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შესავალი
კერძო სექტორში განვითარების შედეგების გაზომვისა და ამ შედეგების ანგარიშგებისმოთხოვნა
მატულობს, ვინაიდან კერძო სექტორის განვითარების პროგრამების შედეგები ხშირად
სათანადოდ არ ფასდება. წარმოდგენილი სტანდარტი შედეგების მიახლოებით გამოთვლის
პრაქტიკულ ელემენტებს მიმოიხილავს და იძლევა საშუალებას, სტანდარტი პროგრამის შიგნით
იქნას გამოყენებული. სტანდარტის მიზნებია:
·
·
·

პროგრამებისთვის შედეგების გაზომვის და ამ შედეგებზე ანგარიშგების გაადვილება;
შედეგების გაზომვისას ისეთი ნორმის შემუშავება, რაც უზრუნველყოფს მის სანდოობასა
და სარგებელს;
სადაც შესაძლებელია, გაიზომოს
მხოლოდ რამდენიმე „ შედეგის/გავლენის
უნივერსალური ინდიკატორი“ (განსაზღვრება იხილეთ ქვემოთ)
რათა შემდგომ
დონორებმაც და სხვებმაც შეძლონ ამ ინდიკატორის გამოყენება მათ პროგრამებში. ასევე,
პროგრამებმა უნდა შეძლონ, შედეგების გაზომვა ყოველდღიურ მენეჯმენტში
გამოიყენონ, განსაკუთრებით იმ ვარაუდების განსამტკიცებლად, რომელსაც პროგრამის
ლოგიკა ეფუძნება.

კერძო სექტორის განვითარების პროგრამებში მონაწილეობა
დონორებს სთავაზობს:
·
·
·
·
·

წარმოდგენილი სტანდარტით

კერძო სექტორის განვითარების მთელ რიგ პროგრამებში შედეგების გასაზომად საერთო
მიდგომას,რაც შესაძლებელია მცირე ხარჯით დაინერგოს;
სიცხადეს იმასთან დაკავშირებით, თუ რის შესახებ მოახდენენ პროგრამები
ანგარიშგებას, რასაც თან თანმიმდევრული მხარდამჭერი დოკუმენტაცია დაერთვება;
პროგრამების შედეგების რეგულარულ და სანდო შეფასებებს;
უნივერსალურ ინდიკატორებს, რაც დონორებს სხვადასხვა პროგრამების დაჯამების
შესაძლებლობას აძლევს;
„ზედამხედველობის“ ხარჯების შემცირების შესაძლებლობას, განსაკუთრებით მცირე
პროგრამების შემთხვევაში.

სტანდარტის მიღება დამატებით სარგებელს სთავაზობს პროგრამის მენეჯერებს:
·
·
·

შედეგების გაზომვით დონორის მოლოდინის დაზუსტება;
შედეგების წარმოდგენისას პროგრამის სანდოობის ჩვენება;
ნაკლები კითხვის გაჩენა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხდება შედეგების გაზომვა
შიდა სისტემების მეშვეობით;
შედეგების გაზომვის რამდენიმე მეტად წინააღმდეგობრივ ასპექტთან დაკავშირებით
საერთო სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავებას დარეგულარულ და სასარგებლო
ინფორმაციას პროგრამის მენეჯმენტისათვის.

