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  چکیده 

ــه   ــردازان از یکســو، و  ارزشــیابی و کیفیــت آمــوزش از مســائل مهــم و مــورد توجــه نظری پ
هـدف مقالـه حاضـر، بررسـی      .هـاي آموزشـی از سـویی دیگـر اسـت     انـدرکاران نظـام   دست

ایـن تحقیـق بـه    . باشد رویکردهاي مختلف ارزشیابی آموزشی و الگوهاي کیفیت آموزشی می
جامعـه آمـاري آن، منـابع و اسـناد موجـود در مقولـه        .دي انجام شده استروش بررسی اسنا

گیـري هدفمنـد و در    ارزشیابی و الگوهاي کیفیت آموزشـی بـود کـه نمونـه بـه روش نمونـه      
تفســیري نقــاط کــانونی هریــک از  –دســترس انتخــاب شــدند و بــر اســاس روش تحلیلــی 

سایی و پیوندهاي بین آنهـا تبیـین   رویکردهاي ارزشیابی و الگوهاي کیفیت آموزشی مورد شنا
محـور بـا الگـوي کیفیـت      رویکرد ارزشـیابی هـدف  هاي تحقیق نشان داد که  یافته .شده است

گرایانه  مندي و رویکرد ارزشیابی طبیعت محور با الگوي رضایت محور، رویکرد مدیریت هدف
ر این نتـایج تحقیـق،   افزون ب. کننده محور با الگوي یادگیري سازمانی ارتباط دارندمشارکتیا 

رویکرد ارزشیابی متخصص محور از این حیـث کـه متخصصـان همـواره     بیانگر آن است که 
بـراي   ،ر ایـن اسـاس  بـ . درگیر ارزشیابی هستند، با تمامی الگوهاي کیفیت آموزشی پیونـد دارد 

تحقق و تضمین کیفیت نظـام آموزشـی بایـد بـه پیونـدهاي میـان رویکردهـاي ارزشـیابی و         
   .توجه کرد کیفیتالگوهاي 
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  مقدمه 
وري حاصـل از آن اهمیـت   در جهان امروز، ضرورت توجه به کیفیت آموزش و بهـره 

کیفیـت آمـوزش    اجتماعیامروزه، استمرار و پویایی متناسب با تحوالت . اي داردویژه
درسـی  هاي درگیر در امر آموزش شده و متخصصان برنامهمهم سازمانتبدیل به مسئله 

هاي درسی را بهبود بخشـند، بایـد در رونـد    براي این که بتوانند عملکرد خود و برنامه
 نیتـر  مهمچون یکی از ). 68: 1384هداوند، (کاریشان به کیفیت آموزش توجه نمایند 

شـده و  هاي انجـام یافتن ارزش فعالیت ریزي،ها در چرخه برنامهترین فعالیتو اساسی
تـوان ارزشـیابی را از   قبلی در قالب ارزشیابی است، در ارتباط با کار آمـوزش نیـز مـی   

کیفیـت آمـوزش دانسـت    هاي آموزشی در جهـت ارتقـاي   ترین مراحل فعالیتاساسی
انجام ارزشیابی آموزشی در فواصل زمـانی مختلـف، بـه منظـور     ). 45: 1383شیخی، (

  . هاي درسی از اهمیت باالیی برخوردار استثربخشی و کیفیت برنامهسنجش ا
آموزش در حکم تالش انسانی، فرایندي متغیر و موضوعی محـوري بـراي توسـعه    

بدیهی است که هر نوع آموزشی به توسعه فرهنگی، اقتصـادي،  . در ابعاد مختلف است
بـا کیفیـت    ي متناسـب و هـا  آمـوزش اجتماعی و سیاسی منجـر نخواهـد شـد و فقـط     

ي متفاوتی ها برداشتدر زمینه کیفیت آموزش . فرد و جامعه را متحول سازند دنتوان یم
گاهی کیفیت آموزشی در قالب ابعاد داخلی، یعنی میزان موفقیت نظام . ارائه شده است

آموزشی در دسترسی به اهداف خود تعریف شده است و گـاهی هـم در قالـب ابعـاد     
ی تا چه اندازه نظام آموزشی توانسـته اسـت در خـدمت    خارجی مطرح شده است؛ یعن

البته هر گاه پاي اهداف بیرونی در میان باشد، تعلیم و تربیت . اهداف بیرونی قرار گیرد
سازي و تجهیز افراد براي زندگی و مقابله آنان با مشکالت ي براي آمادها لهیوس معموالً

نداد، فراینـد و  ور پایه عناصر درب توان یمهمچنین کیفیت آموزش را . دشومحسوب می
: 1383سـلیمی و دیگـران،   (د تعریـف کـر  ) اجتماعی راتیتأثنتایج و ( نداد یا پیامدوبر

197.(  
آوري شواهد و قضاوت گیري، جمعارزشیابی اشاره به فرایند تصمیماز سوي دیگر، 

ـ رو، مـواد،  ها برنامه، ها نظامدر خصوص  نـداد  ورب نیتـر  مهـم و فراینـدها دارد و   هـا  هی
بـراي بهبـود کیفیـت آمـوزش و      کـه یی اسـت  هـا  دستورالعملیا  شنهادهایپارزشیابی، 

د رو یمهاي نظام آموزشی به کار یمش خطو  ها استیسگیري در خصوص تغییر  تصمیم
عالوه بر این، در ارزشیابی توجه به اهداف برنامه، ). 62: 1388، همکارانزاده و ریادگا(

تدابیري است  نیمؤثرترارزشیابی از جمله . باشد یممدنظر ... وا فرایندها، نتایج، پیامده
بخشی به امور باشد؛ تدابیري که با شناسـایی وضـعیت   کنندة کیفیتتسهیل تواندکه می
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خواسته یـا ناخواسـته برنامـه و یـا      موجود، کشف نقاط ضعف و قوت، و تبیین اثرات
آن، مسئوالن، ضمن آگـاهی  وضعیت موجود شده و در سایه  تیشفافه منجر به مؤسس

مطلـع  ) ربـط  يذینفـع، ذیعالقـه،   ذ( از میزان موفقیت برنامه، از نظرات یاران آموزشـی 
و مشکلی، با گزینش راهکارهایی متناسب  مسألهگردیده و در صورت مشاهده هر گونه 

.. .، محصـوالت، خـدمات و  ها تیفعالبخشی به ، در حرکت به منظور کیفیتهنگامبهو 
  ).108: 1385درانی و دیگران، (کنند میموفق عمل 

و  شـود  یمـ یی مشـترك توجـه   هـا  جنبـه پس در کیفیت آموزش و ارزشیابی آن بر 
همچنین نگرش به . ارتباط تنگاتنگی بین ارزشیابی برنامه و کیفیت آموزش وجود دارد

ارزشیابی برنامه درسی، بدون توجه به ارتباط آن با کیفیت آموزش و بالعکس، منجر به 
ي منفـک از هـم   ها مقولهو افراد به این دو را  شود یمنقصان در شناخت وضع موجود 

نوع نگاه به کیفیت آموزش بـر ارزشـیابی و یـا     راتیتأثکنند؛ در این صورت، تلقی می
فرد به رویکرد ارزشیابی خاص بر کیفیت آموزش، از نظر دور مانـده و   اعتقاد راتیتأث

ي هـا  يریـ گشـود و در نتیجـه، تصـمیم   توجه کافی نمی مقولهو به رابطه مهم بین این د
  .بود بینی کافی برخوردار نخواهداندرکاران نظام آموزشی از جامعیت و روشن دست
نظامی جهت بقا و حفظ پویایی خود ناگریز از بهبود کیفیت اسـت و ارزشـیابی    هر

ي هـا  برداشتجه به با تو. نقش را در بهبود کیفیت آن نظام ایفا نماید نیتر مهم تواند یم
مختلف در زمینه کیفیت آموزش از یکسو و الگوهاي مختلـف ارزشـیابی آموزشـی از    
ــد منطقــی میــان ایــن دو از ســوي متخصصــان و    ســوي دیگــر، الزم اســت کــه پیون

به عبارت دیگـر، ممکـن اسـت    . اندرکاران حوزه آموزش و پرورش برقرار گردد دست
کیفیت آموزشی و الگوهـاي ارزشـیابی برقـرار     انطباق و پیوند مناسبی میان برداشت از

انـدرکاران در زمینـه کیفیـت    کـه دسـت   شود یمتوجه به این مسائل باعث . نشده باشد
ي خـود، هـم در زمینـه    هـا  افتـه ي آموزشی، باتوجه بـه ی ها برنامهآموزشی و ارزشیابی 

نتیجـه،  کیفیت آموزش و هم در زمینه ارزشیابی برنامـه بـه تبـادل نظـر بپردازنـد و در      
این کار از طریق بررسـی  . و واقعی نسبت به برنامه داشته باشند االطراف جامعبرداشتی 

ي مشـترك بـین الگوهـاي کیفیـت آمـوزش و رویکردهـاي ارزشـیابی برنامـه         وندهایپ
ها و اطالعـات   منظور از ارزشیابی، گردآوري روشمند داده. آموزشی قابل حصول است

و اطالعـات بـه منظـور اصـالح و بهبـود وضـعیت        هـا  و قضاوت روشمند درباره داده
موجود یک نظام یا برنامه است، که درباره آن رویکردهـا و الگوهـاي مختلفـی وجـود     

اما منظور از کیفیت، ارزش یا مطلوبیت یک نظام یا برنامه اسـت، کـه دربـاره آن    . دارد
   .الگوهاي مختلفی وجود دارد
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آن بر ارزشیابی و نتایج  ریتأثت آموزش و بنابراین، با توجه به حساسیت مقوله کیفی
چه پیوندي بین رویکردهـاي مختلـف ارزشـیابی و    : آن و بالعکس، سؤال این است که

الگوهاي کیفیت آموزشی برقرار است؟ در مقاله حاضر، بـراي بررسـی ایـن موضـوع،     
بنـدي ورتـن و سـندرز    ي مختلف ارزشیابی آموزشـی، از جملـه طبقـه   کردهایروابتدا 

شـود و  شناسـایی مـی   کردهـا یروي هر یک از ایـن  ها یژگیوو نقطه کانونی و بررسی 
و  ها یژگیوسپس، الگوهاي کیفیت آموزشی مورد بررسی قرار گرفته و نقطه کانونی و 

