
 

 

 مراکــز گــانآموخت دانــش عملکــرد ارزیــابی
  کاربردي -علمی آموزش

Graduate Performances Assessment of 
TET Centers 

  
 آموزش مراکز در تحصیلی پیشرفت ارزشیابیهاي   مؤلفهو ابعاد از یکی
 و آمـوزش  مرکز در آموختگان دانش عملکرد ارزیابی کاربردي، -علمی
 در آموختگـان  دانـش  عملکرد یابیارز اساس برهمین. است کار محیط
 الگوها از کاربردي - علمی آموزش نظام ویژه به آموزشی هاي نظام انواع
؛ کلـی  گـروه  دو بـه  کـه  کند می پیروي خاصی و عمومی هاي شیوه و

 تحـصیلی  پیـشرفت  ارزشـیابی کارگیري    به با درونی اثربخشی ارزیابی
 اثربخـشی  و عملکـردي  و )اي گزینـه  چنـد  یا عینی و تشریحی(کتبی
 دوره از پـس  شـغلی  هـاي  شایـستگی  ارزشـیابی کارگیري    به با بیرونی
  . شوند می تقسیم

  

  درونی اثربخشی
  

 عملکـرد  ارزیابی براي   تحصیلی پیشرفت ارزشیابی انواع
  کاربردي -علمی آموزش مراکز آموختگان دانش

 عملکـرد  سـنجش  بـه معنـاي      تحـصیلی  پیـشرفت  ارزشیابی
 هـاي  هـدف  بـا آمـده    دسـت   بـه  ایجنتـ  مقایسه و یادگیرندگان

، که باره این در گیري تصمیم براي   شده، تعیین ازپیشی  آموزش
 یـادگیري  هـاي  کوشـش  و مربـی  آموزشـی  هـاي  فعالیـت  آیا

 چـه  بـه  و را به همـراه داشـته اسـت          مطلوب نتایج فراگیران
  :اسـت  فعالیـت  دو دادن   انجـام  مستلزم ارزشیابی این. میزانی

هــاي   هــدفیــا آموزشــیاي هــ  هــدفتوصــیف و تعیــین. 1
ــادگیري ــنجش. 2؛ یـ ــدازه یـــا سـ ــري انـ  عملکـــرد گیـ
 در بـا . )1378 ازکیـامنش،  نقـل  به ،1996 ولف،(یادگیرندگان

ها   محدوده  و تحصیلی پیشرفت ارزشیابی تعریف گرفتن نظر
ــاي  ــدهايافرو مرزهـ ــاددهی ینـ ــادگیري-یـ ــز در یـ  مراکـ

 یـان مرب وسـوي اسـتادان       از که،  کاربردي - علمیهاي   آموزش
 با تحصیلی پیشرفت ارزشیابی انواع شوند؛ می اجرا و طراحی
  :از اند  عبارت آنهاکارگیري   از بههدف و زمان به توجه

 ارزشـیابی  دربـاره    مربی اقدام نخستین   :آغازین ارزشیابی. 1
: دهـد   می پاسخ زیر سؤال دو به معموالً که است فراگیران

 يهـا   مهـارت  و هـا   دانش برپیش   از یادگیرندگان آیا )الف
 ایـن  دربـاره    انـد؟   کرده کسب تسلط،  تازه درس نیاز پیش
 رفتارهـاي  گیـري  انـدازه  بـراي    آغـازین  ارزشیابی سؤال،

 کـار  بـه  تازه درس یادگیري نیاز پیش هاي  دانش و ورودي
 محتواي وها     هدف از میزان   چه یادگیرندگان )ب. رود  می

 سـؤال  ایـن  دربـاره    انـد؟   گرفتـه  یادتر    پیش را تازه درس
 این اجراي از هدف وشود   کار گرفته می    به جایابی آزمون
 مطلبـی  از،  یادگیرنـدگان  اطالعـات  میـزان  تعیـین  آزمون
  . شود داده آموزش آنان به است قرار که است

 و میـزان  از یـافتن  آگـاهی  آن هـدف  :تکوینی ارزشیابی. 2
 ضـعف  و قوت نقاط تعیین براي فراگیران یادگیريشیوه  

ــان یــادگیري  روش مــشکالت تــشخیص همچنــین و آن
 آموزش دورة طول در ارزشیابی این. است مربی آموزش
 جریـان  در هنـوز  مربـی  آمـوزش  فعالیـت  که زمانی یعنی
، اسـت  گیـري  شـکل  حـال  در فراگیران یادگیري و است
  . شود می انجام

 تـشخیص بـر    ، افـزون  ارزشیابی این :تشخیصی ارزشیابی. 3
 هــاي روش بتوانــد دبایــ فراگیــران، یــادگیري مــشکالت
  . دهد نشان مربیان به نیز را مشکالت رفع مناسب

 هـاي   آموختـه  تمامی ارزشیابی، این در :تراکمی ارزشیابی. 4
 هـدف  و شوند  می تعیین آموزشی دوره طول در فراگیران

 کـار  اثربخشی دربارة قضاوت و فراگیران بهدهی   نمره آن
  .)1396 کرمی،( است درسی برنامۀ و مربی

  
 دانـش  تحـصیلی  پیـشرفت  ارزشـیابی  نـوین  هاي هشیو

   کاربردي-علمی آموزش مراکز آموختگان
 مراکز در فراگیران عملکرد از ارزشیابی مهم ابزارهاي از یکی

 يهـا   بـا روش  کـه  اسـت    آزمـون  کـاربردي،  -علمـی  آموزش
 يهـا   آزمـون دسـته  دو بـه هـا    آزمـون . شود  انجام می  متفاوتی
 و تحـصیلی  پیـشرفت  و تعداداسـ  يها  جمله آزمون   از توانایی
 و نگـرش  شخـصیت،  يهـا    ماننـد آزمـون    عاطفی يها  آزمون
 پیـشرفت  ارزشـیابی  نظـران  صـاحب . شـوند   می تقسیم عالقه

 آمـوزش  مراکز براي را ارزشیابی از نوینی   هاي شیوه تحصیلی
 تراکمی و تکوینی ارزشیابیبر    افزون ،کاربردي  –  علمی ویژه به
 تـرین  مهـم  که،  کنند می پیشنهاد ،رفت کار می   به گذشته در که
  : از  ندا عبارت آنها
 از که فعالیتی و رفتار هرگونه به :عملکرد از ارزشیابی) الف

 گیري اندازه و مشاهده قابل که طوري هب زند،  می سر فراگیر
 تکلیـف  توان  می آموزش در. شود  می گفته عملکرد باشد،
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 فرصـت  در تـا ،  قـرارداد  فراگیـر  اختیـار  در را فعالیت یا
 اســاس بــر نیــز مربــی و دهــد انجــام را آن، شــده تعیــین

  .پردازد می آن ارزشیابی به شده تعیینپیش   ازمعیارهاي
 ثرترین مـؤ  حـال  عـین  در و تـرین   دقیـق  :آزمایش روش) ب

 کـامالً اي   مـشاهده  آزمـایش  زیـرا  است، ارزشیابی روش
 و شـیمی  فیزیـک،  ماننـد    علـومی  در که است شده کنترل
 رفتـار  کـشف  بـراي .  بهره برد  آن از توان  یم تجربی علوم

ــادگیري ــوقعیت در ی ــینی م ــا، مع ــی تنه ــوان م  روش از ت
 کـه  اسـت  روشـی  تنها روش این گرفت، کمک آزمایش
  .آورد می فراهم را اطمینانی قابل اطالعات

 علـوم  دروس بیـشتر  در :انفـرادي  یا گروهی هاي پروژه) ج
 شناسـی،  روان ادبیات، فلسفه، شناسی، جامعه مانند   انسانی
 فـردي  صورت هب فراگیران براي   توان  می تاریخ وا  جغرافی

