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معرفی الگو ،ارائهدهندگان و مدافعان
الگوی ارزشیابی تبادلی 2یکی از الگوهای کمتر شناختهشده ارزشیابی است که قدمت آن به دهه هفتاد میالدی برمیگردد.
سخنگوی شاخص الگوی تبادلی شخصیتی به نام رابرت ام .ریپی 3است که این الگو را برای نخستین بار در اوایل دهه هفتاد
میالدی با ارائه در کنفرانس انجمن پژوهشهای تربیتی آمریکا 4معرفی کرد (ریپی .)1972 ،او سپس یک سال بعد در
کتابی با عنوان مطالعات ارزشیابی تبادلی 5به شرح و بسط آن مبادرت نمود (ریپی .)1973 ،سیدل 6یکی دیگر از مدافعان
اصلی الگوی تبادلی است .به اعتقاد او تمرکز اصلی این الگو بر نقش ارزشیاب به عنوان مشارکتکننده فعال در فرایند
ارزشیابی در حین اجرای برنامه درسی یا تغییر برنامه درسی است .در این الگو ،توافق برای اجرای برنامه درسی از طریق
تعامل مداوم و رفت و برگشتی ارزشیاب و سایر عناصر صورت میگیرد و درنتیجه همه افراد درگیر اجرای برنامه همزمان
اعضای اصلی پروژه ارزشیابی نیز تلقی میشوند (سیدل .)1975 ،طرفداران الگوی تبادلی ازجمله پیتز )1979( 7و سیدل
( )1975معتقدند که اغلب الگوهای ارزشیابی متداول منحصراً بر سنجش برونداد برنامهها تأکید میکنند و قادر به سنجش
مسائل و تضادهای در حین اجرای برنامهها نیستند .بنابراین ،کانون توجه الگوی ارزشیابی تبادلی شناسایی و تحلیل آن
دسته از تضادها و مسائلی است که در فرایند اجرای تغییر رخ میدهند .بر همین اساس ،در این الگو تهدیدها و ناکارآمدیها
و نقایص شناساییشده تا به شیوهای سازنده برای اصالح برنامه و کاهش مقاومت افراد ذینفع اقدام شود .به همین خاطر،
یکی از اصول اساسی الگوی ارزشیابی تبادلی ،بهرهگیری از مباحثه و گفتمان سازنده و متقابل است که نسبت آن با مفهوم
«تبادلی» را نمایان میسازد.
درواقع ،این الگو تنها بر تغییرات در رفتار گروههای مشخص افراد تأکید نمیکند ،بلکه درصدد ارزشیابی تأثیرات برنامههای
تغییر بر رفتار همه مجریان و بهطورکلی سیستم متولی تغییر است .برای مثال اگر یک نظام آموزشی بر اساس الگوی تبادلی
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درصدد ارزشیابی عملکرد خود باشد ،تنها به گزارش بهبود یا عدم بهبود نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بسنده
نمیکند ،بلکه گزارشی از پیامدهای پنهان ناشی از تغییر برنامه درسی برای سایر گروهها یعنی معلمان ،مدیران و والدین
نیز ارائه میکند (ریپی .)1973 ،بنابراین ،ازآنجاکه متغیرهای ارزشیابی دارای ابعاد روانشناختی ،اجتماعی و ارتباطی
هستند ،هدف ارزشیابی نیز صرف ًا معطوف به تعیین میزان تحقق اهداف عینی از پیش تعیینشده نیست .به همین خاطر
موضوع ارزشیابی در ارزشیابی تبادلی ،کل سیستم اجتماعی احاطهکننده برنامه درسی است و ارزشیاب خود بخشی از
سیستم اجرای ارزشیابی است (ریپی.)1977 ،
ارزشیابی تبادلی تنها در جستجوی تولید اطالعات جدید و بررسی روابط علی نیست ،بلکه از دادههای گردآوریشده برای