ي کردهـا یروشود و بـر اسـاس مقایسـه نقطـه کـانونی      می اختصاصات هر الگو مطرح
شـی، پیونـد ایـن رویکردهـاي     ارزشیابی آموزشی و نقطه کانونی الگوهاي کیفیت آموز

ارزشیابی آموزشی با این الگوهاي کیفیت آموزشی بررسی و در پایـان هـم الزامـات و    
  .گرددیی مطرح میوندهایپفواید چنین 

  
  مبانی نظري پژوهش

  رویکردهاي مختلف ارزشیابی آموزشی 
وت کند که تمرکـز ارزشـیابی بـر قضـا    تأکید می) 2007( 1در زمینه ارزشیابی، برادفوت

ــاره کیفیــت اســت  ارزشــیابی فعالیــت ). 9: 2009و دیگــران،  2اورمــان: نقــل در(درب
شـوند، اطالعـاتی   ي تعیین مـی گذار ارزشیی براي ها مالكمندي است که طی آن،  منظا

وضـع  (آید و با مقایسـه ایـن دو   نظر فراهم مید درباره وضعیت موضوع یا پدیده مور
، از ارزش و )ي از پـیش طـرح شـده   هـا  كمـال نظـر و  د موجود موضوع یا پدیده مـور 

). 120: 1381پـور،  موسـی (آیـد  سودمندي آن موضوع یا پدیده اطالعاتی به دست مـی 
مورد نظام آموزشی کشـف  ر عقیده دارد که اگر بخواهیم حقیقتی را د) 1990( 3رانتري

هـدف ارزشـیابی،    نیتـر  مهـم ؛ چرا که نمود، باید به رویه ارزشیابی آن نظام توجه کرد
: 1387کیذوري و دیگـران،  (هاي آموزشی است بهبود، تضمین و تقویت کیفیت برنامه

سـنجش   متضـمن معتقد است که ارزشیابی آموزشـی،   )1975( 4همچنین، پاپهام). 106
  .)123: 1370کیامنش، از  نقل به( هاي آموزشی استرسمی ارزش پدیده

                                                                                                                                      
1. Broadfoot 
2. Oermann 
3. Rowntree 
4. Popham 
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. اي ارزشـیابی اسـت  یکی از مباحث مطرح در زمینه ارزشیابی آموزشی، رویکردهـ 
از جملـه،  . ي مختلفی از رویکردهاي ارزشیابی آموزش مطرح شـده اسـت  ها يبندطبقه

اند سه رویکرد در زمینه ارزشیابی آموزشی ارائه کرده) 1992( 1مادوس، هانی و کریتزر
و رویکـرد پاسـخگو یـا     3محـور ، رویکرد تصـمیم 2محوررویکرد هدف: که عبارتند از

بنـدي خـود، پـنج رویکـرد ارزشـیابی      ، در طبقـه )1997( 5پاتریـک فیتـز  . 4گـرا طبیعت
 9محـور ، و مشارکت8محور، متخصص7محورکننده، مصرف6محورمحور، مدیریت هدف

را  ها آن) 1987( 11اما ورتن و سندرز). 2005، 10هوگس ازنقل (را معرفی نموده است 
، متخصـص  کننـده محـور  مصرف ،هدف محور، مدیریت محور: در قالب شش رویکرد

 13گرایانهو باالخره، رویکرد ارزشیابی طبیعت 12نظر متخصصانمحور، مبتنی بر اختالف
   .)1جدول ( بندي کرده استیا مشارکت محور دسته

  
  از دیدگاه صاحبنظران بندي رویکردهاي ارزشیابی آموزشیمقایسه طبقه )1(جدول 

  کننده رویکردهاي ارزشیابی آموزشی بنديطبقه نظران صاحب
  فیتز پاتریک  )1987(ورتن و سندرز   )1992(مادوس، هانی و کریتزر 

  محوررویکرد هدف -1  رویکرد هدف محور -1  محوررویکرد هدف -1
  رویکرد مدیریت محور -2  رویکرد مدیریت محور -2  محوررویکرد تصمیم -2

  محور رویکرد مشارکت -3  محور گرایانه یا مشارکترویکرد طبیعت -3  گرا رویکرد پاسخگو یا طبیعت -3
  محوررویکرد متخصص -4  رویکرد متخصص محور -4  ------ 
  کننده محوررویکرد مصرف - 5  کننده محوررویکرد مصرف -5  ------ 
  ------   نظر متخصصانرویکرد مبتنی بر اختالف -6  ------ 

  

                                                                                                                                      
1. Maduas, Honey and Kreitzer 
2. Goal-oriented approach 
3. Decision-oriented approach 
4. Responsive or naturalistic approach 
5. Fitzpatrick 
6. Management-oriented approach 
7. Cunsumer oriented approach 
8. Expertise-oriented approach 
9. Participant-oriented approach 
10. Hughes 
11. Worthen & Sanders 
12. Adversary-oriented approach  
13. Naturalistic approach 
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فقـط سـه رویکـرد هـدف محـور،      ) 1992(بندي مادوس، هانی و کریتـزر   در طبقه
گرا مطرح شده است و بـه رویکردهـاي ارزشـیابی    محور، و پاسخگو یا طبیعتیمتصم

نظر متخصصان که از جمله رویکردهـاي  محور و اختالفمحور، متخصصکنندهمصرف
در رویکرد ارزشـیابی فیتـز   . هستند، توجهی نشده است) 1987(مدنظر ورتن و سندرز 

محـور،  کننـده ور، مصـرف محـ محـور، مـدیریت  ، پـنج رویکـرد هـدف   )1997(پاتریک 
در رویکرد ارزشیابی فیتز پاتریـک  . محور مطرح شده استمحور و مشارکتمتخصص

گرایانـه  نظر متخصصـان و رویکـرد ارزشـیابی طبیعـت    هم به رویکرد مبتنی بر اختالف
بندي ورتن و سندرز به همـه رویکردهـا و   ، فقط در طبقهنیبنابرا. اي نشده استاشاره

  .توجه شده است) مشترك و غیرمشترك(ی الگوهاي ارزشیاب
ي مختلف در زمینـه رویکردهـاي ارزشـیابی آموزشـی، ایـن      ها يبندبا بررسی طبقه

ي دیگر ارزشیابی ها يبندبندي ورتن و سندرز نسبت به طبقهکه طبقه شدنتیجه حاصل 
و  بنـدي ورتـن  ، با توجه به اینکه طبقـه نیبنابرا. باشداز جامعیت بیشتري برخوردار می

تواند تمامی رویکردها و الگوهاي مطرح شده در زمینـه ارزشـیابی   ، می)1987(سندرز 
از سوي دیگر محققان را پوشش دهـد، در اینجـا مبنـاي تحلیـل و تفسـیر پیونـد بـین        

در ادامـه،  . الگوهاي کیفیت آموزش قرار گرفته اسـت  رویکردهاي مختلف ارزشیابی و
ورتن  گاهارزشیابی آموزشی از دید گانه شش بندي رویکردهايبه توضیح مختصر طبقه

  :شود اشاره میو سندرز 
) 1997(و فیتز پاتریک ) 1987(ورتن و سندرز : رویکرد ارزشیابی هدف محور -

که در این رویکرد، تمرکز ارزشـیابی آموزشـی بـر تعیـین و مشـخص کـردن        معتقدند
روحـه  (انـد  حقق یافتهاهداف و مقاصد آموزشی است و اینکه تا چه اندازه آن اهداف ت

معتقدند که اطالعات حاصل از رویکرد ) 1987(ورتن و سندرز ). 28: 2009، 1و زامبو
ها، و یا سنجش فرایندها، تواند براي بازتنظیم اهداف، فعالیتارزشیابی هدف محور می

کار رفته براي تعیین میزان دستیابی به اهداف مورد اسـتفاده قـرار   وسایل و تمهیدات به
، 2تـایلر ر در رویکرد ارزشـیابی هـدف محـور الگوهـاي ارزشـیابی هـدف محـو       . ردگی

الگـوي ارزشـیابی   و  4رهیافـت ارزشـیابی هامونـد   ، 3پارادایم ارزشیابی متفسل و میشل
  .قابل طرح است 5اختالفی پرووس

                                                                                                                                      
1. Ruhe and Zumbo 
2. Tyler's Goal centered Evaluation Model 
3. Metfessel & Michael's Evaluation Paradigm 
4. Hammond s Evaluation Approach 
5. Provus s Discrepancy Evaluation Model 
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در ایـن رویکـرد، ارزشـیابی بـه معنـاي بـه        :رویکرد ارزشیابی مدیریت محور -
منطق این کار این است که اطالعـات ارزشـیابی   . ندگان استگیرخدمت گرفتن تصمیم
تواند بـه کمـک مـدیران،    گیري خوب است و اینکه ارزشیاب میبخش اساسی تصمیم

سیاستگذاران، معلمان و دیگران در آموزش و پرورش که نیاز بـه اطالعـات ارزشـیابی    
قائل به رویکـرد   دهندگان این رویکرد،توسعه .دمفید دارند، آموزش را به خدمت بگیر

تعلیم و تربیت هستند، مبنی بر اینکه تصمیمات باید درونداد، فراینـد  نظام سیستمی در 
این رویکرد با مشـخص کـردن   ). 7: 2005، 1هوگس(و برونداد را تحت تأثیر قراردهد 

سـازد کـه چـه کسـانی از نتـایج      گیرنـدگان روشـن مـی   گیري و تصمیمسطوح تصمیم
کار خواهند برد و آنان درباره ندکرد، چگونه آنان این نتایج را بهارزشیابی استفاده خواه

در رویکـرد ارزشـیابی   . گیـري خواهنـدکرد  هـایی از نظـام آموزشـی تصـمیم    چه جنبه
قابـل   3الگوي ارزشیابی آلکـین و  2مدیریت محور، الگوهاي ارزشیابی سیپ استافل بیم

  ).77: 1987ورتن و سندرز، (طرح است 
نکتـۀ اساسـی ایـن رویکـرد، توسـعه و      : کننده محوربی مصرفرویکرد ارزشیا -

ه هـاي آموزشـی و تولیـداتی اسـت کـ     کاربري اطالعات ارزشـیابی در زمینـه فـراورده   
هاي درسـی رقـابتی،   کنندگان آموزشی این اطالعات را در انتخاب از بین برنامهمصرف

