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چکیذه
ض٘ٚس پطقتبة تغییط ضطٚضتی ثطای ا٘زبْ آٔٛظـ اؾت  ٚآٖ فبُٔ ث ٝفقُ ضؾب٘سٖ تٛا٘بئیٟبی ٟ٘فت ٝافطاز اؾتٕٞ .چٙیٗ ثب تٛرٝ
ثٞ ٝعیٞ ٝٙبی آ ٔٛظـ وٞ ٝعیٞ ٝٙبی ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٔی ثبقٙس ،ا٘زبْ فقبِیت ٞبی آٔٛظقی اظ إٞیت ظیبزی ثطذٛضزاض اؾت؛
فقبِیت ٞبئی ؤ ٝجتٙی ثط احطثركی آٔٛظـ اؾت٘ .یبظ أطٚظ ؾبظٔبٖ ٞب زض ثقس آٔٛظـٔ ،یعاٖ ثىبضٌیطی آٔٛظـ ٞبی اضائ ٝقسٜ
اؾت .اظ ایٗ ض ٚثط ضاثغ ٝثیٗ آٔٛظـ  ٚفّٕىطز تبویس ٔی قٛزِ .صا اؾتطاتػی اضظقیبثی ثٙٔ ٝؾٛض ایزبز تٛا٘بئی ؾبظٔب٘ی وٙٔ ٝزط
ث ٝثٟجٛز فّٕىطز قٛز ضطٚضت زاضز .ثب تٛر ٝثٔ ٝسَ ؾّؿّٔ ٝطاتجی وطن پبتطیه ،ؾغح ضفتبض ٕٟٔتطیٗ ؾغح ثطای ٕ٘بیبٖ قسٖ
فّٕىطز ٘بقی اظ آٔٛظـ ٔی ثبقس.
واشه های کلیذی :تغییر ،هسینه های آهوزضی ،اثربخطی آهوزش ،استراتصی ارزضیابی ،سطح رفتار هذل

هقذهه
ؾبظٔبٖ ٞبی پٛیب ؾبظٔبٟ٘بئی ٞؿتٙس و ٝثب فطاٌیطی  ٚآٔٛظـ ٔؿتٕط ،ثؿتط ٔٛضز ٘یبظ ثطای پٛیبئی  ٚتغییط ضا زض ذٛز
فطإٛ٘ ٓٞز ٜا٘س .ایٗ ٌ ٝ٘ٛؾبظٔبٖ ٞب ٘ؿجت ث ٝتحٛالت ٔحیظ پیطأ ٖٛذٛز ٚاوٙف ٘كبٖ ٔی زٙٞس  ٚفقبال٘ٛٔ ٝرت
تغییط آٖ ٔی ق٘ٛس ظیطا ذٛز ضا ثركی اظ ٔحیظ ٔی ثیٙٙسٔ ٟٓٔ .كبضوت زض رطیبٖ تغییط اؾت ٌٚط٘ ٝتغییط زض ٞط
حبِت ضٚی ذٛاٞس زازٌ .بضز٘ط( 4ث٘ ٝمُ اظ افطاثی )9731 ،و ٝاظ رّٕ ٝپیكٍبٔبٖ تٛؾق ٝؾبظٔب٘ی  ٚتح َٛزض
ؾبظٔبٖ اؾت ضٚـ آٔٛظـ فّٕی ضا ثطای ارطای تغییط زض ؾبظٔبٖ ٞب ٔٙبؾت ٔی زا٘سٚ .ی آٔٛظـ ضا ضاٞی رٟت
ایزبز ظٔیٙٔ ٝٙبؾت ثطای ضقس  ٚقىٛفبئی اؾتقسازٞبی ثبِمٔ ٜٛی زا٘سِٛ .یٗ ٚ 5وِٛیط( 6ث٘ ٝمُ اظ افطاثی٘ )9731 ،یع
ثط ایٗ أط نحٔ ٝی ٌصاض٘س.
ؾبظٔبٖ ٞب ثٙٔ ٝؾٛض حفؼ ض٘ٚس پطقتبة تغییط ثبیس افطاز ذٛز ضا ث ٝفٛٙاٖ فبٔالٖ تغییط آٔٛظـ زٙٞس .ؾٙزطی
( )9731آٔٛظـ افطاز ث ٝفٛٙاٖ فبٔالٖ تغییط ضا فطنتی رٟت اؾتمطاض ؾبظٔب٘ی ضٚث ٝپیكطفت ٔی زا٘س  ٚیبزآٚضی
ٔی وٙس ؤ ٝطي ؾبظٔبٖ ٞب ٘ ٝفمظ ث ٝزِیُ ثی ٘ؾٕی  ٚاذتالَ آٖ ٞب ضخ ٔی زٞس ثّى ٝث ٝذبعط ٘بتٛا٘ی آٖ ٞب زض
ٚاوٙف ث ٝثی ٘ؾٕی ٞبی ٘بقی اظ تغییط فٕستب ث ٝاضٕحالَ ٘یع وكیسٔ ٜی ق٘ٛس .حیبت ؾبظٔبٖ ٞب تب حسٚز ظیبزی
 وبضقٙبؼ اضقس ٔسیطیت زِٚتی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ذٛضاؾٍبٖ،
 زا٘كیبض زا٘كىس ٜفّ ْٛتطثیتی  ٚضٚاٖ قٙبؾی زا٘كٍب ٜانفٟبٖ،

sajjadvojdanian@yahoo.com

ghorbanalisalimi@yahoo.com

 اؾتبزیبض زا٘كىس ٜفّ ْٛتطثیتی  ٚضٚاٖ قٙبؾی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ذٛضاؾٍبٖ،
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ثؿتٍی ثٟٔ ٝبضت ٞب  ٚآٌبٞی ٞبی ٔرتّف وبضوٙبٖ زاضزٞ .ط چ ٝایٗ ظٔیٞ ٝٙب ثٍٟٙبْ  ٚثٟی ٝٙثبقس ،لبثّیت ؾبظٌبضی
ؾبظٔبٖ ثب ٔحیظ ٔتغیط ٘یع ثیكتط ٔی قٛز.
