پَ افغاوس تان کې د حميل ښووځنیو د تؼلمیي پایلو او ټوليزیو اغېزو شًٌَ ()ALSE

د پروفیسور ډاان برډي (هیوایرک پوُيتون) ،جوئل میډیلټون (برلکي پوُيتون) او سایرس سايم (هیوایرک پوُيتون)
ذربپاڼَ •• لومړی اکل •• دومیَ ګڼَ •• می ۲۰۱۶
ځکَ چې هل پالیيس جوړوىکو رسٍ مرس تَ کوي چې اُسافو تَ د رس ېسو
د لګښ يت موثریت حتلیل
لپارٍ رسچیيې پَ ښَ توګَ ختطیص کړي .پالیيس ش يوىيک پَ زایتېسوىکې
پَ دې ګڼَ کې د لګښ يت موثریت حتلیل ابهسې حبث کوو .د لګښ يت موثریت
توګَ لښګيت موثریت حتلیل پَ دې موذَ پَ دپلو څېړهو کې ځایوي چې هل
حتلیل ُسف او معويم کړهالرې د ترشحی تر څٌګ یېې دا مه بیاهوو چې پَ
پالیيس جوړوىکو رسٍ مرس تَ وکړي چې د تؼلمی ښَ کولو لپارٍ د بېالبېلو
اغېزشًٌو 1کې ولې ورتَ اړتیا دٍ .دا مه ګورو چې  ALSEد لګښ يت
الرو ترمٌځ ښَ اهتزاب وکړای يش .مثال د امریاک پرادتیايی ادارې
( )USAIDپَ  3102کې د  ALSEد خمکیيۍ څېړهې پَ اساس چې برډي
موثریت حتلیل څَ ډول دی .د دې میاش تې "ځاىګړې" برذَ د پروژې د
2
او لیيډن ( )3102تررسٍ کړې وٍ ،پرېکړٍ وکړٍ چې پَ افغاوس تان کې پَ
روان لګښ يت موثریت حتلیل څزَ د اذیس تل شویو زدٍ کړو پَ اړٍ دٍ.
حميل زدٍ کړو هورٍ پاىګوهَ مه وکړي ځکَ څېړهې موهسلې وٍ چې حميل زدٍ
لګښ يت موثریت حتلیل څَ تَ وايی؟
کړې د ښو تؼلمیي پایلو پَ پار پَ وس يب توګَ اقتطادي پروګرام وو.
"لښګيت موثریت حتلیل" ښ يی چې د څومرٍ لګښت پَ وړاهسې ،یو
پروګرام کوم ډول هتاجیو تَ رسېږي .د یو پروګرام د لګښ يت موثریت مالومولو
لپارٍ دوې الرې موجودې دي .لومړی ،کَ موږ یو ټالکی مقسار پیسې
ولرو ،لګښ یت موثریت حتلیل رارسٍ مرس تَ کوي پوی شو چې پروګرام بَ
څَ ډول هتاجی ولري .مثلن ،موږ کویل شو د ښووىيک د حارضۍ زایتولو
تشویقي پروګرام لګښ یت حتلیل وکړو څو پوی شو د ُر  011ډالرو لګښت
د زدٍ کووىکو حارضي څومرٍ لوړوي .دومیَ الرٍ دا دٍ چې موږ د یوې
هتیجې لګښت وس يجوو .مثلن ،ممکن موږ غواړو پوی شو چې د شاګرداهو
د امتحان منرې پَ اوسط ډول ،کَ پَ یوې ټالکې اهسازٍ زایتې شې ،څومرٍ
لګښت بَ وغواړي .کَ ُرٍ الرٍ واکروهل يش ،لګښ يت موثریت د وسب پَ
رهګ کې څرګيسېږي (د پروګرام لګښت وسبت د پروګرام اغېزو تَ).
پروګراموهَ پر بېالبېلو تؼلمیي هتاجیو اغېز لري ،دو تؼلمی تَ د الرسيس لپارٍ
د لګښت پَ اساس اغېزانکَ سرتاتېژي ممکن د زدٍ کووىکو د زدٍ کړې
هبرتۍ لپارٍ اغېزانکَ هَ وي؛ ای مه برغکس یېې .ځکَ هو حمققنی ابیس هل
پالیيس جوړوىکو رسٍ هل ىژدې اکر وکړي چې یوٍ ځاىګړې هتیجې تَ اولیت
ورکړي څو د پروګراموهو واحضَ درجَ بيسي رامٌځتَ يش .هل دې ځایَ دٍ
چې د پروګرام لګښ يت حتلیل ډیټا ابیس پَ دورا دقت تر غور الهسې وهیوهل
يش.
ولې لګښ يت موثریت همم دی؟
څٌګَ چې مٌابع حمسودې دي ،پالیيس جوړوىيک معوما ُڅَ کوي داسې
پروګراموهَ پيل کړي چې د تر ټولو مک لګښت پَ مقابل کې ډېر څَ پکې
الس تَ راوړي .د لګښ يت موثریت حتلیل پَ ورتَ تطاممیو کې مکک کوي؛
Impact evaluations