تبدیل همه انرژیها و نیروهای متضاد به فعالیتهای مولد و درنتیجه مشخص ساختن نقش همه افراد درگیر برنامه تغییر
استفاده میکند .ازاینرو ،گزارش ارزشیابی تبادلی به مطالعه دقیق مسئله و مستند ساختن میزان موفقیت احتمالی آن و
کسب مشروعیت معطوف میگردد .هدف این الگو ،آغاز یک تغییر در مقیاس کوچک ،اما با عمق بیشتر و با حمایت حامیان
مشتاق و توانمند است .درواقع ،میتوان گفت وقتیکه ارزشیاب به فراتر از اهداف بیانشده میاندیشد ،به بررسی نقش همه
افراد درگیر در تغییر میپردازد؛ برپایش مستمر و مداوم اثرات بیرونی و درونی ارزشیابی تأکید دارد؛ رفع نگرانی همه اجزاء
سیستم را هدف خود قرار میدهد؛ و بر شفافسازی اطالعات تمرکز میکند (ریپی.)1973 ،
مبانی و مفروضات اساسی الگو
الگوی ارزشیابی تبادلی ،متکی به مبانی نظریه سیستمهای اجتماعی 1شکلگرفته است .در چارچوب این نظریه چهار رویکرد
متمایز به ارزشیابی شهرت یافتهاند .در اولین رویکرد ،تصور بر آن است که فرد و سازمان هردو ناکارآمد هستند و از کفایت
الزم برخوردار نیستند .در رویکرد دوم ،سازمانها باکفایت تلقی میشوند ،اما افراد فاقد صالحیت و کفایت الزم بوده و باید
خود را با انتظارات تحمیلی سازمان وفق دهند .در رویکرد سوم ،متأثر از حاکمیت رویکردی طبیعتگرایانه فرض بر این
است که افراد دارای نیازها و ویژگیهای خاص هستند و سازمانها باید خود را با انتظارات فردی تطبیق دهند .در رویکرد
چهارم ،چنین تصور میشود که هم فرد و هم سازمان توانمند هستند؛ و بنابراین توجه همسنگ به توانمندیهای فرد و
سازمان باید در کانون توجه ارزشیابی قرار گیرد .ریپی معتقد است که الگوی ارزشیابی تبادلی مبتنی بر نوع جهتگیری
رویکرد چهارم به جایگاه یکسان فرد و سازمان است (ریپی.)1977 ،
مفروضه اساسی ارزشیابی تبادلی این است که وجود تعارض و مقاومت در برابر تغییر و برنامه جدید امری طبیعی است،
چراکه تجارب و اهداف طراحان تغییر و سازمانها با اهداف مخاطبان تغییر الزاماً همسان نیست .ازاینرو ،ارزشیابی تبادلی
درصدد است با استفاده از استدالل منطقی و شنیدن انتقادهای عوامل تغییر ،این مقاومتها را به حداقل برساند و منافع
مشترک همه را بهطور نسبی برآورده سازد (هیاللسان .)2008 ،2تغییر «مبتنی بر تبادل» با تغییر «مبتنی بر تعامل»
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متفاوت است .در الگوی تغییر مبتنی بر تعامل ،تغییر از طریق تعامل با مجریان ،اما با محوریت و مالکیت سیستم مدیریت
میشود و درنتیجه به بازتعریف و باز تعیین اهداف سیستم منجر میشود؛ اما در تغییر مبتنی بر تبادل ،همه گفتمانهای
سوقدهنده و بازدارنده موجود پیرامون تغییر بدون دخل و تصرف موردتوجه قرارگرفته و تالش میشود بین همه گفتمانها
مصالحه و اتفاقنظر ایجاد شود (هاندی .)1973 ،1ازاینرو ،در تغییر مبتی بر تبادل ،هیچگونه شناخت و آگاهی اولیه از
حقایق در حال رخداد وجود ندارد و در فرایند ارزشیابی بر متقاعدسازی ،پیوند بین دانش شخصی بادانش سازمانی و بررسی
انتقادی تأکید ویژه میشود (هاوس و هو ،2به نقل از روزنشتاین و روزالیس.)2002،3
