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 احملاضرة االوىل
 ..مفهوم التقويم وأهميته وخصائصه 

 مقدمة
العصر احلاضر ضرورة الغين عنها وعمال مالزماً الى جهد يبذل يف اى جمال كان ، وىف اى ختصص ، ولكل أصبح التقومي يف  •

 شخص ، وبالرغم من أن  التقومي اصطالح حديث يف العلوم الرتبوية والنفسية إال انه قدمي يف معناه 
 ة أو ال شعوريةومية بطريقة شعوريإن االتقومي عملية طبيعية نقوم هبا مجيعاً ىف حياتنا الي •

 مفهوم التقويم
وهو عبارة عن تطبيق منظم إلجراءات البحث االجتماعي لتقدير ، تصميم ، وتنفيذ،  (مسميني ملصطلح واحد ) التقومي والبحث التقوميي  •

طي  ، ومراقبة ، واستخدام برامج التدخل االجتماعية مبعىن إن البحث التقوميي يتضمن استخدامات مناهج البحث االجتماعي للحكم على خت
 وكفاءة ، وفعالية برامج الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية وبرامج اخلدمات اإلنسانية األخرى وحتسينها        

 التقومي عملية يقوم هبا اإلنسان للكشف عن حقيقة اجلهد املبذول وأثره فيما كان ينبغي الوصول إليه مستخدماً   •
 سهمعايير ومقاييس يحددها هو بنف

االجتماعيني يعىن قياس قيمة وكفاية وفعالية العمل االجتماعي ، أو النظام االجتماعي واألمناط السلوكية ، هبدف حتسني  والتقومي يف لغة -
 عملياهتا لالنتفاع بذلك يف العمليات االجتماعية الالحقة أو هبدف الكشف عن جوانب القوة والضعف يف املشروعات والربامج االجتماعية 

تضح عوامل يعد التقومي أسلوبا من أساليب البحث العلمي ويقوم بدراسة تطور مستوى اإلنتاج ووزن وقياس كفاية وفاعلية املشروعات االجتماعية وبه ت -
 النجاح والفشل

 التقومي أداة للكشف عن حقيقة تأثري مشروعات وبرامج التنمية -
 األخرية  للتخطي  االجتماعي  يرتب  التقومي بالتخطي  ارتباطاً وثيقاً وهو اخلطوة  -
 

التقومي بأنه جمموعة من اإلجراءات العلمية اليت هتدف إىل تقدير مايبذل من جهود لتحقيق أهداف معينة يف ضوء ما اتفق عليه من    ويمكن تعريف -
التنفيذ بقصد حتسني األداء ، ورفع درجة  معايري وما وضع من ختطي  مسبق واحلكم على فاعلية هذه  اجلهود ، وما يصادفها من عقبات وصعوبات يف

 . الكفاءة اإلنتاجية مبا يساعد على حتقيق األهداف
 
 ( التقييم والتقويم)

 واضحاً ، أو تعددت تفاسريه واتسمت بالغموض والبعد عن الدقة  ، ويحعرف بأنه مالحظة دقيقة لشيء م ًً َدَد مفهوم التقومي حتديدًا عني مل ُيح
 تعددة املميزة له  اويحعرف بأنه احلكم املصحوب بالنقد  بقصد حصر الصفات امل

 
مشتقة    EVALUATIAN تعىن حتديد قيمة الشيئ أو كمه  ذلك الن كلمة   EVALUATIAN ويشير قاموس ويبستر إلى أن كلمة

    وتعىن القيمة اواملنفعة  VALUEمن كلمة 
 

 تقيم ، وقوهلم مااقومه اى مااعدله وجند يف خمتار الصحاح قَوم الشيء تقوميا فهو قومي اى مس. 
حتسني وتعديل ) للتقييم   الالحقةو أن التقومي هو املرحلة (   معرفة الوضع احلايل للربنامج)من التقومي   الوىلهو املرحلة ا ويمكن القول إن التقييم  -

 (.املستوى احلايل للربنامج 
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 .. خصائص عملية التقويم
 تكون ىف هناية الربنامج بل مالزمة للربنامج منذ بداية التفكري فيه التقومي عملية مستمرة ال -4
 فيدين التقومي عملية تعاونية يشارك فيها االختصاصيون يف كل احلقول املعنية فهو حباجة إىل تعاون املقوم نفسه واملسؤول عن الربنامج واملست -2
 القياس مضافاً إليه إصدار حكم معني      التقومي عملية شاملة وهو امشل معىن من القياس ألنه يشمل -5
 والقوة  ومعرفة املعوقات بل يتضمن التدخلوانب الضعف التقومي عملية اجيابية فهو ليس جمرد معرفة ج -1
 .  كومية التقومي عملية إدارية وإشرافية فاجلهات اإلدارية هتتم باجراء دراسات عامة للتقومي االدارى والفين لقياس كفاءة األجهزة احل -3
أو حذف بعض التقومي ليس هدفا يف حد ذاته  وإمنا وسيلة لتحسني الربنامج اواملشروع فنتائج التقومي تستخدم يف حتسني وتطوير الربنامج أو املشروع  -6

 األنشطة اواستبداهلا بأخرى إذا لزم األمر 
 

 .. ضمانات نجاح برنامج التقويم
 دها يف الربنامج موضع التقومي البدء بتحديد األهداف املراد حتدي -4
 (اإلمكانات املتاحة )إن تتم عملية التقومي يف إطار الظروف احمليطة   -2
 إن تتعدد وسائل التقومي مبا يناسب أغراض التقومي وجماالته  -5
 العلمية يف القياس واستخالص النتائج الربنامج التقوميي الناجح هو الذي ينفذه أشخاص مدربون قادرون على مراعاة التعليمات ومراعاة األصول -1
 التحفظ ىف تفسري نتائج التقومي  واالعتماد على التحليل االحصائى الذي يضمن استبعاد العوامل الذاتية  -3
 التحفظ ىف عمل املقارنات بني النتائج املختلفة للتقومي نظراً الختالف الظروف اليت أجريت فيها  -6
 ملكان املناسبني إلجراء التقومي والتأكد من وجود األشخاص الذين يعنيهم التقوميمراعاة اختيار املوعد وا -7
 أن جيرى التقومي ىف ضوء إمكانات املؤسسة ومواردها املالية ، ومراعاة القيم والتقاليد اخلاصة باجملتمع  -8
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 احملاضرة االوىلاسئلة من 
 ؟..اذآمل الغين عنهاالعصر احلاضر  يفالتقومي ضروري  -4
 من اجملاالتالى جهد يبذل يف اى جمال  مالزماً النه  
 اى ختصص ولكل شخص  و

 ماسبقمجيع 
 ؟..التقومي اصطالح حديث يف العلوم  -2

 الرتبوية والنفسية 
 الرتبيوية واالقتصادية
 النفسية واالجتماعية

 ؟.. ةومية بطريقة شعورية أو ال شعوريالتقومي نقوم هبا مجيعاً ىف حياتنا الي -5
 عملية نفسية
 عملية طبيعية
 عملية اجتماعية

 ؟..هو ( مسميني ملصطلح واحد اتفقا العلماء ع  -1
 التقومي

 التقومي والتقييم
  التقومي والبحث التقوميي 

 ؟.. وهو عبارة عن تطبيق منظم إلجراءات البحث االجتماعي لتقدير ، تصميم ، وتنفيذ، واستخدام برامج التدخل االجتماعية -3
 التقومي والتقييم

  التقومي والبحث التقوميي 
 التقيم 
 ؟..البحث التقوميي يتضمن استخدامات مناهج البحث االجتماعي للحكم على -6 
 ختطي  ومراقبة  

 كفاءة 
 مجيع ماسبق

 ؟..التدخل االجتماعي  برامج ماهي  -7
 الصحة والتعليم 

 خلدمات اإلنسانية ااالرعاية االجتماعية 
 بقمجيع ماس

 ؟..عملية يقوم هبا اإلنسان للكشف عن حقيقة اجلهد املبذول وأثره فيما كان ينبغي الوصول إليه مستخدماً  -8
 التقييم
 التقومي 

 البحث التقوميي  
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 ؟..هو  قياس قيمة وكفاية وفعالية العمل االجتماعي أو النظام االجتماعي واألمناط السلوكية -9
 التقومي يف لغة االجتماعيني

 يف لغة االجتماعيني تقييم ال
 يف لغة االجتماعينيالبحث 
 ؟..يهدف اىل  التقومي يف لغة االجتماعييالتقومي  -41

 حتسني عملياهتا لالنتفاع بذلك يف العمليات االجتماعية الالحقة
 الكشف عن جوانب القوة والضعف يف املشروعات والربامج االجتماعية  

 مجيع ماسبق
 ؟..ة هو أداة للكشف عن حقيقة تأثري مشروعات وبرامج التنميو ليب البحث العلمي يعد اسلوبا من أسا-41

 التقييم
 التقومي 
 ثالبح
 ؟..تعىن    EVALUATIANيشري قاموس ويبسرت إىل أن كلمة -44

 التقييم
 حتديد قيمة الشيئ أو كمه  

 تعىن القيمة اواملنفعة   
 ؟..ة االوىل من التقومي  املرحل وهو هو معرفة الوضع احلايل للربنامج -42

 التقييم
 التقومي 
 ثالبح
 ؟.. حتسني وتعديل املستوى احلايل للربنامج هو املرحلة الالحقة للتقييم -45

 التقومي 
 ثالبح
 التقييم
 ؟..هي  خصائص عملية التقوميمن  -45

 عملية شاملة و عملية تعاونية و عملية مستمرة 
 هدفا يف حد ذاته  وإمنا وسيلة لتحسني الربنامج اواملشروع  له ليسو عملية إدارية و عملية اجيابية 
 مجيع ماسبق

 ؟.. ضمانات جناح برنامج التقوميمن  -41
 عملية التقومي و البدء بتحديد األهداف 
 الربنامج التقوميي الناجحو إن تتعدد وسائل التقومي 

 التحفظ ىف عمل املقارنات و التحفظ ىف تفسري نتائج التقومي  
 جيرى التقومي ىف ضوء إمكانات املؤسسة ومواردها املالية و ختيار املوعد واملكان املناسبني إلجراء التقومي مراعاة ا

 مجيع ماسبق
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 احملاضرة الثانية
 .. تابع مفهوم التقويم وأهميته وخصائصه

 ساسية للتقويمالقواعد األ
 ترتكز عمليات التقومي على املنفعة واالستخدام -4
 جيب إن يكون املقومون مدربني أكفاء -2
 إن االستجابة السريعة والظرفية حقيقة ملحة وضرورية ملمارسة تقومي فعال واخالقى  -5
تينية لردود الفعل اليت حتدد إنفاذ البصرية مث الرغبة ىف التحرك وختطى إن إدراك القوة احملتملة للتقومي اخلالق يتطلب منذ البداية إدراك األمناط الرو  -1

 العقبات وابتداع طرق جديدة لصنع األشياء 
 ..(   -إداريني –مراقبني  –مستشارين )  إن يكون املقومون األكفاء على استعداد للقيام بادوار متعددة  -3
 اء اليت متيز كل عملية تقومي عن األخرى وجتعلها فريدة ىف نوعها إن األسلوب الذي ينتهجه املقوم هو جزء من األجز  -6
 المعارف والمهارات  التي يجب أن يمتلكها المقومون 

 المعارف والمهارات األساسية  -1
 ماعي منهجية أنواع البحث االجت - طرق اختيار العينات  - .طرق االحندار واالرتباط  - تصميم البحث التجرييب وشبه التجرييب))  
 مصادر األدب الرتبوي الرئيسية املفيد للمقومني - طرق تقومي الربامج  - املقاييس النفسية وتطبيق االختبارات  - اإلحصاء الوصفي والتحليلي  -
 وحتليلهاالبيانات ( مجع ) حتضري - املقدرة على االستجابة لعمليات القياس والتقومي  - األسس الرئيسية للرتبية والعلوم االجتماعية-

 ((  معرفة أساليب صياغة األهداف وأمناط األداء
 المعارف والمهارات اإلضافية 

 منهجية دراسة احلالة_    (املضمون ) حتليل احملتوى _  املعايري املهنية القانونية ملمارسة املهنة _   حتليل  اجلدوى االقتصادية _ 
 الخبرات الميدانية الموجهة لعملية التقويم

 والمهارات الرئيسية  المعارف
  -األخالقيات املهنية  - العمليات امليدانية -أساليب ضب  نوعية املعلومات اجملموعة وحتليلها  - املقدرة على إجراء املقابالت )) 

 (( ضب  االنفعال الشخصي  -  املهارات التوضيحية - املقدرة على تطبيق أساليب املالحظة وأساليب تسجيلها  بدقة 
 ف والمهارات اإلضافية المعار 

 ((  مهارات العالقات العامة  -  املهارات اإلدارية  - إجراء مشاريع ومقرتحات البحوث  -حتليل العمل )) 
 الشروط الواجب توافرها فى المقوم الناجح الفعال

 التأثري والفاعلية +  ئبةاحلكم على األشياء بطريقة صا+ الشخصية القوية + الثقة بالنفس +السلوك احلسن + هدوء األعصاب )
 (العملية +  الصرب وقوة االحتمال+   مهارة استغالل الفرص املتاحة + 

 األدوار التي يقوم بها اخصائى التقويم
 : دور االخصائى الذي يستطيع حتديد املالمح املشرتكة للربنامج املقصود تقوميه حيث جيب إن يكون باستطاعته  -4
 القرار املناسبة التعرف على حاالت اختاذ -

 التزود باملعلومات املالئمة ىف الوقت احملدد -
 املشاركة ىف تقدمي تقارير عن األنشطة  -( التجهيزات  –املال  –الزمن ) حتديد املعايري اليت ستستخدم الختاذ القرار  -

 (حتليل البيانات وتفسريها  –قاييس حتويل املعايري النظرية إىل إجراءات ومناذج وم –مجع املعلومات ) الدور الفين للمقوم   -2
 (تامني اتصاالت فعالة  -التنسيق  –التشجيع  –التخطي   –اختاذ القرار ) الدور االدارى للمقوم  -5
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 احملاضرة الثانيةاسئلة من 
 
 ؟.. القواعد األساسية للتقوميمن  -4

 ترتكز على املنفعة واالستخدام
 العمليات امليدانية

  طرق اختيار العينات 
 ؟.. عد األساسية للتقوميالقوامن  -2

 تصميم البحث التجرييب
  كون املقومون مدربني أكفاءتإن 

 العمليات امليدانية
 ؟.. القواعد األساسية للتقوميمن  -5

 االستجابة السريعة والظرفية 
 إدراك القوة احملتملة للتقومي اخلالق يتطلب منذ البداية إدراك األمناط الروتينية لردود الفعل 

 داريني و مراقبني و شارين مست: وهي استعداد للقيام بادوار متعددة ن األكفاء على املقومو 
 مجيع ماسبق

 ؟..بعملية التقومي له اسلوب وهو املقوم جيري من القواعد األساسية للتقومي  -6
 جزء من األجزاء اليت متيز كل عملية تقومي عن األخرى وجتعلها فريدة ىف نوعها 

 لظرفية حقيقة ملحة وضرورية ملمارسة تقومي فعال واخالقى االستجابة السريعة وا
 إدراك القوة احملتملة للتقومي اخلالق يتطلب منذ البداية إدراك األمناط الروتينية لردود الفعل 

  ؟..يف عملية التقومي  اليت جيب أن ميتلكها املقومون املعارف واملهارات األساسية -7
 طرق االحندار واالرتباط و  رييبتصميم البحث التجرييب وشبه التج

 منهجية أنواع البحث االجتماعي و طرق اختيار العينات 
  طرق تقومي الربامج و املقاييس النفسية وتطبيق االختبارات و  اإلحصاء الوصفي والتحليلي 

 البيانات وحتليلها( مجع ) حتضري و مصادر األدب الرتبوي الرئيسية املفيد للمقومني 
  معرفة أساليب صياغة األهداف وأمناط األداءو  املقدرة على االستجابة لعمليات القياس والتقومي  ية للرتبية والعلوم االجتماعيةاألسس الرئيس
 مجيع ماسبق

  ؟..يف عملية التقومي اليت جيب أن ميتلكها املقومون فرعيةاملعارف واملهارات ال -7
  القانونية ملمارسة املهنة  املعايري املهنية و  حتليل  اجلدوى االقتصادية  

 منهجية دراسة احلالةو    (املضمون ) حتليل احملتوى 
 مجيع ماسبق

 ؟..االخصائي االجتماعي متوفره له  املوجهة لعملية التقومي اخلربات امليدانيةماهي  -8
   أساليب ضب  نوعية املعلومات اجملموعة وحتليلها واملقدرة على إجراء املقابالت 

  املهارات التوضيحيةو  األخالقيات املهنيةو    امليدانية العمليات
 ضب  االنفعال الشخصي و املقدرة على تطبيق أساليب املالحظة وأساليب تسجيلها  بدقة 

 مجيع ماسبق



 7              أختكم بنت جند   .. دعواتكم لوالدي باملغفرة والرمحه                                                                                                                     حـسن ابوزيــد/د –تقومي املشروعات االجتماعية 

 ؟..املعارف واملهارات اإلضافية املوجهة لعملية التقومي اخلربات امليدانيةماهي  -9
  حات البحوث إجراء مشاريع ومقرت و  حتليل العمل 

   مهارات العالقات العامةو  املهارات اإلدارية 
 مجيع ماسبق

 ؟..توافرها ىف املقوم الناجح  الشروط الواجب -41
 هدوء األعصاب 

 السلوك احلسن  
 الصرب وقوة االحتمالو الثقة بالنفس 

 الشخصية القوية  
 مجيع ماسبق

 ؟.. وله سلوك العملية مهارة استغالل الفرص املتاحةوله ة الفاعليالتأثري و  وله احلكم على األشياء بطريقة صائبة -44 
 املقوم الناجح 

 التقييم
 االخصائي

 ؟.. األدوار اليت يقوم هبا اخصائى التقوميماهي  -42
 دور االخصائى
 الدور الفين

 الدور االدارى
 مجيع ماسبق

 ؟..ميه حيث جيب إن يكون باستطاعته د املالمح املشرتكة للربنامج املقصود تقو الذي يستطيع حتدي األدوار اليت يقوم هبا اخصائى التقوميماهي  -45
 التعرف على حاالت اختاذ القرار املناسبة
 التزود باملعلومات املالئمة ىف الوقت احملدد
 التجهيزات  واملال و الزمن :هي ر حتديد املعايري اليت ستستخدم الختاذ القرا

 ألنشطةاملشاركة ىف تقدمي تقارير عن ا
 مجيع ماسبق

 ؟..هوحتليل البيانات وتفسريها و اييس حتويل املعايري النظرية إىل إجراءات ومناذج ومقو مجع املعلومات -45
 الدور الفين للمقوم   

 دور االخصائى
 للمقوم الدور االدارى

 ؟..هو تامني اتصاالت فعالة  والتنسيق  ولتشجيع ا والتخطي   واختاذ القرار -41
 صائىدور االخ
 للمقوم الدور الفين

 للمقوم الدور االدارى
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 احملاضرة الثالثة
  تقويم البرامج والمنظمات

 أنواع المنظمات التي تتطلب التقويم
ملرضاها وعمالئها وتتكلف تلك اخلدمات مبالغ مالية كبرية لذا جيرى التقومي ملعرفة كفاءة  منظمات الرعاية الصحية واليت تقدم العديد من اخلدمات -4

 تلك اخلدمات ومدى جدواها 
 منظمات العدالة اجلنائية واليت تشجع برامج التقومي -2
 التعليم والتدريب واليت تتطلب استخدام أساليب خمتلفة للتقومي ( مؤسسات ) منظمات  -5
 املؤسسات التعليمية التجارية كربامج التدريب املستخدمة ىف كل أنواع اإلعمال وتقوميها باستمرار ومن وقت ألخر لضمان جودهتا املنظمات و  -1
 منظمات اإلدارة العامة اليت تدعم العديد من برامج اخلدمات    -3
تقدمها لعمالئها واملستفيدين منها ومدى رضا املستفيدين عن تلك  املؤسسات واملراكز االجتماعية وتستخدم التقومي للتأكد من كفاءة اخلدمات اليت -6

 اخلدمات
ى  مؤسسات اخلدمات املساندة كتلك اليت تساعد اإلفراد ىف حالة الطوارئ وتشمل ضحايا اجلرمية واحلروب وهى ىف حاجة للتقومي للوقوف على مد -7

 كفاءة براجمها
 .. أسباب تقويم البرامج

 ت االعتماد واإلجازة خاصة ىف املؤسسات التعليمية االبقاءعلى متطلبا -4
 احملاسبة والتمويل فهناك العديد من املؤسسات الىت متنح متويال للمشروعات االجتماعية وتشرتط اجراء عملية التقومي -2
 اإلجابة عن طلبات حول بعض املعلومات  -5
 قوميية إصدار القرارات اإلدارية يتطلب االعتماد على البيانات الت -1
 احلصول على معلومات لتحسني املمارسة -3
 معرفة التأثريات غري املقصودة للربنامج   -6

 أسباب أخرى للتقويم 
 مقارنة النفقات باالجناز  -5   التعرف على مدى جناح اجلهود املبذولة -2  مدى صحة طريقة االجناز  -4
 جعل الغري يستفيد من خربة األخرين  -6  ى نقاط القوة والضعفالتعرف عل - 3 مجع معلومات جديدة تفيد ىف التخطي   -1

 .. أنواع التقويم ونماذجه
واالختالف بني من  وأخر ، حينما نتحدث عن أنواع التقومي أوأمناطه فإننا نشري إىل عمليات خمتلفة وأشخاص متنوعني وبرامج ومشروعات تتعرض للتقومي 

 وأمناط مايتخذ من قرارات ، تطبيق العمليات التقوميية وطريقة ، هو اختالف ىف موضوع التقومي 
 وتتمثل أهم هذه النماذج فى  

واىل ، والذي يشري إىل العمليات املتضمنة ىف اختيار األهداف السياق الذي وضعه ستافليم وتشري رموزه املختصرة إىل  CIPPمنوذج سيب  -4
والذي يتناول ىف  التقويم الناتجاليت تتضمن تنفيذ االسرتاجتيات واىل  تقويم العمليةواىل ، بديلة والذي يشري إىل تقومي عدد من االسرتاجتيات ال المدخل

 األساس ما إذا كانت األهداف قد حتققت وبأية درجة
بني  وهو منوذج تقومي التعارض والذي يتطلب اختاذ قرارات لتحديد الفروق والتعارضات( PROVUS)الذي وضعه بروفس DEM) )   منوذج  -2

 املعايري واألداء الفعلي
 وهو يعىن أسلوب مراجعة وتقومي الربامج ويركز على متابعة الربامج إثناء التنفيذ   (PERT)منوذج بريت   -5
 ويهتم مبن يتخذون القرار  والتقومي هو حتديد القرارات اليت جيب إن تتخذ      ( CSE) منوذج  -1
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 .. األنواع الشائعة للتقويم
 طبقاً لغرض التقوميالثانية طبقاً لنوع األسئلة اليت مت االستفسار عنها و االولى عض التقومي حسب  طريقتنييقسم الب-
  (الكفاءة –الناتج  –العملية  –الحاجة ) ويمكن تصنيف األسئلة إلى  -
 دافها ويسعى لإلجابة على التساؤالت اآلتية لتقدير احلاجة تقومي احلاجة ويعد املرحلة االوىل لتوفري املعلومات اليت تتصل مبدى مواجهة هذه الربامج أله-4

