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 عمومی مشیخط تغییر و یادگیری ارزیابی،

 مشی انواع ارزشیابی خط       

ری، ارزشیابی ها عبارتند از ارزشیابی اداترین این روشهای متنوعی وجود دارد. عمدهشمشی روبرای ارزشیابی خط

ه به بررسی هر های غیردولتی و ارزشیابی محققانه. در ادامی، ارزشیابی به وسیله سازمانقضایی، ارزشیابی سیاس

 پردازیم. مشی میهای ارزشیابی خطکدام از این روش

 

 بندی های بودجهارزشیابی اداری: عملکرد مدیریت و نظام

سعی شده است که روشن شود آیا  در ارزشیابی اداری معموالً بررسی ارائه خدمات با کارآیی زیاد مدنظر بوده و

ا حسابرسی مدیریت با توجه به اصول عدالت و دموکراسی به دست آمده است یا خیر. ی «1ارزش در مقابل پول»

ترین هزینه به شهروندان به ترین منابع و تحمیل کمها با صرف کممشیمنظور این است که مطمئن شویم خط

رنامه و سازگاری آوری اطالعات دقیق از بازده باهداف مورد نظر دست یافته باشند. ارزشیابی اداری مستلزم جمع

های مختلف ها و نتایج در طول زمان و در بخشآن با استانداردهاست، به نحوی که امکان مقایسه دقیق هزینه

 مشی فراهم آید. خط

اقل از پنج ها به میزان حددار انجام این کار هستند به منظور کاهش هزینهدر مواردی که مؤسسات دولتی عهده

 وان یاد کرد: تنوع ارزشیابی اداری می
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 عمومی مشیخط تغییر و یادگیری ارزیابی،

ها گیرد. بدین معنی که مشخص شود دولتدادهای برنامه مورد سنجش قرار میدر ارزشیابی تالش میزان درون

رزشیابی دستیابی به مبنایی است که بتوان به اند. هدف از این ابرای دستیابی به اهداف خود چه حد تالش کرده

 های کارآیی یا کیفیت ارائه خدمات بعدی را ارزیابی کرد. کمک آن، ارزشیابی

شود. هدف اصلی از ارزشیابی عملکرد، صرفاً دادها بررسی میدادهای برنامه و نه دروندر ارزشیابی عملکرد برون

 ای دست یافته است. مشی با توجه به اهداف بیان شده به چه نتیجهآن است که مشخص شود خط

شود که آیا همین مقدار بازده اوت میگیرد و قضهای یک برنامه مورد ارزیابی قرار میدر ارزشیابی کارآیی، هزینه

داد سنگ بنای این نوع داد یا برونهای درونتوان با کارآیی بیشتر به دست آورد؟ ارزشیابیرا با کیفیت مشابه نمی

های کند که به ارزشیابیگذاران را وادار میمشیروند. مشکالت ارزشیابی اثربخش، اغلب خطارزشیابی به شمار می

 یت دهند. کارآیی رضا

های مورد بازبینی قرار های اجرای برنامههای سازمانی، شامل مقررات و رویههای فرآیند، روشدر ارزشیابی

 تر و کارآمدتر کرد. توان فرآیندها را سادهها آن است که روشن شود آیا میگیرند. هدف این ارزشیابیمی

پدید آمده است. مسائل  MBOو  PPBS ،ZBBچون مشی عمومی فنون خاصی های اداری خطاز این ارزشیابی

های آنها را به صورت مجزا مشیتوان آثار خطاجتماعی و اقتصادی معموالً به هم مربوط هستند و در عمل نمی

آوری اطالعات ارزشیابی کرد. ارزشیابی جامع باید کارکردهای غیرقابل کنترل را نیز در نظر بگیرد. دشواری جمع

 کند. نیز این مسأله را تشدید می معتبر و سودمند

گیرد. به همین های ارزشیابی اداری با افزایش سطح پیچیدگی و جامعیت مورد انتظار از آنها فزونی میمحدودیت

گذاران است، در عین حال مشیدلیل ارزشیابی اثربخش که به وضوح سودمندترین نوع ارزشیابی برای خط

 دشوارترین آنها نیز هست. 



