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1 

جیبر نتا یمبتن تیریهدف رهنمود مد  

 مدیریت نهاد های ذیدخل و افراد شامل به منظور واضح و آشکار هدایات آوریهدف اساسی رهنمود ملی مدیریت مبتنی بر نتایج عبارت از فراهم 

د و از آن انه شامل سیستم نمومؤفقروش مدیریت مبتنی بر نتایج را بطور  چطورادارات افغانستان در رابطه  به نظارت و ارزیابی  مبنی بر اینکه  در

نظارت  نتایجو استفاده از  اجراآتدر مراحل پالنگذاری، مدیریت  قدم به قدم درنظرداشت روش میتودیک این رهنمود با .، میباشدداستفاده کر

 مککهر یک از عناصر متذکره تطبیق گردد،  چطوروارزیابی در راستای تصمیم گیری ها جهت فراهم سازی و استفاده از تجارب گذشته و اینکه 

 مینماید. 

بادرنظرداشت میکانیزم نظارت و ارزیابی و همچنان کارشیوه ستندرد برای پروژه های  کاربرد رهنمود نظارت مبتنی برنتایج منحیث یک سند معتبر

 تطبیق پروژه ها محسوب میگردد. برای جهت ارتقای ظرفیت  ارزشمندانکشافی افغانستان منحیث یک سند ضمیموی 

هنمود مراحل تطبیق این ر. تطبیق پروژه ها میباشد مدیریت برای معلومات به سطح ادارات یدربر گیرنده تمام رهنمود مدیریت مبتنی بر نتایج 

 نوین های وزارت اقتصاد، تجارب نظارت و ارزیابی حاصله از تمام واحد های بودجوی بادرنظرداشت ستندرد هایصالحیت  ودر مطابقت به وظایف 

 بین المللی میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 :مدیریت مبتنی بر نتایج چیست1.1 

 جهت حصول نتایج واضح مییاشد.پیمایش  و روش های قابل مدیریتی بادرنظرداشت ابزار میتودبر نتایج عبارت از یک  مدیریت مبتنی

بهبود مداوم پالنگذاری، مدیریت اجراات، نظارت و راپوردهی محسوب میگردد که باالی  غرض مدیریت مبتنی بر نتایج منحیث یک چارچوب کاری

 ت و یا به عباره دیگر باالی نتایج تمرکز می نماید. ثریت و مثمریؤمدیریت اجراات، م

اهداف  موردتفاوت ها در پروژه ها وپروگرام ها که معین کننده   بهتر نتایج متوقعه تشخیص اموراتثر در د تا بطور مؤسازاداره را قادر می ،این روش

 مداخله نماید.تعین شده جامعه میباشد 

از مرحله پالنگذاری الی راپور دهی و بازدهی جهت پالنگذاری آینده و پالنگذاری های مجدد  ارتباط   پروژه هابا مراحل مدیریت دوران  مذکورمیتود 

 پروژه ها تمرکز مینماید. تأثیراتنتایج و داشته و باالی دستاوردها، محصوالت، 

ازی ارزش ها، فرهنگ، پالیسی ها، ستراتیژی ها و همسان س براییک روند تغییر در یک اداره  مانندموضوعات مندرج مدیریت مبتنی بر نتایج 

روش مدیریت مبتنی بر نتایج باالی استفاده از بنابراین  تایج شرح داده شده محسوب میگردد.تجارب منحیث یک مجموعه ئی از طرح ها و ن

مدیریتی از ابزار عملی جهت پالنگذاری  تمرکز می نماید. این روش به اساس شواهد معلومات اجراات در راستای بهبود نتایج جهت تصمیم گیری

 استفاده مینماید. نتایجستراتیژیک، مدیریت خطرات، راپور پیشرفت و ارزیابی 

شکل اول: دوران مدیریت مبتنی بر نتایج و اهمیت نتایج بر مبنای 

را در راستای بهبود اجراات یک نهاد و یا یک اداره  و شواهد معلومات

 .نشان میدهد

رف به ط از شکایت یک تحولاز  بر نتایج عبارت مدیریت مبتنی

 از تمرکز باالی منابع و فعالیت بطرف نتایج تحولیک یعنی  :است نتایج

 ) محصوالت، نتایج و اثرات( میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوق العاده ارزندهاین موضوع  ٬مام برسدبراه انداخته شود و طرح نمودن پالن نتایج در یک اداره به ات شیوه مدیریت مبتنی بر نتایج اینکه ازقبل  

، دیگر باشد براه انداخته شدهارزیابی قبل از پالنگذاری ستراتیژیک  این هرگاهمورد ارزیابی قرار گیرد. عوامل داخلی و خارجیکه  تلقی میگردد

 .بعمل می آیدنیازی به سایر انواع ارزیابی ها دیده نشده و از ارزیابی وضعیت موجود استفاده 

 

 

 : عناصر مدیریت مبتنی بر نتایج1شکل 

 جبه نتای شکایتتحول از : 2شکل 

 آیا واحد اداری با پروسه موافقت دارند؟  

ریان خویش عرضه آیا واحد های اداری خدمات را به مشت
 میداردند؟

 این خدمات چه تاثیرات باالی مشتریان دارد؟

 

 

چه مبلغ پول جهت اعمار سرک به مصرف 

 رسیده است؟

 تا چه حد جاده ها مورد استفاده قرار گرفته است؟

افزایش تعداد سرک ها باالی اقتصاد محلی چه 

 تاثیراتی وارد نموده است؟



 
 

 جینتا حصول جهت یپالنگذار از قبل یخارج/یداخل عوامل یابیزار 1.2

تایج نحصول  جهتدر میباشد که باالی تالش های یک اداره  خارجی فکتور های چگونگی وضعیت داخلی و سنجشتحلیل و عبارت از  این ارزیابی

 .میباشد تأثیر گذار آن مأموریتو 

 همم فوق العاده، جهت حصول نتایج قبل از پالنگذاری "ما حاال در کجا هستیم  "که  جواب به سوال وضعیت داخلی و خارجی اداره و ارائه تحلیل

 پنداشته میشود.

راهم ف در راستای منحیث بخش از مراحل پالنگذاری "ما حاال در کجا هستیم"داخلی/خارجی عامل حمایت کننده مبنی بر اینکهوضعیت ارزیابی 

 اداره محسوب میگردد. ه اساسی یکخط مقدم یا پایارزیابی  آوری

مدیریتی نه تنها در پالنگذاری بلکه جهت بهبود مداوم کیفیت، انکشاف پالیسی و حل مشکالت نیز استفاده  اساسیوسیله یک این ارزیابی منحیث 

دربرگیرنده حاالت ذیل یک اداره ه زیرا تحلیل متذکر میگردد راجع( SWOTتحلیل صوات ) میتود راه اندازی ارزیابی اکثرا ً بهبپروسه میگردد. 

 میباشد:

 داخلی اداره( )عواملقوت ها  .1

 ضعف ها )عوامل داخلی اداره( .2

 خارجی اداره( )عواملفرصت ها  .3

 )عوامل خارجی اداره( تهدیدات .4

سودمندانه که جوابگو به ادارات خویش را در موقف  تا توانمند گردیدهدرک عوامل داخلی و خارجی، تیم های پالنگذاری آگاهی و از  با استفاده

 وضعیت عملیاتی شان باشد، قرار دهند.

داشته تا بر مبنای آن درک درست از اداره خویش  باشنددخیل باید در جمع آوری و تحلیل معلومات یک اداره مدیران و کارمندان  ٬معمول طبق

 باشد. مطلوبمیتواند منابع از مستفید شودندگان و ذینفعان نیز  نتیجه که در  .باشند

 ارزیابی داخلی به دو بخش ذیل تقسیم گردیده است:

 وضعیت بازبینیارزیابی داخلی/  .1

 /بررسی محیطیخارجی یارزیاب .2

 وضعیت بازبینیارزیابی داخلی/  1.2.1

رزیابی یگر عبارت از اوضعیت عبارت از ارزیابی موقف یک اداره در راستای اجراات، مشکالت و پوتانشیل های بالقوه میباشد. یا به عباره د بازبینی

 ضعف ها و قوت های اداره میباشد.

 ارائه میدارد: پاسخوضعیت به سواالت ذیل  بازبینی

a) ست؟ ا و خواست شان چی ٬اند ینو مشتریان/ مستفید ها ذیدخل کی 

b)  ازمندی نیچه نوع محصوالت و خدمات هستید؟ چطور میتوانید  کنندهفراهم  دارد؟ کدام موقف قراراکنون اداره/نهاد در

 سازید؟  مرفوعو مشتریان را ین مستفید های

c) پیشبردنیازمندی و توقعات مشتریان چیست؟ روند  مرفوع سازیظرفیتی نهاد/اداره در راستای  های ضعف ها و قوت 

 سازند؟ مرفوعمشتریان را  های نیازمندی تا آیا آنها قادر اند –است  چی قدر خوبفعالیت ها 

d) ؟است موجودفرصت ها  کدام ٬ثبتم اتتغییرایجاد  به منظور 

 بیرونی/بررسی محیطی یارزیاب 1.2.2

 ؛اره دیگر. یا به عبمیباشدتاثیر گذار است که باالی محیط که اداره در آن فعالیت مینماید این ارزیابی عبارت از تحلیل کلیدی عناصر بیرونی 

 .مینماید پیشبینی رامحیط آینده  ات درتغییر که تهدیدات یک اداره در محیط موجود بودهفرصت ها و  عبارت از تحلیل



 
 

 د:ارارزیابی بیرونی به سواالت ذیل جواب ارائه مید

a)  برآورده  یاداره در راستا یرونیب  طیمح موانع ایو  کمکایجاد  باعث عوامل کداممحیط خارجی فعلی اداره چگونه است و

در جریان ارزیابی محیط بیرونی  تر مثال، این سواالبطو گردد؟یمین دیمستف و انیمشتر توقعات و هامندی ازیساختن ن

 میتواند قابل پرسش باشد:

کمک و یا موانع ایجاد  عوامل منحیث عناصر مهم در ؟ کدامچطوربه اداره ارتباط دارد و فعلی  ام عناصر محیط بیرونیکد

هداف محلی، منطقوی، ملی و کدام ها اند؟ آیا اینها منحیث اآن در اداره محسوب میگردد؟ مشکالت و عوامل عمده 

 و چرا اینها مهم اند؟  میگردندمحسوب  سراسری

b) در جریان ارزیابی محیط بیرونی  تاین سواال ؟ بطور مثال:خواهد کرداداره در آینده تغییر  وضعیت فعلی/موجود یک چطور

 میتواند قابل پرسش باشد:

 ومشکالت گردد و دلیل آن چیست؟ کدام میر میحطی تغییر عناصمتأثر شدن یا کاری باعث  اثر گذار کدام قوت های 

د؟ بزرگترین فرصت های بیرونی نموضوعات عمده را متوقع هستید وچه تاثیرات را میتواند اینها باالی اداره داشته باش

 اداره کدام ها اند؟

 ذیل میتواند جهت ارزیابی داخلی/خارجی استفاده گردد: نمونه

 صوات         ود میتتحلیل  به منظور: 1 نمونه 

اداره:  نام  

                                                                                                                      تاریخ:

                                                :                                                                                        یشخص ارتباط  

 قوت ها ضعف ها

 فرصت ها تهدیدات

ه پالن را  در نظر گرفت و چ

باید انجام داد؟ توسط کی  

میان مدت و دراز مدت چه  رد

 باید کرد؟ 

  هاقوت  بطور عاجل چه باید کرد؟

    

    

    

  هاضعف    

    

    

    

هافرصت      

    

    

    

یداتتهد     

    

    

    

 

 

 

 

صوات         میتود تحلیل : نمونه اول  



 
 

 

 

ذینفع/ ذیدخل اشخاص یاداشت: دوم نمونه  

شده پالن واقعی  طرح 

 چطورکه  نمایید ارزیابی

 اینها ذیدخل شده اند؟

اینها ذیدخل  وقتچی 

 شده اند؟

اینها ذیدخل شده  چطور

 اند؟

اینها ذیدخل شده اند؟چرا   اشخاض مراتبسلسله  

 ذیدخل/ ذینفع 

ابتدایی ادارات ذیدخل      

 ادارات ذیدخل ثانوی    

 ادارات ذیدخل سومی    

 

  

یاداشت اشخاص ذیدخل نمونه دوم:  



 
 

  

پالنگذاری برای نتایج  2.0   



 
 

 نتایجرای بپالنگذاری  2.1

 

جام کدام فعایت هارا انکه است تصامیم بنیادی منحیث رهنمود عملی مبنی بر وجود هستی یک اداره  اتخاذنتایج عبارت از روند  برایپالنگذاری 

تا بطور فزاینده ماحول مغلق را تغییر داد.  زمینه را مساعد میسازد است کهمدیریتی  وسیله مهمیک  . پالنگذاری و چرا موجود است میدهد

 .نه آنکه خود مدیریت گردداجازه میدهد  را به مدیریت آینده پالنگذاری ما

 

ظیم اجراات و تخصیص منابع جهت دستیابی به طرح ها جهت تن اهداف، انکشاف ستراتیژی ها،ن یتعی پروسهعبارت از نتایج  برایپالنگذاری 

 که اهمیت مدیریت مبتنی بر نتایج در مراحل متفاوت پالنگذاری میباشد. شدتذکر مباید  اهداف میباشد.

 مراحل پالنگذاری مدیریت مبتنی بر نتایج در شکل ذیل نشان داده شده است:

 

 

 

 

 : مراحل پالنگذاری سفارش شده جهت حصول نتایج 3شکل 

 

  جزئیات ذریعه مثال عملی شرح گردیده است.در صفحه بعدی، مراحل متذکره با 

 ساحه کاری و 

 مقاصد

 

تشخیص حیطه 

کاری و مقاصد 

 وزارت یا اداره

 

دورنما و  

    ماموریت

 

تشخیص/بازنگری 

دورنما و 

 ماموریت اداره

 

محوری ساحه   

  ساحه

 

تشخیص ساحات 

محوری 

ادارات، تاکید 

باالی ساحه 

کاری و 

 تعهدات

 

کلیدی  نتایج   

 

 

 ایجاد و تشخیص

 کلیدی نتایج

 ساحات

 بادرنظرداشت

 محصوالت

 هریک واثرات

ساحات محور از  

 

 

 

 چاچوب نتایج

 کاری

 

ایجاد چارچوب 

نتایج برای 

 وزارت و اداره

 

 
چارچوب نتایجپخش   

 

ره ئی نتایج زنجی

چارچوب کاری 

برای ادارت 

 کوچک

 

: مراحل پالنگذاری مبتنی بر نتایج 3شکل   



 
 

 کاری و مقاصد وزارت یا اداره /ساحهتشخیص حیطه 2.1.1 

 وزارت و یا اداره مشخص گردد.احکام و تعهدات یک  راجع نمودن بهو مقاصد یک اداره میتواند با  ساحه کاری /حیطه

اشد، ب یک پروژه و یا پروگرام این مقصده . هرگاکه وزارت آنرا حاصل کند میباشداست اینکه مقصود چی ت و یا عبارت از دلیل ایجاد وزار "مقصد"

 .آنرا حاصل کند میباشدپروژه و یا پروگرام که است اینکه مقصود چی و یا است آن عبارت از دلیل تطبیق پروژه و یا پروگرام اساسی هدف 

و اهداف متذکره از  میباشددستیابی به نتایج  به منظورتشخیص مشکالت  جهت دراداره  سازی یک عبارت از توانمند مقصدمفهوم واضح 

 میگردد. حاصلاداره یک کاری  /ساحهحیطه

  :بطور مثال

 

 

 

 

جهت ارائه وضاحت از مراحل مدیریتی برای نتایج توسط اداره  پیشبینیشاهراه ها عبارت از حصول اطمینان و سفر قابل درک واقعی از نتایج 

 میباشد.

 اداره یک مأموریتو  دورنمأتشخیص/بازنگری  2.1.2

 (Vission) دورنمأ

 کند.را تعیین  خویش مأموریتو  دورنمأکاری مشخص  ساحهو  مقصدبادرنظرداشت باید داره یک ا

شرح مختصر عبارت از  دورنمأ آنرا دارد. به عباره دیگربدست آوردن که در آینده آرزوی  استیک اداره  رتصوخیال و عبارت از  (vision) دورنمأ

وده و بحالت مطلوب از امور  کینشان دهنده  دورنمأ. با واقعیت های عینی مقید گردد دورنمأضرور نیست که . مفکوره آینده اداره میباشداز 

 منحیث یک رهنمود دراز مدت اداره محسوب میگردد.

 دورنمأ:های از  لمثا

  فراهم کندبرای شهروندان  را سیستم عالی ترانسپورت شاهراه  کهیک والیت یا ایالت.  

  فتامنحیث یک وسیله توانمند میکروس ی عالیاستفاده از سافت ویر هاهر خانه با  باالی هر میز و دریک کمپیوتر موجودیت. 

 میلیون ها سیستم سرور و تریلیون ها دالر عاید تجاری ٬دسترسی و متوصل شدن به یک میلیون کمپیوتر در سراسر جهان- 

 کمپنی انتل

 2050الی سال دولت پاپوا نیو جینیا  دورنمأ -و شاد خواهیم بود  هوشمند، زیرکجامعه  ما یک. 

و تهیه خدمات جهت دستیابی به تقاضای آینده میتواند کمک نماید. این مسله منحیث  وریآفراهم  یک اداره را در (،vision) دورنمأیک  ایجاد

 جهت تغییر مثبت محسوب میگردد.به یک عامل عمده 

 خوب باید دارای خصوصیات ذیل باشد: دورنمأیک 

  باشد. یک تصویر واضح از ادارهکننده ارائه 

  برای اداره در سطح ملی باشد. پاییداردارای اهداف 

 .در قید زمان نباشد 

 .مقید با واقعیت های عینی نباشد 

  خوب نباید به شکل کمی باشد. دورنمأیک 

 ُماندنی باشد لص و به یادخ. 

کاریحیطه  هدف  اداره 

 صحت کیفیت زندگی صحت

مطمین و قابل پیشبینیسفر  های عمومی/شاهراه هاراه  تحرک   

: یک مثال از مقاصد و حیطۀ  1جدول 

 کاری



 
 

  باشدجذاب و خوش آیند به ذینفعان. 

  یی که پیشرفت آن قابل پیمایش است، باشدنها یها استانداردبه سوی گرا   مفکوره آرمانی و. 

 باشدعالی  الهام آنمشکالت و  حل در رابطه به. 

 باید سواالت ذیل در نظر گرفته شود: دورنمأدر پیش نویس 

 توقعات ما چیست و چه میخواهیم بدست آوریم؟ 

 مشتریان و جامعه باشد؟ینفعالیت های خویش را چگونه انجام دهیم که قابل درک برای مستفید ، 

 شدن زندگی استفاده کنندگان گردد؟ اداره چطور میتواند کیفیت خدمات را افزایش دهد تا باعث بهتر 

  مینمائید و چطور بنظر میرسد؟ تصورآینده اداره را چگونه 

 

 ( Mission) تیمأمور  

انجام  ها را برای کی ها مشخص مینماید که یک اداره چه نوع فعالیت بوده ویک اداره  موجودیتمختصر و جامع دلیل بیان عبارت از  مأموریت

شرح مشتریان اداره مبنی بر اینکه که . قرار میدهدبوده و فعالیت های موجوده را با ساختار اداره در مطابقت اهداف اداره مبیین  مأموریتمیدهد. 

  بیان میگردد. مأموریتمیگردد، توسط  ایجادارزش پیشنهادی به مشتریان و وسیله که بادرنظرداشت آن ارزش کیها مشتریان اند، 

فعالیت های آینده و متضمن  کنندهرهنمائی، پالنگذاری و تحقق تالش های یک اداره  بوده و فراهم جهت  مندارزش وسیلهمنحیث یک  مأموریت

ر ندرت قابل تغییه برنامه های موجود اداره بوده که ب برایفراگیر  معقول، نهائی ومنحیث یک دلیل  مأموریترهنمود اساسات یک اداره میباشد. 

 جامع اداره گردد. مأموریتباید شامل   میگردد. بیان مأموریت یک پروگرامتشکیل پروگرام رت و هم به سطح ادابه سطح  هم مأموریتمیباشد. 

                                                                    :مأموریتمثال های از بیان  

 اعتماد مردمساختن  مطمئنعبارت از ما  /رسالتمأموریت 

تی واهرات و سنگهای قیمدر راستای حفظ ج

مسلکی سازی از طریق  بادرنظرداشت ستندرد های علمی،

علم، حقایق، تحقیق، خدمات البراتواری و انکشاف ابزار 

  .نهاد های سرمایگذاری دولتی - شدمیبا

 ساختمانی مقدماتی از طریق واحدی های  فراهم کننده

 Intelانتل  –سراسر دنیا اقتصاد انترنتی

  و راحت. مطمئنمسافرت بطور  و اجناس مطمئنانتقال  به منظورمنظم سرک ها، تسهیالت  یستمسفراهم سازی 

 

  :مأموریتشش قدمه مهم جهت بیان 

 

a)  مقاصد اداره یا پروگرامتشخیص  

b)  ذیدخلهای یا پروگرام  اتو ادارین مستفیدمشخص نمودن 

c)  و واضح مشکالت متفاوت ٬نیازمندی های آنیتشخیص  

d)  سواالت ذیل و بازنگری به اساس سواالت قبلی  جدید مأموریتجود و ترتیب پیش نویس مو مأموریتبیان : 

 

  از زمان که ایجاد گردیده، تغییر یافته؟  مأموریتآیا 

  اداره سازگار است؟ مأموریتپروگرام با  مأموریتآیا 

 

Mission     مأموریت 

 

 بدون حرکت مانند مأموریت بدون اداره 

 است مقصد

          

نوع هیچ مؤثر مأموریت یک بیان بدون 

 .یگیردمن صورت اجراات

 

 رکردر تپی

 
: تعریف ماموریت5شکل   

 



 
 

e)  نمایید اطمینانحصول  ذیدخل، مشتریان و سایر ذینفعان ینتوسط کارمندان، مستفید مأموریتبازنگری پیش نویس از. 

 

 مدیریت مبتنی بر نتایج در نهادینه سازی میتودغرض نتایج منحیث یک قدم اولی روشن نمودن و وضاحت  با مأموریتو  دورنمأ نمودنسازگار 

.اداره محسوب میگردد یک  

 تعهداتمسوؤلیت و باالی کید أتتشخیص ساحات محوری اداره،  2.1.3 

عبارت از یک اداره عبارت از تشخیص ساحات محوری فعالیت های مهم و اساسی اداره میباشد. ساحات محوری  هوسپردرین های بعدی  قدم

 انتقال دایره کاری و اهداف اداره بوده و منحیث فعالیت های عمده اداره محسوب میگردد. برایتثبیت نیازمندی  برایساحات عمده جهت تمرکز 

و اهداف متوقعه میان مدت  ط مبناخدی از اهداف که بادرنظرداشت شاخص های کلیدی اجراات نظربه هریک از ساحات محوری، دارای تعدا

 گردیده است. ایجادمیباشد 

 :بطول مثال

یت محوراساح  کاری حیطه  مقصد   اداره 

 طبی مراقبت  

 صحی تعلیمات و آگاهی 

 انکشاف و تحقیق 

 طبی تعلیمات 

 

 صحت خوبی/ صحت کیفیت زندگی

 های هشبک به مرتبط زیربنا دیزاین و پالنگذاری 

 ها شاهراه و سرک

 سرک شبکه بهبود و احداث 

 ها سرک مراقبت و حفظ 

 وسایط تردد نظارت و پالنگذاری 

 سرک ایمنی 

 و مطمئنسفر 

پیشبینیقابل   
 شاهراه ها تحرک

 

 برای هر یک از ساحات محوری باید نتایج کلیدی، اثرات و محصوالت مشخص گردد.