 ماهو اجلانب االقتصادي واالجتماعي  للمجتمع  -
 ماهى احلاجات احملددة هلذا اجملتمع واملتعلقة بنوع الربنامج موضع االهتمام  -
 ماهى أنواع اخلدمة املرجح أن تكون جذابة هلذا اجملتمع   -

 تقومي العملية  -2 
 ابة على األسئلة اآلتية وُياول اإلج

 هل خيدم الربنامج عددا كافيا من اإلفراد  -
 هل يعترب العمالء ممثلني للمجتمع -
 إىل اى مدى يتم اتصال أعضاء املنظمة بالعمالء  -
 هل العبء امللقى على املوظفني يقابل ماهو خمط  له -
 هل االختالفات ىف اجلهود بني أعضاء املنظمة قدمية أم جديدة  -

 الناتج وهو مرحلة متأخرة ويركز املقومون على الناتج الذي أنتجه العاملونتقومي  -5
 تقومي الكفاءة ويطرح املقومون ىف هذا اجلانب األسئلة التالية  -1
 هل حقق الربنامج جناحه بتكلفة معقولة -

 هل حتققت املوارد املالية اليت خحصصت للربنامج -
 هل حقق الربنامج مستوى أفضل من النجاح  -
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 ةاحملاضرة الثالثاسئلة من 
 ؟.. أنواع املنظمات اليت تتطلب التقوميماهي -4

 منظمات الرعاية الصحية 
 منظمات العدالة اجلنائية
 التعليم والتدريبمنظمات  مؤسسات 

 مجيع ماسبق 
 ؟.. أنواع املنظمات اليت تتطلب التقوميماهي  -2
 ملنظمات واملؤسسات التعليمية التجاريةا

 منظمات اإلدارة العامة
 مؤسسات اخلدمات املساندةو  املؤسسات واملراكز االجتماعية

 مجيع ماسبق
 
ملعرفة  تقدم العديد من اخلدمات ملرضاها وعمالئها وتتكلف تلك اخلدمات مبالغ مالية كبرية لذا جيرى التقومي  هيب اهم املنظمات املطلوب تقوميها -5

 ؟..كفاءة تلك اخلدمات ومدى جدواها 
 منظمات الرعاية الصحية 
 منظمات العدالة اجلنائية
 التعليم والتدريبمنظمات  مؤسسات 

 ؟.. اليت تساعد اإلفراد ىف حالة الطوارئ وتشمل ضحايا اجلرمية واحلروب وهى ىف حاجة للتقومي للوقوف على مدى كفاءة براجمها هي -1
 العامة منظمات اإلدارة

  املؤسسات واملراكز االجتماعية
 مؤسسات اخلدمات املساندة

 
 ؟.. أسباب تقومي الربامجماهي  -3

 احملاسبة والتمويل و  االبقاءعلى متطلبات االعتماد واإلجازة خاصة ىف املؤسسات التعليمية 
 على البيانات التقوميية إصدار القرارات اإلدارية يتطلب االعتماد و اإلجابة عن طلبات حول بعض املعلومات 
 معرفة التأثريات غري املقصودة للربنامج  و  احلصول على معلومات لتحسني املمارسة

 مجيع ماسبق
 ؟.. أسباب تقومي الربامجمن   – 6
 مقارنة النفقات باالجناز  و   التعرف على مدى جناح اجلهود املبذولة و مدى صحة طريقة االجناز  

 جعل الغري يستفيد من خربة األخرين و   التعرف على نقاط القوة والضعفو  د ىف التخطي  مجع معلومات جديدة تفي
 ماسبقمجيع 
 ؟..ذ هو أهم مناذج للتقومي وهو يعىن أسلوب مراجعة وتقومي الربامج ويركز على متابعة الربامج إثناء التنفي -7

 DEM) )   منوذج 
     ( CSE) منوذج 

 (PERT)منوذج بريت  
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واىل املدخل والذي يشري إىل تقومي ، وضعه ستافليم وتشري رموزه املختصرة إىل السياق والذي يشري إىل العمليات املتضمنة ىف اختيار األهداف الذي -7
إذا كانت األهداف قد واىل تقومي العملية اليت تتضمن تنفيذ االسرتاجتيات واىل التقومي الناتج والذي يتناول ىف األساس ما ، عدد من االسرتاجتيات البديلة 

 ؟..هو أهم مناذج للتقومي  حتققت وبأية درجة
    CIPPمنوذج سيب 

 DEM) )   منوذج 
     ( CSE) منوذج 

 وهو منوذج تقومي التعارض والذي يتطلب اختاذ قرارات لتحديد الفروق والتعارضات بني املعايري واألداء الفعلي( PROVUS)الذي وضعه بروفس  -8
 ؟..للتقومي  هو أهم مناذج

  DEM))   منوذج 
     ( CSE) منوذج 

  (PERT)منوذج بريت  
 ؟..هو أهم مناذج للتقومي ويهتم مبن يتخذون القرار  والتقومي هو حتديد القرارات اليت جيب إن تتخذ  -41

     ( CSE) منوذج 
  (PERT)منوذج بريت  

 DEM) )   منوذج 
 

 ؟...مها  ض التقومي حسب  طريقتنيالبععند  األنواع الشائعة للتقومي -44
 االوىل طبقاً لنوع األسئلة اليت مت االستفسار عنها والثانية طبقاً لغرض التقومي 

 لنتائجاليت مت االستفسار عنها والثانية طبقاً لغرض ا الجابةاالوىل طبقاً لنوع ا
 عمليةالاالوىل طبقاً لنوع األسئلة اليت مت االستفسار عنها والثانية طبقاً لغرض 

 
 ؟..ميكن تصنيف األسئلة إىل  -42

 احلاجة _ الناتج 
 الكفاءة –الناتج  –العملية  –احلاجة 
 العملية_ الكفاءة 

 ؟..اجة ويعد املرحلة االوىل لتوفري املعلومات اليت تتصل مبدى مواجهة هذه الربامج ألهدافها ويسعى لإلجابة على التساؤالت اآلتية لتقدير احل -45
 اجةتقومي احل

 تقومي العملية 
 تقومي الناتج 

 
 ؟.. وهو مرحلة متأخرة ويركز املقومون على الناتج الذي أنتجه العاملون -41

 تقومي العملية 
 تقومي الناتج 

 قومي الكفاءة ت
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 احملاضرة الرابعة
 .. تصنيف أنواع التقويم المختلفة
 تصنيف أنواع التقويم المختلفة

  :هناك أنواع أخرى للتقومي ال تقل أمهية عن تلك األنواع السابقة ، ونظرا لتشاهبها وتداخلها مت عرضها من خالل التصنيف اآليت 
 : أنواع التقويم بحسب وقت إجرائه: أوال 
  :نواع التالية قرتن التقومي بربنامج ما ، ال بد أن يتم يف مرحلة من مراحل تطبيق هذا الربنامج لتحقيق أغراض معينة بالنسبة للربنامج ، وهنا جند األحني ي
  التقومي ألتتبعي -التقومي النهائي           د  -ج التقومي التكويين  -التقومي التمهيدي        ب  - أ

 
 يدي التقويم التمه –أ 

ور مهم عند ويقصد به عملية التقومي اليت تتم قبل جتريب الربنامج املقصود للحصول على معلومات أساسية حول العناصر املختلفة لتجربته ملا له من د
  .ع الذين يتم تنوعهم مبعىن تقومي مدى مالءمة األساليب املتبعة يف التقومي بالنسبة لواق" بتقومي املالءمة"تطبيق التجربة ، ويعرف هذا التقومي 

 التقويم التكويني    -ب
  .ُيدث هذا النوع من التقومي عدة مرات أثناء تطبيق برنامج أو جتربة ما بقصد تطويرها الربنامج أو تلك التجربة

لتطبيق قبل الوصول إىل وهو يهتم مبالحظة الربنامج أثناء التنفيذ كما يركز على التوصل إىل مؤشرات عن مدى إجناز أهداف الربنامج أثناء ا -
 األهداف النهائية هبدف إدخال تعديالت يف صياغة اخلطوات التالية للمشروع

  .وهو يركز على العمليات أكثر من النتائج ، وغالبا ما يكون أسلوب نوعي  -
 .. أسباب تقويم البرامج

 التقويم النهائي    -ج
  (.ون قد خضع لعدد من التقوميات التطويرية لغرض تعديلهالذي يك)وهو ذلك التقومي الذي يتم يف هناية الربنامج 

 .. أنواع التقويم ونماذجه
 تقويم المتابعة   -د 

 . دى كفاءهتم والغرض منه حتديد اآلثار املستمرة للربنامج عن طريق االتصال باجلهات اليت التحق هبا املستفيدون الذين طبق عليهم الربنامج ملعرفة م
 : مر بها كل نوع من هذه األنواع فهيوعن المراحل التي ي

  .توضيح األهداف وحتليلها بالدرجة اليت ميكن أن يعرب عنها بأهداف سلوكية  -4
  .بناء واستخدام طرائق مناسبة جلمع البيانات عن التغيريات يف أمناط السلوك  -2
  .ر املرحلة يف التطبيق لتطويل إىل انطباع من هذه املشاهدات جتميع املعلومات والتوص -5

  :فهي ( كانجهام وستافلبيم وساندورز)وعن االستراتيجيات التي وضعها 
  تقومي الناتج -1 تقومي العملية  -5 تقومي املدخالت  -2  (التمهيدي)تقومي احملتوى  -4

 :أنواع التقويم بحسب الشمولية: ثانياً 
  (:الكلي)التقويم المكبر -أ

 وعالقاهتا بأهداف السياسة العامة للنظام ويهتم بتناول خمرجات النظم ككل 
 األنواع الشائعة للتقويم

  (الجزئي)التقويم المصغر -ب
 . ية والتعليم ويهتم مبا جيري داخل الربنامج أو احلالة اليت جيري تقوميها دون ربطها بإطار أكرب، كأنواع وأساليب التقومي املطبقة يف وزارات الرتب
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 :سب درجته الشكلية أنواع التقويم بح : ثالثاً 
  التقويم غير الرسمي -ب  التقويم الرسمي -أ

ميارسه الناس بشكل عام ويعتمد على االنطباعات ( غريا لرمسي)وأن النوع الثاين ، " العلمية واملوضوعية"ويري البعض أن التقوميني يتعلقان مبسألة 
  (.التقومي الرمسي)مية املوضوعية الستخالص النتائج ، ولذا جيب االعتماد على نتائج التقومي العل

 :أنواع التقويم بحسب المعلومات والبيانات : رابعا
  :التقويم الكمي -1

 ألدوات القياس الشكلية كاالستفتاءات ، مع االعتماد على األساليب اإلحصائية يف حتليل نتائج هذه األدوات   ( الرقمية)ويعتمد على النتائج الكمية 
  :التقويم النوعي -2

 ويعتمد على املالحظات واآلراء واالنطباعات الشخصية إلكمال الصورة للربنامج 
 :أنواع التقويم بحسب القائمين به  : خامساً 

  التقويم الخارجي -التقويم الداخلي           ب -أ
 يكون خارجيا إذا كان على العكس من ذلك وهناك من يرى أن التقومي يكون داخليا إذا كان املقومون من داخل املشروع الذى يتم تقوميه ، و  -
 فيستخدم عند إجراء التقومي النهائي النوع الثاين ميكن أن يستخدم عند إجراء التقومي التطويري ، أما  النوع األولولكن ذهب آخرون إىل أن  -

اآلخر ممن ال عالقة هلم به للجمع بني مزايا اجلانبني يف  وميكن إضافة التقومي الداخلي واخلارجي حيث يضم فريق التقومي بعض املعنيني بالربامج والبعض
 تقومي الربنامج بشكل سليم 

  :أنواع التقويم بحسب االمتداد المكاني : سادسا 
 الذي يتم حصره يف منطقة واحدة  (:الضيق)التقويم المحلي  -ب . الذي يتناول الربنامج بكامل رقعته املكانية:التقويم الواسع -أ

 :واع التقويم بحسب طبيعة معالجة البياناتسابعاً أن
 التقويم التحليلي  -ج    التقويم المقارن  -ب  التقويم الوصفي  -أ

  .اجلداول واألشكال البيانية الوصفية اليت يقوم املقوم باالعتماد عليه يف وصفه بعد مجع البيانات املطلوبة:  ويقصد بالتقومي الوصفي
بنتائج عمليات تقوميية ( موضوع التقومي)قوم إىل العمليات األكثر تعقيدا عن طريق مقارنة النتائج اليت أسفرعنها تقومي الربنامج وبعد عملية الوصف ينتقل امل

 . أجريت للربنامج نفسه 
 :ثامناً أنواع التقويم بحسب الموقف من األهداف 

 التقويم بعيدا عن األهداف  -2  التقويم المعتمد على األهداف  -1
رب عن ح الكثري من املقومني أن يكون التقومي ألي برنامج يف ضوء أهدافه ، وان ظهر أيضا من يهامجه على اعتبار أن األهداف املعلنة قد ال تعويرج

  .األهداف احلقيقية ومن مث ال بد من تقومي األثر الفعلي للربنامج 
 :تاسعا أنواع التقويم بحسب فلسفته 

  (اإلجرائي)التقويم المتطور  -2  (بيالتجري)التقويم التقليدي  -1
بالنموذج النبايت الزراعي العتماده على األسلوب العلمي البحت ، وبالرغم من دقته العلمية إال أنه تعرض يف الرتبية إىل نقد كثري  ويوصف التقومي التقليدي

 للعينات يف حني ينبغي أن يكون نظرة كلية شاملة ال نظرة ، كذلك يعتمد كثريا على احلجم الصغري( كنمو نبتة)ألنه يتعامل معها كموضوع بسي  
  .ميكروسكوبية

أسم التقومي " ستيك"ولذا ظهر النوع الشامل للتقومي الذي يأخذ يف االعتبار مجيع اآلثار املرتتبة على الربنامج والظروف احمليطة به الذي أطلق عليه 
مبعىن أنه يهدف إىل " التقومي التنويري"وأطلق آخرون عليه ،ر من أهدافه ويستجيب حلاجات اجلمهور االستجايب وهو النوع الذي يهتم بآثار الربنامج أكث

  .فهم وتسجيل املعطيات عن طريق فحص خلفيات الربنامج وتطبيقاته 
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 احملاضرة الرابعةأسئلة من 
 ؟..وهي ج حقيق أغراض معينة بالنسبة للربناميتم يف مرحلة من مراحل تطبيق هذا الربنامج لت أنواع التقومي حبسب وقت إجرائهمن  -4

 التقومي التمهيدي 
  التقومي التكويين 
 التقومي النهائي 
  التقومي ألتتبعي
 مجيع ماسبق

تطبيق  دعملية التقومي اليت تتم قبل جتريب الربنامج املقصود للحصول على معلومات أساسية حول العناصر املختلفة لتجربته ملا له من دور مهم عنهي  -2
 ؟..التجربة 

 التقومي التمهيدي 
  التقومي التكويين 
  التقومي ألتتبعي

وهو يهتم مبالحظة الربنامج أثناء التنفيذ كما يركز على التوصل  تطويرها الربنامج أو تلك التجربةعدة مرات أثناء تطبيق برنامج أو جتربة ما بقصد له  -5
 ثناء التطبيق قبل الوصول إىل األهداف النهائية هبدف إدخال تعديالت يف صياغة اخلطوات التالية للمشروعإىل مؤشرات عن مدى إجناز أهداف الربنامج أ

 ؟..ئج ، وغالبا ما يكون أسلوب نوعي هو يركز على العمليات أكثر من النتاو 
  التقومي التكويين 
 التقومي ألتتبعي

 التقومي التمهيدي 
 ؟.. لتقوميات التطويرية لغرض تعديلهالذي يكون قد خضع لعدد من االربنامج  ومي الذي يتم يف هنايةوهو ذلك التق -1

  التقومي التكويين 
 التقومي النهائي 
  التقومي ألتتبعي

 ؟..اءهتم م الربنامج ملعرفة مدى كفنه حتديد اآلثار املستمرة للربنامج عن طريق االتصال باجلهات اليت التحق هبا املستفيدون الذين طبق عليهاالهدف م-3
  التقومي ألتتبعي

 التقومي التمهيدي 
  التقومي التكويين 

 ؟...أنواع التقومي حبسب إجرائة املراحل اليت مير هبا كل نوع من ماهي  -6
 كن أن يعرب عنها بأهداف سلوكية توضيح األهداف وحتليلها بالدرجة اليت مي
 يف أمناط السلوك  ت عن التغيرياتبناء واستخدام طرائق مناسبة جلمع البيانا

 يف التطبيق لتطوير املرحلة ل إىل انطباع من هذه املشاهدات جتميع املعلومات والتوص
 مجيع ماسبق

 ؟..لتقومي حسب وقت إجرائة وهي االسرتاتيجيات وضعو  (كاجنهام وستافلبيم وساندورز -7
  تقومي املدخالت و  (التمهيدي)تقومي احملتوى 
  اتجتقومي الن وتقومي العملية 
 مجيع ماسبق
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 ؟..ماهي أنواع التقومي حبسب الشمولية هي  -8
  (الكلي)التقومي املكرب
  (اجلزئي)التقومي املصغر
 مجيع ماسبق

 ؟..ويهتم بتناول خمرجات النظم ككل وعالقاهتا بأهداف السياسة العامة للنظام  -8
  (الكلي)التقومي املكرب
  (اجلزئي)التقومي املصغر

 التقومي التمهيدي
 ؟..قة يف وزارات الرتبية والتعليم ويهتم مبا جيري داخل الربنامج أو احلالة اليت جيري تقوميها دون ربطها بإطار أكرب، كأنواع وأساليب التقومي املطب-9

   التقومي الرمسي
  (اجلزئي)التقومي املصغر
 التقومي الناتج

 ؟..أنواع التقومي حبسب درجته الشكلية وهو من  "وعيةالعلمية واملوض"ان مبسألة البعض أن التقوميني يتعلق ويري-9
   التقومي الرمسي 

  التقومي غري الرمسي
 مجيع ماسبق

 ؟..هو ميارسه الناس بشكل عام ويعتمد على االنطباعات الستخالص النتائج  -41
   التقومي الرمسي

  التقومي غري الرمسي
 التقومي النوعي

 ؟..هو لمية املوضوعية  العجيب االعتماد على نتائج التقومي -41
 التقومي الكمي
  التقومي الرمسي
 التقومي النوعي

 ؟..هي  أنواع التقومي حبسب املعلومات والبيانات -41
 التقومي الكمي 
 التقومي النوعي
 مجيع ماسبق

   ؟.ساليب اإلحصائية يف حتليل نتائج هذه األدوات مع االعتماد على األت القياس الشكلية كاالستفتاءات ألدوا( الرقمية)يعتمد على النتائج الكمية  -41
 التقومي الكمي 

 النوعيالتقومي 
 التقومي الناتج

 ؟..ويعتمد على املالحظات واآلراء واالنطباعات الشخصية إلكمال الصورة للربنامج  -41
 التقومي النوعي
 التقومي الكمي
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 ؟..هي أنواع التقومي حبسب القائمني به  -44
   التقومي اخلارجيو  اخلي التقومي الد 

 مجيع ماسبق 
 ؟..هو  يستخدم عند إجراء التقومي التطويريو  إذا كان املقومون من داخل املشروع الذى يتم تقوميه -44

 التقومي الداخلي           
   التقومي اخلارجي
 مجيع ماسبق

 ؟..هو  اء التقومي النهائييستخدم عند إجر املقومون خارج املشروع الذي يتم تقومية و إذا كان  -44
 التقومي الداخلي           

   التقومي اخلارجي
 مجيع ماسبق

 ؟..أنواع التقومي حبسب االمتداد املكاين  -44
 التقومي الواسعو   (الضيق)التقومي احمللي 
 مجيع ماسبق

 الذي يتناول الربنامج بكامل رقعته املكانية -42
 (:الضيق)التقومي احمللي 

 الواسعالتقومي 
 التقومي التحليلي

 ؟..الذي يتم حصره يف منطقة واحدة -42
 التقومي الواسع
 (:الضيق)التقومي احمللي 

 قارنالتقومي امل
 ؟..ت أنواع التقومي حبسب طبيعة معاجلة البيانا -42

 التقومي التحليلي و  التقومي املقارن  و التقومي الوصفي
 مجيع ماسبق

 ؟. .ة الوصفية اليت يقوم املقوم باالعتماد عليه يف وصفه بعد مجع البيانات املطلوبةاجلداول واألشكال البياني -45
 التقومي الوصفي

 التقومي املقارن  
 التقومي التحليلي

 ؟..داف نواع التقومي حبسب املوقف من األهأ -41
 التقومي بعيدا عن األهداف و التقومي املعتمد على األهداف  

  .مجيع ماسبق
 ؟..لتقومي حبسب فلسفته أنواع ا -41

  (اإلجرائي)التقومي املتطور و   (التجرييب)التقومي التقليدي 
 مجيع ماسبق
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 احملاضرة اخلامسة
 أهداف التقويم ومراحله 

 .. أهداف التقويم : أوالً 
 أو مقارنة اخلدمات اليت تؤديها  املؤسسات ببعضها البعض ، املوظفني داخل املؤسسة ليس اهلدف من التقومي املقارنة بني أداء  -
 يتمثل اهلدف من التقومي يف هتيئة الظروف والعوامل اليت تساعد على منو وتقدم أعضاء اجلماعة  -

 :  وتتمثل أهداف التقومي فيما يلي  وكذلك األخصائي واملشرف واملؤسسة وميدان اخلدمة املقدمة نفسها، كأفراد وكجماعات ( الربنامج ) 
 معرفة مدى تحقيق المؤسسة ألهدافها وأغراضها -1

معرفة تقوم املؤسسات االجتماعية األهلية واحلكومية بإنفاق الكثري من األموال لتنفيذ براجمها املوضوعة خلدمة عمالئها ؛ لذلك فمن الضروري  -
 ه مدى التقدم الذي حتققه املؤسسات يف حتقيق أهداف

 وكذلك التعرف على مواطن القوة اليت ساعدت املؤسسة يف حتقيق أهدافها  -
 وكذلك التعرف على مواطن الضعف اليت تقف عقبة يف سبيل حتقيق األهداف -
 يرتتب على ذلك أن التقومي يساعد على املؤسسات على تأدية مسئولياهتا جتاه األفراد واجلماعات يف اجملتمع    -

 تحسين البرنامج -2
 :تخدم التقومي كوسيلة للتحسني املستمر للربنامج من ناحية استغالل املوارد واإلمكانات املوجودة يفيس -

 الطريقة املستخدمة لوضعه وتصميمه وتنفيذه  -1 حمتويات الربنامج نفسه  -5البيئة       -2املؤسسة       -4
عرفة مدى مالءمة وجناح عمليات وضع وتصميم الربنامج وأوجه نشاطه بالنسبة حلاجات فالتقومي هو حماولة لتطبيق الطريقة العلمية أو األسلوب العلمي مل

