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  (NSP)ھمبستگی ملی  برنامهارزيابی تاثيرات 

  پرسيده ميشود مکرراً که يتسوالھا

 ٢٠١٣مارچ 

 است؟ هسوال: ارزيابی تاثيرات چ .١
ارزيابی نموده شاخصھای ويژه پاليسی را روی  يا برنامه ، است که تاثيرات يک پروژه یولوژيکجواب: يک مطالعه ميتود

 ميکند. تاثيرات انرا پيشبينی
 

 سوال: از کدام شاخصھا استفاده صورت گرفته است؟ .٢
چگونه تاثير ميتوان ( پروژه/ برنامه/ پاليسی)  د که مداخالتنحاصله بخاطر گزيده شده اند تا نشان بدھجواب: شاخصھای 

  گذاشت.
 

 ؟را در بر ميگيرده مدت زمان ارزيابی تاثيرات چسوال:  .٣
وقت زيادی را در بر ميگيرد. نسبت به زمان گسترش و تطبيق، پاليسی و يا  برنامه ،يک پروژهارزيابی تاثيرات جواب: 

حدود پنج  از زمان ديزاين ميتودولوژی الی تکميل جمع آوری معلومات طور مثال، ارزيابی تاثيرات برنامه ھمبستگی ملیب
 .سال وقت را در بر گرفت

 
 چرا وقت زياد را در بر ميگيرد؟اين ارزيابی سوال:  .٤

و سروی اوسط) جمع آوری معلومات قبل از تکميل شدن برنامه ( سروی ابتدايی) ، در جريان تطبيق برنامه (  زيراجواب: 
 تاثيرات) را تخمين نمايد.ويا تا تغيرات (  داردنياز به مدت زمان بيشتر ن برنامه ( سروی نھايی) بعد از تکميل شد

 
 ؟چگونه صورت گرفتھمبستگی ملی  برنامهسوال: تاثيرات  .٥

ميالدی ھنگامی که معلومات سروی ابتدايی جمع آوری گرديد، آغاز شد،  ٢٠٠٧در سال  اين برنامه جواب: ارزيابی
بعد از تکميل شدن پروژه  ٢٠١١و معلومات سروی نھايی در سال  یجمع آور ٢٠٠٩در سال  از سروې وسطیمعلومات 

 ھای فرعی جمع آوری گرديد.
 

 ؟در حين جمع اوری معلومات سروی نھايی نيز جريان داشت مرحله سوم اين برنامه سوال: اما پروژه ھای فرعی .٦
تکميل  ٢٠١١آغاز و در سال  ٢٠٠٧جواب: ارزيابی در مرحله دوم برنامه ھمبستگی ملی صورت گرفت، که در سال 

  گرديد.
 

 ؟کدام ارتباط داردبرنامه اين رحله سوم ی اين ارزيابی باتاثيرات مھا سوال: اگر چنين باشد، ايا دريافت .٧
  ميباشد. انبرنامه مشابه به مرحله دوم اين مرحله سوم اين امر بعيد نيست زيرا اکثريت پروژه ھا و فعاليتھای جواب: بلی، 

  
 معلومات سروی ابتدايی، سروی وسطی و سروی نھايی از کجا جمع آوری گرديد؟سوال:  .٨

که در آن برنامه ھمبستگی ملی تطبيق گرديده  ھایکه به شکل تصادفی ميان قريه  یمعلومات از خانواده ھاارقام و جواب: 
قريه ھای کنترولی) جمع آوری  بود (قريه ھای اصلی) و قريه ھای که در آن برنامه ھای ھمبستگی ملی تطبيق نشده بود (

معلومات سروی ابتدايی قبل از آغاز برنامه ھمبستگی ملی جمع آوری گرديد، معلومات وسطی دو سال بعد از آغاز گرديد. 
  برنامه و معلومات سروی نھايی بعد از تکميل شدن پروژه جمع آوری گرديد.

