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لیال پاداش، 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی گلستان

لیال پاداش،

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی گلستان
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Measurement 

عددي به یک مفهوم

instrument(

در آموزش) scale(اندازه گیري مفاهیم ذهنی یا سازه هاي انتزاعی 

Measurement       اندازه گیري

o اطالق برچسب وlabel  عددي به یک مفهوم

o   اندازه گیري مفاهیم عینی)instrument

o اندازه گیري مفاهیم ذهنی یا سازه هاي انتزاعی
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Assessment

 راستاي در یا خاص هدف یک 

 هر دلیل همین به است گیري اندازه
.

.نیست
)تفاوت دو با(.است ارزیابی از خاصی

Assessment     ارزیابی                         

oبه رسیدن براي گیري اندازه 
خاص هدف یک تحقق

oاندازه از خاصی شکل ارزیابی
است گیري اندازه حتما ارزیابی

oنیست ارزیابی الزاما گیري اندازه هر
oآزمودن )testing( خاصی شکل
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Evaluation(

فرایند نظام مند جمع آوري اطالعات به منظور  
)value judgment(دستیابی به یک قضاوت ارزشی 

ارزشیابی شکل خاصی از ارزیابی
.هر ارزیابی الزاما ارزشیابی نیست

Evaluation(ارزشیابی     

 فرایند نظام مند جمع آوري اطالعات به منظور  : ارزشیابی یعنی
دستیابی به یک قضاوت ارزشی 

ارزشیابی شکل خاصی از ارزیابی
 هر ارزیابی الزاما ارزشیابی نیست
مبناي قضاوت ارزشیابی
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٦

Evaluation

V1 V2 V3 V4

A1

A2

A3

A4

A5

Value Judgment

V5 V6 V7 V8 V9 V10

A6

A7

A8 A9

A10

Value Judgment
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Auditممیزي    

مبناي قضاوت ارزشـی در آن مجموعـه اي از اسـتانداردهاي از    

ممیزي    

شکلی خاص از ارزشیابی

    مبناي قضاوت ارزشـی در آن مجموعـه اي از اسـتانداردهاي از
 .پیش تعیین شده است
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٨

Audit

V1 V2 V3 V4

A1

A2

A3

A4

A5
S1

S2

S3

S4

S5

Audit

V5 V6 V7 V8 V9 V10

A6

A7

A8 A9

A10
S6

S7
S8

S9
S10
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Accreditation
فرایندي توسط موسسه درباره برنامه آموزشی و غیره

یک نوع تصمیم گیري خاص و رسمی

خیر _عمدتا منجر به تصمیم گیري از جنس بلی 

بر مبناي استانداردهاي از پیش تعیین شده

ccreditationاعتبار بخشی     
فرایندي توسط موسسه درباره برنامه آموزشی و غیره

یک نوع تصمیم گیري خاص و رسمی

 عمدتا منجر به تصمیم گیري از جنس بلی

بر مبناي استانداردهاي از پیش تعیین شده
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١٠

Accreditation

V1 V2 V3 V4

A1

A2

A3

A4

A5
S1

S2

S3

S4

S5

Accreditation

V5 V6 V7 V8 V9 V10

A6

A7

A8 A9

A10
S6

S7
S8

S9
S10

Yes/No
Decision

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


ارتباط بین ارزشیابی، ممیزي و اعتباربخشی

آوري نظام مند  جمع 
داده ها

ارزشیابی
evaluation

بله

ممیزي
audit

بله

اعتباربخشی
accreditation

بله

ارتباط بین ارزشیابی، ممیزي و اعتباربخشی

قضاوت نهفته تصمیم گیري نهفته

خیر خیر

بله خیر

بله بله
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