
پایش و ارزشیایب یعین چه؟
 پایش، یک روال منظم و سیستامتیک جمع  آوری اطالعات در مورد پروژه و پیرشفت آن در راستای اهداف تعیین شده است.

 ارزشیابی، یک سنجش دوره  ای از نحوه اجرا و میزان کارایی و اثرات )پیش  بینی شده و پیش  بینی نشده( پروژه است.

 اطالعات جمع  آوری شده در پایش، در روند ارزشیابی مورد استفاده قرار می گیرند.

چرا باید پایش و ارزشیایب را در مؤسسه خود انجام دهید؟
 از عملکرد اجزای پروژه خود، فعالیت ها و نتایج آن آگاه می شوید و می توانید برنامه ریزی و توسعه داخلی را بهرت انجام دهید.

 مدارک، شواهد و مستنداتی فراهم می کنید که اعتبار و اثرگذاری مؤسسه و پروژه تان را به عموم، ذی نفعان و حامیان مالی نشان می دهد.

چرخه و مراحل پایش و ارزشیایب چیست؟

پایش و ارزش��یایب پروژه؛ 
چ��را  و  چگون��ه؟

هدف خود از انجام پایش و ارزشیابی را مشخص کنید.
 یافنت نقاط قوت و ضعف پروژه

 تهیه گزارش برای ذینفعان و حامیان مالی

 بررسی میزان تحقق اهداف و موفقیت پروژه
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سؤاالت اصلی که باید برای پایش و ارزشیابی بخش مورد نظر پروژه به آنها پاسخ دهید را معلوم کنید.
مشخص کنید که در روند پایش،  باید به دنبال یافنت چه اطالعاتی، برای پاسخگویی به چه سؤاالتی باشید. فرض کنید قصدتان ارزشیابی نتیجه پروژه دوره های 

آموزشی است که در مثال آمده است. به این منظور، باید اطالعاتی که افزایش دانش رشکت کنندگان در دوره های آموزشی را تائید می منایند، با طرح سؤاالتی 

از این دست، جمع آوری کنید:
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امکانات مورد نیاز و تیم اجرایی را تعیین کنید.
 چه امکاناتی الزم دارید؟ امکانات فنی، نیروی انسانی متخصص و...

 چه زمانی باید روند پایش و ارزشیابی را رشوع کنید؟ پایش باید به طور مداوم صورت گیرد. ارزشیابی می تواند میان دوره ای و یا در پایان پروژه انجام شود.

 چه کسانی و با چه مهارت هایی باید این کار را انجام دهند؟ برای پایش حتام باید یک یا چند فرد در تیم پروژه، مسئول جمع آوری داده ها و اطالعات 

به شکل مرتب و سیستامتیک باشند. ارزشیابی می تواند بر عهده  گروه اجرایی پروژه، حامیان، کارشناس فنی، ذی نفعان و یا ارزشیاب مستقل گذاشته شود.

روش جمع آوری و دسته بندی اطالعات را معلوم کنید.
  به تناسب نیاز و رشایط پروژه خود، روش مناسب جمع آوری اطالعات را مشخص کنید مثل: پرسشنامه و نظرسنجی، مشاهده، مصاحبه، یادداشت برداری 

و ضبط اطالعات، بحث گروهی و...

  از قبل معلوم کنید که می خواهید به چه نحوی و با چه معیاری اطالعات را دسته بندی کنید تا در قدم بعد، استفاده از آنها آسان باشد. مثال براساس 
تاریخ گردآوری، بخش های مختلف پروژه، مجریان یا...

یافته ها را در جهت یادگیری، افزایش دانش و توسعه پروژه تان استفاده کنید.
بررسی یافته ها و یادگیری از آن، قدم نهایی روند پایش و ارزشیابی است. در این گام، شام مراحل زیر را طی می کنید:

 استفاده از یافته ها برای تغذیه و راهنامیی تیم مدیریت پروژه
 استفاده از یافته ها در جهت نشان دادن پیرشفت و نتایج کار

 در میان گذاشنت آموخته ها با سایرین

www.partoschool.org/karafarini   مدرسه کارآفرینی اجتامعی پرتو

 تغییر و تعدیل سیاست های کاری بر اساس نتایج
 به اشرتاک گذاشنت یافته ها در تارمنای کاری و کنفرانس ها و 
کارگاه های آموزشی برای انتقال آموزه ها به سایر مؤسسات و پروژه ها

شاخص ها را شناسایی کنید.
شاخص ها، ویژگی های خاص و قابل مشاهده ای هستند که به منظور نشان دادن کیفیت یا کمیت جنبه هایی از پروژه )مانند منابع، روند کارها یا نتایج 

فعالیت ها( قابل ارزیابی یا اندازه گیری هستند.

تعیین شاخص های کّمی، نسبتا ساده است چون به خودی خود قابل شامرش هستند. مثال در یک پروژه درختکاری، شاخص موفقیت پروژه، تعداد درخت های 

کاشته شده است. اما مثال در پروژه ای با هدف آموزش مهارت های شهروندی، شاخص ها کیفی هستند و باید براساس پنج ويژگی معلوم، به شاخص های 

کّمی تبدیل شوند که قابل تعیین و اندازه گیری باشند. واژه انگلیسی SMART یادآور این عنارص و ویژگی هاست:

مثالی از شاخص تعیین شدهمثالی از نتیجه مورد نظرویژگی

S, Specific
مشخص باشد

افزایش همکاری بین گروه های ذینفع، از جمله شهروندان، 
سازمان های مردم نهاد، گروه های عالقمند، و مقامات محلی 

در راستای افزایش مهارت های شهروندی 

نوع و تعداد پیشنهادهایی که از سوی سازمان های مدنی برای افزایش 
همکاری شهروندان در بهبود فضای شهری مطرح شده و از سوی 

نهادهای مسئول، پذیرفته و اجرا شده است.