 ورغبات األفراد اجلماعات 
 االحتفاظ بمرونة البرنامج -3

 ات الغدوعلى ذلك فالربامج اليت تفي باالحتياجات اليوم قد ال تكون مالءمة الحتياج. يتميز األفراد واجلماعات  واجملتمعات بالتغري واالختالف 
 مج ال يتم معرفة مالءمة الربنامج إال من خالل التقومي ومن خالل التقومي ميكن التعديل للربنامج الذي يساعد على االحتفاظ مبرونة الربنا -
 التقويم عملية مفيدة لنمو األخصائيين أو الموظفين المشتركين فيه -4

وكذلك العوامل املختلفة اليت تؤثر يف األفراد ، عن حاجات األفراد واجلماعات املتغريةيتطلب التقومي معرفة األخصائيني بالكثري من املعلومات  -
 واجلماعات واجملتمعات 

 يتطلب التقومي أيضاً مهارات وخربات خاصة يف استخدام املقاييس واملعايري املوضوعية لعملية التقومي  -
 للنمو واكتساب اخلربة واملعرفة كل ما سبق يعطي فرصة لألخصائيني املشرتكني يف عملية التقومي  -

 التقويم ضروري لشرح الوظيفة االجتماعية للمؤسسة-5
 يطلب بعض أفراد اجملتمع معرفة املستويات املختلفة للخدمات اليت تقدم للعمالء من خالل املؤسسة وموظفيها  -
 اليت تتعلق باملؤسسة وتأديتها لوظائفها ال ميكن معرفة مستويات اخلدمات إال من خالل التقومي الشامل للنواحي املختلفة -
 التقويم وسيلة ضرورية الختبار مبادئ العمل مع األفراد والجماعات والمجتمعات -6
وذلك للتأكد من صالحية ، جيب اختبار املبادئ والنظريات اليت تستخدم عند العمل مع األفراد واجلماعات واجملتمعات يف اخلدمة االجتماعية  -

 (وهذا هو أحد فوائد عملية التقومي ) قواعد اسرتشادية استخدامها ك
 مراحل التقويم: ثانياً 
 ولطبيعته والظروف احمليطة به ، ختتلف مراحل تقومي الربنامج أو املشروع من محقوم إىل أخر تبعا لنوع الربنامج أو املشروع الذي يتم تقوميه  -
 حل ثابتة تقريباً يتم التقيد هبا من قبل املقومني وتتمثل أن هناك مرابالرغم من اختالف مراحل التقومي إال -
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 مرحلة التقويم النهائي  -3مرحلة التنفيذ   -2مرحلة اإلعداد   -1
 –الفاعلية  –اإلنجاز ) ثالث متغيرات أساسية هى  وتحتوي كل مرحلة من المراحل الثالث على على مجموعة من األسئلة التي تجيب على -

 : ناول تلك المراحل فيما يلي وسوف ت( الكفاءة 
 مرحلة اإلعداد -1

 : وتتحدد أهداف مرحلة اإلعداد يف التحقق من مدى مسايرة أهداف املشروع الحتياجات اجملتمع وتتضمن هذه املرحلة  -
 احلمالت اإلعالمية للمشروع واملوجهة للرأي العام  - أ
 بيعة املشروع  اختيار هيئة العاملني باملشروع بطريقة ومبواصفات تناسب ط -ب

 :اإلطار العام للتقويم في مرحلة اإلعداد ويتمثل في األسئلة التالية 
 ما هى احملاوالت اليت بذلت لتوفري كادر من العاملني األكفأ للعمل باملشروع ؟ -اإلنجاز -أ

 ما هى اإلمكانات املتاحة للمشروع  ؟ -
 ما مدى توافق خطة املشروع مع األهداف واإلمكانات ؟   -
 هى املعايري اليت تصلح أساساً للتقومي ؟ما  -
 ما هى تكلفة إعداد العاملني باملشروع من ناحية الوقت ؟ -
 ما هى اجلهود اليت بذلت لتوفري املوارد الالزمة الستمرار املشروع ؟ -
 ما مدى التقدم الذي مت إحرازه يف تنمية العاملني وتوفري املعلومات  ؟  -
 واملقابالت مع اخلرباء ؟، واملراجعة ،طة التنفيذ ما هى اجلهود اليت بذلت لتصميم خ -
 ما هو اإلجناز الذي مت يف حتديد قواعد ومعايري قياس مدى سري املشروع يف خطته املرسومة ؟ -

 ما مدى توظيف الطاقات البشرية ؟ - الفاعلية  -ب
 هل هناك حاجة للجوء للتدريب التحويلي لبعض املشاركني ؟ -
 وبيانات عن خطة العمل باملشروع ؟هل تتوافر قاعدة معلومات  -
 إىل أي مدى ميكن اعتبار الربنامج قد حقق أهدافه ؟ -
 إىل أي مدى ميكن اعتبار أن خدمات الربنامج أشبعت االحتياجات ؟ -
 وكم منها ميكن شغله باإلنابة ؟، هل هناك وظائف شاغرة  -
 بديلة إلجناز األهداف ؟إىل أي مدى مت حتديد خطة املشروع بشكل يضمن وضوح األهداف والطرق ال -
 وما مدى توافق اإلجراءات املالية مع خطوات اإلجناز يف املشروع ؟،ما درجة تصميم مشروع امليزانية  -
 ما مدى التزام واضعي اخلطة باألطر القانونية ذات العالقة باملشروع ؟  -
 داف اإلجناز يف املشروع ؟ هل مت حتديد وظائف ومسئوليات العاملني باملشروع بشكل يتماشى مع ختصصاهتم وأه -

 الكفاءة  -ج
 ما هى تكلفة إعداد العاملني باملنظمة مقارنة باإلسرتاتيجية األخرى إلعدادهم ؟ -
 ما هي عالقة التكلفة احلالية بالتكلفة املشاهبة للمشروعات املشاهبة اليت مت تنفيذها ؟  -
 وء األعمال املشاهبة يف اجملتمع ؟إىل أي مدى تتفق رواتب العاملني مع املهام املوكلة إليهم يف ض -
 ما هى العالقة بني إجنازات املشروع وفاعليته ؟ -
 إىل أي مدى توجد ازدواجية يف وظائف العاملني مما يؤدي التوتر والصراع ؟ -
 إىل أي مدى يستطيع العاملون التفرقة بني أهداف املشروع احلايل وأهداف املشروعات األخرى ؟ -
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 مرحلة التنفيذ -2
 أو بداية الدخول يف تنفيذ إطار وخطة املشروع ، أهداف تلك املرحلة منذ بداية االتصال باملستفيدين تتحدد  -
 تركز أهداف هذه املرحلة على التعرف على  اجلوانب اإلجيابية واجلوانب السلبية أو اجلوانب املعوقة للمشروع -

 :يةويتمثل اإلطار العام للتقويم في مرحلة التنفيذ في األسئلة التال
 اإلنجاز -أ
 ما هى تكلفة إجناز املشروع من حيث الوقت واجلهد واملال ؟ -
 ما هو معدل األداء بالنسبة لوقت العمل املسوح به إلجراء العمل ؟  

 ما هى اجلهود املبذولة يف العمليات اإلدارية ؟  -
 هل هناك جهود بذلت إلجياد موارد جديدة ؟  -
 استخدامها يف حال فشل الربنامج األصلي يف حتقيق األهداف ؟ ماهى االسرتاتيجيات البديلة اليت مت -

 إىل أي مدى مت متثيل اجملتمع يف املشروع ؟ -  الفاعلية  -ب
 وما مدى مسايرة املشروع لتوقعات اجملتمع  ؟

 ما هي توقعات العمالء يف ضوء معرفتهم باملشروع ؟ -
 تيجية األخرى البديلة ؟ ماهى فاعلية االسرتاتيجيات اليت استخدمت يف ضوء اإلسرتا -
 ما هى اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات األخرى  ذات العالقة يف اجملتمع ؟ وما مدى توافق املشروع مع هذه املؤسسة ؟ -

 ماذا كانت استجابة املؤسسات األخرى باجملتمع  عند حتويل بعض العمالء إليها ؟  -
 الكفاءة  -ج

 ما هى تكلفة األدوات املعاونة لتحقيق أهداف املشروع ؟   -     قيق األهداف ؟ماهو الوقت الذي استخدمه العاملون لتح -
 هل مت حتديد الوظائف واألدوار للعاملني يف املنظمة مبا ُيقق اكرب قدر من التماسك والتساند أثناء حتقيق األهداف ؟ -
 العمالء استفادت أكثر من غريها ؟ هل كانت أدوات ووسائل االتصال بالعمالء ىف اجملتمع فعالة ؟ وهل هناك فئات من -
 هل السمات الشخصية للعاملني كانت لتحقيق أهداف التنفيذ ؟  -

 مرحلة التقويم النهائي   -3
 وما هى األهداف النهائية اليت حققها ، وينصب التقومي يف هذه املرحلة على قياس كافة أبعاد املشروع ومدى النجاح أو الفشل الذي انتهى إليه 

 :اإلطار العام للتقويم في مرحلة التقويم في األسئلة التالية ويتمثل  
 ما هى التكلفة املالية إلمتام املشروع ؟  -  اإلنجاز  - أ
 ما هى اجلهود اليت وجهت ملتابعة كافة مراحل املشروع ؟  -
 وما هى ردود أفعال العمالء ؟ -

 ما هى األهداف اليت أضافها املشروع ؟ - الفاعلية  -ب
 ما مدى فاعلية املشروع احلايل مقارنة باملشروعات األخرى ؟_   ج مل تكن يف احلسبان ؟ هل حتققت نتائ -
 وخاصة العمالء؟ ، كيف كان تأثري برامج املشروع يف مقابلة احتياجات اجملتمع  -

 ف املشروع احلايل ؟ ما هى تكلفة املشروعات األخرى؟ و ما هى اسرتاتيجياهتا اليت كان من املمكن إن حتقق نقس أهدا - الكفاءة  -ج
 ما هى العالقة بني تكلفة تنفيذ املشروع والنتائج النهائية له ؟ -
 ما موقف تكلفة املشروع احلايل من النتائج النهائية له ؟  -
  هل ميكن أن تتحقق نفس النتائج اليت انتهى إليها املشروع ولكن بتكلفة أقل ؟ -
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 احملاضرة اخلامسةاسئلة من 
 ؟..هو  اهلدف من التقومي -4
 هتيئة الظروف والعوامل اليت تساعد على منو وتقدم أعضاء اجلماعة  

 يدان اخلدمةاألخصائي واملشرف واملؤسسة ومنساعد يف منو وتقدم 
 مجيع ماسبق

 ؟..أهم اهداف عملية التقومي  -2
 معرفة مدى حتقيق املؤسسة ألهدافها وأغراضها 

 االحتفاظ مبرونة الربنامج و حتسني الربنامج
 التقومي عملية مفيدة لنمو األخصائيني أو املوظفني املشرتكني فيه

 وسيلة ضرورية الختبار مبادئ العمل مع األفراد واجلماعات واجملتمعات التقوميو  التقومي ضروري لشرح الوظيفة االجتماعية للمؤسسة
 مجيع ماسبق 

 
 ؟.. املوارد واإلمكانات املوجودة يف يستخدم التقومي كوسيلة للتحسني املستمر للربنامج من ناحية استغالل -5
  حمتويات الربنامج نفسه  والبيئة   واملؤسسة   

 مه وتنفيذه الطريقة املستخدمة لوضعه وتصمي
 مجيع ماسبق

جات هو حماولة لتطبيق الطريقة العلمية أو األسلوب العلمي ملعرفة مدى مالءمة وجناح عمليات وضع وتصميم الربنامج وأوجه نشاطه بالنسبة حلا -1
 ؟..ورغبات األفراد اجلماعات 

 املوسسة
 التقومي
 البيئة
 ؟..من خالل نامج الذي يساعد على االحتفاظ مبرونة الربنامج ميكن التعديل للرب و ال يتم معرفة مالءمة الربنامج -3

 التقومي
 املوسسة
 اجلماعات

 
 ؟..التقومي عملية مفيدة لنمو األخصائيني أو املوظفني املشرتكني فيه -6

 ماعات واجملتمعات العوامل املختلفة اليت تؤثر يف األفراد واجل و ات األفراد واجلماعات املتغريةمن املعلومات عن حاج معرفة  يتطلب
 واكتساب اخلربة واملعرفةالنمو  كل ما سبق يعطي فرصةو مهارات وخربات خاصة يف استخدام املقاييس واملعايري املوضوعية لعملية التقومي  يتطلب

 مجيع ماسبق
 
 ؟..عملية  إال من خالل االشامل للنواحي املختلفة اليت تتعلق باملؤسسة وتأديتها لوظائفهو ال ميكن معرفة مستويات اخلدمات  -7

 مهارات وخربات
 التقومي 

 املوسسة
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 ؟..وهو أهم فوائد عملية التقوميتمعات يف اخلدمة االجتماعية جيب اختبار املبادئ والنظريات اليت تستخدم عند العمل مع األفراد واجلماعات واجمل -8
 تأكد من صالحية استخدامها كقواعد اسرتشادية 

 عايري املوضوعية لعملية التقومياستخدام املقاييس وامل
 الطريقة املستخدمة لوضعه وتصميمه وتنفيذه 

 ؟..ختتلف مراحل تقومي الربنامج أو املشروع من محقوم إىل أخر تبعا   -9
 ،مج أو املشروع الذي يتم تقوميه لنوع الربنا

 ولطبيعته والظروف احمليطة به 
 مجيع ماسبق

 
  ؟..ا املقومني كا مراحل لتقومي اتفقو عليه هناك مراحل ثابتة -41

 مرحلة اإلعداد  
 مرحلة التنفيذ   

 مرحلة التقومي النهائي  
 مجيع ماسبق

 ؟..على جمموعة من األسئلة اليت جتيب على ثالث متغريات أساسية هى الثابتة وحتتوي كل مرحلة من املراحل الثالث -44
 الكفاءة  –الفاعلية  –اإلجناز 
 الكفاءة  –التقومي –اإلجناز 
 االعداد –الفاعلية  –اإلجناز 

 
 ؟..وهي تتحدد أهداف يف التحقق من مدى مسايرة أهداف املشروع الحتياجات اجملتمع  -42

 مرحلة اإلعداد  
 مرحلة التنفيذ   

 مرحلة التقومي النهائي  
 

تركز أهداف هذه املرحلة على و تنفيذ إطار وخطة املشروع أو بداية الدخول يف  منذ بداية االتصال باملستفيدين  تتحدد أهداف تلك املرحلة -45
 ؟.. التعرف على  اجلوانب اإلجيابية واجلوانب السلبية أو اجلوانب املعوقة للمشروع

 مرحلة التنفيذ  
 مرحلة التقومي النهائي  

 مرحلة اإلعداد
وهي وما هى األهداف النهائية اليت حققها ، أو الفشل الذي انتهى إليه  ينصب التقومي يف هذه املرحلة على قياس كافة أبعاد املشروع ومدى النجاح -41

 ؟..مرحلة 
 مرحلة اإلعداد

 مرحلة التقومي النهائي  
 مرحلة التنفيذ  
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 حملاضرة السادسةا
 .. التخطيط ألجراء التقويم

 .. ةمقدم
(. أي القائمني على متويله )دي الربنامج من متعهأو ، منها موظفي الربنامج أنفسهم ترجع عملية التقومي إىل الطلب الذي قد ينشا من عدة مصادر خمتلفة 

ا يقررون امكانية إجراء التقومي وبغض النظر عن مصدر طلب التقومي ؛ فإن املقحومني يف حاجة إىل احلصول على املعلومات املتعلقة بالربنامج واليت يف ضوئه
 .من عدمه 

 خطوات تخطيط التقويم
 :لكي يتم التقومي وُيقق أهدافه فالبد إن يتم وفق خطوات حمددة وتتمثل تلك اخلطوات يف ست خطوات وهى 

 حتديد قابلية تقومي الربنامج   -5  الرتتيب لعقد اجتماع متهيدي  -2  حتديد األشخاص ذوي العالقة  -4 
 تقومي اخلطة املكتوبة -6  حتديد اإلجراءات املنهجية  -3  حص البحوث والدراسات السابقةف-1

  :وسنتناول تلك الخطوات فيما يلي 
 .. تحديد األشخاص ذوي العالقة -1
 هتم به وهم األشخاص املهتمون بالربنامج والذين قد تتأثر حيا، يعد حتديد األشخاص ذوي العالقة هو أول ما يقوم به املقوم -
وقد يتأثر ، والذين يستمدون دخلهم أو جزء من دخلهم من الربنامج ، األشخاص ذوي العالقة هم األشخاص العاملون يف الربنامج بصورة شخصية -

 مستقبلهم أو حياهتم كلها من كفاءة الربنامج 
  واألشخاص ذوي العالقة أيضاً هم العمالء أو املستفيدين أساساً من خدمات الربنامج-
 ومن األشخاص ذوي العالقة أيضاً ممويل الربنامج   -
 الترتيب لعقد اجتماع -2

 :قبل أن يبدأ املقوم عمله يف مباشرة عملية التقومي البد إن يلتقي األشخاص ذوي العالقة للحصول على إجابات لألسئلة التالية
 نامج أو املوظفني هم من يريدون التقومي من يريد التقومي ؟ واحلالة النموذجية يف ذلك أن يكون متعهدو الرب  -4

 وفي هذه الحالة يتعامل المقومون مع أشخاص يتفهمون طبيعة التقويم
لى حتسني ما نوع التقومي املرغوب فيه ؟ فمصطلح التقومي اليعين نفس املعىن لكل من املوظفني واملتعهدين ؛ فاملوظفني يريدون تقومياً يساعدهم ع  -2

 بينما يرغب املتعهدون يف التقومي اخلتامي ، (التكويين  )وتعديل الربنامج 
 وواجب المقومون هو مساعدة األفراد ذوي العالقة في تحديد أفضل نوع من التقويم يقابل رغباتهم  

 .ية للربنامج واحلفاظ على املكاسب السياس، ملاذا يريدون التقومي؟ فغالبية املتعهدين يرغبون يف التقومي إلشباع رغبات املسئولني  -5
وهل هناك  وواجب املقومون وضع أولوية لتحديد األسباب املرغوبة للتقومي ومنها موقف اجلماعات املعارضة للربنامج داخل املشروع وما هى أهدافهم؟؛

 تعهد حقيقي من موظفي ومتعهدي الربنامج يف استخدام نتائج التقومي يف حتسني عملية اختاذ القرار 
وأن يكون املقوم على علم بأن هناك عوامل موقفية تؤثر ، راء التقومي؟فالبد أن يكون املقوم على وعي بالوقت املطلوب فيه إهناء التقومي مىت يريدون إج -1

 يف عملية التقومي 
 . ما هى املصادر املتوافرة ؟ فالتقومي الداخلي خيتلف عن اخلارجي من حيث املصادر املالية الالزمة -3
 تقويم البرنامج تحديد قابلية -3
 أي تقدمي مربر إلجراء عملية التقومي ،  ويف هذه اخلطوة يتم حتديد ما إذا كان التقومي جيب أن يتم أم ال  -
 . وبعد مقابلة األشخاص ذوي العالقة جلمع املعلومات يتحدد القرار سواء بالتنفيذ أو بعدم التنفيذ  -
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 فحص الدراسات والبحوث السابقة -4
 وم اإلملام بالبحوث اليت أجريت قبل تطوير مناهج البحث وأدواتهعلى املق -
 ( النجاح والفشل ) على املقوم إن يتعلم من جتارب اآلخرين  -
 :وعلى املقوم أن يضع يف عقله األسئلة التالية  -
 هل مت إجراء تقومي ملثل هذا النوع من الربامج ؟ -4
 ما هى التصميمات املستخدمة ؟ -2
 مقاييس جديدة ؟ وما مدى صدق وثبات  املقاييس املستخدمة؟ هل طورت  -5
 ما نوع التحليل اإلحصائي املستخدم ؟ وهل كان مناسباً؟-5
 هل كان هناك إمجاعاً على حول نتائج التقومي ؟ -1
 ما هى القضايا اليت مل يتم تناوهلا أو مل تبحث ؟  -3
 تحديد اإلجراءات المنهجية -5

 : عة الدراسات والربامج السابقة فإنه يقوم بتحديد اإلجراءات املنهجية للقيام بالتقومي وتتمثل تلك اإلجراءات فيما يليبعد قيام املقوم مبراج
 كما تتاثر اإلسرتاتيجية باملرحلة اليت مير هبا (..تقومي حاجة أم عملية)رتاتيجية هو الذي ُيدد إىل حد كبري اإلس اإلستراتيجية والتصميم ونوع التقويم-أ

 الربنامج 
 مجتمع الدراسة ويقوم المقومون بتحديد ماذا كان التقويم سيشمل كل المجتمع أم سيقتصر على عينة ممثلة للمجتمع  -ب
 راسة وجيب أن يضع املقوم يف اعتباره احتمالية انسحاب بعض أفراد العينة من الد، ويرتب  هذا التحديد حلجم العينة بامليزانية وويف حدود الوقت املتاح  -
وهى اجملموعة اليت مل تستفيد من خدمات الربنامج موضع التقومي ومقارنتها باجملموعة األخرى اليت استفادت من  اختيار المجموعات الضابطة -ج

 خدمات الربنامج للتعرف على التغري الذي حدث يف املستفيدين من الربنامج 
 س متعددة من مصادر متعددة اختيار المقاييس ويقوم المقوم باالعتماد على مقايي -د

-واستجابتهم لألسئلة املباشرة خبصوص رضاهم عن الربنامج ، وهو احلصول على البيانات من  العميل عن طريق التقارير الذاتية   املصدر األول -
 ميكن اعتبار سلوك العمالء مصدراً مصدراً للبيانات  -

 (خرى يعد مقياساً للرضا عن الربنامج اجلديد فاالنسحاب من برنامج جديد ومقارنة ذلك بالربامج األ) 
 من مصادر مجع البيانات هم األشخاص املهمون يف حياة العمالء والقريبون منهم  مصدر أخر -
 ويعد موظفي الربنامج مصدراً مهماً للبيانات أيضاً  -

 جمع البيانات  -هـ 
م موضوع اخلصوصية وعدم إفشاء املعلومات السرية إال بعد احلصول ُيتاج املقومون على أشخاص موثوقني جلمع البيانات يضعون يف اعتباره -

 على موافقة صرُية بذلك
 اختيار األسلوب اإلحصائي  -و

 .     وكذلك استخدام الرسوم البيانية،البد إن خيتاراملقوم الوسيلة اإلحصائية املناسبة اليت توضح داللة البيانات واجتاهات التأثري -
 التقرير النهائي -س

 جيب اإلقالل من اجلداول اإلحصائية  -    االهتمام بالرسوم واألشكال البيانية -    ب إعطاء التقرير النهائي بعض االهتمامجي -
 أركان التقرير المفيد

