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قوت و ضعف  طفرا ارزشيابي، فرآيند طراحي، جمع آوري و كاربرد اطالعات به منظور قضاوت در مورد صالحيت ارزشيابي است و عمومأ  نقا: زمينه
تن و صحت آن كميته استانداردهاي ارزشيابي معتقد است كه كيفيت ارزشيابي را باتوجه به سودمندبودن، عملي بودن، مناسبت داش. را گزارش مي كند

معيارهاي عملي بودن، .  از معيارهاي سودمندي، اطمينان ازفراهم بودن نيازهاي اطالعاتي جهت استفاده كنند گان استرمنظو. مي توان تشخيص داد
كسب اطمينان از اجراي معيارهاي مناسبت به منظور .  و مقرون به صرفه بودن ارزشيابي استهگرايانه، خردمندانه، سياست مداران جهت اطمينان از واقع

و . گان در ارزشيابي و كساني است كه تحت تاثير ارزشيابي قرار مي گيرندارزشيابي به صورت قانوني واخالقي با در نظر گرفتن رفاه شركت كننده
مه مورد ارزشيابي را جمع باال خره معيارهاي صحت به نحوي عمل مي كنند كه اطالعات كافي در مورد وضعيت هاي مربوط به ارزش و صالحيت برنا

  .آوري كنند
 ارزشيابي هاي برنامه ها، طرح ها، دانشجو، لها شام  فرا ارزشيابي به دنبال يافتن راهي براي بهبود ارزشيابي است و در همه انواع ارزشيابي:نتيجه گيري

  .فرآورده ها، سامانه ها، موسسات، نظريه ها، دانشجويان و كاركنان ضرورت دارد
 ارزشيابي، فرا ارزشيابي، معيارهاي ارزشيابي :ژه ها كليد وا

  هاي توسعه در آموزش پزشكي  گام  
  مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي  

  1384، 116-125 ص. شماره دوم: دوره دوم  
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  :مقدمه
اصطالح ارزشيابي، در معناي ساده آن به تعيين ارزش براي 

بر اساس تعريف استافل بيم  ).1(هر چيزي گفته مي شود
(Stufflebeam)يابي عبارت از فرآيند تعيين اطالعات و ، ارزش

قضاوت در مورد ارزش يا اهداف آموزشي برنامه ها، عمليات 
ورتن  ).2( و نتايج آنها به منظور هدايت و تصميم گيري است

 معتقدند، ارزشيابي (Worthen and Sanders)  و ساندرز
فعاليتي رسمي است كه به منظور تعيين كيفيت، اثر بخشي يا 

 هدف يا برنامه ، فرآورده، پروژه، فرآيند، برنامهارزش يك
 )(Bill Torchim بيل توركيم ).3( درسي به اجرا در مي آيد

ارزشيابي يك روش منظم جمع آوري اطالعات : مي نويسد
 ).4(براي فراهم كردن بازخورد در مورد يك موضوع است

سيف معتقد است ارزشيابي فرآيندي نظام مند براي جمع 
يل و تفسير اطالعات است تا بدين وسيله، تحقق تحل، آوري

يافتن يا در حال تحقق بودن اهداف مورد نظر و ميزان آن 
  ).5(تعيين شود 

صرف نظر از چيزي كه مورد ارزشيابي قرار مي گيرد، 
در انواع مختلف ارزشيابي ها  .فرآيند ارزشيابي يكي است

چيزي كه تغيير مي كند موضوع مورد ارزشيابي، نحوه 
بكارگيري فرآيند ارزشيابي و انواع تصميماتي است كه اتخاذ 

در جريان هر ارزشيابي ممكن است سو گيري وجود  .مي شوند
روش ها و ابزارهاي مورد  تصميمات ارزشياب، داشته باشد،

 و تجربيات وي (Background) استفاده و حتي زمينه فردي
  ).2(ذارند  بگتأثيرمي توانند بر بر آيند و نتيجه ارزشيابي 

 به منظور كمك به اصالح موضوع مورد آن چه كه عمدتاً
ارزشيابي، يعني برنامه يا روش آموزشي صورت مي گيرد 

هدف  .نام دارد )Formative evaluation (ارزشيابي تكويني
از اجراي ارزشيابي تكويني، آگاه ساختن توليد كنندگان برنامه 

ارزشيابي تراكمي  .تاز نواقص برنامه و كمك به اصالح آن اس
در پايان يك دوره يا برنامه به عمل مي آيد و به همين علت 

هدف از اين ارزشيابي . آنرا ارزشيابي پاياني نيز مي گويند
هاي ارزشيابانه در باره فراهم آوردن اطالعات مبتني بر داوري

