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Abstract 

Background and Aims: Evaluation is essential to ensure the success of the organization. 

Approach oriented-management is one of the most important approaches to serving 

managers who are responsible for planning, implementing, and evaluating programs. The 

CIPP model has been distinguished from other models due to its comprehensiveness, 

continuity and, also the purpose of this model, which is a decision guide in program 

management (but, there is not enough knowledge about it). Therefore, in this article, the 

CIPP model and its components are studied. 

Materials and Methods: This is a narrative review article. First, the keywords of 

evaluation models, approach oriented-management, and CIPP model were searched in 

available databases including Google Scholar, Science Direct, PubMed and SID, also, 

textbooks of management and educational evaluation were assessed in 1980-2021. 

Finally, 23sources including English and Persian books and articles were used to collect  

Results: CIPP stands for four different dimensions of the model, which respectively are: 

Context, contextual evaluation and indicates the extent to which the context is conducive 

to program formation. Input, this indicates the evaluation of the input. It is a tool for 

identifying and evaluating competitive applications and can best meet identified needs. 

The process represents the process evaluation that evaluates and guides the 

implementation of projects. Product refers to output evaluation. This step, measures, 

interprets, and judges project results and interpret their merit, value, importance, and 

correctness. 

Conclusion: CIPP model is one of the oriented-management models and helps managers and 

decision makers to successfully implement plans and how to achieve their aims. This model is 

recommended as a framework to guide the concept, design, implementation, and evaluation of 

training programs, systematically. 
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 چکیده

محور یکی از رویکرد ارزشیابی مدیریت. ارزشیابی برای تضمین موفقیت سازمان بسیار ضروری است :و هدف مقدمه

ها را برعهده دارند. الگوی  ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه مدیرانی است که مسئولیت برنامه  ترین رویکردهای خدمت به مهم

باشد، از سایر  ها می برنامهمدیریت گیری در  دلیل جامعیت، تداوم و همچنین هدف این الگو که راهنمایی تصمیم  سیپ به

آن  یبررسی مدل سیپ و اجزا . لذا در این مقاله به وجود نداردولی شناخت کافی در مورد آن الگوها متمایز شده است. 

 پرداخته شده است.

های الگوهای ارزشیابی،  باشد. در این مطالعه ابتدا کلیدواژه این مقاله از نوع مقاالت مروری روایتی می: مواد و روش ها

های  های داده قابل دسترس شامل پایگاهدر پایگاهفارسی و انگلیسی به زبان محور و الگوی سیپ  الگوی ارزشیابی مدیریت

Google Scholar ،Science Direct ،PubMed ،SID  همچنین  .جستجو گردید 1980-2021در بازه زمانی

و مقاالت  ها منبع شامل کتاب 23 های مرجع مدیریت و ارزشیابی آموزشی نیز مورد بررسی قرار گرفتند. درنهایت ازکتاب

 منظور گردآوری اطالعات استفاده گردید.  انگلیسی و فارسی به 

میزان ارزشیابی زمینه است و  ،Context :ترتیب عبارتند از سیپ مخفف چهار بعد مختلف مدل است که به :ها یافته

ای برای  وسیله و درونداد استدهنده ارزیابی  ، نشانInputدهد.  گیری برنامه نشان می بودن زمینه را برای شکلمساعد

 Process. شده را برطرف کندتواند به بهترین شکل نیازهای شناسایی میهای رقابتی است و  شناسایی و ارزشیابی برنامه

اشاره دارد. برونداد به ارزشیابی  Product .کند ها را ارزشیابی و هدایت می است که اجرای طرح فرآیندبیانگر ارزشیابی 

 کند.  گیری، تفسیر و قضاوت می نتایج پروژه را اندازه این مرحله

به اجرای موفق  گیرندگان ه مدیران و تصمیمو ب الگوی سیپ از جمله الگوهای مبتنی بر مدیریت است :گیری نتیجه

 عنوان چارچوبی برای هدایت سیستماتیک مفهوم، . این مدل بهکند کمک میها و چگونگی دستیابی به اهدافشان  برنامه

 شود. مورد اثربخشی پروژه توصیه می های آموزشی و ارائه بازخورد و قضاوت در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه

 کلمات کلیدی

 .محور، الگوی سیپالگوهای ارزشیابی، الگوی ارزشیابی مدیریت
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 مقدمه