لګښ يت اغېز څٌګَ حماس بَ کېږي؟
د لکي پَ کچَ د یوې مساذلې لپارٍ د لګښ يت اغېز حماس بېې فورمول:
پَ لکي کې د  ITTافرادو مشېر /لکي-رس لګښت = د لګښ يت اغېز ( )CEوسبت
 ITTاغېز

لکي-رس لګښت ُغَ مرصف دی چې پر لکي شوی وي ITT .شًٌَ د
پروګرام لپارٍ د ټولو واجسالرشایط افرادو مشېر دی؛ هممَ هَ دٍ چې دوئ پَ
پروګرام کې معال وهډٍ اذيل کَ هَ .پَ لکي کې د  ITTافرادو مشېر ،پَ
اوسط ډول پَ لکي کې د پروګرام لپارٍ د واجس الرشایط افرادو مشېر دی.
 ITTاغېز ،پَ واجسالرشایط لکیو کې هتاجی د انواجسالرشایط لکیو د هتاجیو
پَ وړاهسې پرتهل کوي .مثال د زدٍ کووىکو د حارضۍ ښَ کولو پرورګام لپارٍ،
تر پروګرام الهسې لکیو هتاجیو څزَ د ُغو لکیو هتاجی مٌفي کوو چې پروګرام
پکې هَ وي معيل ،او پَ دې ډول د  ITTاغېز پَ الس راځي .پروګرام د
واجس الرشایط افرادو د مجموغي مشېر دا طریقَ هممَ دٍ ځکَ  ITTاغېز ُغَ
څَ دی چې هل تطاديف څېړهو څزَ یېې خمامخ حماس بَ کویل شو ،ځکَ هو،
د واجسالرشایط کساهو مجموغي مشېر د مهسې هتیجې لپارٍ مٌاس بَ طریقَ دٍ
چې د مرصف مس تطویر راکړي .هل دې ورادوا ،د واجسالرشایط کساهو
مجموغي مشېر هل برکتَ ،موږ مڼېې د مڼو پَ وړاهسې ( هَ دا چې مڼېې د مالټو
پَ وړاهسې) د بېالبېلو پروګرامو لپارٍ چې د مشارکت بېالبېلې کچې لري،
ارزوو.
د لګښ يت موثریت د وسبت حماس بېې لپارٍ لومړی ګام د لکي پر رس د
مرصف حماس بَ دٍ .هل "اجزا حمورې" طریقې څزَ اس تفادٍ یېې ستٌسر الرٍ
دٍ .دا طریقَ ډیلوال ایټ ال تيظمی کړې دٍ ( .3)3103د پروګرام معيل
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کووىکو رسٍ پَ مشورې ،څېړوىيک ټول ُغَ ترکیيب مواد تشریطوي چې د
پروګرام د بیاتکرار لپارٍ رضوري وي .وروس تَ یېې مقسار او لګښت حماس بَ
کوي .پَ دومی ګام کې دا لګښت د پروګرام لپارٍ د واجسالرشایط افرادو پَ
مشېر وېيش .پَ ادر کې دا لګښت د یو وسبت پَ رهګ کې پر اټلک شوي
 IITاغېز څرګيسېږي.
 ALSEاو د لګښ يت موثریت حتلیل
 ALSEد پاملرهې او  CRSموسساتو هل دوا د پيل کېسوىيک حميل تؼلامیتو د
څلور موډلوهو لګښ يت موثریت حماس بَ کوي .دا څلور ډولوهَ د حميل زدٍ کړو
توسؼوي پروګرام پَ اډاهَ کې د حميل ذلکو پَ مهاکرۍ پيل کېږي.
د حميل زدٍ کړو ستٌسر پروګرام ( ښووىکی د لکي دهيَ څزَ اس تزسامېږي
او موسسَ د ټوليزی حتریک اکروهَ خمتَ بیايی)
ښووىکی د لکي دهيَ څزَ اس تزسامېږي او موسسَ د ټوليزی حتریک اکروهو
ترڅٌګ د ػمل امهیت پَ اړٍ قراين الرښووهې تر ذلکو رسوي او پَ وړٍ کچَ
د لوایهو د زدٍ کړې پروګرام خمتَ بیايی.
واجسالرشایط ښووىکی اس تزسامېږي (کَ د لکي دهيَ هَ وي ،هل لکي دابهسې
پیسا او اس تزسامېږي) او موسسَ د ټوليزی حتریک ستٌسرد پروګراموهَ معيل
کوي .ای؛
واجسالرشایط ښووىکی هل لکي هبر څزَ اس تزسامېږي او موسسَ د ټوليزی
حتریک تقویَ شوې اکروهَ خمتَ بیايی.
د حميل زدٍ کړو د ُر موډل لپارٍ مه پَ مکتب کې د حارضۍ او مه د
تؼلمیي پایلو لپارٍ د لګښ يت موثریت وسبت حماس بَ کوو او پَ دې توګَ د
لګښ يت موثریت اتَ وسبتوهَ لرو.
تر هيَ مو د حميل زدٍ کړو توسؼوي پروګرام ( )CBEEPترکیباتو لپارٍ الهسې
لګښ توهَ د موسساتو هل راپوروهو څزَ الس تَ راوړي دي )۱( :د موسساتو
اکرمٌسان چې مس تقمی ای غریمس تقمی ښکېل دی؛ ( )۲د ټولګیو ترممی او
پاکوایل؛ ( )۳شوراګاهو او ښووىکو تَ تریًٌګوهَ؛ ( )۴تراوس پورتېشن؛ ()۵
تساراکت؛ ( )۶د ټولګي کرایَ؛ ( )۷د ښووىيک مؼاش؛ ( )۸ټوليزی حتریاکتو
رسٍ تړيل لګښ توهَ .د تساراکتو لګښت کې ژمين بس تې ،د ماشوماهو
بس تې ،د ښووىکو بس تې ،تسریيس کتابوهَ ،رایضیيک کیټوهَ او د ټولګي
کتابوهَ شامل دي .د موسسو مراکزو کې د لوړې کچې مسیریت لګښت
اس تثٌاء کوو .دا لګښت د موسساتو هل اسايس کړهو رسٍ زایت ګډېږي ځکَ
هو کَ مؼارف د حميل زدٍ کړو ټولګیو مس ئولیت اذيل ،دا مطارف زایت
تړاو هَ يش پیسا کویل.