 اختیار در و کرد گزینش   را مربوط موضوعات گروهی یا
 بـه  را آن نظـر  مـورد  چـارچوب  رعایت با تا قرارداد آنها
 مفیـد  فراگیران براي روش اینگیري   کار به. برسانند پایان
 فراگیران و است یادگیري هدف زیرا است، ثرؤم بسیار و

  . گیرند می یاد بیشترگونه  بدین
 در را فراگیران رفتار مربی روش، این در :طبیعی مشاهده )د

ــوقعیت ــیی م ــشاهده طبیع ــزان و م ــادگیري می ــا ی  را آنه
 در توانـد   مـی  کـه  نظـر  این از روش این. کند  می ارزشیابی
 واکـاوي کنـد، داراي       را فـرد  رفتار و باشد همه دسترس
  .است اهمیت

 مربیــان را روش ایــن :کارهــا مجموعــه یــاکــار  هپوشــ) ه
 بـراي  فراگیـران  آن در زیـرا  ،کار گیرند   به بیشتر توانند  می
 و هـا  مثـال  کـارخود،  پیـشرفت  و هـا   توانـایی  دادن نشان

 آورند  می کالس به خود با را خود کار جریان از مواردي
 مهـم  امتیـاز . گذارند می مربی اختیار در ارزشیابی براي و
 را خـود  از ارزشیابی یادگیرندگان که است آن روش این
  . دارد مثبتي تأثیر آنها انگیزش و عالقه بر که آموزند می

 زمینـه  ایـن  در :انتقـادي  و تحقیقـی  هـاي    مقاله نوشتن) و
 هـاي   مقاله از بنویسند، مقاله که   گفت فراگیران به توان  می

 در. بپردازنـد  آن بررسی و نقد به و بهره ببرند    شده نوشته
 شـود   رعایت نویسی مقاله شرایط نیاز است که     روش ینا

، بپردازنـد  آن مطالب بیان به مقاله   ارائه هنگام فراگیران و
  . گیرند قرار ارزشیابی مورد تا
 آموزشی کمک وسایلکارگیري     به امروزه :صوتی نوارهاي) ز

 در بنـابراین    کنـد،   مـی  تسهیل را یادگیري-یاددهی فرایند
...  و عربـی  زبـان  انگلیـسی،  نزبـا  مثـل  دروس از   برخی
 شـیوه  ایـن  در ، را به کار بـرد     شنیداري نوارهاي توان  می
، بـه طـور   شـنوند  می را   آنچه خواهد  می فراگیران از مربی

 ایـن .  شود آسان آنها    ارزشیابی تا،  کنند یادداشت خالصه
  . دهد می افزایش را فراگیران گفتاري مهارت روش

، دارنـد  اعتقـاد  نولوژيتک متخصصان :ویدیوئی نوارهاي) ح
 مـشاهدة  ،شود می انجام بینایی حس راه   از یادگیري 75%
 افـزایش  را فراگیـران  یـادگیري  میـزان  ویدیوئی هاي  فیلم
 را هایی  فیلم،  توان  می مختلف دروس در بنابراین   دهد،  می
 تـا ،  قـرارداد  فراگیـران  اختیـار  در و گـزینش  آوري، جمع

ــار  ــدگان در کن ــشاهدهیادگیرن ــس و م ــده، آن زا پ  چکی
  .اساس آن ارزشیابی شوند  برو کرده یادداشت را مطالب

 تـوان   مـی  آموزشـی  جلسات در :فراگیران هاي  یادداشت )ط
 شـده  تـدریس  مطالـب برداري از    یادداشتبه   را   فراگیران
 هــاي شــیوه از یکــی بــرداري یادداشــت زیــرا ،فراخوانــد
 کـاهش سـان موجـب       به همان  وآید   شمار می   به یادگیري

  . شود  و جلوگیري از پدیدة تداخل میموشیفرا
 تـوان   می زمینه این در :فراگیران شماري گاه هاي گزارش) ي

 دربـاره   را خود هاي  گزارش که،  کرد مصاحبه فراگیران با
 ایـن  دهنـد،  ارائـه  درس کـالس  به گوناگون درسی مواد

 تـا ،  باشـد  یـادگیري  مطالب چارچوب در باید   ها  گزارش
  .  شودفراهم آنها ارزشیابی

 و شناسایی به مربی روش این در :مدار کوشش ارزیابی) ك
 مـشخص  یعنـی ،  پـردازد   مـی  فراگیـران  بیـشتر  تشخیص

 را دارند کارهایی چه توان انجام دادن فراگیران که   کند  می
 به این شیوه    تا ندارند،   را کارهایی چه توان انجام دادن     و

 ردازد،بپـ  آنهـا  ارزشیابی به انگیزه و عالقه براساس مربی
 عـاطفی  حـوزة  از مربیـان  کـه  است رسیده آن زمان   زیرا

  . آورند عمل هب ارزشیابی نیز فراگیران
 به آموزشی برنامه هر در که تکالیفی :گام به  گام ارزشیابی) ل
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 وشـود     داده مـی   منـزل  یـا  کـالس  در کار براي   فراگیران
 نیـز  فراگیـران  خـود  کمـک  بـا  تکلیـف  این است ممکن

. شــود گـام نامیـده مـی    بــه یابی گـام ، ارزشـ شـود انتخـاب  
 نظـر  در بـا  کـه  بر این باورنـد   شناسی روان نظران صاحب
 از تـوان   نمـی  فردي، درون و فردي بین يها   تفاوت گرفتن
 ترین  عمده بنابراین   داشت،ي یکسان   انتظار فراگیران همه
 استعدادها پرورش و شناخت کشف، ارزشیابی این هدف

 اسـت  تحصیل دوران   در فراگیران تسلط حد به رسیدن و
  .)1386 بیگی، ایل(

  
 آموزش مراکز در عملکردي تحصیلی پیشرفت ارزشیابی
   کاربردي-علمی
-علمــی آمــوزش مراکــز تحــصیلی پیــشرفت ارزشــیابی در

 و طراحـی  متخـصص  مربیـان  و اسـاتید  دست به که کاربردي
 هـاي   آزمـون  اصـطالح  بـه  یا کتبی هاي  آزمون شوند، می اجرا
 و آموزشـی  هاي  هدف گیري اندازه براي شتربی کاغذي و مداد
 دانـش،  هـاي   هـدف  یعنی شناختی، حوزه یادگیري هاي بازده

 مناســب ارزشــیابی و ترکیــب، تحلیــل، کاربــستن، فهمیــدن،
 از مهمـی  بخـش  شناختی، حوزه هاي  هدف که آنجا از .هستند
 در تحـصیلی  هـاي  دوره همـه  درسی هاي موضوع و ها درس
 کتبـی هاي     آزمون ،گیرند بر می   در را آموزش مراکز از نوع این

هـا     آزمون اینکارگیري    به اما. اند دست آورده   به زیادي شهرت
 و حرکتـی  – روانـی  حـوزه  یعنی یادگیري، هاي حوزه سایر در

ــه عــاطفی حــوزه ــراي و نیــست کــافی تنهــایی ب  ســنجش ب
کـار    را به  دیگري تدابیر باید،  ها حوزه این آموزشیهاي    هدف
  .گرفت

 
   عملکردي بیارزشیا
 آمـوزش  مراکـز  عملکـردي  تحـصیلی  پیشرفت ارزشیابی در

بـر    افـزون  درونـی  اثربخـشی  سـنجش کاربردي براي     – علمی
 نیز را عملکردي يها  آزمون باید کتبی، يها  کارگیري آزمون   به
هـاي     آزمـون  آنهـا  بـه  که عملکرديهاي     آزمون در. کار برد  به

