بول دبليو مات�سي�ش
مركز ويلدر للأبحاث

دليل المدير لتقييم البرامج

كيف تح�صل على �أف�ضل النتائج من التقييم؟

ترجمة هذا الكتاب وقف من م�ؤ�س�سة محمد وعبداهلل �إبراهيم ال�سبيعي الخيرية على
المركز  ،ي�صرف ريعه على �أعماله الأكثر �أجرا والأعظم نفعا.

تقديم
كلمة راعي الترجمة
الحمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الأمين  ،وبعد :
بين �أيديكم هذا الكتاب المترجم -دليل المدير لتقييم البرامج  -اخترناه لكم في م�ؤ�س�سة محمد وعبداهلل �إبراهيم
ال�سبيعي الخيرية مع مركز بناء الطاقات وعدد من الخبراء والمهتمين ليكون معينا على �أداء �أمثل وعطاء �أجود في
دورنا المبارك في العمل الخيري .فا�ستفد منه في تحقيق ر�سالة م�ؤ�س�ستك وبناء ر�ؤيتها في ع�صر م�ؤ�س�سي مهني ال
يقبل �إال بتجويد الأدوات وتح�سين المنتجات وتقييمها لتكون �أكثر �أثرا و�أبلغ دورا ..في بلد كريم ين�شد الريادة.
�أمين عام الم�ؤ�س�سة
د .عادل بن محمد ال�سليم

ولنا كلمة -:
الحمدهلل وحده وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وبعد -:
ف�إن م�ؤ�س�سات العمل الخيري في بالدنا خطت خطوات متميزة في تفعيل دورها في تنمية المجتمع وتقديم
الخدمات الإن�سانية لأفراده مما يوجب �شكرها و�إبراز جهودها في هذا المجال �إال �أنها بحاجة �إلى خطوات �أخرى
مماثلة ت�صب في تطوير �أدائها وتح�سين منتجاتها تحقي ًقا لقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �(( :إن اهلل يحب �إذا
عمل �أحدكم عم ًال �أن يتقنه))  ,وال يت�أتى ذلك �إال بالقدرة على قيا�س الأداء لتلك المجهودات الكبيرة وتقويمه
بحيادية ومو�ضوعية للو�صول �إلى �أكمل الم�ستويات في عملنا التطوعي وقد كانت ر�سالة مركز بناء الطاقات تركز
على االرتقاء بالعمل الخيري ولذلك �سعى المركز لعقد �شراكات مع الجهات التي تعنى بتطوير العمل الخيري
والمنظمات غير الربحية  -كمركز ويلدر للأبحاث ب�أمريكا ومركز فليد�ستون لتطوير المنظمات غير الربحية -
وطرح مقترحات لتطويره ومن بينها �سل�سلة كتب في بناء العمل الخيري  ,وهذا الكتاب جزء من هذه ال�سل�سلة
الذي قام بترجمته فريق من مركز بناء الطاقات ب�إ�شراف المهند�س عبداهلل بن عمر الرابغي وبرعاية كريمة من
م�ؤ�س�سة محمد وعبداهلل ابراهيم ال�سبيعي الخيرية �إحدى الم�ؤ�س�سات الرائدة في تطوير العمل الخيري .ونرجو �أن
يكون خطوة �إيجابية في تطوير الم�ؤ�س�سات الخيرية ودلي ًال عمليًا يمكن تطبيقه بكل �سهولة.
وختا ًما �أ�شكر فريق المركز وجميع العاملين فيه الذين كان لهم جهد بارز في �إخراج هذا الكتاب بهذه ال�صورة
الالئقة وعلى ر�أ�سهم �سعادة رئي�س مجل�س �إدارة المركز الدكتور غ�سان بن محمد ال�صديقي والمدير التنفيذي
لمركز بناء الطاقات الأ�ستـاذ فايز بن �سفر العمري.
واهلل ن�س�أل �أن يجعلنا عملنا خال�صً ا لوجه الكريم
الم�شرف العام على مركز بناء الطاقات
د .نوح بن يحيى ال�شهري
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1
نبذة عن الم�ؤلف

بول دبليو مات�سي�ش هو المدير التنفيذي لمركز ويلدر
للأبحاث ،وهو مركز ي�سعى لتطوير حياة الأفراد
والأ�سر والمجتمعات من خالل الأبحاث التطبيقية،
ويعمل في المركز حوالي خم�سة و�سبعون فر ًدا
بما في ذلك :باحثو التقييم و�أخ�صائيو المقابالت
واال�ستطالعات ومحللو البيانات والإداريون وغيرهم.
وقد انخرط مات�سي�ش في مجال الأبحاث االجتماعية
التطبيقية منذ عام  ،1973وعمل خالل هذه الفترة مع
منظمات محلية ووطنية ودولية .وفي العام الذي قام
فيه ب�إعداد معظم هذا الكتاب ،قام بق�ضاء ع�شرة �أ�شهر
في بلفا�ست ب�شمال �أيرلندا ،حيث قام ب�إجراء العديد
من اال�ست�شارات مع مختلف الم�ؤ�س�سات المهتمة
بتنمية ال�شباب وتطوير المجتمع وتعزيز االندماج بين
مختلف فئات المجتمع .وقد قام مات�سي�ش بت�أليف �أو
اال�شتراك في ت�أليف �أكثر من مائتي كتاب وتقرير ،بما
في ذلك �إ�صدار الن�سخة الثانية م�ؤخ ًرا من الكتاب
ال�شهير "التعاون  :كيف يكون ناجح ًا؟" وقد ح�صل
على درجة الدكتوراه في علم االجتماع من جامعة
مينو�ستا.
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�شكر وتقدير
هذا العمل ا�ستفاد كثيراً من الدعم والم�ساهمة والت�شجيع الذي حظيت به من العديد من
زمالئي و�أ�صدقائي على مدار ال�سنين .فقد منحني توم كينج�ستون ومجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
ويلدر فر�صة ق�ضاء عام في بلفا�ست ب�شمال �أيرلندا ،حيث قمت بتكري�س نحو ن�صف وقتي
للعمل في م�شروعات في الواليات المتحدة ،والن�صف الآخر للعمل مع م�ؤ�س�سات في
�شمال �أيرلندا ،وا�ستكمال كتابة بع�ض الم�شاريع؛ مثل هذا الكتاب؛ فبدون ق�ضاء هذا العام
في الخارج؛ لم يكن ليت�سنى لي �إكمال هذا العمل .وقد قدمت م�ؤ�س�سة ديفيد ولو�سيل
الدعم المالي ،وذلك كجانب من مبادرتهم الهادفة �إلى تفعيل المنظمات غير الربحية.
من داخل مركز ويلدر للأبحاث ،تعلمت نظرية التقييم وممار�ساتها من دان مولر وريك
ت�شي�س وجريج �أون و�شيرلي هو�سلي و�آخرين .ه�ؤالء الأفراد يتعاملون يوميًا مع العالم
ال�شيق والمفيد للأبحاث التطبيقية ،ويقومون بمهمة �صعبة ت�شمل �إجراء الأبحاث على �أعلى
درجات الجودة ،وفي نف�س الوقت تتعامل مع م�شكالت واقعية تحتوي على مواقف معقدة.
وقد كر�سوا مواهبهم ال�ستكمال الم�شروعات التي من �ش�أنها تطوير حياة الأفراد والأ�سر
والمجتمعات ،و�أنا من �أ�شد المعجبين بمجهوداتهم و�أعمالهم.
وقد �أَ ْث َرت مارلين كونراد هذا الكتاب بم�ساهماتها في تطوير المواد الم�ستخدمة في
المحا�ضرات والندوات ،والتي تمثل الأ�سا�س الذي قامت عليه العديد من ف�صول هذا
الكتاب .و�أي�ضا فقد كان لجينجر هوب ت�أثير �إيجابي حيث تعلمت منها خ�صو�ص ًا في مجال
االت�صال الفعال .كما �أنني �أتوجه بال�شكر للمراجع فين�س هيمان ،والذي �ساهم في تح�سين
م�ستوى هذا الكتاب ب�شكل لم �أكن لأتمكن من التو�صل �إليه بدونه.
ولم نكن لنتمكن من تحقيق الإنجازات التي نحققها في مركز ويلدر دون اال�ستعداد التام
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لمديري البرامج في المركز لإعادة التفكير في الأن�شطة التي يقومون بها ،و�سعيهم لتح�سين
نتائج البرامج عن طريق الأبحاث؛ وقد قامت كلوديا دنجلر بمبادرة تطبيق نموذج فعالية
الخدمة داخل البرامج .في خالل الأعوام الع�شرة ال�سابقة تعلمت ت�صميم الأبحاث وتنفيذها
وتقييمها في العديد من �أنماط البرامج من خالل الحوارات مع رود جون�سون وماري
هي�سرمان وديف ماير وليني ويلكو�س .وم�ؤخ ًرا قام كريج بينجر ب�إلقاء ال�ضوء على �سبل
اال�ستفادة من الم�ؤ�شرات التنظيمية لتطوير ال�سيا�سات اال�ستراتيجية والمراقبة اال�ستراتيجية.
وقد قام مايك باتون ودون كومتون ومايك بيزرمان بتقديم النقد والتوجيه حول عدد
من �أجزاء هذا الكتاب ،حيث كانت تلك الأجزاء في الأ�سا�س جز ًءا من دورات تدريبية.
وقد فتحت لي توجيهاتهم �آفاق وتحديات جديدة زادت مهاراتي .وفي وقت كتابتي لهذا
الكتاب فتح لي بول �سميث وفرانك مرفي المجال لإثراء خبراتي في �إجراء الأبحاث في
ثقافات مختلفة ،وزاد ذلك من �إدراكي لمتطلبات الأبحاث التطبيقية الفعالة ،ومكنني من
تو�سيع نطاق هذا العمل.
و�أخي ًرا ولي�س �آخ ًرا ،ففي خالل العام الذي ق�ضيته بالخارج ،والذي قمت فيه بالعمل
في هذا الكتاب� ،ساعدتني تارا مات�سي�ش في �إثبات �أن البرامج المنهجية والنتائج الوا�ضحة
والمنطقية والتحليل المو�ضوعي تمكننا من تح�سين ظروف الإن�سان .الأ�سرة والحب
والترابط هي �أهم �شيء بالفعل .فقد كان �أطفالي كيت وموللي و�آني وويليام وجون نعم
العون لي.
وما كان من �أي �أخطاء �أو م�شاكل �أو غمو�ض في هذا الكتاب؛ فهو يرجع �إلي وحدي،
ولي�س �إلى �أي من الأ�شخا�ص ال�سالف ذكرهم!
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المقدمة
�إذ ًا لديك اهتمام بالتقييم والأبحاث!
قياديا في م�ؤ�س�ستك.
موقعا ً
ربما تحتل ً

