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  شكر وتقدير

  

ـــ جمعيـــة –تتقـــدم جمعيـــة منتـــدى التواصـــل بالشـــكر والتقـــدير ملكتـــب االغاثـــة االســـالمية  ســـعنا  ـــذا الـــدليل. وال ـــل اعـــداد  ـــ تمو م  م ـــ مســـا ن ع فلســـط

ـــق ـــ فر ـــذا الـــدليل  وا ـــ إعـــداد  عتـــه املســـتمرة  ـــوده ومتا ـــ ج ـــ د. محمـــد العيلـــة ع ـــل ا ز ميـــع  منتـــدى التواصـــل اال وان نتقـــدم ايضـــا بالشـــكر ا العمـــل و

ـــذا العمـــل،  مة والتعـــاون إلنجـــاز  ـــ املســـا ـــ  ـــد كب ـــ مـــا بـــذلوه مـــن ج م العاليـــة، وع نيـــ ـــم وم ـــ دعم ـــ جمعيـــة منتـــدى التواصـــل ع ن  ـــ العـــامل عت والـــذي 

ـــــ صـــــعيد تنظـــــيم العمـــــل اإلداري، كـــــذلك الشـــــكر موصـــــول لإلغاثـــــة اإلســـــالمية  ـــة ع ــ معيـــــة املمن ـــن خطـــــوات ا ن " -مــ ـــــد املبـــــذول IRPALفلســـــط ــ ا ــ ـ " ع

ــ عمليــــة ال ــ م  ســــا دفة و ــة للفئــــات املســــ ــــدمات املقدمــ ن ا ــا يكفــــل تحســــ ــــة بمــ ا ــ أســــس الشــــفافية وال ــ ليــــة ع ر أداء عمــــل املؤسســــات األ ــة لتطــــو تنميــ

ن.    املستديمة  فلسط

ر  نة التطو ذا الدليل ونخص بالذكر  ل من ساعد  اعداد  شكر  ونة من:كما و ي وامل   املؤسسا

ر الطالع ن الصندوق.            ما  أم

 املدير التنفيذي.      م. رامي صوان

ش    ن السر.                            محمد أبو شاو  أم

  
  

افعي   د. صالح سالمة ال

ـــــرئ ـــــ ــ ل إدارة ـــــ    م
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  تقديم

  

ــو احــد ا اإلغاثــة االســالمية  ــذا الــدليل  ــ تنفــذ شــطة ال افحــة الفقــر ودعــم ســبل  -األ ــدف م ــ قطــاع غــزة  ليــة  ر قــدرات املؤسســات اال ن لتطــو فلســط

ــــ ــــة منتــ ــــة. قامــــــت جمعيــ ــ ــاءة ونزا ـــــة وكفــــ ــــطة بفعاليـ شــ دارة األ ـــــ حكــــــم و ـ ــادرة ع ــ ـــة القــ ة واألنظمـــ ـــر شـــ ر القــــــدرات ال ــــو ــــن خــــــالل تطــ ـــــ مــ ـ ــــتدام  ش املســ دى العــــــ

معيــة، وليصــبح اداة للــتعلم واســتخالص الــدروس التواصــل بتصــ ــ ا ع  امج واملشــار ــ ســقي ال ميــع مــدراء وم ــذا الــدليل لتوحيــد املرجعيــات  ر  ميم وتطــو

عـــزز  ن و بـــاه املمــول تمـــع باكملــه تجلـــب ان اء وا ة مـــن احتياجــات حقيقيـــة للشـــر ـــ ع جديــدة متم ـــا وتصـــميم مشـــار عملــون  ـــ  ع ال ـــ األســـتداممــن املشـــار ة 

معية.   عمل ا

ــ   ــ ع ع ـــار ــ املشـ ــ ن/ات  ــارات العــــامل ــ ــــز قــــدرات وم عز ــــ  ـــذا الــــدليل ا ـ عــــة و ــــدف  ــــارات إختيــــار متا م بم شــــطة و تقــــيم املشــــروع، وتمكيــــ توثيــــق وتقــــيم األ

ن األداء. بفعاليــة وكفـــاءة ل لتحســـ ي ع ضــمن  امج واملشـــار ـــ ر وحـــدة ال ـــة وفاعلـــة لتطــو ل اداة قو شــ اليــة وذلـــك مـــن خـــالل ـــذا الـــدليل س معيـــة ا يـــة ا

ــ  ــادر  ن ال عــة تنفيــذ املتمكــ عـــزز متا ع  ســقي املشــار ــ ملــدراء وم ــ واملتم ــة واإلغاثيــة. إن األداء امل ــداف جمعيــة منتــدى التواصــل التنمو شــارع لتحقيــق ا

ـــع تمــ ـــة ا ــ وثقـــ ــــ تم ــ العمـــــل ا ــــ ــة  ــ ــــة املؤسســ ـ ــــن تجر ــــزز مــ عــ ـــارع و ــــذه املشــ ــ ــــتمرارة  ــــن اســ ــ  مـ ــ ــ ــا لتل ــ ــ ر ادا ــــن املؤسســــــة تطـــــو ــــب مــ ــــــذا يتطلـ ـــة و باملؤسســـ

ــــدليل  ــــذا الــ ـــ ــــذلك يــــــوفر  . وكــ ــ ـــ ــ ـــع ا ــ تمـ ـــات ا ـــــاليباحتياجـــ م  اسـ ـــــ ــا فــ ــ اء بمــ ــــر ــــة الشــ افـــ ن  ــــ ــا بــ ــ ي مــ ـــــار شــ ــن ال ــــز املــــ ــ عز ــ  ـــ ــ ا  ـــــتخدام ــــددة يمكــــــن اسـ متعـــ

ة وفلسفة جمعية م مع رؤ ما ي ي و تم اإليجا   منتدى التواصل. املستفيدين إلحداث التغي ا

  

  

  

ــــــمم.  ــ ـ ــ الة أب ـــ   غ

ي اإلغاثة  ةم   اإلسالم

  م فل
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  نبذة حول جمعية منتدى التواصل 
  

يل  رقـــم  ـــ ادة  ية وتحمـــل شـــ لة لـــدى وزارة الداخليـــة الفلســـطي ـــ وميـــة م ـــ ح ت عـــام  7536جمعيـــة منتـــدى التواصـــل مؤسســـة تطوعيـــة غ شـــ  1993أ

لة لـــدى وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة بـــرقم  ـــ م مـــن خـــالل  22323وم ـــ مجتمعـــا ـــم  ســـاء والشـــباب واألطفـــال وكبـــار الســـن ودمج ـــ تفعيـــل دور ال عمـــل ع  ،

ــات اإلسـ  تمـع الفلسـطي وذلــك مـن خـالل التوج ــ ا ونـوا قــوة فاعلـة ومسـتدامة  م لي يل ــة، وتـأ ـاالت التنمو افـة ا ــ  ـة  علــم ابـرامج تنمو ـ  تيجية ال

ر قـــدرات شـــرائ ن االقتصـــادي للشـــباب ، تنميـــة وتطـــو ـــ عـــن الـــرأي والتمكـــ ـــة التعب تمعيـــة والسياســـية وحر شـــمل؛ املشـــاركة ا معيـــة و  ـــا ا تمـــع عل ح ا

ـــــة، ا ســـــان وال ـــوق اإل ـــــز مبـــــادئ الديمقراطيـــــة و حقــ عز تمعيـــــة ،   شـــــرة وا ــة ال ــ تحقيـــــق التنميـــ ـــ مة  تلفـــــة للمســـــا ن  ا ــاء القـــــدرات، تمكـــــ نـــ ب و التـــــدر

تمعيـــة ، تخفيـــف  م ا ـــز مشـــارك عز ــار الســـن مـــن خـــالل  ات والقـــدرات لكبـ ـــ ثمار ا  ، اســـ
ً
ــا  وحقوقيـ

ً
 واجتماعيـــا

ً
مشـــات اقتصـــاديا ســـاء امل حـــدة الفقـــر ال

ــ تنفيــــ ـــ ا وتطمــــح إ معيــــة لـــــد ــة  ، وا يك واملناصـــــرة مــــع األطـــــراف ذوي العالقـــ شــــ ة وال ـــــ ــ تخـــــدم املـــــواطن للعــــائالت الفق ــ ع ال ــار امج واملشـــ ــــ ذ العديـــــد مـــــن ال

ـــى  ــ ـــــ تحظــ ــ ــة وال ــ ــــة العامـــ ــ ــــيات االجتماعيـ صـــ ــــن ال ــة مجلـــــــس إدارة مـــ معيـــــ ـــــ ا ــ ــــرف ع ــ شـ ــانية، و ســـــ ة واإل ــــرور ــــــية والضـــ ــه األساسـ ــ ـــــ حاجاتـــ ــ ـــطي وتل ــ الفلســ

ر ا ادف إ تطو ام االجتما وتؤمن بالديمقراطية والعمل التطو والتغي ال    .تمع الفلسطيباالح

دف جمعية منتدى التواصل    :إو

م. -1 ة التعب عن الرأي ومناصرة قضايا تمعية والسياسية واملدنية وحر م ا ز مشارك عز  و
ً
ن الشباب اقتصاديا  تمك

ش.  -2  العمل ع التخفيف من حدة الفقر ودعم سبل الع

ـــز مبــــادئ الديمقراطيـــة وحقـــوق  -3 عز ـــ  مة  ي حســــب املســـا تمـــع املـــد يم ا ســـيخ مفــــا ــاد ل افحـــة الفسـ ــــة وم ا ـــز ال عز ــيد و كــــم الرشـ ســـان وا اإل

ي. سا  القانون الدو اإل

ا. -4 ن االجتما للمرأة وحماية حقوق  العمل ع التمك

ــي -5 ية والنفســ ـــــ اضــــية وال امج التعليميـــــة والر ــــ ـــة مــــن خـــــالل ال تلفــ ـــع ا تمـ ر قــــدرات شـــــرائح ا ــرامج الطفولـــــة تنميــــة وتطـــــو ـــ ة واالجتماعيـــــة واالغاثيــــة و

مة  تحقيق التنمية املستدامة.   املبكرة للمسا

ا.ب  -6 ن ف ن واملتطوع معية والعامل   ناء قدرات ا
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عة والتقييم  إدارة عمليةمقدمة حول    Managing M&Oاملتا

عة والتقييم  شأنه، فمن املمكن أن تتضمن عملية منتدى التواصل   جمعيةةتبدأ عملية املتا مة  س اتخاذ قرارات م بجمع البيانات عن املشروع لي

د التوصل إليه حول املشروع وما  املعلومات ال عتمد بالدرجة األساس ع ما نر ن اختيار نوع التقييم   مختلفة، و
ً
نحتاج إ  التقييم أنواعا

دف عد تحديد  ا؟، و يل األمثل للوصول إ  جمع ساعده ع معرفة الس تمامه إ وضع تصور شامل لعملية التقييم وذلك  التقييم يوجه املقيم ا

: ن االعتبار ما ي ع ا  داف التقييم  حدود مدة زمنية دقيقة ومن العناصر ال يجب ع املقيم أن يأخذ   أ

 ل مراحل التقي سلسل  روج بتصور دقيق لكيفية  ا.ا  يم والتأكد من عدم وجود تداخل بي

 .قة املالئمة لنوعية املشروع  اختيار املن التقيي أو الطر

 .س املالئمة للموضوع املراد دراسته  ضبط املؤشرات واملقاي

 .ا  ضبط طرق تحليل املعلومات ال حصلنا عل

 امليدان بتفاصيل سواء بال  
ً
 أخذ القرار فيما يجب القيام به عمليا

ً
با م تدر ع العمل ع املساعدين  عملية التقييم أو إعطا سبة لتوز

م. ام يل م س  ل
ً
 إضافيا

 .ا ذه العملية أثناء نجز  انية التقييم كما يجب تحديد املدة الزمنية ال س  تقدير م

عة التقييم وفوارق  خصائص  واملتا

 م من الدليل ذا محتوى  إ التطرق  قبل صائص ع الوقوف امل ن والفوارق  ا عة، التقييم ب م واملتا ز أ دول   الفوارق  ذه وت  ا

 :التا

عة التقييم  املتا

 مرحلية عملية. 

 وما تم تخطيطه ما ملقارنة وموسع معمق تحليل تقدم 

 .املالئمة لالحتياجات فحص شمل وقد تحقق

 األثر  قياس تتضمن وقد النتائج ع أك تركز

ة  .واالستمرار

 م  النتائج تحقيق تم وكيف ملاذا ع تجيب سا  و

ات بناء  .للتغي ونماذج نظر

 اتيجية وسياسية خيارات للمؤسسة تقدم  .اس

 عة جديدة معرفية قاعدة توفر  للتخطيط واملتا

 .املستقبلية

 خار بمقّيم ستعان قد. 

 مستمرة عملية. 

 العمليةوتوثق  املشروع س وتحلل تتعقب. 

 عة  األداء ع أك تركز  .اإلنجاز مؤشرات متا

 شطة أي من ع تجيب ا تم األ  من النتائج وأي تنفيذ

ا يتم  .تحقيق

 به ل إدارة املشروع ت  خيارات أنية وتقدم املوجودة للمشا

لول   .ل

 املرحلية للتقييمات قوي  أساس توفر. 

 مة ا املؤسسة قيادة م  . األساس وأعضا

  

اقبة مخرجات   Outputs of Monitoring and Evaluation والتقييم املر

مية ل ندبحيث  والتقييم املراقبة عملياتجمعية منتدى التواصل تو أ ر س  معلومات إ ُيف دقيق تحليل جراءو  أدلة إ والتقييم املراقبة تقار

ي  مفيدة ق ت ة توصيات وتقّدم املشروع معرفة فر ا يجب ال اإلجراءات حول  وا ن جودة األداء. و  اتخاذ ن التحليل أخذلتحس   :ي ما االعتبار ع
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اقبة: مؤشرات1-  ستخدم املر
ُ

َرز  التقّدم لقياس 
ُ

ات ا رجات مستوى  ع واملتوسط القص املدى ع والتوج  ا

 .للمشروع املنطقي اإلطار  ُمحّدد و كما والنتائج،

ارات2-  امج وتقييم ملراقبة :امليدانية الز   عمق، ال
ً
دارة إعداد إ إضافة شر التقييمات و  .والتوصيات التقييم من الراجعة التغذية وتقديم النتائج و

نامج، (تحليلية وحدة ل قيمة من لالستفادة :التقييمات3-  نما) املوضوع الدولة، ال ز ب
ّ

ائية النصفية التقييمات ترك  والعمليات التصميم ع وال

 .والتأث والنتائج

ية املراجعات4-  ا يتم :البيانات وتحليل وجمع املكت دارة والتقييم املراقبة نظام إ واملعلومات املعرفة لتقديم متنوعة مصادر من جمع  .املعرفة و

صّمم
ُ
ات ت ن الشرا ن ب اص العام القطاع االت وا ش سبل ع للتأث التنمية وو مشة والفئات الفقراء ع ساء، امل التا ال  فإّن للقضايا و

  املواضيعية
ً
مية   قصوى، أ

ً
ك وخصوصا ، وعليه والنوع الفقر ع ال ع تأث قياس والتقييم إ املراقبة منتجات دف أن يجب االجتما  ع املشار

 .الفئات ذه

اقبة معلومات  والتقييم املر

 املـة عمـل الـذي والتقيـيم املراقبـة نظـام يـوفر   بصـورة 
ً
  تـدفقا

ً
  مفيـدة ملعلومـات متواصـال

ً
، داخليـا

ً
 اسـتخدام يمكـن إذ وخارجيـا

ً
 معلومـات داخليـا

ميـة شـديدة اإلدارة أدوات مـن ـأداة والتقيـيم املراقبـة يل ـ األ ـداف وتلبيـة النتـائج، تحقيـق سـ نات، تحقيـق ـ محـددة والشـروع أ  تحسـ

عـد ل بالتقـدم املتصـلة املعلومـات و   ـذه املعلومـات عـد ، كمـاجمعيـة منتـدى التواصـل لنجـاح أساسـية واألداء واملشـا
ً
مـة  داخـل للـتعلم م

ناء جمعية منتدى التواصل شطة لتحديد وكذلك أقوى، خارجية عالقات و مة األخرى  األ يحة املوارد عملية تخصيص  امل  .ال

 ،مة والتقييم املراقبة نظام من املستمدة املعلومات عد كذلك ـدون  وللـذين ،جمعيـة منتـدى التواصـل خـارج ـم ملن م ـة ير ة رؤ ـ  مـن آثـار وا

ـدون  والـذين التـدخالت م أن مـن التأكـد ير سـتغل أمـوال
ُ

ل  ـ شـ مع ل املراقبـة والتقيـيم عمليـة تتعامـل آخـر، جيـد. و ـ شـ  األسـئلة مـع م

 .واملساءلة والشفافية والتقدم، األداء، بإدارة املتصلة

 ـ ب ـون  أن و مكـن سـليمة، والتقيـيم املراقبـة نظـام مـن املسـتمدة والبيانـات املعلومـات ت ا، مـن التحقـق و ـ وشـفافة ومتاحـة سـالم  نطـاق ع

اب واسع ة أل ـا جمعيـة منتـدى التواصـل داخـل املصـ ـ .وخارج ـ جمعيـة منتـدى التواصـل عـد موقـع منتـدى التواصـلجمعيـة  و ـب ع  الو

سية الوسائل من واملطبوعات  .ذلك لتحقيق الرئ

 ـوفر مـة راجعـة غذيـة والتقيـيم املراقبـة نظـام و شـطة فشـل أو نجـاح وكـذلك التقـدم، شـأن م امج أ ـ ع، والسياسـات ال ـا.  خـالل واملشـار دورا

ـة أداة األنظمـة ـذه وتمثـل ـة إدار ـا االسـتفادة القـرارات لصـا يمكـن ومسـتمرة قو ن م نـة األداء، ـ تحسـ ـ وال  والشـفافية املسـاءلة ع

ؤدي بالنتائج، يتعلق فيما  .جمعية منتدى التواصل  والتعلم يع املعرفة إ والتقييم املراقبة نتائج استخدام و

 عـد   االتصـاالت و
ً
  جـزءا

ً
ـا ط والتقيـيم املراقبـة نظـام مـن حيو تاجات تـر ن، ومـن االسـت ـم باملسـتعمل ـون  أن امل تاجات ي  املراقبـة تفسـ اسـت

ا والتقييم   ومعنا
ً
غ وأن حقيقيا

ّ
دد للغرض استجابة يبل ب من ا  املراقبـة مـن فـالغرض األول، املقـام ـ املراقبـة والتقيـيم إجـراء ـ الشـروع سـ

ساطة يقوم ال والتقييم   .تحف اإلجراءات ع كذلك يقوم بل املعلومات، نقل ع ب
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  الق األول
  

  اريعـــة المشـــابعــمت
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ف امل 1.1 عةعر    Monitoring تا

طوات لضمان نجاح املشروع  م ا ع من أ عة تنفيذ املشار ا جمعية منتدى التواصل عت عمليات متا عرف ا:  حيث يمكن    بأ

 مستمرة. عملية 

 نامج س وتحلل تتعقب  العملية. وتوثق املشروع /ال

 عة و األداء ع أك تركز  اإلنجاز. مؤشرات متا

 شطة أي من ع تجيب ا تم ال األ رجات تنفيذ طط وا ا ا  .ل

 به ل القيادة ت لول. آنية خيارات وتقدم املوجودة للمشا  ل

 املرحلية. للتقييمات قوي  أساس توفر 

 مة ا املؤسسة قيادة م  األساس.  وأعضا

داف عملية 1.2 عةامل أ    Objectives for Monitoring  تا

ع  عة للمشار : دف منتدى التواصل االجتما من خالل اجراءات املتا  ا

 طط االتجاه  املشروع س من التأكد دافه لتحقيق ا  .أ

 ادة  .للعمل املنفذين كفاءة ز

 ر نامج أداء تطو  .املشروع أو / ال

 ن وتحف العالقات بناء ات وخلق العامل داف لتحقيق اتجا نامج أ  .ال

 شاف ن قدرات اك ا العامل  .وتوظيف

 ن دعم  .العامل

 األداء ومراقبة الكفاءة تقدير. 