ٔٛضٌبٖ )9733( 7فمیس ٜزاضز و:ٝ
ؾبظٔبٖ ٞب ثبیؿتی ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثٙیبٖ ٟ٘بز ٜق٘ٛس و ٝث ٝعٛض ٔؿتٕط ٔرعٖ ایسٞ ٜبی ذٛز ضا تٛؾق ٝزٙٞس٘ .یطٚی
ا٘ؿب٘ی ایٗ ؾبظٔبٖ ٞب ثبیس ث ٝاعالفبت ترههی  ٚفطنت ٞبی یبزٌیطی زؾتطؾی زاقت ٝثبقٙس .زا٘ف فمظ زض
یه ربی ذبل شذیط٘ ٜكٛز ٔ ٚب٘ٙس ضي زض وُ ؾبظٔبٖ پرف قٛز .ث ٝزیٍط ؾرٗ ،زا٘ف زض ؾبظٔبٖ ؾیبَ
قٛز (ل.)901

نقص کاربردی آهوزش
ثعاظ رعایطی ( )9731ثب اقبض ٜث٘ ٝمف آٔٛظـ زض ایزبز زا٘ف ٟٔ ٚبضت ،آٖ ضا ٔؿجت افعایف ؾ ٟٓوبضوٙبٖ زض
اضتمبی ؾغح وبضایی  ٚاحطثركی ؾبظٔبٖ  ٚزض ٟ٘بیت افعایف ؾبظٌبضی ؾبظٔبٖ ثب فكبضٞبی ٔتغیط ٔحیغی ٔی زا٘س.
أطٚظ ٜزض ؾبظٔبٟ٘ب ث ٝآٔٛظـ وبضوٙبٖ إٞیت ظیبزی زازٔ ٜی قٛز ث ٝعٛضیى ٝتحت ٘ؾبْ  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ٞبی
آٔٛظقی تٛا٘بئیٟبی ثبِم ٜٛوبضوٙبٖ ث ٝتسضیذ ث ٝفقُ زض آیس  ٚؾبظٔبٖ ضا اظ ٔٛاٞت آٖ ثطذٛضزاض ٕ٘بیس .ایٗ ٚؽیف ٝزض
چبضچٛة ٘ؾبْ ثٟؿبظی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ث ٝفٟسٔ ٜسیطیت ؾبظٔبٟ٘ب ٌصاقت ٝقس ٜاؾت .آٔٛظـ رعئی اظ ٘ؾبْ ثٟؿبظی
ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی اؾت وٞ ٝسفٟبی ؾبظٔب٘ی ،فطزی  ٚارتٕبفی ضا ز٘جبَ ٔی وٙسٔ .یط ؾپبؾی ( )9731ثیبٖ ٔی وٙس وٝ
"تبٔیٗ اٞساف اؾتطاتػیه ؾبظٔب٘ی ایزبة ٔی وٙس و ٝفال ٜٚثط ترهم ٞب ٟٔ ٚبضت ٞبی ٔٛضز ٘یبظ ،ایزبز ضٚحیٝ
تقب ،ٖٚوبض ٔكتطن  ٚزؾت ٝرٕقی ،پصیطفتٗ آٌبٞب٘ ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات  ٚؾٙت ٞب  ٚاذالق ٔمج َٛازاضی  ٚؾبظٔب٘ی زض
وبضوٙبٖ ایزبز قٛز " (ل ٞ .)713ط لسض ٘ؾبْ آٔٛظـ ثٟتط  ٚثیكتط ثتٛا٘س تٛا٘بئی ٞبی ثبِم ٜٛافطاز ضا ث ٝفقُ
زضآٚضز ٘ ٝتٟٙب ا٘ؿبٖ زض ذٛض افتجبض  ٚاضظـ ٚاالتطی ٔی ثیٙس ثّى ٝربٔق٘ ٝیع ثط ا ٚاضد ثیكتطی ٔی ٟ٘س .ثٌ ٝفتٝ
ؾیسرٛازیٗ (٘ )9731یطٚی ا٘ؿب٘ی غٙی ٔی تٛا٘س ؾ ٟٓظیبزی زض تٛؾق ٝؾبظٔبٖ زاقت ٝثبقس .آٔٛظـ ٘ ٝتٟٙب ثطای
غٙی ؾبظی ؾبظٔب٘ی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٘مف  ٚتبحیط ثؿعائی زاضز ثّىٔ ٝی تٛا٘س ث ٝظ٘سٌی فطزی  ٚارتٕبفی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی
٘یع وٕه قبیب٘ی ٕ٘بیس .قٙبذت اؾتقسازٞبی ثبِم ،ٜٛلبثّیت ا٘قغبف ،افعایف زا٘ف ٟٔ ٚبضت ،تمٛیت وبض ٔكتطن ٚ
زؾت ٝرٕقی اظ ٔعایبی حسالّی آٔٛظـ اؾت.