წინამდებარე სტანდარტი შედეგების ჯაჭვს ეფუძნება: ლოგიკას, რომელიც ყველა ინტერვენციას
ახლავს თან. დოკუმენტში მოყვანილი ყველა ელემენტი ერთობლივად ძალიან პრაქტიკულ
სისტემას წარმოადგენს, რომელსაც პროგრამები მიღწეული შედეგების გასაზომად იყენებენ.
შედეგების სანდოობის უზრუნველყოფის მიზნით, შესაძლებელია, სისტემას გარე აუდიტორმა
ჩაუტაროს აუდიტი. ყველა შემთხვევაში აუდიტორი შედეგებთან დაკავშირებული გაზომვის
სიძნელეებთან გასამკლავებლად კარგ გამოცდილებას და პრაქტიკულ გადაწყვეტილებას ეძებს;
მთავარია, პროგრამის მიერ არჩეული მიდგომა რამდენად შეძლებს მოაზროვნე, მაგრამ
სკეპტიკური დამკვირვებლის დარწმუნებას.
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სტანდარტში ყველა გასაზომ ელემენტს აქვს საკონტროლო ნიშნული, რაცუნდა შეესაბამეოდეს
აუდიტორისმიერ წარმოდგენილ მოთხოვნებს.შეფასების ფურცელზე ცალკე არის მოცემული
საკონტროლო ნიშნულები: „სავალდებულო“ ნიშნით აღნიშნულინიშნულები ყველა მონაწილე
პროგრამისთვის აუცილებელია (და მწვანე ფერით არის მონიშნული); „რეკ“
(რეკომენდირებული)მნიშვნელოვანია კარგი გამოცდილებისთვის, მაგრამ ამ ეტაპზე შეიძლება
რიგი პროგრამებისთვის რთული აღმოჩნდეს (მონიშნულია ყვითელი ფერით). შესაძლებელია
შედეგების გაზომვის სფეროს გაუმჯობესებასთან ერთად,რეკომენდაციიის ნიშნული
„სავალდებულო“ნიშნულად იქცეს. სტანდარტში მოცემული სექციები განცალკევებული არ არის
და ინტეგრირებულად უნდა განხორციელდეს, ისინი ერთმანეთზეა დამოკიდებულიზოგადად,
სტანდარტი შეიძლება განვიხილოთ, როგორც 'ჩექ ლისტი“–'შედეგების გაზომვისთვის
ერთგვარი ჩამონათვალი', რომელიც არსებულ კარგ გამოცდილებას მიესადაგება.
სტანდარტის ბოლოს მოცემულია „ქულების შეჯამება“, რომელიც შესაბამისობის ყველა
კრიტერიუმზეა დამუშავებული, და გვაძლევს პროგრამის შეფასების შესაძლებლობას.
დოკუმენტს ასევე ახლავს ტერმინების განმარტება, რათა პროგრამებს, შემმოწმებლებს და
დონორებს საკონტროლო ნიშნულებისა და შესაბამისობის კრიტერიუმების შესახებ საერთო
წარმოდგენა ჰქონდეთ. ასევე მოცემულია „განხორციელების სახელმძღვანელო პრინციპები“ და
სხვა დოკუმენტები, რომელშიც ყველა საკონტროლო ნიშნული და შესაბამისობის კრიტერიუმია
ახსნილი; აგრეთვე რჩევა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მივაღწიოთ ყველა საკონტროლო
ნიშნულს და მაგალითები.
სტანდარტი 2008–2012 წლების განმავლობაში პროგრამის მენეჯერებისა და კონსულტანტების
კონსენსუსის საფუძველზე, საველე დისკუსიებისა და ტესტირების, ასევე ბევრი უწყებისა და
პროგრამის ჩართულობის შედეგად შემუშავდა. სტანდარტი, აუდიტის პროცესი და ამ
ელემენტების ათვისებისათვის საჭირო მხარდაჭერა კვლავ განაგრძობს განვითარებას.
სტანდარტი არ არის ექსპერტიზისას ან საღი აზრის სანაცვლო, მაგრამ ქმნის მნიშვნელოვან
ჩარჩოს, რომლის ფარგლებშიც პროგრამის მენეჯერებს შეუძლიათ, მიმდინარე შეფასებებში
მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებები აღმოაჩინონ და ამ ნაკლოვანებებს ეფექტურად გაუმკლავდნენ.
სტანდარტი შეუძლებლის გაკეთებას არ ითხოვს, არამედ შესაძლებლის უფრო კარგად
შეფასების სტიმულს გვთავაზობს. ნებისმიერ შემთხვევაში, შედეგები
საუკეთესო
ხელმისაწვდომი საშუალებებით უნდა გაიზომოს და უნდა დაიხვეწოსრამდენიმე მიდგომის
