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 اّذاف جلسِ

 :پس از اتوام ایي جلسِ هی تَاًیذ•
 

 .ثطًبهِ ّب ثطای ضوب ٍ سبظهبى ثسیبض هْن استچطا اضظضیبثی ثیبى کٌیس کِ •
 اضظضیبثی ضا تَضیح زّیس ضٍیکطزّبی •
 .اضظضیبثی ثطًبهِ،  فطایٌس، اثط ٍ پیبهس ضا تَضیح زّیس: اًَاع اضظضیبثی•
 اضظضیبثی ّبی اقتػبزی یک ثطًبهِ ضا تَضیح زّیس•
 .تفبٍت پژٍّص ٍ اضظضیبثی ثطًبهِ ضا ثیبى ًوبییس•
 .ذَز اػوبل کٌیسچْبض سغح اضظضیبثی ضا زض ثطًبهِ ّبی قبزض ذَاّیس ثَز •
 .استفبزُ کٌیسضاٌّوبّبی ثیبى ضسُ قبزض ّستیس زض تسٍیي ثطًبهِ اضظضیبثی اظ •
 اضکبل ٍ ضٍیکطزّبی هرتلف اضظضیبثی ضا پیبزُ سبظی کٌیس•
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 چرا ارزضیابی هی کٌین ؟

  ٍ ػوَهیثْساضت خسایی ًبپصیط ّط چطذِ ثطًبهِ ثرص اسبسی 

ِتؼییي اثطثرطی کلی ثطًبه 

 ِتؼییي اثطثرطی فطایٌسّب، ضاّجطزّب ٍ فؼبلیت ّبی ثطًبه 

ثْجَز کیفیت یک ثطًبهِ آهَظضی 

 آیب ثطًبهِ ثبیس ازاهِ یبثس؟ 

آیب ثطًبهِ سَزهٌس ثَزُ؟ ثطگطت سطهبیِ چگًَِ؟ 

  ِ(کبضکٌبى ٍ هسزخَیبىّبی فطزی ٍ ضغلی غالحیت ) اًسبًی ثْجَز سطهبی 

 اقتػبزی  / اختوبػی حفظ هٌبفغ 
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 :خالصِ ایٌکِ ارزضیابی هی کٌین، بِ ایي دلیل کِ

ًقص ٍ سْن  ًطَز ،ًوی تَاًین ضَاّسی اظ   اگط اضظضیبثی اًدبم"..... •
ذسهبتی کِ ضوب زض چبضچَة ثطًبهِ ّبی سالهت ثطای ثْجَز سالهت  

 ضا ًطبى ثسّینخبهؼِ اضائِ هی زّیس، 
 

هَفقیت ضا اظ ضکست هتوبیع اگط ایي سْن ضا هطرع ًکٌین ًوی تَاًین  •
 .کٌین

ًوی تَاًین ثِ ایي حدن اظ ذسهبت  اگط هَفقیت ضا تطریع ًسّین ،"•
 .زّینگستطزُ پبزاش 

   .زازُ ایناحتوبالً ضکست ضا پبزاش اگط ثِ هَفقیت پبزاش ًسّین ،"•
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 :اگر بخَاّین ارزضیابی را تعریف کٌین

 
فطآیٌسی ست ثطای تؼییي اضظش ٍ ضبیستگی یک چیع یب هَضَع  •

(Scriven, 1967.) 
 
