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 .ويژگيهاي يك ارزياب موفق را الگو قرار دهيد -7 

برخي از ايـن      .  سازد ماهيت ارزيابي، وجود برخي خصوصيات را ضروري مي

 :شــونــد   بــنــدي مــي     ويــژگــيــهــا بــه شــرح زيــر فــهــرســت         

تـجـربـه و مـهـارت          ,  عدم توجه به قضاوت ديگران , ديد علمي و منطقي 

طـرفـي و دوري          بـي ,  آگاهي از متدولوژيها و الگوهاي ارزشيـابـي  , كافي 

ازجانبداري نبايد از قبل و بدون در اختيار داشتن اطالعات كافـي درمـورد     

اصل مهـم ارزيـابـي، گـردآوري         . گيري پرداخت برنامه، به قضاوت و نتيجه

. اطالعات و كشف علل مسائل و مشكالت است نه تاييد يا رد نظرات شخصي 

بايد در كليه مراحل به دور از تعصبات و پيشداوري ها، اطالعات صحـيـح و     

همچنين بايد نسبت به نكته هاي جـزئـي     .  موثق را گردآوري و تحليل نمود

حساس بوده ،واقعيتها را دريافت و موافق با آنها انديشيد و نهايتاً خطاپذيري 

 .خود را پذيرفت

 .استانداردهاي فرايند ارزشيابي را بشناسيد -8

چرا كه آنچه مهم مـي بـاشـد        .  گردد مهمترين ويژگي ارزيابي محسوب مي

. شناسايي و رفع نواقص است نه تكرار دوباره برنامه باهمان مشكالت قبـلـي  

دقت در تعيين هدف ، شناسايي عوامل محدود كننده ، شرح روش، ارائـه      

گزارش و رعايت امانت در نتايج حاصله، از مهمترين عوامل تضمين كنـنـده   

درك و بازبيني ميزان :  محصول اين دقت. گردند موفقيت ارزيابي محسوب مي

بهبود تاثير آموزش بر كاركنان، بهبود سازوكارهاي ارايه آموزش و خـدمـات   

آموزشي با صرف حداقل هزينه، تحليل خط مشي كلي بـرنـامـه، اهـداف،       

رساني در زمينـه   چگونگي دستيابي به اهداف و وضعيت تحقق اهداف، اطالع

چگونگي انجام برنامه آموزشي به مديريت ارشد سازمان، انجام مقايسه معتبر 

گيري در مورد اولويتهاي آينده وكسب  بين برنامه هاي آموزشي جهت تصميم

 .هاي قابل تكرار مي باشد تجربه به منظور مشخص ساختن برنامه
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 گروه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي قم

 .دستاوردهاي ارزيابي را به دقت ثبت كنيد -9

اگر قرار است ارزيابي موثر باشد بايد دستاوردها را برشي از ارزيـابـي   

كليد موفقيت ارزيابي در آن است كـه از    . ديد نه تكه اي جداي از آن

ابتدا مشخص نماييد كه به دنبال چه هستيد؟ تنها در اين صورت است 

كه به هماني خواهيد رسيد كه از ابتدا انتظار داشتيد، وگرنه همه چيـز  

اهميت پيگيـري  .  بدست خواهيد آورد جز آن چيزي كه مي خواستيد

و جـلـب       ارتقاي كيفيت.  نتايج ارزيابي كمتر از انجام خود آن نيست

اعتماد سازماني از جمله مهمترين دستاوردهايي هستند كه مي تـوان  

 .از يك ارزيابي موثرانتظار داشت

 .ارائه پيشنهاد را هرگز فراموش نكنيد -10

اگر خوب .  ريز آموزشي است ارزيابي قوي ترين وسيله در دست برنامه 

تواند عملكرد و مهارت كاركنان برتر را تقـويـت و      مديريت شود مي

عالوه بر ايـن،  .  كاركنان متوسط و ضعيف را به سطح باالتري ارتقا دهد

تواند از عملكرد نظام آمـوزشـي    با انجام ارزيــابـي موثر سازمان مي

اي به دست آورده و از فرصتهاي اصالح و بهبـود   خود ديد واقع بينانه

  .عملكرد آن آگاهي يابد

 ده فرمان موثر

 در انجام

  ارزشيابي
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ر در انجام 
ه فرمان موث

د

  ارزشيابي

 . به ضرورت انجام ارزشيابي واقف گرديد -1

نخستين فرمان اين است كه ببينيد ضرورت انجام ارزيابي چيست؟ دقت  

انديشيدن به چرا بايد . در ميان نيستچه مي خواهم بكنم؟كنيد سخن از

. گامي سرنوشت ساز در اجراي موثر ارزيابي است) و جدي گرفتن آن(كرد 

چه در مرحله نياز سنجي و (شكست در اين مرحله بهترين برنامه ها را نيز

 .بي اثر جلوه خواهد داد) چه در مرحله اجرا

تواند به تحقق دو هدف اصلي نظام آموزش يـعـنـي ايـجـاد         ارزيابي مي

گيريهاي مديريتي و دريافت بازخورد الزم    چارچوبي مناسب جهت تصميم

همچنين اين امكان را فراهم مـي  .  براي بهبود عملكرد آموزش كمك نمايد

 . آورد تا عوامل موثردر پيشرفت يا عدم پيشرفت برنامه را شناسايي نماييد

 . نقش ارزشيابي در برنامه را تحليل كنيد -2

واز نظر اهميت هيچ چيزي ( دومين فرماني كه مي بايست از آن پيروي كرد

اين است كه بپرسيد نقش ارزيابي در بـرنـامـه    )  كمتر از فرمان يكم ندارد

چيست؟فرمان دوم به ويژه براي سازمان هايي مهم است كه آمـوزش را      

خاصه ايـنـكـه    .  بعنوان پشتيبان اصلي استراتژي سازمان منظور كرده اند

 .سازمان داراي برنامه راهبردي آموزش هم باشد

 

