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 املقَمة

 : مسابم  ئيس ي في نجاح املشروإل (MEALاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم )

 Development, Conservation and Humanitarian Relief)  إ   ا تتت     ءتتتاني   إ ل،مايتتت تتتتديك اةممتتتاا  لتةميتتت   

Organizations)  إتضتتع  لخةتتتط  ،شتتا يع ملتكتتتب ايترحتتتاا     لتتتي  شتتا يعفتتتكق  مل  ايعمتت  يتتم اكات  تتإ .  شتتتا يع مللهتتا اتتن ختتالل  ادمأ،  

 كصتتتد  إت  ،إتةفتتتذ  أل شتتتة 
ُ
ها بشتتتك   اشتتتا يعتحتتتتاج هتتتذه  ملةممتتتاا إلتتت  تةتتتو ك  ملعكفتتت  إ ملهتتتا  ا     ة  إ .  ،تتتكز إ لتتتت  نر لتيتتتد   ر

 . الز ها  إ لةلاح حتى تحيق فعال

تعكتتس  يافا تتا إأنمما تتا  حيتتث    ،فك تتدة اتتن نودهتتادم يتت   يتتم كتت  اةممتت   (  Project Management)  شتتا يع ملتعتبتتر دم يتت  إ   ة  إ 

 يتمث  يم أ : دى   ألق  اشترك  ش ي  إ حد  لدي ا شا يعفإ  جميع نماذج إ   ة  مل ،إسياسات ا إأ شةا ا  لبر الي . إاع ذلا

عَ    الفعال  (MEALاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم )نظا      .لنجاح املشروإلم  األمك  الضرو ،ة ي 

ل متخصصتتتتن  يتتتتم    (Learning)  إ لتتتتتع و  (Accountability)  إ ملءتتتتا ل   (Evaluation)  إ لتييتتتتيو  (Monitoring)   ملتابعتتتت  ليتتتت   إ   

 ملتابعت  إ لتييتيو إ ملءتا ل  إ لتتع و  دم يتاا  دى  تصميو إتخةيط إتةفيذ    شا يعفكق  مليءادد  "  MEAL DPro"   الال  لتةمي 

(MEAL)    تةبييها دى   لفو  يم دم هو   وإ را  ا إأ إ ا إ ض،  إدم ي  يمكن كما أنه ييد هو. اشا يعيم. 

تتتتكق  ملهتتتتتذ     إدتتتتتد  إليتتتتتد تتتتتتو   تتتتا  فت تتتتدلي  ألدضت تتتتا يع لت تتتتتاا ن  يتتتتتم قةتتتتتاع    شت تتتتتو     إ لعمتتتتت   ال ءتتتتتا ي إ ل،مايتتتتت    لتةميتتتتت  لعت  لتتتتتذين ليءت

تتتا يعاءتتتتؤإلم إاتتتتديكي إانءتتتتيي  مل لغتتتتكه اةتتتته هتتتتو إفتتتتا ة  إ .  (MEAL ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتع و )اتخصصتتتتن  يتتتتم     شت

 ليةتاع أإ    حتدييي  لعهتد ذ تذ   (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )كما أنه سيءادد اءؤإلم    ،إأدضا   لفك ق  آلخك ن

 .مءؤإليات وب

 ملتابعتت  إ لتييتتيو  : "هتت  أنتتا اءتتؤإل دتتن  ن  لتتتالي  ن لتةتتكح  لءتتؤ يتتد  ف  ،(Project Team)  فك تتق  ملشتتكإع  أحتتد أدضتتا بصتتفتا  

  البت  شتا يعأ  فتكق  ملاتن    دىت   لتك و؟ "  هتذ   رجتالسبب إجو  اتخصصن  يتم  هو  ؟ أليس هذ   (MEALإ ملءا ل  إ لتع و )
 
اتا    ا

دم يتتت   فتتتإ     ،هواشتتتا يع  تتتتدديو  حتتتتى يمكتتتن و  (MEAL ملتابعتتت  إ لتييتتتيو إ ملءتتتا ل  إ لتتتتع و )  يتتتم   نفةيتتت   نيكتتتو  لتتتدي ا اتخصصتتت

تتتتؤإلي  كتتتت   تعتبتتتتر  الئمتتتتت  مل  (MEAL ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتتا ل  إ لتتتتتع و ) تتتته    شتتتتخص  اءت تتتتميو  ملشتتتتكإع إتخةيةت تتتم تصت تتتتا ك يت يشت

 .إتةفيذه

 ملتابعت  إ لتييتيو إ ملءتا ل    ملءتاهم  يتم تصتميو إتخةتيط أنممت     تتتي  لتاستحتاج إل  فهو  ملها  ا إ أل إ ا  ألساستي   لتتي  إ 

لتتتتن  إ  لخاصتتتت  بتتتا.    (MEAL ملتابعتتتت  إ لتييتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتع و )إكتتتذلا جمتتتتع إتح يتتت  إ ستتتتتخد   بيانتتتاا    ،(MEALإ لتتتتع و )

 بصفتا اتديك فإل   لييا  بك  هذ  بمفك ك.  حتاج ت
 
 ل مشتكإع أإ دضتو    

 
تتعتاإ  اتع  ملتخصصتن   يمكةتا أ     ،يتم فك تق  ملشتكإع   
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 ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل   بيانتتاا  إ   فعالتت أنممتتتا  تكتو   لضتتما  أ     (MEAL ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع و )  يتتم   لفةيتن 

 .إ قيي    ةاسبا لخاص  با   (MEALإ لتع و )

إال أ     ،(MEAL ملتابعتت  إ لتييتيو إ ملءتا ل  إ لتتتع و )    يتمتخصصتن ملأنته دىت   لتك و اتتن أهميت   إ   يلتب أ  تتتتذكك    ،اتع ذلتاإ 

تتتتت ي إ ك   تتتتتتق    أساست تتتتتت  لتةبيت تتتتتت   لعم يت تتتتتتديا  ملعكفت تتتتتتتع و )أل  لت تتتتتتا ل  إ لت تتتتتيو إ ملءت تتتتتت  إ لتييت تتتتتتكإع.    (MEAL ملتابعت تتتتتتتوى  ملشت تتتتتت  اءت دىت

هتتتذه  ملعكفتتت   إتمثتتت   لتحءتتتن .   توجتتتد فتتتكص    إأيتتتن  ،يءتتتاددك هتتتذ   لفهتتتو دىتتت  تحديتتتد  ألنممتتت  إ لبيانتتتاا  ليو تتت  أإ  لضتتتعيف إ 

 .لةلاح  ملشكإع  أهمي  بالغ  لعم ي  إ لو قعي   

   لخاصتت قتتد  تختتذا بالفعتت   لخةتتوة  ألإلتت  نحتتو تحءتتن  اها  تتتا  أنتتا    متتن  لك ئتتع أ  تعتتك ف  ،  آل   تيتتكأ هتتذه  مليداتت إذ  كةتت   

 .(MEALاملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )ب



 

1 
 

 

 شا ي  املفي  (MEALاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم )الفصل األول: 

  تركن قاد    ،بوا الفصلم     ينَ اينتهاء
 
 :يلى  ا

 إ لهيك   لخاص به إ لغكه اةه  (MEALإ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و ) ملتابع   نما   تحديد اكوناا   ✓

 فعال ل  (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )فو ئد نما     توضي  ✓

 إع   ة  ملشكإع   (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )نما   إصف  لعالق  بن   ✓

 (MEALإ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و ) ملتابع   ةما   لتحديد  ملك ح   لخمس   ✓

 ( MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )ةما    ملتع ي  بإصف  ملعاينر إ ملبا ئ  ألخالقي    ✓

 ( MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )  دم ياا  يم   لةيدي  إ لتفكنر    ملشا ك   أهمي   فهو ✓

 ؟(MEALواملساءلة والتعلم )املتابعة والتقييم نظا   ك ما ب 1.1

اتن  ليةتع  كت  قةعت   إ أحجيت  اكونت  اتن أ بتع قةتع.    يتم رتك   (MEAL ملتابع  إ لتييتيو إ ملءتا ل  إ لتتع و )  يتو تصو ك دم ياا

إ ملءتتتا ل    ملتابعتتت  إ لتييتتتيو     نمتتتايصتتتب   لكتتتن  إ   ، لفك تتتد    هتتتدفهالهتتتا اكا  تتتا إ   (إ لتتتتع و  ،إ ملءتتتا ل   ،إ لتييتتتيو  ، ملتابعتتت  أل بتتتع )

   (MEALإ لتع و )
 
 إل  جةب ليةع اتر بة  إاتص   إتعم   فيط دةداا تكو  فعاال

 
 .جةبا

 1(MEALاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم )   أحجية:  (1 قم )شكل 

 
 

 إاشتتا يعملتتديكي بتتك اج   ملشتتا يعخدااا    ا    لكا وليكيتت إ إ رتتا  ا تصتتميو  اشا يع: حزا  ProPack I – 2015 – خدااا    ا    لكا وليكي  1

 خدااا    ا    لكا وليكي .

 املساءلة                              التعلم

يم
قي

لت
  ا
    
    
    
    
    
    
    
    
ة  

بع
تا
امل

 

 املعرفة إدا ة 

  إ   لفع   

إ الستلاب  

 ل مشا ك  

 التلاه  الستر تيجم  

 ةاسب  مما ساا  ملل

  لتكيف اع

 لتفكنر  

  لةيدي 

 رفافي   لةتائج

https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/propack-i_0.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/propack-i_0.pdf
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 ستكشتا   ل،تكفن   متن ختالل  ف؟"  (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتتع و )  و نما "اا ه   لتالم:  ا جاب  دى   لءؤ لبلةبدأ 

 ." Evaluation"   تيييو لإ   " Monitoring"    ملتابع يشنر   إل  دم يتي  ، نلد أ  ما" M&E"    ألإلن  إهما

 ( Monitoring and Evaluation) تقييمالو  املتابعة

تت   البت
 
    ملتابعتتت دم يتتتتي  اتتتا تتتتتو اةاقشتتت     ا

 
تتا    كمتتتا لتتتتو أ  متتتا  إ لتييتتتيو اعت

 
تتا    افهوات

 
ا  متتتت كتتت  ان ف  ،إلكن متتتا ليءتتتا كتتتذلا.  يتلتتتزأال    إ حتتتد 

 :اخت ف   إعجك   ا  أهد  

 . ملشكإع لذي يحكزه  تيد    ل لجمع  ملءتمك إ ملةتمو ل بياناا لتوفنر اع وااا حول    مه  :(Monitoring)  املتابعة

مشتتكإع  ب   لخاصتت   ةتتتائج لتةفيتتذ إ  لتصتتميو إ  هتتو  لتييتتيو  ملن جتتم  لتتذي يككتتز دىتت   ملءتتتخد  ل  :(Evaluation)  التقيمميم 

 .أإ اكتم   قائو

ت تتتتو    ،د ي تتتا(. دىتتت  ستتتبي   ملثتتتال  إ  جابتتت   تتتا )ااألستتت     لتتتتي يةكحيتتتكتبط بإ لتييتتتيو     ملتابعتتت دم يتتتتي    بتتتن   أإجتتته  لتبتتتاينإ  أحتتتد  

،كز   بيياس تيداها  شا يع ملاعمو 
ُ
إنتتائج    ، ملشتكإعتةفيتذ    إعجتك   ا  ،إعنلاز ت ا يم  رجاالا  لثال    لتالي : تغةيت   ملشتكإع   ر

تتت     ،إ لتييتتتتيو. إاتتتع ذلتتتتا   ملتابعتتت  مكتتتتن  ستكشتتتا  هتتتتذه  رجتتتاالا  لثال تتتت  اتتتن ختتتتالل أ شتتتتة   إ  ملشتتتكإع.   تتت     ملةكإحت فتتتإ   ألست

 ستكو  اخت ف  تماا   ملتابع   دم ي   الستكشا  هذه  رجاالا ان خالل
 
  لتيييو.    دم ي   دن  ألس     ملةكإح  أ ةا  ا

 أ ئلة التقييم   في مقا ل  املتابعة: أ ئلة (2)   قم  شكل 

 ( Evaluation)  التقييم أ ئلة   ( Monitoring)  املتابعةأ ئلة   مجال ايبتما  

 تغطية املشروإل 
كو دد   ألشخاص أإ  رجتمعاا  لتي تو "

 " لوصول إلي ا؟

( بالفع   )أإ إص    لوصول    ملشكإع  يءتةيعه   "

يءتةع عذ  لو  إ إل  ان هو يم أاس  ل،اج  إليه؟  

 " ؟فما هو  لءبب  ،ذلا

إ راءات تنفيو 

 املشروإل 

 ملشكإع  أل شة  يم   دم ياا  تم ه  أ"

 "؟ ملكصو ة   لوق   ر،د  إيم حدإ   ملنز ني 

أ     ملشكإع بشك  فعال إاةاسب   ستةاعه   "

 "لتةفيذ أ شةته؟   نز ني ملوق  إ  ل  يءتثمك

 نتائج املشروإل 
 ملشكإع يم تحييق  ألهد    ر،د ة   نجحه   " 

 ؟" له

كيف  خت ف   لةتائج  لتي تو تحيييها حءب "

 " رجموداا  رخت ف    خ   ملةةي   ملءا دف ؟

تتت    ملتابعتتتت فتتتتإ   الختتتتتال  بتتتتن  أ شتتتتة     ،إاتتتتع ذلتتتتا تتت     ملةكإحت تتت   ألست تتتك دىت تتتيو ال ييتصت    ملتابعتتتت تخت تتتتف أ شتتتتة   إلكتتتتن    ،إ لتييت

 
 
 Use of)  إ ستتخد    لبيانتاا  ،(Timing)  إ لتوقيت   ،(Frequency)  إ لتكتك    ،(Purpose)  الغكهفيمتا يتع تق بت  إ لتييتيو أيضتا

Data). 
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 والتقييم   املتابعة  يمليةو غرض   ين القا نة امل:  (3 قم )شكل 

 التقييم املتابعة  

،كز  تتبع  ملدخالا إ أل شة  إ لتيد     لغكه
ُ
فيما  ر

  ملتفق د ي ا   إ لت  نر اتحييق  لةتائج  ب  يتع ق

اشكإع   أهمي تيييو ان جم إاوضوعم ملز يا أإ قيم  أإ  

 اءتمك أإ اكتم  

ملكة إ حدة أ ةا  تةفيذ تكو     شة إ أل إ       دم ي  أ ةا  تةفيذ  ملشكإع   ةإاءتمك    اةتممدم ي      تكك  ل

 كا   لتمو   يءم  بذلا أإ بعد  النا ا  اةه إذ     ، ملشكإع

أدضا  فك ق   خالليتو تةفيذ  أل شة  ان    ملء ولي 

  ملشكإع 

  الب
 
 بتولم اهم  قيا ة   ييو  أشخاص خا جين اا    ا

 تشتم  دى دى   لك و ان أ  ا يلب أ     ، أل شة 

  ملشا ك   لنشة  ملوظفي  ملشكإع 

 ستخد    

  لبياناا

دم ي  صةع  ليك   يم  لوق   ملةاسب اءاددة  

 دى   ملدى  ليصنر إ  جك   ا  لتص،يحي   

 لددو      ة  لتكيفي 

   ر،تم    تص،ي   ملءا   أإجهيحد   

  ملدى  لةو   يءاهو يم  لتع و  لتةميمي دى   

الكإ بط  بتت  كتتو  دىتت     يتت أ  نفمتتن  ملهتتو    ،إ الجتتك   ا   لغتتكهاتتن حيتتث  تخت فتتا   إ لتييتتيو     ملتابعتت دم يتتتي    دىتت   لتتك و اتتن أ 

بيانتتاا يمكتتن  ستتتخد اها ل مءتتاددة يتتم   جابتت  دىتت  أستت        ملتابعتت أ شتتة     ينتتتج دتتنأ     اتتن  ملمكتتن  ،بين متتا. دىتت  ستتبي   ملثتتال

تييتتتتيو اةتصتتتتف  ملتتتتدة إأإغتتتت ى بتتتتإجك   تغينتتتتر ا ت تتتتد  إلتتتت  تحءتتتتن   بتتتتإجك     ملشتتتتكإع    قتتتتا إذ     ،دىتتتت   لعكتتتتس اتتتتن ذلتتتتاإ  لتييتتتتيو.  

   ال.أ اا إذ  كان  توصياا  لتيييو تعم  دى  تحءن   ملشكإع إنتائله تكصدأ      ملتابع  شة   أليمكن ف ، ملشكإع

 (Accountability and Learning) املساءلة والتعلم

 ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل     فتتإ  نمتتا   ، ألهميتت    بالغتت  اتتن  ألاتتو  إ لتييتتيو     ملتابعتت جمتتع إتح يتت  اع واتتاا    دىتت   لتتك و اتتن أ 

    (MEALإ لتتتع و )
 
با ضتتاف  إلتت     ، لفعاليتت  إ لكفتتا ةدةتتداا تءتتتخد  فتتكق  ملشتتكإع  لبيانتتاا   بتتاا إتحءتتن   فيتتط  يكتتو  فعتتاال

   يلتتتب  ،باختصتتتا إ .   لخاصتتت  ذ تتتو  شتتتا يع ملنتتتتائج إتتتت  نر  
 
تتا   ،قتتتتك   ا      ة  إلدتتتال  دتتتنإ لتييتتتيو ل   ملتابعتتت  ستتتتخد   بيانتتتاا      ئمت

 . ملءا ل  إ لتع ودم يتي إ لتي بدإ ها تعزز  

 ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع و  اصتتة ح يءتتتخد  دىتت  نةتتاق إ ستتع   ختت  إختتا ج التتال  هتتم  (  Accountability) ملءتتا ل   إ 

(MEAL)،   تعك فه أحيان مكنإ 
 
 :يءتخد  هذ   لدلي   لتعك ف  لتالمإ  لءياق.   حءببشك  اخت ف   ا

 ملصتت ،  ) ملشتتا كن    لتتتو ز  إ الستتتلاب  الحتياجتتاا جميتع أ تت،اب  تحييتق  لتتتز   ب ال  هتتم:  (Accountability)  املسماءلة

 .إ ملةمم  نفءها( يم أ شة   ملشكإع  ،إ لشككا  ، لجهاا  ملانح إ   ،يم  ملشكإع
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  إستيكو  لهتا تت  نر أكبتر  ،إاتن  ملتك ح أ  يتتو  دمهتا اتن قبت  أ ت،اب  ملصت ،   ،كبنترةأهمي    لخاضع  ل مءا ل    شا يع مل تمث 

باملءتا ل  أ  تتختتذ فتكق  ملشتكإع خةتو ا  ستتتباقي  إتفاد يت  لت بيت   حتياجتاا أ تت،اب  يتة تب  اللتتز    كمتتا  .  يتم   ايت   ملةتا 

 . ملص ،   لكئيءين  يم  ملشكإع أ ةا  تيديو نتائج  ملشكإع

 :اا يىم  ملءا ل  ان خالل تعز ز شا يع مل  تتبنى

إ لتيييو اع  رجتمعتاا     ملتابع تبا ل اع وااا إنتائج    :(Transparent Communications)  ايتصايتشفافية   •

 .إأ ،اب  ملص ،   آلخك ن  لجهاا  ملانح إ لشككا  إ 

افمممع مممم  املعممماييج  •    :(Alignment with Standards)  التك
 
تتا  لجهتتتاا    لشتتتكإط  إ بتتتاا أ  دمتتت   ملشتتتكإع قتتتد تتتتو إفيت

 (.(MEALاملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و  ب   لخاص  ما ساا مل ملانح   ملتفق د ي ا إأفض  

تتتتا    :(Responsiveness)  اي مممممتجا ة • تتتتتن خاللهت تتتتت ،  ات تتتتت،اب  ملصت تتتتتو ا يمكتتتتتن أل ت تتتتتا  قةت تتتتت إ شت تتتتت   لك جعت تتتتتديو  لتغذيت   تيت

 لتتتت  نر دىتتت   إ اللتتتتز   بتيتتتديو  ستتتتلاب  اةاستتتب  حتتتول كيفيتتت  إستتتها  اتتتدخالت و يتتتم    إ لشتتتكاإىإإ ألفكتتتا  إ القتر حتتتاا  

 .قك   ا  ملشكإع

أ تتتت،اب  ملصتتتت ،     ختتتتالل ف تتتاا اخت فتتتت  اتتتن ملءتتتاهماا اتتتتن    اخت تتتف أرتتتتكالتشتتتتجيع    :(Participation)  املشممما  ة •

 . تةفيذهإ  هإتحديد اعاينر   ،(MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )نما   د  بب يما يتع قف

تتتا    اتعميتتت أ تتتت،اب  ملصتتت ،  يتتتتم اةاقشتتتت   اخت تتتتف  يتة تتتب  لتتتتتع و إرتتتك ك   يتع تتتتق    متتتتافي  إاتتتتا يمكتتتتن أ  يخفتتتقيتتتةجح  يمكتتتتن أ   ملت

 .لهو ك لتحييق أهد فا  ملع ة ب

قتك   ا أكرتتر   لهتتد  اتن  لتتتع و هتو  تختتاذ  إ .   لهتا   لتفكنتتر    تتتي   إعجتك   ا اةبيتت إجتو   يافتت     :(Learning)  المتعلم 

 .ذكا   

 .هيك ها إاحتو ها ل ت  نر دى إ لتيييو     ملتابع بياناا تعمي    مل لب أ  تءتخد  هذه  ملةاقشاا إ 

 :اا يىم  ان خاللان دم ي   لتع و   شا يع مل ءتفيدت

طتتتك  :(Incentivizing learning)  تذفيمما المممتعلم  •
ُ
ختتتالل  تع و اتتتن  ل تتتفكصتتت   بادتبا هتتا  جميتتتع أدمتتتال  ملشتتتكإع  ل  إضتتع أ

   .إتعز زها  اإدم  نماذج له لتع و   دم ي   تشجيع

  إحتب  ملعكفت إ شتا  اكتا  دمت  يتددو طتكح  ألست       :(Encouraging a spirit of curiosity)   م  املعرفمةتشمجي    •

 . إح  لتع وان خالل   الفتر ضاا    لتعاا  اعإ 

اثت   ستتخد      –   ملا يت دةاصتك  لتتع و    إيشتم  ذلتا  :(Embedding learning processes)  يمليمات المتعلم   دممج •

 .إأس     لتع و يم جد إل أدمال  الجتماع –لتحفنز  لتع و     ملكجعي يو ئو  ل
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  فتتو ي  إ لتييتتيو بشتتك    ملتابعتت تح يتت  بيانتتاا    :(Promoting adaptive management)  تعز،ممز اادا ة التريفيممة •

 ليتك   ا إ لتعتديالا دىت  تصتميو    ل تت  نر دىت إ ستتخد    أل لت     ،لفهتو بيانتاا  ملشتكإع  شتك  فعتالإ لءعم ب ،اتكك  

 . ملشكإع إتخةيةه إتةفيذه

أفضتتتتت     لإلدتتتتتال  دتتتتناملشتتتتكإع   لخاصتتتتت  ب لتتتتتع و  دم يتتتت    ستتتتتتخد      :(Sharing information)  تبممممادل املعلكمممممات •

 . ملما ساا  لتةميمي  إ ليةادي 

 (MEALاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم )   مرا لنمكذج  2.1

هتذ   لتدلي     إ   لجتز   ملتبيتي اتن؟   لعمىتم  دةتد  لتةبيتق لفعال    (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )نما     بدإيكيف 

 ملتابعت   نمتا     تفادت   يت يمكةةتا  لبتد  يتم   جابت  د يته اتن ختالل  ستكشتا  كيف  ،اخصص لإلجاب  دى  هذ   لءتؤ ل. إاتع ذلتا

 . مشكإعل  ألكبر ،ياة لاع  إ ة   (MEALإ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )

تتت  اتتتتن اك حتتتت   ملشتتتتكإع:    (MEAL ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتع و )إ  نمتتتتا    تتتتمك ختتتتالل كتتتت  اكح ت   اوجتتتتو  إاءت
 
تتت  اتتتتتن  بد يت

تتتتكإع تتتتميو  ملشت تتتت  لتصت تتتتو ا  ألإلت    ، لخةت
 
تتتتوال تتتتكإع.    إصت تتتتالق  ملشت تتتترة   ت تتتتة   ألخنت تتتت   أل شت  ملتابعتتتتت  إ لتييتتتتتيو   تتتتتتو تةمتتتتتيو أ شتتتتتة   إ إلت

 .(4)  قو يم  لشك يتو توضيحها    املشكإع يم خمس اك ح  لخاص  ب  (MEALإ ملءا ل  إ لتع و )

 (MEALاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم )َو ة  الخمس لرا ل  امل:  (4 قم ) شكل 

 

 

 

 املر لة األولى: التصميم

 تصميو  لةماذج  ملةةيي 

4 

1 

2 

3 

5 

 
 
  الستخد   خا جيا

 املر لة الثانية: التخطيل

إ لتيييو   ملتابع  أ شة   تخةيط

 إ ملءا ل  إ لتع و 

 املر لة الثالثة: الجم 

إ لتيييو   ملتابع  جمع بياناا 

 إ ملءا ل  إ لتع و 

 املر لة الرابعة: التذليل

إ لتيييو   ملتابع  تح ي  بياناا 

 إ ملءا ل  إ لتع و 

 

 املر لة الخامسة: اي تخَا  

إ لتيييو   ملتابع   ستخد   بياناا 

 إ ملءا ل  إ لتع و 

 

 تضمن   لتع و 



 

 

 

 
 

للمتخصصين  املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم دليل 

 الطبعة األولى  (MEAL DPro) في مجال التنمية

 

6 

 

 (Designing Project Logic Models) املر لة األولى: تصميم النماذج املنطقية

إعطتا     ،نمك ت   لتغينتر  -ةةييت    ملةمتاذج   لتصميو    (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )تتضمن  ملكح    ألإل  ان  إ ة  

 كصتتد إ لتييتتيو  لهتتذه  لةمتتاذج  ألستس  ليو تت     إتشتتك  لتغينتتر  ملة توب.    حتتدإ   يتت  لتتتي توضتح كيف  –إ  طتتا   ملةةيتتي    ، لةتتائج

  ، لخةتتتو ا  لتتتتي ستتيحد   لتغينتتتر اتتتن خاللهتتتاكتتذلا  إ   ،أل  تتتا توضتتح  لتغينتتتر  لتتتذي يءتتع   ملشتتتكإع لتحيييتتتهإ ملءتتا ل  إ لتتتتع و  

 . لتغينرهذ     إكيف سيتو قياس

 (Planning MEAL Activitiesاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم )املر لة الثانية: تخطيل أملشطة  

ستتتحتاج إلتت     ، لتتتي تتتو إضتتعها يتتم  لةمتتاذج  ملةةييتت   (MEAL ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع و )أستتس    اتتن ختتالل لعمتت     دةتتد

 إرتمولي   
 
 لتتي يمكتن  هةتاك دتد  اتن  أل إ ا  إ .  (MEAL ملتابعت  إ لتييتيو إ ملءتا ل  إ لتتع و )لةمتا   تةو ك خةط أكرتر تفصتيال

تتتع ذلتتتتاإصتتتتعوب    لتتتتتي تءتتتتتخداها دىتتتت  حجتتتتو     أل إ اتعتمتتتتد  إ .  لهتتتتذ   لةمتتتتا يتتتتم  لتخةتتتتيط    أ  تءتتتاددك تتت  ، ملشتتتتكإع. إات بغض  فت

تتتد  إ إانز نيتتتتاا    أ شتتتة   إتو فتتتتق  اتتتن  ملهتتتتو أ  يتتتتو  اتتتج  ،اشتتتتكإدا  إصتتتعوب  لةمتتتك دتتتن حجتتتتو    ملتابعتتت  إ لتييتتتتيو  جتتتد إل او ديت

 . مشكإعل  ألكبر  خة  لاع    (MEALإ ملءا ل  إ لتع و )

 (Collecting MEAL Dataاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ):  م   يانات  الثالثةاملر لة  

ستتتتتحتاج إلتتت  تةتتتتو ك إ ستتتتخد   أ إ ا لجمتتتتع    ،(MEAL ملتابعتتتت  إ لتييتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتع و )تخةتتتيط  دم يتتتت   بملتتتك   كتمتتتال  

،كز    لتيد  ليياسبياناا دالي   لجو ة  
ُ
 .تءاددك دى   تخاذ  ليك   ا إ لتع و يم  لوق   ملةاسبلكي إ   ، ر

 (Analyzing MEAL Dataاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ): تذليل  يانات الرابعةاملر لة  

تت تتتد تةفيتتتذ  ملشتتتتكإع إفيت تتتاا أ ةتتتا  إبعت تتتك   تح يتتت   لبيانت  يتتتتو إجت
 
لةمتتتتا   أ ةتتتا  اكح تتتت   لتخةتتتيط     لتتتتتي تتتتو إضتتتتعهالخةتتتتط  لتح يتتت     ا

 .(MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )

 (Using MEAL Dataاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم )املر لة الخامسة: ا تخَا   يانات  

تتتاا   تتتي تكتتتتو  بيانت تتتتاا  إ .  ذ ا قيمتتتت ، يلتتتتب أ  يتتتتتو  ستتتتتخد اها  (MEAL ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتع و )لكت ءتتتتتخد   لبيانت
ُ
ت

 
 
 إخا جي  ،قك   ا      ة ل ت  نر دى     خ يا

 
 . التصاالا إتعز ز  ملءا ل  ل ت  نر دى  ا

  كصتتد إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع و  لتشتتك   ملك حتت   لخمتتس  
 
 لتتب أ   إ .   ن إ لهتتا فن  ملءتتتمك إ لتتتع و  تعتتزز  ملءتتا ل     حزاتت   اعتتا

 دتا ة  لةمتك بشتك   إ ي يتم اةةتق إتصتميو إتةفيتذ    (MEAL ملتابع  إ لتييتيو إ ملءتا ل  إ لتتع و )يءتخد  اشكإدا بياناا  

دم يتت   لتتتع و  لخاصتت   بةتتا   دىتت   إ   ،دتتالإة دىتت  ذلتتاإ  لختتاص بتته.    (MEAL ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع و ) ملشتتكإع إنمتتا   

ا لتتذلاإ   (MEAL ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع و )إضتتبط نمتتا   مشتتكإع  ل تصتتميو  ألصتتىم   ليلتتب د يتتا تحتتديث    ،بتتا   ،فيتت 

 .إذ  لز   ألاك
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 ( MEALاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم )املعاييج األتالقية في  3.1

  تكتتتو  قتتتا  ة  شتتتا يع ملفتتتإ     ،إتةفيتتتذها بشتتتك   تتت،ي   (MEAL ملتابعتتت  إ لتييتتتيو إ ملءتتتا ل  إ لتتتتع و )دةتتتداا يتتتتو تصتتتميو أنممتتت   

،كز    لتيد    صددى  
ُ
 .(Project Impact) إ تخاذ قك   ا اءتةنرة إز ا ة ت  نر  ملشكإع   ر

  تتتت  نر ا  لهتتتا دتتتدةيمكتتتن أ  يكتتتو     ،بشتتتك  ستتت    (MEAL ملتابعتتت  إ لتييتتتيو إ ملءتتتا ل  إ لتتتتع و )أ شتتتة      إذ  تتتتو إجتتتك   ،إاتتتع ذلتتتا

 :)دى  سبي   ملثال ال  ل،صك(  إتشم   ،ضا ة

 .أإ جمع  لبياناا  لتي لن يتو  ستخد اها   نر االئم إهد   او     ملشكإع إإق   ملشا كن  ان خالل طكح أس      •

 . لهو    إدد   لكشف دنل مشا كن  ان خالل دد   حتر   اعاينر  لءك      الجتمادي  إ لكداي  ملءاإا  دى   ألان   •

يتتم جمتتتع     الخفتتتاقاتتن ختتالل    –   نتتر  لصتتت،ي  التلتتاه    إلتتت  ملشتتكإع    بتوجيتتهإحتتتى  رختتتاطكة    – ل،تتد اتتن تتتت  نر  ملشتتكإع   •

 . لالزا  لتحءن  دم ياا  ملشكإع إ ستر تيليته  (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )إتح ي  بياناا 

 ان تتتا
 
فيتتتد أ شتتت ا    ،بشتتك  ستتت ي  قتتد يتءتتتبب يتتم اشتتتاك  خةنتترة  (MEAL ملتابعتت  إ لتييتتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتتع و )بتت   تةفيتتتذ    إع   كتتا

   ملبتا ئ  أ  هتذهإدى   لتك و اتن   تبادها لضما  اءتو اا دالي  ان  لء وك  ملنهي.     لعديد ان  ملةمماا ابا ئ أخالقي  يلب

 2:إال أ  اعممها يشم   ملوضوداا  لتالي   ، ملةمم   باختال ستخت ف  

تتتتتع    :(Representation)  التمثيمممممل تتتتتق لجميت تتتتتن و  يحت تتتتتخاص، إات تتتتتو   ألشت تتتتتعفو  إ ملهمشت تتتتتا  و    ، ملءتضت تتتتتتو إحصت تتتتتاا  أ  يت تتتتتم  لبيانت يت

 .اةاسبإتمثي هو بشك   

افقممة    حتتق ل مشتتا كن  أ   إ يلتتب أ  تكتتو   ملشتتا ك  يتتم أ شتتة  جمتتع  لبيانتتاا طوديتت .    :(Informed Consent)  املسممبقةاملك

  ،دةتد  لعمت  اتع  ألطفتال إبعتض  لبتالغن إ تزإ دهو بنتائج هتذ   لنشتاط.  إ   ، ستخد    لبياناا  إكيفي   ،  جك   اية عو  دى  

قتتتد ُية تتتب اةتتتا  ل،صتتتول دىتتت  او فيتتت   لو لتتتد أإ    ،يتتتم هتتتذه  ل،تتتاالاإقتتتد ال يتتتتمكن  ملشتتتا كو  اتتتن تيتتتديو  ملو فيتتت   ليانونيتتت إ  

 . لشخص  لخاضع ل وصاي  لوغ ي  ليانو ي إاو في   

 لبيانتاا دىت  خصوصتي   إتختز ن  اما ساا جمتع  يلب أ  تحافظ  :  (Privacy and Confidentiality)  والسر،ةالخصكصية  

 .إسك    ملشا كن  إآ    و

تتتاطك  :(Participant Safety)   مممالمة املشمممما  ين تتته  ملشتتتا كو  أي اخت أاةيتتتت  نتيلتتتت  ل مشتتتا ك  يتتتتم جهتتتتو  جمتتتتع    يلتتتتب أال يو جت

 . لبياناا

 
 ناا  لبرنااجبيادن  ملءؤإل   ااءياس ل – 2015فبر يك  17 – ايتبس ان: أإكءفا  2

https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/story/oxfam-responsible-program-data-policy-feb-2015-en_1.pdf
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 ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع و  يلتتب أ  يت كتتد فك تتق  ملشتتكإع اتتن أ  بيانتتاا    :(Data Minimization)  تقليممل البيانممات

(MEAL)    ملتابعت  إ لتييتيو  نةتاق أ شتة   أ  يكتو   اع  ل،فتاظ دىت     ،باحتياجاا  ملشكإع  بشك  ابارك لتي تو جمعها اكتبة 

 بءتتتتية  (MEALإ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتع و )
 
تتت       ،قتتتتد    اكتتتتا   ا تتت  أست تتت  دىت تتت  لإلجابت تتتاا  ر،تتتتد ة  لالزات تتت   لبيانت تتتز فيتتتتط دىت  ملتابعتتتت   إ لتركنت

 .(MEALإ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )

ل،مايتت     إتيتتو  باتبادهتتاءياستتاا   ل  شتتا يع مل  أ  تضتتعيلتتب    :(Responsible Data Usage)  البيانممات  مسممؤولية  ا ممتخَا 

دةتتد     لتتتخ ص ان تتاإ إضتتع إجتتك   ا لضتتما   ستتتخد    لبيانتتاا بشتتك  اةاستتب، إتخز ن تتا بشتتك  آاتتن،  إ  لبيانتتاا  لتتتي تلمعهتتاإ  

 دد   ل،اج  إلي ا.

 ( MEALاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم )في   املشخج ة املكضكيات 4.1

يلتتتب  الهمتتتا يتتتم تصتتتميو إتةتتتو ك إتةفيتتتذ أ شتتتتة     اشتتتتركن إلتتت  اوضتتتودن   اكجعيتتت   إرتتتا  ا    يتتتم جميتتتع أجتتتز    لتتتدلي  ستتتتلد

تتتتر  ف:  ملشتتتتا ك  إ لتفكنتتتتتر  لةيتتتتدي.  ، إهمتتتتا(MEAL ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتع و ) تتتا ك  إ لتفكنت عةتتتتداا تشتتتتجع  لفتتتتكق  ملشت

صتعوب   لتتتي تنشت  دةتد إجتك   أ شتتة    ألكرتر  اتتع بعتض  ملشتكالا    تعاات تءتتتثمك يتم  لتت  نر  ملءتتد   إ تيتم  لو قتع  ا  فإ  ت  ، لةيتدي

 ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع و  ختتالل كتت  اكح تت  اتتن اك حتت   إ ة    ،. إبالتتتالم(MEAL ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع و )

(MEAL)،    لتييتيو إ ملءتا ل  إ لتتع و   ملتابعت  إ   دم يتاا لشكح لتء يط  لضو  دىت   لفتكص لتحءتن     اكبعاايءتخد   لدلي

(MEAL)  .ان خالل  ملشا ك  إ لتفكنر  لةيدي 

 ( Participation) شا  ةامل

المودتت  اتةودتت  اتتن إجهتتاا    -    ايا تتاإلتت     بتتد يا ااتتن    -   لفعالتت   (MEAL ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع و )تتضتتمن دم يتتاا  

   ،اب  ملص ،   لخا جين . لخاص  بةمك   ل

 .وأإ  إ ه  وبءبب اةص  أإ كالهما اص ،  أإ ت  نر يم  ملشكإع    وله  أشخاص  :(Stakeholder)  املصلحةأصحا   

تتت     ،مءتتتتو اا اخت فتتت ب   ملشتتتا ك  مكتتتن أل تتت،اب  ملصتتت ،   إ  اتتتن تيتتتديو  ملشتتتو ة أإ  لتغذيتتت   لك جعتتت  بشتتتك  احتتتدإ  ل غايتتت  إلت

إحتتتدى  يمكتتتن أ  يكتتتو  صتتتاحب  ملصتتت ،   كمتتتا   ملشتتتا ك   لو ستتتع  إ لفعالتتت  يتتتم تصتتتميو إتةفيتتتذ أستتتاليب إأ إ ا جمتتتع  لبيانتتتاا.  

    مكتتنإ يتم  ملشتتكإع.    أحتتد  ملشتتا كن شتتك ك  يتتم  ملشتكإع أإ   ل   ملةممتاا
 
 ل،كوايتت     د  ملكاتتتبأحتتأ  يكتتو  صتتاحب  ملصت ،     أيضتا

 سيخت ف أ ،اب  ملص ،   ملعةيو  حءب  لبي    ر، ي .إ أإ  ملؤسء   ملانح  ل مشكإع.     ر، ي 

  ،(MEAL ملتابعت  إ لتييتيو إ ملءتا ل  إ لتتع و )دم يتاا     لعديد ان  ملز يا ملشتا ك  أ ت،اب  ملصت ،  يتم تخةتيط إتةفيتذ إ وجد

 :اا يىم  دى  حيث تءادد هذه  لعم ياا

 .  ر، ي  بالبي    تتع ق  (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )دم ياا  نتائج  أ   ان ت كد ل •
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أإجتتتته  لةلتتتاح إأإجتتته  لفشتتتت     ذ تتتوإ   لخاصتتت    لبتتتر اج  إعجتتتتك   ا  الستتتتر تيلي   إا كيتتتا و   ملصتتتت ،   أ تتت،اب  فهتتتو  ز تتتا ة •

 .سبب ذلاإ 

 .(MEALاملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )ب يتع قما يف  ر،ىم  ملءتوى   دى    ا ليد   ز ا ة •

  تةفيتتذ  اتتن  اخت فت   اءتتتو اا  يتم  تعمتت    لتتي   ملشتتكإع  يتم   لفاد تت    لجهتاا  بتتن   إ لتعتاإ     لتو صتت   تحءتن   يتتم   ملءتاهم  •

 . ملشكإع

 3.بشك  أكرر كفا ة  ملو      لتخصيص   لترإ ج •

 ( Critical Thinking) التفريج النقَ 

   ،  ايا اإل   بد يا اان    ، لفعال   (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )تتة ب دم ياا  
 
   لتز اا

 
 بالتفكنر  لةيدي.  اءتمك 

اتتن    إاد إست ،  دم يتت  تفكنتر إ ضتت،  إديالنيت  إاةفتحتت  دىت   آل     رخت فتت   :(Critical Thinking)  التفريمج النقمَ 

  أل ل .خالل  

تتت ب  إفيمتتتتا يتع تتتتق تتت   لعم يت تتتا يعفتتتتكق  مل  تيتتتتو يتة تتتتب  لتفكنتتتتر  لةيتتتتدي أ     ،املما ست  لءتتتت وكياا  لتاليتتتت  أ ةتتتتا  تصتتتتميو    بتةبيتتتتق  شت

 :(MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )إتخةيط إتةفيذ أ شة   

 .أفعالا دى  إتؤ ك تفكنرك  تشك   لتي   الفتر ضاا  لتحديد   الستعد   •

 . فتر ضاتا  إسالا   ،   ادى   ختبا   يم   لك ب  •

 فهو أدمق. ل وصول إل   اتعمي   أس     طكح دى    ليد ة •

 إأحيان  ،اتعد ة  نمك  إجهاا دى   النفتاح •
 
 . رخت ف   إ أل ل   إ لتلا ب   لخبر ا  تعكس  ،اتضا ب  ا

 4.  جك   ا  ل ت  نر دى  إ لتح ي   بالتفكنر   اللتز   •

 لخاصتتتت  بتتتتا يتتتتم أنتتتته    (MEAL ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتع و )تتمثتتتت  إحتتتتدى از يتتتتا تةبيتتتتق  لتفكنتتتتر  لةيتتتتدي دىتتتت  أ شتتتتة   

 يم بياناتا ان خالل  لكشف دن بعض  الفتر ضاا  لتي قد تددو نهجا.  النحيازيءادد يم تي ي  اخاطك  

  لييم   ل،يييي .أي  تلاه ان جم أإ  نحك   دن  هو   :(Bias) اينذياز 

تتتر     تتترة  (MEAL ملتابعتتتت  إ لتييتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتع و )يتتتد ك خبت تتتع    اتتتن ذإي  لخبت تتتا   ن دىتتت   لتتتتتخ ص اتتتتن جميت تتتو  قت تتتو لتتتن يكونت أ  ت

تتتتات و  يتتتتتم  أرتتتتكال  النحيتتتتتاز تتتتنرها    ،ليءتتتتتو  آالا  فاألشتتتتتخاص  ،بيانت تتتتا إتفءت تتتتاا إتح ي هت تتتتع  لبيانت تتتتم جمت تتتتالم يت تتتتا  اثت تتتاك نمت تتتتو  هةت تتتتن يكت إلت

 
 . ألطفالإاشكإع  لددو  لفني لبيا     ا    لكا وليكي   خدااا ، لي  تيييو  لبر اج  لتشا كي  – 1999 –أإب  جم ايتبس ان:  3

   باس.-جوس ي –   لتفكنر  لةيدي تع يو  – 2012 – بكإكفي د إس  ي 4
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   النحيتتازلفتتكق لتي يت   أ  تخةتط  يمكتتن    ،اتتن ختالل تبنتي ستت وكياا  لتفكنتر  لةيتتدي  ملتذكو ة أدتالهفإنته    ،. إاتع ذلتتاإتوصتي ها

 .شا يعإتحءن  جو ة بياناا  مل

  ف تتاا  ف تت  اتتن  50بعتتض  لبتتاحثن  اتتا يصتت  إلتت     ف يتتد أإضتتح لتتتي يمكتتن أ  تتتؤ ك دىتت  بياناتتتاإ     النحيتتازهةتاك  لعديتتد اتتن أنتتو ع  

ةعيد  لةمتتك يتتم هتتذ   ملوضتتوع يتتتم  فإنةتتا ستت  ،. إاتتع ذلتتاختتا ج نةتتاق هتتذ   لتتدلي ييتتع     ستكشتتا  كتت  هتتذه  لف تتااإلكتتن  !   النحيتتاز

 نمتتتتك إ  لتتتتدلي .    أجتتتتز   هتتتتذ جميتتتتع  
 
فءتتتتو  نحتتتتد     ،(MEAL ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتع و )  إعجتتتتك   األنةتتتتا نيتتتتد  أ إ ا     

 .إع   ت ا لضما  أ  تعم  ب دى  جو ة امكة  ل بياناا اعكفا ا ر،تم    لتي يلب   النحيازالاالا  

 ( MEAL DPro) للمتخصصين في مجال التنميةاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم تعَيل دليل   5.1

  املشتتتكإع لخاصتت  ب  (MEALإ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع و ) ملتابعتت   إستتتعكس أنممتت     ى،ك ختت أل   شتتا يع مليخت تتف كتت  اشتتكإع دتتن  

 ملشتتكإع    إعطتتا   ،(MEAL ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع و )  دم يتتاا  سياستتاا إ يافتت   ملؤسءتت  لتتددو لتتتي تشتتم    لعو اتت   

 ملشتتتكإع    إاتتتدى صتتتعوب   ،(MEALاملتابعتتت  إ لتييتتتيو إ ملءتتتا ل  إ لتتتتع و ) لجهتتتاا  ملانحتتت  فيمتتتا يتع تتتق ب  رتتتكإطإ إادتتتته    تتتتهإقيم

 إ رخاطك  ملكتبة  به.

ل متخصصتتتن  يتتتم التتتال   ملتابعتتت  إ لتييتتتيو إ ملءتتتا ل  إ لتتتتع و  دلي   بتتت  إ الجتتتك   ا  لخاصتتت  إ ا   أل      ستتتتخدإبالتتتتالم، يمكةتتتا  

  ، لكبنتترة إ لصتتعب   شتا يعأحتتد  ملإذ  كةتت  تتديك    ،. دىت  ستتبي   ملثتال لختاص بتتا    طتتا لتتالئو    إتعتتدي ها  (MEAL DPro)   لتةميت 

خةت     إضتع لصتغنرة دتن    شتا يع ملقد تتخىت     ،. إاع ذلاكصد إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع ول خة  تح ي  كاا      إضعفيد تختا  

دةاصتك    بادتبا هتا أحتدأ شتة   لتح يت     ، إتيتو  بتإ   ج(MEAL ملتابعت  إ لتييتيو إ ملءتا ل  إ لتتع و )دم ياا  اةفص   لتح ي  

 .( لثالث) نمك  لفص      لخاص  ذ ا  خة  إ   ة  أل   

  ل متخصصتتن  يتتم التتال  لتةميتت    ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع وتعتتدي   ليتت   كلتتز  اتتن  لجهتتو   ملبذإلتت  ملءتتاددتا دىتت   إ 

(MEAL DPro)،     ةتتازحن   شتتخاص  لاشتتكإع  لتتتا   فتتك لأل  إحتتدى    ستتاا  ل،التت ، إهتتوييتتد   لتتدلي 
 
 Delta River)    خ يتتا

Internally Displaced People   "IDP ")  . اتعتتد ة  اشتتا يعتءتتتةد    ستت   ل،التت  إلتت  دتتد  اتتن  لتتد إس  ملءتتتفا ة اتتن ختتالل  إ،  

  إعجتتك   اكيفيتت   ستتخد   نمتتاذج إأ إ ا    ىتت  لتتدلي  لتيتديو أاث تت  دم يت  د  أجتتز  يتتم جميتع     ستعك ضتتها بشتك  اتكتتك  تو  يإست

 يم  ملشكإع.  (MEALإ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و ) ملتابع   
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 ناز ين داتليشخاص الد ا ة  الة مشروإل دلتا  ،فر لأل(:  5شكل  قم )
 
 ا

    ملع وااا  ألساسي 

 Delta)   لتتتا   فتتكيتتم اةةيتت      لتتتي اا ستت  أدمالهتتا(  NGO)  ،كوايتت  ل نتتر    ااةممتت مل  إحتتدى  " UNITASتعتتد اةممتت  يونيتتتاس " 

River Region)    هتتتتذه  ملةممتتتت   ستتتتةو ا. إتءتتتتع     10ملتتتتدة 
 
تتتدة ل ،تتتتد اتتتتن  ألاتتتتك ه  لتتتتتي تةي هتتتتا  مليتتتتاه اتتتتن ختتتتالل  لعمتتتت  اتتتتع    جاهت

ما ستاا   ملت تد  إلت  تحءتن     يااحمتالا لتغينتر  لءت وك   قاا  بتةفيتذ رجتمعاا  ر، ي  لتركيب  ملك حيض إأنمم   ملياه. كما  

رتبك  اتن  ، إكتذلا   لتتا   فتكدالقاا قو   يم اةةي   "  UNITASاس " اةمم  يونيتإلدى  إ لتغذي .    التد بنر  لص،ي  لخاص  ب

  لوز   ا  ل،كواي  إ ملةمماا  نر  ل،كواي  إ ملةمماا  رجتمعي .  تشم  لشككا   

  ألشتتخاص   لفك تتق ل مشتتا ك  يتتم ابتتا  ة اصتتمم  لت بيتت   حتياجتتاا  اتتع  إحتتدى  لجهتتاا  ملانحتت     إليتتد تو صتت  
 
   لةتتازحن    خ يتتا

تتتتتتهك  تتتتتتتك رت تتتتتتتي دشت تتتتتتتد    ال نت تتتتتت  ات تتتتتتت  دىت تتتتتتت   ملةةيت تتتتتتتو  إلت تتتتتتذين  نتي ت   لت
 
تتتتتتتي .      تتتتتتت   إ  ملاضت تتتتتتتا   دىت تتتتتت    لبةت تتتتتتتم   أل تح يت تتتتتتتعإلت تتتتتتت   ،ل وضت تتتتتتت  اةممت   قاات

 :أ  يتو ح ها  ئيءي  تحتاج إل   اشكالا ال     باالرتر ك اع  لجه   ملانح  بتحديد  " UNITAS" يونيتاس

1.  
 
   نتاج  لز  عم إ أل شة   ملد ة ل دخ .   لوصول إل  إل  فكص  تفتيك  لعائالا  لةازح    خ يا

  تفتيك .2
 
 .  ملغذيطعم   أل ل   لوصول  إاكاني   إل   لنءا  إ ألطفال  لةازحن    خ يا

  ألشتخاص  هةاك ز ا ة يم اعدل   صاب  باألاك ه  ملةيول  دن طك ق  مليتاه بتن    .3
 
ايا نت  بالعتائالا يتم     لةتازحن    خ يتا

  رجتمعاا  ر،ية .

اةممتتت  يونيتتتتتاس  إ  ملتتتتذكو ة أدتتتاله.     ملشتتتكالا  هتتتذه  ل تعااتتتت  اتتتع ال تتت  رتتتككا  اةفتتتذين    بتمو تتتت   (Donor)  إتيتتتو   لجهتتت   ملانحتتت 

 "UNITAS " ب ان لإ   ، لشككا   لثال  أحد  هم 
ُ
  دتن طك تق  مليتاه بتن دىت  تي يت   نتشتا   ألاتك ه  ملةيولت     اجهو هت  ا أ  تككزيد ط

   ألشخاص
 
 .(IDPs)   لةازحن    خ يا
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 ( Logic Models) املنطقية النماذج تصميم : الثامليالفصل 

 قَمةامل 1.2

تتتتتت    تتتتتتم  تتمثت تتتتتت  يت تتتتتتوة  ألإلت تتتتتتع لخةت تتتتتتا     إضت تتتتتتس نمت تتتتتتيو  أست تتتتتت  إ لتييت  ملتابعت

إ شتتتا  نمتتتاذج اةةييتتت     يتتتم لختتتاص بتتتا    (MEALإ ملءتتتا ل  إ لتتتتع و )

 ملشكإدا.

 ؟(logic Model) ما بك النمكذج املنطقي

ال ُييصتتد  إ اشتكإدا.  ذ تتا  عمت   ي  دتتن  لةك يت   لتتتي اتن  ملفتتتره أ ستكيع     ر،تت   بمثابت  لةمتوذج  ملةةيتتي  يعتتد    ،بءتية   عبتا  اب

 يتت تي الحيت، فتذلا  الةموذج  ملةةيتي  لفعتتال أ  يكتو  خةت  افصتت   إرتاا  بت
 
 لةمتوذج  ملةةيتتي    ييتتد   ،إدىت   لعكتتس اتن ذلتا.  ا

 نمكة داا  تتةاإل أس    اث :

  ملة وب؟  ت  نرك  هو  اا •

 سيحد ؟  لتغينر  أ   تعتيد  كيف •

 هم  الفتر ضاا  لتي يلب أ  تكو   ،يح  حتى يحد   لتغينر؟  اا •

،كز    لتيد   كصدإت تييس  كيف •
ُ
 ؟ ر

   األ    أ  تكو  كذلاه  تبدإ هذه  ألس    ا لوف ؟ يلب  
 
 ألست     ألساستي   لتتي يلتب أ  تةكحهتا دةتد تصتميو نمتا   هتم    أيضتا

 ملشكإدا.  (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )

 هتذه  تتماشت ى  إ  ملشتكإع أكرتر اتن نمتوذج اةةيتي.    يضتع  ،يم  ملما س   لعم ي إ
 
لتخةتيط  لةك يت   لتتي اتن  ملفتتره     لةمتاذج اعتا

تتتا اشتتتتكإدا.   تتت  ذ ت تتتا يعل   هتتتتذ   لفصتتتت   ال تتتت  نمتتتتتاذج اةةييتتتت  رتتتتائع   الستتتتتخد    عكهيءتتتتتإ أ  يعمت : نمك تتتت   لتغينتتتتتر  ، إهتتتتممشت

(Theory of Change)،    إعطا   لةتائج(Results Framework)،  إ  طا   ملةةيي  (Logical Framework). 

  تركن قاد    ،بوا الفصلم     ينَ اينتهاء
 
 :يلى  ا

تتتتم  ل   يتتتتت ةةي ملةمتتتتتاذج   ل  اءتتتتتاهم   يتتتتت إصتتتتتف كيف ✓ تتتتكإع يت تتتتوي    إضتتتتتعمشت تتتتاس قت  ملتابعتتتتت  إ لتييتتتتتيو  ةمتتتتتا   لأست

 (MEALإ ملءا ل  إ لتع و )

تتتت  ✓ تتتتا      مليا نت   إ ألطتتتتتك   لةتتتتتتائج  إأطتتتتتك   لتغينتتتتتر  نمك تتتتتاا  اتتتتتن  إ لغتتتتتكه  إ لهيكتتتتت    ملكونتتتتتاابتتتتتن      الختتتتتتال إعظهت

  ملةةيي 

  مشكإعل  ي ةةي مل ةماذج ل  يم  الفتر ضاا تحديد  ان   لغكه  توضي  ✓

 تفءنر  ملةةق  لكأس ي إ ألفيي لألطك  ملةةيي  ✓

 SMART "5"  اؤرك  خصائص فهو ✓

 ا إاتى يتو  ستخد اها ليياس  ألكرر ريود   أساليبتحديد  ✓

 
5 SMART : إذإاحد  إقاب  ل يياس إقاب  ل تحييق   

 
 ص   إاحد  زاةيا

3 

    النماذج املنطقية تصميم

1 

2 4 

5 
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 ؟(Logic Model) ما بك النمكذج املنطقي 2.2

إكيفيت     شتا يعألحتد  ملاتوجز    تفءتنرطك يت  اةهجيت  إاكئيت  لتيتديو  هتو دبتا ة دتن    :(Logic Model)  نطقياملنمكذج  ال

 دم ه.

دن  لتغينتر  ملة توب دىت   ملتدى  لةو ت     يم  لتعبنر  فكق  لعم   تءادد  فهيتحد   لةماذج  ملةةيي  يم جوهكها اةةق  ملشكإع.  

  لهتا  إ  أكبتر لةمتاذج  ملةةييت     نلتد أ  ملما ست   لعم يت     ان خالل  ،إتحديد اا يلب أ  يحد  لتحييق هذ   لتغينر. إاع ذلا

اتتتن قبتتتت   لعديتتتد اتتتن أ تتتت،اب  ملصتتت ،  أل تتتتك ه  يتتتتتو  ستتتتخد اها   ة يتتتتم  لةمتتتاذج  ملةةييتتت   املع واتتتاا  لتتتو   إ فاتتتن ذلتتتا بكثنتتتتر

 اتعد ة.

تتتتتتتتعو • تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتت  إ ضت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ااايترحت

 شا يع مل

تتتت    يءتتتتتخداو  تتتتول  أل شتتتتة   ر،تم ت تتتتاا حت تتتز  ملةاقشت تتتت  لتحفنت تتتتاذج  ملةةييت إتيتتتتتديك ا    ، لةمت

 إع   ة  رخاطك.  إ لجد إل  لزاةي ،  ، ملو   

تتتتتاذج    يءتتتتتتخداو  شا يع مل  اديكإ  • تتتتت    لةمت تتتتت    ملةةييت تتتتت،اب  اتتتتتع  ل تو صت تتتتت ،   أ ت تتتتتاا)   ملصت تتتتتككا    رجتمعت   إ لشت

 .ي  ذلاإكيف  ملشكإع سيةلزه  اا  لتوضي ( إ نرهو

 .  ر،تم   لجهاا  لتمو  اةةق  ملشكإع إنتائله   لتوضي  لةماذج  ملةةيي     يءتخد  تةو ك  ألدمالفك ق  •

إتحتتتديث  الستتتتتر تيلياا    ،بإدتتتا ة  لةمتتتك يتتتم  لةمتتتاذج  ملةةييتتت  أ ةتتتا  تةفيتتتذ  ملشتتتكإع  تيتتتو  شا يعفكق  مل •

   ،ان  لتلكب   وإ لعم ياا أ ةا  تع مه
 
 ألحد    نر  ملتوقع .ل إتعدي ها إفيا

تتتتتتتكق   • تتتتتتتتيو  فت تتتتتتتت  إ لتييت  ملتابعت

تتتتتتتتع و   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتا ل  إ لت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت إ ملءت

(MEAL) 

 

 ملتابعت  إ لتييتيو  ادخالا أساستي  لتصتميو أنممت   بادتبا ها   لةماذج  ملةةيي    تءتخد 

 .(MEALإ ملءا ل  إ لتع و )

  إ  طتتا   ملةةيتتي  (،Results Framework)إعطتتا   لةتتتائج    (،Theory of Change)نمك تت   لتغينتتر  " يعتمتتد كتت  نمتتوذج اةةيتتي  

(Logical Framework) "     هتتذه  متن  ألفضتت  إ شتاف  ،لهتتذ   لءتببإ لي تا.  إ  إ ضتتيفدىتت   ملع واتاا  ملوجتتو ة يتم  أل إ ا  لءتابي  

إ حتتتد   ر،تتتتوى    ، ةمتتتوذج  ملةةيتتتيل   لثال تتت    إ ا أل كتتت  أ  ة اتتتن    (6)   قتتتو   لشتتتك   وضتتتح إ تء ءتتت .  شتتتك  اب   لةمتتتاذج  ملةةييتتت 

  كه ك  ان ا.بين ا ان حيث  ييا      أ  ة، كما ألساس ي لك  
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 : تطك  النماذج املنطقية(6 قم )شكل 

 

 

 

 

 (Theory of Change) نظر،ة التغييج  3.2

تتتر  لصتتتو ة    تيتتتد  تتت   لتغينت تتتتر تيلي   ف.   ملة تتتتوبل تغينتتتتر     لشتتتتاا  نمك ت هتتتي تحتتتتد   لهتتتتد  طو تتتت   ملتتتدى ل مشتتتتكإع إ رجتتتتاالا  الست

تتتبي    لعةاصتتتتكد  يتتتتحدبت  إبعتتتتد ذلتتتتا تيتتتتو   ، لو ستتتتع  ل تتتتتدخ  تتتي  أإ  لشتتتتكإط  ملءت حتتتتتى    تكتتتتو  اوجتتتتو ة لتتتتتي يلتتتتب أ   إ   ، ألساست

تتتتا  يحتتتتد   لتغينتتتتتر دىتتتتت   ملتتتتدى  لةو تتتتت .    نمك تتتتت   لتغينتتتتتر  تحتتتتد   كمت
 
تتتتا تتتتةجح    أيضت تتتتى يت تتتت،يح  حتت تتتتب أ  تكتتتتو   ت تتتتي يلت تتتاا  لتت  الفتر ضت

 إ أل ل   ملتوفكة لددمها. ، ملشكإع

  إصتتف رتتاا   هتم دبتتا ة دتن إ   :(Theory of Change)  نظر،مة التغييممج 
إملتتاذ  اتتن   حتدإ   لتغينتتر  ملة توب  يتت لكيف  مرئ  

 .حدإ ه   ملتوقع

 يكتتو   بعضتتها  ف  ،اخت فتت   يتتم أرتتكال  نمك تتاا  لتغينتترتتت تي  إ 
 
 اعيتتديكتتو   إ لتتبعض  آلختتك    بءتتيط جتتد 

 
   لتوصتتيفاا مكتتن كتابتت   إ .   

 رخةةتتتاا    إ لتتتي تشتتم   ، لجك فيتتا  بكستتوااانمك تتاا  لتغينتتر    تتتدديويتتتتو  دتتا ة اتتا  إلكتتن    ،اءتتتةد نيتت ييتتم صتتو ة   ملصتتاحب   

يتم رتك  اكئتي.  نمك ت   لتغينتر   لعديتد اتن  ملز يتا لتيتديو    هةتاكإ  ال ءيابي  أإ  لخك ئط أإ  لكسو   لبياني  ل شبك  أإ  لجتد إل.  

  ليد ة دى :  ملز يا إتشم  هذه

 .فهمها يءه   صو ة يم   ملعيدة  إ ألفكا   بياناال  ملكئي   لتمثي  •

تتت   ل تغينتتتتر ا   لكااتتتت    لةةتتتتاق  تحديتتتتد •   تةفيتتتتذهاب  ييتتتتو    لتتتتتي   لتغينتتتتر ا  إتشتتتتم   ، إ لتتتتتي ملة تتتتوب   لتتتتت  نر  لتحييتتتتق   لالزات

 . آلخك ن   ملص ،  أ ،اب

 نر  نر  لخةي. لتغي  إ   ك •

 . ملشكإع لذي يءتةد إليه   ةةق مل  تعيق  أ  يمكن   لتي  ر،تم    رخاطك  أي ، الفتر ضاا  توضي  •

 .   لبد ئ  إ قتر ح   الفتر ضاا  إاو جه    ألس    لةكح  اءاح  إدةا   خالل  ان إ ملشا ك    ملةاقش  تحفنز •

 (Theory of Change) نظر،ة التغييج 

 :تيو  بتحديد اا يىم

 دى   ملدى  لةو    ملة وب لتغينر  •

 اءا  ا  لتغينر  لكئيءي  •

  لعالقاا  ملتر بة  •

  الفتر ضاا  ألساسي  إ أل ل   لد دم  •

 ختتتا ج ملءتتتاهماا اتتتن أ تتت،اب  ملصتتت ،  اتتتن  •

  لالزا  ل،دإ   لتغينرإ   ، ملشكإع

 (Results Framework) إرا  النتائج

اتتا  نمك    لتغينر ان خالل تحديد يءتةد إل 

 :يىم

تتتتتت  ل • تت تتتتتتي تء ءت تت تتتتتتد   أل   لهكات تت تتتتتتكإع،هت تت   ملشت

تتتتتتم  تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتتتي تشت تت تت تت تت تت تت تتتتتتد    إ لتت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتاا  ألهت تتت تت تت تت تت تت تت بيانت

  ملشكإعخت ف  ان  رمءتو اا  ل

تتتتتةمو  • تتتتتذي يت تتتتتباي ل مشتتتتتكإع  لت  ملةةتتتتتق  لءت

نتتتائج  ملشتتتكإع يتتتم س ءتت   اتتتن  لعالقتتتاا 

  لشكطي 

 (Logical Frameworkاارا  املنطقي )

نمك تتتتت   لتغينتتتتتر إعطتتتتتا   لةتتتتتتائج اتتتتتن  إلتتتتت يءتتتتتتةد 

 :اا يىم خالل تحديد

تتتتتتا   • تت تت تت تتتتتت  إطت تت تت تت تتتتتتا ل   ملتابعت تت تت تت تتتتتتيو إ ملءت تت تت تت إ لتييت

 إ لتتتتتذي يشتتتتتم   ملءتتتتتتوى، دتتتتتالمإ لتتتتتتع و 

  ملؤرك ا إإسائ   لتحيق

تتتتتتتب  • تت تت تت تت تتتتتتتي يلت تت تت تت تت تتتتتتتاا  لتت تت تت تت تت تتتتتو   الفتر ضت تت تت تت تت تت أ  تكت

تتتتتتو ة تتتتتتى  اوجت تتتتتتباي حتت تتتتتتق  لءت تتتتتتب   ملةةت يصت

 
 
  ،يحا
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   لتب  إ .   ي لتشتغي بي ت    لإل  تح ي  راا  إإ سع  لةةاق لالحتياجاا إ ألصتول إ لفتكص إ نمك    لتغينر  يلب أ  تءتةد  
 
أيضتا

 محا  تتت  يتتتم ظتتتكإ  احتتتد ة اتتتن  ل  لوضتتتع أستتتسأ  يعتمتتتد هتتتذ   لتح يتتت  دىتتت  إجهتتتاا نمتتتك أ تتت،اب  ملصتتت ،  إ ملعكفتتت   ر، يتتت   

تتت  تةتتتتو ك  كمتتتتا   ل،يتتتتاة  لو قعيتتتت .     ،     ة" دتتتتك ض اتتتتن  ملتتتتوظفن     قةتتتتاع  إتشتتتتم   ،تشتتتتا كي نمك تتتت   لتغينتتتتر  يلتتتتب أ  تكتتتتو  دم يت

إذلتتا    ،إأ ت،اب  ملصتت ،   لكئيءتين   " (MEAL ملتابعتت  إ لتييتيو إ ملءتتا ل  إ لتتع و ) ، إخبتر   ليةتاعإخبتتر      ، لفةيتن إ لخبتر    

 .لةمك    لتغينرتصو   قمي إ شا   يمكن ا اةتلاا بكالي  اتاح    هةاكإ .   رخت ف ان إجهاا نمكهو   ستفا ةلال 

 لبحتث إ لةمك ت  إ ملما ست     اتءتي  اتعبشتك  اتد إس إتكتو    ملع واتاا   أل ل  إ   إل   تءتةدأقوى دةداا  نمك اا  لتغينر   تصب 

 انحد  أيأ  ت  اد ي  ،با    لخاصنمك    لتغينر  دةداا تبدأ يم تحديد  إ إ لخبرة. 
 
تءتتةد   لتتي    وجتو ة ملفاهيميت    ملعمت    لأطك    ا

 دم ا.  الستررا  ذ ا يم إ مكن   أل ل إل  

لتتتدخ   فيمتا يتع تتق با أل لتت     يءتتتةد إلت   ُالتكبمتتوذج  هتو دبتتا ة دتن ن  :(Conceptual Framework)  اارما  املفممابي ي

 .يأإ    اث   لتةموي 

 لجه   ملانح  ملعكف  اتا إذ  كانت  هتذه    رتا  ا تفتكه  ستتخد   إطتا  افتاهيمي احتد . دىت  ستبي     ركإطإ مكةا اك جع   

 لتتابع ل وكالت   ألاك كيت  ل تةميت   لدإليت   (  Office of Food for Peace)يتة تب بكنتااج اكتتب  لغتذ   اتن أجت   لءتال     ، ملثتال

(USAID)    اثتتت   يتتم حالتت  دتتد  إجتتو   إ.  يتت ألان  لغتتذ ئي إ لتغذ لختتاص بتتا ملفتتاهيمي    إطا هتتاأ  تءتتتخد  أ شتتة   ألاتتن  لغتتذ ئي

  ستخد   إطا  ألفض  فمن   ، لشكطهذ   
 
 اوجو    

 
 إطا  أإ إ شا     بالفع    

 
 جديد   

 
 . 

   تتةتتتاإل 
 
تتتر  ستتتتخد اا تتتك  ملفاهيميتتت   ألكرت  لتحتتتتدياا  ملتع يتتت  بتتتتاألان  لغتتتذ ئي إ لتغذيتتتت  إتغينتتتر  لءتتتت وك.    شتتتا يعيتتتتم  مل  بعتتتض  ألطت

 :إتشم  اا يىم

مكتتب  لغتذ   اتن أجت   لءتال   ب لختاص    لألاتن  لغتذ ئي إ لتغذيت   ملفتاهيمي    طتا :  (Food Security)   لغتذ ئي   ألاتن •

(Office of Food for Peace  )(  لتابع ل وكال   ألاك كي  ل تةمي   لدإلي USAID) 

إ لةفتت  إ  طتتا   ملفتتاهيمي    ،ةيص تغذيتت   أل إ ملتع تتق بتتونيءتتف  الي لختتاص ب  طتتا   ملفتتاهيمي  :  (Nutrition)   لتغذيتت  •

 ل تغذي  اتعد   ليةاداا  لتابع ل وكال   ألاك كي  ل تةمي   لدإلي 

 " FHI 360 لخاص بمةمم  "  الجتماعم إ لء وكي   لتغينر  نموذج:  (Behavior Change)  لء وك تغينر •

 مركنات نظر،ة التغييج  4.2

تتتتتتتتنر   تتتتتتتتا  إتفءت تتتتتتتتو  ستكشت تتتتتتتتر هت تتتتتتتت   لتغينت تتتتتتتتو نمك ت تتتتتتتتكق لفهت تتتتتتتت   لةت تتتتتتتتن أفضت تتتتتتتتاذجات تتتتتتتتد  لةمت تتتتتتتتذل.  أحت تتتتتتتتق    اإلت تتتتتتتتزإ  فك ت تتتتتتتتا نت تتتتتتتت    دونت اةممت

   لألشتخاص  لةتازحن أ ةا  دم ته يتم اشتكإع  لتتا   فتك  " UNITASيونيتاس" 
 
  قتا . ليتد   ألإل  لتذي تتو تيديمته يتم  لفصت   إ   ،  خ يتا

تتتا   ألخك "  UNITASاةممتتتت  يونيتتتتتاس" فك تتتتق  كتتتت  اتتتتن   تتت  ل مشتتتتكإع إ ملةممتت تتت   ملانحت اتتتتن أجتتتت      لتحتتتتككيتتتتم     تا ملءتتتتاهم   تتتتتاإ لجهت

 ألشخاص   
 
     لةازحن    خ يا

 
 بالعم  سو ا

 
 . لك هن  ل وضع جك   تح يال

 إقااو  
 
اتن أجت    لتتي تءتهو يتم ت تا  ليضتايا إلت  فتكص امكةت      ملشكالا  إتحو    ،تةاإلها لتي تحتاج إل      ليضايا  بتحديدجميعا

(  " 7"    قتتو  شتك  ل)نمك ت   لتغينتتر    إضتعيتتم     ملءتاهم   " UNITASاةممتت  يونيتتاس" اتن       لجهت   ملانحتت ط بت  ،بعتد ذلتتاإ لتتدخ .   

 لألشخاص    با  ة  مليترح املحد   ستر تيلي   لتدخ   لخاص  بت  لتي
 
 .لةازحن    خ يا
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 لألشخاص ا: نظر،ة التغييج: مشروإل دلتا  ،فر (7)   قم  شكل 
 
 لناز ين داتليا

 

 

املجتمعات 

تتقبل  املضيفة 

 الكض 
يَ  تفاقم  

  يةاألمناألوضاإل 

الحركمة  تفي 

الخاصة  لخاامات اي 

املرا يض ونظا    

 املياه 

انخفاض معَل ااصا ة  األمراض 

املنقكلة ي  رر،ع املياه  ين األشخاص  

 
 
 الناز ين داتليا

ألشخاص  لالتغوية أو تكفيج  تذسين

 
 
 الناز ين داتليا

ي تتجاوز الفيضانات  

والجفاف متك ل  

  نكات  10

الكض  ا ترمال 

 لشركاتالقانكملي 

األشخاص الناز ين 

 
 
 داتليا

التضخم ي يزال 

 
 
 ثا تا

لَت األشخاص 

  
 
الناز كن داتليا

  إلى الكصكل إمكانية  

 األ ض واملياه 

يمر  للنساء واألرفال الوي   

يعانكن م   كء التغوية الحصكل  

 يلى الَيم الترميلي والعالجي 

  الخاصة ما  اتاملتذسين 

 التغوية  

ز،ادة األملشطة املَ ة للَتل 

 ل
 
 ألشخاص الناز ين داتليا

ز،ادة املعرفة  ين املشا  ين  

 في مجمكية األمهات 

تذس  اانتاج الز ابي 

 لأل
 
 شخاص الناز ين داتليا

األشخاص   تذسين وصكل 

 ن داتلييالناز 
 
إلى إمَادات  ا

 املياه الكافية 

  تذسين مما  ات النظافة

 العامة 

ما  ات  املتذسين 

تغوية الرض  الخاصة  

 واألرفال الصغا  

 ملة   تطبيع

 غسل اليَي 

املياه   تَ ،  متطكبي

والصرف الصحي  

 والنظافة العامة

  إملشاء مرا ز 

 ياه املتكزي  

يمليات 

 املعالجة  الكلك  

تشغيل مرا ز  

تكزي  املكاد  

 الغوائية

اقبة   إملشاء نظا  مر

 التغوية

تذسين مها ات  

 التسك،ع
ز،ادة فرص الحصكل  

 يلى القروض 

ز،ادة اي تخَا   

 الز ابي للمياه 

إملشاء مجمكيات  

املستخَمين  

 الز اييين 

ألشخاص  ل   املعيشيةسبل  التذسين  

 الناز ين داتلي
 
 دلتا  ،فر في منطقة    ا

تذسين مشا  ة الناز ين في اانتاج 

 الز ابي واألملشطة املَ ة للَتل 
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املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم للمتخصصين  دليل 

 (MEAL DPro) في مجال التنمية
 الطبعة األولى 

 

 . " UNITAS"   يونيتاس   لخاص  بمةمم   مك    لتغينرلة  ي ملةةي ألساس   دونا ن خذ بعض  لوق  لفهو  

 التغييج يلى املَت الطك،ل  .1

 .إحد  ه لذي ي د   لتدخ  إل    ة وبهو  لت  نر  لد ئو  مل: (Long-Term Change)  يلى املَت الطك،لالتغييج  

 شتخاص  ليتم حالت  اشتتكإع  لتتا   فتتك لألإ
 
   ،ةتازحن    خ يتتا

 
 حتماليت  حتتدإ   إلتت     أ ى تح يت   لوضتتع  لتذي تتو إجتتك اه ستابيا

  لعمتتتت   إاتتتتن ختتتتالل  .  دىتتتت   ملتتتتدى  لةو تتتت   ة تتتتوب ملتغينتتتتر   ل
 
تتتو ا دىتتتت   ملتتتتدى  إ فتتتتق  لفك تتتتق دىتتتت   لصتتتتيا    لتاليتتتت  ل تغينتتتتر    ،ست

 :نمك    لتغينريم  لجز   لع وي ان    إقا  بوضعها لةو    

 لةازحن       ملعيشي  لألشخاص ءب    ل"تحءن   
 
 "(Delta River Region)   لتا   فكيم اةةي      خ يا

 الشروط املسبقة ومسا ات التغييج .2

 لتتتتي يلتتتب أ      ملتة بتتتاا  إهتتتم دبتتتا ة دتتتن.  لةمك تتت   لتغينتتتر ألساستتتي      لعةاصتتتكهتتتم    :(Preconditions)  الشمممروط املسمممبقة

 تكو  اوجو ة حتى يحد   لتغينر دى   ملدى  لةو  .

 
 
دتتن  لشتتتكإط    حيتتث يءتت لو    ،يشتتا ك  لفك تتق يتتتم دم يتت  " ستتو  لختتك ئط  لعكستت ي"   ،دىتت   ملتتدى  لةو تت اتتن  لتغينتتر    إبد يتت 

 ال تت  التتاالا أإ     لتغينتترنمك تت   تحتتد     ،إيتتم  ملءتتتو اا  لع يتتا.  دىتت   ملتتدى  لةو تت  ملءتتبي   ملة وبتت  لتحييتتق هتتذ   لتغينتتر  

 ان ر   ا أ  تءاهو يم  لتغينر طو    ملدى. لتي ل تغينر  نةاقاا

هتتم  رجتاالا  الستتتر تيلي   لو ستتع  ل تتتدخ   لتتي تءتتاهو بشتتك  ابارتتك يتتم    :(Domains of Changes)  التغييممج   نطاقمات

 . ملدى  لخاص بةمك    لتغينرتحييق  لهد  طو    

 لةازحن  يم   نتاج تحءن  اشا ك   

  لز  عم إ أل شة   ملد ة ل دخ  

 لتغذي  إضع  تحءن  أإ  ستيك    

 
 
 بن   ألشخاص  لةازحن    خ يا

 نخفاه اعدل   صاب  باألاك ه  

 ملةيول  دن طك ق  ملياه بن   ألشخاص 

 
 
  لةازحن    خ يا

  نخفتتاه اعتتدل   صتتاب  بتتاألاك ه  ملةيولتت  دتتن طك تتق  الحتتظ أ  " 
 
أحتتد   لتتذي يعتتد    "  مليتتاه بتتن   ألشتتخاص  لةتتازحن    خ يتتا

تت  " UNITAS"   يونيتتتتاساةممتتت   اتتتن  ط بتتت   لجهتتت   ملانحتتت   هتتتو التتتال  لتتتتدخ   لتتتذي     لةةاقتتتاا  لثال تتت  د يتتته    اتككنتتتز جهو هت

 آلختتك    ل تتذ   يمث همتا  ملكبعتتاا  ملم  تت  بتتال و   ألز ق يتتم    أاتتا  لةةاقتتا ذ ا  ل،تتدإ   ملم  تت  بتتال و   أل جتو  ي(.     ملكبعتاا)

 .ى  ألخك    ملتعاإن  اااءؤإلي   ملةممان  سيكونا    نمك    لتغينر

ةممتتت  يونيتتتتاس  ملاءتتتؤإلي  ابارتتتكة    ال يعتبتتتر     ل تتتذ     ن  لتغينتتتر  ألختتتك   نةتتتا م  إ   ج"ملتتتاذ  يتتتتو    تةتتتكح  لءتتتؤ ل  لتتتتالم:قتتتد  إ 

 "UNITAS  "  ملتا هتو اة تتوب لتحييتق  لهتتد      لشتتاا  صتو ة   ل  نمك ت   لتغينتر تيتتد   أ   تتتذككد يتا أ  ت؟"   لتغينتترنمك ت   يتم

 ملبارتتكة     ملءتتؤإلياااتتن    ال تعتتد لشتتكإط  ملءتتبي  إاءتتا  ا  لتغينتتر  لتتتي    نمك تت   لتغينتتر مكتتن أ  تتضتتمن  إ طو تت   ملتتدى.  

ال    إبالتتتالم  إاستت ي لتحييتتق  لتغينتتر دىتت   ملتتدى  لةو تت أل  تتا اهمت  بشتتك  أس  نمك تت   لتغينتتراتتن  ملهتتو تضتتمين ا يتتم  إ ملشتكإدا.  

اشتتتكإع رتتتاا   تحييتتتق  إهتتتذ  بتتتدإ ه يعنتتتي  ل،اجتتت  إلتتت   لبحتتتث دتتتن رتتتك كاا اتتتع  ملةممتتتاا  ألختتتكى لضتتتما     .يمكتتتن تلاه هتتتا

 جميع  لشكإط  ملءبي  إ ملءا  ا  لكئيءي . يتةاإل 
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تتتي  ذلتتتتا اتتتتن ختتتتالل  إ   ،يءتتتتتمك  لفك تتتتق يتتتتم  لعمتتتت  بشتتتتك  دكستتتت ي  ، لتغينتتتتر  نةاقتتتتاابملتتتتك  تحديتتتتد  إ  تتتبي   لتت تتتد  لشتتتتكإط  ملءت تحديت

 إتةميمها يم اءا  ا  لتغينر.  ،نةاقستؤ ي إل   لةلاح يم ك   

إكيفيتت    تباطهتتا ببعضتتها  لتتبعض إبتت ي    ، لتتكإ بط بتتن   لشتتكإط  ملءتتبي تحتتد     :(Pathways of Change)  مسمما ات التغييممج 

  ا اءا  ا اتعد ة تءاهو يم تحييق  لهد  طو    ملدى.ديمعمو  ملبا   ا لف ،تكتيب

تتتتتر  إ  تتتتتا  ا  لتغينت تتتتتبي  إاءت تتتتتكإط  ملءت تتتتتاه  لشت تتتتتك  أ نت تتتتتح  لشت تتتتتاق وضت تتتتتص مل  لةةت تتتتتر  رخصت تتتتتاس "  لتغينت تتتتت  يونيتت تتتتتو  " UNITASةممت ، إهت

 (  Waterborne Disease) ملياه    نخفاه اعدل   صاب  باألاك ه  ملةيول  دن طك ق" 
 
 ".بن   ألشخاص  لةازحن    خ يا

 ي  رر،ع املياه: الشروط املسبقة ومسا ات التغييج التي تقلل م   َوث األمراض املنقكلة  (8)   قم  شكل 

 

 لعديتد اتن اءتا  ا  لتغينتر    إ   ةستحتاج إل     " UNITASاةمم  يونيتاس " الحظ أ     ،(8)   قو   لشك   باستعك هأ ةا  قيااا 

  ألشتتخاص   مليتتاه بتتن   دتتن طك تق  حتدإ   ألاتتك ه  ملةيولتت      ل،تتد اتتن لتتي اتتن  ملتوقتتع أ  تءتاهو يتتم  
 
إعلتت  جانتتب  .   لةتازحن    خ يتتا

 لتتي تشتم     يلب ت بي  س ء   اتن  لشتكإط  ملءتبي   ،دى   ملدى  لةو    ة وب ملءا  ا  رخت ف  نحو تحييق  لتغينر  مل إ   ة

 اخت ف أ ،اب  ملص ، .

 (Assumptions)  ايفخجاضات .3

ستتحتاج إلت  تحديتد اتا إذ  كانت  هةتاك أي  فتر ضتاا ستتؤ ك بشتك  خةنتر دىت     ،وضتع نمك ت   لتغينتر  لخاصت  بتاأ ةا  قيااا ب

"اتا هتم  الفتر ضتاا  لثال ت   ألإلت   لتتي يلتب  إلتذلا يلتب أ  تءت ل نفءتا  لءتؤ ل  لتتالم:  قد ة اشكإدا دى   لوفا  بالتز ااته.  

 حتى يةجح اشكإدةا؟"   ،يح أ  تكو  

املياه   تَ ،  متطكبي
والصرف الصحي  
 والنظافة العامة

 ملة   تنفيو

 غسل اليَي 

 التغييج يلى املَت الطك،ل 

 

 

 

 ايفخجاضات

 

 
 نطاق التغييج

 

 

 

 

 

 

 الشروط املسبقة

ألشخاص  ل   املعيشيةسبل  التذسين  

 الناز ين داتلي
 
 دلتا  ،فر في منطقة    ا

يَ  تفاقم  

  يةاألمناألوضاإل 

املجتمعات املضيفة  

 تتقبل الكض 

لخاامات  ايالحركمة  تفي 

املرا يض  الخاصة  

 ونظا  املياه 

 األمراض املنقكلة ي   انخفاض معَل ااصا ة 

 
 
 رر،ع املياه  ين األشخاص الناز ين داتليا

األشخاص   تذسين وصكل 

 ن داتلييالناز 
 
إلى إمَادات  ا

 املياه الكافية 

  تذسين مما  ات النظافة

 العامة 

يمليات 

 املعالجة  الكلك  

  إملشاء مرا ز 

 ياه املتكزي  
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تت  :(Assumptions)  ايفخجاضممات أ   إاتتتع ذلتتتا يلتتتب    ،دتتتن  لءتتتيةكة  ملبارتتتكة     ة  ملشتتتكإع   لتتتتي تختتتكجو     هتتتم  لشتتتكإط أإ  ملت

 يم   اي   ملةا .   ملدىلهد  طو      تحييقتيد  نحو   لان أج  إحك ز    يتو تحيييها

 قد نفتره أ :    ،ةا. دى  سبي   ملثالاشا يعط يخةتو إ يصميو  بت فتر ضاا دةداا ن جميعةا  نضع

 دم ةا  ستددو   ل،كواي   إ  جك   ا إ لءياساا  لخةط •

 ل ء ة   آان   نتيال إل   ستؤ ي  النتخاباا نتائج •

  لعم  يم نفس  رجالستو ص    ملةمماا  ألخكى   •

 إيلابي يم  ألسو ق  لوطةي  إ لدإلي  ستكو      لتوجهاا •

 ق  ل مشا ك  لو  إلدي ا  إاتحفزة  اهتم   رجتمعاا •

  ل،كك يم    لكاا    ،ك   ل  اع ب اا    لعم يمكن و     ملشكإع  اوظفي •

  الفتر ضاا  تيد 
 
    ختبا  

 
 الفتر ضتاا إلت   رختاطك  ر،تم ت   لتتي يمكتن أ   هذه  تشنر  ، حيث  لةمك    لتغينر  لخاص  با  إ قعيا

تتتتا ه تتتتتكإع.    تتعت تتتتتاح  ملشت تتتتتع نلت تتتتنر  ات تتتتتاإسيءت تتتتتع ذلت تتتتتد ت ا. إات تتتتتاا  لتتتتتتي حت تتتتت،   الفتر ضت تتتتت   ت تتتتتا يتتتتتك   إذ   بتت تتتتت  ات تتتتت ي  دىت تتتتت  شت تتتتتإ     ،كت فت

 
 
تتتتا تتتتر تماات تتتتن أ  تغنت تتتت  يمكت تتتتر  ر،ييت تتتتاا  نت تتتتى     الفتر ضت تتتتكإدا أإ حتت تتتت  اشت تتتت  دمت تتتتالمتتتتتتؤ ك دىتتتتت  نلاحتتتتتهكيفيت   اةممتتتتت   حتتتتتتاجت  ،. إبالتت

تحيتتتق  تإ لتتب أ     ، ملة وبتتت  لةلتتاح  ملشتتكإع   لضتتكإ   إلتت  تحديتتد إتح يتت  ت تتتا  الفتر ضتتاا  لكئيءتتي  أإ    " UNITAS"   يونيتتتاس

  ،ا ا.  ي بعةاي  ان  حتمال

سيكو  ان  ملهو إضتع خةت  لجمتع  أل لت   لتتي ستتؤكد اتا إذ  كانت     ، لخاص  بانمك    لتغينر  أ ةا  قيااا بتحديد  فتر ضاا  

 هذه  الفتر ضاا  ،يح  أ  ال.

