
 

 

 پایش و ارزیابی

Monitoring and Assessment 

فراینای  هاب باب بدبامل عد وارل و       عباار  اتاا از   پایش و ارزیابی
هنی و هیف از آن بدبمل مییریا هنمنی و  لتتیابی بب نتایج هدک می

. پاایش و ارزیاابی میاان امایاما      اتاا ها، نتایج و آثاار   آتی خروجی
هنای. پاایش و ارزیاابی     ر مای گذشتب، هنمنی و آتی تازمان پیمنی برمرا

هب هیف  آیی بب شدار می ، مجدمعب فراینیها و امیاماتیزیسا محیطی
 آن شناتایی، نظار  و پایش هیفی محیط زیسا اتا.

و کمباو  حاایبط یبط،ا       زيسا  ححطيا   های    وقوع بحران

هی  عمطقا  اا  ا طايوم حلف او مواحاط انساین        نگران 

زيسا   ح،طیاهای   نطدن گاجیکه ضروات افط آن  برانگطلفه 

ا  اطا   بارا  م اوگطر  از     هی  توط،ه  ا ف،یلط  ححطي 

تلريب و نیبو   ححاط  زيسا    ا اب،ای  میاین   ح ا  و      

کاه   پا  بار   اين واق،ط  حیم  به ويژه  ا طيح حح   بیيد به

بیشاد و از  برخوا اا اوند  پیيداا از پطشرف  و توط،ه بیيد 

نطا   آتا   های    ه نسال هی  حیضار کا   ثمرات آن نه تایی نسل

 حاد شوند  بیره

که  ا نفطجه آن شو   ححسوب ح حا لة فراياد   توط،ه به 

بیباو  شاراي  ححطيا      میا   ا  و طایزنده  تحول  حثبا  

های    شو   اين تحول ح،موالً حسف  م تغططار ماباه   حیصل ح 

حلف ااو طاایخفیا امفماایع   اقف اای   و ياای بیبااو  شااراي  

ومااه وصااو  توطااا،ه   عااوان  بااهححطيا  اطاا   پیيااداا   

وضااا،طف  اطاا  کاااه  ا آن حي اااوب باااو ن و اح ینااایت 

تار       ا ح،اای  مایحط  يیبد نم حومو   ا یول زحین کایهش 

يای هر ططاسفم ماایا  باارا    طیزگین  بومبه توانیي  میح،ه  

شو   بدون ايا اه   تداوم کیاکر   ا آياده نیححدو  ایالق ح 

حاایب،  کاه ططسافم باه آن       ا نفطجاه تح طال افافن  اًامبایا

تحمطل بیا باطش از حااد او  آنیاای      لطل بهوابسفه اط  يی 

کیحال   یاوا  باه   پیياداا  ططسافم   [1]باه زوال کشطده شاو   

وابسفه به قیب ط  ططسفم برا  طایزگیا  و انيبایق  تغططار و    

کااه ححااط    تحول و پیطلگوي  به ححط  اطاا  و ازآنجای 

ل تغططار اطا   ايان فرايااد     خااو  هماوااه  ا حای    ةنوبا  باه

پويای و حسای     بیياد فراياد  طیزگیا  و انيبایق ططاسفم

ططسفم پیيداا به کیاکر  حایطب  اونا  و باه   بیشد  بایبراين

عبیات بیفر به پیيداا   ا  اون  اابياه طیزگیا بی ححط  و به

و به پیيداا   ا بطرون ) ا ت،یحل بای ححاط   نطیزحااد اطا     

 [ 2] ططسفم پیيداا عمل کاد عاوان بهع تی  ا حجمو

 حوااپ پیيااداا   اطاافح یم و نطاا  تقوياا  طاایخفیاهی   

حساف  م پایيش و طااجش تغططارات عواحال  اما ا         يی شده

فرايادهی و اوندهی  حربویه اط  تی از ايان اهگا ا اح این    

حوقط و حقفض  فاراهم   هی  به گطر  لیذ تمیطدات و ت مطمات

 شو  

بقی )پیيداا   و حیندگیا  حجبواند  ةاحهی برا  ا  طیزحین 

تی خو  اا بی تغططرات حايبق کااد )پويیي    الزحاه انيبایق بای    

تغططرات ححطي   کشو و شایطایي   قطاق ايان تغططارات و     

اعمیل اصالحیت الزم  ا ااهبر هی  اطیط  طایزحین اطا     

برا  ح ول به ايان حاواوا الزم اطا  طایزحین  طایزوکیا      

اا فراهم کاد تی ضمن شایطیي  تغططارات   حایطب برا  پیيش

 ا حفغطرهی  حطیت    اخ وص تغططرات آيااده نطا  بطااش    

الزم ايجای  شااو   کراکااه طاایزوکیا حایطااب باارا  ح ااول  

  3]بطاا  اطا     پويی  کافرل ااهبر   بی اوي ر  پطش پیيداا 

141-162]  

