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 پیشگفتار

محیطی وسیع، پیچیده و اضطراری را که دارای مخاطرات باال مشکالت زیست ،ی حفاظت از تنوع زیستیجامعه

کنند و به آن اعتماد دارند، در ن جامعه حساب میمردم در سراسر جهان روی ای .دهدمورد توجه قرار می هستند

ی جهت نجات سیارهدهند تا به طور مؤثر ای را در اختیارش قرار میکنند، و منابع قابل مالحظهکنار آن فعالیت می

اینکه یک سیستم کامالً کاربردی جهت :اما یک مشکل بزرگ در این راه وجود دارد .گیردمورد استفاده قرار زمین 

شده، بخشی که در این زمینه انجامبا وجود پیشرفتهای الهام شده وجود ندارد.یابی اثربخشی اقدامات انجامارز

تعداد اندکی از سازمانهای حفاظت منابع طبیعی وجود دارند که به طور مداوم قادر به تشخیص این موضوع 

، و چه رویکردهایی نیاز به بخشید بهبود توانرا میشود ، چه قسمتی باشند که چه بخشی از کار درست انجام می

 د.نتغییر دار 

که آیا پیشرفتها با سرعت مورد  توان دانستمیبخشی و ثبت منظم تالشها، چگونه تر اثرگیری دقیقبدون اندازه

وری را افزایش توان بهره؟ چگونه میشوندنیاز جهت نیل به اهداف نهایی حفاظت منابع طبیعی انجام می

ی عمومی و دستاوردها را به نمایش گذاشت تا اراده چگونه می توانتوان از یکدیگر آموخت؟می داد؟چگونه

از پس چالشهای موجود  به معنای واقعی منابع گسترش بتوان گسترشگذاری شود و از این طریق با سیاسی پایه

 برآمد؟

       هایریزی، مدیریت و پایش پروژهبه شدت نیازمند سیستمهای قوی جهت برنامه ،ی حفاظت منابع طبیعیجامعه

مبتنی برسنجش سیستماتیک  تطبیقیباشد. عالوه بر آن، این جامعه نیاز به کاربرد مدیریت محور می-نتیجه

نتایج دارد، تا بتوان این اطالعات را در جهت یادگیری از تجربیات گذشته در مورد آنچه درست عمل شده و یا نیاز 

ی اراده وجود آوردنبرای به ،ی حفاظت منابع طبیعیاین رویکرد به جامعه در مجموعر برد. به تغییر دارد ، به کا

 کند.کمک میگسترش منابع در دسترس  در جهتعمومی 

  Conservation منابع طبیعی مشارکت اقدامات حفاظت ی گذشتهیی به این نیازها، طی دههگوبرای پاسخ

Measures Partnership (CMP) ( ن پس به عنوان از ایCMP شودبرده می نام )آوریگرد را برای تالشهایی 

ها و سایر رسته ی حفاظت منابع طبیعیحوزه ، درمحور-و نتیجه تطبیقیهای مدیریت اصول و بهترین شیوه

اردهای )که از این پس به عنوان استاند استانداردهای آزاد برای کاربرد در حفاظت منابع طبیعیانجام داده تا بتواند 

 را تدوین نماید. 1(شودآزاد یا استانداردها نام برده می

 

های حفاظت و اصطالحات مشترک را در طراحی، مدیریت و پایش پروژه ، مفاهیم، رویکردهااستانداردهای آزاد  

 بخشند.دهد تا عملیات حفاظت منابع طبیعی را بهبود گردآوری نموده و در اختیار کارورزان قرار می منابع طبیعی

                                                            
شود و منظور از آن استانداردهایی است که از طریق استفاده می خالقیت های عامه" در رابطه با جنبش منابع آزاد/استانداردهای آزاداصطالح " 1

یشتر در مورد مشارکت عمومی تدوین یافته، به طور رایگان دراختیار همگان است، و در مالکیت هیچ فرد یا سازمانی نیست. برای کسب اطالعات ب

 ی داخل کادر در ابتدای این استاندارد توجه کنید." ، به نوشتهخالقیت های عامهشرایط مجوز" 
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ای به بتوان آنها را در هر مقیاس جغرافیایی، زمانی و یا برنامه اند کهنحوی تدوین شدهبه استانداردهای آزاداین 

 کار برد.

CMP    تالشهای جهانی در جهت حفاظت منابع طبیعی زمانی کارآمدتر و  است کهانداز متعهد به این چشم

کثر استفاده را عالیتها که درستی آنها ثابت شده،آن قسمت از ف بتوانمؤثرتر خواهد بود که   را تکرار کرده و یا حدا

ی آزاد از معتبر اثربخشی و استفاده هایگیریاز تکرار آن قسمت از فعالیتها که بر اساس اندازه و ؛ از آنها برد

 CMPی وابسته به نهاانداز، سازمامبه جهت تحقق این چش دوری کرد. ،دنشده، کارایی درستی ندار تجارب آموخته

 2امیدوارند:

به  ،تالش اظهار کنند. نه بر اساس فعالیتهاو نتایج دلخواه را بر اساس خروجیهای حفاظت منابع طبیعی  •

مدت )مانند برای دو حالت کوتاه را گیرینتایج دلخواه قابل اندازه تنهایی برای موفق شدن کافی نیست.

هایی با یافته، گونهشده( و درازمدت )مانند تهدیدات کاهشمالآوری شده، قوانین اعی مالی جمعکمکها

 .نمایندص خیافته( مشعیت بهبودضو 

چگونگی منجر شدن تالشها به نتایج دلخواه را توضیح دهند. درست همانند یک دانشمند که فرضیه را  •

مربوط  های تغییر"یه"نظرقبل از اجرای اقدامات،  دهد،قبل از طراحی آزمایشی برای آزمودن آن ارائه می

 .بگذارندده و به اشتراک کر به وضوح بیان  ها رابه آن

در انتظار  ،جهت سنجش یک اقدامپیشرفت اقدامات را در جهت دستیابی به نتایج دلخواه پیگیری کنند.  •

مدت را در جهت پیگیری درازمدت و در عوض، به طور سیستماتیک شاخصهای کوتاه مانند.نپایان آن 

شده اقدامات ارزیابی کرده و همزمان، بر اقدامات مناسب جهت کنترل خطرات مدیریتاثربخشی 

 کنند.گزاری سرمایه

گیری اثربخشی به تنهایی، مشکلی را برطرف شده، تطبیق دهند. اندازهاستراتژیها را بر اساس آنچه آموخته •

رد موفق، و عدم تکرار موارد ناموفق را به سمت انجام بیشتر موا آمدهها و  تحلیلهای بدستداده کند.نمی

 .دهندسوق 

، صادقانه، و شفاف به اشتراک بگذارند. با توجهآمده را  نتایج بدست به منظور تسهیل در فرآیند یادگیری، •

؛ و یاد خواهند گرفترسند، اما اگر در ارزیابی تالشها صادق باشند، هر بار در هر بار به موفقیت نمی طبعاً 

، فرآیند آموختن و رندبا یکدیگر و یا به صورت عمومی به اشتراک گذا را زادانه ارزیابیهادر صورتی که آ

 د شد.نجامعه حفاظت تنوع زیستی خواهکل شفافیت را افزایش داده و در نهایت موجب پیشرفت کار 

 ای سازماندهی شده است:ی مدیریت پنج مرحلهاستانداردهای آزاد در قالب یک چرخه

 انداز پروژه و مفاد آنچشمسازی مفهوم –مرحله اول 

 ریزی اقدامات و پایشبرنامه -مرحله دوم

 اجرای اقدامات و پایش آنها –مرحله سوم 

                                                            
 در آدرس زیر موجود است: 2010حاصل از اقدامات اجالس سال  CMPی کامل اجماع  بیانیه2

.orgwww.conservationmeasures 
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 ها، استفاده از نتایج و تلفیق آنهاتحلیل داده  –مرحله چهارم 

 ها.گذاری آموزهثبت و به اشتراک -مرحله پنجم

ای حفاظت منابع طبیعی ارائه هلی مورد نیاز برای اجرای موفق پروژه"استانداردهای آزاد" با هدف تشریح روند ک

ً از آنهادقیق که ندنیست غذای تهیه اتدستور  ماننداین استانداردها  3شده است. ، عمدتاً به بلکه .دشو  رویپی ا

، تعیین بهترین ) به عنوان مثال اندطراحی شدهمدیریت پروژه  ریزیبرنامهتصمیمات  ی راهنمایی برایارائه منظور

همچنین، منظور از طراحی آنها تأمین کامل پردازش فرآیندهای  (.برای موفقیت در حفاظت منابع طبیعیها مداخله

 باشد.اداری و اقدامات مرتبط با  آنها مانند بودجه، قرارداد و مدیریت منابع انسانی نمی

تیم  باشد کهشدهشود که کامالً مشخص زمانی انجام  " استانداردهای آزاد"ی مقدماتی از رود استفادهانتظار می

چه موردی را مورد حفاظت قرار دهد.  و قصد داردکند ای فعالیت میپروژه در چه موقعیت و بر روی چه زمینه

 رقابت " استانداردهای آزاد" هدف از  بندی جغرافیایی یاری خواهند داد.ها را در امر اولویتپروژه ،ابزارهای تکمیلی

" قرار گرفته انجام شد،  مورد حفاظتآنچه  گیری اصلی در مورد موقعیت و . زمانی که تصمیمنیست با این ابزار

این  .ندکمی ارائهشده " یک چهارچوب جهت دستیابی به حفاظت اثربخش اولویتهای مشخصاستانداردهای آزاد

کوسیستمها، گونهطبیعی هایندازاچشمای از سایتها، سایتهای محلی ، یا شبکه اولویتها می تواند و  ها ، ا

 .باشند بازارهایا جهانی و یا مسائل موضوعی مانند  یتهای ملیاسسیا  ، تغییراتشان

و در  -همکاران حفاظت منابع طبیعی در سازمانهای مربوطه  که دانطراحی شدهبه نحوی " استانداردهای آزاد"

اثربخشی و بتوانند راه روشن در اختیار داشته باشند تا ی یک نقشه –حفاظت منابع طبیعی  قلمرویسراسر 

کثر برسانندرا ها هکارایی پروژ  عالوه بر آن، این استانداردها به تشخیص نیازهای الزم جهت دستیابی به  .به حدا

ساختاریافته جهت ارزیابی  یای  رویکردر مدیریت کیفیت پروژه و متعاقب آن ، به فراهم شدن یک مبنای شفاف ب

همکاری  ،در نهایت، امید بر این است که این استانداردها کند.شده کمک میاقدامات انجام -داخلی و خارجی –

برای موفقیت در  اساسی عنصری -بیشتر بین سازمانهای حفاظت منابع طبیعی را تسهیل کرده و ارتقا بخشند

استانداردهای "  ا از سوی کاربرانردهی پذیرش بازخوآماده    CMPدستیابی به اهداف نهایی و اهداف مقطعی. 

 .   cmpinfo@conservstionmeasure.org. لطفاً نظرات خود را به این آدرس ایمیل کنید:  باشدمی" آزاد

 

 

 

 

 

 

                                                            
ای مجموعه –" تعریف شود هاپروژهتواند به صراحت یا به طور ضمنی تحت عنوان "تمام اقدامات حفاظت منابع طبیعی در هر مقیاس می 3

 ها یا گروههایاز اقدامات انجام شده به منظور دستیابی به اهداف نهایی و مقطعی تعریف شده. در این استاندارد، اصطالح " پروژه" به پروژه

 کردد." ( در هر مقیاسی اطالق میهابرنامه پروژه ) به عنوان مثال "
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 استانداردهای آزادآغاز و تکامل 

به عنوان  باشد.می CMP جمعیدستههمکاری  ینتیجه استانداردهای آزاد برای کاربرد در حفاظت منابع طبیعی

استفاده  4(MCIگیری اثرات حفاظت منابع طبیعی )از این پس از نتایج طرح اندازه CMPی شروع، اعضای نقطه

ی مطالعاتی حفاظت منابع طبیعی، بهداشت زمینه هفتآمده در بدست ، تجربیات2002در سال  این طرحکردند. 

ی ریزی خانواده، توسعهعمومی، برنامه

اجتماعی، آموزش، و  المللی، خدماتبین

کسب و کار را مورد بررسی قرار داده بود 

تا مفاهیم مشترک و رویکردهای الزم را 

برای طراحی پروژه، مدیریت و پایش 

در  MCIهای یافته مطلوب تعیین نماید.

ی مدیریت یک سلسله اصول چرخه

بر  گردآوری شد. تطبیقیپروژه/مدیریت 

، CMPاساس این نتایج، سازمانهای عضو 

 خود را در اجرای پروژه جهت اربتج

و به طور استانداردهای آزاد ویرایش 

ص، با تمرکز بر حفاظت منابع طبیعی اخ

بسیاری از  به اشتراک گذاشتند.

برای اجرایی   CMPسازمانهای عضو   

" به شدت  استانداردهای آزادنمودن " 

اند و تالشهای آنها همانند تالش نموده

برای متداول  ،کنندهیای یارنیروی محرکه

شدن این استانداردها و پذیرش آنها توسط 

-حفاظت منابع طبیعی بوده یجامعه

استانداردهای تخصصی مربوط به هر سازمان  تدوینی است. این یک فرآیند مداوم و پویاست که دربرگیرنده

 تدوین راهنماهای تفصیلی CMPد  استانداردهای آزاشده تا حد زیادی منتج از ذکر استانداردهای آزادباشد. می

استانداردهای های متنوع در سراسر جهان در بخش استانداردها، و اجرای "دقیق برای هر گام، آموزش تیم پروژه

دارندگان و  (CCNet )ی مربیان حفاظت منابع طبیعی آن، شبکهبرباشند. عالوهی تیمهای فوق میبه وسیله آزاد"

" در سطح استانداردهای آزاد" ای به عنوان مکانیسمی برای ارتقا و اصالحطور فزایندهبهای آنها منطقهحق امتیاز 

                                                            
-( و حفاظت منابع طبیعی بینWCS( با همکاری انجمن حفاظت حیات وحش )FOSتوسط بنیاد موفقیت )   MCIی گیری اولیهشکل 4

 ست.ا( انجام گرفته و تأمین مالی آن توسط بنیاد گوردون و بتی مور انجام شده CIالمللی)

 

 چه مواردی جدید است؟ ۳جدید  در ویرایش -۱ی اطالعاتی جعبه

ی ورودیهای تجمعی و تالشهای مشترک اعضای  کنندهنعکسم ۳ ویرایش

CMP  را به کار برده و دارای چشم  استانداردهای آزادو شرکایی است که

 اندازهایی در مورد چگونگی قوت بخشیدن به آنها هستند.

 مهمترین نکات برجسته در این خصوص عبارتند از:

اند که شتر بیان شدهمراحل اول و دوم در این استاندارد با جزئیات بی •

تر حاصل از تعداد رو به رشد های گستردهی دادهکنندهمنعکس

 باشد.و افزایش دانش کارشناسی می CMPاعضای   

اهداف مقطعی رفاه انسانی، همراه با تبیین ارتباط آنها با اهداف  •

مقطعی و استراتژیهای حفاظت منابع طبیعی به استاندارد حاضر 

 اند.افزوده شده

ییرات اقلیمی به وضوح در این استاندارد مورد توجه قرار گرفته، تغ •

ها با اقلیم ارائه همچنین پیشنهاداتی جهت سازگاری بیشتر پروژه

 شده است.

در استاندارد حاضر، بر فرآیند تدوین و انتخاب استراتژی که یک گام  •

باشد، تأکید بیشتری به عمل کلیدی در مدیریت منابع طبیعی می

 ت.آمده اس

در ویرایش جدید در موردنیاز به  تحلیل ذینفعان و چگونگی درنظر  •

 گرفتن منافع اولیه آنان بیشتر توضیح داده شده است.

های مبتنی بر موضوع و برای پروژهاستانداردهای آزاداستفاده از  •

 مستقل از مکان توضیح داده شده است.
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های مفید و پیشنهادات اصالحی " در مقیاس وسیع، بازخورداستانداردهای آزادکنند. این کاربرد "جهانی عمل می

 است.قرار داده CMPفراوانی را در اختیار 

 MIRADI  تطبیقیافزاری مدیریت ی نرمبرنامه تدوینان چهارچوبی برای همچنین به عنو "استانداردهای آزاد"

اشکال در این  این بسیاری از به معنی "پروژه" است(.  Swahiliلی   حدر زبان سوا MIRADI)  .استرفته کاربه

" آشنا انداردهای آزاداستکارورزان را با گامهای متعدد " ،افزارنرماین  اند.تولید شده  MIRADIاستاندارد توسط   

: چه دهددر اختیار تیم پروژه قرار می سازی راسازی و تصویرابزار مستند ،افزارکند. به عنوان مثال، این نرممی

-حفاظت منابع طبیعی تأثیر می گیرد؟ چه تهدیدها و فرصتهایی بر اهداف مقطعیچیزی مورد حفاظت قرار می

شده چگونه بر وضعیت موردنظر تأثیر خواهد شتری هستند؟ اقدامات انجامگذارند؟چه تهدیدهایی دارای اهمیت بی

 ،نمود؟ داوطلبان عملیاتی ،ی کاری و بودجهریزی استراتژیک را از طریق برنامهتوان برنامهگذاشت؟ چگونه می

حصوالت بیشتری هم در راه است. م یهاترجمه واند، را به زبانهای متعددی ترجمه نموده  MIRADIتاکنون  

ی آنالین و یک نسخه  MIRADIهای سطح باال از  ی داده"  برای ارائه Dashboardجدیدتر شامل یک وبسایت " 

کند، و در درازمدت امکان ورود به گذاری فایلهای یکپارچه را تسهیل میهستند که به اشتراک  MIRADIاز  

 (www.Miradi.org رای جزئیات بیشتر رجوع کنید به ب ) کند.های آنالین را فراهم میسیستم و دسترسی به داده

 

 و" اقدامات اجرایی" کمک  کرده  نشستبه سازماندهی دو   CMP،   ۲۰۰۷در سال  ۲ ویرایشاز زمان انتشار 

مند به اقدامات حفاظت منابع از سازمانهای عالقه متشکل تری کارورزی گستردهیک جامعهایی امکان گردهم

ی عضویت خود، تر نمودن دامنهبا گسترده CMP. همچنین،   استآوردهرا فراهم  طبیقیتطبیعی و مدیریت 

کنندگانNGOعضویت سازمانهای غیردولتی   ی است. در نتیجههای دولتی را ممکن نموده، و برنامهمالی ، اهدا

 . باشدمیینده در آ استانداردهای آزادتکامل مستمر  نویدبخش تر ی جمعی گستردهاین اقدام، یک تجربه

 

 استانداردهای آزادکاربرد 

برای بهبود عملکرد حفاظت منابع طبیعی، بخشی علم، و بخشی هنر است. اینکه این  استانداردهای آزادکاربرد 

ی کار برد، نیازمند مهارت و تجربهبه  یافته را بتوان هنرمندانه در شرایط روزمرهاصول بسیار منظم و ساختار

خواهد برد، و در طول زمان و با تمرین،  سوداز تالش برای پیروی از این اصول  جود این، تیم  پروژهبسیاراست. با و

 .خود خواهد افزود" به مهارت استانداردهای آزادچه در بخش هنری و چه در بخش علمی، کاربرد " 

استاندارد شرح مختصری از  ، این(۱"، )تصویر استانداردهای آزادی مدیریت " ی چرخهمرحله ۵برای هر کدام از  

رجوع کنید به )دهد.و خروجیهای مورد انتظار برای آن کاربرد را ارائه می ها(مرحله- استانداردهای کاربردی )زیر

کنند. خروجیها را مشخص می◊  دهند و عالمتهای  مراحل را نشان می -. اعداد، مراحل و زیر(۳پیوست شماره 

ها مناسب نیستند و در ی پروژهی شرایط وبرای همهنداردها  یا خروجیها در همهی استاباید توجه داشت که همه

 .شوندداده   طبیقصورت لزوم باید ت
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ندرت از ابتدا تا شوند، اما کل فرآیند بهپیوسته ارائه می" به عنوان یک سری از مراحل استانداردهای آزادگرچه "

از مجموعه حرکات پیچیده رفت  یبرآورد تقریبعموالً به صورت یک رود. در عوض، ممیکارانتها به صورت خطی به

 گردد.و برگشتی مربوط به پروژه انجام می

برسد، اما به احتمال قوی نظرشده در این استاندارد ممکن است پیچیده و تا حدی خارج از توان بهفرآیند مشخص

-که به طور طبیعی توسط کارورزان انجام می شده در این استاندارد، مراحلی هستندبسیاری از مراحل توصیف

در کل، انتظار بر این نیست که در  باشد.شوند، حتی اگر نام خاص و یا تعریف مشخصی به آنها اختصاص نیافته

ی طول انجام هر مرحله در پروژه،  خروجیهای بدون نقص تولید شوند. در عوض، منظور این است که یک چرخه

نویس معتبر از خروجیها این است که مراحل کار آگاهانه و سریع طی شوند، یک پیشهدف  -تعاملی تشکیل شود

رسد، کار مورد بازنگری قرار گیرد. به همین کند و به تکامل میتغییر می تهیه شود، و سپس به مرور که پروژه

 اتیگام باید فرضیدر این هن-دهد، نباید متوقف شد های اطالعاتی رخ میکمبودترتیب، هنگامی که مواجهه با 

ریزی و اجرای شود، و مفروضات پروژه ثبت گردد. برنامهمطرح شده، کار با بهترین اطالعات موجود پیش برده

طور اند که بهپی هستند که بر اساس مفروضاتی طراحی شدهدرپی آوردهایبرصحیح، در واقع یک سری 

 سیستماتیک قابل آزمایش شدن هستند.

 

 ۳ ویرایش -CMPی استاندارد آزاد ریت پروژهی مدیچرخه -۱شکل
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 استانداردهای آزاداصول کلی برای اجرای 

 این استانداردها ی خاص نیستند، بلکه برای تمام مراحلبرخی اصول اساسی وجود دارند که منحصر به یک مرحله

، در این قسمت به تشریح آنها بنابراین به جای اینکه در هر مرحله به طور اختصاصی ذکر گردند گردند.اعمال می

 شود.پرداخته می

شده، و در هدایت یک پروژه بسیار مهم است که ذینفعان داخلی و خارجی تعریف –مشارکت ذینفعان  •

طور مناسبی درگیر شوند. ذینفعان، افراد، گروهها و یا مؤسساتی هستند که به در هر مرحله از پروژه به

گذارند. ذینفعان و یا بر فعالیتها و نتایج پروژه تأثیر می، شوندیا منتفع میپذیرند نحوی از پروژه تأثیر می

ً مینهزداخلی و خارجی بسته به  ذینفعان داخلی شامل کارکنان و  ی خاص پروژه متفاوت هستند. معموال

در بر  باشد،ریزی و اجرای پروژه میشرکای پروژه هستند ،که تیم پروژه را نیز که مستقیماً مسئول برنامه

شرکا ممکن است به عنوان مثال شامل سازمانهای دیگر، محققان، اعضای جامعه و مقامات  د.نگیر می

-باشند که احتماالً بر جهتگیرندگان کلیدی میاین، ذینفعان داخلی، شامل تصمیمبرعالوه دولتی باشند.

