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 است؟ سازمان راهبردی شورای باالترین عضو شما سازمان آموزش مدیر آیا
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 کاهش را واحدها بودجه شما سازمان در باشد قرار اگر

 دارد؟ قرار چندم اولویت در آموزش واحد دهند،

 

 

 

 
 

 

 از ساعت چند هفته هر در شما سازمان در ارشد مدیران

 آموزش حوزه به خاص صورت به را خود وقت

 سال یک در چطور؟ ماه یک در دهند؟ می اختصاص

 چطور؟

 



 
 سازمان ها در آموزشی نظام های مسائل 

 

 

 انسانی نیروی  مالی منابع و بودجه ساختار

 است اثربخش غیر عملکرد به آموزشی نظام های بودن متهم از ناشی مسائل این



برای نشان دادن اثربخشی برنامه های آموزشی به 

مدیران ارشد سازمان خود از چه روش یا مدلی 

 استفاده می کنید؟



را نسبت به  ذینفعان نتوانسته اند سازمان هاآموزشی  نظام هایچرا 

 آموزشی قانع کنند؟ برنامه هایاثربخشی 

 محدودیت های مدل های ارزشیابی اثربخشی

 اجرای نادرست مدل های ارزشیابی
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 مهمترین مدل های ارزشیابی اثربخشی
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چند درصد از برنامه های آموزشی سازمان شما در سطح رفتار و نتایج 

 می شوند؟سازمانی ارزشیابی 

 



 محدودیت های مدل ارزشیابی کرک پاتریک 

 تناسب نداشتن با انتظارات ذینفعان•

 دشوار بودن دستیابی به نتایج سطوح سوم و چهارم مدل•

  ها سنتی بودن و تناسب نداشتن این مدل با پیشرفت•

 تردید در وجود روابط علّی بین سطوح چهارگانه •

 تمرکز بر سطوح ابتدایی مدل•
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Result:7% 

Behavior: 15% 

Learning: 39% 

Reaction : 84%  



 در سطح واکنش ارزشیابی می شوند؟چرا برنامه های آموزشی سازمان شما 

 معیار اثربخش بودن برنامه های آموزشی در این سطح چیست؟

 این معیار بر چه مبنایی تعیین شده است؟



   (CIPP)محدودیت های مدل ارزشیابی سیپ. ب

 اجرای ناقص مدل به دلیل پیچیدگی و وقت گیر بودن آن •

 تمرکز اصلی بر نظام آموزشی •

 نیازمندی به کارشناسان خبره و کارآزموده •

 

daniel stufflebeam 
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   (ROI)در مدل  فیلیپس  5و  4معیارهای اجرای ارزشیابی در سطح 

 ماه اثربخش باشد؛ 18تا  12برای چرخه زندگی برنامه آموزشی –

 داشته باشد؛اهمیت برنامه در اجرای استراتژی های سازمان –

 درصد از بودجه آموزش را شامل شود؛ 20هزینه برنامه باالتر از –

 برنامه تعداد زیادی مخاطب هدف داشته باشد؛–

 برنامه بسیار محسوس باشد؛–

 .مدیریت عالقه مند به برنامه باشد–
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   (ROI)محدودیت های مدل ارزشیابی فیلیپس . ج

 دشوار بودن و پیچیدگی محاسبات بازگشت سرمایه•

 مقرون به صرفه نبودن برای همه برنامه های آموزشی•

 دشواری تبدیل دستاوردهای برخی از برنامه های آموزشی به ارزش مالی•
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 توسعه تاثیرات مکاتب جدید حوزه روانشناسی یادگیری •

• Constructivism 

• Connectivism  

 

 چالش مدل های ارزشیابی در دوران کرونا و پساکرونا
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 سرعت در گرایش به  پارادایم یادگیری در توسعه منابع انسانی•

 

 

 توسعه انواع فناوری های آموزش و یادگیری مجازی•

 

 چالش مدل های ارزشیابی در دوران کرونا و پساکرونا



 تغییر در استانداردهای آموزش و توسعه منابع انسانی•

• ISO 10015-2019 

• ISO 21001-2018 

• ISO 29993-2017 

 

 چالش مدل های ارزشیابی در دوران کرونا و پساکرونا
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Guba & Linclon: Fourth Generation Evaluation 

 

 سیر تحول ارزشیابی اثربخشی آموزشی

Measurement 
Approach 

Description 
Approach 

Judgement 
Approach 

Interactive 
negotiated 
Approach 
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 آموزشی؛ تعریف ذینفعانی مرتبط با برنامه•

