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مقدمة املترجم
تأتي ترجمة دليل "دليل املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم للمتخصصين في قطاع التنمية" لتكون
أولى مساهمات املبادرة في إثراء املحتوى العربي املتخصص في مجال املشاريع التنموية ،ليعقبها بإذن هللا
ترجمات ومبادرات أخرى تسعى إلثراء املحتوى العربي وتساهم في تعظيم أثر املشاريع التنموية في القطاع غير
الربحي.
جاءت مبادرة مجتمع املشاريع التنموية كامتداد للدور الريادي الذي اضطلعت به مجموعة بناء الطاقات منذ
عقد ونصف في التدريب واالستشارات لتكون من أوائل الجهات املتخصصة في تطوير املنظمات غير الربحية
على مستوى اململكة العربية السعودية ،ضمن شركة الريادة االجتماعية التي تعد هذه املبادرة تطبيقا عمليا
لرؤيتها "ريادة التأثير االجتماعي املستدام"
ً
وإيمانا من املجموعة بدور الشباب وبأهمية املشاريع التنموية في نهضة املجتمع وفرت املجموعة
حاضنة نموذجية للمبادرة منذ كانت فكرة حتى استوت مبادرة مكتملة املعالم ،ولدت هذه املبادرة على يد
فريق عمل طموح من مختلف التخصصات يجمعهم اهتمام واحد ،عملنا لبناء مجتمع إدارة املشاريع
التنموية وفق أفضل املمارسات ،وتكونت لدينا معرفة بأبرز التحديات وسبل اجتيازها ،فقررنا مشاركة
تجاربنا معكم.
ً
شحيحا ،وبحاجة إلى إثراء نوعي ومستمر ،فاملواقع
وجدنا املحتوى العربي للمشاريع التنموية
املتخصصة معدودة محدودة ،ومعدل نشر الجديد فيها ضعيف ،إضافة إلى قلة املواد املرئية كالشروحات
ً
معرفيا ً
ً
نوعيا ،ويرفد الراسخين فيه
تأسيسا
والحوارات؛ لذا هدفنا إلى إثراء املحتوى العربي ليؤسس املبتدئين
بأحدث التطورات واملستجدات.
ً
وختاما أشكر فريق الترجمة والتحرير وعلى رأسهم املهندس يوسف داهم على جهودهم إلخراج هذه
النسخة بهذه الصورة املشرفة.

رئيس مجلس إدارة شركة الريادة االجتماعية
د .نوح بن يحيى الشهري
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﷽
الحم ددد ي ذي الك ددرم والاض ددل ،والص ددىة والس ددىم عل ددى أش ددرو الرس ددل ،نبين ددا محم ددد ،وعل ددى ددحابته و ل دده ،أم ددا
بعد،
فإنن ددا ف ددي أوق دداو الش ددي عل ددي ب ددن عب ددد الع ي د الض ددويان – رحم دده هللا ،-نس ددعى من ددذ التأس دديس إل ددى تمك ددين املش دداريع
النوعية ،بدعمها وتع ي أثرها ،متمثلين رؤيتنا :التميز في العطاء بإتقان وإحسان.
ي ددأتي دعمن ددا للمش دداريع ف ددي ث ددىث مس ددارات :التعليي ددي ،االجتم دداعي ،والت ددأهيلي ،وم ه ددا تن ددبجس ش دراكتنا م ددع مجتم ددع
املشد دداريع التنمويد ددة ،إحد دددى مبد ددادرات شد ددركة بند دداء الطاقد ددات ،وتحديد د ًددا فد ددي ترجمد ددة دليلد ددين عمليد ددين فد ددي املشد دداريع
التنموية من اإلنجليزية إلى العربيددة ،أحدددهما دليددل املتابعددة والتقيدديم واملسدداءلة والددتعلم للمتخصصددين فددي قطدداع
التنمية ( )MEALالذي بين يديكم.
نرجددو أن عد ز الدددليل قدديم املسدداءلة والددتعلم ،وأن سددد فجددوة معرفيددة ،وأن يصددب عل ًمدا ينتاددع بدده العدداملون فددي
القطد د دداع غيد د ددر الربحد د ددي ،وممارسد د ددة ينتعجونهد د ددا إلد د ددى االحترافيد د ددة واإلنجد د دداز ،لتعد د ددود الثمد د ددرة علد د ددى الاد د ددرد واملجتمد د ددع
واملؤسسات ،من شمال وطننا إلى جنوبه ،ومن شرقه إلى غربه.
ً
مباركا ً
طيبا ،والحمد ي رب العاملين.
وهللا ندعو أن يجعل هذا الجهد
أوقاو علي الضويان الخيرية
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املعلومات املتعلقة بإصدارالترخيص:
إن دليددل املتابعددة والتقيدديم واملسدداءلة والددتعلم للمتخصصددين فددي مجددال التنميددة وشددعاره " "MEAL DProعدددان
عىمتان تجاريتان ملنظمة هيومانتام "."Humentum
تم ترخيص محتوى هذا الكتاب بموجب ترخيص املشاع اإلبداعي َنسب املُ َّ
صنف – غير تجاري  4.0دولي.
ً
وفقا الشروط التالية:
َ
َ
ُ
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sa/4.0/

معلومات اإلصدار
اإلصدار  - 1.0أبريل 2019
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شكر وتقدير
أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إتمام ومراجعة وتحرير هذا الدليل.
ً
كم ددا أتوج دده أيض ددا بالش ددكر لاري ددق العم ددل الخ دداد ب دددليل املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم للمتخصص ددين ف ددي
مجددال التنميددة " "MEAL DProالددذي أعلددن عددن نطدداو ومحتددوى وإدارة هددذه املبددادرة ،وهددم :لددوب سددتايجرز ،وبددول
سايتوتي ،وفيليدا دزينو-سيىجيتش ،وماريانا هينسلي ،وجيني هادل ،وألكسندرا كاستون ،وهيذر دولاين.
والج د د دددير بال د د ددذكر أن األدوات والرس د د ددوم البياني د د ددة ال د د ددواردة ف د د ددي دلي د د ددل املتابع د د ددة والتقي د د دديم واملس د د دداءلة وال د د ددتعلم
للمتخصص د ددين ف د ددي مج د ددال التنمي د ددة "DPro

 "MEALتع د ددد مجموع د ددة مخت د ددارة م د ددن األدوات والرس د ددوم البياني د ددة

املسد ددتخدمة بالاعد ددل عل د ددى نطد دداو واسد ددع ف د ددي القطاعد ددات التنموي د ددة واإلنسد ددانية والبي يد ددة .كم د ددا أن دراسد ددة الحال د ددة
ً
الخاصددة بمشددروع دلتددا رياددر لأشددخاد النددازحين داخليددا " "Delta River IDP Projectاملسددتخدمة فددي جميددع
أج د د اء ه د ددذا ال د دددليل ق د ددد ت د ددم انش د ددا ها باس د ددتخدام م د د ي م د ددن الح د دداالت واألمثل د ددة الت د ددي طور ه د ددا منظم د ددة هيومانت د ددام
" ،"Humentumومنظمددة " ،"PM4NGOsومنظمددة خدددمات اإلغاثددة الكاثوليكيددة "،"Catholic Relief Services
ومنظمد د ددة ميرسد د د ي كد د ددوربس "Corps

 ،"Mercyومنظمد د ددة الملد د ددحة العامليد د ددة " ،"WHOومنظمد د ددة اليونيسد د دديف

"."UNICEF
وندين بالاضل لخدمات اإلغاثة الكاثوليكيددة لدددعمها مددن أجددل إطددىو هددذه املبددادرة ،كمددا أننددا مدددينون ألكاديميددة
القيادة اإلنسانية واملتخصصين في املساعدة اإلنسانية والحماية " "PHAPلتشجيعهما ودعمهما.

املؤلفون
هذا الدليل من تأليف مايس كوليجان " ،"Mike Culliganوليزلددي شديريف " ،"Leslie Sherriffوبمسدداهمة كددل مددن
كىرا هاجينز " ،"Clara Hagensوجاي شارو " ،"Guy Sharrockوروجر ستيل "."Roger Steele
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جدول االختصارات
CAQDAS

برام تحليل البيانات النوعية بمساعدة الكمبيوتر

CoP

مجتمع املمارسة

CRS

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية

FRM

لية التغذية الراجعة واالستجابة

GDPR

الىئحة العامة لحماية البيانات

ICT

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ICT4D

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية
ً
الشخص النازح داخليا

IR

النتيجة املرحلية

IT
LAD

تكنولوجيا املعلومات
ً
املناقشة بداية من التعلم إلى التنايذ

Logframe

اإلطار املنطقي

MEAL

املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم

MOOC

دورة تدريبية ماتوحة واسعة النطاو على اإلنترنت

NGO

منظمة غير حكومية

OECD

منظمه التعاون االقتصادي والتنمية

PHAP

املتخصصون في املساعدة اإلنسانية والحماية

PIRS

الورقة املرجعية ملؤشرات األداء

PMP

خطة إدارة األداء

IDP
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PSEAH

منع االستغىل واالعتداء والتحرش الجنس ي

RF

إطار النتائ

SET

الجدول املوج للتقييم

SMART

ً
محدد وقابل للقياس وقابل للتحقيق وذو صلة ومحدد زمنيا

SO

الهدو االستراتيجي

ToC

نظرية التغيير

ToR

الشروط املرجعية

UNICEF

صندوو الطوارئ الدولي لأطاال التابع لأمم املتحدة

USAID

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

WASH

املياه والصرو الصحي والنظافة العامة

WHO

منظمة الملحة العاملية
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املقدمة
املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم " :"MEALمساهم رئيس ي في نجاح املشروع
ت دددير منظم ددات التنمي ددة والحماي ددة واإلغاث ددة اإلنس ددانية أعماله ددا م ددن خ ددىل املش ددروعات .ويعم ددل ف ددي مكاتبه دا ف ددرو املش ددروعات الت ددي
تكت ددب مقترح ددات املش ددروعات ،وتض ددع الخط ددل ،وتنا ددذ األنش ددطة ،وترص ددد التق دددم املح ددرز والت ددأثير .وتحت دداج ه ددذه املنظم ددات إل ددى
تطوير املعرفة واملهارات إلدارة مشروعا ها بشكل فعال حتى تحقق االزدهار والنجاح.
وتعتب ددر عملي ددة إدارة املش ددروعات ف ددي ك ددل منظم ددة عملي ددة فري دددة م ددن نوعه ددا ،حي ددث تعك ددس ثقافته ددا وأنظمته ددا وسياس ددا ها وأنش ددطتها
البرامجية .ومع ذلس ،فإن جميع نماذج إدارة املشروعات لديها ش يء واحد مشتر على األقل يتمثل في أن:
نظام املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم " "MEALالفعال ُيعد من األمورالضرورية لنجاح املشروع.
ساعد دليل املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم للمتخصصين في مجال التنمية " "MEAL DProفرو املشروعات على تصميم
وتخطيل وتنايذ عمليات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم في مشروعا هم .كما أنه يقددم إرشدادات وأدوات واحدحة وعمليدة
يمك هم تطبيقها على الاور في عملهم.
ولق ددد ت ددم إع ددداد ه ددذا ال دددليل ألعض دداء ف ددرو املش ددروعات الع دداملين ف ددي قط دداع التنمي ددة والعم ددل االنس دداني والحماي ددة ال ددذين ليس ددوا
متخصصددين ف ددي املتابع ددة والتقيدديم واملس دداءلة وال ددتعلم .والغ ددرض مندده ه ددو إف ددادة مس ددؤولي ومددديري ومنس ددقي املش ددروعات وأعض دداء
الاريق اآلخرين ،كما أنه سيساعد مسؤولي املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم حديثي العهد بهذا القطاع أو بمسؤوليا هم.
بصاتس أحد أعضاء فريق املشروع ،فقدد تطدرح السدؤالين التداليين" :هدل أندا مسدؤول عدن املتابعدة والتقيديم واملسداءلة والدتعلم؟
ً
أليس هذا هو سبب وجود متخصصدين فدي هدذا املجدال؟ " علدى الدرغم مدن أن فدرو املشدروعات غالبدا مدا يكدون لدديها متخصصدين
فنيين في املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم حتى يمك هم تدعيم مشروعا هم ،فإن عمليدة املتابعدة والتقيديم واملسداءلة والدتعلم
املىئمة تعتبر مسؤولية كل شخص شار في تصميم املشروع وتخطيطه وتنايذه.
وستحتاج إلى فهم املهارات واألدوات األساسية التي تتي لس املساهمة في تصميم وتخطيل أنظمة املتابعدة والتقيديم واملسداءلة
والتعلم ،وكذلس جمع وتحليل واستخدام بيانات املتابعدة والتقيديم واملسداءلة والدتعلم الخاصدة بدس .ولدن تحتداج إلدى القيدام بكدل
ً
ً
هددذا بماددرد  .فبصدداتس مددديرا للمشددروع أو عضددوا فددي فريددق املشددروع ،يمكنددس أن تتعدداون مددع املتخصصددين الانيددين فددي املتابع ددة
والتقييم واملساءلة والتعلم لضمان أن تكون أنظمتس فعالة وبيانات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم الخاصدة بدس مناسدبة
ودقيقة.
وم ددع ذل ددس ،يج ددب أن تت ددذكر أن دده عل ددى ال ددرغم م ددن أهمي ددة دور املتخصص ددين ف ددي املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم ،إال أن دور
أساسد ي ألن لددديس املعرفددة العمليددة لتطبيددق املتابعددة والتقيدديم واملسدداءلة والددتعلم علددى مسددتوى املشددروع .ويسدداعد هددذا الاهددم
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على تحديد األنظمة والبيانات القوية أو الضعياة ،وأين توجد فرد التحسين .وتمثدل هدذه املعرفدة العمليدة والواقعيدة أهميدة
بالغة لنجاح املشروع.
إذا كنددت تقدرأ هددذه املقدمددة اآلن ،فمددن الرا ددع أن تعددرو أنددس قددد اتخددذت بالاعددل الخطددوة األولددى نحددو تحسددين مهاراتددس الخاصددة
باملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم.
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الفصل األول :املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم في املشروعات
عند االنتهاء من هذا الفصل ،ستكون قادرا على:
✓ تحديد مكونات نظام املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم والهيكل الخاد به والغرض منه
✓ توضي فوائد نظام املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم الاعال
✓ وصف العىقة بين نظام املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم وإدارة املشروع
✓ تحديد املراحل الخمس لنظام املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
✓ وصف املعايير واملبادئ األخىقية املتعلقة بنظام املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
✓ فهم أهمية املشاركة والتاكير النقدي في عمليات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم

 1.1ما هو نظام املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم؟
يددتم تصددوير عمليددات املتابعددة والتقيدديم واملسدداءلة والددتعلم فددي شددكل أحجيددة مكونددة مددن أربددع قطددع .وكددل قطعددة مددن القطددع األربددع
(املتابعدة ،والتقيديم ،واملسداءلة ،والددتعلم) لهدا مكانهدا وهددفها الاريدددان ،ولكدن يصدب نظدام املتابعددة والتقيديم واملسداءلة والددتعلم
ً
ً
فعاال فقل عندما تكون القطع مترابطة ومتصلة وتعمل جنبا إلى جنب.
شكل رقم ( :)1أحجية املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم1

ردود الاعل

املتابعة

واالستجابة
للمشاركة

التكيف مع
التاكير النقدي

إدارة املعرفة

التقييم
شاافية النتائ

املساءلة

االتجاه االستراتيجي
للممارسات املناسبة

التعلم

 1خدددمات اإلغاثددة الكاثوليكيددة –  :ProPack I – 2015ح مددة مشددروعات خدددمات اإلغاثددة الكاثوليكيددة؛ إرشددادات تصددميم املشددروعات ملددديري بدرام
ومشروعات خدمات اإلغاثة الكاثوليكية.
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لنبدأ باإلجابة على السؤال التالي" :ما هو نظام املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ""MEAL؟" فمن خىل استكشاو الحرفين
األولين وهما " ،"M&Eنجد أنهما شيران إلى عمليتي املتابعة " "Monitoringوالتقييم "."Evaluation

املتابعة والتقييم
ً
ً
ً
ً
غالب دا م ددا ت ددتم مناقش ددة عمليت ددي املتابع ددة والتقي دديم مع ددا كم ددا ل ددو أنهم ددا ماهوم ددا واح دددا ال يتج د أ .ولك هم ددا ليس ددا ك ددذلس ،فلك ددل م هم دا
أهداو وإجراءات مختلاة:
املتابعة :هي الجمع املستمر واملنتظم للبيانات لتوفير معلومات حول التقدم الذي يحرزه املشروع.
التقييم :هو التقييم امل هجي الذي يرك على املستخدم للتصميم والتنايذ والنتائ الخاصة بمشروع قائم أو مكتمل.
إن أح ددد أوج دده التب دداين ب ددين عمليت ددي املتابع ددة والتقي دديم ي ددرتبل باألس د لة الت ددي يطرحانه ددا (واإلجاب ددة عليه ددا) .عل ددى س ددبيل املث ددال ،ه ددتم
ُ
معظ ددم املش ددروعات بقي دداس تق دددمها املح ددرز وإنجازا ه ددا ف ددي املج دداالت الثىث ددة التالي ددة :تغطي ددة املش ددروع ،وإج دراءات تناي ددذ املش ددروع،
ونتائ املشروع .ويمكن استكشاو هذه املجاالت الثىثة من خىل أنشطة املتابعة والتقييم .ومع ذلس ،فإن األس لة املطروحدة
ً
الستكشاو هذه املجاالت من خىل عملية املتابعة ستكون مختلاة تماما عن األس لة املطروحة أثناء عملية التقييم.
شكل رقم ( :)2أسئلة املتابعة في مقابل أسئلة التقييم
مجال االهتمام

أسئلة املتابعة

أسئلة التقييم
"هل ستطيع املشروع الوصول (أو وصل بالاعل)
إلى من هم في أمس الحاجة إليه؟ وإذا لم ستطع
ذلس ،فما هو السبب؟"

تغطية املشروع

"كم عدد األشخاد أو املجتمعات التي تم
الوصول إليها؟"

إجراءات تنفيذ
املشروع

"هل أتمت عمليات املشروع األنشطة في الوقت "هل استطاع املشروع بشكل فعال ومناسب أن
ستثمر الوقت وامليزانية لتنايذ أنشطته؟"
املحدد وفي حدود امليزانية املرصودة؟"

نتائج املشروع

"هل نجح املشروع في تحقيق األهداو املحددة "كيف اختلات النتائ التي تم تحقيقها حسب
املجموعات املختلاة داخل املنطقة املستهدفة؟"
له؟"

وم ددع ذل ددس ،ف ددإن االخ ددتىو ب ددين أنش ددطة املتابع ددة والتقي دديم ال يقتص ددر عل ددى األس د لة املطروح ددة ،ولك ددن تختل ددف أنش ددطة املتابع ددة
ً
والتقييم أيضا فيما يتعلق بالغرض ،والتكرار ،والتوقيت ،واستخدام البيانات.
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شكل رقم ( :)3املقارنة بين الغرض وعملية املتابعة والتقييم
املتابعة
الغرض

التكرار

التقييم

ُ
تتبع املدخىت واألنشطة والتقدم املحرز
تقييم م هجي وموضوعي مل ايا أو قيمة أو أهمية مشروع
فيما يتعلق بتحقيق النتائ والتأثيرات املتاق مستمر أو مكتمل
عليها
عملية منتظمة ومستمرة أثناء تنايذ
املشروع

املس ولية يتم تنايذ األنشطة من خىل أعضاء فريق
املشروع
استخدام مساعدة عملية صنع القرار في الوقت
البيانات املناسب واإلجراءات التملحيحية على املدى
القصير لدعم اإلدارة التكياية

عملية دورية واألنشطة تكون ملرة واحدة أثناء تنايذ
املشروع ،أو بعد االنتهاء منه إذا كان التمويل سم بذلس
ً
غالبا ما يقوم أشخاد خارجيين بتولي مهمة قيادة
األنشطة ،على الرغم من أنها يجب أن تشتمل على املشاركة
النشطة ملوظاي املشروع
يحدد أوجه تملحي املسار املحتملة
ساهم في التعلم التنظييي على املدى الطويل

علددى الددرغم مددن أن عمليتددي املتابعددة والتقيدديم تختلاددان مددن حيددث الغددرض واالجدراءات ،فمددن املهددم أن نكددون علددى درايددة بدالروابل
بي همددا .علددى سددبيل املثددال ،مددن املمكددن أن ينددت عددن أنشددطة املتابعددة بيانددات يمكددن اسددتخدامها للمسدداعدة فددي اإلجابددة علددى أسد لة
التقي دديم .وعل ددى العك ددس م ددن ذل ددس ،إذا ق ددام املش ددروع ب ددإجراء تقي دديم منتص ددف امل دددة وأوغ د ى ب ددإجراء تغيي درات ه دددو إل ددى تحس ددين
املشروع ،فيمكن ألنشطة املتابعة أن ترصد ما إذا كانت توصيات التقييم تعمل على تحسين املشروع ونتائجه أم ال.

املساءلة والتعلم
علددى الددرغم مددن أن جمددع وتحليددل معلومددات املتابعددة والتقيدديم مددن األمددور بالغدة األهميددة ،فددإن نظددام املتابعددة والتقيدديم واملسدداءلة
ً
والتعلم يكون فعاال فقل عندما تستخدم فرو املشروع البيانات إلثبات وتحسين الاعالية والكااءة ،باإلضافة إلى نتائ وتأثير
ً
املشروعات الخاصة بهم .وباختصار ،يجب دائما استخدام بيانات املتابعة والتقيديم لإلعدىن عدن قدرارات اإلدارة ،والتدي بددورها
تع ز عمليتي املساءلة والتعلم.
واملس دداءلة ه ددي مص ددطلح س ددتخدم عل ددى نط دداو واس ددع داخ ددل وخ ددارج مج ددال املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم ،ويمك ددن تعريا دده
ً
أحيانا بشكل مختلف حسب السياو .ويستخدم هذا الدليل التعريف التالي:
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املساءلة :هي االلتزام بتحقيق التوازن واالستجابة الحتياجات جميع أ حاب املصلحة (املشاركين في املشدروع ،والجهدات
املانحة ،والشركاء ،واملنظمة ناسها) في أنشطة املشروع.
تمثل املشدروعات الخاضدعة للمسداءلة أهميدة كبيدرة ،ومدن املدر ح أن يدتم دعمهدا مدن قبدل أ دحاب املصدلحة ،وسديكون لهدا تدأثير
أكب ددر ف ددي نهاي ددة املط دداو .كم ددا يتطل ددب االلت دزام باملس دداءلة أن تتخ ددذ ف ددرو املش ددروع خط ددوات اس ددتباقية وتااعلي ددة لتلبي ددة احتياج ددات
أ حاب املصلحة الرئيسيين في املشروع أثناء تقديم نتائ املشروع.
تتبنى املشروعات املساءلة من خىل تع ي ما يلي:
• شفففافية االتصففاالت :تبددادل معلومددات ونتددائ املتابعددة والتقيدديم مددع املجتمعددات والشددركاء والجهددات املانحددة وأ ددحاب
املصلحة اآلخرين.

ً
• التو افففم مففع املعففايير :إثبددات أن عمددل املشددروع قددد تددم وفقددا لشددروط الجهددات املانحددة املتاددق عليهددا وأفضددل املمارسددات
الخاصة باملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم.
• االس ف ففتجابة للش ف ففرو  :إنش د دداء قن د ددوات يمك د ددن أل د ددحاب املص د ددلحة م د ددن خىله د ددا تق د ددديم التغذي د ددة الراجع د ددة واألفك د ددار
واالقتراح ددات والش ددكاوى؛ وااللت دزام بتق ددديم اس ددتجابة مناس ددبة ح ددول كياي ددة إس ددهام م دددخى هم ف ددي الت ددأثير عل ددى ق درارات
املشروع.
• املشاركة :تشجيع مختلف أشكال املساهمات من خىل ف ات مختلاة من أ حاب املصلحة فيمدا يتعلدق ببددء نظدام
املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ،وتحديد معاييره وتنايذه.
يتطل ددب ال ددتعلم إش درا مختل ددف أ ددحاب املص ددلحة ف ددي مناقش ددة متعمق ددة مل ددا يمك ددن أن ي ددنجح وم ددا يمك ددن أن يخا ددق فيم ددا يتعل ددق
بجهود لتحقيق أهدافس املعلنة.
التعلم :وجود ثقافة وإجراءات مطبقة تتي التاكير الهادو .والهدو من التعلم هو اتخاذ قرارات أكثر ً
ذكاء.
ويجب أن تستخدم هذه املناقشات املتعمقة بيانات املتابعة والتقييم للتأثير على هيكلها ومحتواها.
تستايد املشروعات من عملية التعلم من خىل ما يلي:
ُ
• تحفي ففلال ففتعلم :وض ددع أط ددر لجمي ددع أعم ددال املش ددروع باعتباره ددا فرص ددة لل دتعلم م ددن خ ددىل تش ددجيع عملي ددة ال ددتعلم وعم ددل
نماذج لها وتع ي ها.
• تشففجيع حففا املعرفففة :إنشدداء مكددان عمددل يدددعم طددرح األسد لة وحددب املعرفددة والتعامددل مددع االفتراضددات مددن خددىل روح
التعلم.
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• دم ففج عملي ففات ال ففتعلم :ويش ددمل ذل ددس عناص ددر ال ددتعلم املادي ددة – مث ددل اس ددتخدام الق ددوائم املرجعي ددة لتحاي ددز ال ددتعلم –
وأس لة التعلم في جداول أعمال االجتماع.
• تعزي ففز اإلدارة التكيفي ففة :تحلي ددل بيان ددات املتابع ددة والتقي دديم بش ددكل ف ددوري متك ددرر ،والس ددعي بش ددكل فع ددال لاه ددم بيان ددات
املشروع ،واستخدام األدلة للتأثير على القرارات والتعديىت على تصميم املشروع وتخطيطه وتنايذه.
• تبادل املعلومات :استخدام عملية التعلم الخاصة باملشروع لإلعىن عن أفضل املمارسات التنظيمية والقطاعية.

 2.1نموذج مراحل املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
كيف يبدو نظام املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم الاعال عند التطبيق العملي؟ إن الج ء املتبقي من هذا الدليل مخصص
لإلجابة على هذا السؤال .ومع ذلدس ،يمكنندا البددء فدي اإلجابدة عليده مدن خدىل استكشداو كيايدة تااعدل نظدام املتابعدة والتقيديم
واملساءلة والتعلم مع دورة الحياة األكبر للمشروع.
ً
إن نظام املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم موجود ومستمر خىل كل مرحلة من مراحل املشروع :بدايدة مدن الخطدوات األولدى
ً
لتص ددميم املش ددروع ،وص ددوال إل ددى األنش ددطة األخي ددرة إلغ ددىو املش ددروع .وي ددتم تنظ دديم أنش ددطة املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم
الخاصة باملشروع في خمس مراحل يتم توضيحها في الشكل رقم (.)4
شكل رقم ( :)4املراحل الخمس لدورة املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
ً
االستخدام خارجيا

املرحلة األولى :التصميم
تصميم النماذج املنطقية

1

5

املرحلة الخامسة :االستخدام
استخدام بيانات املتابعة والتقييم
واملساءلة والتعلم

تضمين التعلم

2

4

املرحلة الثانية :التخطيط
تخطيل أنشطة املتابعة والتقييم
واملساءلة والتعلم

3

املرحلة الرابعة :التحليل
تحليل بيانات املتابعة والتقييم
واملساءلة والتعلم

املرحلة الثالثة :الجمع
جمع بيانات املتابعة والتقييم
واملساءلة والتعلم
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املرحلة األولى :تصميم النماذج املنطقية
تتضمن املرحلة األولى من دورة املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم تصميم النمداذج املنطقيدة  -نظريدة التغييدر ،وإطدار النتدائ ،
واإلطار املنطقي – التي توحح كياية حدوث التغيير املطلوب .وتشكل هذه النماذج األسس القوية للرصدد والتقيديم واملسداءلة
والتعلم ألنها توحح التغيير الذي سعى املشروع لتحقيقه ،وكدذلس الخطدوات التدي سديحدث التغييدر مدن خىلهدا ،وكيدف سديتم
قياس هذا التغيير.
املرحلة الثانية :تخطيط أنشطة املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
عن ددد العم ددل م ددن خ ددىل أس ددس املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم الت ددي ت ددم وض ددعها ف ددي النم دداذج املنطقي ددة ،س ددتحتاج إل ددى تط ددوير
ً
خطل أكثر تاصيى وشمولية لنظام املتابعة والتقييم واملسداءلة والدتعلم .وهندا عددد مدن األدوات التدي يمكدن أن تسداعد فدي
التخط دديل له ددذا النظ ددام .وتعتم ددد األدوات الت ددي تس ددتخدمها عل ددى حج ددم وص ددعوبة املش ددروع .وم ددع ذل ددس ،ف دبغض النظ ددر ع ددن حج ددم
وصعوبة مشروعس ،من املهم أن يتم دمد وتوافدق أنشدطة وميزانيدات وجدداول مواعيدد املتابعدة والتقيديم واملسداءلة والدتعلم مدع
الخطة األكبر للمشروع.
املرحلة الثالثة :جمع بيانات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
بمجرد اكتمال عملية تخطيل املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ،ستحتاج إلى تطوير واستخدام أدوات لجمدع بياندات عاليدة
ُ
الجودة لقياس التقدم املحرز ،ولكي تساعد على اتخاذ القرارات والتعلم في الوقت املناسب.
املرحلة الرابعة :تحليل بيانات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
ً
ي ددتم إج دراء تحلي ددل البيان ددات أثن دداء وبع ددد تناي ددذ املش ددروع وفق دا لخط ددل التحلي ددل الت ددي ت ددم وض ددعها أثن دداء مرحل ددة التخط دديل لنظ ددام
املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم.
املرحلة الخامسة :استخدام بيانات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
ً
ُ
لكي تكون بيانات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ذات قيمدة ،يجدب أن يدتم اسدتخدامها .وتسدتخدم البياندات داخليدا للتدأثير
ً
على قرارات اإلدارة ،وخارجيا للتأثير على االتصاالت وتع ي املساءلة.
ً
تشدكل املراحدل الخمدس للرصدد والتقيدديم واملسداءلة والدتعلم معدا ح مدة تعد ز املسداءلة والدتعلم املسدتمرين والهدادفين .ويجددب أن
ستخدم مشروعس بيانات املتابعة والتقيديم واملسداءلة والدتعلم إلعدادة النظدر بشدكل دوري فدي منطدق وتصدميم وتنايدذ املشدروع
ونظددام املتابعددة والتقيدديم واملسدداءلة والددتعلم الخدداد بدده .وعددىوة علددى ذلددس ،وبند ًداء علددى عمليددة الددتعلم الخاصددة بددس ،يجددب عليددس
تحديث التصميم األصلي للمشروع وضبل نظام املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ً
وفقا لذلس ،إذا ل م األمر.
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 3.1املعاييراألخالقية في املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
عندما يتم تصميم أنظمة املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم وتنايذها بشكل حي  ،فإن املشروعات تكون قادرة على رصد
ُ
التقدم املحرز واتخاذ قرارات مستنيرة وزيادة تأثير املشروع.
وم ددع ذل ددس ،إذا ت ددم إج دراء أنش ددطة املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم بش ددكل س ددي  ،يمك ددن أن يك ددون له ددا ع دددة ت ددأثيرات ض ددارة،
وتشمل (على سبيل املثال ال الحصر):
• إهدار موارد املشروع ووقت املشاركين من خىل طرح أس لة غير مىئمة أو جمع البيانات التي لن يتم استخدامها.
• املساومة على األمن والرعاية االجتماعية للمشاركين من خىل عدم احترام معايير السرية وعدم الكشف عن الهوية.
• الحددد مددن تددأثير املش ددروع – وحتددى املخدداطرة بتوجي دده املشددروع إلددى االتجدداه غي ددر الملددحي – مددن خ ددىل االخادداو فددي جم ددع
وتحليل بيانات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم الىزمة لتحسين عمليات املشروع واستراتيجيته.
ً
وإدراكا م ها بأن تنايذ املتابعة والتقييم واملساءلة والدتعلم بشدكل سد يء قدد يتسدبب فدي مشداكل خطيدرة ،فقدد أنشدأت العديدد مدن
املنظمات مبادئ أخىقية يجب اتباعها لضمان مستويات عالية من السلو املنهي .وعلى الدرغم مدن أن هدذه املبدادئ سدتختلف
باختىو املنظمة ،إال أن معظمها

شمل املوضوعات التالية2:

التمثيل :يحق لجميع األشخاد ،وم هم املستضعاون واملهمشون ،أن يتم إحصا هم في البيانات وتمثيلهم بشكل مناسب.
املو افقففة املسففبقة :يجددب أن تكددون املشدداركة فددي أنشددطة جمددع البيانددات طوعيددة .ويحددق للمشدداركين أن يطلعددوا علددى اإلجدراءات،
وكياية استخدام البيانات ،وت ويدهم بنتائ هذا النشاط .وعند العمل مع األطاال وبعض البدالغين ،قدد ال يدتمكن املشداركون
مددن تقددديم املوافقددة القانونيددة؛ وفددي هددذه الحدداالت ،قددد ُيطلددب منددس الحصددول علددى موافقددة الوالددد أو الوغد ي القددانوني وموافقددة
الشخص الخاضع للوصاية.
الخصوصية والسرية :يجب أن تحافظ ممارسات جمع وتخ ين البيانات على خصوصية وسرية املشاركين و را هم.
سالمة املشاركين :يجب أال يواجه املشاركون أي مخاطر أمنية نتيجة للمشاركة في جهود جمع البيانات.
تقليل البيانات :يجب أن يتأكد فريق املشروع من أن بيانات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم التي تم جمعها مرتبطة بشكل
ً
مباشر باحتياجات املشروع ،مع الحااظ على أن يكون نطاو أنشطة املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم بسيطا قدر اإلمكان،
والتركيز فقل على البيانات املحددة الىزمة لإلجابة على أس لة املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم.

 2مقتبس من :أوكساام –  17فبراير  – 2015السياسات املسؤولة عن بيانات البرنام
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اسففتخدام البيانففات بمسففؤولية :يجددب أن تضددع املشددروعات السياسددات وتقددوم باتباعهددا لحمايددة البيانددات التددي تجمعهددا؛ ووضددع
إجراءات لضمان استخدام البيانات بشكل مناسب ،وتخ ي ها بشكل من ،والتخلص م ها عند عدم الحاجة إليها.

 4.1املوضوعات املشتركة في املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
س ددتجد ف ددي جمي ددع أج د اء ال دددليل إش ددارات مرجعي ددة إل ددى موض ددوعين مش ددتركين يج ددب دمجهم ددا ف ددي تص ددميم وتط ددوير وتناي ددذ أنش ددطة
املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ،وهما :املشاركة والتاكير النقدي .فعندما تشجع الارو املشداركة والتاكيدر النقددي ،فإنهدا
ف ددي الواق ددع تس ددتثمر ف ددي الت ددأثير املس ددتدام وتتعام ددل م ددع بع ددض املش ددكىت األكث ددر ص ددعوبة الت ددي تنش ددأ عن ددد إج دراء أنش ددطة املتابع ددة
والتقييم واملساءلة والتعلم .وبالتالي ،خدىل كدل مرحلدة مدن مراحدل دورة املتابعدة والتقيديم واملسداءلة والدتعلم ،سدتخدم الددليل
مربع ددات الش ددرح لتس ددليل الض ددوء علد ددى الا ددرد لتحس ددين عملي ددات املتابع ددة والتقيد دديم واملس دداءلة وال ددتعلم م ددن خ ددىل املشد داركة
والتاكير النقدي.

املشاركة
تتض ددمن عملي ددات املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم الاعال ددة  -م ددن ب دددايتها إل ددى نهايته ددا  -مجموع ددة متنوع ددة م ددن وجه ددات النظ ددر
الخاصة بأ حاب املصلحة الخارجيين.
أصحاب املصلحة :أشخاد لهم مصلحة أو تأثير في املشروع أو كىهما بسبب منصبهم أو دورهم.
ويمك ددن أل ددحاب املص ددلحة املش دداركة بمس ددتويات مختلا ددة ،م ددن تق ددديم املش ددورة أو التغذي ددة الراجع ددة بش ددكل مح دددود للغاي ددة إل ددى
املشدداركة الواسددعة والاعالددة فددي تصددميم وتنايددذ أسدداليب وأدوات جمددع البيانددات .كمددا يمكددن أن يكددون صدداحب املصددلحة إح دددى
ً
املنظمدات الشددريكة فددي املشددروع أو أحددد املشدداركين فددي املشددروع .ويمكدن أيضددا أن يكددون صدداحب املصددلحة أحددد املكاتددب الحكوميددة
املحلية أو املؤسسة املانحة للمشروع .وسيختلف أ حاب املصلحة املعنيون حسب البي ة املحلية.
ويوجددد العديددد مددن امل ايددا ملشدداركة أ ددحاب املصددلحة فددي تخطدديل وتنايددذ عمليددات املتابعددة والتقيدديم واملسدداءلة والددتعلم ،حيددث
تساعد هذه العمليات على ما يلي:
• التأكد من أن نتائ عمليات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم تتعلق بالبي ة املحلية.
• زي ددادة فه ددم أ ددحاب املص ددلحة وملكي ددتهم الس ددتراتيجية وإج دراءات الب درام الخاص ددة به ددم؛ أوج دده النج دداح وأوج دده الاش ددل
وسبب ذلس.
• زيادة القدرات على املستوى املحلي فيما يتعلق باملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم.
• املسداهمة فدي تحسددين التواصدل والتعداون بددين الجهدات الااعلدة فددي املشدروع التدي تعمددل فدي مسدتويات مختلاددة مدن تنايددذ
املشروع.
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• التروي

لتخصيص املوارد بشكل أكثر كااءة3.

التفكيرالنقدي
ً
ً
تتطلب عمليات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم الاعالة ،من بدايتها إلى نهايتها ،التزاما مستمرا بالتاكير النقدي.
التفكيرالنقدي :عملية تاكير واححة وعقىنية ومناتحة على اآلراء املختلاة ،ومدروسة من خىل األدلة.
وفيمددا يتعلددق باملمارسددة العمليددة ،يتطلددب التاكيددر النقدددي أن تقددوم فددرو املشددروعات بتطبيددق السددلوكيات التاليددة أثندداء تصددميم
وتخطيل وتنايذ أنشطة املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم:
• االستعداد لتحديد االفتراضات التي تشكل تاكير وتؤثر على أفعالس.
• الرغبة في اختبار مدى حة وسىمة افتراضاتس.
• القدرة على طرح أس لة متعمقة للوصول إلى فهم أعمق.
ً
• االناتاح على وجهات نظر متعددة ،وأحيانا متضاربة ،تعكس الخبرات والتجارب واألدلة املختلاة.
•

االلتزام بالتاكير والتحليل للتأثير على اإلجراءات4.

تتمثل إحدى م ايا تطبيق التاكير النقدي على أنشطة املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم الخاصة بس في أنه ساعد في تقليل
مخاطر االنحياز في بياناتس من خىل الكشف عن بعض االفتراضات التي قد تدعم نعجس.
االنحياز :هو أي اتجاه م هجي أو انحراو عن القيمة الحقيقية.
ي دددر خب دراء املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم م ددن ذوي الخب ددرة أنه ددم ل ددن يكون ددوا ق ددادرين عل ددى ال ددتخلص م ددن جمي ددع أش ددكال
االنحياز في بيانا هم ،فاألشخاد ليسوا الت ،ولن يكون هنا نظام مثالي في جمع البيانات وتحليلها وتاسديرها وتوصديلها .ومدع
ذلس ،فإنه من خىل تبني سدلوكيات التاكيدر النقددي املدذكورة أعدىه ،يمكدن أن تخطدل الادرو لتقليدل االنحيداز وتحسدين جدودة
بيانات املشروعات.
هندا العديدد مدن أندواع االنحيداز التدي يمكدن أن تدؤثر علدى بياناتددس؛ فلقدد أوحدح بعدض البداحثين مدا يصدل إلدى  50ف دة مدن ف ددات
االنحيدداز! ولكددن استكشدداو كددل هددذه الا ددات يقددع خددارج نطدداو هددذا الدددليل .ومددع ذلددس ،فإننددا سدنعيد النظددر فددي هددذا املوضددوع فددي
ً
جمي ددع أج د اء ه ددذا ال دددليل .ونظ ددرا ألنن ددا نق دددم أدوات وإج دراءات املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم ،فس ددوو نح دددد مج دداالت
االنحياز املحتملة التي يجب معرفتها وإدار ها لضمان أن تعمل بأعلى جودة ممكنة للبيانات.
 3مقتبس من :أوبل جي –  – 1999دليل تقييم البرام التشاركية ،خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ومشروع الدعم الاني لبقاء األطاال.
 4بروكايلد إس دي –  – 2012تعليم التاكير النقدي – جوس ي-باس.
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 5.1تعديل دليل املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم للمتخصصين في مجال التنمية
يختلف كل مشروع عن املشروعات األخرى ،وسدتعكس أنظمدة املتابعدة والتقيديم واملسداءلة والدتعلم الخاصدة باملشدروع العوامدل
الت ددي تش ددمل سياس ددات وثقاف ددة املؤسس ددة ل دددعم عملي ددات املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم ،وإط ددار املش ددروع وقيمت دده ومدت دده
وشروط الجهات املانحة فيما يتعلق باملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ،ومدى صعوبة املشروع واملخاطر املرتبطة به.
وبالت ددالي ،يمكن ددس اس ددتخدام األدوات واالج دراءات الخاص ددة ب ددليل املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم للمتخصص ددين ف ددي مج ددال
التنميددة وتعددديلها لددتىئم اإلطددار الخدداد بددس .علددى سددبيل املثددال ،إذا كنددت تدددير أحددد املشددروعات الكبيددرة والصددعبة ،فقددد تختددار
وض ددع خط ددة تحلي ددل كامل ددة للرص ددد والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم .وم ددع ذل ددس ،ق ددد تتخل ددى املش ددروعات الص ددغيرة ع ددن وض ددع خط ددة
مناصددلة لتحليددل عملي ددات املتابعددة والتقي دديم واملسدداءلة والددتعلم ،وتق ددوم بددإدراج أنش ددطة التحليددل باعتبارهددا أح ددد عناصددر خط ددة
إدارة األداء الخاصة بها (انظر الاصل الثالث)
وكج ء من الجهود املبذولة ملساعدتس على تعدديل دليدل املتابعدة والتقيديم واملسداءلة والدتعلم للمتخصصدين فدي مجدال التنميدة،
ً
يقدم الدليل إحدى دراسات الحالة ،وهو مشروع دلتا ريار لأشخاد النازحين داخليا " ."IDPوتستند دراسة الحالة إلى عدد
من الددروس املسدتاادة مدن خدىل مشدروعات متعدددة ،وسديتم استعراضدها بشدكل متكدرر فدي جميدع أجد اء الددليل لتقدديم أمثلدة
عملية على كياية استخدام نماذج وأدوات وإجراءات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم في املشروع.
شكل رقم ( :)5دراسة حالة مشروع دلتا ريفر لألشخاص النازحين داخليا
املعلومات األساسية
تعدد منظمددة يونيتدداس " "UNITASإحدددى املنظمدات غيددر الحكوميددة التددي مارسددت أعمالهددا فددي منطقددة دلتددا رياددر ملدددة  10سددنوات.
ً
وتسددعى هددذه املنظمددة جاهدددة للحددد مددن األمدراض التددي تنقلهددا امليدداه مددن خددىل العمددل مددع املجتمعددات املحليددة لتركيددب املدراحيض
وأنظمة املياه .كما قامت بتنايذ حمىت لتغيير السلوكيات هدو إلى تحسين املمارسات الخاصة بالتدابير الملحية والتغذية.
ولدددى منظمددة يونيتدداس " "UNITASعىقددات قويددة فددي منطقددة دلتددا رياددر ،وكددذلس شددبكة مددن الشددركاء تشددمل الددوزارات الحكوميددة
واملنظمات غير الحكومية واملنظمات املجتمعية.
ً
ولقددد تواصددلت إحدددى الجهددات املانحددة مددع الاريددق للمشدداركة فددي مبددادرة مصددممة لتلبيددة احتياجددات األشددخاد النددازحين داخليددا
ً
ال د ددذين انتقل د ددوا إل د ددى املنطق د ددة عل د ددى م د دددار االثن د ددي عش د ددر ش د ددهرا املاض د ددية .وبن د د ًداء عل د ددى التحلي د ددل األول د ددي للوض د ددع ،قام د ددت منظم د ددة
يونيتاس" "UNITASباالشترا مع الجهة املانحة بتحديد ثىث مشكىت رئيسية تحتاج إلى أن يتم حلها:
ً
 .1تاتقر العائىت النازحة داخليا إلى فرد الوصول إلى اإلنتاج ال راعي واألنشطة املدرة للدخل.
ً
 .2تاتقر النساء واألطاال النازحين داخليا إلى إمكانية الوصول لأطعمة املغذية.
ً
 .3هنا زيادة في معدل اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريق املياه بين األشخاد النازحين داخليا مقارنة بالعدائىت فدي
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املجتمعات املحيطة.
وتقوم الجهة املانحة بتمويل ثىثة شركاء مناذين للتعامل مع هذه املشكىت املدذكورة أعدىه .ومنظمدة يونيتداس " "UNITASهدي
ُ
أحددد الشددركاء الثىثددة ،ولقددد طلددب م هدا أن تركد جهودهدا علددى تقليددل انتشددار األمدراض املنقولددة عددن طريددق امليدداه بددين األشددخاد
ً
النازحين داخليا.
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الفصل الثاني :تصميم النماذج املنطقية
 1.2املقدمة
تتمث د ددل الخط د ددوة األول د ددى ف د ددي وض د ددع أس د ددس نظ د ددام املتابع د ددة والتقي د دديم
واملساءلة والتعلم الخاد بس في إنشاء نماذج منطقية ملشروعس.
ما هو النموذج املنطقي؟

1

5
2

تصميم النماذج املنطقية

4
3

بعب ددارات بس دديطة ،ع ددد النم ددوذج املنطق ددي بمثاب ددة ملح ددة س ددريعة ع ددن
الطريقة التي من املاترض أن عمل بها مشروعس .وال ُيقصد بالنموذج املنطقي الاعال أن يكون خطة ماصلة وشاملة ،فدذلس
ً
يأتي الحقا .وعلى العكس من ذلس ،يقدم النموذج املنطقي نظرة عامة تتناول أس لة مثل:
• ما هو تأثير املطلوب؟
• كيف تعتقد أن التغيير سيحدث؟
• ما هي االفتراضات التي يجب أن تكون حيحة حتى يحدث التغيير؟
ُ
• كيف تقيس وترصد التقدم املحرز؟
ً
هل تبدو هذه األس لة مألوفة؟ يجب أن تكون كذلس ألنها أيضا هي األس لة األساسية التي يجب أن تطرحها عند تصميم نظدام
املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ملشروعس.
ً
وفي املمارسة العملية ،يضع املشروع أكثر من نمدوذج منطقدي .وتتماشد ى هدذه النمداذج معدا لتخطديل الطريقدة التدي مدن املاتدرض
أن عم ددل به ددا مش ددروعس .ويس ددتعرض ه ددذا الاص ددل ثىث ددة نم دداذج منطقي ددة ش ددا عة االس ددتخدام للمش ددروعات ،وه ددي :نظري ددة التغيي ددر
" ،"ToCوإطار النتائ " ،"RFواإلطار املنطقي "."Logframe
عند االنتهاء من هذا الفصل ،ستكون قادرا على:
✓ وصد ددف كيايد ددة مسد دداهمة النمد دداذج املنطقيد ددة للمشد ددروع فد ددي وضد ددع أسد دداس قد ددوي لنظد ددام املتابعد ددة والتقيد دديم
واملساءلة والتعلم
✓ املقارن ددة وإظه ددار االخ ددتىو ب ددين املكون ددات والهيك ددل والغ ددرض م ددن نظري ددات التغيي ددر وأط ددر النت ددائ واألط ددر
املنطقية
✓ توضي الغرض من تحديد االفتراضات في النماذج املنطقية للمشروع
✓ تاسير املنطق الرأس ي واألفقي لأطر املنطقية
✓ فهم خصائص مؤشر "5"SMART
ً
✓ تحديد أساليب القياس األكثر شيوعا ومتى يتم استخدامها
ً
 :SMART 5محدد وقابل للقياس وقابل للتحقيق وذو صلة ومحدد زمنيا
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 2.2ما هو النموذج املنطقي؟
النموذج املنطقي :هو عبارة عن طريقة منعجية ومرئية لتقديم تاسير موج ألحد املشروعات وكياية عمله.
تحدد النماذج املنطقية في جوهرها منطق املشروع .فهي تساعد فرو العمل في التعبير عن التغيير املطلوب على املددى الطويدل
وتحديد ما يجب أن يحدث لتحقيق هذا التغيير .ومع ذلس ،من خىل املمارسة العملية نجد أن النماذج املنطقية لها دور أكبر
م ددن ذل ددس بكثي ددر؛ فاملعلوم ددات ال ددواردة ف ددي النم دداذج املنطقي ددة ي ددتم اس ددتخدامها م ددن قب ددل العدي ددد م ددن أ ددحاب املص ددلحة ألغ دراض
متعددة.
• واض د د د د ددعو مقترح د د د د دات س ددتخدمون النم دداذج املنطقي ددة لتحاي ددز املناقش ددات ح ددول األنش ددطة املحتمل ددة ،وتق ددديرات
املوارد ،والجداول ال منية ،وإدارة املخاطر.
املشروعات
• مديرو املشروعات

س ددتخدمون النم دداذج املنطقي ددة للتواص ددل م ددع أ ددحاب املص ددلحة (املجتمع ددات والش ددركاء
وغيرهم) لتوضي ما سينج ه املشروع وكياية ذلس.

• فريق تطوير األعمال

ستخدم النماذج املنطقية لتوضي منطق املشروع ونتائجه لجهات التمويل املحتملة.

• فرو املشروعات

تق ددوم بإع ددادة النظ ددر ف ددي النم دداذج املنطقي ددة أثن دداء تناي ددذ املش ددروع ،وتح ددديث االس ددتراتيجيات
ً
والعمليات أثناء تعلمهم من التجربة ،وتعديلها وفقا لأحداث غير املتوقعة.

• ف د د د د د د د د د د ددرو املتابع د د د د د د د د د د ددة تس د ددتخدم النمد د دداذج املنطقيد د ددة باعتبارهد د ددا م د دددخىت أساسد د ددية لتصد د ددميم أنظمد د ددة املتابعد د ددة
والتقي د د دديم واملس د د دداءلة والتقييم واملساءلة والتعلم.
والتعلم
عتمد كل نموذج منطقي (نظرية التغيير " ،"ToCوإطار النتائ " ،"RFواإلطدار املنطقدي " )"Logframeعلدى املعلومدات املوجدودة
في األدوات السابقة ويضيف إليها .ولهذا السبب ،فمن األفضل إنشاء هذه النماذج املنطقية بشكل متسلسدل .ويوحدح الشدكل
رقم ( )6كل أداة من األدوات الثىثة للنموذج املنطقي ،ويحدد املحتوى األساس ي لكل أداة ،كما يقارن بي ها من حيث غرض كل
م ها.
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شكل رقم ( :)6تطورالنماذج املنطقية

إطارالنتائج
نظرية التغيير
تقوم بتحديد ما يلي:
• التغيير املطلوب على املدى الطويل
• مسارات التغيير الرئيسية
• العىقات املترابطة
• االفتراضات األساسية واألدلة الداعمة
• املس دداهمات م ددن أ ددحاب املص ددلحة م ددن خ ددارج
املشروع ،والىزمة لحدوث التغيير

ستند إلى نظرية التغييدر مدن خدىل تحديدد مدا
يلي:
• التسلس د د ددل الهرم د د ددي أله د د ددداو املش د د ددروع،
والت د د د د د د ددي تش د د د د د د ددمل بيان د د د د د د ددات األه د د د د د د ددداو
للمستويات املختلاة من املشروع
• املنط د ددق الس د ددبلي للمش د ددروع ال د ددذي ي د ددنظم
نت ددائ املش ددروع ف ددي سلس ددلة م ددن العىق ددات
الشرطية

اإلطاراملنطقي
س ددتند إل ددى نظري ددة التغيي ددر وإط ددار النت ددائ م ددن
خىل تحديد ما يلي:
إطد د د ددار املتابعد د د ددة والتقيد د د دديم واملس د د د دداءلة
•
وال ددتعلم ع ددالي املس ددتوى ،وال ددذي ش ددمل
املؤشرات ووسائل التحقق
االفتراض د د د ددات التد د د د ددي يجد د د د ددب أن تكد د د د ددون
•
موجد ددودة حتد ددى يصد ددب املنطد ددق السد ددبلي
ً
حيحا

 3.2نظرية التغيير
تق دددم نظري ددة التغيي ددر الص ددورة الش دداملة للتغيي ددر املطل ددوب .فه ددي تح دددد اله دددو طوي ددل امل دددى للمش ددروع واملج دداالت االس ددتراتيجية
الواس ددعة للت دددخل ،وبع ددد ذل ددس تق ددوم بتحدي دد العناص ددر األساس ددية أو الش ددروط املس ددبقة ،والت ددي يج ددب أن تك ددون موج ددودة حت ددى
ً
يح دددث التغيي ددر عل ددى امل دددى الطوي ددل .كم ددا تح دددد نظري ددة التغيي ددر أيض ددا االفتراض ددات الت ددي يج ددب أن تك ددون ددحيحة حت ددى ي ددنجح
املشروع ،واألدلة املتوفرة لدعمها.
نظرية التغيير :هي عبارة عن وصف شامل ومرئ لكياية حدوث التغيير املطلوب وملاذا من املتوقع حدوثه.
ً
ً
وتدأتي نظريدات التغييددر فدي أشددكال مختلادة ،فبعضددها يكدون بسدديل جددا والددبعض اآلخدر يكددون معقددا .ويمكددن كتابدة التوصددياات
املصدداحبة فددي صددورة مسددتند نيد ي ،ولكددن عددادة مددا يددتم تدددعيم نظريددات التغييددر برسددومات الجرافيددس ،والتددي تشددمل املخططددات
االنسيابية أو الخرائل أو الرسوم البيانية للشبكة أو الجداول .وهنا العديد من امل ايا لتقديم نظرية التغيير فدي شدكل مر دي.
وتشمل هذه امل ايا القدرة على:
• التصور املر ي للبيانات واألفكار املعقدة في صورة سهل فهمها.
• تحدي ددد النط دداو الكام ددل للتغيي درات الىزم ددة لتحقي ددق الت ددأثير املطل ددوب ،والت ددي وتش ددمل التغيي درات الت ددي يق ددوم بتناي ددذها
أ حاب املصلحة اآلخرين.
• إدرا التغيير غير الخطي.
• توضي االفتراضات ،أي املخاطر املحتملة التي يمكن أن تعيق املنطق الذي ستند إليه املشروع.
• تحايز املناقشة واملشاركة من خىل إعطاء مساحة لطرح األس لة ومواجهة االفتراضات واقتراح البدائل.
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ً
يجب أن تستند نظرية التغيير إلى تحليل شامل وواسع النطاو لىحتياجات واألصول والارد والبي ة التشغيلية .ويجب أيضدا
أن عتم ددد ه ددذا التحلي ددل عل ددى وجه ددات نظ ددر أ ددحاب املص ددلحة واملعرف ددة املحلي ددة لوض ددع أس ددس للمحادث ددة ف ددي ظ ددروو مح ددددة م ددن
الحي دداة الواقعي ددة .كم ددا يج ددب أن تك ددون عملي ددة تط ددوير نظري ددة التغيي ددر تش دداركية ،وتش ددمل قط دداع ع ددريض م ددن امل ددوظاين (اإلدارة،
والخب د دراء الاني د ددين ،وخب د دراء القط د دداع ،وخب د دراء املتابع د ددة والتقي د دديم واملس د دداءلة وال د ددتعلم) وأ د ددحاب املص د ددلحة الرئيس د دديين ،وذل د ددس
لىستاادة من وجهات نظرهم املختلاة .وهنا منتجات برمجية متاحة يمك ها إنشاء تصور رقيي لنظرية التغيير.
تصب نظريات التغيير أقوى عندما تستند إلى األدلة واملعلومات بشكل مدروس وتكون متسقة مع البحدث والنظريدة واملمارسدة
ً
والخبرة .وعندما تبدأ في تحديد نظرية التغيير الخاصة بس ،عليس أن تحدد أيا من أطر العمل املااهيمية املوجودة التي تستند
إلى األدلة ويمكن االسترشاد بها في عملس.
اإلطاراملفاهيمي :هو عبارة عن نموذج ُمجرب ستند إلى األدلة فيما يتعلق بالتدخل التنموي أو اإلغاثي.
ويمكنس مراجعة شروط الجهة املانحة ملعرفة ما إذا كانت هذه اإلرشادات تارض اسدتخدام إطدار ماداهييي محددد .علدى سدبيل
املثدال ،يتطلددب برنددام مكتددب الغددذاء مددن أجددل السدىم التددابع للوكالددة األمريكيددة للتنميددة الدوليددة " "USAIDأن تسددتخدم أنشددطة
األم ددن الغ ددذا ي إطاره ددا املا دداهييي الخ دداد ب دداألمن الغ ددذا ي والتغذي ددة .وف ددي حال ددة ع دددم وج ددود مث ددل ه ددذا الش ددرط ،فم ددن األفض ددل
ً
ً
ً
ً
استخدام إطارا موجودا بالاعل أو إنشاء إطارا جديدا.
ً
تتندداول بعددض األطددر املااهيميددة األكثددر اسددتخداما فددي املشددروعات التحددديات املتعلقددة بدداألمن الغددذا ي والتغذيددة وتغييددر السددلو .
وتشمل ما يلي:
• األم ددن الغ ددذا ي :اإلط ددار املا دداهييي لأم ددن الغ ددذا ي والتغذي ددة الخ دداد بمكت ددب الغ ددذاء م ددن أج ددل الس ددىم الت ددابع للوكال ددة
األمريكية للتنمية الدولية
• التغذي ددة :اإلط ددار املا دداهييي الخ دداد باليونيس ددف واملتعل ددق ب دنقص تغذي ددة األم ،والطا ددل واإلط ددار املا دداهييي للتغذي ددة
متعدد القطاعات التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
• تغيير السلو  :نموذج التغيير االجتماعي والسلوكي الخاد بمنظمة ""FHI 360

 4.2مكونات نظرية التغيير
مد د ددن أفضد د ددل الطد د ددرو لاهد د ددم نظريد د ددة التغييد د ددر هد د ددو استكشد د دداو وتاسد د ددير أحد د ددد النمد د دداذج .ولد د ددذلس دعوند د ددا ن د د د ور فريد د ددق منظمد د ددة
ً
يونيتاس" "UNITASأثناء عمله في مشروع دلتا ريادر لأشدخاد الندازحين داخليدا ،والدذي تدم تقديمده فدي الاصدل األول .لقدد قدام
ك ددل م ددن فري ددق منظم ددة يونيت دداس" "UNITASوالجه ددة املانح ددة للمش ددروع واملنظمت ددان األخرت ددان املس دداهمتان ف ددي التح ددر م ددن أج ددل
ً
ً
ً
األشخاد النازحين داخليا بالعمل سويا إلجراء تحليى للوضع الراهن.
ً
وقاموا جميعا بتحديد القضايا التي تحتاج إلى تناولها ،وتحويل املشكىت التي تسهم في تلس القضايا إلى فرد ممكنة من أجل
التدخل .وبعد ذلس ،طلبت الجهدة املانحدة مدن منظمدة يونيتداس" "UNITASاملسداهمة فدي وضدع نظريدة التغييدر (الشدكل رقدم ")"7
ً
التي تحدد استراتيجية التدخل الخاصة باملبادرة املقترحة لأشخاد النازحين داخليا.
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شكل رقم ( :)7نظرية التغيير :مشروع دلتا ريفر لألشخاص النازحين داخليا

املجتمعات
املضيفة تتقبل
الوضع

تحسين السبل املعيشية لألشخاص
النازحين داخليا في منطقة دلتا ريفر

عدم تفاقم
األوضاع األمنية
تفي الحكومة
بااللتلامات الخاصة
باملراحيض ونظام
املياه

تحسين أو توفير التغذية لألشخاص
النازحين داخليا

تحسين مشاركة النازحين في اإلنتاج
الزراعي واألنشطة املدرة للدخل
ال تتجاوزالفيضانات
والجفاف متوسط
 10سنوات

استكمال الوضع
القانوني لشركات
األشخاص النازحين
داخليا

تحسن اإلنتاج الزراعي
لألشخاص النازحين داخليا

لدى األشخاص
النازحون داخليا
إمكانية الوصول إلى
األرض واملياه
إنشاء مجموعات
املستخدمين
الزراعيين

انخفاض معدل اإلصابة باألمراض
املنقولة عن طريم املياه بين األشخاص
النازحين داخليا

زيادة األنشطة املدرة للدخل
لألشخاص النازحين داخليا

يمكن للنساء واألطفال الذين
يعانون من سوء التغذية الحصول
على الدعم التكميلي والعالجي