    الفتتتتتر ه  أ   إلتتتت   يشتتتتنر   لتتتتدلي   كتتتتا   إذ  •
 
تتتيكو   تتتت،يحا تتته  إلتتتت   تحتتتتتاج  ال  فكبمتتتتا  ،اؤكتتتتد  رتتتتبه  بشتتتتك   ست نمك تتتت     يتتتتم  إ   جت

 . لتغينر

    اتتن   الفتتتر ه  أ   إلتت   يشتتنر   لتتدلي   كتتا   إذ  •
 
يتتم    بإ   جتتهفيتتو    ،بعتتض  رختتاطك  وجتتدتإلكتتن    ،ر،تمتت  أ  يكتتو   تت،يحا

 إ لتز  بمك قب  حالته.نمك    لتغينر 

  يكو   لن  فتر ضا  أ   إل   يشنر  لدلي   كا   إذ  •
 
 .  ملشكإع  ان  لجز   هذ  تصميو إدا ة إل  فءتحتاج ، ،يحا

  اشكإدا يكو   ال فيد ، ملشكإع  تصميو  دا ة  خيا  ا  هةاك  تكن  لو  إذ :  ا ،وظ 
 
 .ل تةبيق قابال

لجمتتع  أل لتت  حتتتى تتتتمكن     لةتكق فيتد تحتتتاج إلتت  تحديتتد أفضتت     ،ب حتتد  الفتر ضتتاا  ملهمتت  ليت  يتع تتق    إيلتتا إذ  لتو تتتتمكن اتتن  

 ان تحديد أي
 
  الفتر ه.  تحتوي دى ان  لف اا  لثال   ملذكو ة أداله   ا

   إ لتب أ  تكتتو  
 
لكتتن  أل لت  تشتتنر إلتت  أنتته اتتن  نتتر  إ   ،فتر ضتتاا  تت،يح  ال   ، فيتد تتوقتتع أ  هتتذهاتتن أي " فتر ضتتاا قات تت "   حتتذ  

تتتم  لشتتتتك إ "  ملشتتتتكإع.  تتتتتداك ملتتتتك ح أ  تتحيتتتتق إ مكتتتتن أ  "  تتتاا  لتتتتو   ة يت تتت   الفتر ضت تتتالعو ة إلت تتتو  بت الحتتتتظ أ   يمكةتتتتا أ  ت  ،(8)   قت

".  تفتي  ل،كوات  بااللتز اتاا  لخاصت  بتاملك حيض إنمتا   مليتاه مليتاه يفتتره أ  " دن طك ق   لةلاح يم  ل،د ان  ألاك ه  ملةيول   

عذ  كتا  اتن  نتر  ر،تمت  أ   إ أ   ل،كوات  ستتفي بالتز اات تا.     لت كتد اتنإلت   إضتع نمك ت   لتغينتر     حتاج  لفك ق  لذي يعم  دى إ 

   ،ز اات اتفي  ل،كوا  بالت
 
 نلاح  ملشكإع." إ لب إيلا  نهج بدي    يصعب تحيييه  فءيصب  هذ  " فتر ضا
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ا ل  ين  .4  (Pathways of Change)  التغييج   مسا اتالرو

ستتلد أ  بعتض  لشتكإط  ملءتبي  تءتاهو يتم أكرتر اتن اءتا  إ حتد    ،نمك ت   لتغينترأ ةتا  قيااتا بمك جعت   إ   ،يم  لن اي 

  9 قو )   يد   لشك إ ل تغينر. 
 
  ( توضيحا

 
الحتظ أ   إ مكةتا أ  تل تغينتر.    نةتاقن اتع  لتركنتز دىت     لةمك ت   لتغينترجزئيتا

 
 
 لشتتكإط     تتتو تمثيتت   لتتكإ بط بتتن  هتتذهإ اتتن  لشتتكإط  ملءتتبي   لتتتي تءتتاهو يتتم اءتتا  ا اتعتتد ة ل تغينتتر.    هةتتاك دتتد  

  إ ضتتتحاتتن  ملهتتو أ  تحتتد  بشتتك   إ  لتنءتتتيق.    ضتتكإ ةامتتا يشتتنر إلتت     ، ملءتتبي  بخةتتوط اتيةعتت  دبتتر اءتتا  ا  لتغينتتتر

تو صتت  إتنءتتيق قتتوي    إ شتتا أل  هتتذ   البتتا اتتا يتة تتب اةتتا    ،مءتتا  ا اتعتتد ة ل تغينتترب لشتتكإط  ملءتتبي     تتتكتبطاتتتى  

سيتو تتد  ب اتةتوعم  مليتاه إ لصتك     ،. دى  سبي   ملثالبن   ألشخاص  لذين يعم و  دى  اءا  ا  لتغينر  رخت ف 

تتتا هو    " WASH"    لعااتتتت    لصتتتتحم إ لةمافتتتت  تتتز  اتتتتن اشتتتتكإع  بادتبت تتتن و ستتتتيددمو   إ   ،" UNITAS"   يونيتتتتتاساةممتتتت   جت لكت

 أيض
 
 (. شك ك ل شا يعأحد  ملدم  الموداا  ألاهاا ) لتي يديكها فك ق اخت ف ان خالل   ا

 املسبقة التي تسابم في مسا ات متعَدة للتغييج: الشروط (9)   قم  شكل 

 

املياه   يتَ ،  متطكب

والصرف الصحي  

 والنظافة العامة 

الخاصة  ما  ات املتذسين 
تغوية الرض  واألرفال  

 الصغا  

تشغيل مرا ز  

تكزي  املكاد  

 الغوائية

مراقبة  إملشاء نظا  

 التغوية

يمر  للنساء واألرفال الوي   

يعانكن م   كء التغوية الحصكل  

 يلى الَيم الترميلي والعالجي 

ألشخاص  ل   املعيشيةسبل  التذسين  

 الناز ين داتلي
 
 دلتا  ،فر في منطقة    ا

يَ  تفاقم  

  يةاألمناألوضاإل 
الحركمة  تفي 

الخاصة  لخاامات اي 

 املرا يض ونظا  املياه 

انخفاض معَل ااصا ة  األمراض املنقكلة  

 
 
 ي  رر،ع املياه  ين الناز ين داتليا

التغوية  ين أو ا تقرا   تذسين

 
 
 األشخاص الناز ين داتليا

املجتمعات املضيفة  

 تتقبل الكض 

  الخاصة ما  اتاملتذسين 

 التغوية  

األشخاص   تذسين وصكل 

 ن داتلييالناز 
 
إلى إمَادات  ا

 املياه الكافية 

  تذسين مما  ات النظافة

 العامة 

يمليات 

 املعالجة  الكلك  

  إملشاء مرا ز 

 ياه املتكزي  

 ملة   تنفيو

 غسل اليَي 

ز،ادة املعرفة  ين املشا  ين  

 في مجمكية األمهات 
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 (قا لة للتعَيل ية )وثيقة  ايتبا با التفريج النقَ : تعامل م  نظر،ة التغييج 

تتتا ال    عتيدفءتتتتت  ،إ ييتتتت   ابتتتت بادتبا هتتتا  اتتتتع نمك تتت   لتغينتتتتر    تعاا ةتتتاإذ    تتتح أ  ت تتتى بعتتتد أ  يت ت تتتا إ تبادهتتتا حتت تتته يلتتتب قبولهت  لفتتتكق أنت

تحتتديا ا حءتتب  ل،اجتت  أإ    يمكتتن  حيتت   بادتبا هتتا إ تتائق لةمتتاذج  ملةةييتت      لةمتتك إلتت يلتتب  إبالتتتالم   ملشتتكإع.    إضتتعبدقتت   تعكتتس  

 اع وااا جديدة.  إجو دةد  

ددو  كمتتتا أ   لجهتتتاا  ملانحتتت  تتتت ملشتتتكإع ل ت كتتتد اتتتن  قا تتتا.    اتتتدة هتتتا طتتتو ل  ايتتتم نماذجتتتا  ملةةييتتت  إ ختب لةمتتتك    إ مكةتتتا إدتتتا ة

ستةوي أإ يتم    بشتك   نمك ت   لتغينتر  إدتا ة  لتفكنتر يتم  يتتوقتد    ، ملشتكإع  حءتب  دىت إ هذ   لةوع ان دم ياا  ملك جعت .    كبنربشك  

إأ ت،اب  ملصت ،   آلختك ن حتتى ال   لجهتاا  ملانحت   اتع    اإاشا كا   اع وااتاان  ملهو تو يق  إ .   نا ائهدةد  اةتصف  ملشكإع أإ  

 .خاط  قديم  أإ   نمك   تغينر لجديدة  شا يع ملتك   

 . ،  نماذجا  ملةةيي   تنتيص انأي "نياط دميا " إ "خك فاا سائدة" قد   د يا اك قب   ،نمك    لتغينرأ ةا  تفكنرك يم إ 

تحتد  بءتبب  لعتا ة أإ   لتتي  خةتا    أل يصتو ة يتم  لتفكنتر أإ   مل نتر    أإجته  ليصتو  هتم    :(Blind Spots)  النقاط العميماء

تمهتتتتك هتتتتذه  لةيتتتتتاط  لعميتتتتا  يتتتتم نماذجتتتتتا أل   لةمتتتتاذج تمثتتتت  طك يتتتتت     ،يتتتتم  لن ايتتتتت إ ألحكتتتتا   لءتتتتكيع  أإ  لثيتتتتت   ملفكطتتتت .  

 .تفكنرك

افات  الستتخد  " إ " ملعكفت     عتا لض    اثت  " لوصتول ي ملفتر ضاا   ال تشم     :(Prevailing Myths)  السائَة  الخر

  لةتائج".  عا ل" إ " أل شة  ت لتةفيذ  عا لت

اتن  ملك جعت  قبت  أ  تيتد  صتو ة  قييت  دتن كيفيت  دمت     اك حت  لةماذج  ملةةيي   لجيدة ددة    حتاجت  ،ان  لةاحي   لعم ي إ 

 اشكإدا.

   ملة توب شتكإع مل  ةةتقاأإ تعكتس    بدقت  اشتكإدا  إضعتعكس في ا نمك    لتغينر    لو  إحدى  لتلا ب  لتيفكك يم  إد يا أ  ت

 . لخاص با

 يم نموذجا  ملةةيي؟  ملوجو ةاا  لذي أ ى يم  أيا إل  نياط  لضعف   •

  لءبب؟هو  ذ ؟ إعذ  لو تفع  ذلا، فما  ملاإ   ؟ملعالج  نياط  لضعف هذه نمك    لتغينره  قم  بتحديث  •

 ؟نمك    لتغينرستفع ه يم  ملكة  ليا ا  أ ةا  تصميو    لش ي   رخت ف  لذياا    ،بالةمك إل  هذه  لتلكب  •

 ( Results Framework) إرا  النتائج 5.2

إلتتت     ااحتو ات تتت  تحو تتت فتتتإ   لخةتتتوة  لتاليتتت  هتتتم    ،بتتته    لخاصتتتنمك تتت   لتغينتتتر  "  UNITAS"   يونيتتتتاسفك تتتق     ستتتتكم   إبعتتتد أ  آل   

 ." Results Framework" إطا   لةتائج 

.  ي عالقتتاا  لشتتكط لنمتتوذج اةةيتتي يتتةمو نتتتائج  ملشتتكإع يتتم س ءتت   اتتن  هتتو    :(Results Framework)  إرمما  النتممائج

تتتم  إ  تتتتو   ة يت تتتا  ا  لت تتتح  لعبت تتتتا    ،ملشتتتتكإع  لتء ءتتتتت   لهكاتتتتي ألهتتتتتد    إطتتتتتا   لةتتتتتائج  توضت تصتتتتتف  ملةةتتتتق  لءتتتتتباي )أإ  أ  تتتتا  كمت

  لكأس ي( ل مشكإع.
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 بمتتا يكتتو   ملةةتتق  لكتتاان إ     إ .  ، كمتتا هتتو  ل،تتال اتتع نمك تت   لتغينتتر ملشتتكإعستتتر تيلي    ألستتاس  ملةةيتتي     إطتتا   لةتتتائج  ضتتعي

 يم إطا   لةتائج. بشك  سكيعأسه  ل فهو  شا يعأحد  لبر اج أإ  مل

إ ييت     دبتا ة دتن  نمك    لتغينترتذكك أ   يمكةا أ  تاهم .  إ حدة  ان ناحي    لةتائج    إطا دن    نمك    لتغينرتخت ف   ،إاع ذلا

أإ    يتتم نةتتاقستتو   كانتت     ،دىتت   ملتدى  لةو تت تغينتتر   لجميتتع  لشتكإط  ملءتتبي   ملة وبتت  لتحييتتق    إتحتتد    لشتتاا  صتتو ة  مهتك  لتُ 

اتتن   لتغينتتر ا  لتتتي كتتا  اتتن  ملتوقتتع أ  تحييهتتا  لجهتتاا  لفاد تت   ألختتكى.    إيشتتم  ذلتتا  ، ملبارتتكة ل مشتتكإع   لكقابتت نةتتاق  ختتا ج  

 فر،ع املشروإل.ل  املباشرة  سؤوليةاملتذ  يشمل فقل التَتالت التي تق    يم أنه إطا   لةتائج  يخت فجه  أخكى،  

إطتتا   يتتم    إ   جتهاتن  ملهتتو أ  يحتد  فك تتق  ملشتتكإع بوضتوح  ملعتتاينر  لتتي سيءتتتخداها إ كت  تتا حءتب  ألإلو تت  لتحديتد اتتا ستتيتو  إ 

هتذه  ليتك   ا بشتك  جيتد بحيتث يمكتن    تحتد يلتب أ  تتد    ملةاقشتاا  لتتي  كما  (.  " 10"    قو  ) لشك   إ   جهإاا لن يتو   لةتائج 

تتتت   تتتت  إبةت تتتت  احترات تتتت  بةك يت تتتتاا  رخت فت تتتتك إ ملتة بت تتتتاا  لةمت تتتتن  آل    إإجهت تتتتر دت تتتتا   إتتتتتتذككا ة.   لتعبنت إجهتتتتتاا نمتتتتتك    أ  ت ختتتتتذ يتتتتتم  الدتبت

 إأ ،اب  ملص ،   آلخك ن دةد  تخاذ هذه  ليك   ا.  حإ لجهاا  ملانإاتة باا  لشككا   

 6في تَتالت املشروإل إد ا ن: معاييج تذَيَ ما يتم (10)   قم  كل ش

 تكضيذية العاييج  امل  الفئة

 يحتاج إل  تحديد  ألإلو اا 

أدى  اءتوى ان  لتركنز أ ةا   لتيييو /    حص   دى  اا هم  الحتياجاا  لتي   •

  لتح ي ؟

 أدى   حتمالي  ل ت  نر؟  لدي ا  ت بي   الحتياجاا  لتي يبدإ أ ه  تو  •

 ؟  لذي سيحيق  الستفا ة  ألكبران   •

 لجنس إ لعمك إ ل،ال  ةوع  كيف سيتو ت بي   الحتياجاا  رخت ف   ملتع ي  ب •

  الجتمادي  إ القتصا ي ؟

البرنااج ب   لخاص   دتبا  ا ال 

  لخا جم

اا هم نياط  ليوة يم إ عم  يم الال  لتدخ   مليترح؟  ت   لتي   لجه   ألخكى   ا هم ا •

 ؟ابكنااله

 ال ا ادى  مل

إالموداا أ ،اب  ملص ،     التمع  لد  س ه   لةهج  مليترح ايبول لدى   •

 
 
   لكئيءين ؟ دى  سبي   ملثال، ه  سيكو  بكنااج  لص،    نلابي  اةاسبا

 
 
  لديني  إ لثيافي ؟   ملعاينراع    إاتو فيا

  ليد ة  ملؤسءي 
 اا هم نياط  ليوة إ لضعف يم اؤسءتا؟ •

 اا هم اءتو اا قد ة رككائا  ملةفذين؟  •

 توفك  ملو    
 ه   لتمو   اتاح؟  •

 لةمو؟ تحييق  ه  هةاك إاكاني  ل •

 
 " PMD Pro" ل متخصصن  يم الال  لتةمي   ملشا يع لي  إ   ة  – 2013أبك     –" PM4NGOsاةمم  " 6

http://www.pm4ngos.org/wp-content/uploads/2015/05/PMD_Pro_Guide_2e_EN_USLetter.pdf
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 اا هم  لفكص  ملتاح  ل ،صول دى  او    إضافي ؟ •

 دى  أساس  لعائد  ملتوقع؟ابر ة   ملشكإع     ا ستثما  ه    •  لجدإى  ملالي  /  القتصا ي  

  لجدإى  لفةي  إ الستد ا  
 ه  يمكن إنلاز  لعم   مليترح بشك  إ قعم؟  •

  ستد ا   لعم  إ ر،افم  د يه؟تحييق  ه  يمكن   •

 ؟ان  لدإل    نرها؟ أإ  دإل أإ  ل  اا هم  ألإلو اا   ستر تيلي  ملةممتا يم  ملةةي ؟ •  الدتبا  ا  الستر تيلي  

 يم اؤسءتا؟  مشا يعل    ألكبر    الستثما     ،فم  ره  يتةاسب  ملشكإع اع   •  الستثما       دتبا  ا  ر،فم 

إ مكةتا  لبتد  يتم    ،نةتاق إطتا   لةتتائج  –إختا ج    –ستتمكن ان تحديتد اتا هتو   خت     ،بملك   تخاذ هذه  ليك   ا   ستر تيلي 

 إل  إطا   لةتائج  لخاص با.  لتغينرنمك     ر،توى ان   تحديد

اتتتن حيتتتتث دتتتد   ملءتتتتو اا إ ملصتتتة ،اا  ملءتتتتتخدا     إطتتتا   لةتتتتائجستتتتيخت ف    ،كمتتتا هتتتو  ل،تتتال اتتتتع جميتتتع  لةمتتتاذج  ملةةييتتت إ 

أإ اتة بتتاا     لجهتت   ملانحتت  لتتذي يءتتتخداه اشتتكإدا دىتت  اتة بتتاا  إطتتا   لةتتتائج  ستتيعتمد نمتتوذج  إ لوصتتف ت تتا  ملءتتتو اا.  

 . ل،صول دى  جه  اانح     خفاق يم  ، يم حال اؤسءتا

رتتائع   الستتخد   يتتم قةتتاع     لةتتائج  إطتتا بتتن  نمتاذج    –اتن حيتتث  ملءتتتو اا إ ل غت     –  أإجته  لتبتتاينييتا    لشتتك  أ نتاه بعتتض  

تتتتت  تتتتتد.   لتةميت تتتتتتخد   إدةت تتتتتر    ست تتتتت  تغينت تتتتتد  نمك ت تتتتتكإ ة    ،ةاعيت تتتتتاك بالضت تتتتتو  هةت تتتتتن يكت تتتتتيقلت تتتتتتو اا    تنءت تتتتتن  اءت تتتتتح بت تتتتترإ ضت تتتتت   لتغينت   نمك ت

نيتت   ر،تتتوى بتتن     ختتالل   لتيتتديكاتتن    احتتد ةستتتحتاج إلتت   ستتتخد     جتت   إ  لتتذي تءتتتخداه.    إطتتا   لةتتتائجإاءتتتو اا نمتتوذج  

  لةموذجن   ملةةيين .

 في نماذج إرا  النتائج،  س  املستكت واملصطلحات  أو ن التباي :  (11)   قم  شكل 

 لتغينر دى   ملدى   نظمةامل

  ألطول 

   ن  ملءتو دى  تغينر  ل

 إ لعالم  ملتوسط 

   ملءتو ن  دى  تغينر ل

 إ ملةخفض  ملتوسط 

  لةو تج

  مل موس 

 Kellogg" اؤسء  كي وج  

Foundation  "  
 

  ( لةو تج)   لةاتج   لت  نر) لت  نر ا(

  

  رخكجاا  

  

 The“  جيتساؤسء  بي  إاي يةد   

Bill & Melinda Gates 

Foundation "   

 لهد   

  الستر تيجم 

  ملتوسط    لةاتج  لةاتج  ألإلم 

ل  إطا   لةتائج  لخاص بالوكا 

  " USAID"  ألاك كي  ل تةمي   لدإلي   

   لهد 

) ألهد  (  

    لتةمو  

  لةتائج  ملكح ي   لةتائج  ملكح ي  

  لفكدي  

http://www.wkkf.org/knowledge-center/resources/2006/02/wk-kellogg-foundation-logic-model-development-guide.aspx
http://www.wkkf.org/knowledge-center/resources/2006/02/wk-kellogg-foundation-logic-model-development-guide.aspx
http://www.wkkf.org/knowledge-center/resources/2006/02/wk-kellogg-foundation-logic-model-development-guide.aspx
https://docs.gatesfoundation.org/documents/results_framework.xls
https://docs.gatesfoundation.org/documents/results_framework.xls
https://docs.gatesfoundation.org/documents/results_framework.xls
https://docs.gatesfoundation.org/documents/results_framework.xls
https://www.k4health.org/sites/default/files/migrated_toolkit_files/pnadw113.pdf
https://www.k4health.org/sites/default/files/migrated_toolkit_files/pnadw113.pdf
https://www.k4health.org/sites/default/files/migrated_toolkit_files/pnadw113.pdf
https://www.k4health.org/sites/default/files/migrated_toolkit_files/pnadw113.pdf
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إطتا   لةتتائج  لتذي  نمتوذج    " MEAL DPro"   ل متخصصتن  يتم التال  لتةميت  ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتتع و   لي   إيءتخد   

تتتتو اا    يتكتتتتو   تتت  اءت  إ اتتتتن أ بعت
 
تتتا  هكايت

 
تتتال   اتوستتتتة ،إنتتتتتائج    ،إأهتتتتد   إستتتتتر تيلي   ،لألهتتتتد   يتكتتتتو  اتتتتن هتتتتد    تضتتتتمن تء ءت

تتتتاا   الحمتتتتتإ مكةتتتتتا اإاخكجتتتتتاا.   تتتتف أ  إ   ج  رخكجت تتتتي    –  كيت   لتت
 
تتتتا تتتتكإع     البت تتتتاا  ملشت تتتتا اخكجت تتتت  أ  ت تتتتا دىت تتتتك إلي ت تتتتا ُيةمت يوضتتتتتح    –ات

يمكتتن أ     ،إ   ج بعتض  رخكجتتاا  لكئيءتي   دةتدفإنتته    بشتك  ختاصإ   . ستتر تيلي   لتتدخ   رختتتا ة ل مشتكإع بةك يت  ا موستت 

ليءتتت      تتتاإلكن  ،بةك يتتت  بءتتتية   يتتت  ذلتتتاإكيف  مهتتتك اتتتا يةتتتوي  ملشتتتكإع تحيييتتتهتُ   افيتتتدة ل غايتتت   تو صتتت يكتتتو  إطتتتا   لةتتتتائج أ  ة  

   ابءة بصو ة 
 
 .جد 

 7 بعة مستك،اتاأل   ذو : التسلسل الهرمي لألبَاف  (12)   قم  شكل 

  الكص   املستكت 

  لتي يءاهو في ا  ملشكإع.   دى   ملدى   لتةمي   دم ي   يصف  لهد  ( Goal)  هَفال
 
 ألطول إ ألإسع نةاقا

  ، ملعيشي ءب    لإ   ،إتككز دى  حاالا  الستد ا   ،ا هم  ألهد      دبا  ادا ة اا تكو   إ 

 .إلخ  ،إ لكفاهي 

 األبَاف اي خجاتيجية 

(Strategic objectives ) 

 لكبنرة   لفو ئد   توضح  كما أ  ا مشكإع. ل  لكئيس ي   لغكهدن     ألهد    الستر تيلي تعبر  

 ألسباب   ألهد    الستر تيلي     تتةاإل   ،يم اعمو  ل،االاإ  اي   ملشكإع.  يم   ملتوقع   

  ملباركة ل مشك    ألساسي .

 النتائج املر لية

(Intermediate 

results ) 

أإ  ألنمم  أإ  لءياساا   ر ) لتغنر ا(  ملتوقع  يم  لء وكياان لتغ   لةتائج  ملكح ي   توضح

 أإ  ملؤسءاا نتيل  رخكجاا إأ شة   ملشكإع. 

دى  سبي   ملثال: يتبنى  ملشا كو  يم  ملشكإع س وكياا أإ اها  ا جديدة يكإج لها 

أإ طكق جديدة لتةميو أإ إ   ة  ألنمم إ  أإ   ملشكإعإ  أإ تغةي   توسيع نةاق    اث    ملشكإعإ

آخك يوضح  ستخد   اخكجاا  ملشكإع ان قب  تعديالا دى   لءياس  أإ أي ش ي   

،كز   " أل   لتيد  ملكح ي "  لةتائج   د ي اإ ة ق   ملشا كن   ملءا دفن .  
ُ
هذ   ملءتوى   دةد   ر

  نتيل  اكح ي قد يكو  هةاك أكرر ان  إ   ،خةوة ضكإ    نحو تحييق أهد    لددو  يعد

 . هد   ستر تيجملك     ةإ حد

إتشم   ملةتلاا إ لء ع إ لخدااا  ،دن أ شة   ملشكإع   لةار     لةو تج هم    رخكجاا ( Outputs)  املخر ات

 ألشخاص دى  ز ا ة  ملعكف  تو تد  ب    ،. )دى  سبي   ملثالإ لتوجهاا   إ ملها  ا  اإ ملع

نتيل   خكج إ حد لك  قد يكو  هةاك أكرر ان اُ إ (.  إ ملها  ا إبةا  طكق دالي   لجو ة

 . اكح ي 

 
ملديكي    ملشا يعخدااا    ا    لكا وليكي إ إ را  ا تصميو  اشا يع: حزا  ProPack I – 2015 – خدااا    ا    لكا وليكي ايتبس ان  7

 خدااا    ا    لكا وليكي . إاشا يعبك اج 

https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/propack-i_0.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/propack-i_0.pdf
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.  إطتتا   لةتتتائج ملوجتتو ة يتتم كتت  اءتتتوى اتتن اءتتتو اا     لعبتتا  اأنتتو ع    (12)   قتتو  أإصتتا  اءتتتو اا  ألهتتد   يتتم  لشتتك توضتتح  

تتت  لتتتتب أ  تعكتتتتس  إ  تتتا  ا  لخاصت تتتال  إاتتتتدى صتتتتعوب  هتتتتد فا حجتتتتو  ب   لعبت تتتبي   ملثت تتت  ست يمكتتتتن أ  يتوقتتتتع    ،اشتتتتكإدا  ر،تتتتد . دىت

   هتتد   ستتتر تيجماشتتكإع ادتتته دتتتا  إ حتتد تحييتتتق  
 
فتتتإ     اإلتتذل  ،ستتتةو ا  5  ا ،تتوظ دتتن اشتتتكإع ادتتته  بشتتتك  ستتتيكو  اخت فتتا

  ألهد  .  دبا  ااة وب أ ةا  كتاب    ل،ءو

 ل  (13 قتتو )   يتد   لشتتك إ 
 
 ملكتتو     إطتتا   لةتتتائج  يءتتخد  نمتتوذج  إطتتا   لةتتتائج، إ لتتذيإلت     نمك تت   لتغينتتراحتو تتاا    تحو ت اثتتاال

 :(MEAL DPro)  ل متخصصن  يم الال  لتةمي   إ ملءا ل  إ لتع و ملتابع  إ لتيييو  دلي  ب  ان أ بع  اءتو اا إ لخاص

 .نمك    لتغينرةو    ر،د  يم  دى   ملدى  ليتو فق اع  لتغينر  إطا   لةتائج    يم   لهد   اءتوى  •

تتتتوى  • تتتا  ا  إطتتتتا   لةتتتتتائج    يتتتتم    ستتتتتر تيلي    ألهتتتتد    اءت تتتع دبت تتتتوى    نةاقتتتتاا ملوجتتتتو ة يتتتتم  نمك تتتت   لتغينتتتتر  يتو فتتتتق ات اءت

  لتغينر.

 .ةمك    لتغينرل   ملءبي   لشكإط  اع   ملكح ي  إ رخكجاا  لةتائج  اءتو اا تتو فق •

 ال يتتتتو  مك تتت   لتغينتتتر   لخاصتتت  بةأ   لشتتتكإط  ملءتتتبي   د يتتتا أ  تتتتتذكك    ،اتتتع ذلتتتاإ 
 
تتا إلكتتتن يتتتتو    ،إطتتتا   لةتتتتائجيتتتم    إ   جهتتتا جميعت

 اءؤإلي  اشكإدا  ر،د .  تيع يم نةاق لتي   فيط إ   ج  لشكإط  ملءبي 

 إرا  النتائجالخاصة   بَاف  األ  يبا اتتغييج إلى  النظر،ة    تذك،ل مذتك،ات:  (13)   قم  شكل 

 

فك تتتق    تعتتاإ    حيتتث  ،" UNITASفك تتق يونيتتتاس "  دةتتا  عتتو  إلتت  اشتتكإع    ،بشتتك  أفضتت إطتتا   لةتتتائج  فهتتو اكونتتاا  إحتتتى يمكةةتتا  

  لتالم.إطا   لةتائج   شا      إأدضا   رجتمع   ملانح إ لجهاا  اع  لشككا    ملشكإع 

 الهَف  التغييج يلى املَت الطك،ل  ايفخجاضات 

 نطاق التغييج
األبَاف 

 اي خجاتيجية

 املسبعالشرط  الشرط املسبع النتائج املر لية

 الشرط املسبع املخر ات

 

 الشرط املسبع

 

 الشرط املسبع

 

 مسا  التغييج

 إرا  النتائج  نظر،ة التغييج 
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 ناز ين داتليشخاص ال: إرا  النتائج ملشروإل دلتا  ،فر لأل(14)   قم  شكل 
 
 ا

 

  ملع وااا  لتي تشنر إل :  إ   جإت كد ان    ، كتب جميع دبا  ا  ألهد   بوضوح باستخد   جم  كاا  

 اا؟  ملؤسءاا؟ ل،كوا  ؟ لد  س   ااالتمع جتمعاا؟ ر ؟ ألشخاص  يتغيج؟  الو   م  •

 ءياساا؟ ل   ألنمم ؟   لبياناا؟  ؟ لةماذج  تيةياا؟ ل  ؟ ملعكف   ء وك؟ ل  ؟ لةةاق  يتغيج؟  الو   ما •

 ؟اتكاا ؟ اءتخد ؟   اب ؟  ُاعتمد؟  احدإ   ن؟حء  اُ   ؟اةخفض  ؟اتز يد التغييج؟أو ربيعة   اتجاه  بك   ما •

  .طا   لةتائج  خت ف    رءتو اا  مل  بر ألهد   د  دبا  اإ را  ا إضافي  لكتاب     (15)  قو  لشك إ يد  

 األبَاف ارا  النتائج  يبا ات:  تا ة (15)   قم  شكل 

  يفية  تا تها كضكيية امل  العبا ات

 هد   ل
 جع   رجتمعاا  لعاا   إ بالفع .    تحيييهتو  أنه  كما لو    ،جم   كاا    قو بكتابته يم

 .اوضوع  لجم  هو  ل مشا كن   ملءا دفن   

 ألهد    

  الستر تيلي  

 جع   رجمود  ) رجموداا( إ .  بالفع   ا يم جم   كاا  ، كما لو أنه تو تحيييه  ا قو بكتابا 

 .اوضوع  لجم  هو   ملشا ك   ملءا دف   

  لةتائج  ملكح ي  
أإ  رجموداا    ألشخاص  جع   إ .  أنه تو تحيييها بالفع قو بكتابا ا يم جم   كاا  ، كما لو  

 .اوضوع  لجم  هو  غنر س وكها  ت ر،د ة  لتي ان  ملتوقع أ  ي

األبَاف  

 اي خجاتيجية 

 الهَف 

انخفاض في معَل ااصا ة  األمراض املنقكلة ي  رر،ع املياه    يك َ

 ي ين األشخاص الناز 
 
 ن داتليا

 ن داتليك الناز األشخاص تمر   .1
 
م  ا

إلى إمَادات املياه  تذسين الكصكل 

 الكافية

   األشخاص  نجح 
 
في تذسين   دلتا  ،فر في منطقة    الناز كن داتليا

 معيشتهم بل  

 النتائج املتك طة 

 املخر ات 
مرا ز تقك  مجالس املياه املجتمعية  إملشاء  1.1

ياه في مجتمعات األشخاص الناز ين  امل تكزي 
 
 
 داتليا

2.  
 
تمر  األشخاص الناز كن داتليا

 م  تذسين مما  ات غسل اليَي  

مجتمعات األشخاص الناز ين  2.2

 تز،َ م  معرفتها بغسل  
 
داتليا

 اليَي 

معرفتهم  قا  املتطكيكن  تذسين  1.2

املياه والصرف   املبادئ الخاصة  

 الصحي والنظافة العامة
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قو بكتابا ا يم جم   كاا  ، كما لو أنه تو تحيييها بالفع . إ جع   ألشخاص أإ  رجموداا    رخكجاا

 .اوضوع  لجم  هو   رخكجاا    تحص  دى   ر،د ة  لتي 

تتت ي ل مشتتتتكإع إ ضتتتت، تتتب   ملةةتتتتق  لكأست  يصت
 
تتتتو اا    ا تتتن  اءت تتتا   لتتتتكإ بط بت تتتا   ستكشت أ ةت

  تو تةميو اةةق  لتء ء   لهكاي دى   لةحو  لتالم:إ . إطا   لةتائج

 . لهكاي   لتء ء   أدى  يم  ةو  دى   ملدى  ل   لتغينر  دن   لتعبنر يتو •

تتتازل  يوضتتتح   • تتتهو  لةت   تحييتتتتق  ستتتتيتو  كيتتتتف  يتتتم  لتء ءتتتت   لهكاتتتتي لألهتتتد   لءت

 .أ ناه لتي ت تي  (   لةتائج)   لةتيل   تحييق  خالل  ان   لةتيل 

  نتيلتتت تعتبتتتر    ملتتتاذ   لألهتتتد     لهكاتتتي   لتء ءتتت   يتتتمإ وضتتتح  لءتتتهو  لصتتتادد   •

  . لتالم  ملءتوى   نتيل   لتحييق  ضكإ ة   أل  ى  ملءتوى 

 (Logical Framework) اارا  املنطقي 6.2

   طا   ملةةيي ل مشكإع. إضعفإ   لخةوة  لتالي  هم  ،إطا   لةتائجبملك   كتمال 

تتتتد       لخصتتتتائص  يوضتتتتتحنمتتتتوذج اةةيتتتتتي  هتتتتتو    :(Logical Framework)  اارمممما  املنطقمممممي تتتتكإع ) ألهت تتتتي  ل مشت  لكئيءت

  ،إ   ج هتتذه  لعةاصتتك   ضتتافي   إاتتن ختتالل لييتتاس إ الفتر ضتتاا( إ بتترز  لتتكإ بط  ملةةييتت  بين تتا.    إأستتاليبإ ملؤرتتك ا  

 . لالحي   (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )خة     لوضع ألساس  يوفك   طا   ملةةيي   فإ 

 لغتكه إ ملكونتاا  لكئيءتي  ل مشتكإع بتت كبر    توصتي ي تد    طتا   ملةةيتي إلت     ،نمك ت   لتغينتر إعطتا   لةتتائج  إكمتا هتو  ل،تال يتم

 ان  يم    توجدال  يشم    طا   ملةةيي اع وااا    ،قد  امكن ان  لوضوح إ لبءاط . إاع ذلا
 
.  عطتا   لةتتائجإ   نمك ت   لتغينتركال

 
 
 :يىماا      طا   ملةةيي  شم ي  ،إبشك  أكرر تحديد 

،تكز    لتتد بنر  ملءتتخدا  لتتبتع  لتيتد    لتي تعتبر بمثابت   (Indicators) املؤشرات •
ُ
  أإ تعكتس  لتغينتر أإ تُ   ، ر

و أ     يتي 

  ملشكإع.

   كصتتتدكيتتتف ستتيلمع  ملشتتتكإع  لبيانتتاا ل  (Measurement Methods)  القيمما   أ مممالي  تحتتد    •
ُ
،تتتكز يتتتم   لتيتتد   ر

 . ملؤرك ا.

يءتتتتخد  هتتتذ   لتتتدلي   إ يتتتم   طتتتا  ا  ملةةييتتت .    أإجتتته  لتبتتتاينهةتتتاك  لعديتتتد اتتتن    ، لةمتتتاذج  ملةةييتتت كمتتا هتتتو  ل،تتتال اتتتع جميتتتع  إ 

 ان خمء  اءتو اا لهيك     طا   ملةةيي.ُاكون   اصفوف   

 (Logframe Template) اارا  املنطقي  نمكذج:  (16)   قم  شكل 

 ايفخجاضات القيا    أ الي   املؤشرات األبَاف  يبا ات

       هد   ل

        ألهد    الستر تيلي  

 الهَف 

 املتك طة جالنتائ

 

 املخر ات

 
 ي

ذا 
ملا

 

األبَاف  

 اي خجاتيجية



 

 

 

 
 

للمتخصصين  املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم دليل 

 الطبعة األولى  (MEAL DPro) في مجال التنمية

 

28 

 

        لةتائج  ملكح ي  

         رخكجاا

         أل شة 

 ( األول األبَاف )العمكد  يبا ات 7.2

كمتا تتو اةاقشتتته  إ .  إطتا   لةتتتائجاتن أجت   يتضتمن  لعمتو   ألإل اتن   طتتا   ملةةيتي دبتا  ا  ألهتد    لتتتي تتو إ شتااها ألإل اتتكة  

 
 
 " ل مشكإع.(Vertical Logic)  ألهد   " ملةةق  لكأس ي  دبا  اتحد   ،سابيا

 
 
  أل شة .، إهم يم إطا   لةتائج  إ   جهالو يتو  لتي  ألهد       إحدى دبا  اأ    طا   ملةةيي يتضمن    بما الحم  أيضا

 اخكجاا  ملشكإع.  ل وصول إل  لعم   لذي سيتو إجك اه   توضح  :(Activities)  األملشطة

طتا      يتم    لكتي يتتو إ   جهتا   لعبتا  ات تا    إضتعلتذلا ستتحتاج إلت   إ   ، أل شتة دىت  اءتتوى    دبتا  اأي  إطتا   لةتتائج  لو يتضمن  

  أاث    أل شة   لخاص  بمشكإع   إتشم .   ملةةيي
 
 اا يىم:(  Delta River IDP Project) لتا   فك لألشخاص  لةازحن    خ يا

  ملياه"  مل س لخاص بجو ة   لتيك ك    رك   بإدد    " UNITASيونيتاس " فك ق  ييو   " 

 اك كز  إبةا  بتحديديونيتاس إال س  ملياه  تيو  اةمم   " 

 اياه جديدة"

اك كز توزيع اصا   او    بتحديد  يونيتاس  تيو  اةمم   " 

 "هاإتوزيع  ملياه

او   إآلياا حم    ء    إدد  "ييو  فك ق  لصك   لصحم ب  الالس  ملياه  رجتمعي "    ختيا  إتد  ب إتشغي "تو  

  ليدين".

بالةتابع  الستتر تيجم    تتءتو ألهد   إل  أ     دبا  اتمي     ،إلطا   ملةةيي ) لهد  إ ألهد    الستر تيلي (ليم  ملءتو اا  ألدى   

    صتديتتو  كمتا  تككتز دىت  توضتتي  نتتائج  ملشتكإع.  كمتا أ  تا    ،كبنتر  بشتك 
ُ
 ألهتد   هتذه اتن ختتالل    دبتا  اايابت   يتم  ،تتكز   لتيتد   ر

،تتتكز   تتبتتتع  لتيتتتد إاتتتن أجتتت   إجتتتك   أ شتتتة   لتييتتتيو.  
ُ
ستتتتحتاج إلتتت    جابتتت  دىتتت  أستتت     لتييتتتيو اثتتت : هتتت  أ ى  ملشتتتكإع إلتتت     ، ر

 ه  يتو تبني اما ساا جديدة؟إ ه  حد   تغنر ا يم  لء وك؟  إ  ا اءتد ا ؟  ر  لتغن هذه ه إ  ا  لتي توقعةاها؟ ر  لتغن

إتككتتز دىتت     ،أكرتتر  تشتتغي ي  ألهتتد   إلتت  أ  تكتتو     دبتتا  اتميتت     ،إلطتتا   ملةةيتتي ) رخكجتتاا إ أل شتتة (ل   أل  تتىيتتم  ملءتتتو اا  إ

    صديتو  كما  توضي  اخكجاا  ملشكإع.  
ُ
إاتن  .   ملتابعت  ألهتد   هتذه اتن ختالل إجتك   أ شتة     دبتا  اايابت   يم  ،كز   لتيد   ر

،كز   تتبع  لتيد أج  
ُ
 ملةتلتاا  ؟ هت  نيتد   توقعةتا تةفيتذهاتا    قمةتا بتةفيتذاثت : هت      ملتابع ستحتاج إل    جاب  دى  أس       ، ر

 إ لخدااا  لتي أركنا إلي ا؟
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 ( الراب )العمكد  " Assumptions"  ايفخجاضات 8.2

اتن  ملفيتد    ،(" Measurement Methods"    لييتاس  إأستاليب  " Indicators"   ) ملؤرتك ا   لثالتثإ    لثتا يقبت   ستتكمال  لعمتو ين  

  
 
 . الفتر ضاا، إ لذي يشنر إل  يم   طا   ملةةيي لك بع  كمال  لعمو    ستأإال

"  (Vertical Logic)  كم  " ملةةتتق  لكأستتت يءتتتتاهمتتت  بشتتك  ختتتاص يتتم   طتتا   ملةةيتتتي أل  تتا ت(  Assumptions)تعتبتتر  الفتر ضتتاا  

  إاتتن  لةاحيتت   ملثاليتت ، نلتتد أ " ل مشتتكإع.  (Horizontal Logic)  ل تء ءتت   لهكاتتي لألهتتد   اتتن ختتالل تيتتديو " ملةةتتق  ألفيتتي

 يكتتتتو    ملةةتتتتق  لكأستتتت ي  
 
    تتتت،يحا

 
تتتا توضتتتتي   إ .  إلتتتتخ  ، ملكح يتتتت ةتتتتتائج   لإتتتتتؤ ي  رخكجتتتتاا إلتتتت     ،إلتتتت  اخكجتتتتااتتتتتؤ ي  األ شتتتتة   ف:    ئمت

  الفتر ضتاا  
 
إذ  كانت   الفتر ضتاا يتم كت  اءتتوى اتتن    فيتطل و قتع اتن ختالل   رتا ة إلت  أ   ملةةتق  لكأست ي يتةجح    ييتد   ختبتا  

 اءتو اا   طا   ملةةيي  ،يح .

 : املنطع الرأس ي واألفقي لإلرا  املنطقي(17)   قم  شكل 

 ايفخجاضات   يبا ات األبَاف

    الهَف 

األبَاف  

 اي خجاتيجية 

دىتت  اءتتتتوى   تت،يح    الفتر ضتتاا    إكانتت  ألهتتد    الستتتر تيلي     تحييتتقتتتو    إذا  

  ألهد    الستر تيلي ،

 ا يم تحييق  لهد هجميع يلب أ  تءاهو إذن

 النتائج املر لية

إكانتتت   الفتر ضتتتاا  تتت،يح  دىتتت  اءتتتتوى  لةتتتتائج     ملكح يتتت  لةتتتتائج    إضتتتعتتتتو    إذا  

 ، ملكح ي 

 يمكن تحييق  ألهد    الستر تيلي  إذن

 ،دى  اءتوى  رخكجاا ،يح    الفتر ضاا  إكان  كتم    رخكجاا   إذا    املخر ات 

  ملكح ي  لةتائج  إضعيمكن   إذن

  األملشطة
 ،تو تةفيذ  أل شة  إكان   الفتر ضاا  ،يح  دى  اءتوى  أل شة   إذا  

  ستكمال  رخكجاايمكن   إذن

  إ   ج  ستتتخ  اتتتنيمكةتتتا    ،اتتتن حيتتتث  ملبتتتدأإ .   لخاصتتت  بةمك تتت   لتغينتتتربالفعتتت   الفتر ضتتتاا يتتتم  ملةاقشتتت   لءتتتابي     إضتتت،ةاليتتتد  

  ،لءتتتياق  ملشتتتكإع بالكااتتت    ا تتت  أإستتتعهتتتم  نمك تتت   لتغينتتتر  تتتتذكك أ   إ  لختتتاص بتتتا.     ملةةيتتتيطتتتا        يتتتم  نمك تتت   لتغينتتتر فتر ضتتتاا  

  لخاص با.  طا   ملةةيي  يم    دبا  ا  ألهد  ى   فهي تتضمن  فتر ضاا قد ال تؤ ك بشك  ابارك د لالذإ 

  إ   جهتافك يتا يتم تحديتد  الفتر ضتاا  لتتي يلتب  يمكتن أ  تءتادد  يتم  لشتك  أ نتاه  (  Decision Tree)   اشتجكة  ليتك   إنلتد أ   

 .    طا   ملةةيي يم
 
 كافيا

 
 كبر قتد  امكتن  بت  ستاهوملك جع   الفتر ضاا ل ت كد ان أ  تصتميو  ملشتكإع قتد    إ مكةا أ  ت خذ إقتا

  لتي ستحتاج إل   لتحيق ان  ،ا ا.  الفتر ضاا   و قو بتحديد ،تي ي   رخاطك  ملكتبة  ذ ايم 
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 اارا  املنطقي    الخاصة  فخجاضاتاي يتتيا    ات: شجرة القرا  (18)   قم  شكل 

 

 

 ( الثاملي)العمكد  " Indicators" املؤشرات 9.2

أل   ملؤرتتتك ا  إذلتتتا    ،(MEAL ملتابعتتت  إ لتييتتتيو إ ملءتتتا ل  إ لتتتتع و )يتتتم دم يتتت     هااتتت يعتتتد تحديتتتد  ملؤرتتتك ا  لصتتت،يح  خةتتتوة  

 .(MEALإ لتع و ) ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل     إتةفيذ دم ي    ألساسي  لتخةيط   لعةاصكتصب  

،كز   لتيد     لكصدايياس يءتخد  هو   :(Indicator) املؤشر 
ُ
  لتغينر أإ تيييو أ     ملشكإع.  إظها أإ  ر

 "اا هم  ملع وااا  لتي أحتاجها إملاذ  أحتاجها؟"    لتالم:   بدأ بالءؤ ل  ،دةد تحديد اؤرك ا   طا   ملةةييإ 

 بياناا ان أج : له  أحتاج إل    ، س ل نفءا

 ؟ لجهاا  ملانح  تيا  كب   الستلاب  ل شكإط  لخاص  •

 بل ايفخجاض مهم؟

 ملعم  ي

 َ  م  املؤ 

 
 
 تقر،با

 ملعم  ي

م  غيج 

 املحتمل 

م  

 املحتمل 

  املشروإل إيادة تصميم املشروإل 
 
 ليس مجَيا

 بل يمر  إيادة تصميم املشروإل لتقليل املخارر؟

 أ َ ايفخجاضات    ايتبا هفي اارا  املنطقي     إد ا نقم  

 بل  يذَث؟

 ي تقم  إد ا ن في اارا  املنطقي 
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  ملشكإع؟إعنلاز   تيد  اءتوى  تيديك •

 إ لفعىم؟   ملتوقع  أل    بن تباين    أي تح ي  •

  لتغينر؟  يحد  ملاذ إه  تفهو     لتغينر؟ يحد   كيفه  تفهو   •

 اع الموداا  رجتمع أإ  لوكاالا  ل،كواي  أإ  ملةمماا  ألخكى؟  لةتائج إاةاقش  اشا ك  •

تتتتي  كتتتتتذلا  إ   ،يتتتتتم تحديتتتتتد  ملؤرتتتتتك ا  لتتتتتتي يلتتتتتب د يتتتتتا  ستتتتتتخد اها  ستءتتتتاددك إجاباتتتتتتا دىتتتتت  هتتتتتذه  ألستتتتت   إ  دتتتتتد   ملؤرتتتتتك ا  لتت

 أ   لجهتت   ملانحتت  قتتد تتة تتب اؤرتتك    لتتك و اتتندىتت     ،ستتتحتاج إلي تتا. دىتت  ستتبي   ملثتتال
 
    

 
قتتد  إنتتا  ف  ،تيا  كهتتا  إلدتتال  دتتنل  احتتد  

  ملتمعاا.ل  دم ياا  لتحديث  وفنردم ي  صةع  ليك   إت  لددوتحتاج إل  نوع اخت ف ان  ملؤرك ا  

 التفريج النقَ :  م يَد املؤشرات؟

 هتتد   اؤرتتك  أل   دبتتا ة اتن دبتتا  اتة ب كتت   تست
 
    

 
   ،دىتت   ألقتت   إ حتد 

 
دىت   ملع واتتاا  لتتتي تحتاجهتتا.  بةتتا      اتتن اؤرتتك  أكرتر  إأحيانتتا

  لتتيس بالضتتتكإ ة    إجتتو  أكرتتتر اتتن اؤرتتكفتتإ     ،إاتتع ذلتتا
 
 لوقتتت   تتتذكك أ  جمتتع  لبيانتتتاا لتتبتتع  ملؤرتتك ا يءتتتغكق  إ أفضتت !  أاتتك 

حتتتتكص دىتتتت  دتتتتد  جمتتتتع  أ  تإلتتتتذلا يلتتتتب  المودتتتت  جيتتتتدة اتتتتن  ملؤرتتتتك ا هتتتتو جو ت تتتتا إفائتتتتدت ا.    إأستتتتاس إجتتتتو .   ملتتتتال تة تتتب  إ 

  ملع وااا  لتي ال تحتاجها أإ لن تءتخداها.

 أهد فا؟  دبا  احد ا في ا اؤرك ا أكرر اما هو اة وب لتتبع    إحدى  لتلا ب  لتيفكك يم  إ لب أ  ت

 حد ؟  ااذ  •

 ؟ذلا  إت  نر   ملؤرك ا  ان  لكثنر  تحديد دى    ملترتب   آل ا   هم  اا •

  تعكفه  اا ان خالل  لوصول إل  •
 
 اخت ف؟ بشك   ستفع ه كة    لذي اا  ،حاليا

 
 
 .ا ألهد    لذي ي د   ملؤرك إل  تتبعه  دبا ة دى  نوع    يعتمد نوع  ملع وااا  لتي تحتاجها أيضا

 األبَاف  يبا ات: وص  املؤشر  س  مستكت  (19)   قم  شكل 

يبا ات  

 األبَاف 
 وص  املؤشر 

دى    ؤرك ا ملتعكس  إ لن يتضمن   طا   ملةةيي ل مشكإع اؤرك ا دى  هذ   ملءتوى.   ،بشك  دا  الهَف 

دى  إ طو     ملدى  لتي ال تتحيق دا ة ان خالل  ستكمال اشكإع إ حد.     لت  نر ا اءتوى  ألهد  

 .قد تتة ب تغينر ا ناتل  دن ابا   ا اتعد ة  ، لعكس

األبَاف  

 اي خجاتيجية 

 إ   ، لتغينر  ملة وبتعكس  ملؤرك ا  
 
التمع  لد  س   إ بن   ملشا كن   ملمتدين   ،ان ابا  ة إ حدة   البا

 .إ لشككا 

النتائج 

 املر لية

يم  لء وكياا  لتي يمكن تحديدها رجمود  اعية  أإ     تعكس  ملؤرك ا  لتغينر ) لتغينر ا(  ملتوقع 

 .دى  أل ةتيل    ل لتغينر ) لتغينر ا(  ملتوقع  يم  ألنمم  أإ  لءياساا أإ  ملؤسءاا  ملة وب  لتحييق  
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اءتوى  دى      ل غ أاث      إانتمث   ملؤرك ا  لء ع إ لخدااا  مل موس   لتي تيداها  ملبا  ة.    املخر ات 

 ،ةكق دالي   لجو ة ل  ع شا  إ   ، ملكتفع    ملعكف  إ ملها  ا  ان ذإي  ألشخاص  تد  ب   رخكجاا:  

 . لخداااإأ       ،تء يو  لبضائعإ 

  طا  قو لب    فإ    ،ذلا بالةص دى    اةممتا أإ  لجه   ملانح  دى  إجه  لتحديد  تيولو    إذ   األملشطة

     ملةةيي
 
 : أنهإ لءبب يم ذلا  كمال  أل شة .  ستاؤرك ا لتتبع    بوضعال تيو   دا ة

 .  أل شة  ذ ت ا البا اا يتو ذكك اؤرك ا  أل شة  يم أإصا    •

  إليء   ،جز  ان خة   لتةفيذ  لتفصي ي بادتبا ها  إ   ة  أل شة     كبنر ان  لشائع بشك   •

 .  طا   ملةةيي  جز  ان

 إ 
 
تتت،ا أ ةتتتتا  تحديتتتتد  إ يمكةتتتتا  لبتتتتد  يتتتتم تحديتتتتد اؤرتتتتك ا   طتتتتا   ملةةيتتتتي.    ،بشتتتت    ملع واتتتتاا  لتتتتتي تحتاجهتتتتا  بملتتتتك  أ  تكتتتتو  إ ضت

تتتتو  ) لشتتتتتك   " SMART" مؤرتتتتك  ب   ملكجعيتتتتت   لخاصتتتتت يائمتتتت    ليمكةتتتتتا  ستتتتتتخد      ، ملؤرتتتتك ا تتتتا إذ  كانتتتتت " 20"    قت هتتتتتذه    ( لتحديتتتتد ات

تتتا ة دتتتتن  " هتتتتو  SMART"   إاؤرتتتتكت اتتتتي اعتتتتاينر  لجتتتتو ة.     ملؤرتتتتك ا   " Specific"   احتتتتد   –تحتتتتد  خمءتتتت  اعتتتتاينر    اختصتتتتكة اتتتتوز  دبت

 "  Relevant" صتتتت      إإذ"  Achievable" إقابتتتت  ل تحييتتتتق    " Measurable"   إقابتتتت  ل ييتتتتاس
 
تتتا   تعمتتتت   –  " Time-Bound " إاحتتتتد  زاةيت

 
 
  لفكق دى  تيييو جو ة اؤرك ا  ملشكإع.دى  اءاددة   اعا

 "SMART"ؤشر مل  املر عيةقائمة  ال:  (20)   قم  شكل 

  ةمذَد

(Specific) 

 
 
   يلب أ  تكو   ملؤرك ا اكتبة    تباطا

 
دن ا يم    لتي يتو  لتعبنربملاالا  لتحءن   ملة وب     إ ييا

 إ لب أ  تتضمن  لخصائص  لتالي :  ، لتي تمث ها  دبا  ا  ألهد  

 تحيييهسيتو    ملا   ملتوقع    لعد ي    لتمثيالا  :(Quantity)  الرمية ●

 و  لكس  أإ    لك ماا باستخد     لتي يتو إصفها   ملتوقع     نلاز ا  :(Quality)  النكيية ●

  لبياني  أإ كالهما 

  ملتوقع   لإلنلاز ا   لجغك في    ل،دإ   : (Location)  املكق  ●

 لشخص أإ  ألشخاص  ملتوقع أ    :(Target population)  املستهَفمجتم  الَ ا ة   ●

 . لتغينر  ملتوقع  بإجك  / تلكب   ييواو 

 للقيا    ةقا ل

(Measurable)  

،كز   يلب كتاب   ملؤرك ا بةك ي  تعزز  لتيييو  لدقيق ل تيد 
ُ
 . ر

 للتذقيع  ةقا ل

(Achievable)  

 . ملنز ني  إ لوق  إ ملو     ملتاح   يم ضو  يلب أ  تكو   ملؤرك ا قاب   ل تحييق  

 صلة  اتذ

(Relevant) 

 . ملؤرك ا بدق   لتغينر  لذي تك د تتبعهيلب أ  تييس  
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   ةمذَد
 
 زمنيا

(Time-bound) 

 .فيهيلب أ  تحد   ملؤرك ا   طا   لزاني  لذي ان  ملتوقع حدإ   لتغينر  

 اؤرتتك ن تتتو إ شتتااهما ملشتتكإع    نختبتتر دةتتا    ، لفعالتت لفهتتو اكونتتاا  ملؤرتتك ا  إ 
 
 Delta)   لتتتا   فتتك لألشتتخاص  لةتتازحن    خ يتتا

River IDP Project)  .اتتتن  لو ضتتتح أ  متتتا اكتوبتتتا  بةك يتتت  احتتتد ة إقاب تتت  ل ييتتتاس  تلتتتد    ،عةتتتداا تيتتتو  بمك جعتتت   ملؤرتتتك نف

 .
 
ستيحتاج  لفك تق إلت  تحديتد اتا إذ  كانت   ملؤرتك ا قاب ت  ل تحييتق إذ ا    ،كخةوة أخنرة يم تيييو جو ة  ملؤركإ إاحد ة زاةيا

 ص  .

 : مؤشرات تكضيذية م   (21)   قم  شكل 
 
 مشروإل دلتا  ،فر للناز ين داتليا

  مرا ز تكزي  املياهم     ٪100،  يا كل  ب    املؤشر   يبا ات

التي تَيربا مجالس املياه املجتمعية تفي 

نظمة الخاصة  م معاييج  كدة املياه  

 (WHO)   الصحة العاملية

ظهر   ،  ذلكل العا  الثالث م  املشروإل ي 

  الناز ين  األشخاص  م   %  80
 
داتليا

معرفتهم  ضرو ة غسل اليَي   الصا كن 

 بعَ األ َاث الحر ة 

 لش ي   لذي يتو 

 قياسه

 ملعكف  بضكإ ة  ء   ليدين بالصابو  بعد  جو ة  ملياه 

  ألحد    ل،كج  

التمع  لد  س   

  ملءا د  

 لتي تديكها الالس  ملياه   اك كز توزيع  ملياه

  رجتمعي 

    لةازحن  ألشخاص  
 
   خ يا

  لنءب   مل و     لنءب   مل و    يياس  لإحدة  

 تلاه أإ حجو أإ 

  لتغينر  ايد  

100 % 80  ٪ 

  لثالث ان  ملشكإع    لعا بح ول   سةوي    بع زاني لطا      

 ؟بشكل أفضل  أ تا هايجم  املعلكمات التي  الو   ما بك نكإل املؤشرات  

 أ     (Standard)  قيا يةالؤشرات  امل
 
 ؟ (Custom)  خصصةامل

تكشتتف اتتا إذ  كانتت  هةتتاك اؤرتتك ا قياستتي  تتتو  لتحيتتق ان تتا  د يتتا أ  تء    ملؤرتتك ا،قبتت  أ  تءتتتثمك  لوقتت  إ ملتتال يتتم إ شتتا   

 ستتتتخد    ملؤرتتتك ا  ليياستتتي   لتتتتي تتلتتتاإز  تشتتتم  أستتتباب  إ لت بيتتت   حتياجاتتتتا.    توظيفهتتتا مكتتتن إدتتتا ة  ستتتتخد اها أإ إدتتتا ة  إ 

 توفنر  لوق  إ ملال اا يىم:

ستتتابي  إيتتتم ستتتياقاا اتعتتتد ة.    اشتتتا يعتتتتو  ختبتتتا   ملؤرتتتك ا  ليياستتتي  يتتتم    :(Indicator Quality)  ات مممكدة املؤشمممر 

  ُاعتر  ذ افهي  لذلا،إنتيل   
 
 إاو وق .سج  حاف  يم تيديو بياناا  ،يح   ل   اتالكهاإ جو ت ا ل  دامليا
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   ئمتت  د يتتا  :(Donor Requirements)  الجهممات املانذممةمتطلبممات  
 
  ل ت كتتداك جعتت   تفاقيتتاا  لتمو تت   لخاصتت  بتتا    ا

 ما إذ  كان   لجهاا  ملانح  تتة ب  ستخد   اؤرك ا احد ة.ا

اا دبتتر  يءتادد  ستتخد    ملؤرتك ا  ليياستتي   ملؤسءتاا دىت  ايا نت   لبيانت  :(Data Aggregation)  تجميم  البيانمات

 ان  
 
 تعد ة. ملبر اج  لإ  شا يع ملهذ  يلع  ان  ملمكن ايا ن   لةتائج إ لتو ص  دبر إ  ، ليةاعإ  ملؤسء   كال

إ لصت،     ،إ لتغذيت   ،. إتشم   ملؤرك ا  لخاصت  بتاألان  لغتذ ئيمشا يعا اا  ملؤرك ا  ليياسي  اوجو ة بالفع  ل إنلد أ   

 لجتتتنس،  إنتتتوع    ،إ لشتتتمول  ملتتتالم  ،إ ل،مايتتت   ،إ لتع تتتيو  ،إأاتتتاكن   يتتتو    ،(WASHإ مليتتتاه إ لصتتتك   لصتتتحم إ لةمافتتت   لصتتت،ي  )

  إ وضتتتحتتتتو إ شتتا   لعديتتتد اتتن  ملتتتو    لتتددو  ستتتتخد    ملؤرتتك ا  ليياستتتي .  إليتتد  إ تت،   أل  إ لةفتتت .    ،إ لز  دتتت   ،إ ل،وكمتت 

  ألكرر   ملصا    بعض    (22)  قو  لشك 
 
 لتحديد  ملؤرك ا  ليياسي .   اتد   

 
 إرموال

 (Standard Indicators)  املؤشرات القيا يةصاد   م:  (22)   قم  شكل 

 املستهَفالكص  واي تخَا  األ اس ي   املصَ  

  " IndiKit"  إنديكي  لي   
 ،صيا ا ا بشك  جيد     لتي تم   ادى    نترن  ملؤرك ا  ملبا     اصد هو دبا ة دن  

 . بشك   ،ي   إع را  ا حول كيفي  جمع إتح ي   لبياناا  ملة وب  لك  اؤرك

 Sphere" السفنر   ملعاينر  لدنيا

Minimum Standard "  

  مل  ان  ملبا ئ  ملشترك  إ ملعاينر  لدنيا  لعاملي  المود 
 
 الستلاب    الال  يم  عتر  ذ ا  إليا

 .   ءاني 

 لوكال   ألاك كي  ل تةمي   

 " USAID"    لدإلي 

 ،إقو دد  لبياناا  ،كتيباا ل  إتشم   ، ملؤرك ا  ل،ديث  دبر  ليةاداا  صا  قائم  بم

لوكال   ألاك كي      خ  إخا ج   ملصا    إتءتخد  هذه  .  لخاص  باملؤرك ا  إ أل ل إ أل إ ا  

 .دى  حد سو    ل تةمي   لدإلي 

اككز إحد    لت  نر  لخاص  

 Bond Impactبمؤسء  بوند " 

Builder" 

اككز دى    نترن  ل ةتائج إ ملؤرك ا إأ إ ا جمع  لبياناا  ملصمم  ملءاددة هو دبا ة دن  

 .إتيييو ابا   ت ا   صد ملةمماا دى   

    ان أج غذ  لكتيب اؤرك ا  

 Feed the Future ملءتيب  " 

Indicator Handbook "  

ملءتيب     ان أج   غذ   لالمود  ان اؤرك ا إ   ة  أل    ل مكح    لثاني  ان ابا  ة  

 . لتابع  ل،كوا   لوالياا  ملتحدة

  ستخد    ملؤرتك ا  ليياستي  ك متا    فض إ ُ   وغ ىيُ  ،دا  بشك   إ 
 
 ألدىت . إاتع  خاصت  لألهتد   ذ ا  ملءتتوى  إ   ،كتا  ذلتا امكةتا

يتتم  إال تتتتوفك في تتا  ملؤرتتك ا  ليياستتي  أإ ال ت اتتي  حتياجاتتتا  ر،تتد ة اتتن  ملع واتتاا.    بعتتض  ل،تتاالا  لتتتيستتتكو  هةتتاك    ،ذلتتا

 .(Custom Indicator) خصصاؤرك اُ   إضعستحتاج إل    ،هذه  ل،االا

 شتخاص  لمشتكإع  لتتا   فتك لأل لختاص بثتال   ملبتالعو ة إلت   
 
  يحتتاج فك تق يونيتتاس  ،(Delta River IDP Project)  ةتازحن    خ يتا

 "UNITAS "     اتتن تحءتتن   لوصتتول إلتت  إاتتد   ا  : "  ألإلتت    ملكح يتت إلتت  تحديتتد اؤرتتك ل ةتيلتت 
 
تمكتتن  ألشتتخاص  لةتتازحو    خ يتتا

https://www.indikit.net/
https://www.indikit.net/
http://www.spherehandbook.org/
http://www.spherehandbook.org/
https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/cleared_-_mt_-_indicator_resources_r.pdf
https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/cleared_-_mt_-_indicator_resources_r.pdf
https://www.bond.org.uk/resources/impact-builder
https://www.bond.org.uk/resources/impact-builder
https://www.bond.org.uk/resources/impact-builder
https://www.bond.org.uk/resources/impact-builder
https://www.agrilinks.org/sites/default/files/ftf-indicator-handbook-march-2018-508.pdf
https://www.agrilinks.org/sites/default/files/ftf-indicator-handbook-march-2018-508.pdf
https://www.agrilinks.org/sites/default/files/ftf-indicator-handbook-march-2018-508.pdf
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 ". يختتتا   لفك تتق   مليتتاه
 
 قياستتيا

 
 أل  تتى اتتن كميتت   مليتتاه  بشتت    ل،تتد  (  WHO)يءتتتةد إلتت  إ رتتا  ا اةممتت   لصتت،   لعامليتت     اؤرتتك 

 لتتتر   30اعتتدليتتتوفك    ، لثالتتث اتتن  ملشتتكإع   لعتتا  تتةص  ملؤرتتك دىتت  أنتته "بح تتول  إ   8إ لغءتتي .  هتتي لالزات  ل شتتكب إ لة
 
  /اتتن  مليتتاه   

   /فك  
 
 ياه". مل  اككز توزيع  ان خالل   ليو  لألشخاص  لةازحن    خ يا

 ؟ )البَيلة(  باشرةاملباشرة أو غيج  املؤشرات  امل

 
 
    البتتا

 
إذ  كةتتت     ، لتغينتتر اتتن ختتتالل  لفحتتص  ملبارتتك لكتت  اتتا تحتتتاإل قياستته. دىتت  ستتبي   ملثتتال   صتتد  اتتا يكتتو  اتتن  لءتتته   ءتتبيا

  ، لتتتتي تتتتو إجك اهتتتا   لز تتتا  ا  رجتمعيتتت   دتتتد   أإ   وتتتتد    لتتتذين تتتتو    إكتتتال   مليتتتاهدتتتد   أإ    إ شتتتا  ا  تك تتتد اعكفتتت  دتتتد   آلبتتتا   لتتتتي تتتتو

،كز   فيمكةا قياس  لتيد 
ُ
 .بارك ملؤرك  ملباستخد      ر

  لتغينر ان خالل  لفحص  ملبارك ملا تحاإل قياسه.  تكصد  :(Direct Indicators)  املؤشرات املباشرة

ستتيكو  هةتاك  لعديتد اتتن  ل،تاالا  لتتي ال يمكتتن في تا قيتتاس  لتغينتر بشتك  ابارتتك إتحتتاج إلت  تحديتتد  ملؤرتك ا  نتتر    ،إاتع ذلتا

  ملباركة  لتي تيترب ان  لتغينر يم حال  دد  إجو  ايياس ابارك.

 لتتي  فحتص  لعالاتاا    اتن ختالل لتغينتر    تكصتد:  (Indirect or Proxy Indicators)  البَيلمةاملؤشرات غيمج املباشمرة أو  

   يتو قبولها
 
 ملا تحاإل قياسه.  بد ئ دى  أ  ا   دمواا

تتتاإل     لبدي تتتت ؤرتتتتك ا  إتعتبتتتتر  مل تتتي تحت تتت   لتت لكتتتتي يتتتتتو  صتتتتعب  أإ اك فتتتت  ل غايتتتت      صتتتتدهاافيتتتتدة بشتتتتك  ختتتتاص دةتتتتداا تكتتتتو   لةتيلت

إاتتتع ذلتتتا،  اييتتتاس بتتتدي  لةلتتتاح  رجمودتتت .  بادتبتتتا ه  يمكتتتن  ستتتتخد   دتتتد   جتمادتتتاا  رجمودتتت     ،. دىتتت  ستتتبي   ملثتتتالقياستتتها

  حذ  يلب أ  تكو  
 
 او وق اا تحاإل قياسه.إ  بشك   اءتمكاؤرك ا بدي   تمث    إيلا ألنه ان  لصعب   

تتتك لألب   لختتتتاص  ثتتتتال ملبتتتتالعو ة إلتتتت   إ  تتتا   فت  شتتتتخاص  لمشتتتتكإع  لتت
 
تتتا تتتازحن    خ يت إلتتتت  اؤرتتتتك    " UNITAS"   يحتتتتتاج فك تتتتق يونيتتتتتاس  ،ةت

 و  ألشتخاص  لةتازح  تمكتن: "  ملكح يت   لثانيت ل ةتيلت   
 
  تحديتتد حتتاج  لفك تق إلت   إ ".  تحءتن  اما ستاا  ءت   ليتديناتن        خ يتا

  اتا إذ  كتتا  سيءتتخد  اؤرتتك 
 
 ابارتك  

 
  مل   ملك قبتت )   

 
 )إجتو   لصتتابو  إ ملتا  يتتم    بارتكة( أإ اؤرتتك 

 
وضتتح   إ  ملتتك حيض(.    أاتاكنبتتديال

 يم اما ساا  ء   ليدين.  ر ان لتغيك  نوع ان  ملؤرك ا دةد قياس  لخاص  بعيوب   لز يا إ  مل  (23)  قو  لشك 

 املستخَمة لقيا  التغييج في  لكك غسل اليَي  والبَيلة: املؤشرات املباشرة  (23)   قم  شكل 

  العيك  زاياامل مثال يلى املؤشر 

 Direct)  املباشر املؤشر  

Indicator)  :  لثالث    لعا بح ول 

٪ ان  80ز       ملشكإع،ان  

   لةازحن    ألشخاص  
 
 ان  خ يا

  ملبارك    لتيييو  إل    ملؤرك   ي د  •

 .  ليدين   ء   لء وك

 يتة ب جمع  لبياناا: 

 إ ملنز ني    لوق   ان   ملز د •

  لذين يتمتعو  باملها ة    ملك قبو   •

يمكن أ  تؤ ي اك قب   ء   ليدين إل  

 
 لفةيتتت      ملالحمتتتاا –  ل،تتتد  أل  تتتى اتتتن كميتتت   مليتتتاه  لالزاتتت  لالستتتتخد ااا  ملنزليتتت  – ، جااعتتت  لوبتتتو إهاككتتتز هةدستتت  إتةتتتو ك  مليتتتا –بتتتي جيتتته   تتتد  8

 .(9) لفةي   قو   ملالحم  ،اةةي  جةوب ركق آسيامةمم   لص،   لعاملي  / ل،االا  لةو  ئ  لخاص  ب

http://ec.europa.eu/echo/files/evaluation/watsan2005/annex_files/WHO/WHO5%20-%20Minimum%20water%20quantity%20needed%20for%20domestic%20use.pdf
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 ألإقاا    ء   ليدين يم  اما ساا

  ل،كج 

 تغينر س وك أفك    رجتمع.

 Proxy)  بَيلالؤشر  امل

Indicator)  : يتوفك   
 
ان   كال

 أااكن لصابو  إ ملا  باستمك   يم  

  ملك حيض

تمهك  ألبحا  أ  إجو   ملا   •

إ لصابو  اكتبط بز ا ة  ء  

 . ليدين

أسه     لبدي  بياناا  هذه  لجمع   •

 ملباركة    ملك قب إأق  تك ف  ان  

 .لغء   ليدين

الكشف دن أ  ييو   ألشخاص بال يمكن  

 أإ جو ة  ء   ليدين.    ستمك    أإ    تكك  

 نكيية؟ ال رمية أ   الؤشرات  امل

،كز   اؤرك كمي أإ نوعم ليياس  لتيد   يم حاج  إل ، ستحتاج إل  تحديد اا إذ  كة  إيم  لن اي 
ُ
 أهد فا.  يم اياب  دبا  ا   ر

تءتتتاددك دىتتت   إهتتتم  .   ألدتتتد  ايتتتاييس  لكميتتتاا أإ  دبتتتا ة دتتتن  هتتتم    :(Quantitative Indicators)  املؤشمممرات الرميمممة

 اث :  ،قياس تيد   ملشكإع يم رك  اع وااا  قمي 

  ألدد   •

  مل و    لنءب •

  ءم (  1000اعدل  ملو ليد:  ملو ليد لك    ،)دى  سبي   ملثال   ملعدالا •

 ( لنءا   دد  إل    لكجال  دد :   لجنس نوع  ءب   ، ملثال  سبي   دى )  لنءب •

:    طتتتا   ملةةيتتتي  كمتتتي اتتتن لؤرتتتك   ملدىتتت   إفيمتتتا يىتتتم أحتتتد  ألاث تتت   
 
تتا    لعتتتا "بح تتتول    ملشتتتكإع  لتتتتا   فتتتك لألشتتتخاص  لةتتتازحن    خ يت

  ألشتتتخاص  اتتتن أستتتك  ٪  85  ، لثالتتث اتتتن  ملشتتتكإع
 
تتا   اككتتتز توزيتتتع  اتتتناتتتتر    500دىتتت  اءتتتاف  ال تز تتتد دتتتن  تتو جدستت   لةتتتازحن    خ يت

  ملياه".

تتتا  إ آل    إ لتصتتتتو  ا    :(Qualitative Indicators)  املؤشممممرات النكييممممة تلتتتتاه اوقتتتتف أإ    إ لءتتتت وكيااتيتتتتيس  ألحكت

 اوضوع اعن .

 
 
  لنءتتا   "تشتتعك  :  ةتتوعم لؤرتتك   ملدىتت     إفيمتتا يىتتم اثتتاال

 
 لخاصتت     اك كتتز توزيتتع  مليتتاهاتتن    ج تتب  مليتتاهباألاتتا  دةتتد     لةازحتتاا   خ يتتا

 لةتازحن    ألشتخاص  قتكب    اتدى  اتن  ملؤرتك  لكمتي  لءتابق  لتذي ييتيس  ذ تي الحظ أ  هذ   ملؤرك أكرر  إ مكن أ  تبالةازحن ". 

  
 
  ،. إاتتع ذلتتااتتن  لةاحيتت    حصتتائي لتتيس اتتن  لءتته  تح يتت   لبيانتتاا  ملتع يتت  بمشتتادك  ألاتتا   إ .  اك كتتز توزيتتع  مليتتاهاتتن    خ يتتا

 ر  ألريا .نتغي إسبب  أل  ا تءادد يم ركح كيفي   تمث  أهمي  بالغ فإ   لبياناا  لةودي   

 إ 
 
تتا تتت   البت تتت   أل   ملؤرتتتك ا  لةوديت تتتا تكتتتو  ذ تيت اتتتاذ  تعنتتتتي ك متتتت     ،فمتتتن  ملهتتتتو أ  يتتتتتو تعك فهتتتا بوضتتتتوح إ قتتت . دىتتتت  ستتتبي   ملثتتتتال  ،ات

   ،أنتتته اتتتن  ملهتتتو تعك تتتف هتتتذه  ملصتتتة ،اا  لذ تيتتت   دىتتت   لتتتك و اتتتن" ألاتتتا " يتتتم ستتتياق هتتتذ   ملؤرتتتك؟  
 
تتتا إ   ك أ     فمتتتن  ملهتتتو أيضت
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ذه ليءتتت  اشتتتك   بالضتتتكإ ة أل   ملؤرتتتك ا  لةوديتتت  لهتتتا انتتتزة  ستكشتتتا  إرتتتكح كيفيتتت   هتتتإ  لتعك فتتتاا قتتتد تتغنتتتر بمتتتكإ   لوقتتت .  

 إ لتصو  ا بمكإ   لوق .   لتعك فااتغنر 

 10املؤشرات لكض  SPICED"9"املشا  ة: نهج  

 لتعتاإ   لو يتق اتع  رجتمعتتاا  إذلتا اتن ختالل    ،إخاصت   ملؤرتتك ا  لةوديت   ، ملشتكإع  إاؤرتك ا  أهتد    ة يتم إضتعهةتاك انتز 

 إ  ر، يتتت .  
 
تتا تغينتتتر إكيفيتتت  فهتتتو   لإاعكفتتت  إخبتتترة لتحديتتتد اتتتا يحتتتتاج إلتتت     إجهتتت  نمتتتكاتتتا يكتتتو  لتتتدى أدضتتتا   رجتمتتتع أفضتتت      البت

 إقياس هذ   لتغينر.

   فتتتترهإ  ملؤرتتك ا.    لوضتتتعملءتتتاددة  لفتتكق دىتتت   لتعتتاإ  بشتتك  أكرتتتر فعاليتت  اتتتع  رجتمعتتاا    " SPICED" إطتتا     إدتتتد  تتتو  إليتتد  

 دةداا تكو :  أكرر فعالي بشك  تعاإ ي تكو   إضعهاأ   ملؤرك ا  لتي تو   " SPICED" نهج 

ممممممممممة مممم ممممم ممممم مممم ممممم ممممم مممم ممممم ممممم مممم ممممم ممممم مممم ممممم ممممم مممم ممممم مممم   ذاتيم

(Subjective) 

بوجهتاا نمتك إخبتر ا تمتةحهو  اى فك تدة قتد تتؤ ي إلت  دائتد    إ ألشتخاصتتمتع الموداا  رجتمع  

 
 
 نتتر    قصتص  أنته التتك فتإ  اتتا يتك ه  آلختتكإ     ،. إذ تذ   ملعنتتىل باحتتث   ر،تد   وقتت  ل  يتتم إطتا   كبنتر جتد 

 يصب  بياناا اهم  بءبب قيم   ملصد . اؤكدة

مممممما  ي ممممم ممممم مممم ممممم ممممم مممم ممممم ممممم مممم ممممم ممممم مممم ممممم مممم   ةتشم

(Participatory) 

لتيييمهتا. إهتذ  يعنتي إرتك ك  ملشتا كن   لن تائين   فضت    أل   إل  جانتب  ألشتخاص ملؤرك ا    إضعيلب 

  ذلا إلكن يمكن أ  يعني  ،يم  ملبا  ة
 
 إرك ك  ملوظفن   ر، ين  إأ ،اب  ملص ،   آلخك ن.  أيضا

 ة و ا ،ة مفسر  

(Interpreted 

and 

communicable ) 

 
 
تتتا  ألستتتتاليب  ) لتتتتتي تتتتتو إ شتتتتااها اتتتتن ختتتتالل    قتتتتد ال تكتتتتو   ألهتتتتد   /  ملؤرتتتتك ا  ملفءتتتتكة  ر،تتتتد ة اح يت

تتتتو ي( إ ضتتتتت،    لتشتتتتتا كي  تتتتك  فت تتتتا  إفلتتتتتذلا    ،أل تتتتت،اب  ملصتتتتت ،   آلختتتتتك ن  بشت    ت
 
تتتتا تتتتا تحتتتتتتاج إلتتتتت      البت ات

 .لعد  أكبر ان  ألشخاصركحها )تفءنرها( 

مممممممة ممممم مممم َققم مممممممة  و   م  ممممم مممم قا لم

  قا نةللم

(Cross-checked 

and compared) 

تتت  إ لتيتتتتد اتتتتن  إذلتتتا    ،اتتتتن  تتت،   لتيييمتتتتاابدقتتت   يلتتتب  لتحيتتتتق   تتت   ملؤرتتتك ا  رخت فت   ختتتالل ايا نت

،كز 
ُ
 إباحثن  اخت فن . إأساليب  اكردينستخد     إ   ، ر

ممممممممةتمرين ممممم ممممم مممم ممممم ممممم مممم ممممم ممممم مممم ممممم ممممم مممم ممممم مممم   يم

(Empowering) 

تتتتتتتب أ    تتتتتتتادديلت تتتتتتتد    تءت تتتتتتت  تحديت تتتتتتتيو  دم يت تتتتتتتك ا  إتييت تتتتتتتم ملؤرت تتتتتتتن   يت تتتتتتتخاص  تمكت تتتتتتتن    ألشت تتتتتتتماح    ، ملعةيت إ لءت

  ملتغنر.  إضعهول جماداا إ ألفك   بالتفكنر بشك  نيدي يم 

 
 لوصتتول،  ملءتتاإ ة يتتم إاكانيتت  إ لتييتتيو  لتشتتا كي يتتم   ملتابعتت المودتت  أ إ ا  – 2011 –إيتته  ستتكوز ، إ  متتو  إ ي، كتتو ك ال بتت ه، تتتاكي جيتت يتته، لينتتي ج 9

  . لثاني حدة   لو 
 أإكءفا  جم بي. – لوكاالا  لتةمي : تع و قيم   لتغينر   لت  نر اتيييو  –  1999،  إش س ي 10

https://www.betterevaluation.org/sites/default/files/EA_PM%26E_toolkit_module_2_objectives%26indicators_for_publication.pdf
https://www.betterevaluation.org/sites/default/files/EA_PM%26E_toolkit_module_2_objectives%26indicators_for_publication.pdf
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/impact-assessment-for-development-agencies-learning-to-value-change-122808
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ممممن  وم  متنكيمممممة     فةصم

(Diverse and 

disaggregated) 

تتتتاك   تتتتو  هةت تتتتب أ  يكت تتتت   جهتتتتتو يلت   ، رجمودتتتتتاا  ف تتتتت  اتتتتتن  اتتتتتن  ل بحتتتتتث دتتتتتن اؤرتتتتتك ا اخت فتتتتت   اد إست

تتتتا .   تتتتا تييتتتتيو هتتتتتذه  إ إخاصتتتت   لكجتتتتال إ لنءت  لتتتتب تستتتتجي  هتتتتتذه  ملع واتتتتاا بةك يتتتتت  يمكتتتتن اتتتتن خاللهت

 بمكإ   لوق .   لفكإق

 جو ة اؤرك تا. إل  ز ا ة  ملشا ك فيه   تفاع  ءب    أإ كا  ان  ملمكن أ  يؤ ي  أ ى  أحد  ملو قف  لذيإ مكةا  لتفكنر يم  

 ر   ا تحءن  جو ة  ملؤرك؟ لتي ان  إ   ،إ ألشخاصالموداا  رجتمع    أضافا ا  لتي  ملءاهماا  هم  اا •

  ملؤرك ا؟  إضع يم  اشا ك   أكرر  تكو    أ   ان  اةعتا تحدياا  أي  هةاك كان  ه  •

تتتتكإدا  نتتتتتتائج  ستتحءتتتتتن  كيتتتتتف • تتتتتخاص   رجتمتتتتتع  المودتتتتتااقااتتتتت      لتتتتتتي   ملؤرتتتتتك ا   ستتتتتتخد    ختتتتتالل  اتتتتتن  اشت   إ ألشت

 ؟إتحديدها اختيا هاب

 (الثالثالقيا  )العمكد  أ الي   10.2

 اؤرك تا. بش   ليياس  لتي سيتو  ستخد اها لجمع  لبياناا أساليب  يحد   لعمو   لك بع ان   طا   ملةةيي  

  بياناا لتتبع  ملؤرك ا.لجمع  ملشكإع   ي كيفتحد     :(Measurement Methods) القيا أ الي  

  لةودي . ألساليب  لكمي  إ  ألساليب  ليياس إل  ف تن :  أساليب  مكن تيءيو إ 

  لبياناا  لتي يمكن ددها إعخضادها ل تح ي    حصائي.تلمع    :(Quantitative Methods) األ الي  الرمية

 ستو   كانت     ، لكميت  تيتيس  لكميتاا   ألستاليب  نلتد أ   ، ملصتة حهذ   كما يشنر  إ 
 
   اعتدالاأإ    أدتد   

 
ءتتخد   إ .  بحتت   أإ  ءتبا

ُ
ت

تتتا يع مل ملؤرتتتك ا  لكميتتت  دىتتتت  نةتتتاق إ ستتتتع يتتتم    و  لتةم  شت
 
تتا تتتا تعةتتتي قياست     تتت  أل  ت

 
تتت،ا تتتاا    كمتتتتا أنتتته يءتتتته   ،ل غايتتت   إ ضت ايا نتتت   لبيانت

تتتتن    تتتت  )أإ بت تتتتكإ   لوقت تتتت  بمت تتتتا يع مل لكميت إ ملك قبتتتتت     ،إ الستتتتتتبياناا  ،ستتتتتجالا  لتتبتتتتتع    لييتتتتتاس  لكميتتتتتأستتتتتاليب  تشتتتتتم  أاث تتتتت   إ (.  شت

 إاياييس  ل،ال   لص،ي   لفءيولوجي . ،إ ختبا  ا  ملعكف  إ  نلاز  ، ملةمم 

تلتتا ب  ملشتتا كن  باستتتخد    لك متتاا إ لصتتو  إ ليصتتص.    تعبتتر دتتن  :(Qualitative Methods)  األ ممالي  النكييممة

يتتتو تح يتت   لبيانتتاا  كمتتا   تتتو جمتتع هتتذه  لبيانتتاا  لةوديتت  اتتن ختتالل أستت    تحفنزيتت  تثنتتر  لتفكنتتر إ ألفكتتا  إ ملةاقشتت .  إ 

 إ لك ماا  لكئيءي .  إ ر،اإ   لةودي  دن طك ق تحديد  ملوضوداا  

يتتو تح ي هتا اتن  كمتا    ، لتغنتر  حتدإ   يت إكيفسبب  إتحد     ، ملشا كن  إتصو  ت و   تلاهاا لبياناا  لةودي   لتغنر ا يم   كصدت

   لتاليتتت :  بشتتتك  ختتتاص يتتتم   جابتتت  دىتتت   ألستتت     فعالتتت  لييتتتاس  لةتتتوعم    إنلتتتد أ  أستتتاليب.   ملءتتتتلدةختتتالل تةمتتتيو  ملوضتتتوداا  

تتتتتد   لتغ تتتتتف يحت تتتتت"كيت تتتتتر؟"  نت تتتتتد   لتغنت تتتتتاذ  يحت  إ ر؟" إ "ملت
 
تتتتتيودا تتتتتر رت تتتتت   ألكرت تتتتت   لثال ت تتتتتاليب  لةوديت تتتتت    ألست تتتتتبه  ملةممت تتتتتابالا رت تتتتتم  مليت   ،هت

  ملشا كن .  إاك قب   ،د   لتركنزإاةاقشاا المو 

 (." 24"   قو ضعفه ) نمك  لشك نياط ستلد أ  ك  نهج له نياط قوته إ   ، إ لةودي    ليياس  لكميأساليب عذ  قا ن  إ 
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 ةوالنكيي  ةالقيا  الرمي  أ الي  : مقا نة  (24)   قم  شكل 

 نقاط الضع  نقاط القكة 

  األ مممممالي  الرميمممممة

(Quantitative 

Methods:) 

تتتت   :(Scalable)  قا لمممممة للتطمممممك،ر  • دتتتتتد     اتتتتتن ملعالجتتتتت     تنشت

 .ان  ملوضوداا كبنر

مممممميم  • ممممم مممم ممممممة للتعمم ممممم مممم تتتتتتتتتتتتتتتتتالل    :(Generalizable)  قا لم تتتتتتتتتتتتتتتتتن خت ات

  ،ااعيةتإحدى  ل ستخد    لبياناا  لتي تو جمعها ان  

تتتتتتتتول   تتتتتتتتاا حت تتتتتتتت   فتر ضت تتتتتتتتن دمت تتتتتتتتاط   أل يمكت تتتتتتتتم  نمت تتتتتتتتتع  يت التمت

 . لعا    لد  س 

تحنتتتتتز شخيتتتت ي أقتتتتت     يوجتتتتد  :(Objective)  مكضممممكيية •

 .جمع  لبياناا إتح ي ها  دةد

يءتتتتتخد  جتتتتااعو  لبيانتتتتاا    :(Standardized)  قيا ممممية •

 .قياسي  يمكن ايا ن  نتائلها بالبياناا  ألخكى  ُنهج

ترنكلك يممممما املعلكممممممات وايتصمممممايت  بممممماد ة  منا مممممبة مل •

   :"ICT4D"  مم  أ مل التنميمة
 
الستتتخد      اةاستب  تمااتا

 . ألجهزة  لكقمي  لجمع  لبياناا إتح ي ها

 تفتيتتد •
 
 لةارتت    ةتتتائج   ل  أحيانتا

تتتتتن   تتتتتق  دت تتتتت  دمت تتتتتاليب  لكميت  ألست

 .ء ل إتعييد  مل

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب • تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر اةاست تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد      نت لتحديت

تتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتت   نت تتتتتتتتتتا   لعو ات إ ستكشت

  ملفاج  . ملتوقع  أإ  

 النكييةاأل الي  

(Qualitative 

Methods) 

  :(Provide depth and detail)  متعمقمة وتفصميلية •

تتتتتافت تتتتتد  أإصت  يت
 
تتتتتف  ا تتتتتي ي  ل موقت تتتتتالل  ،تفصت تتتتتن خت تتتتتا ات   إذلت

 سياق تيديو
 
. ا

 
  ك ا

ممممممماح • مممممممع اينفتم تتتتتتتتجع  ت  :(Create openness)  تخلم شت

تتتتتع يتتتتتم     ألشتتتتتخاص تتتتت   لتوست تتتتتتلابات ودىت تتتتتا     ست تتتتتت   تإ بمت فت

 .جديدةبحث الاالا  

 Simulate)  الفرديمممة لألشمممخاصتجممما    المذاكممماة   •

people’s individual experiences)  :صتو ة    يتد ت

تتتت    تتتتكق اعيةت تتتتخاص بةت تتتتك   ألشت تتتتبب تصت تتتتن ست تتتت   دت افصت

 فعال.إ ملشادك  لكااة  إ    هذه  أل 

مممممم  • ممممممج متكقم ممممممك غيم مممممما بم ممممممَ مم  Identify the)  تذَيم

unexpected):    تتتتتد    ةافيتتتتتدتعتتتتتد هتتتتتذه  ألستتتتتاليب لتحديت

  ملفاج  .إ ستكشا   لعو ا   نر  ملتوقع  أإ  
 

تتتتتتتتتتتتتتت    • تتتتتتتتتتتتتتتاليب  لةوديت تتتتتتتتتتتتتتائج  ألست نتت

التمتتتع  يصتتتعب تعميمهتتتا دىتتت   

  ألكبر   لد  س 

•  
 
تتتتتتتتتتبيا تتتتتتتتتتتعب  ءت تتتتتتتتتتن  لصت تتتتتتتتتتتع    ات جمت

 . لبياناا إتح ي ها

تتتتتتتتتتتتتتتتتز   • تتتتتتتتتتتتتتتتت  ل تحنت تتتتتتتتتتتتتتتتاا دكضت  لبيانت

تتتتتتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتتتتتاا لخفت تتتتتتتتتتتتتتااعم  لبيانت   لجت

 .إ ملشا كن 

تتتتتتتتت  • تتتتتتتتتت     نيت تتتتتتتتتتكة إلت تتتتتتتتتتاا ابارت  لبيانت

تتتتتت  تتتتتتزة  لكقميت تتتتتتر     ألجهت تتتتتتو  أكرت يكت

 صعوب .
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تتت  أإ   تتتاييس  لكميت تتتع  دىتتت  حتتتتدة لةوديتتتت    مليتتتاييس  قتتتد يكتتتتو   ستتتتخد    مليت تتتر كتتتا   لتتبت هتتتتذ  هتتتو  لءتتتتبب يتتتتم أ   إ   ، لتغنتتتتر  إفهتتتو   نت

   (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )اما س ي 
 
   حاليا

 
يءتتخد  كتال  لةتودن  اتن   لتذي  ختت ط   رةهج   لت   اا يددو  إلت  البا

  ليياس. أساليب

 (  Mixed-Methods Approach)يعمتت  نهتتج  ألستتاليب  رخت ةتت   إ 
 
 إتكتتااال

 
  دىتت  تعميتتق فهتتو  ملشتتكإع إتتتوفنر بيانتتاا أكرتتر رتتموال

تتتكز   لتتبتتتتع  لتيتتتتد  ،ت
ُ
تتتاذ  ليتتتتك   ا.     ر تتتائج إ تخت تتت  أستتتتاليباتتتتن     ستتتتتخد   كتتتتال  كمتتتتا أ إتح يتتتت   لةتت تتت    لييتتتتاس  لكميت     يتتتتوفكإ لةوديت

 إاكاني    جاب  دى  أس    اخت ف   
 
 تلتاه إ  جت   لتغنتر إلت     فكتكة دتن مكن ملث  هذ   لةهج أ  يعةي  إ حول نفس  ملؤرك.    تمااا

 .حدإ ه  هذ   لتغنر أإ اةعحدإ   جانب فهو اا ساهو يم 

  لتث يث.   لتي ية ق د ي اعم ي    ل قم  بإ   ج مكن لةهج  ألساليب  رخت ة  أ  يعزز بياناتا إتح ي ا إتفءنرك إذ   إ 

 أكرر ان اصد  ن.ان     لتحيق  ملتبا ل ،   لبياناا ان خالل    إ باا  :(Triangulation)  التثليث 

  بمك جعت يءتم  ل فتكق     ألاتك  هتذ إ تيو   لفكق بالتث يتث دتن طك تق جمتع  لبيانتاا باستتخد   اتز ج اتن  ألستاليب.   ،بمعنى آخكإ 

إ لجتديك بالتتذكك  يءتادد  لتث يتث يتتم  لتغ تب دىت  بعتتض نيتاط  لضتعف يتتم  ألستاليب  ملوضت،  أدتتاله.    ، لةتتائج إتعز زهتا. إبالتتتالم

 .إ لك بع  لثالثبشك  كاا  يم  لفص ن     تو توضيحه لبياناا   ح ي إت  افهو   لتث يث يم جهو  جمع    جتخةيط إع   أ 

 التفريج النقَ : تذَيَ الفرص ي تخَا  مصاد  البيانات الثانك،ة 

 تيد  اشكإدا. ادى  توفك اصا    لبياناا  ألإلي   لبياناا  ألكرر او وقي  إاال ا  ليياس    ،بشك  دا 

ان  ملع وااا  لتي تو جمعها اباركة ان قب  فك ق  ملشكإع إأ ،اب   تنش    :(Primary Data)  البيانات األولية   

  ملص ، .

