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مفاهیمسایر  با  آن  ارزشیابی و تفاوت شناسیمفهوم

  1علیرضا کیامنشدکتر 

  

  مقدمه

است و بر اساس احساس و  فردي و تجربی نه و روزمره که بیشتراتن به مفهوم ارزشیابی الزم است که بین مفهوم عامیقبل از پرداخ   

همچنـین بـراي درك   . گیرد تفاوت قائل شـد هدفمند صورت میاي که به صورت گیرد با ارزشیابی حرفهمعیارهاي شخصی صورت می

مفاهیم نظیـر نظـارت، ارزیـابی، سـنجش، پـژوهش، پاسـخگویی،       هاي این مفهوم با سایرها و تفاوتبهتر مفهوم ارزشیابی باید مشابهت

  .  گیري روشن شودآزمون و اندازه

  تعاریف ارزشیابی

. ریزي شده اسـت طالعات به صورتی روشمند و برنامهآوري و سنجش اد و مستلزم جمعگیراي با هدف خاص انجام میارزشیابی حرفه 

ت یتعیین میزان موفق«و به صورت خاص  »تعیین ارزش کردن، امتحان و قضاوت کردن«ارزشیابی به صورت عام  ،هاي لغتدر فرهنگ

ارزشیابی را فرایند تعیـین میـزان انطبـاق    ) 1950( 2تایلر. تعریف شده است »هاي تعیین شدهدر رسیدن به هدف، ... یک برنامه، یک 

ارزشـیابی  «) 1963(هریس تعریف  از ترکیب) 1975، 3هاوس، به نقل از استن1970(ویلی . داندهاي آموزشی و عملکرد برنامه میهدف

رزشیابی ا« )1963(کرانباخ و  »رفتار دانش آموزان تالش منظم براي جمع آوري شواهد در مورد تغییرات حاصل از تجارب آموزشی در

 آوري و اسـتفاده از اطالعـات در  را جمـع ارزشـیابی   »هاي آموزشیگیري در مورد برنامهجمع آوري و استفاده از اطالعات براي تصمیم

   .داندگیري در مورد برنامه آموزشی میآموزان براي تصمیمدر رفتار دانش مورد تغییرات بوجود آمده

جهت رسیدن به  آوري و تحلیل شواهد در، ارزشیابی را فرایند جستجوي کاربردي براي جمع)2005، 4ماتیسون(ارزشیابی دانشنامه    

هر آنچه که موضـوع  (دار بودن، کیفیت برنامه، تولید، فرد، خط مش، یا برنامه و نقشه به نتیجه نهایی در مورد ارزش، شایستگی، معنی

ورده آبـر (شایستگی بیانگر ارزش درونی یـک برنامـه   ) 2010، 5به نقل از مرتنز( 2008دید پاتن، از . تعریف کرده است) ارزشیابی است

بـه عبـارتی   . اشـاره دارد ) جامعه به معنـی وسـیع کلمـه   (و ارزش به ارزش بیرونی براي افراد بیرون برنامه ) کردن نیاز مخاطبان برنامه

ایـن  . شده با توجه به معیاري خاص است و ارزش بیانگر بازده ارزشیابی استشایستگی بیانگر کیفیت مطلق یا نسبی موضوع ارزشیابی 

یک برنامه یا فعالیت ممکن است داراي شایستگی ولی کم ارزش و یا داراي ارزش ولـی فاقـد شایسـتگی    . دو وابسته به یکدیگر نیستند

  .باشد

 7قضاوت در مـورد ارزش «داند و بر این اساس ارزشیابی را هدف ارزشیابی را همیشه قضاوت می) 2013( 6به نقل از الکین اسکریون    

ارزشـیابی   ،ارزشیابی را بدون ارزشگذاري وي  .کندتعریف می ») شودهر چیزي که ارزشیابی می(موضوع مورد ارزشیابی  8یا شایستگی

  . بد است و خوب و خوب ،بد. داندنمی

                                                          
  استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران. 1

1. Tyler 
3. Stenhouse 
4.  Mathison        
5. Mertens   
6. Alkin 
7. value 
8. merit 



٢

در یـک تعریـف جـامع،      )1985( 9استافل بـیم و شـینک فیلـد   . لذا ارزشیاب وظیفه دارد که نشان دهد بد کدام است و خوب کدام   