 M, Measurable
قابل اندازه گیری باشد

افزایش مشارکت عمومی در  پاکسازی محله در منطقه 
هدف پروژه )۱۰ محله شهر(

تعداد شهروندانی  که در این فعالیت مشارکت کرده اند. تعداد 
پوسرتهایی که شورای محل در این باره منترش کرده اند.

 A, Available or
 Achievable
در دسرتس باشد

افزایش آگاهی عمومی در مورد نتایج و چشم انداز
 برنامه در  مناطق هدف 

تعداد مقاالت و گزارش های منترش شده مرتبط  با موضوع در 
روزنامه های محلی، تعداد و نوع برنامه های مرتبط در رادیوی محلی، 

تعداد رشکت کنندگان در نشست های گروهی.

 R, Relevant or Realistic
 مرتبط به موضوع )دستاورد 

یا فعالیت(  باشد

جلسات آموزشی که شورای محل،  در جهت 
معرفی روش های مؤثر در کیفیت زندگی شهروندی، 

برای اهالی برگزار کرده است

تعداد جلسات آموزشی، تعداد افرادی که در این کالس ها رشکت 
کرده اند، تعداد ساعاتی که رصف فعالیت میدانی شده است.

 T, Time-bound
 در بازه زمانی مشخص 

معنا پیدا کند

برگزاری کالس های آموزشی توسط اعضای شورا در 
ده محله مورد نظر برای  اهالی محل

برگزاری ۵۰ کالس آموزشی از ابتدا تا انتهای تابستان سال ۱۳۹۵.
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ارزشیابی را با دسته بندی نهایی و تحلیل داده های 
حاصل از پایش، آغاز کنید.

 با توجه به اهداف تعریف شده، رابطه اطالعات دسته بندی شده را 
با هم پیدا کنید و همه اطالعات را در چند دسته اصلی بگنجانید.

 اطالعات کیفی را با استفاده از شاخص ها به اطالعات کّمی تبدیل کنید.
 نتایج کّمی حاصل از اطالعات را در یک جدول قرار دهید. عناوین 
این جدول می توانند رئوس اطالعات مورد نیاز شام یا هامن سؤاالت و 

دسته بندی های اصلی باشند.

 برای ثبت و تحلیل اطالعات می توانید از نرم افزارهایی مثل  Excel و 
Access استفاده کنید.

 برای تحلیل داده ها و ارزشیابی، از اطالعات جمع  آوری شده در 
پاسخگویی به سؤاالت اولیه استفاده کنید و براساس پاسخ ها، میزان 

موفقیت پروژه را بسنجید.

نتیجه ارزشیابی را ارائه کنید.8
برای انتخاب روش ارائه نتایج، اول مطمنئ شوید که می خواهید این نتایج 
را به چه کسی و به چه منظوری ارائه دهید و برای آن مخاطب خاص چه 

شکلی مناسب تر است. مثال:

 گزارش رسمی

 منایش تصویری

 قرار دادن در تارمنا

 برگزاری جلسه  یا کارگاه

گزارشات، معمول ترین شکل ارائه نتایج ارزشیابی هستند. گزارشی که تهیه 
می کنید معموال باید شامل این بخش ها باشد:

معرفی/ هدف و موضوع ارزشیابی/ توضیح چگونگی انجام ارزشیابی/ 
یافته ها/ نتیجه گیری و توصیه ها
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معلوم کنید که می خواهید چه چیزی را مورد پایش و ارزشیابی قرار دهید.
 ورودی )Input(: هزینه و رسمایه ای که رصف پروژه می شود و همینطور ساعات کاری نیروهای انسانی و داوطلب.

 خروجی )Output(: محصوالت و یا خدمات خاص پروژه؛ برای مثال، در پروژه های آموزشی، تعداد فارغ التحصیالن دوره.

 نتیجه )Outcome(: تغییرات و نتایج کوتاه و میان مدتی که از خروجی های پروژه حاصل می شود؛ برای مثال، افزایش دانش رشکت کنندگان 
دوره های آموزشی ارائه شده در پروژه.

 اثر )Impact(: تغییرات بلند مدت و گسرتده پروژه که منی توان در بازه زمانی کوتاه به اندازه گیری آن پرداخت و معموال، بعد از پایان پروژه 
بررسی می شود.

 رشکت کنندگان، آموخته های خود را چگونه به کار بسته اند؟

 آموخته های رشکت کنندگان، چه نتیجه و تاثیر عملی در زندگی شخصی 
و محیط پیرامون آنها داشته است؟

 آیا رشکت کنندگان آموخته هایشان را به سایرین منتقل کرده اند؟ چگونه؟
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 آیا اطالعات جمع آوری شده، به نیاز اصلی شام جواب می دهد؟ چگونه؟

 آیا اطالعات به دست آمده، به شام کمک می کند که در برابر نقدها، از پروژه دفاع کنید؟ چگونه؟

 آیا نقصی در اطالعات موجود به چشم می خورد؟

جمع آوری اطالعات را آغاز کنید.
اجرایی،  تیم  پایش،  مورد  موضوع  هدف،  که  اکنون 

شاخص ها و روش جمع آوری اطالعات مشخص شده اند، 

جمع آوری  می توانید  شام  و  شده  انجام  برنامه ریزی 

اطالعات را رشوع کنید. در روند جمع آوری اطالعات، 

این سؤاالت کلیدی را از خود بپرسید:


