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(تاریخ دریافت1395/05/20 :؛ تاریخ پذیرش)1396/02/23 :
چکیده
هدف اصلي این پژوهش ،تدوین طرحي به منظور تربيت ارزشياب آموزشي خبره در سطح وزارت نفت ميباشد.
به این منظور ،تعداد  6نفر از خبرگان آموزش در صنعت نفت به همراه  7نفر از متخصصان حوزه سنجش و ارزشيابي
آموزشي به صورت هدفمند و با راهبرد نمونهگيري مالكمحور انتخاب شده و به صورت نيمهساختاریافته مورد
مصاحبه قرار گرفتند .دادههاي حاصل از مصاحبهها مورد تحليل مضمون قرار گرفته و نتایج حاصله در قالب رویكرد
حوزههاي دانشي ( )Body of knowledgeجهت تربيت ارزشياب در سه سطح پایه ،مياني و خبره ،سازماندهي
شدند .به منظور اعتباربخشي نتایج از راهبردهاي بازبيني اعضا و تحليل همگنان استفاده شده و نتایج طي چندین
مرحله تعدیل شدند .نتایج نهایي نشان ميدهند براي تربيت ارزشياب آموزشي خبره در صنعت نفت ،تسلط بر حوزه
هاي دانشي ذیل ضروري بوده و در طراحي آموزشي ميباید مدنظر قرار گيرند :الف -ارزیاب پایه)1 :آمار استنباطي،
)2آمار توصيفي)3 ،سنجش و اندازهگيري که خود داراي سه زیر مجموعه :آزمونسازي ،مقياسهاي واکنشسنج،
مقياسهاي اندازهگيري عملكرد ميباشد)4 ،تحليل دادههاي کيفي)5 ،الگوي نيازسنجي دیكوم )6ارزیابي اثربخشي
واکنش ،یادگيري و رفتار (در محيط کار) مطابق با استاندارد )7 ،10015ارزیابي عملكرد ،ب -ارزیاب مياني:
)1بازگشت سرمایه )2 ،بازگشت انتظارات)3 ،تكنيک نيازسنجي درخت خطا ،ج -ارزیاب خبره)1 :روش ارزیابي کارت
امتياز متوازن )2 ،مميزي دورههاي مجازي)3 ،بهينهکاوي و )4آیندهپژوهشي.
واژههای کلیدی :ارزشيابي آموزشي ،ارزشياب ،تربيت ارزیاب حرفهاي