بی اف ايش تومه به حوپ و ااتقی  کطوط  ححط  زيسا    

 یاوا  باه های   الم     توماه بساطیا  از طایزحین     ا طيح بطن
های    نیش  از ف،یلطا   زيس  ححطي ا  بر آثیا زيینبیا  ف اياده

تولطدات و خادحیت آنیای ح،ياود شاده اطا   اازيایب  و       

تواناد    هی و پروژهی حا   ححطي  یرم براط  پطیحدهی  زيس 

زيسا   هی  طیزحین بر حاایبط   و شدت اثر ف،یلط  تأثطرحط ان 

تواناد  هی ح  ا حشلص نمیيد و بر اين اطی  طیزحینا ححطي 

اقداحیت پطشگطرانه و يی اقداحیت بیسیز  اا برا  حویظا  از  

گطرند   اواقط  ومو  يک نویم پایيش و   کیا بهححط  زيس  
تواناد ایالعایت    کاد که حا   اازيیب   طیزوکیا  اا ايجی  ح 

هی  یحههی  برن حش  اازشماد  پطراحون عم  ر  و اثربلش  خ 

هی  ا طيوم حلف و ااائه  هد و نط  ت،ططن کااد کاه    و پروژه

هایي  ماواب     هااد و کاه اوش   هیي  مواب حا   که اوش
های اا    هاد  و کراي  اثربلش  يی عادم اثربلشا  اوش   نم 
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 هم تبططن نمیيد  

