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Abstract

Over the last few centuries and with the rapid growth of industry and 

technology across the world, rural development as an important aspect of 

national development, is more important than the past, and the need for a 

systematic and sustainable approach to rural development makes the process 

of evaluation of projects and programs be seen as an important and 

thoroughly fundamental matter. Evaluation is like the heart of the impact 

management. Impact evaluation achieves its goals when this process is 

made within a systematic and comprehensive framework, with tools 

provided. Therefore, the purpose of putting this research in writing is to 

introduce the impact evaluation and its requirements. Monitoring and impact 

managemet indicate the need to respond to changes and evolutions of the 

surrounding environments and increasing understanding of how to adapt the 

projects in order to increase the likelihood of achieving desired outcomes. 

Proactive management has specific limitations for each project. An updated 

awareness of external and internal constraints of the projects will help the 

managers and practitioners have realistic perceptions of improvements and 

adjustments of the rural development projects. In this paper, we have tried to 

provide a brief review on the concepts of evaluation and its approaches, and 

the place and the importance of evaluation in the rural development projects. 
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 هاي توسعه روستايیدرآمدي بر ارزشيابی پيامدگرا در پروژه

 
 1مهسا معتقد

 2علی اسدي

 

 چکیده

عنوان یکی از ابعاد وری در جهان، توسعه روستایی بهادر چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فن

و پایدار به مند و لزوم نگرش نظام است بوده روز افزونی مهم توسعه ملی بیش از گرشته دارای اهمیت

. دهاد و کاامالً بنیاادی جلاوه مای     مهام را اماری  ها ها و برنامهپروژهرزشیابی یند اای، فرتوسعه روستای

یابد کاه ایان   ارزشیابی پیامدگرا زمانی به اهداف خود دست میارزشیابی قلب مدیریت پیامدگرا است. 

رو باا هادف   مقاله پیشرت گیرد. لرا ، با ارائه ابزارهایی صومند و جامعفرایند در قالب چارچوبی نظام

معرفی ارزشیابی پیامدگرا و الزامات آن نگارش یافته اسات. پاایش و مادیریت پیامادگرا، مباین لازوم       

پاسخگویی به تغییر و تحوالت محیط پیرامون و افازایش درک از نحاوه سازگارساازی پاروژه جهات      

های بیرونای و درونای   وزآمد از محدودیتافزایش احتمال دستیابی به پیامدهای دلخواه است. آگاهی ر

هاا و  ای از پیشارفت گرایاناه اندرکاران امر برداشت واقاع ها کمک خواهد کرد تا مدیران و دستپروژه

 مارور اجماالی بار   های توسعه روستایی داشته باشند. در این مقاله سعی شده است تاا  تعدیالت پروژه

، صاورت  های توسعه روساتایی همیت ارزشیابی در پروژهاو رویکردهای آن، جایگاه  ،مفاهیم ارزشیابی

 گیرد.

 . منطقی، توسعه روستایی، چارچوبارزشیابی، پایش، ارزشیابی پیامدگراکلیدواژگان: 
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 مقدمه و بیان مسئله

عواملی نظیر فقر اقتصادی حاکم بار منااطق روساتایی و ساطح پاایین         ،  ادیهای متمطی سال

-نسبت به مراقبت و حفاظت از مناابع طبیعای و در نهایات بهاره     دانش و آگاهی روستانشینان

نیافتگی در منااطق  برداری نامناسب از آن باعو تخریب شدید این منابع و تشدید فقر و توسعه

مبتنای بار رویکاردی     توسعه روستایی(. 16: 1788)مجتهد و حسن زاده،  روستایی شده است

-دهنده نظام توسعه روستایی و همد بنیادی، شکلابردارنده ابع نگر و سیستمی است که درکلی

ریر  ی، زندگی همه ما را به شکلی تحت تا کهتوسعه امری است پیوندی موزون میان آنان است. 

دهد و صرفا چیزی نیست که هر فرد بخواهد وضعیت خودش را بهبود دهاد. مقصاود   قرار می

ش ما برای دساتیابی باه توساعه    بنابراین، کوش ،مطلوب توسعه بهبود کیفیت زندگی همه است

(. 23: 1738برگیرد )عامری و همکاران،  شکلی باشد که منافع اکثریت مردم را دربایست به می

تارین رکان در توساعه    و مهام  شود که توسعه روستایی چیسات؟ بنابراین این سوال مطرح می

های توساعه و بلکاه   عنوان یکی از زیر شاخهتوسعه روستایی نیز بهروستایی چه عاملی است؟ 

بعدی است، که موضوع آن بهبود و ارتقاای کیفیات زنادگی اقشاار     ترین آنها فرایندی چندمهم

عنوان یاک  به بنابراین توسعه روستایی (.1781پریر اجتماع روستایی است )ازکیا، فقیر و آسیب

مناابع   مفهوم و ایده، نوعی عمران و بهبود سطح زندگی روساتاییان اسات کاه شاامل توساعه     

های مرتبط با آن، توسعه صنایع روستایی از جمله کشاورزی و فعالیت بر بخش کیدیطبیعی با ت

صنایع دستی و صنایع تبدیلی، توساعه و تجهیاز مناابع انساانی و تاالش مساتمر در راساتای        

روساتایی   توساعه به بیان دیگار،  شود. بهسازی فضای اجتماعی، اقتصادی زندگی روستایی می

ریازی بارای بهباود وضاعیت     کنشی آگاهانه و نهادی و مبتنی بر برناماه  یک کوشش وعنوان به

فقارا و تواناساازی بخاش     زارعاین، فقارا و غیار    اقشار مختلف روستایی اعم از زارعین و غیر

کشااورزی،   پیشرفت است که از طریق اعمالی چاون توساعه بخاش    روستایی در تسریع روند

گساترش تکنولاوژی مناساب در     و خادمات اجتمااعی،   ایجاد تساهیالت  دستی،توسعه صنایع

 هاای جامعاه ماورد   متناسب با ویژگی ،های آموزشی و ترویجی متنوعو انجام فعالیت روستاها

هاای   هاای توساعه روساتایی، جزیای از برناماه      برنامه (.1788گردد )رضوانی، توجه محقق می

اقتصاادی و   -اجتمااعی ساازی سااخت    شوند که برای دگرگون توسعه هر کشور محسوب می

تاوان عااملی در بهباود شارایط      روند. توسعه روستایی را مای  کار میکالبدی مناطق روستایی به
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درآمد ساکن روستا و خودکفاسازی آنان در روند توسعه کاالن   زندگی افراد متعلق به قشر کم

ی در کشااورز  های توسعه روساتایی و توساعه   طرحو  هاپروژه کشور دانست. هدف از اجرای

  کاهش فقر است. کشورهای در حال توسعه، بهبود شرایط زندگی و

عنوان یکی از ابزارهای مهام کنتارل و هادایت در    مستمر به ارزشیابیپایش و در این میان 

افزایش کارایی عملکرد نظام مدیریت این منابع و تسریع در فرایند توسعه روستایی از اهمیات  

توان بعناوان ترکیبای از سانجش، ضابط،     پایش، را می .ر استبرخوردا هاپروژهبسزایی در این 

گیاری مادیریت پاروژه تعریاف     گردآوری، پردازش و رساندن اطالعات برای کمک به تصمیم

کند. ها تاکید میای، پایش بر کارکرد، عملکرد و تاریر این پروژههای توسعهکرد. در مورد پروژه

طور منظم و یاا باه تنااوب    گیرد که بهی را در بر میهای عادکارکرد پروژه، بسیاری از فعالیت

آالت و تجهیزات و شود و برای پیشبرد صحیح پروژه ضرورت دارد. نگهداری ماشینانجام می

های مربوط به کارکرد پروژه اسات.  ها و اعتبارات، فعالیتتوزیع منابع پروژه از قبیل انواع نهاده

پروژه نیز باه   تیریرن به اهداف از پیش تعیین شده و عملکرد پروژه به سطح توفیق آن در رسید

عملکرد ضعیف شود. آرار حاصل از کارکرد و عملکرد پروژه بر فرایند توسعه کشور اطالق می