 -1استادیار علوم تربيتي ،گرایش برنامهریزي درسي ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .مسئول مكاتبات:
safaei.movahhed@ut.ac.ir
-2کارشناس ارشد علوم تربيتي ،گرایش آموزش و بهسازي منابع انساني ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
توسعه منابع انساني از طریق آموزش به عنوان فرایندي براي بهبود و اعتالي قابليت و
توانایي ،افزایش دانش و آگاهي ،تغيير گرایش و واکنش انسانها اهميتي اساسي و نقش تعيين
کننده دارد و شاید بتوان گفت بهرهوري یک سازمان به توانایي و کاميابي آن در شناسایي و
تأمين نيازهاي آموزشي کارکنان بستگي دارد .آموزش باعث صرفهجویي در زمان ميشود،
هنگامي که کارکنان آموزش دیده باشند ،در زمان صرفهجویي ميشود ،زیرا کارکنان کمتر دچار
سردرگمي ميشوند ( .)Ling, 2011با اجراي برنامههاي آموزش و توسعهي منابع انساني ،کارکنان
بيسواد و بيمهارت تبدیل به افرادي باسواد و بامهارت ميشوند که براي تصدي مشاغل و
پستهاي باالتر سازماني براي حال و آینده آماده ميگردند .براي ارزیابي ميزان نيل به اهداف
آموزش و توسعه ،الزم است که از برنامههاي آموزشي ارزشيابي به عمل آید .معيارهایي که باید
در ارزشيابي برنامههاي آموزشي مورد توجه قرار گيرند عبارتند از :عكس العمل شرکتکنندگان
در برنامههاي آموزشي ،نوع و ميزان یادگيري حاصل از برنامههاي مذکور ،تغييرات رفتاري ایجاد
شده در منابع انساني در نتيجه شرکت در برنامهها .نتایج فردي و سازماني حاصل از شرکت در
برنامههاي آموزش و توسعه عبارتند از :افزایش کيفيت و کميت کارها ،تقليل حوادث و سوانح در
محيط کار ،کاهش غيبتهاي غير مجاز و غيره .ارزشيابيها ،قبل و بعد از شرکت کارکنان در
برنامههاي آموزش به منظور سنجش دقيق ميزان یادگيري و یا تغيير رفتار در آنها انجام مي
گيرد .این ارزشيابيها که ميزان دانش ،مهارت و نوع رفتار شرکتکنندگان را قبل از شروع دوره
مشخص مينماید ،ميتواند با ارزشيابيهاي پایان برنامههاي آموزشي مقایسه و ميزان پيشرفت
ال مشخص نماید (ابطحي .)1383 ،اما مسئله اساسي در اینجاست که در
حاصل از برنامهها را کام ا
بسياري از موارد یا برنامههاي آموزشي مورد ارزشيابي قرار نميگيرد و یا نتایج ارزشيابيها چندان
مورد توجه مدیران و مسئوالن آموزش و یا مدیران پرسنلي قرار نميگيرد و در پارهاي از مواردي
که مدیران ،کارشناسان و مسئوالن آموزشي اقدام به ارزشيابي مينمایند ،اغلب نظریات
شرکتکنندگان در دورههاي آموزشي را مورد سنجش قرار ميدهند و به اثرات آموزش در سطوح
باالتر توجهي نمينماید.
رقابت جهاني ،دانش مبتني بر صنعت را در مرکز توجه قرار داده است .صنعت مدرن براي
باقي ماندن در عرصه رقابتهاي جهاني بر خالقيت ،هوش ،استعداد ،مهارت و توانایي متكي مي
باشد و این امر تقاضا براي پرسنل آموزش دیده و ماهر را پيوسته افزایش ميدهد .مدیران منابع
انساني باید براي باال بردن قدرت افراد در گروههاي شغلي و ماندن در این عرصه رقابتي ،سرمایه-
گذاري شایاني را انجام دهند .به عنوان مثال در جامعه آمریكا این امر حاکي از توجه شرکتها به
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امر آموزش و توسعه منابع انساني ميباشد که در سال  2000شرکتهایي که در ردههاي نخست
قرار دارند بيش از  %39از کل بودجه خود و شرکتهایي که در ردههاي پایينتر قرار دارند %19
از کل بودجه خود را به آموزش کارکنان اختصاص دادهاند که این امر نشاندهنده تأثير نيروي
کار آموزش دیده و ماهر بر کارایي سازمان ميباشد ( .)Lin, 2010در واقع آموزش یک ابزار
مطمئن براي سرمایهگذاري در منابع انساني ميباشد( .)Hunter, 2012به همين دليل است که در
نظریه سرمایه انساني بيان شده آموزش را نباید یک هزینه سازماني دانست بلكه باید آموزش را
جزو وظایف سازماني و نوعي سرمایهگذاري به حساب آورد ( .)Balkin et al, 2007از گذشته
تاکنون منابع انساني از عوامل بسيار مهمي بودهاند که سازمانها را با بحران مواجه ساخته و یا به
عنوان عوامل پيشرفت و موفقيت آنها عمل کردهاند .توانمندسازي و بهبود مستمر دانش ،واکنش
و مهارتهاي منابع انساني از طریق ارائه آموزشهاي مناسب ،سازمانها را قادر به مقابله با هر
نوع تهدید و بحراني ميسازد اما چنين نقش مثبت آموزش در توانمندسازي منابع انساني
سازمان ،مستلزم وجود کيفيت در این نوع از آموزشهاست (خراساني و همكاران.)1391 ،
تردیدي نيست که دورههاي آموزشي از نظر اثربخشي تفاوتهاي چشمگيري با هم دارند و در
این ميان متاسفانه شمار اندکي از دورههاي مختلف آموزش ضمن خدمت به طور جامع ارزیابي
ميشوند .براي اثربخشي آموزشها ،سازمانها ،همراه با بهينه و اجراي برنامههاي آموزشي باید
پيگير اثربخشي فعاليتهاي آموزشي در دستیابي به اهداف آموزشي باشند ،نتایج ارزشيابي
بایستي در سطوح مختلف فراگير کالس ،جو یادگيري و سيستم تعيين گردد .نتایج این فرایند
ارزشيابي ميتواند اساس بهبود آموزش باشد (مشعلي و همكاران  .)1389البته صرف برگزاري
دورههاي آموزشي و هزینههاي باالي که صرف آن ميشود تضمينکننده اثربخش بودن آنها و
بازگشت مالي براي سازمان نيست و اینجاست که نياز به ارزشيابي به عنوان ضرورتي انكارناپذیر
مطرح ميشود ،ارزشيابي به این منظور صورت ميگيرد که مشخص شود آموزش چه تاثيري بر
عملكرد کارکنان و در نهایت منافع سازمان داشته است .اثربخشي آموزش در نهایت بستگي به
این دارد که آیا نتایج آموخته شده از آموزش به محيط کار منتقل ميشود.
اما براي انجام درست ارزشيابي و تعيين ميزان اثربخشي برنامههاي اجرا شده در سازمان باید
راهكارهایي در نظر گرفت .یكي از بهترین راهكارهایي که در این زمينه ميتوان ارائه داد ،تربيت
ارزیاب به منظور انجام ارزیابي اثربخشي برنامهها ميباشد .از جمله دالیلي که ضرورت این طرح
را آشكار مينماید این است که:


بدون ارزشيابي و افرادي که به شكل حرفهاي بتوانند این مهم را انجام دهند ،نقش
آموزش نيز نامعلوم خواهد بود.
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تربيت ارزیاب در سطوح مختلف و داراي دانش و توانمندي الزم ،سازمان و واحد
آموزش را قادر خواهد ساخت تا به درستي و با قاطعيت در خصوص اثربخشي
برنامههاي آموزشي اعالم نظر نماید.