تحسين املمارسات الخاصة
بالتغذية

عمليات
املعالجة بالكلور

التضخم ال يزال
ثابتا

زيادة االستخدام
الزراعي للمياه

زيادة فرص الحصول
على القروض

تحسين مهارات
التسويم

تحسين وصول األشخاص
النازحين داخليا إلى إمدادات
املياه الكافية

إنشاء نظام مر اقبة
التغذية

تشغيل مراكزتوزيع
املواد الغذائية

تحسين املمارسات
الخاصة بتغذية الرضع
واألطفال الصغار

إنشاء مراكز
توزيع املياه

تحسين ممارسات النظافة
العامة

تدريا متطوعي املياه
والصرف الصحي
والنظافة العامة

تطبيم حملة
غسل اليدين

زيادة املعرفة بين املشاركين
في مجموعة األمهات
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دعونا نأخذ بعض الوقت لاهم األساس املنطقي لنظرية التغيير الخاصة بمنظمة يونيتاس "."UNITAS
 .1التغييرعلى املدى الطويل
التغيير على املدى الطويل :هو التأثير الدائم املطلوب الذي يهدو التدخل إلى إحداثه.
ً
ً
وف ددي حال ددة مش ددروع دلت ددا ريا ددر لأش ددخاد الن ددازحين داخلي ددا ،أدى تحلي ددل الوض ددع ال ددذي ت ددم إج دراؤه س ددابقا إل ددى احتمالي ددة
ً
حدوث التغيير املطلوب على املدى الطويل .ومن خىل العمدل سدويا ،وافدق الاريدق علدى الصدياغة التاليدة للتغييدر علدى
املدى الطويل وقام بوضعها في الج ء العلوي من نظرية التغيير:
ً
"تحسين السبل املعيشية لأشخاد النازحين داخليا في منطقة دلتا ريار"
 .2الشرو املسبقة ومسارات التغيير
الشرو املسبقة :هي العناصر األساسية لنظرية التغيير .وهي عبارة عن املتطلبات التي يجب أن تكون موجودة حتى
يحدث التغيير على املدى الطويل.
ً
وبداي ددة م ددن التغيي ددر عل ددى امل دددى الطوي ددل ،ش ددار الاري ددق ف ددي عملي ددة "رس ددم الخد درائل العكسد د ي" ،حي ددث س ددألون ع ددن
الشروط املسبقة املطلوبة لتحقيق هذا التغيير على املدى الطويل .وفي املستويات العليدا ،تحددد نظريدة التغييدر ثىثدة
مجاالت أو نطاقات للتغيير التي من شأنها أن تساهم في التغيير طويل املدى.
نطاق ففات التغيي ففر :هددي املجدداالت االسددتراتيجية الواسددعة للتدددخل الت ددي تسدداهم بشددكل مباشددر فددي تحقيددق الهدددو طوي ددل
املدى الخاد بنظرية التغيير.
تحسددين مشدداركة النددازحين فددي اإلنتدداج تحس د ددين أو اس د ددتقرار وض د ددع التغذي د ددة انخا دداض مع دددل اإلص ددابة ب دداألمراض
ً
املنقول د د د ددة ع د د د ددن طري د د د ددق املي د د د دداه ب د د د ددين
بين األشخاد النازحين داخليا
ال راعي واألنشطة املدرة للدخل
ً
األشخاد النازحين داخليا
ً
الحددظ أن "انخادداض معدددل اإلصددابة بدداألمراض املنقولددة عددن طريددق امليدداه بددين األشددخاد النددازحين داخليددا" الددذي عددد
أحد النطاقات الثىثة هو مجال التدخل الذي طلبدت الجهدة املانحدة مدن منظمدة يونيتداس " "UNITASتركيدز جهودهدا
عليه (املربعات ذات الحدود املظللة باللون األرجدواني) .أمدا النطاقدان اآلخدران اللدذان يمثلهمدا املربعدات املظللدة بداللون
األزرو في نظرية التغيير سيكونان من مسؤولية املنظمات املتعاونة األخرى.
وقد تطرح السؤال التالي" :ملاذا يتم إدراج نطاقي التغيير األخريين اللذان ال عتبران مسؤولية مباشرة ملنظمة يونيتاس
" "UNITASف ددي نظري ددة التغيي ددر؟" علي ددس أن تت ددذكر أن نظري ددة التغيي ددر تق دددم الص ددورة الش دداملة مل ددا ه ددو مطل ددوب لتحقي ددق
اله د دددو طوي د ددل امل د دددى .ويمك د ددن أن تتض د ددمن نظري د ددة التغيي د ددر الش د ددروط املس د ددبقة ومس د ددارات التغيي د ددر الت د ددي ال تع د ددد م د ددن
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املسؤوليات املباشدرة ملشدروعس .ومدن املهدم تضدمي ها فدي نظريدة التغييدر ألنهدا مهمدة بشدكل أساسد ي لتحقيدق التغييدر علدى
امل دددى الطوي ددل؛ وبالت ددالي ال يمك ددن تجاهله ددا .وه ددذا ب دددوره عن ددي الحاج ددة إل ددى البح ددث ع ددن ش دراكات م ددع املنظم ددات األخ ددرى
لضمان تحقيق مشروع شامل يتناول جميع الشروط املسبقة واملسارات الرئيسية.
وبمجدرد تحديدد نطاقدات التغييدر ،سدتمر الاريدق فدي العمدل بشدكل عكسد ي ،وذلدس مدن خدىل تحديدد الشدروط املسدبقة
التي ستؤدي إلى النجاح في كل نطاو ،وتنظيمها في مسارات التغيير.
مس ففارات التغيي ففر :تح دددد ال ددروابل ب ددين الش ددروط املس ددبقة ،وكياي ددة ارتباطه ددا ببعض ددها ال ددبعض وب ددأي ترتي ددب ،فمعظ ددم
املبادرات لديها مسارات متعددة تساهم في تحقيق الهدو طويل املدى.
ويوحح الشكل أدناه الشروط املسبقة ومسارات التغيير لنطاو التغيير املخصص ملنظمة يونيتاس " ،"UNITASوهو
ً
"انخااض معدل اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريق املياه بين األشخاد النازحين داخليا".
شكل رقم ( :)8الشرو املسبقة ومسارات التغييرالتي تقلل من حدوث األمراض املنقولة عن طريم املياه
تحسين السبل املعيشية لألشخاص
النازحين داخليا في منطقة دلتا ريفر
عدم تفاقم
األوضاع األمنية

التغييرعلى املدى الطويل

تفي الحكومة بااللتلامات
الخاصة باملراحيض
ونظام املياه

املجتمعات املضيفة
تتقبل الوضع

انخفاض معدل اإلصابة باألمراض املنقولة عن
طريم املياه بين األشخاص النازحين داخليا

تحسين وصول األشخاص
النازحين داخليا إلى إمدادات
املياه الكافية

عمليات
املعالجة بالكلور

إنشاء مراكز
توزيع املياه

االفتراضات

نطاق التغيير

تحسين ممارسات النظافة
العامة

الشرو املسبقة
تدريا متطوعي املياه
والصرف الصحي
والنظافة العامة

تنفيذ حملة
غسل اليدين

أثن دداء قيام ددس باسد ددتعراض الش ددكل رق ددم ( ،)8الحد ددظ أن منظم ددة يونيت دداس " "UNITASسد ددتحتاج إل ددى إدارة العدي ددد مد ددن
مسددارات التغييددر التددي مددن املتوقددع أن تسدداهم فددي الحددد مددن حدددوث األم دراض املنقولددة عددن طريددق امليدداه بددين األشددخاد
ً
النددازحين داخليددا .وإلددى جانددب إدارة املسددارات املختلاددة نحددو تحقيددق التغييددر املطلددوب علددى املدددى الطويددل ،يجددب تلبيددة
سلسلة من الشروط املسبقة التي تشمل مختلف أ حاب املصلحة.
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 .3االفتراضات
أثنداء قيامددس بوضددع نظريددة التغييدر الخاصددة بددس ،سددتحتاج إلدى تحديددد مددا إذا كانددت هندا أي افتراضددات سددتؤثر بشددكل
خطيددر علددى قدددرة مشددروعس علددى الوفدداء بالتزاماتدده .ولددذلس يجددب أن تسددأل ناسددس السددؤال التددالي" :مددا هددي االفتراضددات
الثىثة األولى التي يجب أن تكون حيحة حتى ينجح مشروعنا؟"
االفتراضات :هي الشروط أو املوارد التي تخرج عن السيطرة املباشرة إلدارة املشروع ،ومع ذلس يجب أن يتم تحقيقها
من أجل إحراز التقدم نحو تحقيق الهدو طويل املدى في نهاية املطاو.
نضع جميعنا افتراضات عندما نقوم بتصميم وتخطيل مشروعاتنا .على سبيل املثال ،قد ناترض أن:
• الخطل والسياسات واإلجراءات الحكومية ستدعم عملنا
• نتائ االنتخابات ستؤدي إلى انتقال من للسلطة
• املنظمات األخرى ستواصل العمل في ناس املجال
• التوجهات في األسواو الوطنية والدولية ستكون إيجابية
• املجتمعات مهتمة ومتحا ة ولديها الوقت للمشاركة
• موظاي املشروع يمك هم العمل بأمان مع الحرية الكاملة في الحركة
ً
ً
تقدم االفتراضات اختبارا واقعيا لنظرية التغيير الخاصة بس ،حيث تشير هذه االفتراضات إلى املخاطر املحتملة التي
يمكددن أن تتعددارض مددع نجدداح املشددروع .وسيسددير كددل شد يء علددى مددا يدرام إذا ثبتددت ددحة االفتراضددات التددي حدددد ها .ومددع
ً
ذلددس ،فددإن االفتراضددات غيددر املحققددة يمكددن أن تغيددر تمامددا كيايددة عمددل مشددروعس أو حتددى تددؤثر علددى نجاحدده .وبالتددالي،
تحت دداج منظم ددة يونيت دداس " "UNITASإل ددى تحدي ددد وتحلي ددل تل ددس االفتراض ددات الرئيس ددية أو الض ددرورية املطلوب ددة لنج دداح
املشروع ،ويجب أن تتحقق بعناية من احتمالية حتها.
أثناء قيامس بتحديد افتراضات نظرية التغيير الخاصة بس ،سيكون من املهم وضع خطة لجمع األدلة التي ستؤكد ما
إذا كانت هذه االفتراضات حيحة أم ال.
ً
• إذا دكدان الدددليل شددير إلددى أن االفت دراض سدديكون ددحيحا بشددكل شددبه مؤك ددد ،فربمددا ال تحتدداج إلددى إدراجدده ف ددي
نظرية التغيير.
ً
• إذا كددان ال دددليل ش ددير إل ددى أن االفت دراض م ددن املحتم ددل أن يك ددون ددحيحا ،ولك ددن توج ددد بع ددض املخ دداطر ،فق ددم
بإدراجه في نظرية التغيير والتزم بمراقبة حالته.
ً
• إذا ك ددان ال دددليل ش ددير إل ددى أن افتراض ددس ل ددن يك ددون ددحيحا ،فس ددتحتاج إل ددى إع ددادة تص ددميم ه ددذا الج د ء م ددن
املشروع.
ً
ملحوظة :إذا لم تكن هنا خيارات إلعادة تصميم املشروع ،فقد ال يكون مشروعس قابى للتطبيق.
إذا لم تتمكن من إيجاد دليل يتعلق بأحد االفتراضات املهمة ،فقد تحتاج إلى تحديد أفضل الطرو لجمع األدلة حتى
ً
تتمكن من تحديد أيا من الا ات الثىث املذكورة أعىه تحتوي على االفتراض.
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ً
ويجب أن تكون حذرا من أي "افتراضات قاتلة" ،فقد تتوقع أن هذه االفتراضات حيحة ،ولكن األدلدة تشدير إلدى أنده
مددن غيددر املددر ح أن تتحقددق ويمكددن أن "تدددمر" املشددروع .وبددالعودة إلددى االفتراضددات الددواردة فددي الشددكل رقددم ( ،)8يمكنددس
أن تىحددظ أن النجدداح فددي الحددد مددن األمدراض املنقولددة عددن طريددق امليدداه ياتددرض أن "تاددي الحكومددة بااللتزامددات الخاصددة
ب دداملراحيض ونظ ددام املي دداه" .ويحت دداج الاري ددق ال ددذي عم ددل عل ددى وض ددع نظري ددة التغيي ددر إل ددى التأك ددد م ددن أن الحكوم ددة س ددتاي
ً
بالتزاما هددا .وإذا دكدان مددن غيددر املحتمددل أن تاددي الحكومددة بالتزاما هددا ،فسيصددب هددذا "افتراضددا يصددعب تحقيقدده" ويجددب
إيجاد نعج بديل إلنجاح املشروع.
 .4الروابط بين مسارات التغيير
في ال هاية ،وأثناء قيامس بمراجعة نظرية التغيير ،ستجد أن بعض الشدروط املسدبقة تسداهم فدي أكثدر مدن مسدار واحدد
ً
ً
للتغيير .ويقدم الشكل رقم ( )9توضيحا ج ئيا لنظرية التغيير مع التركيز على نطاقين للتغيير .ويمكنس أن تىحدظ أن
ً
هنددا عددددا مددن الشددروط املسددبقة التددي تسدداهم فددي مسددارات متعددددة للتغييددر .ويددتم تمثيددل الددروابل بددين هددذه الشددروط
املسددبقة بخطددوط متقطعددة عبددر مسددارات التغييددر ،ممددا شددير إلددى ضددرورة التنسدديق .ومددن املهددم أن تحدددد بشددكل واحددح
متددى تددرتبل الشددروط املسددبقة بمسددارات متعددددة للتغييددر ،ألن هددذا غالبددا مددا يتطلددب منددس إنشدداء تواصددل وتنسدديق قددوي
بين األشخاد الذين عملون على مسارات التغيير املختلاة .على سبيل املثال ،سيتم تدريب متطوعي املياه والصرو
الص ددحي والنظاف ددة العام ددة " "WASHباعتب ددارهم ج د ء م ددن مش ددروع منظم ددة يونيت دداس " ،"UNITASولك د هم س دديدعمون
ً
أيضا عمل مجموعات األمهات (التي يديرها فريق مختلف من خىل أحد املشروعات الشريكة).
شكل رقم ( :)9الشرو املسبقة التي تساهم في مسارات متعددة للتغيير
تحسين السبل املعيشية لألشخاص
النازحين داخليا في منطقة دلتا ريفر

عدم تفاقم
األوضاع األمنية
تفي الحكومة
بااللتلامات الخاصة
باملراحيض ونظام املياه

املجتمعات املضيفة
تتقبل الوضع

تحسين أو استقرار التغذية بين
األشخاص النازحين داخليا

يمكن للنساء واألطفال الذين
يعانون من سوء التغذية الحصول
على الدعم التكميلي والعالجي

انخفاض معدل اإلصابة باألمراض املنقولة
عن طريم املياه بين النازحين داخليا

تحسين املمارسات الخاصة
بالتغذية

تحسين وصول األشخاص
النازحين داخليا إلى إمدادات
املياه الكافية
عمليات
املعالجة بالكلور

إنشاء نظام مر اقبة
التغذية

تشغيل مراكزتوزيع
املواد الغذائية

تحسين املمارسات الخاصة
بتغذية الرضع واألطفال
الصغار

إنشاء مراكز
توزيع املياه

تحسين ممارسات النظافة
العامة
تدريا متطوعي املياه
والصرف الصحي
والنظافة العامة

تنفيذ حملة
غسل اليدين

زيادة املعرفة بين املشاركين
في مجموعة األمهات
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التفكيرالنقدي :تعامل مع نظرية التغييرباعتبارها وثيقة حية (قابلة للتعديل)
إذا تعاملن ددا م ددع نظري ددة التغيي ددر باعتباره ددا وثيق ددة ثابت ددة ،فس ددتعتقد الا ددرو أن دده يج ددب قبوله ددا واتباعه ددا حت ددى بع ددد أن يت ددح أنه ددا ال
تعكددس بدقددة وضددع املشددروع .وبالتددالي يجددب النظددر إلددى النمدداذج املنطقيددة باعتبارهددا وثددائق حيددة يمكددن تحدددياها حسددب الحاجددة أو
عند وجود معلومات جديدة.
ويمكن ددس إع ددادة النظ ددر ف ددي نماذج ددس املنطقي ددة واختباره ددا ط ددوال م دددة املش ددروع للتأك ددد م ددن دقته ددا .كم ددا أن الجه ددات املانح ددة ت ددعم
بشكل كبير هذا النوع من عمليات املراجعة .وعلى حسب املشروع ،قد يتم إعادة التاكيدر فدي نظريدة التغييدر بشدكل سدنوي أو فدي
منتصف املشروع أو عند انتهائه .ومن املهم توثيق معلوماتس ومشاركتها مع الجهات املانحة وأ حاب املصدلحة اآلخدرين حتدى ال
ترث املشروعات الجديدة نظرية تغيير قديمة أو خاط ة.
وأثناء تاكير في نظرية التغيير ،عليس مراقبة أي "نقاط عمياء" و "خرافات سائدة" قد تنتقص من حة نماذجس املنطقية.
النقا العمياء :هي أوجه القصور غير املقصودة في التاكير أو األخطاء التي تحدث بسبب العادة أو األحكام السريعة
أو الثقة املارطة .وفي ال هاية ،تظهر هذه النقاط العمياء في نماذجس ألن النماذج تمثل طريقة تاكير .
الخر اف ففات الس ففائدة :تش ددمل االفتراض ددات املض ددللة مث ددل "الوص ددول ع ددادل االس ددتخدام" و "املعرف ددة تع ددادل التناي ددذ" و
"األنشطة تعادل النتائ ".
ومن الناحية العملية ،تحتاج النماذج املنطقية الجيدة عدة مراحل من املراجعة قبدل أن تقددم صدورة دقيقدة عدن كيايدة عمدل
مشروعس.
وعليس أن تاكر في إحدى التجارب التي لم تعكس فيها نظرية التغيير وضع مشروعس بدقدة أو تعكدس منطدق املشدروع املطلدوب
الخاد بس.
• ما الذي أدى في رأيس إلى نقاط الضعف املوجودة في نموذجس املنطقي؟
• هل قمت بتحديث نظرية التغيير ملعالجة نقاط الضعف هذه؟ وملاذا؟ وإذا لم تاعل ذلس ،فما هو السبب؟
• بالنظر إلى هذه التجربة ،ما الش يء املختلف الذي ستاعله في املرة القادمة أثناء تصميم نظرية التغيير؟

 5.2إطارالنتائج
اآلن وبع ددد أن اس ددتكمل فري ددق يونيت دداس " "UNITASنظري ددة التغيي ددر الخاص دة ب دده ،ف ددإن الخط ددوة التالي ددة ه ددي تحوي ددل محتويا ه دا إل ددى
إطار النتائ "."RF
إطففارالنتففائج :هددو نمددوذج منطقددي يددنظم نتددائ املشددروع فددي سلسددلة مددن العىقددات الشددرطية .وتوحددح العبددارات الددواردة فددي
إطار النتائ التسلسل الهرمي ألهداو املشروع ،كما أنها تصف املنطق السبلي (أو الرأس ي) للمشروع.
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يضددع إطددار النتددائ األسدداس املنطقددي إلسددتراتيجية املشددروع ،كمددا هددو الحددال مددع نظريددة التغييددر .وربمددا يكددون املنطددق الكددامن وراء
أحد البرام أو املشروعات أسهل للاهم بشكل سريع في إطار النتائ .
ومع ذلس ،تختلف نظرية التغيير عن إطار النتائ من ناحية واحدة مهمة .يمكنس أن تتذكر أن نظرية التغيير عبارة عن وثيقة
ُ
تظهددر الصددورة الشدداملة وتحدددد جميددع الشددروط املسددبقة املطلوبددة لتحقيددق التغييددر علددى املدددى الطويددل ،سددواء كانددت فددي نطدداو أو
خددارج نطدداو الرقابددة املباشددرة للمشددروع ،ويشددمل ذلددس التغييدرات التددي دكدان مددن املتوقددع أن تحققهددا الجهددات الااعلددة األخددرى .مددن
جهة أخرى ،يختلف إطار النتائ في أنه يشمل فقط التدخالت التي تقع تحت املسؤولية املباشرة لفريم املشروع.
ومدن املهدم أن يحددد فريدق املشدروع بوضدوح املعدايير التدي سيسددتخدمها ويرتبهدا حسدب األولويدة لتحديدد مدا سديتم إدراجده فدي إطددار
النتائ وما لن يتم إدراجه (الشكل رقم " .)"10كما يجب أن تدار املناقشات التي تحدد هذه القرارات بشكل جيد بحيث يمكن
التعبي ددر عد ددن اآلراء ووجهد ددات النظد ددر واملتطلبد ددات املختلاد ددة بطريقد ددة محترمد ددة وب َّند داءة .وتد ددذكر أن تأخد ددذ فد ددي االعتبد ددار وجهد ددات نظد ددر
ومتطلبات الشركاء والجهات املانحة وأ حاب املصلحة اآلخرين عند اتخاذ هذه القرارات.
شكل رقم ( :)10معايير تحديد ما يتم إدراجه في تدخالت املشروع6

الفئة

يحتاج إلى تحديد األولويات

املعاييرالتوضيحية
•

ما هي االحتياجات التي حصلت على أعلى مستوى من التركيز أثناء التقييم /
التحليل؟
هل تم تلبية االحتياجات التي يبدو أن لديها أعلى احتمالية للتأثير؟
من الذي سيحقق االستاادة األكبر؟
كيف سيتم تلبية االحتياجات املختلاة املتعلقة بنوع الجنس والعمر والحالة
االجتماعية واالقتصادية؟

•

ما هي الجهة األخرى التي تعمل في مجال التدخل املقترح؟ وما هي نقاط القوة في
برنامجها؟

•

هل النعج املقترح مقبول لدى مجتمع الدراسة ومجموعات أ حاب املصلحة
ً
الرئيسيين؟ على سبيل املثال ،هل سيكون برنام الملحة اإلنجابية مناسبا
ً
ومتوافقا مع املعايير الدينية والثقافية؟

•

ما هي نقاط القوة والضعف في مؤسستس؟
ما هي مستويات قدرة شركائس املناذين؟

•

هل التمويل متاح؟
هل هنا إمكانية لتحقيق النمو؟
ما هي الارد املتاحة للحصول على موارد إضافية؟

•
•
•

االعتبارات الخاصة بالبرنام
الخارجي
مدى املىءمة

القدرة املؤسسية

توفر املوارد

•

•
•
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الجدوى املالية  /االقتصادية

•

هل استثمارات املشروع مبررة على أساس العائد املتوقع؟

الجدوى الانية واالستدامة

•

هل يمكن إنجاز العمل املقترح بشكل واقعي؟
هل يمكن تحقيق استدامة العمل واملحافظة عليه؟

•

ما هي األولويات اإلستراتيجية ملنظمتس في املنطقة؟ أو الدولة؟ أو غيرها من الدول؟

•

هل يتناسب املشروع مع املحاظة االستثمارية األكبر للمشروعات في مؤسستس؟

االعتبارات االستراتيجية
اعتبارات املحاظة
االستثمارية

•

بمجرد اتخاذ هذه القرارات اإلستراتيجية ،ستتمكن من تحديد ما هو داخل – وخارج – نطاو إطار النتائ  ،ويمكندس البددء فدي
تحديد املحتوى من نظرية التغيير إلى إطار النتائ الخاد بس.
وكم ددا ه ددو الح ددال م ددع جمي ددع النم دداذج املنطقي ددة ،س دديختلف إط ددار النت ددائ م ددن حي ددث ع دددد املس ددتويات واملص ددطلحات املس ددتخدمة
لوصددف تلددس املسددتويات .وسدديعتمد نمددوذج إطددار النتددائ الددذي سددتخدمه مشددروعس علددى متطلبددات الجهددة املانحددة أو متطلبددات
مؤسستس ،في حالة اإلخااو في الحصول على جهة مانحة.
يقارن الشكل أدناه بعدض أوجده التبداين – مدن حيدث املسدتويات واللغدة – بدين نمداذج إطدار النتدائ شدا عة االسدتخدام فدي قطداع
التنميد ددة .وعند ددد اسد ددتخدام نظريد ددة تغييد ددر معقد دددة ،لد ددن يك د ددون هند ددا بالضد ددرورة تنسد دديق واحد ددح بد ددين مسد ددتويات نظريد ددة التغيي د ددر
ومسدتويات نمددوذج إطددار النتددائ الددذي تسددتخدمه .وسددتحتاج إلددى اسددتخدام درجددة محددددة مددن التقدددير خددىل نقددل املحتددوى بددين
النموذجين املنطقيين.
شكل رقم ( :)11أوجه التباين في نماذج إطارالنتائج ،حسا املستوى واملصطلحات
املنظمة

التغيير على املدى
األطول

التغيير على املستويين
املتوسل والعالي

مؤسسة كيلوج " Kellogg

التأثير(التأثيرات)

النات (النوات )

التغيير على املستويين
املتوسل واملنخاض

النوات
امللموسة
املخرجات

"Foundation
مؤسسة بيل وميليندا جيتس “ The

الهدو

Bill & Melinda Gates

االستراتيجي

النات األولي

النات املتوسل

"Foundation
إطار النتائ الخاد بالوكالة

الهدو

األمريكية للتنمية الدولية ""USAID

(األهداو)
التنموية

النتائ املرحلية

النتائ املرحلية
الارعية
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دليل املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم للمتخصصين في مجال التنمية
ويستخدم دليل املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم للمتخصصين في مجال التنمية " "MEAL DProنموذج إطار النتائ الدذي
ً
ً
يتك ددون م ددن أربع ددة مس ددتويات ويتض ددمن تسلس ددى هرمي ددا لأه ددداو يتك ددون م ددن ه دددو ،وأه ددداو إس ددتراتيجية ،ونت ددائ متوس ددطة،
ً
ومخرج ددات .ويمكند ددس مىحظد دة كيد ددف أن إدراج املخرجد ددات – التد ددي غالبد ددا م ددا ُينظد ددر إليهد ددا علد ددى أنهد ددا مخرجد ددات املشد ددروع – يوحد ددح
استراتيجية التدخل املختدارة للمشدروع بطريقدة ملموسدة .وبشدكل خداد فإنده عندد إدراج بعدض املخرجدات الرئيسدية ،يمكدن أن
ُ
يك ددون إط ددار النت ددائ أداة تواص ددل ماي دددة للغاي ددة تظه ددر م ددا ين ددوي املش ددروع تحقيق دده وكياي ددة ذل ددس بطريق ددة بس دديطة ،ولك ه ددا ليس ددت
ً
بصورة مبسطة جدا.
شكل رقم ( :)12التسلسل الهرمي لألهداف ذو األربعة مستويات7

املستوى
الهدف

األهداف
االستراتيجية

الوصف
ً
يصف الهدو عملية التنمية على املدى األطول واألوسع نطاقا التي ساهم فيها املشروع .وعادة ما
تكون عبارات األهداو ملهمة ،وترك على حاالت االستدامة ،والسبل املعيشية ،والرفاهية ،إلخ.
تعبر األهداو االستراتيجية عن الغرض الرئيس ي للمشروع .كما أنها توحح الاوائد الكبيرة املتوقعة
في نهاية املشروع .وفي معظم الحاالت ،تتناول األهداو االستراتيجية األسباب املباشرة للمشكلة
األساسية.

النتائج املرحلية

توحح النتائ املرحلية التغير (التغيرات) املتوقعة في السلوكيات أو األنظمة أو السياسات أو
املؤسسات نتيجة ملخرجات وأنشطة املشروع.
على سبيل املثال :يتبنى املشاركون في املشروع سلوكيات أو مهارات جديدة يروج لها املشروع؛ مثل
توسيع نطاو أو تغطية املشروع؛ أو طرو جديدة لتنظيم أو إدارة األنظمة؛ أو تعديىت على
السياسة أو أي ش يء خر يوحح استخدام مخرجات املشروع من قبل املشاركين املستهدفين.
ُ
ويطلق عليها النتائ "املرحلية" ألن التقدم املحرز عند هذا املستوى عد خطوة ضرورية نحو
تحقيق أهداو الدعم ،وقد يكون هنا أكثر من نتيجة مرحلية واحدة لكل هدو استراتيجي.

املخرجات

املخرجات هي النوات الناش ة عن أنشطة املشروع ،وتشمل املنتجات والسلع والخدمات
واملعارو واملهارات والتوجهات( .على سبيل املثال ،تم تدريب األشخاد على زيادة املعرفة
واملهارات وبناء طرو عالية الجودة) .وقد يكون هنا أكثر من ُمخرج واحد لكل نتيجة مرحلية.

توحددح أوصدداو مسددتويات األهددداو فددي الشددكل رقددم ( )12أنددواع العبددارات املوجددودة فددي كددل مسددتوى مددن مسددتويات إطددار النتددائ .
ويج ددب أن تعك ددس العب ددارات الخاص ددة بأه دددافس حج ددم وم دددى ص ددعوبة مش ددروعس املح دددد .عل ددى س ددبيل املث ددال ،يمك ددن أن يتوق ددع

 7مقتبس من خدمات اإلغاثة الكاثوليكية –  :ProPack I – 2015ح مة مشروعات خدمات اإلغاثة الكاثوليكية؛ إرشادات تصميم املشروعات
ملديري برام ومشروعات خدمات اإلغاثة الكاثوليكية.
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ً
مشددروع مدت دده ع ددام واح ددد تحقي ددق ه دددو اس ددتراتيجي س دديكون مختلاددا بش ددكل ملح ددوظ ع ددن مش ددروع مدت دده  5س ددنوات ،ول ددذلس ف ددإن
الحسم مطلوب أثناء كتابة عبارات األهداو.
ً
داال لتحويدل محتويدات نظريدة التغييدر إلدى إطدار النتدائ  ،والدذي سدتخدم نمدوذج إطدار النتدائ املكدون
ويقدم الشكل رقم ( )13مث
من أربعة مستويات والخاد بدليل املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم للمتخصصين في مجال التنمية:
• مستوى الهدو في إطار النتائ يتوافق مع التغيير على املدى الطويل املحدد في نظرية التغيير.
• مس ددتوى األه ددداو اإلس ددتراتيجية ف ددي إط ددار النت ددائ يتواف ددق م ددع عب ددارات نظري ددة التغيي ددر املوج ددودة ف ددي نطاق ددات مس ددتوى
التغيير.
• تتوافق مستويات النتائ واملخرجات املرحلية مع الشروط املسبقة لنظرية التغيير.
ً
ومددع ذل ددس ،علي ددس أن تت ددذكر أن الش ددروط املس ددبقة الخاص ددة بنظري ددة التغيي ددر ال ي ددتم إدراجه ددا جميع ددا ف ددي إط ددار النت ددائ  ،ولك ددن ي ددتم
فقل إدراج الشروط املسبقة التي تقع في نطاو مسؤولية مشروعس املحدد.
شكل رقم ( :)13تحويل محتويات نظرية التغييرإلى عبارات األهداف الخاصة بإطارالنتائج

االفتراضات

نظرية التغيير

إطارالنتائج

التغييرعلى املدى الطويل

الهدف

نطاق التغيير

األهداف
االستراتيجية

الشر املسبم

الشر املسبم

الشر املسبم

الشر املسبم

الشر املسبم

النتائج املرحلية

املخرجات

مسارالتغيير

وحتددى يمكننددا فهددم مكونددات إطددار النتددائ بشددكل أفضددل ،دعنددا نعددود إلددى مشددروع فريددق يونيتدداس " ،"UNITASحيددث تعدداون فريددق
املشروع مع الشركاء والجهات املانحة وأعضاء املجتمع إلنشاء إطار النتائ التالي.

25

دليل املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم للمتخصصين في مجال التنمية
شكل رقم ( :)14إطارالنتائج ملشروع دلتا ريفر لألشخاص النازحين داخليا

الهدف

نجح األشخاص النازحون داخليا في منطقة دلتا ريفرفي تحسين
سبل معيشتهم

األهداف
االستراتيجية

يوجد انخفاض في معدل اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريم املياه
بين األشخاص النازحين داخليا

النتائج املتوسطة

املخرجات

 .1تمكن األشخاص النازحون داخليا من
تحسين الوصول إلى إمدادات املياه
الكافية
 1.1تقوم مجالس املياه املجتمعية بإنشاء مراكز
توزيع املياه في مجتمعات األشخاص النازحين
داخليا

 .2تمكن األشخاص النازحون داخليا
من تحسين ممارسات غسل اليدين
 1.2قام املتطوعون بتحسين معرفتهم
باملبادئ الخاصة باملياه والصرف
الصحي والنظافة العامة

 2.2مجتمعات األشخاص النازحين
داخليا تزيد من معرفتها بغسل
اليدين

اكتب جميع عبارات األهداو بوضوح باستخدام جمل كاملة ،وتأكد من إدراج املعلومات التي تشير إلى:
• من الذي يتغير؟ األشخاد؟ املجتمعات؟ مجتمعات الدراسة؟ الحكومات؟ املؤسسات؟
• ما الذي يتغير؟ النطاو؟ السلو ؟ املعرفة؟ التقنيات؟ النماذج؟ البيانات؟ األنظمة؟ السياسات؟
• ما هو اتجاه أو طبيعة التغيير؟ متزايد؟ منخاض؟ ُم َّ
حسن؟ محدود؟ ُمعتمد؟ ثابت؟ مستخدم؟ متكامل؟
ويقدم الشكل رقم ( )15إرشادات إضافية لكتابة عبارات األهداو عبر املستويات املختلاة إلطار النتائ .
شكل رقم ( :)15كتابة عبارات األهداف إلطارالنتائج
العبارات املوضوعية كيفية كتابتها
الهدو

قم بكتابته في جملة كاملة ،كما لو أنه تم تحقيقه بالاعل .واجعل املجتمعات العامة
للمشاركين املستهدفين هم موضوع الجملة.

األهداو
االستراتيجية

قم بكتابتها في جملة كاملة ،كما لو أنه تم تحقيقها بالاعل .واجعل املجموعة (املجموعات)
املشاركة املستهدفة هم موضوع الجملة.

النتائ املرحلية

قم بكتابتها في جملة كاملة ،كما لو أنه تم تحقيقها بالاعل .واجعل األشخاد أو املجموعات
املحددة التي من املتوقع أن يتغير سلوكها هم موضوع الجملة.

املخرجات

قم بكتابتها في جملة كاملة ،كما لو أنه تم تحقيقها بالاعل .واجعل األشخاد أو املجموعات
املحددة التي تحصل على املخرجات هم موضوع الجملة.
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ً
يصب املنطق الرأس ي للمشروع واححا أثناء استكشاو الروابل بين مستويات إطار
النتائ  .ويتم تنظيم منطق التسلسل الهرمي على النحو التالي:

كيف

• ويوح ددح الس ددهم الص دداعد ف ددي التسلس ددل الهرم ددي لأه ددداو مل دداذا تعتب ددر نتيج ددة
املستوى األدنى ضرورة لتحقيق نتيجة املستوى التالي.

األهداف
االستراتيجية

ملاذا

• يتم التعبير عن التغيير على املدى الطويل في أعلى التسلسل الهرمي.
• يوح ددح الس ددهم الن ددازل ف ددي التسلس ددل الهرم ددي لأه ددداو كي ددف س دديتم تحقي ددق
النتيجة من خىل تحقيق النتيجة (النتائ ) التي تأتي أدناه.

الهدف

النتائج املتوسطة
املخرجات

 6.2اإلطاراملنطقي
بمجرد اكتمال إطار النتائ  ،فإن الخطوة التالية هي وضع اإلطار املنطقي للمشروع.
اإلط ففاراملنطق ففي :ه ددو نم ددوذج منطق ددي يوح ددح الخص ددائص الرئيس ددية للمش ددروع (األه ددداو واملؤش درات وأس دداليب القي دداس
واالفتراض ددات) ويب ددرز ال ددروابل املنطقي ددة بي ه ددا .وم ددن خ ددىل إدراج ه ددذه العناص ددر اإلض ددافية ،ف ددإن اإلط ددار املنطق ددي ي ددوفر
األساس لوضع خطة املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم الىحقة.
وكما هو الحال في نظرية التغيير وإطدار النتدائ  ،يهددو اإلطدار املنطقدي إلدى توصديل الغدرض واملكوندات الرئيسدية للمشدروع بدأكبر
ً
قدر ممكن من الوضوح والبساطة .ومع ذلس ،شمل اإلطار املنطقي معلومات ال توجد في كى من نظرية التغيير وإطار النتائ .
ً
وبشكل أكثر تحديدا ،شمل اإلطار املنطقي ما يلي:
ُ
ُ
• املؤشرات التي تعتبر بمثابة التدابير املستخدمة لتتبع التقدم املحرز ،أو تعكس التغيير أو تقيم أداء املشروع.
ُ
• تحدد أساليب القياس كيف سيجمع املشروع البيانات لرصد التقدم املحرز في املؤشرات..
وكم ددا ه ددو الح ددال م ددع جمي ددع النم دداذج املنطقي ددة ،هن ددا العدي ددد م ددن أوج دده التب دداين ف ددي اإلط ددارات املنطقي ددة .ويس ددتخدم ه ددذا ال دددليل
مصاوفة ُمكونة من خمسة مستويات لهيكلة اإلطار املنطقي.
شكل رقم ( :)16نموذج اإلطاراملنطقي
عبارات األهداف

املؤشرات

أساليا القياس

االفتراضات

الهدو
األهداو االستراتيجية
النتائ املرحلية
املخرجات
األنشطة
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 7.2عبارات األهداف (العمود األول)
يتضمن العمود األول من اإلطار املنطقي عبارات األهداو التدي تدم إنشداؤها ألول مدرة مدن أجدل إطدار النتدائ  .وكمدا تدم مناقشدته
ً
سابقا ،تحدد عبارات األهداو "املنطق الرأس ي" للمشروع.
ً
ربما الحظت أيضا أن اإلطار املنطقي يتضمن إحدى عبارات األهداو التي لم يتم إدراجها في إطار النتائ  ،وهي األنشطة.
األنشطة :توحح العمل الذي سيتم إجراؤه للوصول إلى مخرجات املشروع.
لم يتضمن إطار النتائ أي عبارات على مستوى األنشطة ،ولذلس ستحتاج إلدى وضدع تلدس العبدارات لكدي يدتم إدراجهدا فدي اإلطدار
ً
املنطقي .وتشمل أمثلة األنشطة الخاصة بمشروع دلتا ريار لأشخاد النازحين داخليا ما يلي:
"يقوم فريق يونيتاس " "UNITASبإعداد شكل تقرير الجودة الخاد بمجلس املياه"
"تقوم منظمة يونيتاس ومجلس املياه بتحديد وبناء مراك
مياه جديدة"

"تقوم منظمة يونيتاس بتحديد مصادر مواد مراك توزيع
املياه وتوزيعها"

"تم اختيار وتدريب وتشغيل مجالس املياه املجتمعية"

"يقوم فريق الصرو الصحي بإعداد مواد و ليات حملة غسل
اليدين".

في املستويات األعلى لإلطار املنطقي (الهدو واألهداو االستراتيجية) ،تميل عبارات األهداو إلى أن تتسم بالطابع االستراتيجي
ُ
بشكل كبير ،كما أنها ترك على توضي نتائ املشدروع .كمدا يدتم رصدد التقددم املحدرز فدي مقابدل عبدارات األهدداو هدذه مدن خدىل
ُ
إج دراء أنش ددطة التقي دديم .وم ددن أج ددل تتب ددع التق دددم املح ددرز ،س ددتحتاج إل ددى اإلجاب ددة عل ددى أس د لة التقي دديم مث ددل :ه ددل أدى املش ددروع إل ددى
التغيرات التي توقعناها؟ وهل هذه التغيرات مستدامة؟ وهل حدثت تغيرات في السلو ؟ وهل يتم تبني ممارسات جديدة؟
وفددي املسددتويات األدندى لإلطددار املنطقددي (املخرجددات واألنشددطة) ،تميددل عبددارات األهددداو إلددى أن تكددون تشددغيلية أكثددر ،وتركد علددى
ُ
توضي مخرجات املشروع .كما يتم رصد التقدم املحرز في مقابل عبارات األهداو هذه مدن خدىل إجدراء أنشدطة املتابعدة .ومدن
ُ
أجل تتبع التقدم املحرز ،ستحتاج إلى اإلجابة على أس لة املتابعة مثل :هل قمنا بتنايذ ما توقعنا تنايذه؟ هدل نقددم املنتجدات
والخدمات التي أشرنا إليها؟

 8.2االفتراضات (العمود الرابع)
ً
قب ددل اس ددتكمال العم ددودين الث دداني والثال ددث (املؤش درات وأس دداليب القي دداس) ،م ددن املاي ددد أوال اس ددتكمال العم ددود الراب ددع ف ددي اإلط ددار
املنطقي ،والذي شير إلى االفتراضات.
تعتبر االفتراضات مهمة بشكل خداد فدي اإلطدار املنطقدي ألنهدا تسدتكمل "املنطدق الرأسد ي" للتسلسدل الهرمدي لأهدداو مدن خدىل
ً
ً
تق ددديم "املنط ددق األفق ددي" للمش ددروع .وم ددن الناحي ددة املثالي ددة ،نج ددد أن املنط ددق الرأس د ي يك ددون ددحيحا دائم ددا :فاألنش ددطة ت ددؤدي إل ددى
ً
مخرج ددات ،وت ددؤدي املخرج ددات إل ددى النت ددائ املرحلي ددة ،إل ددخ .وتوض ددي االفتراض ددات يق دددم اختب ددارا للواق ددع م ددن خ ددىل اإلش ددارة إل ددى أن
املنطق الرأس ي ينجح فقل إذا كانت االفتراضات في كل مستوى من مستويات اإلطار املنطقي حيحة.
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شكل رقم ( :)17املنطم الرأس ي واألفقي لإلطاراملنطقي
عبارات األهداف

االفتراضات

الهدف
األهداف
االستراتيجية

إذا تددم تحقيددق األهددداو االسددتراتيجية وكانددت االفتراضددات ددحيحة علددى مسددتوى
األهداو االستراتيجية،
إذن يجب أن تساهم جميعها في تحقيق الهدو

النتائج املرحلية

إذا ت ددم وض ددع النت ددائ املرحلي ددة وكان ددت االفتراض ددات ددحيحة عل ددى مس ددتوى النت ددائ
املرحلية،
إذن يمكن تحقيق األهداو االستراتيجية

املخرجات

األنشطة

إذا اكتملت املخرجات وكانت االفتراضات حيحة على مستوى املخرجات،
إذن يمكن وضع النتائ املرحلية
إذا تم تنايذ األنشطة وكانت االفتراضات حيحة على مستوى األنشطة،
إذن يمكن استكمال املخرجات

لق ددد وح ددحنا بالاع ددل االفتراض ددات ف ددي املناقش ددة الس ددابقة الخاص ددة بنظري ددة التغيي ددر .وم ددن حي ددث املب دددأ ،يمكن ددس إدراج نس ددخة م ددن
افتراض ددات نظري ددة التغيي ددر ف ددي اإلط ددار املنطق ددي الخ دداد ب ددس .وت ددذكر أن نظري ددة التغيي ددر ه ددي رؤي ددة أوس ددع لس ددياو املش ددروع بالكام ددل،
ولذلس فهي تتضمن افتراضات قد ال تؤثر بشكل مباشر على عبارات األهداو في اإلطار املنطقي الخاد بس.
ونجد أن شجرة القرارات في الشكل أدناه يمكن أن تساعد فريقس في تحديد االفتراضات التي يجب إدراجهدا فدي اإلطدار املنطقدي.
ً ً
ويمكنس أن تأخذ وقتا كافيا ملراجعة االفتراضات للتأكد من أن تصميم املشروع قد ساهم بأكبر قددر ممكدن فدي تقليدل املخداطر
املرتبطة بها ،ثم قم بتحديد االفتراضات التي ستحتاج إلى التحقق من حتها.
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شكل رقم ( :)18شجرة القرارات الختياراالفتراضات الخاصة باإلطاراملنطقي
هل االفتراض مهم؟
نعم

ال

هل سيحدث؟
من املؤكد
تقريبا

ال تقم بإدراجه في اإلطاراملنطقي

من
املحتمل

قم بإدراجه في اإلطاراملنطقي باعتباره أحد االفتراضات

من غير
املحتمل

هل يمكن إعادة تصميم املشروع لتقليل املخاطر؟

نعم

إعادة تصميم املشروع

ال

املشروع ليس مجديا

 9.2املؤشرات (العمود الثاني)
ع ددد تحدي ددد املؤش درات المل ددحيحة خط ددوة هام ددة ف ددي عملي ددة املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم ،وذل ددس ألن املؤش درات تص ددب
العناصر األساسية لتخطيل وتنايذ عملية املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم.
ُ
املؤشر :هو مقياس ستخدم لرصد التقدم املحرز أو إظهار التغيير أو تقييم أداء املشروع.
وعند تحديد مؤشرات اإلطار املنطقي ،ابدأ بالسؤال التالي" :ما هي املعلومات التي أحتاجها وملاذا أحتاجها؟"
اسأل ناسس ،هل أحتاج إلى البيانات من أجل:
• االستجابة للشروط الخاصة بتقارير الجهات املانحة؟
• تقدير مستوى تقدم وإنجاز املشروع؟
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• تحليل أي تباين بين األداء املتوقع والاعلي؟
• هل تاهم كيف يحدث التغيير؟ وهل تاهم ملاذا يحدث التغيير؟
• مشاركة ومناقشة النتائ مع مجموعات املجتمع أو الوكاالت الحكومية أو املنظمات األخرى؟
وستس دداعد إجابات ددس عل ددى ه ددذه األسد د لة ف ددي تحدي ددد املؤشد درات الت ددي يج ددب علي ددس اس ددتخدامها ،وك ددذلس ع دددد املؤشد درات الت ددي
ً
ً
سددتحتاج إليهددا .علددى سددبيل املثددال ،علددى الددرغم مددن أن الجهددة املانحددة قددد تتطلددب مؤشددرا محددددا لإلعددىن عددن تقاريرهددا ،فإنددس قددد
تحتاج إلى نوع مختلف من املؤشرات لدعم عملية صنع القرار وتوفير عمليات التحديث للمجتمعات.
التفكيرالنقدي :كم عدد املؤشرات؟
ً
ً
ً
ستتطلب كدل عبدارة مدن عبدارات األهدداو مؤشدرا واحددا علدى األقدل ،وأحياندا أكثدر مدن مؤشدر بن ًداء علدى املعلومدات التدي تحتاجهدا.
ً
ومددع ذلددس ،فددإن وجددود أكثددر مددن مؤشددر لدديس بالضددرورة أمدرا أفضددل! وتددذكر أن جمددع البيانددات لتتبددع املؤشدرات سددتغرو الوقددت
ويتطل ددب امل ددال .وأس دداس وج ددود مجموع ددة جي دددة م ددن املؤش درات ه ددو جود ه ددا وفائ ددد ها .ول ددذلس يج ددب أن تح ددرد عل ددى ع دددم جم ددع
املعلومات التي ال تحتاجها أو لن تستخدمها.
ويجب أن تاكر في إحدى التجارب التي حددت فيها مؤشرات أكثر مما هو مطلوب لتتبع عبارات أهدافس؟
• ماذا حدث؟
• ما هي اآلثار املترتبة على تحديد الكثير من املؤشرات وتأثير ذلس؟
ً
• من خىل الوصول إلى ما تعرفه حاليا ،ما الذي كنت ستاعله بشكل مختلف؟
ً
عتمد نوع املعلومات التي تحتاجها أيضا على نوع عبارة األهداو الذي يهدو املؤشر إلى تتبعها.
شكل رقم ( :)19وصف املؤشر حسا مستوى عبارات األهداف
عبارات
األهداف

وصف املؤشر

الهدف

بشكل عام ،لن يتضمن اإلطار املنطقي للمشروع مؤشرات على هذا املستوى .وتعكس املؤشرات على
مستوى األهداو التأثيرات طويلة املدى التي ال تتحقق عادة من خىل استكمال مشروع واحد .وعلى

األهداف

العكس ،قد تتطلب تغييرات ناتجة عن مبادرات متعددة.
ً
تعكس املؤشرات التغيير املطلوب ،وغالبا من مبادرة واحدة ،بين املشاركين املمتدين ومجتمع الدراسة

االستراتيجية

والشركاء.

النتائج

تعكس املؤشرات التغيير (التغييرات) املتوقعة في السلوكيات التي يمكن تحديدها ملجموعة معينة أو

املرحلية

التغيير (التغييرات) املتوقعة في األنظمة أو السياسات أو املؤسسات املطلوبة لتحقيق النتيجة األعلى.
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املخرجات

تمثل املؤشرات السلع والخدمات امللموسة التي تقدمها املبادرة .ومن أمثلة اللغة على مستوى
املخرجات :تدريب األشخاد من ذوي املعرفة واملهارات املرتاعة ،وإنشاء الطرو عالية الجودة،
وتسليم البضا ع ،وأداء الخدمات.

األنشطة

إذا لم تقم منظمتس أو الجهة املانحة على وجه التحديد بالنص على ذلس ،فإن قوالب اإلطار
ً
املنطقي عادة ال تقوم بوضع مؤشرات لتتبع استكمال األنشطة .والسبب في ذلس أنه:
•
•

غالبا ما يتم ذكر مؤشرات األنشطة في أوصاو األنشطة ذا ها.
من الشا ع بشكل كبير إدارة األنشطة باعتبارها ج ء من خطة التنايذ التاصيلية ،وليست
ج ء من اإلطار املنطقي.

ً
وبمج ددرد أن تك ددون واح ددحا بش ددأن املعلوم ددات الت ددي تحتاجه ددا ،يمكن ددس الب دددء ف ددي تحدي ددد مؤش درات اإلط ددار املنطق ددي .وأثن دداء تحدي ددد
املؤش درات ،يمكن ددس اس ددتخدام القائم ددة املرجعي ددة الخاص ددة بمؤش ددر "( "SMARTالش ددكل رق ددم " )"20لتحدي ددد م ددا إذا كان ددت ه ددذه
املؤش درات تلل ددي مع ددايير الج ددودة .ومؤش ددر " "SMARTه ددو عب ددارة ع ددن رم ددوز مختص ددرة تح دددد خمس ددة مع ددايير – مح دددد ""Specific
ً
وقاب ددل للقي دداس " "Measurableوقاب ددل للتحقي ددق " "Achievableوذو ص ددلة " "Relevantومح دددد زمني ددا " – "Time-Boundتعم ددل
ً
معا على مساعدة الارو على تقييم جودة مؤشرات املشروع.
شكل رقم ( :)20القائمة املرجعية ملؤشر ""SMART
محددة

ً
ً
يجب أن تكون املؤشرات مرتبطة ارتباطا وثيقا بمجاالت التحسين املطلوبة التي يتم التعبير ع ها في
عبارات األهداو التي تمثلها ،ويجب أن تتضمن الخصائص التالية:

قابلة للقياس

●

الكمية :التمثيىت العددية املتوقعة ملا سيتم تحقيقه

●

النوعية :اإلنجازات املتوقعة التي يتم وصاها باستخدام الكلمات أو الرسوم البيانية أو كىهما

●

املوقع :الحدود الجغرافية لإلنجازات املتوقعة

●

مجتمع الدراسة املستهدف :الشخص أو األشخاد املتوقع أن يقوموا بإجراء /تجربة التغيير
املتوقع.

ُ
يجب كتابة املؤشرات بطريقة تع ز التقييم الدقيق للتقدم املحرز.

قابلة للتحقيم يجب أن تكون املؤشرات قابلة للتحقيق في ضوء امليزانية والوقت واملوارد املتاحة.
ذات صلة

يجب أن تقيس املؤشرات بدقة التغيير الذي تريد تتبعه.

محددة زمنيا

يجب أن تحدد املؤشرات اإلطار ال مني الذي من املتوقع حدوث التغيير فيه.
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ً
ولاهددم مكونددات املؤشدرات الاعالددة ،دعنددا نختبددر مؤشددرين تددم إنشدداؤهما ملشددروع دلتددا رياددر لأشددخاد النددازحين داخليددا .فعندددما
ً
تقددوم بمراجعددة املؤشددرين ،تجددد مددن الواحددح أنهمددا مكتوبددان بطريقددة محددددة وقابلددة للقيدداس ومحددددة زمنيددا .وكخطددوة أخيددرة فددي
تقييم جودة املؤشر ،سيحتاج الاريق إلى تحديد ما إذا كانت املؤشرات قابلة للتحقيق وذات صلة.
شكل رقم ( :)21مؤشرات توضيحية من مشروع دلتا ريفر للنازحين داخليا
عبارات املؤشر

كل ربع عام ٪100 ،من مراكزتوزيع املياه
التي تديرها مجالس املياه املجتمعية تفي

بحلول العام الثالث من املشروعُ ،يظهر ٪80
من األشخاص النازحين داخليا معرفتهم
بضرورة غسل اليدين بالصابون بعد

الصحة العاملية

األحداث الحرجة

جودة املياه

املعرفة بضرورة غسل اليدين بالصابون بعد

بمعاييرجودة املياه الخاصة بمنظمة
الش يء الذي يتم

األحداث الحرجة

قياسه
مراك توزيع املياه التي تديرها مجالس املياه

ً
األشخاد النازحين داخليا

مجتمع الدراسة
املستهدو

املجتمعية

وحدة القياس

النسبة امل وية

النسبة امل وية

اتجاه أو حجم أو
مقدار التغيير

%100

% 80

اإلطار ال مني

ربع سنوي

بحلول العام الثالث من املشروع

ما هو نوع املؤشرات الذي يجمع املعلومات التي أحتاجها بشكل أفضل؟
ُ
املؤشرات القياسية أم املخصصة؟
قبددل أن تسددتثمر الوقددت واملددال فددي إنشدداء املؤشدرات ،عليددس أن تستكشددف مددا إذا كانددت هنددا مؤشدرات قياسددية تددم التحقددق م هددا
ويمك ددن إع ددادة اس ددتخدامها أو إع ددادة توظياه ددا لتلبي ددة احتياجات ددس .وتش ددمل أس ددباب اس ددتخدام املؤش درات القياس ددية الت ددي تتج دداوز
توفير الوقت واملال ما يلي:
ج ففودة املؤش ففرات :ت ددم اختب ددار املؤش درات القياس ددية ف ددي مش ددروعات س ددابقة وف ددي س ددياقات متع ددددة .ونتيج ددة ل ددذلس ،فه ددي
ً
ُمعترو بها عامليا لجود ها وامتىكها لسجل حافل في تقديم بيانات حيحة وموثوقة.
ً
متطلبففات الجهففات املانحففة :عليددس دائمدا مراجعددة اتااقيدات التمويددل الخاصددة بددس للتأكدد ممددا إذا كانددت الجهددات املانحددة
تتطلب استخدام مؤشرات محددة.
ً
تجميف ففع البيانف ففات :سد دداعد اسد ددتخدام املؤشد درات القياسد ددية املؤسسد ددات علد ددى مقارند ددة البياند ددات عبد ددر كد ددى مد ددن املؤسسد ددة
والقطاع ،وهذا يجعل من املمكن مقارنة النتائ والتواصل عبر املشروعات والبرام املتعددة.
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ونج ددد أن م ددات املؤش درات القياس ددية موج ددودة بالاع ددل للمش ددروعات .وتش ددمل املؤش درات الخاص ددة ب دداألمن الغ ددذا ي ،والتغذي ددة،
والملددحة واملي دداه والصددرو الص ددحي والنظاف ددة الملددحية ( ،)WASHوأم دداكن اإليددواء ،والتعل دديم ،والحماي ددة ،والشددمول امل ددالي ،ون ددوع
الجددنس ،والحوكمددة ،وال راعددة ،و ددحة األم والطاددل .ولقددد تددم إنشدداء العديددد مددن املددوارد لدددعم اسددتخدام املؤشدرات القياسددية.
ً
ً
ويوحح الشكل رقم ( )22بعض املصادر األكثر امتدادا وشموال لتحديد املؤشرات القياسية.
شكل رقم ( :)22مصادر املؤشرات القياسية
املصدر

الوصف واالستخدام األساس ي املستهدف

هو عبارة عن مصدر على اإلنترنت ملؤشرات املبادرات التي تمت صياغتها بشكل جيد،
دليل إنديكيت ""IndiKit
وإرشادات حول كياية جمع وتحليل البيانات املطلوبة لكل مؤشر بشكل حي .
ً
املعايير الدنيا الساير"  Sphereمجموعة من املبادئ املشتركة واملعايير الدنيا العاملية املعترو بها دوليا في مجال االستجابة
"Minimum Standard
الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية ""USAID
مرك إحداث التأثير الخاد
بمؤسسة بوند " Bond Impact
"Builder

اإلنسانية.
قائمة بمصادر املؤشرات الحديثة عبر القطاعات ،وتشمل الكتيبات ،وقواعد البيانات،
واألدوات واألدلة الخاصة باملؤشرات .وتستخدم هذه املصادر داخل وخارج الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية على حد سواء.
هو عبارة عن مرك على اإلنترنت للنتائ واملؤشرات وأدوات جمع البيانات املصممة
ملساعدة املنظمات على رصد وتقييم مبادرا ها.

كتيب مؤشرات الغذاء من
أجل املستقبل " Feed the

مجموعة من مؤشرات إدارة األداء للمرحلة الثانية من مبادرة الغذاء من أجل املستقبل

Future Indicator

التابعة لحكومة الواليات املتحدة.

"Handbook
ً
وبشكل عامُ ،يوغ ى ُوياضل استخدام املؤشرات القياسية كلما كان ذلس ممكنا ،وخاصة لأهدداو ذات املسدتوى األعلدى .ومدع
ذلددس ،سددتكون هنددا بعددض الحدداالت التددي ال تتددوفر فيهددا املؤشدرات القياسددية أو ال تللددي احتياجاتددس املحددددة مددن املعلومددات .وفددي
هذه الحاالت ،ستحتاج إلى وضع مؤشر ُمخصص.
ً
بالعودة إلى املثال الخاد بمشروع دلتا ريار لأشخاد الندازحين داخليدا ،يحتداج فريدق يونيتداس " "UNITASإلدى تحديدد مؤشدر
ً
ً
للنتيجددة املرحليددة األولددى" :تمكددن األشددخاد النددازحون داخليددا مددن تحسددين الوصددول إلددى إمدددادات امليدداه" .يختددار الاريددق مؤش درا
ً
ديا س ددتند إل ددى إرش ددادات منظم ددة المل ددحة العاملي ددة بش ددأن الح ددد األدن ددى م ددن كمي ددة املي دداه الىزم ددة للش ددرب والطه ددي والغس دديل8.
قياس د

 8ري ددد ب ددي جي دده – مرك د هندس ددة وتط ددوير املي دداه ،جامع ددة لوب ددورو – الح ددد األدن ددى م ددن كمي ددة املي دداه الىزم ددة لىس ددتخدامات املنزلي ددة – املىحظ ددات الاني ددة
لحاالت الطوارئ الخاصة بمنظمة الملحة العاملية  /منطقة جنوب شرو سيا ،املىحظة الانية رقم (.)9
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ً
ويددنص املؤشددر عل ددى أندده "بحل ددول العددام الثال ددث مددن املش ددروع ،يتددوفر معدددل 30لت ددرا مددن املي دداه /فددرد  /الي ددوم لأشددخاد الن ددازحين
ً
داخليا من خىل مرك توزيع املياه".
املؤشرات املباشرة أو غيراملباشرة (البديلة)؟
ً
ً
غالبددا مددا يكددون مددن السددهل نسددبيا رصددد التغييددر مددن خددىل الاحددص املباشددر لكددل مددا تحدداول قياسدده .علددى سددبيل املثددال ،إذا كنددت
تري ددد معرف ددة ع دددد اآلب ددار الت ددي ت ددم إنش ددا ها أو ع دددد وك ددىء املي دداه ال ددذين ت ددم ت دددريبهم أو ع دددد ال ي ددارات املجتمعي ددة الت ددي ت ددم إجراؤه ددا،
ُ
فيمكنس قياس التقدم املحرز باستخدام املؤشر املباشر.
املؤشرات املباشرة :ترصد التغيير من خىل الاحص املباشر ملا تحاول قياسه.
ومع ذلس ،سيكون هنا العديد من الحاالت التي ال يمكدن فيهدا قيداس التغييدر بشدكل مباشدر وتحتداج إلدى تحديدد املؤشدرات غيدر
املباشرة التي تقترب من التغيير في حالة عدم وجود مقياس مباشر.
ً
املؤشرات غير املباشرة أو البديلة :ترصد التغيير من خىل فحدص العىمدات التدي يدتم قبولهدا عمومدا علدى أنهدا بددائل ملدا
تحاول قياسه.
وتعتب ددر املؤش درات البديل ددة ماي دددة بش ددكل خ دداد عن دددما تك ددون النتيج ددة الت ددي تح دداول رص دددها ص ددعبة أو مكلا ددة للغاي ددة لك ددي ي ددتم
قياس ددها .عل ددى س ددبيل املث ددال ،يمك ددن اس ددتخدام ع دددد اجتماع ددات املجموع ددة باعتب دداره مقي دداس ب ددديل لنج دداح املجموع ددة .وم ددع ذل ددس،
ً
يجب أن تكون حذرا ألنه من الصعب إيجاد مؤشرات بديلة تمثل بشكل مستمر وموثوو ما تحاول قياسه.
ً
وب ددالعودة إل ددى املث ددال الخ دداد بمش ددروع دلت ددا ريا ددر لأش ددخاد الن ددازحين داخلي ددا ،يحت دداج فري ددق يونيت دداس " "UNITASإل ددى مؤش ددر
ً
للنتيجة املرحلية الثانية" :تمكن األشخاد النازحون داخليا من تحسدين ممارسدات غسدل اليددين" .ويحتداج الاريدق إلدى تحديدد
ً
ً
ً
ً
ما إذا كان سيستخدم مؤشدرا مباشدرا (املراقبدة املباشدرة) أو مؤشدرا بدديى (وجدود الصدابون واملداء فدي أمداكن املدراحيض) .ويوحدح
الشكل رقم ( )23امل ايا والعيوب الخاصة بكل نوع من املؤشرات عند قياس التغييرات في ممارسات غسل اليدين.
شكل رقم ( :)23املؤشرات املباشرة والبديلة املستخدمة لقياس التغييرفي سلوك غسل اليدين
مثال على املؤشر
املؤشر املباشر :بحلول العام
الثالث من املشروع ،زاد  %80من
ً
األشخاد النازحين داخليا من
ممارسات غسل اليدين في األوقات
الحرجة
ً
املؤشر البديل :يتوفر كى من
الصابون واملاء باستمرار في أماكن
املراحيض

املزايا
• يهدو املؤشر إلى التقييم املباشر
لسلو غسل اليدين.

• تظهر األبحاث أن وجود املاء
والصابون مرتبل ب يادة غسل
اليدين.

العيوب
يتطلب جمع البيانات:
• امل يد من الوقت وامليزانية
• املراقبون الذين يتمتعون باملهارة
يمكن أن تؤدي مراقبة غسل اليدين إلى
تغيير سلو أفراد املجتمع.
ال يمكن أن يقوم األشخاد بالكشف عن
تكرار أو استمرارية أو جودة غسل اليدين.

• جمع هذه البيانات البديلة أسهل
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وأقل تكلاة من املراقبة املباشرة
لغسل اليدين.
املؤشرات الكمية أم النوعية؟
ُ
وفي ال هاية ،ستحتاج إلى تحديد ما إذا كنت في حاجة إلى مؤشر كيي أو نوعي لقياس التقدم املحرز في مقابل عبارات أهدافس.
املؤش ففرات الكمي ففة :ه ددي عب ددارة ع ددن مق دداييس الكمي ددات أو األع ددداد .وه ددي تس دداعد عل ددى قي دداس تق دددم املش ددروع ف ددي ش ددكل
معلومات رقمية ،مثل:
• األعداد
• النسب امل وية
• املعدالت (على سبيل املثال ،معدل املواليد :املواليد لكل  1000نسمة)
• النسب (على سبيل املثال ،نسبة نوع الجنس :عدد الرجال إلى عدد النساء)
ً
وفيم ددا يل ددي أح ددد األمثل ددة عل ددى املؤش ددر الكي ددي م ددن اإلط ددار املنطق ددي ملش ددروع دلت ددا ريا ددر لأش ددخاد الن ددازحين داخلي ددا" :بحل ددول الع ددام
ً
الثال ددث م ددن املش ددروع% 85 ،م ددن أس ددر األش ددخاد الن ددازحين داخلي ددا س دتتواجد عل ددى مس ددافة ال ت ي ددد ع ددن 500مت ددر م ددن مرك د توزي ددع
املياه".
املؤشرات النوعية :تقيس األحكام واآلراء والتصورات والسلوكيات تجاه موقف أو موضوع معين.
ً
ً
وفيمددا يلددي مثدداال علددى املؤشددر النددوعي" :تشددعر النسدداء النازحددات داخليددا باألمددان عنددد جلددب امليدداه مددن مراكد توزيددع امليدداه الخاصددة
بالنازحين" .ويمكن أن تىحظ أن هذا املؤشر أكثر ذاتية من املؤشر الكيي السابق الذي يقيس مدى قرب األشخاد الندازحين
ً
داخليددا مددن مراكد توزيددع امليدداه .ولدديس مددن السددهل تحليددل البيانددات املتعلقددة بمشدداعر األمددان مددن الناحيددة اإلحصددائية .ومددع ذلددس،
فإن البيانات النوعية تمثل أهمية بالغة ألنها تساعد في شرح كياية وسبب تغيير األشياء.
ً
وألن املؤش درات النوعي ددة غالب ددا م ددا تك ددون ذاتي ددة ،فم ددن امله ددم أن ي ددتم تعرياه ددا بوض ددوح ودق ددة .عل ددى س ددبيل املث ددال ،م دداذا تعن ددي كلم ددة
ً
"األم ددان" ف ددي س ددياو ه ددذا املؤش ددر؟ عل ددى ال ددرغم م ددن أن دده م ددن امله ددم تعري ددف ه ددذه املص ددطلحات الذاتي ددة ،فم ددن امله ددم أيض دا إدرا أن
التعرياددات قددد تتغيددر بم ددرور الوقددت .وهددذه ليس ددت مشددكلة بالضددرورة ألن املؤش درات النوعيددة لهددا مي ددزة استكشدداو وشددرح كياي ددة
تغير التعرياات والتصورات بمرور الوقت.
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املشاركة :نهج " 9"SPICEDلوضع املؤشرات10

هنا ميدزة فدي وضدع أهدداو ومؤشدرات املشدروع ،وخاصدة املؤشدرات النوعيدة ،وذلدس مدن خدىل التعداون الوثيدق مدع املجتمعدات
ً
املحليددة .وغالبددا مددا يك ددون لدددى أعضدداء املجتم ددع أفضددل وجهددة نظ ددر ومعرفددة وخبددرة لتحدي ددد مددا يحتدداج إل ددى التغييددر وكيايددة فه ددم
وقياس هذا التغيير.
ولقددد تددم إعددداد إطددار " "SPICEDملسدداعدة الاددرو علددى التعدداون بشددكل أكثدر فعاليددة مددع املجتمعددات لوضددع املؤشدرات .وياتددرض
نعج " "SPICEDأن املؤشرات التي تم وضعها بشكل تعاوني تكون أكثر فعالية عندما تكون:
ذاتية

تتمتدع مجموعددات املجتمدع واألشددخاد بوجهدات نظددر وخبدرات تمددنحهم رؤى فريددة قددد تدؤدي إلددى عائددد
ً
كبيددر جدددا فددي إطددار الوقددت املحدددد للباحددث .وبهددذا املعنددى ،فددإن مددا يدراه اآلخددرون أندده مجددرد قصددص غيددر
مؤكدة يصب بيانات مهمة بسبب قيمة املصدر.