همانطور که اشاره شد ،الگوی تبادلی درصدد شناسایی موارد عدم توافق و تعارضات میان نیازهای فردی و نیازهای سازمانی
و تأثیر این تعارضات در دستیابی به اهداف مورد انتظار است .برای نیل به این مهم در برنامههای تغییر سعی میشود بر
پرسشهای زیر تمرکز شود :چه کسانی درگیر برنامه هستند ؟ از آنها چه انتظاری میرود؟ چگونه میتوان به تعارضات
بین نیازهای فردی و انتظارات سازمانی خاتمه داد؟ برای پاسخ به این پرسشها ،ارزشیابی تبادلی دو مأموریت اصلی تعقیب
مینماید :نخست ،به شناسایی عوامل و منابع تضاد میپردازد؛ و دوم ،با استفاده از حمایت فنی ارزیابان حرفهای از نیروی
تضادها برای تدوین و اجرای برنامه ارزشیابی استفاده سازنده مینماید (ریپی.)1973 ،
سیر تحول تاریخی الگو
اگرچه ارزشیابی یک استلزام و عنصر رایج در اداره تعلیم و تربیت ایاالتمتحده امریکا در سالهای  1960میالدی بود ،اما
اغلب برنامههای ارزشیابی ناقص و ناکارآمد بودند .علت اصلی ناکارآمدی برنامههای ارزشیابی ،عدم توجه به حقوق ذینفعان
ن و مشارکتی بهعنوان راهبرد
در برنامه ارزشیابی بیان میشد .بنابراین ،استفاده از رویکردهای ارزشیابی همکارانِ ،همیارا ِ
اصلی توجه و استیفای حقوق ذینفعان موردتوجه قرار گرفت (کاراسلی و پرسکیل .)2000،4یکی از این رویکردها ،مدل
ارزشیابی تبادلی بود.
ارزشیابی تبادلی ،مبتنی بر رویکرد سیستمهای اجتماعی ،هر سیستم را مشتمل بر دو بُعد توصیف میکند :در بُعد نخست،
نقش سازمانی یا نهادی مشتمل بر هنجارها و انتظارات ،پاداشها و محرومیتهای سازمانی باهدف نیل به اثربخشی سازمان
و در بُعد دیگر ،نقش شخصی مشتمل بر هویت فردی ،ویژگیهای شخصیتی و نیازهای منحصربهفرد باهدف تحقق رضایت
فردی .رویکرد سیستمهای اجتماعی ادعا میکند که توجه به یک بُعد مستلزم کمتوجهی به بُعد دیگر است .ارزشیابی
تبادلی درصدد ایجاد تعامل و توافق بین انتظارات این دو بُعد باهدف تحقق همزمان مثلث اثربخشی ،رضایت و پیشرفت و
همینطور کاهش تعارضات و ناسازگاریها است .درواقع ،چنین تصور میشود که اگر نیازهای سازمانی و فردی در سازمان
بهطور همزمان برآورده شوند ،هم اثربخشی سازمانی و هم رضایت فردی حاصل میگردد .بنابراین ،در این الگو ،رضایت به
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معنی نادیده گرفتن تعارضات و تنشهای سازنده و سودمند نیست ،بلکه این تعارضات ویژگی حیاتی سازمانها به شمار
میرود؛ درنتیجه ،توجه به این تعارضات و مواجهه سازنده با آنها مهم پنداشته میشود (ریپی.)1977 ،
همانطور اشاره شد ،ارزشیابی تبادلی در دهه  1970میالدی ظهور کرد و در این دهه با اقبال نسبی مواجهه شد .اما در
دهههای اخیر نسبت به الگوهای دیگر مانند الگوی هدفمحور یا الگوی سیپ موردتوجه زیادی واقع نشده است.
گستره کاربرد الگو
ارزشیابی تبادلی در اساس یک رویکرد نوآورانه برای پذیرش تغییر است .بر اساس مفروضههای این الگو ،علت شکست اغلب
برنامههای تغییر ناتوانی مؤسسات و کارکنان آنها برای پاسخگویی به انتظارات از تغییر و پذیرش برنامه جدید است.