کننادگان  تارین تادوین  عناوان عماده  المللای توساعه، باه   هاا و کاارگزاران باین   ها، دولتپروژه

زیسات، فقرزدایای، اصاالحات    ز محایط راهبردهای توسعه با اهاداف کاالن، نظیار: حمایات ا    

-اجتماعی بر آن داشته تا نسبت به ترویج روش نهایی و رهنمودهای عملیاتی نظاام  -اقتصادی

ها، اطالعاات مرباوط در   های توسعه تاکید ورزند؛ زیرا پایش و ارزشیابی این پروژههای پروژه

ر اختیار مراجع مربوط قارار  ها در حال تحقق هست یا خیر، داین باره را که اهداف این پروژه

 دهد. می

 روش پژوهش

با عنایت به موارد و نکات ذکر شده این مقاله درصدد است تا باه طاور مختصار باه مفااهیم      

های ارزشیابی، عناصر مدیریت پیامدگرا و... بپردازد. الزم باه ذکار اسات روش    ارزشیابی، نسل

 ای بوده است.الکترونیکی و کتابخانهتحقیق این مقاله با استفاده از بررسی منابع، ماخر 
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 ادبیات تحقیق

 مفهوم ارزشیابی

میالدی، ارزشیابی به مرور زمان و استفاده از علومی نظیر روان شناسای،   1328پس از دهه 

-کیاد سیاسات  ها و تمایالت اقتصادی و تیشناسی و آموزش و پرورش همچنین گرایشجامعه

های اجتماعی، وارد مرحله جدیدی شد کاه بیشاتر باه    امهگراران به منظور تعیین ارربخشی برن

های لغت، ارزشایابی باه صاورت    در فرهنگ صورت یک رشته علمی مورد توجه قرار گرفت.

عام، تعیین ارزش کردن، امتحان و قضاوت کردن اسات و باه صاورت خااص، تعیاین میازان       

رزشیابی فرایند انطباق موفقیت یک پروژه در رسیدن به اهداف تعیین شده تعریف شده است. ا

(. دانشانامه ارزشایابی، ارزشایابی را فرایناد     1335اهداف و عملکرد برنامه اسات )ساتنهاو ،   

آوری و تحلیل شواهد در جهت رسیدن به نتیجاه نهاایی در   بردی برای جمعوجوی کارجست

ر آنچاه کاه   دار بودن، کیفیت برنامه، تولید، فرد، برنامه و نقشه )همورد ارزش، شایستگی، معنی

( 6817(. اسکریون به نقل از الکین )6818موضوع ارزشیابی است( تعریف کرده است )مرتنز، 

داند و بار ایان اساا  ارزشایابی را قضااوت در ماورد       هدف ارزشیابی را همیشه قضاوت می

داند. بد، باد اسات و   کند. وی ارزشیابی را بدون ارزشگراری، ارزشیابی نمیارزش تعریف می

لرا ارزشیاب وظیفه دارد که نشان دهد بد کدام است و خوب کدام. بیم و فیلاد  ب. خوب، خو

( در یک تعریف جامع، ارزشیابی را فرایند تعیین کردن، بدست آوردن و فراهم سااختن  1385)

اطالعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبیت اهداف، طرح، اجرا و نتایج به منظور 

های ماورد بررسای   به نیازهای پاسخگویی و درک بیشتر از پدیده گیری خدمتهدایت تصمیم

( کار ارزشایابی مشاخص کاردن و    6881اند. از دید فیتزپاتریک، سندرز و ورتن )تعریف کرده

آوری اطالعات و تعیین ارزش موضاوع ماورد   روشن کردن معیارهای عملی و قابل دفاع، جمع

( ارزشایابی، فعاالیتی   6811ندکر، کولوال و صامد ) ارزشیابی در ارتباط با این معیارها است. خا

های حاصل از اجرای یک برنامه به صورت هدفمند و عینی مورد سانجش  است که درآن بازده

ش مجری ارزشیابی آن است که نشان دهد در تغییرات ایجاد شاده  عبارتی تال. بهگیرندقرار می

( تعاریف ارائه شده 6811الکین ) در برنامه هدف فقط حاصل اجرای فعالیت انجام شده است.

برای ارزشیابی قضااوت در ماورد ارزش برناماه ارزشایابی شاده را عباارتی در ماورد هادف         

داند که به دو جنبه قضااوت در ماورد ارزش درونای و ارزش بیرونای ارزشایابی      ارزشیابی می
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ایناد در نظار   داند و برای آن یک فرمند میوجوی نظامک جستاشاره دارد. وی ارزشیابی را ی

 گیرد.می

توان، به مقایسه کارکرد، عملکرد و ارر سانجش بالفعال پاروژه باا     همچنین ارزشیابی را می

گاردد. تعیاین   ریزی شده است اطاالق مای  آنچه در ابتدای امر از این جهات مشخص و برنامه

نده یا حمایت ها و تاریر عوامل محدودکنهای پروژه، ستاندهها و فعالیتروابط محلی میان نهاده

ارزشایابی باه   گیارد. همچناین   و عملکرد پروژه مورد تیکیاد قارار مای   کننده بیرونی بر کارکرد 

شاوند اشااره   ها و فرایندهایی که موجب پیشرفت در امور میها و پروژهعملیات بانکی، برنامه

ساند. در رارزشیابی از منظری گسترده، ارزیابی یا قضاوت در مورد ارزش یک چیز را می. دارد

-گرایانه برای ارزیابی مساتمر مای  عمل این بدان معنا است که مجریان نیازمند نگرشی پرسش

باشند. ارزشیابی در راستایی است که بر اسا  آن اقدامات مختلف از نظر میازان حصاول باه    

، 1دهد )ویناا ریز را از اجرای عملیاتی که انجام گرفته است نشان میهدف و رضایتمندی برنامه

های در حال (. از نظر بانک جهانی ارزشیابی فرایندی سیستماتیک و عینی بر روی پروژه6883

اهداف  انجام و یا تکمیل اجرای طرح و نتایج آن است، هدف آن این است که ارتباط و تحقق

-(. ارزشایابی مای  1383، 6، ارربخشی و پایداری را تعیین کنند )بانک جهاانی وریتوسعه، بهره

ان فرایندی که بطور سیستماتیک تصمیم گیرنده است و باه صاورت ارتبااط عینای،     تواند بعنو

هایی که در اجرای پروژه )برنامه( بر تحلیل پیشرفت ارربخش، کارا و پایدار که بر پیامد فعالیت

از نظار  (. 1333، 7بسوی دستاوردهای اهداف در نظر گرفته شده است، تشاریح شاود )باوراک   

هاا باا   ی اهداف متعددی دارد که شامل: تعیین درجه دستاوردهای پروژهارزشیاب(، 1358تایلر )

هاا و درو   ریازی و اجارای پاروژه   ریزان، مسائل و مشکالت مشارکت در برناماه دیگر برنامه

هاا و بهباود مادیریت    کند، که این به طراحای بهتار برناماه   آموخته شده از پروژه را معرفی می

هاای  ای بوده و پرساش (. رویدادهای ارزشیابی اغلب دوره6888، 1بستگی دارد )فاینال درافت

طلباد. ارزشایابی از عناصاری همانناد     اساسی درباره پیشرفت کلی و مسیر یاک پاروژه را مای   

شاود الزم اسات باه    ارزش، شناخت، معیار و مالک، قضاوت و تفسیر شاهد مدار را شامل می
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گرا )در ارتبااط باا مناسابت،    اعتماد، مسئله مند و نظام یافته، پایا یا قابلصورتی تحلیلی، روش

دهناده و مبتنای و متمرکاز بار     هاا(، کااربردی، باازخورد   ها یا پاروژه کارایی و ارربخشی برنامه

-(. ارزشایابی فراتار از انادازه   1738موقعیت ارزشیابی به انجام رسد )شریف زاده و همکاران، 

گیاری، داوری و نیاز   است، تصمیم های کمی و به کمیت درآوردن معطوفگیری که فقط جنبه

شود. همچنین ارزشایابی بار خاالف پاژوهش تعمایم پاریری       های کیفی را نیز شامل میجنبه

محدودی دارد و نتایج حاصله بیشتر درباره آنچه که مورد ارزشیابی است، قابلیت کااربرد دارد.  