ی باید برای هریک از ساحات محوری مشخص گردد. شاید یک و یا چندین نتایج کلیدی برای ساحات محوری وجود داشته باشد. بطور نتایج کلید

مثال مراقبت طبی در وزارت صحت عامه دارای نتایج کلیدی ساحوی به سطح مراقبت های عمومی، مراقبت طبی تخصصی، امراض ساری، جراحی، 

 و تجارب خصوصی میباشد. قواعد شفاخانه های خصوصی

 عرضه آب بادرنظرداشت بازسازی، حفظ و مراقبت، مشاورت، تولید و توزیع شاید منحیث نتایج کلیدی ساحوی باشد. ؛به همین گونه

ر نتایج ینتایج کلیدی ساحوی دارای اهمیت مساوی بوده یا به عباره دیگر نتایج کلیدی در بعضی مواقع با اهمیت تر نظربه سادر بعضی مواقع، 

 میباشد.

  مثال، بازسازی، حفظ و مراقبتبرای هریک از نتایج کلیدی ساحوی، باید رهبری نتایج اداره و محصوالت به سطح اداره در نظر گرفته شود، بطور 

هیه ترسی به تتوسط شاروالی عالوه بر خدمات مشورتی به مقامات محلی و گردانندگان فعالیت ها به مقیاس کوچک در افزایش نتایج جهت دس

 سهم ارزندهُ خواهد داشت.     مطمئنآب 

: ارتباط حیطۀ کاری و ساحات 2جدول 

 محوری



 
 

توسط رهبری اداره و روش تطبیق مدیریت نظارت مبتی بر نتایج؛ هرگاه رهبری اداره از اساسات،  موضوعاجراات تمام برنامه ها بر میگردد به درک 

مدیریت  وردمهئیت رهبری در  آگاهیبعید بنظر میرسد. عدم ابزار و طرق مدیریت نتایج درک درست نداشته باشد، تطبیق موافقانه مدیریت نتایج 

 نتایج منحیث مانع کلیدی جهت مراحل تطبیق، محسوب میگردد.

تهداب جهت تحقق فعالیت ها در راستای مدیریت نتایج محسوب گردیده و اداره را قادر میسازد تا یک حصول نتایج منحیث  به منظورپالنگذاری 

  چارچوب کاری بطور معقول و منطقی ارتباط دهد.نتایج بدست آورده را با 

، جتفصیل منطقی نتایج یک کار پیچیده بوده، هرگاه نتایج بطور دقیق بیان نگردد، تشخیص ابتکار اداره و یا پروگرام انکشافی جهت عرضه نتای

 تطبیق و نظارت آنها فوق العاده مشکل میباشد.

 نتایج و سلسله های آن 

 امدیارت ساده؛ پبه عب ای. دیایآن بوجود م امدیسبب و پ انیاست که توسط ارتباط  م شیمایقابل مالحظه و قابل پ یانکشاف رییتغ کیثمره  ای جهینت

 یچ جیتان سلسله که شود دانسته نکهیا منظور به. باشدیمآن  امدیپ ای جهیفعال عبارت از نت اداره کی  یپروگرام/پروژه ا کی راتیو تآث جیها، نتا

ارتباط  دهنشان دهنکه  باشد،یم جینتا یبر مبن تیریمد وهیش یاساس و تهداب برا کیعبارت از  جیسلسله نتا .شوندیم مرتبط باهم جیانت است،

علت و معلول  نیمتوقعه استند که به اساس رابطه ب یدستآورد ها ای جیاز نتا یفی. سلسله عبارت از ردباشدیمقصود م جیها و نتا تیمنابع، فعال انیم

را  آن ه سلسل ومفهوم نتایج  مدیریتمختلف بادرنظرداشت اصول حذف موانع تطبیق، بسیار ارزنده خواهد بود تا سطوح  .باشندیاهم در ارتباط مب

 بدانند.

 

 

 عناصر سلسله نتایج

 میگردد. راجعبه منابع مالی، بشری و مواد مورد نیاز جهت تحقق فعالیت ها منابع:  .1

 میگردد. راجعجهت حصول نتایج  مسولیت های کاری ی ازمجموعه یبه فعالیت ها:  .2

 به اجناس، خدمات، محصوالت قابل محسوس و سایر نتایج آنی که  منتج به نتایج میگردد گفته میشود. محصوالت:  .3

 نه ته میشودگفبطور معمول دونوع محصول وجود دارد که عبارت از محصول و پروسه محصوالت میباشد. محصوالت اداره به چگونگی محصول 

به پروسه محصول، به طور مثال مواد مکمل درسی، ترتیبات مکمل لوجستیکی و برنامه های مکمل آموزشی منحیث پروسه محصوالت جهت 

برنامه آموزشی مدیریت مبتنی بر نتایج محسوب گردیده، در حالیکه بدست آوردن مهارت مدیریت مبتنی بر نتایج توسط پرسونل نظارت و 

 اره منحیث محصول شمرده میشود.ارزیابی اد

 به الفاظ دیگر، جهت انکشاف زنجیره یا سلسله نتایج، وضاحت روند محصوالت اداره یا پروگرام ضروری میباشد. 

دیدگاه یا تجارب اهداف ، آگاهیمعموال از نظر ) میباشد به نتایج ابتدائی که رهنمائی کننده اداره در جهت اهداف و یا اثرات مد:اپی .4

 میگردد. راجع گروپ(

حصول م راتییتغ در اثر جینتا محصول اداره در اثر دخالت یک  اداره تحت تاثیر قرار گرفته و اینتوسط  میتنها به طور مستق مد ادارهاپی

 تولید شده اداره متاثر میگردد.

 آمد را میتوان بادرنظرداشت سلسله وقوع آن به سه نوع ذیل طبقه بندی نمود: پی

منابع
فعالیت ها 
به سطح  

اداره

محصوالت 
به سطح 

اداره

نتایج به 
سطح اداره

اثرات به 
سطح  
سکتور

: سلسله نتایج5شکل   

 



 
 

a. مقدماتی پیامد یا نتایج 

b. )حد اوسط پیامد )پیامد در سطح سکتور 

c. به سطح اجتماع(  )اثرات یپیامد ثالث 

 یک اداره/ پروگرام باید حد اقل پاسخگو جهت حصول اطمینان از راه اندازی تحقق نتایج ابتدائی باشد.

 Impacts یعنی گردد،یم ادی زین یمدت سوم انیم جیبنام نتا Impacts دیدر فوق ذکر گرد کهیطور :(Impacts)تاثیرات:  .5

 ریغ ایمتوقعه و  م،یمستق ریغ ایتداخل مستقم  کیاست که توسط  یو ثانو ییابتدا ،یمدت مثبت و منف یطوالن راتیعبارت از تاث

 .دیایمتوقع بوجود م

مثال های از نتایج زنجیره ئی برنامه های آموزشی نظارت مبتنی بر مدیریت

 

 

 

میتوان منحیث نقطه آغاز یک پروگرام یا یک برنامه جدید  که تا اکنون بنابر عدم ایجاد فعالیت، بشکل پالن شده  ائی ربطور کلی نتایج زنجیره 

ایجاد گردیده باشد، درک آن میتواند احیا کننده  برنامه ازقبلباقی مانده، بادرنظرداشت آرزومندی و پیامد متوقعه از پروگرام تلقی نمود. هرگاه 

محسوب گردد. باوصف آنکه تفکر واقعی در رابطه به تسلسل نقط آغاز، نیاز به شایستگی خاص در رابطه به زنجیره نتایج دارد. نقطه آغاز فعالیت 

ها و مشکالت مشتریان را درک و با تمرکز  واقعی نیازجهت فراهم سازی زنجیره ئی نتایج، فوق العاده مشکل خواهد بود که یک اداره یا برنامه بطور 

 و حل آن اقدام نماید. یاستای شناسایعمیق در ر

محصول 

آگاهی، مهارت و •
توانائی

مهارت های جدید •
مدیریت مبتنی بر 

تن از 50نتایج برای 
پرسونل نظارت و 

ارزیابی

اداره پیامد

مورد استفاده در اداره•

رد پرسونل جهت پیشب•
امور کاری از مهارت 
ر های مدیریت مبتنی ب

مایندنتایج استفاده مین

سکتوریپیامد

نتایج دراز مدت•

امهبهبود کیفیت برن•

محصوالت

اعمار سرک ها•

رم بهبود دسترسی از فا•
الی مارکیت و از 
مارکیت الی فارم

اداری پیامد

استفاده از: بطور مثال•
سرک ها

افزایش رضایت •
مسافرین

ؤون بهبود یافته، مص•
بوده با حرکت سریع

سکتوریپیامد

نتایج دراز مدت•

افزیش فعالیت های •
اقتصادی دهاقین در 

دهات

: نتایج زنجیره ای با درنظرداشت برنام آموزشی مدیریت مبتنی بر نتایج7شکل   

 

: نتایج زنجیره ای با درنظرداشت فعالیت های سکتور زیربنا یا عامه7شکل   

 



 
 

  

 

 

 

ر ذ تصامیم داختل ذیل فراهم کننده رهنمائی در رابطه به اوبعضی اوقات مشکل در سطوح مختلف با طرح زنجیره ئی نتایج نهفته است. جد 

 میگردد، کمک مینماید.  اینکه چه چیز منحیث یک فعالیت، یک محصول و یا یک پیامد محسوب مورد

 

 بطور مثال، در ارتباط به اداره، محصول به سطح اداره تولید گردیده، مگر پیامد بشکل غیر مستقیم صرف به سطح سکتور متاثر گردیده است. پس

 ،توری میباشدصرف جوابگوی منطق درست در جهت متیقن ساختن سطوح پیامد سک را که محصوالت حسابدهی، اداره بادرنظرداشت اصطالح

 .مدیریت مینماید

حصول نتایج دقیق مبذول گردد و  در موردتوجه زیادتر باید حصول اطمینان مبنی براینکه اداره در یک سطح درست قرار دارد،  جهت ؛برعالوه

 یک تغییر باشد. نشان دهندهتمام نتایج 

 Improved 

 نکات تمایز سطوح نتایج محصول در سطح اداره پیامد سطوح اداره پیامد در سطح سکتور اثرات درسطح اجتماعی

 ارتباط آن به اداره .1 شده محصوالت تولید تاثیرات مستقیم تاثیرات غیرمستقیم عدم موجودیت یا تاثیرات اندک

 کنترول .2 کنترول اداری کنترول مشتریان رولکنت عدم کنترول عدم

 تخصیص .3 تخصیص مکمل تخصیص قسمی تخصیص کمتر عدم موجودیت و یا تخصیص اندک

 حسابدهی .4 حسابده  جهتبه مدیریت  منطق درست منطق درست

 چارچوب زمانی .5 داخل دوران برنامه توسط ختم برنامه بعد از برنامه بعد از برنامه

 انعطاف پذیری جهت تغییر .6 انعطاف پذیر بعضا ً انعطاف پذیر غریصاف پذیری اانعط عدم انعطاف پذیری

 

 مبتنی بر نتایجمنبع: ابزار آموزشی مدیریت 

 

  ثالث پیامد

  پیامد اوسط

  ابتدائی پیامد

  محصول

  محصول مراحل

  فعالیت

 

 اگر

 بعدا   

 چطور

هرگاه در سطح پیامد، 

محصول  بدست آوردن

آغاز و طی مراحل گردید، 

باید پرسش در رابطه 

چگونگی دستیابی پیامد 

 مطرح گردد؟

جدید برنامه  

 

 هنگامیکه یک فعالیت

منطقی آغاز میگردد، 

 سترسدمحصول آن قابل 

.میباشد  

موجود برنامه  

: نکات تمایز سطوح نتایج8شکل  

 



 
 

 افزایش یافته 

 ارتقا یافته 

 بزرگتر 

 عالی 

 ترکوچک 

 موجود 

 جودغیر مو 

 برعالوه، باید دارای عبارات ذیل نباشند:

 ........مستقیم 

 .......بادرنظرداشت 

 ......برای 

 ی  ترکیب از علت و معلول باشد.یبه عباره دیگر، بیان نتایج نباید صرف به تنها

 ر ادارات توام با مبالغه میباشد.د محصول  وباشد. اغلبا ً پیامد ینانه ب بشکل واقعبیان نتایج باید از لحاظ ارزش پولی، زمان و تالش 

د نتایج زنجیره ئی اداره که از فعالیت های متعد ظرداشتدر نبا وصف آنکه تمام آنها با  نتایج اداره بوده، نشان دهندهثر ؤبه طور منتایج زنجیره ئی 

باید تمام فعالیت ها باهم در یک مدل منطقی به منظور مدیریت موثر نتایج و مدل سازی در یک اداره،  ترکیب نگردیده است. باهم مرتبط شده،

 شامل گردد.

دل منطقیم    

دل منطقی عبارت از یک دیاگرامیست که به طور واضح ارتباط منطقی را میان ساحه کاری )فعالیت ها(، مراحل محصول )تکمیل کار(، محصول مُ

 ره را  توام با نتایج متوقعه نشان میدهد.و نتایح متوقعه )پیامدها( نشان دهد. این مدل ارتباط مداخله جانبی یک ادا

مین أدل منطقی میتواند برای یک پروگرام، پالیسی، پروژه و یا یک اداره در نظر گرفته شود و منحیث یک وسیله مفید جهت پالنگذاری، تیک مُ

 گردد.اره جهت نظارت و ارزیابی محسوب ارتباطات پالنگذاری برای یک پروژه و یا مدیریت یک اد

منطقی در راستای تشخیص سطوح نتایج که به طور مستقیم با نتایج زنجیره ئی در ارتباط میباشد یک اداره را  حسب شکل  ذیل  مدل

 کمک مینماید:



 
 

 

 

 یک مدل منطقی خوبمشخصات 

 یک مودل منطقی خوب باید دارای مشخصات ذیل باشد:

 

 اگر.....  بهل، محصول، پیامد و اثرات باید واضح ومنطقی باشد. مدل باید : ارتباط میان فعالیت ها، مراحل محصوداشته باشد منطق واضح(

ابل ق به گونه درست محصول طق در نظر گرفته شده باشد،اشاره نماید: اگر این من میباشد، ادارهپروژه که مربوط یک یک بعدا ً( منطق 

 انتقال میباشد.

  باشد. تیژیک و اهداف اداره ایجاد گردیدهستراامبنی هدایت بر 

  را نشان دهد. مناسبتمرکز  وسعت و 

  افراد خارج از اداره با دیدن مدل قادر به درک اهداف پروژه و یا اداره باشند –ه باشد داشتوضاحت. 

  کلیدی به گونه مشارکتی دخیل اند؟ مشترکین در انکشاف مدلآیا که  واضح  نماید وشکل مشارکتی باشد به 

  ع برای نتایج سری کنندهمحصول و پیامد با نتایج سطوح بزرگ و سکتوری که فراهم میان ارتباط  مین کنندهخوب تأیک مدل منطقی

 است، میباشد؛ یهای ادار واحد

 

 تسلسل منطقی، عبارت از کار روی پروگرام ها، پروژه ها و فعالیت ها الی حصول نتایج به سطح عالی میباشد. این نوع فعالیتایجاد  دیگر طریقه

 میباشد.کارا  در یک اداره دیپارتمنت های موجود گرام هایبرای پرو ها

  یک ین)ا مینمائیم تدویر را آموزشی برنامه یک ما ئید؟آغاز نما یدهمکه ما آنرا انجام م یستچ این نکهیاش پرس با دیتوانیمشما 

 است(. یتفعال

  مهارت  و دانش برای  و محصول اداره  ،سوالاین به  اسخپپرسید که چرا: چرا ما برنامه آموزشی را تدویر مینمائیم؟ ارائه بمیتوانید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            محسوب میگردد.  مشتریان  

:  مدل منطقی9شکل   

 



 
 

 وال منحیث پیامد اداره در راستای بلند بردن چرا ورکشاپ های آموزشی را برای مشتریان تدویر مینمائیم؟ ارائه جواب به این س

 ظرفیت مشتریان محسوب میگردد. 

 

د. این سعی و تالش نمائی ریاستیانکشاف  به سمت نتایجآغاز نتایج عالی و حرکت به طرف فعالیت های عقبی  با میتوانید ماش ٬همین ترتیببه 

تایج سکتوری، ن دارای یک سلسله ابتکارات باشد. با آغاز نتایج ملی/ نتایج اجتماعی و کارا واقع گردد که مراحل پالنگذاریمیتواند فعالیت ها زمانی 

 میتوانید در راستای دستیابی به این اهداف پرسش ها را مطرح نمائید.

 :جینتا کسبها جهت  قدمه

  به  جل نهائی اداره و بعدا ً منتمحصو بدست آوردنبه  تجکدام فعالیت ها به احتمال زیاد من –فعالیت های کلیدی را انتخاب نمائید

 پیامد و یا پیامد دلخواه که بایست از جانب اداره ارائه شود، میگردد؟ حصول

 

 فعالیت ها به طور منطقی ارتباط دهید.  رٔ  یشما میتوانید با آغاز نتایج سطح عالی، فعالیت های گذشته را با پروگرام ها، پروژه ها و سا

 جمحصوالت اداره گردیده که این محصوالت منتبدست آوردن به  تجروگرام ها، پروژه ها و فعالیت ها مندر نظر داشته باشید که کدام پ

 به پیامد اداره میگردد. 

 یدمتوازن ساز یازمندیرا با ن جزئیات ٬موضوع باالیوضاحت و تمرکز  یبرا – نهگدارید متمرکز ممکن حد تا را یجنتا. 

 

 یث یک فعالیت و یا یک محصول، اگر صرف قابل نفوذ باشد، محنیث پیامد یا نتایج محسوب قابل کنترول باشد، منح نتیجه هرگاه

 میگردد.

 و چرا سواالت مطرح گردد، صورت  چطورو یا پرسش در رابطه به اینکه   داگر....... بعدا ً استدالل گرد کلمه منطق نتایج با استفاده از

 گیرد.

 

 

 :در نظر گرفته شودت باید روابط ذیل هنگام انکشاف مدل های منطقی در ادارا

: اصطالحات و تعاریف در مدل منطقی10شکل   

 



 
 

 امین روابطه میان سیستم مدیریت مبتنی بر نتایج و پالن های ستراتیژیکت 2.1.4

پیمایش دستاورد های اهداف یا نتایج یک اداره، پروگرام و یا  جهت و مدیریت هدف سیستم نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج عبارت از پالنگذاری

 گردد.یمحل مشکالت  که باعث توضیح کننده استراتیژی ها و پالن های استپروگرام  یا یک اداره کستراتیژییک پالن ا نکهحاال .پروژه میباشد

و پالن ستراتیژیک عبارت از بیان نتایج و شاخص های مرتبط به اهداف یا نتایج ارچوب نظارت و ارزیابی یا نتایج تامین ارتباط اولی میان سیستم چ

میباشد. جهت حصول اطمینان از سیستم نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج؛ اهداف و ستراتیژی ها  بدست آمدهیا پالن ستراتیژیک که از پروگرام 

تای گردد که در راسستراتیژیک قبول شده سیستم نظارت و ارزیابی باید طور کاربردی و موثر منحیث تامین کننده ارتباط دومی شامل پالن 

تصمیم  غرضمبتنی بر نتایج  ارزیابی  وباشد. تامین کننده ارتباط سومی عبارت از استفاده معلومات سیستم نظارت کارا متعهد و حصول اهداف 

 طرح ستراتیژی ها و پروگرام های آینده میباشد. برایگیری 

به یک سطح پایینتر هر سطح  ٬ین سیر داردقرار گرفته و از باال به طرف پای هم یروپالنگذاری با نتایج وجود دارد که به طور معمول، سه سطح از 

دایت ه سکتوریسطح نتایج  ی توسطادارسطح به گونه ئی که نتایج و با هم ارتباط داشته که  رهنمایی نموده و هدایات الزم را فراهم مینماید.

یل ذ های رهنمود کنندهگذاری فراهم د. هریک از سطوح پالننمیگرد هدایتملی یا اجتماعی سطوح نتایج  گردیده که هریک به نوبه خود توسط

 میباشد:

a) :بادرنظرداشت اهداف دلخواه یا نتایج  در جهت کیفیت زندگی شهروندان،  ٬این نتایج باید باالتر از سطح سکتور در سطح اجتماع نتایج ملی

ب اتیژی انکشاف ملی افغانستان، چارچواشتغال ذائی، تحقق فعالیت های اقتصادی و تجارتی و غیره مورد تمرکز قرار گیرد. به طور مثال ستر

 افغانستان. انکشاف  وملی صلح 

b) :سکتورها، تعدادی از پالن های انکشاف یافته سکتوری مبنی بر اینکه چطور هریک سکتور از  یتوافق بر مجموعه ا مبنایبر  نتایج سکتوری

داده  اولویت ملی برنامه های ؛به عنوان مثال مینماید.حصول نتایج ملی میگردد، کمک  جهتاز طریق نتایج سکتوری باعث سهم گیری در 

 میتواند به نوعی از نمونه پالن سکتوری محسوب گردد. ٬شده

c) ایدجود میبوآن بر پیامد ها  تأثیردستاورد های این چنین نتایج از طریق پروگرام ها و پروژه ها مبنی بر تولید محصوالت و  :اداری نتایج .

ها مستلزم ارتباط با نتایج سکتوری بوده و بیان نتایج در این سطح به طور معمول توسط اداره از طریق بازنگری  رامبنابرین پروژه ها و پروگ

شتریان )مستفید با منزدیک ستراتیژیک قابل انکشاف میباشد. به عنوان مثال )ستراتیژیک پالن اداره(. نتایج دراین سطح باید به گونه ااسناد 

خدمات اداره( ارتباط داده شود. هرگاه مشتریان کلیدی اداره سایر ادارات دولتی باشند، باید بیان نتایج  ت وشوندگان مستقیم محصوال

 آنها باشد. کنندهمنعکس 



 
 

 

 

 

 و سیستم نظارت و ارزیابی سایر ادارات انفرادی ،نظارت و ارزیابی ملی وزارت یا ادارهارتباط سیستم  2.1.4.1

 

اشته پندو ارزیابی یک وزارت یا یک اداره ملی و سیستم نظارت وارزیابی ادارت انفرادی فوق العاده ارزنده و مهم  ارتباط سیستم نظارت دانستن

ی با باشد ول سانو یک ثابتاز لحاظ اندازه و خاصیت ادارات انفرادی، پروگرام ها و پروژه های انکشافی با وصف آنکه این روابط نمیتواند  میشود.