٘ؾبْ آٔٛظـ وبضوٙبٖ زِٚت( 8ثركٙبٔ ٝقٕبضٛٔ 901/77111 ٜضخ  )9730/97/73پبی ٚ ٝاؾبؼ ٘ؾبْ
٘ٛیٗ آٔٛظـ وبضوٙبٖ ضا ثط ایٗ ان َٛلطاض زاز ٜاؾت:
 .9وّی ٝوبضوٙبٖ ضؾٕی  ٚپیٕب٘ی زض وّی ٝؾغٛح ٔكٕ٘ َٛؾبْ آٔٛظقی وبضوٙبٖ زِٚت ٔی ثبقٙس.
 .7وّی٘ ٝیبظٞبی آٔٛظقی وبضوٙبٖ ٔ ٚسیطاٖ زض رٙجٞ ٝبی فٙی ،ا٘ؿب٘ی  ٚازضاوی زض ؾبذتبض زٚضٞ ٜب ٔس ٘ؾط
لطاض ٌیطز.
morgan
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ٍ٘ .7طـ ٔؿتٕط ثط تحٛالت  ٚپیكطفتٟبی فّٕی  ٚفٗ آٚضی نٛضت پصیطز.
 .1فال ٜٚثط تٛر ٝث ٝاضتجبط زض٘ٚی ارعای ٘ؾبْ آٔٛظـ وبضوٙبٖ ،ث ٝاضتجبط ثیط٘ٚی آٖ ثب ؾبیط ٘ؾبْ ٞبی
پطؾّٙی ٘یع تٛرٌ ٝطزز.
ٕٞچٙیٗ اضبفٔ ٝی وٙس و ٝاظ اٞساف ٘ؾبْ آٔٛظـ وبضوٙبٖ ٔی تٛاٖ ث ٝاضتمبی ؾغح ویفی ؾطٔبیٞ ٝبی ا٘ؿب٘ی،
افعایف وبضایی  ٚاحطثركی زض اضائ ٝذسٔبت ،ثٟجٛز ٔیعاٖ پبؾرٍٛیی ثٔ ٝطزْ ،ضقس فضبئُ اذاللی  ٚفط ًٙٞؾبظٔب٘ی
ٕٞ ٚچٙیٗ ثٟجٛز ضٚاثظ ا٘ؿب٘ی وبضوٙبٖ اقبضٕٛ٘ ٜز.
تٛزاض )9731( 9ٚاظ آٔٛظـ ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ فٛأُ تٛؾق ٝا٘ؿب٘ی ٘بْ ٔی ثطز؛ ث ٝعٛضیى ٝقبذم آٔٛظـ
ثٕٞ ٝطا ٜقبذم أیس ث ٝظ٘سٌی  ٚقبذم تِٛیس ٘بذبِم زاذّی ،قبذم تٛؾق ٝا٘ؿب٘ی ضا تكىیُ ٔی زٙٞس.
هسینه های آهوزش
افعایف وبضائی 10ؾبظٔبٖ ٞب زض ٌط ٚافعایف وبضائی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی 11اؾت  ٚافعایف وبضائی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی زض ٌط ٚآٔٛظـ
 ٚتٛؾق ٝزا٘ف ٟٔ ٚبضت  ٚایزبز ضفتبضٞبی ٔغّٛة ثطای ا٘زبْ ٔٛفمیت آٔیع ٔكبغُ اؾت .اثغحی ( )9737تٛر ٝثٝ
آٔٛظـ ضا "تٟٙب پّی ؤ ٝب ضا اظ ز٘یبی أطٚظ ث ٝز٘یبی پطتح َٛفطزا ضٔ ٖٕٛٙٞی ؾبظز" (ل  )13شوط ٔی وٙس.
