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 2الصفحة 
 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  األولى

  مفھوم التقویم وأھمیتھ وخصائصھ

  عناصر المحاضرة

 مقدمھ 
  مفھوم التقویم وأھمیتھ 
  التقویم والتقییم 
 خصائص عملیة التقویم 
 ضمانات نجاح برنامج التقویم 

  

 مقدمة 
ً ألالعصر الحاضر ضرورة الغني عنھا وعمالأصبح التقویم في  -  أيمجال كان ، وفى  أيفي  جھد یبذل ي مالزما

  قدیم في معناهإال انھ  التقویم اصطالح حدیث في العلوم التربویة والنفسیةتخصص ، ولكل شخص ، وبالرغم من أن  
ً ف: لتقویماإن  -  .حیاتنا الیومیة بطریقة شعوریة أو ال شعوریة  يعملیة طبیعیة نقوم بھا جمیعا

 

  مفھوم التقویم 
تطبیق منظم إلجراءات البحث االجتماعي :  وھو عبارة عن) مسمیین لمصطلح واحد (  لتقویم والبحث التقویميا -

 لتقدیر ، تصمیم ، وتنفیذ، واستخدام برامج التدخل االجتماعیة 
یتضمن استخدامات مناھج البحث االجتماعي للحكم على تخطیط ، ومراقبة ، وكفاءة ،  البحث التقویميبمعنى إن 

         .فعالیة برامج الصحة والتعلیم والرعایة االجتماعیة وبرامج الخدمات اإلنسانیة األخرى وتحسینھاو
معاییر  عملیة یقوم بھا اإلنسان للكشف عن حقیقة الجھد المبذول وأثره فیما كان ینبغي الوصول إلیھ مستخدماً :التقویم  -

  . ومقاییس یحددھا ھو بنفسھ
قیاس قیمة وكفایة وفعالیة العمل االجتماعي ، أو النظام االجتماعي واألنماط  :ماعیین یعنىوالتقویم في لغة االجت -

الكشف عن جوانب القوة  بھدفبذلك في العملیات االجتماعیة الالحقة أو  لالنتفاعتحسین عملیاتھا  بھدفالسلوكیة ، 
 .والضعف في المشروعات والبرامج االجتماعیة 

 ویقوم بدراسة تطور مستوى اإلنتاج ووزن وقیاس كفایة وفاعلیة سالیب البحث العلمي أسلوبا من أ: یعد التقویم -
 .وبھ تتضح عوامل النجاح والفشل المشروعات االجتماعیة

 .أداة للكشف عن حقیقة تأثیر مشروعات وبرامج التنمیة التقویم -
ً وھو  یرتبط التقویم - ً وثیقا   .جتماعيالخطوة  األخیرة  للتخطیط االبالتخطیط ارتباطا
 لتحقیق أھدافیبذل من جھود  تقدیر ما التي تھدف إلىمجموعة من اإلجراءات العلمیة  ویمكن تعریف التقویم بأنھ -

، وما  والحكم على فاعلیة ھذه  الجھودما اتفق علیھ من معاییر وما وضع من تخطیط مسبق  في ضوءمعینة 
داء ، ورفع درجة الكفاءة اإلنتاجیة بما یساعد على تحقیق تحسین األ بقصدیصادفھا من عقبات وصعوبات في التنفیذ 

 .األھداف 
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  التقییم والتقویم 
ً ، أو تعددت تفاسیره  - ً واضحا َ مفھوم التقویم تحدیدا د َ  واتسمت بالغموض والبعد عن الدقة لم یُحد

 مالحظة دقیقة لشيء معین بقصد حصر الصفات المتعددة الممیزة لھ   ویُعرف بأنھ
ُعر وأ  الحكم المصحوب بالنقد   ف بأنھی

 أو كمھ   يءتحدید قیمة الش تعنى   EVALUATIANإلى أن كلمة  ویشیر قاموس ویبستر -
 المنفعة    وأالقیمة  وتعنى  VALUEمشتقة من كلمة      EVALUATIANذلك الن كلمة  -
م الشيء تقویما فھو قویم  ونجد في مختار الصحاح - َ  .عدلھ أ ما أيقومھ أ مستقیم ، وقولھم ما أيقو
 )  معرفة الوضع الحالي للبرنامج (ولى من التقویم  المرحلة األ التقییم ھو -
 ).تحسین وتعدیل المستوى الحالي للبرنامج ( المرحلة الالحقة للتقییم   التقویم ھوو -

  
  خصائص عملیة التقویم 
  .بدایة التفكیر فیھنھایة البرنامج بل مالزمة للبرنامج منذ  يتكون ف ال عملیة مستمرةالتقویم  -١
یشارك فیھا االختصاصیون في كل الحقول المعنیة فھو بحاجة إلى تعاون المقوم نفسھ  عملیة تعاونیةالتقویم   -٢

  .والمسؤول عن البرنامج والمستفیدین
ً إلیھ إصدار حكم معین عملیة شاملةالتقویم   -٣       .وھو اشمل معنى من القیاس ألنھ یشمل القیاس مضافا
 فھو لیس مجرد معرفة جوانب الضعف  والقوة  ومعرفة المعوقات بل یتضمن التدخل عملیة ایجابیةم التقوی  -٤

 .خصائص عملیة التقویم 
والفني لقیاس كفاءة  يدارجراء دراسات عامة للتقویم اإلإفالجھات اإلداریة تھتم ب عملیة إداریة وإشرافیةالتقویم   -٥

 .  األجھزة الحكومیة 
فنتائج التقویم تستخدم في تحسین وتطویر  المشروع وأوسیلة لتحسین البرنامج في حد ذاتھ  وإنما ھدفا  التقویم لیس  -٦

 .استبدالھا بأخرى إذا لزم األمر وأالبرنامج أو المشروع أو حذف بعض األنشطة 
  

 ضمانات نجاح برنامج التقویم 
 .في البرنامج موضع التقویم  البدء بتحدید األھداف المراد تحدیدھا  -١
 .)اإلمكانات المتاحة (  ن تتم عملیة التقویم في إطار الظروف المحیطةإ  -٢
 .بما یناسب أغراض التقویم ومجاالتھ  ن تتعدد وسائل التقویمأ  -٣
ومراعاة األصول العلمیة  البرنامج التقویمي الناجح ھو الذي ینفذه أشخاص مدربون قادرون على مراعاة التعلیمات  -٤

 .في القیاس واستخالص النتائج
 .الذي یضمن استبعاد العوامل الذاتیة يحصائتفسیر نتائج التقویم  واالعتماد على التحلیل اإل يالتحفظ ف -٥
ً الختالف الظروف التي أجریت فیھا ضمانات نجاح  عمل المقارنات بین النتائج المختلفة للتقویم يالتحفظ ف  -٦ نظرا

 .برنامج التقویم
 .والتأكد من وجود األشخاص الذین یعنیھم التقویم إلجراء التقویم مراعاة اختیار الموعد والمكان المناسبین  -٧

 .، ومراعاة القیم والتقالید الخاصة بالمجتمع ضوء إمكانات المؤسسة ومواردھا المالیة يأن یجرى التقویم ف  -٨

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثانیة

 تابع مفھوم التقویم وأھمیتھ وخصائصھ

  رةعناصر المحاض

  القواعد األساسیة للتقویم 
  المقومین  فيالمعارف والمھارات التي یجب توافرھا 
  الخبرات المیدانیة الموجھة لعملیة التقویم 
  المقوم  فيالشروط التي یجب توافرھا 
  التقویم أخصائياألدوار التي یقوم بھا  

 
  القواعد األساسیة للتقویم 
 .ستخدامالمنفعة واالتتركز عملیات التقویم على  .١
 .مدربین أكفاءیجب إن یكون المقومون  .٢
 .يخالقأحقیقة ملحة وضروریة لممارسة تقویم فعال و االستجابة السریعة والظرفیةإن  .٣
لردود الفعل التي تحدد إنفاذ  إدراك األنماط الروتینیةللتقویم الخالق یتطلب منذ البدایة  إدراك القوة المحتملةإن  .٤

 .طرق جدیدة لصنع األشیاء وابتداع العقبات  وتخطىك في التحرالرغبة البصیرة ثم 
 ..)   - إداریین –مراقبین  –مستشارین (   على استعداد للقیام بادوار متعددةإن یكون المقومون األكفاء  .٥
عن األخرى وتجعلھا فریدة في  جزء من األجزاء التي تمیز كل عملیة تقویمالذي ینتھجھ المقوم ھو  األسلوبإن  .٦

 .نوعھا 
 

 التي یجب أن یمتلكھا المقومون لمعارف والمھارات ا 
 المعارف والمھارات األساسیة   -١
 تصمیم البحث التجریبي وشبھ التجریبي 
  طرق االنحدار واالرتباط. 
  طرق اختیار العینات 
  منھجیة أنواع البحث االجتماعي 
  اإلحصاء الوصفي والتحلیلي 
  المقاییس النفسیة وتطبیق االختبارات 
 م البرامج طرق تقوی 
  مصادر األدب التربوي الرئیسیة المفید للمقومین 
 األسس الرئیسیة للتربیة والعلوم االجتماعیة 
 المعارف والمھارات  التي یجب إن یمتلكھا المقومون  -٢
  المقدرة على االستجابة لعملیات القیاس والتقویم 
  البیانات وتحلیلھا) جمع ( تحضیر 
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 نماط األداءمعرفة أسالیب صیاغة األھداف وأ 
  تحلیل  الجدوى االقتصادیة 
  المعاییر المھنیة القانونیة لممارسة المھنة 
  المضمون ( تحلیل المحتوى( 
 منھجیة دراسة الحالة 

 
 الخبرات المیدانیة الموجھة لعملیة التقویم 
  المعارف والمھارات الرئیسیة 
  المقدرة على إجراء المقابالت 
 جموعة وتحلیلھا أسالیب ضبط نوعیة المعلومات الم 
  المقدرة على تطبیق أسالیب المالحظة وأسالیب تسجیلھا  بدقة 
 العملیات المیدانیة 
 المھارات التوضیحیة 
  األخالقیات المھنیة 
  ضبط االنفعال الشخصي 
  المعارف والمھارات اإلضافیة 
  تحلیل العمل 
  إجراء مشاریع ومقترحات البحوث 
  المھارات اإلداریة 
 ت العامةمھارات العالقا 

 
  الشروط الواجب توافرھا في المقوم الناجح الفعال 
  ھدوء األعصاب 
  السلوك الحسن 
  الثقة بالنفس 
  الشخصیة القویة 
 الحكم على األشیاء بطریقة صائبة 
  التأثیر والفاعلیة 
  مھارة استغالل الفرص المتاحة 
 الصبر وقوة االحتمال 
  العملیة 

 
 قویم األدوار التي یقوم بھا أخصائي الت 
 : للبرنامج المقصود تقویمھ حیث یجب إن یكون باستطاعتھ  دور األخصائي الذي یستطیع تحدید المالمح المشتركة .١
 التعرف على حاالت اتخاذ القرار المناسبة 
 التزود بالمعلومات المالئمة في الوقت المحدد 
 ات التجھیز –المال  –الزمن (  تحدید المعاییر التي ستستخدم التخاذ القرار ( 
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  المشاركة في تقدیم تقاریر عن األنشطة 
تحلیل البیانات  – تحویل المعاییر النظریة إلى إجراءات ونماذج ومقاییس –جمع المعلومات (  الدور الفني للمقوم .٢

 )وتفسیرھا 
 )تامین اتصاالت فعالة  - التنسیق  –التشجیع  –التخطیط  –اتخاذ القرار (  للمقوم يدارالدور اإل  .٣

  هللا  تم بحمد

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثالثة

 تصنیف أنواع التقویم المختلفة

  عناصر المحاضرة

 أنواع التقویم بحسب وقت إجرائھ:أوال 
  ًأنواع التقویم بحسب الشمولیة :ثانیا 
  ًأنواع التقویم بحسب درجتھ الشكلیة  :ثالثا 
 أنواع التقویم بحسب المعلومات والبیانات :رابعا 
  ًالتقویم بحسب القائمین بھأنواع  :خامسا 
  ًأنواع التقویم بحسب االمتداد المكاني :سادسا 
  ًأنواع التقویم بحسب طبیعة معالجة البیانات :سابعا  
  ًأنواع التقویم بحسب الموقف من األھداف :ثامنا 
 أنواع التقویم بحسب فلسفتھ  :تاسعا 

 
 أنواع التقویم بحسب وقت إجرائھ :أوال : 
برنامج ما ، ال بد أن یتم في مرحلة من مراحل تطبیق ھذا البرنامج لتحقیق أغراض معینة حین یقترن التقویم ب -

  :بالنسبة للبرنامج ، وھنا نجد األنواع التالیة 
 التقویم التمھیدي         -١
 التقویم التكویني  -٢
 التقویم النھائي            -٣
  التقویم ألتتبعي -٤

 
 التقویم التمھیدي  -١
م التي تتم قبل تجریب البرنامج المقصود للحصول على معلومات أساسیة حول العناصر عملیة التقوی:ویقصد بھ  -

بمعنى تقویم مدى  "المالئمةبتقویم " ویعرف ھذا التقویملما لھ من دور مھم عند تطبیق التجربة ،  المختلفة لتجربتھ
  .األسالیب المتبعة في التقویم بالنسبة لواقع الذین یتم تنوعھم  مالئمة

 ویم التكویني   التق -٢
  .عدة مرات أثناء تطبیق برنامج أو تجربة ما بقصد تطویرھا البرنامج أو تلك التجربةیحدث ھذا النوع من التقویم  -
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التوصل إلى مؤشرات عن مدى إنجاز أھداف البرنامج أثناء  كما یركز علىبمالحظة البرنامج أثناء التنفیذ  وھو یھتم -
 إدخال تعدیالت في صیاغة الخطوات التالیة للمشروع بھدفالنھائیة  التطبیق قبل الوصول إلى األھداف

  .أسلوب نوعي  وغالبا ما یكونالنتائج ،  أكثر منالعملیات  وھو یركز على -
 التقویم النھائي    -٣
  ).الذي یكون قد خضع لعدد من التقویمات التطویریة لغرض تعدیلھ( یتم في نھایة البرنامجوھو ذلك التقویم الذي  -
 ویم المتابعة  تق -٤
االتصال بالجھات التي التحق بھا المستفیدون الذین طبق  عن طریقتحدید اآلثار المستمرة للبرنامج  والغرض منھ -

 .مقدار التطور الذي حدث في أعمالھم ومعرفة، مدى كفاءتھم  لمعرفةعلیھم البرنامج 
 وعن المراحل التي یمر بھا كل نوع من ھذه األنواع فھي : 
  .بالدرجة التي یمكن أن یعبر عنھا بأھداف سلوكیة  ھداف وتحلیلھاتوضیح األ  -١
  .لجمع البیانات عن التغییرات في أنماط السلوك  بناء واستخدام طرائق مناسبة  -٢
  .والتوصل إلى انطباع من ھذه المشاھدات في التطبیق لتطویر المرحلة  تجمیع المعلومات  -٣
 فھي ) وساندورز ستافلبیم و كانجھام(ستراتیجیات التي وضعھا وعن اال:  
  )التمھیدي(تقویم المحتوى   -١
 تقویم المدخالت   -٢
 تقویم العملیة   -٣
  تقویم الناتج  -٤
 ثانیاً أنواع التقویم بحسب الشمولیة : 
  ):الكلي(التقویم المكبر  -١
 مخرجات النظم ككل وعالقاتھا بأھداف السیاسة العامة للنظام  ویھتم بتناول -
  )ئيالجز(التقویم المصغر  -٢
أنواع وأسالیب التقویم  :مثلبإطار أكبر،  دون ربطھاداخل البرنامج أو الحالة التي یجري تقویمھا  ویھتم بما یجري -

  .وزارات التربیة والتعلیم المطبقة في 
  ثالثاً أنواع التقویم بحسب درجتھ الشكلیة:  
  التقویم الرسمي  -١
  التقویم غیر الرسمي  -٢
  "العلمیة والموضوعیة" علقان بمسألةیتویري البعض أن التقویمین  -
الستخالص النتائج ، ولذا یجب  االنطباعاتعلى  ویعتمد یمارسھ الناس بشكل عام) غیرا لرسمي(وأن النوع الثاني  -

  ).التقویم الرسمي( نتائج التقویم العلمیة الموضوعیةاالعتماد على 
 رابعا أنواع التقویم بحسب المعلومات والبیانات:  
  :الكميالتقویم  -١
األسالیب  مع االعتماد علىاالستفتاءات ،  :مثلألدوات القیاس الشكلیة  )الرقمیة(النتائج الكمیة  ویعتمد على -

 .   اإلحصائیة في تحلیل نتائج ھذه األدوات
  :التقویم النوعي -٢
 الصورة للبرنامج إلكمال المالحظات واآلراء واالنطباعات الشخصیة  ویعتمد على -
 ولكن یجب مراعاة عدم التحیز، اسات التقویمیة على الجانبین الكمي والنوعي وتعتمد بعض الدر -
  خامساً أنواع التقویم بحسب القائمین بھ : 

            :التقویم الداخلي  -١
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  التقویم الخارجي -٢
إذا  خارجیایتم تقویمھ ، ویكون  يالذ من داخل المشروعإذا كان المقومون  أن التقویم یكون داخلیاوھناك من یرى  -

 .كان على العكس من ذلك 
  عند إجراء التقویم التطویريیمكن أن یستخدم  التقویم الداخلي النوع األولولكن ذھب آخرون إلى أن  -
 عند إجراء التقویم النھائيفیستخدم  التقویم الخارجي أما النوع الثاني -
ممن ال  ین بالبرامج والبعض اآلخریضم فریق التقویم بعض المعنیحیث  ویمكن إضافة التقویم الداخلي والخارجي -

 . بشكل سلیمفي تقویم البرنامج  للجمع بین مزایا الجانبینعالقة لھم بھ 
 سادساً أنواع التقویم بحسب االمتداد المكاني:  
 :التقویم الواسع  -١
 . بكامل رقعتھ المكانیةالذي یتناول البرنامج  -
 ): الضیق(التقویم المحلي   -٢
  احدةیتم حصره في منطقة والذي  -
 سابعاً أنواع التقویم بحسب طبیعة معالجة البیانات: 
 التقویم الوصفي   -١
 التقویم المقارن   -٢
  التقویم التحلیلي  -٣
یقوم المقوم باالعتماد علیھ في وصفھ بعد جمع الجداول واألشكال البیانیة الوصفیة التي :  ویقصد بالتقویم الوصفي -

  .البیانات المطلوبة
عنھا تقویم  فرصالتي أ العملیات األكثر تعقیدا عن طریق مقارنة النتائجل المقوم إلى ینتق وبعد عملیة الوصف -

 . أجریت للبرنامج نفسھ  بنتائج عملیات تقویمیة) موضوع التقویم(البرنامج 
  ثامناً أنواع التقویم بحسب الموقف من األھداف:  
 التقویم المعتمد على األھداف  -١
  التقویم بعیدا عن األھداف  -٢
على اعتبار ، وان ظھر أیضا من یھاجمھ  في ضوء أھدافھجح الكثیر من المقومین أن یكون التقویم ألي برنامج ویر -

  . تقویم األثر الفعلي للبرنامجومن ثم ال بد من  ةأن األھداف المعلنة قد ال تعبر عن األھداف الحقیقی
  تاسعا أنواع التقویم بحسب فلسفتھ: 
  )يالتجریب(التقویم التقلیدي   -١
  )اإلجرائي(التقویم المتطور   -٢
  العتماده على األسلوب العلمي البحتبالنموذج النباتي الزراعي  ویوصف التقویم التقلیدي -
،  )كنمو نبتة( یتعامل معھا كموضوع بسیطألنھ  تعرض في التربیة إلى نقد كثیرإال أنھ  دقتھ العلمیةوبالرغم من   -

  .ینبغي أن یكون نظرة كلیة شاملة ال نظرة میكروسكوبیةلعینات في حین ل الحجم الصغیر یعتمد كثیرا علىكذلك 
 جمیع اآلثار المترتبة على البرنامج والظروف المحیطة بھالذي یأخذ في االعتبار  ظھر النوع الشامل للتقویمولذا  -

 يستجابالتقویم اإلأسم  "ستیك"الذي أطلق علیھ 
  لحاجات الجمھورویستجیب  ن أھدافھیھتم بآثار البرنامج أكثر موھو النوع الذي  -
فھم وتسجیل المعطیات عن طریق فحص خلفیات بمعنى أنھ یھدف إلى  "التقویم التنویري"وأطلق آخرون علیھ  -

  البرنامج وتطبیقاتھ

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الرابعة

 تقویم البرامج والمنظمات

  عناصر المحاضرة

 التقویم أنواع المنظمات التي تتطلب 
 أسباب تقویم البرامج ومبرراتھ 
 أنواع التقویم ونماذجھ 
 األنواع الشائعة للتقویم 

 
 أنواع المنظمات التي تتطلب التقویم 
وتتكلف تلك الخدمات مبالغ مالیة كبیرة  تقدم العدید من الخدمات لمرضاھا وعمالئھاوالتي  منظمات الرعایة الصحیة  -١

  لك الخدمات ومدى جدواھالمعرفة كفاءة تلذا یجرى التقویم 
 تشجع برامج التقویموالتي  منظمات العدالة الجنائیة  -٢
  أسالیب مختلفة للتقویم تتطلب استخداموالتي  التعلیم والتدریب) مؤسسات ( منظمات   -٣
عمال وتقویمھا باستمرار كل أنواع األ في كبرامج التدریب المستخدمة المنظمات والمؤسسات التعلیمیة التجاریة  -٤

 من وقت ألخر لضمان جودتھا و
 العدید من برامج الخدمات    تدعمالتي  منظمات اإلدارة العامة  -٥
كفاءة الخدمات التي تقدمھا لعمالئھا والمستفیدین منھا  وتستخدم التقویم للتأكد من المؤسسات والمراكز االجتماعیة  -٦

  ومدى رضا المستفیدین عن تلك الخدمات
ضحایا الجریمة والحروب وھى وتشمل  تساعد اإلفراد في حالة الطوارئلك التي كت مؤسسات الخدمات المساندة  -٧

 كفاءة برامجھا في حاجة للتقویم للوقوف على مدى
 

 ومبرراتھ أسباب تقویم البرامج 
 المؤسسات التعلیمیة  فيخاصة  على متطلبات االعتماد واإلجازة بقاءاإل  -١
جراء عملیة إتمنح تمویال للمشروعات االجتماعیة وتشترط  يالتفھناك العدید من المؤسسات  المحاسبة والتمویل  -٢

 التقویم
 حول بعض المعلومات  اإلجابة عن طلبات  -٣
 یتطلب االعتماد على البیانات التقویمیة  إصدار القرارات اإلداریة  -٤
 لتحسین الممارسة الحصول على معلومات  -٥
 للبرنامج   معرفة التأثیرات غیر المقصودة  -٦
 تقویم أسباب أخرى لل 
 مدى صحة طریقة االنجاز   -١
 التعرف على مدى نجاح الجھود المبذولة  -٢
 مقارنة النفقات باالنجاز   -٣
 التخطیط  يجمع معلومات جدیدة تفید ف  -٤
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 التعرف على نقاط القوة والضعف  -٥
 خرین جعل الغیر یستفید من خبرة اآل  -٦

 
 أنواع التقویم ونماذجھ 
فإننا نشیر إلى عملیات مختلفة وأشخاص متنوعین وبرامج ومشروعات  أنماطھ حینما نتحدث عن أنواع التقویم أو -

،  وطریقة تطبیق العملیات التقویمیة،  اختالف في موضوع التقویم : واالختالف بین نمط وأخر ھو، تتعرض للتقویم 
 یتخذ من قرارات  وأنماط ما

 يوتتمثل أھم ھذه النماذج ف  : 
 : وتشیر رموزه المختصرة إلى ستافلیمالذي وضعھ  )  (CIPPنموذج سیب  -١

 العملیات المتضمنة في اختیار األھدافوالذي یشیر إلى  السیاق 
  تقویم عدد من االستراتجیات البدیلةوالذي یشیر إلى  المدخلوالى  
  تنفیذ االستراتجیاتالتي تتضمن  تقویم العملیةوالى  
  ھداف قد تحققت وبأیة درجةإذا كانت األاألساس ما  فيوالذي یتناول  التقویم الناتجوالى. 

اتخاذ قرارات والذي یتطلب  نموذج تقویم التعارضوھو ) PROVUS( بروفسالذي وضعھ DEM) (نموذج   -٢
 .لتحدید الفروق والتعارضات بین المعاییر واألداء الفعلي

 . لتنفیذمتابعة البرامج إثناء اویركز على  أسلوب مراجعة وتقویم البرامجوھو یعنى   )PERT(نموذج بیرت   -٣
تحدید القرارات التي یجب إن تتخذ األنواع الشائعة  :والتقویم ھو ،یتخذون القرار ویھتم بمن  ) CSE( نموذج   -٤

 .للتقویم
 

 األنواع الشائعة للتقویم  
 :یقسم البعض التقویم حسب  طریقتین -
 لنوع األسئلة التي تم االستفسار عنھا   :ولىاأل ً  طبقا
  لغرض التقو :الثانیة ً  یمطبقا
 ) الكفاءة –الناتج  –العملیة  –الحاجة ( ویمكن تصنیف األسئلة إلى  -
 :تقویم الحاجة   -١
لإلجابة على ویسعى  بمدى مواجھة ھذه البرامج ألھدافھاالتي تتصل  ولى لتوفیر المعلوماتویعد المرحلة األ -

  التساؤالت اآلتیة لتقدیر الحاجة
  ؟تمعھو الجانب االقتصادي واالجتماعي  للمج ما/ س  
 ؟الحاجات المحددة لھذا المجتمع والمتعلقة بنوع البرنامج موضع االھتمام  يھ ما/ س 
 ؟رجح أن تكون جذابة لھذا المجتمعأنواع الخدمة الم يھ ما/ س 

 تقویم العملیة   -٢
 ویحاول اإلجابة على األسئلة اآلتیة  -

 ؟ھل یخدم البرنامج عددا كافیا من اإلفراد / س 
 ؟ممثلین للمجتمعھل یعتبر العمالء / س 
 ؟مدى یتم اتصال أعضاء المنظمة بالعمالء أيإلى / س 
 ؟ھو مخطط لھ ھل العبء الملقى على الموظفین یقابل ما/ س 
 ؟ھل االختالفات في الجھود بین أعضاء المنظمة قدیمة أم جدیدة / س 
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 نالناتج الذي أنتجھ العاملوویركز المقومون على  مرحلة متأخرة :وھو تقویم الناتج  -٣
 تقویم الكفاءة   -٤
  :ویطرح المقومون في ھذا الجانب األسئلة التالیة -

  ؟ھل حقق البرنامج نجاحھ بتكلفة معقولة/ س 
ُصصت للبرنامج/ س   ؟ھل تحققت الموارد المالیة التي خ
 ؟ھل حقق البرنامج مستوى أفضل من النجاح / س 

  تم بحمد هللا 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 الخامسة

 ومراحلھأھداف التقویم 

  عناصر المحاضرة

 أھداف التقویم ً  أوال
 ثانیاً مراحل التقویم 

  مرحلة اإلعداد للمشروع 
  مرحلة التنفیذ 
  مرحلة التقویم النھائي 

 
 أھداف التقویم ً  أوال
أو مقارنة الخدمات التي تؤدیھا  المؤسسات ، بین أداء الموظفین داخل المؤسسة  لیس الھدف من التقویم المقارنة -

 البعض  ببعضھا
) البرنامج (  یتمثل الھدف من التقویم في تھیئة الظروف والعوامل التي تساعد على نمو وتقدم أعضاء الجماعة -

 وكذلك األخصائي والمشرف والمؤسسة ومیدان الخدمة المقدمة نفسھا، كأفراد وكجماعات 
 :  وتتمثل أھداف التقویم فیما یلي  

 راضھا معرفة مدى تحقیق المؤسسة ألھدافھا وأغ -١
بإنفاق الكثیر من األموال لتنفیذ برامجھا الموضوعة لخدمة عمالئھا ؛  تقوم المؤسسات االجتماعیة األھلیة والحكومیة -

 .لذلك فمن الضروري معرفة مدى التقدم الذي تحققھ المؤسسات في تحقیق أھدافھ 
  .وكذلك التعرف على مواطن القوة التي ساعدت المؤسسة في تحقیق أھدافھا -
 .ذلك التعرف على مواطن الضعف التي تقف عقبة في سبیل تحقیق األھدافوك -
  . التقویم یساعد على المؤسسات على تأدیة مسئولیاتھا تجاه األفراد والجماعات في المجتمعیترتب على ذلك أن  -
 تحسین البرنامج  -٢
 إلمكانات الموجودة فيیستخدم التقویم كوسیلة للتحسین المستمر للبرنامج من ناحیة استغالل الموارد وا: 
       المؤسسة 
       البیئة 
  محتویات البرنامج نفسھ 
  الطریقة المستخدمة لوضعھ وتصمیمھ وتنفیذه 
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ونجاح عملیات وضع وتصمیم  مالئمةمحاولة لتطبیق الطریقة العلمیة أو األسلوب العلمي لمعرفة مدى  فالتقویم ھو -
 .ت األفراد الجماعات البرنامج وأوجھ نشاطھ بالنسبة لحاجات ورغبا

 االحتفاظ بمرونة البرنامج   -٣
 .  بالتغیر واالختالفاألفراد والجماعات  والمجتمعات یتمیز  -
 .الحتیاجات الغد مالئمةقد ال تكون وعلى ذلك فالبرامج التي تفي باالحتیاجات الیوم  -
لتعدیل للبرنامج الذي یساعد على التقویم یمكن ا ومن خاللالتقویم  إال من خاللالبرنامج  مالئمةال یتم معرفة  -

 .االحتفاظ بمرونة البرنامج 
 

 التقویم عملیة مفیدة لنمو األخصائیین أو الموظفین المشتركین فیھ  -٤
وكذلك العوامل ، یتطلب التقویم معرفة األخصائیین بالكثیر من المعلومات عن حاجات األفراد والجماعات المتغیرة -

 الجماعات والمجتمعات المختلفة التي تؤثر في األفراد و
ً مھارات وخبرات خاصة في استخدام المقاییس والمعاییر الموضوعیة لعملیة التقویم  -  یتطلب التقویم أیضا
 كل ما سبق یعطي فرصة لألخصائیین المشتركین في عملیة التقویم للنمو واكتساب الخبرة والمعرفة  -
 التقویم ضروري لشرح الوظیفة االجتماعیة للمؤسسة  -٥
 ب بعض أفراد المجتمع معرفة المستویات المختلفة للخدمات التي تقدم للعمالء من خالل المؤسسة وموظفیھا یطل  -
ال یمكن معرفة مستویات الخدمات إال من خالل التقویم الشامل للنواحي المختلفة التي تتعلق بالمؤسسة وتأدیتھا  -

 .لوظائفھا
 األفراد والجماعات والمجتمعات التقویم وسیلة ضروریة الختبار مبادئ العمل مع    -٦
، یجب اختبار المبادئ والنظریات التي تستخدم عند العمل مع األفراد والجماعات والمجتمعات في الخدمة االجتماعیة  -

 وذلك للتأكد من صالحیة استخدامھا كقواعد استرشادیة وھذا ھو أحد فوائد عملیة التقویم 
 

  ثانیاً مراحل التقویم 
، یم البرنامج أو المشروع من مُقوم إلى أخر تبعا لنوع البرنامج أو المشروع الذي یتم تقویمھ تختلف مراحل تقو -

 ولطبیعتھ والظروف المحیطة بھ 
 : مراحل ثابتة تقریباً یتم التقید بھا من قبل المقومین وتتمثلبالرغم من اختالف مراحل التقویم إال أن ھناك  -

 مرحلة التقویم النھائي   -٣مرحلة التنفیذ   -٢مرحلة اإلعداد   -١

                 يالتي تجیب على ثالث متغیرات أساسیة ھ وتحتوي كل مرحلة من المراحل الثالث على مجموعة من األسئلة -
 : وسوف تناول تلك المراحل فیما یلي  )الكفاءة  –الفاعلیة  –اإلنجاز ( 
 للمشروع مرحلة اإلعداد 
 التحقق من مدى مسایرة أھداف المشروع الحتیاجات المجتمعوتتحدد أھداف مرحلة اإلعداد في  -
  وتتضمن ھذه المرحلة : 
 الحمالت اإلعالمیة للمشروع والموجھة للرأي العام   - أ

 اختیار ھیئة العاملین بالمشروع بطریقة وبمواصفات تناسب طبیعة المشروع     - ب
 
 ة اإلطار العام للتقویم في مرحلة اإلعداد ویتمثل في األسئلة التالی: 