اگر . برنامه براي مصرف كنندگان بالقوه آن برنامه است
ي و تراكمي را با هم مقايسه كنيم خواهيم ارزشيابي هاي تكوين

ديد كه مخاطبان و موارد استفاده اين دو نوع ارزشيابي با هم 
 در ارزشيابي تكويني، مخاطبان يا استفاده كنندگان .فرق دارند

طراحان و توليد كنندگان برنامه هستند در  از نتايج ارزشيابي،
ساني هستند حالي كه مصرف كنندگان نتايج ارزشيابي تراكمي ك

كه برنامه را مورد استفاده قرار خواهند داد يا در حال استفاده از 
عالوه بر اين در حالي كه ارزشيابي تكويني به . آن هستند

تصميمات مربوط به توسعه و توليد برنامه كمك مي كند، اما 
ارزشيابي تراكمي به تصميمات مربوط به ادامه، قطع يا گسترش 

اهميت فرا ارزشيابي از اين جهت ). 5(برنامه كمك مي كند 
 تكويني مي تواند ارزشيابي را قبل از فرا ارزشيابياست كه 

  كه خيلي دير شود، اصالح كند و فرا ارزشيابي تراكمياين
در صورتي كه بتوان ). 2(تواند به اعتبار نتايج نهايي بيفزايد  مي

ائز داليل عدم موفقيت يك برنامه را تشخيص داد، اصالح آن ح
در اين زمينه توصيه شده كه ارزشيابي مانند . اهميت است

 جنبه هاي مختلف يك برنامه را به ،)Monitoring (پايش
  ).6(صورت يك واحد كلي و جداگانه در نظر بگيرد

تاريخ ارزشيابي در تعليم و تربيت قبل از شروع قرن 
حاضر بوده است و به نظر مي رسد فرا ارزشيابي نيز همراه با 

 نيز به طور رسمي ازدهه فرا ارزشيابي صورت مي گرفته و آن
 استيك، )Scriven ,1967 (اسكريون.  شروع شده است1960

)1970, Stake( و استافل بيم )1968, Stufflebeam ( از
 توسعه معيارهاي جامع 1970از اواخر دهه  .پيشگامان آن بودند

ت مورد توافق عموم جه به منظور ارزشيابي و معيارهاي
 1975 توسعه اين معيارها از سال .ارزشيابي كيفيت شروع شد

تحت نظارت مستقيم استافل بيم در مركز ارزشيابي دانشگاه 
توسط كميته استانداردهاي ارزشيابي  ميشيگان و هدايت آنها

آموزشي صورت گرفت و نتيجه آن تهيه برنامه هاي استاندارد 
بزاري بود كه به ا  و،به منظور ارزشيابي آموزش وبرنامه ها
  ). 2 ،7(ميزان وسيعي در آموزش كاربرد داشت
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از جمله مسئوليت هاي ارزشيابي تعيين معيارهايي است كه 
  ها در به وسيله آنها مطلوب يا مورد قبول بودن بازده

 مورد داوري قرار ، و منطقي بودن انتظارات،هاي معينموقعيت
 دشواري است اين مسئوليت براي تصميم گيري كار. مي گيرد

اندازه گيري   نخستين و مهم ترين كار در بهبود بهره وري،.)8(
بهترين راه تعيين شاخص براي اندازه گيري بهره . آن است

به اين . انجام آن در سايه اهداف عملكرد است وري خدمات،
ترتيب مي توان اطمينان پيدا كرد كه آنچه كه بايد، اندازه گيري 

 )Educational treatment(آموزش كاربندي  ). 9(مي شود 
مي تواند به صورت يك دوره، ماده درسي، يا برنامه باشد و در 

آن چه بايد . اجرا شود يادر بخشي از آن تمامي نهاد آموزشي
دست كم بدانيم اين است كه آيا كاربندي صورت گرفته و به 

به تعيين چه ميزان؟ اطالعات مربوط به اجراي برنامه نبايد صرفاً
 بايد اطالعات ؛جراي برنامه طبق نقشه اوليه محدود شودا

از اين اطالعات . توصيفي الزم درمورد اجراي برنامه فراهم آيد
اغلب مي توان براي مشخص كردن كاستي ها و نيز تبيين هاي 

عدم اجراي به موقع . احتمالي موفقيت برنامه استفاده كرد
آمد، فراهم نكردن برنامه، عدم تامين نيروي انساني كافي و كار

مواد و وسايل مناسب و اجراي برنامه بدون طرح و نقشه 
روشن، ضمن آن كه مطالعه ارزشيابي را در معرض انتقاد جدي 
. قرار مي دهد، حتي ممكن است منجر به شكست آن شود