که هرگونه  طوریاست بهای  آموزش، فرایند پیچیده

رفتن نیروها و نگری در مورد آن ممکن است باعث هدر ساده

 .(2, 1) ها را با شکست مواجه نماید امکانات شده و تالش

های مهم در فرآیندهای آموزشی  ارزشیابی یکی از جنبه

کند تا براساس نتایج آن نقاط  است و این امکان را فراهم می

قوت و ضعف مشخص گردد. همچنین به عنوان عامل 

های توسعه  کننده و مفید برای تمامی برنامه تعیین

اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی مطرح است و تاکید 

 . (3) شود بر روند رو به رشد آن میزیادی 

 از و تیسن یدیجد بحثن آ یررسمیغ یدر معنا یابیارزش

شده  استفادهها  ینیتوسط چ الدیدو هزار سال قبل از م

به  1896-1898 یها سال در نآ یاما شروع رسم، است

 گسترشیابی شارز، از آن زمان. ددگر یمبر کری تیفعال

طور ، بهموزشیآ یها نهیدر زم مخصوصاو  یافته است

ارزشیابی، یک فرآیند . (4) است کار برده شدهای به گسترده

ها داده تفسیر آوری، تحلیل و جمع به منظورسیستماتیک 

در هر برنامه  ناپذیرجداییو یکی از اجزای مهم و  است

 یضرور اریبس یریادگیدر  یابیارزش. (5)باشد  میآموزشی 

هدف . سازمان خواهد بود کی تیکننده موفق نییاست و تع

است  ای به اهداف برنامه یابیدست نییتع ،برنامه یابشیارز

است که  یتیفعال یابشیدر اصل، ارز. که اجرا شده است

و ارائه  لیو تحل هیتجز ،یآور عجم یبرا ابانیتوسط ارز

 خدمات، ،برنامه ی،ش کیدر مورد  قیاطالعات کامل و دق

 . (6) شود یمورد مطالعه انجام م یخط مش

در زمینه ارزشیابی آموزشی،  مهمیکی از مباحث 

رویکردهای ارزشیابی باشد. برای  میرویکردهای ارزشیابی 

. مطرح شده است های مختلفی بندی طبقه آموزش

در مقایسه با سایر  بندی ورتن و سندرز بقهط

دارد. این  جامعیت بیشتریهای ارزشیابی  بندی طبقه

-تمامی رویکردها و الگوهای مطرحبندی، قادر است  طبقه

که توسط سایر محققان بیان شده  شده در زمینه ارزشیابی

 . ورترن، سندرز و فیتزپاتریک(7)است را پوشش دهد 

رویکردهای  شاملرویکردهای ارزیابی را در شش گروه 

کننده محور، تخصص  محور، مصرفهدف محور، مدیریت

و مشارکت محور نظر متخصصان  مبتنی بر اختالفمحور، 

 . (8)کنند  بندی می طبقه

ترین  محور یکی از مهمرویکرد ارزشیابی مدیریت

رویکردهای خدمت به مدیرانی است که مسئولیت 

در  ها را برعهده دارند. ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه برنامه

محور اطالعات برنامه اجرا آموزش، رویکرد ارزشیابی مدیریت

دهد. از این رو، اطالعات  شده را در اختیار مدیران قرار می

به دست آمده از ارزشیابی باید بخش اساسی فرآیند 

گیری باشد. در این رویکرد، اهداف برنامه نقطه  تصمیم

، همواره این الگوهاخاطب م .(8)کانونی ارزیابی نیستند 

الگوهای ارزشیابی سیپ . (9) باشند میگیرندگان  تصمیم

دو رویکرد مطرح در  و الگوی ارزشیابی آلکین ماستافل بی

علت . الگوی سیپ به (7)هستند  محورارزشیابی مدیریت

جامعیت، تداوم و همچنین هدف آن که راهنمایی کارکرد 

باشد، از سایر الگوها  ها می برنامهمدیریت گیری در  تصمیم

پیشگام رویکرد  استافل بیم. (10)متمایز شده است 

محور بوده است تا به مدیران کمک کند ارزشیابی مدیریت

رویکرد تا بتوانند تصمیمات صحیحی در مورد برنامه بگیرند. 

ارزشیابی او به عنوان مدل ارزیابی زمینه، درونداد، فرآیند و 

 . (8)شود  ( شناخته میCIPPبرونداد )

ای  کار پیچیده ،ریزی، اجرا و ارزشیابی یک پروژه برنامه

های مدیران  دغدغهترین  مهمیکی از است. در حال حاضر 

میزان و چگونگی دستیابی  یشان،ها اجرای موفق برنامه ایبر

باشد. از آنجایی که مدل سیپ به  ها می برنامهاین به اهداف 

منظور ارتقا رشد و کمک به مدیران و کارکنان برای به 

به منظور  نتایجاز  کیستماتیاستفاده سدست آوردن و 

کار ممکن  نیانجام بهتر ومهم،  یازهایدر برآوردن ن یبرتر

طراحی شده است، در این مقاله به بررسی با منابع موجود 

مدل سیپ و اجزا آن شامل ارزیابی زمینه، درونداد، فرآیند 

 و برونداد پرداخته شده است.
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 روش کار