ی و.. یاک کاارکرد   توان از جنبه مختصات موضاوعی، مکاانی، زماان   از این رو ارزشیابی را می

های ارزشیابی دو دلیال را  برای فعالیت(، 6818) 1اقتضایی موقعیت مدار به حساب آورد. کامر

های های عمومی و یا کمکاند: کسب اطالعات بیشتر برای پاسخگویی در قبال هزینهذکر کرده

ایای شاده   هاای اجر رای بهبود کارآمدی برنامهیا مؤسسه بی هزینه شده، کمک به سازمان عموم

ریر و ها باه منظاور تعیاین درجاه تای     گیری ارزش برنامهارزشیابی، غالبا به صورت اندازهاست. 

هاا  گیری درباره برناماه شود و اطالعات آن در جهت کمک به تصمیمسودمندی آن تعریف می

ود کاربرد دارد. ارزشیابی باید به طور مستمر در طول اجرای برنامه و پس از پایان آن، انجام ش

توان چنین بیان (. در نهایت می1781تا به نقاط ضعف و قوت برنامه پی برده شود )حسین لو، 

کرد که ارزشیابی پیامدگرا عبارت است از فرایند منظم و سیستماتیک جماع آوری و تجزیاه و   

 تحلیل اطالعات به منظور قضاوت در خصوص ارزش یک پدیده.

 

 های ارزشیابینسل

رگیرنده یک رویداد اسات کاه در طای چناد دهاه اخیار توجاه        ی در بعبارتبهمفهوم نسل 

شناسای،  بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی را به خود جلاب کارده اسات. از منظار جامعاه     

واقعیاات و تحاوالت    دارد، فضای تااریخی، اجتمااعی و فرهنگای کاه هار نسال در آن قارار       

های مطرح شده در حوزه ارزشیابی نسل . در ادامه به انواعکندرا منعکس مینسل  آناجتماعی 

گیری( در ادبیات و مباحو نظری نظام آموزشی، نسل اول ارزشیابی )اندازهپرداخته شده است. 

به دنبال محاسبه نرخ حافظه و دانش و شناخت دانشجویان پا به عرصاه حیاات    1378در دهه 

( نقش 1323ی بود. تایلر )ها رویه معمول ارزشیابا مدتگیری تاندازهعلمی گراشت و نهضت 
                                                                 
1. Comer 
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متفاوتی برای ارزشیابی در نظر گرفت و اهاداف آموزشای را برجساته و نسال دوم ارزشایابی      

از ل سوم ارزشیابی تکیه بر کارکرد مدیریتی و قضاوتی داشات.  گراری کرد. نسرا پایهتوصیفی 

تاا نهضات    هایی در زمینه کیفیت یادگیری در آموزش، باعو شدبه بعد طرح سوال 1338دهه 

( اعتقاد دارناد  6882رانلز )-ارزشیابی کیفی و ارزشیابی فرایندی )نسل چهارم( پا بگیرد. تالنت

هایی برای تحقیقاات بعادی فاراهم شاود.     کند تا متغیرها و فرضیهکه ارزشیابی کیفی کمک می

اک داند. ما ( هدف از ارزشیابی کیفی را ساخت تئوری بر مبنای شواهد تجربی می6886مریام )

( اعتقااد دارناد کاه کاارکرد واقعای      1333(، مک آلیساتر و هندرساون و پاات )   1333کاالچ )

-یادگیری در مقابل کارکرد مورد انتظار یادگیری به وسیله سنجش فرایندی خود را نشاان مای  

  (. 1332)کوک،  شودپرداخته می چهار نسل ارزشیابیدر ادامه به تشریح . دهد

نامیاد. نقاش    1گیاری  تاوان انادازه   ارزشیابی را در یک کلمه مای  نسل اول نسل اول ارزشیابی:

رفتاه اسات کاه داناش و      ارزشیاب در این نسل از ارزشیابی، فنی بوده است. از وی انتظار مای 

سانجی را داشاته باشاد کاه از      گیاری روان توانائی استفاده از طیف وسیعی از ابزارهای انادازه 

در ایان دوره، تیکیاد عماده بار معرفای      چناین  هم در دستر  باوده اسات.   1318اواسط دهه 

شناسی و اعتبار درونی فرایند ارزشیابی بوده است. از شناسی، روشاستانداردهایی برای معرفت

تاوان باه کمپیال و اساکریون اشااره کارد. ایان        پردازان این نسل ارزشیابی میترین نظریهمهم

ای، این میان، وظیفه ارزیااب حرفاه  و خوب، خوب است. در  محققان اعتقاد داشتند که بد، بد

این است که بدون تیریرگراری و ایجاد سوگیری در فرایند ارزشیابی، بتواند داناش معتباری از   

 دست آورد.موضوع مورد ارزشیابی به

   

در این خالصه کرد.  6توان در اصطالحِ توصیفنسل دوم ارزشیابی را می نسل دوم ارزشیابی:

عباارت  بلیت کاربرد نتایج ارزشیابی برای ذی نفعان آن شده است. باه دوره، تیکید خاصی بر قا

دیگر، در این دوره به این امر توجه شد که نتایج ارزشیابی باید پاسخگوی نیااز ذی نفعاان آن   

هیافات ارزشایابی   پردازان این نسل اسات، ر ترین نظریهباشد. به همین دلیل، استیک که از مهم

                                                                 
1. Measurement 

2. Description 
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(. بطاور کلای در   1335زشیابی پاسخگو معرفی کرده است )اساتک،  مورد نظر خود را با نام ار

 کید شده است.  این نسل ارزشیابی، بر عملگرایی تی

هاا   اند. آمریکاائی  نامیده 1سومین نسل ارزشیابی را گوبا و لینکلن قضاوت نسل سوم ارزشیابی:

 6خاوب انجاام داد  د: چیزی را که ارزش انجام دادن ندارد، نباید نگوی المثلی دارند که می ضرب

در آمریکا مطرح شد اما نه خیلی زیاد، این باود کاه آیاا باه      1358سوال کلیدی که بعد از دهه 

تر اینکه آیا اهداف ارزشمندند؟ این نسل سومی کاه باا ایان وصاف،     ایم و دقیق اهداف رسیده

دسترسی  های متفاوتی برایهایی در مورد ارزشمند بودن، نامیده شد؛ در بردارنده مدلقضاوت

ای حیاتی دربرداشت. بنابراین ارزشیاب به  ، بود و آینده38و  28های  ها در خالل دههبه ارزش

پردازانای نظیار کرونبااخ باا تلفیاق      در این دوره نظریههمچنین کرد.  شکل یک قاضی عمل می

-افاند. در این مرحله به ضرورت انعطا های قبل بر تولید دانش معتبر تیکید کردهنظریات نسل

ها و تفسیر آنهاا در ساطح   پریری در انجام ارزشیابی توجه شده است و توجه به زمینه فعالیت

 (. 6881اند )الکساندر، وسیع تر نیز مدنظر قرار گرفته

نفع و باه  نسل چهارم ارزشیابی با ادعاها، عالئق و مسائلِ مخاطبان ذی نسل چهارم ارزشیابی:

در ایان دوره،  ها سازماندهی شده است. و انتقادی رایانگکارگیری روش شناسی پاردایم تفسیر

شناسی دگرگون شد و باه  شناسی و روششناسی، معرفتبه طور کلی ارزشیابی از لحاظ هستی

گرایی و ساختارگرایی سوق پیدا کرد. گرایی و اعتبار درونی، به طرف نسبیبر عینی جای تیکید

م عمادتا حالات بیرونای داشاته و از ساوی      هاای اول تاا ساو   رویکردهای ارزشایابی در دوره 

اند، صورت گرفته اسات. در  متخصصان ارزشیابی، که خارج از برنامه یا موضوع ارزشیابی بوده

دوره چهارم فرایند ارزشیابی درونی یا انجام ارزشیابی از سوی افاراد درگیار در برناماه ماورد     

یندهای زیر است اما نه ضارورتاً باه   این نسل ارزشیابی در بردارنده فرا توجه قرار گرفته است.