عان خارجی شامل افراد و گذارند. ذینفپروژه تأثیر می دسترس گیری استراتژیک و یا منابع مالی 

گردند، مرتبط با آن هستند، و یا دارای تأثیر بالقوه بر پروژه مؤسسات دیگری هستند که از پروژه منتفع می

د برای جزئیات -ی الفباشند. ) رجوع کنید به مرحلههستند، اما به طور مستقیم مسئول اجرای آن نمی

  بیشتر در مورد تحلیل ذینفعان (

 

صورت به طریق مشابه، ممکن است نیاز باشد که بعضی مشارکتها به –ورش مشارکتها ایجاد و پر •

پیشرفت   رسمی درآمده و در طول عمر پروژه گسترش یابند. حفاظت منابع طبیعی موفق، بستگی به

های حفاظت منابع طبیعی احتماالً دارای هبسیاری از پروژ  تدریجی  مشارکت مؤثر با ذینفعان کلیدی دارد.

ها )اگرچه نه براین، در اغلب پروژهعالوه یا منابع داخلی کافی برای انجام تمام امور الزم نیستند. هاخصصت

ادامه  ی اولیه،اند، پس از اتمام پروژهتمامی آنها( باید اطمینان حاصل شود که کارهایی که شروع شده

گذاری اطالعات اشتراکارکت مؤثر و بهسازی مشبرای اطمینان از پایداری کار نیاز به فعال خواهند یافت.

این بدان معنی است که مشارکت  دارد.در طول عمر پروژه و حتی پس از پایان عمر آن،  وجود با شرکا 

حالت طور مقتضی ی پروژه مورد بازنگری قرار گرفته، به چرخه، در طول ایجاد شدهدر اوایل کار باید 

 آید.به عملتالش   گریترسمی یافته و جهت حفظ روابط مثبت و حما

 

تیمها باید خودرا برای پذیرش یادگیری، شناخت و اقرار به اشتباهات و همچنین  –پذیرش یادگیری  •

آماده سازند و در جهت درک اینکه چرا برخی از اقدامات موفق هستند و برخی دیگر  موفقیتهاشناسایی 

به ایجاد یک محیط یادگیری امن کمک تالش کنند. واضح است که فرهنگ یادگیری سازمانی  ،ناموفق

چه سطوح باال و چه  سازمانی،سطوح  یاز سوی همهکار و تعهد  دخلق این فرهنگ نیازمن خواهد کرد.

 سطوح پایین خواهد بود.
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گیری برای اقدام را در آن مرحله توان چگونگی تصمیمبرای هر مرحله، می–سازی تصمیمات مستند •

توان از اهمیت تبدیل شود. نمی فرساطاقتسرعت به یک اقدام تواند بهمی یادداشت نمود، اما این کار

، با وجود این الزم است در مورد سازی دالیل اتخاذ تصمیمات در هر مرحله غافل شدی مستندالعادهفوق

این کار نه تنها فرصت   تر است، تصمیم گرفته شود.سازی اسناد مناسباینکه چه سطحی از مستند

ی بلکه به عنوان مبنایی برای استفاده دهد،دالیل موفقیت یا عدم موفقیت کارها را بدست میتحلیل 

 کند.دیگران جهت درک منطق انتخابها عمل می

  

های شده در این استاندارد به طور کلی در مورد تمام پروژهمراحل توصیف –در صورت لزوم  انطباق •

مربوط منطبق نیازهای با برای هر پروژه به طور اختصاصی کند، اما باید حفاظت منابع طبیعی صدق می

اری برای هر ذگر تیم پروژه باید در حدی متناسب با سطح پیچیدگی و یا سرمایهه. به طور خاص، گردد

 ،ی خاص وارد جزئیات شود. همچنین، برخی از تیمهای پروژه ممکن است دریابند که بعضی مراحلپروژه

روری نیست. بنابراین همانطور که پیشتر ذکر شد، تیمهای پروژه این مراحل خاص آنها ض یبرای پروژه

 اصلی را متناسب با نیازهای پروژه خود تعدیل خواهند کرد.

•  

 استانداردهای آزاد دوینشده برای تمفروضات انجام

این  دوینموازات تباید در نظر داشت که تعدادی از مفروضات به "استانداردهای آزادهنگام بازنگری و اجرای " به

 این مفروضات عبارتند از: اند.استانداردها شکل گرفته

 

گذارند که این استانداردها فرض را بر این می –است پیش از این صورت گرفتهبندیها اولویتبرخی از  •

بندی صورت گرفته و مشخص شده که تیم پروژه کجا و بر روی چه اولویت ،در هر سازمان از قبل

رو برای کاربرد این بندی یکی از مهمترین اقدامات پیشاولویت ر خواهد کرد.موضوعی کا

ید فتوانند برای تعیین اولویتها م" میاستانداردهای آزاداستانداردهاست. بعضی از مفاد موجود در "

های تواند برای فرآینداین استانداردها، می یدر حین کاربرآمده دستهای بهآموزهبراین، باشند. عالوه

  بندی در آینده مفید واقع شود.اولویت

 

لت حابهترین  –دهند ها از آغاز، این استانداردها را مورد استفاده قرار میتعداد محدودی از پروژه •

که از این استانداردها  هااستفاده از این استانداردها در آغاز پروژه است، اما با وجود این بسیاری از پروژه

توان این استانداردها را به صورت " عطف به ماسبق" می ال حاضر در حال اجرا هستند.برند، در حبهره می

که یک های اطالعاتی جهت ارتقای پروژه را شناسایی نمود. در صورتیکمبودبتوان  کاربرد تا در پروژه به

-مع نقش بهتوانند در ایجاد یک رویکرد جاگیری باشد، این استانداردها میی جدید در حال شکلپروژه

 باشند.سزایی داشته
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با  – "استانداردهای آزادی سریع " یک بار مطالعه  -دهند آل را نشان میدها حالت ایدهر این استاندا •

در ابتدا  -شده و تعداد نامحدود کارهای الزم برای انجام دادنظاهر نامتناهی از مسائل مطرحهبتعداد 

جامع در  چشم اندازاستانداردها، در اختیار قرار دادن یک اما هدف این  رسد.نظر میفرسا بهطاقت

ی مهم توجه داشت که باید به این نکته د.باشآل میایده در شرایط پروژه یک طراحی، مدیریت و پایش

را اجرا نمود. آنچه  استانداردهای آزادی اجزای نتوان همه -به دالیل گوناگون –امکان این وجود دارد که 

 استانداردهای آزادین است که بتوان از یک فرآیند سیستماتیک و منطقی برای کاربرد اهمیت دارد ا

ب( نباید قبل از اینکه مشخص شود که چه  -2ی استفاده نمود. به عنوان مثال، شاخصها ) مرحله

توان همین ترتیب، اگر نمی ب( شناسایی گردند. به -1ی گیرد ) مرحلهظت قرار میفاپارامتری مورد ح

روشنی بیان نمود که چگونه این مشکل روی سایر خاص را مورد توجه قرار داد، باید به یمؤلفهیک 

 قسمتهای پروژه تأثیر خواهد گذاشت.

 

فرض پیشین، هر پروژه به نوعی مشابه پیش –صورت قابل توجهی با دیگری تفاوت دارد هر پروژه، به •

اند. در عوض، این ا به صورت "تک سایز" تهیه نشدهموجود متفاوت است. این استاندارده هایبا هنجار

 پذیری مورد نیاز برای اصالح و انطباق "استانداردها در شرایط نسبتاً عمومی نوشته شده تا انعطاف

 هر پروژه در اختیار تیم پروژه قرار گیرد. در حقیقت، اعتقاد بر این است " با شرایط خاصاستانداردهای آزاد

ا به ر " استانداردهای آزاد است که " –های متنوع و آزمایش این استانداردها در زمینه –که این تفاوتها 

 نماید.تر میای قویتر و قابل استفادهطور فزاینده

 

اند که حرف این استانداردها با این هدف نوشته نشده –کنند این استانداردها در طول زمان تغییر می •

در عوض، مقصود از نگارش آنها این است که خرد  نابع طبیعی بزنند.ممؤثر از ی حفاظت آخر را در زمینه

ی حفاظت منابع طبیعی تحت شرایط متنوع دستیابی به آنچه که موجب انجام بهینه برایجمعی را 

در نظر دارد به طور منظم و به موازات کاربرد و آزمایش  CMPشود، به کار برند. برای این منظور، می

" و افزایش آگاهیها نسبت به موفقیت یا عدم موفقیت اجرای آن، این دهای آزاداستاندار میدانی " 

 رسانی و اصالح کند.روزاستانداردها را به

 

این استانداردها به طور انحصاری برای  -کاربرد دارندها در هرمقیاسی این استانداردها برای پروژه •

-توانند دامنهها میاند. پروژهطراحی نشده ی خاصپروژه یک سایت ایاقدامات حفاظت منابع طبیعی بر 

کولوژیک، چشمی وسیعی داشته اندازهای باشند؛ از مدیریت سایتهای کوچک مقیاس گرفته تا مناطق ا

 مقیاس جهتی مدیریت همزمان سایتهای کوچکمقیاس، و یا دربرگیرندهطبیعی و گذرگاههای بزرگ

ها ممکن است محدود به معیارهای جغرافیایی پروژهعالوه، به اثرات در مقیاس وسیع. به دستیابی

حاکم  نباشند و در عوض  ماهیت آنها بیشتر موضوعی باشد، از جمله کاهش تهدیدها با تکیه بر سیاست
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توانند جهت طراحی براین، این استانداردها میمحور. عالوه-های گونهپروژه برای ، یا ابتکار عمل بر پروژه

 ای و کمکهای اهدایی فردی مورد استفادهجه و یا توضیح ارتباط بین اهداف برنامههای تأمین بودبرنامه

 قرار گیرند.

 

استانداردهای  –باشند قابل اجرا می هاو راهنما هامتنوعی از ابزار این استانداردها با استفاده از دامنه •

طراحی،  برای، ابع طبیعیی حفاظت منجامعه ی آخرین دستاوردهای علمی مطرح درارائه با هدف آزاد

در مورد چگونگی انجام  هاییاین استانداردها راهنمایی .اندتدوین شده هاپروژهگونه این و پایش  مدیریت

، MARXANاز هر نوع ابزار یا راهنمایی )مانند مستقل دهند، حفاظت منابع طبیعی در اختیار قرار می

 رود.میارکگیری ساختاری( که برای اجرای آنها بهتصمیم

 

رسد به نظر می –دهند این استانداردها تعریف روشن و کاربرد یکنواختی از اصطالحات فنی ارائه می •

 همواره بین برنامه ریزان بر سر مفاهیم نسبی اصطالحات فنی  همچون اهداف نهایی، اهداف میان مدت،

بحث و مجادله ی پایان ناپذیری  ،جفعالیتها، اهداف مقطعی، نقاط کنترلی، خروجیها و نتای استراتژیها،

برگزیده و مخصوص به  اصطالحاتوجود داشته است. معموال" هر شرکت، پروژه و یا فرد دارای فهرست 

بر  استانداردهای آزادبا وجود این ،  -در حقیقت هیچ پاسخ درست  یا غلطی وجود ندارد خود می باشد.

اید از آن اطمینان حاصل شود، این است که اعضای یک مهمترین مسئله ای که باین نکته تأکید دارد که 

پروژه و همه افرادی که به نحوی درگیر یک پروژه هستند، درک دقیق و مشترکی از مفاهیم واژه های 

بادرنظر داشتن این موضوع، اصطالحات فنی در این استاندارد با  تخصصی به کار رفته داشته باشند.

بار استفاده از آنها با کشیدن خطی زیر آنها متمایز گشته، از آن پس با  دقت انتخاب شده، در هنگام اولین

اند. انتخاب شده ی تخصصی تعریفنامههمان معنا مورداستفاده قرارگرفته، ودر نهایت در واژه

ی رایج این کلمات اصطالحات خاص برای یک مفهوم معین و تعاریف این اصطالحات، براساس استفاده

 باشد.، پایش و ارزیابی میریزیهای مختلف برنامهای در رستهتوسط افراد حرفه
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 سازیمفهوم-۱

شدن جهت کار طراحیی است که پس از  ی شامل تعیین  پارامترهای زیربنایی پروژه برای آمادهاین اولین مرحله

ریزی، ن هدف برنامهباشد: تعییسازی شامل قسمتهای زیر میی مفهومطور ویژه، مرحلهگردد. بهانجام میآن 

جغرافیایی و/یا  ی مطالعاتدامنهشوند، بیان تفصیلی درگیر می تیم پروژهشناسایی افرادی که از آغاز در 

 اهداف حفاظت منابع طبیعیبه دستیابی به آن وجود دارد، و  در مورد آنچه امیدی کل چشم اندازموضوعی پروژه، 

 "آزاداستانداردهای ادغام تغییرات اقلیمی با "

های شود در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. در طی دههبینی مییرات اقلیمی در حال وقوع است و تا آنجا که پیشتغی

کند و افزایش سطح دریا و تغییرات در فصول، ی سانتیگراد افزایش پیدا میدرجه 2آینده، میانگین دمای جهانی بیش از 

 بینی است.قابل پیش رویدادهای طوفان، طول زمان و حجم نزوالت جوی

، تغییرات اقلیمی کمتر مورد توجه بسیاری از متخصصان استانداردهای آزادی اولین ویرایش باوجود اینکه در زمان تهیه

ای حفاظت منابع طبیعی قرار داشت، امروزه تغییرات اقلیمی یک اولویت حفاظت منابع طبیعی محسوب شده و مسئله

ی حفاظتی مورد توجه قرار گیرد. چگونگی تطبیق استانداردهای آزاد با تغییرات ت هر پروژهاست که باید در طراحی و مدیری

باشد. آشکار است که و شرکایشان می  CMPاقلیمی و اعمال آن موضوع تحقیق و گفتگو دربین بسیاری از اعضای 

جهت کاهش اثرات تغییرات اقلیمی در  وری تالشها درچهارچوب قدرتمندی برای افزایش کارایی و بهرهاستانداردهای آزاد، 

همچنان در حال آزمودن این  CMPاستانداردهای آزاد، اعضای  3.0دهد. با این حال، در زمان انتشار ویرایش اختیار قرار می

 توان فرآیندهای پیشنهادی و خروجیهای استانداردهای آزاد را با هم مطابقت داد، تا قادر باشندنکته بودند که چگونه می

بینی و اعمال کنند. عدم قطعیت احتماالً در آینده اثرات غیرمشخص تغییرات اقلیمی و بهترین روش مقابله با آن را پیش

نیز ادامه خواهد یافت، اما در حال حاضر همکاری برای اعمال مالحظات مربوط به تغییرات اقلیمی در اجرای استانداردهای 

تر شده و بر موضوع اثرات اقلیمی بر تنوع زیستی، وبرآنچه ییرات اقلیمی روشنکند که بحثها در خصوص تغآزاد، کمک می

 آید.عملتوان و باید انجام داد تا این اثرات را کاهش داده و یا بهبود بخشید، تمرکز بیشتری بهمی

های اطالعاتی جعبه های جاری در مورد چگونگی ادغام تغییرات اقلیمی در اجرای استانداردهای آزاد، دربرخی از اندیشه

 CMPموازات فعالیت ها و بازنگریها ادامه خواهد داد. بههمچنان به افزودن الحاقیه CMPاند، اما در این استاندارد قید شده

ریزی به خالقیت بیشتر برای رسیدن به دو هدف زیر برای تطابق استانداردهای آزاد و تغییرات اقلیمی ، تیمهای برنامه

( 2ی تغییرات اقلیمی، در کنار تهدیدات متعارف دیگر، و (  درک و پاسخگویی به اثرات موجود و آینده1د: گردنتشویق می

 ی اقلیمی نشوند.های مناسب جهت مقابله با تغییرات آیندهتدوین و اجرای اقداماتی که موجب حذف گزینه

ی آنها پاسخهای بااهمیتی هستند، اما اقدامات دوهای فراخوانی بر انطباق است، نه بر کاهش اثرات. هر تمرکز اصلی جعبه

گردند( به خوبی ای اعمال میکاهش اثرات نامطلوب ) مانند استراتژیهایی که برای تهدید ناشی از انتشار گازهای گلخانه

یا اصالح ابزار  سازی برای انطباق، نیازمند تولید ابزار جدیدگنجند. هرچند، آمادهدر چهارچوب موجود استانداردهای آزاد می

 باشد.موجود می
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 فرصتهاو  تهدیدهاپروژه شامل شناسایی  مضمونمچنین شناسایی هد بود. این مرحله هااصلی کار خو کانونکه 

 گیرد.کلیدی را در بر می ذینفعانو 

 ریزی و تیم پروژهتعریف هدف برنامه -الف -۱

 ریزیهدف برنامه

گیری در توان به پشتیبانی از تصمیمریزی پروژه اهداف متعددی دارد، از جمله مهمترین این اهداف میبرنامه

ریزی و سپس در مدت اجرای پروژه اشاره نمود. الزم است به صورت روشن و شفاف مشخص ند برنامهطول فرآی

گیرندگانی اینکه این برنامه از چه تصمیمات خاص و یا تصمیم وگیرد، ریزی صورت میرا برنامهچباشد که 

در این بسیار مفید خواهد بود. های فعلی آن ، بررسی مأموریت سازمان و اولویتاینبرعالوه کند.پشتیبانی می

بندی گیرندگان، زمانشده تاکنون، انتظارات تصمیمسازی تصمیمات گرفتهریزی پروژه به شفاف، برنامهراستا

نماید. این امر به تعیین میزان های مربوط به تأمین بودجه و سایر منابع کمک شایانی میتصمیمات، و فرضیه

و اینکه چه مراحلی به طور نسبی مهمتر از سایر مراحل هستند) به عنوان مثال،  ،زیریتالش مورد نیاز برای برنامه

توان آنها را ژه وجود دارد، میاند و ارزیابی تهدید پروشدهکه اهداف مقطعی و اهداف نهایی قبالً انتخابدرصورتی

ریزی هنگام ورود به فرآیند برنامهترتیب، همین. بهی تحلیل وضعیت و استراتژی شد(بازنگری نموده و وارد مرحله

ریزی اتکا نمود. چنانچه برنامه ،ی موجود آموخته شدهتر پروژههای قبلی و یا ویرایشهای قدیمیباید به آنچه از پروژه

گیرد، مأموریت سازمانهای مربوطه و اولویتها باید از آغاز مورد مقایسه قرار گرفته و با همکاری شرکا صورت می

-سازگار بوده و یا تضاد داشته ،ه شود که نیازها و ارزشهای هر سازمان چگونه ممکن است با هدفتشخیص داد

تحلیل وضعیت حفاظت منابع   –ت  -1شود، که در بخش )یاد می منافع اصلی)گاهی از آن به عنوان   باشد. 

 است.(طبیعی( شرح داده شده

 

 تیم پروژه

 شود.ی تیم پروژه هستند، طراحی و اجرا میدهندهکه تشکیل یاز افرادی یک گروه هر پروژه در نهایت به وسیله

شود. یکی از اعصای تیم ای تیم معموالً از کارکنان سازمان، و سایر شرکای خارجی و داخلی تشکیل میضاع

 ست. باید دقیقاً روشناطور معمول به عنوان رهبر پروژه، مسئول هماهنگی کلی پروژه و حرکت تیم به جلوبه

ای تیم چیست. ترکیب تیم ممکن ضست و نقش و مسئولیتهای هرکدام از اعاباشد که ترکیب افراد تیم چگونه 

هرچند مهمترین عنصر، شناخت و استفاده از مهارتها و تجارب ی مدیریت، تغییر کند. است با پیش رفتن در چرخه

پروژه با داشتن بهترین اطالعات در  باشد، تا اطمینان حاصل شود کهیمها کمبودموجود، همچنین شناسایی 

یک یا چند مشاور  بر تیم پروژه، ممکن است نیاز به شناساییدسترس به سمت جلو در حال حرکت است. عالوه

این مشاوران رجوع کند و در عین  به تواند برای دریافت بازخورد صادقانه و مشاورهی اصلی تیم میباشد؛ هسته

ت(، باید بازنگری -1ی که تحلیل ذینفعان انجام شد )مرحلهزمانیپروژه را رفع کنند.  مشکالتتوانند حال آنها می

باید به  موردیت، -1ی شده در مرحلهشناسایی ص شود که آیا از بین ذینفعانخآمده و مشعملدر تیم پروژه به

ر بوده و آمادگی پذیرش نیروهای پذیاین امر نیازمند این است که تیم پروژه انعطاف تیم پروژه اضافه گردد یا خیر.
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ی باشد. در کل، این حالت رفت و برگشت بین مراحل، بخشی از طبیعت تکرارشوندهجدید را در صورت لزوم داشته

 باشد.می تطبیقیمدیریت 

 خروجیهای این بخش از استاندارد عبارتند از:

 کند.یریزی و تصمیماتی که برنامه از آنها پشتیبانی مشناخت هدف برنامه  •

 اند و هر گونه قید یا محدودیت.شدهشناسایی تصمیماتی که از قبل گرفته  •

 ی اولیه، از جمله رهبر پروژه، اعضای اصلی و اعضای مشورتی.انتخاب تیم پروژه  •

 آورد.شناسایی مهارتهای کلیدی که هر عضو تیم به ارمغان می  •

 ژه که باید برطرف شود.های موجود در مهارتها یا دانش تیم پروکمبودشناسایی   •

 تخصیص نقشها و مسئولیتهای تیم پروژه.  •

 

 انداز و اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعیتعریف حدود کار مطالعات، چشم -ب-۱

 حدود کار

باید از آنچه  پیش از آنکه اندیشیدن به آنچه انجام خواهد شد، ) و یا استراتژیهایی که اجرا خواهند شد( شروع گردد،

امید به انجام آن وجود دارد، درک درستی وجود  ،کالندر سطح 

کند که پروژه پروژه تعریف می حدود کار مطالعاتباشد. داشته

محور" -های " مکانقصد دارد روی چه چیز تأثیر بگذارد. پروژه

العات جغرافیایی هستند و شامل طم دارای حدود کار

کوتالشهایی برای حفاظت یا مدیریت بهینه لوژیک، ی مناطق ا

-باشند. پروژهشده میدار و یا مناطق حفاظتمناطق اولویت

محور"، اهداف خاص حفاظت منابع طبیعی، -"موضوع های

-قرار می توجهرا مورد  کنندهتهدیدها، فرصتها یا شرایط فعال

ً دامنه ند. همچنین ار ی موضوعی مشابهی ددهند و معموال

 یمحدوده محور یک-ی موضوع ممکن است پروژه

ی پروژه جغرافیایی را تعریف کند که از لحاظ مکانی محدوده

کند و ممکن است اشاره به عناصر خاصی از را تشریح می

در هر پروژه با باشد.تنوع زیستی یا یک تهدید خاص داشته

ً داشتن یک نقشه ی مکانی از حدود کار جغرافیایی، معموال

 ی پروژه بسیار مفید است.محدوده

 انداز چشم

 اندازچشموه بر تعریف حدود کار، ضروری است که عال

شرح حالت مطلوب  -باشدمشترک و شفافی نیز وجود داشته

 حدود کار -1مالحظات تغییرات اقلیمی 

در تعریف حدود کار، باید در نظر داشت که چگونه 

-تغییرات اقلیمی بر حدود کار مطالعات تأثیر می

تواند شامل در نظر گرفتن این گذارد. این امر می

کوسیستمها و یا موضوع باشد که آیا دامنه ی ا

-مال تغییردارد، و یا اینکه توزیع  گونهها احتگونه

کوسیستم ممکن است تغییر یابد یا  ها در یک ا

خیر. به همین ترتیب، تغییرات محتمل عرض 

-جغرافیایی، ارتفاع و یا سایر تغییرات که بر گونه

گذارند باید های کلیدی/ جوامع گیاهی تأثیر می

شوند و چگونگی تأثیرشان بر حدود در نظر گرفته 

مطالعات بررسی گردد. حدود کار مطالعات  کار

باید بر اساس بهترین دانش علمی در دسترس 

تعیین گردد. هرچند، باید در نظر داشت که اثرات 

شده نیستند. تغییرات اقلیمی کامالً شناخته

ها و تشخیص پایش،کلید اصلی آزمون فرضیه

این امر است که آیا حدود کار مطالعات در طول 

 اصالح دارد یا خیر. زمان نیاز به
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با داشتن  اندازسند چشمتواند در یک انداز میشود. چشمیا شرایط نهایی که برای رسیدن به آن تالش می