در وزارت نفت نيز هر ساله بخش اعظمي از بودجه این سازمان صرف آموزش و بهسازي
منابع انساني ميشود .براي اخذ بازخورد در خصوص ادامه ،بهبود یا حذف برنامههاي آموزشي
واحد آموزش نياز خواهد داشت که بداند برنامه اجرا شده در چه حدي اثربخش و اثرگذار بوده
است و در اینجاست که اهميت ارزیابي و تربيت ارزیاب به عنوان عاملي جهت تعيين اثربخشي
دورههاي آموزش آشكار ميشود .اما در حال حاضر این وزارتخانه نيز همانند بسياري دیگر از
نهادهاي کشور فاقد ارزشيابان آموزشي خبره و نظام ارزشيابي مستحكمي ميباشد .از سوي دیگر
فارغالتحصيالن رشتههاي مرتبط دانشگاهي نيز نتوانستهاند مطابق با نيازهاي این صنعت
راهكارهاي عملي را ارائه دهند .لذا این تحقيق با هدفي نوآورانه سعي دارد تا برنامهاي مدون
جهت تربيت ارزشيابان خبرهاي در این صنعت ارائه نماید .شایان ذکر است در بررسيهاي انجام
شده هيچ طرحي مشابه با این طرح در دیگر کشورها یافت نگردید.
 -2روش تحقیق
مبنایي1

صورت
این پژوهش در چارچوب رویكرد کيفي و با بكارگيري روش تحقيق نظریه
گرفته است .البته از آنجایيکه هدف این تحقيق ارائه و تدوین نظریه نميباشد ،صرفا کدگذاري
اوليه 2و ثانویه 3بر روي دادهها صورت گرفته و تحليل مضمونها تا سطح "طبقهبندي مفهومي"4
ادامه پيدا کرد .به عقيده اشتراوس و کوربين ،روش نظریه مبنایي ميتواند سه برونداد عمده
داشته باشد :توصيف ،طبقهبندي مفهومي ،نظریهسازي .در پژوهش حاضر دادههاي جمعآوري
شده بر اساس مضامين مشترك دستهبندي شدند تا مفاهيم اصلي شكل گيرند (بازرگان.)1395 ،
سپس مفاهيم در قالب حوزههاي دانشي 5سازماندهي شدند .حوزههاي دانشي شامل مجموعه
مفاهيم ،اصول ،و محتوایي است که یک حوزه حرفهاي را تشكيل داده و توسط مطلعان و
متخصصان یک حوزه تعریف ميگردند ( .)Hunter, 2012براي جمعآوري دادهها از مصاحبههاي
نيمهساختاریافته 6استفاده شده است ،بدین ترتيب که وضعيت کارکنان آموزش و نظام آموزش
1

-Grounded theory
-Initial coding
3
-Secondary coding
4
-Conceptual ordering
5
-Bodies of knowledge
6
-Semi-structured interviews
2
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در صنعت نفت براي اطالعرسانهاي پژوهش شرح داده شد و پاسخهاي ایشان اخذ گردید.
اطالعرسانهاي 1این تحقيق شامل  6متخصص آموزش و بهسازي منابع انساني در صنعت و 7
متخصص سنجش و ارزشيابي آموزشي بودند که به صورت هدفمند با راهبرد نمونهگيري
مالكمحور 2برگزیده شدند .جهت اعتباربخشي 3یافتهها نتایج طي چندین مرحله با بكارگيري
راهبردهاي بازبيني اعضا 4و تحليل همگنان 5تعدیل و اصالح شدند .بدین ترتيب براي بازبيني
اعضا نتایج تحقيق به طور مستمر در اختيار شرکتکنندگان در تحقيق قرار گرفت و بازخوردهاي
ایشان در تعدیل و اصالح نتایج پژوهش مدنظر قرار گرفت .در بخش تحليل همگنان ،از یک خبره
پژوهش کيفي درخواست گردید تا فرایند تحليل دادهها را بررسي و بازخوردهاي الزم را ارائه
نمایند .این بازخوردها نيز در گزارش نهایي یافتهها اعمال گردیدند.
 -3یافتههای پژوهش
بر اساس نظرات خبرگان شرکتکننده در این طرح ،طرح تربيت ارزیاب ميباید با توجه به
نياز شرکت هاي تابعه و وابسته شرکت ملي نفت ایران تنظيم گردد .به این صورت ارزشياباني که
در شرکتهاي اصلي و بزرگتر فعاليت ميکنند ميبایست تا سطوح باالتر و جزئيتر بر الگوهاي
ارزشيابي تسل ط پيدا کنند و افرادي که در شرکتهاي کوچكتر فعاليت ميکنند نيازمندي
کمتري دارند .بر این اساس ،حوزههاي دانشي برنامه تربيت ارزیاب در سه سطح پایه ،مياني ،و
خبره تنظيم شده است و البته جهت ورود به برنامه نيز پيشنيازهاي ذیل تعيين شدند (جدول
:)1