تريد الت�أكد من �أن م�ؤ�س�ستك ت�صل بالفعل �إلى الم�ستهدفين من ر�سالة الم�ؤ�س�سة ،وتريد
�أن تت�أكد من �أن العاملين تحت �إ�شرافك ي�ستخدمون �أف�ضل الو�سائل الممكنة؛ ا�ستناداً �إلى
نتائج الأبحاث والدرا�سات ،كما تريد �أن تت�أكد من �أنك �أنت والعاملين لديك تتعلمون
بمرور الوقت من النجاحات والإخفاقات ،و�أنكم تطورون عملكم با�ستمرار .وربما ت�سمع
نداءات من النا�س ومن الممولين تعبر عن رغبتهم في ر�ؤية نتائج ملمو�سة ،وترغب في
اال�ستجابة لتلك النداءات.
وربما تكون �أحد الم�س�ؤولين عن توزيع ح�ص�ص الموارد �أو و�ضع ال�سيا�سات.

ترغب في الت�أكد من �أن الم�ؤ�س�سات التي تدعمها تحقق ر�سالتها  ،وت�صل �إلى الأفراد
المحتاجين لخدماتها ،وت�ستخدم �أف�ضل ال�سبل لتقديم تلك الخدمات ،وتتعلم من خالل
الخبرة العملية ،وتح�سن م�ستواها عبر الوقت .وترغب في الت�أكد من ن�شر تلك النتائج،
بحيث ي�ستفيد منها �أكبر قدر ممكن من الم�ؤ�س�سات والمجتمعات ،وتتعلم من خبرات
نظيراتها في المواقع المختلفة .وترغب في الت�أكد من مدى م�س�ؤولية المنظمات غير الربحية
عن نتائج �أعمالها ،و�أنها تقدم �إنجازاتها ب�شكل ذي م�صداقية.
�إذاً هذا ما يجعلك مهتم ًا بتقييم البرامج .فكيف يمكنك �أن تقوم بذلك؟ وما الخطوات
التي عليك �أن تتخذها لتت�أكد من ح�صولك على التقييم الجيد  -الفعال واالقت�صادي -
والذي �سوف ي�ؤتي الثمار المرجوة؟
تلك الأ�سئلة قادت لت�أليف هذا الكتاب.
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المقدمـــــة

ماذا يقدم هذا الكتاب؟

ي�شجعك هذا الكتاب على التفكير في التقييم على �أنه جزء من عملية م�ستمرة في تخطيط
البرامج وت�صميمها وتطبيقها ومراقبتها وتطويرها.
ف�إذا كنت تقوم بتخطيط �أو �إدارة �أو اتخاذ القرارات التي تتعلق بالخدمات الإن�سانية �أو
ال�صحية �أو التعليمية ،ف�إن هذا الدليل العملي يقدم لك نظرة �شاملة لكل ما تحتاج �إلى معرفته
عن تقييم البرامج (والتي كثي ًرا ما يطلق عليها تقييم النتائج) .المعلومات التي يقدمها هذا
الدليل تجيب على العديد من الت�سا�ؤالت ال�شائعة التي يطرحها المدراء عن تقييم البرامج.
كما �أن هذا الدليل يعد بمثابة المرجع لأولئك الذين يحتاجون �إلى الت�أكد من جودة
عملية التقييم ،لكنهم لن يقوموا بها ب�أنف�سهم ،ومن بين ه�ؤالء :المدراء التنفيذيون ومديرو
البرامج وم�س�ؤولو البرامج الوقفية وم�س�ؤولو العقود في الحكومة و�أع�ضاء مجال�س �إدارة
الم�ؤ�س�سات وغيرهم ممن يقومون في الغالب باال�ستعانة ب�أحد المتخ�ص�صين في مجال تقييم
البرامج .هذا الدليل ي�ساعدك على فهم �أ�سا�سيات عملية التقييم بحيث ت�ستطيع الح�صول
على الإجابات التي تحتاجها لتزيد من كفاءتك في العمل .كما �أنه يقدم �إر�شادات عملية
لدورك عند البدء في عملية التقييم وطبيعة العالقة مع الباحث الذي �سيقوم بالتقييم.
ف�إذا كنت باحثًا ف�إن هذا الدليل يقدم لك توجيهات عملية لبناء التقييم بفعالية .و�سي�ساعدك
في بناء عالقات مع الأ�شخا�ص الذين �ستتعاون معهم خالل التقييم.
و�إذا كنت طالبًا تخطط لالن�ضمام في مجال الخدمات الإن�سانية �أو ال�سيا�سات االجتماعية
�سواء كممار�س �أو كباحث ،ف�إن هذا الكتاب يمكن �أن يوفر عليك الكثير من الوقت والجهد
الذي �سوف تبذله في محاولة فهم �آليات القيام بعملية تقييم البرامج والعمل مع باحثي
التقييم.
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هيكل الكتاب

