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  تخصــص ،  أيمجــال كـان ، وفــى  أيجهــد يبــذل فـي  أليورة الغنــي عنهـا وعمــال مالزمـًا الحاضـر ضــر أصـبح التقــويم فـي العصــر

 .ولكل شخص ، وبالرغم من أن  التقويم اصطالح حديث في العلوم التربوية والنفسية إال انه قديم في معناه 
   حياتنا اليومية بطريقة شعورية أو ال شعورية  ينقوم بها جميعًا ف عملية طبيعية التقويم :إن.  
  
  تطبيــق مــنظم إلجــراءات البحــث االجتمــاعي لتقــدير ، :  وهــو عبــارة عــن) مســميين لمصــطلح واحــد ( التقــويم والبحــث التقــويمي

البحـــث التقـــويمي يتضـــمن اســـتخدامات منـــاهج البحـــث  بمعنـــى إن، واســـتخدام بـــرامج التـــدخل االجتماعيـــة  تصـــميم ، وتنفيـــذ
االجتمــاعي للحكــم علــى تخطــيط ، ومراقبــة ، وكفــاءة ، وفعاليــة بــرامج الصــحة والتعلــيم والرعايــة االجتماعيــة وبــرامج الخــدمات 

        .اإلنسانية األخرى وتحسينها 
  معايير ومقاييس ي الوصول إليه مستخدمًا فيما كان ينبغالتقويم عملية يقوم بها اإلنسان للكشف عن حقيقة الجهد المبذول وأثره

 يحددها هو بنفسه
 قيـاس قيمـة وكفايـة وفعاليـة العمـل االجتمـاعي ، أو النظـام االجتمـاعي واألنمـاط السـلوكية ، :  يوالتقويم فـي لغـة االجتمـاعيين يعنـ

بــذلك فـي العمليــات االجتماعيـة الالحقـة أو بهــدف الكشـف عــن جوانـب القــوة والضـعف فــي  لالنتفـاعتحسـين عملياتهــا  بهـدف
  .المشروعات والبرامج االجتماعية 

  ويقــوم بدراســة تطــور مســتوى اإلنتــاج ووزن وقيــاس كفايــة وفاعليــة المشــروعات يعــد التقــويم أســلوبا مــن أســاليب البحــث العلمــي
  . وبه تتضح عوامل النجاح والفشل االجتماعية

  عن حقيقة تأثير مشروعات وبرامج التنمية للكشفالتقويم أداة 
 للتخطيط االجتماعيالخطوة  األخيرة ارتباطًا وثيقًا وهو  يرتبط التقويم بالتخطيط .   
 التقويم بأنه ويمكن تعريف  : 

ضوء ما اتفق عليه من معايير يبذل من جهود لتحقيق أهداف معينة في  مجموعة من اإلجراءات العلمية التي تهدف إلى تقدير ما - 
وما وضع من تخطيط مسبق والحكم على فاعلية هذه  الجهود ، وما يصادفها من عقبات وصعوبات فـي التنفيـذ بقصـد تحسـين 

  .األداء ، ورفع درجة الكفاءة اإلنتاجية بما يساعد على تحقيق األهداف 
 ُحَدَد مفهوم التقويم تحديداً ل عـرف بأنـه مالحظـة دقيقـة اتسمت بالغموض والبعد عن الدقة واضحًا ، أو تعددت تفاسيره و  م ي ُ ، وي

عرف بأنه الحكم المصحوب بالنقد  أولشيء معين بقصد حصر الصفات المتعددة المميزة له   ُ   .ي
  ويشـــــــير قـــــــاموس ويبســـــــتر إلـــــــى أن كلمـــــــةEVALUATIAN  تعنـــــــى تحديـــــــد قيمـــــــة الشـــــــيئ أو كمـــــــه  ذلـــــــك الن كلمـــــــة

EVALUATIAN    مشتقة من كلمةVALUE   المنفعة  أووتعنى القيمة.   
  م الشيء تقويما فهو قويم   . أعدله ما أي أقومه مستقيم ، وقولهم ما أيونجد في مختار الصحاح قوَ
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  و أن التقـويم هـو المرحلـة الالحقـة )  معرفـة الوضـع الحـالي للبرنـامج (مـن التقـويم   األولـىالتقيـيم هـو المرحلـة ويمكن القـول إن
  ).تحسين وتعديل المستوى الحالي للبرنامج ( للتقييم  

  
 .نهاية البرنامج بل مالزمة للبرنامج منذ بداية التفكير فيه  يتكون ف التقويم عملية مستمرة ال )١
عـن  والمسـئولالتقويم عملية تعاونية يشارك فيها االختصاصـيون فـي كـل الحقـول المعنيـة فهـو بحاجـة إلـى تعـاون المقـوم نفسـه  )٢

  .البرنامج والمستفيدين 
       . التقويم عملية شاملة وهو اشمل معنى من القياس ألنه يشمل القياس مضافًا إليه إصدار حكم معين )٣
  . والقوة  ومعرفة المعوقات بل يتضمن التدخل ليس مجرد معرفة جوانب الضعففهو التقويم عملية ايجابية  )٤
والفنــي لقيــاس كفــاءة األجهــزة  اإلداريدراســات عامــة للتقــويم  بــإجراءالتقــويم عمليــة إداريــة وإشــرافية فالجهــات اإلداريــة تهــتم  )٥

 .  الحكومية 
المشروع فنتائج التقويم تستخدم في تحسين وتطوير البرنامج  أووإنما وسيلة لتحسين البرنامج في حد ذاته  التقويم ليس هدفاً  )٦

  .استبدالها بأخرى إذا لزم األمر  أوأو المشروع أو حذف بعض األنشطة 
  
  . البدء بتحديد األهداف المراد تحديدها في البرنامج موضع التقويم )١
  . )اإلمكانات المتاحة (  إن تتم عملية التقويم في إطار الظروف المحيطة )٢
  .إن تتعدد وسائل التقويم بما يناسب أغراض التقويم ومجاالته  )٣
البرنامج التقويمي الناجح هو الذي ينفذه أشخاص مدربون قادرون على مراعاة التعليمات ومراعاة األصول العلمية فـي القيـاس  )٤

  . واستخالص النتائج
  . الذي يضمن استبعاد العوامل الذاتية اإلحصائيعلى التحليل واالعتماد   تفسير نتائج التقويم فيالتحفظ  )٥
 .عمل المقارنات بين النتائج المختلفة للتقويم نظرًا الختالف الظروف التي أجريت فيها  فيالتحفظ  )٦
 . مراعاة اختيار الموعد والمكان المناسبين إلجراء التقويم والتأكد من وجود األشخاص الذين يعنيهم التقويم )٧
  .ضوء إمكانات المؤسسة ومواردها المالية ، ومراعاة القيم والتقاليد الخاصة بالمجتمع  فيأن يجرى التقويم  )٨
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 . المنفعة واالستخدامتتركز عمليات التقويم على  )١
  . مدربين أكفاءيجب إن يكون المقومون  )٢
  .قي أخالملحة وضرورية لممارسة تقويم فعال و  االستجابة السريعة والظرفية حقيقةإن  )٣
ثـم  البصيرةتحدد إنفاذ  التي إدراك األنماط الروتينية لردود الفعلللتقويم الخالق يتطلب منذ البداية  إدراك القوة المحتملةإن  )٤

  . طرق جديدة لصنع األشياء وابتداع ،العقبات  وتخطى ، التحركفي  الرغبة
     . ). ..-إداريين –مراقبين  –مستشارين (   استعداد للقيام بادوار متعددةإن يكون المقومون األكفاء على  )٥
 .نوعها  فيوتجعلها فريدة  هو جزء من األجزاء التي تميز كل عملية تقويم عن األخرىالذي ينتهجه المقوم  األسلوبإن  )٦
   

  
  

  
  .طرق االنحدار واالرتباط  •  . تصميم البحث التجريبي وشبه التجريبي •
   . منهجية أنواع البحث االجتماعي •   . طرق اختيار العينات •
   . النفسية وتطبيق االختباراتالمقاييس  •   . اإلحصاء الوصفي والتحليلي •
  . مصادر األدب التربوي الرئيسية المفيد للمقومين •   . طرق تقويم البرامج •
   . المقدرة على االستجابة لعمليات القياس والتقويم •  . األسس الرئيسية للتربية والعلوم االجتماعية •
  . وأنماط األداءمعرفة أساليب صياغة األهداف  •  . البيانات وتحليلها) جمع ( تحضير  •

  

  
   .المعايير المهنية القانونية لممارسة المهنة  •  .تحليل  الجدوى االقتصادية  •
  .منهجية دراسة الحالة  •  .) المضمون ( تحليل المحتوى  •

  

  
  

  
  أساليب ضبط نوعية المعلومات المجموعة وتحليلها  •  المقدرة على إجراء المقابالت  •
  العمليات الميدانية •  المقدرة على تطبيق أساليب المالحظة وأساليب تسجيلها  بدقة  •
  األخالقيات المهنية •  المهارات التوضيحية •
    ضبط االنفعال الشخصي  •
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  .إجراء مشاريع ومقترحات البحوث  •  .تحليل العمل  •
  . مهارات العالقات العامة •  .المهارات اإلدارية  •
  

 
  .السلوك الحسن  •  .هدوء األعصاب  •
  .الشخصية القوية  •  .الثقة بالنفس  •
  .التأثير والفاعلية  •  . الحكم على األشياء بطريقة صائبة •
  . الصبر وقوة االحتمال •  . مهارة استغالل الفرص المتاحة •
    . العملية •

  

  
 : يستطيع تحديد المالمح المشتركة للبرنامج المقصود تقويمه حيث يجب إن يكون باستطاعته  الذي األخصائيدور  )١

  . المناسبة التعرف على حاالت اتخاذ القرار - 
  . الوقت المحدد يالتزود بالمعلومات المالئمة ف - 
  .) التجهيزات  –المال  –الزمن ( تحديد المعايير التي ستستخدم التخاذ القرار  - 
  .تقديم تقارير عن األنشطة  يالمشاركة ف - 

 )تحليل البيانات وتفسيرها  –تحويل المعايير النظرية إلى إجراءات ونماذج ومقاييس  –جمع المعلومات ( للمقوم  الدور الفني )٢
  )تامين اتصاالت فعالة  -التنسيق  –التشجيع  –التخطيط  –اتخاذ القرار ( للمقوم  ياإلدار الدور  )٣
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منظمات الرعاية الصحية والتي تقـدم العديـد مـن الخـدمات لمرضـاها وعمالئهـا وتتكلـف تلـك الخـدمات مبـالغ ماليـة كبيـرة لـذا  )١

 .يجرى التقويم لمعرفة كفاءة تلك الخدمات ومدى جدواها 
  . منظمات العدالة الجنائية والتي تشجع برامج التقويم )٢
  .التعليم والتدريب والتي تتطلب استخدام أساليب مختلفة للتقويم ) مؤسسات ( منظمات  )٣
كـل أنـواع اإلعمـال وتقويمهـا باسـتمرار ومـن وقـت   فـيالمنظمات والمؤسسات التعليميـة التجاريـة كبـرامج التـدريب المسـتخدمة  )٤

 .ألخر لضمان جودتها 
  . الخدماتي تدعم العديد من برامج منظمات اإلدارة العامة الت )٥
المؤسسات والمراكز االجتماعية وتستخدم التقويم للتأكد من كفاءة الخدمات التي تقدمها لعمالئها والمستفيدين منها ومـدى  )٦

  . رضا المستفيدين عن تلك الخدمات
ة حالة الطوارئ وتشمل ضحايا الجريمـة والحـروب وهـى فـى حاجـ فيمؤسسات الخدمات المساندة كتلك التي تساعد اإلفراد  )٧

 . للتقويم للوقوف على مدى كفاءة برامجها
  
 .المؤسسات التعليمية  فيعلى متطلبات االعتماد واإلجازة خاصة  اإلبقاء )١
  .عملية التقويم  إجراءتمنح تمويال للمشروعات االجتماعية وتشترط  التيالمحاسبة والتمويل فهناك العديد من المؤسسات  )٢
   .اإلجابة عن طلبات حول بعض المعلومات  )٣
   .إصدار القرارات اإلدارية يتطلب االعتماد على البيانات التقويمية  )٤
  .الحصول على معلومات لتحسين الممارسة  )٥
   .معرفة التأثيرات غير المقصودة للبرنامج  )٦
  
   .مدى صحة طريقة االنجاز  )١
  .التعرف على مدى نجاح الجهود المبذولة   )٢
   .مقارنة النفقات باالنجاز  )٣
   .التخطيط  فيجمع معلومات جديدة تفيد  )٤
  .التعرف على نقاط القوة والضعف  )٥
   . اآلخرينجعل الغير يستفيد من خبرة  )٦
  
 أنماطه فإننا نشير إلى عمليات مختلفة وأشخاص متنوعين وبرامج ومشروعات تتعرض للتقويم  حينما نتحدث عن أنواع التقويم أو

 . يتخذ من قرارات وأنماط ما، وطريقة تطبيق العمليات التقويمية ، موضوع التقويم  فيواالختالف بين نمط وأخر هو اختالف 
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  في وتتمثل أهم هذه النماذج:   
 

  

١    سيبCIPP  
  ستافليمالذي وضعه 

اختيــار  فــيوتشــير رمــوزه المختصــرة إلــى الســياق والــذي يشــير إلــى العمليــات المتضــمنة 
والـى ، االسـتراتجيات البديلـة  والذي يشير إلى تقويم عـدد مـن والى المدخل، األهداف

 فــياالســتراتجيات والـى التقــويم النـاتج والــذي يتنـاول  التـي تتضــمن تنفيـذتقـويم العمليــة 
  . نت األهداف قد تحققت وبأية درجةاألساس ما إذا كا

٢   ) (DEM الذي وضعه
  )PROVUS( بروفس

وهو نموذج تقويم التعارض والذي يتطلب اتخاذ قرارات لتحديد الفروق والتعارضات 
  . بين المعايير واألداء الفعلي

٣     بيرت)PERT(   البرامج إثناء التنفيذوهو يعنى أسلوب مراجعة وتقويم البرامج ويركز على متابعة .  
٤    )CSE (  ديد القرارات التي يجب إن تتخذ  ويهتم بمن يتخذون القرار  والتقويم هو تح.  

  

  
  يقسم البعض التقويم حسب  طريقتين: 

 . األسئلة التي تم االستفسار عنها طبقًا لنوع:  األولى - 
 . طبقًا لغرض التقويم: الثانية  - 
  الكفاءة– الناتج – العملية – الحاجة( ويمكن تصنيف األسئلة إلى  ( 

 

لتوفير المعلومات التي تتصل بمدى مواجهة هذه البرامج ألهـدافها ويسـعى لإلجابـة علـى  األولىويعد المرحلة /  الحاجة تقويم )١
   . التساؤالت اآلتية لتقدير الحاجة

  ؟هو الجانب االقتصادي واالجتماعي  للمجتمع  ما - 
  ؟الحاجات المحددة لهذا المجتمع والمتعلقة بنوع البرنامج موضع االهتمام  هي ما - 
  ؟أنواع الخدمة المرجح أن تكون جذابة لهذا المجتمع   هي ما - 

  :ويحاول اإلجابة على األسئلة اآلتية /  العملية تقويم )٢
  ؟هل يخدم البرنامج عددا كافيا من اإلفراد  - 
  ؟ هل يعتبر العمالء ممثلين للمجتمع - 
   ؟ مدى يتم اتصال أعضاء المنظمة بالعمالء أيإلى  - 
  ؟ هو مخطط له هل العبء الملقى على الموظفين يقابل ما - 
   ؟ الجهود بين أعضاء المنظمة قديمة أم جديدة فيهل االختالفات  - 

 . مرحلة متأخرة ويركز المقومون على الناتج الذي أنتجه العاملونوهو /  الناتج تقويم )٣
  :هذا الجانب األسئلة التالية  فيويطرح المقومون /  الكفاءة تقويم )٤

  ؟هل حقق البرنامج نجاحه بتكلفة معقولة  - 
  ؟ هل تحققت الموارد المالية التي ُخصصت للبرنامج - 
   ؟ هل حقق البرنامج مستوى أفضل من النجاح - 
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  ًتــم عرضــها مــن خــالل التصــنيف لتشــابهها وتــداخلها  هنــاك أنــواع أخــرى للتقــويم ال تقــل أهميــة عــن تلــك األنــواع الســابقة ، ونظــرا

 :اآلتي
    
  يقترن التقويم ببرنامج ما ، ال بد أن يتم في مرحلة من مراحل تطبيق هذا البرنـامج لتحقيـق أغـراض معينـة بالنسـبة للبرنـامج ، حين

   :وهنا نجد األنواع التالية 
  

  التقويم التكويني )٢  التقويم التمهيدي         )١
  التقويم ألتتبعي )٤  التقويم النهائي            )٣

  

    
 عمليــة التقــويم التــي تـتم قبــل تجريــب البرنــامج المقصــود للحصــول علـى معلومــات أساســية حــول العناصــر المختلفــة :  ويقصـد بــه

بمعنـى تقـويم مـدى مالءمـة األسـاليب " بتقـويم المالءمـة " ، ويعـرف هـذا التقـويملتجربته لما له من دور مهـم عنـد تطبيـق التجربـة 
   .الذين يتم تنوعهم المتبعة في التقويم بالنسبة لواقع 

    
 يحدث هذا النوع من التقويم عدة مرات أثناء تطبيق برنامج أو تجربة ما بقصد تطويرها البرنامج أو تلك التجربة.   
 التطبيـق بمالحظة البرنامج أثناء التنفيذ كمـا يركـز علـى التوصـل إلـى مؤشـرات عـن مـدى إنجـاز أهـداف البرنـامج أثنـاء :  وهو يهتم

  . قبل الوصول إلى األهداف النهائية بهدف إدخال تعديالت في صياغة الخطوات التالية للمشروع
 على العمليات أكثر من النتائج ، وغالبا ما يكون أسلوب نوعي :  وهو يركز.   
  