تشاركية

يجب وضدع املؤشدرات إلدى جاندب األشدخاد األفضدل لتقييمهدا .وهدذا عندي إشدرا املشداركين ال هدائيين
ً
في املبادرة ،ولكن يمكن أن عني ذلس أيضا إشرا املوظاين املحليين وأ حاب املصلحة اآلخرين.
ً
ق ددد ال تك ددون األه ددداو  /املؤشد درات املاس ددرة املح ددددة محلي ددا (الت ددي ت ددم إنش دداؤها م ددن خ ددىل األس دداليب
ً
التشاركية) واححة بشكل فوري أل حاب املصلحة اآلخرين ،لذلس فإنهدا غالبدا مدا تحتداج إلدى شدرحها
(تاسيرها) لعدد أكبر من األشخاد.

مفسر ة وسارية

ُمدقق ف ف ف ففة وقابل ف ف ف ففة يج ددب التحق ددق بدق ددة م ددن ددحة التقييم ددات ،وذل ددس م ددن خ ددىل مقارن ددة املؤش درات املختلا ددة والتق دددم
ُ
املحرز ،واستخدام مرشدين وأساليب وباحثين مختلاين.
للمقارنة
تمكينية

يجب أن تساعد عملية تحديد وتقييم املؤشرات في تمكدين األشدخاد املعنيدين ،والسدماح للجماعدات
واألفراد بالتاكير بشكل نقدي في وضعهم املتغير.

متنوع ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففة يجب أن يكون هنا جهود مدروسة للبحث عن مؤشرات مختلادة مدن ف دة مدن املجموعدات ،وخاصدة
الرجال والنساء .ويجدب تسدجيل هدذه املعلومدات بطريقدة يمكدن مدن خىلهدا تقيديم هدذه الادروو بمدرور
ومصنفة
الوقت.
ويمكنس التاكير في أحد املواقف الذي أدى أو كان من املمكن أن يؤدي فيه ارتااع نسبة املشاركة إلى زيادة جودة مؤشراتس.
• ما هي املساهمات التي أضافتها مجموعات املجتمع واألشخاد ،والتي من شأنها تحسين جودة املؤشر؟
• هل كانت هنا أي تحديات منعتس من أن تكون أكثر مشاركة في وضع املؤشرات؟
• كيد ددف ستتحسد ددن نتد ددائ مشد ددروعس مد ددن خد ددىل اسد ددتخدام املؤشد درات التد ددي قامد ددت مجموعد ددات املجتمد ددع واألشد ددخاد
باختيارها وتحديدها؟
 9لينددي جيدده ،تدداكي جي ده ،كددويراال بدي ،ويلمددور إم ،سددكوز إيدده –  – 2011مجموعددة أدوات املتابعددة والتقيدديم التشدداركي فددي املسدداواة فددي إمكانيددة الوصددول،
الوحدة الثانية.
 10روش س ي – 1999 ،تقييم التأثيرات لوكاالت التنمية :تعلم قيمة التغيير – أوكساام جي بي.
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 10.2أساليا القياس (العمود الثالث)
يحدد العمود الرابع من اإلطار املنطقي أساليب القياس التي سيتم استخدامها لجمع البيانات بشأن مؤشراتس.
أساليا القياس :تحدد كياية جمع املشروع للبيانات لتتبع املؤشرات.
ويمكن تقسيم أساليب القياس إلى ف تين :األساليب الكمية واألساليب النوعية.
األساليا الكمية :تجمع البيانات التي يمكن عدها وإخضاعها للتحليل اإلحصا ي.
ً
ً
ُ
وكما شير هذا املصطلح ،نجد أن األساليب الكمية تقيس الكميات ،سواء كانت أعددادا أو معددالت أو نسدبا بحتدة .وتسدتخدم
ً
ً
املؤشدرات الكميددة علددى نطدداو واسددع فددي املشددروعات التنمويددة ألنهددا تعطددي قياسددا واحددحا للغايددة ،كمددا أندده سددهل مقارنددة البيانددات
الكمي ددة بم ددرور الوق ددت (أو ب ددين املش ددروعات) .وتش ددمل أمثل ددة أس دداليب القي دداس الكمي دة س ددجىت التتب ددع ،واالس ددتبيانات ،واملراقب ددة
املنظمة ،واختبارات املعرفة واإلنجاز ،ومقاييس الحالة الملحية الاسيولوجية.
األس ففاليا النوعي ففة :تعب ددر ع ددن تج ددارب املش دداركين باس ددتخدام الكلم ددات والص ددور والقص ددص .وي ددتم جم ددع ه ددذه البيان ددات
النوعية من خىل أس لة تحايزية تثير التاكير واألفكار واملناقشة .كمدا يدتم تحليدل البياندات النوعيدة عدن طريدق تحديدد
املوضوعات واملحاور والكلمات الرئيسية.
ترصد البيانات النوعية التغيرات في اتجاهات املشاركين وتصورا هم ،وتحدد سبب وكياية حدوث التغير ،كما يدتم تحليلهدا مدن
خ ددىل تنظ دديم املوض ددوعات املس ددتجدة .ونج ددد أن أس دداليب القي دداس الن ددوعي فعال ددة بش ددكل خ دداد ف ددي اإلجاب ددة عل ددى األس د لة التالي ددة:
ً
"كيد ددف يحد دددث التغي د در؟" و "ملد دداذا يح د دددث التغيد ددر؟" واألس د دداليب النوعيد ددة الثىث د ددة األكثد ددر ش د دديوعا هد ددي املق د ددابىت شد ددبه املنظم د ددة،
ومناقشات مجموعة التركيز ،ومراقبة املشاركين.
وإذا قارنت أساليب القياس الكمية والنوعية ،ستجد أن كل نعج له نقاط قوته ونقاط ضعاه (انظر الشكل رقم ".)"24
شكل رقم ( :)24مقارنة أساليا القياس الكمية والنوعية
نقا القوة
األساليا الكمية

• قابل ف ففة للتط ف ففوير :تنش د ددأ املعالج د ددة م د ددن ع د دددد كبي د ددر م د ددن
املوضوعات.
• قابلففة للتعمففيم :مددن خددىل اسددتخدام البيانددات التددي تددم
جمعهد ددا مد ددن إحد دددى العيند دات ،يمكد ددن عمد ددل افتراضد ددات
حول األنماط في مجتمع الدراسة العام.
• موضف ف ففوعية :يوجد د ددد تحيد د ددز شخيد د د ي أقد د ددل عند د ددد جمد د ددع
البيانات وتحليلها.
ُ
• موحدة :ستخدم جدامعو البياندات نعدج قياسدية يمكدن
مقارنة نتائجها بالبيانات األخرى.

نقا الضعف
ً
• أحيانا تاتقدد النتدائ الناشد ة
ع د ددن األس د دداليب الكمي د ددة عم د ددق
وتعقيد املسألة.
• غيد د د د د د د ددر مناسد د د د د د د ددبة لتحديد د د د د د د ددد
واستكشد د د دداو العوامد د د ددل غيد د د ددر
املتوقعة أو املااج ة.
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• مناسف ففبة ملبف ففادرة تكنولوجيف ففا املعلومف ففات واالتصف ففاالت
ً
من أجل التنمية " :"ICT4Dمناسدبة تمامدا السدتخدام
األجه ة الرقمية لجمع البيانات وتحليلها.

األساليا النوعية

ً
• متعمقة وتفصيلية :تقدم أوصافا تاصيلية للموقف،
ً ً
وذلس من خىل تقديم سياقا ثريا.
• تخل ف ففم االنفت ف ففاح :تشد ددجع األشد ددخاد علد ددى التوسد ددع ف د ددي
استجابا هم وربما تات مجاالت بحث جديدة.
• محاكف ففاة التجف ففارب الفرديف ففة لألشف ففخاص :تق دددم ص ددورة
ماصد ددلة عد ددن سد ددبب تصد ددرو األشد ددخاد بطد ددرو معيند ددة
واملشاعر الكامنة وراء هذه األفعال.
• تحدي ففد م ففا ه ففو غي ففرمتوق ففع :تعددد هددذه األسدداليب مايدددة
لتحدي د د د ددد واستكش د د د دداو العوام د د د ددل غي د د د ددر املتوقع د د د ددة أو
املااج ة.

• نت د د د د ددائ األس د د د د دداليب النوعي د د د د ددة
يص ددعب تعميمه ددا عل ددى مجتم ددع
الدراسة األكبر
ً
• مد د د ددن الصد د د ددعب نسد د د ددبيا جمد د د ددع
البيانات وتحليلها.
• البياند د د د د ددات عرضد د د د د ددة للتحيد د د د د ددز
الخا د د د د ددي لج د د د د ددامعي البيان د د د د ددات
واملشاركين.
• نق د د ددل البيان د د ددات مباش د د ددرة إل د د ددى
األجه د د ة الرقمي د ددة يك د ددون أكث د ددر
صعوبة.

ق ددد يك ددون اس ددتخدام املق دداييس الكمي ددة أو املق دداييس النوعي ددة عل ددى ح دددة غي ددر كدداو لتتب ددع وفه ددم التغي ددر ،وه ددذا ه ددو الس ددبب ف ددي أن
ً
ً
ممارس ي املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم حاليا غالبا ما يدعون إلى النعج املختلل الذي ستخدم كدى الندوعين مدن أسداليب
القياس.
ُ
ً
ً
ويعمل نعج األساليب املختلطة على تعميق فهم املشروع وتوفير بيانات أكثر شموال وتكامى لتتبع التقدم املحرز وتحليل النتائ
ً
واتخاذ القرارات .كما أن استخدام كدى مدن أسداليب القيداس الكميدة والنوعيدة يدوفر إمكانيدة اإلجابدة علدى أسد لة مختلادة تمامدا
حددول ناددس املؤش ددر .ويمكددن ملث ددل هددذا ال ددنعج أن عطددي فك ددرة عددن اتج دداه ودرجددة التغي ددر إلددى جان ددب فهددم م ددا سدداهم ف ددي حدددوث ه ددذا
التغير أو منع حدوثه.
ويمكن لنعج األساليب املختلطة أن ع ز بياناتس وتحليلس وتاسير إذا قمت بإدراج العملية التي يطلق عليها التثليث.
التثليث :إثبات حة البيانات من خىل التحقق املتبادل من أكثر من مصدرين.
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وبمعنى خر ،تقوم الارو بالتثليث عن طريق جمع البيانات باستخدام م ي مدن األسداليب .وهدذا األمدر سدم للادرو بمراجعدة
النتائ وتع ي ها .وبالتالي ،ساعد التثليث في التغلب علدى بعدض نقداط الضدعف فدي األسداليب املوحدحة أعدىه .والجددير بالدذكر
أن تخطيل وإدراج ماهوم التثليث في جهود جمع وتحليل البيانات تم توضيحه بشكل كامل في الاصلين الثالث والرابع.
التفكيرالنقدي :تحديد الفرص الستخدام مصادرالبيانات الثانوية
بشكل عام ،توفر مصادر البيانات األولية البيانات األكثر موثوقية ومىءمة لقياس مدى تقدم مشروعس.
البيانات األولية :تنشأ من املعلومات التي تم جمعها مباشرة من قبل فريق املشروع وأ حاب املصلحة.
ً
ً
ومع ذلس ،ضع في اعتبار استخدام مصادر البيانات الثانوية أيضا عندما يكون ذلس ممكنا.
البيانات الثانوية :تنشأ من املعلومات املتوفرة بالاعل من خىل مصادر أخرى منشورة أو غير منشورة.
وتتمثل ميزة جمع البيانات من املصادر الثانوية في أنها أكثر فعالية من حيث التكلاة وتحد من خطر تكرار الجهد .وتشمل
أمثلة مصادر البيانات الثانوية السجىت واإلحصاءات والتقارير الحالية.
ً
ً
ومع ذلس ،فمن الناحية العملية غالبا ما يكون الوصول إلى البيانات الثانوية محدودا ،وقد يكون من الصعب العثور على
ً
البيانات التي تتناول بشكل مباشر االحتياجات الدقيقة ملشروعس .وإذا اخترت استخدام البيانات الثانوية ،فكن واححا
بشأن املعايير التي تستخدمها للتأكد من أن البيانات حيحة وموثوقة وتمثل بشكل مباشر مجال اهتمامس .على سبيل
املثال ،إذا كنت تستخدم البيانات الوطنية لقياس معدالت الاقر ،فإنس تخاطر بحدوث تحريف في معدالت الاقر الاعلية
في املجتمعات التي تعمل فيها ،أو بين مجتمع الدراسة الذي تستهدفه.
• هل سبق لس استخدام مصادر البيانات الثانوية إلعداد تقارير عن مؤشرات مشروعس؟
• هل واجهت تحديات تتعلق بمدى مىءمة البيانات أو توقيتها املناسب أو جود ها؟
• هل تمكنت من مواجهة هذه التحديات؟ وكيف؟
ً
وبد ددالعودة إل د ددى مش د ددروع دلتد ددا ريا د ددر لأش د ددخاد الن د ددازحين داخليد ددا ،دعون د ددا نستكش د ددف كيد ددف اخت د ددار فري د ددق يونيت د دداس ""UNITAS
ً
استخدام أساليب قيداس متعدددة لتتبدع املؤشدرات املتعلقدة بالنتيجدة املرحليدة الثانيدة" :تمكدن األشدخاد الندازحون داخليدا مدن
ً
تحسددين ممارسددات غسددل اليدددين" .ويوحددح الشددكل رقددم ( )25كيددف سيسددتخدم املشددروع نعجددا متعدددد األسدداليب لرصددد التقدددم
ُ
املحرز في مقابل مؤشر النتيجة املرحلية هذه.
شكل رقم ( :)25نقا القوة والضعف في أساليا القياس النوعية
عبارة األهداف

املؤشر

النتيجة املرحلية

بحلول العام الثالث استبيان (أسلوب

الثانية " :تمكن

من املشروع%80 ،

األشخاد النازحون من األشخاد

أسلوب القياس
قياس كيي)

نوع املعلومات التي تم جمعها
• هل زادت سلوكيات غسل اليدين بعد األحداث
الحرجة؟
• هل زادت املعرفة بسلوكيات غسل اليدين؟
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ً
داخليا من تحسين

ً
النازحين داخليا

مجموعة

ممارسات غسل

أبلغوا بأناسهم عن

(مجموعات)

اليدين".

زيادة ممارسات

التركيز (أسلوب

غسل اليدين في

قياس نوعي)

• ما هي أنشطة املشروع التي كانت فعالة بشكل

األوقات الحرجة

خاد في تغيير سلوكيات غسل اليدين؟
• هل هنا عوامل تمنع مجتمع الدراسة من
تطبيق سلوكيات غسل اليدين؟
• هل يؤدي تحسن سلوكيات غسل اليدين إلى
حدوث تغير مهم؟

املوازنة بين تكلفة ودرجة تعقيد أساليا القياس
ً ً
ً
تعتبر أنشطة جمع البيانات من األنشدطة املكلادة وغالبدا مدا تسدتهلس جد ءا كبيدرا مدن ميزانيدة عمليدة املتابعدة والتقيديم واملسداءلة
وال ددتعلم الخاص ددة باملش ددروع .وم ددن امله ددم اختي ددار أس دداليب القي دداس الت ددي ت ددوفر بيان ددات عالي ددة الج ددودة ،بينم ددا تق ددوم بتقي دديم أوج دده
ً
املااض ددلة م ددن حي ددث الجه ددد والتكلا ددة .ويق دددم الرس ددم البي دداني أدن دداه توض دديحا ل ددبعض أس دداليب قي دداس البيان ددات م ددن حي ددث تكلاته ددا
النسبية ودرجة تعقيدها.

شكل رقم ( :)26مقارنة التكلفة ودرجة التعقيد بين أساليا القياس
الدراسات القائمة على املر اقبة

مجموعات التركيل

املصادر

املقابالت شبه املنظمة

االستبيانات
السجالت الحالية

درجة التعقيد
أثندداء تحدي ددد ألسدداليب القي دداس التددي ستس ددتخدمها لجمددع بيان ددات املؤش ددرات ،سددتحتاج إل ددى تقيدديم أوج دده املااضددلة ب ددين الج ددودة
ً
والتكلا ددة ودرج ددة التعقي ددد لك ددل خي ددار .وبد دالعودة إل ددى مشد ددروع دلت ددا ريا ددر لأش ددخاد الن ددازحين داخلي ددا ،يحت دداج فري ددق يونيتد دداس
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ً
" "UNITASإلددى تتبددع املؤشددر الددذي يددنص علددى" :بحلددول العددام الثالددث مددن املشددروع %80 ،مددن األشددخاد النددازحين داخليددا أبلغددوا
بأناسهم عن زيادة ممارسات غسل اليدين في األوقات الحرجة ".
ً
وعنددد قيددام الاريددق بتحديددد أيدا مددن أسدداليب القيدداس الددذي يجددب اسددتخدامه ،فقددد قدداموا بتقيدديم خيددارين لقيدداس معدددل تك درار
غسل اليدين:
ً
• دراسة قائمة على املراقبة يقوم فيها جامعو البيانات بدراسة سلو النازحين داخليا في أماكن املراحيض ،أو
ً
• استبيان يقوم فيه األشخاد النازحون داخليا باإلبىغ بأناسهم عن سلوكيات غسل اليدين.
يحدددد الشددكل رقددم ( )26أوجدده املااضددلة بددين الخيددارين مددن حيددث التكلاددة ودرجددة التعقيددد وجددودة البيانددات .ولقددد ندداقش الاريددق
م ايا وعيوب كل نعج ووثقوا النتائ التي توصلوا إليها في الشكل رقم (.)27

شكل رقم ( :)27قياس سلوك غسل اليدين من خالل املر اقبة املباشرة أو االستبيانات
أسلوب القياس

املزايا

ً ُ
املراقبة املباشرة موثوقية البيانات :غالبا ما تعتبر املراقبة
املباشرة أفضل طريقة للحصول على البيانات
بشكل موثوو
ثراء البيانات :يمكن للمراقبين جمع البيانات
حول تكرار غسل اليدين وجودة غسل

العيوب
ً
ً
التكلفة :تستغرو وقتا طويى
التكلفة :أكثر تكلاة
درجة التعقيد :تتطلب مراقبين يتمتعون باملهارة والدقة
جودة البيانات :قد تؤثر املراقبة املباشرة على سلوكيات
غسل اليدين ملستخدمي املراحيض

اليدين.
االستبيان

التكلفة :أقل تكلاة
درجة التعقيد :تتطلب مهارات أقل في جمع
البيانات

ً
ً
جودة البيانات :غالبا ما تبالغ البيانات املبلغ ع ها ذاتيا
في تقدير مدى االلتزام الحقيقي.

و ً
بناء على امل ايا والعيوب املذكورة أعىه ،اختار فريق يونيتاس " "UNITASقياس تكرار غسل اليدين باستخدام االستبيانات.
وعل ددى ال ددرغم م ددن أن الاري ددق عتق ددد أن ج ددودة البيان ددات ق ددد تك ددون أفض ددل إذا ت ددم اس ددتخدام أس دداليب املراقب ددة املباش ددرة ،إال أن
ً
التكلا ددة كان ددت باهظ ددة وكددان املش ددروع ياتق ددر إل ددى امل ددوظاين امل دددربين إلج دراء دراس ددة قائم ددة عل ددى املراقب ددة .كم ددا تلق ددى الاري ددق أيض ددا
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التغذي ددة الراجع ددة م ددن الش ددركاء املحلي ددين والت ددي تش ددير إل ددى أن وض ددع امل دراقبين ب ددالقرب م ددن امل دراحيض س دديكون غي ددر مناس ددب م ددن
الناحية الثقافية .ولهذا السبب ،أوغ ى شركاؤهم بأنه من األفضل استخدام أسلوب االستبيانات.
شكل رقم ( :)28اإلطاراملنطقي :مشروع دلتا ريفر لألشخاص النازحين داخليا
عبارات األهداف املؤشرات

أساليا القياس

االفتراضات

ً
الهدف :نجح النازحون داخليا في منطقة دلتا ريار في تحسين السبل املعيشية
الهدف
• خاض معدل انتشار األمراض املنقولة عن • سجىت
ً
االستراتيجي:
املستشايات
طريق املياه بين األشخاد النازحين داخليا
انخااض معدل
والعيادات البلدية
بنسبة  30باملائة بحلول نهاية العام الثالث.
اإلصابة باألمراض
التي تم جمعها
املنقولة عن طريق
بواسطة الارو
املياه بين النازحين
الملحية املتنقلة
•

النتيجة املرحلية • بحلول العام الثالث ،شير  75باملائة من
ً
األولى :تمكن
األشخاد النازحين داخليا إلى أن الوصول •
األشخاد
إلى املياه يللي احتياجا هم االستهىكية
ً
النازحون داخليا
املنزلية
•
من تحسين
• بحلول العام الثالث 85 ،باملائة من أسر
ً
الوصول إلى
النازحين داخليا ستتواجد على مسافة ال •
إمدادات املياه
ت يد عن 500متر من مرك توزيع املياه.
• كل ربع عام 100 ،باملائة من مراك توزيع
املياه التي تديرها مجالس املياه املجتمعية
ستللي بمعايير جودة املياه الخاصة بمنظمة
الملحة العاملية
• بحلول العام الثالث من املشروع ،يتوفر
ً
معدل 30لترا من املياه /فرد  /اليوم
ً
لأشخاد النازحين داخليا من خىل مرك
توزيع املياه

• الحكومة تاي
االستبيان
بالتزاما ها الخاصة
مجموعة
بنظام املياه
(مجموعات) التركيز
زيارات ملراك توزيع • ال يحصل األشخاد
ً
النازحون داخليا على
املياه
التقارير ربع السنوية املياه من مصادر
أخرى غير
ملجالس املياه
مراك توزيع املياه
املحددة

• االستبيان
النتيجة املرحلية • بحلول العام الثالث ،زاد  %80من
• ال توجد مصادر
ً
الثانية :تمكن
أخرى لأمراض
األشخاد النازحين داخليا من ممارسات • مجموعة
األشخاد
غسل اليدين في األوقات الحرجة
املنقولة عن طريق
(مجموعات) التركيز
ً
ً
املياه ت يد بشكل
النازحون داخليا • يتوفر كى من الصابون واملاء بشكل ثابت في • زيارات للمراحيض
من تحسين
ملحوظ
أماكن املراحيض
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ممارسات غسل
اليدين

ُ
املخرج  :1,1تقوم • بحلول العام الثالث ،يتم إنشاء  40مرك
مجالس املياه
توزيع مياه ( 4مراك لكل قرية)
املجتمعية بإنشاء • بحلول العام الثالث ،يتم تشغيل 10
مراك توزيع املياه
مجالس مياه مجتمعية مدربة
في مجتمعات
• بحلول العام الثالث ،تللي  100باملائة من
األشخاد
مراك توزيع املياه معايير جودة املياه
ً
النازحين داخليا

• يحافظ األشخاد
ً
النازحون داخليا على
تحسين ممارسات
النظافة الشخصية
• التقارير ربع السنوية • تتوفر قطع الغيار
والانيون املدربون في
ملجالس املياه
حالة تعطل مرك
توزيع املياه
• يتم إنشاء مراك
توزيع املياه في أماكن
منة ومضمونة
للنساء واألطاال

ُ
املخرج  :1,2قام • ستطيع  100باملائة من متطوعي املياه
املتطوعون
والصرو الصحي والنظافة العامة توضي
بتحسين معرفتهم
مبادئ املياه والصرو الصحي والنظافة
باملبادئ الخاصة
العامة بشكل فعال لأشخاد النازحين
ً
باملياه والصرو
داخليا عند االنتهاء من الدورات التدريبية
ً
الصحي والنظافة • يجتاز  40متطوعا في حملة املياه والصرو
العامة
الصحي والنظافة العامة امتحان االعتماد
كل عام
ُ
املخرج :2,2
• ال يتم انتها العادات
• بحلول العام الثالثُ ،يظهر  80باملائة من • االستبيان
ً
تمكنت مجتمعات
الثقافية والدينية
األشخاد النازحين داخليا معرفتهم
• مجموعة
األشخاد
لأشخاد النازحين
بضرورة غسل اليدين بالصابون بعد
(مجموعات) التركيز
ً
ً
النازحين داخليا
داخليا من خىل
األحداث الحرجة
رسائل تغيير
من زيادة معرفتها • بحلول العام الثالثُ ،يظهر  75باملائة من
بغسل اليدين
السلوكيات
النساء النازحات مستويات أعلى من الثقة
في الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق
املياه
• أوراو حضور ورش • يثق األشخاد
ً
النازحون داخليا
العمل التدريبية
بمتطوعي املياه
• نتائ شهادات
والصرو الصحي
االعتماد
والنظافة العامة
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أنشطة النتيجة املرحلية األولى:
ً
 :1.1.1تمكن كى من منظمة يونيتاس " "UNITASومجلس املياه من تحديد أماكن جديدة ملراك توزيع املياه
 :2.1.1قامت منظمة يونيتاس " "UNITASبتحديد مصادر املواد الخاصة بمراك توزيع املياه وتوزيعها
 :3.1.1تم تحديد وتدريب وتشغيل مجالس املياه املجتمعية
 :4.1.1يقوم فريق يونيتاس " "UNITASبإعداد شكل تقرير الجودة الخاد بمجلس املياه
أنشطة النتيجة املرحلية الثانية:
 :1.1.2يقوم فريق الصرو الصحي التابع ملنظمة يونيتاس " "UNITASبتحديد املتطوعين واملدربين في حملة املياه والصرو
الصحي والنظافة العامة
 :2.1.2يصمم فريق الصرو الصحي مناهج ومواد تدريبية لحملة املياه والصرو الصحي والنظافة العامة ،ويحدد أماكن
وأوقات التدريب

ً
 :3.1.2يقدم فريق الصرو الصحي تدريبا للمتطوعين على مبادي املياه والصرو الصحي والنظافة العامة
 :4.1.2يقوم فريق الصرو الصحي بتطوير مواد و ليات حملة غسل اليدين
 :5.1.2يقوم املتطوعون املجتمعيون بتنايذ فعاليات ترويجية لحملة غسل اليدين

الفصل الثالث :تخطيط أنشطة املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
املقدمة
على الرغم من أن النماذج املنطقية توفر خريطة مايددة ألنشدطة
املتابعد د ددة والتقيد د دديم واملسد د دداءلة والد د ددتعلم الخاصد د ددة بد د ددس ،إال أن أي
ش ددخص ق ددام برحل ددة عل ددم أن الخريط ددة فق ددل ليس ددت كافي ددة ،فإن ددس
ً
ً
بحاج ددة إلد ددى خطد ددة أكثد ددر ش ددموال وتاصد دديى تحد دددد وقد ددت مغادرتد ددس،
والطريددق املحدددد الددذي ستسددلكه ،واملددوارد التددي تحتاجهددا ،والعديددد
من األشياء األخرى.

1

5
2

تخطيل أنشطة املتابعة والتقييم
واملساءلة والتعلم

4
3

ولقد تم تنظيم هذا الاصل في قسمين سيقدمان لس الدعم أثناء التخطديل ألنشدطة املتابعدة والتقيديم واملسداءلة والدتعلم فدي
مشروعس.
القسففم األول :أدوات تخطففيط املتابعففة والتقيففيم واملسففاءلة والففتعلم :نقدددم لددس أدوات التخطدديل التددي تسدداعد علددى
وضع خطة شاملة وماصلة ومتكاملة للمتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم في مشروعس.
القس ففم الث ففاني :املتابع ففة والتقي ففيم واملس ففاءلة وال ففتعلم ف ففي إدارة املش ففروع :نق دددم ل ددس أفضددل املمارس ددات إلدراج مكون ددات
املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم في خطة املشروع األكبر .وتشمل هذه املمارسات اقتراحات حول كياية ضمان دم
املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم في امليزانيات والجداول ال منية وخطل التوظيف.
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عند االنتهاء من هذا الفصل ،ستكون قادرا على:
✓ تحديد وتوضي الغرض واإلجراء واملحتوى الخاد بأدوات التخطيل الرئيسية الخاصة باملتابعة والتقييم
واملساءلة والتعلم
 oخطة إدارة األداء
 oجدول تتبع أداء املؤشرات
 oاملخطل االنسيابي آللية التغذية الراجعة واالستجابة
 oخطة التعلم
 oأدوات تخطيل االتصاالت الخاصة باملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
 oالجدول املوج للتقييم
 oالشروط املرجعية للتقييم
✓ فهم األنواع املختلاة للتقييم والغرض من كل نوع
✓ توضي سبب أهمية تخطيل املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم وفهم عىقته بالتخطيل واإلدارة األوسع
للمشروع.

القسم األول :أدوات تخطيط املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
ً ً
عن دددما تتلق ددى خب درا س ددارا ب ددأن مش ددروعس ق ددد تم ددت املوافق ددة علي دده ،س دديحتاج فري ددق مش ددروعس إل ددى تخط دديل األنش ددطة املح ددددة
والشاملة واملاصدلة املتعلقدة باملتابعدة والتقيديم واملسداءلة والدتعلم فدي مشدروعس .كمدا سدتحتاج إلدى اإلجابدة علدى السدؤال التدالي:
"كي د ددف س د ددنقوم بجم د ددع وتحلي د ددل وتاس د ددير واس د ددتخدام وتوص د دديل معلوم د ددات املتابع د ددة والتقي د دديم واملس د دداءلة وال د ددتعلم خ د ددىل فت د ددرة
املشروع؟"
ً
يقدم هذا القسم من الاصل الثالث عددا من أدوات تخطديل املتابعدة والتقيديم واملسداءلة والدتعلم التدي تسداعد فدي اإلجابدة
على هذا السؤال من أجل إنشاء نظام املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم الاعال.
ويعتم ددد حج ددم وتعقي ددد نظ ددام املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم ف ددي مش ددروعس – واألدوات املس ددتخدمة للتخط دديل للمتابع ددة
والتقييم واملساءلة والتعلم – على عدة عوامل تشمل :مدى حخامة املشروع ،وتعقيده ،واملخاطر الكامنة في بي دة التشدغيل،
وع دددد أ ددحاب املص ددلحة املعني ددين ،وامليزاني ددة الت ددي تت ددي ل ددس إج دراء أنش ددطة املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم ،ومتطلب ددات
املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم الخاصة بالجهة املانحة ،إن وجدت ،والتي يجب عليس االلتزام بها؟
ً
ً
ً
وإذا كددان املش ددروع ص ددغيرا نس ددبيا وغي ددر معق ددد ،فق ددد يك ددون تخط دديل املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم بس دديطا ب ددناس الق دددر
ً
املطلوب السدتكمال عددة جدداول .ومدع ذلدس ،فمدع زيدادة قيمدة املشدروع وتعقيدده ،سديزداد أيضدا تعقيدد أدوات تخطديل املتابعدة
والتقييم واملساءلة والتعلم الخاصة بس .ونجد أن أدوات تخطيل املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم تساعد مشروعس علدى
تلبيد ددة االحتياجد ددات مد ددن املعلومد ددات لجميد ددع أ د ددحاب املصد ددلحة فد ددي املشد ددروع ،ومد د هم أعضد دداء فريد ددق املشد ددروع وأعضد دداء املجتمد ددع
واملشاركين في املشروع والجهات املانحة.
شكل رقم ( :)29أدوات تخطيط املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
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املحتوى

أداة التخطيط

خطة إدارة األداء (أو خطة املتابعة تستند إلى اإلطار املنطقي ،وتقدم معلومات إضافية عن تعرياات املؤشرات ،وخطل
والتقييم)

جمع البيانات ،ووسائل التحليل ،واستخدام البيانات.

جدول تتبع أداء املؤشرات

ساعد الارو على تتبع التقدم نحو أهداو مؤشر املشروع في شكل جدول سهل
القراءة.

خريطة التدفق آللية التغذية

ساعد على تخطيل تدفق التغذية الراجعة الخاصة بأ حاب املصلحة وتحديد

الراجعة واالستجابة

كياية استجابة املشروع للتغذية الراجعة التي يتلقاها.

خطة التعلم

يضمن تخطيل أنشطة التعلم وإدار ها بشكل مقصود طوال دورة حياة املشروع.

أدوات تخطيل االتصاالت الخاصة تحدد احتياجات معلومات أ حاب املصلحة وتساعد على ضمان تخطيل وإدارة
باملتابعة والتقييم واملساءلة
والتعلم

االتصاالت الخاصة باملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم بشكل م هجي طوال دورة
حياة املشروع.

الجدول املوج للتقييم

يصف التقييمات املخطل لها ،والتي تشمل األس لة ذات األولوية ،والتوقيت،
وامليزانية.

الشروط املرجعية للتقييم

يخطل لتااصيل التقييم التي تشمل أس لة التقييم املختصرة ،واألساليب املقترحة،
واألدوار ،واملسؤوليات.

 1.3خطة إدارة األداء
إن األداة األساسية املستخدمة للتخطيل التاصيلي للمتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم هي خطة إدارة األداء ( ،)PMPوالتدي
ً
شددار إليه ددا أيضددا باس ددم خط ددة املتابعددة والتقي دديم .ويج ددب أن تحتددوي جمي ددع املشددروعات عل ددى خط ددة إدارة األداء بغددض النظ ددر ع ددن
حجمها أو درجة تعقيدها أو قيمتها .وتوحح خطل إدارة األداء على وجه التحديد ما سيتم رصده وتقييمه ،وكيف سدتتم هدذه
األنشطة.
وعلى الرغم من أن خطل إدارة األداء تختلف من حيث الشكل ،وبغض النظر عن النموذج الذي تستخدمه ،فإن خطة إدارة
األداء الخاصة بس يجب أن تجيب على األس لة التالية:
• كيف يتم تحديد املؤشرات؟
• من املسؤول عن أنشطة املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم؟
• متى ستقام أنشطة املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم؟
• كيف سيتم تحليل البيانات؟
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• كيف سيتم استخدام البيانات؟
ً
ً
ً
ً
ويجددب أن يك ددون شددكل خط ددة إدارة األداء بس دديطا وواحددحا .وغالب ددا مددا تك ددون ف ددي شددكل ج دددول يددتم في دده أوال إدراج املعلوم ددات ذات
الصلة التي يتم أخذها مباشرة من اإلطار املنطقي للمشروع ،ثم يدتم اسدتكمال الخطدة بينمدا يخطدل الاريدق لعملده بالتاصديل.
وإذا ل م األمر ،يمكن إضافة تاسيرات مكتوبة في شكل مرفقات لجدول خطة إدارة األداء.
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شكل رقم ( :)30نموذج خطة إدارة األداء
خطة إدارة األداء
عبارات
األهداف

املؤشرات (مع
التعريفات
حسا الحاجة)

استخدام
وسائل التحليل
جمع البيانات
املعلومات
املستجيبون نوع
األسلوب التكرار الشخص
املجموعات للتواصل وصنع
الفرعية
الذي سيجمع (األشخاص التحليل
القرارات
(الطبقات)
الذين تتحدث
البيانات
إليهم)

الهدف
االستراتيجي
األول:
الهدف
االستراتيجي
الثاني:
النتيجة
املرحلية
:1.1
النتيجة
املرحلية
:1.2
ُ
املخرج :1.1
ُ
املخرج :1.2
االفتراضات:
االفتراض األول ...
االفتراض الثاني ...
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الحددظ أن النم ددوذج أعددىه يتض ددمن جميددع عب ددارات األهددداو امل ددأخوذة مددن اإلط ددار املنطقددي باإلض ددافة إلددى االفتراض ددات .ومددن امله ددم
ً
متابعدة االفتراضدات الرئيسددية أثنداء املشدروع للتحقددق مدن أنهدا ال تد ال دحيحة .وكمدا ذكرنددا سدابقا ،إذا كدان الدددليل شدير إلددى أن
أحددد االفتراضددات غيددر ددحي  ،فسددتحتاج إلددى استكشدداو خيددارات إلعددادة تصددميم املشددروع ملواجهددة أي مخدداطر ناتجددة .كمددا أن
متابع ددة االفتراض ددات يجع ددل الا ددرو عل ددى دراي ددة به دذه التغيي درات ف ددي وق ددت مبك ددر بم ددا يكا ددي إلج دراء تغيي درات عل ددى املش ددروع ف ددي الوق ددت
املحدد.
ولقد كان التطور األحدث عبر مجتمع املعونات هو أن بعض الجهات املانحة تطلب اآلن من املشروعات األكبر أن تقوم بإدراج
فعالي ددة س ددنوية للتاكي ددر ي ددتم خىله دا إع ددادة النظ ددر ف ددي النم دداذج املنطقي ددة للمش ددروع ،والت ددي تش ددمل االفتراض ددات الت ددي ت دددعم نج دداح
املشروع ،لتحديد مدى الحاجة إلى إجراء أي تعديىت.

عبارات األهداف واملؤشرات
تسدتخدم خطددة إدارة األداء عبددارات األهدداو واملؤشدرات املددأخوذة مدن اإلطددار املنطقددي .ومدع ذلددس ،ال تتضددمن خطددة إدارة األداء
ً
عددادة عبددارات الهدددو أو األنشددطة ،ولددناس األسددباب ال شددتمل اإلطددار املنطقددي للمشددروع علددى مؤشدرات لهددذه عبددارات :ألندده مددن
غير املحتمل أن يتتبع مشروعس التقدم املحرز ضد الهدو أو األنشطة.
شكل رقم ( :)31تحويل محتوى اإلطاراملنطقي إلى عبارات األهداف ومؤشرات خطة إدارة األداء
اإلطار

امل
نطقي

عبا
رات األ
هداف
الهدو
األ
هداو
اال
ست
ر
ات
يجية
الن
تائ امل
رحلية
امل
خرجات
ا

ألنشطة

املؤ
شرات
أسا
ليا ال
مؤش
رات األ
هداو
االستر
اتيجية

قياس

االفت
راضات

مؤشرا
ت النتائ
امل
رحلية
مؤش
رات امل

خطة

خرجات

إدارة
األداء

عبا
رات األ
هداف
الهدو
األ
هداو
االستر
اتيجية
الن
تائ امل
رحلية

املؤ
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ً
عن ددد اس ددتكمال خط ددة إدارة األداء ،انق ددل نس ددخة م ددن عب ددارات النت ددائ أوال إل ددى نم ددوذج اإلط ددار املنطق ددي .وبع ددد ذل ددس ،ق ددم باس ددتيراد
املؤش درات مددن اإلط ددار املنطقددي الخدداد ب ددس .وأثندداء قيام ددس باسددتيراد املؤش درات ،ق ددم بمراجعددة ك ددل مؤشددر للتأكددد م ددن أن ده ُمع ددرو
بوضوح .على سبيل املثال ،يتضمن اإلطار املنطقي ملنظمة يونيتاس " "UNITASالعديد مدن املؤشدرات التدي تحتداج إلدى م يدد مدن
التعريددف فددي خطددة إدارة األداء .ويتضددمن مثددال خطددة إدارة األداء فددي الشددكل رقددم ( )31خانددة مخصصددة لهددذه التعرياددات .ومددن
الناحيددة العمليددة ،مددن األفضددل إضددافة تعرياددات فددي شددكل مرفقددات لخطددة إدارة األداء ،حيددث أن بعددض الجهددات املانحددة تتطلددب
نم دداذج مح ددددة الس ددتخدامها له ددذا الغ ددرض ،مث ددل الورق ددة املرجعي ددة ملؤش ددرات األداء " "PIRSاملطلوب ددة للوكال ددة األمريكي ددة للتنمي ددة
الدولية "."USAID
شكل رقم ( :)32أمثلة لتعريفات مؤشرات خطة إدارة األداء
عبارة األهداف

مؤشر اإلطاراملنطقي

تعريف املؤشر

ً
مؤشر " 30لترا من املياه /فرد  /اليوم"
بحلول العام الثالث من املشروع ،يتوفر
النتيجة املرحلية
ً
األولى :تمكن األشخاد معدل 30لترا من املياه /فرد  /اليوم لأشخاد مخصص لىستخدام املنزلي فقل .وتشمل
ً
ً
ف ات استخدام املياه:
النازحين داخليا من خىل مرك توزيع املياه"
النازحون داخليا من
•  10لترات للشرب
تحسين الوصول إلى
•  10لترات للطب
إمدادات املياه
•  10لترات للغسيل الشخي ي
ً
وال تشمل الد  30لترا املياه الىزمة لغسيل
املىبس أو تنظيف املنزل أو زراعة املحاصيل
الغذائية.
كل ربع عام 100 ،باملائة من مراك توزيع املياه

يجب أن يتوافق الهدو الخاد بجودة املياه

التي تديرها مجالس املياه املجتمعية تللي

مع املعايير الوطنية لنوع وحجم مرك توزيع

معايير جودة املياه الخاصة بمنظمة الملحة
العاملية

املياه .ويتم تقييم جودة املياه عن طريق
الاحوصات الملحية والقياسات التحليلية
املناسبة ملستويات القولونيات الكلية
والقولونيات البرازية.

النتيجة املرحلية

بحلول العام الثالث ،زاد  80باملائة من
ً
األشخاد النازحين داخليا من ممارسات

األشخاد النازحون
ً
داخليا من تحسين

غسل اليدين في األوقات الحرجة

الثانية :تمكن

تشمل األوقات الحرجة قبل املتابعة والتقييم
واملساءلة والتعلم وبعد استخدام املرحاض.

ممارسات غسل اليدين
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جمع البيانات :األساليا ،والتكرار ،واملسؤولية ،واملستجيبون
الخطوة التالية في هذا اإلجراء هي استكمال األعمدة املتعلقة بجمع البيانات.
• األس ففاليا :ت ددم تحدي ددد أس دداليب القي دداس عن ددد وض ددع اإلط ددار املنطق ددي ،بحي ددث يمك ددن إدراج املعلوم ددات مباش ددرة ف ددي خط ددة
إدارة األداء.
• التوقيت والتكرار :ستحتاج اآلن إلى تحديدد موعدد وعددد مدرات جمدع البياندات .ويعتمدد توقيدت وتكدرار جمدع البياندات
على عوامل مختلاة تشمل ما يلي:
o

اإلدارة واحتياجات عملية صنع القرار
متطلبات إعداد التقارير للجهات املانحة

o

االعتبد ددارات املوسد ددمية (قد ددد شد ددمل ذلد ددس مواعيد ددد ال راعد ددة والحصد دداد ،والجد ددداول املدرسد ددية ،وأنمد دداط الطقد ددس،

o

والعطىت الدينية)
o

تقديرات السرعة املتوقعة للتغيير

o

توفر املوارد

ً
أثن دداء تخطيط ددس لتوقي ددت وتك درار أنش ددطة جم ددع البيان ددات الخاص ددة ب ددس ،م ددن املاي ددد أيض ددا التاكي ددر ف ددي م دددى الس ددرعة ال ددذي تتوق ددع
حدوث التغيير خىله .كما سيساعد هذا في تخطيل عملية جمع البيانات بشكل استراتيجي بحيث يمكنس تحقيق التغيير.
ً
• املس ف ففؤولية :تحديد ددد املسد ددؤول األول عد ددن جمد ددع البياند ددات ذات الصد ددلة .وكمد ددا هد ددو الحد ددال دائم د دا ،يجد ددب أن يد ددتم توزيد ددع
املس ددؤوليات م ددن خ ددىل التنس دديق م ددع فري ددق تناي ددذ املش ددروع الع ددام وم ددع أي أ ددحاب مص ددلحة خ ددارجيين مش دداركين ف ددي
العملية.
• املستجيبون :في ال هاية ،يجب أن تقوم بتحديد املستجيبين وإدراجهم في قائمة .وهؤالء هم األشخاد الذين يمك هم
إعطائددس البيانددات األكثددر موثوقيددة لكددل مؤشددر .كمددا تحتددوي خطددة إدارة األداء علددى خانددة لعبددارة عامدة للشددخص الددذي
سددتجري مقابل ددة مع دده لجمددع البيان ددات لك ددل مؤشددر ،عل ددى س ددبيل املثددال "رب ددات األس ددرة" أو "النسدداء" .ويطل ددق عل ددى اإلج دراء
ً
ً
األكثددر تاصدديى لتحديددد هددؤالء املسددتجيبين "أخددذ العينددات" ،والدذي يتطلددب دعمددا مددن أحددد املمارسددين ذوي الخبددري فددي
املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم يكون لديده معرفدة إحصدائية .ولقدد تدم تنداول هدذا اإلجدراء بشدكل كامدل فدي الاصدل
الرابع.

وسائل التحليل
تتمثل الخطوة التالية في هذا اإلجراء في استكمال األعمدة املتعلقة بوسائل التحليل.
• نففوع التحليففل :يحتداج مندس هدذا القسدم الخداد بجددول خطدة إدارة األداء التاكيدر بوضدوح فدي كيايدة تحليدل البياندات
ً
التي تجمعها ،حيث يتم تحليل أنواع مختلاة من البيانات بشكل مختلف .كما يتم تحليل البيانات الكمية إحصائيا،
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وحساب األعداد التراكمية ،واملتوسدطات ،والنسدب امل ويدة ،إلدخ .وبن ًداء علدى مددى تعقيدد مشدروعس ،قدد تحتداج إلدى أن
تحدد في خطة إدارة األداء مستوى أو نوع التحليل اإلحصا ي الذي ستجريه لكل مؤشر.
ويد ددتم تحليد ددل البياند ددات النوعيد ددة باسد ددتخدام مد ددا سد دديى ب د د "تحليد ددل املحتد ددوى" ،وهد ددذه هد ددي العمليد ددة الخاصد ددة بمراجعد ددة
املىحظات املأخوذة من مجموعات التركيز واملقابىت لتطوير املوضوعات .ويجب أن تشير خطة إدارة األداء الخاصة
ً
ً
بس إلى هذا النوع من التحليل عندما يكون أسلوب القياس أسلوبا نوعيا.
• املجموع ففات الفرعي ففة :أثن دداء تخطيط ددس لتحلي ددل البيان ددات ،علي ددس أن تح دددد م ددا إذا كان ددت احتياجات ددس م ددن املعلوم ددات
تتطل د ددب مقارن د ددة البيان د ددات م د ددن مجموع د ددات مختلا د ددة م د ددن األش د ددخاد املش د دداركين ف د ددي مش د ددروعس .وعن د دددما تح د دددد ه د ددذه
املجموعددات املختلاددة ،أو "الطبقددات" ،أثندداء تصددميم عمليددة جمددع البيانددات ،يمكنددس بعددد ذلددس تصددنيف البيانددات التددي
تقدمها لس كل مجموعة أثناء التحليل.
ً
التص ففنيف :ه دو عمليددة تتعلددق بتقسدديم البيان ددات التددي تددم جمعهددا مددن مجتم ددع الدراسددة إلددى مجموعددات وفقددا للخص ددائص
الرئيسددية :نددوع الج ددنس والديانددة والعم ددر ،إلددخ .ويت ددي التصددنيف تحديددد االتجاه ددات أو األنمدداط أو األفك ددار التددي ال تك ددون
واححة إذا تم فحص البيانات ككل.
ويعظم التصنيف من فائدة البيانات من خىل زيادة القدرة على إجراء مقارنات هادفة .وعند تحليل البيانات املصناة ،هنا
ثىث مقارنات بسيطة يمكنس إجراؤها لتحسين قدرتس على استخدام البيانات بشكل ملحوظ.
• املقارنة بين املجموعات الارعية :يمكن أن يكشف التصنيف عن كياية مقارنة نتائ إحدى املجموعات الارعية مع
املجموعات الارعية األخرى.
• املقارنددة مددع فتدرات األداء السددابقة :يمكددن أن يكشددف التصددنيف عمددا إذا دكدان اتجدداه النتددائ ملجموعددة فرعيددة مصددناة
سير في االتجاه املتوقع.
• املقارنة مع األهداو :يمكن أن يحدد التصنيف أهداو محددة لكل مجموعة فرعية مصناة.
ما هي املجموعات الارعيدة التدي تحتاجهدا ،ومتدى تقدوم بتصدنيف البياندات باعتبداره جد ء مدن تحليلدس؟ يدتم تحديدد اإلجابدات علدى
هذه األس لة من خىل ما تحتاج إلى معرفته .ابدأ باحص مؤشراتس ألنها ستساعد في فهم ما إذا كنت بحاجة إلى مجموعات
فرعي ددة .وبن د ًداء عل ددى املؤش ددر ،ق ددد تخت ددار تقس دديم مجتم ددع الدراس ددة إل ددى مجموع ددات فرعي ددة تتعل ددق بالا ددة أو التحص دديل التعليي ددي أو
االنتماء العرقي أو أماكن اإلقامة.
علددى سددبيل املثددال ،يددنص أحددد مؤشدرات منظمددة يونيتدداس " "UNITASعلددى مددا يلددي" :بحلددول العددام الثالددث مددن املشددروع ،شددير 75
ً
باملائة من األشخاد النازحين داخليا إلدى أن الوصدول إلدى امليداه يللدي احتياجدا هم االسدتهىكية املنزليدة" .ولقدد قدرر فريدق منظمدة
يونيتاس " "UNITASأنه بحاجة إلى معرفة امل يد عن األنواع املختلاة من األسر املشاركة في املشروع واحتياجا هم االسدتهىكية
املختلاة .وبالتالي ،فإن املجموعات الارعية تتضمن حجم األسرة ،وتقارن بين البيانات التي تم جمعها مدن األسدر الكبيدرة (التدي
تحتوي على  5أفراد أو أكثر) واألسر الصغيرة (التي تحتوي على  4أفراد أو أقل).
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ً
ويجب أيضا اتخاذ القرارات املتعلقة باملجموعات الارعية من خىل فهم املوارد املتاحة لديس لجمع البيانات وتحليلها .ويمكن
ً
أن ي دؤدي إض ددافة مجموع ددات فرعي ددة إل ددى خط ددل جم ددع وتحلي ددل البيان ددات إل ددى مض دداعاة الوق ددت املطل ددوب ،نظ ددرا ألن دده يج ددب علي ددس
ً
التأكددد مددن أنددس تمثددل كددل مجموعددة بالكامددل فددي بياناتددس .ووفقددا لددذلس ،يجددب مراعدداة هددذه املجموعددات الارعيددة فددي القدرارات التددي
ً
تتخذها بشأن كياية اختيار األشخاد الذين تجمع م هم البيانات .ونظرا لل يادة في متطلبات املوارد ،يجب أن تتأكد من أندس
في حاجة فعلية للمجموعات الارعية لتوفير معلومات مهمة ،وأنس ال تجمع فقل البيانات ألنها ببساطة " سعد معرفتها".
والحددظ أن بعددض الاددرو ،بند ًداء علددى حجددم وتعقيددد املشددروع ،تختددار إنشدداء خطددة تحليددل مناصددلة .وتتندداول هددذه الخطددة تااصدديل
أكب د ددر بكثي د ددر م د ددن خط د ددة إدارة األداء ،حي د ددث تح د دددد األس د د لة املهم د ددة (الت د ددي تش د ددمل أس د د لة املتابع د ددة والتقي د دديم وال د ددتعلم) ،وجمي د ددع
ً
املجموعددات الارعيددة الت ددي يحتدداجون إليه ددا للدراسددة ،وأي متطلبددات خاص ددة إلعددداد التق ددارير .وبدددال مددن ذل ددس ،إذا اختددار الاري ددق
عدم وضع خطة تحليل مناصلة ،فيمكنه ببساطة توضي أنشطة التحليل في أحد املرفقات الخاصة بخطة إدارة األداء.
املشاركة :تحديد املستجيبين واملجموعات الفرعية؟
ً
غالبددا م ددا يك ددون الش ددركاء املنا ددذين وجه ددات التواص ددل املحلي ددة ف ددي وض ددع أفض ددل لتحدي ددد املس ددتجيبين املناس ددبين عن ددد جم ددع بيان ددات
املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ،حيث أنهم يمك هم اإلجابة عن أس لة مثل" :هل يصدعب الوصدول إلدى املسدتجيبين؟"" ،هدل
يقد دددم املسد ددتجيبون وجهد ددة نظد ددر متوازند دة وعادلد دة ودقيقد دة قد دددر اإلمكد ددان حد ددول املؤشد درات؟"" ،مد ددا هد ددي الخصد ددائص التد ددي تصد ددف
املستجيب النموذجي؟"
ً
ت ددؤثر ه ددذه االعتب ددارات عل ددى الق درارات الت ددي س ددتتخذها الحق ددا ف ددي عملي ددة التخط دديل .عل ددى س ددبيل املث ددال ،عن ددد تص ددميم أدوات جم ددع
البياندات الخاصدة بدس ،سدوو تحتدداج إلدى معرفدة مدا إذا دكدان املسدتجيبون عرفدون القدراءة والكتابددة بمدا يكادي إلكمدال االسددتبيان
بددون الحاجددة إلددى الددعم .وإذا لددم يكددن األمددر كددذلس ،يجددب أن تاكددر فددي طريقددة مختلاددة لجمددع البيانددات مددن هددؤالء املسددتجيبين.
ً
فهم أيضا أحد العوامل املهمة في عملية صنع القرار املتعلقة بالتحليل ،والتي تمثل القسم التالي من خطة إدارة األداء.
ً
وعددىوة علددى ذلددس ،نجددد أن اختيددار املجموعددات الارعيددة التددي سددتقارنها يجددب أن عكددس فهمددا للبي ددة املحليدة واألشددخاد الددذين
ً
ً
س ددعى مش ددروعس إل ددى دعمه ددم .ويمك ددن أن يك ددون أ ددحاب املص ددلحة ف ددي املش ددروع مرجع ددا ماي د ًدد ج دددا ملس دداعدة الاري ددق ف ددي تحدي ددد
املقارنات املهمة في إطار املشروع.
وفك ددر ف ددي امل درة الت ددي واجه دت فيه دا ص ددعوبة ف ددي تحدي ددد املس ددتجيبين واملجموع ددات الارعي ددة "املناس ددبة" لت دوفير البيان ددات املتعلق ددة
باملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم.
• كيف يمكن تحسين هذا اإلجراء إذا كنت قد أشركت أ حاب املصلحة في املجتمع؟
• ما هو أفضل إجراء للحصول على مساهمة املجتمع؟
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استخدام البيانات
بع ددد ذل ددس ،يمكن ددس اس ددتكمال ج دددول خط ددة إدارة األداء ع ددن طري ددق إض ددافة تااص دديل ح ددول كياي ددة اس ددتخدام البيان ددات الت ددي ت ددم
ً
جمعهددا .وق ددد يك ددون ه ددذا القس ددم مباش ددرا بش ددكل نس ددلي إذا دكدان ملش ددروعس احتياج ددات بس دديطة تتعل ددق باملس دداءلة وال ددتعلم .ف ددي ه ددذه
الحال ددة ،يمك ددن أن يتض ددمن العم ددود عب ددارات بس دديطة مث ددل "التق ددارير رب ددع الس ددنوية" أو "تقري ددر التقي دديم" ،والت ددي تلل ددي احتياج ددات
املعلومات الخاصة بأ حاب املصلحة.
ُ
ومع ذلس ،ال تقصر استخدام بياناتس على إعداد التقارير فقدل .ولكدن تأكدد مدن إدراج االسدتخدامات املتعلقدة بدالتعلم واتخداذ
القدرارات اإلداريددة واالتصدداالت .ويمكنددس أن تسددأل ناسددس كيددف سدديتم اسددتخدام بياناتددس للتددأثير علددى القدرارات فددي االجتماعددات
املنتظمة لإلدارة أو متابعة املشروع ،وكيف سيتم توصيلها بانتظام إلى املجتمعات وأ حاب املصلحة اآلخرين.
التفكيرالنقدي :استخدام خرائط تدفم البيانات لتحسين استخدام البيانات
عندددما تب دددأ أح ددد املش ددروعات ،فإنددس تلت ددزم تج دداه أ ددحاب املصددلحة ل ددديس بإع ددداد تق ددارير حددول مؤش درات معين ددة .وتح دددد ه ددذه
االلتزام ددات احتياجات ددس م ددن املعلوم ددات .وم ددن خ ددىل إنش دداء خريط ددة ت دددفق البيان ددات ،يمكن ددس تحدي ددد النم دداذج وعملي ددات الجم ددع
والتقارير التي ستساعد على جمع البيانات التي تحتاجها والوفاء بالتزامات مشاركة املعلومات الخاصة بس.
خرائط تدفم البيانات :توحح تدفق البيانات من كل نموذج لجمع البيانات إلى التقرير املقابل.
وسديعمل هدذا التصدور علددى إشدرا فريقدس فدي العمليددة ويسداعد فدي العثدور علددى الثغدرات فدي نظامدس (األمدداكن التدي قدد تحتدداج
فيهددا إلددى إنشدداء نمددوذج أو تقريددر جديددد) .كمددا يمكددن أن سدداعد فددي إيجدداد أوجدده الكادداءة (األمدداكن التددي يمكنددس فيهددا اسددتخدام
نموذج واحد الستكمال تقريرين).
ويعتمد تصميم خريطة تدفق البيانات إلى حد كبير على مددى تعقيدد املشدروع .وقدد تكدون خريطدة واحددة كافيدة لتمثيدل جميدع
ً
عىقات تدفق البيانات للمشروعات األقل تعقيدا .ولكن املشروع املعقد قد يتطلب خريطة مناصلة لكل مكون من مكوناته.
وإلنشاء خريطة تدفق البيانات ،عليس اتباع الخطوات التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

حدد جميع متطلبات إعداد التقارير – الداخلية والخارجية – باستخدام املعلومات املوجودة في خطة إدارة األداء.
قم بتوثيق املؤشرات التي سيتم إدراجها في كل تقرير.
ضع خريطة لعمليات جمع البيانات املرتبطة بكل تقرير ،مع تحديد املصادر التي تؤثر في إعداد التقارير.
قم بتحديد املسؤول عن جمع البيانات وإعداد التقارير ً
بناء على املعلومات الواردة في خطة إدارة األداء.
تأكد من تلبية جميع احتياجات إعداد التقارير من خىل عملية جمع البيانات واملؤشرات الحالية ،وكدذلس تحديدد
ً
الارد لتبسيل النظام كلما كان ذلس ممكنا.

ومن املمكن أن تدؤدي عمليدة إنشداء خريطدة تددفق البياندات إلدى توليدد أفكدار لتحدديث عمليدات إعدداد التقدارير وجمدع البياندات.
وال تعددد هددذه مشددكلة علددى اإلطددىو ،حيددث أنددس أوحددحت أن خطددة إدارة األداء يجددب أن تكددون وثيقددة حيددة ،أي أندده يددتم تحدددياها
عندما يتغير وي يد فهمس للمشروع واحتياجاتس من املعلومات.
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ويوحح الشكل أدناه نموذج لخريطة تدفق البيانات ملشروع منظمة يونيتاس "."UNITAS
شكل رقم ( :)33خريطة تدفم البيانات ملشروع منظمة يونيتاس ""UNITAS
تقارير مجلس املياه الاصلية (مجالس املياه)

جدول تتبع أداء املؤشرات (موظاي املشروع)

نماذج ورشة التدريب (موظاي املشروع)

تقرير ربع سنوي عن املشروع (موظاي املشروع)

نماذج زيارة املراحيض ومراك تويع املياه (موظاي

تقرير نصف سنوي للجهة املانحة للمشروع (إدارة

املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم)
ً
بيانات استبيانات األشخاد النازحين داخليا (املتابعة

املشروع)

والتقييم واملساءلة والتعلم للمشروع)
بيانات مناقشات مجموعات التركيز (منسق املجموعة)
سجىت املستشايات والعيادات البلدية (الارو
الملحية املتنقلة)

تقرير تنايذ مشروع منتصف املدة ُمقدم للجهة

تقييم منتصف املدة :مجموعات التركيز الخاصة

املانحة (فريق املشروع)

بممارسات التغذية واستبيانات الملحة الغذائية
(خبراء التقييم)

الشكل  :34خطة إدارة األداء ملشروع دلتا ريفر لألشخاص النازحين داخليا (مكتمل جزئيا)
خطة إدارة األداء ملنظمة يونيتاس ""UNITAS
عبارات
األهداف

املؤشرات (مع
التعريفات
حسا الحاجة)

النتيجة
املرحلية
األولى :تمكن
األشخاد
النازحون
ً
داخليا من
تحسين
ل
الوصو إلى

بحلول العام
الثالث ،يشير
 75باملائة من
األشخاص
النازحين داخليا
إلى أن الوصول
إلى املياه يلبي
احتياجاتهم

جمع البيانات
األسلوب

التكرار

االستبيان سنوي

وسائل التحليل

استخدام املعلومات
للتواصل وصنع
القرارات

الشخص
الذي
سيجمع
البيانات

املستجيبون
(األشخاص
الذين تتحدث
إليهم)

نوع
التحليل

املجموعات
الفرعية
(الفئات)

قائد فريم
املتابعة
والتقييم
واملساءلة
والتعلم

األشخاص
النازحون
داخليا

تحليل
كمي:
التحليل
اإلحصائي
الستطالع
مدى
الرضا

التقريرالسنوي
األسرالتي
للجهة املانحة،
تعولها إناث
وذكور؛ األسر واالجتماع السنوي
للشريك املنفذ،
الكبيرة (أكثر
واالجتماع السنوي
من  5أفراد)
واألسرالصغيرة للمعلومات والتغذية
الراجعة املجتمعية
( 4أفراد أو
أقل)
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إمدادات
املياه

االستهالكية
املنللية *

مجموعات سنوي
التركيل

االستشاري أرباب أسر
األشخاص
النازحين
داخليا

تحليل
نوعي:
تحليل
محتوى
معلومات
مجموعة
التركيل

ال يوجد

التقريرالسنوي للجهة
املانحة ،واالجتماع
السنوي للشريك
املنفذ ،واالجتماع
السنوي للمعلومات
والتغذية الراجعة
املجتمعية

* يتم تعريف "يللي االحتياجات االستهىكية" بأنه يكاي للشرب والطهي والغسيل لأسرة بأكملها.

