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 ها ؛ موانع و چالشتوانمندسازی زنان

 آموختگان مدرسه پرتو باشگاه دانش -1395تیر 

 

 توانمندسازی چیست؟

با  مفهوم توانمندسازی اگر شما به مسایل اجتماعی و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه عالقمندید، حتما به نوعی 

هایی که با هدف  اید. پروژه آشنا هستید و ای بسا که خودتان در یک یا چندین پروژه توانمندسازی همکاری داشته

ه مشخصی از افراد جامعه تعریف شوند اغلب حول موضوعی خاص و برای گرو توانمندسازی جوامع محلی انجام می

های یک گروه برای انجام یک عمل  انمندسازی، افزایش توان و قابلیتمنظور از تو این است کهشوند. آنچه که مسلم است  می

از  ،محتوا و تجربیات اعضای باشگاه دانش آموختگان بربه منظور تمرکز بیشتر و یا ایجاد تغییر در یک موقعیت است. 

را در  «توانمندسازی زنان»موضوع هایی در زمینه توانمندسازی زنان انجام داده بودند دعوت شد تا  اعضایی که فعالیت

ها، مشکالت و موانع  چالشمورد  را دیک پنل بررسی کنند و ضمن تعریف و تحلیل مفهوم توانمندسازی، تجربیاتشان ر

فرایندهای توانمندسازی زنان مطرح کنند. در این پنل که در سه جلسه متوالی برگزار شد، عالوه بر تعریف توانمندسازی و 

های  روشها و همچنین  های مواجهه با چالش حل راهها  در مورد  ها و موانع، پنلیست یت توانمندسازی زنان و مرور چالشاهم

 ارزشیابی توانمندسازی زنان نیز گفتگو کردند.

 

 ها پروژه

 روستادر  یدارطرح توسعه پا 

 ینترنتیفروشگاه ا 

 مهمانشهردو بهداشت در  یتوضع یدر رابطه با ارتقا سازی یتظرف 

 استفاده مجدد  یبرا یتبادل اجناس خانگ 

 اهای ساحلی زباله در روست یکتفک  

 یرپذ یباز زنان آس یتطرح حما 

 روستا یک در  یسمطرح  اکوتور 

 زنان، جنوب شهر تهران  یتوانمندساز 

 

 رئوس مطالب 

 توانمندسازی چیست؟ 

 چرا توانمندسازی زنان مهم است؟  

 ها و موانع توانمندسازی زنان چیست؟ چالشترین  مهم 

 های موجود چه هستند؟ های عملی برای مواجهه با چالش حل راه 

 چگونه فرایند توانمندسازی را ارزشیابی کنیم؟ 

 های توانمندسازی زنان های واقعی از پروژه های آموخته و مثال درس 

 

 توانمندسازی چیست؟
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از اوایل دهه هشتاد میالدی در تحقیقات علوم روانشناسی به کار گرفته شد. از منظر  Empowermentواژه توانمندسازی 

ی و طبیعی به نوعی منجر به های  فرد ت که در نتیجه آن ظرفیت و قابلیتتوانمندسازی وضعیتی اس»روانشناسی 

زمان زیادی طول  (1984و1981)رپورت  .«شود جتماعی میاگیری و حضور فرد در اجتماع و  ایجاد تغییرات  تصمیم

یک فرایند توانمندسازی »نکشید تا این اصطالح در علوم اجتماعی نیز مورد استفاده قرار گرفت. از منظر علوم اجتماعی 

که در نتیجه آن، افرادی که از سهم مساوی از منابع برخوردار نیستند، سهم و کنترل است رو به رشد در دل جامعه محلی 

 (1989گروه کنل )« دنی بر منابع خودشان داشته باششتربی

شد:  رایهابه این شکل  ، تعریفتوانمندسازیمختلف ریف اتعپس از گفتگو در خصوص در پنل باشگاه دانش آموختگان، 

به هر دلیل از سهم هایی که  شد است که در طی آن افراد و گروهافزایی یک فرایند چند جانبه و رو به ر توانمندسازی یا توان»

های خودشان به منابع  دازه سایر افراد جامعه و شایستگیای از منابع برخوردار نیستند، بتوانند به ان مساوی و منصفانه

 (1395دانش آموختگان باشگاه پرتو ) .«دسترسی و بر آن کنترل داشته باشند

ابزارهایی  ،سازی همراه هستند. به عبارت دیگر ایجاد ظرفیت و آموزش با آموزش و ظرفیت فرایندهای توانمندسازی اغلب

برای توانمندتر شدن افراد هستند. برای مثال در یک برنامه کارآفرینی اجتماعی که با هدف توانمندسازی اقتصادی زنان در 

های ارتباطی  مهارت یا های شغلی مله مهارتسازی از ج ای از اقدامات آموزشی و ظرفیت شامل مجموعهست، حال اجرا

افزایی یا  کند )توان های توانمنداسازی( سطح توانایی افراد افزایش پیدا می ها )اقدامات و فعالیت است. از طریق این آموزش

 توانمندسازی(. 

تواند منجر به افزایش سطح مشخصی از  شود که در طول فرایند می هایی شروع می توانمندسازی با اقدامات و فعالیتفرایند 

هایی از فرایندهای توانمندسازی در سه سطح فردی، سازمانی و جامعه  نمونه 2(. در شکل 1)شکل  اد شودافرتوانمندی 

   محلی آورده شده است.

های و فعالیتاقدامات 

 توانمندسازی 

سطحی مشخص از 

 توانمندسازی  

 فرایند توانمندسازی 

 اجزای فرایند توانمندسازی -2 شکل  

 هایی از اقدامات توانمندسازی نمونه -1 شکل  



3 
 

فرایند   هاها و ساختار اقدامات و فعالیتکه  طوریه ب .هستند نتیجهو  اقدامهای توامندسازی  همیشه شامل  فرایندها و تئوری

شود. اما هیچ  کنند و نتیجه این اقدامات منجر به سطحی از توانمندسازی می دهند یا آغاز می توانمندسازی را شکل می

 .مندسازی وجود نداردنگیری توا ندارد یکسان و دقیقی برای اندازهاستا

 

  چرا توانمندسازی زنان و دختران مهم است؟

زمان ملل تا بانک جهانی یا از اسناد سادر ارتباط با اهمیت توانمندسازی زنان تهیه شده، هایی که  در اکثر اسناد و گزارش