 اإلنجاز    - أ
 ما ھي المحاوالت التي بذلت لتوفیر كادر من العاملین األكفأ للعمل بالمشروع ؟/ س 
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 ما ھي اإلمكانات المتاحة للمشروع  ؟/ س 
 ما مدى توافق خطة المشروع مع األھداف واإلمكانات ؟  / س 
 للتقویم ؟/ س ً  ما ھي المعاییر التي تصلح أساسا
 ن بالمشروع من ناحیة الوقت ؟ما ھي تكلفة إعداد العاملی/ س 
 ما ھي الجھود التي بذلت لتوفیر الموارد الالزمة الستمرار المشروع ؟/ س 
 ما مدى التقدم الذي تم إحرازه في تنمیة العاملین وتوفیر المعلومات  ؟ / س 
 والمقابالت مع الخبراء ؟، والمراجعة ،ما ھي الجھود التي بذلت لتصمیم خطة التنفیذ / س 
 و اإلنجاز الذي تم في تحدید قواعد ومعاییر قیاس مدى سیر المشروع في خطتھ المرسومة ؟ما ھ/ س 
 الفاعلیة     - ب
 ما مدى توظیف الطاقات البشریة ؟/ س 
 ھل ھناك حاجة للجوء للتدریب التحویلي لبعض المشاركین ؟/ س 
 ھل تتوافر قاعدة معلومات وبیانات عن خطة العمل بالمشروع ؟ /س 
 یمكن اعتبار البرنامج قد حقق أھدافھ ؟إلى أي مدى / س 
 إلى أي مدى یمكن اعتبار أن خدمات البرنامج أشبعت االحتیاجات ؟ / س 
 وكم منھا یمكن شغلھ باإلنابة ؟، ھل ھناك وظائف شاغرة  / س 
 إلى أي مدى تم تحدید خطة المشروع بشكل یضمن وضوح األھداف والطرق البدیلة إلنجاز األھداف ؟ / س 
 وما مدى توافق اإلجراءات المالیة مع خطوات اإلنجاز في المشروع ؟،جة تصمیم مشروع المیزانیة ما در/ س 
 ما مدى التزام واضعي الخطة باألطر القانونیة ذات العالقة بالمشروع ؟ / س 
 ھل تم تحدید وظائف ومسئولیات العاملین بالمشروع بشكل یتماشى مع تخصصاتھم وأھداف اإلنجاز في / س

 ؟  المشروع
 الكفاءة    - ج
 ما ھي تكلفة إعداد العاملین بالمنظمة مقارنة باإلستراتیجیة األخرى إلعدادھم ؟/ س 
 ما ھي عالقة التكلفة الحالیة بالتكلفة المشابھة للمشروعات المشابھة التي تم تنفیذھا ؟ / س 
 ابھة في المجتمع ؟إلى أي مدى تتفق رواتب العاملین مع المھام الموكلة إلیھم في ضوء األعمال المش/ س 
 ما ھي العالقة بین إنجازات المشروع وفاعلیتھ ؟/ س 
 إلى أي مدى توجد ازدواجیة في وظائف العاملین مما یؤدي التوتر والصراع ؟/ س 
 إلى أي مدى یستطیع العاملون التفرقة بین أھداف المشروع الحالي وأھداف المشروعات األخرى ؟/ س 

 
  مرحلة التنفیذ 
  أو بدایة الدخول في تنفیذ إطار وخطة المشروع، منذ بدایة االتصال بالمستفیدین لك المرحلة تتحدد أھداف ت -
 تركز أھداف ھذه المرحلة على التعرف على  الجوانب اإلیجابیة والجوانب السلبیة أو الجوانب المعوقة للمشروع -
 ویتمثل اإلطار العام للتقویم في مرحلة التنفیذ في األسئلة التالیة: 
 نجازاإل  - أ
 ما ھي تكلفة إنجاز المشروع من حیث الوقت والجھد والمال ؟/ س 
 ما ھو معدل األداء بالنسبة لوقت العمل المسوح بھ إلجراء العمل ؟/ س 
 ما ھي الجھود المبذولة في العملیات اإلداریة ؟ / س 
 ھل ھناك جھود بذلت إلیجاد موارد جدیدة ؟ / س 
 تم استخدامھا في حال فشل البرنامج األصلي في تحقیق األھداف ؟ھي االستراتیجیات البدیلة التي  ما/ س 
 الفاعلیة    - ب
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 إلى أي مدى تم تمثیل المجتمع في المشروع ؟/ س 
 وما مدى مسایرة المشروع لتوقعات المجتمع  ؟/ س 
 ما ھي توقعات العمالء في ضوء معرفتھم بالمشروع ؟/ س 
 وء اإلستراتیجیة األخرى البدیلة ؟ ھي فاعلیة االستراتیجیات التي استخدمت في ض ما/ س 
 ما ھي الخدمات التي تقدمھا المؤسسات األخرى  ذات العالقة في المجتمع ؟ وما مدى توافق المشروع مع ھذه / س

 المؤسسة ؟
 ماذا كانت استجابة المؤسسات األخرى بالمجتمع  عند تحویل بعض العمالء إلیھا ؟ / س 

 
 الكفاءة    - ج
 خدمھ العاملون لتحقیق األھداف ؟ھو الوقت الذي است ما/ س 
 ما ھي تكلفة األدوات المعاونة لتحقیق أھداف المشروع ؟/ س 
 ھل تم تحدید الوظائف واألدوار للعاملین في المنظمة بما یحقق اكبر قدر من التماسك والتساند أثناء تحقیق / س

 األھداف ؟
 ؟ وھل ھناك فئات من العمالء استفادت أكثر من ھل كانت أدوات ووسائل االتصال بالعمالء فى المجتمع فعالة / س

 غیرھا ؟
 ھل السمات الشخصیة للعاملین كانت لتحقیق أھداف التنفیذ ؟ / س 

 
   مرحلة التقویم النھائي 
وما ھي ،  قیاس كافة أبعاد المشروع ومدى النجاح أو الفشل الذي انتھي إلیھوینصب التقویم في ھذه المرحلة على  -

  لتي حققھا األھداف النھائیة ا
 ویتمثل اإلطار العام للتقویم في مرحلة التقویم في األسئلة التالیة: 
 اإلنجاز   - أ
 ما ھي التكلفة المالیة إلتمام المشروع ؟/ س 
 ما ھي الجھود التي وجھت لمتابعة كافة مراحل المشروع ؟ / س 
 وما ھي ردود أفعال العمالء ؟/ س  
 الفاعلیة   - ب
 شروع ؟ما ھي األھداف التي أضافھا الم/ س 
 ھل تحققت نتائج لم تكن في الحسبان ؟ / س 
 ما مدى فاعلیة المشروع الحالي مقارنة بالمشروعات األخرى ؟/ س 
 وخاصة العمالء؟ ، كیف كان تأثیر برامج المشروع في مقابلة احتیاجات المجتمع / س  
 الكفاءة    - ج
 ن الممكن إن تحقق نقس أھداف المشروع ما ھي تكلفة المشروعات األخرى؟ و ما ھي استراتیجیاتھا التي كان م/ س

 الحالي ؟ 
 ما ھي العالقة بین تكلفة تنفیذ المشروع والنتائج النھائیة لھ ؟/ س 
 ما موقف تكلفة المشروع الحالي من النتائج النھائیة لھ ؟ / س 
 ھل یمكن أن تتحقق نفس النتائج التي انتھي إلیھا المشروع ولكن بتكلفة أقل ؟/ س 

  

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  السادسة

 التخطیط ألجراء التقویم

  عناصر المحاضرة

 مقدمة 
 خطوات تخطیط التقویم 

  تحدید األشخاص ذوي العالقة 
  الترتیب لعقد اجتماع تمھیدي 
   تحدید قابلیة تقویم البرنامج 
 فحص البحوث والدراسات السابقة 
           تحدید اإلجراءات المنھجیة 
 ة المكتوبةتقویم الخط  

 
 مقدمة 
متعھدي أو من ،  الطلب الذي قد ینشا من عدة مصادر مختلفة منھا موظفي البرنامج أنفسھمترجع عملیة التقویم إلى  -

ُومین في حاجة إلى الحصول وبغض النظر عن مصدر طلب التقویم ؛ فإن ). أي القائمین على تمویلھ (  البرنامج المق
 . مكانیة إجراء التقویم من عدمھإیقررون والتي في ضوئھا  مجعلى المعلومات المتعلقة بالبرنا

 
  خطوات تخطیط التقویم 
 لكي یتم التقویم ویحقق أھدافھ فالبد إن  -
 : یتم وفق خطوات محددة وتتمثل تلك الخطوات في ست خطوات وھى -
 تحدید األشخاص ذوي العالقة  -١
 الترتیب لعقد اجتماع تمھیدي  -٢
 ج  تحدید قابلیة تقویم البرنام -٣
 فحص البحوث والدراسات السابقة -٤
 تحدید اإلجراءات المنھجیة           -٥
  تقویم الخطة المكتوبة -٦
  :وسنتناول تلك الخطوات فیما یلي  -
  تحدید األشخاص ذوي العالقة 

 أول ما یقوم بھ المقومیعد تحدید األشخاص ذوي العالقة ھو  -
 م بھ والذین قد تتأثر حیاتھ وھم األشخاص المھتمون بالبرنامج -
، والذین یستمدون دخلھم أو جزء من دخلھم من البرنامج ،  بصورة شخصیةھم األشخاص العاملون في البرنامج و -

  یتأثر مستقبلھم أو حیاتھم كلھا من كفاءة البرنامجوقد 
ً من خدمات البرنامج  وھم العمالء أو المستفیدین -  أساسا
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-  ً    ممولي البرنامجومن األشخاص ذوي العالقة أیضا
 تمھیدي الترتیب لعقد اجتماع 

 البد إن یلتقي األشخاص ذوي العالقة للحصول على إجاباتقبل أن یبدأ المقوم عملھ في مباشرة عملیة التقویم  -
 :لألسئلة التالیة

 من یرید التقویم ؟   -١
  الموظفین ھم من یریدون التقویم یكون متعھدو البرنامج أوذلك أن  والحالة النموذجیة في -
 طبیعة التقویملحالة یتعامل المقومون مع أشخاص یتفھمون وفي ھذه ا -
 ما نوع التقویم المرغوب فیھ ؟  -٢
 یعني نفس المعنى لكل من الموظفین والمتعھدین  فمصطلح التقویم ال  -

ً یساعدھم على تحسین وتعدیل  فالموظفین یریدون   )التكویني ( البرنامج تقویما
مساعدة األفراد ذوي العالقة في تحدید أفضل نوع وواجب المقومون ھو  يالمتعھدون في التقویم الختامبینما یرغب 

 .  من التقویم یقابل رغباتھم
  لماذا یریدون التقویم؟  -٣
 .والحفاظ على المكاسب السیاسیة للبرنامج ،  إلشباع رغبات المسئولینیرغبون في التقویم  فغالبیة المتعھدین -
موقف الجماعات المعارضة للبرنامج داخل  ومنھا اب المرغوبة للتقویمأولویة لتحدید األسبوضع  وواجب المقومون -

أھدافھم؟؛ وھل ھناك تعھد حقیقي من موظفي ومتعھدي البرنامج في استخدام نتائج التقویم في  يالمشروع وما ھ
  .تحسین عملیة اتخاذ القرار

 متى یریدون إجراء التقویم؟  -٤
وأن یكون المقوم على علم بأن ھناك عوامل ،  وب فیھ إنھاء التقویمالبد أن یكون المقوم على وعي بالوقت المطل -

  .موقفیة تؤثر في عملیة التقویم
 المصادر المتوافرة ؟ يما ھ  -٥
 . المصادر المالیة الالزمة فالتقویم الداخلي یختلف عن الخارجي من حیث -

 
  تحدید قابلیة تقویم البرنامج 

 أي تقدیم مبرر إلجراء عملیة التقویم ،   قویم یجب أن یتم أم الیتم تحدید ما إذا كان التوفي ھذه الخطوة  -
 . سواء بالتنفیذ أو بعدم التنفیذ  یتحدد القرارلجمع المعلومات  وبعد مقابلة األشخاص ذوي العالقة -

 
  فحص البحوث والدراسات السابقة 

 على المقوم اإللمام بالبحوث التي أجریت قبل تطویر مناھج البحث وأدواتھ -
 ) النجاح والفشل ( المقوم إن یتعلم من تجارب اآلخرین  على -
 :وعلى المقوم أن یضع في عقلھ األسئلة التالیة  -
 ھل تم إجراء تقویم لمثل ھذا النوع من البرامج ؟ -١
 التصمیمات المستخدمة ؟ ھيما   -٢
 ھل طورت مقاییس جدیدة ؟ وما مدى صدق وثبات  المقاییس المستخدمة؟   -٣
ً؟ما نوع التحلیل اإلح -٤  صائي المستخدم ؟ وھل كان مناسبا
ً على حول نتائج التقویم ؟  -٥  ھل كان ھناك إجماعا
 القضایا التي لم یتم تناولھا أو لم تبحث ؟  ھيما   -٦
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  تحدید اإلجراءات المنھجیة 

  للقیام بالتقویم بتحدید اإلجراءات المنھجیةفإنھ یقوم  بعد قیام المقوم بمراجعة الدراسات والبرامج السابقة -
 وتتمثل تلك اإلجراءات فیما یلي : 
 اإلستراتیجیة والتصمیم ونوع التقویم : 
بالمرحلة التي یمر بھا  اإلستراتیجیة تتأثركما ...) تقویم حاجة أم عملیة( یحدد إلى حد كبیر اإلستراتیجیةھو الذي  -

 .البرنامج 
 مجتمع الدراسة: 
 .ممثلة للمجتمع  جتمع أم سیقتصر على عینةبتحدید ماذا كان التقویم سیشمل كل المویقوم المقومون  -
احتمالیة ویجب أن یضع المقوم في اعتباره ، ووفي حدود الوقت المتاح  بالمیزانیةویرتبط ھذا التحدید لحجم العینة  -

  انسحاب بعض أفراد العینة من الدراسة
  اختیار المجموعات الضابطة: 
ومقارنتھا بالمجموعة األخرى التي استفادت من  وضع التقویملم تستفید من خدمات البرنامج موھى المجموعة التي  -

 خدمات البرنامج للتعرف على التغیر الذي حدث في المستفیدین من البرنامج 
 اختیار المقاییس : 
  باالعتماد على مقاییس متعددة من مصادر متعددةویقوم المقوم  -
واستجابتھم لألسئلة المباشرة ،   التقاریر الذاتیةالحصول على البیانات من  العمیل عن طریق  وھو المصدر األول -

 بخصوص رضاھم عن البرنامج 
ً للبیاناتاعتبار سلوك العمالء یمكن  -   مصدرا
ً للرضافاالنسحاب من برنامج جدید ومقارنة ذلك بالبرامج األخرى (  -  )عن البرنامج الجدید  یعد مقیاسا
  ون في حیاة العمالء والقریبون منھماألشخاص المھممصدر أخر من مصادر جمع البیانات ھم  -
ً  موظفي البرنامجویعد  - ً مھما  أیضاً  للبیاناتمصدرا
  جمع البیانات: 
لى أشخاص موثوقین لجمع البیانات یضعون في اعتبارھم موضوع الخصوصیة وعدم إفشاء إیحتاج المقومون  -

 المعلومات السریة إال بعد الحصول على موافقة صریحة بذلك
 ب اإلحصائي اختیار األسلو 
وكذلك استخدام الرسوم ،المقوم الوسیلة اإلحصائیة المناسبة التي توضح داللة البیانات واتجاھات التأثیر البد إن یختار -

 .     البیانیة
 التقریر النھائي 
 یجب إعطاء التقریر النھائي بعض االھتمام -
 االھتمام بالرسوم واألشكال البیانیة -
 ائیة یجب اإلقالل من الجداول اإلحص -
 أركان التقریر المفید 
 الوضوح في العرض والدقة في التعبیر   -١
 التبویب والتحلیالت ووضع اإلحصاءات الضروریة   -٢
 التركیز في التقریر على النتائج والتوصیات البناءة   ولیس على العقوبات   -٣
 مراعاة اإلیجاز المقبول مع عدم إخفاء المعلومات األساسیة   -٤
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 قریر نتائج عملیة التقویم العناصر الرئیسیة لت 
 أھداف المشروع كما ھو في الخطة -

 األسباب التي أدت إلي ذلك  - یجب إن یتضمن التقریرإذا لم یحقق المشروع أھدافھ 
 النتائج االقتصادیة واالجتماعیة للمشروعة -

  لمشروعثم العمل على تحسین إدارة ا،  إلزالة أسباب عدم تحقیق المشروع ألھدافھاقتراحات وتوصیات 
 
  تقویم الخطة المكتوبة 
 وتھدف ھذه الخطوة النھائیة إلى: 
والمقاییس ، ونوع البرنامج المرغوب ، التأكد من موافقة المقومین وموظفي البرنامج على طبیعة وأھداف البرنامج  -