هـا،  ، به دست آوردن، و فراهم ساختن اطالعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبیـت هـدف  فرایند تعیین کردن«ارزشیابی را 

تعریـف   »هاي مـورد بررسـی  و درك بیشتر از پدیده 10گیري خدمت به نیازهاي پاسخگوییهدایت تصمیمطرح، اجرا و نتایج به منظور 

  . اندکرده

وري آ، جمـع مشخص کردن و روشن کردن معیارهاي عملی و قابل دفـاع « کار ارزشیابی ) 2004( 11پاتریک، سندرز و ورتناز دید فیتز

هـاي  براي فعالیت)  2010( 12هولی، هارتی و نیو کامر .است »ارتباط با این معیارهاو تعیین ارزش موضوع مورد ارزشیابی در اطالعات 

  :اندرزشیابی دو دلیل  ذکر کردها

کمـک بـه سـازمان یـا     )2هاي مردمی هزینـه شـده و   هاي عمومی و یا کمککسب اطالعات بیشتر براي پاسخگویی در قبال هزینه) 1

-بـازده  کـه در آن   ارزشیابی فعالیتی است) 2011( 13از دید خاندکر،کولوال و صمد. هاي اجرا شدهسسه براي بهبود کارآمدي برنامهؤم

آن است که  یارزشیابمجري به عبارتی تالش . گیرندبه صورت هدفمند و عینی مورد سنجش قرار می هاي حاصل از اجراي یک برنامه

ارائه شـده بـراي   اریف تع) 2011(الکین  .فعالیت انجام شده استاي تغییرات ایجاد شده در برنامه هدف فقط حاصل اجر در نشان دهد

دانـد کـه بـه دو جنبـه     را عبارتی در مورد هـدف ارزشـیابی مـی    »قضاوت در مورد ارزش یا شایستگی برنامه ارزشیابی شده«ارزشیابی 

ـ دانـد  مـی  مندجستجوي نظامارزشیابی را یک وي . قضاوت در مورد ارزش درونی  و ارزش بیرونی ارزشیابی اشاره دارد ن یـک  آاي رو ب

  . گیردفرایند در نظر می

الوه بر تعیین ارزش و شایستگی موضوع مـورد ارزشـیابی، بـا فـراهم آوردن اطالعـات      عآورد عمل ارزشیابی انتظار می ازدر مجموع     

هـاي تعـین   در زمینه میزان کارآمد بودن برنامه در برآورده کردن نیازهاي مصرف کنندگان برنامـه و تحقـق هـدف    توصیفی و قضاوتی

. ها و بسط دانش در زمینه آنچه که ارزشیابی شده کمک کنـد به بهبود برنامهو  گیري را براي تصمیم گیران تسهیل نمایدتصمیمشده، 

) ارزشـیابی دانـش آمـوز   (هاي تعیـین شـده   آموزان در رسیدن به هدفیزان موفقیت دانشدر حوزه آموزش از ارزشیابی براي تعیین م

  .شوداستفاده می) ارزشیابی برنامه درسی(هاي درسی و کارآمد بودن برنامه) ارزشیابی برنامه(هاي مدرسه کارآمد بودن برنامه

  تفاوت ارزشیابی با مفاهیم دیگر

ها یک خط و مرز مشخص و دقیق رسم نمود، ولی آشـنایی بـا   توان  بین بعضی از واژهدقیق نمیاگر چه در منابع مختلف به صورت    

این نوشته بـه صـورت مختصـر    در  .تواند کمک کندمی  مفاهیممفهوم هر واژه از دید صاحبنظران مختلف به درك بهتر هر یک از این 

گیريهاندازتفاوت ارزشیابی با مفاهیم 
14
، آزمون 

سنجش،  15
ارزیابی، 16

نظارت، 17
18

مـورد بحـث قـرار     پـژوهش و  پاسخگویی، 

  .گرفته است

                                                          
9. Stufflebeam & Shinkfield                 
10. Accountability  
11. Fitzpatrick, Sanders & Worthen          
12. Wholey, Hatry & Newcomer                                                 
13. Khandker, Koowal & Samad                     
14. Measurement
15. Testing 
16. Assessment 
17. Appraisal  
18. Monitoring
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تـوان بررسـی کـرد بـه مقـادیر      است که با استفاده از قواعدي که صـحت آن را مـی   یک فرایند نظامدار همانند ارزشیابیگیري اندازه