باشد. اطالعات  مقاله از نوع مقاالت مروری روایتی میاین 

کتب  سازی مقاالت و این مطالعه با استفاده از مرور و خالصه

ای و منابع  مند کتابخانهفمرتبط و از طریق جستجوی هد

 Google Scholar ،Scienceهای  الکترونیکی در پایگاه

Direct ،PubMed ،SID الگوهای  های با کلید واژه

محور و الگوی سیپ در ارزشیابی، الگوی ارزشیابی مدیریت

 Evaluation Models ،Approachفارسی و  

Orinted-Management  وCIPP  به صورت انگلیسی

 50جستجو گردید. ابتدا تعداد  1980-2021بازه زمانی در 

 23مقاله مورد بررسی قرار گرفت که بعد از بررسی مقاالت 

ها و مقاالت انگلیسی و فارسی به منظور  منبع شامل کتاب

پس از بررسی مقاالت و استفاده گردید.  گردآوری اطالعات

ارد زیر شامل تعریف الگوی های مورد مطالعه مو کتاب

: Iسیپ، هدف الگوی سیپ، اجزای الگوی سیپ )جزء 

. III. ارزشیابی درونداد، جزء IIارزیابی زمینه، جزء 

. ارزشیابی بروندادها( و ارتباط IVارزشیابی فرآیندها و جزء 

گویی، نقاط قوت و  گیری و پاسخ چهار نوع ارزیابی با تصمیم

مه آمده است. با توجه به اینکه ضعف تبیین گردید که در ادا

باشد، اصول امانت و صداقت در  این مقاله مروری می

 استفاده از مقاالت و کتب رعایت شد.

 ها یافته

های مورد مطالعه موارد زیر  پس از بررسی مقاالت و کتاب

 ین گردید که در ادامه آمده است.تبی

 (CIPPف الگوی سیپ )یتعر

پدیدآورندگان این الگوی استافل بیم و همکاران او، 

چارچوبی ". مدل سیپ به عنوان (11) ارزشیابی هستند

پرسنل، ها،  ها، پروژه های برنامه جامع برای هدایت ارزیابی

. (13, 12)شود  تعریف می "محصوالت و سیستم ارزیابی

این مدل تحت رویکردهای تصمیم محور، مورد بررسی قرار 

محور، با همکاری نزدیک با  گیرد. در رویکردهای تصمیم می

گیرد  مدیر برنامه، ارزیاب تصمیماتی را که مدیر برنامه می

کند و اطالعات کافی در مورد مزایا و معایب  تعریف می

کند تا به  آوری می تصمیم جایگزین جمعنسبی هر 

گیرنده اجازه دهد بهترین قضاوت را از نظر  تصمیم

شده انجام دهد. در این مدل زمینه، پارامترهای تعریف

درونداد، فرآیند و برونداد به عنوان اهداف ارزیابی استفاده 

به عنوان  ،رود ارزیابی شود ای که انتظار می شود و برنامه می

شود. مدل سیپ دارای  در نظر گرفته مییک سیستم 

ویژگی کامل و دقیق برای ارزشیابی و افزایش اثربخشی 

. مدل (12)برنامه با استفاده از پارامترهای خاص است 

دهد که  ارزشیابی سیپ یک چارچوب نظری ارائه می

تواند تعیین کیفیت و شایستگی کلی برنامه را هدایت  می

 . (14)کند 

توان برای ارزشیابی در الگوی  ترین تعریفی که می کامل

برگرفته از حروف اول مراحل چهارگانه  ،سیپ ارائه داد

دست  کردن، بهاین مراحل عبارتند از: فرایند تعیین ؛است

صیفی و قضاوتی در مورد ساختن اطالعات توآوردن و فراهم

، طرح، اجرا و نتایج، برای هدایت، اهدافارزش و مطلوبیت 

گیری، خدمت به نیازها و پاسخگویی و درک بیشتر  تصمیم

های مورد بررسی. این تعریف، سه هدف را برای  از پدیده

ارزشیابی مشخص کرده است، این اهداف عبارتند از؛ هدایت 

ات برای پاسخگویی و درک کردن اطالعگیری، فراهم تصمیم

 . (15) های مورد بررسی بیشتر از پدیده

 هدف الگوی سیپ

ارائه اطالعات صحیحی است که به  سیپ  یابیشهدف ارز

طور منظم خدمات را کند به دهندگان خدمات کمک می ارائه

از منابع، زمان و فناوری استفاده ارزیابی و بهبود بخشند و 

طور مناسب و عادالنه به رفاه مؤثر و کارآمدی بکنند تا به

و بوده قابل انطباق  سیپمدل  ذینفعان واقعی خدمت کنند.