برای شرح این  2جوع کنید به پیوست طور خالصه بیان گردد.) ر معیارهای نسبتاً عمومی، آرمانی و مختصر به

 باشد.انداز یک پروژه باید با مضمون مأموریت کلی سازمان مطابقت داشتهمعیارها(. چشم

 

 حفاظت منابع طبیعیمقطعی اهداف 

اهداف ) به عنوان  کنند.تعداد محدودی از اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی را انتخاب می ،هامعموالً پروژه

ای ی تمرکز برنامهمحور یا در نقطه-های حفاظتی مکاندر پروژه 5شوند(هم شناخته میزیستی  مقطعی تنوع

کولوژیکی های خاص و یا سیستمها/ سکونتگاههاموضوعی، اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی، گونه ی ا

گردند. ژه انتخاب میی پروی کامل تنوع زیستی در محدودهمجموعه هستند که به عنوان نماینده یا دربرگیرنده

-آنها اساس تعیین اهداف، انجام اقدامات حفاظت منابع طبیعی و سنجش اثربخشی حفاظت هستند. برای پروژه

یک رشته اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی،  -از لحاظ تئوریک -محور  -های حفاظت منابع طبیعی مکان

-های موضوعکنند. از آنجا که پروژهوژه تضمین میی سایت پرحفاظت از تمام تنوع زیستی بومی را در محدوده

کننده  مبنایها، بری این پروژهمحور تمرکز بیشتری بر یک گونه، تهدید، یا موضوع دیگر دارند، فعالیت تیمهای اجرا

کثریت پروژهتعریف، منجر به حفظ همه  توانند بر اساسمحور می-های مکانی تنوع زیستی بومی نخواهد شد. ا

مقطعی حفاظت منابع طبیعی برگزیده ) یا کمتر از  هشت هدف

محور بزرگتر -های مکانخوبی تعریف شوند. هرچند، پروژهآن( به

ممکن است نیاز به تعداد بیشتری از اهداف مقطعی یا " اهداف 

جای یک باشند ) به عنوان مثال به" داشتهتردرشتمقطعی دانه

های موضوعی (. پروژههای خاص پرنده، یک اجتماع از گونهگونه

اغلب اوقات با تمرکز بر یک هدف مقطعی حفاظت منابع طبیعی  

یا یک تهدید اصلی که بر چندین هدف مقطعی حفاظت  -اصلی

شوند ) به عنوان مثال ص میخمش –گذارد منابع طبیعی  اثر می

ارت جهانی جی کاهش تیا پروژه رنگی حفاظت نهنگهای آبیپروژه

 .ض خطر انقراض(های در معر گونه

ی مکانی از وسعت هدف مقطعی شهقی ندر صورت لزوم، تهیه

تواند مفید باشد. گزینش اهداف حفاظت منابع طبیعی  می

ً نیاز به اطالعات ورودی کارشناسان و  تحلیل  هایداده معموال

مکانی با دقتهای مختلف دارد. در صورتی که هدف مقطعی 

باشد،) به یع واقع شدهحفاظت منابع طبیعی  در مقیاس وس

                                                            
دهند که از اصطالح متفاوتی به کنند و ترجیح میبرخی افراد، عبارت " هدف مقطعی" را با ارزش عددی یک هدف نهایی مرتبط می 5

 عنوان مترادف استفاده کنند. برخی از این مترادفهای متداول عبارتند از جزء، ویژگی و ارزش.

 مالحظات تغییرات اقلیمی

 حفاظت منابع طبیعیاهداف مقطعی  -2 

هنگام شناسایی اهداف مقطعی حفاظت 

منابع طبیعی، باید به این مسئله توجه 

-داشت که با فرض تغییرات اقلیمی پیش

کوسیستمها، سکونتگاهها و بینی شده، آیا ا

ر ی جغرافیایی مور نظها در محدودهگونه

بینی باقی خواهند ی قابل پیشبرای آینده

ماند یا خیر؟ همچنین، با در نظر گرفتن 

چگونگی تأثیر تغییرات اقلیمی بر قابلیت 

زیست هدف مقطعی، باید بررسی گردد که 

شده، اقدامات بینیبا توجه به تغییرات پیش

تواند در حفظ یا ارتقای پروژه هنوز می

 سالمت هدف مقطعی حفاظت منابع

 طبیعی مؤثر باشد یا خیر؟
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کوسیستم(عنوان مثال یک گونه از پرندگان در سراسر محدوده یا گستره تقسیم هدف مقطعی  ی کامل یک نوع ا

جمعیت خاص یک گونه از  لطور مثاتواند مفید باشد.) بهاصلی به چند هدف فرعی مقطعی و مکانی می

 .پرندگان(

ی آنها  گیرد که حفاظت تنوع زیستی مأموریت اولیهوههایی صورت میویژه وقتی همکاری با گردر برخی موارد، به

شود که چگونه کار حفاظت منابع طبیعی در نهایت بر انسانها تأثیر ، بهتر است نشان دادهشودمحسوب نمی

بی ارزیا بنا به تعریف توانند اهداف مقطعی رفاه انسانی را اضافه کنند. گذارد. در این موارد، تیمها میمی

کوسیستم هزاره ( 2( نیازهای مادی ضروری برای یک زندگی خوب 1باشد: ، رفاه انسان شامل موارد زیر میا

ی حفاظت منابع ( آزادی و قدرت انتخاب. در موضوع یک پروژه5( امنیت 4( روابط اجتماعی خوب 3سالمتی 

یابند که تحت تأثیر وضعیت تمرکز می های رفاه انسانیطبیعی، اهداف مقطعی رفاه انسانی بر آن دسته از مؤلفه

  -ت-1ی توانند به عنوان بخشی از مرحلهاهداف مقطعی حفاظتی قرار دارند. اهداف حفاظتی رفاه انسانی می

 تحلیل وضعیت حفاظت منابع طبیعی به آن اضافه گردند.

سطح، این امر شامل  ترینوضعیت فعلی هر هدف مقطعی حفاظتی باید مشخص شود. در ابتدایی بعد، درمرحله

 ،ارزیابیهای دقیقتر وضعیتباشد. انجام یک ارزیابی کلی از "سالمت" هر هدف مقطعی حفاظت منابع طبیعی می

کولوژیکی هر هدف مقطعی حفاظت منابع طبیعی، تعیین شاخصها برای هر ل شام تعیین ویژگیهای کلیدی ا

، و در نهایت تعیین وضعیت فعلی ویژگی مورد نظر قبول تغییرات برای هر شاخص لی قابویژگی، تعریف دامنه

یم شده باشد، سکه هدف حفاظت مقطعی به اهداف فرعی تقباشد. در صورتیی تغییرات میدر این دامنه

پایه و اساس الزم برای ایجاد یک ،وضعیت هر کدام از اهداف فرعی نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد. این اطالعات 

-2ی نماید. ) رجوع کنید به مرحلهجهت اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی را  فراهم میهدف نهایی مطلوب 

 الف(

انداز و اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعینشانگر حدود کار مطالعات، چشم پروژه بخشیژنریک مدل  -۲شکل 
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 های این بخش از استاندارد عبارتند از: خروجی

 .شرح مختصر حدود کار مطالعات پروژه •

 .آن( کروکیو یا  GISی پروژه ) فایل ی منطقهدر صورت امکان، نقشه •

 انداز پروژه.سند چشم •

حفاظت منابع طبیعی، از جمله توضیح مختصری در مورد اینکه چرا این اهداف  انتخاب اهداف مقطعی •

نشان ای که موقعیت هر هدف مقطعی را ی شرح و یا نقشهاند، و در صورت امکان، ارائهانتخاب شده

 دهد.

 شرح وضعیت هر هدف مقطعی حفاظت منابع طبیعی دارای اولویت. •

 

 شناسایی تهدیدهای بحرانی -پ-۱

که بر آنها  6یتهدیدهای مستقیمگردید، باید  زمانی که اولویت هر کدام از اهداف حفاظت منابع طبیعی مشخص

ای انسانی هستند که ) بالفاصله و به طور تهدیدهای مستقیم عمدتاً یا فعالیته گذارند، شناسایی شوند.تأثیر می

بخشند ) به عنوان مثال ماهیگیری و شکار مستقیم( اهداف مقطعی حفاظت محیط زیست را تنزل می

اجم غیر بومی(، یا ههای مها، فاضالب صنعتی و یا معرفی گونهتجدیدناپذیر )ناپایدار(، حفاری نفت، ساخت جاده

اند ) مثالً افزایش در رویداد طوفانهای اثر فعالیتهای انسانی تغییر پیدا کرده باشند که درهای طبیعی میپدیده

های طبیعی که اثرات آنها به شدید، و یا افزایش تبخیر ناشی از تغییرات جهانی اقلیمی( و یا در موارد نادر پدیده

آخرین جمعیت باقیمانده  فعالیتهای انسانی افزایش یافته ) به عنوان مثال، سونامی احتمالی که دیگردلیل 

 (footprint)د ی مکانی تأثیرات یک تهدیی محدودهشهقی نکند(. در صورت لزوم، تهیهکرگدن آسیایی را تهدید می

 بسیار مفید خواهد بود.

تهدیدهای مستقیمی که بندی اولویتبسیار اهمیت دارد که به عنوان بخشی از تحلیل مضمون پروژه، همچنین، 

 بربدین ترتیب امکان تمرکز  تا، انجام شوددهند حفاظت منابع طبیعی را مورد هدف قرار میاهداف مقطعی 

در نظر گرفتن تهدیدهایی که ) پروژه تهدیدهای بحرانی، باید تالش کرد که ویژهبه  .گرددفراهم  تری ضروریفعالیتها

شود، و  مستقیم در نظر گرفته تهدیدهای یرا شناسایی نمود . مهم است که تمام مجموعه( استمهمتر  آنها

داشتن نیروی کارشناسی و منابع الزم (  به دلیلبه تهدیدهایی که توسط تیم پروژه و یا سازمان متبوعه )  ،تحلیل

 است، محدود نگردد.شناسایی شده

بندی استفاده منظور کمک به فرآیند اولویتتهدیدها به بندیبندی و درجهرتبهتعداد زیادی از ابزارهای  از توانمی

تهدید و شدت آن بر اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی  میزانی مطالعات و یا محدوده ،هااین ابزار غالبنمود. 

دیگر  کنند.تهدید را ارزیابی میاهمیت طور کلی میزان به باهم،  این دو معیار. دهندرا مورد ارزیابی قرار می

                                                            
شود که ویژه وقتی که کار در کنار ذینفعانی انجام میرا نابجا تلقی کنند، به بعضی از تیمها ممکن است استفاده از عبارت "تهدید" 6

انگیز هستند، عبارتند براست. برخی مترادفهای رایج که احتماالً کمتر بحثهای آنها به عنوان یک "تهدید" شناسایی شدهفعالیتها یا حرفه

 از تنش و منبع استرس.
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 ئمیشامل دا ،معیارهای رایج و مورد استفاده

است.  هابودن آن اضطراریو  یناپذیربرگشت /بودن

توان تهدیدها را یا براساس کل بسته به شرایط، می

سایت پروژه در نظر گرفت، و یا به موازات تأثیر آنها 

مورد نظر  بر اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی

از جمله آن دسته از اهداف که  ،از آنها استفاده نمود

 گذارند.تأثیر می ی موضوعیبر برنامه

 خروجیهای اصلی این بخش از استاندارد عبارتند از:

شناسایی تهدیدهای مستقیم و در صورت  •

 ی مکانی ، یک نقشه که محدودهاقتضا

(footprint) دهد.هر تهدید را نشان می 

بندی تهدیدهای مستقیم، بندی یا درجهرتبه •

 جهت شناسایی تهدیدهای بحرانی.

 

 ت حفاظت منابع طبیعیتحلیل وضعی  -ت-۱

یا "وضعیتی" را  زمینهدر این استاندارد الزم است 

تحلیل   دهد، تعریف نمود.که پروژه در آن رخ می

-فرآیندی است که به تیم پروژه کمک می ،وضعیت

 -  باشندپروژه داشته وضعیتکند درک مشترکی از 

شامل توصیف روابط بین محیط زیست بیولوژیکی 

تمها و محرکهای اجتماعی، با آن دسته ازسیس

اقتصادی، سیاسی و سازمانی که بر اهداف 

گذارند. بسته به مقطعی مورد حفاظت تأثیر می

 حلیل وضعیتتمقیاس پروژه و منابع در دسترس،  

ی عمقی محدوده/ مشکل تواند از یک مطالعهمی

العات ورودی افراد آشنا با آوری اطرسمی که حاصل جمعشود، تا یک شرح نیمهکه به صورت رسمی تهیه می

 های حفاظت منابع طبیعیاین مرحله با وجود اینکه گاهی اوقات در پروژه محدوده/ مشکل است، متغیر باشد.

، تیم پروژه برای انتخاب وضعیتشود، یکی از مهمترین مراحل است. با درک به وضوح نادیده گرفته می حداقل

مدت حفاظت منابع طبیعی به رسیدن به اهداف مقطعی و میان استراتژی و شناسایی فعالیتهایی که منجر

 شوند، بهتر عمل خواهد کرد.می

 ارزیابی تهدیدها و  -3مالحظات تغییرات اقلیمی 

 پذیریآسیب         

تواند منجر به تهدید جدیدی برای یک تغییرات اقلیمی می

هدف مقطعی شده، و/یا با تأثیر متقابل بر سایر تهدیدها 

موجب تشدید یک تهدید موجود و یا تنش بیشتر بر روی 

ی حفاظت منابع طبیعی شود. ارزیابی یک هدف مقطع

گیری اثرات موجود پذیری، یک ابزار رایج برای اندازهآسیب

ی تغییرات اقلیمی بر یک هدف مقطعی حفاظت و بالقوه

رود. ممکن است الزم باشد شمار میمنابع طبیعی به

پذیری تغییرات اقلیمی برای اهداف ارزیابی آسیب

تیم پروژه در شناسایی مقطعی حساس انجام شود تا  به 

موارد خاص قرارگیری در معرض تغییرات اقلیمی ) مانند 

افزایش دما، تغییرات نزوالت جوی، رویدادهای شدید مانند 

شدن اقیانوس و افزایش طوفان و خشکسالی، اسیدی

سطح دریا( کمک کند. همچنین ممکن است ظرفیت 

سازگاری اهداف مقطعی در رابطه با این قرارگیری 

اسایی شود. گنجاندن عامل قرارگیری در معرض شن

) رجوع کنید تغییرات اقلیمی در مدل مفهومی، مفید است.

 ت(-1ی به مرحله

جهت ادغام تغییرات اقلیمی به طور کامل، بهتر است  

کولوژیکی قرارگیری در معرض تغییرات  پیامدهای ا

اقلیمی را به صورت یک ورودی/تنش وارد  مدل مفهومی 

رزیابی تهدید مبتنی بر تنش را انجام داد. بدین نمود و ا

توان درک نمود که آیا تغییرات ترتیب با وضوح بیشتری می

اقلیمی موجب ایجاد تنشهای جدید هستند و/یا چگونه 

قرارگیری در معرض تغییرات اقلیمی ممکن است میزان 

تنش ناشی از یک تهدید غیر مرتبط با تغییرات اقلیمی را 

 افزایش  دهد.

 

http://www.conservationmeasures.org/


www.ConservationMeasures.org                                                                                                                                                  18           

 
 

 حدود کار)  است، طراحی گردیده پروژه انجام شده وضعیتکارهایی که تاکنون در رابطه با  اساسبر  این استاندارد

مل تکمیل تحلیل وضعیت شا امراین  و تهدیدهای مستقیم(. مطالعات، اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی

از طریق شناسایی عوامل کلیدی محرک تهدیدهای مستقیم بوده و نهایتاً بر اهداف مقطعی حفاظت منابع 

ای و محرکها هم شناخته گذارد. این موارد شامل تهدیدهای غیرمستقیم ) که به عنوان علل ریشهطبیعی تأثیر می

د در مقیاس محلی و یا جهانی تغییر نتوانند. این عوامل میشو می توانمندسازی شوند(، فرصتها، و شرایطمی

آن دسته از افراد،  –تواند به طور معمول با یک یا چند مورد از ذینفعان ارتباط یابد هر کدام از این عوامل می کنند.

اثر گذاشته  پروژه یطقهتوانند بر منابع طبیعی منگروهها و یا مؤسساتی که دارای منافع اختصاصی بوده و یا می

تأثیر فعالیتهای پروژه قرار بگیرند و در صورت تغییر یا حفظ شرایط، منفعت یا ضرری و/یا به طور بالقوه تحت

شود. تحلیل ذینفعان باید به عنوان قسمتی از تحلیل وضعیت، انجام گیرد.  تحلیل ذینفعان کمک متوجه آنان می

گذارند، شناسایی شوند. ذینفعان شکست تأثیر می ابر موفقیت و یکند تا روابطی که باید مورد توجه باشند و می

، باید مورد توجه قرار رانده شوند حاشیه  متضرر شده و یا بهه تأثیرگذار، و چه آنها که ممکن است چچه قدرتمند و 

 یدارددر زمره احتمال انذینفع کدامیک از که در نظر داشتگیرد، باید گیرند. همانطورکه بررسی ذینفعان انجام می

توجه به این نکته ضروری است که مدیر  الف(-1ی ند.) رجوع کنید به مرحلهباششرکای استراتژیک برای پروژه 

 گردند.ی ذینفعان محسوب میپروژه و افراد تیم نیز در زمره

 

دارند و یا آنچه ذینفعان در نهایت به آن توجه  –یک محصول مهم تحلیل ذینفعان، شناسایی منافع اولیه است 

کند آنچه محرک تصمیمات و رفتار ذینفعان کلیدی است، برای آن ارزش قایلند. تعریف منافع اصلی کمک می

شناسایی گردد. به عنوان مثال، یک سازمان حفاظت محیط زیست ممکن است نهایتاً به حفاظت پایدار جنگلهای 

آزاد، این منفعت اولیه حالت دلخواه یک هدف ی استانداردهای مدت اهمیت بدهد )در حیطهدرازگرمسیری در 

اش یک فرد ممکن است بیشتر به امنیت غذایی برای خانواده رود(؛مقطعی حفاظت منابع طبیعی به شمار می

شده به آب پاک نگران باشد. مدت و تضمیندرازفکر کند، و یک جامعه ممکن است بیشتر در مورد دسترسی 

، با باشد ی تمام ذینفعانمنافع اولیه گویی، قادر نیست به طور کامل پاسخگرچه یک تیم حفاظت منابع طبیع

این حال، بسیار مهم است که از وجود این منافع و چگونگی تأثیر آنها بر پروژه آگاهی داشته باشد. برخی از این 

ت منجر به منافع ممکن است به اهداف مقطعی یا منافع مرتبط با رفاه انسانی تبدیل شوند، و یا ممکن اس

ت به محدودیتها و یا فرصتهایی اسممکن  سایر منافع تعریف مجدد اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی گردند.

تر در میان استراتژیهای اطالق شوند که ممکن است بعدها در روند پروژه برای رسیدن به انتخابهای هوشمندانه

، محدود نمودن ( trade-offجایگزینهای بالقوه ) ییچنین به شناساوجود بیایند. تعریف منافع، همبالقوه به

کند. به عنوان مثال،  به منافع ذینفع دیگر و یا ایجاد اختالف غیرضروری کمک می عمدیغیر یاحتمال آسیب رسان

حفظ منابع  شانتحلیل ذینفعان ممکن است دامدارانی را به عنوان ذینفعان شناسایی کند که منافع اولیه

باشد. به دلیل منافع آنان، این دامداران ممکن شان میی احشام، شامل محافظت و تأمین گلهمعیشتی خانواده

دهد که از بین رفتن احشام به باشند، علیرغم اینکه آمار نشان میاست نگرش منفی در  رابطه با گرگها داشته
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ن نگرش منفی را به عنوان یک کند، ایتیمی که بر روی حفاظت از گرگها کار می دست گرگها نرخ پایینی دارد.

تیم خواهد  ،گیرد، بدین ترتیب در مراحل بعدینظرمیقوه یا  تهدید غیرمستقیم به منافع آنها در المحدودیت ب

توانست در مورد اینکه این نگرش منفی چقدر اهمیت دارد و اینکه آیا این نیاز وجود دارد که یک استراتژی برای 

 الف(-2ی د.) رجوع کنید به مرحلهآن طراحی شود یا خیر، نظر بده

 

اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی، تهدیدها، فرصتها و منافع اولیه،  بین یک روش برای رسیدن به روابط

است. یک مدل مفهومی ابزاری است که ارتباطات موجود بین عوامل مختلف در ومی همدل  مفی یک تهیه

برای مثالی  4برای مدل عمومی، شکل  3) رجوع کنید به شکل  کشد.شده را به تصویر میتحلیل وضعیت انجام

. (4ی مبتنی بر موضوع، رجوع کنید به پیوست محور. برای مثال در مورد پروژه-نواقعی بر اساس یک پروژه مکا

ی پروژه یا موضوع آن در محدوده را شده توسط تیم پروژهیک مدل خوب، مهمترین روابط علت و معلولی فرض

  عین حال شامل مهمترین جزئیات باشد. رآنجا که ممکن است ساده بوده، و د اکشد. این مدل باید تر میبه تصوی

از مدل مفهومی برای یک  "درشت تر"دانهمقیاس باید -ی بزرگبرای این منظور، مدل مفهومی برای یک پروژه

ی درک تیم پروژه از دهندهلی نشانبرای اطمینان از اینکه مدل مفهومی به طور ک مقیاس باشد.-ی کوچکپروژه

باشد، الزم است که این مدل توسط خود تیم پروژه تهیه شود. به همین ترتیب، ی مورد فعالیت پروژه میزمینه

ی که مدل مفهومی به همراه ذینفعان کلیدی و شرکا چه در داخل و چه خارج از تیم پروژهآل این است ایدهحالت 

تا اطمینان حاصل شود که مدل، درک آنها را از  قرار گیرد( ground-truth ) سنجیمورد آزمون صحرایی و صحت

در ی الزم ، پیگیریهاآن سنجیصحت انجام مدل مفهومی وموازات تدوین به دهد.درستی نشان میوضعیت به

 حلیل بیشتر، باید ادامه یابد.یا تاطالعات کافی و یا نیاز به تحقیق  د تکمیلمور 

 

 پروژه وضعیتنشانگر  ژنریکل مفهومی مد – ۳شکل 
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 ی آبریزمثالی از مدل مفهومی برای سایت حوزه –۴شکل 

 
 

که تیم پروژه تشخیص دهد که الزم است منافع نهایی کار حفاظت منابع طبیعی  برای مردم روشن در صورتی

ی حفاظت منابع طبیعی، هژ ی پرودر زمینه .در پروژه بگنجاندرا هم 7 اهداف مقطعی رفاه انسانی، باید حتماً شود

از وضعیت اهداف مقطعی  یابند کههای رفاه انسانی تمرکز میاهداف مقطعی رفاه انسانی بر آن دسته از مؤلفه

تواند یک هدف پذیرند. به عنوان مثال، موضوع معیشتهای مبتنی بر جنگل میحفاظت منابع طبیعی تأثیر می

ی پایدار شد که در جهت حفظ منابع جنگلی با هدف تنوع زیستی و استفادهای بامقطعی رفاه انسانی در پروژه

نیازهای  اً کند. تمامی اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی در سایت یک پروژه باید مجموعانسان فعالیت می

 رفاهی انسان که وابسته به هدف مقطعی حفاظت منابع طبیعی هستند را نشان دهند. 