 برانگیختن گروه های ذینفع برای ارائه مسائلشان؛•

 ایجاد وفاق بین تفاسیر مرتبط با پدیده مورد ارزشیابی؛•

 بین ذینفعان نسبت به پدیده مورد ارزشیابی؛ امکان پذیر کردن توافق•

 تبادل نظر و میانجی گری میان ذینفعان؛•

 .ارائه و بسط یک یا چند نتیجه نسبت به یافته های مرتبط با ذینفعان•

 ویژگی های نسل چهارم ارزشیابی



 Stakeholder Based Approach to Evaluating Training– 2005و   2004نیکولز •

 ROE - 2007اندرسون  •

 در سطح نتایج ROE -2007دونالد کرک پاتریک •

 KBPMو مدل  ROE  - 2015و 2011، 2010، 2009جیمز و وندی کرک پاتریک •

 اهمیت انتظارات ذینفعان – 2017استافل بیم و ژانگ •

 آموزشی مبتنی بر انتظارات ذینفعاناستاندارد  – 2018سال  21001استاندارد •

 آموزشی ارزشیابی تحولی سیر در آنها انتظارات و ذینفان



 سوال مهم

 را قبلی مدل های محدودیت های که دارد وجود معتبری مدلی آیا

 و آموزشی ارزشیابی تحول سیر بر مبتنی حال عین در و نداشته

 باشد؟ سازمان ها آینده و حال شرایط
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ارزشیابی اثربخشی آموزشی تحقق انتظارات   مدل   

Return on Expectations Training Effectiveness Evaluation Model 
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 ROEمباحث قابل بحث در مدل 



 ذینفعانشناسایی 
  شاخص گذاری  تعیین انتظارات

 طراحی آموزشی
  

 ارائه آموزش

 ارزشیابی اثربخشی

 اقدامات حمایتی

 ارائه نتایج

 ROEدر مدل  فرایند ارزشیابی اثربخشی



شناسایی 

 ذینفعان

 ROEدر مدل  فرایند ارزشیابی اثربخشی

  
 فراگیران                

 عوامل آموزشی

 فراگیرانسرپرست 

 ذینفعان کلیدی      

 مشتریان               / مخاطبان

 تأمین کنندگان

 شهروندان جامعه



  

  فراگیران رضایت 

 افزایش شایستگی فراگیران

 (Critical Behaviors)  بهبود رفتارهای اساسی

 بهبود عملکرد سازمانی

 تأثیرات اجتماعی

 ROEدر مدل  فرایند ارزشیابی اثربخشی



 انتظاراتتحلیل   

 انتظاراتتوافق بین ایجاد 

 تبدیل انتظارات به شاخص ها

 ROEدر مدل  فرایند ارزشیابی اثربخشی



  

 شاخص های مورد انتظارطراحی مبتنی بر 

 تعیین رفتارهای اساسی

 اثربخشیتعیین الزامات 

 ROEدر مدل  فرایند ارزشیابی اثربخشی



  

 اجرا مبتنی بر شاخص های مورد انتظار

 مدیریت محیط یادگیری

 ROEدر مدل  فرایند ارزشیابی اثربخشی



  

 تعیین اقدامات حمایتی

 رفتارهای اساسیتقویت 

 اساسیبر رفتارهای نظارت 
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 اثربخشی در سطوح پنجگانهارزشیابی 

 ابزار مناسب گردآوری داده هاتعیین 

 در سطوح مورد انتظارداده ها گردآوری و تحلیل 

 (زنجیره شواهد)اثربخشی توجه به همه شواهد 

 ROEدر مدل  فرایند ارزشیابی اثربخشی



  

 انتظارات تحقق تعیین ضریب 

  ارزش های آموزشارائه زنجیره 

 ذینفعانموقع به بازخورد مناسب و به 

 ROEدر مدل  فرایند ارزشیابی اثربخشی

ROEC   =  
  نتیجه به دست آمده

 شاخص مورد انتظار
× 100 



سطوح 
ارزشیابی 
 اثربخشی

 رضایت

 شایستگی

 رفتار
تاثیرات 
 سازمانی

تاثیرات 
 اجتماعی



 تاثیرات سازمانی رفتار رضایت شایستگی

 برنامه آموزشی و اجرای بررسی میزان رضایت مورد انتظار از محتوا، عملکرد مدرس موضوع 

 ذینفعان آموزشی ذینفعان

 و عوامل آموزشی  (تسهیل گر)فراگیران، مدرس  منبع گردآوری اطالعات

 پرسشنامه، مصاحبه و اسناد ابزار گرد آوری اطالعات

 حین و بعد از برنامه آموزشی زمان اجرا

 آموزشیارتقای کیفیت برنامه  کاربرد نتایج

 تاثیرات اجتماعی
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 ROEدر مدل  سطوح ارزشیابی اثربخشی