این مدل برای ارزیابی مواد،  طور گسترده قابل اجرا است.به

ها در طیف وسیعی از  ها و پروژه آموزان، برنامه پرسنل، دانش

 .(16) ها استفاده شده است رشته
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قرار  اریرا در اخت یاطالعاتاجرای کامل رویکرد سیپ 

از آنها استفاده  ریدهد تا در پاسخ به سؤاالت ز یم

 :درک

. به چه نیازهایی پرداخته شد، چقدر فراگیر و مهم بودند، 1

کننده نیازهای ارزیابی  و تا چه حد اهداف پروژه منعکس

شده بود )توسط اطالعات زمینه مورد بررسی قرار 

 گیرد(؟ می

ای برای رفع نیازها اتخاذ  ای و بودجه رویه ،ای . چه برنامه2

ها  هایی در نظر گرفته شد، چرا به جای آن شد، چه جایگزین

انتخاب شد، و تا چه اندازه پاسخ معقول، بالقوه موفق و 

شده بود )توسط اطالعات  صرفه به نیازهای ارزیابیبهمقرون

 گیرد(؟ درونداد مورد بررسی قرار می

حد اجرا شد، و چگونه و به چه دالیلی . طرح پروژه تا چه 3

باید اصالح شود )توسط اطالعات فرآیند مورد بررسی قرار 

 گیرد(.  می

مثبت و منفی و همچنین موردنظر و  -. چه نتایجی 4

مختلف ارزش و  نفعانیذمشاهده شد،  -ناخواسته 

شایستگی نتایج را چگونه ارزیابی کردند و نیازهای جامعه 

 (17)نداد( تا چه حد برآورده شد؟ هدف )اطالعات برو

 اجزای الگوی سیپ

سیپ مخفف چهار بعد مختلف مدل است که به ترتیب 

 Product و Context ،Input ،Process :عبارتند از

(12). 

C  مخففContext ارزشیابی زمینه است که نوعی ،

 نیازسنجی است. 

I  مخففInputدهنده ارزیابی درونداد است که ، نشان

 های رقابتی است.  ای برای شناسایی و ارزشیابی برنامه وسیله

P  اولProcess ست که اجرای ا فرآیند، بیانگر ارزشیابی

 کند.  ها را ارزشیابی و هدایت میطرح

P  دومProduct اشاره دارد که شامل برونداد ، به ارزشیابی

 .(17)ارزشیابی نتایج است 

های مهم و  نقش ،هر چهار جزء مدل ارزشیابی سیپ

ریزی، اجرا و ارزیابی یک پروژه ایفا  ضروری را در برنامه

ها پرداخته شده  مه به بررسی آنکه در ادا (18)کنند  می

 است.

 : ارزیابی زمینهIجزء 

ترین نوع ارزشیابی در مدل  ارزشیابی زمینه، اولین و مهم

مؤلفه ارزشیابی زمینه به مرحله شناسایی  .(19) سیپ، است

پردازد. ارزشیابی زمینه اغلب به عنوان  هدف یک پروژه می

چه کاری باید انجام "پرسد:  شود. می نیازسنجی نامیده می

 یبرا یمنطق لیارائه دل یبرا نهیزم یابیارز. (18) "شود؟

 .(20) شودیاستفاده م آموزشیبرنامه  ایبرنامه  کی یاجرا

ها مشکالت و فرصت ازها،یشامل تمرکز بر ن نهیزم یابیارز

 گر،یعبارت د به اهداف است. نییتع یبرا یانهیبه عنوان زم

و  (21) اهداف مرتبط است نییبرنامه و تع طیاساساً با مح

ها در یک جامعه و  ها و فرصت به ارزشیابی مشکالت، دارایی

 . (18)کند  شده کمک میمحیطی تعریفزمینه 

عریف چارچوب سازمانی، هدف از ارزشیابی زمینه، تهدف: 

ها، شناسایی  شناسایی جمعیت هدف و ارزشیابی نیازهای آن

ها برای رفع نیازها، تشخیص مشکالت زیربنایی  فرصت

نیازها، و قضاوت در مورد اینکه آیا اهداف پیشنهادی کافی 

(، 2003. طبق نظر استافل بیم )(18, 17)هستند یا خیر 

ارزیابی آمادگی کلی محیطی پروژه،  ،هدف ارزشیابی زمینه

جود با نیازها های مو بررسی اینکه آیا اهداف و اولویت

هماهنگ هستند یا خیر، و ارزیابی اینکه آیا اهداف 

پیشنهادی به اندازه کافی به نیازهای ارزشیابی شده پاسخ 

 .(18)دهند یا خیر است  می

هایی مانند تجزیه و تحلیل  با استفاده از روشروش: 

، تجزیه و (18, 17)سیستم، نظرسنجی، بررسی اسناد 

، جلسات شنیداری، مصاحبه، (18)های ثانویه  تحلیل داده

, 17)شود  های تشخیصی و تکنیک دلفی انجام می تست

18). 
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 . ارزشیابی دروندادIIجزء 

دومین نوع ارزشیابی مدل سیپ، ارزشیابی دروندادها است. 