 :ددارهای علمی تقریبا همه متفق القول هستند که توانمندسازی زنان به چند دلیل عمده اهمیت  مقاله

  و مدیریت نهاد خانواده و تربیت نسل آیندهنقش زن در حفظ 

  در زنان و آشنایی با حقوق فردی و اجتماعیایجاد اعتماد به نفس 

 های مدیریتی( )تنوع رویکردها و سالیق در شیوه های اقتصادی شکوفا شدن فعالیت 

  خروج از چرخه فقر 

 افزایش سطح آموزش در جامعه و کنترل و دسترسی به منابع 

 ارتقای سطح بهداشت 

 ها گیری تصمیمیده شدن صدای زنان در شن 

 درصد بوده که نسبت به سال قبل یک درصد رشد داشته است. 1/13، 94نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال در ایران 

 

 ابعاد مختلف توانمندسازی زنان

 است؟  ای منظورمان دقیقا توانمندسازی در چه زمینه ،گوییم توانمندسازی و وقتی می کدامندابعاد مختلف توانمندسازی زنان 

تواند ادعا کند که یک گروه  بنابراین یک گروه نمی .فرایند توانمندسازی چند جانبه است که باشیم در نظر داشته اصوال باید

سطح توانمندسازی نیاز به بررسی بیشتر دارد. معموال کند بدون اینکه تغییری در خودش ایجاد شود. اما  دیگر را توانمند می

 شود:به همه ابعاد آن پرداخته  د کهیآ اما کمتر پیش می ودش اهانه انجام میکه توانمندسازی با نیت خیرخو اینبا 

 بعد اجتماعی

ها را از شر آزار و اذیت،  و زن یدآ های عمومی به دست می زش و سیاستمعموال از طریق آمواین بعد از توانمندسازی، 

 .دکن هایشان استفاده کنند، آزاد می عث و مانع میشه که از تمام ظرفیتسوء استفاده، و فشارهایی که با

 بعد اقتصادی

گیری  تصمیما منابع خودشان خودشان در رابطه ب شوند میزنان قادر  آنکه در نتیجه  منظور سطحی از توانمندسازی است

 ن را تعیین کنند.شا خانوادهو وضعیت معیشتی خود و کنند 

 بعد سیاسی 

ها در هر سطحی  گیری تصمیمه منظور حضور زنان در لزوما به معنی مشارکت سیاسی نیست، بلکتوانمندسازی سیاسی 

شان اثر  در زندگی اندهایی که بتو ده شدن صدای زنان در تعیین سیاستشنیبه عبارتی،  است. جامعه، مدرسه( ،)خانواده

 بگذارد. 

. دکن توانمندسازی اقتصادی به زنان در توانمندسازی سیاسی کمک می .هم مرتبط هستندبا این سه بعد توانمندسازی 

در دست بگیرند. است  نشا ی را که به نفع وضعیت اقتصادیهای کنترل سیاستد ده توانمندسازی سیاسی به زنان اجازه می

موجب حضور آنها در د که این خو ،دکه در اقتصاد و سیاست مشارکت کنن سازد آنها را قادر میتوانمندسازی اجتماعی 

 شوند. . متاسفانه بسیاری از زنان به این طریق توانمند نمیشود جامعه می

هستند، اما از حقوق اجتماعی و سیاسی خود مطلع  شناسیم که از لحاظ اقتصادی توانمندزنانی را میشاید به همین دلیل، 

 نیستند.
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 همین به و باشند مستقل اندنتوانسته اقتصادی لحاظ از اما ،هستند لیبرال اجتماعی لحاظ از که شناسیممی را زنانیاز سویی 

گیری را ندارند.ها و تصمیمسیاست بر تاثیرگذاری برای کافی توان دلیل 

 

 

 

 ها و موانع توانمندسازی زنان چیست؟ ترین چالش مهم

 .قابل بررسی هستند یو سیستم ینهادفردی، معموال در سطوح  وجود داردموانعی که برای توانمندسازی زنان 

 سیستمیسطح 

های کلی،  طورسیاست ود در جامعه هستند. همیناین موانع عمدتا نتیجه باورهای رایج و رویکردهای فرهنگی و سنتی موج

مثال شود. برای  میبه نوعی مانع پیشرفت زنان های اجتماعی و یا ساختارهای سیاسی که هر یک  هنجارها و ارزش

 های عمومی. امعه از نحوه حضور پسران در محیطها نسبت به نحوه حضور دختران در جامعه یا انتظار ج رویکرد خانواده

 نهادیسطح 

نوع رویکرد و دیدگاه و ، مذهبی جامعه مورد نظر و گر از ساختارهای اجتماعی، فرهنگی های تسهیل میزان شناخت سازمان

مخرب  تواند مانع و تواند سازنده باشد می ه میکند. همانطور ک میگر( مانند یک شمشیر دولبه عمل  مداخلهها )ی  این سازمان

شود، اگر  مندسازی وارد یک منطقه یا محل میگر که برای انجام یک پروژه توان برای مثال یک سازمان تسهیلهم باشد. 

در برقراری  که های افراد آن محل نداشته باشد، عالوه بر این های فرهنگی و اجتماعی و حساسیت شناخت درستی از ارزش

هایی فراتر و یا کمتر از  شناختی که از محیط دارد، برنامه ممکن است به دلیل ناکافی بودنشود،  ارتباط دچار مشکل می

بشوند و یا های موجود طراحی کند که در نهایت یا موجب دلسردی مجری از حضور در محل و یا شکست پروژه  ظرفیت

 موجب سلب اعتماد افراد از مجری.

 فردیسطح 

ها و موانع موجود  ترین چالش ترین و مهم به وضعیت و شرایط خودشان نیز در بسیاری مواقع یکی از بزرگ نگاه زناننوع 

حضورشان در  های بالقوه و اهمیت با توانایی ندر مسیر توانمندسازی است. شناخت ناکافی افراد از خودشان و آشنا نبود

عه و پیشرفت این شود و پایین بودن اعتماد به نفس به عنوان مانعی در مسیر توس مانع رشد اعتماد به نفس در آنان می ،جامعه

ها کنترل همسرشان را دوست دارند، از نظر عرف گویا این جا بعضی خانممثال کند.  میای مختلف عمل ه افراد در زمینه

 افتاده است.