 

 

                                                            
( ملزومات مورد نیاز برای یک زندگی 1یستم هزاره" تعریف شده، رفاه انسانی شامل: همانگونه که توسط " ارزیابی اکوس 7

 باشد.(  آزادی و انتخاب می5( امنیت و 4( روابط اجتماعی خوب 3( سالمتی 2خوب 
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 می بین حفاظت منابع طبیعی و اهداف مقطعی رفاه انسانیارتباط عمو – ۵شکل 

 
 

نشان  مقطعی رفاه انسانی در سمت راست اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی  ، اهدافیدر یک مدل مفهوم

کوسیستمی داده می شوند، و تحت تأثیر وضعیت آن دسته از اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی و خدمات ا

. با وجود اینکه این اهداف بسیار مهم (6و  5) اشکال  باشنداظت از تنوع زیستی میهستند که وابسته به حف

ً هستند، ا روند. به این ترتیب، آنها در عوض نمیشماربه ی حفاظت منابع طبیعی اصلی یک پروژه کانون حتماال

رد مفروضات و اهداف الف در مو-2ی همانطور که در مرحله گردند.ب، در تحلیل وضعیت منظور می-1ی مرحله

 شرح بیشتری داده شده، بعضی استراتژیهای حفاظت منابع طبیعی ممکن است دارای نتایج ، مدتمیان

مورد  یمتفاوتبه نحو اهداف مقطعی رفاه انسانی  رایریزی بکه در فرآیند برنامه باشند، یسودمنداجتماعی 

 دهد.موضوعی را ارائه میی مثال دیگری از یک پروژه 7. شکل گیرندبررسی قرار می

 

 شده از اهداف مقطعی رفاه انسانیمثال مدل مفهومی استخراج – ۶شکل 
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 ی موضوعیمثال اهداف مقطعی رفاه انسانی برای پروژه – ۷شکل 

 
 

 خروجیهای اصلی این بخش از استاندارد عبارتند از:

 شناسایی و تحلیل تهدیدهای غیرمستقیم و فرصتها. •

شامل توضیح مختصری از اینکه چرا انتخاب  رفاه انسانیفهرستی از اهداف مقطعی  در صورت لزوم، •

 اند. شده

 ی آنها.ارزیابی ذینفعان و منافع اولیه •

علت و معلولی کلیدی را در بین عوامل عملیاتی در سایت به تصویر  روابطمدل مفهومی اولیه که  •

 کشد.می

 سنجی و بازنگری مدل.صحت •

 

 پایش اجرایی و  اقداماتریزی برنامه -۲

. باشدمی ی بعد، تعریف اهداف نهایی و استراتژیهاپس از اینکه پارامترهای اساسی پروژه تشریح شد، مرحله

مدت و شناسایی طور خاص، این مرحله شامل تعریف و تدوین اهداف نهایی پروژه، استراتژیها، اهداف میانبه

اند. اهداف نهایی نهایی در واقعیت فرض گردیدهراتژیها به اهداف است نیلمفروضاتی است که در مورد چگونگی 

  دهند.ی اجرایی پروژه را تشکیل می، همه با هم، برنامهذیربط مفروضاتمدت و پروژه، استراتژیها، اهداف میان
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 مدتی اجرایی رسمی: اهداف نهایی، استراتژیها، مفروضات و اهداف میانتدوین برنامه -الف-۲

 هاییاهداف ن

ی یک برنامه تدوین و گردآوریضروری برای  جزءیک ذهنیت شفاف از آنچه قرار است به انجام برسد، اولین  ایجاد

 مطلوبمرتبط هستند و نشانگر وضعیت  به اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی اهداف نهاییاجرایی است.  

رسمی آن دسته از تأثیرات  ییهرت دیگر بیانبه عبا – باشنداهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی در درازمدت می

نهایی هستند که امید دستیابی به آنها وجود دارد. یک 

مرتبط  است: زیرمعیارهای  مطابقهدف نهایی خوب 

گیری، محدود محور، قابل اندازه-با اهداف مقطعی، اثر

انجام  (2)رجوع کنید به پیوست  .به زمان و خاص

در  (Viability  Assessment)پذیریارزیابی زیست

تمامی عناصر  تعریفی ب، به منزله-1ی مرحله

باشد، زیرا در ضروری برای یک هدف نهایی خوب می

باشد تا یک هدف اینکه چه عواملی باید وجود داشته :شده باشدمشخص باید   قاعدتاً این صورت اطالعات زیر 

کولوژیک(، چه زمانی به این اهداف  باشد )ویژگیهایمقطعی حفاظت منابع طبیعی سالم وجود داشته کلیدی ا

تدوین یک هدف  توان سالمت این هدف مقطعی را تعیین کرد.توان رسید، و اینکه چگونه مینهایی دلخواه می

  White Riverی آبریز بازگشت به مثال سایت حوزه ی هدف است.نهایی، فقط تبدیل این اطالعات به یک بیانیه

، 2030تواند بدین ترتیب باشد: تا سال جنگلی می کریدوررای هدف مقطعی حفاظت (، هدف نهایی ب4) شکل 

-کیلومتر عرض داشته 5، باید حداقل  Los Grillosبه    White River ی آبریزی حوزهدهندهجنگلی ارتباط کریدور

 باقی مانده باشد. یکپارچهباشد و به صورت 

پروژه دارای خروجی  ینسانی داشته باشد، و ادعا کند که توسعهاهداف مقطعی رفاه ا ،در صورتی که یک پروژه 

همچنین، در صورتی که تیم پروژه بخواهد برای  رفاه انسانی است، باید حتماً برای آن اهداف نهایی تعیین کند.

فاف اهداف مقطعی رفاه انسانی، ویژگیهای کلیدی تعریف کند، باید اطمینان حاصل کند که این ویژگیها به طور ش

کوسیستمی ارائهوابسته به وضعیت اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی  باشند. به شده میو/یا خدمات ا

ی منابع طبیعی، اهداف نهایی رفاه انسانی که مرتبط با کاهش عفونت عنوان مثال، به احتمال قوی یک تیم پروژه

HIV  این موارد برای سالمت انسان دارای  ئه نخواهد داد، گرچهاو یا کاهش سطح کلسترول خون هستند را ار

 زیرااهمیت هستند. اما، ممکن است اهداف نهایی رفاه انسانی مرتبط با دسترسی به منابع غذایی را تعریف کند 

افشانی موجب افزایش اند، می توانند با بهبود خدمات گردهاهداف مقطعی بیولوژیکی که مورد حفاظت قرار گرفته

 د.نمحصوالت غذایی شو 

 

 

 

 تعیین اهداف نهایی -4مالحظات تغییرات اقلیمی 

پذیری و تعیین اهداف، باید اطمینان هنگام ارزیابی زیست

حاصل نمود که با توجه به اثرات قرارگیری در معرض 

شده در تحلیل وضعیت، اهداف تغییرات اقلیمی مشخص

 باشند.نهایی همچنان قابل دستیابی می
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 استراتژیها

پس از تعیین آنچه در نظر است انجام شود )اهداف نهایی(، الزم است که در مورد اینکه چه اقدامی باید انجام 

ریزی استراتژیک خوب شامل تعیین این است که کجا و چگونه گیرد اندیشیده شود) استراتژیها و فعالیتها(. برنامه

 صورت گیرد.  مداخله باید ) و یا نباید(

 

 توان تأثیر گذاشت: انتخاب اینکه بر چه عواملی میکلیدی مداخله قاطن

گیری که باید انجام گیرد، اولین تصمیم

بندی در این مورد است که کدام اولویت

 -عامل در مدل مفهومی نیاز به اقدام دارد

 .باشندمی کلیدی مداخله اطنقها این

از لحاظ نظری، هر عاملی در یک مدل 

-را برای مداخله فراهم می مفهومی فرصتی

کند؛ از احیا مستقیم یک هدف مقطعی 

گرفته، تا حذف و یا کاهش یک تهدید به 

گذفته صورت مستقیم و یا اقدامات انجام

برای تأثیر بر یک تهدید یا فرصت 

رین تغیرمستقیم. در برخی موارد، واضح

ی کلیدی، خود تهدید ی مداخلهنقطه

ی ال پروژهمستقیم است. ) به عنوان مث

های مهاجم(. اما در بسیاری حذف گونه

زمانی حاصل  ،موارد دیگر، قدرت نفوذ بیشتر

فرصت  گردد که مداخله در یک تهدید یامی

ی عوامل که قسمتی از زنجیره غیرمستقیم

مؤثر بر یک تهدید مستقیم باشد، صورت 

، نقاط 8گیرد. به عنوان مثال، در شکل 

و شامل ی کلیدی مشخص شده مداخله

باشند: تقاضا برای خاویار، صید موارد زیر می

، مقررات  (Sturgeon)ماهیان خاویاری 

ی سریع بندی نامناسب، توسعهمنطقه

جنگلی ) یک  کریدورهایهای جدید، و شهرنشینی، تقاضا برای سکونتگاههای ثانویه، پاکسازی برای ساخت خانه

 هدف مقطعی حفاظت منابع طبیعی(.

ی شناسایی نقاط مداخله -5مالحظات تغییرات اقلیمی 

 مربوط به اقلیم

هنگام شناسایی نقاط مداخله برای استراتژیهای انطباق مربوط به 

ی توان از طرز تفکر مورداستفاده مراحل قبلی در تهیهاقلیم، می

 استراتژیهایی استفاده نمود که:

دهند. تنش ناشی از اقلیم  را بر روی هدف مقطعی کاهش می •

ق سایر تهدیدهای غیراقلیمی که  آنها هم در این عمل از طری

شود تولید این تنش برروی هدف مقطعی تأثیر دارند، انجام می

) به عنوان مثال، کاهش پاکسازی کشاورزی درختان کنار 

مانده و در هنگام افزایش ها، به طوریکه نهر در سایه باقیرودخانه

 دما به عنوان پناهگاه عمل کند(؛

هت کاهش تنش ناشی از اقلیم بر روی هدف انجام بازسازی ج •

ً بازسازی سکونتگاه با گونه های مقاوم به مقطعی. )مثال

 خشکی(؛

کاهش تهدید غیراقلیمی  به منظور ظرفیت انطباق هدف  •

مقطعی را که درمعرض یک تغییر اقلیمی قرار گرفته، ) به عنوان 

مثال کاهش تهدید توسعه از طریق محافظت از مناطقی که 

ها بتوانند طوری که گونهآورند، بهل زیستگاهها را فراهم میاتصا

تر در صورت بروز تغییرات اقلیمی به سمت مناطق مناسب

 حرکت کرده و بهتر انطباق پیدا کنند(؛ و/ یا

محافظت و یا بازسازی رخدادهای هدف مقطعی که ممکن است  •

 –کمتر در معرض تغییرات اقلیمی باشند. )پناهگاههای اقلیمی 

به عنوان مثال، محافظت از جریان آب سرد ،که در زمانی که 

های حساستر به شوند، برای گونهمناطق دیگر گرمتر می

 کند(تغییرات دما، نوعی پناهگاه فراهم می

-میحسابالذکر استراتژیهای انطباق اقلیمی بهتمامی موارد فوق

کاهش طور مستقیم نیز بر روی آیند. البته، یک پروژه باید به

های کوچکتر، منظور تغییرات اقلیمی کار کند. هرچند برای پروژه

ی تأثیر منطقی آنها کردن این بخش ممکن است فراتر از حوزه

 باشد.
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ی عوامل در مدل مفهومی سنجیده شده و آنهایی ی کلیدی در عمل، الزم است همهمداخلهی نقاط برای شناسای

 که برای دستیابی به اهداف نهایی به بهترین وجه قابل استفاده هستند، شناسایی گردند.

هدید، در افزایش تأثیر بعضی عوامل عبارتند از : کمک به کاهش ت سنجش پتانسیل بالقوه برخی مالحظات جهت

زیردستی آن(. فرآیندهای توانایی تأثیرگزاری بر چندین عامل در مدل، و فوریت رسیدگی به عامل ) و یا عوامل 

ی استراتژیها و انتخاب آنها دارای ارتباط بسیار تنگاتنگی بوده، ی کلیدی، تهیهبندی نقاط مداخلهتعیین و اولویت

 .باشدمیرا دارا ترین نقش ارزشمند ،گیریو رویکردی تکرارشونده در تصمیم

 

 گیری در مورد چگونگی مداخلهاستراتژیها : تصمیم

ی کلیدی، باید فهرستی از استراتژیهای بالقوه جهت این نقاط مداخله تهیه پس از تعیین اولویت نقاط مداخله

 ،استراتژی انتخاب نمود. یک دارندرا دستیابی به هدف نهایی  شود، سپس آنهایی که بیشترین پتانسیل جهت

ی کلیدی، ادغام فرصتها و مشترک است که با هدف قرار دادن نقاط مداخله کانونای از اقدامات با یک مجموعه

 کنند.مدت خاص، با یکدیگر همکاری میمحدود کردن محدودیتها، برای دستیابی به اهداف نهایی و اهداف میان

باشند، نظیر بازسازی زیستگاه،  حفاظت منابع طبیعی ماتای از اقدای گستردهتوانند مجموعه-این اقدامات می

بخشی معموالً یک فرآیند سه  ، تغییر سیاست و یا آموزش. فرآیند تولید و انتخاب استراتژیهااراضیحفاظت از 

 است که شامل تحقیق در مورد استراتژیهای موجود، تولید استراتژیهای جدید و انتخاب استراتژیهای بهینه است.
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شده )نقاط ی کلیدی و استراتژیهای شناساییی آبریز، به همراه نقاط مداخلهمثال مدل مفهومی برای سایت حوزه – ۸شکل 

 اند(ی کلیدی با فونت برجسته و بزرگ نشان داده شدهمداخله

 
 

استراتژیهای  تحقیق در مورد

موجود شامل تحقیق در مورد 

ای چگونگی تالشهای دیگران بر 

مداخله در شرایط مشابه 

است، و اینکه آیا این مداخالت 

موفق بوده و یا شکست 

اند، و علت هرکدام چه خورده

است؟ تولید استراتژیهای بوده

جدید، تلفیق آنچه که تیم پروژه 

 شناسایی استراتژیهای مرتبط با اقلیم -6مالحظات تغییرات اقلیمی 

ع ای که با هدف کمک به تطابق اهداف مقطعی حفاظت مناباستراتژیهای بالقوه

اند، باید در مقابل سایر استراتژیهای طبیعی با تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شده

شوند. این گیرند، سنجیده ای که تهدیدهای غیر اقلیمی یا محرکها را در نظر میبالقوه

-بندی ممکن است با توجه به عدم قطعیتهای ذاتی تغییرات اقلیمی، چالشاولویت

پردازند لین گام، استراتژیهایی که به تهدیدهای غیراقلیمی میبرانگیز باشد. به عنوان او

-کنند که اهداف مقطعی با تغییرات اقلیمی موجود یا پیشو عالوه بر آن کمک می

شده، تطابق پیدا کرده و یا کمتر تأثیر بپذیرند، باید شناسایی شوند. این استراتژیها بینی

 دار باشند.ممکن است از اولویت باالیی برای اجرا برخور 
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قوه الحلهای بت بسط یک گروه راههیافته، با فرآیندهای خالقانه، و در جردر تحلیل وضعیت و تحقیق استراتژی د

توانند موجب رسیدن به اهداف نهایی هدف در اینجا شناسایی استراتژیهای مختلفی است که می باشد.می

حفاظت منابع طبیعی پروژه شوند، در حالی که همزمان فرصتها یا محدودیتهایی را که استراتژیهای خاص را 

در نهایت، تیم پروژه باید با استفاده از یک یا . گرفته شوددر نظرباید سازند، نیز پذیر یا کمتر قابل اجرا میامکان

ی های مختلف، بهترین مجموعهچندین روش انتخاب استراتژی، انتخابها را محدود نموده و از میان گزینه

استراتژیها را انتخاب نماید. انتخاب نهایی باید از حداقل معیارهای مرتبط، متمرکز، قابل انجام و مناسب بودن 

ی تنوع زیستی مرتبط با اهداف نهایی نیز اثرات بالقوه شامل  عالوه(، به2جوع کنید به پیوست ) ر  تبعیت کرده

سازی و ی ذینفعان را بهینههمچنین، همیشه منطقی است استراتژیهایی انتخاب شوند که منافع اولیه باشد.

باید عالوه بر اینها، سایر معیارها کنند. تیم پروژه تضادهای احتمالی را محدود کرده، یا حمایت ذینفعان را جلب 

اطالعاتی که استراتژی برطرف خواهد کرد، و توانایی  کمبودو/یا سیاسی(، هزینه،  مالی فنی،ی )سنجمانند امکان

رد که وزن برخی معیارها بیشتر از بقیه اافزایش کمکهای مادی غیردولتی را نیز مورد نظر قرار دهد. احتمال د

گرفته شود، زیرا شناسایی   (trade-offs) ها جایگزیناشت که احتماالً باید تصمیماتی در مورد باشد. باید به خاطر د

نمایند، کنند و یا تمام منافع ذینفعان را تأمین مییارها کسب میعی متمام استراتژیهایی که امتیاز باالیی در همه

 بسیار مشکل است.

 

 مفروضات

استراتژی چگونه برای دستیابی به ر که ه شود، باید به روشنی مشخص دنپس از اینکه استراتژیها انتخاب گردید

دهند کمک خواهد کرد. این بدان معنی است که مفروضاتی که نشان می هدف مقطعی حفاظت منابع طبیعی

 ی نتایجزنجیرهکنند، باید به روشنی مشخص باشند. چگونه استراتژیها در دستیابی به این اهداف همکاری می

دهد. این توالی از نتایج نشان می آنگاه"( -)" اگر است که این مفروضات را در یک توالی مبتنی بر علت ابزاری

شوند، تشکیل شده بلندمدت در مورد حفاظت منابع طبیعی منجر می نتایج که به میانیمدت و بلندمدت کوتاه

باانجام  . (9کار برد ) شکل ی نتایج بههی زنجیر توان مدل مفهومی را به عنوان زیربنایی برای توسعهمی 8است.

خواهد " وضعیت فعلی جهان" ) که در مدل مفهومی این کار، به وضوح  نشان داده شود که چگونه استراتژی می

ی نتایج شده( را تحت تأثیر قرار دهد تا به دستیابی به " وضعیت مطلوب جهان" ) که در زنجیرهبه تصویر کشیده

ای از یک تیم ، زنجیره ،دهد که چگونه در شرایط واقعینشان می 10شکل  ه( کمک نماید.به تصویر کشیده شد

مدت ) و اهداف میان ه استی نتایج تبدیل نمودو آنها را به یک زنجیره کردهاستخراج  8عوامل را از مدل در شکل 

 .که در بخش بعدی به آن پرداخته خواهد شد(ه داضافه نمو نیز   را

                                                            
ین دو مفهوم  به (، اما اLog frameی نتایج همان چهارچوبهای منطقی یا مدلهای منطقی هستند )کنند که زنجیرهبرخی افراد فکر می 8

دهند، اما مدت ارائه میدالیل بسیار با هم متفاوتند. چهارچوبهای منطقی یک راه ساده برای سازماندهی اهداف نهایی و اهداف میان

پردازند. مدلهای منطقی بیشتر شبیه مدت و اهداف نهایی نمیی نتایج، به طور صریح به استراتژیها، اهداف میانبر خالف زنجیره

 دهند.ی نتایج دارای این حسن هستند که جزئیات بیشتر و ارتباط مستقیم بین نتایج را نشان میی نتایج هستند، اما زنجیرهیرهزنج
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 وابستهی نتایج "عوامل" همراه با زنجیره ژنریکمفهومی  مدل  –۹شکل 

 
 

 ی آبریزمحل حوزهریزی برنامهکاربری اراضی در  منظور بهبودبهی نتایج مثالی از زنجیره –۱۰شکل 
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ی نتایج نیز یرهجتوان از زناگر تیم پروژه اهداف مقطعی رفاه انسانی را در مدل مفهومی لحاظ کرده باشد، می

کوسیستمی ارائه ده نمود تا نشان داد اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی چگونه میفاتاس توانند خدمات ا

ی نتایج با اهداف مقطعی رفاه )  برای مثالی از سمت راست یک زنجیره دهند که به رفاه انسانی کمک نماید

چه موقع اقدامات حفاظت منابع (. با این حال، باید به روشنی بیان نمود که  ۱۱انسانی ، رجوع کنید به شکل 

کوسیستمی( به اهداف مقطعی رفاه انسانی کمک مید) از طریق خ طبیعی کنند، و چه موقع به طور مات ا

کنند. برای توضیحات دقیقتر، تر از طریق یک استراتژی حفاظت منابع طبیعی در این باره مشارکت میمستقیم

 ید.الف رجوع کن -۲ی به انتهای این بخش، مرحله

 

 اهداف مقطعی رفاه انسانی –ی نتایج ی زنجیرهمثالی از خالصه –۱۱شکل 
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 مدتاهداف میان

همچنین ابزار بسیار مفیدی برای ، ی نتایج زنجیره

مدتی هستند که منجر به نتایج تعیین اهداف کوتاه

ی بیانیه ،مدتشوند. اهداف میانبلندمدت می

تغییرات  رسمی خروجیها )یا نتایج  میانی( و

مطلوبی هستند که برای دستیابی به اهداف نهایی 

مدت ، آن دسته از اهداف  میان باشند.ضروری می

تغییرات مطلوب عوامل )تهدیدهای مستقیم و غیر 

کنند که در نظر مستقیم، و فرصتها( را مشخص می

مدت بدست آیند. یک مدت و یا میاناست در کوتاه

یارهای زیر است: مدت خوب، مطابق معهدف میان

گیری، محدود به زمان و محور، قابل اندازه-نتیجه

 .(۲ی اطالعاتی عملی ) جعبه

رود برای عوامل مختلف در مدت با نتایجی که انتظار مینشان داده شده، اهداف میان ۱۰همانطور که در شکل 

ی برای تهدید مستقیم در زنجیره دتمدر آغاز، همیشه باید یک هدف میان اند.زنجیره بدست آیند، پیوند خورده

-شود. این هدف میاننتایج در نظر گرفته

ی هدف نهایی که مدت تا حدی به وسیله

برای هدف مقطعی حفاظت منابع طبیعی 

این نکته گردد.تعیین شده، مشخص می

مدت اهمیت دارد که روی هر هدف میان

کار شود تا از مناسب بودن و تطابق آن با 

شده برای یک هدف ینمعیارهای تعی

 مدت خوب اطمینان حاصل شود. اینمیان

اغلب یک فرآیند تکرارشونده است که   امر،

نیاز به بازبینی، تصحیح، و توضیح اهداف 

 نهایی در طول زمان دارد.

مدتی که در اهداف نهایی و اهداف میان

اند، معرف شده مشخصی نتایج زنجیره

 نیزو  هستند که باید انجام گردد مواردی

 استراتژیها دهندکه نشان می یمفروضات

چگونه در جهت نیل به این دستاوردها 

 مدت "مطلوب"تعیین اهداف میان -۲ی اطالعاتی جعبه

 مدت "مطلوب" باید مطابق معیارهای زیر باشد:اهداف میان

معرف تغییرات ضروری در عوامل تهدید بحرانی  –محور -نتیجه •

و/یا فرصتهایی که یک یا چند هدف مقطعی حفاظت منابع 

 دهند.ر میطبیعی و یا اهداف نهایی را تحت تأثیر قرا

قابل تعریف در رابطه با برخی از مقیاسهای  -گیری قابل اندازه •

 استاندارد ) اعداد، درصد، کسر، و یا حالتهای همه/هیچ(

ی زمانی خاص، قابل دستیابی در یک دوره –محدود به زمان  •

 سال 10-3معموالً 

ی افراد درگیر در که همهشده، به طوریروشنی تعریفبه –خاص  •

 کاررفته داشته باشند.درک مشابهی از اصطالحات بهپروژه 

ی سایت پروژه، و قابل دستیابی و مناسب در محدوده –عملی  •

 های سیاسی، اجتماعی و مالی باشد.با توجه به زمینه

 

 مدت "مطلوب"تعیین اهداف میان -۳ی اطالعاتی جعبه

وارد ذیل نیز مدت، معالوه بر کاربرد معیارها در هنگام تدوین اهداف میان

 باید مورد نظر قرار گیرد:

میزان تغییراتی که برای دستیابی به نتایج  حفاظت منابع طبیعی مورد  •

نیاز است، باید مشخص گردد. در این راستا، گاهی این چالش وجود دارد 

که باید از نتایج میانی به عقب برگشت تا مشخص شود چه مقدار از هر 

 ی مورد نیاز است.پیشرفت زنجیره مدت پیشین برای حفظهدف میان

مدت استفاده شود. در اهداف میان از اطالعات موجود باید برای تدوین •

برای تعیین مقدار تغییرات  صورت امکان، درک شرایط فعلی یا اولیه

 مورد نیاز مفید است.

مدت و استراتژیها باید درک شود. دریک ارتباط و اثر سایر اهداف میان •

باشند. مدت باید سیر منطقی داشتهد، اهداف میانی واحزنجیره

های همچنین، باید به خاطر داشت که سایر استراتژیها ) که در زنجیره

شوند( ممکن است در نتایج مشترک سهیم مختلف منعکس می

مدت ممکن باشند.  از این رو، ممکن است الزم باشد که اهداف میان

 ندگانه باشند.ی اثر استراتژیهای چکنندهاست منعکس

در صورت اقتضا و دسترسی، از مدلهای نظری و نظرات کارشناسی به  •

مدت ) و اهداف عنوان ورودی برای تعیین مقدار عددی در اهداف میان

 نهایی( استفاده گردد.
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شوند که مبنای سنجش تبدیل به معیار نهاییی میمزبور، ی نتایج زنجیرههای مؤلفه، از این رو کمک خواهند کرد.

های نتایج و اهداف زنجیرهوضعیت، اهداف نهایی، استراتژیها، های نهایی تحلیل باشد. ویرایشپیشرفت پروژه می

 شود. درجی اجرایی ی رسمی برنامهد در نسخهیمدت بامیان

 

 نتایج اجتماعی سودمند و اهداف مقطعی رفاه انسانی تبیین

موجب   سالم ، حفاظت منابع طبیعی شد که اهداف مقطعیبه این مفهوم پرداخته، حفاظت در مباحث قبلی

کوسیستآن دسته از ی ارائه این، تیمهای برای رفاه انسانی اهمیت دارند. عالوهر که ب شوندمی میخدمات ا

فراتر  یکنند که دارای منافعحفاظت منابع طبیعی اغلب بر روی آن دسته ازمسایل مهم اجتماعی فعالیت می

مطلوب یا ارتقای معیشتهای  حکمرانیسازی برای عنوان مثال، ظرفیتاز حفاظت منابع طبیعی هستند ) به

. این گرددمیمنافع اجتماعی موجب فراهم آمدن جایگزین(. در این موارد، استراتژی حفاظت منابع طبیعی، 

شوند که برای کمک به حفاظت از استراتژیهایی ناشی می ، ونیستند رفاه انسانی منافع، معادل اهداف مقطعی

یک در ساکن  نمایانگر منافع افراد ،انی، اهداف مقطعی حفاظت رفاه انسحالیکهاند. در منابع طبیعی ایجاد شده

کوسیستم، سکونتگاه یا گونه و خدمات  ینتیجه درکه  باشندمیمنطقه  حفاظت منابع طبیعی یک ا

کوسیستمی وابسته به آن  استراتژی  از یک عنوان مثال، تیم پروژه ممکن است. بهاندیافتهو یا بهبود  حاصل شدها

بخشی از منطق این  (.12)شکل  استفاده کندحفاظت از جنگلها  محیطی برای بهبودزیست صدور مجوز

های دارای مجوز و در عنوان یک مشوق جهت اجرای شیوهافزایش درآمد شاغالن در صنعت الوار به ،استراتژی

ای ی مستقیم ) و ضروری( این استراتژی و نتیجهیک نتیجه ،نهایت بهبود حفاظت از جنگل است. افزایش درآمد

شده که چگونه جنگل حفاظت توان این منطق را یک گام فراتر برد، و نشان داد می است. هانفع انسانبه است که

) یک خدمت  شدهپایدار الوار  منبعیک موجب فراهم آوردن  ) هدف نهایی حفاظت منابع طبیعی(، 

کوسیستمی  درآمد از طریق ایجاد یک منبع)  استنمودهکمک  نیزی خود، به رفاه انسانی پایدار به نوبه ضمناً،( و ا

کوسیستمی حاصل از  درازمدت حاصل از الوار(. همچنین منافع مرتبط با رفاه انسانی از طریق سایرخدمات ا

که در هدف مقطعی رفاه انسانی مربوط  ،ی آب پاکبه عنوان مثال، تهیه -گرددنیز فراهم می شدهحفاظتجنگل 

های حفاظت منابع طبیعی قادرند به انسانها از طرق مستقیم و گرچه پروژه یم است.هبه سالمت انسان س

اهمیت واجد  وجود دارد که درک و شناخت آنها بین آنها  ، اغلب اوقات مبادالتی نیز رسانی کنندغیرمستقیم نفع

 است.
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 رساند.مثال استراتژی حفاظت منابع طبیعی که مستقیماً به انسانها منفعت می -۱۲شکل 

 
 

 یهای اصلی این بخش از استاندارد عبارتند از:خروج

اهداف نهایی برای هر هدف حفاظت منابع طبیعی و در صورت امکان هدف مقطعی رفاه  •

 انسانی.

 شده از آنها.آوریی گردنویس استراتژیها و یا مجموعهی کلیدی و پیششناسایی نقاط مداخله •

 نویس استراتژیها.بندی پیشاولویت •

 کنند.می مشخصی کلیدی را یجی که مفروضات استراتژیهای نتازنجیره •

 .میانیمدت برای نتایج کلیدی اهداف میان •

 مدت.ی نتایج، و اهداف میانزنجیره شده، نهایی استراتژیهای •

 .نهایی ی عملیاتیبرنامه •

 

 ی پایش رسمییک برنامه تدوین -ب-۲

های نتایج و پیگیری پیشرفت در وضات در زنجیرهیک طرح پایش برای ارزیابی مفر تدویناین مرحله شامل 

همچنین در شناسایی منابع  مزبور ی پایشبرنامه شده است.عالممدت و اهداف نهایی ادستیابی به اهداف میان

ای که باید در و بازتابی از خطرات بالقوهآنها،  تحلیلآوری داده و بندی برای جمعی زمانموردنیاز برای اجرا، برنامه

 باشد.ظر گرفت، سودمند مین

 مخاطبان و نیازهای اطالعاتی

د. پایش مؤثر باششامل مشخص کردن مخاطبان و نیازهای اطالعاتی آنان می ،ی پایشاولین قسمت در برنامه

دهد، حداقل نیازهای اطالعاتی قابل اطمینان را در اختیار قرار می با استفاده از حداقل مقدار منابع مالی و انسانی،

مدت از پیش دارد و در حال رسیدن به اهداف میانمیتا بتوان تعیین کرد که آیا پروژه در مسیر درست قدم بر

در اولین  از این رو شده هست یا خیر، و اینکه اگر پروژه در مسیر درست نیست، چه اقدامی باید انجام شود.تعیین

، چه نیازهای اطالعاتی وجود دارد، و سطح دقت گیردکسی انجام میکه پایش برای چه شودقدم، باید مشخص 
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توانند ی پایش مین برنامهاعنوان مثال، یک گروه از مخاطببه موردنیاز برای کسب رضایت مخاطبان چقدر است.

کنندگان مالی باشند که مسئول پروژه در مقابل آنان پاسخگو است، هرچند شاید مهمترین مدیران یا تأمین

تیم پروژه مدیریت تطبیقی انجام گیرد تا به براساسباید  هدایت پایش تیم پروژه باشد. مخاطب در این قسمت،

ها از و فراگیری آموزهمدت ، پیگیری چگونگی دستیابی به اهداف میان، ی نتایجدر زنجیره مفروضاتیید أدر ت

نماید. جدول ذیل برخی  کمکه وضع موجود و آیندبرای ریزی در برنامه آن شده به منظور ادغامآوریاطالعات جمع

  دهد.را ارائه می هامخاطبان رایج و نیازهای اطالعاتی عمومی آن

 

 مخاطبان رایج پایش و نیازهای اطالعاتی آنها -۱جدول 

 منافع /تیپنیازهای اطالعاتی  مخاطب

 ه بخش از پروژه ی نتایج معتبر هستند؛ چزنجیره مفروضاتپروژه چگونه در حال پیشرفت است؛ آیا  تیم پروژه

، و به چه علت؛ آیا تیم پروژه در چهارچوب استآن  فاقدو چه بخشی  استفعالیت مناسب دارای 

 بخشید. بهبودتوان پروژه را یابد؛ چگونه میمدت دست میزمانی مورد نظر به اهداف میان

 چه بخش از پروژه بر هستند؛ی نتایج معتیشرفت است؛ آیا مفروضات زنجیرهپروژه چگونه در حال پ شرکای پروژه

، و به چه علت؛ آیا تیم پروژه در چهارچوب استآن  فاقدو چه بخشی  استفعالیت مناسب  دارای

 بخشید. بهبودتوان پروژه را یابد؛ چگونه میمدت دست میزمانی مورد نظر به اهداف میان

کنندگان مدت چهارچوب زمانی مورد نظر به اهداف میان ها درپروژه چگونه در حال پیشرفت است؛ آیا پروژه مالی اهدا

 یابد.دست می

 گذارد.پروژه چگونه در حال پیشرفت است؛ چگونه پروژه بر روی آنها تأثیر می تأثیرجوامع یا ذینفعان تحت

ی حفاظت منابع جامعه

 طبیعی

یر درست انجام یافته؛ آنچه در مسطبیعی دست بعمدت و نتایج حفاظت مناآیا پروژه به اهداف میان

 شده، آنچه نشده، و به چه علت.

ی علمی و جامعه

 دانشجویان

 چه بخش از پروژه فعالیت مناسب دارد و چه بخشی ندارد، و به چه علت.

ممیزان، مؤسسات مسئول 

 برای صدور گواهینامه

 د.کنهای اجرایی تبعیت میبهترین شیوه زآیا پروژه مطابق با قوانین و مقررات است؛ آیا ا

 

-زمانی که مشخص شد مخاطبان پایش چه کسانی هستند، الزم است تعیین شود که چه اطالعاتی باید آموخته

با تمرکز مستقیم فعالیت پایش بر مفروضات  ، و چه موردی باید مورد پایش قرار گیرد.(سؤاالت فراگیریشود ) 

مدت و استراتژیها به اهداف نهایی، اهداف میاننتایج ارتباط این مفروضات با  ی در زنجیرهکه  اصلی پروژه ، ) 

شوند که آوری میتوان اطمینان حاصل نمود که در طول پروژه تنها اطالعاتی گرداست(، میشده تصویر کشیده

 برای پروژه و مخاطبان آن مفید خواهند بود.

 

 شاخصها

تعیین شاخصهای خاصی است  ،بعدیی پس از اینکه مخاطبان و نیازهای اطالعاتی آنها مشخص گردید، مرحله

شاخصهای مطلوب  گیرند.برای نیازهای اطالعاتی مورد استفاده قرار می الزمآوری و تحلیلهای که در جریان جمع
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و حساس. این شاخصها باید صریحاً به اهداف  منسجمگیری، دقیق، قابل اندازه کنند: از معیارهای زیر تبعیت می

 (.2رتبط باشند ) رجوع کنید به پیوست مدت و نتایج میانی ممیان

، یگیراندازهالزم جهت  ردامومدت و نهایی مربوطه، مبنایی برای شناسایی ی نتایج، همراه با اهداف میانهازنجیره 

مدت و نهایی های نتایج، و تعیین اهداف میانزنجیره تدوینبا  دهد.ده بدست میاو شاخصهای مورد استف

ی تقریباً نامحدود از شاخصهای بالقوه را به گروهی معین و قابل کنترل محدود مجموعه توان یکمناسب، می

یک مثال  14شکل  واند، ی نتایج گره خوردهبه زنجیره ژنریکدهد که چگونه شاخصهای نشان می 13نمود. شکل 

 ،خاطر داشت که هدفاید بهنماید. بهای نتایج در محدود نمودن شاخصها ارائه میاز چگونگی تأثیر زنجیره واقعی

ه و پیشرفت کرد تبیینی نتایج هااطالعات باشد تا بتوان مفروضات را در زنجیره یزانآوری حداقل مباید جمع

شده  اعالمدستیابی به اهداف میانی را در راستای  پروژه 

مطلوب این ترتیب برای بیشتر قسمتها، نشان داد. بدین

شوند آنهایی محدود پایش به  موردشاخصهای  است که

هرچند، گاهی ممکن  ی نتایج باشند.که مرتبط با زنجیره

باشند که خارج از کنترل است عوامل مهمی وجود داشته

استراتژی بوده، اما دارای تأثیر مهم بر موفقیت آن باشند 

) به عنوان مثال وضعیت سیاسی یا فشار تحمیلی 

ی محدودی عوامل با دستهگونه موارد، این در این بازار(.

گیرند، تا امکان تفسیر از شاخصها مورد پایش قرار می

ار ظبهتر میزان موفقیت در دستیابی به نتایج قابل انت

همچنین، ی نتایج بدست آید. شده در زنجیرهبینیپیش

 روی" ثانوی ظارت یا "پایشن ،الزم است در طول زمان

نان حاصل صورت گیرد تا اطمی اصلی ی پایشبرنامه

ی برنامه شود که نیازهای اطالعاتی تیم و مخاطبان 

 است.پایش تأمین شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایش اثرات  -7مالحظات تغییرات اقلیمی 

 تغییرات اقلیمی و استراتژیها

ی و مؤثر بودن از آنجایی که اثرات تغییرات اقلیم

استراتژی اقلیمی هنوز دچار عدم قطعیت هستند،  

ی پایش، اهمیت دارد اطمینان حاصل شود که برنامه

شامل اقداماتی برای کاهش این عدم قطعیت است. 

این اقدامات، ممکن است مبتنی بر تجارب واقعی 

کولوژیکی ناشی از این  تغییرات اقلیمی، اثرات ا

ن استراتژیهای مختلف تطبیقی تغییرات، و/یا مؤثر بود

 باشد.

ی پایش شامل اقداماتی براین، ممکن است برنامهعالوه

برای شناسایی یک علت محرکه یا آستانه باشد که به 

تعیین زمان مناسب برای اتخاذ استراتژیهای مؤثرتر یا 

 کند.تر کمک میپرهزینه
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 همراه با شاخصها ژنریکی نتایج زنجیره -۱۳شکل 

 

 
 

 ی بالقوهاهمراه با شاخصهریزی کاربری اراضی برنامهی نتایج زنجیره -۱۴شکل 

 
 

 روشها

چه روشهایی  از اینکه به عبارت دیگر،  –گیری آنها نیز فکر کرد اندازه شاخصها، باید به چگونگی تدوینبه موازات 

 ،شود. روشهای مورداستفاده باید از معیارهای زیر تبعیت کنند: دقیقشاخصها استفاده می گیری برای اندازه

است که باید ی کلیدی این نکته (.2صرفه، قابل اجرا و مناسب ) رجوع کنید به پیوست قابل اطمینان، مقرون به

های قابل اطمینان برای پاسخگویی ی کافی دادهکه قادر است به اندازهانتخاب گردد ترین روشی صرفهبهمقرون

های جدیدی نباشد که داده الزم برای بسیاری از نیازهای اطالعاتی، شاید .فراهم کند را به نیازهای مدیریت پروژه

ی مربوط به جمعیت یک نوع هاآوری دادهال، یک روش برای جمعبه عنوان مث آوری شود.جمع مخصوص پروژه

سوابق صید ثبت شده برای آن نوع ماهی در یک سازمان دولتی، از  " دانلود کردن  تواندماهی می از خاص

در نهایت، باید به طور تخمینی  های اولیه مورد نیاز است.آوری دادهاینترنت" باشد. هرچند در برخی موارد، جمع
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ها برای چگونه داده و  ؛گردندآوری میی چه کسی جمعموقع، کجا و به وسیلهها چهشخص گردد که دادهم

  شد پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی مخاطبان کلیدی مورد تحلیل قرار گرفته و استفاده خواهد

است که شاخصها و روشها قبل ی پایش، بهتر برنامه تدویندر (. برای یک نمونه از پایش 2)رجوع کنید به جدول 

 ریزیبرنامه هاداده انواعی ذخیره و پردازش ، باید از قبل در مورد نحوههمچنین گردند. سازگارآزمایش و  ،از استفاده

) رجوع کنید به  بینی نمودی پایش را پیشی رسمی برای فعالیتهاریزی مالی کلی پروژه، بودجه، و در برنامهکرده

 بینی بودجه برای پایش(ها و پیشبرای اطالعات  بیشتر در مورد مورد مدیریت داده 4ی حلهو مر  3ی مرحله

 

 ی پایشخروجی برنامه -۲جدول 

 
 

 موارد زیر است: متشکل ازی پایش رسمی است که یک برنامه شاملاستاندارد بخش از  خروجیهای این 

  .مخاطبان و نیازهای اطالعاتی مربوطهتعریف  واضح  •

 شاخصها و روشها.یف تعر •

 پایش.ی نهایی کردن  برنامه •

 

 ی عملیاتیی یک برنامهتهیه -پ-۲

اجرایی  هایگردند. حتی بهترین برنامههای حفاظت منابع طبیعی در نهایت توسط مردم وسازمانها اجرا میپروژه

، برای به بیان دیگر ند بود.نرسند، دارای سودمندی اندکی خواه ی عملیاتو پایش در صورتی که واقعاً به مرحله

ی عملیاتی شامل تحلیل ی عملیاتی وجود دارد. اجزای کلیدی برای یک برنامهبرنامهحتما نیاز به یک  ،یک پروژه

 د زیر است:ار مو
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o ی این سرمایه.مورد نیاز برای اجرای پروژه و حسابداری منابع فعلی و بالقوهی سرمایه 

o آنچه الزم است برای  وسایر منابع غیرمالی مورد نیاز جهت اجرای پروژه  ظرفیت نیروی انسانی و مهارتها و

 .انجام پذیرد ترویج مشارکت از جملهع بی این مناتوسعه

o  شرایط  ی با، رویدادریسکعامل  آنها. پرداختن به گیی که برای پروژه وجود دارد و چگونریسکعوامل

یکی از عناصر پروژه مانند زمان، هزینه، دامنه یا مشکوک است که در صورت اتفاق ، اثر منفی بر حداقل 

در  آن را، و هم اثر یا شدت ریسکباید هم احتمال رخ دادن عامل  ،کیفیت خواهد داشت. ارزیابی ریسک

است که به طور بالقوه،  هدف ارزیابی ریسک، شناسایی مسائلی صورت بروز، مورد سنجش قرار دهد.

کلیدی و/ یا دستیابی به اهداف نهایی حفاظت  رای مؤثر استراتژیهایتوانند بر توانایی پروژه در اجمی

جهت کاهش اثرات و یا اجتناب  را مورد نیاز دیگرستراتژیهای ا، و همچنین گذاشتهمنابع طبیعی تأثیر منفی 

 .دشناسایی نمای از این خطرات

o ل نمود، و استراتژی خروج پایداری دستاوردهای پروژه اطمینان حاصتوان از مدت زمان پروژه، چگونه می

 خواهد بود.چه 

 

سوم به طور کامل توضیح  دهند، که هر دو در مرحلهاول، در واقع طرح کاری و بودجه را تشکیل می یمؤلفه دو

ی عملیاتی بسته به اندازه و سطح پیچیدگی پروژه ی بودن برنامهمداده خواهند شد. سطح جزئیات و میزان رس

، در بپردازندهریک  از این موضوعات به های کوچک تنها ممکن است به طور مختصر هوژ پر متفاوت خواهد بود.

