
 

 

 فراینديارزشیابی 

Process Evaluation 

  
ارزشیابی فرایندي با تمرکز بـر چگـونگی اجـراي برنامـه بـه بررسـی                

ریـزي،   چگونگی برنامـه  . پردازد موفقیت یا شکست برنامه آموزشی می     
با وجود تنوع . فرایندي تأثیرگذار است نتایج ارزشیابی   بر  اجرا  و طراحی
ترین  بهترین و کاملنهایی نماد ت بهروشی هاي ارزشیابی، هیچ  در روش

 اشاره به مفهوم، چرایی و فلسفه       ،نیست فراینديروش براي ارزشیابی    
، کـاربردي  -  علمـی  هـاي  ارزشیابی فرایندي و تناسـب آن بـا آمـوزش         

   .دهد ها را نشان می هاي ارزشیابی فرایندي در این آموزش یافته
 

 در برنامـه آموزشـی و      فراینـدي مفهوم ارزشیابی   
 کاربردي -علمیهاي  شآموز

هاي آموزشی بر چگونگی اجـرا         در برنامه  فرایندي،ارزشیابی  
ــت   ــز اس ــه متمرک ــل برنام ــیابی . و عم ــديارزش ــا فراین  ب

 عمـل برنامـه آموزشـی،        تـدوین و شـیوه     ،سازي بیشتر  مستند
 دالیل موفقیت یا عدم موفقیت در عملکرد برنامه آموزشی را         

اتی را براي کاربردهـاي      و بر این اساس اطالع     کند بررسی می 
  ). Bess et al., 2004 (کند میبالقوه فراهم 

هایی اسـت کـه بـا         کاربردي، آموزش -هاي علمی   آموزش  
ــدف  ــاءه ــارت  ارتق ــاد مه ــار، ایج ــش ک ــال دان ــا،   و انتق ه
 تجـارب    معلومـات و   ارتقاء و   رسانی روز  بهوري،    بهره  افزایش

ــه فعلیــت درآورد   ــارز و ب ن شــاغالن، رشــد اســتعدادهاي ب
 هـاي   ه مشاغل و حرفـ    دار شدن   عهدهاستعدادهاي نهفته براي    

  دادن  تا توانایی افراد را بـراي انجـام        ؛شود  گوناگون انجام می  
ــار ــطح،کــ ــه ســ ــاند ی بــ ــوب برســ ــی و ( مطلــ بینقــ

اســاس، ارزشــیابی از   ایــن بــر). 1380رضــوانی، ســعیدي
 متناسب با فلـسفه حـاکم       باید کاربردي   - علمی   يها  آموزش
ــر ــد و  بـ ــهآن باشـ ــداف  ، آن  نتیجـ ــق اهـ ــشان از تحقـ  نـ
 و کـاربرد    هـا    براي بهبود و توسعه مهـارت      ،شده  تعیین   پیش از

. باشد... ها درجامعه، صنعت، خدمات، کشاورزي و         یادگیري
و اغلـب  مرسـوم   هاي راستا، تمرکز صرف بر ارزشیابی   این در

 یکـی از    ،رسـد   بـه نظـر مـی     . تنهایی پاسخگو نیست   بهپایانی  
  آمـوزش  ابعاد ارزشیابی تمرکز بر ارزشیابی از روند      ترین   مهم
 فراینـدي ارزشـیابی   . است انجام آموزش و یادگیري      فرایندو  

کـار   بههاي   رویه به شناساییکاربردي،- علمی هاي  در آموزش 

هاي اتخـاذ شـده در تـدوین برنامـه آموزشـی             و تصمیم رفته  
بی، واقع، ایـن نـوع ارزشـیا       در. پردازد  میعملیاتی و کاربردي    

 آن و   بـا شـده    عرضـه  عمل برنامـه آموزشـی، خـدمات          شیوه
 طـرح آمـوزش     ،ریـزي   کارکردهاي برنامه آموزشی در برنامـه     

خـالف ارزشـیابی    بـر . کنـد   را توصـیف مـی    کـاربردي  ـ   علمی
پیامدي که معموالً نتایج اجراي برنامه آموزشی را در مقایـسه       

 ديفراینـ ، در ارزشـیابی     سـنجد   مـی  پیـشین هـاي    بینی با پیش 
 فراینـد  ، اینکـه    روشـنی در زمینـه     پیـشین معموالً مفروضات   

 Bess et(ارزشیابی آموزشی چگونه خواهد بود، وجود ندارد 

al., 2004 (و ایــن امــر دامنــه آمــوزش و ارزیــابی از آن را، 
آنچه مـسلم   . دهد  آموزي افزایش می    ویژه در عرصه مهارت    هب

کاربردي در  ـ   هاي علمی   آموزش ، نوع ارزشیابی متفاوت   است
 متناسـب بـا هـدف       که بایـد    است، ها  با سایر آموزش  مقایسه  
اي تقلیـدي و       نـه نـسخه    ،باشـد کاربردي   ـ   هاي علمی   آموزش

اي   ایـن نکتـه   . هـاي متعـارف آموزشـی       مشابه با سایر فعالیت   
 فراینـد  در ارزشـیابی از عملکـرد فراگیـران و        اغلباست که   

ردي فراموش  کارب -هاي علمی   آموزش و یادگیري در آموزش    
در ایـن مـسیر   . شده و یا مورد توجه جدي قرار نگرفته است    

 فراینـد  بـر    متمرکزهاي    حرکت باید بیشتر به سمت ارزشیابی     
  .آموزي و تبدیل نظر به عمل در فراگیران باشد مهارت

 درك عمیـق و     عرضـه  بـه دنبـال      فراینـدي هاي   ارزشیابی  
ــق ــه   دقی ــري از برنام ــه  ت ــا مداخل ــی ی ــر  آموزش ــري ب اي گ
هـاي    گـذران و مجریـان برنامـه       بخـشی بـه سیاسـت      بصیرت

دهـد، ایـن      نشان مـی   )1(گونه که شکل     همان. استآموزشی  
 ,.Moore et al(گـردد    بررسـی ابعـاد زیـر محقـق مـی     باامر 

2015:(  
 آنهـا  بـا گري  هایی که مداخله  فرایندساختارها، منابع و    «: اجرا

  .»گري کمیت و کیفیت مداخله« و »گیرد انجام می
ــاز ــذاري و س ــاي اثرگ ــونگی : کاره ــادچگ ــایج ــر ب  ا تغیی
گـر و تعامـل       آموزشـی مداخلـه     هاي مربوط به برنامه    فعالیت

 .ها فعالیتدرکننده  فراگیران مشارکت
اي بر اجـرا و      چگونگی اثرگذاري عوامل زمینه   : محیط/ زمینه

 . اي  آموزشی مداخله کارکرد برنامه
  

   آموزش و یادگیري درفراینديچرایی انجام ارزشیابی 
فرضـی ضـروري      یی انجام یک کار، پـیش     درك فلسفه و چرا   
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. ان اسـت  نـدگ گیر  گـذاران و تـصمیم      ویـژه بـراي سیاسـت      هب
با دانـستن  .  نیز از این قاعده مستثنی نیست      فراینديارزشیابی  

کـاربردي    - هـاي علمـی     آموزش در   فراینديچرایی ارزشیابی   
 اثربخــشی جلــوگیري از تکــرار خطاهــاي احتمــالی، ضــمن
مندي و اثربخـشی     هاي عملی افزایش یافته و رضایت       آموزش

گذاران،  سیاست. دبیا  ویژه براي فراگیران افزایش می     هها ب از آن 
عامالن اجرایی و پژوهشگران عرصه آموزش و یـادگیري بـه         