 ر إعداد  .الالزمة التقار

 

عةامل نظام 1.3   Monitoring System تا

شاط  البدء قبل أو املشروع، تصميم عند(األو  املرحلة  )ال

 الالزمة. املعلومات من االحتياجات تحديد 

 اص والبيانات (تحديد املعلومات مصادر تحديد ن األ دف  .)املس

 مؤشرات. وضع 
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 عداد تصميم  األسئلة. وصياغة واملعلومات البيانات جمع نماذج و

 ع ق ع األدوار توز عة. فر  املتا

  

 الثانية املرحلة

 ا البيانات جمع داف ومقارن  .)ونتائج مخرجات، (باأل

 .ا  تحليل

 داف عديل أو العمل أسلوب عديل(القرارات  واتخاذ املعلومات عرض  .)األ

 عة ا. السابق القرارات تنفيذ متا   اتخاذ

ة عوامل  1.4 عة عملية إلنجاح ضرور      Sucess Factor for Moitoingاملتا

ا منتدى التواصل النجاحالعوامل األ ناك العديد من  بع ا:   ساسية ال ي عة م  عملية املتا

 ع التحديد ل السر ا فور  للمشا  .وقوع

 طط الفع التقدم مقارنة  .با

 طط عن االنحراف حاالت تحديد  .االنحراف ذا ومقدار ا

 التنفيذ كفاءة ع املؤثرة العوامل تحديد. 

 اليف تجاوز  حاالت تحديد ططة الت شغيل أو للتنفيذ ا  .ال

 ل تحديد ا وأسلوب النقدية السيولة مشا  .حل

 ل حل سيق مشا ن الت ات ب تلفة ا ل أو التنفيذ عن املسئولة ا  .التمو

 ات تحديد  .الفع واإلنفاق العي التنفيذ مستو

 بؤ ل الت ا ع للعمل املستقبلية باملشا  .تدارك

 املتاحة املوارد واستغالل األداء معدالت. 

 ا ومستوى  املشروعات تنفيذ جودة رقابة  .شغيل

  ارات مستوي ة امل ا وأسلوب املطلو ا تدر شغيل ا ومعدالت و  .أدا

 شغيل أو التنفيذ وتخطيط واملواد املستلزمات من االحتياجات تقدير  .ال

  دمات مستوى ا ال ا  .املشروع يقدم

 ن فعل وردود انطباعات  .باملشروع املنتفع

  

عة 1.5    Monitoring at Project Level املشروع مستوى  ع املتا

ـل
ّ
عـة مـن الغايـة تتمث ـَرز  للتقـّدم املسـتمر" "اإلدارة بفحـص املتا عـة مـن مـا برنـامج أو مشـروع تنفيـذ خـالل ا ام أجـل متا ـ طـة االل  القـرارات واتخـاذ با

ن الالزمـة ـ كمـا األداء، لتحسـ ن يو عـة مخرجـات مـن بـاثن ـ متا ـة ع صـوص وج ع الشـراكة، ا مـا ملشـار عـة بيانـات قاعـدة و ر  املتا عـةاملوتقـار  ،تا

  .التقييم مخرجات إ باإلضافة
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ب عة إجراء ي   :انت إذا ما لتحديد منتظمة متا

 شطة نفذ األ
ُ
طة، حسب ت ستو املرجوة، النتائج وتحقق ا   مؤشرات و

ً
رجات (وفقا  .) املنطقي لإلطار ا

 شطة دفة الفئات إ تصل األ يحة. املس  ال

 ر من البيانات جودة  .افية امليدانية التقار

ـ املراقبة لدعم ـ املشـروع، مسـتوى  ع   جتمـاعاال  للمشـروع إدارة ع
ً
ـون  أسـبوعيا ـق واملـديرون لي ـ الفر مكـن املسـتجدات بـآخر طـالٍع إ ع  أن واإلجـراءات، و

دارة املستمرة املراقبة االجتماعات غطي اطر و ل ا ا من واملشا ٍع  نحوٍ  ع أجل تخفيف   .ومالئم سر

 

عة1-    قاعدة بيانات املتا

دف ع أداء حـول  ومباشرة حية معلومات تقديم   ال ـي وذات املعنيـة لألطـراف املشـار ـم يـتم العالقـة ل  إطالع

ل ع ش   .تن ال ال وتلك تن ال األمور  ع سر

عة مسؤول/املشروع مدير   املسؤول   .والتقييم املتا

ور  م ق   الرئ ا   .املشروع فر

  .مستمر تحديث فوري،   التكرار

توى  عـة بيانـات قاعـدة   ا ل عـن عبـارة ـ املتا  حيـث األداء، حـول مؤشـرات املعلومـات ألحـدث فـوري ـ

ـور  سـتطيع م دف ا ه أو املسـ ـ ن مـن غ ـم املسـتخدم ـرح ل صَّ
ُ
ـالع امل

ّ
ـ االط  ـ البيانـات قاعـدة ع

ا وقت أي ات لتحليل واستخدام  .وجمع املعلومات التوج

 ـيح ـ التحليـل ـذا ي ات، فمـن ـذه ومشـاركة سـرعة والنجاحـات املشـكالت تحديـد الظر ـ  ا

ـار احتماليـة تـزداد ديناميكيـة، عمليـة إثـارة خـالل ، االبت ـ   التحلي
ً
ـون  قـد مـثال  مـن نـاك مجموعـة ي

ـ املؤشـرات   يبـدو ال ال
ً
ـا ر ـا ظا ّ ـق أحـد أعضـاء ولكـّن  تحليليـة، لغايـات مفيـدة أ  يجـد قـد الفر

 
ً
  استخداما

ً
ا مفيدا  .املشروع تنفيذ أثناء ل

  
ً
م  والرغبة االنفتاح ثقافة البيانات قاعدة عزز  ذلك، ع عالوة

ّ
  .النجاحات واألخطاء من التعل

اضية بيانات قاعدة   املوقع نت شبكة ع برمجيات أو اف   .اإلن

. التحليل   اإلجراءات   الظر

عـة بيانـات قاعـدة ـدف   مالحظات إضافية ـ املتا ـل البيانـات مـن جديـدة مجموعـة إيجـاد إ
ّ
ـا تتمث  املعرفـة بجعـل فكر

  املوجـودة والبيانـات
ً
ـ متاحـة ا أجـل مـن بصـورٍة أك   األداء قيـاس أّن  كمـا ،بفاعليـة اسـتخدام

ً
 أيضـا

ن سـيحّفز ص ،املسـتمر التحسـ ا وتـت يع شـأنه مـن الـذيالبيانـات  بانفتـاح فلسـف  اسـتخدام ـ

  .مبتكرة البيانات بطرائق نفس
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عة 2- ر املتا ة تقار   النصف سنو

دف ع ألداء منـتظم تحليـل تقـديم   ال  لتحقيـق وتقـديم التوصـيات العالقـة وذات املعنيـة لألطـراف املشـار

فاظ عالية معاي ا وا   .عل

عة مسؤول/ املشروع مدير   املسؤول   .والتقييم املتا

ور  م ق ،املشروع مدير   الرئ ا ات املستفيدين، ،املشروع فر   .املانحة ا

  .نصف سنوي    التكرار

توى  ـر   ا قـة السـنوي  النصـف عـّد التقر سـية الطر عـة نظـام لتحليـل الرئ قـّدم متا   املشـروع، و
ً
 تحـديثا

 
ً
ـ منتظمـا ــق لتفك مكـن التقـّدم حــول  املشــروع فر ــ النقــاش اســتخدامه و  أفضــل حــول  لتحف

 .املمارسات

 ب ر ي  :ي ما يتضمن أن للتقر

 -1  
ً
  نصا

ً
. سرديا

ً
ا  قص

ا يتم ال البيانات تحليل 2-  ونية املنصة أو البوابة أو/و املؤشرات من جمع  .اإللك

ي رسم 3-  عة ملّون  بيا داف  التقّدم مدى ملتا ل األ   (شاط ل وتقّدم مؤشر ل
ً
  .)املنطقي لإلطار وفقا

 ومؤشرات 4- 
ً
ا  قص

ً
يانا   موضوعاتية. است

ع يجب -  يانات توز اب جميع ع االست ة أ  املستفيدين. من األفراد مختارة عّينة وع املص

 توصيات.  5-

  محّدثة. مالية بيانات 6- 

وّزع   املوقع
ُ
اب ع ت ة أ خّزن  املشروع،  املص

ُ
  وت

ً
نت. شبكة ع أيضا   اإلن

ـر توصـيات تطبيـق   اإلجراءات ـون  وقـد ،التقر   املمكـن مـن ي
ً
م مشــاركة أيضـا

ّ
ة مـع الـتعل ع املشـا  أو املشـار

ات   .املستفادة الدروس عمل ورش خالل من األخرى  الشرا

  

عةامل 1.6     Using Logical Framework for Mointoring املنطقي اإلطار باستعمال تا

عـةمل أداة املنطقـي اإلطـار عـد ع، إدارة وتقيـيم تا سـتخدم املشـار اضـر الوقـت ـ املنطقـي اإلطـار وُ ـ ا ـاالت جانـب مـن نطـاق واسـع ع  املتعـددة املعونـة و

ومية، غ واملنظمات والثنائية األطراف وفر ا ر املنطقي اإلطار و  لتطو
ً
عة نظام أساسا ن مشروع لتقييم إطار وكذلك التنفيذ، أثناء املتا  .مع

تألف ـ تقـوم مصـفوفة أو جـدول، مـن املنطقـي اإلطـار و ا ـ تقـوم كمـا أعمـدة، أرعـة ع ل ـ شـ ـ األسا ات أسـطر تمثـل أرعـة ع ـداف مسـتو  املشـروع، أ

ة السبل ذلك  بما ا (املنطق املطلو )، لتحقيق داف (املنطق ذه إنجاز من يمكن التحقق كيف األعمدة وتو الرأ   األفقي). األ
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ــــن   التدخل   ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يمكـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــرات ال ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ املؤشــ

ا بموضوعية    التحقق م

اضات   مصادر التحقق    االف

دف العام           ال

ــــداف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـ األ

ددة   ا

        

          النتائج 

شاطات           ال

  

جب ة سلسلة ع املنطقي اإلطار يقوم أن و داف من ودقيقة وا ل  املعروضة األ ص سيط ش  .وقابل للمقارنة وم

نا خ ص و ة صورة عطي ال ولكنه تحقيقه، املشروع يحاول  بما التدخل ملنطق الوصفي امل دافه تحقيق املشروع كيفية عن وا   .أل

نحصـر ـ مـن للتحقـق القابلـة املوضـوعية املؤشـرات دور  و ا  ـداف توصـيف سـالم ـا يمكـن وكيـف األ شـغيل،  ناحيـة مـن للقيـاس قابلـة ـ أوضـاع تحقيق ال

ون  ل  املؤشرات ذه وت دافه املشروع إنجاز تقييم أو قياس من يمكننا النجاح، مما مدى ع للداللة نوعية أو كمية معاي ش  .أل

ـداف جميـع يحقـق أن بمفـرده للمشـروع يمكـن وال ـددة األ رة ـ ا ـداف، ـ ـداف ـذا وتـؤثر األ ـ األ ارجيـة املشـمولة، والعوامـل غ ـ ا  تنفيـذ ع

لـة واالسـتدامة املشـروع، ـذه خـارج يقـع ذلـك ولكـن األجـل، طو ـ يجـب الشـروط تحكمـه، و ـي ـا الوفـاء ال نـة املشـروع، يـن ل ـع العمـود ـ مب  مـن الرا

اضات" عنوان تحت املنطقي اإلطار  ."االف

ـ ب ميـة احتماليـة تقيـيم و ـ الشـروط ـذه وأ ـ ال ب ـاطر تقيـيم مـن كجـزء ـا الوفـاء ي عـض باملشـروع، املرتبطـة ا ون    الشـروط ـذه وسـي
ً
 أساسـيا

ع، لنجاح نما املشار ون  ب مية ست  .امشية اآلخر البعض أ

ـت وقـد ايـدة الشـروط مـن عـد أنـه كمـا مفيـدة، أداة أنـه للمشـروع املنطقـي اإلطـار أث ميـة م سـبة األ ن بال م للمـانح قـّدِ ن، و سـي ـ الرئ ع مـن الكث  املشـار

ر اآلن ا عن تقار   إنجازا
ً
ا   .املنطقي اإلطار بصيغة مقارنة سنو

  

عةم 1.7   Project Monitoringتنفيذ املشروع تا

ـــذي تنفــــذه جمعيــــة منتــــدى التواصــــل يتجــــه نحــــو  ــد مــــن أن املشــــروع الـ ـــتم التأكــ ا حيــــث يـ ـــدمات يــــتم عقـــــد ـ شــــطة وا ــــداف املرجــــوة منــــه وأن األ تحقيــــق األ

ا. شطة املتبقية ال علينا أن ننجز دفة، كما يتم القيام بتحديد األ ا  الوقت املناسب وللفئات املس   وتقديم

عةم -    املوارد املالية: تا

ــ األمــوال وأن  ي مــن نقـــص  عــا طـــط يــتم التأكــد بــأن رصـــيد املشــروع ال  ــ ا ـــة املصــروفات غ ــا وأنــه يــتم معا صصـــة ل شــطة ا ــ األ األمـــوال تصــرف ع

عة دقة تنفيذ موازنة املشروع. عمل ع متا ا  ا، أي أ   ل

عةم -  ق العمل: تا   فر
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ـــذه امل ـــدف  عـــةو ي ذلـــك مـــن خـــالل مراقبـــة تا ـــأ يح، و ـــ ـــ االتجـــاه ال ا  ن وضـــبط ــ التحقـــق مـــن إنجـــازات وفعاليـــة املـــوظف ـ نفيـــذ خطـــة  إ م ب ام ـــ مـــدى ال

ل مســـتمر شـــ ـــة، وعقـــد اجتماعـــات عمـــل  ــال املطلو ر األعمـ م تقـــار عـــداد ـــات املشـــروع وتبـــادل املعلومـــات حولـــه،   املشـــروع وخطـــة العمـــل، و ملناقشـــة مجر

سي ق عمل   م كفر ام م، وا م وأدوار ام م بم ام شطة املتبقية، ومدى ال م لتنفيذ األ عة استعداد    إجراءات املشروع واتخاذ القرارات.ومتا

عةأدوات م -  ع تا   :تنفيذ املشار

ي:  اآل شطة املشروع مخطط جانت  ام وأ   من األدوات املستخدمة  مراقبة س وتنفيذ م

  أساسيات مخطط غانت:

ـــام ســـتغرقه امل ا مـــن أجـــل عـــرض الوقـــت الـــذي  ـــ يمكـــن اســـتخدام ع وال ـــو أداه لتخطـــيط املشـــار ـــاء املشـــروع، وألن  مخطـــط غانـــت  ـــي تنجـــز مـــن أجـــل إ ل

انت معقدة. ما  م م ع  مشارع ستخدم من قبل معظم مدراء املشار ا  م والبناء فإ لة الف   مخططات غانت س

  

   مخطط غانت:

 .
ً
 واحدا

ً
مة تأخذ صفا  ل م

  ع 
ً
ر اعتمادا ادة عدد األيام أو األسابيع أو األش خ حسب ز متد التأر  الطول الك ملشروع.و

 مـــة املتوقعـــة (إن ايـــة امل مـــة املتوقـــع، والطـــرف األيمـــن  ســـر يمثـــل موعـــد بـــدء امل ســـطر أفقـــي طرفـــه األ ــة يـــتم تمثيلـــه  مـ ـــل م ــاز الـــزمن املتوقـــع ل جـ

سبة  مة ب  %).100امل

 .اكب ل متوازي أو م ش ل سلسلة متعاقبة  ش ام   وقد تمتد امل

  مكن رسم خطوط طولية للداللة خ.و  ع التوار

 خ ــا التــأر ــ يمــر  ــ مبتدئــة، وال ــ يمينــه غ ــ ع يــة)، وال ــون منجــزة (من ض أن ت ــ ــا يف خ ا ســار خــط التــأر ــ  ــام املوضــوعة ع ـــا  ــل امل ا

ا.   ال يتم العمل عل

 

شاط دول الزم  ال   ا

                                )1شاط (

                                )2شاط (

                                )3شاط (

                                )4شاط (

  