 ترتیبی که مطرح شده است: 

 ؛نفعانی که مخاطراتی در پروژه مورد ارزشیابی دارندتعریف ترتیبات کامل ذی .1

                                                                 
1. Judgment 

2. Something not Worth doing is not Worth doing Well 
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شاان و   های ذینفع برای ارائاه تفسایرهای خاود از مساائل    ایجاد انگیزه در هر یک از گروه .6

ا را باا تفسایر شاان مارتبط     خواهند آنها  ان میمرتب کردن ادعاها، عالئق و مسائلی که ذی نفع

 ؛نمایند

فراهم کردن زمینه و روشی که از خالل آن، امکاان درک، نقاد، تحساین و محاسابه، خلاق       .7

  ؛تفاسیر متفاوت و ادعاها، عالئق و مسائل متنوع وجود داشته باشد

باه آن، عالئاق و   ایجاد وفاق از طریق ارج نهادن بر بسیاری از تفاسایر و ادعاهاای مرباوط     .1

  ؛پریر است نمایند، امکاننفعان مطرح می مسائلی که ذی

ا وفاق وجود نداشته و یا وفاق نهای برای مراکره بر روی مقوالتی که در مورد آ وجود برنامه .5

   ؛روی آنها کامل نیست

 ؛آوری و تهیه اطالعات مورد نیاز برای برنامه مراکره جمع .2

هاای ذینفاع در هار ماراکرای کاه      ری در گردهمائی نمایندگان گاروه گتبادل نظر و میانجی .3

  ؛تواند اتفاق بیفتد می

هاای ذینفاع ارزشایابی، باه     های مرتبط با گاروه  نوشتن و بسط یک یا چند گزارش از یافته ..8

   ؛شود منظور جلب و ارتقای وفاق روی نظریاتی که مطرح می

پایدار و ادعاهاا، عالئاق و   ناتفاسیر  ر خالصی ازبه جریان انداختن مجدد ارزشیابی به منظو .3

 مسائلی که وجود دارد. 

نهمین فرایند پیشنهادی گوبا و لینکلن برای انجام ارزشیابی به روش نسل چهاارم بیاانگر ایان    

شوند. آنها باه نیازهاای فراتار و     های نسل چهارم هرگز کامل نمینکته مهم است که ارزشیابی

 گردند.  کول میوهای بعدی م فرصت

 

 رویکردهای ارزشیابی

گیرناد ریشاه در   رویکردهایی که به صورت متداول برای ارزشایابی ماورد اساتفاده قارار مای     

هاای طارح ریازی    رویکردهای سیستماتیک دارند. رویکردهای ارزشیابی بر پایه روش شناسی

مریکاا، باا آراار    در آ 1328و  1358های هایی که در دههشوند. یعنی نظامبندی میها طبقهنظام

 ( معرفی شدند.1326(، گلداشتاین و میگر )1331بریگز ) متخصصانی نظیر گانیه و
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هایشان نسبت به اینکه ارزشیابی چیست و چگونه باید آن را نظران ارزشیابی در دیدگاه صاحب

ده نظرها به ایجاد رویکردهای ارزشیابی مختلف انجامی نظر دارند. این اختالف انجام داد اختالف

هاای توساعه روساتایی،    هاای متخصصاان ارزشایابی پاروژه    است. لرا تنوع نظارات و دیادگاه  

های معینی بارای  رویکردهای متنوعی را به همراه داشته است. هر رویکرد نشان از الگو و مدل

تاوان الگوهاای بسایاری    های خاص ارزشیابی میارزشیابی است. با توجه به شرایط و موقعیت

شود. ورتان و ساندرز   طور مختصر بدان اشاره می برشمرد که در این قسمت بهبرای ارزشیابی 

 اند.( این رویکردها را به شش دسته زیر تقسیم کرده1383)

-های کلی و ویژه پروژه مورد توجه قارار مای  ر این رویکرد، هدفد رویکرد مبتنی بر هدف:

مه تا چه اندازه توانسته باه ایان   گیرد و فرایند ارزشیابی به دنبال این است که مشخص کند برنا

 اهداف دست یابد.  

دار اسات کاه هادف آن تشاخیص و     این رهیافت رویکردی نظاام  رویکرد مبتنی بر مدیریت:

 تحقق بخشیدن به نیازهای اطالعاتی مدیران است.

در این رویکرد مبتنی بر مصرف کننده به ارزیابی نتایج کلی و  کننده:رویکرد مبتنی بر مصرف

شود. بر این اساا  ارزشایابی برابار    نظر مخاطبان برنامه است پرداخته میبرنامه که مورد بازده

 است با تعیین میزان مطلوب بودن نتایج و پیامدهای برنامه.

هاا توساط   ارربخشای برناماه و فعالیات    رویکرد کارشناسانه یا مبتنی بار نظار متخصصاان:   

عیارهاا و فواصال زماانی ارزشایابی توساط      شود. نیاز است ساختارها، ممتخصصان ارزیابی می

 متخصصان تعیین شود.

این رویکرد به بررسی اختالف نظرهای ارزشایابان   رویکرد مبتنی بر اختالف نظر متخصصان:

کوشاند تاا   مختلف )موافق ومخالف( متمرکز است. در حالی کاه رویکردهاای ارزشایابی مای    

 ها را کاهش دهند و عدالت رو برقرار سازند.سوگیری

: این روش مبتنی بر مشاهدات طبیعی اسات  کنندهگرایانه و مبتنی بر مشارکت رویکرد طبیعت

هاا،  تعیاین ارزش  نفع هستند به و کسانی که در موضوع یا موقعیت مورد ارزشیابی سهیم و ذی

پردازند. این رویکرد بر مشاارکت عملای و میادانی و کساب     های ارزشیابی میها و دادهمالک

های پروژه و تبادل آنها به منظور رسیدن به برداشتی ها و فعالیتول در موقعیتتجارب دست ا

 (.1738مشترک، یکپارچه و واقع گرا استوار است )شریف زاده و همکاران، 
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 مدیریت پیامدگرا

هاای کااهش فقار     ظارت و ارزشایابی پاروژه  مدیریت پیامدگرا بعنوان راهنمایی در جهت ن

 ا تمرکز بر روی یک روش یادگیری به شیوه نظارت و ارزشایابی روستایی و توسعه روستایی ب
1
M & E گیری بهتر و حسابدهی استفاده می است که از دستاوردها و مشکالت برای تصمیم-

 (.6886، 6کند )ایفاد

هدف نهایی این کار این است که اطمینان حاصل شود که حداکثر مزیت ممکن برای فقارا  

برای رسیدن به پیامدهای مورد نظار   7حاظ معنایی مدیریت امورروستایی ایجاد شده است. به ل

عنوان مدیریت پیامدرسی تعبیر نمود. مادیریت پیامادگرا تنهاا    توان از آن بهتابد که میرا بر می

هاا و دساتاوردهای مربوطاه،    پریر است که اطالعات معتبر درباره پیشرفت فعالیت زمانی امکان

شود، دردستر  باشاد. ایان   ها در آن انجام میای که فعالیتدالیل موفقیت و شکست و زمینه

رود. تحلیل این اطالعات همراه باا  های پایش و ارزشیابی به شمار میاطالعات برونداد فعالیت

تواند به اتخاذ تصمیمات مناسبی در جهت بهبود پروژه منجر شاود.  اندرکاران کلیدی، میدست

کند که آن پروژه از یک ه در راستای کاهش فقر کمک میتنها زمانی اطالعات به مدیریت پروژ

(. منظاور از پیاماد در توساعه    6818، 1گیارد )مرتناز  نظام پایش و ارزشیابی مقتضای بهاره مای   

روستایی تغییرات مثبت یا منفی، خواسته یا ناخواسته در زندگی افاراد روساتایی اسات کاه از     