شان بیرون  ها از خیابان کوچک محله خانمهای توانمندسازی که در یکی از محالت تهران انجام شد،  از پروژهدر یکی 
توانستند این محدودیت را از میان بردارند و  نمیها  رفتند و استقالل عمل برای خارج شدن از محل را نداشتند. این خانم نمی
، مجری طرح رفتند اما در مراحل بعد در نهایت به آن جلسه  هرچند . خیابان دورتر بروند چند ،شهردار با مالقات برای

با .دو جلسه شهرداری را در محل برگزار کن دکه تغییراتی در این بخش بده دحامی پروژه را راضی کن تا تصمیم گرفت

 سیاستی

 اقتصادی اجتماعی
  :یاقتصاد یتوانمندساز

و  رابطه با منابع خودشان در زنان

  .رندیبگ میتصم شانخانواده

 :یاجتماع یتوانمندساز

 به مربوط لیبه حقوق و مسازنان 

 یتوانمندساز. باشند آگاه خودشان

 آموزش قیطر از معموال یاجتماع

 .شودیم جادیا

 توانمندسازی سیاستی:

مشارکت در انتخابات، شنیده شدن 

صدای زنان در سیاست هایی که 

 شان اثر بگذارد. در زندگی اندبتو
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های مداخله گر تا چه حد مجاز هستیم در تغییر  سازمانمشاهده این وضعیت این سوال برای ما پیش آمد که به عنوان 

 اند  ی که برای خودشان مشخص کردهتعیین نقاط قرمز و ی جامعه محلی باورها

----------------------- 

اداره  ها با همکاری سمن توسط دانشگاه علوم پزشکی تاسیس شده است، 88از سال که مرکز ارتقای سالمت بهزیستی 
است که زنانی  مرکز این شوند. هدف این و زنان آسیب دیده اجتماعی به صورت دهان به دهان به آنجا معرفی می ودش می

. در این شونداز این خدمات برخوردار  جامعه، قضاوت دور از  خدمات بهداشتی محروم نشوند و به اند از که آسیب دیده
 شود.  میر بین زنان دیده مرکز موارد قابل توجهی از فرایندهای توانمندسازی د

 

 های موجود چه هستند؟ های عملی برای مواجهه با چالش حل راه

 سه سطح بررسی کرد:توان در  ها را هم می حل راه، شوند میبندی  طبقهسطوح مختلف  رطور که موانع د همان

  در سطح سیستم

های  و حضور زنان و دختران در فعالیت های برابر برای مشارکت سازی و ایجاد فرصت زمینهتوان با  ، میمدر سطح سیست

 آنان کمک نمود.، به توانمندسازی جامعه مشارکت بیشتر زنان دراجتماعی، اقتصادی و سیاسی و افزایش 

های اقتصادی، ایجاد شبکه برای ایجاد و گسترش کسب و کار و  فعالیتمشارکت بیشتر زنان در جامعه، نهادهای مدنی، 

شود زنان بخشی از نهادهای مدنی بشوند و صدایشان شنیده شود.  هایی است که باعث می روش، از مندسازی اقتصادیتوان

 .شوندتوانند از کلیه حقوق اجتماعی نیز  برخوردار  میوقتی زنان از لحاظ اقتصادی و سیاسی توانمند باشند، 

هم  مردان و آموزشهای توانمندسازی زنان فقط معطوف به توانمندسازی اقتصادی زنان نیست، گاهی توانمندسازی  راه

 باشد.ثر ؤمتوانمندسازی زنان و کنترل آنها بر منابع  در موفقیت فرایندهایتواند  می

های خانگی از  شود. برای مثال خشونت مندسازی به اندازه کافی توجه نمیتوانسیستمی رسد در ایران هنوز به بعد  به نظر می

 گیرند. حظات اجتماعی زیادی را در نظر میمال ،مشکالت و موانعویژه زنان هنگام طرح  همانند و افراد و ب نظرها دور می

 در سطح نهاد

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ، میهکارهای توانمندسازی در سطح نهادرا  از جمله

  گر )دولتی، غیردولتی، پژوهشی( سازی برای سازمان های تسهیل ظرفیتتقویت و 

  های اقتصادی  فعالیتایجاد شبکه برای ایجاد و گسترش 

 های توسعه در مورد  گران پروژه ریزان و تسهیل برنامه، رسانی و توانمندسازی فعاالن اجتماعی اطالع سازی، آگاه

 مفاهیم و فلسفه توانمندسازی زنان ،تعاریف

برای انجام این اقدامات داشته باشند و با های الزم را  باید ظرفیتکنند  های توانمندسازی را اجرا می هایی که برنامه سازمان

. از این رو پیدا کنندکنند بیشتر آشنا شوند و شناخت درستی از وضعیت موجود و محیط خودشان  مفاهیم و فلسفه کاری که می

های  ایجاد و تقویت شبکه های توانمندسازی است. همچنین های تقویت پروژه حل راهسازی درون سازمانی یکی از  ظرفیت

 است.ثر ؤمهای اقتصادی  نفعان در گسترش فعالیت ذی

اهداف پروژه را با توجه به و  ببینیممسایل موجود را  که قادر باشیم تحلیل منطقی انجام دهیماز جامعه محلی یک چطور 

طور یک . چرا تخریب کندکنندگان  مشارکتگروه گر نباید ساختار روحی و روانی  تسهیلباورهای جامعه تعریف کنیم؟ 

 که های آنها بررسی کند بدون این را تحلیل و با توجه به ارزش تواند شرایط واقعی جامعه گر می گر یا سازمان مداخله تسهیل

 ؟دنمایان ایجاد ش کند و یا تداخلی در زندگی روزمرهتحقیر  آنها راآنها را از باال نگاه کند، 

 .های جامعه محلی ارایه کند ماتی با توجه به نیازها و اولویتگر باید وجه تمایزها را بشناسد و خد سازمان مداخله

که همه تغییر کند در این جهت اید ان نیست و این رویکرد بفعهمیشه لزوما به معنی توانمندسازی فقرا و مستضتوانمندسازی 

 .گر از محل و جامعه محلی است و مهم شناخت سازمان مداخلهتوانند و باید توانمند شوند  های اجتماعی می گروه

روی نهادها تاثیر  دده گاهی تغییری که در سیستم یا جامعه رخ می .شود از مرحله فردی شروع نمیلزوما نمندسازی توا

 د.نشو فردی ایجاد نمیلزوما از تغییرات ها  . بنابراین راه حلگذارد و بعد روی افراد می
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 سطح فردیدر 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ، میفردیراهکارهای توانمندسازی در سطح   از جمله

 ر مورد حقوق فردی و اجتماعی زنانسازی د رسانی و آگاه اطالع 

  های  برای بخشی دیگر در سطوح مختلف و های سنی و جنس به زنان و تمام گروه دانشگاهیآموزش پیش دبستانی تا

 دانشگاه  و انند بخش خصوصی، دولتیمختلف م

افراد باید با کمک هم بتوانند باشد. ثر ؤم ، بسیارهای اجتماعی تواند برای همه گروه میسازی  آموزش و آگاه ،در سطح فردی

جامعه هم باید برای زنان اصالحاتی در قوانین، هنجارهای اجتماعی یا هر ساختاری که مانع پیشرفت زنان شده انجام دهند. 