ثٌبثطایي ، اّساف ثطًبهِ ثِ . هجتٌی ثط اّساف ثطًبهِ ّست: اضظضیبثی ثطًبهِ  •

تجسیل هی ضًَس تب ثتَاًٌس ( هالک ّبی قبثل سٌدص)هؼیبضّبی اضظضیبثی 
 .هَفقیت ثطًبهِ ضا اضظضیبثی کٌٌس

 

 

S.M.Israr 
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 ًوًَِ ای از اطالعات ارزضوٌذ حاصل از ارزضیابی

 ...فطز گطٍُ، خبهؼِ )سالهتی •
پیگیطی ٍ ًظبضت ثط پیططفت یک  •

 ثطًبهِ زض عَل ظهبى
 ًطبى زازى هَفقیت ثطًبهِ•
 ضبیستگی ضغلی •
ثْجَز هْبضت ّبی هَضز ًیبظ  •

 ضغلی زض آیٌسُ 
 

 هسیطیت هؤثط ثَزخِ ٍ هٌبثغ•
 افعایص ضفبفیت ٍ پبسرگَیی •
 گستطش ًفَش ٍ زستطسی اختوبػی•
تَاًبیی هقبثلِ ثب ضطایظ ٍ تغییطات •

 ثیطًٍی
اًؼغبف پصیطی زض ضفغ ًیبظّبی •

 هطتطی



هفبّین هْن فؼبلیت اضظضیبثی زض ذسهبت 
 ثْساضت ػوَهی



 هفاّین هْن

اضظیبثی تٌبست  : ّسف(:    Needs assessment)سٌدص ًیبظّب •
 .اّساف ثب ًیبظّبی تغییط، اضظیبثی  ظهیٌِ ّب 

 

 (: Strategic evaluation)اضظضیبثی استطاتژیک•

اضظیبثی چگًَگی زستیبثی ثِ اّساف استطاتژیک  (: کالى)زض سغح سبظهبًی  
 (تئَضی ، عطاحی)هطتجظ ثَزى ثطًبهِ تَسظ سبظهبى یب اضظیبثی 

 

ًعزیک ثِ (  Population monitoring)ًظبضت خوؼیت -پبیص•
ًظبضت ثط ضًٍسّبی ػوسُ  : ّسف     -( surveillance)هفَْم هطاقجت 

استفبزُ اظ ضبذع ّبی ثْساضتی ٍ زض عَل ظهبى ثب زض سالهت خوؼیت 
 اختوبػی ٍ خوؼیت ضٌبذتی؛

    

        



 ( evaluation plan)برًاهِ ارزضیابی 

  یک ثطًبهِ اضظضیبثی خعئیبت پیطٌْبزی یک اضظضیبثی ضا هطرع هی
 :ثطًبهِ اضظضیبثی ثبیس ثیبًگط.  کٌس

 
اّساف ٍ سؤالْبی کلیسی اضظضیبثی،: آًچِ کِ بایذ ارزضیابی ضَد 
 چِ اعالػبتی خوغ آٍضی هی ضَز ، چگًَِ ٍ چِ  : ٍ ًحَُ اًجام آى

هَقغ ، چگًَِ زازُ ّب تحلیل ذَاّس ضس ، ٍ چگًَِ ٍ چِ ٍقت ًتبیح 
 (.گعاضش ذَاّس ضس
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 هثالی از یک برًاهِ ارزضیابی سادُ ٍ البتِ کاربردی در ّوِ برًاهِ ّا

  تسٍیي سَاالت پطسطٌبهِ ثط اسبس اّساف یبزگیطی هغلَة 
اًدبم یک پیص آظهَى 
 تأکیس ٍ تکطاض ًکبت کلیسی یبزگیطی زض عَل خلسِ آظهَى 
استفبزُ اظ اهتحبى پیص آظهَى ثِ ػٌَاى اهتحبى پس آظهَى. 
پیص آظهَى زض اهتحبى-هحبسجِ تفبٍت پس آظهَى. 
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هثالی از هفاّین اقتصادی، در رٍیکردّای  ارزضیابی اقتصادی هَرد  
 1-استفادُ در بْذاضت عوَهی

 توبم ّعیٌِ ّبی هستقین ٍ غیطهستقین هطثَط ثِ ثطًبهِ؛( : Cost)ّعیٌِ •
کِ یک ثطًبهِ ثِ اّساف ذَز  حسی (:  Effectiveness)ثطًبهِاثطثرطی یک •

