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 ها برنامهدر ارزیابی  «منطق الگوی» کاربرد 

 1دکتر جهان آرا ممی خانی

 

 مقدمه -0

همه کسانی را بصورت گرافیکی نشان می دهد.  منطقِ انجام کارابزاری است که  «منطق مدل»  یا 2«منطق الگوی»

اعم از مدیران، برنامه ریزان، تامین کنندگان مالی و  که به نحوی در طرحریزی و هدایت و اجرای کارها نقش دارند،

تبیین ارتباط منطقی بین برای انجام برنامه، یعنی  به نمایش گذاشتن منطقِ و برنامه سنجش اثربخشی برای ،ارزیابان

برنامۀ مشخص  هر کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتِ 3، فعالیت ها، خروجی ها و پیامدهایشده مورد نیاز/مصرف منابع

امکان  این است که، برنامه تشریح زماندر  ،منطق الگوی. با ارزش ترین دستاورد از این الگو استنفاده می کنند

 برنامه نیز فراهم می گردد.)شیوه انجام و دستاوردها(  سنجه های مهم عملکردی شناسایی

  

                                                           
 مدرس، محقق و مشاور سیستم های مدیریتی .مدیریت بهداشتی درمانی PhD و پزشک - 1

2 - Logic Model 

3- Outcomes 
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  منطق الگویتاریخچه  -1

 

 ،  9شرکت مشاوره ای فرایاز  5بر مبنای مطالعه لئون جی روزنبرگ،  1191در سال  4توسعه بین المللیامریکایی  اداره

در طی سال  .ابداع کردبرنامه های ملی  و ارزیابی طراحی های سیستم بهسازیِ به قصدرا  7«رویکرد چارچوبِ منطقی»

 ،UNDP ،DFDIهمچنین سازمان های بین المللی مختلفی همانند  و کشور 31در مجموع  1171و  1171های 

NORAD اقتباس نمودند. رویکرد، مطابق راهنمای روزنبرگ از این غیر دولتی چندین موسسه، بانک توسعه آمریکا و ... و 

( جزو اولین موارد 1179) 8کلود بنت مربوط به "اثربخشی برنامهسلسله مراتب "و ( 1171) "یمنطق ویکرد چارچوبِر»

 امروزی تبدیل شدند. "منطق الگوی" استفاده از انواع نمایش های گرافیکی هستند که بتدریج تکامل پیدا کرده و به

 حالیکه، در پروژه محسوب می شود و مدیریت طراحیهای متدولوژی ی از یک "یرویکرد چارچوب منطق"در حقیقت 

 .بشمار می آید  1سندیک  "منطق الگوی"

در  "منطق الگوی"(  از پیشگامان استفاده از 1115( و هیوئی چن )1111) ( و میکائیل فوالن1115) کارول وایس

 طراحی و ارزشیابی برنامه بشمار می روند.

  

                                                           
4 - U.S. Agency for International Development (USAID) 

5 - Leon J. Rosenberg 

6 - Fry Consultants Inc. 

7 - Logical Framework Approach (LFA) 

8 - Claude Bennett 
9
 - Document 
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 منطق الگوی دالیل استفاده از -2

 

اشاره می کند.  "رابطه بین عناصر با کل"و نیز  "همدیگر رابطه بین عناصر با"، به "الگوی منطق "منطق در

همه ما ظرفیت های باالیی برای دیدن الگوها در پدیده های پیچیده جهان پیرامون خودمان داریم، سیستم ها را در حین 

را بر رفتارهای سیستم  ی از قوانین یا ارتباط های حاکم، یعنی مجموعه ا"منطقِ درونی"کار می بینیم و در درونِ آن 

م های ساده را به راحتی سیست وقتی افراد کارها را به تنهایی انجام می دهند، معموال می توان منطقِ مشاهده می کنیم.