 

 عمومی مشیخط تغییر و یادگیری ارزیابی،

های اداری، به افزایش مشارکت مردم در فرآیند ارزشیابی روی ها به منظور تکامل ارزشیابیاز دولت بسیاری

ها مشینفع یا عالقمند با خطاند. هدف آنها از این کار از بین بردن ضعف ناشی از فقدان مشورت با افراد ذیآورده

 بوده است. 

 

 اداری ارزشیابی قضایی: بازبینی قضایی و اختیارات 

پردازد هایی میهای قانونی شیوهاین نوع ارزشیابی به بودجه، اولویت، کارآیی و هزینه توجه ندارد و در عوض به جنبه

شود ها به وسیله نیروهای قضایی انجام میآیند. این نوع ارزشیابیهای دولتی به کمک آنها به اجرا درمیکه برنامه

ه ممکن است بین اقدامات دولت و مقررات قانون اساسی یا معیارهای وضع شود کو در آنها به مسائلی توجه می

رود که اقدامات دولت را رأساً یا به شده در مورد حقوق افراد، تعارض به وجود آورند. از قوه قضاییه انتظار می

راجع قضایی هایی که نسبت به مؤسسات دولتی معترض هستند و دادخواست خود را به مدرخواست افراد یا سازمان

ای مشی به شیوهپردازند که تنظیم یا اجرای خطاند، رسیدگی کند. قضات به ارزیابی این موضوع میتسلیم کرده

 خودسرانه و خارج از ضوابط و اصول پذیرفته شده حقوق اداری انجام نگرفته باشد. 

 

 مشی و مردم های خطارزشیابی سیاسی: تبادل نظر با زیرنظام

های تواند به وسیله همه افراد با هر نفع سیاسی انجام شود. ارزشیابیهای دولتی میمشیسی خطارزشیابی سیا

مند و از نظر فنی چندان پیچیده نیستند. در های اداری و قضایی، معموالً غیر نظامسیاسی، برخالف ارزشیابی

موفق یا ناموفق جلوه دهند. تمجید  مشی، آن راشود با تقاضای ادامه یا تغییر خطهای سیاسی سعی میارزشیابی

 مشی منجر شود. های جدید در چرخه خطیا انتقاد در این مرحله ممکن است به تعامل

تواند بر فرآیند های خاصی میگیرد ولی تنها در موقعیتاگر چه ارزشیابی سیاسی در جریان اجرا صورت می

 رهای مردم ساالر زمان انتخابات  است. ها در کشوترین موقعیتمشی اثر بگذارد. یکی از مهمخط



 

 عمومی مشیخط تغییر و یادگیری ارزیابی،

مشی است. از های آن خطمشی، اخذ نظر مشورتی اعضای درگیر زیر نظامتر ارزشیابی سیاسی خطنوع متداول

های مشورتی های مردم با ایجاد گروههای مدیریتی برای رسیدگی به خواستهتوان به برقراری نشستجمله می

ها با نیدهها اغلب به سازگاری شکسب مشورت اشاره نمود. اثربخشی این دیدگاه های کار به منظورخاص و گروه

 مواضع دولت بستگی دارد. 

 

 های غیردولتی مشی به وسیله سازمانارزیابی برنامه یا خط

د، های گروه، افراهای عمومی به وسیله مطبوعات، رسانهمشی عمومی خارج از سازمانترین ارزیابی از خطغالباً مهم

مشی عمومی آید. شناخت و شناسایی مشکالت عمومی و ارزیابی خطهای غیردولتی به عمل میپژوهشگران و گروه

های موجود در مشیهاست. مجالت علمی ـ پژوهشی زیادی تصمیمات و خطاز وظایف اصلی و مستمر رسانه

 دهند. های عمومی را مورد نقد و بررسی قرار میسازمان

ها وهگیری آنها نقش اساسی دارند. بسیاری از این گرمشی و جهتع هم از لحاظ نفوذ بر خطنفهای ذیگروه