 ايهـ    فـراورده  و ها، فراینـد  شـود  می گفته نیز اصیل یا واقعی
 در. شـوند  مـی  سـنجش  مـستقیم  طـور  بـه  فراگیـران  یادگیري
 سـنجش  بـراي  عملکـردي  ارزشیابی فنونکارگیري    به گذشته

 در امـا ،  نبـود  مرسوم   چندان یادگیري هاي  فراورده و ها فرایند
 و ســنجش هــاي شــیوه ایــنکــارگیري   بــهاخیــر يهــا ســال
 بـر  تأکید   مدهع دالیل از یکی. گیري اهمیت یافته است     اندازه
 تـازه  هـاي  پیـشرفت ، اخیر يها  سال در عملکرديهاي    آزمون
 هـاي  جریـان  بر آن گیر چشم ثیرأت و شناختی شناسی روان در

  .)1395 سیف،(است بوده پرورش و آموزش
ــاره )1994( دمبــو    اخیــر يهــا  ســالدر چــرا اینکــه درب

هـاي     آزمون شهرت از و یافته گسترش عملکرديهاي    آزمون
به نقـل از    (کند  اشاره می  زیر دالیل، به   است شده تهکاس عینی
  ):1396 کرمی،
گذار بـوده   ثیرأت آموزش بر یادگیري شناختی هاي نظریه )الف
.  تأکید شده است   پیچیده فکري يها   بنابراین بر مهارت   و

هـاي یـادگیري رفتـاري       در گذشته مربیان متأثر از نظریـه      
 ایـن  بـر  تقـاد اع،  رفتاري هاي نظریه در ازآنجاکه وبودند  
 ،دهــد  رخ مــیکوچــک مراحــل در یــادگیري کــه اســت

 کـه  عینـی هـاي      بر آزمـون   گذشته ارزشیابی نظامبنابراین  
  .بود مبتنی، سنجید می را خرد اساسی هاي دانش

 و فکــري هــاي جنبــه بــر جدیــد شــناختی هــاي نظریــه) ب
 امـروزه بنـابراین   . کننـد  می تأکید   یادگیرنده دهی خودنظم

ــر  ــه ب ــشترین توج ــت  بی ــسأله اس ــن م ــه ای ــه ک  چگون
 تا،  گیرند می کار به و کنند می تفسیر را دانش یادگیرندگان

 بــاهـا    مهـارت گونــه ایـن . کننـد  حــل را پیچیـده  مـسائل 
ــی،هــاي  آزمــون ــد آزمــونعین ــههــاي   مانن  اي، چندگزین
  .نیستند سنجش قابل

 انگیـزش  و یـادگیري  که دهند می نشان تازه هاي پژوهش )ج
 ممکـن  یادگیرنده،  بنابراین. دارندي  زیاد ثیرأتبر یکدیگر   

کـار    آن را بـه    نخواهد اما،  باشد داشته زیادي دانش است
 زمینـه  در کـه  باورنـد  این بر، پژوهشگران   بنابراین. گیرد
 کـار  بـه  نـسبت  تا کرد وادار را یادگیرندگان باید،  نوشتن
 ارزشـیابی ( کننـد    ارزشـیابی  را خود کار و بیندیشند خود

 معیارهـاي  تـا کنـد     مـی  کمـک  آنان به رکا این،  )شخصی
  .برگزینند خود براي را باالیی سطح

  
   عملکردي آزمون تعریف
 در مهـارت –دارنـد  سـروکار  مهارت با عملکرديهاي    آزمون
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 در مهـارت  نیـز  و اجرایی هاي شیوه و ها فرایند ازکارگیري   به
. )1394 صفوي، از نقل به ،2008 ،گرونالند( ها  فراورده تولید
 دروس،  آزمایـشگاهی  يها   مهارت با علوم دروس ثال،م براي
 و نقـشه کـارگیري     بـه  چـون  ییهـا    مهـارت  با اجتماعی علوم
 از هـایی  نمونـه  اینهـا . دارنـد  کاروسـر  گروه در کار و نمودار
. هـستند  اجرایـی  هاي شیوه و هاکارگیري فرایند   به در مهارت
 و هنـر  دروس در هـا   فراورده تولید در مهارتبر اینها،    افزون

، کـشاورزي  آمـوزش ،  تجـاري  و صـنعتی  آمـوزش ،  موسیقی
 و آمـوزش  مهـم هـاي      هدف از نیز اینها مانند و،  بدنی تربیت

 عملکـردي هـاي     ، آزمـون  بنـابراین . آینـد  میشمار    به یادگیري
 در کتبـی هـاي      آزمـون  مکمـل منزلـه     بـه  کـه  هـستند  وسایلی
 آمـوزش  مراکـز  مربیان توانند می تحصیلی پیشرفت ارزشیابی

 یادگیرندگان توفیق میزان سنجیدن بهتر در را کاربردي-یعلم
  .دهنــد یــاري تحــصیلی متنــوعهــاي   هــدفبــه رســیدن در

 هـاي   آزمـون « :گویـد  مـی  هـا   آزمـون  ایـن  این درباره ساکس
 نوعی دادن انجام به تا خواهند، می شونده  آزمون از عملکردي

   »دهـد  پاسـخ  را هـایی  سـؤال  فقـط  اینکـه  نـه  کند اقدام رفتار
)Sax, 1997: 167.(  را عملکـردي  آزمـون  گرونالنـد  و لـین 
 حـل  بـه  بایـد  فراگیـران « آن در کـه  دانند می تکالیفی منزله  به

 اهمیـت  بـا  کالسـی  محدوده از خارج در که بپردازند مسائلی
 داراي خــود خــودي بــه کــه بپردازنــد مــسائلی بــه یــا اســت،
ــت ــد اهمی  .)Linn, R.L., & Gronlund, 2000: 40(»ان

 آمـوزش  مراکز در یادگیري و آموزشی هاي  هدف کلیطور  به
: کـرد  تقـسیم  زیـر  بخـش  دو بـه  توان می را کاربردي - علمی
 شـوند  مـی  مربوط امور درباره دانستن به که هایی هدف) الف

 کـه  کوچکی جانداران مطالعه براي میکروسکوپ اینکه مثل(
  ؛ )رود مـی  کـار  بـه ،  نیـستند  مـشاهده  قابـل  مـسلح  غیر چشم با
 کـاري  یا عمل دادن انجام شیوه   دانستن به که هایی دفه) ب

 دسـته  آن. )میکروسـکوپ  با کردن کار مثل( شوند می مریوط
 بـسنجند کـه چگونـه       تـا  کوشند می که گیري اندازه وسایل از

هـاي    ، اغلـب آزمـون    دهـد  انجـام  را کـاري  توانـد  مـی کسی  
 کـه  گیـري  انـدازه  وسـایل  از دسته آن و،  دارند نام عملکردي

 اسـت،  شـخص  دانـش  درستی بررسی و دامنه سنجش براي
 بایلرواسـنومن، ( شـوند  مـی  نامیـده  کتبـی  هاي  آزمون معموالً
  ).1392 سیف، از نقل به ،1993

   فراورده با مقایسه درفرایند 
 بـا هـاي      آزمـون  عملکـردي،  تحـصیلی  پیشرفت ارزشیابی در

 ارکـ  و سر دو این از ترکیبی یا و، فراورده،   اجرا شیوه یافرایند  
 کـه کنـد     مـی  مـشخص  سنجش مورد عملکرد ماهیت. دارند

 بـه  هـا  عملکـرد  از بعـضی . باشـد  بایـد  قـسمتی  چه برتأکید  
 مانند،  انجامند نمی عینی و ملموس هاي  فراورده یا محصوالت

