
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بین المللی ھالل احمر برای  چارچوب نظارت و ارزیابی فدراسیون
 اجتماعی-روانی برنامھ ھای حمایت

 رھنمود و معرفی



 
 

 

للی ھالل احمر  چارچوب نظارت و ارزیابی فدراسیون بین الم 
 اجتماعی  -روانی  حمایت برای برنامھ ھای

 

   و معرفی  رھنمود 

 فدراسیون بین المللی ھالل احمر
 اجتماعی  - مرکز مراجعھ برای حمایت روانی

 27بلیجدامسویژ 
DK -2001   کوپنھاگن 

 دنمارک  
  00 92 25 35 45+تلیفون: 
 psychosocial.center@ifrc.orgایمیل: 

 

 www.pscentre.org ویبسایت:  
 www.facebook.com/psychosocial.center فیسبوک:  

  IFRC PS Center@تویبتر: 
 

 اجتماعی: صلیب سرخ دنمارک  -روانی میزبان و حامی مرکز حمایت

 است.   اقبال چاپ یافتھ فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ اجتماعی  -مرکز مراجعھ برای حمایت روانیسط این کتاب تو

   2017چاپ اول  

 

 وینتر الرسن  -مدیر مسوول: لوئیس 

 نویسنده: لیسلی سنایدر  

ویراستاران و مرورگران: نانا ویدمن، آن گاربوت، سارا ھریسون، لوئیس ستین کریگر، سیسلی دنیسین، لوئیس جول ھانسن، مارتا  
، جوشوا  ، پیتر روتی شولتزجاکوب ھاوسمن- ی، ھانسکامیال پریرا، ایھ سوزان آکاشا، مارسیا بروفبیرد، جان کریستینسین، مارگریت 

 ھالرایت، ویندی آگر 

 

آزمایشی نظارت و ارزیابی اشتراک کردند. ما مدیون نظریات، داده ھا و پیشنھادات  ھای ویژه از ھمھ کسانی کھ در تریننگ سپاس  
برنامھ  شما ھستیم و این ھا ھمھ در انکشاف اولین چارچوب نظارت و ارزیابی فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ برای 

 اری رساند.  اجتماعی ما را ی - روانی ھای حمایت 

 الرسن -ھماھنگ کننده: لوئیس وینتر

 IFRCکارپنتیر / -عکس پشتی: بنوایت ماشا 

 ھستیم.   psychosocial.centre@ifrc.orgو سواالت شما از طریق باز خور یا فیدبک چشم بھ راه نظریات، 
 مراجعھ نمائید.   www.pscentre.orgاجتماعی بھ  -روانی  حمایت  مواد موجود در مرکزبرای مطالعھ لست کامل 

   2017احمر و صلیب سرخ، کوپنھاگن  ھالل  جتماعی فدراسیون بین المللیا-روانی مرکز حمایت©
 

mailto:psychosocial.center@ifrc.org
http://www.pscentre.org/
http://www.facebook.com/psychosocial.center
mailto:psychosocial.centre@ifrc.org
http://www.pscentre.org/


 رھنمود      -   1
 

 

 عناوین  فھرست

 1 عناوین  فھرست
 

 2 .............. ی اجمال   یبررس ک ی  – یاجتماع- یروان برنامھ ھای  یبرا احمر ھالل یالملل نیب  ونیفدراس یابیارز و  نظارت چارچوب. 1

 MHPSS IASC .......................................................................................................... 2 یاب ی ارز و  نظارت چارچوب

 3. .......................................................................................................................................................... رھنما 

 4 .............................................................................................................................................. شاخص رھنمود 

 4 .....................................................................................................................................................ابزار  جعبھ

 
 5 ...................................................................................................................... ی اجتماع- یروان میمفاھ  و  ھا وهی ش. 2

 5 .................................................................................................................... یاجتماع- یروان  یست ی بھز یھا محور

 6 ................................................................................................................................................ ی ری پذ انعطاف

 7 ............................................................................................................ یاجتماع- یروان  یست ی بھز و اطفال انکشاف

 7 ........................................................................................................................................اطفال  یری پذ انعطاف

 8 .......................................................................................................................... ست؟ ی چ یاجتماع- یروان  تی حما

 8 ................................................................................................ ست؟ ی چ در یاجتماع- یروان  یھا تی فعال  بھ ضرورت

 10 ................................................................................................... در سطج جامعھ  یاجتماع- ی روان  تی حما یی وهی ش

 
 11 ......................................................................................................... ی اجتماع-یروان   یھا برنامھ طرح و  نیزای د. 3

 11 .................................................................................................................................. ؟یاب ی ارز و نظارت چرا

 12 .......................................................................................................... برنامھ  تی ری مد کلی سا و یاب ی ارز و  نظارت

 17 ................................................................................................................................. یینھا و ییابتدا مطالعات

 17 .................................................................................................................................... ریی تغ یوری ت  و لوگفرم

 
 19 ............................................................................................................................ ی اب یارز و  نظارت یپالنگذار. 4

 19 ........................................................................................................................ یاب ی ارز و  نظارت پالن انکشاف

 21 ..................................................................................................................................... مواد  لی تحل یپالنگذار

 25 ......................................................................................... ی اب ی ارز و نظارت  در ی اخالق  موضوعات داشت نظر در 

 27............................................................. نکات اساسی در نظارت و ارزیابی با اطفال.............................................
 29 ....................................................................................................................... یاب ی ارز و نظارت یساز  تی ظرف

 

 31 ................................................................. احمر  ھالل یالملل نیب  ونی فدراس یاساس  اصول و  یکار العمل طرز: A مھیضم

 33 ......................................................... ھا  اری مع و  مشخصات:  احمر  ھالل یالملل نی ب ونیفدراس  نظارت چارچوب :  B مھیضم

 34 ..................................................................................................................................... مأخذ  و  منابع: C مھیضم

 



 رھنمود      -   2
 

 

 

  الل احمر برای برنامھ ھایھ زیابی فدراسیون بین المللیچارچوب نظارت و ار .1
 ی کلیک بررسی  –اجتماعی -روانی

اجتماعی خوش آمدید. این چارچوب توسط  -روانی  الل احمر برای برنامھ ھایھ  رزیابی فدراسیون بین المللینظارت و ا  چارچوببھ  
اجتماعی  - جھت بلند بردن سطح کیفی برنامھ ھای حمایت روانی  ھالل احمر  ی فدراسیون بین المللیاجتماع-مرکز مراجعھ حمایت روانی

  تقویت توجیھ پذیری   اجتماعی و- حمایت روانی  ب جھت بلند بردن سطح کیفی برنامھ ھایدر سراسر دنیا انکشاف یافتھ است. این چارچو 
 این برنامھ ھا انکشاف داده شده است.  

اجتماعی؛ طرح پالن و  -ھدف از این چارچوب حمایت جمعیت ھای ملی در طرح سیستم نظارت و ارزیابی برنامھ ھای حمایت روانی
  رسیدن د. این چارچوب در  دھی پیشرفت برنامھ میباشاعی؛ و مسیر یابی جھانی در گزارشاجتم-استراتیژی برنامھ ھای حمایت روانی

 کمک میکند.   ل احمرفدراسیون بین المللی جمعیت ھال  2020استراتیژی اولویت ھای بھ 

 
 
 
 
 

ھالل احمر و صلیب سرخ بین المللی در امر پیشرفت    مشترک فدراسیون بین المللی   صدای  2020استراتیژی  
شت شناخت نیاز ھا و آسیب  در مبارزه با چالش ھای عمده یی فرا راه مردم در دھھ آینده است. با در نظر دا 

تالش دارد تا بھ ھمھ کسانی  جوامع متفاوت، و حقوق و آزادی ھای اساسی انسان ھا، این استراتیژی    پذیری
انسانی، با کرامت و    احمر و صلیب سرخ در ساخت یک دنیا  ھالل   سیون بین المللیھمکاری فدرا کھ بھ  

 صلح آمیز چشم امید دوختھ اند، کمک و ھمکاری نماید.  
فعالیت ھای مشترک فدراسیون بین المللی ھالل احمر وصلیب سرخ باالی رسیدن بھ اھداف    2020تا سال  

 زیر متمرکز است:  
 شت، و تقویت بھبودی از فاجعھ ھا و بحران ھااز معی   محافظتنجات زنده گی،  .1
 تقویت و زنده سازی یک زنده گی صحتمند و امن .2
 تقویت سھمگیری اجتماعی و ترویج فرھنگ عاری از خشونت و صلح  .3

 
 

اجتماعی در امر طرح و تطبیق برنامھ ھای  -فرصت ھای تجربی برای جمعیت ھای ملی و مراکز حمایت روانی   این چارچوب در ایجاد
منابع اجتماعی و  -اجتماعی در زمینھ ھای متنوع کمک میکند. منابع در اینجا از مرور بھترین تجربیات خدمات روانی-حمایت روانی

ت و ارزیابی؛ و شیوه ھای سنجش و ابزار ھایی از داخل و بیرون  اجتماعی؛ چارچوب نظار -مشخص انکشاف شاخص ھای روانی
(کارشناس نظارت و ارزیابی) یک کارشناس    INTRACاین چارچوب، بھ ھمکاری    مسودهبرنامھ، جمع آوری شده اند. برای تحریر  

- مراکز ارائھ خدمات روانی  اجتماعی استخدام شده بود. یک سلسلھ برنامھ ھای مشوره دھی با کارمندان-برنامھ ھای حمایت روانی
اجتماعی کمک کرد تا این چارچوب با اھداف و استراتیژی ھای برنامھ ھای جمعیت ھای ملی و فدراسیون بین المللی ھالل احمر و  

اشتراک کننده گان دو دوره آزمایشی کھ در  یا فیدبک    باز خور صلیب سرخ مطابقت داده شود. چارچوب نظارت و ارزیابی بھ اساس  
دایر شده بود، و بر اساس نظریات کسانی کھ این چارچوب را استفاده کرده بودند، دوباره بازنگری گردید. شرکای پروژه   2016 بھار

بھ ابتکار  بر خوردار شدند. این کار    نیز در این امر سھم گرفتھ و از تجارب موازی یی در امر انکشاف چارچوب نظارت و ارزیابی
ل  (کھ فدراسیون بین المللی ھال  MHPSSاجتماعی در حاالت اضطرار یا  -و حمایت روانی   حت روانییت ھای صگروه مراجعھ یی حما

    ) براه انداختھ شده بود. IASC( نھادی-کمیتھ مشارکت میان احمر و صلیب سرخ عضو آن است) مربوط بھ 

   MHPSS IASCچارچوب نظارت و ارزیابی  
اجتماعی در حاال اضطرار"  -خدمات صحت روانی و حمایت ھای روانیرھنمود "  IASCیا  نھادی-میانمشارکت کمیتھ  2007در سال  

یکی از بخش ھای مھم در تقویت، طرح و تطبیق برنامھ ھای صحت روانی و برنامھ   ز آن زمان تا حال، این رھنمود را عرضھ کرد. ا
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در اکثر    باعث شده تا  آنکھ، تفاوت در اھداف، نتایج و شاخص ھا  اجتماعی در حاالت اضطرار بھ شمار میرود. با-ھای حمایت روانی
 .  1، این رھنمایی ھا با مشکالتی مواجھ شده اندمختلف زنده گی بشریدر زمینھ ھای  MHPSSپروژه ھای 

ل مواجھ  را ارائھ میکنند، بھ شمول جمعیت ھای ملی ھالل احمر و صلیب سرخ، با این مشک  MHPSSاکثر موسساتی کھ برنامھ ھای  
ن چارچوب باالی  دست بھ ایجاد چارچوب نظارت و ارزیابی زد. اولی   2013اجتماعی در سال  -مرکز حمایت روانی  ،شده اند. بنا بر این

حاالت اضطرار متمرکز بود، اما ضرورتی برای یک چارچوب وسیع برای در بر گرفتن تاثیرات برنامھ ھا و    مرحلھ رسیده گی بھ
- ھالل احمر و صلیب احساس می شد. اینجا بود کھ چارچوب نظارت و ارزیابی برنامھ ھای حمایت روانی  زمینھ ھای کاری جمعیت

 اجتماعی فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ آغاز بھ کار کرد.  

رتی و ارزیابی  کار را باالی ایجاد یک چارچوب نظا IASCاجتماعی یی -ھمزمان با این، گروه مراجعھ صحت روانی و حمایت روانی
تحت عنوان "چارچوب نظارت و ارزیابی عام برای خدمات صحت    IASC MHPSSھای  رھنمود  برای حاالت اضطرار را بر اساس  

  و تالش   نتیجھ کار   IASC" آغاز کرد. انکشاف چارچوب نظارت و ارزیابی  2اجتماعی در حاالت اضطرار -روانی و حمایت روانی 
 اجتماعی میباشد.-ایت روانیشمول مرکز مراجعھ حمن نھاد عضو بھ ی مشترک چند

ھ بین این دو مورد تالش صورت گرفتھ تا چارچوب ھای مشابھ یی انکشاف داده شوند، در حالی ک در  ظاھراً چنین بھ نظر میرسد کھ  
 وجود داشتھ کھ ھر دو را از ھم متمایز می سازد.    ھر دو تفاوت ھای ملموسی

میان  IASCچارچوب   این    نھادی-یک چارچوب  کننده  استفاده  بناء گروه ھای  است.  باالی حاالت اضطرار  آن  تمرکز  است کھ ھمھ 
گروه ھای    حمر لمللی ھالل اچارچوب وسیع اند، اما تمرکز آن باالی موضوعات خیلی محدود. در حالی کھ چارچوب فدراسیون بین ا

 استفاده کننده یی محدود دارد اما باالی موضوعات زیادی متمرکز است.  

عمداً عام در نظر گرفتھ شده و ساحھ فعالیت آن نیز بیشترینھ تنھا باالی سطوح اھداف و نتایج متمرکز است. این بدین  IASCچارچوب 
ین المللی را برای برنامھ ھا و زمینھ ھای کاری خود شان اقتباس  معنی است کھ موسسات بھ ساده گی میتوانند این چارچوب وسیع و ب 

 نمایند. 

مخصوصاً برای برنامھ ھای صلیب سرخ و ھالل احمر در نظر گرفتھ    لی ھالل احمر از جانب دیگر اما، چارچوب فدراسیون بین المل
ان و رضا کاران فعالیت ھای اصلی این  شده است؛ جائیکھ در آن برنامھ ھای غیر اضطراری، ظرفیت سازی و حفاظت از کارمند

و یک جعبھ ابزار  ابزار تائیدی  پیشنھاداتی برای  برنامھ ھا را تشکیل میدھد. بر عالوه این چارچوب شاخصھ ھایی در سطح دستآورد؛  
 قابل توجھ یی را نیز در بر دارد.  

یس مورد آزمایش قرار گرفتھ و در اواخر ھمین در قالب یک پیشنو  2016ھالل احمر در آغاز سال    ب فدراسیون بین المللیچارچو 
سال مورد بازنگر جدی قرار گرفت. طی این برنامھ یی بازنگری، ھمھ تالش ھا صورت گرفت تا بتوان مطمین بود کھ تا حد امکان،  

باشند. بھ    (شاخص ھای این چارچوب در نسخھ یی بازنگری شده گنجانیده شده اند) مطابقت داشتھ   IASCاین چارچوب با چارچوپ  
 عباره دیگر تالش صورت گرفت تا اطمینان حاصل شود کھ این دو چارچوب تکمیل کننده یی ھمدیگر باشند، نھ در مقابل ھمدیگر.  

ابزار متفاوتی را در خود گنجانیده است تا بھ کمک آن ھا شود در جمعیت    بین المللی ھالل احمر  چارچوب نظارت و ارزیابی فدراسیون
اجتماعی خود شیوه ھای سیستماتیک  -سازی صورت گیرد تا این جمعیت ھا بتوانند برای برنامھ ھای حمایت روانی  ھای ملی ظرفیت 

 نظارت و ارزیابی را انکشاف دھند.  

   ھا رھنمود •
 یادداشت ھای شاخص ھا   •
 جعبھ ابزار   •

 رھنمود 
. اھداف و شاخص  برنامھ می پندارد اساسی ترین بخش ھای سایکل مدیریت  نظارت و ارزیابی را بھ صفت با یک دید کلی رھنمود  این

اجتماعی بھ شمول شاخص ھای کمی و کیفی تحت پوشش قرار گرفتھ و در مورد انکشاف پالن ھای نظارت و  -ھای برنامھ روانی
قی و واجبات اساسی انکشاف  در مورد اصول اخالرھنمود  برعالوه، یادداشت ھای  ارزیابی نیز رھنمایی ھایی صورت گرفتھ است.  

 
 ۱۰۰۱۰۹۶e، 2011،  9، شماره 8، شماره  PLoSاجتماعی در جوامع  انسانی. طب  -تول، ویستی آی، و دیگران، اولویت ھای تحقیقات صحت روانی و حمایت ھای روانی 1
 ایش شده در ساحھ)، نسخھ آزمIASC MHPSS RG )2016اجتماعی در حاالت اضطرار.  -چارچوب عام نظارت و ارزیابی برای صحت روانی و حمایت ھای روانی 2
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پالن ھای نظارت و ارزیابی مشوره ھایی ارائھ کرده است. ظرفیت سازی در قسمت انجام فعالیت ھای نظارت و ارزیابی کارمندان و  
 رضاکاران برنامھ ھای جمعیت ھای ملی نیز شامل این یادداشت ھای میباشد.  

بر اساس مواد موجود جمعیت ھالل احمر و  رھنمود  کثرا مواد یادداشت ھای  بیشتر ساختار ھای نظارت و ارزیابی موجود بوده و ا
  " اجتماعی در حاالت اضطرار-چارچوب عام برای صحت روانی و حمایت روانی "   SS RG IASC MHPاستوار؛ و از    3صلیب سرخ 

 الھام گرفتھ شده است (نسخھ آزمایش شده یی ساحوی).  

رھنمود  این    ایفا کند؛ بلکھ بھ صفت رھنمای دقیق نظارت و ارزیابی نقش  رھنمود  کھ این  این نیست  رھنمود  ھدف از یادداشت ھای  
م  ی مفاھدرک  خوبی برای    ی کارمندان و رضاکاران منبعشاخص ھا و جعبھ ابزار کھ برارھنمود  استفاده از    ضمیمھ یی است برای شیوه 

 میباشد.   اجتماعی-برنامھ ھای حمایت روانی اساسی، رھنمایی ھا و ترمینالوژی یی

 شاخص رھنمود 
اجتماعی جمعیت ھای ملی  -شاخص در بر گیرنده یی یک سلسلھ شاخص ھایی است کھ در برنامھ ھای متفاوت حمایت روانیرھنمود  

ھمدیگر متفاوت می باشند؛ اما  اجتماعی نظر بھ موقعیت و افراد ذیربط از  -قابل تطبیق می باشند. با آنکھ ھر برنامھ یی حمایت روانی
شاخص یک سلسلھ از شاخص ھایی را معرفی میکند کھ رسیدن  رھنمود  یک سلسلھ اولویت ھای کاری در تمام این برنامھ ھا یکسان اند.  

 بین   اجتماعی فدراسیون-بھ اھداف برنامھ را سنجش می کند. این شاخص ھا از تجارب نظارت و ارزیابی برنامھ ھای حمایت روانی
اجتماعی  -؛ جمعیت ھای ملی؛ و از اجتماع جھانی تطبیق کننده گان و ارزیابی کننده گان برنامھ ھای حمایت روانیالمللی ھالل احمر

  "اجتماعی در حاالت اضطرار - چارچوب عام برای صحت روانی و حمایت روانی  "   IASC MHPSS RGگرفتھ شده اند. شاخص ھای  
 است.  رھنمود نیز شامل این 

در سطوح    اجتماعی-حمایت روانی شاخص ھا زمینھ ھایی را مساعد میسازد تا تغییراتی کھ در نتیجھ فعالیت ھای برنامھ ھای    رھنمود
ی برنامھ  اھداف، نتایج و دستآورد ھا رونما میگردد، مورد درک و ارزیابی قرار دھد. شاخص ھای تھیھ شده برای سطوح مختلف برا

کارشیوه    مودای خاص تھیھ شده اند. این رھن ه دیگر ھر شاخص برای مشکالت خاص و استفاده کننده ھبھ عبار  .ھای مختلف تھیھ شده اند
برنامھ ھای   برای  انکشاف سیستم نظارتی و شاخص ھای نظارتی  برای  بھ فعالیت ھای  اجتماعی-روانییی است  باید  نھایی  نتیجھ   .

 مناسبت داشتھ باشد.   و شناخت دیدگاه ھای محلی فرھنگمشخص برنامھ و استفاده کننده گان و با در نظر داشت 

 جعبھ ابزار  
اجتماعی می باشد. ھمھ  -ھا و ابزاری برای جمع آوری معلومات نظارت و ارزیابی برنامھ ھای حمایت روانیرھنمود  جعبھ ابزار شامل  

ا از ابزار موجود نظارت و ارزیابی برنامھ ھای  اجتماعی مناسب می باشند. اکثراً این ھ-یی این ابزار برای برنامھ ھای حمایت روانی
اجتماعی گرفتھ شده اند، اما بھ خاطر باید داشت کھ این ھا کدام لست مشخصی ندارند. برای جمعیت ھای ملی شاید این  -حمایت روانی 

ممکن وجود داشتھ باشند و    یی  ابزار جدید و یا آن ھائیکھ از قبل وجود داشتند برای برنامھ ھای مشخصی تھیھ شده باشند. ابزار محلی 
ھر یک از این    برنامھ از قبل اقتباس شده باشند کھ  یا ھم ابزاری برای برنامھ ھای مشخص با در نظر داشت افراد ذیربط و محل تطبیق

ابزار  ین است کھ  ھا میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. مھم این نیست کھ کدام یک از این ابزار ھا مورد استفاده قرار میگیرند؛ مھم ا
 استفاده شده بھ برنامھ خاص، گروه اھداف مشخص، فعالیت ھای مشخص و حدود مشخص برنامھ ارتباط و تناسب مستقیم داشتھ باشد.  