 یابشیارز. (19)شود  این جزء اغلب نادیده گرفته می

و به پروژه  (21) در مورد استفاده از منابع است درونداد

پرسد:  کند. می شده کمک میی شناساییبرای رفع نیازها

ای و راهبردهای  های رویه و طرح "چگونه باید انجام شود؟"

آموزشی را که به احتمال زیاد به نتایج مطلوب دست 

گیری  کند. در نتیجه، جهت خواهند یافت، شناسایی می

های سیستم فعلی،  اصلی آن شناسایی و ارزیابی قابلیت

ویکردهای مرتبط بالقوه و جستجو و بررسی انتقادی ر

های پروژه جایگزین است. نتیجه مرحله  توصیه استراتژی

ای است که برای رفع نیازهای  ارزشیابی درونداد، پروژه

 . (18)شده طراحی شده است شناسایی

 یدر مورد منابع ی استارائه اطالعات یبرا درونداد یابیارز

 به اهداف برنامه استفاده کرد یابیدست یتوان برا یکه م

شود تا  گیرندگان کمک می در این مرحله به تصمیم .(20)

هایی را که برای دستیابی به اهداف ضروری تشخیص  روش

 . (9)اند انتخاب و طراحی نماید  داده شده

شوند را  درونداد، همه عناصری که وارد سیستم می

ین جزء، به ارزشیابی رویکردهای جایگزین، گیرد. ا دربرمی

ها، جهت دستیابی  های فعال رقابتی، کارکنان و بودجهبرنامه

ها،  پردازد. منابع انسانی، نیازها، آرمان به اهداف مدنظر می

ترین  ها از مهم ها، امکانات و بودجه نامه ها، آیین سیاست

 . (19)باشند  دروندادها می

مربوط به بودجه، های  بسته به هدف ارزشیابی درونداد، داده

های قانونی،  های کاری، موانع سیاسی، محدودیت برنامه

بررسی بهترین استانداردهای موجود و در دسترس بودن 

های ارزیابی  نظر گرفته شود. ذینفعان از داده منابع باید در

گیری در مورد اجرای برنامه بعدی  ورودی برای تصمیم

. معیارهای ارزیابی درونداد کلیدی (14)کنند  استفاده می

سنجی، برتری نسبت  شامل ارتباط طرح پیشنهادی، امکان

بینی  صرفه بودن پیشبهبه سایر رویکردها، هزینه و مقرون

 . (18)شده است 

هدف از ارزشیابی درونداد شناسایی و ارزیابی هدف: 

های برنامه جایگزین،  های سیستم، استراتژی قابلیت

ها و  ها، بودجه ای برای اجرای استراتژی های رویه طرح

ای  . این ارزشیابی به تجویز برنامه(17)ها است  بندی زمان

کمک  ،وسیله آن تغییرات مورد نیاز ایجاد شودکه به

کند. در طول ارزشیابی درونداد، کارشناسان، ارزیابان و  می

فعان رویکردهای بالقوه مرتبط را شناسایی یا ایجاد ذین

 . (18)کنند  می

های مورد استفاده برای اجرای ارزشیابی  روشروش: 

تجزیه و تحلیل منابع انسانی  بندی و درونداد شامل فهرست

های پیشنهادی و  ها و برنامه و مادی موجود، بودجه

ای است  های رویه حل پیشنهادی و طرح های راه استراتژی

(18) . 

 . ارزشیابی فرآیندهاIIIجزء 

سومین نوع ارزشیابی مدل سیپ، ارزشیابی فرآیندها 

. ارزشیابی فرآیند بر روند اجرای پروژه نظارت (19)باشد  می

و بررسی  "شود؟ آیا این کار انجام می"پرسد:  کند. می می

دهد. ارزشیابی فرآیند،  مداوم روند اجرای پروژه را ارائه می

کند که تا  فراهم می ای هایی را برای ارزشیابی دوره فرصت

. در (18)شود  طور مناسب و مؤثر انجام میچه حد پروژه به

شود تا به سواالتی نظیر موارد زیر  این مرحله تالش می

شدن است یا خیر؟ برنامه به خوبی در حال پیاده پاسخ دهد:

چه موانعی بر سر راه موفقیت آن قرار گرفته؟ چه تغییراتی 

-یبر عملکرد برنامه نظارت ماین مرحله  (9)ضروری است؟ 

 یهایکاست ایها را در مورد ضعف ییبازخوردها یعنیکند، 

 .(21) دهدیاجرا ارائه م

اهداف مهم ارزیابی فرآیند شامل مستندسازی  هدف:

فرآیند و ارائه بازخورد در مورد آن است: الف( میزان انجام 

شده و ب( اینکه آیا تعدیل یا ریزی های برنامهفعالیت

تجدیدنظر در طرح ضروری است یا خیر. هدف اضافی 

های  ارزشیابی فرآیند ارزیابی میزان پذیرش و اجرای نقش

 . (18)کنندگان است  شرکت
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های ارزشیابی فرآیند شامل مشاهده در  تکنیکروش: 

