
  مفهوم ارزشیابی

ارزشیابی را در معنی عام تعیین ) 1985(آرتور وبر        
ارزش و یا اهمیت یک چیز میداند و به صورت خاص 

. میزان موفقیت اولیه آنها میداند تر ارزشیابی را تعیین
در فرهنگ دهخدا ارزیابی عمل یافتن ارزش هر چیز 

. کند و ارزیاب کسی که ارزش هر چیزي را معین می
نظرانی که  شاید بتوان ادعا کرد که به تعداد صاحب

در این حوزه داراي نام و شهرت هستند، براي 
این تعاریف در . ارزشیابی نیز تعریف وجود دارد

سیاري موارد به هم شبیه هستند و در مواري نیز با هم ب
اولین تعریف رسمی از ارزشیابی به نام . تفاوت دارند

وي ارزشیابی را وسیلهاي جهت . رالفثبت شده است
تعیین میزان موفقیت برنامه در رسیدن به هدفهاي 

معتقد  )1991(گی، . آموزشی مطلوب مورد نظر میداند
 آیند نظامدار براي جمعاست ارزشیابی به یک فر

  .عات گفته میشودالآوري، تحلیل و تفسیر اط

دو تن از صاحبنظران در  )1987(ورتن و سندوز       
حوزه ارزشیابی آموزشی گفتهاند در آموزش و 
پرورش، ارزشیابی به یک فعالیت رسمی گفته میشود 
که براي تعیین کیفیت، اثربخشی، یا ارزش یک برنامه، 

 برنامه درسی به اجراء در می د، هدف یاپروژه، فرآین
  .آید

  :اهمیت و ضرورت ارزشیابی

تعیین بها یا اگرچه ارزشیابی فقط یک هدف اساسی دارد  
هدف اصلی . نقشهاي آن بسیار است ولیارزش چیزي 

در ارزشیابی یک هدف این . ارزشیابی، قضاوت و داوري است
نظر که از قبل تعیین شده  است که مشخص شود آیا اهداف مورد

ه؟ آیا عملکرد رضایت بخش بوده است یا ناند؟  است، تحقق یافته
هدف دیگر ارزشیابی . بنابراین نیاز به قضاوت و داوري میباشد

نقش مهم دیگر . براي تصمیم گیري است عاتالفراهم نمودن اط
آیا برنامه درسی . ارزشیابی تعیین ارزش خود برنامه درسی است

مقاصدي را که به خاطر آنها الگوپردازي شده است برآورده 
ه معینی از دانشجویان که کند؟ آیا برنامه درسی براي گرو می

برایشان مورد استفاده قرار گرفته است مناسب میباشد؟ در 
آموزش عالی که یکی از ارکان اساسی جامعه میباشد، ضرورت 

زیرا به کمک . استفاده از ارزشیابی ك ً امال آشکار است
ارزشیابی میتوان این نهاد را به تناسب تغییرات اجتماعی در مسیر 

ی قرار داد و به این طریق میتوان در رابطه با تحول و دگرگون
نیازهاي جامعه برنامههاي آن را مورد قضاوت قرار داد و در راه 

 . بهبود آن کوشید

 تعیین بها یا ارزش چیزي ارزشیابیهدف اساسی  تنها

عبارتی براي آنکه نظام آموزش عالی از پویایی الزم  به
برخوردار باشد، یک نظام ارزیابی به عنوان زیر نظام آن، 
باید عوامل اساسی را به طور مستمر مورد قضاوت قرار دهد 

  .و بازخورد آن را به تصمیم گیرندگان عرضه کند

این با توجه به اینکه ارزشیابی به مثابه یک تخصص است با 
امر سروکار دارد که ارزش، کیفیت و اهمیت، میزان، درجه 

ها را مورد آزمایش و قضاوت قرار دهد و  و یا شرایط پدیده
در تمام طول اجراي برنامه به طور مستمر انجام گیرد تا 

بنابراین انجام . تطبیق عملکرد را با هدف برنامه میسر سازد
دي در تکنولوژي ارزشیابی به عنوان یکی از فعالیتهاي کلی

آموزشی ضروري است و بدون آن نمی توان به اهداف 
ارزشیابی در مفهوم جدید خود به . آموزشی دست یافت

عنوان جزئی از فرآیند تعلیم و تربیت و وسیله مناسبی براي 
هاي تدریس شناخته شده  ها، و شیوه اصالح هدفها، برنامه

  .است
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ریزي درسی  اهمیت و ضرورت ارزشیابی، در برنامه
  :را از سه دیدگاه میتوان مورد توجه قرار داد

تعیین ارزش خود : ریزان درسی از نظر برنامه -1
. نقشهاي مهم ارزشیابی استبرنامه درسی، یکی از 

ریزان نیاز به این دارند که بدانند آیا برنامه  برنامه
درسی، مقاصدي را که به خاطر آنها طراحی شده 
برآورده میسازد؟ آیا محتوا، از دانش و ساختار دانش 

 خوبی تشکیل شده است؟  نظر فراگیران به مورد

و  ریزي تدریس اساتید، در برنامه: از نظر اساتید -2
قضاوت درباره فعالیتهاي آموزشی، به داشتن 

عات زیاد و معتبر، در زمینه آمادگی و پیشرفت الاط
تحصیلی دانشجویان، و اثربخشی فعالیتهاي کالسی 

 عات و دادهالارزشیابی چنین اط. نیازمند هستند
  .هایی را در اختیار آنان قرار میدهد

 ارزشیابی موثر به بهبود: از نظر دانشجویان -3
چرا که ضمن . یادگیري دانشجویان کمک مینماید

آگاهی دادن به فراگیران، در خصوص پیشرفت 
تحصیلی، دقت و تالش آنان را افزایش داده و انگیزه 

از طرفی فراگیران از طریق . آنان را ارتقاء میبخشد
هاي مثبت و منفی فعالیتهاي  ارزشیابی، جنبه

رفع یادگیري خود را خواهند شناخت ونسبت به 
ضمن ارزشیابی، اجزاء و  .آنها اقدام خواهند کرد

میتوان . عناصر برنامه درسی، بررسی و نقادي میشود
  . گفت حیات برنامه درسی به ارزشیابی بستگی دارد

به علت عدم ارزشیابی درست از برنامه درسی ممکن است دو 
  :اتفاق در عرصه آموزش رخ دهد

اول اینکه ممکن است برنامه درسی معیوب و مسئله دار سالها جزو  
. برنامه باقی بماند و استاد، دانشجو را تحت فشار روانی قرار دهد

نه بر دوش دانشجویان الدر این حالت برنامه به صورت باري ناعاد
  . کند سنگینی می

دوم اینکه ممکن است بر اثر عدم ارزشیابی، انتقادهاي وارد بر 
بنابراین میتوان گفت عدالت . رنامه، روشن برطرف نشودب

  یابد یادگیري از طریق ارزشیابی در برنامه درسی تحقق می

 