 التبويب والتحليالت ووضع اإلحصاءات الضرورية  -2  الوضوح يف العرض والدقة يف التعبري  -4
 مراعاة اإلجياز املقبول مع عدم إخفاء املعلومات األساسية  -1  والتوصيات البناءة   وليس على العقوبات  الرتكيز يف التقرير على النتائج -5
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 العناصر الرئيسية لتقرير نتائج عملية التقويم 
 أهداف املشروع كما هو يف اخلطة -
 األسباب اليت أدت إيل ذلك -إذا مل ُيقق املشروع أهدافه جيب إن يتضمن التقرير  -
 النتائج االقتصادية واالجتماعية للمشروعة -
 مث العمل على حتسني إدارة املشروع، اقرتاحات وتوصيات إلزالة أسباب عدم حتقيق املشروع ألهدافه  -
 تقويم الخطة المكتوبة -6

 :وهتدف هذه اخلطوة النهائية إىل
واألمهية ،  واملقاييس اإلجرائية ألهداف الربنامج ، ونوع الربنامج املرغوب ، التأكد من موافقة املقومني وموظفي الربنامج على طبيعة وأهداف الربنامج 

 . النفسية ملوظفي الربنامج يف فهم عملية التقومي والشعور بالراحة يف استخدامه 
 المصادر المحتملة  لمقاومة تقويم البرنامج  

وبعض هذه العوامل تكون هلا اعتبارات حقيقية يف حني أن هناك عوامل ، ومي هناك العديد من العوامل اليت من شأهنا أضعاف أ و تقويض عملية التق
  :وعلى املقوم أن يضع يف اعتباره املصادر احملتملة للتقومي ومن تلك املصادر ما يلي، تكون مبنية على سوء فهم عملية التقومي 

 التوقعات اخلاصة بنتائج أو تأثريات غري مرضية   -4
أو ، ونتيجة هلذه اخلربة فقد يشعرون مبيل حنو نوع حمدد من تصميم التقومي ، فموظفي الربنامج عادة ما يكون لديهم خربة يف العمل  اخلرباء املزيفون -2

 وميثل ذلك عقبة يف عملية التقومي  ، يريدوا استخدام مقاييسهم املفضلة 
 اخلوف من أن التقومي سوف مينع التجديد -5
 امج أو يحقضى عليه اخلوف من أن ينحهي الربن -1
 اخلوف من إساءة استخدام املعلومات املتحصل عليها -3
 الربنامج خوف  موظفي الربنامج من أن حتل املناهج والوسائل املستخدمة يف التقومي حمل مالحظتهم اليومية واليت يرون فيها مصدراً غنياً لتحسني  -6
 دمات اإلنسانية املعقدة االهتامات بان برامج التقومي غري حساسة جتاه اخل -7
 استنزاف التقومي املوارد املالية للربنامج -8
 إن  التقومي له تأثري بسي  جداً علي الربامج اليت يتم تقوميها  -9
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 احملاضرة السادسةاسئلةمن 
 ؟..منها جع عملية التقومي إىل الطلب الذي قد ينشا من عدة مصادر خمتلفة ماهو مر  -4

 م موظفي الربنامج أنفسه
 (أي القائمني على متويله )دي الربنامج متعه

 مجيع ماسبق
 
 ؟..وهي ثل تلك اخلطوات يتم التقومي وُيقق أهدافه فالبد إن يتم وفق خطوات حمددة وتتم -2

   الرتتيب لعقد اجتماع متهيدي و حتديد األشخاص ذوي العالقة 
   فحص البحوث والدراسات السابقةو حتديد قابلية تقومي الربنامج  
 تقومي اخلطة املكتوبةو   حتديد اإلجراءات املنهجية 

 مجيع ماسبق
 
هم و هم األشخاص العاملون يف الربنامج بصورة شخصية و وهم األشخاص املهتمون بالربنامج والذين قد تتأثر حياهتم به  هو أول ما يقوم به املقوم -5

 ؟.. أو للمشروع ممويل الربنامج العمالء أو املستفيدين أساساً من خدمات الربنامج ومن األشخاص
 حتديد األشخاص ذوي العالقة 
   الرتتيب لعقد اجتماع متهيدي 

 تقومي اخلطة املكتوبة
 ؟..وهي  حصول على إجابات لألسئلة التاليةقبل أن يبدأ املقوم عمله يف مباشرة عملية التقومي البد إن يلتقي األشخاص ذوي العالقة لل -1

  نوع التقومي املرغوب فيه ؟ مامن يريد التقومي ؟ 
 ة؟ما هى املصادر املتوافر  مىت يريدون إجراء التقومي؟ اذا يريدون التقومي؟مل

 مجيع ماسبق
 ؟سواء بالتنفيذ أو بعدم التنفيذيتم حتديد ما إذا كان التقومي جيب أن يتم أم ال وبعد مقابلة األشخاص ذوي العالقة جلمع املعلومات يتحدد القرار هو  -3
 قومي اخلطة املكتوبةت

 حتديد قابلية تقومي الربنامج
 فحص الدراسات والبحوث السابقة

 ؟..على املقوم إن يتعلم من جتارب اآلخرين و  على املقوم اإلملام بالبحوث اليت أجريت قبل تطوير مناهج البحث وأدواته -6
 فحص الدراسات والبحوث السابقة

   الرتتيب لعقد اجتماع متهيدي 
 اخلطة املكتوبةتقومي 
 ؟..اليت يقوم به عملية التقومي  اإلجراءات املنهجيةماهي  -7

  جمتمع الدراسة اإلسرتاتيجية والتصميم ونوع التقومي
 اختيار املقاييس  اختيار اجملموعات الضابطة
 اختيار األسلوب اإلحصائي

 التقرير النهائيو   مجع البيانات
 مجيع ماسبق
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ستفيد من خدمات الربنامج موضع التقومي ومقارنتها باجملموعة األخرى اليت استفادت من خدمات الربنامج للتعرف على التغري هى اجملموعة اليت مل ت -8
 ؟..الذي حدث يف املستفيدين من الربنامج 

  جمتمع الدراسة نوع التقومي
 اختيار اجملموعات الضابطة

 اختيار املقاييس  
 ؟..عليها املقوم  الذي يعتمدالبينات ماهي املصادر  -9

 واستجابتهم لألسئلة املباشرة خبصوص رضاهم عن الربنامج التقارير الذاتية  
 ميكن اعتبار سلوك العمالء 

 مجع البيانات هم األشخاص املهمون يف حياة العمالء والقريبون منهم 
 موظفي الربنامج 
 مجيع ماسبق

 ؟..هو  علومات السرية إال بعد احلصول على موافقة صرُية بذلكيضعون يف اعتبارهم موضوع اخلصوصية وعدم إفشاء امل -41
  جمتمع الدراسة نوع التقومي

 اختيار املقاييس 
  مجع البيانات

 ؟.. استخدام الرسوم البيانية و اللة البيانات واجتاهات التأثريوضح د-44
  اختيار اجملموعات الضابطة

 اختيار املقاييس 
 اختيار األسلوب اإلحصائي

 ؟.. التقرير النهائي ماهي -42
    جيب إعطاء التقرير النهائي بعض االهتمام

  االهتمام بالرسوم واألشكال البيانية
 جيب اإلقالل من اجلداول اإلحصائية 

 مجيع ماسبق
 ؟..هي  أركان التقرير املفيدمن  -45

 ضرورية التبويب والتحليالت ووضع اإلحصاءات الو  الوضوح يف العرض والدقة يف التعبري 
 وليس على العقوباتعلى النتائج والتوصيات البناءة الرتكيز يف التقرير 

 مراعاة اإلجياز املقبول مع عدم إخفاء املعلومات األساسية 
 مجيع ماسبق

 
 ؟.. هتدف هذه اخلطوة النهائية إىل تقومي اخلطة املكتوبة -41

 داف الربنامج مج على طبيعة وأهالتأكد من موافقة املقومني وموظفي الربنا
 جواملقاييس اإلجرائية ألهداف الربنامنوع الربنامج املرغوب 

 مجيع ماسبق
 



 27              أختكم بنت جند   .. دعواتكم لوالدي باملغفرة والرمحه                                                                                                                     حـسن ابوزيــد/د –تقومي املشروعات االجتماعية 

 احملاضرة السابعة
 المعايير األخالقية إلجراء وممارسة تقويم البرامج 

ومعرفة تلك املعايري والقضايا . وهذه القضايا األخالقية كثرية ومتنوعة ، عملية تقومي الربامج واملشروعات يواجه املقومون صراعاً أخالقياً أثناء قيامهم ب
 : فيما يلياألخالقية أمر ضروري حىت ميكن تداركها واختاذ اإلجراءات املناسبة حياهلا بشكل يقلل من خطورهتا وأثارها السلبية وتتمثل تلك املعايري

 بالمبحوثين قضايا تتعلق: أوالً 
 :تعد حماية المبحوثين من أي ضرر هى المهمة األولى للمقوم وهناك طرق متعددة لحماية المشاركين في البرنامج وهي

 الواجب المعطى للمجموعات المشاركة في البرنامج  -1
 غالباً ما يؤرق املقوم ما أذا كان هناك ضرر قد ُيدث ألي شخص يستفيد من الربنامج -
 المبلغ عنها الموافقة -2
 وهى احلصول على موافقة مسبقة من املشاركني هى طريقة أخرى حلماية املشاركني يف الربنامج الذين سوف يكون هلم دور يف التقومي  - 

 البد أن يكون املشاركني علي علم باملخاطر احملتملة من جراء مشاركتهم يف الربنامج  -
 ج باختاذ قرار املشاركة يف الربنامج بعد إعطائهم معلومات كافية تساعدهم يف اختاذ القرار جيب أن يحسمح للمشاركني األساسني يف الربنام -
 يصبح احلصول على موافقة املشاركني هتديداً للتقومي أذا ترتب عليها تغيري يف سلوكيات املبحوثني   -

 الخصوصية  -3
 واء كانت املعلومات خبصوص املشاركني يف الربنامج أو املوظفني جيب إن تحعامل املعلومات املتحصل عليها خالل فرتة التقومي بعناية س -
 إذا أجرى املقومني حبوثهم بطريقة خترق سرية املبحوثني فإهنم بذلك خيرقون املبادئ األخالقية لعملية التقومي -

 صراعات الدور التي تواجه المقومين  : ثانياً 
وُيصلون على التقدير من خالل ، وُيصلون على مرتباهتم من خالل عملهم ، امج نظرا ألن األشخاص الذين يعملون كموظفني يف تلك الرب  -

دث عمليات التقومي صراعاً هلم وترجع هذه الصراعات إىلعملهم فليس من املستغرب   :أن حتح
 أن أكثر املقومني الداخليني هم جزء من فريق اإلدارة هلذه املنظمة  -4
 بأكرب قدر ممكن ؛ إال أهنم مع ذلك مطالبون أحياناً بأن يكونوا مدافعني عن املنظمة      ألن املقومون يبحثون عن املوضوعية  -2
 .ألن املقومني االستشاريني يف حاجة للفوز بالعقود إلجراء البحث هبدف التأكيد على الوضع الصحي واملايل ملنظماهتم  -5

واإلداريني لن يقفوا موقف املتفرج فيما لو أوقف الربنامج أو مت تأجيله أو ثبت  إن املستفيدين من الربنامج موضع التقومي ؛ كالعمالء واملوظفني -
 عدم جدواه من خالل عملية التقومي 

 صة به لذا فمن الضروري أن يضع املقومون املستفيدين  من الربنامج يف حساباهتم أثناء التخطي  لتقومي الربنامج  وإجرائه ووضع التقارير اخلا -
 العلمية الجودة : ثالثاً 

خالقية بعد أن تقل احتمالية إصابة املشاركني يف الربنامج بالضرر وتحكشف صراعات الدور احملتملة فإن املقوم يبدأ يف الرتكيز على القضايا األ -
 :وتتمثل أهم القضايا األخالقية التي تهدد الصدق العلمي للتقويم ،املرتبطة باجلودة العلمية للتقومي 

 
 لصادقةأدوات القياس ا -1
وهناك الكثير من أدوات القياس المتطورة والتي , يستخدم المقومون اختبارات مقننة ومنشورة لقياس النتائج المتوقعة للبرنامج موضع التقويم  

 . وقد تكون هذه المقاييس غير مالئمة لعملية التقويم , تجذب المقومون 
 ائج املتوقعة إىل احلكم على الدراسة اجليدة بأهنا دراسة عقيمة  أو سيئة أو مضللة يؤدي استخدام أدوات القياس غري املناسبة لقياس النت -
 لذا وجب على املقومني اختيار األدوات املناسبة لقياس النتائج املتوقعة من تنفيذ املشروع   -
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 جامعي البيانات  -2
 من احملتمل أن يقوم أشخاص ذوي تدريب قليل جبمع البيانات واملعلومات -
 املقومون جبمع املعلومات عن طريق املقابالت الشخصية  يقوم -
 تتطلب املقابالت نوعاً من احلس واملهارات اخلاصة اليت تسمح جلامع البيانات باحلصول على املعلومات دون حتيز -
 التأكيد على خصوصية الشخص موضع املقابلة وتشجيعه ويتطلب كل ذلك مهارة خاصة -
 اختالف الشخص موضع املقابلة  ختتلف طريقة وأسلوب املقابلة ب -

 تصميم البحث  -3
 . جيب أن يضع املقوم ىف اعتباره أثناء تصميمه للبحث التقوميي أن مصمم البحث جيب أن يقابل األشخاص املنتفعني ملعرفة االحتياجات  -
 وعلى أية حال فإنه مبجرد معرفة االحتياجات فإن إجراء التقومي يصبح ال أخالقياً  -

 ناسب للبرنامج وإجراءاته الوصف الم -4
رى البحث بطريقة يستطيع من خالهلا العلماء اآلخرون أن يٌقيموا إجراءات البحث املستخدم  - وهبذه ، وجيروا أو يعيدوا إجراء نفس البحث ، جيب أن جيح

لآلخرين مبعرفة كيفية حصول املقوم على وذلك ألن التقوميات املتكررة ال توصف بشكل كاف يسمح ، الطريقة فق  ميكن اكتشاف األخطاء يف البحث 
 املعلومات وحتليله هلا 

 جيب أن يكون التقومي قابالً للتفسري   -
 وجيب أن تكون مصادر البيانات وتصميم البحث مناسبة ألغراض التقومي  -
 . هذا باإلضافة إىل أن جامعي البيانات جيب أن يكونوا من املهرة حبيث يعطوا بيانات صحيحة  -
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 احملاضرة السابعةأسئلة من 
 ؟.. يواجه املقومون أثناء قيامهم بعملية تقومي الربامج واملشروعات -4

 قتصاديآصراعاً أ
 صراعاً أخالقياً 

 جتماعيآصراعاً أ
 ؟..هى تعد محاية املبحوثني من أي ضرر -2
 املهمة األوىل للمقوم 

 للمقوم الثانيةاملهمة 
 للمقوم الثالثة املهمة
 ؟.. ماية املشاركني يف الربنامج وهيهناك طرق متعددة حل -5

 الواجب املعطى للمجموعات املشاركة يف الربنامج 
 املوافقة املبلغ عنها

 اخلصوصية 
 مجيع ماسبق

 ؟.. طريقة أخرى حلماية املشاركني يف الربنامج  و كنيهى احلصول على موافقة مسبقة من املشار  -1
 الواجب املعطى للمجموعات املشاركة يف الربنامج 

 املوافقة املبلغ عنها
 اخلصوصية 

ادئ األخالقية أجرى املقومني حبوثهم بطريقة خترق سرية املبحوثني فإهنم خيرقون املبوعند تحعامل املعلومات املتحصل عليها خالل فرتة التقومي بعناية -3
 ؟.. لعملية التقومي
 اخلصوصية

 الواجب املعطى للمجموعات املشاركة يف الربنامج 
 املوافقة املبلغ عنها

 ؟..يف عمليات التقومي صراعات الدور اليت تواجه املقومني  ال -6
 املقومني الداخليني هم جزء من فريق اإلدارة هلذه املنظمة 

 إال أهنم مع ذلك مطالبون مدافعني عن املنظمة      املقومون يبحثون عن املوضوعية  
 الوضع الصحي واملايل ملنظماهتم املقومني االستشاريني يف حاجة للفوز بالعقود إلجراء البحث هبدف التأكيد على

 مجيع ماسبق
 
 ؟..املرتبطة با اجلودة العلمية  أهم القضايا األخالقية -7

 أدوات القياس الصادقة
 جامعي البيانات 
 تصميم البحث

 الوصف املناسب للربنامج وإجراءاته
 ماسبقمجيع 
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أدوات القياس غري املناسبة لقياس النتائج املتوقعة إىل و  يستخدم املقومون اختبارات مقننة ومنشورة لقياس النتائج املتوقعة للربنامج موضع التقومي  -8
 ؟..وهي ضللة احلكم على الدراسة اجليدة بأهنا دراسة عقيمة  أو سيئة أو م

 أدوات القياس الصادقة
 جامعي البيانات 
 تصميم البحث

 
 ؟.. يقوم املقومون جبمع املعلومات عن طريق -9

 تصميم البحث
 املقابالت الشخصية  

 اسلوب املقابلة
 

 ؟.. ختتلف طريقة وأسلوب املقابلة باختالف -41
 الشخص دون املقابلة

 الشخص موضع املقابلة   
 بلةالشخص قبل املقا

 
مبجرد معرفة االحتياجات فإن إجراء التقومي يصبح ال و ص املنتفعني ملعرفة االحتياجات يضع املقوم ىف اعتباره أثناء تصميمه جيب أن يقابل األشخا -44

 ؟.. أخالقياً 
 جامعي البيانات 
 تصميم البحث

  الوصف املناسب للربنامج وإجراءاته
 

 ؟..ريق ث عن طميكن اكتشاف األخطاء يف البح -42
 قيموا إجراءات البحث املستخدم العلماء اآلخرون أن يٌ 

 جيروا أو يعيدوا إجراء نفس البحث
 مجيع ماسبق

 ؟.. جيب أن يكون التقومي قابالً  -45
 للتغري
 للتفسري

 للتعليم 
  

 ؟... ميم البحث مناسبة ألغراضجيب أن تكون مصادر البيانات وتص -41
 التقومي 

 البحث
 البيانات
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 احملاضرة الثامنة
  تابع المعايير األخالقية إلجراء وممارسة تقويم البرامج

 إدراك حاجات كل المستفيدين : رابعاً 
 أو التقومي يعد وضع املستفيدين على اختالف أنواعهم يف اعتبار املقوم أمر يف غاية األمهية حىت يكون التقومي أكثر فائدة لألشخاص الذين يستخدمون -

 يتأثرون به   
 اإلداريون وكفاءة البرنامج -1

 تعد كفاءة الربنامج أمر مهم بالنسبة للمسؤلني عن إدارة املؤسسة 
وإال ستخسر هذه الشركات وتكون خارج ، فالشركات اهلادفة للربح جيب أن تسعى إىل إنتاج السلع و حتقيق األرباح وتقدمي اخلدمات بطريقة فعالة  -

 املنافسة  
فاملؤسسات اليت ال هتدف إىل الربح ال تعمل بنفس املبادئ اليت ، ختتلف مؤسسات اخلدمة اإلنسانية غري اهلادفة للربح عن املؤسسات اهلادفة للربح  -

   ولكن يظل أهم أهداف اإلداريني هو تقدمي أكرب قدر من اخلدمة للعمالء وبأعلى مستوى من الكفاءة ، تعمل هبا الشركات اهلادفة للربح
 التقويم ومساعدة موظفي البرنامج- 2

 تزويد املوظفني باإلرشادات العملية لتطوير اخلدمة اليت يقدموهنا للعمالء  -
 تزويد املوظفني خبيارات قابلة للتطبيق بالنسبة لإلجراءات احلالية  -
 التقومي أداة لتقدير عمل املوظفني واالعرتاف خبدماهتم يف املؤسسة  -
 الءالتقومي ومساعدة العم -
 ربنامج جيب أن يراعي التقومي الفعال للمشاركني يف الربنامج أيضاً نظراً ألن العمالء ال يشاركون بطريقة فعالة يف وضع أو تنفيذ أو تقومي ال - -
ة موظفي يستطيع املقومون اجناز مسئولياهتم جتاه العمالء من خالل مقارنة حاجات املشاركني يف الربنامج مع اخلدمات املعروضة ملساعد - -

 وصياغة توصيات مرتبطة حباجات العمالء  ، الربنامج واإلداريني يف فهم حاجات املشاركني بطريقة أفضل 
 التقويم والمجتمع -4

 تعتمد كثري من برامج اخلدمات االجتماعية واإلنسانية على الدعم املايل للمجتمع سواء عن طريق التربعات أو غريها من مصادر التمويل يف -
 واملنظمات غري اهلادفة للربح  ، ؛   كما هو احلال بالنسبة للجمعيات اخلريية واألهلية   اجملتمع

 ويف بعض األحيان يكون وضع اجملتمع كما هو احلال بالنسبة لوضع األفراد يكون مشتتاً وال جيد أحد يتحدث بامسه بسهولة   -
 تجنب التأثيرات السلبية المحتملة إلجراءات التقويم : خامساً 

 :التطبيقية وهىواجه املقومون عدداً من القضايا األخالقية املرتبطة بالطبيعة التطبيقية لبحوثهم وسنناقش عدداً من القضايا املرتبطة بإجراء البحوث ي
 إمكانية تضرر األشخاص من النتائج غير الصحيحة  -1
 اليت تؤدي إىل االعتقاد بقوة وفعالية الربنامج  و ، ميكن أن تؤدي النتائج غري الصحيحة إىل إظهار نتائج اجيابية خاطئة  -
 كما ميكن أن يظهر التقومي نتائج سلبية خاطئة تؤدي إىل االعتقاد بعدم قوة أو فعالية الربنامج    -

 أسباب حدوث االستنتاجات الخاطئة 
 التباين اإلحصائي العشوائي  -

 عدم االهتمام بتصميم التقومي -
 الرتكيز على متغريات خاطئة  -
 لرتكيز على النتائج اإلجيابية أو السلبية ا -
 قد يؤدي محاس املقوم إىل استنتاجات تفاؤلية خاطئة  -
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 لذلك يجب على المقومين ما يلي: 
 احلذر فيما يتعلق بسالمة ورعاية األشخاص الذين هم حقيقة حتت الدراسة  -أ 
 من قبل كتابة التقرير النهائي   جيب أن يفكر املقومون يف الكيفية اليت يتأثر هبا خمططو الربنامج -ب 
 جيب أن يعلم املقومون أن تشجيع استخدام الربنامج الضار بشكل غري متعمد نتيجة عدم االهتمام بإجراء البحوث تعد مشكلة أخالقية  -ج
 اوأن التقوميات السلبية اخلاطئة قد تضر باألشخاص من خالل إهناء اخلدمات املميزة هلم واليت يستفيدون منه -د
 وهو الذي يستنتج بأن الربنامج غري فعال يف الوقت الذي يكون فيه فعاالً بشكل حقيقي   الخطأ من النوع الثاني  -2

 أسباب حدوث هذا الخطأ -
 صغر عينة التقومي من املستفيدين  من الربنامج  - أ
 عدم ثبات أدوات القياس  - ب

