
  :سندرز و ورتناز دیدگاه رویکردهاي ارزشیابی 

  :هدف بری مبتن کردی رو -1

 دقیق فهاي هد و کلی فهاي هد هدف، بر مبتنی رویکرد در
 این دنبال به آموزشی ارزشیابی و گیرند می قرار کید تا مورد
 یافته تحقق میزانی چه به ها هدف این کند تعیین که است

  .اند
  

  :مدیریت برنی مبت ویکردر -2
 نیازهاي به بخشیدن تحقق و تشخیص هدف رویکرد، این در

  .است گیرنده تصمیم مدیران اطالعاتی
  

  :رویکرد مبتنی بر مصرف کننده -3
کسب  عمده بر تاکید کننده، مصرف مبتنی  بر کردیرو در

 که است آموزشی کلی ه هاي فرآورد به مربوط اطالعات
 برنامه میان از انتخاب در آموزشی مصرف کنندگان توسط

 اینها نظایر و  آموزشی هاي ه فرآورد مختلف، درسی هاي

  .گیرد قرارمی استفاده مورد
 

  :متخصصان نظر بر مبتنی یکردرو -4

 کاربرد بر اصلی کید تا متخصصان، نظر بر مبتنی یکردرو در
 فعالی کیفتي  درباره قضاوت در متخصصان نظر مستقیم

  .است پرورش و آموزش تهاي

 این در :نمتخصصا نظر اختالف بر مبتنییکرد رو-5
 نظرهاي اختالف متخصصان، نظر اختالفبر  رویکرد

 می قرار دکیتا مورد  )مخالف و موافق( مختلف ارزشیابان
  .گیرد

  
 مشارکت بر مبتنی و گرایانھ طبیعتیکرد رو -6

  :کنندگان
 در کنندگان مشارکت بر مبتنی و گرایانه طبیعت یکردرو

 مورد ارزشیابی داده هاي و نیازها، کها، مال ها، ارزش تعیین
  .گیرد قرارمی دکیتا
  

  هدف بر مبتنی رویکرد از برخاسته ارزشیابی الگوي
  

 عیینت آموزشی فعالیت یلک مقاصد ابتدا درکویر این در
 می عمل به کوشش ارزشیابی در آن از بعد و گردند می
 تحقق اندازه چه تا مقاصد آن که شود داده نشان تا آید

 ارزشیابی الگوي نخستین تایلر ارزشیابی الگوي . اند یافته
می  تایلر ارزشیابی کردیرو یا الگو آن به آموزشی است و و

  .گویند
 کند عیینت که است این آموزشی ارزشیابی از تایلر مفهوم

 اند یافته تحقق میزانی چه تا درسی برنامه آموزشی فهاي ده

 عملکرد بین که گشت معلوم که چنان ارزشیابی، تیجهن در  
 گردند، برطرف نواقص باید دارد، وجود اختالف فها هد و
  .گیرد انجام ارزشیابی دیگر بار و
  

 زیر مراحل خود ارزشیابی الگوي در تایلر منظور، همین به
 :است داده پیشنهاد را
  دقیق هاي هدف و کلی فهاي هد تعیین 
  فها هد و غایتها طبقه بندي 

 گیري اندازه قابل یعنی رفتاري، صورت به فها هد بیان
 فها هد به دستیابی بتوان آنها در که هایی موقعیت فتنای 

 داد نشان را

 گیري اندازه فنون و روش تهیه یا تولید 
 یادگیرندگان عملکرد به مربوط هاي داده گردآوري 
  رفتاري فهاي ده با عملکرد به مربوط هاي ه داد مقایسه 

  
 بر مبتنییکرد رو از برخاسته ارزشیابی الگوهاي
  مدیریت

  
 بر آموزشی ارزشیابی الگوهاي این پدیدآورند گان

 درون درباره آن در که دارند تأکید سیستمیرویکرد 
 .شود می گیري تصمیم بروندادها و فرایندها، دادها،

  .هستند عالی آموزش گیرندگان تصمیم الگو این مخاطب
  

  :سیپ ارزشیابی الگوي
  

 و بیم استافل.ال دانیل ارزشیابی الگو این پدیدآورندگان
 اول حروف از ( CIPP )سیپ عنوان .همکاران هستند

 )داد  درون ،( Context )موقعیت یا بافت کلمات
Input ) ،فرایند(Process )، فرآورده وProduct) 



 داراي ارزشیابی الگوي این زیرا است، آمده دست به
 در را گیرندگان تصمیم و مدیران که است چارچوبی
  .ندك می کمک زیر یريم گتصمی چهارنوع

     context evaluation ) :)زمینھ( بافت از ارزشیابی -١

 .است ارزشیابی مهمترین همکاران این و بیم استافل نظر از
 براي منطقی زمینه یک آوردن فراهم ارزشیابی این هدف

 و شرایط توصیفبه  و ست ا آموزشی فهاي ده تعیین
 می محیط واقعی موقعیت و شرایط نیز و مطلوب موقعیت

 را استفاده بال امکانات و نشدهه برآورد نیازهاي و پردازد

  .نماید یم  مشخص را مربوطه مشکالت و کند می معین
  ):( input evaluationدرونداد از ارزشیابی -٢

 است اي برنامه تدوین به کمک درونداد ارزشیابی هدف
 اهداف به حصول و آموزشی تغییرات ایجاد براي که

  .گردد می طراحی زمینه ارزشیابی مرحله در شده تعیین
 :فرایند از ارزشیابی-3

 مورد برنامه اجراي چگونگی برنامه، طراحی از پس
 می کوشش ارزشیابی این در .گیرد می قرار ارزشیابی

 آیا :گردند تعیین ها این نظیر هایی پرسش پاسخ تا شود
 بر موانعی چه است؟ شدن پیاده حال در خوبی به برنامه

 ضروري تغییراتی چه دارند؟ قرار آن موفقیت راه سر

 شیوه هدایت و کنترل به پرسش ها ین پاسخ ا هستند؟
  .ندمی ك کمک اجرایی هاي

  

 :برونداد از ارزشیابی -4
 چه آمده دست به نتایج که یشود م معلوم مرحله این در

 می مقایسه برنامه هاي هدف با حاصل نتایج بعد .هستند

 می مشخص واقعی نتایج و انتظارات بین رابطه و گردند
  .شوند

  

  ای ال سی یو ارزشیابی الگوی

 شهرت عنوان این به جهت آن از ارزشیابی الگوي این

 پدید آنجلس لوس در واقع کالیفرنیا دانشگاه در که یافته
 کلمات اول حروف A, L, C, Uحروف و است آمده

  .هستند دانشگاه این نام دهنده تشکیل  
 انواع یین تع فرایند از است عبارت ارزشیابی الگو این در

 گردآوري، انتخاب، نیز و شوند بایداتخاذ که تصمیماتی
 و تصمیمات این اخذ براي نیاز مورد اطالعات تحلیل و

  .گیرندگان تصمیم به اطالعات این دادن گزارش
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