ثٙبثطایٗ ث٘ ٝؾط ٚی ِع ْٚآٔٛظـ ٞبی ٔساٞ ،ْٚسف ٔساض ،ثط٘بٔ ٝضیعی قسٍٕٞ ٚ ٜبْ ثب پیكطفت ٞبی فّٓ ٚ
تىِٛٛٙغی ثبیس ث ٝعٛض رسی زض فطایٙس ٔسیطیت ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیطز ٕٟٔ ٚتط آ٘ىٞ ٝعیٞ ٝٙبی آٔٛظقی ضا ٘جبیس رعء
ٞعیٞ ٝٙبی ٔهطفی ؾبظٔبٖ ث ٝحؿبة آٚضز ثّىٞ ٝعیٞ ٝٙبی آٔٛظقی ضا زض ٚالـ ثبیس ثب زیس ٞعیٞ ٝٙبی ؾطٔبیٌ ٝصاضی
ثطای آیٙسٍ٘ ٜطیؿت ظیطا و٘ ٝتبیذ آٖ زض زضاظٔست ٔكرم ٔی قٛز .ثال٘چبضز ٚ 12تبوط )7003( 13ثب تٛر ٝثٞ ٝعیٝٙ
ای و ٝثطای آٔٛظـ ٔی قٛز فٛٙاٖ ٔی وٙٙس و ٝآٔٛظـ فقبِیت ٔ ٟٓؾبظٔب٘ی اؾت ٞ ٚط ؾبظٔب٘ی ثطای آٔٛظـ
وبضوٙبٖ ذٛز ٞعیٔ ٝٙی وٙس .زض ٘تیز ٝا٘تؾبض ٔی ضٚز تٛر ٝزضذٛض  ٚقبیؿت ٝای ث ٝعطحٟب  ٚفقبِیتٟبی آٔٛظقی
اذتهبل یبثس .آٔٛظـ ثب اؾتطاتػی تزبضی ٘ ٚمف ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی زض ٔٛفمیت قطوتٟب ٔطتجظ اؾت .ثطای ثبظٍ٘طی
اؾتطاتػی  ٚذظ ٔكی ٘یبظ ثٌ ٝعاضقی اظ ٔحیظ ،تىِٛٛٙغی  ٚؾبذتبض اؾت.

آهوزش و بهبود عولکرد
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" آٔٛظـ زض حمیمت یىی اظ ضاٟٞبی انِٛی ٙٔ ٚغمی ٞسایت تالقٟبی وبضوٙبٖ زض ؾبظٔبٖ اؾت  ٚثبفج ث ٝوبضٌیطی
اؾتقسازٞبی ٟ٘فت ،ٝث ٝوبضا٘ساظی لسضت تریُ  ٚثٚ ٝرٛز آٚضزٖ حؽ ا٘قغبف پصیطی فىطی الظْ زض وبضوٙبٖ ذٛاٞس
قس" (اؾٕبفیّی ،9731 ،ل.)11
أب آ٘چ ٝو ٝثبیس ٔٛضز تبویس لطاض ٌیطز ٘تبیذ حبنُ اظ آٔٛظـ  ٝ٘ ٚنطفب ا٘زبْ آٔٛظـ  ٚیب آٔبض ؾبفبت
آٔٛظقیٕٔ .ىٗ اؾت آٔٛظـ اظ ِحبػ وٕی ضلٓ ثبالئی ضا ٘كبٖ زٞس زض حبِیى ٝاظ ٘ؾط ٔحتٛا  ٚتحمك اٞساف تمطیجب
ثی احط ثبقس .تٛإ٘ٙسی حبنُ اظ آٔٛظـ (ثطیٙىطٛٞف )7001 ،14ؾجت اضتمب  ٚثٟجٛز فّٕىطز ٔی قٛز .زض ثبظاض
ٔتغیط ضلبثتی أطٚظی  ٚثب ٚرٛز پیكطفتٟبی حبنُ قس ٜزض تىِٛٛٙغی ،ا٘زبْ آٔٛظقٟبی ٔفیس یه ثبیس 15اؾت ٘ ٝیه
ا٘تربة .16ؾبظٔبٟ٘ب ثبیس ث ٝعٛض پیٛؾت ٝث ٝوبضوٙب٘كبٖ زض رٟت افعایف ٟٔبضتٟب  ٚتٛا٘بئیٟب وٕه وٙٙس .أطٚظ ٜچبِف
انّی آٔٛظـ ثطای ؾبظٔبٟ٘ب ایٗ اؾت و ٝچٍ ٝ٘ٛآٔٛظـ-پیٛؾت ،ٝؾطیـ ٛٔ ٚحط -ؾجت ثٟجٛز فّٕىطز ٔی قٛز.