 هی ضسس

فطؼ  ثب )اثطثرطیضاثغِ ثیي ّعیٌِ ٍ  -( Efficiency)ثطًبهِکبضآیی یک •
 (اثطثرطی اثجبت ضسُ

:  اضتجبط ثیي ذسهبت ٍ هٌبثغ ثِ ػٌَاى هثبل - (Productivity)ٍضیثْطُ •
 ذبًِ، ثب ایي حدن ّعیٌِثبظزیسّبی زاذل تؼساز 

 

 



 2-هثالی از ارزضیابی اقتصادی هَرد استفادُ در بْذاضت عوَهی

 (:Cost-effectiveness analysis –CEA)اثربخطی -ّسیٌِتحلیل •
کسام ثطًبهِ اثط ثیطتطی ثب ّعیٌِ : ثطًبهِ ّب ثب یک ّسف هطبثِهقبیسِ •

چقسض ّعیٌِ ثطای تَلیس هؼیبضّبی  -ضاثغِ ثیي ّعیٌِ ٍ ًتبیح )کوتطی زاضز 
 (.اثطثرطی اثط هطبثِ

کبّص یبفتِ، زض هقبثل چقسض  ...چقسض هَاضز ثیوبضی یب هَاضز ثستطی، ٍ : هثبل
 ّعیٌِ

 (:Cost- benefit analysis-CBA)ٍ تحلیل ّسیٌِ ٍ فایذُ تجسیِ 
کسام ثطًبهِ ثب تَخِ   -( زض ثیي ثطًبهِ ّبی هرتلف)گعیٌِ ّبی خبیگعیي هقبیسِ 

ثبالتطیي ًسجت سَز ثِ  -ثِ ّعیٌِ آًْب سَز اقتػبزی ثیطتطی ذَاّس زاضت 
 .ّعیٌِ 



 طبقِ بٌذی ارزضیابی

 :یک عجقِ ثٌسی هْن•
 

 اضظضیبثی ثطًبهِ        •

 (Formative)اضظضیبثی فطایٌس        اضظضیبثی تکَیٌی •
 

 اضظضیبثی اثط •

 (  Summative)اضظضیبثی پیبهس         اضظضیبثی پبیبًی یب تطاکوی •
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 (Plan)ارزضیابی برًاهِ 

 اّساف زٍضُ•
 اًتربة هٌبست ضطکت کٌٌسگبى•
 زٍضُ ظهبًی•

 ضٍش ّبی تسضیس•
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 ( Process)ارزضیابی فرآیٌذ 

 ِیب اضظضیبثی ضًٍس اخطای ثطًبه 
زضخِ ٍ کیفیت اخطا، هَاًغ ٍ تسْیل کٌٌسُ ّب سٌدص  : توطکع ثط ضٍی فطآیٌس

 ثطًٍسازّب –فؼبلیتْب  -زضٍى زازّب(: ػولیبتی)اّساف فطایٌسی 
 
سَال اغلی زض اضظضیبثی فطایٌس؟ 
 ایي ثطًبهِ چقسض ذَة هٌغجق ثب آًچِ ثطًبهِ ضیعی ضسُ، اخطا ضس؟  •
توطکع ضٍی ضکبف ثیي آًچِ کِ اًدبم   -توطکع ضٍی کیفیت زض هقبثل اخطاِء  •

 :ضس زض هقبثل آًچِ ثطًبهِ ضیعی ضس 
آهَظش عجق  -استفبزُ هؤثط اظ ظهبى-ظهبى هٌبست -ضطکت کٌٌسگبى هٌبست  •

 (.ٍ غیطُ  -اّساف تؼییي ضسُ



 ( Process)ارزضیابی فرآیٌذ 

 اخطای ثطًبهِ ٍ ضبهل زٍ سغحزض حیي: 
 