یک دستور العمل در رابطه به اینکه چه را باید به وزارت و یا ادارات  کنندهاضح است که یک سیستم نظارت وارزیابی ملی فراهم آنهم این کامال ً و

انفرادی ضرورت دارند تا در شاخص های مجموعی خویش، نتایج چارچوب باید گزارش دهد. ادارات  ملی گزارش داد و یا وزارت یا ادارات ملی چه را

از معلومات که توسط ادارت ذیربط تهیه  ای ملی را که مطابق به آن به وزارت های ذیربط گزارش ارائه میدارند، شامل سازند وتمام شاخص ه

ط به تبگردیده )خالصه از معلومات( جهت مقاصد پالنگذاری استفاده بعمل آورند. ادارات انفرادی باید متیقن گردند که پروژه های شان کامال ً مر

 های ملی وزارت ها و سکتور مربوطه میباشد. خص شا واهداف 

 

، اکنون اشدب پالن یا سیستم نظارت و ارزیابی تعلیمات ملی را انکشاف داده ممکن یک مثال، در سکتور تعلیم و تربیه، وزارت تعلیم و تربیه گونهبه 

انستیتوت یا یک مکتب و یاهم موسسات غیر حکومتی  سوال که مطرح میگردد این است که چگونه پالن یا سیستم نظارت و ارزیابی آموزشی یک

 با  پالن یا سیستم نظارت و ارزیابی تعلیمات ملی ارتباط داد؟ ٬میسازند فراهم انکه زمینه آموزش را برای استادرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: سه سطح پالنگذری11شکل   

 



 
 

 

 وزات انرژی و آب  پالن اجراات پروژه انرژی
  تأثیرات

 به سطح پروژه

 تأثیرات 

 به سطح ملی

 پیامد

سطح پروژهبه   

 اثرات 

 به سطح ملی

 

 پیامد

 به سطح پروژه

 پیامد 

به سطح ملی   

 محصوالت 

 به سطح پروژه

 

 
 محصوالت

 به سطح ملی

 فعالیت 

 به سطح پروژه

  

          2005منبع: بانک جهانی سال 

 

 ساحات محوری از کمرتبط به هری های تشخیص و ایجاد مناطق کلیدی حصول نتایج و محصوالت و پیامد 2.1.5

ساحات کلیدی جهت دستیابی نتایج، محصوالت و پیامد های آنها مشخص باید بعدا ً  گردیدمحوری تشخیص  ساحات زمانیکه نخستدر قدم 

باشد اگرچه در اکثر مواقع  به جای یک ساحه محوری وزارت ها و واحد های بودجوی  داشتهگردد. هر اداره باید حد اقل یک ساحه محوری 

 برای وضاحت بیشتر به مثال صفحه بعدی توجه نمائید. ارای چند ساحه محوری نیز میباشند.د

                  مثال: وزارت صحت عامه  

هرااد  پیامد محصوالت نتایج کلیدی ساحه ساحات محوری 

ت
صح

 

 

 مراقبت صحی

 تداوی سراپا 

 تداوی مریضان داخل بستر 

 خدمات تشخیصیه  

  صحیکلینیک های 

 خدمات جراحی 

  مریضان معالجه شده در زمان تعداد

 تداوی مرض

  تعداد مریضان معالجه شده از طریق

 داخل بستر عرضه خدمات

  تعداد مریضان که بطور دقیق امراض شان

 تشخیص گردیده

  تعداد مریضان که در کلینیک های صحی

 حضور یافتن

 تعداد از عملیات های انجام شده بطور مؤفقانه

 وثر صحیمراقبت م 

  افزیش رضایت

 مشتریان

اید مردم وبهبود وضعیت استخدام و ع

 شهر و دهات

ور و رقابت توسط سکت اتافزایش تولید

 خصوصی

 
 اعتبار قابلسیستم دهنده گان از مالیه 

استفاده مینمایندانرژی برق محیطی   

 بهبود سیستم توزیع و تولید برق

 تطبیق تجهیزات و دیزاین جدید

: ارتباط سیستم نظارت و ارزیابی ملی12شکل   

 



 
 

 

تعلیمات صحی و 

 آگاهی

 

 اهتمامات حفظ الصحوی 

 یماریب وعیکنترول ش 

 مدوا به طور خصوصی 

 

 آگاهی  حفظ الصحه همگانی افزایش 

 

 کنترول موثر امراض و بیماری های حاد 

 

  بهبود مراقبت های

 صحی وقایوی

 خدمات تشخیصیه  تحقیق و انکشاف

 تهیه ادویه جدید 

 یق روی شیوع امراض جدیدتحق 

 

  بهبود تشخیص امراض و خدمات

 تشخیصیه

  

  بهبود مراقبت های

 صحی

تعلیمات صحی و 

 آموزشی

 آموزش کارمندان صحی 

  صحی)نرس(آموزش کارکنان 

 آموزش نرس ها 

 تعلیمات صحی 

 

 ها و مهارت شاغالن در  یستگیشا شیافزا

 سکتور صحت

  بهبود مراقبت های

 صحی

 

 

  گردد (2008یگر از وزارت انکشاف سرک و شاهراه ها سریالنکا )رجوع به مثال د

راهااد  پیامد محصوالت نتایج کلیدی ساحه ساحات محوری 

 

ها
اه 

هر
شا

ت 
زار

 و

 

پالنگذاری و دیزاین 

زیربناها مرتبط به 

شبکه سرک و شاهراه 

 ها

 

  جمع آوری معلومات و تحلیل وضعیت ترافیک

 جهت دسترسی به نیازمندی های آینده

 )سرک، شاهراه ها، پلها و غیره( 

 پالنگذاری و دیزاین 

 

  بهبود پالن عملی کوتاه

مدت ودرازمدت انکشاف 

 داده شده

 

  بهبود دسترسی به

 طور گسترده به جزیره

 

اعمار و بهبود شبکه 

 سرک

 

 پروژه ایجاد 

 قرارداد 

  قراردادعقد 

 نظارت/ اجراات 

 

 XX ،کیلومتر سرک X 

از  XYکیلومتر شاهراه، 

ها اعمار/ بهبود یافته پل 

و جهت بهره برداری 

20XY20توسطXX/ 

 

  بهبود دسترسی به

 طور گسترده به جزیره

 

حفظ و مراقبت شبکه 

 سرک

  

 پالن حفظ و مراقبت 

 حفظ و مرقبت 

 XX ،کیلومتر سرک X 

از  XYکیلومتر شاهراه، 

پل ها اعمار/ بهبود یافته 

و جهت بهره برداری 

20XY20توسطXX/ 

 به  بهبود دسترسی

 طور گسترده به جزیره

 

پالنگذاری و نظارت 

 ترافیک

 پالنگذاری ترافیک 

 کیترافبر  نظارت 

 رفت و آمد یآگاه 

 اتارتباط 

  بهبود مسیر حرکت

وسایط ) حد اوسط برای 

 کیلومتر( 100

  بهبود دسترسی به

 طور گسترده به جزیره

  

 ایمنی سرک

 

 ایمنی باالی سرک 

 ی موثرها ستمیس 

 یاتیلعم یمنیا تیریمد

  بهبود ایمنی باالی

 سرک

 ساحات محوری از مرتبط به هریک های تشخیص و ایجاد مناطق کلیدی حصول نتایج و محصوالت و پیامدمثال از :  4جدول 

 

 

 ساحات محوری از مرتبط به هریک های تشخیص و ایجاد مناطق کلیدی حصول نتایج و محصوالت و پیامدمثال دیگر  از :  5جدول 

 

 



 
 

 

 وزارت یا اداره برای چوب نتایجرچا ایجاد 2.1.6

چگونگی دستیابی به نتایج یک اداره، پروگرام و یا یک پروژه میباشد. قسمیکه قبال ً تذکر گردید، نتایج باید  اساسی مبیین منطق چارچوب نتایج

ماعی باشد. بنابرین فوق العاده ضروری پنداشته میشود که نتایج در تمام این سطوح باید شامل محصول، پیامد، پیامد سکتوری وپیامد ملی یا اجت

دقیق و مشخص باشد. دستیابی به این اهداف زمانی امکان پذیر است که نتایج زنجیره ئی یا مدل منطقی یک اداره، پروگرام یا پروژه شامل 

و محصول مشخص قابل پیمایش باشد و میزان افراد که از محصوالت منحیث پیامد  شاخص های که بادرنظرداشت آن میزان منابع به فعالیت ها

 شده پروژه یا پروگرام استفاده مینمایند تشخیص گردد. پیشبینی

ک ه که توسط یدایج را شناسایی نمورا ترتیب نماید تا نتچارچوب کاری برای یک اداره، پیشنهاد میگردد تا مدل منطقی  ایجادقبل از  ٬بنابرین

ط به و پیامد مرتب ها . زمانیکه مدل منطقی بادرنظرداشت نتایج در تمام سطوح نهائی گردید، اهداف باید برای هریک از پیامداداره تولید میگردد

طح هدف با توجه به س ،محصول گنجانیده شود. این اهداف باید با شاخص های بیسالین ها به منظور پیمایش پیشرفت مقایسه گردد. بنابرین

 جمع آوری معلومات به گونه فوق العاده مناسب طرح گردد. ه، ارتباط و توانائی آن جهتنتیج

 گردد: مراجعهگرفته شده، ( NWSDP)لطفا به مثال ذیل که از بورد ملی فاضالب و تهیه آب سریالنکا 

 بورد ملی فاضالب و تهیه آب عبارت از: دورنمأ

 عرضه خدمات عالیپیشرفت صنایع و طریق  از در سریالنکا کارأو  اعتبار با ادارهیک 

 آن بورد عبارت از: مأموریت

        کسب  جهتصحی مداوم  آشامیدنی طریق فراهم سازی آب ملت ازخدمت به عرضه 

 رضایت تمام مشتریان

 ساحات محوری عبارتند از:

 بررسی، پالنگذاری، دیزاین، اعمار، حفظ و مراقبت جهت تامین آب پروژه ها .1

 النگذاری، دیزاین، اعمار، نظارت و حفظ و مراقبت از پروژه های فاضالب بررسی، پ .2

 تعلیمات صحی عامه .3

 حفاظت و رشد منابع آبی .4

 – NWSDB 2008مودل منطقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ، کیفیت زندگی و محیط زیستیانکشاف اقتصاد –بورد ملی فاضالب و تهیه آب 

 نتایج شماره
شاخص های کلیدی 

 اجراات

بسیالین 

2017 

 اهداف
 واحد رهبری

2008 2009 2010 2011 2012 

 تأثیرات

 افزایش محصوالت اقتصادی 1
a.  تقویه سطح تولید با

 مصرف آب

غیر قابل 

 دسترس

N/A 
غیر قابل 

 دسترس

N/A 
غیر قابل 

 دسترس

N/A 
غیر قابل 

 دسترس

N/A 
غیر 

قابل 

 دسترس

N/A 
غیر قابل 

 دسترس

درین مورد 

تصمیم گرفته 

 خواهد شد

عیت صحیبهبود وض 2  
a.  شیوع امراض منتقله از

 طریق آب
       

 افزایش دسترسی به آب 3

a.  حجم آب بادرنظرداشت

 منبع )مدل/ بهره(

b. سطح آب 

       

 بهبود ساحات آبگیر آب 4

a.  حجم آب

بادرنظرداشت منبع 

 )مدل/ بهره(

b. کیفیت آب 

       

 خدمات حفظ الصحوی –NWSDB 1 پیامد 

رااتشاخص های کلیدی اج نتایج شماره  
بسیالین 

2017 

 اهداف
 واحد رهبری

2008 2009 2010 2011 2012 

 پیامد ابتدائی

1 

افزایش رضایت مشتریان 

از طریق بهبود دسترسی 

مطمئنبه آب   

 سطح رضایت:

 مشتریان صنایع

غیر قابل 

 دسترس

N/A 
غیر قابل 

 دسترس

N/A 
غیر قابل 

 دسترس

N/A 
غیر قابل 

 دسترس

N/A 
غیر قابل 

 دسترس

N/A 
غیر 

قابل 

دست

 رس

درین مورد 

تصمیم گرفته 

 خواهد شد

سطح رضایت مشتریان ساحات 

 رهایشی
       

2 
افزایش میزان استفاده آب 

مطمئنآشامیدنی   

 صنعتی ساحات

a. مقدار لیتر در روز 
       

 ساحات صنعتی

b. مقدار لیتر در روز 
       

 محصول

1.1. 
افزایش دسترسی به آب 

 شامیدنی پاک

        مجموعی تحت پوشش سطح

        پوشش قریه/والیت

میزان انتقال باکتریا ناشی از خرابی در 

نل ها )فیصدی آزمایش تعداد نمونه 

 بادرنظرداشت مجموع عمومی(

       

 حد اوسط ساعات خدمات رسانی روزانه
       

 کیفیت آب

ام، رنگ، و  یپ یپ ندهی، آالآلودگی)

 (رهیغ

       

        سطح رسوبی



 
 

رااتشاخص های کلیدی اج نتایج شماره  
بسیالین 

2017 

 اهداف
 واحد رهبری

2008 2009 2010 2011 2012 

1.2 

افزایش آگاهی عامه جهت 

استفاده از آب آشامیدنی 

 صحی

 سطح آگاهی

       

  خدمات حفظ الصحوی –NWSDB 2 پیامد 

 شاخص های کلیدی اجراات نتایج شماره
بسیالین 

2017 

 اهداف
 واحد رهبری

2008 2009 2010 2011 2012 

 پیامد ها       

2 
ردن افزایش ازبین ب

 زباله ها

a) مقدار لیتر در روز 

 ) بطور تخمینی(

 صنعتی -

 داخلی -

      

درین مورد 

تصمیم 

گرفته 

 خواهد شد

 محصول

2.1. 

عرضه خدمات  شیافزا

 صحی ساحات

عالقه  و دهاتی،یشهر

 داری.

a) 79 78 77 76 75 74 دسترسی به خدمات صحی  

  84 83 81 80 79 78 شهری

  79 78 77 75 74 73 دهاتی

  69 68 67 65 64 63 عالقه داری

b) )خصوصیت تخلیه )آلودگی پی پی ام 

 
       

c) تعداد شکایات        

d)  حد اوسط زمان مورد نیاز جهت

 رسیدگی به شکایات
       

 

 صحت عامه –NWSDB 3 پیامد 

 شاخص های کلیدی اجراات نتایج شماره
بسیالین 

2017 

واحد  اهداف

 رهبری
2008 2009 2010 2011 2012 

 پیامد ها 

1 
بهبود حفظ الصحه در 

 ساحات مورد هدف

a) سطح استفاده تجربیات 

b)  میزان رسیدگی به ساحات

 مورد هدف

      

درین 

مورد 

تصمیم 

گرفته 

خواهد 

 شد

 محصول

3.1. 
افزایش آگاهی در 

 رابطه به حفظ الصحه

a) سطح دانش 
       

 محیط زیست ، کیفیت زندگی ویانکشاف اقتصاد –بورد ملی فاضالب و تهیه آب : مدل منطقی برای  6جدول 

  

 



 
 

 

 ایجتچوب نرعناصر چا 2.1.7

 نکشاف شاخص های کلیدی اجراات:ا 2.1.7.1

د. این موضوعات یانمچارچوب نتایج پیمایش می را به اساسفعالیت -سطحنتایج خصوصیات مشخص یک پروگرام، پروژه یا  ٬شاخص اجراات

خش از یک بمنحیث اساسات مشاهده پیشرفت و اندازه گیری واقعی نتایج در مقایسه به نتایج متوقعه محسوب میگردد. شاخص اجراات منحیث 

تغییر مپیمایش اجراات کمک مینماید تا روند پیشرفت بادرنظرداشت نتایج قابل دستیابی، مشخص گردد. به عباره دیگر، این شاخص ها منحیث 

 مشخص ساختن نتایج پیشرفت پروگرام ها بادرنظرداشت اسناد موجه در مقابل نتایج پالن شده کمک می نماید. برایمدیریت  های

یص نتایج کلیدی اداره، پروگرام یا پروژه، میتوانید در حصه شناسائی یا انتخاب دقیق شاخص ها غرض پیمایش نتایج اقدام نمائید. بعد از تشخ

نمیتوان قبل از داشتن چارچوب انکشاف داد. ارتباط شاخص ها با نتایج در هریک از سطوح مانند شاخص را شاخص ها  باید به خاطر داشت که

 سکتوری، سطح پیامد/نتایج اداری، سطح محصول اداره و باالخره سطح فعالیت اداره بسیار ارزنده ومهم میباشد. ها در سطح اثرات

یک چاچوب  "یک سوال عمومی فرا راه تعدادی زیادی از پروگرام ها یا کارکنان نظارت و ارزیابی جهت انکشاف چارچوب نتایج این است که: 

 "ا باشد؟دارای چه تعداد شاخص هباید نتایج 

 وزمانیکه شاخص ها با نتایج ارتباط داده شد، اولین فکتور که باعث تشخیص تعداد شاخص ها در سطوح نتایج مانند تاثیرات، پیامد، محصوالت 

ا یک شاخص ب و میتواند چندین نتایج تمام نتایج نیاز مند شاخص ها نمی باشد باید متذکر گردید کهتعداد نتایج میباشد.  عبارت از غیره میگردد،

در حقیقت نظربه تعداد واقعی شاخص ها باید تمرکز روی تعداد  ٬هر شاخص نیاز به منابع معلوماتی جداگانه ندارد  ؛بل پیمایش باشد و ثانیا ًقا

 منابع معلوماتی قابل نیاز که باعث حصول ارزش در شاخص ها میگردد صورت گیرد.

رف از دو شاخص که ص 60با  خواهد بود در مقایسه منابع متفاوت فوق العاده مشکل و زمانگیر 20شاخص از  20 چارچوب به عنوان مثال، نتایج

منبع  8تا  6 به زیادتر ازبنابرین بادرنظرداشت رهنمود عمومی، پیشنهاد میگردد که طرح هریک از چارچوب نتایج نباید  .سروی بدست می آید

 د.گرد تنظیمدرست  بنابرین، نیاز است تا شاخص به گونه وابسته باشد.

 چهار قدمه را جهت انکشاف شاخص ها ارائه میدارد:  ذیلجدول 

 

تعداد 

 قدمه ها

 مثال برای هرقدمه قدمه ها تشریح

 و توسط خانواده ها آشامیدنی صحیاستفاده مداوم  از آب  نتیجه مکمل پروگرامبیان  1

 صحیحفاظت مداوم از منابع آبی 

کمیل نتیجه )اگر مفید تمرکز به یک جنبه جهت ت 2

 باشد(

 توسط خانوادها صحیاستفاده آب 

شناسائی مدارک که میتواند جهت گزارشدهی از جنبه  3

نتایج مبنی بر اینکه چطور این شواهد بدون محدودیت 

 بدست آمده و استفاده گردیده است

آب توسط   مطمئنو غیر  مطمئنشواهد مبنی بر استفاده 

 خانواده ها

4  

شاخص های این جنبه جهت حصول نتیجه تثبیت 

 پروگرام

آب توسط خانواده در سراسر  مطمئنو غیر  مطمئناستفاده 

 (مطمئنو غیر  مطمئنقریه )الگوی 
 

 

 اداره میتواند شاخص های مناسب کمی و کیفی را جهت بیان نتیجه داشته باشد.

 کمی      کیفی    

…of %  متناسب با … از %   

…  رضایت با… تعدا از   

 : قدمه ها جهت تدوین شاخص ها 7جدول 

  

 



 
 

 دفعات از…  دانش از …

 نسبت از…  توانائی به .…

....زمان   مهمتراز…  

 :  نمونه های از شاخص های کمی و کیفی8جدول  

 

ص یتشخچگونه را  ناکامیای تیمؤفقتوضیح دهید که  و ساخته  واضحمفهوم نتایج متوقعه را شمار را وامیدارد تا انتخاب شاخص های مناسب، 

 .دیباالخره فراهم ساز اساسات جهت پیمایش نظارت و ارزیابی باش و دهید

 

 :ی نیابتیشاخص ها

 

 آوری معج تعیین زمان به منظور یا و پیچیدگی ،مصارفذکر است که شایان  بگیرید.مد  رای نیابتی ها شاخصکه  شما میتواند موارد بعضی در

به عوض یک شاخص دیگر که  که است شاخصی از عبارتی نیابتی ها شاخص. دگرد نتیجه مستقیم پیمایش  جلوگیری باعث ممکن معلومات

 و هساخت آشکار را اجراات روند ممکن ها شاخص گزینه حالت این در. میگیرد قرار استفاده موردپیمایش آن به صورت مستقیم مشکل میباشد 

 .سازد آگاه یتمؤفق ساحات و بالقوه مشکالتدرک  به رابطه در را مدیران

 

اندازه یا  این تا بود خواهد مشکل بسیار ولی .گردد پیمایش ومیر مرگ اندازه با عالی گونه به ممکن اطفال صحی پروگرام مؤثریت مثال، عنوان به

 سهیالتت از استفاده دفعات تعداد و یافته آموزش صحی پرسونل به وساطت که تولدات فیصدی بجای بنابرین. گردد مشخص مدت کوتاه در ارقام

 .آید عمل به استفاده ممکن شاخص، جاگزینی از ی،صح

 

 :                 عبارت است ازمثال دیگر 

 نتایج افزایش درامد در مناطق دهاتی

 شاخص مستقیم درامد خانواده ها به دالر آمریکائی

 شاخص جاگزینی ممکنه فیصدی خانواده ها بادرنظرداشت استفاده از موتورسایکل، نوعیت پوشش بام، نوع خانه ها و غیره

 

 توجه به شاخص های کیفی

 

است که عین شاخص در تمام امورات ممکن  استفاده میگردد.از معیارات متفاوت تثبیت کیفیت شاخص ها  برای ٬بادرنظرداشت گذشت زمان

 :و متجسم موضوعات ذیل میباشد متضمنی خوب شاخص ها یجادااگرچه  قابل تطبیق و استفاده نباشد

 

 انکشاف شاخص ها در هنگام ایجاد وروش مشارکتی  قبولیت. 

  مرتبط به ایشان است و کمک می نماید اتخاذ تصامیمدر  مستفدینها با که شاخص  اطمینان ازینحصول. 

  به طور مثال شاخص باید صرف یک نتیجه را پیمایش نماید. ٬ابهامموجودیت عدم 

 که درست اند از شاخص های مناسب در عین حال آنهائی یداشتن تعداد. 

 .حصول اطمینان از توازن شاخص های کمی و کیفی 

 

 قابل ،پیمشایش قابل مشخص، ؛نتایج چارچوب با ها شاخص که است مهم بسیار: باشد( SMART) سمارت میتواند نیز متمم معیارات سایر

 قابل تقیماًمس پروژه نتایج باشند، شده اندازگیری دقیق طور به آنها هرگاه. گیرد قرار استفاده مورد تا باشد شده دینب زمان و واقعبینانه ،استناد

  : شاخص های نیابتی 9جدول 

  

 



 
 

 .میباشد دستیابی

 

  مشخص: مشخص بودن به این مفهوم است که شاخص ها صرف با عناصر طرح شده ) محصول و پیامد( قابل اندازه گیری باشند نه با

 در این صورت شاخص مشخص حلقه چاه باشد، 20اعمار حفر و  ،اگر هدف محصولسایر عناصر پروگرام یا پروژه. به طور مثال، 

 اعمار شده میباشد.حفر وتعداد چاه های  ،پیمایش

  قابل اندازگیری/پیمایش: قابل اندازه گیری به این مفهوم که راه های عملی جهت پیمایش شاخص ها، واضح و غیر قابل ابهام باشد. به

المکان مفهوم کلی در رابطه به پروژه بیان گردد، باید صورت گیرد( مگراینکه حتی ا فقیتؤم - از کلمات چونجلوگیری طور مثال )

تمام اعداد کمی ومعلومات های کیفی،  باید صورت و مخرج نسبت ها به طور واضح بیان گردد. ،فیصدی ای یکم ینسبتهاجهت ارائه 

حاصل نگردد و باید اطمینان حاصل  ها باید بادرنظرداشت اصطالحات  مشخص طوری بیان گردد که هیچ سوء تفاهم از مفهوم شاخص

 گردد که معلومات جمع آوری شده توسط افراد مختلف در زمان مختلف، باهم سازگار و قابل مقایسه اند.

  ها منحیث یک وسیله معتبر جهت اندازه گیری موضوع انکشافی و پروژه  است که شاخص یاستناد بدان معن استناد: قابلیتقابلیت

 گردد.ضوع انکشافی تغییر یابد، محسوب اشت اعتبار موکه میتواند بادرنظرد

 ن شاخص ها بدان معنی است که شاخص های انتخاب شده باید بادرنظرداشت توانائی جمع آوری معلومات دواقعیبینانه: واقعیبینانه بو

 ،بنابر مصارف یا مهارت هاجمع آوری معلومات  برایمنابع قابل دسترس واقعی باشد. بعضی شاخص ها ارائه کننده مشکالت عمده  و

جمع  نمتضواقعیبینانه بودن معلومات در پالنگذاری و شناسائی معلومات در واقع م .نیاز مند سروی نمونوی به مقیاس بزرگ میباشد

 .میگرددت دیگر امعیارمنجر به سازش  ،ممکنه عامل مهم  کبوده و منحیث یآوری معلومات دقیق 

  جمع  جهتدارای چندین داللت های ضمنی میباشد. اول، شاخص ها باید بادرنظرداشت زمان زمان بندی شده: زمان بندی شده

در رابطه به  اطمینانحصول  ،معلومات جمع آوری برای وم، شاخص ها باید منعکس کننده زمانمعلومات زمان بندی گردند. دآوری 

 د.نتلف شده میان فعالیت ها، محصول و پیامد ها باش انتخابی باید منعکس کننده زمان یسوم، شاخص ها باشند. تفاوت های فصلی

 

 واحد های اندازه گیری 2.1.7.2

ان ، امکحد وسطی نتایج والت و تشخیص واحد های اندازه گیری برای شاخص های محصعبارت ازبعدی  نیکه شاخص ها شناسائی گردید، قدمزما

احد اندازه گیری برای یک شاخص، نقش ارزنده را در مفید بودن آن بازی مینماید. پذیری، پرمفهوم بودن وپیمایش اثرات میباشد. انتخاب مناسب و

ه گیری زواحد های اندازه گیری میتواند بشکل کمی مانند )کیلومتر، تعداد مردم، فیصدی( یا کیفی مانند )بلی/نخیر( باشد در هردو حالت واحد اندا

 شاخص ها باید مشرح و واضح باشد.