زيس  همچاطن   طفطیب  يک طیزحین به عم  ر  حایطب  

اوش ططسافمیتطک    حسف  م ت،ید طیزحین باه ايجای    ححطي 

  [4]بیشاد   حديري  ححاط  زيسا  و بیباو  حسافمر آن حا      

ططسفم حاديري  ححاط  زيسا   اواقاط ناوع  اازيایب  و       

هی  مایا  صاا،ف      برا  ف،یلط  زيس  ححطي طیحینده  

تولطد   خدحیت  و حواا  حشیبه اط   اين ططسفم  انفوایم و  

 گطر  و تل طص حاایبط  براطا   کیا بههمیهاگ  الزم می  

زيساا  پوياای و حساافمر فرايااادهی و عم طاایت  اازياایب  آثاایا 

گطار  و   فرايادهی  عم طیت  خادحیت و کایال  انادازه    ححطي 

حال حشا الت  بایزنگر   حمطا   و پایيش       ه ااهئپیيش  ااا

های اا فاراهم    انجیم شده  تقسطم وظیيو و حسئولط  یتاقداح

که باه   اط نطیز   به اطفینداا هیي  زحطاه   ا اين [1]آوا  ح 

های و فراياادهی اا اازيایب      کمک آنیی بفوان همه اب،ی  ف،یلط 

  کر 

ي   از اطافینداا هیي  اطا  کاه     14111اطفینداا  اي و  

های و  انفطجاه    ف،یلط پطیحدهی  زيس  ححطي  برا  کیهش 

گرففه شده اط   اين اطفینداا    کیا به ححط  زيس حویظ  

 زيسا  ححطيا   ی  ها  کااد تای ماباه    هی اا  عوت ح  طیزحین

اا تادوين و   شف،یلط  خو  اا اازيایب   اهاداد و حقیصاد   

پطوطافه   بلشا    حيمئن و بیبو آحدخو  اا به فرايادهی  کیا

  [4]کاادحف،ید 

  شایطاایي  14111ي اا  از ال احاایت اطاافینداا  اياا و    

که بلش   اط ف،یلط  هر طیزحین  زيس  ححطي هی   مابه

کاه  اا والت يی خادحیتش  هی  يک طیزحین يی حح  از ف،یلط 

  شایحل  تواند  اشافه بیشاد   بی ححط  زيس  ت،یحل  اا  يی ح 

  فرايااد  بارا    زيس  ححطيا  هی     حاووا از مابهشو  ح 

زيسا   های  بایاز    شایطیي  ماباه حاووا  بهطیزحین اط  که 

طایزحین   زيس  ححطيا   ا ططسفم حديري   دکه بیي ححطي 

بی تومه به  اونادا هی   دیيهی ب  ا اولوي  قراا گطرند  طیزحین

هی  حح اوالت يای خادحیت     و بروندا هی  حربوط به ف،یلط 

اا ت،طاطن   زيسا  ححطيا   های    میا  و گ شفه خو   مابه

های    هی بیياد اوش يای اوش     طیزحینحوا    ا اين [6] کااد

های      ف،یلطا  ححاط  زيساف  هی   امراي  برا  شایطیي  مابه

تواند آنیی اا کافرل کااد  حح والت يی خدحیت خو  اا که ح 

قراا  هاد  اقدام باه ايجای      تأثطرتواناد تح   که ح  اا و آنیی

های    تی حشل هکااد  هی  امراي   اطفقراا و نگیداا  اوش

زيسا   توانااد پطیحادهی     ک طد  عم طایت خاو  اا کاه حا     

گطر   حاوم پیيش و اندازه یوا بهبیاز   اشفه بیشاد   ححطي 

   14111)اي و  کاد

بر اا  پیيداا از ححط  زيسا  و   حوضوع حویظ  و بیره 

طااوب بیاگاا اا  ححااط  زيساا  و کاایهش آثاایا بطااا   پااطش

ي   از  عاوان بهحیضر  توط،ه بر آن   احیلپطیحدهی  زيینبیا 

هی  اطیط  ححط  زيس   ا میاین حيارم    ين کیلشتر حیم

هیي  که انسین برا  کافرل کطوطا      ي    يگر از اوشاط 

  اطا  پیيش ححاط  زيسا      زيس  خو  ابداع کر هححط  

فرآيااد  کاه باه بیباو  عم  ار  و       عبایات اطا  از   پیيش

کاد و هدد از آن بیبو  حاديري     طفطیب  به نفیيج کمک ح 

   يگر   به ت،بطر اط هی  نفیيج و آثیا  کاون  و آت  خروم 