 تاثیرات سازمانی رفتار شایستگی رضایت

 دانش، تغییر نگرش و افزایش مهارت فراگیران بررسی میزان بهبود موضوع 

 فراگیران ذینفعان آموزشی و ذینفعان

 فراگیران و مدرس  منبع گردآوری اطالعات

 آزمون و پرسشنامه ابزار گرد آوری اطالعات

 قبل، حین و بعد از اجرای برنامه آموزشی زمان اجرا

 آموزشی ارتقای کیفیت برنامه کاربرد نتایج

 تاثیرات اجتماعی

 ROEدر مدل  سطوح ارزشیابی اثربخشی
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 تاثیرات اجتماعی تاثیرات سازمانی شایستگی رفتار رضایت

 فراگیران در محیط شغلیبررسی میزان تغییر در رفتار مورد انتظار  موضوع 

 ذینفعان آموزشیو  سرپرستان ذینفعان

 و سرپرستان مستقیم آنها فراگیران، همکاران آنها، مشتریان آنها منبع گردآوری اطالعات

 ، پرسشنامه و اسنادمشاهده مصاحبه، ابزار گرد آوری اطالعات

 بعد از اجرای برنامه آموزشی زمان اجرا

 آموزشی ارتقای کیفیت سیستمبهبود عملکرد واحد سازمانی و  کاربرد نتایج
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 ROEدر مدل  سطوح ارزشیابی اثربخشی



 تاثیرات اجتماعی رفتار شایستگی تاثیرات سازمانی رضایت

 بررسی میزان تاثیرات برنامه آموزشی در عملکرد  سازمان موضوع 

 و ذینفعان آموزشی کلیدی، سرپرستان ذینفعان ذینفعان

   پایگاه های اطالعاتی مرتبط و مدیران منبع گردآوری اطالعات

 اسناد، مصاحبه و پرسشنامه ابزار گرد آوری اطالعات

 بعد از اجرای برنامه آموزشی زمان اجرا

 ارتقای کیفیت سیستم آموزشی  و تبیین نقش آموزش در سازمان کاربرد نتایج

 ROEدر مدل  سطوح ارزشیابی اثربخشی
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 تاثیرات سازمانی رفتار شایستگی تاثیرات اجتماعی رضایت

 بررسی تاثیرات برنامه آموزشی بر محیط هدف سازمان موضوع 

 و ذینفعان آموزشیذینفعان کلیدی  ذینفعان

   پایگاه های اطالعاتی مرتبط منبع گردآوری اطالعات

 اسناد ابزار گرد آوری اطالعات

 بعد از برنامه آموزشی زمان اجرا

 تبیین نقش آموزش در سازمان و ارتقای کیفیت سیستم آموزشی  کاربرد نتایج
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 ROEدر مدل  سطوح ارزشیابی اثربخشی



 جامعیت

 انعطاف پذیری

 کاربرد آسان

 مقرون به صرفه بودن

 تمرکز بر یادگیری 

 ROE  ویژگی های مدل



مشخص شدن 
ارزش برنامه 

 آموزشی

اصالح 
فرایند 
 آموزش

جلوگیری از 
متهم شدن 

 آموزش

شریک 
راهبردی 

 شدن آموزش

  ROE  پیامدهای اجرای مدل



 ROE الزامات اجرای مدل
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 نتیجه گیری

 :ROEارزشیابی اثربخشی آموزشی  مدل

 نوآورانه و در راستای سیر تحول ارزشیابی آموزشی است؛ •

 ارائه می دهد؛از اثربخشی آموزشی مفهوم تازه ای را •

 مداری تاکید دارد؛نتیجه محوری و بر فرایند همزمان •

 مبتنی بر مفروضات پارادایم یادگیری در توسعه منابع انسانی است؛•

 است؛مدل مشارکتی یک •

 به دنبال نشان دادن و ارتقاء اثربخشی برنامه آموزشی است؛•

 .نقش عوامل حمایتی را در اثربخشی آموزشی مطرح و برجسته می کند•



 

                            09124349667 

                   dehgha@gmail.com 
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