يقدم الف�صل الأول المعنى العام لعملية تقييم البرامج وا�ستخداماتها وفوائدها .ويو�ضح
�أن التقييم الجيد يماثل �إلى حد بعيد التفكير المنطقي الجيد.
وي�شرح الف�صل الثاني �أنواع المعلومات التي تحتاج �إليها لكي تتمكن من الإجابة على
الت�سا�ؤالت الإدارية اال�ستراتيجية.
ويراجع الف�صل الثالث مراحل عملية التقييم و�أن�شطتها الأ�سا�سية .كما �أنه يو�ضح دورك
ودور المق ّيم خالل عملية التقييم.
ويغطي الف�صل الرابع مو�ضوع الموظفين والتكلفة.
ويقدم الف�صل الخام�س بع�ض االقتراحات للح�صول على �أدلة ملمو�سة ت�ستطيع من
خاللها �أن تت�أكد من تحقيق برنامجك لأهدافه المرجوة.
و�أخي ًرا ت�شتمل الخاتمة على عدة ن�صائح يمكنك اال�ستفادة منها �أثناء �شروعك في تطبيق
ما تعلمته من هذا الكتاب.
كيف يختلف هذا الكتاب عن الكتب الأخرى في هذا المجال؟
تركز العديد من الكتب التي تتناول عملية التقييم على المو�ضوعات التي تهم ممار�سي
التقييم المحترفين ،ولكنها قد ال تهم مدير الم�ؤ�س�سة �أو �صانع القرار �إلى حد كبير؛ ولهذا
فقد حاولت �أن �أ�ضع هذا الكتاب ليفي باحتياجاتك ،وي�ؤدي الكتاب ذلك من خالل طريقتين
�أ�سا�سيتين وهما� :أنه يعلمك ما يكفي للقيام ب�إدارة عملية التقييم ،وي�ساعدك على فهم كيفية
�إدارة العالقة بين م�ؤ�س�ستك والمق ّيم.
في البداية ،يقدم لك الكتاب المعنى الأ�سا�سي لعملية التقييم على الم�ستوى الإداري ،مع
افترا�ض �أنك قد تقوم ببع�ض العمل بنف�سك ،لكن على الأرجح �ستتعاقد مع �أحد الم�ست�شارين
�أو يكون لديك موظف مخت�ص بالتقييم يتعامل مع التفا�صيل التقنية الدقيقة.
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المقدمـــــة

ولأخذ ذلك في االعتبار ،فقد قمت بو�ضع معلومات ت�ساعدك على التفكير في التقييم
ومعرفة مفاهيمه الأ�سا�سية دون التطويل في العديد من الم�صطلحات التقنية؛ وذلك حتى
ت�ستطيع �أن تحدد لم�ؤ�س�ستك :ما الذي تريده من عملية التقييم؟ وكيف �ستح�صل عليها؟
ومن �سيقوم بها؟ وربما يمكننا �أن ن�شبه هذا الكتاب بدورة تدريبية في �إحدى اللغات
الأجنبية ،والتي ت�ستطيع بمقت�ضاها �أن ت�صل �إلى م�ستوى من تمكن اللغة يجعلك تفهم ما
يدور حولك ،وتتمكن �أن تعبر عن احتياجاتك بتلك اللغة ،وت�ستطيع التحكم في المواقف،
ولكنها لن ت�ؤهلك مث ًال للح�صول على وظيفة مترجم لتلك اللغة في الأمم المتحدة.
وثانيًا ،يتناول هذا الكتاب بعمق ال�ش�ؤون التي تتعلق بتوظيف �أحد المتخ�ص�صين
للقيام بعملية التقييم ،فقد تقوم بتعيين �أحد الموظفين �أو قد تتعاقد مع �أحد الأ�شخا�ص
�أو ال�شركات؛ ولكي تتمكن من القيام ب�أف�ضل اختيار ،ف�إن عليك �أن تفهم مزايا وعيوب
�أنماط المقيمين المختلفة ،و� ًأي�ضا تراعي النفقات والموارد الأخرى ،و�أي�ض ًا عملية الإعالن
والتعاقد ،وبالإ�ضافة �إلى ذلك �إذا كنت تعمل مع �أحد مق ّيمي البرامج �سواء كان م�ست�شا ًرا
خارجيًا �أو من العاملين لديك (والذي يعد م�ست�شا ًرا داخليًا في تلك الحالة) ف�إنك �سوف
تتمكن من العمل معه ب�شكل فعال ومثمر؛ �إذا كان لديك الفهم الكامل لدور كل منكما في
العملية؛ ولذلك ف�إن هذا الكتاب ير�سم الخطوط العري�ضة لتلك الأدوار.
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ا�ستمتع! وحقق طموحاتك

إ�سهام من
�إن الباعث وراء عملك هو رغبتك في تحقيق الفائدة للآخرين ،وتحقيق � ٍ
�ش�أنه �أن يطور حياة مجموعة �أو منطقة �سكنية �أو عدد كبير من النا�س �أو حتى العالم ب�أ�سره؛
ولذلك ف�إنه عمل ت�شعر فيه بال�سعادة والمتعة ،وهو العمل ذاته الذي من �أجله َظ َل َلت �أعمل
مع الم�ؤ�س�سات غير الربحية والمنظمات العامة على مدار عدة عقود؛ ف�إذا لم يعد هذا العمل
يمثل لك �أي متعة �أو لم تعد ت�شعر فيه بالإنجاز ،فقد حان الوقت لكي تنتقل �إلى عمل �آخر،
وخالل ذلك اجعل عملية التقييم هي الأداة التي تعزز من قدرتك للو�صول �إلى طموحاتك
في �أداء الأعمال التي تخدم المجتمع ،وترغب في �أدائها.
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الف�صل الأول

1

ما معنى عملية تقييم البرامج؟
كلنا نقوم بجمع المعلومات للتقييم ونتخذ القرارات بناء عليها
ب�شكل يومي .المنطق الذي ن�ستخدمه عندما نتخذ قرارات تحدد
�سلوكياتنا يت�شابه تما ًما مع المبادئ العلمية التي ت�شتمل عليها عملية
تقييم البرامج.
ولن�أخذ �أحد المواقف ال�شائعة على �سبيل المثال :انتقلت لل�سكن
في مكان جديد ،وتريد �أن تعرف �أق�صر طريق يو�صلك �إلى عملك؛
لنفتر�ض �أن هناك ثالثة طرق ت�ؤدي �إلى مكان العمل؛ وهي الطرق
�أ ،ب ،ج؛ فكيف يمكنك �أن تحدد �أيها �أق�صر الطرق؟
ربما تقرر �أن تجرب ك ًال منها عدة مرات ،وت�سجل المدة التي
ا�ستغرقتها الرحلة .قد تكون هذه الطريقة هي �أكثرها فعالية من
وجهة نظرك .فبعد �أن تتخذ كل طريق عدة مرات ،وت�سجل الوقت
الم�ستغرق في كل منها؛ يمكنك �أن ت�صل �إلى نتيجة جيدة ب�ش�أن �أيها
�أق�صر.