بالراحة في واألھمیة النفسیة لموظفي البرنامج في فھم عملیة التقویم والشعور ،  اإلجرائیة ألھداف البرنامج 
 . استخدامھ 

   المصادر المحتملة  لمقاومة تقویم البرنامج 
كون لھا اعتبارات وبعض ھذه العوامل ت، و تقویض عملیة التقویم التي من شأنھا أضعاف أ العدید من العواملھناك  -

ي اعتباره وعلى المقوم أن یضع ف،  تكون مبنیة على سوء فھم عملیة التقویمفي حین أن ھناك عوامل  حقیقیة
  :المصادر المحتملة للتقویم ومن تلك المصادر ما یلي

 بنتائج أو تأثیرات غیر مرضیة   التوقعات الخاصة -١
ونتیجة لھذه الخبرة فقد یشعرون بمیل ، فموظفي البرنامج عادة ما یكون لدیھم خبرة في العمل  الخبراء المزیفون  -٢

  .ویمثل ذلك عقبة في عملیة التقویم ، دام مقاییسھم المفضلة أو یریدوا استخ، نحو نوع محدد من تصمیم التقویم 
 .من أن التقویم سوف یمنع التجدید الخوف  -٣
ُھي  -٤  .البرنامج أو یُقضى علیھ  الخوف من أن ین
 .المتحصل علیھا  الخوف من إساءة استخدام المعلومات -٥
الیومیة والتي  محل مالحظتھمتقویم من أن تحل المناھج والوسائل المستخدمة في ال موظفي البرنامج منخوف ال -٦

ً لتحسین البرنامج  ً غنیا  .یرون فیھا مصدرا
 .بان برامج التقویم غیر حساسة تجاه الخدمات اإلنسانیة المعقدة  االتھامات  -٧
 .الموارد المالیة للبرنامج استنزاف التقویم  -٨
  .علي البرامج التي یتم تقویمھا  إن التقویم لھ تأثیر بسیط جداً   -٩

  

  حمد هللا تم ب
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 السابعة

 المعاییر األخالقیة إلجراء وممارسة تقویم البرامج

  عناصر المحاضرة

 المعاییر األخالقیة إلجراء وممارسة تقویم البرامج 
  قضایا تتعلق بالمبحوثین ً  أوال
  ثانیاً صراعات الدور التي تواجھ المقومین 
 ویم ثالثاَ الجودة العلمیة للتق 
  المعاییر األخالقیة إلجراء وممارسة تقویم البرامج 
ً أثناء قیامھم بعملیة تقویم البرامج والمشروعات  - ً أخالقیا وھذه القضایا األخالقیة كثیرة ، یواجھ المقومون صراعا

مناسبة حتى یمكن تداركھا واتخاذ اإلجراءات ال أمر ضروريومعرفة تلك المعاییر والقضایا األخالقیة . ومتنوعة 
 حیالھا بشكل یقلل من خطورتھا وأثارھا السلبیة 

 وتتمثل تلك المعاییر فیما یلي: 
  قضایا تتعلق بالمبحوثین ً  أوال
وھناك طرق متعددة لحمایة المشاركین في البرنامج  المھمة األولى للمقوم يھمن أي ضرر  حمایة المبحوثینتعد  -

 :وھي
 برنامج الواجب المعطى للمجموعات المشاركة في ال  -١
ً ما یؤرق المقوم ما أذا كان ھناك ضرر قد یحدث ألي شخص یستفید من البرنامج  -  غالبا
 :الموافقة المبلغ عنھا  -٢
في البرنامج الذین سوف یكون  طریقة أخرى لحمایة المشاركین يھوھى الحصول على موافقة مسبقة من المشاركین  -

 .لھم دور في التقویم 
 .من جراء مشاركتھم في البرنامج  علم بالمخاطر المحتملة ىعلالبد أن یكون المشاركین  -
في البرنامج بعد إعطائھم معلومات كافیة  باتخاذ قرار المشاركةیجب أن یُسمح للمشاركین األساسین في البرنامج  -

 .تساعدھم في اتخاذ القرار 
ً للتقویم أذا ترتب علیھا تغییر في سیصبح الحصول على موافقة المشاركین  -    لوكیات المبحوثینتھدیدا
 الخصوصیة   -٣
ُعامل المعلومات المتحصل علیھا  - سواء كانت المعلومات بخصوص المشاركین في  خالل فترة التقویم بعنایةیجب إن ت

 .البرنامج أو الموظفین 
 میخرقون المبادئ األخالقیة لعملیة التقویفإنھم بذلك  تخرق سریة المبحوثینإذا أجرى المقومین بحوثھم بطریقة  -
   ثانیاً صراعات الدور التي تواجھ المقومین 
، ویحصلون على مرتباتھم من خالل عملھم ، نظرا ألن األشخاص الذین یعملون كموظفین في تلك البرامج  -

ً لھم ُحدث عملیات التقویم صراعا  ویحصلون على التقدیر من خالل عملھم فلیس من المستغرب أن ت
 وترجع ھذه الصراعات إلى: 
 .لھذه المنظمة  ھم جزء من فریق اإلدارةلمقومین الداخلیین أن أكثر ا  -١
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ً بأن یكونوا مدافعین عن  یبحثون عن الموضوعیة بأكبر قدر ممكنألن المقومون   -٢ ؛ إال أنھم مع ذلك مطالبون أحیانا
      .المنظمة 

وضع الصحي والمالي بھدف التأكید على ال في حاجة للفوز بالعقود إلجراء البحثألن المقومین االستشاریین   -٣
 .لمنظماتھم 

فیما لو أوقف  لن یقفوا موقف المتفرجإن المستفیدین من البرنامج موضع التقویم ؛ كالعمالء والموظفین واإلداریین  -٤
  من خالل عملیة التقویمالبرنامج أو تم تأجیلھ أو ثبت عدم جدواه 

أثناء التخطیط لتقویم البرنامج  وإجرائھ  حساباتھم فمن الضروري أن یضع المقومون المستفیدین  من البرنامج فيلذا  -٥
 .ووضع التقاریر الخاصة بھ 

  ثالثاً الجودة العلمیة 
ُكشف صراعات الدور المحتملة فإن المقوم یبدأ في  - بعد أن تقل احتمالیة إصابة المشاركین في البرنامج بالضرر وت

  للتقویمبالجودة العلمیة المرتبطة  التركیز على القضایا األخالقیة
 وتتمثل أھم القضایا األخالقیة التي تھدد الصدق العلمي للتقویم: 
 أدوات القیاس الصادقة  -١
وھناك الكثیر من أدوات ، موضع التقویم  اختبارات مقننة ومنشورة لقیاس النتائج المتوقعة للبرنامجیستخدم المقومون  -

 . ییس غیر مالئمة لعملیة التقویم وقد تكون ھذه المقا، القیاس المتطورة والتي تجذب المقومون 
عقیمة  بأنھا دراسة  إلى الحكم على الدراسة الجیدةلقیاس النتائج المتوقعة  یؤدي استخدام أدوات القیاس غیر المناسبة -

 .أو سیئة أو مضللة 
  لذا وجب على المقومین اختیار األدوات المناسبة لقیاس النتائج المتوقعة من تنفیذ المشروع   -
 البیانات جامعي   -٢
 .بجمع البیانات والمعلومات ذوي تدریب قلیلمن المحتمل أن یقوم أشخاص  -
  .عن طریق المقابالت الشخصیةیقوم المقومون بجمع المعلومات  -
ً من الحس والمھارات الخاصةتتطلب المقابالت  -  التي تسمح لجامع البیانات بالحصول على المعلومات دون تحیز نوعا
 .وتشجیعھ ویتطلب كل ذلك مھارة خاصة لشخص موضع المقابلةالتأكید على خصوصیة ا -
   .باختالف الشخص موضع المقابلة  طریقة وأسلوب المقابلةتختلف  -
 تصمیم البحث   -٣
 أثناء تصمیمھ للبحث التقویمي أن مصمم البحث یجب أن یقابل األشخاص المنتفعیناعتباره  يیجب أن یضع المقوم ف -

 . لمعرفة االحتیاجات 
   یصبح ال أخالقیاً فإن إجراء التقویم  معرفة االحتیاجاتة حال فإنھ بمجرد وعلى أی -
 الوصف المناسب للبرنامج وإجراءاتھ   -٤
ویجروا أو ،  بطریقة یستطیع من خاللھا العلماء اآلخرون أن یٌقیموا إجراءات البحث المستخدمیجب أن یُجرى البحث  -

ال  التقویمات المتكررةوذلك ألن ،  ن اكتشاف األخطاء في البحثوبھذه الطریقة فقط یمك، یعیدوا إجراء نفس البحث 
 .توصف بشكل كاف یسمح لآلخرین بمعرفة كیفیة حصول المقوم على المعلومات وتحلیلھ لھا 

ً للتفسیر  یجب أن یكون التقویم  -  قابال
 ألغراض التقویم  مصادر البیانات وتصمیم البحث مناسبةویجب أن تكون  -
 . بحیث یعطوا بیانات صحیحة  المھرةیجب أن یكونوا من  جامعي البیاناتأن  ھذا باإلضافة إلى -

  انتھت المحاضرة 
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  الثامنة

 تابع المعاییر األخالقیة إلجراء وممارسة تقویم البرامج

  عناصر المحاضرة

 رابعاً إدراك حاجات كل المستفیدین 
 اإلداریون وكفاءة البرنامج 
  التقویم ومساعدة موظفي البرنامج 
 لتقویم ومساعدة العمالء ا 
 التقویم والمجتمع 

 خامساً تجنب التأثیرات السلبیة المحتملة إلجراءات التقویم 
 رابعاً إدراك حاجات كل المستفیدین 
یعد وضع المستفیدین على اختالف أنواعھم في اعتبار المقوم أمر في غایة األھمیة حتى یكون التقویم أكثر فائدة  -

 التقویم أو یتأثرون بھ لألشخاص الذین یستخدمون 
 اإلداریون وكفاءة البرنامج  

یجب أن تسعى إلى إنتاج فالشركات الھادفة للربح  لین عن إدارة المؤسسةؤتعد كفاءة البرنامج أمر مھم بالنسبة للمس -
  .وإال ستخسر ھذه الشركات وتكون خارج المنافسة ،  السلع و تحقیق األرباح وتقدیم الخدمات بطریقة فعالة

  الھادفة للربحعن المؤسسات  غیر الھادفة للربحختلف مؤسسات الخدمة اإلنسانیة ت -
أھم ولكن یظل ، الشركات الھادفة للربحال تعمل بنفس المبادئ التي تعمل بھا  فالمؤسسات التي ال تھدف إلى الربح  -

 تقدیم أكبر قدر من الخدمة للعمالء وبأعلى مستوى من الكفاءة ھو  أھداف اإلداریین
 التقویم ومساعدة موظفي البرنامج  

 .تزوید الموظفین باإلرشادات العملیة لتطویر الخدمة التي یقدمونھا للعمالء  -
 .تزوید الموظفین بخیارات قابلة للتطبیق بالنسبة لإلجراءات الحالیة  -
 .واالعتراف بخدماتھم في المؤسسة  أداة لتقدیر عمل الموظفینالتقویم  -
 ءالتقویم ومساعدة العمال 

ً  التقویم الفعالیجب أن یراعي  - ً نظرا في وضع  ألن العمالء ال یشاركون بطریقة فعالةللمشاركین في البرنامج أیضا
 . تقویم البرنامجأو تنفیذ أو 

حاجات المشاركین في البرنامج مع الخدمات من خالل مقارنة  انجاز مسئولیاتھم تجاه العمالءیستطیع المقومون  -
وصیاغة توصیات ،  بطریقة أفضلفي فھم حاجات المشاركین  ظفي البرنامج واإلداریینمولمساعدة  المعروضة

   .مرتبطة بحاجات العمالء
 التقویم والمجتمع 

التبرعات أو  عن طریقسواء  الدعم المالي للمجتمعتعتمد كثیر من برامج الخدمات االجتماعیة واإلنسانیة على  -
والمنظمات غیر ،   للجمعیات الخیریة واألھلیةما ھو الحال بالنسبة غیرھا من مصادر التمویل في المجتمع ؛   ك

  .الھادفة للربح 
ً یكون  بالنسبة لوضع األفرادوفي بعض األحیان یكون وضع المجتمع كما ھو الحال  - وال یجد أحد یتحدث باسمھ مشتتا

   .بسھولة
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 خامساً تجنب التأثیرات السلبیة المحتملة إلجراءات التقویم 
ً من القضایا یواجھ  - ً من القضایا األخالقیة المرتبطة بالطبیعة التطبیقیة لبحوثھم وسنناقش عددا المقومون عددا

 :المرتبطة بإجراء البحوث التطبیقیة وھى
 إمكانیة تضرر األشخاص من النتائج غیر الصحیحة  -١
إلى االعتقاد بقوة وفعالیة والتي تؤدي ،  نتائج ایجابیة خاطئةإلى إظھار  غیر الصحیحةیمكن أن تؤدي النتائج  -

   .البرنامج
   . بعدم قوة أو فعالیة البرنامجتؤدي إلى االعتقاد  التقویم نتائج سلبیة خاطئةكما یمكن أن یظھر  -
 أسباب حدوث االستنتاجات الخاطئة 
  التباین اإلحصائي العشوائي 
 عدم االھتمام بتصمیم التقویم 
  التركیز على متغیرات خاطئة 
 لنتائج اإلیجابیة أو السلبیة التركیز على ا 
  قد یؤدي حماس المقوم إلى استنتاجات تفاؤلیة خاطئة 
 لذلك یجب على المقومین ما یلي: 
  الحذر فیما یتعلق بسالمة ورعایة األشخاص الذین ھم حقیقة تحت الدراسة. 
 ریر النھائي یجب أن یفكر المقومون في الكیفیة التي یتأثر بھا مخططو البرنامج  من قبل كتابة التق. 
  یجب أن یعلم المقومون أن تشجیع استخدام البرنامج الضار بشكل غیر متعمد نتیجة عدم االھتمام بإجراء البحوث تعد

 .مشكلة أخالقیة 
 وأن التقویمات السلبیة الخاطئة قد تضر باألشخاص من خالل إنھاء الخدمات الممیزة لھم والتي یستفیدون منھا.  
   يالخطأ من النوع الثان -٢
ً بشكل حقیقي   -  وھو الذي یستنتج بأن البرنامج غیر فعال في الوقت الذي یكون فیھ فعاال
 أسباب حدوث ھذا الخطأ: 
  صغر عینة التقویم من المستفیدین  من البرنامج. 
  عدم ثبات أدوات القیاس. 
  وتؤدي  األخطاء من النوع الثاني إلي ضیاع الوقت فھي تؤدي إلى استنتاجات غیر صحیحة  -
 تأثیرات البرنامج غیر المخطط لھ   -٣
ً في فحص البرنامجیكون المقوم الذي یتمتع بأخالق مھنیة  - وأحد مظاھر ، كبرنامج مصممولیس  منفذكبرنامج  حذرا

 ، ھو المستوى المتدني للتنفیذ الحقیقي للبرامجھذه القضیة 
 )قلق األطباء من اآلثار الجانبیة للدواء (  نامجالتأثیرات الجانبیة السلبیة غیر المتوقعة للبریتضمن  والمظھر الثاني -
 غیر المتوقعة للبرنامج حینما یكون على وعى بالمظاھر السلبیةویكون المقوم أكثر فعالیة في أداء عملھ  -

 
 القیم التي یتمسك بھا المقوم  -٤
ً ما لم تفحص القیم المفترضة لدى المقومیكون التقویم  -  \ أقل صدقا

ً إلى أنھ  جویبرجویذھب  - ال أحد یستطیع أن یخدم حاجات كل المجموعة المستفیدة في التقویم إذا ما تبنى المقوم ضمنیا
ً في التقویم       . قیم المجموعة األكثر قوة ونفوذا
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  التاسعة

 تخطیط البرنامج يالتقویم ف

  عناصر المحاضرة

 مقدمة 
 المقوم ولجنة التخطیط 
 قضایا عامة في تخطیط البرنامج ً   أوال

 وتحدید المشاركین المقصودین تعریف  
 تحدید الحاجات المراد مقابلتھا  
 مصادر البرنامج  
 توقعات البرنامج  

 ثانیاً مصادر معلومات تقدیر الحاجة  
 بیانات اإلحصاء العام  
 عدد الخدمات المشابھة أو الموجودة ذات العالقة  
 عدد األشخاص المستلمین للخدمة  
 استمارة مسح أفراد المجتمع  

 مةمقد  
  مطلبا أساسیا قبل بدء أي برنامج للخدمة اإلنسانیةیعد التخطیط  -
 یجب أن یشكل بعض األشخاص الخدمة طبقا لمفاھیم حاجاتھم وطبقا ألفضل الطرقفقبل الشروع في البرنامج  -

 لمقابلة تلك الحاجات 
 ھناك ثالثة أنواع عامة للمساھمات یمكن عملھا وھى:  
 ا تحدید الحاجات المراد مقابلتھ 
  المساعدة في وصف أھداف البرنامج 
  االختیار من بین برامج احتمالیة مختلفة 
 المقوم ولجنة التخطیط 
 أھداف لجان التخطیط 
  العمل على جلب أفضل خطة عملیة محتملة 
  الحصول على خطة تلقى دعم كبیر 
  بل أنھا ال توجد في الواقع ، وحتى الخبراء في حقل معین ال  غیر الغامضةمن الصعوبة الحصول على المعلومات ،

 .یستطیعون معرفة أي سیاسة معینة أكثر احتماال للنجاح 
  التي  ألن الكائنات اإلنسانیة محدودة في كمیة المعلوماتقد تجد لجان التخطیط صعوبة في اختیار أفضل خطة

  .باستطاعتھم استخدامھا في وقت واحد
 االھتمام بكل المتغیرات في المنظمة في وقت واحد ومن المستحیل 
  المقومون بإمكانھم مساعدة مخططي البرنامج:  
 . المقومین غالبا ما یُستشارون بعد بدایة البرنامج أو بعد مباشرة عملھ فقطلسوء الحظ أن  -
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 .دركون أھمیة التقویم ی عن طریق إداریینالتي تكون موجھة  أن منظمات الخدمة اإلنسانیة ذات التنظیم الجید ھي -
)  ھل سوف یساعد البرنامج ؟: مثل (  فالمخطط یستخدم فقط صیغة المستقبل؛  حد كبیر التقویم والتخطیط یشبھ إلى -

  .)ھل ساعد البرنامج : مثل (   أما المقوم فیستخدم أساسا صیغة الماضي، 
ً لمعرفة ما ھو الشيء الذي باإلمكان  سوف یكون لدیھم مدخالً فإن المخططین تدخل المقوم مبكرا فإذا ما تم  - مالئما

 .وبأي تكلفة، تقویمھ بموضوعیھ
ألن المبدعین في العدید من الخدمات اإلنسانیة لیسوا مدربین ومثل ھذا التعاون بین المخططین والمقومین قد یكون   -

 . في اإلدارة والبحث أو في مناھج تقویم البرنامج
 . لوضع أھداف البرنامج بطریقة جیدةلیست لدیھم الخبرة والمخططین فضال عن أن العدید من اإلداریین  -
 قضایا عامة في تخطیط البرنامج ً   أوال
 تعریف وتحدید المشاركین المقصودین:  

یعتبر أول خطوة وأكثرھا في الوقت الذي یتم فیھ تحدید المجتمع المراد خدمتھ بواسطة البرنامج فإن ھذا التحدید  -
 رنامج تفصیال في تخطیط الب

  تلبیتھا(تحدید الحاجات المراد مقابلتھا: (  
 التي تبحث في التخفیف من المشاكل الحقیقیة التي یدركھا المجتمع المراد خدمتھ  إن البرامج الناجحة ھي -
  ؟ أفضل إذا ما عرفوا ماذا یحتاج المجتمع المقصودومن المحتمل أن یكون عمل مُخططي برامج الخدمات األنسابیة  -
فإذا لم یدرك .  رق حاسم بین الحاجات التي یشعر بھا أفراد المجتمع وبین الحاجات التي یشعر بھا المھنیونھناك ف -

  )دراك الحاجات أكیفیة (   یشمل البرنامج سمة تعلیمیةأفراد المجتمع الحاجة المطلوبة ،فال بد أن 
، إذ من السھل  یتحلى الشخص بالموضوعیةأن ؛ فإنھ من األھمیة بمكان  تقدیر الحاجة للخدمات اإلنسانیةوفي حالة  -

  .أن یغالي الشخص في مدى الحاجة التي یریدھا
  مصادر البرنامج:  

التي یجب  نوع التدریب والخبرةوما ھو ،  لنوع الموظفین المطلوبینالمقترح سوف یشمل تقویما  إن تقویم البرنامج -
لألشخاص المراد خدمتھم ؟  دریبھم مع الحاجات الحقیقیةوھل یتناسب تأن تكون متوافرة لدى األعضاء الموظفین ؟ 
 ؟  وھل عملھم مُخطط الستخدام مواھبھم بكفاءة

قد ال یصبحون كذلك إذا ما وضعوا في حاالت أو مواقع لم یتدربوا علیھا  كما أن المواقع التي  فاألشخاص الفاعلون -
  تقیدھم وتحد من استخدامھم لمھاراتھمھم فیھا 

  
 امج توقعات البرن:  

، فاألشخاص المسئولون عن البرنامج  إن المقومین قد یساعدون لجان التخطیط أیضا في تحدید أھداف البرنامج -
 .وممولوه أصبحوا یسألون بشكل متزاید عن وصف دقیق ألھداف البرامج الجدیدة 

لم تتحقق ، وإال فإن التي تحققت  والتي  إن األھداف في حاجة ألن توصف بطریقة تسمح للشخص أن یمیز األھداف -
  .األشخاص لن یكونوا مسئولین عن عملھم

وفي الوقت الذي قد تكون فیھ ھناك العدید من الطرق إلنجاز أفضل مستوى من الرضا لدى متلقي الخدمة أو المستفید  -
جھة ، وبمجرد اختیار الو فإنھ یجب على المخططین أال یحصروا أنفسھم في منھج واحد قبل فحص البدائلمنھا ، 

  .یأتي دور وضع أھدافالمطلوبة فإنھ 
یُستدعون للمساعدة في تقدیر درجة ولكنھم أیضا  إن المقومین ال یساعدون المخططین في تطویر األھداف فحسب -

 .الذي سوف یحقق تلك األھداف  نجاح البرنامج
 وعندما یتضح أن البرنامج لن یصبح كافیا لمقابلة الحاجات المصممة للخدمة  -
 منا مسارین مفتوحینفإن أما  
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 قد نخفض أھداف البرنامج :الجانب األول  -١
 قد نقوي البرنامج  :الثانيالجانب  -٢
  فإن البرنامج قد یتطلب إعادة النظر مرة أخرىوفي كال المسارین  -
 ثانیاً مصادر معلومات تقدیر الحاجة  
، لدرجة یصبح  مما یریدون عملھمن عدم معرفة الكثیر كثیرا ما یشتكي األشخاص المشاركون في لجان التخطیط  -

 . معھا عملھم تقریبا من المستحیل 
 فال أحد یستطیع أن یجعل عمل لجان التخطیط سھال  -
 والتي من شأنھا تقلیل جزء من ارتباك المخططین المعلومات فھناك العدید من األسالیب والوسائل لجمعلذلك  -
  فائدة كبیرة ، وتشمل تلك الوسائل أثبتت ) معلومات تقدیر الحاجة(ومصادر ھذه المعلومات:  
  بیانات اإلحصاء العام المرتبط بالخدمات اإلنسانیة. 
  مؤسسات المجتمع الموجودة التي تخدم المشاكل المشابھة. 
  مسح اجتماعي لسكان المجتمع المراد خدمتھ واألشخاص ذوي االطالع الواسع والمعرفة الكبیرة بالمجتمع. 

  
 م بیانات اإلحصاء العا - ١:  

  متعلقة بتخطیط البرنامجوبعض بنود تلك المسوح  إن بیانات اإلحصاء العام متوفرة لمستویات عدیدة -
صادقا ، وعادة ما یكون ھذا المصدر  یحوي الكثیر مما یمكن التوصیة باستخدامھ في تخطیط البرنامجوھذا المصدر  -

 .وثابتا ویعتمد علیھ 
 .من األنواع األخرى من البیانات  غیرھامقارنة ب وھذه البیانات قلیلة التكالیف -
أن بیانات اإلحصاء العام لن تكون مفیدة عند التخطیط للبرنامج بصورة سریعة وواسعة ولكن یجب أن یكون معلوما  -

  .سواء محلیا أو داخل المنظمات
 
 الخدمات المشابھة أو الموجودة ذات العالقة عدد  - ٢  : 

فإنھ أو البدء في إقامة برنامج جدید لتقدیم خدمات إضافیة ،  راء تسھیالت جدیدةقبل الشروع في إقامة خدمة ما أو إج -
نفس الخدمة أو والتي تقدم  في المنطقة یجب على مجموعة التخطیط أن تعمل مسحا اجتماعیا لمؤسسات الموجودة

 .خدمة مشابھة لھا 
األشخاص المطلعین على احتیاجات ، وتحدید  سوف یساعد في تفادي االزدواجیة في الخدماتومثل ھذا المسح  -

  الذین بإمكانھم تزوید المخططین بتقدیرات جیدة لحاجات مجتمعیة محددةالمجتمع 
 عدد األشخاص المستلمین للخدمة  - ٣:  

 لعدد من األشخاص دراسة أمبیریقیة فإنھ غالبا ما یتم إجراءبمجرد تحدید الموظفین والتسھیالت المعروضة للخدمة ؛  -
 .حالة معالجة أو موضع خدمة  الذین ھم في

إجراء المسح االجتماعي لألفراد  والمنھج األكثر مباشرة ھو.  مناھج لتقدیر عدد األشخاص المستلمین للخدمةوھناك  -
 .المالئمین في المنطقة 

 ستمارة مسح أفراد المجتمع ا - ٤:  
ونحو الخدمات المحددة ذات الحاجة ، الخدمات اإلنسانیة  عادة ما یكون ألفراد المجتمع مواقف مؤكدة نحو تطویر -

 . أن تصبح مواقفھم جزءا من التخطیطومن الممكن 
للحصول على عینة ممثلة  یجب أن یمسح بطریقة نظامیةوإذا ما كانت الخدمة مناسبة لكل المواطنین ، فإن المجتمع  -

 آلراء المواطنین  
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مكن تجنب العینات المتحیزة وبشكل واضح إذا ما ی، كما أنھ  والحصول على عینة ممثلة مسألة مكلفة وصعبة جدا -
 في اختیاره للمستجیبین من أفراد المجتمع  كان المخطط حذرا ودقیقا

  وحین صیاغة استمارة المسح ال بد من تذكر غرضھا وھو:  
  تقدیر الحاجة للخدمة المراد تقدیمھا. 
 قبول الخدمة . 
 ترغبة المواطنین في استخدام البرنامج أو التسھیال.  
 بطریقة تجعل من المستجیبین یجیبون علیھا لصالح الخدمة أو البرنامجوھناك بعض المسوح االجتماعیة التي تصاغ  -

 الذي یریده الباحث وبطریقة مضمونة 
  یُسمى القبول أو اإلذعان، فإن ھذا التحیز  وفي المقاییس الخاصة بالمواقف -
باإلیجاب على األسئلة المطروحة علیھم إذا كانت األسئلة كلھا  أو للرد "نعم"میل الناس لقول  ویشیر القبول إلى -

  .تشجع على ھذه اإلجابة 
ُسأل الناس عما إذا كان من الواجب توافر ؛   أما  في بعض المسوح - فإنھ توضع قائمة للعدید من الخدمات ومن ثم ی

  تلك الخدمات لھم في المجتمع الذي یحتاج إلیھا أم ال

  

  تم بحمد هللا 

  شرةالعا

 نظریة القرار

 )ماوت : منھج الصفة متعدد المنفعة ( 

  عناصر المحاضرة

 مقدمة 
 الغرض األساسي من تصمیم منھج ماوت 
  الخطوات العشر لمنھج ماوت 
 مقدمة  
فإنھ بإمكاننا اآلن أن نفكر بمجرد تحدید القضایا العامة للتخطیط والمطروحة للنقاش ، ووصف أدوات تقدیر الحاجة ؛  -

  علمي یستطیع من خاللھ المقوم أن یساعد المخططین في االختیار من بین البرامج المحتملةفي منھج 
 .) ماوت(منھج الصفة متعدد المنفعة :  وھذا المنھج الذي یطلق علیھ -
   في تخطیط البرنامجالتي استخدمت و من نظریة القرارأسلوب مشتق  :وھذا المنھج عبارة عن -
  قرارات من أي نوع لعملویمكن تبني المنھج أیضا  -
وسوف نقوم بفحص الغرض األساسي من تصمیم منھج الصفة  على تخطیط البرامجونركز في استخدام ھذا المنھج  -

 متعدد المنفعة ثم نوضح المنھج نفسھ 
  الغرض األساسي من تصمیم منھج ماوت:  
القرار المعقد وتقویم كل عنصر  فصل عناصر، بمعنى  لفصل القرار أو عزلھ إن الغرض األساسي من ھذا المنھج ھو -

  .على حدة
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المتنافسة أو  بخصوص جدارة البرامجمثال والبدء في حوار  )شاملة(من فھم القرار من وجھة نظر عالمیة فبدال  -
 حول ماذا یحاولون تحقیقھ من خالل البرامج المتوفرة   صانعي القرار یبدأون بالوصول إلى الموافقةاستحقاقھا ، فإن 

في الحكم على  یطورون نوعا من اإلجماع على المعاییر المستخدمةعلى أھدافھم العامة فإنھم حینئذ  لموافقةوبمجرد ا -
 أفضلیة البرامج المتنافسة  

التي تم  التحاور حول جدارة البرامج في ضوء المعاییروبعد تأسیس ھذه األرضیة المشتركة فیما بینھم ، فإن بإمكانھم  -
  .تأسیسھا

 لى نسخة مبسطة من قرار تم فصلھ من خالل الوصف التالي ویمكن النظر إ:  
  .قرر المعاییر المالئمة التي سوف تبني علیھا قرارك  
  . قیم یتمنى صانعو القرار زیادتھا من خالل البرامج يوھذه المعاییر ھ 
 .مرشد لالختیار من بین البرامج المتوافرة إن ھذه المعاییر سوف تكون بمثابة  
  .المعاییر بصورة تعكس أھمیتھا الذاتیة لصانعي القرار حاول أن تزن 
وھذه الخطوة سوف تسمح لصانعي القرار في أن یحددوا بدقة جوانب قوم كل برنامج محتمل على ضوء كل معیار ،  

  .القوة والضعف لكل برنامج بدیل
تظھر ، وھذه الخطوة  لي أو عامفي شكل تقویم كفي ضوء المعاییر الفردیة  حاول أن تجمع التقاویم التي تم عملھا 

  .الرغبة العامة أو منفعة كل برنامج
  الخطوات العشر لمنھج ماوت:  
  ھناك عشر خطوات لمنھج ماوت لقیاس الفائدة النسبیة لعمل البدائل:  
 .المنظمة أو الشخص الذي سوف تجرى علیھ التقویم  يأي ما ھ:  حدد المنظمة المراد زیادة منفعتھا  -١
 أي ما ھو الغرض من التقویم ؟  :أو القضایا التي تحتاجھا المنفعة ومرتبطة بھا  یةحدد القض  -٢
  :حدد الھویات المراد تقویمھا   -٣
الخیارات الموجودة في ید المنظمة أو األفراد ، فقد یكون الخیار ھو عمل  :يھ"بالھویات المراد تقویمھا "والمقصود  -

 .یة معینة بدائل أو برامج مصممة لمقابلة حاجات تنظیم
  :حدد الحقول المناسبة للقیم   -٤
أي المعاییر التي سوف تركز علیھا المنظمة أو األفراد لعمل اختیار من بین الخیارات  :ویقصد بالحقول المناسبة للقیم  -

  .المتنافسة
فھمون بما فیھ الكفایة وبطریقة یُضمن من خاللھا أن كل المخططین سوف ی فالحقول یجب أن تكون واضحة ومحددة -

 .الحقول بنفس الطریقة 
  :رتب الحقول حسب األھمیة  -٥
، ویجب أن یكون یرتبوا الحقول حسب األھمیةفإن ممثلي المنظمة علیھم أن  )٤(في الخطوة بعد اختیار الحقول  -

 .واضحا أن الترتیب قد یتبدل الحقا 
  : رتب الحقول حسب األھمیة ونسبة االحتفاظ  -٦
ثم یأتي بعده الحقل  )الرقم عشرة رقم عشوائي(الحقول أھمیة  ألقل) ١٠(قدارھا وتبدأ العملیة بتخصیص نسبة م -

 . األكثر أھمیة 
  )٢٠(یعطي نسبة فإنھ  كثر أھمیة مرتین من الحقل السابقأأما إذا اعتبر ھذا الحقل  -
  .)١٥(یعطي نسبة  اعتبر نصف األھمیةوإذا  -
خطوة  يھوھذه الخطوة  ) :١٠٠(أضرب الناتج في اجمع أھمیة األوزان ، قسم الكل على مجموع األوزان و -٧

 .حسابیة بحتة 
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الممثلین سوف یكونون قادرین على معرفة سبب عدم شمول العدید من الحقول في الخطوة فإن  )٧(وخالل الخطوة  -
  .)أوزانھا صغیرة (   فإن بعضھا سوف ینتھي بأوزان صغیرة غیر مھمةفإذا كان ھناك العدید من الحقول  )٤(

  :المقوم في كل حقل ) الخیارات(موقع الھویة  قس  -٨
 فأحیانا تكون المعلومات الموضوعیة غیر متوافرة  تقدیرات غیر موضوعیةأحكام عادة ما تكون  يوھذه المقاییس ھ -
 .  )المندوبین(اختالف في التقدیرات نتیجة الختالف الممثلین وسوف تكون ھناك   -
سوف تتكون ھناك أرضیة مشتركة من خالل الموافقة على الحقول فإنھ  "ماوت"، ومن خالل عملیة وعلى أي حال  -

  .فإن عدم الموافقة سوف تتقلص، وكنتیجة لذلك  وأوزانھا النسبیة
  :احسب المنافع لكل الموجودات  -٩
من الخطوة ( وذلك بضرب أھمیة الوزن لكل حقل،  مجموع المنفعة لكل برنامج أو خیارویمكن الحصول على  -

  ثم جمع الناتج) من الخطوة السابعة(احتمالیة النسبة للخیار في ذلك الحقل  في )السابعة
  :قرر  - ١٠

أما إذا ما تم ) مجموع المنفعة  (حاول زیادة  :فإن القاعدة سھلة وھى  )برنامج واحد(إذا تم اختیار خیار العمل الفردي  -
 اختیار مجموعة االختیارات الفرعیة

  .األفضل يمجموع منفعتھا أعلى ھالتي یكون  ةالمجموعات الفرعیفإنھ عندئذ تصبح  -
ھنا  فإن الخیار األفضل،  في تكلفة البرامج األخرىمع وجود اختالف  برنامجا واحدا فقطوإذا ما أراد صانعو القرار  -

  .منفعة ) األكثر(یكون ھو البرنامج ذا المجموع األعلى 
للتعامل  مستخدم منھج ماوت یحتاج الختیار منھج معینفإن مھمة في البرامج والمشاریع عادة ما تكون التكالیف وألن  -

 .مع التكالیف 
قدم التكالیف على أنھا قیمة حقل - ُ  . ضوء توافر المیزانیةینظر إلیھا على  منفعة كل خیار، فإن  أما إذا لم ت
 تتجاوز المیزانیة ،ا ذي المنفعة العلی تكلفة البرنامج، فإذا كانت  وباإلمكان أیضا تمویل أفضل خیارین أو برنامجین -

  .یتم اختیار البرنامج الثاني الذي یلیھ في األولویة فعندئذ قد 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الحادیة عشر

 دراسة الجدوى في البرامج والمشروعات

  عناصر المحاضرة

 ماھیة دراسة الجدوى 
 أھمیة دراسة الجدوى 
  الخصائص العامة لدراسات الجدوى 
 عمحددات جدوى المشرو 
 بدائل دراسة الجدوى 
  مشكالت دراسات الجدوى 

 
  ماھیة دراسة الجدوى : 
  المقصود بدراسة الجدوى للمشروع : 
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ُستخدم لجمع البیانات وتحلیلھا وللوصول إلى نتائج تحدد صالحیة المشروع  -  مجموعة األسالیب أو الطرق العلمیة التي ت
 

 أھمیة دراسة الجدوى:  
بغض النظر عن نوعیة المشروع  التي ال غنى عنھا ألي مشروع ضوعات الحیویةتعتبر دراسات الجدوى من المو -

 .خاصا كان أو عاما 
 : بسببواھتماما خاصا  إقباال منقطع النظیرفلقد القت دراسات الجدوى في السنوات األخیرة  -
 الرغبة في زیادة اإلنتاج  -١
 وتحقیق درجة عالیة من االستقرار للمشاریع  -٢
 . إذا كنا نتحدث عن مشاریع اقتصادیة بحتةلخاصة ، خاصة تشجیع االستثمارات ا -٣
وألن الشخص صاحب األعمال أو المستثمر الخاص یحتاج إلى المفاضلة بین عدد من المشروعات البدیلة المطروحة   -

 . أمامھ 
وھو مطمئن لكي یبدأ المشروع  ینبغي علیھ إجراء دراسة الجدوىوإذا ما كان علیھ اختیار أحد تلك المشروعات فإنھ  -

  ھذا بالنسبة للمستثمر الخاصحتى إن لم ینجح في تحقیق أھدافھ ، 
 وھو یتمثل في الحكومة فإن لدراسة الجدوى أھمیة قصوى كما یلي  أما بالنسبة للمستثمر العام:-  
وتأجیل  تحتاج إلى أسلوب الختیار المشروعات ذات أكبر نفع عامإن الحكومة في قیامھا بتنفیذ المشروعات العامة  -١

التي یمكن على  وھذا ال یتحقق إال عن طریق دراسة الجدوىالتي لھا عدد محدود من المنتفعین ،  المشروعات العامة
 ) .المستثمر العام(وھكذا أھمیة دراسة الجدوى  ترتیب المشروعات الملحة ثم األقل إلحاحاأساسھا 

، فمثال إذا استقر  تحتاج إلى تعریف لشكل المشروعمعین فإنھا  الحكومة عندما تستقر على تنفیذ مشروع عامإن   -٢
سرة الواجب أن یشملھا المستشفى  َ األقسام  ي؟ وما ھ)حجم المستشفى(األمر على إنشاء مستشفى فما ھو عدد األ

 . العالجیة داخل المستشفى ؟ ھذه األسئلة تجد إجابة واضحة من خالل دراسة الجدوى
روع إال إذا تأكدت أن األعباء االجتماعیة التي یتسبب فیھا المشروع للمجتمع إن الحكومة ال تمنح رخصة إنشاء المش -٣

ویكون ھذا األساس في ، أكبر ما یمكنوأن العوائد والمنافع االجتماعیة التي یحققھا المشروع للمجتمع ، أقل ما یمكن
  .منح الرخصة

ألن  وھذا غیر صحیح،  البرامج الجدیدة فقطقاصرة على المشروعات ووقد یتبادر إلى الذھن أن أھمیة دراسة الجدوى  -
أو ، ؛ التوسع في مشروع قائم، ومن ذلك مثال دراسة الجدوى مھمة أیضا للمشروعات والبرامج القائمة المستمرة

 . أو إضافة منتج جدید وھكذا، إدخال نظام جدید للنظام القائم
 : فرق بینھما،فھناك  ویجب أال نخلط بین دراسة الجدوى وبین فعالیة المشروع -
 تقویم فكرة المشروع قبل البدء فیھ للتأكد من صالحیتھ وجدواه واالعتماد  فدراسة الجدوى كما ذكرنا قائمة أساسا على

 . علیھ 
 تقویم اقتصادیات المشروع القائم فعال فالھدف منھا ھو أما دراسة فعالیة المشروع 
ائم أو كیفیة تطویر وتحسین اقتصادیاتھ أو االنتقال بھ من وبمعنى آخر ، ھل من المصلحة االستمرار في المشروع الق -

  مشروع غیر منتج اقتصادیا إلى مشروع مثمر وذا مردود اقتصادي إیجابي 
  وتلخیصا لما سبق ذكره نستطیع أن نحدد أھمیة دراسات الجدوى في النقاط التالیة : 
  التي تسعى إلیھا المستثمر إنھا وسیلة للتأكد من صالحیة المشروع المقترح لتحقیق األھداف 
 إن الحكومة تشترط الموافقة على المشروع أو تزویده ببعض التسھیالت وإجراء دراسات الجدوى الالزمة  
  التأكد من أن المشروع یتواءم مع السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة للمجتمع 
 لمشروعیشترط الممول للموافقة على التمویل إعداد الدراسات التي تثبت جدوى ا  
 التعرف على مستقبل المشروع لفترة طویلة ووضع المؤشرات الالزمة لنجاحھ  
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  الخصائص العامة لدراسات الجدوى:  
  فالدراسة یجب أن تكون شاملة لكافة الجوانب واألبعاد الخاصة للمشروع ولكافة التفاصیل الخاصة بھ :الشمول . 
  الدراسة أو ما انتھت إلیھ من نتائج وتوصیات أو سلبیاتالدقة في جمیع المراحل سواء في إعداد  :الدقة.  
  البعد عن الحكم على األشیاء بصورة شخصیة وأن تتصف بیاناتھا بالموضوعیة الكاملة باإلضافة إلى :الموضوعیة

 .جدیتھا 
  ى أن تتسق وتتوافق وتتمشى دراسة الجدوى مع نشاط الممول وأغراضھ حتى یمكن للممول الحكم عل :االتساق

 .مناسبتھ ومن ثم تمویلھ
  
  محددات جدوى المشروع:  
  لتحدید جدوى المشروع فإن مجموعة متخصصة متكاملة من الدراسات یجب إجراؤھا ویمكن تلخیصھا فیما یلي:  
  دراسة الجدوى البیئیة للمشروع: أوال  

ودراسة الجدوى تي سوف یقام علیھا التأكد من توافق المشروع المزمع إقامتھ مع البیئة المحلیة ال:  والمقصود بھا -
 . المرحلة األولى في دراسة الجدوى عادة ما تكون يالبیئیة ھ
  دراسة الجدوى التسویقیة للمشروع: ثانیا  : 

أن ھذا المشروع سوف تكون لدیھ القدرة على تصریف منتجاتھ في السوق أو للجمھور ، واألھم من  والمقصود بھا -
تحاول التأكد من أن ھناك طلبا كافیا على منتجات المشروع وخدماتھ من  لدراسة الجدوى أن ھذه المرحلة الثانیةذلك 

  .السوق أو الجمھور المستفید
  دراسة الجدوى الھندسیة والفنیة للمشروع: ثالثا  : 

ً على تحدید حجم المشروع في الطاقة اإلنالتعرف على إمكانیة أو قابلیة تنفیذ المشروع  والمقصود بھا - ،  تاجیةبناءا
  .اختیار الموقع المناسب واختیار نظام اإلنتاجوكذلك 
  دراسة الجدوى المالیة للمشروع : رابعا:  

العمل على تخطیط وتوجیھ وتقییم ومتابعة تأمین احتیاجات المشروع أو البرنامج من األموال ومن " والمقصود بھا -
 ، "خالل أفضل مصدر تمویلي 

 المشروع قائما على االفتراضإذا كان  ترضفتحدید مواعید سداد المال المر یتطلب فإن األم وفي ھذه المرحلة أیضا -
  .في مرحلة التأسیس ثم في مرحلة التشغیلتمثل التدفق النقدي  وذلك عن طریق عمل كشوف حسابیةمن أساسھ 

  دراسة الجدوى التجاریة للمشروع: خامسا  
معاییر  لك عن طریق مجموعة من المعاییر التي یطلق علیھاتحدید ربحیة المشروع وذوالمقصود من ھذه المرحلة  -

  .وغیرھا، وصافي القیمة، مثل فترة االسترداد  االستثمار
، أي الذي یعود للمالك وطبیعي أن دراسة الجدوى ال ینتھي عند ھذا یتم تحدید الربح الخاص للمشروعوبناء على ذلك  -

 . إعداد دراسة الجدوى االجتماعیةعنى آخر ، أو بم یجب تحدید ربحیة المشروع العامةالحد بل 
  دراسة الجدوى االجتماعیة للمشروع : سادسا : 

 تقدیر العوائد االجتماعیة التي تتحقق من وراء المشروع في شكل منافع اجتماعیةفي ھذه المرحلة ھو  والمقصود ھنا -
في شكل التقلیل من االستیراد أو  بطالة ،حل مشكالت الوبالتالي  في شكل تشغیل أفراد المجتمعتعود على المجتمع؛ 

 .  وبالتالي توفیر عمالت صعبة تساھم في المشكالت الخاصة بتوازن میزان المدفوعات،زیادة التصدیر للخارج 
أن المكونات المختلفة لدراسة الجدوى تكاد أن تكون متكاملة وتحوي دراسة  )محددات الجدوى(ویتضح من كل ذلك -

 ة تسویقیة متخصصة وھناك دراسة مالیة وھكذافھناك دراسمتخصصة ؛ 
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 :وبمعنى آخر فإن نتائج أي مرحلة من تلك المراحل الست السابقة تعتبر مدخال للمرحلة أو المراحل التي تلیھا  -
فالمھندس الفني ال یستطیع أن یبدأ في إعداد دراسة ھندسیة فنیة عن المشروع أو البرنامج إال إذا انتھى خبیر التسویق 

 .إعداد الدراسة التسویقیة للمشروع وإال اعتبر المشروع فاشالمن 
  أي خطأ في أي مرحلة یؤدي إلى بناء المراحل التالیة على أساس خاطئوأن  -
ن كل مرحلة من ھذه المراحل تستخدم أدوات خاصة بھا تختلف عن أ. والنقطة األخرى فیما یخص ھذه المراحل  -

 .األدوات الخاصة في المراحل األخرى 
ً دراسات جدوى تطرق إلیھا البعض یمكن  -  .ضافتھا لمحددات جدوى المشروعإوھناك أیضا
  دراسة الجدوى القانونیة : سابعا : 

 .مواءمة المشروع مع قوانین المنظمة أو البلد التي ینتمي إلیھ المشروع  والتي یقصد منھا -
  دراسة الجدوى اإلداریة والتنظیمیة للمشروع: ثامنا  : 

سالمة وصحة الھیكل اإلداري والتنظیمي للمشروع بحیث یكون لكل موظف وظیفة خاصة بھ وأن ھناك  اویقصد منھ -
 .عمالة مدربة وأیدي عاملة ماھرة لتولى أعمال المشروع باقتدار

 
  بدائل دراسة الجدوى  : 

 : ھناك بدیالن أساسیان لدراسة الجدوى  
  كات الكبیرة دائرة خاصة داخل الدائرة أو الشركة مھمتھاتخصص الدوائر الرسمیة والشرجرت العادة أن  :األول 

مھمتھا تقدیم استشارات  تعتبر سلطة استشاریةإجراء دراسة الجدوى ألي مشروع یراد القیام بھ وھذه الدائرة 
 .للمسئولین فقط 

  إجراء متخصصة في وھى  ما یسمى بمراكز وبیوت الخبرةھناك جھة أخرى تقوم بدراسة الجدوى وھى  :الثاني
 دراسة الجدوى في كل حقل یریده المستثمر

ما یعاب علیھا ھو عدم معرفتھا بظروف إال أن  وما یمیز تلك المراكز ھو خبرتھا الكبیرة والطویلة وحیادھا ومرونتھا -
  .التي ترید إجراء دراسة الجدوى لھاالمنشأة 

 
  مشكالت دراسات الجدوى 
أو تؤخر من ) الدراسة( بعض المشكالت التي قد تؤثر على جدواھا  ال تخلو أي دراسة مھما كان نوعھا من وجود -

 . وقت تسلیمھا أو االنتھاء منھا 
 األخرى یكتنفھا بعض المشكالت ومنھا ي ودراسة الجدوى ھ:  
 .التي تتطلبھا دراسة الجدوى  افتقار الكثیر من المؤسسات للمعلومات الكافیة -١
و المبالغة في بعض المعلومات الموجودة في أرشیف بعض  لجدوىقلة كفاءة ومھارة القائمین على دراسة ا  -٢

 . المؤسسات
  .التي تتطلبھا مراكز الخبرة إلجراء دراسات الجدوى المبالغ الخیالیة  -٣
حتى ولو كانت في مجال آخر ال یمت بصلة  االعتماد الكبیر من جانب بعض المستثمرین على خبراتھم السابقة  -٤

 .مما یقلل من أھمیة الدراسة بل وقد یجعلھا أحیانا عدیمة الفائدة للمشروع المراد القیام بھ 
یصعب التنبؤ بالمتغیرات التسویقیة والمالیة أو الفنیة ألمور خارجة عن إرادة من یُجري دراسة في كثیر من األحیان   -٥

   .الجدوى

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثانیة عشر

 دراسة الجدوى االجتماعیة

  اصر المحاضرةعن

 دراسة الجدوى االجتماعیة 
 معاییر قیاس الجدوى االجتماعیة والمنافع القومیة 
 الخطوات اإلجرائیة للقیام بدراسة جدوى برنامج أو مشروع اجتماعي 
  معاییر الحكم على جدوى المشروع 

  
  دراسة الجدوى االجتماعیة  
  الجدوى االجتماعیة للمشروع قبل اإلقدام علیھیدركون أھمیة دراسة إن المسؤلین عن المشروعات والبرامج  -
، والتي  المنافع االجتماعیة والنفقات االجتماعیة: مفھومین أساسیین وھما وفي ھذا الصدد ال بد من التعرف على  -

 .سوف تسمح بتحدید المكاسب الصافیة للمجتمع 
 يوبالتالي فھ تؤثر على الرخاء القوميتي وال وتشمل المنافع والنفقات االجتماعیة كل العوامل المرتبطة بالمجتمع -

  .لیست فقط المنافع والنفقات االقتصادیة التي تھتم بالفرق بین المنافع االقتصادیة والنفقات االقتصادیة
 

  معاییر قیاس الجدوى االجتماعیة والمنافع القومیة:  
  والمنافع القومیة لقیام مشروع جدیدوفیما یلي تلك المعاییر التي یمكن عن طریقھا قیاس اإلرباح االجتماعیة : 
  االستھالك التجمیعي 
  توزیع الدخل 
  معدالت نمو الدخل القومي 
  ھدف التوظیف 
  الربحیة االقتصادیة القومیة الكلیة 
 األثر على سوق النقد األجنبي  

 
  االستھالك التجمیعي : أوال:  
 جتمعاتھا إلى رفاھیة م –مھما اختلفت النظم بینھا  –تھدف المجتمعات  -
  رفع مستوى معیشة أفراد المجتمعمؤداھا  وتترجم ذلك في خططھا للتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة إلى برامج تنفذھا -
 أحد المقاییس األساسیة لمستوى المعیشة من االستھالك التجمیعي  نصیب الفردویعتبر  -
  على االستھالك التجمیعي األثرأحد العناصر الھامة التي تدخل في حساب  اختیار المشروعویعد  -
 وتبرز بعض المشاكل عند قیاس االستھالك التجمیعي ومنھا : 
  .اختالف أنواع السلع التي یشتریھا الناس -١
تتمثل الصعوبة الثانیة في أن االستھالك التجمیعي یتضمن جمع مستوى االستھالك ألفراد مختلفین تختلف مقادیر   -٢

 دخولھم ومن ثم مستویات معیشتھم 
  ا من المشاكل التي تعترض قیاس االستھالك التجمیعي إدخال عنصر الزمنأیض  -٣
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  الدخل  توزیعمساھمة المشروعات في : ثانیا:  
 ونعني بذلك مدى مساھمة المشروع في تحسین الدخول بین أفراد المجتمع  -
  ویمكن أن ینقسم ھذا الھدف وعالقتھ بالمشروع الجدید إلى قسمین:  
مدى مساھمتھ في تولید دخول جدیدة عن طریق  یتم تقویم جودة المشروع الجدیدحیث  :خل التوزیع اإلقلیمي للد -

  .یحدده مستوى النشاط االقتصادي ألقالیم فقیرة
 التي سوف تساھم في التنمیة اإلقلیمیة وھو ھدف تسعى لھ كافة المجتمعات  ویتم تفضیل المشروعات الجدیدة -
یتم بقیاس مدى مساھمتھا في نفع مجموعة من األفراد ھا لھدف تحسین الدخل فإن تحقیق بالنسبة للمشروعات الجدیدة -

 .منفعة مباشرة بصافي إنتاجھا من السلع والخدمات 
 معدالت نمو الدخل القومي : ثالثا : 
  .ألیة سیاسة حكومیة تنمیة الدخل القومي من األھداف االجتماعیة واالقتصادیة -
كلیھما یُترجمان في مجموع ما یستھلك ومجموع ما فإن  جمالي الدخل القوميلھ عالقة بإولما كان الناتج القومي  -

في شكل  النشاط اإلنتاجي والخدميالذي یُوجھ بدوره إلى القنوات المالیة التي توجھھ بدورھا إلى  یتبقى لالدخار
  .استثمار

  ھدف التوظیف : رابعا : 
كثیر من بالد العالم النامي المصدر االقتصادي بل إنھا في  – تعتبر القوى البشریة أحد المصادر االقتصادیة الھامة -

  .وال یجب إضاعتھ –األساسي 
العتبارات اجتماعیة ، فإنھ بمفھومھ كأحد  كھدف مستقل في حد ذاتھوعلى ذلك فإن التوظف ، وإن نظرنا إلیھ  -

 .أي مدى ما تحققھ العمالة من إنتاج ، مرتبط باإلنتاجالموارد االقتصادیة 
من وجھة نظر المجتمع تنظر ما بین ما تنظر إلیھ  ما سوف یخلقھ ھذا  ات جدوى المشروعات الجدیدةودراس -

  .المشروع الجدید من فرص للتوظیف
 بل ینظر لآلثار األخرى المترتبة على البطالةھذا وإن كان المجتمع ال یعنیھ فقط الھدف االقتصادي من التوظیف ،  -

  .ھا الفوضى االجتماعیة بكل ما تحملھ من آثارالتي ینتج عن كأحد آفات المجتمع
تتعدى آثاره العالقة بین كثافة العمل وكثافة الذي یضیف إلى اإلنتاج والذي یخلق فرص عمل جدیدة  المشروع الجدید -

  .رأس المال
التعلیم لى ، بل یتعداه إ ال یتعدى فقط الناتج والدخل المولد من المشروعات الجدیدةإن أثر التوظیف على المجتمع  -

  .والتدریب وخلق مجتمعات جدیدة
فكما أنھ قوة إنتاجیة في جانب المدخالت  لتشمل الفرد في المجتمع كقوة شراء استھالكیةوتستمر آثار التوظف  -

، فال دخل ، وبدون الدخول ال  فھو مستقبل لمخرجات المشروع ومستھلك لھا وبدون فرص العملالالزمة لإلنتاج 
 .استھالك ومن ثم ال إنتاج  قوى شرائیة أي ال

  الربحیة االقتصادیة القومیة الكلیة : خامسا : 
  یأتي عن طریق مدى مساھمتھ في زیادة المكاسب االجتماعیةالحكم على المشروع الجدید من وجھة نظر المجتمع  -
ات االجتماعیة والذي الفرق بین مجموع المنافع االجتماعیة ومجموع النفق: ویمكن تعریف المكاسب االجتماعیة بأنھا -

 . "األرباح القومیة"یطلق علیھ 
أن ما ال وتكمن الصعوبة في تحدید المنافع والنفقات في التفرقة بین ما ھو اقتصادي منھا وما ھو غیر اقتصادي ذلك  -

قد  )تحسن المستوى الصحي العام ، تحسین المستوى التعلیمي ، اعتماد المجتمع على ذاتھا ( یعتبر منفعة اقتصادیة
 .یكون أثره أكبر ولو على المدى الطویل 

مما دعا الدارسین  لیس باألمر الیسیرإال أن التفرقة بین ما یعتبر منفعة اقتصادیة وما یعتبر منفعة غیر اقتصادیة  -
 التركیز على الربحیة القومیة االقتصادیة دون غیرھا لجدوى المشروع من وجھة نظر المجتمع 

 وذلك لألسباب اآلتیة :  
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  بحیث تصبح المفاضلة بین أنواع  یمكن أن یطلق علیھا األرباح االقتصادیة القومیةإن األرباح االقتصادیة لمشروع ما
  .ولیس بین أنواع مختلفة من المنافع والنفقات، من المشروعات

 دیة یمكن عن طریقھ قیاس المنافع والنفقات االقتصادیة وغیر االقتصا صعوبة إیجاد مقیاس اقتصادي مشترك 
  األثر على سوق النقد األجنبي : سادسا : 
وتضع من السیاسات االقتصادیة ما یعمل على  وخاصة النامیة منھا إلى تحسین میزان مدفوعاتھاتھدف كل الدول  -

، إال أن المشكلة لیست بھذه  وذلك عن طریق زیادة الصادرات والحد من الوارداتتحسین وضع النقد األجنبي 
  .للدول النامیةالسھولة بالنسبة 

 مدى مساھمتھ في يكانت إحدى المعاییر الھامة للحكم على جدوى المشروع الجدید من وجھة نظر المجتمع ، ھلذلك  -
الذي یرتبط أساسا بقدرة المشروع على خوض  ھذا المعیارویمكن الوصول إلى  تحسین میزان مدفوعات الدولة

  .المنافسة الخارجیة
 اییر لنظرة المجتمع إلى الربحیة من قیام مشروع جدید ھكذا تتعدد األھداف والمع -

 
  الخطوات اإلجرائیة للقیام بدراسة جدوى برنامج أو مشروع اجتماعي:  
لذلك البرنامج  األسس االقتصادیةالتأكد من  قبل البدء في تصمیم أي برنامج أو مشروع اجتماعيمن الضروري جدا  -

  .أو مشكالت اقتصادیة قد تعترض المشروع الحقا، وباتتفادیا ألي صعأو المشروع أو تلك الخدمة 
  :لذلك وللقیام بدراسة الجدوى االجتماعیة للبرنامج أو المشروع فإنھ ینبغي مراعاة الخطوات التالیة  

وھى ما یُعرف بإجمالي النفقات الدوریة المستمرة للمشروع كالمنافع العامة  :تحدید التكالیف الثابتة للمشروع   -١
  الخ...األجور والمكافآت ....) ك الكھرباء والماءاستھال(

 .من المشروع تحدید الحجم األمثل لعدد المستفیدین  -٢
 .وھى متوسط ما یتكلفھ مستفید واحد من المشروع في سنة مالیة  :معرفة التكالیف الحدیة للمشروع -٣
  اقتصادیة لمستفید واحد في سنة مالیةوھو متوسط قیمة ما یتحقق من مزایا اجتماعیة و: معرفة العائد الحدي للمشروع -٤
الصیانة (والتكالیف التي ستتغیر مع حجم البرنامج، والتي ترتبط بعدد المستفیدین: دراسة التكالیف المتغیرة للمشروع -٥

  .)، البرید ، الحراسة 
  )الثابتة ، المتغیرة (  :حساب التكالیف الكلیة للمشروع  -٦
 للمشروع  :حساب العائد الكلي  -٧
 ویساوي العائد الكلي مطروحا منھ التكالیف الكلیة : راج صافي العائد االجتماعي واالقتصادي للمشروعاستخ  -٨
وھى النقطة التي یتساوى عندھا إجمالي العائد الذي یتحقق للمستفیدین من المشروع  :تحدید نقطة التعادل للمشروع   -٩

 ن المستفیدین في سنة مالیة مع إجمالي التكالیف والنفقات الخاصة بالمشروع لنفس العدد م
 فیما یتعلق بجدوى المشروع قبل تنفیذه كتابة التقریر واتخاذ القرار المناسب  - ١٠

  
   معاییر الحكم على جدوى المشروع 
  إذا أردنا التأكد من سالمة األسس االقتصادیة للمشروع فال بد من توافر شرطین:  
 بح اجتماعي واقتصادي مناسبأن یتحقق للمشروع عند تنفیذه صافي عائد ر :األول  
 أن یكون الحجم األمثل للمشروع أكبر من قیمة نقطة التعادل المحسوبة :الثاني   

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثالثة عشر

 التقریر الخاص بالتقویم

  عناصر المحاضرة

 مقدمة 
 محتوي التقریر 
  التقریر الجذاب 
 مقدمة  
ُطبق من قبل إداریي ، فإن ا بدون اتصال فعال - قرأ من قبل متخذي القرار ، ولن ت ُ لتقاریر الفنیة المعدة بعنایة لن ت

 .البرنامج 
احتماالت التأثیر الفعال على القارئ ویقدم الخطوة األولى في الحصول یعزز من  والتقریر الواضح والدقیق والجذاب -

 .على نتائج ذات منفعة بشكل فعال 
مثل ممولي البرنامج ، فإن النتائج یجب أن یتم توصیلھا لجمھور متعدد  یانات وتحلیلھافعند االنتھاء من جمع الب -

 .والجمھور على نطاق واسع ، وموظفیھ المشاركین فیھ ، والباحثین اآلخرین، اإلداري
 محتوي التقریر  
 المقدمة  -١:  
  إن المقدمة في تقریر التقویم من األفضل أن تصف مكان وطبیعة مشروع التقویم -
  يما ھ: أن یصف البرنامج موضع التقویم واإلجابة عن مثل األسئلة التالیة  ینبغي على المؤلف أو المقوم :أوال 

الفترة التي استغرقھا البرنامج ؟ ما  يطبیعة البرنامج ؟ من الذي یشرف أو یقوم على إرسال خدمات البرنامج ؟ ما ھ
 . و یحدث فیھا التدخل؟المظاھر الرئیسیة للمكان الرئیسي التي حدث أ يھ
  ھل أجرى المقومون دراسة الحاجة العملیة ،وما نتاج أو ،  من األفضل أن تصف التقاریر نوع التقویم المنفذ :ثانیا

  .فعالیة التكلفة ؟ وإذا كان للتقویم ھدف رئیسي وثانوي فما ھو ؟
  اض العامةباإلمكان وصف األغر؟ وفي ھذه الحالة  لماذا تم تنفیذ التقویم :ثالثا  . 
فذ للتأكید على - ُ االعتماد ،وتحسین رضا المشاركین ، وتبریر المیزانیة ، واالختیار بین  فالتقویم یمكن أن یكون قد ن

 منظمات تعلیمیة أو لتحسین العالقات العامة 
  اخل وإذا كان الوضع كذلك فكیف یمكن وضع مشروع التقویم الحالي د ھل تم تنفیذ تقویمات مشابھة ؟ :رابعا

 الدراسات أو التقویمات السابقة 
 من ھم المشاركون ؟ -٢  
، فھذا القسم ینبغي أن یحوي  من األفضل أن یتعامل مع المنھجیةأن القسم الخاص بتقریر التقویم الذي یتبع المقدمة ،  -

  .جراءات التي تم توظیفھاوعن التفاصیل المتعلقة باإل،  كل المعلومات عن المشاركین في البرنامج
، طبیعة المنھج  المجتمع المراد تقویمھأما الجزء الذي یتعامل مع المشاركین فمن األفضل أن یشمل وصفا عن  -

 .المستخدم والعینة ، والمواد الدیموجرافیة وثیقة الصلة بالعینة 
 كیف تم إجراء التقویم  -٣ : 
ومناھج وأدوات جمع ،  صمیم التقویممواد وأدوات تیحتوي بشكل مناسب على إن قسم اإلجراء الخاص بقسم المنھج  -

 .البیانات ، والمقاییس اإلجرائیة للمتغیرات المستقلة موضع البحث 
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، والتحیزات  تفاصیل التصمیم التجریبي أو شبھ التجریبي المختاروفي ھذا الجزء فإن المناقشة یمكن أن یركز على  -
 الصدق والثبات المصممة خاصة للتقویم ومقاییس، المحتملة في جمع البیانات ،و كیف تم التحكم فیھا 

ُشمل ھ - ، سواء في القسم الخاص باإلجراءات أو  األخرى يأما وصف الخطة الخاصة بالتحلیل اإلحصائي فیُمكن أن ت
 .في بدایة قسم النتائج 

 ما الذي تم مالحظتھ ؟  -٤ 
ُعرض بدون تفسیر مطول أووفي القسم الخاص بالنتائج  -   مناقشة تفصیلیة فإن البیانات ینبغي أن ت
 النتائج التي ظھرت ؟  يماذا حدث ؟ ما ھ:  والمؤلف ھنا ینبغي علیھ اإلجابة عن األسئلة التالیة -
 مختصرة ومبسطة كي یسھل قراءتھا وفھمھا   أما الجداول واألشكال البیانیة فیجب أن تكون -
ت حسابیة ، فإنھ من المفید أن تشمل إذا كانت تأثیرات البرنامج قد أعطیت كمتوسطالى أنھ إویجب اإلشارة ھنا  -

 .االنحرافات المعیاریة في ملحق خاص 
 ما اإلجراء المفروض وضعھ في االعتبار ؟  -٥ 
 . ینبغي أن یُفسر النتائج ویعلق علیھاإن القسم الخاص بالمناقشة  -
 . فما مدى قوة محاوالت تأسیس البرنامج المُعطى ؟:  ففي حالة تقویم الحاجات -
ما مدى المحاوالت التي تنادي باستمرار البرنامج المُعطى وتلك التي تعارض :  تقویم الختامي فإنھ یسألوفي حالة ال -

 .استمراره ؟ 
ما ھي الخطوات المفروض اتخاذھا لتطویر البرنامج ؟ ھل تم اإلشارة إلى تقویم  :وفي حالة التقویم التكویني فإنھ یسأل  -