  التقويمات التطويرية لغرض تعديلهالذي يكون قد خضع لعدد من (ذلك التقويم الذي يتم في نهاية البرنامج  :وهو.(   
    
  تحديــد اآلثــار المســتمرة للبرنــامج عــن طريــق االتصــال بالجهــات التــي التحــق بهــا المســتفيدون الــذين طبــق علــيهم  :والغــرض منــه

  . البرنامج لمعرفة مدى كفاءتهم 
  

 وعن المراحل التي يمر بها كل نوع من هذه األنواع فهي : 
 

   .وتحليلها بالدرجة التي يمكن أن يعبر عنها بأهداف سلوكية  األهدافتوضيح  )١
   .لجمع البيانات عن التغييرات في أنماط السلوك  بناء واستخدام طرائق مناسبة )٢
   .في التطبيق لتطوير المرحلة ل إلى انطباع من هذه المشاهدات والتوص تجميع المعلومات )٣
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  فهي ) كانجهام وستافلبيم وساندورز(وعن االستراتيجيات التي وضعها:  
 

  . ) التمهيدي ( المحتوىتقويم  )١
  . المدخالتتقويم  )٢
  . العمليةتقويم  )٣
 . الناتجتقويم  )٤

 
  

  
     
  بتناول مخرجات النظم ككل وعالقاتها بأهداف السياسة العامة للنظام  :يهتم هو و.  
     
  بما يجري داخل البرنامج أو الحالة التي يجري تقويمها دون ربطها بإطار أكبر، كأنواع وأساليب التقويم المطبقة فـي  :يهتم هو و

 . وزارات التربية والتعليم 
  

 
     
     
  يمارسـه النـاس بشـكل عــام ) لرسـميا غيــر(وأن النـوع الثـاني ، " العلميـة والموضـوعية"ويـري الـبعض أن التقـويمين يتعلقـان بمســألة

 . )التقويم الرسمي(ويعتمد على االنطباعات الستخالص النتائج ، ولذا يجب االعتماد على نتائج التقويم العلمية الموضوعية 
   

  
     
 ية في تحليل ألدوات القياس الشكلية كاالستفتاءات ، مع االعتماد على األساليب اإلحصائ) الرقمية(النتائج الكمية  ويعتمد على

  .نتائج هذه األدوات 
     
 المالحظات واآلراء واالنطباعات الشخصية إلكمال الصورة للبرنامج  ويعتمد على. 

  

   
    
     
 يـتم تقويمـه ، ويكـون خارجيـا إذا كـان علـى  الـذيإذا كـان المقومـون مـن داخـل المشـروع  أن التقويم يكون داخلياً  وهناك من يرى

إلـى أن النـوع األول يمكـن أن يسـتخدم عنـد إجـراء التقـويم التطـويري ، أمـا النـوع الثـاني  ولكن ذهـب آخـرون، العكس من ذلك 
حيث يضم فريق التقويم بعض المعنيين بالبرامج  ويمكن إضافة التقويم الداخلي والخارجي، فيستخدم عند إجراء التقويم النهائي 

  .والبعض اآلخر ممن ال عالقة لهم به للجمع بين مزايا الجانبين في تقويم البرنامج بشكل سليم 
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   الذي يتناول البرنامج بكامل رقعته المكانية  .  
    الذي يتم حصره في منطقة واحدة .  

  

   
    
    
    
 الجداول واألشـكال البيانيـة الوصـفية التـي يقـوم المقـوم باالعتمـاد عليـه فـي وصـفه بعـد جمـع البيانـات :  ويقصد بالتقويم الوصفي

   . المطلوبة
موضـوع (عنهـا تقـويم البرنـامج  وبعد عملية الوصف ينتقل المقوم إلى العمليات األكثر تعقيدا عن طريق مقارنة النتائج التي أسـفر - 

 . بنتائج عمليات تقويمية أجريت للبرنامج نفسه ) التقويم
  

   
    
    
  ، وان ظهر أيضا من يهاجمه علـى اعتبـار أن األهـداف ويرجح الكثير من المقومين أن يكون التقويم ألي برنامج في ضوء أهدافه

   .المعلنة قد ال تعبر عن األهداف الحقيقية ومن ثم ال بد من تقويم األثر الفعلي للبرنامج 
  

   
     
     
 بـالنموذج النبـاتي الزراعـي العتمـاده علـى األسـلوب العلمـي البحـت ، وبـالرغم مـن دقتـه العلميـة إال أنـه  ويوصف التقويم التقليدي

، كذلك يعتمد كثيرا علـى الحجـم الصـغير للعينـات ) كنمو نبتة(تعرض في التربية إلى نقد كثير ألنه يتعامل معها كموضوع بسيط 
  .روسكوبيةفي حين ينبغي أن يكون نظرة كلية شاملة ال نظرة ميك

  

   الذي يأخذ في االعتبار جميع اآلثار المترتبة على البرنامج والظروف المحيطة بـه الـذي أطلـق
 ،ويسـتجيب لحاجـات الجمهـور ، بآثار البرنامج أكثر من أهدافه  وهو النوع الذي يهتم أسم التقويم االستجابي" "عليه 

بمعنــى أنــه يهــدف إلــى فهــم وتســجيل المعطيــات عــن طريــق فحــص خلفيــات "   "عليــه وأطلــق آخــرون 
  .البرنامج وتطبيقاته 
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  أو مقارنــة الخــدمات التــي تؤديهــا  المؤسســات ببعضــها ، لـيس الهــدف مــن التقــويم المقارنــة بــين أداء المــوظفين داخـل المؤسســة

 البعض 
 كـــأفراد ) البرنـــامج ( الهـــدف مـــن التقـــويم فـــي تهيئـــة الظـــروف والعوامـــل التـــي تســـاعد علـــى نمـــو وتقـــدم أعضـــاء الجماعـــة  يتمثـــل

    :وتتمثل أهداف التقويم فيما يلي ف والمؤسسة وميدان الخدمة المقدمة نفسها وكذلك األخصائي والمشر ، وكجماعات 
  
  تقوم المؤسسـات االجتماعيـة األهليـة والحكوميـة بإنفـاق الكثيـر مـن األمـوال لتنفيـذ برامجهـا الموضـوعة لخدمـة عمالئهـا ؛ لـذلك

 .فمن الضروري معرفة مدى التقدم الذي تحققه المؤسسات في تحقيق أهدافه 
  وكذلك التعرف على مواطن القوة التي ساعدت المؤسسة في تحقيق أهدافها.  
 عرف على مواطن الضعف التي تقف عقبة في سبيل تحقيق األهدافوكذلك الت .  
 األفراد والجماعات في المجتمع  يترتب على ذلك أن التقويم يساعد على المؤسسات على تأدية مسئولياتها تجاه.  
  
 ات الموجودة فييستخدم التقويم كوسيلة للتحسين المستمر للبرنامج من ناحية استغالل الموارد واإلمكان: 

 

  الطريقة المستخدمة لوضعه وتصميمه وتنفيذه )٤  محتويات البرنامج نفسه )٣  البيئة       )٢  المؤسسة       )١
 

 محاولة لتطبيق الطريقة العلميـة أو األسـلوب العلمـي لمعرفـة مـدى مالءمـة ونجـاح عمليـات وضـع وتصـميم البرنـامج  :فالتقويم هو
  وأوجه نشاطه بالنسبة لحاجات ورغبات األفراد الجماعات 

  
 تفــي باالحتياجــات اليــوم قــد ال تكــون  وعلــى ذلــك فــالبرامج التــي. والمجتمعــات بــالتغير واالخــتالف ماعــات يتميــز األفــراد والج

 مالءمة الحتياجات الغد
  ال يتم معرفة مالءمة البرنامج إال من خالل التقويم ومن خالل التقويم يمكن التعديل للبرنامج الذي يساعد على االحتفاظ بمرونة

  البرنامج 
  
 وكـذلك العوامـل المختلفـة ، لتقويم معرفة األخصـائيين بـالكثير مـن المعلومـات عـن حاجـات األفـراد والجماعـات المتغيـرةيتطلب ا

 التي تؤثر في األفراد والجماعات والمجتمعات 
  يتطلب التقويم أيضًا مهارات وخبرات خاصة في استخدام المقاييس والمعايير الموضوعية لعملية التقويم  
  كل ما سبق يعطي فرصة لألخصائيين المشتركين في عملية التقويم للنمو واكتساب الخبرة والمعرفة  
  
  يطلب بعض أفراد المجتمع معرفة المستويات المختلفة للخدمات التي تقدم للعمالء من خالل المؤسسة وموظفيها 
 ات الخدمات إال من خالل التقويم الشامل للنواحي المختلفة التي تتعلق بالمؤسسة وتأديتها لوظائفهاال يمكن معرفة مستوي  
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 وذلك ، لخدمة االجتماعية اختبار المبادئ والنظريات التي تستخدم عند العمل مع األفراد والجماعات والمجتمعات في ا يجب

  . وهذا هو أحد فوائد عملية التقويمللتأكد من صالحية استخدامها كقواعد استرشادية 
   

  قــوم إلــى أخــر تبعــا لنــوع البرنــامج أو المشــروع الــذي يــتم تقويمــه ج أو المشــروع مــن مُ ولطبيعتــه ، تختلــف مراحــل تقــويم البرنــام
 والظروف المحيطة به 

  بالرغم من اختالف مراحل التقويم إال أن هناك مراحل ثابتة تقريبًا يتم التقيد بها من قبل المقومين وتتمثل: 
  

    . مرحلة التقويم النهائي )٣   .مرحلة التنفيذ  )٢   .مرحلة اإلعداد  )١
  

 يه ثالث متغيرات أساسيةمجموعة من األسئلة التي تجيب على  مرحلة من المراحل الثالث على كل  وتحتوي : 
  : وسوف تناول تلك المراحل فيما يلي )  الكفاءة – الفاعلية – اإلنجاز( 

  
  وتتحدد أهداف مرحلة اإلعداد في التحقق من مدى مسايرة أهداف المشروع الحتياجات المجتمع وتتضمن هذه المرحلة : 

  .الحمالت اإلعالمية للمشروع والموجهة للرأي العام   -  أ
  .وبمواصفات تناسب طبيعة المشروع  اختيار هيئة العاملين بالمشروع بطريقة  -ب   
 ويتمثل في األسئلة التالية العام للتقويم في مرحلة اإلعداد  اإلطار: 
    

  المحاوالت التي بذلت لتوفير كادر من العاملين األكفأ للعمل بالمشروع ؟ هيما  - 
  اإلمكانات المتاحة للمشروع  ؟ هيما  - 
  ما مدى توافق خطة المشروع مع األهداف واإلمكانات ؟   - 
  أساسًا للتقويم ؟المعايير التي تصلح  هيما  - 
 تكلفة إعداد العاملين بالمشروع من ناحية الوقت ؟ هيما  - 
  الجهود التي بذلت لتوفير الموارد الالزمة الستمرار المشروع ؟ هيما  - 
  ما مدى التقدم الذي تم إحرازه في تنمية العاملين وتوفير المعلومات  ؟  - 
  والمقابالت مع الخبراء ؟، والمراجعة ،الجهود التي بذلت لتصميم خطة التنفيذ  هيما  - 
  ما هو اإلنجاز الذي تم في تحديد قواعد ومعايير قياس مدى سير المشروع في خطته المرسومة ؟ - 
    

  ما مدى توظيف الطاقات البشرية ؟ - 
  هل هناك حاجة للجوء للتدريب التحويلي لبعض المشاركين ؟ - 
  بالمشروع ؟هل تتوافر قاعدة معلومات وبيانات عن خطة العمل  - 
  إلى أي مدى يمكن اعتبار البرنامج قد حقق أهدافه ؟ - 
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 إلى أي مدى يمكن اعتبار أن خدمات البرنامج أشبعت االحتياجات ؟ - 
  وكم منها يمكن شغله باإلنابة ؟، هل هناك وظائف شاغرة  - 
  ؟إلى أي مدى تم تحديد خطة المشروع بشكل يضمن وضوح األهداف والطرق البديلة إلنجاز األهداف  - 
 وما مدى توافق اإلجراءات المالية مع خطوات اإلنجاز في المشروع ؟،ما درجة تصميم مشروع الميزانية  - 
  ما مدى التزام واضعي الخطة باألطر القانونية ذات العالقة بالمشروع ؟  - 
  ع ؟ هل تم تحديد وظائف ومسئوليات العاملين بالمشروع بشكل يتماشى مع تخصصاتهم وأهداف اإلنجاز في المشرو  - 
    

  تكلفة إعداد العاملين بالمنظمة مقارنة باإلستراتيجية األخرى إلعدادهم ؟ هيما  - 
  ما هي عالقة التكلفة الحالية بالتكلفة المشابهة للمشروعات المشابهة التي تم تنفيذها ؟  - 
  المجتمع ؟ إلى أي مدى تتفق رواتب العاملين مع المهام الموكلة إليهم في ضوء األعمال المشابهة في - 
 العالقة بين إنجازات المشروع وفاعليته ؟ هيما  - 
  إلى أي مدى توجد ازدواجية في وظائف العاملين مما يؤدي التوتر والصراع ؟ - 
  إلى أي مدى يستطيع العاملون التفرقة بين أهداف المشروع الحالي وأهداف المشروعات األخرى ؟ - 

  

  
  أو بداية الدخول في تنفيذ إطار وخطة المشروع ، تتحدد أهداف تلك المرحلة منذ بداية االتصال بالمستفيدين 
 تركز أهداف هذه المرحلة على التعرف على  الجوانب اإليجابية والجوانب السلبية أو الجوانب المعوقة للمشروع  
  التالية في األسئلةويتمثل اإلطار العام للتقويم في مرحلة التنفيذ:  
    

  تكلفة إنجاز المشروع من حيث الوقت والجهد والمال ؟ يما ه - 
 ما هو معدل األداء بالنسبة لوقت العمل المسوح به إلجراء العمل ؟ - 
  الجهود المبذولة في العمليات اإلدارية ؟  يهما  - 
  هل هناك جهود بذلت إليجاد موارد جديدة ؟  - 
 تم استخدامها في حال فشل البرنامج األصلي في تحقيق األهداف ؟االستراتيجيات البديلة التي  يه ما - 
    

  إلى أي مدى تم تمثيل المجتمع في المشروع ؟ - 
  وما مدى مسايرة المشروع لتوقعات المجتمع  ؟ - 
  ما هي توقعات العمالء في ضوء معرفتهم بالمشروع ؟ - 
  فاعلية االستراتيجيات التي استخدمت في ضوء اإلستراتيجية األخرى البديلة ؟  يه ما - 
 الخدمات التي تقدمها المؤسسات األخرى  ذات العالقة في المجتمع ؟ وما مدى توافق المشروع مع هذه المؤسسة ؟ يهما  - 
  ماذا كانت استجابة المؤسسات األخرى بالمجتمع  عند تحويل بعض العمالء إليها ؟  - 
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  هو الوقت الذي استخدمه العاملون لتحقيق األهداف ؟ ما - 
  تكلفة األدوات المعاونة لتحقيق أهداف المشروع ؟ يهما  - 
  هل تم تحديد الوظائف واألدوار للعاملين في المنظمة بما يحقق اكبر قدر من التماسك والتساند أثناء تحقيق األهداف ؟ - 
  الء فى المجتمع فعالة ؟ وهل هناك فئات من العمالء استفادت أكثر من غيرها ؟هل كانت أدوات ووسائل االتصال بالعم - 
 هل السمات الشخصية للعاملين كانت لتحقيق أهداف التنفيذ ؟  - 

  

  
 ومـا هـى األهـداف ، التقويم في هذه المرحلة على قياس كافة أبعاد المشروع ومـدى النجـاح أو الفشـل الـذي انتهـى إليـه  وينصب

 .النهائية التي حققها 
  في األسئلة التاليةويتمثل اإلطار العام للتقويم في مرحلة التقويم:  
    

  التكلفة المالية إلتمام المشروع ؟ يهما  - 
  الجهود التي وجهت لمتابعة كافة مراحل المشروع ؟  يهما  - 
  ردود أفعال العمالء ؟ يهوما  - 
    

  األهداف التي أضافها المشروع ؟ يهما  - 
  هل تحققت نتائج لم تكن في الحسبان ؟  - 
  ما مدى فاعلية المشروع الحالي مقارنة بالمشروعات األخرى ؟ - 
  وخاصة العمالء؟ ، تأثير برامج المشروع في مقابلة احتياجات المجتمع  كيف كان - 
    

  استراتيجياتها التي كان من الممكن إن تحقق نقس أهداف المشروع الحالي ؟  يتكلفة المشروعات األخرى؟ و ما ه يهما  - 
  العالقة بين تكلفة تنفيذ المشروع والنتائج النهائية له ؟ يهما  - 
  ما موقف تكلفة المشروع الحالي من النتائج النهائية له ؟  - 
    أن تتحقق نفس النتائج التي انتهى إليها المشروع ولكن بتكلفة أقل ؟ هل يمكن - 
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 أو مـن متعهـدي البرنـامج ، عملية التقويم إلى الطلب الذي قد ينشا من عدة مصادر مختلفة منها موظفي البرنامج أنفسهم  ترجع  

وبغض النظـر عـن مصـدر طلـب التقـويم ؛ فـإن المُقـومين فـي حاجـة إلـى الحصـول علـى المعلومـات ). أي القائمين على تمويله ( 
  .يقررون امكانية إجراء التقويم من عدمه المتعلقة بالبرنامج والتي في ضوئها 

  
 يتم التقويم ويحقق أهدافه فالبد إن يتم وفق خطوات محددة وتتمثل تلك الخطوات في ست خطوات وهى  لكي: 

  

  الترتيب لعقد اجتماع تمهيدي )٢  تحديد األشخاص ذوي العالقة )١
  والدراسات السابقةفحص البحوث  )٤  تحديد قابلية تقويم البرنامج   )٣
  تقويم الخطة المكتوبة )٦  تحديد اإلجراءات المنهجية           )٥

 

 تلك الخطوات فيما يلي  وسنتناول:   
  
 وهم األشخاص المهتمون بالبرنامج والذين قد تتأثر حياتهم به ، يعد تحديد األشخاص ذوي العالقة هو أول ما يقوم به المقوم 
   والذين يستمدون دخلهم أو جزء من دخلهم من ، األشخاص ذوي العالقة هم األشخاص العاملون في البرنامج بصورة شخصية

  وقد يتأثر مستقبلهم أو حياتهم كلها من كفاءة البرنامج ، البرنامج 
  واألشخاص ذوي العالقة أيضًا هم العمالء أو المستفيدين أساسًا من خدمات البرنامج  
 شخاص ذوي العالقة أيضًا ممولي البرنامج  ومن األ  
  
  للحصول على إجابات لألسئلة التاليةقبل أن يبدأ المقوم عمله في مباشرة عملية التقويم البد إن يلتقي األشخاص ذوي العالقة: 
  والحالة النموذجية في ذلك أن يكون متعهدو البرنامج أو الموظفين هم من يريدون التقويم  من يريد التقويم ؟ .١

 وفي هذه الحالة يتعامل المقومون مع أشخاص يتفهمون طبيعة التقويم .  
تقويمًا فمصطلح التقويم اليعني نفس المعنى لكل من الموظفين والمتعهدين ؛ فالموظفين يريدون  ما نوع التقويم المرغوب فيه ؟ .٢

  بينما يرغب المتعهدون في التقويم الختامي ، )التكويني ( يساعدهم على تحسين وتعديل البرنامج 
 مساعدة األفراد ذوي العالقة في تحديد أفضل نوع من التقويم يقابل رغباتهم  :  وواجب المقومون هو.  

والحفــاظ علــى المكاســب السياســية ، فغالبيــة المتعهــدين يرغبــون فــي التقــويم إلشــباع رغبــات المســئولين  لمــاذا يريــدون التقــويم؟ .٣
 .للبرنامج 

  وواجب المقومون وضع أولوية لتحديد األسباب المرغوبة للتقويم ومنها موقف الجماعات المعارضة للبرنامج داخل المشروع وما
  هى أهدافهم؟؛ وهل هناك تعهد حقيقي من موظفي ومتعهدي البرنامج في استخدام نتائج التقويم في تحسين عملية اتخاذ القرار 

وأن يكـون المقـوم علـى علـم ، فالبد أن يكون المقوم على وعي بالوقت المطلـوب فيـه إنهـاء التقـويم  متى يريدون إجراء التقويم؟ .٤
 بأن هناك عوامل موقفية تؤثر في عملية التقويم 
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  . فالتقويم الداخلي يختلف عن الخارجي من حيث المصادر المالية الالزمة المصادر المتوافرة ؟ يهما  .٥
  
  أي تقديم مبرر إلجراء عملية التقويم ،  وفي هذه الخطوة يتم تحديد ما إذا كان التقويم يجب أن يتم أم ال. 
 د مقابلة األشخاص ذوي العالقة لجمع المعلومات يتحدد القرار سواء بالتنفيذ أو بعدم التنفيذ وبع .  
  
 أجريت قبل تطوير مناهج البحث وأدواته على المقوم اإللمام بالبحوث التي 
  النجاح والفشل ( على المقوم إن يتعلم من تجارب اآلخرين (  
  عقله األسئلة التالية وعلى المقوم أن يضع في:  
  هل تم إجراء تقويم لمثل هذا النوع من البرامج ؟ .١
  التصميمات المستخدمة ؟ يهما  .٢
  هل طورت مقاييس جديدة ؟ وما مدى صدق وثبات  المقاييس المستخدمة؟  .٣
؟ .٤   ما نوع التحليل اإلحصائي المستخدم ؟ وهل كان مناسبًا
  هل كان هناك إجماعًا على حول نتائج التقويم ؟ .٥
   ما هى القضايا التي لم يتم تناولها أو لم تبحث ؟ .٦
  
  بعــد قيـــام المقـــوم بمراجعـــة الدراســـات والبـــرامج الســـابقة فإنـــه يقـــوم بتحديـــد اإلجـــراءات المنهجيـــة للقيـــام بـــالتقويم وتتمثـــل تلـــك

 : اإلجراءات فيما يلي
 : اإلستراتيجية والتصميم ونوع التقويم  ) أ
  كما تتاثر اإلستراتيجية بالمرحلة التي يمر بها البرنامج ...) تقويم حاجة أم عملية(هو الذي يحدد إلى حد كبير اإلستراتيجية  
 : مجتمع الدراسة  ) ب
  ويـرتبط هـذا التحديـد ، ويقوم المقومون بتحديد مـاذا كـان التقـويم سيشـمل كـل المجتمـع أم سيقتصـر علـى عينـة ممثلـة للمجتمـع

ويجب أن يضع المقوم في اعتباره احتمالية انسحاب بعض أفراد العينـة مـن ، لحجم العينة بالميزانية ووفي حدود الوقت المتاح 
  الدراسة 

 : اختيار المجموعات الضابطة  ) ت
 لتـي اسـتفادت مـن خـدمات وهى المجموعة التي لم تستفيد من خـدمات البرنـامج موضـع التقـويم ومقارنتهـا بالمجموعـة األخـرى ا

 البرنامج للتعرف على التغير الذي حدث في المستفيدين من البرنامج 
  :مصادر متعددة ويقوم المقوم باالعتماد على مقاييس متعددة من  اختيار المقاييس  ) ث

واســـتجابتهم لألســـئلة المباشـــرة ، المصـــدر األول وهـــو الحصـــول علـــى البيانـــات مـــن  العميـــل عـــن طريـــق التقـــارير الذاتيـــة   - 
  .بخصوص رضاهم عن البرنامج 

 .يمكن اعتبار سلوك العمالء مصدرًا مصدرًا للبيانات  - 
  )البرنامج الجديد فاالنسحاب من برنامج جديد ومقارنة ذلك بالبرامج األخرى يعد مقياسًا للرضا عن ( 
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  .مصدر أخر من مصادر جمع البيانات هم األشخاص المهمون في حياة العمالء والقريبون منهم  - 
  . ويعد موظفي البرنامج مصدرًا مهمًا للبيانات أيضاً  - 

 :جمع البيانات   ) ج
 المعلومات السرية  يحتاج المقومون على أشخاص موثوقين لجمع البيانات يضعون في اعتبارهم موضوع الخصوصية وعدم إفشاء

  إال بعد الحصول على موافقة صريحة بذلك
  اختيار األسلوب اإلحصائي   ) ح
 وكذلك استخدام الرسوم البيانية،البد إن يختارالمقوم الوسيلة اإلحصائية المناسبة التي توضح داللة البيانات واتجاهات التأثير     .  
 : التقرير النهائي  ) خ
  االهتماميجب إعطاء التقرير النهائي بعض  
 االهتمام بالرسوم واألشكال البيانية  
  يجب اإلقالل من الجداول اإلحصائية  
  
  الوضوح في العرض والدقة في التعبير  )١
  التبويب والتحليالت ووضع اإلحصاءات الضرورية )٢
 وليس على العقوبات على النتائج والتوصيات البناءة التركيز في التقرير  )٣
  مراعاة اإليجاز المقبول مع عدم إخفاء المعلومات األساسية  )٤
  
 أهداف المشروع كما هو في الخطة .  
  األسباب التي أدت إلي ذلك  -إذا لم يحقق المشروع أهدافه يجب إن يتضمن التقرير- .  
 النتائج االقتصادية واالجتماعية للمشروعة . 
  ثم العمل على تحسين إدارة المشروع، اقتراحات وتوصيات إلزالة أسباب عدم تحقيق المشروع ألهدافه.  
  
 وتهدف هذه الخطوة النهائية إلى: 

اإلجرائية والمقاييس ، ونوع البرنامج المرغوب ، التأكد من موافقة المقومين وموظفي البرنامج على طبيعة وأهداف البرنامج  - 
   .واألهمية النفسية لموظفي البرنامج في فهم عملية التقويم والشعور بالراحة في استخدامه ،  ألهداف البرنامج 

  
  وبعض هذه العوامل تكـون لهـا اعتبـارات حقيقيـة فـي ، هناك العديد من العوامل التي من شأنها أضعاف أو تقويض عملية التقويم

وعلـى المقـوم أن يضـع فـي اعتبـاره المصـادر المحتملـة للتقـويم ، حين أن هناك عوامل تكون مبنية على سـوء فهـم عمليـة التقـويم 
  :ومن تلك المصادر ما يلي

  .ات الخاصة بنتائج أو تأثيرات غير مرضية  التوقع )١
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ونتيجـة لهـذه الخبـرة فقـد يشـعرون بميـل نحـو نـوع ، الخبراء المزيفون فموظفي البرنامج عادة ما يكون لـديهم خبـرة فـي العمـل  )٢
 ويمثل ذلك عقبة في عملية التقويم  ، أو يريدوا استخدام مقاييسهم المفضلة ، محدد من تصميم التقويم 

  . أن التقويم سوف يمنع التجديدالخوف من  )٣
ُقضى عليه  )٤   .الخوف من أن ينُهي البرنامج أو ي
   . الخوف من إساءة استخدام المعلومات المتحصل عليها )٥
خوف  موظفي البرنامج من أن تحل المناهج والوسائل المستخدمة في التقويم محل مالحظتهم اليومية والتي يرون فيها مصدرًا  )٦

 .غنيًا لتحسين البرنامج 
  .االتهامات بان برامج التقويم غير حساسة تجاه الخدمات اإلنسانية المعقدة  )٧
  . استنزاف التقويم الموارد المالية للبرنامج )٨
  .تقويم له تأثير بسيط جدًا علي البرامج التي يتم تقويمها إن  ال )٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ]  [KFU 

  
  
  
 ومعرفة . وهذه القضايا األخالقية كثيرة ومتنوعة ، المقومون صراعًا أخالقيًا أثناء قيامهم بعملية تقويم البرامج والمشروعات  يواجه

تلك المعايير والقضايا األخالقية أمر ضروري حتى يمكن تداركها واتخاذ اإلجـراءات المناسـبة حيالهـا بشـكل يقلـل مـن خطورتهـا 
 :لك المعايير فيما يليوأثارها السلبية وتتمثل ت

  
 طرق متعددة لحماية المشاركين في البرنامج وهيالمهمة األولى للمقوم وهناك  يحماية المبحوثين من أي ضرر ه تعد: 
  
  ًما يؤرق المقوم ما أذا كان هناك ضرر قد يحدث ألي شخص يستفيد من البرنامج  غالبا.  
  
  وهى الحصول على موافقة مسبقة من المشاركين هى طريقة أخـرى لحمايـة المشـاركين فـي البرنـامج الـذين سـوف يكـون لهـم دور

  .في التقويم 
  المحتملة من جراء مشاركتهم في البرنامج البد أن يكون المشاركين علي علم بالمخاطر 
  ُسمح للمشاركين األساسين في البرنامج باتخاذ قرار المشاركة في البرنامج بعد إعطائهم معلومات كافية تساعدهم في يجب أن ي

  .اتخاذ القرار 
 يها تغيير في سلوكيات المبحوثين يصبح الحصول على موافقة المشاركين تهديدًا للتقويم أذا ترتب عل.  
  
  يجب إن تُعامل المعلومات المتحصل عليها خالل فترة التقويم بعناية سواء كانت المعلومـات بخصـوص المشـاركين فـي البرنـامج

  .أو الموظفين 
 لعملية التقويم إذا أجرى المقومين بحوثهم بطريقة تخرق سرية المبحوثين فإنهم بذلك يخرقون المبادئ األخالقية .  

  
  ويحصـلون علــى ، ويحصـلون علــى مرتبـاتهم مــن خـالل عملهــم ، نظـرا ألن األشــخاص الـذين يعملــون كمـوظفين فــي تلـك البــرامج

 :الصراعات إلىوترجع هذه التقدير من خالل عملهم فليس من المستغرب أن تُحدث عمليات التقويم صراعًا لهم 
  أن أكثر المقومين الداخليين هم جزء من فريق اإلدارة لهذه المنظمة  -١
  ألن المقومون يبحثون عن الموضوعية بأكبر قدر ممكن ؛ إال أنهم مع ذلك مطالبون أحيانًا بأن يكونوا مدافعين عن المنظمة       -٢
 .إلجراء البحث بهدف التأكيد على الوضع الصحي والمالي لمنظماتهم ألن المقومين االستشاريين في حاجة للفوز بالعقود  -٣
  إن المستفيدين من البرنامج موضع التقويم ؛ كالعمالء والموظفين واإلداريين لن يقفوا موقف المتفرج فيما لو أوقف البرنـامج أو

  .تم تأجيله أو ثبت عدم جدواه من خالل عملية التقويم 
 مقومـون المسـتفيدين  مـن البرنـامج فـي حسـاباتهم أثنـاء التخطـيط لتقـويم البرنـامج  وإجرائـه ووضـع لذا فمن الضروري أن يضـع ال

  .التقارير الخاصة به 
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 أن تقل احتمالية إصابة المشاركين في البرنامج بالضرر وتُكشف صراعات الدور المحتملة فإن المقـوم يبـدأ فـي التركيـز علـى  بعد

 : وتتمثل أهم القضايا األخالقية التي تهدد الصدق العلمي للتقويم، القضايا األخالقية المرتبطة بالجودة العلمية للتقويم 
  
   وهنـاك الكثيـر مـن أدوات القيـاس ، يستخدم المقومون اختبارات مقننة ومنشورة لقياس النتائج المتوقعة للبرنامج موضع التقـويم

  . وقد تكون هذه المقاييس غير مالئمة لعملية التقويم ، المتطورة والتي تجذب المقومون 
 عة إلى الحكم على الدراسة الجيدة بأنها دراسة عقيمة  أو سيئة يؤدي استخدام أدوات القياس غير المناسبة لقياس النتائج المتوق

 .أو مضللة 
   لذا وجب على المقومين اختيار األدوات المناسبة لقياس النتائج المتوقعة من تنفيذ المشروع.  
  
 من المحتمل أن يقوم أشخاص ذوي تدريب قليل بجمع البيانات والمعلومات .  
  يقوم المقومون بجمع المعلومات عن طريق المقابالت الشخصية.  
 تتطلب المقابالت نوعًا من الحس والمهارات الخاصة التي تسمح لجامع البيانات بالحصول على المعلومات دون تحيز .  
 التأكيد على خصوصية الشخص موضع المقابلة وتشجيعه ويتطلب كل ذلك مهارة خاصة .  
 لمقابلة باختالف الشخص موضع المقابلة  تختلف طريقة وأسلوب ا.  
  
  يجب أن يضع المقوم فى اعتباره أثناء تصميمه للبحث التقويمي أن مصمم البحث يجب أن يقابل األشـخاص المنتفعـين لمعرفـة

  . االحتياجات 
  ًوعلى أية حال فإنه بمجرد معرفة االحتياجات فإن إجراء التقويم يصبح ال أخالقيا .  
  
  ُجرى البحث بطريقة يستطيع من خاللها العلماء اآلخرون أن يٌقيمـوا إجـراءات البحـث المسـتخدم ويجـروا أو يعيـدوا ، يجب أن ي

وذلــك ألن التقويمــات المتكــررة ال توصــف ، وبهــذه الطريقــة فقــط يمكــن اكتشــاف األخطــاء فــي البحــث ، إجــراء نفــس البحــث 
  .اف يسمح لآلخرين بمعرفة كيفية حصول المقوم على المعلومات وتحليله لها بشكل ك

  أن يكون التقويم قابالً للتفسير يجب. 
 ويجب أن تكون مصادر البيانات وتصميم البحث مناسبة ألغراض التقويم .   
  هذا باإلضافة إلى أن جامعي البيانات يجب أن يكونوا من المهرة بحيث يعطوا بيانات صحيحة .  
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  يعد وضع المستفيدين على اختالف أنواعهم في اعتبار المقوم أمـر فـي غايـة األهميـة حتـى يكـون التقـويم أكثـر فائـدة لألشـخاص

 الذين يستخدمون التقويم أو يتأثرون به   
  
  تعد كفاءة البرنامج أمر مهم بالنسبة للمسؤلين عن إدارة المؤسسة:  

وإال ستخسـر ، فالشركات الهادفة للربح يجب أن تسعى إلى إنتاج السلع و تحقيق األرباح وتقديم الخدمات بطريقة فعالـة  - 
  هذه الشركات وتكون خارج المنافسة  

  فالمؤسسات التي ال تهدف إلى الربح ال ، تختلف مؤسسات الخدمة اإلنسانية غير الهادفة للربح عن المؤسسات الهادفة للربح
ولكن يظل أهم أهداف اإلداريين هو تقـديم أكبـر قـدر مـن الخدمـة ، مل بنفس المبادئ التي تعمل بها الشركات الهادفة للربحتع
  .عمالء وبأعلى مستوى من الكفاءة  لل

  
  تزويد الموظفين باإلرشادات العملية لتطوير الخدمة التي يقدمونها للعمالء.  
  تزويد الموظفين بخيارات قابلة للتطبيق بالنسبة لإلجراءات الحالية.  
 أداة لتقدير عمل الموظفين واالعتراف بخدماتهم في المؤسسة  التقويم.  
  
 وضـع أو تنفيــذ أو  يجـب أن يراـعي التقـويم الفعـال للمشـاركين فـي البرنـامج أيضــًا نظـرًا ألن العمـالء ال يشـاركون بطريقـة فعالـة فـي

  تقويم البرنامج 
  يسـتطيع المقومـون انجـاز مسـئولياتهم تجـاه العمـالء مـن خـالل مقارنـة حاجـات المشـاركين فـي البرنـامج مـع الخـدمات المعروضـة

  وصياغة توصيات مرتبطة بحاجات العمالء  ، دة موظفي البرنامج واإلداريين في فهم حاجات المشاركين بطريقة أفضل لمساع
  
  تعتمــد كثيــر مــن بــرامج الخــدمات االجتماعيــة واإلنســانية علــى الــدعم المــالي للمجتمــع ســواء عــن طريــق التبرعــات أو غيرهــا مــن

  والمنظمات غير الهادفة للربح  ، مصادر التمويل في المجتمع ؛   كما هو الحال بالنسبة للجمعيات الخيرية واألهلية  
  هولة  ن وضع المجتمع كما هو الحال بالنسبة لوضع األفراد يكون مشتتًا وال يجد أحد يتحدث باسمه بسوفي بعض األحيان يكو  

   
  المرتبطـة بـإجراء يواجه المقومون عـددًا مـن القضـايا األخالقيـة المرتبطـة بالطبيعـة التطبيقيـة لبحـوثهم وسـنناقش عـددًا مـن القضـايا

 :البحوث التطبيقية وهى
  
  والتي تؤدي إلى االعتقاد بقوة وفعالية البرنامج  ، يمكن أن تؤدي النتائج غير الصحيحة إلى إظهار نتائج ايجابية خاطئة.  
   كما يمكن أن يظهر التقويم نتائج سلبية خاطئة تؤدي إلى االعتقاد بعدم قوة أو فعالية البرنامج.  

  



  ]  [KFU 

  
  التباين اإلحصائي العشوائي  - 
  عدم االهتمام بتصميم التقويم - 
  التركيز على متغيرات خاطئة  - 
  التركيز على النتائج اإليجابية أو السلبية  - 
  قد يؤدي حماس المقوم إلى استنتاجات تفاؤلية خاطئة  - 
  

  الحذر فيما يتعلق بسالمة ورعاية األشخاص الذين هم حقيقة تحت الدراسة  - 
  يجب أن يفكر المقومون في الكيفية التي يتأثر بها مخططو البرنامج  من قبل كتابة التقرير النهائي  - 
يجب أن يعلم المقومون أن تشجيع استخدام البرنامج الضار بشكل غير متعمد نتيجـة عـدم االهتمـام بـإجراء البحـوث تعـد  - 

 مشكلة أخالقية 
  وأن التقويمات السلبية الخاطئة قد تضر باألشخاص من خالل إنهاء الخدمات المميزة لهم والتي يستفيدون منها - 

٢(  
   وهو الذي يستنتج بأن البرنامج غير فعال في الوقت الذي يكون فيه فعاالً بشكل حقيقي 
  

  .صغر عينة التقويم من المستفيدين  من البرنامج  - 
  .عدم ثبات أدوات القياس  - 

  فهي تؤدي إلى استنتاجات غير صحيحة  ضياع الوقتوتؤدي  األخطاء من النوع الثاني إلي  
  
 وأحد مظاهر هذه القضية ، يكون المقوم الذي يتمتع بأخالق مهنية حذرًا في فحص البرنامج كبرنامج منفذ وليس كبرنامج مصمم

  ،هو المستوى المتدني للتنفيذ الحقيقي للبرامج 
  قلق األطباء من اآلثار الجانبية للدواء ( نامج والمظهر الثاني يتضمن التأثيرات الجانبية السلبية غير المتوقعة للبر(  
 ويكون المقوم أكثر فعالية في أداء عمله حينما يكون على وعى بالمظاهر السلبية غير المتوقعة للبرنامج  
  
 يكون التقويم أقل صدقًا ما لم تفحص القيم المفترضة لدى المقوم .  
  أنه ال أحد يستطيع أن يخدم حاجات كل المجموعة المستفيدة في التقويم إذا ما تبنى المقوم ضمنيًا قيم : ويذهب جويبرج إلى

     .المجموعة األكثر قوة ونفوذًا في التقويم  
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  يعد التخطيط مطلبا أساسيا قبل بدء أي برنامج للخدمة اإلنسانية. 
  فقبل الشروع في البرنامج يجب أن يشكل بعض األشخاص الخدمـة طبقـا لمفـاهيم حاجـاتهم وطبقـا ألفضـل الطـرق لمقابلـة تلـك

 .الحاجات 
  

 
  االختيار من بين برامج احتمالية مختلفة  )٣  المساعدة في وصف أهداف البرنامج  )٢  تحديد الحاجات المراد مقابلتها  )١

  

  
  

  .والحصول على خطة تلقى دعم كبير ، العمل على جلب أفضل خطة عملية محتملة  - 
مــن الصـــعوبة الحصـــول علـــى المعلومـــات غيـــر الغامضـــة ، بـــل أنهـــا ال توجـــد فـــي الواقـــع ، وحتـــى الخبـــراء فـــي حقـــل معـــين ال  - 

  .يستطيعون معرفة أي سياسة معينة أكثر احتماال للنجاح 
قـــد تجـــد لجـــان التخطـــيط صـــعوبة فـــي اختيـــار أفضـــل خطـــة ألن الكائنـــات اإلنســـانية محـــدودة فـــي كميـــة المعلومـــات التـــي  - 

  . طاعتهم استخدامها في وقت واحدباست
  . ومن المستحيل االهتمام بكل المتغيرات في المنظمة في وقت واحد - 
   

ُستشارون بعد بداية البرنامج أو بعد مباشرة عمله فقط  -    لسوء الحظ أن المقومين غالبا ما ي
  أن منظمات الخدمة اإلنسانية ذات التنظيم الجيد هي التي تكون موجهة عن طريق إداريين يدركون أهمية التقويم  - 
، )  هـل سـوف يسـاعد البرنـامج ؟: مثـل ( ؛ فالمخطط يستخدم فقط صيغة المسـتقبل  والتخطيط يشبه إلى حد كبير التقويم - 

  ) ساعد البرنامج هل : مثل (  أما المقوم فيستخدم أساسا صيغة الماضي 
فإذا ما تم تدخل المقوم مبكرا فإن المخططين سوف يكون لديهم مدخالً مالئمًا لمعرفة ما هو الشيء الذي باإلمكان تقويمه  - 

 ، وبأي تكلفة،  بموضوعيه
ن فـي ومثل هذا التعاون بين المخططين والمقومين قـد يكـون ألن المبـدعين فـي العديـد مـن الخـدمات اإلنسـانية ليسـوا مـدربي - 

  اإلدارة والبحث أو في مناهج تقويم البرنامج 
   فضال عن أن العديد من اإلداريين والمخططين ليست لديهم الخبرة لوضع أهداف البرنامج بطريقة جيدة  - 
  

   
  في الوقت الذي يتم فيه تحديد المجتمع المراد خدمته بواسطة البرنامج فإن هذا التحديد يعتبر أول خطوة وأكثرهـا تفصـيال فـي

  .تخطيط البرنامج 
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  إن البرامج الناجحة هي التي تبحث في التخفيف من المشاكل الحقيقية التي يدركها المجتمع المراد خدمته  
 ومن المحتمل أن يكون عمل مُخططي برامج الخدمات األنسابية أفضل إذا ما عرفوا ماذا يحتاج المجتمع المقصود ؟   
 فــإذا لـم يـدرك أفــراد . ين الحاجـات التـي يشــعر بهـا المهنيـون هنـاك فـرق حاسـم بــين الحاجـات التـي يشــعر بهـا أفـراد المجتمــع وبـ

 . )كيفية ادراك الحاجات ( المجتمع الحاجة المطلوبة ،فال بد أن يشمل البرنامج سمة تعليمية  
  وفي حالة تقدير الحاجة للخدمات اإلنسانية ؛ فإنه من األهمية بمكان أن يتحلى الشخص بالموضوعية ، إذ من السهل أن يغالي

  .الشخص في مدى الحاجة التي يريدها 
   
  بـرة التـي يجـب أن تكـون ومـا هـو نـوع التـدريب والخ، إن تقويم البرنامج المقترح سوف يشمل تقويما لنوع المـوظفين المطلـوبين

متــوافرة لــدى األعضــاء المــوظفين ؟ وهــل يتناســب تــدريبهم مــع الحاجــات الحقيقيــة لألشــخاص المــراد خــدمتهم ؟ وهــل عملهــم 
مُخطط الستخدام مواهبهم بكفاءة ؟ فاألشخاص الفاعلون قد ال يصبحون كذلك إذا ما وضعوا في حاالت أو مواقـع لـم يتـدربوا 

  .التي هم فيها تقيدهم وتحد من استخدامهم لمهاراتهم  عليها  كما أن المواقع
   
  إن المقــومين قــد يســاعدون لجــان التخطــيط أيضــا فــي تحديــد أهــداف البرنــامج ، فاألشــخاص المســئولون عــن البرنــامج وممولــوه

  .أصبحوا يسألون بشكل متزايد عن وصف دقيق ألهداف البرامج الجديدة 
 ة ألن توصـــف بطريقـــة تســـمح للشـــخص أن يميـــز األهـــداف التـــي تحققـــت  والتـــي لـــم تتحقـــق ، وإال فـــإن إن األهـــداف فـــي حاجـــ

  .األشخاص لن يكونوا مسئولين عن عملهم 
  ، وفي الوقت الذي قد تكون فيه هناك العديد من الطرق إلنجاز أفضل مستوى من الرضا لدى متلقي الخدمة أو المستفيد منها

يحصروا أنفسهم في منهج واحد قبل فحص البدائل ، وبمجرد اختيار الوجهة المطلوبة فإنه يأتي  فإنه يجب على المخططين أال
  . دور وضع أهداف

  ُســتدعون للمســاعدة فــي تقــدير درجــة نجــاح إن المقــومين ال يســاعدون المخططــين فــي تطــوير األهــداف فحســب ولكــنهم أيضــا ي
 .البرنامج الذي سوف يحقق تلك األهداف 

 ــــــدما يتضــــــح أن ــــــا مســــــارين مفتــــــوحين وعن ــــــا لمقابلــــــة الحاجــــــات المصــــــممة للخدمــــــة ؛ فــــــإن أمامن ــــــامج لــــــن يصــــــبح كافي   البرن
وفـي كـال المسـارين فـإن البرنـامج قـد  قـد نقـوي البرنـامج الجانب اآلخرقد نخفض أهداف البرنامج، وفي :  الجانب األولففي  

  .يتطلب إعادة النظر مرة أخرى 
   

  كثيرا ما يشتكي األشخاص المشاركون في لجان التخطيط من عدم معرفة الكثير مما يريدون عمله ، لدرجـة يصـبح معهـا عملهـم
 . تقريبا من المستحيل 

  فال أحد يستطيع أن يجعل عمل لجان التخطيط سهال.  
   . تقليل جزء من ارتباك المخططينلذلك فهناك العديد من األساليب والوسائل لجمع المعلومات والتي من شأنها  - 
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  وتشمل تلك الوسائل أثبتت فائدة كبيرة ، )  معلومات تقدير الحاجة (ومصادر هذه المعلومات:  
  بيانات اإلحصاء العام المرتبط بالخدمات اإلنسانية  
  مؤسسات المجتمع الموجودة التي تخدم المشاكل المشابهة  
  مسح اجتماعي لسكان المجتمع المراد خدمته واألشخاص ذوي االطالع الواسع والمعرفة الكبيرة بالمجتمع  

   
  بيانات اإلحصاء العام متوفرة لمستويات عديدة وبعض بنود تلك المسوح متعلقة بتخطيط البرنامج إن  
  وهذا المصدر يحـوي الكثيـر ممـا يمكـن التوصـية باسـتخدامه فـي تخطـيط البرنـامج ، وعـادة مـا يكـون هـذا المصـدر صـادقا وثابتـا

  ويعتمد عليه 
   وهذه البيانات قليلة التكاليف مقارنة بغيرها من األنواع األخرى من البيانات  
  مفيدة عند التخطيط للبرنامج بصورة سريعة وواسعة سواء محليا ولكن يجب أن يكون معلوما أن بيانات اإلحصاء العام لن تكون

  داخل المنظمات  أو
  
  قبل الشروع في إقامة خدمة ما أو إجراء تسهيالت جديدة أو البدء في إقامة برنامج جديد لتقديم خدمات إضـافية ، فإنـه يجـب

مل مسحا اجتماعيا لمؤسسات الموجودة في المنطقة والتي تقـدم نفـس الخدمـة أو خدمـة مشـابهة على مجموعة التخطيط أن تع
  .لها 
المســح ســوف يســاعد فــي تفــادي االزدواجيــة فــي الخــدمات ، وتحديــد األشــخاص المطلعــين علــى احتياجــات  ومثــل هــذا - 

  المجتمع الذين بإمكانهم تزويد المخططين بتقديرات جيدة لحاجات مجتمعية محددة 
   
  بمجرد تحديد الموظفين والتسهيالت المعروضة للخدمة ؛ فإنه غالبا ما يتم إجراء دراسة أمبيريقية لعدد من األشخاص الذين هم

  في حالة معالجة أو موضع خدمة 
  ء المســـح االجتمـــاعي لألفـــراد والمـــنهج األكثـــر مباشـــرة هـــو إجـــرا. وهنـــاك منـــاهج لتقـــدير عـــدد األشـــخاص المســـتلمين للخدمـــة

  في المنطقة  المالئمين
   
 الخــدمات اإلنسـانية ونحـو الخــدمات المحـددة ذات الحاجـة ، ومــن  عـادة مـا يكـون ألفــراد المجتمـع مواقـف مؤكــدة نحـو تطـوير

  الممكن أن تصبح مواقفهم جزءا من التخطيط 
  وإذا مـا كانــت الخدمـة مناســبة لكـل المــواطنين ، فـإن المجتمــع يجــب أن يمسـح بطريقــة نظاميـة للحصــول علـى عينــة ممثلــة آلراء

والحصول على عينة ممثلة مسألة مكلفة وصعبة جدا ، كما أنه يمكن تجنب العينات المتحيزة وبشكل واضح إذا ما  المواطنين  
مسـتجيبين مـن أفـراد المجتمـع وحـين صـياغة اسـتمارة المسـح ال بـد مـن تـذكر غرضـها كان المخطـط حـذرا ودقيقـا فـي اختيـاره لل

  :وهو 
  .تقدير الحاجة للخدمة المراد تقديمها  - 
  . قبول الخدمة - 
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  .رغبة المواطنين في استخدام البرنامج أو التسهيالت  - 
  وهناك بعض المسوح االجتماعية التي تصاغ بطريقة تجعل من المستجيبين يجيبون عليها لصالح الخدمة أو البرنامج الذي يريده

 الباحث وبطريقة مضمونة 
  ُسمى القبول أو اإلذعان ، ويشير القبول إلى ميل الناس لقول أو للرد " نعم"وفي المقاييس الخاصة بالمواقف ، فإن هذا التحيز ي

   .إليجاب على األسئلة المطروحة عليهم إذا كانت األسئلة كلها تشجع على هذه اإلجابة با
  ُســأل النــاس عمــا إذا كــان مــن الواجــب تــوافر تلــك أمــا  فــي بعــض المســوح  ؛ فإنــه توضــع قائمــة للعديــد مــن الخــدمات ومــن ثــم ي

 .الخدمات لهم في المجتمع الذي يحتاج إليها أم ال 
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   بمجـرد تحديـد القضــايا العامـة للتخطــيط والمطروحـة للنقــاش ، ووصـف أدوات تقـدير الحاجــة ؛ فإنـه بإمكاننــا اآلن أن نفكـر فــي

، وهذا المـنهج الـذي يطلـق  من بين البرامج المحتملةمنهج علمي يستطيع من خالله المقوم أن يساعد المخططين في االختيار 
 ) ماوت(منهج الصفة متعدد المنفعة : عليه 

  ، وهذا المنهج عبارة عن أسلوب مشتق من نظرية القرار والتي استخدمت في تخطيط البرنامج 
 لعمل قرارات من أي نوع ويمكن تبني المنهج أيضا   
  ونركــز فــي اســتخدام هــذا المــنهج علــى تخطــيط البــرامج وســوف نقــوم بفحــص الغــرض األساســي مــن تصــميم مــنهج الصــفة متعــدد

  المنفعة ثم نوضح المنهج نفسه 
  
  إن الغرض األساسي من هذا المنهج هو لفصل القرار أو عزله ، بمعنى فصل عناصر القرار المعقد وتقويم كل عنصر على حدة. 
  مثال والبدء في حوار بخصوص جدارة البرامج المتنافسة أو استحقاقها ، فإن ) شاملة(فبدال من فهم القرار من وجهة نظر عالمية

  .لى الموافقة حول ماذا يحاولون تحقيقه من خالل البرامج المتوفرة  صانعي القرار يبدأون بالوصول إ
  وبمجرد الموافقة على أهدافهم العامة فإنهم حينئذ يطورون نوعا من اإلجماع على المعايير المستخدمة فـي الحكـم علـى أفضـلية

  .البرامج المتنافسة  
  التحاور حول جدارة البرامج في ضوء المعايير التي تم تأسيسها وبعد تأسيس هذه األرضية المشتركة فيما بينهم ، فإن بإمكانهم. 

  

  ويمكن النظر إلى نسخة مبسطة من قرار تم فصله من خالل الوصف التالي:  
 

  .قرر المعايير المالئمة التي سوف تبني عليها قرارك  - 
    . وهذه المعايير هى قيم يتمنى صانعو القرار زيادتها من خالل البرامج - 
  . إن هذه المعايير سوف تكون بمثابة مرشد لالختيار من بين البرامج المتوافرة  - 
   . حاول أن تزن المعايير بصورة تعكس أهميتها الذاتية لصانعي القرار - 
قوم كل برنامج محتمل على ضوء كل معيار ، وهذه الخطوة سوف تسـمح لصـانعي القـرار فـي أن يحـددوا بدقـة جوانـب القـوة  - 

  . نامج بديلوالضعف لكل بر 
في ضـوء المعـايير الفرديـة فـي شـكل تقـويم كلـي أو عـام ، وهـذه الخطـوة تظهـر الرغبـة  حاول أن تجمع التقاويم التي تم عملها - 

 . العامة أو منفعة كل برنامج 
  

  
 هناك عشر خطوات لمنهج ماوت لقياس الفائدة النسبية لعمل البدائل :  
١(   المنظمة أو الشخص الذي سوف تجرى عليه التقويم  هيأي ما.  
٢(   : أي ما هو الغرض من التقويم ؟  
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  الخيارات الموجودة في يد المنظمة أو األفراد ، فقد يكـون الخيـار هـو عمـل بـدائل أو  هي"بالهويات المراد تقويمها "والمقصود
  .برامج مصممة لمقابلة حاجات تنظيمية معينة 

  
 أي المعـــايير التـــي ســـوف تركـــز عليهـــا المنظمـــة أو األفـــراد لعمـــل اختيـــار مـــن بـــين الخيـــارات : بـــالحقول المناســـبة للقـــيم  ويقصـــد

ُضــمن مــن خاللهــا أن كــل المخططــين ســوف  فــالحقولالمتنافســة ،  يجــب أن تكــون واضــحة ومحــددة بمــا فيــه الكفايــة وبطريقــة ي
  .يفهمون الحقول بنفس الطريقة 

  
 فإن ممثلي المنظمة عليهم أن يرتبـوا الحقـول حسـب األهميـة، ويجـب أن يكـون واضـحا أن ) ٤(اختيار الحقول في الخطوة  بعد

  الترتيب قد يتبدل الحقا 
  
  ثم يأتي بعده الحقل األكثر أهمية ) الرقم عشرة رقم عشوائي(ألقل الحقول أهمية ) ١٠(وتبدأ العملية بتخصيص نسبة مقدارها .

  وإذا اعتبـــر نصـــف األهميـــة يعطـــي ) ٢٠(أمـــا إذا اعتبـــر هـــذا الحقـــل إكثـــر أهميـــة مـــرتين مـــن الحقـــل الســـابق فإنـــه يعطـــي نســـبة 
  .) ١٥(نسبة 

٧(  وأضرب الناتج في  م الكل على مجموع األوزان، قس)١٠٠ : ( 
 خطوة حسابية بحتة  هيالخطوة  وهذه. 
  ٤(فإن الممثلين سـوف يكونـون قـادرين علـى معرفـة سـبب عـدم شـمول العديـد مـن الحقـول فـي الخطـوة ) ٧(وخالل الخطوة . (

   )أوزانها صغيرة ( مهمة  فإذا كان هناك العديد من الحقول فإن بعضها سوف ينتهي بأوزان صغيرة غير 
  
  وسـوف . أحكـام عـادة مـا تكـون تقـديرات غيـر موضـوعية فأحيانـا تكـون المعلومـات الموضـوعية غيـر متـوافرة  هيوهذه المقاييس

فإنـه " مـاوت"وعلـى أي حـال ، ومـن خـالل عمليـة ) . المنـدوبين(تكون هنـاك اخـتالف فـي التقـديرات نتيجـة الخـتالف الممثلـين 
وأوزانهـا النسـبية ، وكنتيجـة لـذلك فـإن عـدم الموافقـة سـوف سوف تتكون هناك أرضية مشتركة من خـالل الموافقـة علـى الحقـول 

   .تتقلص
  
  فـي ) مـن الخطـوة السـابعة(ويمكن الحصول على مجموع المنفعة لكل برنـامج أو خيـار ، وذلـك بضـرب أهميـة الـوزن لكـل حقـل

  مع الناتج ثم ج) من الخطوة السابعة(احتمالية النسبة للخيار في ذلك الحقل 
  
 أما إذا ما تـم اختيـار ) مجموع المنفعة  (حاول زيادة : فإن القاعدة سهلة وهى ) برنامج واحد(تم اختيار خيار العمل الفردي  إذا

   األفضل هيمجموعة االختيارات الفرعية ، فإنه عندئذ تصبح المجموعات الفرعية التي يكون مجموع منفعتها أعلى 
  وإذا ما أراد صانعو القرار برنامجا واحدا فقط مع وجود اختالف في تكلفة البرامج األخرى ، فإن الخيار األفضـل هنـا يكـون هـو

وألن التكاليف عـادة مـا تكـون مهمـة فـي البـرامج والمشـاريع فـإن مسـتخدم مـنهج . منفعة ) األكثر(البرنامج ذا المجموع األعلى 
  للتعامل مع التكاليف  ماوت يحتاج الختيار منهج معين

  أما إذا لم تُقدم التكاليف على أنها قيمة حقل ، فإن منفعة كل خيار ينظر إليها على ضوء توافر الميزانية 
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  وباإلمكان أيضا تمويل أفضل خيارين أو برنامجين ، فإذا كانت تكلفـة البرنـامج ذي المنفعـة العليـا تتجـاوز الميزانيـة ، فعندئـذ قـد
   .نامج الثاني الذي يليه في األولوية يتم اختيار البر 
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  األساليب أو الطرق العلمية التي تُستخدم لجمع البيانات وتحليلها وللوصول إلى نتائج تحدد صالحية المشروع  مجموعةهو.  
  
 دراسات الجدوى من الموضوعات الحيوية التـي ال غنـى عنهـا ألي مشـروع بغـض النظـر عـن نوعيـة المشـروع خاصـا كـان أو  تعتبر

 .عاما 
  بسـبب الرغبـة فـي زيـادة اإلنتـاج وتحقيـق  خاصـاً  منقطع النظير واهتمامـاً  الجدوى في السنوات األخيرة إقباالً فلقد القت دراسات

درجة عالية من االسـتقرار للمشـاريع أيضـا بسـبب تشـجيع االسـتثمارات الخاصـة ، خاصـة إذا كنـا نتحـدث عـن مشـاريع اقتصـادية 
  .بحتة 

  وألن الشخص صاحب األعمال أو المستثمر الخاص يحتاج إلى المفاضلة بين عدد من المشروعات البديلة المطروحة أمامه . 
  وإذا ما كان عليه اختيار أحد تلك المشروعات فإنه ينبغي عليه إجراء دراسة الجدوى لكي يبدأ المشروع وهو مطمئن حتى إن لم

   . للمستثمر الخاص هذا بالنسبةتحقيق أهدافه ،  ينجح في
 اسة الجدوى أهمية قصوى كما يلي أما بالنسبة للمستثمر العام وهو يتمثل في الحكومة فإن لدر:  
إن الحكومـــة فـــي قيامهـــا بتنفيـــذ المشـــروعات العامـــة تحتـــاج إلـــى أســـلوب الختيـــار المشـــروعات ذات أكبـــر نفـــع عـــام وتأجيـــل  )١

المشروعات العامة التي لها عدد محدود من المنتفعين ، وهذا ال يتحقق إال عن طريق دراسة الجدوى التي يمكن على أساسها 
  .ذا ترتيب المشروعات الملحة ثم األقل إلحاحا وهك

إن الحكومة عندما تستقر على تنفيذ مشروع عام معين فإنها تحتاج إلى تعريف لشكل المشروع ، فمـثال إذا اسـتقر األمـر علـى  )٢
؟ ومـا هــى األقسـام العالجيــة داخــل )حجـم المستشــفى(إنشـاء مستشــفى فمـا هــو عـدد اَألســرة الواجـب أن يشــملها المستشــفى 

 .ة من خالل دراسة الجدوى المستشفى ؟ هذه األسئلة تجد إجابة واضح
ال تمنح رخصة إنشاء المشروع إال إذا تأكدت أن األعباء االجتماعية التي يتسبب فيها المشروع للمجتمع أقل ما  إن الحكومة )٣

ويكــون هــذا األســاس فــي مـــنح ، وأن العوائــد والمنــافع االجتماعيــة التــي يحققهــا المشــروع للمجتمـــع أكبــر مــا يمكــن،  يمكــن
   .الرخصة

  يتبادر إلى الذهن أن أهمية دراسة الجدوى قاصرة على المشروعات والبرامج الجديدة فقط ، وهذا غير صـحيح ألن دراسـة وقد
أو إدخـال نظـام جديـد ، الجدوى مهمة أيضا للمشروعات والبرامج القائمة المستمرة ، ومن ذلك مثال؛ التوسع فـي مشـروع قـائم

  أو إضافة منتج جديد وهكذا ، للنظام القائم
 ، فدراسـة الجـدوى كمـا ذكرنـا قائمـة أساسـا  فهناك فرق بينهمـاويجب أال نخلط بين دراسة الجدوى وبين فعالية المشروع ،

 . على تقويم فكرة المشروع قبل البدء فيه للتأكد من صالحيته وجدواه واالعتماد عليه 
 فالهـدف منهـا هـو تقـويم اقتصـاديات المشـروع القـائم فعـال ، وبمعنـى آخـر ، هـل مـن المصـلحة  أمـا دراسـة فعاليـة المشـروع

االســتمرار فــي المشــروع القــائم أو كيفيــة تطــوير وتحســين اقتصــادياته أو االنتقــال بــه مــن مشــروع غيــر منــتج اقتصــاديا إلــى 
 .وذا مردود اقتصادي إيجابي  مشروع مثمر
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 ًلما سبق ذكره نستطيع أن نحدد أهمية دراسات الجدوى في النقاط التالية  وتلخيصا : 
   . إنها وسيلة للتأكد من صالحية المشروع المقترح لتحقيق األهداف التي تسعى إليها المستثمر - 
    . إن الحكومة تشترط الموافقة على المشروع أو تزويده ببعض التسهيالت وإجراء دراسات الجدوى الالزمة - 
    . التأكد من أن المشروع يتواءم مع السياسات االقتصادية واالجتماعية للمجتمع - 
    . يشترط الممول للموافقة على التمويل إعداد الدراسات التي تثبت جدوى المشروع - 
    . التعرف على مستقبل المشروع لفترة طويلة ووضع المؤشرات الالزمة لنجاحه - 
  

  

 فالدراسة يجب أن تكون شاملة لكافة الجوانب واألبعاد الخاصة للمشروع ولكافة التفاصيل الخاصة به  
 الدقة في جميع المراحل سواء في إعداد الدراسة أو ما انتهت إليه من نتائج وتوصيات أو سلبيات  
  بصورة شخصية وأن تتصف بياناتها بالموضوعية الكاملة باإلضافة إلى جديتهاالبعد عن الحكم على األشياء  

  أن تتسق وتتوافق وتتمشى دراسة الجدوى مع نشاط الممول وأغراضه حتى يمكن للممول الحكم على
  مناسبته ومن ثم تمويله

   

  
 

  متكاملة من الدراسات يجب إجراؤها ويمكن تلخيصها فيما يلي لتحديد جدوى المشروع فإن مجموعة متخصصة:    

   
 التأكد من توافق المشروع المزمع إقامته مع البيئة المحلية التي سوف يقام عليها ودراسة الجدوى البيئية هى عادة  بها والمقصود

 .ما تكون المرحلة األولى في دراسة الجدوى 
  

   
 أن هذا المشـروع سـوف تكـون لديـه القـدرة علـى تصـريف منتجاتـه فـي السـوق أو للجمهـور ، واألهـم مـن ذلـك أن  والمقصود بها