 ضع يم  دتبا ك  ستخد   اصا    لبياناا  لثانو      ،إاع ذلا
 
 دةداا يكو  ذلا امكةا

 
 . أيضا

ان  ملع وااا  ملتوفكة بالفع  ان خالل اصا   أخكى انشو ة أإ   تنش    :(Secondary Data)  البيانات الثانك،ة 

  نر انشو ة. 

 إتشم  تكك    لجهد.    تحد ان خةكأكرر فعالي  ان حيث  لتك ف  إ   اتتمث  انزة جمع  لبياناا ان  ملصا    لثانو   يم أ   إ 

 . ل،الي   إ لتيا  ك     حصا  اأاث   اصا    لبياناا  لثانو    لسجالا إ 

 من  لةاحي   لعم ي   البف   ،إاع ذلا
 
   ا

 
إقد يكو  ان  لصعب  لعثو  دى    ،اا يكو   لوصول إل   لبياناا  لثانو   احدإ  

   ،عذ   خترا  ستخد    لبياناا  لثانو  إ بشك  ابارك  الحتياجاا  لدقيي  ملشكإدا.    تتةاإل  لبياناا  لتي  
 
 فكن إ ض،ا

أ   لبياناا  ،يح  إاو وق  إتمث  بشك  ابارك الال  هتمااا. دى  سبي    ل ت كد انبش    ملعاينر  لتي تءتخداها  

عدالا  لفيك  لفع ي  يم اتحك ف  حدإ   فإنا تخاطك ب  ،ة  تءتخد   لبياناا  لوطةي  ليياس اعدالا  لفيكإذ  ك   ، ملثال

 تءا دفه.   لذيالتمع  لد  س   أإ بن     ،يم  رجتمعاا  لتي تعم  في ا

 اشكإدا؟  اؤرك ا  دن   دد   تيا  ك   لثانو     لبياناا  اصا     ستخد    لا  سبق  ه  •

 أإ جو ت ا؟   ملةاسب  ال ا   لبياناا أإ توقيا ا ا  بمدى   تتع ق تحدياا  إ جه   ه  •
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 كيف؟إ    لتحدياا؟  هذه  او جه   تمكة  ان ه  •

 بتالعو ة إلت  اشتكإع  إ 
 
نتا  ءتكشتف كيتف  ختتا  فك تق  و  د  ،(Delta River IDP Project)   لتتا   فتك لألشتخاص  لةتازحن    خ يتا

تمكتتن  ألشتتخاص  : "  لثانيتت    ملكح يتت لتتبتتع  ملؤرتك ا  ملتع يتت  بالةتيلتت     اتعتتد ة  قيتتاس  أستتاليب   ستتتخد    " UNITAS"   يونيتتاس

تتتن  اما ستتتتاا  ءتتتت   ليتتتتدين  اتتتتن تحءت
 
تتتا تتتازحو    خ يت تتتو   لشتتتتك إ وضتتتتح  ".   لةت    (25)   قت

 
تتتا اتعتتتتد     كيتتتتف سيءتتتتتخد   ملشتتتتكإع نهجت

،كز    ألساليب لكصد  لتيد 
ُ
 . لةتيل   ملكح ي  هذهاياب  اؤرك يم    ر

 ةالقيا  النكيي أ الي  : نقاط القكة والضع  في (25)   قم  شكل 

 نكإل املعلكمات التي تم  معها  أ لك  القيا   املؤشر األبَاف  يبا ة

   ملكح ي  لةتيل   

تمكن  : "  لثاني 

 ألشخاص  لةازحو  

 ان تحءن  
 
  خ يا

اما ساا  ء  

 ". ليدين

بح ول  لعا   لثالث 

٪ 80  ،ان  ملشكإع

  ألشخاص  ان

  لةازحن   
 
  خ يا

دن  نفءهو  بأب غو   

 ز ا ة اما ساا

 ء   ليدين يم 

  ألإقاا  ل،كج 

أس وب   ستبيا  )

 كمي( قياس 

 ء   ليدين بعد  ألحد      يااس وك   اه  ز   •

  ل،كج ؟ 

  ء   ليدين؟  يااه  ز  ا  ملعكف  بء وك  •

   المود

  )الموداا(

أس وب   لتركنز )

 ( قياس نوعم

 ملشكإع  لتي كان  فعال  بشك  اا هم أ شة    •

  ء   ليدين؟  يااخاص يم تغينر س وك 

ان  التمع  لد  س   ه  هةاك دو ا  تمةع   •

  ء   ليدين؟  يااس وك   تةبيق

 ء   ليدين إل    يااه  يؤ ي تحءن س وك  •

 ؟اهوتغنر  حدإ   

 القيا  أ الي   تعقيَ  ود  ة  املكازنة  ين تكلفة 

   اتن  أل شتتة   ملك فت تعتبتر أ شتتة  جمتع  لبيانتتاا  
 
   إ البتتا

 
 كبنتتر   اتا تءتتا  ا جتز  

 
 ملتابعتت  إ لتييتيو إ ملءتتا ل   دم يت   اتن انز نيتت      

  بتييتتتيو  بيةمتتا تيتتو   ،بيانتتتاا داليتت   لجتتو ة  تتتوفك لييتتاس  لتتتي    أستتاليباتتن  ملهتتو  ختيتتتا   إ املشتتكإع.   لخاصتت  ب  (MEALإ لتتتع و )

 إ اتتتن حيتتتتث  لجهتتتتد إ لتك فتتت .    أإجتتته  ملفاضتتتت  
 
تتتيحا تتتاه توضت تتتو  لبيتتتا ي أ نت قيتتتتاس  لبيانتتتاا اتتتتن حيتتتتث    أستتتتاليبلتتتبعض     يتتتتد   لكست

 تعييدها.    ج   تك فا ا  لنءبي  إ 
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 القيا   أ الي  التعقيَ  ين د  ة : مقا نة التكلفة و (26)   قم  شكل 

 

بتتتن   لجتتتو ة    أإجتتته  ملفاضتتت    تييتتتيوستتتتحتاج إلتتت     ، ا لييتتتاس  لتتتتي ستءتتتتخداها لجمتتتع بيانتتتاا  ملؤرتتتك   ألستتتاليبأ ةتتتا  تحديتتتدك  

تتتت   إ لتك فتتتت  إ  تتتت لتعييتتتتتد لكتتتتت  خيتتتتا .    جت تتتتكإع  إبت تتتت  اشت  العو ة إلت
 
تتتا تتتتازحن    خ يت تتتتخاص  لةت تتتتك لألشت تتتا   فت   يونيتتتتتتاسيحتتتتتتاج فك تتتتتق    ، لتت

 "UNITAS "    لةتتازحن      ألشتتخاص  ٪ اتتن80،   لثالتتث اتتن  ملشتتكإع   لعتتا إلتت  تتبتتع  ملؤرتتك  لتتذي يتتةص دىتت : "بح تتول   
 
أب غتتو     خ يتتا

 ".   ء   ليدين يم  ألإقاا  ل،كج  ز ا ة اما ساادن   نفءهو ب

 أيتتتحديتتد  قيتتا   لفك تتتق بدةتتد  إ 
 
خيتتتا  ن لييتتاس اعتتدل تكتتتك      بتييتتيو  فيتتتد قتتااو   ،يلتتب  ستتتخد اه لتتتذي   لييتتاس    أستتاليباتتتن    ا

  ء   ليدين:

    لةازحن  س وك  بد  س    لبياناا  جااعو في ا  ييو   ملك قب   دى  قائم      س  •
 
 أإ  ، ملك حيض  أااكنيم     خ يا

    فيه  ييو    ستبيا  •
 
 . ليدين  ء  يااس وك   دن  ب نفءهو با بالغ ألشخاص  لةازحو    خ يا

نتتاقا  لفك تتق  إليتتد   لتعييتتد إجتتو ة  لبيانتتاا.    جتت   بتتن   لخيتتا  ن اتتن حيتتث  لتك فتت  إ   أإجتته  ملفاضتت    (26)   قتتو  يحتتد   لشتتك 

 .(27)  قو   لةتائج  لتي توص و  إلي ا يم  لشك  و از يا إديوب ك  نهج إإ ي

 

 

 

د  
صا

امل
 

اقبة   الَ ا ات القائمة يلى املر

َ د  ة    التعقي

 مجمكيات الخج يا

 املقا الت شبن املنظمة

 اي تبيانات 

 السجالت الحالية 
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اقبة: قيا   لكك غسل اليَي  م  تالل  (27)   قم  شكل   املباشرة أو اي تبيانات  املر

 العيك   املزايا القيا    أ لك 

 باركة  مل   ملك قب 

(Direct 

Observation) 

  :(Data Reliability)  مكثكقية البيانات

 
 
عتبر  ملك قب   ملباركة أفض  طك ي     البا

ُ
اا ت

  لبياناا بشك  او وق   ل ،صول دى 

يمكن   :(Richness of Data)  ثراء البيانات

ل مك قبن  جمع  لبياناا حول تكك    ء  

  ء   ليدين.   إجو ة ليدين  

 (Time)  الكق  
 
   : تءتغكق إقتا

 
 طو ال

 كرر تك ف : أ(Cost)  التكلفة 

اك قبن    تتة ب:  (Complexity) التعقيَد  ة  

 يتمتعو  باملها ة إ لدق  

: قد تؤ ك  ملك قب  (Quality of Data)   كدة البيانات

 ء   ليدين ملءتخداي    ياا ملباركة دى  س وك 

  ملك حيض

  ستبيا  ال 

(Questionnaire ) 

 : أق  تك ف  (Cost)  التكلفة 

تتة ب :  (Complexity)   التعقيَد  ة  

 جمع  لبياناا اها  ا أق  يم  

 (Quality of Data)   كدة البيانات
 
اا تبالغ   :  البا

 
 
 . ل،يييي  ادى  اللتز  يم تيديك     لبياناا  ملب غ دن ا ذ تيا

 قياس تكك    ء   ليدين باستخد    الستبياناا.  " UNITAS"   يونيتاس    ختا  فك ق  ،بةا   دى   ملز يا إ لعيوب  ملذكو ة أدالهإ 

تتتتو  أفضتتتت  إذ   يعتيتتتتتد   لفك تتتتق    إدىتتتت   لتتتتك و اتتتتتن أ  تتتد تكت تتتتاا قت   إال أ   ، ملك قبتتتت   ملبارتتتتتكة  أستتتتتاليب  تتتتتتو  ستتتتتخد  أ  جتتتتو ة  لبيانت

تتت   كانتتت    لتك فتتت    تتتك إلتتت   ملتتتتوظفن   ملتتتد بن   جتتتك      ست تتت  إكتتتا   ملشتتتكإع يفتيت  كمتتتا  .  قائمتتت  دىتتتت   ملك قبتتت باهمت
 
تتتا تتتى  لفك تتتق أيضت   ت يت

تتتر اةاستتتتب  إ لتتتتتي  اتتتتن  لشتتتتككا   ر، يتتتتن      لتغذيتتتت   لك جعتتتت  تتتيكو   نت تتتاليكب اتتتتن  ملتتتتك حيض ست تتتك قبن  بت تتتع  ملت تتت  أ  إضت تتتنر إلت اتتتتن  تشت

  الستبياناا.  ان  ألفض   ستخد   أس وب هأإغ ى رككااهو ب ن ،لهذ   لءببإ .   لةاحي   لثيافي 

 شخاص ال: اارا  املنطقي: مشروإل دلتا  ،فر لأل(28)   قم  شكل 
 
 ناز ين داتليا

  ايفخجاضات القيا    أ الي   املؤشرات األبَاف  يبا ات

 : نجح  لةازحو   الهَف
 
  ملعيشي  ءب   ليم تحءن      لتا   فك يم اةةي       خ يا

الهَف  

 اي خجاتيجي:

 نخفاه اعدل  

  صاب  باألاك ه  

 ملةيول  دن طك ق 

 بن   لةازحن     ملياه

 ملةيول  دن  خفض اعدل  نتشا   ألاك ه   •

  بن     طك ق  ملياه 
 
 ألشخاص  لةازحن    خ يا

   اي   لعا   لثالث. ح ول ب باملائ   30بنءب   

سجالا  •

 ملءتشفياا 

إ لعيا  ا  لب دي   

 لتي تو جمعها 

لفكق  بو سة   

  لص،ي   ملتةي   
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 املر ليةنتيجة  ال

تمكن   :األولى

 ألشخاص 

 
 
 لةازحو    خ يا

ان تحءن  

 لوصول إل  

 إاد   ا  ملياه

باملائ  ان   75ر  نش ي   ، لثالث   لعا بح ول   •

  لةازحن    ألشخاص  
 
إل  أ   لوصول     خ يا

  إل   ملياه ي اي  حتياجات و  السا الكي 

  ملنزلي 

ان أسك   باملائ   85  ، لعا   لثالثبح ول   •

 
 
تتو جد دى  اءاف  ال س   لةازحن    خ يا

 . اتر ان اككز توزيع  ملياه   500تز د دن

 اك كز توزيعان    باملائ   100،  دا ك   بع   •

   ملياه  لتي تديكها الالس  ملياه  رجتمعي 

مةمم    لخاص  ب بمعاينر جو ة  ملياه    ست اي

  لص،   لعاملي 

بح ول  لعا   لثالث ان  ملشكإع، يتوفك  •

 ان  ملياه/ فك  /  ليو     30اعدل
 
لتر 

 ان خالل اككز 
 
لألشخاص  لةازحن    خ يا

 توزيع  ملياه 

 ستبيا   ال  •

المود    •

 )الموداا(  لتركنز 

ك كز توزيع ملز ا  ا   •

  ملياه 

  بع  لءةو    تيا  ك ل •

 لس  ملياه اجر

 ل،كوا  تفي   •

   ا  لخاص بالتز اات 

 ةما   ملياه ب

 ألشخاص ال يحص    •

   لةازحو   
 
دى    خ يا

 ملياه ان اصا   

 أخكى  نر 

 اك كز توزيع  ملياه

  ر،د ة

املر لية نتيجة  ال

تمكن الثانية: 

 ألشخاص 

 
 
 لةازحو    خ يا

ان تحءن  

اما ساا  ء  

  ليدين 

 

٪ ان 80ز      ، لعا   لثالثبح ول   •

 ان اما ساا 
 
 ألشخاص  لةازحن    خ يا

  ء   ليدين يم  ألإقاا  ل،كج  

 يتوفك   •
 
ان  لصابو  إ ملا  بشك   اب  يم   كال

  ملك حيض  أااكن

 ستبيا   ال  •

المود    •

 )الموداا(  لتركنز 

 ل مك حيض ز ا  ا   •

ال توجد اصا    •

أخكى لألاك ه  

 ملةيول  دن طك ق 

تز د بشك     ملياه

 ا ،وظ  

 ألشخاص يحافظ   •

  
 
دى   لةازحو    خ يا

اما ساا تحءن   

  لةماف   لشخصي   

خرج  
 
تيو    :1,1امل

الالس  ملياه 

 رجتمعي  بإ شا  

اك كز توزيع  ملياه 

يم التمعاا  

 ألشخاص 

 
 
  لةازحن    خ يا

اككز   40يتو إ شا     ، لعا   لثالثبح ول   •

 لك  قك  ( اك كز  4)اياه    توزيع

 10تو تشغي   ي  ، لعا   لثالثبح ول   •

 الالس اياه التمعي  اد ب  

ان   باملائ   100  ت اي  ، لعا   لثالثبح ول   •

 اعاينر جو ة  ملياه   اك كز توزيع  ملياه

  بع  لءةو  تيا  ك   ل •

  ملياه   لساجر

تتوفك قةع  لغيا   •

 ملد بو  يم فةيو    لإ 

اككز حال  تعة   

  ملياه   توزيع

اك كز يتو إ شا    •

 أااكنيم    توزيع  ملياه

  إاضمون آاة   



 

 

 

 
 

للمتخصصين  املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم دليل 

 الطبعة األولى  (MEAL DPro) في مجال التنمية

 

45 

 

 ل نءا  إ ألطفال

خرج  
 
قا    : 1,2امل

 ملتةودو   

بتحءن  اعكفا و 

باملبا ئ  لخاص  

باملياه إ لصك  

 لصحم إ لةماف  

  لعاا  

ان اتةوعم  ملياه   باملائ   100يءتةيع   •

 توضي إ لصك   لصحم إ لةماف   لعاا   

صحم إ لةماف  ابا ئ  ملياه إ لصك   ل

لألشخاص  لةازحن   لعاا  بشك  فعال  

 
 
 ي دإ  ا  لتد  ب لدةد  النا ا  ان      خ يا

 اتةود  40يلتاز   •
 
 ملياه إ لصك  يم حم      ا

   الدتما  اتحا    لصحم إ لةماف   لعاا   

 ك  دا 

أإ  ق حضو  إ ش  •

  لعم   لتد  بي  

  انتائج رها  •

  الدتما 

 ألشخاص يثق   •

 
 
 لةازحو    خ يا

 ملياه   بمتةوعم

إ لصك   لصحم 

 إ لةماف   لعاا  

خرج  
 
  :2,2امل

التمعاا تمكة   

 ألشخاص 

 
 
 لةازحن    خ يا

اعكفا ا   ان ز ا ة

 بغء   ليدين

باملائ  ان    80ُيمهك  بح ول  لعا   لثالث،   •

   لةازحن    ألشخاص  
 
اعكفا و   خ يا

بالصابو  بعد بضكإ ة  ء   ليدين  

  ألحد    ل،كج  

ان    باملائ   75  ُيمهكبح ول  لعا   لثالث،   •

 لنءا   لةازحاا اءتو اا أدى  ان  لثي   

 ملةيول  دن طك ق يم  لوقاي  ان  ألاك ه  

  ملياه 

 ستبيا   ال  •

المود    •

 )الموداا(  لتركنز 

ال يتو  نا اك  لعا  ا  •

إ لديني      لثيافي 

ةازحن  شخاص  للأل

  
 
ان خالل    خ يا

 سائ  تغينر 

 ياا  لء وك 

 :النتيجة املر لية األولىأملشطة  

 ان اةمم   :1.1.1
 
  ملياه   ملك كز توزيعجديدة   ان تحديد أااكنإال س  ملياه    " UNITAS"   يونيتاس  تمكن كال

 إتوزيعها  مك كز توزيع  ملياهب   لخاص   و   ملاصا    بتحديد    " UNITAS"  يونيتاس  قاا  اةمم :  2.1.1

 الالس  ملياه  رجتمعي إتد  ب إتشغي   تحديد  تو  :  3.1.1

  ملياه    لخاص بمل سجو ة   لتيك ك    رك    بإدد    " UNITASيونيتاس " فك ق  ييو   :  4.1.1

 النتيجة املر لية الثانية: أملشطة  

 ملياه إ لصك  حم     ملتةودن  إ ملد بن  يم  بتحديد    " UNITAS"    لتابع ملةمم  يونيتاس  فك ق  لصك   لصحم   ييو   :1.1.2

  لصحم إ لةماف   لعاا 

أااكن إ حد     ، لعاا    ملياه إ لصك   لصحم إ لةماف   ل،م  يصمو فك ق  لصك   لصحم اةاهج إاو   تد  بي     :2.1.2

  لتد  ب   إأإقاا

 ييد  فك ق  لصك   لصحم تد  ب  :3.1.2
 
 صحم إ لةماف   لعاا  ملياه إ لصك   لابا ي  دى   ل متةودن     ا

 : ييو  فك ق  لصك   لصحم بتةو ك او   إآلياا حم    ء   ليدين 4.1.2

  ء   ليدين،م    : ييو   ملتةودو   رجتمعيو  بتةفيذ فعالياا تكإ لي  ل5.1.2
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 ( MEALاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ): تخطيل أملشطة الثالثالفصل 

 قَمةامل

خك ةت  افيتدة أل شتة     تتوفك لةماذج  ملةةييت     دى   لك و ان أ 

  إال أ   ، لخاصت  بتتا  (MEAL ملتابعت  إ لتييتتيو إ ملءتا ل  إ لتتتع و )

تتتتتا أي شتتتتتخص   تتتتتوكح تتتتت   ب  قت تتتتت   يع ت تتتتت   فيتتتتتط  أ   لخك ةت تتتتت  كافيت   ،ليءت

تتتتتتتتاف تتتتتتتت     إنت تتتتتتتتد  إقت  تحت
 
تتتتتتتتيال  إتفصت

 
تتتتتتتتموال تتتتتتتتر رت تتتتتتتت  أكرت تتتتتتتت  خةت تتتتتتتت  إلت بحاجت

تتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتق  ،اغا  تت تتتتتتتتتتد   إ لةك ت تتتتتتتتتتذي ست   ر،ت تتتتتتتتتت كه لت تتتتتتتتتتي    ،ءت تتتتتتتتتتو     لتت إ ملت

 .إ لعديد ان  ألريا   ألخكى   ،تحتاجها

 ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتتع و   شتتة   ألأ ةتتا   لتخةتتتيط    ستتييداا  لتتا  لتتددوتتتو تةمتتيو هتتذ   لفصتت  يتتتم قءتتمن   إليتتد  

(MEAL)    اشكإدا.يم 

تتتتتد     :(MEALاملتابعممممممة والتقيمممممميم واملسمممممماءلة والممممممتعلم ): أدوات تخطمممممميل  األول القسممممممم   تتتتتتا  نيت تتتتتتي  لت تتتتتيط  لتت أ إ ا  لتخةت

 يم اشكإدا.ل متابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و  تءاددك دى  إضع خة  راا   إافص   إاتكاا    

      جأفضتت   ملما ستتتاا  لتتا  نيتتد     فممي إدا ة املشمممروإل:  (MEALاملتابعممة والتقيممميم واملسمماءلة والممتعلم ):  الثممامليالقسممم  

 قتر حتاا حتول     ملما ستاا  يتم خةت   ملشتكإع  ألكبتر. إتشتم  هتذه  (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءتا ل  إ لتتع و )اكوناا 

 إخةط  لتوظيف.  إ لجد إل  لزاةي يم  ملنز نياا   (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )كيفي  ضما   اج  

  تركن قاد    ،بوا الفصلم     ينَ اينتهاء
 
 :يلى  ا

املتابع  إ لتيييو  لخاص  ب   إ ا  لتخةيط  لكئيءي   ب    لخاصإ ر،توى    إ  جك    لغكه    إتوضي تحديد   ✓

 ( MEALإ ملءا ل  إ لتع و )

o       خة  إ   ة  أل 

o  اجدإل تتبع أ     ملؤرك    

o إ الستلاب     لتغذي   لك جع  ءيابي آللي    الخةط   ر 

o   خة   لتع و 

o   ب   لخاص   التصاالا أ إ ا تخةيط( املتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع وMEAL) 

o    لجدإل  ملوجز ل تيييو  

o    تيييول   لشكإط  ملكجعي  

 نوع فهو  ألنو ع  رخت ف  ل تيييو إ لغكه ان ك    ✓

إ     ة تخةيط  الإفهو دالقته ب  (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )سبب أهمي  تخةيط    توضي  ✓

  مشكإع.  ألإسع ل

2 

1 

3 

5 

إ لتيييو    ملتابع تخةيط أ شة  

 ( MEAL) إ ملءا ل  إ لتع و

4 
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 ( MEALاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ): أدوات تخطيل األول القسم 

 دةتتتداا تت يتتتتى  
 
تتتا    ست

 
تتتر  تتت   اشتتتكإدا  خبت    ر،تتتتد ةإلتتتت  تخةتتتتيط  أل شتتتتة     اشتتتتكإداستتتتيحتاج فك تتتق    ،قتتتتد تمتتتت   ملو فيتتتت  د يتتتته  بت

تتتتكإدا.    (MEALاملتابعتتتتت  إ لتييتتتتتيو إ ملءتتتتتا ل  إ لتتتتتتع و )إ لشتتتتاا   إ ملفصتتتتت    ملتع يتتتتت  ب تتتتم اشت تتتتيت تتتتا ست تحتاج إلتتتتت    جابتتتتت  دىتتتتت   كمت

 ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتع و  "كيتتتتف ستتتتةيو  بلمتتتتع إتح يتتتت  إتفءتتتتنر إ ستتتتتخد   إتوصتتتتي  اع واتتتتاا     لتتتتتالم:   لءتتتتؤ ل

(MEAL)   "خالل فترة  ملشكإع؟ 

    لثالثييد  هذ   ليءو ان  لفص   
 
  يتم لتتي تءتاددك    (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءتا ل  إ لتتع و )ان أ إ ا تخةيط    دد  

 فعال. ل  (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )إ شا  نما     ان أج  جاب  دى  هذ   لءؤ ل 

إ أل إ ا  ملءتتتتخدا  ل تخةتتتيط    –يتتتم اشتتتكإدا    (MEAL ملتابعتتت  إ لتييتتتيو إ ملءتتتا ل  إ لتتتتع و )يعتمتتتد حجتتتو إتعييتتتد نمتتتا   إ 

إ رختاطك  لكااةتت  يتم بي تت     ،إتعييتتده  ،: اتدى ضتتخاا   ملشتكإعتشتم   دو اتت دتدة  دىتت     –   متابعت  إ لتييتيو إ ملءتتا ل  إ لتتع ول

 ملتابعتتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتتع و  إجتتتتك   أ شتتتتة     تتتتتتتي  لتتتتاإ ملنز نيتتتت   لتتتتتي    ،إدتتتتد  أ تتتت،اب  ملصتتتتت ،   ملعةيتتتتن   ، لتشتتتتغي 

(MEAL)،    إاتة بتتتاا( ملتابعتتت  إ لتييتتتيو إ ملءتتتا ل  إ لتتتتع و MEAL)   إ لتتتتي يلتتتب د يتتتا    ،إ  إجتتتدا  ، لخاصتتت  بالجهتتت   ملانحتتت

 تز   ذ ا؟ الل

 عذ  كتا   ملشتتكإع صتتغنر إ 
 
  ءتتبي   

 
 بءتتية  (MEAL ملتابعتت  إ لتييتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع و )فيتتد يكتتو  تخةتتيط    ،إ نتتر اعيتد  ا

 
بتتةفس    ا

 ستتنز    أيضتت  ،متتع ز تتا ة قيمتت   ملشتتكإع إتعييتتدهف  ،دتتدة جتتد إل. إاتتع ذلتتا   ملة تتوب الستتتكمال   ليتتد 
 
تعييتتد أ إ ا تخةتتيط    ا

 ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتع و  أ إ ا تخةتتتتيط    إنلتتتتد أ  لخاصتتتت  بتتتتا.    (MEALإ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتع و ) ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو  

(MEAL)    أدضتتا  فك تتق    اتتن وإ   ، ملع واتتاا لجميتتع أ تت،اب  ملصتت ،  يتتم  ملشتتكإعاتتن  حتياجتتاا   ال اشتتكإدا دىتت  ت بيتت   تءتتادد

  ملشكإع إأدضا   رجتمع إ ملشا كن  يم  ملشكإع إ لجهاا  ملانح .

 (MEALاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ): أدوات تخطيل  (29)   قم  شكل 

  املحتكت  أداة التخطيل 

   ملتابع خة  إ   ة  أل    )أإ خة   

 إ لتيييو( 

إخةط    ، ملؤرك ا  تعك فاااع وااا إضافي  دن    إتيد   ،  طا   ملةةيي  تءتةد إل 

 .إ ستخد    لبياناا  ،إإسائ   لتح ي   ،جمع  لبياناا

جدإل سه   يم رك  يءادد  لفكق دى  تتبع  لتيد  نحو أهد   اؤرك  ملشكإع    اجدإل تتبع أ     ملؤرك 

 . ليك  ة

آللي   لتغذي    لتدفق    خك ة 

  لك جع  إ الستلاب  

  ،اب  ملص ،  إتحديد  لخاص  ب   لتغذي   لك جع تخةيط تدفق  يءادد دى   

 . لتي يت ياها  ل تغذي   لك جع كيفي   ستلاب   ملشكإع 

 .حياة  ملشكإع   إ ةطو ل    بشك  ايصو يضمن تخةيط أ شة   لتع و إع   ت ا  خة   لتع و 



 

 

 

 
 

للمتخصصين  املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم دليل 

 الطبعة األولى  (MEAL DPro) في مجال التنمية

 

48 

 

أ إ ا تخةيط  التصاالا  لخاص   

املتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  ب

 (MEALإ لتع و )

ءادد دى  ضما  تخةيط إع   ة تأ ،اب  ملص ،  إ حد   حتياجاا اع وااا  ت

بشك  ان جم طو ل    (MEALاملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )ب   لخاص   تصاالا ال

 . ملشكإع   إ ة حياة 

  ،إ لتوقي   ، ألس    ذ ا  ألإلو    إ لتي تشم   ،يصف  لتيييماا  رخةط لها  لجدإل  ملوجز ل تيييو

 .إ ملنز ني 

 ،إ ألساليب  مليترح    رختصكة،أس     لتيييو     لتي تشم     لتيييو  تفاصي ليخةط    تيييو ل   ملكجعي  لشكإط  

 .إ ملءؤإلياا  ،إ أل إ  

 (Performance Management Plan) تطة إدا ة األداء  1.3

تتتت  إ   ة  أل     (  MEAL)   متابعتتتتت  إ لتييتتتتتيو إ ملءتتتتتا ل  إ لتتتتتتع و أل  ة  ألساستتتتتي   ملءتتتتتتخدا  ل تخةتتتتتيط  لتفصتتتتتيىم لإ    تتتتم خةت هت

(Performance Management Plan)،   
 
  شتا يع مل لتب أ  تحتتوي جميتع  إ إ لتييتيو.     ملتابعت باستو خةت     إ لتتي يشتا  إلي تا أيضتا

دىتت  إجتته  لتحديتتد اتتا  إ   ة  أل       طخةتت  إتوضتتحتعييتتدها أإ قيما تتا.    جتت   بغتتض  لةمتتك دتتن حجمهتتا أإ  خةتت  إ   ة  أل     دىتت   

 إكيف ستتو هذه  أل شة . ، صده إتيييمهسيتو  

خةت  إ   ة  فتإ     ، لتذي تءتتخداه   لةمتوذجبغض  لةمك دتن  إ   ،ان حيث  لشك تخت ف  إ   ة  أل       طخةان أ    إدى   لك و

 ليب دى   ألس     لتالي :تيلب أ    لخاص  با  أل    

 كيف يتو تحديد  ملؤرك ا؟ •

 ؟(MEALإ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و ) ملتابع   ان  ملءؤإل دن أ شة   •

 ؟(MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )اتى ستيا  أ شة    •

 كيف سيتو تح ي   لبياناا؟  •

 كيف سيتو  ستخد    لبياناا؟ •

 خةتتت  إ   ة  أل       رتتتك  لتتتب أ  يكتتتو   إ 
 
   بءتتتيةا

 
 إ .  إإ ضتتت،ا

 
تتا  إ   ج  ملع واتتتاا ذ ا    فيتتته  جتتتدإل يتتتتو  تكتتتو  يتتتم رتتتك اتتتا     البت

 
أإال

بيةمتا يخةتط  لفك تق لعم ته بالتفصتي .     ستتكمال  لخةت  تو يتتو    ،اباركة ان   طتا   ملةةيتي ل مشتكإع  أخذها لص    لتي يتو  

 .خة  إ   ة  أل   لجدإل   يم رك  اكفياايمكن إضاف  تفءنر ا اكتوب     ،عذ  لز   ألاكإ 
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 األداء: نمكذج تطة إدا ة (30)   قم  شكل 

   تطة إدا ة األداء   

يبا ات 

 األبَاف

املؤشرات )م  

التعر،فات 

  س  الحا ة( 

ا تخَا   و ائل التذليل  م  البيانات 

املعلكمات 

  وصن  للتكاصل 

 اتالقرا  

الشخى    التررا   األ لك 

الو   يجم   

 البيانات

املستجيبكن  

األشخاص  )

  تتذَث الوي 

 ( إليهم

نكإل 

 التذليل 

جمكيات  امل

فريية  ال

  (الطبقات)

الهَف  

  اي خجاتيجي

 :األول 

                

الهَف  

 اي خجاتيجي

 :الثاملي

                

النتيجة  

املر لية  

1.1 : 

                

النتيجة  

املر لية  

1.2 : 

                

خرج 
 
                 : 1.1امل

خرج 
 
                 : 1.2امل

     ايفخجاضات:

                ايفخجاض األول ...

                ...ايفخجاض الثاملي
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اتتتن  ملهتتتو  إ اتتتن   طتتتا   ملةةيتتتي با ضتتتاف  إلتتت   الفتر ضتتتاا.   ملتتت خوذة  الحتتظ أ   لةمتتتوذج أدتتتاله يتضتتتمن جميتتتع دبتتتا  ا  ألهتتتد    

 إ .   تت،يح  الفتر ضتتاا  لكئيءتتي  أ ةتتا   ملشتتكإع ل تحيتتق اتتن أ  تتا ال تتتز ل    اتابعتت 
 
إذ  كتتا   لتتدلي  يشتتنر إلتت  أ     ،كمتتا ذككنتتا ستتابيا

  كمتتتا أ أي اختتاطك ناتلتت .    ملو جهتتت فءتتتحتاج إلتتت   ستكشتتا  خيتتا  ا  دتتتا ة تصتتميو  ملشتتكإع    ،أحتتد  الفتر ضتتاا  نتتتر  تت،ي 

 ملشتتتكإع يتتتم  لوقتتت     دىتتت   ذه  لتغينتتتر ا يتتتم إقتت  ابكتتتك بمتتتا يكفتتتي  جتتتك   تغينتتتر ا لفتتتكق دىتتت     يتتت  ذ تتت  يلعتتت فتر ضتتتاا  اتابعتت   ال 

  ر،د .

  أ  تيتتو  بتتإ   جكبتتر   أل  شتتا يعاتتن  مل آل      لجهتتاا  ملانحتت  تة تتبهتتو أ  بعتتض    ااكتتا   لتةتتو   ألحتتد  دبتتر التمتتع  ملعونتتإليتتد  

 الفتر ضتتتاا  لتتتتي تتتتددو نلتتتاح    إ لتتتتي تشتتتم   ،إدتتتا ة  لةمتتتك يتتتم  لةمتتتاذج  ملةةييتتت  ل مشتتتكإع  ايتتتتو خاللهتتتفعاليتتت  ستتتةو   ل تفكنتتتر  

 أي تعديالا. ادى  ل،اج  إل  إجك  لتحديد   ، ملشكإع

 األبَاف واملؤشرات يبا ات

خةتت  إ   ة  أل     تضتتمن  تال    ، ألهتتد   إ ملؤرتتك ا  ملتت خوذة اتتن   طتتا   ملةةيتتي. إاتتع ذلتتا  دبتتا  اخةتت  إ   ة  أل     ءتتتخد   ت

  
 
: ألنتته اتتن  دبتتا  ااؤرتتك ا لهتتذه  دىتت     طتتا   ملةةيتتي ل مشتتكإع    ال يشتتتم ستتباب   أل إلتتةفس    ، لهتتد  أإ  أل شتتة   دبتتا  ادتتا ة

  لهد  أإ  أل شة .  ضد ر،كز   نر  ر،تم  أ  يتتبع اشكإدا  لتيد   

 تطة إدا ة األداءومؤشرات   يبا ات األبَافمذتكت اارا  املنطقي إلى   تذك،ل:  (31)   قم  شكل 

 

را  املنطقي
اا

 

األبَاف
يبا ات 

 
املؤشرات
 

  القيا 
أ الي

 

ايفخجاضات
 

  لهد 
 

 

 

 ألهد   

 الستر تيلي 
 

اؤرك ا  ألهد   

 الستر تيلي 
 

 

 
 لةتائج  ملكح ي 

 

ا  لةتائج 
اؤرك 

 ملكح ي 
  

 

 رخكجاا
 

اؤرك ا  رخكجاا

  

 

 أل شة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األداء
ة إدا ة

تط

 

األبَاف
يبا ات 

 

املؤشرات
 

البيانات
 م  

 

و ائل التذليل
 

ملعلكمات
خَا  ا

ا ت

 

  لهد 

 

 

 

 

 ألهد   

 الستر تيلي 
 

اؤرك ا  ألهد   

 الستر تيلي 
 

 

 

 

 لةتائج  ملكح ي 

 

ا  لةتائج 
اؤرك 

 ملكح ي 
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    دبتتتا  ا ستتتخ  اتتتن    يتتت  ن  ،خةتتت  إ   ة  أل    ستتتتكمال  دةتتتد  
 
قتتتو باستتتتتنر      ،بعتتتد ذلتتتاإ نمتتتوذج   طتتتا   ملةةيتتتي.    إلتتت  لةتتتتائج أإال

  ه ُاعتتتك قتتتو بمك جعتتت  كتت  اؤرتتتك ل ت كتتتد اتتتن أنتتت  ،أ ةتتا  قيااتتتا باستتتتنر    ملؤرتتتك اإ  لختتتاص بتتتا.    طتتتا   ملةةيتتتي   ملؤرتتك ا اتتتن  

از تد اتن   لعديتد اتن  ملؤرتك ا  لتتي تحتتاج إلت    " UNITAS"   ملةةيتي ملةممت  يونيتتاس  طتا    يتضمن    ،بوضوح. دى  سبي   ملثال

اتتتن  إ لهتتتذه  لتعك فتتاا.    اخصصتت   خانتت   (31 قتتتو ) لشتتك   يتتتم  خةتت  إ   ة  أل        تضتتتمن اثتتالإ .  خةتت  إ   ة  أل    يتتم   لتعك تتف

ة تتب   لجهتتاا  ملانحتت  تت  بعتتضحيتتث أ     ،خةتت  إ   ة  أل   ل  يتتم رتتك  اكفيتتاااتتن  ألفضتت  إضتتاف  تعك فتتاا    ، لةاحيتت   لعم يتت 

تتت   ملكجعيتتت اثتتت     ، لغتتتكهنمتتتاذج احتتتد ة الستتتتخد اها لهتتتذ     وكالتتت   ألاك كيتتت  ل تةميتتتت   ل   ملة وبتتت   " PIRS"    أل      اؤرتتتك مل   لو قت

 ." USAID"    لدإلي 

 تطة إدا ة األداء: أمثلة لتعر،فات مؤشرات  (32 قم )شكل 

 تعر،  املؤشر  مؤشر اارا  املنطقي  يبا ة األبَاف

 النتيجة املر لية

تمكن  ألشخاص   األولى:

 ان  
 
 لةازحو    خ يا

تحءن   لوصول إل  

 إاد   ا  ملياه

بح ول  لعا   لثالث ان  ملشكإع، يتوفك 

 ان  ملياه/ فك  /  ليو  لألشخاص   30اعدل
 
لتر 

 ان خالل اككز توزيع  ملياه"
 
  لةازحن    خ يا

 ان  ملياه/ فك  /  ليو   30اؤرك " 
 
" لتر 

تشم  إ اخصص لالستخد    ملنزلم فيط.  

 ف اا  ستخد    ملياه: 

 ل شكب    التر   10 •

 لتر ا ل ةبخ   10 •

 لتر ا ل غءي   لشخي ي  10 •

 لتر  30   لتإال تشم   
 
 لالزا  لغءي     ملياه   

 ر،اصي   ملالبس أإ تةميف  ملنزل أإ ز  د   

 . لغذ ئي 

ان اك كز توزيع  ملياه   باملائ   100ك   بع دا ،  

 ت اي لتي تديكها الالس  ملياه  رجتمعي   

ةمم   لص،   لخاص  بماعاينر جو ة  ملياه  

 ( WHO)  لعاملي 

يلب أ  يتو فق  لهد   لخاص بلو ة  ملياه 

 اككز توزيعاع  ملعاينر  لوطةي  لةوع إحجو  

 تو تيييو جو ة  ملياه دن طك ق إ  ملياه. 

 لفحوصاا  لص،ي  إ ليياساا  لتح ي ي   

 Total) ملةاسب  ملءتو اا  ليولونياا  لك ي   

Coliform ) لبر ز   ليولونياا  إ   (Fecal 

Coliform) . 
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النتيجة املر لية 

تمكن  الثانية:

 ألشخاص  لةازحو  

 ان تحءن  
 
  خ يا

 اما ساا  ء   ليدين

ان   باملائ   80ز    بح ول  لعا   لثالث،  

 ان اما ساا 
 
 ألشخاص  لةازحن    خ يا

  ء   ليدين يم  ألإقاا  ل،كج  

 ملتابع  إ لتيييو تشم   ألإقاا  ل،كج  قب   

إبعد  ستخد     (MEALإ ملءا ل  إ لتع و )

  ملكحاه. 

 جيبكن ستوامل ،واملسؤولية ،التررا معَل و  ، م  البيانات: األ الي 

 .(Data Collection)   ألدمدة  ملتع ي  بلمع  لبياناا  ستكمالهم  هذ    جك   لخةوة  لتالي  يم 

ملع واتتتتتاا     إ   ج  يمكتتتتتن  بحيتتتتتث  ، ملةةيتتتتتي    طتتتتتا   إضتتتتتع  دةتتتتتد   لييتتتتتاس  أستتتتتاليب  تحديتتتتتد  تتتتتتو:  (Methods)  األ مممممالي   •

 .خة  إ   ة  أل     يماباركة 

.   لبيانتاا  جمتعاودتد إدتد  اتك ا    تحديتد  إلت    آل   ستتحتاج:  (Timing and Frequency)  الترمرا  معمَل  و   التكقيم   •

 :تشم  اا يىم  اخت ف   دو ا  دى    لبياناا جمع  تكك  اعدل  إ  توقي  يعتمدإ 

o   ليك    صةعدم ي       ة إ حتياجاا  

o ملانح    جهاال  إدد    لتيا  ك  اتة باا  

o تتتتا  ا تتتتا   او ديتتتتتد  ذلتتتتتا  يشتتتتتم   قتتتتتد)   ملوستتتتتمي    الدتبت تتتت  إ ل،صت تتتتي   ، لز  دت تتتتد إل  ملد ست   ،إأنمتتتتتاط  لةيتتتتتس  ،إ لجت

 (إ لعةالا  لديني 

o تيديك ا  لءكد   ملتوقع  ل تغينر 

o ملو    توفك  

 فيتتتد  اتتتن  مل  ،تكتتتك   أ شتتتة  جمتتتع  لبيانتتتاا  لخاصتتت  بتتتااعتتتدل  أ ةتتا  تخةيةتتتا لتوقيتتت  إ 
 
تتا   لتتتذي لتفكنتتتر يتتتم اتتتدى  لءتتتكد     أيضت

  تحييتتقسيءتتاددك هتتذ  يتتم تخةتتيط دم يتت  جمتتع  لبيانتتاا بشتتك   ستتتر تيجم بحيتتث يمكةتتا  كمتتا  .  خاللتتهتتوقتتع حتتدإ   لتغينتتر  

  لتغينر.

   ئمتت   ل،تتال  هتتو  كمتتاإ .  ذ ا  لصتت     لبيانتتاا  جمتتع  دتتن   ألإل    ملءتتؤإل  تحديتتد  :(Responsibility)  املسممؤولية •
 
  يلتتب  ،ا

تتتا جين   اصتتت ،   أ تتت،اب  أي  إاتتتع   لعتتتا    ملشتتتكإع  تةفيتتتذ  فك تتتتق  اتتتع   لتنءتتتيقاتتتن ختتتالل     ملءتتتؤإلياا  توزيتتتع  يتتتتو  أ    خت

 يم  لعم ي . اشا كن 

تتتتو   ملءتتتتتتليبن   يلتتتتتب أ  تيتتتتتو  بتحديتتتتتد  ،يتتتتتم  لن ايتتتتت   :(Respondents)  املسمممممتجيبكن  •   هتتتتتو  هتتتتتؤال إ .  قائمتتتتت   يتتتتتم  إع   جهت

تتتا تحتتتتتوي .  اؤرتتتتك  لكتتتت   او وقيتتتت    ألكرتتتتر   لبيانتتتتاا  إدةائتتتتا  يمكتتتتن و   لتتتتذين   ألشتتتتخاص تتت  إ   ة  أل       كمت   خانتتتت دىتتتت   خةت

" أإ  ة ألستتتك    بتتتاا"   دىتتت  ستتتبي   ملثتتتال  ،ستتتتلكي اياب تتت  اعتتته لجمتتتع  لبيانتتتاا لكتتت  اؤرتتتك  ل شتتتخص  لتتتذي   دااتتت  لعبتتتا ة

 لتحديتتتد هتتتؤال   ملءتتتتليبن       جتتتك    إ ة تتتق دىتتت " لنءتتتا ".  
 
 يي  ذإ لتتت  ،" أختتتذ  لعيةتتتاا"  ألكرتتتر تفصتتتيال

 
تتا اتتتن    تة تتتب  دمت
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إليتتد تتتتو  لديتتته اعكفتت  إحصتتائي .  يكتتو     (MEAL ملتابعتتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع و )ذإي  لخبتتري يتتم    أحتتد  ملما ستتن 

 . لك بعبشك  كاا  يم  لفص    تةاإل هذ    جك  

 (Means of Analysis) و ائل التذليل 

  ستكمال  ألدمدة  ملتع ي  بوسائ   لتح ي .  يم  هذ    جك   لخةوة  لتالي  يم  تتمث  

 لتفكنتر بوضتوح يتتم  خةت  إ   ة  أل       لتدإل ب   لختتاص   ليءتو  هتذ   اةتا  يحتتاج  :(Type of Analysis)  التذليمل  نمكإل •

يتتتتو تح يتتت   كمتتا  يتتتتو تح يتتت  أنتتو ع اخت فتتت  اتتتن  لبيانتتاا بشتتتك  اخت تتتف.  حيتتث    ،كيفيتت  تح يتتت   لبيانتتاا  لتتتتي تلمعهتتتا

 
 
دىتت  اتتدى تعييتتد    إبةتتا   .  إلتتخ  ،إ لنءتتب  مل و تت   ،إ ملتوستتةاا  ،إحءتتاب  ألدتتد    لتر كميتت   ، لبيانتتاا  لكميتت  إحصتتائيا

 لك  اؤرك.  اءتوى أإ نوع  لتح ي    حصائي  لذي ستلك هخة  إ   ة  أل     يم   أ  تحد قد تحتاج إل   ،اشكإدا

تتتا  (  Qualitative Data) تتتتو تح يتتتت   لبيانتتتاا  لةوديتتتت   إ  تتتباستتتتخد   ات   عم يتتتت  لهتتتذه هتتتتم  إ   ،"تح يتتتت   ر،تتتتتوى"   يءتتتتمى بت

خةتت   شتتنر  ت لتتب أ   إ اتتن المودتتاا  لتركنتتز إ مليتتابالا لتةتتو ك  ملوضتتوداا.   ملتت خوذة  مك جعتت   ملالحمتتاا  ب   لخاصتت 

   أس وب  ليياسكو  يبا إل  هذ   لةوع ان  لتح ي  دةداا      لخاصإ   ة  أل     
 
 نوديأس وبا

 
 .ا

  اتن   حتياجاتتا  كانت   إذ   اتا  حتد د يتا أ  ت  ، لبياناا  لتح ي   تخةيةا  أ ةا   :(Subgroups) الفريية املجمكيات •

ةتتتداا تحتتتد   دإ .  اشتتتكإدا  يتتتم   ملشتتتا كن    ألشتتتخاص  اتتتن  اخت فتتت   المودتتتاا  اتتتن   لبيانتتتاا  ايا نتتت   تتة تتتب   ملع واتتتاا

تصتتنيف  لبيانتتاا    بعتتد ذلتتايمكةتتا    ،جمتتع  لبيانتتاادم يتت   أ ةتتا  تصتتميو    ،"  لةبيتتااأإ "   ،هتتذه  رجمودتتاا  رخت فتت 

  لتي تيداها لا ك  المود  أ ةا   لتح ي .

إلت  المودتاا  التمتع  لد  ست   تيءيو  لبياناا  لتي تو جمعها ان  تتع ق ب  و دم ي ه :(Disaggregation) التصني 

 
 
تتتتا  ألنمتتتتتاط أإ    إأ لتصتتتتتنيف تحديتتتتتد  التلاهتتتتتاا    إ تتتتتتي .  ، إلتتتتتخإ لعمتتتتتك  إ لديانتتتتت  لجتتتتتنس  نتتتتتوع  ل خصتتتتتائص  لكئيءتتتتتي :    إفيت

 كك .تكو  إ ض،  إذ  تو فحص  لبياناا  ال ألفكا   لتي  

هةتاك    ،دةتد تح يت   لبيانتاا  ملصتةف إ .  ها فت فائدة  لبياناا ان خالل ز ا ة  ليد ة دى  إجك   ايا نتاا    ان   لتصنيف عمويإ 

 تحءن  قد تا دى   ستخد    لبياناا بشك  ا ،وظ.ل ال  ايا ناا بءية  يمكةا إجك اها  

  اتع  فكديت  ل  إحدى  رجمودتاا  نتائج  ايا ن   كيفي   دن   لتصنيف  يكشف  أ   يمكن:   لفكدي    رجموداا  بن   مليا ن  •

 . ألخكى    لفكدي   رجموداا

  اصتتتةف  لةتتتائج رجمودتتت  فكديتتت      تلتتتاه  كتتتا   إذ   دمتتا   لتصتتتنيف  يكشتتتف  أ   يمكتتتن:   لءتتابي    أل     فتتتتر ا  اتتتع   مليا نتت  •

 يم  التلاه  ملتوقع.  يءنر

 .اصةف   فكدي   المود   لك   احد ة  أهد     لتصنيف  يمكن أ  يحد   : ألهد    اع   مليا ن  •

جتز  اتتن تح ي تا؟ يتتتو تحديتد   جابتتاا دىتت   بادتبتتا ه  إاتتى تيتتو  بتصتتنيف  لبيانتاا    ، رجمودتاا  لفكديتت   لتتي تحتاجهتتا  هتتم  اتا

يم فهو اا إذ  كةت  بحاجت  إلت  المودتاا    تءاددكس  أل  ا  هذه  ألس    ان خالل اا تحتاج إل  اعكفته.  بدأ بفحص اؤرك تا
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أإ  لتحصتتتي   لتع يمتتتي أإ    بالف تتت إلتتت  المودتتتاا فكديتتت  تتع تتتق  التمتتتع  لد  ستتت   قتتتد تختتتتا  تيءتتتيو    ،دىتتت   ملؤرتتتك  إبةتتتا   فكديتتت .  

 .أااكن   قاا  النتما   لعك م أإ 

  75يشتتنر    ، لثالتتث اتتن  ملشتتكإع  عتتا  لدىتت  اتتا يىتتم: "بح تتول    " UNITASاةممتت  يونيتتتاس " يتتةص أحتتد اؤرتتك ا    ،دىتت  ستتبي   ملثتتال

 إلت  أ   لوصتتول إلتت   مليتاه ي اتتي  حتياجتتات و  الستا الكي   ملنزليتت 
 
اةممتت   قتك  فك تتق  إليتتد  ".  باملائت  اتتن  ألشتخاص  لةتتازحن    خ يتتا

ألستك  ملشتا ك  يتم  ملشتكإع إ حتياجتات و  الستا الكي   ان  أنه بحاج  إل  اعكف   ملز د دن  ألنو ع  رخت ف     " UNITASيونيتاس " 

 لتتي   لبيانتاا  لتتي تتو جمعهتا اتن  ألستك  لكبنترة )بتن   إتيتا      ،حجتو  ألستكة  تتضتمنفإ   رجموداا  لفكدي    ، رخت ف . إبالتالم

 أفك   أإ أق (.  4  لتي تحتوي دى رة )أفك   أإ أكرر( إ ألسك  لصغن  5  تحتوي دى 

 إ 
 
 مكتن  إ  تخاذ  ليك   ا  ملتع ي  بارجموداا  لفكدي  ان خالل فهو  ملو     ملتاحت  لتديا لجمتع  لبيانتاا إتح ي هتا.    لب أيضا

 نمتتتك   ،إلتتت  اضتتتادف   لوقتتت   ملة تتتوب   لبيانتتتااإتح يتتت   جمتتتع  ؤ ي إضتتتاف  المودتتتاا فكديتتت  إلتتت  خةتتتط  يتتتأ   
 
ألنتتته يلتتتب د يتتتا     

 إ يتتم بياناتتتا. إ   بالكااتت    لت كتتد اتتن أنتتا تمثتت  كتت  المودتت 
 
يلتتب اك دتتاة هتتذه  رجمودتتاا  لفكديتت  يتتم  ليتتك   ا  لتتتي    ،لتتذلا  فيتتا

  لبيانتاا.    ان و  تتخذها بش   كيفي   ختيا   ألشخاص  لذين تلمع
 
ا  ت كتد اتن أنتيلتب أ  ت  ،ل ز تا ة يتم اتة بتاا  ملتو     إنمتك 

 اعكفا ا". يءعدك"   ببءاط   أل  ا لبياناا  فيط إأنا ال تلمع   ، ملموداا  لفكدي  لتوفنر اع وااا اهم ل  يم حاج  فع ي 

تتةتتاإل هتتذه  لخةتت  تفاصتتي   إ تختتتا  إ شتتا  خةتت  تح يتت  اةفصتت  .    ،بةتتا   دىتت  حجتتو إتعييتتد  ملشتتكإع  ،الحتتظ أ  بعتتض  لفتتكق إ 

تتتتتن   تتتتتر ات تتتتتر بكثنت تتتتت  إ   ة  أل   أكبت تتتتت  )  ،خةت تتتتت     ملهمت تتتتتد   ألست تتتتتث تحت تتتتتم حيت تتتتتي تشت تتتتت        لتت تتتتت أست تتتتتتع و(   ملتابعت تتتتتيو إ لت تتتتتتع    ،إ لتييت إجميت

 اتتتن ذلتتتاإ إأي اتة بتتتاا خاصتتت   دتتتد    لتيتتتا  ك.    ، رجمودتتتاا  لفكديتتت   لتتتتي يحتتتتاجو  إلي تتتا ل د  ستتت 
 
إذ   ختتتتا   لفك تتتق    ،بتتتدال

 .خة  إ   ة  أل   ب  ملكفياا  لخاص أحد  فيمكةه ببءاط  توضي  أ شة   لتح ي  يم   ،دد  إضع خة  تح ي  اةفص  

 

 املشا  ة: تذَيَ املستجيبين واملجمكيات الفريية؟

 
 
تتا دةتتتد جمتتتع بيانتتتاا     ملةاستتتبن  ر، يتتت  يتتتم إضتتتع أفضتتت  لتحديتتتد  ملءتتتتليبن      لتو صتتت إجهتتتاا    ةفتتتذينشتتتككا   مل لاتتتا يكتتتو      البت

تتتتتتتع و ) تتتتتتا ل  إ لت تتتتتتيو إ ملءت تتتتتت  إ لتييت تتتتتتو  ،(MEAL ملتابعت تتتتتتث أ  ت تتتتتت   حيت تتتتتت    اثت تتتتتتن أست تتتتتت  دت تتتتتتن و   جابت تتتتتت     :يمكت تتتتتتول إلت تتتتتتعب  لوصت تتتتتت  يصت "هت

"اتا هتم  لخصتائص    ،قتد    اكتا  حتول  ملؤرتك ا؟"    إ قييت   إدا لت   اتو زن  إجه  نمك"ه  ييد   ملءتليبو    ، ملءتليبن ؟" 

  لتي تصف  ملءتليب  لةموذجم؟" 

 
 
تتا دةتتتد تصتتتميو أ إ ا جمتتتع    ،. دىتتت  ستتتبي   ملثتتتاليتتتم دم يتتت   لتخةتتتيط  تتتتؤ ك هتتتذه  الدتبتتتا  ا دىتتت   ليتتتك   ا  لتتتتي ستتتتتخذها الحيت

ستتو  تحتتتاج إلتت  اعكفتت  اتتا إذ  كتتا   ملءتتتليبو  يعكفتتو   ليتتك  ة إ لكتابتت  بمتتا يكفتتي  كمتتال  الستتتبيا     ، لبيانتتاا  لخاصتت  بتتا

يلتتب أ  تفكتتك يتتم طك يتت  اخت فتت  لجمتتع  لبيانتتاا اتتن هتتؤال   ملءتتتليبن .    ،عذ  لتتو يكتتن  ألاتتك كتتذلاإ ددو.   ل،اجتت  إلتت   لتتدإ   بتت

 ف
 
 .خة  إ   ة  أل    ليءو  لتالم ان    لتي تمث إ  ،لتح ي با   ملتع ي ليك       دم ي  صةعيم   أحد  لعو ا   ملهم   هو أيضا

 يلتتب أ  يعكتتس   ختيتتا   رجمودتتاا  لفكديتت   لتتتي ستتتيا   ا  نلتتد أ     ،دتتالإة دىتت  ذلتتاإ 
 
إ ألشتتخاص  لتتذين      ر، يتت  ل بي تت   فهمتتا

تتت   دمهتتتو.   تتت ،  يتتتم  ملشتتتتكإع  إ يءتتتع  اشتتتكإدا إلت   مكتتتتن أ  يكتتتو  أ تتت،اب  ملصت
 
تتتد   افيتتتد  جت

 
تتا تحديتتتتد    يتتتمملءتتتاددة  لفك تتتتق    اكجعت
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 . ملشكإع إطا  مليا ناا  ملهم  يم  

تتت  تتتتتي ل  كة ملتتتتتفكتتتتك يتتتتم  إ  تتتت  " ملةاستتتتب "    ملءتتتتتليبن  إ رجمودتتتتتاا  لفكديتتتت يتتتتتم تحديتتتتد    صتتتتعوب   افي تتتتت   إ جهت    ملتع يتتتتت   بيانتتتتااوفنر  للتت

 .(MEALاملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )ب

  رجتمع؟  يم   ملص ،  أ ،اب  أركك  قد كة   إذ  هذ    جك   تحءن  يمكن  كيف •

  رجتمع؟  اءاهم  ل ،صول دى  إجك   أفض   هو  اا •

 

 (Data Use) ا تخَا  البيانات 

تتت  إ   ة  أل     جتتتتدإل     ستتتتتكماليمكةتتتتا    ،بعتتتد ذلتتتتا تتتي تتتتتو  خةت تتتاا  لتت تتت   ستتتتتخد    لبيانت تتتي  حتتتتول كيفيت تتتاف  تفاصت دتتتتن طك تتتتق إضت

  قتتتد يكتتتو  هتتتذ   ليءتتتو ابارتتتك إ جمعهتتتا.  
 
كتتتا  ملشتتتكإدا  حتياجتتتاا بءتتتية  تتع تتتق باملءتتتا ل  إ لتتتتع و. يتتتم هتتتذه    بشتتتك   ءتتتاي إذ  

تتتيو"   ، ل،التتتت  تتتك  لتييت تتتةو  " أإ "تيك ت تتتع  لءت تتتا  ك  بت تتتا  ا بءتتتتية  اثتتتت  " لتيت إ لتتتتتي ت اتتتتي  حتياجتتتتاا    ،يمكتتتتن أ  يتضتتتتمن  لعمتتتتو  دبت

   ،اب  ملص ، . لخاص  بع وااا   مل

 الستتخد ااا  ملتع يت  بتالتع و إ تختاذ    إ   جت كتد اتن  إلكتن  يصتك  ستتخد   بياناتتا دىت  إدتد    لتيتا  ك فيتط.  ال تُ   ،إاتع ذلتا

جتمادتتاا   ال  ليتتك   ا يتتم    ل تتت  نر دىتت ءتت ل نفءتتا كيتتف ستتيتو  ستتتخد   بياناتتتا  إ مكةتتا أ  ت ليتتك   ا       تت  إ التصتتاالا.  

 إكيف سيتو توصي ها بانتما  إل   رجتمعاا إأ ،اب  ملص ،   آلخك ن.  ملشكإع،  اتابع إل   ة أإ   ملةتمم  ل

 التفريج النقَ : ا تخَا  ترائل تَفع البيانات لتذسين ا تخَا  البيانات

تتتا يعأحتتتتد  ملدةتتتتداا تبتتتتدأ   تتتا  كأ تتتت،اب  ملصتتتت ،  لتتتتديا  تلتتتتاه  فإنتتتتا ت تتتتتز     ،شت تحتتتتد  هتتتتذه  إ اؤرتتتتك ا اعيةتتتت .    حتتتتول   بإدتتتتد   تيت

   لجمتتتعيمكةتتتا تحديتتتد  لةمتتتاذج إدم يتتتاا    ،اتتتن ختتتالل إ شتتتا  خك ةتتت  تتتتدفق  لبيانتتتااإ اتتتن  ملع واتتتاا.   اللتز اتتتاا  حتياجاتتتتا  

 إ لتيا  ك  لتي ستءاددك دى  جمع  لبياناا  لتي تحتاجها إ لوفا  بالتز ااا اشا ك   ملع وااا  لخاص  با.

لجمتتع  لبيانتتتاا إلتت   لتيك تتتك  تتتتدفق  لبيانتتاا اتتن كتتت  نمتتوذج    توضتتح  :(Data Flow Maps)  تممرائل تممَفع البيانمممات

  ملياب .

 ألاتتاكن  لتتتي قتتد تحتتتاج  )   لثغتك ا يتتم نمااتتا   لعثتتو  دىتت فك يتتا يتم  لعم يتت  إيءتتاددك يتتم  دىتت  إرتتك ك   لتصتتو     إستيعم  هتتذ 

 ستتتتخد    في تتا  يمكةتتا     لتتتي ألاتتاكن  أإجتته  لكفتتا ة )  إيلتتا يمكتتن أ  يءتتاددك يتتم  كمتتا  .  (في تتا إلتت  إ شتتا  نمتتوذج أإ تيك تتك جديتتد

 .(تيك ك ن  الستكمالنموذج إ حد  

قتد تكتو  خك ةت  إ حتدة كافيت  لتمثيت  جميتع  إ يعتمد تصميو خك ة  تدفق  لبياناا إلت  حتد كبنتر دىت  اتدى تعييتد  ملشتكإع.  إ 

  مشا يعل دالقاا تدفق  لبياناا 
 
 .لكن  ملشكإع  ملعيد قد يتة ب خك ة  اةفص   لك  اكو  ان اكوناتهإ .   ألق  تعييد 

  لخةو ا  لتالي : د يا  تباع  ، شا  خك ة  تدفق  لبياناا إ 

 .خة  إ   ة  أل   باستخد    ملع وااا  ملوجو ة يم    – لد خ ي  إ لخا جي    –حد  جميع اتة باا إدد    لتيا  ك   .1
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 يم ك  تيك ك.  إ   جهاتو يق  ملؤرك ا  لتي سيتو  قو ب .2

  لتيا  ك.  تؤ ك يم إدد    اع تحديد  ملصا    لتي ،تيك كضع خك ة  لعم ياا جمع  لبياناا  ملكتبة  بك    .3

 .خة  إ   ة  أل    ملءؤإل دن جمع  لبياناا إعدد    لتيا  ك بةا   دى   ملع وااا  لو   ة يم    قو بتحديد .4

تحديتد  كتذلا  إ   ،ت بي  جميع  حتياجاا إدد    لتيا  ك ان ختالل دم يت  جمتع  لبيانتاا إ ملؤرتك ا  ل،اليت   ت كد ان .5

  لفكص لتبءيط  لةما   
 
 .ك ما كا  ذلا امكةا

اتن  ملمكتتن أ  تتتؤ ي دم يتت  إ شتا  خك ةتت  تتتدفق  لبيانتتاا إلت  توليتتد أفكتتا  لتحتتديث دم يتاا إدتتد    لتيتتا  ك إجمتتع  لبيانتتاا.  إ 

  ايتتتو تحتتديا   أي أنتته  ،إ ييتت  حيتت يلتتب أ  تكتتو   خةتت  إ   ة  أل     أإضتت،  أ     حيتتث أنتتا  ،دىتت    طتتالق  هتتذه اشتتك  ال تعتتد  إ 

 فهما ل مشكإع إ حتياجاتا ان  ملع وااا. إ ز د تغنري  دةداا

 ." UNITAS"   يونيتاساةمم   لخك ة  تدفق  لبياناا ملشكإع  نموذج وضح  لشك  أ ناه  إ 

 "UNITAS"  يكنيتا   منظمة  ملشروإل  بياناتال: تر،طة تَفع (33 قم ) شكل 

 

 

 

 

 

   الالس  ملياه() تيا  ك ال س  ملياه  لفص ي 

 

 )اوظفي  ملشكإع( نماذج إ ر   لتد  ب

 

اوظفي  )  ملياه  إاك كز تويعنماذج ز ا ة  ملك حيض 

    ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و(
 

 اا  ألشخاص بياناا  ستبيان
 
 ملتابع   )  لةازحن    خ يا

  مشكإع(لإ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و  
 

  رجمود ( انءق)تركنز  ل الموداا اةاقشاابياناا 

 

فكق   ل ) سجالا  ملءتشفياا إ لعيا  ا  لب دي  

 تةي  ( ملص،ي   ل

   لخاص تيييو اةتصف  ملدة: الموداا  لتركنز 

 لغذ ئي   مما ساا  لتغذي  إ ستبياناا  لص،  ب

 (خبر    لتيييو)

 )اوظفي  ملشكإع( ا جدإل تتبع أ     ملؤرك 

 
 

 دن  ملشكإع )اوظفي  ملشكإع(  بع سةوي تيك ك 

 

 مشكإع  ل  ل جه   ملانح  نصف سةوي   تيك ك

 شكإع( مل   ة إ)

 

 

 
 

 

 جه   ُايد  ل ملدة تيك ك تةفيذ اشكإع اةتصف 

  ملانح  )فك ق  ملشكإع(
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 شخاص الشروإل دلتا  ،فر لألملداء األ : تطة إدا ة 34الشكل 
 
  زئي  مرتمل)  ناز ين داتليا

 
 (ا

 "UNITASملنظمة يكنيتا  "  تطة إدا ة األداء 

يبا ات 

 األبَاف 

املؤشرات )م   

التعر،فات 

  س  الحا ة( 

ا تخَا  املعلكمات  و ائل التذليل  م  البيانات 

 وصن للتكاصل 

الشخى    التررا   األ لك  اتالقرا  

الو   

 يجم   

 البيانات

املستجيبكن 

األشخاص )

  تتذَث الوي 

 ( إليهم

نكإل  

 التذليل 

جمكيات امل

فريية  ال 

  (الفئات)

النتيجة 

املر لية 

تمكن  : األولى

 ألشخاص 

 لةازحو   

 ان 
 
  خ يا

تحءن   

 لوصول إل  

إاد   ا 

  ملياه 

 ذلكل العا    

الثالث، يشيج  

 املائة م    75

األشخاص 

  
 
الناز ين داتليا

إلى أن الكصكل  

إلى املياه يلبي  

ا تيا اتهم 

اي تهال ية 

 *  املنالية

قائَ فر،ع     نك   اي تبيان 

املتابعة 

والتقييم 

واملساءلة 

والتعلم  

(MEAL ) 

األشخاص  

الناز كن  

 
 
 داتليا

تذليل   

  ي:  

التذليل 

اا صائي  

ي تطالإل  

 مَت

 الرضا 

التي األ ر  

تعكلها إناث 

األ ر   وذ ك ؛

الربيجة )أ ثج  

أفراد(   5م  

واأل ر الصغيجة 

أفراد أو   4)

 أقل(

التقر،ر السنك   

للجهة املانذة، 

واي تماإل السنك  

للشر،  املنفو، 

واي تماإل السنك  

والتغوية للمعلكمات 

 املجتمعية  الرا عة

مجمكيات  

 الخج يا 

أ با  أ ر    تشا   اي   نك  

األشخاص 

 الناز ين

 
 
 داتليا

تذليل 

نكبي:  

تذليل 

مذتكت 

معلكمات 

مجمكية 

 الخج يا 

 َ التقر،ر السنك  للجهة   ي يك 

املانذة، واي تماإل  

السنك  للشر،   

املنفو، واي تماإل 

السنك  للمعلكمات  

والتغوية الرا عة  

 املجتمعية

 إ لغءي  لألسكة ب كم ها.هي يكفي ل شكب إ لة نه  ب" ي حتياجاا  السا الك ال * يتو تعك ف "ي اي  

 ات  َول تتب  أداء املؤشر  2.3

أ  ة تءتتتم  لتتتا بتتبتتتع أ    اشتتتكإدا اتتتن     ستتتتكمالفتتتإ   لتحتتتدي  لتتتتالم هتتتو    بتتتا،    لخاصتتت  خةتتت  إ   ة  أل      ستتتتكمالبملتتتك   

،كز  خالل تو يق  لتيد   
ُ
 اياب  أهد    ملشكإع.يم  بشك  اةتمو   ر

اع واتتاا  ملشتتكإع يتتم رتتك     ضتتعي  :(Indicator Performance Tracking Table)  اتاملؤشممر  ممَول تتبمم  أداء  

 كمتتا    إ ملعدلت ، ملشتكإع فيمتتا يتع تتق بمؤرتك ته  ألصتت ي     إضتتع  فهتتو يوضتحجتدإل اتتوجز قصتنر.  
ُ
،تتكز  يمهتك  لتيتتد   ر

 يم قد ته دى :  جدإل تتبع أ     ملؤرك ا فعالي تكمن إ  11 هد    ملؤرك.ب فيما يتع ق

 
 ملبتتتتا ئ  لتوجي يتتتتت  لجتتتتدإل تتبتتتتع أ     ملؤرتتتتتك ا:  ملبتتتتا ئ  لتوجي يتتتت  إ أل إ ا  لخاصتتتتت   – 2008 – ي إي، إرتتتتا إك جتتتتم، إإ تتتتتال   إيتتتته اتتتتاكميال   11

 إ لص يب  ألحمك  ألاك كي.  خدااا    ا    لكا وليكي  – بإدد   إ ستخد   جد إل تتبع أ     ملؤرك ا

https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/memodule_iptt_0.pdf
https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/memodule_iptt_0.pdf
https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/memodule_iptt_0.pdf
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    لتيد   إتتبع   ملؤرك ا  أهد    لتحديد بءيط  رك  توفنر •
ُ
 . لوق  بمكإ يم اياب  هذه  ألهد      ،كز  ر

 .إعدد   تيا  ك دةه  ملشكإع يم   ر،كز    لتيد   فيما يتع ق بمتابع    ملءا ل  تحءن  •

  ألخكى   خ  )أإ خا ج(  ملةمم .  شا يعاملب  ملشكإع  تيد   ايا ن  •

 . أل ل   لفهو نيدي بشك  إ لتفكنر   ملتوقع  أل    اياب يم    لفعىم   أل     ايا ن  •

يتم    جتدإل تتبتع أ     ملؤرتك اخت تف  ييمكتن أ     ،(MEAL ملتابعت  إ لتييتيو إ ملءتا ل  إ لتتع و )كما هو  ل،ال اع جميتع أ إ ا  إ 

احتد ة حتتى يتمكةتو  اتن تحميت   ملع واتاا  ملوحتدة بءتهول     أرتكالتتة تب  لعديتد اتن  لجهتاا  ملانحت   كما  إ ر،توى.   لشك 

لتتدإل تتبتتع أ     ب  خاصتت  بالجهتت   ملانحتت  فيمتتا يتع تتق ي اتة بتتاا  بتت   اللتتتز  اتتن  ملهتتو    ،يتم أنممتت   لتح يتت   لخاصتت  ذ تتو. إبالتتتالم

تتتو   وضتتتتح  لشتتتتك إ  لختتتتاص بتتتتا.     ملؤرتتتتك ا تتت   ملكتمتتتت   تتبتتتتع أ     ملؤرتتتتك اجتتتتدإل    (35)   قت  جزئيت
 
تتتا    إ ملءتتتتتخد   ا     فتتتتكملشتتتتكإع  لتت

 ةازحن   شخاص  للأل
 
 يعكه اؤرك إ .    خ يا

 
    

 
أإ اؤرك ن ان ك  اءتوى ان اءتتو اا   طتا   ملةةيتي أل تك ه  مليا نت .    إ حد 

  لكاا  جميع اؤرك ا  ملشكإع.  جدإل تتبع أ     ملؤرك اتضمن  ي لب أ   إ 

 شخاص اللأل  ،فر ملشروإل دلتا    َول تتب  أداء املؤشرات  نمكذج:  (35)   قم  شكل 
 
   مرتمل)  ناز ين داتليا

 
 ( زئيا

 العا  الثالث العا  الثاملي  العا  األول  تل األ ا   املؤشر 

 لوضع   ملءا د     

  لفعىم

 اعدل

 *   لتباين 

 لوضع   ملءا د  

  لفعىم

اعدل 

  لتباين 

لوضع    ملءا د  

 لفعىم 

اعدل 

  لتباين 

الهَف  

  اي خجاتيجي:

 نخفاه اعدل  

  صاب  باألاك ه 

 ملةيول  دن طك ق  

  ملياه بن   لةازحن  

خفض اعدل  نتشا   

 ألاك ه  ملةيول  دن  

طك ق  ملياه بن   

 ألشخاص  لةازحن   

 بنءب  
 
  30  خ يا

بح ول   اي     باملائ 

  لعا   لثالث.

  1200تو دالج 

اك ض ان  

 ألاك ه  

 ملةيول  دن  

طك ق  ملياه يم  

   مليال ي  لءة  

 . صفك

10٪ ↓   20٪ ↓   30٪ ↓   

 املر لية نتيجة ال 

تمكن   : األولى

 ألشخاص 

  
 
 لةازحو    خ يا

ان تحءن  

 لوصول إل  

 إاد   ا  ملياه 

بح ول  لعا   لثالث،  

ان أسك   باملائ  85

  
 
 لةازحن    خ يا

ستتو جد دى   

اءاف  ال تز د  

اتر ان  500دن 

 اككز توزيع  ملياه. 

   %85   %50   %20 صفك% 

املر لية نتيجة ال 

تمكن  الثانية: 

 ألشخاص 

  
 
 لةازحو    خ يا

ان تحءن  

بح ول  لعا   لثالث،  

ان  باملائ  80

  
 
 لةازحن    خ يا

أب غو  ب نفءهو دن  

يم  ز ا ة  ء   ليدين 

٪ دن  30أب غ 

 ء   ليدين يم  

  ألإقاا  ل،كج 

 صفك   80%   65%   50%
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اما ساا  ء  

  ليدين 

  ألإقاا  ل،كج 

خرج 
 
تيو    :1,1امل

 ملياه  الالس 

 رجتمعي  بإ شا   

اك كز توزيع  ملياه  

يم التمعاا 

 ألشخاص 

 
 
  لةازحن    خ يا

بح ول  لعا   لثالث،  

اككز   40يتو إ شا  

اك كز   4توزيع اياه )

 لك  قك  (

 لعا    /10 صفك 

  ألإل 

 لكبع   – 2

  ألإل 

 لكبع   – 2

  لثا ي 

 لكبع   – 3

  لثالث 

 لكبع   – 4

  لك بع

 لعا    /30  

  لثا ي 

 لكبع   – 5

  ألإل 

 لكبع   – 5

  لثا ي 

 لكبع   – 5

  لثالث 

 لكبع   – 5

  لك بع

 لعا    /40  

  لثالث 

 لكبع   – 2

  ألإل 

 لكبع   – 2

  لثا ي 

 لكبع   –3

  لثالث 

 لكبع   – 4

  لك بع

  

خرج 
 
قا    :1,2امل

 ملتةودو  

بتحءن  اعكفا و  

باملبا ئ  لخاص   

باملياه إ لصك   

إ لةماف    لصحم 

  لعاا 

 يم   40يلتاز 
 
اتةودا

حم    ملياه إ لصك   

 لصحم إ لةماف   

 لعاا   اتحا   

  الدتما  ك  دا  

 لعا    /40 صفك 

  ألإل 

 لكبع   – 10

  ألإل 

 لكبع   – 10

  لثا ي 

 لكبع   – 10

  لثالث 

 لكبع   –10

  لك بع

/  لعا   40  

  لثا ي 

 لكبع   – 10

  ألإل 

 لكبع   – 10

  لثا ي 

 لكبع   – 10

  لثالث 

 لكبع   –10

  لك بع

 لعا    /40  

  لثالث 

 لكبع   – 10

  ألإل 

 لكبع   – 10

  لثا ي 

 لكبع   – 10

  لثالث 

 لكبع   –10

  لك بع

  

 * إل  أي ادى يخت ف  أل     لفعىم دن اءتوى  أل     ملتوقع.

  إتشتتم .  خةتت  إ   ة  أل   بتةفس تكتيتتب  إ   ،بشتتك   أستت ي  جتتدإل تتبتع أ     ملؤرتتك ا  د جيتتُ   ،(35)   قتتو  كمتا هتتو اوضتتح يتتم  لشتك إ 

،تتكز   حالتت   لتيتد بتحتديثاا    يتتد تُ   إبعتد ذلتتا  ،لكت  اؤرتتكبالنءتتب   ستتاس  لختط  أل    ألإليتت   يياستاا ألفييتت   ل ألدمتدة  
ُ
ختتالل     ر

 )أإ  لتباين( بن   أل     ملتوقع إ لفعىم.  إاعدل  الختال  لفعىم    إ لوضع  ملءا د  تشم حيث   ،فترة إدد    لتيك ك

دىت  اءتتوى  إ اخت فت  لجمتع  لبيانتاا.    تكتك   الهتا    جدإل تتبتع أ     ملؤرتك اخت ف  ان   رءتو اا   ملالحظ أ   ألهد   دى   إ 

هتتذ  يعكتتس أ   لتغينتتر يحتتد   إ .   بتتع  لءتتةو   ) لفصتت ي (يتتتو تيءتتيو أهتتد    ملؤرتتك ا  لءتتةو   حءتتب  مليتتاييس    ، رخكجتتاا

 بشك  اتكك .  اتابعتهلب يلهذ   لءبب إ  ، رخكجاابءكد  أكبر دى  اءتوى  

 .إ ملءا د خط  ألساس    يم  جدإل تتبع أ     ملؤرك الكئيءيا   لكونا   تمث   ملإ 

 إ لتي يمكن دى  أساسها تيييو  لتيد   لالحق. ،قيم   ملؤرك قب  تةفيذ  لنشاط  :(Baseline)  تل األ ا 

  ملشكإع.  إ ة حياةتحيييه خالل  يلب ملءتوى  ر،د  إ رخةط ل تغينر  لذي    :(Target)  املستهَف

بيانتتتاا قبتتت   هتتتذه  ل لتتتب جمتتتع  إ ستتتاس.  ختتتط  أل أ  تحتتتتوي جميتتتع اؤرتتتك ا  ملشتتتكإع دىتتت  بيانتتتاا    يلتتتب  ،اتتتن  لةاحيتتت   ملثاليتتت إ 

عذ  تعتتتذ  جمتتتع بيانتتتاا ختتتط  ألستتتاس ملؤرتتتك  أل    حتتتتى إقتتت   إ .  اتتتا هتتتو اءتتتا د إ مكتتتن  ستتتتخد اها لتحديتتتد    ،تةفيتتتذ  لتتتتدخ 
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  يت كيف لإ    لتزان  ملة توبتو يتق    أ     ملؤرتك اجتدإل تتبتع  يلتب دىت     ،أإ  أل شة   شا يعإحدى  الستر تيلياا أإ  مليم  ات خك

  ألساس.خط جمع بياناا   تما 

ل مصتد   ألساست ي )حيتث  ختط  ألستاس  جمتع بيانتاا    كمتا أ  مكن إ شا  بياناا خط  ألستاس اتن  ملصتا    ألإليت  أإ  لثانو ت .  إ 

   هتتم(  بلمتع  لبيانتتااييتو  فك تتق  ملشتتكإع  
 
.    دم يتت  اعيتدة إتءتتتغكق إقتتتا

 
قتا  ة دىتت   لييتتا  بتتذلا.    شتتا يع مل  جميتتعليءتت   إ طتو ال

تتتد يكتتتو  اتتتتن  لضتتتكإ ي  لعمتتتت  اتتتع  لشتتتتككا  إأ تتتت،اب  ملصتتت ،     ،إبالتتتتالم باستتتتتخد       لخاصتتتت  بختتتط  ألستتتتاس قتتتا    أل     شتتتتا قت

اتتن اشتتكإع أإ   ملتت خوذة  إ ملع واتتاا    ،يمكتن جمتتع  لبيانتتاا باستتتخد     حصتتا  ا  ل،كوايت   ،يتتم هتتذه  ل،التت إاصتا    انو تت .  