مة). سبة إنجاز العمل (إنجاز امل س إ الكسر يمثل  انات إ طول  طط بم ا لما تقدم املشروع يتم تحديث ا   و
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طط   عة لتقدم املشروع برسم خط عمودي خالل ا صول ع قراءة سر انية ا  إم
ً
قة تؤمن أوال .ذه الطر ا خ ا   التأر

   بناء مخطط غانت:

  ل التعامل (ال أك من ام إ عدد س طط ع صفحة واحدة.20أو  15قلص امل ي يالئم ا  ) ل

 .سية ام الرئ ون جزء من امل مة فرعية وال ت ل م قة ال تفصل التوقيت ل  قد تتطلب مخططات م
ً
عقيدا ع األك   املشار

 ســـاعد ـــق،  ع الفر ـــق املســـئول  ملشــار ـــ مـــن الفر ـــ تم ــ ال ـــون لديـــه العمـــود اإلضـــا الــذي يحتـــوي األعـــداد أو حـــروف االســـم األو ـــ أغلـــب األحيــان أن ي

طوات  عملية التصميم. سة ال تقابل ا ن الرئ ام تحت العناو تم تجميع امل مة، و  عن امل
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انيا   لق ال
  

  اريعــــيم المشــيــتق
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ف التقييم  2.1    Monitoringعر

ــذه العمليــ ــدف  امــة، و تاجات  ــ اســت رجــات الســلبية واإليجابيــة للمشــروع للوصــول إ ــ تحديــد ومعرفــة ا ــدف إ ــ ــو عمليــة تــتم باملشــاركة و  إ
ً
ة أيضــا

ديدات والفرص املتاحة أمام املشروع للتحقق من مدى  داف املوضوعة.بيان نقاط القوة والضعف وال   بلوغ األ

ات ولكـّن  التقيـيم، مـن عديدة أنواع ثمة ن الشـرا ن بـ ـاص العـام القطـاع ـاالت وا ـ مـن سـتفيد التنميـة وو ك ـ – ال يل ع ـ- املثـال سـ  الـثالث األنـواع ع

 :التالية

 :العمليات تقييم  1-

ـ ع   النـوع ـذا سـتخدم مـا. برنـامج أو سياسـة إدارة فاعليـة مـدى بتحليـل التقيـيم مـن النـوع ـذا ُ
ً
امج مـديرو  غالبـا ـ ن فعلـه يمكـن لتحديـد مـا ال  لتحسـ

نمـا تقـديم وجوانـب املشـروع تنفيـذ ـدمات ب نـاول  ال ا نـامج/السياسـة انـت إذا مـا مباشـرة بصـورة ي ـ املرجـو التـأث أو النتـائج تحقـق ال  الفئـة ع

دفة  .املس

 :النتائج تقييم 2- 

ـ اإلجماليـة لالحتياجـات املشـروع تلبيـة مـدى تقيـيم النـوع ـذا يحـاول  ـا املشـروع ـدف ال ـ حـدث ـل .لتلبي ـوظ؟ غي  مـا باملشـروع؟ ارتباطـه ومـا مـدى م

اب معيةل النتائج قيمة ة وأ ن؟ اآلخرن املص  واملشارك

 :التأث تقييم 3- 

ـ النـوع ـذا ـدف ـم إ نـامج أو التـدخل أثـر ـم ف ـ ال ـل ع
ّ
تمث ـم جانـب املسـتفيدين، و ـذا م  مـن مناسـبة مقارنـة مجموعـة بإيجـاد التقيـيم مـن النـوع ل

ن الفرق  ع بناءً  التأث تقييم أجل موعة املقارنة مجموعة ب نامج  شاركت ال وا   .ال

داف عملية التقييم  2.2    Objectives of the Monitoringأ

o  داف ل فرد فيه.تحديد أ  املشروع ووحداته الوظيفية ووضع 

o .داف أو بمع آخر معاي األداء ات املقبولة تحقيق األ  تحديد املستو

o .اختيار النظام الذي يتم استخدامه للقياس األداء وتطبيقه 

o .ا  مقارنة نتائج قياس األداء باملعاي السابق تحديد

o  .ر مراحل العمل دف تطو ا  ددة ل ن النتائج الفعلية ا ة ب ر و   تحديد االختالفات ا

   Who is doing Monitoringمن يقوم بالتقييم؟ 2.3

: شاط أو مشروع تحدد جمعية منتدى التواصل ما ي   قبل الشروع  عملية تقييمية ألي 

 داف امل داف العملية التقييمية من خالل تحديد أ  شروع املراد تقييمه.تحديد أ

 .ا ذه العملية لفائد تم  ة ال س  تحديد ا

  ـــا ــ يجــب أن تــتم ف ة الزمنيــة ال ـــ لفــة املاليــة أو الف غطيــة الت نفذ عمليــة التقيــيم ســواء مـــن حيــث  ـــ ســ ــة ال ــة التقيــيم أي ا تحديــد ج

 عملية التقييم.

ــون لــه  نظــرة جديــدة للم ــ أن ت ــار قــادر ع ء الــذي ســيجعله ال يتــأثر بــأي عالقــة صــداقة أو عــداء قــد فــاملقيم ا ــ شــروع بحكــم عــدم صــلته باملشــروع، ال

ل موضوعية.  ن  املشروع، مما سيمكنه من تقييم املشروع ب طه باألفراد العامل   تر

ـــ ـــل خبايـــاه وجزئياتـــه، ورغـــم إيجابيـــة  ـــ إنجـــاز املشـــروع بمعرفتـــه ل م  ن يمتـــاز املقـــيم الـــداخ كمســـا  ـــ حـــ
ً
ـــون عـــامال ذه املعرفـــة العميقـــة للمشـــروع قـــد ت

ــــ حكمــــه   
ً
ا ــ ــ ــــون متح ــــ املشــــروع، ومــــن ثــــم قــــد ي ــه  صــــية مــــع زمالئــ ــ الــــتخلص مــــن عالقتــــه ال ــ ــ قــــادر ع ــ ــــون غ ســــبة لــــه كمقــــيم، حيــــث ي  بال

ً
ــــ ســــلبيا ع
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ــــة أو عنصــــر عمليــــة التقيــــيم بواســــطة ج ــ تلتصــــق  ــ ــا والعيــــوب ال ــ الئحــــة للمزايــ ــ ــار عــــن املشــــروع. األشــــياء. وفيمــــا ي ــــة أو عنصــــر خــ ــ أو ج ــ  ــــدول وا داخ

: التا ار ن املقيم الداخ واملقيم ا   يو الفرق ب

ة خارجة  وجه املقارنة ة داخلية  تقييم من ج   تقييم من ج

ات   عطي نظرة جديدة عن املشروع. -   املمــ

 - . رد وغ املتح كم ا ولة إعطاء ا  س

ل  -  ي   
ً
س طرفا  .معيةاملشروع أو ال

ــ التقيــيم يمكــن  -  ة  ــ ــ امليــدان ولــه خ متخصـص 

  االعتماد عليه.

  عرف املشروع معرفة جيدة. - 

ــــــف  -  ــ ـــــم مواقــ ــ ــ ـ ــة لف ــــ ــ افيــ ــــدرة  ــ ــ ــــه قــ ــ ــ ــــون لــ ـــ ــ ـ ــــــروع ت ــ ــدة باملشــ ــ ــ ــ يــ ـــه ا ـــ ــ  ملعرفتــ
ً
ــــرا ــ ــ نظــ

ن.   وتصرفات العامل

ـــــروع وال  -   العـــيوب ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــا املشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرعة خبايــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ســـ ــــم  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــد ال يف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قــ

ن فيه. ك اص املش   األ

ــــرف  -  ـــ ــــن طـــ ــ ــ ات مـ ــــك ــ ــ شـ ــــــض ال ــ عــ ـــــ  ــ ــ ب  ـــــ ــ ســ ــــد ي ــ ــ قـ

ــر  ــ ــ ـــــون ســـ ــ مـ ــــد ال يف ــ ـــــروع أو قــ ــ ــ املشـ ـــ ــ ـ ن  ـــــامل العـــ

  عمله.

 - .
ً
ا ون متح   صعب ع أن ال ي

ل املشروع أو ا -  ي   
ً
 .معيةطرفا

ة من وراء التقييم. -   قد يتم ج مص

ه  املشروع. -  ه عن غ ة الالزمة ال تم ون له املعرفة أو ا   قد ال ت

  

داف التقييم   2.4      Monitoring Objectivesأ

ي: جمعية قومت ع من أجل دراسة وتحليل األ   منتدى التواصل بتقييم املشار

 .ن ا جمعية منتدى التواصل ضمن مشروع مع شاطات ال تقوم   ال

 .ستعمل كمدخالت للمشروع ة واملادية ال  شر  املوارد ال

  قائق واألرقام ال شطة املشروع املراد تقييمه.املعلومات وا  م أ

ــــن  ــ ـــــب مـــ ــ ــ طلــ ــ ــ ــ  ع
ً
ــاءا ــ ــ ــــيم بنـــ ــ ــــون التقيـــ ــــ ـــــأن ي ــ ــ ــــــرى،  ــاالت أخـــ ــ ــ ــ حــ ــ ــ ـــ ــة  ــ ــ ــــذه العمليــ ــ ـــ ــام  ــ ــ ـــــرورة للقيـــ ــ ـــــاك ضـ نــــ ــــون  ــ ــ ـ ـــــد ي ــ ـــــذكر، قـ ــ ــابقة الــ ــ ــ رات الســـ ـــــ ــ ـ ــ امل ـــ ــ ــ ــافة إ ــ ــ ضــ و

ـــــ  ــ ــ ــ ـ ــــب  ــ ــ ــ ــــث يرغــ ــ ــ  لباحــــ
ً
ــــا ــ ـــ ــ ــــراف، أو تمكينـ ـــ ــ ــ ـــــلطة اإلشـ ــ ــ ــ ـــــا سـ ــ ــ ــ ـ ـــــ ل ــ ــ ـــ ــة أو ال ــــ ــ ــ ـــــــوزارات املتخصصــ ـــ ــــــدى الــ ــ ــ ـــــروع، أو إحــ ــ ــ ــ ـــــة للمشـ ــ ــ ــ ــــــة املمولـ ــ ــ ــ ــــرق ا ـــ ــ ــ ــائل أو طـ ــ ــ ــ ــ ـــــة وســ ـــ ــ ــ تجر

داف التقييم:  ل التا يو أ ديدة ع املشروع محل التنفيذ. والش عض العناصر ا ، أو قياس أثر إدخال 
ً
  جديدة ميدانيا
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  Monitoring Timing توقيتات التقييم 2.5

نقسم إ ثالثة : و ا و كتا  إ املراحل ال يجري ف
ً
نادا   توقيتات اس

1-  : ــ ـــ ــيم القب ــ ــــة املشـــــروع التقيـ ـــة منـــــه، مـــــدى مالئمـ ــائج املتوقعــ ـــيح تفاصـــــيله والنتـــ ــــرورة تنفيـــــذ املشـــــروع وتوضــ ـــدرس ضـ ــــروع حيـــــث تــ ــل تنفيـــــذ املشـ ــ ــــتم قبـ يـ

ع ـــ التقييمـــات الالحقـــة، و ـــو متوقـــع ومحتمـــل تحليلـــه وقيمتـــه، وكـــذلك وضـــع مؤشـــرات تقيـــيم لقيـــاس تـــأث املشـــروع  ـــ وصـــف ملـــا  ـــ التخطـــيط القب ت

قــــة مفيــــدة  ــــار املتوقعـــة بطر يص دقيـــق وواســــع لألف ــــ ات، وذلــــك ب نارو ــــذه الســـ ــــل مـــن  ــع  ــ صــــيغة للتعامـــل مــ ــ ات والتوصـــل إ و نار ــع ســــ ووضـ

ــد الـــذي تخـــذه اليــــوم بمـــا يمكـــن أن يحـــدث  ـــ املؤكـ ـــط القـــرار غ ــ ر ـ ســـاعد ع ــاذا وقابلـــة للتطبيـــق، حيـــث  ـــ املســـتقبل (مــ ــذا القـــرار  ـ ـــأثر ل مـــن أحـــداث 

ــ  ـــ ــ ن  ــــؤثر اتيجية واملــ ـــــ ــــط اإلســ طـــ ــ ا ـــ ــــاالت واضــ ــــذه االحتمـــ ـــ ــــاعد  ســـ ــــث  ــــو؟)، حيـــ ــــللــ ــــدى التواصـــ ـــــة منتـــ ــــات املســـــــتقبلية  جمعيــ ــــة التوقعـــ ــ ـ ـــــ مواج ــ ع

ا.   واالستعداد ل

ــفي (منتصـــــف املـــــدة): -2 ـــــذا التقيــــيم النصـــ ـــــدف  ـــروع، حيــــث  ــدة تنفيـــــذ املشــ ــــ منتصـــــف مــ جـــــري  ــ فحـــــص اإلنجــــازات، وتنفيـــــذ املشـــــروع  و ـــ التقيــــيم إ

ســـاعد نتـــائج الت ــائج، حيـــث   للنتـ
ً
ا وفقـــا عـــديل ـــ مراجعـــة خطـــة العمـــل و ـــ النتـــائج، باإلضـــافة إ  إ

ً
ندا ـــ الكفـــاءة واالرتبـــاط مســـ ك ع ـــات بـــال قيـــيم ا

عة األداء.  املعنية ع اتخاذ القرار ومتا

ـــيم البعـــــدي -3 ي) التقيـ ــــا عـــــد  :(ال ــائج يجــــري  ــ نتـــ ــ  إ
ً
نادا ــر واالســــتدامة اســـــ ــة واألثــ ــاءة والفاعليـــ ـــــ الكفــ ركــــز ع ـــذ املشــــروع، و ــاء تنفيــ ــ ة زمنيـــــة مــــن ان ــــ ف

ــــ ل أك شــــ ا  ع املســــتقبلية وتنفيــــذ ــــات املعنيــــة بتخطــــيط املشــــار ــتفادة والتوصــــيات ل ــ اســــتخالص الــــدروس املســ ــ ــــذا التقيــــيم إ ــــدف   التقيــــيم، و

 كفاءة وفاعلية.

ــل حسـب وقتـه،ونالحـظ مـن السـ عـض املشـروعات الســتخدام التقييمـات الثالثـة  ا عـن األخـرى فقــد تضـطر  عـوض إحــدا ـذه ال   ابق ذكــره أن التقييمـات 

: ل التا   وذلك حسب الش

ــــاز  قــــة ان ة  ــ صــــ فــــة مــ ــــاع علــــى مع

اإل ــار  ــ ــة ال ــــازات مقارنــ ن

ـــ ــ ـــى مـــ ــ ـــ ف عل ــــ ـــ عـ ــة  ال ـــ ـــ فاعل
ل إ ــ صــ ــة لل ولــ د ال هــــ ــى ال لــ

ــل اآلخــ فــي  ع ــا  ل مقارنــة ع
ان  نف ال

ــــا  ـــ ـــ ت ــي خ ـــ ــ ـــا فـــ ــ ـــ نــ اك غ ـــ ــ إشــــ
ها فادة م  واالس

ل ق ل لل  وضع خ أف

ــ  ـــ ـــ ـ ــل أك ـــ ــ ــ ــى ع ـــ ــ ــ ة عل ــاع ــ ـــ ــ م

مات أك ع معل  ج

عة ا اف وال  ت اإلش

ــى  ــ ف علــ ـــ عــ ـــعف ال ـــ ـــا ال نقـــ
ل ة في س الع  والق

ـــاذا  ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ل
ق ؟  ال
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  Indicators for Evaluationمعاي التقييم  2.6

  ـــر نـــا تظ ـــدف آخــر، مـــن  ناســـب لقيـــاس  ن قــد ي ـــدف معـــ ســتخدم لقيـــاس   متعـــددة، وأن املعيـــار الـــذي 
ً
ــدافا  أو أ

ً
ـــدفا ـــل مشـــروع   ألن ل

ً
نظــرا

ــدف مــن إقامــة  ميــة اختيــار املعيــار املناســب مــع ال ســتخدم لتقيــيم املشــروعات العامــة قــد أ ــ  ــ ذلــك يمكــن القــول بــأن املعــاي ال املشــروع، وع

ل عـــام فـــإن نجـــاح أي مشـــروع  شـــ حيـــة، و ـــ ر ـــ تقيـــيم املشـــروعات غ اصـــة، وأن املعـــاي املســـتخدمة  ـــ مناســـبة لتقيـــيم املشـــروعات ا ـــون غ ت

ـــو  لفـــة والــــزمن وا ــ الت ـ ــاي أساســـية و ـــ ثـــالث معــ طــــة يرتكـــز ع ــاي بحســـب ا ـــذه املعـ ــه  ــــو املشـــروع الـــذي تتـــوفر فيــ ــا  دة، فاملشـــروع النـ

  املعدة للمشروع.