 

 ٍاکٌص  –سغح یک(Reaction) 
 ٍیبزگیطی –سغح ز(Learning) 



 (Reaction)ٍاکٌص  –سطح یک 

اًذازُ گیری رضایت هطتری: 
 
 ضضبیت ضطکت کٌٌسگبى اظ ثطًبهِ•
 هیعاى زضکطبى اظ هغبلت اضائِ ضسُ  •
 احتوبل استفبزُ اظ ایي هغبلت زض ظًسگی ضرػی یب حطفِ ی ضبى•
 اثطثرطی ّط کسام اظ فطایٌسّب ٍ ضاّجطزّب ثغَض ذبظ•
 اثطثرطی کل زٍضُ•

 ّسف ّبی هتفبٍتی ثطای عطاحی سَال زض ایي ثرص زاضین •
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 (ثػَضت یک هقیبس ػسزی) سَال ثطای اضظضیبثی کلی زٍضُ :  1ّذف

ًظر ضرکت کٌٌذگاى: 
چگًَِ  لغفب، زض یک کلوِ، هثال ّویي کبضگبُ آهَظش اضظضیبثی ضا •

 هی کٌیس؟تَصیف 
 ِبرای کل برًاه : 
چگًَِ تَغیف  ، ایي ثطًبهِ ضا ثغَض کلی  5الی  1ثب استفبزُ اظ اػساز ؛ اظ •

 هی کٌیس؟  
 ثسیبض ذَة(5تب  -ذَة (4   -هتَسظ  (3  -ثس  (2  -ثسیبض ثس (1اظ  •
 ِبرای بخص ّای هختلف برًاه: 

ّطکسام اظ ضاّجطزّب ٍ فؼبلیت ّبی ثطًبهِ ایي اضظیبثی ضا اًدبم زاز ٍ ثػَضت  
 .  هیبًگیي کوی،  ًتبیح ضا گعاضش کطز
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 زاضتیس؟ اطالعاتقجل اظ ضطکت زض ایي کبضگبُ چقسض زض هَضز اضظضیبثی •
آگبّی (4 -ًسجتب آگبّی زاضتن (3  -ذیلی کوی (2-چیعی ًوی زاًستن (1

 ذیلی آگبّی زاضتن(5 -زاضتن 
 

 زاضیس؟ اطالعاتثؼس اظ ضطکت زض ایي کبضگبُ چقسض زض هَضز اضظضیبثی •

آگبّی ذَثی  (4 –ًسجتب آگبّی زاضم (3  -ذیلی کن  (2  -چیعی ًوی زاًن (1
 ذیلی آگبّی زاضم(5 -  -زاضم
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 (ًِ یبزگیطی ٍاقؼی)سَال ثطای اضظضیبثی یبزگیطی زضک ضسُ:  2ّذف



 چقسض احتوبل زاضز کِ ضوب اظ ثؼضی اظ هْبضتْبی آهَذتِ ضسُ زض ایي
 (4تب  1هثال اظ )ذبًَازُ ذَز استفبزُ کٌیس؟ / اختوبع / کبضگبُ زض کبضتبى 

 ذیلی ظیبز(4 –تبحس ظیبز ( 3  -احتوبالً (2  -ًِ ذیلی(1
 
 

 .هوکي است پبسد ثب ضضبیت یبزگیطًسگبى هطتجظ ثبضس•

 یؼٌی ّطچِ احسبس ضضبیت ثیطتط، ثیبى زضک اظ اضظش هغبلت ثیطتط •
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 اّویت ٍ ارزشسَال ثطای تؼییي زضک فطاگیطاى اظ :  3ّذف
 هغبلت اضائِ ضسُ  