عمـل  . شـود اختصـاص داده مـی  )  سانتی متر 165مثالً (که در یک فرد یا  یک شیی وجود دارد عدد ) مثالً  قد(مختلفی از یک صفت 

گیـري  بـراي انـدازه  . آوردها را فراهم میگیري شده و همچنین امکان مقایسه پدیدههاي اندازهتر پدیدهگیري امکان توصیف عینیاندازه

حوزه  و . شوداده میاستف آزمونو بیان میزان این صفات به صورت کمی از ) مانند هوش، استعداد، عملکرد تحصیلی(بعضی از صفات 

تـوان بـا   هاي کمی را میداده. گیري استآزمون تنها یکی از ابزارهاي اندازه. گیري محدودتر استکاربرد آزمون از حوزه و مفهوم اندازه

-داده. وردزارهاي دیگر غیر از آزمون نیز بـه دسـت آ  با اب...) طح، حجم، رضایت شغلی و مثالً طول، س(گیري توجه به صفت مورد اندازه

-داشتن ابزار اندازه. گیردقضاوت و داوري صورت نمی ها گیري غیر ارزشی بوده و در مورد این دادههاي کمی حاصل از آزمون و اندازه

 .ها و زیر بناي اصلی سنجش، ارزیابی، ارزشیابی ، نظارت، پژوهش  و پاسخگویی استگیري شرط الزم براي به کمیت در آوردن پدیده

  .داندآزمون را وسیله سنجش و ارزشیبابی می) 2011(الکین 

در این چهار مفهوم، عناصـر  . اندمترادف و هم معنی بیان شدهگاه هاي لغت مفاهیم سنجش، ارزیابی، ارزشیابی و نظارت در فرهنگ    

با تفاوت قائل شدن بین هدف ارزشیابی و ارزیابی، معتقد است ) 1984( 19ولف. شودهاي کمی دیده میگذاري و قضاوت و برآوردارزش

قضاوت در مـورد هـر   (نباید جایگزین مسئولیت معلم در ارزیابی فراگیران ) قضاوت در باره ارزش یا موثر بودن یک برنامه(که ارزشیابی 

آید، بـه فراینـد ارزیـابی فـرد     آموزي به دست میاز یک نمونه معرف دانش از دید وي نتایج ارزشیابی آموزشی که معموالً. شود) فراگیر

 آیـد، ارزشیابی یک فعالیت بیرونی است که با قصد پی بردن به میـزان موفقیـت برنامـه بـه اجـرا در مـی      . کندفرد فراگیران کمک نمی

در این مطالعـات از گـروه نمونـه    ). المللییا بینهاي در مقیاس بزرگ نظیر ارزشیابی آموزشی در سطح منطقه، ملی همانند ارزشیابی(

درحالیکه ارزیابی فعالیتی درونی است که در مدرسه براي ارزیابی عملکرد معلم و یا توسط . شودبراي جمع آوري اطالعات استفاده می

براي کامل شدن کار ارزیابی ). سارزیابی معلم در کالس در(گیرد معلم براي ارزیابی عملکرد آموزشی و رفتاري دانش آموزان انجام می

  . شودگیري میآموزان اندازهسطح تبحر و توانایی فرد فرد دانش

  :از واژه از دید این افراد. کننده به هدف یا موضوع بررسی توجه میبراي استفاده از هر واژ  (2003) 20شرنز، کالس و توماس

 براي تمام موضوعات بخصوص ارزشیابی برنامه، ارزشیابی

زمانی که  موضوع بررسی معلم است،   ارزیابی

موفقیت تحصیلی هر یک از دانش آموزان مورد توجه است ،زمانی که  سنجش

ه فعالیتهاي روزمره نظام هاي آموزشی و سازمانها مورد توجه استکزمانی  نظارت، 

   .استفاده می شود

  )قضاوت در مورد ارزش و شایسـتگی (نیز معتقد است که در سه واژه سنجش، ارزیابی و ارزشیابی مفهوم ارزشگذاري  )2011(الکین    