 هایی برای رشد و شکوفایی ایجاد کند. فرصت

 ،های اعتبارات خرد در بنگالدش در برنامهباشد. مثال اش در جامعه فراهم  ای فردی مستلزم این است که زمینهه تحقق برنامه

 مشکل پیدا کردن ضامن حل شده است. هرچند تغییر ساختارهای اجتماعی کار خیلی مشکلی است.

بندی  بعد از اینکه مستقر شدیم مقدار زیادی لوازم بستهما به دلیل ماموریت شغلی به کیش نقل مکان کردیم.   جزیره کیش:

این لوازم را در اختیار گروهی تشکیل دهیم و همین دلیل تصمیم گرفتیم باقی ماند. به که در این جابجایی استفاده شده بود 

. چند نفر درخواست کردند و کم کم این گروه فعال شد و افرادی قرار دهیم که ممکن است برای همین منظور  استفاده کنند.

گروه از هشت هایی که در خانه بودند در این گروه مشارکت کردند و  خانم اعضای گروه تبدیل به یک گروه اجتماعی شد.

نفر در طول دو هفته به بیشتر از هشتصد نفر رسید. ما انتظار کار بزرگی نداشتیم. اما در این مورد توانمندسازی در این 

شد توسط  ها در یک اقدام جمعی مشارکت کردند و حجم زیادی از وسایلی که باید تبدیل به زباله می سطح بود که خانم

یاج داشتند اهداء شد )نه به دلیل نیاز مالی(. به این ترتیب هم از تولید زباله جلوگیری شد خودشان به کسانی که به آن احت

و هم زنانی که اغلب به دلیل نداشتن یک هدف یا فعالیت و هم به دلیل مصرف دوباره لوازم، به حفظ منابع طبیعی کمک شد. 

 جمعی در آستانه افسردگی بودند، به این حرکت پیوستند 

پیدا کنند.  های جدید حل راهبا هم در میان بگذارند و  توانند مشکالتشان را میکنند  تمام زنانی که در زمینه کارآفرینی کار می

 .آنچه که انتظار داریم نیست ،نتایج به دست آمدهبه دلیل پیچیدگی افراد و شرایط، گاهی اوقات 

یعنی این خود فرد است که با توجه به آگاهی و  .یردگیمفرد قرار  یرفتارها ییندر مقابل ساختار در جهت تع یتعامل

نظیر طبقه اجتماعی و کند و ساختارهای بیرونی  )کنش( مناسب را انتخاب و عمل می تعریفش از موقعیت، نوع اقدام

 کننده رفتارش نیستند. تعیین ،ساختارهای درونی نظیر نوع نگرشش

توانند عاملیت فرد را افزایش دهند. یک شاخص مهم  مادی، مالی، اجتماعی و انسانی میهایی روانشناختی،  مجموع دارایی

 ناست. به عنوان مثال درباره نحوه هزینه کردهای خانواده  گیری میزان سهمشان در تصمیم ،در توانمندی زنان فقیر

 درآمدهای خانواده.

را که به سمت ارتباطات  افرادوقتی  .ارتباطات بین فردی تاثیر زیادی بر ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در زنان دارد

 کنند. پیدا میسطح اجتماعی قابل توجهی در های  پیشرفتهیم، تغییرات چشمگیری رخ داده و دتقابل سوق م

و  منظورمان از توانمندسازی چیستکه دقیقا مشخص کنیم قبل از هر تصمیمی باید  ،برای شروع یک فرایند توانمندسازی

 تری انجام دهیم: ریزی دقیق برنامهکه د نکن میبه ما کمک ها  الؤس. این ای داریم برایش چه برنامه

 ای؟ با چه منابعی؟ ؟ در چه زمینهخواهیم انجام بدهیم می توانمندسازی را در چه سطحی 

  آموزش مادران در مورد نحوه رفتار با فرزندان است؟ آیا هدف ،آیا هدف نهایی پروژههفد نهایی پروژه چیست؟ 

 آیا هدف پروژه ایجاد تغییرات نگرشی و تفکری در زنان است؟ ؟برای زنان استکارآفرینی 

 برای زنان در این فرایند چه نقش و جایگاهی در نظر گرفته شده؟ خودشان  دهیم؟ چقدر به زنان حق انتخاب می

 ریزی و طراحی فرایند مشارکت دارند؟ برنامهچقدر در 

 

 های توانمندسازی  پروژهارزشیابی 

نهایی چه کنیم اغلب تمایل داریم که شاهد نتیجه نهایی باشیم. نتیجه  که برای دستیابی به یک هدف مشخص تالش میهنگامی 

های  کند. در پروژه تر می به آمادههایی را به همراه دارد که ذهن ما را برای انجام یک اقدام مشا مثبت باشد چه منفی، درس
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نفعان کمک  بخشی از فرایند است. یک ارزشیابی دقیق به مجری و ذی« شیابیارز»ها  توانمندسازی هم مانند سایر پروژه

تر و  های بعدی را دقیق طور آگاهی از اشتباهات، قدم همین با استفاده از تجربیات و نتایج به دست آمده وتا کند  می

تر بردارند. طبق تعریف سازمان ملل شده حساب
1

سیستماتیک و هدفمند از طراحی، اجرا و نتایج  برداشتیک  ،ارزشیابی» 

یک پروژه، برنامه یا سیاست در حال اجرا یا اجرا شده است که به منظور تعیین میزان موفقیت، اثربخشی و پایداری نهایی 

رزشیابی برای بی است. اما اهای پروژه قابل ارزشیا احل و بخش. به این ترتیب تمام مر«شود میآن ابتکار یا برنامه انجام 

اساس نوع و پاسخ یکسانی ندارد. هر پروژه بر ال ؤساین شود؟  وانمندسازی توسط چه کسی انجام میهای ت پروژه

گیران، مدل و متدولوژی و عوامل دیگر ممکن است انجام ارزشیابی را به شخص یا  تصمیمهای  های آن، اولویت ویژگی

 گروه متفاوتی بسپرد.