 :برای ًوًَِ
 

 … لغفب ثْتطیي ثرص ایي ثطًبهِ آهَظضی•
 .....یک هَضزی کِ هی تَاًس زض ثطًبهِ ّبی ثؼسی ثْتط ضَز•
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سَال ثطای تؼییي ثبظذَضز کیفی زض ایي زٍضُ ٍ کوک ثِ :  4ّذف
اظ عطیق تدسیس ًظط زض اٍلَیت ّب، اّساف ٍ فؼبلیت )ثْجَز ثطًبهِ 

 (ّبی ثطًبهِ



 راٌّواّای کلی برای ارزضیابی سطح ٍاکٌص 

  ِهی ذَاّیس ثطسیسچِ ًتبیدی زاضیس ٍ ثِ چِ ّسفی زقیقب هطرع کٌیس ک. 
 سَاالتی ضا عطاحی کٌیس کِ ثتَاًس ٍاکٌص ّب ضا اًساظُ گیطی کٌس 
ًظطاتطبى  تطَیق ضطکت کٌٌسگبى ثِ ثیبى 
 ِپس اظ ّط ثطًبهِ ٍاکٌص ّب ضا ثسٌدیسبالفاصل. 
 ثسٌّسپبسد غبزقبًِ تالش کٌیس هحیغی فطاّن آٍضیس کِ ضطکت کٌٌسگبى. 

 ، ضا زضیبفت کٌیسٍاکٌص ّبی تبذیطی زض غَضت توبیل. 
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ضرکت کٌٌذگاى در ایي برًاهِ چِ آهَختٌذ؟ 
هیعاى تغییط: 
 ًگطش ضطکت کٌٌسگبى ،   •
 افعایص زاًص•
 .یب افعایص هْبضت/ ٍ  •

 
ضطکت کٌٌسگبى زقیقبً چِ چیعی یبز گطفتِ ٍ یبز ًگطفتِ اًس؟ 
 ًیبظ ثِ تسٍیي اّساف یبزگیطی ذبظ ثطای اضظیبثی زاضز. 

  پس اظهَى یب ّط عطح اضظضیبثی زیگط –پیص آظهَى 

23 

 ( Learning)یادگیری  –سطح دٍ: ارزضیابی فرایٌذ



سٌدص یبزگیطی ثبیس ػیٌی ٍ کوی ثبضس ضٍش ّبیی ًظیط: 
 تکویل پطسطٌبهِ ّب، چک لیست ّب، •
 سٌدص ػولکطز زض آظهَى هْبضت ّب ،•
 ثبظی ًقص،•

 ....ٍ غیطُ •
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 ( Learning)یادگیری –دٍسطح : ارزضیابی فرایٌذ



 ًکات هْن در تذٍیي یک ابسار سٌجص آگاّی ٍ ًگرش

  سَاالت آظهَى هجتٌی ثط اّساف 
  سَاالت ّن هجتٌی ثط اّساف اغلی ٍ اّساف هیبًدی 
 سَال ثطای ّط ّسف 2حساقل 
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 ًکات هْن برای سٌجص فعالیت ّا ٍ راّبردّا

اضائِ ثبظذَضز آهَظش زٌّسُ زض حیي فؼبلیتْبی یبزگیطی فطاگیطاى 
  ًظبضت فؼبل آهَظش زٌّسُ زض فؼبلیت ّبی ػولی ثطًبهِ فطاگیطاى 
زضیبفت ثبظذَضز اظ فطاگیطاى. 
  پطسص اظ فطاگیطاى ثب سَاالت ثبظ ثطای ثطضسی زضک ضطکت کٌٌسگبى اظ

 (.سؤاالت هتٌبست ثب اّساف یبزگیطی)فطایٌس یبزگیطی
  ،ثِ خبی سَال، استفبزُ اظ سٌبضیَّب ، هغبلؼبت هَضزی.... 
   تْیِ یک پبسد اظ پبسرْبی هغلَة 
 سَال یب سٌبضیَ ثطای ّط ّسف اغلی 10الی   3تسٍیي 
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 هثالی از یک سَال فرایٌذی:  1آزهَى 