شاخص ھا گنجانیده شده اند. این ابزار بیشتر باالی "ابزار  رھنمود  ابزار تھیھ شده در ستون "ابزار اثباتیھ" جدول شاخص ھا در کتاب  
در سطح  اثبا یی سطح    "نتایج"تیھ"  اثباتیھ"  "ابزار  بھ حیث  میتوانند  ھا  ابزار  این  از  بعضی  کھ  داشت  باید  خاطر  بھ  است.  متمرکز 
 نیز مورد استفاده قرار گیرند (خصوصاً ابزار سایکل مدیریت برنامھ و ابزار گزارش دھی نظارتی).   "دستآورد "

  

 
 مواد این رھنمود از منابع ذیل گرفتھ شده اند:   3

 ). فدراسیون بین المللی جمعیت ھای ھالل احمر و صلیب سرخ 2011رھنمود نظارت و ارزیابی پروژه/برنامھ ھای فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ (  -
 فدراسیون بین المللی جمعیت ھای ھالل احمر و صلیب سرخ  اجتماعی -جعھ برای حمایت ھای روانی). مرکز مرا2011رھنما. (کتاب  –اجتماعی -تداخالت روانی -
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 4اجتماعی-روانیشیوه ھا و مفاھیم  .2
و تطبیق کننده گان دیگر تعریف    MHPSSشناخت و درک از مفاھیم و ترمینالوژی خیلی با اھمیت است. متخصصین؛ کارمندان مسلکی  

 ھای یکسانی از مفاھیم ندارند. اصطالحاتی کھ مشخصاً در این چارچوب بھ کار رفتھ اند در اینجا توضیح داده شده اند.  

 صحت روانی چیست؟  

نورمال زنده گی؛    حالت آرامش و بھزیستی (روانی) کھ در نتیجھ آن انسان ھا قدرت؛ حد توانمندی خود در امر مقابلھ با فشار ھای 
 توانایی کار موثر؛ و قابلیت کمک بھ اجتماع را در خود احساس میکنند.  

 اجتماعی چیست؟  -بھزیستی روانی

اجتماعی" را برای تعریف ارتباط میان جوانب  -با آنکھ در این مورد تعریف خاصی وجود ندارد، متخصصین معموالً اصطالح "روانی
اجتماعی، منابع اجتماعی، نورم ھای اجتماعی، ارزش ھای اجتماعی، نقش ھای اجتماعی، زنده گی    اجتماعی (مثل روابط میان فردی و 

اجتماعی، زنده گی روجی و دینی) و جوانب روانی (مثل احساسات، افکار، سلوک، دانش و استراتیژی ھای مقابلھ) کھ در بھزیستی  
 کلی کمک میکنند، بکار برده اند.  

با آنکھ، اصطالحات  اصطالح "صحت روانی" معموالً   بھ بیراھھ کشانده شده و بھ معنی عدم مریضی روانی بکار برده شده است. 
اجتماعی قابل دریافت  -اجتماعی" با ھم وجھ مشترکی دارند. صحت روانی بدون بھزیستی روانی-"صحت روانی" و "بھزیسی روانی

اجتماعی" معموال برای انعکاس دادن  -بھزیسی روانی   نیست، و بھ ھمین شکل جھت مخالف آن. اصطالح مشترک "صحت روانی و 
 کار میکنند، بکار میروند.  MHPSSاھداف مشترک کار برنامھ ھا و متخصصینی کھ در  

 اجتماعی - محور ھای بھزیستی روانی
فرد؛ سیستم  . این یک تجربھ یی پویا است کھ بیشتر از توانایی ھای  5اجتماعی برای ھمگی یکسان تعریف نمیشود -بھزیستی روانی

ارتباطات و حمایت ھای وی؛ و نورم ھا و ارزش ھای فرھنگی شخص متاثر میباشد. فاکتور ھای زیادی مثل سن، جنسیت و پسمنظر  
 فرھنگی شخص ھستند کھ میتوانند در شناخت بھزیسی فرد کمک میکنند. -اجتماعی

ان ھمیشھ برای رسیدن بھ آن تالش دارد. این حالت بیشتر از  اجتماعی بیشتر بھ حاالت مثب و خوبی بر میگردد کھ انس-بھزیستی روانی
اجتماعی  -بازی میان فاکتور ھای روانی و اجتماعی متاثر می باشد. بھزیستی در چارچوب نظارت و ارزیابی برنامھ ھای حمایت روانی

 در سھ محور مورد بحث قرار میگیرد:  

 بھزیستی فردی   •
 بھزیستی میان فردی   •
 بلھ  توانایی کار و مقا •

با آنکھ نظر بھ فرھنگ ھای متفاوت، محور ھای فوق بھ اشکال متفااوت انعکاس داده می شوند؛ اما در کل این محور ھا اساس خدمات  
 :  6اجتماعی را تشکیل میدھند-روانی

  – مثل، احساس بیشتر آرامش و امید و یا احساس کمتر نا امید و قھر    – در بر گیرنده احساسات و ھیجانات    بھزیستی فردی  •
 می باشد.  

بر میگردد بھ زنده گی اجتماعی و کارآیی افراد کھ میتواند احساس ارتباط داشتن با دوستان و اجتماع،    بھزیستی میان فردی  •
 در بر بگیرد.  داشتن روابط سالم و امن، و قادر بودن بھ ارائھ محبت و حفاظت بھ دیگران را 

یادگیری و    توانایی کار و مقابلھ • بر میگردد بھ توانایی ھای ما در فکر کردن و رفتار مناسب، تصمیم گیری ھای مثبت، 
 انکشاف، و استفاده از مھارت ھا و دانش در امر مقابلھ با چالش ھای زنده گی.  

 
 مواد این منبع از اینھا گرفتھ شده اند:   4

 فدراسیون بین المللی جمعیت ھای ھالل احمر و صلیب سرخ اجتماعی -). مرکز مراجعھ برای حمایت ھای روانی2011رھنما. (کتاب  –اجتماعی -تداخالت روانی -
   IASC MHPSS، نسخھ آزمایش شده). مرکز مراجعھ 2017اجتماعی در حاالت اضطرار (-چارچوب عام برای نظارت و ارزیابی برنامھ ھای حمایت روانی -

اجتماعی فدراسیون بین المللی جمعیت ھای  -). مرکز مراجعھ برای حمایت ھای روانی2013اجتماعی. (-مجموعھ یی از برنامھ ھای جھانی حمایت روانی تقویت انعطاف پذیری: 5
 .  12ھالل احمر و صلیب سرخ. کوپنھاگن. ص  

 ودکان ملل متحد  ). بودجھ ک2011اجتماعی. (-رھنمود میان کاری ارزیابی برنامھ ریزی ھای حاالت اضطرار روانی 6
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میان فردی تجربھ کرد. بر عالوه این وضعیت بیشتر نظر  -فردی و اجتماعی-اجتماعی را میشود در دو محور شخصی-بھزیستی روانی
. فاکتور ھای خارجی و نیاز  7بھ وضعیت زنده گی مردم ھم قابل تشخیص می باشد، درست قسمی کھ در گراف زیر نشان داده شده است 
جتماعی افراد و جوامع داشتھ  ا- ھای اساسی انسان ھای مثل معیشت، سرپناه و صحت جسمی میتوانند تاثیر بھ سزایی در بھزیستی روانی

 باشد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعی نیز فرق میکنند. این نفس پویایی بھزیستی، -درست ھمانطوری کھ محیط ھا فرق میکنند، بھ ھمان گونھ تجارب بھزیستی روانی
کار را برای تشخیص یک تعریف مشخص و یا شناخت آن از یک کشور تا کشور دیگر و یا حتی از یک گروه مردم تا گروه دیگر در  

بناء خیلی مھم است کھ قبل از شروع کار در جوامع، معنی و مفھوم بھزیستی برای افراد ذیربط را   داخل عین کشور، مشکل میسازد.
ھای سنجش در نظارت و ارزیابی، با  اجتماعی در سروی  -درک نمائیم. پروسھ یی شناخت و جابجایی مفاھیم محلی بھزیستی روانی

سیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ توضیح داده شده است.  جزئیات در بخش دوم جعبھ ابزار چارچوب نظارت و ارزیابی فدرا
 ارتباط برنامھ ھای طرح و تطبیق شده با نیاز ھای مردمان ذیربط یک امر حیاتی می باشد.  

 انعطاف پذیری  
ر پیش بینی، انعطاف پذیری بر میگردد بھ توانایی ھای افراد، جوامع، نھاد ھا و کشور ھای در معرض خطر قرار گرفتھ شده در ام

 .  8آماده گی، کاھش تاثیر پذیری و مجادلھ با بحران ھا و بھبودی از تکان ھا و فشار ھا بدون تغییر در دیده گاه دراز مدت شان

در زمان ھای متفاوت، برای انسان ھا، سطح بھزیستی متفاوت می باشد زیرا این وضعیت بستگی دارد بھ چالش ھا، باخت ھا و واقعات  
انعطاف پذیری بر میگردد بھ توانایی ھای افراد در امر پاسخ دھی و توافق با شرایط  کھ این افراد بھ آن مواجھ می شوند.  زننده یی  

. می شود چنین برداشت کرد کھ انعطاف پذیری بر میگردد بھ توانایی انسان ھا و جوامع در کار مقابلھ با چالش ھا و مشکالت،  9متغیر
زن جدید در صورت از بین رفتن توازن اولی. انعطاف پذیری را میشود توانایی "جذب تکان ھا و استوار  و باز سازی و نگھداشت توا 

 ماندن" تعریف کرد.  

بھ خاطر باید داشت کھ انعطاف پذیری تنھا یک ویژه گی نیست، بلکھ توانایی یی است کھ میتواند با گذشت زمان تقویت و تضعیف ھم  
ر تقویت منابع و توانایی ھای افراد و جوامع را در بر میگیرد. انعطاف پذیری زمانی تقویت می شود  شود. تقویت انعطاف پذیری بیشت 

 کھ مردم بتوانند:  

 با دیگران بھ وجھ احس ارتباط بگیرند.   •
 با موثریت با ھم مکالمھ کنند.   •
 طرح بریزند و برای حل مشکالت کار نمایند.  •
 احساسات قوی را مدیرت کرده و انگیزه دھند.  •
 تصویر خودی و اعتماد بھ نفس را در خود پرورش دھند.   •

 
 اجتماعی. مجلھ کاری -) گروه کاری روانی2003اجتماعی برای حاالت اضطرار و بحرانی: چارچوب مفاھیم، (-برنامھ ھای روانی  7
). فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ.  2014چارچوب اجتماعی انعطاف پذیری فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ (  8

LR.pdf-EN-Framework%20for%20Community%20Resilience-http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201501/1284000 
 اجتماعی فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ -) مرکز مراجعھ حمایت روانی2013مھارت ھا برای زنده گی: کتاب رھنما. ( –گرفتھ شده است از: مھارت ھای زنده گی   9

 منابع اقتصادی

 

 

 

 منابع محیطی             منابع فریکی 

 محیط اجتماعی ظرفیت انسان  

 فرھنگ و ارزش ھا

http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201501/1284000-Framework%20for%20Community%20Resilience-EN-LR.pdf
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برای پس از واقعات بحرانی، تحقیقات پس از بحران پنج اصل تداخالت را جھت بھبودی و تقویت انعطاف پذیری پیشنھاد میکند. این 
ابستگی بھ دیگران و موثریت فردی و اجتماعی (قادر بودن بھ کمک خود  اصول تشویق آرامش، امیدواری، احساس امنیت، احساس و

) را در بر میگیرد. اھمیت توانایی ھای فردی و محیط اجتماعی یی این اصول در تعریف انعطاف پذیری کھ از طرف مرکز  10و جامعھ 
 :  11تحقیقات انعطاف پذیری پیشنھاد گردیده است، بھ وضوح نشان داده شده است 

 ھای فرد جھت تشخیص راه ھای رسیدن بھ اھدافی کھ باعث رفاء و بھزیستی می گردد.   توانایی •
 توانایی ھای فزیکی و محیطی فرد در ایجاد این منابع •
 توانایی ھای فردی، خانواده گی و اجتماعی افراد جھت شریک سازی این منابع با در نظر داشت موضوعات فرھنگی  •

 تماعی  اج -انکشاف اطفال و بھزیستی روانی
در شیوه یی "محیطی اجتماعی" رشد کودکان چگونگی ارتباط  اجتماعی یی ماحول شان رشد می کنند.  -اطفال در محیط ھای فرھنگی

رشد کودکان با خانواده ھا، اجتماعات، وضع اقتصادی، ارزش ھای اجتماعی و تاثیرات فرھنگی یی ماحول این اطفال، و تاثیر این ھمھ 
گی و حفاظتی این کودکان، توضیح داده شده است. رشد صحتمند این کودکان نیازمند یک سیستم حمایتی قوی در    در تھیھ اساسات زنده

اجتماعی این کودکان، طی تمام دوره یی کودکی، متاثر از تداخالت پویا یی  -. رشد روانی 12سطح خانواده و در نھایت اجتماع می باشد 
 اجتماعی یی کھ این کودکان در آن زنده گی میکنند، میباشد. -محیطیشخصیت طفل، ساختار ژنتیکی، و فاکتور ھای 

 اجتماعی کودکان را می شود در سھ محور ذیل تعریف کرد:  -در حالی کھ از دید یک انسان بالغ، رشد بھزیستی روانی

را بھ شکل درست  عاطفی: ھمزمان با تکمیل پروسھ رشد، کودکان احساسات خود را شناختھ و قادر ھستند کھ این احساسات  •
 آن مدیریت کنند، و خود و دیگران را بشناسند.  

کودکان توانایی این را بدست می آورند کھ روابط سالمی را با در نظر داشت با نورم ھای  اجتماعی: در رشد اجتماعی،   •
 پذیرفتھ شده یی فرھنگی، بوجود آورند.  

ظرفیت: ھمزمان با یادگیری و رشد، کودکان بھ توانایی ھای متفاوتی برای مقابلھ با چالش ھای زنده گی، شامل مھارت ھای   •
 تحلیل، تجزیھ و یادگیری از تجارب، دست می یابند.  

 انعطاف پذیری اطفال  
فال را می شود بھ توانایی تحمل و تجمل با وجود شرایط چالش بر انگیز مثل فقر یا در معرض خطر قرار گرفتن، انعطاف پذیری در اط

انعطاف و رشد صحی کودکان در اوقات بحران نتیجھ تعامل نیاز ھا و توانایی ھا، و فاکتور ھای ریسک پذیری و حفاظتی  تعریف کرد.  
اکتور ھای حفاظتی کھ در کاھش تاثیرات منفی حاالت بحرانی کودکان را کمک میکند  در محیط زنده گی آن ھا میباشد. بعضی از ف

 شامل این ھا است:  

 ارتباط نزدیک و کارآ با محافظین ابتدایی کھ از کودکان بھ شکل ثابت حفاظت نموده و آن ھا را مورد حمایت قرار میدھند.   •
 ارتباط داشتن با اعضای محافظ جامعھ.   •
 شتراک در برنامھ ھا و فعالیت ھای فرھنگی بھ شمول ارتباط با گروه ھای مذھبی و عقیدتی. داشتن فرصت ھای ا  •
 دسترسی داشتن بھ منابع اجتماعی بھ شمول فرصت ھای تعلیمی و اقتصادی.   •

جاد روابط  اجتماعات نیز میتوانند خود انعطاف پذیر باشند و در منعطف سازی و رشد صحی کودکان کمک کنند. جوامع میتوانند در ای 
نیک، حمایت ھای بی شایبھ، ایجاد نھاد ھا (مثل مکاتب)، خالقیت در رسیده گی بھ نیاز ھا، و تعھد برای حفاظت از کودکان و گروه  

 ھای آسیب پذیر دیگر، کمک کنند.  

فاظت از کودکان بستگی  نحوه سلوک کودکان در مقابل حاالت بد پیش آمده بھ فاکتور ھای زیادی از قبیل سن، مرحلھ رشد، و سیستم مح
دارد. بھ گونھ مثال، اطفال خورد سن توان بیان یاس خود را با کلمات ندارند. این کودکان یاس و ناامیدی خود را از طریق ظاھر ساختن  

ردی، و یا  ناامیدی شان را از طریق شب ادراری، پیوستھ بودن بھ محافظین و یا ھم عالیم فزیکی (مثل سر دنشان میدھند. مثالً این ھا 
دل دردی) بھ نمایش میگذارند. زمانی کھ این کودکان بزرگتر می شوند، توانایی آن را پیدا میکنند کھ احساسات شان را با کلمات بیان 

ر باالی  کنند. ھمینجا است کھ اینھا توان آن را پیدا میکنند کھ یاس و راه ھای مقابلھ با آن را خود بیان کنند. بھ گونھ مثال، نوجوانان بیشت 
 روابط ھمکاری متمرکز ھستند، در حالی کھ کودکان بیشتر وابستھ بھ روابط شان با محافظین شان می باشند.  

 
). پنج عنصر اساسی تداخالت آنی و وسطی بعد از بحران:  2007ھابفول، اس.، ای.، واتسون، پ.، بیل، سی.سی، براینت، آر.ای.، برایمر، ام.ج، فریدمن، ام.ج.، و دیگران. ( 10

 315-283، 70تجربی. روانپزشکی، شواھد 
 عطاف پذیری: کتاب رھنمود استفاده کننده گان.   ). سنجش انعطاف جوانان مرکز تحقیق ان2016اونگر، ام و لیبنبرگ، ال. ( 11
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 اجتماعی چیست؟  -حمایت روانی
المللی ھالل احمر و صلیب سرخ -چارچوب روانی بین  فدراسیون  تعریف می کند:  -حمایت روانی  13اجتماعی یی   اجتماعی را چنین 
نعطاف پذیری در افراد، خانواده ھا و جوامع (توانمند سازی خانواده ھا برای برگشت بھ حالت عادی پس از یک بحران  "پروسھ تسھیل ا

و کمک آن ھا برای مقابلھ با چنین حاالت در آینده). با در نظر داشت احترام بھ آزادی ھا، کرامت و میکانیزم ھای مقابلھ یی افراد و  
 رگشت ھمبتسگی اجتماعی و زیر ساخت ھا بھ حالت اولیھ را تشویق میکند."  اجتماعی ب -جوامع، حمایت روانی 

اجتماعی بھ مردم کمک میکند کھ بعد از یک حالت بحرانی، دوباره بھ حالت اولیھ برگردند. توانمند سازی انسان ھا برای  -حمایت روانی
انی و اجتماعی افراد، خانوده ھا و جوامع، از جملھ  برگشت بھ حالت نورمال بعد از یک بحران از طریق رسیده گی بھ نیاز ھای رو

اجتماعی یی اجتماع محور، استوار بر این نظریھ است کھ اگر مردم برای  -اھداف اساسی این حمایت است. تداخالت حمایتی روانی
کرد. کھ این کار خود بھ  حفاظت خود و دیگران توانمند شوند، اعتماد بھ نفس فردی و اجتماعی، و منابع اجتماعی آن ھا رشد خواھد  

 نوبھ خود بھبودی مثبت را تشویق نموده و توانایی ھای این افراد را برای مقابلھ با چالش ھای آینده تقویت میکند.  

 اجتماعی در چیست؟  -ضرورت بھ فعالیت ھای روانی
میتوانند نتیجھ از دست دادن یکی از اینھا    پاشند. این چنین حاالت بحران ھا اساساً زنده گی انسان ھا را بھ اشکال گوناگون از ھم می 

باشد: عزیزان؛ احساس کنترول باالی زنده گی در آینده؛ امید، ابتکار و کرامت؛ زیر ساخت ھا و نھاد ھای اجتماعی؛ دسترسی بھ  
 خدمات؛ و ملکیت، دیدگاه و معیشت.  

ھر کسی کھ چنین حاالتی را تجربھ کرده اند، بھ یکی از طریقھ ھای فوق متاثر شده اند. عکس العمل ھا میتوانند شوک ھای ناشی از  
وضعیت؛ عکس العمل غم و اندوه بابت از دست دادن عزیزان؛ احساس از دست دادن جای؛ و احساس نا امیدی از نتایج قضیھ بحرانی  

داخالت، محدوده یی عکس العمل از فرد تا فرد و از اجتماع تا اجتماع فرق میکند. نفس و شدت واقعات  باشد. درست مثل نیاز بھ ت 
اجتماعی را مشخص می سازند. تجربھ  -بحرانی و توانایی ھای موجود افراد آسیب دیده، یکجا با ھم تاثیر برنامھ ھای حمایت روانی

 ھای افراد در امر مقابلھ با حالت پیش آمده را کاھش دھد.  ھای قضایای بحرانی میتواند بھ حد چشمگیری توانایی 

اجتماعی برای جوامع باید بر نیاز ھای فردی و اجتماعی، و منابع برای بھبودی و مقابلھ متمرکز باشند. این -فعالیت ھای حمایت روانی
پیش آمده مقابلھ کرده و میکانیزم ھای مثبت    چنین فعالیت ھای بھ افراد، خانواده ھا و جوامع کمک میکند تا با فشار ناشی از حاالت

 مقابلھ را فرا گیرند.  