حيتتث  إ  بيانتتاا احتتدإ ة لختتط  ألستتاس  جمتتعإجتتك      " اتتنUNITASاةممتت  يونيتتتاس " اشتتكإع    تمكتتنإليتتد  .  إلتتخ  ،رتتك ا اخت تتف

 
 
الحتظ أ  بعتض  إ أدتاله.         ملؤرتك اتتبتع أ ملوضت،  يتم جتدإل    ختط  ألستاسأ قتا     لوضع  تو  ستخد    ملصا    لثانو   أيضا

  40يتتتتو إ شتتتا     ، لثالتتتث   لعتتتا "بح تتتول    ،دىتتت  ستتتبي   ملثتتتال  ،ستتتتكو  صتتتفك"  UNITASيونيتتتتاس "  ألساستتتي  ملشتتتكإع    ختتتط  بيانتتتاا

 اككز 
 
 لك  قك  (."  اك كز  4)ياه لتوزيع  مل  

نتيلت  لتةفيتذ  بادتبتا ه  تتوقتع  ا تته   لذي    – قو أإ  ءب  ا و    يم صو ة     ملوضح  – ملءتوى  رخةط ل تغينر     ملءا د حد  ي

   أل قتتتا  أإ  لنءتتتب  ملءتتتا دف  تة تتتب تحديتتتد هتتتذه  إ  قتتتو اءتتتا د  اتتتكتبط ذ تتتا.    " SMART" جميتتتع اؤرتتتك ا  إستتتيكو  ل ملشتتتكإع.  

  لتعاإ  بن  اوظفي  ملشكإع إأ ،اب  ملص ، .

تتتع أ     ملؤرتتتتك اكمال  ستتتتتبملتتتتك   إ  تتتتدإل تتبت تتتتذ إأ شتتتتة   كتتتتو   ييلتتتتتب أ     ،جت تتتاا  لتةفيت تتتال الجتمادت تتتتدإل أدمت تتت  جت تفكنتتتتتر   لبمثابت

جتمتاع رتهكي اتع  لشتككا  ملةاقشت   ال   بعمت  جتدإل زانتيإذ  قمت     ،الشككا  إ جتماداا فك ق      ة. دى  سبي   ملثتال لخاص  ب

تتتد بةتتتو  جتتتدإل أدمالتتتا    ،التةفيتتتذب  اءتتتائ  تتع تتتق تت   لتتتذي   ملؤرتتتك اجتتتتدإل تتبتتتع أ     اك جعتتت   هتتتو  فتتتيمكن أ  يكتتتو  أحت فيتتتته  تو  يت

 . ملتابع إ خال أحد  أ قا   

 مخطل املسيابي آللية التغوية الرا عة واي تجا ة 3.3

اتتتن  ملشتتتا كن  يتتتم     لتغذيتتت   لك جعتتت ح يتتتاا  تصتتتال تمكتتتن  لفتتتكق اتتتن ت يتتتي  بإ شتتتا   آليتتتاا  لتغذيتتت   لك جعتتت  إ الستتتتلاب     تيتتتو 

 .اخاإفهوإ  ملشكإع إ الستلاب  يم  لوق   ملةاسب القتر حات و  

هتتتتتم آليتتتتتاا  تصتتتتتال  ةائيتتتتت     :(Feedback-And-Response Mechanisms)  آليمممممات التغويمممممة الرا عمممممة واي مممممتجا ة

 
 
تتا   اتتن  ملشتتتا كن  يتتتم  ملشتتكإع إأ تتت،اب  ملصتتت ،   آلختتك ن يتتتم  رجتمتتتع لتغذيتتت   لك جعتتت   لجمتتع     التلتتاه اصتتتمم  خصيصت

 .لهذه  لتغذي   لك جع إ الستلاب   

 ضما  أ   التصال يتدفق يم  تلاهن :  يم   لفعال    لتغذي   لك جع  إ الستلاب    آلي إ تمث  أساس

  اتتتتن   ملشتتتكإع  لفك تتتتق   لك جعتتت    لتغذيتتتت    رجتمعتتتاا  تيتتتتد   :(Feedback Mechanisms)  الرا عممممة  التغويمممة  آليمممات •

 .إلخ  ، لءاخة   إ لخةوط ، مليترحاا إصةا يق ، الجتماداا تشم   لتي   ليةو ا  خالل
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  فك تتتق  ملشتتتتكإع    ييتتتد   :(Response Mechanisms)  اي مممتجا ةت  آليممما •
 
إ يتتتتد    لتغذيتتتت   لك جعتتت   باستتتتال   إرتتتعا  

 .ل ملتمع الستلاباا  ملةاسب   

 آلية التغوية الرا عة واي تجا ة    املتعلقة  تصالاي: دو ة  (36)   قم  شكل 

 

   قتتو   لشتك إ أحتد  ألاث تت .     ستتعك هاتن  ملفيتتد    ،بشتتك  أفضت   آليت   لتغذيتت   لك جعت  إ الستتلاب لفهتو كيفيت  تصتتميو نمتا   إ 

 ملشكإع    لي   لتغذي   لك جع  إ الستلاب آلاخةط   ءيابي  دبا ة دن  هو   (37)
 
 وضتح  إ .   لتا   فك لألشخاص  لةتازحن    خ يتا

تتتع   كيفيتتتت     يشتتتتنر إلتتتت .  تتتتو  يتتتت جتمادتتتتاا  رجتمع ال إ  مليترحتتتتاا    صتتتتةا يقباستتتتتخد       لتغذيتتتت   لك جعتتتت كيتتتتف ييتتتتو   ملشتتتتكإع بلمت

  ملشكإع ل ملتمعاا إ ألفك  .  ستلاب   ي كيف  إبعد ذلا  ،اعالج   ملع وااا إ ستخد اها

 

  

  رجتمع فك ق  ملشكإع

 الجتماداا           اكتب  ملءاددة      مليترحاا صةا يق   لخةوط  لءاخة        لكسائ   لةصي              

           رجتمعي 

اعالج  إ ستخد   بياناا 

  لتغذي   لك جع  

 بك اج  لك  يو          لكسائ   لةصي       لو ش  رجتمعي         الجتماداا    

دو ة ايتصال املتعلقة  آلية التغوية الرا عة 

 واي تجا ة
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 ناز ين شخاص الواي تجا ة ملشروإل دلتا  ،فر لأل: مخطل املسيابي آللية التغوية الرا عة (37)   قم  شكل 
 
 12داتليا

 

دىتت  خمءتت  أستت    اهمتت  حتتول تصتتميو    بوضتتوحالحتتظ أنتته يليتتب    ،(Flowchart)   رخةتتط  ال ءتتيابي  باستتتعك هأ ةتتا  قيااتتا  

 نما  آلي   لتغذي   لك جع  إ الستلاب   
 
 .(Delta River IDP Project)  ملشكإع  لتا   فك لألشخاص  لةازحن    خ يا

 
 –يتتت : بكنتتتااج  الستتتتلاب   دصتتتا  هايتتتتا   رجتمع  لتغذيتتت   لك جعتتت دم يتتت   لتعااتتت  اتتتع  – "World Vision" إإ لتتتد فتتتيلناؤسءتتت   ايتتتتبس اتتتن: 12

 .اؤسء  إإ لد فيلن ل تةمي  

 ي  يتم  م   

 التغوية الرا عة 

 

 

م  الو   يستقبل  

 التغوية الرا عة؟

 

 

 ي   يتم معالجة  

 التغوية الرا عة؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي   يتم ا تخَا   

 التغوية الرا عة 

 
 

 ي   يستجي   

املشروإل للتغوية  

 الرا عة؟

 صةدإق  مليترحاا                                                 الجتماداا  رجتمعي  

 ح ي   لوص  

 ليضايا ذ ا  لت  نر  

  ملةخفض 

 ملكتفع   ليضايا ذ ا  لت  نر 

 إ ل،ءاس  

 
إ لشكاإى ان    لتحكش

  الدتد   
  الحتيال إ لفءا  

 لتغذي   لك جع   

  لتشغي ي  

 جتماداا فك ق  

  ملشكإع

 قائد  لفك ق 
  بمةع   لخاص عم  لفك ق 

إ لتحكش    الستغالل إ الدتد  

  لجنس ي 

  لفك ي  جتماداا  ال  إ ش  لعم   رجتمعي  

https://communityresponsemap.org/sites/default/files/tools/World%20Vision_Haiyan%20Feedback%20Flowchart%20and%20Guidelines.pdf
https://communityresponsemap.org/sites/default/files/tools/World%20Vision_Haiyan%20Feedback%20Flowchart%20and%20Guidelines.pdf
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 ؟(Feedback)  التغوية الرا عة ي   يتم  م    .1

  يءتتخد  اشتكإع  
 
   لتغذيت   لك جعت آليتتن  لجمتع  (  Delta River IDP Project) لتتا   فتك لألشتخاص  لةتازحن    خ يتا

 بانتما .(  Community Meetings)  ي جتماداا  رجتمعديد  ال إ (  Suggestion Boxes)  مليترحاا: صةا يق هما

 :اما يىمت كد    ،ملشكإداآلياا  لتغذي   لك جع  إ الستلاب   دةد تصميو إ 

   لتغذيتت   لك جعتت  ملةاستتب  لءتتياق اشتتكإدا إ لفعالتت  يتتم جمتتع     لجمتتعتشتتاإ  اتتع أدضتتا   رجتمتتع لتحديتتد آليتتاا   لأ.  

  ملفيدة.

 تو يتق    هأن   لت كد انب. 
 
 لتتي يتتو اشتا كا ا بشتك   نتر  ستمي أ ةتا   لز تا  ا  مليد نيت . دىت    لتغذيت   لك جعت   يتو أيضتا

فتتال يتتز ل    ،مجتمتتاع  رجتمعت ال ختا ج ستتياق   لتغذيتت   لك جعتت   ستبي   ملثتتال، إذ  قتتا  أحتد أدضتتا   رجتمتتع بمشتا ك   

 تو ييها. هةاك حاج  إل 

 ؟(Feedback)  التغوية الرا عةيتلقى الو   م    .2

    يحتتد  اشتتكإع
 
لةمتتا      تصتتالنيةتت     مثابتت ب  صتتب دضتتو فك تتق  ملشتتكإع  لتتذي ي لتتتا   فتتك لألشتتخاص  لةتتازحن    خ يتتا

 .آلي   لتغذي   لك جع  إ الستلاب هم  ملءؤإل  دن إ   ة دم ي    ح ي   لوص إ .  آلي   لتغذي   لك جع  إ الستلاب 

 ت كد ان:  ،ملشكإداآلياا  لتغذي   لك جع  إ الستلاب   دةد تصميو إ 

   يكتو    ت كتد اتن أ إ   ،لي   لتغذي   لك جع  إ الستلاب آل  وص  لح ي   ليكو   أحد  ألشخاص  أ. تحديد إتد  ب  
 
    دمتا

 
 
 عم ي .هذه  لل قو ا

بادتبا هتا  اد جت     بحيتث تكتو  ليت   لهتذه  آللديته إ   ة  لي   لتغذيت   لك جعت  إ الستتلاب   آل  ح ي   لوص أ     ضما ب. 

 يم  لوصف  لوظيفي.إحدى  ملءؤإلياا  لو ض،   

 ؟(Feedback) التغوية الرا عة ي  تتم معالجة   .3

 يءتتتتخد  اشتتتتكإع  
 
تتا تتتازحن    خ يت تتتك لألشتتتخاص  لةت آليتتتت   لتغذيتتت   لك جعتتتت   إجتتتتك   ا اخت فتتت  ملعالجتتتت  بيانتتتاا     لتتتتا   فت

تتتتو اعالجتتت     ،أ  ال. دىتتت  ستتبي   ملثتتتالتءتتتو بال،ءاستتي   ت لتغذيتتت   لك جعتت   دىتت  اتتتا إذ  كانتت     إذلتتا بةتتتا     ،إ الستتتلاب 

 لتغذيتت   ليتت   آل لتابعتت     ح يتت   لوصتت   ختتالل لتشتتغي ي   لعااتت  اتتن    إ لتغذيتت   لك جعتت  ليضتتايا ذ ا  لتتت  نر  ملتتةخفض  

تتتتو اعالجتتت   ليضتتايا  ملتع يتتت   إ   ،يتتتتو تصتتعيد  ليضتتايا  ل،ءاستتت  إلتت  اءتتتتوى أدىتت   ،. إاتتتع ذلتتا لك جعتت  إ الستتتلاب 

تتتتا أ     ،باالحتيتتتتال إ لفءتتتتتا  اتتتتتن قبتتتت  قائتتتتتد  لفك تتتتتق تتتت أي  كمت تتت    جعت تتع تتتتتق بتتتتالتحكش أإ  الستتتتتتغالل  لجنستتتتت ي يتتتتتتو    تغذيت

مةتتتع  الستتتتغالل  لجنستتت ي   لختتتاص بعمتت    لاتتتن ختتتالل فك تتتق  إع   ت تتتا  "  UNITASاةممتتت  يونيتتتاس " تصتتعيدها إلتتت  قيتتتا ة  

 (.PSEAHإ الدتد   إ لتحكش )

يلتتتب أ   كمتتتا  .   لتغذيتتت   لك جعتتت شتتتفاف  ملعالجتتت    لكستتتمي    لد خ يتتت    لجتتتك   ا     تو يتتتق    إ ضتتتحبشتتتك   إ لتتتب أ  يتتتتو  

تتتا   دىتتت   هتتتذه  تتضتتتمن   تتتا   لفك تتتق  لتتتذين لتتتتدي و ستتت ة   لتصتتتك  بةت  لتغذيتتت   لك جعتتتت     جتتتتك   ا إ رتتتا  ا بشتتت   أدضت

ست ة   الستتلاب     لتدي ويلب أ  تحد    جك   ا أدضتا   لفك تق  لتذين    ،. دى  سبي   ملثاليمكن و ذلا  لو   ة إاتى

تتتتتاا تتتتت   ملع وات تتتتتول دىت تتتتتاا  ل،صت تتتتتكوى   ،لة بت تتتتتم  لشت تتتتتق يت تتتتتكوى   ،إ لتحييت تتتتت   لشت تتتتتخ  ،إعحالت تتتتتا  .  إلت تتتتتمنكمت تتتتتب أ  تتضت تتتتتذه  يلت   هت
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 لتذين يعتيتتدإ  أ  رتكو هو لتو يتتتو  لتعاات  اعهتا بشتتك     ألشتخاصاتن قبتت     تيتتديو  لتتم و  طك يت     جتك   ا أيضتا

 اةاسب.

 ت كد ان:  ،ملشكإداآلياا  لتغذي   لك جع  إ الستلاب   دةد تصميو إ 

  ح يتت   لوصتتت الحتتظ أ   إ .   لتغذيتتت   لك جعتت أ. تحديتتد إتتتد  ب  ألشتتخاص  ملءتتؤإلن  دتتتن اعالجتت  أنتتو ع اخت فتت  اتتن  

 لتذين     ألشتخاصبيةما يحتتاج    ، لتي تتعاا  اع  ليضايا اةخفض   لت  نر ستحتاج إل  اءتوى إ حد ان  لتد  ب

 . ملةاسبتد  ب   لإ ملتع ي  باالحتيال إ ملضايي  إ الستغالل إل  يعالجو   ليضايا  ل،ءاس  ذ ا  لت  نر  لعالم 

 .إان  لذي ييو  بذلا لتغذي   لك جع   د ادى تكك   اعالج   يحدتب.  

 لتتتتتب إ شتتتتتا  قادتتتتتدة بيانتتتتتاا   خ يتتتتت   إ .  آليتتتتت   لتغذيتتتتت   لك جعتتتتت  إ الستتتتتتلاب ج. تحديتتتتتد اكتتتتتا  إكيفيتتتتت  تختتتتتز ن بيانتتتتتاا  

 لتغينتتتر ا  لالحيتتت     إكتتتذلا اتابعتتت   ، مليداتتت   إ الستتتتلاباا لتتتو   ة   لتغذيتتت   لك جعتتت      صتتتدملءتتتاددة  لفك تتتق دىتتت   

 دى   ملشكإع.

 . ملءتليبن  ملع وااا  ل،ءاس  ل،ماي  خصوصي     حذ  إعتال ضع إ را  ا إ ض،  حول إق  إكيفي   إ  .  

 ؟(Feedback)  التغوية الرا عة ي  يتم ا تخَا    .4

 لتغذيت    لتو   ة اتن  رجتمعتاا اتن ختالل آليتاا   لتغذي   لك جع    ستخد      " UNITAS"   اةمم  يونيتاس  يعتز  فك ق

تتتتتتلاب    تتتتت  إ الست تتتتتب لك جعت تتتتت  جانت تتتتتاا    إلت تتتتتابيانت تتتتت  بادتبا هت تتتتتتمكة     ملتابعت تتتتتيط  ملءت تتتتتيق إ لتخةت تتتتتاا  لتنءت تتتتتن  جتمادت تتتتتز  ات جت

ءتتتتخد  هتتذه  لبيانتتتاا لتح يتتت   التلاهتتااإ ل مشتتكإع.  
ُ
إ لتحيتتتق    ، لجتتتنسنتتوع  حءتتتب     لتغذيتت   لك جعتتت إتصتتتنيف    ،ت

 .إلخ  ،ان كيفي  ت  ك  لف اا  لضعيف  باملشكإع

 ؟(Feedback)   ي  يستجي  املشروإل للتغوية الرا عة .5

 آليتتتتن  لالستتتتلاب  سيءتتتتخداهما اشتتتتكإع  لتتتتا   فتتتك ل ةتتتازحن     (37)   قتتتو  يوضتتتح  لشتتتك 
 
تتا لالستتتتلاب  ل تغذيتتتت       خ يت

 .   لفك ي إ ش  لعم   رجتمعي  إ الجتماداا   اتن   آلليتن . إتشم  ه لك جع 

 ت كد ان:  ،ملشكإداآلياا  لتغذي   لك جع  إ الستلاب   دةد تصميو إ 

تتتتتع  ل   الستتتتتتلاب أ.   تتتتت   أنتتتتتو ع  جميت تتتتت  لتغذيت تتتتو   ة.     لك جعت تتتتتض  ل،تتتتتاالاإ لت تتتتتم بعت تتتتتا فيتتتتتط    ،يت تتتتتيتة ب ذلت تتتتتال  ست تتتتتعا  إ ست  إرت
 
   

 إيم حاالا أخكى قد تكو   الستلاب  اءتمكة إاعيدة.  ،باالستال 

ك    جتتإستتيكو  هتتذ     .   لتتو   ة لتغذيتت   لك جعتت   ت كتتد اتتن أ  آليتتاا  الستتتلاب  اةاستتب  لءتتياق اشتتكإدا إنتتوع   لب.  

 
 
يتم  إباالحتيتال أإ  لفءتا  أإ  لتحتكش أإ  الستتغالل  لجنست ي.   لتغذيت   لك جعت   بشك  ختاص دةتداا تتع تق   اةاسبا

 حتتر   حيتوق أ ت،اب  ملصت ،  فيمتا يتع تق بتا جك   ا  ليانونيت  إ ألاتا  إعخفتا      ملهتو ل غايت ان   ،ت ا  ل،االا

  لهو   إ لءك  .

إجتو   اتن  رجتمتع تشتنر إلت   ل،اجت  إلت    لتغذيت   لك جعت   انيت  اتن     س ءت    ت يتيالستئةا  يم حالت   ل  إجك  د يحدتج. 

 اتابع  إضافي .
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إ رتا  ا احتد ة إإ ضت،     إضتع  يلتب د يتا  ،إتو يتق   جتك   اآلي   لتغذيت   لك جعت  إ الستتلاب   تصميو     ستكمالبملك  إ 

تتتت    تتتتاا إلت تتتتول  رجتمعت تتتت  إصت تتتتول كيفيت  لتع يمتتتتتاا اتتتتتع  هتتتتتذه   لتتتتتب اشتتتتتا ك   إ إ ستتتتتتخد اها.  آليتتتتت   لتغذيتتتتت   لك جعتتتتت  إ الستتتتتتلاب   حت

آليتت   ب   لخاصتت   عم يتت  لحتتتى يفهتتو  لجميتتع    يتت  لتد  ب   لتتدإ  ا رجتمعتتاا اتتن ختتالل ج ءتتاا  لتوجيتته اتتع  ملتتوظفن  اتتن ختتالل  

  ستخد اها.كيفي   إ  لتغذي   لك جع  إ الستلاب   

 ( Learning Plan) تطة التعلم 4.3

تتتم  لفصتتت   ألإل  تتتو احتتتد  يت يتع تتتق بتتتتااتالك  يافتتتت     (MEAL ملتابعتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتا ل  إ لتتتتتع و )فتتتتإ   لتتتتع و يتتتتم ستتتتياق    ،كمتتتا هت

  .أ ةتتا  تةفيتتذ أ شتتة   ملشتتتكإع  تتتتع و  جميتتع  لفتتكق   إنلتتد أ إ لعم يتتاا  لتتتي تتتددو هتتذه  لثيافتتت .    يصتتو  مل لتفكنتتر  دىتت   تشتتجع  

إع   ة هتتذ   يلتتب تخةتيط    ،ملشتكإدا إاؤسءتتتا إقةادتا  ها فتت باستتمك   إلتت  اما ست     إتحو  تتهلالستتفا ة اتن هتتذ   لتتع و  إ 

  لتع و.

يتتم كثنتر اتتن    يتتتو إجك ئته   ا تت     ءتاني  هتتو أ   لعمت   إ  لتةميت     اشتتا يع  أحتد أستتباب أهميت   لتتتع و بشتك  ختتاص يتمنلتد أ   إ 

    لبي تتااحتتتى يتتم  إ دتتد   الستتتيك  .  إ   غنرالتبتت  تتءتتو ألحيتتا  يتتم بي تتاا  يةاايكيتت   
 
تتغنتتر  لمتتكإ  إقتتد تتتؤ ك دىتت     ، ألكرتتر  ستتتيك   

 ملتغنتتترة     لبي تتاا لفتتتكق قتتا  ة دىتتت   لتكيتتف اتتتع    تصتتب يلتتتب أ     ،فعالتت   شتتتا يع مللكتتتي تكتتو   إ  لبتتر اج بةتتتكق ال يمكتتن  لتنبتتتؤ ذ تتا.  

اتتن    حتتدإت  ،إ لتصتتميو  ملتتك  ل مشتتكإع   مليصتتو بي تت  تعتتزز  لتتتع و  تتة تتب   ليتتد ة دىتت   لتكيتتف  إنلتتد أ   إ ملع واتتاا  لجديتتدة.  

 ،و فز لإل   ة  لتكيفي . لإتخ ق  شا يع مل لعيباا  لتي تعتره تعدي  

   :(Adaptive Management)  اادا ة التريفيمة
 
  هتم نهتج ايصتو  التختاذ  ليتك   ا إ لتعتديالا دىت   ملشتكإع  ستتلاب 

 13ل مع وااا  لجديدة إ لتغينر ا يم  لءياق.

   ،بيةمتتا تككتتز      ة  لتكيفيتت  بشتتك  أساستت ي دىتت  تع تتو  ملشتتكإعإ 
 
اتتن أنممتت     تءتخ صتتها ستتتخد    ملع واتتاا  لتتتي    يمكتتن أيضتتا

    ألكبرملشكإع ملءاددة  ملةمم    لخاص  با  (MEALإ ملءا ل  إ لتع و ) ملتابع  إ لتيييو  
 
 دى   لتع و إ لتغينر.  حجما

 لجديتتتدة إتتكيتتتف     ملعكفتت هتتو  لعم يتتت   لتتتتي تكتشتتف ذ تتتا  ملةممتتت     :(Organizational Learning)  الممتعلم التنظي مممي

 اعها.

   إتتكتبط جميعهتا  ، ال ت  افتتاهيو تءتاهو يتتم  لتتع و  لتةميمتتي  إ وجتد
 
     تباطتتا

 
 ملتابعت  إ لتييتتيو إ ملءتا ل  إ لتتتع و  بعم يتتاا    إ ييتا

(MEAL)  .لخاص  با  

   لجديتتتدة   ملع واتتتاا  بتتن    لجمتتتع  ختتالل  اتتتن   لجديتتدة   ملعكفتتت   إ شتتا   يتتتتو  :(Knowledge Creation)  املعرفمممة  إملشمماء •

تتتتي   لبيانتتتتتاا) تتتتا   لتت  ملعكفتتتتت   إ  لخاصتتتتت  بتتتتتا(    (MEAL ملتابعتتتتت  إ لتييتتتتتيو إ ملءتتتتتا ل  إ لتتتتتتع و )  دم يتتتتتاا  ختتتتتالل  اتتتتتن  تلمعهت

  كتشا  طكق جديدة لتةميو  ملعكف   ل،الي .  ان خاللأإ   ، ل،الي 

حتتى يتتو نيت   ملعكفت  دىت  اءتتوى  لوكالت .    بعم يت   لتتع و   ملةممت ال تيتو     :(Knowledge Transfer)  املعرفمة  نقمل •

ءتتخد  لتبتا ل  ملع واتاا  شتخص   مكن أ  يتو ني   ملعكفت  اتن شتخص إلت   إ 
ُ
آختك إاتن ختالل اةصتاا  ملعكفت   لتتي ت

 دبر  لبر اج إ ملكاتب إ ملو قع.

 
  ؟ا ،وظ  ل مةاقش : اا هم      ة  لتكيفي   – 2018 – إ لتخةيط إ لتع و اااكتب  لوكال   ألاك كي  ل تةمي   لدإلي  ل ءياس 13

 

https://usaidlearninglab.org/lab-notes/what-adaptive-management-0.
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  يتتتتم   لجديتتتدة   ملعكفتتت    اتتتتج  يتتتتو  دةتتتداا   لتةميمتتتي   لتتتتتع و  يحتتتد   :(Knowledge Retention)   املعرفمممة  اي تفممما  •

 ملتابعتت    إ ة    نالحتتظ أ إلهتتذ   لءتتبب  14إ ملءتتتوى  لتةميمتتي إ ليةتتاعم.    ،دىتت  اءتتتوى  ملشتتكإع  إ أل شتتة    لعم يتتاا

 لددو دم ي   اج  لتع و يم دم   ملةمم . إذلا  ،  ئك    (MEALإ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )

يتم    أحتد  ملتدخالا  لكئيءتي  ليتد ة دىت  أ  تكتو    لخاصت  باملشتكإع    (MEALإ لتتع و ) ملتابعت  إ لتييتيو إ ملءتا ل   أنممت    إلدى

أحتتد  ملتتدخالا  اتتن ختتالل اشتتكإدا    إتوصتتي هاتعتتد  لبيانتتاا  لتتتي يتتتو جمعهتتا إتح ي هتتا  إ  ستتتر تيلي   لتتتع و  لخاصتت  باملةممتت .  

 ملتابعت  إ لتييتيو  بتن  خةتط     إ بتطإلت  إجتك      تحتتاج  فإنتا  ،ذلتالكتي يحتد     ، لتتع و  لتةميمتي. إاتع ذلتا   لتي تؤ ك دى   ملهم 

تتضتتمن  ألست     لتتي يلتتب طكحهتا أ ةتتا   إ  ألكبتر.    ل مةممت مشتكإدا إ حتياجتاا  لتتتع و   لخاصتت  ب  (MEALإ ملءتا ل  إ لتتع و )

 إجك   هذه  لكإ بط اا يىم:

كبتتتر   ألتةميميتتت    لتع و   لتتتجتتتز  اتتتن أجةتتتدة  بادتبا هتتتا  تحتتتاإل  ملةممتتت    جابتتت  د ي تتتا    تتع تتتق بتتتالتع و     أستتت  يوجتتتد  هتتت  •

 
 
 باستخد   أ ل  ان اشكإدةا؟   لت  نر د ي ايمكن أ  يتو إ لتي ،  حجما

تتتتا  إلتتتتت   نحتتتتتتاج  قياستتتتتي   تةميميتتتتت   اؤرتتتتتك ا  وجتتتتتدت  هتتتتت  •  ملتابعتتتتت  إ لتييتتتتتيو إ ملءتتتتتا ل  إ لتتتتتتع و    نمتتتتتا   تصتتتتتميو  يتتتتتم  إ   جهت

(MEAL)   أخكى؟ شا يعمل بياناااع   ل ميا ن  إقاب    اتةاسي  بياناتةا  أ   ان  ل ت كد  بةا لخاص 

 لتييتيو  ا ختص  إخةت   التصتاالا إاصتفوف         أل خةت  إ   ة    يتم  اوجتو ة   أل شتة   هتذه  فه   ،كذلا   ألاك  كا  إذ  •

 ؟ لخاص  بمشكإدةا

 (Organizational Learning)  التعلم التنظي ي  رامجالتفريج النقَ :  

تتت     البت
 
تتتا يتتتتتو  ستتتتتخد   اصتتتتة ،اا خةتتتت   لتتتتتع و    ا تتتا    ،. إاتتتتع ذلتتتتابشتتتتك  اتبتتتتا ل لتتتتتع و  إبكنتتتتااج  ات   اعةيتتتتا فتتتتإ   ملفهتتتتوان  لهمت

 .ا اخت ف

إجتتتتك     دمهتتتا اتتتن ختتتالل    يتتت تككتتتز دىتتت  دم يتتتاا  لتتتتع و دىتتت  اءتتتتوى  ملشتتتكإع إكيف  :(learning Plan)  تطمممة المممتعلم 

 إع   ت ا إاشا كا ا. إ ل،صول د ي ا ملعكف     إ شا تحءيةاا يم  

تتت  :(learning Agenda)  الممممتعلم    رنممممامج المودتتتت  اتتتتن  ألستتتت     لعااتتتت   ملكتبةتتتت  ابارتتتتكة بالعمتتتت   لتتتتذي تيتتتتو  بتتتته    وهت

  بكنتتااجتضتتمن  إ تمكتتن  ملةممتت  اتتن  لعمتت  بشتتك  أكرتتر فعاليتت  إكفتتا ة.  فإ  تتا    ،دىتت  هتتذه  ألستت   دةتتد   جابتت   إ   ، ملةممت 

 :اا يىم   لتع و

 . لفلو ا  ل،كج  ل معكف تعالج   لتي   ألس       ان  المود    .1

 .  هذه  ألس   دى  لإلجاب المود  ان  أل شة   ملصاحب    .2

 اك داة  الستخد   إ لتةبيق.  اع تو تصميمها  ، إ لتي ملةتلاا  لتي ت د  إل   شك  لةتائج .3
 

 ؟بكنااج ل تع و  لدي ا  اانح   جه   أإ  اةمم   اع تعم  ه  •

   ألكبر  لتع و بكنااج  يم  ل مءاهم   (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )  أنمم  إتداج تنءق  كيف •
 
 ؟حجما

 
:  لتتتتتع و  لتةميمتتتتي يتتتتم  لوكالتتتت   ألاك كيتتتت  ل تةميتتتت   ل،افمتتتت  الستتتتتفا ة اتتتتن تحييتتتتق  – قيتتتتاس  أل تتتتك – 2015 –  لوكالتتتت   ألاك كيتتتت  ل تةميتتتت   لدإليتتتت  14

 . لدإلي 

https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/measuring_impact_org_learning_at_usaid_20150531.pdf
https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/measuring_impact_org_learning_at_usaid_20150531.pdf
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تتتتت  تتتتتن    ،إيتتتتتم  لن ايت   يمكت
 
تتتتتا تتتتتاهوتأ   أيضت تتتتتاا  ءت تتتتتتع و )  دم يت تتتتتا ل  إ لت تتتتت  إ لتييتتتتتيو إ ملءت تتتتت  ب  (MEAL ملتابعت تتتتتتع و   لخاصت تتتتتم  لت تتتتتكإع يت املشت

 .أي  لتع و يم الال اوضوع اعن  أإ قةاع اعن  ، ليةاعم

املشتتكإع اتتع  ليةتتاع اتتن ختتالل  أل شتتة   لتتتي تشتتم  إتاحتت  تيتتا  ك  ب   لختتاصتشتتا ك  ملةممتتاا  لتتتع و    ،إاتتن  لةاحيتت   لتي يديتت 

إدتتتكه    ، ألكا يميتتت    لد  ستتتاا شتتتك  إ   ، لبيضتتتا تو يتتتق أفضتتت   ملما ستتتاا يتتتم    ستتتاا  ل،التتت  إ ألإ  ق  إ   بشتتتك  د نتتتي، لتييتتتيو  

تشتتتا ك  ملةممتتتاا  ملعكفتتت   ليةاديتتت  اتتتتن    ،اتتتع ظهتتتو    نترنتتت إ   ،يتتتم  آلإنتتت   ألخنتتترةإ لةتتتتائج إ لتتتد إس  ملءتتتتفا ة يتتتم  ملتتتؤتمك ا.  

 15. دى  سبي   ملثال:(Digital Platforms)  خالل المود  اتةود  ان  ملةصاا  لكقمي 

تتتتن   لشتتتتتبكاا  يمكتتتتتن • تتتتر   نت  التمعتتتتتاا  يتتتتتم   لتلمتتتتتع   ملما ست تتتت  دبت البحتتتتتث  ب   ملتع يتتتتت رنتتتتت  لتبتتتتتا ل أحتتتتتد   لةتتتتتتائج   ملما ست

تتتتاا   تتتت  التمعت تتتتما  إلت تتتت   النضت تتتتكإع دىت تتتتوظفي  ملشت تتتتع ات تتتتدلي  جميت تتتتذ   لت تتتتجع هت تتتت . )يشت تتتتر ا  لعم يت  ملتابعتتتتت  إ لتييتتتتتيو  إ لخبت

 ملتابعتتت   بةمتتتا     متتتا يتع تتتقملو كبتتت  أحتتتد   لتةتتتو  ا في  ،دىتتت  ستتتبي   ملثتتتال  ،دبتتتر   نترنتتت   (MEALإ ملءتتتا ل  إ لتتتتع و )

 .((MEALإ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )

تتت    لتتتتدإ  اتتتتتوفك   • إاةصتتتتاا  لتتتتتع و  ملفتوحتتتت  بشتتتتك  اتز يتتتتد    ،(MOOCs)    نترنتتتت   دبتتتتر   ملفتوحتتتت    لجماديتتتت   لتد  بيت

 
 
 اتيدا  ل تع و إ ملشا ك  دى  نةاق إ سع. فكصا

 . ملعكف  ملشا ك  قو    قةو ا  الجتماعم   لتو ص   إسائ   أصبح  •

إ ليةتتتاع.     ملةممتت اعكفتت  كيتتتف إاتتتى ستتتتتع و إتءتتاهو يتتتم اشتتا ك  هتتتذ   لتتتع و دبتتتر    تيصتتتدالتخةيط ل تتتتع و أنتتا  بتت   مليصتتو إ 

  الستثما  إ أل شة   ملتع ي  بارجاالا  أل بع   لتالي :  قو بإ   ج  ،أ ةا  قيااا ذ ذ   لتخةيطإ 

  لتع و  ياف  •

 داج مل   لتع و دم ياا •

  لتع و  دى   إ لشككا    ملوظفن  قد ة •

  لتع و اشا ك  •

 : أمثلة يملية ي   يفية التخطيل واي تثما  في التعلم (38)   قم  شكل 

فتح  إ لصا ق  إ اللتز   بالتع و إ لتحءن  ة لعالقاا  ملدى   تشجع     لتي  بي   لتعز ز   •  ياف   لتع و 

  ملءتمك. 

 خ ق اءاح  آاة  لتحدي  الفتر ضاا بشك  بةا .  •

 ملتابع  إ لتيييو تحديد إ دو  ملفكك ن  لةاقدين إتشجيع اشا كا و  لنشة  يم دم ياا   •

 . (MEALإ ملءا ل  إ لتع و )

او قف  لتع و  ر،د ة إ ملها  ا إ ملعكف   لتي يحتاجها اشكإدا لتعز ز  لتع و   تحديد •

  ملءتمك. 

 
. إاشتتتا كا ا ملعكفتتت    ل،صتتتول دىتتت اةممتتت  تشتتتا ك  ملعكفتتت :  ليتتت  لتوستتتيع نةتتتاق  ل، تتتول اتتتن ختتتالل  كيتتتف تتحتتتول إلتتت  – 2016 –إس  سإيتتتانوس  15

 ."CC BY 3.0 IGO"  لبةا  لدإلم لإل شا  إ لتعمنر /  لبةا  لدإلم: إ رةةن  لعاصم .  لترخيص:  ءب  ملشاع   بد عم

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25320/9781464809439.pdf?sequence=2
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 ملتابع   جدإل  ألدمال لجميع  جتماداا فك ق    أحد بةو   بادتبا ه" لتع و إ لتفكنر"    إ   ج • داج دم ياا  لتع و  مل

 ملتابع  إ لتيييو    تعتبر أ إ اإ املشكإع.  ذ ا  لص   ب  (MEALإ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )

نية  بمثاب   اث  جدإل تتبع أ     ملؤرك ا     لخاص  با  (MEALإ ملءا ل  إ لتع و )

  نةالق جيدة لهذه  ملةاقشاا.

جز  ان نما  جمع دى  أ  ا  ملةتمم   ملصمم      ملتابع  لتع و يم أ إ ا    احفز ا  إ   ج •

 .(MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )بياناا  

 ان  لتع و إل   لتةفيذ  إ ملةاقشاا  لالحي  ل مشكإع، ملك جعاا     اج •
 
 ، إفعالياابد ي 

 16جز  ان أ شة   لتةفيذ  لكئيءي .بادتبا ها   لتع و  ألخكى  

 

قد ة  ملوظفن  إ لشككا  

 دى   لتع و

 ملبا ئ تحديد أ شة  تد  بي  احد ة ل موظفن  إ لشككا  إأ ،اب  ملص ،   آلخك ن يم   •

 .إ ملما ساا  ألساسي  ل تع و إ     ة  لتكيفي 

 . مليصو دم ياا  لتع و  لجماعم    يءنرت كد ان تد  ب  ملوظفن  دى  ت ل •

 لتع و   إ   جتصاالا بحيث يتو   ألإسع لالتخةيط   ل  ان خاللتنءيق أ شة   ملشا ك    •  لتع و   اشا ك 

أإ  ملؤتمك ا أإ  لتيا  ك  ملنشو ة أإ أ إ ا اشا ك   ملع وااا  ملةاسب     يم  الجتماداا 

 . ل ءياق  لخاص با

 

 م  التعلم إلى التنفيوناقشات  املالتفريج النقَ :  
 
  َاية

 اتن  لتتع و إلت   لتةفيتذ  إ   ج تتع و يتم  ل  إ لتخةتيطتتمث  إحتدى طتكق اما ست       ة  لتكيفيت   
 
  " LADs"    ملةاقشتاا بد يت 

 جز  ان أ شة   ملشكإع.بادتبا ها 

 مم  المتعلم إلممى التنفيمو
 
بشتتك   هتم اةاقشتاا اخةةت     :(Learning-to-action discussions)  املناقشمات  َايمة

 تلمع  ملوظفن  اع خاص
 
،تكز يتم  تيتد  لل تفكنر يم  لبيانتاا إفهتو    ا

ُ
ختالل  إ تتو إجتك   هتذه  ملةاقشتاا   ملشتكإع.     ر

 دم ي  جمع  لبياناا.

تتتذ  دةتتتتداا يتتتتتو  اتتتتج   تتت   لتةفيت تتتتع و إلت تتتتن  لت  ات
 
تتت  تتتاا بد يت  ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتتع و  بشتتتتك  صتتتتك   يتتتتتم نمتتتتا    ملةاقشت

(MEAL)،    يمكتتتن لفتتتكق  ملشتتتكإع إرتتتككا  و  ستتتتخد   بيانتتتاا( ملتابعتتت  إ لتييتتتيو إ ملءتتتا ل  إ لتتتتع و MEAL)     اءتتتبقبشتتتك  

،كز يم  ملشكإعلفهو ادى 
ُ
   لتوجته ليك   ا حتول    إتوصي   ،هأإ تمةع حدإ   لتيد   تتي و ا   لتي  إتحديد  لع  ، لتيد   ر

تتتتاا  إ  ملءتتتتتيبىم.   تتتت  اتتتتن بيانت تتت  كاا ت تتتتع ديةت تتتتو جمت تتتتى يت تتتا  حتت تتتت   النتمت تتتتاج  لفتتتتكق إلت  ملتابعتتتت  إ لتييتتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتتع و  ال تحتت

(MEAL)      اتتتن  لتتتتع و إلتتت   لتةفيتتتذ    ملةاقشتتتقبتتت  إجتتتك 
 
 ملءتتتتمكة افيتتتدة لتحديتتتد   رتتتا  ا     ملك قبتتت دم يتتتاا  تعتبتتتر  إ .  بد يتتت 

 . لتعاا  اعهاال يز ل ان  ملمكن    يم  لوق   لذي ملبككة ل فكص  أإ  رخاطك 

 
 ملك جع   إ را  ا  – 2013 –  مي   لدإلي  لوكال   ألاك كي  ل تة يمكةا  الطالع دى  ، ملك جعاا  لالحي  ل مشا يعملز د ان  ملع وااا حول  16

    لالحي  ل مشكإع

https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/afteractionreviewguidancemarch2013.pdf
https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/afteractionreviewguidancemarch2013.pdf
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 إ 
 
تتتا تتتد يكتتتتو  اتتتتن  لصتتتتعب أحيانت تتتم    قت تتت  يت تتت       ة  لتكيفيت تتتال  يافت تتتا يع ملإ خت تمو تتتت     يمكتتتتن أ  يعيتتتتق  ،يتتتتم بعتتتتض  ألحيتتتتا إ.  شت

 كتتو  اة وبتتيقتتد     لتتذي ملكإنتت     نتتوع ملشتتكإع إبي تت   ملتتانحن   
 
قتتد يكتتو  اتتن  لصتتعب  لتفتتاإه بشتت    لتغينتتر ا  لتتتي تةتتكأ  إ .  ا

  –يمكتتتتن  لةمتتتتك إلتتتت  أ شتتتتة   لتتتتتع و    ،دتتتتالإة دىتتتت  ذلتتتتاإ  مشتتتتكإع.  لإ لةمتتتتاذج  ملةةييتتتت     ،ُةهج لتتتتإ   ،ؤرتتتتك ا ملإ   ،ةتتتتو تج لدىتتت   

 دى  أ  ا نفياا داا  تفتيك إل   ملو    يم انز ني   ملشكإع. –بشك  دا    (MEALو ) ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع إ 

اتع  لشتككا     اأكرتر اكإنت  يتم طك يت  دم هت  تكتو  إلت  أ     أ  تا بحاجت  آل     تتد ك   لجهاا  ملانح أ   لعديد ان    إدى   لك و ان

 سيءتغكق بعض  لوق  حتى يتحيق بالكاا .  لش   لتغينر يم هذ    إال أ  تحييق ،شا يع مل ملةفذين لتصميو إتمو   

 ضكإ  ا  تو يق خةةا ل تع و   إ 
 
  إجتك  يءاددك دىت  تحو ت   لةو يتا  ل،ءتة  إلت   ، فالتو يق  ل ت كد ان حدإ   لتع ويعد أاك 

دىت     بةتا   تخت تف  أل  ة  لتتي تءتتخداها لتو يتق تخةتيط  لتتع و    ،كما هو  ل،تال اتع  لعديتد اتن  أل إ ا  ملوضت،  أدتالهإ دمىم. 

تتتياق  لختتتتاص بتتتتا ) ملتتتتو    يلتتتتب أ  تتضتتتتمن خةتتتت   لتتتتتع و    ،بغتتتتض  لةمتتتتك دتتتتن  أل  ة  لتتتتتي تءتتتتتخداهاإ (.  ، إلتتتتخإ ملتة بتتتتاا  ، لءت

  لخاص  با اا يىم:

 .ة ر،د    لعم ي  أإ ل نشاط  اوجز  إصف  :(Activity or Process)  العملية  أو  النشاط •

  دتتن   ملءتؤإل   ملوظتف  أإ   ملكتتبدضتتو    إاءتؤإلياا  أ إ  :  (Roles and Responsibilities)  واملسمؤوليات  األدوا   •

 . لعم ي  أإ  لنشاط قيا ة

   ملتوقعت    لتغينتر ا  اتن بةتو   ألدمتال توضتح  بةتد  لكت    ملءا د    لةاتج  :(Expected Outcomes)  املتكقعة  النكاتج •

 . ر،د ة   لعم ي   أإ  لنشاط تةفيذ  دن   لةاتل 

   لجتتتدإل   هتتذ    بتتط   لتتبإ .   لعم يتت   أإ  ل نشتتاط   لن ائيتتت   إ ملو ديتتد   لكئيءتتي     نلتتاز ا:  (Timeline)  الزمنممي  الجممَول  •

 . ملشكإع  ةفيذ لتيو و  لخاص  بت بلد إل    لزاني

تتتتم  ملتتتتو   و ،(إلتتتتخ  ،إ لتمو تتتتت   ،إرتتتتككا   لتةفيتتتتذ  ،إ آلليتتتتتاا  ،إقتتتتت   ملتتتتوظفن   تشتتتتم )  :(Resources)  املممممكا د • تتتت     هت  لالزات

هتتذ   لتخةتتيط بالتنءتتيق اتتع  لتخةتتيط  لعتتا  ل مشتتكإع ل ت كتتد اتتن تتتوفنر هتتذه     ستتتكمال لتتب  إ لتةفيتتذ بةتتد  لعمتت .  

  ملو   .

 : نمكذج تطة التعلم (39)   قم  شكل 

 املكا د الجَول الزمني  املتكقعة   النكاتج  سؤولامل العملية نشاط أو  ال

     التعلمتذسين ثقافة  

             

               

     يمليات التعلمدمج  
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 اي تثما  في القَ ة يلى التعلم

               

               

 التعلم  مشا  ةتشجي   

               
 

               

 ( MEALاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم )الخاصة  أدوات التخطيل لالتصايت   5.3

تتتتا يع ملستتتتتتيو  جميتتتتع    ،اتتتتن  لةاحيتتتتت   ملثاليتتتت  قتتتتتد  أكبتتتتر اتتتتتن    لتحييتتتتق  كئيءتتتتتي  ل  ة  بمثابتتتت   أل بإ شتتتتا  خةتتتتت   تصتتتتاالا تعمتتتتت     شت

   ،اب  ملص ، .ب   لخاص   ع وااا مللت بي   حتياجاا  يصدي    ل

 ملتابعتت  إ لتييتتيو  ب  شتتة     إد تتوكتتو  دىتت     يتت   يأ   يحتتتاج  تحتتد  اتتن    :(Communication Plan)  تايتصمماي تطممة  

إكيتتف ستيتو توزيتع  ملع واتتاا إدتد   ملتتك ا    ،إاتا يحتتتاجو  إلت  اعكفتته  ،ملشتكإع لخاصتت  با  (MEALإ ملءتا ل  إ لتتع و )

 دنكذلا إ   ، ملع وااا  هذه  لتي سيتو في ا توزيع
 
  لتوزيع.  دم ي   ان سيكو  اءؤإال

تتتا د يلتتتتب أ  يعكتتتتس تو صتتتت ا اتتتتع  رجتمعتتتتاا إ لشتتتتككا   حتياجتتتتاا  ملع واتتتتاا   تتتي   ن لتتتتذي  ل جمهتتتتو   ملءت تتتاإل  لوصتتتتول إلت   وتحت

 
 
تتا  لتتتب أ  تتضتتتمن  ر،تو تتتاا  لعااتتت  لخةتتت   التصتتتاالا  ملع واتتتتاا  إ  تتتو.   لختتتاص ذ  ءتتتياق ل  إ ليةتتتو ا إ ألرتتتكال  ملصتتتمم  إفيت

 إ لتوقي .  إإسائ   التصاالا،  ،إ حتياجاا  ملع وااا  ، لتالي : أ ،اب  ملص ،   ملءا دفن 

املتابعت  إ لتييتيو  ب   لخاصت   تصتاالا الاتن يحتتاج إلت  ت يتي    :(Target Stakeholder)  أصمحا  املصملحة املسمتهَفكن 

  هو يكتتتو  بعضتتف  ،؟ لتتيس اتتتن  نتتر  ملعتتتا  أ  يكتتتو  ل مشتتكإع  لعديتتد اتتن أ تتت،اب  ملصتت ، (MEALإ ملءتتا ل  إ لتتتع و )

  اأ تتتت،اب  ملصتتت ،  لتتتدي و  حتياجتتتاا اع واتتتاا اخت فتتت  إتفضتتتيالا  تصتتتتاال كمتتتا أ   أكرتتتر أهميتتت  اتتتن  لتتتبعض  آلختتتك.  

 بةك ي  أإ طكق اةاسب .  لهو ع واااأ  يتو تيديو  ملسية ب ك  ان و إ اخت ف .  

عكفتته؟ يتة تب  لتو صت   لجيتد  ملجمهتو  اءتا د    لاا  لتذي يحتتاج    :(Information Needs)  ا تيا ات املعلكمات

تتتتتاا.   تتتتات و اتتتتتن  ملع وات تتتتت ،  إ حتياجت تتتتتاا  إ فهتتتتتو أ تتتتت،اب  ملصت تتتتتض  ألاث تتتتت  دىتتتتت   حتياجت تتتتت   ع واتتتتتاا   ملتتضتتتتتمن بعت  لخاصت

   ،اب  ملص ،  اا يىم:ب

  لددو  سيت يى  إان  ملشكإع   ملءا دفن  ان إيشم  ذلا ، ملشكإعإ اياا   أهد   •

 هاإ ستخد ا إ الستلاب    لك جع    لتغذي   آلياا إل    لوصول  •
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،كز يم  تيد  ل •
ُ
 إ لتحديثاا  إ لتغينر ا  ملشكإع  ر

  لتع و  جهو  نتائج •

ليت  اتع  عا ألكرتر فإستائ   التصتاالا  ستيتو تصتميو  إ يلب أ  تكو   ملع واتاا اتاحت  قتد    اكتا .    :تايتصاي و ائل 

 إ   ت،اب  ملصت ،  يتم  الدتبتا .  ب   لخاصت   تفضتيالا لإضتع  
 
بعتض  ألاتو     يتم  دتبتا ك  تضتعأ     قتد يكتو  اتن  ملفيتد جتد 

اليك  ة إ لكتابتت  إ ل غتتت   ملفضتت  ؟" "هتت  أ تتت،اب  ملصتت ،  لتتدي و إاكانيتتت   لوصتتول إلتتت   بتتت   الملتتا اثتت  "اتتا هتتتم اءتتتو اا  

  لذي نحاإل  لوصول إليه؟"   ملءا د    لتكةولوجيا؟" "اا ادى  تءاع  لجمهو  

  ستتة ب  لجهت   ملانحت   لخاصت  بتا  ،اع جميع أ ،اب  ملص ، . دى  سبي   ملثال  يةجح تصال إ حد س  أس وبال تفتره أ   

 اتتتا تكتتتو   نتتتر   ملكتوبتتت      لجهتتتاا  ملانحتتت  ملءتتتتخد  لتيتتتا  ك     لشتتتك فتتتإ     ،اع واتتتاا اتتتن ختتتالل تيتتتا  ك اكتوبتتت . إاتتتع ذلتتتا
 
تتا  البت

يلتب أ     ،إلتذلا.  ا، إلتخإاءتتوى تفاصتي ه  اإطولهت   ل غت   لتتي ُتكتتب ذ تا  لتيتا  ك ألختكى بءتبب    ا  ملءتا دف ل ملمودا اةاسب 

 و كتت
 
ستية ب أفتتك    رجتمتع  لتذين ال يءتتةيعو   ليتتك  ة أإ    ،ل تو صت . دىتت  ستبي   ملثتال   لوستائ دةتد تحديتتد أفضت       ابتددا

يتتتم حتتن  أ   لشتتتباب يتتم  رجتمتتتع قتتد يفضتتت و     ،م  جتمادتتتاا  رجتمتتع ستتتتخد    لكستتو   لبيانيتتت  يتتاتتتن ختتالل   لكتابتت  اع واتتاا  

  سائ  نصي  دى   لهاتف  ر،مول. رك   ت يي نفس  ملع وااا يم

 :اا يىم  اصةف  حءب  ، ملمكة   ا التصاال  إسائ   (40)  قو  حد   لشك إ 

تتتتتوى    نخفتتتتاه)  إ لكتابتتتتت   بتتتتتاليك  ة    ملتتتتتا   اتة بتتتتاا • تتتتاع/    إ لكتابتتتت   بتتتتتاليك  ة    ملتتتتتا   اءت تتتتتوى     تفت   بتتتتتاليك  ة    ملتتتتتا   اءت

 (إ لكتاب 

 / اءا د (  إ سع)   لجمهو   حجو •

 . تلاهن   يم   ملع وااا تبا ل  أإ  ،إ حد  تلاه  يم   ملع وااا دكه  تشجع دى  كان  هذه  لوسائ   إذ   اا •
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 املشروإل  ت الخاصةتصاي اي  و ائل:  (40)   قم  شكل 

 
 

 يتتيلتتب تخةتتيط جميتتع  التصتتاالا إف:  (Timing and Frequency)  الترممرا  معممَل  التكقيمم  و 
 
لفك تتق  لتةفيتتذ  لعتتا     ا

  لوق   لكايم ل تو ص  بشك  فعال.بوجو    ذلا  إسيءم .  إ لجدإل  لزاني

يتم اشتكإع  لتتا   فتك ل ةتازحن     (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )خة   التصاالا ملكوناا    (41 قو )  وضح  لشك إ 

 
 
 .  خ يا

 

 

  ملؤتمك ا

 سائ    لهو تف  ر،مول  )
 نصي  إصوتي (

 لوحاا  الدالناا

  ملياالا  لص،في  

 عم   لإ ش 

  ملنشو  ا إ لنشك ا 

  لتو ص   الجتماعم إسائ  

  لك  يو 

  لز ا  ا  ملنزلي  

  التلاه   ةائي ا تصاال 

  التلاه  أحا ي ا تصاال 

 تيا  ك  ملشكإع 

 لخةوط  لءاخة  إاكاتب 
  ملءاددة 

  رجتمعي جتماداا  ال 

 اءتوى   ملا  باليك  ة إ لكتاب     تفاع   نخفاه اءتوى   ملا  باليك  ة إ لكتاب  

  
كا
 ال
ك 

مه
لج

ا
 

ف 
هَ

ست
امل
ك  

مه
لج

ا
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 ((MEALاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ))مركنات    ت: تطة ايتصاي (41)   قم  شكل 

صا   املصلحة  

 املستهَف 
 والتررا التكقي    ايتصايت  و ائل ا تيا ات املعلكمات 

   لجه   ملانح 

(Donor) 

•  
ُ
يم ،كز  تحديثاا بش    لتيد   ر

اياب   ألهد   إ ملتة باا  ر،د ة 

 .  لجه   ملانح يم ديد  

  ملانح     لجه  تيك ك •

،د 
ُ
  ر

  لتيييو   تيك ك •

 )اا س 
 
اكتن  سةو ا

 إأكتوبك(

 ملكتب  لفني 

 Regional)    ق يمي

Technical Office ) 

  لتع و.   اشا ك  •

   إدد    لتيا  ك •
ُ
يم ،كز  دن  لتيد   ر

 مياه ل   ملوحدة   ؤرك ا ملاياب   

 . لعاا إ لصك   لصحم إ لةماف   

ملياه    تيك ك  نموذج •

إ لصك   لصحم 

 إ لةماف   لعاا  

 سةو 
 
 )يونيو(   ا

 إز  ة  لص، 

(Ministry of 

Health) 

،كز يم   لتيد     دن  تحديثاا •
ُ
اياب   ر

 ألهد    الستر تيلي  إ لةتائج  

 . ملكح ي 

  بع  لءةو    الجتماداا   •

  ملع وااا   ،ائف •

  ، بع سةوي )اا س

 ،سبتمبر  ،يونيو

  يءمبر(

فك ق  ملشكإع 

(Project Team  )

 إ لشككا   ملةفذين

(Implementing 

Partners ) 

تحديثاا رهك   دن حال  أ     •

ءتخد  هذه  ملع وااا  إ  ملؤرك.  
ُ
ت

،كز    لتيد   ملتابع 
ُ
  إعصد     ر

  ليك   ا. 

جدإل تتبع أ      •

  ا ملؤرك 

 شهك    ل  جتماداا ال  •

  رهكي 

 ألشخاص 

     و  لةازح
 
   خ يا

(IDPs ) 

اع وااا بد   ملشكإع  ملتع ي   •

بالةةاق إ السا د   إ ستر تيلي  

  لخكإج.  

 ملتابع  إ لتيييو دم ياا  تحديثاا   •

 لخاص    (MEALإ ملءا ل  إ لتع و )

 باملشكإع إ 
ُ
يم ،كز   ملتع ي  بالتيد   ر

اياب   ألهد   إفكص  ملشا ك  

 إآلياا  لتغذي   لك جع  إ الستلاب . 

  ملشكإع.اع وااا إ الق   •

  لز ا  ا  رجتمعي    •

  رجتمع   جتماداا •

  لص    ذ ا  إ ملو  

 ، بع سةوي )يةايك

 ،يوليو  ،أبك  

 أكتوبك(
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أدضا   رجتمع 

 
ُ
 Host)  ضيف مل

Community 

Members) 

 ملع وااا  ملتع ي  ب هد   إ اياا  •

  ملشكإع. 

 اعاينر  ملشا كن  يم  ملشكإع.  •

  ذ دي    بر اج   ل •
 
  سةو ا

جميتتتع أ تتت،اب  ملصتتت ،   لتتتذين يحتتتتاجو  اع واتتتاا اتتتن    تتةتتتاإل ت كتتتد اتتتن أ  تتتا    ،أ ةتتتا  اك جعتتت  خةتتت   التصتتتاالا  لخاصتتت  بتتتا

يتتم  لتء ءتت   لهكاتتي    إ لجهتتاا  ألختتكى   لجهتتاا  لتمو تت أ  تككتتز خةتت   التصتتاالا فيتتط دىتت  تعز تتز  ملءتتا ل     يلتتبال  إ  ملشتتكإع.  

 يلتب أ  تت كتد  إلكتن    ،ألحتد  (ل  اةيت إإضتع جتد إل ز  لتةميمتي )اتن ختالل إ شتا   لتيتا  ك  
 
أنتا تتو صت  بةتكق تعتزز  اتن    أيضتا

لهتو بشت    لتيتتد     تيتديو تحتديثاااتن ختالل  إذلتا    ، ملءتا ل  أاتا   رجتمعتاا إ لشتككا   ملةفتذين إأ ت،اب  ملصت ،   آلختتك ن

 
ُ
و صتت  اتتع أ تت،اب  ملصتت ،   اتتن  ملهتتو  لتإلتتذلا  هتتو احتتو  اتتا تفع تته.  أ  هتتؤال   ذكك  تتتتإ لتتب أ   ،تتكز يتتم أ شتتة  اشتتكإدا.   ر

 ا:اشا يعل ت كد ان أ   

يتتتتم     قييتتتت   ن  لتو صتتتت   لفعتتتتال اتتتتع  رجتمعتتتتاا حصتتتتولهو دىتتتت  اع واتتتتاايضتتتتم  :(Transparent)  يةشممممفافتتسممممم  ال •

  يافيتتالئمتت    ليةتتو ا ذ ا  لصتت    مل  اتتن ختتاللإ   صتتيا ااال غتتاا إ لفيمتتا يتع تتق بإذ ا صتت     لوقتت   ملةاستتب  
 
إ لتتتي    ،ا

  لوصول إلي ا.   ملموداا  رخت ف ل يمكن

إ ل،فاظ دى   ستتد ا  هتذه  ليةتو ا     ملءتمك  ل ،و    اتعد ةإ   راا    قةو ا  إ شا   إ   :(Participatory) تشا  ية •

 .إدد    لبر اجاا  ر، ي  يم   رجتمع اشا ك   يعزز 

مممممتجيبة • سم تتتتتتب  :(Responsive)  م  تتتتتتتليب  أ   يلت تتتتتتا يع مل  تءت تتتتتتاا  شت تتتتتتاا  الحتياجت تتتتتت  با   ملع وات تتتتتتاا لخاصت تتتتتتككا   رجتمعت   إ لشت

  يك تتدإ    اتتى  لتحديتتد   ملصت ،   إأ تت،اب   ألساستين    ملءتتتخدان   اتع   لتشتتاإ    اتن  ت كتتدإ .   آلختك ن   ملصتت ،   إأ ت،اب

 .رك أي  إيم    ملع وااا  ل،صول دى 

 (Evaluation Planning) تخطيل التقييم  6.3

   شتا يع ملقتد تختتا   إ  لتييتيو.    أحتد أنتو ع أ شتة   شتا يع مليلتب أ  تتضتمن جميتع  
 
    لصتغنرة تيييمتا

 
 إبءتية  خفيفتا

 
   ا

 
إبعتض  .  جتد 

تتتا   ا  لكبنتتترة إاتعتتتتد ة  لءتتتةو ا    – ألختتتتكى    شتتتا يع مل  ت تتتتتز     –خاصتتت   ملبت
 
تتتد  تتتاا أكرتتتر تعييت با ضتتتاف  إلتتتت  أ شتتتتة     بتتتإجك   تيييمت

تتتتت  تتتتتم     ملتابعت تتتتتد ة يت تتتتت   ر،ت تتتتت  إ   ة  أل    ملةتممت تتتتت   إ .  خةت تتتتتب دىت تتتتتا يع مل لت تتتتتي ال    شت   لتت
 
تتتتتا تتتتتمن تيييمت    تتضت

 
تتتتتميا تتتتتو    ست تتتتت   أ  تيت تتتتت   ألقت   دىت

 .(After-Action Review)  ملك جع   لالحي  ل مشكإع التخةيط  جك  ب

تتتتتاا  إاتتتتتن  لجتتتتتديك بالتتتتتذكك أ    تتتتو    لتيييمت  تكت
 
تتتتا تتتتتتغكق إقتت تتتتن أ  تءت تتتتدة إ مكت ،  اعيت

 
تتتتو ال تتتتتا    طت تتتتا أ  ت تتتتالم،اك فتتتتت .  كمت تتتتت   عتتتتتد  ت  إبالتت دم يت

سيتو تحديتد نتوع  لتييتيو  إ ل ت كد ان أنا تءتخد  او   ك بحكم  أ ةا  ت بي   حتياجاتا ان  ملع وااا.     لتخةيط ضكإ  

 لتتذي تيتتو  بتته إتوقيتت   لتييتتيو ) لتيييمتتاا( اتتن ختتالل  حتياجاتتتا اتتن  ملع واتتاا إأستت     لتييتتيو ذ ا  لصتت    لتتتي تحتتد ها.  

 أنو ع  لتيييو إفي  (42)  قو  يحد   لشك 
 
 أ ةا   إ ة  ملشكإع.لوق  حدإث ا  ا
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 : أنكاإل التقييم (42 قم ) شكل 

  التكقي    الغرض  النكإل

   لتكو ني لتيييو  

(Formative) 

حتى اةتصف  إ يم إق  ابكك ان تةفيذ  ملشكإع،   .اشكإع قائو  إتعدي تحءن  

 . ملدة

  تيييو  لتةفيذ

(Process ) 

تو )أإ   هتةفيذ لذي يتو    فهو ادى جو ة  ملشكإع

 توسيعتةفيذه( خاص  إذ  كة  تك د تكك   أإ  

 . ستلابتا

 
 
( أإ يم  ملدةيم اةتصف    أ ةا  تةفيذ  ملشكإع ) البا

 . لن اي 

 لت  نر أإ تيييو  

 Impact or لةاتج )

outcome) 

تيييو ادى نلاح  ملشكإع يم تحييق هدفه يم 

 مكن أ  تءتخد  تيييماا إ إحد    لتغينر.  

دقيق ل بياناا،  لتح ي    لجمع إ  ل   لت  نر

 . لضابة جموداا   رإ 

 إ يم   اي   ملشكإع.  
 
جمع بياناا    تة ب أيضا

اةتمم     اتابع أساسي  يم بد ي   لتةفيذ إأ شة   

 .إ قيي 

   لتلميعم لتيييو  

(Summative ) 

 .يم   اي   ملشكإع .،كو دى  أ     ملشكإعل 

   لتيييو  لالحق

(Ex-post) 

 إ بعد تا  خ  النا ا   لكسمي ل مشكإع،   .تيييو  ستد ا   ملشكإع دى   ملدى  لةو  
 
بعد   أحيانا

 .سةو ا  5إل     3

   لتيييو  لتةموي 

(Developmental 

Evaluation) 

  ، ستلاب  ل،اج  اعكإف ءتخد  لتصميو  يُ 

 
 
هج يم  ملو قف  ملعيدة حيث يتو  ختبا  نُ   خاص 

  بد دي     لُةهجيددو    حيث أنه  ، الستلاب 

يم  لوق    إ يد   لتغذي   لك جع   ،إ ملبتككة

 .تصميو  ملشكإع  لجا ي   ل ت  نر دى   لفعىم  

 .تةفيذ  ملشكإعادة  باستمك   طو ل  

 تيييو  لتمكن 

(Empowerment 

Evaluation) 

نهج يءع  إل  تحءن  تةفيذ هو دبا ة دن  

 ملشكإع ان خالل تزإ د  ملشا كن  يم  ملشكإع 

تيييو تخةيط إتصميو إتةفيذ لب  إ ا  

 . ملشكإع

بمعنى أ   ملشا كن    ،تةفيذ  ملشكإعادة  طو ل  

يم أ إ ا    إ لتنءيقيحتاجو  إل   لتد  ب  

 إ  لتيييو.  
 
 .ان تةفيذ  ملشكإع    صب   لتيييو جز  

   لتيييو  لفو م

(Meta 

Evaluation) 

ييو  حيث    ،تيييو ان جم إ سمي ل تيييماا

 ملءتخدا  يم  لتيييو أإ   بد  س   لوسائ 

المود   لتيييماا لتعز ز اصد قي   لةتائج. 

 إ 
 
 .صةع  لءياساا  إدد   اءتخد  يم  يُ اا     البا

 .ملشكإع   إ ة تةفيذ  خا ج  
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تعتمد بعض أنتو ع  لتييتيو بشتك  أكبتر دىت   إ  ملءتخدا  يم ك  نوع ان أنو ع  لتيييو تخت ف.    جمع  لبياناا  أساليبالحظ أ  

 ملعيتتا   لتتذهاي الختيتتا   ألستتاليب هتتو  ختيتتا   إ .  ربتتأك بشتتك     بيةمتتا يعتمتتد  لتتبعض  آلختتك دىتت   لبيانتتاا  لةوديتت   ، لبيانتتاا  لكميتت 

 إ   ،أهد    لتيييو   لذي يحيق أل ءب    ألس وب
 
اتن  ألستاليب لجمتع  ملع واتاا  لالزات     تءتخد   لعديد ان  لتيييماا از لتا

 لإلجاب  دى   ألس    ذ ا  لص  .

 لتقييمل  املك ز   جَول ال

 
 
   لجتدإل  ملتتوجز ل تييتتيو   ستتتكماليمكةتتا  لبتد  يتتم    ،يو  بإجك ئتتهبشتت   نتتوع )أنتو ع(  لتييتتيو  لتتذي ستت  بملتك  أ  تكتتو  إ ضت،ا

(SET)،   تتتتا  اتتتتتن هتتتتتذ  لتتتتب أ   إ تتتت  اشتتتتكإدا  يتتتتتتو  النا ت تتتتم بد يت تتتتدإل يت تتتتوي    إضتتتتتعبتتتتتدأ يتتتتتم  ت  ، بحيتتتتتث لجت تتتتي يةت تتتتاا  لتت تتتتي   لتيييمت تفاصت

 يءتخد   لجدإل نموذجإ اشكإدا إجك اها. 
 
  ا

 
 .(43)  قو  ملوجو  يم  لشك   ل ةموذج  اشاذ ا

 الجَول املك ز للتقييم   نمكذج:  (43)   قم  شكل 

التقييم   م   غرضال

 إلخ(   ،التيثيج  ،)األداء

أ ئلة التقييم ذات 

 األولك،ة 

التكقي  )منتص  

 إلخ(   ،نهائي  ،املَة

والنهاية   بَايةال

 لتقييمل  املتكقعة

مياانية 

 التقييم

   النهاية البَاية       

            

            

تتتتدإل    يمكةتتتتا  لبتتتتتد  تتتتكمال  لجت تتتتم  ست تتتتيو.  اتتتتتن ختتتتالل  يت تتتتن  لتييت تتتتا إ لغتتتتكه ات تتتتوي إجك اهت تتتي تةت تتتتيو  لتت تتتتو ع  لتييت تتتتد أنت بالنءتتتتتب   إ تحديت

 يد يكو  هةاك تيييماا اتعد ة.ف  ، لكبرى   مشا يعل 

دةتتتتد تحديتتتتد أستتتتت     إ تحتتتتتاج إلتتتتت  تحديتتتتد أستتتت     لتييتتتتيو ذ ا  ألإلو تتتتت   لتتتتتي ستتتتيليب د ي تتتتا تيييمتتتتتا )تيييماتتتتتا(.    ،بعتتتتد ذلتتتتاإ 

 اعاينر  لتيييو  لخاص  با.  إضع يم  تتمث   ألإلي    لخةوة، فإ   لتيييو

تتتتي    :(Evaluation Criteria)  معمممماييج التقيمممميم  أستتتتت     لتييتتتتيو إدم يتتتتت     تكرتتتتد إلتتتتت  إضتتتتعهتتتتتم المودتتتت  اتتتتتن  ملبتتتتا ئ  لتت

 17 تيييو.ل  لشاا   تخةيط ل

   إنلد أ 
 
 :إتشم  اا يىم  18(.OECDان اةمم   لتعاإ   القتصا ي إ لتةمي  )ا خوذة    بعض اعاينر  لتيييو  ألكرر  ستخد اا

إ لجهت     إ ملءتتفيدادى صت    ملشتكإع ب إلو تاا إ حتياجتاا إفتكص  رجمودت   ملءتا دف     :(Relevance)  الصلةمَت 

 . ملانح 

 
 . ليونيءف  – اعاينر  لتيييو  – 3 قو   لت  نر اةهجي : تيييو  مل خصاا  مل  –  2014 –جم  بنرسما    17
 .اعاينر لجة   ملءاددة   نمائي  لتيييو  ملءاددة   نمائي   –  لتةمي  لتعاإ   القتصا ي إ   اةمم 18

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/brief_3_evaluativecriteria_eng.pdf
http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm


 

 

 

 
 

للمتخصصين  املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم دليل 

 الطبعة األولى  (MEAL DPro) في مجال التنمية

 

77 

 

  ،دتتتا بشرر   إ ألقتتت  تك فتت  لتحييتتتق  لةتتتائج  ملكجتتتوة.     ملتاحتت  اتتدى  ستتتتخد    ملشتتكإع ل متتتو     :(Efficiency)  الرفمماءة

ملعكفتتت  اتتتا إذ  كتتتا  قتتتد تتتتو  دتمتتتا   لعم يتتت   ألكرتتتتر  ذلتتتتا  إ   ،هج  لبدي تتت  لتحييتتتق نفتتتس  رخكجتتتاايتة تتتب هتتتذ  ايا نتتت   لتتتةُ 

 كفا ة.

 ادى تحييق  ملشكإع ألهد فه.  :(Effectiveness) الفعالية

إبشتتك     ،بشتتك  ابارتتك أإ  نتتر ابارتتك  ، لتةمتتوي تتتدخ    ل لتغنتتر ا   يلابيتت  إ لءتت بي   لةاتلتت  دتتن    :(Impact)  التمميثيج 

 ايصو  أإ  نر ايصو .

  ملشكإع بعد س،ب  لددو ) لةيدي إ نر  لةيدي(. فو ئد ستمك      ي ادى  حتمال  :(Sustainability)  اي تَامة

 إ 
 
   عذ  ط بت   لجهت   ملانحتت  نودتا

 
يتم  الدتبتتا   هتذه  ملتة بتتاا    أختتذفءتتتحتاج إلت     ، لتمو تت  ذي  لصت    إأ  جت اتن  لتييتتيو    اعيةتتا

 دةد إضع اعاينر  لتيييو  لخاص  با.

 تيييما.  تحفز لتي     لفع ي سو  تحتاج إل  تحديد أس     لتيييو   ،اعاينر  لتيييو  لخاص  بابملك  تحديد  إ 

 إ ض،  ملا تحتاج إل  اعكفته ان  لتيييو.  دبا  ا  دبا ة دن هم  :(Evaluation Questions)  أ ئلة التقييم 

أاث تت  دىتت  أستت     لتييتتيو    (44)   قتتو   يتتد   لشتتك إ ستتتخت ف  ألستت     لتتتي تةكحهتتا بةتتا   دىتت  اعتتاينر  لتييتتيو  لتتتي تءتكشتتفها.  إ 

 .اةمم   لتعاإ   القتصا ي إ لتةمي  /لجة   ملءاددة   نمائي   حءب اعاينر

  منظممممممة التعممممماون ايقتصممممماد  والتنميمممممة  /(OECD)  لجنمممممة املسمممممايَة اانمائيمممممة: أ مممممئلة التقيممممميم  سممممم  معممممماييج  44الشمممممكل  

(DAC)  19 

 تكضيحي السؤال  ال  املعيا 

  مَت الصلة

(Relevance ) 

 ؟ ملتمعلحتياجاا ذ ا  ألإلو     ال بتحديد تيييو  الحتياجاا  ألإلي     قا ه   •

إبتتتتن   ألستتتتك  ألكرتتتتر    ،بتتتتن   حتياجتتتتاا  لكجتتتتال إ لنءتتتتا  لتفك تتتتق   لتييتتتتيو    يءتتتتتةيعهتتتت    •

 
 
   ضتتعفا

 
 ألاتتك  عذ  لتتو يكتتن  إ ؟  يتتتو ذلتتا  فكيتتف  ،هتتذ  هتتو  ل،تتالعذ  كتتا   إ ؟  إ ألقتت  ضتتعفا

 ؟ لءببهو  فما   ،كذلا

 ال؟ ذ ملا  ملاذ  أإ الحتياجاا إ ألإلو اا  ر،د ة ل مكأة؟   ت بي   ملشكإع  يءتةيعه   •

 ؟ ملتمعل  حتياجاا ذ ا  ألإلو   ال ه  تصميو  ملشكإع اةاسب لت بي    •

 ألكبتتتر يتتتم  رجتمتتتع )أي     الحتيتتتاج ستتتتر تيلي   الستتتا د   ل مشتتتكإع ت بيتتت     أتاحتتت هتتت    •

 
 
 ال؟ ذ ملا  ملاذ  أإ(؟   ألسك أإ  ألفك    ألكرر ضعفا

 الحتياجتتتاا إتصتتتميمها     صتتتدكافيتتت  يتتتم جميتتتع اك حتتت     يتتت شتتتا ك   رجتمع ملهتتت  كانتتت    •

 
  لكا وليكي .    ا   خدااا  – إ لتيييو  ملتابع بش   إ را  ا  – 2012  –إيه، إ ي س ي كاستو  ، او     ي، هاجينز س ي 19

https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/guidance-on-monitoring-and-evaluation.pdf
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كيتتف يمكتتن    ،يكتتن  ألاتتك كتتذلاعذ  لتو  إ ال؟    ذ ملتتا  إذ  أإتةفيتذها إ صتتدها إتيييمهتتا؟ ملتتا

تييتتيو اةتصتتف  ملتتدة( أإ  اتتن أجتت   ز تا ة  ملشتتا ك  ختتالل  لفتتترة  ملتبييتت  اتتن  ملشتتكإع )

 تيييماا  لن ائي (؟ان أج   لءتيبىم ) ملشكإع  مليم 

 رفاءةال

(Efficiency ) 

تتتتم   • تتتتي ي ( يت تتتتذ  لتفصت تتتت   لتةفيت تتتتب خةت تتتتا )حءت تتتتط لهت تتتته  رخةت تتتتكإع اخكجاتت تتتتق  ملشت تتتت  حيت هت

 ؟ملاذ  أإ ملاذ  ال لجدإل  لزاني  رخةط له؟  

ل ءتتتماح   إ لتييتتتيو  ملع واتتتاا  لصتتت،يح  يتتتم  لوقتتت   ملةاستتتب   ملتابعتتت هتتت  قتتتد  نمتتتا    •

 يم  لوق   ملةاسب؟ ملاذ  أإ ملاذ  ال؟   ابإ   ة  ملشكإع إ تخاذ  ليك   

 ؟ملاذ  أإ ملاذ  الإل  ز ا ة فعالي  إجو ة  ملشكإع؟   اع  لشككا  لعم   ه  أ ى   •

 يتتم بةتتتا  قتتد  ا  لشتتككا ؟ إذ  كتتتا   ألاتتك كتتذلا •
 
كيتتتف تتتو بةتتتا     ،هتت  كتتا   ملشتتتكإع فعتتاال

تتتتتكك تتتتتد ة  لشت تتتتتذلاا قت تتتتتن كت تتتتتو يكت تتتتتاذ ؟    ،؟ إذ  لت تتتتتكة  إ ف مت تتتتتم  ملت تتتتتا يت تتتتتن  ذلت تتتتتن تحءت تتتتتف يمكت كيت

  ليا ا ؟

 فعاليةال

(Effectiveness) 

 ؟ملاذ  أإ ملاذ  ال؟  يتءمو  بالفعالي  ملشكإع إهياك       ة  اوظفو  ه   •

ملتتاذ  أإ  هتت  كتتا  لتتدى اتتوظفي  ملشتتكإع  ليتتد ة  لكافيتت  لتةفيتتذ اشتتكإع دتتالم  لجتتو ة؟   •

 ؟ملاذ  ال

تتتت  نر      بتتتالةمك إلتت اعيولتت  هتتذه  لتك فتتت هتت   إ اتتا هتتم  لتك فتتت  لكتت  اشتتتا ك يتتم  ملشتتتكإع؟   •

 ؟ملاذ  أإ ملاذ  ال ملشكإع؟ 

 ( Impact)  تيثيج ال

 

تتتت  نره   • تتتتكإع تت تتتتق  ملشت تتتت  حيت تتتتي     لتتتتتذي تتتتتتو  لتخةتتتتتيط لتتتتتههت تتتتا   ملةةيت تتتتك ا   طت تتتتع اؤرت )  جت

 ؟ملاذ  أإ ملاذ  ال رخةط له(؟     لت  نرلتحديد  

)اثت   لكجتال     ألشتخاص  ملءتا دفن ه   خت ف  لت  نر بتاختال   ملةتاطق أإ  ألستك أإ   •

 كيف إملاذ ؟فكذلا،  ألاك  إ لنءا (؟ لو كا   

   ،هتت  كتتتا  هةتتتاك أي تتتت  نر  نتتر ايصتتتو  اتتتن  ملشتتتكإع •
 
تتا    ستتو   كتتتا  إيلابيت

 
اتتتا  إ ؟  أإ ستتت بيا

 ملاذ ؟إ  ألكرر قيم  ل ملتمعاا  ملشا ك ؟   لت  نرهو  

  اي تَامة

(Sustainability ) 

تتت  نر  ملشتتتتكإع؟   • تتت  تت تتتم اتتتتن  ل،فتتتتاظ دىت تتتع  ر،ىت تتتتمكن  رجتمت تتتال أ  يت تتتو  حتمت تتتا هت كيتتتتف  إ ات

 ذلا؟ دكف 

تتت    • تتتا  ة دىت تتت  لتكتتتتو  قت تتتاا  رجتمعيت تتته  ملشتتتتكإع لتتتتددو  لهياكتتتت  أإ  رجمودت تتتا  لتتتتذي فع ت ات

 ه  هذ   إ  الستمك   يم ت بي   حتياجاا  رجتمع إ ل،فاظ دى  ت  نر  ملشكإع؟  
 
 ؟كافيا

 بملتتك  أ  تكتتو   
 
  ل جتتدإل  لزانتتتييمكةتتا تيتتديو تيتتديك ا داليتت   ملءتتتوى    ،بشتت   نتتوع )أنتتو ع(  لتييتتيو إاعتتاينر  لتييتتيو  إ ضتت،ا

  تيييو إانز ني   لتيييو.ل
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 (Evaluation Terms of Reference)  لتقييم ل  الشروط املر عية 

  إهتتمابارتتكة قبتت  إجتتك    لتييتتيو.    إضتتعهاتو  يتتأ  ة تخةتتيط  ( بمثابتت   Terms of Reference)   لشتتكإط  ملكجعيتت  ل تييتتيوتعتبتر  

تتتتن   تتتتر ات  بكثنت
 
تتتتيال تتتر تفصت تتتتيوأكرت تتتتوجز ل تييت تتتتدإل  ملت تتتتك    إ صتتتتتب  إ ييتتتتت  تخةتتتتتيط ل تييتتتتتيو نفءتتتتته.  تإ    لجت تتتتوي إجت تتتتكإدا يةت تتتتا  اشت عذ  كت

 اةفص   لك  تيييو.ركإط اكجعي   فءتكو  هةاك حاج  إل    ،تيييماا اتعد ة

بتإ   ة  لتييتيو ) لتيييمتاا( إتاحت  اتءتع اتن  لوقت      ألشخاص  لذين يتو تك يفهويلب دى     ،اع  قتر ب  لتيييو  لخاص باإ 

أنته يءتادد دىت  ضتما  ت بيت   حتياجتاا  ملع واتاا لجميتع    يتم لتعتاإ   إت تي أهمي   بشك  تعاإ ي.   لشكإط  ملكجعي    الستكمال

د ي تا فيمتا يتع تق بلمتع    إ لتو فتق ،اب  ملصت ،   فكص  لتوضي  توقعاا أ  كما أنه يعد  ،أ ،اب  ملص ،  ان خالل  لتيييو

  يءتتتةعألنتته لتتو    ال جتتدإى اةتهفيتد تلتتد أ  تيييمتتا    ،عذ  لتتو تكتن  لتوقعتتاا افهواتت  بوضتتوحإ  لبيانتاا إتح ي هتتا إ ستتتخد اها.  

 . ا ليك     صةعتوقعاا أ ،اب  ملص ،  ان حيث  لتصميو أإ  لتةفيذ أإ  ت بي   

   يعتتتد  لتعتتتاإ  اتتتع فك تتتق  ملشتتتكإع  ألإستتتعإ 
 
تتا    نةاقت

 
   افيتتتد 

 
تتا   إ لجتتتدإل  لزانتتتيألنتتته يءتتتم  لتتتا بالت كتتتد اتتتن أ  انز نيتتت   ملشتتتكإع    أيضت

 يتضمن  لوق  إ ملو     لتي ستحتاجها  جك    لتيييو  لخاص با.

كمتتتا أ   ختتتا جم أإ  الستتتتعان  بفك تتق تييتتتيو   خىتتتم.    خبنتتتر تييتتيوستتتو   كةتتت  تخةتتط لتوظيتتتف    أهميتت عيتتت    لشتتتكإط  ملكجإتمثتت   

ذ تد    لتتي تيترحهتا لجمتع  لبيانتاا    إ ألستاليببوضوح  ملشكإع إ لغكه اتن  لتييتيو إأست     لتييتيو    تشكح لشكإط  ملكجعي  

   خكو  أ  ة إ   ة افيدة  ت مكن أ   إ  جاب  دى  هذه  ألس   .   
 
    يا

 
 . دى  حد سو  إخا جيا

  لب أ  تتضمن  لشكإط  ملكجعي  ل تيييو  ملع وااا  لتالي :إ 

صتف بإيلتاز  ملشتكإع  يلتب د يتا أ  ت  :(Project Introduction and Background)  املشمروإليم   وتلفيمة  مقَممة  

 ملشتكإع إ ملشتك    لتتي  إكتذلا ت ختيص  .  إ يي  بته   لتمو   إأي اع وااا أخكى ذ ا ص    إابالغ  إفترة تةفيذه إاصا  

   إ لتتتتتب د يتتتتتاإ ستتتتتر تيلي   لتتتتتتدخ   لخاصتتتتت  بتتتته.    ،يءتتتتع  ل، هتتتتتا
 
تتتا   إ ملتابعتتتتت إصتتتتتف لبيانتتتتتاا ختتتتط  ألستتتتتاس    إ   ج  أيضت

  ملوجو ة بالفع .

  يءتو لهتذ   يعتد    :(Evaluation Purpose, Audience and Use)  املسمتهَفوالجمهمك   وا متخَامن  غرض التقيميم  

 إاتن سيءتتخداه )  ،سبب إجك ئا ل تيييو  يوضح  ، فهواهو ل غاي 
 
 إخا جيت    خ يتا

 
إدةتداا  ( إكيتف ستيتو  ستتخد اه.  ا

   تكتتو  
 
 إاحتتد   إ ضتت،ا

 
تصتتب  إ ييتت   (  تيتتو  بإ شتتا  ا)إأي تيتتا  ك    فتتكص نتتتائج تيييمتتا  فتتإ  ذلتتا يلعتت ،  يءتتويتتم هتتذ   ل   

تتتتا جين .    إاالئمتتتتت  لصتتتتت     تتتتد خ ين  إ لخت تتتت ،   لت تتتت،اب  ملصت تتتتا  هتتتتتذ   ليءتتتتتوإ أل ت أ إ ا تخةتتتتتيط    د يتتتتتا اك جعتتتتت   ،  شت

  يتت ضتتع يتتم  دتبتتا ك كيف  ،بعتتد ذلتتاإ  التصتتاالا  لخاصتت  بتتا لتحتتديث فهمتتا الحتياجتتاا اع واتتاا أ تت،اب  ملصتت ، .  

 .تيديو نتائج  لتيييو إل  أ ،اب  ملص ،  باستخد    ألساليب  ملةاسب  لك  ان و

اعتتاينر إأستت     لتييتتيو  لتتتي تتتو     ك جعتد يتتا ا  :(Evaluation Criteria and Questions)  التقيمميم وأ ممئلة  معماييج  

  ،تحتتتديث بةتتا   دىتتت  خبرتتتتال  ألستتت       تحتتتتاج هتتذه  اتتتن  ر،تمتت  أ إ .   لجتتتدإل  ملتتوجز ل تييتتتيويتتتم    يأساستت بشتتتك     إ   جهتتا

 بشتتت   دتتتد   ألستتت     لتتتتي تتتتد جها يتتتم  صتتتب   كمتتتا يلتتتب أ  تإتحتتتدياا  لتةفيتتتذ.     ملتابعتتت إنتتتائج  
 
تتا    ملكجعيتتت   شتتتكإط لإ قعيت

 إ   ج تييتتيو  لخاصتت  بتتا.  ل
 
إ لتتتي يمكتتن   جابتت  د ي تتا بشتتك     ،جابتت  دن تتا فيتتط    ألستت     لتتتي تحتتتاج إلتت     إ مكةتتا أيضتتا
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 ملتابعتتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتتع و    خصصتتن  يتتم التتالل مت مكتتتن  إ إ قعتتم ضتتمن   طتتا   لزانتتتي إ ملنز نيتت   ملتاحتت  لتتا.  