زض اضظیبثی زض سغح ٍاکٌص، کسام یک اظ هَاضز ظیط ثبیس هَضز تَخِ قطاض 
 (ثیص اظ یک پبسد هوکي است)گیطز؟ 

 
 اضظیبثی فقظ هحتَای زضس  ___
 اضظیبثی ّن پبسد شٌّی ٍ ّن ػیٌی ___
 ضطکت کٌٌسگبى   ٪100زضیبفت پبسد ___
 پبسرْبی غبزقبًِ هْن ّستٌس ___
 فقظ هطثی زٍضُ ثبیس ًتبیح ضا اضظیبثی کٌس ___
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 :هَاضز ظیط ضا ثب گعیٌِ ّبی ظیط هغبثقت زّیس•

 سغح ٍاکٌص ___•
 سغح یبزگیطی ___•

 
 تغییط زض ػولکطز زض هحیظ کبض -الف
 ضضبیت ضطکت کٌٌسگبى -ة
 پیططفت سبظهبًی -ج 

 آًچِ ضطکت کٌٌسُ زض کالس آهَذتِ است-ز
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 هثالی از یک سَال فرایٌذی:  2آزهَى 



ثطای تؼییي غحت پبسد ضطکت کٌٌسگبى اظ چک  : زستَضالؼول ّب ثِ هطثی
 :لیست ظیط استفبزُ کٌیس

 
 .یبزگیطًسُ زضک زقیقی اظ سغح زٍ ضا ًطبى زاز ___
پس ، -پیص آظهَى: یبزگیطًسُ حساقل زٍ هثبل ذبظ ضا اضائِ هی زّس ___

 .آظهَى ، ػولکطز ، سٌبضیَ ، هغبلؼِ هَضزی ، توطیي ػولی
سغح  : یبزگیطًسُ زضک زقیقی اظ هیعاى اضظیبثی سغح یک ًطبى زاز ___

 .ٍاکٌص
یبزگیطًسُ حساقل سِ ًوًَِ ذبظ اظ چطایی اضظضوٌسی سغح یک ضا اضائِ  ___

اضظیبثی ضضبیت ، فؼبلیتْبی یبزگیطی ، ضیَُ اضائِ، ضاّجطزّبی : هی زّس
 .یبزگیطی ، احتوبل استفبزُ اظ یبزگیطی
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 برای سٌجص فعالیت ّا  ( بِ ضکل سٌاریَ)چک لیست 



 (Summative)ارزضیابی پایاًی یا تراکوی 

 ،هتورکس بر ًتایجثطًبهِ ٍ پس اظ اخطای •
 
 :  سؤال اصلی•

 :هثالهَجب تفاٍت آیب ثطًبهِ 
اظ ًظط ًگطش ، اػتقبز ، زاًص ، ضفتبض ، هْبضت ، ٍضؼیت سالهتی یب   

 ثْعیستی ضطکت کٌٌسگبى ضسُ است؟



 (Summative)ارزضیابی پایاًی یا تراکوی 

 :ضاهل
 (Behavior)ضفتبض    -سغح سِ :      ارزضیابی اثر  
 

 (Results)ًتبیح  –سغح چْبض : ارزضیابی پیاهذ 
 
 



چگًَِ آهَظش ثط ػولکطز تأثیط هی گصاضز. 
هیعاى تغییط ضفتبض تب چِ اًساظُ ضخ زازُ است. 
آیب یبزگیطی کالسی ثِ زًیبی ٍاقؼی هٌتقل ضسُ است. 