بندی،  های رتبه کنندگان، مقیاس محل، مصاحبه با شرکت

نامه، تجزیه و تحلیل سوابق مطالعات موردی  پرسش

های کانونی، جلسات خود انعکاسی با  کنندگان، گروه شرکت

 . (18)ها است  کارکنان و ردیابی هزینه

 . ارزشیابی بروندادهاIVجزء 

ارزشیابی بروندادها چهارمین نوع ارزشیابی در مدل سیپ، 

است. در این مرحله به ارزشیابی پیامدهای مطلوب، 

مدت برنامه پرداخته و هدف آن  وتاهناخواسته، بلندمدت و ک

باشد  کمک به بهبود و گسترش پیامدهای مطلوب برنامه می

. این ارزشیابی (18) "آیا پروژه موفق شد؟"پرسد،  . می(19)

شود، این مراحل عبارتند از:  زمانی انجام میدر سه مرحله 

الف( هنگام اجرای برنامه و پایان هر مرحله آن، به منظور 

بردن به چگونگی اجرای برنامه و موفقیت آن در رسیدن پی

بردن به اهداف، ب( پایان اجرای کامل برنامه، به منظور پی

به میزان موفقیت کلی آن و ج( مدتی پس از اجرای کامل 

بردن به میزان پایداری و اثربخشی امه، به منظور پیبرن

 .(19)نتایج برنامه یا پیامدهای آن 

. شود در این مرحله مشخص میدست آمده نتایجی که به

با اهدف برنامه مقایسه  دست آمدهبهنتایج پس از آن 

ی بین انتظارات و نتایج واقعی مشخص  رابطهشود و  یم

های  . انجام این کار به بررسی متقاطع یافته(9) دگرد می

رد در تمام مراحل پروژه از کند. ارائه بازخو مختلف کمک می

. (18)گیری آن از اهمیت باالیی برخوردار است  جمله نتیجه

را بر اساس انتظارات  بروندادهای ارزیابی  ذینفعان داده

ها در  کنند. در نتیجه، آن شده قبلی تفسیر میناساییش

کنند و  مورد موفقیت یا شکست برنامه قضاوت می

تصمیمات مهمی مانند ادامه، اصالح یا خاتمه برنامه 

 . (14)گیرند  می

گیری، تفسیر و قضاوت  هدف از ارزیابی برونداد اندازههدف: 

در مورد نتایج یک پروژه با ارزیابی شایستگی، ارزش، 

اهمیت و اعتبار آن است. هدف اصلی آن تعیین میزان 

 . (18)کنندگان است  شدن نیازهای همه شرکتبرآورده

گیری معیارهای نتیجه، با  با تعریف عملیاتی و اندازهروش: 

آوری قضاوت در مورد نتایج از ذینفعان و با انجام  جمع

ای از  . طیف گسترده(17)های کمّی و کیفی  تحلیل

ها  شامل گزارشها در ارزیابی برونداد کاربرد دارند و  تکنیک

مطالعات  نفعان،یمصاحبه با ذ ج،یروزانه نتا یها ادداشتیو 

 و یابیمتمرکز، باز یها گروه ،یداریجلسات شن ،یمورد

سوابق  لیو تحل هیاسناد/سوابق، تجز لیو تحل هیتجز

 لیتحل ،یبند رتبه یها اسیمق ت،یموفق یها آزمون ،یعکاس

 یگروه یها سهیمتقاطع مقا ای یطول ،یطول یها روند داده

 . (18)باشد  می پروژه جیو نتا ها نهیهز سهیو مقا یمقطع

 گویی گیری و پاسخ ارتباط چهار نوع ارزیابی با تصمیم

کرد  انی( ب1971و همکاران. )استافل بیم که  طورهمان

مورد، بهبود  نیاول شود.یبرنامه به دو صورت انجام م یابیارز

 انیاست که در پا ینیتکو یها یابیارز یاست که به معنا

 ای دیبرنامه جد کی یتا اجرا شوند یم لیتکم یبرنامه درس

 ییدوم پاسخگو مورد کنند. تیارتقاء برنامه موجود را هدا

در  انهیگرا جمع یها است که آزمون یمعن نیاست که به ا

 یبرنامه درس یطرح کل یابیارز یبرا یافزار نرم یطول اجرا

راه توسط  نییاز تع پس .شوند یمورد انتظار انجام م

 یتر برایزیتجو کردیرو کیشروع  یگام بعد ابان،یارز

 یاصل یابیچهار ارز یاصل یهامؤلفه نییبرنامه با تع یابیارز

. ارتباط ارزیابی زمینه، درونداد، فرایند. برونداد با است

 آمده است. 1گویی در جدول  گیری و پاسخ تصمیم
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 (17)گویی  گیری و پاسخ ارتباط چهار نوع ارزیابی با تصمیم :1ل وجد

   انواع ارزشیابی  

 Context Input Process Product 

گیری  تصمیم

گیری  )جهت

 تکوینی(

راهنمایی برای انتخاب 

اهداف و تعیین 

 ها اولویت

راهنمایی برای انتخاب استراتژی 

 برنامه

ورودی برای تعیین طراحی 

 ای رویه

راهنمایی برای 

 اجرا

 