دشوار می سیستم های گذشته یا حال  از منطقِ سردرآوردناما وقتی که کار به صورت تیمی انجام می شود  تمیز داد،

 شود.

شود در می چرا برنامه ای موفق  ؛ و توضیح می دهدمشخص می کندبرنامه را  "کار کردنِ" دلیلِ، منطق الگوی

"تئوری برنامه"د. در واقع این همان جنبۀ رسشکست می  ای دیگر بهحالی که برنامه 
"پایه منطقیِ"یا  10

 الگوی  11

از طریق نشان دادنِ نحوۀ تعریف کردن مشکل یا فرصت، و نیز نشان دادن نحوۀ پاسخ دادن  الگوی منطقاست.  منطق

را، که طرحریزی کنندۀ برنامه در  مفروضات طرحریزی برنامهمداخله ها و اقدامات انجام شده برای حل مشکالت، در واقع 

د. مثال هنگامی که طرحریز، برای کن را انجام داده است، آشکار میذهن داشته و بر اساس همان مفروضات طرحریزی 

تعریف شده در جامعه، اقدامات خاصی را پیشنهاد می کند، در واقع رابطه ای را بین آن اقدامات و  پاسخ دادن به یک نیازِ

داشتنِ همین رابطۀ مفروض است که انجام آن اقدامات را وجود آن نیازها در ذهن خود بصورت پیشفرض دارد، و به دلیل 

دیگری بود، برای برآورده کردن همان نیازها اقدامات دیگری را در نظر می گرفت. و  اد می کند. شاید اگر طرحریزِپیشنه

مشخص در نظر می  های اقدام یک از خود، خروجی خاصی را برای هرذهنیِ به همین سیاق، طرحریز به دلیل مفروضات 

 اقدامات، متصور می شود.  ناشی از انجام آن گیرد، یا پیامدهای بخصوصی را برای هریک از خروجی های

 نام برد: الگوبطور کلی موارد زیر را می توان به عنوان دالیل استفاده از این 

                                                           
10

.Program Theory 
11

.Rationale 
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تصویری روشن و ساده از ارتباط بین ورودی های یک برنامه/سیاست، استراتژی ها و فعالیت ها با پیامدها و  -

 خروجی های برنامه ارائه می دهد.

 دستیابی به اهداف کالن کمک می کند. به درک جزئیات -

 باعث شناسایی شکاف های برنامه و شفاف شدن مفروضات می شود. -

 اجماع در مورد مراحل برنامه را تسهیل می سازد. -

 باورهای مجریان/طرحریزان/ناظران را نسبت به برنامه شفاف می کند. -

 کمک می کند.یکدیگر با با خالصه سازی برنامه های پیچیده به ارتباط موثر مخاطبان  -
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 منطق الگویموارد استفاده از  -3

 

، رایج شددر بخش غیر انتفاعی و در تعداد زیادی از موسسات غیر دولتی  الگوی منطق پس از اینکه استفاده از  

الگوی . افزود این الگودر بخش دولتی به تعداد عالقمندان و گسترده شدنِ استفاده از آن  عالقمندان زیادی پیدا کرد

در  منطق الگوی بکارگیریِنمونه های متعددی از بکار برد. برنامه  و ارزشیابی را می توان در طرحریزی، استقرار منطق

نمایش فرایند ارزشیابی برنامه های سالمت، طراحی برنامه بازاریابی،  شده است از جمله ارائهمقاالت و منابع مختلف 

استخراج نواقص رهبری جامعه،  برای برنامه تولیدخاص،  ای ایِ مدرسهخرید، توصیف طرح بهسازی آموزش منطقه 

  . و ... ها برای حل تعارض ها جایگزین کردن بهترین راهاجرای یک برنامه ملی، 

را منتشر کرد، خیلی  "سنجش پیامدهای برنامه"، کتاب 11که 1119سال پیش از الگوهای منطق تا  امریکا وی آیونایتد وِ 