هاي آموزشی نیاز دارنـد تـا بتواننـد           ارزشیابی باکیفیت برنامه  
ــربخش را شناســایی  مداخلــه هــاي  کننــد و مداخلــههــاي اث

کـه  بـدیهی اسـت     .  و اصالح کننـد     داده را بهبود  غیراثربخش
 بـه اهـداف الزم و   یـابی  دسـت ارزشیابی پیامـدها نیـز بـراي       

 کـه  کـرد ، باید توجه اما؛ )Bess et al., 2004 (استضروري 
تنهایی کـافی    برنامه آموزشی به  یک  ارزشیابی پیامدها و نتایج     

 بـاقی  مورد آن برنامه آموزشی      نیست و ابهامات زیادي را در     

 بـراي   فراینـدي  ارزشیابی    دادن انجامبر این اساس    . گذارد می
بنـابراین  . اسـت   ضـروري  هامـات با پاسخ به بسیاري از ایـن     

هاي آموزشـی     ویژه در برنامه   هیندي ب اارزشیابی فر  دادن   انجام
 ,.Moore et al(به عنوان مثال . کاربردي ضرورت داردـ  علمی

2015 :(  
  

 اثربخش  ی آموزشی خاص   محیط /گري در زمینه   اگر مداخله  -
گیران بـه چـه اطالعـات         گذاران و تصمیم   است، سیاست 

 اطمینـان از مـوارد زیـر نیـاز          کسباضافی دیگري براي    
  دارند؟

گري را به همان     دیگر این مداخله   متخصصان یا   سازمان آیا   -
 ؟شکل انجام خواهند داد

ن کار باشـند، آیـا ایـن امـر همـان      اگر آنها قادر به انجام ای   -
هـاي جدیـد آموزشـی       محـیط  / ها دادها را در زمینه    برون

 سازوکارهاي اثرگذاري
کننده بـه     هاي فراگیران مشارکت   ـ پاسخ 
  نآگري آموزشی و تعامالت با  مداخله
  ها  ـ میانجی

  نشده بینی و پیامدهاي پیشها   شیوهـ

 اجرا
  چگونگی اجرا و انجام

  ...)ها، منابع و  آموزش(
  شود؟ چه کاري انجام می

  

  
توصیف 

گري  مداخله
آموزشی و 
مفروضات 

 علّی آن

 

  
  
  

  امدهاپی

 زمینه
  .دهند گر آموزشی شکل می  چگونگی کار یک برنامه مداخله اي که نظریاتی را درباره ـ عوامل زمینه

  ). پذیرند و شاید هم از آنها تأثیر می(هند د گري و پیامدهاي آموزشی را تحت تأثیر قرار می اي که اجرا، مداخله ـ عوامل زمینه
شوند و یا اثر یک برنامه آموزشی را  نظر که منجر به حفظ وضع موجود می محیط آموزشی مورد/کارهاي علّی موجود در زمینه و ـ ساز

  . دهند افزیش می

 )Moore et al., 2015(آنها یندي و روابط میان ااي اصلی ارزشیابی فر کارکرده.1شکل 
  )یندي در یک برنامه آموزشی استا عناصر ارزشیابی فرةدهند هاي خاکستري نشان  قسمت(
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 خواهد داشت؟ 
 /  گري به صورت کلی در زمینه      اگر مداخله  در سوي مقابل     -

ــ ــیط آموزشـ ــربخش یمحـ ــادگیري غیراثـ ــد و یـ ، باشـ
بـراي  دیگـري   گذاران به چـه اطالعـات اضـافی          سیاست

 از دارند؟حصول اطمینان از موارد زیر نی
گـري مربـوط     مداخلـه  شکست برنامه آموزشی به خـود      آیا   -

 ؟ اجراي ضعیف آنیاشود  می
 است؟ هدف آموزش ،  جامعه گري به سود همه مداخله آیا -
 آموزشـی دیگـري    محـیط  / گري در زمینـه  اگر این مداخله  -

  به همین اندازه غیراثربخش خواهد بود؟  آیاانجام شود،
 هر یک از موارد زیر بـه چـه اطالعـاتی             هبازرسان در زمین   -

  نیاز دارند؟
گري که کـامالً یکـسان        دو مداخله   براي اطمینان از مقایسه    -

گري باید اثرات  که چرا مداخله    براي فهم این  ،اند اجرا شده 
هـاي آموزشـی مختلـف از        محـیط  / ها مختلفی را در زمینه   
 ؟، چه باید کردخود بر جاي بگذارد

 ،هـایی بـا اثربخـشی کلـی مثبـت        ارزشـیابی این،   افزون بر   
 هـدف   ممکن است به افزایش یا کاهش نـابرابري در جامعـه         

هاي مربـوط بـه      چند که تحلیل   هر. برنامه آموزشی منجر شود   
هـا ممکـن اسـت بـه مـا ایـن اجـازه را بدهـد کـه                    زیرگروه
 امـا ها را تـشخیص دهـیم؛        عدم اثربخشی نابرابري   /اثربخشی

گري نیازمنـد    ها از مداخله   ري نابرابري فهم چگونگی تأثیرپذی  
ایـن امـر از     . اسـت  معلـولی    -علـی تري از روابط     درك دقیق 

پـذیر   طریق ارزشیابی پیامدهاي اجراي برنامه آموزشی امکـان      
 بـراي ایـن منظـور بهـره         فراینـدي نیست و باید از ارزشیابی      

 ). Craig et al., 2008a; Craig et al., 2008b(جست 
  

ریزي، طراحی، اجرا و گزارش ارزشـیابی        چگونگی برنامه 
  ریزي آموزشی   در برنامهفرایندي
 فراینـدي ریزي، طراحی، اجرا و گزارش ارزشـیابی         در برنامه 
. بایـد بـه مـوارد مهمـی توجـه کـرد      ریزي آموزشی     در برنامه 
شــده اســت عرضــه ) 1 (قــاباي از ایــن مــوارد در  خالصـه 

)Moore et al., 2015 .(مراحل و نکـاتی  ولی هر یک از این 
 نیز به صورت تفصیلی     ،که در آنها باید مورد توجه قرار گیرد       

راسـتا، الزم اسـت کـه در         ایـن  در. در ادامه آورده شده اسـت     
ــه  ــیابی برنامـ ــراي ارزشـ ــی و اجـ ــی  طراحـ ــاي آموزشـ هـ

ها    شناسایی و طرح سؤال    از جمله؛  این موارد    کاربردي ـ   علمی
متناسـب بـا    ( آموزش    برنامه فرایندو مفروضات ارزشیابی از     

ــوزش ــاربردي  آم ــی و ک ــاي عمل ــراد  )ه ــب اف ــوع و ترکی ، ن
دهنده تیم ارزشیابی، وظایف و نوع انجام وظایف هـر           تشکیل

 متناســب بــا فراینــدي، ســازوکار ارزشــیابی ءیــک از اعــضا
هـا و   ي دادهرآو کـاربردي، نـوع جمـع    -هـاي علمـی   آمـوزش 
 ،ندسازي مست ،نویسی  هاي بعدي کمی و کیفی، گزارش       تحلیل
 عملیاتی از نتایج در بهبود      کارگیري بهگزارش نهایی و    عرضه  

  . قرار گیردمورد توجهروند برنامه آموزشی 
  

ریزي ارزشیابی فرایندي براي   مالحظات کلیدي در برنامه.1قاب 
 کاربرديـ  علمیهاي  ریزي آموزش  برنامه