والآن ،كيف يثبت هذا الموقف �أنك قمت بعملية تقييم؟ يعر�ض
جدول ( )1كيف �أن العديد من الخ�صائ�ص التي ا�ستخدمتها لتقرر
�أي الطرق �أق�صر �إلى عملك؛ ت�شبه خ�صائ�ص �إجراء عملية التقييم
الفعالة.
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جدول (�( : )1أف�ضل الطرق للو�صول �إلى العمل):
قرارك ب�ش�أن �أف�ضل الطرق للعمل

�أوجه الت�شابه مع عملية تقييم البرامج

هل قمت بتحديد طريق واحد منذ البداية وا�ستخدمته عملية التقييم ال تفتر�ض �أن البرنامج فعال .ولكنها
ً
تقوم بجمع البيانات والمقارنة بين البدائل.
مفتر�ضا �أنه �أق�صر طريق؟
كال .فقد قمت بجمع البيانات.
هل قمت ب�س�ؤال �أحد قادة المجتمع �أوالم�شاهير "ما ال ت�ستمد عملية تقييم البرامج نتائجها من ال�سلطات،
ولكنها تعتمد على المعلومات المو�ضوعية.
هو �أف�ضل الطرق؟" كال.
هل قمت بتجربة كل من الطرق مرة واحدة فقط �أم تركز عملية تقييم البرامج على جمع بيانات كافية من
م�صادر متعددة لكي ت�صل �إلى نتائج م�ؤكدة.
عدة مرات؟
لقد قمت بتجربة كل منها عدة مرات ،وقمت بجمع
"عينة" من البيانات عن كل منها .بهذه الطريقة،
ت�أكدت �أن ارتباك المرور العار�ض في �أحد الأيام
مث ًال ال يعطيك انطبا ًعا خاطئًا عن طول الم�سافة التي
ي�ستغرقها الطريق.
ت�ستخدم عملية تقييم البرامج �أدوات قيا�س موثوقة.
هل نظرت �إلى �ساعتك لكي تت�أكد من طول الرحلة؟ تت�ضمن عملية تقييم البرامج تحليل البيانات بع�ض
الأحيان با�ستخدام الإح�صاء المعقد ،ولكن غالبًا
نعم.
مراجعة البيانات وتف�سيرها.
هل قمت بت�سجيل القراءات التي �سجلتها لكل طريق
ثم ح�سبت المتو�سط لكي تحدد �أيها الأق�صر؟ نعم.
هل قمت بكتابة تقرير وجمع �أفراد �أ�سرتك ومعارفك
لح�ضور دورة تدريبية ،و�أخطرتهم بنتائج ما قمت به؟
كال .بالطبع ال يمكن �أن تفعل ذلك( .بالرغم من �أنك
قد تخبر �أحد �أفراد �أ�سرتك �أو جيرانك بما تو�صلت
�إليه �إذا كان يعتزم الذهاب �إلى منطقة بالقرب من
منطقة عملك).
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تت�ضمن عملية تقييم البرامج مرحلة توا�صل لكي تت�أكد
من و�صول النتائج �إلى كل المعنيين بالأمر ،وبالإ�ضافة
�إلى ذلك ،ف�إنه يتم �إبالغ تلك النتائج للآخرين الذين
يمكنهم اال�ستفادة منها ،وهذا التوا�صل يمكن �أن
يكون عن طريق تقارير مكتوبة �أو �شفهية.
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1

كما ترى ،ف�إن عملية تقييم البرامج تت�شابه مع عمليات التفكير التي ن�ستخدمها جمي ًعا كل
يوم .وكل ما في الأمر �أن عملية التقييم تعد عملية ر�سمية ت�سير وفق معايير محددة .و� ًأي�ضا
ف�إن لها عدة م�صطلحات خا�صة بها .وفي هذا الكتاب �سوف نعر�ض كيف تقوم عملية تقييم
البرامج بتطوير قدراتك في مهارات اتخاذ القرارات الخا�صة بالبرامج ،ومع الوقت �سوف
تتعرف على بع�ض الم�صطلحات التي قد ت�سمعها من المق ّيم.
تعريف التقييم

ما هو تقييم البرنامج؟ �إليك التعريف الذي ن�ستخدمه في مركز ويلدر للأبحاث والذي
ا�ستقيناه من العديد من المق ّيمين :
التقييم :هو عملية منهجية؛ ت�ستطيع الم�ؤ�س�سة من خاللها �أن تح�صل على معلومات عن
�أن�شطتها ،ومدى الت�أثير الذي تحدثه ،وفعالية عملها؛ لتتمكن من تطوير �أعمالها ،والوقوف
على �إنجازاتها.
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والآن لنلق نظرة على الم�صطلحات الأ�سا�سية الم�ستخدمة في هذا
التعريف.
•عملية-:

التقييم عملية م�ستمرة ،وهو يت�ضمن عمل العديد من �أق�سام الم�ؤ�س�سة �أو كلها عبر فترة
زمنية؛ بهدف توثيق ما تقوم به الم�ؤ�س�سة ،وتوفير �أداة لقيا�س وفهم �أن�شطتها ونتائجها؛
عبر فترة زمنية محددة.
•منهجية-:

يجب �أن يتم ت�صميم التقييم بعناية بحيث يتمتع باالعتمادية والموثوقية ويكون ذا فائدة،
ويتطلب ذلك االهتمام بالمفاهيم ال�ضرورية (مثل :الخدمات المقدمة والأ�شخا�ص
الم�ستفيدين) بالإ�ضافة �إلى اختيار ال�سبل التي تنا�سب المقايي�س العلمية.
•معلومات-:

يعتمد التقييم على البيانات ،فالتقييم يقوم بتقديم المعلومات ،ولكن ال يتخذ
القرارات.
•الأن�شطة والت�أثير والفعالية-:

يحدد التقييم ما الذي تقوم به الم�ؤ�س�سة (ويعني ذلك الأن�شطة بما في ذلك الم�ستفيدين
من الخدمات ونوعية الخدمات التي يتلقونها) ،ويحدد نتائج تلك الخدمات (ويعني
ذلك الت�أثير �سواء المق�صود �أو غير المق�صود) ،ويحدد �إلى �أي مدى حققت الم�ؤ�س�سة
النتائج المرجوة للم�ستفيدين (ويعني ذلك الفعالية).
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•للتمكن من-:

�إن الهدف النهائي لعملية التقييم هو ا�ستخدام المعلومات �سواء بهدف تقديم خدمات
�أف�ضل لمن يحتاج �إليها �أو بهدف تعريف الآخرين بالم�ؤ�س�سة.
لتكن هذه الخ�صائ�ص في ذهنك �أثناء ا�ستكمالنا لمناق�شة هذا المو�ضوع بالتف�صيل.
فوائد عملية التقييم

ت�ؤدي عملية تقييم البرنامج �إلى فوائد كثيرة؛ التقييم الفعال �سي�ساعدك على التعلم من
نجاحاتك ،وم�شاركة معلوماتك مع الجمهور الم�ستهدف ،ويطور من خدماتك.
 -1التعلم من نجاحاتك

بالإ�ضافة �إلى كون التقييم ي�ساعدك في معرفة ما �إذا كان برنامجك ناجح ًا ،فهو كذلك
يزيد من ا�ستيعابك ،عن طريق التقييم ت�ستطيع:
•معرفة الأ�ساليب والتقنيات المجدية .ي�ساعدك التقييم على معرفة �أداء البرنامج
ب�شكل عام ،بالإ�ضافة �إلى معرفة �أداء �أجزاء معينة منه؛ وبذلك يمكنك قيا�س مدى
قدرتك على تحقيق �أهدافك.
•اال�ستماع مبا�شرة من عمالئك ،ما الذي يحبونه وما الذي ال يحبونه؛ فالتقييم يمكنك
من معرفة �شعور عمالئك نحو م�ؤ�س�ستك ،وماذا يظنون �أنها تقدم لهم.
•التعرف على النتائج غير المتوقعة .يتمكن التقييم من �إلقاء ال�ضوء على ت�أثيرات
لم�ؤ�س�ستك لم تتوقعها ،ولم ت�ستهدفها من الأ�سا�س .وقد يت�ضمن ذلك ت�أثير خدماتك
على عمالئك ،والتي تجاوزت ما خططت له �أو كانت دونه .وقد تت�ضمن � ًأي�ضا ت�أثير
تلك الخدمات على الأفراد �أو الأ�سر �أو المجتمعات الأخرى.
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•توثيق احتياجات العمالء .فعن طريق جمع البيانات ب�شكل منظم ومراجعتها من �آن
�إلى �آخر يمكنك �أن تحظى بفهم عميق لمدى التغيرات التي تجري على ال�شريحة
الذي تخدمها ،وما المو�ضوعات واالهتمامات واالحتياجات الخا�صة بها ،وكيف
يتغير ذلك مع الوقت.
 -2م�شاركة معلوماتك مع الجمهور الم�ستهدف