 دافاهو بیسالین 2.17.3

 

آغازین بادرنظرداشت نظارت از اجراات فعالیت های آینده یک پروژه  نقطه  وپیمایش شاخص های اجراات برای بیسالین منحیث یک عامل ارزنده 

 اهداف باید دارای شرح مشابه از واحد های اندازه گیری باشند. محسوب میگردد. بیسالین و

ر . اگر ایجاد یک بیسالین معقول دالزم و ضرور پنداشته میشودچوب زمانی واقعی را، موجودیت چاایجاد بیسالین ه به منظور: ها بیسالین انتخاب

 این موضوع داللت به موجودیت گزینه های خوب شاخص ها که باید مورد بررسی قرار گیرد، مینماید. ،باشدیک موعد زمانی بسیار مشکل 

در عین  گردد، تلقی نمیشود اخیر که باعث اثرات منفی باالی سایر فعالیت های پروگرامبیسالین ها منحیث دلیل ت مطالعه  وسرمایگذاری زمانی 

 عدم دقت در طرح نشان دهندهه باید به آن رسیدگی گردد، زمان عدم موجودیت بسیالین ها اغلبا ً منعکس کننده ضعف در وضاحت مشکالت ک

  .که با مدارک و منطق ساز گار باشد، نیز میباشد

ها به طور معمول بادرنظرداشت  پیشبینیشناسائی گردد. این  ی متوسطارزش ها باید برای هریک از پیامدها یا شاخص ها :اهداف های شارز انتخاب

اهداف  ردد.میگ پیشبینیروند اجراات گذشته و تشخیص نیازمندی دقیق در رابطه به اینکه چه قابل دستیابی است،  تخنیکی،موجود تخصص 



 
 

سطح یا  درنظرداشت متفاوت بوده و با ،جهت قضاوت در برابر اجراات باشد. اهداف باتوجه به شاخص ها آزمایش و ثبوت دهکنن فرآهممیتواند 

 و اطمینان ابعاد قابل اندازه گیری میباشد. پیشبینی

 

 :وسیله تائید 2.1.7.4

یسالین جهت ترتیب برا یا ادارتیکه معلومات ین اد، مستفیدمنابع معلوماتی شامل افر. میگرددبروسیله تائید به منابع و روش جمع آوری معلومات 

ادر گردند ق ین و مستحقینفوق العاده ارزنده تلقی میگردد تا مستفیداین یک امر تداوم نتایج منظور به د. باشمیمیداردند، جمع آوری  های ابتدائی

 گردند.ن میشاایجاد تغییر در زندگی  که سبب نظارت از نتایج شرکت ورزند پروسهدر  که

ت اشدر اکثر حاالت، منابع معلوماتی موجود جهت اندازه گیری نتایج ترجیح داده میشود زیرا در اغلب موارد معلومات ابتدائی نظارت، بادرنظرد

صمیم ر تمنحیث یک ابزار بنیادی د یانتخاب وسیله تائید س اداره موجود بوده، صورت میگیرد.یمعلومات که در دیتابسروی های احصائیوی و 

اگر معلومات موجوده به گونه درست نتواند باعث اندازه گیری تغییرات دلخوا گردد، سایر تجارب  گیری جهت انتخاب شاخص ها محسوب میگردد.

 مشابه جهت جمع آوری معلومات باید شامل پالن گردد. بسیار مفید خواهد بود تا تصامیم به شمول فعالیت های پروژه جهت بهبود توانائی و

 روند دیزاین چارچوب نتایج از پیش شناسائی گردد. به منظوراطمینان 

 فرضیات/خطرات 2.1.7.5

رداشت ظبرای یک اداره و یا پروگرام بسیار حیاتی خواهد بود تا فرضیات و خطرات را شناسائی و به تعقیب آن پالن کاهش خطرات و فرضیات را بادرن

 حصول نتایج متوقعه ترتیب نماید.

 

 چیست؟فرضیات 

 

. "در سطوح مختلف نتایج باشد میان علت و معلولموافقت آمیز روابط  که تامین کننده الزم و مثبت طیشرا"فرضیات به طور معمول منحیث 

ه فرض مینمائیم که یکی از این موضوعات تحقق یافتم یکنیمثبت فکر م راتییکه در مورد تغ یهنگاماین بدان معنی است  .ستتعریف گردیده ا

 تماشا کنیم.  راتییتغ را جهت اینالزم  یازهایم نیخواه یم تایج را حاصل نموده ایم وو ن

 یا به الفاظ ساده تر، فرضیات عبارت از شرایط ضروی جهت دستیابی به نتایج متوقعه است.

 

روگرام در یک پفرضیات مثال،  طوربه  مثبت بیان گردد. با الفاظ داخلی و یا خارجی باشد و بایدیک اداره یا یک پروگرام به فرضیات میتواند 

ای ر یشاید آموزش پرسونل و گسترش خدمات درست باشد. اگر فرضیات در یک پروژه حمایت از انتخابات، ثبت نام اعظمباروری خدمات صحی، 

دهی به طور موثر از لحاظ  یااکز رباشد و توقوع رود تا رای دهندگان در روند رای دهی شرکت ورزند، باید مر دهاتی تیجمع انیدر مدهندگان 

 .به مراکز رای دهی رسیده بتوانندزیربناها مهیا بوده تا رای دهندگان در روز رای دهی 

 

 خطرات چیست؟

 

در یک پروگرام بوده که میتواند تاثیرات منفی را باالی دستیابی نتایج ببار  لواز کنتر های خارجرخداد  ایبالقوه و منحیث رویداد های خطرات 

و یا  فتدباُاتفاق ممکن غیر اطمینان را نشان داده )حالت  ینا زیراولی باید خاطر نشان ساخت که احتمال وقوع این شرایط کمتر میباشد.  .دآور

جهت  میتوانلی و باوجودیکه وقوع خطرات خارج از کنترول یک اداره و یا یک پروگرام میباشد ٬تاثیرات منفی را باالی نتایج ببارآورد شاید و (خیر

 .آن تدابیر الزم را اتخاذ نمود تاثیرات کاهش

ه باتی، اداری، سیاسی و خطرات نظارتی میگردد خطرات بالقوه را که شامل خطرات ستراتیژیک، محیطی، مالی، عملیخطرات باید  ارزیابیجهت 

طر بالقوه خامه انتخابات که در باال تذکر گردید، تشخیص نمود. به طور مثال، بادرنظرداشت پرگراف ذکر شده  در رابطه به حمایت برنگونه وسیع 

اهش ک در روز انتخابات یده یمراکز را سوی به سفر به مردم را  لیتما یی باشد کهو خشونت در مناطق روستا یقوم یها کشمکش شیممکن افزا

  موردند افزایش دهد و منحیث یک فرصت در دهد. از جانب دیگر، تصمیم بالقوه از جانب دولت این است که تعداد مراکز رای دهی را به دوچ

 استفاده نماید.کاهش فاصله مراکز انتخاباتی جهت اشتراک رای دهندگان 



 
 

باشد، در اینصورت خطرات  100هرگاه احتمال وقوع رویداد % داشته میباشد.وجود عدم اطمینان ارتباط میان خطرات و فرضیات  قسمتدر بعضا ً 

 باشد در این صورت منحیث یک تخیل محسوب میگردد. 0ک حقیقت است و در صورتیکه احتمال وقوع رویداد  %و فرضیات وجود ندارد بلکه ی

 :یگرددم یلدوعامل ذ بادرنظرداشت یجچارچوب نتا یا یعموماً شامل چارچوب منطق خطرات

 وقوع  احتمال عامل -1

 از وقوع خطر  یناش یاثر منف گسترش عامل -2

در عین زمان، هرگاه  بایکدیگر ضروری میباشد. ًتمامااثرات آن ارزنده باشد، پس بررسی حذف ابتکار/ پروگرام  قوی و هرگاه احتمال وقوع رخداد

 احتمال وقوع رخداد و اثرات منفی ضعیف باشد، در این صورت نباید شامل چارچوب منطقی و چارچوب نتایج گردد.

 مورد استفاده قرار میگیرد.میشود و یا خیر  خطرشامل عامل  آیاتصمیم گیری مبنی بر اینکه  به منظورجدول ذیل منحیث رهنمود 

خطر ارزیابی:  ابزار 10جدول   

 وقوعاحتمال  اثرات منفی

  زیاد متوسط  کم 

توجه قابل   لغو یا دیزاین مجدد شامل   شامل  

عدم شمولیت   میانه     شامل  شامل   

 شامل  عدم شمولیت عدم شمولیت کوچک  

 

کوچک، شدت پتانشیل ) به خطرات/فرضیات به طور سیستماتیک اولویت بندی )کوچک، متوسط و بزرگ( ومطابق گذاریاده از ابزار پالنبا استف

، باید پالن ستراتیژیک جهت کاهش خطرات در راستای تقلیل اثرات باالی تحقق وقوع عواملمیگردد. در صورت  متوسط یا بزرگ( درجه بندی

 نتایج طرح گردد.

: ابزار پالنی خطرات11 جدول  

ستراتیژی کاهش 

 خطر

اثرات خطر )کوچک، 

 و بزرگ( متوسط

احتمال وقوع خطر )کوچک، 

 متوسط و بزرگ(
 نتیجه خطر

     

     

     

 

 

 .ارائه گردیده است  پروژه تامین آب روستائیمرتبط به خطرات و فرضیات از یک تصویر  در صفحه بعدیمثال: 

 

 

 

 

 

 

 خطرات گذاریزرای پالن: اب12جدول 

 ابزار ارزیابی خطر : 10جدول 

  

 

 ابزار ارزیابی پالن : 11جدول 

  

 



 
 

 خطر نتیجه

احتمال وقوع 

خطر )کوچک، 

متوسط و 

 بزرگ(

اثرات خطر 

)کوچک، 

متوسط و 

 بزرگ(

 ستراتیژی کاهش خطر

 سطح اثرات
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A.  قریه که به طور مدام سایر خدمات )تعلیم

و تربیه، زیربنا، مارکیت و غیره( را 

 دریافت مینماید.

  
تطبیق با سایر وزارت  به منظورهماهنگی 

 ها

R.  
 نا آرامی های سیاسی و اجتماعی

عیفض  ضعیف 
تساوی اجتماعی و  ازحصول اطمینان 

 حفظ تعادل در دهات

R.  

 تفکیک فصلی سایرخدمات فوق الذکر
 ضعیف ضعیف

 

با ادارات اتتامین ارتباط  

 

ضعیت  و سطوح خدمات ی منظم وبارزیا  

 

 یا نتایج میان مدت پیامد

به
ی 

هال
ی ا

صح
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عی
وض

د 
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ت
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ه 
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ق
 

 

A.  خانواده ها خدمات صحی برای

و خدمات حفظ الصحه  بهتر فراهم خوب 

 گردیده است

  
حصول اطمینان بادرنظرداشت مشاهدات و 

 ارزیابی ها

وضعیت ناسالم محیطی و اجتماعی بطور کلی 

در دهات )به گونه مثال: عدم ترمیم سیستم 

جامد بطور  فاضل آب تخریب شده، مواد زائد

(ده درست دور انداخته نش  

 متوسط ضعیف

حصول اطمینان از مؤثریت تحقیق 

محیطی و تامین منابع مناسب منحیث 

نتایج عملکرد سایر ذینفعان )اداره حفاظت 

از محیط زیست و شاروالی( محسوب 

 میگردد

شیوع امراض و رویداد های فصلی بنابر سایر 

 دالیل )امراض منتقله

(ریفرا گض سایر امرا و  

 متوسط ضعیف

 

اداراتحفظ ارتباط با   

 

ارزیابی منظم از وضعیت صحی خانواده 

 های روستائی

 

گذاری اضافی درراستای برداشتن ه سرمای

ها( موانع جهت کمپاین  

 پیامد ابتدائی

ض 
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یو

 ش
وم

دا
مت

ش 
اه

ک

ب
ز آ

ه ا
ک

 
ی

صح
ر 

غی
 

ی 
اش

ن

دد
گر

می
 

 A    ب ازمنابع جدید به شیوه أاستفاده

 اسب و درست توسط خانواده هامن

 

  

حصول اطمینان بادرنظرداشت تحقق 

از  مشاهدات و ارزیابی ها توسط گروپ

 افراد غیر وابسته

 R  ه کننده آلودگی آب در ساحات استفاد

 گان

 

 بزرگ ضعیف

حصول اطمینان و پیگیری موثر جهت 

 ایجاد منابع اضافی

 تحقق سروی های مرحله ئی



 
 

 R  سب از تجارب خدمات استفاده نامنا

 صحی

 

 بزرک ضعیف

حصول اطمینان و پیگیری موثر جهت 

 ایجاد منابع اضافی

 تحقق سروی های مرحله ئی

 R    استفاده مداوم خانواده ها از منابع آبی

 غیر صحی

 

 متوسط ضعیف

حصول اطمینان و پیگیری موثر جهت 

 ایجاد منابع اضافی

 تحقق سروی های مرحله ئی

R  عادت در استفاده آب  عدم تغییر

آشامیدنی )بطور مثال: استفاده از آب 

آشامیدنی صحی صرف در منازل و عدم 

استفاده آن در سایر مکان ها مانند مزرعه 

 ئی زراعتی، محل کار و مکاتب(

 

 متوسط ضعیف

پیمایش بهبود استفاده آب آشامیدنی 

صحی در تمام مواقع متکی به دریافت ها 

 هاز تحقق سروی های مرحل

 1#محصول 
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A  مقدار مناسب از آب آشامیدنی قابل

   از منابعدسترس آماده جهت توزیع 

 

  

نتایج ارقام ساالنه در مورد سیالب تحلیل 

و ظرفیت منابع آب که نشان دهنده 

و سیر به موجودیت آب کافی در منابع 

طرف پایین توسط زیربنا های جدید 

 میباشد.

 

 R  ه توانایی پرداخت تعرف قریه جاتاهالی

 های خانه های شانرا ندارند

 

 

 بلند متوسط 

ارزیابی توان مالی و تعرفه های سفارش  

 ٬داده شده. تقاضا های که در مراحل مقدم

ی و ارزیاب ثانوی و اخیر تطبیق گردیده اند

 .الن شدهتوان مالی پ

 R و کاهش  انان مجربوتعداد ناکافی نلد

 را مینماید. تأمین ارتباطات تدارکات ایجاب

 

 

 به ساحات پالن شده نلدوانانآموزش  بلند متوسط 

 R  های موسمی منجر به کاهش خشکسالی

  و عدم دسترسی به آب گردیده است

 

 

 بلند متوسط 

اهتمامات الزم غرض مصونیت حوضچه ها 

حات تأسیس شده و اعمال شده. در سا

ثبت وقایع ممنوع شده غرس )طور مثال؛ 

نهال ها در ساحات با انبوه و یا ترا کم 

اهتمامات الزم به منظور جلوگیری از ٬کمتر

تدابیر الزم جهت   ٬لغزش خاک و زمین

 مصونیت از آتش سوزی(

مداخالت سطح ملی  به منظور تأمین 

ح نیاز به طر آب و نگهداشتدسترسی 

 پالن دارد.

 

 

  2#محصول 



 
 

بهبود حفظ الصحه و 

حصول اطمینان از 

آگاهی در مورد درک 

 مستفدین

 A   فامیل  ها از توصیه و تمریناتیکه توسط

پروگرام تعلیمی اجتماعی فراهم شده استفاده  

  نموده و آنرا ادامه میدهند

 

  

 

حصول اطمینان بادرنظرداشت مشاهدات و 

وپ های مستقالنه و  توسط گر ارزیابی ها

 از مردم

 R بعضی فامیل ها عادات خویش را تغییر

  نمی دهند

 

اطمینان از مراقبت  موثر  و حصول  متوسط ضعیف 

 نیازمندی اضافی منابع

R   نظافت و  آموزش های ناتکمیلتطبیق

 هوی که توسط پروگرام فراهم شدحفظ الصح

 

اطمینان از مراقبت  موثر  و حصول  بزرگ ضعیف

 یازمندی اضافی منابعن

 R.  وضعیت ناسالم محیطی و اجتماعی بطور

)به گونه مثال: عدم ترمیم  ساحاتکلی در 

سیستم تخریب شده فاضل آب ، مواد زائد 

 (ده جامد بطور درست دور انداخته نش

 متوسط ضعیف

 موثر  تحقیقاتاطمینان از حصول 

محیطی و فراهم نمودن منابع کافی در 

عملکرد سایر ذینفعان )اداره نتایج  نتیجه 

 حفاظت از محیط زیست و شاروالی(

 

 

 سطوح پائین چارچوب نتایج به ادارات توزیع 2.1.8

 گردد. توزیع، باید به تمام واحد های مربوطه جهت انتقال نتایج گردید ایجادبعد از اینکه چارچوب نتایج توسط اداره یا وزارت 

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور افزایش میزان تولید زراعتی، نیازمند اجراات سایر ریاست ها  دهشاصالح  های بذری به طور مثال، تخم

 صالحابنابرین به منظور دستیابی به تخم بذری  سطوح مختلف قرار دارند و در روند تولید تخم بذری دخیل بوده، میباشد. و دیپارتمنت ها که در

تائید تخم بذری موجود  جهتهای متفاوت  شناسائی و تحقق هر یک هدف در قدم، باید یک میکانیزم جهت یزراعت شده غرض افزایش محصوالت

وماتی، لباشد تا تمام واحد های مربوطه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مانند بخش تولید، توزیع، تجارتی، پالنگذاری، منابع بشری، تکنالوجی مع

چارچوب نتایج فراهم شده  باید معلومات واحد های مربوطه، دارای یک ارتباط منطقی بوده تا بادرنظرداشتو و آموزش مطابق به آن عمل نمایند 

 دد.توسط واحد های مربوطه، چارچوب نتایج اداره ترتیب گر

واحدها و دیپارتمنت  واحدها باید به اساس نتایج مشخص شده چارچوب نتایج واحد ها صورت گیرد. اگر چه ارزیابی مسوولین وارزیابی پرسونل 

 ها باید مبتنی بر شاخص های اجراات محصول اداره باشد، زیرا آنها منحیث مسوولین دیپارتمنت ها که دارای دیپارتمنت ها و واحد های فرعی

 میباشند، مسوولیت دارند تا خدمات اداره را به واحد های دومی و سومی خویش ارائه نمایند. 

سطوح مختلف اداره باید بخاطر داشته باشند که محصوالت خویش را  به سایر بخش های اداره منحیث محصول داخلی عالوه برآن تمام واحد های 

ولی باید تذکر داد که ارائه  ٬عرضه کنندبه مشتریان بیرونی محصوالت خویش را و یاهم سایر بخش ها  پیشکش نمایندنسبت به مشتریان بیرونی 

منحصر به ارائه مکن متمام پالن های یک واحد پالنگذاری نی( از اهمیت متمایزی برخوردار است. به طور مثال، هردونوع محصوالت )داخلی و بیرو

ارائه این نوع محصول داخلی جهت تعین مسیر مدل منطقی سایر بخش های اداره بسیار مهم و  و خدمات داخلی به سایر بخش های اداره باشد

 ارزنده تلقی میگردد.

وعی محصول یک دیپارتمنت شاهراه ممثال، به طور مج هاداره ممکن بادرنظرداشت اهداف کاری اداره بسیار وسیع باشد. به گون محصوالت در سطح

 ها میتواند بشکل ذیل باشد:

"سرک  شدهحفظ و مراقبت  خوبدسترسی به شبکه ملی "  

 محصول مشابه ساالنه دیپارتمنت میتواند به طور ذیل باشد:



 
 

  50,000,000بودجه مبلغ  به اساسکیلومتر سرک منحیث اولویت درجه اول  500حفظ و مراقبت "

ین به اکه مختلف اداره را وظیفه دهد  بخش هایپنداشته میشود تا نظربه موجودیت محصوالت وسیع، در ابعاد مختلف آن،  الزمیاداره یک برای 

ترتیب شاخص های محصوالت فرعی منحیث وظیفه اداره محسوب ترتیب محصوالت اساسی به محصوالت فرعی در سطح اداره تقسیم میگردد. 

 مدیران هریک بخش در تولید محصوالت مشخص فرعی جهت اجراات واحد ها مسوولیت دارند. وگردیده 

رعی فز شناسائی و ارزیابی خطرات که منحیث عوامل بیرونی )قابل دسترس بودن منابع( در جهت ایجاد موانع فرا راه پیشرفت محصول اباید 

 محسوب میگردد اطمینان حاصل گردد.

کیلومتر سرک دارای الویت اول  500دیپارتمنت شاهراه ها را بادرنظرداشت محصول وسیع در راستای حفظ و نگهداشت به طور مثال، 

محصوالت فرعی  درنظر میگیریم. شکل ذیل یک تصویر جامع در رابطه به اینکه چطور محصول ساالنه به $50,000,000بادرنظرداشت بوجه 

 م گردیده و اینکه  واحد های متفاوت در یک اداره چطور جوابگو برای هریک از محصول فرعی میباشند، ارائه میدارد.یستق

 

 
 : روند سرازیر شدن محصوالت14شکل 

  

 



 
 

  

 نظارت برای حصول نتایج  3.0 



 
 

  

 حصول نتایج براینظارت  3.1

 از معلومات و مشخص بعدی دهحصول نتایج عبارت از یک پروسه منظم جهت جمع آوری و تحلیل معلومات، گزارش دهی و استفا به منظورنظارت 

 .ر سطوح مختلف از دوران مدیریت میباشدجهت رهنمائی مدیریت و تصمیم گیری د

هریک از اهداف چارچوب نتایج نیاز به نظارت منظم جهت بهبود روند تصمیم گیری دارد.  .موثر عرضه گرددبه شکل نمیتواند بدون نظارت  نتایج

ی مدیریت اجراات در یک اداره در راستای تحقق فعالیت ها بادرنظرداشت مدل منطقی و چارچوب نتایج باید بخاطر داشت که انکشاف ستراتیژ

دستیابی به معلومات مورد نیاز مدیریت و حصول  جهتسیستم نظارت منحیث یک عنصر ارزنده  غرض حصول اهداف فوق الذکر حیاتی میباشد.

 گردد.اطمینان از حسابدهی اداره در سطوح مختلف محسوب می

حصول نتایج با استفاده از شاخص های کلیدی مرتبط، امتیازدهی و چارچوب نتایج با جزئیات آن  به منظوردر بخش ذیل چگونگی نظارت اداره 

 بیان گردیده است.

 مدیریت اجراات: 3.1.1

درک مدیران را به باید  ،اجرااتدر رابطه به ات . معلوممیباشدیک اداره و یا وزارت عملکرد  نمودنعبارت از سازماندهی و مدیریت مدیریت اجراات 

اجراات داشته باشد، کمک می نماید. پیمایش واضح اجراات اجازه میدهد تا و چقدر خوب چگونه  افراداینکه یک اداره، بخشی از یک اداره و یا 

 ه سطح اجراات متوقعه میباشد.اهداف به گونه دقیق جابجا و بطور ضمنی ارائه کننده یک تصویر واضح برای مردم در رابطه ب

 

،ارزیابی اجراات، ضروری درک دستاوردهای واقعیبه منظور  گردیده وشاخص ها به منظور اندازه گیری اجراات منحیث بخشی از اجراات محسوب 

، بگذاردایج االی نتمثبت و یا منفی بعوامل چطور میتواند اثرهمچنان در رابطه به اینکه معلومات چگونه قابل دستیابی میباشد،  .پنداشته میشود

به  .الزمی است ، نیز برای یک ادارهآیا دستاوردها به طور استثنائی خوب و یا خراب بوده و باالخره کی ها منحیث  جوابگو در رابطه به آن میباشد

منحیث یک  در شرایط امروزیبر نتایج  مدیریت مبتنی .مؤثریتپیمایش مانند  ٬میباشدسهل تر مالی و اداری  اجراآت  پیمایش شکل عنعنوی

به الفاظ ساده باید گفت که شاخص های اجراات،  اجراات محسوب میگردد. مؤثریتحسابدهی واقعی و ارزیابی یا بادرنظرداشت  اساسی تهداب

 وع را بخاطر داشت که شاخصموض ولی باید ایند نمدیران را در جهت ارزیابی و گسترش روند پیشرفت فعالیت ها در حصول نتایج کمک می نمای

 کنندهفراهم  ارزیابی ها نیز های اجراات به تنهائی نمیتوانند بازگو کننده این باشد که چرا نتایج به گونه درست و یا نادرست به وقوع پیوسته است.