  

 
   2007-2005اجتماعی فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ  -چارچوب روانی  13
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IASC  اجتماعی را چنین تعریف میکند: "ھر نوع حمایت داخلی و یا خارجی -صحت روانی و حمایت روانی

یا معالجھ ھر نوع بی نظمی ھای   اجتماعی و/یا محافظت-ستی روانیکھ ھدف آن محافظت و یا تشویق بھزی
 ."14روانی

 

اجتماعی باید برای تمام نیازمندان باید قابل دسترسی باشد. مردم (اعم از زنان، مردان، پسران، دختران، مردمان -حمایت ھای روانی
مسن، معیوبین، و دیگر مردمان آسیب پذیر) بھ شیوه ھای متفاوت از بحران ھا آسیب می بینند و بھ انواع حمایت نیازمند میباشند. بعضی  

اجتماعی ضرورت داشتھ باشند؛ در حالی کھ دیگران ممکن در داخل شبکھ ھای اجتماعی شان  -مشوره ھای مسلکی روانیھا ممکن بھ 
اجتماعی در مطابقت بھ نوع ضرورت  -و یا از طریق انواع دیگر خدمات ضرورت داشتھ باشند. بنا بر ھمین موضوع، تداخالت روانی

) سیستم طبقھ بندی شده یی  IASC MHPSS ،2007رھنمود م زیر (بر اساس ھرم تداخالت و منابع افراد و گروه ھا دیزاین شده اند. ھر
 :  15حمایت ھایی را کھ مردمان آسیب دیده بھ آن نیاز دارند، بھ تصویر کشانیده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ). کمیتھ میان شرکتی.  IASC )2017اجتماعی در حاالت اضطرار -رھنمود صحت روانی و حمایت روانی 14
اجتماعی فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ، بنیاد آسیب جنگی، -). مرکز مراجعھ حمایت روانی2012زگاران (گرفتھ شده از مشوره ھای غیر روحی: رھنمود آمو 15

 انجمن سرطان دنمارک و دانشگاه انسبروک.  

 

 خدمات 
 اختصاصی

 متمرکز
 (فرد بھ فرد) 

 حمایت ھای غیر اختصاصی

تقویت حمایت ھای خانواده 
 گی و اجتماعی 

نگرانی ھای اجتماعی در 
 خدمات ابتدائی و امنیت 

 مثال ھا 

حمایت روانی توسط متخصص صحت روانی (مثل نرس روانشناس،  
 روانپزشک، روانشناس، و غیره)  

 فعال سازی شبکھ ھای اجتماعی  

 حمایت ھای عنعنوی اجتماعی  

 ایجاد فضای حمایتی خوشآیند برای اطفال  

 دفاع از خدمات ابتدائی امن، مناسب با اجتماع، و محافظت از کرامت  

 .  PHCمحافظت صحت روانی ابتدایی توسط دوکتوران 

 عی حمایت ھای ابتدائی احساسی و عملی توسط کارگران اجتما

 ھرم تداخالت 
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را در بر میگیرد.    –کھ نیاز برای بقا و بھزیستی ھمھ افراد است   –اولین رده (پائینی) شامل شیوه ھای تطبیق خدمات ابتدائی و امنیت 
اجتماعی کمک برای اطمینان از تطبیق خدمات ابتدائی در فضای امن، با کرامت و راه ھای مناسب با فرھنگ را در بر  -حمایت روانی

 اجتماعی نیز میتواند شامل این بخش شود.  -میگیرد. توضیح بخش ھای دیگر (سرپناه، آب و حفظ الصحھ) برای حمایت روانی

شامل تقویت حمایت اجتماعی در امر کمک بھ مردم جھت بسیج شبکھ ھای حمایتی می باشد.    – ت خانواده و اجتماع  حمای   –رده دوم  
اقدامات میتوانند فعال سازی شبکات، مثل کلوپ ھای جوانان یا خانم ھا؛ فعالیت ھای تفریحی جھت تقویت حمایت ھای بھزیستی و  

اجتماعی در خدمات بازسازی روابط خانواده گی، تسھیل غم شریکی  -یت ھای روانیفعالیت ھا در فضای امن را در بر گیرد. از حما
ھا و بھبودی بعد از واقعھ، و تسھیل برنامھ ھای تعلیمی روانی مثل استرس و راه ھای مجادلھ با آن برای جوامع را می شود بھ عنوان  

 مثال ھای دیگر این مورد یاد کرد.  

اجتماعی گروھی و یا خانوده گی تحت نظر کارمندان و رضاکاران مسلکی  -اقدامات روانی  –   ی غیر تخصص  متمرکز   حمایت   – رده سوم  
 اجتماعی، مشوره ھای روانی و گروه ھای حمایتی متمرکز را در بر میگیرد. -را شامل می شود. این اقدامات کمک ھای اولیھ یی روانی

یم کھ مردم بھ امنیت و خدمات اولیھ یی متناسب نیاز دارند. تعدادی از  بھ ھر اندازه یی کھ بھ طرف باالی ھرم حرکت کنیم، در می یاب 
اجتماع نفع می برند، و تعدادی ھم بھ حمایت متمرکز غیر تخصصی نیازمند ھستند. بلندترین رده یی ھرم مربوط میشود بھ خدمات  

ان، و روان پزشکان) تھیھ شوند،  تخصصی کھ باید توسط متخصصین صحت روانی (مثل نرس ھای روانشناس، مشاورین، رواشناس
ولی بھ خاطر باید داشت کھ تعداد کمی از مردمان آسیب دیده بھ خدمات این رده نیازمند می باشند. کارمندان و رضاکاران میتوانند 

 استفاده کننده گانی را کھ بھ خدمات این رده ضرورت دارند، منابع مناسب اجتماعی راجع کنند.  

 در سطح جامعھ اجتماعی -شیوه یی حمایت روانی
جمعیت ھای ملی اساساً از شیوه یی اجتماع محور در رسیده گی بھ نیاز ھای جامعھ استفاده میکنند. این بدین معنی است کھ اجتماعات  

 باید قدرت این را داشتھ باشند کھ با استفاده از بسیج و تقویت روابط و شبکھ ھای اجتماعی، از خود و دیگران محافظت کنند.  

ن اصطالح این است کھ تا حد  اصطالح "اجتماع محور" در واقع بھ موقعیت فزیکی فعالیت ھا بر نمیگردد. بر عکس، منظور از ای 
جوامع باید نقش داشتھ باشند. این شیوه جوامع آسیب دیده را تشویق مینماید تا این  در طرح، تطبیق، نظارت و ارزیابی برنامھ ھا  امکان  

وولیت پذیری را در خود رشد دھند تا بھ چالش ھای خود، خود مبارزه کنند. بناء برین باید یاد آور شد کھ  جوامع حس مالکیت و مس
 اشتراک جوامع یکی از اساسی ترین بخش ھای این شیوه محسوب می شود.  

ب میرود. سھمگیری  اجتماعی بھ حسا -اشتراک فعال جامعھ یکی از فاکتور ھای کلیدی در طرح و تطبیق موفقانھ فعالیت ھای روانی
جامعھ از این بابت اھمیت دارد کھ جوامع، خود کارشناسان نیاز ھا و منابع اجتماعات خود ھستند. بر عالوه، این مردم ھستند کھ راه  
ھای حل مناسب بھ مشکالت و چالش ھای مردم آسیب دیده دارند. با در نظر داشت وضعیت و منابع جوامع جھت تطبیق و تداوم  

میشود گفت کھ اشتراک اجتماع در فعالیت ھا، از مرحلھ مشارکت گذشتھ و بھ مرحلھ مالکیت میرسد. مھمتر از ھمھ این کھ  اقدامات،  
د و در مقابل باید سیستم ھای حفاظتی موجود را  اگر ھدف "آسیب نرساندن" باشد، اقدامات باید حمایت ھای طبیعی جامعھ را از بین نبر

وی مشکالت کار کنند. اساساً اعضای جوامع باید در تمام مراحل طرح و تطبیق برنامھ یا فعالیت، بھ  شناسایی کرده و یکجا با آن ر 
 شمول موارد زیر، سھم داشتھ باشند:  

 نیاز سنجی، طرح فعالیت ھا و پروپوزل ھای پیشنھادی.   •
 تطبیق فعالیت ھا بھ شمول بسیج اعضای جوامع ھمکار در سھمگیری.   •
دھی اشتراک کننده  باز خور یا فیدبک  سھمگیری در پروسھ ھای نظارت و ارزیابی، بھ شمول داشتن میکانیزم ھای موثر   •

 گان.  
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 اجتماعی  -دیزاین و طرح برنامھ ھای روانی .3
ای  ھر وضعیت بحرانی خاص و منحصر بھ فرد می باشد و بنابر ھمین موضوع راھکار مشخصی برای رسیده گی بھ تمام نیاز ھ

اجتماعی، یک نیاز سنجی باید صورت  -اجتماعی وجود ندارد. بھ صفت اولین مرحلھ برای تعین چیستی انجام فعالیت ھای روانی-روانی
بھ شمول عکس العمل ھای    –در اثر این نیاز سنجی میشود دریافت کھ مردم چگونھ آسیب دیده اند؛ عکس العمل شان چھ بوده  گیرد.  

اجتماعی موجود  -ھا چیست؛ و چھ منابع یی، اعم از منابع انسانی و منابع عملی جھت انجام فعالیت ھای روانیمثبت و نکات قوت؛ نیاز  
است. بر عالوه این نیاز سنجی در شناخت گروه ھای آسیب پذیر کوچک نیز کمک میکند. اساساً این نیاز سنجی ھا راه را برای مکان،  

 اعی بھ مردم، ھموار می سازد.  اجتم-زمان و چگونگی آغاز فعالیت ھای روانی

مدیران برنامھ باید این را در نظر داشتھ باشند کھ چھ منابع یی، بھ شمول منابع مالی، قوای کار، زمان، ترانسپورت، مواد و غیره را  
ھای با فعالیت ھای مشابھ  در اختیار دارند. بر عالوه، باید توجھ نمایند کھ چگونھ این فعالیت ھا باید مدیریت شوند، و چگونھ این فعالیت  

 یی کھ جمعیت ھای ملی و نھاد ھای دیگر روی آن ھا کار میکنند، سازگاری دارد.  

اجتماعی میتوانند بھ شیوه ھای متفاوت تنظیم شوند. میتوانند بھ صفت فعالیت ھای مستقل تنظیم شوند و یا ھم  - فعالیت ھای حمایت روانی
 میتوانند جز برناھم ھای دیگر باشند:  

اجتماعی مستقل" معموالً کارمندان و بودجھ مستقل داشتھ و بھ صفت یک برنامھ مستقل مدیریت می  -یک "برنامھ یی روانی •
 شود.  

اجتماعی را با نیاز ھای اساسی دیگر مثل  -اجتماعی است کھ نیاز ھای روانی-اجتماعی" یک برنامھ یی روانی-"مثبت روانی  •
 می سازد.  سرپناه، غذا، آب، لباس و معیشت یکجا 

اجتماعی جز  -اجتماعی یی یکجا شده با برنامھ ھای دیگر" شیوه یی است کھ در آن فعالیت ھای روانی-"فعالیت ھای روانی •
 یک برنامھ یی بزرگتر دیگری است کھ بھ یک سلسلھ نیاز ھا رسیده گی می کند.  

اعی فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ،  اجتم-جھت معلومات بیشتر در مورد مدل ھا و فعالیت ھای اساسی حمایت روانی
اجتماعی) مراجعھ  -اجتماعی (تقویت انعطاف پذیری: مجموعھ یی از اقدامات جھانی روانی-لطف نموده بھ انتشارات مرکز خدمات روانی

 نمائید. 

 چرا نظارت و ارزیابی؟  
نظارت و ارزیابی از جملھ مھمترین ابزار مدیریت ھستند. این فعالیت ھا بھ ھدف چک و کنترول تمام جوانب فعالیت ھا؛ اطمینان از  

اجتماعی را  -یادگیری و مسوولیت پذیری؛ و ارزیابی این کھ آیا برنامھ ھای تطبیق شده نتایج متوقعھ در امر انکشاف بھزیستی روانی
نظارت و ارزیابی اساس گزارش ھای واضح و موثر از نتیجھ بھ دست آمده یی پروژه یا  بھ کار گرفتھ می شوند.  در پی داشتھ یا خیر،

اجتماعی را تشکیل میدھد. بدین ترتیب معلومات گزارش داده شده مبدل می شوند بھ: فرصت ھای یادگیری از برنامھ  -برنامھ ھای روانی
اجتماعی بھ سواالت ذیل  -رات فعالیت ھا. نظارت و ارزیابی ھنگام تطبیق برنامھ ھای روانیھا، تقویت تصمیمگیری ھا، و ارزیابی تاثی 

 می پردازد:  

 پروژه چی را می خواھد تغییر کند؟   •
 کی ھا استفاده کننده گان ھستند؟   •
 آیا پروژه در مسیر درست در حرکت است؟   •
 چگونھ میتوانم بفھمم کھ در پروژه من مشکلی وجود دارد؟  •
 چھ چیزی را باید تنظیم کنم و انکشاف دھم؟   •
 چگونھ میتوانم بفھمم کھ پروژه تغییراتی را کھ میخواھم، بوجود می آورد؟   •
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اجتماعی خوب بوده و  -یک سیستم کار آمد نظارت و ارزیابی بخشی از مدیریت و مسوولیت پذیری یک برنامھ روانی
 علومات را تھیھ میکند برای: م

 
فعالیت   - انکشاف  و  رھنمایی  جھت  مستند  و  دقیق  دھی  گزارش  سیستم  با  برنامھ/پروژه  تطبیق  از  حمایت 

 پروژه/برنامھ.  
 کمک بھ یادگیری نھاد و شریک سازی دانش عملی با انعکاس و شریک سازی تجارب و اندوختھ ھا.   -
طابقت با توافق جانبین و با در نظر  حمایت از مسوولیت پذیری و توافق با نشان دادن اینکھ آیا فعالیت ھا در م  -

 صورت گرفتھ است یا خیر.   17و نیاز ھای تمویل نھاد تمویل کننده 16داشت معیار ھای تعین شده 
، خصوصاً اشتراک کننده گان جھت ارائھ دیدگاه برای  مستفید شونده گانیا فیدبک    باز خور ایجاد فرصت ھا برای   -

 فعالیت ھای ما.  
 تشویق و تجلیل از فعالیت ھای ما با برجستھ سازی دستآورد ھا، روحیھ دھی و کمک در بسیج منابع.  -

 
 

 ھستند.   18نظارت و ارزیابی دو پروسھ یی متفاوت ولی مرتبط با ھم و تکمیل کننده یی ھمدیگر

پروسھ یی داومدار جمع آوری و تحلیل معلومات است تا نشان دھد کھ تا چھ حد پروژه یا برنامھ درست تطبیق شده و در مسیر   نظارت 
منظم و نشانھ ھای ابتدایی پیشرفت (یا عدم پیشرفت)  باز خور یا فیدبک  تھیھ    ،رسیدن بھ نتایج متوقعھ در حرکت است. ھدف از نظارت

پروژه می باشد. این فعالیت معموالَ جمع آوری و  مستفید شونده گان  ھ ھدف تعین شده برای مدیران و  کار پروژه در مسیر رسیدن ب 
 تحلیل معلومات در مورد تطبیق پروسھ ھا، راھکار ھا و نتایج، و پیشنھاد نظریھ ھای سازنده را در بر میگیرد. 

ل یا ختم شده، دیزاین آن، تطبیق و نتایج آن می باشد. ارزیابی ارزش یابی سیستماتیک و ھدفمند از پروژه ھا/برنامھ ھای فعا  ارزیابی
را تھیھ کند کھ قابل اعتبار و   ارتباط و رسیدن بھ ھدف، تاثیر، موثریت، نتایج و بقای این نتایج را تعین می کند. ارزیابی باید معلوماتی

 و تمویل کننده گان نقش بازی کند.  تفید شونده گان  مسمفید باشد، و درشریک سازی درس ھای آموختھ شده در پروسھ یی تصمیم گیری 

 نظارت و ارزیابی و سایکل مدیریت برنامھ 
نظارت و ارزیابی یکی از بخش ھای مھم سایکل مدیریت برنامھ می باشد. دیاگرام زیر مراحل معمول پالنگذاری، نظارت و ارزیابی، 

ھا    است. بھ یاد باید داشت کھ ھر برنامھ/پروژه نظر بھ محیط و نیاز  را بھ نمایش گذاشتھ   )PMER( و گزارش دھی یک پروژه/برنامھ
 از ھمدیگر متفاوت می باشند.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ).  Aاینھا اصول اساسی و طرز العملی کاری ھالل احمر و صلیب سرخ را در بر میگیرند (ضمیمھ  16
برای مسوولیت پذیری را اقتباس نموده است. بر عالوه اصول اساسی و طرز العمل کاری خودش، فدراسیون    OECD/DACفدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ تعریف   17

 کمک ھای انسانی در حاالت بحرانی و اضطرار را نیز ارج میگذارد، مثل معیار ھای شفیر و رھنمود بسیار خوب.   معیار ھای جھانی دیگر 
18evaluation-and-monitoring-http://www.sswm.info/content/participatory    

http://www.sswm.info/content/participatory-monitoring-and-evaluation
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شامل    PMERاجتماعی را تشکیل میدھد. فعالیت ھای اساسی  -اساس این چارچوب نظارت و ارزیابی حمایت روانی  PMERفعالیت ھای  
 این ھا است:  

اجتماعی  -این کار بخاطر انجام داده می شود تا مشخص گردد کھ آیا بھ برنامھ روانی  ارزیابی نیاز ھای اساسی و نکات قوت. .1
 شد، باید باالی پالنگذاری آن کار شود.  نیاز است یا خیر. در صورتی کھ نیاز با

اجتماعی و اھداف، شاخص ھا،  -این یکی دیزاین عملی برنامھ یی حمایت روانی   دیزان پروژه/منظق برنامھ و شاخص ھا. .2
 و فرضیھ ھا را شامل می شود.  ابزار تائیدی 

اجتماعی  -لوگفرم برنامھ حمایت روانی این پالن عملی برای نظارت و ارزیابی اھداف و شاخص ھای    پالن نظارت و ارزیابی. .3
 می باشد.  

اجتماعی  -این یکی سنجش شرایط ابتدایی است (شاخص ھای مناسب) کھ قبل از آغاز برنامھ حمایت روانی  مطالعھ ابتدایی.  .4
 صورت میگیرد.  

 رزیابی می کنند.  اجتماعی ا -این ھا فعالیت ھای مھم انعکاسی ھستند کھ از تطبیق برنامھ روانی ارزیابی/مرور وسط راه.  .5
اجتماعی صورت میگیرد تا نشان دھد کھ برنامھ تا چھ حد توانستھ است  -این کی بعد از ختم کار برنامھ روانی  ارزیابی نھایی. .6

 بھ اھداف از قبل تعین شده یی خود برسد و چھ تغییری را توانستھ است بوجود آورد.  
اجتماعی. با  -فاده از اندوختھ ھای عملی برای جریان برنامھ روانینمایش یافتھ ھا و است   گزارش دھی، انعکاس و یادگیری.  .7

آنکھ، گزارش دھی، انعکاس و یادگیری باید در تمام جریان سایکل کاری برنامھ تطبیق شود. بھ ھمین دلیل است کھ این ھا  
 در مرکز دیاگرام باال ذکر شده اند.  

در تمام مراحل  و  در ابتدا و در مطابقت بھ پالن برنامھ انکشاف داده شده    اجتماعی باید-سیستم نظارت و ارزیابی برنامھ ھای روانی
ایجاد سیستم نظارت و ارزیابی در ابتدای برنامھ کمک میکند اھداف پروژه واضح گردیده و از جریان   کاری باید در نظر گرفتھ شود.

یابی کمک میکند دریابیم چھ چیزی در کار پروژه خالف  کار پروژه و تطبیق مناسب فعالیت ھا نظارت بھ عمل آید. سیستم نظارت و ارز
اھداف تعین شده و یا متفاوت از آن وجود دارد؛ چھ چیز ھایی میتوانند در کار پروژه انکشاف داده شوند؛ و مھمتر از ھمھ اینکھ آیا  

 تغییراتی کھ باید در نتیجھ کار پروژه بوجود آیند، دیده می شوند یا خیر.  

یک سیستم خوب نظارت و ارزیابی ساده بوده،  ت کھ یک سیستم نظارت و ارزیابی خوب، نباید مغلق و پیچیده باشد.  بھ خاطر باید داش 
 بھ سواالت مربوط جواب ارائھ نموده و بھ ساده گی قابل تطبیق می باشد.  

 ھدف  معرفی

اھداف، بیانیھ ھای واضح و تشریح شده در مورد نتایج متوقعھ پروژه می باشد. این اھداف در سھ سطح تعریف می شوند: ھدف، نتیجھ،  
شاخص ھای چارچوب نظارت و ارزیابی فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ ھر یک از این اھداف،  رھنمود  دستآورد. در  

 ل مربوطھ خود جواب ارائھ می کنند.  نتایج، و دستآورد ھا بھ سوا

   19سواالت و تشریحات  سطح اھداف 
 چھ چیزی تغییر کرده؟   ھدف  

 تغییرات ثابت دراز مدت در زنده گی انسان ھا در نتیجھ فعالیت برنامھ.  
 

قسمتی از نتایج بدست آمده یی پروژه را در بر داشتھ باشد. نتایج در نتیجھ مشخص شده باید حد اقل  
ف معموالً بھ نام تاثیرات یاد می شوند. جمع مشخصات چندین برنامھ برای رسیدن بھ ھدف  سطح ھد 

 کلی مھم پنداشتھ می شود.  
 