ایـن   .دهنـد ر مـی محصوالت آموزشی و چیزهایی شبیه به آنها مورد استفاده وسیع قـرا 
اي از آموزش و پرورش را که در بـازار موجـود   هاي آموزشی هر جنبهرویکرد فراورده

هـاي  هـاي آموزشـی، فرصـت   ها، رسانههاي برنامه درسی، کارگاهبسته: ز جملها باشد،
افزارهـا،  کارآموزي شغلی، ارزشیابی کارکنان، اشکال یا فرایندها، تکنولوژي جدید، نرم

شـود را شـامل   اد آموزشی، تدارکات و هر نوع خدمتی که به مدارس مـی تجهیزات، مو
و  4اســکریوند در ایــن رویکــرد ارزشــیابی، الگــوي ارزشــیابی هــدف آزا . شــودمــی

  ).87: 1987ورتن و سندرز، (قابل طرح است  5کوموسکی
  
  

                                                                                                                                      
1. Hughes 
2. Stufflebeam, The CIPP Evaluation Model 
3. Alkin, The UCLA Evaluation Model 
4. Scriven, The Goal-Free Evaluation Model 
5. Comoski 
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تـرین و  ایـن رویکـرد احتمـاالً قـدیمی    : رویکرد ارزشـیابی متخصـص محـور    -
یکرد در زمینه ارزشیابی است که در اصل متکی بر دیدگاه متخصصان پرکاربردترین رو

هـاي  اي براي قضاوت دربارة یک مؤسسه آموزشی، برنامـه، محصـول و فعالیـت   حرفه
ه حـد مـورد   چـ آموزشی است و اینکه این برنامه از نظر متخصصان و صاحبنظران تـا  

 1نقادي و خبرگی آموزشی در این رویکرد ارزشیابی، الگوهاي ارزشیابی. باشدتأیید می
 ).105: 1987ورتن و سندرز، (قابل طرح است  3الگوهاي اعتبار بخشی و 2آیزنر
بیشتر رویکردهاي ارزشـیابی  : نظر متخصصانرویکرد ارزشیابی مبتنی بر اختالف - 

- تا حدي متکی بر این فرضیه هستند که ارزشیابان باید نسبت به آنچه که ارزشـیابی مـی  
- مالحظـه کنند، تالش قابلارزشیابانی که از این عقیده طرفداري می. اشندطرف بکنند، بی

هـاي  هایشـان تحـت تـأثیر تمـایالت و تعصـب     هـا و قضـاوت  برند تا یافتهکار میاي به
نظـر متخصصـان، اشـتیاق بـراي     در رویکرد مبتنی بـر اخـتالف  . شان قرار نگیردشخصی
طرفـی از طریـق اجمـاع    طمینـان از بـی  گیرد و براي اها صورت میکردن اختالفمتوازن
اگر هر دو طرف ارزیـاب، در  . شودهاي مثبت و منفی نسبت به ارزشیابی اقدام میدیدگاه

بحث و مشاجره کنند و یک طرف حامی و طرف دیگـر مخـالف آن    ايموضوع یا قضیه
ممکـن اسـت هـر    .نظر متخصصان تلقی کـرد توان ارزشیابی را مبتنی بر اختالفباشد، می

کار بـرد کـه ایـن    رف انواع مختلفی از اطالعات را انتخاب و در دفاع از دیدگاه خود بهط
: 1987ورتـن و سـندرز،   (اطالعات، مدارکی براي حمایت از اسـتدالل آن طـرف اسـت    

تفاوتی که بین رویکرد ارزشیابی مبتنی بر نظـر متخصصـان و رویکـرد ارزشـیابی     ). 114
دارد، ایــن اســت کــه در رویکــرد اول از  نظــر متخصصــان وجــودمبتنــی بــر اخــتالف
شـود و اجمـاع و   اي براي قضاوت درباره برنامه آموزشی استفاده مینظرمتخصص حرفه

نبـوده و تقابـل نظـرات     اشتراك نظر آنان براي بررسی تشابهات و تفاوتهـا مـورد توجـه   
ي امتخصصان در زمینه ارزشابی مطرح نیست؛ ولی در رویکرد دوم، از متخصصان حرفـه 

شود که نظر خود را درباره برنامه آموزشی ارائه دهنـد کـه از آن طریـق نظـر     خواسته می
این کار . ها در اظهارنظرهایشان آشکار شود شود تا تفاوتهمه افراد صاحبنظر مقایسه می

شود که رویکردي عاري از تعصب و تمـایالت شخصـی در ارزشـیابی لحـاظ     باعث می
و  5اوونو  4، الگوهاي ارزشیابی مبتنـی بـر مدافعـه ولـف    در این رویکرد ارزشیابی. شود
  .)114: 1987ورتن و سندرز، ( استح قابل طر 6لوین

                                                                                                                                      
1. Educational connoisseurship and criticism 
2. Eisner 
3. Accreditation models 
4. Wolf's Advocacy Evaluation Model 
5. Owens 
6. Levine 
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، 1967در سـال  : کننـده محـور  مشـارکت ا گرایانه یرویکرد ارزشیابی طبیعت -
پردازان در زمینه ارزشـیابی نسـبت بـه آنچـه کـه غلبـه رویکردهـاي        بسیاري از نظریه

کردنـد، واکـنش   به ارزشیابی در حیطه تعلیم و تربیت تلقی میمکانیکی و جامد نسبت 
منتقــدان رویکردهــاي ارزشــیابی ســنتی اظهــار داشــتند کــه بســیاري از . نشــان دادنــد

گیرنـد، بـدون حضـور ارزشـیابان در     هایی که در مقیـاس بـزرگ انجـام مـی    ارزشیابی
منظـور از   در اینجـا (کننـدگان انجـام گرفتـه اسـت     ها و محیط واقعی مشـارکت  کالس

و ارزشیابان حتی یک بـار هـم بـه    ) مشارکت کنندگان، فراگیران برنامه آموزشی هستند
کننـدگان  ین، بسیاري از مشـارکت ابنابر. اندو محیط آموزشی پانگذاشتها هدرون کالس

هـاي آموزشـی را   در ارزشیابی آشکارا به فراصت افتادند که آیا بیشتر ارزشیابان پدیـده 
د که متعاقـب آن از طریـق اعـداد، اشـکال، چـارت و جـداول نمـایش        فهمنبالعینه می

کننـد کـه عناصـر انسـانی کـه      بیشتر اعضاي جامعه آموزشی استدالل می. دهند یا نه می
هاي مختلف ذینفعـان آمـوزش و   هاي روزمره و دیدگاهکننده پیچیدگی واقعیتمنعکس

بهتـرین قضـاوت   . انـد هاي آموزشی مغفـول مانـده  پرورش هستند، در اغلب ارزشیابی
هـاي همـه افـراد و    هـا و دیـدگاه  ارزشیابانه، قضاوتی است که اساساً متکـی بـر ارزش  

کنندگان به امـر  با واردکردن مشارکت. گیرندهایی باشد که مورد قضاوت قرار می گروه
در . دهنـد تعیین مرزهاي ارزشیابی، ارزشیابان، عملکرد آموزشی مهمتري را شـکل مـی  

الگـوي ارزشـیابی فراینـدي     ،1الگوي ارزشیابی سیمایی اسـتیک  ،ارزشیابیاین رویکرد 
ورتـن و  (قابل طـرح اسـت    3دونالدو الگوي ارزشیابی دموکراتیک مک 2گوبا و لینکلن

  ).127: 1987سندرز، 
ایـن رویکردهـاي ششـگانه     مـورد تأکیـد  صـر  ا، نقطـه کـانونی و عن  )2(در جدول 

  .ه استهاي هر یک خالصه شد ارزشیابی و ویژگی

                                                                                                                                      
1. Stake's Countenance Evaluation Model 
2. Guba & Linkoln's Process Evaluation Model 
3. MacDonald 
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هاي هاي رویکردهاي ششگانه ارزشیابی برنامهنقطه کانونی و ویژگی )2(جدول 
  آموزشی 

  
  الگوهاي کیفیت در آموزش 

واژه کیفیت از دیرباز با مفاهیمی چون عملکرد عـالی یـا برجسـته همـراه بـوده اسـت       
کنـد کـه کیفیـت    بیـان مـی  ) 1380(بازرگـان  ). 4: 1386فتحی واجارگـاه و دیگـران،   (

اي از نظام آموزشی است که نتیجـه سلسـله اقـدامات و عملیـات     شی، حالت ویژهآموز
مشخصی و پاسخگوي نیازهاي اجتماعی معین در یک نقطـه زمـانی و مکـانی خـاص     

) 1984( 1گـاروین . الگوهاي مختلفی در زمینه کیفیت آموزش ارائـه شـده اسـت   . باشد
، 2الگوي تعـالی گـرا  : بارتند ازاست که عچهار الگو در زمینه کیفیت آموزش ارائه کرده

 5و الگـوي ارزش بـراي پـول    4محـور کننـده ، الگـوي مصـرف  3محـور الگوي محصـول 
                                                                                                                                      
1. Garvin 
2. Transcendental 
3. Product-oriented 
4. Customer-oriented 
5. Value-for-money 

رویکردهاي ارزشیابی 
  آموزشی

  هاویژگی  نقطه کانونی

توجه بـه اهـداف کلـی و ویـژه، بررسـی میـزان تحقـق          توجه به اهداف  رویکرد مبتنی بر هدف
 هـا برحسـب  اهداف، سازماندهی مجدد اهداف و فعالیت

  نتایج ارزشیابی
رویکرد مبتنی بر 

  مدیریت
استفاده از افراد اثرگذار 

  گیريدر تصمیم
گیرندگان، استفاده از ارزشیابی به خدمت گرفتن تصمصم

گیري، ارائه خدمات و اطالعـات ارزشـیابی   براي تصمیم
  به مدیران

  رویکرد مبتنی بر
  کنندهمصرف

تولیدات براي مصرف 
  کننده

-اي آموزشـی، و حمایـت از مصـرف   هتوجه به فراورده
  کننده

رویکرد مبتنی بر نظر 
  متخصصان

ــر متخصصــان، قضــاوت متخصصــان در     نظر افراد متخصص ــه نظ توجــه ب
  خصوص برنامه، تحلیل انتقادي متخصصان