هــذه المرحلــة الثانيــة لدراســة الجــدوى تحــاول التأكــد مــن أن هنــاك طلبــا كافيــا علــى منتجــات المشــروع وخدماتــه مــن الســوق أو 
 .الجمهور المستفيد 

  

   
 التعـرف علــى إمكانيـة أو قابليــة تنفيـذ المشــروع بنـاءًا علــى تحديـد حجــم المشـروع فــي الطاقـة اإلنتاجيــة ، وكــذلك  والمقصـود بهــا

 .اختيار الموقع المناسب واختيار نظام اإلنتاج 
 

   
 العمل على تخطيط وتوجيه وتقييم ومتابعة تأمين احتياجات المشروع أو البرنـامج مـن األمـوال ومـن خـالل أفضـل " والمقصود بها

، وفي هذه المرحلة أيضا فإن األمر يتطلـب تحديـد مواعيـد سـداد المـال المفتـرض إذا كـان المشـروع قائمـا علـى "مصدر تمويلي 
 . تمثل التدفق النقدي في مرحلة التأسيس ثم في مرحلة التشغيل االفتراض من أساسه وذلك عن طريق عمل كشوف حسابية
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 هذه المرحلة تحديد ربحية المشروع وذلك عن طريق مجموعة من المعايير التي يطلق عليها معايير االستثمار مثل  والمقصود من

  وغيرها، وصافي القيمة، فترة االسترداد 
  وبناء على ذلك يتم تحديد الربح الخاص للمشروع، أي الذي يعود للمالك وطبيعي أن دراسة الجـدوى ال ينتهـي عنـد هـذا الحـد

  بل يجب تحديد ربحية المشروع العامة أو بمعنى آخر ، إعداد دراسة الجدوى االجتماعية 
    

 رحلة هو تقدير العوائد االجتماعية التي تتحقق من وراء المشروع في شكل منافع اجتماعية تعـود علـى في هذه الم والمقصود هنا
المجتمع؛ في شكل تشغيل أفراد المجتمع وبالتـالي حـل مشـكالت البطالـة ، فـي شـكل التقليـل مـن االسـتيراد أو زيـادة التصـدير 

 ... اصة بتوازن ميزان المدفوعات وبالتالي توفير عمالت صعبة تساهم في المشكالت الخ،للخارج 
 أن المكونــات المختلفــة لدراســة الجــدوى تكــاد أن تكــون متكاملــة وتحــوي دراســة ) محــددات الجــدوى( ويتضــح مــن كــل ذلــك

متخصصة ؛ فهناك دراسة تسويقية متخصصة وهناك دراسة مالية وهكذا ، وبمعنـى آخـر فـإن نتـائج أي مرحلـة مـن تلـك المراحـل 
فالمهندس الفني ال يستطيع أن يبدأ في إعداد دراسة هندسية فنيـة : تعتبر مدخال للمرحلة أو المراحل التي تليها الست السابقة 

 عن المشروع أو البرنامج إال إذا انتهى خبير التسويق من إعداد الدراسة التسويقية للمشروع وإال اعتبر المشروع فاشال
 حل التالية على أساس خاطئ وأن أي خطأ في أي مرحلة يؤدي إلى بناء المرا 
  أن كـل مرحلـة مـن هـذه المراحــل تسـتخدم أدوات خاصـة بهـا تختلـف عــن األدوات . والنقطـة األخـرى فيمـا يخـص هـذه المراحــل

  الخاصة في المراحل األخرى 
  لمحددات جدوى المشروع أضافتهاوهناك أيضًا دراسات جدوى تطرق إليها البعض يمكن . 

   
 مواءمة المشروع مع قوانين المنظمة أو البلد التي ينتمي إليه المشروع  والتي يقصد منها.  

    
 خاصــة بــه وأن هنــاك عمالــة  وظيفــةســالمة وصــحة الهيكــل اإلداري والتنظيمــي للمشــروع بحيــث يكــون لكــل موظــف  ويقصــد منهــا

  .مدربة وأيدي عاملة ماهرة لتولى أعمال المشروع باقتدار 
  
  هناك بديالن أساسيان لدراسة الجدوى : 
 -   جرت العادة أن تخصص الدوائر الرسمية والشركات الكبيرة دائرة خاصة داخل الـدائرة أو الشـركة مهمتهـا إجـراء دراسـة

  الجدوى ألي مشروع يراد القيام به وهذه الدائرة تعتبر سلطة استشارية مهمتها تقديم استشارات للمسئولين فقط 
 -   هناك جهة أخرى تقوم بدراسة الجدوى وهى ما يسمى بمراكز وبيوت الخبرة وهى متخصصة في إجراء دراسة الجدوى

ومــا يميــز تلــك المراكــز هــو خبرتهــا الكبيــرة والطويلــة وحيادهــا ومرونتهــا إال أن مــا يعــاب ، فــي كــل حقــل يريــده المســتثمر
 .دراسة الجدوى لها عليها هو عدم معرفتها بظروف المنشأة التي تريد إجراء 
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  أو تؤخر من وقت تسليمها ) الدراسة( ال تخلو أي دراسة مهما كان نوعها من وجود بعض المشكالت التي قد تؤثر على جدواها

 . أو االنتهاء منها 
  ودراسة الجدوى هى األخرى يكتنفها بعض المشكالت ومنها:   

   . للمعلومات الكافية التي تتطلبها دراسة الجدوىافتقار الكثير من المؤسسات  )١
  المبالغة في بعض المعلومات الموجودة في أرشيف بعض المؤسسات و ، قلة كفاءة ومهارة القائمين على دراسة الجدوى  )٢
   . المبالغ الخيالية التي تتطلبها مراكز الخبرة إلجراء دراسات الجدوى )٣
المسـتثمرين علـى خبـراتهم السـابقة حتـى ولـو كانـت فـي مجـال آخـر ال يمـت بصـلة للمشـروع االعتماد الكبير من جانـب بعـض  )٤

    . المراد القيام به مما يقلل من أهمية الدراسة بل وقد يجعلها أحيانا عديمة الفائدة
ُج )٥     . ري دراسة الجدوىفي كثير من األحيان يصعب التنبؤ بالمتغيرات التسويقية والمالية أو الفنية ألمور خارجة عن إرادة من ي
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  عن المشروعات والبرامج يدركون أهمية دراسة الجدوى االجتماعية للمشروع قبل اإلقدام عليه  المسئولينإن  
  والتي سوف تسمح  والنفقات االجتماعية المنافع االجتماعية:  مفهومين أساسيين وهماوفي هذا الصدد ال بد من التعرف على ،

  . بتحديد المكاسب الصافية للمجتمع 
 فقـط  وتشمل المنافع والنفقات االجتماعية كل العوامـل المرتبطـة بـالمجتمع والتـي تـؤثر علـى الرخـاء القـومي وبالتـالي فهـى ليسـت

  والنفقات االقتصادية التي تهتم بالفرق بين المنافع االقتصادية والنفقات االقتصادية  المنافع
  
  وفيما يلي تلك المعايير التي يمكن عن طريقها قياس اإلرباح االجتماعية والمنافع القومية لقيام مشروع جديد. 

 

  االستهالك التجميعي   توزيع الدخل    معدالت نمو الدخل القومي  
  هدف التوظيف    الربحية االقتصادية القومية الكلية   األثر على سوق النقد األجنبي   

    

   
  . إلى رفاهية مجتمعاتها  –مهما اختلفت النظم بينها  –تهدف المجتمعات  - 
  .  للتنمية االجتماعية واالقتصادية إلى برامج تنفذها مؤداها رفع مستوى معيشة أفراد المجتمعوتترجم ذلك في خططها  - 
  . ويعتبر نصيب الفرد من االستهالك التجميعي أحد المقاييس األساسية لمستوى المعيشة  - 
  . ويعد اختيار المشروع أحد العناصر الهامة التي تدخل في حساب األثر على االستهالك التجميعي  - 
 وتبرز بعض المشاكل عند قياس االستهالك التجميعي ومنها :  

  . اختالف أنواع السلع التي يشتريها الناس )١
تتمثل الصعوبة الثانية في أن االستهالك التجميعـي يتضـمن جمـع مسـتوى االسـتهالك ألفـراد مختلفـين تختلـف مقـادير دخـولهم  )٢

  .ومن ثم مستويات معيشتهم 
  . ياس االستهالك التجميعي إدخال عنصر الزمنأيضا من المشاكل التي تعترض ق )٣

   
  ونعني بذلك مدى مساهمة المشروع في تحسين الدخول بين أفراد المجتمع  
  ويمكن أن ينقسم هذا الهدف وعالقته بالمشروع الجديد إلى قسمين:   

حيــث يــتم تقــويم جــودة المشــروع الجديــد عــن طريــق مــدى مســاهمته فــي توليــد دخــول جديــدة : التوزيــع اإلقليمــي للــدخل  - 
  . ألقاليم فقيرة يحدده مستوى النشاط االقتصادي 

  . ويتم تفضيل المشروعات الجديدة التي سوف تساهم في التنمية اإلقليمية وهو هدف تسعى له كافة المجتمعات   - 
بالنسبة للمشروعات الجديدة فإن تحقيقها لهدف تحسين الدخل يتم بقياس مدى مساهمتها في نفع مجموعة مـن األفـراد  - 

 . منفعة مباشرة بصافي إنتاجها من السلع والخدمات 
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  من األهداف االجتماعية واالقتصادية ألية سياسة حكومية تنمية الدخل القومي .  
  ترجمان في ُ ما يستهلك ومجموع ما يتبقى لالدخار  مجموعولما كان الناتج القومي له عالقة بإجمالي الدخل القومي فإن كليهما ي

ُوجه بدوره إلى القنوات المالية التي توجهه بدورها إلى النشاط اإلنتاجي والخدمي في شكل استثمار    . الذي ي
   
  بل إنها في كثير من بالد العالم النامي المصـدر االقتصـادي األساسـي  –تعتبر القوى البشرية أحد المصادر االقتصادية الهامة– 

وال يجـب إضـاعته وعلــى ذلـك فـإن التوظــف ، وإن نظرنـا إليـه كهــدف مسـتقل فـي حــد ذاتـه العتبـارات اجتماعيــة ، فإنـه بمفهومــه  
أي مدى ما تحققه العمالة من إنتاج ودراسات جدوى المشروعات الجديدة من وجهة ، اإلنتاجكأحد الموارد االقتصادية مرتبط ب

هـذا وإن كـان المجتمـع ال ، نظر المجتمع تنظر ما بين ما تنظر إليه  ما سوف يخلقه هـذا المشـروع الجديـد مـن فـرص للتوظيـف 
رتبة على البطالة كأحد آفات المجتمع التي ينتج عنهـا يعنيه فقط الهدف االقتصادي من التوظيف ، بل ينظر لآلثار األخرى المت

الفوضى االجتماعية بكل ما تحمله من آثار المشروع الجديد الذي يضيف إلى اإلنتاج والذي يخلق فـرص عمـل جديـدة تتعـدى 
  .آثاره العالقة بين كثافة العمل وكثافة رأس المال 

 دخل المولد من المشروعات الجديدة ، بل يتعداه إلى التعليم والتدريب إن أثر التوظيف على المجتمع ال يتعدى فقط الناتج وال
 .وخلق مجتمعات جديدة 

  وتســتمر آثــار التوظــف لتشــمل الفــرد فــي المجتمــع كقــوة شــراء اســتهالكية فكمــا أنــه قــوة إنتاجيــة فــي جانــب المــدخالت الالزمــة
، فال دخل ، وبدون الـدخول ال قـوى شـرائية أي ال  لإلنتاج فهو مستقبل لمخرجات المشروع ومستهلك لها وبدون فرص العمل

  .استهالك ومن ثم ال إنتاج 
   

  الحكم على المشروع الجديد من وجهة نظر المجتمع يأتي عن طريق مدى مساهمته في زيادة المكاسب االجتماعية  
  الفرق بين مجموع المنافع االجتماعية ومجموع النفقات االجتماعية والذي يطلق عليه ويمكن تعريف المكاسب االجتماعية بأنها

  .  "األرباح القومية"
  وتكمن الصعوبة في تحديد المنافع والنفقـات فـي التفرقـة بـين مـا هـو اقتصـادي منهـا ومـا هـو غيـر اقتصـادي ذلـك أن مـا ال يعتبـر

قد يكون أثره أكبر ) ين المستوى التعليمي ، اعتماد المجتمع على ذاتها تحسن المستوى الصحي العام ، تحس(منفعة اقتصادية 
  . ولو على المدى الطويل 

 إال أن التفرقة بين ما يعتبر منفعة اقتصادية وما يعتبر منفعة غير اقتصادية ليس باألمر اليسير مما دعا الدارسين لجدوى المشروع 
  :وذلك لألسباب اآلتية من وجهة نظر المجتمع التركيز على الربحية القومية االقتصادية دون غيرها 

إن األرباح االقتصادية لمشروع ما يمكن أن يطلق عليها األربـاح االقتصـادية القوميـة بحيـث تصـبح المفاضـلة بـين أنـواع مـن  - 
  . وليس بين أنواع مختلفة من المنافع والنفقات ، المشروعات

  . صعوبة إيجاد مقياس اقتصادي مشترك يمكن عن طريقه قياس المنافع والنفقات االقتصادية وغير االقتصادية  - 
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  تهدف كل الدول وخاصة النامية منها إلى تحسين ميزان مدفوعاتها وتضع من السياسات االقتصادية ما يعمل على تحسين وضع

النقــد األجنبــي وذلــك عــن طريــق زيــادة الصــادرات والحــد مــن الــواردات ، إال أن المشــكلة ليســت بهــذه الســهولة بالنســبة للــدول 
  .النامية 

  لــذلك كانــت إحــدى المعــايير الهامــة للحكــم علــى جــدوى المشــروع الجديــد مــن وجهــة نظــر المجتمــع ، هــى مــدى مســاهمته فــي
تحســين ميــزان مــدفوعات الدولــة ويمكــن الوصــول إلــى هــذا المعيــار الــذي يــرتبط أساســا بقــدرة المشــروع علــى خــوض المنافســة 

  .الخارجية 
 تتعدد األهداف والمعايير لنظرة المجتمع إلى الربحية من قيام مشروع جديد  هكذا .  
  