1

-Informants
-Criterion sampling
3
-Credibility
4
-Member check
5
-Peer debriefing
2
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جدول  : 1پیش نیازهای ورود به طرح تربیت ارزشیاب آموزشی حرفه ای
عنوان

سرفصلها

شیوه ارائه

آمار
استنباطي

 -1مقدمه اي بر مفاهيم آمار توصيفي
 -2توزیع زمان نمرات استاندارد
 -3مفاهيم آمار استنباطي(فرض صفر ،فرض
خالف ،توان آزمون)
 -4رگرسيون با یک متغير وابسته
 -5رگرسيون با چند متغير مستقل
 -6محاسبه ضریب همبستگي
 -7آزمونهاي پارامتریک (آزمون  ،Tتحليل
واریانس) و تست هاي معنيدار بودن مربوط به
هر کدام
 -8آزمونهاي آماري ناپارامتریک (خي 2و )...و
تست هاي معنيدار بودن مربوط به هر کدام.

 -1تلفيقي
(سخنراني و
پرسش و
پاسخ)
 -2کارگاهي
(تعاملي)

آمار توصيفي

 -1اهميت ،کاربرد ،تعریف و انواع آمار
 -2نمایش دادهها به شكل جداول و نمودارهاي
چند ضلعي ،ستوني و ...
 -3انواع و سطوح اندازهگيري متغيرها(متغيرها و
مقياسها)
 -4شاخصهاي مرکزي در آمار (نما ،ميانه و )..
 -5شاخصهاي پراکندگي در آمار(دامنه
تغييرات ،واریانس و)...
 -6همبستگي (پيرسون و اسپيرمن)
 -7توزیع نرمال و سایر توزیعهاي معنادار

تلفيقي
(سخنراني و
پرسش و
پاسخ)

آزمونسازي

 -1مفاهيم کلي اندازهگيري
 -2انواع سواالت آزمون و طرز ساخت آنها
 -3تجزیه و تحليل سواالت آزمون
 -4روشهاي آماري مورد استفاده
 -5پایایي آزمون
 -6روایي آزمون
 -7هنجارها و نيمرخها
 -8اجرا و نمره گذاري

تلفيقي
(سخنراني و
پرسش و
پاسخ)

مقياسهاي
واکنشسنج

 -1واکنش و ابعاد آن
 -2روشهاي اندازهگيري واکنش
-3تفاوت مقياسهاي نظرسنجي با واکنش
 -4انواع مقياسهاي واکنشسنج
 -5کاربرد مقياسهاي واکنشسنج
 -6اعتباریابي مقياسهاي واکنشسنج
 -7نحوه ساخت مقياسهاي واکنش سنج
 -8شيوه تحليل و ارزیابي مقياسهاي
واکنشسنج

تلفيقي
(سخنراني و
پرسش و
پاسخ)

درس

روش

مدت

ارزشیابی

زمان

 -1آزمون کتبي
 -2تحليل نمونه
کار
 -3آزمون
شفاهي

 -1آزمون کتبي
 -2تحليل نمونه
کار
 -3آزمون
شفاهي

 -1آزمون کتبي
 -2تحليل نمونه
کار

آزمون کتبي
تحليل نمونه
کار

24

16

16

16

مدرس
واجد
شرایط

دکتري آمار
همچنين
سابقه
تدریس براي
شاغلين یا
دانشجویان
حوزه آموزش

دکتري آمار
همچنين
سابقه
تدریس براي
شاغلين یا
دانشجویان
حوزه آموزش

روانشناسي
و آمار

آمار و روش
تحقيق یا
سایر
رشتههاي
مرتبط
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ادامه جدول  : 1پیش نیازهای ورود به طرح تربیت ارزشیاب آموزشی حرفه ای
عنوان

سرفصلها

شیوه ارائه

مقياسهاي
اندازهگيري
عملكرد

 -1مدلها و الگوهاي سيستم ارزیابي عملكرد
 -2فرایند ارزیابي عملكرد
 -3اصول اندازهگيري عملكرد
 -4تدوین شاخصهاي ارزیابي عملكرد
 -5انواع مقياسهاي ارزیابي عملكرد
 -6کاربرد مقياسهاي اندازهگيري عملكرد
 -7نحوه ساخت مقياسهاي ارزیابي عملكرد
 -8چگونگي ارزیابي و تحليل مقياسهاي ارزیابي
عملكرد

تلفيقي
(سخنراني و
پرسش و
پاسخ)

