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نیم نگاهی به ارزشیابی اثربخشی آموزش
ناصر پورصادق

.هرگاه درسرمایه گذاري آموزشی تردید  داشتید، هزینه نادانی را حساب کنید

چکیده
هـا در بحـث آمـوزش و توسـعه     امروزه یکی از دغدغه هـاي اصـلی مـدیران سـازمان    

.م آن اسـت کارکنان ، ارزشیابی اثـر بخشـی برنامـه هـاي آموزشـی و چگـونگی انجـا       
رو ، مقاله حاضر در صدد تبین اجمالی ارزشـیابی آمـوزش ، دالیـل ارزشـیابی ،     از این

فرآیند ارزشیابی ، ستاده هاي مورد استفاده ارزشیابی آمـوزش در ارزشـیابی آموزشـی    
ــه     ــا ب ــوزش و مقایســه آنه ــاي ارزشــیابی آم ــی رویکرده ــا معرف ــه و ســپس ب پرداخت

نتیجه گیري می پردازد.

ارزشیابی آموزشی ، ستاده هاي آموزش ، رویکردهايهاي کلیدي :واژه
آموزش .ارزشیابی

مقدمه :
امروزه اکثر سازمان ها دوره هاي آموزشی متعـددي را در مراکـز 
آموزش خود و یا مراکز آموزش موجود در داخل یا خارج از کشـور جهـت 

تضـمن سـرمایه ارتقاء کارکنان خود برگزار می نمایند و اجراي هر دوره م
گذاري هنگفت و صرف زمان خدمتی نیروي انسانی فعال است. از ایـن رو 
آگاهی از میزان اثربخشی دوره هاي آموزشی و بازدهی حاصل از آنها براي 
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ی را تمدیران بسیار حایز اهمیت است بطوري کـه همـواره چنـین سـئواال
شـده مطرح می نمایند: سهم آموزش در بهبود محصول / خـدمات تولیـد 

سازمان چقدر است؟ دوره هاي آموزشی برگزار شده چقدر ما را در تحقق 
برنامــه هــاي ياهــدافمان کمــک کــرده اســت؟ کاســتی هــا و قــوت هــا 

آموزش کدامند؟ 
ارزشیابی یکی از مهم ترین مراحل برنامه ریزي آموزشی است که 
انجام صحیح آن اطالعات بسـیار مفیـدي را در خصـوص چگـونگی طـرح 

اجراي برنامه هاي آموزشی در اختیار می گذارد و مبناي مفیـدي ریزي و
جهت ارزیابی عملکرد آموزشی مراکز آموزش به دست می دهد.

العاده ارزشیابی، شـواهد و قـرائن موجـود علی رغم اهمیت فو ق
نشان می دهد که این وظیفـه حسـاس برنامـه ریـزي آموزشـی در اغلـب 

ت نمی گیرد و با مسامحه بـا آنسازمان ها بصورت مدون و منسجم صور
عدم تخصیص زمـان کـافی، برخورد می شود ، علل این امر ممکن است :

فقدان ابزار و روش ارزشیابی، نبود متخصص آموزشی باشد و یا امکان دارد 
شده باشد.هپیچیدگی خود ارزشیابی باعث این مسامح

با این وجود ارزشیابی آموزش فرآینـد جمـع آوري سـتاده هـاي 
مورد نیاز جهت تعیین اثربخشی آموزش است و اثربخشـی فوایـدي اسـت 
که سازمان و فراگیران از آموزش دریافت می کنند. فوایـد آمـوزش بـراي 
فراگیران شامل یادگیري مهارت یا رفتارهاي جدیـد و ... و بـراي سـازمان 
می تواند شامل کاهش ضایعات، کاهش غیبت، افزایش ضـریب ایمنـی در 

رضایت مشتري و ... باشد.محیط کار و



83نیم نگاهی به ارزشیابی اثربخشی آموزش  
ر 

بھا
وم 

ه د
ار

شم
١٣

٨۴

دالیل ارزشیابی آموزش

شرکت ها و سازمان ها جهت کسب مزیت رقابتی میلیون ها دالر 
در برنامه هاي آموزشی سرمایه گـذاري مـی کننـد. بطـوري کـه سـرمایه 
گذاري مستقیم شرکت هاي آمریکایی در آموزش هاي رسمی و شـغلی از 