، ربرديکا ـ   علمیهاي     آموزش فراینديریزي ارزشیابی    هنگام برنامه 
  :ارزشیابان باید

گـري را    ـ به دقت پارامترهاي ارتباط با طراحان و مجریان مداخله         
  . تعریف کنند

ویژه در  هـ اطمینان حاصل کنند که تیم پژوهشی از تخصص الزم ب     
  . هاي عملیاتی و مهارتی برخوردار است ارزشیابی برنامه

اي هـ   وظایف اختصاصی و وظایف مشترك را براي تیم        مرزهايـ  
 .  و پیامدي تعریف کنندفراینديارزشیابی 

  : ، ارزشیابان بایدفراینديهنگام طراحی و اجراي ارزشیابی 
 را در رابطـه بـا چگـونگی         آنگري و مفروضـات علّـی        مداخله -

 آنها تغییرات    کارهایی که به واسطه    و اجراي آن تشریح کرده و ساز     
  هـاي آمـوزش     مـه گران برنا   فراگیران و مداخله  (ي هدف    در جامعه 
  . ایجاد خواهد شد را تعریف کنند) کاربرديـ  علمی

ها در    ترین سؤال  هاي اصلی را شناسایی کرده و مهم       قطعیت ـ عدم   
  . مند انتخاب کنند این زمینه را به صورت نظام

هاي  هاي کمی و کیفی براي پاسخگویی به سؤال     ـ ترکیبی از روش   
 .  را انتخاب کنندرديکاربـ  علمیپژوهش ارزشیابی آموزشی 

  : ، ارزشیابان بایدفراینديهاي ارزشیابی  هنگام تحلیل داده
 میـزان   ، مـواردي ماننـد      توصـیفی را در زمینـه      -ـ اطالعات کمـی   

، منابع و مواردي از این  کاربردي ـ   علمیوفاداري به برنامه آموزشی     
  . قبیل تهیه کنند

ن پاسـخگویان و    هاي میـا   سازي دقیقی از تغییرات و تفاوت       ـ مدل 
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 مختلـف را  کـاربردي   ــ   علمـی هـاي آموزشـی       جوامع هدف برنامه  
  . دهندعرضه 

 که   دریابند  ترکیب کنند تا   ،شده  هاي حاصل   کمی را با داده    فرایندـ  
گـر از قبـل      آیا اثرات برنامه بـا توجـه بـه اجـرا، عوامـل مداخلـه              

  شده و عوامل میانجی متفاوت است؟ تعریف
ردآوري و به صورت بازگشتی تحلیل کنند تا       هاي کیفی را گ    ـ داده 

نتایج حاصل از مراحل اولیه در مراحل بعد نیز مـورد توجـه قـرار     
  . گرفته و تکمیل شوند

) مکمـل (هاي کمی و کیفی مبتنی   ـ اطمینان حاصل کنند که تحلیل     
  . بر یکدیگر هستند

هـاي کمـی     هاي کیفی را قبل از داده       باید داده  در صورت امکان،  ـ  
  . یل کنندتحل
 فراینـدي هـاي ارزشـیابی     که دادهالزم است به روشنی بیان شود    ـ  

هاي تعقیبی مـورد اسـتفاده        فرضیات یا آزمون   ۀچگونه براي توسع  
 .گیرند قرار می

  : ، ارزشیابان بایدفراینديهاي ارزشیابی   داده هنگام گزارش
شـده   کارگرفته ههاي ب  نویسی موجود را با روش     ـ راهنماي گزارش  

  .تطبیق دهند
 کنند و چگونگی استفاده بیانگري را   مداخله  ـ مدل منطق یا نظریه    

 برنامه مختلفهاي پژوهش در مراحل       براي انتخاب سؤال    را نآاز  
  . ، تبیین کنندکاربرديـ  علمیآموزشی 

از  برگرفتـه  معتبر علمـی ـ پژوهـشی     ـ در صورت لزوم چند مقاله
مورد نظـر   کاربردي   ـ   اي علمی ه  آموزش فراینديگزارش ارزشیابی   

  . منتشر کنند
نفعان  ذيبه کارگیري  از ارزشیابی را براي دست آمده بههاي  ـ یافته
 . منتشر کنندکاربردي ـ  هاي علمی آموزشهاي   برنامه ازمختلف

  
هـاي     در نظـام آمـوزش     فراینديریزي ارزشیابی    برنامه
  کاربرديـ  علمی

 فراینـدي ریزي ارزشیابی    مه زیر در برنا   مواردتوجه و رعایت    
  : استبسیار سودمند کاربردي  -هاي علمی آموزشدر نظام 

هـاي آمـوزش و       گري ارتباط با طراحان و مجریان مداخله     
 در ایـن    :کـاربردي   - هاي علمـی    در نظام آموزش   یادگیري

 تـیم  انتقـادي کارهـاي        مـشاهده  فراینـدي، حالت ارزشـیابی    
حفـظ روابـط کـاري      ایجـاد و    .  اسـت  گران آموزشـی   مداخله

 بـراي  در ارزشـیابی   ،حال حفظ استقالل خود    عین خوب و در  

عنوان ارزشیاب، چالـشی اسـت       برخورداري از اعتبار الزم به    
که       زمینه  این تأمل در . توجه قرار گیرد   که باید به شدت مورد    

گـري بـا      مداخلـه    ارزشیاب را به مشاهده    ، روابط این ،چگونه
، کنـد   کامالً انتقـادي رهنمـون مـی       دیدگاهی کامالً مثبت و یا    

ریزي براي داوري و قـضاوت       شاید برنامه .  حیاتی است  امري
گـذاري کـم در    گر با سهم سرمایه  پژوهش  طرفانه به وسیله   بی

توانـد   وجود چنـین فـردي مـی      . نظر مفیدتر باشد    مورد  برنامه
مانع از تأثیرپذیري اسـتقالل ارزشـیاب از موقعیـت او شـود             

)Moore et al., 2015 .(  
 ساختارهاي مورد نیاز براي بررسی و  زمینه  گیري در  تصمیم
، فراینـدي در طول ارزشیابی : آمده سازي مسائل پیش   برطرف

سـري مـسائل و مـشکالت        ارزشیابان ممکـن اسـت بـا یـک        
گذاران و عـامالن     رو شوند و بخواهند با سیاست      هاجرایی روب 

 فراینديرزشیاب ا). Patton, 1987(اجرایی در میان بگذارند 
گـر   باید به این نکته توجه کند که آیا او در نقش یک مشاهده   

تواند در بررسـی و برطـرف کـردن           یا گاهی می   ،منفعل است 
آمده در طـول ارزشـیابی نیـز نقـش ایفـا             مسائل اجرایی پیش  

سنجی یا پایلوت، ارزشیابان باید نقش        امکان  در مرحله . کند؟
ولی زمانی که آنها بـه      .  باشند فعالی در حل این مسائل داشته     

دنبال افزایش اثربخشی در شرایط واقعی هستند، شـاید بهتـر           
زیـرا تمرکـز    . تري براي آنها قائـل شـد       باشد که نقش منفعل   

 ، و حـل مـشکالت در آن  فراینـدي بیش از حد بر ارزشـیابی     
گري  تواند باعث ایجاد گسست در کار ارزشیابی و مداخله       می

به تدریج ممکن است باعث حدف کامل       اي که    شود؛ به گونه  
از همـان    .گـري و تمرکـز بـر ارزشـیابی شـود            مداخله فرایند

کارهاي  و ها و ساز    نظام ، باید گري برنامه مداخله ابتداي شروع   
آمده در حین اجـراي       الزم براي حل مسائل و مشکالت پیش      