 اًتقبل -اًتقبل  -اًتقبل 
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 (Behavior) رفتار –سطح سِ: ارزضیابی اثر



 ضرایط ضرٍری برای تغییر رفتار

بایذ( گرٍُ یا جاهعِ)ضخص: 
 
 توبیل ثِ تغییط   •
 ضرع ثبیس ثساًس کِ چِ کبضی اًدبم زّس ٍ چگًَِ ؟   •
یؼٌی ظطفیت ّبی الظم ثطای تغییط زض  / )آیب ضطایظ اًدبم ضفتبض ضا زاضز   •

 (فطز یب خبهؼِ ثطای تغییط آهبزُ ثبضس -اذتیبضش ّست

 .آیب ثطای تغییط ، هَضز تطَیق ٍ پبزاش قطاض هی گیطیس   •
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 1-راٌّواّای کاربردی برای ارزضیابی رفتار

 ثؼس/ اًساظُ گیطی ثط اسبس ضٍیکطز اضظضیبثی قجل 
ثستگی ثِ سبزگی یب پیچیسگی  )زازى ظهبى ثطای هطبّسُ تغییط ضفتبض

 (  ضفتبض زاضز
 ِهطبّسُ ٍ ثطضسی حساقل یک یب چٌس ًفطی کِ تغییط ضفتبض زض آًْب ث

 :گعاضش یب. ذَثی قبثل هطبّسُ است
  ُیبزگیطًسُ/ ثػَضت ذَزگعاضضی ضطکت کٌٌس 
 یب گعاضش تَسظ زیگطاى: 
 هطثی/ سطپطست •
 اظ عطیق ّوتبیبى ٍ ًعزیکبى•

 ٍ ّط کسیکِ قبزض ثِ هطبّسُ ضفتبض تغییط یبفتِ زض ضطکت کٌٌسگبى•
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یب ّوِ ضطکت کٌٌسگبى یب یک ًوًَِ ضا اضظیبثی هی کٌیس؟ 
 .ّطچی ثیطتط ثْتط. ثستگی ثِ اًساظُ گطٍُ زاضز•
 
  پیگیطی ضفتبض تب ضفتبض ػبزی  )زض ظهبًْبی هٌبست اضظضیبثی ضا تکطاض کٌیس

 (ضَز
ثِ یبز زاضتِ ثبضیس کِ ػَاهل زیگط هی تَاًٌس زض عَل ظهبى ثط ضفتبض •

 .تأثیط ثگصاضًس
زض غَضت اهکبى اظ گطٍُ کٌتطل استفبزُ کٌیس 

ّعیٌِ ٍ هعایبی اضظضیبثی ضا زض ًظط ثگیطیس 
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 2-راٌّواّای کاربردی برای ارزضیابی رفتار



 رفتار - 3هثال ّایی از رٍضْای سٌجص در سطح 

ُهطبّس 
ًِظطسٌدی یب هػبحج 
 یب زیگطاى/ ضطکت کٌٌسُ ٍ •
هؼیبضّبی ػولکطز 
 قجل ٍ ثؼس•
 گطٍُ کٌتطل•

ضَاّس یب ًوًَِ ّبی آضکبض ضفتبض ّسف 
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 1-ًظرسٌجی یا هصاحبِ ساختاری 

 .هػبحجِ ضا ثطای ضطکت کٌٌسگبى تَضیح زّیس/ ّسف اظ ًظطسٌدی 1.
 
 .اّساف ٍ هحتَای ثطًبهِ ضا ثب آًْب ثِ ثحث ثگصاضیس. 2
 
اظ ضطکت کٌٌسُ ثطًبهِ ثپطسیس کِ ضفتبض ٍ ػولکطز ضوب زض ًتیدِ ثطًبهِ تب . 3

 :چِ هیعاى ثْجَز یبفتِ است
 .اغالً ثْجَز ًیبفتِ است __تب حسی  __هیعاى ظیبزی 

 
ثْجَز یبفتِ، لغفبً ایي تغییط ضفتبض ضا تَضیح   "تب حسی»یب  "هیعاى ظیبزی"اگط 

 زّیس
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2-ًظرسٌجی یا هصاحبِ ساختاری  