رویکرد مبتنی بر 
  نظر متخصصاناختالف

بـه  نظر ارزشیابان مختلف، توجه تمرکز اصلی بر اختالف  تقابل نظر افراد متخصص
ــق و     ــه، تلفی ــاره برنام ــالف درب ــق و مخ ــاي مواف نظره

  همگذاري نظرهاي مختلف
گرایانه رویکرد طبیعت

یا مبتنی بر 
  کنندگان مشارکت

  

توجه به متن و زمینه 
 ارزشیابی

  

انتقاد از رویکردهاي مکانیکی و جامد ارزشـیابی، تأکیـد   
بر شناخت و درك برنامـه ارزشـیابی توسـط ارزشـیابان،     

هاي عنصر انسانی در ارزشیابی، توجه چیدگیتوجه به پی
  هاي افراد مورد قضاوت ها و دیدگاهبه ارزش
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از پنج الگوي کیفیـت آموزشـی   ) 1996(بازرگان ). 176: 2008و دیگران،  1کمنداد ون(
الگـوي کیفیـت طراحـی نظـام آموزشـی، الگـوي کیفیـت        : بـرد کـه عبارتنـد از   نام می

. 2یفیت فرایندها، الگوي کیفیت بروندادها و الگوي کیفیت پیامـدها دروندادها، الگوي ک
مفهـومی را در   6و فردگرایی 5گرایی، جامعه4گرایی، سه الگوي شایسته)1994( 3برن بام

همچنـین  ). 77: 1385شـهیدي،  (زمینه کیفیت دانشگاه یـا مدرسـه ارائـه کـرده اسـت      
هفـت الگـو در زمینـه کیفیـت     ، )1997( و دیگـران  9و چنگ) 1983( 8و وتن 7کامرون

  .آموزش ارائه کرده است که در ذیل به توضیح آن پرداخته شده است
کنـد  بندي هاي ارائه شده درباره الگوهاي کیفیت آموزش مشخص میبررسی طبقه

بندي هاي ذکرشده پراکنده بوده و از جامعیت کافی برخوردار نیستند؛ لـذا، در  که طبقه
 و دیگـران  12و چنـگ ) 1983( 11و وتـن  10نهادي کـامرون بندي پیشـ این بررسی، طبقه

هـاي   بنـدي  مورد استفاده قرار گرفت که دربردارنده طبقـه  از الگوهاي هفتگانه) 1997(
انـد و الگوهـاي   با هم مقایسـه شـده   3در جدول ا بندي هاین طبقه. پیشگفته نیز هست

  . مدنظر کامرون، وتن و چنگ در ادامه بیشتر معرفی شده است
  

  صاحبنظران گاهمقایسه الگوهاي کیفیت آموزش از دید )3( جدول
  کننده الگوهاي کیفیت آموزشبنديصاحبنظران طبقه 

و چنگ و ) 1983(کامرون ، وتن  )1996(بازرگان   )1994(برن بام   )1984(گاروین 
  )1997(دیگران 

  الگوي هدف محور  الگوي کیفیت طراحی نظام  گرایی الگوي شایسته  الگوي تعالی
  الگوي مشروعیت داشتن  الگوي کیفیت دروندادها  گرایی الگوي جامعه  محور الگوي محصول
الگوي 

  محور کننده مصرف
  الگوي فقدان مساله  الگوي کیفیت فرایندها  الگوي فردگرایی مفهومی

  درونداد-الگوي منبع  الگوي کیفیت بروندادها   ------   الگوي ارزش براي پول
  الگوي رضایتمندي  ت پیامدهاالگوي کیفی  ------   ------ 
 ------  
 ------  

 ------  
 ------  

 ------  
 ------  

  الگوي فرایندي
  الگوي یادگیري سازمانی

                                                                                                                                      
1. Van Kemendade 
2. Outcomes 
3. Birnbaum 
4. Meritorious. oriented 
5. Community. oriented 
6. Individual. oriented 
7. Cameron 
8. Whetten 
9. Cheng 
10. Cameron 
11. Whetten 
12. Cheng 
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یـابی بـه   در این الگو، کیفیت آموزشی عاملی براي دسـت  :1الگوي هدف محور -
شـود کـه   شود و فرض میشده تلقی میاهداف تعیین شده و مطابقت با معیارهاي داده

هـا و  معیارهاي روشن، مداوم، اصلی و مورد اجماعی وجوددارند که شاخص اهداف و
استانداردهایی براي مؤسسه یا نظـام آموزشـی، بـه منظـور پیگیـري یـا مطابقـت دادن        

: هـا و معیارهـاي کیفیـت در ایـن رویکـرد عبارتنـد از      هایی از شـاخص نمونه. هستند
تحصیل آنان، رشد ، نرخ تركآموزانآموزان، نرخ حضور دانشپیشرفت تحصیلی دانش

هاي باالتر تحصـیلی یـا مقـاطع دانشـگاهی     التحصیالنی که در پایهشخصی، شمار فارغ
این الگو زمانی سودمند است که اهداف  ....واي کارکنان، اند، کیفیت حرفهنام کردهثبت

رونـد، از طـرف همـه    کـار مـی  و معیارهایی که براي قضاوت درباره کیفیت آموزش به
  ).24: 1997و دیگران،  2تام(پذیرش باشند ه آموزشی قابلمؤسسراد اف

یابی به اعتبار یا موقعیـت  کیفیت آموزش همان دست :3داشتنالگوي مشروعیت -
اکنون بر اثـر تغییـر و توسـعه سـریع،     هم. شودمشروع براي مؤسسه آموزشی تلقی می

آموزشی باید به طـور   هاي آموزشی با چالش و رقابت روبرو هستند و مؤسساتمحیط
یابی به منابع تالش کنند و بر موانع داخلی چیـره شـوند و از طـرف    جدي براي دست
هاي بیرونی روبرو شده و از لحاظ مالی و اجتماعی، حـامی و پشـتیبان   دیگر، با چالش

سسات آموزشی بدون کسب مشـروعیت در جامعـه بـه سـختی ادامـه      مؤ .داشته باشند
به منظور کسب مشروعیت، حمایـت جامعـه را جلـب کـرده و     باید  دهند وحیات می

ر ا .وجهۀ خوبی داشته باشند و نیز مدارکی را دال بر پاسـخگوبودن خـود ارائـه دهنـد    
نظر این الگو، مؤسسات آموزشی دز صـورتی کیفیـت بـاالیی خواهندداشـت کـه      نقطه

  ).25: 2005، 4فیودورنا(بتوانند در محیطی رقابتی ادامه حیات دهند 
شـود کـه ماهیـت و کیفیـت فراینـدي      در این الگو فرض مـی : 5الگوي فرایندي -
  داد و میزان بالقوه دستیابی به اهداف طراحـی کننده کیفیت برونه آموزشی تعیینمؤسس

شده است؛ مخصوصا، در آموزش و پرورش، این فرایند اغلب بـه عنـوان اثرگـذار بـر     
، کیفیت آموزشی در این الگو مبـین  راینبناب. شوداهداف و پیامدهاي آموزشی تلقی می

. شـود سالم و روان بودن فرایندهاي داخلی و سودمندي فرایندهاي یادگیري تلقـی مـی  

                                                                                                                                      
1. Goal specification model 
2. Tam 
3. Legitimacy model 
4. Fyodorona 
5. Process model 
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داد را بـه عملکـرد و   درون ه آموزشی، به روشی عمل می کند کهمؤسسفرایند در یک 
د تـا  سـاز یک فرایند داخلی روان، دست اندرکاران را قـادر مـی  . کندداد تبدیل میبرون

آمـوزان تجربیـات یـادگیري مفیـدي را بـه      وظیفه تدریس را موثر انجام دهند و دانـش 
ه آموزشـی عمومـا شـامل فراینـد مـدیریت،      مؤسسـ فرایندها در . دست آورندآسانی به

 ).10: 2001چنگ، (تدریس و یادگیري است 
، کننـد کـه طبـق ایـن الگـو     بیان می) 1997(تام و دیگران  :1الگوي فقدان مساله -

 با اقتبـاس از الگـوي عـدم   . آل آموزش به معناي نبود مساله یا مشکل استکیفیت ایده
ؤسسه آموزشـی مشـکالت را   توان گفت، براي اینکه در ممی) 1984( 2کارآیی کامرون
آن است که افراد به جاي شناسایی کیفیـت، بـه دلیـل مشـکل      تر سهل، تشخیص دهند

گیـري تکنیکهـاي دال بـر شـواهد عینـی      ههاي مناسب آن و انـداز بودن تعیین شاخص
کیفیت، و نیز عوضِ جستجوي کیفیت در یک برنامه آموزشی، در مؤسسه آموزشی بـه  

کنـد کـه   الگوي فقدان مسأله فرض می. وجود مشکل بپردازندجستجوي وجود یا عدم
اگر هیچ مسأله، مزاحمت، عیب، ضعف، مشـکل و نقـص عملکـردي وجـود نداشـته      

مسـائل و نقـایص،   . شی از کیفیت آموزشی باالیی برخوردار اسـت باشد، مؤسسه آموز
هایی از کیفیت آموزشـی  اي براي مدیریت هستند دال بر اینکه جنبهعالئم هشداردهنده
ه آموزشـی، اگـر هـیچ مسـأله     مؤسسـ ، طـی بـازبینی یـک    بنابراین. رعایت نشده است

سـه روان کـار   مشهودي از عملکرد آن مشاهده نشود، فرض بـر آن اسـت کـه آن مؤس   
 . اندشده اش برآوردهکند و اهداف آموزشی می

در این الگو، کیفیت آموزشی نتیجه طبیعـی دسـتیابی بـه     :3درونداد-الگوي منبع -
، کیفیت آموزشی نتیجـه طبیعـی دسـتیابی بـه     بنابراینشود؛ منابع و دروندادها تلقی می

کیفیت آموزش عبارتند شاخصهاي . شوده فرض میمؤسسدروندادهاي کمیاب و منابع 
آموزان، استخدام کارکنان داراي صـالحیت و شایسـتگی   کیفیت باالي پذیرش دانش :از