 آالت نـواختن ،  کـردن  سـخنرانی ،  آزمایشگاهی وسایل با کار
 یـا  شـنا  ماننـد،  ورزشـی  هـاي  فعالیـت  دادن   انجام و موسیقی

، دادن انجـام  هنگـام    بایـد  را ها فعالیت گونه این. توپ رتابپ
  . داریم سروکار اجرا شیوه با بنابراین و کنیم سنجش

 یا محصول، تأکید بر  دیگر عملکردي هاي زمینه بعضی در  
 اجـرا  شـیوه  یـا  فراینـد    بـه  چنـدانی  توجـه  و اسـت فراورده  

 و عرش،  انشا،  داستان،  تحقیقی مقاله از شیابیزار در. شود نمی
هـا    نمونه این در. ، اغلب فراورده اهمیت دارد    فراگیران نقاشی

 مختلفـی  هاي فراینـد  وهـا      روش بـا  آنهـا  ماننـد    يهـا    مثال و
 تولیـد  آنچـه  بنابراین   و یافت دست واحدي نتیجه به توان می
 نمونـه  بـراي . آن تولیـد  فراینـد    تا دارد اهمیت بیشتر شود می
 بیـشتر  اسـت  سـروده  یادگیرنـده  کـه  شعري به معموالً مربی
  .شعر آن سرودن جریان یا فرایند تابه است مند عالقه
 فراینـد   و کند می تولید یادگیرنده که است چیزيفراورده    

 دسـت  فـراورده    به تاگیرد    از آن بهره می    او که است جریانی
  .)1395 گنجی،(یابد
 آغـاز  در )کـردن  تایـپ (نویسی ماشین مهارت سنجش در  
، شود می ارزشیابی ها دکمه کردن لمس درست،  آموزش دوره
 سـرعت  و درسـتی ،  تمیـزي  آموزش تر پیشرفته مراحل در اما
 اجـرا  شیوه هم که آنجا،  بنابراین. شود  ارزیابی می  تولیدي کار
 ارزیـابی   کـار  محـصول  یـا  فـراورده    هـم  و کـار  فرایند   یعنی
 یابـد  مـی  اختـصاص  قسمت هر به که ي تأکید میزانشود،    می
 طـول  در سـنجش  زمان به هم و سنجش مورد مهارت به هم
  .)1395 گنجی،(است وابسته آموزش دوره

  
   عملکرديهاي   آزمونانواع
 گفتـه  اصـیل  یـا  واقعـی هاي     آزمون عملکرديهاي     آزمون به
 دربـاره  کـه  هـایی  پـژوهش  براسـاس ،  نظران صاحب. شود می

 چهـار  در را آنهـا  هاي ویژگی،  اند داده انجام عملکرد سنجش
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 بیگی، ایل از نقل به ،2003 نیتکو،( اند کرده هخالص زیر دسته
1386(:  
، فراگیـر  آیـا  اینکـه  سـنحش  یعنـی ،  کاربـست  برتأکید  ) الف

  ؛نددبب کار به را آن تواند می دانش، دانستنبر  افزون
 آموزشـی  هـدف  سنجش یعنی،  مستقیم برسنجشتأکید  ) ب

  ؛مستقیم غیر جاي به مستقیمطور  به
 و مسائل از بهره گرفتن    یعنی،  عیواق مسائل ازگیري   بهره) ج

 یـا ،  شـوند  مـی  یافـت  واقعی زندگی در که هایی موقعیت
  ؛هستند آنها به شبیه

 یافتن  به فراگیران هدایت یعنی باز، تفکر تشویق و ترغیب) د
 درگیر به آنان تشویق و مسائل براي گوناگون   هاي حل راه

 آنهـا  بـرروي  کـارکردن  و گروهـی  طور به مسائل با شدن
  .)ها ماه، ها هفته، روزها ( طوالنی مدتی يبرا

 بــسیار واقعــی هــاي آزمــون یــا عملکــردي هــاي آزمــون  
 کنـد،  مـی  اشـاره  آنهـا  از نـوع  چهـار  بـه  گرونالند .اند متنوع
 شناسـایی؛  آزمون )ب عملکردي؛ کتبی آزمون )الف :ازجمله
 )د و؛ شـده   سـازي   شـبیه  هـاي   موقعیت در عملکرد آزمون )ج

 نـوع  مـوارد  ایـن  بـر  افـزون  ).Gronlund, 1998(کـار  نمونه
 زیـادي  شـهرت  تازگی  به که عملکردي هاي  آزمون از دیگري

 کـه  )1398 افراختـه، ( دارد نام پوشه کار :است آورده دست  به
   .شود می اشاره آن به ادامه در
  
   عملکردي کتبی آزمون) الف

 گیـري  انـدازه  بـراي  کاغـذي  و مـداد  یـا  کتبـی هـاي     آزمون
، ترنـد  مناسـب  شـناختی  حـوزه هاي     هدف گیريیاد هاي بازده
هـاي کتبـی    کارگیري آزمون ، بهعملکرد سنجش در،  حال بااین

 کتبـی هـاي      میان آزمـون   که کرد دقت باید امانیز مفید است،    
 و شـناختی  حـوزه هـاي      هـدف  سنجش برايشده   کار برده  به

. دارد وجـود  تفـاوت ،  عملکرد سنجش براي کتبیهاي    آزمون
 ایـن  کتبی آزمون و عملکردي کتبی آزمونن   میا عمده تفاوت
 دانـش  بست کار بر بیشتر   عملکردي کتبی آزمون در که است
 بـا ،   شـده  سـازي  شـبیه  یـا  عملـی  هـاي  موقعیت در مهارت و

هـاي     آزمـون  گونـه  این در. شود می تأکید   عملی هاي موقعیت
 یـا ،  دشـو  می سنجش یادگیري پایانی هاي بازده یا،  عملکردي

 مطلوب هاي بازده به رسیدن براي که لکرديعم میانی مراحل
 و ابزارهـا  از درسـت  کاربـست    ماننـد  است،   ضروري پایانی
  .)1395 سیف،( ها دستگاه

  
   شناسایی آزمون) ب

 توانـایی  سنجش براي است روشی شناسایی آزمون از منظور
 مـوارد  و معایـب ،  محاسـن ،  ها ویژگی تشخیص در یادگیرنده
  . گوناگونامور استفاده

. دارنـد  مختلفـی  کاربردهاي و انواع شناساییهاي    ونآزم  
 ابـزار  یـک  تا خواست یادگیرنده از توان می اوقات   بعضی در
ــا ــا، شناســایی را دســتگاه ی ــد توصــیف را آن کــار ی  در. کن

 مواجـه  مـشکلی  بـا  را یادگیرنـده  توان می دیگر ايه  موقعیت
 خواسـت  او از و برقیی  دستگاه در اتصالی ایجاد   مانند. کرد
 شناسـایی  را مشکل حل   عملی هاي شیوه و وسایل ابزارها، ات

 بـه  دادن گـوش ،  آزمـون  نـوع  ایـن  از تري هپیچید مورد. کند
 سپس کشف علـت     و اتومبیل موتور مانند   معیوب،ی  دستگاه

 صــفوي، از نقــل بــه ،2008 ،گرونالنــد(اســت صــدا روي از
1394(.  