 

 کنند؟ میچه کسانی ارزشیابی 

 انجام ارزشیابی را به عهده ولیت ؤمسهای کوچک و محلی معموال مجری پروژه  در پروژه :مجری پروژه یا برنامه

 گیرد. می

 انجام نفعان  شوند، ارزشیابی با مشارکت ذی ی که با رویکرد مشارکتی انجام میهای در پروژه :نفعان اق ذیمجری به اتف

 شود.  می

 حتی اگر با رویکرد مشارکتی انجام شده  های بزرگ مقیاس در بسیاری از پروژه :ج از سازمانکارشناس یا نهادی خار

باشند و مجری ارزشیابی را به صورت مشارکتی هم انجام دهد، اما بنا به قوانین و مقررات ناظر بر پروژه، یک 

گیرد. معموال ارزشیابی توسط یک نهاد خارج از  ارزشیابی را به عهده میولیت ؤمسکارشناس یا نهاد ارزشیاب هم 

 شود. میتر انجام  طرفانه و دقیق بی ،سازمان

 ها و همچنین شفافیت مالی سازمان  تر بر صرف هزینه حامیان مالی اغلب ارزشیابی را به دلیل نظارت دقیق :حامی مالی

 حتی اگر سازمان مجری ارزشیابی را به شیوه مشارکتی انجام داده باشد. دهند. مجری انجام می

 

 شود؟ میارزشیابی با چه روشی انجام 

 های سنتی و رایج روش 

  های مشارکتی روش 

 های تلفیقی روش 

شهرهای بردسیر و رفسنجان، در بخش ارزشیابی  سازی در رابطه با ارتقای وضعیت بهداشت در مهمان ظرفیتدر پروژه 

از دید آنها این این بود که ال ؤسبسنجیم.  کنندگان مشارکتمخاطبان و در پایان پروژه تاثیر پروژه را روی تصمیم گرفتیم 

از  .پروژه داشتنداثرات پایداری در مورد  نگرانیشان ایجاد کرده است و چه  یا زندگی شخصیه تغییری در جمع چ پروژه

 مشخص کنند و در مورد دلیل آن توضیح دهند.روی یک طیف  آنها خواستیم میزان رضایتشان را 

----------------- 

 ای مجموعهو بر اساس های مشارکتی  در پایان برنامه و با شیوهخواستیم ارزشیابی را ی پروژه از کارفرما برای ارزشیاب

بندی  دسته ها و نظرات را یم. این شاخصا هردکه در طول کار به دست آو انجام دهیم هدی از بازخوردها و مشاهدات و شوا

 .یمپاسخ دادهای غیرمشارکتی تمایل داشت،  که به انجام ارزشیابی به شیوهکردیم و در نهایت نیاز کارفرما را 

                                                           
1
 https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/what-is-evaluation1.html 

  های سنتی/غیرمشارکتی روش های مشارکتی روش

 توسط؟ فرد یا نهادی خارج از سازمان  گران  تسهیلجامعه محلی، اعضای پروژه و 
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سال با مشارکت پرسنل  5های آموزشی که برای زنان طراحی شده بود بعد از  در طرح ارزشیابی مراکز بهداشت، بسته

های مرحله به مرحله را بهتر انجام  بهزیستی و مراجعان بازنویسی شد. اصالحاتی که انجام شد به پرسنل کمک کرد پایش

 ها را برطرف کنند.  دهند و اشکاالت و نقایص فرم

 

 تفاوت ارزشیابی و پایش 

 

 شود؟ گیری اندازهچه چیزی باید  توانمندسازی فرایند ارزشیابیدر 

در کتابی که  هم است.م، از توانمندسازی و کندوکاو کردن در مورد اینکه توانمندسازی چیستتعریف ما  ،قبل از ارزشیابی

منتشر شده است« نقدی بر رویکردهای رایج توسعه»اخیرا با عنوان 
2

نفعان پروژه  با همه ذیکند که باید  اشاره می نویسنده 

برای های درستی را  شاخصاند و  این ضعف را داشته یی کهها به اجماع برسیم. پروژه در مورد معنی توانمندسازی

 اند. اند به نتایج قابل قبولی نرسیده تعیین نکردهتوانمندسازی 

                                                           
2
(. توانمندی زنان: نقدی بر رویکردهای رایج توسعه )اعظم خاتم, اکرم خاتم، فاطمه 1391شهید فریدا. )کبیر نایال، وی ویویان،  

 صادقی، مترجم.(: آگه.(

های موفقیت که در هنگام تعریف طرح  شاخص کنند  ها را خودشان تعیین می جامعه محلی شاخص

 ها ها و خروجی اند، هزینه اولیه مشخص شده
 چه چیزی؟ 

های ساده با توجه به ویژگی گروه مخاطبان،  روش

 فرایند دسترسی نزدیک و سریع به نتایج و

بر اساس استانداردهای تعیین شده ارزشیابی و 

 دسترسی محدود به نتایج و فرایند 
 چه طور؟

طور مستمر ارزشیابی در مقیاس کوچک انجام ه ب

 شود می

معموال بعد از پایان پروژه یا برنامه و گاهی به 

 فواصل مشخص در هنگام اجرا 
 کی؟

توانمندسازی جامعه محلی )گروه مخاطب( در جهت 

انجام اقدامات اصالحی برای ایجاد تغییر بهتر در 

 جامعه 

سنجی برای تجهیز منابع  پاسخگویی و تعهد، امکان

 به منظور ادامه برنامه
 چرا؟

 پایش  ارزشیابی

 مستمر مرحله به مرحله 

 اغلب متمرکز بر کنترل کیفیت  ارزیابی کیفیت   اغلب متمرکز بر

هایی که در پایش به دست  از داده معموال بر اساس استفاده

 آید  می

 ها  ثبت اطالعات و داده

 معموال داخلی  معموال از خارج سازمان )روش سنتی و رایج(

 تحلیل مستمر فرایند  موفقیت اثرات )مورد انتظار(ارزیابی میزان 

گیری میزان موفقیت و استخراج اطالعات برای اقدامات  اندازه

 آینده و یا ادامه پروژه 

گیری بهتر و  ابزاری برای تصمیم

 حصول اطمینان از کیفیت اجرا

 توانمندسازی سیاستی:

مشارکت در انتخابات، شنیده شدن 

صدای زنان در سیاست هایی که 

 بتونه در زندگیشان اثر بگذارد. 