( ا نهچرا و یا چر)شخص نمودن اینکه م قسمتشواهد مبنی بر دستیابی نتایج میباشد زیرا استفاده از ارزیابی ها، برعکس شاخص های اجراات در 

از تحلیل، ارزیابی، مشورت با ذینفعان و سایر دریافت ها مبنی بر بازنگری از پروژه ها و که شواهد سایر  اجراات صورت گرفته، در پهلویپیشرفت 

 کمک می نماید.نیزگردیده،  پروگرام ها مشتق

 ارزیابی اجراات در برابرنظارت اجراات   3.1.1.1

نظارت از اجراات مسیر  اجراات عبارت از روند منظم جمع آوری معلومات در رابطه به چگونگی پیشرفت یا تحقق فعالیت ها میباشد. رت ازنظا

تغییرات به طور مثال) بوده ثرگذارا و محصوالت چطور ا باالی نتایج متوقعه گردد دهنده اینکه چطور منابع استفاده شده، باعث دستیابی محصوالت

 . ( میباشداثیراتو ت



 
 

 نظارت از اجراات شامل وظایف کلیدی ذیل میگردد:

 

 

 

اره است و در این نوع ارزیابی سواالت )چطور و چرا( باید مطرح یج متوقعه ادنتا –عبارت از ارزیابی مرحله ئی از پیامد دستاورد ها ارزیابی اجراات 

 گردد.

ارزیابی   

 چارچوب مدیریت اجراات

 

 گرددمیالزمی مدیریت محسوب  مقد یکبهبود عرضه نتایج  برایها منحیث یک وسیله قابل استفاده  شاخص  ودل های منطقی ن مُباهم قرار داد

 بخشد، در نظر گرفته شود.بل شاخص های به طور موثر تسریع نتایج را در مقا پیمایشو باید یک چارچوب کاری که بر تمام نتایج عمده که 

چارچوب مدیریت عبارت از دیزاین سیستم که در آن نیاز شامل سازی شاخص ها با نتایج موجود دیده میشود،  موردر اساسات د رهنمای یکی از

  اجراات میباشد.

 موضوعات با عث ایجاد سیستم خوب مدیریت اجراات میگردد؟کدام 

 

 

 

 

 

 

تایج و شاخص ها، شناسائی ن

منابع معلوماتی و روش جمع 

 آوری معلومات

 –جمع آروی معلومات 

محصوالت/ پیامد های 

 اداره

جمع آوری معلومات 

ابتدایی/شناسائی 

 اهداف

جمع آروی معلومات 

محصوالت/ پیامد  –

 های اداره

جمع آروی معلومات 

محصوالت/ پیامد  –

 های اداره

نامهپالنگذاری و دیزاین بر  

 

 عرضه خدمات برنامه

 

 عرضه خدمات برنامه

 

 تطبیق برنامه

 

 اختتام دوران برنامه

 

معلومات نظارت اجراات باید با مرحله پالنگداری و دیزاین ارتباط داده 

 شود

 

 عرضه خدمات برنامه تطبیق برنامه پالنگذاری و دیزاین برنامه

 

 عرضه خدمات برنامه

 

مهاختتام دوران برنا  

شناسائی نتایج ارزیابی سواالت 

 و روش جمع آوری معلومات

ارزیابی در وسط 

 دوران برنامه

رزیابی اختتام دوران برنامها  
 )پیامد های سکتوری/ اثرات اجتماعی(

 

 دریافت های ارزیابی با مرحله پالنگذاری و دیزاین باید ارتباط داده شود

 : روند نظارت اجراات 15شکل 

  

 

 : روند ارزیابی اجراات 16شکل 

  

 



 
 

  .در ذیل شش معیار مهم نتایج اجراات دولت انگلستان ارایه گردیده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م در سیست مختلف اجزأحصول اطمینان از منسجم بودن و واضح بودن انواع  جهتتطبیق سیستم مدیریت اجراات نیازمند یک پروسه دقیق 

 میباشد.

 دیزاین یک سیستم معقول اجراات متضمن یک مدیریت موثر بوده که ابزار آن عبارتند از:

 ساحات؛بهبود فضای نتایج غرض اقدامات اصالحی  رشد 

  مرور کلی و مختصر از چگونگی اجراات برای مقامات ارشد اداره؛ زمینه سازیفراهم 

  اتخاذ تصامیم آگاهانه. جهتمعلومات دقیق  آوریفراهم 

 

یر تصو و استفاده آن توسط اداره که  ارائه کننده یک شدهمحسوب  بسیار ارزنده و مهم ،دیزاین ابزار به منظور طرح چارچوب نظارتدر یک اداره 

 تلقی میگردد.  با ارزشواضح میباشد، نیز 

را برای مقامات اداره  به موقعودرعین حال  جامع یک دید مجموعه ئی از شاخص ها و نتایج اجراات که کنندهسیستم مدیریت اجراات باید فراهم 

 .، باشدارئه نماید

 مناسب

 تمرکز
 تمرکز باالی اهداف و مقاصد اداره

 
 

 برای ذینفعانی که به گونه احتمالی از آن استفاده مینمایند. ،و مفیدمناسب  

، ارائه کننده یک تصویر واضح از اجراات و تحت پوشش قرار دادن تمام تعادل تعادل
 ساحات مهم کاری اداره

 قوی
 تغییرات یا ترک افراد به طور انفرادیدر راستای استادگی اداره در مقابل  ،قوی

 اداره منحیث بخشی از روند پالنگذاری و مدیریت ،یکپارچگی یکپارچگی

 مصارف موثریت

FABRIC :اجراات مدیریت خوب سیستم خصوصیات 

 : معیار های نظارت از اجراات17شکل 

 انجام شدهموثریت مصارف، حفظ تعادل مفیدیت معلومات در مقابل مصارف 

 (2007منبع: نتایج اجراات دولت شاهی انگلستان )

 



 
 

. باشد دربرگیرنده تمام شاخص ها نمی ولیراپوردهی بوده در مهم شاخص های  موجودیت ابزار کلیدی گزارشدهی، عبارت از حصول اطمینان از

ارزنده تلقی گردیده و درصورت موجودیت چندین نتیجه، باید در گزارش دهی بسیار  نتایج در عین حال، درجه بندی کلیه نتایج کلیدی ساحه

 برای هریک آن گزارش مجزا ارائه گردد.

 سیستم درجه بندی 3.1.1.3

استفاده گزارشدهی از نتایج اجراات را برای گسترش تدریجی چانس افغانستان،  ی روش مدیریت مبتنی بر نتایج در اداراتازهمگانی س رشد و

د که از میباش یرجه بندی نتایج گزارش، عبارت از اداراتداخلی و عملکرد نظارتی مهیا میسازد. ساحات کلیدی جهت گسترش سیستم د مدیریت

را اجازه میدهد تا اجراات را بادرنظرداشت سطوح نتایج درجه بندی،  چنین سیستم، ادارات .استفاده مینمایند نتایج چارچوب مدیریت مبتنی بر 

)به عنوان مثال، محصول و پیامد پروژه(؛ ساحات جغرافیائی یا بخش های اداری مقایسه نماید. پروژه ها و پروگرام ها نظربهآنرا  تأثیربهره/تحلیل و 

درجه بندی هریک از پیامد یا نتیجه منحیث چراغ  انکشاف این سیستم عبارت ازریاست ها یا دیپارتمنت ها(. یکی از روش موثر در )به طور مثال، 

 : محسوب میگردد ترافیک رهنمائی

 

 نظارت پیامد: چراغ رهنمائی ترافیک

 درجه مرور قبلی پیامد
درجه مرور 

 فعلی

 نظریات/تحلیل ها بهره

     1شرح: پیامد 

     2شرح: پیامد 

 

 

پیامد اول، سبز رنگ بوده زیرا درجه پیامد از رنگ سرخ به طرف رنگ نارنجی بادرنظرداشت دوبار مرور بهبود یافته  میالندر مثال فوق الذکر، 

 مرور تقلیل یافته است. پیامد دوم دارای رنگ سرخ بوده زیرا درجه متذکره از رنگ سبز به طرف رنگ نارنجی بادرنظرداشت دوبار میالناست. 

شود. در صورت امکان، گزارش محصول باید به شکل کمی  ههریک از محصول که در حصول پیامد مهم تلقی گردد، باید در چاچوب کاری افزود

 اشد:واضح میب جدول ذیل صرف ارائه کننده یک تصویر   استفاده از چراغ رهنمائی ترافیک در این نوع گزارش امکان پذیر نیست. ارائه گردد و

 

 نظارت پیامد: چراغ رهنمائی ترافیک

/عملکردنظریات/تحلیل  میالن درجه مرور فعلی درجه مرور قبلی پیامد  

     1شرح: پیامد 

     2شرح: پیامد 

 

  واقعی هدف واقعی هدف واقعی هدف 1محصوالت برای پیامد 

    3.2 5 3 5  1.1شرح: محصول 

        1.2شرح: محصول 

    6 5 4 2 31شرح: محصول .

    3 5 4 5 1.4شرح: محصول 

 

 

دارای شاخص های کیفی میباشد. ابزار مدیریت  1.2دارای شاخص های کمی بوده، در حالیکه محصول  1.4و  1.3، 1.1در مثال فوق، محصوالت 

 عبارت از ساحات قابل نگرانی محسوب میگردد. 1.4 و 1.2و محصول  1پیامد اجراات نشان میدهد که ساحات کلیدی 

 نظارت از پیامد  :18شکل 

  

 

 نظارت از پیامد  : 19شکل 

  

 



 
 

 . نمایدچارچوب کاری باید گزارش هریک از محصول را که جهت حصول پیامد ارزنده میباشد، ارائه 

 ذیل ارائه نماید. کیفی حسبچارچوب کاری باید به طور مداوم فعالیت های کلیدی شاخص را جهت بدست آوردن محصول به طور کمی و 

 ظارتی: چراغ رهنمائی ترافیکفعالیت ن

 

محصوالت جهت بدست آوردن 

 .1 2محصول 
 واقعی هدف واقعی هدف واقعی هدف

 

    55 95 50 100 1.2.1شرح: فعالیت 

    5000 10000 10000 5000 1.2.2شرح: فعالیت 

        1.2.3شرح: فعالیت 

    20 50 50 50 1.2.4شرح: فعالیت 

 

 میباشد. 1.2.4و 1.2.3، مشکالت در فعالیت های کلیدی 1.2مشکل در محصول  دهنده نشانمثال فوق الذکر 

 .مینمایدرا بادرنظرداشت هریک ازمحصول به اساس روش مشابه ارائه  ارزنده  وچارچوب کاری گزارش هریک از فعالیت های مهم 

 ذیل به نظر میرسد: به شکلزمانیکه چارچوب کاری تکمیل میگردد، 

 ت از اجرااتتکمیلی نظار

 پیامد
درجه بندی مرور 

 قبلی
 نظریات/تحلیل/عملکرد میالن درجه بندی فعلی

     پیامد ۱: تشریح

     پیامد ۲: حیتشر

 

محصوالت جهت بدست آوردن 

 1-پیامد
 حقیقي  هدف  حقیقي  هدف  حقیقي  هدف 

 

    3.2 5 3 5 ۱.۱محصول : تشریح

        ۱.۲محصول : تشریح

    6 5 4 2 ۱.۳حصول م: تشریح

    3 5 4 5 ۱.۴محصول : تشریح

 سطح فعالیت

محصوالت جهت بدست آوردن 

 1.2محصول

 

 حقیقي  هدف  حقیقي  هدف  حقیقي  هدف 

 

    55 95 50 100 فعالیت  ۱.۲.۱: تشریح

    5000 10000 10000 5000 فعالیت  ۱.۲.۲: تشریح

        فعالیت  ۱.۲.۳: تشریح

    20 50 50 50 فعالیت  ۱.۲.۴: تشریح

 

 محصوالتها بادرنظرداشت  امدیپ اهمیها به طور مجزا و  تیمحصوالت و فعال ج،ی/نتاامدهایبادرنظرداشت پ فوق شکل به ممکن یکار چارچوب

 گردد. یکلستر بند جدول، در باشد،یم استفاده قابل چطور که معلومات با آنها ارتباط نظربه مربوطه

 فعالیت نظارتی  :19شکل 

  

 

 فعالیت نظارتی  :20شکل 

  

 



 
 

 ادارات ریسا و یبودجو یها واحد یبرا یده ازیامت 3.1.2

ز کارت نمره دهی ابادرنظرداشت یک روش متعادل، عبارت از استفاده  وزارتخانه ایاداره  کی اجراات یابینظارت و ارز یکی از ابزار موثر جهت

(score card .است )داف ستراتیژیک واحد های بودجوی به این کارت توسط واحدهای بودجوی همسان سازی فعالیت های اداره با دیدگاه، اه

 مورد استفاده قرار میگیرد. کی و نظارت از اجراات اداره در برابر اهداف ستراتیژینمنظور بهبود ارتباطات داخلی و بیرو

اخص های محوری به ش ساحاتبه اساس  این کارتکارت نمره دهی بادرنظرداشت سیستم درجه بندی فوق الذکر مورد استفاده قرار میگیرد. 

 یا شاخص اجراات بادرنظرداشت جهیهریک از نت میگردد.م یقست، مجموعه ئی از اهداف و دستاوردهای واقعی ساالنه اجراات بادرنظرداشت بیسالین ها

 درجه بندی به اساس معیارهای ذیل مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 

  

 لطفا ً به نمونه کارت نمره دهی ذیل مراجعه گردد: 

 : افزایش تولید گندم بذری تائید شده 1 #محوری ساحه 

 رهاشم
شاخص کلیدی 

 اجراات
 وضعیت

اوسط 

بیسالین 

1015 - 

2016 

 اهداف

2016 2017 2018 2019 2020 

1 

افزایش تولید گندم 

بذری از سطح 

 بحر/متر

 هدف 

25000 

30000 35000 40000 45000 50000 

     26500 دستاورد

      وضعیت

2 

مبدأ تولید تخم 

بذری از سطح 

 بحر/متر

 هدف 

 

     

      دستاورد

      وضعیت

  

 هدف 

 

     

      دستاورد

      وضعیت

 

 ارزیابی نتایج 3.1.3

هدفمند  (Assessment) یابیارز" :چنین تعریف نموده استرا  ( Evaluation ) ارزیابی ،حزب کارگرسازمان همکاری های انکشاف اقتصادی

 "می نامند ( Evaluation )را ارزیابی ، تطبیق و نتایج آنها ، طرحپالیسی ها در حال تطبیق یا تکمیل شده، پروژه ها و برنامه های کیستماتیس و

، مئنمطمعلومات  انکشافی میباشد. ارزیابی فراهم کننده مؤثریت، تداوم و مثمریت، مؤثریت ین اهداف مرتبط،یتع عبارت از هدف عمده ارزیابی

  مفید و آموزنده در بهبود تصمیم گیری ها برای تطبیق کنندگان، پالیسی سازان و تمویل کنندگان میباشد.

 یتارزیابی منظم و حمنحیث ها میگردد. این ارزیابی  راجعپر اهمیت، پالیسی ها یا برنامه ها نیز  ارزش ها یا فعالیت هایین یارزیابی به روند تع

فمند در پروژه های انکشافی پالن شده، در حال تطبیق و تکمیل شده، محسوب میگردد. انجمن ارزیابی آمریکا، این نوع ارزیابی را در االمکان هد

 روسی و فریمن ارزیابی را چنین پیشنهاد میدارد. ی ها، پرسونل و تولیدات ادارهبرنامه ها، پالیس مؤثریتبهبود  تشخیص قوت ها و ضعف ها، جهت

روگرام ها پو استفاده از  تطبیق ،دیزاین، مفهوم یابیارز به منظوری اجتماع قیتحق روند کیستماتیکاربرد سارزیابی عبارت از "نموده اند تعریف 

عبارت از جمع آوری شواهد ارزش پروگرام ها بادرنظرداشت طرح های آزمایشی و نیمه آزمایشی بوده و بشکل معلومات کمی و  یابیارز "میباشد

 جمع آوری و قابل استفاده در ستراتیژی ها میباشد.کیفی 

G 

Y 

R 

 صل گردیده است          اهدف ح –مؤفق 

  

 

بیشتر تجاوز نکرده 10 انحراف از%–مؤفق نسبتا ً   

   هبیشتر تجاوز کرد 10انحراف از% –نامؤفق 

 



 
 

 انواع ارزیابی  3.1.4

  ارائه میگردد: ًارزیابی دارای انوع متعدد بوده ولی اینجا ارزیابی های که مرتبط به مدیریت مبتنی بر نتایج در یک اداره، برنامه یا پروژه میباشد ذیال

 

 (Formative Evaluation)گرام/پروژه پروقبل از تطبیق ارزیابی  .1

 

ستراتیژی ها طرح گردیده و فرصت تجدید نظر را در اتشخیص قوت ها وضعف های برنامه ها/دیزاین پروژه ها، مواد و  به منظوراین نوع ارزیابی 

 یباشد.یت برنامه ها قبل از آغاز فعالیت ها ممؤفقمرحله قبل از تطبیق فراهم میسازد. هدف کلی این ارزیابی عبارت از افزیش چانس 

 قرار ذیل مطرح میگردد: قبل از تطبیقبه طور معمول سواالت ارزیابی 

 

a) آیا تمرکز باالی گروپ های فرعی یا افراد تحت هدف ضروری است که پروگرام به آن پاسخ ارائه دارد؟ 

b)  ؟اشدکارا ب( باشد موثر ثابت شده نهیزم نی)مداخالت که در ا نهیزم نیتواند در ا یم پروژه/پروگرامنوع چه 

 

                                                                                       (Process Evaluation) :جریان تطبیق پروگرام/پروژهارزیابی  .2

زیابی این نوع ار شد.، عبارت از بررسی روش ها و وظایفی است که در مرحله تطبیق یک پروگرام دخیل میباجریان تطبیق پروژه/پروگرامارزیابی 

و سازمانی بوده و در حقیقت برنامه را مورد نظارت و تفتیش قرار میدهد که فعالیت ها چگونه پیش میرود. بنابرین  های اداریشامل بررسی جنبه 

 می میباشد.ارزیابی مسیر یاب نیز مس بنامبهبود کیفیت محصوالت پروگرام ها مهم و ارزنده تلقی گردیده و  جهتاین نوع ارزیابی 

 ارزیابی مطرح میگردد: ین نوعبه طور معمول سواالت ذیل در

a)  در محل مناسب کار می نمایند؟آیا کارگران 

b) تحقق فعالیت ها انجام میدهند؟ به منظورهای الزم را  قدم ،آیا پرسونل پروگرام 

 

                            (Outcome Evaluation) :یا ارزیابی بعد از تطبیق پروژه/پروگرام پیامد یارزیاب .3

تمرکز  د.ریدستیابی به معلومات توصیفی/تشریحی در یک پروژه بادرنظرداشت نتایج کوتاه مدت مورد استفاده قرار میگ غرضاین نوع ارزیابی 

ر مورد دنحیث یک نتیجه تعداد از پرسش های عامه م) به عنوان مثال، رسیدگی به  بودهشرح دهنده محصول از فعالیت ها  ،وظایف مبنی بر نتایج

 و پیامد متوقعه تلقی میگردد.  میان پروژه یا پروگرامارتباط ر جهت تشخیص واقعی علت آگاهی ازخدمات عامه محسوب میگردد( و تالش د

 

 ارزیابی مطرح میگردد: ین نوعبه طور معمول سواالت ذیل در

a)  و طرز برخورد تغییر می نماید؟ علمیت ٬کاریآیا در اثر تداخل 

b) آیا تفاوت که در پیامد بوجود می آید باعث تغییر در رفتار و علمیت میگردد؟ 

c) بوجود می آید؟مطلوب  در فعالیت های پالن شده/ تا چه حد تغییرات 

 

 ارزیابی اقتصادی:                        .4

 

ز ا ه ها و پروگرام هاپروژ مؤثریت)به عنوان مثال،  لارزش پو ارزیابی جهتتمویل پروژه های انکشافی در  ارزیابی اقتصادی بادرنظرداشت هزینه و

 ستفادهامصارف، تحلیل سودمندی مصارف و تحلیل  مؤثریتلحاظ تمویل پروژه ها( صورت میگیرد. ارزیابی اقتصادی شامل تحلیل مصرف، ارزیابی 

 .و مصرف میباشد

 گردد:مطرح در ارزیابی اقتصادی میتواند سواالت ذیل 

a)  بیشترمصارف میگردد؟ مؤثریتاز لحاظ مالی باعث  وگرامپروژه/پرکدام نوع 

b) و چه مقدار مصارف را ایشان متحمل میگردند؟ حاصل میکنندپروژه  ینچند فیصد بودجه اختصاص یافته را مستفید 

c) برسد؟ ینمنابع مالی چقدر وقت را نیاز دارد تا به مستفید 

 



 
 

 ارزیابی تاثیرات:                                 .5

 

 ٬افرادپروژه ها و برنامه ها باالی تطبیق  ( عمدی و غیر عمدی ٬زیابی تاثیرات عبارت از شناسائی سیستماتیک اثرات دراز مدت )مثبت و منفیار

 تشناسائی خدمات درازمدت و همچنان اثرا ای ها ات فراتر از نتایج آنی پالیسیریتاث ارزیابی است.اجتماع و  محیط زیست ٬نهاد ها ٬خانواده ها

اندازه گیری تغییرات مستقیم در رابطه به اثرات فعالیت ها یا زمینه بررسی مشخص  هنگام طرح این مطالعات، میباشد. ها ناشده برنامه پیشبینی

 میگردد.نساحه مورد هدف تاثیر دارد و به طور اضافی اتفاق می افتد، شامل آن پروگرام ها مساعد گردیده و سایر نتایج )نتایج بیرونی( که باالی 

آوری معلومات  جمعاکثرا ًبه طور اغلب بکارگیری از مطالعات نفوس بشکل تصادفی(، ، نیازمند طرح مشخص پروتوکول تحقیقاتی )تأثیراتارزیابی 

 اصلی و دخیل سازی محققین آموزش دیده جهت اجرای مطالعات میباشد.

 ردد:سواالت ذیل میتواند مطرح گ ،تأثیراتبه طور معمول در ارزیابی 

 

a)  تغییر در سطح نفوس میگردد؟ به طور مثال، تغییر در میزان مرگ ومیر ساحه تحت هدف درمقایسه به و آیا تالش ها باعث اثر گذاری

 گروپ کنترولی. 

b)  س پ / دستاورد وغیره. مقایسه پیمایش بیسالین هاتولید نسلتغییر در غیابت/؟ به طور مثال، تغییر نموده استهدف  مورد های رفتارآیا

 .تطبیق پروژه ها یا پروگرام هااز 

c)  ؟ به طور مثال، نگهداشت سلوک مطلوبه دراز مدت.)در صورت موجودیت(  بوجود آمده در پالیسی/ پروگراماثرات چه 

 

ارزیابی پیامد،  هتمرکز نموده در حالیک پروگرام ها ، باالی کیفیت دیزاین و تطبیقتطبیق پروژه/پروگرام قبل و جریانکه ارزیابی  شدتذکر مباید 

 تمرکز مینماید.ها ارزیابی اقتصادی و ارزیابی تاثیرات باالی محصوالت نهائی پروگرام 

  ارائه داشته، مراجعه نمائید: استفاده آنطرق بادرنظرداشت را انواع ارزیابی لطفا ً به جدول ذیل که وضاحت بیشتر، منظور به 

 

 فاده آنجدول: انواع ارزیابی ها و طرق است

 

استفاده نمود یدکدام زمان با انواع ارزیابی  چرا مفید است چه را نشان میدهد 

 

A : قبل از تطبیق پروژه ارزیابی

(Formative Evaluation) 

 "تشخیص قابلیت ارزیابی"

 

ها ارزیابی نیازمندی  

  انکشاف یک پروگرام جریاندر 

 جدید

 

  هنگام که پروگرام موجوده

یک محیط  تعدیل میگردد یا در

جدید و یا با یک جمعیت یا 

نفوس جدید مورد استفاده قرا 

 میگیرد

  آیا عناصر پروگرام پیشنهاد

مورد نیاز، درک یقیناً شده 

و قابل قبول جمعیت مورد 

 هدف است؟

 

  امکان گسترش کدام نوع

ارزیابی وجود دارد، اهداف و 

مقاصد ارزیابی پروگرام ارائه 

 گردد.