 2.3جدول تتبع أداء املؤشرات
بمج ددرد اس ددتكمال خط ددة إدارة األداء الخاص دة ب ددس ،ف ددإن التح دددي الت ددالي ه ددو اس ددتكمال أداة تس ددم ل ددس بتتب ددع أداء مش ددروعس م ددن
ُ
خىل توثيق التقدم املحرز بشكل منتظم في مقابل أهداو املشروع.
جف ففدول تتبف ففع أداء املؤشف ففرات ( :)IPTTيض ددع معلوم ددات املش ددروع ف ددي ش ددكل ج دددول م ددوج قص ددير .فه ددو يوح ددح وض ددع
ُ
املشدروع فيمددا يتعلددق بمؤشدراته األصددلية واملعدلددة ،كمددا يظهدر التقدددم املحددرز فيمددا يتعلددق بأهددداو املؤشددر 11.وتكمددن
فعالية جدول تتبع أداء املؤشرات في قدرته على:
ُ
• توفير شكل بسيل لتحديد أهداو املؤشرات وتتبع التقدم املحرز في مقابل هذه األهداو بمرور الوقت.
• تحسين املساءلة فيما يتعلق بمتابعة التقدم املحرز في املشروع وإعداد تقارير عنه.
• مقارنة تقدم املشروع باملشروعات األخرى داخل (أو خارج) املنظمة.
• مقارنة األداء الاعلي في مقابل األداء املتوقع والتاكير بشكل نقدي لاهم األدلة.
وكمدا هددو الحدال مددع جميدع أدوات املتابعددة والتقيديم واملسدداءلة والددتعلم ،يمكدن أن يختلددف جددول تتبددع أداء املؤشدرات فددي الشددكل
واملحت ددوى .كم ددا تتطل ددب العدي ددد م ددن الجه ددات املانح ددة أش ددكال مح ددددة حت ددى يتمكن ددوا م ددن تحمي ددل املعلوم ددات املوح دددة بس ددهولة ف ددي
أنظم ددة التحلي ددل الخاص ددة به ددم .وبالت ددالي ،م ددن امله ددم االلت دزام ب دأي متطلب ددات خاص ددة بالجه ددة املانح ددة فيم ددا يتعل ددق بج دددول تتب ددع أداء
ً
املؤش درات الخ دداد ب ددس .ويوح ددح الش ددكل رق ددم ( )35ج دددول تتب ددع أداء املؤش درات املكتم ددل ج ئي دا واملس ددتخدم ملش ددروع دلت ددا ريا ددر
ً
ً
ً
لأشخاد النازحين داخليا .ويعرض مؤشرا واحدا أو مؤشرين من كل مستوى من مستويات اإلطار املنطقي ألغراض املقارنة.
ويجب أن يتضمن جدول تتبع أداء املؤشرات الكامل جميع مؤشرات املشروع.

 11مد دداكميىن دي إي ،وشد ددارو جد ددي ،وويد ددىرد إيد دده –  – 2008املبد ددادئ التوجيهيد ددة لجد دددول تتبد ددع أداء املؤشد درات :املبد ددادئ التوجيهيد ددة واألدوات الخاصد ددة
بإعداد واستخدام جداول تتبع أداء املؤشرات – خدمات اإلغاثة الكاثوليكية والصليب األحمر األمريكي.
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شكل رقم ( :)35نموذج جدول تتبع أداء املؤشرات ملشروع دلتا ريفر لألشخاص النازحين داخليا (مكتمل جزئيا)
املؤشر

خط األساس

العام األول

العام الثاني

العام الثالث

املستهدو الوضع معدل

املستهدو الوضع معدل

املستهدو الوضع معدل

الاعلي التباين

الاعلي التباين

الاعلي التباين *
الهدف

خاض معدل انتشار تم عىج 1200

االستراتيجي:

األمراض املنقولة عن

مريض من

انخااض معدل

طريق املياه بين

األمراض

اإلصابة باألمراض األشخاد النازحين
ً
املنقولة عن طريق داخليا بنسبة 30
املياه بين النازحين باملائة بحلول نهاية
العام الثالث.
النتيجة املرحلية بحلول العام الثالث،
األولى :تمكن
 85باملائة من أسر
ً
األشخاد
النازحين داخليا
ً
النازحون داخليا
ستتواجد على
من تحسين
مسافة ال ت يد
الوصول إلى
عن 500متر من
إمدادات املياه
مرك توزيع املياه.

املنقولة عن
طريق املياه في
السنة امليىدية
صار.
صار%

النتيجة املرحلية بحلول العام الثالث ،أبلغ  %30عن
الثانية :تمكن
غسل اليدين في
 80باملائة من
ً
األشخاد
النازحين داخليا األوقات الحرجة
ً
النازحون داخليا أبلغوا بأناسهم عن
من تحسين
زيادة غسل اليدين في
ممارسات غسل
األوقات الحرجة
اليدين
ُ
املخرج  :1,1تقوم
مجالس املياه

بحلول العام الثالث،
يتم إنشاء  40مرك

املجتمعية بإنشاء

توزيع مياه ( 4مراك

مراك توزيع املياه
في مجتمعات

لكل قرية)

األشخاد
ً
النازحين داخليا

↓ %10

↓ %20

↓ %30

صار

%20

%50

%85

%50

%65

%80

 /10العام
األول

 /30العام
الثاني

 /40العام
الثالث

 – 2الربع
األول

 – 5الربع
األول

 – 2الربع
األول

 – 2الربع

 – 5الربع

 – 2الربع

الثاني

الثاني

الثاني

 – 3الربع
الثالث
 – 4الربع

 – 5الربع
الثالث
 – 5الربع

 –3الربع
الثالث
 – 4الربع

الرابع

الرابع

الرابع

صار
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ً
يجتاز  40متطوعا في

ُ
املخرج  :1,2قام
املتطوعون

حملة املياه والصرو

بتحسين معرفتهم
باملبادئ الخاصة

الصحي والنظافة
العامة امتحان

 – 10الربع
األول

باملياه والصرو
الصحي والنظافة

االعتماد كل عام

 – 10الربع
الثاني

 – 10الربع
الثاني

 – 10الربع

 – 10الربع

 – 10الربع

الثالث
 –10الربع

الثالث
 –10الربع

الثالث
 –10الربع

الرابع

الرابع

الرابع

العامة

صار

 /40العام
األول

 /40العام

 /40العام

الثاني

الثالث

 – 10الربع
األول

 – 10الربع
األول
 – 10الربع
الثاني

* إلى أي مدى يختلف األداء الاعلي عن مستوى األداء املتوقع.

وكما هو موحح في الشدكل رقدم (ُ ،)35يددرج جددول تتبدع أداء املؤشدرات بشدكل رأسد ي ،وبدناس ترتيدب خطدة إدارة األداء .وتشدمل
ُ
ُ
األعمدة األفقية القياسات األوليدة لخدل األسداس بالنسدبة لكدل مؤشدر ،وبعدد ذلدس تقددم تحدديثات بحالدة التقددم املحدرز خدىل
فترة إعداد التقرير ،حيث تشمل املستهدو والوضع الاعلي ومعدل االختىو (أو التباين) بين األداء املتوقع والاعلي.
والحظ أن األهداو على املستويات املختلاة من جدول تتبع أداء املؤشرات لها تكرارات مختلاة لجمع البيانات .وعلدى مسدتوى
املخرجددات ،يددتم تقسدديم أهددداو املؤشدرات السددنوية حسددب املقدداييس ربددع السددنوية (الاصددلية) .وهددذا عكددس أن التغييددر يحدددث
بسرعة أكبر على مستوى املخرجات ،ولهذا السبب يجب متابعته بشكل متكرر.
ويتمثل املكونان الرئيسيان لجدول تتبع أداء املؤشرات في خل األساس واملستهدو.
خط األساس :قيمة املؤشر قبل تنايذ النشاط ،والتي يمكن على أساسها تقييم التقدم الىحق.
املستهدف :املستوى املحدد واملخطل للتغيير الذي يجب تحقيقه خىل دورة حياة املشروع.
ومن الناحية املثالية ،يجب أن تحتوي جميع مؤشرات املشروع على بيانات خل األساس .ويجب جمع هذه البيانات قبل تنايذ
التدخل ،ويمكن استخدامها لتحديد مدا هدو مسدتهدو .وإذا تعدذر جمدع بياندات خدل األسداس ملؤشدر األداء حتدى وقدت متدأخر فدي
إحدى االستراتيجيات أو املشروعات أو األنشطة ،يجب على جدول تتبع أداء املؤشرات توثيق ال من املطلوب والكياية إلتمدام
جمع بيانات خل األساس.
ويمكن إنشاء بيانات خل األساس من املصادر األولية أو الثانوية .كما أن جمع بيانات خل األسداس للمصددر األساسد ي (حيدث
ً
ً
يقوم فريق املشدروع بجمدع البياندات) ي ُُعدد عمليدة معقددة وتسدتغرو وقتدا طدويى .وليسدت جميدع املشدروعات قدادرة علدى القيدام
بد ددذلس .وبالتد ددالي ،قد ددد يكد ددون مد ددن الضد ددروري العمد ددل مد ددع الشد ددركاء وأ د ددحاب املصد ددلحة إلنشد دداء األرقد ددام الخاصد ددة بخد ددل األسد دداس
باستخدام مصدادر ثانويدة .وفدي هدذه الحالدة ،يمكدن جمدع البياندات باسدتخدام اإلحصداءات الحكوميدة ،واملعلومدات املدأخوذة مدن
مش ددروع أو ش ددريس مختل ددف ،إل ددخ .ولق ددد تمك ددن مش ددروع منظم ددة يونيت دداس " "UNITASم ددن إج دراء جم ددع بيان ددات مح دددودة لخ ددل
ً
األسداس؛ حيدث تدم اسدتخدام املصدادر الثانويدة أيضدا لوضدع أرقددام خدل األسداس املوحدحة فدي جددول تتبدع أداء املؤشدرات أعددىه.
والحظ أن بعض بيانات خل األساسدية ملشدروع يونيتداس " "UNITASسدتكون صدار ،علدى سدبيل املثدال" ،بحلدول العدام الثالدث،
ً
يتم إنشاء  40مرك ا لتوزيع املياه ( 4مراك لكل قرية)".
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يحدد املستهدو املستوى املخطل للتغيير – املوحح في صورة رقم أو نسبة م وية – الذي تتوقع رؤيته باعتباره نتيجدة لتنايدذ
املش ددروع .وس دديكون لجمي ددع مؤش درات " "SMARTرق ددم مس ددتهدو م ددرتبل به ددا .ويتطل ددب تحدي ددد ه ددذه األرق ددام أو النس ددب املس ددتهدفة
التعاون بين موظاي املشروع وأ حاب املصلحة.
وبمج ددرد اس ددتكمال ج دددول تتب ددع أداء املؤش درات ،يج ددب أن يك ددون بمثاب ددة ج دددول أعم ددال الجتماع ددات التناي ددذ وأنش ددطة التاكي ددر
الخاصة بالشركاء واجتماعات فريق اإلدارة .على سبيل املثال ،إذا قمت بعمل جدول زمني الجتماع شهري مع الشركاء ملناقشة
مس ددائل تتعل ددق بالتناي ددذ ،ف دديمكن أن يك ددون أح ددد بن ددود ج دددول أعمال ددس ه ددو مراجع ددة ج دددول تتب ددع أداء املؤش درات ال ددذي ي دتم في دده
إدخال أحدث أرقام املتابعة.

 3.3مخطط انسيابي آللية التغذية الراجعة واالستجابة
تق ددوم لي ددات التغذي ددة الراجع ددة واالس ددتجابة بإنش دداء حلق ددات اتص ددال تمك ددن الا ددرو م ددن تلق ددي التغذي ددة الراجع ددة م ددن املش دداركين ف ددي
املشروع واالستجابة في الوقت املناسب القتراحا هم ومخاوفهم.
ً
آليففات التغذيففة الراجعففة واالسففتجابة :هددي ليددات اتصددال ثنائيددة االتجدداه مصددممة خصيصددا لجمددع التغذيددة الراجعددة مددن
املشاركين في املشروع وأ حاب املصلحة اآلخرين في املجتمع واالستجابة لهذه التغذية الراجعة.
ويتمثل أساس لية التغذية الراجعة واالستجابة الاعالة في ضمان أن االتصال يتدفق في اتجاهين:
• آلي ف ففات التغذي ف ففة الراجع ف ففة :تق د دددم املجتمع د ددات التغذي د ددة الراجع د ددة لاري د ددق املشد ددروع م د ددن خ د ددىل القن د ددوات الت د ددي تش د ددمل
االجتماعات ،وصناديق املقترحات ،والخطوط الساخنة ،إلخ.
ً
• آليات االستجابة :يقدم فريق املشروع إشعارا باستىم التغذية الراجعة ويقدم االستجابات املناسبة للمجتمع.
شكل رقم ( :)36دورة االتصال املتعلقة بآلية التغذية الراجعة واالستجابة

الخطوط الساخنة الرسائل النصية صناديق املقترحات مكتب املساعدة

املجتمع

االجتماعات
املجتمعية

فريق املشروع

دورة االتصال املتعلقة بآلية التغذية الراجعة
واالستجابة
معالجة واستخدام بيانات
التغذية الراجعة

برام الراديو

الرسائل النصية الورش املجتمعية

االجتماعات
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ولاهم كياية تصميم نظدام ليدة التغذيدة الراجعدة واالسدتجابة بشدكل أفضدل ،مدن املايدد اسدتعراض أحدد األمثلدة .والشدكل رقدم
ً
( )37هو عبارة عن مخطل انسيابي آللية التغذية الراجعة واالستجابة ملشروع دلتا ريار لأشخاد النازحين داخليا .ويوحح
كي ددف يق ددوم املش ددروع بجم ددع التغذي ددة الراجع ددة باس ددتخدام ص ددناديق املقترح ددات واالجتماع ددات املجتمعي ددة .ث ددم ش ددير إل ددى كياي ددة
معالجة املعلومات واستخدامها ،وبعد ذلس كياية استجابة املشروع للمجتمعات واألفراد.
شكل رقم ( :)37مخطط انسيابي آللية التغذية الراجعة واالستجابة ملشروع دلتا ريفر لألشخاص النازحين داخليا12

كيف يتم جمع

صندوو املقترحات

االجتماعات املجتمعية

التغذية الراجعة

من الذي سيستقبل
التغذية الراجعة؟
حلقة الوصل
كيف سيتم معالجة
التغذية الراجعة؟

القضايا ذات التأثير
املنخاض
التغذية الراجعة
التشغيلية

القضايا ذات التأثير املرتاع
والحساسة
االحتيال والاساد

قائد الاريق

كيف سيتم استخدام

التحرش والشكاوى من
االعتداء

فريق العمل الخاد بمنع
االستغىل واالعتداء والتحرش
الجنس ي

اجتماعات فريق املشروع

التغذية الراجعة

كيف سيستجيا
املشروع للتغذية
الراجعة؟

ورش العمل املجتمعية

االجتماعات الاردية

 12مقت ددبس م ددن :مؤسس ددة وورل ددد ف دديجن " – "World Visionعملي ددة التعام ددل م ددع التغذي ددة الراجع ددة املجتمعي ددة :برن ددام االس ددتجابة إلعص ددار هاي ددان –
مؤسسة وورلد فيجن للتنمية .
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أثن دداء قيام ددس باس ددتعراض املخط ددل االنس دديابي ،الح ددظ أن دده يجي ددب بوض ددوح عل ددى خمس ددة أس د لة مهم ددة ح ددول تص ددميم نظ ددام لي ددة
ً
التغذية الراجعة واالستجابة ملشروع دلتا ريار لأشخاد النازحين داخليا.
 .1كيف سيتم جمع التغذية الراجعة؟
ً
ستخدم مشروع دلتا ريار لأشخاد النازحين داخليا ليتين لجمع التغذية الراجعة هما :صناديق املقترحات وعقد
االجتماعات املجتمعية بانتظام.
وعند تصميم ليات التغذية الراجعة واالستجابة ملشروعس ،تأكد مما يلي:
أ .التشدداور مددع أعضدداء املجتمددع لتحديددد ليددات الجمددع املناسددبة لسددياو مشددروعس والاعالددة فددي جمددع التغذيددة الراجعددة
املايدة.
ً
ب .التأكد من أنه يتم أيضا توثيق التغذية الراجعة التي يتم مشاركتها بشكل غير رسديي أثنداء ال يدارات امليدانيدة .علدى
سبيل املثال ،إذا قام أحدد أعضداء املجتمدع بمشداركة التغذيدة الراجعدة خدارج سدياو االجتمداع املجتمعدي ،فدى يد ال
هنا حاجة إلى توثيقها.
 .2من الذي يتلقى التغذية الراجعة؟
ً
يحدددد مشددروع دلتددا رياددر لأشددخاد النددازحين داخليددا عضددو فريددق املشددروع الددذي يصددب بمثابددة نقطددة اتصددال لنظددام
لية التغذية الراجعة واالستجابة .وحلقة الوصل هي املسؤولة عن إدارة عملية لية التغذية الراجعة واالستجابة.
وعند تصميم ليات التغذية الراجعة واالستجابة ملشروعس ،تأكد من:
ً
أ .تحديد وتدريب أحد األشخاد ليكون حلقة الوصل آللية التغذية الراجعة واالستجابة ،وتأكد من أن يكون داعما
ً
قويا لهذه العملية.
ب .ضمان أن حلقة الوصل آللية التغذية الراجعة واالستجابة لديه إدارة لهدذه اآلليدة بحيدث تكدون مدرجدة باعتبارهدا
إحدى املسؤوليات الواححة في الوصف الوظياي.
 .3كيف تتم معالجة التغذية الراجعة؟
ً
س ددتخدم مش ددروع دلت ددا ريا ددر لأش ددخاد الن ددازحين داخلي ددا إج دراءات مختلا ددة ملعالج ددة بيان ددات لي ددة التغذي ددة الراجع ددة
واالسددتجابة ،وذلددس بند ًداء علددى مددا إذا كانددت التغذيددة الراجعددة تتسددم بالحساسددية أم ال .علددى سددبيل املثددال ،تددتم معالجددة
القضددايا ذات التددأثير املددنخاض والتغذيددة الراجعددة التشددغيلية العامددة مددن خددىل حلقددة الوصددل التابعددة آلليددة التغذيددة
الراجعددة واالسددتجابة .ومددع ذلددس ،يددتم تصددعيد القضددايا الحساسددة إلددى مسددتوى أعلددى ،وتددتم معالجددة القضددايا املتعلقددة
باالحتي ددال والاس دداد م ددن قب ددل قائ ددد الاري ددق ،كم ددا أن أي تغذي ددة راجع ددة تتعل ددق ب ددالتحرش أو االس ددتغىل الجنسد د ي ي ددتم
تصددعيدها إلددى قيددادة منظمددة يونيتدداس " "UNITASوإدار هددا م ددن خددىل فريددق العمددل الخدداد بمنددع االسددتغىل الجنس د ي
واالعتداء والتحرش (.)PSEAH
ويجددب أن يددتم بشددكل واحددح توثيددق اإلج دراءات الداخليددة الرسددمية الشدداافة ملعالجددة التغذيددة الراجعددة .كمددا يجددب أن
تتض ددمن ه ددذه اإلج دراءات إرش ددادات بش ددأن أعض دداء الاري ددق ال ددذين ل ددديهم س ددلطة التص ددرو بن د ًداء عل ددى التغذي ددة الراجع ددة
الواردة ومتى يمك هم ذلس .على سبيل املثال ،يجب أن تحدد اإلجراءات أعضاء الاريق الذين لديهم سلطة االستجابة
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لطلب د ددات الحص د ددول عل د ددى املعلوم د ددات ،والتحقي د ددق ف د ددي الش د ددكوى ،وإحال د ددة الش د ددكوى ،إل د دخ .كم د ددا يج د ددب أن تتض د ددمن ه د ددذه
ً
اإلجراءات أيضا طريقة تقديم التظلم مدن قبدل األشدخاد الدذين عتقددون أن شدكواهم لدم يدتم التعامدل معهدا بشدكل
مناسب.
وعند تصميم ليات التغذية الراجعة واالستجابة ملشروعس ،تأكد من:
أ .تحديددد وتدددريب األشددخاد املسددؤولين عددن معالجددة أنددواع مختلاددة مددن التغذيددة الراجعددة .والحددظ أن حلقددة الوصددل
التي تتعامل مع القضايا منخاضة التأثير ستحتاج إلى مستوى واحد من التدريب ،بينما يحتاج األشخاد الذين
عالجون القضايا الحساسة ذات التأثير العالي واملتعلقة باالحتيال واملضايقة واالستغىل إلى التدريب املناسب.
ب .تحديد مدى تكرار معالجة التغذية الراجعة ومن الذي يقوم بذلس.
ج .تحدي ددد مك ددان وكياي ددة تخد د ين بيان ددات لي ددة التغذيد ددة الراجع ددة واالس ددتجابة .ويج ددب إنش دداء قاع دددة بيان ددات داخليد ددة
ملس دداعدة الاري ددق عل ددى رص ددد التغذي ددة الراجع ددة ال ددواردة واالس ددتجابات املقدم ددة ،وك ددذلس متابع ددة التغيي درات الىحق ددة
على املشروع.
د .وضع إرشادات واححة حول وقت وكياية حذو وإتىو املعلومات الحساسة لحماية خصوصية املستجيبين.
 .4كيف يتم استخدام التغذية الراجعة؟
عتزم فريق منظمة يونيتاس " "UNITASاستخدام التغذية الراجعة الواردة من املجتمعات مدن خدىل ليدات التغذيدة
الراجع د ددة واالس د ددتجابة إل د ددى جان د ددب بيان د ددات املتابع د ددة باعتباره د ددا ج د د ء م د ددن اجتماع د ددات التنس د دديق والتخط د دديل املس د ددتمرة
ُ
للمشروع .وتستخدم هذه البيانات لتحليل االتجاهات ،وتصنيف التغذية الراجعة حسب نوع الجنس ،والتحقق من
كياية تأثر الا ات الضعياة باملشروع ،إلخ.
 .5كيف يستجيا املشروع للتغذية الراجعة؟
ً
يوح ددح الش ددكل رق ددم ( )37ليت ددين لىس ددتجابة سيس ددتخدمهما مش ددروع دلت ددا ريا ددر للن ددازحين داخلي ددا لىس ددتجابة للتغذي ددة
الراجعة .وتشمل هاتين اآلليتين ورش العمل املجتمعية واالجتماعات الاردية.
وعند تصميم ليات التغذية الراجعة واالستجابة ملشروعس ،تأكد من:
ً
أ .االسد ددتجابة لجميد ددع أند ددواع التغذيد ددة الراجعد ددة الد ددواردة .وفد ددي بعد ددض الحد دداالت ،سد دديتطلب ذلد ددس فقد ددل إرسد ددال إشد ددعارا
باالستىم ،وفي حاالت أخرى قد تكون االستجابة مستمرة ومعقدة.
ب .التأكددد مددن أن ليددات االسددتجابة مناسددبة لسددياو مشددروعس ونددوع التغذيددة الراجعددة الددواردة .وسدديكون هددذا اإلجدراء
ً
مناسبا بشكل خاد عندما تتعلق التغذية الراجعة باالحتيال أو الاسداد أو التحدرش أو االسدتغىل الجنسد ي .وفدي
تلس الحاالت ،من املهم للغاية احترام حقوو أ حاب املصلحة فيمدا يتعلدق بداإلجراءات القانونيدة واألمدان وإخاداء
الهوية والسرية.
ج .تحديد إجراء لىست ناو في حالة تلقي سلسلة ثانية من التغذيدة الراجعدة مدن املجتمدع تشدير إلدى الحاجدة إلدى وجدود
متابعة إضافية.
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وبمجرد استكمال تصميم لية التغذية الراجعة واالستجابة وتوثيق اإلجدراءات ،يجدب عليدس وضدع إرشدادات محدددة وواحدحة
ح ددول كياي ددة وصد ددول املجتمع ددات إلد ددى لي ددة التغذي ددة الراجعد ددة واالس ددتجابة واسد ددتخدامها .ويج ددب مش دداركة هد ددذه التعليم ددات مد ددع
املجتمعددات مددن خددىل جلسددات التوجيدده مددع املددوظاين مددن خددىل الدددورات التدريبيددة حتددى ياهددم الجميددع العمليددة الخاصددة بآليددة
التغذية الراجعة واالستجابة وكياية استخدامها.

 4.3خطة التعلم
كمددا هددو محدددد فددي الاصددل األول ،فددإن الددتعلم فددي سددياو املتابعددة والتقيدديم واملسدداءلة والددتعلم يتعلددق بددامتى ثقافددة تشددجع علددى
التاكير املقصود والعمليات التي تدعم هذه الثقافة .ونجد أن جميع الارو تتعلم أثناء تنايذ أنشطة املشروع .ولىستاادة من
هذا التعلم وتحويله باستمرار إلى ممارسة هادفة ملشروعس ومؤسستس وقطاعس ،يجب تخطيل وإدارة هذا التعلم.
ونجدد أن أحددد أسددباب أهميددة الدتعلم بشددكل خدداد فددي مشددروعات التنميدة واإلغاثددة اإلنسددانية هددو أن العمدل يددتم إجرائدده فددي كثيددر
ً
من األحيان في بي ات ديناميكية تتسم بالتغير وعدم االستقرار .وحتى في البي ات األكثر استقرارا ،تتغير الظروو وقد تؤثر على
البرام بطرو ال يمكن التنبؤ بها .ولكي تكون املشروعات فعالة ،يجب أن تصدب الادرو قدادرة علدى التكيدف مدع البي دات املتغيدرة
واملعلومددات الجديدددة .ونجددد أن القدددرة علددى التكيددف تتطلددب بي ددة تعد ز الددتعلم املقصددود والتصددميم املددرن للمشددروع ،وتحددد مددن
العقبات التي تعترض تعديل املشروعات وتخلق الحواف لإلدارة التكياية.
ً
اإلدارة التكيفية :هي نعج مقصود التخاذ القرارات والتعديىت على املشروع استجابة للمعلومات الجديددة والتغييدرات
في السياو13.
ً
وبينمددا تركد اإلدارة التكيايددة بشددكل أساسد ي علددى تعلددم املشددروع ،يمكددن أيضددا اسددتخدام املعلومددات التددي تستخلصددها مددن أنظمددة
ً
املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم الخاصة باملشروع ملساعدة املنظمة األكبر حجما على التعلم والتغيير.
التعلم التنظيمي :هو العملية التي تكتشف بها املنظمة املعرفة الجديدة وتتكيف معها.
ً
ً
ويوجد ثىثة مااهيم تساهم في الدتعلم التنظييدي ،وتدرتبل جميعهدا ارتباطدا وثيقدا بعمليدات املتابعدة والتقيديم واملسداءلة والدتعلم
الخاصة بس.
• إنشاء املعرفة :يتم إنشاء املعرفة الجديدة من خىل الجمع بين املعلومات الجديدة (البيانات التي تجمعها من خىل
عملي ددات املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم الخاص ددة ب ددس) واملعرف ددة الحالي ددة ،أو م ددن خ ددىل اكتش دداو ط ددرو جدي دددة
لتنظيم املعرفة الحالية.
• نقل املعرفة :ال تقوم املنظمة بعمليدة الدتعلم حتدى يدتم نقدل املعرفدة علدى مسدتوى الوكالدة .ويمكدن أن يدتم نقدل املعرفدة
ُ
م ددن ش ددخص إل ددى ش ددخص خ ددر وم ددن خ ددىل منص ددات املعرف ددة الت ددي تس ددتخدم لتب ددادل املعلوم ددات عب ددر الب درام واملكات ددب
واملواقع.
• االحتفففا باملعرفففة :يحددث الدتعلم التنظييدي عنددما يدتم دمد املعرفدة الجديددة فدي العمليدات واألنشدطة علدى مسدتوى
املشروع ،واملستوى التنظييي والقطاعي14 .ولهذا السبب نىحظ أن دورة املتابعة والتقيديم واملسداءلة والدتعلم دائريدة،
وذلس لدعم عملية دم التعلم في عمل املنظمة.
 13مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للسياسات والتخطيل والتعلم –  – 2018ملحوظة للمناقشة :ما هي اإلدارة التكياية؟
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ول د دددى أنظم د ددة املتابع د ددة والتقي د دديم واملس د دداءلة وال د ددتعلم الخاص د ددة باملش د ددروع الق د دددرة عل د ددى أن تك د ددون أح د ددد امل د دددخىت الرئيس د ددية ف د ددي
اسددتراتيجية الددتعلم الخاصددة باملنظمددة .وتعددد البيانددات التددي يددتم جمعهددا وتحليلهددا وتوصدديلها مددن خددىل مشددروعس أحددد املدددخىت
املهمة التي تؤثر على التعلم التنظييي .ومع ذلس ،لكي يحدث ذلس ،فإندس تحتداج إلدى إجدراء روابدل بدين خطدل املتابعدة والتقيديم
واملسدداءلة وال ددتعلم الخاص ددة بمش ددروعس واحتياج ددات ال ددتعلم للمنظم ددة األكبددر .وتتض ددمن األس د لة الت ددي يج ددب طرحه ددا أثن دداء إج دراء
هذه الروابل ما يلي:
• ه ددل يوج ددد أس د لة تتعل ددق ب ددالتعلم تح دداول املنظم ددة اإلجاب ددة عليه ددا باعتباره ددا ج د ء م ددن أجن دددة ال دتعلم التنظيمي ددة األكب ددر
ً
حجما ،والتي يمكن أن يتم التأثير عليها باستخدام أدلة من مشروعنا؟
• هل توجد مؤشرات تنظيمية قياسية نحتاج إلى إدراجها في تصميم نظام املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم الخاد
بنا للتأكد من أن بياناتنا متناسقة وقابلة للمقارنة مع بيانات ملشروعات أخرى؟
• إذا كان األمر كذلس ،فهل هذه األنشطة موجودة في خطة إدارة األداء وخطدة االتصداالت ومصداوفة ملخدص التقيديم
الخاصة بمشروعنا؟
التفكيرالنقدي :برامج التعلم التنظيمي
ً
غالب دا م ددا ي ددتم اس ددتخدام مص ددطلحات خط ددة ال ددتعلم وبرن ددام ال ددتعلم بش ددكل متب ددادل .وم ددع ذل ددس ،ف ددإن املاه ددومين لهم ددا معني ددان
مختلاان.
خط ففة ال ففتعلم :ترك د عل ددى عملي ددات ال ددتعلم عل ددى مس ددتوى املش ددروع وكياي ددة دعمه ددا م ددن خ ددىل إج دراء تحس ددينات ف ددي إنش دداء
املعرفة والحصول عليها وإدار ها ومشاركتها.
برنففامج الففتعلم :هدو مجموعددة مددن األسد لة العامددة املرتبطددة مباشددرة بالعمددل الددذي تقددوم بدده املنظمددة ،وعنددد اإلجابددة علددى
هذه األس لة ،فإنها تمكن املنظمة من العمل بشكل أكثر فعالية وكااءة .ويتضمن برنام التعلم ما يلي:
 .1مجموعة من األس لة التي تعالج الاجوات الحرجة للمعرفة.
 .2مجموعة من األنشطة املصاحبة لإلجابة على هذه األس لة.
 .3املنتجات التي هدو إلى نشر النتائ  ،والتي تم تصميمها مع مراعاة االستخدام والتطبيق.
• هل تعمل مع منظمة أو جهة مانحة لديها برنام للتعلم؟
ً
• كيف تنسق وتدم أنظمة املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم للمساهمة في برنام التعلم األكبر حجما؟
ً
وف ددي ال هاي ددة ،يمك ددن أيض ددا أن تس دداهم عملي ددات املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم الخاص ددة باملش ددروع ف ددي ال ددتعلم القط دداعي ،أي
التعلم في مجال موضوع معين أو قطاع معين.
ومددن الناحيددة التقليديددة ،تشددار املنظمددات الددتعلم الخدداد باملشددروع مددع القطدداع مددن خددىل األنشددطة التددي تشددمل إتاحددة تقددارير
التقي دديم بش ددكل علن ددي ،وتوثي ددق أفض ددل املمارس ددات ف ددي دراس ددات الحال ددة واألوراو البيض دداء ،ونش ددر الدراس ددات األكاديمي ددة ،وع ددرض
 14الوكال ددة األمريكي ددة للتنمي ددة الدولي ددة –  – 2015قي دداس األث ددر – تحقي ددق االس ددتاادة م ددن الحافظ ددة :ال ددتعلم التنظيي ددي ف ددي الوكال ددة األمريكي ددة للتنمي ددة
الدولية.
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النت ددائ وال دددروس املس ددتاادة ف ددي امل ددؤتمرات .وف ددي اآلون ددة األخي ددرة ،وم ددع ظه ددور اإلنترن ددت ،تش ددار املنظم ددات املعرف ددة القطاعي ددة م ددن
خىل مجموعة متنوعة من املنصات الرقمية .على سبيل املثال15:
• يمك ددن لش ددبكات املمارس ددين التجم ددع ف ددي مجتمع ددات املمارس ددة عب ددر اإلنترن ددت لتب ددادل أح دددث النت ددائ املتعلق ددة بالبح ددث
والخبد درات العمليد ددة ( .شد ددجع هد ددذا الد دددليل جميد ددع مد ددوظاي املشد ددروع علد ددى االنضد ددمام إلد ددى مجتمعد ددات املتابعد ددة والتقيد دديم
واملس دداءلة وال ددتعلم عب ددر اإلنترن ددت ،عل ددى س ددبيل املث ددال ،ملواكب ددة أح دددث التط ددورات فيم ددا يتعل ددق بنظ ددام املتابع ددة والتقي دديم
واملساءلة والتعلم).
ً
• توفر الدورات التدريبية الجماعية املاتوحة عبر اإلنترنت ( ،)MOOCsومنصات التعلم املاتوحة بشكل متزايد فرصا
متقدمة للتعلم واملشاركة على نطاو واسع.
• أصبحت وسائل التواصل االجتماعي قنوات قوية ملشاركة املعرفة.
واملقصددود بدالتخطيل للددتعلم أنددس تقصددد معرفددة كيددف ومتددى سددتتعلم وتسدداهم فددي مشدداركة هددذا الددتعلم عبددر املنظمددة والقطدداع.
وأثناء قيامس بهذا التخطيل ،قم بإدراج االستثمار واألنشطة املتعلقة باملجاالت األربعة التالية:
• ثقافة التعلم
• عمليات التعلم املدم
• قدرة املوظاين والشركاء على التعلم
• مشاركة التعلم
شكل رقم ( :)38أمثلة عملية عن كيفية التخطيط واالستثمارفي التعلم
ثقافة التعلم

• تع ي البي ة التي تشجع على العىقات املناتحة والصادقة وااللتزام بالتعلم والتحسين
املستمر.
• خلق مساحة منة لتحدي االفتراضات بشكل بناء.
• تحديد ودعم املاكرين الناقدين وتشجيع مشاركتهم النشطة في عمليات املتابعة والتقييم
واملساءلة والتعلم.
• تحديد مواقف التعلم املحددة واملهارات واملعرفة التي يحتاجها مشروعس لتع ي التعلم
املستمر.

عمليات التعلم املدم

• إدراج "التعلم والتاكير" باعتباره أحد بنود جدول األعمال لجميع اجتماعات فريق املتابعة
والتقييم واملساءلة والتعلم ذات الصلة باملشروع .وتعتبر أدوات املتابعة والتقييم
واملساءلة والتعلم الخاصة بس مثل جدول تتبع أداء املؤشرات بمثابة نقطة انطىو جيدة
لهذه املناقشات.
• إدراج محا ات التعلم في أدوات املتابعة املنتظمة املصممة على أنها ج ء من نظام جمع

 15ي ددانوس إس إس –  – 2016كي ددف تتح ددول إل ددى منظم ددة تش ددار املعرف ددة :دلي ددل لتوس دديع نط دداو الحل ددول م ددن خ ددىل الحص ددول عل ددى املعرف ددة ومش دداركتها.
البنس الدولي لإلنشاء والتعمير  /البنس الدولي :واشنطن العاصمة .الترخيص :نسب املشاع اإلبداعي "."CC BY 3.0 IGO
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بيانات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم.
ً
• دم املراجعات الىحقة للمشروع ،واملناقشات بداية من التعلم إلى التنايذ ،وفعاليات
التعلم األخرى باعتبارها ج ء من أنشطة التنايذ الرئيسية16.
قدرة املوظاين والشركاء
على التعلم
مشاركة التعلم

• تحديد أنشطة تدريبية محددة للموظاين والشركاء وأ حاب املصلحة اآلخرين في املبادئ
واملمارسات األساسية للتعلم واإلدارة التكياية.
• التأكد من تدريب املوظاين على تيسير عمليات التعلم الجماعي املقصود.
• تنسيق أنشطة املشاركة من خىل التخطيل األوسع لىتصاالت بحيث يتم إدراج التعلم
في االجتماعات أو املؤتمرات أو التقارير املنشورة أو أدوات مشاركة املعلومات املناسبة
للسياو الخاد بس.

التفكيرالنقدي :املناقشات بداية من التعلم إلى التنفيذ
ً
تتمثل إحدى طرو ممارسة اإلدارة التكياية والتخطيل للتعلم فدي إدراج املناقشدات بدايدة مدن الدتعلم إلدى التنايدذ ""LADs
باعتبارها ج ء من أنشطة املشروع.
ً
املناقشففات بدايففة مففن الففتعلم إلففى التنفيففذ :هددي مناقشددات مخططددة بشددكل خدداد تجمددع املددوظاين معدا للتاكيددر فددي
ُ
البيانات وفهم التقدم املحرز في املشروع .ويتم إجراء هذه املناقشات خىل عملية جمع البيانات.
ً
عندما يتم دم املناقشات بداية من التعلم إلى التنايذ بشكل صري فدي نظدام املتابعدة والتقيديم واملسداءلة والدتعلم ،يمكدن
ُ
لارو املشروع وشركا هم استخدام بيانات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم بشدكل مسدبق لاهدم مددى التقددم املحدرز فدي
املشروع ،وتحديد العوامل التي تتي التقدم أو تمنع حدوثه ،وتوصيل القرارات حول التوجه املستقبلي .وال تحتداج الادرو
ً
إل ددى االنتظ ددار حت ددى ي ددتم جم ددع عين ددة كامل ددة م ددن بيان ددات املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم قب ددل إج دراء املناقش دة بداي ددة م ددن
التعلم إلى التنايذ .وتعتبر عمليات املراقبة املستمرة مايدة لتحديد اإلشارات املبكرة للارصة أو املخداطر فدي الوقدت الدذي
ال ي ال من املمكن التعامل معها.
ً
وقددد يك ددون م ددن الصددعب أحيان ددا إدخ ددال ثقافددة اإلدارة التكياي ددة ف ددي املشددروعات .وف ددي بع ددض األحيددان ،يمك ددن أن عي ددق تموي ددل
ً
املشروع وبي ة املانحين نوع املرونة الذي قد يكون مطلوبا .وقد يكون من الصعب التااوض بشأن التغييرات التي تطرأ على
النوات  ،واملؤشرات ،والد ُنعج ،والنمداذج املنطقيدة للمشدروع .وعدىوة علدى ذلدس ،يمكدن النظدر إلدى أنشدطة الدتعلم – واملتابعدة
والتقييم واملساءلة والتعلم بشكل عام – على أنها ناقات عامة تاتقر إلى املوارد في ميزانية املشروع.
وعلى الرغم من أن العديد من الجهات املانحة تدر اآلن أنها بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة فدي طريقدة عملهدا مدع الشدركاء
املناد ددذين لتصد ددميم وتمويد ددل املشد ددروعات ،إال أن تحقيد ددق التغييد ددر فد ددي هد ددذا الشد ددأن سيسد ددتغرو بعد ددض الوقد ددت حتد ددى يتحقد ددق
بالكامل.

 16مل يد من املعلومات حول املراجعات الىحقة للمشروعات ،يمكنس االطىع على الوكالة األمريكية للتنمية الدولية –  – 2013إرشادات املراجعة
الىحقة للمشروع
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ً
إن توثيق خططس للتعلم عد أمرا ضروريا للتأكد من حدوث التعلم ،فالتوثيق ساعد على تحويل النوايا الحسنة إلى إجراء
عملي .وكما هو الحال مع العديد من األدوات املوححة أعىه ،تختلف األداة التدي تسدتخدمها لتوثيدق تخطديل الدتعلم بن ًداء علدى
الس ددياو الخ دداد ب ددس (امل ددوارد ،واملتطلب ددات ،إل ددخ) .وبغ ددض النظ ددر ع ددن األداة الت ددي تس ددتخدمها ،يج ددب أن تتض ددمن خط ددة ال ددتعلم
الخاصة بس ما يلي:
• النشا أو العملية :وصف موج للنشاط أو العملية املحددة.
• األدوارواملسؤوليات :أدوار ومسؤوليات عضو املكتب أو املوظف املسؤول عن قيادة النشاط أو العملية.
• النتف ففائج املتوقعف ففة :النتيج ددة املس ددتهدفة لك ددل بن ددد م ددن بن ددود األعم ددال توح ددح التغيي درات املتوقع ددة الناتج ددة ع ددن تناي ددذ
النشاط أو العملية املحددة.
• الجدول الزمني :اإلنجازات الرئيسية واملواعيد ال هائية للنشاط أو العملية .ويجب ربل هدذا الجددول ال مندي بجدداول
التقويم الخاصة بتنايذ املشروع.
• املففوارد( :تشدمل وقددت املددوظاين ،واآلليددات ،وشددركاء التنايددذ ،والتمويددل ،إلدخ) ،وهددي املددوارد الىزمددة لتنايددذ بنددد العمددل.
ويجب استكمال هذا التخطيل بالتنسيق مع التخطيل العام للمشروع للتأكد من توفير هذه املوارد.
شكل رقم ( :)39نموذج خطة التعلم
النشا أو العملية

املسؤول

النواتج املتوقعة

الجدول الزمني

املوارد

تحسين ثقافة التعلم

دمج عمليات التعلم

االستثمارفي القدرة على التعلم

تشجيع مشاركة التعلم
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 5.3أدوات التخطيط لالتصاالت الخاصة باملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
م ددن الناحي ددة املثالي ددة ،س ددتقوم جمي ددع املش ددروعات بإنش دداء خط ددة اتص دداالت تعم ددل بمثاب ددة األداة الرئيس ددية لتحقي ددق ق دددر أكب ددر م ددن
القصدية لتلبية احتياجات املعلومات الخاصة بأ حاب املصلحة.
خط ففة االتص ففاالت :تحدددد م ددن يحتدداج أن يكددون علددى دراي ددة وعلددم بأنشددطة املتابعددة والتقي دديم واملسدداءلة والددتعلم الخاص ددة
باملشروع ،وما يحتاجون إلى معرفته ،وكيف سيتم توزيدع املعلومدات وعددد املدرات التدي سديتم فيهدا توزيدع هدذه املعلومدات،
ً
وكذلس من سيكون مسؤوال عن عملية التوزيع.
يج ددب أن عك ددس تواص ددلس م ددع املجتمع ددات والش ددركاء احتياج ددات املعلوم ددات للجمه ددور املس ددتهدو ال ددذين تح دداول الوص ددول إل دديهم
ً
والقن ددوات واألش ددكال املص ددممة وفق ددا للس ددياو الخ دداد به ددم .ويج ددب أن تتض ددمن املحتوي ددات العام ددة لخط ددة االتص دداالت املعلوم ددات
التالية :أ حاب املصلحة املستهدفين ،واحتياجات املعلومات ،ووسائل االتصاالت ،والتوقيت.
أصففحاب املصففلحة املسففتهدفون :مددن يحتدداج إلددى تلقددي االتصدداالت الخاصددة باملتابعددة والتقيدديم واملسدداءلة والددتعلم؟ لدديس
من غير املعتاد أن يكون للمشروع العديد من أ حاب املصلحة ،فبعضهم يكون أكثر أهمية من البعض اآلخر .كما أن
أ حاب املصلحة لديهم احتياجات معلومات مختلاة وتاضيىت اتصاالت مختلاة .وسيطلب كدل مد هم أن يدتم تقدديم
املعلومات لهم بطريقة أو طرو مناسبة.
احتياجففات املعلوم ففات :مددا الددذي يحتدداج الجمهددور مسددتهدو ملعرفتدده؟ يتطلددب التواصددل الجيددد فهددم أ ددحاب املصددلحة
واحتياجا هم من املعلومات .وتتضمن بعض األمثلة على احتياجات املعلومات الخاصة بأ حاب املصلحة ما يلي:
• أهداو وغايات املشروع ،ويشمل ذلس املستهدفين من املشروع ومن سيتلقى الدعم
• الوصول إلى ليات التغذية الراجعة واالستجابة واستخدامها
ُ
• التقدم املحرز في املشروع والتغييرات والتحديثات
• نتائ جهود التعلم
وسائل االتصاالت :يجب أن تكون املعلومات متاحة قدر اإلمكان .وسيتم تصميم وسائل االتصداالت األكثدر فعاليدة مدع
ً
وضع التاضيىت الخاصة بأ حاب املصلحة في االعتبدار .وقدد يكدون مدن املايدد جددا أن تضدع فدي اعتبدار بعدض األمدور
مثددل "مددا هددي مسددتويات االملددام بدالقراءة والكتابددة واللغددة املاضددلة؟" "هددل أ ددحاب املصددلحة لددديهم إمكانيددة الوصددول إلددى
التكنولوجيا؟" "ما مدى اتساع الجمهور املستهدو الذي نحاول الوصول إليه؟"
ال تاترض أن أسلوب اتصال واحد سينجح مع جميع أ حاب املصلحة .على سبيل املثال ،ستطلب الجهة املانحة الخاصة بس
ً
معلوم ددات م ددن خ ددىل تق ددارير مكتوب ددة .وم ددع ذل ددس ،ف ددإن الش ددكل املس ددتخدم لتق ددارير الجه ددات املانح ددة املكتوب ددة غالب ددا م ددا تك ددون غي ددر
ُ
مناسبة للمجموعات املستهدفة األخرى بسبب اللغة التي تكتب بها التقارير وطولها ومستوى تااصديلها ،إلدخ .ولدذلس ،يجدب أن
ً
تكون مبدعا عند تحديد أفضل الوسائل للتواصل .علدى سدبيل املثدال ،سديطلب أفدراد املجتمدع الدذين ال سدتطيعون القدراءة أو
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الكتابددة معلومددات مددن خددىل اسددتخدام الرسددوم البيانيددة فددي اجتماعددات املجتمددع ،فددي حددين أن الشددباب فددي املجتمددع قددد ياضددلون
تلقي ناس املعلومات في شكل رسائل نصية على الهاتف املحمول.
ويحدد الشكل رقم ( )40وسائل االتصاالت املمكنة ،مصناة حسب ما يلي:
• متطلب ددات اإلمل ددام ب ددالقراءة والكتاب ددة (انخا دداض مس ددتوى اإلمل ددام ب ددالقراءة والكتاب ددة  /ارتا دداع مس ددتوى اإلمل ددام ب ددالقراءة
والكتابة)
• حجم الجمهور (واسع  /مستهدو)
• ما إذا كانت هذه الوسائل تشجع على عرض املعلومات في اتجاه واحد ،أو تبادل املعلومات في اتجاهين.
شكل رقم ( :)40وسائل االتصاالت الخاصة املشروع

الراديو

املقاالت الملحاية
املؤتمرات

املنشورات والنشرات

وسائل التواصل االجتماعي

ورش العمل
الهواتف املحمولة (رسائل
نصية وصوتية)

االجتماعات املجتمعية

لوحات االعىنات

الخطوط الساخنة ومكاتب
املساعدة

ال يارات املنزلية

تقارير املشروع

انخااض مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة

ارتااع مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة
اتصاالت ثنائية االتجاه
اتصاالت أحادية االتجاه
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ً
التوقيت والتكرار :يجب تخطيل جميع االتصاالت وفقا لاريق التنايذ العام والجدول ال مني .وسيسدم ذلدس بوجدود
الوقت الكافي للتواصل بشكل فعال.
ً
ويوحح الشكل رقم ( )41خطة االتصاالت ملكونات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم في مشروع دلتا ريار للنازحين داخليا.
شكل رقم ( :)41خطة االتصاالت (مكونات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم)
صاحا املصلحة
املستهدف
الجهة املانحة

املكتب الاني
اإلقلييي

احتياجات املعلومات

وسائل االتصاالت

ُ
• تقرير الجهة املانحة
• تحديثات بشأن التقدم املحرز في
ُ
املحدث
مقابل األهداو واملتطلبات املحددة
في عقد الجهة املانحة.
• تقرير التقييم
• مشاركة التعلم.

• نموذج تقرير املياه

ُ
• إعداد التقارير عن التقدم املحرز في

والصرو الصحي

مقابل املؤشرات املوحدة للمياه

والنظافة العامة

التوقيت والتكرار
ً
مرتين سنويا (مارس
وأكتوبر)
ً
سنويا (يونيو)

والصرو الصحي والنظافة العامة.
وزارة الملحة

ُ
املحرز في مقابل • االجتماعات ربع السنوية ربع سنوي (مارس،
• تحديثات عن التقدم
يونيو ،سبتمبر،
األهداو االستراتيجية والنتائ
حائف املعلومات
•
د سمبر)
املرحلية.

فريق املشروع
• تحديثات شهرية عن حالة أداء
ُ
والشركاء املناذين
املؤشر .وتستخدم هذه املعلومات
ُ
ملتابعة التقدم املحرز وإصدار

• جدول تتبع أداء

شهري

املؤشرات
• االجتماعات الشهرية

القرارات.
األشخاد
ً
النازحون داخليا

• معلومات بدء املشروع املتعلقة
بالنطاو واالستهداو واستراتيجية
الخروج.

• ال يارات املجتمعية

ربع سنوي (يناير،

• اجتماعات املجتمع

أبريل ،يوليو،

واملواد ذات الصلة

أكتوبر)

• تحديثات عمليات املتابعة والتقييم
واملساءلة والتعلم الخاصة باملشروع
ُ
واملتعلقة بالتقدم املحرز في مقابل
األهداو وفرد املشاركة و ليات
التغذية الراجعة واالستجابة.
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• معلومات إغىو املشروع.
أعضاء املجتمع
ُ
املضيف

• املعلومات املتعلقة بأهداو وغايات

• البرام اإلذاعية

ً
سنويا

املشروع.
• معايير املشاركين في املشروع.

أثن دداء مراجع ددة خط ددة االتص دداالت الخاص ددة ب ددس ،تأك ددد م ددن أنه ددا تتن دداول جمي ددع أ ددحاب املص ددلحة ال ددذين يحت دداجون معلوم ددات م ددن
املشددروع .وال يجددب أن تركد خطددة االتصدداالت فقددل علددى تع يد املسدداءلة لجهددات التمويددل والجهددات األخددرى فددي التسلسددل الهرمددي
ً
التنظييي (من خىل إنشاء التقدارير ووضدع جدداول زمنيدة لأحدداث) ،ولكدن يجدب أن تتأكدد أيضدا مدن أندس تتواصدل بطدرو تعد ز
املساءلة أمام املجتمعات والشركاء املناذين وأ حاب املصلحة اآلخرين ،وذلدس مدن خدىل تقدديم تحدديثات لهدم بشدأن التقددم
ُ
املحدرز فددي أنشددطة مشدروعس .ويجددب أن تتدذكر أن هدؤالء هددم محددور مدا تاعلدده .ولددذلس مدن املهددم التواصددل مدع أ ددحاب املصددلحة
للتأكد من أن مشروعاتس:
• تتسم بالشفافية :يضمن التواصل الاعال مدع املجتمعدات حصدولهم علدى معلومدات دقيقدة فدي الوقدت املناسدب وذات
ً
ص ددلة فيم ددا يتعل ددق باللغ ددات والص ددياغات وم ددن خ ددىل القن ددوات ذات الص ددلة املىئم ددة ثقافي دا ،والت ددي يمك ددن للمجموع ددات
املختلاة الوصول إليها.
• تش ففاركية :إن إنش دداء قن ددوات ش دداملة ومتع ددددة للح ددوار املس ددتمر والحا دداظ عل ددى اس ددتدامة ه ددذه القن ددوات ع د ز مش دداركة
املجتمعات املحلية في إعداد البرام .
• ُمستجيبة :يجب أن تستجيب املشدروعات الحتياجدات املعلومدات الخاصدة باملجتمعدات والشدركاء وأ دحاب املصدلحة
اآلخ ددرين .وتأك ددد م ددن التش دداور م ددع املس ددتخدمين األساس دديين وأ ددحاب املص ددلحة لتحدي ددد مت ددى يري دددون الحص ددول عل ددى
املعلومات وفي أي شكل.

 6.3تخطيط التقييم
ً ً
ً
ً
يجدب أن تتضددمن جميدع املشددروعات أحددد أندواع أنشددطة التقيدديم .وقدد تختددار املشدروعات الصددغيرة تقييمددا خايادا وبسدديطا جدددا.
ً
وبعددض املشددروعات األخددرى – خاصددة املبددادرات الكبيددرة ومتعددددة السددنوات – تلتددزم بددإجراء تقييمددات أكثددر تعقيدددا باإلضددافة إلددى
ً
ً
أنش ددطة املتابع ددة املنتظم ددة املح ددددة ف ددي خط ددة إدارة األداء .ويج ددب عل ددى املش ددروعات الت ددي ال تتض ددمن تقييم ددا رس ددميا أن تق ددوم عل ددى
األقل بالتخطيل إلجراء املراجعة الىحقة للمشروع.
ً
ً
ومد ددن الجد دددير بالد ددذكر أن التقييمد ددات تكد ددون معقد دددة ويمكد ددن أن تسد ددتغرو وقتد ددا طد ددويى ،كمد ددا أنهد ددا مكلاد ددة .وبالتد ددالي ،تعد ددد عمليد ددة
التخطيل ضرورية للتأكد من أنس تستخدم موارد بحكمة أثناء تلبية احتياجاتس من املعلومات .وسيتم تحديد نوع التقييم
الددذي تقددوم بدده وتوقيددت التقيدديم (التقييمددات) مددن خددىل احتياجاتددس مددن املعلومددات وأسد لة التقيدديم ذات الصددلة التددي تحددددها.
ً
يحدد الشكل رقم ( )42أنواع التقييم وفقا لوقت حدوثها أثناء دورة املشروع.
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شكل رقم ( :)42أنواع التقييم
النوع
التقييم التكويني
تقييم التنايذ

التوقيت

الغرض

في وقت مبكر من تنايذ املشروع ،وحتى منتصف
تحسين وتعديل مشروع قائم.
املدة.
ً
فهم مدى جودة املشروع الذي يتم تنايذه (أو تم أثناء تنايذ املشروع (غالبا في منتصف املدة) أو في
تنايذه) خاصة إذا كنت تريد تكرار أو توسيع

ال هاية.

استجابتس.
تقييم التأثير أو

تقييم مدى نجاح املشروع في تحقيق هدفه في

ً
في نهاية املشروع .ويتطلب أيضا جمع بيانات

النتيجة

إحداث التغيير .ويمكن أن تستخدم تقييمات

أساسية في بداية التنايذ وأنشطة متابعة منتظمة

التأثير الجمع والتحليل الدقيق للبيانات،
واملجموعات الضابطة.

ودقيقة.

التقييم التجميعي الحكم على أداء املشروع.
التقييم الىحق

تقييم استدامة املشروع على املدى الطويل.

التقييم التنموي

ُ ستخدم لتصميم استجابة لحاجة معروفة،
ً
ُ
خاصة في املواقف املعقدة حيث يتم اختبار نعج
االستجابة ،حيث أنه يدعم ُ
النعج اإلبداعية

في نهاية املشروع.
ً
بعد تاري االنتهاء الرسيي للمشروع ،وأحيانا بعد 3
إلى  5سنوات.
باستمرار طوال مدة تنايذ املشروع.

واملبتكرة ،ويقدم التغذية الراجعة في الوقت
الاعلي للتأثير على تصميم املشروع الجاري.
تقييم التمكين

التقييم الاوقي

طوال مدة تنايذ املشروع ،بمعنى أن املشاركين
هو عبارة عن نعج سعى إلى تحسين تنايذ
يحتاجون إلى التدريب والتنسيق في أدوات
املشروع من خىل ت ويد املشاركين في املشروع
ً
بأدوات لتقييم تخطيل وتصميم وتنايذ املشروع .التقييم .ويصب التقييم ج ءا من تنايذ املشروع.
تقييم م هجي ورسيي للتقييمات ،حيث يقوم

خارج دورة تنايذ املشروع.

بدراسة الوسائل املستخدمة في التقييم أو
مجموعة التقييمات لتع ي مصداقية النتائ .
ً
وغالبا ما ُ ستخدم في إعدادات صنع السياسات.
الحظ أن أساليب جمع البيانات املستخدمة في كل نوع من أنواع التقييم تختلف .وتعتمد بعض أنواع التقييم بشكل أكبر على
البياندات الكميدة ،بينمددا عتمدد الددبعض اآلخدر علددى البياندات النوعيددة بشدكل أكبدر .واملعيدار الددذهلي الختيدار األسدداليب هدو اختيددار
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ً
األسلوب األنسب الذي يحقق أهداو التقييم ،وتستخدم العديد من التقييمات م يجا من األساليب لجمع املعلومات الىزمدة
لإلجابة على األس لة ذات الصلة.
الجدول املوجزللتقييم
ً
بمجرد أن تكون واححا بشأن ندوع (أندواع) التقيديم الدذي سدتقوم بإجرائده ،يمكندس البددء فدي اسدتكمال الجددول املدوج للتقيديم
( ،)SETويج ددب أن ي ددتم االنته دداء م ددن ه ددذا الج دددول ف ددي بداي ددة مش ددروعس ،بحي ددث تب دددأ ف ددي وض ددع تااص دديل التقييم ددات الت ددي يند ددوي
ً
ً
مشروعس إجراؤها .ويستخدم الجدول نموذجا مشابها للنموذج املوجود في الشكل رقم (.)43
شكل رقم ( :)43نموذج الجدول املوجز للتقييم
الغرض من التقييم
(األداء ،التأثير ،إلخ)

أسئلة التقييم ذات
األولوية

التوقيت (منتصف
املدة ،نهائي ،إلخ)

البداية والنهاية
املتوقعة للتقييم
البداية

ميلانية
التقييم

النهاية

يمكن ددس الب دددء ف ددي اس ددتكمال الج دددول م ددن خ ددىل تحدي ددد أن ددواع التقي دديم الت ددي تن ددوي إجراؤه ددا والغ ددرض م ددن التقي دديم .وبالنس ددبة
للمشروعات الكبرى ،فقد يكون هنا تقييمات متعددة.
وبع ددد ذل ددس ،تحت دداج إل ددى تحدي ددد أس د لة التقي دديم ذات األولوي ددة الت ددي س دديجيب عليه ددا تقييم ددس (تقييمات ددس) .وعن ددد تحدي ددد أسد د لة
التقييم ،فإن الخطوة األولية تتمثل في وضع معايير التقييم الخاصة بس.
معاييرالتقييم :هي مجموعة من املبادئ التي ترشد إلى وضع أس

لة التقييم وعملية التخطيل الشامل للتقييم17.

ً
ونجد أن بعض معايير التقييم األكثر استخداما مأخوذة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( 18.)OECDوتشمل ما يلي:
مدى الصلة :مدى صلة املشروع بأولويات واحتياجات وفرد املجموعة املستهدفة واملستايد والجهة املانحة.
الكف ففاءة :م دددى اس ددتخدام املش ددروع للم ددوارد املتاح ددة األق ددل تكلا ددة لتحقي ددق النت ددائ املرج ددوة .وبش ك ع ددام ،يتطل ددب ه ددذا
مقارنة ُ
النعج البديلة لتحقيق ناس املخرجات ،وذلس ملعرفة ما إذا كان قد تم اعتماد العملية األكثر كااءة.
الفعالية :مدى تحقيق املشروع ألهدافه.