ي�ساعد التقييم كذلك في نواح مختلفة من �إدارة البرنامج ،على �سبيل المثال :معلومات
التقييم ت�ساعد في:
•توظيف وا�ستبقاء الموهوبين من العاملين والمتطوعين .غالبًا ما يحب النا�س �أن
ي�شعروا �أنهم جزء من عمل ذي معنى وقيمة؛ فهم يحبون ر�ؤية النتائج؛ ولذلك ف�إن
نتائج التقييم تظهر للعاملين والمتطوعين نتائج �أعمالهم .ومثل هذه النتائج ت�صنع
روح الإنجاز لدى النا�س ،وتحفز لديهم رغبة العمل في الم�ؤ�س�سة والبقاء بها.
•جذب م�شاركين جدد .ف ِّكر في الت�أثير الذي تحدثه ر�ؤية نتائج التقييم للخدمات التي
تقدمها .على �سبيل المثال :معدالت ر�ضا العمالء عن الخدمات التي يقدمها �أحد
المتاجر �أو �إحدى وحدات الرعاية ال�صحية� .أو معدالت الأداء لور�شة� ،أو �إح�صاءات
�آنية لخطوط الطيران .تمثل تلك المعدالت بمفردها معلومات مفيدة بالن�سبة لك.
و�أكثر من ذلك ،ف�إن كون بع�ض الم�ؤ�س�سات تبذل جهدًا لقيا�س مدى كفاءة �أدائها،
وتطلعك على النتائج؛ يزيد من تقديرك لهم.
•اال�ستعانة بال�شراكات .بالإ�ضافة �إلى جذب الم�شاركين الجدد ،ف�إن قيامك بتقييم
برامجك وم�شاركة نتائج هذا التقييم مع الآخرين؛ من �ش�أنه �أن يزيد من رغبتهم في
عقد �شراكات معك .و�سي�صبح لديهم اال�ستعداد لإر�شاد الآخرين �إلى الخدمات التي
تقدمها ،وت�صبح لديهم الرغبة في التعاون معك.
•ك�سب الدعم للجهود ال�ساعية للتجديد .فالتجديد ينطوي على المخاطرة؛ ف�إذا
18

ما معنى عملية تقييم البرامج؟

1

برنامجا جديدًا ،ف�إن �شخ�ص ًا ما �سيوفر له الموارد الالزمة .وهو يتحمل
�أردت �أن تبد�أ ً
المخاطرة (على �سبيل المثال :هناك المخاطرة المالية بخ�سارة الأموال في برنامج
غير فعال �أو مخاطرة من ناحية العالقات العامة؛ حيث قد يظهر بمظهر غير مرغوب
فيه� ،إذا لم يتمكن البرنامج من تحقيق الأهداف التي �أن�شئ من �أجلها) .عن طريق
تقييم الأفكار المبتكرة ،ت�ستطيع �أن ت�ؤكد للداعمين المحتملين �أنهم �سي�صبحوا على
دراية بنتائج المخاطر التي �ستواجههم� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن التقييم الجيد يحول
الم�شروع المبتكر �إلى تجربة �أو اختبار؛ وبذلك ،ف�إن مقدمي الدعم للبرنامج �سوف
يحافظون على �صورتهم الجيدة �سواء حقق البرنامج �أهدافه �أم �أخفق .وذلك لأنهم
حولوا الفكرة الجديدة �إلى تجربة عامة يتعلم منها الجميع.
•الح�صول على تقدير الجمهور .فنتائج الأبحاث الموثوقة تحدد بدقة وم�صداقية ما
الذي ي�ستطيع البرنامج القيام به.
•اال�ستجابة لدعوة الممولين والجمهور التي تنادي بعر�ض النتائج؛ بما �أن الموارد
المتوفرة محدودة ،ولي�س هناك ما يفي بكل احتياجات المجتمع؛ لذلك بد�أ مقدمو
التمويل المالي بطلب �إثبات النتائج من الم�ؤ�س�سات (مثل :الم�ؤ�س�سات الداعمة
و�أ�صحاب الأموال والمتبرعين) .والتقييم يقوم بقيا�س النتائج وعر�ضها ،وبذلك
يتجاوب مع ذلك النداء.
 -3تح�سين الخدمات

�أخي ًرا ،ي�ساعد التقييم في ا�ستمرار النجاحات وت�صحيح الأخطاء ،ويمكن ا�ستخدام
التقييم في:
•�إدارة ومراقبة تنفيذ البرامج .التقييم في المراحل الأولى من البرنامج يوفر نتائج
تمكنك فوراً من ر�ؤية مدى قدرتك على الو�صول �إلى العمالء الم�ستهدفين ،وتقديم
الخدمات لهم .وبالتالي؛ ت�ستطيع �إدخال التعديالت ال�ضرورية في وقت مبكر؛
لتتمكن من الو�صول �إلى هدفك في �أقرب وقت ممكن.
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•مراقبة الخدمات وزيادة فعاليتها .كنتيجة للتقييم� ،سوف تتمكن من معرفة الو�سائل
الفعالة وغير الفعالة .و�أبعد من ذلك� ،سوف تتمكن من معرفة ما �إذا كانت �أن�شطتك
ت�ؤثر على مجموعات معينة من النا�س �أكثر من الأخرى .مع توفر هذه المعلومات،
يمكنك �أن تطور من عملك بحيث تزيد من الأ�ساليب الأكثر فعالية ،وتبحث عن
بدائل للو�سائل غير الفعالة.
•تح�سين ا�ستغالل الموارد .بناء على الفائدة ال�سابق ذكرها ،يمكنك ا�ستخدام نتائج
التقييم مع المعلومات المالية؛ لكي تخ�ص�ص موارد �أكثر للأن�شطة الفعالة ،وتحد من
تمويل الأن�شطة غير الفعالة .ويمكنك � ًأي�ضا �أن تجمع بين التقييم والبيانات المالية
لح�ساب تكاليف ومنافع البدائل المختلفة لتقديم الخدمات.
•االحتفاظ بالتمويل �أو التو�سع فيه .وجود نتائج التقييم المعتمدة يعزز من مكانتك
�أمام الممولين؛ فالبرامج التي ت�ستطيع �أن تعر�ض الأن�شطة التي تقوم بها ،والتغيير
الذي تحدثه في حياة الأفراد والأ�سر والمجتمعات؛ تتمكن في الغالب من العثور
على تمويل ب�شكل �أكثر من غيرها�( .أفاد بع�ض عمالئنا �أنهم قد ا�ستطاعوا الح�صول
على منح وتعاقدات بالرغم من المناف�سة ال�شديدة ونق�ص الموارد ،وذلك لأنهم
بنوا عرو�ضهم التي تقدموا بها للممولين من القطاع الحكومي والخا�ص على نتائج
تقييم كاملة ،فعلية ودقيقة).
التقييم كعملية م�ستمرة من العمل والتعلم