(MEAL)   ليائم .هذه    ختصا إأ ،اب  ملص ،  اءاددتا يم  

تتت   تتضتتتمن  لعديتتتتد اتتتن    :(Methodological Approach)  املنهجممممي  األ ممملك    لشتتتتكإط  ملكجعيت
 
   إصتتتفا

 
تتتيا ل تتتتةهج    أساست

 كمتتتا أ  تتتا    ،إ لبيانتتتاا  ملوجتتتو ة بالفعتت    ملتابعتتت  مليتتترح  لتتتذي يتضتتتمن دم يتتتاا  
 
عذ  ط بتتت   لجهتتت   إ تكمي يتتت .    تيتتتترح أفكتتتا  

 
 
    ملانح  نودا

 
عذ  كةت  تءتتخد   إ فءتتحتاج إلت  تحديتد هتذه  ملتة بتاا.    ، لتمو ت  ذي  لصت    إأ  جت ان  لتيييو    اعيةا

 لتتتي     ألستاليبفيتد تك تتب يتم أ  تة تتب اةته  قتتتر ح    ،ن ختتا جي ل  أحتتد  الستشتا  ن لتوظيتف   لشتكإط  ملكجعيت  ل تييتتيو  

تتت .    أستتتاليب لتتتب  بتتتتط أي  إ .  لديتتته خبتتترة في تتتا تتت     لتتتتي تحتتتتاج إلتتت  إجابت تتتاك  إ يتتتتو  ختيا هتتتا باألست اتتتن  ر،تمتتت  أ  تكتتتو  هةت

 امتا يتؤ ي إلت  تييتيو  ألستاليب  رخت ةت   لتتذي  ،ا  ملع واتااحاجت  إلت  المودت  اتةودت  اتن  ألستاليب لت بيت   حتياجتتا

 
 
تح يتت   لبيانتتاا )يمكتتن أ      لتتتي تتوقتتع ذ تتا  يتت كيفبال  أحتتد  ألقءتتا   ملتع يتت   د يتتا إ   ج  ،إيتتم  لن ايتت .  اوغتت ى ذ تتيُ اتتا     البتتا

 با(.    لخاص  خة  إ   ة  أل   ان    بشك  جزئيهذه  ملع وااا   ت خذ

صتف  أل إ   إ ملءتؤإلياا  يلتب د يتا إ   :(Evaluation Roles and Responsibilities)  التقيميم أدوا  ومسمؤوليات  

تتتع فتتتتكق    خبنتتتتر  لتييتتتتيوتو صتتتت     يتتتت كيف  إكتتتتذلا توضتتتتي  رخت فتتتت  لفك تتتتق  لتييتتتتيو.   تتتيو ات تتتا جم  ر،تمتتتت  أإ فك تتتتق  لتييت  لخت

تتتتكإع إ   إ .  (MEAL ملتابعتتتتت  إ لتييتتتتتيو إ ملءتتتتتا ل  إ لتتتتتتع و ) ملشت
 
تتتتا تتتتد أيضت لمتتتتتع إتح يتتتتت   ب   ملتع يتتتتت  لتفاصتتتتتي     إ   جاتتتتتن    ت كت

  لبياناا إاءؤإلياا إنتاج  لتيا  ك.

تتت ،   إ  تتتا  لشتتتتككا  إأ تتتت،اب  ملصت تتتا ك ذ ت تتتع أ  يشت تتتي تتوقت تتت   لتت تتت    لةك يت تتتد    بشت تتت  أ  تكتتتتو  احت تتتم هتتتتذه  ملكح ت تتتد يت اتتتتن  ملفيت

إبالتتتتالم    ،تمكتتتن و اتتتن  اتتتتالك  لةتتتتائج  ذ ت تتااشتتتا ك  أ تت،اب  ملصتتت ،  يتتتم دم يتتت   لتييتتتيو    كمتتتا أ  ر، يتتو  يتتتم  لتييتتتيو.  

  .ز ا ة فكص  ل،صول دى  بياناا دالي   لجو ة إ ملتابع

دىت  إجته  لتحديتد    يلتب أ  تتذكك:  (Evaluation Deliverables and Timeline)  لتقيميم ل  نكاتج والجمَول الزمنميال

   تحتتد كمتتا يلتتتب أ   .  ضتتتكإ     خت فتت  ركونتتتاا   ملاتتتتى تكتتو   إ  لجتتدإل  لزانتتتي ل تييتتيو  
 
تتا لو تتتائق إ لعمتتت      الستتتعك ه  إقتت

 إقت  تخصيصت كد ان  إ  مليد  ي إتح ي   لبياناا إكتاب   لتيا  ك. 
 
  ،اب  ملص ، .إ الستلاب  أل  ل تغذي   لك جع   ا

تفاصتي     جإ     د يتا  :(Evaluation Logistics and other Support)  لك سمتيات التقيميم وأنمكاإل المَيم األتمرت 

   ،  اتتا إذ  كتتا   لتتددو ستتي تي اتتن  لشتتككا   ر، يتتن يوضتتإكتتذلا ت  ،حتتول  ل وجءتتتياا إ لتتددو لفك تتق  لتييتتيو
 
  إخاصتتت 

تتتتا يتع تتتتتق بلمتتتتتع  لبيانتتتتتاا.   تتتت  قتتتتتو بإتاحتتتتت   ،عذ  لتتتتتز   ألاتتتتتكإ فيمت  إقتت
 
   ا

 
تتتتافيا    إضت

 
تتتتد  تتتتر تعييت تتتتاا أكرت تتتتك   تيييمت تتتتد إجت لتصتتتتتميو    دةت

 .إع  ا  قو دد  لبياناا إخةط إ خال  لبياناا  ، لعيةاا

 في إدا ة املشروإل  (MEALاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ): الثامليالقسم 

 نمك 
 
 مشتكإع  ل   ألكبتر  نز نيت  ملأ  تتماشت ى هتذه  لخةتط اتع     ملهوفمن    ،ل متابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع وأل  فك يا يخةط    

 ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل   دةتتداا يتتتو  لتغاعتت ي دتتن أ شتتة   إ في تتا.    يتتتو إ   جهتتابحيتتث  إ لجتتدإل  لزانتتي إاتة بتتاا  لتوظيتتف  

   إستتع أل شتتكإع   ملأ ةتتا  إ شتتا  خةتتط إ   ة    (MEALإ لتتتع و )
 
إ لتتتي    ،دتتد  اتتن  ملشتتكالا  يتتؤ ي ذلتتا إلتت  حتتدإ يمكتتن أ     ،نةاقتتا

تتتك   أ شتتتتة   دتتتتد  كفايتتتت   ملنز نيتتتت  إاتتتتو   تتضتتتمن إجتتتتو   إكتتتتذلا    ،(MEAL ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتع و )     ملتتتتوظفن   جت
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تتتمت تتتا ب يت تتت     ضت تتت    شتتتتة  ألإ   (MEAL ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتع و )أ شتتتتة     بتتتتن  لجتتتتد إل  لزاةيت تةفيتتتتذ  ب   ألختتتتكى  ملتع يت

  ملشكإع.

  إ شتتا   هتتو   متابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع ول  إ لجتد إل  لزاةيتت  ملنز نيتتاا    إضتتع ألكرتتر أهميتت  دةتتد    أحتتد  رخكجتتاا  نلتد أ إ 

   ستتتتتكم  عذ  كةتتتت  قتتتتد  إ املشتتتتكإع.  ب   لخاصتتتت   (MEAL ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتع و )قائمتتتت  رتتتتاا   إافصتتتت   أل شتتتتة   

ستتتتكو   إ   ، لعديتتد اتتن هتتتذه  أل شتتة   بتحديتتتد  بالفعتت   قمتت فءتتتكو  قتتتد    ،اتتن هتتذ   لفصتتت  ألإل  أ إ ا  لتخةتتيط يتتم  ليءتتتو  

    ،إاع ذلا  .بشك  خاص  ينافيد   لجدإل  ملوجز ل تيييوخة  إ   ة  أل    إ 
 
 لو تائق  ألختكى  إلت   لكجتوع   ستيكو  اتن  ملهتو أيضتا

 اث  خة   لتع و إخة   التصاالا.

 لمشروإلالزمني ل الجَول في  (MEALاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ) 7.3

تتتتي    إضتتتتتعدةتتتتد   تتتتدإل  لزانت  ملتابعتتتتت  إ لتييتتتتتيو  فك تتتتتق    ييتتتتتو يلتتتتب أ     ،(MEAL ملتابعتتتتت  إ لتييتتتتتيو إ ملءتتتتتا ل  إ لتتتتتتع و )أل شتتتتة    لجت

تتتتائق    (MEAL ملتابعتتتتت  إ لتييتتتتتيو إ ملءتتتتتا ل  إ لتتتتتتع و )لميتتتتتع أ شتتتتتة   بإدتتتتتد   قائمتتتتت  ب  (MEALإ ملءتتتتتا ل  إ لتتتتتتع و ) تتتتم إ ت تتتت  يت  ملد جت

إآليتتتاا  لتغذيتتت   لك جعتتت     ،إابتتتا   ا  لتتتتع و  ،إأ شتتة   لتييتتتيو  ، ملتابعتتت ا  ا   لتتتب أ  تتضتتتمن  ليائمتتت  جميتتتع ز تتتإ  لتخةتتيط.  

اخةتتط    إ شتتا بشتتك  ختتاص    يمكةتتا  ،هتتذه  ملع واتتااإاتتن ختتالل  إأي تيتتا  ك يلتتب إدتتد  ها.    ،إجهتتو   التصتتاالا  ،إ الستتتلاب 

 املشكإع. لخاص  ب  (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )أل شة     (Gantt chart) جان 

إ حتد  تتا  خ  لبتتد     ،يوضتتح  لجتدإل  لزانتي ل مشتكإع  رتك ةياخةتط  هتو دبتا ة دتن    :(Gantt Chart)  مخطمل  انم  

 إتا  خ  النا ا  إ ملد   ملتوقع  لجميع  أل شة .

جانتتت     اخةتتتط  إضتتتعهواتتتن  ملهتتتو بشتتتك  ختتتاص أ  يعمتتت  فك تتتق  ملشتتتكإع بشتتتك  تعتتتاإ ي اتتتع أ تتت،اب  ملصتتت ،   آلختتتك ن أ ةتتتا   إ 

(Gantt)  تتت  هتتتتذ   يءتتتتادد  ستتتتتخد  إ .  ل متابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتع و تتت لتشتتتتا كي   لةهج   لت تتتع  لجتتتتد إل  لزاةيت يتتتتم تحديتتتتد    وضت

 ملتابعتت  إ لتييتتيو  بتتن  أ شتتة      لجتد إل  لزاةيتت   ضتتا بتاختتاطك    إتي يتت   ، لكفتتا ةلعةاصتك     دتتد   جتتدإل زانتتي لفتكص  ملتاحتت   

 .إ أل شة   ألخكى  ملتع ي  بتةفيذ  ملشكإع  (MEALإ ملءا ل  إ لتع و )

   (45)   قتتتو   وضتتح  لشتتك إ 
 
 ملتابعتتت  إ لتييتتيو إ ملءتتتا ل    شتتة   أل   ألإلتت   ل تتثال  ستتتةو ا  (Gantt chart)  خةتتتط جانتت ر  نموذجتتا

   (MEALإ لتتتتع و )
 
تتا  اتتتن أ شتتتة   إ .  ملشتتتكإع  لتتتتا   فتتتك لألشتتتخاص  لةتتتازحن    خ يت

 
إ لتييتتتيو     ملتابعتتت  تضتتتمن اخةتتتط جانتتت  كتتتال

إخةت   التصتاالا  لخاصت      لجدإل  ملوجز ل تييتيوقائم   أل شة  هذه ان خة  إ   ة  أل    إ   س،ب تو  إ ملشكإع.   لخاص  با

تتتم  إ باملشتتتكإع.   تتتةو    ز تتتا  ا لإ   ،ت تتتا  لو تتتائق  جتمادتتتاا آليتتت   لتغذيتتتت   لك جعتتت  إ الستتتتلاب تشتتتم   أل شتتتة   ملد جتتت  يت    بتتتع  لءت

 ملك جعتتتت   لالحيتتتت   إ   ،إتييتتتتيو اةتصتتتتف  ملتتتتدة  ،إ الستتتتتبياناا  لءتتتتةو    ،جمودتتتتاا  لتركنتتتتزر   لءتتتتةو    ةاقشتتتتاا ملإ   ،ج تتتس  مليتتتتاهر

 .ل مشكإع
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 الناز ين   دلتا  ،فر لألشخاص شروإلمل  (MEAL) والتعلم لمتابعة والتقييم واملساءلة : مخطل  ان  ل(45)الشكل 
 
   داتليا

 

 في مياانية املشروإل   (MEALاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ) 8.3

تتتتتو  لخةتتتوة  ألإلتتت  نحتتتو تحديتتتد انز نيتتتت   إ دم يتتت  تكك   تتت .     متابعتتت  إ لتييتتتيو إ ملءتتتا ل  إ لتتتتع ولانز نيتتت     إدتتتد    كتتتو  يدتتتا ة اتتتا  

هتتذه  ملنز نيتت   ألصتت ي  هتتم تيتتديك دتتالم  إ   ،ايتتترح  ملشتتكإع  ألصتتىم  إضتتعدةتتداا يتتتو    (MEAL ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع و )

  لتي سيتو إجك اها.  (MEAL)  ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و ملءتوى ل تكاليف بةا   دى   لتيديك ا  ألإلي  أل شة   

.  بشتك   يلتب إ شتا  انز نيت     ، مليتترحبعد  ملو فيت  دىت   إ 
 
 إ أكرتر تفصتيال

 
هتذ   إ   ، أل شتة   إلت  ملنز نيتاا  لتفصتي ي     تءتتةداتا     البتا

  مبشتتتك  ان جتتت  جميتتتع  ملتتو     إدتتد   قائمتتت  إتيتتتديك تكتتاليفيعنتتي أ   ملشتتتكإع ُينشتت   تيتتتديك ا  قييتت  إكاا تتت  ل منز نيتتت  اتتن ختتتالل  

تتتتت    تتتتتفك(  لالزات تتتتتد ا إ لءت تتتتتو   إ ملعت تتتتتوظفن  إ ملت تتتتت   ملت تتتتتة         ة)اثت تتتتتتع و )أ شت تتتتتا ل  إ لت تتتتتيو إ ملءت تتتتت  إ لتييت تتتتت     (MEAL ملتابعت  لخاصت

 ملتابعتتتت   تخةتتتتيط   لخاصتتتت  بو تتتتائق   لهتتتتذه يتتتتم    (MEAL ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتع و )أ شتتتتة     إ مكتتتتن إيلتتتتا ملشتتتتكإع.  با

 . متابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع وإاخةط جان  ل  (MEALإ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )

  لعا   لثا ي                                                  لعا   لثالث                         لعا   ألإل                            

                     

 
 تابع  أ شة   مل

 آلي   لتغذي   لك جع  إ الستلاب  

  ملياه  توزيع  ملككز   بع  لءةو  ز ا  ا  ل

  ملشكإع  ااتصميو  ستبيان 

 ااالمود ااتصميو اةاقش

  لتركنز 

 تد  ب اةدإبي   حصا  
 

 ءةوي  لستبيا   ال إجك   

 

  لتركنز  لءةو    ااإجك   المود
 

 تح ي  إتفءنر  لبياناا 
 

 تحديثاا  رجتمع 

  لتيك ك  لءةوي ل جه   ملانح  
 

 س  ملياه   ج بع  لءةو   رتيا  ك   ل
 

 أ شة   لتيييو 

 تيييو اةتصف  ملدة ل مشكإع

  ملك جع   لالحي  ل مشكإع 
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تتتع  إ  تتتاإ  ات تتتو  لتشت تتتد    اا ملنز نيتتتتإدتتتتد      اءتتتتؤإلماتتتتن  ملهت تتت  إ ليو دت تتت   ملنز نيت إ ملتتتتو     لبشتتتتك     ختتتت  اؤسءتتتتتا ل تحيتتتتق اتتتتن دم يت

املتابعتت    ملتع يت  بإ   خاصت  بالجهتاا  ملانحت أي اتة بتاا إلتو ئ     يلتب د يتا اك جعت   ،إفهمهتا. إباملثت    تاإ لءياستاا  لخاصت  ذ

  مشكإع.ل  (MEALإ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )

    (MEAL ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتا ل  إ لتتتتتع و )تعتمتتتد انز نيتتتت   إ 
 
تتتا تتتازحن    خ يت تتتك لألشتتتخاص  لةت تتتا   فت دىتتتت   أل شتتتتة   ملشتتتتكإع  لتت

تتتم اخةتتتتط جانتتتت    تتت  يت تيتتتتديك ا  ملنز نيتتتت  أل شتتتتة     كمتتتتا ييتتتتد   ، أل شتتتتة   إلتتتت نمتتتتوذج  ملنز نيتتتت     إيءتتتتتةدملشتتتتكإع.   لختتتتاص با ملد جت

تتتاإأ شتتتتة  تييتتتتيو اةتصتتتتف  ملتتتتدة إأ شتتتتة   ملك جعتتتت   لالحيتتتت      ملتابعتتتت  تتتتو إ   جهت تتتي يت    لختتتتاص  يتتتتم اخةتتتتط جانتتتت   ل مشتتتتكإع إ لتت

 ملشكإع.با

 ناز ين شخاص الشروإل دلتا  ،فر لألمل  (MEALاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ): مياانية (46)   قم  شكل 
 
 داتليا

ممم   للسممنكات (MEALاملتابعممة والتقيمميم واملسمماءلة والممتعلم )لعمليممات   املك زة  ياانيةامل

 3إلى   1

 

 إصف  ملنز ني  
   جمالم 

 كي( ) إال  أاك 
  ملالحماا 

 الخج يا(، ز،ا ات مجلس املياه، اي تبيانات، مناقشات مجمكيات آلية التغوية الرا عة واي تجا ة)ا تمايات  املتابعةأملشطة 

 ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتتتع و    يمو تخصص مل  لتوظيف

(MEAL) 
15.000 

 ٪ ان  لوق 25

 إظيف  اةبود  إدبر   نترن   11تك ف    دال  دن  700  لتعين 

 اا يعا ل أسبودن  بدإ   كاا  اةدإبن  إحصا ،  5 2.000 اةدإبو   حصا 

جمتتتع إتيةيتتت  ، إجتتتك    ستتتتةالداا  لتتتكأي لتتتد  ب دىتتت   600   حصا   ياةدإبتد  ب  

  لتركنز  ااجمودربياناا  ل

بكنتتتتتااج تح يتتتتت   لبيانتتتتاا  لةوديتتتتت  بمءتتتتتاددة تتتتتكخيص  1.000  لتح ي   لةوعم بك اج  إ ا أل 

 (CAQDAS)   لكمبيوتك

 الموداا  لتركنز إبياناا  ااالستبيان جك    أجهزة  1.200  لكقمي   حصا أجهزة 

 ملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو   

 إ ملءت زااا

 (MEAL ملتابعتتتتتتتتتتتتتت  إ لتييتتتتتتتتتتتتتتيو إ ملءتتتتتتتتتتتتتتا ل  إ لتتتتتتتتتتتتتتتع و )

 لالجتماداا  لتي ييو ها  لفك ق

  إال  لك   جتماع  200 جتماداا ×   10 2.000

  650  ملكتبي   ملءت زااا

 ز ا  ا  ملتابع  1.000  لوقو   لءفك

 ) لت ان ،  لصيان (تك ف  تشغي   ملككب    3.000 صيان   ملككباا

 سكن اةدإبي   حصا  1.400  لةعا  إ لءكن

  لبدل  ليواي لز ا  ا  ملتابع  2.000  لبدل  ليواي

 تقييم منتص  املَة 

 اا يعا ل أسبودن  بدإ   كاا  10.000   يو خا ج ل   و ستشا   ال   لتوظيف

   نترن إ إظيف  يم  لص،ف    11تك ف    دال  دن  500 عكإه لط ب تيديو  دم ي   

 ملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو   

 إ ملءت زااا

  300  ملكتبي   ملءت زااا

 تيك ك  لتيييو 650  لةباد 

 تيك ك  لتيييو 300  لوقو   لءفك
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 تك ف  تشغي   ملككب  ) لت ان ،  لصيان ( 500 نفياا  ملككباا

 و مليد ني  ل تييي لءكن  لخاص بالز ا  ا  1.500  لءكن

  ز ا  ا  مليد ني  ل تيييو لبدل  ليواي ل 1.000  لبدل  ليواي

 املرا عة الال قة للمشروإل 

 ملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو   

 إ ملءت زااا

 ل منءقسكن  300  لءكن

 طعا  لو ر  دم   ملك جع   لالحي  ل مشكإع 500  لةعا 

  46,100  اا مالي

 أ ةتا  قيااتا بمك جعت  انز نيت  اشتكإع  
 
الحتظ أ   لفك تتق قتد صتةف  لةفيتاا لكت  التتال    ، لتتتا   فتك لألشتخاص  لةتازحن    خ يتا

إ ملتتو      ،إ لءتتفك  ،:  لتوظيتتفل تكتاليف، إهتتمإلتت   تتال  ف تتاا    (MEAL ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتا ل  إ لتتتع و )اتن التتاالا أ شتتة   

دةتتداا يتع تتق  ألاتتك بتيتتديك اتة بتتاا  ملتتوظفن   إ تك فتت .  اتتن حيتتث  لأكبتتر ف تت     كبنتتر هتتويعتبتتر  لتوظيتتف إلتت  حتتد  إ .  إ ملءتتت زااا

فتإ   حتياجتاا  لتوظيتف  لخاصت  بتا ستتعتمد دىت  حجتو    ،(MEAL ملتابعت  إ لتييتيو إ ملءتا ل  إ لتتع و )فيما يتع ق ب  شة   

 إ ملنز ني   ملتاح  لديا.  ،(MEALلتع و ) ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ إنما    ،إتعييد اشكإدا

 (MEAL) لمتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم لالتكظي   يملية  التفريج النقَ :  

بوضتتتتوح إستتتتتر تيلي   يلتتتتب أ  تحتتتتد     ،(MEAL ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتع و ) لخاصتتتت  بعم يتتتتاا  نز نيتتتت    مل  إدتتتتد  دةتتتتد    

إلتذلا يلتب  بحيتث تكتو  تيتديك ا انز نيتتا  قييت  إرتاا  .    (MEALإ لتيييو إ ملءتا ل  إ لتتع و )املتابع    لتوظيف  لخاص  ب

 :متابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع وإستر تيلي   لتوظيف ل   إضعةكح  ألس     لتالي  أ ةا   أ  ت

اءتتؤإلن  بشتتك  أساستت ي دتتن     ونتتو يك  (MEAL ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتا ل  إ لتتتع و )  يتتم  اتخصصتتن   توظيتتف  نةتتوي   هت  •

 ؟ لخاص  بمشكإدةا  (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )تةفيذ أ شة   

تتتتا كتسة  هتتتتت  • تتتتتؤإلي   شت تتتتتة   دتتتتتن   ملءت تتتتتتع و )  أ شت تتتتتيو إ ملءتتتتتا ل  إ لت تتتتتف    اتتتتتع  (MEAL ملتابعتتتتت  إ لتييت تتتتتق  أدضتتتتتا اخت ت   فك ت

 ؟بين و  إفيما ، ملشكإع

تتتا  ن   دتتتتو  اشتتتتكإدةا  ستتتتيتة ب  هتتتت  •   لتتتتددو  يتتتتم بعتتتتض  ألحيتتتتا    متابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتع ول   لفةيتتتتن    ملءتشت

  لهاا ؟  (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )  أ شة 

   لد  ستتتاا  ملستتت،ي    جتتتك    آختتتك ن  إاتتتوظفن   ، جتتتك    لد  ستتتاا  ملستتت،ي   انءتتتين إ   اةتتتدإبي إحصتتتا   إلتتت   نحتتتتاج  هتتت  •

تتتتكى  أل    إ ا أل إ    لتركنتتتتتزالمودتتتتاا    إاةاقشتتتتتاا  ستتتتتبياناا ال إ   ملتابعتتتت  إ لتييتتتتتيو إ ملءتتتتتا ل     بيانتتتتتاا  لمتتتتتع لخاصتتتت  ب  خت

 ؟(MEALإ لتع و )

 ركك  خا جي  أإ اءتي    جك   أ شة   لتيييو؟  أإ أحد  الستشا  ن   تعين   نةوي  ه  •

ت كتد  إ .  "  ملعتد ا" دةتو    تحت     ل تكتاليفيتضمن ف ت      ملتابع " أ شة   " دةو     لذي يحم   الحظ أ  قءو  ملنز ني    ،إيم  لن اي 

 لتتتا  اشتتكإع    يةتوي   ،. دىتت  ستبي   ملثتتال"  ملعتد ا" ( يتم ف تت   ICT ملتع يت  بتكةولوجيتتا  ملع واتاا إ التصتتاالا )   لةفيتتاا  إ   جاتن  

 
 
تتا اتتتن أجتتت   (  CAQDASرتتتك   بكنتتتااج ختتتاص لتح يتتت   لبيانتتتاا  لةوديتتت  بمءتتتاددة  لكمبيتتتوتك )    فتتتك لألشتتتخاص  لةتتتازحن    خ يت

  ، الستتتتتبياناا  ملةتتتدإبي إحصتتتا إكتتتذلا  ألجهتتتزة  ر،مولتتت     ،المودتتتتاا  لتركنتتتزح يتتت   لبيانتتتاا  لتتتتي تتتتو جمعهتتتا أ ةتتتا  اةاقشتتتاا  ت
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 الستتتتثما  ا  لجديتتتدة يتتتم تكةولوجيتتتا  ملع واتتتاا  تنستتت ى أ   أ     يلتتتببحيتتتث يمكتتتن تستتتجي   لبيانتتتاا ابارتتتكة يتتتم جهتتتاز  قمتتتي. إال  

 لهذ   لغكه.  "  لتوظيف" تد  ب يم ف   خاص بالبةد    إ   جلذلا تو إ   ،إ التصاالا ستتة ب تد  ب  ملوظفن 
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 ( MEALاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم ) م   يانات  الراب :الفصل 

تتتتتتتتتد أ     ، آل  تتتتتتتتتتكم  إبعت تتتتتتتتتيط     ست تتتتتتتتت  تخةت تتتتتتتتت   دم يت تتتتتتتتتتيو   ملتابعت إ لتييت

فتتإ   لخةتتوة  لتاليتت  هتتم    ، لخاصتت  بتتا  (MEALإ ملءتا ل  إ لتتتع و )

 لتتتي يتتتو   لبيانتاا داليتت   لجتو ة  ، حيتتث أ    لبتد  يتتم جمتع  لبيانتتاا

لفتتتتكق    تتتتي يتتتم  لوقتتت   ملةاستتتتب هتتتم  ألستتتاس  لتتتذي ي ل،صتتتول د ي تتتا  

،كز    ملشكإع قياس  لتيد 
ُ
 إ تخاذ  ليك   ا إ لتع و.   ر

تتتتتتاا  إ  تتتتتتو ة  لبيانت تتتتتتد جت تتتتتتا  اتعت تتتتتتد  الدتبت تتتتتت   أحت تتتتتت ي     ملهمت تتتتتتع اما ست لجميت

تتتتتتع و ) تتتتتا ل  إ لت تتتتتيو إ ملءت تتتتت  إ لتييت تتتتت  ،(MEAL ملتابعت تتتتت  أنت تتتتتتو  لد جت ه يت

  بالتفصي  أ ناه. ركح ذلا تو إ  ملعاينر لتحديد  لخصائص  رخت ف  ل بياناا دالي   لجو ة.    إضع

تةتتو ك أ إ ا جمتتع    :، إهتتميككتتز هتتذ   لفصتت  دىتت  أ بعتت  التتاالا تتتؤ ك دىتت  قتتد تا دىتت  جمتتع بيانتتاا داليتت   لجتتو ة  ،بعتتد ذلتتاإ 

تتتتتد    ،جيتتتتتدة لبيانتتتتتاا   ل تتتتتذينإتحديت تتتتتن    ألشتتتتتخاص  لت تتتتتع  لبيانتتتتتاا ات    وستتتتتيتو جمت
 
تتتتتا تتتتكإ  أيضت تتتتتاليبباستتتتتو    ) ملعت تتتتتاا(  أست   ،أختتتتتذ  لعيةت

 إ   ة  لب ،إ ستخد   أ إ ا جمع  لبياناا بشك   ،ي 
 
 ياناا  لتي تلمعها بشك   ،ي .إأخنر 

  تركن قاد    ،بوا الفصلم     ينَ اينتهاء
 
 :يلى  ا

  لبياناا  لجو ة   لخمء    لعةاصك  ركح ✓

   ة جمع  لبيانااأل   ألساس ي  خةط  رإصف اكوناا   ✓

   لشخصي ،  إ مليابالا  ،أساسي  لجمع  لبياناا إ لخصائص  لكئيءي  لك  ان ا ) الستبياناا  إسائ د  ال   يحدت ✓

 إاةاقشاا الموداا  لتركنز( 

 ركح  ملبا ئ  ألساسي  ألخذ  لعيةاا  ✓

  لبياناا  جمع  أ إ ا  لتةفيذ    دد    يم   لكئيءي    لخةو ا  إصف ✓

 لبياناادن   ملءؤإل        ةإل ل   ملتعا   د ي ا  إ ملعاينر    لبرإتوكوالا  تحديد ✓

 فهو أساسياا  ختيا  قو دد  لبياناا إاا يكتبط ذ ا ان إ خال  لبياناا إاما ساا  لتةميف  ✓

3 

5 

إ لتيييو  جمع بياناا  ملتابع 

 إ ملءا ل  إ لتع و

1 

2 4 
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 ( Data Quality)  كدة البيانات 1.4

    النحيتتازتكتتو   لبيانتتاا  لتتتي تلمعهتتا خاليتت  اتتن  يمكتتن أ     ال
 
نوديتت  إكميتت   لبيانتتاا    ف نتت  بحاجتت  إلتت  أ  تحتتد   ،. إبالتتتالمتمااتتا

دةتتداا تبتدأ يتم  لتفكنتتر  إ .  بمءتتاددة أ ت،اب  ملصت ،   إذلتا  ،إ لتتتع و إ ملءتا ل    ا ليتك     صتةع" الحتياجتتاا   ملالئمت  بمتا يكفتي" 

 20 لبياناا  لخمء   لتالي .ان  ملفيد اك داة اعاينر جو ة  فإنه   ،(MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )يم جمع بياناا 

تءتاددك  لبيانتاا  لتتي    ،بمعنتى آختكإ دةتداا تمثت  بدقت  اتا تةتوي قياسته.    تكو   لبياناا  ،يح   :(Validity) الصحة

ت كتتتد اتتتن أ  تتتا ستتتتتلمع    ، لخاصتتتت  بتتتا   لبيانتتتاا  أستتتاليب جمتتتعدةتتتد تصتتتميو  إ تلمعهتتتا يتتتم قيتتتاس  ملؤرتتتك ا  لتتتتي  خترت تتتتا.  

يلتب أ     ،با ضتاف  إلت  ذلتابتا.      لخاصت  خة  إ   ة  أل    لبياناا  لتي ستءاددك دى  قياس  ملؤرك ا  ملوض،  يم  

  لبياناا جمع   أساليب اي ت
 
 التث يث. لخاص  ب حتياجاتا  أيضا

تتتاا او وقتتتت :  (Reliability)  املكثكقيمممة تتتتيكة    تكتتتتو   لبيانت تتتع  ملءتتتتتخدا  اءت  تتتتتو جمتتتتع  إ .  إ ابتتتتت دةتتتتداا تكتتتتو  طتتتكق  لجمت

 ملما ستت     دةتتدإ  لبيانتتاا  ملو وقتت  باستتتخد   أ إ ا اثتت   الستتتبياناا  لتتتي يمكتتن تةفيتتذها بتتةفس  لةك يتت  دتتدة اتتك ا.  

  ،هتذ  يعنتي أنتتا إذ   ستتخدا  نفتس  الستتبيا  لةتتكح نفتس  ألست    دىت  نفتتس  لشتخص إلتو يتغنتر شتت ي فتإ     ، لعم يت 

ضتع يتم  دتبتا ك هتذ   لعاات  دةتد تصتميو أ لت   ملةاقشت  إ الستتبياناا  إ لتب أ  تفيلب أ  تحص  دىت  نفتس   جابت .  

 . لشخصي   لخاص  با رجموداا  لتركنز إ مليابالا

صتو ة  قييت  ملتا يحتد     تتي  لتا قييت  دةتداا يكتو  لتدي ا اءتتوى اتن  لتفاصتي  ي  تكو   لبياناا: (Precision) الَقة

  ،تءتم  لتا  لبيانتاا  لدقييتت  بميا نت   لةتتائج بتن   لكجتال إ لنءتتا   ،مكةتا اتن  تختاذ قتك   ا جيتدة. دىتت  ستبي   ملثتال إ 

ت كتتتد اتتتن  اتتتج أي المودتتتاا    ،دةتتتد تصتتتميو أ إ ا جمتتتع  لبيانتتتاا  لخاصتتت  بتتتاإ ملشتتتكإدا.    يمثتتت  أهميتتت إذ  كتتتا  هتتتذ   

 إ دها يتتتتم  لتصتتتتميو.  يتتتتحدقمتتتت  بتفكديتتتت   
 
تتتا أختتتتذ  لعيةتتتتاا    أستتتتاليبيتتتتتو جمتتتتع  لبيانتتتتاا  لدقييتتتت  باستتتتتخد      ،لتتتتذلا  إفيت

 إ لتي تو إصفها بالتفصي  أ ناه.  ، ملةاسب 

 لتب أ  تكتو   لبيانتاا خاليت  اتن أنتو ع  ألخةتا   إ دةتداا تكتو   قييت .  بالتكاات    لبياناا  تتءو   :(Integrity) تكاملال

 سو   كا  ذلا   لتي تحد  
 
يمكتن  دىت  ستبي   ملثتال   لبيانتاا.  إع   ة  دةتداا ييتو   ألشتخاص بلمتع    بتدإ  قصتدأإ    دمد 

 الستتبيا  بشتك   نتر  ت،ي  أإ دتد  إ ختال  لبيانتاا بشتك   ت،ي  يتم    إجتك  بياناتا دةتداا يتتو  إل   أ  تدخ   ألخةا   

تتتذ أ إ ا  إ  لبيانتتتتاا.  قادتتتتدة   تتت   تصتتتتميو إتةفيت تتتاه بشت تتتا  ا  ملوضتتتت،  أ نت تتتاع    رت تتتيؤ ي  تبت تتتي    جمتتتتعست تتتاا  لتت إع   ة  لبيانت

 تلمعها إل  ز ا ة تكاا  بياناتا.

تتت     :(Timeliness)  املنا مممم    التكقيممم   اتتتتن أجتتتت   دةتتتداا تحتتتتتاج إلي تتتا  يتتتتم  لوقتتت   ملةاستتتتب  يلتتتب أ  تكتتتتو   لبيانتتتاا اتاحت

تتتدة لتتتتا دةتتتتداا تصتتتت   إ .  تصتتتتاالااالب   لخاصتتتت    تتتتك هأل ليتتتتك   ا إل لتتتتع و  لتتتتذي يوجتتتته    تتتاا افيت يتتتتم إقتتتت   لتتتتن تكتتتو   لبيانت

 يتتؤ ك دىتت  إجتتك   هتتذه
 
   عتتب هتتذ   لعااتت   إ  إ  لعم يتتاا.    اتتت خك جتتد 

 
    

 
  ،يتتم  لتخةتتيط  لختتاص بتتا لجمتتع  لبيانتتتاا  اهمتتا

 
 ليتت  ايتتد  ي     ة  – لثانيتت    لوحتتدة – إ لتييتتيو إ لةتتتائج إ لتتتع و  ملتابعتت  س ء   إصتتد   ا – PACT "– 2014" اةمم  باك  نص ايتبس ان  20

   . تيييو: اعاينر جو ة  لبياناال أل    إنصائ    اتابع   –  2009  –   لوكال   ألاك كي  ل تةمي   لدإلي إ جو ة  لبياناا

http://www.pactworld.org/sites/default/files/DQM%20percent20Manual_FINAL_November%20percent202014.pdf
http://www.pactworld.org/sites/default/files/DQM%20percent20Manual_FINAL_November%20percent202014.pdf
https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/tips-dataqualitystandards.pdf
https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/tips-dataqualitystandards.pdf
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و جهتو  جمتع  لبيانتاا  لخاصت  بتا  يصتمإ مكةا ت.  يم خة  إ   ة  أل     التوقي ب   لخاص لعمو     إضع  إهذ  هو سبب

 إ إلتت  أ تتت،اب  ملصتت ، .    بتتذلا  إ فتتتع تيك تتك  ،بحيتتث تتتتز ان اتتع  لوقتتت   لتتذي تحتتتاج فيتته إلتتت   تختتاذ  ليتتك   ا
 
تتا    لتتب أيضت

 لت كتتتد اتتتتن أ   لتصتتتتميو  لختتتاص بتتتتا فعتتتتال قتتتتد     إ لتتتتب د يتتتتايتتتم تصتتتتميو إتةفيتتتتذ أ إ تتتتا.   ملةاستتتتب    اك دتتتاة  لتوقيتتتت 

  لبياناا  لتي يلب د يا جمعها.إ لمع فيط   اكا   

 أدوات  م  البيانات   وض  2.4 

"اتا  لتذي أحتتاج إلت  اعكفتته؟"     لتتالم:  إدا ة  لةمك يم  لءتؤ ل  هوفمن  مل  ،أ إ ا جمع  لبياناا  لخاص  با  إضعدةداا تبدأ يم  

 لكثنتتتر امتتتا تحتاجتتته لإلجابتتت  دىتتت  هتتتذ   لءتتؤ ل قتتتد تتتتو تحديتتتده بوضتتتوح اتتتن ختتتالل  ملؤرتتتك ا  ملوجتتتو ة يتتتم    تلتتد    رتتتا ة إلتتت  أ 

   ،خةت  إ   ة  أل   
 
ستتيعتمد  إ .  إ لشتتكإط  ملكجعيت  تييتيو  ل   ملتتوجز  جتدإل  لفءتتتلد أست     لتييتتيو يتم    ،إعذ  كةت  تلتتكي تيييمتا

 لءؤ ل.تصميما لأل إ ا إدم ي  أخذ  لعيةاا دى  إجابتا دى  هذ   

 عتكه  يإ 
 
إ مليتتابالا رتتبه    ،:  الستتتبياناا، إهتتملجمتع  لبيانتتاا  لكميتت  إ لةوديتت   هتتذ   ليءتتو  ال تت  اتتن  أل إ ا  ألكرتتر  ستتتخد اا

 إاةاقشاا الموداا  لتركنز.  ، ملةمم 

تتتتت  أ   إ  تتتتتاإل قبت تتتتتي   نتةت تتتتتذه  أل إ ا بالتفصت تتتتتع  أل إ ا  ،هت تتتتتو أ  جميت تتتتتد أ  نفهت تتتتتن  ملفيت    ،ات
 
تتتتتتبيانا تتتتت   ست تتتتتو   كانت تتتتت     ست تتتتت   أإ  ليت اةاقشت

تتتتو   و ت  ،اتتتتتع إحتتتتتدى المودتتتتتاا  لتركنتتتتتزاةاقشتتتتت  أإ اياب تتتتت     يءتتتتتنرءتتتتتتخد  لتت يءتتتتتادد  إ اصتتتتتمم  باستتتتتتخد   اخةتتتتتط اما تتتتت .  كت

  ستعك ه هذ   رخةط  لتفصيىم يم توضي   ملما ساا  لجيدة لتصميو أ إ ا جمع  لبياناا:

 (Introduction)  قَمةامل:  األول القسم  

 لتب أ   إ فكصت  لشتكح  ملشتكإع إدم يت  جمتع  لبيانتاا ل مءتتليب.   ل   لتي تءتخداهااأل  ة   لخاص  بيدا    مل  تي  لات

 :اا يىم  توضح هذه  لةمكة  لعاا 

 ؟ ملع وااا جمع  يتو ملاذ  •

 ؟ ملشا كن  تحديد تو  كيف •

 ؟ لبياناا  جمع سيتو  كيف •

 ؟ا لبيانا  جمعدم ي     ءتغكق تس  لوق   ان كو •

 ؟ لبياناا   ستخد   سيتو  كيف •

 ؟ لبياناا  إل    لوصول   ان  سيتمكن  ان •

 إ شكح  ملبا ئ  ألخالقي   لتي توجه جهتو  جمتع  لبيانتاا  لخاصت  بتا. إ أ  تيو  بيم  مليدا     ل غاي   ملهوان 
 
  ،لتذلا  فيتا

 :اا يىم  يلب أ  توضح جميع  أل إ ا

 أ  اشتا كا و    ، كما أ  تو يتد كو  الهأد   ملذكو ة   لةياط   ملشا كو    يفهو:   ملءبي    ملو في  ابدأ •
 
تكتو   اتا      ئمتا

تتتتذكك أ   ألطفتتال إبعتتتض  لبتتالغن  قتتتد ال  إ أإ  لتوقتتف يتتتم أي إقتت .     ال ستتت،ابليبن   ءتتت مكتتتن ل مإ ةوديتت .  ت
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أإ    إلتتم  ألاتتكقتتد ُية تتب اةتتا  ل،صتتول دىتت  او فيتت     ،يتتم هتتذه  ل،تتاالاإيتمكةتتو  اتتن تيتتديو او فيتت  قانونيتت .  

  لشخص  ملعني.او في   با ضاف  إل    لوغ ي  ليانو ي  

 إذ  لز   ألاك.إدد   لكشف دن  لهو    احد ة ل ،فاظ دى  سك   اءاهماا  ملشا كن    خةط •

 .إجدا  إ  ، ملشا ك   دن   لتعو ض خةط •

 . ملشا كن   اع  لةتائج ملشا ك  خةط •

 ( Questions)  : األ ئلةالثامليالقسم  

إ لتتتي تتتو تصتتميمها    ، ملءتتتليب ألستت     لتتتي ستتيتو طكحهتتا دىتت     يلتتب أ  تيتتو   أل  ة  لخاصتت  بتتا بتتإ   ج  ،بعتتد  مليداتت 

يعتمتد  لتصتميو  ر،تد  لألست    دىت  نتوع  أل  ة  إ لجمع  لبياناا  لتي تحتاجها لت بيت  اتة بتاا  ملع واتاا  لخاصت  بتا.  

هةتا.     لتركنتز د ي تاهةتاك  لعديتد اتن اما ستاا  لتصتميو  لعاات   لتتي اتن  ملفيتد    ، لتي تءتخداها إ ملوض،  أ نتاه. إلكتن

دةتتتداا يكتتتو  لتتتأل  ة  إ اتتتن  ملفيتتتد  ستتتتثما   لوقتتت  يتتتم تخةتتتيط إتصتتتميو أ  ة جمتتتع  لبيانتتتاا  لخاصتتت  بتتتا.    ،بشتتتك  دتتتا إ 

 
 
تتتتتكال تتتتت  رت   حتر فيت

 
تتتتتث    ا تتتتتن حيت تتتتتيط ل)ات تتتتتك إ ل  ،تخةت تتتتتواااإ ل  ،شت تتتتت   كست تتتتتب   ،(بيانيت تتتتتا تصت تتتتتت  فإ  ت تتتتتم  الست تتتتته  يت تتتتتز  إ خد    أست تحفت

 :ذلا با ضاف  إل إ .  لذين ييواو  بإ   ت ا  ألشخاص

تتتتي   ل غتتتتت   أ   اتتتتتن  ت كتتتتتد • تتتت،   بءتتتتتية   أستتتتت  تا  يتتتتتم  تءتتتتتتخداها   لتت .   ملتخصصتتتتت   اتتتتتن  ملصتتتتتة ،اا  إخاليتتتتت   إإ ضت

 إ ملشا كن .  لءياق  لخاص باسيءاددك هذ  يم جمع  لبياناا بةك ي  تةاسب إ 

تتت    ألستتتت     هيكتتتت   يكتتتتو    أ    لتتتتبإ .  إاتتتتةمو  إ ضتتتتح  تء ءتتتت   باستتتتتخد     ألستتتت     تةمتتتتيويلتتتتب د يتتتتا   •    ملةكإحت

 
 
   اةةييتتا

 
  ب ستت      أل إ ا  تبتتدأ  أ    ملءتحءتتن  اتتنإ .  إ ملشتتا كن    لبيانتتاا  لألشتتخاص  لتتذين يلمعتتو    إافهواتتا

   صعوب أكرر   أس    إل   تنتي   و  بءية 
 
 .إحءاسي  الحيا

   تتضتتتتمن  بتتتتا   لخاصتتتت    لبيانتتتتاا  جمتتتتع  أ  ة  أ   اتتتتن  ت كتتتتد •
 
  إاع واتتتتاا   لهااتتتت    لبيانتتتتاا  تح يتتتت   لتستتتتجي   حيتتتتوال

 :اث        ة

o .تا  خ إاكا  جمع  لبياناا 

o إلتتخ  ، لجتتنسنتتوع  إ   ،إ رجتمتتع  ، لجغك فيتت   إ ملةةيتت   ،( ملشتتفكة   ملءتتتعا ة   ألستتما   أإ)   ملشتتا كن   تحديتتد  .

 هذ  اهميعد إ 
 
 بشك  خاص إذ  كة  تةوي تصنيف بياناتا حءب  رجموداا  لفكدي .  ا

o  قمتتت  صيخصتتتيمكةتتتا ت  ، ألاتتتك  لتتتز   إذ  
 
   ستتتتخد اه  يمكتتتن  بيانتتتاا  حيتتت   لكتتت    ستتتتلاب  أإ كالهمتتتا   اتتتز  أإ  ا

 . لتح ي  يءنرلت

 (Conclusion)  : الخاتمةالثالث القسم  

  بإ لتتفكصتت  لةتكح  ألست    إتيتديو االحمتتاا حتول  لتلكبت .     ملءتتليبجميتع  أل إ ا اتتن ختالل اتة     أ  تنتهتييلتب  

 أ  تيتتتد   
 
تتا ملءتتتتليبو  اتتتتن     يتتتتمكنكتتتك  كيتتتف ستتتيتو  ستتتتتخد    لبيانتتتاا إاتتتتى  تإ   ، مشتتتا كن  دىتتتت  إقتتتا ول    لشتتتكك  ئمت

 نتائج جهو  جمع  لبياناا.  اعكف 
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 اي تبيانات أدوات  م  البيانات الرمية: 

 ستبيا . ال يتو جمع  لبياناا  لكمي  باستخد     ،يم كثنر ان  ألحيا 

اع واتتاا احتتتد ة    الستتتخالصصتتمم    مللمودتت  اةممتتت  اتتن  ألستت     هتتو دبتتا ة دتتن ا  :(Questionnaire)  اي ممتبيان

 ان  ملءتليبن .

حتتتاإل    ، الستتتتبياناا  بوضتتتعأ ةتتتا  قيااتتتا    ،دتتتالإة دىتتت  ذلتتتاإ تلمتتتع  الستتتتبياناا داليتتت   لجتتتو ة  ملع واتتتاا  لتتتتي تحتاجهتتتا بدقتتت .  

تتتاا حتتتتول   تتتع  لبيانت تتت  إ   ة  أل   ل ملتعتتتتد ة  ؤرتتتتك ا   ملتحديتتتد  لفتتتتكص لجمت اتتتتن ختتتتالل تصتتتتميو  إ باستتتتتخد    ستتتتتبيا  إ حتتتتد.    خةت

إلكةتته    ،ال يتتوفك  ملتتال فيتتط )إ بءتتط  لختتدااا  ل وجءتتتي (فتتإ   لفك تتق    ،تعتتد ة ملؤرتتك ا   مل ستتتبياناا لجمتتع  لبيانتتاا حتتول  

 
 
تتتتتا تتتتتر  أيضت تتتتتكإع  يحتت تتتتتم  ملشت تتتتتا كن  يت تتتتتن  ل مشت تتتتت   لثمت تتتتتكإع  ف،   لوقت تتتتتم  ملشت تتتتتا كو  يت تتتتتدي و  املشت تتتتتاة  لت تتتتتا  حيت تتتتت  باملشت تتتتتن    ا ي ت تتتتتد ات إ لعديت

 لبحتتث دتتن طتتكق لجمتتع  ملع واتتاا  لتتتي تحتاجهتتا اتتن ختتالل أقتت  دتتد  امكتتن اتتن  أل إ ا    ل غايتت  ملهتتو  لتتذلا اتتن  إ   ، ملءتتؤإلياا

 .(MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )وق  لتوفنر بياناا  لتخصيص    بصو ة اتكك ةحتى ال تة ب ان و 

بتتةفس  لتنءتتيق إ لترتيتتب.    ، ألستت    دىتت  كتت  اءتتتليب  نفتتس  يتتتو طتتكحف الستتتبيا   لةتتا ح:    أستتاسهتتو     لثابتت  لتةفيتتذ  كمتتا أ   

تتتم ضتتتتما  أ  تكتتتتو     ذلتتتتايءتتتتادد  إ   نمتتتتك إ إ ضتتتت،  إ تتتت،يح  إاو وقتتتت .     الجابتتتتاايت
 
أل   الستتتتتبياناا تلمتتتتع  لبيانتتتتاا  لتتتتتي تتوقتتتتع     

 
 
 يءه  تكانزها إتح ي ها. تتة ب إجاباا ألس     ملغ ي   لتي   بشك  أساس يفإ  ا تءتخد    ،تح ي ها إحصائيا

   :(Closed-Ended Questions)  ئلة املغلقممةاأل مم
 
هتتتذ   إ   ،خيتتا  ا   جابتت اتتتن    هتتتم أستت    تتتوفك قائمتتت  احتتد ة اءتتبيا

  قمي   جاباا يلع  ان  لءه  تكانز
 
 اما يءم  بالتح ي    حصائي. ا

 .(47)  قو أنو ع  ألس     ملغ ي   لشائع   الستخد   يم  لشك   توضي  تو إ 

 : أنكاإل األ ئلة املغلقة(47)   قم  شكل 

 مثال  نكإل السؤال

  ا ةمثال يلى اا   السؤال  

  دد ي

(Numerical ) 
 .أدك  ال  ❏ ، أإك____ دد   ألره ؟ نازح إأن "اةذ اتى  .1

 

  ان خيا  ن إجاب 

(Two-option 

Response ) 

 لغء   ليدين يم  ملكحاه؟" تلهنز ا"ه  توجد  .2

  أ ناه. (3)  قو تخةي  لءؤ ل  ،إذ  كان    جاب  "ال"

  عو ❏

 ال  ❏

 اتعد   لخيا  ا  

(Multiple 

Choice) 

  ء   ليدين  ملتوفكة حالي إسائ "اا هم  .3
 
  ملا  إ لصابو   ❏ يم  ملكحاه؟" ا

 فيط ا  مل ❏

 صابو   ل ❏

 صابو   أإ اا  يوجد ال  ❏
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 ____________________  أخكى  ❏

 أدك   ال ❏

   لتصنيف

(Rating)   أإ

  ايياس ليككا

(Likert Scale ) 

: "لدى أسكتي اا يكفي ان  ه  لعبا ةهذ  اع تتفقادى  إل  أي إضح  .4

  ملياه لت بي   حتياجاتةا  السا الكي ."

 بشدة أدا ه ❏

 دا هأ ❏

 دا هال أإ فق إال أ ❏

 إ فقأ ❏

 إ فق بشدة أ ❏

 دةد تصميو  الستبياناا، يلب اك داة    را  ا  لتالي :

  إجتابا و  دىت   بةتا     أحتد  ألست     تخةتي  ل مءتتليبن   يتي   إ لذي  ،" (Skip Logic)  تخةياةةق  ل"    الستبياناا  تتضمن •

لغءت   ليتدين    تلهنتز ا"هت  توجتد    (:2 قتو )  يءت ل  لءتؤ ل  ،(47)   قتو  يتم  لشتك   ،دى  سؤ ل سابق. دى  سبي   ملثتال

    إستتائ اتتا هتتم   "   :فع يتته تخةتتي  لءتتؤ ل  لتتتالم  ،بتتت "ال"    ملءتتتليبيتتم  ملكحتتاه؟" إذ  أجتتاب  
 
 ءتت   ليتتدين  ملتتتوفكة حاليتتا

 ؟" يم  ملكحاه

 . ل،اج  حءب  ،" أدك  ال"    جاب   خيا    ألس     تتضمن •

   اخت فت   تكتو    أ   يلتبكمتا    ،رتاا    جاباا    هذه  تكو    أ    لبإ .   ملةاسب     جاباا  جميع   ألس   تشم   •
 
  دتن  تمااتا

 .تتد خ   بحيث أال   لبعض  بعضها

   " أختتتكى "   ف تتت   تعتبتتتر   ل،التتت   هتتتذه  إيتتتم  ،جابتتت      يتتتم  امكةتتت   ف تتت   كتتت   إ   ج  مكتتتني  ال   ل،تتتاالا  اتتتن  كثنتتتر  يتتتم •
 
 جيتتتد 

 
  اتتتع  ،حتتتال

تتتتل م  اءتتتتتاح   إجتتتتتو     لكتابتتتتت   بتليءت
 
تتتتد  تتتتر تحديت تتتت  أكرت تتتتو   لءتتتتتؤ ل  إ مكةتتتتتا  لكجتتتتتوع إلتتتتت .  إجابت مثتتتتتال دىتتتتت   ك أدتتتتتاله    (3)   قت

 "أخكى".ف     ستخد    

تتتتتميو  الستتتتتتبياناا    إ وجتتتتتد تتتتتك يتع تتتتتق بتصت تتتتتا  أساستتتتت ي آخت تتتتتمخيت تتتتت  يت تتتتتي     لتحديتتتتتد    يتمثت تتتتتديووست تتتتتيتو  ستتتتتتخد اها لتيت تتتتتذه     لتتتتتتي ست هت

   ملءتتليبحيتث ييتو     ،كان   الستبياناا إ قي   ،فمن  لةاحي   لتي يدي .    جاباامءتليبن  إكيفي  تسجي   ل   الستبياناا

   جابتتاا بتتالي و.    باستتتكمال   لتتذي يلتتكي  ملياب تت    لشتتخصأإ  
 
  البتت  ،إحاليتتا

 
   يتتتو إ   ةاتتا    ا

 
باستتتخد   إحتتدى     الستتتبياناا  قميتتا

التمتتع  ضتتع يتتم  دتبتتا ك    ، لتتتي ستءتتتخداها لتةفيتتذ  الستتتبيا    لوستتي  دةتتد  ختيتتا   إ أ إ ا  الستتةالع  لعديتتدة دبتتر   نترنتت .  

  ،إ ملوضتوع      جهتا،إأنو ع  ألس     لتتي تخةتط    ،إخصائص  ملءتليبن   ر،تم ن   ، ر، ي   إ لخدااا  ل وجءتي  ، لد  س 

 إ لتك ف  /  لوق   ملة وب لجمع  لبياناا.  ،جاب   ملة وبإاعدل    

 .اا الستبيان تيديو أساليب لتالم از يا إديوب     لجدإل  إ وضح
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 اي تبياناتأ الي  تقَيم  : مزايا وييك   (48)   قم  شكل 

  املتطلبات  العيك   املزايا  التقَيم أ لك 

ال يحتاج  ملءتليبو  إل   •  ملياب    لشخصي  

 اعكف   ليك  ة إ لكتاب  

تحفنز   منءين ل  يمكن  •

  ملشا كن  إ دمهو 

  ان دالي   ءب  هةاك •

  اعدل نخفاه إ   لتعاإ  

 كفض  ل

   أل شة تءتغكق  •
 
  إقتا

 
، طو ال

 اك ف   كما أ  ا

  دى   لت  نر  منءين ل   يمكن •

 لألس     ملءتليبن  تفءنر 

 ( إعجابات و)

   لبياناا إ خال يكو   قد  •
 
  صعبا

    جاباا جمع يتو لو إذ 

  لكقمي    ألجهزة باستخد  

 ل ميابالا إخصوصي  اكا  •

 ءفك ل  انز ني  •

   و اد ب و  انءي •

 لتي يتو ستبياناا  ال 

  اإ   ت 
 
 ذ تيا

بدإ   أإ  دبر   نترن )

 ( إنترن 

 إ خيص سه  توزيع ل •

 ان أكبر  دد  إل   لوصول  •

  اةةي  يمالتمع  لد  س  

  أكبر  جغك في 

ن    ملءتليبإملا  يتة ب  •

 باليك  ة إ لكتاب  

   لبياناا إ خال يكو   أ  يمكن •

 اكهي
 
   جاباا جمع يتو لو إذ  ا

 باستخد    ألجهزة  لكقمي  

 اعدالا حتمالي   نخفاه  •

  الستلاب 

إجمع توزيع ل خدااا لوجءتي  •

  الستبياناا 

إجمع توزيع ل انز ني  •

  الستبياناا 

 

 الخج يا أدوات  م  البيانات النكيية: املقا الت شبن املنظمة ومناقشات مجمكيات 

يتتم  إ.  وإأفكتتا ه  وإآ    تت  ن إستتياق إجهتاا نمتتك  ملءتتتليب  دمتتقتتتو تصتتميو أ إ ا جمتتع  لبيانتتاا  لةوديت  الستكشتتا  إفهتتو  ليتد  

 لتركنتتز تشتتبه إلتت  حتتد    اافتتإ   مليتتابالا رتتبه  ملةممتت  إاةاقشتتاا المودتت  إاكتوبتت ،اةممتت  ل غايتت   تكتتو   حتتن  أ   الستتتبياناا  

 كبنر  ر،ا   .

 لشتتخص  لتتذي يلتتكي  ةاقشتت  اوجهتت  بتتن   هتتم دبتتا ة دتتن ا:  (Semi-Structured Interview)  نظمممةاملقا لممة شممبن  امل

 إآ  ئه إأفكا ه.  ملءتليبنمك     اصمم  الستكشا  إفهو دمق إسياق إجهن ، إتكو   ءتليبأحد  ملإ   ملياب  

  ،اةاقش  اوجه  بن   ملءتتليبن  يتم المودت هم دبا ة دن    :(Focus Group Discussion)  مناقشة مجمكية الخج يا 

أ  ة لجمتتتع  لبيانتتتاا  لةوديتتت  اصتتتمم  الستكشتتا  إفهتتتو دمتتتق إستتتياق إجهتتتاا نمتتتك  رجمودتتت  إآ    تتتا    فهتتي تعتتتد بمثابتتت 

 إأفكا ها.

فكصتت  رجمودتت  صتتغنرة اتتن  ملشتتا كن    لاةاقشتت  المودتت   لتركنتتز    تتتي ت  ،ن ءتتتليبأحتتد  ملاتتع   لشخصتتي   ياب تت    ملدىت  دكتتس  إ 

يتم حتن  أ   لتبتا ل بتن   ملشتا كن   إ  ذلتا، ألفكا  إتيديو إجهتاا نمتك اتبايةت . إاتع    إل   إ الستةا    لبعض،ل تفاد  اع بعضهو  

  متتتتع لتتتذي يت   ملنءتتقبا ضتتتاف  إلتتت   إ .      ت تتا ملز تتد اتتتن  لخبتتترة  المودتتت   لتركنتتتز  تتة تتتب اةاقشتت     ، ك تتت  اى    ييتتد يتتم  رجمودتتت   

 فهو يحتاجو    ،الخبرةب
 
 الحماا. ملن  دإ أحد  ألشخاص لتإل  أيضا
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 اشا ك  12إل    8تضو المود   لتركنز ان   اا دا ةإ 
 
 .ا

  إ ألست   ،نةتاق  ملوضتوداا    تي يت بملتك   إ  ملشا كن   ملةاستبن .    تحديدان  لضكإ ي    ، لتركنز  اابالنءب  ملةاقشاا المودإ 

تتت .   تتتا ك يتتتم  ملةاقشت   دتتتتن ملشتتتا كن   لتتتتذين يمكتتتن و  لتحتتتتد  ابارتتتكة  إد يتتتا  ختيتتتتا   ستتتيكو  لتتتديا فهتتتتو أفضتتت  ملتتتتن يلتتتب أ  يشت

تتتا بإجهتتتاا  لةمتتتتك أإ   تتتا.     لتلت تتتي إ  لتتتتي ت تتتتتو بمعكفا ت تتتا ب  لشخصت تتتاا  لةمتتتك إ لتلت تتتا كو  دتتتتن إجهت تتتتتز       ،دةتتتتداا يتحتتتد   ملشت

تتتا يتتتتؤ ي إلتتتت  اع   ، ملةاقشتتتت   ل،يتتتت إجتتتتك       حتماليتتتت  تتت .  امت تتتر او وقيت تتتاا أكرت تتتك    إبيانت تتتر  ت تتتاا أكرت  وات
 
تتتا تتتا يلتتتتب د يتتتتا أيضت د  يتتتتحدت  كمت

 الك   أإ تلكب  اشترك  حتى ال تصب   ملةاقش    سماا ملشا كن  يم المود   لتركنز  لذين لدي و  
 
 ذهةي  دصفا

 
  نر اككز  ا

 
 . 

هتتتو     لفعالتتت جمتتتع  لبيانتتتاا  لةوديتتت     أستتتاسفتتتإ     ،أ  ال  المودتتت   لتركنتتتزستتتو   كةتتت  تصتتتمو اياب تتت  رتتتبه اةممتتت  أإ اةاقشتتت   إ 

إ تتو كتابا تا بعةايت     ،بشتك  اءتبق تو إدد   هذه  ألس     رخةتط لهتا  إ  ر،ا   .  شك  إطا    لتخةيط بعةاي  لألس     لتي ست

فتإ  اعمتو  ألست     ملوجتو ة يتم    ،دىت  دكتس  ألست     ملغ يت   ملءتتخدا  يتم  الستتبيانااإ إتو ييها يم اياب   أإ  لي  اةاقشت .  

 افتوح .تكو  أس      أل ل   

  ب ستت وبهإدةتتا  إجابتت  حتتكة    ألحتتد  ألشتتخاص  تتتتي هتتم  ألستت     لتتتي    :(Open-Ended Questions)  األ ممئلة املفتك ممة

  لخاص.

 هةاك نودا  ان  ألس     ملفتوح :إ 

عتتتك     :(Content-Mapping Questions)  املحتمممكت   تذَيمممَأ مممئلة  
ُ
 ت

 
تتا   ت تتتد  هتتتذهإ  ألستتت     الفتتاحيتتت .    باستتتو  أيضت

 دن طك ق إ ا ة قضي  إ ستكشافها دى  نةاق إ سع.  أحد  ملوضودااإل  بد   ستكشا     ألس   

 فتإ   ملنءتين     ، ملك وب  ان خالل جمع  لبياناا  لةوديت   ا  جاباأإ     لرري ان أج  تشجيع  ملةاقش   إ 
 
أست       و  اتا يتبعت   البتا

  ر،توى.   ستخالص ر،توى ب س     تحديد

   :(Content-Mining Questions)  املحتممممكت   الصا ممممتخأ ممممئلة  
ُ
 أيضتتتتعتتتتك   ت

 
أستتتت     إتعتبتتتتر  .   الستكشتتتتا ب ستتتت       ا

  ر،توى. تحديددى  سؤ ل       جاب ملز د ان  لتفاصي  أإ  لشكح حول  د  إل   ستخالص  متابع  تل 

   ملنءتتيو   لتب أ  يتمتتع  إ شتك .   ل  إاتحتك ة ر،تتوى  نتر اكتوبت    ستتخالص  فتإ  أست       ، ر،تتوى   تحديتددىت  دكتس أست     إ 

 ر،تتوى   ستتخالص  أست       إتتتي  لصت،يح .   ر،تتوى   ستتخالص   ر،ا    إطكح أس       تء ء   ل تكيف اعباملها  ا إ ملكإن  

  ملوضوداا  نر  ملتوقع . إتحكي وضوع بعمق أكبر   مل ستكشا     ل منءق

بتتإجك       ستتتيو   ملةممتتالستكشتتا  هتتذين  لةتتودن  اتتن  ألستت   .    (UNITAS)   لختتاص بمةممتت  يونيتتتاس  ثتتال مل دونتتا  عتتو  إلتت   

 دىتتت  لةتتتازحن    ألشتتتخاص    إاكانيتتت  حصتتتتول لفهتتتو    المودتتتاا  لتركنتتتتزاةاقشتتتاا  
 
تتتا  تضتتتمن  ليتتت  اةاقشتتتت   إ ايتتتاه  لشتتتتكب.      خ يت

  و  ألشتتخاص  لةتتازح ر،تتتوى: "اتتا هتتم  لعو ئتتق  لكئيءتتي   لتتتي يو جههتتا     لختتاص بتحديتتدهتتذ   لءتتؤ ل    المودتت   لتركنتتز
 
تتا     خ يت

 ر،تتتوى  ص   ستتتخال لتتذلا ستتتكو  أست     إ   ،تابعت  مل    جابتتااايتتاه  لشتتكب؟" اتن  ملتوقتتع أ  تتة تتب بعتض     ل،صتتول دىت دةتد  

 شتتتنر إلتت  أ   ألشتتخاص  لةتتازحن    خ يتتت  إجابتت    ملنءتتقإذ  ت يتتى    ،افيتتدة. دىتت  ستتبي   ملثتتال
 
   ا

 
بالنءتتتب   باألاتتا     ال يشتتعكإ    ئمتتا
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:  "هت  يمكةتا إخبتا ي دتن ستبب قولتا  اتا يىتم:   ر،تتوى  ر،تم ت  ستتخالص    تشتم  أست   فيتد    ، مليتاه وصول إل  اك كز توزيتع  ل

 "ه  يمكةا تيديو اثال؟"  إ"  ال أرعك باألاا ؟" " 

  ستخالص  الحظ أ  أس     إ 
 
 ر،تتوى  ر،تم ت  إ مكتن   ستتخالص  يمكةتا توقتع أست       ففي  لغالتب.   ر،توى  نر اةمم  تمااا

 أس    اتابع  احتم   يم  لي   ملةاقش .بادتبا ها تو ييها  

 العيناتترك،   3.4

اتتن  لبيانتتاا اتتن  ملءتتتليبن   ملةاستتبن  لت بيتت   حتياجاتتتا     ملالئمتت  لكميتت   أ  تلمتتع  أختتذ  لعيةتتاا  ملةاستتب     تءتتتةيع أستتاليب

 ان  ملع وااا.

التمتتتع  المودتت  فكديتتت  اتتن  لءتتتكا  أإ  رجتمتتع  لتتتذي تختتتا     ستتته إ لتتتتي ستءتتاددك دىتتت  فهتتو    :(Sample)  عينممةال

 21أإ  رجتمع كك .   لد  س 

 أل  جمع  لبياناا اك ف إيءتغكق إقت   أخذ  لعيةاا ضكإ  إتعتبر دم ي   
 
، اما يلع  اتن  لصتعب  لتحتد  إلت     ا

 
جميتع  طو ال

تحديتد ديةت  اتن المودت   ملءتتليبن   لتذين ستييداو  لتا اع واتاا  ت،يح  إاو وقت   لهذ   لءبب تحتاج إلت   إ .  ألشخاص

 إقاب   ل تعميو.

 .  مكن تيءيو أخذ  لعيةاا إل  نودن  أساسين : أخذ  لعيةاا  لعشو ئي  إأخذ  لعيةاا  لها فإ 

 (Random Sampling) عشكائيةالعينات الأتو 

 تو  ستخد   نهتج أختذ  إ أخذ  لعيةاا  لعشو ئي  دةداا تخةط الستخد    ألساليب  لكمي  إ لتح ي .    أس وب يتو  ستخد  

  لعيةتتتاا هتتتذ  دةتتتداا تحتتتتاج إلتتت   لثيتتت  يتتتم أ  اتتتا يةةبتتتق دىتتت  دينتتتتا اتتتن  ر،تمتتت  أ  يكتتتو   تتت،يح
 
)أإ  التمتتتع  لد  ستتت     كتتت ل  ا

  ألكبر(.التمع  لد  س   المود  فكدي  ان  

 ملءتتتليبن   لتتذين تتتو  ختيتتا هو اتتن    تشتتم هتتو ديةتت   حتماليتت     :(Random Sampling)  العشممكائيةأتممو العينممات  

 .أ  يتو  ختيا هبالكاا  بحيث يكو  لك  اءتليب فكص  اتءاإ   يم     ملعنيالتمع  لد  س   قائم  

تتتتع   تتتتو  جمت تتتتم جهت تتتتا كو  يت تتتتذين سيشت تتتتخاص  لت تتتتد   ألشت تتتتد دت تتتتي  لتحديت تتتتاباا  لك اضت تتتتتخد    ل،ءت تتتتو ئي  باست تتتتاا دشت تتتتا  ديةت تتتتتو إ شت يت

.  التمتع  لد  ست هذه  ل،ءاباا بةا   دىت  اتدى قتوة نتتائج  لتح يت   لتتي تحتاجهتا إاتدى تةتوع    إجك   تو  إ  لبياناا  لخاص  با.  

 و  امث تن  إحصتائي، يتتو تحديتدهو ليكونتإ لدق هذ   لهيك    إان خالل
 
هتذ   أإ المودت  فكديت  اتن     لد  ست   ملست،ي رجتمتع    ا

 .التمع  لد  س هذ  يعني أنه يمكن تعميو نتائج  لبياناا لتمثي  دد  أكبر ان  إ .  رجتمع
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 لتتتتي تكتتتو   تتت،يح  إاو وقتتت  إ قييتتت  إقاب تتت  ل تعمتتتيو.  إ  لجتتتو ة    داليتتت   بيانتتتاا لناقشتتتةا يتتتم  لفصتتت   لثالتتتث أهميتتت  جمتتتع  إليتتتد  

 لعيةتتاا يتتم أ شتتة  جمتتع  لبيانتتاا  لخاصتت      النحيتتاز يتتم أختتذتتمثتت  إحتتدى طتتكق تعز تتز هتتذ   لهتتد  يتتم  تختتاذ خةتتو ا لتلةتتب  إ 

 با.

أكرتر أإ أقت  اتن  التمع  لد  س   دةداا يكو   ختيا  بعض أفك    يحد     :(Sampling Bias)  في أتو العينات  اينذياز 

 يم جهو  جمع  لبياناا  لخاص  با.  فيما يتع ق باملشا ك  نرهو 

هتذ   إ ال ت خذ يم  الدتبا  جميع إجهتاا  لةمتك إ ألفكتا  إ آل     ملتاحت .    فإنا بذلا،  باالنحياز   لعية   لخاص  با تتءودةداا إ 

 .تءا دفهأ    لذي تك د  التمع  لد  س   إال يمكن تعميمها بءهول  دى    ، قيي أإ يعني أ  بياناتا لن تكو   ،يح   

 امكةتيكو     :(Generalization) التعميم 
 
التمتع  بدقت   تمثت     إحتدى  لعيةتاا لبيانتاا  لتتي تتو جمعهتا اتن  يتم حالت  أ     ا

  لعية  اةه.  أخذ لذي تو    لعا  لد  س   

دتن طك تتق  ايتتاه التمعيت  جديتتدة دىت  حتتدإ   ألاتك ه  ملةيولتت     اك كتتز توزيتعدىت  ستتبي   ملثتال، إذ  كةتت  تتد س تتت  نر ا إ شتا   

 لكجتال فيتط. إ كجتع ذلتا إلت  أ     اتن الستتبياناا     ستتكم  ل تعمتيو إذ     يت ، فءتكو  بياناتا أق   ت،  إقاب  ألسك ملياه بن   

دتالإة دىت  ذلتا، إذ  كةت   إ  لنءا  أكرر دكض  لتحمت  اءتؤإلي   لعديتد اتن  أل شتة   ملنزليت   لتتي تتة تب  ل،صتول دىت   مليتاه.  

  فإنتتاتلمتع  لبيانتتاا اتتن  لكجتال فيتتط، فيتتد ال تكتو  أي نتتتائج إتوصتتياا اتتن ت تا  لبيانتتاا صتتال،  ل ملتمتع ب كم تته. إبالتتتالم،  

يتتتتم أختتتتذ  لعيةتتتتاا اتتتتن ختتتتالل اتتتتة  جميتتتتع     النحيتتتتازأختتتتذ  لعيةتتتتاا  لخاصتتتت  بتتتتا بةك يتتتت  تي تتتت  اتتتتن    أستتتت وببحاجتتتت  إلتتتت  تصتتتتميو  

تتت إلتتتت    لتتتتذين يحتتتتتاجو      ألشتتتتخاص فكصتتتت  اتءتتتتاإ   ل مشتتتتا ك  يتتتتم جهتتتتو  جمتتتتع     لكجتتتتال إ لنءتتتتا ستتتتو   اتتتتن   مليتتتتاه     ل،صتتتتول دىت

  لبياناا  لخاص  با.

   يلتتب د يتتا  النتبتتتاهأختتذ  لعيةتتتاا،     النحيتتاز يتتمدةتتد  لعمتت  دىتت  تي يتتت   إ 
 
  يءتتتببايمكتتن أ      النحيتتازةتتودن  احتتد ين اتتتن  ل  جيتتد 

 اشك   بشك  خاص.

  اتتن   لبيانتاا  جمتع  يتتو  دةتداا  يحتد   :(Convenience Sampling Bias" )املر،ذمة"  املالئممة  العينمات  أتمو  انذيماز  •

أختتذ   نحيتتاز   لبيانتتاا  لتتتي تعتا ي اتتن  إنلتد أ   لعمتت  اعهتتو.     يءته    لتتذين  أإ  إلتتي و   لوصتول   يءتته    لتتذين   ملءتتليبن 

  ، ملوجتو ين بتاليكب اتن  لةتكق  لكئيءتي عتكه لخةتك   فتك ط يتم تمثيت   ألشتخاص  تتقتد   لعيةتاا  ملالئمت  ) ملك حت (  

 أإ  رجموداا  لتي تتحد   ل غ   لءائدة بةالق .

ب  اةاست   نتر  بشتك    لبيانتاا  جمتع  يتتو  دةتداا  يحتد   :(Voluntary Response Bias)  الطكييمة  اي متجا ة  انذيماز  •

 اتتتن  ملتةتتتودن   
 
تتا يمكتتتتن أ      نحيتتتتاز  الستتتتلاب   لةوديتتت  لبيانتتتتاا  لتتتتي تعتتتا ي اتتتن  إنلتتتد أ   .   لتتتذين تتتتتو  ختيتتتا هو ذ تيت

ألشتتخاص  لتتذين لتتدي و جتتد إل أدمتتال از حمتت  أإ  ألشتتخاص  لتتذين يءتتافكإ  بشتتك    تمثيتت   نيتتص  تتعتتكه لخةتتك  

 إ  فك ط يم تمثي   ألشخاص  لذين لدي و آ    قو   أإ أجةد ا احد ة تتع ق باملشكإع.  ،اتكك  

 اا يىم:تشم  عشو ئي    لعية    لخةو ا تحديد   فإ   ، لعو ا بعد أ  تفكك يم ك  هذه  إ 

 وو َة أتو العيناتمجتم  الَ ا ة : تذَيَ األولىالخطكة  

 حتدى    تمثت  أهميت المودت  اتن  ألشتخاص أإ  لعةاصتك أإ  ألحتد    ملتشتاذ    لتتي    :(Population)  مجتمم  الَ ا مة

 أإ  لتلا ب.  ليضايا
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دىتت  ستتبي     ، مكتتن أ  تشتتم  هتتذه  ملعتتاينرإ إ الستتتبعا .     الختيتتا حتتد  بوضتتوح اعتتاينر  يلتتب أ  ت  ، لد  ستت التمتتع  دةتتد تحديتتد  

أإ  الستتبعا      الختيتا اعتاينر  إنلتد أ    ملشا ك  يم أ شة   ملشكإع أإ  ل،دإ   لجغك في  أإ  لخصتائص  لديمو ك فيت .   ، ملثال

تتتم   تتت  تتختتتتذها يت تتتم قتتتتك   ا اهمت المودتتتت  اعيةتتتت  أإ اةةيتتتت  جغك فيتتتت  اعيةتتتت  يتتتتم  شتتتتاط جمتتتتع     ختيتتتتا اتتتتا إذ  كتتتتا  ينب تتتتم    تحديتتتتدهت

  لبياناا.

 ان  بملك  أ  تكو  إ 
 
 إحدة أخذ  لعيةاا  لخاص  با. أ  تحد  بوضوح تحتاج إل فإنا  ، لخاص باالتمع  لد  س   ات كد 

أإ ف تت   ألشتتخاص أإ  لشتت ي   لتتتذي يتتتو أختتذ  لييتتاس ) ملالحمتتت (     لشتتتخص  :(Sampling Unit)  و ممَة أتممو العينممات

 اةه.

 .إلخ ،إ ألسك  ،قد تشم  أاث   إحد ا أخذ  لعيةاا  ألطفال  إ  سن  لخااء ، إ ملك هين ، إ لنءا ، إ لكجالإ 

  سا  العينة العشكائية  أ لك : اتتيا  ثانيةالالخطكة  

تتت   بملتتتتك  تحديتتتتد   تتتع  لد  ست تتتذ  التمت    كتتتتو  تفإنتتتتا    ، لعيةتتتتاا  لخاصتتتت  بتتتتاإإحتتتتدة أخت
 
تتتتعد  لبتتتتد  حءتتتتاب  لعيةتتتت   لعشتتتتو ئي .    اءت

 اخت ف  ألخذ  لعيةاا  لعشو ئي  يمكن  ستخد اها ل،ءاب  لعية . أساليبتوجد إ 

 22أتو العينات العشكائية أ الي  :  (49)   قم  شكل 

  الكص  أتو العينات العشكائية أ لك 

 بءتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتية  لعشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ئي   لعيةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ل

(Simple Random Sample) ختيا هال  بالنءب بفكص  اتءاإ    التمع  لد  س  يم  شخصتمتع ك  ي . 

 Systematic)  ملةتممتتتتتتتت عيةتتتتتتتت   ل

Sample) 
دى  عارك  ل شخص ل و  ختيا   هوإتكقيم ن  ر،تم   ألشخاصلميع ب  يتو في ا دم  قائم دم ي  هم 

 . فيه لذي تك ب  لعية   حتى تص  إل  حجوإذلا  ،سبي   ملثال 

 Cluster) أختتذ  لعيةتتاا  لعةيو يتتت 

Sampling) 

اث   ملةاطق  لجغك في  أإ  ملد  س أإ   اوجو ة بشك  طبيعمإل  الموداا التمع  لد  س  ةيءو ي

يتو  ختيا  دية  ان  رجموداا  و  ،لميع  رجمودااب دم  قائم  يتو عد ذلا بإ أااكن  لعم . 

 بشك  دشو ئي. 

يم حاالا إجمع  لبياناا. دم ي  يم  رجمود  يم   ألشخاصجميع  إ   جيتو  ،يم بعض  ل،االاإ

دم ي  أخذ ديةاا دةيو ي  ان اكح تن  يتو في ا  ختيا  اشا كن  ان بإجك    لفكق  تيو  ،أخكى 

 دية  ل ملمود . بمثاب   حيث يصبحو    رجمود ،  خ  

 
 Under Budget, Time, Data, and Political RealWorld Evaluation: Working – 2012 –إل إس اتتتابكي إ ، إ إج جيتتته، بتتتاابنرجك  22

Constraints ، سايدج  لثاني ،  لةبع. 
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   -كمتا هتتو احتد  يتتم خةت  إ   ة  ملشتكإع    -إذ  كانت  خةتط تح يتت   لبيانتاا  لخاصتت  بتا  
 
حءتب  رجمودتت   دىتت     تتضتتمن تصتنيفا

  ،المودت   لد  ست   طبيتااأختذ  لعيةتاا دىت  إجته  لتحديتد ت تا  رجمودتاا  لفكديت  أإ    أست وب  تضمنيفيلب أ    ، لفكدي 

 .التمع  لد  س لا تح ي   رجموداا  لةبيي  ضمن المود  أكبر ان  تي   إستر تيلي  تتعد  أخذ  لعيةاا  لةبيي   كما أ   

إلت   التمتع  لد  ست   يتتو فيته تيءتيو    ذيأختذ  لعيةتاا  لت  هتم نتوع اتن أستاليب  :(Stratified Sample)  العينة الطبقيمة

امتتا يءتتتم  بتتتإجك      ، تتتو يتتتتو أختتذ ديةتتت   حتماليتت  اتتتن كتتت  المودتت  فكديتتت   ،المودتتاا فكديتتت  اةفصتت   تءتتتمى طبيتتاا

 ايا ن  إحصائي  ل ةتائج   خ   لعية .

اتن خمءت  أفتك   أإ    اكون  لكبنرة )   ألسكقد تك ب يم اعكف  اا إذ  كا  هةاك  ختال  بن   آل     لتي تتبةاها    ،دى  سبي   ملثال

( فيمتا يتع تق بمتا إذ  كتا  لتدي و اتا يكفتي اتن  مليتاه لت بيت   حتياجتات و  الستا الكي   أكرر( إ ألسك  لصغنرة )أقت  اتن خمءت  أفتك  

   ،هتتذه  ملع واتتاا  إلجمتتعأ  ال.  
 
الحتتظ أنتته    ،بشتتك  دتتا إ لحجتتو  ألستتكة.    ستتتحتاج إلتت  ديةتت  طبييتت  تختتتا  إتعتتك   ملشتتا كن  إفيتتا

 23يؤ ك دى   لوق  إ ملنز ني .  هذ حيث أ    ،  جمالم أكبريلب أ  يكو  حجو  لعية   ف  ،دةداا يكو  لديا دية  طبيي 

  (49)   قتتتو  أختتتذ  لعيةتتاا  لعشتتو ئي  يتتم  لشتتك   أستتاليب   لكجتتوع إلتت فءتتتحتاج بعتتتد ذلتتا إلتت     ،عذ   ختتترا إ شتتا  ديةتتاا طبييتت إ 

 أإ دةيو ي (.  اةتمم ي سيتو  ستخد اه لتحديد  لعية   لعشو ئي  )دية  دشو ئي  بءية  أإ  ذ ل   ألس وبلتحديد  

 الخطكة الثالثة: تذَيَ حجم يينت 

 يعد تحديد حجو  لعية   
 
 اهما

 
 .يق قشك  بالتمع  لد  س   ز  ا  حتمالي  أ  تمث  دينتا    ،ألنه ك ما ز   حجو  لعية   أاك 

 : هااا  لخة  إاءتوى  لثي .هما  ن اهمن  يإحصاان خالل    رجتمع  لد  س  تو قياس ادى جو ة تمثي   لعية   إ 

  إحتتى  ، ل،يييتي إتيتديك  لعيةت   التمتع  لد  ست يعبتر دتن أقيت ى فتكق اتوقتع بتن     :(Margin of Error)  بامش الخطي

 يكو  
 
   عبا ةبهااا  لخة    إصفيلب أ  يتو  فعاال

 
 ثي (. ليم رك  اءتوى   حتمالي  )يتو  لتعبنر دةه  البا

  تتضتتمنأ     اتتن  ملتوقتعلت   لنءتتب   مل و ت  لجميتع  لعيةتتاا  ر،تم ت   لتتي  يشتنر إ  :(Confidence Level)  مسمتكت الثقمة

 . لد  س جتمع ر  لفعىم   ملعيا 

 لعم يتتت ؟  دونتتتا ن يتتي نمتتتكة دىتتت   ملفهتتوان  باستتتتخد   اثتتتال اتتتن    اتتن  لةاحيتتت كيتتف يبتتتدإ هتتتااا  لخةتت  إاءتتتتوى  لثيتتت     ،إذ 

 اشتتتكإع  
 
تتا باملائتتت  اتتتتن    50 ستتتتبيا  إتع تتتو أ     ( بتتتإجك  UNITAS)  تيتتتتو  اةممتتت  يونيتتتتاس.   لتتتتا   فتتتك لألشتتتخاص  لةتتتازحن    خ يت

اتع    ،باملائت   95 نته  اءتتوى  لثيت  يتم  الستتةالع ب  ذكتكتتو  إليتد     ل،كجت ".  أيدي و بعتد  ألحتد أ  و يغء و   "   ذككإ  ملءتليبن  

اتتتتن    فتتتإ   لنءتتتب   مل و تتت   ،اتتتتكة  100تعنتتتي هتتتذه  ملع واتتتاا أنتتتته إذ  تتتتو إجتتتك    الستتتتةالع  إ .  باملائتتتت   3هتتتااا خةتتت  يز تتتد أإ يتتتةيص  

تتت   ألشتتتخاص اعمتتتتو  يتتتتم    باملائتتت (  95باملائتتتت  )  53إ    47بعتتتد  ألحتتتتد    ل،كجتتت " ستتتتتتر إح بتتتن   أ  تتتتو يغءتتت و  أيتتتتدي و   "   ذكتتتكإ   نيذ لت

 . ألحيا 
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 ملتابعتتت  إ لتييتتتيو إ ملءتتتا ل  إ لتتتتع و  خبتتتر      ختتتالل لتتتب أ  يتتتتو تحديتتتد  ليتتتك   ا  ملتع يتتت  ذ تتتااا  لخةتتت  إاءتتتتوى  لثيتتت  اتتتن  إ 

(MEAL) ملتابعت  إ لتييتيو  لعم يتاا  إ ملتو     ملتاحت     ،إ لءتياق  لتذي تعمت  فيته  ،يم فك يا بةتا   دىت   حتياجاتتا اتن  ملع واتاا 

ستتتنز    اءتتتتوى  لثيتتت  )إستتتيي  هتتتااا  لخةتتت ( ك متتتا ز   حجتتتو    ،مبتتتدأ تتتتوجيهي دتتتا إك   ،. إاتتتع ذلتتتا(MEALإ ملءتتتا ل  إ لتتتتع و )

  لعية .

  لتتا   بتالعو ة إلتت   ستتبيا  اشتتكإع  إ 
 
نتتا  ءتكشتف كيتتف يتؤ ك حجتتو  لعيةت  دىتت  هتتو اا  و  د  ، فتتك لألشتخاص  لةتتازحن    خ يتا

  لخة  إاءتو اا  لثي :

   صتتغنرة ل  عيةت  ل •
 
   50  اتن ملثتتال  دىتت  ستتبي      لتتتي تتكتو    جتتد 

 
  بيةمتتا  ،باملائتت   14  حتتو لم  خةتت   هتااا  لتتدي ا  يكتتو    اءتتتليبا

 .باملائ   3  بنءب   خة   هااالدي ا اءتليب    1000   لتي تتكو  ان  عية  ل

يةت  يب تتغ حتتو لم  د  حجتتو  يتة تبفتإ  ذلتتا    ،باملائتت   90  بنءتب    يتت   بمءتتوى   باملائتت   3  بنءتب   خةتت   هتااا  دىتت   ل ،صتول  •

 .1000سيتة ب حجو دية  يب غ حو لم   باملائ   95. بيةما اءتوى  لثي  بنءب   750

 : بامش الخطي(50)   قم  شكل 

 

 : اتتيا  و َات العينة الرابعةالخطكة  

 عية . لإطا    بتكو نان  ملفيد بشك  خاص أ  تبدأ    ،دةد  ختيا  إحد ا  لعية   لخاص  با

 
 
  50دى  سبي   ملثال  -   لعية   لصغنرة جد 

 
 
 . باملائ  14لدي ا هااا خة  حو لم  - اءتليبا

 

اءتليب  1000عية   لتي تتكو  ان  ل

 . باملائ  3لدي ا هااا خة  بنءب  
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  ،أطفتتتال  ،شتتتخاصأ  ،أستتتك  ، ءتتتا   ،قائمتتت  احتتتد ة بالوحتتتد ا ) جتتتالهتتتو دبتتتا ة دتتتن    :(Sample Frame)  إرممما  العينمممة

قائمت   لتعتد   أإ قائمت     اتا يىتم:   ألاث ت   تشتم  مكتن أ   إ إلخ(  لتي ستءتخداها لتكو ن  لعية   لخاصت  بتا.   ،اك هيو  

 أإ سج   لتسجي  أإ قائم   ملشا كن  يم  ملشكإع.   لذين تو توظيفهو ملع من  

قتتد يكتتو   إ فيمكةتتا  ستتتخد   نهتج بتتدي  الختيتتا   لعيةتاا.    ،عذ  لتو يكتتن لتتديا إطتا  ديةتت  أإ كةتت  تع تو أ  إطتتا ك  نتتر اكتمت إ 

 لتتي يمكتن  ستتخد اها دةتداا ال يكتتو      لعيةتاا  ملةتممت نتتوع اتن    هتوإ   ،عشتو ئي ل   ملءتا   أست وبأحتد  لخيتا  ا هتو  ستتخد    

تيتديك  لعتد    جمتالم لألستك يتم   تو قتو ب  ، ملءتا د   ملتمتع خك ةت  ل   بتدأ بكستو.  رجتمتع  لد  ست جمتالم  العتد     لتديا قائمت  ب

   قو بإ شا   عد ذلابإ يم  لعية .    إ   جها حءب دد   ألسك  ملك    إ  ، رجتمعهذ  
 
 دشو ئي  اءا  

 
دبتر  رجتمتع دتن طك تق تحديتد    ا

 يءتتتا    باالتلتتتتاه  إجك    ملياب تتت بتتتتتوجيتتتته  لشتتتخص  لتتتتذي ييتتتو   نيةتتت  بد يتتت  دىتتتت   لخك ةتتت  إ 
 
تتت     أإ يميةت

 
أإ  لءتتتنر ابارتتتتكة دةتتتد كتتتت     ا

  ملياب تت  بعتتد ذلتا بتتإجك   ايتتابالا اتتع فتك  إ حتتد ) البتت   لشتتخص  لتذي يلتتكي  يتتو   إ تيتاطع.  
 
