تدریــس،

ــب و  ــی جال ــی در محیط ــای آموزش ــزاری کالس ه 6- برگ
ــده، برانگیزن

7- ارزشــیابی مســتمر بــرای اطمینــان از ارتقــای اثربخشــی 
دوره هــای آموزشــی،

8- مشارکت فعال مدیران در انجام ارزیابی اثربخشی، 
9- توجیــه فراگیــران قبــل از آمــوزش در خصــوص اهــداف و 

محتــوا قبــل از برگــزاری دوره آموزشــی.
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