 مثال: کاھش رنج مردم در ساحھ تعین شده.  
 

 چھ اتفاق افتیده است؟   نتیجھ  
 تغییرات آنی و قابل لمس در شرایط و زنده گی مردم کھ نتیجھ مستقیم فعالیت ھای پروژه می باشد.  

 
 تغییراتی بوجود آمده نتیجھ فعالیت ھای مشخص پروژه می باشد.  

 نتایج این مرحلھ معموالً بھ نام نتایج پروژه یاد می شود.  

 
، نسخھ آزمایش شده). گروه  2017اجتماعی در حاالت اضطرار. (-مواد این بخش از منابع ذیل گرفتھ شده اند: چارچوب عام نظارت و ارزیابی برای صحت روانی و حمایت روانی19

  . IASC MHPSSمراجعھ یی 
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اعی از خدمات/فعالیت ھای متمرکز  اجتم-مثال: مردم با مشکالت صحت روانی و مشکالت روانی

 استفاده می کنند.  
 

 چھ کاری انجام شده؟   دستآورد  
کھ این خود    بوجود آمده (تولید شده)  جریان کار تطبیق پروژهدستآورد ھای تعین شده (نتایج) در  

 نشان میدھد کھ پروژه در مسیر درست در حرکت بوده است.  
 

کار ھای اصلی تطبیق شده عبارت اند از دستآورد ھا. فعالیت ھای باید طوری در نظر گرفتھ شوند  
کھ ارتباط اھداف و نتایج و دستآورد ھا را در جریان کار بھ نمایش بگذارد. نتایج در این مرحلھ  

 معملوالً بنام دستآورد ھا یاد می شوند.  
 

- الیت ھای دقیق صحت روانی و مراجعھ حمایت روانیمثال: کارمندان خدمات اجتماعی در انجام فع
 اجتماعی آموزش دیده اند.  

    
 

اجتماعی بر معلوماتی ناشی از نیاز سنجی ھا استوار می باشد. کارمندان  -مرام برای اھداف، نتایج و دستآورد ھای برنامھ حمایت روانی
را در نظر داشتھ باشند. اھداف اکثراً تنھا بھ  مستفید شونده گان ه گان و  پروژه باید اھدافی را تعین نموده و سھمگیری فعال استفاده کنند

زنده گی افراد (مثل کودکان در معرض خطر، کھن ساالن رانده شده از اجتماع، زنان نجات یافتھ از خشونت ھای خانواده گی) تعلق  
اجتماعی  -روه ھای استفاده کننده برنامھ ھای حمایت روانی نمی گیرد، بلکھ بھ خانواده ھا و جوامع این افراد نیز تعلق میگیرد. اینھا گ

محسوب می شوند. برای چگونگی انکشاف مرام ھا در سطح اھداف، نتایج، و دستآورد ھا کھ برای برنامھ ھا و موقعیت ھای متفاوت  
 ر و صلیب سرخ مراجعھ گردد.  شاخص ھای چارچوب نظارت و ارزیابی فدراسیون بین المللی ھالل احم رھنمود  قابل اقتباس ھستند، بھ  

 در مورد شاخص ھا 

در مورد نکات مثبت و نکاتی کھ برنامھ باید باالی  باز خور یا فیدبک  اجتماعی در تمام سطوح جھت تھیھ  -پیشرفت برنامھ ھای روانی
انکشاف آن توجھ نماید، سنجش میگردد. ھر برنامھ باید سنجش ھای موفقیت را با تعین نمودن شاخص ھایی در ابتدای برنامھ (آغاز  

 اید.  برنامھ) و در جریان کار تطبیق برنامھ (در زمان ھای متفاوت مثل وسط برنامھ و اخیر برنامھ) تعین نم

شاخص ھا واحد ھای سنجش ھستند کھ نکات قابل سنجش را تشخیص می نمایند. ھدف از این واحد ھای سنجش ارائھ پاسخ بھ سوالی  
کھ "آیا برنامھ بھ اھداف، نتایج و دستآورد ھای تعین شده رسیده است یا خیر" میباشد. این شاخص ھا میتوانند کمی (مثل فیصدی ھا و  

 .  20یا کیفی (مثل دیدگاه ھا، ارزش ھا، دالیل، نظریات و انگیزه ھا) باشند یا تعداد افراد) و 

مواد کمی آن ھایی ھستند کھ برای مطالعھ حاالت از ارقام (مثل تعداد، فیصدی ھا، سھم ھا، حدود، اوسط و غیره) کار میگیرند. میتود  
این مواد میتوانند گیرند تا بھ مواد دقیق دسترسی پیدا شود.  کمی از شیوه ھای مھندسی شده (مثل کود گذاری جواب بھ سروی ھا) کار می 

تا حد امکان، در مواد کمی   تطبیق برنامھ کاپی آن ھا نگھداری شود.  بعدی  تحلیل شده و برای مقایسھ مراحل  بھ شکل احصایھ ھا 
نظر داشت تفاوت جنسیتی، معلولیت  "جداسازی" باید صورت گیرد تا تفاوت ھا میان اعضای گروه ھای ھدف، مثل تعداد کودکان با در  

 و سن مشخص گردد.  

مواد کیفی در نکات حساس برنامھ، تصویری از عمق تغییر در زنده گی انسان ھا را بھ نمایش میگذارد. مواد کیفی بیشتر در قالب  
مستفید  و دیدگاه ھا و درک    کلمات گنجانیده می شوند (مثل ارزیابی ھای مستند، توضیح قضایا، نظریات، دیدگاه ھای ارزشی، وغیره)

را بھ تصویر میکشد. میتود ھای کیفی بیشتر از شیوه ھای نیمھ مھندسی شده (مثل نظارت و مصاحبھ ھا) استفاده میکند تا شونده گان  
کل اشتراکی  تصویر دقیقی از درک سلوک، عقاید، انگیزه ھا و رفتار ھای انسان ھا را بھ نمایش بگذارد. در عمل اما، این شیوه بیشتر ش

 و انعکاسی را دارا میباشد.  

در شناخت مراحل کلیدی    SMARTباشند (بھ جدول زیر مراجعھ شود). شاخص ھای    SMARTبرای نظارت و ارزیابی، شاخص ھا باید  
 از قبل پیش بینی شده یی برنامھ ھا کمک میکنند.  تطبیق موثر فعالیت ھا و تشریح مفاد 

 
  . IASC MHPSS، نسخھ آزمایش شده). گروه مراجعھ یی 2017ضطرار. (اجتماعی در حاالت ا -چارچوب عام نظارت و ارزیابی برای صحت روانی و حمایت روانی  20
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SMART 
 تشریحات 

S –   مشخص 
 آیا شاخص بھ حد کافی مشخص است تا حرکت برنامھ در مسیر ھدف را مشخص نماید؟  

M  -   قابل اندازه گیری 
آیا شاخص قابل اعتماد و واضح است کھ ھدف را اندازه گیری نماید و آیا می شود بھ واسطھ این  

 شاخص بھ معلومات دقیق دست یافت؟  

A –   قابل دسترس 
قابل   بینانھ و  این شاخص ھا کار گرفتھ میشود واقع  از  پیشرفت آن ھا  برای نظارت  اھدافی کھ  آیا 

 دسترس ھستند؟  

R –   مرتبط 
 آیا شاخص بھ نتایج و دستآورد ھای تعین شده ارتباط دارد یا خیر؟   

T –   بستھ بھ زمان 

شاخص بھ زمان بندی مشخص بستگی دارد. این شاخص باید وقت اندازه گیری را مشخص نماید. اگر  
برای اجرای برنامھ اندازی گیری زمان در نظر گرفتھ نشده باشد، چگونھ میشود زمان و چگونگی  

 ه گیری نتایح و دستآورد ھا را فھمید؟  انداز

 

شاخص ھای چارچوب نظارت و ارزیابی فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ عام بوده و  رھنمود شاخص ھای موجود در 
  بنا "خنثی یا بیطرف" یاد میشوند. این بدین معنی است کھ این ھا میتوانند با استفاده از شیوه ھای کمی یا کیفی (یا ھر دو) سنجش شوند. 

 شوند. بھ مثال زیر توجھ نمائید.   باید در پالن نظارت و ارزیابی مشخص ابزار تائیدی 

 تائیدی  ابزار  مثال شاخص 

اشتراک کننده گان برنامھ حمایت  
اجتماعی بعد از اشتراک در  -روانی

برنامھ تغییری در مھارت ھا و فھم  
 شان از مسایل گزارش می دھند.  

سروی یی رضایت کھ طی آن تعداد پاسخ دھنده گانی مشخص میشود کھ نشان   کمی:
میدھند کھ در نتیجھ اشتراک در برنامھ بھ مھارت ھای تازه یی زنده گی و دانش جدید از  

 مسایل دسترسی یافتھ اند.  

بحث ھای گروھی و مطالعات موردی کھ نظریات اشتراک کننده گانی از برنامھ   کیفی:
حمایت روانی اجتماعی را ثبت میکند کھ در نتیجھ اشتراک در برنامھ بھ مھارت ھا و  

 دانش جدید در مورد مسایل دسترسی پیدا کرده اند.  
 

 :  21اند در اینجا چند نکتھ کلیدی در مورد انکشاف شاخص ھا آورده شده 

 
   IFRC, CBHFA). 2013) برای صحت جامعھ و کمک ھای اولیھ. (PMERجعبھ ابزار طرح نظارت و ارزیابی و گرازشدھی (  21
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تا حد امکان از شاخص ھای معیاری استفاده نمائید چون این نوع شاخص ھا شرایط مقایسھ در ھر مرحلھ یی برنامھ را میسر   •
 میسازند.  

بھ خاطر باید داشت کھ تعداد شاخص ھا نباید زیاد باشند زیرا تعداد زیاد شاخص ھا میتوانند از باعث کاھش توانمندی شوند.   •
شاخص برای    3- 1ی سنجش شوند کھ برای اطالع مدیریت و تیم ارزیابی برنامھ مھم ھستند. معموالً بین  فقط باید بخش ھای 

 ھر ھدف کافی است.  
یا حد اقل بھ منابع دومی مواد دسترسی   – باید مطمین باشید کھ برای سنجش ساخص ھا توانایی و منابع کافی در دست دارید  •

 دارید.  
باالی سطوح پائین بیش از حد تمرکز نکنید، نکنید؛ بلکھ تغییرات زمانی را نیز شنجش نمائید.    تنھا "تعداد" یا دفعات را سنجش •

در سنجش شاخص ھا از حوصلھ کار گیرید (دستآورد ھا). این ھا برای مدیریت برنامھ خیلی با ارزش ھستند، اما این ھم  
 نیز سنجش نماید (مثل سنجش دانش، سلوک و رفتار).    مھم است کھ شما باید شاخص ھایی داشتھ باشید کھ سطوح بلند تغییر را

معلومات یکی از مھمترین اصول است. استفاده از شاخص ھای متنوع (کمی و کیفی) و منابع مختلف معلومات (مثل صحبت  تثبیت دقت  
معلومات)   بھ  دسترسی  برای  متفاوت  ھای  شیوه  و  ھا  ابزار  از  استفاده  یا  مردم  متفاوت  ھای  گروه  با  یا  کردن  دقت  تثبیت  بنام 

)Triangulation  یاد میشود. بھ خاطر باید داشت کھ ھر دو نوع مواد کمی و کیفی برای سنجش میزان موفقیت برنامھ ھا در امر (
رسیدن بھ اھداف تعین شده، از اھمیت خاصی بر خوردار ھستند. شاخص ھای کمی و کیفی یکجا میتوانند حد و عمق تغییر در اشتراک  

اجتماعی را تقویت می کند.  -اجتماعی را سنجش نمایند. تثبیت دقت شواھد تغییر در اثر برنامھ ھای روانی-برنامھ ھای روانی  کننده گان
شاخص ھای چارچوب فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ را میشود با استفاده  رھنمود بعضی از شاخص ھای موجود در  

 لط بر میگردد بھ ترکیبی از ابزار و شیوه ھای کمی و کیفی.  از شیوه مختلط سنجش کرد. میتود مخت 

اجتماعی را تعریف  -شاخص ھا باید در مطابقت بھ اھداف، نتایج و دستآورد ھایی کھ نوعیت تغییر در اثر اشتراک در برنامھ ھای روانی
است. لوگفرم اساس سیستم نظارت و  ) نشان داده شده  22لوگفرم میکند، مشخص شوند، درست قسمی کھ در جدول چارچوب منطقی یا (

رم ترتیب منطقی اھدافی را  ارزیابی را تشکیل میدھد. این لوگفرم خالصھ یی از برنامھ و دیزاین عملیاتی آن را تھیھ می کند. لوگف
اھداف؛    مشخص میسازد کھ برنامھ برای رسیدن بھ آن ھا فعالیت میکند، مثل (اھداف، نتایج و دستآورد ھا)؛ شاخص ھای تغییر در

 (اینھا ابزاری اند کھ برای سنجش تغییری کھ در شاخص ھا مشخص شده اند بکار میروند)؛ و فرضیھ ھای کلیدی دیگر.  ابزار تائیدی 

شاخص ھای چارچوب فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ نقش  رھنمود  لوگفرم بھ حیث مدلی برای جدول شاخص ھا در  
شاخص ھا ستونی برای فرضیھ ھا را ندارد، زیرا این یکی  رھنمود بازی می کند. بھ جدول زیر مراجعھ شود. (بخاطر باید داشت کھ:  

 برای وضعیت مشخصی ذکر شده است).  

 اھداف  
 (چی را میخواھیم بدست آریم) 

 شاخص ھا  
 ) تغییری را سنجش میکنیم (چھ 

 ابزار تائیدی  
 ) چگونھ سنجش میکنیم (تغییر را 

 فرضیھ ھا 
 (چھ چیز ھای دیگری را باید متوجھ بود) 

ھدف یعنی نتیجھ یی ماندگاری  
کھ برنامھ برای دسترسی بھ آن  

 فعالیت می کند.  
 

بھزیستی   رشد  مثال،  گونھ  بھ 
 مردم و مراقبت از امنیت آن ھا  

 

مثل   ھدف  ھای  شاخص 
جھت   کیفی  و  کمی  مشخصات 
 سنجش پیشرفت بھ سوی ھدف  

بھ   ھا  مورد شاخص  در  معلومات 
شوند.   می  آوری  جمع  شکل  این 
(این مرحلھ معموالً شامل فرد جمع  
معلومات و چگونگی   کننده  آوری 

ل می  جمع آوری معلومات را شام 
 شود) 

فاکتور ھای خارجی کھ برنامھ باالی آن ھا  
کنترول ندارد، و اھمیت ھمکاری ھدف در  

 رسیدن بھ نتایج مطلوب دراز مدت.  
 

 نتایج: 
مثل تغییر در شرایط زنده گی  
تطبیق   جریان  در  کھ  افراد 

 برنامھ رونما میگردد.  
 

بھ گونھ مثال، روابط اجتماعی  
انکشاف   مردم  بین  تعامل  و 
دانش   و  ھا  مھارت  یا  میکند؛ 

کننده   حمایت  دایر  برنامھ  گان 

مثل   نتیجھ  ھای  شاخص 
برای   کیفی  و  کمی  مشخصات 
 سنجش پیشرفت بھ سوی ھدف  

 

فاکتور ھای خارجی کھ برنامھ باالی آن ھا   مثل باال  
کنترول ندارد، و اھمیت ھمکاری نتایح در 

 رسیدن بھ ھدف  
 

 
 برگرفتھ از واحد پاسخگوی اضطراری فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ و چارچوب نظارت و ارزیابی.    22
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روانی انکشاف  -ھای  اجتماعی 
 میکند. 

   
 دستآورد ھا:  

در پروسھ  مثل نتایج پالن شده  
 تطبیق برنامھ.  

 
دایر کننده  بھ گونھ مثال، تعداد  

دفعات   دیده،  آموزش  گان 
جلسات دایر شده با اجتماع، و  
تعدادی از گروه ھای ھدف کھ  
در فعالیت ھای برنامھ اشتراک  

 کرده اند.  
 

مثل   دستآورد  ھای  شاخص 
و   کمی  برای  مشخصات  کیفی 

سوی   بھ  پیشرفت  سنجش 
 دستآورد ھا 

الی آن ھا  فاکتور ھای خارجی کھ برنامھ با مثل باال  
ر صورتی کھ دستآورد  دکنترول ندارد، و  

رھنمود  متوقعھ  نتایج  بھ  رسیدن  بھ  ھا 
 باشند، از اھمیت خاصی بر خوردار اند.  

 

   

 مطالعات ابتدایی و نھایی  
ابتدایی (بعضی بنام بیس الین یاد می شود) بھ تحلیلی بر میگردد کھ شرایط ابتدایی (شاخص ھای مناسب) را قبل از آغاز  مطالعات  

نھایی سنجشی است کھ   مطالعاتمقایسھ می شوند.  مطالعھبرنامھ/پروژه تشریح میکند. پیشرفت ھای کار پروژه بعد ھا بھ اساس ھمین 
ابتدایی   مطالعات رزیابی نھایی پروژه محسوب میشود) سنجیده می شود. در این مرحلھ پیشرفت ھا با  در ختم کار پروژه (معموالً جز ا 

ماه یا بیشتر)، مطالعات وسطی نیز معموالً وجود میداشتھ باشد کھ    12برای پروژه ھا/برنامھ ھای طوالنی (مقایسھ و ارزیابی می شود.  
 جریان کار پروژه سنجش میکند.  یر در شاخص ھا را در اوقات مشخص در این یکی تغی 

نیس  مطالعات  ارزیابی  خود  ذات  در  نھایی  و  مھمیابتدایی  اما جز  ارزیابی   تند،  در  معموالً  اینھا  تغییر محسوب می شوند.  ارزیابی 
ات ابتدایی مواد مطالعپروژه/برنامھ نیز کمک کنند.    دراز مدت  پروژه/برنامھ کمک میکنند، اما در عین حال میتوانند در نظارت تغییر

در جریان کار پروژه/برنامھ و/یا با مطالعھ نھایی مقایسھ میشود تا مشخص گردد کھ برنامھ/پروژه چھ تغییراتی را در راستای رسیدن  
 بھ ھدف بوجود آورده است.  

نی کھ در مغایرت  معموالً در مطالعھ ابتدایی سروی یی صورت میگیرد، اما این مطالعھ حتمی نیست کھ ھمیشھ کمی باشد خصوصاً زما
بھ بودجھ و زمان پروژه/برنامھ قرار داشتھ باشد. بعضی اوقات موثریت شیوه ھای کیفی مثل مصاحبھ ھای فردی یا گروھی بیشتر  
است، و یا ھم بعضی میشود از شیوه ھای مختلط کار گرفت. بعضاً میشود از معلومات نیاز سنجی، یا ارزیابی ظرفیت ھای آسیب  

) نیز در مطالعات ابتدایی کار گرفت. مھم این نیست کھ شما از کدام شیوه کار میگیرید، مھم این است کھ در  VCAپذیری شناسی (
مطالعات ابتدایی و نھایی از عین شاخص ھا و شیوه ھای سنجش باید کار گرفتھ شود تا در زمان مقایسھ معلومات موثق و موثر بدست  

 آیند. 

    23لوگفرم و تیوری تغییر

دھھ یی اخیر نظریات متفاوتی مبنی بر بھترین شیوه یی توضیح رسیدن برنامھ ھا بھ ھدف ھای تعین شده در جوامع انکشافی  طی چند  
جھانی وجود داشتھ است. بعضاً از "چارچوب منطقی" استفاده میکنند. شیوه یی محبوب دیگری ھم انکشاف یک "تیوری تغییر" است.  

اجتماعی، در آینده برای این نوع برنامھ ھا ممکن از ھمین "تیوری تغییر" کار گرفتھ شود.  -وانینسبت مغلق بودن برنامھ ھای حمایت ر 
اما این چارچوب نظارت و ارزیابی بیشتر باالی "لوگفرم" متمرکز است زیرا از طرفی اکثر جمعیت ھای ملی با این یکی آشنایی دارند  

 ای تمویل کننده است.  و از طرف دیگر ھم استفاده از "لوگفرم" خواست نھاد ھ

توضیح چگونگی رسیدن    –در این بخش بھ مفاد و نواقص این دو شیوه پرداختھ شده است. ھر دو شیوه دارای ھدف عام مشابھ ھستند  
برنامھ بھ نتایج، و ایجاد زمینھ ھای انعکاس انتقادی. باید گفت کھ تعریف خاصی برای تیوری تغییر و یا تفاوت آن با لوگفرم وجود  

دارد و متخصصین ھنوز ھم تالش دارند تا ارتباط بین این دو راھکار را دریابند. در عمل اما، بین این دو بعضی تفاوت ھایی وجود  ن 
 دارد.  

را با تمام راه ھای ممکنی کھ بھ تغییر می انجامد، بھ شمول    در ساده ترین مورد، تیوری تغییر تصویر بزرگ و نا منظم "جھان واقعی" 
چرا فکر میکنید این راه ھا بھ ھدف میرسند (مثل، آیا شما شواھدی در دست دارید و یا این تنھا یک فرضھ است؟)، را بھ    این کھ شما

 
   practice/-in-difference-the-whats-framework-logical-vs-change-of-http://www.tools4dev.org/resources/theoryمواد منبع این بخش مستقیما گرفتھ شده است از:    23

http://www.tools4dev.org/resources/theory-of-change-vs-logical-framework-whats-the-difference-in-practice/
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نمایش میگذارد. لوگفرم اما، باالی یک راه مشخص برای برنامھ یی شما متمرکز بوده و برای آن یک ساختار خاص و منظم را پیشنھاد  
 اجتماعی و ناظرین نھاد ھای تمویل کننده ساده می شود.  -ت از تطبیق برنامھ برای تیم حمایت روانیمیکند. با این شیوه، کار نظار 

   چارچوب منطقی 

 در عمل، لوگفرم معموالً:  

تعریف مفصلی از برنامھ ارائھ میکند و نشان میدھد کھ فعالیت ھای برنامھ چگونھ بھ دستآورد ھای آنی می انجامد، و چگونھ   •
 این فعالیت ھا بھ دستآورد ھا و اھداف منتھی میشوند.  