تحليل
دادههاي
کيفي

 -1هدفها ،فلسفه و اهميت روشهاي تحقيق
کيفي
 -2مقایسه روشهاي تحقيق کمي با کيفي
(شباهتها و تفاوتها)
 -3اصول مشترك روشهاي تحقيق کيفي (مزایا،
معایب و…).
 -4طبقه بندي تحقيقات کيفي و انواع آن
 -5فنومنولوژي
 -6گراندد تئوري
 -7اتنوگرافي
 -8روشهاي جمع آوري اطالعات در تحقيقات
کيفي
 -9روشهاي اعتبارسنجي در تحقيقات کيفي
(اعتبار و اعتماد در تحقيقات کيفي)
 -10آشنایي با روش تحليل محتوایي
 -11مباني اخالق در تحقيق کيفي
 -12تفسير و تحليل دادههاي تحقيقات کيفي

تلفيقي
(سخنراني و
پرسش و
پاسخ)

درس

روش

مدت

ارزشیابی

زمان

 -1آزمون کتبي
 -2تحليل نمونه
کار

 -1آزمون کتبي
 -2تحليل نمونه
کار

24

24

مدرس
واجد
شرایط

آمار و روش
تحقيق یا
سایر
رشتههاي
مرتبط

دکتري آمار
و علوم
تربيتي

منبع( :یافتههای نگارندگان)

افراد پس از احراز صالحيت در مورد پيشنيازهاي فوقالذکر ميتوانند وارد سطح  1تربيت
ارزشياب خبره شده و حيطههاي تعيين شده را پشت سرگذارند .این سطح مربوط به تمامي
افرادي است که بنابر سمت سازماني و الزامات شغلي خویش ميباید به عنوان ارزشياب آموزشي
فعاليت کنند (جدول :)2
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جدول شماره  : 2فهرست حوزه های دانشی مربوط به ارزشیاب آموزشی پایه
عنوان

سرفصلها

شیوه ارائه

الگوي
نيازسنجي
دیكوم

-1مفاهيم و ماهيت نيازسنجي آموزشي-2 ،
اهميت نيازسنجي در بهبود فرایند آموزش-3 ،
تجزیه و تحليل شغل (مفهوم ،ابعاد ،مولفهها،
مراحل ،الگوها و چالشهاي تحليل شغل)-4 ،
ساختار و ارکان کارگاه دیكوم -5 ،مفهوم و
کليات  DACUMو جایگاه آن در مقایسه با
دیگر روشهاي تجزیه و تحليل شغل -6 ،فرایند
اجراي دیكوم -7 ،رهنمودهاي اجراي دیكوم-8 ،
تشكيل کميتههاي دیكوم -9 ،نحوه استفاده
از  DACUMبراي شناسایي نيازها و تدوین
برنامههاي آموزشي و بهسازي -10 ،اجراي یک
نمونه تجزیه و تحليل یک شغل توسط
شرکتکنندگان در دوره

 -1مطالعه
موردي
 -2کارگاهي
(تعاملي)

ارزیابي
اثربخشي
واکنش،
یادگيري و
رفتار (در
محيط کار)
مطابق با
استاندارد
10015

 -1مفاهيم و تعاریف مرتبط با ارزشيابي-2 ،
اهميت ارزیابي اثربخشي در بهبود فرایند آموزش،
 -3استاندارد ایزو  10015و نگاه آن به ارزیابي
اثربخشي -4 ،نقاط قوت و ضعف ارزیابي در سطح
واکنش ،یادگيري و رفتار -5 ،چگونگي ساخت
ابزار مناسب جهت ارزیابي در سطح واکنش و
تفسير و تحليل آن -6 ،چگونگي ساخت ابزار
مناسب جهت ارزیابي در سطح واکنش و تفسير و
تحليل آن -7 ،چگونگي ساخت ابزار مناسب
جهت ارزیابي در سطح رفتار و تفسير و تحليل
آن -8 ،برنامههاي آموزشي بر حسب چه
شاخصهایي در سطوح مختلف (واکنش،
یادگيري و رفتار) ارزیابي ميشوند؟  -9نكاتي که
در ارزیابي سطوح مختلف (واکنش ،یادگيري و
رفتار) باید رعایت نمود -10 ،مسائل و چالشهاي
پيش رو در ارزیابي سطح واکنش ،یادگيري و
رفتار

درس

ارزیابي
عملكرد

 -1تعریف ارزیابي عملكرد -2 ،اهميت و ضرورت
ارزیابي عملكرد -3 ،اصول اندازهگيري عملكرد،
 -4کاربردهاي ارزیابي عملكرد -5 ،نكات مهم در
طراحي سيستم ارزیابي -6 ،عوامل موثر در تعيين
نوع سيستم ارزیابي -7 ،فرایند ارزیابي عملكرد،
 -8مدلها و الگوهاي سيستم ارزیابي عملكرد،
 -9الگوي ارزیابي  360درجه

منبع( :یافتههای نگارندگان)

 -1تلفيقي
(سخنراني و
پرسش و
پاسخ)
 -2کارگاهي
(تعاملي)

تلفيقي
(سخنراني و
پرسش
وپاسخ)

