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 ها ها و ارزشگام نهم: اقدام مشارکتی، پایش و ارزشیابی مشارکتی کنیم، یافته

 ها درس بگیریم.را استخراج و از آموخته

حیح آن ای بدون پایش صاند، بدین معنا که ارزشیابیِ هیچ برنامهپایش و ارزشیابی دو مقوله متفاوت اما به هم وابسته
 پذیر نیست. در طول انجام برنامه، امکان

 

 پایش 
 پایش جزئی مهم از فرآیند مدیریت و راهبری یک برنامه است. پایش با گذشت مدت کوتاهی پس از شروع فرآیند، آغاز

رود و چه مشکالت و ایراداتی موجب کندی می کند برنامه و فرآیند چقدر خوب پیششود تا در حین انجام فرآیند، مشخص می
 شود. یا توقف فرآیند می

تدوین شده و با رعایت برنامه زمانبندی، فعال کردن  پس از تدوین برنامه نیز که اقدامات اجرایی باید بر اساس برنامه
تمالی ها و موانع احها امکان رفع چالششود، پایش اقدامات و فعالیتن و تأمین منابع، به طور مشارکتی انجام نقش کنشگرا
 کند.ها را فراهم میها و در صورت لزوم بازبینی و تغییر برنامهاجرای برنامه

ا اعضاء با ضاء ارتقاء یابد تپذیری مرکز توسعه محله، باال رود، شفافیت بین اعشود، مسئولیتپایش همچنین موجب می
ها حاصل کنند. پایش امکان ها و اقدامات خود، اطمینان خاطر بیشتری از روند اجرا و تداوم برنامهخودارزیابی انتقادی برنامه

 ند:کاندرکاران فراهم میدستیابی به شناخت موارد زیر را برای مرکز توسعه محله، کارگروه مدیریت دانش و سایر دست
 تجزیه و تحلیل چگونگی پیشرفت فرآیند و برنامه بازآفرینی -

 ها و دالیل آنهاها و شکستمشخص نمودن موفقیت -

 گیری درباره منابع انسانی، مالی و فیزیکی )تجهیزاتی(تصمیم -

 های آیندهها و برنامه و تعدیل فعالیتگیری پیشرفت فعایتاندازه -

 های آیندهها و پروژهها و به کار بستن آنها در اجرای برنامهعالیتها و الگوهای مناسب در اجرای فیافتن روش -

های عملیاتی، انجام شود. در این چک لیست باید بر اساس سند لیستی برای هر یک از برنامهپایش باید با تهیه چک
ها وری دادهآ، و نحوه جمعهایی که برنامه پایش شدهمنابع، نقش کنشگران و از سوی دیگر، زمان عملیاتی برنامه بازآفرینی

 های زیر پاسخ داده شود. شود. در این چک لیست باید به سوالمشخص می
 بینی شده در برنامه تحقق یافته است؟چه میزان از منابع پیش -
 چه میزان و کیفیتی از بروندادهای مورد انتظار تحقق یافته است؟ -
 های برنامه تحقق یافته است؟آیا فرض  -
 اند؟ها بهره بردهبینی شده در برنامه، از برنامهبرندگان مستقیم و غیرمستقیم پیشمیزان بهرهچه  -
  اند؟کدام کنشگران و به چه میزان، نقش خود را به درستی ایفاء کرده -

های اسالمی شهر و روستاها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  
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 ارزشیابی 
شود یهایی آموخته مها الزم است. در جریان ارزشیابی درسارزشیابی برای تضمین بهبود مستمر در فرآیند اجرای برنامه

 های بعدی و فرآیندهای آتی بهتر طراحی شوند. کند تا برنامهکه کمک می
های ارزشیابی که در اولی، ابزارهای در اختیار ارزشیاب، ابزارهای برخالف سه نسل پشت سرگذاشته شده در روش

ر دت در خصوص چگونگی انجام برنامه بود، در دومی، ارزشیابی توصیف رخدادها و در سومی، ارزشیابی قضاو گیری واندازه
انه و های گردآوری و تحلیل متفکرای از فعالیتارزشیابی یک فرآیند شامل مجموعهروش ارزشیابی مشارکتی و توانمندساز، 

 ها و دستاوردهای یک برنامه است. مند در باره ویژگینظام
مجریان و تسهیلگران محلی در جریان اجرای فرآیند به دست های متنوعی که ارزشیابی؛ با انباشت قابل انتقال درس

هایی که ممکن است در جریان اجرای فرآیند استخراج شود منجر به تغییر نگرش و دستیابی به تئوری آورند و درس آموختهمی
 شوند.می

 اهداف ارزشیابی به شرح زیر است؛
 هابینی بهتر آینده برنامهتولید دانش و پیش -
ها بتوان، دستیابی به اهداف را تسهیل کرده و ها و یافتن راهکارهایی که با کاهش هزینهش اثربخشی برنامهافزای -

 فرآیند را بهبود بخشید.
 های موجودها و الگوها با اطمینان از آزمودن مدلسازی در خصوص تغییر مدلتصمیم -

ید تدوین شود. بدیهی است، این طرح، توسط کارگروه در طول اجرای فرآیند، طرحی برای اجرای ارزشیابی مشارکتی با
 مدیریت دانش طراحی شده و در اختیار تسهیلگران میانی و تسهیلگران محلی قرار خواهد گرفت.

 

 