آمـوزان ، میـزان کسـب    باال، امکانات و تجهیزات بهینه، بهبود نـرخ معلمـان بـه دانـش    
التحصـیالن و  هاي مالی بیشتر از سوي اولیاي امور نظام آموزشی، والدین، فارغحمایت

کنـد کـه ایـن    بیان مـی ) 1984(کامرون . ه بیرون از نظام آموزشی قرار دارندحامیانی ک
الگو زمانی سودمند است که ارتباط بـین کیفیـت درونـداد و برونـداد روشـن و منـابع       

 ).25: 1997تام و دیگران، (ه آموزشی محدود باشد مؤسس

                                                                                                                                      
1. Absence of problem model 
2. Cameron 
3. Resource-input model 
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ذار طبق الگوي رضایتمندي، رضایت کارکنـان وافـراد اثرگـ    :1الگوي رضایتمندي-
، کیفیـت  بنـابراین مؤسسه آموزشی بـراي حیـات آن مؤسسـه بسـیار ضـروري اسـت؛       

اي که عملکرد مؤسسه آموزشی بتواند نیازهـا و  آموزشی باید به طور گستره و به اندازه
گیري عینی اندازه. انتظارات کارگزاران و افراد قدرتمند خود را ارضا نماید، تعیین شود

برانگیـز اسـت؛   ظر فنی مشکل و به طـور مفهـومی بحـث   دستیابی به کیفیت اغلب از ن
هاي عینـی و اغلـب بـه    ، رضایت ذینفعان قدرتمند به جاي تعدادي از شاخصبنابراین

در . آیدعنوان عنصري حیاتی براي ارزشیابی کیفیت در مؤسسه آموزشی به حساب می
ي شـاخه  مجموعه آموزشی مدارس، کارگزاران و افراد مهم و اثرگـذار معلمـان، اعضـا   

کیفیـت  . التحصـیالن، و کارمنـدان اداري هسـتند   آموزان، فـارغ مدیریت، والدین، دانش
آموزشی ممکن است بسته به انتظارات کارگزاران و افراد مهم مؤسسه، مفهومی نسـبی  

این الگو که بر رضایت مشتریان یا همنوایی با انتظارات و معیارهاي آنـان تأکیـد   . باشد
گویی است که براي دسترسـی بـه کیفیـت مـورد اسـتفاده قـرار       کند، مشهورترین المی
 ).10،ص2001چنگ، (گیرد  می

این الگو، کیفیت آموزشی را رشـد و توسـعه مـداوم     :2الگوي یادگیري سازمانی-
رسد که هیچ عامل ثابت یا عمـل واحـدي نیسـت کـه کیفیـت      به نظر می. کندتلقی می

از اعمال ممکن است فقط در یـک برهـه    بعضی. تأثیر قراردهدآموزشی را تا ابد تحت
، چگـونگی سـروکار داشـتن بـا تـأثیرات محیطـی و       بنابراینزمانی خاص مفید باشند؛ 

توانـد خـدمات   مسائل فرایندي داخلی و ارزشـیابی اینکـه آیـا مؤسسـه آموزشـی مـی      
الگـوي یـادگیري سـازمانی    . باکیفیتی را به طور مداوم ارائه دهد، امـري کلیـدي اسـت   

ند که کیفیت آموزشی مفهومی پویاست کـه رشـد و توسـعه مـداوم اعضـا،      کفرض می
ایـن الگـو زمـانی    . گیـرد کارکردها، فرایندها و بروندادهاي مؤسسه آموزشی را دربرمی

سودمند است که مؤسسات آموزشی در محیط بیرونی در حـال تغییـر و پویـا توسـعه     
: یـت آموزشـی عبارتنـد از   هاي کیفشاخص. یابند و یا درگیر اصالحات آموزشی باشند

آگاهی از نیازها و تغییرات جامعه، بازبینی فرایندهاي داخلی، ارزشیابی برنامـه، تجزیـه   
  ).25: 2005فیودورنا، .. (.ریزي براي توسعه وو تحلیل محیطی، برنامه

به منظور تلخیص این مبحث، الگوهاي کیفیت آموزش مورد بحث، نقطه کانونی و 
   .استآمده 4از آنها در جدول  ویژگیهاي عمده هر یک

                                                                                                                                      
1. Satisfaction model 
2. Organizational learning model 
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  هاي الگوهاي کیفیت آموزشنقطه کانونی و ویژگی )4(جدول 
الگوهاي کیفیت 

  آموزشی
  هاویژگی  نقطه کانونی 

  
  الگوي هدف محور

 
  توجه به اهداف

مفروض بودن وجود اهداف روشن و مشـخص سـازمانی،   
ه مؤسسـ لزوم پذیرش اهداف و معیارها از طرف همه افراد 

ی، مشخص کردن میزان دستیابی به اهداف با توجـه  آموزش
  شدهبه مطابقت اهداف با معیارهاي از پیش طرح

تلقی کردن فرایندها به عنوان جزئی از اهداف و پیامـدهاي    توجه به فرایندها  الگوي فرایندي
  همؤسسآموزشی، توجه به سالم و روان بودن فرایندها در 

  
الگوي مشروعیت 

  داشتن

ه توجه به وجه
اجتماعی و مقبولیت 
  تولیدات و پیامدها

ه آموزشـی در جامعـه،   مؤسسـ توجه به مقبولیت اجتمـاعی  
دسـت آوردن  ه، بـه مؤسسـ کسب حمایت اجتمـاعی بـراي   

ه مؤسسپشتیبانی هاي مالی و اجتماعی الزم، پاسخگو بودن 
  نسبت به مردم و جامعه

اساس نبود عیب و   الگوي فقدان مساله
  نقص

ت، نبـود مسـاله، عیـب و نقـص بـه      تلقی تشخیص مشکال
  ه آموزشی مؤسسمنزله کیفیت باالي 

ه، میـزان دسـتیابی بـه    مؤسسـ توجه به منابع و دروندادهاي   توجه به منابع درونداد  درونداد-الگوي منبع
منابع کمیـاب، تناسـب بـین کیفیـت درونـدادها و کیفیـت       

  دادبروندادها، روشن نمودن ارتباط درونداد با برون
استفاده از نظر افراد   الگوي رضایتمندي

  مهم سازمان
ه، مؤسسـ توجه به کسـب رضـایت کارکنـان و افـراد مهـم      

  برآوردن انتظارات و نیازهاي افراد ذینفع
الگوي یادگیري 

  سازمانی
توجه به پویایی و متن 

  و زمینه
ه آموزشـی، پویـایی   مؤسسـ توجه به رشد و توسعه مـداوم  

طی و مسائل فراینـدي داخلـی   مفهوم کیفیت و تاثیرات محی
  بر کیفیت

  
  شناسی روش

جامعـه آمـاري، اسـناد و    . اي انجام شـده اسـت   این تحقیق به روش اسنادي و کتابخانه
گیري هدفمنـد   بوده که نمونه به روش نمونهمنابع موجود در مقوله ارزشیابی و کیفیت 

رویکردهـاي  بررسـی پیونـد و ارتبـاط بـین      همچنین براي. و در دسترس انتخاب شد
نقطـه  "و انطبـاق   یهمخـوان  زانیـ مارزشیابی آموزشـی و الگوهـاي کیفیـت آمـوزش،     

اسـتفاده   تفسیري –تحلیلی  از روشی ابیارزش يو الگوها تیفیک يکردهایرو "یکانون
یک ر به طور متفاوت در ه است که منظور از نقطه کانونی ویژگی عمده و اساسی .شد
ي کیفیت به آن تمرکز شـده اسـت و نقطـه کـانونی     رویکردهاي ارزشیابی و الگوها از

نشانگر ویژگی غالب و عمده و اختصاصات متمایز هر یک از الگوها و یـا رویکردهـا   
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نقطه کانونی از طریـق بررسـی ویژگـی محـوري و غـالبی کـه رویکردهـاي        . باشدمی
یونـد  بـراي بررسـی پ  . اندارزشیابی و الگوهاي کیفیت به آن توجه کرده اند، احراز شده

هاي مختلف در زمینه رویکردهاي ارزشـیابی و الگوهـاي کیفیـت، ابتـدا     بنديبین طبقه
و ) 2جـدول  (هاي رویکردهاي ارزشیابی و نقطه کانونی هر رویکرد ارزشـیابی  ویژگی

) 4جـدول  (هـر الگـو    هاي الگوهاي کیفیـت و همچنـین نقطـه کـانونی    سپس ویژگی
شترکی که بین رویکردهاي ارزشـیابی و  هاي کانونی محال براساس نقطه. مشخص شد

 .شودالگوهاي کیفیت آموزش وجود دارد، رابطه و پیوند آنها تبیین و تشریح می
  

  ها یافته
  انطباق و پیوند رویکردهاي ارزشیابی آموزشی با الگوهاي کیفیت آموزش

با بررسی میـزان انطبـاق و همخـوانی نقـاط کـانونی رویکردهـاي مختلـف ارزشـیابی         
 )5(جـدول   درتوان نتایج کلی زیـر را  با الگوهاي مختلف کیفیت آموزش میآموزشی 

  .مشاهده نمود
  

وجوه اشتراك نقاط کانونی رویکردهاي ارزشیابی آموزشی و الگوهاي  )5(جدول 
  کیفیت آموزش

نقطه کانونی رویکردهاي   رویکردهاي ارزشیابی
  ارزشیابی

  نقطه کانونی الگوهاي کیفیت  الگوهاي کیفیت 

الگوي هدف   توجه به اهداف  کرد مبتنی بر هدفروی
   معیار

  توجه به اهداف

استفاده از نظر افراد براي   رویکرد مبتنی بر مدیریت
  گیريتصمیم

الگوي 
  رضایتمندي 

استفاده از نظر افراد مهم 
  گیري-سازمان براي تصمیم

توجه به تولیدات براي   کنندهرویکرد مبتنی بر مصرف
  کنندهمصرف

روعیت الگوي مش
  داشتن 

توجه به وجهه اجتماعی و 
  مقبولیت تولیدات و پیامدها

رویکرد مبتنی بر نظر 
  متخصصان

نظر افراد متخصص درباره 
  نبود عیب و نقص

الگوي فقدان 
  مساله 

  نبود عیب و نقص

نظر رویکرد مبتنی بر اختالف
  متخصصان

نظر افراد توجه به تقابل
 متخصص

 ------    
 ------  

  
 ------  

 
------- 

-الگوي منبع
  درونداد 

  توجه به منابع درونداد

گرایانه یا مبتنی رویکرد طبیعت
  کنندگانبر مشارکت

توجه به پویایی و متن و 
 زمینه 

الگوي یادگیري 
  سازمانی

  توجه به پویایی و متن و زمینه

  توجه به فرایندها  الگوي فرایندي ------- -------



  
  