(  thn)كتت     اتتا يكتو   ب  ألستتكة( اتتن  ا

 24دى  حجو دينتا( دى  طول هذ   ملءا   لعشو ئي.  nإسيعتمد  )انزل  

 (Purposive Sampling) ةأتو العينات الهادف

تتت  أستتتت وب  يتتتتتو  ستتتتتخد   يتتتتم هتتتتذ   لةتتتتوع اتتتتن أختتتتذ  إدةتتتتداا تك تتتتد جمتتتتع  لبيانتتتتاا  لةوديتتتت .    بشتتتتك  أساستتتت ي   أختتتتذ  لعيةتتتتاا  لها فت

تتتتت  بتتتتتا    ، لعيةتتتتتاا تتتتتد ا  لعيةتتتتت   لخاصت تتتتتتو  ختيتتتتتا  إحت تتتتتك  ايصتتتتتو يت تتتتتيس دشتتتتتو ئي  بشت  إلت
 
تتتتى  ،ا تتتتتا حتت تتتتت     إذلت تتتتتس  لءتتتتتماا  ملهمت تعكت

  لذي تو أخذ ديةاا اةه.    خ  التمع  لد  س ل ملموداا 

  قتتك  إحتتد ا أختتذ  لعيةتتاا  لتتتي يتتتو فحصتتها دىتت   في تتا  ديةتت   نتتر  حتماليتت  تعتمتتد    :(ة)اينتقائيمم  ةالهادفممأتممو العينممات  

  لد  س .ان  هد    لإ   التمع  لد  س  تو  ختيا  إحد ا أخذ  لعيةاا بةا   دى  خصائص إ  ، لباحث

ءتخد   لعيةاا  لها ف  لفهو تلكب  أإ  إ 
ُ
   لشتخصالمود  اعيةت  اتن ختالل  كتءتاب فهتو "دميتق" دىت  اءتتوى    إجه  نمكت

 أدمتتق بكثنتتر ملتتا يحتتد  يتتم ستتياقا  ر،تتد إ  ملشتا ك.  
 
فهتتي    ، مكتتن أ  تتتوفك  ملع واتتاا  لتتتي تتتو جمعهتتا اتتن  لعيةتتاا  لها فتت  فهمتتا

توليتتتتد    دىتتت   فيتتتدةكتتتا   ملتءتتتاددك هتتتذه  ألفإ تفءتتتنر ا ل تغينتتتتر.    إإضتتتعاعنتتتى  لتغينتتتر    إرتتتكحتءتتتادد يتتتم فهتتتو  لتغينتتتر  لتتتذي تتتتتك ه  

 نمتك إ   ،إاتع ذلتا  25 ألفكتا  إ ملفتاهيو إ لةمك تاا.
 
ال يمكتن تعمتيو  لبيانتاا  لتتي  فت  ، نتر دشتو ئي    يكتو  أل  أختذ  لعيةتاا  لها فت   

 .التمع  لد  س  بشك  دا تو جمعها ان  لعية  دى   

 اا يىم:   لها ف تتضمن خةو ا تحديد  لعية   إ 

 نكإل العينات الهادفة التي تر،َبا تذَيَ:  األولىالخطكة  

ضتع اعتاينر  إبعتد ذلتا د يتا إ إعطا   لعيةت  بوضتوح.    التمع  لد  س  بدأ بتحديد    ،كما هو  ل،ال اع أخذ  لعيةاا  لعشو ئي 

  
 
 ك متا كانت  اعتاينرك أكرتر إضتوحإ وحد ا أختذ  لعيةتاا  لتتي تةتوي  ستتخد اها.  ب  تتع قألخذ  لعيةاا  إ ض،  جد 

 
ك متا كانت     ،ا

    ستا أكرر  ،  إاو وقي .
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اخت فت  ألختذ    إهةتاك أستاليبأختذ  لعيةتاا  لتتي تةتوي  ستتخد اه لتحديتد دينتتا  لها فت .    أست وبحد   يلب أ  ت  ،بعد ذلاإ 

 .  لعيةاا  لها ف

 أتو العينات الهادفة أ الي  :  (51)   قم  شكل 

 الكص  أتو العينات الهادفة  أ لك 

  ل،االا إأسوأفض  أل  أخذ ديةاا

(Best- and worst-case sampling) 

أفض  إأسوأ  ل،االا بةا   دى   يعدإ   لذين   ألشخاص رجتمعاا أإ بن   هذ   ألس وب ييا   

)
 
 إ ألق  ضعفا

 
 .خصائص اعية  )أي  ألكرر ضعفا

  لةموذجي  اأخذ ديةاا  ل،اال 

(Typical case sampling ) 

 ل ءيةا  و  لعا  دن طك ق  ختيا  ت ا  رجتمعاا أإ  ييد  هذ   ألس وب
 
 لذين   ألشخاصفهما

 .بمثاب  اتوسط حءابييعتبرإ  

   ل،كج   ل،االاأخذ ديةاا 

(Critical case sampling) 

 . ملهمن  لفهو سياق أإ اوقف اعن   ألشخاص ملع وااا ان  رجتمعاا أإ  هذ   ألس وبيلمع 

 Quota) ي أخذ  لعيةاا  ل،صص

sampling) 

ا لتيديك ا  ب  لذين يتمتعو  جمع  ملع وااا ان  ملشا كن   هذ   ألس وبيحاإل  خصائص اهم  إفي 

 .التمع  لد  س  ءبا و يم 

  أخذ ديةاا ككة  لث ج أإ  لء ء  

(Snowball or chain sampling ) 

لخبر   املءتليبن   ملعكإفن  ب حيث يبدأ ، ملع وااا ان  ملشا كن  دى  اك ح هذ   ألس وب يلمع 

 ألشخاص أخك ن يمكن و و ية ب ان هؤال   ملءتليبن  تيديو توصياا  ،أإ  لشككا   لتيييو

ءاددك دى  تحديد اصا    ملع وااا  لتي لو تكن يهم أنه  هذ   ألس وبانزة إ  ،اعهو  لتحد 

 .تعكفها ان قب 

 الخطكة الثانية: تذَيَ حجم يينت 

 بشتك  اخت تتف     يتتو حءتتاب حجتو  لعيةتت  يتتم أختذ  لعيةتتاا  لها فتت
 
  ،ي كثنتر اتتن  ألحيتتا فتتدتتن أختتذ  لعيةتاا  لعشتتو ئي . ف  تمااتا

ءتخد   لبياناا  لةودي  يم  
ُ
يلتب اك دتاة    ، ألختكى. إبالتتالم بيانتاا  لكميت  أإ  لبيانتاا  لةوديت   ل   لشتاا   فحتص لتث يث أإ   لت

رجمودتاا    كافيت   تحتتاج إلت  إجتك   اةاقشتاا أإ ايتابالاكمتا  أحجا   لعيةاا  لها ف  اع إضع  حتياجاا  لتث يث يتم  الدتبتا .  

   أختتتتذ  لعيةتتتتاا  لها فتتتتتأستتتتت وب  إذ  كةتتتت  تءتتتتتخد     ،الختبتتتتا   ألنمتتتتاط  لةارتتتتت   إتعز زهتتتتا إت كيتتتتدها. دىتتتت  ستتتتتبي   ملثتتتتال   لتركنتتتتز

  أاكانيتت   لوصتتول إلتت  اككتتز توزيتتع  بخصتتوصحتتول آ     لنءتتا     المودتت   لتركنتتزإجتتك   اةاقشتتاا  ذ تتد     إأستتوأ  ل،تتاالا  فضت أل 

  إجهتت  نمتتكلجمتتع  ملع واتاا اتتن كت     جمودتتاا  لتركنتزرخةتط  جتتك   اتا ال ييتت  دتن   ةتتن  أإ  تتال  اةاقشتاا  ع يتتا أ  تف  ، مليتاه

 )أفض  حال  إأسوأ حال (.

اتتن  ملوضتتوداا    باملائتت   80  أ   توضتتح لةتتا تتذ   لعتتد  اتتن المودتتاا  لتركنتتز أل   لتلكبتت   ذ  ه يتتتو  لتوصتتي إاتتن  ملثنتتر لالهتمتتا  أنتت

  90يتتتتو تحديتتتد    ،دتتتالإة دىتتت  ذلتتتاإ .  جمودتتتاا  لتركنتتتزر  ةتتتن  أإ  تتتال  اةاقشتتتاا  ختتتالل  اتتتن    هايتتتتو تحديتتتداعتتتن   بملتتتال   ملعةيتتت   

 26.رجموداا  لتركنزان س  إل  تءع اةاقشاا   إجك  باملائ  ان  ملوضوداا ان خالل  

 
 .خدااا    ا    لكا وليكي  – عمىم لدلي   ل اةاقشاا الموداا  لتركنز:  – 2018 –في يد   ز ةو سيالجيتا 26

https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/practical-guide-focus-group-discussions
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 بةا   دى   لعو ا   لتالي :   لها ف يتو تحديد أحجا   لعيةاا   ،دالإة دى  ذلاإ 

  ،فءتتتحتاج إلتت  ديةتت  أكبتتر  ،تتة تتب ايا نتت   رجمودتتاا  لفكديتت   خةتت  إ   ة  أل     يتتم   لبيانتتاا  تح يتت   خةتت   كانتت   إذ  •

إذ  كةت  تك تد إليتا  نمتكة    ،اضادف ك متا ز   دتد   رجمودتاا  لفكديت  لتديا. دىت  ستبي   ملثتال  بشك إ ز     لحجو 

   المتودتن  إلت   تال  المودتاا تككنتز لكت  المودت  إ شا فءتحتاج إل     ،دى  ك  ان  لعائالا كبنرة إصغنرة  لحجو

 ان هذه  رجموداا  لفكدي .

  دتتتتد   اتتتتن   ل،تتتتد  إلتتتت   تحتتتتتاج  يتتتتدف  ، لعيةتتتت   حجتتتتوب   لخاصتتت   يتتتتك   ا ل  دىتتتت    ملتتتتو     إقيتتتتو    ملنز نيتتتت   قيتتتتو يمكتتتن أ  تتتتتؤ ك   •

تتتا   لتتتتتي   لفكديتتتت    رجمودتتتاا تتت    ملتتتتو     إلتتتت   تفتيتتتتك  كةتتت   إذ (  ذ تتتتا   ملكتبةتتتت    لبيانتتتتاا  جمتتتتع  إأ شتتتة )  تيتتتتو  بميا نا ت    لالزات

 . لبياناا  جمع  أ شة   لتةفيذ

 ا تخَا  أدوات  م  البيانات  4.4

قبتتت  أ     ،تةفيتتتذ جهتتو  جمتتتع  لبيانتتتاا. إاتتع ذلتتتافإنتته يمكةتتتا    ،بملتتك  تصتتتميو أ  تتتا إ ستتتتر تيلي  أختتتذ  لعيةتتاا  لخاصتتت  بتتتا

 هةاك  لعديد ان  لخةو ا  لتي يلب  تبادها لضما  نلاح دم ي  جمع  لبياناا.  ،تتمكن ان  لبد  يم جمع  لبياناا

 : تر مة أدوات  م  البيانات الخاصة   األولىالخطكة  

أ  تتتتا بحيتتتث ال تكتتتو   إلتتت  تكجمتتت   فءتتتتحتاج    ،هتتت  يعمتتت  اشتتتكإدا يتتتم اةةيتتت  تءتتتتخد  لغتتتاا اتعتتتد ة؟ إذ  كتتتا   ألاتتتك كتتتذلا

 .لأل  ة لذين يتحد و   ل غ   ألص ي     ألشخاصاةحازة تلاه  

 واتتبا  أدوات (  Data Collectors): تَ ،   امعي البيانات  الثانيةالخطكة  

 هةتتاك حاجتتت  أيضتت  ،يتتم كثنتتر اتتتن  ألحيتتا إ لخاصتت  بتتا ضتتتكإ   .   لبيانتتتاا  تعتبتتر    رتتا  ا  ملكتوبتتت   ملصتتاحب  أل  ة جمتتع  
 
إلتتت     ا

 لتتب أ   إ .  ألشتتخاص  لتتذين يتمتعتتو  باملهتتا ةدى  لتتلتنشتتيط  ملع واتتاا  ذلتتا  إ   ، لجتتد   جتتااعم  لبيانتتااتتتد  ب إضتتايم لكتت  اتتن  

 يشم   لتد  ب اا يىم:

 .فعالياناا بشك    لب  لجمع   ألساسي   ألخالقي    ملبا ئ  توضي  •

ستتتيتو    إكيتتتف  ستتتؤ ل  كتتت   اتتتن   لغتتتكه  يفهتتتو   أل  ة  يءتتتتخد   شتتتخص  كتتت   أ   اتتتن  ت كتتتد، إ ل أل  ة  اتتتن   لغتتتكه  توضتتتي  •

 .إ ستخد اها  لتح ي   يم  ملءت م    جاباا  إ خال

  داليتت   بيانتتاا  لجمتتع  اهتتا  ا  إلتت    لبيانتتاا  جتتااعو  يحتتتاج.   أل  ة  الستتتخد     لالزاتت    ملهتتا  ا  دىتت   تؤكتتد لتتتي    تع يمتتاا ل •

 إ   ، لجتتتو ة
 
تتتا تتتال   تكتتتتو    اتتتا   البت تتت  ستتتبي   ملثت تتت  اخت فتتت . دىت تتتاا  لكميتتت  إ لةوديت تتت  لجمتتتع  لبيانت دةتتتد جمتتتتع    ،ملهتتتا  ا  لالزات

تتتد  ب ملعكفتت  تكتيتتب  ألستت     لتتتي يلتتب طكحهتتا إكيفيتت  طكحهتتا  إ    لإلتت     اةتتدإبو   حصتتا يحتتتاج    ، لبيانتتاا  لكميتت 

 مليتتابالا إلتت  أ  يكونتتو      ألشتتخاص  لتتذين ييواتتو  بتتإجك  يحتتتاج    ،دةتتد جمتتع  لبيانتتاا  لةوديتت إ  ملءتتتليبن .    توجيتته

قتتت   إ لتتتب د تتي و إ شتتتا  دال  ،دىتتت   ستتتخالص  ملع واتتتاا اتتتن  ملءتتتليبن  اتتتع جع هتتتو يشتتعكإ  بالك حتتت   لتتدي و  ليتتتد ة

 إ ملمهك.  لء وكيم   ي  ي  اع  ملءتليبن  اع  ل،فاظ دى   ل،يا 

   أل  ة   ختبا   فكص  •
 
 . ر،تم ن    ملءتليبن   اع فع يا
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 لتتب د يتتا  إ .  بالشتتك   ملة تتوب: بةتتا  اهتتا  ا جتتااعم  لبيانتتاا إ لت كتتد اتتن أ  أ  تتتا تعمتت   إلتت تتتد  ب جتتااعم  لبيانتتاا    إي تتد 

 
 
 يم تد  با.    أ  تا، ختبا      ئما

 
 إ إهم دم ي  يمكن  الها اباركة

 
   يءتاددك دىت  اتع  ملءتتليبن   ر،تم تن    ختبا   أل  ة فع يتا

 اما يىم: لت كد 

 .جمعها تةوي    لتي  لبياناا  ستلمعأنا  •

 .إجااعم  لبيانااءتليبو   مل  يفهمها  لغ   باستخد   أس  تا كتاب   تتوأنه   •

 إقت  تءتغكق   لن  أ إ تاأ   •
 
   ا

 
   في تا  تضتع   لتي   ملو قف  تلةب  تك دف ن   .   لتةفيذ  يم  طو ال

 
 كبنتر   دب تا

 
  أإ   ملءتتليبن   دىت    

 .أإ كالهما  إ لتركنز   لد فع  بفيد   تخاطك

فتتا   لهو تت   إعخ   ملءتتبي   باملو فيتت    ملتع يتت    ألخالقيتت   إ ملعتتاينر   ليو دتتد  اةاستتب  بشتتك   ل مشتتا كن   توضتتح  أ إ تتتاأ    •

 إ لءك  .

  ينب تتم  إكيتتف  لألستت   ،   ملةةيتتي  إ لتتدفق   أل  ة،  تع يمتتاا  يفهمتتو  ، إأ  تتو  كتتا     بشتك    لبيانتتاا  جتتااعم  تتتد  ب  تتتوأنته   •

 . ملءتليبن  بياناا تسجي 

 أدوات   وا ترمال: مرا عة  الثالثةالخطكة  

 .  لن ائي   لو يي أي اك جعاا يم    إ   جيمكن    ، بعد أ  تختبر أ  تا

تي َ و،ج  أن ت   ،للتنفيو وإدا ة البيانات أثناء تخطيل أملشطة  م  البيانات الخاصة   : التخطيل  الرابعةالخطكة  

 :مما يلي

تتتر اتتتتن  إ لجمتتتتع  لبيانتتتتاا.     شتتتتاط  لكتتتت    لكتتتتايم   لوقتتتت   إتاحتتتت  • تتتتغكق أكرت تتتتبياناا يلتتتتب أال تءت يتتتتم   قييتتتت     45تتتتتذكك أ   الست

 لت كتد اتن اتة     إ لتب قييت .    90يمكتن أ  تءتتغكق اتا يصت  إلت     المود   لتركنتزإأ   مليابالا إاةاقشاا   ،لتةفيذ 

 
 
    ملشتا كن  إقتتتا

 
اتتن    ،دتتالإة دىت  ذلتتاإ اتع دتتد  ط تب  لكثنتتر اتن  لوقتت  اتن و.    ،لإلجابتت  دىت   ألستت    بشتك  كااتت   كافيتا

  لتركنتتتتز    ااالمودتتتت مليتتتتابالا إاةاقشتتتتاا    تنءتتتتيقأ     اعكفتتتت  ملهتتتتو  
 
تتتا   لوجتتتتو  انءتتتتقال تخةتتتتط  إ .  يمكتتتتن أ  يكتتتتو  اتعبت

قتد يتؤ ي  لتخةتيط  إ   . قييت (  90   ملتدةيتم يتو  إ حتد )خاصت  إذ  كانت     أ شتة أإ  ال       شاطن إ حد  جك   أكرر ان  

  لجو ة. إق  إل  حدإ  أخةا     أل شة ل عديد ان  

    ختيتتتا  •
 
تتا    إاءتتتتوى    لخصوصتتتي   يتتتوفك  المودتتت   لتركنتتتز  ةاقشتتتاااإ   مليتتتابالا  اكانت

 
فيلتتتب د يتتتتا  .   لك حتتت   اتتتن  اةاستتتبا

  يكو    أ   ر،تم   ان   ملوضوع  كا   إذ   خاص إ   ،  اكا  قد   يشعكإ  بالك ح   ملشا كن   أ   ان  لت كد
 
 .صعبا

قبت     ،تفاصتي  إ   ة  لبيانتاا أ نتاه. إاتع ذلتا  توضتي  تتو  إ .  تلمعهتا   لتتي   لبيانتاا  إ   ةذ تا    تةتوي    لةك ي   لتتي تحديد •

 خذ إقتا يم  لتفكنر فيما يىم:  ،أ  تبدأ يم تةفيذ أ  تا

o تتتاا  ر،تتتتد ة تتتد  لبيانت تتتم قو دت تتتاا يت تتتال  لبيانت  دتتتتن إ خت
 
تتتيكو  اءتتتتؤإال إذ  كةتتتت  ال تءتتتتتخد  أجهتتتتزة تستتتتجي     ،اتتتتن ست

  لبياناا  لكقمي .

o    دن إجك 
 
 جو ة  لبياناا إاتى.   ختبا  اان سيكو  اءؤإال

o ستكمالها بملك   إتخز  ا   الستبياناا ستحمي  كيف . 
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o سيكو    إان   ملءتليبن   خصوصي  ستحمي  كيف  
 
 . ملهم  هذه  دن  اءؤإال

 إدا ة البيانات 4.5

 إاكاني  تح ي  إتفءنر إ ستخد    لبياناا  لتي تلمعها بشك  فعال.يتي  لا إ شا  نما  فعال     ة  لبياناا إ   

تتتتا.    :(Data Management)  إدا ة البيانمممممات تتتت  حيات ت تتتتالل اك حت تتتتاا خت تتتت  إ   ة  لبيانت تتتتم دم يت تتتت     شتتتتتم تإ هت      ة  لكاا ت

 إ الحتفاظ إ لتخ ص.  ،إ لتخز ن إ ألان  ،إ لتةميف  ،:    خالهم  ل بياناا أ بع  اكوناا أساسي 

 (Data Entry) بياناتالادتال 

اصتة ح "إ ختتال  لبيانتاا" إضتع  لبيانتتاا  لتتي جمعا تا يتتم نمتوذج يمكةتا  ستتتخد اه دتن طك تق إ خالهتتا يتم قادتدة بيانتتاا  يعنتي  

  ؤ ي  الستخد    لفعال لياددة  لبياناا إل  تحءن  قد تا دى :إ إلكترإني . 

 إاشا كا ا إع   ت ا   لبياناا إل    لوصول  •

  لبياناا إحماي   أان تحءن  •

 فعالي   أكرر  بشك  لبياناا   اج •

  لبياناا  جو ة  إ   ة •

  ملةاسب   لوق  يم   ليك    تيءنر دم ي  صةع •

 لبيانتتاا  لتتتي    )قو دتتد(  "اتتا نتتوع قادتتدة  ، لءتؤ ل  ألإل  لتتذي يلتتب أ  تةكحتته دىتت  نفءتتا دةتتد  لتفكنتتر يتتم إ ختتال  لبيانتتاا هتتوإ 

ستو  تكتشتف بءتكد  أ   ختيا  تتا    ،يادتدة  لبيانتااب  ا  ملتع يت أ ةا   ستكشتا   لخيتا  ا  ملتع يت  باحتياجاتتإ نحتاجها؟" 

 ملتابعتتت  إ لتييتتتيو  بعم يتتتاا   لخاصتتت      ألرتتتم (  ICT)إستتتتر تيلي  تكةولوجيتتتا  ملع واتتتاا إ التصتتتاالا  دىتتت   بشتتتك  ابارتتتك    ستتتتؤ ك

 .(MEALإ ملءا ل  إ لتع و )

  ملءتتتو اا  ألساستتي   ءتتبي   ستتتكمالإذ  كةتت  تتتديك بيانتتاا كميتت  إتةتتوي فيتط    ،يتم كثنتتر اتتن  ل،تتاالاإ
 
 فغالبتت  ،اتتن  لتح يتت   ا

 
اتتا    ا

 Microsoftاايككإستتتوف  أكءتتس " إ   " Microsoft Excelاايككإستتوف  إكءتتت  " تكتتو  بتتتك اج قو دتتد  لبيانتتتاا  لشتتائع  اثتتت   

Access  "لتتي تةتوي إجتك   تح يت  أكرتر تعييتد  شتا يع ملقتد تختتا     ،كافيت . إاتع ذلتا  
 
ل بيانتاا  لكميت   ستتخد   بتك اج إحصتائي      

 ."(SPSS"   إس بي إس إس)   ل،ز    حصائي  ل ع و   الجتمادي  بكنااج أإ " Stata"  بكنااج ستاتا  اث 

فءيعتمد  ختيا ك ل برنااج دى  كمي   لبياناا  لتتي تتديكها إدمتق  لتح يت   لتذي تةتوي    ،إذ  كة  تديك بياناا نودي   ،إاع ذلا

تتتتتك اه.    إ إجت
 
تتتتتبيا تتتتتغنرة  ءت تتتتتوعم  لصت تتتتت   لةت تتتتتة   لتح يت تتتتتب  أل شت  ف  ،بالنءت

 
تتتتتا تتتتتتخد   مل  غالبت تتتتتا تءت تتتتتا يعات ررررر م   شت تتتتت   بئنر تتتتتوف  إكءت اايككإست

 "Microsoft Excel "  بكنتااج اايككإستوف  إإ   "   أإMicrosoft Word "  . إ 
 
ذ ا أ شتة   لتح يت   لةتوعم    شتا يعاتا تختتا   مل   البتا

تتتاددة  لكمبيتتتتوتك تتت  بمءت تتتاا  لةوديت تتتااج تح يتتتت   لبيانت   ستتتتتخد   بكنت
 
تتتر رتتتتموال   " NVivo"   إ  فيفتتتتوبكنتتتتااج    اثتتتت   " CAQDAS"    ألكرت

 .ان  لبر اج  إ نرها  "،MAXQDA" ااكءكد  بكنااج إ   " Dedoose"   يدإز بكنااج  إ 
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فتتإ   لخةتتوة  لتاليتت  هتتم إ ختتال  لبيانتتاا  ألإليتت  يتتم قادتتدة    ،قادتتدة  لبيانتتاا  لتتتي ستتيتو  ستتتخد اهابملتتك   تختتاذ قتتك   بشتت    إ 

  لبياناا. 
 
 لبيانتاا  لتتي تتو جمعهتا    تعمت  دىت  از اةت  ألجهزة  لكقمي   لتتي    شا يع ملتو أتمت  هذه  لخةوة حيث تتبنى    ،إتد  ليا

 
 
 .(MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )اع قو دد  لبياناا  ملءتخدا  لتح ي  بياناا   ايد نيا

إحتد هما تتتديك  لبيانتاا  لكميتت  إ ألختكى تتتديك  لبيانتتاا    ،إلتت  قادتدتي بيانتتاا  شتا يع ملتحتتتاج  لعديتد اتتن    ،اتن  لةاحيتت   لعم يت إ 

  لةودي .

 هذه  لخةو ا دةد إ خال  لبياناا: د يا  تباع  ،إ قي  لجمع  لبيانااسو   كة  تءتخد  أجهزة  قمي  أإ أنمم   إ 

 (Data Entry Protocol) دتال البياناتا : إملشاء  روتك كل األولىالخطكة  

 ملتابعتتت   إأخةتتتا  إ ختتال  لبيانتتتاا إلتتت  تعتتك ض بياناتتتتا إتح يالتتتا إنتتتتائج     ملتعا ضتت يمكتتن أ  تتتتؤ ي إجتتك   ا إ ختتتال  لبيانتتتاا  

إ شتتتا  بكإتوكتتتول إ ختتتال بيانتتتاا قياستتت ي يتضتتتمن    د يتتتا  ،لتي يتتت  هتتتذه  رختتتاطكإ ل خةتتتك.    (MEALإ لتييتتتيو إ ملءتتتا ل  إ لتتتتع و )

 :اا يىم  إ را  ا حول 

 بإ خال  لبياناا يم قاددة  لبياناا.    لخاص  إ لتع يماا   ليو دد إتحديد ، لبياناا  إ خال  دم ي  •

 . ليك    صةع  إ حتياجاا  إدد    لتيا  ك  اتة باا  لت بي   اتاح    لبياناا  أ   ان  ل ت كد   لبياناا  إ خال توقي  •

 ، ينَ الضرو ةالبيانات  لألشخاص الوي  يقكمكن  إدتالَ متطلبات   ي ذَت : الثانيةالخطكة  

 إلكترإنيتتيتتو  آل  إ ختتال اعمتتو  لبيانتاا  
 
 إ البتت  ،ا

 
 اتا يتتتو  ستتتخد    ألجهتتزة  لكقميت  لجمتتع  ملع واتتاا  لتتي يتتتو تحمي هتتا ت يائيتت  ا

 
  ا

تتتع ذلتتتتاب   لخاصتتتت   (MEAL ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتع و ) بعتتتد ذلتتتتا يتتتتم قادتتتتدة بيانتتتتاا يتتتتم بعتتتتض  نلتتتتد أنتتتته    ،املشتتتتكإع. إات

 قتد ال تتز ل هةتاك حاجت    ختال  لبيانتاا يتدإ  ، لبي اا
 
 لتب أ  تشتنر أي بكإتوكتوالا إ ختال بيانتاا تيتو  بإ شتا  ا بوضتوح  إ .  ا

.إل  اا إذ  كان  ت ا  لبياناا  ملدخ ت  تتة تب خبترة ستابي  أإ تتد  ب
 
 إ   ا

 
 ملشتك   ملءتؤإل يتم  يمكةتا تحديتد    ،عذ  كتا  ذلتا اةاستبا

 ل  لبياناا. لن اي  دن إ   ة جو ة دم ي  إ خا

إقادتدة    ،إطتكق جمتع  لبيانتاا  لتتي تءتتخداها  ، لب تد  ب جميع اوظفي إ ختال  لبيانتاا دىت  أهتد   جهتو  جمتع  لبيانتااإ 

 لبيانتتاا  لصتتو ة    ييواتتو  بإ ختتال لتتذين     ألشتتخاصإذ  فهتتو  فتتإ لبرإتوكتتول  لتتذي أدد تتته   ختتال  لبيانتتاا.    ، لبيانتتاا نفءتتها

  اءتتتتتتودبن يلتتتتتب أ  يكونتتتتتو     ، لبيانتتتتتاا بشتتتتتك  كااتتتتت  إنميتتتتتف. دىتتتتت  ستتتتتبي   ملثتتتتتال  ييواتتتتتو  بإ ختتتتتالفمتتتتتن  ملتتتتتك ح أ     ، لشتتتتتاا  

 جمع  لبياناا.  دم ي   إ لب أ  يكونو  دى     ي  ب ي أخةا  احتم   يم  ،اوجو تخةيط  الستبيا  إأي اةةق تخةي  ل

 (Cleaning Data) تنظي  البيانات 

 ت،يح  إكاا ت  إذ ا جتو ة داليت .    (MEAL ملتابعت  إ لتييتيو إ ملءتا ل  إ لتتع و )ا أ  بياناا  ان  ملهو أ  يؤكد فك ق اشكإد

أخةتتتا   لنستتتخ  لتتتتي تنتتتتج دةتتتد نيتتت   لبيانتتتاا  لو قيتتت  إلتتت     تيتتت  اختتتاطك  ،اتتتع ز تتتا ة  ستتتتخد    ألجهتتتزة  لكقميتتت  لجمتتتع  لبيانتتتااإ 

دىتت   لفتتكق  الستتتتثما  يتتم تةميتتف  لبيانتتاا ل مءتتاددة يتتتم  لت كتتد اتتن أ  تتا  قييتتت     يلتتب  ،إدىتت   لتتك و اتتتن ذلتتاقو دتتد  لبيانتتاا.  

 إخالي  ان  ألخةا .
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  لبياناا لتحءن  جو ت ا. يمإعز ل   ألخةا  إدد   لتةاسق    هو  ستكشا   :(Data Cleaning) تنظي  البيانات

  أساليببعض   إتتضمن
 
 اا يىم:  تةميف  لبياناا  ألكرر ريودا

 ختيتتتا  إايا نتت   لبيانتتاا  ألإليتتت  بشتتك  دشتتو ئي اتتتع    :(Conducting Quality Checks)  الجممكدة  اتتبمما اتإ ممراء  

 
 
لفتكق  لتتتي تءتتخد   ألجهتتزة     أ  تيتتو    مكتنإ ل تحيتق اتتن أخةتا  إ ختتال  لبيانتاا إ لترانتتز.     لبيانتاا  ملدخ ت  إلكترإنيتتا

 تخةي هذه  لخةوة.ب لكقمي  لجمع  لبياناا 

قتد يعنتي هتذ   إ  لتحيق ان إجو  إ خاالا  نر اتوقع  يم  لبياناا.    :(Identifying Outliers)  تذَيَ القيم املتطرفة

تتتتت    تتتتتتو  لعم يت تتتتتاا ال يفهت تتتتتتدخ   لبيانت تتتتتذي يت تتتتتخص  لت تتتتتتالإ أ   لشت تتتتتبي   ملثت تتتتتت  ست تتتتتز. دىت تتتتتتم  لترانت تتتتت  يت تتتتتتب خةت تتتتتتد    ،  تكت تتتتتكح أحت إذ  طت

 حتتول  لعمتتك إتتتو إ ختتال    اا الستتتبيان
 
  فءتتو  تكتشتتف  لخةتت  بءتتكد  إتكتتو  قتتا     ،110  دمتتكستتؤ ال

 
 ألخةتتا   دىتت  اةتتع   

  ملما   .

إلتخ(    ،نمتوذج  ،أ  كت  ستج  بيانتاا ) ستتبيا   اتنت كتد    :(Removing Duplicate Entries)  إزالمة اادتمايت املرمر ة

إ  جتتع    ، حتتتفظ بستتج  ألخةتا   لبيانتتااإ   . لبيانتاا  قادتتدة  يتتم  أ قتا   أي  تكتتك    يتتتو  لتو  إأنتتهلته  قتتو تعك تتف ختاص إفك تتد  

يتتو في تا   لتتي  بي ت    ليم  إأي  تلاهاا إأنماط ا ،وظ  يم  ألخةا  اع فك ق إ خال  لبياناا لتحءن   لةتائج  ملءتيب ي .  

 إ ختتال  لبيانتتاا ت يائيتت
 
يلتتب أ  يتتتو هتتذ   لفحتتص يتتم  ليتتو   ألإل اتتن إ ختتال  لبيانتتاا    ،اتتن ختتالل  ألجهتتزة   لكترإنيتت   ا

 إاعالجا ا.  نمااي ل ت كد ان تحديد أي اشاك   

 (Data Storage and Security) البيانات وأم  تخز،  

  ، نتر  ليتانو ي   التتال أإ    ،أإ  لعبتث  ،أإ  لنستخ  ،ان  ملهو  لت كتد اتن أ   لبيانتاا آاةت  إاحميت  ضتد  لتغينتر ا  نتر  ملصتكح ذ تا

 أإ  لةي   نر  ملصكح به.  ، ملالئوأإ   فشا   نر   ، نر  مليصو أإ  لفيد  

 يتتتتتو  بتةبييهتتتتا   لبيانتتتتتاا  لتتتتتي تإأاتتتتن  ستتتتتخت ف إجتتتتك   ا تختتتتتز ن  إ 
 
تتتا تتتتم إفيت تتتتو    ،لوضتتتتتعا  بشتتتتك  طبيعت تتتي تت تتتتاطك  لتت إاءتتتتتوى  رخت

 مكن أ  تكو   رخاطك بءتية  اثت   إ إ ألان  ر،ىم إ لمكإ   ل وجءتي .    ،إطبيع  إحءاسي   لبياناا  لتي تلمعها ،تيييمها

اعيتدة اثت   ل،اجت  إلت  إ شتا  قادتدة    اةتممت  أإتة ب سياساا  سخ  حتيتاطي  ت   لكهكبا   لتي ملشكالا  ملتكك ة يم إاد   ا  

اتن  ر،تمت  أ  يكتو  ملؤسءتتا بالفعت  سياست  بشت   قضتايا اثت   إ بيانتاا خاصت  إآاةت  ل مع واتاا  ل،ءاست  بشتك  ختاص.  

استتتخد    فيمتتا يتع تتق بظفن   إإ جبتتاا  ملتتو   ،إأاتتن تكةولوجيتتا  ملع واتتاا )أي  ستتتخد   ك متتاا  ملتتكإ (  ، ألاتتن  ملتتا ي ل بيانتتاا

 .بتحفظ لبياناا  

 (European Union)  التذاد األو وبيل  التابعةحماية البيانات  العامة لالئذة الالتفريج النقَ : فهم 

 نمتتتك 
 
تتتاا  أصتتتد   ،ألهميتتتت  حمايتتتت   لبيانتتتتاا    تتت   لبيانت تتت   لعااتتت  ل،مايت تتتي  لالئحت تتتا   ألإ إبت  General Data Protection"    التحت

Regulation "،    يتتم حتتتن  أ   إ. إهتتتدفها هتتو حمايتتت  اتتو طني  التحتتتا   ألإ إبتتي اتتن  نا اكتتتاا  لخصوصتتي  إ لبيانتتتاا.  2018يتتم اتتايو

تتتا ج أإ إبتتتابعيتتتد  لهتتتذ  قتتتد يبتتتدإ يتتتم  لبد يتتت    تتتع  ضتتتع  فيلتتتب أ  ت  ،صتتت   إذ  كةتتت  تعمتتت  خت يتتتم  دتبتتتا ك أ   ل تتتو ئ  تتتتؤ ك دىتتت  جميت

 
 
تتتت عا تتتتتد  ست تتتتخص ييت تتتتي إأي شت تتتتتا   ألإ إبت تتتت   التحت تتتت    خت تتتتاا  لعاا ت تتتتتيو ستتتتت وك     ملؤسءت تتتتتاابباتع تتتتتق  أإ ختتتتتدااا أإ يك قتتتتتب إ يت   يانت
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  نمتك إ بغض  لةمتك دتن اتوقعهو.     التحا   ألإ إبي  أشخاص يتبعو  
 
تغنتر     ملؤسءتاافتإ   لعديتد اتن    ،ال ةبيعت   لعامليت  لعم هت 

 سياسات ا نتيل  لذلا بغض  لةمك دن اوقعها.

 لالئحتتت   لعااتتت  ل،مايتتت   لبيانتتتاا هتتتم أنتتته تتتتو تعز تتتز رتتتكإط  ملو فيتتت  دىتتت     نتيلتتت    لتتتتي تعتتتو  دىتتت   لشتتتخص لفائتتتدة  ألساستتتي   إ 

ل،صتول  يمكتن و    كمتا أنته اللو يعد بإاكتا   ملؤسءتاا  ستتخد   بيانتاا  لشتخص  إ  او فيت  إ ضت، .  إ  ، ستخد    لبياناا

تتتر إ ضتتت، .   تتت  بةتتتتكق  نت تتتا  إ دىتتت  هتتتتذه  ملو فيت تتت  إ ضتتتت،  يمكتتتتن أ  يفهمهت تتت  بوضتتتوح باستتتتتخد   لغت تتت  ط تتتتب  ملو فيت تتتا ة إلت  لتتتتب   رت

تتتات و إ "   لألشتتتتخاصيحتتتتق    ، لجميتتتتع. با ضتتتتاف  إلتتتت  ذلتتتتا تتت  بيانت تتتم ذلتتتتا.   ءتتتتيا  ا لوصتتتتول إلت تتتو  يت  لتتتتب أ  تكتتتتو   لجهتتتتو   إ " إذ    بت

 إبياناته ج   لشخص ملبذإل  ل،ماي  خصوصي   
 
 ان  لتصميو  ألإلم ألي نما      ة  لبياناا. ز  

 (Data Retention and De-identification) الهك،ة وإزالةاي تفا   البيانات 

يلتب  لتتخ ص اتن جميتع    ، فإنتهبعتد   ايت   ملشتكإع أإ أ ةتا  تةفيتذ  ملشتكإع  ستو  دةداا تيك  أنه لو تعتد هةتاك حاجت  ل بيانتاا  

  لسجالا إ لنسخ  الحتياطي  أإ تعدي ها بحيث يصب  ان  ملءتحي  تحديد  ملءتليبن  ل بياناا.

  لبياناا إ لسجالا دى   لعو ا   لتالي :   تال تعتمد  لةك ي   لتي تءتخداها :  (Data Disposal)   لتخ ص ان  لبياناا

  ملةبي   ليو نن  •

  ملانح    لجهاا  إاتة باا   ملؤسء  سياساا •

  ر،ىم  لتشغي   سياق •

 ان ا  لتخ ص  تتة ب  لتي   لبياناا حءاسي  •

 ان ا  لتخ ص تتة ب   لتي  لبياناا حجو •

 : لشك   لذي توجد د يه هذه  لبياناا لبياناا هو     تال  ملءتخد      ألس وب لعاا   آلخك  لذي سيحد   إ 

تتت    لستتتتجالا • تتت   ستتتتجالا  أي  إتتتتتال   يلتتتتب  : لو قيت تتتال،كق   إ قيت   اتتتتكة  لالستتتتتخد    قاب تتتت   تكتتتتو    أ   يلتتتتب  الإ .   لتيةيتتتتع  أإ  بت

 يم  ملءتيب . تشكي هاإدا ة   أإ  أخكى 

  تكةولوجيتتتا  يتتتم  أحتتتد  ملتخصصتتن   اءتتتؤإلي   اتتن    لكترإنيتتت    لستتجالا  إتتتتال   يكتتتو    أ   يلتتب  :  لكترإنيتتت    لستتجالا •

   لبيانتتتاا  إقو دتتتد   ألقتتك ص  احككتتتاا  إز لتت    لتتتبإ .   مل فتتاا  آ تتتا   جميتتع  اتتتن   لتتتخ ص  بكيفيتتت   اعكفتت   لديتتتهإ    ملع واتتاا

 
 
  اثت   ألقتك ص  ملضتغوط  إأقتتك ص  –وستتائط  لياب ت   دتا ة  لكتابت    ل  دىت    ملوجتو ة   لبيانتاا  استح  يلتب  ، كمتاتمااتا

 قب  إدا ة  ستخد اها.  بشك  تا   –إأركط   لصوا إ لفيديو    (DVD)   لدي يم  ي

تتتا  أ شتتتة   ملشتتتكإع:  (identification-De)   لهو تتت   إز لتتت  تتتاظ بالبيانتتتاا بعتتتد  نا ت تتت     ،إذ   ختتتترا  الحتفت فيمكةتتتتا إجتتتك   دم يتتت  إز لت

تتتا أستتت وبا  يمكةتتتتا    إ ستتتتخد    ألستتتتما إخفتتتا   لهو تتتت   إنلتتتتد أ    ملءتتتتليبن .    بيانتتتتاا   لهو تتت  ل ،فتتتاظ دىتتتت  ستتتك    ملءتتتتعا ة همت

  لبياناا.ان     لهو     ز ل  ستخد اهما  
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   ملءتتتتتحي   اتتتن  يلعتتتت   امتتتا  ،تحديتتتتدها  يمكتتتن  اع واتتتاا  أي  اتتتتن   لبيانتتتاا  تلك تتتتد  :(Anonymization)  الهك،مممة  إتفممماء •

 . لهو   إخفا   دن    ملءؤإل   لجه  خالل  انلو كا  ذلا  حتى    ،احد   شخص  حول  أفكا    ستخالص

مع واتاا  لتعك تف  لشخصتتي    لخاصت  ب،يتول   ل ستتبد ل    :(Pseudonymization)  ا متخَا  األ مماء املسمتعا ة •

 . بياناال ستخد   "افتاح"  يمكن  لوصول إل  هو    لشخص ان خالل   ،. إاع ذلا ملءتليببكاز يحمي هو    
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 ( MEALواملساءلة والتعلم )املتابعة والتقييم تذليل  يانات  الخامس:الفصل 

ف يتتد أصتتتب  بإاكانتتتا    ،يتتتم  لتةفيتتتذ   آل  إبعتتد أ  بتتتدأ اشتتكإدا

تتتتتتتط   تتتتتتتع خةت تتتتتتتتع و )تتبت تتتتتتتا ل  إ لت تتتتتتتيو إ ملءت تتتتتتت  إ لتييت   (MEAL ملتابعت

 . لخاص  با إجمع بياناتا

ال تعنتي  لكثنتر لتا إأل ت،اب    قمت  بلمعهتالكتن  لبيانتاا  لتتي  إ 

افيتتتدة دةتتتداا   لبيانتتتاا  تصتتتب   .   ألإلتتتميتتتم رتتتك ها  أل  تتتا   ملصتتت ،   

 .إ لتفءنر   لتمثي   ملكئيإ إ تو ذلا ان خالل  لتح ي     ،تعةي ا اعنى

  يحتول  لبيانتتاا  حيتتث  ، لةمتا  إ لهيكتت  ل بيانتاا  لتتتي تتو جمعهتا  إضتعهتو دم يتت     :(Data Analysis) تذليمل البيانمات

  :اثتتت   اةهجيتتت  لفهتتو  لبيانتتتاا  أستتاليب تتتتو تحييتتق ذلتتتا اتتتن ختتالل تةبيتتتق  إ إلتتت  اع واتتاا يمكةتتتا  ستتتخد اها.     لفك يتت 

 . لبيانااخت ف  ان   رنو ع  أل أإ  لعالقاا   حصائي   ألخكى بن   أإ  رجموداا لبحث دن  التلاهاا  

اكئتتي    رتتك هتتو دم يتت  إضتتع  لبيانتتاا يتتم اخةتتط أإ  ستتو بيتتا ي أإ    :(Data Visualization)  لبيانمماتل  التمثيممل املرئممي

 ل بياناا    لتمثي   ملكئييءاددك إ  لتح ي .   إدد  آخك يءادد يم  
 
 .نتائلاإتوصي  دى  تفءنر   أيضا

تتتتت     :(Data Interpretation)  تفسممممميج البيانمممممات تتتتتو دم يت تتتتتى    إضتتتتتاف هت تتتتتاا.  ل ملعنت تتتتت   إ  بيانت تتتتتول إلت تتتتتنر  لوصت تتتتتب  لتفءت  تة ت

 .إي د  إل    جاب  دى  أس     لتع و  لكئيءي  حول اشكإدا  ،إ لءببي  ،إ ال تباط  ، ستنتاجاا حول  لتعميو

لتا    ييتد أنته  كمتا    ،لهتذه  لبيانتاا  إتفءتنر   لتمثيت   ملكئتي يد   لفص   لختااس أساستياا تح يت   لبيانتاا  لكميت  إ لةوديت  إ إ 

 
 
  فهما

 
   لخبر    لذين  ان خاللإافك  ا ل تعبنر دن هذه  لعم ياا  أساسيا

 
 .يشا كو    اا دا ة

 اتتتن ذلتتتاإ  لتتتبعض يتتتم دم يتتت  اةممتتت .    اتبتتتع بعضتتتهتال  فهتتتي  هتتتذه  لعم يتتتاا  لتتتثال  ليءتتت  خةيتتت  يتتتم  لعتتتا ةإ  إ 
 
تت  ،بتتتدال ددو  ي تتتتفهت

 إافيتدة.     ك ت امتا ينتتج دةته بيانتاا    ،ابعضه  يم  ؤ كإت لبعض   ابعضه
 
   ألإقتاا  لتتييشتنر هتذ   لفصت  إلت     ،إك متا كتا  ذلتا امكةتا

 فهو اشكإدا. ذ د هذه  لعم ياا إتددو بعضها  لبعض    في ا  تتد خ 

  تركن قاد    ،بوا الفصلم     ينَ اينتهاء
 
 :يلى  ا

  لخاص  با تح ي   (MEALإ لتع و ) ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل   كيف توجه إ ائق تخةيط    توضي  ✓

 إتفءنر هذه  لبياناا  لتمثي   ملكئيإ    لبياناا

 إصف  لغكه إ لعم ياا  لخاص  بتح ي   لبياناا  لكمي  ✓

 إصف  لغكه إ لعم ياا  لخاص  بتح ي   لبياناا  لةودي  ✓

  بياناا ل   التمثي   ملكئيب   لخاص   عم ي  لإ    لغكه  إصف ✓

  الستنتاجاا إ لتوصياا   إإضع  ملةاسب   لتفءنر  إل     لتح ي   يؤ ي  كيف  توضي  ✓

2 

1 

3 

4 

5 

  تذليل  يانات املتابعة

 والتقييم واملساءلة والتعلم 
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 ( Data Analysis) تذليل البيانات ي مقَمة 1.5

تتتتتا.   تتتت  بت تتتتت  إ   ة  أل     لخاصت تتتتاا بخةت تتتتت   لبيانت تتتتد تح يت تتتتتاددكيءتررت تتتتت  ل  إستءت تتتت  إ   ة  أل      ملك جعتتتتت   لدقييت تتتتت   خةت تتتتت  اعكفت دىت

 إكيف ستءتخد  نتائلا.  ،إاتى إكيف تيو  بتح ي ها  ، لبياناا  لتي ستيو  بتح ي ها

باستتتخد    ألستتاليب  لكميتت   (  Quantitative Data)يتتو تح يتت   لبيانتتاا  لكميت   ف  ،تعتمتد طك يتت   لتح يتت  دىت  نتتوع  لبيانتتااإ 

   الجتماديتت    ل،تز    حصتائي  ل ع تو  بكنتااج  أإ  " Microsoft Excel"   اايككإستوف  إكءتت    لكمبيتوتك اثت   إبتك اجإ  حصتائي   

   كها  قميتت  إ مكتتن تصتتو   تكتتو    نتتتائج تح يتت   لبيانتتاا  لكميتت كمتتا أ   .  "(SPSS"   )إس بتتي إس إس
 
بءتتهول  باستتتخد    ستتو    بيانيتتا

 بيا ي أإ اخةط أإ خك ة .

 إ 
 
يتم رتك   (  Qualitative Data)اتن ختالل قتك  ة  لبيانتاا  لةوديت   (  Qualitative Analysis)اتا يتتو إجتك    لتح يت   لةتوعم     البتا

  ،(Interviews)  أإ  مليتتابالا(  Focus Group Discussions)اثتت   ملالحمتتاا اتن اةاقشتتاا المودتت   لتركنتتز    ،نصتوص بيانتتاا

يتتتتو     مكتتن أ إ هتتذه  لعم يتت  تح يتتت   ر،تتتوى أإ  لتح يتت   ملوضتتتوعم.    إ ة تتق دىتتت لتحديتتد  ملوضتتوداا  لتتتتي تنشتت  اتتن  لبيانتتتاا.  

 إلكن  الب ،إجك   ا بمءاددة  لبر اج
 
  ملالحماا  لالصي .أإ  ق  اا يتو ذلا باستخد    لو ق إ ألقال  إ ا

تتتتا إتوقيتتتت   حتياجتتتتتاا أ تتتت،اب  ملصتتتتت ، إ  تتغنتتتتتر  لبيانتتتتاا دىتتتتت   إ .  ل مع واتتتتاا  يعتمتتتتد توقيتتتت  تح يتتتتت  بياناتتتتتا دىتتتتت  إقتتتت  جمعهت

تتتتائج   تتتم  لةتت تتتتو ة يت تتتاا  ملوجت تتتتن  لبيانت تتتر ات تتتتك  اتكتتتتك  أكرت تتتا بشت تتتتتو تح ي هت تتتالم يت تتتتكد  إبالتت تتتاا بءت إاءتتتتتتو اا     ملكح يتتتت اءتتتتتوى  رخكجت

 .(Logframe)  لإلطا   ملةةيي    الستر تيلي   ألهد  

 إ 
 
تتا أإ قبتتت   ملودتتتد  لن تتتائي لتيتتتديو    ،إعهتتتو ل مشتتتك  مل   ءتتتةو  ل بتتتع    أحتتتد  الجتمادتتتاااتتتا يتتتتو تح يتتت   لبيانتتتاا إتفءتتتنرها قبتتت      البت

لتز   ك  لبيانتاا يتم كثنتر اتن  ألحيتا   إتفءتنر  إلكن يتددو  لكثنترإ  إلت   ستتكمال تح يت     ،جز  ان  لتيييوبادتبا ها   لتيا  ك أإ  

قتد تتضتمن    ، لتذي يءتتخد   لبيانتاا بشتك   ستتبا م. دىت  ستبي   ملثتال  (MEAL ملتابعت  إ لتييتيو إ ملءتا ل  إ لتتع و )ان نما   

هةتتاك  لعديتتد  إ إأ ةتتا   الجتمادتاا  بتتع  لءتةو  .     مليد نيتت ز تا  ا   لأ شتة   ملشتتكإع اةاقشتاا تتضتتمن  لتح يتت  إ لتفءتنر بعتتد  

 تةفيذ  ملشكإع. إ لتعدي  أ ةا  ،بإ لتع و يم  لوق   ملةاس  ،فض  ل تحدياا أل    ة     تشم  لتي إ   ،ان  لفو ئد لهذ   لةهج

تتة تب أ شتة  جمتع  لبيانتاا  ع، حيتث   لعتا  لتةفيتذ  ملشتكإ   جتدإل  لتيتو وان  ملهو بشك  خاص تنءيق تح ي   لبيانتاا اتع  إ 

   ل بيانتتتاا  إ لتفءتتتنر  لالحتتتتق   لتمثيتتت   ملكئتتتتيإ إ لتح يتتت   
 
تتتا  ملتابعتتتت     نمتتتا    لتتتذي ال يتبتتتتع   ألإستتتتعإاتتتدخالا اتتتن فك تتتتق  ملشتتتكإع    إقتت

 إ لتب أ  ت لتخةتيط  لختاص بتا.    دةتدال تنس ى أ  ت خذ هذ  يم  الدتبا   إ .  (MEALإ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )
 
أ     تتذكك   ئمتا

تتتت   يتتتتتم  لوقتتتتت   ملةاستتتتتب أل تتتتت،اب  ملصتتتتت ،    ستتتتتتلابااهتتتتتدفا هتتتتتو تيتتتتتديو   تتتتا  ك    إتيتتتتتديو  ،إ لتتتتتتع و بشتتتتتك  فعتتتتتال  ،ذ ا صت  لتيت

 قد    اكا .  بشك  دا   لجع  بياناتا افيدة  إ لبحث دن طكق   ، ملة وب 

 أ ا يات تذليل البيانات الرمية  2.5

 ) ملعكإ  أيض  إ الستداللمهةاك نودا  ان  لتح ي   لكمي:  لوصفي   ،دى   ملءتوى  ألساس ي
 
 (: لتفءنري باسو   ا

هو تح ي  المود   لبياناا  لتي تءاددك دىت  إصتف  :  (Descriptive Data Analysis)  لبياناتل  الكصفي  تذليلال

 تمهك  ألنماط. بحيث  ها ف بةك ي     لبياناا  أإ ت خيص  دكهأإ 

 ستتتتخد    لبيانتتتاا اتتتن  لعيةتتتاا لعمتتتت     يتتتتي  لتتتا:  (Inferential Data Analysis)  لبيانممماتل  اي مممتَيليذليمممل  الت

  لتي تو  ستخالص  لبياناا ان ا.  التمعاا  لد  س تعميماا إحصائي  حول  
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 ( Quantitative Data) فهم البيانات الرمية

ستتتيحد  نتتتتوع  إ   .تتعااتتت  اعهتتتاتحتتتتاج إلتتت  فهتتتو نتتتتوع  لبيانتتتاا  لتتتتي    ،(Quantitative Analysis)  قبتتت  أ  تبتتتدأ يتتتم  لتح يتتت   لكمتتتي

  بدأ فهو بياناتا بفهو  ملتغنر ا.إ  نوع  لتح ي    حصائي  لذي يمكةا إجك اه.  لخاص  با لبياناا  لكمي  

 : أي خاصي  أإ  قو أإ كمي  يمكن قياسها أإ ددها.(Variable) تغيج امل

  ملءتي   إ لتابع :  :هةاك ف تا  ان  ملتغنر اإ 

  تتغنتتر  إال  بتذ ت ا  قائمت   اتغنتر ا  ، هتم دبتا ة دتن ستمها  يتدلاث متا    :(Independent Variables)  املسمتقلة  املتغيمجات •

 . لعكقي   إ لجماد  إ لدين  لعمكإان  ألاث   دى   ملتغنر ا  ملءتي  :  . دن ا تبحث  لتي   ألخكى  باملتغنر ا

  يكتتتو    قتتتد  ، ملثتتتال  ستتتبي   دىتتت .  أختتتكى   دو اتتت   دىتتت   تعتمتتتد  ف تتتاا  هتتتم  :(Dependent Variables)  التابعمممة  املتغيمممجات •

  لتي ت خذها    ءاف  ملهو    لتابع  ملتغنر
 
  طك تق  دتن   ملةيولت   بتاألاك ه    صتاب إاكانيت     أإ  ج تب  مليتاهل   ألقد    دى   سنر 

 . ملياه

يتتو قيتاس  لوقت  باستتخد    لتدقائق أإ    ،اخت تف. دىت  ستبي   ملثتال تو قياس أإ حءتاب أنتو ع اخت فت  اتن  ملتغنتر ا بشتك   إ 

تتتتكى إ  لثتتتتتو  ي.   تتتت  أخت تتتتن ناحيت تتتتت وك    ،ات تتتتم ست تتتتر ا يت تتتت   لتغنت تتتتالل االحمت تتتتتن خت تتتتا  أإ ات تتتتاا  الختبت تتتتالل   جت تتتتن خت تتتت  ات تتتتتاس  ملعكفت تتتتن قيت يمكت

 . إبالتالم يتو تح ي  هذه  ملتغنر ا بشك  اخت ف. ألشخاص

 تتتو تصتتنيف  لبيانتتاا إلتت  أ بعتت   إ يتة تتب اةتتا  لتح يتت   ملةاستتب لبياناتتتا أ  تفهمهتتا اتتن حيتتث "اءتتتوى  لييتتاس".    ،بعتتد ذلتتاإ 

  .بيبياناا  لنء  لإ   ، لفتري بياناا  لإ   ،إ لبياناا  لترتيبي   ،:  لبياناا  السمي هم اءتو اا أساسي  ل يياس

 : املستك،ات األ بعة للقيا (52)   قم  شكل 

 اي تخَا     ينا ،ك   األمثلة  الكص  املستكت 

بيانات ال

 )   ميةاي 

Nominal 

Data) 

 لبياناا  لتي تو 

جمعها يم رك  

،  أسما  )إليس أ قا (

تو تةميمها حءب إ 

  لف  . 

 لجنس إ لعكق نوع  

 ،إ لدين إاكا   مليال 

 إلخ.

ش ي  إلكن ال يمكن فع     ،يمكن حءاب  لبياناا  السمي 

 ملع وااا  لتي يتو جمعها ان  لبياناا  السمي  إ .  آخك

ضكإ    أل  ا تتي   ألإصا    إ  ا   ب   ،افيدة ل غاي 

  ألساسي  ملشكإدا. 

البيانات 

 ةخجتيبيال

(Ordinal 

Data) 

 لبياناا  لتي لها 

تكتيب، حيث يمكن 

تكتي  ا ان  ألصغك إل  

  ألكبر. 

 ملياييس  لتي تييس 

اءتو اا  لكضا أإ 

  لتو فقاءتو اا  

 يمكن حءاب  لبياناا  لترتيبي   ،باملعنى  لدقيق ل ك م 

خبر   لو يتو  لتوص  إل  إجماع بن     ،. إاع ذلافيط

حول اا إذ  كا  يمكةا حءاب اتوسط ل بياناا      حصا

  لتي تو جمعها باستخد   ايياس تكتياي. 

بيانات ال

 الفخجية 

 لتي يتو  لبياناا  

باأل قا     لتعبنر دن ا 

    لفترة ملءافاا بن  نياط  لبياناا دى  ايياس  إ      ج   ل،ك  ة إ لوق  
 
  ئما

 هذ  ليس هو  ل،ال   ئمإ هم نفءها. )اا تكو   
 
اع   ا
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(Interval 

Data) 

إ مكن تح ي ها 

.
 
 إحصائيا

بياناا  لإهذ  يعني أنه يمكن حءاب    ، ملياييس  لترتيبي (

 إ مكةا إجك   حءاباا إحصائي  أكرر تيدا   لفتري 
 
 ا

 .  لفتري بياناا   لرجموداا  

بيانات ال

 ة يالنسب

(Ratio 

Data) 

يتو  لتعبنر دن ا 

باأل قا ، اع  لعةصك 

 ملضا  لييم  

 " لصفك  ملة ق". 

  ال يمكن أ  تكو  سالب . يبياناا  لنءب لهذ  يعني أ     لةول إ لوز 

 إ 
 
  ،  تحتوي دى  صفك اة قيبياناا  لنءب لأل     نمك 

أحد  لعةاصك ضعف يب غ  يمكةا إ شا  دبا  ا اث  " 

 طول  آلخك". 

إلت  تح يت   لبيانتاا  بحاجت     حيتث أنتا  ،افيتدة بشتك  ختاص لتا يتم رتك ها  ألإلتم  ال تكو  فإ   لبياناا    ، لةمك دن نودهابغض إ 

أإ  ستتتخد اه التختتاذ  ليتتك   ا أإ  لبتتد  يتتم  لتو صتت  اتتع    ، ألإليتت  قبتت  أ  تتتتمكن اتتن تحديتتد اتتا إذ  كتتا  بكناالتتا ي اتتي أهد فتته

 لتذي يوضتح كيتف    (53)   قتو   لشتك   يمكةا  الطتالع دىت   ،فهو صعوب   ستخد    لبياناا  ألإلي إان أج   أ ،اب  ملص ، .  

 ن    خ يتتةتتازحشتتخاص  ليتتتو تةمتتيو  لبيانتتاا  ألإليتت   لتتتي تتتو جمعهتتا اتتن أ بعتت  اءتتتليبن  الستتتبيا  اشتتكإع  لتتتا   فتتك لأل
 
يتتم    ا

يتتتتو تكانتتتز  ملءتتتتليب  ألإل اتتتن  ليك تتت     ، اتتتز كتتت  اءتتتتليب. دىتتت  ستتتبي   ملثتتتال  متتتنُ مهتتتك  لعمتتتو   أليإ قادتتتدة بيانتتتاا  ملشتتتكإع.  

  وضح ك  دمو  الحق كيف أجاب  ملءتليبو  دى   ألس     لءت   ألإل  ان  الستبيا .إ .  (V1R1) بالكاز ألإل  

 شخاص ال: مثال يلى البيانات األولية م  ا تبيان مشروإل دلتا  ،فر لأل(53)   قم  شكل 
 
   مرتمل)  ناز ين داتليا

 
 ( زئيا

  لكقو  لتعك في

 مءتليب /  ل

  الستبيا  

 1س

 ) لعمك(

 2س

يم    لكقو)

 (  ألسكة

 3س

اك كز  ) ستخد   

  ملياه( توزيع

 4س

 ليواي    لتكك  )

اككز  الستخد   

  ملياه(توزيع 

 5س

 مليةود  ءاف   مل)

 
 
إل  دى   ألقد     سنر 

 اككز توزيع  ملياه( 

 6س

إسهال ب    صاب )

يم  ألرهك  لثال    

  ملاضي ؟( 

V1R1 27 1 ال 50 2  عو 

V1R2 53 1 إجاب   وجدتال  1000 1  عو 

V1R3 19 2 عو 400 3 ال  

V1R4 21 4 عو 200 5 ال  

احتد ة حتول  لةتتائج.    دبتا  الكتن ال يمكةتا    ال  بت ي  إ   ،يمكةا  ا    التلاهاا  لعاات   ،ان خالل  لةمك إل  هذه  لبيانااإ 

 امتا يلعتت  اتن  لءتته   ءتبي  ،أ  هتتذ   لجتدإل ال يتضتتمن ستوى بيانتتاا اتتن أ بعت  اشتتا كن   ،إ ألهتو اتتن ذلتا
 
 ا تت   التلاهتتاا.    ا

   ستتتتخد اها احتتدإ ة ل غايتتت  حتتتى تيتتتو   فءتتتتكو  قتتد تا دىتت  ،اءتتتليب  4000أإ حتتتتى    400عذ  تضتتمن  لجتتدإل بيانتتتاا اتتن  إ 

 بتح ي ها.

 تذليل البيانات الرمية  ا تخَا  اا صاء الكصفي 

  ال  ف اا ان  لعم ياا  ل،ءابي   ملءتخدا  لتح ي   لبياناا باستخد     حصا   لوصفي: يوجد
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ممم • تتتاا )  تيتتتتد   الترممممرا :اييس  مقم تتت   لبيانت تتتم المودت تتت  يت تتتيو( اعيةت تتت  )قت جتتتتد إل   لإ   ، تتتت  لتكك   جتتتتد إل   لدتتتتد  تكتتتتك   ا قيمت

  ملتياطع (.

 (. ملةو ل  ، لوسيط ،  لوسط  ل،ءابي)   لبياناا رجموداا   ملككز     لييم  حءبت :ةاملر ز،  الناية مقاييس  •

   لتتتتبعض  بعضتتتتها  إدتتتتن  ،دتتتت   لبيانتتتتاا دتتتتن  ملتوستتتتطالمو   يتتتتم   لبيانتتتتاا  نيتتتتاط  تبادتتتتد  اتتتتدى  تحديتتتتد  :التبمممماي   مقمممماييس  •

 (. ملعيا ي    النحك    ، ملدى)

 (Measures of Frequency) التررا  مقاييس 

 مكةتا تح يت   إ  لتتي تتةاستب اتع ف ت  اعيةت .     الستتلابااإلت  دتد   ملتك ا  لتتي حتد  في تا شت ي  اتا أإ دتد      لتكتك  يشتنر اييتاس  

ستتعتمد  أل  ة  لتتي تءتتخداها دىت  اتا إذ  كةت  تيتيس  إ جتد إل  ملتياطعت .   لإ    لتكك   ت جد إل   لباستخد   أ  تن :    لتكك   ا

 (. ملتياطعجدإل   ل( أإ الموداا اتعد ة ) ي  لتكك جدإل   لتكك   قيو  الستلاب  رجمود  إ حدة )

 تمثي  اكئي لتكك    لييو يم المود   لبياناا  لخاص  با.  :(Frequency Table)  التررا   جَول  ال

 ةازحن    خ يشخاص  لأجكى اشكإع  لتا   فك لأل  ،دى  سبي   ملثال
 
   ستبيان  ا

 
 يلمع  لبياناا  لترتيبي   لتالي :ا

 
 تضمن سؤ ال

 .   ملياه  لتي أحتاجها لت بي   حتياجاتي  السا الكي   ملنزلي "  ل،صول دى"يمكةني  

 بشدة أإ فق  ❏

 أإ فق  ❏

 أدا ه  ال أإ  ال أإ فق  ❏

 أدا ه  ❏

 بشدة  أدا ه  ❏

   (54)   قتو  يم  لشتك   ي جدإل  لتكك    ل يد ي  
 
 بءتية  ا خصتا

 
إسته   ليتك  ة لإلجابتاا  لتتي قتداا ا  رجمودت   لكاا ت   ملكونت  اتن    ا

60  
 
  يءتنريتم هتذ   ملثتال ل مءتاددة يتم ت   لنءتب  مل و ت لكةةا أضتفةا  إ   ،إضاف   ءب  ا و      جد إل  لتكك    لال تتة ب  إ . اشا كا

 فهو  لةتائج.

 املياه  الحصكل يلى:  التررا   جَول  ال:  54الشكل 

املياه التي أ تا ها لتلبية ا تيا اتي  الحصكل يلىالسؤال: "يمرنني 

 . اي تهال ية املنالية"

 املئك،ة النسبة اا ا ات يَد 

 باملائ   10 6 أدا ه بشدة

 باملائ   16 10 دا ه أ

 باملائ   12 7 أدا ه ال أإ فق إال 
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 باملائ    42 25 إ فق أ

 باملائ   20 12 إ فق بشدةأ

  املائة100 60   اا مالي

 يتتتتدىتتتتت  تح يتتتت  تكتتتتتك   قتتتتيو  لبيانتتتتتاا إفتءتتتتاددك     تتتتت جتتتتد إل  لتكك   أ   ل  يتتتتم حتتتتتن 
 
تتتتال  ا تتتتبي   ملثت تتت  ست تتتتد )دىت تتتتر ف تتتتوي إ حت   60  ،ملتغنت

 
 
 ف ،لالستبيا ( اءتليبا

 
    الستلاباايم تح ي  تكك      يد تك ب أحيانا

 
إيم هتذه  ل،الت ، نلتد أ   لجتدإل  ملتغنر ا اتعد ة.    إفيا

 . ملة وب   ملتياطع هو

  إتشتتتم   ،تمثيتتت  اكئتتي لتكتتك    ليتتيو يتتتم المودتت  بيانتتاا كاا تت هتتو    :(Cross-Tabulation Table)  تقممار املجممَول  ال

  رجموداا  لفكدي  ضمن المود   لبياناا.

حصتتولهو   لتذي ط تب اتتن  ملءتتليبن    رتا ة إلتت  اءتتوى  ضتاهو دتتن اءتتوى    االستتتبيا ب   لختاصإلت   ملثتتال  لءتابق    إبتالعو ة

خمءتت  أفتتتك   أإ    تضتتونك تتد هتتذه  ملتتكة ايا نتت   ستتتلاباا  ألستتك  لكبنتترة ) لتتتي    ، مليتتاه لت بيتت   الحتياجتتاا  ملنزليتت . إاتتع ذلتتا  دىتت 

 حتد   ملءتتتليبو  اتتا إإليتتد  أكرتر( إ ألستتك  لصتتغنرة ) لتتتي تضتو أ بعتت  أفتتك   أإ أقتت (.  
 
اتن أستتكة كبنتترة أإ صتتغنرة يتتم    ذ  كتتانو  جتتز  

مليا نت     اتيتاطعبإ شتا  جتدإل    " UNITAS"   ييتو  فك تق يونيتتاس  ،باستتخد   هتذه  ملع واتااإ .   لد  س   ملس،ي إق  سابق ان  

  رجمودتن   لفكديتن .  ستلاباا

  صكل األ ر يلى املياه: مستكت الرضا ي   املتقار جَول  ال:  (55)   قم  شكل 

 ملياه  لتي أحتاجها   دى   ل،صول "يمكةني  السؤال:

 . لت بي   حتياجاتي  السا الكي   ملنزلي "

 اي تجا ة 

 اا مالي 

 اي تجا ة 

  )األ ر الربيجة(

 اي تجا ة 

 ( الصغيجة)األ ر 

 أدا ه بشدة
6  

10%  

4 

16%  

2 

6% 

 دا ه أ
10 

16 % 

8 

32%  

2 

6%  

 أدا ه ال أإ فق إال 
7  

12 % 

4 

16%  

3  

9%  

 إ فق أ
25 

42%  

7 

28%  

18 

51%  

 إ فق بشدةأ
12  

20%  

2 

8%  

10 

28 % 

   اا مالي
60  

100%  

25 

42 % 

35 

58%  
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   ستتتلاباا ملصتتاحب لته بميا نتت     (Bar Graph)   لشتتك ةي  إ رخةتتط(  Cross-tabulation Table)جتدإل  ملتيتتاطع   ليءتم  لتتا  

باملائتتت     62أستتتكة تمتتت  اياب ا تتتا يو فتتتق    60أنتتته اتتتن بتتتن      ا تتت   (UNITAS)  يونيتتتتاس  يمكتتتن لفك تتتق  ، رجمتتتودتن . دىتتت  ستتتبي   ملثتتتال

تتتات و  الستتتا الكي  تتتاه لت بيتتت   حتياجت تتتي اتتتن  مليت يمكتتتتن    ،إهتتتتم نتيلتتت  ايبولتتتت . إاتتتع ذلتتتتا  ،بشتتتدة أإ يو فيتتتتو  دىتتت  أ  لتتتتدي و اتتتا يكفت

  36  يتتتث أ ، ح ألستتك  لكبنتتترة إ لصتتغنرة  إجهتت  نمتتتكبشتتتك  اخت تتف إلتتت  حتتد اتتتا دةتتد  لةمتتتك إلي تتا اتتتن     مل و تت   تفءتتنر هتتذه  لنءتتتب 

اتتن ناحيتت   إ  ل،صتتول دىتت  كميتت  كافيتت  اتتن  مليتتاه.    بإاكتتا  و  هأإ يو فيتتو  بشتتدة دىتت  أنتت  و   ألستتك  لكبنتترة يو فيتتاتتن  باملائتت  فيتتط  

 .كمي  كافي  ان  ملياه ل،صول دى   بإاكا  و  املائ  ان  ألسك  لصغنرة بشدة أإ يو فيو  دى  أ   ب  79يو فق   ،أخكى 

دةداا تيو  بداج  لجتد إل  ملتياطعت   إ .   الستداللي     ا لجد إل  ملتياطع  دةداا نةاقا   حصاسةعيد  لةمك يم اوضوع  إ 

 يمكةا  لبد  يم تيييو  لعالقاا بن   ملتغنر ا  ملتعد ة. ، ملوض،  يم  ليءو  لتالم الستداللي   اع  ليياساا   حصائي  

 (Measures of Central Tendency) مقاييس الناية املر ز،ة

  اياييس  لنزد   ملككز  تعد  
 
 . لتكك   التح ي    ان أكرر  لةكق ريودا

 تتو تكتيتب المودت   إ يم تحديتد قيمت  إ حتدة  تءادد  :  (Measures of Central Tendency)  الناية املر ز،ةمقاييس  

 ان  لبياناا حولها.

 :  ملككز    لنزد هةاك  ال  أ إ ا تءتخد  ليياس إ 

ل جمتع جميتتع  ليتيو إ ليءتتم  دىتت   ختتال  اتن  تحديتتدها  تتو   لتتتي   لبيانتاا  المودتت اتوستط    :(Mean)  الك مل الحسممابي

  لك .

 .يمرنني الحصكل يلى املياه التي أ تا ها لتلبية ا تيا اتي اي تهال ية املنالية

 أإ فق بشدة
 

 

 أإ فق

 
 ال أإ فق إال أدا ه 

 
 أدا ه 

 
 

 أدا ه بشدة

 دد   ألسك

  ألسك  لصغنرة

  ألسك  لكبنرة
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 .أدالهاحيث تيع نصف  لييو تحا ا إنصف  لييو    ، لةية   لوسةى رجمود   لبياناا :(Median) الك يل

   جاب  أإ  لييم   ألكرر   :(Mode)  املنكال
 
 .تكك   

  اشتكإع  بو ستة   جمعهتا  تتو  أختكى   بيانتاا  المود    ءتخد    دةا  ،إ ملةو ل  إ لوسيط   ل،ءابي لوسط  بن      لفكإقلتوضي  إ 

 
 
تتا تتتازحن    خ يت تتتو: "بح تتتول   لتتتتا   فتتتك لألشتتتخاص  لةت باملائتتت  اتتتن أستتتتك    85  ، لثالتتتتث   لعتتتا . ستتتتتذكك أ  أحتتتتد اؤرتتتك ا  ملشتتتكإع هت

  لةتتازحن    خ يتت ألشتتخاص  
 
  ،تتبتتع هتتذ   ملؤرتتكإاتتن أجتت    مليتتاه".    اككتتز توزيتتعاتتتر اتتن    500  ال تز تتد دتتن  يتو جتتدإ  دىتت  اءتتاف   ا

تتت    تتتت  قك ت تتتت  لكت تتتا  ا ايد نيت تتتتكإع ز ت تتتتو  ملشت تتتتاأجتتتتكى اوظفت بشتتتتتك     (UNITASيونيتتتتتتاس )  اةممتتتت    ختتتتتتا  فك تتتتتقإ  ملشتتتتكإع.    يتو جتتتتتد ذ ت

 أسك نازح  يم كت  قك ت  إقتااو  بييتاس  ملءتاف   لتتي قةعوهتا ستنر  10دشو ئي 
 
بيانتاا   تتو تستجي   لإ .  ج تب  مليتاهدىت   ألقتد   ل   

 يم  لجدإل أ ناه.  ألإل  ألإلي  ان  ألسك يم  ليك    

 يلى األقَا :  يانات أولية: 56الشكل 
 
 جل  املياهل  يَد األمتا  التي تم قطعها  يجا

 يلى األقَا  املسافة املقطكية  (األولىاأل ر )القر،ة 
 
 )مخج( يجا

  100  ملءتليب  ألإل 

  300  لثا ي ملءتليب 

  600  لثالث ملءتليب 

  400  لك بع ملءتليب 

  300  لخااس  ملءتليب 

  700  لءا س  ملءتليب 

 2.000  لءابع  ملءتليب 

  300  لثاان  ملءتليب 

  800  لتاسع  ملءتليب 

  100  لعارك  ملءتليب 

 استتخد   أيتت( بUNITASاةممتت  يونيتتاس )  أ  تيتو   يمكتن
 
اتن  أل إ ا  لتثال  لوصتتف  لةك يت   لتتي تتلمتتع ذ تا  لبيانتاا أدتتاله    ا

 دىتت   ألقتتد    أ   ملءتتاف   مليةودتت   إ لتتب أ  تالحتتظ أ   لءتتتبب يتتم ذلتتا هتتتوحتتول قيمتت  اككز تتت .  
 
هتتم بيانتتتاا    ج تتتب  مليتتاهل  ستتتنر 

   ،يتو  لتعبنر دن المود   لبياناا باأل قا هذ  يعني أنه  :  ءبي 
 
  0إتتضتمن قيتاس  لصتفك  ملة تق )  ،إ مكن اعالجا تا إحصتائيا

 اتر(.

 ( Mean)  الك ل الحسابي

   ألكرر  مليياس  هو(   ملتوسط  أإ)  لوسط  ل،ءابي
 
 .  ملككز  ل نزد   ريودا

تتتتد     مليةودتتتت    ملءتتتتاف   حتتتتول    لءتتتتؤ ل  دىتتتت     جابتتتتاا  جميتتتتع  بلمتتتتع  تيتتتتو   ، لوستتتتط  ل،ءتتتتابيل،ءتتتتاب  إ  تتت   ألقت  دىت
 
تتتنر    ست

 . ملءتليبن   دد   دى   إتيءيمها

 اتر   560=   10  ÷   (100+   800+    300+    2000+   700+    300+   400+    600+   300+    100)
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  بعتتتتتض  يعتيتتتتد  ،ذلتتتتا  إاتتتتع(.  إ لنءتتتتتبي    لترتيبيتتتت )   لعد يتتتت    لبيانتتتتاا  لتح يتتتت   فيتتتتتط   لوستتتتط  ل،ءتتتتابييمكتتتتن  ستتتتتخد    

 إ  يتت  كةتت   إذ    لترتيبيتت    بيانتتاال   لوستتط  ل،ءتتابي  حءتتاب  يمكةتتا  أنتته   ألشتتخاص
 
 تمااتتا

 
   لةيةتتتن   بتتن    ملءتتاف   أ   اتتن  ا

  ، أل  تى ل،تد  =    1)   مليتاه؟  حصتولا دىت   اءتتوى   دتن  ائ ضتا  ادى  اا"   ، ملثال  سبي   دى .  اتءاإ     لترتياي   مليياس دى 

 ( ".  ألدى  ل،د  =   10

 (Median) الك يل

 
 
تتتتا تتتتن أيضت تتتت .    تلميتتتتتع ستتتتتتخد    لوستتتتتيط لوصتتتتتف طك يتتتتت     يمكت تتتت  اككز ت تتتتول قيمت تتتتاا حت تتتتا هتتتتتو  ل،تتتتتال يتتتتتم  لوستتتتتط   لبيانت إكمت

 . لكقمي    لبياناا لتح ي    لوسيط   ستخد    يتو ، ل،ءابي

 : لتالي    لخةو ا  أكم وسيط،  ل،ءاب  لإ 

 . لعد ي  بالترتيب   لييو  جميع  كتب •

100  -  100  - 300  -  300  - 300  -  400  -  600  - 700  -  800  -  2000 

 . ملةتصف إل   تص  حتى   لصف يم إ ألخنر  ألإل   لكقمن    رةب ، و •

100  -  100  - 300  -  300  - 300  -  400  -  600  - 700  -  800  -  2000 

100  -  300  - 300  -  300  - 400  -  600  -  700  - 800 

300  -  300  - 300  -  400  - 600  -  700 

300  -  300  - 400  -  600 

300  -  400 

يتم هتذه  إلتن يكتو  لهتا قيمت  اتوستة .    ، رجمودت   اثت  هتذه  ، لبياناا  لتي تحتوي دى  دد  زإجم اتن  ليتيوالموداا 

 يم اةتصف المود   لبياناا.  لكقمن تيو  بحءاب  لوسيط ب خذ اتوسط    ، ل،االا

(300    +400)   ÷  2   =350 

  كتتتا   إذ   امتتتا   ملتتتز إج  ل تحيتتتق  قيمتتت ذ ا    أ  ة  إلكةتتته  ، لوستتتط  ل،ءتتتابيال يتتتتو  ستتتتخد    لوستتتيط بشتتتك  اتكتتتك  اثتتت   إ 

   ييتتد    لوستط  ل،ءتتابي
 
   تمثتتيال

 
   هةتتاك  أ   إجتتدا  عذ إ .  ل بيانتتاا  دتتا ال

 
   فكقتتا

 
  فيتتد  ،إ لوستتيط   لوستتط  ل،ءتتابي  بتتن   كبنتتر 

كبنترة بشتك   نتر دتا ي يتم المودت   لبيانتاا( تتؤ ي   لصغنرة أإ   لييو  إهم  لإجو  قيو اتةكف  )  دى   دالا  ذلا يكو  

 . لوسط  ل،ءابي   نحك  إل  

 (Mode)  املنكال

   جاب  أإ  لييم   ألكرر     ملةو ليوضح 
 
   لتكتك  ي جتدإل   ل    ستخ  ، ملةتو لحءتاب  إاتن أجت   يتم المودت   لبيانتاا.    تكتك   

 
 
 :إحد  قيم   الستلاب   ألكرر تكك   

  ستلابتا                                                         اتر =   100

  ستلاباا  3                                                      اتر =   300

   إ حدة ستلاب                                                      اتر =   400
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  ستلاب  إ حدة                                                      اتر =   600

  ستلاب  إ حدة                                                         اتر =   700

  ستلاب  إ حدة                                                        اتر =   800

  ستلاب  إ حدة                                                     اتر =   2000

 مخج  300                                                        =   املنكال

 الو  يج  أن تستخَمن؟ ةاملر ز،  النايةما بك مقيا   

  اتتتتن   لبيانتتتاا  تلمتتتع  طك يتتتت   ل،ءتتتاب(   ملةتتتو ل  ، لوستتتيط  ، لوستتتط  ل،ءتتتتابي ستتتتتخداةا  تتتال  أ إ ا )  ،يتتتم هتتتذه  ملكح تتت 

 .اككز    قيم   حول   (55)  قو  لشك 

   560=   الحسابي الك ل
 
 مخج   350الك يل =  مخجا

 
 مخج   300=   املنكال ا

 
 ا

 ماذا يعني بوا؟
 

 ملءتتتتتتتتتتتتليبو  يءتتتتتتتتتتتنر  ،يتتتتتتتتتتم  ملتوستتتتتتتتتتتط

 اتتتتتتتتتتتتر  560 لعشتتتتتتتتتتتكة اءتتتتتتتتتتتاف  
 
ج تتتتتتتتتتتتب ل  

 . ملياه

 ماذا يعني بوا؟
  

 اءتتتتتتتتاف    و  ملءتتتتتتتتليبنصتتتتتتتف يءتتتتتتتنر 

 اتتتتر  350أكرتتر اتتتن 
 
أقتتت   ،ج تتب  مليتتتاهل  

 . ملءاف نصف  ان 

 ماذا يعني بوا؟
  

يءتتتتنرإ  ( 3)  ملءتتتتتليبو  أكبتتتتر دتتتتد  اتتتتن 

 اتر   300 اءاف 
 
 لج ب  ملياه.  

رجمودت   لبيانتاا هتذه؟ هةتاك  ال ت  دو ات       ملككز ت   لنزدت أي ان هذه  ل،ءاباا  لثال   يعبر بشك  أفض  دن   ،إذ 

 دى  هذ   لءؤ ل:   جاب   ستءاددك دى 

 ؟( ي ءب   أ  فتري   أ   تكتيبي   أ    سمي ) لديا   لتي  لبياناا نوع  اا •

 ؟ أإ كالهما  اةحكف   أإ  اتةكف  قيو دى  با   لخاص    لبياناا  المود   تحتوي  ه  •

 بياناتا؟  ان  إظها ه  تحاإل    لذي  اا •

 اوضتتح ستتابيكمتتا هتتو  
 
نتتتمكن اتتن حءتتاب جميتتع  مليتتاييس    إذلتتا حتتتى  ، ءتتبي تحتتتوي المودتت   لبيانتتاا دىتت  بيانتتاا    ،ا

 .  ملككز  ل نزد  لثال    

تتتتتا تتتتتع ذلت تتتتتاا    ،إات تتتتت   لبيانت تتتتتظ أ  المودت تتتتتمالحت تتتتتك   يت تتتتتو   لشت    (56)   قت
 
تتتتتد  تتتتتر تحديت تتتتتك  أكرت تتتتت . إبشت تتتتتاا    ،اةحكفت تتتتت  بيانت تتتتتد نيةت عت

ُ
ت

   560)     لوستتط  ل،ءتابي نتتج دتن هتتذ  فتكق كبنتتر بتن   إ  ملهمتت .     ملتةكفت  ليتتيو  اتتتر( اتن    2,000)   لءتابع ملءتتليب  
 
(  اتتتر 

  350) إ لوسيط
 
 تت  نر    ملتةكفت   ل يتيو   كتو  إ (.  اتر 

 
 كبنتر   دينتتا  حجتو  كتا   إذ      لوستط  ل،ءتابي  حءتاب  دىت   أقت    

 
  إاتع.   

اتتن     ملتةكفتت إبالتتتالم فتتإ  نيةتت   لبيانتتاا    .يتتم المودتت   لبيانتتاا هتتذه أستتك فيتتط  10  اتتن  ديةتت   حجتتو  لتتديةافإنةتتا    ،ذلتتا

 . لوسط  ل،ءابيلها ت  نر كبنر دى  قيم    لءابع ملءتليب 

  لوستتتيط افيتتتدإيعتبتتتر  
 
 بتتتا   لخاصتتت    لبيانتتتاا  المودتتت   اككتتتز لوستتتط  ل،ءتتتابي  بشتتتك  ختتتاص دةتتتداا ال يمثتتت  حءتتتاب     

رجمودت  بيانتاا     لنزدت   ملككز ت   قيتاس  عةتدف،  (56)   قتو   لشتك   يتم   لبيانتاا  المودت   اتع   ل،تال  هتو  هتذ إ .  بشتك  دتا ل

 اعتت  إ لوستتط  ل،ءتابي   لوستيط   أإ  ستتتخد  ، ستتخد    لوستتيط  أ  تختتتا   إاتاف  ،اةحكفتت   دد يت 
 
 لنزدتت   ل تعبنتر دتتن    ا

 أبتتد  يلتتب لخبتتر   أ   لتح يتت  ال    ييتتترح  ،يتتم  لو قتتعإ.   ملككز تت 
 
    

 
   أ  يءتتتخد  ايياستتا

 
 مكتتن  إ .    ملككز تت  ل نزدتت فيتتط    إ حتتد 
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إلت  ز تا ة  لوضتوح يتم  اتن  مليتاييس   ؤ ي  ستخد     ةن  أإ أكرر  إ   ،يم حد ذ ت ا اض      لنزد   ملككز  أ  تكو  اياييس  

 تح ي ا.