راهنمایی برای خاتمه، 

اصالح یا نصب و 

 اندازی راه

پذیری  مسئولیت

)گرایش 

 جمعی(

ثبت اهداف و مبانی 

ها همراه با  انتخاب آن

ها و  سابقه نیازها، فرصت

 مشکالت

شده ثبت دالیل استراتژی انتخاب

برای انتخاب استراتژی انتخابی 

 ها ها نسبت به سایر گزینه آن

 واقعی فرایندثبت 

 

ثبت دستاوردها و 

 تصمیمات بازیافت

 

 

 

 بحث

دانیل استافل بیم اعتقاد دارد ارزشیابی، تشریح اختالف بین 

باشد، بنابراین  انتظارات از یک برنامه و طرز اجرای آن می

ترین  الگوی سیپ بر این باور شکل گرفته است که مهم

باشد، نه تثبیت  هدف ارزشیابی، بهبود و اصالح دوره می

و به دنبال یافتن ابزاری است تا بتواند برنامه برنامه. این الگ

را بهبود بخشد و آن را برای استفاده بهتر آماده نماید. تأکید 

باشد و  سازی اهداف و نیات برنامه می الگوی سیپ بر شفاف

بردن به این موضوع که آیا اهداف مشاهده منظم را برای پی

. در (10)کند  و نیات تحقق یافته است یا نه، توصیه می

دادن به ارزیابان است حقیقت رویکرد استافل بیم، آگاهی

(22). 

دلیل اصلی استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ جامعیت و 

باشد. به عقیده سیف، الگوی ارزشیابی  کاربرد بیشتر آن می

ی مبتنی بر مدیریت است که هدف سیپ از الگوهای ارزشیاب

باشد. تاکید این  گیرندگان می آن کمک به مدیران و تصمیم

ی  الگو بر یک رویکرد سیستمی است که در آن درباره

. (9)شود  گیری می دروندادها، فرآیندها و بروندادها تصمیم

کند، ها متمایز میعنصر مهمی که این مدل را از سایر مدل

 تمرکز آن بر زمینه ارزشیابی آموزش و فرآیند توسعه است

گیرنده  تشخیص نیازهای اطالعاتی مدیران تصمیم. (23)

ریزان  این الگو به مدیران، برنامه. (4)باشد  هدف این الگو می

نماید تا با دریافت بازخوردی  ها کمک می و مسئوالن برنامه

جریان امور، نیازهای مهم را در اولویت کار خود مند از   نظام

قرار داده و همچنین منابع موجود را در خدمت بهترین نوع 

ها قرار دهند. اجزای این الگو به منظور هدایت در  فعالیت

 CIPP. مدل (10)شود  کار گرفته میگیری به تصمیم

و توان برای هر د )زمینه، درونداد، فرآیند و برونداد( را می

 .(23) نوع ارزیابی، جمعی و تکوینی استفاده کرد

های مهم و ضروری  هر چهار جزء مدل ارزشیابی سیپ نقش

کنند  ارزیابی یک پروژه ایفا می ریزی، اجرا و را در برنامه

مدل ارزیابی از طور خاص، مؤلفه ارزیابی زمینه به. (18)

تواند به شناسایی زمینه، ورودی، فرآیند و محصول می

دهندگان خدمات و نیازهای جامعه  نیازهای آموزشی ارائه

تواند به تعیین سپس مؤلفه ارزیابی ورودی می کمک کند.

یک پروژه پاسخگو کمک کند که بتواند به بهترین شکل 

در مرحله بعد، جزء  شده را برطرف کند.نیازهای شناسایی

نظارت  ای بالقوه را ارزیابی فرآیند، فرآیند پروژه و موانع رویه

در  کند. کند و نیازها را برای تعدیل پروژه شناسایی می می

گیری،  نهایت، مؤلفه ارزیابی برونداد، نتایج پروژه را اندازه

کند و شایستگی، ارزش، اهمیت و  تفسیر و قضاوت می

 . (18)کند  درستی آنها را تفسیر می

مدل سیپ مطابق با دیدگاه سیستم آموزش و خدمات 

انسانی است. این نه تنها بر هدایت مطالعات فردی، بلکه بر 

گیرندگان سازمانی  ارائه خدمات ارزشیابی مستمر به تصمیم

مدل برای ترویج و سایر ذینفعان تمرکز دارد. اساساً این 
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رشد طراحی شده است. اگر به درستی اعمال شود، به 

-کند تا بازخوردها را به رهبران و کارکنان مؤسسه کمک می

طور سیستماتیک برای برآوردن نیازهای مهم و قبولی در 

ها استفاده  دست آورند و از آنهای پاسخگویی به آزمون

یک سطح با تقریباً همیشه، اطالعات موردنیاز در  کنند.