ٔؿئّ ٝایزبز  ٚاثمبی ثٟجٛز فّٕىطز ٔؿئّ ٝای ٘یؿت ؤ ٝتٛر ٝیه قرم یب ٚاحس ؾبظٔب٘ی ثبقس ثّى ٝآٖ یه
ٔؿئِٛیت ٔكتطن ٔیبٖ ٔسیطاٖ اضقسٔ ،سیطاٖ فّٕیبتیٔ ،ترههبٖ ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی  ٚقبیس  ٓٞثب وٕه فٙبنطی چٖٛ
ٟٔٙسؾبٖ ویفیت یب ٔكبٚضاٖ زاذّی ثبقس .ایٗ پطاوٙسٌی ٔؿئِٛیت ؾجت ایزبز چبِكی ثعضي ثطای ٔترههبٖ ٔٙبثـ
ا٘ؿب٘ی  ٚفّی اِرهٛل آٟ٘بئی وٚ ٝؽیف ٝاضظقیبثی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ضا ثط فٟس ٜزاض٘س ٔی قٛز .آٔٛظـ ث ٝتٟٙبئی ؾجت
افعایف تٛإ٘ٙسی ٔی قٛز أب ٔ ٟٓایٗ اؾت و ٝایٗ تٛإ٘ٙسی زض چ ٝؾغحی ث ٝوبض ثؿت ٝقٛز .تؿٕط ٚ 17ضیىی( 18ثٝ
٘مُ اظ ثطیٙىطٛٞف )7001 ،زض ذالن ٝپػٞٚكٟبیكبٖ زض ٔٛضز تبحیط آٔٛظـ حبثت وطز٘س و ٝتبحیط آٔٛظـ تبثقی اظ
فٛأُ ٔطثٛط ث ٝیبز ٌیط٘س ،ٜفٛأُ ٔحُ وبض یبزٌیط٘س ،ٜفٛأُ ؾبظٔب٘ی فٕٔٛی  ٚاِجت ٝفٛأُ ٔطثٛط ث ٝثط٘بٔٞ ٝبی
آٔٛظقی  ٚتقبٔالتكبٖ اؾت .ثیكتط پػٞٚكٟبی تٛؾقٙٔ ٝبثـ ا٘ؿب٘ی ٘كبٖ ٔی زٙٞس و ٝثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظقی ؾبظٔبٟ٘ب
ٔقٕٛال ث ٝعٛض ٔتٛؾظ ٛٔ %90فمیت ثسؾت ٔی آٚض٘س ٍٙٞبٔی وٛٔ ٝفمیت ث ٝفٛٙاٖ تبحیط آٔٛظـ زض رٟت پیكطفت
19
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 ٚفطز 9133 ،20؛تب٘ٙجبئْٛ
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.)9117ایٗ یقٙی و ٝثطای ٞط ٘ 900فط اظ وبضوٙب٘ی و ٝزض ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظقی قطوت ٔی وٙٙس ،زض حسٚز ٘ 90فط
اظ آٟ٘ب فّٕىطز وبضیكبٖ ث ٝعٛض قبیؿت ٝای تغییط ٔی وٙسٞ .یچ وؽ ث ٝایٗ ضاضی ٘یؿت و %10 ٝاظ ٔٙبثـ آٔٛظقی
ٞسض ض٘ٚس .ؾبظٔبٟ٘بئی و ٝث ٝعٛض رسی پیٍیط تحمك ٘تبیذ ثٟتط اظ آٔٛظـ ٞؿتٙس ثبیس وُ فطایٙس آٔٛظـ تب فُٕ ضا
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اضتمبء زٙٞس .چیعی و ٝالظْ اؾت یه ضٚیىطز اضظقیبثی اؾت و ٝثط ٔجٙبی ایٗ ٚالقیت ثٙیبزی ثبقس و ٝاحطثركی
آٔٛظقی ٔؿئِٛیت وُ ؾبظٔبٖ اؾت .زیٍط ثبظیٍطاٖ زض ؾبظٔبٖ ٘یع ثبیس زض فطایٙس فّٕی ؾبذتٗ آٔٛظـ قبُٔ ق٘ٛس.

ارزضیابی آهوزش
ثٙب ثط تقطیف پبت( 23ٖٛث٘ ٝمُ اظ ثبظضٌبٖ" )9731 ،اضظیبثی 24ثط٘بٔ ٝفجبضت اؾت اظ ٌطز آٚضی اعالفبت زضثبضٜ
فقبِیتٟبٚ ،یػٌیٟب  ٚثط٘ٚسازٞبی ثط٘بٔ ٝثٙٔ ٝؾٛض لضبٚت زضثبض ٜثط٘بٔ ،ٝثٟجٛز احطثركی ٚ 25یب اعالؿ ضؾب٘ی ثطای
تهٕیٓ ٌیطی رٟت ثط٘بٔ ٝضیعی آیٙس( "ٜل .)77آِىیٗ 26اضظقیبثی ضا "فطاٌطز تكریم حیغٞ ٝبی ٔٛضز٘ؾط،
ا٘تربة ٘ٛؿ اعالفبت ٔتٙبؾت ٌ ٚطزآٚضی ،تّریم  ٚتحّیُ اعالفبت ثٙٔ ٝؾٛض تٟیٌ ٝعاضـ ثطای تهٕیٓ ٌیطی"
تقطیف ٔی وٙس( .ث٘ ٝمُ اظ ؾیف ،9731 ،ل .")17ذٛضقیسی ّٔ ٚه قبٞی ضاز (ٞ )9737سف انّی اضظقیبثی
ضا لضبٚت  ٚزاٚضی فٛٙاٖ ٕ٘ٛز ٜا٘سٕٞ .چٙیٗ اضبفٔ ٝی وٙٙس و ٝزض اضظقیبثی یه ٞسف ایٗ اؾت ؤ ٝكرم قٛز
آیب اٞساف ٔٛضز ٘ؾط و ٝاظ لجُ تقییٗ قس ٜا٘س ،تحمك یبفت ٝا٘س؟  ٚآیب فّٕىطز ضضبیت ثرف ثٛز ٜاؾت؟ ثٙبثطایٗ ٘یبظ
ث ٝلضبٚت  ٚزاٚضی ٔی ثبقس .ایٗ زاٚضیٟب ٕٔىٗ اؾت ٔحهٌ َٛطا یب فطایٙسٌطا ثبقس .ضطٚضت زیٍط اضظقیبثی فطآٞ
ٕ٘ٛزٖ اعالفبت ثطای تهٕیٓ ٌیطی اؾت .وطن پبتطیه )7003( 27ؾ ٝزِیُ ٔكرم ثطای اضظقیبثی آٔٛظـ شوط
ٔی وٙس:
 .9تٛری ٝزالیُ ٚرٛزی ٚاحس آٔٛظـ ثب ٘كبٖ زازٖ ٘مف  ٚإٞیت آٖ زض تحمك اٞساف  ٚضؾبِتٟبی ؾبظٔبٖ.