.   لعد يتت بشتتك  رتتائع لتح يتت  المودتتاا  لبيانتتاا     ملةتتو ليتتم  ل،التت  أدتتاله؟ ال يتتتو  ستتتخد       ملةتتو لملتتاذ  ال تءتتتخد   

   ملةتتتو لهةتتتاك أنتتتو ع أختتتكى اتتتن المودتتتاا  لبيانتتتاا )اثتتت   لبيانتتتاا  الستتتمي (  لتتتتي يمكن تتتا فيتتتط  ستتتتخد      ،إاتتتع ذلتتتا

 . لنزد   ملككز  ليياس 

 يةكح  ستبيا     ،دى  سبي   ملثال
 
 باستخد   ايياس  سمي: لتا   فك لألشخاص  لةازحن    خ يا

 
 سؤ ال

 " اا هو  ملصد   لكئيس ي ل مياه ألفك   أسكتا؟" 

 اياه  ألنابيب  ❏

  لتةييب بئر  ❏

 احمي بئر  ❏

 احمي   نر بئر  ❏

 ينبوع  ملياه  ❏

  ألاةا  اياه  ❏

 قةاة(  ،اائي  الكى  ،بكك  ،بحنرة ، ملياه  لءةحي  )  ك  ❏

 أخكى؟  ❏

  خيتتتا   كتت   أل    لوستتيط  أإ   لوستتط  ل،ءتتتابيال يمكةتتا إصتتف   جابتت   لةموذجيتتت  دىتت  هتتذ   لءتتؤ ل دتتتن طك تتق حءتتاب  

 اتءتتتاإ   يكتتتو     ستتتتلاب 
 
  رجمودتتت    ملةتتتو ل  حءتتتاب  يكتتتو    قتتتد  ،ذلتتتا  إاتتتع.  تكتيتتتب  يتتتم  اد جتتت    نتتتر  إ لخيتتتا  ا"   لييمتتت "   يتتتم   ا

 مييال    السمي   بياناا ل
 
 . اد ي ا ب كبر دد  ان  لتكك       جاب تو    الستلاب   لتيل غاي  ألنه يحد    س افيد 

 (Measures of Variability) مقاييس التباي 

إهتتتتم    ،ايتتتتاييس  لتبتتتتاين هتتتتم  رجمودتتتت   لثالثتتتت  اتتتتن  ل،ءتتتتاباا  ملءتتتتتخدا  لتح يتتتت   لبيانتتتتاا باستتتتتخد     حصتتتتا   لوصتتتتفيإ   

تتتتتح تتتتتا   توضت تتتتتاين   نتشت تتتتتاا.    أإ تبت تتتتت   لبيانت تتتتتم المودت تتتتتيو يت  إ  ليت
 
تتتتتد  تتتتت  جت تتتتتتلاباا اخت فت تتتتت   الست تتتتت     هت تتتتتبعض دىت تتتتتها  لت تتتتتن بعضت تتتتتاسدت   اييت

تتتتا اتلمعتتتتت  يتتتتتم اةةيتتتتت  إ حتتتتتدة؟   المودتتتتت     تبتتتتتاينسنءتتتتتتخد  أ  تتتتتتن  ل،ءتتتتتاب    ،يتتتتتم هتتتتتذ   ليءتتتتتوإ الستتتتتتلاباا  ر،تم تتتتت  أ  أ  ت

 إ النحك    ملعيا ي.     ملدى لبياناا: 

 (Range)  املَت

  لفكق بن   لييو  أل  ى إ ألدى  رجمود   لبياناا. :(Range)  املَت

  ، لتتتا   فتتكيتتم حالتت  المودتت  بيانتتاا  إبةتتكح أقتت  قيمتت  يتتم المودتت   لبيانتتاا اتتن أدىتت  قيمتت .     ملتتدىاتتن  لءتته  حءتتاب  

 دىتت   ألقتتد    فتتإ  أطتتول اءتتاف  تتتو قةعهتتتا
 
فتتإ   ملتتدى هتتتو    ،اتتتتر. إبالتتتالم  100  هتتم  إأقصتتك اءتتاف   ،اتتتر  2,000هتتتم    ستتنر 

 اتر.  1,900

 اتر   1900=    100 -  2000  
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 دىتتت   ألقتتتد     مليةودتتتت    ملءتتتاف تتتتذكك أ  اتوستتتط  إ 
 
   560  هتتتو  ج تتتتب  مليتتتاهل  ستتتنر 

 
يتتتم المودتتتت      ملتتتدىإبالتتتتتالم فتتتإ     ،اتتتتر 

  لبياناا هذه كبنر  ءبي
 
  يكتو    قتد  ، ل،تاالا  هتذه  اثت   يتمإ.   مليةودت    ملءتاف اا ييكب ان  ال ت  أضتعا  اتوستط  أي  إ  ا

   إ لوستتط  ل،ءتتابي   ملتتدى  تحديتتد   ملفيتتد  اتتن
 
 دىتت   ألقتتد     مليةودتت    ملءتتاف   اتوستتط  يب تتغ: " اعتتا

 
  560  ج تتب  مليتتاهل  ستتنر 

 اتر 
 
 اتر   1,900بياناا يب غ    المود   ادى  اع  ، 

 
 . " 

 (Standard Deviation)  املعيا   اينذراف  

   لوستتط  ل،ءتتتابياتتدى  ختتتال  ) نحتتك  (  الستتتلاباا دتتن  يحءتتب    :(Standard Deviation)  اينذممراف املعيمما   

 (. ملتوسط)

تتتتا ي  مل تتتتك    ملعيت تتتتنر  النحت    كتفتتتتتعيشت
 
تتتتا تتتتف  ختالفت تتتتاا تخت ت تتتت   لبيانت تتتتيو المودت تتتت  أ  قت  كبنتتتتتر   إلت

 
تتتتا    ، لوستتتتتط  ل،ءتتتتتابيدتتتتتن      تتتتي  بيةمت يعنت

تتتتن   تتت  ات تتتيو قك بت تتتتةخفض أ   ليت تتتا ي  ملت تتتتاإي  إ .   لوستتتتط  ل،ءتتتتابي النحتتتتك    ملعيت تتتيو تءت تتتتفكي أ   ليت تتتا ي  لصت تتتتي  النحتتتتك    ملعيت يعنت

 . لوسط  ل،ءابي

نلتتتد أ     بالتتتتالمف  ،بوصتتتاا  3  قتتتد ه  اعيتتتا ي    نحتتتك    اتتتع  ،بوصتتت   70   ألاك كتتتي   لكجتتت   طتتتول إذ  كتتتا  اتوستتتط    ،دىتتت  ستتتبي   ملثتتتال

بياناتتتا دتتتن    تح يتت    مكةتتتاإ "(.  73–" 67)   ملتوستتط  اتتن  أقصتتك  بوصتتتاا  3إ  أطتتول   بوصتتاا  3  بتتن   طتتتولهو  يتتتر إح   لكجتتال  اعمتتو

 نحتتتك فن     أإ  ،ل وستتتط  ل،ءتتتابيطك تتق تحديتتتد  لنءتتتب   مل و تت  ل كجتتتال  ألاتتتك كين   لتتتذين ييعتتو  ضتتتمن  نحتتتك   اعيتتتا ي إ حتتد  

 . لوسط  ل،ءابي  دن  اعيا     نحك فاا  ال    أإ  ،اعيا  ن 

 : تكزي  أركال الو ك  البالغين في الكييات املتذَة(57)   قم  شكل 

افات املعيا ،ة يَد   ملسبة الر ال األمر،ريين الطكل  اينذر

 بوص     70بوصاا ان  3ان  لكجال  ألاك كين  يم حدإ    باملائ   68ييع  بوصاا  3  نحك   اعيا ي إ حد 
 
 طوال

 بوص   70بوصاا ان  6 حدإ ان  لكجال  ألاك كين  يم   باملائ 95 ييع بوصاا  6  نحك فن  اعيا  ن 

 ل،ءتتاباا  ألختتتكى  لتتتي قتتتداةاها حتتتتى    أنتتتو ع  اتتتننتتوع  يعتتد حءتتتاب  النحتتك    ملعيتتتا ي رجمودتت   لبيانتتتاا أكرتتتر صتتعوب  اتتتن أي  إ 

 إ   ، آل 
 
   خاص 

 
 أ  اعمو قو دد  لبياناا تتضمن إظائف ل،ءاب صيغ   النحك فاا  ملعيا   . إنلد.  إذ  تو يدإ ا
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 (Descriptive Statistics) و هات نظر متعَدة ينَ تفسيج اا صاء الكصفي دمجالتفريج النقَ :  

تءادد دىت   لتتع و إذ  توقفت  دةتد هتذه  لةيةت     فائدة، كما أ  اتصب  دم ي   لتح ي  أكرر    ، لوصفي   بملك  حءاب   حصا  

 بعض  لتفءنر  ألساس ي.إجك   إقم  ب

 تفءنر  لبياناا ليس  إ   
 
أ  ييو  بته شتخص إ حتد يتم  ل ي ت   لتتي تءتبق  ملودتد    يلبإال    ،   حصاخبر    بن     يم سك  يحد     أاك 

إ مكتن أ  تءتادد إجهتاا  لةمتك  ملتعتد ة    ،ال تتة ب اعمو دم ياا تفءنر  لبياناا دم يتاا اعيتدةإ  لن ائي لتيديو  لتيا  ك.  

تتتا  إ تتتتك    لتفءتتتتنر إكتتتتذلا  لتفكنتتتتر إ لتتتتتع و إ ستتتتتخد    ملع واتتتتاا.    اتتتتن ختتتتالل اشتتتتا ك  أكبتتتتر يتتتتم  تنتتتتتج لتتتتتي   تخت تتتتف  أ   يمكتتتتن  كمت

  ،دتتتالإة دىتتت  ذلتتتاإ إلتتتخ.    ،أإ اوظتتتف  مليتتتك  لكئيستتت ي  ،أإ  ملشتتتا ك  ،اوظتتتف  ملكتتتتب  مليتتتد  ي  إجهتتت  نمتتتكيترحتتت  اتتتن   مل   لتوصتتتياا

  يمكن
 
 27ا كي   ملتابع  إ ستخد    لةتائج إ الستنتاجاا إ لتوصياا. تعز زأ  تءادد اشا ك  أ ،اب  ملص ،  يم    أيضا

 ء ل نفءا  ألس     لتالي :يلب أ  ت ،أ ةا  قيااا بإجك   تفءنر أإلم لةتائج تح ي   لبياناا  لخاص  باإ   

 
    مشكإع /  لبرنااج لتيييو  لإ   ملتابع  لي   –  2011 –  لص يب  ألحمك إ لهالل  ألحمك التحا   لدإلم لجمعياا ايتبس ان:  27

 

64                     "        76       "                      70                   "            73                 "             76 " 

 َ  انذراف معيا   وا 

 ( بوص  70بوصاا ان  3ان  لكجال  ألاك كين  يم حدإ  % 68ييع )

  انمعيا ، انانذراف
 ( بوص  70بوصاا ان  6ان  لكجال  ألاك كين  يم حدإ  % 95ييع )

 متك ل الطكل )انذراف معيا   صفر (

 رك،ل إلى  َ ما )انذراف معيا   وا َ(

افان معيا ،ان(  رك،ل )انذر

http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/IFRC-ME-Guide-8-2011.pdf
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  تح ي ةتتاالنءتب  لب  ذلتا  بعتد  بته   لييتا   د يةتا  يلتب   لتذي  اتاإ    ملتدى؟  هتو  اتاإ ...    ل تكتك   ا   ألقيت ى إ أل  تى   ليتيو  هتم  اتا •

 كبنر    ملدى  كا   إذ 
 
   

 
 ؟جد 

   اخت تف   لوستط  ل،ءتتابي  هتت إ    ألرتكال؟  اتتن  رتك   بتت ي   اتلمعت  مهتت  هت إ    ليتتيو؟  هتذه   نتشتتا اتدى    هتتو  اتا •
 
  دتتن  جتتد 

 ل تح ي ؟بالنءب   لتالي     خةوتةا  هم فما ،كذلا   ألاك  كا   إذ   ؟ ملةو ل

هتتت  هةتتاك أي  ختالفتتاا أإ أإجتتته تشتتابه اثنتترة لالهتمتتتا  بتتن   رجمودتتاا  لفكديتتت   إ اتتاذ  تمهتتك لةتتتا جتتد إل  لةتتو  ئ؟   •

 ؟ لخاص  بةا خة  إ   ة  أل    ر،د ة يم  

 ( Inferential Analysis) اي تَيلي تذليل ال

 كافيتت  (Descriptive Statistics)   لوصتتفي     حصتتاكتتو   يقتتد  
 
   ملتتك حفمتتن    ،لت بيتت   حتياجتتاا  لتح يتت   لخاصتت  بتتا. إاتتع ذلتتا  ا

 دةد تيييو نتائلا. ،أنا ستحتاج إل  اعكف   ملز د
 
 خاص 

 ستتر ب يتم اعكفتت  اتا إذ  كانتت   ألنمتاط  لتتتي تك هتا يتتم دينتتا يمكتن أ  تكتتو   ت،يح  بالنءتتب   إ 
 
.  رجتمتع  لد  ستت   ألإستع نةاقتتا

 إقد تك ب يتم أ  تكتو  قتا   
 
 تتو إجتك   هتذ   لةتوع  إ .  بشتك  إحصتائي  اتا إذ  كتا   ملشتكإع يءتبب  لتغينتر ا  لتتي تك هتا  ا دىت  إظهت   

  إالامكةتتت   ال تكتتو    الستتتداللي       حصتتتا  ااتتن  ملهتتو االحمتت  أ   إ .   الستتتتداللي     حصتتا  ااتتن  لتح يتت  دتتن طك تتتق حءتتاب  

 اتتتا يكتتتو    ،إبشتتتك   ختتتاصدةتتتداا يكتتتو  لتتتديا ديةتتت  دشتتتو ئي  جيتتتدة تنتتتتج بيانتتتاا داليتتت   لجتتتو ة.  
 
إ بتتتاا  لعالقتتت   لءتتتببي     دتتتا ة

 امكة
 
  لخاص با اصمم  (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )فيط دةداا يكو  نما   ا

 
 هذ   لتح ي . لتيءنر ا

يءتتاددك  لتح يتتت   إ   بعتتض  ملفتتاهيو  ملثنتتترة لالهتمتتا  لةتائلتتتا.  تيتتتد هتتي  ف  ،إضتتتافي اهتتا  ا   الستتتتداللي       حصتتا  اتتة تتب  إ 

 دى :   الستداللم

 ملوجتو ة بتن      لفتكإقتحديد اا إذ  كانت      ين املجمكيات:  (Significance of Differences)  الفروق  ديلة  مقا نة .1

  رجموداا  لفكدي  كبنرة بما يكفي لتكو  اهم .

تحديتتد    :(Causation)  السممببية  وا تماليممة(  Correlation) ممين املتغيممجات لتذَيممَ اي تبمماط    الفممروق  ديلممة  د ا ممة .2

 اا إذ  كان  أ شةتا قد ساهم  يم  لتغينر ا  لتي تك ها.

 لغتتكه اتن هتتذ   ليءتو اتتن  لتتدلي   إ تمثتت   هتذه هتتم  لةيةت   لتتتي ستتحتاج دةتتدها إلتت   ستشتا ة  لخبتتر     حصتائين  يتتم فك يتا.  

 ختذ  لعيةتتاا  صت  ب لخا  اسيءتادد هتذ  يتم ضتما  أ  خةةتإ هتذه  الختبتا  ا   حصتائي  حتتى تعتك  اتا هتو امكتن.    توضتي   يتم

 تددو  حتياجاا  لتح ي   لخاص  با.

  ين املجمكيات الفريية:  الفروق ديلةا ترشاف   .1

تتتا  ا   تتتاددك  ختبت تتتاي    ،" ANOVA" إتح يتتتت   لتبتتتتاين    ،" t-testsتتتتتي " تءت تتتع كت تتتا  ا اكبت دىتتتت  تحديتتتتد اتتتتا إذ  كانتتتت   " chi-square" إ ختبت

يتم     لفتكإق ا  الستتداللي  اتا إذ  كانت   ا  لفكديت  كبنترة. تحءتب بعتض   حصت   لوصتفي  ل ملمودتاا    حصتا  ابتن     لفكإق

 لجتتتدإل أ نتتتاه    إ وضتتتح.  كبنتتترةيتتتم  ملتوستتتةاا     لفتتتكإقاتتتا إذ  كانتتت     ى ختتتك  أل     حصتتتا  ابعتتتض  حءتتتب  تبيةمتتتا    ، لتكتتتك   ا كبنتتترة
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تتتا    تتتتتخدا  الستكشت تتت   ملءت تتتت   لثال ت تتتا  ا  ألإليت تتتتذه  الختبت تتتاز هت تتتتكإقبإيلت اتتتتتن  ألستتتته  فهتتتتتو هتتتتتذه  إ بتتتتن   رجمودتتتتتاا  لفكديتتتت .     لفت

.     س  الختبا  ا ان خالل  
 
  لءؤ ل  لذي ت د  إل    جاب  د يه أإال

  ين املجمكيات الفريية  الفروق: ا ترشاف أبمية  (58 قم ) شكل 

 أمثلة يلى األ ئلة  الكص   لك  التذليل أ

-t) تي- ختبا 

test) 

اتوسط المود   (t-testتي )- ختبا  ييا    •

 اتوسط المود  فكدي  أخكى.اع  فكدي  إ حدة

  يمكةه •
 
 دةد   ملتوسةاا يم  لفكإق  ايا ن  أيضا

 . لفكدي   رجمود  لةفس زاةيتن  نيةتن 

  ،إحصائي   الل  ذ ا  الختبا  نتيل  كان  إذ  •

   دتبا ها فيمكةا
 
 . ملشكإع دى  ت  نر 

 دى   ألقد   "ه  اتوسط  ملءاف   مليةود 
 
 ج ب  ملياهل  سنر 

 يم   اي   ملشكإع يخت ف  ختالف
 
 كبنر  ا

 
دن اتوسط  ملءاف    

   مليةود  يم بد ي   ملشكإع؟"

  

 تح ي   لتباين

(Analysis of 

Variance) 

اتوسط نتيل   ال    "ANOVA" ختبا  ييا    •

 الموداا أإ أكرر لتحديد  لفكإق بين ا.

 دى   ألقد    "ه  يخت ف اتوسط  ملءاف   مليةود  
 
سنر 

  ختالف ج ب  ملياهل
 
 كبنر  ا

 
 ؟" 4إ   3إ  2إ   1بن   ليكى   

 كاي اكبع  ختبا 

"Chi-square 

Test" 

  اع يعم " chi-square" كاي اكبع  ختبا  •

  جدإل  ل رك  يم  مل و    لنءب أإ  لتكك   ا

 . تياطع مل

  بن ( إجدا إ )  لعالق    ا   دى  يءاددك •

   لتيهم  نتائلا كان  إذ  اا إاعكف   ملتغنر ا

 .اتتوقع  ا ا 

اياه جديدة إل  تحءن    اك كز توزيعتتوقع أ  يؤ ي إ شا  

 ملياه إبالتالم ت بي   حتياجاا   إاكاني   ل،صول دى 

يءاددك  ختبا  إ  السا الك لك  ان  ألسك  لكبنرة إ لصغنرة. 

 دى   ختبا  هذ   لتوقع إحصائي" chi-square" كاي اكبع
 
ان   ا

 يم  لشك   ملتياطعجدإل  لخالل تح ي   ملع وااا  لو   ة يم  

 . (55)  قو

 "ه  هةاك فكق 
 
 كبنر  ا

 
بن  إجاباا  ألسك  لصغنرة إ لكبنرة  

 ؟" ملنزلمسا الك  ال دى   ألس     ملتع ي  باحتياجاا 

 ؟"  لفكق هذ    الل  هم"اا 

 الفروق  ين املتغيجات لتذَيَ اي تباط والسببية  د ا ة .2

امتتا قتتد يمةحتتا    ،المتتودتن متتا إذ  كانتت  هةتتاك دالقتت  ذ ا  اللتت  إحصتتائي  بتتن   د الختبتتا  ا  ملوضتت،  أدتتاله    تمهتتكيمكتتن أ   

تتتتكإدا. إلكتتتتن   لتتتتتتي يحتتتتدث ا  تتتتت  نر ا بعتتتتض  ملؤرتتتتك ا  ملبكتتتتتكة ل تتتا  ا  احدإ يتتتتت     تتمثتتتت   اشت إتح يتتتت   لتبتتتتتاين    ،" t-testsتتتتتتي "  ختبت

 "ANOVA "،    إ ختبتتا  ا اكبتتع كتتاي "chi-squareتتتؤ ك  لتتو    إ ملتغنتتر ا  لتتتيأ  تتا ال تخبتترك بتتاملتغنر ا  لتتتي أ تتكا يتتم ت تتا  لعالقتت     " يتتم

   .في ا

 .هو  لذي يمكن أ  يءاددك تح ي   النحد  إيم هذه  ل،ال ، نلد أ   

يتتم  ملتغنتتر     لتتتي تحتتد    لتغينتتر ا  يمكتتن أ  تتتؤ ك  فهتتو كيتتف  يءتتاددك دىتت :  (Regression Analysis)  تذليمل اينذممَا  

 أيتلفتكز    اضتي      النحتد   هتو طك يت   ) ملتغنر ا( دى   ملتغنتر ) ملتغنتر ا(  ألختكى. "تح يت
 
اتن هتذه  ملتغنتر ا س ملءتتي       ا
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اتتا  إ : اتتا هتم  لعو ات   ألكرتر أهميت ؟   لتاليت   يليتب دىت   ألست   كمتا أنتته  لته بالفعت  تت  نر سدىت   ملتغنتتر  لتتابع  لختاص بتا .  

ا اتدى ت كتتدنا  ات  ،كيتف تتفادتت  هتذه  لعو ات  اتع بعضتها  لتبعض؟ إ بمتتا  ألهتو اتن ذلتاإ ؟  اةتا تلاه هتيمكة   لعو ات   لتتي

 28" ان ك  هذه  لعو ا ؟

 يمةحتتا تح يتت   النحتتد   فهمتت
 
ستتو  يمةحتتا هتتذ   لةتتوع اتتن  لتح يتت  فكتتكة دتتن اتتدى   تبتتاط اتغنر تتتا    ،ختتكآ  معنتتىبإ لال تبتتاط.    ا

 ببعضها  لبعض.

تتتو دبتتتا ة دتتتتن ا  :(Correlation)  اي تبممماط تتتا يتتتتو  لتعبنتتتتر دةتتته  ييتتتتاس إهت حجتتتتو    وضتتتتح إ (  يتتتتم رتتتتك  دتتتد حصتتتائي )دتتتتا ة ات

 إ تلاه  لعالق  بن  اتغنرين أإ أكرر.

دتتن طك تتق   نخفتتاه اعتتدالا  ألاتتك ه  ملةيولتت   يمكتتن أ  يخبتترك تح يتت   النحتتد   باال تباطتتاا  رخت فتت  بتتن     ،دىتت  ستتبي   ملثتتال

 مليتاه ) ملتغنتر  ملءتتي   لختاص بتا( إ ستتخد   طتك يتن  ل وقايت : تتوفنر ايتاه  لشتكب إحمتالا  ءت   ليتدين ) ملتغنتر ا  لتابعت   

  لتح ي  أيض  هذ   سيمةحاإ   (. لخاص  با
 
 فهم  ا

 
 قو ت  إذ  كتا فتهتذ   ال تبتاط.    ليوة  ا

 
فيمكةتا أ  تكتو  أكرتر  يت  يتم أ  تتدخ ا    ،ا

 اكتبط بالتغينر ا  لتي تك ها.

 ان  ملهو االحم  أ   ال تباط ال يعني بالضكإ ة  لءببي .إ 

 نتيل  ل تغينر ا يم  ملتغنر ا  ألخكى.هم دةداا تكو   لتغينر ا يم اتغنر إ حد أإ أكرر    :(Causation)  يةالسبب

تتتن     ،دىتتتت  ستتتتبي   ملثتتتتال تتتاط بت تتتك تح ي تتتتا إجتتتتو    تبت تتت   ب   لخاصتتتت   كستتتتائ  لإذ  أظهت تتتن  اما ستتتتاا  ءت  ليتتتتدين  غءتتتت   ليتتتتدين إتحءت

 فال يمكةا بالضكإ ة  ليول إ  اشكإدا تءبب يم هذه  لتغينر ا. ، ملياهدن طك ق  إتي ي   ألاك ه  ملةيول   

هتتذ   ف  ،٪100بنءتتب     أ  اشتتكإدا تءتتبب يتتم تغينتتر اعتتن دىتت  إجتته  لييتتن   اتتن  لصتتعب ل غايتت  إ بتتاا  لعالقتت   لءتتببي  بتتاليول  

تتتتو      تتتتت،يحيكت
 
تتتتتر تي  ،" ختتتتتا ج بي تتتتت   رختبتتتتتر. إاتتتتتع ذلتتتتتا لتتتتتو قعمبشتتتتتك  ختتتتتاص دةتتتتتد  لعمتتتتت  يتتتتتم " لعتتتتتالو    ا ليتا  يمكتتتتتن  هةتتتتتاك  ست

  ستخد اهما لز ا ة  يتا يم إجو  دالق  سببي  بن   ملتغنر ا:

اقم املضمادة    ايفخجاضمات  الفتر ضتاا   ستتخد    إ     :(Control Groups)  الضما طةجمكيمات  املو   (Counterfactuals)  للك

تتتو تصتتميو هتتذه  لتيييمتتاا  إليتتد  ،   لتتت  نرتءتتتخد  دتتا ة يتتم تيييمتتاا     ستتتر تيلي   يعتتد ملضتتا ة ل و قتتع إ رجمودتتاا  لضتتابة   

  ،" اتا يحتتد  لتت " رجمودتت   لضتتابة "  ملضتا  ل و قتتع   الفتتتر هيتيس " إ بتتن  اشتكإدا إ لةتتتائج  لتتي تك هتتا.    إ لتت  نرلفهتو  لءتتبب  

فإنتتتا تيتتتو  بميا نتتت     ، لتفءتتتنر لتح يتتت  إ   دم يتتتتي  أ ةتتتا إ إهتتتم المودتتت  اتتتن  ألشتتتخاص  نتتتر  ملشتتتا كن  أإ  ملتتتت  ك ن بمشتتتكإدا.  

   تة تتب هتذ   لةتتوع اتن  لد  ستت  قتدإ نتتائج ديةتت  اشتكإدا اتتع  رجمودت   لضتتابة  يتم احاإلتت    بتاا  لعالقتت   لءتببي .  
 
 كبنتتر   

 
   

تت كتتت      تكمتتتن اشتتتك   هتتتذه   ستتتتر تيلي  يتتتم أنتتته ليءتتتإ دقيق ألختتتذ  لعيةتتتاا.   لتتتتصتتتميو   ل  إيشتتتم  ذلتتتا  ، اتتتن  لتخةتتتيط إ لهيك ت

 .ضابة يتضمن الموداا    ل ت  نر ملو    إ ليد ة دى  تصميو تح ي   قيق لدي ا   شا يع مل

 
 . بز س   فيو" ها فا  ال   "– تح ي   النحد    إ ة تنشيةي  حول  – 2015نوفمبر  4  –إيه  جالو  28

https://hbr.org/2015/11/a-refresher-on-regression-analysis
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همج 
 
اتن  لييتن  حتتول     ملكتفتعءتتوى   مليعتيتد  لعديتد اتن  لخبتر   أ     :(Mixed-method Approaches)  املختلطمة  األ مالي    ن

    لءتببي 
 
يانتتاا اتتن ختتالل  يمكةتتا جمتتع  لب  ،نتائلتتا. دىتت  ستبي   ملثتتالتث يتتث  اتتن أجتت   باستتتخد   اتتز ج اتتن  أل لت     يكتتو  امكةتتا

   ألستتتتاليبعذ  كانتتت  هتتتذه  إ إ إ ملك قبتتت   ملبارتتتتكة إ ملةتممتتت  يتتتم اوقتتتع  ملشتتتكإع.   مليتتتابالا  لةوديتتت  رتتتبه  ملةممتتت إ  ستتتتبيا  كمتتتيإ  

إاتتتن  بتث يتتتث بياناتتتتا  فإنتتتا بتتتذلا قتتتد قمتتت     ،إلتتت  نفتتتس  لةتيلتتت جميعهتتتا  تيتتتو ك  دن تتتا  لجمتتتع  لبيانتتتاا إ لتح يتتت   لةتتتاتج      لثال تتت

 لءببي . لعالق       بااأقوى   ابر  ا  أدةي   ر،تم  أنا

 لسببيةااملسابمة:  َيل 

   (MEAL ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع و )يفهتتو خبتتر    
 
اثتتت      لتةمو تت بي تتاا   لاتتن  لءتتببي  يتتم    اتتدى صتتتعوب  أ  تكتتو  إ  يتتا

 Contribution)  تح يتت   ملءتتاهم   ية تتق د يتته لتتذي    أحتد  لبتتد ئ   إضتتعتتتو    ،نتيلتت  لتتذلاإ .  " UNITAS"   اةممتت  يونيتتتاس  حالت 

Analysis)  . إال أ   ملءتتتاهم  ليءتتت     ، لتتتد دو  لتح يتتت   ملءتتتاهم  أنتتته دىتتت   لتتتك و اتتتن صتتتعوب  إ بتتتاا  لعالقتتت   لءتتتببي   وضتتتح إ

 تتو  ستتتخد   تح يتت   ملءتتاهم  يتتم  ل،تتاالا  لتتتي تكتتو  في تتا  إ ذ تذه  لصتتعوب  إ مكتتن أ  تكتتو  كافيتت  الحتياجاتتتا اتتن  ملع واتتاا.  

  إ إسيكو  ان  نر  لو قعم احاإل  إ بتاا  لءتببي    حصتائي .    ، نر امكة    لدقيي دم ياا أخذ  لعيةاا إجمع  لبياناا  
 
بتدال

تتتا"   :ءتتتتؤ ل ل  هتتتتذ   اتتتن تتتي نك هت تتتم  لتغينتتتتر ا  لتت تتتالم:  هتتتتؤال   لخبتتتتر    فتتتتإ   ،"هتتتت  تءتتتتبب اشتتتتكإدةا يت "هتتتت  ستتتتاهو    يةكحتتتتو   لءتتتتؤ ل  لتت

 اشكإدةا يم  لتغينر ا  لتي نك ها؟" 

ءتتتاهم  بشتتتك  إ ضتتتح اتتتن ختتتالل  تبتتتاع   ملهتتتو دم يتتت  تحديتتتد "قصتتت "    :(Contribution Analysisة )تذليمممل املسمممابم

 بشفافي : لتالي    لخةو ا  لء  

    إجاب إل  تحتاج   لتي  ألس    لو ضح لتحديد   ل •

 ذ ا   ملكتبة  إ رخاطك  ملشكإع يم   لتغينر  لةمك    لو ضح   لتحديد •

 ددو نمك    لتغينر ) ألطك  ملفاهيمي   لخاص  با(ت   لتي  ملوجو ة   أل ل   جمع •

 مشكإداب   لخاص  ءاهم  مل قص   إتيييو تلميع •

  لضكإ ة  دةد  إضافي   أ ل   دن  لبحث •

  ملءاهم  قص تما   إ   اك جع  •

  ملشكإع قد ساهو يم  لتغينر.أ     يثب تح ي   ملءاهم  أ   ليمكن   ، تباع هذه  لخةو ا إتو ييهاإان خالل 

 (Quantitative Analysis Errors) أتطاء التذليل الر ي

هةتتاك نودتتا  دااتتا  اتتن أخةتتا   لتح يتت   لكمتتي يلتتب أ     ،تفكتتك يتتم  لتح يتت   لكمتتي إقتتك   ا أختتذ  لعيةتتاا  ملصتتاحب  لتتهدةتتداا  

 خة  ان  لةوع  لثا ي. لخة  ان  لةوع  ألإل إ  ل :تكو  دى     ي  ذ ما

 ملءتا د     التمع  لد  س ستنتاج خاطئ أ  اشكإدا كا  له ت  نر دى   هو    :(Type I Error)  خطي م  النكإل األول ال

   إ ة تق د يتهلتو يحتد  ذلتتا.    بيةمتا
 
قتتد    ،" UNITAS"    لختتاص بمةممت  يونيتتاس  ثتال مليتم  إ.   لز ئتتف  يلتابي لخةت       أيضتتا
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دتتن طك تتق  ايتتاه جديتتدة يي تت  اتتن  ألاتتك ه  ملةيولتت     اك كتتز توزيتتعيكتتو   لخةتت  اتتن  لةتتوع  ألإل هتتو   رتتا ة إلتت  أ  إ شتتا   

  ألشخاص  ملياه بن  
 
 ال يحد  ذلا بالفع . بيةما   لةازحن    خ يا

دةتداا تءتتنتج بشتك   هتذ   لخةت    حتد   إ هو دكس  لخة  اتن  لةتوع  ألإل.    :(Type II Error)  خطي م  النكإل الثامليال

   إ ة تتق د يتهكتتا  لتته تت  نر فعىتتم.    بيةمتاالتمتتع  لد  ست   ملءتتا د   ختاطئ أ  اشتتكإدا لتو يكتتن لتته تت  نر دىتت   
 
خةتت     أيضتتا

قتد يكتو   لخةت  اتن  لةتوع  لثتا ي  "،  UNITAS"    لختاص بمةممت  يونيتتاس  ثتال مليتم  إ.   لز ئتفء اي   لخة    ل الستبعا  أإ 

تتت  أ    تتتا ة إلت تتتو   رت تتتاه جديتتتتدة  إ شتتتتا   هت تتتع ايت تتتز توزيت يي تتتت  اتتتتن  ألاتتتتك ه  ملةيولتتتت  دتتتتن طك تتتتق  مليتتتتاه بتتتتن   ألشتتتتخاص  ال  اك كت

 بيةما  
 
 بالفع .ذلا يحد   لةازحن    خ يا

إرتكالي  دةتتداا تفكتتك يتتم توستتيع اشتتكإدا دىتت  نةتتاق  بمثابتت   (  " False Positives"    لز ئفتت أخةتتا   لةتتوع  ألإل )  يلابيتتاا    تعتد

  ةتتاطق  ألختتكى  ملايتتاه جديتتدة يتتم    اك كتتز توزيتتع لبرنتتااج   شتتا     نةتتاق  توستتيع  " UNITASاةممتت  يونيتتتاس " تتتد س  إ كبنتتر إاك تتف.  

 
 
تتتا تتتع  ستتتتنر ب  لفك تتتتق يتتتتم  لت كتتتتد قتتتتد    اكتتتا  اتتتتن أ     ، لبرنتتتااجنةتتتتاق  قبتتتت  توستتتتيع  إ .  ل ةتتتازحن    خ يت تتتز توزيت  لجديتتتتدة     مليتتتتاهاك كت

  ملياه.دن طك ق إبالتالم تي ي    صاب  باألاك ه  ملةيول     ،إ لترإ ج لغء   ليدين يؤ يا  إل  تحءن  اما ساا  ء   ليدين

ستتتتحتاج إلتتت   لتخةتتتيط لهتتتااا خةتتت  أصتتتغك إاءتتتتوى  يتتت  أدىتتت  دةتتتد تحديتتتد  لعيةتتت   لتتتتي ستتتيتو    ،لتلةتتتب أخةتتتا   لةتتتوع  ألإل إ 

 جمع  لبياناا ان ا.

حيتتتث    ،يمكن أ  يتتؤ ي هتتذ  إلتت  أخةتتا  اتتن  لةتتوع  لثتتا يفتتاتة باتتتا.    تحديتتد   ملبالغتت  يتتم  حتتكص دىتت  دتتد لتتب أ  تي  ،إاتتع ذلتتا

 تفشتتت  يتتتتم  لتعتتتك  دىتتتت   لعو اتتت   ملهمتتتت   لتتتتي تحتتتتد  فكقتتت
 
تتتتايتتتتم    ا تتمثتتت  إحتتتتدى طتتتكق تي يتتتت   إ أإ تةفيتتتذ  ملشتتتتكإع.    التمتتتع    ست

لتته آ تتا  دىتت  انز نيتتتا  لتتتي يلتتب أختتذها يتتم  الدتبتتا .    ن ذلتتا. إلكتتخةتت  اتتن  لةتتوع  لثتتا ي يتتم ز تتا ة حجتتو  لعيةتت  لاختتاطك   تكتتاب  

 .بشك  كبنر  حتى  لز ا  ا  لصغنرة يم حجو  لعية  يمكن أ  تز د انز نيتاف

 أ ا يات تذليل البيانات النكيية 3.5

 دةتد  (  Qualitative Analysis) لتح يت   لةتوعم    يتةجح
 
هةتاك دتد  أقت   إ إآ    إ نةبادتاا.     ستتخد   ك متاا تتحتد لتصتب  أفكتا  

تتتتا أ   ألستتتتاليب    ،اتتتتن  ليو دتتتتتد  لهتتتتتد  اتتتتن  لتح يتتتتت   لةتتتتتوعم هتتتتو تحديتتتتتد  ملوضتتتتتوداا إ لةتتتتتتائج  فتتتتتإ     ،بشتتتتتك  دتتتتا إ تخت تتتتتف.  كمت

اتن جميتع  ملالحمتاا  لتتي جمعا تا اتن  مليتابالا إاةاقشتاا  إذلتا    ، رجمودتاا  لفكديت  إذ  كانت  لتديا  إهذ  يشم  ، لكئيءي 

 . لتركنز  ااالمود

  البتتتإ 
 
تتتاا ) ر،تتتتتوى  لختتتتاص بتتتتا( بحيتتتتث    ا تتتاا اتعتتتد ة ل بيانت تتت   لتح يتتتت   لةتتتوعم "تح يتتتت   ر،تتتتتوى" إ تة تتتتب اك جعت تتتا ُية تتتتق دىت ات

يعتد  إ ضتوداا ستءتتخداها يتم تح ي تا.  ستؤ ي دم ي   لتعك  دى   لبيانتاا إلت  إ شتا  او إ تصب   لبياناا أكرر قاب ي  لإل   ة.  

 إجتتتك   اك جعتتتاا اتعتتتد ة ل بيانتتتاا أاتتتك 
 
    

 
تتا    اهمت

 
  شتتتا     بشتتتك  ختتتاص يتتتم  لتح يتتت   لةتتتوعم ألنتتتا بحاجتتت  إلتتت  اعكفتتت  بياناتتتتا جيتتتد 

 إ   ج إجهاا نمك اتعد ة يم  لتح ي . كذلا ملك جعاا  ملتعد ة   إتشم اوضوداا إتفءنر ا او وق .  

قتتد يكتتو   إ يتتد يكتتو  لتتديا تستتجيالا ل ميتتابالا.  فإ لتتتي يمكتتن أ  تتختتذ دتتدة أرتتكال.    ،لبيانتتاا  ألإليتت  بتتدأ  لتح يتت   لةتتوعم باإ 

تتتتا  .   لتركنتتتتتز  المودتتتتتاالتتتتتديا االحمتتتتتاا اتتتتتن اةاقشتتتتتاا   تتتتا.  كمت تتتتتب تةمتتتتتيو  لبيانتتتتتاا  ألإليتتتتت  بحيتتتتتث يءتتتتته  اك جعا ت تتتتت   إ يلت عذ  كةت

 
 
إذ     ، لكثنتر يتتم هتذه  ملكح تت . إلكتتن  فعتت فيتد ال تحتتتاج إلت     ،اتن  مليتتابالا إالمودتاا  لتركنتتز  تءتتخد  االحمتتاا اكتوبت  جيتتد 
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تتتا     ،أإ االحمتتتتاا يصتتتتعب دىتتتت   لعديتتتتد اتتتتن  ألشتتتتخاص اك جعا تتتتا  ،كتتتتا  لتتتتديا تستتتتجيالا إاالحمتتتتاا تتتد  لييت تتتيكو  اتتتتن  ملفيت فءت

بت  اتن  لتستجيالا  لخاصت  بتا. أإ قتد يكتو   قد تحتاج إل  دم   سخ  اكتو إ ببعض  ألدمال باستخد    لبياناا قب  تح ي ها.  

   إ لتتب أ  تت كتتداتتن  لضتتكإ ي إدتتا ة كتابتت   ملالحمتتاا  لتتتي تتتو تتتدإ ن ا باختصتتا .  
 
اكتتتوب بال غتت       لن ائيتت   لو ييتت اتتن أ       ئمتتا

 قد تكو   لترجم  ضكإ   .  ،لهذ   لءببإ  لتي سيتو  ستخد اها يم  لتح ي إ  

  لخةو ا  لتالي :  ستكمالتحتاج إل   فء   ،لي تةميو بياناتا  ألإ ب  أ  تيو   بملك إ 

 املكضكياتفي تذَيَ  البَءبيانات: ترميا ال:  األولىالخطكة  

إلتتت  إحتتتد ا  إتحو  هتتتا     لتتتتي تمت كهتتتادم يتتت  تءتتتادد دىتتت  تي يتتت   لكميتتت   لكبنتتترة اتتتن  لبيانتتتاا  لةوديتتت     يعتتتد(  Coding) لترانتتتز  إ   

قتتتد تتتتؤ ي قتتتك  ة  لبيانتتتاا إلتتت   إ امتتتا يعنتتتي أنتتتا ستتتتتع و أ ةتتتا  تكانتتتز  ر،تتتتوى.    ،تكك   تتت هتتتم دم يتتت   دم يتتت   لترانتتتز  إ يمكتتتن إ   ت تتتا.  

يلتتتب    ، لترانتتز  دم يتتت   لبتتد إ إبالتتتالم  لتوصتت  إلتتت  نتتتائج جديتتتدة.    ،أفكتتا  جديتتتدة تيتتو ك إلتتت  اك جعتت   لبيانتتتاا اتتكة أختتتكى   تحفنتتز

ختتالل  إ ب كم هتتا.     لبيانتتاا  تحصتت  دىتت  فكتتكة دتتن حزاتت جميتتع  لةصتتوص  لخاصتت  بتتا اتتكة إ حتتدة دىتت   ألقتت  حتتتى    د يتتا قتتك  ة

 لتتتتي  ةارتت     ليمكةتتا  لبتتد  يتتتم تتتدإ ن  ملالحمتتاا يتتم هتتو اا  لةصتتوص  لخاصتتت  بتتا لتحديتتد  ملوضتتوداا    ،هتتذه  ليتتك  ة  ألإلتت 

 تك ها.

تتتاا بعةايتتت  اتتتكة أختتتتكى.    ،بعتتتد قتتتك  ة  لبيانتتتتااإ  تتت     تشتتتتعك بالك حتتت قتتتد  إ  قتتتكأ  ملع وات تتتم هتتتذه  ملكح تتت  لبتتتتد  إضتتتاف   لكاتتتتوز )بةتتتا   دىت يت

تتت  يحتتتتد  حتتتتد  أإ  أي أإ فكتتتتكةإضتتتتاف  تءتتتتمي  ل هتتتتو ببءتتتتاط     إ لكاتتتتزاالحماتتتتتا  ألصتتتت ي (.    لتتتتب أ  تكتتتتو   إ .  احتتتتد ة، إلتتتتخ ف ت

   ليء  طو   إلكن   ،اعةاها  ألشخاص لكاوز  لخاص  با إصفي  بد ج  كافي  حتى يفهو 
 
 بحيث يصعب إ   ت ا.  جد 

 قد تالحظ أ  هةتاك أفكتا    ،سبي   ملثالدى  
 
حتول افهتو   مليتاه "ت بيت   حتياجتاتي  الستا الكي   ملنزليت ".  تثنتر  هتمااتا  اخت فت      

إدتد   ملتك ا  لتتي تتتتو    ، مليتاه  ملككتز توزيتتعإ ملوقتع  ر،تد     ،إلتت  ف تاا اثت  ستهول   لوصتول إلتت   مليتاه  ف هتذه  ألفكتا  مكتن تصتنيإ 

   اككتتتز توزيتتتعفي تتتا ز تتتا ة  
 
تتا إاكانيتتتت   :   ملتع يتتت  ذ تتتذه  ألفكتتتا  هتتتم مكتتتن أ  تكتتتو   لكاتتتوز  إ   ،إلتتتخ  ، مل ،وظتتت إجتتتو ة  مليتتتاه    ، مليتتتاه يوايت

 إلخ.  ، ملوقع   ي   ، ملوقع جيد  ،  لوصول ضعيفإاكاني     ،جيدة لوصول  

تتتاد  تحديتتتتدستتتتيتو    ،يتتتم  لن ايتتتت إ تتتم اصتتتتفوف  تءت    ك  لبيانتتتتاا دك دىتتت  تصتتتتو هتتتتذه  لكاتتتتوز يت
 
تتتا إ لبتتتتد  يتتتتم تفءتتتتنر اعةاهتتتتا. ) نمتتتتك    بيانيت

 .( لك بع  لخةوة  

تتتتز ال يمكتتتتن  إ  تتتتول  لترانت تتت  حت تتتتاا اتةافءت تتتاك نمك ت بتتتتتن   لترانتتتتتز     لفتتتتكإق  اعكفتتتتت اتتتتن  ملفيتتتتتد    ،يتتتتم هتتتتتذ   لتتتتتدلي . إاتتتتع ذلتتتتتا  تةاإلهتتتتتاهةت

  الستيك ئي. إ لترانز الستنتاجم  

أ ةتا   إ  لكاتوز قبت  اك جعت   لبيانتاا.    إضتعيتتو اتن خاللته    ل ترانتزهتو نهتج    :(Deductive Coding)  الخجميما اي متنتاجي

 يتو تةبيق  لكاوز دى   لبياناا.  ، ملك جع 

إذلتا    ، لكاتوز أ ةتا  اك جعت   لبيانتاا  إضتعيتتو اتن خاللته    ل ترانتزهتو نهتج    :(Inductive Coding)  الخجميما اي متقرائي

تتتهو.   تتتا كو  أنفءت تتتي يءتتتتتخداها  ملشت تتتاا  ر،تتتتد ة  لتت تتتتز  إ باستتتتتخد    لك مت تتت   لترانت تتتا  دم يت تتتدي ها أ ةت تتتا   لكاتتتتوز إتعت تتتتو إ شت  ت

 نفءها.



 

 

 

 
 

للمتخصصين  املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم دليل 

 الطبعة األولى  (MEAL DPro) في مجال التنمية

 

127 

 

تتتا يتتتتم   بتتتتتالةبع  تتع تتتتق    إ لتتتتتي  ، أل  ة  لخاصتتتت  بتتتتايءتتتتتخد   لترانتتتتز  الستتتتتنتاجم تءتتتتمياا يتتتتم بياناتتتتتا تتع تتتتق باألستتتت     لتتتتتي طكحا ت

يعنتي  لترانتز  الستتيك ئي أنتا    ،ان ناحيت  أختكى إ  تيييو.  لكجعي    ملشكإط   ل   لو   ة يمإ ألس       خة  إ   ة  أل   باملؤرك ا يم  

يتتم هتتتذه  إ لتتتتي تمهتتك بشتتك  طبيعتتم اتتن تلكبتت   ملشتتا كن  كمتتتا هتتو استتج  يتتم بياناتتتا.     ملوضتتودااأكتتو   بةتتا   دىتت     تيتتو  بإ شتتا 

يمكن  فتتيتتم  لترانتتز.     ألستت وبن   هتتذين  تةبيتتقاتتن  ملفيتتد  إ بتتا.    تءتتتخد  ك متتاا  ملشتتا كن    شتتا   لكاتتوز  لخاصتت   فإنتتا  ، ل،التت 

بيةمتتا يءتتاددك  لترانتتز  الستتتيك ئي دىتت  تحديتتد    ،تةمتتيو  ألكتتو   إ لتح تتيالا  لخاصتت  بتتا  دىتت أ  يءتتاددك  لترانتتز  الستتتنتاجم  

تتتا   إ  ألفكتتتتا   لجديتتتتدة.    نت
 
تتتي ستتتتتحتاجها قبتتتت  تح يتتتت  بي    تتتع  لكاتتتتوز  لتت تتتتنتاجم جميت تتتز  الست تتتا يحتتتتد   لترانت تتت   إهةتتتتا تكمتتتتناناتتتتتا.  ات    إدت

  ،لهتتذ   لءتتببإ   29 ملثنتترة لالهتمتتا   لتتتي  بمتتا لتتو تفكتتك ذ تتا اتتن قبتت .  إ ملفتتاهيويثنتتر  لعديتتد اتتن  ملوضتتوداا  إ فهتتو   لتح يتت   لةتتوعم

   ستخديمكةا 
 
.   از لا

 
 ان  لترانز  الستنتاجم إ الستيك ئي ل وصول إل   لةتائج  ألكرر رموال

 (Index Data) البيانات ة: فهر الثانيةالخطكة  

قتتد تحتتتاج إلتت  اةابيتت   ملفتتاهيو إ القتباستتاا ذ ا  لصتت   بتتالكاوز  لتتتي حتتد ت ا.    ،دةتتداا تبتتدأ يتتم قتتك  ة  لةصتتوص  لخاصتت  بتتا

   ، ستتتو  لفهكستتت   ه  لعم يتتت ُ ة تتتق دىتتت  هتتتذإ 
 
تتا ءتتتتخد   البت

ُ
فتتتكز كميتتتاا كبنتتترة اتتتن  لبيانتتتاا  لةوديتتت .  ب  اا تيتتتو دةتتتد  إهتتتم خةتتتوة ت

الةصتتوص باستتتخد    لكاتتتوز  ب   لختتاصفإنتتا تيتتو  بشتتك  أساستتت ي بوضتتع دالاتت  دىتت   ر،تتتوى    ،دةتتداا تيتتو  بفهكستت  بياناتتتاإ 

تيتتتو  بإ شتتتا  قائمتتت  ذ تتتذه  لعالاتتتاا إاكتتتا  إجو هتتتا يتتتم  لبيانتتتاا يتتتم رتتتك     ،بعتتتد ذلتتتاإ  لخةتتتوة  لءتتتابي .    توضتتتيحها يتتتمتتتتو   لتتتتي  

 فهكس.

تتت  إ لبحتتتث   اتتتتوزكستتتتتمكن اتتتتن اك جعتتت     ،بملتتتك  قيااتتتتا بفهكستتت   ر،تتتتتوى  لختتتاص بتتتتاإ   ملفتتتاهيو  رخت فتتتت     نبءتتتتهول  أكبتتتر دت

 كمتا  ا ذ ا  لص    ملتع ي  بالكاوز يم  لةصوص  لخاصت  بتا.  إ القتباسا
 
دتد   إ اتن تحديتد اتدى كثافت   لكاتزإ    ستتتمكن أيضتا

تعتبتر  لفهكستت  اهمت  بشتتك  ختاص إذ  كةتت  بحاجتت   إ بالنءتب  إلتت   لكاتوز  ألختتكى  لتتتي قمت  بإ شتتا  ا.    إاكانتته   لكاتزاتك ا ظهتتو   

 م  دةد توصي  نتائلا.فككة أإ  قتباس جديك باملالح  ند ل بحثإل   لعو ة  

   (Frame Data) بياناتوض  إرا  لل: الثالثةالخطكة  

تتتا يتتتتم رتتتتك  يمكتتتتن فهمتتتته.    ،يتتتتم هتتتتذه  ملكح تتتت      ألستتتت وبإ تبتتتتدأ يتتتتم إضتتتتع  لبيانتتتتاا  لةوديتتتت   لتتتتتي تعمتتتت  ذ ت
 
تتتر  ستتتتتخد اا لوصتتتتف     ألكرت

   ية تق د ي تا لتتي   ملصتفوف     و لبيانتاا  لةوديت  هت
 
 تتةمو بياناتتا إفيت  هتمإ   ،طتا    نهتج    أحيانتا

 
تكتو  افيتدة بالنءتتب   ل ف تاا  لتتي    ا

  ستتتيخت ف هيكتتت   ملصتتتفوف   دتمتتتا إ .  لتتتا
 
 ملصتتتفوف   لتتتتي    نلتتتد أ   ،دىتتت  نتتتوع جمتتتع  لبيانتتتاا  لتتتذي تيتتتو  بتتته. دىتتت  ستتتبي   ملثتتتال 

إ ألستتت     ملوجتتتو ة دىتتت  طتتتول  لصتتتف     أليمتتتندىتت  طتتتول  لعمتتتو      ملءتتتتليبُتمهتتتك  تتضتتمن بيانتتتاا اتتتن  مليتتتابالا رتتتبه  ملةممتتت   

 ليب.ءتل ءؤ ل إ مل   ملياب    لخان يم     جاباا  إ   ج تو إ  لع وي. 

   ، لتركنتز بةك يت  أختكى   ااقد يتو تةميو  لبياناا  لةاتلت  دتن اةاقشتاا المودتإ 
 
دىت  طبيعت   رجمودت  إ حتياجاتتا     دتمتا  

إاصتفوف  أختكى رجمودت  فكديت     ،أحتد  ألاتاكنرجمودت  اعيةت  يتم    يمكةتا إ شتا  اصتفوف   ،ان  ملع وااا. دىت  ستبي   ملثتال

 اخت ف .  أااكنتيا   نتائج  رجموداا  لفكدي  يم    كما يمكةا إ شا  اصفوف  ، ملكا   هذ يم     لتركنز  المود إ حدة ضمن  

 
 اةبع  جي فو  . – أساسياا  لتيييو ان  أللف إل   ليا  –  2018  – اآإفو  ،ألكن  إ  س ي 29
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كحتت  أ ةتتا   تتتو إ شتتااها لتح يتت   لبيانتتاا  لتتتي تتتو جمعهتتا اتتن   لتتتي    إحتتدى  ملصتتفوفاا  (59)   قتتو   وضتتح  لشتتك إ 
ُ
 ألستت     لتتتي ط

تتتتي    اااةاقشتتتتتاا المودتتتتت تتتتا لتركنتتتتتز  لتت أستتتتت    تتع تتتتتق  بةتتتتتكح    قائتتتتتد المودتتتتت   لتركنتتتتتز  قتتتتتا يتتتتتم كتتتتت  ج ءتتتتت   إيتتتتتم قتتتتتك تن .    تتتتتتو إجك   ت

رتم   ملءتتليبو   إ  مليتاه  لجديتدة تءتادد يتم ت بيت  هتذه  الحتياجتاا.    اك كتز توزيتعما إذ  كانت   دباحتياجاا  السا الك  ملنزلم إ 

تتذكك اتن  ملثتال  لءتابق أ   ألستتك  لصتغنرة تتكتو  اتن أ بعت  أفتتك    إ لكت  اتن  ألستتك  لصتغنرة إ لكبنترة يتم كت  قك تت . )  أ بتاب  ألستك

 .أإ أق  إأ   ألسك  لكبنرة تتكو  ان خمء  أفك   أإ أكرر(

 اصتتتفوفاا تح يتت   إليتتد  
 
اصتتتفوف  لكتتت     إتشتتتم   ،كتتت  المودتتت  تككنتتتز يتتم كتتت  قك تتت ب   لخاصتتت   لإلجابتتتااأ شتتت  فك تتتق  ملشتتتكإع أإال

  ملياب  ليك ا و إحجو  ألسكة.  ل،ي يم هذه  ملصفوف  يم     جابااتو ت خيص هذه   ،بعد ذلاإ المود  فكدي .  

 اي تهالك املنالي"    ي الخاصة: مصفكفة التذليل النكبي: "الحصكل يلى املياه يلبي ا تيا ات(59)   قم  شكل 

 الصغيجةاأل ر  ربيجةال ر األ   املكان

 ليك    

  ألإل 

إلكن د يا  ،: ال ب س به بشك  دا  ل،صول دى   ملياه

  ملياه كثنر  اككز توزيعز ا ة 
 
 أ ةا   لن ا .  

 حتياجاا  السا الك: ال يوجد إجماع حول اا إذ  كا  

 لتر   30
 
 ل فك  يواي   

 
  ا

 
أكرر  كمي   لبعض  إ حتاج. كافيا

 ل غءي  إ لةبخ.

 : ال يز ل  ملوقع
 
  بعيد 

 
ال يوجد  إ بالنءب  ل بعض.   جد 

 . إجماع

إلكن ا ايبول    ،اخت ف إاذ ق لها   ئح : جو ة  ملياه

 بشك  دا .

 ن ذي قب .د: أفض  بكثنر  ل،صول دى   ملياه

إ وجد   حتياجاا  السا الك: ي اي  حتياجاا  السا الك. 

  30إجماع دى  أ  
 
 ل فك   لتر 

 
 . تعتبر كمي  ايبول  يوايا

   ملوقع:
 
لذلا تحتاج إل   إ  ،لألطفال  ملوقع  لجديد ليس آاةا

 سعد  لكن إ إ سال شخص بالغ أإ طف  أكبر لج ب  ملياه. 

 أقكب. أصب  بشك  دا  بحييي  أنه 

ن دأفض  بكثنر   اإلكن، لها   ئح  إاذ ق اخت ف:  ملياه جو ة

 ذي قب .

 ليك    

  لثاني 

اككز  اوقع: يتفق  لجميع دى  أ   ل،صول دى   ملياه

  ملياه  لجديد يعد تحءية توزيع
 
 كبنر  ا

 
 . 

  30 حتياجاا  السا الك: 
 
 ل فك  يواي لتر 

 
   ألسكال تكفي  ا

 .بالت كيد   لكبنرة

 لكبنرة إل   ملز د ان  ملياه يم   ألسك: تحتاج  ملوقع

  لهذه  ألسك لجديد   ملوقع ، إ تي  ملتوسط 
 
   لذهاب كثنر 

 ل ،صول دى   ملياه بءهول  أكبر. 

 : ال توجد ركاإى احد ة.جو ة  ملياه

يمكن ا   ألسك: يشتكي  لبعض ان أ  بعض  ل،صول دى   ملياه

 أكرر ان  نرها يم  ملوقع  لجديد.  اياه  ل،صول دى 

 لتر  30 حتياجاا  السا الك: 
 
   

 
ي اي  حتياجاا  ل فك  يوايا

  السا الك.

  ملوقع: ليس اوقع 
 
 اككز  ا

 
 .ا

 : ال توجد ركاإى احد ة. ملياه جو ة

  ك بياناتتا  لةوديت    دىت  تصتو   (Matrix)  تءاددك  ملصتفوف 
 
امتا يءتم  لتا بالتوصت  إلت   ستتنتاجاا    ،إ لبتد  يتم تفءتنرهابيانيتا

دةتتتد  إ لتتتتي يمكةتتتا دكضتتتها أل تتت،اب  ملصتتت ،     ،تعتتتد اصتتتفوف   لتح يتتت   لةتتتوعم أيضتتتا أ  ة جيتتتدة لتتتددو  ستتتتنتاجاتاإ .  افيتتتدة

تتتتذكك أ ةتتتا  قيااتتتا بإ شتتتا   ملصتتتفوف  أ  دتتتد   لصتتتفو  إ ألدمتتتدة  لتتتتي تءتتتتخداها ستتتيعتمد دىتتت   لءتتتياق  لختتتاص  إ .   لضتتتكإ ة

 تخيتتتت   إد يتتتتا أ  ت لتتتتتي تت ياهتتتتا.    جابتتتتاا     يتتتت إنود  ،إدتتتتد   ألستتتت     لتتتتتي تةكحهتتتتا  ،بتتتتا
 
تتتا تتت  حائةت تتتى بت  اغةت

 
تتتااال الحمتتتتاا   إ  ق  ملكت
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  ، كفتتت  ا ي تت  ب  تتت،اب  ملصتتت ،   لتتتذين يةاقشتتتو   لبيانتتتاا  اتتتن ختتتاللاشتتفكة تتتتو إ شتتتااها    إجابتتتااتحتتتتوي دىتتت    لتتتتي  صتتي   ال  ل

 سيءاددك  لترانز إ ملصفوفاا دى  فهو جميع  لبياناا.إلذلا 

بشتك   إ .  إإضتعا لخةتو ا  ملوضت،  أدتاله لتةاستب ستياقا    تعتدي يمكةتا  ستتخد   أإ  باملكإنت ، حيتث   لتح ي   لةوعم  إ تو 

  ،ان  ملهو  اج المود  اتةود  ان إجهاا  لةمك يم تح ي ا كمتا هتو  ل،تال يتم دم يت  جمتع  لبيانتاا نفءتها. إبالتتالمإ  ،حاسو

  ملص ، . اخت ف أ ،ابتيو  في ا بإرك ك يةصح  لعديد ان  لخبر   بإجك   هذ   لتح ي  بادتبا ه إ ر  دم  تشا كي  

 ( Data Visualization) لبياناتل التمثيل املرئي 4.5

 نمتتتك إ  ستتتو بيتتتا ي أإ صتتتو ة أإ اخةتتتط.    رتتتك   بياناتتتتا يتتتملدم يتتت  دتتتكه    هتتتو دبتتتا ة دتتتن بيانتتتاا  ل   لتمثيتتت   ملكئتتتي
 
ل ةك يتتت   لتتتتي     

ك كميتتاا كبنتترة   أإ  لختتك ئط أإ  رخةةتتاا أإ  لكستتو   لبيانيتت  لتصتتو   فتتإ   ستتتخد    لصتتو    ، لبشتتكي  ملع واتتاا   رتتخيعتالج ذ تتا  

تتتا  ك.  قتتتتك  ة  اتتتتن  لبيانتتتتاا  ملعيتتتتدة أستتتتته  اتتتتن   تتتتاا أإ  لتيت تتتتكاى  ل بيانتتتتاا     لتمثيتتتت   ملكئتتتتتييءتتتتادد  إ جتتتتد إل  لبيانت تتتا ك   لت تتت  اشت دىت

 :دى هذ  يءادد  إ  لتفصي ي  حول  لبياناا ب سكع طك ي  إأكررها فعالي . 

 .في ا ملوجو ة   إ ألنماط   لبياناا بن   لعالقاا  كتشا   :(Analysis) التذليل •

تتتتا  إ لتفكنتتتتتر   لبيانتتتتتاا  المودتتتتت   يتتتتتم   ملوجتتتتتو ة   ألنمتتتتتاط  فهتتتتتو  :(Interpretation)  التفسممممميج  •   اع واتتتتتاا   ستتتتتتنتاج   تتتتتو  في ت

 . لتفءنر  هذ   دى  بةا    جديدة

   إ  حصتائي   لفنتي   لتح يت   جعت   :(Communication)  التكاصمل •
 
  ، ر،تدإ ة   لفةيت    ملعكفت   ذإي   لألشتخاص  افهواتا

 . ملص ،  أل ،اب  اةاسب   بةكق  با   لخاص    ملع وااا إاشا ك 

   لتمثيت   ملكئتيخاصت  إذ  كةت  تةتوي  ستتخد      ،ضع يم  دتبا ك  تباع هذه  لخةتو ا ل ت كتد اتن أ  اةتلاتتا فعالت يلب أ  ت

 دى  سبي   ملثال(: ،تيك ك لل مءاددة يم  لتو ص  اع أ ،اب  ملص ،  )يم  ل بياناا 

   (sStakeholder)  : تذَيَ أصحا  املصلحةاألولىالخطكة  

إلت  تخةتيط  التصتاالا  لختاص بتا   تو   جتع  .  (Key Audience)   ملءتا د    لكئيست ي  حتد   لجمهتو    ، لتمثي   ملكئيقب  تصميو  

 إصيا    لتصو  ا إفي
 
 ضع يم  دتبا ك أ   ألشخاص  رخت فن  لدي و أساليب تع و اخت ف .إ أل ،اب  ملص ، .   ا

 للبيانات   التمثيل املرئي: تذَيَ مذتكت  الثانيةالخطكة  

" لكت  اتن أ ت،اب  ملصت ،   ر،تد ين.  أ  يتتو اعكفتته  بحاج  لذي  ،توى "  رتحيق ان خة   التصاالا  لخاص  با لتحديد  

 افيتتد   لبيتتا ي   لكستتوكو  فيته  ي لتتذي ستت   ملوضتتعحتتد     ،بعتد ذلتتاإ 
 
إ حتياجاتتتا اتتن    ،ل غايتت  بةتتا   دىت   لةتتتائج  لتتتي توصتت   إلي تتا   

  ملع وااا إ لبياناا  ملتاح  لا.

 التمثيل املرئي: تصميم واتتبا   الثالثةالخطكة  

 يلتتتب أ  تحتتتتكص دىتتت  أ  يكتتتتو   
 
تتتيةا    ستتتتوااتا  لبيانيتتتت ال تتتتز حو  إلتتتتذلا   بيانتتتتاا.  ل   لتمثيتتتت   ملكئتتتييتتتم     لكثنتتتتر  يعنتتتتياألقتتت   ف.  بءت

قتتد ي تتز  تصتتميو  إ  لتتذي تتتو تحديتتده.     ملءتتا د   دىتت   لتتو ق بتتار،توى  رخصتتص ل جمهتتو    إ مكةتتا  لبتتد بتتالكثنر اتتن  لبيانتتاا.  
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 إ ا  ألكرتر   أل أاث ت  دىت     (60)   قتو   يتد   لشتك إ لك  جمهو   ئيست ي تتو تحديتده.    لوحاا اع واااأو  اكئي  اخت ف   سوااا

 
 
 . تصو ك  لبيا ي ل بياناا لريودا

 الخاصة     البيانية التمثيالت  إملشاء:  الرابعةالخطكة  

ل بيانتاا باستتخد    لةمتاذج    بيانيت   تصتو  ا  إ شتا املهتا  ا إ لخبترة يتم  لبتر اج  لكقميت   ب   لتذين يتمتعتو  يمكن ألدضا   لفك ق  

تتتتتو   تتتتتي تت تتتتت   لتت تتتتتعها ألإليت تتتتت .    إضت تتتتت  دمت تتتتتغنرة أإ إ رت تتتتت  صت تتتتتم المودت تتتتتض أ إ ا  إ يت تتتتتا  بعت تتتتتن إ شت تتتتتي مكت تتتتت   ملكئت تتتتتذه     لتمثيت تتتتتتخد    هت باست

  ،بياناتتتتتا. إاتتتتع ذلتتتتاإتح يتتتت   إذ  كتتتتا  هتتتتذ  هتتتتو  لبرنتتتتااج  لتتتتذي تءتتتتتخداه لتةمتتتتيو    " Microsoft Excel"   اايككإستتتتوف  إكءتتتت 

تتتا ةستتتتتحتاج إلتتتت  اءتتتتاددة أحتتتتد أدضتتتتا   لفك تتتتق    ،بالنءتتتتب  ل كثنتتتترين تتتع بمهت تتتا  .   لتمثيتتتت   ملكئتتتتييتتتتم  لبتتتتر اج  لكقميتتتت  إ    لتتتتذي يتمتت كمت

تتتتيكو   تتتتو   ست تتتتكإ ي إجت تتتتن  لضت تتتتوظفي    ات تتتتكقمين  إات تتتتر    لت تتتتن   لخبت تتتتاإ  بت تتتتا      (MEAL ملءتتتتتا ل  إ لتتتتتتع و ) ملتابعتتتتت  إ لتييتتتتتيو إ تعت  شت

  ألتصو  ا   ل
 
 .كرر تعييد 

 لبياناتل  التمثيل املرئي: أمثلة وا تخَا   ينا ،كبات أدوات  (60)   قم  شكل 

   اي تخَا   األداة

 

 ( Bar Chart) املخطل الشر،طي

 . ملةاسب  لوق  يم اخت ف   نياط أإ فكدي  الموداا دبر  اتعد ة إجاباا مهكيُ  ●

   لوق  يم  لةياط أإ  لفكدي   رجموداا ان ق ي  لعد  اخت ف  إجاباا تيديو دةد  افيد  ●

 .  ملةاسب

.   100أإ تءاإي  دد ي   جاباا  لو   ة  تكو   دةداا اةاسب  نر  ●
 
 باملائ  إجماال

 

 (Stacked Column Chart) املرَ  عمكد الخطل امل

 أس    حول  اخت ف  فكدي  الموداا دبر   ملتعد ة  لخيا  ا أإ  ملتغنر ا يم  لتباين ُيمهك ●

 .اخت ف  زاةي  نياط  أإ اخت ف 

 .اخت ف  فكدي  الموداا دبر   لك  ان أجز   ايا ن  دةد  افيد  ●

باملائ  أإ دةداا تمث  المود  فكدي  أإ نية     100   جمالمءاإي يا ال دةدا اةاسب  نر  ●

 زاةي  إ حدة فيط. 
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 ( Pie Chart) َائر  الخطل امل

 .باملائ   100 إل  ص ي  ملكو   أجز   يكو  الموع دةداا  لبياناا المود  تكو ن ُيمهك ●

 ضمن  ملمث    لءكاني   لتركيب   أإ  رخت ف   لفكدي   رجموداا إظها  دةد  افيد  ●

 . بياناا ل المود 

إلخ( أإ دةداا  ،)أكرر ان خمء   لتي يتو تمثي ها تعد ة ملبياناا  لاةاسب اع نياط   نر  ●

 باملائ .  100ال يءاإي   جمالم 

 

 ( Line Chart) الخطي املخطل

 .اخت ف  زاةي  نياط دبر   التلاهاا مهكيُ  ●

 . ملةاسب  لوق  يم  لةياط ان  لعديد  دبر   لتغينر  تتبع دةد  افيد  ●

 ان أكرر ) اخت ف   تلاهاا ددة ايا ن  دةد  أإ   لتر كمي   لبياناا ظها    اةاسب نر  ●

 (.خمء 

   

 ( Scatter Chart) بعثج املخطل امل

  أإ(  لتصنيف ايياس أإ  كمي   ر،صول  أي) اءتمك ن اتغنرين بن    لعالق  ُيمهك ●

 بياناا.   المود  ضمن  لتوزيع

 .  لكبنرة  لبياناا الموداا يم إ ال تباط  ملتةكف   لييو أإ   ألنماط دن  لبحث دةد  افيد  ●

  ق ي   بياناا نياط اع أإ( إلخ ،ال/   عو) ثةائي  ل تغنر ا مل  ستخد   دةد  اةاسب  نر  ●

 
 
 .جد 

 

 ( Heat Map) ة،خر،طة الحرا  ال
 

بكثاف  لو  أكبر   امث    أكبر  توزيعاا ان خالل جغك في  اةةي  دبر   لةتائج توزيع مهكتُ  ●

 يم هذه  ل،ال (.  ل و   ألحمك )"أكرر سخون "( )

 . ب كم ها اياطع  أإ اةةي  تغةي  دةد  ةافيد  ●

 .اخت ف  زاةي  نياط بن   أإ فكدي  المود    خ   لتغينر  ظها    نر اةاسب  ●

 

 (Line Histogram) الخطي املَ ج التررا   

 .  لعد ي   لبياناا ان خالل ادى  لتوزيع مهكيُ  ●

 .ة ملتوسل ييم    ملصاحب    ملدى دن  لبحث دةد  افيد  ●

 الموداا إل  تيءيمها يمكن  لتي  لبياناا) ف و   بياناا  تيديو دةد  اةاسب  نر  ●

 .  لوق  بمكإ   لتغينر ا تتبع دةد  أإ اعةاة اتعد ة إجاباا أإ( حصك  
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 (Data Dashboards) لك ات البيانات

 مكن أ   إ حال   ملشكإع.   ملتابع المود  ان نياط  لبياناا  لكئيءي   اكئيتعكه بشك  

  .اكوناا فكدي  لهابادتبا ها اتعد ة  بيا ي ك  أ إ ا تصو   لبيانااتتضمن لوح  

 تفسيج البيانات الرمية والنكيية  5.5

تتتتي    يتتتتؤ ي تتتم بياناتتتتتا.  إلتتتت    لتح يتتتت   لكمت تتتتو ة يت تتتتو اا  الختتتتتال   ملوجت تتتتةاا إاءت تتتتا   لتكتتتتك   ا إ ملتوست يحتتتتد   لتح يتتتت   لةتتتتتوعم  بيةمت

اتع فك يتا إأ ت،اب    إباملشتا ك لتا.     اا ييتدا لتح يت  إلت  تفءتنر لفهتو  ملع واتاا  لتتي    نوعم حتاج كال  إ  ملوضوداا إ ألنماط.  

 ملعنتتى  لتتتذي  إهتتتذ   تيتتو  بتفءتتتنر المودتت   لبيانتتتاا  لخاصتت  بتتا اتتتن ختتالل إدةتتتا  اعنتتى لهتتا.  فإنتتا    ، ملصتت ،   ملهمتتن   آلختتتك ن

  لتي ستءتخداها التخاذ قك   ا  ملشكإع إاشا ك  نتائلا اع  آلخك ن.هم  ليص   إهذه   ،تعةيه هو قص  اشكإدا

بعتتد    تيتتو  بالتفءتتنر   نتت ف  ،رستءتتاددك إ تتائق  لتخةتتيط  لخاصتت  بتتا دىتت  تحديتتد إقتت   لتفءتتن  ،كمتتا هتتو  ل،تتال اتتع  لتح يتت إ 

   ،إ لتصتو   ملكئتي لتح يت   
 
قتد يتؤ ي تفءتنرك إلت   ل،اجت  إلت   ملز تد اتن جمتع  إ اتا تكتو  اتكتك ة.    دىت   لتك و اتن أ   لعم يت   البتا

إلكتن هةتاك  لعديتد اتن  ملما ستاا    ،ال توجتد دم يت  احتد ة لتفءتنر  لبيانتااإ .  إهكتذ   ، لبيانتاا إ ملز تد اتن  لتح يت  إ لتفءتنر

 : ملما ساا اا يىم ذ ا لتحءن  تفءنر  لبياناا ان خالل تعز ز  ملشا ك  إ لتفكنر  لةيدي. إتشم  هذه   لتي يوغ ى

تتتتتا  • تتتتتو  ا  إ شت تتتتت   تصت تتتتتا  بيانيت تتتتتاددة  لةتائلت تتتتتخاص  ملءت تتتتت    ألشت تتتتتو  دىت تتتتتا  فهت تتتتتنرها  بياناتت تتتتتك   إتفءت تتتتت   بشت تتتتتد  ،أفضت تتتتتن  إ لت كت   ات

 .اض     ليء  إتوضي  أ  ا ل بياناا  لكاا    صو ة ل   دةا   تصو  اهذه  ل   ستخد  

 تث  •
 
 بحيث يمكةا ايا ن   لةتائج.  يث بياناتا ان خالل دكه نتائج ك  ان  لتح ي   لكمي إ لةوعم اعا

  لتتتتدي و   لتتتذين   ملصتتت ،   أ تتت،اب   الجتمتتتاع  هتتتذ   يشتتتم   أ    لتتتتبإ .   لبيانتتتاا  لتفءتتتنر   ملصتتت ،   أ تتت،اب   جتمتتتاع  ديتتتد •

 ل غايت أاتتك   تفءتنرك  يتتم  اتعتتد ة  نمتك  إجهتتاا   اتتج  يعتدإ .   ملشتتكإع  حتتول   اخت فت   نمتتك  إجهتاا
 
 اهمتتا

 
  شتتا   ملع واتتاا     

  لتي ستكو  افيدة إاو وق  ملءاددة  ملشكإع دى   لتحءن .

  تءتتتغكق   ، لفصتت   هتتذ   يتتم  اوضتتح  هتتو  كمتتاإ .  إتفءتتنرها   لبيانتتاا  لتح يتت    لوقتت   اتتن  لوجتتو  اءتتاح  كافيتت   تخةتتيط ل •

   إ لتفءتتتتنر   لتح يتتت   دم يتتت 
 
تتا شتتتتكإع   مل  تةفيتتتذ  خةتتتت   اتتتن  جتتتز هتتتتم     لعم يتتتاا  هتتتذه  أ   اتتتتن   لت كتتتد   ملهتتتو  اتتتتنإلتتتذلا  .  إقتت

  لشاا  .

تتتتؤإلياا   أل إ    إضتتتتتوح  اتتتتتن  ت كتتتتتد ل • تتتتنر   ملتع يتتتتت   إ ملءت  ملتابعتتتتت  إ لتييتتتتتيو إ ملءتتتتتا ل     فك تتتتتق  ييتتتتتو   ،عتتتتتا ةإيتتتتتم  ل.  بالتفءت

  لترجم   لفو   .   شة بيةما ييو  اوظفو  ملشكإع بتةميو إتءهي  أ ،بالتح ي   ألإلم  (MEALإ لتع و )

تحتاج إل   لتفكنر يتم تفءتنرك )إ لةتتائج إ لتوصتياا  لالحيت ( اتن  فإنا    ،أ ةا  قيا  فك يا إأ ،اب  ملص ،  بتفءنر  لبياناا

 لعكه جو ة  لبياناا. دى  سبي   ملثال:  هي  ستخداتذ ل   ملةمو  خالل نفس 

   أكرترتفءتنرك    عتبريُ س :(Validity) الصَق •
 
  بشتك   تددمته   لتتي   لبيانتاا  إلت   يءتتةد  أنته  إ بتاا  بإاكانتا  كتا   إذ   صتدقا

 .ابارك
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أستاليب تح يت   لبيانتاا     بتاا  إ بتاا اتدىقي  إذ  كتا  بإاكانتا  او و   أكررتفءنرك    سُيعتبر  :(Reliability) املكثكقية •

 إ ستخد اها دبر الموداا بياناا اتعد ة.

   أكرتتر  تفءتتنرك  ستتُيعتبر  :(Integrity)  التكامممل •
 
  إدم يتتاا   لبيانتتاا  جمتتع  دىتت   يعتمتتد  أنتته  إ بتتاا  بإاكانتتا  كتتا   إذ   تكتتااال

  ءبي  لخالي    لتح ي 
 
 .إ النحياز   ألخةا   ان ا

 التفسيجيملية أثناء   أتوبا في اييتبا  قيكد البيانات التي يج   

يحتتد اتتن قتتد تا دىتت  تيتتديو  لتفءتتنر ا إ لوصتتول إلتتت   بياناتتتا    يلتتب أ  ت ختتذ دم يتت   لتفءتتنر  لخاصتت  بتتا يتتم  الدتبتتا  أ  نتتوع

نتوع إجتو ة  لبيانتاا  ملتتوفكة لتديا  تحتد   جمع  لبيانتاا  لتتي  خترت تا إتصتميماا  لعيةتاا ذ ا  لصت     ف ساليب الستنتاجاا. 

إبالتتتالم نتتوع  الستتتتنتاجاا    ،نتتوع  الختبتتا  ا  لتتتي يمكةتتا إجك اهتتا  بياناتتتايحتتد  نتتوع  كمتتا  )باستتتخد    ملعتتاينر  ملوضتت،  أدتتاله(.  

 يلتب أ  تكتو    ئمت  ،ا. إأ ةا  تفءنر  لبياناإضعهاإ لتوصياا  لتي يمكةا  
 
 رخت فت   لتتي قتد تكتو      النحيتازدىت     يت  بت نو ع    ا

 :أ  ت خذها يم  الدتبا إ النحياز  لتي يلب هةاك أنو ع اخت ف  ان  لييو   إ اوجو ة.  

  أ   يلتب  ، لةوديت   البيانتااب  فيمتا يتع تق  :(Limitations Related to Data Type)  البيانمات   نمكإل  املتعلقمة  القيمكد •

تتتتتو   تتتتتت،  تكت  إ ضت
 
   ا

 
تتتتتتد  تتتتتت    جت تتتتتت   بشت تتتتتتا  أ   حيييت تتتتتت   ال  بياناتت تتتتتوى   تمثت تتتتتتاا  ست تتتتتتك  إجهت تتتتتتخاص  نمت تتتتتتا كن    ألشت تتتتتتم   ملشت تتتتتتاا  يت   اةاقشت

. إاتع  التمتع  لد  ست  اها  صتد   تعميمتاا إ ستع  حتول   ستخد  يلب  الإ   ، مليابالا  المود   أإ  لتركنز ااالمود

 اث  ت ا  لتي تو إ شااها باستخد    لبياناا  لكمي .  ،يمكن  ستخد   هذه  ملع وااا لددو  لةتائج  ألخكى  ،ذلا

إذ     ،يمكتن ل بيانتاا  لكميت   ،ان  لةاحي   لةمك ت إ تفءنر.  اخت ف  فيما يتع ق بال  تحدياا  إل  لبياناا  لكمي   إتؤ ي 

لكتتن جمتتع  لبيانتتاا  إ   ،د   بيانتتاا حتتول  ال تبتتاط إ لءتتببي أ  تءتتاددك دىتت   لتعمتتيو إعصتت  ،تتو جمعهتتا إتح ي هتتا بدقتت 

تتتت " عتتتو" أإ "ال" إ ضتتتت،   ف  ،ةةتتتاق  ملع واتتتاا  لتتتتتي يلمعهتتتاب  متتتا يتع تتتتق لكميتتت  احتتتدإ  بةبيعتتتتته إلتتت  حتتتد اتتتتا في ا جابتتت  بت

لتتن  إلكتن    ،  شت ي  اتاإ حتد  بإاكانيتت  مكتن أ  تخبترك  لبيانتاا  لكميت   إ .  ب كم هتتا ليصت   دتن    تخبتركال    الكن تإ   ،إاتوجزة

 ك متتتتا  إ الءتتتتبب.  ب  تخبتتتترك
 
تتتا تتتا  ذلتتتتا امكةت جمتتتتع بتتتتن  تفءتتتتنر ا  لبيانتتتتاا  لكميتتتت  إ لتفءتتتتنر ا  لد دمتتتت  اتتتتن  يمكةتتتتا  ل  ،كت

  لبياناا  لةودي .

  هةتتتاك    بتت  دىتت     يتت يلتتب أ  تكتتو     :(Limitations Related to Sampling)  العينممات   يتممو  املتعلقممة  القيممكد •

  يمكةتتتا   لتتتذي  إ لتفءتتتنر   لتح يتتت   نتتتوع  دىتتت   إحجمهتتتا   لعيةتتتاا  أختتتذ  أستتت وب  إ تتتؤ ك  ، لعيةتتتاا  ألختتتذ  اخت فتتت   اةهجيتتتاا

   ختيتتا   تتتو   لتذي   ألكبتتر  التمتتع  لد  ست   دىتت   بتالتعميو   لعشتتو ئي   لعيةتاا  أختتذ  لتتا  يءتم    ملثتتال،  ستبي   دىتت .  إجتك اه

أكرتتتر  يتت  حتتتول    كتابتتت  دبتتا  ا  بعتتتد ذلتتا، يمكةتتا   ملة تتوبإذ  كانتت  نتائلتتتا تيتتع ضتتتمن هتتااا  لخةتتت   فتتتاةتته.     لعيةتت 

 اشكإدا  آلخك ن.أ  يفيد ذ ا  يمكن    لكيفي   لتي

اعتتن  بشتتتك  أفضتتت ، إدتتتا ة اتتتا يكتتتو     إضتتتعاتتن ناحيتتت  أختتتكى، يتتتتو  ستتتتخد   أختتذ  لعيةتتتاا  لها فتتت  لفهتتتو ستتتياق أإ  إ 

  ملبذإلت   جهتو ك  ال تةجح  يم بعض  ألحيا ،  إ لبياناا.  فيه تث يث  أ  يتو  ذلا  لذي ت ا   
 
لخةت     لجمتع  لبيانتاا إفيتا

   اتتتتن  ر،تمتتتت  أ  تكتتتو  أختتتذ  لعيةتتتتاا  لها فتتتت . دىتتتت  ستتتبي   ملثتتتتال،  
 
تتتا    رجمودتتتت     دىتتتت  إجتتتتك   اةاقشتتت  إ حتتتتدة فيتتتتط  قت

  أي نتتائجيلتب أ  ت ختذ  لا  إلتذ لكبنرة.     ألسك لصغنرة بيةما لديا  ال  الموداا ان  لبياناا ان     ألسكاع   لتركنز

 حه.يوضيو  بتيم  الدتبا  إت   لوضعهذ     تو  لتوص  لها
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فيمتتا يتع تتق بارجمودتتاا  لفكديتت  تكتتو  امكةتت  فيتتط  يتتو  بإجك   تتا  دتتالإة دىتت  ذلتتا، فتتإ  أي تفءتتنر ا أإ ايا نتتاا تإ 

جمودتتاا   رإذ  حتتد ا خةتتط  لتح يتت   لخاصتت  بتتا  فتتإذ  كانت   ستتتر تيلي  أختتذ  لعيةتتاا  لخاصتت  بتتا تءتتم  بتذلا.  

 لجمتتع  لخاصتت  بتتا هتتذ   لتيءتتيو  لةبيتتي )أي أنتتا قمتت  بلمتتع  ملع واتتاا    أستتاليببةتتا   دىتت  حجتتو  ألستتكة، إأ  جتت   

اتتتن تح يتت  إتفءتتتنر بياناتتتا باستتتتخد   هتتذه  رجمودتتتاا  لفكديتتت .    بنتترة إ لصتتتغنرة(، فءتتتتمكناتتن كتتت  اتتن  ألستتتك  لك

 عذ  لو يتو جمع بياناتا ذ ذه  لةك ي ، فال يمكةا تحديد هذه  لفكإق.إ 

  تكتو    أ   يلتب  ،بياناا  يأل   بالنءب   :(Limitations Related to Data Quality)  البيانات   جكدة  املتعلقة  القيكد •

 
 
املع واتتاا  لتتتي تلمعهتتا لتتن  ف  ،أ  تتتؤ ك دىتت  تفءتتنرك   تتاإكيتتف يمكن  حاليتت  تتع تتق بتتالجو ة  اشتتكالا  أي  بشتت    إ ضتت،ا

 تكو  اثالي  أبد
 
 لتركنتز دتن  نتر قصتد دىت     ااإقد يؤ ك قا ة المودت  ،  جاباا  ستفتيد بعض الستبياناا    كما أ .   

 ذ ت   لتي تتو تيك كهتا    جابااإقد يتو فهو   ، ملءتليبن 
 
يلتب أ  يتضتمن تفءتنرك لكت   إبالتتالم،  بشتك   نتر  ت،ي .    يتا

 تتع ق بلو ة  لبياناا.  اشكالاان  لبياناا  لكمي  إ لةودي  فهما ألي   

أ     " UNITASاةممتتت  يونيتتتتاس " إجتتتد اوظفتتتو    ، ألإلتتت تخيتتت  أنتتته بعتتتد تةفيتتتذ  الستتتتبيا  يتتتم  ليك تتت     ،دىتتت  ستتتبي   ملثتتتال

 ي ملياه  لكافي  لت بي   الحتياجاا  ملنزلي " لو     ل،صول دى افهو  " 
 
لتو يفهتو  ملءتتليبو   لءتؤ ل  إ .  تو تكجمته جيتد 

إتتتتو تحءتتتتن   لترجمتتت  لجميتتتتع    ،تتتتو  كتشتتتتا  ذلتتتا بعتتتد اك جعتتتت   لبيانتتتااإليتتتتد  إبالتتتتالم قتتتداو  إجابتتتتاا  نتتتر اةةييتتت .  