 

 ا در چانس تعدیل پروگرام ر

مرحله پالنگذاری قبل از اینکه 

مرحله تطبیق آغاز گردد، مساعد 

 میسازد.

 

  انس مؤفقیت پروگرامچافزایش 

 

B جریان تطبیق پروژه : ارزیابی

(Process Evaluation) 

 

 نظارت یومیه

  به مجرد آغاز مرحله تطبیق

 پروگرام باید آغاز گردد

  در جریان تطبیق پروگرام

 موجوده

 ا پروگرام کار یک پروژه ی

 به پیش میرود خوب رقدچ

 

  تا چه حد پروگرام تطبیق

 گردیده است.

 

 و اخطاریه های مقدم در  گوشزد

 رابطه به رخداد مشکالت ممکنه

 

  اجازه دهید تا از روند پالنگذاری

و فعالیت های کاری نظارت 

 بعمل آید.



 
 

  مورد نفوسآیا پروگرام به 

هدف است قابل قبول و 

 .است قابل دسترس

C: ارزیابی پیامد 

 

 ارزیابی مبتنی بر مقاصد

  بعد از تطبیق پروگرام حد اقل

 نفوسبایک تن از افراد که شامل 

هدف است باید تماس  مورد

 برقرار گردد

 

  درجه اثرات پروگرام باالی

مورد هدفنفوس   

  بیان دارید که آیا پروگرام جهت

 دستیابی به اهداف موثر است

Dارزیابی اقتصادی : 

 

صرف، تحلیل حاصل و مصرف، تحلیل م

ارزیابی مؤثریت مصارف و تحلیل 

 سودمندی مصارف

  تخمین قیمت ها در مرحله

 پالنگذاری

  استفاده هزینه واقعی در مرحله

  تطبیق

 

  قیمت منابع مورد استفاده

در پروگرام )مستقیم و غیر 

مستقیم( در مقایسه به 

 پیامد ها

  دسترسی به مؤثریت مصارف را

دگان و مقامات برای تمویل کنن

 مربوطه فرام میسازد

E تأثیرات: ارزیابی   فواصل مناسب در مرحله تطبیق

 پروگرام های موجوده

 در ختم پروگرام 

  مقایسه درجه اهداف با

اهداف نهائی حصول  شده 

 پروگرام

  فراهم سازی شواهد در در رابطه

به چگونگی استفاده از پالیسی 

ها، سرمایه و اتخاذ تصامیم در 

 ه به پروگرام های آیندهرابط

Source: CDC, 2006  2006 ,CDC:منبع 

 

 ارزیابی: برایپالنگذاری  3.1.5

 رزنده وا شناسائی روند ارزیابی مرحله تطبیق بادرنظرداشت چارچوب زمانی، بسیار به منظورپالن ارزیابی برای یک اداره، پروژه یا پروگرام  ایجاد

 سواالت ارزیابی، مطالعه چارچوب نتایج و سایر اسناد مربوط به پروژه/پروگرام ضروری پنداشته میشود. ایجادظور حیاتی تلقی میگردد. بنابرین به من

 پالنگذاری ارزیابی باید شامل نکات ذیل باشد: 

 گردد ارزیابی باید فعالیت هاو  پروگرام/پروژه 

 ارزیابی پیامد(ارزیابی قبل از تطبیق) نوع ارزیابی ، 

  احتمالیسواالت ارزیابی 

 تخمین بودجه مورد نیاز 

 تاریخ آغاز و ختم احتمالی ارزیابی بادرنظرداشت پالن 

 دالیل ارزیابی 

 ارزیابی به شکل داخلی یا بیرونی چه وقت تدویر می یابد؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذیل مراجعه گردد: نمونهجهت وضاحت بیشتر لطفا ً به 

 وزارت /اداره یک ابزار پالنگذاری برای

 انواع ارزیابی و طُرُق استفاده از آنها  :12جدول 

  

 



 
 

 پروگرام/پروژه/ فعالیت

 های که ارزیابی میگردد

عنوان / سواالت 

 ارزیابی

انواع ارزیابی و 

 پیشبینی

 استفاده

نیازمندی 

)همچنان 

نیاز به ارائه 

دالیل 

است( 

 انتخابی

داخلی/ 

 خارجی

بودجه 

 تخمینی

تاریخ 

آغاز/ختم 

 ارزیابی

 مالحظات

 ل هامثا

انکشاف صنایع کوچک و 

 متوسط در افغانستان

جستجوی روابط میان 

کارآموزی  دوره

پروگرام، استخدام و 

اجراات خوب درمحل 

 کار

 یمؤثریت کارآموز

پروگرام/ ارزیابی 

 پیامد

نیاز مندی  

 پروژه  بزرگ
 10000 $ داخلی

نومبر  –اکتوبر 

2016 
 

افزایش استفاده ازروش 

پالنگذاری پروژه های 

 فامیل های عصری

تنظیم ارزیابی پروژه 

 خانواده

پروژه تنظیم چطور  .1

باعث  خانواده

ارتقای ظرفیت 

فامیل های محلی 

در مرکز پالنگذاری 

 میگردد؟

 آیا روش  عصری .2

 تنظیم خانواده

 رسیدنباعث 

 ساحاتاهداف در 

 میگردد؟

اجراات؛ اخذ 

تصمیم در رابطه 

به گزینه تمرینی 

ساالنه یا تکمیل 

 دوباره

نیازمند 

 پروژه بزرگ

پروژه های 

 بزرگ

$ 

180,000 

 2016دسمبر 

نومبر  –

2017 

 

 

 مدیریت ارزیابی: 3.1.6

یابد، صورت  انجام در جریان یک پروژه یا پروگرام که ممکن  به طور مشخص و بشکل داخلی مستقلتوسط متخصصین خارجی  طورکلی به ارزیابی

دالیل و  ارزیابی شده را مورد تحلیل قرار میدهد. پیشبینیشده و غیر  پیشبینیاثرات  میگیرد. به طور کلی یک ارزیابی موضوعات پیچیده و

 جوانب مختلف یک پروژه یا پروگرام را که مطابق پالن تطبیق گردیده یاخیر؟ مورد بررسی قرار میدهد.

د . هنگام پالنگذاری و تطبیق ارزیابی بایصورت گیرد،  فوق الذکر مثالحسب  و یاارزیابی میتواند در جریان مدیریت دوران پروژه یا در ختم پروژه 

 نظرگرفته شود: مشخصات ذیل در

 .و ارزنده پنداشته میشود الزمیپروژه یا پروگرام  مرور تحلیل منطق ارزیابی، دریک -

 .درنظر گرفتن موضوعات چون فقر، جندر و محیط زیستی -

 معیارات ذیل باید تحت پوشش قرار داده شود: -

 

 DACاف اقتصادی : معیارات ارزیابی پروژه ها/پروگرام ها گرفته شده از سازمان همکاری انکش21شکل

کار درست را انجام میدهیم؟ تا چه حد سطح پروژه ها یا پروپروگرام ها بادرنظرداشت نیازمندی و اولویت های ما آیا 

 محلی و ملی باهم مرتبط و دارای اهمیت است؟
 ارتباط



 
 

د ده، مقایسه مینمائیپیامد پروژه را با اهداف پالنگ ش یا مؤثریتصل گردیده؟ چطور اانکشافی حتداخالت آیا اهداف 

 ؟(پالنگذاری -مقایسه: نتایج )
 یتثرؤم

ه: ازکاربرد منابع  چقدر است )مقایسمثمریت صل گردیده؟ نسبت استفاده یا اآیا اهداف انکشافی به گونه اقتصادی ح

 نتایج(؟ –کاربرد منابع 
 مثمریت

می  کمکرا )به طور ترجیحی، اهداف کلی(   آیا پروژه یا پروگرام های انکشافی جهت رسیدن به اهداف عالی انکشافی

 نماید؟

 تاثیر یا اثرپروژه یا پروگرام نسبت به وضعیت کلی گروپ تحت هدف ویا سایر کسانیکه تحت تاثیر قرار دارند چیست؟

 اثرات

 

 آیا تاثیرات مثبت پایدار است؟ تداوم پروژه یا پروگرام  بادرنظرداشت اثرات آن چگونه ارزیابی میگردد؟
 وامتد

 

ار( ، کارا، اثرگذار و پایدمؤثردر تمام انواع ارزیابی ها، سواالت ارزیابی باید مطابق معیارات ارزیابی سازمان همکاری های انکشاف اقتصادی )مرتبط، 

ن صورت باشد، درایسواالت بادرنظرداشت معیارت ارزیابی سازمان همکاری های انکشاف اقتصادی امکان پذیر ن ظیم و ترتیبتنهرگاه  گردد. ترتیب

 ضروری دانسته میشود. الیحه وظایفآن در  ترتیب

 ارزیابی داخلی یا خارجی انجام دهد: اموراتباید وظایف ذیل را در  به طور کلی، مدیریت ارزیابی

 (روند مشارکتی با شرکا) لوایح وظایف ترتیب .1

 ترتیب پالن بودجه .2

 ارزیابی تیم انتخاب .3

 (وغیره تسهیالت حمایت لوجستیکی ممکنهآوری فراهم  ناد،اس تکمیل) ارزیابی حمایت ازتیم .4

 تدویر ورکشاپ مقدماتی ادارای .5

 (inception reportتدویر ورکشاپ در رابطه ارائه پرزنتیشن گزارش آغاز کار ) .6

 قرار میدهد تائید مورد کار را آغاز گزارش ،کیفیت لوکنتر .7

 ینهائی سازی مسوده گزارش ارزیاب تدویر ورکشاپ به منظور .8

 ل کیفیتوکنترتوسط بخش   ارزیابی گزارشمسوده نهائی تائید  .9

 کنترول کیفیتتوسط بخش گزارش نهائی تائید   .10

 .نهایی گزارش تائید .11

 ویب وتطبیق پالن ارزیابی( )تص پاسخدهیمدیریت  .12

 

 (روند مشارکتی با شرکا) لوایح وظایف تهیه 3.1.6.1

جوانب ذیدخل )به طور مشخص با شرکای محلی، در صورت امکان افراد و باید با تمام  یفیا الیحه وظا مسوولیت های وظیفوی /مسودهپیش نویس

ندک ا مسوولیت های وظیفویترتیب  برایزمان اکثرا به زود ترین وقت ممکنه هماهنگ گردد.  هدف و با حکومت محلی( موردگروپ با نمایندگان 

 .یکی از طویل ترین و مشکل ترین مرحله روند ارزیابی به شمار میرودخاطر داشت که این مرحله بباید  لیو ٬در نظر گرفته میشود

محسوب گردیده و باید از اهداف و مقاصد ارزیابی  مسوولیت های وظیفویفراهم سازی ساختار واضح ترتیب سواالت ارزیابی منحیث بخش مهم از 

 باشد. حاصل گردیده

 تدوین گردد. DAC زمان همکاری های انکشاف اقتصادیسواالت ارزیابی باید بادرنظرداشت معیارات ارزیابی سا

، بشکل فصلی، بادرنظرداشت فرهنگ و مذهب )به عنوان مثال ماه اقلیمذ تصمیم مبنی بر اینکه ارزیابی در مراحل دوران پروژه، بادرنظرداشت اختا

 باید مورد بررسی قرار داده شود. منحیث بخش از تصامیم رمضان( صورت گیرد، 



 
 

 ودهب مسوولیت های وظیفویکه فراهم کننده تمام عناصر/اجزا برای  مسوولیت های وظیفویر برگیرنده فارمت و رهنمود جهت ترتیب شکل ذیل د

ارزیابی پروژه های انکشافی چگونه انکشاف داده شود،  ت استخدام خدمات مشورتی برایستندرد جه مسوولیت های وظیفویو ضمنا ً پیش نویس 

 میباشد.

 

 جهت خدمات مشورتی ارزیابی /لوایح وظایفای وظیفویمسوولیت ه

 پس منظر

 پس منظردر برگیرنده تشریحات مختصر در رابطه به پروژه تحت ارزیابی میباشد.

 

 مقاصد

 منظوربه .) ارزیابی قرار است aمثال گونه به در نظر گرفته شده.  حسابدهی  عملکرد هایآموزشی و های جنبه کدام مقاصد توضیح میدارد که 

)ارزیابی یک سلسله سفارشات را مبنی بر اینکه پروژه یا پروگرام باید ادامه یابد( ارائه میدارد.  bنماید(  کمکها  میتودو  پروسه ٬پالیسیبهبود 

c  ان و شهروندان همکاری مینماید( )اولویت: جنبه کنترولی(عارائه شفافیت و حسابدهی برای ذینف قسمت)ارزیابی در 

 

 

 اهداف

 اهداف توضیح دهنده آنست که ارزیابی چرا وبرای که انجام می یابد.

 اهداف یک تصویر واضح را در رابطه به اینکه ارزیابی چرا در یک زمان مشخص اتفاق می افتد، ارائه میدارد.

 ال.به گونه مث اهداف به طور دقیق بیان میدارد که ارزیابی به منظور دستیابی به کدام هدف راه اندازی شده،

a.  راه اندازی میگردد. پروژه یا پروگرامو ارتباط  مثمریت،  مؤثریتارزیابی به منظور مرور نتایج ) محصول، پیامد، اثرات( و بررسی 

b. .ارزیابی به منظور ارائه دوباره نتایج، پیشنهادات و نتیجه گیری بادرنظرداشت پالیسی ها، پروگرام ها و غیره صورت میگیرد 

 

 

 (ساحه یا محدوده کاری)موضوع و تمرکز 

وعد، )م مانند ،کدام موضوعات مرتبط به تداخالت انکشافی مرفوع گردیده یا مورد مالحظه قرار گرفتهساحه یا محدوده کاری بیان میدارد که 

یعنی  قق یابدباید تحسنجش محدودیت های ارزیابی همچنان  .جغرافیایی، گروپ مورد هدف، بودجه و سایر جنبه ها( محدوده، تداخلانواع 

فته در نظر گرو پایداری(  ی، اثرگذارمثمریت،  مؤثریت، ارتباطارزیابی ) اتهرگاه یکی از پنج معیارمحدودیت ها مجسم گردند به گونه مثال؛ 

 کر است کهذقابل  قابل تطبیق میباشد.) به طور مثال، موضوع هماهنگی، اشتراکی و غیره( نیز  دیگر معیار و تحقق در اینصورت تثبیت ٬نشود

و محیط زیستی( نیز تحت بررسی قرار داده و تحلیل منطقی از چارچوب نتایج صورت  سیترا مانند )فقر، جن همه شمولمشترک و مسایل 

 گیرد.

 

 

 سواالت اساسی ارزیابی

و  ی، اثرگذارمثمریت، ثریتمؤ، ارتباط)االمکان منطقی و واقعیبینانه بادرنظرداشت معیارات اساسی ارزیابی  یسواالت ارزیابی باید حت

 گردد. ایجادو  رتیبوهمچنان نظربه سایر جنبه ها مانند )موضوع هماهنگی و اشتراکی( تپایداری( 

 

 روش و طرق ارزیابی

ه )مطالع که در مراحل مرتبط به ارزیابی کدام موضوعات متوقع است میباشد. مانند؛محتوای تشریح مرتبط به طرق ارزیابی شامل  وروش 

له حه، مرحله آغاز کار، آماده سازی راپور آغاز کار و ارائه گزارش نهائی( و باید تعداد مجموعی روز های پالن شده، تذکر دفعات سفر و فاصسا

و همچنان وضاحت در رابطه به در  به جنسیت بادرنظرداشت روش غیر متراکمآن، شرح مختصر از روش ارزیابی، شرح جمع آوری معلومات 

باید ارائه گردد. در قدم بعدی قبولیت اینکه ارزیابی به گونه  DAC تندرد های کیفی سازمان همکاری های انکشاف اقتصادینظر گرفتن س

 جامع تحقق یافته، نیز ضرور پنداشته میشود.



 
 

 

 تقسیم اوقات

ارائه گزارش آغاز کار،  که شامل ارآغازک مرحله ،ساحهمطالعه  رش،ی، پذپیشنهاد) ارزیابی از مراحل  یشرح زمانتقسیم اوقات عبارت از 

 میباشد.( بوده ییگزارش نهاارائه و  یینها مسوده گزارش ،گزارش هیته ،ساحویمطالعات 

 

 تیم ارزیابی

موضوعاتیکه در تیم ارزیابی در نظر گرفته میشود عبارتند از تعداد و شرایط کلیدی استخدام ارزیابی کنندگان که شامل تخصص تخنیکی و 

ی و سکتوری، نیازمندی رهبری تیم، ترکیب تیم به سطح ملی/بین المللی، شرایط استخدام تیجنستخصص  ، تجارب ارزیابی،ییاجغرافی

 متخصصین ملی، ارائه دالیل که بتواند شرایط استخدام را تائید نماید )به طور مثال خلص سوانح، رفرنس ارزیابی ها(.

 

 

 گزارشات

گزارش میان مدت، مسوده گزارش نهائی ارزیابی، گزارش نهائی، لسان، هدف، حد اعظم حجم گزارش، عالیم گزارشات شامل گزارش آغاز کار، 

آن باشد تا مسوده گزارش ارزیابی و گزارش نهائی بادرنظرداشت معیارات، فارمت ها و سواالت ارزیابی تدوین شده در وزارت  نشان دهندهکه 

 اقتصاد ترتیب گردیده باشد.

 ت بررسی کیفیت گزارش ارزیابی قابل استفاده میباشد، ذیال ً ارائه میگردد:معیارات که جه

 

است؟   یافته منعکس گزارش در باشد ارزیابی روند نیازمندی جوابگوی که  وظیفوی های مسوولیت آیا  

 است؟ جامع وواضح خالصه دربرگیرنده یکآیا گزارش  -

ثر، کارا، تاثیر گذار، پایدار( ترتیب گردیده و همچنان سواالت ارزیابی مطابق آیا ساختار گزارش مطابق معیارات ارزیابی )مرتبط، مو -

 به آن طرح شده است؟

 مانند )فقر، جنسیت و محیط زیستی( به طور مجزا در گزارش نشان داده شده است؟ همه شمولآیا موضوعات  -

 ی( است؟چارچوب منطقبه عنوان مثال،  )پروژه یا پروگرام آیا گزارش شرح دهنده بررسی  -

 آیا نتیجه گیری و سفارشات بادرنظرداشت دریافت ها به گونه واضح در گزارش ارائه گردیده است؟ -

 دارد؟ تحادروس آموخته شده از ارزیابی وض آیا درگزارش تفاوت ها میان نتیجه گیری، سفارشات و -

 ت؟اسرا حاصل نموده ها  دریافتگونه چارزیابی کننده   این جامع و واضح است کهآیا  -

ا ر اشتراک کننده گانآیا سفارشات و دروس آموخته شده که در گزارش انعکاس یافته، واقعی بوده و سفارشات به گونه واضح  -

 مخاطب قرار داده است؟

 آیا روش و طرق ارزیابی به طور مثمر در اسناد گزارش در نظر گرفته شده است؟ -

 ر گزارش انعکاس یافته است؟آیا مشورت ذینفعان که از اهمیت زیاد برخوردار بوده، د -

 آیا اسنادیکه از اهمیت خاص برخوردار بوده، مورد بررسی قرار گرفته و آیا مفردات بعدی در گزارش منعکس گردیده است؟ -

 آیا گزارش ارائه کننده معلومات موجوده که به نحو واضح ترتیب گردیده، است؟ -

 است؟ آیا گزارش از اشتباهات نوشتاری و دسته بندی مبهم عاری -

 آیا میتوان گزارش را با استفاده از فورمه ها توزیع نمود؟ -

 

 هماهنگی/ مسوولیت پذیری

 لوجستیکی از تیم ارزیابی. حمایت تیمصالحیت و مسوولیت پذیری در قبال ارزیابی، ارائه وضاحت در رابطه به 

 

 ضمایم

 روگرام، جزئیات در رابطه به پروژه یا پست از مرور آثاربه گونه مثال؛ ل

 

 به مثال ذیل مراجعه گردد: انکشاف سواالت ارزیابیو متریکس ارزیابی برای  از منطق پروژه یا پروگرامجهت فهم درست 

 



 
 

 :مثال از تداخل منطقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال از طرح متریکس ارزیابی

صحی روستائی و شهر های درجه دوم آشامیدنی پروژه تامین آب  

(تامین آب روستائی)  

 

معلومات روش جمع آوری  سواالت ارزیابی شاخص ها منبع معلومات 

      ارتباط

بودجه/منابع

محصوالت

تامین شبکه آب  
روستایی زیربناهای 

صحی  در ولسوالی های 
نورادهاپور، پولونارووا و  

باتیکالوا 

اعمار شبکه آب -
روستائی جهت فراهم 
سازی آب آشامیدنی 

پایپ )بادرنظرداشت
، دوانی، از طریق بارندگی

برای ( محافظت چاه ها
اهالی ولسوالی های 

نورادهاپور، پولونارووا و  
باتیکالوا 

جهت CBOsتقویت -
رد و تنظیم، تطبیق، عملک

مدیریت تامین آب 
روستائی

ابی معرفی سیستم بازی-
مصارف

پیامد/مقاصد

بهبود دسترسی به آب 
آشامیدنی مطمین و 

تسهیالت صحی

تاثیرات/هدف

جلوگیری از ضیاع وخت
و ضیاع  منابع جهت 

بدست آوردن آب توسط
خانواده ها ، کاهش وقوع 
امراض که از آب ناشی 
میگردد و همکاری در 
تقلیل میزان مرگ و 
میراطفال و باالخره 
ارتقای انکشاف بشری

: مثال از پروژه تامین آب صحی با درنظرداشت زنجیره 22شکل 

 نتایج منطقی پپروگرام

  

 



 
 

  (تحقیق علمیو بررسی ) مرور 

 مصاحبه با گزارشدهنده کلیدی 

 1مشورت با ذینفعان سطح پالیسی

 پالن انکشاف ملی 

 پالن سکتور آب 

 گزارش پروژه 

 گزارش موقتی ارزیابی 

  درجه همخوانی

پروگرامها، ستراتیژی ها 

 و اهداف با فیصدی

اولویت های چارچوب 

 آب ملی انکشاف سکتور

  آیا پروژه با پالن انکشافی، ستراتیژی .

و پالیسی دولت سریالنکا و همچنان با 

اولویت ها، مشکالت مردم در ساحه 

پروژه در راستای تامین نیازمندی، ها 

 همخوانی دارد؟

 بررسی ساحه 

 ندیمشاورت مستفی 

 مشورت ذینفعان در سطح پالیسی 

 

 و گزارش بررسی بطور  پروپوزل

بیان  LFAواضح بادرنظرداشت 

 شده 

 

 ( گزارش بازدهFeedback از )

 ینطریق مشوره بامستفید

 

  تیوری تغییریا منطق تداخل به

گونه درست دسته بندی 

 گردیده است؟

تمام مشکالت از طریق 

روند مشوره با ذینفعان 

 صحبت گردیده است؟

  

آیا تداخل منطقی پروژه به طور  2 .

