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Evaluation vs Assessment

حمید وکیل

حلقه مطالعاتی ارزیابی تاثیر اجتماعی
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Assessmentارزیابی

ومثبتآثارکلیهدقیقوتحلیلتجزیهوشناسایی،بینیپیشاثرات،ارزیابیاصلیهدف
.استانسانیوطبیعیزیستمحیطبرطرحمنفی

(Valve, Toro et al., 2012ازنقلبه1396،دیگرانونسبرسولی)
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 Evaluationارزشیابی

دربارهقضاوتبرایالزماطالعاتتحلیلوتجزیهوگردآوریفرایندمفهومبهارزشیابی
وداوری،بررسیبهارزشیابی .استفعالیتوراه حل،پروژه،برنامهیکشایستگیوارزش

،درجه بندیمنظوربهپدیدهیکشرایطومیزانمقدار،اهمیت،کیفیت،ارزش،تخمین
،کارکردیلحاظبه. ( ۴۴-۴3 :139۰،شریفی،اسدیشریف زاده،)می پردازدتغییریاپیشبرد،تسهیل گری

وکارمنداننتایج،ویژگی ها،فعالیت ها،دربارهنظام منداطالعاتتامینپیدرارزشیابی
،کاراییتااست(پروژهیابرنامهسازمان،)معینمجموعهیکخدماتومحصوالت

بعدیمراحلدرآناصالحبرایتالشوضعفنقاطشناسایی،بهره وریواثربخشی
فراهم سازیوجدیدمسایلونیازهاشناسایی،پاسخگویی،(عملکردمستمربهبودویادگیری)

.شودتضمینکارکنان،شغلیارتقایوتشویقبرایمبنایی
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ارزشیابی

واستخدمتیامحصولیکارزشوکیفیتارزیابیپیدر،ارزشیابیترتیباینبه
برعهده اشبرنامهطبقکهراکاریایاندازهچهتاکسیچهمیدهدنشانکهاستفرایندی
یایافته انددستشدهتعیینهدف هایبهبرنامه هاآیاواستدادهانجامبخوبیاستگذاشته

نه؟

)۷۸ :139۰،شریفی،اسدیشریف زاده،)
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ارزشیابی

اجتماعیبرنامهیاموسسهکاراییسنجشوبررسیارزشیابیخالصه،به طوربنابراین
وهستندبرنامه هانتایجیابازدههمانپژوهش ها،نوعاینوابستهمتغیرهایعموما .است

مشمولینکادر،روش ها،اصول،مقاصد،شاملارزشیابیدرسنجشمورددروندادهای
استبرنامهبانیانوبرنامهمدیریتوپشتوانهاندازه،خدمات،ارایهمدتمحل،،]ذینفعان[

(199۴،3۴9بیکر،)
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بحث

کدام به معیار نیاز دارد؟

کدام فرایند را میبیند و کدام محصول را؟

کدام به سنجش نیاز دارد؟

کدام کفایت را می سنجد؟

هامعیارها توسط ارزیاب تعیین می شود یا توسط همه طرف

جایگزین در کدامیک بررسی میشود/گزینه های دیگر 

بهودارندسودیچهارزشیابیوارزیابیمدرسهمحیطدر
آیند؟میکسانیچهکار
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بحث
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بحث
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بحث

تشریحی

برآیندی/خالصه
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تاثیرارزیابیفرایندوارزشیابی

خوددروندرداخلیبصورتآنانجاماینکهیکیاست؛شدهانجامشکلدوبهارزشیابی»
دستگاهازاستفادهبابگیردصورت EIAفرایندازجدایآنانجاماینکهیاباشد EIAفرایند

وهاسنگینسبکمصالحه ها،بررسیبرایسازیتصمیمموسساتتوسطآمدهفراهمسیاسی
« وابستهاجتماعیارزش های

(Morgan, 1998،۴۵)
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تاثیرارزیابیفراینددرارزشیابی

داوریبه،EIAدراهمیت هاتعیین. دمی کنبروز«اهمیت»مفهومارزشیابیانجامبرای
راآنهااهمیتدرجههمچنینومی پردازداست،قبولقابلومطلوبمهم،کهآنچهدرباره
پیامدهامتقابلاثراتدارند،تمرکزتصمیم گیری هاتفسیرهایبرداوری هااین». کندمیتفسیر

سطوحدراند،متفاوتاندازچشموزمینهبامتناسبمی دهند،نشانرامحیط پذیرندهو
یابلندنظرانهمی توانندومی شوندروش هاورویه هاشاملکنند،میعملکاربردیونظارتی

ارزیابیواثبات،شناساییبهنیازبهدارنداشارههاویژگیاین. شوندتعریفتنگ نظرانه
دیدگاهنقش،متنییازمینه ایسازگاری،سازیتصمیمواهمیتتعیینمیانارتباطاثربخشی

(Lawrence،۲۰۰۷-1)« روش هاانتخابواهمیتتعیینروش هایدامنهمتفاوت،های
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تاثیرهااهمیتتعیین
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تاثیرارزیابیفراینددرارزشیابی

مثال،عنوانبه .می شودمهماهمیتتعیین EIAگیریتصمیمباارتباطدرترتیباینبه
بهنیازکهتأثیراتیاست؟قبولقابلاثریچهشوند؟گرفتهنظردربایدهاپروژهکداماینکه

دارند؟تعدیلی اقدامات

(ذهنییعنی)ارزشبرمبتنیداوری هایبهمقیدوهدایتاینچنین EIAفرآیندبایدبنابراین،
،subjectiveذهنیموضوعیاهمیت،تعیینواقعدر( Lawrence،۲۰۰۷-1،۷6۲). «می شود

نبایداهمیتتعیینکهدهدمینشاناین»( همان)استارزشبهوابستهوnormativeهنجاری
را خودارزش هایونیازهاکارشناسانوعموم. شدبافنی«خبرگان»یا«کارشناسان«بهمنحصر

گرفتهآنهاسودمندیبرایقبالکهاقداماتیوتصمیماتبودنمناسبتعیینهمچنین .دارند
(همان)» . شده اند
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تاثیرارزیابیفراینددرارزشیابیشیوه ها و رویکردهای 

برایممکنروش های.داردتفاوتشدهانتخابروش هایورویکردبهبستهEIAدرپیامداهمیتتعیین
عبارتنداهمیتنتعییبرایعمدهرویکردسه.می گیرندریشهآنکلیرویکردسهترکیبازتاثیرها،اهمیتتعیین

استداللیچون وچراهایرویکردو(Collaborative)مشارکتیرویکرد،(Technical)فنیرویکرد:از
(Reasoned argumentation)ساختاریافتهترکیبییا(composite)آنهااز.

:ازعبارتندفنیارزشیابیروش های-الف
هزینه،خابانتپرسشنامهباگذاریقیمتوتجربیآزمایشباگذاریقیمتاقتصادی،شامل)پولیروش های•

(...وبازارجانشینبازار،مزایده،پرسشنامهباگذاریقیمت
(MCDMروش هایشامل)پولیغیرروش های•

ند،برداردررافنیابعادهمواجتماعیابعادهمکهارزشیابیروش هایاز:اجتماعیارزشیابیروش های-ب

.دارندوجود(استکاراتردیگرینسبتبهپانلکه)PEMوSAGEنمونهدو
• SAGE :Social judgement capturing, adaptive goals achievement, environmental assessment

• PEM : Pannel Evaluation Method
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