  ).Moore et al., 2015(برنامه آموزشی مورد توجه قرار گیرد 
هاي ارزشیابیِ آموزشی براي اجـراي   جود در تیم روابط مو 
ریـزي و      در برنامـه   فراینـدي ارزشـیابی   : يفراینـد ارزشیابی  

 ارزشـیابی    انجام ارزشیابی آموزشی، معموالً بخشی از برنامـه       
 ارزشیابی بزرگ شـامل ارزشـیابی        این برنامه .  است يبزرگتر

هـاي آمـوزش و        برنامـه  ، فایـده  -پیامدها و یا تحلیـل هزینـه      
  روابط میان عناصر ارزشیابی بایـد در مرحلـه        . استیادگیري  
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 ینظارت و پـایش محققـ     همچنین  . ریزي تعریف شود   برنامه
 اهمیـت زیـادي   دهـد،  توجه قرار مـی    ها را مورد    جنبه همۀکه  
 وسـیله  بـه  فراینـدي اگر ارزشیابی پیامـدها و ارزشـیابی        . دارد
تباطـات  بایـد ار   شـود،  هاي ارزشیابی مختلفی انجـام مـی       تیم

کـاري    تـا از مـوازي     وجـود آیـد،     ها بـه    این تیم اثربخشی بین   
 و ارزشـیابی    فراینـدي ارزشـیابی   کـه     هنگامی. جلوگیري شود 

انجـام   )در یـک تـیم واحـد      ( افـراد یکـسان      وسیله  به يپیامد
شود، باید تشریح گردد که این امر چگونه بر تحلیل نتایج            می

  ). Audrey et al., 2006 (اثرگذار استارزشیابی آموزشی 
 شـامل   فراینـدي ارزشـیابی   :  مـورد نیـاز    تیممنابع و تعیین    

هـاي    سؤاالت پژوهـشی، دیـدگاه      تصمیمات پیچیده در زمینه   
تجربـه و   بابنابراین، افـراد    . هاي پژوهش است   نظري و روش  

بایـد زمـان    کاربردي   ـ   هاي علمی   آموزشمتخصص در عرصه    
کـه  (شناختی  عهشناختی و جام  هاي روان   کافی را صرف نظریه   
گـري آموزشـی در یـادگیري نظـري و           مبنا و اساس مداخلـه    

هاي کیفی مورد نیـاز      و روش ) ویژه عملی مورد نظر هستند     هب
  ).Moore et al., 2015(کنند 

 بر این است کـه بایـد بـه مداخلـه و             باور: مشارکت عمومی 
هـــاي  آمـــوزشنفعـــان  درگیـــري عمـــوم فراگیـــران و ذي

زیـرا ایـن    . توجـه شـود     ارزشـیابی   امهدر برن کاربردي   ـ   علمی
گـري   هـاي مداخلـه   توانـد کیفیـت و کـاربرد برنامـه     مورد می 
 کـردن   واردبراي مثـال،    .  را باال ببرد   کاربردي ـ   علمیآموزشی  

کـه شـاید خیلـی هـم بـا مباحـث فنـی              (نمایندگان مردمـی    
هــاي آموزشــی، آشــنایی   خــاص برنامــهفراینــديارزشــیابی 

د بـه افـزیش کیفیـت و کـاربرد نتـایج       توان ، می )نداشته باشند 
  ). Bess et al., 2004(ارزشیابی کمک کند 

  
 متناســب بــا فراینــديطراحــی و اجــراي ارزشــیابی 

  کاربرديـ  علمیهاي  آموزش
 فراینـدي توجه به مالحظات زیر در این مرحله از ارزشـیابی           

  : تواند بسیار سودمند باشد میکاربردي ـ  هاي علمی آموزشدر 
: گري و مشخص کردن مفروضات اصلی      مداخلهتعریف  ــ   
نظـر   گري مورد  ، مداخله فرایندي ارزشیابی   آغاز در   کلی  طور  به

هـا   اي از فعالیت   که مجموعه  زمانی. شود تعریف و تشریح می   

کـه برنامـه    (مطالعـه     مورد   و جامعه  زمینهبراي انجام شدن در     
ها طراحـی و اجـرا گردیـده         براي آن  کاربردي ـ   علمیآموزشی  

، ارزشیابان ممکن اسـت بـه بررسـی         شود  میمشخص  ) است
 به اهداف آموزش و یادگیري در مقایـسه بـا       یابی  دستمیزان  

طــرف دیگــر،  از. قبــل از اجــراي برنامــه آموزشــی بپردازنــد
ــه ــري ممکــن اســت  مداخل ــه ،گ ــه صــورت مجموع اي از   ب

 تعریـف شـود کـه هـدف آن بهبـود            ییهافرایندساختارها و   
ــاد  ــوزش و ی ــا وضــعیت آم ــهگیري ب ــارگیري ب ــرات ک  تغیی

 فراینـدي چنـین مـواردي، ارزشـیابان        در. استنه  یاگرا تسهیل
 میزان وفـاداري و تعهـد در   مند به بررسی   هعالق ،ممکن است 

 باشــند بــراي تــسهیل تغییــرات ،اســتفاده از ایــن ســاختارها
)Pawson & Tilley, 1997; Moore et al., 2015.(  

ــی مدا     ــات علّ ــن مفروض ــف روش ــهتعری ــه   خل ــري ب گ
، کـاربردي   ــ   علمـی  براي اجراي برنامـه آموزشـی        سازي آماده

گـري و     منابع، چگـونگی کـار مداخلـه       کارگیري  بهچگونگی  
 Moore et (کنـد  مـی مدت و بلندمدت کمک  پیامدهاي کوتاه

al., 2015 .(ممکـن اسـت  فراینـدي چند کـه ارزشـیابان    هر ، 
ــشیهــاي  شــیوه ــاگونی گزین ــشریح گون ــراي تعریــف و ت  ب

 ی مـدل   گري داشته باشند، ولی توسعه     مفروضات علّی مداخله  
مـدل  ). Kellogg, 2004 (استزمینه بسیار مفید  این منطقی در
روابـط میـان منـابع،    از  اي واره طـرح واقـع نمـایش    منطقی در 
گري آموزشی است    انتظار مداخله  ها و پیامدهاي مورد    فعالیت

)Kellogg, 2004; Renger & Titcomb, 2002; Kirby, 

 یـک  پایـه  بر آن فراینديگري و ارزشیابی   اگر مداخله ). 2004
، بنابراین با   باشدشناختی   شناختی یا روان   یا چند نظریه جامعه   

/ گـري  هـاي مداخلـه    توان یافتـه    می ی، منطق ی مدل کارگیري به
 Pawson(کار بـرد   ه مورد نظر ب  نظریه ارزشیابی را در توسعه

& Tilley, 1997; Moore et al., 2015 .(توصـیه  حـال  این با ،
 پیـشین را  نظریات   /نظریه ،فرایندي هاي  ارزشیابشود که    می

محــیط  /بــدون توجــه بــه چگــونگی کــاربرد آنهــا در زمینــه
. کار نبرنـد   به )گیرد گري در آن انجام می     که مداخله  (آموزشی
هـاي   این، احتمال انتخـاب و تمرکـز بـرروي نظریـه           بر افزون

 مثـال،   بـراي .  نیز وجود دارد   ی خاص  علمی  رشتهدر  نامناسبِ  
ــیابی  ــی از ارزش ــا برخ ــل  ،ه ــه دلی ــه  ب ــط ب ــارگیري فق  از  ک
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نظـر نگـرفتن تغییـرات در        هاي سـطح فـردي و در       ارزشیابی
 مـورد انتقـاد قـرار      ) ماننـد سـازمان و جامعـه       (سطوح دیگـر  