 17بيرسمان جي –  – 2014امللخصات املنعجية :تقييم التأثيرات رقم  – 3معايير التقييم – اليونيسف.
 18منظمة التعاون االقتصادي والتنمية – معايير لجنة املساعدة اإلنمائية لتقييم املساعدة اإلنمائية.
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التأثير :التغيدرات اإليجابيدة والسدلبية الناتجدة عدن التددخل التنمدوي ،بشدكل مباشدر أو غيدر مباشدر ،وبشدكل مقصدود أو
غير مقصود.
االستدامة :مدى احتمالية استمرار فوائد املشروع بعد سحب الدعم (النقدي وغير النقدي).
ً
ً
وإذا طلبت الجهة املانحدة نوعدا معيندا مدن التقيديم وأدرجدت التمويدل ذي الصدلة ،فسدتحتاج إلدى أخدذ هدذه املتطلبدات فدي االعتبدار
عند وضع معايير التقييم الخاصة بس.
وبمجرد تحديد معايير التقييم الخاصة بس ،سوو تحتاج إلى تحديد أس لة التقييم الاعلية التي تحا تقييمس.
أسئلة التقييم :هي عبارة عن عبارات واححة ملا تحتاج إلى معرفته من التقييم.
وسدتختلف األسد لة التددي تطرحهدا بن ًداء علددى معدايير التقيديم التددي تستكشداها .ويقددم الشددكل رقدم ( )44أمثلدة علددى أسد لة التقيدديم
حسب معايير لجنة املساعدة اإلنمائية /منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
الشكل  :44أسئلة التقييم حسا معايير لجنة املساعدة اإلنمائية /منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 19

املعيار
مدى الصلة

السؤال التوضيحي
• هل قام تقييم االحتياجات األولية بتحديد االحتياجات ذات األولوية للمجتمع؟
• ه ددل س ددتطيع التقي دديم التاري ددق ب ددين احتياج ددات الرج ددال والنس دداء ،وب ددين األس ددر األكث ددر
ً
ً
ضددعاا واألقددل ضددعاا؟ وإذا دكدان هددذا هددو الحددال ،فكيددف يددتم ذلددس؟ وإذا لددم يكددن األمددر
كذلس ،فما هو السبب؟
• هل ستطيع املشروع تلبية االحتياجات واألولويات املحددة للمرأة؟ ملاذا أو ملاذا ال؟
• هل تصميم املشروع مناسب لتلبية االحتياجات ذات األولوية للمجتمع؟
• ه ددل أتاح ددت اس ددتراتيجية االس ددتهداو للمش ددروع تلبي ددة االحتي دداج األكب ددر ف ددي املجتم ددع (أي
ً
األسر أو األفراد األكثر ضعاا)؟ ملاذا أو ملاذا ال؟
• ه ددل كان ددت املش دداركة املجتمعي ددة كافي ددة ف ددي جمي ددع مراح ددل رص ددد االحتياج ددات وتص ددميمها
وتنايدذها ورصددها وتقييمهددا؟ ملداذا أو ملداذا ال؟ وإذا لددم يكدن األمدر كددذلس ،كيدف يمكددن
زيادة املشاركة خىل الاترة املتبقية من املشروع (من أجل تقييم منتصف املدة) أو في
املشروع املستقبلي (من أجل التقييمات ال هائية)؟

الكفاءة

• هد ددل حقد ددق املشد ددروع مخرجاتد دده املخطد ددل لهد ددا (حسد ددب خطد ددة التنايد ددذ التاصد دديلية) فد ددي
الجدول ال مني املخطل له؟ ملاذا أو ملاذا ال؟
• ه ددل ق دددم نظ ددام املتابع ددة والتقي دديم املعلوم ددات المل ددحيحة ف ددي الوق ددت املناس ددب للس ددماح

 19هاجينز س ي ،موريل دي ،كاستون إيه ،واي س ي –  – 2012إرشادات بشأن املتابعة والتقييم – خدمات اإلغاثة الكاثوليكية.
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بإدارة املشروع واتخاذ القرارات في الوقت املناسب؟ ملاذا أو ملاذا ال؟
• هل أدى العمل مع الشركاء إلى زيادة فعالية وجودة املشروع؟ ملاذا أو ملاذا ال؟
ً
• هددل دكدان املشددروع فعدداال فددي بندداء قدددرات الشددركاء؟ إذا دكدان األمددر كددذلس ،كيددف تددم بندداء
قد دددرة الشد ددركاء؟ إذا ل د ددم يكد ددن كد ددذلس ،فلم د دداذا؟ وكيد ددف يمكد ددن تحس د ددين ذلد ددس فد ددي امل د ددرة
القادمة؟
الفعالية

• هل موظاو املشروع وهياكل اإلدارة يتسمون بالاعالية؟ ملاذا أو ملاذا ال؟
• هددل كددان ل دددى مددوظاي املش ددروع الق دددرة الكافيددة لتناي ددذ مش ددروع عددالي الج ددودة؟ مل دداذا أو
ملاذا ال؟
• مددا هددي التكلاددة لكددل مشددار فددي املشددروع؟ وهددل هددذه التكلاددة معقول دة بددالنظر إلددى تددأثير
املشروع؟ ملاذا أو ملاذا ال؟

التأثير

• هد ددل حقد ددق املشد ددروع تد ددأثيره الد ددذي تد ددم التخطد دديل لد دده (راجد ددع مؤشد درات اإلطد ددار املنطقد ددي
لتحديد التأثير املخطل له)؟ ملاذا أو ملاذا ال؟
• هل اختلف التأثير باختىو املناطق أو األسر أو األشخاد املستهدفين (مثل الرجال
والنساء)؟ لو كان األمر كذلس ،فكيف وملاذا؟
ً
ً
• هل كان هنا أي تأثير غير مقصود من املشروع ،سواء كان إيجابيا أو سلبيا؟ وما هو
التأثير األكثر قيمة للمجتمعات املشاركة؟ وملاذا؟

االستدامة

• م ددا ه ددو احتم ددال أن ي ددتمكن املجتم ددع املحل ددي م ددن الحا دداظ عل ددى ت ددأثير املش ددروع؟ وكي ددف
عرفت ذلس؟
• م ددا ال ددذي فعل دده املش ددروع ل دددعم الهياك ددل أو املجموع ددات املجتمعي ددة لتك ددون ق ددادرة عل ددى
ً
االستمرار في تلبية احتياجات املجتمع والحااظ على تأثير املشروع؟ وهل هذا كافيا؟

ً
بمجددرد أن تكددون واحددحا بشددأن نددوع (أنددواع) التقيدديم ومعددايير التقيدديم ،يمكنددس تقددديم تقددديرات عاليددة املسددتوى للجدددول ال منددي
للتقييم وميزانية التقييم.
الشرو املرجعية للتقييم
ً
تعتبدر الشدروط املرجعيدة للتقيديم ( )ToRبمثابدة أداة تخطديل يدتم وضدعها مباشدرة قبدل إجدراء التقيديم .وهدي أكثدر تاصديى بكثيدر
مد ددن الجد دددول املد ددوج للتقيد دديم وتصد ددب وثيقد ددة تخطد دديل للتقيد دديم ناسد دده .وإذا دك ددان مشد ددروعس يند ددوي إجد دراء تقييمد ددات متعد ددددة،
فستكون هنا حاجة إلى شروط مرجعية مناصلة لكل تقييم.
ومع اقتراب التقييم الخاد بس ،يجب على األشخاد الذين يتم تكلياهم بإدارة التقييم (التقييمات) إتاحة متسع من الوقت
الستكمال الشروط املرجعية بشكل تعاوني .وتأتي أهمية التعاون في أنه ساعد على ضدمان تلبيدة احتياجدات املعلومدات لجميدع
أ حاب املصلحة من خىل التقييم ،كما أنه عد فرصة لتوضي توقعات أ حاب املصلحة والتوافق عليها فيما يتعلق بجمع
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البياندات وتحليلهدا واسدتخدامها .وإذا لدم تكدن التوقعدات ماهومدة بوضدوح ،فقدد تجدد أن تقييمدس ال جددوى منده ألنده لدم سددتطع
تلبية توقعات أ حاب املصلحة من حيث التصميم أو التنايذ أو صنع القرارات.
ً
ً
ً
ويع ددد التع دداون م ددع فري ددق املش ددروع األوس ددع نطاق ددا ماي دددا أيض ددا ألن دده س ددم ل ددس بالتأك ددد م ددن أن ميزاني ددة املش ددروع والج دددول ال من ددي
يتضمن الوقت واملوارد التي ستحتاجها إلجراء التقييم الخاد بس.
وتمثددل الشددروط املرجعيددة أهميددة سددواء كنددت تخطددل لتوظي ددف خبيددر تقيدديم خددارجي أو االسددتعانة باريددق تقيدديم داخلددي .كم ددا أن
الشروط املرجعية تشرح بوضوح املشروع والغرض من التقييم وأسد لة التقيديم واألسداليب التدي تقترحهدا لجمدع البياندات بهددو
ً
ً
اإلجابة على هذه األس لة .ويمكن أن تكون أداة إدارة مايدة داخليا وخارجيا على حد سواء.
ويجب أن تتضمن الشروط املرجعية للتقييم املعلومات التالية:
مقدمة وخلفيففة املشففروع :يجدب عليدس أن تصدف بإيجداز املشدروع وفتدرة تنايدذه ومصدادر ومبدالغ التمويدل وأي معلومدات
أخ ددرى ذات ص ددلة وثيق ددة ب دده .وك ددذلس تلخ دديص املش ددروع واملش ددكلة الت ددي س ددعى لحله ددا ،واس ددتراتيجية الت دددخل الخاص ددة ب دده.
ً
ويجب عليس أيضا إدراج وصف لبيانات خل األساس واملتابعة املوجودة بالاعل.
غففرض التقيففيم واسففتخدامه والجمهففور املسففتهدف :عددد هددذا القسددم مهددم للغايددة ،فهددو يوحددح سددبب إجرائددس للتقيدديم،
ً
ً
ً
ً
ومن سيستخدمه (داخليا وخارجيا) وكيف سيتم استخدامه .وعندما تكون واححا ومحددا فدي هدذا القسدم ،فدإن ذلدس
يجع ددل ف ددرد نت ددائ تقييم ددس (وأي تق ددارير تق ددوم بإنش ددا ها) تص ددب وثيق ددة الص ددلة ومىئم ددة أل ددحاب املص ددلحة ال ددداخليين
والخارجيين .وإلنشاء هذا القسم ،عليدس مراجعدة أدوات تخطديل االتصداالت الخاصدة بدس لتحدديث فهمدس الحتياجدات
معلومات أ حاب املصلحة .وبعد ذلس ،ضع في اعتبار كياية تقديم نتدائ التقيديم إلدى أ دحاب املصدلحة باسدتخدام
األساليب املناسبة لكل م هم.
مع ففاييروأس ففئلة التقي ففيم :علي ددس مراجع دة مع ددايير وأس د لة التقي دديم الت ددي ت ددم إدراجه ددا بش ددكل أساس د ي ف ددي الج دددول امل ددوج
للتقييم .ومن املحتمل أن تحتاج هذه األس لة للتحدديث بن ًداء علدى خبرتدس ،ونتدائ املتابعدة وتحدديات التنايدذ .كمدا يجدب
ً
ً
أن تص ددب واقعي ددا بش ددأن ع دددد األس د لة الت ددي ت دددرجها ف ددي الش ددروط املرجعي ددة للتقي دديم الخاص ددة ب ددس .ويمكن ددس أيض ددا إدراج
األس لة التي تحتاج إلى اإلجابة ع ها فقل ،والتي يمكن اإلجابة عليها بشكل واقعي ضمن اإلطار ال مندي وامليزانيدة املتاحدة
لس .ويمكن للمتخصصين في مجال املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم وأ حاب املصلحة مساعدتس في اختصار هذه
القائمة.
ً
ً
األسففلوب املنهجففي :تتضددمن العديددد مددن الشددروط املرجعيددة وصدداا أساسدديا للددنعج املقتددرح الددذي يتضددمن عمليددات املتابعددة
ً
ً
ً
والبيانات املوجودة بالاعدل ،كمدا أنهدا تقتدرح أفكدارا تكميليدة .وإذا طلبدت الجهدة املانحدة نوعدا معيندا مدن التقيديم وأدرجدت
التموي ددل ذي الص ددلة ،فس ددتحتاج إل ددى تحدي ددد ه ددذه املتطلب ددات .وإذا كن ددت تس ددتخدم الش ددروط املرجعي ددة للتقي دديم لتوظي ددف
أح ددد االستش دداريين الخ ددارجيين ،فق ددد ترغ ددب ف ددي أن تطل ددب من دده اقت دراح األس دداليب الت ددي لدي دده خب ددرة فيه ددا .ويج ددب رب ددل أي
أسدداليب يددتم اختياره ددا باألس د لة الت ددي تحتدداج إلددى إجاب ددة .ومددن املحتم ددل أن تكددون هنددا حاج ددة إلددى مجموع ددة متنوعددة م ددن
ً
األسداليب لتلبيدة احتياجددات املعلومدات ،ممددا يدؤدي إلدى تقيدديم األسداليب املختلطددة الدذي غالبدا مددا ُيوغد ى بهدا .وفدي ال هايددة،
علي ددس إدراج أح ددد األقس ددام املتعلق ددة بالكياي ددة الت ددي تتوق ددع به ددا تحلي ددل البيان ددات (يمك ددن أن تأخ ددذ ه ددذه املعلوم ددات بش ددكل
ج ي من خطة إدارة األداء الخاصة بس).
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أدوارومسففؤوليات التقيففيم :يجددب عليددس وصددف األدوار واملسددؤوليات املختلاددة لاريددق التقيدديم .وكددذلس توضددي كيايددة
تواصل خبير التقيديم الخدارجي املحتمدل أو فريدق التقيديم مدع فدرو املشدروع واملتابعدة والتقيديم واملسداءلة والدتعلم .وتأكدد
ً
أيضا من إدراج التااصيل املتعلقة بجمع وتحليل البيانات ومسؤوليات إنتاج التقارير.
وم ددن املاي ددد ف ددي ه ددذه املرحل ددة أن تك ددون مح د ً
دددا بش ددأن الطريق ددة الت ددي تتوق ددع أن ش ددار به ددا الش ددركاء وأ ددحاب املص ددلحة
املحليددون فددي التقيدديم .كمددا أن مشدداركة أ ددحاب املصددلحة فددي عمليددة التقيدديم ذا هددا تمك د هم مددن امددتى النتددائ  ،وبالتددالي
زيادة فرد الحصول على بيانات عالية الجودة واملتابعة.
الن ففواتج والج ففدول الزمن ففي للتقي ففيم :يج ددب أن ت ددذكر عل ددى وج دده التحدي ددد الج دددول ال من ددي للتقي دديم ومت ددى تك ددون املكون ددات
ً
املختلا ددة ض ددرورية .كم ددا يج ددب أن تح دددد وقت ددا الس ددتعراض الوث ددائق والعم ددل املي ددداني وتحلي ددل البيان ددات وكتاب ددة التق ددارير.
ً
وتأكد من تخصيص وقتا للتغذية الراجعة واالستجابة أل حاب املصلحة.
لوجستيات التقييم وأنواع الدعم األخرى :عليس إدراج تااصيل حول اللوجستيات والدعم لاريق التقييم ،وكدذلس توضدي
ً
ً
ً
ما إذا كان الدعم سيأتي من الشركاء املحليين ،وخاصة فيما يتعلق بجمع البيانات .وإذا ل م األمر ،قم بإتاحة وقتا إضافيا عند
ً
إجراء تقييمات أكثر تعقيدا لتصميم العينات ،وإنهاء قواعد البيانات وخطل إدخال البيانات.

القسم الثاني :املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم في إدارة املشروع
ً
نظرا ألن فريقس يخطل للمتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ،فمن املهم أن تتماش ى هذه الخطل مع امليزانية األكبر للمشدروع
والجدددول ال منددي ومتطلبددات التوظيددف بحيددث يددتم إدراجهددا فيهددا .وعندددما يددتم التغاعد ي عددن أنشددطة املتابعددة والتقيدديم واملسدداءلة
ً
والددتعلم أثندداء إنشدداء خطددل إدارة املشددروع األوسددع نطاقددا ،يمكددن أن يددؤدي ذلددس إلددى حدددوث عدددد مددن املشددكىت ،والتددي تتضددمن
عدددم كاايددة امليزانيددة ومددوارد املدوظاين إلجدراء أنشددطة املتابعددة والتقيدديم واملسدداءلة والددتعلم ،وكددذلس وجددود تضددارب فددي الجددداول
ال منية بين أنشطة املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم واألنشطة األخرى املتعلقة بتنايذ املشروع.
ونجد أن أحد املخرجدات األكثدر أهميدة عندد وضدع امليزانيدات والجدداول ال منيدة للمتابعدة والتقيديم واملسداءلة والدتعلم هدو إنشداء
قائمد ددة شد دداملة وماصد ددلة ألنشد ددطة املتابعد ددة والتقيد دديم واملسد دداءلة والد ددتعلم الخاصد ددة باملشد ددروع .وإذا كند ددت قد ددد اسد ددتكملت أدوات
التخطدديل فددي القسددم األول م ددن هددذا الاصددل ،فس ددتكون قددد قمددت بالاعددل بتحدي ددد العديددد مددن ه ددذه األنشددطة ،وسددتكون خط ددة
ً
إدارة األداء والجدول املوج للتقييم مايدين بشكل خاد .ومع ذلس ،سديكون مدن املهدم أيضدا الرجدوع إلدى الوثدائق األخدرى مثدل
خطة التعلم وخطة االتصاالت.

 7.3املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم في الجدول الزمني للمشروع
عن ددد وض ددع الج دددول ال من ددي ألنش ددطة املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم ،يج ددب أن يق ددوم فري ددق املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة
وال ددتعلم بإع ددداد قائم ددة بجمي ددع أنش ددطة املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم املدرج ددة ف ددي وث ددائق التخط دديل .ويج ددب أن تتض ددمن
القائمة جميع زيارات املتابعة ،وأنشطة التقييم ،ومبادرات الدتعلم ،و ليدات التغذيدة الراجعدة واالسدتجابة ،وجهدود االتصداالت،
وأي تقددارير يجددب إعدددادها .ومددن خددىل هددذه املعلومددات ،يمكنددس بشددكل خدداد إنشدداء مخطددل جانددت ( )Ganttألنشددطة املتابعددة
والتقييم واملساءلة والتعلم الخاصة باملشروع.
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مخط ففط جان ففت :ه ددو عب ددارة ع ددن مخط ددل ش ددريطي يوح ددح الج دددول ال من ددي للمش ددروع ،ويح دددد ت دداري الب دددء وت دداري االنته دداء
واملدد املتوقعة لجميع األنشطة.
وم ددن امله ددم بش ددكل خ دداد أن عم ددل فري ددق املش ددروع بش ددكل تع دداوني م ددع أ ددحاب املص ددلحة اآلخ ددرين أثن دداء وض ددعهم مخط ددل جان ددت
( )Ganttللمتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم .ويس دداعد اس ددتخدام ه ددذا ال دنعج التش دداركي لوض ددع الج ددداول ال مني ددة ف ددي تحدي ددد
الادرد املتاحدة إلعدداد جددول زمندي لعناصددر الكاداءة ،وتقليدل مخداطر تضدارب الجددداول ال منيدة بدين أنشدطة املتابعدة والتقيدديم
واملساءلة والتعلم واألنشطة األخرى املتعلقة بتنايذ املشروع.
ً
ويوحددح الشددكل رقددم ( )45نموذجددا ملخطددل جانددت ( )Ganttللددثىث سددنوات األولددى ألنشددطة املتابعددة والتقيدديم واملسدداءلة والددتعلم
ً
ً
ملشددروع دلتددا رياددر لأشددخاد النددازحين داخليددا .ويتضددمن مخطددل جانددت كددى مددن أنشددطة املتابعددة والتقيدديم الخاصددة باملشددروع.
ويتم سحب قائمة األنشطة هذه من خطة إدارة األداء والجدول املدوج للتقيديم وخطدة االتصداالت الخاصدة باملشدروع .وتشدمل
األنشد ددطة املدرجد ددة فد ددي تلد ددس الوثد ددائق اجتماعد ددات ليد ددة التغذيد ددة الراجعد ددة واالسد ددتجابة ،وال يد ددارات ربد ددع السد ددنوية ملجلد ددس امليد دداه،
واملناقشات السنوية ملجموعات التركيز ،واالستبيانات السنوية ،وتقييم منتصف املدة ،واملراجعة الىحقة للمشروع.
الشكل  :45مخطط جانت للمتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ملشروع دلتا ريفر لألشخاص النازحين داخليا
العام األول

العام الثاني

العام الثالث

أنشطة املتابعة
لية التغذية الراجعة واالستجابة
ال يارات ربع السنوية ملرك توزيع املياه
تصميم استبيانات املشروع
تصميم مناقشات مجموعات
التركيز
تدريب مندوبي اإلحصاء
إجراء االستبيان السنوي
إجراء مجموعات التركيز السنوية
تحليل وتاسير البيانات
تحديثات املجتمع
التقرير السنوي للجهة املانحة
التقارير ربع السنوية ملجلس املياه
أنشطة التقييم
تقييم منتصف املدة للمشروع
املراجعة الىحقة للمشروع
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 8.3املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم في ميلانية املشروع
ع ددادة م ددا يك ددون إع ددداد ميزاني ددة للمتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم عملي ددة تكراري ددة .وت ددتم الخط ددوة األول ددى نح ددو تحدي ددد ميزاني ددة
املتابعددة والتقيدديم واملسدداءلة والددتعلم عندددما يددتم وضددع مقتددرح املشددروع األصددلي ،وهددذه امليزانيددة األصددلية هددي تقدددير عددالي املسددتوى
للتكاليف ً
بناء على التقديرات األولية ألنشطة املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم التي سيتم إجراؤها.
ً
ً
وبعد املوافقة على املقترح ،يجب إنشاء ميزانية بشكل أكثر تاصيى .وغالبا مدا تسدتند امليزانيدات التاصديلية إلدى األنشدطة ،وهدذا
عنددي أن املشددروع ُينش د تقددديرات دقيق ددة وكاملددة للميزانيددة م ددن خددىل إع ددداد قائمددة وتقدددير تك دداليف جميددع امل ددوارد بشددكل م هج ددي
(مثل املوظاين واملواد واملعدات والسار) الىزمة إلدارة أنشطة املتابعة والتقييم واملساءلة والدتعلم الخاصدة باملشدروع .ويمكدن
إيج دداد أنش ددطة املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم ه ددذه ف ددي الوث ددائق الخاص ددة بتخط دديل املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم
ومخطل جانت للمتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم.
وم ددن امله ددم التش دداور م ددع مس ددؤولي إع ددداد امليزاني دات وامل ددوارد البش ددرية داخ ددل مؤسس ددتس للتحق ددق م ددن عملي ددة امليزاني ددة والقواع ددد
والسياسات الخاصة بها وفهمها .وباملثل ،يجب عليس مراجعة أي متطلبدات ولدوائ خاصدة بالجهدات املانحدة واملتعلقدة باملتابعدة
والتقييم واملساءلة والتعلم للمشروع.
ً
وتعتمددد ميزانيددة املتابعددة والتقي دديم واملسدداءلة والددتعلم ملشددروع دلت ددا رياددر لأشددخاد النددازحين داخلي ددا علددى األنشددطة املدرجددة ف ددي
مخطل جانت الخاد باملشروع .ويستند نموذج امليزانيدة إلدى األنشدطة ،كمدا يقددم تقدديرات امليزانيدة ألنشدطة املتابعدة وأنشدطة
تقييم منتصف املدة وأنشطة املراجعة الىحقة للمشروع والتي يتم إدراجها في مخطل جانت الخاد باملشروع.
شكل رقم ( :)46ميلانية املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ملشروع دلتا ريفر لألشخاص النازحين داخليا
امليلانية املوجزة لعمليات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم للسنوات من  1إلى 3
اإلجمالي
املىحظات
وصف امليزانية
(دوالر أمريكي)
أنشطة املتابعة (اجتماعات آلية التغذية الراجعة واالستجابة ،زيارات مجلس املياه ،االستبيانات ،مناقشات مجموعات التركيل)
 %25من الوقت
15.000
املتخصصون في املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
التوظيف
تكلاة اإلعىن عن  11وظياة مطبوعة وعبر اإلنترنت
700
التعيين
 5مندوبين إحصاء ،ما عادل أسبوعين بدوام كامل
2.000
مندوبو اإلحصاء
التدددريب عل ددى إج دراء اس ددتطىعات ال درأي ،وتقني ددة جم ددع
600
تدريب مندوبي اإلحصاء
البيانات ملجموعات التركيز
تد ددرخيص برند ددام تحليد ددل البياند ددات النوعيد ددة بمسد دداعدة
1.000
برام التحليل النوعي
األدوات
الكمبيوتر ()CAQDAS
أجه ة إلجراء االستبيانات وبيانات مجموعات التركيز
1.200
أجه ة اإلحصاء الرقيي
 10اجتماعات ×  200دوالر لكل اجتماع
2.000
امل د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددواد املتابع د ددة والتقي د دديم واملس د دداءلة وال د ددتعلم لىجتماع د ددات
التي يقودها الاريق
واملستل مات
650
املستل مات املكتبية
زيارات املتابعة
1.000
الوقود
السار
تكلاة تشغيل املركبة (التأمين ،الصيانة)
3.000
صيانة املركبات
سكن مندوبي اإلحصاء
1.400
الطعام والسكن
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البدل اليومي
تقييم منتصف املدة
االستشاريون الخارجيون
التوظيف
عملية طلب تقديم العروض
امل د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددواد املستل مات املكتبية
واملستل مات
الطباعة
الوقود
السار
ناقات املركبات
السكن
البدل اليومي
املراجعة الالحقة للمشروع
امل د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددواد السكن
واملستل مات
الطعام
اإلجمالي

2.000

البدل اليومي ل يارات املتابعة

10.000
500
300
650
300
500
1.500
1.000

ما عادل أسبوعين بدوام كامل
تكلاة اإلعىن عن  11وظياة في الملحف واإلنترنت

300
500
46,100

تقرير التقييم
تقرير التقييم
تكلاة تشغيل املركبة (التأمين ،الصيانة)
السكن الخاد بال يارات امليدانية للتقييم
البدل اليومي لل يارات امليدانية للتقييم
سكن للمنسق
طعام لورشة عمل املراجعة الىحقة للمشروع

ً
أثناء قيامس بمراجعة ميزانية مشدروع دلتدا ريادر لأشدخاد الندازحين داخليدا ،الحدظ أن الاريدق قدد صدنف الناقدات لكدل مجدال
م د ددن مج د دداالت أنش د ددطة املتابع د ددة والتقي د دديم واملس د دداءلة وال د ددتعلم إل د ددى ث د ددىث ف د ددات للتك د دداليف ،وه د ددي :التوظي د ددف ،والس د ددار ،وامل د ددواد
واملسددتل مات .ويعتبددر التوظيددف إلددى حددد كبيددر هددو أكبددر ف ددة مددن حيددث التكلاددة .وعندددما يتعلددق األمددر بتقدددير متطلبددات املددوظاين
فيما يتعلدق بأنشدطة املتابعدة والتقيديم واملسداءلة والدتعلم ،فدإن احتياجدات التوظيدف الخاصدة بدس سدتعتمد علدى حجدم وتعقيدد
مشروعس ،ونظام املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ،وامليزانية املتاحة لديس.
التفكيرالنقدي :عملية التوظيف للمتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
عن ددد إع ددداد امليزاني ددة الخاص ددة بعملي ددات املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم ،يج ددب أن تح دددد بوض ددوح إس ددتراتيجية التوظي ددف
الخاصددة باملتابعددة والتقيدديم واملسدداءلة والددتعلم بحيددث تكددون تقددديرات ميزانيتددس دقيقددة وشدداملة .ولددذلس يجددب أن تطددرح األسد لة
التالية أثناء وضع إستراتيجية التوظيف للمتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم:
• ه ددل نن ددوي توظي ددف متخصص ددين ف ددي املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم يكون ددوا مس ددؤولين بش ددكل أساس د ي ع ددن تناي ددذ
أنشطة املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم الخاصة بمشروعنا؟
• هدل سنتشدار املسددؤولية عدن أنشدطة املتابعددة والتقيديم واملسداءلة والددتعلم مدع مختلدف أعضدداء فريدق املشدروع ،وفيمددا
بي هم؟
• ه ددل س دديتطلب مش ددروعنا دع ددم املستش ددارين الاني ددين للمتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم ف ددي بع ددض األحي ددان ل دددعم
أنشطة املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم الهامة؟
• ه ددل نحت دداج إل ددى من دددوبي إحص دداء ومنس ددقين إلج دراء الدراس ددات املس ددحية ،وم ددوظاين خ ددرين إلج دراء الدراس ددات املس ددحية
واالس ددتبيانات ومناقش ددات مجموع ددات التركي ددز واألدوات األخ ددرى الخاص ددة بجم ددع بيان ددات املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة
والتعلم؟
• هل ننوي تعيين أحد االستشاريين أو شركة خارجية أو مستقلة إلجراء أنشطة التقييم؟
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وفي ال هاية ،الحظ أن قسم امليزانية الذي يحمل عنوان "أنشطة املتابعة" يتضمن ف ة للتكاليف تحت عنوان "املعدات" .وتأكد
مددن إدراج الناقددات املتعلقددة بتكنولوجيددا املعلومددات واالتصدداالت ( )ICTفددي ف ددة "املعدددات" .علددى سددبيل املثددال ،ينددوي مشددروع دلتددا
ً
ريا ددر لأش ددخاد الن ددازحين داخلي ددا ش دراء برن ددام خ دداد لتحلي ددل البيان ددات النوعي ددة بمس دداعدة الكمبي ددوتر ( )CAQDASم ددن أج ددل
تحلي ددل البيان ددات الت ددي ت ددم جمعه ددا أثن دداء مناقش ددات مجموع ددات التركي ددز ،وك ددذلس األجه د ة املحمول ددة ملن دددوبي إحص دداء االس ددتبيانات،
بحي ددث يمك ددن تس ددجيل البيان ددات مباش ددرة ف ددي جه دداز رقي ددي .وال يج ددب أن تنس د ى أن االس ددتثمارات الجدي دددة ف ددي تكنولوجي ددا املعلوم ددات
واالتصاالت ستتطلب تدريب املوظاين ،ولذلس تم إدراج بند خاد بالتدريب في ف ة "التوظيف" لهذا الغرض.
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الفصل الرابع :جمع بيانات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
اآلن ،وبع د د ددد أن اس د د ددتكملت عملي د د ددة تخط د د دديل املتابع د د ددة والتقي د د دديم
واملسدداءلة والددتعلم الخاصددة بددس ،فددإن الخطددوة التاليددة هددي البدددء فددي
جمع البيانات ،حيث أن البيانات عالية الجودة التي يتم الحصول
عليه ددا ف ددي الوق ددت املناس ددب ه ددي األس دداس ال ددذي يت ددي لا ددرو املش ددروع
ُ
قياس التقدم املحرز واتخاذ القرارات والتعلم.

1

5
2

جمع بيانات املتابعة والتقييم
واملساءلة والتعلم

وتع د ددد ج د ددودة البيان د ددات أح د ددد االعتب د ددارات املهم د ددة لجمي د ددع ممارس د د ي
املتابعة والتقييم واملسداءلة والدتعلم ،لدرجدة أنده يدتم وضدع املعدايير
لتحديد الخصائص املختلاة للبيانات عالية الجودة .ويتم شرح ذلس بالتاصيل أدناه.

4
3

وبعددد ذلددس ،يركد هددذا الاصددل علددى أربعددة مجدداالت تددؤثر علددى قدددرتس علددى جمددع بيانددات عاليددة الجددودة ،وهددي :تطددوير أدوات جمددع
ً
البياند ددات الجيد دددة ،وتحديد ددد األشد ددخاد الد ددذين سد دديتم جمد ددع البياند ددات مد د هم (املعد ددروو أيضد ددا باسد ددم أسد دداليب أخد ددذ العيند ددات)،
ً
واستخدام أدوات جمع البيانات بشكل حي  ،وأخيرا إدارة البيانات التي تجمعها بشكل حي .
عند االنتهاء من هذا الفصل ،ستكون قادرا على:
✓ شرح العناصر الخمسة لجودة البيانات
✓ وصف مكونات املخطل األساس ي ألداة جمع البيانات
✓ تحديد ثىث وسائل أساسية لجمع البيانات والخصائص الرئيسية لكل م ها (االستبيانات ،واملقابىت الشخصية،
ومناقشات مجموعات التركيز)
✓ شرح املبادئ األساسية ألخذ العينات
✓ وصف الخطوات الرئيسية في اإلعداد لتنايذ أدوات جمع البيانات
✓ تحديد البروتوكوالت واملعايير املتعارو عليها لإلدارة املسؤولة عن البيانات
✓ فهم أساسيات اختيار قواعد البيانات وما يرتبل بها من إدخال البيانات وممارسات التنظيف

 1.4جودة البيانات
ً
ال يمكددن أن تكددون البيانددات التددي تجمعهددا خاليددة مددن االنحيدداز تمامددا .وبالتددالي ،فأنددت بحاجددة إلددى أن تحدددد نوعيددة وكميددة البيانددات
"املىئمة بما يكاي" الحتياجات صنع القرارات والتعلم واملسداءلة ،وذلدس بمسداعدة أ دحاب املصدلحة .وعنددما تبددأ فدي التاكيدر
في جمع بيانات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ،فإنه من املايد مراعاة معايير جودة البيانات الخمسة التالية20.
 20نص مقتبس من منظمة باكت " – 2014 – "PACTسلسلة إصدارات املتابعة والتقييم والنتائ والتعلم – الوحدددة الثانيددة – دليددل ميددداني إلدارة
جودة البيانات؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية –  – 2009متابعة األداء ونصائ للتقييم :معايير جودة البيانات.
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الصحة :تكون البياندات دحيحة عنددما تمثدل بدقدة مدا تندوي قياسده .وبمعندى خدر ،تسداعد البياندات التدي تجمعهدا فدي
قيدداس املؤشدرات التددي اختر هددا .وعنددد تصددميم أسدداليب جمددع البيانددات الخاصددة بددس ،تأكددد مددن أنهددا سددتجمع البيانددات التددي
ستساعد على قياس املؤشرات املوححة في خطة إدارة األداء الخاصة بس .باإلضافة إلى ذلس ،يجب أن تللي أسداليب
ً
جمع البيانات أيضا احتياجاتس الخاصة بالتثليث.
املوثوقيففة :تكددون البيانددات موثوقددة عندددما تكددون طددرو الجمددع املسددتخدمة مسددتقرة وثابتددة .ويددتم جمددع البيانددات املوثوقددة
باسدتخدام أدوات مثدل االسددتبيانات التدي يمكددن تنايدذها بددناس الطريقدة عدددة مدرات .وعنددد املمارسدة العمليددة ،فدإن هددذا
عني أنس إذا استخدمت نادس االسدتبيان لطدرح نادس األسد لة علدى نادس الشدخص ولدم يتغيدر شد يء ،فيجدب أن تحصدل
عل ددى نا ددس اإلجاب ددة .ويج ددب أن تض ددع ف ددي اعتب ددار ه ددذا العام ددل عن ددد تص ددميم أدل ددة املناقش ددة واالس ددتبيانات الخاص ددة ب ددس
ملجموعات التركيز واملقابىت الشخصية.
الدقففة :تكدون البيانددات دقيقدة عندددما يكدون لدديها مسددتوى مدن التااصديل يتددي لدس صددورة دقيقدة ملدا يحدددث ويمكندس مددن
اتخاذ قرارات جيدة .على سبيل املثال ،تسدم لدس البياندات الدقيقدة بمقارندة النتدائ بدين الرجدال والنسداء ،إذا كدان هدذا
يمث ددل أهمي ددة ملش ددروعس .وعن ددد تص ددميم أدوات جم ددع البيان ددات الخاص ددة ب ددس ،تأك ددد م ددن دم د أي مجموع ددات فرعي ددة قم ددت
ً
بتحديدها في التصميم .ووفقا لذلس ،يتم جمع البياندات الدقيقدة باسدتخدام أسداليب أخدذ العيندات املناسدبة ،والتدي تدم
وصاها بالتاصيل أدناه.
التكامففل :تتسدم البياندات بالتكامددل عنددما تكدون دقيقدة .ويجددب أن تكدون البياندات خاليدة مددن أندواع األخطداء التدي تحدددث
ً
سدواء كدان ذلدس عمدددا أو بددون قصدد عندددما يقدوم األشدخاد بجمددع وإدارة البياندات .علدى سددبيل املثدال يمكدن أن تدددخل
األخطدداء إلددى بياناتددس عندددما يددتم إجدراء االسددتبيان بشددكل غيددر ددحي أو عدددم إدخددال البيانددات بشددكل ددحي فددي قاعدددة
البيانات .وسيؤدي اتباع اإلرشادات املوحدحة أدنداه بشدأن تصدميم وتنايدذ أدوات جمدع وإدارة البياندات التدي تجمعهدا إلدى
زيادة تكامل بياناتس.
التوقيت املناسففا :يجدب أن تكدون البياندات متاحدة فدي الوقدت املناسدب عنددما تحتداج إليهدا مدن أجدل الدتعلم الدذي يوجده
ً
القدرارات ولأغدراض الخاصددة باالتصدداالت .ولددن تكددون البيانددات مايدددة لددس عندددما تصددل فددي وقددت متددأخر جدددا يددؤثر علددى
ً ً
إج دراء هددذه العمليددات .ويلع ددب هددذا العامددل دورا مهم ددا فددي التخطدديل الخدداد ب ددس لجمددع البيانددات ،وه ددذا هددو سددبب وض ددع
العمددود الخدداد بالتوقيددت فددي خطددة إدارة األداء .ويمكنددس تصددميم جهددود جمددع البيانددات الخاصددة بددس بحيددث تت دزامن مددع
ً
الوق ددت ال ددذي تحت دداج في دده إل ددى اتخ دداذ الق درارات ،ورف ددع تقري ددر ب ددذلس إل ددى أ ددحاب املص ددلحة .ويج ددب أيض ددا مراع دداة التوقي ددت
املناسب في تصميم وتنايذ أدواتس .ويجب عليس التأكد من أن التصدميم الخداد بدس فعدال قددر اإلمكدان ويجمدع فقدل
البيانات التي يجب عليس جمعها.

 2.4وضع أدوات جمع البيانات
عندما تبدأ في وضع أدوات جمع البيانات الخاصة بس ،فمن املهم إعادة النظر في السؤال التالي" :ما الذي أحتاج إلى معرفته؟"
تجدددر اإلشددارة إل ددى أن الكثيددر مم ددا تحتاجدده لإلجاب ددة علددى ه ددذا السددؤال ق ددد تددم تحدي ددده بوضددوح م ددن خددىل املؤش درات املوجددودة ف ددي
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ً
خطة إدارة األداء ،وإذا كنت تجري تقييمدا ،فسدتجد أسد لة التقيديم فدي الجددول املدوج للتقيديم والشدروط املرجعيدة .وسديعتمد
تصميمس لأدوات وعملية أخذ العينات على إجابتس على هذا السؤال.
ً
ويعدرض هدذا القسدم ثىثدة مدن األدوات األكثدر اسدتخداما لجمددع البياندات الكميدة والنوعيدة ،وهدي :االسدتبيانات ،واملقدابىت شددبه
املنظمة ،ومناقشات مجموعات التركيز.
ً
وقبد ددل أن نتند دداول هد ددذه األدوات بالتاصد دديل ،مد ددن املايد ددد أن ناهد ددم أن جميد ددع األدوات ،سد ددواء كاند ددت اسد ددتبيانا أو دليد ددل مناقشد ددة
تس ددتخدم لتيسد ددير مناقشد ددة أو مقابلد ددة م ددع إحد دددى مجموعد ددات التركيد ددز ،توكد ددون مص ددممة باسد ددتخدام مخطد ددل مماثد ددل .ويسد دداعد
استعراض هذا املخطل التاصيلي في توضي املمارسات الجيدة لتصميم أدوات جمع البيانات:
القسم األول :املقدمة
تتي لس املقدمة الخاصة باألداة التي تستخدمها الارصة لشرح املشروع وعملية جمع البياندات للمسدتجيب .ويجدب أن
توحح هذه النظرة العامة ما يلي:
• ملاذا يتم جمع املعلومات؟
• كيف تم تحديد املشاركين؟
• كيف سيتم جمع البيانات؟
• كم من الوقت ستستغرو عملية جمع البيانات؟
• كيف سيتم استخدام البيانات؟
• من سيتمكن من الوصول إلى البيانات؟
ً
من املهم للغاية في املقدمة أن تقوم بشرح املبادئ األخىقية التي توجه جهود جمع البيانات الخاصة بدس .ووفقدا لدذلس،
يجب أن توحح جميع األدوات ما يلي:
ً
• مبدأ املوافقة املسبقة :ياهم املشاركون النقاط املذكورة أعىه ،كما أنهم يدركون أن مشاركتهم دائما ما تكون
تطوعيددة .ويمكددن للمسددتجيبين االنسددحاب أو التوقددف فددي أي وقددت .وتددذكر أن األطاددال وبعددض البددالغين قددد ال
يتمكنددون مددن تقددديم موافقددة قانونيددة .وفددي هددذه الحدداالت ،قددد ُيطلددب منددس الحصددول علددى موافقددة ولددي األمددر أو
الوغ ي القانوني باإلضافة إلى موافقة الشخص املعني.
• خطل محددة للحااظ على سرية مساهمات املشاركين وعدم الكشف عن الهوية إذا ل م األمر.
• خطل التعويض عن املشاركة ،إن وجدت.
• خطل ملشاركة النتائ مع املشاركين.
القسم الثاني :األسئلة
بعدد املقدمددة ،يجدب أن تقددوم األداة الخاصدة بددس بدإدراج األسد لة التدي سدديتم طرحهدا علددى املسدتجيب ،والتددي تدم تصددميمها
لجمع البيانات التي تحتاجها لتلبية متطلبات املعلومات الخاصة بس .ويعتمد التصدميم املحددد لأسد لة علدى ندوع األداة
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التي تستخدمها واملوححة أدناه .ولكن ،هنا العديد من ممارسات التصميم العامة التي مدن املايدد التركيدز عليهدا هندا.
وبش ددكل ع ددام ،م ددن املاي ددد اس ددتثمار الوق ددت ف ددي تخط دديل وتص ددميم أداة جم ددع البيان ددات الخاص ددة ب ددس .وعن دددما يك ددون ل ددأداة
ً
ً
ش د ددكى احترافي د دا م د ددن حي د ددث (التخط د دديل ،والش د ددكل ،والرس د ددومات بياني د ددة) ،فإنه د ددا تص د ددب أس د ددهل ف د ددي االس د ددتخدام وتحا د د
األشخاد الذين يقومون بإدار ها .وباإلضافة إلى ذلس:
• تأكد ددد مد ددن أن اللغد ددة التد ددي تسد ددتخدمها فد ددي أسد د لتس بسد دديطة وواحد ددحة وخاليد ددة مد ددن املصد ددطلحات املتخصصد ددة.
وسيساعد هذا في جمع البيانات بطريقة تناسب السياو الخاد بس واملشاركين.
• يج ددب علي ددس تنظ دديم األس د لة باس ددتخدام تسلس ددل واح ددح وم ددنظم .ويج ددب أن يك ددون هيك ددل األس د لة املطروح ددة
ً
ً
منطقيددا وماهومددا لأشددخاد الددذين يجمعددون البيانددات واملشدداركين .ومددن املستحسددن أن تبدددأ األدوات بأسد لة
ً
بسيطة ثم تنتقل إلى أس لة أكثر صعوبة وحساسية الحقا.
ً
• تأك ددد م ددن أن أداة جم ددع البيان ددات الخاص ددة ب ددس تتض ددمن حق ددوال لتس ددجيل تحلي ددل البيان ددات الهام ددة ومعلوم ددات
اإلدارة مثل:
 oتاري ومكان جمع البيانات.
 oتحديددد املشدداركين (أو األسددماء املسددتعارة املشددارة) ،واملنطقددة الجغرافيددة ،واملجتمددع ،ونددوع الجددنس ،إلددخ.
ً
ويعد هذا مهما بشكل خاد إذا كنت تنوي تصنيف بياناتس حسب املجموعات الارعية.
ً
 oإذا ل د م األمددر ،يمكنددس تخصديص رقم دا أو رم د اسددتجابة أو كىهمددا لكددل حقددل بيانددات يمكددن اس ددتخدامه
لتيسير التحليل.
القسم الثالث :الخاتمة
يجب أن تنتهي جميع األدوات من خىل مدن املسدتجيب فرصدة لطدرح األسد لة وتقدديم مىحظدات حدول التجربدة .ويجدب
ً
أن تق دددم دائم ددا الش ددكر للمش دداركين عل ددى وق ددتهم ،وتك ددرر كي ددف س دديتم اس ددتخدام البيان ددات ومت ددى ي ددتمكن املس ددتجيبون م ددن
معرفة نتائ جهود جمع البيانات.

أدوات جمع البيانات الكمية :االستبيانات
في كثير من األحيان ،يتم جمع البيانات الكمية باستخدام االستبيان.
االستبيان :هو عبارة عن مجموعة منظمة من األس لة املصممة الستخىد معلومات محددة من املستجيبين.
تجم ددع االس ددتبيانات عالي ددة الج ددودة املعلوم ددات الت ددي تحتاجه ددا بدق ددة .وع ددىوة عل ددى ذل ددس ،أثن دداء قيام ددس بوض ددع االس ددتبيانات ،ح دداول
تحدي ددد الا ددرد لجم ددع البيان ددات ح ددول املؤش درات املتع ددددة لخط ددة إدارة األداء باس ددتخدام اس ددتبيان واح ددد .وم ددن خ ددىل تص ددميم
اسددتبيانات لجمددع البيانددات حددول املؤشدرات املتعددددة ،فددإن الاريددق ال يددوفر املددال فقددل (ويبسددل الخدددمات اللوجسددتية) ،ولكندده
ً
يحت د ددرم أيض د ددا الوق د ددت الثم د ددين للمش د دداركين ف د ددي املش د ددروع ،فاملش د دداركون ف د ددي املش د ددروع ل د ددديهم حي د دداة ملي د ددة باملش د دداغل والعدي د ددد م د ددن
املسددؤوليات ،ولددذلس مددن املهددم للغايددة البحددث عددن طددرو لجمددع املعلومددات التددي تحتاجهددا مددن خددىل أقددل عدددد ممكددن مددن األدوات
حتى ال تطلب م هم بصورة متكررة تخصيص الوقت لتوفير بيانات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم.
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كمددا أن التنايددذ الثابددت هددو أسدداس االسددتبيان النددا ح :فيددتم طددرح ناددس األسد لة علددى كددل مسددتجيب ،بددناس التنسدديق والترتيددب.
ً
ويس دداعد ذل ددس ف ددي ض ددمان أن تك ددون االجاب ددات واح ددحة و ددحيحة وموثوق ددة .ونظ ددرا ألن االس ددتبيانات تجم ددع البيان ددات الت ددي تتوق ددع
ً
تحليلها إحصائيا ،فإنها تستخدم بشكل أساس ي األس لة املغلقة التي تتطلب إجابات سهل ترميزها وتحليلها.
ً
األسففئلة املغلقففة :هددي أسد لة تددوفر قائمددة محددددة مسددبقا مددن خيددارات اإلجابددة ،وهددذا يجعددل مددن السددهل ترميددز اإلجابددات
ً
رقميا مما سم بالتحليل اإلحصا ي.
ويتم توضي أنواع األس لة املغلقة الشا عة االستخدام في الشكل رقم (.)47
شكل رقم ( :)47أنواع األسئلة املغلقة
مثال

نوع السؤال

مثال على اإلجابة

السؤال
عددي

" .1منذ متى وأنت نازح؟

____ عدد األشهر ،أو ❏ ال أعرو.

إجابة من

" .2هل توجد تجهيزات لغسل اليدين في املرحاض؟"

❏ نعم

خيارين

إذا كانت اإلجابة "ال" ،تخطي السؤال رقم ( )3أدناه.

❏ ال

متعدد
الخيارات

ً
" .3ما هي وسائل غسل اليدين املتوفرة حاليا في املرحاض؟"

❏ املاء والصابون
❏ املاء فقل
❏ الصابون
❏ ال يوجد ماء أو صابون
❏ أخرى ____________________
❏ ال أعرو

التصنيف أو
مقياس ليكرت

 .4وحح إلى أي مدى تتاق مع هذه العبارة" :لدى أسرتي ما يكاي من ❏ أعارض بشدة
املياه لتلبية احتياجاتنا االستهىكية".
❏ أعارض
❏ ال أوافق وال أعارض
❏ أوافق
❏ أوافق بشدة

عند تصميم االستبيانات ،يجب مراعاة اإلرشادات التالية:
• تتضددمن االسددتبيانات "منطددق التخطددي" ،والددذي يتددي للمسددتجيبين تخطددي أحددد األسد لة بند ًداء علددى إجددابتهم علددى سددؤال
س ددابق .علد ددى س ددبيل املثد ددال ،ف ددي الشد ددكل رق ددم ( ،)47سد ددأل الس ددؤال رقد ددم (" :)2ه ددل توجد ددد تجهيد دزات لغسد ددل الي دددين فد ددي
ً
املرحداض؟" إذا أجداب املسدتجيب ب د "ال" ،فعليده تخطدي السدؤال التددالي " :مدا هدي وسدائل غسدل اليددين املتدوفرة حاليدا فددي
املرحاض؟"
• تتضمن األس لة خيار اإلجابة "ال أعرو" ،حسب الحاجة.
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ً
• تشمل األس لة جميع اإلجابات املناسبة .ويجب أن تكون هذه اإلجابات شاملة ،كما يجب أن تكون مختلاة تماما عن
بعضها البعض بحيث أال تتداخل.
ً
ى ً
• فددي كثي ددر م ددن الح دداالت ال يمكددن إدراج ك ددل ف ددة ممكن ددة ف ددي اإلجابددة ،وف ددي ه ددذه الحال ددة تعتب ددر ف ددة "أخ ددر " ح ددى جي دددا ،م ددع
ً
وج ددود مس دداحة للمسد دتجيب لكتاب ددة إجاب ددة أكث ددر تحدي دددا .ويمكن ددس الرج ددوع إل ددى الس ددؤال رق ددم ( )3أع ددىه كمث ددال عل ددى
استخدام ف ة "أخرى".
ويوجد ددد خيد ددار أساسد د ي خد ددر يتعلد ددق بتصد ددميم االسد ددتبيانات يتمثد ددل فد ددي تحديد ددد الوسد دديلة التد ددي سد دديتم اسد ددتخدامها لتقد ددديم هد ددذه
االستبيانات للمستجيبين وكياية تسجيل اإلجابات .فمن الناحية التقليدية ،كانت االستبيانات ورقية ،حيث يقوم املستجيب
ً
ً
ً
أو الشدخص الددذي يجددري املقابلدة باسددتكمال اإلجابددات بدالقلم .وحاليددا ،غالبدا مدا يددتم إدارة االسددتبيانات رقميدا باسددتخدام إحدددى
أدوات االسدتطىع العديدددة عبدر اإلنترنددت .وعندد اختيددار الوسديلة التددي ستسدتخدمها لتنايددذ االسدتبيان ،ضددع فدي اعتبددار مجتمددع
الدراسة ،والخدمات اللوجستية املحلية ،وخصائص املستجيبين املحتملين ،وأنواع األس لة التي تخطل إلدراجها ،واملوضوع،
ومعدل اإلجابة املطلوب ،والتكلاة  /الوقت املطلوب لجمع البيانات.
ويوحح الجدول التالي م ايا وعيوب أساليب تقديم االستبيانات.
شكل رقم ( :)48مزايا وعيوب أساليا تقديم االستبيانات
أسلوب التقديم
املقابلة الشخصية

املزايا

العيوب

املتطلبات

• ال يحتاج املستجيبون إلى
معرفة القراءة والكتابة

ً
ً
• تستغرو األنشطة وقتا طويى،
كما أنها مكلاة

• مكان وخصوصية للمقابىت

• هنا نسبة عالية من
التعاون وانخااض معدل

• يمكن للمنسقين التأثير على
تاسير املستجيبين لأس لة
(وإجابا هم)
ً
• قد يكون إدخال البيانات صعبا
إذا لم يتم جمع اإلجابات
باستخدام األجه ة الرقمية

• يمكن للمنسقين تحايز
املشاركين ودعمهم

الرفض

االستبيانات التي يتم
ً
إدار ها ذاتيا
(عبر اإلنترنت أو بدون
إنترنت)

• التوزيع سهل ورخيص
• الوصول إلى عدد أكبر من
مجتمع الدراسة في منطقة
جغرافية أكبر

• يتطلب إملام املستجيبين
بالقراءة والكتابة
• يمكن أن يكون إدخال البيانات
ً
مرهقا إذا لم يتم جمع اإلجابات
باستخدام األجه ة الرقمية

• ميزانية للسار
• منسقون مدربون

• خدمات لوجستية لتوزيع وجمع
االستبيانات
• ميزانية لتوزيع وجمع
االستبيانات

• احتمالية انخااض معدالت
االستجابة
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أدوات جمع البيانات النوعية :املقابالت شبه املنظمة ومناقشات مجموعات التركيل
لقد تم تصميم أدوات جمدع البياندات النوعيدة الستكشداو وفهدم عمدق وسدياو وجهدات نظدر املسدتجيبين و را هدم وأفكدارهم .وفدي
حددين أن االسددتبيانات تكددون منظمددة للغايددة ومكتوبددة ،فددإن املقددابىت شددبه املنظمددة ومناقشددات مجموعدات التركيددز تشددبه إلددى حددد
كبير املحادثة.
املقابل ففة ش ففبه املنظم ففة :ه ددي عب ددارة ع ددن مناقش ددة موجه ددة ب ددين الش ددخص ال ددذي يج ددري املقابل ددة وأح ددد املس ددتجيبين ،وتك ددون
مصممة الستكشاو وفهم عمق وسياو وجهة نظر املستجيب و رائه وأفكاره.
مناقش ففة مجموع ففة التركي ففل :هددي عبددارة ع ددن مناقشددة موجهددة بددين املس ددتجيبين فددي مجموعددة ،فه ددي تعددد بمثابددة أداة لجم ددع
البيانات النوعية مصممة الستكشاو وفهم عمق وسياو وجهات نظر املجموعة و را ها وأفكارها.
وعلدى عكدس املقابلدة الشخصدية مدع أحدد املسدتجيبين ،تتدي مناقشدة مجموعدة التركيدز الارصدة ملجموعدة صدغيرة مدن املشداركين
للتااعل مع بعضهم البعض ،واالستناد إلى األفكار وتقديم وجهات نظر متباينة .ومع ذلس ،وفي حين أن التبادل بدين املشداركين
فددي املجموعددة يقدددم رؤى ثريددة ،تتطلددب مناقشددة مجموعددة التركيددز امل يددد مددن الخبددرة إلدار هددا .وباإلضددافة إلددى املنسددق الددذي يتمتددع
ً
بالخبرة ،فهم يحتاجون أيضا إلى أحد األشخاد لتدوين املىحظات.
ً
وعادة ما تضم مجموعة التركيز من  8إلى  12مشاركا.
وبالنسبة ملناقشات مجموعات التركيز ،من الضروري تحديد املشاركين املناسبين .وبمجرد تقليل نطاو املوضوعات واألس لة،
س دديكون ل ددديس فه ددم أفض ددل مل ددن يج ددب أن ش ددار ف ددي املناقش ددة .وعلي ددس اختي ددار املش دداركين ال ددذين يمك د هم التح دددث مباش ددرة ع ددن
وجه ددات النظ ددر أو التج ددارب الت ددي ه ددتم بمعرفته ددا .وعن دددما يتح دددث املش دداركون ع ددن وجه ددات النظ ددر والتج ددارب الشخص ددية ،ت د داد
ً
احتمالي ددة إج دراء املناقش ددة الحي ددة ،مم ددا ي ددؤدي إل ددى معلوم ددات أكث ددر ث در ًاء وبيان ددات أكث ددر موثوقي ددة .كم ددا يج ددب علي ددس أيض ددا تحدي دد
ً
ً
ً
املشاركين في مجموعة التركيز الذين لديهم سمات أو تجربة مشتركة حتى ال تصب املناقشة مجرد عصاا ذهنيا غير مرك ا.
وسددواء كن ددت تص ددمم مقابل ددة ش ددبه منظم ددة أو مناقش ددة مجموع ددة التركي ددز أم ال ،ف ددإن أس دداس جم ددع البيان ددات النوعي ددة الاعال ددة ه ددو
التخطيل بعناية لأس لة التي ستشكل إطار املحادثة .ويتم إعداد هذه األس لة املخطل لها بشكل مسبق ،ويتم كتابتها بعناية
وتوثيقها في مقابلة أو دليل مناقشة .وعلى عكس األس لة املغلقدة املسدتخدمة فدي االسدتبيانات ،فدإن معظدم األسد لة املوجدودة فدي
األدلة تكون أس لة ماتوحة.
األسئلة املفتوحة :هي األس لة التي تتي ألحد األشخاد إعطاء إجابة حرة بأسلوبه الخاد.
وهنا نوعان من األس لة املاتوحة:
ً
ُ
أس ف ففئلة تحدي ف ففد املحت ف ففوى :تعد ددرو أيضد ددا باسد ددم األس د د لة االفتتاحيد ددة .و هد دددو هد ددذه األسد د لة إلد ددى بد دددء استكشد دداو أحد ددد
املوضوعات عن طريق إثارة قضية واستكشافها على نطاو واسع.
ً
ومن أجل تشجيع املناقشة الثرية أو اإلجابات املرغوبة من خىل جمع البيانات النوعية ،فإن املنسقين غالبا ما يتبعون أس لة
تحديد املحتوى بأس لة استخىد املحتوى.
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ً
ُ
أسئلة استخالص املحتوى :تعرو أيضدا بأسد لة االستكشداو .وتعتبدر أسد لة للمتابعدة هددو إلدى اسدتخىد امل يدد مدن
التااصيل أو الشرح حول اإلجابة على سؤال تحديد املحتوى.
وعلى عكس أس لة تحديد املحتوى ،فدإن أسد لة اسدتخىد املحتدوى غيدر مكتوبدة ومتحدررة الشدكل .ويجدب أن يتمتدع املنسدقون
باملهارات واملرونة للتكيف مع تسلسل املحادثة وطرح أس لة استخىد املحتوى الملحيحة .وتتي أسد لة اسدتخىد املحتدوى
للمنسق استكشاو املوضوع بعمق أكبر وتحري املوضوعات غير املتوقعة.
دعونددا نعددود إلددى املثددال الخدداد بمنظمددة يونيتدداس ( )UNITASالستكشدداو هددذين النددوعين مددن األسد لة .سددتقوم املنظمدة بددإجراء
ً
مناقش ددات مجموع ددات التركي ددز لاه ددم إمكاني ددة حص ددول األش ددخاد الن ددازحين داخلي ددا عل ددى مي دداه الش ددرب .ويتض ددمن دلي ددل مناقش ددة
ً
مجموعددة التركيددز هددذا السددؤال الخدداد بتحديددد املحتددوى" :مددا هددي العوائددق الرئيسددية التددي يواجههددا األشددخاد النددازحون داخليددا
عند الحصول علدى ميداه الشدرب؟" مدن املتوقدع أن تتطلدب بعدض اإلجابدات املتابعدة ،ولدذلس سدتكون أسد لة اسدتخىد املحتدوى
ً
ً
مايدددة .علددى سددبيل املثددال ،إذا تلقددى املنسددق إجابددة تشددير إلددى أن األشددخاد النددازحين داخليدا ال شددعرون دائمددا باألمددان بالنسددبة
للوصول إلى مراك توزيع املياه ،فقد تشمل أس لة استخىد املحتدوى املحتملدة مدا يلدي" :هدل يمكندس إخبداري عدن سدبب قولدس:
"ال أشعر باألمان؟"" و "هل يمكنس تقديم مثال؟"
ً
والحظ أن أس لة استخىد املحتوى غير منظمة تماما .فاي الغالب يمكنس توقع أس لة استخىد املحتوى املحتملة ويمكن
توثيقها باعتبارها أس لة متابعة محتملة في دليل املناقشة.

 3.4تكوين العينات
تسددتطيع أسدداليب أخددذ العينددات املناسددبة أن تجمددع الكميددة املىئمددة مددن البيانددات مددن املسددتجيبين املناسددبين لتلبيددة احتياجاتددس
من املعلومات.
العينففة :مجموعددة فرعيددة مددن السددكان أو املجتمددع الددذي تختددار دراسددته والتددي ستسدداعد علددى فهددم مجتمددع الدراسددة أو
املجتمع ككل21.
ً
ً
وتعتبر عملية أخذ العينات ضرورية ألن جمع البيانات مكلف ويستغرو وقتا طويى ،مما يجعل من الصعب التحدث إلى جميع
األشخاد .ولهذا السبب تحتاج إلى تحديد عينة من مجموعة املستجيبين الدذين سديقدمون لدس معلومدات دحيحة وموثوقدة
وقابلة للتعميم.
ويمكن تقسيم أخذ العينات إلى نوعين أساسيين :أخذ العينات العشوائية وأخذ العينات الهادفة.

 21االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهىل األحمر –  – 2011دليل املتابعة والتقييم للمشروع  /البرنام
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أخذ العينات العشوائية
يتم استخدام أسلوب أخذ العينات العشوائية عندما تخطل الستخدام األساليب الكمية والتحليل .ويتم استخدام نعج أخذ
ً
العين ددات ه ددذا عن دددما تحت دداج إل ددى الثق ددة ف ددي أن م ددا ينطب ددق عل ددى عينت ددس م ددن املحتم ددل أن يك ددون ددحيحا لك ددل مجتم ددع الدراس ددة (أو
مجموعة فرعية من مجتمع الدراسة األكبر).
أخذ العينات العشوائية :هو عينة احتمالية تشمل املستجيبين الذين تم اختيارهم من قائمة مجتمع الدراسة املعني
بالكامل بحيث يكون لكل مستجيب فرصة متساوية في أن يتم اختياره.
ي ددتم إنش دداء عيند ددات عش ددوائية باسد ددتخدام الحس ددابات الرياضد ددية لتحدي ددد عد دددد األش ددخاد الد ددذين سيش دداركون فد ددي جه ددود جمد ددع
البيانات الخاصة بس .ويتم إجراء هذه الحسابات ً
بناء على مدى قوة نتائ التحليل التي تحتاجها ومدى تنوع مجتمدع الدراسدة.
ً
ومن خىل هذا الهيكل والدقة ،يتم تحديدهم ليكونوا ممثلين إحصائيا ملجتمع الدراسة املسدحية أو مجموعدة فرعيدة مدن هدذا
املجتمع .وهذا عني أنه يمكن تعميم نتائ البيانات لتمثيل عدد أكبر من مجتمع الدراسة.
ولق ددد ناقش ددنا ف ددي الاص ددل الثال ددث أهمي ددة جم ددع البيان ددات عالي ددة الج ددودة والت ددي تك ددون ددحيحة وموثوق ددة ودقيق ددة وقابل ددة للتعم دديم.
وتتمثدل إحدددى طددرو تع يد هددذا الهدددو فددي اتخدداذ خطددوات لتجنددب االنحيدداز فددي أخددذ العينددات فددي أنشددطة جمددع البيانددات الخاصددة
بس.
االنحياز في أخذ العينات :يحدث عندما يكون اختيار بعض أفراد مجتمع الدراسة أكثر أو أقل مدن غيدرهم فيمدا يتعلدق
باملشاركة في جهود جمع البيانات الخاصة بس.
وعندما تتسم العينة الخاصة بس باالنحياز ،فإنس بذلس ال تأخذ في االعتبار جميع وجهات النظر واألفكار واآلراء املتاحة .وهذا
عني أن بياناتس لن تكون حيحة أو دقيقة ،وال يمكن تعميمها بسهولة على مجتمع الدراسة الذي تريد أن تستهدفه.
ً
التعميم :يكون ممكنا في حالة أن البيانات التي تم جمعها من إحددى العيندات تمثدل بدقدة مجتمدع الدراسدة العدام الدذي
تم أخذ العينة منه.
علدى سدبيل املثدال ،إذا كندت تددرس تدأثيرات إنشداء مراكد توزيددع ميداه مجتمعيدة جديددة علدى حددوث األمدراض املنقولدة عدن طريددق
املياه بين األسر ،فستكون بياناتس أقل حة وقابلية للتعميم إذا استكملت االستبيانات من الرجال فقل .ويرجع ذلس إلدى أن
النساء أكثر عرضة لتحمل مسؤولية العديد من األنشطة املنزلية التي تتطلدب الحصدول علدى امليداه .وعدىوة علدى ذلدس ،إذا كندت
تجمع البيانات من الرجال فقدل ،فقدد ال تكدون أي نتدائ وتوصديات مدن تلدس البياندات صدالحة للمجتمدع بأكملده .وبالتدالي ،فإندس
بحاج ددة إل ددى تص ددميم أس ددلوب أخ ددذ العين ددات الخاص ددة ب ددس بطريق ددة تقل ددل م ددن االنحي دداز ف ددي أخ ددذ العين ددات م ددن خ ددىل م ددن جمي ددع
األش ددخاد ال ددذين يحت دداجون إل ددى الحص ددول عل ددى املي دداه س ددواء م ددن الرج ددال والنس دداء فرص ددة متس دداوية للمش دداركة ف ددي جه ددود جم ددع
البيانات الخاصة بس.
ً
وعنددد العمددل علددى تقليددل االنحيدداز فددي أخددذ العينددات ،يجددب عليددس االنتبدداه جيدددا لنددوعين محددددين مددن االنحيدداز يمكددن أن سددببا
مشكلة بشكل خاد.
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• انحي ففاز أخ ففذ العين ففات املالئم ففة (املريح ففة) :يح دددث عندددما يددتم جم ددع البيانددات م ددن املسددتجيبين ال ددذين سددهل الوص ددول
إل دديهم أو ال ددذين س ددهل العم ددل معه ددم .ونج ددد أن البيان ددات الت ددي تع دداني م ددن انحي دداز أخ ددذ العين ددات املىئم ددة (املريح ددة) ق ددد
تتعددرض لخطددر اإلف دراط فددي تمثيددل األشددخاد املوجددودين بددالقرب مددن الطددرو الرئيسددية ،أو املجموعددات التددي تتحدددث
اللغة السائدة بطىقة.
• انحياز االستجابة الطوعية :يحدث عندما يتم جمع البيانات بشكل غير مناسب من املتطوعين الذين تم اختيارهم
ً
ذاتيا .ونجد أن البيانات التي تعاني من انحياز االستجابة الطوعية يمكن أن تتعدرض لخطدر نقدص تمثيدل األشدخاد
الددذين لددديهم جددداول أعمددال م دحمددة أو األشددخاد الددذين سددافرون بشددكل متكددرر ،واإلفدراط فددي تمثيددل األشددخاد
الذين لديهم راء قوية أو أجندات محددة تتعلق باملشروع.
وبعد أن تاكر في كل هذه العوامل ،فإن خطوات تحديد العينة العشوائية تشمل ما يلي:
الخطوة األولى :تحديد مجتمع الدراسة ووحدة أخذ العينات
مجتم ففع الدراس ففة :مجموع ددة م ددن األش ددخاد أو العناص ددر أو األح ددداث املتش ددابهة الت ددي تمث ددل أهمي ددة إلح دددى القض ددايا أو
التجارب.
عندد تحديدد مجتمدع الدراسددة ،يجدب أن تحددد بوضددوح معدايير االختيدار واالسددتبعاد .ويمكدن أن تشدمل هددذه املعدايير ،علدى سددبيل
املثال ،املشاركة في أنشطة املشروع أو الحدود الجغرافية أو الخصائص الديموغرافية .ونجد أن معايير االختيدار أو االسدتبعاد
ه ددي ق درارات مهم ددة تتخ ددذها ف ددي تحدي ددد م ددا إذا ك ددان ينب ددي اختي ددار مجموع ددة معين ددة أو منطق ددة جغرافي ددة معين ددة ف ددي نش دداط جم ددع
البيانات.
ً
وبمجرد أن تكون متأكدا من مجتمع الدراسة الخاد بس ،فإنس تحتاج إلى أن تحدد بوضوح وحدة أخذ العينات الخاصة بس.
وحدة أخذ العينات :الشخص أو ف ة األشخاد أو الش يء الذي يتم أخذ القياس (املىحظة) منه.
وقد تشمل أمثلة وحدات أخذ العينات األطاال دون سن الخامسة ،واملراهقين ،والنساء ،والرجال ،واألسر ،إلخ.
الخطوة الثانية :اختيار أسلوب حساب العينة العشوائية
ً
بمجرد تحديد مجتمع الدراسة ووحدة أخذ العينات الخاصة بس ،فإنس تكون مستعدا لبدء حساب العينة العشوائية .وتوجد
أساليب مختلاة ألخذ العينات العشوائية يمكن استخدامها لحساب العينة.
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شكل رقم ( :)49أساليا أخذ العينات العشوائية22

أسلوب أخذ العينات العشوائية

الوصف

العينة العشوائية البسيطة

يتمتع كل شخص في مجتمع الدراسة بارصة متساوية بالنسبة الختياره.