 

63   ... رویکردهاي ارزشیابی آموزشی تأملی بر پیوند نظري
 

برنـد، رویکـرد   از آن نـام مـی  ) 1987(و سـندرز   اولین رویکرد ارزشیابی که ورتن
کننـد، در ایـن   ورتـن و سـندرز بیـان مـی    ه همانطور ک. باشدارزشیابی هدف محور می

رویکرد ارزشیابی، تمرکز ارزشیابی بر روشن و مشخص کردن اهداف برنامـه اسـت و   
زشـی  با بررسی الگوهاي کیفیـت آمو . استاین که به چه میزان این اهداف تحقق یافته

معیار، کیفیت را به معناي دسـتیابی بـه اهـداف تعیـین     -شود که الگوي هدفمعلوم می
کند و مؤسسه آموزشی زمـانی از کیفیـت بـاالیی    شده و معیارهاي مشخص قلمداد می

، نقطـه تمرکـز   بنـابراین . برخوردار است که به اهداف و معیارهاي موردنظر دست یابد
محور و الگوي هدف محور در زمینـه کیفیـت   مشترك هر دو رویکرد ارزشیابی هدف 

کنند باشد و هر دو از هدف به عنوان شاخص و معیار استفاده میمی »اهداف«آموزش، 
تا مشخص شود مؤسسه آموزشی تا چه میزان به آن اهـداف دسـت یافتـه و چقـدر از     

هم در رویکرد ارزشیابی هدف محور و هـم  . برنامه عقب است یا به آنها نرسیده است
در الگوي ارزشیابی هدف محور در زمینه کیفیت آموزش، ابتدا اهـداف برنامـه تـدوین    
می شود و بر این اساس سنجش وضعیت موجود برنامه از لحاظ ارزشـیابی و کیفیـت   
آموزش با وضعیت مطلوب که همان اهداف تدوین شده در ابتداي برنامه ارزشـیابی و  

قایسـه در مـورد برنامـه و کـارایی آن     کیفیت است مقایسه می شود و بر اساس ایـن م 
به عبارت روشن تر هـدف از ارزشـیابی و بررسـی کیفیـت برنامـه،      . قضاوت می شود

بنابراین در صورتی که اهداف برنامـه  . بررسی میزان دستیابی به اهداف برنامه می باشد
 به صورت دقیق تدوین شوند، می توان با بررسی نتـایج ارزشـیابی و کیفیـت آمـوزش    

رویکـرد و  . سه آن با اهداف برنامه، درباره برنامه بـه قضـاوت و داوري پرداخـت   مقای
الگوي هدف محور داراي این مزیت است که از طریق یک فرایند خطی و مرحلـه بـه   

ارزشیابان و کلیه افراد درگیر . مرحله، جریان ارزشیابی و کیفیت آموزش دنبال می شود
دقیقا از وظایف و عملکردهاي خـود آگـاهی   در فرایند کیفیت آموزشی، در هر مرحله 

دارند و اهداف برنامه، محور فعالیت ارزشیابی و کیفیت آموزشی آنهـا را تشـکیل مـی    
بر اساس نتایج حاصله نیز می توان تعیین نمـود کـه کـدامیک از اهـداف برنامـه      . دهد

محقق شده است و ضمن بررسی آن، اقدامات اصـالحی الزم در برنامـه و یـا تجدیـد     
پس، در رویکرد ارزشیابی هدف محور، کیفیت آمـوزش   .نظر در اهداف را دنبال نمود

  .باشدبه معناي رسیدن به اهداف و معیارهاي مدنظر می
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برنـد، رویکـرد ارزشـیابی    دومین رویکرد ارزشیابی که ورتن و سندرز از آن نام می
اي بـراي  وانهدر ایـن رویکـرد، از ارزشـیابی بـه عنـوان پشـت      . باشـد مدیریت محور می

شود و اینکه چگونـه افـرادي کـه در سـطوح مختلـف      گیري خوب استفاده میتصمیم
کرد و بر این اساس، درباره  گیري قرار دارند، از نتایج ارزشیابی استفاده خواهندتصمیم

) 2005( 1همانطور که هوکس. گیري خواهندکردهایی از نظام آموزشی تصمیمچه جنبه
رویکرد، از مدیران، سیاستگزاران، معلمان و دیگران در آمـوزش و   کند، در اینبیان می

با بررسی الگوهـاي  . شوداستفاده می ،پرورش که نیاز به اطالعات ارزشیابی مفید دارند
در . شـود کیفیت آموزش، همانندي این رویکرد بـا الگـوي رضـایتمندي مشـاهده مـی     

اظهـار  ) 2001(ه چنـگ  الگوي رضایتمندي در زمینه کیفیـت آمـوزش، همـانطوري کـ    
دارد، رضایت ذینفعان قدرتمنـد اغلـب عنصـر حیـاتی بـراي ارزشـیابی کیفیـت در         می

، در الگوي رضایتمندي در زمینـه کیفیـت آمـوزش بـه     بنابراین. مؤسسه آموزشی است
، در بنـابراین شـود؛  گیري در مؤسسه آموزشی توجه مـی  نظر افراد مختلف براي تصمیم

بـه دلیـل اینکـه    . محور، کیفیت به معناي رضایتمندي است رویکرد ارزشیابی مدیریت
هم در رویکرد ارزشیابی مدیریت محـور و هـم در الگـوي رضـایتمندي کیفیـت، بـه       

گیري توجه می شود و نقطه کـانونی در هـر دو    نظرات افراد مهم سازمان براي تصمیم
  . مورد استفاده از نظرات افراد مهم در سازمان می باشد

 محـور ه کننـد د ارزشیابی مطـرح شـده، رویکـرد ارزشـیابی مصـرف     سومین رویکر
هـاي  باشد که تأکید اصـلی آن بـر توسـعه اطالعـات ارزشـیابی در زمینـه فـراورده        می

آموزشی است و تولیدات یا محصوالت آموزشی موجود در بـازار را مـورد ارزشـیابی    
ان رویکـرد  بـا کنکـاش در زمینـه الگوهـاي کیفیـت آمـوزش، پیونـد میـ        . دهدقرار می

کننده محور و الگوي اعتبار بخشی در زمینه کیفیت آموزشی مالحظـه  ارزشیابی مصرف
کند، مؤسسات بیان می) 2005(در الگوي اعتبار بخشی، همانطور که فیودورنا . شودمی

آموزشی باید وجهۀ عمومی خوبی از خـود بسـازند تـا بتواننـد در بـازار رقـابتی دوام       
کند، باید با اقبـال  آموزشی تولید می ر، محصوالتی که مؤسساتبه عبارت دیگبیاورند؛ 

، هم در بنابراین. رو شود تا آن مؤسسه از مشروعیت کافی برخوردار باشدعمومی روبه
کننده محور و هم در الگـوي اعتباربخشـی در زمینـه کیفیـت     رویکرد ارزشیابی مصرف

ز آن به عنوان مالکی توأمان شود و اهاي آموزشی توجه میآموزشی، به مبحث فراورده
بنـابراین هـم در رویکـرد ارزشـیابی     . شودبراي ارزشیابی و کیفیت آموزش استفاده می

مصرف کننده محور و هم در الگـوي اعتباربخشـی در زمینـه کیفیـت آمـوزش، نقطـه       
  .باشدکانونی توجه به تولیدات آموزشی و میزان مقبولیت آنها براي مصرف کننده می

                                                                                                                                      
1. Hughes 



  
  
 

65   ... رویکردهاي ارزشیابی آموزشی تأملی بر پیوند نظري
 

یکـرد ارزشـیابی مطـرح شـده، رویکـرد ارزشـیابی متخصـص محـور         چهارمین رو
اي درباره مؤسسـه آموزشـی،   در این رویکرد ارزشیابی، نظر متخصصان حرفه. باشد می

بـه عبـارت دیگـر، نظـر افـراد      . باشـد فرایندهاي آموزشی و برنامه آموزشی مدنظر مـی 
اي کیفیـت  بـا بررسـی الگوهـ   . متخصص درباره عیب و نقص برنامه مورد نظـر اسـت  

شود که رویکرد ارزشیابی متخصص محور با الگوي فقدان مسـأله  آموزش مشخص می
در زمینه کیفیت آمـوزش هماننـدي دارد؛ بـه دلیـل اینکـه نقطـه کـانونی در رویکـرد         
ارزشیابی متخصص محور و در الگوي فقدان مسأله در زمینه کیفیت آموزش، توجه بـه  

پس در رویکرد ارزشـیابی متخصـص   . باشدنبود عیب و نقص در سازمان آموزشی می
  .محور، معنا و کارکرد الگوي فقدان مسأله در زمینه کیفیت آموزش مورد توجه است

نظـر  رویکـرد ارزشـیابی مبتنـی بـر اخـتالف     ، شدهپنجمین رویکرد ارزشیابی مطرح
اي دربـاره  نظر متخصصـان حرفـه  در این رویکرد ارزشیابی، اختالف. متخصصان است

بـا بررسـی   . باشـد موزشی، فرایندهاي آموزشی و برنامـه درسـی مـدنظر مـی    مؤسسه آ
شود که بین رویکرد ارزشیابی مبتنـی بـر   الگوهاي کیفیت آموزشی، این نکته آشکار می

اي نظر متخصصان با الگوهاي کیفیت آموزش هیچ نقطه کانونی پیونـد و رابطـه  اختالف
  .دوجود ندار

گرایانـه یـا   ، رویکـرد ارزشـیابی طبیعـت   ششمین رویکـرد ارزشـیابی مطـرح شـده    
در مـتن و زمینـه موضـوعِ     در این رویکرد، ارزشیابان بایـد . کننده محور استمشارکت

مورد ارزشیابی، قرارگیرند و از نزدیک با طبیعت و روند کار آن آشـنا شـوند و عـالوه    
زشـیابی  گیرنـد، در ار بر این، نظر همه افرادي که در ارزشیابی مورد قضاوت قـرار مـی  