التقييم هو �أحد الأدوات التي ت�ساعد على تطوير العمل الذي تقوم به م�ؤ�س�ستك؛ فالحافز
لدى معظم المق ّيمين ال ي�أتي من كتابة التقارير ،ولكن من ر�ؤية نتائج �أعمالهم ،وهي تتحول
�إلى �أفعال.
فما هو دور التقييم في عملية ت�صميم الخدمات وتقديمها؟ وكيف ي�ساعد على اتخاذ
القرارات ويقود �إلى اتخاذ �أفعال؟
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فكر في الطريقة التي تتخذ بها القرارات ب�ش�أن نوعية البرامج التي يجب تطويرها� ،أو
نوعية الأن�شطة �أو الخدمات التي ترغب في تقديمها .ما الذي ي�شتمل عليه هذا القرار؟
عندما �أقوم بطرح مثل هذا ال�س�ؤال على مجموعة من المدراء في م�ؤ�س�سات غير ربحية
�أو حكومية ،ف�إنهم غالبًا يقدمون عد ًدا من الإجابات المت�شابهة التي تفيد ب�أنهم يتخذون
القرارات بناء على �أمور مثل" :ما تعلمناه عن احتياجات المجتمع" و"ما الذي يتوقعه
الداعمون ،ويرغبون في تمويله" و"الأن�شطة التي عرفت �أنها ف ّعالة" و"الأن�شطة التي اعتدنا
القيام بها" و"الأن�شطة التي يقدمها الآخرون".
الفقرات التالية ت�صنف �أنواع العوامل التي ت�ؤثر في عملية اتخاذ القرار لدى المدراء عند
و�ضع برنامج جديد ،وت�صف كل نوع من تلك العوامل ،وتحدد ما �إذا كان يجب �أن ت�ؤثر
في عملية اتخاذ القرار �أم ال؟ وكيف؟
نتائج الأبحاث

تت�ضمن نتائج الأبحاث المعرفة التي تم اكت�سابها من خالل �أربعة �أنواع من الدرا�سات
على الأقل ،وهي:
•تقييم االحتياجات .يحدد هذا البحث االحتياجات لخدمة معينة �أو مدى الطلب
عليها في ال�شريحة التي ت�ستهدفها.
•قائمة بالخدمات.
•الأبحاث المتعلقة بال�سلوك الإن�ساني (في العلوم االجتماعية على �سبيل المثال).
•الأبحاث المتعلقة بال�سلوك التنظيمي (� ًأي�ضا في العلوم االجتماعية).
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تقدم الأبحاث ت�صوراً عاما لنوعية الخدمات التي قد تكون منا�سبة للأفراد الذين ترغب
في العمل معهم ،ويمكن �أن تقدم � ًأي�ضا توثي ًقا لعمل الم�ؤ�س�سات الأخرى التي تقدم خدمات،
وت�ساعدك على تحديد مناطق التركيز الخا�صة بك ،وكلما زادت لديك الأبحاث المتعلقة
باحتياجاتك ،كان ذلك �أف�ضل.
نتائج تقييم البرنامج

وذلك يت�ضمن المعلومات التي قدمتها الدرا�سات التي بحثت مدى فعالية البرامج
والخدمات والأن�شطة والمعالجات التي تت�شابه مع تلك التي ترغب في القيام بها ،وعندما
تقوم بعملية التقييم فيما بعد ،ف�إن هذا الق�سم �سوف يت�ضمن �أي�ض ًا نتائج الدرا�سات التي
�أجريتها.
وبوجه عام ،ف�إنك ترغب في ا�ستخدام �أكبر قدر ممكن من المعلومات ،و�ستقدم لك
نتائج تقييم البرنامج نظرة مف�صلة ب�ش�أن طريقة عمل برنامجك �أو البرامج الم�شابهة له.
االعتماد على الخبرة

تت�ضمن الخبرة المعارف التي يكت�سبها المتخ�ص�صون داخل م�ؤ�س�ستك ونظرا�ؤهم في
الم�ؤ�س�سات الأخرى ،وهي ت�أتي من خالل الخبرة في العمل مع المجتمع الذي ترغب في
خدمته.
وت�أتي قوة االعتماد على الخبرة من خالل التفا�صيل التي تمنحها ،والتي ال ت�ستطيع
الأبحاث والتقييم �أن تقدمها� .أما نقطة �ضعفها ،فتكمن في �أنها تعبر عن وجهة نظر غير
كاملة ،و�أحيانًا متحيزة تكونت لدى العاملين في م�ؤ�س�سة معينة؛ وذلك لأنهم ال يرون �إال
�أ�شخا�ص ومواقف من �أنواع محددة.
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المزيج النفي�س :الخبرة والتقييم

الخبرة هي المعرفة التي تكت�سب وتتداول بين المتخ�ص�صين العاملين في مجال معين.
ومثل هذه الخبرة ال تقدر بثمن ،ومن خاللها يتم �إدخال الكثير من التح�سينات .فهي تقدم
وجهة نظر عميقة ال تتوافر من خالل التقييم.
ولكن االعتماد على الخبرة له نقطة �ضعف هامة ،وهي �أنه غالبًا ما يكون لدى العاملين
في مجال معين نف�س الآراء المتحيزة ب�سبب عدم ر�ؤية ال�صورة الكاملة ،وهنا يمكن �أن
ت�ساعدهم المعلومات المو�ضوعية التي يقدمها التقييم في اكت�ساب نظرة �أكثر �شمو ًال من
تلك التي تتوافر لهم من خالل الخبرة وحدها.
وهذا مثال على ذلك :قام مركز ويلدر للأبحاث ب�إجراء ا�ستطالع لـ  150من العاملين
في المنظمات التي تقدم خدماتها لكبار ال�سن ،وطلبنا من ه�ؤالء العاملين و�صف الخ�صائ�ص
العامة لكبار ال�سن بوجه عام ،ولي�س فقط للأفراد الذين يقدمون الخدمات لهم ،وقد �أفادت
نتائج اال�ستطالع �إلى ميل الم�شاركين للمبالغة في تقدير �أعداد الم�سنين في المجتمع من
�أ�صحاب الإعاقات الذين ال يتمتعون برعاية عائالتهم وال يتمكنون من ق�ضاء حوائجهم
اليومية ب�أنف�سهم .وقد توقعنا تلك المبالغات في التقدير ،وذلك لأن �آراء ه�ؤالء العاملين
مبنية على مالحظاتهم ،حيث �إنهم يتعاملون في الغالب مع الم�سنين من �أ�صحاب الإعاقات
ال�شديدة؛ وهنا تكون خبرتهم قدمت معلومات غير �صحيحة ،ومن الخطورة بمكان و�ضع
برنامج جديد ل�شرائح �أو�سع من كبار ال�سن بناء على تلك الآراء( .وكثي ًرا ما يتم اتخاذ
القرارات ،و�إن�شاء مثل هذه البرامج التي ال تقوم على معلومات �صحيحة ،مما يجعل
نتائجها �ضعيفة).
�إن مالحظات وم�شاهدات مقدمي الخدمات يمكن �أن تحد من ر�ؤيتهم لمو�ضوعات
�أكبر؛ التطورات الجديدة في المجتمع والظروف العامة للبيئة التي يعملون بها .الدر�س
الم�ستفاد� :أن ي�ستخدم مديرو البرامج التقييم بالإ�ضافة �إلى الخبرة؛ لكي يتمكنوا من تجاوز
�آرائهم المتحيزة.
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الم�ؤثرات الأخرى

تت�ضمن الم�ؤثرات الأخرى كل المعلومات والآراء والمعطيات التي يمكنها �أن ت�شكل
فارق ًا في القرارات النهائية الخا�صة بالبرنامج ،ومن �أمثلة ذلك ما يلي:
•حقيقة �أن المتبرع قدم تموي ًال لبرنامج �أو ن�شاط �أو موقع محدد.
•حقيقة �أن العاملين مدربون ،ولديهم خبرة جانب معين ،ولي�س في �آخر.
•اختالف الأجندة بين العاملين داخل الم�ؤ�س�سة.
لي�س بال�ضرورة �أن تكون كل هذه الم�ؤثرات �سيئة .فعلى �سبيل المثال� :إذا قام المتبرع
بمنح تمويل لم�شروع �أفادت الأبحاث والتقييم �أنه فعال ومتميز ،ف�إن هذا يعد �أم ًرا ح�سن ًا.
و�إذا كان لدى العاملين الخبرة والتدريب في �أف�ضل التقنيات ،ف�إن هذا � ًأي�ضا �أمر ح�سن.
وعلى الجانب الآخر ،ال يجب �أن تكون هذه الم�ؤثرات هي المعايير الأ�سا�سية عند اتخاذ
القرار .ف�إذا �أظهرت الأبحاث برنامج ًا معين ًا لي�س له نتائج ،فلن تقوم بتنفيذه لمجرد �أن �أحد
الأ�شخا�ص قام بتمويله.
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�شكل ( :)1تقييم البرنامج كجزء من عملية م�ستمرة تحتوي على ت�صميم
البرنامج ،التنفيذ ،المراقبة ،والتطوير