 .7تهٕیٓ ٌیطی زض ٔٛضز ازأ ٝیب لغـ ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظقی.
 .7وؿت اعالفبت ثٙٔ ٝؾٛض انالح ثط٘بٔٞ ٝبی آتی آٔٛظقی (ل .)93
ٚی ٕٟٔتطیٗ زِیُ اضظقیبثی ضا تقییٗ احطثركی ثط٘بٔ ٚ ٝضا ٜانالح  ٚثٟجٛز آٖ ٔی زا٘سٞ ٚ .كت فبُٔ ضا
تٛنیٔ ٝی وٙس ٔٛضز ٔالحؾ ٝلطاض زٞیٓ :
 .9چٔ ٝمساض ٔحتٛی آٔٛظـ ٘یبظ آٟ٘بئی و ٝزض زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی حضٛض یبفت ٝا٘س ضا ثطآٚضزٔ ٜی وٙس؟
 .7آیب ثٟتطیٗ ٌعی ٝٙثطای تسضیؽ ا٘تربة قس ٜاؾت؟
 .7آیب اؾتبز ا٘تربثی اظ ضٚقٟبی احطثرف رٟت ایزبز فالل ٝاؾتفبزٔ ٜی وٙس  ٚآیب ٍ٘طـ ،زا٘ف ٟٔ ٚبضتٟبی
ٔغّٛة ضا آٔٛظـ ٔی ٞس؟
 .1آیب تؿٟیالت ضضبیت ثرف اؾت؟
 .1آیب ثط٘بٔ ٝثطای قطوت وٙٙسٌبٖ ٔٙبؾت اؾت؟
 .1آیب پكتیجب٘ی ٞب زض ثٟجٛز اضتجبعبت  ٚایزبز فاللٙٔ ٝسی ٔٛحط اؾت؟
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 .3آیبٕٞبٍٙٞی ثط٘بٔ ٝضضبیت ثرف ثٛز؟
 .3چ ٝچیع زیٍطی ٔی تٛا٘ؿت رٟت انالح ثط٘بٔ ٝا٘زبْ قٛز؟(ل )93

استراتصی ارزضیابی
ثطیٙىطٛٞف ثب عطح ؾ ٝپطؾف انّی ،چبضچٛة اضظقیبثی و ٝث ٕٝٞ ٝچبِكٟبی ؾبظٔب٘ی پبؾد زٞس ضا ٔكرم ٔی
وٙس:
 .9ث ٝچٔ ٝیعاٖ ؾبظٔبٖ اظ یبزٌیطی زض رٟت ثٟجٛز فّٕىطز ٔٛضز ٘یبظ اؾتفبزٔ ٜی وٙس ؟
 .7ؾبظٔبٖ چ ٝتؿٟیالتی ثطای ثٟجٛز فّٕىطز ٘بقی اظ آٔٛظـ فطأ ٓٞی وٙس ؟چ٘ ٝیبظٞبئی ثبلی ٔی ٔب٘ٙس ٚ
وسأیه لٛی ٔی ق٘ٛس ؟
 .7چ ٝچیعی ؾبظٔبٖ ا٘زبْ ٔی زٞس یب ٕ٘ی زٞس ؤ ٝب٘ـ ثٟجٛز فّٕىطز ٘بقی اظ آٔٛظـ ٔی قٛز ؟چٝ
٘یبظٞبئی تغییط ٔی وٙٙس ؟(ل)33
ایٗ ؾٛاالت وّیسی ثبیس زض اؾتطاتػی اضظقیبثی ثب ٞسف وّی ایزبز تٛا٘بئی ؾبظٔب٘ی ثٙٔ ٝؾٛض ثٟجٛز فّٕىطز
ٌٙزب٘س ٜقٛز .ایٗ اؾتطاتػی یه قی ٜٛیبزٌیطی ؾبظٔب٘ی ثب ٔبٔٛضیت آٔٛظـ ٍٕٞب٘ی اؾت وٙٔ ٝزط ث ٝتٛإ٘ٙسی
ؾبظٔب٘ی ٔی قٛز .ارطای ایٗ اؾتطاتػی ٘یبظ زاضز و ٝاضظقیبثی ٔتٕطوع ثط فٛأُ فطایٙس یبزٌیطی-فّٕىطز ثبقس تب
ثتٛا٘س ثبظذٛض ثطای آٔٛظـ ٌیط٘سٌبٖ فطإ٘ ٓٞبیس.