نظیـر  برنامـه   21براي قضاوت در مـورد مصـرف کننـدگان   از واژه سنجش  ،قضاوت در مورد برنامهواژه ارزشیابی براي  از وي. وجود دارد

-به عبارتی برنامه. کنداز واژه ارزیابی براي قضاوت در مورد کارکنان برنامه استفاده میآموران و سنجش ملی آموزش، یا سنجش دانش

با بررسی منابع مختلف ایـن نتیجـه    .شوندارزیابی میبرنامه شود و کارکنان دانش مصرف کنندگان سنجیده می شوند،ارزشیابی می ها

                                                          
19. Wolf 
20. Scheerens, Glas & Thomas                        
21. Client 
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این موضوع در منـابع فارسـی هـم    . ها توافق نظر وجود دارداز واژهشود که بین صاحبنظران مختلف در مورد مفهوم هر یک حاصل می

  .شودبوضوح دیده می

فـراهم آوردن   پاسـخگویی تـر  در مفهوم وسیع. ال کار انجام شدهدر قب مجریان برنامه به عبارت ساده یعنی پاسخگو بودن پاسخگویی

 مـثالً . اسـت  اي حاصل از اجـراي  برنامـه  همیزان و کیفیت بازده هاي برنامه با هدف نشان دادناطالعات دقیق و مستند در مورد بازده

ثر بر یـادگیري و رفتـار دانـش    ؤدهد، با توجه به میزان کنترلی که بر عوامل مکه به دانش آموزان خود ارائه می معلم در قبال آموزشی

خـدمت  « هاي ارزشـیابی یکی از هدف) 1985(یلد در تعریف استافیل بیم و شینگ ف. پاسخگو باشدو مدرسه  آموزان دارد باید به اولیاء

هاي مختلـف از جملـه عمـل    توان در زمینههاي ارزشیابی میبازده از این بدان معنی است که. ذکر شده است  »به نیازهاي پاسخگویی

تـوان جهـت پاسـخگویی    یارزشیابی در صورت نیـاز مـ  و از نتایج   به عبارتی ارزشیابی وسیله پاسخگویی است .پاسخگویی بهره گرفت

   . نمود استفاده

ابزارهـاي   ،گیـري نمونـه  ،آوري اطالعات، استفاده از نمونهمنظم و هدفمند، جمعفرایند عمل از جمله  اگر چه ارزشیابی و پژوهش در   

هاي عمده بـین ارزشـیابی   یکی از تفاوت. هاي کمی و یا کیفی شباهت بسیار دارند، ولی این دو یکسان نیستندگیري، تحلیل دادهاندازه

اند، ی علم وسیاست کامالً در هم تنیدهدر ارزشیاب. توان در ماهیت سیاسی ارزشیابی جستجو کردهاي مختلف را میو پژوهش در حوزه

-فراهم مـی ها ، هدایت، تغییر و یا توقف فعالیتهاي سیاسی عمده در زمینه اصالحاي ارزشیابی زمینه را براي تصمیمهیافتهبه عبارتی 

 23، اسـمیت و بـران دون  )2004(فیتزپاتریک، سندرز و ورتن  ،)1975( 22، پاپهام)1973(از جمله ورتن ساندرز مختلف  در منابع .آورد

هاي عمده ایـن دو مفهـوم بـه صـورت     تفاوت. به چند تفاوت عمده بین ارزشیابی و پژوهش اشاره شده است) 2011(و الکین ) 2008(

  :خالصه عبارتند از

و کمک به توسعه و رشـد نظریـه   دانش  بسطبین متغییرها، و در بسیاري موارد رابطه علت و معلولی  شناخت رابطههدف پژوهش   )1

در مقابل هدف عمده ارزشیابی کمک به دست اندرکاران اجراي برنامه است تا با استفاده از اطالعات فراهم آورده شـده در مـورد   . است

گاه با ، پدیده مورد ارزشیابی ی ضمن توصیفارزشیابدر . کنند) ادامه ، اصالح و بازسازي یا توقف برنامه(ي برنامه اجرا شده تصمیم گیر

مـدار و ارزشـیابی    –وهش نتیجـه ژپـ  تـر واضـح  به عبارت. گیرندمورد توجه قرار میهم هاي علت و معلولی توجه به نیاز ذینفعان رابطه