 .وء النتائج التوصیات المناسبة على ض يإضافي ؟ ما ھ
 مختصر التقریر  -٦:  
عن طریق اختصار النقاط المراد تغطیتھا وبالترتیب الذي یراد من خاللھ ینصح بأن یبدأ المقومون تحضیر التقریر  -

 .طرحھا
  وعندئذ یمكن استخدام جدول محتویاتحتى الوصول إلى الصیغة أو الشكل النھائي ،  وباإلمكان تعدیل التقریر -
  كل تقاریر التقویم یقرؤونسوف  امجموظفي البرنإن  -
التي یحتاجونھا الستثمارھا في قراءة  أما صانعو القرار فغالبا ما یریدون مراجعة سریعة قبل تقریر كمیة الوقت -

  .التقریر
 نوع التقریر  -٧:  
  التقاریر الداخلیة مقابل مقاالت المجالت الدوریة:  
  المناقشة واألقسام الخاصة بالنتائجویركز على  مة واألقسام المنھجیةفالتقریر الداخلي یقلل من تركیزه على المقد -
 .  وضع تركیز أكثر على المقدمة وأقسام المنھجمن المناسب  أما في المقاالت الخاصة بالمجالت فإنھ -
حالي لحقل بالقضایا النظریة وقیمة التقویم الیكون احتمال اھتمامھم أكثر  فقارئ المقاالت وبخاصة المقومون اآلخرون -

  معین من الدراسة ، واحتمالیة تكرار إعادة الدراسة
 .ما في المكان الذي أجرى فیھ التقویم  أقل اھتماما بالمضامین المحددة لمؤسسةوھؤالء القراء سوف یكونون  -

 
 األسلوب الكمي مقابل األسلوب النوعي  -٨:  
 .یمكن تحلیلھا إحصائیا جمع البیانات التي  یركز األسلوب الكمي للتقویم بكثافة على -
المالحظات سواء عن طریق المشاركین أو عن طریق المالحظین الخارجیین ،  على بینما یركز األسلوب النوعي -

  .ولكال األسلوبین الكمي والنوعي جوانب قوة وضعف
  التقریر الجذاب 
  أھمیة التسلیم النھائي الجذاب للتقریر:  
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  بشكل جذاب التقریر النھائيمن األھمیة أن یسلم  -
 وإذا ما أراد المؤلفون من التقریر أن یُقرأ  -
  مركباً من األفضل بالنسبة للمؤلفین  :أوال ً  یتسم بالوضوح والبالغة والتماسك  أن یستخدموا أسلوبا مقالیا
  وسوف یكون من المفید إذا كان لكل فقرة من فقرات التقریر مقدمة توضح وتختصر الفكرة العامة للفقرة -
  تزید من جاذبیة التقریر  إن الطباعة الجیدة :ثانیا 
  مختصرا  قدر اإلمكانإن التقریر من األفضل أن یكون :ثالثا  
  لكل جزء من التقریر تحدید المساحة المحددة والدقیقة للكلمات والصفحاتومن الصعوبة  -
  و أكثر إقناعا للنظر وسھال لتحدید من شأنھ أن یبدإن تلوین األقسام المختلفة في التقریر الداخلي وترمیزھا  :رابعا

  المادة موضع االھتمام الخاص    

  تم بحمد هللا 

  الرابعة عشر

 مخاطر التقریر

  عناصر المحاضرة

 مخاطر داخل التقریر 
  كیفیة توزیع التقریر 
 التغذیة االسترجاعیة للمشاركین  
 مخاطر داخل التقریر 
 ) غیر المالئمة(ناسبة التعمیمات المبالغ فیھا من نتیجة العینة غیر الم -١
نتیجة عینة غیر مالئمة أو غیر كافیة من  التعمیم المبالغ فیھإن الخطر األول الذي ینبغي تجنبھ في نتائج التقریر ھو  -

 المجموع الكلي للمجتمع األصلي للدراسة 
 االستنتاجات القویة جدا لالختالفات المتواضعة   -٢
أو أن یمضوا وقتا طویال ویبذلوا مجھودا كبیرا داخل عملیة  التقویم ،  منحة معقولة للمشروعحینما یستلم المقومون  -

 فإن ھناك رغبة قویة لدیھم للبرھنة بأن وقتھم ومالھم قد صُرف بشكل جید جدا 
في أن یضعوا قراءات أكثر داخل نتائج تقویماتھم وأكثر مما ھو موجود فعال ،  ناتج من الضغط على المقومینوھذا  -

عزز من خالل تفسیر النتائج بحذر وعلى المدى الب ُ  عید فإن سمعة المقومین سوف ت
 : تجاھل احتمالیة األخطاء من النوع الثاني   -٣
، فإنھ من األجدر تجاھلھا ؛ ذلك  مستوى الداللة اإلحصائیةیشعر بعض المقومین بأن نتائج دراستھم إذا لم تصل إلى  -

  .یتخذون ھذا االتجاه في التجاھل تجعلھمأن التكالیف التي تكبدوھا في جمع البیانات 
 : تحلیل التأثیرات المحددة للبرنامج أكثر من التأثیرات الكلیة   -٤
اكتشاف الداللة اإلحصائیة للتطور فإن ، ممكن  مؤشر نجاح برنامج الخدمة اإلنسانیة إلى أكبر احتمالعندما یصل  -

  على معیار الفرد یكون واجبا صعبا) التحسین(
واجھ من قبل المقومین الذین یعملون في البنوك التي تعمل وتدار بشكل جید  لوعلى سبیل المثا - َ  فإن ھذه المشكلة ت
 : كون الشخص صادقا إلى النقطة التي یكون فیھا غیر لبق  -٥
ُحرج مشاعر موظفي البرنامج ، فمن الممكن  عرض النتائج بطریقة عدیمة الحس إن الخطر األخیر في التقریر ھو - ت

 تجاه موظفي البرنامج م صادقا إلى الدرجة التي یكون فیھا غیر لبق في كتابة تقریرهالمقوأن یكون 
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یجب أن تعرض بطریقة توضح االعتبارات اإلنسانیة لكرامة وشعور األشخاص المتصلین بالبرنامج  فالنتائج السلبیة -
 .المُعطى 

ً یجب أن یضعھا المقوم في اعتباره أثناء كتابة الت - ألن  یكسب ثقة الجمیعكي یحاول أن  قریروھذه نقطة مھمة جدا
 أو مدى االستمرار فیھ أو التوقف عنھ ،أو معرفة نقاط ضعفھ ، تعزیز نجاح البرنامجالھدف ھنا ھو 

ال تنتھي عالقتھ بزمالئھ بمجرد انتھاء  مقوما داخلیاخاصة إذا كان  والمقوم في حاجة ألن یكسب كل الموظفین -
 . تھاء من التقویمالتقویم بل تستمر حتى بعد االن

  كیفیة توزیع التقریر : 
 احترام كل من  الممولین وموظفي البرنامج   - ١
 نفسھ  إن الكیفیة التي عن طریقھا ینشر التقریر لھا نفس األھمیة التي یلقاھا جودة تصمیم البحث وتألیف التقریر -
ھم وأمر حاسم التأكد من الرغبة الجیدة ، فإنھ م طبقا لنتائج تقریرھموإذا ما أراد المقومون في رؤیة إجراء عملي  -

 القوة في المنظمةواألشخاص الذین یمتلكون  ودعم صانعي القرار
 .ولنا أن نتوقع الحالة التي یكون فیھا العدید من األشخاص الذین یشعرون بأن لھم الحق في رؤیة تقریر التقویم أوال  -
یكونون متلھفین لرؤیة النتائج وقد یكونون قلقین إلى حد ما  قد فموظفو البرنامج ، ومدیر البرنامج وممولو البرنامج  -

 . مدى تأثیرات التقریر على وضعھم الوظیفيبخصوص 
أنھ كیف یعتقد أنھ ال أحد من تلك المجموعات یشعر بأنھ قد تم تجاھلھ أو إھمالھ  يإن المشكلة التي یواجھھا المقوم ھ -

  .كونھ لم یكن األول الذي یطلع على التقریر
، إذ یبدو أنھ من األفضل إعطاء  من المفید التمییز بین النسخة النھائیة والتقریر النھائيأنھ  وكیريبوسافاك رى وی -

عن طریق إخبارھم وھذا یتم ، التحكم المباشر للبرنامج النظرة األولى للنتائج بشكل سریعأولئك الذین یعملون في 
وأن اقتراحاتھم للتعدیل أو توضیح النقاط التي تحتاج ،  سريبأنھم سوف ینظرون إلى النسخة النھائیة على أساس 

  .سوف تكون موضع قبوللتوضیح 
على مدیري البرنامج الذین غالبا  لھا تأثیر في تخفیف القلقعادة ما یكون  على النسخة النھائیة وھذه النظرة األخیرة -

 یفكروا في أي مفاجآت قد تحدث في التقریر  في أن وھذا یعطیھم الفرصةما یتمنون األفضل ولكنھم یتوقعون األسوأ 
لتجمیع  بإمكانھم دمج أي تعدیالت مھمة، فإن المقومین  والحصول على تعلیقاتھم، ویعد مقابلة مدیري العمل للبرنامج -

 التقریر النھائي 
ً على اإلدارة العلیا للمنظمة أو المؤسسةعندئذ  ثم فإن التقریر النھائيومن  - أو ، ت البرنامج التي مول یُعرض أوال

 .تقویم البحث أو تبنتھ 
بشكل یُشعر ھؤالء األشخاص بأنھم أشخاص مھمون وأنھم  یُعدل التقریر على ضوء تلك التعدیالتومن األھمیة أن  -

 أول أشخاص یطلعون على المعلومات الحساسة
ً أن المقومین سوف یفقدون الدعم اإلداري ا والفشل في عدم عمل مثل تلك األمور ؛ یعني - ً جدا لذي یعد ضروریا

 لمشاریع تقویم مستقبلیة أو على األقل ال یُستدعون إلجراء تقویمات إضافیة للمنظمة 
یعتمد وبشكل كبیر علي أھمیة التقریر ، ، فان طلب اإلذن بنشر التقریر  و بعد عرض التقریر علي اإلدارة العلیا -

 .وحساسیة محتویاتھ 
فیما یتعلق بالترتیب والوقت التسلسلي لتوزیع التقریر ، وقد یحدث  داریینفالمقومون یجب أن یوجھوا من قبل اإل  -

ولكن ھذه ویسيء اإلداریون السلطة الذین یتربعون علیھا ویحاولون أن یحتفظوا بالتقریر وال یوزعونھ كما ینبغي، 
  .تعتبر حالة استثنائیة الن ھذا ال یحدث في المنظمات التي تدار بشكل جید

  ) :المھمین ( ي لألشخاص المكلفین العرض الشخص  -٢
أن یقاوم المقومون أي إغراءات بإرسال ، فانھ یُقترح بقوة  من النسخة النھائیة والتقریر النھائيفي حالة عرض كل  -

 .نسخة من التقریر لموظفي البرنامج أو اإلدارة 
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لى النسخة النھائیة أو التقریر الذین سوف یطلعون ع یعدوا موعدا مع األشخاص المطلعینویُنصح  المقومون بأن  -
لكي یتمكن ھؤالء األشخاص بسرعة وھذا یجب أن یتم  "سري"عبارة  ویوزعون علیھم نسخة مكتوبة علیھا

 من قراءتھ قبل االجتماعالمطلعون 
 تسرب معلومات التقریر إلى األشخاص اآلخرین داخلألن ھذا التبكیر في التسلیم قد یعني  قبل فترة طویلةولكن لیس  -

 .المنظمة 
  إن الغرض من عرض التقریر الشخصي ھو -
  إعطاء المقوم المعلومات األولیة حول أي من أقسام التقریر في حاجة لتوضیح أكثر 
 ردود األشخاص المطلعین  يوما ھ 
  واحتمالیة تصحیح التقریر النھائي 
  واتخاذ اإلجراءات المحددة على ضوء التوصیات المقدمة. 
ُرشد المقومین إلى الكیفیة التي أمكن الحصول علیھا فقط عن طریق االجتماع وجھا لوجھ  وھذه المعلومات التي - ت

 . سوف  ینشرون بھا المعلومات لآلخرین في المنظمة ومن ھم خارج المنظمة أیضا
  :التقاریر المؤقتة   -٣
ُعطى خالل مشروع التقویم وقبل أن یصبح التقریر النتلك التي  يأن التقاریر المؤقتة ھ - ، وھناك  ھائي جاھزا للنشرت

والنتائج التي ،والمشاكل التي یواجھھا والوقت المالئم ، فیما یتعلق بتقدم مشروع التقویم اتصاالت غیر رسمیةعادة 
  .تبدأ في الظھور

تساعد في التأكید على اھتمام  ي، فھ مفیدة خاصة لمشاریع التقویم التي تستمر سنة أو أكثرإن التقاریر المؤقتة  -
نحو موظفو  على التقویم نفسھولیس  إرسال خدمات البرنامجالذین یركزون اھتمامھم على  اس موظفي البرنامجوحم

  .البرنامج
 : توزیع التقریر خارج نطاق المنظمة   -٤
ال أحد سوف یكون متحمسا دائما لرؤیة التقریر وھو ینشر خارج نطاق المنظمة أو المؤسسة سواء من قبل موظفي  -

ً البرنامج أو ا ال یفضل موظفي البرنامج أن یعرف األشخاص ولذلك  ألن التقویمات اإلیجابیة قلیلةلممولین لھ نظرا
 .اآلخرون من خارج المنظمة تلك التقویمات التي قد تسئ إلیھا 

 مواجھة حالة حساسة في إیجاد نوع من التوازن بین التزاماتھم بالسریة والخصوصیةإن المقومین بإمكانھم أیضا  -
 .أولھم حق في ذلك ، التزامھم بمشاركة النتائج مع من ھم في حاجة لمعرفة التقریر مقابل

ً من المال  یصبح صعبا وبدرجة نادرةفإن ھذا األمر   التقویمات الممولة بواسطة الحكومةففي حالة  - ألن جزءا
 . سوف یكون مخصصا لنشر النتائجالممنوح 

ن األھمیة وضع جمھور القراء في االعتبار؛ فبعض المجالت ال تقرأ ، فإن م لمجلة حالة كتابة موضوع التقریروفي  -
 إال بواسطة موظفي البرنامج

في المجلة ونوع القراء ومدى مستوى قبول المجلة للموضوع  أن یعرفوا سیاسة التحریرومن المفید بالنسبة للمقومین  -
  .الذي سوف یطرح لدیھا

من خالل عرض تقریرھم مع لمقومین قد یتمنون االتصال باآلخرین فإن ا وسائل اإلعالم المطبوعةوباإلضافة إلى  -
 المنظمات المھنیة المتخصصة 

  وھناك قیمة كبیرة لذلك:  
  بإمكان المقومین أن یكونوا على إطالع مستمر مع المھنیین في المواضیع ذات االھتمام المشترك أو المشابھ :أوال ،

  وتقریر مشاركتھم في العمل معا
  ُعطى لھم حقوقھم المالیة نظیر عملھم في التقویم إال بعد أن یقدموا عرضا شافیا ھن :ثانیا اك بعض المقومین ال ت

   وشامال لتقریرھم
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  التغذیة االسترجاعیة للمشاركین: 
على األشخاص والموظفین المكلفین داخل المؤسسة وعلى أولئك الذین لدیھم الحق أو  توزیع التقویمباإلضافة إلى  -

االلتزام بتزوید المشاركین لمعرفة النتائج خارج المؤسسة ، فإنھ من المھم أیضا أن نضع في االعتبار االھتمام 
  .بالتغذیة المعلوماتیة المناسبة

جد بعد - ُ الذین یستلمون  لم یكن لینفذ بدون مساعدة وتعاون األشخاص، أو أن التقویم  فالبرنامج قد ال یكون قد و
 البرنامج

، وفي حاالت أخرى یكون لھم الحق في ذلك ،  تكون لدیھم الرغبة في معرفة نتائج التقویم قدوفي حاالت كثیرة  -
 .فالمقومون إذا تعھدوا للمشاركین في أن یطلعوھم على نتائج التقویم فإنھ یجب علیھم أن یوفوا بتعھداتھم 

 یر مختصر لنتائج التقویم لھمأن تزوید المشاركین بتغذیة معلوماتیة مختصرة عن طریق إرسال تقروینبغي أن نؤكد  -
الذین یودون  ال نرسل التقریر المختصر لكل شخص بل لألشخاص المشاركینألننا  لیس بالضرورة أن یكون مكلفا، 

 .معرفة تلك النتائج
  تم بحمد هللا