و 1998درصـد در سـال 2ه ب1996درصد حقوق پرداختی در سال 5/1
درصد افزایش یافته است. 40در دو سال اخیر به 

سرمایه گذاري در آموزش در حال افـزایش اسـت زیـرا یـادگیري، 
دانشی ایجاد می کند که می تواند شرکت هاي موفـق را از نـاموفق تمیـز 
دهد. از طرفی دیگر از آنجایی که شرکت ها و سازمان ها سـرمایه گـذاري 

ي به امر آموزش اختصاص می دهند، آمـوزش را بعنـوان یـک ههاي عمد
استراتژي جهت موفقیت خود انتخاب کرده اند بنابر این انتظار دارند فواید 
و نتـــایج آمـــوزش را ارزیـــابی نماینـــد تـــا ســـهم آمـــوزش در تولیـــد 
محصول/ خدمات شـرکت مشـخص گـردد. بطـور کلـی دالیـل ارزشـیابی 

مع بندي نمود:آموزش را می توان بشرح ذیل ج
براي مشخص کردن قوت ها و ضعف هاي برنامه- 1
جهت ارزیابی اینکه آیا محتوا، سازمان و مدیریت برنامـه آمـوزش، - 2

در بکارگیري آموزش در شغل کمک می کند؟ یا خیر.
جهت مشخص کردن فواید آموزش براي فراگیران- 3
جهت ارزیابی میزان رضایت فراگیران از برنامه آموزش- 4
فواید و هزنیه هاي مالی برنامه براي شرکت / سازمانبراي تعیین- 5
جهت مقایسه هزینه و فایده برنامه هاي مختلـف آموزشـی جهـت - 6

انتخاب بهترین برنامه.



نیم نگاهی به ارزشیابی اثر بخشی آموزش 84

ارزشیابی آموزشی چیست؟

دار اطالعات ارزشیابی آموزشی گردآوري و تجزیه و تحلیل نظام
ارزشیابی مورد نیاز جهت تصمیم گیري است. ارزشیابی آموزشی شامل 

تراکمی است.یاتکوینی و ارزشیابی پایانی
ارزشیابی تکوینی در اطمینان یافتن از : 

.اینکه برنامه آموزش به خوبی سازماندهی و به راحتی اجرا می شود-1
فراگیران بـا ایـن برنامـه آمـوزش هـم یـاد مـی گیرنـد و هـم راضـی -2

راي برنامه آموزشی . ارزشیابی تکوینی در طی اجدکمک می کن-می شوند
به منظور هدایت مجریان آموزش به اجـرا در مـی آیـد و همچنـین از آن 
براي اصالح فرایند اجراي برنامه آموزشی بهره گیري می شـود. ارزشـیابی 
تکوینی معموالً شامل جمع آوري داده هاي کیفی درباره برنامـه آموزشـی 

اگیران.فراحساساتاست. داده هاي کیفی مثل نظرات، عقاید و 
تراکمی جهت تعیین میزانی کـه فراگیـران در یاارزشیابی پایانی

نتیجه شرکت در برنامه آموزشی تغییر یافته اند بکار می رود. و همانگونـه 
که از نامش بر می آید در پایان اجراي برنامه آموزش انجام می شود.

1فرآیند ارزشیابی آموزش

دار زیـر مشـخص شـده فرآیند عمومی ارزشیابی آموزش در نمـو
نشان می دهد فرآیند ارزشیابی آموزش نمودار مذکور،است. همانگونه که 

با تعیین نیازهاي آموزشی شروع می شود. نیـاز سـنجی، دانـش، مهـارت، 
رفتار یا قابلیت هاي دیگري که نیاز به یادگیري آنهاست مشخص می کند 

1) Training evaluation Process
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در فرآینـد گـام بعـدي پس از اینکه قابلیت هاي یادگیري مشخص شـده
ارزشیابی تعیین اهداف قابل اندازه گیري آمـوزش اسـت. اهـداف معـین و 