გათვალისწინებით. ჯონ მეინარდ კეინსის სიტყვები რომ მოვიშველიოთ, „უმჯობესია,
დაახლოებით მართალი იყო, ვიდრე ზედმიწევნით მცდარი“.
შენიშვნა: ამჟამად პროგრამებს შეუძლიათგამოიყენონ
აღნიშნული მეთოდოლოგიაან
მთლიანად პროგრამისათვის,ან ცალკეული კომპონენტებისათუ ინტერვენციებისათვის.
თითოეული ინტერვენცია შედგება ყველა იმ აქტივობისაგან, რომელიც საჭიროა ერთი მწყობრი
შედეგის ჯაჭვის მისაღწევად; შესაბამისად, ინტერვენცია სტანდარტში ანალიზის ძირითად
ერთეულად არის გამოყენებული. გამოყენებული ტერმინოლოგიის თანახმად, რამდენიმე
ინტერვენცია ქმნის კომპონენტს და რამდენიმე კომპონენტი – პროგრამას.
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საბოლოო შედეგის/გავლენის უნივერსალური ინდიკატორები
რეკომენდირებულია, ეს ინდიკატორები ყველა მონაწილე პროგრამამ გამოიყენოს, რათა
დონორებმა და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა, სადაც შესაძლებელია, სხვადასხვა
პროგრამების შედეგების დაჯამება შეძლონ.
მასშტაბი: სამიზნე საწარმოების რაოდენობა, რომლებიცფინანსურ სარგებელს იღებენ
პროგრამისგან ყოველწლიური და ყველა აქტივობების შედეგად პროგრამამ „სამიზნე
საწარმოები“ უნდა განსაზღვროს.
წმინდა მოგება:წმინდა დამატებითი მოგება (დამატებით შემოსავალს გამოკლებული
დამატებითი ხარჯები), რომელსაც სამიზნე საწარმოები პროგრამის ყოველწლიური და
ყველა აქტივობების შედეგად იღებს. დამატებით, პროგრამამ უნდა ახსნას, თუ
სავარაუდოდ რატომ იქნება ეს შემოსავალი მდგრადი.
დამატებით შექმნილი სამუშო ადგილები:დამატებითი, სრული განაკვეთის შესაბამისი
სამუშაო ადგილები, რომელსაც სამიზნე საწარმოები პროგრამის ყოველწლიური და
ყველა აქტივობების შედეგად ქმნიან. „დამატებითი“ ნიშნავს შექმნილ სამუშაო ადგილებს
გამოკლებული დაკარგულისამუშაო ადგილები. „ყოველწლიურად“ გულისხმობს 240
სამუშაო დღეს. პროგრამამ უნდა ახსნას, თუ, სავარაუდოდ, რატომ იქნება ეს სამუშაო
ადგილები მდგრადი. მდგრადისამუშაო ადგილების შესახებ შეიძლება ცალკე მოხდეს
ანგარიშგება.
სტანდარტი ყურადღებას ამახვილებს საბოლოო შედეგზე/გავლენაზე, რასაც ამ სფეროში
მომუშავენი ძალიან აფასებენ. თუმცა, თავისთავად, არსებობს სიტუაციები და აქტივობები,
სადაც საბოლოო შედეგის/გავლენის თუნდაც მიახლოებით გაზომვა ან მიკუთვნება ვერ
ხერხდება და მსგავს სიტუაციებში სტანდარტი ამას არც მოითხოვს. მაგალითად, ზოგჯერ
ინტერვენციის წარმატება შეიძლება ისეთ პირობებზე იყოს დამოკიდებული, რომელზეც
პროგრამას გავლენა არ აქვს. ან შეიძლება რთული იყოს პროექტის საბოლოო შედეგის/გავლენის
განცალკევება სხვა პროგრამებით გამოწვეული გავლენისაგან. მიუხედავად ამისა, ასეთ
შემთხვევებში მნიშვნელოვანია, აღიწეროს მიზეზები, რატომ ვერ აკმაყოფილებს პროგრამა
სტანდარტის მოთხოვნებს, რათა აუდიტის შემთხვევაში, აუდიტორმა შეაფასოს, რამდენად
გონივრულია ეს ახსნა.
და ბოლოს, საბოლოო შედეგების/გავლენის ინდიკატორების საბოლოო ჩამონათვალი თავად
უწყების მიერ შეირჩევა და სტანდარტი იძლევა საშუალებას, ქვემოთ მოცემული ნუსხა
ინდივიდუალური უწყებებისა და პროგრამების საჭიროებებს მოერგოს – მაგალითად,
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სამიზნე საწარმოები პროგრამის საბოლოო ბენეფიციარებს წარმოადგენს. როგორც წესი, ესენი საწარმოებში
სუსტი მწარმოებლები და/ან მუშები არიან.

ზოგიერთი პროგრამისთვის ეს ინდიკატორი გარკვეულ უხერხულობას ქმნის, ვინაიდან
თავისთავად ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა გრძელვადიანი, ღარიბებზე ორიენტირებული
ზრდის საფუძველს არ ქმნის. ეს პროგრამები ამჯობინებენ ინდიკატორს, რომელიც შრომის
პროდუქტიულობას და/ან კონკურენტუნარიანობას ასახავს. თუმცა, იმის გათვალისწინებით,
რამდენად რთულია ისეთი ინდიკატორის გამონახვა, რომელიც მთელ რიგ პროგრამებს მიესადაგება,
რამდენად რთულია ასეთი ინდიკატოტირს შეკრება და ასევე ამ ინდიკატორით ბევრი დონორისა და
პარტნიორი სახელმწიფოს დაინტერესების გათვალისწინებით, იგი მაინც შევინარჩუნეთ.
2

5

ყურადღება გამახვილდეს განვითარების უკვე არსებულ მიზნებზე. შედეგების გასაჯაროება
უწყების ან პროგრამის პასუხისმგებლობაა; მეწარმეობის განვითარების დონორთა კომიტეტმა
შეიძლება საკუთარ პროგრამაში რამდენიმე პროგრამის ჯამური მაჩვენებელი გამოიყენოს,
მაგრამ სხვა მხრივ ცალკეული პროგრამების შესახებ რამე სახის ინფორმაციას წინასწარი
თანხმობის გარეშე არ გაავრცელებს.
გაითვალისწინეთ, რომ საბოლოო შედეგების/გავლენის უნივერსალური ინდიკატორები
საწარმოს დონეზე მიღებულ გავლენას ეხება; ამის გადატანა ოჯახის დონის გავლენაზე რთული
პროცესია; განსაკუთრებით რთულია მიკუთვნების განსაზღვრა, ვინაიდან ოჯახს შეიძლება
შემოსავლის რამდენიმე წყარო ჰქონდეს. შესაბამისად, დონორებმა შეიძლებაოჯახის დონეზე
საბოლოო შედეგის/გავლენის გასაზომად სპეციალისტების მიერ ცალკე კვლევა დააფინანსონ,
თუ მათ ეს ინფორმაცია სჭირდებათ.

1.შედეგების ჯაჭვის ჩამოყალიბება
საკონტროლო ნიშნული

დონე

თითოეული ინტერვენციისათვის შესაბამისი, საკმარისად დეტალური და
ლოგიკური შედეგების ჯაჭვ(ებ)ი ნათლად არის ჩამოყალიბებული

სავალდებულო

თითოეული შედეგების ჯაჭვი ადეკვატური კვლევითა და ანალიზით
არის გამყარებული

სავალდებულო

პროგრამის საშუალო და ზედა რგოლის თანამშრომლები შედეგების ჯაჭვ(ებ)ს სავალიცნობენ და ამას საკუთარი აქტივობებისათვის მიმართულების მისაცემად
დებულო
იყენებენ; ძირითად პარტნიორებს შეუძლიათ, ინტერვენციის ლოგიკა ახსნან
ხდება შედეგების ჯაჭვ(ებ)ის რეგულარული გადახედვა, რათა მოხდეს
პროგრამის სტრატეგიაში, გარე მოთამაშეებს შორის და არსებულ გარემოში
მომხდარი ცვლილებების ასახვა

სავალდებულო

შედეგების ჯაჭვ(ებ)ი ძირითად დონეებზე მიმდინარე ფართო სისტემური
ცვლილებების შედეგებს მოიცავს

რეკ

შედეგების ჯაჭვ(ებ)ის განმსაზღვრელი კვლევა და ანალიზი ჩანაცვლების
რისკს ითვალისწინებს

რეკ

2.ცვლილების ინდიკატორების განსაზღვრა
საკონტროლო ნიშნული

დონე

შედეგების ჯაჭვ(ებ)ში აღწერილ თითოეულ ცვლილებასთან სულ მცირე
ერთი შესაბამისი ინდიკატორი ასოცირდება
ყოველი შედეგების ჯაჭვი საბოლოო შედეგების/გავლენის უნივერსალურ
ინდიკატორებს შეიცავს

სავალდებულო
სავალდებულო
არსებობს სპეციფიკური ინდიკატორები, რომელსაც შედეგების მდგრადობის სავალდებულო
შეფასება შეუძლია
პროგრამის საშუალო და ზედა რგოლის თანამშრომლებს ესმით ინდიკატორების მნიშვნელობა და როგორ წარმოაჩენენ ისინი პროგრამის პროგრესს

სავალდებულო

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი/გავლენა რეალისტურად არის გაწერილი
ძირითადი რაოდენობრივი ინდიკატორებით, შესაბამისი თარიღების
მითითებით

რეკ
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3.ინდიკატორებში ცვლილების გაზომვა
საკონტროლო ნიშნული

დონე

სავალდებულო
თითოეული ინდიკატორის შესახებ ინფორმაცია შეგროვებულია ისეთი
სავალმეთოდების გამოყენებით, რომელიც კვლევის კარგ გამოცდილებას ემყარება დებულო
მთავარ ინდიკატორებზე საბაზისო მონაცემები შეგროვებულია

შედეგების ჯაჭვის სხვადასხვა დონეებზე ცვლილების შესახებ
ხარისხობრივი/თვისებრივი ინფორმაცია გროვდება
ცვლილებები ინდიკატორებში, რომელიც საპილოტე რიცხვებიდან არის
გამოყვანილი, რეგულარულად მოწმდება

სავალდებულო
რეკ

4.ცვლილების მიკუთვნების მიახლოებითი გამოთვლა
საკონტროლო ნიშნული
შედეგების ჯაჭვებში ყველა ძირითად ინდიკატორში ცვლილებების
მიკუთვნების მიახლოებით გამოთვლა ხდება იმ მეთოდების გამოყენებით,
რომელიც არსებულ კარგ გამოცდილებას მიესადაგება

დონე
სავალდებულო

5.ბაზარზე ან სისტემაში უფრო ფართო ცვლილებების აღწერა
საკონტროლო ნიშნული
შედეგების ჯაჭვ(ებ)ში ძირითად დონეებზე სისტემური ცვლილების
შედეგების შეფასება ხდება იმ მეთოდების გამოყენებით,
რომელიც არსებულ კარგ გამოცდილებას მიესადაგება

დონე
რეკ

6.პროგრამის დანახარჯების კონტროლი
საკონტროლო ნიშნული
ხარჯები ყოველწლიურად და ჯამურად მოწმდება
ხარჯები გადანაწილებულია პროგრამის მთავარი კომპონენტების მიხედვით
(მხოლოდ იმ პროგრამის შემთხვევაში, რომელსაც ერთზე მეტი კომპონენტი აქვს)

დონე
სავალდებულო

რეკ

7.შედეგების ანგარიშგება
საკონტროლო ნიშნული

დონე

პროგრამა სულ მცირე წელიწადში ერთხელ გამოსცემს ანგარიშს, რომელიც იმ სავალდებულო
პერიოდისთვის მიღწეულ შედეგებს ნათლად და დეტალურად აღწერს
საჯაროდ ცნობილი სახსრებით დაფინანსებული სხვა პროგრამების წვლილი სავალდა კერძო შემოწირულობები აღნიშნულია
დებულო
ძირითად ინდიკატორებში აღნიშნული ცვლილელები დაყოფილია სქესის
მიხედვით

სავალდებულო

სისტემური ცვლილებების შედეგები და/ან სხვა არაპირდაპირი ეფექტები
დაფიქსირებულია

რეკ

შედეგები ქვეყნდება

რეკ
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8.შედეგების შეფასების სისტემის მართვა
დონე

საკონტროლო ნიშნული
პროგრამას შედეგების შეფასებისმკაფიო სისტემა გააჩნია, რაც
უზრუნველყოფს, მიგნებების გამოყენებას პროგრამის მართვისდა
გადაწყვეტილებების პროცესებში

სავალდებულო

სისტემის განხორციელებას მხარს უჭერს საკმარისი რაოდენობით
ადამიანური და ფინანსური რესურსები

სავალდებულო

სისტემა პროგრამის მართვის სისტემაშია ინტეგრირებული

სავალ.

ტერმინებისგანმარტება
შენიშვნა: შესაძლებლობის ფარგლებში, ქვემოთ მოცემული განმარტებები განვითარების
მხარდაჭერის კომიტეტის განვითარების შეფასების ქსელის მიერ შემუშავებულ ძირითადი
ტერმინების ლექსიკონსმიესადაგება. პირდაპირ ამ ლექსიკონიდან აღებული განმარტებები
დახრილი კურსივით არის მოცემული, რომელსაც ბევრ შემთხვევაში დამატებითი დეტალი
ერთვის.
აქტივობა
სამუშაოს ცალკეული ნაწილი, რომელიც ჩვეულებრივ გაწერილია პროგრამასა და კონტრაქტორს,
პარტნიორს ან კონსულტანტს შორის ხელშეკრულების სახით. ინტერვენციები, როგორც წესი,
რამდენიმე აქტივობისგან შედგება, რომელიც ზოგად საბაზრო სისტემაში სხვადასხვა დონეზე
ცვლილების მიღწევას ისახავს მიზნად.
შეჯამება
სხვადასხვა ინტერვენციის გზით პროგრამის მიერ მიღებული შედეგის დაჯამება; შედეგის
შეჯამებისას აუცილებელია გავითვალისწინოთ შესაძლო გადაფარვები.
შეფასება
ინდიკატორის ცვლილების გაზომვა, როგორც რიცხობრივი/რაოდენობრივი, ასევე
ხარისხობრივი/თვისებრივი მეთოდოლოგიების გამოყენებით.
დაშვება
ვარაუდი ან საუკეთესო მიახლოება, რომელიც ინდიკატორის მნიშვნელობის გამოთვლის
საფუძველის ნაწილს წარმოადგენს.
მიკუთვნება
ცალკეულ ინტერვენციასა და არსებულ(ან მოსალოდნელ) ცვლილებებს შორის მიზეზ–შედეგობრივი
კავშირის მიწერა.
საბაზისო მონაცემები
ანალიზი, რომელიც ინტერვენციამდელ მდგომარეობას აღწერს, რის მიხედვითაც პროგრესის
შეფასება ან შედარებების გაკეთებაა შესაძლებელი.
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ინდიკატორების სტატუსი ინტერვენციის დაწყებამდე ან სანამ ინტერვენციის აქტივობები გავლენას
მოახდენს, რომელიც შეიძლება მოგვიანებით ისევ გაიზომოს, რომ
ინტერვენციის შედეგი
დავინახოთ.
კალკულაცია
სხვადასხვა ინფორმაციაზე დაყრდნობით ინდიკატორის ღირებულების გამოთვლა.
თანამშრომლობითი პროგრამა
საჯარო პროგრამა (დონორის ან მთავრობის), რომელთანაც პროგრამას გააჩნია წერილობითი
შეთანხმება, რომელიც განსაზღვრავს თანამშრომლობას და რომელმაც ცვლილებებში გარკვეული
წვლილი შეიტანა.
კომპონენტი
პროგრამის ნაწილი, რომელიც რამდენიმე ინტერვენციას აერთიანებს, როგორც წესი, თემატური
ინტერესის გარშემო.
„მიბაძვა“
სხვა სამიზნესაწარმოების მიერ იმ ქცევითი ცვლილებების გადაღება, რომელიც პროგრამის
პირდაპირი ზემოქმედების შედეგად პროგრამის სამიზნე ჯგუფებმა აითვისეს
„ ათვისება“
არასამიზნე საწარმოებისმიერ იმ ქცევის გადაღება, რომელიც პროგრამის აქტივობების შედეგად
სამიზნე საწარმოებმა აითვისეს; ან პროგრამის მიერ (თუდაც ნაწილობრივ)შექმნილი
გაუმჯობესებილი პირობებისა თუ სტიმულის შედეგად სექტორის ან ღირებულების ჯაჭვის მიერ
ათვისება. ეს ტერმინი ასევე მიესადაგება სახელმწიფო უწყებებს და სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციებს, რომელიც პირდაპირ არ მონაწილეობს პროგრამაში, მაგრამ ბაძავს პროგრამაში
უშუალოდ ჩართულთა ქცევას; ან ვინც პროგრამის მიერ (ან ნაწილობრივ) შექმნილი
გაუმჯობესებილი პირობებისა თუ სტიმულის შედეგად იცვლის ქცევას.