  مــن الضــروري جــدا قبــل البــدء فــي تصــميم أي برنــامج أو مشــروع اجتمــاعي التأكــد مــن األســس االقتصــادية لــذلك البرنــامج أو

 أو مشكالت اقتصادية قد تعترض المشروع الحقا ، الخدمة تفاديا ألي صعوباتالمشروع أو تلك 
  فإنه ينبغي مراعاة الخطوات التالية لذلك وللقيام بدراسة الجدوى االجتماعية للبرنامج أو المشروع:   

عــرف بإجمــالي النفقــات الدوريــة المســتمرة للمشــروع  : تحديــد التكــاليف الثابتــة للمشــروع  )١ ُ اســتهالك (كالمنــافع العامــة وهــى مــا ي
  .  الخ...األجور والمكافآت ....) الكهرباء والماء

 .تحديد الحجم األمثل لعدد المستفيدين من المشروع   )٢
  .معرفة التكاليف الحدية للمشروع وهى متوسط ما يتكلفه مستفيد واحد من المشروع في سنة مالية   )٣
  .  يتحقق من مزايا اجتماعية واقتصادية لمستفيد واحد في سنة ماليةمعرفة العائد الحدي للمشروع وهو متوسط قيمة ما  )٤
الصيانة ، البريد ، (والتكاليف التي ستتغير مع حجم البرنامج، دراسة التكاليف المتغيرة للمشروع والتي ترتبط بعدد المستفيدين )٥

  . )الحراسة 
 . )الثابتة ، المتغيرة ( حساب التكاليف الكلية للمشروع  )٦
  .حساب العائد الكلي للمشروع   )٧
  .استخراج صافي العائد االجتماعي واالقتصادي للمشروع ويساوي العائد الكلي مطروحا منه التكاليف الكلية   )٨
وهى النقطـة التـي يتسـاوى عنـدها إجمـالي العائـد الـذي يتحقـق للمسـتفيدين مـن المشـروع مـع : تحديد نقطة التعادل للمشروع  )٩

  .فقات الخاصة بالمشروع لنفس العدد من المستفيدين في سنة مالية  إجمالي التكاليف والن
  .كتابة التقرير واتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بجدوى المشروع قبل تنفيذه   )١٠
  
 فال بد من توافر شرطين أردنا التأكد من سالمة األسس االقتصادية للمشروع  إذا:  
 -   أن يتحقق للمشروع عند تنفيذه صافي عائد ربح اجتماعي واقتصادي مناسب.  
 -  أن يكون الحجم األمثل للمشروع أكبر من قيمة نقطة التعادل المحسوبة.  
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  بدون اتصال فعال ، فإن التقارير الفنية المعدة بعناية لن تُقرأ من قبل متخذي القرار ، ولن تُطبق من قبل إداريي البرنامج 
   والتقريـر الواضـح والـدقيق والجـذاب يعــزز مـن  احتمـاالت التـأثير الفعــال علـى القـارئ ويقـدم الخطــوة األولـى فـي الحصـول علــى

   . نتائج ذات منفعة بشكل فعال
  فعنـد االنتهـاء مــن جمـع البيانــات وتحليلهـا ، فــإن النتـائج يجـب أن يــتم توصـيلها لجمهــور متعـدد مثــل ممـولي البرنــامج اإلداري ،

   . والجمهور على نطاق واسع، وموظفيه المشاركين فيه ، والباحثين اآلخرين
  
   
  في تقرير التقويم من األفضل أن تصف مكان وطبيعة مشروع التقويم  المقدمةإن.  
 -   ما هى طبيعة البرنامج ؟ : ينبغي على المؤلف أو المقوم أن يصف البرنامج موضع التقويم واإلجابة عن مثل األسئلة التالية

من الذي يشرف أو يقوم على إرسال خدمات البرنامج ؟ ما هى الفترة التي استغرقها البرنـامج ؟ مـا هـى المظـاهر الرئيسـية 
  يها التدخل؟ للمكان الرئيسي التي حدث أو يحدث ف

 -   مــن األفضــل أن تصـف التقــارير نـوع التقــويم المنفــذ ، هـل أجــرى المقومــون دراسـة الحاجــة العمليــة ،ومـا نتــاج أو فعاليــة
  التكلفة ؟ وإذا كان للتقويم هدف رئيسي وثانوي فما هو ؟ 

 -  فـذ للتأكيـد . ة تم تنفيذ التقويم ؟ وفي هذه الحالة باإلمكـان وصـف األغـراض العامـ لماذا فـالتقويم يمكـن أن يكـون قـد ُن
 على االعتماد ،وتحسين رضا المشاركين ، وتبرير الميزانية ، واالختيار بين منظمات تعليمية أو لتحسين العالقات العامة 

 -   اسـات أو هل تم تنفيذ تقويمات مشابهة ؟ وإذا كان الوضع كذلك فكيف يمكن وضع مشروع التقويم الحالي داخل الدر
  .التقويمات السابقة 

   
  أن القسم الخاص بتقرير التقويم الذي يتبـع المقدمـة ، مـن األفضـل أن يتعامـل مـع المنهجيـة ، فهـذا القسـم ينبغـي أن يحـوي كـل

   . وعن التفاصيل المتعلقة باالجراءات التي تم توظيفها،  المعلومات عن المشاركين في البرنامج
  أمـا الجــزء الـذي يتعامــل مــع المشـاركين فمــن األفضــل أن يشـمل وصــفا عــن المجتمـع المــراد تقويمــه ، طبيعـة المــنهج المســتخدم

  . والعينة ، والمواد الديموجرافية وثيقة الصلة بالعينة 
  
 ومنـــاهج وأدوات جمـــع ، م التقــويم إن قســم اإلجـــراء الخــاص بقســـم المــنهج يحتـــوي بشـــكل مناســب علـــى مــواد وأدوات تصـــمي

  البيانات ، والمقاييس اإلجرائية للمتغيرات المستقلة موضع البحث 
  وفي هذا الجزء فإن المناقشة يمكن أن يركـز علـى تفاصـيل التصـميم التجريبـي أو شـبه التجريبـي المختـار ، والتحيـزات المحتملـة

دق والثبـات المصـممة خاصـة للتقـويم ، أمـا وصـف الخطـة الخاصـة ومقـاييس الصـ، في جمع البيانات ،و كيف تم التحكم فيهـا 
ُمكن أن تُشمل هى األخرى ، سواء في القسم الخاص باإلجراءات أو في بداية قسم النتائج    بالتحليل اإلحصائي في
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  وفي القسم الخاص بالنتائج فإن البيانات ينبغي أن تُعرض بدون تفسير مطول أو مناقشة تفصيلية.  
  النتائج التي ظهرت ؟  هيماذا حدث ؟ ما : والمؤلف هنا ينبغي عليه اإلجابة عن األسئلة التالية  
  ومبسطة كي يسهل قراءتها وفهمها  أن تكون مختصرةأما الجداول واألشكال البيانية فيجب.   
  أنه إذا كانت تأثيرات البرنـامج قـد أعطيـت كمتوسـطات حسـابية ، فإنـه مـن المفيـد أن تشـمل االنحرافـات  إلىويجب اإلشارة هنا

  .في ملحق خاص  المعيارية
  
 فسر النتائج ُ   ويعلق عليها  إن القسم الخاص بالمناقشة ينبغي أن ي
  فما مدى قوة محاوالت تأسيس البرنامج الُمعطى ؟ : ففي حالة تقويم الحاجات  
  ما مدى المحاوالت التي تنادي باستمرار البرنامج الُمعطى وتلك التي تعارض استمراره ؟ : وفي حالة التقويم الختامي فإنه يسأل  
  مــا هــي الخطــوات المفــروض اتخاذهــا لتطــوير البرنــامج ؟ هــل تــم اإلشــارة إلــى تقــويم : وفــي حالــة التقــويم التكــويني فإنــه يســأل  

  التوصيات المناسبة على ضوء النتائج  هيإضافي ؟ ما 
   
 رتيب الذي يراد من خالله طرحهاينصح بأن يبدأ المقومون تحضير التقرير عن طريق اختصار النقاط المراد تغطيتها وبالت  
  وباإلمكان تعديل التقرير حتى الوصول إلى الصيغة أو الشكل النهائي ، وعندئذ يمكن استخدام جدول محتويات  
  إن موظفي البرنامج سوف يقرأون كل تقارير التقويم ، أما صانعو القرار فغالبا ما يريدون مراجعة سريعة قبل تقرير كمية الوقت التي

  الستثمارها في قراءة التقرير  ونهايحتاج
   
 الداخلية مقابل مقاالت المجالت الدورية  التقارير:   

  يقلل من تركيزه على المقدمة واألقسام المنهجية ويركز على المناقشة واألقسام الخاصة بالنتائج  فالتقرير الداخلي - 
  . الخاصة بالمجالت فإنه من المناسب وضع تركيز أكثر على المقدمة وأقسام المنهج  أما في المقاالت - 

 وبخاصة المقومون اآلخرون يكون احتمال اهتمامهم أكثر بالقضايا النظرية وقيمة التقويم الحالي لحقل معين من  المقاالت فقارئ
الدراســة ، واحتماليــة تكــرار إعــادة الدراســة ، وهــؤالء القــراء ســوف يكونــون أقــل اهتمامــا بالمضــامين المحــددة لمؤسســة مــا فــي 

   . المكان الذي أجرى فيه التقويم
   
  يركز األسلوب الكمي للتقويم بكثافة على جمع البيانات التي يمكن تحليلها إحصائيا  
   بينما يركز األسلوب النوعي على المالحظات سواء عن طريق المشاركين أو عن طريق المالحظين الخارجيين ، ولكال األسلوبين

 .الكمي والنوعي جوانب قوة وضعف 
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  أهمية التسليم النهائي الجذاب للتقرير:  
  قرأ، من األهمية أن يسلم التقرير النهائي بشكل جذاب ُ    : وإذا ما أراد المؤلفون من التقرير أن ي
 -    : يكـون مـن وسـوف ، من األفضل بالنسبة للمؤلفين أن يستخدموا أسلوبا مقاليًا مركبًا يتسم بالوضوح والبالغة والتماسك

  . المفيد إذا كان لكل فقرة من فقرات التقرير مقدمة توضح وتختصر الفكرة العامة للفقرة
 -   : إن الطباعة الجيدة تزيد من جاذبية التقرير .  
 -  : ومن الصـعوبة تحديـد المسـاحة المحـددة والدقيقـة للكلمـات ، إن التقرير من األفضل أن يكون مختصرا  قدر اإلمكان

  . والصفحات لكل جزء من التقرير
 -   : إن تلـوين األقسـام المختلفـة فـي التقريـر الـداخلي وترميزهـا مـن شـأنه أن يبـدو أكثـر إقناعـا للنظـر وسـهال لتحديـد المـادة

 . موضع االهتمام الخاص
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  إن الخطر األول الذي ينبغي تجنبه في نتائج التقرير هو التعمـيم المبـالغ فيـه نتيجـة عينـة غيـر مالئمـة أو غيـر كافيـة مـن المجمـوع

  .الكلي للمجتمع األصلي للدراسة 
  
   حينما يستلم المقومون منحة معقولة للمشروع أو أن يمضوا وقتا طويال ويبذلوا مجهودا كبيرا داخل عملية  التقـويم ، فـإن هنـاك

  . رغبة قوية لديهم للبرهنة بأن وقتهم ومالهم قد ُصرف بشكل جيد جدا 
   وهذا نـاتج مـن الضـغط علـى المقـومين فـي أن يضـعوا قـراءات أكثـر داخـل نتـائج تقويمـاتهم وأكثـر ممـا هـو موجـود فعـال ، وعلـى

   . المدى البعيد فإن سمعة المقومين سوف تُعزز من خالل تفسير النتائج بحذر
  
 م إذا لــم تصــل إلــى مســتوى الداللــة اإلحصــائية ، فإنــه مــن األجــدر تجاهلهــا ؛ ذلــك أن يشــعر بعــض المقــومين بــأن نتــائج دراســته

  .  التكاليف التي تكبدوها في جمع البيانات تجعلهم يتخذون هذا االتجاه في التجاهل
  
 التحسـين(فإن اكتشاف الداللة اإلحصائية للتطور ، ة إلى أكبر احتمال ممكن عندما يصل مؤشر نجاح برنامج الخدمة اإلنساني (

  . على معيار الفرد يكون واجبا صعبا 
  وعلى سبيل المثال فإن هذه المشكلة تَواجه من قبل المقومين الذين يعملون في البنوك التي تعمل وتدار بشكل جيد .   
  
  إن الخطر األخيـر فـي التقريـر هـو عـرض النتـائج بطريقـة عديمـة الحـس تُحـرج مشـاعر مـوظفي البرنـامج ، فمـن الممكـن أن يكـون

المقـوم صـادقا إلـى الدرجــة التـي يكـون فيهـا غيــر لبـق فـي كتابـة تقريــره تجـاه مـوظفي البرنـامج ، فالنتــائج السـلبية يجـب أن تعــرض 
  . كرامة وشعور األشخاص المتصلين بالبرنامج الُمعطى بطريقة توضح االعتبارات اإلنسانية ل

  وهذه نقطة مهمة جدًا يجب أن يضعها المقوم في اعتباره أثناء كتابة التقرير كـي يحـاول أن يكسـب ثقـة الجميـع ألن الهـدف هنـا
ة ألن يكســب كــل أو مــدى االســتمرار فيــه أو التوقــف عنــه والمقــوم فــي حاجــ،أو معرفــة نقــاط ضــعفه ، هــو تعزيــز نجــاح البرنــامج

  .  الموظفين خاصة إذا كان مقوما داخليا ال تنتهي عالقته بزمالئه بمجرد انتهاء التقويم بل تستمر حتى بعد االنتهاء من التقويم
  
  
  الكيفية التي عن طريقها ينشر التقرير لها نفس األهمية التي يلقاها جودة تصميم البحث وتأليف التقرير نفسه إن .  
  وإذا ما أراد المقومون في رؤية إجراء عملي طبقا لنتائج تقريرهم ، فإنه مهم وأمر حاسـم التأكـد مـن الرغبـة الجيـدة ودعـم صـانعي

ولنا أن نتوقع الحالة التي يكون فيها العديد من األشخاص الذين يشعرون ،  في المنظمة القرار واألشخاص الذين يمتلكون القوة
  . بأن لهم الحق في رؤية تقرير التقويم أوال 
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   فموظفو البرنامج ، ومدير البرنامج وممولو البرنامج قد يكونون متلهفين لرؤية النتائج وقد يكونون قلقـين إلـى حـد مـا بخصـوص
  . ير على وضعهم الوظيفي مدى تأثيرات التقر 

  أنه كيف يعتقد أنه ال أحد من تلك المجموعات يشـعر بأنـه قـد تـم تجاهلـه أو إهمالـه كونـه  هيإن المشكلة التي يواجهها المقوم
 . لم يكن األول الذي يطلع على التقرير 

 أنه من المفيد التمييز بين النسخة النهائية والتقرير النهـائي ، إذ يبـدو أنـه مـن األفضـل إعطـاء أولئـك الـذين  ويرى بوسافاك وكيرى
وهذا يتم عن طريـق إخبـارهم بـأنهم سـوف ينظـرون إلـى ، يعملون في التحكم المباشر للبرنامج النظرة األولى للنتائج بشكل سريع

   . اتهم للتعديل أو توضيح النقاط التي تحتاج لتوضيح سوف تكون موضع قبولوأن اقتراح، النسخة النهائية على أساس سري 
  وهذه النظرة األخيرة على النسخة النهائية عادة ما يكون لها تأثير في تخفيف القلق على مديري البرنـامج الـذين غالبـا مـا يتمنـون

  . فاجآت قد تحدث في التقرير األفضل ولكنهم يتوقعون األسوأ وهذا يعطيهم الفرصة في أن يفكروا في أي م
 والحصول على تعليقاتهم ، فإن المقومين بإمكانهم دمج أي تعديالت مهمة لتجميع التقرير ، ويعد مقابلة مديري العمل للبرنامج

عرض أوالً على اإلدارة العليا للمنظمة أو المؤسسة التي مولت البرنـامج  ُ أو تقـويم  ،النهائي ، ومن ثم فإن التقرير النهائي عندئذ ي
 . البحث أو تبنته 

  ُشــعر هــؤالء األشــخاص بــأنهم أشــخاص مهمــون وأنهــم أول عــدل التقريــر علــى ضــوء تلــك التعــديالت بشــكل ي ُ ومــن األهميــة أن ي
أشخاص يطلعون على المعلومات الحساسة ، والفشل في عدم عمل مثل تلك األمور ؛ يعني أن المقومين سوف يفقدون الدعم 

ُستدعون إلجراء تقويمات إضافية للمنظمة اإلداري الذي يعد ض   . روريًا جدًا لمشاريع تقويم مستقبلية أو على األقل ال ي
  و بعــد عــرض التقريــر علــي اإلدارة العليــا ، فــان طلــب اإلذن بنشــر التقريــر يعتمــد وبشــكل كبيــر علــي أهميــة التقريــر ، وحساســية

 . محتوياته 
   فــالمقومون يجــب أن يوجهــوا مــن قبــل اإلداريــين فيمــا يتعلــق بالترتيــب والوقــت التسلســلي لتوزيــع التقريــر ، وقــد يحــدث ويســيء

الن  اإلداريون السلطة الذين يتربعون عليها ويحاولون أن يحتفظوا بالتقرير وال يوزعونه كما ينبغي، ولكن هذه تعتبر حالة استثنائية
   .التي تدار بشكل جيد هذا ال يحدث في المنظمات

   
  قتـرح بقـوة أن يقـاوم المقومـون أي إغـراءات بإرسـال نسـخة مـن ُ في حالة عـرض كـل مـن النسـخة النهائيـة والتقريـر النهـائي ، فانـه ي

   . التقرير لموظفي البرنامج أو اإلدارة
  نصح  المقومون بأن يعدوا موعدا مع األشخاص المطلعين الذين سوف يطلعون على النسخة النهائية أو التقرير ويوزعون عليهم ُ وي

، وهذا يجب أن يتم بسرعة لكي يتمكن هؤالء األشخاص المطلعون مـن قراءتـه قبـل االجتمـاع" سري"نسخة مكتوبة عليها عبارة 
  التبكير في التسليم قد يعني تسرب معلومات التقرير إلى األشخاص اآلخرين داخل المنظمة ولكن ليس قبل فترة طويلة ألن هذا 

 هو إعطاء المقوم المعلومات األولية حول أي من أقسام التقرير في حاجة لتوضيح أكثر ،  إن الغرض من عرض التقرير الشخصي
 ردود األشخاص المطلعين واحتمالية تصحيح التقرير النهائي واتخاذ اإلجراءات المحددة على ضوء التوصيات المقدمة  هيوما 