هسـتند. بـر شیابیستاده هاي مناسب براي ارزنتایج یا قابل اندازه گیري،
اساس اهداف یادگیري، شاخص هاي ستاده ها، جهت ارزیابی یـادگیري و 

پـس از انتقال یادگیري به شغل که اتفاق افتاده است، طراحی مـی شـود.
مشخص شدن شاخص هاي نتایج ( ستاده ها)، گام بعدي تعیین استراتژي 
ارزشیابی است. در انتخاب استراتژي عواملی همچون نوع مهارت ها، زمان 

نیاز به اطالعات، فرهنگ سازمانی بایستی مدنظر باشد. طرح ریزي و مورد 
، اجــراي ارزشــیابی مســتلزم پــیش نگــري برنامــه ( ارزشــیابی تکــوینی)

جمــع آوري داده هــاي مربــوط بــه ســتاده هــاي آمــوزش مطــابق طــرح 
ارزشیابی است.

تجزیه و تحلیل نیازها

تدوین نتایج قابل اندازه گیري 
یادگیري

تدوین شاخص هاي نتایج

انتخاب یک استراتژي 
ارزشیابی

طرح و اجراي ارزشیابی 
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ستاده هاي مورد استفاده در ارزشیابی آموزشی 
هاي ارزشیابی ) مدلکاربردي ترینیکی از معروف ترین ( 

مدل چهارسطح ( واکنش ، یادگیري، رفتار و نتایج) ،آموزش
اده هاي مورد استفاده در هر سطح در جدول کرك پاتریک است. که ست

زیر آمده است.

کانون توجه سطح                                             معیار                 

رضایت فراگیرانواکنش         1
یادگیري          کسب دانش ، مهارت، نگرش ، رفتار 2
رفتار                بهبود رفتار در شغل3
ازمان توسط فراگیراننتایج              نتایج کسب شده براي س4

( 2و 1همانگونه که جدول باال نشان می دهد. معیارهاي سـطح 
شغلشان جمع آوري مـی واکنش و یادگیري) قبل از برگشت  فراگیران به

( رفتار و نتایج) بـا میزانـی کـه فراگیـران 4و 3شوند و معیارهاي سطح 
ود. یعنـی آموزش را در شغل خود بکار می گیرند، انـدازه گیـري مـی شـ

جهت تعیین میزان انتقال آموزش به شغل به کار مـی رود. 4و 3سطوح 
امروزه هم کارگزاران و هم محققـان آمـوزش معتقدنـد کـه سـتاده هـاي 

قرار ستفاده دیگري نیز وجود دارند که در ارزشیابی آموزش بایستی مورد ا
هاي گیرد. مثل نگرش ها، انگیزش و بازگشت سرمایه. که در نتیجه بحث 

:ه اندگروه طبقه بندي نمودند5مختلف ستاده هاي آموزشی را در 
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، سـتاده هـاي 2، سـتاده هـاي مبتنـی بـر مهـارت1ستاده هـاي شـناختی
.5و بازگشت سرمایه4، نتایج3تأثیرگذار

در ستاده هاي شناختی، میـزان کسـب دانـش، در سـتاده هـاي 
مبتنی بر مهارت، میزان مهارت کسب شـده، در سـتاده هـاي تأثیرگـذار، 
انگیزش و نگرش فراگیران، در نتایج میـزان سـود شـرکت و در بازگشـت 

.6سرمایه ارزش اقتصادي آموزش مورد ارزشیابی قرار می گیرد
7رویکردهاي ارزشیابی آموزش 

کردهایی که بصورت متـداول بـراي ارزشـیابی آمـوزش مـورد روی
اتیک طراحی آموزش سامانه استفاده قرار می گیرند ریشه در رویکردهاي 

دارند. رویکردهـاي ارزشـیابی بـر پایـه روش شناسـی هـاي طـرح ریـزي 
نظام هاي آموزشی طبقه بندي می شوند. یعنی با نظام هایی که در دهـه 

8یکا، با آثار متخصصانی نظیر گانیـه و بریگـز در آمر1960و 1950هاي 

) معرفی شدند. ارزشیابی بـا نگـاه 1962( 9) ، گلداشتاین و میگر1974( 
اتیک است کـه قصـد آن سامانه سنتی، به مثابه مرحله نهایی یک رویکرد 