  و قابل درک است. همچنین پیاماد آن دساته   کنند ملموکار می نهاو کسانی که با آ نهاسوی آ

هاای هادف منجار شاده     شود که به بهبود پایداری محیط زیست گروهاز تغییراتی را شامل می

سازی اغلب یک پیامد مهم بینابینی است که خود مدیریتی برای  است. مالکیت محلی و ظرفیت

ه لحااظ کاارکردی یاک مولفاه     کند. پیامد سنجی برسیدن به توسعه در میان فقرا را تشویق می

ریزی، اجرا، پایش و ارزشیابی و در کل مدیریت  نظام پایش و ارزشیابی و تداوم پیوستار برنامه

هاای مادیریتی   رود. بنابراین این عامل جزئی از فعالیتهای توسعه روستایی به شمار میپروژه

اجتماعی و ... اسات  های محیطی، است که در پی پیش بینی، مدیریت و پاسخگویی به ریسک

ست اندرکار در موضع پاسخگویی باه  تا از این طریق جایگاه سازمان، موسسات و کارگزاران د

                                                                 
1. Monitoring & Evalution 

2. IFAD 

3. Manage for impact 

4. Mertens 



19 

 

 
 

مخاطبان در قبال کارکردهای مورد انتظار بهبود یاباد و اعتمااد پایادار و قابال اتکاا در ساطح       

ترین جامعه و بین دست انادرکاران شاکل گیارد. پاایش و ارزشایابی پیامادگرا زماانی از بیشا        

ارربخشی برخوردار خواهند بود که دست اندرکاران امر در یک فرایند خالقانه یادگیری نحاوه  

ظار باناک جهاانی پیاماد     (. از ن33: 1383، 1بهبود مساتمر پاروژه مشاارکت داده شاوند )رائاو     

گاران توساعه   ، تیریرات مثبت، منفی، اولیه و رانویه بلندمدت ایجاد شده توسط مداخلهارزشیابی

شاوند )باناک   مستقیم درنظر گرفتاه شادند و یاا ناخواساته مطارح مای      طور مستقیم و غیرکه ب

هاا  (. از نظر بانک جهانی پیامد ارزشیابی پس از اتمام ارزشایابی مساتقل پاروژه   1383، 6جهانی

هاای باناک در توساعه کشاورها ماورر      شود تا به این نکته اشاره شود که آیا مشارکتایجاد می

توسعه یک پروژه در مجموع کلیه اررات )جاانبی و اصالی( را در باردارد و    بوده است یا خیر. 

هاای مهام و فیزیکای    دهد. در برخی اهداف عملیاتی جنباه اهداف صریح عملیاتی را نشان می

مطرح شده است. در چنین مواردی ارزیابی کنندگان باید از هداف تعیاین شاده فراتار رفتاه و     

کنند. پیامدها گاها ضمنی و یا ناخواسته بوده و مرتبط رح میتری را مطبتوانند عملیات گسترده

های اصول و در برخی به عملیات منطقی هستند. سیستم نظارت و ارزشیابی بر اسا  شاخص

 (.همان منبعکنند )موارد به شکل گسترده و منطقی مدیریت پیامد را تسهیل می

 عناصر مدیریت پیامدگرا

اندرکاران کمک نماید تا از موقعیت خویش در ارتبااط  دستتواند به افراد و ( می1شکل )

هاایی را در ایان خصاوص    با چهار عنصر مدیریت پیامدگرا مطلع شوند و اطالعاات و بیانش  

 کسب نمایند.

درک اهاداف کلای و    :هدایت راهبرد پروژه در راستای رسایدن باه پیامادهای ماورد نظار      -1

ت روابط بین دست اندرکاران برای اختصاصی پروژه، اختصاص منابع در دستر  و هدای

 بیشینه سازی پیامدها؛

کنندگان در پاروژه جهات بازاندیشای     تشویق و حمایت از مشارکت ایجاد محیط یادگیری: -6

 هایی برای بهبود امور؛ها، یادگیری از اشتباهات و خلق ایدهانتقادی درباره پیشرفت

                                                                 
1. Rao 

2.World Bank 
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هاا، کارکناان،   ماندهی و بررسی نهادهبرنامه ریزی، ساز :اطمینان از اثربخشی امور عملیاتی  -7

های کاری ساالنه و ارتباطات مورد نیاز تجهیزات، قراردادهای همکاران، منابع مالی، برنامه

 ها؛برای اجرای کارآمد و ارربخش فعالیت

و اجارای فراینادهای گاردآوری     طراحای  :گیری از نظام پایش و ارزشایابی توسعه و بهره  -1

های مناسب جهات کماک   بر بازاندیشی برای رسیدن به بینش اطالعات و یادگیری مبتنی

 (.1738، زاده و همکارانشریف به بهبود امور عملیاتی و راهبردی )

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 اصر کلیدی مدیریت پیامدگراعن -1شکل

 

های برخاوردار و غیار برخاوردار از    ( در این قسمت به مقایسه پروژه1با توجه به جدول)

ز جوانب مختلفی همچون تمرکز بر فقر، محایط یاادگیری، ارربخشای اماور     مدیریت پیامدگرا ا

بر نتاایج بدسات آماده    سات. بناا  عملیاتی، نظام پایش و ارزشایابی حماایتگر پرداختاه شاده ا    

گارا باا دیاد وسایع و     هاای برخاوردار از مادیریت پیاماد    شود پروژهگونه که مالحظه می همان

، 1کنناد )باناک جهاانی   د را پیش برده و عملیاتی مای پریر اهداف خومشارکتی و کامالً انعطاف

(. از جمله اهداف توسعه روستایی پیامدهای مرتبط با فقرزدایی اسات. در مرحلاه آغااز    1383

شود و این خود فرصت مهمی برای هدایت راهبردی است. کار در ابتدا هر پروژه بازنگری می

شاود و در پایاان بیشاتر    ها میاری رویهها و برقربعد از این انرژی پروژه صرف تیمین ظرفیت

ف اسات. راهبارد پاروژه    ها به انسجام بخشی به پیامدها و خروج و واگراری امور معطوتالش

                                                                 
1.World Bank 
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های صحیح، گرفتن پاسخ آنها در مواقع الزم معطوف است. پنج پرسش عمدتا به طرح پرسش

 شود شامل:   یامدگرا میپایش و ارزشیابی که در ارتباط با مدیریت پ

 شود؟مناسبت: آیا در حال حاضر از ایده خوبی برای بهبود موقعیت پیروی می

 اند؟ها محقق شدهها به لحاظ مقاصد، بروندادها و فعالیتارربخشی: آیا برنامه

 شود؟کارایی: آیا منافع به بهترین حالت ممکن استفاده می

 ندمدت سهیم بوده است؟پیامد: پروژه تا چه حد در راستای کاهش فقر و یا سایر اهداف بل

پایداری: آیا پیامدهای مثبت به عنوان نتیجه پروژه پس از اتمام منابع مالی اختصاص یافتاه  

 باقی خواهد ماند؟ چرا؟ 

در جریان ارزیابی پیامدها یا تیریرات پروژه که عمدتاً با برونادادها و دساتاوردهای پاروژه    

حادوده پاروژه و هام افاراد خاارج از ایان       نفعان پیوند دارد، هم جمعیت واقاع در م  برای ذی

عنوان تداوم  باشد. پیامدسنجی بهپریرند، مدنظر میمحدوده که از تبعات مثبت یا منفی تاریر می

فرایند پایش و ارزشیابی و کارکرد ضروری بارای پاساخگویی زماانی از بیشاترین ساودمندی      

ادگیری کارگزاران و بهباود  برخوردار است که به موجب رسانش بازخوردهای مناسب، مبنای ی

فرایندهای توسعه قرار گیرد. چهار عنصار مادیریت پیامادگرا کاه معرفای شادند فراینادهای        

ای صاورت پریرناد. عاالوه بار ایان      روند که نیاز است در هار پاروژه  ای به شمار میگسترده