  
   شده سازي هشبی هاي موقعیت در عملکرد آزمون) ج
 هـاي  موقعیـت  در عملکـرد  انجـام  یـا  سـازي  شبیه زمونآ در
ی مـوقعیت  در تـا  شود می خواسته یادگیرنده از شده سازي شبیه
 انجـام  را کارهایی   همان خیالی یا مصنوعی یا شده سازي شبیه
، نمونـه  بـراي .  است ضروري واقعی هاي موقعیت در که دهد
 بـازي  مـشت ،  خیالی توپ یک به زدن ضربه،  بدنی تربیت در
 در شـنا  مختلـف  حرکـات  دادن   انجام یا،  خیالی طور به ردنک

ــرون ــه، آب از بی ــایی نمون ــرد از ه ــت در عملک ــاي موقعی  ه
 در کـار  فـن  و حرفه و علوم دروس در.  است شده سازي شبیه

 واقعــی شــغل در عملکــرد ماننــد  بــه کارگــاه یــا آزمایــشگاه
 و هـا  دسـتگاه ،  مـوارد  بعـضی  در امـا ،  اسـت  شده سازي شبیه
 دادن  انجـام  راه از آزمودن و آموزش برايمخصوصی   وسایل
 دربـراي نمونـه     . رونـد  کـار مـی     ، بـه  شده سازي شبیه عملکرد
 رانـدن  دار عهـده  را یادگیرنده آنکه از پیش،  رانندگی آموزش
 هـاي  اتومبیل مانند کهی  اتومبیل در را او،  کنند واقعیی  اتومبیل
 نـدگی ران هـاي  دسـتگاه  همـه  و است شده سازي شبیه واقعی
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 و،  دهنـد  می قرار،  دارد را غیره و ها پدال،  نهجمله فرمان، آی  از
ــد مــی او از ــا خواهن  خــودرو ایــن در را راننــدگی اعمــال ت

 خلبـانی  آمـوزش  بـراي اساس،   همین بر. کند تمرین مصنوعی
 شـده  سازي شبیه واقعی هواپیماهاي با که هایی دستگاه، از   نیز

 از،  شـده  سـازي  شـبیه  امکانـات  گونـه  این. برند ، بهره می  است
 اولیـه  مراحـل  در دیگـران  و گیرنـده  یـاد  بـه  رسـیدن  صـدمه 
 از نقـل  بـه  ،2008 ،گرونالنـد (کنـد     مـی  جلوگیري یادگیري
  .)1394 صفوي،

  
   کار نمونه) د
 را اعمالی تا شود می خواسته یادگیرنده از کار نمونه روش در

.  اسـت  سـنجش  مـورد  واقعـی  عملکرد معرف که دهد انجام
 عملکـرد  به سنجش روش ترین نزدیک روش این حاظل بدین

 روش در. اســت طبیعــی هــاي محــیط در یادگیرنــده واقعــی
 انجـام  تـا  خواهیم می یادگیرنده از که اعمالی نمونه،  کار نمونه
 شرایط در که باشد کلی عملکرد مهم عناصر شامل باید،  دهد
 اننـدگی  ر آزمـون  در،  مثـال  بـراي . شـود  مـی  اجرا شده کنترل
 که را اي فاصله طول تا شود می خواسته یادگیرنده از،  یلاتومب
 فـرد  و هستند معمولی آفرین مشکل هاي موقعیت برگیرنده در
. کنـد  رانـی  اتومبیل،  شود می رو روبه آنها با واقعی رانندگی در

 فاصـله  ایـن  طول در اتومبیل راندن در فرد عملکرد براساس
ــین ــسبت، مع ــه ن ــایی ب ــی توان ــدگی کل ــض او رانن  اوتق
  .)1394 صفوي، از نقل به ،2008 ،گرونالند(کنند می

  
  کارپوشه) ه

 از اي مجموعههاي عملکردي،     نوع دیگري از آزمون    پوشه کار
 موفقیــت و پیــشرفت کوشــش، کــه اســت فراگیــر کارهــاي

ــه در را او تحـــصیلی ــاص اي زمینـ ــشان خـ    دهـــد مـــی نـ
)Race, 2019نظــران صــاحب )1398 افراختــه، از نقــل بــه ؛ 

 ارائـه  پوشـه  کـار  بـراي  را زیـر  تعریـف  آموزشـی  ابیارزشی
  :اند داده
 دربـاره  کـه  آمـوز  دانـش  کارهاي از هدفمندي مجموعه«

 یـا  یـک  در او تحـصیلی  موفقیـت  یا پیشرفت ها، کوشش
 بایـد  مجموعـه  ایـن  .دهـد  مـی  توضـیح  معین زمینه چند

 کـار  محتـواي  انتخـاب  در فراگیـر  مـشارکت  دربرگیرنده

ــه، ــتورالعمل پوش ــار خــابانت دس ــضاوت معی ــاره ق  درب
 فراگیـر  فکـري  فعالیـت  بـه  مربـوط  شـواهد  و شایستگی

  ).7 :1398 افراخته،( »باشد
 هـا  توانایی دادن نشان براي یادگیرنده،  پوشه کار روش در  
ی مـدت  طـول  در که را کارهاي از هایی نمونه خود پیشرفت و

 خودش با،  داده انجام )تحصیلی سال یا،  نیمسال،  ثلث( معین
 گذارد می مربی اختیار در ارزشیابی براي و آورد می کالس به
)Race, 2019.(  

 بـا  گویـد،  مـی  روش ایـن  با رابطه در ،)2017(ریس فیل  
 تراکمـی  جنبـه  پوشـه  کـار  در موجـود  مطالب اینکه به توجه
 بـرخالف ( انـد  گرفته انجام زمانی دوره یک طول در و دارند
 و هفتگـی  ايهـ   آزمـون  با که یکدیگري از مستقل هاي عکس
 توانند می و   اند مربوط هم به، این مطالب    )شوند می تهیه ترمی
  .شمار آیند  بهیادگیرنده پیشرفت چگونگی از فیلم یک
: رود کـار مـی     اساسی به  هدف دو برآوردن براي   پوشه کار  

ــه. 1 ــرین ارائ ــا بهت ــشان. 2 و؛ کاره  تحــصیلی رشــد دادن ن
   .یادگیرنده

 و آمـوزش ی بـراي    روشـ زلـه   من  بـه  پوشـه  کارکارگیري   به  
 از ارزشـیابی  و فراگیـر  تحـصیلی  پیـشرفت  به تنها نه سنجش
 ,Dubois & Rothwell (گفتـه  به بلکه، کند می کمک او خود

ــارت)2000 ــا ، مه ــر يه ــل، تفک ــادي تحلی ــردي، انتق  راهب
 ابزارهـاي  بـه  فراگیـران . دهـد  مـی  گسترش نیز را فراشناختی
 سبب همین به. کنند درك را خود رشد تا،  دارند نیاز شناختی
 کـه  است الزم و است ضروري فرایندي   فراشناخت که است
  .شود تلقی محوريي امر پوشه کار ساخت در

 کتبـی  آزمـون  یعنـی ، اول نوع آزمون،  بندي تقسیم این در  
 واقعـی  زنـدگی  در عملکرد از را فاصله بیشترین،  عملکردي

 را فاصله نکمتری،  کار نمونه یعنی،  4 شماره آزمون ولی،  دارد
 را باال گانه شش يها  روش. دارد واقعی زندگی در عملکرد از
 در. بـست  کـار  بـه  یکـدیگر  بـا  و جداگانهصورت    به توان می

 بیـشتر  در امـا ،  کنـد  مـی  کفایـت  روش یک تنها مواردبرخی  
 نظـر  بـه  ضـروري  روش چنـد  یـا  دو ترکیـب  کـاربرد  مواقـع 
  ).Kubiszyn & Borich, 2016 (رسد می
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  کیفیت معیار گذاري نمره جشسن نظام
 هـاي  پاسـخ  کیفی ارزیابی براي گذاري نمره هاي شیوه از یکی

توانــد  مـی  کـاربردي  -علمـی  آمـوزش  مراکـز  در هنرجویـان 
 روش این کاربردهاي ترین مهم .باشد عملکرد معیار براساس
  :از ندا عبارت