   .است دارم –تصمیم

شوند، در نتیجه براي فراهم آوردن پاسخ از نظر زمانی تحت فشـار قـرار   وسط خود پژوهشگر بیان و تدوین میهاي پژوهش تسئوال) 2

-شوند و مجري ارزشیابی باید به نیازها و خواستههاي ارزشیابی توسط سفارش دهندگان ارزشیابی طرح میدر مقابل سئوال. گیردنمی

اطالعات الزم را بـراي تصـمیم    ،مین دلیل مجري ارزشیابی باید در زمان تعیین شدههبه. هاي ذینفعان و سفارش دهندگان توجه کند

  . گیري در مورد موضوع ارزشیابی فراهم آورد

ثر و بـا  ؤثر یـا نـام  ؤبدون داوري در مورد خوب یا بد، مـ (ها و ارائه گزارش کار پژوهشگر معموالً با فراهم آورد پاسخ سئوال یا سئوال) 3

ها معیارهـاي  پذیري یافتههاي پژوهشی و همچنین تعمیمروایی درونی و بیرونی یافته. یابدپایان می) هاش بودن یافتهارزش یا فاقد ارز

در مقابل مجري ارزشیابی با توجه به اطالعات فراهم شده در مورد آنچه ارزشـیابی شـده قضـاوت و داوري    . باشندقضاوت پژوهشگر می

یکـی از  بهبود و اصالح پدیده ارزشیابی شـده را  و در نهایت  کندمی) هاا ارزش یا فاقد ارزش بودن یافتهخوب یا بد، موثر یا نا موثر و ب(

                                                          
22. Pop ham 
23. Smith & Brandon                          



۵

کمیتـه  (بـودن   27و اخالقی و قانونی 26عملی بودن، 25، سودمندي24درستیعبارتند از معیارهاي ارزشیابی  .داندهاي ارزشیابی میبخش

   ).1994مشترك تعیین معیارهاي ارزشیابی، 

در ارزشیابی فرایند اجراي برنامه و میـزان   کهحالی گیرند، درمطرح شده مورد بررسی قرار می) هايفرضیه(هاي در پژوهش سئوال ) 4

یـد یـا   أیبه عبارتی پـژوهش در پـی ت   .گیردهاي تعیین شده مورد سنجش، قضاوت و داوري قرار میموفقیت برنامه در رسیدن به هدف

    .هبود و اصالح استاثبات و ارزشیابی در پی ب

  جمع بندي

جمـع آوري  : تعاریف ارائه شده براي ارزشیابی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در چند ویژگی بـا هـم مشـترك هسـتند، از جملـه     

مجـري   .منظم و هدفمند اطالعات، قضاوت و داوري و در نهایت تصمیم گیري و اقدام عملی براي بهبود آنچه که ارزشیابی شده اسـت 

هاي موضوع مورد ازشیابی، به معیار یا معیارهایی براي مقایسـه و داوري  ارزشیابی عالوه بر جمع آوري هدفمند اطالعات در مورد هدف

بدین ترتیب ارزشیابی فرایندي اسـت مـنظم و هدفمنـد    . گیري همراه گرددقضاوت در مورد موضوع ارزشیابی، باید با تصمیم. نیاز دارد

هاي مورد نظر شواهد دقیق و معتبر فراهم شده را از طریق مقایسه با معیار یا معیارهاي پذیرفتـه  یابی با توجه به هدفکه مجري ارزش

گیري یا اقـدام عملـی   ارزشیابی با قضاوت ارزشی و تصمیمعمل . کندکند و در باره آنچه که ارزشیابی شده  قضاوت میشده تفسیر می

ادامـه،  (  گیري و اقدام عملی در مورد آنچه کـه ارزشـیابی شـده   با توجه به  تصمیم .گرددتکمیل می در مورد آنچه که ارزشیابی شده،

. شـود گیري استفاده مـی در ارزشیابی از آزمون و اندازه .نامندمی »28تصمیم مدار« ارزشیابی را فعالیتی) اصالح و بهبود یا قطع و توقف

در نوشـتن و صـحبت   ها به این تفاوتتوجه . هایی داردها و تفاوتو پژوهش شباهتاین مفهوم با مفاهیم سنجش، نظارت، پاسخگویی 

  .ضروري است، براي انتقال و درك بهتر پیام کردن
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