برنامه اجرا شده ممكن است با برنامه طرح ريزي شده تفاوت 
 مسئوليت هاي ارزشياب مقايسه اين دو از. زيادي داشته باشد

بنابراين براي انجام آن عالوه بر شناخت برنامه مورد نظر . است
  و كاركرد يادگيرندگان در چهارچوب اهدف آن، شناخت
 برنامه اي كه در عمل به مرحله اجرا در آمده نيز الزم است 

متخصصين ارزشيابي توصيه مي كنند در اين مورد ). 10(
 چوب خاصي استفاده شود كه در بايستي از يك الگو و چهار

  اينجا به توضيح چهار چوب پيشنهادي استافل بيم پرداخته 
   .مي شود

  چهار چوب فرا ارزشيابي

 ارزشياب ها و مشتريان :ترتيب تعامل مخاطبين با ارزشياب-1
ال توجه كافي داشته باشند كه چه كسي در اين ؤبايد به اين س

 فرا ارزشياب ، موثرمطالعه درگير است و به منظور تعامل
  .بايستي محتوا و شيوه ارتباط را مورد بررسي قرار دهد

تيم : تشكيل تيم فرا ارزشيابي با ارزياب هاي ورزيده-2
ارزشيابي بايد معتبر بوده و اعضاي آن از صالحيت الزم 

رهبر تيم بايد نحوه انجام فرا ارزشيابي را . برخوردار باشند
نيست كه ارزياب يك فرا گاهي الزم . واضح و روشن كند

ويژه زماني كه ارزشيابي در ه ارزشياب مستقل استخدام كند، ب
قدان ف. دمقياس هاي كوچك و غير رسمي صورت مي گير

نيروي كارآزموده كافي براي اجراي اين فعاليت ها از مسايل 
اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور  .مهم ارزشيابي است

نه تبحر كافي داشته باشند به لحاظ تربيت افرادي كه در اين زمي
 نيست، لذا كمبود نيروي يجنبه تخصصي، مسئله چندان آسان

  .انساني آزموده از علل نارسايي ارزشيابي است
 در اين زمينه به اين نكته توجه مي :االت ارزشيابيؤتعيين س-3

شود كه نيازهاي يك ارزشيابي درست تا چه حد تامين مي 
طالعاتي مخاطبين و ميزان بر آورده شود و وسعت نيازهاي ا

  شدن آنها چقدر است؟ 
 نكات عمده و مالك هاي قضاوت در ،توافق روي معيارها-4

 بالقوه ارزشيابي مربوط تأثيرهدايت منظم و : سيستم ارزشيابي
به اين است كه ارزشياب ها ومشتريان درك يكساني از مالك 

 ارزشيابي ها، نكات عمده و معيارهاي بكار گرفته شده در
داشته باشند و بر اساس موقعيت هاي خاص، از بين نكات 

  .مربوط به ارزشيابي، مواردي را انتخاب كنند
ارزيابان و مشتريان مي توانند با هم  :يادداشت توافق رسمي-5

اين موارد . مذاكره كنند و موارد توافق در ارزشيابي را ثبت كنند
 اختصاصي هر دو مي تواند شامل انتظارات و مسئوليت هاي

  .گروه باشد
بعد از : جمع آوري و مروراطالعات مرتبط و قابل دستيابي-6

توافق روي آنچه كه بايد ارزشيابي شود، فرا ارزشياب الزم 
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است كه اطالعات مورد نياز را جمع آوري كرده و مورد 
  .بررسي قرار دهد

جمع آوري اطالعات جديد مورد نياز با استفاده از روش -7
  .ختلف مانند مصاحبه، مشاهده و غيرههاي م

اطالعات جمع : تجزيه و تحليل اطالعات كمي و كيفي-8
آوري شده نيازمند رويه هاي تجزيه و تحليل كمي و كيفي 

تجزيه و تحليل محتوا به كمك كامپيوتر و ساير تكنيك . هستند
  موثر در جمع آوري،كنترل و نظارت.  گيردها صورت مي

اهم دشواري ها  و نحوه نتيجه گيري ازروش تجزيه و تحليل 
كمبود نيروي انساني آزموده در اين زمينه . به شمار مي آيند

  . يكي از نارسايي هاي مهم كنترل و ارزشيابي است
: قضاوت در مورد وابستگي ارزشيابي به معيارهاي درست-9

با توجه به  به دنبال تجزيه و تحليل اطالعات، ارزشياب بايد
در ارزشيابي آموزشي هر دو نوع .  قضاوت كندهدف ارزشيابي