يلتتب     ألإلت حتول هتذ   لءتتؤ ل اتن  ليك ت   فتإ  أي بيانتاا تتتو جمعهتا    ، الستتخد ااا  ملءتتيب ي  لالستتبيا . إاتتع ذلتا

 يم  لتفءنر.  إ   جهااعالجا ا بعةاي  رديدة إان  ر،تم  أال يتو  

دةتداا تكتتب نتائلتا يتتم    ،تحىت  بالشتتفافي  بشت   جميتع قيتو  تح ي تتا إتفءتنرك. دىت  ستبي   ملثتتالإبالتتال، يلتب أ  ت

  لييو  بلان  ا.  إ   جت كد ان   ،تيك ك

.  اتن  لتدلي   اخت فت   أااكن  يم   النحياز  ذكك  سبقليد    :(Limitations Related to Bias)  نذياز  اي   املتعلقة  القيكد •

  إحتتتى  إتفءتتنرها  إتح ي هتتا   لبيانتتاا  جمتتع  يتتم   ل،يييتت   دتتن   نحتتك    أإ   تلتتاه  أي   نتتهب   النحيتتاز  تعك تتف  يمكتتن  أنتته  تتتذككإ 

إ لتتتي يلتتب أختتذها يتتم  الدتبتتا  أ ةتتا  تفءتتنر  لبيانتتاا  لخاصتت     ، النحيتتاز  اتتن  اخت فتت   أنتتو ع  هةتتاكإ .  إتوصتتي ها   شتتكها

   لختتتاصاتتتن دم تتا    أنتتو ع  النحيتتاز كتتتا  يكتتو  اتتن  ملءتتتتحي   ليضتتا  دىتت  جميتتتع  إ  تصتتاالتا.  إستتائ   بتتا إرتتكحها يتتتم  

يز تتد اتتن  يتت      ا النحيتتاز فتتإ  التتك   لشتتفافي  بشتت   هتتذه    ،. إاتتع ذلتتا(MEALاملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع و )ب

 أ ،اب  ملص ،  يم  ستنتاجاتا إدم ياتا.

تتتتو     يحتتتتتد   :(Sampling Bias)  فمممممي أتمممممو العينممممماتاينذيممممماز   تتتتداا يكت أنتتتتتو ع اعيةتتتتت  اتتتتتن     رتتتتتك ك حتمتتتتتال  هةتتتتتاك  دةت

تتتتا هتتتتتو  ل،تتتتتال يتتتتتم أختتتتتذ  لعيةتتتتتاا  ملالئمتتتتت     ، ملءتتتتتتليبن  يتتتتتم دينتتتتتتا أكرتتتتتر اتتتتتن  نتتتتترهو  الستتتتتتلاب     ) ملك حتتتتت ( إ نحيتتتتتازكمت

 دى  النحياز هذ   إ  لةودي .  
 
 دينتا  لعشو ئي .  صدق  يؤ ك س با

قصتد    بتدإ  يصتد أإ  ب  ستو    –  دةتداا يتضتمن تح ي تا  يحتد (:  Data Analysis Bias)  فمي تذليمل البيانماتاينذيماز  

 اما ساا اث : –

 . ستنتاجا  تددو ال  لتي   لبياناا  حذ  •
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 . لبياناا  رجمود    ملةاسب   نر    حصائي    الختبا  ا   ستخد   •

 لبيانتاا. دىت   دةتداا ال يعكتس تفءتنرك حيييت   يحتد     :(Data Interpretation Bias)  فمي تفسميج البيانمات  اينذيماز 

 قد ييو  فك ق  لتح ي  بما يىم:  ،سبي   ملثال

تتت   التمتتتتع    دىتتتت    لةتتتتتائج  تعمتتتتيو •     ألإستتتتع لد  ست
 
تتتا قمتتتت   تةةبتتتتق فيتتتتط دىتتتت   رجمودتتتت   لتتتتتي    يتتتتم حتتتتن  أ  تتتتا  نةاقت

 سا ا. د  ب

  ذلتتا   لبيانتتاا  إجمتتع   لعيةتتاا  أختتذ  تصتتاايو  تلعتت   ال  بيةمتتا   لءتتببي    لعالقتت   حتتول    ستتتنتاجاا  إلتت   توصت  ل •

 
 
 .امكةا

 . لثا ي  إ لةوع  ألإل    لةوع أخةا  تلاه  •

يحتد     دىت  ستبي   ملثتال  :(Data Publication and Communication Bias)  البيانماتوتكصميل  ملشمر  فمي  اينذيماز  

تتته     ألشتتتتخاصدةتتتتداا يتلاهتتتت      لةتتتتوع اتتتتن  النحيتتتتازهتتتذ    تتتا  ك دةت تتتائج  ملشتتتتكإع أإ ييتتتتداو  تيت   اك دتتتتاة لتتتذين ينشتتتتكإ  نتت

تتتتاإي  تتتتائج بالتءت تتتتع  لةتت تتتتو ة  إ ستتتتتو   كانتتتتت  إيلابيتتتتت  أإ ستتتتت بي .    ،جميت تتتتاح  ملنشت تتتتص  لةلت تتتتن قصت تتتتد ات تتتتتاك  لعديت تتتتتو  هةت تتتتي تت  لتت

  لكثنر ان قصص " لفش " أإ " لد إس  ملءتفا ة". تو تلاه إلكن    ،توصي ها

 

 وا تنتا ات تذليل البيانات  مكضكيات  صحةاملشا  ة: التعاون م  أصحا  املصلحة للتذقع م   

 يعتتد  اتن تح يتت   لبيانتتاا أإ  ختبا هتا    تتوصتت  إلي تتا لتحيتق اتتن  ت،   ملوضتتوداا إ الستتتنتاجاا  لتتي  إ   
 
     ئمتتا

 
   جتز  

 
اتتن    اهمتتا

  لعديد ان أ ،اب  ملص ،  دةد  لتحيق ان  ،   ملوضوداا إ الستنتاجاا.  رك كهةاك فو ئد إ ض،   إ  لعم ي .  

اصتا    لبيانتاا دمتا  دىت   ستؤ ل  طتكح  أبءط طك ي  ل تحيق ان  ،  اوضوداا إ ستتنتاجاا تح يت   لبيانتاا هتم ببءتاط   إ 

  إ   جاتتتن ختتتالل  إ    تتت،ي  اتتن ختتتالل  ملوضتتوداا  لتتتتي أ شتت ت ا.  آ    تتو إأفكتتتا هو بشتتك  تمكةتت  اتتتن  ل،صتتول دىتتت إذ  كةتت  قتتتد  

تتمثتتت  إحتتتدى طتتتكق  إ ل ةتتتتائج  لتتتتي تك هتتا.    اتعا ضتت تفءتتتنر ا    ستحصتتت  دىتتت فمتتتن  أل  تتتح أنتتا    ،إجهتتاا نمتتتك اتعتتتد ة إاتةودتت 

 تت،اب  أل   لءتتؤ ل  لتتالمتوجيته  يتضتتمن  إهتذ     ،دإ  " ملتشتتكا" بت  الييتا  لتترإ ج لهتذه  لديةاايكيتت  يتم اةالبتت  نفءتا إ آلختتك ن ب

 نتتتر  تتت،ي ؟" يمكتتتن أ  يءتتتادد  لتحيتتتق اتتتن  تتت،  نتائلتتتا اتتتن ختتتالل إجهتتتاا نمتتتك    توصتتت   إليتتته"اتتتاذ  لتتتو كتتتا  اتتتا  :   ملصتتت ، 

 .بدإ  قصدأإ   بيصد لتي قد تكو   خ    لتح ي     النحياز اأ ،اب  ملص ،   ملتعد ة يم  لكشف دن  

 اتحنزة؟ أإ  اكتم    نر  لبياناا  تح ي   تنتاجااإ س  فيه اوضوداا كان   اثال  يم  لتفكنر يمكةا ه  •

 كيف؟إ    ملص ، ؟  أ ،اب  أهد    ان  اتةود   المود    اج  خالل  ان  لةتائج تحءن  ه  •

   تتت،   اتتتن   لتحيتتتق  دةتتتد  إ يتتتق  بشتتك    ملصتتت ،   أ تتت،اب  اتتتع  ل تعتتتاإ     تخاذهتتتا  يمكةتتا   لتتتتي   لعم يتتت    لخةتتتو ا  هتتتم  اتتا •

  لبياناا؟  تح ي   إ ستنتاجاا  اوضوداا

 

  



 

 

 

 
 

للمتخصصين  املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم دليل 

 الطبعة األولى  (MEAL DPro) في مجال التنمية

 

136 

 

 ( MEALاملتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم )الفصل الساد : ا تخَا   يانات  

 قَمةامل 1.6

يم  اكح    أهو  يعتبره  لكثنرإ   اا  إل   ليد إص    آل  

) إ ة   إ لتع و  إ ملءا ل   إ لتيييو   ،(MEAL ملتابع  

الستخد   أصب   حيث إ اللتز        لديا  لفكص  

)اع وااا   إ لتع و  إ ملءا ل   إ لتيييو   (MEAL ملتابع  

با   يم  لخاص   سيكو    ،يم  لو قعإ ليك   ا.    ل ت  نر 

 لتركنز  ملةضبط دى   الستخد    لن ائي ل مع وااا قد 

يم  لفصول   أ ك دى   قك   تا خالل  لعم ياا  ملوض،  

 . لخااسإل      ألإل ان  

 ملتابعتتت  إ لتييتتتيو  إكتتتذلا إ   ة دم يتتتاا    ،ضتتتكإ        ة  ملشتتتكإع  (MEAL ملتابعتتت  إ لتييتتتيو إ ملءتتتا ل  إ لتتتتع و )تعتبتتتر بيانتتتاا  

 .نتائج  ملشكإع إل  أ ،اب  ملص ،  إتوصي   (MEALإ ملءا ل  إ لتع و )

تتت     ،يتتتتم هتتتتذ   لفصتتتت إ   (MEAL ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتتع و )استتتتتخد   بيانتتتتاا  ب   لخاصتتتت  ءتكشتتتتف  لغتتتتكه إ ملما ست

 هتذ   لفصت  أيضتت  إيشتتم إ   ة  ملشتتكإع إتوجي ته اتن ختتالل اةاقشت       ة  لتكيفيت .    ل تت  نر دىت 
 
إ رتا  ا لت بيت   حتياجتتاا    ا

 تيا  ك  لتيييو.عدد    يم الاالا  لتيد   ر،كز إ   إخاص   ، ملع وااا  لكئيءي  أل ،اب  ملص ، 

 بوا الفصل  ينَ اينتهاء م 
 
 يلى: ،  تركن قاد ا

تتتتتا ئ  تحديتتتتتد ✓ تتتتتي    ملبت تتتتإل   ة   ألساست تتتتت   لت تتتتتم   ، لتكيفيت تتتتم  إ ة  ذلتتتتتا    إيشت تتتتتا يت تتتتت   الهت تتتتتيو  كيفيت تتتتت  إ لتييت  ملتابعت

 (MEALإ ملءا ل  إ لتع و )

  ملص ،   أ ،اب  اع إ لتو ص    لتيا  كإدد     يم   لبياناا   ستخد    كيفي   توضي  ✓
 

 ( Adaptive Management) اادا ة التريفية 2.6

تتتا    (MEAL ملتابعتتتت  إ لتييتتتتتيو إ ملءتتتتتا ل  إ لتتتتتتع و )يلتتتتب  ستتتتتتخد   اع واتتتتتاا      ملءتتتتتتمكةجتتتتتز  اتتتتتن دم يتتتت  صتتتتتةع  ليتتتتتك    بادتبا هت

       ة  لتكيفيتتت نلتتتد أ    لك بتتتع،  يتتتم  لفصتتت     ناقشتتتةا  كمتتتاإ .  اتتتن أجتتت   ملءتتتاهم  يتتتم تحءتتتن   ملشتتتكإع ، إذلتتتااملشتتتكإعب   لخاصتتت 

ملءتاددة     لك جعت  ملشتكإع إبيانتاا  لتغذيت     اتابعت تيو       ة  لتكيفيت   لفعالت  بلمتع إتح يت   إ تشجع إتددو هذه  لعم ي .  

   ملنشتتو لضتما  أ  أ شتتة   ملشتكإع تحيتتق  لتت  نر    إاد إستت اتوظفي  ملشتكإع دىتت   تختاذ قتتك   ا تعاإنيت  إيتتم  لوقت   ملةاستب  

  لوق  إ لةةاق إ ملنز ني   ملعتمدة. ضمنل مشا كن   

    ملةاسب ان أج :إل  اع وااا  قيي  إذ ا ص   إيم  لوق شا يع حتاج اديكإ  ملإ 

  ا تخَا   يانات املتابعة

 والتقييم واملساءلة والتعلم 
2 

1 

3 

4 
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،كز يم   تيد  ل  تيييو •
ُ
 . ملشكإع ر

 . لجيدة           إ ليك   ا ل مشكالا   ملءتمكة   ل، ول    الطالع دى  •

 . ملشكإع  دن   ضاهو إاءتو اا   ملشا كن   نمك  إجهاا فهو •

  لتي أ ا ها أدضا   رجتمع ان  ملشا كن  إ نر  ملشا كن .   لتغذي   لك جع    لتعاا  اع •

 تءتاهو      ة  لتكيفيت  أيضت
 
  ال يكتتو   لتتع و  نلتد أ     ،     ة  لتكيفيتت    لتذي يتبنتىشتكإع   مليتتم  إيتتم  لتتع و  لتد خىم إ لختا جم.    ا

 
 
 او ز تت   شتتاطا

 
   ا

 
  شتتاط أساستت ي يمثتت  جتتز   إلكةتته  ،بذ تتته  أإ قائمتتا

 
امتتا يءتتاددك دىتت  إجتتك   تغينتتر ا بحيتتث    ،اتتن تةفيتتذ  ملشتتكإع   

   ألشتتخاصال يتتتع و    ،اتتن ختتالل تبنتتي      ة  لتكيفيتت إ   .ألشتتخاص  ملةاستتبن " ل" "  ملةاستتب " "بالةك يتت    ملةاستتب   تيتتو  "باألرتتيا 

تتتتب تتتتكق فحءت    إ  تتتتتوبتتتتت     ،إ لفت
 
تتتتا تتتتكإع     يكونتتتتتو   أيضت تتتتاا  ملشت تتتتتلابا و لبيانت تتتتا   ست تتتت ،  أ ةت تتتت،اب  ملصت تتتتا  أ ت تتتتا ل  أات تتتت  ل مءت تتتتر دكضت أكرت

 .إ لتغذي   لك جع 

      ة  لتي يدي .  اع ُنهجميا نا ا بييو     (61)  قو  لشك   فإ   ،ان أج  إظها  قيم       ة  لتكيفي إ 

   30التريفية  شا ي مقا ل إدا ة املفي  التقليَية   شا ي : إدا ة امل(61)   قم  شكل 

 اادا ة التريفية  اادا ة التقليَية 

  لتفاد  إ لتغينر  دى   لييا ة تشجع إ ملك قب   ليياس ي  لتوحيد دى   لييا ة تشجع 

  لتغينر ناش   إسيا م  جهو   لتغينر ادفود  ان أدى  إل  أسف 

 البتكا  يم   لتحفنز  إ  جك   ايد  ا ل   ملؤسءاا اتالك عتمد دى  ت عتمد دى  تخةيط      ة إتةفيذ  ملها   ملتكك ةت

  أل     ليواي

  ، يتن  ملنز عدتد    إ   ،إ لتوظيتف  ، ياف       ة  لتكيفي  اتن س ءت   اتن  الستتثما  ا  مليصتو ة  ملتع يت  بتصتميو  ملشتكإع تنش 

 .(62)   قو       ة  لتكيفي  سيءتليب بشك  إيلابي لألس     لو   ة يم  لشك   يتبنى ملشكإع  لذي  إ .  ، إلخإ تخاذ  ليك   ا

 تعز،ز اادا ة التريفية؟  إلىمشروي   يهَف  : بل  (62)   قم  شكل 

بل يذتك  مشروي  

 يلى مكا د لَيم التعلم؟

 ...  م  تاللمشروي   ول   يقك 

 .بالتع و  ملتع ي  لأل شة   إ لوق  إ ملو     ملنز ني   توفنر  ●

 يم ل تشكيا  ستعد   دى  هو إ لذين ،إحب  الستةالع  ل،ماس يمهكإ   لذين  ملوظفن  تعين  ●

 .إتحم   رخاطك  ليياسي   لتشغي  إجك   ا

 
 اعهد  لتةمي   لخا جي . –يم  ملما س   لعم ي    لتكيفي   بك اج  لتةمي  لتع و:   لتركنز دى   – 2016 –إتا نيكءو  ، ز س يل، كاايةس يفالترز   30

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10401.pdf
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بل قرا ات املشروإل 

م  تالل  مَ و ة

  التي تستنَ إلى البيانات 

 األدلة؟ 

 ...  م  تالليقك  مشروي   ول  

 دن  أل  بي  أإ دن قائد  لفك ق.  آل     تخت ف دةداا حتى ،ل تحد  آاة   بي   تعز ز ●

 . إ لتفءنر   لتح ي  يم اتعد ة اصا   ان لأل ل  إ ملةاسب  مليصو   الستخد   ●

 . ملشكإع إتةفيذ  إتخةيط تصميو  ل ت  نر دى   ملةاسب  لوق  إيم  قيي  بياناا توليد ●

 .  ليك   صةع دم ي   ان جز بادتبا ها    ملص ،  أ ،اب ان  لك جع   لتغذي   ستخد   ●

بل يقبل مشروي   

 التغييج ويشجعن؟

 ...  م  تالليقك  مشروي   ول  

 . ألدمال إ  ا ة  لتكيف دى  إ ليد ة  ملكإن   تشجيع ●

 ةةيي  إخةط  لتةفيذ لتعز ز  لتع و. مل  لةماذج يم  لةمك إدا ة ●

 .تعز ز إتحفنز  البتكا  ●

حرز  ي  التقَ  إيَاد تقا ،ر  3.6
 
 (Progress Reporting) امل

 لتيتا  ك  اتن  لضتكإ ي إدتد    لكتن  إ اتن التك  إ شتا   لتيتا  ك  ملة وبت .  بكثنتر    بترهتو أك ليد  أي  بالفعت  أ   ستتخد    لبيانتاا  

.   نأإ أ ت،اب  ملصت ،   لتد خ ين  إ لختا جين   ألختك    لجه   ملانح   اتة باا  تماش ى اعإت   لتي تتءو بالشفافي دالي   لجو ة 

   لفعتالإتيد  أ لت  دىت   لتفكنتر  لتيييمتي    ،ك  ان  لةلاحاا إ لتحدياا  لتي تو جه  ملشكإع  إتوضح لتيا  ك  لجيدة   إتتةاإل 

 يم  لبحث دن ح ول.

 بمثابتتت   إ لتو صتت     إدتتد    لتيتتا  ك مكتتن  دتبتتا   إ 
 
إ   ك أ   لةتتكق  لتتتتي    اتتن ختتاللخاصتتت  بتتا  لعم يتت  تح يتت   لبيانتتاا  ل  تتو لتتا

 ألهميتت    شتتا      أ نتاه بالغتت     رتتا  ا  ملوضتت، عتبتتر  إت ملع واتتاا يتتم تيتتا  كك هتم  ملكح تت   ألخنتترة اتتن  لتفءتنر.        جتختا هتا  

 تيا  ك يكو  لها صدى لدى أ ،اب  ملص ،  إتكو  افيدة.

  لبياناا تدفق  إخك ة    ملشكإع   تصاالا  خة     جع •

 .إ لغكه ان ا إتوقيا ا التصاالا   ملءا د  ان هذه  جمهو   الستذككك هذه  ملك جع  ب

  تيا  كل نماذج إضع  أإ تحديد •

 
 
تتتد  تتتك    ال تبتتتذل جهت تتتر ضتتتكإ ي دةتتتتداا يتع تتتتق  ألات تتتا  ك نت  اتتتا إذ  كانتتتت  اؤسءتتتتتا أإ اشتتتتكإدا    إ دتتتتك .  بإدتتتد    لتيت

 
أإال

فاط تب اتن    ،جديتدة ل  أحتد  لةمتاذجعذ  كة  بحاج  إل  إ شا   إ   ك يمكةا  ستخد اه.  اتي  نموذجيحتوي بالفع  دى   

ضتع يتم  دتبتتا ك  إ .  تةاستب أهتد فال  تعتدي هايلتدإ  ا افيتدة يمكةتا    نمتاذجزاالئتا إأ ت،اب  ملصت ،   ل،صتول دىت   

   ، إ لتتتي دتتد    لتيتتا  ك    خ يتت   أ  اؤسءتتتا قتتد يكتتو  لتتدي ا إجتتك   ا
 
 لجهتتاا  يتتد   تاتتا    يلتتب د يتتا  تبادهتتا. إ البتتا

 نموذج تيك ك إجدإل زاني يلب د يا  تباده.  ملانح 

 جهاا  ملانح  ل    لتيا  ك  إدد    اتة باا تحديد •

ت كتد اتن أ  أي  إلتذلا يلتب د يتا  لبشتك  اتكتك  نمتوذج  لتيتا  ك إ لجتدإل  لزانتي  ملة توبن .    تحد   لجهاا  ملانح 

 أإ إ شا  ا تتو فق أيض بتعدي هاتيو    نماذج
 
 اع هذه  ملتة باا. ا
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 نمك إ 
 
  هتذه   لعديد ان  لجهاا  ملانح  إ ملةمماا بوضع إ را  ا افص   حول كيفيت  إ شتا   قاا  ،ألهمي   لتيا  ك  

تيتتد     ،بشتت   تيتتا  ك  لتييتتيو. دىتت  ستتبي   ملثتتالا  ل ،صتتول دىتت  إ رتتا  ت   إ مكةتتا  لكجتتوع إلتت   لجهتت   ملانحتت .  ك لتيتتا  

 31حول كيفي  إدد   تيك ك  لتيييو.  راا   لوكال   ألاك كي  ل تةمي   لدإلي  إ را  ا  

 ناز ين داتليشخاص الدلتا  ،فر لألا تخَا  البيانات م  مشروإل  4.6
 
 ا

  لثتتا ي اتتن اشتتكإع  لتتتا   فتتك     لعتتا يتتم   ايتت   
 
  ديتتد فك تتق يونيتتتاس  ،(Delta River IDP Project)  لألشتتخاص  لةتتازحن    خ يتتا

 "UNITAS "  جتماد  
 
  ،تا  خته لتي تو جمعهتا حتتى     ملتابع قااو  خالله بتح ي  بياناا  إ   ،(Annual Review)   ءةو  ل  ل مك جع   ا

 تيييو اةتصف  ملدة  لذي تو إجك اه يم إق  سابق ان  لعا . ستعكضو  نتائج أ  و كما  

 إ 
 
يتتم جهتتو ه لتحييتتق هدفتته  الستتتر تيجم: "هةتتاك  نخفتتاه يتتم اعتتدل   صتتاب     أرتتا ا  لبيانتتاا إلتت  أ  أ     ملشتتكإع كتتا  ضتتعيفا

    لةتتتازحن  ألشتتتخاص   مليتتاه بتتتن   دتتتن طك تتتق  بتتاألاك ه  ملةيولتتت   
 
أ   ذكتتتك  اؤرتتك  لهتتتد   الستتتتر تيجم    إدىتتت   لتتتك و اتتتن أ ".    خ يتتا

    ألشتتخاص   مليتتاه بتتن دتتن طك تتق  "حتتدإ   ألاتتك ه  ملةيولتت   
 
   لعتتا بح تتول   ايتت     باملائتت   30  قتتد  نخفتتض بنءتتب    لةتتازحن    خ يتتا

  باملائتتت   5 مليتتتاه قتتد  نخفتتتض بنءتتتب   دتتن طك تتتق  أرتتتا ا بيانتتاا  لتييتتتيو إلتتت  أ  اعتتدل   صتتتاب  بتتتاألاك ه  ملةيولتتت   فيتتتد    ، لثالتتث" 

 فيط.

  إال  ،اتوقتع  هتو  كمتا  ا ،توظ  بشك أ  اعدل   صاب  باألاك ه  ملةيول  دن طك ق  ملياه لو يةخفض    عى   لك و انف ،إاع ذلا

 : ملشكإع  دن  إيلابي   أكرر  صو ة  سم   ألخكى    لبياناا نياط  ان   لعديد  أ 

أرتتتا ا  لبيانتتتاا  لةوديتتت   لتتتتي تتتتو جمعهتتتا اتتتن ختتتالل اةاقشتتتاا المودتتتاا  لتركنتتتز إلتتت  أ  أدضتتتا   رجتمتتتع إأ تتت،اب   •

 تغينر ا إيلابي  ل ملتمعاا.  دةه   إنتل ملص ،   ر، ين   آلخك ن إصفو   ملشكإع ب نه ذإ قيم  كبنرة 

 اتتن تحءتتتن    لةتتازحو    خاصتمكتتن  ألشتتت)إلتتت      ملكح يتت   لثانيتتت أرتتا ا  لبيانتتتاا  ملتع يتت  بالةتيلتتت    •
 
تتا   اما ستتتات و    خ يت

تتتاا    ،تخت تتتف بتتتاختال   رجتمتتتتع   لتو فتتتتقيتتتم حتتتتن  أ  اعتتتدالا    .غءتتت   ليتتتتدين(ب   لخاصتتت  فيتتتد أحتتتتكزا بعتتتض  رجتمعت

 
 
 كبنر   تيداا

 
  ء   ليدين.   لتو فق دى نحو تحييق أهد       

تتتتةو    إليتتتتتد   تتتتا  ك  لءت تتتتديو  لتيت تتتتائي لتيت تتتتد  لن ت تتتتا   ملودت تتتتكإع  ل  ل جهتتتتت   ملانحتتتتت كت يونيتتتتتتاس  اةممتتتتت   إلتتتتتو يكتتتتتن فك تتتتتق    ،رتتتتتهك  بعتتتتتد مشت

 "UNITAS  "ات كتتد 
 
كتتانو   كمتتا  أساستت ي.    بتته خ تت رتتعك بعتتض  ألدضتتا  بتتالي ق اتتن أ   ملشتتكإع كتتا   إ اتتن كيفيتت  تفءتتنر  لبيانتتاا.     

ختتتكإ  أ  هةتتتاك   آل دضتتتا    أل   بعتتض  رتتتعكإ  الفتتتر ه  لةيتتتدي.    تلتتتاه و أإ أ  تتو قتتتد    ،ق يتتن  اتتتن أ  نمك تتت   لتغينتتر  نتتتر  تتت،يح 

 .به خ  إكا  ان  لءابق ألإ نه  فتر ه أ   ملشكإع   ، سائ  اتضا ب  يم  لبياناا

 از تتد"  UNITAS" يونيتتتاس   لختتاص بمةممتت     (MEAL ملتابعتت  إ لتييتتيو إ ملءتتا ل  إ لتتتع و )   اءتتؤإل   ط بتتإلتتذلا  
 
اتتن  لوقتتت      

  جك   از د ان  لتح ي  رجموداا  لبياناا.

 
 .  نموذج تيك ك  لتيييو ،2013 ، لوكال   ألاك كي  ل تةمي   لدإلي ، اكتب تخةيط  لءياساا إ لتع و 31

https://usaidlearninglab.org/library/evaluation-report-template
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حاإلتت   إ  لجتتنس.  نتتوع  يتتم  لبد يتت  قااتت  بتح يتت   لبيانتتاا  ملتع يتت  بال،تتد اتتن  نتشتتا   ملتتكه دتتن طك تتق تصتتنيف  لةتتتائج حءتتب  

،ذكتتك   يكتتو   ب  ألستتكة في تتاتحديتتد اتتا إذ  كانتت  اعتتدالا  النخفتتاه تخت تتف بتتن   ألستتك  لتتتي  
 
في تتا     بتت   ألستتكة  إ ألستتك  لتتتي تكتتو    

 لكن  لبياناا  ملصةف  لو تيد   اى إضافي .إ أنيى. 

  (MEALاملتابعتتت  إ لتييتتتيو إ ملءتتتا ل  إ لتتتتع و )ب   لخاصتتت   ءتشتتتا ة مل ستتتتخدا     ،بعتتتد إجتتتك    لعديتتتد اتتتن  ل،ءتتتاباا   ضتتتافي 

اما ستتتاا  ءتتت   ليتتتدين  تحءتتتن   : "هتتت   رجتمعتتتاا  لتتتتي تبنتتت    لتحيتتتق اةتتته لبيانتتتاا  ملوجتتتو ة الستكشتتتا  ستتتؤ ل آختتتك أ   ا  

  ملياه بشك  أكبر ان  رجتمعاا  لتي لو تفع  ذلا؟دن طك ق  ق    ان حدإ   ألاك ه  ملةيول   

جتمعتاا   ريولت  دتن طك تق  مليتاه إلت  المتودتن : " بتصنيف  لبياناا  ملتع يت  بحتدإ   ألاتك ه  ملة   ملءتشا ةقاا     بعد ذلا،

إ " رجتمعتتتاا اةخفضتتت   لتبنتتتي"  لتتتتي لتتتو تغنتتتر اما ستتتاا  ءتتت   ليتتتدين.    ، لتبنتتتي"  لتتتتي حءتتتن  اما ستتتاا  ءتتت   ليتتتدينداليتتت   

   إ   ستتت 
 
تتا  لتيتتتد   لعتتتا  يتتتم    إدىتتت   لتتتك و اتتتن أ .   لبيانتتتاا اتتتن ختتتالل إجهتتتاا نمتتتك هتتتاتن   رجمتتتودتن  يةيتتت  قصتتت  جديتتتدة تماات

تتتتت     تي يتتتتت  تتتتتك ه  ملةيولت تتتتتق   ألات تتتتتن طك ت تتتتتاه  دت تتتتتا    مليت تتتتتتوىإ  كت تتتتتاه    إال أ  إ   ملءت تتتتتق  مليت تتتتتن طك ت تتتتت  دت تتتتتك ه  ملةيولت تتتتتم  ألات تتتتتاا يت  النخفاضت

(Waterborne Disease  )ا ،وظ .كان    بن   رجتمعاا دالي   لتبني 

 بثي  نتيلتن  إل   لجه   ملانح :  ييد أ   "  UNITAS" يونيتاس  اةمم   يمكن لفك ق  ،هذ   لتفءنر  لجديد ل بياناا إان خالل

 ظ   ذ ا ص   بءياق  ملشكإع إاشك ته.ليد  إ   ،نمك    لتغينر  ال يوجد خ   يم .1

 يم  ل،د ان  نتشا   ألاك ه  ملةيول   تحءن  كا   الستثما  يم   .2
 
  ئيءيا

 
  ملياه.دن طك ق  اما ساا  ء   ليدين دااال

 بيانتتاا  ل  التمثيتت   ملكئتيب"  UNITAS" يونيتتاس  اةممتت   فك تق    قتتا   ،ل جهت   ملانحت   تيك تك  لءتتةوي  لدةتد اشتا ك  هتتذه  لةتتائج يتتم  إ 

تتتتكتبط بتي يتت   ألاتتتك ه  أ  تتا  إكيتتتف    ،حءتتب  ليك تت باما ستتتاا  ءتت   ليتتتدين  تحءتتن   دتتن طك تتق إ شتتتا  خك ةتت  حك   تتت  توضتتح  

 لتتتي لتتتو  أ شتتة  تحءتتن  تبنتتتي اما ستتاا  ءتت   ليتتدين يتتتم  رجتمعتتاا  عمتت    ملةيولتت  دتتن طك تتق  مليتتتاه. كمتتا أإغتت ى ستتك   لتيك تتتك ب

 اا  مليترح  اا يىم:تضمة   الستر تيليإ . تتبنى هذه  ملما ساا

   ألكبر   ألطفال  يتمكن  حتى  اخت ف   أإقاا  يم   لتد  بي    دإ  ال  إدد   جد إل زاةي  •
 
 إ لشباب ان  ل،ضو . سةا

 . ر، ي    ألسو ق  ان شك ئهل   لصابو    ان كافي   كمي  توفك  ان  لت كد •

 . ملك حيض  جميع  يم  إ لصابو    ملا   إاكاني   ل،صول دى   دى   لت كيد •

 . ليدين  ء  اما ساا  اةخفض  تتبنى بشك   لتي  ل ملتمعاا   ملع وااا  لتلديد  تد  بي    إ  ا إجك   •

 : لتغينر ا اا يىم تغينر ا يم خةط  ملشكإع. إرم   هذهإجك   إ في   لجه   ملانح  دى     ، ستلاب  ل تيك كإ 

   إ  ا  تتتتوفنر   أل شتتة   هتتذه  تضتتمة إ .  جانتت   إاخةتتط  إ ملنز نيتتت   ل مشتتكإع   ملةةيتتي    طتتا   يتتم  جديتتدة  أ شتتة   إ   ج •

  فحوصتتاا  ختتالل  اتتن   لصتتابو    تتتو فك  إاتابعتت  اتتدى  ضةخفذ ا  لتبنتتي  ملتت   رجتمعتتاا  يتتم   ملع واتتاا  لتلديتتد  تد  بيتت 

 ءوق. ل

)التمعتتاا داليتت     ل تح يتت لتشتتم  المودتتاا فكديتت  جديتتدة  جتتدإل تتبتتع أ     ملؤرتتك ا  إ   خةتت  إ   ة  أل     تحتتديث •

  لتبني(.  اةخفض  لتبني إالتمعاا 
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 لتتتذين تمتتت   دتتتوت و لتيتتتديو أفكتتتا  حتتتول كيفيتتت  جعتتت     ،تمتتت  اشتتتا ك  تحتتتديثاا خةتتت   ملشتتتكإع اتتتع قتتتا ة  رجتمتتتع  إبعتتتد ذلتتتا،

  لتد  ب  لتنشيةي أكرر جاذبي  إفعالي .

اةممتتتت   تمكتتتتن فك تتتتق    ،بعةايتتتت  إجديتتتت   (MEAL) ملتابعتتتت  إ لتييتتتتيو إ ملءتتتتا ل  إ لتتتتتع و  اتتتتن ختتتتالل  ستتتتتخد    لبيانتتتتاا اتتتتن نمتتتتا   

 بيانتاا  ل   لتمثيت   ملكئتيإ    ملتعمتق لتفءتنر     لجمتع بتن اتن ختالل  إ ان إجك   تحءيةاا كبنرة دىت   ملشتكإع.  " UNITASيونيتاس " 

 إ     ة  لتكيفي  دى  اد    ال ني دشك رهك 
 
ة  يتم جميتع    ، لتالي     تمكن  ملشكإع ان ز تا ة تبنتي ست وكياا  ءت   ليتدين  ر،ءت 

 
 
تتا إلتتت  تحييتتتق  ملشتتتكإع لهدفتتته  الستتتتر تيجم  ملتمثتتت  يتتتم  ل،تتتد اتتتن  نتشتتتا   ألاتتتك ه  أ ى  هتتتذ  بتتتدإ ه  إ .  التمعتتتاا  لةتتتازحن    خ يت

  ملياه.دن طك ق  ملةيول   

 شتخاص  ل لتع و ان اشتكإع  لتتا   فتك لأل  تدإ نتو    ، ال   أدو    ادته  كان   دةد  النا ا  ان  ملشكإع  لذيإ 
 
يتم    ةتازحن    خ يتا

تت     ستت  حالتتت  تمتتت  اشتتتا كا ا   خ يت
 
كمتتتا قتتتد  اتتتديك اشتتتكإع يونيتتتتاس دتتتدة    ،" UNITAS"   اةممتتت  يونيتتتتاس  إ شتتتكها دىتتت  ادإنتتت   ا

  ملياه.دن طك ق اك ه  ملةيول   يم  ملؤتمك ا حول  لعالق  بن  اما ساا  ء   ليدين إتي ي  حدإ   أل  تيديمي   دكإه
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 قائمة املصطلحات

 املساءلة

(Accountability) 

تتتم   تتتا كن  يت تتت ،  ) ملشت تتتع أ تتتت،اب  ملصت تتتتلاب  الحتياجتتتتاا جميت تتتز   بتحييتتتتق  لتتتتتو ز  إ الست تتتم  اللتت هت

  ملشكإع، إ لجهاا  ملانح ، إ لشككا ، إ ملةمم  نفءها( يم أ شة   ملشكإع.

 . لعم   لذي سيتو إجك اه ل وصول إل  اخكجاا  ملشكإع هم ( Activities)  األملشطة

 اادا ة التريفية 

(Adaptive 

Management) 

تتتتدة   تتتتاا  لجديت  ل مع وات
 
تتتتتلاب  تتتتكإع  ست تتتت   ملشت تتتتديالا دىت تتتتك   ا إ لتعت تتتتاذ  ليت تتتتو  التخت تتتتج ايصت تتتتم نهت هت

 .إ لتغينر ا يم  لءياق

 إتفاء الهك،ة 

(Anonymization ) 

تلك تتد  لبيانتتاا اتتن أي اع واتتاا يمكتتن تحديتتتدها، امتتا يلعتت  اتتن  ملءتتتحي   ستتتخالص أفكتتتا   

 حتى ان خالل  لجه   ملءؤإل  دن إخفا   لهو  .إلو  حول شخص بمفك ه، 

  ايفخجاضات

(Assumptions) 

هتم  لشتكإط أإ  ملتتو     لتتي تختكج دتتن  لءتيةكة  ملبارتتكة     ة  ملشتكإع، إاتع ذلتتا يلتب أ  يتتتو  

 يييها ان أج  نلاح اءا  ا  لتغينر.تح

 قيم   ملؤرك قب  تةفيذ  لنشاط، إ لتي يمكن دى  أساسها تيييو  لتيد   لالحق. (Baseline)  تل األ ا 

  يتم  إحتتى  ، لبيانتاا  إتح يت  إتفءتنر  جمعيم    هو أي  تلاه ان جم أإ  نحك   دن  لييم   ل،يييي  ( Bias)   اينذياز 

 .إ التصاالا لنشك 

 Blind)   النقاط العمياء

Spots ) 

)دىتت  ستتتبي   هتتم أإجتته  ليصتتتو   نتتر  مليصتتو ة يتتتم  لتفكنتتر أإ  ألخةتتا   لتتتتي تحتتد  بءتتبب  لعتتتا ة  

 . لتلكب   ملبككة(أإ     ملفكط    ألحكا   لءكيع  أإ  لثي    ملثال

 نتيل  ل تغينر ا يم  ملتغنر ا  ألخكى.دةداا تكو   لتغينر ا يم اتغنر إ حد أإ أكرر هم  ( Causation)  السببية 

-Closed)  السؤال املغلع

ended Question ) 

 اتن خيتا  ا   جابت ،     الختيتا  اتن  هو  لءؤ ل  لتذي ية تب اتن  ملءتتليب
 
قائمت  احتد ة اءتبيا

تتتتتتتاذج   تتتتتتتخد    لةمت تتتتتت  باست تتتتتتم  بالتح يت تتتتتتا يءت  امت
 
تتتتتتا تتتتتتاا  قميت تتتتتتز   جابت تتتتتته  تكانت تتتتتتن  لءت تتتتتت  ات تتتتتتذ  يلعت إهت

   حصائي .

  تتطة ايتصاي 

(Communication 

Plan ) 

تتتتتة    تتتتتو ب  شت تتتتت  إد ت تتتتت     يت تتتتتو  دىت تتتتتاج أ  يكت تتتتتن يحتت تتتتتد  ات تتتتتتع و  تحت تتتتتا ل  إ لت تتتتتيو إ ملءت تتتتت  إ لتييت  ملتابعت

(MEAL)     لخاصتتت  باملشتتتكإع، إاتتتا يحتتتتاجو  إلتتت  اعكفتتتته، إكيتتتف ستتتيتو توزيتتتع  ملع واتتتاا إدتتتد 

 دن دم ي   لتوزيع.
 
  ملك ا  لتي سيتو في ا توزيع هذه  ملع وااا، إكذلا ان سيكو  اءؤإال

 اارا  املفابي ي

(Conceptual 

Framework) 

 بالتدخ   لتةموي أإ    اثي.هو دبا ة دن نموذج ُالكب يءتةد إل   أل ل  فيما يتع ق  
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 مستكت الثقة 

(Confidence Level ) 

 لنءتتتتب   مل و تتتت  لجميتتتتع  لعيةتتتتاا  ر،تم تتتت   لتتتتتي اتتتتن  ملتوقتتتتع أ  تتضتتتتمن  ملعيتتتتا   لفعىتتتتم رجتمتتتتع  

  لد  س .

 املحتكت   تذَيَ ؤال  

(Content-Mapping 

Question) 

إلتت  بتد   ستكشتتا  أحتتد  ملوضتتوداا دتتن طك تق إ تتا ة قضتتي  إ ستكشتتافها دىتت     هتو ستتؤ ل ي تتد 

 نةاق إ سع.

 املحتك    ا تخالص ؤال  

(Content-Mining 

Question) 

 د  إل   ستخالص  ملز د ان  لتفاصي  أإ  لشكح حتول   جابت  دىت  ستؤ ل  يل متابع     هو سؤ ل

 تحديد  ر،توى.

 َاول الطكا ئ أو  

  املتقارعةالجَاول  

(Contingency or 

Cross-Tabulation 

Tables ) 

تعةتتتي  إ  ستتتتخد    لبيانتتتاا  لتتتتي يمكتتتن فصتتت ها إلتتت  ف تتتاا اخت فتتت  تخت تتتف دتتتن بعضتتتها  لتتتبعض.  

تتتتتتتاا   تتتتتتتاا ) رجمودت تتتتتتاا  لبيانت تتتتتتتن المودت تتتتتتر ات تتتتتتتودتن  أإ أكرت تتتتتتتي  رجمت تتتتتتو ة أساست تتتتتتتد إل صت تتتتتتذه  لجت هت

 كيف تكتبط إكيف يمكن أ  تكو  اخت ف . -بين ما  لفكدي ( إ لتفادالا  

 ةتذليل املسابم

(Contribution 

Analysis) 

 لتاليتتتت   ءتتتتاهم  بشتتتتك  إ ضتتتتح اتتتتن ختتتتالل  تبتتتتاع  لخةتتتتو ا  لءتتتت    ملهتتتتو دم يتتتت  تحديتتتتد "قصتتتت "  

 بشفافي :

    إجاب إل  تحتاج   لتي  ألس    لتحديد  لو ضح ل •

 ذ ا   ملكتبة  إ رخاطك  ملشكإع يم   لتغينر  لةمك    لو ضح   لتحديد •

 ددو نمك    لتغينر ) ألطك  ملفاهيمي   لخاص  با(ت   لتي  ملوجو ة   أل ل   جمع •

 مشكإداب   لخاص  ءاهم  مل قص   إتيييو تلميع •

  لضكإ ة  دةد  إضافي   أ ل   دن  لبحث •

  ملءاهم  قص تما   إ   اك جع  •
 

إحصتتائي )دتتا ة اتتا يتتتو  لتعبنتتر دةتته يتتم رتتك  دتتد ( إ وضتتح حجتتو إ تلتتاه  هتتو دبتتا ة دتتن اييتتاس   (Correlation)  اي تباط

  لعالق  بن  اتغنرين أإ أكرر.

 Critical)   التفريج النقَ 

Thinking ) 

 اد إس  ان خالل  أل ل .تكو   دم ي  تفكنر إ ض،  إديالني  إاةفتح  دى   آل     رخت ف ، إ 

-Cross)  تقار املجَول  ال

Tabulation Table) 

هتتتو تمثيتتت  اكئتتتي لتكتتتك    ليتتتتيو يتتتم المودتتت  بيانتتتاا كاا تتتت ، إتشتتتم   رجمودتتتاا  لفكديتتت  ضتتتتمن  

 المود   لبياناا.

 Data)  تذليل البيانات

Analysis) 

إلتتتت      لفك يتتتت   يحتتتتول  لبيانتتتاا  حيتتتث  ،هتتتو دم يتتتت  إضتتتع  لةمتتتتا  إ لهيكتتت  ل بيانتتتتاا  لتتتتتي تتتتو جمعهتتتتا

اع واتتتتتاا يمكةتتتتتا  ستتتتتتخد اها. إ تتتتتتو تحييتتتتتق ذلتتتتتا اتتتتتن ختتتتتالل تةبيتتتتتق أستتتتتاليب اةهجيتتتتت  لفهتتتتتو  
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 لبحث دتن  التلاهتاا أإ  رجمودتاا أإ  لعالقتاا   حصتائي   ألختكى بتن   ألنتو ع   : لبياناا اث 

  رخت ف  ان  لبياناا.

 Data)  تنظي  البيانات

Cleaning ) 

  لتةاسق يم  لبياناا لتحءن  جو ت ا.هو  ستكشا  إعز ل   ألخةا  إدد   

 ترائل تَفع البيانات

(Data Flow Maps) 

 لجمع  لبياناا إل   لتيك ك  ملياب . دم ي   /توضح تدفق  لبياناا ان ك  نموذج

 Data)  تفسيج البيانات

Interpretation) 

 ستتتتنتاجاا حتتتول  لتعمتتتيو،  هتتتو دم يتتت  إضتتتاف   ملعنتتتى ل بيانتتتاا. إ تة تتتب  لتفءتتتنر  لوصتتتول إلتتت   

 إ ال تباط، إ لءببي ، إي د  إل    جاب  دى  أس     لتع و  لكئيءي  حول اشكإدا.

 Data)  إدا ة البيانات

Management) 

إتخز ن تتتتا،  ،  إتةميفهتتتا،   لبيانتتتاا  هتتتم دم يتتت  إ   ة  لبيانتتتاا ختتتالل اك حتتت  حيات تتتا. إتشتتتم  إ ختتتال

 . لن ائي ان ا إ لتخ ص

 للبيانات  املرئيالتمثيل  

(Data Visualization) 

هو دم ي  إضع  لبياناا يم اخةط أإ  ستو بيتا ي أإ رتك  اكئتي آختك يءتادد يتم إدتد    لتح يت .  

 دى  تفءنر إتوصي  نتائلا.   لتمثي   ملكئيإيءاددك  
 
 ل بياناا أيضا

الكصفي تذليل  ال

 Descriptive)  لبياناتل

Data Analysis) 

 إدا ة اا تكو   لعية .  ،إخصائص المود  اعية يصف أنماط  

 التصني 

(Disaggregation ) 

  
 
تتتا تتت  المودتتتاا إفيت تتتع  لد  ستتت  إلت تتتا اتتتن التمت تتتي تتتتو جمعهت تتتيو  لبيانتتتاا  لتت تتت  تتع تتتق بتيءت هتتتو دم يت

ل خصتائص  لكئيءتي : نتوع  لجتنس إ لديانت  إ لعمتك، إلتخ. إ تتي   لتصتنيف تحديتد  التلاهتاا أإ  

  ألفكا   لتي ال تكو  إ ض،  إذ  تو فحص  لبياناا كك . ألنماط أإ  

 التغييج   نطاقات

(Domains of Change ) 

هتم  رجتاالا  الستتر تيلي   لو ستع  ل تتدخ   لتتي تءتتاهو بشتك  ابارتك يتم تحييتق  لهتد  طو تت   

 . لخاص  باملشكإع   ملدى  لخاص بةمك    لتغينر

هتتتو  لتييتتتيو  ملن جتتتم  لتتتذي يككتتتز دىتتت   ملءتتتتخد  ل تصتتتميو إ لتةفيتتتذ إ لةتتتتائج  لخاصتتت  بمشتتتكإع   ( Evaluation)  التقييم 

 (.أإ اكتم )قائو  

 معاييج التقييم

(Evaluation Criteria) 

،  هم المود  ان  ملبا ئ  لتي تكرد إل  إضع أس     لتيييو إدم ي   لتخةتيط  لشتاا  ل تييتيو

 تشم  اا يىم:إ 

مممممملة • ممممممَت الصم تتتتتتتكص    :(Relevance)  مم تتتتتتتاا إفت تتتتتتتاا إ حتياجت تتتتتتتكإع ب إلو ت تتتتتتت    ملشت تتتتتتتدى صت ات

  رجمود   ملءا دف  إ ملءتفيد إ لجه   ملانح .

تتت     :(Effectiveness)  الفعاليممممة • تتت   ألقتتتت  تك فت اتتتتدى  ستتتتتخد    ملشتتتتكإع ل متتتتو     ملتاحت

لتحييق  لةتائج  ملكجوة. إبشك  دا ، يتة ب هذ  ايا ن   لُةهج  لبدي ت  لتحييتق نفتس  

 ا، إذلا ملعكف  اا إذ  كا  قد تو  دتما   لعم ي   ألكرر كفا ة. رخكجا
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 ادى تحييق  ملشكإع ألهد فه. :(Efficiencyالرفاءة ) •

 لتغنتر ا   يلابيت  إ لءت بي   لةاتلت  دتن  لتتدخ   لتةمتوي، بشتك     :(Impact) التيثيج  •

 ابارك أإ  نر ابارك، إبشك  ايصو  أإ  نر ايصو .

اتتتدى  حتماليتتت   ستتتتمك   فو ئتتتد  ملشتتتكإع بعتتتد ستتت،ب    :(Sustainability)  اي مممتَامة •

  لددو ) لةيدي إ نر  لةيدي(.

 أ ئلة التقييم 

(Evaluation 

Questions) 

 دبا ة دن دبا  ا إ ض،  ملا تحتاج إل  اعكفته ان  لتيييو.هم 

آلية التغوية الرا عة 

-Feedback)  واي تجا ة

and-Response 

Mechanism ) 

تت تتتم    ا تصتتتاال    هتتتم آليت  لجمتتتع  لتغذيتتت   لك جعتتت  اتتتن  ملشتتتا كن  يت
 
تتتا  ةائيتتت   التلتتتاه اصتتتمم  خصيصت

 لهذه  لتغذي   لك جع . ملشكإع إأ ،اب  ملص ،   آلخك ن يم  رجتمع إ الستلاب   

 مناقشة مجمكية الخج يا 

(Focus Group 

Discussion) 

هم دبا ة دن اةاقش  اوجه  بن   ملءتليبن  يتم المودت ، فهتي تعتد بمثابت  أ  ة لجمتع  لبيانتاا  

  لةودي  اصمم  الستكشا  إفهو دمق إسياق إجهاا نمك  رجمود  إآ    ا إأفكا ها.

 التررا  مَت  

(Frequency ) 

  لتي تةاسب ف   اعية .   جاباايشنر إل  دد   ملك ا  لتي حد  في ا ش ي  اا أإ دد   

  الجَول التررا   

(Frequency Table ) 

 تمثي  اكئي لتكك    لييو يم المود   لبياناا  لخاص  با.

 Gantt)  مخطل  ان  

Chart) 

 .ل مشكإعهو دبا ة دن اخةط دمو ي يوضح  لجدإل  لزاني  

 التعميم 

(Generalization) 

 يم حال  أ   لبياناا  لتي تو جمعها ان إحدى  لعيةتاا تمثت  بدقت  التمتع  لد  ست   
 
يكو  امكةا

  لعا   لذي تو أخذ  لعية  اةه.

،كز  ايياس يءتخد  لتتبع  لتيد   هو   ( Indicator)  املؤشر 
ُ
 أإ دكس  لتغينر أإ تيييو أ     ملشكإع. ر

تييس  لتغينتر اتن ختالل  لفحتص  ملبارتك  :  (Direct Indicators)  املؤشرات املباشرة •

 ل ماهكة  لتي تثنر  الهتما .

تكصتد  لتغينتر  :  (Indirect or Proxy Indicators)  املؤشرات غيج املباشرة أو البَيلمة •

 دى  أ  ا بد ئ  ملا تحاإل  
 
 قياسه.ان خالل فحص  لعالااا  لتي يتو قبولها دمواا

تييس  ألحكا  إ آل    إ لتصو  ا  :  (Qualitative Indicators)  املؤشرات النكيية  •

 تلاه اوقف أإ اوضوع اعن .  إ لء وكياا 
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هتم دبتا ة دتن ايتاييس  لكميتاا أإ  :  (Quantitative Indicators)  املؤشرات الرميمة •

 . قمي  ألدد  . إهم تءاددك دى  قياس تيد   ملشكإع يم رك  اع وااا  

 ات َول تتب  أداء املؤشر 

(Indicator 

Performance Tracking 

Table) 

 .خة  إ   ة  أل   اياب   ملؤرك ا يم  يم  جدإل اوحد يءادد دى  تتبع إتو يق إدكه  أل     

 

 اي تَيلي  تذليلال

 Inferential)  لبياناتل

Data Analysis) 

تعميمتتتاا إحصتتتائي  حتتول التمعتتتاا  لد  ستتت   يتتتي  لتتتا  ستتتتخد    لبيانتتاا اتتتن  لعيةتتتاا لعمتت   

  لتي تو  ستخالص  لبياناا ان ا.

  المة )البيانات(

Integrity (of Data) 

أي نتتتوع اتتتن   لتتب أ  تكتتتو   لبيانتتتاا خاليتتت  اتتتن  إ دةتتتداا تكتتتو   قييتتت .    بالءتتتالا تتمتتتع  لبيانتتتاا  

 دةد جمعها إع   ت ا.  ،بدإ  قصدأإ   بيصد  ، ألخةا   لتي تحد  أنو ع

 الفخجيةالبيانات  

(Interval Data) 

 
 
 .يتو  لتعبنر دن ا باأل قا  إ مكن تح ي ها إحصائيا

اايذائي السؤال  

 )اي تَ اجي(  

(Leading Question ) 

اتتتن ختتتالل  لك متتتاا  ر،تتتد ة  ملءتتتتخدا  أإ  لةك يتتت     –  ملءتتتتليب   يحفتتتزستتتؤ ل  هتتتو دبتتتا ة دتتتن  

يتتداها إذ  تتتتو طتتكح  لءتتتؤ ل بةك يتت  أكرتتتر  يكتتتن ليدىتتت  تيتتديو إجابتتت  لتتو    –   لءتتؤ ل   لتتتي ُيةتتكح ذ تتتا

 حيا ي .

 . مليصو لتفكنر ان أج   تخصيص  لوق  إ لييا  بعم ياا   ( Learning)  التعلم 

 م    اتاملناقش
 
 َاية

 التعلم إلى التنفيو

(Learning-to-Action 

Discussions) 

 يم  لبياناا. إ لتفكنرالمود  ان  ألس    ل مةاقش   ان خالل   يتو توجي ها

 Logic)  النمكذج املنطقي 

Model) 

 .إكيفي  دم ه شا يعطك ي  اةهجي  إاكئي  لتيديو تفءنر اوجز ألحد  مل  هو

 اارا  املنطقي

(Logframe) 

تتتتتاليب   تتتتتك ا إأست تتتتتد   إ ملؤرت تتتتكإع ) ألهت تتتتتي  ل مشت تتتتتائص  لكئيءت تتتتح  لخصت تتتتتي يوضت تتتتتوذج اةةيت تتتتو نمت هت

  ليياس إ الفتر ضاا( إ برز  لكإ بط  ملةةيي  بين ا.

طك،ل يلى املَت الالتغييج  

(Long-Term Change ) 

 هو  لت  نر  لد ئو  ملة وب  لذي ي د   لتدخ  إل  إحد  ه.

 Margin)  بامش الخطي

of Error ) 

،    إحتتتىيعبتتر دتتن أقيتت ى فتتكق اتوقتتع بتتن  التمتتع  لد  ستت   ل،يييتتي إتيتتديك  لعيةتت .  
 
يكتتو  فعتتتاال

 يتتتم رتتتك  اءتتتتوى  
 
تتا يلتتتب أ  يتتتتو إصتتتف هتتتااا  لخةتتت  بعبتتتا ة  حتماليتتت  )يتتتتو  لتعبنتتتر دةتتته  البت
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  لثي (.

  الحسابي  الك ل

(Mean ) 

  .اتوسط المود   لبياناا  لتي تو تحديدها ان خالل جمع جميع  لييو إ ليءم  دى   لك

 مقاييس الناية املر ز،ة 

(Measures of Central 

Tendency ) 

 لوستتط  إهتتم تشتتم     ،إ تتتو تكتيتتب المودتت  اتتن  لبيانتتاا حولهتتا  ،تءتتادد يتتم تحديتتد قيمتت  إ حتتدة

 .إ ملةو ل  إ لوسيط  ل،ءابي

 مقاييس التباي 

(Measures of 

Variability ) 

اتتا إذ  كانتت  نيتتاط  لبيانتتاا اخت فتت     ح تت تإ   ، نتشتتا  أإ تبتتاين  ليتتيو يتتم المودتت   لبيانتتاا  تحتتد 

 
 
 .دن بعضها  لبعض دى  ايياس  الستلاباا  ر،تم   أ  أ  ا اتلمع  يم اةةي  إ حدة تمااا

 تطي القيا 

(Measurement Error ) 

 بياناا  نر  قيي . إل  عم ي  قياس  لبياناا ملتع ي  بشاك   مل  تؤ يدةداا    لخة   يحد  هذ 

 أ الي  القيا 

(Measurement 

Methods) 

 تحد  كيفي  جمع  ملشكإع ل بياناا لتتبع  ملؤرك ا.

 أدالها. آلخك ةصف   ل لةية   لوسةى رجمود   لبياناا، حيث تيع نصف  لييو تحا ا إ  ( Median)   الك يل

   جاب  أإ  لييم   ألكرر   (Mode)  املنكال
 
 .تكك   

  ملءتمك إ ملةتمو ل بياناا لتوفنر اع وااا حول  لتيد   لذي يحكزه  ملشكإع. لجمع هم  ( Monitoring)  املتابعة

 البيانات اي مية

(Nominal Data ) 

 يتو جمعها يم رك  أسما  )إليس أ قا ( إ تو تةميمها حءب  لف  .

تو  ي  غيج املتعلع اينذياز

-Non)  العينات

Sampling Bias) 

هةتتتاك  ال تتت  أنتتتو ع رتتتائع   إ دالقتت  بتتتإجك   ا أختتتذ  لعيةتتتاا  ر،تتد ة.    ليءتتت  لهتتتايتضتتمن أخةتتتا   

  نر  ملتع ق ب خذ  لعيةاا:  النحيازان  

  إطتتتا   يكتتتو    دةتتتداا  تحتتتد   :(Sample Frame Problems)  العينمممة  إرممما    تمشممرال  •

تتتتتر  أإ  اكتمتتتتت    نتتتتتر   لعيةتتتتت  تتتتتال  ستتتتتبي   دىتتتتت .   تتتتت،ي    نت تتتتتازحن    ألشتتتتتخاص  قائمتتتتت   : ملثت    لةت

 
 
 . لفعىم   لعد   ان كبنر  بشك يمكن أ  تي     احد ة  قك   يم يعيشو     لذين    خ يا

  دتتتد   يختتتتا   دةتتتدااتحتتتد     :(Non-Response Issues)  اي مممتجا ة  يمممَ   مشمممرالت •

تتتت   إ  الستتتتتتبيا .    يتتتتتم   ملشتتتتتا ك   دتتتتتد    ألشتتتتتخاص  اتتتتتن  كبنتتتتتر تتتت اي دىت تتتت  نر ست تتتتذلا تت تتتتيكو  لت ست

تتتبي    تتت  تكتتتو ن  ستتتتنتاجاا حتتتتول  لعمتتت . دىتتت  ست قتتتد يكتتتتو     ، ملثتتتال لبيانتتتاا إ ليتتتد ة دىت

هةتتاك نتتازحو  ال يشتتا كو  أل  تتو يعم تتو  ختتا ج  ليك تتت  يتتم  ألإقتتاا  لتتتي يتتتو في تتا إجتتتك    

 .افيو ة  إجهاا نمكهو ، إبالتالم ستكو   لد  س   ملس،ي 

  خاط ت إدتد   تيتا  ك    يتتو  ةتدااتحتد  د  :(Measurement Errors)  القيما   أتطماء •
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ألي    ،يختتتا   ألشتتخاص دىتت  إجتته  لتحديتتد  ،بمعنتتى آختتك. إ بشتتك  ان جتتم  ن  ملع واتتاادتت

 لشتخص    أ   أإ أنته اتن  ر،تمت بدقت  دىت  أست     الستتةالع.      جابت دد     ،سبب كا 

 لبيانتتاا بشتتك   نتتر  تت،ي  يتتم    إقتتا  بإ ختتال لءتتؤ ل  لتتو يفهتتو   لتتذي يلتتكي  الستتتةالع  

  لةموذج.

-Open)  السؤال املفتكح

Ended Question ) 

 ألحد  ألشخاص إدةا  إجاب  حكة ب س وبه  لخاص.تي  يي  ذ ل   لءؤ ل  وه

 ة خجتيبيالالبيانات  

(Ordinal Data) 

 يمكن تكتي  ا ان  ألصغك إل   ألكبر.حيث   ، لبياناا  لتي لها تكتيب

 التعلم التنظي ي

(Organizational 

Learning) 

 هو  لعم ي   لتي تكتشف ذ ا  ملةمم   ملعكف   لجديدة إتتكيف اعها.

 املشا  ة

(Participation ) 

تشتجيع اخت تف أرتكال  ملءتاهماا اتتن ختالل ف تاا اخت فت  اتتن أ ت،اب  ملصت ،  فيمتا يتع تتق  

 ، إتحديد اعاينره إتةفيذه.(MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )ببد  نما   

 التغييج ات  مسا  

(Pathways of Change) 

إكيفيتت    تباطهتتا ببعضتتها  لتتبعض إبتت ي تكتيتتب، فمعمتتو  تحتتد   لتتكإ بط بتتن   لشتتكإط  ملءتتبي ،  

  ملبا   ا لدي ا اءا  ا اتعد ة تءاهو يم تحييق  لهد  طو    ملدى.

 النسبة املئك،ة 

(Percentage) 

يتتتم كتتت     قيمتت  تتتو  لتعبنتتتر دن تتا بمعتتتدل أإ دتتتد  أإ  إ   ، ءتتب  اتتتن  لكتتت يعبتتتر دتتتن  قءتتو اتتتن  لبيانتتاا  

 اائ .

 مجتم  الَ ا ة

(Population ) 

المودت  اتن  ألشتتخاص أإ  لعةاصتك أإ  ألحتتد    ملتشتاذ    لتتتي تمثت  أهميتت   حتدى  ليضتتايا أإ  

  لتلا ب.

 دقة )البيانات(

Precision (of Data) 

ملتا يحتد     إ ضت،  ليياس  ملفص   إ ملككزة بمتا يكفتي لتيتديو صتو ة    إأساليبتتع ق باملؤرك ا 

 يم  ملشكإع.

 املسبقةالشروط  

(Preconditions) 

إهتتم دبتتا ة دتتن  ملتة بتتاا  لتتتي يلتتب أ  تكتتو  اوجتتو ة    ،هتتم  لعةاصتتك  ألساستتي  لةمك تت   لتغينتتر

 حتى يحد   لتغينر دى   ملدى  لةو  .

افات السائَة   الخر

(Prevailing Myths) 

تتتتتتم تتتتتتذ" إ    هت تتتتتتا ل  لتةفيت تتتتتت  تعت تتتتتتتخد  " إ " ملعكفت تتتتتتا ل  الست تتتتتتول يعت تتتتتت  " لوصت تتتتتت    اثت تتتتتتاا  ملضت  الفتر ضت

 " أل شة  تعا ل  لةتائج".

 م  البيانات    أ الي  

 Primary Data)   األولية

Collection Methods) 

 دى   ملع وااا  لتي تو جمعها اباركة ان خالل فك ق  ملشكإع إأ ،اب  ملص ، .  تعتمد

ماء ا تخَا  األ 

 املستعا ة

 ستتتتبد ل  ل،يتتتول  لخاصتتت  بمع واتتتاا  لتعك تتتف  لشخصتتتي  بكاتتتز يحمتتتي هو تتت   ملءتتتتليب. إاتتتع  
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(Pseudonymization ) .ذلا، يمكن  لوصول إل  هو    لشخص ان خالل  ستخد   "افتاح" ل بياناا 

 ةأتو العينات الهادف

 Purposive  (ة)اينتقائي 

(Selective) Sampling 

  ، حتماليتت  تعتمتتد في تتا إحتتد ا أختتذ  لعيةتتاا  لتتتي يتتتو فحصتتها دىتت  قتتك    لباحتتثهتتو ديةتت   نتتر  

 إ تو  ختيا  إحد ا أخذ  لعيةاا بةا   دى  خصائص التمع  لد  س  إ لهد  ان  لد  س .

 األ الي  الرمية 

(Quantitative 

Methods) 

 تلمع  لبياناا  لتي يمكن ددها إعخضادها ل تح ي    حصائي.

 لنكييةاأل الي  ا

(Qualitative 

Methods) 

إ تتتتو جمتتتع هتتتذه  لبيانتتتاا    ،تعبتتتر دتتتن تلتتتا ب  ملشتتتا كن  باستتتتخد    لك متتتاا إ لصتتتو  إ ليصتتتص

كمتتتا يتتتتو تح يتتت   لبيانتتتتاا    ، لةوديتتت  اتتتن ختتتالل أستتت    تحفنزيتتت  تثنتتتر  لتفكنتتتر إ ألفكتتتا  إ ملةاقشتتت 

  لةودي  دن طك ق تحديد  ملوضوداا إ ر،اإ  إ لك ماا  لكئيءي .

 اي تبيان

(Questionnaire) 

تتتتتن   تتتتتد ة ات تتتتتاا احت تتتتتتخالص اع وات تتتتتمم  الست تتتتت     ملصت تتتتتن  ألست تتتتت  ات تتتتت  اةممت تتتتتن المودت تتتتتا ة دت تتتتتو دبت هت

  ملءتليبن .

 عشكائية العينات  الأتو  

(Random Sampling) 

 ملءتتتليبن   لتتذين تتتو  ختيتتا هو اتتن قائمتت  التمتتع  لد  ستت   ملعنتتي بالكااتت  بحيتتث يكتتو   شتتم   ي

دةتداا تحتتاج     لعشتو ئي  لعيةتاا   إتءتتخد   ،لك  اءتليب فكص  اتءاإ   يم أ  يتو  ختيتا ه

 لكتت  التمتتع  لد  ستتت  )أإ  
 
إلتت   لثيتت  يتتم أ  اتتا يةةبتتق دىتت  دينتتتتا اتتن  ر،تمتت  أ  يكتتو   تت،يحا

 المود  فكدي  ان التمع  لد  س   ألكبر(.

   أبءط ايياس ل تغنر.  إيعتبر  ، النتشا   لتوضي   ج     ب   ى    ج ييا   أدى   (Range)  املَت

 Ratio)  ةيبيانات النسب ال

Data) 

 ة ق". ملصفك   ل"    ملضا  لييم عةصك   ل  اع ،يتو  لتعبنر دن ا باأل قا 

 تذليل اينذَا  

(Regression Analysis) 

يءتاددك دىت  فهتو كيتف يمكتن أ  تتؤ ك  لتغينتر ا  لتتي تحتد  يتم  ملتغنتر ) ملتغنتر ا( دىت   ملتغنتر  

 ) ملتغنتر ا(  ألختكى. "تح يتت   النحتد   هتتو طك يت    اضتتي  لفتكز أيتت
 
اتن هتتذه  ملتغنتر ا س ملءتتتي       ا

تتتا أنتتتته يليتتتب دىتتتت   ألستتتت     لتاليتتتت : اتتتتا هتتتتم   لتتته بالفعتتتت  تتتتت  نر سدىتتتت   ملتغنتتتتر  لتتتتابع  لختتتتاص بتتتتا . كمت

 لعو اتتتت   ألكرتتتتر أهميتتتت ؟ إاتتتتا  لعو اتتتت   لتتتتتي يمكةةتتتتا تلاه هتتتتا؟ إكيتتتتف تتفادتتتت  هتتتتذه  لعو اتتتت  اتتتتع  

 لعو ا ؟" بعضها  لبعض؟ إ بما  ألهو ان ذلا، اا ادى ت كدنا ان ك  هذه  

 يمكن تكك  ها بمكإ   لوق .  ابت  ليياس بياناا   إأساليبدةداا تلمع  ملؤرك ا    تجتن ( Reliability)  املكثكقية 

 Resultsإرا  النتائج )

Framework) 

هتتو نمتتتوذج اةةيتتتي يتتةمو نتتتتائج  ملشتتتكإع يتتم س ءتتت   اتتتن  لعالقتتاا  لشتتتكطي . إتوضتتتح  لعبتتتا  ا  

 لتء ءتت   لهكاتتي ألهتتد    ملشتتكإع، كمتتا أ  تتا تصتتف  ملةةتتق  لءتتباي )أإ   لتتو   ة يتتم إطتتا   لةتتتائج  

  لكأس ي( ل مشكإع.

المودتت  فكديتت  اتتن  لءتتكا  أإ  رجتمتتع  لتتذي تختتتا     ستتته إ لتتتي تءتتاددك دىتت  فهتتو التمتتع   (Sample)  عينةال

 . لد  س  أإ  رجتمع كك 
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 اينذياز في أتو العينات

(Sampling Bias) 

يكتتتو   ختيتتتا  بعتتتض أفتتتك   التمتتتع  لد  ستتت  أكرتتتر أإ أقتتت  اتتتن  نتتترهو فيمتتتا يتع تتتق  يحتتتد  دةتتتداا  

 باملشا ك  يم جهو  جمع  لبياناا  لخاص  با.

 Sample)  إرا  العينة 

Frame ) 

هو دبا ة دتن قائمت  احتد ة بالوحتد ا ) جتال،  ءتا ، أستك، أشتخاص، أطفتال، اك هيتو ، إلتخ(  

إ مكن أ  تشم   ألاث   اتا يىتم: قائمت   لتعتد   أإ     لتي ستءتخداها لتكو ن  لعية   لخاص  با.

 قائم   ملع من   لذين تو توظيفهو أإ سج   لتسجي  أإ قائم   ملشا كن  يم  ملشكإع.

  و َة أتو العينات

(Sampling Unit) 

  لشخص أإ ف    ألشخاص أإ  لش ي   لذي يتو أخذ  ليياس ) ملالحم ( اةه.

 م  البيانات    أ الي  

 Secondary)  الثانك،ة 

Data Collection 

Methods) 

 .(انشو ة أإ  نر انشو ة) ملع وااا  ملتوفكة بالفع  ان خالل اصا   أخكى   دى   تعتمد

 املقا لة شبن املنظمة

(Semi-Structured 

Interview) 

تتتد   تتت  إأحت تتتن   لشتتتتخص  لتتتتذي يلتتتتكي  ملياب ت تتت  بت تتت  اوجهت تتتا ة دتتتتن اةاقشت تتتم دبت تتتتليبن ، إتكتتتتو   هت  ملءت

 اصمم  الستكشا  إفهو دمق إسياق إجه  نمك  ملءتليب إآ  ئه إأفكا ه.

  صا   املصلحة

(Stakeholder ) 

 أإ كالهما. شخص له اص ،  أإ ت  نر يم  ملشكإع

  اينذراف املعيا   

(Standard Deviation) 

تتتتتتابي   تتتتتتتط  ل،ءت تتتتتتن  لوست تتتتتتتتلاباا دت تتتتتتتك  (  الست تتتتتتتال  ) نحت تتتتتتتدى  خت تتتتتتب ات تتتتتتتط(.يحءت تتتتتتتنر  و  ) ملتوست يشت

تتتتط   تتتتن  لوست  دت
 
تتتتر   كبنت

 
تتتتا تتتتف  ختالفت تتتتاا تخت ت تتتت   لبيانت تتتتيو المودت تتتت  أ  قت تتتتالم إلت تتتتا ي  لعت تتتتك    ملعيت  النحت

إيعنتي    ،بيةما يعني  النحك    ملعيا ي  ملةخفض أ   ليتيو قك بت  اتن  لوستط  ل،ءتابي ، ل،ءابي

  النحك    ملعيا ي  لصفكي أ   لييو تءاإي  لوسط  ل،ءابي.

 طبقية العينة  ال

(Stratified Sample ) 

 يتضمن طبياا أإ الموداا اخت ف  ان  ألشخاص.  ل عية تصميو 

 الَيلة اا صائية

(Statistical 

Significance) 

 عية .ل    لةا ح ختيا  ال بءبب   أإ  لعالق  بن   ملتغنر ا إليء    لفكق تشنر إل  إجو   

 ل تغينر  لذي يلب تحيييه خالل  إ ة حياة  ملشكإع. ملءتوى  ر،د  إ رخةط   ( Target)  املستهَف

 Theory of)  نظر،ة التغييج 

Change) 

 هم دبا ة دن إصف راا  إاكئي لكيفي  حدإ   لتغينر  ملة وب إملاذ  ان  ملتوقع حدإ ه.

 التثليث

(Triangulation ) 

 إ باا  ،   لبياناا ان خالل  لتحيق  ملتبا ل ان أكرر ان اصد  ن.
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 خطي م  النكإل األول ال

(Type I Error ) 

لتتو يحتتد     بيةمتتا ملءتتا د     التمتتع  لد  ستت ستتتنتاج ختتاطئ أ  اشتتكإدا كتتا  لتته تتت  نر دىتت   هتتو  

   إ ة ق د يهذلا. 
 
 . لز ئف  لخة    يلابي أيضا

 خطي م  النكإل الثامليال

(Type II Error ) 

إ حد  دةداا تءتنتج بشك  خاطئ أ  اشتكإدا لتو يكتن لته    ،دكس  لخة  ان  لةوع  ألإل هو 

 خةت   الستتبعا   
 
ت  نر دى  التمع  لد  س   ملءا د  بيةما كتا  لته تت  نر فعىتم. إ ة تق د يته أيضتا

 أإ  لخة   لء اي  لز ئف.

 : لصدقهةاك  ال   أنو ع ان  و تمث  بدق  اا تةوي قياسه.   لتي لبياناا   تصف ( Validity)  الصَق

   آلخكإ   إ لخبر     ملص ،   أ ،اب   يتفق  ه   :(Face Validity)  الظابر    الصَق •

 ؟ لتي تو تحيييها  ل ةتيل   حيييي  ايياس   هم   لبياناا  أ   دى 

شكإع  مل  أ   إ قعم   بشك  تثب   أ   ل بياناا  يمكن  ه   :(Attribution)  اا الة •

  ر،د ة؟تءبب يم  لتغينر ا  

  جمتتتتتع   لييتتتتتاس  ألستتتتت وب  يمكتتتتتن  هتتتتت   :(Measurement Validity)  القيممممما   صممممَق •

   اصمم   أ إ ا باستخد     لبياناا
 
 أخةا ؟  حدإ    حتمال  ان إتي    جيد 

 أي خاصي  أإ دد  أإ كمي  يمكن قياسها أإ ددها. (Variable)  املتغيج 
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َليل املتابعممممة والتقيمممميم واملسمممماءلة والممممتعلم للمتخصصممممين فممممي مجممممال  مممم  الخاصممممةم نممممكاتج الممممتعل

 " MEAL DPro"التنمية 

 از الال  لبرنااج  لد  س ي  

(IM ) 

 

 الال  لبرنااج  لد  س ي  

 يم  ملشا يع ( MEAL)ايدا  دن  ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و 

 
  ملكجع 

 

 

الرمز الكامل 

 ملوضوع   ملوضوع الَ اس ي  للبجنامج

  لفكعم

   يم  ملشا يع ( MEAL) ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و ايدا  دن   

01 01 
اءؤإلي  ( MEAL) ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و سبب كو   توضي 

 جميع  ملشا كن  يم تصميو  ملشكإع إتخةيةه إتةفيذه

 
IM.01.01 

01 02 
 ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل   ملكوناا إ لهيك   ملتكاا  إ لغكه ان  تحديد 

 ( MEAL) إ لتع و

 
IM.01.02 

 IM.01.03   ليوي  (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )فو ئد نما   توضي  03 01

01 04 
إع   ة   (MEAL)  ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع وصف  لعالق  بن  إ 

  ملشكإع

 
IM.01.04 

 IM.01.05  ( MEAL متابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )ل ملك ح   لخمس   توضي  05 01

01 06 
املتابع  إ لتيييو إ ملءا ل   بصف  ملعاينر إ ملبا ئ  ألخالقي  ذ ا  لص    إ 

 ( MEALإ لتع و )

 
IM.01.06 

01 07 
 ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  ذكك أهمي   ملشا ك  إ لتفكنر  لةيدي يم دم ياا 

 ( MEALإ لتع و )

 
IM.01.07 

01 08 
يم خة   لتةفيذ  (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )ركح كيفي   اج 

  لتفصي ي  

 
IM.01.08 

 

 از الال  لبرنااج  لد  س ي  

(LM ) 

 

 الال  لبرنااج  لد  س ي  

 ( Logic Models)  لةماذج  ملةةيي 

 
  ملكجع 

 

 

الرمز الكامل 

 ملوضوع   ملوضوع الَ اس ي للبجنامج 

  لفكعم

    لةماذج  ملةةيي   

01 01 
أساس قوي  إضع لةماذج  ملةةيي  ل مشكإع يم    ءاهما ي كيفلصف  إ 

 ( MEALإ لتع و )ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  لعم ياا  

 
LM.01.01 

  أطك  لةتائجإ  نمك اا  لتغينر  ملكوناا إ لهيك  إ لغكه ان  ايا ن  02 01

  لةماذج  ملةةيي إ 

 
LM.01.02 

01 03 
 ، لةماذج  ملةةيي : تحديد  لفلو ا يم  رجاالا  ملةةيي  ل ةماذج  ملةةيي 

  ألهد  .، إ الطالع دى   لتعك  دى   ألخةا   لةموذجي إ 

 
LM.01.03 

    ملةةييطا     بةا    



 

 

 

 
 

للمتخصصين  املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم دليل 

 الطبعة األولى  (MEAL DPro) في مجال التنمية

 

153 

 

   مشكإع ل ي ةةي ملةماذج  ل لغكه ان تحديد  الفتر ضاا يم  توضي  01 02
LM.02.01 

 LM.02.02  تفءنر  ملةةق  لكأس ي إ ألفيي لألطك  ملةةيي  02 02

 LM.02.03  إ ملؤرك ا  لييو  لتةميمي   لياب   ل يياس فهو  لعالق  بن  03 02

 SMART "  LM.02.04 "فهو خصائص اؤرك 04 02

  ا إاتى يتو  ستخد اها تحديد أساليب  ليياس  ألكرر ريود   05 02
LM.02.05 

 LM.02.06   بن   ملؤرك ا  لجيدة إ لءي   لتمينز  06 02

02  

07 
يم  ألساليب   لكااة خت ة  ملعالج  نياط  لضعف  ر  ألساليب ستخد  

  لةودي  إ ألساليب  لكمي 

  

LM.02.07 

 LM.02.08  ملا تحاإل قياسه  ملةاسب  ألس وب  يا خت 08 02

 LM.02.09   رخت ف    النحياز لتفك ق بن  اصا    09 02

 

 از الال  لبرنااج  لد  س ي  

(PT ) 

 

  الال  لبرنااج  لد  س ي

ان أج   ملتابع  ( MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و ) أ إ ا تخةيط

 إ لتيييو 

 
  ملكجع 

 

الرمز الكامل 

 ملوضوع   ملوضوع الَ اس ي للبجنامج 

  لفكعم

  إ ا  لتخةيط  لكئيءي   لخاص ب،توى  رإ  إ  جك  تحديد إإصف  لغكه   

 إ لتيييو  ل متابع 

  

  أل    اتابع خةط  لخاص ب،توى  رإ  إ  جك   لغكه تحديد إإصف  01 01
 

PT.01.01 

 خك ئط تدفق  لبياناا  لخاص ب،توى  رإ  إ  جك   لغكه تحديد إإصف  02 01
 

PT.01.02 

  ا لدإل تتبع أ     ملؤرك  لخاص ب،توى  رإ  إ  جك   لغكه تحديد إإصف  03 01
 

PT.01.03 

 الجدإل  ملوجز ل تيييو ب لخاص ،توى  رإ  إ  جك   لغكه تحديد إإصف  04 01
 

PT.01.04 

  تيييو ل  بالشكإط  ملكجعي  لغكه إ  جك   إ ر،توى  لخاص تحديد إإصف  05 01
 

PT.01.05 

( ان أج   ملتابع  MEALأ إ ا تخةيط  ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )  

 إ لتيييو 

  

  أنو ع  لتيييو  رخت ف  إ لبياناا  ملة وب  لك  دم ي   اةاقش  01 02
PT.02.01 
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 از الال  لبرنااج  لد  س ي  

(AL ) 

 

  الال  لبرنااج  لد  س ي

  ملءا ل ان أج  ( MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و ) أ إ ا تخةيط

 ع وإ لت

 
 

  ملكجع 

 

الرمز الكامل 

 الَ اس ي للبجنامج 
  ملوضوع

 ملوضوع 

  لفكعم

 لكئيءي   إ ا  أل بعض بتحديد إإصف  لغكه إ  جك   إ ر،توى  لخاص   

 ( MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )تخةيط ل

  

  خةط  التصاالا بإإصف  لغكه إ  جك   إ ر،توى  لخاص تحديد  01 01
AL.01.01 

 لتغذي   لك جع    ااآليبإإصف  لغكه إ  جك   إ ر،توى  لخاص تحديد  02 01

 إ الستلاب 

 
AL.01.02 

  خةط  لتع وب لغكه إ  جك   إ ر،توى  لخاص تحديد إإصف  03 01
AL.01.03 

 

 

 از الال  لبرنااج  لد  س ي  

(CD ) 

 

  الال  لبرنااج  لد  س ي

  ملكجع  ( MEALإ لتع و ) ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل   جمع بياناا

 

الرمز الكامل 

 الَ اس ي للبجنامج 
  ملوضوع

 ملوضوع 

  لفكعم

   ( MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و ) جمع بياناا  

 CD.01.01  ركح  لعةاصك  لخمء  لجو ة  لبياناا 01 01

01 02 
  إصف اكوناا  رخةط  ألساس ي أل  ة جمع  لبياناا 

CD.01.02 

 CD.01.03  ركح  ملبا ئ  ألساسي  ألخذ  لعيةاا  03 01

 

01 

 

04 
يم أخذ    النحيازفهو  لتعك ف إ ملكوناا  لكئيءي  ألخذ  لعيةاا  لعشو ئي  )

 نحياز  إ ، أخذ  لعيةاا  ملالئم  " ملك ح "يم نحياز إ ال  لعيةاا، إ لتعميو، 

 إإحدة أخذ  لعيةاا( ، إالتمع  لد  س ،  الستلاب   لةودي 

 CD.01.04 

  اا حجو  لعيةإ أخذ  لعيةاا  لعشو ئي  إبد ئ  إاكوناا  أساليبركح  05 01
CD.01.05 

  إ لحجو(   ألساليب)  فهو  لتعك ف إ ملكوناا  لكئيءي  ألخذ  لعيةاا  لها ف 06 01
CD.01.06 

   لبياناا إصف  لخةو ا  لكئيءي  يم   دد   لتةفيذ أ إ ا جمع  07 01
CD.01.07 

   ملتعا   د ي ا لإل   ة  ملءؤإل  دن  لبياناا تحديد  لبرإتوكوالا إ ملعاينر  08 01
CD.01.08 

01 09 
أخذ  لعيةاا إتحديد  لءياقاا  ألكرر اال ا    أساليب لتفك ق بن  أنو ع 

 لها.

 
CD.01.09 

01 10 
 ملما ساا  لجيدة إ تحديد  ألاث    لجيدة إ لءي   لألس     ملغ ي  إ ملفتوح إ 

    أل شة   لتشا كي  3  الموداا  لتركنز س 2   مليابالا س1يم س إ لءي  

 
CD.01.10 
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 از الال  لبرنااج  لد  س ي  

(AD ) 

 

  الال  لبرنااج  لد  س ي

  ملكجع  ( MEALإ ملءا ل  إ لتع و ) ملتابع  إ لتيييو  بياناا تح ي 

 

الرمز الكامل 

 الَ اس ي للبجنامج 
  ملوضوع

 ملوضوع 

  لفكعم

   ( MEALتح ي  بياناا  ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )  

01 01 
  (MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )و ائق تخةيط ل يمكنركح كيف 

 ، إتفءنرها ملكئي لهاتمثي   ل، إ تح ي   لبياناا  أ  تءادد يم توجيه  لخاص  با

 
AD.01.01 

 AD.01.02  إ  جك   ا  لخاص  به   بياناال   لتمثي   ملكئي انإصف  لغكه  02 01

 

01 

 

03 
بياناا )ضع يم  اعية  ان  لجمود   ملكئي ر ل تمثي  لخيا   ألفض   تحديد 

 (إلخ دتبا ك  الدتبا  ا  لءياقي  اث  الموداا  مليا ن ، 

  

AD.01.03 

01 04 
ا دى  جو ة تفءنر   أل بع لف اا  لصف إ  ييو   لبياناا  لتي يمكن أ  تؤ ك س ب 

  لبياناا 

 
AD.01.04 

  بن   لتصنيفاا  أل بع  ليياس  لبياناا  ايا ن  إتوضي   الختال  05 01
AD.01.05 

  إ  جك   ا  لخاص  به  تح ي   لبياناا  لكمي  انإصف  لغكه  06 01
AD.01.06 

 (إ الستداللمبن  نوعم  لتح ي   لكمي ) لوصفي ايا ن  إتوضي   الختال   07 01
 

AD.01.07 

01 08 
ءتخد  لتح ي   لبياناا باستخد   د  لف اا  لثال  ل ،ءاب  لتي ي حد ت

ُ
ت

   لوصفي  ا  حصا 

 
AD.01.08 

   لتكك   صف  أل إ ا  ملءتخدا  ل،ءاب اياييس إ  09 01
AD.01.09 

    ملككز   لنزد صف  أل إ ا  ملءتخدا  ل،ءاب اياييس إ  10 01
 

AD.01.10 

  صف  أل إ ا  ملءتخدا  ل،ءاب اياييس  لتباينإ  11 01
AD.01.11 

01 12 
 ألكرر اال ا  لتح ي      ملككز   لنزد ايياس  توضحد  لعو ا   لتي ي حد ت

 المود   لبياناا 

 
AD.01.12 

   الستداللمركح  لغكه ان  لتح ي   13 01
AD.01.13 

 تحديد تح ي   النحد   إكيفي    تباطه باال تباط إ لءببي  14 01
 

AD.01.14 

  لثا ي إأخةا   لةوع   ألإل ركح  لفكق بن  أخةا   لةوع  15 01
 

AD.01.15 

  إ  جك   ا  لخاص  به  تح ي   لبياناا  لةودي ان إصف  لغكه  16 01
AD.01.16 

  إجك    لتح ي   لكمي 17 01
AD.01.17 

  خةو ا  ملءتخد   جك    لتح ي   لةوعم   جك    الثي  لصف إ  18 01
AD.01.18 
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الال  لبرنااج  لد  س ي   از 

(UD ) 

 

  الال  لبرنااج  لد  س ي

  ملكجع  ( MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و ) بياناا  ستخد  

 

الرمز الكامل 

 ملوضوع   ملوضوع الَ اس ي للبجنامج 

  لفكعم

   ( MEAL ستخد   بياناا  ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )  

 الستنتاجاا   إإضعركح كيف يؤ ي  لتح ي  إل   لتفءنر  ملةاسب  01 01

 إ لتوصياا 

 
UD.01.01 

01 02 
تحديد  ملبا ئ  ألساسي  لإل   ة  لتكيفي ، إيشم  ذلا كيفي   الها يم  إ ة  

 ( MEAL ملتابع  إ لتيييو إ ملءا ل  إ لتع و )

 
UD.01.02 

إدد    لتيا  ك إ لتو ص  اع أ ،اب  توضي  كيفي   ستخد    لبياناا يم  03 01

  ملص ،  

 
UD.01.03 
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