 توانمندسازی اجتماعی:

به حقوق و مسایل مربوط به خودشان آگاه 

باشند. توانمندسازی اجتماعی معموال از 

 طریق آموزش ایجاد میشود
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ه تاثیرگذار باشد به وی پروژتواند ر هایی که می ، یا یک فهرست بلند باال از شاخصارزشیابی پروژه از دیدگاه اهداف پروژه

 که نوع و میزان تاثیرات را بگویند. بخواهیمتوانیم از افراد  ها می کند. بعد از تعریف دقیق شاخص می کمک ین مشکلرفع ا

دید پایداری در  ویژه اگر باه شود ب لحاظد در ارزشیابی هم ابعاد مختلف توانمندسازی بایعالوه بر تعریف توانمندسازی، 

های  اولویتشود،  های دیگری پیدا می اولویتخاطر حل مشکلی وارد محل بشویم ولی ه نظر گرفته شود. گاهی ممکن است ب

های مشارکتی خیلی باید  پروژه. بنابراین معموال در نشده استدیگر معموال به معنی این است که ارزیابی اولیه درست انجام 

توانند  میشان، اغلب  اجتماعیهای مشارکتی به دلیل ماهیت انسانی و  پروژه. بودواظب دیسیپلین کاری و به هم ریختگی م

 نظمی وجود دارد. بیمرز باریکی بین نظم و های مشارکتی  پروژهدر  اما باید در نظر داشت د.نقابل توجیه باش

ریزی برای ارزشیابی هم از این قاعده  کند. برنامه تر می ریزی، انجام آن را راحت مرتبط به برنامههای  الؤسمعموال طرح 

 تری داشته باشیم: دقیقریزی  کند برنامه از این دست به ما کمک میاالتی ؤسمستثنی نیست و 

 سازی و...( ماهیت و هدف پروژه چه بوده؟ )آموزشی، اقتصادی، آگاه 

 ه قرار بوده چه مشکلی را حل کند؟ پروژ 

  ان پروژه چه رود در پای میچه بوده و انتظار  در پروژهنفعان اصلی و فرعی(  )مخاطبان یا ذیجایگاه زنان

 است.بوده تر آن چه  گستردهاثرات ثانویه و  جایگاهی داشته باشند و عالوه بر آن

  محیط ایجاد کرده است؟پروژه چه تغییراتی را در افراد و در 

  نفع چه بوده؟ ی های ذ تر پروژه بر گروه گستردهاثرات 

 های اجتماعی تا حد زیادی مشابه هستند. های ارزشیابی در پروژه برنامه

 

یک برنامه آموزشی برای دانش آموزان ابتدایی که قراربود تفکیک زباله را یاد بگیرند و خودشان آموزشگر  در 

ر و د هفعالیت داشتدر ها بعد از پروژه هنوز  اشتیم که اگر تعداد مشخصی از بچهبا خودمان قرار گذ ،بشوند

آمیز و اثربخش بوده  موفقیتم و پروژه ای معنی است که ما جواب خودمان را گرفتهبه این کنند، جشنواره شرکت 

را به باشند همچنان فعال وزانی را که بعد از پروژه آم تعداد دانشها،  در هنگام تعیین شاخصبه همین دلیل است. 

 عنوان یک شاخص موفقیت در نظر گرفتیم. 

-------- 

چند  ، ساکنانپروژهای برای تفکیک پسماند در روستاهای اطراف انزلی، شاخص این بود که در پایان  در پروژه

 تعداد این روستاها را به عنوان شاخص موفقیت پروژه در نظر گرفتیم. کنند.  ها را تفکیک می زبالهروستا 

------- 

های بیشتری  کرده بودیم شاخصهایی که از ابتدا مشخص  شاخص در طول کار به فروشگاه اینترنتی، ژه پرودر 

را بر اساس  شاخصما های جدید هستیم.  دامه دارد و به دنبال تعریف شاخصو این روند ا اضافه کردیم

ی رتعداد تولیدکنندگان مستقل که با ما همکا: یی مانندها شاخصانداز و بیانیه ماموریت تعریف کردیم.  چشم

. میزان تغییر اند که همکاران در آن پراکندهکنند. گستره جغرافیایی  می کارهای خیریه که با ما  . تعداد گروهکنند می

یفی های ک شاخص. ها احی محصول و بر اساس تعداد پروژهو حضوری، توان ایجاد تغییر در طر در فروش آنالین

ی که برای این کار در نظر ی کنیم. شاخص کم  های مالی که توانستیم آن را کم   هم داشتیم مانند تقویت مهارت

 وهای آموزشی بود.های آموزشی و تعداد ویدئ گرفتیم تعداد کالس

-------- 

هایی که به صورت عمومی در بخش توسعه اجتماعی و فرهنگی بود خیلی گسترده  پروژه اکوتوریسم شاخصدر 

 ها بعد بودند. شاخصتجربه کرده دادند که  خ میپاساالتی ؤسبود، ولی با مردم که پیش رفتیم دیدیم که خودشان به 

 .بردشش ماه زمان  این مرحله حدود های مناسب در تدوین شاخصاز مشارکت مردم خیلی تغییر کرد و 
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 شود؟ میچه ابزار و تکنیکی استفاده از در ارزشیابی 

گیری نباشد، قابل  ها باید بتوانیم همه اطالعات را تبدیل به عدد و رقم کنیم. چیزی که قابل اندازه در هنگام ارزشیابی شاخص

ارقام مشارکتی در فرایندهای توانمندسازی بیش از پیش مطرح شده اعداد و در سه دهه اخیر، اهمیت  ارزشیابی هم نیست.

ها و  های کیفی را تبدیل به داده ها و شاخص ود که دادهش میکنندگان فرصتی فراهم  مشارکتدر این فرایندها برای است. 