هدف كلي و ويژه و همچنين بازده ها و نتايج اقدامات مورد 
  .استفاده قرار مي گيرند

گزارشات بايستي شامل برنامه : آماده كردن و ارائه گزارش_10
اوليه ارزشيابي، گزارشات دروني با توجه به جنبه هاي مهم 

  ت محتواي اصلي گزارشا.ارزشيابي و گزارش نهايي باشد
 مي تواند بر اساس معيارها و اصول راهنماي ارزشيابي ها 

 ارزشيابي بايد تصميم گيري شود، اتبراي انتشار گزارش. باشد
به عالوه . ندستهچرا كه حاوي اطالعات باارزش زيادي 

گزارش مي تواند براي ارتقاي موسسه و نشان دادن آمادگي 
ي بر عليه گزارش عمومي وجود دارد بحث. تغيير بكار رود ايجاد

كه كارشناسان ممكن است در ارزشيابي نقاط ضعف محافظه 
كارتر بوده و در تنظيم مطالب خود صراحت كمتري داشته 

به عالوه در يك بازار رقابتي ممكن است انتشار و  .باشند
بار باشد در عمومي كردن نقاط ضعف براي موسسسه زيان

. ند از نقاط قوت آن الگو برداري كنندكه ديگران مي توانحالي
يك گزارش خوب بايد حاوي پيشنهادات دقيق و عملي بوده و 

  .نقطه شروع خوبي براي فعاليت هاي پي گيري ايجاد كند

كمك به مشتريان و ساير مخاطبين در تفسير و به كار -11
نتايج، به  كه با دريافت كنند گان توصيه شده: گيري يافته ها

زيابي و اصالح سيستم هاي ارزشيابي، تبادل نظر ويژه در ار
همچنين جهت ايجاد اطمينان، عالقه، جلب . صورت گيرد

ارزياب با دريافت كمك و استفاده از يافته ها، ارتباط صحيح فرا
  ).3،5،11،12،13(كنندگان نتايج ضروري است 

  معيارهاي ارزشيابي 
 برنامه و ارزشيابي برنامه فرآيندي است از تعريف معيارهاي

تعيين اين كه آيا ناهمخواني بين برخي جنبه هاي اجرايي برنامه 
 وجود ،و معيارهايي كه آن جنبه از برنامه را تحت كنترل دارد

دارد يا خير؟ و همچنين آيا از اطالعات ناهمخوان براي تغيير 
  ).8(نحوه اجرا و تغيير معيارهاي برنامه استفاده مي شود

موعه اي از ويژگي هاي يك معيارهاي ارزشيابي مج
 30). 14(ارزشيابي خوب هستند كه مورد توافق قرار گرفته اند

معيار ارزشيابي بر اساس سهم بالقوه آنها در هر يك از چهار 
 عملي بودن، )Utility (سودمندبودن: مشخصه شامل

)Feasibility(، مناسبت )Propriety( و دقت )Accuracy (
طور ه  سودمندي ب،رزشيابي برنامهبراي ا. طبقه بندي شده اند

 ،هدفمندي ابتدا آورده شده است زيرا بدون سودمندي
  . قرار مي گيردسؤالارزشيابي برنامه جهت قضاوت مورد 

  معيارهاي سودمندي
معيارهاي سودمندي به منظور اطمينان از اين است كه 

نيازهاي اطالعاتي را جهت استفاده كنندگان از  ارزشيابي،
  :راهم مي كند و شامل مواردزير استارزشيابي ف

 U1-شناخت مخاطبين) Stakeholders( : افرادي كه در
آن قرار مي گيرند، بايد شناخته تأثيرارزشيابي در گيرند يا تحت 

  .  بتوان به نيازهاي آنان پاسخ داد تاشوند
U2-افرادي كه ارزشيابي را هدايت مي كنند : اعتبار ارزشياب

 و انجام اين فرآيند را داشته باشند ي و توانايبايد صالحيت
به عالوه نتايج ارزشيابي نيز از حداكثر اعتبار . باشندامين 

كسب حداكثر اعتبار و پذيرش براي ارزشياب . برخوردار باشند
  .به ارزشيابي هاي قابل اطمينان او بستگي دارد
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U3- ابعاد انتخابي اطالعات(وسعت اطالعات و انتخاب آنها :(
اطالعات . زشيابي مستلزم گردآوري اطالعات استمطالعه ار

ت از پيش تعيين شده را سؤاالجمع آوري شده بايد بتوانند 
اطالعات . پوشش دهند و در مقابل مخاطبين پاسخگو باشند
 هاي سؤالبايد آنچنان گسترده بوده و انتخاب شده باشند كه به 

