Գնահատող և մասնակցային
մեթոդաբանությունները
քաղաքականությունների
հետազոտություններում
Հարություն Վերմիշյան
ՍՈՑԻԵՍ փորձագիտական կենտրոն
ՀԿ նախագահ

Հետազոտական ամառային դպրոց

31.07.2021

Այս նյութը կամ դրա առանձին մասերը կիրառելիս կամ վերարտադրելիս
անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով հղում կատարել նյութի աղբյուրին։
Նյութը ստեղծվել է Սոցիես փորձագիտական կենտրոնի կողմից՝
ԴԱՏԱ գործընկերների հետ համագործակցությամբ,
ԴԱՏԱ ծրագրի շրջանակներում։
Սույն նյութը ստեղծվել է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության
միջոցով: Այստեղ արտահայտված տեսակետները և ներկայացված բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն
են և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

Գիտական
դիսկուրս

քաղաքականության
կողմերը
Քաղաքականություն

Քաղաքականություն
մշակողներ

Տեղային
կարիքներ

հետազոտություն

քաղաքականության
հետ առնչությունները
Քաղաքականություն

վերլուծություն

գնահատում

բնութագրիչները
ԽՆԴԻՐԸ

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

Նպատակ

Բարելավել միջոցառումների արդյունքը,
իրականացնել ընթացիկ փոփոխություններ

Բարելավել ծրագրի արդյունավետությունը և
ազդեցությունը, նպաստել հետագա
պլանավորմանը

Ժամանակ

Պարբերական, կանոնավոր, պլանավորված

Որոշակի փուլերում

Տեղեկատվության համակարգված
հավաքագրում, վերահսկում

Գնահատում

Գործողություն

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ֆոկուս

Համապատասխանության, արդյունքի,
Ներդրումների, արդյույնքների, գործընթացի, արդյունավետության, ազդեցության,
կենսունակության չափորոշիչների
աշխատանքային պլանների վերահսկում
գնահատում

Աղբյուր

Ծրագրային փաստաթղթեր, դաշտային
դիտարկումներ, արագ գնահատումներ

Մոնիթորինգի նյութեր, դաշտային
հետազոտություններ

Ծրագրի աշխատակիցներ

Արտաքին գնահատողներ,
ֆինանսավորողներ, ՔՀԿ-ներ, շահառուներ

Ծրագրի ղեկավարներ, շահառուներ,
ֆինանսավորողներ

Ծրագրի ղեկավարներ,
ֆինանսավորողներ, որոշումներ
կայացնողներ, շահառուներ

Իրականացնող

Լսարան

խնդիրները
ՀԱՐՑԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ

Որքանո՞վ են անհրաժեշտ ծրագրով
նախատեսված ծառայությունները

Ծրագրի կարիքի գնահատում

Որքանո՞վ է լավ մշակված եւ հայեցակարգված
ծրագիրը

Ծրագրի տեսության գնահատում

Ինչպե՞ս է գործառնում ծրագիրն ու ինչպե՞ս է
ընթանում ծառայությունների մատուցման
գործընթացը

Ծրագրի գործընթացի գնահատում

Որքանո՞վ են ազդեցիկ ծրագրի արդյունքները

Ծրագրի ազդեցության գնահատում

Որքանո՞վ են արդյունավետ ծրագրի
շրջանակներում իրականացվող ծախսերն ու
գործողությունները

Ծրագրի արդյունավետության գնահատում

գնահատման տեսակներ
ԾՐԱԳՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼ

ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԸ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ

Սոցիալական խնդրի եւ կարիքի
գնահատում

Որքանո՞վ և ինչպե՞ս են բավարարվում
համայնքի կարիքները

Կարիքի գնահատում, իրավիճակի
վերլուծություն

Ծրագրի նպատակների հստակեցում

Ինչպիսի՞ միջոցառումներ են անհրաժեշտ
ձեռնարկել այդ կարիքները բավարարելու
համար

Կարիքի գնահատում, ծառայությունների
ցանցի պարզաբանում

Ծրագրի այլընտրանքների մշակում

Ի՞նչ ծառայություններ են հարկավոր
մատուցել ցանկալի արդյունքի հասնելու
համար

Ծրագրի տեսության, տրամաբանության
գնահատում

Այլընտրանքների ընտրություն

Ծրագրային ո՞ր մոտեցումն է առավել
հաջող

Ծրագրի իրատեսության գնահատում

Ծրագրի իրականացում

Ինչպե՞ս պետք է ծրագիրն իրականացնել

Ծրագրի իրականացման գնահատում

Ծրագրի գործառնություն

Արդյո՞ք ծրագիրը գործում է
նախատեսված պլաններին
համապատասխան

Ծրագրի գործընթացի գնահատում և
մոնիթորինգ

Ծրագրի արդյունքների բացահայտում

Արդյո՞ք ծրագիրն ունի նպատակադրված
արդյունք

Ծրագրի արդյունքների գնահատում

Ծրագրի արդյունավետության
բացահայտում

Արդյո՞ք ծրագրի արդյունքները պահանջել
են համապատասխան իրատեսական
ծախս/եր

Ծախս-օգուտ և/կամ ծախսարդյունավետություն
հարաբերակցության գնահատում

տրամաբանական շրջանակ
և հարցեր
ՄՈՆԻԹՈՐԻԳ

Ընդհանուր նպատակի իրագործելիության չափումը
երկարաժամկետ խնդիր է, հետևաբար դա գնահատման, այլ ոչ
թե մոնիթորինգի գործառույթն է

Արդյո՞ք հասել ենք նպատակադրված արդյունքի

Արդյո՞ք միջոցառումների իրականացումը նպաստել է
ծրագրային կոնկրետ արդյունքների ստացմանը / Արդյո՞ք
դրանք կնպաստեն ոլորտային նպատակի իրագործմանը

ԾՐԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԸ

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ընդհանուր նպատակ

Ազդեցություն
Ինչպիսի՞ փոփոխություններ
են տեղի ունեցել / կա՞ն
արդյոք չնախատեսված
փոփոխություններ

Կենսունակություն
Արդյո՞ք ծրագրի
արդյունքները/օգուտները
կշարունակվեն ֆինանսական
աջակցությունից հետո

Ոլորտային նպատակ

Արդյունք
Որքանո՞վ են խնդիրներն
իրագործվել / Արդյոք ծրագիրը
հասե՞լ է նպատակադրված
արդյունքներին

Համապատասխանություն
Որքանո՞վ է ծրագիրը
համապատասխանում տեղի
կարիքներին և պետության
քաղաքականությանը

Արդյունք

Արդյո՞ք միջոցառումների իրականացումը նպաստել է
նպատակադրված արդյունքների ստացմանը / Արդյո՞ք դրանք
իրականացվել են պլանավորված ժամանակին և բյուջեին
համաձայն

Միջոցառում

Արդյո՞ք պահանջվող միջոցները (մարդկային, տեխնիկական,
ֆինանսական) առկա են և տրամադրվել են ժամանակին և
անհրաժեշտ ծավալով ու որակով

Ներդրում

Արդյունավետություն
Արդյո՞ք ռեսուրսները առկա են եղել ժամանակին և ճիշտ
քանակությամբ / Արդյո՞ք միջոցառումներն իրականացվել են
ժամանակին և նախատեսված բյուջեի շրջանակներում

գնահատման տեսակներ՝ ըստ ծրագրի զարգացման փուլերի
ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄՄԳ

ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ՄՄԳ

Ո՞վ է իրականացնողը

Արտաքին փորձագետներ

Առաջնային շահագրգիռ խմբեր

Ի՞նչն է չափվում

Արդյունքը չափող նախապես մշակված
ստանդարտ չափորոշիչներ

Չափորոշիչները մշակվում են
շահագրգիռ խմբերը՝ գործընթացն
ու արդյունքը գնահատելու
նպատակով

Ինչպե՞ս է չափվում

Քանակական հարցում չեզոք
հետազոտողի կողմից

Պարզ, որակական և քանակական
մեթոդներ

Ցուցանիշներ

Քանակական, նախօրոք սահմանված

Որակական, ստացվում է դաշտային
աշխատանքներին զուգահեռ

Ի՞նչ նպատակ է հետապնդում

Ֆինանսավորողների առջև անձնակազմի
սոցիալական հաշվետվողականությունը
բարձրացնելու նպատակով

Հզորացնելու առաջնային
շահագրգիռ խմբերի արդյունավետ
քայլերը, փոփոխություններ
իրականացնելու կարողությունները

մասնակցային մոնիթորինգի
5 հիմնական նպատակները
1.

Ազդեցության գնահատում

2.

Ծրագրի կառավարում և պլանավորում

3.

Կազմակերպության հզորացում

4.

Շահագրգիռ խմբերի տեսակետների բացահայտում

5.

Հանրային հաշվետվողականության ապահովում

մասնակցային մոնիթորինգի
հիմնական սկզբունքները
1.
2.
3.

4.

5.

Համայնքի անդամները գործընթացի ակտիվ մասնակիցներ
են և ոչ միայն տեղեկատվության աղբյուրներ
Գնահատումն իրականացնում են առաջնային շահագրգիռ
խմբերը
Կատարվում է առաջնային շահագրգիռ խմբերի
տեղեկատվության հավաքագրման, վերլուծելու,
բարեփոխումներ իրականացնելու կարողությունների
հզորացում
Տեղի են ունենում տարբեր մակարդակների շահագրգիռ
խմբերի համատեղ քննարկումներ և գործունեության
ծավալում
Խրախուսվում է արդյունավետ քայլերի, փոփոխությունների
ձեռնարկում

նախագծումը

Գործում է հետազոտության պլանավորման նույն
ընթացակարգը, ինչ յուրաքանչյուր հետազոտության դեպքում։

4 առանցքային գործոնները

մասնակցություն

գիտելիքի ձեռքբերում

բանակցություն

ճկունություն

ընթացակարգը

Բացահայտել, թե ով պետք է և ով է
ցանկանում ընդգրկվել

Հստակեցնել արդյունքների օգտագործման
և գնահատման շուրանակության
հնարավորությունները

Հստակեցնել մասնակիցների
ակնկալիքները, ներդրումների ներուժը

Սահմանել մոնիթորինգի և գնահատման
առաջնահերթությունները

Վերլուծել տեղեկատվությունը

Կատարել տեղեկատվության
հավաքագրում

Բացահայտել անհրաժեշտ
տեղեկատվություն ապահովող
չափորոշիչները

Համաձայնեցնել տեղեկատվության
հավաքագրման մեթոդները,
պարտականությունները, ժամանակը

1. Մեթոդաբանական սահմանափակումներ և գիտական
հստակության բացակայություն
2. Հաղորդակցության գործընթացների, խմբային
դինամիկայի և իշխանական հարաբերությունների
բարդության վերաբերյալ պարզեցված պատկերացումներ

սահմանափակումները

3. Մասնակցային մեթոդների կիրառությունը ախտորոշման
փուլում
4. Լոկալ գիտելիքի վերլուծության վերաբերյալ առասպել
5. Մասնակցային մեթոդների ինստրումենտալ բնույթը
6. Մասնակցության ծախսերի թերագնահատում

7. Մասնակցությունը՝ որպես «լավ կառավարմանը»
փոխարինող գործոն