 :ًِ ، زلیل آى ضا ثیبى کٌیس "اغالً"اگط ( 4
 هحتَای ثطًبهِ کبضثطزی ًجَز ___   
 فطغتی ثطای استفبزُ اظ آًچِ آهَذتِ ام ًجَز ___   
 سطپطست هي هبًغ تغییط یب زلسطزی هي ضس ___   
 اٍلَیت ّبی هْوتطی زاضتن ___   
 (لغفب تَضیح زّیس)زلیل زیگط  ___   

 
زض آیٌسُ ، ضوب تب چِ هیعاى قػس زاضیس ضفتبض ذَز ضا تغییط "سؤال کٌیس ، . 5

 "زّیس؟
 اغالً ___هقساضی  ___هیعاى ظیبزی  ___           

 :لغفبً تَضیح زّیس
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 ضَاّذ ٍ ًوًَِ ّای آضکار از رفتار ّذف
 (با بازخَرد دُ رٍزُ -تکلیف دٍرُ)

هي ثسیبض ػالقِ هٌسم کِ ثساًن کِ  . اظ هطبضکت ضوب زض ثطًبهِ هتطکطم
هْبضتْبی اضظضیبثی کِ ضوب آهَذتِ  ( هثال زض ّویي زضس ذَزهبى)چگًَِ 

 ..ایس زض کبض ذَز ثکبض هیگیطیس
 
  لغفبً یک ًسرِ اظ فؼب لیتْب، حساقل زض یکی اظ هَاضز ظیط ضا ثطای هي اضسبل

 :کٌیس
 .اضظضیبثی سغح سِ کِ ضوب عطاحی کطزُ ایس•
 یک ًوًَِ اظ اضظضیبثی سغح زٍ ثطای اضظیبثی یبزگیطی فطاگیطاى•
یک ًسرِ اظ اضظضیبثی سغح یک کِ ضوب اغالح کطزُ ایس ٍ ثِ هي ثگَییس  •

 کِ چگًَِ ایي ثطًبهِ زض ثْجَز ثطًبهِ تأثیط زاضتِ است
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 .تأثیط آهَظش ثط سبظهبى یب خبهؼِ•
 .ًتبیح ًْبیی کِ زض ًتیدِ آهَظش ضخ زازُ است•

• ROI ثطای آهَظش. 
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 ( Results)ًتایج –ارزضیابی پیاهذ سطح چْار



 ًتایج - 4هثالْایی از سطح 

چگًَِ آهَظش هَخت غطفِ خَیی زض ّعیٌِ ّب ضس 
آیب ثبظزُ کبض افعایص یبفتِ است 
آیب تغییطی زض کیفیت ظًسگی ایدبز ضسُ است 
آیب ٍضؼیت اختوبػی ثْجَز یبفتِ است 
آیب ثط ػولکطز فطز زض خبهؼِ تأثیط گصاضتِ است 

ِآیب ضَاّسی ٍخَز زاضز هجٌی ثط تغییط سبظهبى یب خبهؼ. 

41 



 4-راٌّواّای سادُ برای ارزیابی ًتایج در سطح

 سٌدص قجل ٍ ثؼس  •
 ظهبى ثسّیس تب تغییط ایدبز ضَز•
 زض ظهبًْبی هٌبست سٌدص ضا تکطاض کٌیس•
 زض غَضت اهکبى اظ گطٍُ کٌتطل استفبزُ کٌیس•

 سَز –زض ًظط گطفتي ّعیٌِ •
ثِ یبز زاضتِ ثبضیس ، ػَاهل زیگط هی تَاًٌس ًتبیح ضا تحت تأثیط قطاض  •

 زٌّس
زض غَضت هوکي ًجَزى اثجبت ثب ضٍش ّبی آهبضی، استفبزُ اظ ضَاّس  •

 هٌغقی ثطای ثیبى ضضبیت اظ ًتبیح
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 سالهت باضیذ
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