العينة املنتظمة

هي عملية يتم فيها عمل قائمة بجميع األشخاد املحتملين وترقيمهم ثم اختيار الشخص العاشر على
سبيل املثال ،وذلس حتى تصل إلى حجم العينة الذي ترغب فيه.

أخذ العينات العنقودية

ينقسم مجتمع الدراسة إلى مجموعات موجودة بشكل طبيعي مثل املناطق الجغرافية أو املدارس أو
أماكن العمل .وبعد ذلس يتم عمل قائمة بجميع املجموعات ،ثم يتم اختيار عينة من املجموعات
بشكل عشوا ي.
وفي بعض الحاالت ،يتم إدراج جميع األشخاد في املجموعة في عملية جمع البيانات .وفي حاالت
أخرى ،تقوم الارو بإجراء عملية أخذ عينات عنقودية من مرحلتين يتم فيها اختيار مشاركين من
داخل املجموعة ،حيث يصبحون بمثابة عينة للمجموعة.

ً
إذا كانت خطل تحليدل البياندات الخاصدة بدس  -كمدا هدو محددد فدي خطدة إدارة املشدروع  -تتضدمن تصدنياا علدى حسدب املجموعدة
الارعية ،فيجب أن يتضمن أسلوب أخذ العينات على وجه التحديدد تلدس املجموعدات الارعيدة أو طبقدات مجموعدة الدراسدة،
كما أن أخذ العينات الطبقية تعد إستراتيجية تتي لس تحليل املجموعات الطبقية ضمن مجموعة أكبر من مجتمع الدراسة.
العين ففة الطبقي ففة :ه ددي ن ددوع م ددن أس دداليب أخ ددذ العين ددات ال دذي ي ددتم في دده تقس دديم مجتم ددع الدراس ددة إل ددى مجموع ددات فرعي ددة
مناص ددلة تس دديى طبق ددات ،ث ددم ي ددتم أخ ددذ عين ددة احتمالي ددة م ددن ك ددل مجموع ددة فرعي ددة ،مم ددا س ددم ب ددإجراء مقارن ددة إحص ددائية
للنتائ داخل العينة.
على سبيل املثال ،قد ترغب في معرفة ما إذا كان هنا اختىو بين اآلراء التي تتبناها األسر الكبيرة (مكونة من خمسة أفراد أو
أكثر) واألسر الصغيرة (أقل من خمسة أفراد) فيما يتعلق بما إذا كان لديهم مدا يكادي مدن امليداه لتلبيدة احتياجدا هم االسدتهىكية
ً
أم ال .ولجمدع هددذه املعلومددات ،سددتحتاج إلددى عينددة طبقيددة تختددار وتعدرو املشدداركين وفقددا لحجددم األسددرة .وبشددكل عددام ،الحددظ أندده
عندما يكون لديس عينة طبقية ،فيجب أن يكون حجم العينة اإلجمالي أكبر ،حيث أن هذا يؤثر على الوقت وامليزانية23.
وإذا اختددرت إنشدداء عينددات طبقيددة ،فسددتحتاج بعددد ذلددس إلددى الرجددوع إلددى أسدداليب أخددذ العينددات العشددوائية فددي الشددكل رقددم ()49
لتحديد األسلوب الذي سيتم استخدامه لتحديد العينة العشوائية (عينة عشوائية بسيطة أو منتظمة أو عنقودية).

 22بددامبيرجر إم ،وروج جي دده ،مددابري إل إس – RealWorld Evaluation: Working Under Budget, Time, Data, and Political – 2012
 ،Constraintsالطبعة الثانية ،سايدج.
 23املرجع ناسه .د .256
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الخطوة الثالثة :تحديد حجم عينتك
ً ً
عد تحديد حجم العينة أمرا مهما ألنه كلما زاد حجم العينة ،زادت احتمالية أن تمثل عينتس مجتمع الدراسة بشكل دقيق.
ويتم قياس مدى جودة تمثيل العينة ملجتمع الدراسة من خىل إحصاءين مهمين هما :هامش الخطأ ومستوى الثقة.
ً
هامش الخطأ :عبر عدن أقيد ى فدرو متوقدع بدين مجتمدع الدراسدة الحقيقدي وتقددير العيندة ،وحتدى يكدون فعداال يجدب أن
ً
يتم وصف هامش الخطأ بعبارة احتمالية (يتم التعبير عنه غالبا في شكل مستوى الثقة).
مسففتوى الثقففة :شددير إلددى النسددبة امل ويددة لجميددع العينددات املحتملددة التددي مددن املتوقددع أن تتضددمن املعيددار الاعلددي ملجتمددع
الدراسة.
إذن ،كيددف يب دددو هددامش الخط ددأ ومس ددتوى الثقددة م ددن الناحي ددة العمليددة؟ دعون ددا نلق ددي نظددرة عل ددى املاه ددومين باسددتخدام مث ددال م ددن
ً
مش ددروع دلت ددا ريا ددر لأش ددخاد الن ددازحين داخلي ددا .تق ددوم منظم ددة يونيت دداس ( )UNITASب ددإجراء اس ددتبيان وتعل ددم أن  50باملائ ددة م ددن
املستجيبين ذكروا "أنهم غسلون أيديهم بعد األحداث الحرجة" .ولقد تم ذكر مستوى الثقدة فدي االسدتطىع بأنده  95باملائدة ،مدع
ه ددامش خط ددأ ي ي ددد أو ي ددنقص  3باملائ ددة .وتعن ددي ه ددذه املعلوم ددات أن دده إذا ت ددم إج دراء االس ددتطىع  100م ددرة ،ف ددإن النس ددبة امل وي ددة م دن
األش ددخاد ال دذين ذك ددروا " أنه ددم غس ددلون أي ددديهم بع ددد األح ددداث الحرج ددة" س ددتتراوح ب ددين  47و  53باملائ ددة ( 95باملائ ددة) ف ددي معظ ددم
األحيان.
ويجب أن يتم تحديد القدرارات املتعلقدة بهدامش الخطدأ ومسدتوى الثقدة مدن خدىل خبدراء املتابعدة والتقيديم واملسداءلة والدتعلم فدي
فريقددس بند ًداء علددى احتياجاتددس مددن املعلومددات ،والسددياو الددذي تعمددل فيدده ،واملددوارد املتاحددة لعمليددات املتابعددة والتقيدديم واملسدداءلة
والتعلم .ومع ذلس ،وكمبدأ توجيهي عام ،سيزداد مستوى الثقة (وسيقل هامش الخطأ) كلما زاد حجم العينة.
ً
وبدالعودة إلدى اسددتبيان مشدروع دلتدا رياددر لأشدخاد الندازحين داخليددا ،دعوندا نستكشدف كيددف يدؤثر حجدم العينددة علدى هددوامش
الخطأ ومستويات الثقة:
ً
ً
• العينة الصغيرة جدا التدي تتكدون علدى سدبيل املثدال مدن  50مسدتجيبا يكدون لدديها هدامش خطدأ حدوالي  14باملائدة ،بينمدا
العينة التي تتكون من  1000مستجيب لديها هامش خطأ بنسبة  3باملائة.
• للحصول على هامش خطأ بنسبة  3باملائدة بمسدتوى ثقدة بنسدبة  90باملائدة ،فدإن ذلدس يتطلدب حجدم عيندة يبلدغ حدوالي
 .750بينما مستوى الثقة بنسبة  95باملائة سيتطلب حجم عينة يبلغ حوالي .1000
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شكل رقم ( :)50هامش الخطأ
ً
العينة الصغيرة جدا  -على سبيل املثال 50
ً
مستجيبا  -لديها هامش خطأ حوالي  14باملائة.

هامش الخطأ ()%
(عند مستوى ثقة )%95

العينة التي تتكون من  1000مستجيب
لديها هامش خطأ بنسبة  3باملائة.

حجم العينة

الخطوة الرابعة :اختياروحدات العينة
عند اختيار وحدات العينة الخاصة بس ،من املايد بشكل خاد أن تبدأ بتكوين إطار العينة.
إط ففارالعين ففة :ه ددو عب ددارة ع ددن قائم ددة مح ددددة بالوح دددات (رج ددال ،نس دداء ،أس ددر ،أش ددخاد ،أطا ددال ،مراهق ددون ،إل ددخ) الت ددي
ستسدتخدمها لتكددوين العيندة الخاصددة بدس .ويمكددن أن تشدمل األمثلددة مدا يلددي :قائمدة التعددداد أو قائمدة املعلمددين الدذين تددم
توظياهم أو سجل التسجيل أو قائمة املشاركين في املشروع.
وإذا لم يكن لديس إطار عيندة أو كندت تعلدم أن إطدار غيدر مكتمدل ،فيمكندس اسدتخدام نعدج بدديل الختيدار العيندات .وقدد يكدون
أحد الخيارات هو استخدام أسلوب املسار العشدوا ي ،وهدو ندوع مدن العيندات املنتظمدة التدي يمكدن اسدتخدامها عنددما ال يكدون
لديس قائمة بالعدد اإلجمالي ملجتمع الدراسة .ابدأ برسم خريطة للمجتمع املستهدو ،ثدم قدم بتقددير العددد اإلجمدالي لأسدر فدي
ً
ً
هذا املجتمع ،واحسب عدد األسر املراد إدراجها في العينة .وبعد ذلس قم بإنشاء مسارا عشوائيا عبر املجتمع عن طريق تحديد
ً
ً
نقط ددة بداي ددة عل ددى الخريط ددة وتوجي دده الش ددخص ال ددذي يق ددوم ب دإجراء املقابل ددة باالتج دداه س ددارا أو يمين دا أو الس ددير مباش ددرة عن ددد ك ددل
ً
تقداطع .ويقدوم الشدخص الدذي يجددري املقابلدة بعدد ذلدس بدإجراء مقددابىت مدع فدرد واحدد (غالبدا مددا يكدون رب األسدرة) مدن كددل ()nth
منزل (وسيعتمد  nعلى حجم عينتس) على طول هذا املسار العشوا ي24.
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أخذ العينات الهادفة
ي ددتم اس ددتخدام أس ددلوب أخ ددذ العين ددات الهادف دة بش ددكل أساس د ي عن دددما تري ددد جم ددع البيان ددات النوعي ددة .وف ددي ه ددذا الن ددوع م ددن أخ ددذ
ً
العيند ددات ،يد ددتم اختيد ددار وحد دددات العيند ددة الخاصد ددة بد ددس بشد ددكل مقصد ددود ولد دديس عشد ددوائيا ،وذلد ددس حتد ددى تعكد ددس السد ددمات املهمد ددة
للمجموعات داخل مجتمع الدراسة الذي تم أخذ عينات منه.
أخففذ العينففات الهادففة (االنتقائيفة) :عينددة غيدر احتماليدة تعتمددد فيهدا وحددات أخددذ العيندات التدي يددتم فحصدها علدى قدرار
الباحث ،ويتم اختيار وحدات أخذ العينات ً
بناء على خصائص مجتمع الدراسة والهدو من الدراسة.
ُ
وتستخدم العينات الهادفة لاهم تجربة أو وجهة نظر مجموعة معينة من خىل اكتساب فهم "عميق" على مسدتوى الشدخص
ً
املشار  .ويمكدن أن تدوفر املعلومدات التدي تدم جمعهدا مدن العيندات الهادفدة فهمدا أعمدق بكثيدر ملدا يحددث فدي سدياقس املحددد ،فهدي
تس دداعد ف ددي فه ددم التغيي ددر ال ددذي ت دراه وش ددرح معن ددى التغيي ددر ووض ددع تاس دديرات للتغيي ددر .وتس دداعد ه ددذه األفك ددار املاي دددة عل ددى تولي ددد
ً
األفكار واملااهيم والنظريات 25.ومع ذلس ،ونظرا ألن أخذ العينات الهادفة يكون غيدر عشدوا ي ،فدى يمكدن تعمديم البياندات التدي
تم جمعها من العينة على مجتمع الدراسة بشكل عام.
وتتضمن خطوات تحديد العينة الهادفة ما يلي:
الخطوة األولى :تحديد نوع العينات الهادفة التي تريدها
كما هو الحال مع أخذ العينات العشوائية ،ابدأ بتحديد مجتمع الدراسة وإطار العينة بوضوح .وبعد ذلس عليس وضع معدايير
ً
ً
واححة جدا ألخذ العينات تتعلق بوحدات أخذ العينات التي تنوي استخدامها .وكلما كانت معايير أكثر وضدوحا ،كلمدا كاندت
دراستس أكثر حة وموثوقية.
وبعد ذلس ،يجب أن تحدد أسلوب أخذ العينات التي تنوي استخدامه لتحديدد عينتدس الهادفدة .وهندا أسداليب مختلادة ألخدذ
العينات الهادفة.
شكل رقم ( :)51أساليا أخذ العينات الهادفة
أسلوب أخذ العينات الهادفة
أخذ عينات ألفضل وأسوأ الحاالت
أخذ عينات الحاالت النموذجية

الوصف
يقارن هذا األسلوب بين املجتمعات أو األشخاد الذين عدون أفضل وأسوأ الحاالت ً
بناء على
ً
ً
خصائص معينة (أي األكثر ضعاا واألقل ضعاا).
ً
يقدم هذا األسلوب فهما للسيناريو العام عن طريق اختيار تلس املجتمعات أو األشخاد الذين
عتبرون بمثابة متوسل حسابي.

أخذ عينات الحاالت الحرجة

يجمع هذا األسلوب املعلومات من املجتمعات أو األشخاد املهمين لاهم سياو أو موقف معين.
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أخذ العينات الحصصية

يحاول هذا األسلوب جمع املعلومات من املشاركين الذين يتمتعون بخصائص مهمة ً
وفقا لتقديرات
نسبتهم في مجتمع الدراسة.

أخذ عينات كرة الثلج أو السلسلة

يجمع هذا األسلوب املعلومات من املشاركين على مراحل ،حيث يبدأ باملستجيبين املعروفين لخبراء
التقييم أو الشركاء ،ثم يطلب من هؤالء املستجيبين تقديم توصيات ألشخاد أخرين يمك هم
التحدث معهم ،وميزة هذا األسلوب هي أنه ساعد على تحديد مصادر املعلومات التي لم تكن
تعرفها من قبل.

الخطوة الثانية :تحديد حجم عينتك
ً
يتم حسداب حجدم العيندة فدي أخدذ العيندات الهادفدة بشدكل مختلدف تمامدا عدن أخدذ العيندات العشدوائية .فادي كثيدر مدن األحيدان،
ُ
تستخدم البيانات النوعية في التثليث أو الاحص الشامل للبيانات الكمية أو البيانات النوعية األخرى .وبالتالي ،يجدب مراعداة
أحجام العينات الهادفة مع وضع احتياجات التثليث في االعتبار .كما تحتاج إلى إجراء مناقشات أو مقدابىت كافيدة ملجموعدات
التركي ددز الختب ددار األنم دداط الناش د ة وتع ي ه ددا وتأكي دددها .عل ددى س ددبيل املث ددال ،إذا كن ددت تس ددتخدم أس ددلوب أخ ددذ العين ددات الهادف دة
ألفضدل وأسدوأ الحداالت بهدددو إجدراء مناقشدات مجموعددة التركيدز حدول راء النسدداء بخصدود أمكانيدة الوصددول إلدى مركد توزيددع
املياه ،فعليس أن تخطل إلجراء ما ال يقدل عدن اثندين أو ثدىث مناقشدات ملجموعدات التركيدز لجمدع املعلومدات مدن كدل وجهدة نظدر
(أفضل حالة وأسوأ حالة).
ومدن املثيددر لىهتمددام أنده يددتم التوصددية بهددذا العدددد مددن مجموعددات التركيددز ألن التجربددة توحددح لنددا أن  80باملائددة مددن املوضددوعات
املعنيددة بمج ددال معددين ي ددتم تحديدددها م ددن خ ددىل اثنددين أو ث ددىث مناقشددات ملجموع ددات التركي ددز .وعددىوة عل ددى ذلددس ،ي ددتم تحدي ددد 90
باملائة من املوضوعات من خىل إجراء من ست إلى تسع مناقشات ملجموعات التركيز26.
وعىوة على ذلس ،يتم تحديد أحجام العينات الهادفة ً
بناء على العوامل التالية:
• إذا كانددت خطددة تحليددل البيانددات فددي خطددة إدارة األداء تتطلددب مقارنددة املجموعددات الارعيددة ،فسددتحتاج إلددى عينددة أكبددر،
وي داد الحجم بشكل مضاعف كلما زاد عدد املجموعات الارعية لديس .على سبيل املثال ،إذا كنت تريدد إلقداء نظدرة
على كل من العائىت كبيرة وصغيرة الحجم ،فستحتاج إلى إنشاء مجموعتين إلى ثىث مجموعات تركيز لكل مجموعة
من هذه املجموعات الارعية.
• يمك ددن أن ت ددؤثر قي ددود امليزاني ددة وقي ددود امل ددوارد عل ددى الق درارات الخاص ددة بحج ددم العين ددة ،فق ددد تحت دداج إل ددى الح ددد م ددن ع دددد
املجموع ددات الارعي ددة الت ددي تق ددوم بمقارنته ددا (وأنش ددطة جم ددع البيان ددات املرتبط ددة به ددا) إذا كن ددت تاتق ددر إل ددى امل ددوارد الىزم ددة
لتنايذ أنشطة جمع البيانات.

 26فيليدا دزينو سيىجيتش–  – 2018مناقشات مجموعات التركيز :الدليل العملي – خدمات اإلغاثة الكاثوليكية.
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 4.4استخدام أدوات جمع البيانات
بمجددرد تصددميم أداتددس واسددتراتيجية أخددذ العينددات الخاصددة بددس ،فإندده يمكنددس تنايددذ جهددود جمددع البيانددات .ومددع ذلددس ،قبددل أن
تتمكن من البدء في جمع البيانات ،هنا العديد من الخطوات التي يجب اتباعها لضمان نجاح عملية جمع البيانات.
الخطوة األولى :ترجمة أدوات جمع البيانات الخاصة بك
ه ددل عم ددل مش ددروعس ف ددي منطق ددة تس ددتخدم لغ ددات متع ددددة؟ إذا كددان األم ددر ك ددذلس ،فس ددتحتاج إل ددى ترجم ددة أدات ددس بحي ددث ال تك ددون
منحازة تجاه األشخاد الذين يتحدثون اللغة األصلية لأداة.
الخطوة الثانية :تدريا جامعي البيانات واختبارأدواتك
ً
تعتبدر اإلرشددادات املكتوبددة املصدداحبة ألداة جمددع البيانددات الخاصددة بددس ضددرورية .وفددي كثيددر مددن األحيددان ،هنددا حاجددة أيضدا إلددى
تدددريب إضددافي لكددل مددن جددامعي البيانددات الجدددد ،وذلددس لتنشدديل املعلومددات لددى األشددخاد الددذين يتمتعددون باملهددارة .ويجددب أن
شمل التدريب ما يلي:
• توضي املبادئ األخىقية األساسية لجمع البيانات بشكل فعال.
• توض ددي الغ ددرض م ددن األداة ،والتأك ددد م ددن أن ك ددل ش ددخص س ددتخدم األداة ياه ددم الغ ددرض م ددن ك ددل س ددؤال وكي ددف س دديتم
إدخال اإلجابات املستلمة في التحليل واستخدامها.
• التعليمددات التددي تؤكددد علددى املهددارات الىزمددة السددتخدام األداة .يحتدداج جددامعو البيانددات إلددى مهددارات لجمددع بيانددات عاليددة
ً
الج ددودة ،وغالب ددا م ددا تك ددون امله ددارات الىزم ددة لجم ددع البيان ددات الكمي ددة والنوعي ددة مختلا ددة .عل ددى س ددبيل املث ددال ،عن ددد جم ددع
البيانددات الكميددة ،يحتدداج مندددوبو اإلحصدداء إلددى التدددريب ملعرفددة ترتيددب األسد لة التددي يجددب طرحهددا وكيايددة طرحهددا دون
توجيدده املسددتجيبين .وعنددد جمددع البيانددات النوعيددة ،يحتدداج األشددخاد الددذين يقومددون بددإجراء املقددابىت إلددى أن يكونددوا
لددديهم القدددرة علددى اسددتخىد املعلومددات مددن املسددتجيبين مددع جعلهددم شددعرون بالراحددة ،ويجددب علدديهم إنشدداء عىقددة
ثقة مع املستجيبين مع الحااظ على الحيادية في السلو واملظهر.
ً
• فرصة اختبار األداة فعليا مع املستجيبين املحتملين.
ويهدددو تدددريب جددامعي البيانددات إلددى :بندداء مهددارات جددامعي البيانددات والتأكددد مددن أن أداتددس تعمددل بالشددكل املطلددوب .ويجددب عليددس
ً
ً
ً
دائما اختبار أداتس ،وهي عملية يمكن دمجها مباشرة في تدريبس .واختبار األداة فعليا مع املستجيبين املحتملين ساعد على
التأكد مما يلي:
• أنس ستجمع البيانات التي تنوي جمعها.
• أنه تتم كتابة أس لتس باستخدام لغة ياهمها املستجيبون وجامعي البيانات.
ً ً
ً
ً
• أن أدواتس لن تستغرو وقتا طويى في التنايذ .فأنت تريد تجنب املواقف التي تضع فيها عب ا كبيرا على املستجيبين أو
تخاطر باقدان الدافع والتركيز أو كىهما.
• أن أدواتددس توحددح للمشدداركين بشددكل مناسددب القواعددد واملعددايير األخىقيددة املتعلقددة باملوافقددة املسددبقة وإخادداء الهويددة
والسرية.
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• أنه تدم تددريب جدامعي البياندات بشدكل كداو ،وأنهدم ياهمدون تعليمدات األداة ،والتددفق املنطقدي لأسد لة ،وكيدف ينب دي
تسجيل بيانات املستجيبين.
الخطوة الثالثة :مراجعة واستكمال أدواتك
بعد أن تختبر أداتس ،يمكن إدراج أي مراجعات في الوثيقة ال هائية.
الخطوة الرابعة :التخطيط للتنفيذ وإدارة البيانات أثناء تخطيط أنشطة جمع البيانات الخاصة بك ،ويجا أن تتأكد
مما يلي:
• إتاح ددة الوق ددت الك ددافي لك ددل نش دداط لجم ددع البيان ددات .وت ددذكر أن االس ددتبيانات يج ددب أال تس ددتغرو أكث ددر م ددن  45دقيق ددة ف ددي
التنايذ ،وأن املقابىت ومناقشات مجموعة التركيز يمكن أن تستغرو ما يصل إلى  90دقيقة .ويجب التأكدد مدن مدن
ً ً
املشاركين وقتا كافيا لإلجابة علدى األسد لة بشدكل كامدل ،مدع عددم طلدب الكثيدر مدن الوقدت مد هم .وعدىوة علدى ذلدس ،مدن
ً
امله ددم معرف ددة أن تنس دديق املق ددابىت ومناقش ددات مجموع دات التركي ددز يمك ددن أن يك ددون متعب ددا .وال تخط ددل لوج ددود منس ددق
واحد إلجراء أكثر من نشاطين أو ثىثة أنشطة في يوم واحد (خاصة إذا كانت املدة  90دقيقة) .وقدد يدؤدي التخطديل
للعديد من األنشطة إلى حدوث أخطاء وقلة الجودة.
ً
ً
• اختي ددار مكان ددا ملق ددابىت ومناقش ددات مجموع ددة التركي ددز ي ددوفر الخصوص ددية ومس ددتوى مناس ددبا م ددن الراح ددة .فيج ددب علي ددس
ً
التأكد من أن املشاركين شعرون بالراحة قدر اإلمكان ،وخاصة إذا كان املوضوع من املحتمل أن يكون صعبا.
• تحديد الطريقة التي تنوي بها إدارة البيانات التي تجمعها .ويتم توضي تااصديل إدارة البياندات أدنداه .ومدع ذلدس ،قبدل
أن تبدأ في تنايذ أداتس ،خذ وقتس في التاكير فيما يلي:
ً
 oم ددن س دديكون مس ددؤوال ع ددن إدخ ددال البيان ددات ف ددي قواع ددد البيان ددات املح ددددة ،إذا كن ددت ال تس ددتخدم أجه د ة تس ددجيل
البيانات الرقمية.
ً
 oمن سيكون مسؤوال عن إجراء اختبارات جودة البيانات ومتى.
 oكيف ستحيي االستبيانات وتخ نها بمجرد استكمالها.
ً
 oكيف ستحيي خصوصية املستجيبين ومن سيكون مسؤوال عن هذه املهمة.

 4.5إدارة البيانات
إن إنشاء نظام فعال إلدارة البيانات يتي لس إمكانية تحليل وتاسير واستخدام البيانات التي تجمعها بشكل فعال.
إدارة البيانات :هي عملية إدارة البيانات خىل مراحل حيا هدا .وتشدمل اإلدارة الكاملدة للبياندات أربعدة مكوندات أساسدية
هي :اإلدخال ،والتنظيف ،والتخ ين واألمن ،واالحتااظ والتخلص.

ادخال البيانات
عني مصطلح "إدخال البيانات" وضع البياندات التدي جمعتهدا فدي نمدوذج يمكندس اسدتخدامه عدن طريدق إدخالهدا فدي قاعددة بياندات
إلكترونية .ويؤدي االستخدام الاعال لقاعدة البيانات إلى تحسين قدرتس على:
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• الوصول إلى البيانات وإدار ها ومشاركتها
• تحسين أمن وحماية البيانات
• دم البيانات بشكل أكثر فعالية
• إدارة جودة البيانات
• تيسير عملية صنع القرار في الوقت املناسب
والسدؤال األول الدذي يجدب أن تطرحده علدى ناسدس عندد التاكيدر فددي إدخدال البياندات هدو" ،مدا ندوع قاعددة (قواعدد) البياندات التددي
نحتاجها؟" وأثناء استكشاو الخيارات املتعلقة باحتياجاتس املتعلقة بقاعدة البياندات ،سدوو تكتشدف بسدرعة أن اختياراتدس
ستؤثر بشكل مباشر على إستراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األشمل الخاصة بعمليات املتابعة والتقييم واملساءلة
والتعلم.
ً
ً
وفي كثيدر مدن الحداالت ،إذا كندت تددير بياندات كميدة وتندوي فقدل اسدتكمال املسدتويات األساسدية نسدبيا مدن التحليدل ،فغالبدا مدا
تكددون ب درام قواعددد البيانددات الشددا عة مثددل مايكروس ددوفت إكسددل " "Microsoft Excelومايكروس ددوفت أكسددس " Microsoft
ً
 "Accessكافي ددة .وم ددع ذل ددس ،ق ددد تخت ددار املش ددروعات الت ددي تن ددوي إج دراء تحلي ددل أكث ددر تعقي دددا للبيان ددات الكمي ددة اس ددتخدام بد درام
إحصائية مثل برنام ستاتا " "Stataأو برنام الح م اإلحصائية للعلوم االجتماعية (إس بي إس إس ".)"SPSS
ومع ذلس ،إذا كنت تدير بيانات نوعية ،فسيعتمد اختيار للبرنام على كمية البيانات التي تديرها وعمق التحليل الذي تنوي
ً
ً
إجد دراؤه .وبالنس ددبة ألنش ددطة التحلي ددل الن ددوعي الص ددغيرة نس ددبيا ،فغالب ددا م ددا تس ددتخدم املش ددروعات برنك ك م مايكروس ددوفت إكس ددل
ً
" "Microsoft Excelأو برن ددام مايكروس ددوفت وورد " ."Microsoft Wordوغالب ددا م ددا تخت ددار املش ددروعات ذات أنش ددطة التحلي ددل
ً
الند ددوعي األكثد ددر شد ددموال اسد ددتخدام برند ددام تحليد ددل البياند ددات النوعيد ددة بمسد دداعدة الكمبيد ددوتر " "CAQDASمثد ددل برند ددام إن فياد ددو
" "NVivoوبرنام ديدوز " "Dedooseوبرنام ماكسكدا " ،"MAXQDAوغيرها من البرام .
وبمجددرد اتخدداذ قدرار بشددأن قاعدددة البيانددات التددي سدديتم اسددتخدامها ،فددإن الخطددوة التاليددة هددي إدخددال البيانددات األوليددة فددي قاعدددة
ً
البيانددات .وتدددريجيا ،تددم أتمتددة هددذه الخطددوة حيددث تتبنددى املشددروعات األجهد ة الرقميددة التددي تعمددل علددى م امنددة البيانددات التددي تددم
ً
جمعها ميدانيا مع قواعد البيانات املستخدمة لتحليل بيانات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم.
وم ددن الناحي ددة العملي ددة ،تحت دداج العدي ددد م ددن املش ددروعات إل ددى قاع دددتي بيان ددات ،إح ددداهما ت دددير البيان ددات الكمي ددة واألخ ددرى ت دددير
البيانات النوعية.
وسواء كنت تستخدم أجه ة رقمية أو أنظمة ورقية لجمع البيانات ،عليس اتباع هذه الخطوات عند إدخال البيانات:
الخطوة األولى :إنشاء بروتوكول إلدخال البيانات
يمكددن أن تددؤدي إج دراءات إدخددال البيانددات املتعارضددة وأخطدداء إدخددال البيانددات إلددى تعددريض بياناتددس وتحليىتددس ونتددائ املتابعددة
والتقيدديم واملسدداءلة والددتعلم للخط ددر .ولتقليددل هددذه املخدداطر ،علي ددس إنشدداء بروتوكددول إدخددال بيان ددات قياس د ي يتضددمن إرش ددادات
حول ما يلي:
100

دليل املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم للمتخصصين في مجال التنمية
• عملية إدخال البيانات ،وتحديد القواعد والتعليمات الخاصة بإدخال البيانات في قاعدة البيانات.
• توقيت إدخال البيانات للتأكد من أن البيانات متاحة لتلبية متطلبات إعداد التقارير واحتياجات صنع القرار.
الخطوة الثانية :تحديد متطلباتك لألشخاص الذين يقومون بإدخال البيانات ،عند الضرورة
ً
ً
ً
يدتم اآلن إدخدال معظدم البياندات إلكترونيدا ،وغالبدا مدا يدتم اسدتخدام األجهد ة الرقميدة لجمدع املعلومدات التدي يدتم تحميلهدا تلقائيدا
بعد ذلس في قاعدة بيانات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم الخاصدة باملشدروع .ومدع ذلدس ،نجدد أنده فدي بعدض البي دات ،قدد ال
ً
ت ال هنا حاجة إلدخال البيانات يدويا .ويجب أن تشير أي بروتوكوالت إدخدال بياندات تقدوم بإنشدا ها بوضدوح إلدى مدا إذا كاندت
ً
ً
تلددس البيان ددات املدخل ددة تتطلددب خب ددرة س ددابقة أو تدددريبا .وإذا كددان ذل ددس مناس ددبا ،يمكنددس تحدي ددد املش ددرو املسددؤول ف ددي ال هاي ددة ع ددن
إدارة جودة عملية إدخال البيانات.
ويجب تدريب جميع موظاي إدخال البيانات على أهداو جهود جمع البياندات ،وطدرو جمدع البياندات التدي تسدتخدمها ،وقاعددة
البيانددات ناسددها ،والبروتوكددول الددذي أعددتدده إلدخددال البيانددات .فدإذا فهددم األشددخاد الددذين يقومددون بإدخددال البيانددات الصددورة
الش دداملة ،فم ددن امل ددر ح أن يقومد ددوا بإدخ ددال البيان ددات بش ددكل كامد ددل ونظي ددف .عل ددى س ددبيل املثد ددال ،يج ددب أن يكون ددوا مسد ددتوعبين
لتخطيل االستبيان وأي منطق تخطي موجود ،ويجب أن يكونوا على دراية بأي أخطاء محتملة في عملية جمع البيانات.

تنظيف البيانات
من املهم أن يؤكد فريق مشروعس أن بيانات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم حيحة وكاملة وذات جودة عالية .ومع زيادة
استخدام األجه ة الرقمية لجمع البيانات ،تقل مخاطر أخطاء النسخ التي تنت عند نقل البيانات الورقية إلى قواعد البيانات.
وعلى الرغم من ذلس ،يجب على الارو االستثمار في تنظيف البيانات للمساعدة في التأكد من أنها دقيقة وخالية من األخطاء.
تنظيف البيانات :هو استكشاو وإزالة األخطاء وعدم التناسق في البيانات لتحسين جود ها.
ً
وتتضمن بعض أساليب تنظيف البيانات األكثر شيوعا ما يلي:
ً
إجففراء اختبففارات الجففودة :اختيدار ومقارندة البياندات األوليدة بشددكل عشدوا ي مدع البياندات املدخلدة إلكترونيدا للتحقدق مددن
أخط دداء إدخ ددال البيان ددات والترمي ددز .ويمك ددن أن تق ددوم الا ددرو الت ددي تس ددتخدم األجه د ة الرقمي ددة لجم ددع البيان ددات بتخط ددي ه ددذه
الخطوة.
تحديد القيم املتطرفة :التحقق من وجود إدخاالت غير متوقعدة فدي البياندات .وقدد عندي هدذا أن الشدخص الدذي يددخل
ً
البيانات ال ياهم العملية وارتكب خطأ في الترميدز .علدى سدبيل املثدال ،إذا طدرح أحدد االسدتبيانات سدؤاال حدول العمدر وتدم
ً
إدخال عمر  ،110فسوو تكتشف الخطأ بسرعة وتكون قادرا على منع األخطاء املماثلة.
إزالففة اإلدخففاالت املكففررة :تأكددد مددن أن كددل سددجل بيانددات (اسددتبيان ،نمددوذج ،إلددخ) لدده رقددم تعريددف خدداد وفريددد وأندده لددم
ي ددتم تك درار أي أرق ددام ف ددي قاع دددة البيان ددات .واح ددتاظ بس ددجل ألخط دداء البيان ددات ،وراج ددع أي اتجاه ددات وأنم دداط ملحوظ ددة ف ددي
ً
األخط دداء م ددع فري ددق إدخ ددال البيان ددات لتحس ددين النت ددائ املس ددتقبلية .وف ددي البي ددة الت ددي ي ددتم فيه ددا إدخ ددال البيان ددات تلقائي دا م ددن
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خىل األجه ة اإللكترونية ،يجب أن يتم هذا الاحص في اليوم األول من إدخال البيانات للتأكد من تحديدد أي مشداكل
نظامية ومعالجتها.

تخزين وأمن البيانات
من املهم التأكد من أن البيانات منة ومحمية ضد التغييرات غير املصدرح بهدا ،أو النسدخ ،أو العبدث ،أو االتدىو غيدر القدانوني،
أو الاقد غير املقصود ،أو اإلفشاء غير املىئم ،أو النقل غير املصرح به.
ً
وس ددتختلف إج دراءات تخ د ين وأم ددن البيان ددات الت ددي تق ددوم بتطبيقه ددا بش ددكل طبيع ددي وفق ددا لوض ددعس ،ومس ددتوى املخ دداطر الت ددي ت ددم
تقييمها ،وطبيعة وحساسية البيانات التي تجمعها ،واألمن املحلي والظروو اللوجستية .ويمكن أن تكون املخاطر بسيطة مثل
املشكىت املتكررة في إمدادات الكهرباء التي تتطلب سياسات نسخ احتياطي منتظمة أو معقدة مثل الحاجدة إلدى إنشداء قاعددة
بيانات خاصة و منة للمعلومات الحساسة بشكل خاد .ومن املحتمل أن يكون ملؤسسدتس بالاعدل سياسدة بشدأن قضدايا مثدل
األمددن املددادي للبيانددات ،وأمددن تكنولوجيددا املعلومددات (أي اسددتخدام كلمددات املددرور) ،وواجبددات املددوظاين فيمددا يتعلددق باسددتخدام
البيانات بتحاظ.
التفكيرالنقدي :فهم الالئحة العامة لحماية البيانات التابعة لالتحاد األوروبي
ً
نظددرا ألهميددة حمايددة البيانددات ،أصدددر االتحدداد األوروبددي الىئحددة العامددة لحمايددة البيانددات " ،"GDPRفددي مددايو  .2018وهدددفها هددو
حماية مواطني االتحاد األوروبي من انتهاكات الخصوصية والبيانات .وفي حين أن هذا قد يبدو في البداية بعيد الصلة إذا كنت
تعم ددل خ ددارج أوروب ددا ،فيج ددب أن تض ددع ف ددي اعتب ددار أن الل ددوائ ت ددؤثر عل ددى جمي ددع املؤسس ددات العامل ددة داخ ددل االتح دداد األوروب ددي وأي
ً
شددخص يقدددم سددلعا أو خدددمات أو يراقددب ويقدديم سددلو متعلددق ببيانددات أشددخاد يتبعددون االتحدداد األوروبددي بغددض النظددر ع ددن
ً
موقعهم .ونظرا للطبيعة العاملية لعملها ،فإن العديد من املؤسسات تغير سياسا ها نتيجة لذلس بغض النظر عن موقعها.
والاائ دددة األساس ددية الت ددي تع ددود عل ددى الش ددخص نتيج ددة الىئح ددة العام ددة لحماي ددة البيان ددات ه ددي أن دده ت ددم تع ي د ش ددروط املوافق ددة عل ددى
استخدام البيانات ،ولم عد بإمكان املؤسسات استخدام بيانات الشخص دون موافقة واححة .كما أنه ال يمكد هم الحصدول
عل ددى ه ددذه املوافق ددة بط ددرو غي ددر واح ددحة .ويج ددب اإلش ددارة إل ددى طل ددب املوافق ددة بوض ددوح باس ددتخدام لغ ددة واح ددحة يمك ددن أن ياهمه ددا
الجمي ددع .باإلض ددافة إل ددى ذل ددس ،يح ددق لأش ددخاد الوص ددول إل ددى بيان ددا هم و "نس دديانها" إذا رغب ددوا ف ددي ذل ددس .ويج ددب أن تك ددون الجه ددود
ً
املبذولة لحماية خصوصية الشخص وبياناته ج ءا من التصميم األولي ألي نظام إلدارة البيانات.

االحتفا بالبيانات وإزالة الهوية
عندما تقرر أنه لم تعد هندا حاجدة للبياندات سدواء بعدد نهايدة املشدروع أو أثنداء تنايدذ املشدروع ،فإنده يجدب الدتخلص مدن جميدع
السجىت والنسخ االحتياطية أو تعديلها بحيث يصب من املستحيل تحديد املستجيبين للبيانات.
التخلص من البيانات :تعتمد الطريقة التي تستخدمها إلتىو البيانات والسجىت على العوامل التالية:
• القوانين املطبقة
• سياسات املؤسسة ومتطلبات الجهات املانحة
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• سياو التشغيل املحلي
• حساسية البيانات التي تتطلب التخلص م ها
• حجم البيانات التي تتطلب التخلص م ها
والعامل اآلخر الذي سيحدد األسلوب املستخدم إلتىو البيانات هو الشكل الذي توجد عليه هذه البيانات:
• السجىت الورقية :يجب إتىو أي سجىت ورقية بالحرو أو التقطيع .وال يجب أن تكون قابلة لىستخدام مرة أخرى
أو إعادة تشكيلها في املستقبل.
• الس ددجىت اإللكتروني ددة :يج ددب أن يك ددون إت ددىو الس ددجىت اإللكتروني ددة م ددن مس ددؤولية أح ددد املتخصص ددين ف ددي تكنولوجي ددا
املعلومددات ولديدده معرفددة بكيايددة الددتخلص مددن جميددع ثددار امللاددات .ويجددب إزالددة محر دكدات األق دراد وقواعددد البيانددات
ً
تماما ،كما يجب مسح البيانات املوجودة علدى الوسدائل القابلدة إلعدادة الكتابدة – مثدل األقدراد املضدغوطة وأقدراد
الدي في دي ( )DVDوأشرطة الصوت والايديو – بشكل تام قبل إعادة استخدامها.
إزالة الهوية :إذا اخترت االحتااظ بالبيانات بعد انتهاء أنشطة املشروع ،فيمكنس إجراء عملية إزالدة الهويدة للحاداظ علدى سدرية
بيانات املستجيبين .ونجد أن إخااء الهوية واسدتخدام األسدماء املسدتعارة همدا أسدلوبان يمكندس اسدتخدامهما إلزالدة الهويدة مدن
البيانات.
• إخفففاء الهويففة :تجريددد البيانددات مددن أي معلومددات يمكددن تحديدددها ،ممددا يجعددل مددن املسددتحيل اسددتخىد أفكددار حددول
شخص محدد ،حتى لو كان ذلس من خىل الجهة املسؤولة عن إخااء الهوية.
• اس ف ففتخدام األس ف ففماء املس ف ففتعارة :اس د ددتبدال الحق د ددول الخاص د ددة بمعلوم د ددات التعري د ددف الشخص د ددية برم د د يحي د ددي هوي د ددة
املستجيب .ومع ذلس ،يمكن الوصول إلى هوية الشخص من خىل استخدام "ماتاح" للبيانات.
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الفصل الخامس :تحليل بيانات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
اآلن وبعددد أن ب دددأ مشددروعس ف ددي التناي ددذ ،فلقددد أص ددب بإمكان ددس
تتب ددع خط ددل املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم الخاص ددة ب ددس

1

وجمع بياناتس.

5
2

ولكن البيانات التي قمت بجمعها ال تعني الكثير لدس وأل دحاب

4
3

تحليل بيانات املتابعة
والتقييم واملساءلة والتعلم

املصددلحة ألنه ددا ف ددي شددكلها األول ددي .تص ددب البيان ددات مايدددة عن دددما تعطيه ددا معنددى ،وي ددتم ذل ددس م ددن خددىل التحلي ددل والتص ددوير البي دداني
والتاسير.
تحليل البيانات :هو عملية وضع النظام والهيكل للبيانات التي تم جمعهدا ،حيدث يحدول البياندات الارديدة إلدى معلومدات
يمكنس استخدامها .ويتم تحقيق ذلس من خىل تطبيق أساليب منعجية لاهم البيانات مثل :البحث عن االتجاهات أو
املجموعات أو العىقات اإلحصائية األخرى بين األنواع املختلاة من البيانات.
التص ففوير البي ففاني للبيان ففات :ه ددو عملي ددة وض ددع البيان ددات ف ددي مخط ددل أو رس ددم بي دداني أو ش ددكل مر ددي خ ددر س دداعد ف ددي إع ددداد
ً
التحليل .ويساعد التصوير البياني للبيانات أيضا على تاسير وتوصيل نتائجس.
تفس ف ففيرالبيان ف ففات :هد ددو عمليد ددة إضد ددافة املعند ددى للبياند ددات .ويتطلد ددب التاسد ددير الوصد ددول إلد ددى اسد ددتنتاجات حد ددول التعمد دديم،
واالرتباط ،والسببية ،ويهدو إلى اإلجابة على أس لة التعلم الرئيسية حول مشروعس.
ويقددم الاصددل الخدامس أساسدديات تحليددل البياندات الكميددة والنوعيددة والتصدوير البيدداني وتاسدير لهددذه البيانددات ،كمدا أندده يقدددم
ً
ً
ً
لس فهما أساسيا وماردات للتعبير عن هذه العمليات من خىل الخبراء الذين عادة ما شاركون.
ً
وه ددذه العملي ددات ال ددثىث ليس ددت خطي ددة ف ددي الع ددادة؛ فه ددي ال تتب ددع بعض ددها ال ددبعض ف ددي عملي ددة منظم ددة .وب دددال م ددن ذل ددس ،فه دي ت ددعم
ً
بعضها البعض وتؤثر في بعضها ،مما ينت عنه بيانات ثرية ومايدة .وكلما كان ذلس ممكنا ،شدير هدذا الاصدل إلدى األوقدات التدي
تتداخل فيها هذه العمليات وتدعم بعضها البعض بهدو فهم مشروعس.
عند االنتهاء من هذا الفصل ،ستكون قادرا على:
✓ توضي كيف توجه وثائق تخطيل املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم الخاصة بس تحليل البيانات
والتصوير البياني وتاسير هذه البيانات
✓ وصف الغرض والعمليات الخاصة بتحليل البيانات الكمية
✓ وصف الغرض والعمليات الخاصة بتحليل البيانات النوعية
✓ وصف الغرض والعملية الخاصة بالتصوير البياني للبيانات
✓ توضي كيف يؤدي التحليل إلى التاسير املناسب ووضع االستنتاجات والتوصيات
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1.5مقدمة عن تحليل البيانات
سترشد ددد تحليد ددل البياند ددات بخطد ددة إدارة األداء الخاصد ددة بد ددس .وستسد دداعد املراجعد ددة الدقيقد ددة لخطد ددة إدارة األداء علد ددى معرفد ددة
البيانات التي ستقوم بتحليلها ،ومتى وكيف تقوم بتحليلها ،وكيف ستستخدم نتائجس.
وتعتم ددد طريق ددة التحلي ددل عل ددى ن ددوع البيان ددات ،في ددتم تحلي ددل البيان ددات الكمي ددة باس ددتخدام األس دداليب الكمي ددة واإلحص ددائية وب درام
الكمبي ددوتر مث ددل مايكروس ددوفت إكس ددل " "Microsoft Excelأو برن ددام الح د م اإلحص ددائية للعل ددوم االجتماعي ددة (إس ب ددي إس إس
ً
" .)"SPSSكمدا أن نتددائ تحليدل البيانددات الكميددة تكدون رقميددة ويمكدن تصددويرها بيانيددا بسدهولة باسددتخدام رسدم بيدداني أو مخطددل
أو خريطة.
ً
وغالبا ما يتم إجراء التحليل النوعي من خىل قراءة البيانات النوعية فدي شدكل نصدود بياندات ،مثدل املىحظدات مدن مناقشدات
مجموع ددة التركي ددز أو املق ددابىت ،لتحدي ددد املوض ددوعات الت ددي تنش ددأ م ددن البيان ددات .ويطل ددق عل ددى ه ددذه العملي ددة تحلي ددل املحت ددوى أو
ً
التحلي ددل املوض ددوعي .ويمك ددن أن ي ددتم إجرا ه ددا بمس دداعدة الب درام  ،ولك ددن غالب دا م ددا ي ددتم ذل ددس باس ددتخدام ال ددورو واألق ددىم وأوراو
املىحظات الىصقة.
ويعتم ددد توقي ددت تحلي ددل بيانات ددس عل ددى وق ددت جمعه ددا وتوقي ددت احتياج ددات أ ددحاب املص ددلحة للمعلوم ددات .وتتغي ددر البيان ددات عل ددى
مس ددتوى املخرج ددات بس ددرعة وبالت ددالي ي ددتم تحليله ددا بش ددكل متك ددرر أكث ددر م ددن البيان ددات املوج ددودة ف ددي النت ددائ املرحلي ددة ومس ددتويات
األهداو االستراتيجية لإلطار املنطقي.
ً
وغالب ددا م ددا ي ددتم تحلي ددل البيان ددات وتاس دديرها قب ددل أح ددد االجتماع ددات رب ددع الس ددنوية امله ددم للمش ددروع ،أو قب ددل املوع ددد ال ه ددا ي لتق ددديم
التقارير أو باعتبارها ج ء من التقييم ،ولكن يدعو الكثيرون إلى استكمال تحليل وتاسير البيانات في كثير من األحيان كجد ء
مدن نظدام املتابعدة والتقيديم واملسدداءلة والدتعلم الدذي سدتخدم البيانددات بشدكل اسدتباقي .علدى سددبيل املثدال ،قدد تتضدمن أنشددطة
املش ددروع مناقش ددات تتض ددمن التحلي ددل والتاس ددير بع ددد ال ي ددارات امليداني ددة وأثن دداء االجتماع ددات رب ددع الس ددنوية .وهن ددا العدي ددد م ددن
الاوائد لهذا النعج ،والتي تشمل اإلدارة األفضل للتحديات ،والتعلم في الوقت املناسب ،والتعديل أثناء تنايذ املشروع.
ومن املهم بشكل خاد تنسيق تحليل البيانات مع جدول التقدويم العدام لتنايدذ املشدروع ،حيدث تتطلدب أنشدطة جمدع البياندات
ً
والتحليددل والتصددوير البيدداني والتاسددير الىحددق للبيانددات وقتددا ومدددخىت مددن فريددق املشددروع األوسددع الددذي ال يتبددع نظددام املتابعددة
ً
والتقييم واملساءلة والتعلم .وال تنس ى أن تأخدذ هدذا فدي االعتبدار عندد التخطديل الخداد بدس .ويجدب أن تتدذكر دائمدا أن هددفس
ه ددو تق ددديم اس ددتجابات ذات ص ددلة ف ددي الوق ددت املناس ددب أل ددحاب املص ددلحة ،وال ددتعلم بش ددكل فع ددال ،وتق ددديم التق ددارير املطلوب ددة،
والبحث عن طرو لجعل بياناتس مايدة بشكل عام قدر اإلمكان.

 2.5أساسيات تحليل البيانات الكمية
ً
على املستوى األساس ي ،هنا نوعان من التحليل الكيي :الوصاي واالستداللي (املعروو أيضا باسم التاسيري):
التحلي ففل الوص فففي للبيان ففات :هددو تحلي ددل مجموع ددة البيان ددات الت ددي تسدداعد عل ددى وص ددف أو ع ددرض أو تلخ دديص البيان ددات
بطريقة هادفة بحيث تظهر األنماط.
التحلي ففل االس ففتداللي للبيان ففات :يتددي لددس اس ددتخدام البيانددات مددن العين ددات لعمددل تعميمددات إحص ددائية حددول مجتمع ددات
الدراسة التي تم استخىد البيانات م ها.
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فهم البيانات الكمية
قبل أن تبدأ في التحليل الكيي ،تحتاج إلى فهم نوع البيانات التي تتعامل معها .وسيحدد ندوع البياندات الكميدة الخاصدة بدس ندوع
التحليل اإلحصا ي الذي يمكنس إجراؤه .ويبدأ فهم بياناتس باهم املتغيرات.
املتغير :أي خاصية أو رقم أو كمية يمكن قياسها أو عدها.
وهنا ف تان من املتغيرات :املستقلة والتابعة:
• املتغيففرات املسففتقلة :مثلمددا يدددل اسددمها ،هددي عبددارة عددن متغيدرات قائمددة بددذا ها وال تتغيددر بدداملتغيرات األخددرى التددي تبحددث
ع ها .ومن األمثلة على املتغيرات املستقلة :العمر والدين والجماعة العرقية.
• املتغي ففرات التابع ففة :هددي ف ددات تعتمددد عل ددى عوامددل أخددرى .علددى سددبيل املثددال ،ق ددد يكددون املتغيددر التددابع هددو املسددافة الت ددي
ً
تأخذها سيرا على األقدام لجلب املياه أو إمكانية اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريق املياه.
ويتم قياس أو حساب أنواع مختلاة من املتغيرات بشكل مختلف .على سبيل املثدال ،يدتم قيداس الوقدت باسدتخدام الددقائق أو
الثد ددواني .ومد ددن ناحيد ددة أخد ددرى ،يمكد ددن قيد دداس املعرفد ددة مد ددن خد ددىل درجد ددات االختبد ددار أو مد ددن خد ددىل مىحظد ددة التغيد درات فد ددي سد ددلو
األشخاد .وبالتالي يتم تحليل هذه املتغيرات بشكل مختلف.
وبعددد ذلددس ،يتطلددب منددس التحليددل املناسددب لبياناتددس أن تاهمهددا مددن حيددث "مسدتوى القيدداس" .ويددتم تصددنيف البيانددات إلددى أربعددة
مستويات أساسية للقياس هي :البيانات االسمية ،والبيانات الترتيبية ،والبيانات الاترية ،والبيانات النسبية.
شكل رقم ( :)52املستويات األربعة للقياس
املستوى

الوصف

البيانات
االسمية

نوع الجنس والعرو
البيانات التي تم
والدين ومكان امليىد،
جمعها في شكل
أسماء (وليس أرقام) ،إلخ.
ويتم تنظيمها حسب
الا ة.

يمكن حساب البيانات االسمية ،ولكن ال يمكن فعل ش يء
خر .واملعلومات التي يتم جمعها من البيانات االسمية
مايدة للغاية ،بل إنها ضرورية ألنها تتي األوصاو
األساسية ملشروعس.

البيانات
الترتيبية

املقاييس التي تقيس
البيانات التي لها
ترتيب ،حيث يمكن مستويات الرضا أو
ترتيبها من األصغر إلى مستويات التوافق
األكبر.

باملعنى الدقيق للكلمة ،يمكن حساب البيانات الترتيبية
فقل .ومع ذلس ،لم يتم التوصل إلى إجماع بين خبراء
اإلحصاء حول ما إذا كان يمكنس حساب متوسل للبيانات
التي تم جمعها باستخدام مقياس ترتيلي.
ً
إن املسافات بين نقاط البيانات على مقياس الاترة دائما
ً
ما تكون هي ناسها( .وهذا ليس هو الحال دائما مع
املقاييس الترتيبية) ،وهذا عني أنه يمكن حساب البيانات
ً
الاترية ويمكنس إجراء حسابات إحصائية أكثر تقدما

البيانات
الفترية

البيانات التي يتم
التعبير ع ها باألرقام
ويمكن تحليلها
ً
إحصائيا.

األمثلة

درجة الحرارة والوقت

سيناريو االستخدام
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ملجموعات البيانات الاترية.
البيانات
النسبية

يتم التعبير ع ها
باألرقام ،مع العنصر
املضاو لقيمة
"الصار املطلق".

هذا عني أن البيانات النسبية ال يمكن أن تكون سالبة.
ً
ونظرا ألن البيانات النسبية تحتوي على صار مطلق،
يمكنس إنشاء عبارات مثل "يبلغ أحد العناصر ضعف
طول اآلخر".

الطول والوزن

وبغض النظر عن نوعها ،فإن البيانات ال تكون مايدة بشكل خاد لس في شكلها األولي ،حيث أنس بحاجة إلدى تحليدل البياندات
األوليددة قبددل أن تددتمكن مددن تحديددد مددا إذا دكدان برنامجددس يللددي أهدافدده ،أو اسددتخدامه التخدداذ القدرارات أو البدددء فددي التواصددل مددع
أ حاب املصلحة .ومن أجل فهم صعوبة استخدام البيانات األولية ،يمكنس االطىع على الشكل رقم ( )53الذي يوحح كيف
ً
يددتم تنظدديم البيانددات األوليددة التددي تددم جمعهددا مددن أربعددة مسددتجيبين السددتبيان مشددروع دلتددا رياددر لأشددخاد النددازحين داخليدا فددي
قاعدة بيانات املشروع .و ُيظهر العمود األيمن رم كل مستجيب .على سبيل املثال ،يتم ترميز املستجيب األول من القرية األولى
بالرم ( .)V1R1ويوحح كل عمود الحق كيف أجاب املستجيبون على األس لة الستة األولى من االستبيان.
شكل رقم ( :)53مثال على البيانات األولية من استبيان مشروع دلتا ريفر لألشخاص النازحين داخليا (مكتمل جزئيا)
س1
(العمر)

س2
(الرقم في
األسرة)

س3
(استخدام مراك
توزيع املياه)

س4
(التكرار اليومي
الستخدام مرك
توزيع املياه)

س5
(املسافة املقطوعة
ً
سيرا على األقدام إلى
مرك توزيع املياه)

س6
(اإلصابة بإسهال
في األشهر الثىثة
املاضية؟)

الرقم التعرياي
للمستجيب /
االستبيان
V1R1

27

1

نعم

2

50

ال

V1R2

53

1

نعم

1

1000

ال توجد إجابة

V1R3

19

2

ال

3

400

نعم

V1R4

21

4

ال

5

200

نعم

ومن خىل النظر إلى هذه البيانات ،يمكنس رؤية االتجاهات العامة ،ولكن ال يمكنس اإلدالء بأي عبارات محددة حول النتدائ .
ً
واألهم من ذلس ،أن هدذا الجددول ال يتضدمن سدوى بياندات مدن أربعدة مشداركين ،ممدا يجعدل مدن السدهل نسدبيا رؤيدة االتجاهدات.
وإذا تضددمن الجدددول بيانددات مددن  400أو حتددى  4000مسددتجيب ،فسددتكون قدددرتس علدى اسددتخدامها محدددودة للغايددة حتددى تقددوم
بتحليلها.

تحليل البيانات الكمية باستخدام اإلحصاء الوصفي
يوجد ثىث ف ات من العمليات الحسابية املستخدمة لتحليل البيانات باستخدام اإلحصاء الوصاي:
• مقف فاييس التك ففرار :تق دددم ع دددد تك درارات قيم ددة (ق دديم) معين ددة ف ددي مجموع ددة البيان ددات (الج ددداول التكراري ددة ،والج ددداول
املتقاطعة).
• مقاييس النلعة املركزية :تحسب القيمة املرك ية ملجموعات البيانات (الوسل الحسابي  ،الوسيل ،املنوال).
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• مق ففاييس التب ففاين :تحدي ددد م دددى تباع ددد نق دداط البيان ددات ف ددي مجموع ددة البيان ددات ع ددن املتوس ددل ،وع ددن بعض ددها ال ددبعض
(املدى ،االنحراو املعياري).

مقاييس التكرار
شير مقياس التكرار إلى عدد املرات التي حدث فيها ش يء مدا أو عددد االسدتجابات التدي تتناسدب مدع ف دة معيندة .ويمكندس تحليدل
التكرارات باستخدام أداتين :الجداول التكرارية والجداول املتقاطعة .وستعتمد األداة التي تستخدمها على مدا إذا كندت تقديس
تكرار قيم االستجابة ملجموعة واحدة (الجدول التكراري) أو مجموعات متعددة (الجدول املتقاطع).
الجدول التكراري :تمثيل مر ي لتكرار القيم في مجموعة البيانات الخاصة بس.
ً
ً
ً
على سبيل املثال ،أجرى مشروع دلتا ريار لأشخاد النازحين داخليا استبيانا تضمن سؤاال يجمع البيانات الترتيبية التالية:
"يمكنني الحصول على املياه التي أحتاجها لتلبية احتياجاتي االستهىكية املنزلية".
❏ أوافق بشدة
❏ أوافق
❏ ال أوافق أو ال أعارض
❏ أعارض
❏ أعارض بشدة
ً
ً
يقدم الجدول التكراري في الشكل رقم ( )54ملخصا بسيطا وسهل القراءة لإلجابات التي قدمتها املجموعدة الكاملدة املكوندة مدن
ً
 60مشاركا .وال تتطلب الجداول التكرارية إضافة نسبة م وية ،ولكننا أضانا النسب امل وية في هذا املثال للمساعدة في تيسير
فهم النتائ .
الشكل  :54الجدول التكراري :الحصول على املياه
السؤال" :يمكنني الحصول على املياه التي أحتاجها لتلبية احتياجاتي
االستهالكية املنللية".

عدد اإلجابات

النسبة املئوية

أعارض بشدة

6

 10باملائة

أعارض

10

 16باملائة

ال أوافق وال أعارض

7

 12باملائة

أوافق

25

 42باملائة

أوافق بشدة

12

 20باملائة

اإلجمالي

60

100باملائة
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ً
ف ددي ح ددين أن الج ددداول التكراري ددة تس دداعد عل ددى تحلي ددل تك درار ق دديم البيان ددات وفق دا ملتغي ددر ف ددوي واح ددد (عل ددى س ددبيل املث ددال60 ،
ً
ً
ً
مستجيبا لىستبيان) ،فقد ترغب أحيانا في تحليل تكرار االستجابات وفقا ملتغيرات متعددة .وفي هذه الحالة ،نجد أن الجدول
املتقاطع هو املطلوب.
الجف ففدول املتقف ففاطع :ه ددو تمثي ددل مر ددي لتك درار الق دديم ف ددي مجموع ددة بيان ددات كامل ددة ،وتش ددمل املجموع ددات الارعي ددة ض ددمن
مجموعة البيانات.
وبالعودة إلى املثال السابق الخاد باالستبيان الدذي طلدب مدن املسدتجيبين اإلشدارة إلدى مسدتوى رضداهم عدن مسدتوى حصدولهم
علددى امليدداه لتلبيددة االحتياجددات املنزليددة .ومددع ذلددس ،نريددد هددذه املددرة مقارنددة اسددتجابات األسددر الكبيددرة (التددي تضددم خمسددة أفدراد أو
ً
أكثر) واألسر الصدغيرة (التدي تضدم أربعدة أفدراد أو أقدل) .ولقدد حددد املسدتجيبون مدا إذا كدانوا جد ءا مدن أسدرة كبيدرة أو صدغيرة فدي
وقت سابق من الدراسة املسحية .وباستخدام هذه املعلومات ،يقوم فريق يونيتاس " "UNITASبإنشاء جددول متقداطع ملقارندة
استجابات املجموعتين الارعيتين.
شكل رقم ( :)55الجدول املتقاطع :مستوى الرضا عن حصول األسر على املياه
السؤال" :يمكنني الحصول على املياه التي أحتاجها
لتلبية احتياجاتي االستهىكية املنزلية".

االستجابة
اإلجمالي

االستجابة
(األسر الكبيرة)

االستجابة
(األسر الصغيرة)

أعارض بشدة

6
%10

4
%16

2
%6

أعارض

10
%16

8
%32

2
%6

ال أوافق وال أعارض

7
%12

4
%16

3
%9

أوافق

25
%42

7
%28

18
%51

أوافق بشدة

12
%20

2
%8

10
%28

اإلجمالي

60
٪100

25
٪42

35
٪58
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يمكنني الحصول على املياه التي أحتاجها لتلبية احتياجاتي االستهالكية املنللية.
أوافق بشدة
أوافق
ال أوافق وال أعارض

أعارض
األسر الصغيرة

أعارض بشدة

األسر الكبيرة
عدد األسر

سم لس الجدول املتقاطع واملخطل الشريطي املصاحب له بمقارنة استجابات املجموعتين .على سدبيل املثدال ،يمكدن لاريدق
يونيتدداس ( )UNITASرؤيددة أندده مددن بددين  60أسددرة تمددت مقابلتهددا يوافددق  62باملائددة بشدددة أو يوافقددون علددى أن لددديهم مددا يكاددي مددن
املياه لتلبية احتياجا هم االستهىكية ،وهي نتيجدة مقبولدة .ومدع ذلدس ،يمكدن تاسدير هدذه النسدبة امل ويدة بشدكل مختلدف إلدى حدد
مدا عندد النظددر إليهدا مدن وجهددة نظدر األسدر الكبيددرة والصدغيرة ،حيدث أن  36باملائددة فقدل مدن األسددر الكبيدرة يوافقدون أو يوافقددون
بشدة على أنه بإمكانهم الحصول على كمية كافية مدن امليداه .ومدن ناحيدة أخدرى ،يوافدق  79باملائدة مدن األسدر الصدغيرة بشددة أو
يوافقون على أن بإمكانهم الحصول على كمية كافية من املياه.
وسنعيد النظر في موضوع الجداول املتقاطعة عندما نناقش اإلحصاءات االستداللية .وعندما تقوم بدم الجداول املتقاطعة
مع القياسات اإلحصائية االستداللية املوححة في القسم التالي ،يمكنس البدء في تقييم العىقات بين املتغيرات املتعددة.

مقاييس النلعة املركزية
ً
تعد مقاييس النزعة املرك ية من أكثر الطرو شيوعا لتحليل التكرارات.
مقاييس النلعة املركزية :تساعد في تحديد قيمة واحدة ويتم ترتيب مجموعة من البيانات حولها.
وهنا ثىث أدوات تستخدم لقياس النزعة املرك ية:
الوسط الحسابي :متوسل مجموعة البيانات التي تم تحديدها من خىل جمع جميع القيم والقسمة على الكل.
الوسيط :النقطة الوسطى ملجموعة البيانات ،حيث تقع نصف القيم تحتها ونصف القيم أعىها.
ً
املنوال :اإلجابة أو القيمة األكثر تكرارا.