ه کاه  تاری انجاام داد  کارکنان پروژه، همکاران و دست اندرکاران کارکردهای مدیریتی مشخص

 (.1383بانک جهانی، آورد )هریک فرصتی را برای تمرکز مجدد بر پیامد فراهم می

 

 ها از مدیریت پیامدگراگیری پروژه گیری/ عدم بهره مقایسه بهره - 1جدول 

های برخوردار از مدیریت پروژه عناصر

 پیامدگرا

های غیر برخوردار از مدیریت پروژه

 پیامدگرا

اجرایی شاامل دسات انادرکاران    همکاران  تمرکز بر فقر

هااا در رابطااه بااا اولیااه، بااه گااردآوری داده

پیامدهای، بررسی تحقق پیامادها، بررسای   

تحقق پیامدها و تطابق پیامدها با انتظاارات  

 پردازند.می

ماادیریت پااروژه، ارزیااابی پیامااد را بااه    

نماید و تنهاا  های بیرونی واگرار میسازمان

-تمرکز می هابر پایش روند اجرای فعالیت

 کند.
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های برخوردار از مدیریت پروژه عناصر

 پیامدگرا

های غیر برخوردار از مدیریت پروژه

 پیامدگرا

کارکناااان و همکااااران پاااروژه و دسااات  محیط یادگیری

اندرکاران اولیه به طور مانظم و آزاداناه باه    

-ها و مشاکالت مای  بحو درباره پیشرفت

پردازنااد. مشااکالت و اشااتباهات اسااا   

یادگیری  نحوه انجام بهتر اماور باه شامار    

کنناد از امنیات   رود. افراد احساا  مای  می

هاا و مشااهدات   ایاده کافی بارای تساهیم   

خااویش بااا مقامااات باااالتر و همقطاااران  

 برخوردارند.

هاا تمرکاز   بر اجرای فعالیت کارکنان عمدتاً

باا نیازهاای    نهاا نموده و کمتر به مناسبت آ

کنند. کارکنان پروژه فقرای محلی توجه می

ها و کنند ایدهو سازمان همکار احسا  می

توان شود و نمیها بها داده نمینمشاهدات آ

اشتباهات صورت گرفته را گوشازد نماود.   

دساات اناادرکاران اولیااه بااه ناادرت نقطااه 

 کنند.نظرات خود را مطرح می

 اثربخشی 

 عملیاتیامور 

های روشانی بارای بررسای عملکارد     نظام

کارکنان، اساتفاده از تجهیازات و... وجاود    

ها دارد. افراد درک روشنی درباره مسئولیت

-ای انجام مسئولیتو برنامه زمانی مقرر بر

هااای محولااه و منااابع در دسااتر  باارای  

 کارشان برخوردارند.

بایست  افراد اغلب درک روشن آنچه که می

انجااام دهنااد، زمااان و مکااان انجااام آن    

اند. استفاده از وسایل نقلیاه و ساایر    بهره بی

منابع از هماهنگی ضعیفی برخاوردار باوده   

دساتر  نیساتند.    و اغلب در موقع نیاز در

مان زیاادی باه صاورت بیکااری و عادم      ز

شود. تالش چندانی بارای  فعالیت تلف می

-های ظرفیتی صورت نمیپر کردن شکاف

 گیرد.

نظام پایش و 

ارزشیابی 

 حمایتگر

مدیر پروژه دسترسای ساریع و آساانی باه     

اطالعات الزم در خصوص روند پیشارفت  

پروژه دارد. کارکنان و همکاران اطالعااتی  

دها و پیاماادهای حاصااله پیرامااون دسااتاور

دهند. اطالعاات دربااره پیشارفت    ارائه می

ای پااروژه بااه طااور ماانظم و بااه شاایوه    

اندرکاران تسهیم  پریر با تمامی دست عینیت

شود. در در و دیوار دفتر پاروژه محلای   می

هاای پاروژه مطلاع    افراد کمی از پیشارفت 

هسااتند. شااواهد اناادکی از انجااام مقتضاای 

ه در دست است. پاایش و  های پروژفعالیت

عناااوان کاااارکرد  هبااا ارزشااایابی عمااادتاً

-دهی به مراجع بیرونای تلقای مای    گزارش

های پروژه غیر جراب و غیار  شود. گزارش

هاا را  تحلیلی بوده و در حالی که موفقیات 

نماینااد، کمتاار از مسااائل و  برجسااته ماای
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های برخوردار از مدیریت پروژه عناصر

 پیامدگرا

های غیر برخوردار از مدیریت پروژه

 پیامدگرا

اساات باارای ارائااه اطالعااات روزآمااد،    

های زمانی و تصاویری از نمودارها، چارت

هااای الزم باارای پیشارفت پااروژه. بررساای 

تبیین برای هرگونه مشکل نوظهاور انجاام   

های پروژه به شیوه جراب شود. گزارشمی

و خواندنی تهیه شده و تمامی رویادادهای  

خوب و بد و چگونگی بهبود امور را بیاان  

 دارند.می

آورنااد. مشااکالت حرفاای بااه میااان ماای  

پاروژه  اطالعات اندکی با دست انادرکاران  

 شود.در میان گراشته می

 (1738منبع: )شریف زاده و همکاران، 

 

 رهیافت چارچوب منطقی پروژه

، بر مبنای مطالعه لئون جی روزنبرگ از شرکت 1323المللی در سال اداره آمریکایی توسعه بین

های طراحای و ارزیاابی   ای فرای، رویکرد چارچوب منطقی را به قصد بهسازی سیستممشاوره

کشاور و همچناین    78در مجماوع   1331و  1338های های ملی ابداع کرد. در طی سالروژهپ

، بانک توساعه آمریکاا   1المللی مختلفی همانند برنامه توسعه سازمان ملل متحدهای بینسازمان

و... چندین موسسه غیردولتی، مطاابق راهنماای روزنبارگ از ایان رویکارد اقتباا  نمودناد.        

( و سلسله مراتاب ارربخشای برناماه مرباوط باه کلاود بنات        1338قی )رویکرد چارچوب منط

های گرافیکی هستند که به تدریج تکامل پیادا  ( جز اولین موارد استفاده از انواع نمایش1332)

کرده و به الگوی منطق امروزی تبدیل شدند. در حقیقت رویکارد چاارچوب منطقای یکای از     

( و 6881( و فاوالن ) 1335شود. وایس )وب میهای طراحی و مدیریت پروژه محسمتدولوژی

-( از پیشگامان استفاده از الگوی منطق در طراحی و ارزشیابی پروژه به شامار مای  6885چن )

منطق در چارچوب منطقی پروژه به رابطه بین عناصر با همدیگر و نیز رابطه بین عناصار  روند. 

دهاد  کند، و توضیح مای را مشخص می کند. الگوی منطق، دلیل کارکردن برنامهبا کل اشاره می

                                                                 
1. UNDP 
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رسد. چارچوب منطقای  ای دیگر به شکست میشود در حالی که پروژهای موفق میچرا پروژه

پروژه از طریق نشان دادن نحوه تعریف کردن مشکل یا فرصت و نیز نشان دادن نحاوه پاساخ   

ریازی  طارح  ها و اقدامات انجام شده برای حال مشاکالت، در واقاع مفروضاات    دادن مداخله

ریزی کننده برنامه در ذهن داشته و بر اسا  همان مفروضات طرح ریازی را  پروژه را که طرح

توان در طرح ریازی، اساتقرار و ارزشایابی    کند. الگوی منطق را میانجام داده است، آشکار می

-اساتفاده مای  ها از آن ها و برنامهپروژه به کار برد. مدل مبتنی بر پیامدها برای ارزشیابی پروژه

شود. در این مدل تمرکز بر پیامدها بوده و پیامدها به سه گروه زودر ، میان ر  و دیار ر   

 (.6شود. )شکلتعیین می بندی و دسته)پیامد نهایی ( 

 

 

 

 
 طرح کلی و ساده از الگوی منطقی -2 شکل

 

هاادی، شناساایی عناصار    تدوین چارچوب منطقی یا تبیین منطق پروژه در کنار بررسی محیط ن

شاکله و طراحی ساختار سازمانی و مواردی از این دست بخشی از فرایند طراحی نظام پاایش  

رود. یکی از وظایف کلیدی ارزشیاب بررسی درستی چارچوب منطقی و ارزشیابی به شمار می

رویکارد  پروژه است و این خود مستلزم درک اهداف و اررات پاروژه ماورد ارزشایابی اسات.     