 استنتاجات غري صحيحة  وتؤدي  األخطاء من النوع الثاين إيل ضياع الوقت فهي تؤدي إىل
 تأثيرات البرنامج غير المخطط له  -3

وأحد مظاهر هذه القضية هو املستوى ، يكون املقوم الذي يتمتع بأخالق مهنية حذراً يف فحص الربنامج كربنامج منفذ وليس كربنامج مصمم -
 ،املتدين للتنفيذ احلقيقي للربامج 

 (قلق األطباء من اآلثار اجلانبية للدواء ) سلبية غري املتوقعة للربنامج واملظهر الثاين يتضمن التأثريات اجلانبية ال -
 ويكون املقوم أكثر فعالية يف أداء عمله حينما يكون على وعى باملظاهر السلبية غري املتوقعة للربنامج -

 القيم التي يتمسك بها المقوم  -1
 قوميكون التقومي أقل صدقاً ما مل تفحص القيم املفرتضة لدى امل -

ثر قوة ويذهب جويربج إىل أنه ال أحد يستطيع أن خيدم حاجات كل اجملموعة املستفيدة يف التقومي إذا ما تبىن املقوم ضمنياً قيم اجملموعة األك -
 ونفوذاً يف التقومي     
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 احملاضرة الثامنةمن  أسئلة
 ؟..ستخدمون التقومي أو يتأثرون به  ضع املستفيدين على اختالف أنواعهم أمر يف غاية األمهية حىت يكون التقومي أكثر فائدة لألشخاص الذين ي -4

 يف اعتبار املقوم
 دمةيف اعتبار اخل
 باحثنييف اعتبار ال

 
 ؟.. تعد كفاءة الربنامج أمر مهم بالنسبة للمسؤلني -2

 تقوميعن إدارة ال
 عن إدارة املؤسسة 

 بحثعن إدارة ال 
 ؟..بضروره  ساعدة موظفي الربنامجمبالتقومي - 5

 تزويد املوظفني باإلرشادات العملية لتطوير اخلدمة اليت يقدموهنا للعمالء 
 تزويد املوظفني خبيارات قابلة للتطبيق بالنسبة لإلجراءات احلالية 

 مل املوظفني واالعرتاف خبدماهتم يف املؤسسة التقومي أداة لتقدير ع
 مجيع ماسبق

 
 ؟..التقومي أداة لتقدير  -1

 قابلة للتطبيق بالنسبة لإلجراءات احلالية
 عمل املوظفني واالعرتاف خبدماهتم يف املؤسسة 

 لتطوير اخلدمة اليت يقدموهنا للعمالء
 
املقومون اجناز مسئولياهتم جتاه العمالء من خالل مقارنة حاجات املشاركني يف الربنامج مع  يستطيعو يراعي التقومي الفعال للمشاركني يف الربنامج  -3

 ؟..اخلدمات املعروضة 
 اجملتمعمساعدة التقومي و 

 التقومي ومساعدة العمالء
 التقومي ومساعدة موظفي الربنامج

 ؟..نتائج  وفعالية الربنامج بقوة االعتقاد تؤدي إىل -6
 سلبية خاطئة

 ية خاطئةاجياب
 صحيحةسلبية 

 
 ؟.. نتائجأو فعالية الربنامج   بعدم قوةتؤدي إىل االعتقاد  -7

 اجيابية خاطئة
 صحيحةاجيابية 

 سلبية خاطئة
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 ؟.. حدوث االستنتاجات اخلاطئةاليت تودي أسباب  -8
 التباين اإلحصائي العشوائي 
 عدم االهتمام بتصميم التقومي
 الرتكيز على متغريات خاطئة 

 ماسبق  مجيع
 
 ؟.. حدوث االستنتاجات اخلاطئةاليت تودي أسباب من  -9

 الرتكيز على النتائج اإلجيابية أو السلبية 
 قد يؤدي محاس املقوم إىل استنتاجات تفاؤلية خاطئة 

 مجيع ماسبق
 

 ؟.. التقوميات قد تضر باألشخاص من خالل إهناء اخلدمات املميزة هلم واليت يستفيدون منها -41
 ية خاطئةاجياب

 صحيحةاجيابية 
 سلبية خاطئةال
 

 ؟..الربنامج غري فعال يف الوقت الذي يكون فيه فعاالً بشكل حقيقي  أسباب حدوث هذا اخلطأمن  -44
 من الربنامج صغر عينة التقومي من املستفيدين 

 عدم ثبات أدوات القياس 
 مجيع ماسبق

 
 ؟..الربنامج كربنامج املقوم الذي يتمتع بأخالق مهنية حذراً يف فحص  -42
 منفذ 
 مصمم
  التقومي
 ؟.. يكون التقومي أقل صدقاً ما مل تفحص القيم املفرتضة لدى -45

 الباحث
 املقوم 

 التقرير
وذاً يف ة األكثر قوة ونفيذهب إىل أنه ال أحد يستطيع أن خيدم حاجات كل اجملموعة املستفيدة يف التقومي إذا ما تبىن املقوم ضمنياً قيم اجملموع -41

 ؟..التقومي
 جويربج 

 ماوت
 ستيك
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 احملاضرة التاسعة
 التقويم فى تخطيط البرنامج 

 ي برنامج للخدمة اإلنسانية يعد التخطي  مطلبا أساسيا قبل بدء أ -
 فقبل الشروع يف الربنامج جيب أن يشكل بعض األشخاص اخلدمة طبقا ملفاهيم حاجاهتم وطبقا ألفضل الطرق ملقابلة تلك احلاجات  -

  :هناك ثالثة أنواع عامة للمسامهات ميكن عملها وهى
 ((االختيار من بني برامج احتمالية خمتلفة  -       الربنامج املساعدة يف وصف أهداف   -  حتديد احلاجات املراد مقابلتها  -))  

 المقوم ولجنة التخطيط
 أهداف لجان التخطيط

  واحلصول على خطة تلقى دعم كبري   العمل على جلب أفضل خطة عملية حمتملة 
  حقل معني ال يستطيعون معرفة أي سياسة ، بل أهنا ال توجد يف الواقع ، وحىت اخلرباء يف غري الغامضةمن الصعوبة احلصول على املعلومات 

 معينة أكثر احتماال للنجاح 
 خطة ألن الكائنات اإلنسانية حمدودة يف كمية املعلومات اليت باستطاعتهم استخدامها يف وقت  ان التخطي  صعوبة يف اختيار أفضلقد جتد جل

  واحد
 ومن املستحيل االهتمام بكل املتغريات يف املنظمة يف وقت واحد 

  :المقومون بإمكانهم مساعدة مخططي البرنامج 
   لسوء احلظ أن املقومني غالبا ما يحستشارون بعد بداية الربنامج أو بعد مباشرة عمله فق 
  أن منظمات اخلدمة اإلنسانية ذات التنظيم اجليد هي اليت تكون موجهة عن طريق إداريني يدركون أمهية التقومي 
  أما املقوم فيستخدم (  هل سوف يساعد الربنامج ؟: مثل ) إىل حد كبري التقومي ؛ فاملخط  يستخدم فق  صيغة املستقبل والتخطي  يشبه ،

 ( هل ساعد الربنامج : مثل )  أساسا صيغة املاضي 
 وبأي ، مكان تقوميه مبوضوعيهفإذا ما مت تدخل املقوم مبكرا فإن املخططني سوف يكون لديهم مدخاًل مالئماً ملعرفة ما هو الشيء الذي باإل

 ،تكلفة
  يف  ومثل هذا التعاون بني املخططني واملقومني قد يكون ألن املبدعني يف العديد من اخلدمات اإلنسانية ليسوا مدربني يف اإلدارة والبحث أو

 مناهج تقومي الربنامج 
  ف الربنامج بطريقة جيدةفضال عن أن العديد من اإلداريني واملخططني ليست لديهم اخلربة لوضع أهدا  

 قضايا عامة في تخطيط البرنامج: أوالً 
  :تعريف وتحديد المشاركين المقصودين -1

 امج يف الوقت الذي يتم فيه حتديد اجملتمع املراد خدمته بواسطة الربنامج فإن هذا التحديد يعترب أول خطوة وأكثرها تفصيال يف ختطي  الربن
  ( :تلبيتها)بلتها تحديد الحاجات المراد مقا -2

 إن الربامج الناجحة هي اليت تبحث يف التخفيف من املشاكل احلقيقية اليت يدركها اجملتمع املراد خدمته  •
ططي برامج اخلدمات األنسابية أفضل إذا ما عرفوا ماذا ُيتاج اجملتمع املقصود ؟ •   ومن احملتمل أن يكون عمل خمح
فإذا مل يدرك أفراد اجملتمع احلاجة املطلوبة ،فال . ا أفراد اجملتمع وبني احلاجات اليت يشعر هبا املهنيون هناك فرق حاسم بني احلاجات اليت يشعر هب •

  (كيفية ادراك احلاجات ) بد أن يشمل الربنامج مسة تعليمية  
من السهل أن يغايل الشخص يف ويف حالة تقدير احلاجة للخدمات اإلنسانية ؛ فإنه من األمهية مبكان أن يتحلى الشخص باملوضوعية ، إذ  •

 مدى احلاجة اليت يريدها 



 56              أختكم بنت جند   .. دعواتكم لوالدي باملغفرة والرمحه                                                                                                                     حـسن ابوزيــد/د –تقومي املشروعات االجتماعية 

  :مصادر البرنامج  -3
وما هو نوع التدريب واخلربة اليت جيب أن تكون متوافرة لدى األعضاء ، إن تقومي الربنامج املقرتح سوف يشمل تقوميا لنوع املوظفني املطلوبني  •

ط  الستخدام مواهبهم بكفاءة ؟ املوظفني ؟ وهل يتناسب تدريبهم مع احلاجات احلقيقية لأل شخاص املراد خدمتهم ؟ وهل عملهم خمح
من فاألشخاص الفاعلون قد ال يصبحون كذلك إذا ما وضعوا يف حاالت أو مواقع مل يتدربوا عليها  كما أن املواقع اليت هم فيها تقيدهم وحتد 

 استخدامهم ملهاراهتم 
  :توقعات البرنامج  -4

ن جلان التخطي  أيضا يف حتديد أهداف الربنامج ، فاألشخاص املسئولون عن الربنامج وممولوه أصبحوا يسألون بشكل إن املقومني قد يساعدو  •
 متزايد عن وصف دقيق ألهداف الربامج اجلديدة 

ن يكونوا إن األهداف يف حاجة ألن توصف بطريقة تسمح للشخص أن مييز األهداف اليت حتققت  واليت مل تتحقق ، وإال فإن األشخاص ل •
 مسئولني عن عملهم 

ملخططني ويف الوقت الذي قد تكون فيه هناك العديد من الطرق إلجناز أفضل مستوى من الرضا لدى متلقي اخلدمة أو املستفيد منها ، فإنه جيب على ا
 أهداف أال ُيصروا أنفسهم يف منهج واحد قبل فحص البدائل ، ومبجرد اختيار الوجهة املطلوبة فإنه يأيت دور وضع

  إن املقومني ال يساعدون املخططني يف تطوير األهداف فحسب ولكنهم أيضا يحستدعون للمساعدة يف تقدير درجة جناح الربنامج الذي سوف
 ُيقق تلك األهداف 

 قد نخفض : ول ففي الجانب األ وعندما يتضح أن الربنامج لن يصبح كافيا ملقابلة احلاجات املصممة للخدمة ؛ فإن أمامنا مسارين مفتوحني
 ويف كال املسارين فإن الربنامج قد يتطلب إعادة النظر مرة أخرى  أهداف البرنامج, وفي الجانب اآلخر قد نقوي البرنامج

 مصادر معلومات تقدير الحاجة: ثانياً 
 بح معها عملهم تقريبا من كثريا ما يشتكي األشخاص املشاركون يف جلان التخطي  من عدم معرفة الكثري مما يريدون عمله ، لدرجة يص

 فال أحد يستطيع أن جيعل عمل جلان التخطي  سهال  . املستحيل 
 - لذلك فهناك العديد من األساليب والوسائل جلمع املعلومات واليت من شأهنا تقليل جزء من ارتباك املخططني 

  :الوسائل أثبتت فائدة كبيرة , وتشمل تلك ( معلومات تقدير الحاجة)ومصادر هذه المعلومات 
  بيانات اإلحصاء العام املرتب  باخلدمات اإلنسانية 
  مؤسسات اجملتمع املوجودة اليت ختدم املشاكل املشاهبة 
  مسح اجتماعي لسكان اجملتمع املراد خدمته واألشخاص ذوي االطالع الواسع واملعرفة الكبرية باجملتمع 

  :بيانات اإلحصاء العام  -1
 ام متوفرة ملستويات عديدة وبعض بنود تلك املسوح متعلقة بتخطي  الربنامج إن بيانات اإلحصاء الع -

 وهذا املصدر ُيوي الكثري مما ميكن التوصية باستخدامه يف ختطي  الربنامج ، وعادة ما يكون هذا املصدر صادقا وثابتا ويعتمد عليه 
 البيانات   وهذه البيانات قليلة التكاليف مقارنة بغريها من األنواع األخرى من-
 ظمات ولكن جيب أن يكون معلوما أن بيانات اإلحصاء العام لن تكون مفيدة عند التخطي  للربنامج بصورة سريعة وواسعة سواء حمليا أو داخل املن-
 :   الخدمات المشابهة أو الموجودة ذات العالقة -2

 قامة برنامج جديد لتقدمي خدمات إضافية ، فإنه جيب على جمموعة قبل الشروع يف إقامة خدمة ما أو إجراء تسهيالت جديدة أو البدء يف إ
 التخطي  أن تعمل مسحا اجتماعيا ملؤسسات املوجودة يف املنطقة واليت تقدم نفس اخلدمة أو خدمة مشاهبة هلا 

 تمع الذين بإمكاهنم تزويد ومثل هذا املسح سوف يساعد يف تفادي االزدواجية يف اخلدمات ، وحتديد األشخاص املطلعني على احتياجات اجمل
  املخططني بتقديرات جيدة حلاجات جمتمعية حمددة
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  :عدد األشخاص المستلمين للخدمة  -3
 اجلة أو مبجرد حتديد املوظفني والتسهيالت املعروضة للخدمة ؛ فإنه غالبا ما يتم إجراء دراسة أمبرييقية لعدد من األشخاص الذين هم يف حالة مع

 موضع خدمة 
 واملنهج األكثر مباشرة هو إجراء املسح االجتماعي لألفراد املالئمني يف املنطقة . مناهج لتقدير عدد األشخاص املستلمني للخدمة  وهناك 

  :إستمارة مسح أفراد المجتمع  -4
من املمكن أن تصبح مواقفهم عادة ما يكون ألفراد اجملتمع مواقف مؤكدة حنو تطويراخلدمات اإلنسانية وحنو اخلدمات احملددة ذات احلاجة ، و  •

 جزءا من التخطي  
 وإذا ما كانت اخلدمة مناسبة لكل املواطنني ، فإن اجملتمع جيب أن ميسح بطريقة نظامية للحصول على عينة ممثلة آلراء املواطنني   •

إذا ما كان املخط  حذرا ودقيقا يف اختياره  ميكن جتنب العينات املتحيزة وبشكل واضحواحلصول على عينة ممثلة مسألة مكلفة وصعبة جدا ، كما أنه 
  :للمستجيبني من أفراد اجملتمع وحني صياغة استمارة املسح ال بد من تذكر غرضها وهو 

  تقدير احلاجة للخدمة املراد تقدميها 
 قبول اخلدمة  
  رغبة املواطنني يف استخدام الربنامج أو التسهيالت 
  غ بطريقة جتعل من املستجيبني جييبون عليها لصاحل اخلدمة أو الربنامج الذي يريده الباحث وبطريقة وهناك بعض املسوح االجتماعية اليت تصا

 مضمونة 
  أو للرد باإلجياب على " نعم"ويف املقاييس اخلاصة باملواقف ، فإن هذا التحيز يحسمى القبول أو اإلذعان ، ويشري القبول إىل ميل الناس لقول

  .ا كانت األسئلة كلها تشجع على هذه اإلجابة األسئلة املطروحة عليهم إذ
تمع الذي أما  يف بعض املسوح  ؛ فإنه توضع قائمة للعديد من اخلدمات ومن مث يحسأل الناس عما إذا كان من الواجب توافر تلك اخلدمات هلم يف اجمل

  ُيتاج إليها أم ال
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 احملاضرة التاسعةأسئلة من 
 

 ؟..يعد مطلبا أساسيا قبل بدء أي برنامج للخدمة اإلنسانية  -4
 التقومي

 التخطي 
 استمارة

 ؟.. يف برنامج التخطي هناك أنواع عامة للمسامهات ميكن عملها  -2
   حتديد احلاجات املراد مقابلتها 

 صف أهداف الربنامجاملساعدة يف و 
 االختيار من بني برامج احتمالية خمتلفة 

 مجيع ماسبق
 ؟.. أهداف جلان التخطي ماهي  -5

   العمل على جلب أفضل خطة عملية حمتملة 
 احلصول على خطة تلقى دعم كبري 

  املعلومات غري الغامضةمن الصعوبة احلصول على 
  انية حمدودة يف كمية املعلومات اليت باستطاعتهم استخدامها يف وقت واحدخطة ألن الكائنات اإلنس صعوبة يف اختيار أفضل

 املستحيل االهتمام بكل املتغريات يف املنظمة يف وقت واحد
 مجيع ماسبق

 هل سوف يساعد الربنامج ؟ -1
 التخطي  يستخدم فق  صيغة املستقبل
 املقوم فيستخدم أساسا صيغة املاضي

 ملاضيأساسا صيغة االتخطي  واملقوم 
 ؟هل ساعد الربنامج  -3

 التخطي  يستخدم فق  صيغة املستقبل
 ياملقوم فيستخدم أساسا صيغة املاض

  فق  صيغة املستقبلاملقوم والتخطي  
 ؟..يساعدون جلان التخطي  أيضا يف حتديد أهداف الربنامج  -6

 املقومني
 املؤسسات
 املخططني

  ؟.. ابلة احلاجات املصممة للخدمةعندما يتضح أن الربنامج لن يصبح كافيا ملق -7
 قد خنفض أهداف الربنامج

 قد نقوي الربنامج  
 مجيع ماسبق
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  ؟..من مصادر معلومات تقدير احلاجة  -8
 بيانات اإلحصاء العام املرتب  باخلدمات اإلنسانية 

 مؤسسات اجملتمع املوجودة اليت ختدم املشاكل املشاهبة 
 اد خدمته واألشخاص ذوي االطالع الواسع واملعرفة الكبرية باجملتمع مسح اجتماعي لسكان اجملتمع املر 

 مجيع ماسبق
 
 ؟..متوفرة ملستويات عديدة وبعض بنود تلك املسوح متعلقة بتخطي  الربنامج  -9

 بيانات اإلحصاء العام
 اخلدمات املشاهبة

 إستمارة مسح أفراد اجملتمع
 

 ؟..البيانات قليلة التكاليف مقارنة بغريها من األنواع األخرى من البيانات  و يف ختطي  الربنامج  ُيوي الكثري مما ميكن التوصية باستخدامه -41
 بيانات اإلحصاء العام

 اخلدمات املشاهبة
 إستمارة مسح أفراد اجملتمع

إضافية ومثل هذا املسح سوف يساعد قبل الشروع يف إقامة خدمة ما أو إجراء تسهيالت جديدة أو البدء يف إقامة برنامج جديد لتقدمي خدمات  -441
 ؟..يف تفادي االزدواجية يف اخلدمات 

 بيانات اإلحصاء العام
 اخلدمات املشاهبة

 إستمارة مسح أفراد اجملتمع
 

 ؟..املنهج األكثر مباشرة هو هو و عدد األشخاص املستلمني للخدمة  مناهج لتقدير -42
 املسح االجتماعي 

 التقومي
 التخطي 

 ؟..سمى اخلاصة با املوقف يقاييس امل -45
 القبول واإلذعان

 القبول 
 اإلذعان
 ؟..الغرض من استمارة مسح أفراد اجملتمع  -41

 تقدير احلاجة للخدمة املراد تقدميها 
  قبول اخلدمة

 رغبة املواطنني يف استخدام الربنامج أو التسهيالت 
 مجيع ماسبق
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 احملاضرة العاشرة
 نظرية القرار 

  (ماوت : ة متعدد المنفعة منهج الصف) 
 مقدمة

ع من خالله مبجرد حتديد القضايا العامة للتخطي  واملطروحة للنقاش ، ووصف أدوات تقدير احلاجة ؛ فإنه بإمكاننا اآلن أن نفكر يف منهج علمي يستطي 
 ( ماوت)منهج الصفة متعدد املنفعة : يه املقوم أن يساعد املخططني يف االختيار من بني الربامج احملتملة ، وهذا املنهج الذي يطلق عل

 وهذا املنهج عبارة عن أسلوب مشتق من نظرية القرار واليت استخدمت يف ختطي  الربنامج ،  -
  وميكن تبين املنهج أيضا لعمل قرارات من أي نوع -
 منهج الصفة متعدد املنفعة مث نوضح املنهج نفسه  ونركز يف استخدام هذا املنهج على ختطي  الربامج وسوف نقوم بفحص الغرض األساسي من تصميم -

 :الغرض األساسي من تصميم منهج ماوت 
 إن الغرض األساسي من هذا املنهج هو لفصل القرار أو عزله ، مبعىن فصل عناصر القرار املعقد وتقومي كل عنصر على حدة  -
 حوار خبصوص جدارة الربامج املتنافسة أو استحقاقها ، فإن صانعي القرار يبدأون مثال والبدء يف( شاملة)فبدال من فهم القرار من وجهة نظر عاملية  -

 بالوصول إىل املوافقة حول ماذا ُياولون حتقيقه من خالل الربامج املتوفرة  
 فضلية الربامج املتنافسة  ومبجرد املوافقة على أهدافهم العامة فإهنم حينئذ يطورون نوعا من اإلمجاع على املعايري املستخدمة يف احلكم على أ-

 وبعد تأسيس هذه األرضية املشرتكة فيما بينهم ، فإن بإمكاهنم التحاور حول جدارة الربامج يف ضوء املعايري اليت مت تأسيسها 
  :ويمكن النظر إلى نسخة مبسطة من قرار تم فصله من خالل الوصف التالي 

 ك  قرر املعايري املالئمة اليت سوف تبين عليها قرار  •
 وهذه املعايري هى قيم يتمىن صانعو القرار زيادهتا من خالل الربامج   •
 إن هذه املعايري سوف تكون مبثابة مرشد لالختيار من بني الربامج املتوافرة  •
 حاول أن تزن املعايري بصورة تعكس أمهيتها الذاتية لصانعي القرار  •
سوف تسمح لصانعي القرار يف أن ُيددوا بدقة جوانب القوة والضعف لكل برنامج قوم كل برنامج حمتمل على ضوء كل معيار ، وهذه اخلطوة  •

 بديل 
 كل برنامج حاول أن جتمع التقاومي اليت مت عملهايف ضوء املعايري الفردية يف شكل تقومي كلي أو عام ، وهذه اخلطوة تظهر الرغبة العامة أو منفعة   •