ازاینرو ،هدف محوری الگوی تبادلی ،شناسایی تعارضات و موانع اجرای موفق برنامه تغییراست (آلکین.)1978 ،
اگرچه از این الگو میتوان در همه موقعیتهای تدوین و توسعه برنامه درسی استفاده نمود ،اما در محیطهای بالینی و
کارآموزی نیز قابلاستفاده است .بههرحال ،این الگو برای سازمانهای دارای ماهیت سلسلهمراتبی قائل به تفکیک بین
ن
مسئولیت و اختیار مناسب نیست .در مقابل ،از این الگو برای تصریح و آشکارسازی ابهامات و مشکالت کار تیمی همکارا ِ
و افزایش پویایی تعامل دموکراتیک استفاده میشود .ازآنجاکه دادههای این الگو از دیدگاه افراد دارای اشتیاق و انرژی
عاطفی باال به دست میآید ،بنابراین برای گروههای بیش از سی نفر مناسب نیست (سیدل .)1975 ،از منظر ریپی (،)1977
ارزشیابی تبادلی دارای چهار مرحله اساسی است .این مراحل عبارتاند از :مشخص کردن مسئله ،وفاق سنجی و اولویتبندی،
حقیقتیابی و دستیابی به یافتههای واقعی و تصمیمگیری .بهزعم وی ،این فرایند چرخشی است .اما ،فرایند کاربست
ارزشیابی تبادلی توسط سیدل ( )1975به شکلی دقیقتر معرفیشده است .وی فرایند ارزشیابی تبادلی را شامل مراحل زیر
میداند:
 -1ارائه تصویری دقیق از برنامه ارزشیابی توسط ارزشیاب به سایر اعضا به مدت سه تا پنج دقیقه
 -2واکنش اعضاء بهصورت اظهارنظر ،پرسش و بازخورد به ارزشیاب بهمنظور روشن ساختن ابهامات و چالشها
 -3بیان اهداف و اولویتبندی آنها با مشارکت همه اعضاء به مدت حداکثر پنج دقیقه
 -4برشمردن موانع و محدودیتهای فراروی تحقق اهداف تعیینشده با مشارکت همه اعضاء
 -5ارائه راهکارهای مرتفع ساختن موانع توسط همه اعضاء
 -6جمعآوری و تحلیل اطالعات بهدستآمده پیرامون اهداف و موانع بهمنظور حذف موارد تکراری و استفاده از اطالعات
بهدستآمده از همه مشارکتکنندگان برای ساخت یک نگرش سنج (بر اساس مقیاس چهار یا پنجدرجهای در یک پیوستار
از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم).
 -7توزیع ابزار نگرش سنج بالفاصله یا یکی دو روز بعد از ساخت آن در میان همه شرکتکنندگان
 -8تحلیل دادهها و در اختیار قرار دادن نتایج تحلیل به همه اعضاء با تأکید بر دیدگاههای دوقطبی ،مشابه و مبهم
 -9ارائه بازخورد به همه اعضاء بدون مشخص ساختن دیدگاه فرد خاص بهمنظور اصالح برنامه

 -10برگزاری نشستها و مالقاتهای مختلف بهمنظور بررسی آزمایشی و اجرای راهبردهای جدید
 -11استفاده از ارزشیابی تبادلی در فاصلههای زمانی متناوب بهمنظور نظارت مستمر بر تصمیمگیریها و تقویت آنها
نمونهها و مثالهای برنامه درسی مبتنی بر الگو
عنصر اصلی ارزشیابی تبادلی ایجاد وحدت در افکار و باورها و ایجاد تعهدات مشترک نسبت به برنامه تغییر و در یک عبارت
اجتماع اذهان1متضاد است .در ارزشیابی تبادلی ،رسالت اصلی ارزشیاب این است تا مشکالت افراد در حین اجرای تغییر را
شناسایی کند و با کمک و مشورت همه ذینفعان ،راهکارهای فائق آمدن بر آنها را پیدا کند (آلکین.)1978 ،
یک نمونه از ارزشیابی تبادلی ،مطالعات مربوط به استفاده از برنامههای رایانهای بهعنوان یک ابزار جدید در برنامه آموزشی