کند و پاروژه را در  چارچوب منطقی اطالعات موجود را تحلیل و نقاط ضعف را شناسایی می

ها را از طریق پاساخ باه ساواالت    این رویکرد فعالیت. دهدمسیر مورد تقاضای جامعه قرار می

هاای کنتارل   کلیدی مدیریتی )نوع فعالیت، زمان، مکان، چه کسی و چگونه( و معرفی شاخص

ها یا اررات مطلوب مورد انتظار به شارح ذیال   . اهداف پروژهکندارزیابی می دستیابی به اهداف

-شوند: بروندادها: کاالها و خدماتی که بطور مستقیم توسط برنامه تولید و یا عرضه میبیان می

(. پیامادها: تغییارات   1738شود )شریف زاده و همکااران،  شوند یا آنچه که از برنامه ناشی می

توان به نتاایج  کنند. پیامدها را میی ناشی از پروژه یا ارراتی که پروژه القا میاقتصاد -اجتماعی

)پیامدهای اولیه( و دستاوردها )عوارض بلند مادت پاروژه( تقسایم نماود. هام نتاایج و هام        

شود و از ایان  ای از تعامالت بالقوه پیچیده بین پروژه و جامعه ناشی میدستاوردها از مجموعه

هافعالیت  بروندادها 
پیامدهای 

 کوتاه مدت

پیامدهای میان 

 مدت

پیامدهای 

 بلند مدت
هانهاده   
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عوامل متعدد دیگری هماراه خواهاد شاد. بار حساب تماایز باین         تیریرگراری رو با مداخله و

 توان برای یک پروژه برشمرد:  بروندادها، نتایج و دستاوردها سه نوع هدف را می

 الف( اهداف عملیاتی بر حسب بروندادها 

 ب( اهداف اختصاصی یا ویژه بر حسب نتایج  

 (7(. شکل )1383شود )بانک جهانی، می ج( اهداف کلی بر حسب ستاده یا دستاوردها بیان

 

 

  

 

   

 

   

 

 

 

 
 

 نمودار نمایای چارچوب منطقی پروژه -3شکل

 

های تخصیص یافتاه )انساانی،   چارچوب منطقی مبین پیوند مفهومی بین دروندادها یا نهاده

ت. هاا یاا دساتاوردهای پاروژه اسا     مالی، فیزیکی و...( به بروندادها و در پی آن نتایج و ساتاده 

های ماورد نظار از   چارچوب منطقی یک پروژه به زبان ساده عبارت است از تبیین دست یافته

عبارتی چاارچوب منطقای عباارت اسات از اینکاه       به آن، بهپروژه همراه با چگونگی دستیابی 

توان به چه چیزی دست یافت. رهیافت چارچوب منطقی بعنوان یک ابزار طراحای،  چگونه می

ریزی، ارزشیابی و مدیریت مبتنی بار هادف اساتوار     رزشیابی پروژه بر برنامهاجرا، مدیریت و ا

ای از مفاهیم پویا و بهم پیوسته است که بستر فکری الزم را بارای  است و دربرگیرنده مجموعه

سازد. ل ارزشیابی فراهم میپریر، واقع بینانه و قاب های توسعه به صورتی هدایتمدیریت پروژه

ها دستاوردها یا ستاده

 )پیامد بلند مدت(

بروندادها )کاال و 

 خدمات تولید شده(

های برنامهلیتفعا  

اهداف 

 عمومی

 اهداف ویژه

اهداف 

 عملیاتی

نهاده یا 

 درونداد

 اهداف

 برنامه
 نتایج )پیامدهای اولیه(
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دهاد  ماتریس چارچوب منطقی است همان طور که جدول مرکور نشان میمربوط به  6جدول 

در ستون اول این ماتریس سلسله مراتب اهداف، در ساتون دوم اهاداف ماورد نظار در قالاب      

واژگان یا اصطالحات قابل رسیدگی و بررسی عینی؛ در ستون سوم شاخص پیشارفت کاار یاا    

وه تیمین اطالعات است، در ستون چهارم نحمیزانی از تحقق اهداف که نشانگر موفقیت پروژه 

شاود  الزم برای تعیین میزان تحقق اهداف و در ستون پنجم مفروضات عمده پروژه ارائاه مای  

 (.1738)شریف زاده و همکاران، 

 

 ماتریس چارچوب منطقی -2جدول 

خالصه روایتی 

 یا شرح اجمالی

نشانگرهایی که بطور 

عینی قابل بررسی 

 هستند

اهداف جزئی 

 شخصم

وسایل 

ارزشیابی و 

 بررسی

 مفروضات

 اصلی

     هدف نهایی

اهداف کلی 

 میانی )مقاصد(

    

اهداف جزئی 

 مشخص

    

     ستانده

     نهاده

 

 عناصر کلیدی ارزشیابی مدیریت پیامدگرا 

مول پس از توصیف یک پروژه و بررسی چارچوب منطقی آن، بایاد باه بررسای    طور مع به

مورد توجه ارزشیابی پرداخته شود. اصلی ترین معیارها و مسائل مورد توجاه   معیارها و مسائل

 ارزشیابی عبارتند از:
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هاای گاروه هادف. آیاا     مناسبت: همسویی و مرتبط بودن اهداف پروژه با نیازها و اولویات  (1

اهداف عملیاتی مطابق با استراتژی توسعه کل کشور بوده است؟ آیاا آنهاا باا حاداقل یکای از      

گسترده بانک که در زمینه کاهش فقر، حفاظت از محیط زیست تا توسعه منابع انساانی   اهداف

 اند؟ و رشد در بخش خصوصی تطابق داشته

های مختلاف  ( کارایی: مقرون به صرفه بودن و اقتصادی بودن بروندادها و به چه میزان نهاده6

لیات باه اهاداف فیزیکای، ماالی،     اند؟ آیا عمبه شیوه اقتصادی به بروندادها و نتایج تبدیل شده

 نهادی و یا سیاسی اشاره دارد؟

( ارربخشی: تا چه حد پیامدهای پروژه در رسیدن به اهداف اختصاصای و کلای ماورد نظار     7 

 سهیم هستند؟

 (مطلوبیت: تا چه حد پیامدهای پروژه با نیازهای گروه یا جمعیت همسو و منطبق است؟  1

ندگاری و تداوم تغییارات مثبات حاصال از پاروژه. پایاداری      ( پایداری: امکان و احتمال ما5 

بعنوان عاملی مهم در ارزشیابی تعریف شده است کاه مناابع را در آیناده حفاا خواهاد کارد.       

