
Bu yazı projelerden öğrenmenin nasıl arttırılabileceğine dair bir anlayış için yardımcı bazı temel kavramlar ve terminolojiyi sunmaktadır. Buradaki kavramlar 
gevşek biçimde Sonuç Haritalama yaklaşımına dayanmaktadır. Daha sıkı bir genel bakış için lütfen dipnotda verilen kaynaktaki İzleme, Değerlendirme ve 
Öğrenme [Monitoring, Evaluation & Learning (MEL)] yaklaşımlarına başvurun.

Hedef Gruplar:
Her projenin dolaysız ve dolaylı hedef grupları vardır. Dolaysız hedef grupları doğrudan seslendiğiniz ve iş yaptığınız insanlardır (örn., eğitim alan 
öğretmenler, yeni bilgiler alan devlet memurları, vb.) Dolaylı gruplar projenizin sonunda yarar sağlayanlardır (örn., öğretmenlerin eğitim verdiği 
öğrenciler, kamu yönetimi yetkililerinin hizmet verdiği danışanlar).

Sonuçlar:
Arzulanan “Sonuçlar” her bir hedef grubun projeniz tarafından nasıl etkilenmesini (ya da değişmesini) istediğinizi tarif eder. Çoğu durumda bu 
değişimi davranış düzleminde betimlemek mümkündür (örn., öğretmen artık yalnızca ders anlatmıyor etkileşime dayalı öğretim yöntemleri 
kullanıyordur; öğrenci artık okulu kırmıyordur da öğrenme ve sınıfta katılıma ilgi gösteriyordur). 

Etkiler:
 “Sonuçlar” değişimi hedef gruplar açısından tanımlarken, “Etkiler” daha uzun vadelidir ve toplumsal düzlemdeki değişimleri betimlerler. Genellikle, 
toplumsal değişimin gerçekten özgül bir projeye nasıl atfedilebileceğini kanıtlamak oldukça zordur. Yine de projenin olumlu toplumsal gelişime 
nasıl katkıda bulunmayı amaçladığı ve sonuçların nasıl (iz bırakan) etkilere dönüştürüleceği konusunda açık olmak önemlidir (örn., hedef grupların 
çarpan etkisi olur, ürünler en iyi uygulama örnekleri olarak işe yarar ya da pilot programların ölçeği arttırılır).

Göstergeler:
“Göstergeler” bir hedefe ulaşma konusunda gerçekten ilerleme gösterip göstermediğinizi söyleyen gözlemlenebilir özgül niteliklerdir. Örneğin, bir 
topluluk içinde artan önleyici sağlık bakımı ihtiyacı farkındalığının göstergesi, verili bir süre içinde mahalle sağlık merkezinde tıbbi görüntüle-
meden yararlanan yeni danışan sayısı olabilir.
Sonuç göstergeleri bir hedefe ulaşıldığında varılan ölçülebilir koşulları özetlerken ilerleme göstergeleri hedef grupların şimdiki davranışıyla arzula-
nan davranışı arasındaki adımları betimler. Örneğin, şu anda eylemsiz kalan gençliğin toplumsal yükümlülük alma yönünde değişiminin arzulanan 
adımları şöyle olabilir: Adım 1: Kanepeden kalkıp bir sosyal etkinliğe katılmak. Adım 2: Sosyal etkinliği düzenleyen grupla daha düzenli olarak 
kaynaşmak. Adım 3: Grup içinde sosyal etkinlikler düzenlenmesine katkıda bulunmak. Adım 4: Grup içinde ve ötesinde proje ve etkinlikleri başlat-
mak. 
İzleme, tanımlanan ilerleme ve sonuç göstergeleriyle ilgili, projenin başında, proje süresince ve sonlandırıldıktan sonra olmak üzere, sürekli olarak 
veri toplanmasını ifade eder.

SONUÇ DEĞERLENDİRMENİN TEMELLERİ27

Yöntem Kartı 38

Tamamlayıcı Okuma: 
http://www.researchtoaction.org/2012/01/outcome-mapping-a-basic-introduction/Bilgi ve Öğrenme