  :الخطوات العشر لمنهج ماوت 
  : لمنهج ماوت لقياس الفائدة النسبية لعمل البدائلهناك عشر خطوات 

 أي ما هى املنظمة أو الشخص الذي سوف جترى عليه التقومي  حدد المنظمة المراد زيادة منفعتها -1
  أي ما هو الغرض من التقومي ؟: أو القضايا اليت حتتاجها املنفعة ومرتبطة هبا حدد القضية  -2
  :ا حدد الهويات المراد تقويمه -3

هى اخليارات املوجودة يف يد املنظمة أو األفراد ، فقد يكون اخليار هو عمل بدائل أو برامج مصممة ملقابلة حاجات "باهلويات املراد تقوميها "واملقصود 
 تنظيمية معينة 

 
  :حدد الحقول المناسبة للقيم  -4

  املنظمة أو األفراد لعمل اختيار من بني اخليارات املتنافسة ،  أي املعايري اليت سوف تركز عليها: ويقصد باحلقول املناسبة للقيم 
  فاحلقول جيب أن تكون واضحة وحمددة مبا فيه الكفاية وبطريقة يحضمن من خالهلا أن كل املخططني سوف يفهمون احلقول بنفس الطريقة 
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  :رتب الحقول حسب األهمية  -5
  ظمة عليهم أن يرتبوا احلقول حسب األمهية، وجيب أن يكون واضحا أن الرتتيب قد يتبدل فإن ممثلي املن( 1)بعد اختيار احلقول يف اخلطوة

 الحقا 
مث ( الرقم عشرة رقم عشوائي)ألقل احلقول أمهية ( 41)وتبدأ العملية بتخصيص نسبة مقدارها  :رتب الحقول حسب األهمية ونسبة االحتفاظ  -6

وإذا اعترب نصف األمهية يعطي نسبة ( 21) هذا احلقل إكثر أمهية مرتني من احلقل السابق فإنه يعطي نسبة أما إذا اعترب. يأيت بعده احلقل األكثر أمهية 
(43 ) 
 وهذه اخلطوة هى خطوة حسابية حبتة ( : 411)وأضرب الناتج يف  اجمع أهمية األوزان , قسم الكل على مجموع األوزان-7

  فإذا كان هناك العديد ( . 1)ين على معرفة سبب عدم مشول العديد من احلقول يف اخلطوة فإن املمثلني سوف يكونون قادر ( 7)وخالل اخلطوة
  (أوزاهنا صغرية ) من احلقول فإن بعضها سوف ينتهي بأوزان صغرية غري مهمة  

  :المقوم في كل حقل ( الخيارات)قس موقع الهوية  -8
 وسوف تكون هناك اختالف . فأحيانا تكون املعلومات املوضوعية غري متوافرة  وهذه املقاييس هى أحكام عادة ما تكون تقديرات غري موضوعية

فإنه سوف تتكون هناك أرضية مشرتكة من " ماوت"وعلى أي حال ، ومن خالل عملية ( . املندوبني)يف التقديرات نتيجة الختالف املمثلني 
  .املوافقة سوف تتقلص خالل املوافقة على احلقول وأوزاهنا النسبية ، وكنتيجة لذلك فإن عدم

 :احسب المنافع لكل الموجودات -9
يف احتمالية النسبة للخيار يف ذلك ( من اخلطوة السابعة)وميكن احلصول على جمموع املنفعة لكل برنامج أو خيار ، وذلك بضرب أمهية الوزن لكل حقل  

  مث مجع الناتج( من اخلطوة السابعة)احلقل 
  :قرر  -11
 أما إذا ما مت اختيار جمموعة ( جمموع املنفعة  )حاول زيادة : فإن القاعدة سهلة وهى ( برنامج واحد)يار العمل الفردي إذا مت اختيار خ

  االختيارات الفرعية ، فإنه عندئذ تصبح اجملموعات الفرعية اليت يكون جمموع منفعتها أعلى هى األفضل
  ود اختالف يف تكلفة الربامج األخرى ، فإن اخليار األفضل هنا يكون هو الربنامج ذا وإذا ما أراد صانعو القرار برناجما واحدا فق  مع وج

وألن التكاليف عادة ما تكون مهمة يف الربامج واملشاريع فإن مستخدم منهج ماوت ُيتاج الختيار منهج معني . منفعة ( األكثر)اجملموع األعلى 
 للتعامل مع التكاليف 

 لى أهنا قيمة حقل ، فإن منفعة كل خيار ينظر إليها على ضوء توافر امليزانية أما إذا مل تحقدم التكاليف ع 
 تيار الربنامج وباإلمكان أيضا متويل أفضل خيارين أو برناجمني ، فإذا كانت تكلفة الربنامج ذي املنفعة العليا تتجاوز امليزانية ، فعندئذ قد يتم اخ

  .الثاين الذي يليه يف األولوية 
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 احملاضرة العاشرةأسئلة من 
 ؟.. عبارة عن أسلوب مشتق منهو منهج ( ماوت)نفعة الصفة املتعدد امل -4
 نظرية القرار واليت استخدمت يف ختطي  الربنامج  

 التقومينظرية القرار واليت استخدمت يف ختطي  
 ليت استخدمت يف ختطي  الربنامج واالبحث نظرية 
 ؟(..ماوت )الصفة املتعدد املنفعة  الغرض األساسي من تصميم منهج  -2

 نعي القرارلفصل صا
 لفصل القرار أو عزله 

 لفصل التخطي  الربنامج
 ؟..وصول إىل املوافقة حول ماذا ُياولون حتقيقه من خالل الربامج املتوفرة   -5

 صانعي القرار
 اختاذ القرار
 التخطي 

 ؟..منهج ماوت مير  -1
 ست خطوات
 سبع خطوات
 عشر خطوات 

 
 ؟..فما هي نسبية لعمل البدائل هناك خطوات ملنهج ماوت لقياس الفائدة ال -3

 حدد املنظمة املراد زيادة منفعتها
    حدد القضية

 حدد اهلويات املراد تقوميها 
 حدد احلقول املناسبة للقيم
 رتب احلقول حسب األمهية

 مجيع ماسبق
 ؟.. هى املنظمة أو الشخص الذي سوف جترى عليه التقومي ما-6
 حدد املنظمة املراد زيادة منفعتها 
   دد القضيةح

 حدد اهلويات املراد تقوميها
 ؟أي ما هو الغرض من التقومي: القضايا اليت حتتاجها املنفعة ومرتبطة هبا  -7

   حدد القضية
 حدد اهلويات املراد تقوميها
 حدد احلقول املناسبة للقيم
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 ؟.. هى اخليارات املوجودة يف يد املنظمة أو األفراد  -8
   حدد القضية
 ات املراد تقوميهاحدد اهلوي

 رتب احلقول حسب األمهية
 
 ؟..هي املعايري اليت سوف تركز عليها املنظمة أو األفراد لعمل اختيار من بني اخليارات املتنافسة   -9

    حدد القضية
 حدد اهلويات املراد تقوميها
 حدد احلقول املناسبة للقيم

 
 ؟..فما هي ل البدائل نهج ماوت لقياس الفائدة النسبية لعممخطوات من   -41

 رتب احلقول حسب األمهية ونسبة االحتفاظ
 امجع أمهية األوزان
 املقوم يف كل حقل( اخليارات)قس موقع اهلوية 

 والقرار احسب املنافع لكل املوجودات
 مجيع ماسبق

 ؟..ن خطوات ماوت هي مسابية احلطوة هي اخل  -44
 السادسة 
 السابعة
 الثامنة
 ؟..هى أحكام عادة ما تكون تقديرات منهج ماوت  يف هذه املقاييس -42
 غري موضوعية  

 موضوعية
 جمموع املنفعة

 ؟..اخلطوة األخرية من منهج ماوت هي  -45
 حدد اهلويات املراد تقوميها
 حدد احلقول املناسبة للقيم

 القرار
 ؟.. مستخدم منهج ماوت ُيتاج الختيار منهج معني للتعامل مع -41

 التكاليف 
  البحوث
 التخطي 
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 اضرة احلادية عشراحمل
 دراسة الجدوى في البرامج والمشروعات  •

 :ماهية دراسة الجدوى 
 : والمقصود بدراسة الجدوى للمشروع 

 جمموعة األساليب أو الطرق العلمية اليت تحستخدم جلمع البيانات وحتليلها وللوصول إىل نتائج حتدد صالحية املشروع 
 أهمية دراسة الجدوى
 من املوضوعات احليوية اليت ال غىن عنها ألي مشروع بغض النظر عن نوعية املشروع خاصا كان أو عاما تعترب دراسات اجلدوى 

ن االستقرار فلقد القت دراسات اجلدوى يف السنوات األخرية إقباال منقطع النظري واهتماما خاصا بسبب الرغبة يف زيادة اإلنتاج وحتقيق درجة عالية م
 الستثمارات اخلاصة ، خاصة إذا كنا نتحدث عن مشاريع اقتصادية حبتة للمشاريع أيضا بسبب تشجيع ا

 . وألن الشخص صاحب األعمال أو املستثمر اخلاص ُيتاج إىل املفاضلة بني عدد من املشروعات البديلة املطروحة أمامه  -
يبدأ املشروع وهو مطمئن حىت إن مل ينجح يف حتقيق أهدافه  وإذا ما كان عليه اختيار أحد تلك املشروعات فإنه ينبغي عليه إجراء دراسة اجلدوى لكي -

 ، هذا بالنسبة للمستثمر اخلاص 
  -:أما بالنسبة للمستثمر العام وهو يتمثل في الحكومة فإن لدراسة الجدوى أهمية قصوى كما يلي 

ذات أكرب نفع عام وتأجيل املشروعات العامة اليت هلا عدد إن احلكومة يف قيامها بتنفيذ املشروعات العامة حتتاج إىل أسلوب الختيار املشروعات  -4
  حمدود من املنتفعني ، وهذا ال يتحقق إال عن طريق دراسة اجلدوى اليت ميكن على أساسها ترتيب املشروعات امللحة مث األقل إحلاحا وهكذا

 (المستثمر العام)أهمية دراسة الجدوى 
وع عام معني فإهنا حتتاج إىل تعريف لشكل املشروع ، فمثال إذا استقر األمر على إنشاء مستشفى فما هو إن احلكومة عندما تستقر على تنفيذ مشر  -2

؟ وما هى األقسام العالجية داخل املستشفى ؟ هذه األسئلة جتد إجابة واضحة من خالل (حجم املستشفى)عدد اأَلسرة الواجب أن يشملها املستشفى 
 دراسة اجلدوى 

وأن العوائد واملنافع ، متنح رخصة إنشاء املشروع إال إذا تأكدت أن األعباء االجتماعية اليت يتسبب فيها املشروع للمجتمع أقل ما ميكنإن احلكومة ال  -5
 ويكون هذا األساس يف منح الرخصة ، االجتماعية اليت ُيققها املشروع للمجتمع أكرب ما ميكن

ى قاصرة على املشروعات والربامج اجلديدة فق  ، وهذا غري صحيح ألن دراسة اجلدوى مهمة أيضا وقد يتبادر إىل الذهن أن أمهية دراسة اجلدو   -1
 أو إضافة منتج جديد وهكذا ، أو إدخال نظام جديد للنظام القائم، للمشروعات والربامج القائمة املستمرة ، ومن ذلك مثال؛ التوسع يف مشروع قائم

 فعالية املشروع ،فهناك فرق بينهما ، فدراسة اجلدوى كما ذكرنا قائمة أساسا على تقومي فكرة املشروع قبل وجيب أال خنل  بني دراسة اجلدوى وبني-3
 . البدء فيه للتأكد من صالحيته وجدواه واالعتماد عليه 

حة االستمرار يف املشروع القائم أو كيفية أما دراسة فعالية املشروع فاهلدف منها هو تقومي اقتصاديات املشروع القائم فعال ، ومبعىن آخر ، هل من املصل-
 تطوير وحتسني اقتصادياته أو االنتقال به من مشروع غري منتج اقتصاديا إىل مشروع مثمر وذا مردود اقتصادي إجيايب 

 : وتلخيصا لما سبق ذكره نستطيع أن نحدد أهمية دراسات الجدوى في النقاط التالية 
 روع املقرتح لتحقيق األهداف اليت تسعى إليها املستثمر إهنا وسيلة للتأكد من صالحية املش •
  إن احلكومة تشرتط املوافقة على املشروع أو تزويده ببعض التسهيالت وإجراء دراسات اجلدوى الالزمة  •
 التأكد من أن املشروع يتواءم مع السياسات االقتصادية واالجتماعية للمجتمع   •
  عداد الدراسات اليت تثبت جدوى املشروعيشرتط املمول للموافقة على التمويل إ  •
  التعرف على مستقبل املشروع لفرتة طويلة ووضع املؤشرات الالزمة لنجاحه  •
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 :الخصائص العامة لدراسات الجدوى 
  فالدراسة جيب أن تكون شاملة لكافة اجلوانب واألبعاد اخلاصة للمشروع ولكافة التفاصيل اخلاصة به :الشمول  
  مجيع املراحل سواء يف إعداد الدراسة أو ما انتهت إليه من نتائج وتوصيات أو سلبيات الدقة يف :الدقة  
  البعد عن احلكم على األشياء بصورة شخصية وأن تتصف بياناهتا باملوضوعية الكاملة باإلضافة إىل جديتها :الموضوعية 
  ضه حىت ميكن للممول احلكم على مناسبته ومن مث متويلهأن تتسق وتتوافق وتتمشى دراسة اجلدوى مع نشاط املمول وأغرا :االتساق  

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

ته مع البيئة احمللية اليت سوف يقام عليها ودراسة اجلدوى البيئية دراسة اجلدوى البيئية للمشروع ، واملقصود هبا التأكد من توافق املشروع املزمع إقام :أوال 
 هى عادة ما تكون املرحلة األوىل يف دراسة اجلدوى 

واملقصود هبا أن هذا املشروع سوف تكون لديه القدرة على تصريف منتجاته يف السوق أو للجمهور ، واألهم : دراسة اجلدوى التسويقية للمشروع  :ثانيا 
 د ن هذه املرحلة الثانية لدراسة اجلدوى حتاول التأكد من أن هناك طلبا كافيا على منتجات املشروع وخدماته من السوق أو اجلمهور املستفيمن ذلك أ

شروع يف الطاقة واملقصود هبا التعرف على إمكانية أو قابلية تنفيذ املشروع بناءاً على حتديد حجم امل: دراسة اجلدوى اهلندسية والفنية للمشروع  :ثالثا 
 اإلنتاجية ، وكذلك اختيار املوقع املناسب واختيار نظام اإلنتاج 

العمل على ختطي  وتوجيه وتقييم ومتابعة تأمني احتياجات املشروع أو الربنامج من األموال ومن "واملقصود هبا : دراسة اجلدوى املالية للمشروع  :رابعا 
لة أيضا فإن األمر يتطلب حتديد مواعيد سداد املال املفرتض إذا كان املشروع قائما على االفرتاض من أساسه ، ويف هذه املرح"خالل أفضل مصدر متويلي 

 حلة التأسيس مث يف مرحلة التشغيلوذلك عن طريق عمل كشوف حسابية متثل التدفق النقدي يف مر 
حبية املشروع وذلك عن طريق جمموعة من املعايري اليت يطلق عليها معايري واملقصود من هذه املرحلة حتديد ر ، دراسة اجلدوى التجارية للمشروع : خامسا 

  وغريها، وصايف القيمة، االستثمار مثل فرتة االسرتداد 
ع ية املشرو وبناء على ذلك يتم حتديد الربح اخلاص للمشروع، أي الذي يعود للمالك وطبيعي أن دراسة اجلدوى ال ينتهي عند هذا احلد بل جيب حتديد رحب

 العامة أو مبعىن آخر ، إعداد دراسة اجلدوى االجتماعية 
واملقصود هنا يف هذه املرحلة هو تقدير العوائد االجتماعية اليت تتحقق من وراء املشروع يف شكل منافع : دراسة اجلدوى االجتماعية للمشروع  :سادسا 

حل مشكالت البطالة ، يف شكل التقليل من االسترياد أو زيادة التصدير للخارج اجتماعية تعود على اجملتمع؛ يف شكل تشغيل أفراد اجملتمع وبالتايل 
 ... وبالتايل توفري عمالت صعبة تساهم يف املشكالت اخلاصة بتوازن ميزان املدفوعات ،

 ة ؛ فهناك دراسة أن املكونات املختلفة لدراسة اجلدوى تكاد أن تكون متكاملة وحتوي دراسة متخصص( حمددات اجلدوى)ويتضح من كل ذلك
تسويقية متخصصة وهناك دراسة مالية وهكذا ، ومبعىن آخر فإن نتائج أي مرحلة من تلك املراحل الست السابقة تعترب مدخال للمرحلة أو 

خبري التسويق من فاملهندس الفين ال يستطيع أن يبدأ يف إعداد دراسة هندسية فنية عن املشروع أو الربنامج إال إذا انتهى : املراحل اليت تليها 
 إعداد الدراسة التسويقية للمشروع وإال اعترب املشروع فاشال

  وأن أي خطأ يف أي مرحلة يؤدي إىل بناء املراحل التالية على أساس خاطئ 
  ملراحل أن كل مرحلة من هذه املراحل تستخدم أدوات خاصة هبا ختتلف عن األدوات اخلاصة يف ا. والنقطة األخرى فيما خيص هذه املراحل

 األخرى 
 وهناك أيضاً دراسات جدوى تطرق إليها البعض يمكن اضافتها لمحددات جدوى المشروع

  واليت يقصد منها مواءمة املشروع مع قوانني املنظمة أو البلد اليت ينتمي إليه املشروع : دراسة اجلدوى القانونية  :سابعا 
  ويقصد منها سالمة وصحة اهليكل اإلداري والتنظيمي للمشروع حبيث يكون لكل موظف  :دراسة اجلدوى اإلدارية والتنظيمية للمشروع  :ثامنا

 وظفية خاصة به وأن هناك عمالة مدربة وأيدي عاملة ماهرة لتوىل أعمال املشروع باقتدار 
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 :  بدائل دراسة الجدوى 
 : هناك بديالن أساسيان لدراسة الجدوى 

ية والشركات الكبرية دائرة خاصة داخل الدائرة أو الشركة مهمتها إجراء دراسة اجلدوى ألي مشروع يراد القيام جرت العادة أن ختصص الدوائر الرمس: األول 
 به وهذه الدائرة تعترب سلطة استشارية مهمتها تقدمي استشارات للمسئولني فق  

، خصصة يف إجراء دراسة اجلدوى يف كل حقل يريده املستثمرهناك جهة أخرى تقوم بدراسة اجلدوى وهى ما يسمى مبراكز وبيوت اخلربة وهى مت: الثاين 
 إجراء دراسة اجلدوى هلا وما مييز تلك املراكز هو خربهتا الكبرية والطويلة وحيادها ومرونتها إال أن ما يعاب عليها هو عدم معرفتها بظروف املنشأة اليت تريد 

   
 مشكالت دراسات الجدوى

 أو تؤخر من وقت تسليمها أو االنتهاء منها ( الدراسة) ا من وجود بعض املشكالت اليت قد تؤثر على جدواها ال ختلو أي دراسة مهما كان نوعه
  :ودراسة الجدوى هى األخرى يكتنفها بعض المشكالت ومنها 

 افتقار الكثري من املؤسسات للمعلومات الكافية اليت تتطلبها دراسة اجلدوى  -4
 على دراسة اجلدوى قلة كفاءة ومهارة القائمني  -2

 و املبالغة يف بعض املعلومات املوجودة يف أرشيف بعض املؤسسات 
 املبالغ اخليالية اليت تتطلبها مراكز اخلربة إلجراء دراسات اجلدوى  -5
 راد القيام به مما يقلل منوع املاالعتماد الكبري من جانب بعض املستثمرين على خرباهتم السابقة حىت ولو كانت يف جمال آخر ال ميت بصلة للمشر  -1

 أمهية الدراسة بل وقد جيعلها أحيانا عدمية الفائدة 
ري دراسة اجلدوى  -3  يف كثري من األحيان يصعب التنبؤ باملتغريات التسويقية واملالية أو الفنية ألمور خارجة عن إرادة من جيح
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 احملاضرة احلادية عشرأسئلة من 
 
 ؟..جمموعة األساليب أو الطرق العلمية اليت تحستخدم جلمع البيانات وحتليلها وللوصول إىل نتائج حتدد صالحية املشروع  -4

 التقومي
 دراسات اجلدوى

 البحث
 ؟.. أمهية دراسة اجلدوىماهي  -2

 مشروع بغض النظر عن نوعية املشروع خاصا كان أو عاما املوضوعات احليوية اليت ال غىن عنها ألي 
 القت دراسات اجلدوى يف السنوات األخرية إقباال منقطع النظري واهتماما خاصا بسبب الرغبة يف زيادة اإلنتاج 

 بسبب تشجيع االستثمارات اخلاصة و حتقيق درجة عالية من االستقرار للمشاريع 
  ة بني عدد من املشروعات البديلة اخلاص ُيتاج إىل املفاضل الشخص صاحب األعمال أو املستثمر 

 مجيع ماسبق
 
 ؟.. أمهية دراسة اجلدوى قاصرة على -5
 املشروعات والربامج اجلديدة فق   

 للمشروعات والربامج القائمة املستمرة 
 مجيع ماسبق

 
 .وجدواه واالعتماد عليه  قائمة أساسا على تقومي فكرة املشروع قبل البدء فيه للتأكد من صالحيته -1

 دراسة فعالية املشروع
 دراسة اجلدوى 

 الشمول
 ؟..هو تقومي اقتصاديات املشروع القائم فعال  -3

 دراسة فعالية املشروع
 دراسة اجلدوى

 املوضوعية
 ؟..اخلصائص العامة لدراسات اجلدوى ماهي  -6

 الدقةو  الشمول
 واالتساق املوضوعية

 مجيع ماسبق
 ؟.. أن تكون شاملة لكافة اجلوانب واألبعاد اخلاصة للمشروع ولكافة التفاصيل اخلاصة به الدراسة جيب-7

  الشمول
 الدقة

  املوضوعية
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 ؟..مجيع املراحل سواء يف إعداد الدراسة أو ما انتهت إليه من نتائج وتوصيات أو سلبيات  -8
 الدقة

  املوضوعية
 االتساق

 ؟..شخصية وأن تتصف بياناهتا باملوضوعية الكاملة باإلضافة إىل جديتها البعد عن احلكم على األشياء بصورة  -9
 الشمول
  املوضوعية
 االتساق
 ؟.. دراسة اجلدوى مع نشاط املمول وأغراضه حىت ميكن للممول احلكم على مناسبته ومن مث متويله -41
 الدقة

  املوضوعية
 االتساق
 ؟..حمددات جدوى املشروع من  -44

 بيئية للمشروع دراسة اجلدوى ال
 دراسة اجلدوى التسويقية للمشروع 

 دراسة اجلدوى اهلندسية والفنية للمشروع 
 دراسة اجلدوى املالية للمشروع 

 دراسة اجلدوى التجارية للمشروع 
 راسة اجلدوى االجتماعية للمشروع د

  مجيع ماسبق
 ؟.. جدوى املشروع هناك أيضاً دراسات جدوى تطرق إليها البعض ميكن اضافتها حملددات -42