 برسیم" کمک کند.   Yرا انجام دھیم تا بھ  Xدر تکمیل جملھ یی "ما میخواھیم  •
ریکس (لوگفرم) نمایش داده می شود. میشود این را طی یک چارت ھم بھ نمایش گذاشت کھ این یکی  معموالً در قالب یک مات  •

 بعضاً بنام "مدل منطق" نیز یاد می شود.  
معموالً در ردیف ھا ذکر میشود. بھ این معنی کھ تمام فعالیت ھا بھ دستآورد ھای می انجامد، دستآورد ھا بھ نتایج، و بالخره   •

 وجود ندارد.  باز خور یا فیدبک  در این یکی پروسھ ھای دورانی یا دایره ھای بھ ھدف می رسد. 
برای خطرات و فرضیھ ھا فضا ایجاد میکند، با آنکھ اینھا معموالً در سطوح پائینتر جای دارند. در اینجا جایی وجود ندارد   •

 برای شواھدی اینکھ چرا یک چیز بھ چیز دیگری می انجامد.  

 تیوری تغییر  

 ل، تیوری تغییر معموالً:  در عم

 تصویر کلی یی، بھ شمول موضوعات مربوط بھ محیط و فضایی کھ تحت کنترول شما نیست، ارائھ می کند.   •
 تمام راه ھای متفاوت رسیدن بھ تغییر را بھ نمایش میگذارد، حتی اگر این راه ھا مربوط بھ برنامھ یی شما ھم نباشد.   •
 کر میکنید تغییر بوجود می آید.  توضیح میدھد کھ چطور و چرا شما ف •
 تغییر میکند زیرا ....".   Yرا انجام دھیم، در نتیجھ آن   Xبرای تکمیل جملھ یی ذیل بھ کار میرود: "اگر ما  •
بھ شکل یک دیاگرام با متون توضیحی پیشکش شده و میتواند بھ شیوه ھای متفاوت تنظیم شود. بھ گونھ مثال، در یک پروسھ   •

دھی میتواند یک سلسلھ مراحلی را در بر گیرد. در عین حال میتواند بھ  باز خور یا فیدبک  یک دایره یی    یی دورانی یا در 
حیث یک جعبھ یی کھ بھ جبعات متعدد دیگری می انجامد تشریح شود، و یا ھم شکل ھای متفاوت دیگری را نیز میتواند بخود  

 بگیرد. 
بھ بکس ھای دیگری می انجامد (مثل، اگر شما فکر میکنید کھ دانش  توضیح میدھد کھ چرا شما فکر میکنید کھ یک بکس   •

 ، آیا این یک فرضیھ است یا شما برای اثبات آن اسناد دارید؟).  افزایی منجر می شود بھ تغییر سلوک
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 24انکشاف پالن نظارت و ارزیابی

پالن  اجتماعی، مرحلھ بعدی انکشاف پالن نظارت و ارزیابی است.  -بعد از انتخاب شاخص ھا برای سنجش اھداف برنامھ یی روانی
نظارت و ارزیابی بیانیھ ھای لوگفرم را توسعھ داده تا مشخصات معلوماتی ھر شاخص مشخص گردد. این کار یکی از مھمترین ابزار  

تحلیل  تمویل کننده موجودیت پالن نظارت و    ھای پالنگذاری و مدیریت،  باشد. تعدادی از حکومت ھای  و استفاده از معلومات می 
ارزیابی در پروپوزل را یک امر حتمی میپندارند. پالن نظارت و ارزیابی لوگفرم را در امر تطبیق و مدیریت برنامھ یک قدم جلوتر  

 میبرد. 

و شرکای این پروژه/برنامھ بستگی  از برنامھ/پروژه و محیط ایجاد شده توسط تیم  یک پالن نظارت و ارزیابی خوب بیشتر بھ فھم دقیق  
دارد. سھمگیری این شرکا و تیم کاری در انکشاف پالن نظارت و ارزیابی سطح اعتماد بھ مواد جمع آوری شده را باال میبرد چون این  

 مردم کسانی ھستند کھ میدانند چھ موادی و چگونھ باید این مواد جمع آوری شوند.  

د چند بعدی دارد. یکی از این خصوصیات این است کھ این پالن مراحل جمع آوری معلومات و  انکشاف پالن نظارت و ارزیابی مفا
گزارش دھی آن را موثر و قابل اعتماد می سازد. بر عالوه، این پالن ھا در امر پالنگذاری و تطبیق پروژه/برنامھ با در نظر داشت  

کند. ھمچنان، پالن ھای نظارت و ارزیابی بھ مدیران برنامھ/پروژه  چیستی تطبیق و سنجش این برنامھ/پروژه ھا، بھ مدیران کمک می 
اجازه میدھد عناصر کلیدی لوگفرم را شناسایی نموده و از واقع گرایانھ بودن آن اطمینان حاصل نمایند. مفاد دیگر این پالن ھا این است  

کمک میکند. این یکی خصوصاً برای برنامھ/پروژه ھایی    کھ این پالن ھا در امر انتقال دانش مربوط بھ کارمندان و مدیران بلند رتبھ 
 کھ بیشتر از دو سال طول میکشند، از اھمیت خاصی بر خوردار می باشد.  

 پالن نظارت و ارزیابی یی نمونھ کھ در اخیر این بخش آمده است، با توضیحات ذیل بھ معرفی گرفتھ می شود.  

بھ نمایش میگذارد.  چگونگی ایجاد تغییر را    و معلومات دقیق مورد نیاز در بارهه  بیانیھ ھای شاخص ھا را لست نمود  ستون شاخص ھا 
این شاخص ھا مستقیماً از لوگفرم گرفتھ شده اند، اما نظر بھ چیستی برنامھ، این شاخص ھا باید برای پالن ھای نظارت و ارزیابی دست  

 کاری شوند.  

ال شده اند تعریف ھای دقیقی را ارائھ میکند تا پروسھ سنجش دقیق و با  برای اصطالحاتی کھ در شاخص ھا استعمستون توضیحات  
بر عالوه، این ستون باید دقیقاً نحوه یی جمع بندی شاخص ھا، مثل صورت و مخرج سنجش فیصدی ھا را نیز  اعتبار را تامین نمایند.  

گان را کھ در امتحان واپسین بھ سواالت درست جواب  توضیح دھد. (بھ گونھ مثال، زمانی کھ میخواھید فیصدی دقیقی از اشتراک کننده  
داده اند را توضیح دھید، در این حالت کسانی کھ جواب درست ارائھ کرده اند در صورت، و مجموع کسانی کھ جواب داده اند در  

مینویسیم.    20مخرج    و در   15نفر آن جواب درست ارائھ کرده اند، در صورت    15نفر،    20مخرج ذکر می شوند. مثالً اگر از مجموع  
). ھمچنان در این ستون باید نشان  15/20x100=75%بھ این اساس فیصدی دقیق کسانی کھ جواب درست را ارائھ کرده اند این است: 

 داده شود کھ آیا شاخص ھا بر اساس جنسیت، سن، قوم و یا متغیر ھای دیگر جدا سازی شده اند یا خیر.  

منابع معلومات، و ابزار و میتود ھای جمع آوری معلومات، مثل استفاده از منابع دومی، نظارت و ارزیابی   ستون منابع و میتود ھا،
دوره یی، سروی ھای ابتدایی و نھایی، و مصاحبھ ھا را مشخص می سازد. این یکی نسبت بھ ستون "ابزار اثباتیھ" لوگفرم کھ شیوه ھا  

لست میکند، متفاوت می باشد. یک پالن نظارت و ارزیابی جزئیات بیشتری مثل شیوه  و منابع معلومات، مثل سروی ھای اجتماعی را 
توضیح دھد کھ آیا ابزار جمع آوری معلومات (مثل  ھای نمونھ گیری، نوعیت سروی وغیره را ارائھ میکند. بر عالوه، این ستون باید  

 سوالنامھ ھا، چک لست ھا) وجود دارند یا باید انکشاف داده شوند.  

نشان میدھد کھ در مورد ھر شاخص چند مرتبھ باید مواد جمع آوری شود (مثال، ھفتھ وار، ماھوار، ربع  ون دفعات و تقسیم اوقات  ست
وار، ساالنھ و غیره). بر عالوه این بخش باید تاریخ ھای کلیدی پالن، مثل تاریخ ھای آغاز یا ختم جمع آوری معلومات، یا تاریخ ھای  

ابزار، انکشاف  بندی جمع آوری معلومات را متاثر    نھایی  فاکتور ھایی کھ میتوانند زمان  نیز مشخص سازد. ھنگام پالنگذاری،  را 
 بسازند، مثل تقاضا ھای فصلی، تقسیم اوقات مکاتب، رخصتی ھا، و مراسم مذھبی (مثل رمضان)، نیز باید در نظر گرفتھ شوند.  

 
   IFRC, CBHFA). 2013) برای صحت جامعھ و کمک ھای اولیھ. (PMERجعبھ ابزار طرح نظارت و ارزیابی و گرازشدھی (  24
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معلومات را بھ عھده دارد، مثل رضا کاران اجتماعی، کارمندان ساحوی،    مردمانی را کھ مسوولیت جمع آوری  ستون افراد مسوول 
مدیران برنامھ، شرکای محلی و مشاورین بیرونی، لست می کند. بر عالوه نام ھای مردمام مشخص، موقف ھای کاری افراد نیز باید  

 ذکر شود تا در صورت تغییر افراد، موضوع باید روشن باشد.  

بر عالوه، این ستون راه ھای  استفاده ابتدایی از معلومات و مخاطبین آن را مشخص می سازد.  ات و مخاطبینستون استفاده از معلوم 
تنظیم یافتھ ھا (مثل جدول ھا، گراف ھا، نقشھ ھا، و بیانیھ ھا) و توزیع معلومات (مثل ویب سایت ھای انترنتی، جلسات، مالقات ھای  

ز باید مشخص سازد. بعضاً پیش می آید کھ بعضی شاخص ھا برای اھداف مشابھ و مخاطبین  اجتماعی، ایمیل و رسانھ ھای جمعی) را نی 
 مشابھ بھ کار میروند. معلومات میتوانند بھ شیوه ھای ذیل مورد استفاده قرار گیرند:  

 نظارت از تطبیق برنامھ برای تصمیم گیری ھا •
 ارزیابی تاثیرات برای توجیھ برنامھ  •
 یادگیری نھاد و تشریک تجارب شناسایی درس ھا برای  •
 حصول اطمینان از تطبیق برنامھ در مطابقت با خواست ھای تمویل کنند گان و الزامات قانونی •
 گزارشدھی بھ مدیران رده ھای باالیی، تصمیم گیرنده ھا و یا دونر ھا برای پالن استراتیژیک •
 ، تمویل کننده گان و شرکامسوول بودن در قبال مستفید شونده گان •
 تشویق حمایت و بسیج منابع •

 پالن نظارت و ارزیابی "نام پروژه"  

استفاده از  
معلومات و  

 مخاطبین 
 دفعات و تقسیم اوقات  مسوولیت ھا 

شیوه ھا و  
منابع جمع  

 آوری معلومات 

توضیح شاخص ھا  
(و واحد ھای  

 سنجش) 
 شاخص ھا 

 ھدف:  

 aشاخص ھدف      

 aفرضیھ ھدف      

 :  1نتیجھ 

 a.1شاخص      

 b.1شاخص      

 c.1شاخص          

 a.1فرضیھ      

 :  1.1دستآورد 

 1.1aشاخص      

 1.1aفرضیھ      
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 پالنگذاری تحلیل مواد  
برنامھ ھای جاری و  تحلیل مواد بھ پروسھ یی اطالق میگردد کھ طی آن مواد خام جمع آوری شده بھ معلومات مفیدی جھت اطالع  

برنامھ ھای آینده تبدیل میگردد. این یک پروسھ مھم و دورانی در سایکل مدیریت برنامھ می باشد. تحلیل مواد موارد زیر را در بر  
 میگیرد: 

 ش ھا و دیگر ارتباطات میان انواع متفاوت مواد جمع شده.  جستجوی روابط، بخ  •
 ارزیابی عملکرد بھ اساس پالن ھا و اھداف  •
 جمع بندی کردن  •
 پیش بینی مشکالت  •
 تشخیص راه ھای حل و پشنھاد بھترین راھکار ھا برای پروسھ تصمیمگیری و آموزش نھاد   •

 واد خیلی مھم پنداشتھ می شود.  تحلیل بھ موقع و قابل اعتماد مواد برای اعتماد و کارآیی م 

در ابتدا باید برای تحلیل و تجزیھ مواد باید پالن دقیق سنجیده شود. در این پالن چارچوب زمانی، ابزار و فارمت ھای مربوطھ، مردمان  
پالن کلی مدیریت   مسوول و ھدف تحلیل و تجزیھ باید در نظر گرفتھ شود. این موارد را میشود در پالن نظارت و ارزیابی و یا ھم در

اجتماعی در نظر گرفتھ شوند، و نباید در بھ صفت یک فعالیت اضافی  -برنامھ گنجانید. این ھا باید ھمیشھ در ابتدای برنامھ ھای روانی
 یا بھ حیث فعالیتی جھت رسیده گی بھ ضرب االجل گزارشدھی بھ آن نگریستھ شود.  

 را باید در نظر داشت:   ھنگام پالنگذاری تحلیل و تجزیھ مواد، نکات زیر 

  : 1.2دستآورد 

 1.2aشاخص      

 1.2aفرضیھ      

 :  2نتیجھ 

 a.2شاخص           

 2aفرضیھ      

 :   2.1دستآورد 

 2.1aشاخص           

 1.1aفرضیھ      

  : 2.2دستآورد 

 2.2aشاخص           

 2.2aفرضیھ      

 با در نظر داشت لوگفرم پروژه، میتوانید اھداف و شاخص ھا اضافھ نمائید. *
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 ھدف تحلیل و تجزیھ مواد  .1

چیستی و چگونگی تحلیل و تجزیھ مواد بھ طوری کلی بستگی دارد بھ اھداف و شاخص ھای برنامھ، و مخاطبین و ضرورت آنھا بھ  
 بھ گونھ مثال:   مواد باید در مطابقت بھ اھداف تعین شده در لوگفرم و پالن نظارت و ارزیابی تحلیل و تجزیھ شوند. معلومات. 

شاخص ھای دستآورد باید بھ صورت منظم (مثالً ھفتھ وار، ماھوار، ربع وار) تحلیل شوند تا مشخص گردد کھ آیا فعالیت ھا   •
 مطابقت بھ تقسیم اوقات و بودجھ بھ پیش میرود یا خیر.  

، رفتار و عملکرد ھا) تحلیل و  شاخص ھای نتیجھ باید جھت تشخص تاثیرات میان مدت یا دراز مدت تغییر (مثل دانش مردم •
تجزیھ شوند. از آنجائیکھ تحلیل این بخش کار مغلق و پر جنجال است، این شاخص ھا معموالً کمتر تحلیل و تجزیھ می شوند  

اجتماعی اشتراک کرده اند، مورد استفاده  -و برای مخاطبین عام مثل تمویل کننده گان، شرکا و مردمانی کھ در برنامھ روانی
 میگیرد.  قرار 

 دفعات تحلیل و تجزیھ مواد  .2

باید اطمینان حاصل شود کھ برای تحلیل و گزارش مواد، در مطابقت بھ تقسیم اوقات واقع گرایانھ، زمان کافی داده می شود. حتی مواد  
اجتماعی بھ وقت و زمان معینش گزارش داده نشود. تعدد  -قابل اعتماد ھم میتواند بیکاره ثابت شود اگر برای مدیران برنامھ ھای روانی

تقسیم اوقات تحلیل  واد بیشتر بستگی دارد بھ تعدد دفعات جمع آوری معلومات و نیاز ھای استفاده کننده گان بھ معلومات.  دفعات تحلیل م
مواد میتواند ھمزمان با گزارش دھی واقعات مھم صورت گیرد، و یا ھم میتواند نظر بھ نیاز ھای برنامھ، در زمان ھای متفاوت صورت  

ت کھ تحلیل مواد یک پروسھ دوامداری است کھ از آغاز کار برنامھ شروع حتی در جریان کار نظارت و  گیرد. اما بھ خاطر باید داش
 بعد ارزیابی ھم صورت گیرد.  

 مسوولیت تحلیل و تجزیھ مواد   .3

 نقش ھا و مسوولیت ھای تحلیل مواد بستگی دارد بھ نوع و زمان تحلیل و تجزیھ:  

را    نظارتی کارمندان نظارتی ساحوی یا دیگر کارمندان برنامھ) میتوانند مواد    کسانی کھ مواد را جمع آوری می کنند (مثل •
در  مستفید شونده گان اجتماعی و -تحلیل نموده، و این فرصت را دارند کھ یافتھ ھا را با جمعی از مدیران برنامھ یی روانی

میان بگذارد. نیاز کارمندان بھ وسایل خاص، سافت ویر ھا و یا مھارت ھای تخنیکی جھت تحلیل مواد باید در نظر گرفتھ  
 شود.  

اما، تحلیل بیشتر بستگی دارد بھ ھدف و نوعیت ارزیابی. مشاورین بیرونی میتوانند یک ارزیابی مستقل    ارزیابیبرای مواد   •
در ارزیابی ھای  اجتماعی، بھ تنھایی انجام دھند.  -را با تمرکز باالی شفافیت برنامھ روانی  و مورد نیاز نھاد تمویل کننده

داخلی جھت یادگیری در داخل برنامھ اما، نھاد یا برنامھ یی تطبیق کننده میتواند تحلیل مواد را عھده دار شود. بھ خاطر باید  
متفاوت بھ شمول رضاکاران و اعضای  مستفید شونده گان  مواد،  داشت کھ تا حد امکان، باید مطمین بود کھ در پروسھ تحلیل  

 اجتماعی را دخیل ساخت.  
 پروسھ تحلیل مواد  .4

مواد را میشود بھ شیوه ھای متفاوت مثل مالقات ھا، رد و بدل ایمیل، مباحثھ از طریق ابزار انترنتی و کنفرانس ھا تحلیل کرد. باید  
متفاوت باید در این پروسھ دخیل باشند و باید بھ خاطر داشت کھ برای انجام این کار  ن  مستفید شونده گاکوشش شود کھ تا حد امکان  

 جلسات متعددی برنامھ ریزی شوند.  

   25تحلیل مواد کیفی 

میتود ھای کیفی مثل بحث ھای گروھی، مصاحبھ ھای معلوماتی و سواالت کیفی معموالً در نظارت و ارزیابی مورد استفاده قرار  
آنکھ، این شیوه معموالً مواد زیادی بدست می دھند. بھ ھمین دلیل، جمع بندی معلومات کلیدی و موضوعات مھم از جملھ  میگیرند. با 

 اھداف مھم تحلیل مواد بھ شکل کیفی می باشد.  

 آماده گی برای تحلیل مواد  

ھ ھای فردی و گروھی محتاطانھ ثبت  در تحلیل مواد کیفی جمع آوری معلومات اولین مرحلھ محسوب می شود. در این مرحلھ مصاحب 
شده و سپس جھت تحلیل این مواد ثبت شده تحریر می شوند. در صورتی کھ زمینھ برای این کار مساعد نباشد، محقق میتواند معلومات  

ن کار از  مھم و قابل درک را از جریان مصاحبھ ھا یادداشت نماید. در صورتی کھ جریان مصاحبھ ثبت میشود، گرفتن اجازه برای ای 
طرف اشتراک کننده گان یک اصل مھم پنداشتھ می شود. در ضمن، بھ اشتراک کننده گان باید نحوه استفاده از معلومات و حفظ محرمیت  

 
 ). تحقیقات کیفی برای انکشاف، رگبی، انگلستان: انتشارات کارکرد عملی.  2015گرفتھ شده از: سکودال، ام.، و کورنیش، اف. (  25
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موارد شخصی توضیح داده شده تا از نگرانی ھای اشتراک کننده گان کاستھ شود. (این موضوع در بخش مصاحبھ ھای فردی و گروھی  
ومات در جعبھ ابزار توضیح داده شده است). در صورتی کھ مصاحبھ یی ثبت شده تحریر میشود، بھ خاطر باید  جھت جمع آوری معل

 داشت کھ تمام جزئیات مصاحبھ باید تحریر شوند. بھ گونھ مثال:  

 2015-05- 24تاریخ مصاحبھ: 
 نوع مصاحبھ: مصاحبھ گروھی

 مصاحبھ کننده: پیتر آنتون 
 سالھ، مرد    67اشتراک کننده گان: 

 محل مصاحبھ: بندر موریسبی، پاپوا نیوجینا 

 مواد جمع آوری شده از اھمیت خاصی بر خوردار بوده بناء باید جھت حفظ محرمیت، از این مواد باید بھ شکل درست محافظت شود.  

 تدویر پروسھ تحلیل  

 تحلیل موضوعی یکی از عام ترین استراتیژی ھا است.  د. برای تحلیل داده ھا، استراتیژی ھای متفاوت وجود دار

ری تمام یاد داشت ھا و تحریرات (نسخھ ھای تحریری مصاحبھ ھای ثبت شده) آغاز می شود. در قدم دوم  تحلیل موضوعی از جمع آو
 یعنی قبل از کودگذاری، این مواد باید خیلی دقیق مطالعھ شوند تا تحلیلگر با موضوعات آشنا شود.  