 
 ؟گرديده بودسروی چه تعداد قريه جات اصلی و قريه جات کنترولی به  سوال:  .٩

  قريه کنترولی. ٢۵٠قريه اصلی و  ٢۵٠جواب: 
  



٢ 
 

 
 ؟مساوی بودتعداد قريه جات اصلی و قريه جات کنترولی چرا سوال:  .١٠

  .شودبرقرار ريه ھای کنترولی توازن جواب: اين ھميشه مھم است، تا ميان قريه ھای اصلی و ق
 
 موقعيت داشتند؟ ھا سوال: اين قريه ھا در کدام ولسوالی .١١

ولسوالی: بلخ، خوست و فرنگ، سنگ تخت، دولينه، اندرسکن، چشت شريف، گلران، فارسی، حصارک و  ١٠جواب: در 
  .موقعيت داشتند ،شيرزاد

 
 ؟نمونه انتخاب گرديد بطور قريه ۵٠٠سوال: قريه ھای اصلی چگونه ميان  .١٢

 شدند. انتخاب، انتخاب تصادفی کلسترھا به شکل جوره يی ياد ميگردد به نامکه  ،جواب: از طريق يک پروسه
 
 سوال: اين چی معنی دارد؟ .١٣

آن مقايسه گرديد و بدين  قريه مشابهبا  ارزيابی شونده قريه ۵٠٠که ھر يک از  است یمعنبه اين  بطور مختصرجواب: 
سپس برای ھر جوره يک قريه به شکل تصادفی انتخاب گرديد، تا در آن برنامه جوره را تشکيل داد، و  ٢۵٠ترتيب 

بخش کلستر سازی يقينی نمود، که ھمبستگی ملی تطبيق گردد ( قريه اصلی) و در قريه ديگر تطبيق نگردد (قريه کنترولی). 
اين کار طبيق شده يا نشده باشد. قرار دارند، که ممکن در تمام آنھا برنامه ھمبستگی ملی ت ديگرقريه ھا در مجاورت ھم

  انجام گرديد تا از عوارض تاثيرات پيشين در اثنای تخمين کردن جلوگيری شود. بخاطر
  
تا ھنوز از برنامه ھمبستگی ملی بھره مند نه شده که  مأيوس شده باشندممکن  یسوال: باشنده گان قريه جات کنترول .١٤

 ؟نزد صدمه در ارزيابی را اشتراک انھا تمايل آيا اين امر —اند
از قريه ھای کنترولی نيز  ،يدتکميل گرد ٢٠١١اما زمانی که سروی نھايی در سال  –جواب: آنھا از ارزيابی اطالع نداشتند 

  ند. يدپروژه ھای برنامه ھمبستگی ملی مستفيد گرد
 
 سوال: جھت جمع آوری معلومات برای ارزيابی با چند تن مصاحبه صورت گرفت؟ .١٥

، سروی وسطی در سال ٢٠٠٧سروی ابتدايی در سال  - جواب: تعداد زياد مردم. سروی در سه مرحله صورت گرفت
 صورت مصاحبهواده به شمول زنان و مردان خان ٢۵٠٠٠ . در مجموع با بيش از٢٠١١و سروی نھايی در سال  ٢٠٠٩
 گرفت.

 
 ؟تدوير يافت مجالس گروپیحين جمع اوری معلومات سوال: آيا  .١٦

 گروپیبطور  بزرگان اناث و ذکور قريه جاتتوسط جمعی سوالنامه  ٢۶٠٠جواب: بلی و نخير. در جريان سه سروی حدود 
، بلکه در حقيقت يک سروی معمول کميتی بود ( با هدر ذات خود مباحثه نبود یگروپمجالس . با وجود آن، اين جواب داده شد

مصاحبه کننده تعداد مشخص سواالت داده شده ( مانند سروی خانوار) تا با يک با وجود اينکه به شکل گروپی انجام گرديد). 
 د. نکنمطرح  انھا را گروپ جواب دھنده گان

 

 