ها همچنين نياز. دنهاي طرح ارزيابي پاسخ دهمربوط به هدف
ارزشيابي، . و خواسته هاي مخاطبين ويژه را پاسخگو باشند

نظارت بر كار همه نهادها و سازمان هاي آموزشي و كنترل همه 
فعاليت هاي جاري را ايجاب مي كند و بايد جامع همه ابعاد 

 زيرا داوري آنگاه كه به جنبه ،موثر در تحقق هدف ها باشد
مبناي اطالعات عيني هاي مقايسه اي و فردي مي رسد بايد بر 

  .باشد
U4-رويه ها و داليل استفاده از  ،نظرات: شناسايي ارزش ها

 قضاوت مبانيگزارش يافته ها بايد به دقت توصيف شده تا 
چگونگي و دليل منطقي مورد .  واضح باشند،هاي ارزشي

استفاده در تفسير يافته هاي ارزيابي بايد به گونه اي توصيف 
  .باشندشوند كه مبناي داوري 

U5-هاي ارزشيابي به دو نوع  گزارش: روشن بودن گزارش
 .كلي تقسيم مي شوند، گزارش پيشرفت و گزارش نهايي

 كوتاه از فعاليت هاي انجام گزارش پيشرفت راخالصه اي نسبتاً
 ارائه فعاليت هايي كه در آينده ؛شده در يك دوره زماني معين

پيش آمده يا حل نزديك انجام خواهند شد؛ بيان مشكالتي كه 
 خالصه اي از يافته هاي مقدماتي تشكيل مي شده اند و احتماالً

گزارش نهايي عالوه بر گزارش نتايج مطالعه، نتيجه گيري . دهد
ها ي مربوط به ارزش برنامه و توصيه هاي  ها و قضاوت

از اين نظر . مربوط به فعاليت هاي آينده را نيز شامل مي شود
. رزشيابي تا حدي سندي سياسي استگزارش نهايي مطالعه ا

گزارشات ارزشيابي بايد به طور واضح برنامه مورد ارزشيابي را 
 ،كه شامل محتوا، هدف، رويه ها و يافته هاي ارزشيابي است

در اين صورت اطالعات اساسي تهيه شده و به  .توصيف كنند
 .آساني درك مي شوند

U6-گزارشات يافته هاي مهم و: گزارش و انتشار به موقع 
ارزشيابي بايد براي استفاده كنندگان به موقع منتشر شوند تا به 

 مستلزم آماده ،گزارش به هنگام. موقع مورد استفاده قرار گيرند
هاي مختلف در خالل اجراي  كردن و ارائه گزارش ها در زمان

در مطالعات پژوهشي، گزارشي از پيشرفت كار . ارزشيابي است
 نهايي آماده مي شود و چنين گزارشتا مرحله تهيه گزارش 

دستگاه مديريت و سازمان .  نيز مفيدنديهايي براي ارزشياب
 عالقه مندند كه در همان زمان گزارش هاي اجرايي معموالً

هند كه جنبه هاي بنيادين سياست آنها را توجيه هايي ارايه د
ادي و ارزشيابي در پاره اي از موارد نقاط ضعف بني. كند

اليت ها را آشكار مي سازد كه براي مسئوالن خوش اجرايي فع
  .آيند نيست

U7-صورتي برنامه ريزي و بهارزشيابي بايد : اثر ارزشيابي 
اجرا شود كه مخاطبين براي ادامه كار تشويق شوند و اين 
عالقه در آنها افزايش يابد كه از نتايج ارزشيابي استفاده خواهد 

ارائه هر .  پيگيري كنندشد و آنان را راغب كند تا نتايج را
برنامه در چند مرحله متوالي و به منظور دسترسي به داوري 

  ضروري است و از طرفي كوششي است لزوماًمعتبر كامالً
درازمدت و براي حصول نتيجه به پي گيري و استمرار نياز 

  ).2،13،14،15،16،17،18،19(دارد 
  معيارهاي عملي بودن

از،خردمندانه و مقرون به صرفه هدف از اين معيارها اطمينان 
  : و شامل موارد زير استن ارزشيابيبود
F1-رويه هاي ارزشيابي بايد عملي بوده و : شيوه هاي عملي

هنگام جمع آوري اطالعات مورد نياز عدم انسجام را به حداقل 
برساند و با كمترين مانع طرح را به اجرا در آورده و اطالعات 