პირდაპირი გავლენა
ცვლილებები, რომელიც გამოწვეულია პროგრამის ინტერვენციის შედეგად – სამიზნე
ბენეფიციარებსა და მომსახურების მიმწოდებლებზე, პირდაპირი გავლენა არ
ითვალისწინებსსისტემური ცვლილებების შედეგებს, როგორიცაა „მიბაძვა“ და„ათვისება“.
ჩანაცვლება
ზოგიერთ საწარმოზე, რომელთანაც პროგრამა არ მუშაობს გავლენა შეიძლება ნეგატიური იყოს,
ვინაიდან მათი კონკურენტი საწარმოები პროგრამის მიერ ღებულობენ სარგებელს. ჩანაცვლება
პროგრამის აქტივობების შედეგად დაზარალებულ საწარმოებზე უარყოფითი გავლენის
რაოდენობაა.
მიახლოებითი მაჩვენებელი
შეგროვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ინდიკატორის ღირებულების ან მიკუთვნების
მიახლოებით დადგენა.
საბოლოო შედეგი/გავლენა
დადებითი და უარყოფითი, პირველადი ან მეორადი გრძელვადიანი ეფექტი, რომელიც
ინტერვენციამ გამოიწვია – პირდაპირ ან ირიბად, მიზანმიმართულად ან უნებლიედ.
საბოლოო შედეგის/გავლენის შეფასება
საწარმოებზე, სიღარიბის შემცირებაზე და/ან განვითარების სხვა მიზნებზე პროგრამის საბოლოო
შედეგის/გავლენის მიახლოებით დადგენის პროცესი.
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ირიბი გავლენა
ცვლილება, რომელიც სულ მცირე ნაწილობრივ პროგრამის აქტივობებმა გამოიწვია, მაგრამ
რომელიც არ შეიძლება პირდაპირ დავაკავშიროთ იმ ორგანიზაციებთან ან საწარმოებთან,
რომელთანაც პროგრამას კავშირი ჰქონდა. ირიბი გავლენა მოიცავს სისტემური ცვლილებების
შედეგებს, როგორიცაა მიბაძვა,
ათვისება და მეორად ცვლილებებს, რომელიც პროგრამის
პირდაპირი ან ირიბი გავლენაა– მაგალითად, ცვლილებები არასამიზნე სექტორში ან ცვლილებები
ადგილობრივ ეკონომიკაში, რომელიც პროგრამის ბენეფიციარების გაზრდილი მსყიდველობითი
უნარით არის გამოწვეული.
ინდიკატორები
რიცხობრივი/რაოდენობრივი ან ხარისხობრივი/თვისებრივი ფაქტორი ან ცვლადი, რომელიც
მიღწევების გაზომვის, ინტერვენციასთან დაკავშირებული ცლილებების ასახვის მარტივ და
საიმედო საშუალებას წარმოადგენს ან განვითარების სექტორის საქმიანობის შეფასებაში გვეხმარება.
ინფორმაციის შეგროვება
პროგრამის ნებისმიერ დონეზე მიღწეული ცვლილების გასაზომად და კავშირის მიახლოებით
დადგენისათვის რიცხობრივი/რაოდენობრივი და ხარისხობრივი/თვისებრივი ინფორმაციის
შეგროვება.
შუალედური ინდიკატორი
მიზნის ან საბოლოო დონის გარდა, ნებისმიერ დონეზე ცვლილების ინდიკატორი.
ინტერვენცია
აქტივობების მწყობრი ერთეული, რომელიც სპეციფიკური სისტემური ცვლილების მისაღწევად
არის შემუშავებული და შედეგების ერთ ჯაჭვში აისახება. ზოგადად, ინტერვენცია კომპონენტის
ქვენაწილია.
სამუშო ადგილი
სამუშაოს სრული განაკვეთის ექვივალენტი, ერთ წელიწადში (240 დღე წელიწადში); შეიძლება იყოს
სეზონური, ანაზღაურება შეიძლება მოხდეს საქონლით და ა.შ. მაგრამ არ მოიცავს უფასო შრომას
ოჯახში.
გაზომვა
ინდიკატორის ღირებულების შეფასება.
მეთოდოლოგია
ინდიკატორების ღირებულების შეფასების საშუალება, მაგალითად, კვლევა,
ინტერვიუ.