1- Cognitive out comes
2- skill-based out comes
3- Affective out comes
4- results
5- Return on inrestment

اندازه گیري آن به فرصـتی  نحوهجهت عدم اطالله کالم و نوشته ، توضیح مفصل هر کدام از ستاده ها و -6
دیگر موکول می گردد

7-Training evaluation approaches
8-Gagne & Briggs
9-Goldstein & Mager
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بهبود مداخالت آموزشی ( ارزشیابی تکوینی) یـا داوري دربـاره اثربخشـی
ی باشد. با مطالعه ادبیـات ارزشـیابی آموزشـی بطـور ( ارزشیابی پایانی) م

رویکرد عام و مربوط به ارزشیابی آموزش را می توان بازشناخت.6کلی 
ارزشیابی هدف آزاد-ارزشیابی مبتنی بر هدف-
هاسامانه ارزشیابی -ارزشیابی  پاسخگو-
شبه قانونی-بازنگري حرفه اي -

غالبـا در هـاارزشـیابی  سـامانهو ف دی بر هـرویکرد هاي ارزشیابی مبتن
)1991ارزشیابی آموزش بکار رفته اند (فلیپس 

چارچوب هاي مختلف ارزشیابی برنامـه هـا تحـت تـاثیر ایـن دو 
عرضـه 1رویکردعرضه شده اند. اثرگذار ترین چارچوب توسط کرك پاترك

رد ) برپایه رویکـ1959ارائه شده توسط کرك پاترك (هايشده است. الگو
ارزشیابی مبتنی بر هدف  بر اساس چهار سوال ساده اي است که به چهار 
سطح ارزشیابی تبدیل شده استوار است.  واکنش ،یادگیري ،رفتار و نتایج. 

ها،الگوي ارزشیابی اثر بخشی سامانه از سوي دیگر،تحت رویکرد ارزشیابی 
سـامانه )، الگـويcippچون : الگوي زمینه ،درون داد،فراینـد  ،محصـول(

، و الگـوي درون داد، فرآینـد، بـرون داد و (TvS)اعتبار بخشی آمـوزش 
تدوین و ارائه گردیده اند. با مقایسه این چهار الگوي مـی (IPOO)بازده 

توان بیان نمود که الگوي ارزشیابی کرك پاتریک، گام هاي ضروري تحقق 
آموزش تعریف مقاصد و شیوه بهره گیري از نتایج ارزشیابی را براي بهبود

نمی کند. دشواري کاربرد چنین الگویی براي دست انـدرکاران، انتخـاب و 
استفاده از روش هاي ارزشیابی ( کمی، کیفی، تلفیقـی) اسـت. بـه دلیـل 
سادگی ظاهري چنین الگویی، مدرسان بدون احتساب نیازهـا و منـابع یـا 

1 D.KirkPatrick
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الگـو پیشـقدم تعیین چگونگی کاربرد الگو و نتایج آن، در استفاده از ایـن 
می شوند. به طور طبیعی، بسیاري از سازمان ها، حالت سطح یـادگیري را 
هم مورد توجه قرار می دهند. الگوي پاتریک در سطوح اول و دوم ساده و 
در سطوح سوم و چهارم پیچیده تر می شود. و این شـاید دلیـل کـاربري 

زیاد در سطح اول و دوم الگوي یاد شده باشد.
) در امریکـا انجـام گرفـت، 2000کـه در (سـال در یک تحقیقی

% شرکت ها ستاده هـاي سـطح واکـنش را جهـت 84مشخص گردید که 
% 39ارزشیابی اثربخشی آموزش هاي شرکت مورد استفاده قرار داده اند و 

درصد سـتاده هـاي رفتـاري و 15درصد ستاده ها شناختی ( یادگیري)، 
را جهـت ارزشـیابی درصد شرکت هـا سـتاده هـاي سـطح نتـایج7فقط 

.آموزش مورد بهره برداري قرار داده اند
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رویکردهاي ارزشیابی مبتنی بر هدف و مبتنی بر سامانه ها
کیر کپاتریک 

)1959(
CIPPالگوي

)1987(
IPOOالگوي
)1990(

TVSالگوي 
)1994(
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ارزشیابی، اطالعاتی را جهت تعیین اثربخشی آمـوزش ارایـه مـی 
گیـري دهد. ارزشیابی مستلزم تعیین ستاده هـاي مناسـب جهـت انـدازه 

ســطح واکـــنش : گـــرد  -1
ــه    ــوط ب ــا مرب آوري داده ه
ــدگان   ــاد گیرنـ ــنش یـ واکـ
نســبت برنامــه آموزشــی در 

انتهاي دوره .