   ؛کار نمونۀ مانند محصول، خلق یا تولید. 1
 ؛نمایشگاه در شرکت و نقشه طراحی مقاله، تهیۀ. 2
 و سـازماندهی  مهـارت  ماننـد  پیچیده، شناختی فرایندهاي. 3

 و حـل  ه را یـک  خلـق  ،مسأله حل اطالعات، آوري جمع
  ؛راهبردي ریزي برنامه

 حرکــات ماننــد اســتاندارد، عملکــردي هــاي رویــه انجــام. 4
 تراشـکاري  دستگاه، یا ابزار تنظیم وسیله، تعمیر ورزشی،
 براسـاس  تخصـصی  جوشـکاري  نقشه، براساس قطعات
 در یـا  و عمـودي  یا افقی صورت به براي مثال  (موقعیت
 نویسی برنامه ،)بسته محیط و باز مانندفضاي خاص مکان
 ؛...و افزاري م نر هاي محیط در کار اي، رایانه

 مـشاهده،  قابـل  عـاطفی  رفتارهاي و اجتماعی يها  مهارت. 5
ــد ــار مانن ــی، ک ــراري تیم ــاط برق ــؤث ارتب ــات ر،م  توجه
 & Kubiszyn (..و مداري، مشتري ایمنی، محیطی، زیست

Borich, 2016 .(  
  

  بیرونی اثربخشی
 چـارچوب  که باورند براین آموزشی ارزشیابی نظران صاحب

 آمـوزش  مراکز آموختگان دانش عملکرد ارزشیابی الگوهاي و
 ارزشـیابی  مختلـف  رویکردهـاي  به توجه با کاربردي-علمی

 ارزشـیابی  رویکـرد  دو ثیرأتـ  تحت اغلب   آموزشی، اثربخشی
 اثرگـذارترین  از.  اسـت  سیـستمی  ارزشـیابی  و هدف بر مبتنی

 کـه  است   پاتریک مدل آموزش، اثربخشی ارزشیابی الگوهاي
 ایـن  در. است استوار هدف بر مبتنی ارزشیابی رویکرد پایه بر

 براسـاس   سـطح،  چهار در آموزشی هاي برنامه اثربخشی مدل
  ).Kaufman & Keller,1994(شود ابی می ارزشی)1( جدول

  
  
  
  

  )1396 قهرمانی،( پاتریک ارزشیابی سطح چهار. 1 جدول
 توجه کانون معیار سطح

 فراگیران رضایت واکنش 1
 رفتار نگرش، مهارت، دانش، کسب یادگیري 2
 شغل در رفتار بهبود رفتار 3

 نتایج 4
دسـت    بـه  سـازمان  بـراي  شـده  کـسب  نتایج

 فراگیران

  
ز دیگر الگوهاي مطرح در ارزشیابی اثربخشی آموزشی،        ا  

تـرین   بر رویکرد سیستمی هـستند کـه از مهـم      الگوهاي مبتنی 
   یــا ســیپداد، فراینــد و محــصول زمینــه، درونآنهـا الگــوي  

)(CIPP   داد و پیامد داد، فرایند، برون  درون، الگوي )IPOO ( و
. م بـرد توان نا می) TVS ( بخشی آموزش  سیستم اعتبار الگوي  
  .است شده عرضه )2( جدول در الگوها این از اي خالصه

 بـراي  نیـز  )1985(  آیزنـر شـده،     اشاره الگوهاي بر افزون  
 کرده پیشنهاد زیر شرح به کارکرد پنج درسی برنامه ارزشیابی
  :است
ــادگیري مــشکالت تــشخیص) الــف ــراي ی ــواد توصــیه ب  م

  ؛آموزشی
  ؛درسی برنامه در نظر تجدید) ب
 آموزشـی  نظـام  دیگـر  عوامـل  برخـی  و ها برنامه همقایس) ج

 ؛)...تدریس مدرسه، سازماندهی، مانند(
 ؛آموزشی نیازهاي بینی پیش) د
 .هاي آموزشی بررسی تحقق هدف) ه

 ارزشـیابی  خبرگـان،  نظر بر مبتنی الگوي در همچنین وي  
 پیـشنهاد  زیـر  مـورد  سه در قضاوت براي را درسی برنامه از

 :استکرده 
 دربـاره  قـضاوت  بـراي    :شـده  تـصویب  درسی امهبرن )الف

  ؛برنامه ارزش
 کیفیـت  دربـاره  قـضاوت  بـراي    :شده اجرا درسی برنامه )ب

  ؛تدریس
 پیامدهاي درباره قضاوتبراي   :شده کسب درسی برنامه )ج

 بـه  مربـوط  پیامـدهاي  درسـی،  مطالـب  یادگیري به مربوط
  ؛مربی به مربوط پیامدهاي و یادگیرندگان هاي ویژگی
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 کننـدگان  مـصرف  و خبرگان اصلی، مخاطبان الگو این در  
ــستند درســـی برنامـــه ــدي،( هـ ــه و )1393 مهرمحمـ  نکتـ
 درسـی  برنامه درباره قضاوت الگو، این در دیگر ملأت درخور
 و توجـه  مورد یادگیري به مربوط پیامدهايمثابه    به دهش کسب

  .است گرفته قرار کیدأت
 )1شـکل ( میسیـست  الگویی قالب در نیز )1396( ابطحی  

 کـرده    ارائه چنین را آموزشی برنامه ارزشیابی اجرایی مراحل
  :است
   نخستمرحله

 و مصاحبه با روش    توان می را برنامه شروع از پیش   ارزشیابی
 اطالعـات  میـزان  بهشیوه    بدین و داد انجام کتبی آزمایشات یا
 دو کـار در     ایـن  نتیجـه . بـرد  پـی  کننـدگان  شرکت کاردانی و

 و درجـه  تعیـین  از پـس نخست  : شود رفته می کار گ   به جهت
 را آن مـواد  و برنامـه  اسـاس  کنندگان شرکت اطالعات میزان
 دوره در کننـدگان  شرکت براي که کرد تنظیم طوري،  توان می

؛ دوم  باشـد  داشـته  تـازگی  آنها براي و نباشد مکررات تکرار
 پایـان  در اسـت کـه    معیاريمنزله    به مقدماتی، ارزشیابی نتایج
 ایـن   از وشـود     می مقایسه نهایی هاي ارزشیابی نتایج با ،دوره
  .شود  سنجش میآموزشی برنامه موفقیت میزان طریق
  دوم مرحله

، داراي  آموزشـی  دوره برگـزاري  هنگام   در ارزشیابی اجراي 
 در کننــدگان شـرکت  از ارزشـیابی  نخـست  :اسـت  بخـش  دو

د و دهن  می انجام آن را    آموزشی مربیان که،  آموزشی هاي دوره
 و برنامــه از ارزشـیابی  دیگــري؛ اسـت  معمــول روش همـان 

 .)1393 افراخته،( ها سیستم بر مبتنی و هدف بر مبتنی ارزشیابی رویکردهاي. 2 جدول

 )1990( IPOO الگوي )1959( پاتریک کرك

 یادگیرنـدگان  واکـنش  به مربوط ها داده گردآوري :واکنش سطح
  .دوره انتهاي در آموزشی برنامه به نسبت

  .آموزشی برنامه اهداف شدن هبرآورد سنجش :یادگیري
 .آموزش از پس شغلی عملکرد تغییر میزان سنجش :رفتار
 برنامـه  بـراي  کـه  هـایی  زینهه برابر در مزایا میزان سنجش :نتایج

 آموزشی برنامه از برآمده   مزیت مثال، براي. است شده آموزشی
 افـزایش  کـار،  کیفیت بهبود سازمان، هاي هزینه کاهش تواند می
باشد ... و کار یکم. 