  ــ تحقيــــق ــ رجــــات  ــــذه ا ــتفادة مــــن  ــــداف املشــــروع العامــــة ومــــدى االســ انيــــة تحقيــــق مخرجــــات املشــــروع أل إن نجــــاح املشــــروع يتعلــــق بمــــدى إم

 ب
ً
تمـــــام أوال ـــــق اال ي ذلـــــك عـــــن طر ــأ ـــ ــــاح الغايـــــة مـــــن املشـــــروع و ــ لنجـ ـــ ــل الرئ  العامـــ

ً
ــا ــار الـــــزمن أيضـــ ـــــون معيـــ ـــــ املشـــــارع، وقـــــد ي ـــــودة  ــار ا معيـــ

ــدف مــن املشــروع خــارج  ا العامــة بمــدة زمنيــة محــددة بحيــث ال يمكــن تحقيــق ال ــداف ــ تــرتبط أ ــ املشــروعات ال ــون ذلــك  املشــروع أو فشــله و

.  ذا اإلطار الزم

  

  

  

  

  

 ال

ف  ال

عةال عة ا ا  ال

ف  ال

ــــ  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ق ال
ع  ال

ــ  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ق ال
ف  م

م/ ــ ـــ قـــ  تعلــ

ر/ ق

ــ  ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــــ ق ال

ـــة  ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ غ ال

ــــة  ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــــ غ ال

/ ــ ـــ ـ / ف ــ ـــ ر/  تعلــ ــــ قـــ

/تعل  ـــ ــ ــــ ــ ف
ر/  ق
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يص املعاي  ع يمكن ت سية املستخدمة  عملية تقييم املشار :إ خمسة معاي رئ  و

  

ــــدو و ــــك الــ ــــي والبنــ ــ ــاد األورو ــ ــــا االتحــ ــ ع م ـــــار ــــة للمشـ ـــــة املانحــ ــــات الدوليـ ــ مــــــن املؤسســ ــ ــ ــــق الكث ــــة الدوليــــــة  USAIDو UNSCOوتتفــ ــــة للتنميــ كيــ ــة األمر ــ الــ والو

ي  رنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلنمـــا ئـــة UNDPو رنـــامج األمـــم املتحـــدة للب ان UNEP، و الـــة التعـــاون اليابانيـــة العامليــــة UNFPA، وصـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـ ، و

JICA ــة ــ املنظمــــ ADB، والبنــــك اآلســــيوي للتنميــ ــ ــارع  ــاي أساســــية لتقيــــيم املشــ ــــ خمــــس معــ ــر ع ــاءة والفاعليــــة واألثــ ــــ "االرتبــــاط والكفــ وميــــة و ــــ ا ات غ

ــات دوليـــــة مانحـــــة أخـــــرى مثـــــل  نـــــاك مؤسســـ ــار  DFID ،GTZواالســـــتدامة"، و ـــل معيـــ ن مثــ ن مختلفـــــ ـــــ معيـــــار أو اثنـــــ ــافة إ مـــــس باإلضـــ ــاي ا ـــذه املعـــ ــ ــد  عتمـــ

ــار  ـــــفافية ومعيـــــ ــور الشــ ــــ ـ ع بواســـــــطةالظ ــــــار ــــيم املشـ ــــة تقيـــ تم دراســـ ـــــ ــة ســ ــــذه الدراســـــ ـــ ــ  ـــ ــ ــر  ، و ــ ــ ـــــة واألثـ ــاءة والفاعليــ ــــ ـــــاط والكفـ ــــس "االرتبــ ــ مـ ــــيم ا ــ ــاي التقيـ معـــــ

ومية بقطاع غزة، أما املعاي األخرى ف معاي متخصصة إ حد ك ع املنظمات غ ا ن من شمولية  تقييم مشار .واالستدامة" ملا ل   ب

    Relevenceمعيار االرتباط 2.6.1

عـــرف معيـــار يفحـــص تقـــدير مـــدى ارتبـــاط أو مالئمـــة  ا املشـــروع، و دف ســـ ـــ  ـــات الفئـــات ال ـــ االحتياجـــات والسياســـات واحتياجـــات وأولو ســـب إ النتـــائج بال

ــ ا غ ب  ســـ  
ً
، أو كمــا عـــدلت الحقــا

ً
طـــط أصـــال ـــ النحــو ا ة ومالئمـــة مخرجـــات أو نــواتج أو غايـــات املشــروع ع ــ ـــ االرتبــاط أنـــه درجــة اســـتمرار  لظـــروف 

ـــياق املباشـــــر لــــذلك ا ــة املشــــروع، وحاجـــــات السـ طــــط وخلفيـــ ن ا ـــدير تحقـــــق االرتبــــاط بـــــ ــ تقـ ـــ ــار ع ـــذا املعيــ ــ ارجيــــة، حيـــــث ينصــــب  تـــــه ا ــــ بي ملشـــــروع، أو 

عكــــس إ ع أن تحليــــل االرتبـــاط  ــــي إلدارة املشـــار ــ دليــــل االتحـــاد األورو ـ و ــــة، و طـــط املطلو اتيجيات املشـــروع، وصــــياغة ا ــ ــ أي مــــدى املســـتفيدين، واســ ـ

ل مناسب وفعال القضايا التالية: تصميم املشروع ش   تناول 

 .اء دفة والشر  ارتباط املشروع بالفئات املس

 .ا دفة واحتياجا قيقية للفئات املس ل ا  ارتباط املشروع باملشا

 .ة  ارتباط املشروع بالسياسة التنمو

 ة للمجال املس لق تأث مناسب  النوا التنمو اتيجية  كة.ارتباط املشروع بإس دفة للدول الشر  دف والقطاعات املس

ا   االرت
Relevence 

ة   الفاعل
Effectivenes

فاءة   ال
Efficiency 

  األث
Impact 

امة   االس
Sustainability  تق

ارع  ال

ر ه   ال
Visability 
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ــــذا امل ــ  ـ ــ إدارة املشــــروع  ــ دفة، وأن ع ن والفئــــات املســـ ــة واملمــــول معيـ س مـــدى مالئمــــة املشــــروع ل ــ أن معيـــار االرتبــــاط يقــــ ــ ــبق يت ــار وممـــا ســ ــار اختيــ عيــ

قيقية، وأن يتم تصميم املشروع بحي م ا دفة املناسبة ومعرفة احتياجا ذه االحتياجات.الفئات املس   ث يل 

   Effectivness معيار الكفاءة 2.6.2

ــة محـــددة. و  ة زمنيـ ـــ ــاء ف ــ املشـــروع أثنـ ـ ــات واملـــوارد املســـتخدمة  ســـبة للنفقــ ـــ تحققـــت بال قـــدر النتـــائج ال س تقـــدير كفـــاءة املشـــروع و ـــو يقـــ ــار و عـــرف معيــ

شــــ ـــاملوارد املاليــــة، وال ـ ــة اســــتخدام املــــدخالت  ــ أنــــه مقيــــاس لكيفيــ ــ رجــــات، الكفــــاءة ع ــــ ا صــــول ع ــادي وأمثــــل ل ل اقتصــ شــــ ـــة، واملاديــــة،  ة، والتقنيـ ر

ن دليــل اال بــ ــدد، و  وخــالل الوقــت ا
ً
 وكميــا

ً
دفة نوعيــا رجــات املســ ــ ا شــطة إ  مــدى تحــول مــوارد املــدخالت خــالل تنفيــذ األ

ً
ــ أيضــا و ــي و تحــاد األورو

ناول القضايا ال ع أن تحليل الكفاءة سي   تالية:إلدارة املشار

 .ا باستعمال مؤشرات القياس املوجودة  اإلطار املنطقي للمشروع طط ل رجات ا  مدى تحقيق ا

 ــــي ســ ة) والت ــــــ ـــــع الظــــــروف املتغ ــــل مـ ــ التعامــ ــ ــ ــــة  ــــدى املرونــ ــــــاطر (مــ ــــات وا ن واملعلومــ ـــوظف ــــة واملـــ  إدارة املوازنــ
ً
ــــامال ــــة شــ ــــة اإلدارة اليوميــ ق مــــــع نوعيــ

ام  اء واح  املواعيد.الشر

 .اليف بالفوائد ير الت اليف مخرجات املشروع مقارنة بتدخالت أخرى وت  ت

 .ا ل يتم االستفادة م عة (موجودة أم ال) و  نوعية املتا

 .ا   ل تم تحقيق نتائج غ مخطط ل

 .رجات مناسبة ومالئمة داف من ا  األ

 .رجات مناسبة صول ع مؤشرات ا  وسائل ا

 شطة ا رجات.كفاءة األ ا تحقق ا  طط ل

 .شطة والفعاليات ودة مناسبة لتنفيذ األ  املدخالت من حيث الكم والكيف وا

 .ا بدقة م رجات تم ف شطة وح ا امة من األ اضات ال سبة لالف  بال

 .ل مناسب ش  اختيار التوقيت للمدخالت 

 ثمرة فيه باملقارن لفة املس ر الت رجات املشروع أن ت ة.يمكن  ع مشا  ة مع مشار

ــــا وذلــــك بأقــــل طــــط ل رجــــات ا ة لتحقيــــق ا شــــر ـــة واملاليــــة وال مكــــن القــــول أن معيــــار الكفــــاءة عبــــارة عــــن االســــتغالل األمثــــل للمــــوارد املاديـ ــــد ووقــــت  و ج

لفة.   وت

   Effecincy معيار الفاعلية 2.6.3

تح رجــات أو املــدى الــذي ســ ــ تقــدير مــدى تحقيــق ا ــددة واألثــر يركــز معيــار الفاعليــة ع ــ النــواتج ا م املشــروع  ســ تمــل أن  ــان مــن ا قق بــه ومــا إذا 

عكــس الفاعليـــة مـــدى اســـتغالل م ـــداف، و رجـــات، والنـــواتج، واأل ــا، ا طـــط ل س معيـــار الفاعليـــة مــدى تحقيـــق املشـــروع للنتـــائج ا قـــ ــدد، و خرجـــات ا

و دليل االتحاد األو  ددة، و دافه ا ي إلدارة املشارع أن تحليل الفاعلية يركز ع القضايا التالية:املشروع وتحقيق أ   رو

 .ا باستعمال مؤشرات القياس املوجودة  اإلطار املنطقي للمشروع طط ل ددة ا داف ا  مدى تحقيق األ

 .دفة ا للفئات املس طط ل  مدى تحقيق التغي والتنمية والفوائد ا

  تملة اطر ا رت أثناء تنفيذ املشروع.ل الفرضيات وا ناك مخاطر جديدة ظ ان  ل  يحة حسب تصميم املشروع و  انت 

 .ن االعتبار قضايا متقاطعة مثل النوع االجتما والفقر خالل التنفيذ ع  لعدم األخذ 
ً
ل نظرا رت مشا   ل ظ

 .داف مالئمة صول ع مؤشرات قياس األ  طرق ا

  دف تحقق ال اء املشروع س  العام من املشروع.بان

 .داف املشروع طط) وتحقيق أ  كفاءة مخرجات املشروع (حسب ا

 .يح ل  ش ا  م دف من املشروع، تم ف امة من مخرجات املشروع وح ال اضات ال سبة لالف  بال
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 .داف ملشروع عرقل تحقيق أ  يوجد أي عوامل 

ت مما سبق أن معيار الفاعلية  داف، و و س مدى القرب من تحقيق األ داف.يق ذه األ عرقل تحقيق    العوامل ال قد 

   Impact معيار األثر 2.6.4

نجــــاز  ططــــة و شــــاطات ا انــــت املــــدخالت الالزمــــة لتنفيــــذ ال ن إذا  ــا ــــون التنفيــــذ واألداء نــ ــ املــــدى البعيــــد، و ــ ــــو يفحــــص أثــــر املشــــروع ع رجــــات او

  املتوقعة متاحة  الوقت املناسب.

ــ  ــ ــــل  ــــ املــــدى الطو ات اإليجابيــــة والســــلبية ع ــ أنــــه التــــأث ــ عــــرف معيــــار األثــــر ع انــــت جمعيــــة منتــــدى التواصــــلو ــــ مباشــــر، وســــواء أ ل مباشــــر أو غ شــــ  ،

ــون اقتصــادية أو اجتماعيــة أو ثقافيــة أو مؤسســية ات قــد ت ــذه التــأث ــ مقصــودة، و يــة أو تكنولوجيــة أو مــن أنــواع أخــرى، حيــث يــتم  مقصــودة أو غ أو بي

عكــس معيــار األثــر مــدى امتــد ــ املتوقعــة، و ات اإليجابيــة والســلبية غ ــ التــأث  باإلضــافة إ
ً
 متوقعــا

ً
ا ــدف العــام باعتبــاره تــأث ــ تحليــل ال شــار الفوائــد ال اد وان

تمع أو دفة ألعداد أك من الناس  ا ا الفئات املس ر القطاع ذات العالقة.  تلق مة املشروع  تطو عكس األثر مسا   املنطقة، وكذلك 

وانب التالية: ع أن تحليل األثر يركز ع ا ي إلدارة املشار ن دليل االتحاد األورو ب   و

 .دف ذا ال مة املشروع  تحقيق  دف العام ومدى مسا  مدى تحقيق ال

 شار األثر االقتصادي للمشروع ع دمات ومزودي البنود الالزمة للعمل (أثاث ومعدات وقرطاسية).مدى ان ن ومقدمي ا   املوظف

  لـــول ة وقصـــص النجـــاح والـــدروس املســـتفادة والوســـائل وا شـــر ر املـــوارد ال دف فيمـــا يتعلـــق بتطـــو ر القطـــاع املســـ ــ تطـــو ـ مة املشـــروع  مـــدى مســـا

 اإلبداعية.

  ع دف العام  ا بدقة.املؤشرات املستخدمة لقياس ال  عن معنا

 .دف العام مالئمة  ظل البيانات األساسية داف الفرعية لل  املؤشرات واأل

 .دف العام مالئمة ومناسبة صول ع املؤشرات لل  طرق ا

 .دف العام كناتج وتأث للمشروع  ناك توقعات بأن يتم تحقيق ال

  دف العام من املشروع ن ال ة.يوجد عالقة منطقية ب  واألمور التنمو

 .ا بدقة م دف العام من املشروع تم ف داف الفرعية وح ال امة من األ اضات ال  االف

 .دف العام من املشروع عرقل تحقيق ال  يوجد عوامل يمكن أن 

 .دف العام منه اض حدوث أية أثار أخرى للمشروع بخالف ال  اف

 ية أو التكنولوجية. استخدام أية اعتبارات للتخفيف من اآلثار السلبية  املتعلقة بالنوا االجتماعية، السياسية، الثقافية، االقتصادية، البي

 .ماعات العرقية أو الطبقات االجتماعية س أو ا يجة االختالف  ا  وجود آثار مختلفة (إيجابية أو سلبية) ن

ــــدف العـــام للمشــــروع و  س مــــدى تحقـــق ال مكـــن القــــول أن معيـــار األثــــر يقـــ ـــ املــــدى  ة منتــــدى التواصـــلجمعيـــو تمــــع ع دفة وا ــــ مســـتوى الفئــــات املســـ ع

  البعيد.

   Sustianability معيار االستدامة 2.6.5

عـرف معيــار اال  ـاء املشــروع وتوقــف املــوارد، و عــد ان ا  ــ يتحقـق معيــار اســتدامة املشــروع مـن تقــدير مــدى اســتمرار نتائجـه، أو احتمــال اســتمرار ســتدامة ع

ائه.أنه ديمومة نتائج  عد ان   املشروع 

دفة موعـــات املســـ ـــ ا ا املشـــروع املنجـــز إ ـــ يبـــدأ ا ال ـــ التـــدفق املســـتمر للمنـــافع نفســـ ي  واالســـتدامة نوعـــان: األول االســـتدامة الســـاكنة و ا، والثـــا نفســـ

ة ـــــ ئـــــة متغ  لســـــياق مختلــــف أو ب
ً
ـــا ـــروع تبعــ ــائج املشــ ــتخدام أو تكييـــــف نتــ ـــــ تخــــتص باســـ ــة ف دفة أو مجموعـــــات  االســــتدامة الدينامكيـــ موعـــــات املســـــ مــــن ا
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ــ سـ دفة س انـــت الفوائـــد للفئــــات املســـ ــا إذا  ــتدامة مـ عكـــس معيـــار االســ ـــ االســــتمرار والبقـــاء، و عكــــس قـــدرة املشـــروع ع ــة  ـــذلك فالديمومـ عــــد أخـــرى، و مر 

. ار ل ا اء التمو   ان

وانب التالية:   تحليل االستدامة يركز ع ا

 د اء أل ة تنفيذ املشروع.مدى امتالك الشر م طوال ف سيق مع ل تم الت نجازات املشروع و  اف و

 .ا لي ي اء وكذلك دمج املشروع ضمن  ام الشر عكس مستوى ال  مدى االستدامة املؤسساتية وال 

  اء التمو عد ان دمات املقدمة  لفة ا دفة ع تحمل ت عكس قدرة الفئات املس  ل.مدى االستدامة املالية وال 

 .اء اء التعاون مع الشر عد ان  ستمر التعامل بنفس سياسة املنحة (املساعدة) 

  شطةكفاءة  منتدى التواصل االجتمايوجد لدى اء  وطاقة تنظيمية لتنفيذ األ عد ان  .املنحةثم تحقيق التأث املطلوب 

  لدى 
ً
ظة ما قبل البدء باملشروع.منتدى التواصل االجتما اإلحساس بملكية املشروع متحقق فعال  املنفذة من 

 .خطة إدارة وصيانة املعدات املستخدمة  املشروع مالئمة 

 .عميم املشروع شر و  يحتوي املشروع ع آلية ل

  ية دف مواقع تجر س سبة للمشارع ال  ا ع املواقع األخرى.بال شر أحد عناصر ال يمكن  ستخدم التكنولوجيا  ة)   (اختبار

 .ساسية االجتماعية ة وذو ا ساء والطبقات الفق ل من ال  احتمال أن يتم عرقلة التأث (االستفادة) املستمرة من خالل قلة االعتبار ل

 ب س ئة. احتمال أن يتم عرقلة التأث (االستفادة) املستمرة   اعتبارات الب

 .أية عوامل ممكن أن تمنع االستدامة للمشروع 

ن مــن ا ــ نــوع ركــز ع ــاءه و عــد ان س مــدى ديمومــة املشــروع  ــ أن معيــار االســتدامة يقــ عكــس الســتدامة األول ممــا ســبق يت ــ  االســتدامة املؤسســاتية وال

ام  ـــ ـــامنتـــدى التواصـــل االجتمـــا مســـتوى ال ع ودمج ـــا، باســـتمرار املشـــار ل ي ـــ  ضـــمن  دفة ع عكـــس قـــدرة الفئـــات املســـ ـــ  ي االســـتدامة املاليـــة وال والثـــا

ل. اء التمو عد ان دمات املقدمة  لفة ا   تحمل ت

   Personnel Evaluation تقييم األفراد 2.7

  وتقييم النوا التالية:    األفراد أداء بتقييم ع

 الوظيفي. لالحتياج مالئمة 

 اإلداء كفاءة 

  د ام  الوقت، (استخدامEfficiency ا  .)إ... االل

 الفاعلية) Effectiveness ر املنتج، جودة ق  روح بث العمل، تطو   .)إ... الفر

 الذي تم تحققه.  اإلنجاز  

داف تنقسم ة األداء تقييم أ : إدار ة إ ر   .وتطو
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 األفراد؟ بتقييم يقوم َمْن 

ن أداء بتقيـيممنتـدى التواصـل معيـة التنفيـذي املـدير  يقـوم عـادة نـاك توجـه  .املـوظف ـ ولكـن  ـ مشـاركة إ ص مـن أك م ـ ـو  التقيـيم عمليـة ـ سـ و

س ب ي االتجاهما  عاد ثال  :األ

 املدير التنفيذي. 