  ).Hawe et al. 2009(اند  گرفته
و هـدف آن    نظـر    گري مـورد    مفهوم مداخله   اگر در زمینه    

 باشـد، بایـد طراحـی ارزشـیابی         دست آمده  بهشفافیت نسبی   
اي کـه     گـري و نظریـه      را با بررسی تعاریف مداخلـه      فرایندي

 تـا   کنـد،   مـی این کار کمک    . مبناي آن بوده است، شروع کرد     
 هـدف    منطقـه  / کارهاي اثرگذاري و زمینه    و ابعاد اجرایی، ساز  
ۀ  اسـت ادبیـات و پیـشین       این، بهتر  بر افزون. بهتر شناخته شود  

شـده در   مطالعه و اعتبار ارتباطات علّـی تعیـین       آن،     مربوط به 
 ارتباط میـان     این کار به درك شیوه    . بررسی شود  یمدل منطق 

ــی موجــود در مــدل منطقــ  و نیــز یشــواهد و ارتباطــات علّ
 شناسایی مشکالت بالقوه موجود در مـسیر ارزشـیابی کمـک          

  ).Moore et al., 2015 (کند می
 ما دانش کنونی؛ پیشیني فرایندهاي  یادگیري از ارزشیابی ـ  

چه اندازه است و این مطالعه چه چیزي به دانـش و مهـارت              
   هر پژوهش دیگري، مطالعه    مانند اضافه خواهد کرد؟      ما قبلی

این عمـل بـه     .  است فراینديادبیات، اولین گام در ارزشیابی      
 و افـزایش     ها و چگونگی توسعه    هاي سوژه  شناسایی شاخصه 

 ,.Montgomery et al(کنـد   شناخت در مورد آنها کمک مـی 

 ممکـن   ، ادبیات پژوهشی موجود    این، مطالعه  بر افزون). 2013
هـاي   گـري   نشان دهد که تفاوت در پیامدهاي مداخلـه        ،است

محـیط   / هاي ظریـف آنهـا در اجـرا و زمینـه           مشابه از تفاوت  
. شـود  مـی ، ناشـی    شـده آموزشی کـه پـژوهش در آن انجـام          

 را  گونـاگونی  فراینديهاي    سؤال ،وجود، اگر هر مطالعه    این با
 بـراي    را اي هاي غیرقابـل مقایـسه     که روش دنبال کند و یا این    

توانایی مقایسه و   صورت   در این ،  کار ببرد  به یکسان   یموضوع
 و   مهـم   نکتـه . شـود  کمی با احتیاط انجام      ها باید   یافته   تعمیم

 آغـاز    نقطـه ؛رحله ایـن اسـت کـه    دیگر در این م    مورد توجه 
 فراینــدشناســایی « فراینــدي در طراحــی ارزشــیابی ،خــوب
 بـا  اي هایی است که از عناصري مـشابه     گري  مداخله  ارزشیابی
 Moore et (»انـد   برخوردار بودهکنونی مورد ارزشیابی  برنامه

al., 2015.(  
بهتـر اسـت کـه     : هـاي پـژوهش    اهداف اصـلی و سـؤال     ـ  
 ارزشـیابی آموزشـی     فرایند که   ،هاي پژوهشی  ترین سؤال  مهم

 به دنبال پاسخگویی به آنها اسـت، مـشخص          کاربردي ـ   علمی
هـا   گـویی بـه ایـن پرسـش         پاسـخ  برايها   و تالش باشد  شده  

 سـبب  ،حـد ممکـن اسـت      از بلندپروازي بـیش  . استمتمرکز  
هـاي   تـرین سـؤال   شناسـایی مهـم  . اتالف وقت و منابع شـود    

 همـه  مستلزم شناسایی دقیـق      ینديفراپژوهشی در ارزشیابی    
گـري در حـین      هایی اسـت کـه برنامـه مداخلـه         قطعیت   عدم

ـ          ارزشـیابان  . رو شـود   هطراحی و اجرا ممکن است بـا آن روب
  مفروضات در زمینه  بندي    ممکن است کار خود را با فهرست      

ارزشیابان .  کنند آغازگري و هدف آن      چگونگی انجام مداخله  
ــ   ــار را ب ــن ک ــت ای ــن اس ــها ممک ــارگیري ب ــا  « ک ــاط ب ارتب

 از بررسـی شـواهد      پیش و   »گذاران و عوامل اجرایی    سیاست
 بـه توافـق بـا تـیم         یـابی   دسـت  مفروضـات و      عینی در زمینه  

  هرچنـد کـه شناسـایی     .  آموزشی انجام دهند    ارزشیابی برنامه 
هـاي    بـه فعالیـت    یبخـش  هاي اصلی در تمرکز     مند سؤال  نظام
 است، ولی همیشه الزم است کـه         ارزشیابی بسیار مفید    برنامه

نـشده    بینی ها و وقایع پیش     ظرفیت پژوهشی خالی براي سؤال    
 ,.Moore et al( ارزشیابی آموزشی در نظر گرفـت  فراینددر 

2015.(  
ــاب روش - ــب  انتخ ــاي مناس ــیابی : ه ــديدر ارزش  فراین

هـا   گویی بـه سـؤال    براي پاسخگوناگونیهاي پژوهشی    روش
هـا، بایـد    براي انتخـاب بهتـرین روش  ما ا. شود کار برده می  به

 ارزیـابی شـود   هـا    کدام از ایـن روش     نقاط قوت و ضعف هر    
)Bess et al., 2004 .(رفتـه  کا بههاي  ترین روش برخی از مهم 

  : است به شرح زیر فراینديبراي ارزشیابی 
-هاي آموزشی علمـی     در برنامه  کنندگان  شرکت   مشاهده -
ــاربردي  هــا وجــود دارد کــه ارزشــیابان    طیفــی از نقــش:ک

کـار   را بـه  هـا    ارزشـیابی آن    ر حین اجـراي برنامـه      د ،توانند می
همرنــگ شــدن کامــل / یکــی شــدن«ایــن طیــف از . گیرنــد

ــیابی    ــان ارزش ــا مخاطب ــیاب ب ــه (ارزش ــیاب ب ــه ارزش  منزل
کننـدگان بـه     زیرنظـر گـرفتن مـشارکت     «  تـا    »)کننـده  شرکت

گـر    مشاهده نزلهم ارزشیاب به (صورت نامرئی و غیرمحسوس     
شدن  اما تجربه نشان داده است که ظاهر      .  متغیر است  »)صرف

 معموالً  »کننده  مشارکت منزله بهگر   مشاهده«ارزشیاب در نقش    
در ایـن  ). Gold, 1969(تري را به دنبـال دارد   بینانه نتایج واقع

 برنامـه  تـیم هـا و وظـایف ارزشـیاب بـراي        مسئولیتحالت،  
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مطالعـه در محـیط آموزشـی        مـورد   آموزشی و اعضاي جامعه   
راسـتاي پنهـان کـردن       هـیچ تالشـی در    . کامالً مشخص است  

اعتبـار و صـداقت از اهمیـت    . شود نقش ارزشیاب انجام نمی   
  ). Patton, 1987 (استزیادي برخوردار 

 برنامـه آموزشـی و   تیمریزي  ارزشیابان در جلسات برنامه    
  ر و شـنونده   آنها نـاظ  . شوند نهادهاي دخیل در آن، حاضر می     

هــاي کــانونی بــا آموزشــگران و فراگیــران و  جلــسات گــروه
ــایی    ذي ــستند و در گردهم ــی ه ــه آموزش ــان برنام ــا،  نفع ه