صل از طریق ستراتیژی ها، اجزا و مف

فعالیت های پروژه بیان گردیده و آیا با 

مقاصد  و اهداف پروژه که تحلیلی از 

مشکل باشد مرتبط است؟ آیا بعضی از 

اجزای غیر مرتبط در پروژه درنظر 

گرفته شده و یا کدام اجزای مهم شامل 

 آن نگردیده؟

 

             مؤثریت

 بررسی ساحه 

 گزارش دهندگان کلیدی مصاحبه با 

 بحث و گفتگو با گروپ تحت تمرکز 

  بازدید ساحوی/مشاهدات

 ساحوی

 گزارش تکمیلی پروژه 

 گزراش ارزیابی موقت/نهائی 

  سیستم مدیریت معلومات پروژه

 )بانک معلومات(

 ینمشورت مستفید

 

 

   آیا ایجاد طرح تامین آب

روستائی با تسهیالت زیربنائی، 

ف آموخته های تطبیق، مصار

 دارد؟ تطابقمتطبیق و کیفیت 

. آیا ایجاد برنامه تامین آب 1

روستائی بادرنظرداشت زمان، 

مصارف و ستندرد های کیفی با 

تسهیالت زیربنائی به گونه مؤفق 

 تکمیل گردیده است؟

 مصاحبه با گزارشدهندگان کلیدی 

 بحث و گفتگو با گروپ مورد تمرکز

 

 گزارش بازده مستفیدین

 الی بهاه میزان رضایت 

خدمات فراهم شده 

 CBOsتوسط 

 

منحیث  ییآب روستا نیطرح تامآیا  .2

 ایآ ؟محسوب میگردد عملکرد خوبیک 

رح  بادرنظرداشت طشده  فراهمخدمات 

کار و  ،مناسب ئیآب روستا نیتام

 بخش است؟ تیرضا

  مثمریت

 مصاحبه با گزارشدهندگان کلیدی 

  مصاحبه به گروپ مورد تمرکز و با

 مردم

 

 

 

 
 یناز مستفیدی دریافت بازده

 مطمئنمردم به آب آشامیدنی 

  دسترسی دارند؟

 

آیا طرح تامین آب روستائی باعث  .1

بهبود دسترسی به آب آشامیدنی صحی 

را برای افراد که در ساحه پروژه موقعیت 

 دارند، میگردد؟

 تاثیرات  



 
 

 مصاحبه با گزارشدهندگان کلیدی 

 ز و با مصاحبه به گروپ مورد تمرک

 مردم

 مشاهدات مستقیم

 یناز مستفیدی دریافت بازده

  کاهش زمان

 بادرنظرداشت مصرف

  کاهش شیوع امراض که

ناشی از آب در ساحه 

  پروژه میگردد

 

 

آیا طرح تامین آب روستائی باعث  .1

رشد و انکشاف منابع بشری 

بادرنظرداشت کاهش رویداد های شیوع 

 امراض ناشی از آب و همچنان باعث

تقلیل موعد زمانی در مصرف منابع 

 ؟جهت دستیابی به آب میگردد

  تداوم

 بررسی ساحه 

 مصاحبه با گزارشدهندگان کلیدی 

  مصاحبه به گروپ مورد تمرکز و با

 مردم

 مشاهدات مستقیم

 

 CBOsعواید  بیان

 صورت جلسه

 

بازیابی مصارف و مدیریت خدمات به 

  CBOsگونه عالی توسط 

آب آشامیدنی آیا طرح تامین  .1

روستائی با خدمات و تسهیالت زیربنائی 

بادرنظرداشت  CBOsمیتواند توسط 

مدیریت بازیابی مصارف و تامین خدمات 

 عالی بادرنظرداشت تقاضای جامعه،

 حفظ و مراقبت گردد؟

 

 

 مثال از سواالت کلیدی ارزیابی

 مجموعه ئی سواالت کلیدی تامین آب صحی قرار ذیل اند:

 :ارتباط

 انکشافی هزاره تطابق دارد؟  و اهدافپروژه با ستراتیژی های سکتور ملی تامین آب صحی، پالیسی های دولت  اآی1

 آیا پروژه تامین آب باالی اولویت های مورد نیاز اجتماع تمرکز نموده است؟ .1

 انتخاب پروژه به گونه مناسب با گروپ مورد هدف و موقعیت تحت هدف مرتبط است؟و آیا طرح  .2

 اجتماعی تحت پوشش قرار گرفته است؟ تر مراحل دوران پروژه، نقش مشارکآیا د .3

 

 :مؤثریت 

 آیا برنامه به طور مناسب بادرنظرداشت مشارکت فعال مستفید شوندگان طرح گردیده است؟ .1

 آیا مصارف پروژه متناسب به محصول و پیامد پروژه است؟ .2

 ه نتایج مشابه مورد آزمایش قرار گرفته؟آیا گزینه های ستراتیژیک و سایر روش ها جهت دستیابی ب .3

 در روند تطبیق پروژه گردیده است؟ مؤثریتکدام عوامل باعث همکاری یا محدویت  .4

 

 

 :                             مثمریت

 چگونه است؟ مدیریت گردیده؟ وضعیت حفظ و مرقبت طرح ها CBOsبه گونه درست توسط کاربردی های آیا طرح  .1

 حصول بودجه جهت حفظ و مراقبت میباشد؟ روژه آماده است و قادر بهحفظ و مراقبت پجهت  CBOsآیا  .2

 پروژه میگردد؟ مؤثریتکدام عوامل باعث همکاری یا محدویت در  .3

 

 تاثیرات:

 ؟استبدست آمده آب  نیتام طرح قیاز طر صحی یدنیبه آب آشام یدسترس یف کلاهدآیا ا .1

 هبود باشد؟دسترسی به آب میتواند منعکس کننده ب آیا .2

 تامین آب پاسخگوی توقعات جامعه از لحاظ کمی و کیفی میباشد؟ آیا  .3

 آیا طرح تامین آب باعث بهبود ستندرد های زندگی مردم میگردد؟ .4



 
 

 منفی باشد؟ سایر عوامل بیرونی که اثرگذار باالی تاثیرات پروژه به طور مثبت و .5

 ناشده؟ پیشبینیسایر اثرات  .6

 تداوم/پایداری:

 بت چطور از لحاظ مالی تامین میگردد؟حفظ و مراق .1

 آیا فسخ قرارداد پروژه باالی تاثیرات و پیامد ها اثرگذار است؟ .2

حفظ و  برایآماده پذیرش مسوولیت  CBOsمیباشد؟ آیا  مؤفق CBOsبه تا چه حد  از لحاظ حفظ و مراقبت  پروژهتسلیم دهی  .3

 مراقبت است؟

 ه؟از لحاظ اداری و اقتصادی تقویت شد CBOsآیا  .4

 آیا خطرات در نتیجه فراهم سازی آب کافی و متناسب بادرنظرداشت منبع آب کاهش می یابد؟ .5

 انتخاب تیم ارزیابی 3.1.6.2

مراعات   آنباید درنیز که دارای مهارت های مسلکی متفاوت بوده و تساوی جندر  دنباید متشکل از دو نفر باشحد اقل تیم ارزیابی  به طور معمول 

 چارچوب های قابل موجودیت یک تن منحیث عضو تیم که از تخصص خاص در بخش جندر برخوردار باشد، حتمی بوده تا بتواند بنابرین .گردد

 دسترس جندر را مورد تحلیل قرار داده وموضوعات مرتبط به جندر را به آسانی حل نماید.

در مسوولیت های وظیفوی باید به طور واضح درنظر گرفته شود. بطور دربودجه و ترکیب تیم ارزیابی منابع مالی  آوریباید بخاطر داشت که فراهم 

نیز منحیث افراد که از وضعیت محل آگاه اند از متخصصین ملی کشور مربوطه همچنان  پهلوی ارزیابی کنندگان بین المللیدر ضمنی 

 استفاده بعمل آید.

  (وریی و سکتتیجنستخصص ، تجارب ارزیابی،اییرافیتخصص تخنیکی و جغ)تعداد و شرایط کلیدی استخدام ارزیابی کنندگان 

  (سطح ملی/بین المللی)نیازمندی رهبری تیم، ترکیب تیم به 

  متخصصین ملی تجارب اوصاف  

  ها( ارزیابی رفرنسبه طور مثال خلص سوانح، را تائید نماید )شرایط استخدام ارائه دالیل که بتواند. 

یا  بادرنظرداشت استقاللیت نظربه اداره ئی که پروژه بیایاز لحاظ اعتبار ارزمسئله بنیادی و با اهمیت بودن تیم ارزیابی منحیث یک  وابسته غیر

نحیث مارزیابی کنندگان نمیتوانند در روند پالنگذاری یک پروژه یا پروگرام و یا در مراحل نظارت آن  میگردد. مینماید، محسوبپروگرام را تطبیق 

 صورتیکه تیم ارزیابی از استقاللیت برخوردار نباشد، این تیم روند ارزیابی را به مخاطره مواجه میگردانند. یل گردند، دردخیک شریک محلی 

 

بعدی تعدار زیادی از  ی در نظر گرفته شود. زیرا در قدمقرارداد با واحد های بودجودر جریان استخدام ارزیابی کنندگان، باید مقررات عمومی 

 درخواست ها حاصل میگردد.

 ست درنظر گرفته شود:ره منظور شناسائی ارزیابی کنندگان، باید مراحل ذیل به گونه دب

 درخواست نموده اندکه حلقات مربوطه  جهت ارسال بهمسوولیت های وظیفوی ریتکث. 

  فعال و واحد های جوابگو در سکتور/ کشور جهت گفتگو در رابطه به مسوولیت های ظیفوی. اداراتدرخواست از 

 ولیت های وظیفوی در ویب سایت های مربوطه.توزیع مسو 

 .ارسال مسوولیت های وظیفوی به کمپنی ها و شبکات مشورتی و همچنان نهاد های مسلکی ارزیابی 

 اعالن از طریق مطبوعات. 

 زمانی بیشتر، منجر به نتایج عالی میگردد. موعددرخواست ترکیب از مراحل تذکر رفته فوق بادرنظرداشت 

که تیم ارزیابی دارای آگاهی مشخص و مرتبط ) داشتن معلومات در رابطه به کشور مورد نظر، داشتن آگاهی در رابطه به سکتور با توجه به این

ان باید منحیث یک واحد مستقل نظربه اداره تطبیق کننده باشد و توصیه مربوطه، داشتن مهارت در تحلیل جندر، روش ارزیابی( باشد و در عین زم

 جستجوی متخصصین عالی مرور نماید. برایاالمکان باید با چشم باز پروسیجر ها را به منظور تامین شفافیت ممکنه  یمیگردد تا حت



 
 

نهادات به این پش هر یک ) کمپنی مشورتی، نهادها و غیره( باید پشنهاد مالی و تخنیکی را به طور مجزا ارائه دارند تا موارد تیم ارزیابی یدر بسیار

باید تذکر داد که بررسی های انجام شده نه تنها بادرنظرداشت مصارف بلکه از لحاظ تخنیکی نیز بررسی قرار گیرد.  بررسی ردموقالنه تصورت مس

پیشنهادات ارائه شده از ناحیه ارزیابی به وضحات قابل مشاهده باشد باید تشکیل گردد.  گردیده و جهت حصول این مقصد باید یک کمیته مشخص

 . ه رهبری تیم را کی به عهده داردد کاین باش بازگوی  و

 ی، انتخاب گردد.ودر مسوولیت های وظیف متذکرهتیم ارزیابی باید مطابق مراحل 

 واعدقشامل تمام  از جانب اداره  قرارداد یاعطا باید این موضوع در نظر گرفته شود که پروژه، کیتوسط شر یابیارز میقرارداد با ت ختتامدر صورت ا

 د.ضروری میباش (یاصل دیو ارائه رسمحاسبه مصارف بخصوص محاسبه مصارف سفر تحقق تعهدات )به منظور و برای شریک پروژه بوده  قرارداد

 حمایت تیم ارزیابی 3.1.6.3

دی های بع قدمنماید که  تهیهپروگرام را که قبال ً ارزیابی و امضا شده )مرور ساحه( یک نقل از تمام اسناد مورد ضرورت پروژه یا  تیم بایدرهبر 

 شامل موضوعات ذیل میگردد: 

 )اسناد پروژه )شامل بودجه سازی 

 تمام گزارش ترتیب شده پروژه یا پروگرام 

 طه به یک پروژه یا پروگرام باشدته یا معلومات ارزیابی شده در رابارائه معلوماتیکه با پروژه یا پروگرم ارتباط داش 

 نوع کار، وظیفه، معلومات تماس و مهارت های لسانی( پروژه یا پروگرام دخیل بوده ) لست تمام اشخاص و افراد که در مرحله تطبیق

 مورد هدف تا حد امکان(. ) بشمول نمایندگان گروپ شرکای محلیهمچنان تمام 

 تمام اسناد باید بادرنظرداشت یک روش قابل فهم بشکل واضح که دارای تاریخ باشد، ارائه گردد.

 .دآماده نمایباید اسامی تمام اشخاص محلی را که در روند تطبیق پروژه دخیل بودند، به منظور کمک تیم های بعدی،  عالوه بر آن تیم ارزیابی

 مقدماتی ورکشاپ تنظیم 3.1.6.4

ر شخص، ددادی باید یک ورکشاپ مقدماتی را برای تیم ارزیابی تدویر نماید. در جریان ورکشاپ در پهلوی عناوین می قرار داد، قرارأبعد از امض

ه ئرابطه به مسوولیت های وظیفوی نیز بحث میگردد. بطور کلی در تمام زمان ورکشاپ، وضاحت در رابطه به چگونگی آغاز درست روند ارزیابی ارا

 میگردد.

 های ارزیابی را مطالعه می نمایند. پرسش  وه مشتاقانه تمام اسناد، اوراق بعد از تدویر ورکشاپ، تیم ارزیابی به گون

 کنترول کیفیتتیم تائیدی گزارش آغاز کار توسط  3.1.6.5

ر کلی وگزارش آغاز کار باید در برگیردنده جزئیات سواالت، فرضیات و شاخص ها در رابطه به ارزیابی انفرادی سواالت باشد. سواالت ارزیابی به ط

 وماتی پالنگذاری استفاده گردد.های معل بستهجهت وضاحت به سواالت فرعی ترتیب گردیده باشد وتوصیه میگردد تا از 

 رهنمود ترتیب گزارش آغاز کار مراجعه گردد. نمونهوضاحت بیشتر به منظور به 

ی ستفاده بعمل مارزیابی اعالوه برآن، روش و ابزار ارزیابی قبول شده باید در سواالت ارزیابی ارائه گردد تا مشخص گردد که از کدام روش و ابزار 

 یبترتهمچنان جزئیات میتودیک جهت مصاحبه بازدید کنندگان میباشد. رگیرنده زمان بندی دقیق و همچنان لست ب ی درآید؟ جزئیات ادار

 )مخصوصا ً جندر( و انواع تحلیل های منطقی باید در گزارش آغاز کار به آن اشاره گردد. همه شمولموضوعات 

میتودیک غرض ارائه راپور آغاز کار ضروری بوده تا موضوعات متذکره مورد  بطور معمول سازماندهی یک ورکشاپ چگونگی سواالت ارزیابی و روش

د یبحث و تبادل نظر قرار گیرد. پس از تدویر ورکشاپ، یک سلسله پیشنهادات که در راپور آغاز کار شامل بوده یا یک پروتوکول که در بخش تائ

 ، مطرح میگردد. میشودقراردادی ارائه 

 ر بطور رسمی از جانب قرار دادی مورد تائید قرار نگرفته باشد، تیم ارزیابی حق آغاز ارزیابی ساحوی را ندارند.راپور آغاز کا زمانیکهتا 

یب پیش ترت اموراتشکل ذیل در برگیرنده فارمت و رهنمود ترتیب یک راپور آغازکارمیباشد. این رهنمود، بطور مختصر فراهم کننده تسهیالت در 

 نظرداشت عناصر/اجزاء بطور ستندرد جهت ارزیابی  و انکشاف پروژه ها محسوب میگردد.نویس راپور آغاز کار بادر

 



 
 

 راپور آغاز کاریک فارمت ترتیب 

صفحه باشد 25 – 20راپور آغاز کار نباید اضافه از  

 

 مقدمه

ی وظیفوی میباشد.، در برگیرنده تشریحات مختصر در رابطه به پس منظر، مقاصد و اهداف ارزیابی مطابق مسوولیت هامقدمه  

 

 تقسیم اوقات

 تقسیم اوقات کاری عبارت از شرح دهنده تقسیمات ممکنه و توافقات بیان شده چنانچه در مسوولیت های وظیفوی تذکر رفته، میباشد.

 

 فعالیت ها

 یافته، میباشد. این بخش در برگیرنده یک دید کلی در رابطه به فعالیت های که قبال ً مطابق مسوولیت های وظیفوی انجام

 

 فرضیه های ابتدائی

 ه های ابتدائی عبار از ارائه نتایج ابتدائی بادرنظرداشت پنج معیار ارزیابی و سواالت ارزیابی مطابق مسوولیت های ذکر شده میباشد.یفرض

 

 میتودروش/

بادرنظرداشت سواالت فرعی ارزیابی، شاخص سفارش میگردد تا یک متریکس که در برگیرنده یک دید کلی از سواالت ارزیابی  ین بخشدر

ارائه معلومات سه جانبه، چگونگی پروسس معلومات و  ها، معلومات مورد نیاز، منبع معلومات، روش سروی و افرادیکه در آن دخیل میباشند،

مه ها و پروژه ها که باید موضوعات جانبی )مخصوصا ً جندر( و منطق برنا رتیبتضمین کیفیت باید فراهم گردد. جزئیات میتودیک در ت

 تحلیل گردد، شامل راپور آغاز کار میباشد.

 

 روند بعدی

تیم از در این بخش ارائه جزئیات در رابطه به سفر های ساحوی، مصاحبه ها، بحث، سروی، گزارش و غیره موضوعات شامل میگردد. همچنان 

 باید نیز تذکر گردد. ارزیابی کننده داخلی که کارگران را مورد ارزیابی قرار میدهد

 

 ضمایم

 .م با مرور اسناد، مورد استفاده قرار میگیردأمسوولیت های وظیفوی تو

 

 کیفیت کنترولتائید پیشنویس گزارش نهائی ارزیابی توسط 

 

 .میباشند دخیل کیفیتکنترول  گزارش در( نیازمندی مطابق )بعدا ً اقتصاد وزارتکننده و  یابیارز یقرار داد کمپنی

تذکر گردیده باشد و گزارش باید مطابق معیارات ارزیابی، حسب سفارشات وزارت اقتصاد بادرنظرداشت از قبل  د الیحه وظایفرمعیارات ارزیابی، باید

 مورد بررسی قرار گیرد.ارائه گردیده،  xxیک فارمت مشخص که در شکل 

 

 

 معیارات گزارش

 ارزیابی باشد در گزارش منعکس یافته است؟ آیا مسوولیت های وظیفوی که جوابگوی نیازمندی روند -

 آیا خالصه گزارش به طور جامع در نظر گرفته شده است؟ -

 ( ترتیب گردیده است؟DACآیا ساختار گزارش و سواالت ارزیابی مطابق معیارات ارزیابی ) -

 به طور مجزا در گزارش نشان داده شده است؟ مشترک و همه شمولآیا موضوعات  -



 
 

 بررسی منطق پروژه ها یا پروگرام ها )چارچوب منطقی( است؟کننده توضیح آیا گزارش،  -

 شده از گزارش به گونه واضح ارائه گردیده است؟ حاصلآیا نتیجه گیری و سفارشات منحیث دریافت های  -

 ؟یابی نموده استها دست دریافتآیا به گونه منطقی و جامع بیان گردیده که ارزیابی کننده چطور به  -

 است؟ رسی پیدا نمودهدست  دریافت هانده به گونه جامع به آیا ارزیابی کن -

 آیا  میتوان سفارشات و دروس آموخته را تطبیق نمود و به گونه واضح مخاطبین را مخاطب قرار داده است؟ -

 آیا روش و طرق ارزیابی به طور مثمر در اسناد گزارش در نظر گرفته شده است؟ -

 است؟آیا مشورت با ذینفعان مهم صورت گرفته  -

 آیا محتوای اسناد که بسیار ارزنده تلقی گردیده، در گزارش انعکاس یافته است؟ -

 آیا اسنادیکه از اهمیت خاص برخوردار بوده، مورد بررسی قرار گرفته و آیا مفردات بعدی در گزارش منعکس گردیده است؟ -

 ؟مینماید ارایه به نحو واضح با استفاده از فورم مشخصرا آیا گزارش، معلومات موجوده  -

 آیا گزارش از اشتباهات نوشتاری و دسته بندی مبهم عاری است؟ -

 آیا میتوان گزارش را با استفاده از فورمه ها توزیع نمود؟ -

قرار  مورد بحث اتیجزئ مساعد سازد تا باامکان را نیا یینها یابیارز سینو شیگزارش پ و گردد شرکت قرار دادی ترتیبتوسط  دیورکشاپ با

کمپنی وسط ت یبه طور کل ورکشاپبعد از  ایقبل  یات اضافینظر یاداشت گردیده و یابیارز میتدر جریان ورکشاپ توسط  شدهارائه  اتیظرن . گیرد

 .ی ارسال میگرددابیارز میبه ت و یجمع آور قرار دادی

 

 فارمت جهت ارزیابی یک گزارش 

ورق باشد. 60الی  50یک گزارش ارزیابی بدون ضمایم، باید حد اکثر دارای   

 

 شاخص، لست اختصارات، نقشه

 

 معلومات مختصر

ورق باشد. خالصه در برگیرنده دید مختصر از مقاصد، اهداف، روش ارزیابی  5تا  3که سر آغاز گزراش ارزیابی بوده باید دارای  معلومات مختصر

قابل  یزن به اشخاص ثالثر وابسته باید تحریر گردد تا غی سند کمنحیث یخالصه و سفارشات ارزنده از نتایج و دروس آموخته شده میباشد.

 .ارسال باشد

 

 پس منظر

دراین فصل، خالصه معلومات بنیادی پروژه که مورد ارزیابی قرار گرفته به عنوان مثال، خصوصیت پروژه یا پروگرام بادرنظرداشت موضوعات 

پروژه یا پروگرام، شماره پروژه یا پروگرام، زمان تطبیق پروژه یا پروگرام،  چون ) ملی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، پس منظر فرهنگی(، عنوان

نام شرکای پروژه، موقعیت، مصارف، اهداف، نتایج متوقعه و تغییرات پالن شده بادرنظرداشت گروپ مورد هدف )پیامد(، چارچوب منطقی ) 

ئیات در رابطه به گروپ مورد هدف )تعداد بادرنظرداشت جنیست، سایر موضوعات اضافی که در قدمه بعدی شامل ضمایم میگردد(، ارائه جز

 نژاد و غیره( ارائه میگردد.

 

 مقدمه

، در برگیرنده تشریحات مختصر در رابطه به مقاصد و اهداف ارزیابی و شرح مختصر مبنی بر موجودیت محدویت ها در جریان ارزیابی مقدمه

 میباشد.

 

 

 



 
 

 میتود ها /ها روش

)بشمول مرور کلی و تشریحات در رابطه به تعداد افراد همچنان  استفاده بعمل میاید کمی و کیفی از مرور یک میتوده طور کلی ، ببخشدر این 

جهت جمع آوری و پروسس معلومات از شیوه )معلومات  .و سایر موضوعات در نظرگرفته میشوداستفاده از معیارات جهت انتخاب موقعیت پروژه( 

همچنان محدویت های ممکنه )غیر قابل دستیابی معلومات کلیدی( نیز باید  .ستفاده میگردد و باید از آن تذکر به عمل آیدمثلثی/ سه جانبه( ا

 منحیث اثرات ممکنه نتایج باالی ارزیابی، غیر وابسته بودن آن نیز مشخص میگردد. در گزارش ارزیابی تذکر گردد. با استفاده از این روش

 

 

 

 بیدریافت های ارزیا

 DACدر این بخش، دریافت های ارزیابی با درنظرداشت جزئیات مطابق ساختار و معیارات ارزیابی سازمان همکاری های انکشاف اقتصادی  

ربوطه م. همچنان سواالت ارزیابی و نتایج ه میگرددٔ  اری، پایدار و تاثیرگذار( که در مسوولیت های وظیفوی لست گردیده، مثمر)مرتبط، موثر، 

) فقر، جندر، و  همه شمول و مشترکنسبت داده شود. نتایج باید به موضوعات  DACاید با معیارات سازمان همکاری انکشاف اقتصادی نیز ب

و هریک بطور مجزا باید شرح داده شود. بیان  در نظر گرفته شودمحیط زیستی(   بادرنظرداشت معیارات سازمان همکاری انکشاف اقتصادی 

یان معلومات که  پیچیده به نظر میرسد باید مفصالً بفرضیات و م بوده و بادرنظرداشت معلومات، بشکل مستند ارائه گردد. نتایج باید قابل فه

 .گردد

 

 نتیجه گیری

نتیجه گیری در برگیرنده خالصه نتایج سواالت ارزیابی که شامل تمام معلومات میگردد، میباشد. )به گونه مثال، بررسی مصاحبه ها( که در 

اهداف ارزیابی تذکر گردیده است. نتیجه گیری بادرنظرداشت نتایج تحلیل که قابل فهم باشد، باید صورت گیرد. در صورتیکه معلومات قسماً 

 در نتیجه گیری ارائه گردیده باشد، باید دالیل آن در گزارش ارزیابی ارائه گردد.