    وهــذه المعلومــات التــي أمكــن الحصــول عليهــا فقــط عــن طريــق االجتمــاع وجهــا لوجــه تُرشــد المقــومين إلــى الكيفيــة التــي ســوف
 . هم خارج المنظمة أيضا  ينشرون بها المعلومات لآلخرين في المنظمة ومن
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  تلـــك التــي تُعطــى خـــالل مشــروع التقــويم وقبــل أن يصـــبح التقريــر النهــائي جـــاهزا للنشــر ، وهنــاك عـــادة  هــيأن التقــارير المؤقتــة

  والنتائج التي تبدأ في الظهور ،والمشاكل التي يواجهها والوقت المالئم ، اتصاالت غير رسمية فيما يتعلق بتقدم مشروع التقويم
 تساعد في التأكيد على اهتمام وحماس موظفي  فهيتي تستمر سنة أو أكثر ، التقارير المؤقتة مفيدة خاصة لمشاريع التقويم ال إن

  . البرنامج الذين يركزون اهتمامهم على إرسال خدمات البرنامج وليس على التقويم نفسه نحو موظفو البرنامج 
  
  ال أحد سوف يكون متحمسا دائما لرؤية التقرير وهو ينشر خارج نطاق المنظمة أو المؤسسة سـواء مـن قبـل مـوظفي البرنـامج أو

ولــذلك ال يفضــل مــوظفي البرنــامج أن يعــرف األشــخاص اآلخــرون مــن خــارج  ألن التقويمــات اإليجابيــة قليلــةالممــولين لــه نظــرًا 
  . يها التي قد تسئ إلالمنظمة تلك التقويمات 

  إن المقومين بإمكانهم أيضا مواجهة حالة حساسة في إيجاد نوع من التوازن بين التزامـاتهم بالسـرية والخصوصـية مقابـل التـزامهم
 . أولهم حق في ذلك ، بمشاركة النتائج مع من هم في حاجة لمعرفة التقرير

الحكومـة  فـإن هــذا األمـر يصــبح صـعبا وبدرجـة نــادرة ألن جـزءًا مــن المـال الممنــوح  ففـي حالـة التقويمــات الممولـة بواســطة - 
  . سوف يكون مخصصا لنشر النتائج 

، فــإن مـن األهميــة وضـع جمهــور القــراء فـي االعتبــار؛ فـبعض المجــالت ال تقــرأ إال  لمجلــة وفـي حالــة كتابـة موضــوع التقريـر - 
مقـومين أن يعرفـوا سياسـة التحريـر فـي المجلـة ونـوع القـراء ومـدى مسـتوى ومـن المفيـد بالنسـبة لل، بواسطة موظفي البرنامج

  . قبول المجلة للموضوع الذي سوف يطرح لديها 
  وباإلضــافة إلــى وســائل اإلعــالم المطبوعــة فــإن المقــومين قــد يتمنــون االتصــال بــاآلخرين مــن خــالل عــرض تقريــرهم مــع المنظمــات

  :وهناك قيمة كبيرة لذلك المهنية المتخصصة 
 -   :وتقريـر ، بإمكان المقومين أن يكونوا على إطالع مستمر مع المهنيين فـي المواضـيع ذات االهتمـام المشـترك أو المشـابه

  .  مشاركتهم في العمل معا
 -   : هنـاك بعـض المقـومين ال تُعطـى لهـم حقـوقهم الماليــة نظيـر عملهـم فـي التقـويم إال بعـد أن يقـدموا عرضـا شـافيا وشــامال

  . لتقريرهم  
  
 هتمـام باإلضافة إلى توزيع التقويم على األشـخاص والمـوظفين المكلفـين داخـل المؤسسـة وعلـى أولئـك الـذين لـديهم الحـق أو اال

 لمعرفة النتائج خارج المؤسسة ، فإنه من المهم أيضا أن نضع في االعتبار االلتزام بتزويد المشاركين بالتغذية المعلوماتية المناسبة 
  ، جد بعد ، أو أن التقويم لـم يكـن لينفـذ بـدون مسـاعدة وتعـاون األشـخاص الـذين يسـتلمون البرنـامج فالبرنامج قد ال يكون قد وُ

كثيرة قد تكون لديهم الرغبة في معرفة نتائج التقويم ، وفـي حـاالت أخـرى يكـون لهـم الحـق فـي ذلـك ، فـالمقومون وفي حاالت  
 إذا تعهدوا للمشاركين في أن يطلعوهم على نتائج التقويم فإنه يجب عليهم أن يوفوا بتعهداتهم 

  سال تقرير مختصر لنتائج التقويم لهم ، ليس بالضرورة وينبغي أن نؤكد أن تزويد المشاركين بتغذية معلوماتية مختصرة عن طريق إر
   .أن يكون مكلفا ألننا ال نرسل التقرير المختصر لكل شخص بل لألشخاص المشاركين الذين يودون معرفة تلك النتائج 

  ات لكم بالتوفيق بآعلى الدرجات كل الدعو ..وهللا الحمد والمنة تم االنتهاء من إعداد الملزمة             
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  هـ١٤٣٥/  ١٤٣٤)  الفصل الثاني(  اختبار  أسئلة  
  

 
  القيمة التربوية لما يبذل من جهود لتحقيق أهداف معينةتقدير  - أ

  تقدير القيمة المعنوية لما يبذل من جهود لتحقيق أهداف معينة - ب
  تقدير القيمة التبادلية لما يبذل من جهود لتحقيق أهداف معينة - ج
  ١اضرة المح<< تقدير ما يبذل من جهود لتحقيق أهداف معينة في ضوء ما أتفق عليه من معايير  - د
 

 
  ١المحاضرة << مستمرة  - أ

  سلبية - ب
  تنافسية - ج
  تقنية - د
 

 
  لتسويف البرنامج - أ

  ١المحاضرة << لتحسين البرنامج  - ب
  لتسويق البرنامج - ج
  لتوزيع البرنامج - د
 

 
  ١المحاضرة << نجاح برنامج التقويم  - أ

  فشل برنامج التقويم - ب
  إلغاء برنامج التقويم - ج
  إنهاء برنامج التقويم - د
 

 
  من الجوانب السلبية لعملية التقويم - أ

  من أهداف عملية التقويم - ب
  ١المحاضرة << نجاح عملية التقويم من ضمانات  - ج
    من أسباب عملية التقويم - د
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  من القواعد األساسية لعملية التبادل - أ

  من القواعد األساسية لعملية التوزيع - ب
  من القواعد األساسية لعملية التمويل - ج
  ٢المحاضرة << من القواعد األساسية لعملية التقويم  - د
 

 
  طرق اختيار العمالة - أ

  ٢المحاضرة << طرق اختيار العينات  - ب
  طرق اختيار المقومين - ج
  طرق اختيار المشرفين - د
 

 
  ٢المحاضرة << على األشياء بطريقة صائبة الحكم  - أ

  الحكم على األشياء بطريقة سريعة - ب
  الحكم على األشياء بطريقة روتينية - ج
  الحكم على األشياء بطريقة فنية - د
 

 
  الدور التعليمي - أ

  ٢المحاضرة << الدور الفني  - ب
  الدور التربوي - ج
  الدور العلمي - د
 

 
  تأمين توزيع فعال  - أ

  تأمين تنمية فعالة - ب
  ٢المحاضرة << تأمين اتصاالت فعالة - ج
  تأمين تربية فعالة - د
 

 
  منظمات اإلدارة الكروية التي تدعم العديد من برامج الخدمات - أ

  مات اإلدارة الرياضية التي تدعم العديد من برامج الخدماتمنظ - ب
  منظمات اإلدارة الفنية التي تدعم العديد من برامج الخدمات - ج
  ٣المحاضرة << منظمات اإلدارة العامة التي تدعم العديد من برامج الخدمات - د
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  ٣المحاضرة << التنفيذمتابعة البرنامج أثناء  - أ

  متابعة البرنامج قبل التنفيذ - ب
  عدم متابعة البرنامج - ج
  متابعة ممولي البرنامج - د
 

 
  ٣المحاضرة << تقويم البرنامج - أ

  إلغاء البرنامج - ب
  تعليق البرنامج - ج
  توزيع البرنامج  - د
 

 
  الناتج الذي أنتجه المقومين - أ

  الناتج الذي أنتجه العمالء - ب
  ٣المحاضرة << الناتج الذي أنتجه العاملين - ج
  الناتج الذي أنتجه المديرين - د
 

 
  التقويم التمهيدي - أ

  ٤المحاضرة << المحليالتقويم  - ب
  التقويم الكمي - ج
  التقويم الرسمي - د
 

 
  قبل بدء البرنامج - أ

  بعد انتهاء البرنامج - ب
  خارج البرنامج  - ج
  ٤المحاضرة << داخل البرنامج  - د
 

 
   ٤المحاضرة << وقت إجرائه - أ

  درجة الشكلية - ب
  درجة الشمولية - ج
  فلسفته - د
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  التدريب - أ

  ٥المحاضرة << التقويم - ب
  التعليم - ج
  التنمية - د
 

 
  التدريب تقويم - أ

  تقويم العمالء - ب
  ٤المحاضرة << تقويم المتابعة - ج
  تقويم المديرين - د
 

 
  مرحلة النقد - أ

  مرحلة التوزيع - ب
  مرحلة التبادل - ج
  ٥المحاضرة << مرحلة التنفيذ - د
 

 
  ٥المحاضرة << مسايرة أهداف المشروع الحتياجات المجتمعمدى  - أ

  عدد المشاركين في عملية التقويم - ب
  مدى رضا المقومين عن الممولين - ج
  مدى رضا المقومين عن العمالء - د
 

 
  في مرحلة اإلعداد - أ

   ٥المحاضرة << في مرحلة التقويم النهائي - ب
  في مرحلة التخطيط - ج
  في مرحلة النمو - د
 

 
  من خطوات التمويل  - أ

  ٦المحاضرة << من خطوات تخطيط التقويم - ب
  من خطوات تخطيط التنمية - ج
  من خطوات التخطيط - د
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  خطوات تخطيط التنمية من - أ

  من خطوات تخطيط التدريب - ب
  ٦المحاضرة << من خطوات تخطيط التقويم - ج
  من خطوات التوزيع - د
 

 
  ٦المحاضرة << من أركان التقرير المفيد - أ

  من أركان التخطيط المفيد - ب
  من أركان التمويل المفيد - ج
  التقليد المفيدمن أركان  - د
 

 
  النتائج االقتصادية و الرياضية للمشروع - أ

  النتائج الرياضية و االجتماعية للمشروع - ب
   ٦المحاضرة << النتائج االقتصادية واالجتماعية للمشروع - ج
  النتائج العلمية و األدبية للمشروع - د
 

 
  من المصادر المحتملة لمقاومة استمرار البرنامج - أ

  من المصادر المحتملة لتفسير تقويم البرنامج - ب
  من المصادر المحتملة لتشجيع تقويم البرنامج - ج
   ٦المحاضرة << من المصادر المحتملة لمقاومة تقويم البرنامج - د
 

 
  بأنها دراسة سابقة - أ

   ٧المحاضرة << بأنها دراسة عقيمة  - ب
  بأنها دراسة عميقة - ج
  بأنها دراسة ميدانية - د
 

 
  ٧المحاضرة << الموافقة المبلغ عنها - أ

  الموافقة المرفوضة - ب
  الرفض المبلغ عنه - ج
  المقابلة المبلغ عنها - د
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  توافر المقوم الجيد - أ

  االهتمام بتصميم التقويم - ب
   ٨المحاضرة << عدم االهتمام بتصميم التقويم - ج
  توافر المعلومات و البيانات - د
 

 
  تقديم أقل قدر من الخدمات للعمالء و بأقل مستوى من الكفاءة - أ

   ٨المحاضرة << من الخدمات للعمالء و بأعلى مستوى من الكفاءة  تقديم أكبر - ب
  تقديم أكبر من الخدمات للعمالء و بأقل مستوى من الكفاءة - ج
  عدم تقديم أية خدمات للعمالء - د
 

 
   ٨المحاضرة << آداة لتقدير عمل  - أ

  أداة لعقاب - ب
  أداة لتوبيخ - ج
  أداة لفصل - د
 

 
  إدراك حاجات كل المشرفين - أ

  إدراك حاجات كل المديرين - ب
  إدراك حاجات كل المستهلكين - ج
  ٨المحاضرة << إدراك حاجات كل المستفيدين  - د
 

 
   ٩المحاضرة << من مصادر معلومات تقدير الحاجة  - أ

  من مصادر معلومات تقليل الحاجة - ب
  من مصادر معلومات تمويل الحاجة - ج
  من مصادر معلومات تبرير الحاجة - د
 

 
  الحصول على خطة تلقى رفض كبير - أ

  الحصول على مساعدات تعليمية - ب
   ٩المحاضرة << الحصول على خطة تلقى دعم كبير  - ج
  الحصول على خطة تلقى نقد كبير - د
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  تحديد المقوم المراد استبعاده - أ

   ١٠المحاضرة << ترتيب الحقول حسب األهمية  - ب
  تحديد مدير المنظمة المراد تعليقها - ج
  تعليقها تمويل المنظمة المراد - د
 

 
   ١٠المحاضرة << منهج ماوت - أ

  منهج المسح االجتماعي - ب
  منهج دراسة الحالة - ج
  المنهج التاريخي - د
 

 
  ١٠المحاضرة << هو الخطوة األولى من خطوات منهج ماوت  - أ

  األخيرة من خطوات منهج ماوتهو الخطوة  - ب
  ليس من خطوات منهج ماوت - ج
  هو الخطوة الحادية عشر من خطوات منهج ماوت - د
 

 
  نتائج تحدد اسم المشروع - أ

  نتائج تحدد تمويل المشروع - ب
  نتائج تحدد مدير المشروع - ج
   ١١المحاضرة << نتائج تحدد صالحية المشروع  - د
 

 
   ١١المحاضرة << من صالحية المشروع المقترح لتحقيق األهداف  - أ

  من أسماء المستفيدين من المشروع المقترح - ب
  لمشروع المقترحمن أسماء المشاركين في تقويم ا - ج
  من صالحية المدير المقترح إلدارة المشروع - د
 

 
  البعد عن الحكم على األشياء بصورة فنية - أ

  عدم الحكم على األشياء بأية صورة - ب
   ١١المحاضرة << البعد عن الحكم على األشياء بصورة شخصية  - ج
  خاطئة الحكم على األشياء بصورة - د
 



  ]  [KFU 

 
   ١١المحاضرة << دراسة الجدوى االجتماعية للمشروع  - أ

  دراسة الجدوى البيئية للمشروع - ب
  دراسة الجدوى المالية للمشروع - ج
  دراسة الجدوى الهندسية للمشروع - د
 

 
  توافر الكثير من العمليات التي تتطلبها دراسة الجدوى - أ

  ١١المحاضرة << افتقار الكثير من المؤسسات للمعلومات الكافية التي تتطلبها دراسة الجدوى  - ب
  توافر الكثير من التدريبات التي تتطلبها دراسة الجدوى - ج
  ي تتطلبها عملية التخطيطافتقار الكثير من العمالء للمعلومات الكافية الت - د
 

 
  الفنية - أ

  التربوية - ب
   ١٢المحاضرة << االجتماعية  - ج
  الهندسية - د
 
 

 
   ١٢المحاضرة << تحديد الحجم األمثل لعدد المستفيدين من المشروع  - أ

  تحديد الحجم األمثل لعدد المديرين من المشروع - ب
  تحديد الحجم األمثل لعدد المقومين من المشروع - ج
  تحديد الحجم األمثل لعدد المشرفين من المشروع - د
 

 
  االستهالك الصناعي - أ

  ١٢المحاضرة << االستهالك التجميعي  - ب
  االستهالك الجائر - ج
  االستهالك الترفي - د
 

 
  التساؤالت - أ

  المناقشة - ب
  الفروض - ج
   ١٣المحاضرة << المقدمة  - د
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  التحليل الوصفي - أ

  المالحظة التي يمكن تحليلها وصفيا - ب
  ١٣المحاضرة << جمع البيانات التي يمكن تحليلها إحصائيا  - ج
  جمع البيانات التي يمكن تحليلها وصفيا - د
 

 
  من مخاطر خارج التقرير - أ

  ينمن مخاطر المقوم - ب
   ١٤المحاضرة << من مخاطر داخل التقرير  - ج
  من مخاطر إلغاء التقرير - د
 

 
  تنمية الحالة - أ

  تنمية الحاجة - ب
  مقابلة الحالة - ج
   ٩المحاضرة << تقدير الحاجة  - د
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