110

دليل املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم للمتخصصين في مجال التنمية
ولتوضي الاروو بين الوسل الحسابي والوسيل واملنوال ،دعنا نستخدم مجموعة بيانات أخرى تم جمعهدا بواسدطة مشدروع
ً
دلت ددا ريا ددر لأش ددخاد الن ددازحين داخلي ددا .س ددتتذكر أن أح ددد مؤش درات املش ددروع ه ددو" :بحل ددول الع ددام الثال ددث 85 ،باملائ ددة م ددن أس ددر
ً
األشددخاد النددازحين داخليدا يتواجدددون علددى مسددافة ال ت يددد عددن  500متددر مددن مركد توزيددع امليدداه" .ومددن أجددل تتبددع هددذا املؤشددر،
أجرى موظاو املشروع زيارات ميدانية لكل قرية يتواجد بها املشروع .واختار فريق منظمة يونيتاس ( )UNITASبشكل عشوا ي
ً
 10أسر نازحدة فدي كدل قريدة وقداموا بقيداس املسدافة التدي قطعوهدا سديرا علدى األقددام لجلدب امليداه .ويدتم تسدجيل البياندات األوليدة
من األسر في القرية األولى في الجدول أدناه.
الشكل  :56بيانات أولية :عدد األمتارالتي تم قطعها سيرا على األقدام لجلا املياه
األسر (القرية األولى)

املسافة املقطوعة سيرا على األقدام (متر)

املستجيب األول

100

املستجيب الثاني

300

املستجيب الثالث

600

املستجيب الرابع

400

املستجيب الخامس

300

املستجيب السادس

700

املستجيب السابع

2.000

املستجيب الثامن

300

املستجيب التاسع

800

املستجيب العاشر

100

ً
يمكن أن تقوم منظمدة يونيتداس ( )UNITASباسدتخدام أيدا مدن األدوات الدثىث لوصدف الطريقدة التدي تتجمدع بهدا البياندات أعدىه
ً
حددول قيمددة مرك يددة .ويجددب أن تىحددظ أن السددبب فددي ذلددس هددو أن املسددافة املقطوعددة سدديرا علددى األقدددام لجلددب امليدداه هددي بيانددات
ً
نسبية :هذا عني أنه يتم التعبير عن مجموعة البيانات باألرقام ،ويمكن معالجتها إحصائيا ،وتتضمن قياس الصار املطلق (0
متر).
الوسط الحسابي
ً
الوسل الحسابي (أو املتوسل) هو املقياس األكثر شيوعا للنزعة املرك ية.
ً
ولحس دداب الوس ددل الحس ددابي ،تق ددوم بجم ددع جمي ددع اإلجاب ددات عل ددى الس ددؤال ح ددول املس ددافة املقطوع ددة س دديرا عل ددى األق دددام
وتقسيمها على عدد املستجيبين.
ً
( 560 = 10 ÷ )100 + 800 + 300 + 2000 + 700 + 300 + 400 + 600 + 300 + 100مترا
يمك ددن اس ددتخدام الوس ددل الحس ددابي فق ددل لتحلي ددل البيان ددات العددي ددة (الترتيبي ددة والنس ددبية) .وم ددع ذل ددس ،عتق ددد بع ددض
ً
ً
األشدخاد أنده يمكندس حسداب الوسدل الحسدابي للبياندات الترتيبيدة إذا كندت واثقدا تمامدا مدن أن املسدافة بدين النقطتددين
على املقياس الترتيلي متساوية .على سبيل املثال" ،ما مدى رضائس عن مستوى حصولس على املياه؟ ( = 1الحد األدنى،
 = 10الحد األعلى) ".
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الوسيط
ً
يمك ددن أيض ددا اس ددتخدام الوسد دديل لوص ددف طريق ددة تجميد ددع البيان ددات ح ددول قيمد ددة مرك ي ددة .وكم ددا هد ددو الح ددال ف ددي الوسد ددل
الحسابي ،يتم استخدام الوسيل لتحليل البيانات الرقمية.
ولحساب الوسيل ،أكمل الخطوات التالية:
• اكتب جميع القيم بالترتيب العددي.
2000 - 800 - 700 - 600 - 400 - 300 - 300 - 300 - 100 - 100
• ثم ،اشطب الرقمين األول واألخير في الصف حتى تصل إلى املنتصف.
2000 - 800 - 700 - 600 - 400 - 300 - 300 - 300 - 100 - 100
800 - 700 - 600 - 400 - 300 - 300 - 300 - 100
700 - 600 - 400 - 300 - 300 - 300
600 - 400 - 300 - 300
400 - 300
مجموعات البيانات التي تحتوي على عدد زوجي من القيم ،مثل هذه املجموعة ،لدن يكدون لهدا قيمدة متوسدطة .وفدي هدذه
الحاالت ،تقوم بحساب الوسيل بأخذ متوسل الرقمين في منتصف مجموعة البيانات.
(350 = 2 ÷ )400 + 300
وال يددتم اس ددتخدام الوسدديل بش ددكل متكددرر مث ددل الوسددل الحس ددابي ،ولكندده أداة ذات قيم ددة للتحقددق امل د دوج ممددا إذا كددان
ً ً
ً
ً
الوسل الحسابي يقددم تمثديى عدادال للبياندات .وإذا وجددت أن هندا فرقدا كبيدرا بدين الوسدل الحسدابي والوسديل ،فقدد
يكون ذلس عىمة على وجود قيم متطرفة (وهي القيم الصغيرة أو الكبيرة بشكل غير عادي في مجموعة البيانات) تدؤدي
إلى انحراو الوسل الحسابي.
املنوال
ً
يوحح املنوال اإلجابة أو القيمة األكثر تكرارا في مجموعة البيانات .ومن أجل حساب املندوال ،انسدخ الجددول التكدراري
ً
وحدد قيمة االستجابة األكثر تكرارا:
 100متر =
 300متر =
 400متر =
 600متر =
 700متر =
 800متر =
 2000متر =

استجابتان
 3استجابات
استجابة واحدة
استجابة واحدة
استجابة واحدة
استجابة واحدة
استجابة واحدة

املنوال =

 300متر
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ما هو مقياس النلعة املركزية الذي يجا أن تستخدمه؟
ف ددي ه ددذه املرحل ددة ،اس ددتخدمنا ث ددىث أدوات (الوس ددل الحس ددابي ،الوس دديل ،املن ددوال) لحس دداب طريق ددة تجم ددع البيان ددات م ددن
الشكل رقم ( )55حول قيمة مرك ية.
الوسط الحسابي =  560مترا

الوسيط =  350مترا

املنوال =  300مترا

ماذا يعني هذا؟

ماذا يعني هذا؟

ماذا يعني هذا؟

فد د د ددي املتوسد د د ددل ،سد د د ددير املسد د د ددتجيبون سد د ددير نصد د ددف املسد د ددتجيبون مسد د ددافة أكب ددر ع دددد م ددن املس ددتجيبون ( )3س دديرون
ً
ً
ً
العشد د د ددرة مسد د د ددافة  560متد د د ددرا لجلد د د ددب أكثددر مددن  350متددرا لجلددب امليدداه ،أقددل مسافة  300مترا لجلب املياه.
من نصف املسافة.
املياه.

إذن ،أي من هذه الحسابات الثىثة عبر بشكل أفضل عن النزعة املرك ية ملجموعة البيانات هذه؟ هنا ثىثة عوامل
ستساعد على اإلجابة على هذا السؤال:
• ما نوع البيانات التي لديس (اسمية أم ترتيبية أم فترية أم نسبية)؟
• هل تحتوي مجموعة البيانات الخاصة بس على قيم متطرفة أو منحرفة أو كىهما؟
• ما الذي تحاول إظهاره من بياناتس؟
ً
كمددا هددو موحددح سددابقا ،تحتددوي مجموعددة البيانددات علددى بيانددات نسددبية ،وذلددس حتددى نددتمكن مددن حسدداب جميددع املقدداييس
الثىثة للنزعة املرك ية.
ً ُ
ومد ددع ذلد ددس ،الحد ددظ أن مجموع د ددة البياند ددات فد ددي الشد ددكل رق د ددم ( )56منحرفد ددة .وبشد ددكل أكثد ددر تحدي د دددا ،تعد ددد نقطد ددة بيان د ددات
ً
املستجيب السابع ( 2,000متر) من القيم املتطرفة املهمة .وينت عن هدذا فدرو كبيدر بدين الوسدل الحسدابي ( 560متدرا)
ً
ً
ً
والوسيل ( 350مترا) .ويكون للقيم املتطرفة تأثيرا أقل على حساب الوسل الحسابي إذا كان حجدم عينتدس كبيدرا .ومدع
ذلددس ،فإننددا لدددينا حجددم عينددة مددن  10أسددر فقددل فددي مجموعددة البيانددات هددذه .وبالتددالي فددإن نقطددة البيانددات املتطرفددة مددن
املستجيب السابع لها تأثير كبير على قيمة الوسل الحسابي.
ً
ويعتبددر الوسدديل مايدددا بشددكل خ دداد عندددما ال يمثددل حسدداب الوسددل الحس ددابي مرك د مجموعددة البيانددات الخاصددة ب ددس
بشكل عادل .وهذا هو الحال مع مجموعة البيانات في الشدكل رقدم ( ،)56فعندد قيداس النزعدة املرك يدة ملجموعدة بياندات
ً
عددية منحرفة ،فإمدا أن تختدار اسدتخدام الوسديل ،أو اسدتخدام الوسديل والوسدل الحسدابي معدا للتعبيدر عدن النزعدة
ً
ً
ً
املرك ية .وفي الواقع ،يقتدرح الخبدراء أن التحليدل ال يجدب أبددا أن سدتخدم مقياسدا واحددا فقدل للنزعدة املرك يدة .ويمكدن
أن تكون مقاييس النزعة املرك ية في حد ذا ها مضللة ،ويؤدي استخدام اثنين أو أكثر من املقاييس إلى زيادة الوضوح في
تحليلس.
ملدداذا ال تسددتخدم املنددوال فددي الحالددة أعددىه؟ ال يددتم اسددتخدام املنددوال بشددكل شددا ع لتحليددل مجموعددات البيانددات العدديددة.
وم ددع ذل ددس ،هن ددا أن ددواع أخ ددرى م ددن مجموع ددات البيان ددات (مث ددل البيان ددات االس ددمية) الت ددي يمك ه ددا فق ددل اس ددتخدام املن ددوال
لقياس النزعة املرك ية.
ً
ً
على سبيل املثال ،يطرح استبيان دلتا ريار لأشخاد النازحين داخليا سؤاال باستخدام مقياس اسيي:
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"ما هو املصدر الرئيس ي للمياه ألفراد أسرتس؟"
❏ مياه األنابيب
❏ بئر التنقيب
❏ بئر محيي
❏ بئر غير محيي
❏ ينبوع املياه
❏ مياه األمطار
❏ املياه السطحية (نهر ،بحيرة ،بركة ،مجرى ما ي ،قناة)
❏ أخرى؟
ال يمكنددس وصددف اإلجابددة النموذجيددة علددى هددذا السددؤال عددن طريددق حسدداب الوسددل الحسددابي أو الوسدديل ألن كددل خيددار
ً
اسددتجابة يك ددون متسدداويا ف ددي "القيمددة" والخي ددارات غيددر مدرج ددة فددي ترتي ددب .ومددع ذل ددس ،قددد يك ددون حسدداب املن ددوال ملجموع ددة
ً
البيانات االسمية للمقياس مايدا للغاية ألنه يحدد االستجابة التي تم اإلجابة عليها بأكبر عدد من التكرارات.
مقاييس التباين
إن مق دداييس التب دداين ه ددي املجموع ددة الثالث ددة م ددن الحس ددابات املس ددتخدمة لتحلي ددل البيان ددات باس ددتخدام اإلحص دداء الوص دداي ،وه ددي
ً
توحد ددح انتش د ددار أو تبد دداين الق د دديم فد ددي مجموع د ددة البياند ددات .وه د ددل االسد ددتجابات مختلا د ددة جد دددا ع د ددن بعضد ددها ال د ددبعض علد ددى مقي د دداس
االسد ددتجابات املحتملد ددة أم أنهد ددا متجمعد ددة فد ددي منطقد ددة واحد دددة؟ وفد ددي هد ددذا القسد ددم ،سنسد ددتخدم أداتد ددين لحسد دداب تبد دداين مجموعد ددة
البيانات :املدى واالنحراو املعياري.
املدى
املدى :الارو بين القيم األدنى واألعلى ملجموعة البيانات.
مدن السددهل حسدداب املدددى بطددرح أقددل قيمددة فددي مجموعددة البياندات مددن أعلددى قيمددة .وفددي حالددة مجموعددة بيانددات دلتددا رياددر،
ً
فددإن أطددول مسددافة تددم قطعهددا سدديرا علددى األقدددام هددي  2,000متددر ،وأقصددر مسددافة هددي  100متددر .وبالتددالي ،فددإن املدددى هددو
 1,900متر.
ً
 1900 = 100 - 2000مترا
ً
ً
وت ددذكر أن متوس ددل املس ددافة املقطوع ددة س دديرا عل ددى األق دددام لجل ددب املي دداه ه ددو  560مت درا ،وبالت ددالي ف ددإن امل دددى ف ددي مجموع ددة
ً
البيانات هذه كبير نسبيا؛ أي ما يقرب من ثىثة أضعاو متوسل املسافة املقطوعة .وفي مثل هذه الحداالت ،قدد يكدون
ً
ً
مدن املايدد تحديدد املدددى والوسدل الحسدابي معدا" :يبلددغ متوسدل املسدافة املقطوعدة سدديرا علدى األقددام لجلدب امليدداه 560
ً
ً
مترا ،مع مدى مجموعة بيانات يبلغ  1,900مترا".
االنحراف املعياري
االنحراف املعياري :يحسب مدى اختىو (انحراو) االستجابات عن الوسل الحسابي (املتوسل).
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ً
ً
ش ددير االنحد دراو املعي دداري املرتاد ددع إل ددى أن قد دديم مجموع ددة البياند ددات تختل ددف اختىفد ددا كبي ددرا عد ددن الوس ددل الحسد ددابي ،بينم ددا عند ددي
االنح دراو املعي دداري امل ددنخاض أن الق دديم قريب ددة م ددن الوس ددل الحس ددابي .ويعن ددي االنح دراو املعي دداري الص دداري أن الق دديم تس دداوي
الوسل الحسابي.
عل ددى س ددبيل املث ددال ،إذا كددان متوس ددل ط ددول الرج ددل األمريك ددي  70بوص ددة ،م ددع انح دراو معي دداري ق دددره  3بوص ددات ،فبالت ددالي نج ددد أن
معظددم الرجددال يتدراوح طددولهم بددين  3بوصددات أطددول و 3بوصددات أقصددر مددن املتوسددل ( .)"73–"67ويمكنددس تحليددل بياناتددس عددن
طريددق تحديددد النسددبة امل ويددة للرجددال األمددريكيين الددذين يقع ددون ضددمن انح دراو معيدداري واحددد للوسددل الحسددابي ،أو انح درافين
معياريين ،أو ثىثة انحرافات معيارية عن الوسل الحسابي.
شكل رقم ( :)57توزيع أطوال الذكورالبالغين في الواليات املتحدة
الطول

عدد االنحر افات املعيارية
انحراو معياري واحد

 3بوصات
 6بوصات

انحرافين معياريين

نسبة الرجال األمريكيين
ً
يقع  68باملائة من الرجال األمريكيين في حدود  3بوصات من  70بوصة طوال
يقع 95باملائة من الرجال األمريكيين في حدود  6بوصات من  70بوصة

ويعددد حسدداب االنحدراو املعيدداري ملجموعددة البيانددات أكثددر صددعوبة مددن أي نددوع مددن أنددواع الحسددابات األخددرى التددي قدددمناها حتددى
ً
ً
اآلن ،وخاصة إذا تم يدويا .ونجد أن معظم قواعد البيانات تتضمن وظائف لحساب صيغة االنحرافات املعيارية.

"64

"76

"70

"73

"76

متوسط الطول (انحراف معياري صفري)
طويل إلى حد ما (انحراف معياري واحد)
طويل (انحر افان معياريان)

انحراف معياري واحد
(يقع  %68من الرجال األمريكيين في حدود  3بوصات من  70بوصة)
انحر افان معياريان
(يقع  %95من الرجال األمريكيين في حدود  6بوصات من  70بوصة)
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التفكيرالنقدي :دمج وجهات نظر متعددة عند تفسيراإلحصاء الوصفي
بمجرد حساب اإلحصاء الوصاي ،تصب عملية التحليل أكثر فائدة ،كما أنها تساعد على التعلم إذا توقات عند هذه النقطة
وقمت بإجراء بعض التاسير األساس ي.
ً
وتاسير البيانات ليس أمرا يحدث في سرية بين خبراء اإلحصاء ،وال يجب أن يقوم به شخص واحد في الليلة التي تسبق املوعد
ال ها ي لتقديم التقارير .وال تتطلب معظم عمليات تاسير البيانات عمليات معقدة ،ويمكن أن تساعد وجهات النظر املتعددة
الت ددي تن ددت م ددن خ ددىل مش دداركة أكب ددر ف ددي إث دراء التاس ددير وك ددذلس التاكي ددر وال ددتعلم واس ددتخدام املعلوم ددات .كم ددا يمك ددن أن تختل ددف
التوص دديات املقترح ددة م ددن وجه ددة نظ ددر موظ ددف املكت ددب املي ددداني ،أو املش ددار  ،أو موظ ددف املق ددر الرئيس د ي ،إل ددخ .وع ددىوة عل ددى ذل ددس،
ً
أيضا أن تساعد مشاركة أ حاب املصلحة في تع ي ملكية املتابعة واستخدام النتائ واالستنتاجات والتوصيات27.
يمكن
وأثناء قيامس بإجراء تاسير أولي لنتائ تحليل البيانات الخاصة بس ،يجب أن تسأل ناسس األس لة التالية:
• ما هي القيم األقي ى واألدنى للتكرارات  ...وما هدو املددى؟ ومدا الدذي يجدب عليندا القيدام بده بعدد ذلدس بالنسدبة لتحليلندا
ً ً
إذا كان املدى كبيرا جدا؟
ً
• ما هو مدى انتشدار هدذه القديم؟ وهدل هدي متجمعدة بدأي شدكل مدن األشدكال؟ وهدل الوسدل الحسدابي مختلدف جددا عدن
املنوال؟ إذا كان األمر كذلس ،فما هي خطوتنا التالية بالنسبة للتحليل؟
• مدداذا تظهددر لنددا جددداول الطددوارئ؟ وهددل هنددا أي اختىفددات أو أوجدده تشددابه مثيددرة لىهتمددام بددين املجموعددات الارعيددة
املحددة في خطة إدارة األداء الخاصة بنا؟

التحليل االستداللي
ً
ق ددد يك ددون اإلحص دداء الوص دداي كافي دا لتلبي ددة احتياج ددات التحلي ددل الخاص ددة ب ددس .وم ددع ذل ددس ،فم ددن امل ددر ح أن ددس س ددتحتاج إل ددى معرف ددة
ً
امل يد ،خاصة عند تقييم نتائجس.
ً
وسترغب في معرفة ما إذا كانت األنماط التي تراهدا فدي عينتدس يمكدن أن تكدون دحيحة بالنسدبة ملجتمدع الدراسدة األوسدع نطاقدا.
ً
وقد ترغب في أن تكون قادرا على إظهار ما إذا كان املشدروع سدبب التغييدرات التدي تراهدا بشدكل إحصدا ي .ويدتم إجدراء هدذا الندوع
مددن التحليددل عددن طريددق حسدداب اإلحصدداءات االسددتداللية .ومددن املهددم مىحظددة أن اإلحصدداءات االسددتداللية ال تكددون ممكنددة إال
ً
عندددما يك ددون ل ددديس عين ددة عشددوائية جي دددة تن ددت بيان ددات عالي ددة الجددودة .وبش ددكل خ دداد ،ع ددادة مددا يك ددون إثب ددات العىق ددة الس ددببية
ً
ً
ممكنا فقل عندما يكون نظام املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم الخاد بس مصمما لتيسير هذا التحليل.
وتتطلددب اإلحصدداءات االسددتداللية مهددارات إضددافية ،فهددي تقدددم بعددض املادداهيم املثيددرة لىهتمددام لنتائجددس .ويسدداعد التحليددل
االستداللي على:

 27مقتبس من :االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهىل األحمر –  – 2011دليل املتابعة والتقييم للمشروع  /البرنام
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 .1مقارن ففة دالل ففة الف ففروق ب ففين املجموع ففات :تحدي ددد م ددا إذا كان ددت الا ددروو املوج ددودة ب ددين املجموع ددات الارعي ددة كبي ددرة بم ددا
يكاي لتكون مهمة.
 .2دراسف ففة داللف ففة الفف ففروق بف ففين املتغيف ففرات لتحديف ففد االرتبف ففا واحتماليف ففة السف ففببية :تحدي ددد م ددا إذا كان ددت أنش ددطتس ق ددد
ساهمت في التغييرات التي تراها.
هذه هي النقطة التي ستحتاج عنددها إلدى استشدارة الخبدراء اإلحصدائيين فدي فريقدس .ويتمثدل الغدرض مدن هدذا القسدم مدن الددليل
في توضي هذه االختبارات اإلحصائية حتى تعرو مدا هدو ممكدن .وسيسداعد هدذا فدي ضدمان أن خططدس الخاصدة بأخدذ العيندات
تدعم احتياجات التحليل الخاصة بس.
 .1استكشاف داللة الفروق بين املجموعات الفرعية:
تس دداعد اختب ددارات ت ددي " ،"t-testsوتحلي ددل التب دداين " ،"ANOVAواختب ددارات مرب ددع ك دداي ""chi-squareعل ددى تحدي ددد م ددا إذا كان ددت
الاروو بين اإلحصاءات الوصاية للمجموعات الارعية كبيرة .تحسب بعدض اإلحصداءات االسدتداللية مدا إذا كاندت الادروو فدي
التك درارات كبي ددرة ،بينم ددا تحس ددب بع ددض اإلحص دداءات األخ ددرى م ددا إذا كان ددت الا ددروو ف ددي املتوس ددطات كبي ددرة .ويوح ددح الج دددول أدن دداه
بإيج دداز ه ددذه االختب ددارات األولي ددة الثىث ددة املس ددتخدمة الستكش دداو الا ددروو ب ددين املجموع ددات الارعي ددة .وم ددن األس ددهل فه ددم ه ددذه
ً
االختبارات من خىل دراسة السؤال الذي هدو إلى اإلجابة عليه أوال.
شكل رقم ( :)58استكشاف أهمية الفروق بين املجموعات الفرعية
أسلوب التحليل
اختبار-تي (t-
)test

تحليل التباين
اختبار مربع كاي
""Chi-square

أمثلة على األسئلة
الوصف
ً
"هل متوسل املسافة املقطوعة سيرا على األقدام لجلب املياه
• يقارن اختبار-تي ( )t-testمتوسل مجموعة
ً ً
فرعية واحدة مع متوسل مجموعة فرعية أخرى .في نهاية املشروع يختلف اختىفا كبيرا عن متوسل املسافة
ً
أيضا مقارنة الاروو في املتوسطات عند املقطوعة في بداية املشروع؟"
• يمكنه
نقطتين زمنيتين لناس املجموعة الارعية.
•

إذا كانت نتيجة االختبار ذات داللة إحصائية،
ً
فيمكنس اعتبارها تأثيرا على املشروع.

•

يقارن اختبار" "ANOVAمتوسل نتيجة ثىث
مجموعات أو أكثر لتحديد الاروو بي ها.

•

•

اختبار مربع كاي " "chi-squareعمل مع
التكرارات أو النسب امل وية في شكل الجدول
املتقاطع.
ساعد على رؤية العىقة (إن وجدت) بين
املتغيرات ومعرفة ما إذا كانت نتائجس هي التي
تتوقع رؤيتها.

ً
"هل يختلف متوسل املسافة املقطوعة سيرا على األقدام
ً ً
لجلب املياه اختىفا كبيرا بين القرى  1و  2و  3و 4؟"
تتوقع أن يؤدي إنشاء مراك توزيع مياه جديدة إلى تحسين
إمكانية الحصول على املياه وبالتالي تلبية احتياجات
االستهى لكل من األسر الكبيرة والصغيرة .ويساعد اختبار
ً
مربع كاي " "chi-squareعلى اختبار هذا التوقع إحصائيا من
خىل تحليل املعلومات الواردة في الجدول املتقاطع في الشكل
رقم (.)55
ً
ً
"هل هنا فرقا كبير ا بين إجابات األسر الصغيرة والكبيرة
على األس لة املتعلقة باحتياجات االستهى املنزلي؟"
"ما هي داللة هذا الارو؟"
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 .2دراسة الفروق بين املتغيرات لتحديد االرتبا والسببية
يمكددن أن تظهددر االختبددارات املوحددحة أعددىه عمددا إذا كانددت هنددا عىقددة ذات داللددة إحصددائية بددين مجمددوعتين ،ممددا قددد يمنحددس
بع ددض املؤش درات املبك ددرة للت ددأثيرات الت ددي يح دددثها مش ددروعس .ولك ددن تتمث ددل محدودي ددة اختب ددارات ت ددي " ،"t-testsوتحلي ددل التب دداين
" ،"ANOVAواختبارات مربع كداي " "chi-squareفدي أنهدا ال تخبدر بداملتغيرات التدي أثدرت فدي تلدس العىقدة واملتغيدرات التدي لدم تدؤثر
فيها.
وفي هذه الحالة ،نجد أن تحليل االنحدار هو الذي يمكن أن ساعد .
تحلي ففل االنح ففدار :س دداعد عل ددى فه ددم كي ددف يمك ددن أن ت ددؤثر التغيي درات الت ددي تح دددث ف ددي املتغي ددر (املتغي درات) عل ددى املتغي ددر
ً
(املتغيدرات) األخددرى" .تحليدل االنحدددار هددو طريقددة رياضددية لاددرز أيدا مددن هددذه املتغيدرات لاملسددتقلةف لدده بالاعددل تددأثير لعلددى
املتغير التابع الخاد بسف .كمدا أنده يجيدب علدى األسد لة التاليدة :مدا هدي العوامدل األكثدر أهميدة؟ ومدا العوامدل التدي يمكنندا
تجاهلهد دا؟ وكيد ددف تتااعد ددل ه ددذه العوامد ددل مد ددع بعض ددها الد ددبعض؟ وربمد ددا األه ددم مد ددن ذلد ددس ،مد دا مد دددى تأكد دددنا م ددن كد ددل هد ددذه
العوامل؟"28
ً
يمنحدس تحليدل االنحددار فهمدا لىرتبدداط .وبمعندى خدر ،سدوو يمنحددس هدذا الندوع مدن التحليدل فكددرة عدن مددى ارتبداط متغيراتددس
ببعضها البعض.
االرتبففا  :هددو عبددارة عددن مقيدداس إحصددا ي (عددادة مددا يددتم التعبيددر عندده فددي شددكل عدددد) ويوحددح حجددم واتجدداه العىقددة بددين
متغيرين أو أكثر.
علدى سددبيل املثددال ،يمكددن أن يخبددر تحليددل االنحدددار باالرتباطددات املختلادة بددين انخادداض معدددالت األمدراض املنقولددة عددن طريددق
املياه (املتغير املستقل الخاد بس) واستخدام طريقتين للوقاية :تدوفير ميداه الشدرب وحمدىت غسدل اليددين (املتغيدرات التابعدة
ً
ً ً
الخاصة بس) .وسيمنحس هذا التحليل أيضا فهما لقوة هذا االرتباط .فإذا كان قويا ،فيمكنس أن تكون أكثر ثقة في أن تدخلس
مرتبل بالتغييرات التي تراها.
ومن املهم مىحظة أن االرتباط ال عني بالضرورة السببية.
السببية :عندما تكون التغييرات في متغير واحد أو أكثر هي نتيجة للتغييرات في املتغيرات األخرى.
عل ددى س ددبيل املث ددال ،إذا أظه ددر تحليل ددس وج ددود ارتب دداط ب ددين الرس ددائل الخاص ددة بغس ددل الي دددين وتحس ددين ممارس ددات غس ددل الي دددين
وتقليل األمراض املنقولة عن طريق املياه ،فى يمكنس بالضرورة القول إن مشروعس تسبب في هذه التغييرات.
مددن الصددعب للغايددة إثبددات العىقددة السددببية بددالقول علددى وجدده اليقددين أن مشددروعس تسددبب فددي تغييددر معددين بنسددبة  ،%100فهددذا
ً
يك ددون ددحيحا بشد ددكل خ دداد عند ددد العم ددل فد ددي "الع ددالم الد ددواقعي" خ ددارج بي د ددة املختب ددر .ومد ددع ذل ددس ،هند ددا اس ددتراتيجيتان يمكد ددن
استخدامهما ل يادة ثقتس في وجود عىقة سببية بين املتغيرات:
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االفتراضففات املضففادة للو اقففع واملجموعففات الضففابطة :إن اسدتخدام االفتراضددات املضدادة للواقدع واملجموعددات الضدابطة عددد
استراتيجية تستخدم عادة في تقييمات التأثير ،ولقد تدم تصدميم هدذه التقييمدات لاهدم السدبب والتدأثير بدين مشدروعس والنتدائ
التي تراهدا .ويقديس "االفتدراض املضداد للواقدع" مدا يحددث ل د "املجموعدة الضدابطة" ،وهدي مجموعدة مدن األشدخاد غيدر املشداركين
أو املتأثرين بمشروعس .وأثناء عمليتي التحليل والتاسير ،فإنس تقوم بمقارنة نتائ عينة مشروعس مدع املجموعدة الضدابطة فدي
ً ً
محاولدة إلثبددات العىقددة السددببية .ويتطلددب هدذا النددوع مددن الدراسددة قدددرا كبيددرا مدن التخطدديل والهيكلدة ،ويشددمل ذلددس التصددميم
الدقيق ألخذ العينات .وتكمن مشكلة هذه اإلستراتيجية في أنه ليست كل املشروعات لديها املوارد والقددرة علدى تصدميم تحليدل
دقيق للتأثير يتضمن مجموعات ضابطة.
ً
ُ
نهج األساليا املختلطة :عتقد العديد من الخبراء أن املستوى املرتاع من اليقين حول السببية يكون ممكنا باستخدام م ي
من األدلة من أجل تثليث نتائجس .على سبيل املثال ،يمكنس جمدع البياندات مدن خدىل اسدتبيان كيدي؛ واملقدابىت النوعيدة شدبه
املنظمة؛ واملراقبة املباشرة واملنتظمدة فدي موقدع املشدروع .وإذا كاندت هدذه األسداليب الثىثدة لجمدع البياندات والتحليدل الندات ع هدا
تق ددود جميعه ددا إل ددى نا ددس النتيج ددة ،فإن ددس ب ددذلس ق ددد قم ددت بتثلي ددث بيانات ددس وم ددن املحتم ددل أن ددس أعطي ددت مب ددررات أق ددوى إلثب ددات
العىقة السببية.

املساهمة :بديل السببية
ً
ياهم خبراء املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم مدى صعوبة أن تكون واثقا من السببية في البي ات التنموية مثل حالة منظمة
يونيت دداس " ."UNITASونتيج ددة ل ددذلس ،ت ددم وض ددع أح ددد الب دددائل ال ددذي يطل ددق علي دده تحلي ددل املس دداهمة .ويوح ددح ال ددداعون لتحلي ددل
املسدداهمة أندده علددى الددرغم مددن صددعوبة إثبددات العىقددة السددببية ،إال أن املسدداهمة ليسددت بهددذه الصددعوبة ويمكددن أن تكددون كافيددة
الحتياجاتس من املعلومدات .ويدتم اسدتخدام تحليدل املسداهمة فدي الحداالت التدي تكدون فيهدا عمليدات أخدذ العيندات وجمدع البياندات
ً
الدقيق ددة غي ددر ممكن ددة ،وس دديكون م ددن غي ددر ال ددواقعي محاول ددة إثب ددات الس ددببية اإلحص ددائية .وب دددال م ددن ه ددذا الس ددؤال" :ه ددل تس ددبب
مشروعنا في التغييرات التي نراها" ،فإن هؤالء الخبراء يطرحون السؤال التالي" :هل ساهم مشروعنا في التغييرات التي نراها؟"
وتحليل املساهمات هو عملية تحديد "قصة" املساهمة بشكل واحح من خىل اتباع الخطوات الست التالية بشاافية:
• التحديد الواحح لأس لة التي تحتاج إلى إجابة
• التحديد الواحح لنظرية التغيير في املشروع واملخاطر املرتبطة بها
• جمع األدلة املوجودة التي تدعم نظرية التغيير (األطر املااهيمية الخاصة بس)
• تجميع وتقييم قصة املساهمة الخاصة بمشروعس
• البحث عن أدلة إضافية عند الضرورة
• مراجعة واتمام قصة املساهمة
ومن خىل اتباع هذه الخطوات وتوثيقها ،يمكن لتحليل املساهمة أن يثبت أن املشروع قد ساهم في التغيير.
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أخطاء التحليل الكمي
عنددما تاكددر فددي التحليدل الكيددي وقدرارات أخددذ العيندات املصدداحبة لدده ،هندا نوعددان عامددان مددن أخطداء التحليددل الكيددي يجددب أن
تكون على دراية بهما :الخطأ من النوع األول والخطأ من النوع الثاني.
الخطأ من النوع األول :هو استنتاج خاطئ أن مشروعس كان له تأثير على مجتمع الدراسدة املسدتهدو بينمدا لدم يحددث
ً
ذلس .ويطلق عليه أيضا الخطأ اإليجابي ال ائف .وفي املثال الخاد بمنظمة يونيتداس " ،"UNITASقدد يكدون الخطدأ مدن
الند ددوع األول هد ددو اإلشد ددارة إلد ددى أن إنشد دداء مراكد د توزيد ددع ميد دداه جديد دددة يقلد ددل مد ددن األمد دراض املنقولد ددة عد ددن طريد ددق امليد دداه بد ددين
ً
األشخاد النازحين داخليا بينما ال يحدث ذلس بالاعل.
الخط ففأ مف ففن الن ففوع الثف ففاني :ه ددو عك ددس الخط ددأ م ددن الن ددوع األول .ويح دددث ه ددذا الخط ددأ عن دددما تس ددتنت بش ددكل خ دداطئ أن
ً
مشروعس لم يكن له تأثير علدى مجتمدع الدراسدة املسدتهدو بينمدا كدان لده تدأثير فعلدي .ويطلدق عليده أيضدا خطدأ االسدتبعاد
أو الخطأ السللي ال ائف .وفي املثال الخاد بمنظمة يونيتاس " ،"UNITASقد يكون الخطأ من النوع الثاني هو اإلشارة
ً
إلددى أن إنشدداء مراكد توزيددع ميدداه جديدددة ال يقلددل مددن األمدراض املنقولددة عددن طريددق امليدداه بددين األشددخاد النددازحين داخليددا
بينما يحدث ذلس بالاعل.
تعد أخطاء النوع األول (اإليجابيات ال ائاة) بمثابة إشكالية عندما تاكر في توسيع مشروعس على نطاو كبير ومكلدف .وتددرس
ً
منظمة يونيتاس " "UNITASتوسيع نطاو البرنام إلنشاء مراكد توزيدع ميداه جديددة فدي املنداطق األخدرى للندازحين داخليدا .وقبدل
توس دديع نط دداو البرن ددام  ،س دديرغب الاري ددق ف ددي التأك ددد ق دددر اإلمك ددان م ددن أن مراك د توزي ددع املي دداه الجدي دددة والت ددروي لغس ددل الي دددين
يؤديان إلى تحسين ممارسات غسل اليدين ،وبالتالي تقليل اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريق املياه.
ولتجنددب أخط دداء النددوع األول ،س ددتحتاج إل ددى التخطدديل له ددامش خط ددأ أصددغر ومس ددتوى ثق ددة أعلددى عن ددد تحدي ددد العينددة الت ددي س دديتم
جمع البيانات م ها.
ومددع ذلددس ،يجددب أن تحددرد علددى عدددم املبالغددة فددي تحديددد متطلباتددس .فديمكن أن يددؤدي هددذا إلددى أخطدداء مددن النددوع الثدداني ،حيددث
ً
تاش ددل ف ددي التع ددرو عل ددى العوام ددل املهم ددة الت ددي تح دددث فرق دا ف ددي مجتم ددع دراس ددتس أو تناي ددذ املش ددروع .وتتمث ددل إح دددى ط ددرو تقلي ددل
مخدداطر ارتكدداب الخطددأ مددن النددوع الثدداني فددي زيددادة حجددم العينددة .ولكدن ذلددس لدده ثددار علددى ميزانيتددس التددي يجددب أخددذها فددي االعتبددار.
فحتى ال يادات الصغيرة في حجم العينة يمكن أن ت يد ميزانيتس بشكل كبير.

 3.5أساسيات تحليل البيانات النوعية
ً
ي ددنجح التحلي ددل الن ددوعي عن ددد اس ددتخدام كلم ددات تتح ددد لتص ددب أفك ددارا و راء وانطباع ددات .وهن ددا ع دددد أق ددل م ددن القواع ددد ،كم ددا أن
األس دداليب تختل ددف .وبش ددكل ع ددام ،ف ددإن اله دددو م ددن التحلي ددل الن ددوعي ه ددو تحدي ددد املوض ددوعات والنت ددائ الرئيس ددية ،وه ددذا ش ددمل
املجموعات الارعية إذا كانت لديس ،وذلس من جميع املىحظات التي جمعتها من املقابىت ومناقشات مجموعات التركيز.
ً
وغالب دا م ددا ُيطل ددق عل ددى التحلي ددل الن ددوعي "تحلي ددل املحت ددوى" ويتطل ددب مراجع ددات متع ددددة للبيان ددات (املحت ددوى الخ دداد ب ددس) بحي ددث
تصب البيانات أكثر قابلية لإلدارة .وستؤدي عملية التعرو على البيانات إلى إنشاء موضوعات ستستخدمها في تحليلس .ويعدد
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ً
ً ً
إج دراء مراجع ددات متع ددددة للبيان ددات أم ددرا مهم ددا بش ددكل خ دداد ف ددي التحلي ددل الن ددوعي ألن ددس بحاج ددة إل ددى معرف ددة بيانات ددس جي دددا إلنش دداء
موضوعات وتاسيرات موثوقة .وتشمل املراجعات املتعددة كذلس إدراج وجهات نظر متعددة في التحليل.
ويبدددأ التحليددل النددوعي بالبيانددات األوليددة ،والتددي يمكددن أن تتخددذ عدددة أشددكال .فقددد يكددون لددديس تسددجيىت للمقددابىت .وقددد يكددون
لد ددديس مىحظد ددات مد ددن مناقشد ددات مجموعد ددات التركيد ددز .كمد ددا يجد ددب تنظد دديم البياند ددات األوليد ددة بحيد ددث سد ددهل مراجعتهد ددا .وإذا كند ددت
ً
تستخدم مىحظات مكتوبة جيددا مدن املقدابىت ومجموعدات التركيدز ،فقدد ال تحتداج إلدى فعدل الكثيدر فدي هدذه املرحلدة .ولكدن ،إذا
ك ددان ل ددديس تس ددجيىت ومىحظ ددات ،أو مىحظ ددات يص ددعب عل ددى العدي ددد م ددن األش ددخاد مراجعته ددا ،فس دديكون م ددن املاي ددد القي ددام
ببعض األعمال باستخدام البيانات قبل تحليلها .وقد تحتاج إلى عمل نسخة مكتوبة من التسجيىت الخاصة بس .أو قد يكون
ً
مددن الضددروري إعددادة كتابددة املىحظددات التددي تددم تدددوي ها باختصددار .ويجددب أن تتأكددد دائمددا مددن أن الوثيقددة ال هائيدة مكتددوب باللغددة
التي سيتم استخدامها في التحليل؛ ولهذا السبب ،قد تكون الترجمة ضرورية.
وبمجرد أن تقوم بتنظيم بياناتس األولية ،فستحتاج إلى استكمال الخطوات التالية:
الخطوة األولى :ترميلالبيانات :البدء في تحديد املوضوعات
إن الترميز عد عملية تساعد علدى تقليدل الكميدة الكبيدرة مدن البياندات النوعيدة التدي تمتلكهدا وتحويلهدا إلدى وحددات يمكدن إدار هدا.
وعملي ددة الترمي ددز ه ددي عملي ددة تكراري ددة ،مم ددا عن ددي أن ددس س ددتتعلم أثن دداء ترمي ددز املحت ددوى .وق ددد ت ددؤدي ق دراءة البيان ددات إل ددى تحاي ددز أفك ددار
جديدددة تقددود إلددى مراجعددة البيانددات مددرة أخددرى ،وبالتددالي التوص ددل إلددى نتددائ جديدددة .ولبدددء عمليددة الترميددز ،يجددب عليددس ق دراءة
جميددع النصددود الخاصددة بددس مددرة واحدددة علددى األقددل حتددى تحصددل علددى فكددرة عددن ح مددة البيانددات بأكملهددا .وخددىل هددذه القدراءة
األولى ،يمكنس البدء في تدوين املىحظات في هوامش النصود الخاصة بس لتحديد املوضوعات الناش ة التي تراها.
وبع ددد ق دراءة البيان ددات ،اق درأ املعلوم ددات بعناي ددة م ددرة أخ ددرى .وق ددد تش ددعر بالراح ددة ف ددي ه ددذه املرحل ددة لب دددء إض ددافة الرم ددوز (بن د ًداء عل ددى
مىحظات ددس األص ددلية) .والرم د ه ددو ببس دداطة إض ددافة تس ددمية للا ددة يح دددد ح دددث أو رأي أو فك ددرة مح ددددة ،إل ددخ .ويج ددب أن تك ددون
ً
الرموز الخاصة بس وصاية بدرجة كافية حتى ياهم األشخاد معناها ،ولكن ليست طويلة جدا بحيث يصعب إدار ها.
ً
على سبيل املثال ،قد تىحظ أن هنا أفكارا مختلاة تثير اهتمامس حول ماهوم املياه "تلبيدة احتياجداتي االسدتهىكية املنزليدة".
ويمكن تصنيف هذه األفكار إلى ف دات مثدل سدهولة الوصدول إلدى امليداه ،واملوقدع املحددد ملركد توزيدع امليداه ،وعددد املدرات التدي تدتم
ً
فيه ددا زي ددارة مرك د توزي ددع املي دداه يومي ددا ،وج ددودة املي دداه امللحوظ ددة ،إل ددخ ،ويمك ددن أن تك ددون الرم ددوز املتعلق ددة به ددذه األفك ددار ه ددي :إمكاني ددة
الوصول جيدة ،إمكانية الوصول ضعياة ،املوقع جيد ،املوقع رديء ،إلخ.
ً
وف ددي ال هاي ددة ،س دديتم تحدي ددد ه ددذه الرم ددوز ف ددي مص دداوفة تس دداعد عل ددى تص ددوير البيان ددات بياني ددا والب دددء ف ددي تاس ددير معناه ددا( .انظ ددر
الخطوة الرابعة).
وهن ددا نظري ددات متنافس ددة ح ددول الترمي ددز ال يمك ددن تناوله ددا ف ددي ه ددذا ال دددليل .وم ددع ذل ددس ،م ددن املاي ددد معرف ددة الا ددروو ب ددين الترمي ددز
االستنتاجي والترميز االستقرا ي.
الترمي ففلاالس ففتنتاجي :ه ددو نع ددج للترميددز ي ددتم م ددن خىلدده وض ددع الرم ددوز قبددل مراجع ددة البيان ددات .وأثندداء املراجع ددة ،ي ددتم تطبي ددق
الرموز على البيانات.
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الترمي ففلاالس ففتقرائي :ه ددو نع ددج للترمي ددز ي ددتم م ددن خىل دده وض ددع الرم ددوز أثن دداء مراجع ددة البيان ددات ،وذل ددس باس ددتخدام الكلم ددات
املحددة التي ستخدمها املشاركون أناسهم .ويتم إنشاء الرموز وتعديلها أثناء عملية الترميز ناسها.
س ددتخدم الترمي ددز االس ددتنتاجي تس ددميات ف ددي بيانات ددس تتعل ددق باألس د لة الت ددي طرحته ددا ف ددي األداة الخاص ددة ب ددس ،والت ددي تتعل ددق ب ددالطبع
باملؤشرات في خطة إدارة األداء واألس لة الواردة في الشروط املرجعية للتقييم .ومن ناحية أخرى ،عني الترميز االسدتقرا ي أندس
تقددوم بإنشدداء أكددواد بند ًداء علددى املوضددوعات التددي تظهددر بشددكل طبيعددي مددن تجربددة املشدداركين كمددا هددو مسددجل فددي بياناتددس .وفددي هددذه
الحالدة ،فإنددس تسددتخدم كلمددات املشدداركين إلنشدداء الرمددوز الخاصددة بدس .ومددن املايددد تطبيددق هددذين األسددلوبين فددي الترميددز .فديمكن
أن سدداعد الترميددز االسددتنتاجي علددى تنظدديم األكددواد والتحلدديىت الخاصددة بددس ،بينمددا سدداعد الترميددز االسددتقرا ي علددى تحديددد
ً
األفك ددار الجدي دددة .ون ددادرا م ددا يح دددد الترمي ددز االس ددتنتاجي جمي ددع الرم ددوز الت ددي س ددتحتاجها قب ددل تحلي ددل بيانات ددس .وهن ددا تكم ددن روع ددة
التحليدل النددوعي؛ فهدو يثيددر العديدد مددن املوضدوعات واملادداهيم املثيدرة لىهتمددام التدي ربمددا لدم تاكددر بهدا مددن قبدل 29.ولهددذا السددبب،
ً
ً
يمكنس استخدام م يجا من الترميز االستنتاجي واالستقرا ي للوصول إلى النتائ األكثر شموال.
الخطوة الثانية :فهرسة البيانات
عندددما تبدددأ فددي قدراءة النصددود الخاصددة بددس ،قددد تحتدداج إلددى مطابقددة املادداهيم واالقتباسددات ذات الصددلة بددالرموز التددي حدددد ها.
ً
ُ
و ُيطل ددق عل ددى ه ددذه العملي ددة اس ددم الاهرس ددة ،وه ددي خط ددوة تس ددتخدم غالب ددا عن دددما تق ددوم با ددرز كمي ددات كبي ددرة م ددن البيان ددات النوعي ددة.
وعندددما تقددوم باهرسددة بياناتددس ،فإنددس تقددوم بشددكل أساسد ي بوضددع عىمددة علددى املحتددوى الخدداد بالنصددود باسددتخدام الرمددوز
الت ددي ت ددم توض دديحها ف ددي الخط ددوة الس ددابقة .وبع ددد ذل ددس ،تق ددوم بإنش دداء قائم ددة به ددذه العىم ددات ومك ددان وجوده ددا ف ددي البيان ددات ف ددي ش ددكل
فهرس.
وبمج ددرد قيام ددس باهرس ددة املحت ددوى الخ دداد ب ددس ،س ددتتمكن م ددن مراجع ددة رم ددوز والبح ددث بس ددهولة أكب ددر ع دن املا دداهيم املختلا ددة
ً
واالقتباسات ذات الصلة املتعلقة بالرموز في النصود الخاصة بس .كما ستتمكن أيضا من تحديدد مددى كثافدة الرمد ؛ وعددد
مرات ظهور الرم ومكانه بالنسبة إلى الرمدوز األخدرى التدي قمدت بإنشدا ها .وتعتبدر الاهرسدة مهمدة بشدكل خداد إذا كندت بحاجدة
إلى العودة للبحث عن فكرة أو اقتباس جدير باملىحظة عند توصيل نتائجس.
الخطوة الثالثة :وضع إطارللبيانات
ً
ف ددي ه ددذه املرحل ددة ،تب دددأ ف ددي وض ددع البيان ددات النوعي ددة الت ددي تعم ددل به ددا ف ددي ش ددكل يمك ددن فهم دده .واألس ددلوب األكث ددر اس ددتخداما لوص ددف
ً
ً
البيانات النوعية هو املصاوفة التي يطلق عليها أحيانا نعج اإلطدار ،وهدي تدنظم بياناتدس وفقدا للا دات التدي تكدون مايددة بالنسدبة
ً
ل ددس .وس دديختلف هيك ددل املص دداوفة اعتم ددادا عل ددى ن ددوع جم ددع البيان ددات ال ددذي تق ددوم ب دده .عل ددى س ددبيل املث ددال ،نج ددد أن املص دداوفة الت ددي
ُ
تتضددمن بيان ددات م ددن املقددابىت ش ددبه املنظم ددة تظهددر املس ددتجيب عل ددى ط ددول العمددود األيم ددن واألس د لة املوجددودة عل ددى ط ددول الص ددف
العلوي .ويتم إدراج اإلجابات في الخانة املقابلة للسؤال واملستجيب.
ً
وقد يتم تنظيم البيانات الناتجة عن مناقشات مجموعات التركيز بطريقة أخرى ،اعتمادا علدى طبيعدة املجموعدة واحتياجاتدس
من املعلومات .على سبيل املثال ،يمكنس إنشاء مصداوفة ملجموعدة معيندة فدي أحدد األمداكن ،ومصداوفة أخدرى ملجموعدة فرعيدة
واحدة ضمن مجموعة التركيز في هذا املكان ،كما يمكنس إنشاء مصاوفة تقارن نتائ املجموعات الارعية في أماكن مختلاة.
 29ألكين إم س ي ،وفو ت –  – 2018أساسيات التقييم من األلف إلى الياء – مطبعة جيلاورد.
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ُ
ويوحددح الشددكل رقددم ( )59إحدددى املصدداوفات التددي تددم إنشدداؤها لتحليددل البيانددات التددي تددم جمعهددا مددن األسد لة التددي طرحددت أثندداء
مناقشد ددات مجموعد دات التركيد ددز التد ددي تد ددم إجرا هد ددا فد ددي قد ددريتين .وفد ددي كد ددل جلسد ددة قد ددام قائد ددد مجموعد ددة التركيد ددز بطد ددرح أسد د لة تتعلد ددق
باحتياجات االستهى املنزلي وعما إذا كانت مراك توزيع املياه الجديدة تساعد في تلبيدة هدذه االحتياجدات .وشدمل املسدتجيبون
أرباب األسر لكل من األسر الصغيرة والكبيرة فدي كدل قريدة( .وتدذكر مدن املثدال السدابق أن األسدر الصدغيرة تتكدون مدن أربعدة أفدراد
أو أقل وأن األسر الكبيرة تتكون من خمسة أفراد أو أكثر).
ً
ولقددد أنش ددأ فريددق املش ددروع أوال مصدداوفات تحلي ددل لإلجاب ددات الخاصددة بك ددل مجموعددة تركي ددز ف ددي كددل قري ددة ،وتشددمل مص دداوفة لك ددل
مجموعة فرعية .وبعد ذلس ،تم تلخيص هذه اإلجابات في هذه املصاوفة في الحقل املقابل لقريتهم وحجم األسرة.
شكل رقم ( :)59مصفوفة التحليل النوعي" :الحصول على املياه يلبي احتياجاتي الخاصة باالستهالك املنللي"
املكان

األسر الكبيرة

األسر الصغيرة

القرية
األولى

الحصول على املياه :ال بأس به بشكل عام ،ولكن عليس
ً
زيارة مرك توزيع املياه كثيرا أثناء ال هار.

الحصول على املياه :أفضل بكثير عن ذي قبل.

احتياجات االستهى  :ال يوجد إجماع حول ما إذا كان
ً ً
ً
 30لترا للارد يوميا كافيا .ويحتاج البعض كمية أكثر
للغسيل والطب .
ً ً
املوقع :ال ي ال بعيدا جدا بالنسبة للبعض .وال يوجد
إجماع.
جودة املياه :لها رائحة ومذاو مختلف ،ولك ها مقبولة
بشكل عام.
القرية
الثانية

الحصول على املياه :يتاق الجميع على أن موقع مرك
ً ً
توزيع املياه الجديد عد تحسينا كبيرا.
ً
ً
احتياجات االستهى  30 :لترا للارد يوميا ال تكاي األسر
الكبيرة بالتأكيد.

احتياجات االستهى  :يللي احتياجات االستهى  .ويوجد
ً
ً
إجماع على أن  30لترا للارد يوميا تعتبر كمية مقبولة.
ً
املوقع :املوقع الجديد ليس منا لأطاال ،ولذلس تحتاج إلى
إرسال شخص بالغ أو طال أكبر لجلب املياه .ولكن سعداء
بشكل عام بحقيقة أنه أصب أقرب.
جودة املياه :لها رائحة ومذاو مختلف ،ولك ها أفضل بكثير عن
ذي قبل.
الحصول على املياه :شتكي البعض من أن بعض األسر يمك ها
الحصول على مياه أكثر من غيرها في املوقع الجديد.
ً
ً
احتياجات االستهى  30 :لترا للارد يوميا يللي احتياجات
االستهى .
ً
ً
املوقع :ليس موقعا مرك يا.

املوقع :تحتاج األسر الكبيرة إلى امل يد من املياه في
ً
املتوسل ،ويتي املوقع الجديد لهذه األسر الذهاب كثيرا
جودة املياه :ال توجد شكاوى محددة.
للحصول على املياه بسهولة أكبر.
جودة املياه :ال توجد شكاوى محددة.

ً
تسدداعد املصدداوفة علددى تصددوير بياناتددس النوعيددة بيانيددا والبدددء فددي تاسدديرها ،ممددا سددم لددس بالتوصددل إلددى اسددتنتاجات مايدددة.
وتعد مصداوفة التحليدل الندوعي أيضدا أداة جيددة لددعم اسدتنتاجاتس ،والتدي يمكندس عرضدها أل دحاب املصدلحة عندد الضدرورة.
وتددذكر أثندداء قيامددس بإنشدداء املصدداوفة أن عدددد الصدداوو واألعمدددة التددي تسددتخدمها سدديعتمد علددى السددياو الخدداد بددس ،وعدددد
ً
ً
األس د لة الت ددي تطرحه ددا ،ونوعي ددة اإلجاب ددات الت ددي تتلقاه ددا .وعلي ددس أن تتخي ددل حائط ددا كددامى مغط ددى ب دأوراو املىحظ ددات الىص ددقة الت ددي
تحتد ددوي علد ددى إجابد ددات مشد ددارة تد ددم إنشد دداؤها مد ددن خ د ددىل غرفد ددة ملي د ددة بأ د ددحاب املصد ددلحة الد ددذين يناقشد ددون البياند ددات ،ول د ددذلس
سيساعد الترميز واملصاوفات على فهم جميع البيانات.
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ويتم التحليل النوعي باملرونة ،حيث يمكنس استخدام أو تعدديل الخطدوات املوحدحة أعدىه لتناسدب سدياقس ووضدعس .وبشدكل
حاسم ،ومن املهم دم مجموعة متنوعة من وجهات النظر في تحليلس كما هو الحال في عملية جمع البيانات ناسها .وبالتدالي،
ينملح العديد من الخبراء بإجراء هذا التحليل باعتباره ورشة عمل تشاركية تقوم فيها بإشرا مختلف أ حاب املصلحة.

 4.5التصوير البياني للبيانات
ً
التصددوير البيدداني للبيانددات هددو عبددارة عددن عمليددة عددرض لبياناتددس فددي شددكل رسددم بيدداني أو صددورة أو مخطددل .ونظددرا للطريقددة التددي
عالج بهدا املدخ البشدري املعلومدات ،فدإن اسدتخدام الصدور أو الخدرائل أو املخططدات أو الرسدوم البيانيدة لتصدوير كميدات كبيدرة
م ددن البيان ددات املعق دددة أس ددهل م ددن ق دراءة ج ددداول البيان ددات أو التق ددارير .ويس دداعد التص ددوير البي دداني للبيان ددات عل ددى مش دداركة ال ددرؤى
التاصيلية حول البيانات بأسرع طريقة وأكثرها فعالية .وهذا ساعد على:
• التحليل :اكتشاو العىقات بين البيانات واألنماط املوجودة فيها.

• التفس ففير :فه ددم األنم دداط املوج ددودة ف ددي مجموع ددة البيان ددات والتاكي ددر فيه ددا ث ددم اس ددتنتاج معلوم ددات جدي دددة بن د ًداء عل ددى ه ددذا
التاسير.
ً
• التواصففل :جعددل التحليددل الانددي واإلحصددا ي ماهومددا لأشددخاد ذوي املعرفددة الانيددة املحدددودة ،ومشدداركة املعلومددات
الخاصة بس بطرو مناسبة أل حاب املصلحة.
يج ددب أن تض ددع ف ددي اعتب ددار اتب دداع ه ددذه الخط ددوات للتأك ددد م ددن أن منتجات ددس فعال ددة ،خاص ددة إذا كن ددت تن ددوي اس ددتخدام التص ددوير
البياني للبيانات للمساعدة في التواصل مع أ حاب املصلحة (في التقرير ،على سبيل املثال):
الخطوة األولى :تحديد أصحاب املصلحة
قب ددل تص ددميم التص ددوير البي دداني ،ح دددد الجمه ددور الرئيس د ي املس ددتهدو .ث ددم ارج ددع إل ددى تخط دديل االتص دداالت الخ دداد ب ددس وص ددياغة
ً
التصورات وفقا أل حاب املصلحة .وضع في اعتبار أن األشخاد املختلاين لديهم أساليب تعلم مختلاة.
الخطوة الثانية :تحديد محتوى التصوير البياني للبيانات
تحقق من خطة االتصاالت الخاصة بس لتحديد املحتوى "الذي بحاجة أن يتم معرفته" لكل من أ حاب املصلحة املحددين.
ً
وبعدد ذلدس ،حددد املوضددع الدذي سديكون فيدده الرسدم البيداني مايدددا للغايدة بن ًداء علددى النتدائ التدي توصددلت إليهدا ،واحتياجاتدس مددن
املعلومات والبيانات املتاحة لس.
الخطوة الثالثة :تصميم واختبارالتصوير البياني
ً
يجددب أن تحددرد علددى أن يكددون بسدديطا .فاألقددل عنددي الكثيددر فددي التصددوير البيدداني للبيانددات .ولددذلس ال تد دحم رسددوماتس البيانيددة
بددالكثير مددن البيانددات .ويمكنددس البدددء علددى الددورو بدداملحتوى املخصددص للجمهددور املسددتهدو الددذي تددم تحديددده .وقددد يلد م تصددميم
رسومات مرئية مختلاة أو لوحات معلومات لكل جمهور رئيس ي تم تحديده .ويقدم الشكل رقم ( )60أمثلة علدى األدوات األكثدر
ً
شيوعا للتصوير البياني للبيانات.
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الخطوة الرابعة :إنشاء التصورات البيانية الخاصة بك
يمكن ألعضاء الاريق الذين يتمتعون باملهارات والخبرة فدي البدرام الرقميدة إنشداء تصدورات بيانيدة للبياندات باسدتخدام النمداذج
األولي ددة الت ددي ت ددم وض ددعها ف ددي مجموع ددة ص ددغيرة أو ورش ددة عم ددل .ويمك ددن إنش دداء بع ددض أدوات التص ددوير البي دداني ه ددذه باس ددتخدام
مايكروس ددوفت إكس ددل " "Microsoft Excelإذا ك ددان ه ددذا ه ددو البرن ددام ال ددذي تس ددتخدمه لتنظ دديم وتحلي ددل بيانات ددس .وم ددع ذل ددس،
بالنسددبة للكثي درين ،سددتحتاج إل ددى مسدداعدة أح ددد أعضدداء الاري ددق الددذي يتمت ددع بمهددارة ف ددي الب درام الرقمي ددة والتصددوير البي دداني .كم ددا
س دديكون م ددن الض ددروري وج ددود تع دداون ب ددين الخب دراء ال ددرقميين وم ددوظاي املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم إلنش دداء التص ددورات
ً
األكثر تعقيدا.
شكل رقم ( :)60أمثلة واستخدام سيناريوهات أدوات التصوير البياني للبيانات
االستخدام

األداة
املخطط الشريطي

● ُيظهر إجابات متعددة عبر مجموعات فرعية أو نقاط مختلاة في الوقت املناسب.
● مايد عند تقديم إجابات مختلاة لعدد قليل من املجموعات الارعية أو النقاط في الوقت
املناسب.
ً
● غير مناسب عندما تكون اإلجابات الواردة عددية أو تساوي  100باملائة إجماال.

املخطط العمودي املكدس
● ُيظهر التباين في املتغيرات أو الخيارات املتعددة عبر مجموعات فرعية مختلاة حول أس لة
مختلاة أو نقاط زمنية مختلاة.
● مايد عند مقارنة أج اء من الكل عبر مجموعات فرعية مختلاة.
● غير مناسب عندما ال ساوي اإلجمالي  100باملائة أو عندما تمثل مجموعة فرعية أو نقطة
زمنية واحدة فقل.

املخطط الدائري
● ُيظهر تكوين مجموعة البيانات عندما يكون مجموع أج اء املكون يصل إلى  100باملائة.
● مايد عند إظهار املجموعات الارعية املختلاة أو التركيبة السكانية املمثلة ضمن
مجموعة البيانات.
● غير مناسب مع نقاط البيانات املتعددة التي يتم تمثيلها (أكثر من خمسة ،إلخ) أو عندما
ال ساوي اإلجمالي  100باملائة.
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املخطط الخطي
● ُيظهر االتجاهات عبر نقاط زمنية مختلاة.
● مايد عند تتبع التغيير عبر العديد من النقاط في الوقت املناسب.
● غير مناسب إلظهار البيانات التراكمية أو عند مقارنة عدة اتجاهات مختلاة (أكثر من
خمسة).

املخطط املبعثر
● ُيظهر العىقة بين متغيرين مستمرين (أي كمية املحصول أو مقياس التصنيف) أو
التوزيع ضمن مجموعة بيانات.
● مايد عند البحث عن األنماط أو القيم املتطرفة واالرتباط في مجموعات البيانات الكبيرة.
● غير مناسب عند استخدام املتغيرات الثنائية (نعم  /ال ،إلخ) أو مع نقاط بيانات قليلة
ً
جدا.