تر متفاوت است.  ح باالتر یا پایینواطالعات موردنیاز در سط

ها به این  آوری و تجمیع یافته ارزیابان باید به منظور جمع

موضوع توجه جدی داشته باشند تا نیازهای اطالعاتی 

خوبی برآورده شود. این مدل مبتنی بر مخاطبان مختلف به

ابی، اثبات نیست، ترین هدف ارزی این دیدگاه است که مهم

بلکه بهبود است. ارزشیابی را به عنوان ابزاری در نظر 

کنندگان در هماهنگی با ذینفعان به  گیرد که ارزیابی می

کنند تا برای  ها و سایر خدمات کمک می ها، پروژه برنامه

ذینفعان بهتر عمل کنند. بر اهمیت مشارکت ذینفعان در 

مطالعات انباشته برای  کند و از فرآیند ارزشیابی تأکید می

گیری  کند. با این حال، جهت بهبود مستمر حمایت می

ها یا خدمات دیگر  سیپ این احتمال را که برخی از برنامه

ارزش تالش برای بهبود آنها را ندارند و در عوض باید لغو 

ها  ها به سازمان دهد. ارزشیابی شوند را رد یا کاهش نمی

ها یا سایر خدمات  ها، پروژه مهکنند تا با توقف برناکمک می

کردن منابع برای تخصیص به غیرضروری یا ناقص و آزاد

 .(16)های ارزشمندتر عملکرد را بهبود ببخشند  تالش

 نقاط قوت

  یکی از نقاط قوت مدل سیپ، این است که ابزاری

مفید و ساده برای کمک به ارزیابان برای ایجاد 

 سؤاالت مهم در فرآیند ارزیابی است. 

 توانند سواالت زیادی را برای هر جزء  ارزیابان می

 از مدل سیپ تعیین کنند.

 ( تأکید می1993هریسون ) کند که مدل سیپ، 

سازد تا در صورت نیاز  کنندگان را قادر می ارزیابی

در فرآیند ارزیابی، هم قبل و هم در طول برنامه 

مداخله کنند و همچنین امکان ارزیابی تنها برای 

 . (8)دهد  یک جزء را می

 نقاط ضعف

 گاه ارزیاب بهیک ضعف بالقوه این مدل ناتوانی گاه

 در پاسخ به برخی سؤاالت یا مسائل مهم است. 

 های ارزیابی، ارزیابان باید  ریزی روش در برنامه

 منابع و زمان موجود را در نظر بگیرند. 

  اگر این مدل به زمان یا منابع بیشتری نسبت به

آنچه در دسترس است نیاز دارد، ممکن است 

 .(8)مدل دیگری در نظر گرفته شود 

 کاربردها

  استفاده از مدل سیپ به منظور ارتقاء رشد و

کمک به رهبری مسئول و کارکنان یک مؤسسه 

دست آوردن و استفاده سیستماتیک از برای به

بازخورد به منظور برتری در برآوردن نیازهای 

مهم، یا حداقل انجام بهترین کار با منابع موجود 

 ممکن است. 

 توانند  کنندگان میبا استفاده از مدل سیپ ارزیابی

 هم قبل و هم در طول برنامه مداخله کنند.

 پیشنهادات

 ناپذیر از  اجرای ارزشیابی باید به یک جنبه جدایی

طور ارتقای کیفیت آموزش تبدیل شود و باید به

 شود.پایدار اجرا 

 دست آمده از ارزشیابی باید بخش اطالعات به

 گیری باشد.اساسی فرآیند تصمیم

  این مراحل را به عنوان یک مدیران بایستی

ساختار منطقی برای طراحی هر نوع ارزیابی 

 دنبال کنند.

 گیری نتیجه

ای  کار پیچیده ،ریزی، اجرا و ارزشیابی یک پروژه برنامه

دهندگان خدمات قادر به رائهاست. بدون وجود ارزشیابی، ا

ها و خدمات خود نیستند و نتایج سودمندی را بهبود پروژه

تواند برای دست آوردند. مدل ارزیابی سیپ میتوانند به نمی

های آموزشی مفید باشد. ریزی، اجرا و ارزشیابی پروژهبرنامه
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 ،تواند تاثیر یک فعالیت را ارزشیابی کند این مدل نه تنها می

تواند به شناسایی نیازهای جامعه کمک کند.  میبلکه 

این مدل به عنوان چارچوبی برای هدایت  بنابراین

های  سیستماتیک مفهوم، طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه

آموزشی و ارائه بازخورد و قضاوت در مورد اثربخشی پروژه 

 شود. توصیه می

 تشکر و قدردانی

 نیکه از مقاالت آنها در ا یسندگانینو یاز تمام لهیوس نیبد

 .گرددیم یاستفاده شد، قدردان یمطالعه مرور

 منافع تضاد

 مقاله تعارض منافع ندارد. نیا سندگان،یبنا بر اظهار نو
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