 الزمالء. تقييم 

 لنفسه. الفرد تقييم 

 األفراد: أداء تقييم عملية نجاح شروط

 تمام  ونتائجه. بالتقييم ادارة منتدى التواصل االجتما واقتناع ا

 ن اقتناع ن املشرف العدالة بالتقييم والعامل  تطبيقه.  و

 ا الوظيفي بالتوصيف االرتباط(وموضوعية  ثابتة معاي اعتماد ميع وشرح  .)ل

 والعملية. املعاي وضع  الشراكة 

 براز النتائج من االستفادة ره يمكن ما و نه. تطو  وتحس
 

   Institutional Evaluation املؤسسات تقييم 2.8

: جمعية قوم ت ي حيث يركز التقييم ع  منتدى التواصل بتقييم ذا

 امل ن الت  .التنفيذية واإلدارة عمل مجلس االدارة  ب

 تمعية املشاركة  .ا

 اسبة  والشفافية. ا

 ا. وحسن املوارد توف  إدار

 ن كفاءة م ودرجة العامل  األدوار. مع تطابق

 ر ن تطو ئة العامل  التعلم. و

 دفة  الفئات األعضاء، مع التواصل  املس

 يك ش  والتحالفات. ال

أهداف 
إدارية

 تخطيط
الموارد 

ةالبشري

ة الترقي
النقل -

المكافآت 
والعالوات

  -عقوبات
الصرف من 

الخدمة
أهداف 
ةتطويري

 اكتشاف
الحاجات 

بللتدري

 توجيه ودفع
األفراد 
داءلتحسين األ

 تخطيط
المسار 

يالوظيف
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امج ع  ال نجاز إدارة(واملشار  )و

 رجات  ا

 لفة. مقابل  املباشر املادي اإلنجاز م  الت

 التغطية. م 

 .ودة  ا

 ام طة االل . ... الزمنية با  إ

 النتائج 

 دفة الفئات  التطورات  املشروع. خطة عن الناتجة املس

 ة النتائج طط غ الثانو ا. ا  ل

 األثر 

 مة دفة. الفئات واقع ع املشروع نتائج مسا  املس

   Evaluation Indicators مؤشرات التقييم 2.9

 لدورة املشروعات تقييم مؤشرات عضستخدم جمعية منتدى التواصل 
ً
ا وفقا   :تخطيط

  

نامج تصميم تقييم 2.9.1   املشروع/ال

 ة وجود داف وتصور  رؤ  .عامة وأ

 واالحتياجات الواقع تحليل. 

 رجات وتحديد وضوح  .املراد والتأث والنتائج ا

 املؤشرات ومالئمة وموضوعية وضوح . 

 اتيجيات ومالئمة واقعية ارجية للمخاطر النتائج (وتحديد تحقق بحيث االس  .)والداخلية ا

 عة التنفيذ وآليات مسؤوليات تحديد  .والتقييم واملتا

 ة ومؤشرات مخرجات وجود(اإلجتما  النوع حساسية  .)وا

 

  اإلداء وكفاءة املشروع تنفيذ 2.9.2

نامج س ل يح التوجه  ال طط النتائج لتحقيق ال ا؟ ا   ل

 شطة ا؟ يتم كيف :األ  تنفيذ

 ،ن. كفاءة الزمن، املشاركة  العامل

 املشروع إدارة: 

 نامج منفذو قام ل م ال ل بأدوار  .)ملاذا؟(فّعال  ش

 ة املالية املوارد إدارة تمت ل شر  وحكمة؟ بكفاءة وال

 جودة؟ وذو مالئم تق دعم تقديم تم ل 
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 عـة نظـم سـمح ـل عـة والتقيـيم املتا ات بمتا ـ ـاطر ـ التغ ئـة ـ والتحـديات ا ارجيـة والداخليـة؟ الب  حكيمـة قـرارات اتخـاذ ذلـك خـدم ـل ا

نامج؟ تنفيذ خالل  ال
 

دافه يحقق ل   بكفاءة؟ أ

 .)النتائج تحقق(الفاعلية: 

رجات   القدرات. بناء - النوع حساسية - املؤشرات – ا

 .) املوارد مقابل  النتائج (الكفاءة

لفة  بديلة. خيارات - التكرار  -الت

ة نامج تأث ستمر ل (االستمرار ائه عد ال   .)ان

 .)سلبية أو إيجابية(املتوقعة  غ النتائج االستجابة:

اتيجية البدائل نامج؟ نتائج تحقيق ع قدرة أك بدائل توفر ل: (االس   .)ال

  

  املشروعات  اإلنجاز تقييم 2.9.3

رجات1.   ا

 لفة مقابل املباشر املادي اإلنتاج م  التغطية. م /الت

 .ودة  ا

 ام طة االل .  ...الزمنية با  إ

 النتائج2. 

 دفة الفئات  التطورات دفة (املشروع خطة عن الناتجة املس   .)املس

 ة النتائج طط غ الثانو ا. ا   ل

 األثر 3.

 مة دفة. الفئات واقع ع املشروع نتائج مسا  املس

 ة اآلثار دفة. الفئات واقع ع للمشروع الثانو   املس

  

ة غ خل لألس ال رة لل ة م ع صغ ار ال ل   م

  

خالت      ة               ال جات            األن   األث                  ائج  ال                ال
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  :واملؤشرات القضايا التقييم، محاور  تحديد عمل جدول 

  املؤشر  قضايا التقييم  محاور 

 .معية  السياسات العامة ل

  ــيم ــ ــ ــــــالة وقـ ــــة والرسـ ــ ـ ــة الرؤ ــــ جمعيـ

 .منتدى التواصل

 .السياسات واملواقف  

  ــــالة ــ ــ ـــ ــ ــ ــــة ورسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ـــــور رؤ ـــ ــ ــ ــ ــــة تبلــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــد درجـ ــ ــ ــ ــ ــ تحديــ

 املؤسسة.

  ن ــامل ـــــ ــ ــادة والعــ ــ ــ ـــ ـــــ القيــ ــ ــ ــ ــ تب ـــ ــ ــ ــ ــــرف ع ـــ ــ التعــ

ـــة ورســـالة  جمعيـــة منتـــدى واألعضـــاء لرؤ

 .التواصل

 .معية ة ل  درجة تخلل الرسالة والرؤ

 .ة للمنطمة  مدى عكس الرسالة والرؤ

  ــــن ـــ ــ ــة للمـ ــــ ــ ـ ـــــالة والرؤ ــ ــــس الرســـ ــ ــ ـــــــدى عكـ مــ

ــ سياســات ومواقــف  ســوي  / ال قــو ا

  .جمعية منتدى التواصل

 .ة  وجود رسالة مكتو

 .وضوح الرسالة 

 .(من األطراف) درجة املشاركة 

 .  درجة التب

  ــــاء ــ ــ ــ ــــن األعضـــ ـــ ــ ــ ــالة مــ ــ ـــ ــ ــ ــــون الرسـ ــ ـــ ــ عرفــ ـــــذين  ــ ــ ــ ــــــبة الــ ــ ـــ سـ )

.( ن ... إ  والعامل

 .تلفة ات ا عرفون  املستو  سبة الذين 

 !!م؟؟  الف

 .امج بتحقيق الرسالة ع وال  عالقة املشار

 .(ع  (نوع املشار

 .(ع قة اختيار املشار  (طر

 (أسباب االختيار) 

 .   محتوى النص ... إ

   Evaluation Stages  التقييم مراحل 2.10

اء التحض من ابتداءً  التقييم ملراحل توضي رسم مرفق احات، بوضع وان   اق
ً
  .والتحليل بالتنفيذ مرورا

  

  اإلرشادات عض

 م التحض لقات أ ل يتم لم فإذا التقييم،  ا قلل التقييم يفشل أن يمكن جيد ش  .جمعية منتدى التواصل ع الفائدة العائدة و

 شمل داف محاور  تحديد ذلك و  مصادر املعلومات. وكذلك التقييم طلب الذي الطرف أو/ و التواصلجمعية منتدى  مع التقييم وأ

 ق تنوع ضمان  ) وخار داخ(التقييم فر
ً
 الكفاءات. تنوع وأيضا

 دف ان إذا حاسم أمر املؤسسة قيادة إشراك ر ال  .املؤسسة تطو

 ة التقييم عملية  افة املعنية األطراف تمثيل تلفة الزوايا من املوضوع لرؤ  .ا

 

ال  ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ األمــ
ـــ  ف الالزمـــة ل

وع  ال

ـــ  ـــ ـــ األســ ـــ ــ و ت
ات  عـــ ة  ـــ الفق
ة ـــ ــ ـــ ــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  وأجهــ

ر   ال

ــ  لــ ة ت األســــ
وع  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ م

 صغ

ــل إضــــافي  دخــ
ة  لألس

ـــي  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ فــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت
ـــي  ع ـــ ال ال

 ةلألس
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   Evaluation at the Poject Level املشروع مستوى  ع التقييم 2.11

ـل
ّ
ـ مـع التـدخالت ... واسـتدامة وكفـاءة وفاعليـة وتـأث صـلة "مـدى بتحديـد التقيـيم مـن الغايـة تتمث ك ـ ال ققـة، املتوقعـة تحليـل اإلنجـازات ع  ودراسـة وا

 عدمه". أو اإلنجاز مدى تحديد أجل من واألسباب والعوامل والعمليات النتائج سلسلة

ر إعدادمنتدى التواصل بجمعية  قومت ر نصفي تقييم تقر ي تقييم وتقر : ا   ع النحو التا

ي النصفي التقييمان ا   وال

دف ر وتنظر املشروع، نجاح مدى تقييم   ال سية. تقييم وثالثة أسئلة تقييم فئات ثالث إ التقار   رئ

ق   املسؤول ق أو مقّيم أو املشروع،  والتقييم املراقبة فر   .مستقل تقييم فر

ور  م ق   الرئ ا ات املستفيدون، ،املشروع مدير املشروع، فر   املانحة ا

اية منتصف    التكرار   .املشروع و

  العملية  التقييم أسئلة

 شطة تنفيذ تم ل ا؟ تم كما املشروع أ  تصميم

 ا تم ال والتحديات النجاحات ما  ؟ توثيق

 ق الف ل ا؟ ال التقنية املساعدة عن راٍض  الفر  تلّقا

 شطة عن راضون  املستفيدون  ل  تلّقوه؟ الذي والدعم األ

ن النتائج ماذا ّ َب
ُ
 ؟ ت

يجة   الن

 عمل ومستدام نا تنفيذ مشروع تم ل ؟ و
ً
 حاليا

 ا؟ كيف يمكن الكفاية؟ فيه بما عالية تنفيذ املشروع جودة ل  تحسي

  التأث

 ر ل   املستفيدون  يظ
ً
شطة  تحسنا يجة أل  املشروع؟ كن

  
ً
ـر ـلفمـثال   املسـتفيدون  يظ

ً
ش سـبل ـ تحسـنا يجـة العـ شـطة كن  ُيقصـد بتحّسـن( املشـروع؟ أل

ش سـبل ـادة العـ  االسـتقرار، كنـوع الـدخل، الوظـائف، جـودة تحّسـن أو/و الـدخل أو/و العمالـة ز

  .)إ ...العمل ظروف

االقتراحات والتخطي

احات1• ر االق ل د و .ح
ق األول2.• دة ال  .ياك م
دة مع ادارة 3.• ناق ال

ة و ع ي  /ال ع ف ال أو ال
ه ل ن  .ق

ل4.• ص ل على ال اق لى اتفإ اع
ةمع األ ع  .اف ال

ف في  م ال5.• ان ـم ال
ق أ  عادة تإ ن يلي ال

عل و  ل وفقًا لل ق ةلل  .ال

التحليل

مات1.• عل ل ال ل .ت
ئ2.• اجات ال د االس ة ح

ه  .و
روس 3.• ل ال ة(اس اب  إ

ة  ).وسل

ف ال

مات 1• عل ع ال .ج
مات 2.• عل ف ال  .ت
مات3.• عل ث ال  .ت
اناتإد4.• ع  1.خال ال ج

مات عل  .ال
مات 2.• عل ف ال  .ت
مات3.• عل ث ال  .ت
اناتإد4.•  .خال ال

ال

ه ١• ب تق ل ي ال .ت
ق ٢• اف ال رة أه  .بل
ات3.• ش عاي وال ي ال  .ت
مات4.• عل ادر ال ي م  .ت
ق واألدوات 5.• ي ال ت

ها  .وت
اد6.• ارد ال ف ال ي ت ة ت

ة  .وال
ي األدوار وتق الع7.•  .لت
ي لل8.• م ار ال ي اإل .فت
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وّزع   املوقع
ُ
اب ع ت ة أ   املشروع  املص

ـر، توصـيات تطبيـق   اإلجراءات مكـن التقر ا و ع مـع مشـارك  الـدروس عمـل ورش "خـالل مـن األخـرى  املشـار

  املستفادة الدروس مشاركة دفية مجتمع خالل لقاءات من ،"املستفادة

  

  Implementing Evautaion Processخطة تنفيذ عملية التقييم  2.12

:   تمر عملية التخطيط والتنفيذ للتقييم بخمسة مراحل، ع النحو التا

 :   املرحلة األو

ســــة: ــئلة التقيــــيم الرئ ــع أســ ــئلة مــــن  وضــ ــذه األســ ــ ــــون  ــا ت ــا للغايــــة أو الغــــرض منــــه وعــــادة مــ ــ ــــة التقيــــيم والتحقــــق مــــن بإجابا ــئلة املركز ــا األســ عــ ض أن  ــــ يف

ذه األسئلة باملواصفات التالية:  ما تتصف 
ً
عم أو ال بل غالبا   النوع الذي يتطلب إجابات مثل 

 .  تحفز التفك

 .اضات  تتحدى االف

  اس.تركز ع ع  االستعالم واال

 .تقود ا أسئلة أخرى 

ا. ضة من عناصر املشروع أو العناصر التنظيمية ح يمكن اإلجابة ع ق التقييم التعامل مع طائفة عر ذه األسئلة من فر   وتتطلب مثل 

  املرحلة الثانية: 

ا: ــا وتفســــ ــ ــة عــــن  عمليــــة جمــــع البيانــــات وتحليل جمــــع املعلومــــات واألدلــــة لإلجابــ
ُ
ــــ ت ــع  ــــ تجمــ أســــئلة التقيــــيم باســــتخدام أدوات جمــــع البيانــــات والبيانــــات ال

ــل بيانـــــات ال ــ جـــــودة تحليـــ ـــ  ع
ً
ــا ــا تتوقـــــف أيضـــ ا كمـــ ـــــا ومصـــــداقي ــع وجود ـــــ تجمـــ ـــة املعلومـــــات ال ـــــ كميــ تاجات ع ــيم وتتوقـــــف قـــــوة االســـــت ــائج التقيـــ ــ تقيـــــيم نتـ

 
ً
ل جـــزءا شـــ ــ النتـــائج و ـ ــة تحديـــد مع ـــو محاولـ ا، والتفســـ  عـــد وتفســـ ، و ـــ ــ تقيـــيم مـــا ذات مع ـ ــ تجمـــع  ـ عـــل األدلـــة ال ــ تبـــذل  ـ ليـــة ال ـــود ال مـــن ا

عميمــــا ــــ  ـــة ف ــا يـــتعلم مــــن التجر ــ مــ ــ ــذه الـــدروس  ــ تاجات تقيــــيم عامــــة ودروس مســـتفادة، و ــ اســـت ــ تاجات التقيــــيم املفصـــلة  ت ذلـــك يجــــري تجميـــع اســــت

  شأن ظرف محدد.

:تقنيات جمع املعلومات: و معروفة عادة  التا شطة و  ع واأل   ومستعملة لتقييم املشار

 .املالحظة 

 .املقابلة 

 .يان  االست

 .موعات املركزة  ا

 .اإلحصائيات الرسمية 

 .االختبارات 

 .الت والوثائق  ال

ذه التقنيات إ ثالثة أصناف: يف  مكن تص   و

ا العامل ال للمقيم: املالحظة.  .أ   تقنيات يدخل ف

 املقابالت، اللقاءات واالستمارات واملسوحات.  .ب

الت واإلحصائيات املوثقة.  .ت  ال

  يو أساليب جمع البياناتجدول 

  

ايا  األسلوب   العيوب  املز
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ايا  األسلوب   العيوب  املز

 ) ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــوم Observationاملالحظـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ): يقـــ

شطة.   املقيم بمالحظة األ

  ــــل ــ ــ ــ عطيـ ــــن  ــ ــ ــــــن مـــ ــ ـــــــد ممكـــ ــــى حــــ ــ ــ ـــ ــ أد ـــ ــ ــ ــ ــــل إ ــ ــ ــ تقلـ

شاط. سياب العمل أو ال   ا

  واقعية عن األداء.تولد بيانات  

 .ارة واملعرفة  ع درجة عالية من امل
ً
  تتطلب مالحظا

 .
ً
ا  كب

ً
لك وقتا  س

 .عدم االرتياح  شعر املالحظ 

 .ذه الوسيلة غ محايدة ون    يمكن أن ت

 (يانة  قوائم االستقصاء (االست

)Questionnaire ــــن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــارة عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــ عبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ): و

ــئلة  ــــ ــــــن األســـ ــــة مـــ ــ ـــــمن مجموعـــ ــ ــــتمارة تتضــ ــ اســـ

ــ  ـ ـــا. يمكـــن اســـتخدام ال ــة ع تتطلـــب اإلجابـ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــئلة: مفتوحـ ـــــ ــ ــ ال األســ ـــــ ــ ــ ـــــــن أشــــ ــ ــ ـــــد مــ ــ ــ العديــــ

ا.   ومغلقة ومتعددة االختيارات وغ

  ــــت ــ ــ ـــــ وقــ ــ ــ ـ ــ  ـــ ــ ــ ـ ـــــدد كب ـــ ـــــ عــ ــ ــ ـ ــــول ا ــ ــ ــــن الوصــ ــ ــ يمكــ

.   قص

 .
ً
يا س لفة    غ م

 .فرصة للتعب دون خوف  

  ــــر عــــداد تقر ا و يصــــ ــــتج بيانــــات يمكــــن ت ت

ولة. س ا    ع

 لالستجابات غ 
ً
ا    املتوقعة.ال تحتاط كث

  ل ـــــ أســــباب املشـــــا ــ التعــــرف ع ـــ ـــدودة  ــدة محـ ذات فائــ

لول املمكنة.  أو ا

 .ون صعبة التجميع  ت
ً
  أحيانا

 ) ة ــــار ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ شــ ـــان اس ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ): Consultationــ

اء  ـــــ ــ ــ ـــ ــــن خ ــ ــ ــ ة مــ ــار ــ ــ ـــ شـــ ـــان االس ـــ ــ ــ ــ ل ال ـــــ ــ ــ شـــ ت

ة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة وخ ــ ــ ـــ ــ ـــــة وثيقـــ ــ ــ ـــ ــ ــــم عالقــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ن ل ـــــئول ــ ــ ـــ ــ ومســ

ا  ـــــ ــ ــ ــــوب دراســـ ـــ ــ ــــــة املطلـــ ـــ ــ ـــاط أو الوظيفـ ـــ ــ ــ شــ بال

ـــي يقـــرروا  ــا ل افيـــة ع م املعلومـــات ال ولــد

ع  ـــــار ــذه املشـــ ــــــ ــا  ــ ــ ــ ــــون م ــ ــ ــ تت ـــ ـــ ــــطة ال شـــ األ

ــان مــن أعضــاء مــن داخــل  ــذه ال ــون  وتت

ــــل ــ ــــدى التواصـ ــ ــــة منتـ ــ ـــــ  جمعيـ ــ ل أسا ـــــ شــ

ــاء مــــن  ــــ وأعضــ ـــرورة إ ــا إذا دعــــت ضـ ــ خارج

  ذلك.