الخريطة الحرارية
● ُتظهر توزيع النتائ عبر منطقة جغرافية من خىل توزيعات أكبر ممثلة بكثافة لون أكبر
("أكثر سخونة") (اللون األحمر في هذه الحالة).
● مايدة عند تغطية منطقة أو مقاطعة بأكملها.
● غير مناسبة إلظهار التغيير داخل مجموعة فرعية أو بين نقاط زمنية مختلاة.
املدرج التكراري الخطي
● ُيظهر التوزيع من خىل مدى البيانات العددية.
● مايد عند البحث عن املدى املصاحب للقيمة املتوسطة.
● غير مناسب عند تقديم بيانات ف وية (البيانات التي يمكن تقسيمها إلى مجموعات
حصرية) أو إجابات متعددة معطاة أو عند تتبع التغييرات بمرور الوقت.
لوحات البيانات
تعرض بشكل مر ي مجموعة من نقاط البيانات الرئيسية ملتابعة حالة املشروع .ويمكن أن
تتضمن لوحة البيانات أدوات تصوير بياني متعددة باعتبارها مكونات فرعية لها .
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 5.5تفسيرالبيانات الكمية والنوعية
ي ددؤدي التحلي ددل الكي ددي إل ددى التكد درارات واملتوس ددطات ومس ددتويات االخ ددتىو املوج ددودة ف ددي بيانات ددس .بينم ددا يح دددد التحلي ددل الن ددوعي
املوضوعات واألنماط .ويحتاج كى نوعي التحليل إلى تاسير لاهم املعلومات التي يقدمانها لس .وباملشاركة مع فريقس وأ حاب
املصددلحة املهمددين اآلخددرين ،فإنددس تقددوم بتاسددير مجموعددة البيانددات الخاصددة بددس مددن خددىل إعطدداء معنددى لهددا .وهددذا املعنددى الددذي
تعطيه هو قصة مشروعس ،وهذه القصة هي التي ستستخدمها التخاذ قرارات املشروع ومشاركة نتائجس مع اآلخرين.
وكمددا هددو الحددال مددع التحليددل ،ستسدداعد وثددائق التخطدديل الخاصددة بددس علددى تحديددد وقددت التاسددير،فأنت تقددوم بالتاسددير بعددد
ً
التحليل والتصور املر ي ،على الرغم من أن العمليدة غالبدا مدا تكدون متكدررة .وقدد يدؤدي تاسدير إلدى الحاجدة إلدى امل يدد مدن جمدع
البيانات وامل يد من التحليل والتاسير ،وهكذا .وال توجد عملية محددة لتاسدير البياندات ،ولكدن هندا العديدد مدن املمارسدات
التي يوغ ى بها لتحسين تاسير البيانات من خىل تع ي املشاركة والتاكير النقدي .وتشمل هذه املمارسات ما يلي:
• إنش د دداء تص د ددورات بياني د ددة لنتائج د ددس ملس د دداعدة األش د ددخاد عل د ددى فه د ددم بيانات د ددس وتاس د دديرها بش د ددكل أفض د ددل ،والتأك د ددد م د ددن
استخدام هذه التصورات إلعطاء الصورة الكاملة للبيانات وتوضي أنها ليست مضللة.
ً
• تثليث بياناتس من خىل عرض نتائ كل من التحليل الكيي والنوعي معا بحيث يمكنس مقارنة النتائ .
• عق ددد اجتم دداع أ ددحاب املص ددلحة لتاس ددير البيان ددات .ويج ددب أن ش ددمل ه ددذا االجتم دداع أ ددحاب املص ددلحة ال ددذين ل ددديهم
ً ً
وجهدات نظددر مختلاددة حددول املشددروع .ويعدد دمد وجهددات نظددر متعددددة فددي تاسدير أمددرا مهمددا للغايددة إلنشدداء املعلومددات
التي ستكون مايدة وموثوقة ملساعدة املشروع على التحسين.
• التخطدديل لوجددود مسدداحة كافيددة مددن الوقددت لتحليددل البيانددات وتاسدديرها .وكمددا هددو موحددح فددي هددذا الاصددل ،تسددتغرو
ً
عملي ددة التحلي ددل والتاس ددير وقت ددا .ول ددذلس م ددن امله ددم التأك ددد م ددن أن ه ددذه العملي ددات ه ددي ج د ء م ددن خط ددة تناي ددذ املش ددروع
الشاملة.
• التأكد ددد مد ددن وضد ددوح األدوار واملسد ددؤوليات املتعلقد ددة بالتاسد ددير .وفد ددي العد ددادة ،يقد ددوم فريد ددق املتابعد ددة والتقيد دديم واملسد دداءلة
والتعلم بالتحليل األولي ،بينما يقوم موظاو املشروع بتنظيم وتسهيل أنشطة الترجمة الاورية.
أثناء قيام فريقس وأ حاب املصلحة بتاسير البيانات ،فإنس تحتاج إلى التاكير في تاسير (والنتائ والتوصيات الىحقة) من
خىل ناس املنظور الذي استخدمته لعرض جودة البيانات .على سبيل املثال:
ً
• الصدق :س ُيعتبر تاسير أكثر صدقا إذا كان بإمكانس إثبات أنه ستند إلى البيانات التي تدعمه بشكل مباشر.
• املوثوقيففة :سد ُديعتبر تاسدير أكثددر موثوقيددة إذا دكدان بإمكانددس إثبددات مدددى ثبددات أسدداليب تحليددل البيانددات واسددتخدامها
عبر مجموعات بيانات متعددة.
ً
• التكام ففل :س د ُديعتبر تاس ددير أكث ددر تك ددامى إذا ك ددان بإمكان ددس إثب ددات أن دده عتم ددد عل ددى جم ددع البيان ددات وعملي ددات التحلي ددل
ً
الخالية نسبيا من األخطاء واالنحياز.

قيود البيانات التي يجا أخذها في االعتبار أثناء عملية التفسير
يجددب أن تأخددذ عمليددة التاسددير الخاصددة بددس فددي االعتبددار أن نددوع بياناتددس يحددد مددن قدددرتس علددى تقددديم التاسدديرات والوصددول إلددى
االستنتاجات .فأساليب جمع البيانات التي اختر ها وتصميمات العينات ذات الصلة تحدد ندوع وجدودة البياندات املتدوفرة لدديس
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(باسددتخدام املعددايير املوحددحة أعددىه) .كمددا يحدددد نددوع بياناتددس نددوع االختبددارات التددي يمكنددس إجراؤهددا ،وبالتددالي نددوع االسددتنتاجات
ً
والتوصيات التي يمكنس وضعها .وأثناء تاسير البيانات ،يجب أن تكون دائما على دراية بأنواع االنحياز املختلاة التي قد تكون
موجودة .وهنا أنواع مختلاة من القيود واالنحياز التي يجب أن تأخذها في االعتبار:
ً ً
• القيود املتعلقة بنوع البيانات :فيما يتعلق بالبيانات النوعية ،يجب أن تكون واححا جدا بشأن حقيقة أن بياناتس
ال تمث ددل س ددوى وجه ددات نظ ددر األش ددخاد املش دداركين ف ددي مناقش ددات مجموع دات التركي ددز أو مجموع ددة املق ددابىت ،وال يج ددب
اس ددتخدامها إلص دددار تعميم ددات واس ددعة ح ددول مجتم ددع الدراس ددة .وم ددع ذل ددس ،يمك ددن اس ددتخدام ه ددذه املعلوم ددات ل دددعم
النتائ األخرى ،مثل تلس التي تم إنشاؤها باستخدام البيانات الكمية.
وتؤدي البيانات الكمية إلى تحديات مختلاة فيما يتعلق بالتاسير .ومن الناحية النظرية ،يمكن للبيانات الكمية ،إذا
تدم جمعهدا وتحليلهدا بدقدة ،أن تسداعد علدى التعمديم وإصدددار بياندات حدول االرتبداط والسدببية ،ولكدن جمدع البيانددات
الكمي ددة مح دددود بطبيعت دده إل ددى ح ددد م ددا فيم ددا يتعل ددق بنط دداو املعلوم ددات الت ددي يجمعه ددا ،فاإلجاب ددة ب د "نع ددم" أو "ال" واح ددحة
وموج ة ،ولك ها ال تخبر عن القصة بأكملها .ويمكن أن تخبر البياندات الكميدة بإمكانيدة حددوث شد يء مدا ،ولكدن لدن
ً
تخب ددر بالس ددبب .وكلم ددا كددان ذل ددس ممكن ددا ،يمكن ددس الجم ددع ب ددين تاس دديرات البيان ددات الكمي ددة والتاس دديرات الداعم ددة م ددن
البيانات النوعية.
• القيود املتعلقة بأخذ العينات :يجب أن تكون على دراية بأن هنا منعجيات مختلاة ألخذ العينات ،ويدؤثر أسدلوب
أخدذ العيندات وحجمهددا علدى نددوع التحليدل والتاسدير الددذي يمكندس إجدراؤه .علدى سدبيل املثددال ،سدم لددس أخدذ العينددات
العشددوا ي بددالتعميم علددى مجتمددع الدراسددة األكبددر الددذي تددم اختيددار العينددة مندده .فدإذا كانددت نتائجددس تقددع ضددمن هددامش
الخطأ املطلوب ،يمكنس بعد ذلس كتابة عبارات أكثر ثقة حول الكياية التي يمكن أن يايد بها مشروعس اآلخرين.
ومددن ناحيددة أخ ددرى ،يددتم اسددتخدام أخ ددذ العينددات الهادفددة لاه ددم سددياو أو وضددع مع ددين بشددكل أفضددل ،وع ددادة مددا يك ددون
ً
ذلس الذي تأمل أن يتم فيه تثليث البيانات .وفي بعض األحيان ،ال تنجح جهود املبذولة لجمع البيانات وفقا لخطة
ً
أخ ددذ العين ددات الهادف ددة .عل ددى س ددبيل املث ددال ،م ددن املحتم ددل أن تك ددون ق ددادرا عل ددى إج دراء مناقش ددة واح دددة فق ددل ملجموع ددة
التركيز مع األسر الصغيرة بينما لديس ثىث مجموعات من البيانات من األسر الكبيرة .ولذلس يجب أن تأخذ أي نتائ
تم التوصل لها هذا الوضع في االعتبار وتقوم بتوضيحه.
وعددىوة علددى ذلددس ،فددإن أي تاسدديرات أو مقارنددات تقددوم بإجرا هددا فيمددا يتعلددق باملجموعددات الارعيددة تكددون ممكنددة فقددل
إذا كانت اسدتراتيجية أخدذ العيندات الخاصدة بدس تسدم بدذلس .فدإذا حدددت خطدل التحليدل الخاصدة بدس املجموعدات
بن ًداء علددى حجدم األسددرة ،وأدرجدت أسدداليب الجمدع الخاصددة بددس هدذا التقسدديم الطبقدي (أي أنددس قمدت بجمددع املعلومددات
مددن كددل مددن األسددر الكبيددرة والصددغيرة) ،فسددتتمكن مددن تحليددل وتاسددير بياناتددس باسددتخدام هددذه املجموعددات الارعيددة.
وإذا لم يتم جمع بياناتس بهذه الطريقة ،فى يمكنس تحديد هذه الاروو.
ً
• القي ففود املتعلق ففة بج ففودة البيان ففات :بالنس ددبة ألي بيان ددات ،يج ددب أن تك ددون واح ددحا بش ددأن أي مش ددكىت حالي ددة تتعل ددق
ً
ب ددالجودة وكي ددف يمك ه ددا أن ت ددؤثر عل ددى تاس ددير  ،فاملعلوم ددات الت ددي تجمعه ددا ل ددن تك ددون مثالي ددة أب دددا .كم ددا أن االس ددتبيانات
ستاتقد بعض اإلجابات ،وقد يدؤثر قدادة مجموعدات التركيدز عدن غيدر قصدد علدى املسدتجيبين ،وقدد يدتم فهدم اإلجابدات
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ً
الت ددي ت ددم تقريره ددا ذاتي ددا بش ددكل غي ددر ددحي  .وبالت ددالي ،يج ددب أن يتض ددمن تاس ددير لك ددل م ددن البيان ددات الكمي ددة والنوعي ددة
فهمس ألية مشكىت تتعلق بجودة البيانات.
عل ددى س ددبيل املث ددال ،تخي ددل أن دده بع ددد تناي ددذ االس ددتبيان ف ددي القري ددة األول ددى ،وج ددد موظا ددو منظم ددة يونيت دداس " "UNITASأن
ً
ماهوم "الحصول على املياه الكافية لتلبية االحتياجات املنزلية" لم يتم ترجمته جيدا .ولم ياهم املستجيبون السؤال
وبالت ددالي ق دددموا إجاب ددات غي ددر منطقي ددة .ولق ددد ت ددم اكتش دداو ذل ددس بع ددد مراجع ددة البيان ددات ،وت ددم تحس ددين الترجم ددة لجمي ددع
االستخدامات املستقبلية لىستبيان .ومع ذلس ،فدإن أي بياندات تدم جمعهدا حدول هدذا السدؤال مدن القريدة األولدى يجدب
معالجتها بعناية شديدة ومن املحتمل أال يتم إدراجها في التاسير.
وبالتال ،يجب أن تتحلى بالشاافية بشأن جميع قيود تحليلس وتاسدير  .علدى سدبيل املثدال ،عنددما تكتدب نتائجدس فدي
تقرير ،تأكد من إدراج القيود بجانبها.
• القيود املتعلقة باالنحياز :لقد سبق ذكر االنحيداز فدي أمداكن مختلادة مدن الددليل .وتدذكر أنده يمكدن تعريدف االنحيداز
بأن دده أي اتج دداه أو انح دراو ع ددن الحقيق ددة ف ددي جم ددع البيان ددات وتحليله ددا وتاس دديرها وحت ددى نش ددرها وتوص دديلها .وهن ددا أن ددواع
مختلاة من االنحياز ،والتي يجب أخذها في االعتبار أثناء تاسير البيانات الخاصة بس وشرحها فدي وسدائل اتصداالتس.
ويكاد يكون من املستحيل القضاء على جميع أنواع االنحياز من عملس الخاد باملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم.
ومع ذلس ،فإن مجرد الشاافية بشأن هذه االنحيازات ي يد من ثقة أ حاب املصلحة في استنتاجاتس وعملياتس.
االنحيازفي أخذ العينات :يحدث عندما يكون هنا احتمال إلشرا أنواع معينة من املستجيبين في عينتس أكثر من
ً
غيرهم ،كما هو الحال في أخذ العينات املىئمة (املريحة) وانحياز االستجابة الطوعية .وهدذا االنحيداز يدؤثر سدلبا علدى
صدو عينتس العشوائية.
ويحدث االنحياز في تحليل البيانات عندما يتضمن تحليلس  -سواء بقصد أو بدون قصد  -ممارسات مثل:
• حذو البيانات التي ال تدعم استنتاجس.
• استخدام االختبارات اإلحصائية غير املناسبة ملجموعة البيانات.
االنحي ففاز ف ففي تفس ففيرالبيان ففات :يح دددث عن دددما ال عك ددس تاسددير حقيق ددة البيان ددات .عل ددى سددبيل املث ددال ،ق ددد يق ددوم فري ددق
التحليل بما يلي:
ً
• تعم دديم النت ددائ عل ددى مجتم ددع الدراس ددة األوس ددع نطاق ددا ف ددي ح ددين أنه ددا تنطب ددق فق ددل عل ددى املجموع ددة الت ددي قم ددت
بدراستها.
• التوصدل إلدى اسددتنتاجات حدول العىقدة السددببية بينمدا ال تجعدل تصدداميم أخدذ العيندات وجمددع البياندات ذلددس
ً
ممكنا.
• تجاهل أخطاء النوع األول والنوع الثاني.
االنحيازفي نشروتوصيل البيانات :على سبيل املثال يحدث هذا النوع من االنحياز عندما يتجاهل األشخاد الذين
ينشرون نتائ املشروع أو يقدمون تقارير عنه مراعاة جميع النتائ بالتساوي ،سواء كانت إيجابية أو سلبية .وهنا
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العدي ددد م ددن قص ددص النج دداح املنش ددورة الت ددي ت ددم توص دديلها ،ولك ددن ت ددم تجاه ددل الكثي ددر م ددن قص ددص "الاش ددل" أو "ال دددروس
املستاادة".

املشاركة :التعاون مع أصحاب املصلحة للتحقم من صحة موضوعات واستنتاجات تحليل البيانات
ً ً
ً
إن التحقق من دحة املوضدوعات واالسدتنتاجات التدي تتوصدل إليهدا مدن تحليدل البياندات أو اختبارهدا عدد دائمدا جد ءا مهمدا مدن
العملية .وهنا فوائد واححة إلشرا العديد من أ حاب املصلحة عند التحقق من حة املوضوعات واالستنتاجات.
وأبسل طريقة للتحقق من حة موضوعات واستنتاجات تحليل البيانات هي ببساطة طرح سؤال علدى مصدادر البياندات عمدا
إذا كنددت قددد تمكنددت مددن الحصددول علددى را هددم وأفكددارهم بشددكل ددحي مددن خددىل املوضددوعات التددي أنشددأ ها .ومددن خددىل إدراج
وجهددات نظددر متعددددة ومتنوعددة ،فمددن األر ددح أنددس ستحصددل علددى تاسدديرات متعارضددة للنتددائ التددي تراهددا .وتتمثددل إحدددى ط ددرو
التروي لهذه الديناميكية فدي مطالبدة ناسدس واآلخدرين بالقيدام بددور "املتشدكس" ،وهدذا يتضدمن توجيده السدؤال التدالي أل دحاب
املصددلحة" :م دداذا ل ددو كددان مددا توص ددلت إلي دده غي ددر ددحي ؟" يمكددن أن س دداعد التحق ددق م ددن ددحة نتائجددس م ددن خ ددىل وجه ددات نظ ددر
أ حاب املصلحة املتعددة في الكشف عن االنحيازات التي قد تكون دخلت التحليل بقصد أو بدون قصد.
• هل يمكنس التاكير في مثال كانت فيه موضوعات واستنتاجات تحليل البيانات غير مكتملة أو متحيزة؟
• هل تحسنت النتائ من خىل دم مجموعة متنوعة من أهداو أ حاب املصلحة؟ وكيف؟
• مددا هددي الخطددوات العمليددة التددي يمكنددس اتخاذهددا للتعدداون مددع أ ددحاب املصددلحة بشددكل وثيددق عنددد التحقددق مددن ددحة
موضوعات واستنتاجات تحليل البيانات؟
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الفصل السادس :استخدام بيانات املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم
 1.6املقدمة
لق ددد وص ددلت اآلن إل ددى م ددا عتب ددره الكثي ددرون أه ددم مرحل ددة ف ددي
دورة املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم ،حي ددث أص ددب

1

5

استخدام بيانات املتابعة
والتقييم واملساءلة والتعلم

ل ددديس الارص ددة وااللتد دزام الس ددتخدام معلوم ددات املتابعد ددة
والتقيد د دديم واملسد د دداءلة والد د ددتعلم الخاصد د ددة بد د ددس للتد د ددأثير فد د ددي

2

4

الق د درارات .وف د ددي الواق د ددع ،س د دديكون التركي د ددز املنض د ددبل عل د ددى
االستخدام ال ها ي للمعلومات قد أثر على قراراتس خىل

3

العمليات املوححة في الاصول من األول إلى الخامس.
تعتبددر بيانددات املتابعددة والتقيدديم واملسدداءلة والددتعلم ضددرورية إلدارة املشددروع ،وكددذلس إدارة عمليددات املتابعددة والتقيدديم واملسدداءلة
والتعلم وتوصيل نتائ املشروع إلى أ حاب املصلحة.
وفددي هددذا الاص ددل ،نستكشددف الغ ددرض واملمارسددة الخاصددة باس ددتخدام بيانددات املتابع ددة والتقيدديم واملسدداءلة وال ددتعلم للتددأثير عل ددى
ً
إدارة املشددروع وتوجيهدده مددن خددىل مناقشددة اإلدارة التكيايددة .ويشددمل هددذا الاصددل أيضدا إرشددادات لتلبيددة احتياجددات املعلومددات
الرئيسية أل حاب املصلحة ،وخاصة في مجاالت التقدم املحرز وإعداد تقارير التقييم.
عند االنتهاء من هذا الفصل ،ستكون قادرا على:
✓ تحديد ددد املب د ددادئ األساس د ددية ل د ددإلدارة التكيايد ددة ،ويش د ددمل ذل د ددس كياي د ددة دمجهد ددا ف د ددي دورة املتابع د ددة والتقي د دديم
واملساءلة والتعلم
✓ توضي كياية استخدام البيانات في إعداد التقارير والتواصل مع أ حاب املصلحة

 2.6اإلدارة التكيفية
يج ددب اس ددتخدام معلوم ددات املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم باعتباره ددا ج د ء م ددن عملي ددة ص ددنع الق درار املس ددتمرة الخاص ددة
باملشروع ،وذلس من أجل املساهمة في تحسين املشروع .وكما ناقشنا في الاصل الرابع ،نجد أن اإلدارة التكياية تشجع وتددعم
ه ددذه العملي ددة .وتق ددوم اإلدارة التكياي ددة الاعال ددة بجم ددع وتحلي ددل متابع ددة املش ددروع وبيان ددات التغذي ددة الراجع ددة ملس دداعدة م ددوظاي
املش د ددروع عل د ددى اتخ د دداذ ق د درارات تعاوني د ددة وف د ددي الوق د ددت املناس د ددب ومدروس د ددة لض د ددمان أن أنش د ددطة املش د ددروع تحق د ددق الت د ددأثير املنش د ددود
للمشاركين ضمن الوقت والنطاو وامليزانية املعتمدة.
ويحتاج مديرو املشروعات إلى معلومات دقيقة وذات صلة وفي الوقت املناسب من أجل:
ُ
• تقييم التقدم املحرز في املشروع.
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• االطىع على الحلول املستمرة للمشكىت والقرارات اإلدارية الجيدة.
• فهم وجهات نظر املشاركين ومستويات رضاهم عن املشروع.
• التعامل مع التغذية الراجعة التي أثارها أعضاء املجتمع من املشاركين وغير املشاركين.
ً
تساهم اإلدارة التكياية أيضدا فدي الدتعلم الدداخلي والخدارجي .وفدي املشدروع الدذي يتبندى اإلدارة التكيايدة ،نجدد أن الدتعلم ال يكدون
ً
ً
ً
ً
نشدداطا موازيدا أو قائمددا بذاتدده ،ولكندده نشدداط أساسد ي يمثددل جد ءا مددن تنايددذ املشددروع ،ممددا سدداعد علددى إجدراء تغييدرات بحيددث
تقدوم "باألشددياء املناسددبة" "بالطريقددة املناسددبة" "لأشددخاد املناسدبين" .ومددن خددىل تبنددي اإلدارة التكيايددة ،ال يددتعلم األشددخاد
ً
والارو فحسب ،بل إنهم أيضا يكونوا أكثر عرضة للمساءلة أمام أ حاب املصلحة أثناء استجابتهم لبيانات املشروع والتغذية
الراجعة.
ُ
ومن أجل إظهار قيمة اإلدارة التكياية ،فإن الشكل رقم ( )61يقوم بمقارنتها مع نعج اإلدارة التقليدية.
شكل رقم ( :)61إدارة املشروعات التقليدية في مقابل إدارة املشروعات التكيفية30

اإلدارة التقليدية

اإلدارة التكيفية

القيادة تشجع على التوحيد القياس ي واملراقبة

القيادة تشجع على التااعل والتغيير

جهود التغيير مدفوعة من أعلى إلى أسال

التغيير ناش وسياقي

تعتمد على تخطيل اإلدارة وتنايذ املهام املتكررة

تعتمد على امتى املؤسسات للقدرات واإلجراءات لتحايز االبتكار في
األداء اليومي

تنشأ ثقافة اإلدارة التكياية مدن سلسدلة مدن االسدتثمارات املقصدودة املتعلقدة بتصدميم املشدروع ،والتوظيدف ،وإعدداد امليزانيدة،
واتخاذ القرارات ،إلخ .واملشروع الذي يتبنى اإلدارة التكياية سيستجيب بشكل إيجابي لأس لة الواردة في الشكل رقم (.)62
شكل رقم ( :)62هل يهدف مشروعك إلى تعزيز اإلدارة التكيفية؟
هل يحتوي مشروعك
على موارد لدعم التعلم؟

هل قرارات املشروع
مدروسة من خالل
البيانات التي تستند إلى
األدلة؟

يقوم مشروعك بذلك من خالل ...
● توفير امليزانية واملوارد والوقت لأنشطة املتعلقة بالتعلم.
● تعيين املوظاين الذين يظهرون الحماس وحب االستطىع ،والذين هم على استعداد للتشكيس في
إجراءات التشغيل القياسية وتحمل املخاطر.
يقوم مشروعك بذلك من خالل ...
●
●
●
●

تع ي بي ة منة للتحدث ،حتى عندما تختلف اآلراء عن األغلبية أو عن قائد الاريق.
االستخدام املقصود واملناسب لأدلة من مصادر متعددة في التحليل والتاسير.
توليد بيانات دقيقة وفي الوقت املناسب للتأثير على تصميم وتخطيل وتنايذ املشروع.
استخدام التغذية الراجعة من أ حاب املصلحة باعتبارها ج ء من عملية صنع القرار.

 30فالترز س ي ،كامينج س ي ،نيكسون إتش –  – 2016التركيز على التعلم :برام التنمية التكياية في املمارسة العملية – معهد التنمية الخارجية.
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هل يقبل مشروعك
التغييرويشجعه؟

يقوم مشروعك بذلك من خالل ...
● تشجيع املرونة والقدرة على التكيف وريادة األعمال.
● إعادة النظر في النماذج املنطقية وخطل التنايذ لتع ي التعلم.
● تع ي وتحايز االبتكار.

ُ
 3.6إعداد تقاريرعن التقدم املحرز
لقد رأيت بالاعل أن استخدام البيانات هو أكبر بكثير من مجدرد إنشداء التقدارير املطلوبدة .ولكدن مدن الضدروري إعدداد التقدارير
عالية الجودة التي تتسم بالشاافية وتتماش ى مع متطلبات الجهة املانحة أو أ حاب املصلحة الداخليين والخارجيين األخرين.
وتتناول التقارير الجيدة وتوحح كل من النجاحات والتحديات التي تواجه املشروع ،وتقدم أدلة على التاكير التقيييي الاعدال
في البحث عن حلول.
ً
ويمكددن اعتبددار إعددداد التقددارير والتواصددل بمثابددة تتويجددا لعمليددة تحليددل البيانددات الخاصددة بددس مددن خددىل إدرا أن الطددرو التددي
تختارها إلدراج املعلومات في تقارير هدي املرحلدة األخيدرة مدن التاسدير .وتعتبدر اإلرشدادات املوحدحة أدنداه بالغدة األهميدة إلنشداء
تقارير يكون لها صدى لدى أ حاب املصلحة وتكون مايدة.
• راجع خطة اتصاالت املشروع وخريطة تدفق البيانات
ستذكر هذه املراجعة بالجمهور املستهدو من هذه االتصاالت والغرض م ها وتوقيتها.
• تحديد أو وضع نماذج للتقارير
ً
ً
ال تب ددذل جه دددا غي ددر ض ددروري عن دددما يتعل ددق األم ددر بإع ددداد التق ددارير .واع ددرو أوال م ددا إذا كان ددت مؤسس ددتس أو مش ددروعس
يحتوي بالاعل على نموذج تقارير يمكنس استخدامه .وإذا كنت بحاجة إلى إنشاء أحد النماذج الجديدة ،فاطلب من
زمىئس وأ حاب املصلحة الحصول على نماذج يجدونها مايدة يمكندس تعدديلها لتناسدب أهددافس .وضدع فدي اعتبدار
ً
أن مؤسسددتس قددد يكددون لددديها إجدراءات داخليددة إلعددداد التقددارير ،والتددي يجددب عليددس اتباعهددا .وغالبددا مددا تقدددم الجهددات
املانحة نموذج تقرير وجدول زمني يجب عليس اتباعه.
• تحديد متطلبات إعداد التقارير للجهات املانحة
تحدد الجهات املانحة بشكل متكرر نموذج التقارير والجدول ال مني املطلوبين .ولذلس يجب عليدس التأكدد مدن أن أي
ً
نماذج تقوم بتعديلها أو إنشا ها تتوافق أيضا مع هذه املتطلبات.
ً
ونظرا ألهمية التقارير ،قامت العديد من الجهات املانحة واملنظمات بوضع إرشادات ماصلة حول كياية إنشاء هذه
التقددارير .ويمكنددس الرجددوع إلددى الجهددة املانحددة للحصددول علددى إرشددادا ها بشددأن تقددارير التقيدديم .علددى سددبيل املثددال ،تقدددم
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إرشادات شاملة حول كياية إعداد تقرير التقييم31.
 31الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،مكتب تخطيل السياسات والتعلم ،2013 ،نموذج تقرير التقييم .
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 4.6استخدام البيانات من مشروع دلتا ريفرلألشخاص النازحين داخليا
ً
ً
فددي نهايددة العددام الثدداني مددن مشددروع دلتددا رياددر لأشددخاد النددازحين داخليددا ،عقددد فريددق يونيتدداس " "UNITASاجتماع دا للمراجعددة
السدنوية ،وقدداموا خىلدده بتحليددل بيانددات املتابعددة التدي تددم جمعهددا حتددى تاريخدده ،كمددا أنهدم استعرضددوا نتددائ تقيدديم منتصددف املدددة
الذي تم إجراؤه في وقت سابق من العام.
ً
وأشددارت البيانددات إلددى أن أداء املشددروع دكدان ضددعياا فددي جهددوده لتحقيددق هدفدده االسددتراتيجي" :هنددا انخادداض فددي معدددل اإلصددابة
ً
بدداألمراض املنقولددة عددن طريددق امليدداه بددين األشددخاد النددازحين داخليددا" .وعلددى الددرغم مددن أن مؤشددر الهدددو االسددتراتيجي ذكددر أن
ً
"حدددوث األمدراض املنقولددة عددن طريددق امليدداه بددين األشددخاد النددازحين داخليددا قددد انخاددض بنسددبة  30باملائددة بحلددول نهايددة العددام
الثالددث" ،فقددد أشددارت بيانددات التقيدديم إلددى أن معدددل اإلصددابة بدداألمراض املنقولددة عددن طريددق امليدداه قددد انخاددض بنسددبة  5باملائددة
فقل.
ومع ذلس ،فعلى الرغم من أن معدل اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريق املياه لم ينخاض بشكل ملحوظ كما هو متوقع ،إال
أن العديد من نقاط البيانات األخرى رسمت صورة أكثر إيجابية عن املشروع:
• أش ددارت البيان ددات النوعي ددة الت ددي ت ددم جمعه ددا م ددن خ ددىل مناقش ددات مجموع ددات التركي ددز إل ددى أن أعض دداء املجتم ددع وأ ددحاب
املصلحة املحليين اآلخرين وصاوا املشروع بأنه ذو قيمة كبيرة ونتجت عنه تغييرات إيجابية للمجتمعات.
ً
• أشددارت البيانددات املتعلقددة بالنتيجددة املرحليددة الثانيددة إلددى (تمكددن األش دخاد النددازحون داخليددا مددن تحسددين ممارسددا هم
الخاص ددة بغس ددل الي دددين) .ف ددي ح ددين أن مع دددالت التواف ددق تختل ددف ب دداختىو املجتم ددع ،فق ددد أح ددرزت بع ددض املجتمع ددات
ً ً
تقدما كبيرا نحو تحقيق أهداو التوافق على غسل اليدين.
ولقد ددد دك ددان املوعد ددد ال هد ددا ي لتقد ددديم التقد ددارير السد ددنوية للجهد ددة املانحد ددة للمشد ددروع بعد ددد شد ددهر ،ولد ددم يكد ددن فريد ددق منظمد ددة يونيتد دداس
ً
" "UNITASمتأكدددا مددن كيايددة تاسددير البيانددات .وشددعر بعددض األعضدداء بددالقلق مددن أن املشددروع دكدان بدده خلددل أساسد ي .كمددا دكدانوا
قلقددين مددن أن نظريددة التغييددر غيددر ددحيحة ،أو أنهددم قددد تجدداهلوا االفت دراض النقدددي .وشددعر بعددض األعضدداء اآلخددرون أن هنددا
رسائل متضاربة في البيانات ،وكان من السابق ألوانه افتراض أن املشروع به خلل.
ً
ولذلس طلبت مسؤولة املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم الخاد بمنظمة يونيتاس " "UNITASم يدا من الوقت إلجراء م يد
من التحليل ملجموعات البيانات.
فددي البدايددة قامددت بتحليددل البيانددات املتعلقددة بالحددد مددن انتشددار املددرض عددن طريددق تصددنيف النتددائ حسددب نددوع الجددنس .وحاولددت
ً
تحديددد مددا إذا كانددت معدددالت االنخادداض تختلددف بددين األسددر التددي يكددون رب األسددرة فيهددا ذكددرا ،واألسددر التددي تكددون ربددة األسددرة فيهددا
أنثى .ولكن البيانات املصناة لم تقدم رؤى إضافية.
بع ددد إج دراء العدي ددد م ددن الحس ددابات اإلض ددافية ،اس ددتخدمت املستش ددارة الخاص ددة باملتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم البيان ددات
املوجددودة الستكشدداو سددؤال خددر أرادت التحقددق مندده" :هددل املجتمعددات التددي تبنددت تحسددين ممارسددات غسددل اليدددين قللددت مددن
حدوث األمراض املنقولة عن طريق املياه بشكل أكبر من املجتمعات التي لم تاعل ذلس؟
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بعد ذلس ،قامت املستشارة بتصنيف البيانات املتعلقة بحدوث األمراض املنقولة عن طريق املياه إلدى مجمدوعتين" :املجتمعدات
عالي ددة التبن ددي" الت ددي حس ددنت ممارس ددات غس ددل الي دددين ،و "املجتمع ددات منخاض ددة التبن ددي" الت ددي ل ددم تغي ددر ممارس ددات غس ددل الي دددين.
ً
ودراس ددة البيان ددات م ددن خ ددىل وجه ددات نظ ددر ه دداتين املجم ددوعتين ينق ددل قص ددة جدي دددة تمام ددا .وعل ددى ال ددرغم م ددن أن التق دددم الع ددام ف ددي
تقلي ددل األم دراض املنقول ددة ع ددن طري ددق املي دداه كددان دون املس ددتوى؛ إال أن االنخااض ددات ف ددي األم دراض املنقول ددة ع ددن طري ددق املي دداه ب ددين
املجتمعات عالية التبني كانت ملحوظة.
ومن خىل هذا التاسير الجديد للبيانات ،يمكن لاريق منظمة يونيتاس " "UNITASأن يقدم بثقة نتيجتين إلى الجهة املانحة:
 .1ال يوجد خلل في نظرية التغيير ،ولقد ظلت ذات صلة بسياو املشروع ومشكلته.
ً
ً
 .2كان االستثمار في تحسين ممارسات غسل اليدين عامى رئيسيا في الحد من انتشار األمراض املنقولة عن طريق املياه.
وعن ددد مش دداركة ه ددذه النت ددائ ف ددي التقري ددر الس ددنوي للجه ددة املانح ددة ،ق ددام فري ددق منظم ددة يونيت دداس " "UNITASبالتص ددوير البي دداني
للبيانددات عددن طريددق إنشدداء خريطددة حراريددة توحددح تحسددين ممارسددات غسددل اليدددين بحسددب القريددة ،وكيددف أنهددا تددرتبل بتقليددل
األمراض املنقولدة عدن طريدق امليداه .كمدا أوغد ى سدرد التقريدر بعمدل أنشدطة تحسدين تبندي ممارسدات غسدل اليددين فدي املجتمعدات
التي لم تتبنى هذه املمارسات .وتضمنت االستراتيجيات املقترحة ما يلي:
ً
• إعداد جداول زمنية للدورات التدريبية في أوقات مختلاة حتى يتمكن األطاال األكبر سنا والشباب من الحضور.
• التأكد من توفر كمية كافية من الصابون لشرائه من األسواو املحلية.
• التأكيد على إمكانية الحصول على املاء والصابون في جميع املراحيض.
• إجراء دورات تدريبية لتجديد املعلومات للمجتمعات التي تتبنى بشكل منخاض ممارسات غسل اليدين.
واستجابة للتقرير ،وافقت الجهة املانحة على إجراء تغييرات في خطل املشروع .وشملت هذه التغييرات ما يلي:
• إدراج أنشددطة جدي دددة ف ددي اإلط ددار املنطقددي للمش ددروع وامليزاني ددة ومخط ددل جانددت .وتض ددمنت ه ددذه األنش ددطة ت ددوفير دورات
تدريبيددة لتجديددد املعلومددات فددي املجتمعددات ذات التبنددي املدنخاض ومتابعددة مدددى تددوافر الصددابون مددن خددىل فحوصددات
السوو.
• تحددديث خطددة إدارة األداء وجدددول تتبددع أداء املؤشدرات لتشددمل مجموعددات فرعيددة جديدددة للتحليددل (مجتمعددات عاليددة
التبني ومجتمعات منخاضة التبني).
وبع ددد ذل ددس ،تم ددت مش دداركة تح ددديثات خط ددة املش ددروع م ددع ق ددادة املجتم ددع ،ال ددذين تم ددت دع ددو هم لتق ددديم أفك ددار ح ددول كياي ددة جع ددل
التدريب التنشيطي أكثر جاذبية وفعالية.
م ددن خ ددىل اس ددتخدام البيان ددات م ددن نظ ددام املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم بعناي ددة وجدي ددة ،تمك ددن فري ددق منظم ددة يونيت دداس
" "UNITASم ددن إجد دراء تحس ددينات كبي ددرة عل ددى املش ددروع .وم ددن خ ددىل الجم ددع ب ددين التاس ددير املتعم ددق والتص ددوير البي دداني للبيان ددات
ً
واإلدارة التكياية على مدار االثني عشر شهرا التالية ،تمكن املشروع من زيادة تبني سلوكيات غسل اليدين املحسدنة فدي جميدع
ً
مجتمع ددات الن ددازحين داخلي ددا .وه ددذا ب دددوره أدى إل ددى تحقي ددق املش ددروع لهدف دده االس ددتراتيجي املتمث ددل ف ددي الح ددد م ددن انتش ددار األم دراض
املنقولة عن طريق املياه.
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ً
وعند االنتهاء من املشروع الذي كانت مدته ثىثة أعوام ،تم تدوين التعلم من مشروع دلتدا ريادر لأشدخاد الندازحين داخليدا فدي
ً
دراس ددة حال ددة تم ددت مش دداركتها داخلي دا ونش ددرها عل ددى مدون ددة منظم ددة يونيت دداس " ،"UNITASكم ددا ق دددم م دددير مش ددروع يونيت دداس ع دددة
عروض تقديمية في املؤتمرات حول العىقة بين ممارسات غسل اليدين وتقليل حدوث األمراض املنقولة عن طريق املياه.

136

دليل املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم للمتخصصين في مجال التنمية

قائمة املصطلحات
املساءلة

هدي االلتدزام بتحقيدق التدوازن واالسدتجابة الحتياجدات جميدع أ دحاب املصدلحة (املشداركين فدي املشددروع،
والجهات املانحة ،والشركاء ،واملنظمة ناسها) في أنشطة املشروع.

األنشطة

هي العمل الذي سيتم إجراؤه للوصول إلى مخرجات املشروع.

اإلدارة التكيفية

ً
هدي نعددج مقصددود التخداذ القدرارات والتعددديىت علدى املشددروع اسددتجابة للمعلومدات الجديدددة والتغييدرات
في السياو.

إخفاء الهوية

تجريددد البيانددات مددن أي معلومددات يمكددن تحديدددها ،ممددا يجعددل مددن املسددتحيل اسددتخىد أفكددار حددول
شخص بمارده ،ولو حتى من خىل الجهة املسؤولة عن إخااء الهوية.

االفتراضات

هد ددي الشد ددروط أو املد ددوارد التد ددي تخد ددرج عد ددن السد دديطرة املباشد ددرة إلدارة املشد ددروع ،ومد ددع ذلد ددس يجد ددب أن يد ددتم
تحقيقها من أجل نجاح مسارات التغيير.

خط األساس

قيمة املؤشر قبل تنايذ النشاط ،والتي يمكن على أساسها تقييم التقدم الىحق.

االنحياز

ه ددو أي اتج دداه م هج ددي أو انح دراو ع ددن القيم ددة الحقيقي ددة ف ددي جم ددع وتحلي ددل وتاس ددير البيان ددات ،وحت ددى ف ددي
النشر واالتصاالت.

النقا العمياء

هددي أوجدده القصددور غيددر املقصددودة فددي التاكيددر أو األخطدداء التددي تحدددث بسددبب العددادة (علددى سددبيل املثددال
األحكام السريعة أو الثقة املارطة أو التجربة املبكرة).

السببية

عندما تكون التغييرات في متغير واحد أو أكثر هي نتيجة للتغييرات في املتغيرات األخرى.
ً
هو السؤال الذي يطلب مدن املسدتجيب االختيدار مدن قائمدة محدددة مسدبقا مدن خيدارات اإلجابدة ،وهدذا
ً
يجعل من السهل ترميز اإلجابات رقميا مما سم بالتحليل باستخدام النماذج اإلحصائية.

السؤال املغلم
خطة االتصاالت

تح دددد م ددن يحت دداج أن يك ددون عل ددى دراي ددة وعل ددم بأنش ددطة املتابع ددة والتقي دديم واملس دداءلة وال ددتعلم الخاص ددة
باملشروع ،وما يحتاجون إلى معرفته ،وكيف سديتم توزيدع املعلومدات وعددد املدرات التدي سديتم فيهدا توزيدع
ً
هذه املعلومات ،وكذلس من سيكون مسؤوال عن عملية التوزيع.
هو عبارة عن نموذج ُمجرب ستند إلى األدلة فيما يتعلق بالتدخل التنموي أو اإلغاثي.

مستوى الثقة

النسبة امل وية لجميع العينات املحتملة التي من املتوقع أن تتضمن املعيار الاعلي ملجتمع الدراسة.

سؤال تحديد
املحتوى

هو سؤال يهددو إلدى بددء استكشداو أحدد املوضدوعات عدن طريدق إثدارة قضدية واستكشدافها علدى نطداو
واسع.

سؤال استخراج
املحتوي

ه ددو س ددؤال للمتابع ددة يه دددو إل ددى اس ددتخىد امل ي ددد م ددن التااص دديل أو الش ددرح ح ددول اإلجاب ددة عل ددى س ددؤال
تحديد املحتوى.

اإلطاراملفاهيمي

137

دليل املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم للمتخصصين في مجال التنمية
جداول الطوارئ أو
الجداول املتقاطعة

اس ددتخدام البيان ددات الت ددي يمك ددن فص ددلها إل ددى ف ددات مختلا ددة تختل ددف ع ددن بعض ددها ال ددبعض .وتعط ددي ه ددذه
الجد د ددداول صد د ددورة أساسد د ددية ملجمد د ددوعتين أو أكثد د ددر مد د ددن مجموعد د ددات البياند د ددات (املجموعد د ددات الارعيد د ددة)
والتااعىت بي هما  -كيف ترتبل وكيف يمكن أن تكون مختلاة.

تحليل املساهمة

هو عملية تحديد "قصة" املساهمة بشكل واحح من خىل اتباع الخطوات الست التالية بشاافية:
• التحديد الواحح لأس لة التي تحتاج إلى إجابة
• التحديد الواحح لنظرية التغيير في املشروع واملخاطر املرتبطة بها
• جمع األدلة املوجودة التي تدعم نظرية التغيير (األطر املااهيمية الخاصة بس)
• تجميع وتقييم قصة املساهمة الخاصة بمشروعس
• البحث عن أدلة إضافية عند الضرورة
• مراجعة واتمام قصة املساهمة

االرتبا

هو عبارة عن مقياس إحصا ي (عادة ما يتم التعبير عنه في شدكل عددد) ويوحدح حجدم واتجداه العىقدة
بين متغيرين أو أكثر.

التفكيرالنقدي

عملية تاكير واححة وعقىنية ومناتحة على اآلراء املختلاة ،وتكون مدروسة من خىل األدلة.

الجدول املتقاطع

هو تمثيل مر ي لتكرار القيم في مجموعدة بياندات كاملدة ،وتشدمل املجموعدات الارعيدة ضدمن مجموعدة
البيانات.

تحليل البيانات

هو عملية وضع النظدام والهيكدل للبياندات التدي تدم جمعهدا ،حيدث يحدول البياندات الارديدة إلدى معلومدات
يمكنس استخدامها .ويتم تحقيق ذلدس مدن خدىل تطبيدق أسداليب منعجيدة لاهدم البياندات مثدل :البحدث
عن االتجاهات أو املجموعات أو العىقات اإلحصائية األخرى بين األنواع املختلاة من البيانات.

تنظيف البيانات

هو استكشاو وإزالة األخطاء وعدم التناسق في البيانات لتحسين جود ها.

خرائط تدفم
البيانات

توحح تدفق البيانات من كل نموذج /عملية لجمع البيانات إلى التقرير املقابل.

تفسيرالبيانات

ه د ددو عملي د ددة إض د ددافة املعن د ددى للبيان د ددات .ويتطل د ددب التاس د ددير الوص د ددول إل د ددى اس د ددتنتاجات ح د ددول التعم د دديم،
واالرتباط ،والسببية ،ويهدو إلى اإلجابة على أس لة التعلم الرئيسية حول مشروعس.

إدارة البيانات

ه د ددي عملي د ددة إدارة البيان د ددات خ د ددىل مراح د ددل حيا ه د ددا .وتش د ددمل إدخ د ددال البيان د ددات ،وتنظياه د ددا ،وتخ ي ه د ددا،
والتخلص ال ها ي م ها.

التصوير البياني
للبيانات

ه ددو عملي ددة وض ددع البيان ددات ف ددي مخط ددل أو رس ددم بي دداني أو ش ددكل مر ددي خ ددر س دداعد ف ددي إع ددداد التحلي ددل.
ً
ويساعد التصوير البياني للبيانات أيضا على تاسير وتوصيل نتائجس.

التحليل الوصفي
للبيانات

يصف أنماط وخصائص مجموعة معينة ،وعادة ما تكون العينة.

138

دليل املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم للمتخصصين في مجال التنمية
التصنيف

ً
ه د ددو عملي د ددة تتعل د ددق بتقس د دديم البيان د ددات الت د ددي ت د ددم جمعه د ددا م د ددن مجتم د ددع الدراس د ددة إل د ددى مجموع د ددات وفق د ددا
للخصد ددائص الرئيسد ددية :ند ددوع الجد ددنس والدياند ددة والعمد ددر ،إلد ددخ .ويتد ددي التصد ددنيف تحديد ددد االتجاهد ددات أو
األنماط أو األفكار التي ال تكون واححة إذا تم فحص البيانات ككل.

نطاقات التغيير

هي املجاالت االستراتيجية الواسعة للتدخل التي تساهم بشدكل مباشدر فدي تحقيدق الهددو طويدل املددى
الخاد بنظرية التغيير الخاصة باملشروع.

التقييم

هدو التقيديم امل هجدي الدذي يركد علدى املسددتخدم للتصدميم والتنايدذ والنتدائ الخاصدة بمشدروع قددائم (أو
مكتمل).

معاييرالتقييم

ه ددي مجموع ددة م ددن املب ددادئ الت ددي ترش ددد إل ددى وض ددع أس د لة التقي دديم وعملي ددة التخط دديل الش ددامل للتقي دديم،
وتشمل ما يلي:
• م ف ففدى الص ف ففلة :م د دددى ص د ددلة املش د ددروع بأولوي د ددات واحتياج د ددات وف د ددرد املجموع د ددة املس د ددتهدفة
واملستايد والجهة املانحة.
• الكف ففاءة :م دددى اس ددتخدام املش ددروع للم ددوارد املتاح ددة األق ددل تكلا ددة لتحقي ددق النت ددائ املرج ددوة.
وبشددكل عددام ،يتطلددب هددذا مقارنددة الد ُدنعج البديلددة لتحقيددق ناددس املخرجددات ،وذلددس ملعرفددة مددا
إذا كان قد تم اعتماد العملية األكثر كااءة.
• الفعالية :مدى تحقيق املشروع ألهدافه.
• الت ففأثير :التغي درات اإليجابي ددة والسددلبية الناتجددة ع ددن التدددخل التنمددوي ،بش ددكل مباشددر أو غي ددر
مباشر ،وبشكل مقصود أو غير مقصود.
• االس ف ففتدامة :مد دددى احتماليد ددة اسد ددتمرار فوائد ددد املشد ددروع بعد ددد سد ددحب الد دددعم (النقد دددي وغيد ددر
النقدي).

أسئلة التقييم

هي عبارة عن عبارات واححة ملا تحتاج إلى معرفته من التقييم.
ً
هددي ليدة اتصدداالت ثنائيددة االتجدداه مصددممة خصيصددا لجمددع التغذيددة الراجعددة مددن املشدداركين فددي املشددروع
وأ حاب املصلحة اآلخرين في املجتمع واالستجابة لهذه التغذية الراجعة.

مناقشة مجموعة
التركيل

ه ددي عب ددارة ع ددن مناقش ددة موجه ددة ب ددين املس ددتجيبين ف ددي مجموع ددة ،فه ددي تع ددد بمثاب ددة أداة لجم ددع البيان ددات
النوعية مصممة الستكشاو وفهم عمق وسياو وجهات نظر املجموعة و را ها وأفكارها.

التكرار

شير إلى عدد املرات التي حدث فيها ش يء ما أو عدد اإلجابات التي تناسب ف ة معينة.

الجدول التكراري

تمثيل مر ي لتكرار القيم في مجموعة البيانات الخاصة بس.

مخطط جانت

هو عبارة عن مخطل عمودي يوحح الجدول ال مني للمشروع.
ً
يكون ممكنا في حالة أن البيانات التي تم جمعها من إحدى العينات تمثل بدقة مجتمع الدراسة العدام
الذي تم أخذ العينة منه.

آلية التغذية
الراجعة
واالستجابة

التعميم
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املؤشر

ُ
هو مقياس ستخدم لتتبع التقدم املحرز أو عكس التغيير أو تقييم أداء املشروع.
• املؤشرات املباشرة :تقيس التغيير من خىل الاحص املباشر للظاهرة التي تثير االهتمام.
• املؤشرات غيراملباشرة أو البديلة :ترصد التغيير من خىل فحص العىمات التي يتم قبولها
ً
عموما على أنها بدائل ملا تحاول قياسه.
• املؤشرات النوعية :تقيس األحكام واآلراء والتصورات والسلوكيات تجاه موقف أو موضوع
معين.
• املؤش ففرات الكمي ففة :ه ددي عب ددارة ع ددن مق دداييس الكمي ددات أو األع ددداد .وه ددي تس دداعد عل ددى قي دداس
تقدم املشروع في شكل معلومات رقمية.

جدول تتبع أداء
املؤشرات ()IPTT

جدول موحد ساعد على تتبع وتوثيق وعرض األداء في مقابل املؤشرات في خطة إدارة األداء.

التحليل االستداللي
للبيانات

يتدي لدس اسدتخدام البياندات مدن العيندات لعمدل تعميمدات إحصدائية حدول مجتمعدات الدراسدة التدي تدم
استخىد البيانات م ها.

سالمة (البيانات)

تتمتددع البيانددات بالسددىمة عن دددما تكددون دقيقددة .ويج ددب أن تكددون البيانددات خاليددة م ددن أي نددوع مددن أن ددواع
األخطاء التي تحدث ،بقصد أو بدون قصد ،عند جمعها وإدار ها.
ً
يتم التعبير ع ها باألرقام ويمكن تحليلها إحصائيا.

السؤال اإليحائي
(االستدراجي)

ه ددو عب ددارة ع ددن س ددؤال يحا د املس ددتجيب – م ددن خ ددىل الكلم ددات املح ددددة املس ددتخدمة أو الطريق ددة الت ددي
ُيطرح بها السؤال – على تقديم إجابة لم يكن ليقدمها إذا تم طرح السؤال بطريقة أكثر حيادية.

التعلم

تخصيص الوقت والقيام بعمليات من أجل التاكير املقصود.

البيانات الفترية

املناقشات بداية من يتم توجيهها من خىل مجموعة من األس لة للمناقشة والتاكير في البيانات.
التعلم إلى التنفيذ
()LADs
النموذج املنطقي

هو طريقة منعجية ومرئية لتقديم تاسير موج ألحد املشروعات وكياية عمله.

اإلطاراملنطقي

ه ددو نم ددوذج منطق ددي يوح ددح الخص ددائص الرئيس ددية للمش ددروع (األه ددداو واملؤش درات وأس دداليب القي دداس
واالفتراضات) ويبرز الروابل املنطقية بي ها.

التغييرعلى املدى
الطويل

هو التأثير الدائم املطلوب الذي يهدو التدخل إلى إحداثه.

هامش الخطأ

ً
عبر عن أقي ى فرو متوقع بين مجتمع الدراسة الحقيقي وتقدير العينة .وحتى يكون فعاال ،يجدب أن
ً
يتم وصف هامش الخطأ بعبارة احتمالية (يتم التعبير عنه غالبا في شكل مستوى الثقة).

الوسط الحسابي

متوسل مجموعة البيانات التي تم تحديدها من خىل جمع جميع القيم والقسمة على الكل.
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مقاييس النلعة
املركزية
مقاييس التباين

تسد دداعد فد ددي تحديد ددد قيمد ددة واحد دددة ،ويد ددتم ترتيد ددب مجموعد ددة مد ددن البياند ددات حولهد ددا ،وهد ددي تشد ددمل الوسد ددل
الحسابي والوسيل واملنوال.
ً
تحددد انتشددار أو تبدداين القدديم فددي مجموعددة البيانددات ،وتحلددل مددا إذا كانددت نقدداط البيانددات مختلاددة تمامددا
عن بعضها البعض على مقياس االستجابات املحتملة أم أنها متجمعة في منطقة واحدة.

خطأ القياس

يحدث هذا الخطأ عندما تؤدي املشاكل املتعلقة بعملية قياس البيانات إلى بيانات غير دقيقة.

أساليا القياس

تحدد كياية جمع املشروع للبيانات لتتبع املؤشرات.

الوسيط

النقطة الوسطى ملجموعة البيانات ،حيث تقع نصف القيم تحتها والنصف اآلخر أعىها.
ً
اإلجابة أو القيمة األكثر تكرارا.

املتابعة

هي الجمع املستمر واملنتظم للبيانات لتوفير معلومات حول التقدم الذي يحرزه املشروع.

البيانات االسمية

يتم جمعها في شكل أسماء (وليس أرقام) ويتم تنظيمها حسب الا ة.

املنوال

االنحياز غيراملتعلم يتض ددمن أخط دداء ليس ددت له ددا عىق ددة ب ددإجراءات أخ ددذ العين ددات املح ددددة .وهن ددا ثىث ددة أن ددواع ش ددا عة م ددن
االنحياز غير املتعلق بأخذ العينات:
بأخذ العينات
• مش ففكالت إط ففار العين ففة :تح دددث عن دددما يك ددون إط ددار العين ددة غي ددر مكتم ددل أو غي ددر ددحي  .عل ددى
ً
سددبيل املث ددال :قائم ددة األش ددخاد الن ددازحين داخلي ددا ال ددذين عيش ددون ف ددي قري ددة مح ددددة يمك ددن أن
تقلل بشكل كبير من العدد الاعلي.
• مشكالت عدم االستجابة :تحدث عندما يختار عددد كبيدر مدن األشدخاد عددم املشداركة فدي
االسددتبيان .وس دديكون ل ددذلس ت ددأثير س ددللي عل ددى البيانددات والق دددرة عل ددى تك ددوين اس ددتنتاجات ح ددول
العمل .على سبيل املثال ،قد يكون هندا ندازحون ال شداركون ألنهدم عملدون خدارج القريدة فدي
األوقات التي يتم فيها إجراء الدراسة املسحية ،وبالتالي ستكون وجهات نظرهم ماقودة.
• أخطف ففاء القيف ففاس :تحد دددث عن دددما ي ددتم إعد ددداد تق ددارير خاط د ددة عد دن املعلومد ددات بش ددكل م هجد ددي.
وبمعنددى خددر ،يختددار األشددخاد علددى وجدده التحديددد ،ألي سددبب دكدان ،عدددم اإلجابددة بدقددة علددى
أس لة االستطىع .أو أنده مدن املحتمدل أن الشدخص الدذي يجدري االسدتطىع لدم ياهدم السدؤال
وقام بإدخال البيانات بشكل غير حي في النموذج.
السؤال املفتوح

هو السؤال الذي يتي ألحد األشخاد إعطاء إجابة حرة بأسلوبه الخاد.

البيانات الترتيبية

البيانات التي لها ترتيب ،حيث يمكن ترتيبها من األصغر إلى األكبر.

التعلم التنظيمي

هو العملية التي تكتشف بها املنظمة املعرفة الجديدة وتتكيف معها.

املشاركة

تشدجيع مختلددف أشددكال املسدداهمات مددن خددىل ف ددات مختلاددة مددن أ ددحاب املصددلحة فيمددا يتعلددق ببدددء
نظام املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ،وتحديد معاييره وتنايذه.

مسارات التغيير

تح د دددد ال د ددروابل ب د ددين الش د ددروط املس د ددبقة ،وكياي د ددة ارتباطه د ددا ببعض د ددها ال د ددبعض وب د ددأي ترتي د ددب ،فمعظ د ددم
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املبادرات لديها مسارات متعددة تساهم في تحقيق الهدو طويل املدى.
النسبة املئوية

قسم من البيانات عبر عن نسبة من الكل ،ويتم التعبير ع ها بمعدل أو عدد أو قيمة في كل مائة.

مجتمع الدراسة

مجموعد ددة مد ددن األشد ددخاد أو العناصد ددر أو األحد ددداث املتشد ددابهة التد ددي تمثد ددل أهميد ددة إلحد دددى القضد ددايا أو
التجارب.

دقة (البيانات)

تتعل ددق باملؤش درات وأس دداليب القي دداس املاص ددلة واملرك د ة بم ددا يكا ددي لتق ددديم ص ددورة واح ددحة مل ددا يح دددث ف ددي
املشروع.

الشرو املسبقة

هددي العناصددر األساس ددية لنظريددة التغيي ددر ،وهددي عب ددارة عددن املتطلبددات الت ددي يجددب أن تك ددون موجددودة حت ددى
يحدث التغيير على املدى الطويل.

الخر افات السائدة ه ددي االفتراض ددات املض ددللة مث ددل "الوص ددول ع ددادل االس ددتخدام" و "املعرف ددة تع ددادل التناي ددذ" و "األنش ددطة
تعادل النتائ ".
أساليا جمع
البيانات األولية

تعتمد على املعلومات التي تم جمعها مباشرة من خىل فريق املشروع وأ حاب املصلحة.

استخدام األسماء
املستعارة:

اسددتبدال الحقددول الخاصددة بمعلومددات التعريددف الشخص ددية برم د يحيددي هويددة املسددتجيب .ومددع ذل ددس،
يمكن الوصول إلى هوية الشخص من خىل استخدام "ماتاح" للبيانات.

هددو عينددة غيددر احتماليددة تعتمددد فيهددا وحدددات أخددذ العينددات التددي يددتم فحصددها علددى ق درار الباحددث ،ويددتم
أخذ العينات
الهادفة (االنتقائية) اختيار وحدات أخذ العينات ً
بناء على خصائص مجتمع الدراسة والهدو من الدراسة.
األساليا الكمية

تجمع البيانات التي يمكن عدها وإخضاعها للتحليل اإلحصا ي.

األساليا النوعية

تعبر عن تجارب املشاركين باسدتخدام الكلمدات والصدور والقصدص ،ويدتم جمدع هدذه البياندات النوعيدة
من خىل أس لة تحايزية تثير التاكير واألفكار واملناقشة ،كما يتم تحليل البيانات النوعية عن طريق
تحديد املوضوعات واملحاور والكلمات الرئيسية.

االستبيان

هو عبارة عن مجموعة منظمة من األس لة املصممة الستخىد معلومات محددة من املستجيبين.

أخذ العينات
العشوائية

شددمل املس ددتجيبين الددذين ت ددم اختيددارهم م ددن قائمددة مجتم ددع الدراسددة املعن ددي بالكامددل بحي ددث يكددون لك ددل
مسدتجيب فرصدة متسداوية فدي أن يدتم اختيداره ،وتسدتخدم العيندات العشدوائية عنددما تحتداج إلدى الثقدة
ً
في أن ما ينطبدق علدى عينتدس مدن املحتمدل أن يكدون دحيحا لكدل مجتمدع الدراسدة (أو مجموعدة فرعيدة
من مجتمع الدراسة األكبر).

املدى

يقارن أعلى درجة بأدنى درجة لتوضي االنتشار ،ويعتبر أبسل مقياس للتغير.

البيانات النسبية

يتم التعبير ع ها باألرقام ،مع العنصر املضاو لقيمة "الصار املطلق".

تحليل االنحدار

س دداعد عل ددى فه ددم كي ددف يمك ددن أن ت ددؤثر التغيي درات الت ددي تح دددث ف ددي املتغي ددر (املتغي درات) عل ددى املتغي ددر
ً
(املتغي درات) األخ ددرى" .تحلي ددل االنح دددار ه ددو طريق ددة رياض ددية لا ددرز أي دا م ددن ه ددذه املتغي درات لاملس ددتقلةف ل دده
بالاعل تأثير لعلى املتغير التابع الخاد بسف .كما أنه يجيب على األس لة التالية :ما هي العوامل األكثر
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أهمي ددة؟ وم ددا العوام ددل الت ددي يمكنن ددا تجاهله ددا؟ وكي ددف تتااع ددل ه ددذه العوام ددل م ددع بعض ددها ال ددبعض؟ وربم ددا
األهم من ذلس ،ما مدى تأكدنا من كل هذه العوامل؟"
املوثوقية

تنت عندما تجمع املؤشرات وأساليب القياس بيانات ثابتة يمكن تكرارها بمرور الوقت.

إطارالنتائج ()RF

هو نموذج منطقي ينظم نتائ املشروع في سلسلة من العىقات الشرطية .وتوحح العبارات الواردة في
إطار النتائ التسلسل الهرمي ألهداو املشروع ،كما أنها تصف املنطق السبلي (أو الرأس ي) للمشروع.

العينة

مجموعة فرعية من السكان أو املجتمع الذي تختار دراسته والتي تساعد على فهم مجتمع الدراسة
أو املجتمع ككل.

االنحيازفي أخذ
العينات

يحدث عندما يكون اختيار بعض أفراد مجتمع الدراسة أكثر أو أقل من غيرهم فيما يتعلدق باملشداركة
في جهود جمع البيانات الخاصة بس.

إطارالعينة

هددو عبددارة عددن قائمددة محددددة بالوحدددات (رجددال ،نسدداء ،أسددر ،أشددخاد ،أطاددال ،مراهقددون ،إلددخ) التددي
ستس ددتخدمها لتك ددوين العين ددة الخاص ددة ب ددس .ويمك ددن أن تش ددمل األمثل ددة م ددا يل ددي :قائم ددة التع ددداد أو قائم ددة
املعلمين الذين تم توظياهم أو سجل التسجيل أو قائمة املشاركين في املشروع.

وحدة أخذ العينات

الشخص أو ف ة األشخاد أو الش يء الذي يتم أخذ القياس (املىحظة) منه.

أساليا جمع
البيانات الثانوية

تعتمد على املعلومات املتوفرة بالاعل من خىل مصادر أخرى (منشورة أو غير منشورة).

املقابلة شبه
املنظمة

هددي عبددارة عددن مناقشددة موجهددة بددين الشددخص الددذي يجددري املقابلددة وأحددد املسددتجيبين ،وتكددون مصددممة
الستكشاو وفهم عمق وسياو وجهة نظر املستجيب و رائه وأفكاره.

صاحا املصلحة

شخص له مصلحة أو تأثير في املشروع أو كىهما.

االنحراف املعياري

يحس ددب م دددى اخ ددتىو (انح دراو) االس ددتجابات ع ددن الوس ددل الحس ددابي (املتوس ددل) .و ش ددير االنح دراو
ً ً
املعياري العالي إلدى أن قديم مجموعدة البياندات تختلدف اختىفدا كبيدرا عدن الوسدل الحسدابي ،بينمدا عندي
االنح د دراو املعي د دداري امل د ددنخاض أن الق د دديم قريب د ددة م د ددن الوس د ددل الحس د ددابي ،ويعن د ددي االنح د دراو املعي د دداري
الصاري أن القيم تساوي الوسل الحسابي.

العينة الطبقية

تصميم للعينة يتضمن طبقات أو مجموعات مختلاة من األشخاد.

الداللة اإلحصائية

تشير إلى وجود الارو أو العىقة بين املتغيرات وليست بسبب االختيار النا ح للعينة.

املستهدف

املستوى املحدد واملخطل للتغيير الذي يجب تحقيقه خىل دورة حياة املشروع.

نظرية التغيير

هي عبارة عن وصف شامل ومر ي لكياية حدوث التغيير املطلوب وملاذا من املتوقع حدوثه.

التثليث

إثبات حة البيانات من خىل التحقق املتبادل من أكثر من مصدرين.

الخطأ من النوع
األول

هددو اسددتنتاج خدداطئ أن مشددروعس دكدان لدده تددأثير علددى مجتمددع الدراسددة املسددتهدو بينمددا لددم يحدددث ذلددس.
ً
ويطلق عليه أيضا الخطأ اإليجابي ال ائف.
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الخطأ من النوع
الثاني

هو عكس الخطأ من النوع األول ،ويحدث عندما تسدتنت بشدكل خداطئ أن مشدروعس لدم يكدن لده تدأثير
ً
علدى مجتمدع الدراسدة املسدتهدو بينمدا كدان لده تددأثير فعلدي .ويطلدق عليده أيضدا خطدأ االسدتبعاد أو الخطددأ
السللي ال ائف.

الصدق:

تصف البيانات التي تمثل بدقة ما تنوي قياسه .وهنا ثىثة أنواع من الصدو:
• الصدو الظاهري :هل يتاق أ حاب املصلحة والخبراء اآلخرون على أن البيانات هي مقياس
حقيقي للنتيجة التي تم تحقيقها؟
• اإلحالة :هل يمكن للبيانات أن تثبت بشكل واقعي أن املشروع تسبب في التغييرات املحددة؟
ً
• صدددو القيدداس :هددل يمكددن ألسددلوب القيدداس جمددع البيانددات باسددتخدام أدوات مصددممة جيدددا
وتقلل من احتمال حدوث أخطاء؟

املتغير:

أي خاصية أو عدد أو كمية يمكن قياسها أو عدها.
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