حااد   پیيش  کیاکر   پطوطافه اطا  کاه از گار آوا  نوایم     

تای باه    گطار   بیاره حا   هیي  ح،طن  تب  بی شیخصهی  حر  ا ه

حطا ان پطشارف  و   کااد   ین ک طد  کماک  نو، ذ حديري  و 

يیففاه اا    طفطیب  به اهداد و کایابر  حاایبط حایل  تل اطص    

شایحل   زيسا  ححطيا   ترتطاب  پایيش    اين   بهکاادحشلص 

آن شایطایي    از حجموعه فرايادهی و اقداحیت  اط  که هدد 

  [7]   ححط  زيس  اط نویات و پیيش کطو

هیي  که برا  حوپ کطوط  ححاط  زيسا     از  يگر اوش 

 به ومو ا   هی  توط،ه برا  ت،ططن پطیحدهی  نیش  از ف،یلط 

و اازيایب  پطیحادهی     زيسا  ححطيا   آحده اطا   اازيایب    

و اازيایب    زيسا  ححطيا     اازيایب   اطا   زيس  ححطي 

 ا  که ح،موالً اند گینه و حقوله مدا زيس  ححطي پطیحدهی  

 ا اياران حفارا د  انوار     ا بطیت ححاط  زيسا   خ وصایً   



 یابیو ارز يشپی

 3 

ل شد   ا ايان  ئبطن اين  و تویوت قی   احی بیيددنشو گرففه ح 

 کار  توان اوش  ت،رياو     اازيیب  ححط  زيس  اا ح حوا 

که به کمک آن شایخ  میيگیه  نقش و کایاکر  و آثایا هار    

  حشالص  طایخ   ا ححاط  زيسا    پديده یبط،  يی انساین 

کاه   کر توان حشلص  از اين اوش ح گطر   بیرهشو   بی  ح 

اا احییه کر ه اطا   کاه    پديده حوا  نور بی ححطي  که آن

های    اابيه و برهم اش   اا  و که ناوع فراياادهی و کااش   

زيسا   احی اازيایب  پطیحادهی      حفقیب   حطین آنیی حیکم اط 

پطیحادهی   تاوان   اوش  اط  که بی اطفوی ه از آن حا   ححطي 

های اا   هی و پروژه هی  یرم هی  برنیحه بیلقوه ت مطمیت  ططیط 

هی   خسیاتبطا  و تدابطر و تمیطدات الزم برا  کیهش  پطش

  هادد از  [13  ص 8] کار  واا ه بر ححط  زيس  اا اتلیذ 

آثایا  ت،ططن ااتبایط اهاداد  کایااي  و اثربلشا  و       اازيیب 

  طاا آنیی کاار نتوطاا،ه و قیب طاا  پیيااداا  آن و باارآوا ه 

اازيیب  حي وب بیيد ایالعیت  اا ااائه  هد که ح،فبر و قیبال  

فراياد شده  ای  اين  آحوخفه هی  اطفوی ه بیشد و بفوان  ا  

یواک     به [ 7]گرف  کیا بهگطر   ت مطمفراياد اا حجد اً  ا 

هی   هی و پروژه هی  یرم رنیحهبرا  پیيش و اازيیب   ا زحطاه ب

)طااجش    Impact)آثایا   کاون هایي    لواه ؤ  حزيس  ححطي 

  یارم   بطا  شده و نشده برنیحه هی  حثب  و حاو   پطش مابه

)ايا اه    Efficiency)    کایااي  زيس  ححطيا  هی   يی پروژه

ا   قبطل ه ياه  وق  و    کگونه به شاطوه هی  حلف و از نیی ه

 انااد   اثربلشاا  ه و نفاایيج تبااديل شاادهاقف اای   بااه طاافیند

(Effectiveness         برنیحه  یارم و يای پاروژه تای کاه حاد  ا(

    پیيااداا انااد اطااطدن بااه اهااداد خااو  حوفااق بااو ه    

(Sustainability    ايا ه نفیيج و تغططرات حثب  ايجی  شده بار(

تای کاه حاد    او   اثر امرا  برنیحه  یرم يی پروژه  انفویا حا  

و ااتبایط و    نیحه  یرم يی پروژه بیق  بمینااد  پس از پیيین بر

)ايا ه اهداد برنیحه  یرم يی پروژه تای    Relevance) حایطب 

الم    و ح   ححط  زيس  همیهاگ  که حد  بی اهداد بطن

آثاایا کااه ایالعاایت الزم  اخ ااوص   اطاا   ومااو   اا 

 کاد گطران حیطی ح  هی اا برا  ت مطم هی و پروژه هی  یرم برنیحه

[9 ] 