 .لفة  وغ م
ً
يا س   سيطة 

  ــــن ــ ــ ــــدد مــ ـــــ ن عـ ـــــ ــ ــ ــــل بـ ــ ــ ــــدخالت والتفاعــ ــ ــ ــيح املــ ــ ـــ ــ ـ ت

دث. ة نظره  ا م وج ل م  األفراد ل

  ــ ـ ن  ن املشـــارك تقـــوي خطـــوط االتصـــاالت بـــ

ع.   املشار

 ، ــ ــ نــوع مـن التح ــؤالء  تنطـوي ع ــ آراء  عتمـد ع ألنــه 

م الفردية أو التنظيمية. ة نظر ن من وج شار   املس

  
ً
ــور جــزء واحــد فقــط مــن التقيــيم نظــرا ــا ظ ــتج ع قــد ي

 للمجتمع.
ً
ون ممثلة تماما نة قد ال ت   ألن ال

 ) ـــــــة ــ ـــائل املطبوعــ ــ ــ  Printedالوســــ

Media ــــة ــ ــ نيــ ــــالت امل ــ ــ ــ ـــمن ا ــ ــ ): وتتضـــ

ــــرات  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ شــ ــــار وال ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة واألخبــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ القانونيـــ

ــــــالت  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــة وا ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــورات العامــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ شــ وم

شورات الداخلية.   وامل

  ـــــة ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ اصـ ــات ا ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــاز للمعلومــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــدر ممتــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ مصـ

ــــل  ــ ــ ــة بـ ــــ ــ ديثـ ـــــات ا ــ ــــوفر املعلومــ ــ ــ ــــالتقييم، وتـ ــ بـــ

.
ً
  واملستقبلية أيضا

  ب ســــــ ــــات  ــــل البيانــ ــد تحليــ لة عنــــ ـــــ ـــــل مشـ ــــن أن تمثـ يمكــ

ـــا  ة االســـتفادة  شـــار نـــة االس مكـــن ل ـــا و ا ا ل شـــ

. ل كب   ش

 ـــــابالت ا ــ ــــية (املقـ ــ صــ  :)Interviewsل

ن  صــية بــ ــة  ــ عبــارة عــن مواج و

ــــياغة  ـــ ــ ــ ــــب صـ ــ ــ ــ ن وتتطلــ ــــر ــ ــ ــ ــــيم واآلخــ ــ ــ ــ املقــ

ـــــق  ــ ــ ــ ــ ــــدد لتحقيــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ل محــ ــــ ــ ــ ـــ ـــ شـــ ــئلة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ األســـ

ــــتماع  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة واالســـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــن املقابلـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــدف مـ ـــ ــ ــ ــ ــ ال

م. امل لألفراد وعدم مقاطع   ال

  ــة إلبـــــداء اآلراء افيـــ ن فرصـــــة  عطـــــي املشـــــارك

احات.   وتقديم االق

  ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ن للتعب ـــــارك ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــة للمشــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ر ــــي ا ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ عطـ

ا وطـــــــرق واإل  ـــــبا ــــن املشـــــــكالت وأســ ــــاح عـــ فصـــ

ا.   حل

  ــا اال ــ مــن الوقــت عــادة فــال يمكــن تطبيق لك الكث ســ

  ع عدد محدود.

 .ا ا صورة كمية ل  من الصعب تحليل النتائج و تحو

 .ر ان املقابل غ ما  اذا 
ً
ا   قد ال تفيد كث

 ) ـــــزة ــ ــ ــ ـــــات املركــ ــ ــ ــ موعـ  Focusا

Groups شــبه أســلوب املقابلــة ــ  ): و

  ــ ــ ــ ـــ ـــــة  ـــــــر مختلفــــ ــــات نظـ ــ ـــ ـــــمح بتجميـــــــــع وج ــ سـ

  نفس الوقت.

 .لفة لك الوقت وم   س

  ــا ل ــا او تحو ــتج بيانـات مــن الصـعب تجميع يمكـن ان ت
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ايا  األسلوب   العيوب  املز

ــع  ــــ ــ ـــــن مــ ــ ــ ـــــه ولكـ ـــ  لوجــ
ً
ــــا ـــ ــ ـ ــــية وج ـــ ــ صـ ال

ــ  ــ ـــون مركــــزة ع ــة يمكــــن أن ت مجموعـ

  جزئية محددة  املشروع.

  ــــن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ مـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ  أو أك
ً
ــــدا ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتخدم واحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

ــــدد  ــ ذلـــــــك الصـــ ــ ـــ عة  ــــا ـــاليب الشـــ األســــ

ار.   مثل توليد األف

 ــ ـــ ــ ــم االتفــ ــــ ــ تـــ ـــ ــ ــ ــــة ال ـــ دمــ ــــــدعيم ا ــ ــمن تـ ــــ اق تضــ

اية. ا  ال  عل

  ن ــ ان يصـــبحوا محللـــ ـ ن ع ســـاعد املشـــارك

ــ االســــتماع  ـ ــ قـــدرة ع ــ أفضـــل لألحـــداث وأك

  وغ ذلك.

  ا صورة كمية.

 ) ــائق ــ ــ ــ ـــــة الوثـ ــ  Documentمراجعــ

Review ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمل ع ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ شـ ــــن أن  ــ ــ ــ ــ ـــ ): يمكــــ

ـــــــرائط  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ الت ا ـــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــة و ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ التنظيميــ

ــــائق  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمن دقــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ن وتتضــ ــــامل ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ العــ

ع  ـــــار ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ر املشـــ ــــــار ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــات وتقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االجتماعـ

ــــــك،  ــ ــ ــ ذلـ ـــ ــ ــ ــ ـــــــبوعية) وغ ــ ة أو أســ ر ـــــ ــ ــ (شــ

ع  ـــديري املشـــــار ر مـ ـــار كمــــا تتضــــمن تقـ

م. ات نظر   ووج

 .ل ممتاز ا مواضع مشكالت ش   ش 

  ل ـــــائج املشــــــا ــ نتـ ـــ ـ  ع
ً
 موضــــــوعيا

ً
ــيال ــ ــــوفر دلــ تــ

ن. ادثة  موقع مع  ا

 ـا بأ ل تجميع ـد ممكــن ودون مـن السـ قـل ج

ــــودة  ــ ــ ــ ــ ــا موجـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــــــك أل ــ ــ ــــل وذلــ ــ ــ ـــ ــــق للعمــ ـــ ــ ــ ــ عو أي 

 بالفعل.

 .احات لعالج مواطن الضعف   تقدم اق

  ــــول ـــن الصــــــعب الوصــ ــ ــــون مـ ــ ــائق أو ي ــ ــــوفر الوثــ ــد ال تتــ قــــ

ون غ حديثة. ا أو ت   إل

  ـــي ــ ــ عطـ ـــــا  ــ التـ ــليمة و ـــــ ـــــة سـ ــ قـ ــا بطر ــ ــ ــ ــــــتم اختيار ــــد ال يــ ــ قــ

 صورة غ سليمة لألداء.

  ــــات ــ ــ ــــل بيانـــ ــ ــ ـــــ محلـــ ــ ــ ــ ـــــاج ا ــ ــ ــــروج تحتــ ـــ ــ ــ ــا ا ــ ــ ــ ر إذا أردنـــ ــا ــ ــ ـــ مــ

ــــام ذات  ــات ا ة مــــن مثــــل تلــــك البيانــ ــــ ــــات وا باتجا

 الطبيعة الفنية.

 .ستخدم مع وسيلة أخرى  

 ) ــة ــ ــ ــ الــ ـــة ا ـــ ــ ـــــ Case Studyدراســ ــ ــ ــ ): و

ل  ــ شــ ــون  ــا ت شــبه املالحظــة إال أ

  مكتوب.

 ر الت والتقار ــاط الضــــعف    معظم مزايا ال لــــل عــــن نقــ ــ تقــــديرات ا ــ يمكــــن النظــــر ا

ــــاء  صـــــية. وقـــــد يـــــتم إعطـ ــا تقـــــديرات  ــ ـ ـــــ أ والقـــــوة ع

ـــــــن األداء  ــــألداء عـ ــ ــ لــ ــ ــ ــ ــــورة أع ــ ـــــي صــ عطـــ ــــة  ــ ــــاذج نمطيــ ــ نمــ

قيقي.   ا

شـــمل مالحظتــه جميـــع جوانــب املشـــروع وأن يتفــادى تلقـــي معلومــات مـــ ــ أن  ــ املقـــيم أن يحــرص ع ــ أحســـن نتــائج لتقيـــيم املشــروع يجـــب ع صــول ع ن ول

جب  و
ً
ا ون متح : جانب واحد قد ي عة نقط  تمامه ع أر   ع املقيم ألي مشروع أن يركز ا

 .ا العاملون  املشروع ل ال يتفق/ أو ال يتفق حول   يص املشا

 .تمام ذا اال ل ومدى  ذه املشا تمام  م ا اص الذين ل  تحديد األ

 .اصة ال تقع خالل تنفيذ املشروع  وصف األحداث ا

 ا.وصف القرارات ال يتم اتخا  ذ

  

  املرحلة الثالثة:

عــــد صــــياغة  التوصــــيات:  ن االعتبــــار و عــــ ــائج التقيــــيم  ا مســــتخدمو نتــ ــــا أن يأخــــذ ــد  قصــ ا و ــ ــات وتفســ ـــل البيانــ ــائج تحليـ ــ نتــ ــ  إ
ً
نادا ــداب توضــــع اســــ ــــ تــ

ع. ا من مراحل تقييم املشار   التوصيات مرحلة قائمة بذا

ــــذ ــــون  ــا، وقــــد ت ــ ح كيفيــــة تطبيق ــــ ق ســــبة للمســــتقبل و قــــدم التقيــــيم الئحــــة توصــــيات بال ــــا، و ــــا تقــــرأ قبــــل غ  بحيــــث أ
ً
ــ اســــتعماال ــ ــــ األك ه التوصــــيات 

ة. لة ووا مية ومعروضة بكتابة س ة واأل ون التوصيات مقدمة حسب األولو   ولذلك يجب أن ت
  

  

عة: ا   املرحلة الر
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ات: ــ ــ والــدروس والتوصــيات مــن نتــائج  الــدروس املســتفادة وتــراكم ا ــ حالــة عامــة واســتخالص الع ــا الــتعلم مــن التجــارب الســابقة للتطبيــق ع قصــد  و

ــ الــ مكــن التوصــل إ ا، و ع املســتقبلية وتنفيــذ ن تخطــيط املشــار ــا وتحســ ب خطــة املشــروع ا دروس التقيــيم وصــياغة التوصــيات لــذوي العالقــة لتصــو

ــ إطــار تقيــيم ا ــا املســتفادة  ــ يــتعلم م ئــة ال ــا "الب ع واملقصــود  ــ إطــار تقيــيم املشــار ــ الــدروس املســتفادة  مكــن التوصــل إ ا و ع املســتقبلية وتنفيــذ ملشــار

ات. ي التعلم من خالل تراكم ا أ   العاملون" و

ـــ  ص  ـــ ـــل  ـــ حـــل املشـــكالت حيـــث أن  ــا  ـ ــة ف سـ ــة منتـــدى التواصـــلوالفكـــرة الرئ يص امل جمعيـ ـــ ــ ب ـ ـــب املســـتمر، مع ـــ التجر ع ــا  ـــا، ممـ ل وحل شـــا

ن األداء الذي يزد من قدرة  ، وتحس داف. جمعية منتدى التواصلوالتغي   ع النمو، والتعلم، وتحقيق األ

علــم  ر  ن، و  جمعيــة منتــدى التواصــلإن تطــو ، والتمكــ ــ ــل التنظي ي ــ النــوا القياديــة، وال ات محــددة ومســتمرة  ــ : القيــام بتغي ــ االتصــاالت، وتبــادل ع

شاركية، والثقافة التكيفية. اتيجيات ال   املعلومات، واالس

امسة:   املرحلة ا

ــيم: ـــــر التقيـــ ائيـــــة لتقر ــر  وضـــــع الصـــــيغة ال ـــ ـــــون التقر ــ أن ي ـــ ب ـــــا التقيـــــيم، و ـــل إل ـــــ يتوصــ تاجات والتوصـــــيات ال ــائج واالســـــت ـــــر لنقـــــل النتـــ ــداد تقر يلـــــزم إعـــ

ب  و
ً
يا ســــــ  

ً
 ومــــــوجزا

ً
ـــــا، وأن يقــــــدموا مختصــــــرا ـ ــــل إل ــــم التوصــ ــ تــ ـــ ـ تاجات والتوصــــــيات ال ــائج واالســــــت ــ ــر النتــ ــ ــ ــــتخدمو التقر ــــدير التقيــــــيم ومســ ـــاقش مــ ــ أن ينـــ ـــ ـ

  ال
ً
يحا  

ً
يال يل أي آراء متعارضة  ب  ائية و ن قبل وضعه  صيغته ال ر إ املقيم أو املقيم ر. عليقات ع مسودة التقر   تقر

  

ر: ات التقر ر لنتائج التقييم ع العناصر التالية: محتو   يجب أن يحتوي التقر

حتوي ع  .1  الغالف األمامي: و

 .اسم وموقع املشروع املقيم 

 .عملية التقييم  اسم أو أسماء الذين قاموا 

 .رة ع املشروع ة السا  اسم ا

 .ر ا التقر غط  املدة الزمنية ال 

 .ر خ تقديم التقر  تار

ص  .2  لنتائج التقييم:م

  ـــم ــ ــد ال يتــــوفر ل ــــا املقــــيم وذلـــــك لفائــــدة األفــــراد الـــــذين قــ ـــل إل ــ توصـ ـــ ــائج ال ـــة حــــول النتــ ــاء نظــــرة عامــ ن إلعطــ ــــ صــــفحة أو صـــــفحت يقــــدم 

ر. اف لإلطالع ع أجزاء التقر  الوقت ال

 .ل أجزائه بوضوح عرض  ر  توى التقر  الئحة 

  دافه.معلومات حول خلفية املشروع وتطوره  وأ

 .تارة للقيام به داف التقييم والطرق ا  أ

  ــ العمـــــل ـــ ـــة  ــات، املعوقـــــات امليدانيـــــة واألوجـــــه اإليجابيــ ـــة جمـــــع املعلومـــ قــ قـــــة: كيفيـــــة تطبيـــــق طر ـــــذه الطر تبـــــة عـــــن اســـــتعمال  ــائج امل النتـــ

ي.  امليدا

 ــ ذلــك باســتعمال الرســوم البيانيــة ســتعان  ــا و ــا وتحليل ــذه النتــائج بــبعض الصــور تقــديم النتــائج املتحصــل عل ــداول وقــد تــدعم  ، وا

اجة. ا عند ا قة املستعملة لفرز املعطيات ال تم جمع نا غض النظر عن ذكر الطر ال، وال يجب   من امليدان إذا اقت ا

  

ر النقط اآلتية: .3 ذه الفقرة من التقر ص  ر: يجب أن ت  خالصة التقر

 .داف  مدى نجاح املشروع  بلوغه لأل

 .ة  ما  نقاط القوة وما  نقاط الضعف  املشروع وال تحتاج إ إصالح وتقو

 ة واملادية بكفاءة؟ شر  ل استعملت املوارد ال

 ا املشروع ع الزمن؟ ات ال عرف  ما  التغ
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  ) لفة املشروع مقارنة بالعائد  ).Cost Benefit analysisما  نتائج ت

 نات ال يمكن ا من خالل نتائج املشروع سواء ع املدى القص أو املدى البعيد. ما  التك  تقديم

 .و أثر املشروع ع املستفيدين ء ما  م   وأ

  

 التوصيات:  .4

 بحيـــث 
ً
ــ اســتعماال ــو األك ــر  ــزء مــن التقر ــذا ا ــون  ـــا، وقــد ي ح كيفيــة تطبيق ــ ق ســبة للمســتقبل و ــر التقيــيم الئحــة توصــيات بال  يقــدم تقر

ة.أنه ي لة ووا مية ومعروضة بكتابة س ة واأل ون التوصيات مقدمة حسب األولو ه، ولذلك يجب أن ت   قرأ قبل غ

  