ها دارد این عامال  پایداری مفهومی متفاوت از دستاوردهاست چرا که تمرکز بسیاری بر ویژگی

-گرفته اسات یاا خیار؟ در حقیقات ارزیاابی      کند آیا عملیات طول عمر مفید در نظرتعیین می

کنندگان به این عامل توجه کنند با توجه به خطراتی کاه درآیناده وجاود دارد از اساتهالک در     

های تعمیر و نگهداری جلوگیری کنند. برای قضاوت در مورد پایاداری ارزیاابی   آینده و هزینه

-نسبت به آینده پروژه، سیاسات  گیرند مثال تعهدات دولتکنندگان شرایط کشور را در نظر می

 های بازپرداخت هزینه، دردسترسی بودجه برای های اقتصادی و مالی دولت از جمله سیاست

 .(6883وینا، داری، شرایط سیاسی وضعیت و عملیات )عملیات و تعمیر و نگه
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 برنامه

 

 

  قضاوت 

 

 
 
 
 
 

 ها کلیدی ارزشیابیعناصر و مولفه -4شکل 

 

هاای  ها و عناصر کلیدی ارزشایابی باا پاروژه   ( نشان دهنده پیوند هرکدام از مؤلفه1شکل )

مورد ارزشیابی است. این نمودار به سه سطح تقسیم شده است. خطوط باال نشان دهنده مجازا  

روژه ناشی شاده اسات و مجازا    بودن مفهومی سه سطح از هم هستند. برای تعیین اررات این پ

اقتصادی دشاوار   -شمار دیگر عوامل مرتبط با مسائل اجتماعینمودن این اررات از تیریرات بی

ترین سطح مربوط به قضاوت است. ارزشیاب که مسئولیت هریاک از پانج مسائله    است. پایین

زیار اسات:    برشمرده است: ارزشیابی مستلزم قضاوت درباره پروژه از دو جنبه یا در دوساطح 

اقتصادی  -ب(پروژه و مسائل اجتماعی ؛الف( خود پروژه به لحاظ معیارهای مناسبت و کارایی

در جامعه یا محیط پیرامونی که پروژه در پی حل آنهاست کاه شاامل ارربخشای، ساودمندی و     

 (.1383شود )بانک جهانی، پایداری می

ها، مشکالت و مسائل اجتماعی و اقتصادی و..ها، پتانسیلمحیط واقعی: ظرفیت  

 

هافعالیت دروندادها اهداف  بروندادها 

 دستاوردها

 نتایج
 نیازها

تمناسب  

 اثربخشی

 سودمندی و پایداری

 کارایی
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رود و بساان  هداف پیش مای سطح دوم مربوط به خود پروژه است پروژه در مسیر تحقق ا

کند. برای رسیدن به اهداف منابع انسانی و مالی باه  دهنده پیشرفت پروژه عمل می جهتعامل 

یاباد تاا تولیاد و عرضاه کااال و خادمات ممکان شاود. در         های مختلف تخصیص میفعالیت

ی باالترین سطح محیط واقعی و مسائل اجتماعی و اقتصادی قارار دارد در ایان ساطح نیازهاا    

گیارد. نتاایج و   است، مورد توجاه قارار مای   نهجمعیت هدف و مسائلی که برنامه در پی حل آ

دستاوردهای برنامه در این سطح جای دارند زیرا با تیمین نیازها و حل مسائل ساروکار دارناد.   

این سطح سرچشمه مفروضات پروژه یا عوامل بیرونی و محدود کننده پروژه و موضع واقعای  

گیاری از رهیافات   ترین عامل مورد بحو در این تحقیق بهاره  پروژه است. مهم بروز پیامدهای

چارچوب منطقی است که نتیجه آن مااتریس چاارچوب منطقای اسات. مااتریس چاارچوب       

بایسات از طریاق تنظایم سااختار اهاداف و یاا تکمیال یاک         منطقی: منطق اساسی پروژه مای 

د تاا باه موجاب آن تصاویری عینای      نمایاناده شاو   چارچوب منطقی به روشنی در سند پروژه

 واحدی از پروژه ارائه شود.

ای کاالن، نتاایج مشاخص قابال     اهداف پروژه: اهداف عمومی و رابطه آن با اهداف توسعه-1 

 های پروژه و رابطه آنها با اهداف کلی پروژه.گیری کمی ناشی از اجرای فعالیتاندازه

بااره محایط پاروژه،    استوار است: مفروضااتی در مفروضاتی که برنامه عملیاتی پروژه بر آنها -6

 باشد.نظام مورد نظری که پروژه در پی تغییر آن می

هایی قابل تایید و اربات )در صورت امکاان باا تعیاین مقادار( کاه نتاایج       نشانگرها یا هدف-7

 دهد.ها، تحقق اهداف کل و در کل موفقیت پروژه را بازتاب میفعالیت

 شده مطلوب و نامطلوب پروژه.ریزی نآرار برنامه -1

 

 گیرینتیجه

ای در سرنوشات جامعاه روساتایی ایاران دارد و      کنناده  شاورزی نقاش اساسای و تعیاین   ک

منطقی برای کشاورزی به توساعه   هایبرنامه جامع و پروژهتوان انتظار داشت بدون داشتن  نمی

عامال در توساعه   بناابراین کشااورزی در تااریخ حیاات خاود اررگارارترین        روستایی رساید. 

تاوان در ابعااد مختلاف    روستایی بوده است. به طوری که عینیت این مسئله را به روشانی مای  

 ،مفااهیم ارزشایابی   اجمالی بر یمرورمحیطی، اقتصادی و اجتماعی مشاهده کرد. در این مقاله 



61 

 

 
 

. ، پرداختاه شاد  ای توسعه روساتایی هاهمیت ارزشیابی در پروژهو  رویکردهای آن، جایگاه آن

پایش و مدیریت پیامدگرا مبین لزوم پاسخگویی به تغییر و تحوالت محیط پیرامون و افازایش  

وه سازگارسازی پروژه جهت افزایش احتمال دستیابی به پیامادهای دلخاواه اسات.    درک از نح

بکاارگیری   بناابراین ارزشیابی مستمر و نظارت دقیق دارناد  های توسعه روستایی نیاز به پروژه

ها حائز اهمیت اسات. هنگاامی کاه تصامیم قطعای بارای       ش و ارزشیابی در پروژهسیستم پای

گاردد. در  اجرای یک پروژه گرفته شد، الزم است برنامه اجرایی پاایش و ارزشایابی آن تهیاه    

طول اجرای پروژه نظارت دقیق جهت بررسی پیشرفت کاار اجرایای مطاابق برناماه ضاروری      

نماید کاه  های منحصر به فردی را ایجاب میای ضرورتاست. باید بخاطر داشت که هر پروژه

ریرگارار خواهاد   بی تیدر مسائل مربوط باه ارزشایا   مین مالی پروژه و خصوصاًاین مسئله در تی

ها، تهیه گزارشات کارا و دقیقتر، توجه باه   ها و سازمانهای بیشتر به مدیران پروژهبود. آموزش

بندی دقیق و کنترل مستمر از سوی مادیران   ، زمانریزیاهداف مشخص و واضح در امر برنامه

ریزی شده از جمله مساائلی اسات    های برنامهو طراحی نظام اطالعاتی جامع در رابطه با پروژه

 رر باشد.ؤتواند در تدوین یک نظام ارزشیابی صحیح و کارا مکه می

مادگرا در توساعه   هاای ارزشایابی پیا  لفهؤترین م بنابر مباحو مطرح شده در این مقاله، مهم

در  از تجربیاات و  ، اطالعات برای مادیران ، پاسخگویی در جهت دستیابی به نتایجروستایی 

ترین اهداف ارزشیابی پیامدگرا در توساعه روساتایی    باشد. همچنین مهممی های گرشتهآموخته

از  یاادگیری  منظاور از  باشاد. مای  شفافیت، ادراک عمیق، بهباود ارتباطاات  ، یادگیری از تجربه

های یک پاروژه را تفسایر   ها و شکستتوان موفقیتبا کمک ارزشیابی می این است که تجربه

استفاده درست و مناسب از منابع را مشاخص و نتاایج و    این است که شفافیت منظور ازنمود. 

ادراک  منظور از اررات طرح را نسبت به همکاران، گروه هدف و کنشگران مربوطه توجیه کرد.

های پیش فرض را درک ها و ابزارهایی را برای تقویت دانش و گزینهگزینهاست که این  عمیق

های توساعه اشااره   گویی جامع در مورد همکاریوها به بحو و گفتو ارزیابی کرد و ارزیابی

برای تقویت ارتباط و افازایش درک و آگااهی    این است که بهبود ارتباطات منظور از .کنندمی

های مختلف و باا مشاارکت افاراد ایان امار      با راه بنابراین، .بی صورت بگیردها ارزیابین گروه

خاود   گارا تارین عوامال در ارزشایابی پیاماد     تارین و کلیادی   همچنین از مهام  .شودمسجل می
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 و  شاود گار توساعه اختصااص داده مای    ک مداخلاه که به طراحی یباشد ها میارزشیابی پروژه

   باشد.سازی میاجرا و پیادهشامل 
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