ودگذاری مرحلھ یی است کھ در آن محقق مواد را بھ اساس کود ھای تنظیم می کند. کود ھا بھ عنوان ھا یا برچشپ ھایی بر میگردد  ک
کھ نظریات یا بخشی از متون را دستھ بندی می کند. در این مرحلھ مواد یک بار دیگر دقیق باید مطالعھ شده و کود ھای تشریحی باید 

شوند. شاید بعضاً ساده تر باشد کھ اول کود ھای عمومی انتخاب شوند و بعد از مطالعھ مواد، کود ھای مشخص  از داخل متن استخراج 
قابل یاد آوری است کھ بدون در نظر داشت حجم مواد، از استفاده کود ھای زیاد جلوگیری شود. با  تری از داخل متن استخراج گردند. 

تا بعضی کود ھا را حذف کنید، یا با کود ھای مشابھ دیگر آن را مدغم سازید، و یا ھم نام  این حال ھم، شاید بعد ھا شما مجبور شوید  
ن آن را تغییر دھید. زمانی کھ شما یادداشت ھا یا تحریر ھا را مطالعھ میکنید، بھ لست کود ھایی کھ تعین شده اند مراجعھ نموده و اطمینا

 زگاری داشتھ باشند.  حاصل کنید کھ این مواد با کود ھای انتخاب شده سا

 در ذیل چند مثالی از کود ھایی است کھ از متن مصاحبھ ھای نیمھ مھندسی شده استخراج شده اند:  

 بھ نظر شما، این محیط دوستداشتنی اطفال در بھزیستی طفل شما چقدر موثر بوده است؟  مصاحبھ کننده: 

کھ این  ام، و این مرا ترسانیده است، بھ ھمین خاطر من فکر میکنم  من در مورد اختطاف ھا در داخل کمپ خیلی شنیده  پاسخ دھنده:  
بازی    ]"محیط امن"[  محافظت میگردد  Xتوسط  در خیمھ یی کھ    ]"تعامالت اجتماعی"[  رفتھ و با اطفال دیگر  خواھد بود تاخوب    Xبرای  

"کاھش عالیم  [  ھای بد ھم نمی بیندب  خوا خوب میخوابد و  کند. از زمانی کھ طفلم بھ محیط دوست داشتنی خود برای بازی میرود،  
   .]فشار"

انتخاب رنگ ھا برای کود ھا و برجستھ سازی متون مربوط آن، میتواند برای معلومات کمتر مفید واقع شود. اما در صورتی کھ شما  
(کھ رایگان قابل دسترس    CATو   CATMAحجم زیادتر سر و کار دارید، در این صورت استفاده از نرم افزار ھایی مثل با موادی با  

ھستند) توصیھ میگردد. با آنکھ، ھمیشھ بھترین گزینھ ھمین بوده کھ بھ تجارب و مھارت ھای محقق باورمند بوده و از استراتیژی ھای  
 ده شود.  منحصر بھ فرد محقق بھتر است استفا

بعد از مطالعھ کامل داده ھا و با در نظر داشت تعداد دفعاتی کھ کود ھا ذکر میشوند، شناخت کود ھای اولی، دومی و کود ھای زنجیره  
یی ساده تر می شوند. ساختار ھایی کھ در نتیجھ کودگذاری ھا بوجود می آیند سپس با شاخص ھا مقایسھ شده و طی یک گزارش تحلیلی  

این گزارش باید گفتھ شود کھ آیا بھ اھداف شاخص ھا رسیده گی شده است یا خیر (یا تا چھ حدی بھ ھدف رسیده  پیشکش میگردند. در  
گی صورت گرفتھ است). بر عالوه، شناسایی مشابھت ھا، تفاوت ھا و تضاد ھایی بوجود آمده نیز خیلی مھم است. بھ گونھ مثال، اگر  

این صورت کود ھایی کھ برای این دو جنس در نظر گرفتھ میشود ممکن با ھم مشابھت ھا  اشتراک کننده گان زنان و مردان باشند، در 
 و یا تفاوت ھایی داشتھ باشند.  

تحلیل موضوعی یکی از پر طرفدار ترین نوع تحلیل داده است. در این نوع تحلیل، نتایج اکثراً قابل اعتماد بوده و مدیران پروژه/برنامھ  
ن می سازد. اما این نوع تحلیل وقت گیر است. با در نظر داشت زمان و منابع، شما میتوانید نسخھ ھای کوتاه  را در مورد یافتھ ھا مطمی 

 تر این تحلیل را تجربھ نمائید.  

 تحلیل مواد کمی 
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 مواد کمی بیشتر از طریق منابع متعددی مثل سروی ھا، نگھداری ریکارد ھا، و نتایج امتحانات بدست می آیند.  

 تدویر پروسھ تحلیل 

در نظارت و ارزیابی، از شیوه کمی بیشتر برای جمع آوری محاسبات، اوسط، و فیصدی ھا کار گرفتھ می شود. در این شیوه مواد  
در این شیوه، از برنامھ اکسل برای بیشتر محاسبات احصائیوی (مثل  ئھ میگردد تا درک آن ساده تر گردد. بیشتر در قالب گراف ھا ارا

مجموعھ ھا، احصائیھ ھا، اوسط گیری ھا و فیصدی ھا) کھ در نظارت و ارزیابی بیشتر کاربرد دارد، کار گرفتھ میشود. برای ارائھ  
ده صورت میگیرد. در استفاده از پایچارت اما، در صورتی کھ تعداد کتگوری ھای زیاد  یافتھ ھا بیشتر از بارچارت ھا و گراف ھا استفا

باشد، یافتھ ھا با وضاحت نشان داده شده نمیتواند زیرا خواندن و دیدن مقدار دقیق ھر کتگوری برای بیننده گان و خواننده گان مشکل  
   ت کھ از بارچارت استفاده نمائید.می شود. در صورتی کھ شما بیشتر از سھ کتگوری دارید، بھتر اس 

درست مثل مواد کیفی، مواد کمی نیز با ارزش بوده و در صورتی کھ مشخصات شخصی افراد و معلومات حساس را شامل میباشد، 
بھتر است کھ مشخصات سروی ھا در صفحھ یی اکسل حفظ شوند. بھ گونھ  امنیت مواد باید تامین شده و در جای امن نگھداری شوند.  

 مثال:  

     2015-05- 24تاریخ تدویر سروی: 
 مصاحبھ کننده: پیتر آنتون 

 سالھ، مرد    67اشتراک کننده گان: 
 محل سروی: بندر موریسبی، پاپوا نیوجینا 

 

 استفاده از نرم افزار ھای جمع آوری معلومات 

د و میتوانند در جا ھایی کھ انترنت بھ شکل رایگان قابل دریافت ھستن   Survey Monkeyیا    Google Formsنرم افزار ھایی مثل  
درست و تلیفون بھ ساده گی قابل دسترس است، برای جمع آوری معلومات استفاده شوند. در صورتی کھ تعداد اشتراک کننده گان زیاد  

  ODK، یا  Koobo Toolbox  ،RAMPاست، و یا سیستم انترنتی و تلیفونی ضعیف است، در این صورت استفاده از نرم افزار ھای  
 رھنمای استفاده نیز دارد. اما دو برنامھ یی دیگر نیازمند آموزش ھستند).    Koobo Toolboxتوصیھ میگردد. ( 

 استفاده از لیکرت سکل ھا (گزینھ ھا) 

پیشنھاد میگردد) ( لیکرت سکل ھا   پاسخ دھی  پاسخ دھنده گان گزینھ ھایی برای  برای  پاسخ ھای    شیوه ھایی کھ  در سنجش  معموالً 
 جوابھ، میتواند مثالً این چنین جواباتی را پیشنھاد نماید:  5اشتراک کننده گان مورد استفاده قرار میگیرد. یک رده بندی 

 کامالً موافق 
 موافق 

 نھ موافق نھ مخالف 
 مخالف 

 کامالً مخالف 

با آنکھ گزینھ وسطی "نھ موافق نھ مخالف" معموالً حذف میگردد زیرا اکثراً در صورتی کھ پاسخ دھنده گان در مورد خاصی مطمین  
نباشند این گزینھ را انتخاب میکنند و این امر باعث میشود کھ محقق مطمین نباشد کھ پاسخ دھنده واقعاً در این چنین موارد نظر خاصی  

 ندارد.  

گزینھ یی برای سوال "در کل، شما مواد تریننگ را چگونھ ارزیابی میکنید؟" میتواند    5تھ شد، استفاده از یک لیکرت سکل  قسمیکھ گف
نمره،    1گزینھ ھا را شامل باشد: "عالی، خوب، متوسط، ضعیف، بسیار ضعیف". در این حالت برای جوابھای "بسیار ضعیف"    5این  

نمره اختصاص داده می شود. نتیجھ مجموعھ تمام جواب ھا تقسیم   5نمره، و "عالی"   4وب"  نمره، "خ   3نمره، "متوسط"    2"ضعیف"  
تریننگ میتواند با    وژه، را بوجود می آورد کھ بعد ھا میتواند یک رده بندی کلی تریننگ یا پر  نمره) 5(از   تعداد جواب ھای ارائھ شده

 میکنند، مورد استفاده قرار گیرد.   ھا و پروژه ھایی کھ عین سواالت را برای ارزیابی استفاده

 رده بندی کرده اند:   5از مجموع   3.75تن از اشتراک کننده گان را ارائھ میکند کھ برنامھ را   20مثال زیر جواب ھای 

)8x)+(4عالیx )+(5خوبx )+(1متوسطx )+(2ضعیفx=(75بسیار ضعیف 
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75/20=3.75    

ت زیر جواب ھای اشتراک کننده گان را ارائھ کرده و انعکاس دقیق تری از رده  نشان دادن نتایج با جزئیات عادت خوبی است. بارچار
 بندی برنامھ توسط اشتراک کننده گان ارائھ می دارد:  

 

 ھر دو نمونھ یی نتایج (رده بندی تریننگ و بار چارت) قابل اعتماد ھستند، اما سطوح متفاوت معلومات را ارائھ میکنند. 

 استفاده از چھره ھای خندان در محیط ھایی کھ سطح سواد پائین تر است و یا اشتراک کننده گان اطفال ھستند، موثر تر واقع میشود:  

 

 26قی در نظارت و ارزیابیدر نظر داشت موضوعات اخال
از  اجتماعی جمع آوری، تحلیل و انتقال معلومات در مورد افراد را در بر میگیرد کھ معموالً  -نظارت و ارزیابی برنامھ ھای روانی

طریق ارتباطات مستقیم این معلومات بدست می آیند. بھ ھمین دلیل مھم است تا نظارت و ارزیابی در یک فضای اخالقی و حقوقی  
مطرح شده تا رضایت کسانی کھ در برنامھ دخیل ھستند و یا بھ نحوی متاثر از برنامھ ھستند، تامین گردد. بھ صفت یک نھاد، فدراسیون  
ھالل احمر ھمیشھ تالش داشتھ تا بھ کسانی کھ در نظارت و ارزیابی دخیل ھستند آسیب نرسیده؛ محرمیت شان حفظ بوده؛ و اشتراک  

رضایت برای اشتراک در نظارت و ارزیابی را تھیھ کرده اند. مدیران برنامھ یا نظارت و ارزیابی در ھر جمعیت   کننده گان قبالً فورم 
 ملی مسوولیت دارند تا بھترین شیوه نظارت و ارزیابی بھ شمول آموزش جمع آوری کننده گان معلومات را عملی سازند.  

ود دارند تا کھ کمک میکنند مسوولیت پذیری برای شرکاء تامین شود.  معیاری ھای متفاوت جھانی و راھکار ھای عملی خوبی وج
 اصول و معیار ھای اخالقی کھ برای جمع آوری معلومات در نظارت و ارزیابی باید در نظر گرفتھ شوند، شامل این ھای میشوند:  

ھالل احمر و صلیب    بین المللینھضت  بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ و اصول کاری برای  نھضت  اصول اساسی   •
 مراجعھ شود).   A سرخ و موسسات غیر دولتی ھمکار برای حاالت بحرانی (بھ ضمیمھ 

 مراجعھ شود).   Bمشخصات و معیار ھا (بھ ضمیمھ  – چارچوب نظارت و ارزیابی فدراسیون بین المللی ھالل احمر  •
 برای محافظت (بھ جدول زیر مراجعھ کنید).   27معیار ھای شیفری  •

 معیار ھای محافظت شفیر  

 
جتماعی فدراسیون  ا-). مرکز مراجعھ حمایت روانی2014واحد رسیده گی بھ حاالت اضطرار مثالی از رھنمود ھای عام برای مباحث گروھی؛ باھم بھ پیش (  Cگرفتھ شده از: ابزار   26

 ). فدراسیون بین المللی جمیعت ھای ھالل احمر و صلیب سرخ.   2011بین المللی ھالل احمر و رھنمود نظارت و ارزیابی پروژه/برنامھ فدراسیون بین المللی ھالل احمر (
 http://www.sphereproject.org.ر. ). پروژه شفی2011پروژه بشردوستانھ یی شفیر و حد اقل معیار ھای برای پاسخ دھی بھ بحران ھا ( 27
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)  N=20(رده بندی تریننگ توسط اشتراک کننده گان 

http://www.sphereproject.org/
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 در اثر مکالمات خود، از نزدیک ساختن بیشتر مردم بھ آسیب ھا جلوگیری نمائید.  –  1معیار 
 مردم را مطمین سازید کھ بھ کمک ھای بی طرفانھ دسترسی دارند.   –  2معیار 
 مردم را در مقابل آسیب ھای فزیکی و روانی محافظت کنید.  –  3معیار 
 مردم را در امر رسیدن بھ حقوق شان، دسترسی بھ منابع موجود، و بھبودی از آسیب فاجعھ ھا ھمکاری نمائید.   –  4معیار 

 آوری معلومات شامل این ھا است:   اصول مھم اخالقی در جمع

گروه مقایسھ گروه خارج از برنامھ است کھ از خدمات برنامھ مستفید نشده، اما تا حد امکان با گروه اشتراک    حق خدمت:  .1
این کار نگرانی ھای  کننده گان برنامھ مشابھت دارند. استفاده از گروه ھای مشابھ وسیلھ یی خوبی برای ارزیابی است، اما  

قی مبنی برای حقوق مساوی دسترسی بھ خدمات را بوجود می آورد. بھ ھمین اساس، گروه مقایسھ باید دعوت شوند و  اخال
در روز ھای بعد تر باید شامل برنامھ شوند. (بھ گونھ مثال، این ھا را میشود در لست منتظرین گنجانید و بعد در زمانی کھ  

 د).  فرصتی مساعد میشود، از برنامھ مستفید می شون 
باشید. اگر متوجھ می شوید کھ  "آسیب نرسانید":   .2 امنیت اشتراک کننده گان  انجام میدھید، متوجھ  در مقابل ھر کاری کھ 

اشتراک کننده گان در مواردی بھ مشکل مواجھ میشوند، بھتر است کھ پروسھ یی جمع آوری را توقف داده و ارزیابی نمائید  
 ام راه است.  کھ امن ترین راه جمع آوری معلومات کد

ھنگام گزارشدھی نظارت و ارزیابی معلومات شخصی و مشخص کننده را نگنجانید. اگر فکر میکنید  :  نامی و محرمیت   گم .3
کھ الزم است مشخصات ھویتی افراد در گزارش ھای عام گنجانیده شود، اول باید اجازه افراد گرفتھ شود. در ذکر نقل ھای  

د باشد کھ این نقل قول ھا بھ نھاد و افراد دخیل در آن  مستقیم و طوالنی باید محتاط بود، خصوصاً زمانی کھ امکان این موجو
آسیب میرساند. بر عالوه این ھم مھم است کھ موقعیت مناسب برای مصاحبھ و حفظ ھویت مصاحبھ دھنده ھا انتخاب شود.  

ر  این یکی خصوصاً در مواردی کھ موضوعات حساسی از قبیل موضوعات جنسیتی و خشونت ھای جنسیتی یا تجارب بد دیگ
مورد بحث قرار میگیرد، از اھمیت خاصی بر خوردار است. ھمچنان در مورد معلوماتی کھ از اطفال یا افراد آسیب پذیر  

 بدست می آید، خیلی باید محتاط بود.  
معلوماتی را کھ برای نظارت و ارزیابی بدست می آورد محرم نگھداری نمائید. محرمیت اشتراک کننده گان نیز    محرمیت:  .4

باید تضمین شود تا از اثر اشتراک در نظارت و ارزیابی بھ آن ھا آسیبی نرسد. معلومات شخصی با ھر کسی یا افرادی کھ  
میان گذاشتھ نشود. حتی در صورتی کھ فکر میکنید کھ یکی از اشتراک  مستقیماً در پروسھ نظارت و ارزیابی دخیل نیستند در  

کننده گان در حالت اضطرار قرار گرفتھ است، باید اقداماتی را روی دست گیرید تا وضعیت برای فرد یا کسانی کھ بھ او  
 بط شریک سازید.  وابستھ ھستند بھتر شود. در این حالت شما مجبور ھستید کھ مشخصات ھویتی فرد را با افراد ذیر

این بدین معنی است کھ اشتراک در نظارت و ارزیابی باالی افراد تحمیل نشود. افراد حق دارند    : رضاکارانھاصل اشتراک   .5
کھ در پروسھ یی جمع آوری معلومات نظارتی و ارزیابی اشتراک نکنند و یا در وسط راه از اشتراک منصرف شوند. در  

فرد نبوده و کسی حق ندارد از اشتراک کننده یی منصرف شده علت را جویا شود. در  این حالت ھیچ عواقب بدی متوجھ  
خ شود. بھ  صورتی کھ یکی از اشتراک کننده گان از اشتراک در پروسھ منصرف می شود، وی نباید بخاطر این کار توبی 

 استفاده کند.  اجتماعی -نیابالغ گردد کھ وی میتواند از مفاد برنامھ یی روا وضاحت باید بھ این فرد
اطمینان باید حاصل کرد کھ اشتراک کننده گان تا حد امکان از نفس جمع آوری این معلومات آگاه ھستند و خود برای  آگاھی:  .6

اشتراک رضایت دارند. تالش باید صورت گیرد کھ تا معلومات کافی تھیھ گردد. اشتراک کننده گان باید از ھدف فعالیت  
ستفاده از یافتھ ھا؛ و خطرات یا مفاد احتمالی اشتراک در برنامھ، آگاھی داشتھ باشند. اشتراک  نظارت و ارزیابی؛ چگونگی ا 

کننده گان باید قدرت تصمیم گیری در مورد اشتراک یا عدم اشتراک در فعالیت نظارت و ارزیابی را داشتھ باشند. گرازش  
ھا را نیز در بر میگیرد. بھ خاطر باید داشت کھ    ھای نظارت و ارزیابی و دیگر معلومات در مورد پروژه معموالً عکس

 اصل آگاھی و اجازه در مورد نشر عکس ھا نیز صدق میکند.  
ھمیشھ باید دوستانھ، مودب، بی طرفانھ و با احترام بر خورد کرد. نباید توقعاتی را بوجود آورد کھ رسیدن    عملکرد مسلکی: .7

حوه پاسخ دھی مردم، فاکتور ھای متفاوتی وجود دارند. پروسھ ارزیابی در  بھ آن ھا مشکل باشد. بھ خاطر باید داشت کھ در ن 
ذات خود تقویت کننده یی بھزیستی است، زیرا شما در مورد نظریات کسی عالقھ نشان میدھید و از وی نظر خواھی می  

شود و جمع آوری کننده گان  کنید. بھ خاطر باید داشت کھ پروسھ ھای نظارت و ارزیابی باید بھ بی طرفی کامل بھ پیش برده  
باید بی طرف باقی بمانند (مثل در مورد لباس، سلوک،  معلومات، کارمندان و رضاکاران دخیل در این پروسھ تا حد امکان  

زبان و غیره). بھ اشتراک کننده گان باید تفھیم شود کھ برای سواالت جواب درست یا غلطی وجود ندارد، و اشتراک کننده  
شوند تا صادقانھ بھ سواالت پاسخ ارائھ کنند. بر عالوه، باید خاطر نشان ساخت کھ از اثر پاسخ ھای ارائھ    گان باید تشویق

 شده، ھیچ عواقب مثبت و منفی یی آینده یی اشتراک کننده گان را تھدید نمیکند. 
ابی باید اشتراکی باشد.  در صورت امکان، پروسھ نظارت و ارزی   ارت و ارزیابی اشتراکی باید اطمینان حاصل کرد: از نظ .8

اشتراک محلی در نظارت و ارزیابی (مشمول مشاوره یی شرکا) میتواند در ایجاد ظرفیت ھای محلی و بلند بردن قانونمندی  
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و کارآیی معلومات کمک کند. بر عالوه، این کار حس ھمکاری جمعی را ایجاد کرده و در افراد حس مالکیت پروسھ را  
 بوجود می آورد.  