ي اا  از ااکااین پاایيش و اازياایب    ا اخفطاایا  اشاافن     

پیيگایه  و  های    یحینهبی گسفرش طا     احروزهاط ایالعیت 

های ابا اا     یحینههی  ذخطره شده  ا ايان طا   حجم بیال   ا ه

هی  ذخطره شده اا پر ازش کر   بفوان  ا ه حوا نطیز اط  که

ان و ایالعیت حیصال از ايان پار ازش اا  ا اخفطایا کایابر     

 زاگطار    بیرهین و     قراا  ا   بی نو، ذ )حديران  کیاشایطین  

  گطر  ح،مول  هی  طی ه و اب ااهی  گونیگون گ ااش پرطش

توان ایالعیت  اا  ا اخفطیا کیابران قراا  ا  تی بفوانااد باه    ح 

هاای و اواباا  حايقاا  حطااین آنیاای  گطاار   ا حااوا   ا ه نفطجااه

کااد  بیشاد  کایابران هر   زيی ی ه احی وقف  حجم  ا ه  بپر ازند

توانااد الگوهای  حوطاد اا  ا     زبر ط  و بیتجربه بیشاد نما  

هی تشلطص  هاد و يی اگر قی ا باه ايان    حطین حجم انبوه  ا ه

کیا هم بیشاد  ه ياه عم طیت ازنور نطارو  انساین  و حای      

 بسطیا بیالط  

ين و تااار حیااامي ااا  از   Data Mining) کااایو   ا ه 

آن الگوهای  حوطاد    ةوطط  هیي  اط  که به اوش کیاآحدترين

شاوند و   هی بی حاداقل  خیلا  کایابران شاایخفه حا        ا  ا ه

 هد تای   گران قراا ح  ایالعیت  اا  ا اخفطیا کیابران و تح طل

کاه  طمیت حیم و حطایت  اتلایذ شاوند  هر   براطی  آنیی ت م

  تار بیشاد   های بطشافر و اوابا  حطاین آنیای پطچطاده       حجم  ا ه

و نقاش    شاوااتر هی  ط  به ایالعیت نیوفه  ا حطین  ا ه طفر

تار   هی  کشو  انش  اوشن ي   از اوش عاوان بهکیو    ا ه

   بارا  بااد  شاده      اشفن ایالعیت حارتب  و  طافه  شو  ح 

آوا  کاه   فاراهم حا    اکایاان ايان اح این اا     حديران و  ط 

ا اطایحینه  وا   ا  و بیاره تار کاااد     قطاق های اا   ايا    برنیحه

  [11]اف ايش  هاد 

تواند ضمن اف ايش حي وبط   احروزه عیحل اطیط  که ح  

مم اه طاییحدااان    از  نو،ین ح والت و خدحیت  طیير ذ ح

کیاکاین   ول  و آحی  میح،ه اا خشااو  و طاو  حایطاب  اا    
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 اطا     Productivity) وا  ه   تومه باه بیار  کاادنط  حیصل 

و شا ل   اط اثربلش   و کیاآي ترکطب  حیک  از وا  بیره

نساب      بایبر ت،ريو  عبیات اط  ازوا  شیخص بیرهک ّ  

   ا غیلاب حاواا     های   هی به واو   طفینده به  ا ه )خروم 

گرففاه يای    کیا بهبلش  نیبجی  و اثر کیاآي وا    هی  بیره واژه

وا  اا    ااتقای  بیاره  کایاآي  شاوند  بیباو     بی هم اشفبیه ح 

 کایاآي  اگار   کاه  کاااد  ح  ت وا ا  غیلبیًکاد  افر تضمطن نم 

شارط الزم   کایاآي  وا  بطشفر خواهد شاد    بیبو  يیبد  بیره

وا  برا  بیاره   وا  اط   احی شرط کیف  نطس    ا واقط بیره

نساب    کایاآي  الزم اط    کیاآي بو ن  هم اثربلش  و هم 

حح ول واق،  )يی خدحیت ااائه شاده  باه حح اول حاوا      

های  ا   که اثربلش    امه تحقق هادد  احیل    انفویا اط 

 او اثربلشا  اا    کایاآي  وا  حجموع  طیزحین اط  و بیره

 و حویااوم  ةوا   ابرگطرنااد حویااوم بیااره  نواار  اا   ي،ااا 

 [ 9  ص 12  23  ص 11] اط  کیاآي اثربلش  و 

اوي ر هی  پطشطن برا  حمیي  از ححط  زيس  حاجار   

های  اقف ای   شاد      ف،یلط به نی يده گرففن يی ح د برخ  

بسطیا  از اين ااه یاهی  حوپ ححاط  زيسا     ا ازآنجیکه 

حثباا   تااأثطر او ازاياان  شاادهن وا  بیاارهتومااه کااادان  بااه 

اطاد   اط   احی به نور حا  نگ اشفه نط  بر ححط  کشمگطر  

بار اوي ر های      Green Productivity) وا  طاب   که بیاره 

کایهش  باه    زيسا   و حمیي  از ححطکطرگ  يیففه قديم  

  حویاوم  انجیحطاده اطا   آحادن اقیبا     به وماو  هی و  ه ياه

وا   طایزحین بیاره  ازطو   م1994وا  طب  که  ا طیل  بیره

ح،رفا     Asian Productivity Organization (APO))آطاطی  

هی  حديري  ححط   شد  از اب ااهی  حلف و  فاون و فایوا 

های    ،یلطا  طایزحین  ف تاأثطر کیهش به تی  گطر  بیره ح زيس  

شو  و  ا تمایم  حاجر کیالهی و خدحیت آنیی بر ححط  زيس  

های  خادحیت   کشایواز   صاا،ف  و تولطاد  قیبال        بلش

های    فاایوا  کایاگطر    وا  طب   باه  بیره .گطر  اط کیا به

تولطد کیالهی و زحطاة حديريف  صحطح  ا هی   اوشحایطب و 

فاا ايش و  ا میاا  ا  خاادحیت طاایزگیا باای ححااط  زيساا 

باديی  اطا  کاه هاط         APO)وا  و طو  ه  اط   بیره

تواناد   نما   زيسا  ححطيا   ل ئکشوا  بدون تومه به حسای 

تارين اقادام بارا      عماده  او ازاين  اا پ  گطر  توط،ه پیيداا

وا  بیيد حویظ  از ححط  زيس  بیشاد  زيارا    اف ايش بیره

و بر بیبو  حسفمر و حوپ ححط  زيس   پیياه   وا  حبفا  بیره

 .[13] اط اطی  توط،ه پیيداا 
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