قىُ ٘ 9كبٖ ٔی زٞس و ٝپطؾكٟبی اضظقیبثی ثط تٕبٔی فطایٙس یبزٌیطی-فّٕىطز ٔتٕطوع اؾت؛ اظ قٙبؾبئی
٘یبظٞب تب ا٘تربة وبضوٙبٖ ٚارس قطایظ ،تكٛیك زض یبزٌیطی  ٚا٘تمبَ یبزٌیطی ثٔ ٝحیظ وبض٘ .تبیذ  ٚیبفتٞ ٝبی
اضظقیبثی ثٔ ٝتِٛیبٖ آٔٛظـ اضائٔ ٝی قٛز تب فٛأّی وٛٔ ٝرت فّٕىطز ٔی قٛز ضا پطٚضـ زازٍٟ٘ ٚ ٜساض٘س  ٚتغییط
زٙٞس آٟ٘بئی وٛٔ ٝحط ٘یؿتٙس .ثطیٙىطٛٞف ٞسف ٟ٘بئی اظ پطؾكٟبی اضظقیبثی ضا تٛؾق ٝتٛإ٘ٙسی یبزٌیطی ؾبظٔب٘ی ٔی
زا٘س؛ "تٛا٘بئی زض ٔسیطیت ٔٙبثـ یبزٌیطی  ٚرٟت زٞی آٟ٘ب ث ٝؾٛی ثٟجٛز ٔؿتٕط" (ل  .)10ثرف ٟ٘بئی قىُ ثٝ
ٔب یبزآٚضی ٔی وٙس و ٝاضظقیبثی ٞسفی ٚاضح ٔ ٚفیس زاضز ٚ .آٖ تٟٙب ثطای ٔٙفقت ٚاحس تٛؾقٙٔ ٝبثـ ا٘ؿب٘ی ٘یؿت.
ٕٞچٙیٗ آٔٛظـ ثطای تٛإ٘ٙسؾبظی وبضوٙبٖ ٔؿئِٛیتی ٔكتطن اؾت ٞ ٚیچ لؿٕتی ث ٝتٟٙبئی ٕ٘ی تٛا٘س ایٗ ٔٛفمیت
ضا ثسؾت آٚضز.
ٔؿئِٛیت ٔكتطن؛ ٚاغ ٜای و ٝثیكتطیٗ تبویس ثط آٖ قس ٜاؾت اٌط چ ٝثسیٟی ث٘ ٝؾط ٔی ضؾس .وطن پبتطیه
(فتحی ٚاربضٌبٚ ٚ ٜاربضی )9731 ،زض ٔسَ ؾّؿّٔ ٝطاتجی اـ فطایٙس اضظقیبثی ضا ث 1 ٝؾغح تمؿیٓ ٔی وٙس :
ؾغح فىؽ اِقُٕ ،28ؾغح یبزٌیطی ،29ؾغح ضفتبض ،30ؾغح ٘تبیذ .31ا ٓٞ ٚزض ایٗ  1ؾغح ثٔ ٝؿئِٛیت ٔكتطن اقبضٜ
ٔی وٙس .زض ؾغح فىؽ اِقُٕ٘ ،ؾطات قطوت وٙٙسٌبٖ زض زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی ضا ٔٔ ٟٓی زا٘س  ٚثسیٗ تطتیت
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ٔؿئِٛیت ٚاحس آٔٛظـ ضا اظ زیس قطوت وٙٙسٌبٖ ٔی ؾٙزس .زض ؾغح یبزٌیطی تغییط ٍ٘طـ ،افعایف زا٘ف  ٚثٟجٛز
ٟٔبضت ٞب ضا ٔٔ ٟٓی زا٘س  ٚآٖ ٞب ضا ظٔی ٝٙای ثطای تغییط زض ضفتبض فٛٙاٖ ٔی وٙس .زض ؾغح ضفتبض ثٔ ٝیعاٖ تغییطاتی وٝ
زض زٚض ٜآٔٛظـ حبنُ قس ٜاؾت اقبضٔ ٜی وٙس  ٚرٙٔ ٛبؾت زض ؾبظٔبٖ ضا ثطای ٚلٛؿ ایٗ تغییطات ٔٔ ٟٓی زا٘سٚ .