تنفيذ البرنامج

 

ت�صميم البرنامج
تغيرات وتعديالت على البرنامج

الح�صول على النتائج
الت�أثيرات الأخرى
• رغبة المتبرع
• خلفية العاملين
• البيئة ال�سيا�سية
نتائج الأبحاث
• نتائج تقييم البرنامج
• الخبرات

قيا�س وتقييم النتائج

 






 










يو�ضح �شكل ( )1العملية الم�ستمرة لت�صميم البرنامج ،تطبيقه ومراقبته وتطويره لمديري
البرامج و�صانعي القرار .يتم ا�ستخدام المعلومات من الأبحاث ونتائج تقييم البرنامج والخبرة
والم�ؤثرات الأخرى عند و�ضع ت�صميم البرنامج .ثم بعد ذلك تقوم بتقديم البرنامج �أو
تنفيذه .ومن هنا ت�أتي النتائج .و�إذا قمت بعملية التقييم ،يمكنك �إكمال الدورة بقيا�س النتائج
ب�شكل موثوق به ،و�إ�ضافة نتائج تقييم البرنامج �إلى هيكل البرنامج عند الت�صميم .ويمكنك
�إدخال التعديالت على البرنامج وبهذا ت�ستمر في �إعادة الدورة؛ فتعمل ،وتتعلم ،وتطور
با�ستمرار.
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الملخ�ص

في هذا الف�صل عرفت ما هو التقييم ،وهو في الأ�سا�س ا�ستخدام منهجية
مبنية على المنطق التخاذ القرارات .كما �أنك عرفت ما هي فوائد
التقييم ،واطلعت على طريقة ا�ستخدامه في عملية للتطوير الم�ستمر.
وفي الف�صل التالي� ،سوف تتعرف على نوع المعلومات التي �سوف
تحتاج �إليها لإجراء التقييم ،والأ�سئلة الهامة التي ت�ستطيع �أن تجيب عنها
بهذه المعلومات.
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معلومات التقييم
ما الذي يجب �أن يتوفر لديك؟ ما الذي �سوف تح�صل
عليه؟ وكيف يمكن لنظرية جيدة �أن تربط بين هذه
الأ�شياء م ًعا ؟
"ال يمكننا �أن نقوم ب�إح�صاء كل الأ�شياء المهمة ،ومن
هاما		 ".
ناحية �أخرى لي�س كل ما يمكننا �إح�صا�ؤه يعتبر ً
(حكمة قديمة)
"�إذا ا�ستطعت تعريفه يمكننا قيا�سه!"

(مركز ويلدر للأبحاث)
غالبًا تن�سب العبارة الأولى بالخط�أ لألبرت �أين�شتين .و�أيًا كان
قائلها ،فهو ي�ستحق ال�شكر من كل من الباحثين التطبيقيين ومقدمي
الخدمات الإن�سانية .وبما �أنه لي�س �أين�شتين ،ف�إن قائل العبارة يمتلك
عبقرية في جانب "الن�سبية" والتي نعني بها هنا الأهمية الن�سبية
للمعلومات.



�أما العبارة الثانية ،ف�إنها عبارة �شائعة بين العاملين في مركز
ويلدر للأبحاث فهي بمثابة تذكرة للزمالء ب�أنه على الرغم من
�أنه قد يبدو في بع�ض الأحيان �أن العلوم النظرية ال توفر الأدوات
التي تمكنهم من قيا�س ما تقدمه البرامج ،ف�إن الواقع يكون على
خالف ذلك .وكل ما عليهم هو العمل معنا لو�ضع تعريف وا�ضح
لأهدافهم و�أن�شطتهم .وبمجرد �أن يتم ذلك �ستكون �إجراءات
القيا�س وا�ضحة.
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وتمثل العبارتان م ًعا دلي ًال لنا في هذا الف�صل ،حيث تعلمنا بع�ض الدرو�س المهمة:
•�أو ًال� :أن التقييم ي�شبه �أنماط الأبحاث الأخرى ،فهو يتمتع بنقاط القوة ،وفي نف�س
الوقت له محدودية .في �أي وقت ،يمكن للتقييم �أن يقدم الكثير ،ويمكن �أن يقدم
القليل .كما يحدث في عالم الفيزياء ،ف�إنك �أحيانًا ما ترتاب في وجود �شيء،
ولكنك ال ت�ستطيع تحديده على وجه الدقة ،وال ت�ستطيع �أدوات القيا�س المتاحة
لديك تحديده .وفي بع�ض الأحيان الأخرى ،ف�إن �أدوات القيا�س تتمكن من تحديد
كل ما تريده ،ويكون عليك في الخطوة التالية؛ و�ضع بع�ض النظريات �أو التوقعات
الجديدة التي تقودك نحو �أبحاث �أخرى.
•ثانيًا :لكي تتمكن من اال�ستفادة من التقييم ك�أداة ،ف�إن عليك �أن تحدد بو�ضوح
الهدف الذي تطمح �إلى �إنجازه؛ ولذلك ،عليك �أن ت�ضع تعريفات ثابتة لكلمات؛
مثل :الخدمة والن�شاط والعميل والنتائج .و�سيتعين عليك �أن تحدد النتائج بمنتهى
الو�ضوح.
في هذا الف�صل� ،سوف نق�ضي بع�ض الوقت في مو�ضوعين من المو�ضوعات الهامة،
وهما :نوع المعلومات التي تحتاج �إليها من �أجل التقييم ،وو�ضع ما يطلق عليه "نظرية
البرنامج" الخا�صة ببرنامجك� .إن مناق�شتنا لأنواع معلومات التقييم �ستتيح لك معرفة
المعلومات التي تحتاجها كي تجيب على الأ�سئلة المهمة اال�ستراتيجية والت�شغيلية.
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قيمة الآراء واالنطباعات

غالبًا ما يرغب مديرو البرامج في معرفة انطباع النا�س عن البرنامج الذي يقدمونه.
بع�ض المق ّيمين يرون �أن مثل هذه الآراء ال تعد من المعلومات ال�ضرورية ،وفي حاالت
كثيرة يمكن �إثبات كفاءة البرنامج دون النظر لر�ضا النا�س عنه .وهذا �صحيح �إلى حد
بعيد .ومع ذلك ،ف�إن معرفة �شعور النا�س نحو البرنامج تفيد كثيراً في تخطيط البرنامج
وت�سويقه .كما �أنها تهيئ لك معرفة �أ�سباب نجاح البرنامج ،واحتماالت ا�ستمرار هذا
النجاح ،و�سبل تطويره.
فعلى �سبيل المثال :ال يرحب الكثير من الأطفال بالتطعيمات التي تعطى لهم ،وذلك
على الرغم من �أنها تحميهم ب�شكل فعال من الأمرا�ض الخطيرة� .إذا لم يح�ضر �أحد
لتلقي التطعيمات لأن �سلبيات التجربة تفوق الفوائد المتوقعة من التطعيم ،ف�إن ذلك
يعني �أن برنامج التطعيمات لن يكون فعا ًال .وفي هذه الحالة نجد �أن قيا�س الآراء يعد
من المعلومات الأ�سا�سية .فمن ال�ضروري �أن نغير �شيئًا ما في البرنامج مما يجعل الآباء
يقبلون على تطعيم �أطفالهم.
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و�سوف ت�ساعدك مناق�شة نظرية البرنامج في التفكير فيما عليك �أن تفعله كي تربط بين
معلومات التقييم التي لديك؛ لتعطيك �صورة وا�ضحة عن الطريقة التي تحقق بها �أن�شطة
البرنامج �أهدافه المرجوة .وعلى الرغم من �إمكانية �إجراء تقييم ذي جودة عالية دون وجود
نظرية البرنامج ،ف�إن التعقيد الذي تت�سم به معظم البرامج يجعل وجود نظرية البرنامج �أمراً
�أ�سا�سيًا للح�صول على جودة عالية في التقييم .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يطالب العديد من
الممولين بوجود نماذج منطقية (وهى �إحدى و�سائل تقديم نظرية البرنامج) .وفي هذه
الحاالت ،يكون وجود نظرية البرنامج �أمراً �ضروري ًا.
�أنواع معلومات التقييم