  .الزم را فراهم آورد
F2-ارآمدي سياسيك (Political Viability) : برنامه ريزي و

هدايت ارزشيابي بايد با شركت گروه هاي مختلف باشد تا از 
 و استفاده نادرست از نتايج كه ممكن است يهرگونه سو گير

در زمينه . دگردمقاومت شود جلوگيري  منجر به مقابله و
ري ها را  بايد انتظار مقاومت در برابر نتيجه گييارذسياست گ
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طراحي و اجراي ارزيابي بايد با توجه به موضع گيري . داشت
هاي جناح ها و گروه هاي مختلف عالقمند طوري انجام شود 

  .كه همكاري آنها را فراهم آورد
F3- اثر بخشي هزينه (Cost Effectiveness) : ارزشيابي بايد

 پاسخگوي ؛مفيد بوده و اطالعات با ارزشي را جمع آوري كند
ارج و هزينه هاي مصرف شده باشد و ارزش آن در مقابل مخ

  ).2،15،16،17،18( هزينه هاي به عمل آمده قابل توجيه باشد
  معيارهاي مناسبت 

در اين بخش، هدف كسب اطمينان از اجراي ارزشيابي به 
صورت اخالقي، قانوني و با در نظر گرفتن رفاه شركت 

 تأثير تحت  كهكنندگان در ارزشيابي و همچنين كساني است
  :اين معيارها عبارتند از . نتايج ارزشيابي قرار مي گيرند

P1-منظور كمك به هارزشيابي بايد ب: آگاهي از خدمات 
سازماندهي و شناسايي و ارائه خدمات موثر در رابطه با 

 .نيازهاي شركت كنندگان خاص باشد
P2 –لزوم تقسيم برنامه ارزشيابي به بخش : توافقات رسمي

چه  چه چيزي، چگونه، بوسيله چه كسي و در(رسمي هاي 
بايد به صورت كتبي مورد توافق قرار ) زماني بايد انجام شود

 به شرايط يطوري كه هر يك از طرفين ملزم به پايبنده گيرد ب
  .باشند

P3-رعايت اصول اخالقي در مورد : حقوق انساني افراد
ونه اي يابي ها بايد بگشارز. موضوعات انساني ضروري است

ها طراحي و هدايت شوند كه به اصول اخالقي و رفاه انسان
  . و از آنها حمايت كنندگذاشته شوداحترام 

P4-هاي انساني در ارزشيابي ها بايد به ارزش :تعامالت انساني
حين تعامالتشان احترام بگذارند، چراكه شركت كنندگان نبايد 

ان ارزشيابي در جري. مورد تهديد واقع شده يا آسيب ببينند
رعايت شان و منزلت انساني در تعامل با ساير افراد كه دست 

 . ارزشيابي هستند ضروري استراندر كا
P5-ارزشيابي بايد كامل و منصفانه : ارزيابي كامل و منصفانه

بوده و نقاط قوت و ضعف برنامه را مشخص و حيطه هاي 
 .  را شناسايي كندمشكالت

P6-تلف ارزشيابي مانند يافته هاي  مخيبخش ها: اعالم نتايج
 تأثيرآن با محدوديت هاي مربوطه بايد براي افرادي كه تحت 

 از نظر اخالقي مورد توجه وارزشيابي قرار مي گيرند 
همچنين گزارش شفاهي و كتبي بايد .قابل دستيابي باشند،هستند

نتايج حاصل از ارزشيابي پايه . شفاف مستقيم و صادقانه باشد
اي تصميم گيري در مورد ادامه، تغيير و يا قطع اطالعاتي بر

  .برنامه فراهم مي آورد
P7-ناسازگاري با منافع (Conflict of interest) : بايد با تضاد

منافع كه غير قابل اجتناب هستند عاقالنه برخورد كرد تا بتوان 
از مخدوش شدن نتايج ارزشيابي به دليل تضاد با منافع 

  .جلوگيري كرد
P8-اختصاص منابع و هزينه بايستي بر اساس : ت ماليمسئولي

رويه ها بوده و مدبرانه و با رعايت اصول اخالقي صورت 
   ).2،7،16،17،20،21(گرفته و در مسير صحيح و درست باشد 

   معيارهاي صحت 
معيارهاي صحت به نحوي عمل مي كنند كه ارزشيابي مناسب 

ر مورد فني و اصولي د ،و مربوط باشد و اطالعات كافي
ارزش و صالحيت برنامه مورد  هاي تعيين كنندهوضعيت

 اطالعات مورد ،در اجراي طرح. ارزشيابي را جمع آوري كنند
نظر چنان فراهم مي شوند كه بتوان در باره جنبه هاي تعيين 