 13را رواج داد. بنیاد دبلیو کی کالگ الگوهای منطقمورد توجه قرار نگرفته بود. این کتاب ساختارها و واژگان مربوط به 

 (، ابزاری برای استفاده از این الگوها فراهم کرد.  1111) الگوی منطقهم با انتشار راهنمای تدوین 

ابزار چند منظوره ای در نظر گرفته می  منطق الگویه بود، اما امروزه شدطراحی ارزیابی برنامهبرای  منطق الگویدر ابتدا   

 شود که قابلیت بکار برده شدن در بسیاری از فعالیت های مدیریتی را دارد. به طور مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود:

با شفاف نمودن اینکه کجا قرار دارید و قصد دارید به کجا  الجیک مدلیا  منطق الگوی: 14 - طرحریزی برنامه

 برسید، ابزار ارزشمندی را برای طرحریزی و تدوین و بهسازی برنامه ها در اختیار می گذارد.

: به دلیل وجود ویژگی های با ارزشی همانند اتصالِ نقطه به نقطۀ منابع، فعالیت ها و نتایج، 15 - مدیریت برنامه

این مدل قابلیت آن را دارد که به عنوان پایه ای برای مدیریت دقیق تر برنامه ها باشد و  منطق، الگویدر 

                                                           
12 - The United Way of America 
13

 - The W. K. Kellogg Foundation 
14

.Program Planning 
15

.Program Management 
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پیگیری و پایش برنامه را ساده و آسان نماید. این ویژگی ها به تنظیم بودجه و برنامه کاری کمک به سزایی می 

 نماید.

برای تبادل آگاهی ها و داده ها با ، ابزار مناسبی خوش ساخت ِمنطق الگوی: 19 - ارتباطات و تبادل داده ها

 ذینفعان بشمار می رود و می تواند در یک نگاه کلی رابطۀ بین فعالیت ها و دستاوردها را نشان دهد.

که درواقع  منطق الگوی برای طراحی برنامه، به دلیل ماهیت الگوی منطق: هنگام استفاده از 17 - ایجاد اجماع

خروجی ها و پیامدها، نشان می دهد، بتدریج درک مشترکی بین ذینفعان  منطقِ برنامه را در انتخاب اقدامات و

داخلی و خارجی در مورد اینکه برنامه چیست، چگونه کار می کند و به چه نتایجی می خواهد برسد، ایجاد می 

 شود.

خیلی واضح و در عین حال مستدل و باورپذیر به تامین کنندگان مالی  الگوی منطق:  - جذب حمایت های مالی

نشان می دهد که چه منابعی برای دستیابی به چه اهدافی مورد نیاز است، و از این منابع در چه فعالیت هایی 

ا این استفاده می شود، و با استفاده از کدام منابع و به چه مقدار، چه خروجی هایی به دست خواهد آمد. یقین

 شفافیت و رابطه منطقی بین اقدامات و منابع و نتایج کمک بسزایی برای دریافت گرانت ها می تواند باشد.

 

و رابطه بین  ،می شود، باید بتوان رابطۀ بین نیازها و منابع استفادهبرای ارزیابی برنامه  منطق الگوی از  هنگامی که

 (. .. .. آنگاه اگر :را تا حد امکان به اثبات رساند )رابطۀامات و خروجی ها منابع و اقدامات و رابطه علت و معلولی بین اقد

 دستاورد همین قسمت ، از ایشانباشدنیاز تا خروجی در اختیار طرحریزی کننده و انجام دهنده کار  شناسایی ازاگر 

حریزی کننده و انجام دهنده خواسته می شود. اما پیامدهای مختلف را نمی توان بطور کامل از طربطور نسبتا کامل 

کار مطالبه کرد، زیرا عوامل محیطی متعددی بر آن اثر دارند. هرچقدر تحلیل رفتار و دینامیسم رفتار های متقابل و 

نقش آفرینان برنامه و جامعه بهتر و عمیق تر شناخته شده باشند، امکان دست یافتن به پیامدها بیشتر  حلقویِ -علی

                                                           
16

.Communications 
17

.Consensus 
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یعنی همین! تئوری یا منطق برنامه یعنی شناخت عمیق و دقیق از  "منطق برنامه"یا  "مهتئوری برنا"می شود. 