رسد که بین این رویکـرد ارزشـیابی بـا    به نظر می. تأثیر داشته باشد و مهم شمرده شود
الگوي یادگیري سازمانی در زمینه کیفیت آموزش پیوند برقـرار باشـد؛ بـه لیـل اینکـه،      
نقطه کانونی هر دو رویکرد ارزشیابی طبیعـت گرایانـه یـا مشـارکت محـور و الگـوي       

در ایـن رویکـرد ارزشـیابی بـر     . پویایی و متن زمینه است بهه یادگیري سازمانی، توج
. شـود هـاي تربیتـی و آموزشـی تأکیـد مـی     ها و فعالیتتجارب دست اول در موقعیت

الگوي یادگیري سـازمانی، کیفیـت    کنند، دربیان می) 1997(همانطور که تام و دیگران 
رشـد و توسـعه    مفهومی پویا تلقی شده و همه اعضا و فراینـدهاي سـازمانی در حـال   

باشند و کیفیت در هر موقعیتی و زمانی، با توجه به عوامل تأثیرگذار متفاوت مداوم می
، بایـد در مـتن تغییـرات متناسـب     بنـابراین ؛ یابدداخلی و خارجی بر سازمان تغییر می

در . ایجادشده در هر لحظه قرار گرفت تا از این طریق بتـوان کیفیـت را بررسـی کـرد    



نامۀ آموزش عالی  66
 

گرایانـه داراي پیونـد و ارتبـاط    گوي کیفیت با رویکرد ارزشـیابی طبیعـت  نتیجه، این ال
زمینه، بایـد از نزدیـک مـورد کنکـاش     و در هر دو، تغییرات ایجادشده در متن و  است

پس در رویکـرد ارزشـیابی   . قرار گیرد تا ارزشیابی هر مورد و کیفیت آن مشخص شود
رکرد الگـوي یـادگیري سـازمانی در    کننده محور، معنـا و کـا  گرایانه یا مشارکتطبیعت

  .زمینه کیفیت آموزش مورد توجه است
در کل، روابط و پیوند بین رویکردهاي ارزشیابی و الگوهـاي کیفیـت آمـوزش در    

همچنین، همانطور که گوبا و لینکلن ارزشـیابی را بـه   . تاس شدهنشان داده )1( رنمودا
گرایانه یا مشـارکت کننـده   ی طبیعتعنوان یک فرایند مطرح می کنند ، رویکرد ارزشیاب

و بدون توجه به نقطـه کـانونی، بـا الگـوي فراینـدي در زمینـه       ر محور ، از جهتی دیگ
  .کیفیت آموزشی رابطه دارد

  

    
  تناظر رویکردهاي ارزشیابی آموزشی با الگوهاي کیفیت آموزش )1(نمودار 

  
  

 رویکرد مبتنی بر هدف

 رویکرد مبتنی بر مدیریت
 کننده رویکرد مبتنی بر مصرف 
 

رویکرد مبتنی بر نظر 
 متخصصان

 الگوي هدف معیار

 درونداد- الگوي منبع

 لهأالگوي فقدان مس

 الگوي مشروعیت داشتن

رویکردهاي 
ارزشیابی 

الگوهاي کیفیت 
 آموزش

گرایانه یا رویکرد طبیعت 
 محور کنندهمشارکت

نظر  رویکرد مبتنی بر اختالف
 الگوي یادگیري سازمانی متخصصان

 الگوي رضایتمندي
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  گیريبحث و نتیجه
شـوند، بایـد بـر مبـانی نظـري      هـا اتخـاذ مـی    مال و تصمیماتی که در سازمانتمامی اع

و تبیین شده باشـد تـا    بینیمستحکمی استوار باشند و راهکارهاي اجرایی آنها نیز پیش
. ضمن این که تصمیمات از جامعیت برخوردار باشند، داراي ضمانت اجرایی نیز باشند

ی وجود دارد؛ به دیگـر سـخن، وابسـتگی بـه     بین نظریه و عمل ارتباط نزدیک ،نبنابرای
هاي رفتاري انسان است؛ از اینرو، برخالف تصور کسانی کـه خـود را   نظریه از ویژگی

اعمـال و رفتارهـاي مـا     ،گردانندپردازي روي میدانند و از نظریه و نظریهمرد عمل می
می و آشـکار  هایی است که به صورت ضمنی یا رسدانسته و نادانسته، وابسته به نظریه

هـا مبتنـی بـر     به همین سبب، باید گفت که اعمال افراد در سـازمان . ایمپذیرفتها آنها ر
نظریه و همراه با تعبیر و تفسیر است؛ یعنی مبتنـی بـر مفروضـاتی اسـت کـه از پـیش       

 امیـري، ( انـد اند و برخاسته از دیدگاه و نگرشی است که بر این مبنا اتخاذ کردهپذیرفته
نظریه و عمل را نه به صورت دو امري جدا، بلکـه امـوري   ) 1983( 1شون ).49: 1382

کنـد کـه بایـد از هـر گونـه      تنیده و واحد تلقی مـی افزا و درهمداراي رابطۀ متقابل هم
 .)100: 1386بـاقري،  (د جدایی نظریه و عمل پرهیز کرد و نظریه و عمل را یگانه شمر

رسمیت شناخته شده و بـا توجـه بـه اینکـه     ارتباط بالقوه نزدیک بین نظریه و عمل به 
پردازي فعالیتی باارزش براي فهم حیطه عمل است، آمـادگی بـراي عمـل بـدون     نظریه

عمل، حـوزه اي اسـت    باید در نظر داشت که منظور از. شودتوجه به نظریه، کامل نمی
، که دست اندرکاران و عامالن نظام یا برنامه در عمـل اقـدام بـه ارزشـیابی یـک نظـام      

  .سازمان یا برنامه همت می گمارند
تـر کـردن ارتبـاط بـین نظریـه و عمـل       دو روش در متون موضوعی براي نزدیـک 

پردازان و کسانی که در حیطه عمـل  روش اول این است که نظریه. شناسایی شده است
به عنـوان مثـال، معلمـان بایـد نظریـه و      . مشغول به کار نیستند، بر عمل متمرکز شوند

هــاي در کــالس درس در نظــر داشــته باشــند و بــر ایــن اســاس، نظریــه پــژوهش را 
پردازان هـم بایـد حیطـه    از جهتی دیگر، نظریه. شان را در حیطه عمل بیازمایند شخصی

روش دوم براي پرکـردن شـکاف   . پردازي در نظر داشته باشندعمل را در هنگام نظریه
ایان با همدیگر به طور تعـاملی  گرپردازان و عملبین نظریه و عمل، این است که نظریه

شود کـه مسـائل   هاي کاري مشترك بین این دو گروه با عث میتشکیل گروه. کار کنند
هر کدام از آنها براي هم قابل تفهیم باشد و بـه درك متقـابلی از حیطـه عمـل و نظـر      
                                                                                                                                      
1. Schon  
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هاي هـر دو  گرایان از پیچیدگیپردازان و هم عملدست یابند و از این طریق هم نظریه
، بعضی از افـراد بـدون   )1386( 2طبق نظر کار). 192: 1992، 1کالین(حیطه آگاه شوند 

پـردازي در  اینکه توجه به این که نظریه در عمل چگونه تحقق می یابد، اقدام به نظریه
ا نمایند و در مقابل، بعضی دیگـر نیـز تعلـیم و تربیـت را اجـر     میت مورد تعلیم و تربی

چه مبانی نظـري   ه توجه داشته باشند که این عمل تربیتی ازکنند، بدون اینکمی) عمل(
هاي نظریه و عمل افراط و تفریط وجـود  بنابراین، در هر کدام از حوزه. برخورداراست

پردازان و مجریان اغلب دو تواند این باشد که نظریهیکی از دالیل این شکاف می. دارد
. کنندپردازي یا عمل میقدام به نظریهایشان اگروه جدایی هستند که بنا به ماهیت حرفه

این درحالی است که در هر پروژه و فعالیت توجه توأمان به مبانی نظـري و عملـی آن   
گیـري  هاي آموزشـی بایـد جهـت   اندرکاران سازماندستت ضروري است، از این جه

نظري خودشان را نسبت به الگوهاي کیفیت آموزش و رویکردهاي ارزشیابی آموزشی 
سازند تا بدانند در سازمان دنبـال چـه نـوعی از کیفیـت آموزشـی هسـتند و       مشخص 

بتوانند بر اساس آن عمل نموده و متناسب با رویکرد و نوع کیفیتی کـه انتظـار دارنـد،    
به عنوان مثال، فـردي کـه در زمینـۀ کیفیـت     . الگوهاي کیفیت آموزشی را اتخاذ نمایند

توانـد اطالعـات   رویکرد مبتنی برهدف میمدار باشد، آموزش معتقد به الگوهاي هدف
بسیار مناسبی در خصوص میزان تحقق اهداف سازمان در اختیار وي قرار دهـد؛ زیـرا   

البته، ضمن دریافـت  . دهندها و باورهاي مستتر در رویکردها به عمل جهت مینگرش
از جمله مصادیق ایـن مشـکالت آن اسـت    . هایی نیز وجود دارد اطالعات مفید، آسیب

هاي آموزشی بر یک رویکرد خاص ارزشیابی ه تأکید بیش از اندازه در برخی از نظامک
شـود و کیفیـت آموزشـی را     مـی  3موجب محدودیت بینش و به اصطالح دیـد تـونلی  

هاي مهـم آموزشـی و حتـی    تأثیر منفی قرار داده و باعث غفلت از برخی از جنبهتحت
، چنانچـه صـاحبنظران تأثیرگـذار بـر     شود؛ به عنوان مثـال جابجایی وسیله و هدف می

گرایانـه و مبتنـی   تصمیمات آموزشی و متولیان نظام آموزشی طرفدار رویکـرد طبیعـت  
 ،هـاف ماننـد اهـداف واقعـی و اصـیل     برمشارکت کنندگان باشند، اغلب به سایر جنبـه 

در حالی که توجه به متن و زمینـۀ ارزشـیابی   . توجه هستندبی... خواست افراد ذینفع و
  .خشی از ارزشیابی است، نه همۀ آنب