يكي از مهمترين ايـن  .  توان نقشهاي گوناگوني متصور شد براي ارزيابي مي

چون غرض نهايـي  .  گيري نتايج ميزان يادگيري كاركنان است نقشها اندازه

از تدوين برنامه ايجاد تغييرات مطلوب درالگوهاي رفتاري كاركنـان مـي     

باشد، لذا به اين اعتبار نقش ارزيابي نيز عبارت از تعيين ميزان تغييراتـي  

 . است كه واقعاَ در رفتار شغلي كـاركـنـان صـورت گـرفـتـه اسـت                

به بياني ديگر ارزيابـي بـايـد      .  نقش ديگر، تعيين ارزش خود برنامه است

 . پاسخگوي سواالتي باشد كه درباره برنامه مطرح است

 

 .كاركردهاي ارزشيابي را مورد توجه قرار دهيد -3

ارزيابان اهل عمل اند و گزارشات آنان، مبناي تصميم گيري مديران را فـراهـم   

اما پيش از ارائه اطالعاتي در مورد نتايج برنامه، ارزيـاب بـايـد      .  خواهد ساخت

بـايـد   . شناخت جامعي از ارزيابي، دستاوردها و مرزبندي هاي آن داشته بـاشـد  

او مي بايست با پاسخ به ايـن پـرسـش هـا         .  كاركردهاي ارزيابي را معين كند

كاركردهاي عمده ارزيابي كدامند؟ آيـا  :   كاركردهاي مورد انتظار را مشخص كند

مرزبندي بين آنها وجود دارد؟ آيا كاركردها با ماموريت، ارزش ها و سياستهـاي  

سازمان همخواني دارند؟ آيا آنها در درون سازمان پذيرفته شده اند؟ آيا سازمان 

به تعهداتش در مقابل آنها عمل مي كند؟ مثبت بودن پاسخ، ضامن موثر بـودن    

نيست، اما منفي بودنش مي تواند هم نشانه نادرست انتخاب كردن كـاركـردهـا    

 باشد و هم نشانه بي اثر بودن

 . شاخصهاي ارزشيابي را تعيين و تعريف نماييد -4 

براي يك ارزيابي خوب، بايد روي شاخصها متمركز شـد نـه حـدسـيـات و            

شكي نيست كه ارزيابي بايد با معيارهاي وزني و ارزشي مطمئـن و    .  احساسات

اما تئوريزه كردن اين موضوع هر اندازه هـم كـه الزم       . قابل قبول انجام پذيرد

. باشد، نتيجه اي به بار نمي آورد و تنها به تعيين چارچوب كاركمك مي كـنـد    

از همه مهمتر، ارزيـاب    .  بهره برداري از اين شاخص هاست كه ثمر آفرين است

بايد پيوسته بيانديشد كه چگونه مي توان شاخصهاي مناسب طراحي نمـود؟ و    

 چگونه مي توان از شاخصهاي طراحي شده به سود برنامه بهره مند شد؟

 

 . همواره مالحظات الزم در ارزشيابي را مد نظر قرار دهيد -5

پنجمين فرمان، مالحظاتي است كه در قبل، حين و بعد از اجراي ارزيابـي  

. اين مالحظه گري كم اهميت تر از اجراي ارزيابي نيست.  بايد رعايت نمود

مالحظه گري خوب يك مهارت سرنوشت ساز براي سازمان است و تمامي 

بدين ترتيـب  .  عناصر درگير در يك برنامه دانش مدار بايد آن را بياموزند

مي توان پيش از اتخاذ تصميمات نادرست، اطالعات صحيح را شناسـايـي   

 .كرد و برنامه را به مسير اصلي هدايت نمود

فقدان اطالعات قابل اعتماد و كافـي،  :  ترين اين مالحظات بايد به از عمده

هـا   عدم وجود الگوهاي تعريف شده ، عدم توجه به ميزان اثربخشي برنامه

و تاثير آن در بهبود عملكرد سازماني، تغييرات رفتاري ايجاد شـده در      

سازمان و كاركنان، واكنش سازمان و كاركنان به برنـامـه، يـادگـيـري،        

 . دستاوردها و اثر بخشي اشاره نمود

 .خطاهاي رايج در ارزشيابي را شناسايي نماييد -6

. شناسايي اين خطاها، ابزاري نيرومند براي اجراي موثر ارزيابي خواهد بود

در برخي سازمانها فرض بر اين است كه اين كار برنامه ريزان آمـوزشـي     

در نتيجه چنين رويكردي، سازمـان  .  است و كار ارزياب فقط ارزيابي است

حجم انبوهي از اطالعات دريافت مي كند كه نه نياز دارد و نه مي تواند به 

اين اشتباهي است خطرناك، بهترين راه براي چيرگي بر ايـن    .  كار بگيرد

دشواري آن است كه مسئوليت شناسايي و رفع خطاها به ارزياب مـحـول   

 .گردد