دبیرستان کرانه 2است .در اجرای این برنامه ،بررسی نگرانی افراد در برابر تغییرات نهادی مهم تلقی میشد .بر این اساس،
قبل از اجرای برنامه ،سه پرسش اساسی مطرح شد تا ابهامات و مخالفتها شناسایی و از آنها بهصورت سازنده در برنامه
تغییر استفاده شود .این پرسشها عبارت بودند از :آیا والدین فرزندان خود را به مدرسه کرانه به خاطر برخورداری از
انتظارات علمی باال میفرستند؟ آیا متولیان مدرسه مایلاند جهت اجرای برنامه جدید ،در طراحی و بازسازی فضا و ساختمان
مدرسه تغییراتی ایجاد کنند؟ با توجه به تحوالت درزمینه آزمون و نظام ارزشیابی ،واکنش جامعه نسبت به تأکیدات روزافزون
بر آزمون در مدارس چیست؟ با جمعآوری اطالعات چندجانبه جهت پاسخگویی به این پرسشها ،ارزشیاب درصدد شناسایی
موارد ابهام و تعارض بین انتظارات سازمانی (برنامه جدید دبیرستان ) و نیازهای فردی (نگرانی دانشآموزان و والدین) و
ایجاد یکپارچگی بین آنها بود که غایت ارزشیابی تبادلی است (سیدل.)1973 ،
در یک مطالعه دیگر ،کمپتون )1975( 3جهت برنامهریزی برای فراهم ساختن زمینه استفاده از یک ابزار جدید از الگوی
تبادلی استفاده کردند .آنها از مشارکتکنندگان درخواست نمودند تا آیتمهایی از ابزار قدیمی را که فکر میکنند همچنان
با ورود ابزار جدید قابلاستفاده است مشخص کنند .در گام بعدی ،از مشارکتکنندگان خواستند موارد جدیدی را پیشنهاد
دهند که عالوه بر ابزار جدید در کالسهای درس قابلاستفاده باشد .با انجام این فعالیت ،آنها توانستند نگرانیها و توافق
مشارکتکنندگان را شناسایی و با تدارک سازوکارهایی ،با به حداقل رساندن مقاومت ،زمینه استفاده از ابزار جدید را فراهم
ساخته و به رشد همزمان فرد و موسسه کمک کنند (به نقل از ریپی.)1977 ،
بهعنوان یک نمونه دیگر از کاربست ارزشیابی تبادلی میتوان به استفاده از آن در یک کارگاه آموزشی سهساعته اشاره کرد.
موضوع کارگاه ،ارزشیابی چگونگی استفاده از رویکرد سیستمی و پروژه محور در تدوین مواد آموزشی بود .کسانی می-
توانستند در این کارگاه شرکت کنند که قبالً از سابقه آموزش کارگاهی برخوردار بودند .برای این کار ،ابتدا حوزه عالیق
شرکتکنندگان مورد شناسایی قرار گرفت؛ از افرادی که در کارگاه قبلی شرکت کرده بودند خواسته شد بهصورت داوطلبانه،
ارزشیابی تبادلی را بهاختصار معرفی کنند .پسازآن از همه اعضاء مثل کارآموزان ،مدیران کارآموزی و تدوینکنندگان
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برنامههای درسی خواسته شد ظرف مدت پنج دقیقه ،پنج هدف ،پنج مسئله و پنج راهحل پیرامون موضوع استفاده از
رویکرد سیستمی بنویسند .سپس ،پانزده دقیقه وقت استراحت به آنها داده شد .بعد از وقت استراحت از آنها خواسته
شد اهداف ،مسائل و راهحلهای تدوینشده را بدون نوشتن نام ارائه کنند .در مرحله بعدی از آنها خواسته شد با توجه به
اهداف ،مسائل و راهحلهای ارائهشده ،جهت اجرای رویکرد سیستمی یک پرسشنامه پانزدهگویهای تهیه کنند و به پرسش-
های پرسشنامه پاسخ دهند .در گام بعدی ،پرسشنامه و پاسخها به بحث و تبادلنظر همگانی گذاشته شد .هدف این بود که