روش

مدت

ارزشیابی

زمان

 -1ارائه مقاله
 -2تحليل نمونه
کار

-1آزمون کتبي
 -2ارائه مقاله
 -3آزمون
عملكرد

-1آزمون کتبي
 -2ارائه مقاله

24

24

16

مدرس
واجد
شرایط

مدیریت یا
سایر
رشتههاي
مرتبط
همچنين
سابقه اجراي
عملياتي
دیكوم

مدیریت و یا
رشتههاي
مرتبط
همچنين
سابقه
عملياتي در
ارزشيابي
آموزشي

مدیریت و
سایر
رشتههاي
مرتبط و
سابقه
عملياتي
ارزیابي
عملكرد
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پس از پشت سرگذاشتن حوزههاي دانشي پيشين ،تعدادي از کارشناسان که در شرکتهاي
ناضر فعاليت کرده و دامنه فعاليتهاي باالتري دارند ميباید وارد سطح مياني شده و حوزههاي
مربوطه را به شرح ذیل پشت سرگذارند (جدول :)3
جدول شماره  :3فهرست حوزه های دانشی مربوط به ارزشیاب سطح میانی
عنوان

سرفصلها

درس

بازگشت
سرمایه

تكنيک
نيازسنجي
درخت خطا

 -1ضرورت ارزیابي اثربخشي آموزش -2 ،تعاریف
و مروري بر ادبيات الگوهاي ارزشيابي اثربخشي،
 -3الگوي کرك پاتریک :رهيافت جامع و نوین،
 -4ارزشيابي واکنشها ،یادگيري ،رفتار و نتایج،
 -5الگوي بازگشت سرمایه -6 ،تعيين اهداف و
مختصات برنامه آموزش و بهسازي -7 ،تعيين
هزینههاي برنامه آموزش و بهسازي -8 ،مراحل
اصلي الگوي  -9 ،ROIاندازهگيري جریان نقدینه
تنزیل شده -10 ،مقایسه نتایج و اثرات برنامه
آموزشي و هزینههاي آن -11 ،تعيين منافع
برنامه آموزش و بهسازي -12 ،چالشها و
مشكالت اساسي در الگوي -13 ،ROI
گزارشدهي نتایج به مدیران و دستاندرکاران،
 -14مالحظات عملي در تحليل ROI
 -1مقدمهاي بر مفهوم تجزیه و تحليل درخت
خطا -2 ،روش انجام تكنيک تجزیه و تحليل
خطا-3 ،اصول و مباني و عالئم تكنيک درخت
خطا -4 ،آماده سازي براي شروع تجزیه و تحليل
خطا -5 ،انتخاب رویداد اصلي تعيين علل خطا،
 -6بازنگري و آزمون تجزیه و تحليل خطا-7 ،
ساختار تكنيک تجزیه و تحليل خطا -8 ،تجزیه و
تحليل کيفي درخت خطا-9 ،تجزیه و تحليل
کمي درخت خطا و  -10معایب تكنيک تجزیه و
تحليل خطا

شیوه ارائه

 -1مطالعه
موردي
 -2کارگاهي
(تعاملي)

 -1تلفيقي
(سخنراني و
پرسش و
پاسخ)
 -2مطالعه
موردي
 -3کارگاهي
(تعاملي)

روش

مدت

ارزشیابی

زمان

 -1ارائه مقاله
 -2تحليل نمونه
کار
 -3آزمون
عملكرد

 -1آزمون کتبي
 -2ارائه مقاله
 -3تحليل نمونه
کار

24

24

مدرس
واجد
شرایط

مدیریت یا
سایر
رشتههاي
مرتبط
همچنين
سابقه اجراي
عملياتي
الگوي ROI

مهندسي
صنایع و
رشتههاي
مرتبط
همجنين
سابقه فعاليت
در واحد
منابع انساني
و پياده
سازي
تكنيک
درخت خطا

منبع( :یافتههای نگارندگان)

در نهایت کارشناساني که در سطح  4شرکت اصلي وزارت نفت (شرکت ملي نفت ایران،
شرکت ملي پاالیش و پخش فرآوردههاي نفتي ایران ،شرکت ملي گاز ایران ،شرکت ملي صنایع
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پتروشيمي) فعاليت کرده و نقش نظارتي گستردهتري دارند وارد سطح تربيت ارزشياب حرفهاي
شده و حوزههاي دانشي ذیل را ميباید پشت سرگذارند (جدول :)4
جدول شماره  :4حوزههای دانشی مورد نیاز جهت تربیت ارزشیاب آموزشی خبره
عنوان

سرفصلها

شیوه ارائه

روش ارزیابي
کارت امتياز
متوازن

 -1مقدمهاي بر برنامهریزي استراتژیک
 -2بررسي اشكاالت سيستمهاي ارزیابي عملكرد
 -3معرفي مدل کارت امتيازي متوازن
 -4استفاده از الگوي  BSCدر انتخاب اولویت و
شاخصبنديها
 -5استفاده از الگوي  BSCدر پایش اهداف
استراتژیک و برنامه عملياتي
 -6استفاده از الگوي  BSCبه عنوان یک ابزار
مدیریت استراتژیک
 -7استفاده از الگوي  BSCبه عنوان یک ابزار
ارتباطي
 -8استفاده از الگوي  BSCبه عنوان یک ابزار
مدیریتي عملكرد
 -9آشنایي با مثالهاي مختلف اجراي  BSCدر
سازمانها