اين . كننده اهميت يا شايستگي پديده مورد نظر قضاوت كرد
 :معيارها عبارتند از

A1-مه اي كه قرار است مورد ارزشيابي واقع برنا: ثبت برنامه
. بايد به طور واضح و صحيح توصيف و ثبت شود، شود

همچنين بايد بقدر كافي بازبيني شود تا بتوان ابعاد گوناگوني را 
  .كه بايد در ارزيابي منظور شوند به طور آشكار مشخص كرد

A2- تجزيه و تحليل زمينه(Context) : پس از آنكه مطالعه
ي طرح ريزي و به مرحله اجرا در آمد به منظور بدست ارزشياب

هاي ارزشيابي، اطالعات آوردن پاسخ هاي مربوط به پرسش
. حاصل بايد به گونه اي مناسب مورد تحليل و تفسير قرار گيرد

طبقه بندي، خالصه كردن و سازمان دادن داده ها نخستين گام 
اي يك در اجر. در تحليل و تفسير اطالعات ارزشيابي است
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 متغيرهاي بسياري ، براي هر دسته از اطالعات،مطالعه ارزشيابي
گردآوري مي شوند، همه اطالعات بايد سازماندهي و مرتب 

زمينه اي كه در آن برنامه، طرح يا مواد آموزشي قرار . شوند
ات احتمالي تأثيردارد بايد به اندازه كافي بازبيني شود تا بتوان 

  .ابي مشخص كردآنرا بر پديده مورد ارزي
A3-مقاصد و شيوه هاي ارزشيابي :  توصيف اهداف و رويه ها

مشروح  ًبايد مورد بازنگري قرار گرفته و به صورتي كامال
تا بتوانند مشخص شوند و مورد بررسي قرار  توضيح داده شوند

وظيفه فرا ارزشيابي آن است كه مشخص كند برنامه ها  .گيرند
جا كه برنامه بخوبي و با هزينه هر . به چه نحو اجرا مي شود

اين توجه . اي معقول عمل مي كند به توجه بيشتري نياز ندارد
 را بايد به جاهايي معطوف كرد كه خوب عمل نمي كنند، آن
وقت مي توان داليل احتمالي عدم موفقيت را شناسايي و 

  .بررسي كرد و براي بهبود كار پيشنهاداتي ارائه داد
A4-ابل دفاعمنابع اطالعاتي ق(Defensible Information 

Sources) : منابع اطالعاتي مورد استفاده در يك برنامه
ارزشيابي بايد با جزئيات كافي توصيف شوند تا بتوان كفايت 
اطالعات را سنجيد و در صورت كافي بودن مي توانند مورد 

از جمله مسائل ارزشيابي، عدم دسترسي . ارزيابي واقع شوند
اين . است كه مي تواند مبناي داوري صحيح باشدبه اطالعاتي 

  درمشكل را هم درفقدان بسياري از اطالعات مورد نياز و هم
و گاهي در خالف واقع و ساختگي ناقص   اتداده ها و گزارش

اين محدوديت نوعي ناباوري و بي .بودن اطالعات مي توان ديد
 مي اعتمادي نسبت به داوري نهايي و نتيجه ارزشيابي فراهم

  . آورد
A5-رويه ها ي جمع آوري اطالعات : اطالعات داراي اعتبار

صورت مي  بايد انتخاب، تدوين و بكار گرفته شوند، در اين
توان اطمينان داشت كه اطالعات جهت استفاده داراي اعتيار 

ابزار گرد آوري داده ها بايد چنان انتخاب يا تدوين . هستند
تحليل داده هاي حاصل از آنها شوند كه به كار بردن و تفسير و 

اعتبار . اطالعات معتبري براي استفاده مورد نظر فراهم كند
  .ارزشيابي به جنبه هاي اجرايي كار بستگي دارد

A6-ابزار گرد آوري داده ها و شيوه : اطالعات قابل اعتماد
هاي اجرايي آنها بايد چنان انتخاب يا تدوين شوند كه 

  .يي الزم برخوردار باشداطالعات بدست آمده از پايا
A7-اطالعات منظم (Systematic Information):  اطالعات

طور منظم ه جمع آوري شده بايد مورد پردازش قرار گرفته و ب
مرور شوندتا در صورت بروز هر گونه اشتباهي نسبت به 

بازنگري منظم داده ها و در صورت نياز . اصالح آن اقدام شود
ت مي گيرد تا نتايج حاصل مورد تعديل آنها از اينرو صور