از خروجی ها تا پیامدهای زودرس،  فعالیت هادینامیسم رفتار نقش آفرینان در برنامه که تضمین کنندۀ وقوع سلسله 

جنس پیامد زودرس در فعالیت های  از پیامد زودرس تا پیامد میان رس، و از پیامد میان رس تا پیامد دیررس باشد.

اجتماعی معموال، تغییر در آگاهی و نگرش و طرز تلقی و احساسات، و خواسته ها، و مانند آن است. تئوری برنامه می 

گوید تغییر در آگاهی و نگرش، مقدمه تغییر در رفتار افراد و جامعه محسوب می شود، که پیامد میان رس است. 

عالیت های اجتماعی معموال، تغییر در رفتار است. در صورت تکرار یک رفتار صحیح جنس پیامد میان رس در ف

توسط افراد به تدریج آثاری در جامعه ایجاد می کند که قاعدتا باید منطبق با نیازهای جامعه )که محرک تدوین و 

 اجرای برنامه بودند( باشد، این همان پیامد دیررس است. 
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 منطق الگویاجزاء  -4

 

و  شده طراحی خاصی هدف برای که هر کدام .در منابع و مراجع مختلف مطرح شده است "منطق الگوی "اصلی سه نوع

انتظار می رود می توان نوع مناسب آن را  منطق الگویبر مبنای اینکه چه کاربردی از . رویکرد متفاوتی با یکدیگر دارند

 به کار برد.  

 18مدل مبتنی بر تئوری برنامه -

 19فعالیت ها مدل مبتنی بر -

برای ارزشیابی برنامه از آن استفاده می شود. در این مدل تمرکز بر پیامدها بوده و  :20مدل مبتنی بر پیامدها -

در جزوه دسته بندی و تعیین می شود. که  11)پیامدنهایی( دیررسو  رس، میان زودرسپیامدها به سه گروه، 

 .حاضر تاکید روی این مدل می باشد

 

 

 

 

 

 الگوی منطق  و ساده شده : طرح کلی1تصویر 

 

 

                                                           
18 - Theory Approach Model 

19 - Activities Approach Model 

20 - Outcomes Approach Model 

21 -Short- term, Intermidiate-term, Long-term( Impact) 

Inputs Activities Outputs 
Short-term 

Outcomes 

Intermediate 

Outcomes 

Long-term 

Outcomes 

Environmental Context 
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 شامل موارد زیر می باشد: "منطق الگوی"اجزاء 

منابع چهارگانه یعنی منابع فیزیکی،  است از قبیل شامل منابعی می باشد که برای اجرای برنامه نیاز ورودی ها: -

 شراکت ها و ....مهارت ها، زمان، مشتریان، دانش، مالی، اطالعاتی و انسانی و منابع نامشهود مانند 

اقدامات یا مداخالت زنجیره ای که برای استقرار برنامه و دستیابی به اهداف آن باید  فعالیت ها/استراتژی ها: -

 انجام شود.

نشان  "تعداد واکسن های توزیع شده"محصول مستقیم اجرای فعالیت های برنامه می باشد. مثال  جی ها:خرو -

نشان دهنده  "افراد آموزش دیده)تعداد افرادآموزش دیده("می باشد یا  "اجرای فعالیت توزیع واکسن"دهنده 

محصول  ، خروجی هااشتباه گرفته شوندبا پیامدها نباید می باشد. خروجی ها  "برگزاری جلسه آموزشی"فعالیت 

مستقیم فعالیت هستند. در مثال قبلی افراد آموزش دیده اند اما معلوم نیست که تغییر رفتار و یا باور و یا یادگیری 

گروه هدف جزو خروجی ها هستند  در آنها اتفاق افتاده است یا خیر؟ این مورد در پیامد سنجیده می شود.