زض ؾغح ٘تبیذ ٔؿئِٛیت ضا ٔتٛرٔ ٝسیطاٖ اضقس ؾبظٔبٖ ٔی وٙس .وطن پبتطیه(ٔ )7003قتمس اؾت و٘" ٝتبیذ ٟ٘بئی
ٔی تٛا٘س افعایف ثٟطٚ ٜضی ،ثٟجٛز ویفیت ،وبٞف ٞعیٞ ٝٙب ،وبٞف تٙبٚة  ٚقست حٛازث ،افعایف فطٚـ ،وبٞف
غیجت  ٚؾٛز ثبالتط ثبقس .تكریم ایٙى٘ ٝتبیذ شوط قس ٜحبنُ اظ زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی اؾت ٔ ٟٓاؾت" (ل.)77

ضکل  :1استراتصی ارزضیابی آهوزش(برینکرهوف ،2002 ،ظ)98

سطح رفتار؛ عاهل بروز عولکرد ناضی از آهوزش
ث ٝفمیسٍ٘ ٜبض٘س - ٜثب تٛر ٝث ٝپػٞٚكی و ٝثٙٔ ٝؾٛض ثطضؾی احطثركی زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی زض قطوت آة ٔٙغم ٝای
انفٟبٖ ا٘زبْ قس – آٔٛظـ حسالُ ثط افعایف زا٘ف ٟٔ ٚبضت تبحیط ٔی ٌصاضز ٞط چٙس ٔیعاٖ افعایف ٔتفبٚت اؾت.
ایٗ ؾغح ؾ ْٛاؾت و٘ ٝمف ٕٟٔتطی ضا ٘ؿجت ث ٝؾبیط ؾغٛح زاضز .یقٙی ثىبضٌیطی زا٘ف ٟٔ ٚبضت حبنُ اظ
آٔٛظـ ثؿتٍی ث ٝرٙٔ ٛبؾت ؾبظٔب٘ی زاضز و ٝوطن پبتطیه آٖ ضا ثط پٙذ حبِت ٔی زا٘س:
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 .9رٌّ ٛیطی :32ضئیؽ اظ ا٘زبْ آ٘چ ٝفطاٌیط زض زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی آٔٛذت ٝاؾت رٌّٛیطی ٔی وٙس؛ یب ثٝ
زِیُ تبحیطپ صیطی اظ فط ًٙٞؾبظٔب٘ی و ٝثٚ ٝؾیّٔ ٝسیطاٖ اضقس ثٚ ٝرٛز آٔس ٜاؾت یب ث ٝزِیُ ایٙى ٝثب
ؾجه ضٞجطی اـ تقبضو زاضز.
 .7زِؿطز وٙٙس :33ٜضئیؽ غیط ٔؿتمیٓ ث ٝفطز آٔٛظـ زیسٔ ٜی ٌٛیس و٘ ٝجبیس ضفتبضـ تغییط وٙس  ٚضفتبض
آٔٛذت ٝقس ٜضا ٔالن لطاض ٕ٘ی زٞس  ٚثبفج زِؿطزی ٔی قٛز.
 .7ذٙخی :34زض ایٗ حبِت ضئیؽ تٛرٟی ث ٝایٗ حمیمت ٕ٘ی وٙس و ٝفطز زض زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی حضٛض یبفتٝ
اؾت ٚ .فمظ تب ٚلتی و ٝوبض ا٘زبْ ٔی قٛز ٔربِفتی ٕ٘ی وٙس.
 .1تكٛیك وٙٙس :35ٜضئیؽ اظ ا٘تمبَ یبزٌیطی حبنُ اظ زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی  ٚث ٝوبض ثؿتٗ آٖ حٕبیت ٔی وٙس.
 .1اِعأْ :36سیط اظ آ٘چ ٝظیطزؾت یبز ٔی ٌیطز اعالؿ زاضز ٔ ٚی ذٛاٞس و ٝآٖ آٔٛذتٞ ٝب ثٔ ٝحیظ وبض ٔٙتمُ
قٛز (نم .)71-71

نتیجه
آٔٛظـ فّیطغٓ  ٕٝٞضطٚضتی و ٝزاضز ٕٝٞ ،وبضثطزٞبئی و ٝزاضز ثبیس احطثرف ثبقس .آٔٛظـ احطثرف ثبیس ث ٝثٟجٛز
فّٕىطز ذتٓ قٛز .ثب تٛر ٝثٔ ٝسَ وطن پبتطیه ،ؾغح ضفتبض ٔٙزط ثٚ ٝلٛؿ فّٕىطز ٘بقی اظ آٔٛظـ ٔی قٛزٚ .
چ ٖٛزض ایٗ ؾغح رٙٔ ٛبؾت ؾبظٔب٘ی ٘مف اؾبؾی ضا ایفب ٔی وٙس ،آٔٛظـ ثب رٙٔ ٛبؾت ؾبظٔب٘ی ضاثغٔ ٝؿتمیٓ
زاضزِ .صا ثطای تحمك آٔٛظـ احطثرف ،ثبیس رٙٔ ٛبؾت ثٚ ٝرٛز آٚضز ٜقٛز.
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