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چرا ارزشیابی می کنیم؟       
  

 

 
- آموزشی در برنامه های بهبود مستمر. 

- یک برنامه آموزشی توقف یا تداوم. 

-تخصیصی بودجهوجودی واحد آموزش و  ضرورت تبیین.  

 

 



چرا ارزشیابی نمی کنند؟        

   نسبتاً کمی به ارزیابی نظام ، توجه نیاز مورد هزینه ها و تالشهای به دلیل

 –سادلر .)شود در سازمانها می مند اثربخشی برنامه های آموزش و بهسازی 

 (  2006اسمیت، 

   چه انسانی در سازمانها، از این که آموزش منابع بسیاری ازدست اندرکاران

 (.2004بیتز، )آن را انجام دهند، آگاه نیستند  چگونهرا ارزیابی کنند و چیزی 

 



 مدلهای ارزشیابی

   چارچوب عملی برای ارزیابی نتایج بر حسب یک : آموزش و بهسازی سازمانی در سنتی و غالب روش

 ( 1959پاتریک، کرک )سازمانیعملکرد  و کاردر محیط رفتار ، ها دانش و مهارت ، یادگیری فراگیرانواکنش 

  ( 1993)کرایگر )نظریه روانشناختی اساس مهارتی، عاطفی و بر ، شناختی: بندی نتایج یادگیری طبقه طرح. 

 به آموزش و بهسازی منجر یافته های این مطالعات نشان می دهند که فعالیت های : پژوهشهای بهسازی کارکنان

تغییر در بسیاری از حوزه هایی می شوند که در روش های دیگرارزیابی آموزشی مرسوم در نظر گرفته نمی 

 (  2002 ؛ مارر 2004 بنسون ) مانند تغییر وضعیت کارکنان، رابطه با همکاران یا حتی سالمتیشوند، 



 مدلها چه نقصی دارند؟

 ارزیابی کرد، ولی قسمت اعظمی از کار سطوح مختلف در بایست را می آموزش و بهسازی فعالیت های تاثیر

 .  متمرکز شده است افرادبر 

 استبه کار رفته ( 3تا سطح  1از سطح ) فردیبرای در نظر گرفتن سطوح تحلیل ، اساساً کرک پاتریک مدل . 

 گیردتنها نتایج یادگیری سطح فردی را در نظر می ، بندی کرایگر طبقه . 

 بررسی هایی را ،فقط ارزیابی اثربخشی فعالیت های آموزش و بهسازی برای ، مطالعات بهسازی کارکنان

 .استانجام داده  کارکنانبرروی 

 نسبت داده می شود، در حالیکه دیگر سطوح ، دارای اهمیت برابر هستند افرادبه غالباً توصیف شده نتایج  . 
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THE TAXONOMY OF TRAINING AND DEVELOPMENT OUTCOMES 
(TOTADO MODEL) 

 
مدل TOTADO  از حاصل متنوع نتایج و  یکپارچه را قبلی ارزیابی روشهای

 .  می کنددر فعالیت های آموزش و بهسازی را توصیف مشارکت 

 درمدلTOTADO گیری توصیف و اندازه چهار سطح اصلی در ،  نتایج

 :میشوند

  اجتماعی ،  سازمانی  تیمی ، ،  فردی  . 
 



The Taxonomy of Training and Development Outcomes 
 TOTADO  Framework  (K.BIRDI, 2010) 

 



فردینتایج سطح   
INDIVIDUAL-LEVEL-OUTCOMES 

 
  

  را شامل می شود سطح فرعی  5 است و، واحد تحلیل فراگیر: 

  1-  عاطفیAFFECTIVE( ، خود کارآمدی، نگرش ها، سالمت ذهنیواکنش کارکنان ،انگیزه) 

  2-  شناختیCOGNETIVE( دانشدانش کالمی،ارائه) 

  3- رفتاریBEHAVIOURAL( خارج از وظیفه شغلی، عملکرد مربوط به وظیفه شغلیعملکرد) 

  4-  فیزیکیPHYSICAL(تناسبسالمتی ،  ) 

  5- ابزاریINSTRUMENTAL فعالیت ها یا تغییر حالت های حاصل از مشارکت در حوادث ،

، برون کار (کنترل کار افزایش یافته)فعالیت های آموزش و بهسازی که مربوط به ذات کار 

 .هستند( تشکیل روابط یا شبکه های جدید)یا روابط کاری ( افزایش حقوق، ارتقا)

 



 نتایج سطح تیمی
TEAM-LEVEL-OUTCOMES 

 را شامل می شودسطح فرعی 4 است وواحد تحلیل ،  گروهیا تیم : 

1-  عاطفیAFFECTIVE    ( در هویت یا اعتبار تیمیتغییرات  ) 

2-  شناختیCOGNETIVE( کالمی، ارائه دانش در گروههای شناختی مشترکدانش) 

  3-رفتاری BEHAVIOURAL  ( کار تیمی، روند درون تیمیروند) 

  4-ابزاری INSTRUMENTAL   (فعالیت ها یا تغییرات وضعیت  تیم مانند حوادث ،

 (.  به دست آوردن امتیازات تیمییا تیمی افزایش استقالل 

 



سازمانینتایج سطح   
ORGANIZATION-LEVEL-OUTCOMES 

 سهامداران ، مشتریان، به کارکنانو نتایج مربوط ( دپارتمان ها)آن اجزای عملیاتی یا   سازمانتحیل را واحد

 .، در نظر می گیردتبادلی سازمان را درگیر می کنند و مستقیم را که به صورت 

  تناسب کارکنان )اگرچه، نتایج فردی یا سطح تیمی را می توان تجمیع کرد تا نتایج سطح سازمانی ارائه شوند

ولی برخی متغیرها را تنها می توان در سطح سازمانی اندازه گیری کرد ،(شرکت با یک کیفیت فنی خاص

 (.  سوددهی شرکت، ارزش سهام)

 نامید، اگرچه تعریف در مورد این که یا نتایج  4سطح آن را ( 1959)این حوزه ای است که کرک پاتریک

 .  چه ویژگی هایی باید در این سطح وارد شوند، نامعین باقی ماند



سازمانینتایج سطح   
ORGANIZATION-LEVEL-OUTCOMES 

  ( 2009، ؛ و ریچارد 1996؛ کاپالن و نورتون، 1980کامرون، )به کار محققان علم مدیریت

 :را به دست آوریمچهار بعد نتایج عملکرد سازمانی متوسل می شویم تا 

  1-مالیFINANCIAL (گردش مالی، سود، قیمت سهام) 

  2- خروجی هاOUTPUTS(کیفیت، تنوع مولفه ها؛ محصوالت یا خدماتکمیت ،) 

  3-فرایندهاPROCESSES (زمان کامل کردن کارها،  کارایی سیستم ارتباطی) 

  4- منابعRESOURCES (انسانی و غیرانسانی) 

 



اجتماعینتایج سطح   
SOCIETAL-LEVEL-OUTCOMES 

   را شامل می شود سطح فرعی 5و  است، واحد تحلیل برون سازمانییا گروه حوزه: 

 1-قتصادیا ECONOMIC( گذاری در منطقهسرمایه) 

 2-  سالمت و رفاه HEALTH & WELFARE( های مرگ و میر از بیمارینرخ) 

 3- آموزشیEDUCATION( کیفی اشتغال محلیسطح) 

 4-  قانون و نظمLOW & ORDER( جرایم محلینرخ) 

 5-  زیست محیطیENVIRONMENT( آلودگیسطح) 

 



 با تشکرازتوجه شما
 