ها هم محسوب می شوند. اما در قسمت خروجی نشان داده می شود که فعالیت های  همانطور که جزو ورودی

برنامه چه اثری روی گروه هدف گذاشته مانند، دانشجویان آموزش دیده/مادران آموزش دیده/کودکان واکسینه 

 شده/کارشناسان استخدام شده/مدیران دوره دیده و .....

برنامه ریزان در مورد عوامل و ریسک های مختلفی که بر پیشرفت و یا موفقیت  پیش فرض های: 22مفروضات -

 یک پروژه  اثر می گذارند.

 تغییرات ناشی از استقرار برنامه را در کوتاه مدت نشان می دهد و شامل تغییرات در آگاهیزودرس:  پیامدهای -

موجب بروز اقداماتشان می تواند  که دارند )گروه هدف باور نگرش، )گروه هدف مشکل یا مسئله را تشخیص دهند(

)گروه هدف مهارت های مورد  ، مهارت)گروه هدف علل و راه حل های بالقوه را درک کنند( ، دانش(شوندتغییراتی 

 و ... می باشد. )گروه هدف تمایل دارد کار خاصی را انجام دهند( ، انگیزشورد(می آنیاز برای حل مشکل را بدست 

                                                           
22 - Assumptions 
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تغییرات ناشی از استقرار برنامه را در میان مدت نشان می دهد و شامل تغییرات در فعالیت  :رسپیامدهای میان  -

فناوری ، ی اتخاذ شده، سیاست هارفتارهای نشان داده شده توسط افراد یا سازمان، استفاده شده و شیوه عملِ ها

 .شدمی باو ...  و استراتژی های اتخاذ شده تصمیم گیری هابه کار گرفته شده، 

نهایی  تغییرات ناشی از استقرار برنامه را در بلند مدت نشان می دهد و در حقیقت پیامد :دیررسپیامدهای  -

برنامه محسوب می شود و شامل تغییرات در وضعیت اقتصادی، محیطی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، سالمتی، 

بهبود کیفیت هوا، بهبود شرایط  مثال کاهش خشونت ها و جرائم، بهبود همکاری، قوانین و ... می باشد.

 و .... ، افزایش رضایتسیاسی، افزایش درآمد، ثبات مالی
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 برای یک برنامه منطق الگوینحوه ترسیم  -5

 

 به شرح زیر می باشد: "منطق الگوی "مراحل ترسیم

 (دیررس یا پیامد نهایی و زودرس و میان رستوصیف نتایج مورد انتظار )پیامدهای  گام اول:

 : شناسایی منابع مورد نیاز یا ورودی هاگام دوم

 : توصیف فعالیت های برنامهگام سوم

 مربوط به فعالیت ها: تعیین خروجی های گام چهارم

 : برقراری ارتباط بین هر یک از اجزاء فوقگام پنجم

 

 

 

 

 

 

 الگوی منطق هر یک از اجزاء تدوینمراحل : 4تصویر 

 

 

 

 گام اول: توصیف نتایج مورد انتظار

ه مستندات این نتایج را بدست نتایج مورد انتظار برنامه یا کامال مشخص هستند و یا نیاز است با انجام مصاحبه و یا مطالع

در همین جزوه،  "منطق الگوی " در قسمت اجزاء دیررسو  رس، میان زودرسد. مطابق تعاریف گفته شده از پیامدهای آور

 و در انتها پیامد نهایی را مشخص می کنیم. رسسپس میان  زودرس. ابتدا پیامدهای کردنتایج را دسته بندی  می توان

Inputs Activities Outputs 
Outcomes 

Short & 

intermediate 

Impacts 

3 4 5 1 2 

 نتایج حاصل از اجرای فعالیت ها وبرنامه کارهای برنامه ریزی شده
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 ی برنامهگام دوم: شناسایی ورودی ها