ფოკუს ჯგუფი ან

მონიტორინგი
მიმდინარე ფუნქცია, რომელიც გულისმობს სისტემატურად მონაცემების შეგროვებას სპეციფიკურ
ინდიკატორებზე მენეჯმენტისა და მთავარი დაინტერესებული მხარეებისთვის ინტერვენციის
მიმდინარე განვითარებაზე – მათ შორის დასახული მიზნების მიღწევისა და პროგრესის, ასევე
გამოყოფილი თანხის ათვისების შესახებ – ინფორმაციის მიწოდების მიზნით.
გადაფარვა
როდესაც ორი სხვადასხვა ინტერვენციის სამიზნე ერთი და იგივე საწარმოა, ადგილი აქვს
გადაფარვას. პროგრამებმა გადაფარვა უნდა გაითვალისწინონ და ავტომატურად არ შეკრიბონ ყველა
ინტერვენციის შედეგი (როცა გადაფარვის ალბათობა არსებობს), რათა არ მოხდეს შედეგების
ორმაგად დათვლა.
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ღარიბი
თავდაპირველად, ათასწლეულის განვითარების მიზანი #1–მა ღარიბად 1993 წლის მსყიდველობითი
უნარის საფუძველზე დღეში 1$–ზე ნაკლებ შემოსავალზე მცხოვრები ადამიანები განმარტა;
დღესდღეობით, ეს განმარტება გაფართოვდა – იხილეთ ათასწლეულის განვითარების მიზნების
გადასინჯული ვერსია. აშშ განვითარების სააგენტო (USAID), ღარიბების დახმარების
საკონსულტაციო ჯგუფი (CGAP) და სხვები სიღარიბის ინდიკატორების ქვეყნების შესაბამისად
განმარტებაზე მუშაობენ. ბევრ ქვეყანას საკუთარი დეფინიცია აქვს.
პირველადი კვლევა
ინფორმაციის პირდაპირ შეგროვება აღნიშნულ სფეროში არსებული რესპონდენტებისაგან
(საწარმოები, მომსახურების მიმწოდებლები, სახელმწიფო უწყებები, ა.შ).
კერძო მეწილე
კერძო საწარმო, რომელმაც პროგრამის მიერ გაცხადებული შედეგის მიღწევაში წვლილი შეიტანა.
პროგრამა
პროგრამა დონორისთვის ანალიზის ტიპიური ერთეულია, რომელსაც ხშირად ხელშეკრულების
საფუძველზე ერთი ძირითადი პარტნიორი ან კომპანია ასრულებს. პროგრამა რამდენიმე
კომპონენტისგან შედგება.
პროექცია
მომავალი შედეგების გონივრული მიახლოებითი დადგენა, რომელიც მთლიანი სისტემის
ამჟამინდელ, ინფორმირებულ ცოდნას ეფუძნება.
მეორადი ინდიკატორი
ინდიკატორი, რომლის გაზომვადი ცვლილება ნათლად და სარწმუნოდ შეესაბამება იმ ცვლილების
ინდიკატორს, რომლისშეცვლასაცპროგრამა ისახავს მიზნად (მაგრამ პრაქტიკულად უფრო ადვილი
გასაზომია).
გონივრული
დასკვნა, რომელსაც გარე, მიუკერძოებელი და შედარებით ინფორმირებული დამკვირევებელი
გამოიტანდა.
შედეგების ჯაჭვი
განვითარების ინტერვენციისთვის მიზეზობრივი თანმიმდევრობა, რომელიც სასურველი მიზნის
მიღწევის აუცილებელ თანმიმდევრობას განსაზღვრავს, დაწყებული გაღებული რესურსით, რასაც
მოსდევს აქტივობები,მყისიერი შედეგი, გავლენა და უკუკავშირი.
შედეგების გაზომვა
პროგრამის შედეგის მიახლოებით გამოთვლის მიზნით გაზომვის სისტემის შემუშავების პროცესი,
რომელიც შედეგების შესახებ ანგარიშის წარდგენისა და პროექტის მენეჯმენტის
გაუმჯობესებისათვის შეიძლება გამოვიყენოთ.
მეორადი კვლევა
არსებულ კვლევებსა და ანგარიშებზე დაყრდნობით ინფორმაციის შეგროვება.
გამოკითხვა
სპეციფიკურ ჯგუფში რესპონდენტების გარკვეული რაოდენობისგან ინფორმაციის შეგროვება
კითხვარის გამოყენების საშუალებით, სადაც პასუხების დათვლა არის შესაძლებელი.
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მდგრადობა
ინტერვენციის სარგებლის გაგრძელება
ძირითადი დახმარების დასრულების შემდეგ.
გრძელვადიანი სარგებლის გაგრძელების ალბათობა.
(გაზომვის მიზნით, მდგრადობა გამოხატული იქნება პროგრამის დასრულების შემდეგ სარგებლის
მინიმუმ ორი წლით გაგრძელების სახით).
სისტემური ცვლილება
ცვლილება სისტემებში, რომელიც გამოწვეულია მხარდამჭერი ბაზრის დონეზე (როგორიცაა კერძო
სექტორი, მთავრობა, სამოქალაქო საზოგადოება, საჯარო პოლიტიკის დონე)ალტერნატიული
ინოვაციური მდგრადი ბიზნეს მოდელის შემოღებით. ეს ცვლილებები ხშირად ფართო ირიბ შედეგს
იწვევს: ბაზრის დონეზე –ათვისების და საბოლოო ბენეფიციარების დონეზე –მიბაძვის სახით.
სამიზნე საწარმო
საწარმო, რომლისთვისაც პროგრამასარგებლის მოტანას ისახავს მიზნად.
სამიზნე ჯგუფი
ჯგუფი, რომლისთვისაც პროგრამასარგებლის მოტანას ისახავს მიზნად.

უნებლიე შედეგი
ნებისმიერ ცვლილება, რომელიც გამოწვეულია პროგრამის აქტივობებით და რომელიც არ იყო
გათვალისწინებული აქტივობების შემუშავებისას. ეს შედეგები შეიძლება იყოს დადებითი ან
უარყოფითი.

ქართულად ითარგმნა და მომზადდა
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ
ყველა უფლება დაცულია
„donorTa komiteti mewarmeobis ganviTarebisaTvis“

http://www.enterprise-development.org/