 زرگ و پیچیده، ممکن است رفتار گسترده و رسمی در قبال هر کدام در پیش گیرند.بهای هحالیکه پروژ 

 ی عملیاتی است که متشکل از موارد زیر است:خروجیهای این  بخش از استاندارد شامل یک برنامه

 رزیابی منابع نیروی انسانی، مالی و سایر منابع.ا •

 ارزیابی ریسک و کاهش آن. •

 طول عمر پروژه و استراتژی خروج. برآورد •

 

پروژه، بسته به نیازهای  است.بدست آمده ی استراتژیکبرنامهیک  هایفرآورده، تمام 2ی ی مرحلهدر خاتمه

 افزارهایی مانند که از نرمدآوری شوند یا در صورتیی رسمی گر ممکن است این اطالعات در قالب یک برنامه

MIRADI شود.به عنوان طرح "زنده" استفاده  پروژه شود، احتماالً کافی است که از فایلاستفاده می 

 

 اجرای اقدامات و پایش-۳

تمامی  رود. در این زمان است کهی مدیریت تطبیقی به شمار میدر کل فرآیند چرخه گاممهمترین  ،این مرحله

-برنامهو اجرای  تدوینشود. این مرحله شامل شده در مراحل قبلی به عمل تبدیل میانجامریزیی  برنامهتالشها

 خاص در عین اطمینان یافتن از منابع کافی، ظرفیت و شرکا است. های کاری
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 مربوطه بندیزمان یبرنامهمدت و و کوتاه تفصیلیی کاری یک برنامه دوینت  -الف-۳

تدوین ی عملیاتی را ی پایش، و برنامهی اجرایی کلی، برنامهی پروژه، تیم پروژه برنامهدر مراحل قبلی چرخه

تری تبدیل شوند و های خاصهای کلی، به برنامه. در این مرحله از چرخه، الزم است که این برنامهاستنموده

 ر گیرد.ها به طور مداوم در دستور کار قراسپس اجرای این برنامه

-مشخصمدت وی کاری کوتاهبرنامه دویناولین قسمت این مرحله عبارت است از همکاری تیم پروژه و شرکا در ت

کثر یک سال آینده را پوشش دهد. این برنامه های ی کاری با استفاده از کل برنامهتر که چند ماه آینده یا حدا

 :دهددست میشخص بهماجرایی، پایش و عملیاتی، جزئیات بیشتری را به طور 

o  وظایفی پایش، یا شده، مرحلهریزیجهت تکمیل هر استراتژی برنامه مشخصیچه فعالیتها و وظایف 

 عملیاتی مورد نیاز است،

o و چه کسی پاسخگوی تکمیل هر فعالیت و وظیفه خواهد بود، بوده چه کسی مسئول 

o  مربوطه چه خواهد بود، فعالیتها و وظایف توالیچه موقع هر وظیفه انجام خواهد شد و 

o  چه مقدار پول و سایر منابع برای تکمیل هر فعالیت و و ظیفه موردنیاز خواهد بود. ) رجوع کنید به

 ب برای جزئیات بیشتر(- 3ی مرحله

 

دهد. در بعضی موارد، جدول زمانی یا تقویم پروژه در اختیار قرار می دوینی کاری دقیق، مبنایی برای تبرنامه این

که این وظایف  زمانهایی ،کند، بلکه در قالب یک تقویمی کاری نه تنها وظایف و مسئولیتها را مشخص میمهبرنا

خواهد  به صورت کلیزمانی پروژه بیشتر  ، تقویم یا برنامهوضعیتهانماید. در سایر را نیز ثبت می شوندمحقق می

ی افراد تیم پروژه بتوانند وقت خود نظیم گردد که همهای تگونهبندی پروژه بهبود. بسیار مهم است که جدول زمان

 ی کاری همچنین به تشخیص اینکه کدامیک از اعضای تیم زمانرا بر اساس نیازهای پروژه تنظیم کنند. برنامه

ی پروژه نیز بودجه دوینکند. این اطالعات برای تبیش از حد مشغول است، کمک می یادر اختیار دارد و  کافی

 رد.اهمیت دا

ً ، و دهروزرسانی شبازبینی و به باید کاری، برنامهبه موازات پیشرفت پروژه تر چند ماه ی دقیقبر فعالیتها مجددا

 آینده متمرکز گردد.

مثالی از یک جدول  ۱۵، و /یا تقویم پروژه ثبت نمود. تصویر  Gantt chartکاری را در یک جدول یتوان برنامهمی

ی کاری و هم بودجه است.) رجوع کنید به ( که هم شامل برنامه MIRADIیافته در هدهد ) توسعرا ارائه می

 ب(.-۳ی مرحله
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 ی کاری و بودجه برای یک سایت دریاییی برنامهخالصه -۱۵شکل 

 

 
 

 این بخش از استاندارد عبارتند از:ی خروجیها

ی اجرایی،  پایش و  هابرنامهبا مرتبط  یئیات وظایف، فعالیتها، و مسئولیتهاز ی کاری شامل جبرنامه •

 عملیاتی. 

 بندی پروژه یا تقویم کاری.زمان •

 

 ی پروژهو اصالح بودجهتدوین  -ب-۳

توان تعیین کرد که چه خوبی میهنگامی که وظایف و فعالیتهای مورد نیاز برای پروژه دقیقاً مشخص شد، به

ی عملیاتی ی مورد نیاز در برنامهد از تحلیل اولیه در مورد بودجهبای کار،منابعی برای پروژه موردنیاز است. برای این

تر دقیق برآوردی کاری به و برنامه ی استراتژیک. این تحلیل اولیه همراه با برنامهپ (-2ی )مرحله  استفاده نمود

الیتها کمک خواهد تر مربوط به این فع، و استراتژیهای گستردهمشخصهای مربوط به فعالیتها و وظایف هزینه

 ،ی کاریباشد؛ اما باید به خاطر داشت که طبیعت برنامهی کاری، یک ورودی مهم در این فرآیند میبرنامه کرد.
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توجه  های بالقوه در طول عمر پروژه انجام شود.ای از هزینهمدت است، بنابراین الزم است که برآورد آگاهانهکوتاه

که دقیق آوردهایبرآوردن ت زیادی را در انتظار بدستوق به این نکته ضروری است که نباید غالباً تر هدر داد، چرا

در ی طرحهای پیشنهادی برای تأمین مالی تا زمانی که پول به طور واقعی در بانک برای مصرف هنگام ارائهاز 

تصویر روشنی از  . بدین ترتیب، به محض اینکهی زمانی زیادی وجود خواهد داشتفاصله، گیرددسترس قرار می

کرد ) به عبارت دیگر، یک  اقدامپروژه  یگیرد، وجود داشت، باید برای تخمین بودجهآنچه در پروژه انجام می

بین تیم پروژه و پرسنل  ی گزارش بودجه، باید ارتباط تنگاتنگیی استراتژیک(. برای تهیهنویس خوب از برنامهپیش

 ،شده توسط نیروی انسانیها، زمان صرفپروژه برای بسیاری از شد.باگروه مالی یا حسابداری وجود داشته

های عمده مانند زیرساختهای فیزیکی، وسایل نقلیه، قایق عالوه، سایر هزینهترین منبع موردنیاز است. بهپرهزینه

ی لجستیکی مورد مرتبط یا پشتیبان عملکردهایهمچنین باید   شوند.آالت مورد نیاز نیز باید درنظر گرفتهنییا ماش

و  های مدیریت و پایش  تا پشتیبانی لجستیکیهزینهی وسیعی از دامنه شامل که شوندنیاز پروژه درنظر گرفته

 د.شونمی اداری

ی پروژه، پایش مستمر انجام دهد تا کامالً در یک رویکرد مدیریت تطبیقی، تیم پروژه موظف است در طول دوره

 بنابراین، افتد قرار گرفته و در صورت نیاز، برای اصالح اقدام کند.در پروژه اتفاق میدر جریان آنچه مثبت یا منفی 

زمانی که گزارش بودجه تهیه  ی کاری و بودجه انعکاس یابد.الزم است که فعالیتهای پایش به صراحت در برنامه

کنندگان شده به اهگردید، باید منابع تأمین مالی بالقوه شناسایی شده و پیشنهادات تهیه بالقوه ارائه مالی  دا

ی باالترین اولویت استراتژیها در زمرهاز همان ابتدای کار ،، جستجو و درخواست منابع مالی آلایده   در حالت  گردند.

. در عمل، ممکن است فرصتها و محدودیتها مورد بازنگری و اصالح قرار گرفته و مشخص شود که تأمین قرار دارند

که این امر، تا زمانی است.تراتژیهای دارای اولویت متوسط یا پایین اختصاص پیدا کردهمالی اولیه به اس

توجهی قرار نگیرند و تالش در جهت انجام آنها در اسرع وقت صورت گیرد، استراتژیهای با اولویت باال مورد بی

 کند.مشکلی ایجاد نمی

 خروجیهای این  بخش از استاندارد عبارتند از:

 .ی پروژههگزارش بودج •

 منابع تأمین مالی بالقوه.شناسایی  •

 پیشنهادات تأمین مالی.ی تهیه و ارائه •

 منابع مالی.تأمین  •

 

 هااجرای برنامه -پ-۳

ی استراتژیک این است که برنامه -و حقیقتاً مهمترین در سراسر پروژه -3ی قسمت بعدی و مهمترین بخش مرحله

اجرا این امر شامل به آید.اجرا درشده بهی تعیینبندی و بودجهی زمانهدر قالب برنام تفصیلی ی کاریو برنامه

های کنترل و پیگیری پیشرفت رزابتوان از ادر این مرحله، می باشد.درآمدن هردو قسمت اقدامات و پایش می
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ی نامهپروژه استفاده نمود تا مشخص شود هرکدام از فعالیتهای مختلف و وظایف مورد نیاز برای اجرای بر 

 قرار دارند. استراتژیک درچه وضعیتی

 خروجیهای این  بخش از استاندارد عبارتند از:

 .ی عملیاتی(ی پایش و برنامهی اجرایی، برنامهی استراتژیک ) برنامهبه طور کلی، اجرای برنامه •

 .ای پروژهشده بر بندی و منابع مالی تعیینی کاری بادرنظر داشتن زمانبه طور خاص، اجرای برنامه •

 

 انطباقتحلیل، کاربرد و  -۴

-باشد. بههای ورودی و تحلیل منظم آنها جهت تبدیل به اطالعات مفید میاین مرحله شامل مدیریت داده

های مالی و عملیاتی، باید مورد تحلیل قرار گرفته و اصلی، همینطور دادهمفروضات طورخاص، نتایج پروژه و 

اغلب از سوی  ،زمان الزم برای تکمیل این مرحله میزان طباق یابد.ناری با آنها ای کسپس در صورت نیاز، برنامه

باشد، بدون اینکه شده میآوریهای جمعی آن مقدارزیاد دادهشود، و نتیجهمی آوردبر مدیران پروژه سهواً کمتر 

بسیار ساده و سریع تا سطح  از سطح ،در تحلیل سطوح پیچیدگی ها مورد تحلیل و یا استفاده قرار گیرند.این داده

گیرد، باید اطمینان مشابه آنچه در مورد انتخاب روشهای پایش انجام می بر و پیچیده، متغیر است.بسیار زمان

نظر و نیازهای ها با حداقل سطح شواهد معتبر موردنیاز برای وضعیت موردحاصل شود که سطح تحلیل داده

توان به مشاهده و درک با تبدیل این مرحله به یک گام هدفمند، می .اطالعاتی مخاطبان پروژه همخوانی دارد

  تغییرات، حل مشکالت و بهبودبخشی پروژه سهولت بخشید.

 

 ها برای تحلیلسازی دادهآماده -الف-۴

باشد. تحلیل نباید تنها برای یک بار در کل عمر های خام به اطالعات مفید میتحلیل، فرآیندی برای تبدیل داده

 الزموقع موارد مو جهت اینکه امکان تغییر به -افتدروژه انجام گیرد. برای درک مستمر آنچه در پروژه اتفاق میپ

ی پروژه ثبت و تحلیل شوند. عنوان یک بخش روزمرههای پایش بهضروری است که داده -باشدوجود داشته

آل،موارد در حالت ایده باشد.ها وجود داشتهادهمنظور انجام این کار، الزم است که یک سیستم مدیریت مناسب دبه

عنوان پیوند داشته و یا با آن ارتباط نزدیک دارند. به ی استراتژیک وجود دارد،نوعی با آنچه در برنامهشده بهاشاره

ساختمانی جدید صادرشده برای مناطق  هایتعداد مجوز اطالع ازبرای  هادادهآوری جمعهدف مثال، چنانچه 

هدف  تحقیق(، سیستمها باید به راحتی امکان  15و  14باشد )رجوع کنید به اشکال می کشورفرد در بهرمنحص

را فراهم  2016ساختمانی جدید در این مناطق تا سال  هایبینی عدم صدور مجوزمدت پروژه مبنی بر پیشمیان

 سازند.

ها ایجاد گردد. این روشها و و پردازش دادهعالوه، الزم است روشها و سیستمهای مناسب برای ثبت، ذخیره به

خام به محض دریافت آنها، و  هایکددهی داده ،وسیستمها عبارتند از فرآیندهای بررسی سیستماتیک، پاکسازی 

های عملیاتی و ای، و هم برای دادههای برنامهاین کار باید هم برای داده ها.همچنین برای ذخیره و پشتیبانی داده

 م گیرد.مالی انجا
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 خروجیهای این  بخش از استاندارد عبارتند از:

 ها.ی منظم از سیستمهای ثبت، ذخیره، پردازش و پشتیبانی دادهدهاتدوین و استف •

 

 تحلیل نتایج –ب -۴

دهد که به طور سیستماتیک های مدیریت تطبیقی این است که به مدیر پروژه امکان مییکی از مهمترین جنبه

شده قرار دارد مدت و اهداف نهایی از قبل تعیینیا در مسیر درست برای رسیدن به اهداف میانکند که آارزیابی 

های پایش باید اطالعات مورد نیاز برای بررسی اینکه آیا پروژه به نتایج میانی مورد انتظار رسیده و آیا یا خیر. داده

براین، مدیریت تطبیقی عالوه ر را فراهم نماید.در مسیر درست برای دستیابی به موفقیت درازمدت قرار دارد یا خی

های پایش فرصت کند. دادهمیهمچنین امکان تعیین علت میزان موفقیت  یا شکست فعالیتهای خاص را فراهم 

توان دانست که آیا این کنند و میاند را فراهم میریزی تعیین شدهبررسی مفروضات اصلی که در مراحل برنامه

با آزمودن این مفروضات اصلی، موقعیت بهتری برای  کنند یا خیر. واقعیت نیز صدق می مفروضات در عالم

 ذیصالح، مهم است که افراد شود. برای یادگیری و ارتباط مؤثرتطبیق یا تغییر نسبی فعالیتهای پروژه فراهم می

ی کلی، اعضای تیم پروژه اعدهبه عنوان یک ق باشند.و/یا از نتایج تحلیلها آگاهی داشته در تحلیل شرکت داشته

حتما باید در تحلیل درگیر شوند. هرچند، نظرخواهی از کارشناسان خارج از پروژه یا سایر افراد با دیدگاههای دیگر 

 ی تحلیل نتایج پایش بسیار ارزشمند خواهد بود. در طول دوره

از پروژه، وظایف  بخشیفقیت یا شکست یا درک علت مو قرار داردوبرای بررسی اینکه آیا  پروژه در مسیر درست 

 زیر باید به انجام برسد:

o شوند؛ ی نتایج در نظر گرفتهنتایج باید در متن مدل مفهومی و زنجیره 

o مورد بازنگری قرار گرفته و ارزیابی شود که آیا این مفروضات درست هستند، آیا پروژه در  ،مفروضات

اهداف نهایی قرار دارد، و آیا استراتژیها دارای اثر  مدت ومسیردرست برای دستیابی به اهداف میان

 ؛مطلوب هستند

o ترتیب، مدل مفهومی بازنگری شود، و تعیین گردد آیا عواملی وجود دارند که بر توانایی موفقیت همینبه

 اند؛پروژه اثر گذاشته ولی لحاظ نگردیده یا مورد پایش قرار نگرفته

o سودمندی شاخصها ارزیابی شوند؛ 

o بندی انجاماند، و آیا زمانمدت و نهایی در سطح مناسبی تنظیم شدهشود که آیا اهداف میان مشخص-

 شده برای دستیابی به آنها مناسب است؛

o  سازی گردد.، شناسایی و مستنددر مدت زمان اجراپروژه  هایآموزهسؤاالت فراگیری و 

 

-است از مطالعات آماری رسمی تا ارزیابی نلها ممکهای موجود و نیازهای اطالعاتی، این تحلیبسته به نوع داده

 های کیفی ساده متغیر باشند.
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کنند یا خیر. ممکن درستی عمل میهمچنین مهم است مالحظه شود آیا فرآیندهای عملیاتی پشتیبان پروژه به

ف مقطعی حفاظت ترین استراتژیها برای رویارویی با تهدیدها و فرصتهای تأثیرگذار بر اهداکامل ،است در پروژه

باشد و یا از پشتیبانی اداری کارایی مناسبی در عملکرد نداشتهگیرد، اما تیم پروژه منابع طبیعی مورد استفاده قرار

در طول تحلیلها نیاز به  برخی سؤاالت که ممکن است ی پروژه برخوردار نباشد.یا مالی مورد نیاز برای انجام بهینه

 :ند ازپاسخگویی داشته باشند، عبارت

o ژه دردسترس است؟ ) به عنوان مثال، منابع مالی، نیروی انسانی، وتا چه اندازه منابع کافی برای انجام پر

 اداری و سیاسی(

o تا چه اندازه مهارتهای مناسب در میان اعضای تیم پروژه برای انجام مطلوب پروژه وجود دارد؟ 

o ژه در دسترس است؟) مثل فضای اداری، وسایل آیا زیرساختهای فیزیکی و تجهیزات الزم برای انجام پرو

 نقلیه، کامپیوتر(

o کند؟ آیا قسمتهایی وجود دارد که با بهبود آن، عملکرد تیم پروژه تیم پروژه تا چه اندازه هماهنگ کار می

 ارتقا یابد؟)به عنوان مثال، ارتباطات و اعطای مسئولیتها(

 

 خروجیهای این  بخش از استاندارد عبارتند از:

 لیل نتایج پروژه و مفروضات.تح •

 های عملیاتی و مالی.تحلیل داده •

 . گیریهامستندسازی بحثها و تصمیم •

 

 ی استراتژیکانطباق برنامه –پ -۴

دهد که ی پایش به تیم پروژه امکان میها به عنوان یک قسمت از فعالیتهای روزمرهآوری و تحلیل دادهجمع

مدت و نهایی ه و راهکارهای مناسب برای دستیابی مؤثرتر به اهداف میانمیزان اثربخشی مداخالت را تعیین کرد

شده، جهت تعدیل به عنوان  بخش نهایی این مرحله، باید از آنچه در طول بحثها و تحلیلها آموخته را مشخص کند.

 مدیریت تطبیقی است. یهجوهر سازی فعالیتها استفاده نمود. این و بهینه

ی یک رویداد " یک بار برای همیشه" که هیچگاه دوباره منزلهکه قبالً انجام گرفته، نباید بهریزیهایی تمام برنامه

ی بهبود منظور یادگیری در طول زمان، و برای ادامه، بهضدر عو  شود، تلقی گردد.بازبینی و یا استفاده نمی

ی ی پایش، برنامهی اجرایی، برنامه، برنامهاثربخشی پروژه، الزم است که پارامترهای پروژه و مفروضات اصلی

از  الزم باشد بسیاری ممکن استی کاری و بودجه مورد بازبینی و اصالح قرار گیرند. بنابراین، عملیاتی، برنامه

-شده، باشد. بهی آنچه از پروژه آموختهکنندهرسانی شود تا منعکسروزبه ،ی استراتژیکیا کل برنامه قسمتها

شده رات، باید منطق پشت این تغییرات نیز مستندسازی گردد تا دیگران بتوانند آنچه آموختهموازات ایجاد تغیی

-اشتراک)ثبت و به 5ی تغییرات را درک نمایند. این قسمت، همچنین یک ورودی مهم برای مرحلهو علت انجام 

 باشد.ها( میری آموختهاگذ
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پروژه شده در خارج از تیم های مربوط به تحلیلهای انجامفتهی استراتژیک، باید یارسانی برنامهروزهنگام بهبه

قرار گرفته ) رجوع مورد ارزیابی رسمی یاممیزی  ،به عنوان مثال، اگر پروژه شده و ادغام گردند.نیزدرنظر گرفته

روژه و آنها جهت انطباق با پ زبازبینی شده و چگونگی استفاده ا ،های حاصل (، باید یافته5ی کنید به مرحله

های پژوهشی طریق مشابه، همواره باید در مورد یافتهبه آنها بررسی گردد. بهبودبخشیی استراتژیک و برنامه

 کافی وجود داشته باشد. تواند در بهبود کار پروژه کمک کند، اطالعکه می دانش جدید و نوآوریهایی، مهم

 خروجیهای این  بخش از استاندارد عبارتند از:

ی عملیاتی، ی پایش، برنامهی اجرایی، برنامهی پروژه ) شامل برنامهیدنظر شدهاسناد تجد •

 ی کاری و بودجه(.برنامه

 .گیریهامستندسازی بحثها و تصمیم •

 

 هاهز گذاری آمواشتراکثبت و به -۵

لیدی ها و محصوالت رسمی با مخاطبان کگذاری آموختهاشتراکشامل به،ی مدیریت ی نهایی در چرخهمرحله

و ترویج  باشد. این مرحله همچنین شامل ارسال و دریافت بازخورد، انجام ارزیابیها و ممیزیها،داخلی و خارجی می

ی نهایی همچنین اغلب مرحله اینی مدیریت تطبیقی،یک فرهنگ یادگیری است. با توجه به ماهیت مستمر چرخه

در این مرحله، مهم است که یادگیری  د.باشی پروژه مییک ورودی مهم برای مراحل اولیه ) یا مراحل بعدی( چرخه

ی منابع طبیعی ادامه یابد. با در نه تنها در داخل پروژه، بلکه در سطح سازمانی و به طور کلی تر، در سطح جامعه

هستند که سازمان باید در سطح سازمانی برای ترویج  تجاربینظرگرفتن این موضوع، این استانداردها شامل 

 گذاری ، اتخاذ نماید.اشتراکری و بهیادگی

 

 هاآموزهمستندسازی  –الف -۵

باید اطمینان حاصل گرددکه  گیرند،یشده در این استاندارد مورد اجرا قرار متوصیف موازاتی که فرآیندهایبه

-یشده مشود. دروس آموختهآوری و مستندسازی میبه طور منظم گرد شده توسط تیم پروژهدرسهای آموخته

توانند به صورت نتایج آماری رسمی یا حکایتهای داستانی باشند و ممکن است بر موردی به وسعت مفروضات 

های پروژه تمرکز یابند. یری هزینهگیافته برای ره بهبودیک روش جدید و  ماننداصلی پروژه و یا مورد خاصی مانند 

صورت غیررسمی مانند یک ، و یا به گزارش کتبیبه عنوان یک  به صورت رسمیتوانند  می همچنین این درسها 

آوری اجازه افراد تیم به آن دسترسی دارند، وجود داشته باشند. در جایی که فن ی غیررسمی که همهنوشتهدست

ی اعضای تیم تواند روش مفیدی برای اطمینان از این باشد که همهدهد، استفاده از ابزارهای آنالین میمی

یکی از نکات  رسانی نمایند.روزهای پروژه دسترسی داشته و آنها را بهی مرکزی به آموختهک نقطهتوانند در یمی

در فرآیند پروژه  سؤاالت آموختنی به طور مرتب به موازات اینکه کلیدی در درس گرفتن از تجربیات این است که

. دشو  اقدامپاسخگویی به آنها،  ر مورد،دهای مورد نیازشوند، پیگیری شده و به محض فراهم آمدن دادهمطرح می

شده از هایی برای انجام این کار است. گردآوری درسهای آموختهو مشوق ی کلیدی دیگر، فراهم آوردن زماننکته
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این وظیفه  صبوری و لحاظ کردن زمان الزم برای انجام مستلزمو  بودهترکیب متعادلی از هنر و علم  نیازمند ،پروژه

 .باشدمیکاری  یدر هر برنامه

حجم زیادی از این درسهای آموختنی در  اند،که تعریف شده یتا این مرحله از پروژه بر اساس سؤاالت آموختن

در این قسمت، باید اطمینان حاصل نمود که مستندسازی و ثبت این درسهای  اند.آوری شدهپروژه گرد 4ی مرحله

 های آتی تیم پروژه و سازمان دردسترس باشند. دهنحوی انجام گیرد که برای استفاشده بهآموخته

 خروجیهای این  بخش از استاندارد عبارتند از:

 مستندسازی نتایج و دروس کلیدی. •

 

 هاآموزهگذاری اشتراکبه –ب -۵

شده مستندسازی شود، تیم پروژه قادر خواهد شده از پروژه به صورت کتبی یا ضبطه دروس آموختهدرصورتی ک

خوبی انجام گرفته و یا دچار نقصان بوده و آنچه برای آنچه انجام شده، قسمتهایی که در پروژه به سالهبود سال ب

مدت به تیم پروژه کمک خواهد کرد و اطمینان درازشده را به خاطر بیاورد. این امر در ریزیانجام در آینده برنامه

شده را در اختیار خواهند داشت. موختهآو  اجرابالً از آنچه ق یاحاصل خواهد شد که افراد جدید تیم، تاریخچه

شود، امکان این وجود دارد که این نظرات در مراحل استفاده می  MIRADIافزار مدیریت پروژه مانند  چنانچه از نرم

شده برای فایل آن پروژه همیشه وجود داشته ثبتی مربوط به فرآیند ضبط شده و به صورت بخشی از تاریخچه

های پروژه قرار گیرند. هان در جریان یافتهجکند که کارورزان سراسر رسمی همچنین کمک می مدارک. تولید باشند

از مواجه بوده  و در شرایط مشابه با تهدیدهای مشابه ی کهبه کارورزان ،هاگذاری آموختهاشتراکمستندسازی و به

و از بروز مشکالتی که در حین  سود برده قیتهای پروژهاز موفکنند، کمک خواهد کرد که مشابه استفاده می ابزار

 نمایند. جلوگیریرخ داده،  اجرای پروژه

آنها باشند، الزم است  استفاده ازو نمودن  و درونی قادر به درک متنوعکه مخاطبان  مدارکیی به منظور تهیه

ً پیامها آنها آگاهی کافی وجود داشته باشد که  ، و نیز چه موضوعاتی برای کنندیچگونه دریافت مرا  معموال

، اما استهی پروژه مطرح گردیدان آخرین مرحله در چرخهوبه عن هستند. گرچه ارتباطات آنها یادگیری مورد توجه

به باشد. وجود داشته آمادگی انتقال نتایج و سایر اطالعات مرتبط پروژه هنگامزود بسیار در واقع الزم است که

پ باید مخاطبان مربوط به نتایج پایش و اطالعات مورد عالقه و درخواست آنها -2ی عنوان مثال، در مرحله

-تهیه شده توزیعن، باید استراتژی روشنی برای ارتباطات و ابرای دسترسی به این مخاطبباشد. مشخص شده

دار انتقال یابد، ایی در نظر است که به این مخاطبان اولویتهتصمیم گرفته شود که چه آموخته ابتدا باید. باشد

ارتباطی میان آنان توزیع  هایفرآوردهآنگاه ن کلیدی کدام است، و ااز مخاطبیک بهترین شکل دسترسی به هر

، تماس تلفنی(  e-mailتوان از راههای ارتباطی غیررسمی ) به عنوان مثال، می یافته و به آنان انتقال داده شود.