اجتماعی تالش باید صورت گیرد تا تمام افراد بھ  -یت، در جمع آوری، تحلیل، و گزارشدھی معلومات در برنامھ ھای روانیدر نھا
شمول گروه ھای آسیب پذیر و کنار رانده شده سھم گیرند. این کار توجھ باالی تفاوت ھا و نا مساوات اجتماعی مانند جنس، نژاد، سن،  

بناء این یک امر مھم است کھ معلومات طوری  نی و فزیکی، دین و حاالت اقتصادی را در بر میگیرد.  تمایل جنسی، توانایی ھای روا
جمع آوری شود کھ داده ھا بر اساس جنس، سن و تفاوت ھای دیگر اجتماعی جدایی پذیر بوده و برای تصمیمگیری ھا و تطبیق برنامھ  

فدراسیون بین المللی ھالل احمر برای جدا سازی معلومات بر اساس    شاخص ھای چارچوبرھنمود  مھم باشد. نمایھ ھای موجود در  
 جنس و سن، معلولیت و گروه ھای آسیب پذیر دیگر پیشنھاداتی را در بر دارند.  

 نکات اساسی در نظارت و ارزیابی با اطفال 
در این بخش بھ ترفند ھای موثر نظارت و ارزیابی با اطفال پرداختھ شده است. در اینجا رھنمایی ھای اخالقی و موضوعات عام در  

 صحبت کردن با اطفال توضیح داده شده اند.  

 ستند:  اجتماعی توسط اطفال در منابع زیر قابل دریافت ھ-ابزار و شیوه ھای مشخص نظارت و ارزیابی برنامھ ھای روانی 

Fمواد نظارت و ارزیابی برنامھ منعطف سازی اطفال  •

28 
Fناروی  save the childrenیا  حمایت از کودکانموسسھ  مجموعھ یی از ابزار توسط  •

29 
Fحد اقل معیار ھای حفاظت از کودکان در محیط ھای بشر دوستانھ  •

30 

جعبھ ابزار چارچوب نظارت و ارزیابی فدراسیون بین المللی ھالل احمر نیز ابزار مشخصی برای جمع آوری معلومات از اطفال را  
 در بر دارد:  

 جعبھ ابزار مراجعھ گردد).    3سوال ھای مصاحبھ ھای گروھی با کودکان برنامھ یی منعطف سازی اطفال (بھ بخش   •
 جعبھ ابزار مراجعھ گردد).    1ھماھنگ کننده (بھ بخش   فورمھ یی گزارش از بازدید ساحوی •
جعبھ ابزار    2) از برنامھ منعطف سازی اطفال (بھ بخش  PIAتحلیل ھا بر اساس مصاحبھ ھای ابتدائی و نھایی (آزمایش   •

 مراجعھ گردد).  

رزش قایل میشوند، عالقمند ھستند.  بیشتر اطفال در صحبت کردن با بزرگساالنی کھ بھ دیده گاه ھا، نظرات و احساسات این کودکان ا
اگر شما میخواھید کھ اطفال را در فعالیت ھای نظارت و ارزیابی از قبیل نیاز سنجی ھا و اشتراک در پروسھ ارزیابی برنامھ ھای  

رھنمایی ھای  . در نظر گرفتن  31اجتماعی دخیل سازید، باید اطمینان حاصل نمائید کھ عالیق این اطفال در نظر گرفتھ شده است -روانی
 اخالقی و مد نظر داشتن رھنمایی ھای عام (کھ در جدول زیر بھ آن ھا اشاره شده است) برای این نوع فعالیت ھای خیلی مھم است.  

 رھنمایی ھا برای صحبت کردن با اطفال  

در مورد شرایط زنده گی اطفال در محلھ یی شان معلومات بدست آورده، و متوجھ ھر نوع   آماده باشید  
 مشکل یا خطراتی باشید کھ ممکن در اثر صحبت با شما بھ این کودکان پیش آید.  

اھداف تان را واضح سازید و  
 اجازه یی اطفال را کسب نمائید

ھدف تان را واضح ساختھ و توضیح دھید کھ شما چھ میخواھید کھ این کودکان از این تجربھ  
شان بیاموزند. اطمینان حاصل نمائید کھ این اطفال میدانند کھ شما با معلومات جمع آوری شده  
چھ میکنید، و اجازه این اطفال را (از اطفال و والدین یا محافظین شان) قبل از صحبت کردن  

 شان کسب نمائید (بھ باال مراجعھ شود).   با ای 

از طفل و والدین طفل اجازه  
 بگیرید. 

برای تمام مصاحبھ ھا، فلم ھا و عکس ھا از طفل و یا والدین طفل اجازه بگیرید. این اجازه  
بوده و باالی طفل و والدین طفل این کار تحمیل نشود. در ضمن بھ طفل و   باید بھ شکل کتبی

د گفتھ شود کھ نتیجھ با معلوماتی کھ شما جمع آوری میکنید، چھ کاری صورت  والدین طفل بای 
 

 ). مرکز مراجعھ حمایت روانی فدراسیون بین المللی ھالل احمر و حمایت از اطفال دنمارک.  2012برنامھ منعطف سازی اطفال: حمایت روانی در داخل و خارج از مکتب. (  28
ناروی.     save the childrenیا  ). حمایت از اطفال 2008تحقیق اشتراکی و ارزیابی توسط کودکان، نوجوانان و بزرگساالن. (جعبھ ابزاری برای  29

 tools.pdf-of-http://www.hapinternational.org/pool/files/kit 
 

 ). گروه کاری حفاظت از کودکان.  2002ل معیار ھا برای حفاظت کودکان در برنامھ ھای بشر دوستان. (حد اق 30
 راجعھ نمائید.   برای معلومات بیشتر در مورد "آسیب نرسیانید" با کودکان، بھ پالیسی جمعیت ملی یا محافظت از کودکان فدراسیون بین المللی ھالل احمر م 31

http://www.hapinternational.org/pool/files/kit-of-tools.pdf
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میگیرید. اجازه نامھ ھا باید بھ زبان طفل بوده و با مشوره با بزرگساالنی کھ اطفال باالی آن   
 ھا اعتماد دارند، صورت گیرد.   

امنیت باید تامین شود اطفال نباید  
 در معرض خطر قرار گیرند.  

شتھ باشید کھ عملکرد اطفال و بزرگساالن در مقابل خطرات یکسان نیست، بھ ھمین  بھ یاد دا
دلیل نباید سوالی مطرح شود کھ بھ نحوی طفل را در معرض خطر قرار دھد. بر عالوه،  
عکس ھای طفل و یا جریان مصاحبھ نباید نشر شوند، زیرا ممکن از طریق عکس محل  

ال باید تامین شده و بھ ھیچ صورت در نتیجھ شریک  شناسایی شود. در ھمھ حاالت امنیت اطف
 ساختن دیده گان اش، در معرض خطر قرار گیرد.    

 مصاحبھ را مھندسی نمائید 

مکالمات باید طوری مھندسی شوند کھ طفل متمرکز بوده و باالی اصل موضوع (مثالً  
"امروز مھ میخواھم کھ نظر ات در مورد ... را بشنوم") صحبت کند، اما در عین حال  

انعطاف پذیری را نیز در نظر داشت تا نظر بھ عالقمندی طفل شما بتوانید موضوع را تغییر 
وتاه اطفال ممکن در مورد موضوعات دیگری صحبت کنند.  دھید. بخاطر یک وقفھ یی ک

اجازه دادن بھ این کار میتواند برای اطفال راحت کننده باشد و در ایجاد یک فضای خوب و  
بعد از آن، با احترام بھ فضای اطفال، شما میتوانید سالم ھنگام صحبت با اطفال کمک کند. 
   بحث را دوباره روی موضوع بکشانید. 

ی امن و مثبت ایجاد  یک فضا
 نمائید 

با نشان دادن امنیت محل، ایجاد قوانین (مثل اطفال حق دارند ولی مکلف نیستند صحبت کنند؛  
ھمگی باید گوش دھند)، لبخند زدن و نشان دادن عالقھ، مھربانی و ایجاد یک فضای آرام  

 بخش برای اطفال فضای امن و مثبت ایجاد نمائید.  

ورد  ھنگام صحبت کردن در م
والدین و جامعھ از احترام کار  

 گیرید. 

ھنگام صحبت کردن در مورد والدین و جامعھ با احترام بر خورد نمائید. از انتقاد، بی ارزش  
ساختن و قضاوت ھای شخصی در مورد والدین اطفال بپرھیزید. بھ گونھ مثال، ھیچ وقت  

ین جملھ را بکار ببرید "کار  نگوئید "مادر بد بوده کھ تره لت کرده". در عوض میتوانید ا
خوبی نشد، با اطفال نباید این چنین شود". در نظر داشتن و حساس بودن در مورد احساسات  

 ندامت یا وفا داری کودکان یک امر حتمی و ضروری است.   

دیدگاه ھا و ارزش ھای اطفال را  
 اعتبار دھید 

بھ دیدگاه ھا و ارزش ھای اطفال ارزش قایل شده و آن ھا را جدی بگیرید. در گروپ فضایی  
را ایجاد کنید کھ بھ تمام اشتراک کننده گان ارزش داده شده و تمام نظریات شنیده شود و ھمھ  

بھ ھمدیگر احترام قایل شوند. بیشتر اطفال در شرایط دشوار احساس شرم و عدم اعتماد بھ  
- در چنین حاالت ارزش قایل شدن بھ دیدگاه ھایشان در امر بھزیستی روانی –ند نفس میکن 

اجتماعی این اطفال کمک میکند. بر عالوه، از اطفال نخواھید کھ برای شما داستانی و یا  
 کاری را انجام دھند کھ بخش گذشتھ خود شان نیست.  

از آسیب رساندن بھ اطفال  
 بپرھیزید 

وھی و فردی از آسیب رساندن بھ اطفال بپرھیزید. بھ گونھ مثال،  در جریان مصاحبھ ھای گر 
کودکان را جزا ندھید، باالیشان نخندید و بھ مسخره نگیرید شان، و یا ھم اطفال نباید احساس  
حماقت کنند. از سواالت، رفتار ھا و نظریات جانبدارانھ، نا مناسب و مسخره آمیز بپرھیزید. 

ظری را مطرح کنید کھ درد و غم ناشی از حاالت اضطرار را در  بر عالوه، نباید سوالی یا ن 
 اطفال دوباره زنده کند.  

بھ یاد داشتھ باشید کھ شما حق ندارید کھ باالی اطفال فشار آورده و آن ھا را مجبور بھ پاسخ  
 دادن سازید.  

از مصاحبھ یی بیش از حد و  
اعمال فشار باالی کودکان برای  

شان   شریک ساختن داستان ھای 
 بپرھیزید. 

در مورد مکان، چیستی و چگونگی مصاحبھ با کودکان توجھ نمائید. تعداد دفعات مصاحبھ و  
عکس را محدود سازید. باید مطمین باشید کھ اطفال در شریک سازی داستان ھای شان بدون  

 کدام فشار بیرونی حتی از آدرس مصاحبھ گیرنده، راحت و توانمند ھستند.  

در انتخاب اطفال برای مصاحبھ بدون در نظر داشت جنسیت، نژاد، سن، دین، موقف، گذشتھ   باشید فراگیر 
 تعلیمی، معلولیت ھا و توانمندی ھای فزیکی، تبعیض قایل نشوید.  

مطمین باشید کھ ھمھ اطفال  
راضی بوده و در مصاحبھ سھم  

 فعال دارند.  

کھ ھمھ کودکان راضی و فعال  در جریان مصاحبھ ھای گروھی، خود را مطمین سازید 
ھستند. بھ اطفال کمک کنید تا بھ نوبت صحبت کنند، و گروپ باید طوری احساس کند کھ  
ھمھ اشتراک کننده گان بھ گونھ مساوی برای بحث باالی موضوع عالقمند ھستند. ممکن  

  بعضی از اطفال برای صحبت کردن "دعوت" شوند و شما باید در چنین حاالت از مثال ھای 
زنده کار بگیرید و کوشش کنید کھ اطفال خاموش را وادار سازد سھم بگیرند. بھ اطفال اجازه  
دھید جمالت خود را تکمیل کنند و از مداخلھ ھا در جریان صحبت اطفال جلوگیری نمائید. بر  
عالوه شما میتوانید کھ اطفال را با خالصھ سازی ھا و اعتبار دادن ھا کمک کنید کھ متمرکز  

 نمایند. بھ گونھ مثال، "خوب، حال شما میگین کھ ....".   صحبت 
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تشخیص نمائید کھ چھ زمانی  
اطفال در مورد موضوع مشکلی  

 صحبت می کنند.  

شما در امر عمومیت بخشیدن و نورمال سازی عکس العمل اطفال ھنگام صحبت کردن در  
کمک کنید و شیوه ھای   موارد مشکل (مثل "تعداد زیادی از اطفال این را تجربھ کرده اند")

مقابلھ (مثالً "خوب وقتی کھ تو ترسیدی، بھ خانھ ھمسایھ فرار کردی، عالی است! بعد چھ  
شد؟") بھ این حاالت در برجستھ سازید. از بی نظمی ھای اطفال با دخیل ساختن، قبول کردن  

"). نمایش  و شناسایی احساسات شان بکاھید. (مثالً "شاید تو احساس خفھ گی داشتی کھ .... 
احساسات نیز میتواند خیلی کمک کند، بھ گونھ مثال "مھ متوجھ ھستم کھ این موضوع تره  

ناراحت میسازه....". بر عالوه بھ حدود فزیکی و احساسی اطفال باید احترام قایل شد، و این  
اطفال نباید مجبور ساختھ شوند کھ در مورد موضوعات شخصی یی کھ در شریک ساختن  

 راحتی نمیکنند، صحبت نمایند.   شان احساس 

از زبان متناسب بھ سن و مرحلھ  
 یی انکشافی اطفال استفاده نمائید

توجھ باید صورت گیرد کھ مصاحبھ با سن و مرحلھ یی رشد طفلی مصاحبھ دھنده تناسب  
داشتھ باشد. بھ گونھ مثال، با اطفال خورد سال با زبان مورد عالقھ شان و استعمال  

اصطالحات ساده کار گیرید. از کنایھ ھا و اصطالحاتی کھ درک شان برای اطفال مشکل  
جوانان با زبانی صحبت نمائید کھ بھ توانمندی ھا و دانش شان  است بپرھیزید. با جوانان و نو

 احترام گذاشتھ شود.  
   

 ظرفیت سازی نظارت و ارزیابی
ارزیابی توانمندی ھای تیم در امر تطبیق فعالیت نظارت و ارزیابی یکی از اصول مھم پنداشتھ می شود. باید متوجھ بود کھ آیا آموزش  

معیار ھای اخالقی در فعالیت ھای نظارت و ارزیابی و تشویق و حفاظت از بھزیستی کارمندان و  و بازرسی، بھ گونھ مثال، حفظ  
رضاکاران، ضرورت است یا خیر. ارزش ھایی مثل توانایی، صداقت و اعتماد (ھم اعتماد شخصی و ھم اعتماد بر پروسھ نظارت و  

جمع آوری معلومات نظارت و ارزیابی دخیل ھستند، یک امر مھم    ارزیابی)، اظھار کنجکاوی و باز بودن برای تمام کسانی کھ در امر
 پنداشتھ می شود.  

در کنار رھنمایی ھای اخالقی کھ قبالً ذکر شد، موضوعات زیر نیز برای کارمندان و رضاکارانی کھ در پروسھ جمع آوری معلومات  
 دخیل ھستند، مھم تلقی میگردد:  

شیوه ھای متفاوت جمع آوری معلومات نیازمند مھارت ھا و آموزش    –  ده از ابزار مھارت ھای ابتدایی مصاحبھ و نحوه استفا •
 ھای متفاوت ھستند. فھم استفاده از شیوه ھای کمی و کیفی نیز شامل این مبحث میباشد.  

این یکی اھمیت حساسیت فرھنگی را در بر میگیرد، خصوصاً    –   احترام بھ عنعات، فرھنگ، و کرامت استفاده کننده گان •
زمانی کھ بحث باالی موضوعات حساس (مثل خشونت ھای خانواده گی) و مصاحبھ دھنده گان افراد آسیب پذیر و کنار رانده  

باشند. بر عالوه، کارمندان نظارت و ارزیابی باید بھ حساسیت موضوعاتی چون    شده (مثل بیجا شده گان داخلی یا اقلیت ھا) 
ھنده گان توجھ نمایند. بھ گونھ مثال، در بعضی فرھنگ ھا تنھا زنان میتوانند سن، جنس، و دیگر مالحظات اجتماعی پاسخ د

پنداشتھ   با اھمیت  پوشیدن، سلوک و زبان ھنگام جمع آوری معلومات  لباس  بگیرند، و شناخت فرھنگ  از زنان مصاحبھ 
 میشوند.  

را ھنگام  مستفید شونده گان  این بحث امنیت بھزیستی    –  بھ موضوعات حساس تماس گرفت   ھنگام جمع آوری معلومات  چگونھ  •
جمع آوری معلومات در بر میگیرد، خصوصاً زمانی کھ کسانی کھ در پروسھ نظارت و ارزیابی دخیل ھستند، آسیب دیده  

ی کننده گان معلومات باید بدانند کھ  بر عالوه جمع آور گان فاجعھ ھای دلخراش (مثل، فاجعھ ھای طبیعی و یا جنگ) باشند. 
آسیب دیده را بھ حمایت ھای تخصصی راجع کنند. راھکار ھا و پروسیجر  مستفید شونده گان  چھ وقت، چگونھ و در کجا  

 ھای ارجاعی برای مردمان نیازمند باید قبل از آغاز پروسھ جمع آوری معلومات طرحریزی شوند.  
جمع آوری کننده گان معلومات باید در نظر داشتھ باشند کھ    –   جریان کار جمع آوری معلومات تامین امنیت و محرمیت در   •

آیا ضرورت برای محرمیت یا جدا سازی سنی/جنسیتی پاسخ دھنده گان نیاز است یا خیر (مثالً زنان ممکن در موجودیت  
نتوانند صادقانھ صحبت کنند). بر عالوه این    مردان نتوانند آزادانھ صحبت نمایند، و یا ممکن اطفال در حضور والدین شان

 ھم مھم است کھ از در قرار دادن اطفال در حاالت دشوار ھنگام مصاحبھ با والدین یا دیگران، جلوگیری صورت گیرد.  
یات  در مورد نیاز ھا (مثل نیاز سنجی)، نگرانی ھا و نظرمستفید شونده گان  مصاحبھ    –  از ایجاد توقعات غیر واقعی بپرھیزید •

شان ممکن توقعات غیر واقعی از برنامھ را تحریک کند. درک این امکانات برای جمع آوری کننده گان معلومات مھم بوده  
 باید توانایی آن را داشتھ باشند کھ این توقعات را بھ شکل درست آن مدیریت نمایند. و 

اجتماعی و نظارت و ارزیابی باید توانایی  -ھای روانی  فعالیت ھای برنامھ   – مستفید شونده گان احترام بھ توانایی ھا و قدرت  •
 را در نظر داشتھ و آن ھا را قربانیان خاموش نپندارند. مستفید شونده گان ھا و منابع 

جمع آوری کننده گان معلومات ممکن در جریان    –   حفاظت از کارمندان و رضاکاران دخیل در پروسھ جمع آوری معلومات  •
جمع آوری معلومات نظارت و ارزیابی، در وضعیت ھای بدی قرار بگیرند، و یا ھم ممکن شاھد حاالت رنج، درد و فقر  
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ر  باشند. بر عالوه این افراد ممکن در جریان فعالیت، یا پاسخ دھنده گان احساساتی (مثل قھر، خفھ، ناراحت) مقابل شوند. د
چنین حاالت این کارمندان نیازمند مھارت ھایی ھستند کھ بھ کمک آن بتوانند این حاالت را مدیریت نموده و بھ پاسخ دھنده  
گان را کمک کنند. افزون بر این، کارمندان و رضا کاران باید از اھمیت امنیت خودی و گروھی با خبر بوده و در جریان  

 یابی از ھیچ نوع ھمکاری و حمایت بھ ھمدیگر دریغ نکنند.پروسھ جمع آوری معلومات نظارت و ارز
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 : طرز العمل کاری و اصول اساسی فدراسیون بین المللی ھالل احمرAضمیمھ 
 

 32طرز العمل کاری
در ھشت نھاد مبارزه با حوادث    ، بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ و نھاد ھای غیر دولتی رھایی از فاجعھنھضت  طرز العمل کاری  

 انکشاف و مورد تائید قرار گرفت.   1994جھان در سال 

فعاالن   تمام  است کھ  پیشنھاد شده  العمل ده اصل  این طرز  در  است.  یی کاری  قوانین دیگر، یک الیحھ  تمام  مثل  العمل،  این طرز 
عمل پیروی نمایند. سپس این طرز العمل بھ روابط نھاد ھایی  بشردوستانھ در امر فعالیت ھای رسیده گی بھ بحران ھا، از این طرز ال

 کھ در ساحھ مبارزه با آفات کار میکنند با حکومت ھای تمویل کننده، حکومت ھای میزبان، و سیستم ملل متحد پرداختھ است.  

جود ندارد کھ صالحیت آن را داشتھ  خودی است. تا حال ھیچ نھاد بین المللی غیر دولتی مبارزه بھ فاجعھ ھا و- این یک طرز العمل ناظر
این طرز العمل توسط فدراسیون بین المللی در امر نظارت از معیار ھای ارائھ خدمات مورد  باشد کھ اعضای خود را، خود تعین کند. 

 استفاده قرار گرفتھ و نھاد ھای دیگر را تشویق می نماید تا معیار ھای مشابھ یی را برای خود تعین کنند.  