 دراسة اجلدوى القانونية 
 دراسة اجلدوى اإلدارية والتنظيمية للمشروع 

 مجيع ماسبق
 ؟..بديالن أساسيان لدراسة اجلدوى  هناك-45

 ا تقدمي استشارات للمسئولني فق  تعترب سلطة استشارية مهمتهو ختصص الدوائر الرمسية والشركات الكبرية دائرة خاصة داخل الدائرة 
 مراكز وبيوت اخلربة وهى متخصصة يف إجراء دراسة اجلدوى يف كل حقل يريده املستثمر هو خربهتا الكبرية والطويلة وحيادها ومرونتها 

 مجيع ماسبق
 

 ؟.. مشكالت دراسات اجلدوى -41
 افتقار الكثري من املؤسسات للمعلومات الكافية اليت تتطلبها دراسة اجلدوى 

 مني على دراسة اجلدوى قلة كفاءة ومهارة القائ
 املبالغ اخليالية اليت تتطلبها مراكز اخلربة إلجراء دراسات اجلدوى 

 االعتماد الكبري من جانب بعض املستثمرين على خرباهتم السابقة 
 مجيع ماسبق 
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 احملاضرة الثانية عشر
  دراسة الجدوى االجتماعية

 مقدمة
 دراسة الجدوى االجتماعية  

 إن املسؤولني عن املشروعات والربامج يدركون أمهية دراسة اجلدوى االجتماعية للمشروع قبل اإلقدام عليه  •
املنافع االجتماعية والنفقات االجتماعية ، واليت سوف تسمح بتحديد : ويف هذا الصدد ال بد من التعرف على مفهومني أساسيني ومها  •

 سب الصافية للمجتمع املكا
نفقات وتشمل املنافع والنفقات االجتماعية كل العوامل املرتبطة باجملتمع واليت تؤثر على الرخاء القومي وبالتايل فهى ليست فق  املنافع وال •

 االقتصادية اليت هتتم بالفرق بني املنافع االقتصادية والنفقات االقتصادية 
  :منافع القومية معايير قياس الجدوى االجتماعية وال

  وفيما يلي تلك املعايري اليت ميكن عن طريقها قياس اإلرباح االجتماعية واملنافع القومية لقيام مشروع جديد 
  االستهالك التجميعي 
   توزيع الدخل 
  معدالت منو الدخل القومي 
  هدف التوظيف 
  الرحبية االقتصادية القومية الكلية 
 األثر على سوق النقد األجنيب  

  :االستهالك التجميعي : أوال  
 إىل رفاهية جمتمعاهتا  –مهما اختلفت النظم بينها  –هتدف اجملتمعات  •
  وترتجم ذلك يف خططها للتنمية االجتماعية واالقتصادية إىل برامج تنفذها مؤداها رفع مستوى معيشة أفراد اجملتمع •
 ساسية ملستوى املعيشة ويعترب نصيب الفرد من االستهالك التجميعي أحد املقاييس األ •
 ويعد اختيار املشروع أحد العناصر اهلامة اليت تدخل يف حساب األثر على االستهالك التجميعي  •

 : وتربز بعض املشاكل عند قياس االستهالك التجميعي ومنها
  اختالف أنواع السلع اليت يشرتيها الناس-4
 ضمن مجع مستوى االستهالك ألفراد خمتلفني ختتلف مقادير دخوهلم ومن مث مستويات معيشتهم تتمثل الصعوبة الثانية يف أن االستهالك التجميعي يت -2
  أيضا من املشاكل اليت تعرتض قياس االستهالك التجميعي إدخال عنصر الزمن -5

  :مساهمة المشروعات في تحسن الدخل : ثانيا 
 تمع ونعين بذلك مدى مسامهة املشروع يف حتسني الدخول بني أفراد اجمل
  :وميكن أن ينقسم هذا اهلدف وعالقته باملشروع اجلديد إىل قسمني 

  حيث يتم تقومي جودة املشروع اجلديد عن طريق مدى مسامهته يف توليد دخول جديدة ألقاليم فقرية ُيدده مستوى : التوزيع اإلقليمي للدخل
 النشاط االقتصادي 

   يف التنمية اإلقليمية وهو هدف تسعى له كافة اجملتمعات ويتم تفضيل املشروعات اجلديدة اليت سوف تساهم 
  بالنسبة للمشروعات اجلديدة فإن حتقيقها هلدف حتسني الدخل يتم بقياس مدى مسامهتها يف نفع جمموعة من األفراد منفعة مباشرة بصايف

 إنتاجها من السلع واخلدمات 



 31              أختكم بنت جند   .. دعواتكم لوالدي باملغفرة والرمحه                                                                                                                     حـسن ابوزيــد/د –تقومي املشروعات االجتماعية 

 : معدالت نمو الدخل القومي  : ثالثا
 ية واالقتصادية ألية سياسة حكومية تنمية الدخل القومي من األهداف االجتماع 
 ه بدوره وملا كان الناتج القومي له عالقة بإمجايل الدخل القومي فإن كليهما يحرتمجان يف جمموع ما يستهلك وجمموع ما يتبقى لالدخار الذي يحوج

 كل استثمار إىل القنوات املالية اليت توجهه بدورها إىل النشاط اإلنتاجي واخلدمي يف ش
 : هدف التوظيف : رابعا 
 وال جيب إضاعته  –بل إهنا يف كثري من بالد العامل النامي املصدر االقتصادي األساسي  –تعترب القوى البشرية أحد املصادر االقتصادية اهلامة  •
هومه كأحد املوارد االقتصادية مرتب  وعلى ذلك فإن التوظف ، وإن نظرنا إليه كهدف مستقل يف حد ذاته العتبارات اجتماعية ، فإنه مبف •

 أي مدى ما حتققه العمالة من إنتاج ، باإلنتاج
 ودراسات جدوى املشروعات اجلديدة من وجهة نظر اجملتمع تنظر ما بني ما تنظر إليه  ما سوف خيلقه هذا املشروع اجلديد من فرص للتوظيف  •
التوظيف ، بل ينظر لآلثار األخرى املرتتبة على البطالة كأحد آفات اجملتمع اليت ينتج هذا وإن كان اجملتمع ال يعنيه فق  اهلدف االقتصادي من  •

 عنها الفوضى االجتماعية بكل ما حتمله من آثار 
 املشروع اجلديد الذي يضيف إىل اإلنتاج والذي خيلق فرص عمل جديدة تتعدى آثاره العالقة بني كثافة العمل وكثافة رأس املال  •
على اجملتمع ال يتعدى فق  الناتج والدخل املولد من املشروعات اجلديدة ، بل يتعداه إىل التعليم والتدريب وخلق جمتمعات  إن أثر التوظيف •

 جديدة 
ل وتستمر آثار التوظف لتشمل الفرد يف اجملتمع كقوة شراء استهالكية فكما أنه قوة إنتاجية يف جانب املدخالت الالزمة لإلنتاج فهو مستقب •

 املشروع ومستهلك هلا وبدون فرص العمل ، فال دخل ، وبدون الدخول ال قوى شرائية أي ال استهالك ومن مث ال إنتاج ملخرجات 
 

 : الربحية االقتصادية القومية الكلية : خامسا 
  احلكم على املشروع اجلديد من وجهة نظر اجملتمع يأيت عن طريق مدى مسامهته يف زيادة املكاسب االجتماعية 
 األرباح القومية"تعريف املكاسب االجتماعية بأهنا الفرق بني جمموع املنافع االجتماعية وجمموع النفقات االجتماعية والذي يطلق عليه  وميكن"  
 ة وتكمن الصعوبة يف حتديد املنافع والنفقات يف التفرقة بني ما هو اقتصادي منها وما هو غري اقتصادي ذلك أن ما ال يعترب منفعة اقتصادي

 قد يكون أثره أكرب ولو على املدى الطويل ( حتسن املستوى الصحي العام ، حتسني املستوى التعليمي ، اعتماد اجملتمع على ذاهتا )
  جهة نظر إال أن التفرقة بني ما يعترب منفعة اقتصادية وما يعترب منفعة غري اقتصادية ليس باألمر اليسري مما دعا الدارسني جلدوى املشروع من و

  :تمع الرتكيز على الرحبية القومية االقتصادية دون غريها وذلك لألسباب اآلتية اجمل
 وليس بني ، إن األرباح االقتصادية ملشروع ما ميكن أن يطلق عليها األرباح االقتصادية القومية حبيث تصبح املفاضلة بني أنواع من املشروعات

 أنواع خمتلفة من املنافع والنفقات 
 س اقتصادي مشرتك ميكن عن طريقه قياس املنافع والنفقات االقتصادية وغري االقتصادية صعوبة إجياد مقيا 
 

 : األثر على سوق النقد األجنبي : سادسا 
  هتدف كل الدول وخاصة النامية منها إىل حتسني ميزان مدفوعاهتا وتضع من السياسات االقتصادية ما يعمل على حتسني وضع النقد األجنيب

 زيادة الصادرات واحلد من الواردات ، إال أن املشكلة ليست هبذه السهولة بالنسبة للدول النامية وذلك عن طريق 
  لذلك كانت إحدى املعايري اهلامة للحكم على جدوى املشروع اجلديد من وجهة نظر اجملتمع ، هى مدى مسامهته يف حتسني ميزان مدفوعات

 ب  أساسا بقدرة املشروع على خوض املنافسة اخلارجية الدولة وميكن الوصول إىل هذا املعيار الذي يرت
  هكذا تتعدد األهداف واملعايري لنظرة اجملتمع إىل الرحبية من قيام مشروع جديد 
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 :الخطوات اإلجرائية للقيام بدراسة جدوى برنامج أو مشروع اجتماعي 
كد من األسس االقتصادية لذلك الربنامج أو املشروع أو تلك اخلدمة تفاديا من الضروري جدا قبل البدء يف تصميم أي برنامج أو مشروع اجتماعي التأ

 أو مشكالت اقتصادية قد تعرتض املشروع الحقا ، ألي صعوبات
  :لذلك وللقيام بدراسة الجدوى االجتماعية للبرنامج أو المشروع فإنه ينبغي مراعاة الخطوات التالية 

األجور ....( استهالك الكهرباء واملاء)هى ما يحعرف بإمجايل النفقات الدورية املستمرة للمشروع كاملنافع العامة و : حتديد التكاليف الثابتة للمشروع  -4
  اخل...واملكافآت 

 حتديد احلجم األمثل لعدد املستفيدين من املشروع -2
 مالية معرفة التكاليف احلدية للمشروع وهى متوس  ما يتكلفه مستفيد واحد من املشروع يف سنة  -5
  معرفة العائد احلدي للمشروع وهو متوس  قيمة ما يتحقق من مزايا اجتماعية واقتصادية ملستفيد واحد يف سنة مالية -1
  (الصيانة ، الربيد ، احلراسة )والتكاليف اليت ستتغري مع حجم الربنامج، دراسة التكاليف املتغرية للمشروع واليت ترتب  بعدد املستفيدين -3
  (الثابتة ، املتغرية ) التكاليف الكلية للمشروع حساب  -6
 حساب العائد الكلي للمشروع  -7
 استخراج صايف العائد االجتماعي واالقتصادي للمشروع ويساوي العائد الكلي مطروحا منه التكاليف الكلية  -8
ي يتحقق للمستفيدين من املشروع مع إمجايل التكاليف والنفقات وهى النقطة اليت يتساوى عندها إمجايل العائد الذ: حتديد نقطة التعادل للمشروع  -9

 اخلاصة باملشروع لنفس العدد من املستفيدين يف سنة مالية 
 كتابة التقرير واختاذ القرار املناسب فيما يتعلق جبدوى املشروع قبل تنفيذه   -41 

 معايير الحكم على جدوى المشروع  
  :القتصادية للمشروع فال بد من توافر شرطين إذا أردنا التأكد من سالمة األسس ا

 أن يتحقق للمشروع عند تنفيذه صايف عائد ربح اجتماعي واقتصادي مناسب  األول
 أن يكون احلجم األمثل للمشروع أكرب من قيمة نقطة التعادل احملسوبة  الثاين
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 احملاضرة الثانية عشرأسئلة من 
 ؟..  تبطة بااجملتمع وتؤثر على الرخاء القومي هيوعوامل املر  مفهومني أساسيني وتسمح بتحديد املكاسب الصافية للمجتمع -4

 املنافع االجتماعية والنفقات االجتماعية 
 والنفقات االجتماعية  قتصاديةاملنافع اال

  االقتصاديةاملنافع االجتماعية والنفقات 
 ؟..تماعية واملنافع القومية قياس اجلدوى االجل اليت نعتمد عليها معايري -2

 ي االستهالك التجميع
 توزيع الدخل  

 معدالت منو الدخل القومي 
 هدف التوظيف 

 الرحبية االقتصادية القومية الكلية 
  األثر على سوق النقد األجنيب

 مجيع ماسبق
ا رفع مستوى يف خططها للتنمية االجتماعية واالقتصادية إىل برامج تنفذها مؤداه رفاهية جمتمعاهتا حتققهتدف اجملتمعات مهما اختلفت النظم بينها  -5

 ؟.. ويعد اختيار املشروع أحد العناصر اهلامة  يعترب أحد املقاييس األساسية ملستوى املعيشة معيشة أفراد اجملتمع
 االستهالك التجميعي 

 توزيع الدخل  
 معدالت منو الدخل القومي 

 ؟..أحد العناصر اهلامة اليت تدخل يف حساب االثر على االستهالك التجميعي هو  -1
 ع املشروعنو 

 اختيار املشروع
 هدف التوظيف

 ؟..هي قياس االستهالك التجميعي و  مشاكل عندهناك  -3
  اختالف أنواع السلع اليت يشرتيها الناس

 مجع مستوى االستهالك ألفراد خمتلفني ختتلف مقادير دخوهلم ومن مث مستويات معيشتهم 
 إدخال عنصر الزمن 

 مجيع ماسبق
 ؟..اجلديد عن طريق مدى مسامهته يف توليد دخول جديدة ألقاليم فقرية ُيدده مستوى النشاط االقتصادي تقومي جودة املشروع  -6

 التوزيع اإلقليمي للدخل 
 القوى البشرية
 الدخل القومي

 ؟.. األهداف االجتماعية واالقتصادية ألية سياسة حكومية -7
 تنمية الدخل القومي  

 القوى البشرية
 املنافع االجتماعية
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 ؟..بالد العامل النامي املصدر االقتصادي األساسي يف أحد املصادر االقتصادية اهلامة متثل  -8
 القوى البشرية

 تنمية الدخل القومي
 توزيع الدخل

 ؟.. احلكم على املشروع اجلديد من وجهة نظر اجملتمع يأيت عن طريق  -9
  قتصاديةمسامهته يف زيادة املكاسب اال

 كاسب االجتماعية مسامهته يف زيادة امل
 املكاسب االجتماعية  نقصان مسامهته يف

 ؟...هي  "األرباح القومية"الفرق بني جمموع املنافع االجتماعية وجمموع النفقات االجتماعية والذي يطلق عليه  أن -41
 املكاسب االجتماعية
 االستهالك التجمعي
 املنافع االقتصادية

 ؟..فقات يف التفرقة بني ما هومن الصعوبة يف حتديد املنافع والن -44
 اقتصادي منها وما هو غري اقتصادي 

 اجتماعي منها وماهو غري اجتماعي
 سياسي منها وماهو غري سياسي

 ؟..هي ة جدوى برنامج أو مشروع اجتماعي اخلطوات اإلجرائية للقيام بدراس-42
 حتديد التكاليف الثابتة للمشروع  

 ين من املشروع حتديد احلجم األمثل لعدد املستفيد
 معرفة التكاليف احلدية للمشروع 
 معرفة العائد احلدي للمشروع 

 دراسة التكاليف املتغرية للمشروع 
 مجيع ماسبق

 
 ؟..هي اخلطوات اإلجرائية للقيام بدراسة جدوى برنامج أو مشروع اجتماعي -45

  (الثابتة ، املتغرية ) حساب التكاليف الكلية للمشروع 
 لكلي للمشروع حساب العائد ا

 استخراج صايف العائد االجتماعي واالقتصادي للمشروع 
 حتديد نقطة التعادل للمشروع 

 كتابة التقرير واختاذ القرار املناسب فيما يتعلق جبدوى املشروع قبل تنفيذه 
 مجيع ماسبق

 ؟..ا ومهإذا أردنا التأكد من سالمة األسس االقتصادية للمشروع فال بد من توافر شرطني -41 
 يتحقق للمشروع عند تنفيذه صايف عائد ربح اجتماعي واقتصادي مناسب 

 يكون احلجم األمثل للمشروع أكرب من قيمة نقطة التعادل احملسوبة 
  مجيع ماسبق 
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 احملاضرة الثالثة عشر
 التقرير الخاص بالتقويم 

 مقدمة
 دون اتصال فعال ، فإن التقارير الفنية املعدة بعناية لن تحقرأ من قبل متخذي القرار ، ولن تحطبق من قبل إداريي الربنامج ب •
 والتقرير الواضح والدقيق واجلذاب يعزز من  احتماالت التأثري الفعال على القارئ ويقدم اخلطوة األوىل يف احلصول على نتائج ذات منفعة  •

 بشكل فعال 
وموظفيه املشاركني فيه ، ، عند االنتهاء من مجع البيانات وحتليلها ، فإن النتائج جيب أن يتم توصيلها جلمهور متعدد مثل ممويل الربنامج اإلداريف  •

 واجلمهور على نطاق واسع ، والباحثني اآلخرين
 محتوي التقرير

  :المقدمة  -1
 وطبيعة مشروع التقومي  إن املقدمة يف تقرير التقومي من األفضل أن تصف مكان

ما هى طبيعة الربنامج ؟ من الذي يشرف أو يقوم : ينبغي على املؤلف أو املقوم أن يصف الربنامج موضع التقومي واإلجابة عن مثل األسئلة التالية : أوال 
 ان الرئيسي اليت حدث أو ُيدث فيها التدخل؟ على إرسال خدمات الربنامج ؟ ما هى الفرتة اليت استغرقها الربنامج ؟ ما هى املظاهر الرئيسية للمك

لتقومي هدف من األفضل أن تصف التقارير نوع التقومي املنفذ ، هل أجرى املقومون دراسة احلاجة العملية ،وما نتاج أو فعالية التكلفة ؟ وإذا كان ل:  ثانيا
 رئيسي وثانوي فما هو ؟ 

فالتقومي ميكن أن يكون قد نحفذ للتأكيد على االعتماد ،وحتسني رضا . ة باإلمكان وصف األغراض العامة ملاذا مت تنفيذ التقومي ؟ ويف هذه احلال:  ثالثا 
 املشاركني ، وتربير امليزانية ، واالختيار بني منظمات تعليمية أو لتحسني العالقات العامة 

 وع التقومي احلايل داخل الدراسات أو التقوميات السابقة هل مت تنفيذ تقوميات مشاهبة ؟ وإذا كان الوضع كذلك فكيف ميكن وضع مشر :  رابعا
  من هم المشاركون ؟ -2

أن القسم اخلاص بتقرير التقومي الذي يتبع املقدمة ، من األفضل أن يتعامل مع املنهجية ، فهذا القسم ينبغي أن ُيوي كل املعلومات عن  •
 ت اليت مت توظيفها وعن التفاصيل املتعلقة باالجراءا،  املشاركني يف الربنامج

الدميوجرافية  أما اجلزء الذي يتعامل مع املشاركني فمن األفضل أن يشمل وصفا عن اجملتمع املراد تقوميه ، طبيعة املنهج املستخدم والعينة ، واملواد •
 وثيقة الصلة بالعينة 

 : كيف تم إجراء التقويم -3
ومناهج وأدوات مجع البيانات ، واملقاييس ، لى مواد وأدوات تصميم التقومي إن قسم اإلجراء اخلاص بقسم املنهج ُيتوي بشكل مناسب ع •

 اإلجرائية للمتغريات املستقلة موضع البحث 
نات ،و كيف ويف هذا اجلزء فإن املناقشة ميكن أن يركز على تفاصيل التصميم التجرييب أو شبه التجرييب املختار ، والتحيزات احملتملة يف مجع البيا •

ومقاييس الصدق والثبات املصممة خاصة للتقومي ، أما وصف اخلطة اخلاصة بالتحليل اإلحصائي فيحمكن أن تحشمل هى ، فيها  مت التحكم
 األخرى ، سواء يف القسم اخلاص باإلجراءات أو يف بداية قسم النتائج 

 ما الذي تم مالحظته ؟  -4
 بدون تفسري مطول أو مناقشة تفصيلية ويف القسم اخلاص بالنتائج فإن البيانات ينبغي أن تحعرض  -
 ماذا حدث ؟ ما هى النتائج اليت ظهرت ؟ : واملؤلف هنا ينبغي عليه اإلجابة عن األسئلة التالية  -
 أما اجلداول واألشكال البيانية فيجب أن تكون خمتصرة ومبسطة كي يسهل قراءهتا وفهمها   -
 لربنامج قد أعطيت كمتوسطات حسابية ، فإنه من املفيد أن تشمل االحنرافات املعيارية يف ملحق خاص وجيب اإلشارة هنا اىل أنه إذا كانت تأثريات ا -
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 ما اإلجراء المفروض وضعه في االعتبار ؟ -5
  إن القسم اخلاص باملناقشة ينبغي أن يحفسر النتائج ويعلق عليها 
  ففي حالة تقومي احلاجات : 

ح
 عطى ؟ فما مدى قوة حماوالت تأسيس الربنامج امل

  عطى وتلك اليت تعارض استمراره ؟ : ويف حالة التقومي اخلتامي فإنه يسأل
ح
 ما مدى احملاوالت اليت تنادي باستمرار الربنامج امل

  صيات ما هي اخلطوات املفروض اختاذها لتطوير الربنامج ؟ هل مت اإلشارة إىل تقومي إضايف ؟ ما هى التو : ويف حالة التقومي التكويين فإنه يسأل
 املناسبة على ضوء النتائج 

  :مختصر التقرير  -6
 ينصح بأن يبدأ املقومون حتضري التقرير عن طريق اختصار النقاط املراد تغطيتها وبالرتتيب الذي يراد من خالله طرحها 
 ت وباإلمكان تعديل التقرير حىت الوصول إىل الصيغة أو الشكل النهائي ، وعندئذ ميكن استخدام جدول حمتويا 
 اجوهنا إن موظفي الربنامج سوف يقرأون كل تقارير التقومي ، أما صانعو القرار فغالبا ما يريدون مراجعة سريعة قبل تقرير كمية الوقت اليت ُيت

 الستثمارها يف قراءة التقرير 
  :نوع التقرير  -7

  :التقارير الداخلية مقابل مقاالت المجالت الدورية 
 تركيزه على املقدمة واألقسام املنهجية ويركز على املناقشة واألقسام اخلاصة بالنتائج  فالتقرير الداخلي يقلل من 
  أما يف املقاالت اخلاصة باجملالت فإنه من املناسب وضع تركيز أكثر على املقدمة وأقسام املنهج . 
 وقيمة التقومي احلايل حلقل معني من الدراسة ،  فقارئ املقاالت وخباصة املقومون اآلخرون يكون احتمال اهتمامهم أكثر بالقضايا النظرية