با مخاطبان داخلی ) مانند تیم پروژه، شرکا و سایر ذینفعان( استفاده شده گذاری دروس آموختهاشتراکبرای به

 :باشدنمود. باید اطمینان حاصل نمود که موارد زیر فراهم شده

o ؛ذیضالحشده به تمام افراد انجام هایهای مدیریتی شفاف حاصل از تحلیلتوصیهی ارائه 
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o جزئیات الزم برای کمک به تفسیر نتایج؛ 

o آمده؛بر اساس نتایج بدست نشدهبینیپیش مواردها و گزینه 

o های منظم به تمام اعضای تیم.گزارشی ارائه 

کنندگانگذاری درسهای آموختهاشتراکبرای ارتباط و به ، سایر کارورزان، و مالی شده با مخاطبان خارجی ) اهدا

 ً ی سخنرانی و ، ارائههاود ) گزارشتر خواهد باستفاده از وسایل ارتباط جمعی رسمی نیاز به عموم مردم( احتماال

توانند اشکال مختلفی از مقاالت علمی رسمی گرفته تا داستانها و پخش تصویری(. محصوالت ارتباطی می

مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود آیا این محصول  ،مهم است که هر محصول ویدئوها را شامل شوند.

خیر، و اینکه چه اقدامی باید برای ارتقای تالشهای مشابه در آینده انجام  است یاطور مؤثر پیامها را انتقال دادهبه

 افتد.ی پروژه اتفاق میی مراحل چرخهکه پایش، آموزش و انطباق، در همهگیرد. ذکر مجدد این نکته ضروری است

و آموزشی برای به چشم منابع اطالعاتی  ی حفاظت منابع طبیعیدر نهایت، الزم است که به دیگر اعضای جامعه

 روند.میشمارپروژه نگریست. تجربیات دیگران گاهی از بهترین منابع برای آموختن به

 خروجیهای این  بخش از استاندارد عبارتند از:

 شناسایی مخاطبان کلیدی. •

 ی استراتژی ارتباطات.تهیه •

 .منظم یا سایر انواع ارتباطات با اعضای تیم پروژه و ذینفعان کلیدی هایگزارش •

 و توزیع محصوالت ارتباطی مناسب. تهیه •

 ستفاده از محصوالت ارتباطی افراد دیگر. •

 

 یک محیط آموزشی ایجاد –پ -۵

تیم پروژه،  یک فرهنگ آموزش و عمل در داخل ایجادست از اعبارت  ،ی پروژهآخرین بخش این استاندارد در چرخه

وجود فرهنگ آموزش و  بع طبیعی در سراسر جهان.کارورزان حفاظت منادرمیان  ، وشرکابین سازمان و  کلدر 

و از  از تجربیات تیم پروژه درس گرفته طرفهای ذیربطعمل در  این سطوح، برای اطمینان یافتن از اینکه تمامی 

، ولی در واقع بخشی است شدهگرچه این قسمت به عنوان آخرین مرحله نام برده یابد.اند، اهمیت میآن نفع برده

برای کاربرد مؤثر این استانداردها، الزم است پروژه در محیطی  اید از همان ابتدا مورد توجه قرار گیرد.است که ب

و  این بدان معنی است که مدیر پروژه، تیم پروژه .را ترویج دهد پذیرشدر طول زمان، یادگیری و اجرا شود که 

تواند رسمی این بازخورد می وده و آن را انعکاس دهند.و دریافت بازخورد ب دنبال ارائهسازمان باید به طور مداوم به

یا غیررسمی باشد، و ممکن است به طور داخلی، از اعضای تیم پروژه و یا سایر اعضا در سازمان دریافت گردد. 

، که یک پروژه را با هاسنجش مانند ،دریافت گردداز سوی دیگر، این بازخورد ممکن است از مکانیسمهای خارجی 

 یامجموعه، که ارزیابی یک پروژه را با  هاممیزی د، ونکنی خود پروژه ارزیابی میشدهاعالم میانی و نهاییاهداف 

-د ) مانند آنهایی که در این استاندارد به آنها اشاره شدهندهانجام می ی خارج از سازماناز استانداردهای فرآیند

توانند که می از سازمانی ظرات خارجن برای پذیرشداشتن ذهنیت باز است(. در ایجاد یک محیط آموزشی، 
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ای نیست. این امر ایجاد یک محیط آموزشی کار ساده .، واجد اهمیت استباشنددیدگاههای تازه و روشنی داشته

کنندگان مالی دارد که نیاز مبنی بر تخصیص منابع کمیاب را از یک اقدام فوری یک  کار  تا نیاز به رهبران و اهدا

ان قرار ز اغلب نیاز دارد که این فرصت در اختیار کارور ،ت در مدیریت تطبیقی درک کنند. ایجاد این محیطمددراز

شود که بتوانند عقاید متعارف در خصوص ابزار و استراتژیهایی حفاظت منابع طبیعی را مورد سؤال قرار داده

لحاظ سازمانی احساس امنیت کنند که  تیم پروژه از مستلزم آن است که اعضای انجام این کار،دهند. همچنین

گردد. همینطور، ارزشمند محسوب می متبوعشان سازمان از نظر  ،در مورد مفروضات پرسشگرینوآوریها و 

، ضروری استگذاری موفقیتها و شکستها با سایر کارورزان در سراسر جهان اشتراکدر خصوص بهداشتن تعهد 

 یجاد نمود.ی کارورزی واقعی اتا بتوان یک جامعه

 خروجیهای این  بخش از استاندارد عبارتند از:

 .طور رسمی یا غیررسمیبازخوردهای منظم بهگذاشتن اشتراکبه •

  ی پروژه.سنجشها و /یا ممیزیها در زمانهای مناسب در طول چرخهانجام  •

 تعهد رهبران پروژه در قبال یادگیری و نوآوری. •

  در مورد وضع موجود. پرسشگریو یک محیط امن جهت تشویق آزمایش ایجاد  •

 گذاری موفقیت و شکستها با کارورزان در سراسر جهان.تعهد در به اشتراک •

 

 پایان چرخه

تواند میی معمولی هگردد. یک تیم پروژ استانداردهای آزاد که در این سند مطرح شده، در قالب یک چرخه ارائه می

ی استراتژیک نویس برنامهریزی پیشرا برای طرح ۲و ۱مراحل  روزه( ۵تا  ۴به سرعت )گاهی در طول یک کارگاه 

ضمن آغاز کارهای  ،و در طی چند ماه بعدی شتهممکن است در چرخه به عقب برگ پس از آنپروژه طی کند. 

اولین تحلیل خود  تواندمی تیم پروژهپس از آن،  . دبپرداز  ۲و  ۱مراحل برای به تکمیل جزئیات ،  ۳ی اجرایی مرحله

 ۵ی در مرحله ،های ارتباطی خودرآوردهف ماه آغاز نموده و از این کار جهت تدوین اولین ۶پس از ، ۴ی هرا در مرحل

 استفاده نماید.

ً تیم را به  ،پیکان در شکلبه اتمام رسید،  ۵ی نشان داده شده، زمانی که مرحله ۱همچنان که در شکل  مجددا

انتهای کار برگشت داده ی بیچرخه این نیست که تیم پروژه به یک حلقهگرداند. هدف از این بر می ۱ی مرحله

یک فرآیند پویا است که نیاز به یادگیری  ،شود. در عوض، منظور یادآوری این نکته است که مدیریت تطبیقی

انداز چشمآیا الزم است  توان دریافت کهمی بر اساس تحلیلها مستمر و تغییر در طول زمان دارد. به عنوان مثال، 

و اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی مورد بازنگری قرار گیرند؟ آیا عوامل یا روابط جدیدی وجود دارند که 

مدت نیاز به افزودن آنها به مدل مفهومی و یا اختصاص یک هدف میان اینکاند و پیشتر مورد توجه قرار نگرفته

ی آیا نیاز به تغییر برنامه اند؟یازهای اطالعاتی آنها تغییر کردهآیا مخاطبان یا ن شود؟آنها حس میبه  ویژهیا نهایی 

ی عملیاتی هست؟ بستن حلقه به معنای رجوع مکرر به مراحل در پایش وجود دارد؟ آیا نیاز به تعدیل برنامه
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. این  از مراحل در طول زمان وجود داردکدامیک  تدوینتعیین این است که نیاز به افزودن یا ، و  ی پروژهچرخه

 ی تبدیل مدیریت عادی به مدیریت تطبیقی واقعی است.همان جوهره
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 واژه نامه -۱پیوست 

همواره بین برنامه ریزان بر سر مفاهیم نسبی اصطالحات فنی  همچون اهداف نهایی، اهداف میان مدت، فعالیتها، 

، بحث و مجادله ی پایان ناپذیری وجود داشته است. معموال" هر اهداف مقطعی، نقاط کنترلی، خروجیها و نتایج

در حقیقت هیچ پاسخ  برگزیده و مخصوص به خود می باشد. اصطالحاتشرکت، پروژه و یا فرد دارای فهرست 

مهمترین مسئله ای که باید از آن اطمینان حاصل شود، این است که اعضای یک  -درست  یا غلطی وجود ندارد

افرادی که به نحوی درگیر یک پروژه هستند، درک دقیق و مشترکی از مفاهیم واژه های تخصصی  پروژه و همه

 به کار رفته داشته باشند.

آشکار می شود. برای رسیدن به این  ،به مرور زمان، مزایای داشتن یک واژه نامه تخصصی استاندارد با وجود این،

انتخاب شده، در هنگام اولین بار استفاده از آنها با کشیدن مقصود، اصطالحات فنی در استاندارد حاضر با دقت 

خطی زیر آنها متمایز گشته، و از آن پس با همان معنا مورد استفاده قرار گرفته و در این واژه نامه تخصصی تعریف 

 سایر ،CMPی متداولی است که از این کلمات توسط بسیاری اعضای گشته اند. این تعاریف مبتنی بر استفاده

 سازمانهای حفاظت منابع طبیعی و برنامه ریزان سایر رشته ها به عمل آمده است.

تشریح اهداف نهایی پروژه، اهداف میان مدت و سیاستهای راهبردی که به منظور کاهش  -برنامه ی اجرایی

 تهدیدهای شناسایی شده و استفاده از فرصتها اتخاذ می گردد.

ای از وظایف تعهد شده توسط اعضای پروژه/ یا شرکا به منظور نیل به یک یک اقدام ویژه یا مجموعه  -فعالیت 

کنش، یا اقدام استراتژیک نیز به  یا چندین هدف میان مدت، گاهی اوقات کلماتی مانند عمل، مداخله، وا

 دقت شود(استراتژیها این منظور مورد استفاده قرار می گیرد. )به ارتباط آن با 

، تلفیق یک فرآیند آموزشی با یک اقدام حفاظت منابع طبیعی می باشد. به تطبیقیمدیریت  - تطبیقیمدیریت 

عبارت است از ادغام طراحی پروژه، مدیریت و پایش به منظور فراهم آوردن  تطبیقیطور مشخص، مدیریت 

، ارتقای یادگیری، و تأمین به موقع اطالعات برای مفروضاتیک چهارچوب جهت آزمایش سیستماتیک 

 ت مدیریتی.تصمیما

پروژه هستند  سیاستهای راهبردیمفروضات اصلی یک پروژه، نتایج منطقی حاصل از ارتباط بین  -مفروضات 

عواملی منعکس شده اند. سایر مفروضات به زنجیره ی نتایج در نمودار هدف مقطعی که با یک یا چندین 

 {ریسکعامل د.} رجوع کنید به مرتبطند که به طور مثبت یا منفی روی عملکرد پروژه تأثیر میگذارن

افراد یا گروههایی که تیم پروژه تالش می کند با آنها در تعامل باشد. این تعامل می تواند شامل  -مخاطبان 

 مقاصد ارتباطی یا تأثیر بر یک رفتار ویژه باشد.

مانند اصول حسابداری ارزیابی یک پروژه یا یک برنامه در ارتباط با یک مجموعه ی ضوابط برون سازمانی  -ممیزی 

مقایسه ارزیابی پذیرفته شده، اصول برداشت پایدار یا استانداردهای مشخص شده در نشریه ی حاضر}با 

 شود{

 .هدف مقطعی حفاظت منابع طبیعیکلمه ای معادل  -هدف مقطعی تنوع زیستی 
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یا عالقه نسبت به یک موضوع ای از مسایل، و گروهی از کارورزان که در یک دغدغه، مجموعه -جامعه ی کارورزی 

 با هم اشتراک نظر دارند، و دانش و تخصص خود را در این حوزه با تعامل مداوم با یکدیگر ژرفا می بخشند.

کلیدی شناسایی شده از طریق  تحلیل وضعیت را نشان  عواملنموداری که ارتباطات موجود بین  -مدل مفهومی

هدف مقطعی حفاظت منابع که فرض می شود به یک یا چند می دهد. این عوامل کلیدی، آنهایی هستند 

منجر شده و یا بر آنها تأثیر می گذارند. یک مدل مفهومی خوب باید اهداف مقطعی حفاظت منابع  طبیعی

ارتباط دهد. )عواملی در یک مدل مفهومی  نقاط کلیدی مداخله گرو  ذینفعان، فرصتها، تهدیدهاطبیعی را به 

که تیم پروژه قادر به تدوین سیاستهای  -و یا اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعیتهدیدها، فرصتها  –

ی عواملی باشد که از اهمیت راهبردی برای تأثیرگذاری بر آنها باشد(. همچنین، این مدل باید نشان دهنده

 بیشتری برای پایش برخوردارند.

روژه، که می تواند یک گونه، زیستگاه ی تنوع زیستی درمحل پیک مؤلفه -هدف مقطعی حفاظت منابع طبیعی

کولوژیک باشد که پروژه بر آن تمرکز دارد. تمامی این اهداف مقطعی در محل پروژه باید  و یا یک سیستم ا

 (هدف مقطعی تنوع زیستیمجموعاً نشانگر تنوع زیستی مورد نظر در محل باشند. )مترادف 

 رین ]تهدیدهای موجود[ در اولویت قرار گرفته اند.که به عنوان مهمتتهدیدهای مستقیمی  -تهدید بحرانی

هدف در درجه ی اول، این تهدیدها اقدامات انسانی هستند که بالفاصله یک یا چندین  -تهدیدهای مستقیم

را تخریب می کنند، مانند "صنعت چوب بری" یا "ماهیگیری". تهدیدهای  مقطعی حفظت منابع طبیعی

عی ای باشند که به وسیله ی اقدامات انسانی دستخوش تغییر مستقیم، ممکن است پدیده های طبی

شده اند، )به عنوان مثال می توان به افزایش طوفانهای شدید ناشی از تغییرات اقلیمی ] اشاره نمود[(. 

این تهدیدها نوعاً به یک یا چندین ذینفع مرتبط می شوند و گاهی اوقات با تعبیر "فشار" و یا " منشأ تنش" 

 مستقیم.تهدید غیرا یاد می شود[. مقایسه کنید با ] از آنه

 .عاملی مترادف کلمه -محرک

گسترده یا باالدستی در درون  تحلیل وضعیت انجام شده. به عنوان مثال،  فرصتیک  -توانمندسازیشرایط 

 چهارچوب قانونی یا سیاستی در یک کشور.

و اهداف میان مدت از قبل تعیین شده برای پروژه.  ارزیابی یک پروژه یا برنامه نسبت به اهداف نهایی -سنجش

 مقایسه کنید. ممیزیرجوع و با  پایشبه 

، و فرصتها، غیر مستقیم یا مستقیمشامل تهدیدهای مدل مفهومی یک اصطالح کلی برای یک مؤلفه از  -عامل

به عنوان مثال  –عوامل مربوطه. غالباً استفاده از این اصطالح کلی ترجیح دارد، چرا که بسیاری از  ذینفعان

می توانند ]به خودی خود[ هم تهدید و هم فرصت ] به شمار روند[. این اصطالح کلی همچنین  -گردشگری

 هم شناخته می شود. محرکیا ی اریشهعلت  به عنوان

یک  بیان رسمی که جزئیات اثر دلخواه یک پروژه را بیان می کند، مانند وضعیتی که انتظار می رود -هدف نهایی

مرتبط با اهداف هدف مقطعی در آینده داشته باشد. یک هدف نهایی خوب باید مطابق معیارهای زیر باشد: 

 محور، قابل اندازه گیری، محدود به زمان و خاص.-مقطعی، اثر
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ی حفاظت منابع طبیعی، اهداف مقطعی رفاه انسانی بر آن ی یک پروژهدر زمینه -هدف مقطعی رفاه انسانی

هداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی تأثیر می پذیرند. تمامی یازهایی متمرکزند که از وضعیت ادسته از ن

ای از نیازهای رفاه انسانی باشند اهداف مقطعی رفاه انسانی در محل پروژه باید مجموعاً نمایانگر دسته

 که وابسته به اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی  هستند. 

طعی حفاظت منابع طبیعی در آینده. هدف نهایی یک بیان رسمی از اثر دلخواه هدف مق حالت دلخواه یک -اثر

 است.

گیری که مرتبط با نیازهای اطالعاتی مشخص مانند وضعیت یک هدف مقطعی/ یک کمیت قابل اندازه -شاخص

مدت می باشد. یک شاخص خوب عامل، تغییر در یک تهدید، یا پیشرفت به سوی یک هدف میان

گیری ، دقت، ثبات، و قابلیت اندازهورد نظر[ را تأمین می کند، این معیارها عبارتند از معیارهای ] م

 حساسیت.

به حساب تهدیدهای مستقیم شده در  تحلیل پروژه که یک محرک برای یک عامل شناسایی -تهدید غیرمستقیم

ع طبیعی است. به عنوان ی ورودی برای اقدامات حفاظت منابمستقیم یک نقطهبیاید. اغلب این تهدید غیر

بری" یا "تقاضا برای صید ماهی". گاهی اوقات از آن به عنوان یک علت مثال، "سیاستهای صنعت چوب

 مقایسه شود. تهدید مستقیم شود. با ای یا علت اصلی نام برده میریشه

شته باشند. این نیاز اطالعاتی اطالعاتی که تیم پروژه و/یا سایر افراد الزم است در مورد پروژه دا  -نیاز اطالعاتی

 باشد.ی پایش میاساس طراحی برنامه

شود. حاصل میمدت هدف میانیا هدف نهایی ای که در طول مسیر حصول به ی ویژهنتیجه -ی میانینتیجه

 )در این صورت معموالً منظور از "میانی" اشاره به بعد زمانی است(

کولوژیک کلیدی   کولوژی یک هدف مقطعی، که در صورت از زیستای جنبه -  (KEA)شاخص ا شناسی یا ا

وجود، معرف یک هدف مقطعی رفاه انسانی، و در صورت فقدان یا جایگزینی، منجر به حذف یا تخریب 

 شود.  شدید آن هدف مقطعی در طول زمان می

که تیم مدل مفهومی  ( در یکاهداف مقطعی، یا فرصتها، تهدیدهادار )اولویت عوامل -ی کلیدیی مداخلهنقطه

 باید در صورت وجود آنها دست به اقدام بزند.