تضاد عالیق بین افراد و تعارضات بین برنامه سازمان (اجرای رویکرد سیستمی و پروژه محور) و نگرانیهای شرکتکنندگان
کارگاه شناسایی و با کمترین مقاومت از آنها برای رشد فرد و سازمان استفاده شود .خروجی اساسی این کارگاه ،تغییر
موضع واقعبینانه و آگاهانه شرکتکنندگان و توجه به عوامل نگرشی در کنار عوامل فنی بود (هیاللسان.)1976 ،
نقد الگو
الگوی تبادلی درصدد است تا مقاومت در برابر تغییر را کاهش دهد .یکی از سازوکارهای کاهش مقاومت ،استفاده از رویکرد
مذاکره سازنده و گفتگوی منطقی بین موافقان و مخالفان تغییر است .بنابراین ،ترغیب استداللهای متقاعدکننده و استفاده
به هنگام از آنها هسته ارزشیابی تبادلی را تشکیل میدهد (آلکین .)1978 ،این ارزشیابی مداوم پیامدهای پیشبینیشده
و پیشبینینشده و توجه به تضاد عالیق از مهمترین امتیازات الگوی ارزشیابی تبادلی است .در این الگو به دلیل توجه به
تهدیدهای بالقوه ،کارایی برنامه افزایش مییابد و مقاومت در برابر ارزشیابی کاهش مییابد .توجه همسان نسبت به نیازهای
افراد و بازدههای برنامه منجر به کسب دادههای واقعی میشود (براک .)1975 ،1بااینوجود ،موقعیت ارزشیابی تبادلی
موقعیتی پیچیده و نامعین است ،زیرا از پیش معلوم نیست که چه چیزی ممکن است اتفاق بیفتد .در این موقعیت ،باید
منافع سیاستگذاران و ذینفعان در سیستم موردتوجه واقع شود (کنوارد ،پاپاتاناسیو ،مانوس و آرامپاتیز .)2013،2در این
الگو ،هراس و بیم افرادی که باور کامل به تغییر برنامه ندارند ،با درگیری مستقیم در پروژه ،آموزشهای ضمن خدمت و
تصریح خطمشیها کاهش مییابد و مخالفتها و مقاومتها شکل مشروع و سازنده به خود میگیرد .همین سبب میشود
از برخورد با موانع و افتادن در باتالق مقاومت و دلسردی اجتناب شود (ریپی.)1973 ،
الگوی تبادلی ارزشیابی ازیکطرف ،الگویی ترکیبی ،پیچیده و چندوجهی است ،چون واژه «تبادلی» گسترده است و برداشت
یکسان و موردتوافقی از تبادل وجود ندارد (مونبرگ ،کاکان و بانورا .)2011 ،3از طرف دیگر ،ارزشیابی تبادلی نیازمند
اطالعات کمی و کیفی عمیق و گسترده و ارزشیابان خبره است (ونگ .)2008 ،4همچنین ،گزارش نتایج در الگوی تبادلی
نسبت به گزارش نتایج سایر الگوها نیازمند توجیهات بیشتری است (گورلیک .)2016 ،این بدان خاطر است که مصادیق و
نمونههای ارزشیابی تبادلی بهآسانی در دسترس نیستند .مهمتر اینکه ،افراد درگیر در برنامه ارزشیابی ممکن است اهمیت
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،)1972(  بر اساس تعبیر ریپی، درواقع.آنچه انجام میدهند را درک نکنند و انگیزه برای اشاعه و انتشار آن نداشته باشند
 روششناسی پژوهش در این الگو، عالوه بر اینها.)1972،ارزشیابی تبادلی نوعی سفر به سرزمین ناشناخته است (ریپی
 دادهها و اطالعات مربوط به ارزشیابی تبادلی در نشریات تخصصی بهاندازه، افزون بر همه اینها.بهروشنی تعریفنشده است
.کافی وجود ندارد تا راهنمای عمل عالقهمندان به آن قرار گیرند
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