                                                                                                                                      
1. Klein 
2. Carr  
3. Tunnel vision 
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دهـد کـه بـین رویکردهـاي ارزشـیابی و الگوهـاي کیفیـت        این بررسی نشـان مـی  
در تبیین و تصریح عدم ارتباط  .دآموزشی، به جز در موارد استثنایی، تناسب وجود دار

تـوان گفـت کـه    نظر متخصصان با الگوهاي کیفیت آموزشـی مـی  بین رویکرد اختالف
متخصصان در قالب یک الگوي خـاص، اگـر نـه غیـرممکن، حـداقل      جمع کردن نظر 
نکته دیگر این که عدم ارتباط کامل بین رویکردهـاي ارزشـیابی   . باشدبسیار مشکل می

رویکردهـاي ارزشـیابی   : و الگوهاي کیفیت آموزشی تا حدودي طبیعی و منطقی است
عملی؛ هـر چنـد بـر    بیشتر ماهیتی نظري دارند و الگوهاي کیفیت آموزشی بیشتر جنبۀ 

  . همراهی عمل و نظریه در تبیین و اجراي اهداف آموزشی در مطالب فوق اشاره شد
تـوان بـا تجدیـدنظر و اصـالح الگوهـاي موجـود و حتـی پیشـنهاد         مـی  ،همچنین

الگوهایی جدید نقاط اشتراك ارزشیابی آموزشـی را بـا کیفیـت آموزشـی بسـط داد و      
فرایند ارزشیابی بایـد در خـدمت ارتقـاي کیفیـت     نکته دیگر این است که . تعمیق کرد

این امر به خـوبی مبـین و مؤیـد    ). 108: 1386معروفی و دیگران، (آموزش قرار گیرد 
لزوم پیوند منطقی ارزشیابی آموزشی با کیفیت آموزش و پرهیز از انتزاع و جـداانگاري  

کـه موضـوع    در تأیید بیشتر این پیوند و ضرورت آن بایـد گفـت  . این دو از هم است
هـاي آموزشـی   روي نظامهاي اصلی پیش کیفیت، بهبود و تضمین آن به یکی از چالش

و بر این اساس، بهبـود کیفیـت، نیازمنـد    ) 1387رحمانی و دیگران، ( تبدیل شده است
هـا بـه منظـور اصـالح و      ارزشیابی مستمر برنامه آموزشی و استفاده از نتایج ارزشـیابی 

کـه از نتـایج    بـراي ایـن  . باشـد  اف متعالی نظام آموزشـی مـی  تغییر برنامه در جهت اهد
ارزشیابی کیفیت، بیشترین بهره و استفاده الزم به عمـل آیـد و نیـز، ارزشـیابی برنامـه      
بیشترین بازخورد مناسب را داشـته باشـد، بایـد از پیونـد بـین رویکردهـاي مختلـف        

پیونـد بـین   تبیـین و تصـریح    .ارزشیابی و الگوهـاي کیفیـت آمـوزش کمـک گرفـت     
شـود کـه   رویکردهاي مختلـف ارزشـیابی و الگوهـاي کیفیـت آمـوزش موجـب مـی       

اندرکاران نظام آموزشی دیدي جامع و ژرف نسبت به برنامه آموزشـی مـوردنظر    دست
بخشی آموزش، کنند و با برداشتی صحیح از ارزشیابی و فرایند و الزامات کیفیت کسب 

را ) برنامۀ درسی پوچ یـا مغفـول  (ت ت بوده اسآنچه را که در این این مسیر مورد غفل
همچنین توجـه  . مدنظر قرار دهند و زمینۀ اصالح و بهبود این فرایندها را فراهم نمایند

بررسی پیوند بین رویکردهـاي  . به این پیوند در تحلیل نتایج ارزشیابی نیز یاریگر است
ط بـین ایـن   مختلف ارزشیابی و الگوهاي کیفیت آمـوزش باعـث روشـن شـدن ارتبـا     

انـدرکارن   شود و از این طریـق، دسـت  رویکردها و الگوها و تعمیق روابط بین آنها می
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هاي خود از کیفیت را کـه در ارزشـیابی برنامـه مـورد     توانند برداشتنظام آموزشی می
توجه واقع نشده، مشخص و در روند کار دخیل کنند تا ارزشیابی بیش از پـیش نمـود   

که در ارزشیابی برنامـه مـورد توجـه واقـع شـده و در بحـث       یابد و برعکس، مواردي 
ایـن امـر موجـب مـی     . کیفیت آموزش به آنها پرداخته نشده نیز بررسی و لحاظ شوند

گزاران و طراحان، بازخوردهـایی را کـه در زمینـه کیفیـت آمـوزش و       شود که سیاست
 ،ایشان وارد نماینـد هگیريتصمیمر اند، به بهترین نحو دارزشیابی برنامه دریافت داشته

رتقـاي  ا ا زیـر . و راهبردهاي اساسی و اثربخشی را به نفع نظام آموزشـی اتخـاذ نماینـد   
. اسـت عملیات آموزشـی   راهکارها و بهبود مستمر فرآیندها و مستلزم یکیفیت آموزش
هـا و اطالعـات    آموزشـی، بایـد داده   سـازمان هـاي  براي بهسازي مداوم  بدین منظور،

صـورت بـازخورد در چرخـه عملیـات      هاي آموزشـی را بـه   برنامه بیبه ارزشیامربوط 
از اطالعـات اکتسـابی در خصـوص     بـازخورد عبـارت   ،درواقع. آموزشی وارد ساخت

تـالش هـاي    باو اثرات آنهاست که   هاي آموزشی ها و برونداد سیستموضعیت فعالیت
 هـاي آموزشـی  مـه ارزشـیابی برنا   بـا ترتیـب،   بـدین . گردد می  حاصل مندرسمی و نظام

را   الزم  و شـناخت   و اطالعـات   داده  ها را تشخیص برنامه  و ضعف  قوت  نقاط  توان می
   .کرد  تر کسب باکیفیت  هاي برنامه  طراحیها موجود و اصالح برنامه  براي

عالوه بر ارتباط رویکردهـاي ارزشـیابی آموزشـی بـا الگوهـاي کیفیـت آموزشـی،        
رویکردهـاي ارزشـیابی آموزشـی و الگوهـاي کیفیـت       ضرورت بررسـی ارتبـاط بـین   
هـاي  هاي مهم در موقعیتو عوامل و مؤلفه) فراشناخت(آموزشی با الگوهاي یادگیري 

شود؛ زیرا ارزشیابی و کیفیت آموزشی باید در مسیر و جهـت  یادگیري نیز احساس می
فـرد و   به عبـارت دیگـر، یـادگیري نتیجـه و ثمـرة تعـامالت درونـی       . یادگیري باشند

کارگیري الگوهاي مناسب کیفیت آموزشی است و از طریق ارزشیابی و بـا تکیـه بـر     به
بـر اینکـه ارزشـیابی صـرفاً یـک      بـا تصـریح   . د خاص قابل تشخیص استیک رویکر

فعالیت پایانی و نهایی نیست، می توان گفت که یادگیري با ارزشیابی مستمر و دائمـی  
تعامل ایـن عناصـر، یعنـی رویکردهـاي ارزشـیابی،      بنابراین، توجه به . شودتسهیل می

  .الگوهاي کیفیت آموزشی و الگوهاي یادگیري و عوامل مؤثر بر آنها نیز الزم است
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انتشـارات پژوهشـکده تعلـیم و تربیـت وزارت آمـوزش و      : رضـایی، تهـران   منیره
 .پرورش

). 1385(.شهیدي، نیما و رضویه، اصغر و امین شایان جهرمی، شاپور و سیدي، مسـعود 
هـا از دیـدگاه   بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشـی دانشـگاه  

، سـال دوم،  زه در علـوم تربیتـی  فصـلنامه اندیشـه هـاي تـا    استادان دانشگاه شیراز، 
  .96-1:73شماره

، دوره مجله تعاونهاي آموزشی، اهمیت ارزشیابی در برنامه). 1383(شیخی، مهرنوش 
  .45-151:42جدید، شماره 

ارزشـیابی کیفیـت برنامـه درسـی     ). 1386(فتحی واجارگاه، کورش و شـفیعی، ناهیـد   
صـلنامه مطالعـات برنامـه    ف، )مورد برنامه درسـی آمـوزش بزرگسـاالن   (دانشگاهی 

  .26-1 :5، سال اول، شماره درسی
سـید مهـدي    ارتباط آن با عمل تربیتـی ، ترجمـه  نظریه تربیتی و ). 1386(کار، ویلفرد 
 . 29-16 :3، شماره فصلنامه مدرسسجادي، 
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نشـریه علـوم   ارزشیابی آموزشی چه هست و چـه نیسـت؟،   ). 1370(منش، علیرضا کیا
  .136-49:117شماره  ،تربیتی دانشگاه تهران

تـاثیر  ). 1387( کیذوري، امیرحسین و حسینی، محمدعلی و فالحی خشکناب، مسعود
، 3، دوره پژوهش پرستاريارزشیابی درونی بر ارتقاي کیفیت آموزشی و پژوهشی، 

  .115-9:105و 8شماره 
عسـکري، مجیـد   معروفی، یحیی و کیامنش، علیرضـا و مهرمحمـدي، محمـود و علـی    

هـا،  بررسـی برخـی دیـدگاه   : زشیابی کیفیت تدریس در آمـوزش عـالی  ار). 1386(
  .112-81:، شماره اول، سال پنجمفصلنامه مطالعات برنامه درسی

فصـلنامه پـژوهش و   مبانی نظـري الگوهـاي ارزشـیابی،    ). 1381(اهللا پور، نعمت موسی
  .144-119 :24و  23، شماره برنامه ریزي در آموزش عالی

مجلـه  هـاي آموزشـی،   مـدیریت ارزشـیابی کیفیـت در نظـام    . )1384(هداوند، سـعید  
 .72-106:68و  105، شماره مدیریت

). 1388( یادگــارزاده، غالمرضــا و پرنــد، کــورش و محمــدي، رضــا و بهرامــی، آرش
ماهنامـه مهندسـی   از نظریه تـا کـاربرد،   : تحلیلی بر رویکردهاي ارزشیابی آموزشی

 .69-32:61و  31، سال سوم، شماره فرهنگی
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