 های کمی کنند. شاخص

ها  به شاخصهم حین کار  در ؛موفق شدیمی کنیم و به مرور زمان ها را تا حد امکان کم   ما خیلی سعی داشتیم شاخص

توانستیم برای  نمیتواند یک شاخص باشد اما  از ابتدای کار مشخص بود که میزان فروش میکردیم. مثال  اضافه می

که در مورد  فروشندگان  میزان اطالعاتهمینطور تعیین شاخص برای    تعیین کنیم. تغییر میزان در فروش شاخص

گیری  های کمی را برای اندازه در این مورد ما تصمیم گرفتیم شاخص .کار راحتی نبودو قیمت تمام شده امور مالی 

اطالعات فروشندگان در مورد های مالی را به عنوان شاخص  تعداد آموزشهای کیفی تعیین کنیم. برای مثال  شاخص

 امور مالی در نظر گرفتیم. 

 

 ها داریم؟  چرا نیاز به کمی کردن شاخص

 در مباحث محیط زیستی وقتی راجع به کیفیت هوا یا مثال تر هستند.  درک قابلتر و  های کّمی، ملموس شاخص

تر  قابل درکبرای مخاطب  ، بحثشود عدد و رقم مطرح می زمانی که ،کنند درخت صحبت مییگ گونه اهمیت 

 است.

گفتند طرح مشارکتی قابل  دانشگاه میاستادان  .کیفی بودن مفهوم مشارکت بود ،ایرادی که به طرح من گرفته شد

 .ی تعریف کردشود برایش شاخص کم   گیری نیست و نمی اندازه

  ّی های کمّ  شاخصکند.  میراحت  اثرات را گیری اندازه ،های اقتصادی ویژه در پروژهه ها ب ی کردن شاخصکم

 تحقیق خیلی مهم است. یبرای روایی و پایدار

 توان یک یا دو نمونه موفق را تعمیم داد. و نمی نیستندهای کیفی قابل تعمیم  شاخص 

 ویژه برای مسایلی که لزوما دغدغه همه  هب ،شود از حامی مالی یا افراد خواست که مانند ما فکر کنند گاهی نمی

 مردم نیست و باید یک زبان مشترک با جامعه برای نتایج کار ارایه کرد.

 کنیم و دایم در حال توضیح  ضمیمههای باقیمانده  خودمان را به گزارش ،اجرای پروژه ها بعد از توانیم سال ما نمی

 ها گویا و قابل فهم باشد. برای سایر افراد و تخصص ،ضور مجریدادن باشیم. گزارش ارزشیابی باید بدون ح

و به یک اندازه کههردهایکیفی،بایددرنظرداشتیدرمقابلشاخصهایکم پذیریشاخصالبته در مورد تعمیم

هابهاعدادوبرای همه قابل درک است اما با تقلیل دادن واقعیت یهایکم پذیر هستند یا نیستند. اگرچه شاخص تعمیم

ها  ارزشیابی به استاندارد کردن شاخصهای رایج  روشمحلی شود.  هایتواندباعثدورشدنماازواقعیتارقاممی

 دهد. رزشیابی به نتیجه کار مشروعیت میهای مشارکتی ا روشکند، و  کمک می

 

 شاخص ها را بر چه اساسی تعریف کنیم؟

 یهای کیفی به کمّ  ی و کیفی( و تبدیل شاخصها )کمّ  تعریف شاخص 

 برای هر بخش )با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی(ی ئجزهای  بندی کلی و شاخص طبقه 

 

 توانند باشند؟ های توانمندسازی چه می شاخص

ها را باید با  وانمندسازی این سرفصلهای ت ست، در ارزشیابی پروژهتوجه به تعاریفی که برای توانمندسازی ارایه شده ابا 

 در نظر داشت:های آن  های جامعه و ویژگی توجه به ارزش

 مشارکت  
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 کنترل  

 دسترسی 

 رفاه و سالمت  

تواند برای ارزشیابی میزان  ها می این شاخصپذیر  ویژه زنان آسیب هب ،نان در جامعه ماحوزه زعالوه بر این در 

 توانمندسازی در نظر گفته شود:

 کیفیت سالمت جسمی و روحی  -

 اعتماد به نفس میزان  -

 میزان دارایی و دسترسی به منابع -

 روابط اجتماعی کیفیت  -

 مهارتمیزان و نوع  -

 نوع و میزان مشکالت -

 

 تواند باشد؟ شاخص اعتماد به نفس یا تغییر نگرش چه می

ها  شاخصبرای سنجش اعتماد به نفس باید اول تعریف کنیم اعتماد به نفس چیست. وقتی اعتماد به نفس تعریف شد آن وقت 

ش دررسیدن ا هایش و یا باورش درباره توانایی هایی مانند ارزیابی فرد از خودش و دارایی توانیم انتخاب کنیم. شاخص را می

 لعکس.ادارد و ب صورتی که این ارزیابی منفی بود او اعتماد به نفس پایین هایش. در به خواسته

و کاری  کرده بودباری را تحمل  خشونتزندگی  ،که قبل از شروع پروژه داشتدر پروژه ما یک خانم همکاری 

به دلیل استقالل مالی و  . بعد از اینکه کسب و کار خودش را راه انداخت،داد نمیبرای خروج از آن وضعیت انجام 

تغییر  از این وضعیت راضی بود.اجتماعی نسبی که پیدا کرد، توانست وضعیت زندگی خودش را مدیریت کند و 

یک کسب و کار مستقل را به عنوان شاخص برای اعتماد به نفس داشتن ما مثبت در زندگی این خانم موجب شد 

 در نظر گرفتیم.گروه تولید کنندگان 

باید به این نکته توجه داشت که آیا همه ابعاد توانمندسازی در این فرایند در نظر گرفته شده است؟ شاخص هر یک  همواره

 کدام است؟

 اند:  هایی که در روش تحقیق معرفی شده تکنیک

  پیش آزمون، پس آزمون 

  پرسشنامه و جلسات متمرکز گروهی 

  تعریف شاخص و بنچ مارک 

 های تطبیقی  مقایسه 

 مطالعه اسناد 

 ...و  

 اند: شده یمعرف یمشارکت یتوسط روش ها که ییها کیتکن

 نفعان ساختاری با ذی نیمههای ساختاری و  مصاحبه 

 های گروهی نشست 

 های مشارکتی کارگاه 

 ...و 

شدن ارزشیابی  تر دقیق بهها در این چارچوب  ها و فعالیت دقیق چارچوب منطقی و تعیین شاخص در هر دو روش طراحی

 کند. کمک می
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 :میزان تغییراتی که در سطوح مختلف ایجاد شدهچند مثال از 