 کیفیـت  : مانند سیستم، عملکرد هاي شاخص ارزشیابی :ددا درون
   ...و آموزش نبود مناسب منابع، بودن دسترس در یادگیرندگان،

 ارائـه  و تـدوین  طراحـی،  ریـزي،  طـرح  کار برگیرنده در :فرایند
  .است آموزشی برنامه
 .آموزشیهاي  همداخل از  برآمدههاي داده گردآوري :داد برون
 سـودآوري  بهبود به معطوف مدت بلند نتایج به مربوط :ها بازده

 .است ... و رقابتی قدرت افزایش شرکت،

 )TVS )1994 الگوي CIPP الگوي

 برابـر  در تـصمیم  موقعیـت  درباره اطالعاتی آوردن فراهم :زمینه
  .برنامه اهداف تدوین و آموزشی نیازهاي
 تحقـق  بـراي  مطلـوب  آموزشـی  راهبردهاي شناسایی :داد درون
  .انتظار مورد اهداف
  .آموزش برنامه اجراي روند سنجش :فرایند

هـاي   همداخلـ  نتیجـه  بـه  مربـوط  اطالعات گردآوري: محصول
 .آموزشی

 سـطوح  تعیین براي   آموزش از پیش ها داده گردآوري :موقعیت
 شغلی عملکرد مطلوب سطح تعریف و سازمان عملکرد جاري
  .است

 باشـد،  مـسأله    حل اصلی راهکار آموزش که درصورتی :مداخله
 عملکـرد  مطلـوب  و موجودح  سط میان   فاصله گام این در باید
  . شودتعیین
  .آموزش از پس و پیش هاي دادهمیان  تفاوت ارزشیابی :اثر

 وري، بهــره کیفیــت، زمینــه در هــا تفــاوت گیــري انــدازه :ارزش
 ریـال  حـد او اسـاس  بـر  تواند می آنچه همه یا فروش خدمات،
 .شود بندي نرخ

 



 يکاربرد -یعلم آموزش مراکز آموختگان دانش عملکرد یابیارز

  9

 آموزشـی  هـاي  دوره کنندگان شرکت که است آموزشی مربیان
 از بایـد  ارزشـیابی  از بخـش    ایـن  در. دهنـد  آن را انجام مـی    

. شـود  نظرخـواهی  برنامـه  در شـرکت  ضمنکنندگان   شرکت
 ایــن از هــدف کــه داشــت توجــه نکتــه ایــن بــه بایــد ولــی

 نظریـــات بالفاصـــله کـــه نیـــست ایـــن ،هـــا نظرخـــواهی
 ،کار گرفته شود    به برنامه اجراي چگونگی درکنندگان    شرکت
 بـسا  چـه  و نباشد دارا را کافی و الزم اعتبار است ممکنزیرا  
. کنـد  تغییـر  دوره آخر تا نظریات این از، برخی   دارد احتمال
 کـه  اسـت  دلیـل    این به ها نظرخواهی و ارزشیابی این اجراي
 در یا و دوره خاتمه در که هایی ارزشیابی با را آن جنتای بتوان
  .کرد مقایسه ،شود  میانجام کار واقعی محیط
  سوم مرحله
 کـه  اسـت  کار زنده و واقعی محیط در ارزشیابی اجراي ادامه
ــه آن در ــات ب ــهو ســازمانها نظری ــژه   ب ــستقیم رؤســايوی  م

ــدگان شــرکت ــون، کنن ــرات پیرام ــه اث ــوزش هــاي برنام  و آم
 بـا   تـوان  مـی  را عمـل  ایـن . شود  توجه می  آموزشی ايه دوره

 بـه  مراجعـه  بـا  امکـان  صـورت  در یـا  و پرسشنامه مصاحبه،
 گـرفتن  درنظـر  با کارکنان ارزشیابی و استخدامی هاي پرونده

 هـاي  آموختـه  باشـند  توانـسته  کارکنان که مناسبی زمان مدت
  .شود کار گیرند، انجام می ه و بهپیاد را خود

  
 - علمـی  آمـوزش  مراکـز  آموزش بخشیاثر هاي شاخص
  کاربردي
 ثبـات  یـا  تغییـرات  کیفیـت،  کمیت، که است ابزاري شاخص
 میـزان  تعیین. کند می گیري اندازه و داده   تشخیص را موضوع
 اثربخشی هاي شاخص از اي مجموعه کارگیري به با    اثربخشی
 میـزان  کـردن  مـشخص  ها، شاخص تعیین بدون و است   میسر
 کـه  ییازآنجـا .  اسـت  مـشکل  اهـداف  بـه  یـابی  دسـت  و نیل

 از بنـابراین پـیش      اسـت،  ابزار نیازمند اثربخشی، گیري اندازه
 کـار  ایـن  از را خـود  اهـداف  باید،  گیري اندازه کار به شروع
 شـاخص  تعـدادي  میـان  در صـورت  این  غیر در کنیم، روشن
 را مثبـت  جهت اثربخشی که  یزمان. مانیم می سردرگم   نسبت،
 کمـک  اثربخشی این به که عواملی،  است ربهت دهد، می نشان
 و بهـره بـرد      عوامل این از   بتوان تاه  کرد شناسایی را،  کنند می

رود، بهترین کار تعیـین       می کاهش به رو اثربخشی که هنگامی
.  آغـاز شـود    آنهـا  بهبـود  فراینـد    تاآفرین است،    نکات مشکل 

  
 ارزشیابی در فرایند برنامه آموزشی

کنندگان در دوره  ارزشیابی شرکت
 آموزشـــی از برنامـــه آموزشی

ارزشیابی مربیان آموزشی از 
کننــدگان در دوره  شــرکت

 آموزشی

 ارزشیابی در خاتمه برنامه آموزشی

ارزشـیابی نهـایی از شـرکت- 
کنندگان با روش کتبـی یـا شفاهی  

 و یا هر دو روش و عملی

کنندگان در  نظرخواهی از شرکت
هاي  دهی به سؤال شیوه پاسخ دوره به

 بازپاسخ درباره برنامه

ادامه ارزشیابی در محیط واقعی کار پس از 
 اتمام دوره

ها و یا رؤساي  نظریات سازمان
هاي  کنندگان در دوره مستقیم شرکت

آموزشی درباره چگونگی وضع و 
تأثیر کار آنها در بهبود بخشیدن به 

 و شغلیکارهاي سازمانی 

کننـدگان در دوره  نظریات شرکت
آموزشی درباره تأثیر و کاربرد 

هـاي  هـا و تکنیک مهارت
شـده در محـیط کـار واقعی آموخته

  
  

  .)1396 ابطحی،( آموزشی ايه هبرنام از سیستمی ارزشیابی. 1 شکل
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 عوامـل  کـارگیري  به و شناسایی اثربخشی، گیري اندازه هدف
کننده به اثربخشی و به حداقل رساندن عوامـل کاهنـده            کمک

  . اثربخشی است
ــاه    ــسیم) 1395(فتحـــی و اجارگـ ــی  در تقـ ــدي کلـ بنـ

هاي آموزشی را به دو      هاي ارزشیابی اثربخشی برنامه     شاخص
ترین آنان   هاي سخت و نرم تقسیم کرده و مهم        دسته شاخص 

  :کند را چنین بیان می
 قابـل  سـادگی  ها بـه    شاخص این :سخت هاي شاخص) الف
ارزشـیابی  سـخت  هـاي  شـاخص  ترین مهم.  است شدن یکم 

ـ  سازمان 100 بررسی از که آموزش اثربخشی  آمـده  دسـت  هب
  :از ندا عبارت است،
 پاسـخ  هـاي  درخواسـت  میـزان  فـروش،  میـزان  تولید، میزان
 اشـتباه،  یـا  خطـا  نرخ تجهیزات، با کار زمان کاهش شده، داده