هـاي مـرتبط بـا برنامـه          ها و سـایر برنامـه      ها، تفریح  دورهمی
سپس در جلسات ملی    . کنند مطالعه، شرکت می   آموزشی مورد 

 پشتیبانانه   پیشرفت کار ب   دهی از   گزارش براياي که    و منطقه 
کـه   زمـانی . کننـد  شود، شـرکت مـی     برنامه ارزشیابی انجام می   

، آنهـا   مـشارکت آنهـا اسـت      جزئی از دالیل     ،نقش ارزشیابان 
   موضوعهاي خود از پیمایش،      مسئولیتتوانند براي انجام     می

. کار گیرنـد   را به ها و گزارش نتایج      راهبردهاي گردآوري داده  
شده، ارزشیابان باید    یف تعیین نظر از وظا   ، صرف با وجود این  

 تأمل و تالش کنند تا عناصـر آن  رخداد محتواي هر    در زمینه 
. بنـدي کننـد    هـاي موضـوعی و توصـیفی تقـسیم         را به حیطه  

   منبـع اولیـه    منزلـه  بـه کننـدگان     مـشارکت   هرچند که مشاهده  
 عمیـق   ی درکـ  کسبنتیجه   شناسایی موضوعات و وقایع و در     

ارزشیابی اسـت، ولـی منـابع دسـت دوم           فرایند   زمینه  درباره
 بـراي   ،توانـد  مانند تحلیل محتـوا نیـز بـه همـان انـدازه مـی             

  ).Bess et al., 2004( باشد بخش روشنیارزشیابان 
منـد متـون      تحلیل محتوا اشاره به مرور نظام      :تحلیل محتوا ـ  

 ارزشیابی، مددکاران     برنامه ،ریزي  برنامه تیمنوشتاري دارد که    
ایـن  . انـد  کـرده تولید  آن را    هدف    عضاي جامعه اجتماعی و ا  

هـاي زمـانی، فهرسـت منـابع، جـدول            برنامـه  ؛تواند متون می 
هـا و نهادهـاي      بدل شـده بـا سـازمان       و هاي رد  ها، نامه  بودجه

  شده براي حمایت  عرضه  همکار، زمان جلسات، پیشنهادهاي     
  ها یـا اطالعـاتی در زمینـه        مالی و هر سند دیگري که ویژگی      

در . ، باشد ي آموزشی مورد ارزشیابی در آن وجود دارد        امهبرن
 ابزار ارزیابی محتواي مواد چاپی      مثابه این روش، ارزشیاب به   

ها، کلمات و عباراتی     او کدهاي ایده  . کند و نوشتاري عمل می   
 آموزشی مورد ارزشیابی     که عناصرِ برجسته و مهمی از برنامه      

چــون ارزشــیابی . کنــد کننــد، یادداشــت مــی را مــنعکس مــی
 دیدگاه طولی به تحقیـق خـود دارد، الزم اسـت کـه       فرایندي

 و واحد تحلیل در آن مشخص شـود         بیانتوالی زمانی وقایع    
)Patton, 1987; Bess et al., 2004.(  
 تحلیـل مـوقعیتی کـه عمومـاً بـه تحلیـل            : تحلیل موقعیتی  -

ها،   حروف قوت   شده سوآت نیز معروف است، شکل خالصه     
  معموالً).Barry, 1997(ها است  ها و تهدید فرصتها،  ضعف

 تحلیـل   کـارگیري  بـه  برنامه آموزشی با     فراینديدر ارزشیابی   
  ): Bess et al., 2004(شود  سوآت، سؤاالت زیر پرسیده می

 آموزشـی    درونـی و بیرونـی برنامـه      و ضعف    نقاط قوت    -1
   چیست؟ ، اجرا شدهکاربرديـ  علمی

 کـاربردي   ــ   علمـی ي آموزشـی     مههایی در برنا    چه فرصت  -2
 پیرامـونی کـه برنامـه آموزشـی در آن       اجرا شده و محیط   

   وجود دارد؟ ،اجرا شده
توانند   که می  ، و بیرونی وجود دارد    درونی چه تهدیدهاي    -3

   بگذارند؟ کاربرديـ  علمی منفی بر برنامه آموزشی يتأثیر
و هـاي درونـی      بر سوآت هم بر پویایی     هاي مبتنی  ارزیابی  

بنـابراین، هـم بـه     . اسـت هاي بیرونـی متمرکـز       هم بر پویایی  
ي آموزشـی مـورد      هاي مرتبط با خود برنامه     مسائل و نگرانی  

ارزشیابی توجه دارند و هم مـسائل و مـشکالت موجـود در             
جامعه و محیطی که برنامه در آن انجام شده است را در نظـر     

ریباً جامع از   ، این عوامل نمایی کلی و تق      کلی  طور   به .گیرند می
 آموزشـی مـورد ارزشـیابی        هایی کـه برنامـه     مسائل و نگرانی  

هـا مواجـه شـود را         ممکن است در هر مقطعی از زمان با آن        
 تغییرات به    کارگیري این رویکرد، مشاهده    هبا ب . دهد نشان می 

  . پذیر است صورت طولی امکان
 بیـشتر بـا     فراینـدي اگرچه که ارزشیابی    : پیمایش در منزل  ـ  

هاي کیفی معروف شده است، ولی مواقعی نیـز          کاربرد روش 
 کـسب بـراي   را  هـاي کمـی      تـوان روش   وجود دارد کـه مـی     

. کار بـرد   بهارزشیابی   ي آموزشی مورد    برنامه   در زمینه  شناخت
 بــا ،توانــد هــاي مــوقعیتی مــی بــراي مثــال، تغییــرات تحلیــل

 کـه در آن     ؛ روش پیمایش در منزل صورت گیـرد       کارگیري به
 مورد مطالعه خواسـته      برنامه آموزشی و اعضاي جامعه     تیماز  
 تا میزان آگاهی و رضایت خود از برنامه آموزشی را           ،شود می
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 هـدف   ایـن   بـراي .  بیان کننـد    گوناگون  زمانی هاي  پروسهدر  
 ،گویـان   پاسـخ  بـا آن   کـه    را به کار برد    طیف لیکرت توان   می

ــد مــشارکت  ــشتیبانانمتغیرهــایی مانن ــپ اعی، ، آگــاهی اجتم
پشتیبانی مدیریتی، فضاي زمانی اجراي برنامـه، کـافی بـودن           

شـده بـراي اجـراي برنامـه آموزشـی و        منابع اختـصاص داده   
ایـن رویکـرد    . کننـد  دهـی مـی    مواردي از این قبیـل را نمـره       

 تـیم هـا یـا پیـشنهادهاي        تواند به جـاي تمرکـز بـر دورن         می
تري  ردهها و تفکرات طیف گست     اي برنامه آموزشی، ایده    هسته

ریـزي    برنامه فرایندرا در   )  هدف برنامه   از جمله افراد جامعه   (
 سـبب هایی تاحدودي    این، چنین پیمایش   بر افزون. دخیل کند 

 این امکان   ،واسطه این شود و به   ناشناس ماندن پاسخگویان می   
 آن دسـته از افـرادي کـه         هـاي  دیـدگاه   به کند تا  را فراهم می  

 ، خود را فریـاد بزننـد      دیدگاهساکت هستند یا دوست ندارند      
هــا بــراي  میـانگین پاســخ . توجــه شــوددر برنامـه ارزشــیابی  