 )شخصی )سواد، اعتماد به نفس، تغییر نگرش 

 ور زنان، نقش های بیشتر با حض ارتباط درون خانواده، ایجاد گروههای اجتماعی( )نوع  نهادی )خانواده یا گروه

 ...(و ها گیری تصمیمزنان در 

 اند( ه چه تغییری در جامعه ایجاد کردهشد هایی که با مشارکت زنان ایجاد جامعه )گروه 

 

 (مثبت، منفی، خنثیهای توانمندسازی ) تر در پروژه گستردهاثرات 

تاثیر فرایندهای خارج پروژه را به راحتی تفکیک کرد و تاثیر خالص پروژه را روی توانمندسازی بررسی  توان  چطور می

 ؟ دنمو

مجری بینی هستند و ممکن است در طول یا بعد از پروژه مشاهده شوند و یا حتی توسط  پیشاثرات پروژه اغلب غیرقابل 

باید این نکته  د.نهای آینده را دار ریزی ابلیت ثبت و یادگیری برای برنامهکه ق هستندهای زیادی  اما حاوی درس ،نشوند دیده

را هم در نظر داشت که تغییرات و شرایط محیطی هم بر جامعه محلی تاثیر دارد و همه تغییرات ناشی از حضور پروژه 

بنابراین در ارزشیابی اثرات پروژه  تی قابل ارزشیابی نیست.تاثیر دارد که به راحدر نتیجه فعالیت نیست و عوامل دیگر هم 

 باید:

  گر( نفعان، سازمان تسهیل نفع بشناسیم: )ذی های مختلف ذی بر گروهاثرات پروژه را 

  کند( شود و ادامه پیدا می میتر بسنجیم )اتفاقاتی که بعد از مداخله انجام  در بازه زمانی طوالنیاثرات پروژه را 

  شود را شناسایی کنیم که خارج از اهداف پروژه ایجاد میاثراتی 

یک هایی داشتند برای نحوه نامه نوشتن و مذاکره.  ها تمرین شد و خانمپروژه کوچکی تعریف در پروژه ارتقای ظرفیت بهداشتی، 

جرا برایمان تعریف کرد پایان ماهایش را پیگیری کند و خودش نامه درخواست بنویسد، در  توانست خواسته نمیقبال خانمی که 

. این اتفاق جزو اهداف ما نبود اما اثری خودش پیگیری کند را هایش چهبکار دریافت شناسنامه و  دیک نامه بنویس که توانسته

 بود که در نتیجه اجرای پروژه ایجاد شد.

هایی را که ماهیت کیفی  دستاوردها و موفقیتهمه های مشارکتی  در پروژه .دنهای کمی و کیفی هر دو باید توام باش ارزشیابی

ها به راحتی تبدیل به اطالعات کمی  تغییر رفتار انسانشود.  منتقل نمیکمی کرد. چون ارزش کار به درستی  توان دارند نمی

 نفعان ایجاد کرد که به این درک برسند. باید ظرفیتی را در تیم کارفرما و ذی شود. در چنین وضعیتی نمی

 بلد شدندها  خانم وقتی پروژه شروع شدهاز » گفت آنهاها جلسه داشتیم. یکی از  با یکی از خانم طول پروژهدر  

چنین تغییراتی باید از زدند.  ها اصال حرف نمی روزهای اول که به محل رفتیم خانمکه در  . در حالی«حرف بزنند

 . نزدیک دیده شود

-------------- 

هایش را  کند یا دست ما سالم می  بچهز وقتی پروژه شروع شده، ا»گفتند  مادرها میدر مهدکودک روستا، 

 آوردیم. شارکتی این اطالعات را به دست میهای م د. ما با روششور می

--------------- 

 ردها  ، بعد از ارزشیابی خانمانجام شدحفظ محیط زیست و برداشت متعادل از مرتع  با هدفکه  در یک پروژه

کم شده. چون وقتی تنور هیزمی فات بین زن و شوهرها اختالاز زمان شروع پروژه » :گفتند پروژهمورد تاثیر 

رفت و  ل به دنبال هیزم برود و گاهی نمیپختیم و مرد خانه مجبور بود در روز تعطی میها نان  جمعه داشتیم،

 .«شد اختالف ایجاد می

--------------- 
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آمدند و کار را از نزدیک دیدند. یکی از نمایندگان  روستانمایندگان کارفرما به  ،در یک پروژه توسعه روستایی  

این دفاتر نشان : »و مقایسه صفحات آن در ابتدا و پایان پروژه گفتها  اتر حسابداری صندوقبا مشاهده دف

نزدیک به سمت پایان پروژه تاریخ صفحات چون هر چه  اند. شده دهد که در صندوق کار شده و زنان توانمند می

 .«اند تر شده اشتباهات کمتر شده و دفاتر مرتب شود می

ی مشارکتی باید استانداردهای در ارزشیاب ؛انجام شودهای مشارکتی، ارزشیابی هم باید به شیوه مشارکتی  در پروژه

های  در گزارش های کوتاه پروژه داستانشود از  ارزش کار مشارکتی میهای سنتی را هم در نظر داشت. برای انتقال  روش

 .هستندنشانه ایجاد تغییرات در جامعه  ومصداق هایی که  داستان. استفاده کرد ارزشیابی

های پروژه را با زبان محاوره و از زبان مردم  و داستان کنیم میباز  «ارگوشچه»های نهایی یک  در گزارشما 

 .نویسیم میدر آن 

شود که بتوانیم اثرات  پیچیده است و همین پیچیدگی مانع می یهای اجتماعی کار شیابی توانمندسازی و اصوال پروژهارز

ی و ارزشیابی کنیم. چه به روش کمّ  ها و رخدادهای بیرون از پروژه مثل وقوع تورم، اثر پدیدهناشی از پروژه را مستقل از 

 اند. در هم تنیدهوش کیفی. اثرات اغلب چه به ر

کار ارزشیابی را انجام شود  های آزمایشگاهی که در علم روانشناسی استفاده می روش استفاده از دانان بااقتصاد امروزه

های  گروهبهترین روش برای تعیین میزان تاثیر عوامل خارجی بر اهداف پروژه و جدا کردن سهم آن استفاده از . دهند می

البته باید توجه داشت که بسیاری از تاثیرات پروژه در طوالنی  انجام پیش آزمون و پس آزمون است.یش و کنترل و آزما

 مدت اتفاق می افتد.