 ومي واحتمالية تكرار إعادة الدراسة ، وهؤالء القراء سوف يكونون أقل اهتماما باملضامني احملددة ملؤسسة ما يف املكان الذي أجرى فيه التق
  :األسلوب الكمي مقابل األسلوب النوعي  -8

 ع البيانات اليت ميكن حتليلها إحصائيا يركز األسلوب الكمي للتقومي بكثافة على مج 
  بينما يركز األسلوب النوعي على املالحظات سواء عن طريق املشاركني أو عن طريق املالحظني اخلارجيني ، ولكال األسلوبني الكمي والنوعي 

 جوانب قوة وضعف 
 التقرير الجذاب

  :أهمية التسليم النهائي الجذاب للتقرير 
 لتقرير النهائي بشكل جذاب من األمهية أن يسلم ا

 وإذا ما أراد املؤلفون من التقرير أن يحقرأ 
 من األفضل بالنسبة للمؤلفني أن يستخدموا أسلوبا مقالياً مركباً يتسم بالوضوح والبالغة والتماسك :  فأوال 

  للفقرة وسوف يكون من املفيد إذا كان لكل فقرة من فقرات التقرير مقدمة توضح وختتصر الفكرة العامة
 إن الطباعة اجليدة تزيد من جاذبية التقرير :  ثانيا
 إن التقرير من األفضل أن يكون خمتصرا  قدر اإلمكان : ثالثا

  ومن الصعوبة حتديد املساحة احملددة والدقيقة للكلمات والصفحات لكل جزء من التقرير
 ا من شأنه أن يبدو أكثر إقناعا للنظر وسهال لتحديد املادة موضع االهتمام اخلاص    إن تلوين األقسام املختلفة يف التقرير الداخلي وترميزه:  رابعا
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 احملاضرة الثالثة عشرأسئلة من 
 ؟.. ولن تحطبق من قبل إداريي الربنامج  التقارير الفنية املعدة بعناية لن تحقرأ من قبلدون اتصال فعال ب -4

 متخذي القرار
 التقرير حمتوى 
 التقريرنوع 
 ؟..هي تائج ذات منفعة بشكل فعال يعزز من  احتماالت التأثري الفعال على القارئ ويقدم اخلطوة األوىل يف احلصول على ن -2

 التقرير الواضح والدقيق واجلذاب
 والدقيق واجلذابالغامضة التقرير 

 غري جذابةالتقرير الواضح والدقيق و 
 
 ؟.. حمتوي التقريرمن  -5

 املقدمة
 خمتصر التقرير
 نوع التقرير

  ماسبقمجيع 
 ؟..تقرير التقومي من األفضل أن تصف مكان وطبيعة مشروع التقومي  -1

 املقدمة
 خمتصر التقرير
  نوع التقرير

 ؟.. حمتوي التقريرمن  -3
  من هم املشاركون ؟
   كيف مت إجراء التقومي
  ما الذي مت مالحظته ؟

 عتبار ؟ ما اإلجراء املفروض وضعه يف اال
 لوب الكمي مقابل األسلوب النوعي األس
 ماسبقمجيع 
 
 ؟..هم يقرأون كل تقارير التقومي -6

 موظفي الربنامج 
 القرارصانعو 

 القرارخذي تم
 ؟.ُيتاجوهنا الستثمارها يف قراءة التقرير  يريدون مراجعة سريعة قبل تقرير كمية الوقت اليت -7
 القرارخذي تم

 موظفي الربنامج 
 القرارصانعو 
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 ؟..على املناقشة واألقسام اخلاصة بالنتائج  ويركزمن تركيزه على املقدمة واألقسام املنهجية  يقلل فالتقرير الداخلي -8
 فالتقرير الداخلي

 املقاالت اخلاصة باجملالت 
 املقومون  فقارئ املقاالت و

 ؟..من املناسب وضع تركيز أكثر على املقدمة وأقسام املنهج  -9
 املقاالت اخلاصة باجملالت

 املقومونفقارئ املقاالت و 
 الداخليالتقرير 
وهؤالء القراء سوف يكونون أقل اهتماما تكرار إعادة الدراسة و  احلايل حلقل معني من الدراسة وقيمة التقومي اهتمامهم أكثر بالقضايا النظرية -41

 ؟..باملضامني احملددة ملؤسسة ما يف املكان الذي أجرى فيه التقومي 
 املقومونفقارئ املقاالت و 

 الداخليالتقرير 
 املقاالت اخلاصة باجملالت 

 
 ؟... إحصائيالتقومي بكثافة على مجع البيانات اليت ميكن حتليلها ايركز  -44

 األسلوب الكمي
 موظفي الربنامج 
 األسلوب النوعي

 ؟..خلارجيني على املالحظات سواء عن طريق املشاركني أو عن طريق املالحظني ايركز  -42
 التقرير اجلذاب
 األسلوب النوعي

 األسلوب الكمي 
 

 ؟..أن يسلم التقرير النهائي بشكل أمهيةهلا  -45
 وحش
 جذاب 
 جذاب غري
 ؟..هلا  املؤلفون ةيف كتاب التقرير اجلذابمن شروط  -41
 مقالياً مركباً يتسم بالوضوح والبالغة والتماسك أسلوبا  

 الطباعة اجليدة تزيد من جاذبية التقرير 
 التقرير من األفضل أن يكون خمتصرا  قدر اإلمكان 

    تلوين األقسام املختلفة يف التقرير الداخلي وترميزها من شأنه أن يبدو أكثر إقناعا للنظر وسهال لتحديد املادة موضع االهتمام اخلاص 
 ماسبقمجيع 
 
 



 38              أختكم بنت جند   .. دعواتكم لوالدي باملغفرة والرمحه                                                                                                                     حـسن ابوزيــد/د –تقومي املشروعات االجتماعية 

 احملاضرة الرابعة عشر
 مخاطر التقرير 

 مخاطر داخل التقرير
 ( غير المالئمة)التعميمات المبالغ فيها من نتيجة العينة غير المناسبة  -1

 ر هو التعميم املبالغ فيه نتيجة عينة غري مالئمة أو غري كافية من اجملموع الكلي للمجتمع األصلي للدراسة إن اخلطر األول الذي ينبغي جتنبه يف نتائج التقري
 االستنتاجات القوية جدا لالختالفات المتواضعة  -2

  ، فإن هناك رغبة قوية لديهم  حينما يستلم املقومون منحة معقولة للمشروع أو أن ميضوا وقتا طويال ويبذلوا جمهودا كبريا داخل عملية  التقومي
 للربهنة بأن وقتهم وماهلم قد صحرف بشكل جيد جدا 

   مسعة وهذا ناتج من الضغ  على املقومني يف أن يضعوا قراءات أكثر داخل نتائج تقومياهتم وأكثر مما هو موجود فعال ، وعلى املدى البعيد فإن
 املقومني سوف تحعزز من خالل تفسري النتائج حبذر 

 : اهل احتمالية األخطاء من النوع الثاني تج -3
  يشعر بعض املقومني بأن نتائج دراستهم إذا مل تصل إىل مستوى الداللة اإلحصائية ، فإنه من األجدر جتاهلها ؛ ذلك أن التكاليف اليت

  تكبدوها يف مجع البيانات جتعلهم يتخذون هذا االجتاه يف التجاهل
 : نامج أكثر من التأثيرات الكلية تحليل التأثيرات المحددة للبر  -4

  على معيار الفرد ( التحسني)فإن اكتشاف الداللة اإلحصائية للتطور ، عندما يصل مؤشر جناح برنامج اخلدمة اإلنسانية إىل أكرب احتمال ممكن
 يكون واجبا صعبا 

  وك اليت تعمل وتدار بشكل جيد وعلى سبيل املثال فإن هذه املشكلة َتواجه من قبل املقومني الذين يعملون يف البن 
 : كون الشخص صادقا إلى النقطة التي يكون فيها غير لبق  -5

رج مشاعر موظفي الربنامج ، فمن املمكن أن يكون املقوم صادقا إىل  • الدرجة إن اخلطر األخري يف التقرير هو عرض النتائج بطريقة عدمية احلس حتح
اه موظفي الربنامج ، فالنتائج السلبية جيب أن تعرض بطريقة توضح االعتبارات اإلنسانية لكرامة اليت يكون فيها غري لبق يف كتابة تقريره جت

عطى 
ح
 وشعور األشخاص املتصلني بالربنامج امل

اح وهذه نقطة مهمة جداً جيب أن يضعها املقوم يف اعتباره أثناء كتابة التقرير كي ُياول أن يكسب ثقة اجلميع ألن اهلدف هنا هو تعزيز جن •
أو مدى االستمرار فيه أو التوقف عنه واملقوم يف حاجة ألن يكسب كل املوظفني خاصة إذا كان مقوما داخليا ،أو معرفة نقاط ضعفه ، الربنامج

 ال تنتهي عالقته بزمالئه مبجرد انتهاء التقومي بل تستمر حىت بعد االنتهاء من التقومي 
 :كيفية توزيع التقرير 

 مولين وموظفي البرنامج احترام كل من  الم -1
 إن الكيفية اليت عن طريقها ينشر التقرير هلا نفس األمهية اليت يلقاها جودة تصميم البحث وتأليف التقرير نفسه  •
شخاص األوإذا ما أراد املقومون يف رؤية إجراء عملي طبقا لنتائج تقريرهم ، فإنه مهم وأمر حاسم التأكد من الرغبة اجليدة ودعم صانعي القرار و  •

ولنا أن نتوقع احلالة اليت يكون فيها العديد من األشخاص الذين يشعرون بأن هلم احلق يف رؤية تقرير التقومي ،  الذين ميتلكون القوة يف املنظمة
 أوال 

صوص مدى تأثريات فموظفو الربنامج ، ومدير الربنامج وممولو الربنامج قد يكونون متلهفني لرؤية النتائج وقد يكونون قلقني إىل حد ما خب  •
 التقرير على وضعهم الوظيفي 

ل الذي إن املشكلة اليت يواجهها املقوم هى أنه كيف يعتقد أنه ال أحد من تلك اجملموعات يشعر بأنه قد مت جتاهله أو إمهاله كونه مل يكن األو  •
 يطلع على التقرير 
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التقرير النهائي ، إذ يبدو أنه من األفضل إعطاء أولئك الذين يعملون يف ويرى بوسافاك وكريى أنه من املفيد التمييز بني النسخة النهائية و  •
وهذا يتم عن طريق إخبارهم بأهنم سوف ينظرون إىل النسخة النهائية على أساس ، التحكم املباشر للربنامج النظرة األوىل للنتائج بشكل سريع

 يح سوف تكون موضع قبول وأن اقرتاحاهتم للتعديل أو توضيح النقاط اليت حتتاج لتوض، سري 
ولكنهم  وهذه النظرة األخرية على النسخة النهائية عادة ما يكون هلا تأثري يف ختفيف القلق على مديري الربنامج الذين غالبا ما يتمنون األفضل •

 يتوقعون األسوأ وهذا يعطيهم الفرصة يف أن يفكروا يف أي مفاجآت قد حتدث يف التقرير 
واحلصول على تعليقاهتم ، فإن املقومني بإمكاهنم دمج أي تعديالت مهمة لتجميع التقرير النهائي ، ومن مث ، عمل للربنامجويعد مقابلة مديري ال •

 أو تقومي البحث أو تبنته ، فإن التقرير النهائي عندئذ يحعرض أواًل على اإلدارة العليا للمنظمة أو املؤسسة اليت مولت الربنامج 
لتقرير على ضوء تلك التعديالت بشكل يحشعر هؤالء األشخاص بأهنم أشخاص مهمون وأهنم أول أشخاص يطلعون على ومن األمهية أن يحعدل ا •

ع املعلومات احلساسة ، والفشل يف عدم عمل مثل تلك األمور ؛ يعين أن املقومني سوف يفقدون الدعم اإلداري الذي يعد ضرورياً جداً ملشاري
 يحستدعون إلجراء تقوميات إضافية للمنظمة  تقومي مستقبلية أو على األقل ال

 و بعد عرض التقرير علي اإلدارة العليا ، فان طلب اإلذن بنشر التقرير يعتمد وبشكل كبري علي أمهية التقرير ، وحساسية حمتوياته  •
وقد ُيدث ويسيء اإلداريون السلطة الذين  فاملقومون جيب أن يوجهوا من قبل اإلداريني فيما يتعلق بالرتتيب والوقت التسلسلي لتوزيع التقرير ،  •

ليت تدار يرتبعون عليها وُياولون أن ُيتفظوا بالتقرير وال يوزعونه كما ينبغي، ولكن هذه تعترب حالة استثنائية الن هذا ال ُيدث يف املنظمات ا
  .بشكل جيد

  ( :المهمين ) العرض الشخصي لألشخاص المكلفين  -2
 النهائية والتقرير النهائي ، فانه يحقرتح بقوة أن يقاوم املقومون أي إغراءات بإرسال نسخة من التقرير ملوظفي  يف حالة عرض كل من النسخة

 الربنامج أو اإلدارة 
 ة ويحنصح  املقومون بأن يعدوا موعدا مع األشخاص املطلعني الذين سوف يطلعون على النسخة النهائية أو التقرير ويوزعون عليهم نسخة مكتوب

ولكن ليس قبل فرتة طويلة ألن ، وهذا جيب أن يتم بسرعة لكي يتمكن هؤالء األشخاص املطلعون من قراءته قبل االجتماع" سري"ها عبارة علي
 هذا التبكري يف التسليم قد يعين تسرب معلومات التقرير إىل األشخاص اآلخرين داخل املنظمة 

 ملعلومات األولية حول أي من أقسام التقرير يف حاجة لتوضيح أكثر ، وما هى ردود إن الغرض من عرض التقرير الشخصي هو إعطاء املقوم ا
 األشخاص املطلعني واحتمالية تصحيح التقرير النهائي واختاذ اإلجراءات احملددة على ضوء التوصيات املقدمة 

   مني إىل الكيفية اليت سوف  ينشرون هبا املعلومات وهذه املعلومات اليت أمكن احلصول عليها فق  عن طريق االجتماع وجها لوجه تحرشد املقو
 لآلخرين يف املنظمة ومن هم خارج املنظمة أيضا 

  :التقارير المؤقتة  -3
 ية فيما أن التقارير املؤقتة هى تلك اليت تحعطى خالل مشروع التقومي وقبل أن يصبح التقرير النهائي جاهزا للنشر ، وهناك عادة اتصاالت غري رمس

 والنتائج اليت تبدأ يف الظهور ،واملشاكل اليت يواجهها والوقت املالئم ، تقدم مشروع التقومييتعلق ب
  الذين إن التقارير املؤقتة مفيدة خاصة ملشاريع التقومي اليت تستمر سنة أو أكثر ، فهى تساعد يف التأكيد على اهتمام ومحاس موظفي الربنامج

 امج وليس على التقومي نفسه حنو موظفو الربنامج يركزون اهتمامهم على إرسال خدمات الربن
 : توزيع التقرير خارج نطاق المنظمة  -1

  نظراً ال أحد سوف يكون متحمسا دائما لرؤية التقرير وهو ينشر خارج نطاق املنظمة أو املؤسسة سواء من قبل موظفي الربنامج أو املمولني له
موظفي الربنامج أن يعرف األشخاص اآلخرون من خارج املنظمة تلك التقوميات اليت قد تسئ  ولذلك ال يفضل ألن التقوميات اإلجيابية قليلة

 إليها 
 لنتائج مع إن املقومني بإمكاهنم أيضا مواجهة حالة حساسة يف إجياد نوع من التوازن بني التزاماهتم بالسرية واخلصوصية مقابل التزامهم مبشاركة ا

 هلم حق يف ذلك أو ، من هم يف حاجة ملعرفة التقرير
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 ر ففي حالة التقوميات املمولة بواسطة احلكومة  فإن هذا األمر يصبح صعبا وبدرجة نادرة ألن جزءاً من املال املمنوح سوف يكون خمصصا لنش
 النتائج 

 ومن ، بواسطة موظفي الربنامج ويف حالة كتابة موضوع التقريرجمللة ، فإن من األمهية وضع مجهور القراء يف االعتبار؛ فبعض اجملالت ال تقرأ إال
 املفيد بالنسبة للمقومني أن يعرفوا سياسة التحرير يف اجمللة ونوع القراء ومدى مستوى قبول اجمللة للموضوع الذي سوف يطرح لديها 

ات املهنية املتخصصة وهناك قيمة  وباإلضافة إىل وسائل اإلعالم املطبوعة فإن املقومني قد يتمنون االتصال باآلخرين من خالل عرض تقريرهم مع املنظم
  :كبرية لذلك 

  وتقرير مشاركتهم يف العمل معا، بإمكان املقومني أن يكونوا على إطالع مستمر مع املهنيني يف املواضيع ذات االهتمام املشرتك أو املشابه: فأوال 
 مي إال بعد أن يقدموا عرضا شافيا وشامال لتقريرهم  هناك بعض املقومني ال تحعطى هلم حقوقهم املالية نظري عملهم يف التقو : وثانيا 

 :التغذية االسترجاعية للمشاركين 
 خارج  باإلضافة إىل توزيع التقومي على األشخاص واملوظفني املكلفني داخل املؤسسة وعلى أولئك الذين لديهم احلق أو االهتمام ملعرفة النتائج

 تبار االلتزام بتزويد املشاركني بالتغذية املعلوماتية املناسبة املؤسسة ، فإنه من املهم أيضا أن نضع يف االع
 ثرية فالربنامج قد ال يكون قد وحجد بعد ، أو أن التقومي مل يكن لينفذ بدون مساعدة وتعاون األشخاص الذين يستلمون الربنامج ، ويف حاالت ك

ن هلم احلق يف ذلك ، فاملقومون إذا تعهدوا للمشاركني يف أن يطلعوهم قد تكون لديهم الرغبة يف معرفة نتائج التقومي ، ويف حاالت أخرى يكو 
 على نتائج التقومي فإنه جيب عليهم أن يوفوا بتعهداهتم 

 مكلفا  وينبغي أن نؤكد أن تزويد املشاركني بتغذية معلوماتية خمتصرة عن طريق إرسال تقرير خمتصر لنتائج التقومي هلم ، ليس بالضرورة أن يكون
 ال نرسل التقرير املختصر لكل شخص بل لألشخاص املشاركني الذين يودون معرفة تلك النتائج   ألننا 

           
 
 
 
 
 

 
 متت حبمد اهلل

 دعواتكم لوالدي با املغفرة والرمحه
 أختكم بنت جند
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 احملاضرة الرابعة عشرمن أسئلة 
 ؟.. داخل التقرير خماطرن م -4

 التعميمات املبالغ فيها 
 االستنتاجات القوية

 جتاهل احتمالية األخطاء
 حتليل التأثريات احملددة للربنامج
 كون الشخص صادقا إىل النقطة

 ماسبقمجيع 
 ؟..اخلطر األول الذي ينبغي جتنبه يف نتائج التقرير  -2

 هو التعميم 
 التقريرهو 
 حمتوى التقريرهو 
ذلك أن التكاليف اليت تكبدوها يف األجدر جتاهلها  يشعر بعض املقومني بأن نتائج دراستهم إذا مل تصل إىل مستوى الداللة اإلحصائية ، فإنه من -5

 ؟..وهي  مجع البيانات جتعلهم يتخذون هذا االجتاه يف التجاهل
 التعميمات املبالغ فيها 
 االستنتاجات القوية

 جتاهل احتمالية األخطاء
 ؟..ونيك( التحسني)ائية للتطور اكتشاف الداللة اإلحص يفاإلنسانية إىل أكرب احتمال ممكن عندما يصل مؤشر جناح برنامج اخلدمة  -1

 واجبا صعبا
 ناقصأ
 صعباليس 
رج مشاعر موظفي الربنامج ، فمن املمكن أن يكون املقوم صادقا إىل الدرجة اليت يكون فيها غري لبق يف كتابة هو عرض النتائ -3 ج بطريقة عدمية احلس حتح

 ؟..تقريره جتاه موظفي الربنامج 
 اخلطر األخري يف التقرير

 االول يف التقريراخلطر 
 االخري يف التقوميخلطر ا
 ؟..سه إن الكيفية اليت عن طريقها ينشر التقرير هلا نفس األمهية اليت يلقاها جودة تصميم البحث وتأليف التقرير نف -6

 املمولني وموظفي الربنامج احرتام 
 وموظفي الربنامج صانعو القرار احرتام 

 املؤقتةلتقارير ا
 ؟..هم متلهفني لرؤية النتائج وقد يكونون قلقني إىل حد ما خبصوص مدى تأثريات التقرير على وضعهم الوظيفي   -7

 ج فموظفو الربنام
 مدير الربنامج 
 ممولو الربنامج

 ماسبقمجيع 
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 ؟..مها  التمييز بني النسخة النهائية والتقرير النهائيالعلماء الذي يرون  -8
 ماوثبوسافاك و 

 بوسافاك وكريى
 وكريى ماوث
 ؟..علي أمهية التقرير طلب اإلذن بنشر التقرير يعتمد وبشكل كبري  -9
 علي اإلدارة العلياالتقومي عرض  

 وسطىلعلي اإلدارة اعرض التقرير 
 عرض التقرير علي اإلدارة العليا

 
 ؟..هم  جيب أن يوجهوا من قبل اإلداريني فيما يتعلق بالرتتيب والوقت التسلسلي لتوزيع التقرير -41

 املقومون
 املهمني
 القرارصانعو 

 
 ؟..هو إعطاء املقوم املعلومات األولية حول أي من أقسام التقرير يف حاجة لتوضيح أكثر  -44
 املؤقتةر التقاري

 التقرير الشخصي
 التقريرتوزيع 
 ؟..هى تلك اليت تحعطى خالل مشروع التقومي وقبل أن يصبح التقرير النهائي جاهزا للنشر  -42
 املؤقتةر التقاري
 املهمني
 القرارصانعو 
تساعد يف التأكيد على اهتمام ومحاس موظفي الربنامج الذين يركزون اهتمامهم على إرسال و مي اليت تستمر سنة أو أكثر يع التقو مفيدة خاصة ملشار  -45

 ؟..خدمات الربنامج وليس على التقومي نفسه حنو موظفو الربنامج 
 التقرير الشخصي

 التقريرتوزيع 
 املؤقتةر التقاري

 
 ؟..توزيع التقرير خارج نطاق املنظمة  -41
نظراً ألن ير وهو ينشر خارج نطاق املنظمة أو املؤسسة سواء من قبل موظفي الربنامج أو املمولني له يكون متحمسا دائما لرؤية التقر أحد سوف ال 

  التقوميات اإلجيابية قليلة
 لة حساسة يف إجياد نوع من التوازن بني التزاماهتم بالسرية واخلصوصية املقومني بإمكاهنم أيضا مواجهة حا

 ف يكون خمصصا لنشر النتائج يصبح صعبا وبدرجة نادرة ألن جزءاً من املال املمنوح سو احالة التقوميات املمولة بواسطة احلكومة  
 حالة كتابة موضوع التقريرجمللة 

 ماسبقمجيع 