تلفيقي
(سخنراني و
پرسش و
پاسخ)

بهينهکاوي

 -1مفهوم بهينهکاوي -2 ،تاریخچه بهينهکاوي
 -3فواید بهينهکاوي -4 ،فرایند و مراحل بهينه
کاوي در موسسه زیراکس -5 ،انواع بهينهکاوي،
 -6فرایند بهينهکاوي (فاز برنامهریزي ،فاز
گردآوري داده ،فاز تجزیه و تحليل ،توسعه و
بهسازي) -7 ،مهارتها و تكنيکهاي مورد نياز
براي بهينهکاوي -8 ،عوامل موفقيت بهينهکاوي،
 -9بهينهکاوي و آموزش و بهسازي منابع انساني

آینده
پژوهشي

 -1تعاریف و مفاهيم اوليه آینده پژوهي-2 ،
اصول و مباني موضوعه آینده پژوهي -3 ،اهميت
و کارکردهاي آیندهپژوهي -4 ،روند توسعه و
گسترش آینده پژوهي و تحليل آن -5 ،دو
رویكرد اساسي پيشبيني و آیندهنگاري-6 ،
شناخت ماهيتي و کارکردي انواع آینده-7 ،
روشهاي آیندهپژوهي و سنخشناسي -8 ،ارائه
چند الگو و مطالعه موردي کاربردي و -9
پيادهسازي یک روش عملي به صورت پانل باز

درس

منبع( :یافتههای نگارندگان)