اقبة والتقييم  2.13   Tools and Methods for M&Eأدوات وطرق املر

ا، البيانـات، جمـع والتقيـيم املراقبـة نظـام تنفيـذ نجـاح يتطلـب يف ـا وتصـ ـا وتحليل بالغ اب و ـ ة، أل تان وتوجـد املصـ سـ  البيانـات، ملصـادر فئتـان رئ

يـة البيانـات مـا: ـ والبيانـات الروتي يـة، غ جمـع الروتي
ُ
يـة البيانـات وت ـ املنتظمـة مـن املراقبـة كجـزء الروتي ـ وكـذلك اإلدارات، ـا تقـوم ال  ـا يقـوم ال

اء   .التنفيذ  الشر

انيـة وتتحقـق ـ االعتمـاد إم ـذا حسـاب طرـق عـن البيانـات ع ـ املثلثـات، و  غيـة والكميـة النوعيـة جمـع البيانـات أنـواع طـرق  مـن قليـل عـدد اسـتعمال ع

ا ل نتائج انت إذا ما تحديد وفر تتحقق، سوف م   املثلثات حساب و
ً
  أك تحليال

ً
ا  كث

ً
امال ام ومن املصداقية من يقوي  ما ت ن ال   .بالنتائج املشارك

سـتخدم
ُ
ة’و ،‘حـدوث مـرات عـدد كـم’و ،‘حـدوث مقـدار ’قيـاس ـ الكميـة البيانـات و ـ ء  ‘حـدوث وت انـت ذلـك، ومـع مـا، ـ ـ شـ املؤشـرات فـإذا   رضـاء ’إ

يئـات توثيـق عن األعضاء سـية ال ـون  عندئـذ ،‘التأس ـة، النوعيـة البيانـات ت ـا تـوفر مطلو ب حـدوث كيفيـة’ ل مفيـدة توصـيفات أل ء‘ حـدوث وسـ  أو مـا ـ

 .حدوثه عدم

 
ً
ـواص ونظـرا تلفـة ل ـون  والنوعيـة، الكميـة للبيانـات ا ـ املعتـاد، البيانـات، مـع مختلفـة وتقنيـات طـرق  اسـتعمال الـالزم مـن ي جمـع و

ُ
 الكميـة البيانـات ت

  األفراد من موعات رسمية م عمليات باستعمال
ً
ا ون  ما (كث ة) ت املة لتوف األعداد كب ة ال   .املؤشرات من األنواع ذه من املطلو

 
ً
ا ـ صـية املقـابالت باسـتعمال ذلـك يـتم مـا وكث اب مـع ال ـ ة أ ـ املؤشـرات تقـوم أخـرى، فعنـدما ناحيـة االستقصـاءات. مـن باسـتعمال أو املصـ  ع

ـ ،‘وملـاذا كيـف’ نـوع مـن أسـئلة ب ـ االعتمـاد ي ـ  مجموعـات مناقشـات ع ك ـ ، وقصـة(FGDs)ال ـ التغي ميـة، وطـرق  األك ـ البيانـات جمـع وتقنيـات أ  ال

سم د ت  .والتوصيف العمق من بمز

امعية ل يمكن ال األدوات من لعدد عرض ي وفيما   .استعمال
  

  االستقصاءات

 
ً
ا ـ سـتعمل مـا كث يان ’ومصـط‘ االستقصـاء ’مصـط ُ ما محـل ‘االسـت شـ الـبعض، عضـ ـ االستقصـاءات و ـ بيانـاتجمـع  إ  باسـتعمال واسـع نطـاق ع

نمـا البيانـات، مـع املعيارـة الصـيغة يانات شـ ب ـ االسـت ال إ ـ األشـ سـتخدم ال
ُ

جـرى  االستقصـاءات، بيانـات ـ جمـع 
ُ
ل االستقصـاءات وت  دوري شـ

س   بانتظـام، ولـ
ً
ـاليف، مثـل وقـت مـن ـا يـرتبط ملـا نظـرا  آخـر ـ األداء وتقيـيم املـدة، منتصـف واستعراضـات األسـاس، خـط بتحديـد املتصـلة الدراسـات وت

  .املدة

سـتخدم أن يمكـن أداة عـد االستقصـاءات
ُ

شـمل البيانـات، جمـع طـرق  مـن العديـد ـ   صـية مقـابالت والتقيـيم إجـراء املراقبـة نظـام ـ االستقصـاءات و

اتف، استعمال يمكن كما متعمقة، يد أو ال ي، ال و ق أو اإللك ب ع موقع القائمة االستقصاء طر يد أو الو   .العادي بال

  

يانات   االست

ـ األسـئلة كتابـة إن طـرح ال
ُ
يـد االستقصـاء ـ ت صـية املقابلـة أو ا س ال ل، بـاألمر لـ بيـة والقاعـدة السـ ـا الذ ـ ـ القـدرة لكتاب  األسـئلة تحديـد ع

ـ األسـئلة أي للبحـث، األساسية ـا، ردود معرفـة الضـروري  مـن ال طـوة عل ـا لضـمان املتبقيـة األسـئلة تحديـد ـ التاليـة وا عنايـة،  وموضـوعة مناسـبة و

ـ ذلـك سـاعد فسـوف يع ع ـادة ـ عـد الـردود، اكتمـال ومعـدل االسـتجابة ز ـاء و ـ األسـئلة، وضـع مـن االن ب ـ ي ـا ع ة مجموعـة اختبار  ممـن صـغ
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م سـتوجه موعـة داخـل األسـئلة إلـ دفة، ا ـ ذلـك سـاعد فسـوف املسـ ـون  األسـئلة تحديـد ع ـ ي ا ـ النظـر إعـادة الـالزم مـن ال ـا إعـادة أو صـياغ  ترتي

  االستقصاء يصبح أن قبل
ً
زا   .الفع لالستخدام جا

  

 العينات جمع

ـ العينـات جمـع شـ موعـة داخـل مـن األفـراد مـن فرعيـة مجموعـة اختيـار إ اء الـذين أو املسـتفيدين مثـل املعنيـة، ا تمـل مـن الشـر ونـوا أن ا ـ ي  ع

ـ باملوضـوعات معرفـة ـق ـم ال م أو االستقصـاء فر سـتخدم آراء لـد ا، وُ ان عـن استقصـاء إجـراء ألن الدراسـات إجـراء ـ جمـع العينـات شـأ  السـ

م   ستغرق  بأكمل
ً
  وقتا

ً
ال نطوي  طو لفة ع و ة ت  .كب

ـ وعـالوة   ذلـك، ع
ً
ا ـ ـ مـا كث موعـة أعضـاء يتغ دفة، ا ـ مـن تحديـد الصـعب مـن يجعـل ممـا املسـ   عت

ً
موعـة جـزءا دفة مـن ا معينـة.  ظـة ـ املسـ

ي، التحليل حالة ففي كذلك ون  ال اإلحصا ل شمل أن الضروري  من ي  .معينة مجموعة  فرد االستقصاء 

طـوة ـ وا ان تحديـد ـ للعينـة إطـار وضـع ـ األو طـوة املنطقـة ـ السـ دفة، وا ـ املسـ ـذا يتطلـب العينـة، إطـار تحديـد ـو الثانيـة  ـادة و  تحديـد ز

ددين األفراد مجموعة م الذي ألولئك الدقيق التحديد غية ا ن من االستقصاء شمل موعة ب تارة ا   .ا

،
ً
ا قة تحديد وأخ ذا العينات، جمع طر قة اختيار ع و م من لتحديد طر   .العينة إطار شمل

  

صية املقابالت  ال

 
ً
ا ـ اب مـع صـية مقـابالت إجـراء امليدانيـة أو األساسـية البيانـات جمـع شـمل مـا كث ـ ة، أ مكـن املصـ ـون  أن و ن ـذه املقـابالت ت ص مباشـرة بـ  ـ

ـاتف، باستعمال مباشرة غ أو وآخر، يـد أو ال ـي ال و يـد أو اإللك ـ معظـم العـادي، ال ـاالت، و ـ املقـابالت ـذه تقـوم ا يان أو استقصـاء ع  يقـوم اسـت

ـ ـ األسـئلة ع ا سـبق ال ـ إعـداد نـاول  وال رجـات القضـايا املتصـلة ت سـتخدم والنتـائج با
ُ
صـية املقـابالت املتوقعـة، و  متعمقـة بيانـات جمـع ـ ال

  .ك استقصاء لتصميم أو لنوعية،املؤشرات ا عن ووصفية

  

م  التغي قصص أ

ع ـ ـم و ن قصـص أ ـ املشـارك ن التغي ـ امليـداني ات وتفسـ تحديـد ع ـ جـري  املرتبطـة التغ م، الوضـوح شـديدة أسـئلة ذلـك بتوجيـه بالتفاعـل، و  إلـ

ـا دون  ط سـية األداء بمؤشـرات ر م الرئ يع ـ ـ و ـ ع م بحرـة.  عـن التعب ن مـن ُيطلـب كمـاأنفسـ ـ األسـباب تفسـ محاولـة املشـارك ـم ال ون تجعل ـ  عت

ـ   التغي
ً
مـا سـبة م ـم بال ة ألي أو ل اب مصـ ـ مكـن أ ن، و ـم لتقنيـات آخـر ال أ ، أشـ ـ ـ باإلضـافة التغي  أن األخـرى، املعتـادة التقيـيم وتقنيـات طـرق  إ

  .املتوقعة اآلثار غ تحدد

موعات املركزة  ا

ـ املناقشات عد ـا ال موعـات املركـزة تجر ـار، عـن  متعمقـة بيانـات جمـع ـ املسـتخدمة النوعيـة البيانـات جمـع أدوات مـن(FGD)  ا ات ومواقـف أف ـ  وخ

دفة مجموعة قوم موضوع شأن مس ن، و ق أعضاء أحد مع   عملية املناقشات، بتوجيه الفر
ً
نادا داف إ اس شودة األ   .العملية من امل

  

 الوثائق استعراض

ـوفر املراقبـة عمليـة الصـلة ذات واملؤلفـات األدبيـات تقيـيم ـو الوثـائق اسـتعراض عـزز  الوثـائق اسـتعراض والتقيـيم، و شـطة معلومـات   بيانـات جمـع أ

  .والتقييم املراقبة

  

 املواضيعية الدراسات
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ـون  أن يمكـن محـددة، قضـايا شـأن متعمقـة دراسـات ـ املواضـيعية الدراسـات ـا الغـرض ي ن اتجـاه دراسـة ـو م  أن يمكـن أو معينـة، أو قضـية معـ

سـتخدم
ُ

ـ نـاتج دراسـة ـ  مكـن تقدمـه، مـدى قيـاس الصـعب مـن رئ   الدراسـات املتعمقـة إجـراء و
ً
ـق عـن أو داخليـا ن طر ن عيـ شـار ن مس  خـارجي

م ليف ا، وت ب بإجرا ون  أن و   ذه من الغرض ي
ً
  .استقصاء وعمليات متعمقة أبحاث إجراء شمل وأن الدراسات محددا

  

الة دراسات  ا

ـيح
ُ
الـة، دراسـات ت   والتقيـيم، املراقبـة نظـام منظـور  مـن ا

ً
مـا ـ ف   أك

ً
ـ املـؤثرة للعوامـل عمقـا ـ أو املـوجزة العامـة البيانـات ع ـا يمكـن ال  خـالل مـن جمع

الـة ودراسـة أخـرى، سـبل ـ واحـد ملثـال ومكثفـة تفصـيلية دراسـة ـ ا ء ع ـ الطـرق  مـا، باسـتعمال ـ ـا ُيـرى  ال  ـو ذلـك مـن العـام والغـرض مناسـبة، أ

م إ التوصل الة امل ف ما ينحصر قدر ل ان، ور تمامنا اإلم ون  قد أو واحدة حالة  نا ا ننا  ت   .أخرى  حاالت ذ

  

 الرصد عمليات

يل ومراقبة باختيار، الرصد عمليات تقوم ر، أو أشـياء أو مواقـف أو حيـة ائنات مالمح أو سلوك و   ظـوا
ً
ا ـ سـتخدم وكث

ُ
 ال عنـدما الرصـد عمليـات مـا 

ـون  صـية، املقـابالت طـرق  مثـل األخـرى، البيانـات جمـع ألدوات املـر مـن ي سـتخلص ال ل بدقـة الالزمـة املعلومـات أن  شـ  إمـا عليـه، االعتمـاد يمكـن و

ددون  أو عرفون  ال األسئلة ع يردون  من ألن م ي ديث  أل   .ا

ا أمكن ال البيانات تحليل  جمع

ن ـ أن والـتعلم، التنظيميـة القـرارات اتخـاذ لتعزـز يتعـ ع ـا خـام، بيانـات بجمـع والتقيـيم املراقبـة نظـام ُ دخال ـا ثـم قاعـدة بيانـات، ـ و  واسـتخالص تحليل

ـ املعلومـات ـون  ال سـجمعيـة منتـدى التواصـل إلدارة املفيـدة ت ـل عمليـة ، و س بتحليـل البيانـات. ـذه التحو ـون  أن الـالزم مـن ولـ  البيانـات تحليـل ي

 
ً
  .معقدة إحصائية تحليالت ع يقوم أن أو معقدا

وجـد   و
ً
سـيان نوعـان عمومـا   حلـيالتالت النوعيـة، وتـوفر والتحلـيالت الكميـة التحلـيالت: مـا التحلـيالت مـن رئ

ً
سـب باألرقـام، الكميـة حصـرا ـة، وال  املئو

ـ للـرد التقيـيم وتـداب واألوسـاط، واملتوسـطات والتكـرارات، ـ األسـئلة ع نـاول  ال ـ النوعيـة التحلـيالت ، أمـا‘عـدد؟ كـم’ت ـ تـرد وصـفية تحلـيالت ف  ع

  .‘وكيف؟ ملاذا؟’ سؤا

أخـذ ـ و ل جمعيـة منتـدى التواصـل مؤشـرات مـن الكث ، الشـ ـ ـذا الك ـ و ن والتقيـيم املراقبـة نظـام أن ع ـ املـرتبط تقـدم مقـدار يحـدد أن يتعـ  التغي

 .األساس خط دراسة  مقرر  و بما مقارنة املؤشر، بذلك
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ق رقم (   )Stakeholders Analysisنموذج تحليل ذوي الشأن (    )1م
  

 ، ا. ذوي الشأن: األفراد م عالقة سلبية أو ايجابية بالقضية املراد العمل عل ات، الذين ل موعات ، املؤسسات، الشر   ا

 .تلفة ندية واملصا ا   عند تحديد ذوي الشأن يجب النظر إ االختالفات ا

 .ر مصفوفة خاصة لتحليل ذوي الشأن بالقضية املعروفة   يتم تطو

 ق املشروع أو من خالل ورشة عمل لتحليل ذوي الشأن.جمع املعلومات باملشاركة أما من خال   ل فر

 اتيجية التعامل مع ذوي الش ل األساسية للقضية املطلوب العمل عليه وتحديد إس و تحديد املشا ارج األساسية من التحليل   أن. ا

  

  

  

  

   

  

  

  ذوي الشأن

م  صفا

م  وخصائص

االجتماعية 

واالقتصادية 

  وعالقات القوة

م ع  تأث

نامج/  املؤسسة/ ال

ي  املشروع/ (ايجا

وسل ومحايد ودرجة 

(   التأث

تأث املؤسسة/ 

نامج/ املشروع/  ال

ي وسل  م. (ايجا عل

ومحايد ودرجة 

(   التأث

م من  توقعا

نامج/  املؤسسة/ ال

املشروع/ ايجابية 

سلبية أو محايدة 

  ودرجة التوقع)

توقعات: املؤسسة/ 

نامج م  /ال املشروع/م

(ايجابية سلبية أو 

  محايدة ودرجة التوقع)

اتيجية  إس

م   التعامل مع

املؤسسات 

كومية   ا

            

مؤسسات غ 

ة   حكومية مشا

            

              املمولون 

عو القرار               صا

              املستفيدون 

...               ا
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ق رقم  ر الر)   2(م   نموذج التقر
  

ر:  املشروع:اسم  ا التقر غط ة ال    الف

لية للمشروع: ة ال ر:  الف ر:  رقم التقر   اسم معد التقر

رجات املتوقعة:   االنجازات مقابل ا

ل:   اإلجراءات ال اتخذت املعيقات واملشا

ل:   املعيقات/ املشا

ل عام: ش   اإلستخالصات 

  

  

  التنفيذ:

رج(   )1ا

شاطات  حة  ال املق

  خطة املشروع

شاطات ال نفذت  ن   ال ب  التغي ب الس

طط واملنفذ    ا

ا /  التدخالت املو 

يحية   إجراءات ت

1.1        

2.1        

3.1        

رج(   )2ا

حة   شاطات املق ال

  خطة املشروع

شاطات ال نفذت  ن    ال ب  التغي ب الس

طط واملنفذ   ا

ا/  التدخالت املو 

يحية   إجراءات ت

        

        

        

    

  

  املرحلة القادمة:

ر القادمة:   مخطط التنفيذ للثالث أش

ة انية املطلو   امل
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ق رقم (   ) التقنيات واألدوات املستخدمة  التقييم3م

  

  

  

  
  
  
  

  األداة/الوسيلة  التقنية

ــة   مراجعة الوثائق ــــ ــ ـــ ــ ــ ر الدولـــ ــــار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــروع وتقـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــامج/ املشـ ـــ ــ ــ ــ ــ نــ ا(ال ــــالع عل ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــودة واالطــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــائق املوجــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــة الوثـ ـــ ــ ــ ــ ــ مراجعــ

ر قطاعية وتقييمات أخري.   ومعلومات إضافية إحصائية وتقار

م  )(observationاملالحظة( ـــــع ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــــاس :وضـــ ـــ ــ ــ ــ ــــال النـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــن أفعــ ــ ــ ـــ ــ دة عـــ ــا ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ  مشـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــافة ا ــ ــ ــ ــ ـــ م باإلضـــ ــــاعل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م وتفــ ــــرفا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ وتصــ

م املادية واالجتماعية.  ا   ممتل

    املقابالت الفردية

اية مفتوحة ا إجابات مفتوحة.  مقابالت ذات    استخدام سلسلة منت األسئلة ال ل

ي) اية مغلقة (امل امليدا ــئلة ذات   مقابالت ذات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــن األســ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــة مـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــــل :مجموعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتمارة/ مثـــ ــ ــ ــ ـــ ــ /اســ يك ــ  ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــوذج م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــتخدام نمـــ ــ ــ ـــ ــ اســ

