
 مقدمه -

 از و اصالح را آتی آموزشی های ریزی برنامه آن نتایج زیرا است بسیار اهمیت واجد آموزشی، اثربخشی ارزشیابی

 است آن توجهی کم این عمده دلیل است، شده توجه کمتر بدان حال این با کند، می پیشگیری زاید های هزینه

 ارزشیابی را مدت کوتاه ویژه به آموزشی های برنامه تاثیر که ندارد وجود واحد و معتبر کاری و ساز با روش که

 دوره آموزش ارزشیابی مختلف های مدل و الگوها بررسی ضمن تا که است آن دنبال به پژوهش طرح این. کند

 این. نماید طراحی آموزشی های دوره اثربخشی سنجش برای را الگویی ،ای حرفه و فنی نیز و مدت کوتاه های

 عملکرد تا کند می کمک مرکز مسئولین به که نماید تعبیه خود در را کارآمدی ابزار تواند می اینکه ضمن مدل

 کل( 1: بتوانند تا بود خواهد نیز مربیان اختیار در مفیدی ابزار عنوان کنند، به ارزشیابی را خود سازمان آموزشی

. دهند قرار ارزشیابی مورد را کارآموزان( ۳. کنند ارزشیابی را آموزشی جلسات از برخی( ۲. کنند ارزشیابی را دوره

 کنند. ارزشیایی را ها روش (4

 را آموزشی امور مسئوالن چنان الزم، انسانی نیروی سازی آماده جهت آموزشی، های برنامه اجرای و تدوین لزوم

 و ناقص طور به را ارزشیابی یاعمل با و نیستند آموزشی های دوره ارزشیابی فکر به دیگر که است کرده سرگرم

 منجمد، و بسته های سیستم صورت به و ارزشیابی بدون که آموزشی های برنامه بنابراین. دهند می انجام ناتمام

 برنامه که صورتی در. شد خواهند روبرو شکست با زمانی اندک گذشت از پس گردند می اجرا دیگری از پس یکی

 ترتیب این به. آیند در اجرا مرحله به باز های سیستم صورت به باید بزرگساالن، آموزش "مخصوصا آموزشی، های

 آموزشی سیستم خارج و داخل شرایط و باشند تماس در کار واقعی محیط)  خارج محیط دائما با امر مسئوالن که

 .)1۳۶۸ ابطحی،. ) سازند منطبق کار محیط با ارزشیابی صحیح و کامل روشهای کمک به را خود

 معمولی های ارزشیابی و ها آزمایش» :  گوید می آموزشی های دوره از ارزشیابی اهمیت درباره ،(1۹۷۰) اودپورته

 اندازه را افراد حافظه قدرت با خواندن، نوشتن، لفظی، های مهارت که است قادر فقط گیرد، می انجام کالس در که

 ثمر مثمر یا گر جلوه کار محیط زنده و واقعی حالت در نظرها اظهار گونه این است ممکن بسا چه و کند گیری

 روش و راه یک از استفاده کامل و جامع ارزشیابی یک انجام برای راه بهترین کند می پیشنهاد او به نگردد واقع

 تغییراتی گیری اندازه آموزشی برنامه یک ارزشیابی برای راه مهمترین کند می گیری نتیجه چنین و است سیستمی

 نتوانند دیدگان آموزش اگر است. آمده بوجود کنندگان شرکت کارایی میزان و مهارت درجه با رفتار در که است

 نقص و عیب "مسلما. دهند قرار استفاده مورد فعالیت و کار واقعی محیط در را خود های آموخته و تجربیات

 است معتقد  1۹۶۰فلیپس کنند می پشتیبانی آن از و ساخته را محیطی چنین که است هایی سیستم آن متوجه

 قادر کنندگان شرکت بیشتر که رفتارهایی و ها مهارت و معلومات درجه باید آموزشی های برنامه ارزشیابی در



 برنامه در شرکت ضمن در که چیزهایی نه شود گیری اندازه کنند، استفاده آنها از کار واقعی محیط در هستند

 اند. فراگرفته آموزشی های