د حميل زدٍ کړو توسؼوي پروګرام ( )CBEEPلکي-رس اوسط لګښت؛ پرتَ هل دې
چې د حميل زدٍ کړو موډل پَ هظر کې وهیول يش (پَ ُر لکي کې د حميل زدٍ کړو
 0.0ضيفوهَ موجود دي)
د لګښت سليَ

پَ لکي لګښت

د لګښت کتګوري

37.34%
4.96%
16.60%
17.07%
6.18%
3.65%
12.57%
1.63%

$2,422
$322
$1077
$1107
$401
$237
$815
$106

100%

$6,486

مس تقمی او غری مستیقمی اکرمٌسان
د ټولګي ترممی او پاکوایل
د ښووىکو او شوراګاهو تَ تریًٌګ
تراوس پورتیشن
تساراکت
د ټولګي کرایَ*
د ښووىيک مؼاش
اجامتغي حتریک
د لکي پر رس مجموغي لګښت

*د ټولګي لپارٍ ځای ټوليَ هتیَ کوي؛ موسسَ د ټولګي پر کرایېې پیسې هَ لګوي .دو بیا مه ،د لګښ يت اغېز
میتودولوژۍ رسٍ مس ،موږ د دې بسپٌَ شوي تويک لپارٍ ،د ابزار قمیت وټاکَ.

پورتَ جسول پَ اوسط ډول د ُر لکي لپارٍ د حميل زدٍ کړو توسؼوي
پروګرام لګښت د څلور واړو موډلوهو لپارٍ ښ يی .د لګښت ډیټا د مهسې
پروګرام د دومی اکل څزَ اذیس تل شوې دٍ.
د څېړوىکو لپارٍ هور قسموهَ دا دي )۱( :د حميل زدٍ کړو د ُر موډل لپارٍ
پَ اوسط ډول د لکي پر رس لګښت؛ ( )۲مهسا لګښت د واجسالرشایط
ماشوماهو پَ مشېر؛ ( )۳د حميل زدٍ کړو د موډل د اغزی حماس بَ چې د
ماشوماهو پر حارضۍ او تؼلمیي الس تَ راوړهو یېې لرلې دٍ.
د می ځاىګړې :د  ALSEروان لګښ يت موثریت حتلیل څزَ زدٍ کړې
د  ALSEټمی هل دوا د روان لګښ يت موثریت حتلیل پَ اساس د لګښ يت موثریت ډیزان
لپارٍ الهسې سوالوهَ ابیس وپوښ تل يش:
د لګښ يت موثریت حتلیل لپارٍ یو څاىګړی میتو د حماس بېې هل سیس مت رسٍ څومرٍ
اړخ لګوي؟
ق
د ُغو توکو او ذسماتو لپارٍ چې بسپٌَ شوي دي ،د ابزار میت یېې څٌګَ پیسا
يش؟
کَ څَ مه د لګښت موثریت پَ اړٍ متغریوهَ (مثال د س میې جغرافیايی موقؼیت)
ممکن پَ تیورۍ کې ګټور وګڼل يش ،څېړوىيک ابیس پَ اید ولري چې اای د لګښت
پَ اړٍ دیتا چې د ډېرو جزایتو لروىکې وي ،څٌګَ چې پَ دې ډول حمسابو کې
ورتَ اړتیا دٍ (مثال پَ خمتلفو مٌاطقو کې د اکرمٌساهو د ودت رسٍ تړيل مسائل)،
اای ممکن دی چې پَ ابوري او مس ډول راټوهل يش؟
د  ALSEراتلوىکې ګڼَ کې
د زدٍ کړې کیفیت ارزولو لپارٍ خمتلفو الرو ابهسې حبث کوو او دا چې  ALSEد
افغاوس تان حميل زدٍ کړو پَ اکهتکس کې هل دې مس ئلې رسٍ څَ ډول چليس کړی
دی.
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