ـــنجش -2 ـــادگیري : س ی
برآورد شدن اهداف برنامـه 

آموزشی .

رفتار : سنجش میـزان -3
تغییر عملکرد شغلی پـس 

از آموزش.
نتایج : سنجش میـزان -4

مزایا در برابر هزینه هـایی 
که بـراي برنامـه آموزشـی 
شده اسـت . بـراي مثـال ، 
ــه  ــل از برنام ــت حاص مزی

شی می تواند کـاهش آموز
هزینـــه هـــاي ســـازمان ، 
بهبود کیفیت کار ، افزایش 

..باشد.…کمی کار و 

زمینه : فراهم آوري-1
یت عاطالعاتی درباره موق

تصمیم در برابر نیازهاي 
آموزشی و تدوین اهداف 

برنامه .

ـــایی شداد: درون-2 ناس
راهبردهـــاي آموزشـــی 
مطلـــوب بـــراي تحقـــق 

اهداف مورد انتظار.
ـــنجش -3 ـــد : س فراین

ـــه  ـــراي برنام ـــد اج رون
آموزشی .

محصول : گرد آوري -4
اطالعات مربوط به نتیجه 

آموزشی.له هايمداخ

درون داد: -1
ارزشیابی شاخص هاي 

، نظیر سامانه عملکرد 
: کیفیت یادگیرنـدگان 
، در دســترس بـــودن 
منابع ، مناسـب بـودن 

.…آموزشی و
ــــــــد : در -2 فرآین

ــرح  ــار ط ــده ک برگیرن
ریــــزي ، طراحــــی ، 
تــدوین و ارائــه برنامــه 

آموزشی است .
ــرد -3 ــرون داد : گ ب

آوري داده هاي حاصل 
لـــــه هـــــاياز مداخ

آموزشی .
بازده هـا : مربـوط -4

بــه نتــایج بلنــد مــدت 
معطوف به بهبود سـود 
آوري شرکت ، افزایش 
ـــــابتی  ـــــدرت رق ق

است .…و

ـــرد -1 ـــت : گ موقعی
آوري داده ها ، پیش از 

ــه  ــوزش ، ب ــور آم منظ
تعیــین ســطوح جــاري 
ــــازمان  ــــرد س عملک
وتعریف سطح  مطلوب 

عملکرد شغلی است .
مداخله : در صورتی -2

ــار  ــوزش راه ک ــه آم ک
اصلی حل مساله باشـد 
. در این صورت باید در 
ایــن گــام فاصــله بــین 
سطوح موجود و سـطح 
مطلوب عملکرد تعیین 

گردد.
اثـــر : ارزشــــیابی -3

تفاوت بـین داده هـاي 
از آموزش.پیش و پس

ارزش : اندازه -4
گیري تفاوت  ها در 
زمینه کیفیت ، بهره 

وري ، خدمات ، یا 
فروش یا همه آنچه می 

تواند بر اساس واحد 
ریال نرخ بندي شود.
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در ارزشیابی برنامه هـاي آموزشـی شـامل استفادهاست. ستاده هاي مورد 
تفادهرضایت فراگیران از اجراي برنامه، یادگیري دانش یا مهارت جدید، اس

از دانش و مهارت در شغل و نتایجی همچون فروش، بهره وري یا حـوادث 
یه محیط کار می باشد. همچنین ارزشیابی ممکن است شامل مقایسه هزن

هاي آموزش با فواید حاصل از آن باشد ( بازگشت سرمایه).
فرآینـد ارزشـیابی، دربـارة رویکردهـاي بیانهمچنین در این مقاله ضمن

ارزشیابی آموزشی توضیحاتی ارائه گردید.
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