  . ترديد نباشد
A8-اطالعات كمي در يك  :تجزيه وتحليل اطالعات كمي

طور منظم و صحيح مورد تجزيه و تحليل قرار ه ارزشيابي بايد ب
از .ت ارزشيابي به طور موثري پاسخ داده شوند سؤاالبگيرند تا 

 شمارش ساده وقايع، نسبت ها و  مي توانشاخص هاي كمي،
ناسب در صد كار انجام شده از مجموع كاري كه بايد انجام ت

  .بگيرد را مي توان نام برد
A9-اطالعات كيفي در يك  :تجزيه و تحليل اطالعات كيفي

طور صحيح و منظم مورد تجزيه و تحليل قرار ه ارزشيابي بايد ب
ت ارزشيابي به نحو موثري پاسخ داده شود و سؤاالبگيرند تا به 
از جمله شاخص هاي كيفي، . سب به عمل آيدتفسيرهاي منا

 ها و خط مشي ها، بررسي سياست فرآيندهاي اجراي سياست
  .هاستها و تصميم گيري

A10- نتيجه گيري موجه(Justified conclusion) : پس از
آنكه قضاوت كلي در باره كارآيي يك دوره، يك برنامه و 

به تفسير دستيابي به هدف هاي تعيين شده به عمل آمد نوبت 
اگر يك اقدام آموزشي در رسيدن به هدف هاي خود  .مي رسد

 مطرح مي شود كه آيا اقدام سؤالخوبي موفق نباشد، اين ه ب
اين كار مستلزم .  به اجرا در آمده است يا نهمورد نظر واقعاً

اگر چه . بررسي اطالعات مربوط به اجراي برنامه است
كه برنامه فقط تا قضاوتي همه جانبه ممكن است نشان دهد 

 تحليل ،اماهاي خود موفق بوده است حدي در رسيدن به هدف
هاي كلي برنامه ممكن است معلوم كند كه بعضي  به مدد هدف

 با موفقيت نسبي همراه ؛ به خوبي حاصل شدهها نسبتاً هدف
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بوده در حالي كه تعدادي ديگر ممكن است نتايج نوميدكننده 
ز ارزشيابي بايد به روشني و واضح نتايج حاصله ا .اي ببار آورد

توجيه و تفسير شوند تا مخاطبين بتوانند آنها را مورد بررسي 
اين نتايج بايد به صراحت قابل توجيه باشد . قرار دهند

  .بطوريكه مخاطبين به سنجش آنها بپردازند
A11-در گزارش نتايج ارزشيابي بايستي : گزارش بيطرفانه
حساسات اشخاص يا هر گونه  هر گونه تحريف توسط امقابل

شيوه هاي مورد . سوگيري در مورد هر بخش محافظت شود
استفاده در ارزيابي بايد چنان باشد كه براي يافته هاي آن و 

 تعبير ناشي از ء سوگزارش حاصل از آنها، در مقابل هر گونه
هاي فردي تامين الزم را فراهم آورده  احساسات و سوگيري

ل الزم است كه گزارش حاوي نتايج و به عنوان يك اص. باشد
دقت تنظيم شده باشد ه پيشنهاداتي براي بهبود كيفيت بوده و ب
 .هاي پيگيري آماده شود تا موسسه را قادر سازد براي فعاليت

  .به عالوه روي نقاط قوت و ضعف تاكيد كند
A12-ارزشيابي بايد به خودي خود به صورت : فرا ارزشيابي

ا توجه به عوامل فوق و ساير تكويني و تراكمي و ب

صورت  در اين.استانداردهاي مربوطه مورد ارزشيابي واقع شود 
درستي هدايت شده و در تكميل آن مخاطبين مي توانند ه ب

 بررسي كنند كامالًنقاط قوت و ضعف آنرا 
)2،7،13،18،22،23 .(  
  

  نتيجه گيري
د خوبي موره هاي ارزشيابي را ب فرا ارزشيابي ارزش فعاليت

توجه قرار داده و چنانچه در اين فرآيند اشتباهي صورت 
گرفته و خطايي رخ داده باشد، از طريق معيارهاي آن قابل 

برخي معتقدند زبان مشتركي است كه . شناسايي و اصالح است
معيارهاي . ر امر آموزش بيشتر مي كنددارتباط و همكاري را 

 از جايگاه ارزشيابي در هدايت و تجزيه و تحليل ارزشيابي
خاصي برخوردار است و تنها به فهرستي از مراحل يك فرآيند 
محدود نمي شود، بلكه مجموعه اي از ويژگي هاي يك 
 ارزشيابي خوب است كه در طراحي، هدايت، مداخله، تجزيه و

  .تحليل و گزارش يافته ها مورد استفاده قرار مي گيرد
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