ها تشکیل مشیها و خطواحدهای تحقیق و پژوهش، کادر پژوهشی، واحد تحقیق و توسعه را برای ارزیابی برنامه

ین امر در یک داشته باشند. ااند تا در مشاوره و ارائه نظریات پیشنهادی و اصالحی نقش سازنده و مثبتی داده

  ها مشارکت داشته باشند.جامعه آزادمنش و مشارکتی امری ضروری است، زیرا مردم باید در ارزیابی

 

 مشی ارزیابی منظم یا سیستماتیک برنامه یا خط

الن های علمی، روش تحقیق و ارزیابی به طور قابل توجهی به مسئوها یا روشدر این روند استفاده از تکنیک

و ارزیابی به عنوان یک فرآیند کلی  3نظران به طور کلی بین ارزیابی محققانهکند. صاحبگذار کمک میمشیخط

 گانه برای ارزیابی محققانه به این شرح است: اند. مراحل ششتفکیک و تمایز قائل شده

                                                           
3. Evaluative Research  



 

 عمومی مشیخط تغییر و یادگیری ارزیابی،

 شناسایی اهدافی که باید ارزیابی شوند.  .1

  های ارزیابی باید مورد حل و فصل قرار گیرند.فعالیتتجزیه و تحلیل مشکالتی که به وسیله  .2

 ها و عملیات توصیف و استاندارد کردن فعالیت .3

 گیری درجه و سطحی که تغییرات و تحوالت باید صورت گیرد. سنجش و اندازه .4

 اند. شأت گرفتهتعیین این که آیا تغییرات مشاهده شده ناشی از عوامل موردنظر هستند یا از عوامل دیگر ن .5

 ارائه شواهدی مبنی بر استقرار مورد نظر.  .6

طرفانه حلیل بیتارزیابی محققانه باید به صورت واقعی به اجرا درآید یا تحت شرایطی که همیشه مستلزم تجزیه و 

 م پذیرد. و منظم است انجا

های منظمی هاست. در این طرح تالشمشیهای پژوهشی برای ارزیابی برنامه و خطاز جمله طرح 4طرح تجربی

برای انتخاب یک گروه آزمایش و گروه دیگری برای کنترل آثار یا تغییرات در مورد اشیاء یا افرادی که برنامه یا 

تماعی به صورت علوم فیزیکی آید. البته آزمون مسائل اجمی مشی در مورد آنها به اجرا درنیامده است به عملخط

توان کامالً پذیر نیست و نمیتوان آن را در محیط بسته و آزمایشگاهی مورد تجزیه و آزمایش قرار داد امکانکه می

 های ارزشی، اجتماعی و علوم انسانی تحت کنترل درآورد.محیط را برای پدیده

ها و تأثیر مشیاست که بررسی دقیق آثار خط 5های شبه تجربیمشی طرحها یا خطمهدومین طرح ارزیابی از برنا

های تواند بدون اینکه روشسازد. در این روش پژوهشگر میعوامل یا متغیرهای خارجی را کنترل و خنثی می

بررسی آثار برنامه  هایی که انعطاف بیشتری دارند برایمنظم تحقیق کنار گذاشته شوند از ابزار ممکن و مکانیزم

 مشی استفاده کند. یا خط

                                                           
4. Experimental Design 
5. Quasi – Experimental Design  
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است. این نوع از مطالعات اگر چه  6های غیرآزمایشیها طرحمشیها یا خطسومین طرح برای ارزیابی برنامه

ها قرار مشی عمومی مورد استفاده مسئوالن سازمانپیچیدگی کمتری دارند ولی باز هم برای بررسی آثار خط

دهند مشی در اختیار مدیران قرار می، یک بررسی مقدماتی را برای تشخیص اثربخشی خطهاگیرند. این طرحمی

 دهنده باشد. تواند برای مدیران یاریهای دیگر میو در غیاب روش

 

  

                                                           
6. Non – Experimental Design  