ی آن چه مطالبی باید ی اجراکنند در هر پروژه با توجه به شیوهسؤاالتی که مشخص می -سؤاالت آموختنی

را ی پایش برنامهآموخته شوند. سؤاالت آموختنی چگونگی شناسایی نیازهای اطالعاتی و متعاقب آن 

 ند.کنهدایت می

یک ماتریس حاصل از تحلیل و بررسی چهارچوب  .شودنامیده می الگ فریماغلب به اختصار  -چهارچوب منطقی

مدت و شاخصها را به شکل جدول ارائه می دهد و منطق حاکم منطقی است که اهداف پروژه، اهداف میان

 دهد. بر پروژه را نشان می

مدت آن. )گاهی ی پروژه و اهداف میانشدهبا اهداف اظهار ادواری اطالعات مرتبط سنجشآوری و جمع -پایش

 گردد.(به این فرآیند اطالق می (M&E)عنوان پایش و سنجش 
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و موقعیتها،  مکانی، ابعاد روشهاو  شاخصها، نیازهای اطالعاتیی پایش پروژه شامل برنامه -ی پایشبرنامه

 باشد.ها میادهآوری دچهارچوب زمانی، و نقشها و مسئولیتها جهت جمع

رود. یک روش خوب، کارمیبه شاخصگیری منظور اندازهو به هاآوری دادهتکنیک خاصی که برای جمع -روش

 .پذیر و مناسبصرفه، امکانبهدقیق، قابل اطمینان، مقرونباید دارای معیارهای زیر باشد: 

ک پروژه؛ به عنوان مثال کاهش یک تهدید نظر یی مطلوب و موردبیان رسمی از جزئیات نتیجه -مدتهدف میان

گیری، محدود به محور قابل اندازه-باشد:نتیجهمدت خوب، دارای معیارهای زیر میبحرانی.یک هدف میان

باشد[، تکمیل که پروژه از لحاظ مفهومی و طراحی به خوبی]تعریف شدهزمان، خاص، و عملی. درصورتی

و  اندازچشمانداز آن منتهی خواهد شد. با ی پروژه و نهایتاًچشممدت آن به تحقق اهداف نهایاهداف میان

 مقایسه شود.هدف نهایی 

ای که شامل  تحلیلهای منابع مالی مورد نیاز، ظرفیت نیروی انسانی و مهارتها و سایر برنامه -ی عملیاتیبرنامه

ر پروژه و استراتژی خروج منابع غیرمالی مورد نیاز، ارزیابی ریسک و کاهش اثرات سؤ، و تخمین طول عم

 باشد.

 -مستقیم یا غیر مستقیم-شده در  تحلیل پروژه که به صورت بالقوه دارای اثر مثبتیک عامل شناسایی -فرصت

ی ورود برای عملیات حفاظت منابع طبیعی  به شمار بر یک یا چند هدف مقطعی است. غالباً یک نقطه

  .تهدیدشده به طریق پایدار." به نوعی، متضاد برداشت می رود. به عنوان مثال: "تقاضا برای الوار

مدت یک بیان رسمی از پیامد مطلوب حالت مطلوب یک عامل تهدید یا فرصت در آینده. یک هدف میان -پیامد

 است.

 های حفاظت منابع طبیعی.ها و برنامهتمامی افراد درگیر در طراحی، مدیریت وپایش پروژه -کارورزان

آنچه ذینفعان در نهایت به آن توجه دارند و یا برای آن ارزش قائلند. بسته به نوع ذینفع پروژه، این  –منافع اولیه 

منافع ممکن است اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی و یا عوامل مشارکتی ) مستقیم یا غیر مستقیم( 

 در یک مدل مفهومی باشند.

ی مشترک در نظر برای رسیدن به یک چشم انداز گسترده جمعیکه به طور دسته هاییپروژهیک گروه از  -برنامه

ها جهت سادگی کاربرد و از آنجا که این استاندارد به طور یکسان برای هردو اصطالح پروژهاند. بهگرفته شده

 شده است. بردهکارها طراحی شده، در این متن اصطالح "پروژه" برای هردو این اصطالحات بهو برنامه

شامل مدیران، محققین،  -ای از کارورزانشدهی گروه تعریفای از اقدامات تعهدشده به وسیلهعهمجمو -پروژه

احد اصلی کار حفاظت مشخص.  ومدت جهت نیل به اهداف نهایی و میان -اعضای جامعه، یا سایر ذینفعان

 مقایسه شود. برنامهمنابع طبیعی. با 

تواند ی پروژه در آن واقع شده است. این محدوده میمورد عالقه ی مکانی که تنوع زیستیحوزه -ی پروژهمحدوده

های تنوع زیستی قابل مالحظه" باشد ی حفاظت منابع طبیعی" یا " محدودهشامل یک یا چند" محدوده

اند. باید توجه داشت که در برخی موارد، ممکن ای بدست آمدهمنطقه -های محیطیکه از طریق ارزیابی

 ی پروژه اتفاق بیافتند.شدهژه در خارج از محدوده تعریفاست اقدامات پرو
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یک گروه تخصصی اصلی از کارورزانی که مسئولیت طراحی، اجرا، و پایش یک پروژه را بر عهده دارند.  -تیم پروژه

 تواند شامل مدیران، ذینفعان، محققین، گروههای اجرایی، و سایر مجریان کلیدی باشد.این گروه می

و اهداف مقطعی مرتبط با اثرات مطلوب یک عامل یا هدف مقطعی در آینده. نتایج، شامل  حالت -نتیجه

 باشند.مرتبط با تهدیدها و فرصتها می پیامدهای

ی استراتژیها به یک یا دهندهپروژه که توالی منطقی ارتباط نمایش گرافیکی مفروضات اصلی -ی نتایجزنجیره

 کند.شده بین مفروضات را بیان میعلمی، روابط درنظرگرفتهباشد. به بیان چندین هدف مقطعی می

کند. غالباً، پروژه قادر به وضعیتی که مشکالتی را برای عملکرد پروژه در حال فعالیت فراهم می -ریسکعامل 

که نتوان گردند که در صورتیمهلک، به خطراتی اطالق می ریسکهایکنترل  مستقیم این وضعیت نیست. 

مدت و نهایی خود طور کامل موجب توقف پروژه شده و آن را از رسیدن به اهداف میانق آمد، بهبر آنها فائ

 دارند.باز می

 عامل.ی مترادف برای یک کلمه -ایعلت ریشه

 ی کانونی جغرافیایی  یا موضوعی یک پروژه.گستره -حدود کار

گذاری بر فع پروژه بوده و یا قادر به تأثیرمند به مناکه عالقه هیهر شخص حقیقی یا حقوقی و یا گرو -ذینفع

تواند از فعالیتهای پروژه تأثیر پذیرد و چنانچه باشد، و یا به طور بالقوه میی پروژه میمنابع طبیعی محدوده

تمام  ،آوردن یا ازدست دادن دارد. ذینفعاندستوضعیت پروژه تغییر کند و یا ثابت بماند، چیزی برای به

باید در نیل به اهداف نهایی پروژه مورد توجه قرار گیرند، همچنین حمایت و همیاری آنها  کسانی هستند که

  ای است.کنندهدر موفقیت پروژه دارای نقش تعیین

ی استراتژیک کامل شامل شرح حدود ی کلی برای اجرای یک پروژه. یک برنامهبرنامه -ی استراتژیکبرنامه

 ی پایشبرنامه، یک ی اجراییبرنامهی، یک  تحلیل از وضعیت پروژه، یک انداز، اهداف مقطعکارپروژه، چشم

 باشد.می ی عملیاتیبرنامهو یک 

مدت ناهداف میاو  اهداف نهاییی اقداماتی که با یک تمرکز مشترک، به منظور رسیدن به مجموعه -استراتژی

بخشند دهند، فرصتها را ارتقا میرار میرا هدف ق ی کلیدینقاط مداخلهگیرند. این اقدامات ویژه انجام می

مرتبط، متمرکز، قابل انجام کند. یک استراتژی خوب  ، مطابق معیارهای زیر است: و قیودات را محدود می

 .و مناسب

ی معیوب از یک هدف مقطعی حفاظت منابع طبیعی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از یک جنبه -تنش

ود.) به عنوان مثال، کاهش تعداد جمعیت، کاهش جریان رودخانه، افزایش شفعالیتهای انسان ناشی می

رسوب، پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی(. عموماً معادل یک ویژگی کلیدی زیست محیطی تخریب شده 

 باشد.)مانند حذف زیستگاههای طبیعی(می

 ع زیستیهدف مقطعی حفاظت منابع طبیعی/ تنوبرای  اصطالح کوتاه شده –هدف مقطعی 

های و یا سایر مؤلفه ی پایشبرنامه، فعالیتهاکه به منظور انجام  ی کاریبرنامهیک اقدام خاص در یک  -وظیفه

 مورد نیاز است.ی استراتژیک برنامهیک 
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کند. یک فعالیت انسانی که مستقیماً یا به طور غیرمستقیم یک یا چندین هدف مقطعی را تخریب می -تهدید

 .تهدید غیرمستقیمو تهدید مستقیم کند. رجوع کنید به یا چندین ذینفع ارتباط پیدا میمعموالً به یک 

کند. یک توصیف شرایط مطلوب یا وضعیت نهایی که یک پروژه در جهت نیل به آن فعالیت می -اندازچشم

ژه، به ی پروتواند شامل توصیف تنوع زیستی محل پروژه و /یا یک نقشه از محدودهانداز کامل میچشم

 باشد. انداز پروژهسند چشمای از همراه خالصه

انداز پروژه مطلوب، دارای معیارهای زیر پروژه.  یک سند چشم اندازچشمای از خالصه  -انداز پروژهسند چشم

 گرایانه و مختصر.است: نسبتاً کلی، آرمان

های کاری معموالً ی پایش. برنامهیا برنامه مدت برای اجرای یک اقدام وی زمانی کوتاهیک برنامه -ی کاربرنامه

دهند، اینکه چه کسی مسئول انجام هر قسمت از شرح فهرستی از شرح وظایف مورد نیاز را ارائه می

خدمات است، چه زمانی هر کدام از این خدمات باید به انجام برسند، و چه مقدار منابع مالی و سایر منابع 

 مورد نیاز خواهد بود.
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 تعاریف و معیارهای اصطالحات کلیدی -۲پیوست 

ی عمومی از حالت مطلوب و وضعیت نهایی که پروژه جهت رسیدن به آن فعالیت یک بیانیهانداز: سند چشم

 کند.می

 .تمام فعالیتهای پروژه  یترین دربرگیرندههگسترد در-نسبتاً عمومی ▪

ای که پروژه برای رسیدن ییرات مطلوب در حالت اهداف مقطعیبخش در تعریف تغالهام -آرمان گرایانه ▪

 کند.به آن فعالیت می

 خاطر بسپرند.کنندگان در پروژه بتوانند آن را بهی شرکتای که همهساده و موجز، به گونه -مختصر ▪

ی یک جزئیات اثر مطلوب یک پروژه، به عنوان مثال وضع آیندهحاوی توصیف  ی رسمی بیانیههدف نهایی: 

 هدف مقطعی.

 مستقیماً مرتیط با یک یا چندین هدف مقطعی حفاظت منابع طبیعی. -مرتبط با اهداف مقطعی ▪

 مدت.درازی یک هدف مقطعی حفاظت منابع طبیعی در نمایانگر وضع مطلوب آینده -محور-اثر ▪

صد، کسورات، یا در ارتباط با چندین مقیاس استاندارد قابل تعریف است.) اعداد، در  -گیریقابل اندازه ▪

 حالتهای همه /هیچ(

 سال یا بیشتر. 10ی زمانی مشخص، عموماً قابل انجام در یک دوره -محدود به زمان ▪

ی افراد درگیر در پروژه درک یکسانی از اصطالحات شده به طوریکه همهبه شفافیت بیان -اختصاصی ▪

 شده در هدف نهایی دارند.بردهکاربه

 دهد.ی رسمی که جزئیات پیامد مطلوب یک پروژه را شرح مییک بیانیهمدت: هدف میان

نمایانگرتغییرات ضروری در عوامل فرصت و تهدید بحرانی که بر یک یا چندین هدف  -محور-نتیجه ▪

 گذارد.مقطعی حفاظت منابع طبیعی  یااهداف نهایی پروژه تأثیر می

تعریف است.) اعداد، درصد، کسورات، یا  در ارتباط با چندین مقیاس استاندارد قابل -گیریقابل اندازه ▪

 حالتهای همه/هیچ(

 سال( قابل انجام است. 10-3در مدت مشخصی از زمان) عموماً  -محدود به زمان ▪

ی افراد درگیر در پروژه درک یکسانی از اصطالحات شده به طوریکه همهبه شفافیت بیان -اختصاصی ▪

 . باشندداشتهشده در هدف نهایی بردهکاربه

 ی سیاسی، اجتماعی و مالی آن.قابل انجام و مناسب در شرایط پروژه، و با توجه به زمینه -اربردیک ▪

ی گذاری بر فرصتها، یا احیاسرمایه  ا یک تمرکز مشترک بر کاهش تهدیدها،ب از فعالیتها ایمجموعهاستراتژی: 

فعالیت هستند و به منظور نیل به اهداف . استراتژیها شامل یک یا چند کنندکه با هم کار می طبیعی سیستمهای

 اند.مدت خاص طراحی شدهنهایی و اهداف میان

 گذارد.به طور مستقیم بر یک یا چندین عامل بحرانی تأثیر می-مرتبط  ▪

 کند که باید انجام شوند.مسیر اصلی فعالیتهایی را مشخص می -متمرکز ▪

 و محدودیتهایش. قابل اجرا با در نظر گرفتن منابع پروژه -پذیرامکان ▪
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 ی پروژه.شده و مطابق هنجارهای خاص فرهنگی، اجتماعی و بیولوژیکی منطقهپذیرفته -مقتضی ▪

گیری مرتبط با یک نیاز اطالعاتی خاص مانند وضعیت یک هدف مقطعی، تغییر در کمیتی قابل اندازهشاخص : 

 مدت.یک تهدید، یا پیشرفت در جهت یک هدف میان

 دارای قابلیت ثبت شدن و  تحلیلها کیفی و کمی. -گیریقابل اندازه ▪

 ی افراد یکسان تعریف شده.برای همه-دقیق ▪

 کند.گیری میکه همواره یک مورد مشخص را اندازهطوریکند، بهدر طول زمان تغییر نمی -منسجم ▪

 ند.دهد، تغییر کگیری رخ میکه در شرایط اندازه واقعیدرپاسخ به تغییرات طور مناسب به -حساس ▪

 رود.میکارگیری یک شاخص بهآوری داده برای اندازهیک تکنیک مشخص که جهت جمعروش : 

 ی خطا ندارد و یا این حاشیه بسیار اندک است.داده، حاشیه آوریروش جمع  -صحیح  ▪

ید در هر بار استفاده از روش، همان نتایج تول -نتایج به صورت یکنواختی قابل تکرار هستند -قابل اعتماد ▪

 شود.می

کند و منابعی که پروژه ]در اختیار  ای که تولید میروش مورد استفاده در ارتباط با داده -صرفهبهمقرون ▪

 ی زیادی ندارد.دارد[، هزینه

 ی اعضای تیم قابل انجام است.روش به وسیله -پذیرامکان ▪

 ی پروژه.نطقهشده و مطابق هنجارهای فرهنگی، اجتماعی و بیولوژیکی مپذیرفته -یمقتض ▪
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 های آنها ی استانداردها و خروجیخالصه -۳پیوست 

تمامی  باشند.ی خروجیها میدهنده، نشان(  •ی مراحل و زیرمراحل هستند و عالمتهای لوزی ) دهندهنشان، اعداد

اید بسته به نیاز، مورد تعدیل ، بنابراین بها مناسب نیستندی شرایط یا پروژهاستانداردها یا خروجیها برای همه

 قرار گیرند.

 سازیمفهوم1- 

 ریزی و تیم پروژهتعریف هدف برنامه -الف1-

 ریزی و تصمیماتشناخت هدف برنامه •

اند و هر دهششناسایی تصمیماتی که از قبل گرفته •

 گونه قید یا محدودیت

 ی اولیهانتخاب تیم پروژه •

 شناسایی مهارتهای کلیدی  •

 های موجود در مهارتها یا دانش شناسایی کمبود •

 ها و مسئولیتها تخصیص نقش •

انداز تعریف حدود کار مطالعات، چشم -ب-1

 و اهداف مقطعی حفاظت منابع طبیعی

 شرح مختصر حدود کار مطالعات پروژه •

 ی پروژه ی منطقهنقشه •

 انداز پروژهسند چشم •

 حفاظت منابع طبیعی انتخاب اهداف مقطعی •

حفاظت منابع قطعی شرح وضعیت هر هدف م •

 طبیعی دارای اولویت

 شناسایی تهدیدهای بحرانی -پ-1

 شناسایی تهدیدهای مستقیم •

 بندی تهدیدهای مستقیمبندی یا درجهرتبه •

 تحلیل وضعیت حفاظت منابع طبیعی  -ت-1

لیل تهدیدهای غیرمستقیم و شناسایی و تح •

 فرصتها

در صورت لزوم، فهرستی از اهداف مقطعی رفاه  •

 انسانی 

 ی آنها.ارزیابی ذینفعان و منافع اولیه •

 مدل مفهومی اولیه  •

 سنجی و بازنگری مدلصحت •

 ریزی اقدامات اجرایی و  پایشبرنامه -2

ی اجرایی رسمی: تدوین برنامه -الف-2

اهداف نهایی، استراتژیها، مفروضات و 

 مدتاهداف میان

 اهداف نهایی برای هر هدف •

نویس پیش ی کلیدی وشناسایی نقاط مداخله •

 استراتژیها 

 نویس استراتژیهابندی پیشاولویت •

ی ی نتایجی که مفروضات استراتژیهازنجیره •

 کنندمی کلیدی را مشخص

 مدت برای نتایج کلیدی میانیاهداف میان •

ی نتایج، و اهداف نجیرهشده،  ز ستراتژیهای نهایی •

 مدتمیان

 ی عملیاتی نهاییبرنامه •

 پایش رسمی ییک برنامه تدوین -ب-2

تعریف  واضح مخاطبان و نیازهای اطالعاتی  •

 مربوطه.

 شاخصها و روشهاتعریف  •

 پایشی نهایی کردن  برنامه •

 ی عملیاتیی یک برنامهتهیه -پ-2

 ارزیابی منابع نیروی انسانی، مالی و سایر منابع. •

 ارزیابی ریسک و کاهش آن •

 طول عمر پروژه و استراتژی خروج برآورد •

 

 امات و پایشاجرای اقد-3

ی کاری تفصیلی و تدوین یک برنامه-الف-3

 بندی مربوطهی زمانمدت و برنامهکوتاه

ی کاری شامل جزئیات وظایف، فعالیتها، و برنامه •

و  ی اجرایی،  پایش های مرتبط با برنامهمسئولیتها

 عملیاتی

 بندی پروژه یا تقویم کاریزمان •

 ی پروژهتدوین و اصالح بودجه -ب-3

 ی پروژهارش بودجهگز  •

 شناسایی منابع تأمین مالی بالقوه. •

 پیشنهادات تأمین مالیی تهیه و ارائه •

 تأمین منابع مالی. •

 هااجرای برنامه -پ-3

 ی استراتژیکاجرای برنامه •

 ی کاریاجرای برنامه •

 

 تحلیل، کاربرد و انطباق -4

 ها برای تحلیلسازی دادهآماده -الف-4

م از سیستمهای ثبت، ی منظتدوین و استفاده •

 هاخیره، پردازش و پشتیبانی دادهذ

 تحلیل نتایج –ب -4

 تحلیل نتایج پروژه و مفروضات •

 های عملیاتی و مالیادهتحلیل د •

 گیریها مستندسازی بحثها و تصمیم •

 ی استراتژیکانطباق برنامه –پ -4

ی شامل برنامه - ی پروژهاسناد تجدیدنظر شده •

-عملیاتی، برنامهی ، برنامهی پایشاجرایی، برنامه

 ی کاری و بودجه

 گیریهامستندسازی بحثها و تصمیم •

 

کثبت و به -5  هاگذاری آموزهاشترا

 هامستندسازی آموزه –الف -5

 مستندسازی نتایج و دروس کلیدی •

 هاگذاری آموزهاشتراکبه –ب -5

 شناسایی مخاطبان کلیدی •

 ی استراتژی ارتباطاتتهیه •

اعضای یا سایر انواع ارتباطات با گزارشهای منظم  •

 تیم پروژه و ذینفعان کلیدی

 مناسب تهیه و توزیع محصوالت ارتباطی •

 ه از محصوالت ارتباطی افراد دیگرستفاد •

 ایجاد یک محیط آموزشی –پ -5

طور گذاشتن بازخوردهای منظم بهاشتراکبه •

 رسمی یا غیررسمی

انهای ها و /یا ممیزیها در زم انجام سنجش •

 ی پروژهب در طول چرخهمناس

 پروژه در قبال یادگیری و نوآوری تعهد رهبران •

ایجاد یک محیط امن جهت تشویق آزمایش و  •

 در مورد وضع موجود پرسشگری

کستها با گذاری موفقیت و شتعهد در به اشتراک •

 کارورزان در سراسر جهان

 

 پایان چرخه
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 پروژه های موضوعی نمونه کاربرد استانداردهای آزاد در مورد -۴پیوست 

ر مکان نمونه زیر که توسط یک گروه کاری کوچک تهیه شده نشان می دهد که چگونه استانداردهای آزاد می تواند برای پروژه های موضوعی که مبتنی ب

رختان نخل روغنی در جنگل های به منظور رویارویی با تهدید ناشی از کشت د (WWF)9ر نیستند، بکار رود. نمونه مزبور بر مبنای طرح کاری تحول بازا

 تهیه شده است. اور مالزی، اندونزی و گینه جدید پاپمناطق حاره ای در بسیاری از کشور ها به  ویژه د

 

 ها و ارتباطات آن با رفاه انسانی مدل مفهومی روغن پالم همراه با استراتژی -۱۶شکل 

 
High Conservation Value(HCV)= ارزش حفاظتی باال 

Reducing Emission from Deforestation and Degradation(REDD)= کاهش انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از جنگل زدایی و تخریب جنگل 

                                                            
9 World Wildlife Fund(WWF) = تامین بودجه جهانی حیات وحش 

http://www.conservationmeasures.org/


www.ConservationMeasures.org                                                                                                                                                  59           

 
 

 به روغن پالم به روش پایدار عزنجیره نتایج و اهداف میان مدت مربوطه، برای یک استراتژی جهانی جهت متعهد کردن صنای -۱۷شکل 

 
 ص هاشاخ اهداف میان مدت کد

G1 
 RSPOدرصد تولید جهانی روغن پالم ارائه شده تحت عضویت  ارائه می شود. RSPO٪ از تولید جهانی روغن پالم تحت عضویت 75داقل ح، 2013تا سال 

G2 
٪ گروه صدف تولید کنندگان و ارائه کنندگان روغن پالم، متعهد شده اند که 50، 2014تا سال 

 داری نمایند.٪ پایدار را خری100روغن پالم 

 ٪ پایدار را خریداری نمایند.100که روغن پالم درصد گروه هدف تولیدکنندگان و ارائه کنندگان که متعهد شده اند 

G3 
٪ پایدار را خریداری می 100شرکت بین المللی تولید روغن پالم  20، تمامی 2015تا سال 

 نمایند.

 ٪ پایدار هستند.100تعهد به خریداری روغن پالم تعداد شرکت های بین المللی تولید روغن پالم که م

G4 
به بعد، جایگزین جنگل  2005هیچکدام از کشت های جدید درخت نخل روغنی، از ماه نوامبر 

های با اولویت اول و یا هر منطقه حاوی بیش از یک جنگل دارای ارزش حفاظتی باال)در رده 

 ( نشده اند.WWFبندی اولویتی 

که به دلیل تولید روغن پالم از  X,Y,Zدر اولویت های  HCVت گاه های بت ارزش حفاظتی باال تعداد هکتار سکون

 دست رفته اند.

  می باشد.درختان گرمسیری به کشت نخل روغنی توجه: زنجیره نتایج حاضر شامل هدف نهایی نمی باشد زیرا در مقیاس جهانی، معیار نهایی موفقیت این استراتژی حذف یا کاهش تهدید تبدیل 
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