ــاز مــورد زمــان ــراي نی ــزان خــاص،اي  وظیفــه اياجــر ب  می
 برحـسب  آموزش هاي هزینه معیوب، تولیدات و محصوالت

  .کارمند
ـ  قابل سختی به نرم هاي شاخص :نرم هاي شاخص )ب یکم 

 بـر  متمرکـز  آموزشی دورههاي     هدف که هنگامی.  است شدن
 فرهنـگ،  احساسات، نگرش، تغییر مانند   کیفی تغییرات ایجاد
 این اثربخشی میزان تعیین رايب باشد، ... و جدید يها  مهارت
 هـاي  شـاخص  هـاي  نمونه ترین مهم. رود کار می   به ها شاخص

 روحیـه  و رضـایت  :از نـد ا عبـارت  آموزش، اثربخشی در نرم
ــان، ــارتکارکن ــا  مه ــاطی، يه  نقــش از صــحیح ادراك ارتب

  .مدیران اي مشاوره يها  مهارتکارکنان، شکایت اي، حرفه
 مـذکور،  هـاي  شـاخص  از برخی به اشاره با   )1396( آزاد  

 بازگـشت ( آناز    برآمـده  فوایـد  بـا  آموزش هاي هزینه مقایسه
 اثربخـشی  مهـم  هـاي  شـاخص  از یکـی منزلـه     بـه  را )سرمایه
  .داند می آموزش

 مـــوارد، بیـــشتر در کـــه اســت  کـــرده ثابـــت تجربــه   
 یـک  بـه  ورود بدو در،  آموزشی هاي دوره در کنندگان شرکت
 مطالـب  انـد  نتوانـسته ،  آن ياجرا زمان در یا و آموزشی دوره
 ربـط  یکدیگره  ب را شده برده کار به هاي تکنیک و درسی مواد

 در بـسا  چـه . کننـد  درك را آنهـا  میان   منطقی رابطه یا ودهند  
 کـار  واقعی محیط در و بیشتري میزان به آموزشی دوره پایان

 بنـابراین   بـرد،  خواهنـد  پی مسائل گونه آن به ازپیش بیش هم
 از آموزشـی  هـاي  برنامـه  پیرامـون  کـار  محیط در که نظریاتی
 استی  نظریات معتبرترین ،شود  داده می  کنندگان شرکت طرف
 آموزشی هاي برنامه کمبودهاي و نواقص رفع در تواند می که
 کـه  کـرد  گیري نتیجه توان می صورت این در. شود واقع مؤثر

 و آموزشـی  برنامـه  اجراي زمان در کهی  معمول هاي ارزشیابی
 یـا  و آموزشی هاي برنامه کنندگان شرکتوسیله    به آن یانپا در
 اعتبـار  آید، می عمل به دیگر ذیربط افراد و آموزشی مربیان از

 بـراي   کـاملی  و درسـت  معیار تواند نمی الزاماً و داشته اندکی
 مگـر  دهـد،  دسـت  بـه  آموزشی هاي برنامه در تغییرات ایجاد
 ثابـت  هـم  کـار  عیواق محیط در نظریات اینگونه اعتبار اینکه
  .شود
 ارزشیابی براي آموزشی، ارزشیابی نظران صاحب از بسیار  

ــس آموختگــان دانــش عملکــرد  الگــوي آمــوزش، دوره از پ
. کننـد  می پیشنهاد را درجه 360 بازخورد رویکرد با ارزشیابی

 دقیـق  ارزیـابی  در توانـد  مـی  که عواملی همه رویکرد این در
 شناسـایی  باشـد،  ثرؤم ارک محیط در آموختگان دانش عملکرد

 کلـی  عامـل  شش آنها اساس برهمین. شود کار گرفته می    به و
  :اند کرده پیشنهاد را زیر

  ؛مستقیم سرپرست و مدیر. 1
 ؛خودارزیابی. 2
 ؛زیردستان. 3
 ؛ردیفان هم. 4
 ؛مشتریان. 5
 .ترکیبی. 6
 در آموختگان دانش عملکرد ارزشیابی بر ثر مؤ عاملشش    
 هـاي  نامـه  شـیوه  براسـاس  را زیـر  هـاي  شایستگی،  کار محیط
  : دهند می قرار ارزیابی مورد مرتبط

 ؛فنی هاي  رتمها عملکرد. 1
 ؛سازمانی وظایف. 2
 وجـود  هنگـام  مناسـب،    العمـل  عکـس  و بازخوردعرضه  . 3

 ؛اشتباه یا و مشکل
 ؛کاري هر در مهم نقش  ایفاي. 4
 د،جدیـ  هاي موفقیت براي الزم يها   مهارت و دانش انتقال. 5

 دیـدگاه  از شایـستگی  «در کارهـا  دادن   انجـام  توانایی مفهوم
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 ).(Dubois & Rothwell, 2000 است کار محل» محققان
 بیرونـی  و درونـی  اثربخـشی  ارزشیابی هاي شیوه بنابراین  

 آموزش مراکز آموختگان دانش عملکرد ارزیابی براي   آموزش
 ارههمـو  باید عملکرد ارزیابی؛  دهد می نشان کاربردي -علمی
 نزدیکـی  رابطـه  آمـوزش  بـا  و بـوده  آموزش روند از بخشی
 عملکـــرد ارزشـــیابی شـــرایطی چنـــین در باشـــد؛ داشـــته
 و نقـش  رغـم  علـی . رسد نمی پایان به هرگز آموختگان دانش

ــوع ایــن جایگــاه – ي علمــیهــا آمــوزش در ارزشــیابی از ن
 جـاي  نتوانـسته ،  عملکـرد  بـر  مبتنی ارزشیابی هنوز ؛کاربردي  

 کنـد  پیـدا  عمـل  تـا  نظریـه  از آموزشی سیستم رادر خودش
 نبـود   هرحـال،  بـه . اجراست حال در سنتی ارزشیابیکماکان  و

 کارگـاهی،  کیفـی  کـاربرگ  سـري  یـک  تبیین براي معتبر منبع
 معیارهاي و فراگیران شایستگی تعیین براي استاندارد سیستم
. کنـد   مـی  دشـوار  را فراگیران شایستگی سطح تعیین،  نگر کل

 بـه  بـازخوردي  هـیچ  و اسـت    کلـی  بـسیار  دهی هنمر سیستم
 بـرهمین  .شـود  نمـی  داده آنهـا    عملکـرد  به توجه با فراگیران
 سري  یک از باید ارزشیابی سیستم اعتبار افزایش براي اساس،

ــراي مرجــع معیارهــاي از و اســتاندارد هــاي دســتورالعمل  ب
 هـاي  شـاخص  ایـن،  بر افزون .شود استفاده عملکرد ارزشیابی
 را فراگیـران  تـا  کننـد  کمـک  مربیـان  بـه  توانند، می استاندارد

 کمـک  خـود  ارزشـیابی  براي آنها به و ارزشیابی نسبی طور به
 معتبـر،  باید آموختگان دانش عملکرد ارزشیابی سرانجام .کنند
  .باشد سازگار و عادالنه اعتماد،  قابل
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  ها معادل

 Eisner  زنریآ

داد   برونند،یداد، فرا  درونيالگو
  امدیو پ

Input, Process, Output, 
Outcome model (IPOO) 

داد، فرایند و  الگوي زمینه، درون
  )سیپ(محصول 

Context, Input, Process, 
Product evaluation model 
(CIPP) 

 بخشی اعتبارستمیس يالگو
  آموزش

Training Validation system 
(TVS) 

 Port folio  کار پوشه

 Dembo  دمبو

 Sax  ساکس

 Phil Race  فیل ریس
 Gronlund   گرونالند

 Lynn  لین

 Patric model  مدل پاتریک

  
  