 

 هاآموخته 

به طور مثال از تقسیمات فرعی ستراتیژی، پالیسی، سکتور، مدیریت، تطبیق  ٬روژه حاصل گردداختتام پاز نتایج  میتواند وخته شده دروس آم

 دروس آموخته شده مرتبط و سایر بخش ها.

 

 سفارشات

شدن  لیعمدر نظر گرفته شود که امکان  یباید سفارشات میگردد.ترتیب  یارزیابانفرادی  سفارشات بادرنظرداشت پرسش های ٬در این بخش

. جهت ارائه سفارشات، استفاده از متریکس پیشنهاد گرددآن باید مشخص  ینجود باشد. تمام سفارشات به گونه واضح شناسائی و مخاطبآن مو

 میگردد.

 

 ضمایم

چارچوب کاری، مسوولیت های وظیفوی، تقسیم اوقات ارزیابی، فهرست آگاهی دهندگان کلیدی،  فهرست اسناد قابل استفاده، پرسشنامه ها 

سایر ابزار که جهت ترتیب گزارش ارزیابی استفاده گردیده، گزارش تهیه شده جهت مطالعه ساحه و معلومات در رابطه به ارزیابی کنندگان  و

 شامل این بخش میگردد.

 

 کنترول کیفیتتیم تائید گزارش نهائی ارزیابی توسط  3.1.6.6

 

 وزرات اقتصاد ارسال میگردد.  واحد بودجوی راپور نهایی ارزیابی به قراردادی و  ٬گردیدبه تعقیب اینکه نظریات توسط تیم ارزیابی توحید 

ه ب هایتاً قراردادی راپور نهائی را به منظور حصول قناعت در رابطه به جاگزین شدن تمام سفارشات مورد کنترول قرار میدهد درصورتیکه گزارشن

 ادی نیز آنرا مورد تائید قرار میدهد.گونه درست ترتیب و مورد تائید قرار گرفته باشد، قرارد



 
 

م ه پروژه و یا پروگرام دخیل بوده، شرکای پروژه و یا ادارت همکار و یا ات ، گزارش باید به تمام کارمندان که به نحوی در امورشدن بعد از تکمیل

 استفاده قرار میگیرد. ) اثرات آموزش(که به اینگونه  گزارش فراهم شده ارزیابی، مورد  ارسال گرددمحلی  ایر شرکای مانند اداراتس

 مدیریت پاسخ  3.1.6.7

ر مسوولیت د .بودنخواهد  قابل استفاده و موثرآن ارزیابی  غیر در است، ها، تطبیق سفارشات ارزیابی ارزیابی یتمؤفق کننده تعیینفکتور قاطع 

سط تطبیق سفارشات ارزیابی تو .قرار میگیرد استفادهمورد  توسط چه کسی و چگونهی ارزیاب نتایج های وظیفوی باید از قبل مشخص گردد که

یات شرکای نظر فهرست نماید.منظم، ارزیابی را بادرنظرداشت یک متریکس  گو، باید تمام سفارشاتبمدیریت جوا گردد.میمدیریت رهنمائی پاسخ 

بول نبوده، باید ارائه گردد. جهت تحقق سفارشات ارائه شده پروژه در رابطه به سفارشات ارائه شده که تمامی آن، قسما ً و یاهیچ یک آن قابل ق

ظایف را به ، ومدیریتپاسخ تطبیق آن باید مشخص گردد. این وظیفه بر میگردد به شرکای پروژه تا بادرنظرداشت  قسمتتوسط شرکا، قدمه ها در

 سفارشات ارائه  گردد تا اینکه دیده شود که کدامبازنگری  حد اقل سال یک بار پاسخ مدیریت باید منظور تطبیق ارزیابی سفارشات فراهم سازند.

  .ارسال گرددبه تمام واحد های بودجوی  پاسخ مدیریت باید همین ترتیب. به تطبیق گردیده قبالً شده

 .ضروری پنداشته میشود همکاری تامین انکشاف جهت ارزیابی نتایج اجرای از پیگیری

 گردد. مراجعهمدیریت  سخپاجهت وضاحت بیشتر ذیال ً به فارمت 



 
 

 مدیریت پاسخفارمت 

 رائه تشریحات مختصر پیرامون آن ضروری دانسته میشود. پالن عملیاتی، تمام سفارشات بعد از بحث، لست و شامل اسناد میگردد. درصورتیکه یکی از سفارشات مورد تائید قرار گرفته و یا نگرفته، ادر 

 معمول )حد اقل یکبار در سال( تذکر گردد. چگونگی وضعیت پالن عملیاتی باید بطور

 ترتیب و تطبیق پالن عملیاتی را دارند. پروژه مسوولیتشرکای 

  هدف عبارت از داشتن ابزار جهت تطبق سفارشات ارزیابی میباشد.

 

 سفارشات ارزیابی
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سفارشاتیکه به طور مکمل 

مورد تائید قرار گرفته، قدمه 

های بعدی، فعالیت ها، 

تصامیم و غیره را لطفا ً شرح 

 دهید.

 

 قسمی  لطفا ً دالیل تائید

و یا عدم تائید سفارشات 

 را شرح دهید
ق

بی
تط

خ 
ری

تا
 

اسم اداره، دیپارتمنت یا 

شخصیکه جهت تطبیق 

وظف میباشد، سفارشات م

 تذکر دهید.

 

 

تطبیق فعلیوضعیت   

1. 
 

 بلی/نخیر

 

 بلی/نخیر

 

 بلی/نخیر
     

2.         

3.          

         وغیره.

         

         

         



 
 

 پالنگذاری جهت جمع آوری معلومات              نمونهفارمت از 

ا ر اسم شخص یا تیم که معلومات تاریخ آغاز تاریخ ختم

 جمع آوری مینماید

سروی میتود بیان معلومات  منبع معلومات 

 مورد نیاز

 1 - سوال عمده ارزیابی

 سوال فرعی اول      

  سوال فرعی دوم      

 سوال فرعی سوم      

 وغیره      

       

 2 - سوال عمده ارزیابی      

 سوال فرعی اول      

 سوال فرعی دوم      

 ل فرعی سومسوا      

 وغیره      

       



 
 

  

استفاده از مدیریت مبتنی بر نتایج جهت  4.0 

 تصمیم گیریآموزش، آگاهی و 



 
 

 استفاده از مدیریت مبتنی بر نتایج جهت آموزش، آگاهی و تصمیم گیری 4.1

 

میزان  نتایجمبتنی بر نظارت وارزیابی ارزش  بوده و باید خاطر نشان ساخت کهمتعدد  نتایجی بر مبتننظارت وارزیابی مزایائی استفاده از معلومات 

ش در یک دان گسترش اشت مدیریت نتایج، پرورش علمیت،و منحیث یک قوت بادرنظرد ا در راستای تصمیم گیری مشخص مینمایدمعلومات ر هاستفاد

و حسابدهی، بهبود روند تطبیق، کیفیت نتایج ستراتیژی ها، پروژه ها و پروگرام های در حال تطبیق  ارتقای شفافیت حمایت داخلی جهت برایاداره 

استفاده جهت تقویت شفافیت در یک اداره و میان  به منظور های ارزیابی ه های نظارت و ارزیابی به طور ضمنی منحیث آموختهمیگردد. یافتمحسوب 

 میگردد.استفاده شرکا نیز 

 استفاده معلومات از نظارت وارزیابی در پالنگذاری و پروگرام سازی 4.1.1

 پروژه های در حاصل شده برایمعلومات  این است که از،  نتایجمبتنی بر نظارت وارزیابی ز استفاده از معلومات بدست آمده ا مواردیکی از مهمترین 

ترسی ی دسجوابگوباید  ،. دروس آموخته شده از ارزیابی پروژه ها، پروگرام ها، ابتکارات و مدیریتکار گرفتحال تطبیق یا پالن های آینده و پروگرام ها 

جهت مرور و شریک سازی  گزارش نظارت و ارزیابی، اداره مربوطه یک  ن و ارزیابی پروژه ها یا پروگرام ها باشد.ی، دیزایائمعلومات غرض تدوین،  شناس

 گنجانیده شود:نتایج مبتنی بر نظارت و ارزیابی معلومات ذیل باید در گزارش  جلسه مشورتی تخنیکی را میان شرکای کلیدی و ذینفعان تدویر نماید.

 پروژه  طرح /پروگرام جدید 4.1.1.1

حاصله از دروس ابزار منظم گزارشدهی، مصاحبه های داخلی و ارزیابی مرتبط به ساحه کاری بادرنظرداشت  نتایج  پروژه ها و پروگرام ها نیازمند طرح

فافیت ش ه منظور تأمین بدر اسناد یک  پروژه یا پروگرام منحیث رفرنس آینده  منحیث یک تجربه عملی ارزیابی معلوماتی باید .آموخته شده میباشد

ارزیابی های وابسته و غیر متمرکز جهت تدوین اسناد پروژه ها و پروگرام های  برایوزارت اقتصاد باید از موجودیت شواهد واضح  .ه شوددر نظر گرفت

 جدید اطمینان حاصل نماید.

 پروژه: تجدید 4.1.1.2
بهبود و تعدیل ستراتیژی پروژه بادرنظرداشت یک روش مناسب و به موقع گنجانیده  منظور بهباید  نتایجمبتنی بر نظارت وارزیابی معلومات حاصله از 

تغییرات که از بابت بازنگری بوجود آمده  شود. این رهنمود پیشنهاد میدارد تا در موقع بازنگری بودجه و یا سایراسناد مربوط به پروژه یا پروگرام،

سوالت ارزنده ومهم نظارت وارزیابی مانند آیا پروژه مرتبط با نیازمندی اهداف انکشافی است؟،  روژه گردند.بادرنظرداشت هدف تغییر، باید شامل اسناد پ

، آیا چارچوب منطقی و ستراتیژی پروژه است گردیده عرضهمحصوالت پروژه به موقع  ؛به عنوان مثال ؟پروژه مطابق مسیر خویش در حال تطبیق است

مچنان ه .از پروژه بهره مند گردیده اند ،ن مطابق پالن طرح شدهیا مدل منطقی به طور درست کارا است، آیا مستفیددر زنجیره نتایج بیان گردیده ی

 یا خیر نیز معلومات میدهد. ا میباشداینکه آیا موضوعات مرتبط به پروژه به گونه درست کار موردمعلومات ارزیابی در 

 

 

  

 

 



 
 

 داشت مراحل تطبیق: انواع معلومات مورد نیاز بادرنظر13جدول 

نوع معلومات مورد 

 ضرورت 

ذینفعان که در تصمیم 

 گیری دخیل اند
 وصفی مشکل نوع ذ شدهاختمیم ااتص

مرحله جدید پالیسی یا 

 پروگرام

 ارزیابیتحلیل وضعیت، 

جمع آوری معلومات، 

سروی ها، ارزیابی پالیسی 

یا پروگرام، آمادگی جهت 

 بررسی

مقامات دولتی، جامعه 

 ظریات رهبرانمدنی، ن

 

 

تعیین  ٬اولویت هاتعیین 

وکیل مورد هدف و 

 مشخص نمودن پالیسی

داشتن معلومات در رابطه 

 به وضعیت بیسالین 

 

داشتن معلومات از 

تاثیرات متفاوت احتمالی 

در رابطه به پالیسی ها یا 

گزینه های انتخاب 

 پروگرام 

شناسائی و تشخیص . 1

 مشکل

علمی، تحلیل تحقیق 

موجود ثانوی ) معلومات 

 مؤثریتبشمول مطالعه 

مصارف، تطبیق و 

تحقیقات مشتق شده 

 ترکیبی

پالیسی ساز دولتی،  ادارات

فراهم کنندگان خدمات، 

 مستفید شوندگان

 

 انتخاب پروگرام یا پروژه

 

 پالنگذاری عملیاتی

 

 بودجه مورد نیاز پروگرام

تشخیص تاثیرات متفاوت 

 احتمالی گزینه ها

 

جهت  تشخیص گزینه ها

 راه حل

 .انتخاب راه حل2

روند نظارت و ارزیابی، 

بررسی کیفیت، نظارت 

 محصوالت

و  تفراهم کنندگان خدما

مدیران پروگرام، جامعه 

 مدنی 

 

حفظ پالن عملیاتی و 

 تمویل مالی مداوم

 

 اواسط دوره اصالحات

عدم پیشرفت مطابق پالن 

 طرح شده

 

کیفیت با  موجودیتعدم 

 پالن طرح شده

 

ده نامناسب یا ضایع استفا

 ساختن منابع

 .تطبیق و نظارت یومیه3

مطالعه ارزیابی پیامد ها، 

سروی ها، منابع و مراقبت 

 یومیه

مقامات دولتی، جامعه 

 مدنی

 

 دوران سعودی پروگرام

 

عدم ادامه و آزمایش 

 گزینه ها

 

نظریات رهبران عدم  

تاثیرات اطمینان از 

 پروگرام

بی را کسب تجارما چی 

 ایم نموده

 

همچو پروگرام ها آیا 

 تطبیق گردد دوباره

 

 .اختتام4
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 جهت آموزش حسابدهی 4.1.2

تشویق  یامد حسابدهی جهتتشریک مساعی در راستای دستیابی به پبادرنظرداشت  نتایجمبتنی بر نظارت و ارزیابی دولتی نیاز دارند تا باالی  ادارات

 مطابق روند حسابدهی ضروری پنداشته میشود تا ارتقای نتایجمبتنی بر مدیریت نوآوری و بهبود نتایج تمرکز نمایند. همچنان به منظور ارتقای نقش 

،  مدیریتپاسخ ی سیستم دهی، محصوالت علمی، فراگیری جلسات، ارزیاب آموزش را منحیث یک وسیله پیمایش از طریق تبادل معلومات، گزارش

 استفاده نمود. و باالخره میتوان از آن در روند پالنگذاری درنظر گرفت حصول معلومات از نظارت

دارد. پس اکید ت دولتی باالی مدیریت مبتنی بر نتایج در حقیقت روی منابع، پروسس محصوالت جهت انکشاف سطوح پیامد نتایج افزایش تمرکز ادارات

اختصاص روش عنعنوی حسابدهی به طور  بتنی بر نتایج، تمرکز باالی پیامدهای که اثرگذار باالی چندین عوامل خارج از کنترول،از آن، مدیریت م

نظارت و ارزیابی انفرادی جهت عرضه محصوالت که مناسب و معقول تلقی نمی گردد، آموزش سازنده از اشتباهات گذشته و تجارب از بخش های مهم از 

 محسوب میگردد.یج نتا بر مبتنی

 گزارشدهی و پخش محصوالت نظارت و ارزیابی 4.1.3

فاده نظارت و ارزیابی جهت است محصوالت تیفیک نشر با گزارش ونظارت و ارزیابی منحیث محصوالت کیفی  ات باکیفیتپخش از گزارشگزارشدهی و 

ن واضح و وسیع ارتباطات و نشرات برای تمام ادارت دولتی و داشتن یک پال  محسوب میگردد. در سطوح مختلف پروگرام در تصمیم گیری موثر

 دبای انتقال محصوالت مورد ضرورت نظارت و ارزیابی برای مخاطبین متفاوت فوق العاده حیاتی تلقی میگردد. به منظورسسات غیر حکومتی ؤم

 به حساب میرود یث عامل موثر در فراهم سازی شواهدخصوصیات ذیل را که منح نظارت وارزیابی ٬قبل از مرحله تحلیل محصوالت بخاطرداشت که

 کمک مینماید.منظم  سازماندهی جهت اداره را  داشته باشد که

  تصیم گیری باشد شرایط اتخاذمرتبط با. 

 باشد مطابق زمان. 

  به طور واضح و به زبان عام که قابل درک باشد، تحریر گردد.گزارش 

  د.دگرتشخیص اده کنندگان مورد نظر، باید نیازمندیها استفمیان  یمعلوماتجهت دریافت محصوالت 

  ارائه گردد به یک روش واضحباید معلومات. 

  بادرنظرداشت تبعیض نه ارائه گردد،برمبنای معلومات دریافت شده از ارزیابی گزارش باید. 

 عیارات تضمین کیفیت و ذینفعان مربوطه گزارش ارزیابی باید در یک زمان مناسب، ازطریق روند مشارکتی که اعتبار آن بادرنظرداشت م

 .صورت گرفته باشد، نشر گردد

 تسلسل در نظر گرفته شود ارائه محصوالت به منظور افزایش دید و آگاهی هنگامباید در. 

  نیازمندی طرح گردد. به اساسبرای مخاطبین مشخص نظارت و ارزیابی باید 

 

 



 
 

 محصوالت معلوماتی متریکس نمونوی جدول

نشر تاریخ به شده وزیعت    یمعلومات تمحصوال اسم دفعات محتویات 

     

     

     

 

 

 گام های عملی جهت ارائه و انکشاف محصوالت معلوماتی: 4.1.4

ه ایشان در رابطه ب /فیدبکتوسط شرکای مورد نظر و حصول اطمینان از ارائه بازدهیارزیابی و نظارت گزارشات  ارائه جهتداشتن یک سیستم موثر 

گزارشات نظارت و ارزیابی  ارائه موردیازمندی مشخص و مرتبط بسیار ارزنده و حیاتی تلقی میگردد. بعضی از روش های معمول و درعین حال موثر در ن

از محصوالت نظارت و ارزیابی جهت شریک سازی بادنظرداشت سایت های انترنتی داخلی و   PDF کاپی هاییا  HTML: چاپ گزارشات، زعباتند ا

از طریق خدمات لست از طریق ایمیل ها و سی دی روم ها میباشد. رسانه ها نیز منحیث یک شریک پرقدرت در پخش دریافت ها، سفارشات  ارجیخ

 تلقی میگردد: نتایج مبتنی بر نظارت و ارزیابیو دروس ارزیابی محسوب میگردد. گام های ذیل جهت انکشاف و پخش محصوالتی معلوماتی 

 معلومات مورد نیاز آنهاد هدف و رین موشناسائی مخاطب .1

 بعضی از موضوعات عمومی جهت شناسائی مخاطبین کلیدی در ترتیب گزارشات ارزیابی و محصوالت معلوماتی، قرار ذیل ارائه میگردد:

 یریاست ها، دیپارتمنت ها و سایر واحد های ادار 

 کابینه، شورای وزیران و اداره تدارکات ملی 

 ایر شرکاوزارت خانه ها و س 

 ( شرکای انکشافی، کمک های انکشافی مردم امریکاUSAID( سازمان ملل متحد ،)UNب ،)انک جهانی، موسسات غیر حکومتی و ادارات 

 علمی و تحقیقاتی

 )سایر ادارت ارزیابی کننده ) به عنوان مثال، اتحادیه ملی ارزیابی و غیره 

 شهروندان 

های مختلف که به گونه احتمالی منحیث یک عامل بکار گیری تغییر محسوب میگردد، فوق العاده  عالوه برین، تشخیص نیازمندی معلومات گروپ

مخاطبین مورد هدف قابل دسترس گردانیده تا به گونه معقول معلومات  برایارزشمند تلقی میشود. همچنان معلومات را با استفاده از روش های مناسب 

 ت مخاطبین مورد هدف انتقال دهد.را جهت نیازمندی تخنیکی و کاربردی به سم

 

 

 

 جمع آوری تماس های معلوماتی ذینفعان .2

 : متریکس معلوماتی  محصوالت13جدول 

  

 



 
 

عبارت از جمع آوری تماس های  توسط شخص مسوول گزارشات و محصوالت نظارت و ارزیابیانه فقؤپخش مترتیب و  ییکی از مهمترین گام ها

لیدی دررابطه به دریافت معلومات مبنی بر دخیل بودن آنها در مبحث ارزیابی، ک رکایشُبا  اعضای تیم ارزیابیمالقات مثال،  میباشد. طور رکاشُمعلوماتی 

  اطالع مخاطبین در رابطه به تجارب علمی که از ارزیابی بدست می آید. 

 سازی نیاز های معلوماتی مخاطبان مرفوع به منظورتعیین انواع محصوالت  .3

حصول اطمینان  ارزش های مرتبط از محصوالت نظارت و ارزیابی برای  رکاشُیان م مندی ها و تقاضا جهت اهداف خاص از نیاز دقیق یک تشخیص

 صورت گیرد.می تواند 

اهداف بادرنظرداشت تقاضای گروپ های متفاوت دست آوردن ب جهت عالوه بر گزارشات منظم نظارت وارزیابی، ترکیب از محصوالت نظارت وارزیابی 

 نیز میتواند انکشاف داده شود.

 بیشتر به مثال ذیل در رابطه به وسیله ارتباط و محصوالت مراجعه گردد: جهت وضاحت

 

 ابزار ارتباطات تشریحات

گزارش ارزیابی باید واضح و مختصر، جامع، معلوماتی و دارای خالصه ارزشمند باشد. خالصه 

باید منحیث یک محصول جامع که بتواند به  تنهائی باعث افزایش تعداد خوانندگان گزارش 

 .باشد زیابی گرددار

 خالصه ارزیابی

دریافت های ارزیابی، آموخته  موردخالصه ئی از معلومات در  کنندهاین گزارش باید فراهم 

 های ارزیابی، سفارشات و ترکیب از یافته ها باشد.
 ترکیب ارزیابی

افزایش دید مبنی بر محتویات گزارش و آگاهی دهی در رابطه به  جهتپرگراف در  یکشرح 

 ر گزارش از طریق صفحات انترنتی میباشد.نش
 آگاهی در رابطه به ارزیابی

در این بخش به طور کلی پیشرفت مالی، پیشرفت فزیکی و فعالیت های عمده و اساسی در 

 نظر گرفته شده است.
 آنی گزارش

 کارت نمره گذاری دراین رهنمود، نتایج شامله، شاخص ها و درجه مشابه شرح داده میشود.

 

 اسائی لسان مورد نیاز مطابق محصول و مخاطبینشن .4

ل ن قاببرای کارمندا لسان که به به دست آورد ها و محصوالت معلومات و راپور های مرتبط ارایهو ترجمه پنداشته میشود که بسیار مهم  موضوع این

ومات و تالش معل اتتاثیرسبب بهبود و خوشبینی در تنها نه موضوع . این استفاده میشود صورت گیرده طور گسترده در کشورکزبان به و یا فهم باشد 

به زبان های مورد نیاز  را خالصهمی توان تنها  درصورت محدود بودن منابع، دهد. میافزایش نیز ن را یبلکه پوشش مخاطب ٬شدهاطالعات  های پخش

 .نمودترجمه 

 

 

 



 
 

 و روش پخش علمی محصوالت ارزیابی فارم های موثر ن یتعی .5

از لحاظ زمانی و مصارف از طریق صفحه انترنتی و ایمیل ها منحیث یک وسیله موثر  مؤثریتارزیابی میتواند بادرنظرداشت  والت نظارت وبیشترین محص

پخش محصوالت استفاده گردد. گزارش ارزیابی در صفحه انترنتی داخل وخارج اداره جهت آگاهی بادرنظرداشت ارائه شرح مختصر گزارش و  ظوربه من

 .ت کلیدی اپلود گرددمعلوما

 نظارت و ارزیابی /ارتباطاتمکالماتپیگیری پالن  .6

 و پخش فعالیت ها ضروری پنداشته میشود. /ارتباطاتمکالماتزاشدهی، پخش و اثرگذاری مطلوب گزارشات ارزیابی، پیگیری روند گ تنظیم برای



 
 

 

 