 ییهـا   برنامـه در چـه ابعـاد و زمینـه          دربـاره اینکـه،   قضاوت  
  ).Bess et al., 2004 (رود کار می بهقوي بوده،  یا ضعیف

براي فهم بهتر برنامه مورد ارزشـیابی، ارزشـیابان         : مصاحبه -
. کار گیرنـد   بهها را     از مصاحبه  گوناگونی هاي شکل ،توانند می

 کیفـی بازپاسـخ را    سه نـوع مـصاحبه  ) Patton, 1987(پاتون 
اي  هـاي مکالمـه   مـصاحبه « -1: از ندا کند که عبارت   معرفی می 
 رویکـرد   کـارگیري  بـه هاي کلی بـا      مصاحبه« -2،  »غیررسمی
به نظـر   . »هاي بازپاسخ استاندارد   مصاحبه« -3 و   »شده هدایت
اي غیررسـمی   هاي مکالمه سد که رویکرد اول یا مصاحبه  ر می

رایـن و بِیبـی     . استتر    مناسب فراینديبراي روش ارزشیابی    
)Rubin & Babbie, 2001 (اي  هــاي مکالمــه  مــصاحبه

ــه  ــمی را ب ــورت  غیررس ــه «ص ــل برنام ــزي تعام ــشده و  ری ن
گر که عموماً در طول مـشاهدات        نشده میان مصاحبه   بینی پیش

ایـن تعریـف نـشان      . دنـ کن  تعریف مـی   »افتد ق می میدانی اتفا 
   مـصاحبه کـارگیري  بـه  بـا  فراینـدي دهد که در ارزشـیابی       می

تمرکز .  اهمیت زیادي دارد   اي غیررسمی، اتفاقی بودن    مکالمه
ــر  ــیاب ب ــزایشارزش ــود ازاف ــم خ ــدادهایی درك و فه   رخ

در پایـان جلـسات     . افتاده در زمان واقعـی خـود اسـت         اتفاق
 ویـژه  رخـدادي بندي برنامه و یا بعد از        و بودجه ریزي   برنامه

  اعــضاي جامعــه ماننــد دورهمــی و تفــریح بیــرون از خانــه
 برنامـه آموزشـی و یـا        تیمتواند از    ، ارزشیاب می  مطالعه مورد

 آیا انتظارات آنها بـرآورده شـده        ،کنندگان بپرسد  دیگر شرکت 
 ایـن اتفـاق     ، چگونـه  است یا نه؟ و اگر برآورده شـده اسـت         

 رخـداد  معنا و مفهوم  تواند در زمینه ارزشیاب می . اده است افت
 Bess(سؤال کند ) ریز و عضو جامعه به عنوان برنامه(از افراد 

et al., 2004.(  
گیـري یکـی از      نمونـه : يفرایندگیري در ارزشیابی     نمونه -

 فراینـدي هـاي ارزشـیابی     در انجـام پـژوهش     برجـسته  موارد
  و مـشارکت همـه    گیـري    کار به. صورت کمی و کیفی است     به
 شدنی و نه    الزمنه  ، بیشتر اوقات     آموزشی اي نفعان برنامه   ذي
 باید به این نکته نیز توجه کرد که تمرکز بر      حال عین  در .است
  گیري در زمینـه     نتیجه براي ، موردي   مطالعه اندکی شمارروي  

 Munro(کننده باشد  تواند گمراه برنامه به صورت کلی نیز می

& Bloor, 2010 .(  ،ــرین روش ــن، شــاید بهت ــر ای ــزون ب اف
گیـري تـصادفی و      هـاي نمونـه     توأمـان از روش    کـارگیري  به

البته توجه بـه ایـن نکتـه نیـز الزم اسـت کـه               . هدفمند باشد 
 باید با هـدف و      ،گیري هاي نمونه  شقوق هر یک از این روش     

 آنها سـازگاري و همخـوانی داشـته باشـد            کارگیري بهشرایط  
)Patton, 1987 .(  
یکـی دیگـر از     : هـا  داده/ بندي گردآوري اطالعـات    زمان -

 در  فراینـدي مسائل مهم در طراحی و اجراي هـر ارزشـیابی           
بنـدي   هـاي آموزشـی و یـادگیري، زمـان          ارزشیابی از برنامـه   

نظـر، گـروه     گري مـورد   در مداخله . گردآوري اطالعات است  
 مـوارد در     ایـن   اي که همه   گري و زمینه    مداخله  هدف، برنامه 

در مقابـل ایـن مـوارد       . ندارندآن قرار دارند، هویت مستقلی      
افـزون بـر    .  ارزشیابی دارند  هنگام درماهیتی پویا و تغییرپذیر     

ها در زمان گـردآوري آنهـا        این، باید به جوهره و اساس داده      
مالحظـات کلیـدي کـه در ایـن         . به طور جدي توجـه شـود      

 انـد  ایـن پایـه    ، بـر  شـود مرحله از ارزشیابی باید به آن توجـه         
)Munro & Bloor, 2010 :(  
هـاي مجریـان برنامـه در طـول      چگونه ادراکات و فعالیـت    -

خواهنـد از    که آنها مـی    ویژه زمانی  هزمان تغییر خواهد کرد؟ ب    
 ،هـا   مفید بودن یـا نبـودن فعالیـت         گروه هدف خود در زمینه    

  بازخورد بگیرند؟ 
 بـه  کـاربردي  - مـی علآیا سازمان مجـري برنامـه آموزشـی          -
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گري در طول زمان دچـار تغییـر          مداخله  منظور تکمیل برنامه  
  خواهد شد؟ 

 هـاي  آیا منابع کافی به منظور گردآوري اطالعـات در بـازه           -
)  تغییرات در طول زمـان    در راستاي مشاهده   (زمانی گوناگون 

  وجود دارد؟ 
 گونـاگون هاي زمانی     گردآوري اطالعات در بازه    فرایندآیا   -
  تواند بدون اعمال فشار بـر پاسـخگویان یـا تغییـر شـیوه              می

  گري انجام گیرد؟  مداخله
  

  تحلیل
 فراینـدي ترین مالحظاتی که در این مرحله از ارزشـیابی           مهم

ترکیـب  «،  گرفـت بایـد در نظـر      کاربردي   ـ   هاي علمی   آموزش
ــی تحلیــل داده«، »هــا در تحلیــل روش تحلیــل « و »هــاي کم
صورت جداگانـه در زیـر       که هر یک به    است »هاي کیفی  داده

  :)Patton: 1987(شوند   میتوصیف
هـاي کمـی و      هر چنـد کـه داده     : ها در تحلیل   ترکیب روش 

 نیــاز دارنــد و گونــاگونیهــاي  کیفــی هــر یــک بــه مهــارت
کنند، ولی هر دوي      را دنبال می   گوناگونیهاي پژوهشی    سؤال

. حلیل شوند ها باید با یکدیگر ترکیب شده و با هم ت          این داده 
هاي کمی ممکن است مـسائل و مـشکالتی را شناسـایی          داده

این   در .کار برد  را به هاي کیفی    کند که براي حل آنها باید داده      
هـاي کیفـی ممکـن اسـت بـه نظریـه یـا الگـویی                  داده راستا

هاي کمی بـراي   پارادایمی ختم شوند و نیاز باشد که از روش 
دسـت    بـه  صر کمی و کیفی   عنا. اعتبارسنجی آنها استفاده کرد   

ها نیز باید    روش. هاي یکدیگر را قوام بخشند      باید یافته  آمده،
اي با هم ترکیب شوند که به انباشت تدریجی دانـش            به گونه 

گري در آمـوزش      چگونگی انجام و موفقیت مداخله      در زمینه 
  ). Coffey & Atkinson, 1996(و یادگیري کمک کنند 