 

موردنیاز، گرانت ها، کمک  ن، داوطلبان، شبکه ها و ....(، منابع مالی )بودجهمل منابع انسانی )کارکنان، متخصصان، مشاوراشا

)ای میل، وب  و ...(، تکنولوژی ها های مالی و ....(، فضای فیزیکی )دفاتر، کالس ها، اتاق های آزمایشگاهی، سایر تسهیالت

سایت، اینترنت، مدیا ها و ....(، مواد و تجهیزات )ماشین های اداری، تجهیزات تخصصی برای فعالیت های تخصصی، 

واد آموزشی، بیمه و ....(، منابع اطالعاتی )دستورالعمل ها، فرم ها، ایین نامه ها، بخشنامه ها، سیاست ها، ملزومات اداری، م

 برنامه ها، استراتژی ها، و ....(

 

 گام سوم: مشخص کردن فعالیت های برنامه

 

تا نتایج مورد انتظار حاصل شود؟ فعالیت های تولیدی، فعالیت های  دادروی منابع تعیین شده انجام باید چه فعالیت هایی 

خدماتی )تشخیص، غربالگری، آموزش، سنجش مهارت، برگزاری سمینار، و ...(، فعالیت های جلب مشارکت یا همکاری 

ها(  ورودی) منابع "اگر" تبیین می کند:بخوبی می تواند ارتباط بین اجزاء را  منطق الگویدر  "آنگاه -اگر"مجموعه 

فعالیت های  "اگر"می تواند اجرا شود،  .......................................یفعالیت ها "آنگاه"تامین شود شامل ................................... 

 بدست خواهد آمد. ی ......................... پیامدهاو  ................................... یخروجی ها "آنگاه"برنامه بطور موفق اجرا شود 

 

 گام چهارم: تعیین خروجی های هر یک از فعالیت ها

 

)مطابق توضیحات ارائه  شودبرای هر فعالیت خروجی یا خروجی های احتمالی و یا مطابق با وضع موجود را مشخص می  

یک خروجی داشته باشد اما نمی توان برای فعالیتی . یک فعالیت می تواند بیش از ("منطق الگوی "شده در قسمت اجزاء

 خروجی در نظر نگرفت. اگر به این شکل باشد قطعا اشتباهی در تعریف فعالیت اتفاق افتاده است.
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 منطق الگویگام پنجم: برقراری ارتباط بین اجزاء 

 

 :مشخص کنید ،مرحله از ارتباط ورودی ها با فعالیت ها کار شروع می شوددر این 

 را  بین آنها ارتباطی پیکان )فلش(کدام فعالیت یا فعالیت ها ضروری است و  کردنِ هر یک از ورودی ها برای کار

  ؛رسم کنید

 ؛را رسم می نماییدبین آنها  هر فعالیت کدام خروجی را دارد و فلش ارتباطی 

 .ارتباط تقدمی و  تاخری بین پیامدها را معلوم میکنید 

 ی اجرای برنامه استفاده نمود.بتوان شاخص های ارزیابی مناسب رااستخراج کرد و برای ارزیااز روی قسمت نتایج می 

 الگوی منطق و ارتباط بین اجزاء آن: 5تصویر 
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 ترسیم شده الگوی منطق نمونه هایی از -6

 

 

 

 جذب و تقویت نیروی انسانی برای برنامه ساده شده منطق الگوی یک : 6تصویر 
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 نامه کاله ایمنی برای دوچرخه سوارانبر منطق الگوی:  7تصویر 
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 برنامه پیشگیری از سوء مصرف موادبرای  ساده شده الگوی منطق یک : 8تصویر 
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 Kansas City Safe and Healthy Homes Program= KCSHHP برنامه ارزیابی برای الگوی منطق:  9تصویر 

 