 -1تلفيقي
(سخنراني و
پرسش و
پاسخ)
 -2سميناري

 -1تلفيقي
(سخنراني و
پرسش و
پاسخ)
 -2مطالعه
موردي

روش

مدت

ارزشیابی

زمان

-1آزمون کتبي
 -2تحليل نمونه
کار

 -1آزمون کتبي
 -2ارائه مقاله

 -1آزمون کتبي
 -2تحليل نمونه
کار

16

16

16

مدرس
واجد
شرایط

دکتري
مدیریت و
رشتههاي
مرتبط
همچنين
تجربه اجراي
عملياتي
BSC

مدیریت
(دولتي و
بازرگاني)،
تبحر و
تخصص
اجراي
عملياتي در
زمينه
بهينهکاوي

مدیریت و
سایر
رشتههاي
مرتبط
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 -4بحث و نتیجهگیری
اگرچه در طي سالهاي گذشته آموزش نيروي انساني در سازمانهاي کشور اهميت پيدا
کرده و در ساختار سازماني و نظام بودجه به آن توجه شده است ،اما هنوز سازمانهاي ایراني
نتوانستهاند آمار و ارقام دقيقي از ميزان اثربخشي این آموزشها ارائه دهند .نگاه اجرایي به مقوله
آموزش و بهسازي منابع انساني باعث شده است تا مدیران صرفا به فكر صرف بودجه بوده و از
ارائه گزارشهاي اثربخشي سرباز زنند .تداوم این رویه ميتواند نگاه منفي سياستگذاران به مقوله
آموزش و توسعه کارکنان را به همراه آورده و دست اندرکاران امر توسعه نتوانند حقانيت و
تاثيرگذاري خویش را به اثبات رسانند.
وزارت نفت از ابتداي کشف نفت در کشور نقش تاثيرگذاري در توسعه منابع انساني داشته و
همواره جزو سازمانهاي پيشرو در حوزه آموزش به حساب ميآمده است .در طي چند دهه اخير
بودجه این وزارتخانه در حوزه حرفهايسازي منابع انساني افزایش چشمگيري داشته است اما
بنابرنظر مدیران آموزش این وزارتخانه طرح ارزشيابي جامعي براي گزارش اثربخشي این آموزش
ها وجود نداشته است .لذا پس از بررسيهاي صورت گرفته مشخص شد که مهمترین مشكل
ارزشيابي در حال حاضر عدم برخورداري از کارشناسان خبره در این زمينه ميباشد .به همين
دليل پروژه حاضر پس از جمعبندي نظر کارشناسان صنعت و متخصصان حوزه سنجش و
ارزشيابي به ترسيم حوزههاي دانشي موردنياز جهت تربيت کارشناسان خبره ارزشيابي آموزشي
در سه سطح منتهي شد که در صورت اجرا ميتواند نقایص نظام ارزشيابي را از حيث منابع
انساني متخصص رفع نماید.
البته در طي چندسال گذشته ،چندین موسسه و نهاد بين المللي موضوع صالحيتهاي
ارزشيابان را مدنظر قرارداده و الگوهاي شایستگي را نيز در هين ارتباط تدوین کردهاند .براي
مثال موسسه 1 ABETمدلي را تدوین کرده است که شایستگيهاي ارزیاب در آن به شرح ذیل
نامبرده شده است :روزآمدي فني ،ارتباط موثر ،مهارت بين فردي ،نگرش کار گروهي ،رفتار حرفه
اي ،مهارت سازماندهي .البته وظيفه اصلي موسسه مذکور ،ارزیابي عملكرد و اعتباربخش
موسسات آموزش عالي در ایاالت متحده ميباشد .عالوه بر این ،با توجه به اینكه مدل مذکور بر
صالحيتهاي رفتاري تاکيد کرده است ،هيچگونه محتواي مشخصي جهت تربيت ارزیابان ارائه
نكرده است .عالوه بر این" ،انجمن ارزشيابي نيوزلند" )2011( 2نيز الگویي شایستگي پنج
مولفهاي را در مورد صالحيتهاي ارزشيابان به شرح ذیل ارائه کرده است :تحليل و مشارکت
1
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بافتمدارانه ،کنشفكورانه و توسعه حرفهاي ،مدیریت پروژهها و اقدامات ارزشيابي ،پژوهش
ارزشيابانه نظام مند ،شایستگي فرهنگي و ارزشي .اگرچه این الگو از حيث جامعيت و انطباق با
وظایف ارزشيابان آموزشي منطقي و جامع به نظر ميرسد اما به شایستگيهاي رفتاري و
عملكردي اکتفا کرده و هيچگونه حوزه محتوایي را براي تربيت ارزشياب آموزشي پيشنهاد نكرده
است .همچنين ،موسسه "ارزشيابي برتر 2"1نيز شایستگيهایي چون فهم و دانش زمينه ،رفتار
اخالقمدارانه ،مهارت بين فردي ،رهبري ،و گزارشدهي را به عنوان صالحيتهاي ارزشياب ذکر
نموده است که همانند موراد قبلي در زمره صالحيتهاي رفتاري و عملكردي قرار ميگيرند.
آنچه موجب شد تا این پژوهش رویهاي متفاوت را اتخاذ نماید ،ناآشنایي کارشناسان آموزش
صنعت نفت با محتوي و مفاهيم بنيادي در حوزه ارزشيابي آموزشي بود .بر اساس نظرات
مسئولين ارشد این سازمان ،از آنجایيكه کارشناسان مذکور از دانش الزم در حوزه مذکور
برخوردار نيستند ،تدوین برنامه توسعه حرفهاي ارزشيابان آموزشي بر مبناي رویكرد حوزههاي
دانشي ( )BOKتناسب بيشتري با نيازهاي این سازمان داشته و منطقي مينماید.
 -5منابع
ابطحي ،حسين .)1383( .آموزش و بهسازي سرمایههاي انساني .تهران :انتشارات پویند.
بازرگان ،عباس .)1395( .روشهاي تحقيق کيفي و آميخته .تهران :نشر دیدار.
جوان ،جعفر و سلطان آبادي ،محمدعلي .)1391( .راهنماي کاربردي تدوین شایستگي هاي منابع انساني .تهران:
انتشارات مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ایران.
خراساني ،اباصلت و دوستي ،هومن .)1391( .ارزیابي اثربخشي آموزشهاي سازماني":راهنماي عملياتي" .تهران :مرکز
آموزش و تحقيقات صنعتي ایران.
نجمي ،منوچهر .)1391( .مدل جایزه تعالي .EFQM 2010تهران :انتشارات سرآمد.
سيدجوادین ،سيدرضا .)1387( .مدیریت منابع انساني و امور کارکنان.تهران :نگاه دانش.
م شعلي ،سيد ایدریس؛ پورمحمد ،حسين و کنگراني فراهاني ،علي .)1389( .بررسي اثربخشي دورههاي آموزشي
کوتاه مدت در شرکت نفت آغاجاري براساس مدل کرك پاتریک ،اولين کنفرانس ملي آموزش و پژوهش ایران،
مشهد.
Ling, O; Hui Woon, P & Ven, K. (2011). The relationship between work environment
factors and transfer of training among plantation workers. Journal Kemanusiaan, 18.
University
Technology
Malaysia.
Retrieved
From:
http://eprints.utm.my/1282/1/OoiAngLing2011_TheRelationshipBetweenWorkEnviro
nment.pdf
1

-Better Evaluation
-http://www.betterevaluation.org

2

 سعيد صفایي موحد و حسين فالحينيا/ ... تدوین طرح تربيت ارزشياب آموزشي حرفهاي خبره

71

Lin, W.T; Wu, Y.C; Tung, C.; Hung, R.S. (2010). Establishing ISO10015
accreditation system Performance model for domestic enterprises. Expert system with
Application, 37(6), 4119-4127
Hunter, J. Y. (2012). Perceptions of a Learning Organization and Factors within the
Work Environment That Influence Transfer of Training in Law Enforcement. Ph.D.
Dissertations in Curriculum and Instruction with an emphasis in Adult Education
Department of Adult, Career, and Higher Education College of Education University
of South Florida.
Balkin, D. B & Nathalie R. (2007). A gift exchange perspective on organization
training. Human resource management review, 17(16), 52-62.