  عرضـه لیـل کمـی معمـوالً بـا         تح: هـاي کمـی    تحلیل داده 
اطالعات توصیفی کلی از شرایط و وضـعیت جامعـه هـدف            

ارزشیابان . شود  می آغاز کاربردي ـ   علمیگري آموزشی    مداخله
تـري نیـز بـراي       هـاي دقیـق    سازي   مدل ، ممکن است  فرایندي

. به کار ببرند  گري    مختلف مداخله  عواملبررسی تغییرات در    
هـایی    پاسخگویی بـه سـؤال    چنین تحلیلی ممکن است براي      

. ها در هر مرحله انجام شود      مانند چگونگی گسترش نابرابري   
سـازي پیامـدها ممکـن        هاي کمی بـه مـدل      وارد ساختن داده  

اي  هاي واسـطه فراینـد است در شناسایی روابط میان پیامدها،     
گـري آمـوزش و       مداخلـه  فراینـد اي دخیل در     و عوامل زمینه  

  ). Moore et al., 2015(یادگیري مفید باشند 
تواند فهم عمیقی    هاي کیفی می   تحلیل: هاي کیفی  تحلیل داده 

 ارزشیابی   کارهاي عملی، چگونگی تأثیرگذاري زمینه     و از ساز 
 عدم مشارکت مخاطبان   یا   بر اجراي آن و چگونگی مشارکت     

هـاي آموزشـی و درسـی         هاي برنامـه    گري  مجریان مداخله  یا
ــی ــاربردي - علم ــدعرضــه  ک ــافانع. ده ــق  ط ــذیري و عم پ
تواننـد   ها مـی  هاي کیفی به معنی آن است که این روش    روش

نشده  بینی کارها و پیامدهاي پیچیده و پیش      و براي بررسی ساز  
زمان مورد نیاز بـراي تحلیـل کیفـی نبایـد کـم             . به کار روند  

هاي کیفی باید بـه      ، گردآوري و تحلیل داده    طور کلی   به .باشد
هــا  امــر امکــان بررســی تــمایــن . باشــدصــورت همزمــان 

 در ، پــژوهش  از مراحــل اولیــهآمــده دســت  بــه)موضـوعات (
 ,Patton(کند  پذیر می ها را امکان وري دادهامراحل بعدي گرد

1987.(  
  

هـاي    ي برنامـه  فراینـد هـاي ارزشـیابی      گزارش یافته 
  کاربردي -علمیآموزشی 

- علمـی هاي آموزشی      برنامه فرایندي گزارش ارزشیابی     شیوه
اما در این مرحله    . برانگیز است   چالش ي معموالً کار  ربرديکا  

  : تواند بسیار سودمند باشد توجه به نکات زیر می
 بهترین روش بـراي گـزارش       رش شود؟ اچه چیزي باید گز   

 مهـم در ایـن مرحلـه         نکتـه .  وجود نـدارد   فراینديارزشیابی  
ی و کیفـی و روابـط میـان                ،رشاگز روابط میـان عناصـر کمـ 

در ایـن مرحلـه     . ها است   با سایر ارزشیابی   فراینديارزشیابی  
گري   چگونگی گزارش اثرگذاري مداخله     مفروضاتی در زمینه  

   طراحـان برنامـه    از سـوي  آموزشی بـر اهـداف مـورد نظـر،          
توانـد    مـی  یولی الگوهاي منطقـ   . شود میعرضه  گري   مداخله

 بایـد   فراینـدي ارزشـیابان   . در این زمینه بسیار سودمند باشند     
ــو ــه چگ ــن نظری ــاربرد ای ــا  نگی ک ــق  (ه ــدل منط ــه در م   ک

 بـه اهـداف را شـرح دهنـد          یـابی   دسـت براي  ) موجود است 
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)Lang & Secic, 2006; Jackson, 2010 .(  
تـري از مخاطبـان برنامـه         براي طیف گسترده   دهی گزارش

بخشی به     معموالً به دنبال آگاهی    فراینديارزشیابی  : آموزشی
هـاي    گـري برنامـه     مداخلـه  گذاران و عوامل اجرایـی     سیاست

هـا   ، گزارش یافتـه   باوجوداین . است کاربردي  -علمیآموزشی  
نفعـان   ذيدر آینـده    که   طوري ه باشد، به  اي ساد  گونه باید به به  

   در همـه  کـاربردي، بتواننـد     -علمی برنامه آمورزشی    گوناگون
 ارزشیابان همچنین ممکن است بـه       .را به کار برند   سطوح آن   

 گونـاگون ایج خود به مخاطبان بیشتر در نقـاط         دنبال انتقال نت  
ــه ( ــراز منطق ــورد غی ــه   م ــایج   ) مطالع ــاید نت ــا ش ــند؛ ت   باش

 مخاطبـان  مثبت بر نتـایج و کارهـاي     يتأثیرآنها    گري مداخله
تواننـد نتــایج   مــوارد، ارزشـیابان مــی  بــر ایـن  افـزون . بگـذارد 

 گونـاگون هـاي    ارزشیابی خـود را در سـمینارها و کنفـرانس         
 تا جوامع و افراد غیردانشگاهی نیز از آنهـا سـود            نندعرضه ک 

  ). Moore et al., 2015(ببرند 
 معموالً تمایـل    فراینديارزشیابان  :  علمی اي انتشار در مجله  

پژوهـشی معتبـر    ـ  دارند که چندین مقاله را در مجالت علمی       
 از گونـاگونی  ابعـاد    ،این مقـاالت ممکـن اسـت      . عرضه کنند 
هـاي    بخش منزله  منعکس کنند و باید به      را فراینديارزشیابی  

  را فهم و پختگـی الزم       قابلیت ،جداگانه از گزارش ارزشیابی   
 این مقاالت باید به مقـاالت        ، در همه  این وجود با. داشته باشد 

دیگر مستخرج از گزارش اصـلی و حتـی بـه خـود گـزراش       
 ممکـن اسـت در   فرایندي،نتایج ارزشیابی  . اصلی استناد شود  

 رایــج در يمنتــشر نــشود کــه ایــن مــورد نیــز امــر اي مجلــه
ولـی  ). Moore et al., 2015( اسـت  فراینـدي هـاي   ارزشیابی
 تـالش خـود را بـراي چـاپ          همهگر ارزشیاب باید     پژوهش

شـانس چـاپ،    افـزایش   بـراي   . نتایج ارزشـیابی انجـام دهـد      
ارزشیابان باید تمرکز بـسیار زیـادي بـر روي تفـسیر نتـایج،              

 در ارزشـیابی،    کار بـرده شـده     به آموزشی   گري  مداخله  نظریه
شناختی، نوآوري و آنچـه کـه ارزشـیابی بـه        مالحظات روش 

 دانش در عرصـه آمـوزش و یـادگیري موجـود اضـافه          پیکره
  ). Bryman, 2006(کند، داشته باشند  می
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  ها معادل

 Spontaneity اتفاقی بودن

 SWOT analysis تحلیل سوآت

 Threats ها تهدید

 Thematic and descriptive هاي موضوعی و توصیفی حیطه
domains 

 Longitudinal perspective دیدگاه طولی

 Context of evaluation process  فرایند ارزشیابی زمینه

 Weaknesses ها ضعف

 Opportunities ها فرصت

 Strengths ها قوت

 Effective interventions  هاي اثربخش مداخله
 Non-effective interventions هاي غیر اثربخش مداخله

 Logical model  منطقیمدل

 Participant observation کنندگان  شرکت مشاهده

 
 