امیدواری بر این است کھ فعاالن بشری سراسر دنیا خود را بھ پیروی از این طرز العمل مکلف ساختھ و وابستھ بھ اصول این طرز  
العمل باشند. دولت ھا و موسسات تمویل کننده میتوانند از این طرز العمل در سنجش کارآیی نھاد ھایی کھ با ایشان کار میکنند، استفاده 

 دیده حق دارند انتظار داشتھ باشند تا خدماتی کھ برای ایشان ارائھ می شود، خدمات معیاری است.   کنند. جوامع آسیب

 بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ و نھاد ھای غیر دولتی مبارزه با فاجعھ:  نھضت اصول کاری برای برنامھ ھای 

 اولتر از ھمھ محافظت از بشر   •
و ملیت بھ ھمھ نیازمندان یکسان توزیع میگردد. اولویت ھای ارائھ خدمات تنھا بھ  خدمات بدون در نظر داشت نژاد، عقیده   •

 اساس نیاز سنجی ھا سنجش می شوند.  
 کمک ھا جھت تقویت گروه ھای سیاسی توزیع نمیگردد.   •
 کار ھا نباید طوری صورت گیرد کھ ما بھ صفت ابزار پالیسی خارجی دولت پنداشتھ شویم.   •
 باید احترام قایل شویم.   بھ فرھنگ ھا و عنعنات •
 تالش باید صورت گیرد کھ در سطح محل ظرفیت ھای واکنش بھ فاجعھ بوجود آید.   •
 راه ھایی باید تالش شوند کھ ذریعھ آن استفاده کننده گان برنامھ در مدیریت رفع مشکل دخالت داده شوند.   •
 نیاز ھای اساسی ھمکاری کند.  کمک ھا باید در امر کاھش آسیب پذیری ھا در آینده، و رسیده گی بھ   •
 ما در مقابل کسانی کھ بھ آن ھا کمک میکنیم و کسانی کھ ما را حمایت میکنند، پاسخگو ھستیم.   •
در معلومات، و فعالیت ھای عام و تجاری، ما قربانیان حادثات را بھ چشم انسان ھای با کرامت می نگریم، نھ بھ حیث انسان   •

 ھای بیچاره.  

ت کھ این مواد توسط فدراسیون بین المللی بھ زبان ھای فرانسوی و اسپانیوی برگردان شده اند. برگردان این یادداشت  بھ خاطر باید داش
 ممکن بھ زبان ھای دیگر نیز توسط نھاد ھای سومی ترجمھ شده باشند.  

  

 
32  conduct/-of-reports/code-and-en/publicationshttp://www.ifrc.org/ 
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 33ھالل احمر و صلیب سرخ نھضتاصول اساسی 
 انسانیت 

بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ کھ بھ ھدف کمک بھ قربانیان بدون ھر نوع تبعیض بوجود آمده است و با ظرفیت بین نھضت  
المللی یی کھ دارد، متعھد است کھ با کمک بھ انسان ھا در سراسر دنیا، از درد و رنج آن ھا بکاھد. ھدف این نھاد محافظت از زنده  

 بھ بشر است. ھدف ما تشویق درک متقابل، دوستی، ھمکاری و صلح ماندگار بین افراد است.  گی و صحت، و اطمینان از احترام 

 بی غرضی 

ما ھیچ گونھ تعصب ملیتی، نژادی، عقیدتی، موقفی و سیاسی نداریم. ھدف ما ھمکاری در کاھش رنج انسان ھا است و فعالیت ھای ما  
 بھ اساس نیاز ھا و حاالت اضطرار و یاس رده بندی می شوند.  

 بی طرفی 

در نظر داشت موارد سیاسی، نژادی، عقیدتی بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ ھیچگاھی با  نھضت  جھت لذت بردن از اعتماد ھمھ،  
 و ایدیولوژی از کسی طرفداری نخواھد کرد.  

 استقالل 

یک حرکت مستقل است. جمعیت ھای ملی با ھمکاران خدمات بشردوستانھ یی دولت و پا بندی بھ قوانین کشور ھای شان،  نھضت  این  
 اصول این حرکت، فعالیت ھای شان را تنظیم کنند.   ھمیشھ باید این استقاللیت را داشتھ باشند تا ھر وقت بر اساس 

 خدمات رضاکارانھ 

 غیر انتفاعی بوده و بھ ھیچ صورت در پی مفاد نیست.  نھضت این یک 

 وحدت  

در یک کشور، فقط یک نھاد ھالل احمر و صلیب سرخ باید وجود داشتھ باشد. بھ روی ھمھ باید باز بوده و ھمیشھ باید خدمات بشر  
 در ھمان قلمرو انجام دھد.  دوستانھ را 

 جھان شمول بودن 

بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ کھ در آن ھمھ جوامع حق، جایگاه، مسوولیت ھا و فعالیت ھای مساوی در ا مر ھمکاری  نھضت 
 دارند، یک نھاد بین المللی است.  

  

 
33  principles-http://www.ifrc.org/fundamental 
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 34:  مشخصات و معیار ھافدراسیون بین المللی ھالل احمر  چارچوب نظارت: Bضمیمھ 

 نظارت از کار ھا    چگونگیرھنمای نظارت مبنی بر  نظارت از کار ھا    چیستیرھنمای نظارت مبنی بر 

حدودی کھ کار  معیار ھا و پالیسی ھای فدراسیون.  ←
فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ در  

بین نھضت ھای بین المللی رھنمود مطابقت با معیار ھا و  
 المللی ھالل احمر و صلیب سرخ صورت گرفتھ است.  

تا چھ حد کار فدراسیون بین المللی   ارتباط و مناسب بودن.  ←
ھالل احمر و صلیب سرخ در مطابقت بھ نیاز ھا و اولویت  
ھای گروه ھای ھدف و کار ھای مشابھ نھاد ھای دیگر کھ  

 عین خدمات را ارائھ میکنند، میباشد.  
حد کار ھای فدراسیون بین المللی ھالل  تا چھ  بھره وری. ←

 احمر موثر بوده و در وقت درست تنظیم شده است.  
تا چھ حد کار فدراسیون بین المللی ھالل احمر بھ  موثریت.  ←

 اھداف و نتایج آنی خود رسیده است.  
تا چھ حد کار فدراسیون بین المللی مردمان اھداف   پوشش.  ←

 است.  تعین شده را تحت پوشش خود قرار داده 
تا چھ حد کار فدراسیون بین المللی ھالل احمر   اثر.  ←

تغییرات مثبت و منفی در شرکا، چھ مستقیم یا غیر مستقم و  
 چھ ھدفمند و چھ بی برنامھ، ایجاد کرده است.  

تا چھ حد کار فدراسیون بین المللی ھالل احمر   ارتباط. ←
ثابت و با پالیسی ھای مربوطھ (مثل بشری، امنیتی، 

نظامی و انکشافی) مرتبط بوده و تا چھ حد  تجاری، 
 موضوعات حقوق بشری و انسانی را در نظر دارد.  

ھمزمان با ختم ماموریت   ثبات و بھ ھم پیوستگی.  ←
 فدراسیون، تا چھ حد مفاد ایجاد شده ادامھ پیدا خواھد کرد.  

 

ارزیابی ھای باید مفید بوده و مورد استفاده  سودمندی.  .1
 قرار گیرند.  

ارزیابی ھا باید واقع گرایانھ و دیپلوماتیک   پذیری. امکان  .2
 بوده و با یک ترفند قابل درک و اقتصادی مدیریت شوند.  

ارزیابی ھا باید بھ شکل قانونی و   قانونی و اخالقی. .3
اخالقی، خصوصاً با در نظر داشت بھزیستی افراد دخیل  

 در فعالیت، بھ راه انداختھ شوند. 
یت ھای باید ارزیابی قابل  فعالبی طرفی و استقاللیت.   .4

درک و بی طرف را ارائھ کرده و نظریات شرکا را دخیل  
سازد. با ارزیابی ھای بیرونی، ارزیابی کننده گان نباید  

دخیل بوده و یا بھ برنامھ یی کھ دارد ارزیابی میشود  
 عالقمندی نشان ندھند.  

فعالیت ھای ارزیابی باید سلوک باز و شفاف را  شفافیت.  .5
 انعکاس دھند.  

ارزیابی باید اساسا با دقت صورت گیرد، تا مواد   دقت. .6
ارزش  دقیق بدست آمده، ارزیابی و تحلیل گردد تا شود 

 یافتھ ھا را تعین نمود.  
تا حد امکان با شرکا باید مشوره شود و در  اشتراک.  .7

خالت معنی دار داده  فعالیت ھای نظارت و ارزیابی د
 شوند.  

ھمکاری میان ھمکاران کلیدی در پروسھ یی   ھمکاری. .8
نظارت و ارزیابی اھمیت و موثریت پروسھ نظارت و  

 ارزیابی را بلند میبرد.  

 

  

 
 ). فدراسیون بین المللی جمعیت ھای ھالل احمر و صلیب سرخ 2011رھنمود نظارت و ارزیابی پروژه/برنامھ فدراسیون بین المللی ھالل احمر. (  34
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 منابع و مأخذ : Cضمیمھ 
منابع در چارچوب نظارت و ارزیابی ذکر شده اند. در پھلوی منابع ذکر شده، این لست شما را در طرح چارچوب نظارت و ارزیابی  

 کمک میکند.  

 اجتماعی فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ -انتشارات مرکز روانی 

و صلیب سرخ در کوپنھاگن منابع زیر را بھ دست چاپ سپرده   فدراسیون بین المللی ھالل احمراجتماعی -مرکز مراجعھ حمایت روانی
 است. در صورتی کھ شرکای دیگر نیز در کار چاپ اینھا نقش داشتھ اند، در ذیل ذکر شده اند.  

 ).  2009اجتماعی اجتماع محور: بستھ یی آموزشی ( -حمایت روانی •
 )  2009( رھنمود اجتماعی: کتاب -برنامھ ھای روانی •
اجتماعی فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب  -). مرکز مراجعھ حمایت روانی2012برنامھ منعطف سازی اطفال. (  •

 save the childrenیا   سرخ و موسسھ محافظت از اطفال
 ).  2012اجتماعی ( -حفاظت از رضاکاران: بستھ حمایتی روانی •
اجتماعی فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب  -). مرکز مراجعھ حمایت روانی2012آموزگار ( رھنمود  ه روانی:  مشاور •

 سرخ، با جمعیت سرطان دنمارک، بنیاد پیامد ھای جنگ، دانشگاه اینسبرگ.  
 فشار ھای اطفال و مقابلھ با آن. برگھ یی واحد واکنش حاالت اضطرار.   •
 ).  2013(رھنمود  ا برای زنده گی : کتاب مھارت ھ – مھارت زنده گی  •
 ).  2014اجتماعی ( -تقویت انعطاف پذیری: مجموعھ یی از برنامھ ھای جھانی حمایت روانی •
 ).  2014ساحوی. ( رھنمود  اجتماعی برای مردمانی جدا شده از اعضای خانواده. -روابط شکستھ. حمایت روانی •
 ).  2014آموزشی. ( رھنمود  ی جدا شده از اعضای خانواده. اجتماعی برای مردمان -روابط شکستھ. حمایت روانی •
پیش:   • بھ  بھزیستی روانیباھم  ( -تقویت  ). مرکز مراجعھ حمایت  2014اجتماعی از طریق ورزش و فعالیت ھای فزیکی. 

، و    Technische Universität München, ICSSPEاجتماعی فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ با  -روانی
 نھاد انکشافی سویس.  

اجتماعی فدراسیون بین المللی  -) مرکز مراجعھ حمایت روانی2014اجتماعی. (-روانیرھنمود  برنامھ انعطاف پذیری جوانان:   •
 ھالل احمر و صلیب سرخ با صلیب سرخ دنمارک، جمعیت ھالل احمر فلسطین و بنیاد فیستیوال روسکیلد.  

 احمر  منابع فدراسیون بین المللی ھالل 
 ھای شاخص رھنمود 

) برای صحت اجتماع محور و کمک ھای اولیھ. فدراسوین  PMERجعبھ ابزار پالنگذاری نظارت و ارزیابی و گزارشدھی (  •
 ).  CBHFA  )2013بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ، 

ود. فدراسیون بین  اجتماعی و جلوگیری از خشوت در حاالت اضطرار و بھب -ارزیابی سریع برای حمایت روانیرھنمود   •
اجتماعی فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ و  -المللی ھالل احمر و صلیب سرخ، مرکز مراجعھ حمایت روانی

 ).  2015صلیب سرخ کانادا ( 

 نظارت و ارزیابی رھنمود 

بین المللی جمعیت ھای  نظارت و ارزیابی برنامھ/پروژه فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ. فدراسیون  رھنمود   •
 ).  2011ھالل احمر و صلیب سرخ. جینیوا (

 مواد حمایتی 

فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ: نجات زنده گی ھا، تغییر افکار. فدراسیون بین المللی  2020استراتیژ  •
 ).  2010ھالل احمر و صلیب سرخ، جینیوا (

  منابع دیگر 
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 منابع منحصر بھ اطفال 

اجتماعی با اطفال در حاالت اضطرار.  -مجموعھ ابزار ارزیابی برای صحت روانی و بھزیستی روانی •
-in-MHPSS-Child-nt/uploads/2014/06/Measuringconte-http://www.cpcnetwork.org/wp

.pdf-2014-Emergencies_CU_Compendium_March 
 save the childrenیا جعبھ ابزار: برای تحقیق اشتراکی و ارزیابی با اطفال، نوجوانان و بزرگساالن. حمایت از اطفال  •

   tools.pdf-of-http://www.hapinternational.org/pool/files/kit). 2008ناروی (
 ).  2008برای کارمندان حمایت از اطفال. حمایت از اطفال (رھنمود فضای دوستداشتنی اطفال در حاالت اضطرار: کتاب   •
 ).  2012شاخص ھای نتیجھ حفاظت از اطفال. حمایت از اطفال: ابتکار محافظت از اطفال (  •
اجتماعی. فدراسیون حمایت از اطفال،  -اطفال در بحران: فعالیت ھای بھتر برای نظارت و ارزیابی برنامھ ھای روانی •

)2014  .( 
سرخ. (ھمینجا است، و سپس "حفاظت از    آموزش آنالین حفاظت از اطفال فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب •

 اطفال" را جستجو کنید).  
اجتماعی اطفال در محیط ھای بشردوستانھ: گزارش تمرین نقشھ  -شیوه ھا و ابزار سنجش صحت روانی و بھزیستی روانی •

اجتماعی.  -) و گروه مراجعھ صحت روانی و حمایت روانی CPWGبرداری برای گروه کاری حفاظت از اطفال (
ارک: دانشگاه کولمبیا، گروه کولمبیا بار اطفال در مشکل و شبکھ آموزشی حفاظت از اطفال در حاالت بحرانی  نیوی 

)CPC ) .2014).  آگر، آی.، روبینسون، اس.، و میتزلر، ج  .( 
 ).  CPWG ) (2012حد اقل معیار ھا برای حفاظت از اطفال در کار ھای بشر دوستانھ. گروه کاری حفاظت از اطفال ( •
 ).  2012ھای نظارت و ارزیابی برای برنامھ ھای منعطف سازی اطفال، حمایت از اطفال (نمود رھ •

 منابع کمک ھای بشردوستانھ 

 IASC MHPSSاجتماعی در حاالت اضطرار. -چارچوب عام نظارت و ارزیابی برای صحت روانی و حمایت ھای روانی •
RG  )2016(نسخھ آزمایش شده در ساحھ ،   

 ).  2014خوب. مرکز مھاجرین ناروی ( رھنمود بشر دوستانھ: نیاز سنجی خدمات  •
 ).ECBخوب. پروژه ظرفیت سازی برای حاالت اضطرار ( رھنمود  سنجش تاثیر و پاسخگویی در حاالت اضطرار:  •

).  Oxfam.org  )2007انتشارات 
-guide-enough-https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/good

en%20(1).pdf-book 
 ).  2011اجتماعی در بحران ھای بشری. یونیسف ( -میان نھادی برای ارزیابی برنامھ ھای روانیرھنمود  •
: جینیوا ISAC .IASCاجتماعی در حاالت اضطرار - ھای صحت روانی و حمایت روانیرھنمود کمیتھ مقابلھ میان نھادی.  •

)2007  .( 
• OPSIC D3اجتماعی در حاالت  -ملکردی حمایت روانی: انکشاف شاخص ھا جھت شناخت بھترین فعالیت ھا. پروژه ع

 ).  EU ) .2013اضطرار 
).  2005اجتماعی ( -اجتماعی در حاالت مغلق اضطرار: چارچوب کاری. گروه کاری روانی-برنامھ ھای روانی •

www.forcedmigration.org/psychosocial/papers/A%20Framework%20for%20Practice.pdf/http:/  
.  )2011(  پروژه شفیر . جینیوا:پروژه بشردوستانھ یی شفیر و حد اقل معیار ھای برای پاسخ دھی بھ بحران ھا •

.http://www.sphereproject.org 
اجتماعی و  - کمیشنری عالی سازمان صحی جھان و ملل متحد در امور مھاجری. ارزیابی صحت روانی و نیاز ھای روانی •

 ).  WHO  )2012برای محیط ھای بشری. جینیوا:  رھنمود منابع: 
 

 معیار ھا و ابزار 

ادمس، ج. استفاده از شیوه ھای رده بندی در توجیھ نظارت و تقویت کار: مقالھ یی عملکرد بھتر. تولید شده برای گروه   •
 ).  INTRAC   )2012در سنجش نتایج در تقویت و جوابگو بودن.  PPAآموزشی  

 ).  2005استفاده. (رھنمود ): MSCدیویس آر، و دارت ج. تخنیک برجستھ ترین تغییر ( •
 .  9، سلسلھ  INTRACبرنامھ کوتاه استفاده از شاخص ھا. رھنمود ان، و گاربوت آی.  سیمستر •
 ).  2008ابزار/فعالیت: داستان ھای تغییرات برجستھ. فشرده یی از "جعبھ یی ابزار". حمایت از اطفال ناروی (  •

http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/06/Measuring-Child-MHPSS-in-Emergencies_CU_Compendium_March-2014-.pdf
http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/06/Measuring-Child-MHPSS-in-Emergencies_CU_Compendium_March-2014-.pdf
http://www.hapinternational.org/pool/files/kit-of-tools.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/good-enough-guide-book-en%20(1).pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/good-enough-guide-book-en%20(1).pdf
http://www.forcedmigration.org/psychosocial/papers/A%20Framework%20for%20Practice.pdf
http://www.sphereproject.org/


 رھنمود     -   36
 

 

  – CYRMکودکان)، جوانان ( – CYRMاونگار، ام، و لیبنبرگ، ال. مرکز تحقیق انعطاف. سنجش انعطاف در اطفال ( •
    ). 2013). مرکز تحقیقات انعطاف پذیری (RRC-ARMجوانان) و بزرگساالن (

 گزارش ھای و مقاالت 
تطبیقات پالیسی عامھ. ژورنال روانکاوی و روانشناسی    –). مرور تحقیقات ساالنھ: انعطاف و بھزیستی اطفال  2013اگر، ای. ( •

 .  500-448، 54اطفال،  
اجتماعی مکتب محور برای اطفال آسیب  - ). تاثیرات فعالیت ھای مھندسی شده یی برنامھ روانی2011اگر، ای. و دیگران. ( •

 .  1133-1124، 11، 52). ژورنال روانکاوی و رواشناسی اطفال، PSSAدیده یوگاندای شمالی ( 
از درک تا برنامھ ھای موثر. معرفی پالیسی برای نھاد   ). انعطاف پذیری:2013بریک، سی. (- اگر، ای.، عنان، جی.، و پنتر •

   IRCھای انکشافی بشردوستانھ. نیویارک: 
 اجتماعی برای اطفال: گذشتھ و باقی مانده. نیویارک: یونیسف  -ی). در برنامھ ھای روان 1995اپفل، آر.، و سایمون، بی. ( •
،  385. شماره  The lancetدرس ھایی از بوتان.    –). ھنر طب: انکشاف با ارزش ھا  2015بیگلھول، آر.، و بونیتا، آر. ( •

848-849  . 
نقل شده در: دوناھو • ھ ھا برای اطفال. واشنگتن: ). درک انکشاف چند فرھنگی و طرح برنام1992کولیتا. (- برونفربرنیر، 

 پکت. 
).  2007ھابفول، اس. ای، واتسن، پی.، بیل، سی. سی.، براینت، آر. ای.، برایمر، ام. جی.، فرایدمن، ام. جی.، و دیگران. ( •

 . 315- 283، 70پنج عنصر اساسی برنامھ ھای عمومی آنی و میان مدت: مشوره ھای عملی. روانکاوی، 
اجتماعی. ژورنال  - را بشناسید و چیزی کھ ھستید شوید: شیوه عملگرایانھ برای بھزیستی روانی ریف، سی. و سنگر، بی. خود  •

   DOI 10.1007/s10902-006-9019-0.  99-9:13).  2008مطالعات خوشحالی ( 
). تعریف، تیوری و چالش ھای انعطاف  2014ی.، و ییھودا، آر. (بریک، س-سوتویک، اس.، بونانو، جی.، مستین، ای.، پنتر •

 .  5پذیری: دیدگاه ھای میان رشتھ یی. ژورنال اروپایی آسیب شناسی روانی، شماره  
اجتماعی: مطالعھ یی آزمایشی نظارت عکاسی در محل پروژه  -). ارزیابی برنامھ ھای روانی 2012اکادمی انکشافی سویس. (  •

 کودکان و جوانان جنگ زده یی لبنانی".  "ورزش و بازی برای 
 اجتماعی در حاالت بد اضطرار: چارچوب مفاھیم.  -). مقالھ یی کاری: برنامھ ھای روانی2003اجتماعی. (-گروه کاری روانی •
  ). ارزیابی محیط ھای دوست داشتنی برای اطفال: 2015دیده بان جھانی و دیپارتمنت صحت عامھ یی میلمن دانشگاه کولمبیا. (  •

 گزارش مطالعھ ساحھ در اردن.  
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