( يار(ذكرأو ان عم ال) أو إجابات ثنائية ا   اإلجابة املغلقة(

    مقابالت جماعية/نقاشات

صا12-6نقاش  مجموعات مركزة(من  ــــــبقا   )  ــــا مســـ ـــ ــ ــ ل ـــ ــ ــــتح ضـ ــ ــــتم الـــ ــ ــ ــــــيع يـ ــئلة وأدوات ومواضــ ــــ ــ أســـ ـــ ــ ــ ــــز ع ــ ـــــ يرتكــ ــ ــــبه رســ ـــ ــــاش شــ ــ نقــ

  أسئلة واسعة وعامة للموضوع املطلوب عنه معلومات. من خالل

. ـــــالل   اجتماعات ع مستوي التجمع السك ــ ــ ـــ ــ ــ ــــن خـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا مـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــــن توج ـــ ــ ــ ـــ مكـــ ـــــبقا و ـــ ــ ــ ــ ــدة مســـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــــعة معــ ــ ــ ـــ ــ ــــة وواســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــئلة عامـــ ــ ـــ ــ ــ ــــتخدام أســ ــ ــ ــ ــ ـــ اســ

لية. ي   استمارة شبه 

ق رقم (  تحليل ذوي الشأن    )1انظر امل

طي( ــــة   (Mappingتحديد خر ـــ طـــ ر ــــم ا ـــ ــــن رســـ ـــــ ـــــد مـ ــ ــــن أن تحديـــ ــ ــ مكــ ـــــ و ــ ــ ـ ــه.  ا ــــ ــ اتــ ــــــادره وممتل ــ ـــــد مصــ ــ ــ ــــع بتجديـ ــ ــ للمجتمــ

ــــادر  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة) املصـ ــ ــ ــ ــ ــــوارد املاليــ ـــ ــ ــ يك واملــــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ شـ ــــارات وال ــ ــ ــ ــ ــ ـ ة (امل ــــر ــ ــ ــ ـــ شــ ـــــوارد ال ــ ــ ــ ـــــادر املــــ ــ ــ ــ ـــ ـــــمل مصـ ــ ــ ــ شــــ

ا. ية وغ   املؤسساتية واملصادر البي

ندري  ـــة   التحليل ا ــ ـــ ــ حـ ـــات املق ـــ ــ ــ ــــر للسياسـ ــ ــ ــ ــ األثـ ــ ــ ــ ـــ ـــــة  ـــ ــ تملـ ــــات ا ــ ــ ــ ــات ولالختالفـ ــ ــ ــ ــــيم للتباينـــ ــ ــ ــ ــة تقيـ ــ ــ ــ ــ ـــــو عمليـ ـــ ــ ـ

امج  ـــــ ــ ــ ــ ــــ ــــل األدوار أو ال ـــ ــ ــ ــ ــــــمل التحليــ ــ ـــ ــ شــ ــال . و ــ ــ ــ ـــ ــ ــــاء والرجــ ــ ــ ــ ــ ســـ ــــن ال ـــ ــ ــ ــ ــــل مــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ  ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــارع ع ـــ ــ ــ ــ أو املشـــ

ــــات  ــ ــ ـــــ االحتياجــــ ــ ــ ـــ ــــــتالف  ـــ ــ ـــوارد واالخـ ــ ــ ـــ ــــتخدام للمــ ــ ـــ ــ ـــــول واالسـ ــ ــ ــ األصـــ ـــ ــ ــ ـــ ــــتالف  ــ ــ ــ ــــة واالخــ ـــ ــ تلفـــ ا

ة  ــــاو ـــ ــ ســ ـــاركة م ـــ ــ ــ ـــــ مشـ ــ ــ ــ ــــــول ا ــ ــــول دون الوصـــ ــ ــ ــ تحـــ ـــ ــ ــ ــ ــــق ال ــ ــ ــ ل والعوائـ ـــا ــ ــ ــ ــــــــات واملشــ ــ تمامـ واال

ساوي  توز شاطات املشروع وال ساء والرجال   ن ال   ع الفوائد.                    ب
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ق    الشروط املرجعية للتقييم )4(م

  
ــــامج أو  ــ ــ نـــ ـــــــة ال ــ ــ املؤسســ ـــ ــ ــ ــ ــــل  ــ ــ ـــــالع أو عمـــ ــ ــ ـــــه اطــ ــ ــ ـــان لــ ـــ ـــ ــ ــة  ــ ــ ــ ــ ــــن املؤسسـ ــ ــ ــ ــــر مـ ــ ــ ــ ص آخـ ــــــ ــ ـــ ــــيم أو أي  ــ ـــ ـــــدير التقيــ ــ ــ ـــــن مــ ــ ــ ــــة مــ ـــ ـــ ــــــــروط املرجعيـ ــ ــر الشـ ــــ ــ ــ ــــان تحضـ ـــ ــ ـــــ بــ ــ ــ ــ يو

  املشروع املراد تقييمه.

: ل عام توصف الشروط املرجعية بما ي ش   و

ال العمل) - تم تقييمه(ا   س

داف التقييم) - تم التقييم(أ   ملاذا س

ية التقييم وأسلوب العمل) - ك ع من   عناصر وتفاصيل حول كيفية عمل التقييم( ال

- : األخص يتوقع أن تطرح الشروط املرجعية مجموعة من العناصر األساسية املفضلة فيما ي   و

ا- ون قص ل تذكره . العنوان: يجب أن ي س   ووصفيا و

ائيا تقييم بداية العمل) تم تقيمه وطبيعة نوع التقييم(تقييم نصفي تقييم    مجال عمل التقييم: ما س

تم التقييم؟ وملن سيوجه؟ وما  االنجازات املتوقعة؟ ش ا ملاذا س   أسباب التقييم: 

ــا  ـــ ـــ ــ ــ ــــرض م ــ ــ ــ ــــة والغــ ــ ـــ ــ ـــــــداف املؤسسـ ــ ـــ ـــــن أ ــ ــ ــــات عـــ ــ ـــ ـــــ بيانـــ ــ ــ ـــ ــــروع:  ــ ـــ ــــن املشـــ ــ ــ ــــة عــــ ـــ ــ ـــــة  /خلفيـــ ـــ ــ انيــ ــــروف وامل ــ ـــ ــ ات والظـ ـــــ ــ ــ ـــ ـــه والتغ ــ ــ ــ ــ ــــوي تقييمـ ــ ــ ــ ــــروعة/ املنــ ــ ـــ ــ ــــامج/ املشـ ــ ــ ــ نــ ال

ل. نامج/ املشروع والنجاحات واملشا ات ال تمت ع املؤسسة/ ال ا لعملية التنفيذ وما التغ ة الزمنية والوضع ا   والف

  

ددة املركزة . دف التقييم: ا ووصف األسئلة ا   شمل املواضيع ال يجب دراس
  

 ـــــــمل ــ شـ ـــــيم : ـــ ـــــدف التقيــ ــ ــــب  ـــ ـــ ــ ــ يجـ ــ ــ ــ ــ ــــية ال ــ ــ ســ ل الرئ ــا ــــ ــ ـــــور واملشــ ــ ــ ــــة لألمـ ــ ــــ ــــــددة واملركز ــ ــ ــئلة ا ــ ــ ــــف لألســــ ــ ــ ا ووصــ ـــــ ــ ــ ـــــب دراسـ ـــ ــ يجــ ــ ــ ــ ــ ـــيع ال ــ ــ املواضـــ

ا.   اإلجابة ع

 .م  التقييم سية والعناصر الالزمة ملشارك ل ذوي الشأن: تحديد ذوي الشأن الرئ   مشا

 ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدوى الفعاليـ ــ ــ ـــ ــ ــــة وجـ ــ ــ ــ ــ ام الفاعليـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــق اال ــ ـــ ــ ــ ــيم (التناســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــروط التقيـ ــ ــ ــ ــ ــــد شــ ــ ـــ ــ ــ ــــة: تحديــ ــ ــ ــ ــ قـــ ــــاليب  الطر ـــ ــ ــ ــ ـــــر أســ ــ ــ ـــ ــ ــــع ذكـ ــ ــ ــ ــ ـــــتدامة مـــ ــ ــ ــ ــ ــــــــر واالســ ــ ــ واألثـــ

ا. ل حالة من حاالت املواضيع ال يجب تحليل ا )   التقييم ووسائل التحليل  املستخدمة (تجميع املعلومات وتحليل

 .ومية  عملية التقييم ددة للمؤسسة غ ا لية التقييم ووصف لألدوار واملسؤوليات ا ي  املسؤوليات:  تحديد 

 ات ق التقييم. ا ة  املقيم أو فر ات املطلو سية وا الت الرئ ة: تحديد املؤ  املطلو

  ـــــة ـــ ــ ــ ــــر املرحلــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــــه (تقر ــ ــ ــ ـــ ـــــة عرضـ ــ ــ ــ ــ ـــر وكيفيـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــة للتقر ـــ ــ ــ ــ وميــ ـــــ ا ــ ــ ـــ ــ ــــة غ ــ ــ ــ ـــ ــــات املؤسسـ ــ ـــ ــ ــ ــــد متطلبـ ــ ــ ــ ـــ ــة: تحديـ ـــــ ــ ــ ـــــة الراجعـــ ــ ــ ـــ ر والتغذيــ ـــار ـــ ــ ــ ــ ـــــداد التقــ ـــ ــ ــ إعــ

ــــص للمستخ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــرض م ــ ــ ــ ــ ي وعـ ــا ــــ ــ ـــ ــ ــ ــر  ــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ــ وتقر ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــــر أو ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــذي وتقر ــ ــ ــ ـــــــص التنفيــــ ــ ــ ــ ــ ـــــة وامل ــ ــ ــ ــ ــ االبتدائيــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــدد ال ــــ ــ ـــ ــ ــــة وعــ ــ ــ ـــ ــ ــــد اللغــ ــ ــ ـــ ــ ــــات ) وتحديــ ــ ــ ــ ـــ لصــ

قة عرضه. ر وطر ر ونموذج التقر سليم التقر خ  ة وتار  املطلو

  ا ــــيل ــ ــ ــ ـــــيم بتفاصـــ ـــ ــ ــــــل املقـــ ــ ــ ـــــــن قبـــ ــ ــ ــــة مــ ــ ــ ـــ ـــــة املتوقعــ ـــ ــ لفــ ـــــيم والت ــ ــ ــ خ للتقيــ ـــار ــ ــ ـــ ــ ـــــة  والتـ ــ ــ ــ ة الزمنيــ ـــــ ــ ــ ــــ ـــــ الف ــ ــ ــ ـ ــارة إ ـــــ ــ ــ ــــا اإلشــ ـــ ــ ــ مــ ـــــة:  ـــ ــ لفـــ ــ والت ـــ ــ ــ ــــ ـــدول الزم ــ ــ ــ ـــ ا

ن ال ف األخرى.والتمي ب نية واملصار لفة امل  ت

 ــــــــة املرف ــ ـــــ وثيقــ ــ ــ ــ ا  ــع ــ ــ ــ ــــن وضـــ ــ ــ ــ ـــــ ال يمكـ ــ ــ ــ ــالتقييم وال ــ ــ ــ ــ ــــام بـ ــ ــ ــ ـــدة للقيـ ــ ــ ــ ــات املفيـــ ــ ـــ ــ ــ ــــاذج والتوج ـــ ـــ ـــــثال النمـ ـــ ــ ــــافية مـ ـــ ــ ــــــــات اإلضــ ــ ــــاء املعلومـ ــ ــ ــ ــــات: إعطـ ـــ ـــ قـ

ر وتفاصيل عن املشروع ووصفه)   .الشروط املرجعية (مثال نموذج التقر
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ق  ر التقييم )5(م ن لتقر ات/ عناو   محتو
ــر التقيــيم.  طــة املوجــود أو املعــاد تصــميمه والــذي دائمــا يجــب أن يرفــق بتقر ــص ا ــ اإلطــار املنطقــي أو م كــز ع ــر التقيــيم يجــب أن ي ومــع تقر

ر التقيــيم والنمــو  ليــة تقــار ي ــ القــرار حــول  مون  ســا ــم أيضــا  ر التقيــيم  ن مــن التقــار دف ر أو املســ ســتخدمون التقــار  ذجــذا فــإن الــذين س

سليم. ر ال ية لتقار و النموذج املعتمد من السوق األورو نا    املعروض 

ات ذج ال   ن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة الغالف    صف

ة،اس س . ت اس ال ق اء ال ق وأس ه وتارخ ال وع، ال ت تق نامج أو ال  ال

: ف ل ال   ال

ل: ات 6- 5ال   صف

ـــ أن  امـــل . و ق ال ـــال اءة مقارنـــة  ـــ قـــ ـــ وهـــ األك ـــأث األك ـــ أن لهال ـــ ح ق ء األساســـي مـــ ال ـــ هـــ ال
. (1ــ علــي ( ــ ق ض مــ ال ــ مــ2) الغــ .() ال ــ ق . (3 ال ــ ق ب ال ة (4)أســل ــ ئ ــائج  ال ــل ال ل ) 5) ت

ات. ص ات وال ل   ال

مة: ق   ال

ل: ات 2- 1ال   صف

ا  ل يــ فــي هــ ــ ــه.  وع الــ ســ تق ــ ــال مــ ال ــ وال ــ وال ق ــ ال ض مــ تق ــار الغــ اخ ــف  ت
ا في  ل م ساه ء تق ال ل قال ة ال ل   .ع

: ق ائج ال   ن

ل الي  ق وق  ء م ال ل ج ا أ ل: ه ة. 30ال   صف

ـــة فـــي  عـــاي ال ـــع ال ـــ ي ق عهـــا . لـــ ال ـــي يـــ ت مـــات ال عل ـــ علـــي ال ق وحـــة فـــي ال ـــائج ال ـــاه ال ت
لة ال  ــاد علــي األســ االع للهــا  قــائ وت ــف ال ــي ت ــ  وال ق ــة ال عــاي ال ــار مــ ال ــل مع ــة  ت ة ال ــ ئ

  وهي:

ة  . 1 اكل لف ة وال ق ق اجات ال ف االح ه األصل وما زال  وع  ان ت ال ام : هل  اس واالن ال
فة أم ال؟ ه   ال

ا . 2 ل علي ال ان ال اإلم ان  لفة أقل ؟ وهل  ائج ذاتها ب ق ال ان م ال ت ة :هل  ها الفعال ئج نف
؟ ة أك لفة مالئ   قة م

ة  . 3 ج ائ  ال ل الي الف ص قها ؟ وهل ت ال ق دة وت اف ال ل الي األه ص ة : هل ت ال و الفعال ج
ض؟ ل الي الغ ص د لل قق ت ي ت اف ال ي ؟ وهل األه ف  لل

ل واألث  األث : . 4 عة  ات االخ م ال ة والف ف ة ال وع علي الف ات األع لل أث ال ت  وه ما ي
ل . اح أو الف ا ال اب له ف العام واألس ق اله ل في ت اح والف ا  ال  ه أـ

ف  . 5 اره ؟ و وثه واس ل  ح ع  ي وال ف ائ لل قال الف امة : هل ان ؟االس   ي ذل
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ل :  ة الع ه ب وم   أسل

ل :  ات  3ال   صف

ن . ـــ ق ـــي واجههـــا ال قـــات ال ع ود وال ـــ ـــ وال ق حهـــا ال ـــي  لة ال ء الـــي األســـ ـــ ا ال ء  ـــ هـــ ـــ ا ال ـــف هـــ و
ة  ـــاه ـــا م صـــف أ لهـــا وت ل مـــات وت عل ـــع ال ق ت ـــ مـــات. و عل ـــادر ال ـــأن فـــي 1معـــاي األداء وم ذو ال

ء. ا ال ة تق ه ل   ع

     

ات:  ص اجات وال   االس

ل:  ات . 6 3ال   صف

اجات ــ لـه  االسـ ـا تـ ال هــا  ققـ ومقارن ـي ت ــائج ال ـف ال وع . : ت ــ ي لل ـ ـ وال حلــة ال فـي م
ــف  ل . وت ق ــ ــل مــ فــي ال لــه  ومــ ق ــ ع ــف مــا  اه  ت ــ قة مــ حقــائ و ــ انــات م ات هــي ب صــ وال
ة  صــ الــ ت ــان ه ر اإلم قــ ن  ــ ــ أن  ل   ــ جــ م ــا ي ها. أي يــ عــة وت ا ع لل اضــ ــ  م حــات ت مق

ة. ل ا ال علقة به   م

ة الق  ـة  الق ن  واقع ـ ـ أن ت ـي  ات ال صـ حـة . وال ق ات ال صـ ة لل اق ـ ـة وال ع ق تع علـي ال لل
ـي سـادت  ـة ال ال وف ال ـ ـع ال ـار  ج عـ االع ر  واألخـ  ـ ـ أخـ ال ا  ـان  ولهـ ر اإلم قـ ة  ات ج ة و ف ت

ه ع ف ة ل ف ارد ال وع وال لي .علي م ال   لي ال ال

ي هـــ داخـــل  الء الـــ ات وخاصـــة هـــ ـــ ـــل ال اســـ وعلـــي  ع ال ـــ ر ال ـــ ف و ه ـــ ـــ أن ت ات  صـــ وال
راء  ن ومـــ ـــق قي وم ـــا ـــي م ـــ و ن وم فـــ ـــ وال ق راء ال ـــل ( مـــ ـــة مـــ م م ـــ ال ـــات غ س ـــة ال ل ه

ارع)   ال

  

: الح   ال

ل عام علي:  ق    أن  ال

ق ة لل جع و ال   ال

ل مل ن  ل أن ت ف ة و ات ة ال ق (ال ل ال ل ف ع   ت

قي ار ال فة اإل ف   م

ة ق فقات ال   ال

وع قع ال ة ل   خ

ارتها ي ت اس ات ال س ه وال ي ت مقابل اص ال األش ة    قائ

جع ثائ وال امها.ال ي ت اس  ات ال