لكي تتمكن من فهم طبيعة العمل الذي تقوم به م�ؤ�س�ستك ومدى فعاليته ،و�أي�ض ًا
لكي تتمكن من تكوين �أفكار ب�ش�أن تطوير الخدمات التي تقدمها ،ف�إن على الم�ؤ�س�سة �أن
تقوم بجمع معلومات من الأنواع التالية ،والتي تنق�سم �إلى معلومات �أ�سا�سية ،ومعلومات
�إ�ضافية.
المعلومات الأ�سا�سية:

1 .معلومات عن الم�شاركين �أو العمالء.
2 .بيانات الخدمات.
()1
3 .توثيق النتائج والمخرجات .
4 .الآراء حول الخدمات المقدمة.

 -1ن�شير بكلمة النتائج والمخرجات �إلى التغيرات التي تحدث ب�سبب الجهود التي تبذلها الم�ؤ�س�سة بين الأفراد والمجموعات
والمجتمعات والمنظمات.
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المعلومات الإ�ضافية:

5 .معلومات �سكانية عن المنطقة التي يتم تقديم الخدمات بها.
6 .بيانات حول احتياجات مجتمعك والمجتمعات الأخرى.
7 .المقايي�س التي تتبعها الم�ؤ�س�سات الم�شابهة لم�ؤ�س�ستك.
8 .معلومات مالية ومعلومات عن التكاليف.
9 .معلومات تحدد الأ�شخا�ص الذين تقدم لهم الخدمة.
معلومات التقييم الأ�سا�سية

�سوف تنده�ش عندما تعرف �أن العديد من الم�ؤ�س�سات ال تقوم حتى بجمع �أول نوعين
من المعلومات الأ�سا�سية التي �سيرد ذكرها في الجدول الآتي .فالعديد من الم�ؤ�س�سات
الكبيرة ال تتوافر عندهم هذه المعلومات �إال ب�صورة جزئية()1مما يعوق قدراتهم على تقييم
�أعمالهم وتطويرها بال�شكل الذي يرغبون فيه.
يو�ضح �شكل ( )2و�ص ًفا للأنواع الأربعة من المعلومات التي �أوردناها في البداية ،و�أمثلة
عليها .والحظ �أن الأمثلة تعد بمثابة تو�ضيح لعنا�صر البيانات ال�ضرورية التي تقع في فئة
محددة ،وتقوم العديد من الم�ؤ�س�سات بجمعها .وعنا�صر المعلومات المحددة التي �ستقوم
بجمعها �ستختلف طبق ًا الحتياجاتك ،وطموحك من التقييم ،و�أهداف برنامجك ،ونظرية
برنامجك (�سنناق�شها فيما بعد) ،واالفترا�ضات التي لديك �أو الأ�سئلة عن الفعالية ،و�سهولة
الو�صول للبرنامج ،و�أ�سباب النجاح �أو الف�شل .ويتحكم في اختيار المعلومات التي تريد
جمعها اعتبارات عملية؛ مثل :ما هي البيانات التي يمكن جمعها ،وكم �سيكلف ذلك؟
وفي �أي عملية تقييم؛ ال تفتر�ض �أنه عليك �أن تقوم بجمع كل المعلومات الواردة تحت
"العنا�صر الأ�سا�سية" لكي تتمكن من القيام بتقييم جيد.
�إذا كانت لديك المعلومات التي يوردها �شكل ( ،)2ف�إنك تمتلك العنا�صر الأ�سا�سية
 - 1انظر بول دبليو مات�سي�ش "الدرو�س الم�ستفادة :ماذا علمتنا تلك الدرا�سات ال�سبع" � 1002 -9ص . 48 – 87
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التي تمكنك من تقديم جهود م�ؤ�س�ستك و�إنجازاتها .وتمكنك تلك المعلومات � ًأي�ضا من
معرفة الإجابة على عدد كبير من الأ�سئلة المهمة التي لديك .و� ًأي�ضا �إذا ظهرت ت�سا�ؤالت
جديدة ،ف�إنه يمكنك �أن تعيد �صياغة المعلومات ب�أ�شكال جديدة تمكنك من الإجابة على
تلك الأ�سئلة.
وكما ذكرنا من قبل ،فلي�س عليك �أن تجمع كل تلك المعلومات ،فهذه مجرد �أمثلة
فقط.
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�شكل (� :)2أنواع المعلومات الأ�سا�سية الأربعة
�أنواع معلومات التقييم

�أمثلة للعنا�صر

1 .1معلومات عن الم�شاركين والعمالء.

• •العمر ،والجن�س ،والعرق ،والدخل ،والتعليم،
وعنوان ال�سكن ،والحالة االجتماعية ،والحالة
الأ�سرية.
• • االهتمامات.
• •القدرات ال�شخ�صية.
• •االحتياجات والأهداف والم�شكالت المطلوب
حلها.
• • الطاقات والموارد.
• •نوع الخدمة �أو الن�شاط المقدم.
• •وحدة قيا�س الخدمة (جل�سة� ،ساعة ،وحدة،
حدث ،م�ؤتمر ،ملتقى.)...
• •العاملون الذين قدموا الخدمة/الن�شاط (من�صبهم،
خ�صائ�صهم .)...
• •المعارف والمهارات المكت�سبة.
• •الم�شكالت التي تم حلها واالحتياجات التي
تمت تغطيتها.
• •التغيرات في حالة الأفراد �أو الأ�سر �أو المجتمعات
�أو الم�ؤ�س�سات (يمكن �أن تحدث التغيرات في
ال�سلوكيات �أو الخ�صائ�ص المادية �أو ال�شعور �أو
العالقات).
• •ال�شعور العام تجاه الم�ؤ�س�سة.
• •تقييم جودة الخدمات.
• •تقييم �أداء العاملين (مثل :قدرتهم على القيام
بعملهم والإن�صات للأ�سئلة والإجابة عنها).
• •تقييم المرافق (مثل :الموقع ،وعوامل الأمان،
و�سهولة الدخول ،ومنا�سبة التجهيزات والأثاث
للمجموعات المختلفة).
• •الآراء حول �إمكانية الو�صول للخدمة (مثل:
الوقت ،والموا�صالت ،والعوامل الأخرى التي
ت�ؤدى �إلى �سهولة اال�ستخدام �أو �إعاقته).

ويعني ذلك معلومات عن الأفراد الذين تقدم لهم
الخدمة ،و�سماتهم ،واحتياجاتهم ،وخ�صائ�صهم
الأخرى.
2 .2بياناتالخدمات.

ويعني ذلك نوع الخدمة التي تقدمها ،وحجمها
وخ�صائ�صها الأخرى.
3 .3توثيق النتائج والمخرجات.

ويعني ذلك الأدلة على حدوث تغيرات �أو
تحقيق �إنجازات �أو االحتياجات التي تم الوفاء
بها لمن تخدمهم (�أفراد �أو �أ�سر �أو مجموعات �أو
مجتمعات �أو م�ؤ�س�سات).

4 .4الآراء حول الخدمات التي تقدمها.

ويعني ذلك الم�ؤ�شرات التي تعرف من خاللها
�شعور النا�س ب�ش�أن عملك بوجه عام ،وعن
خدمات �أو �أن�شطة محددة �أي�ضا( .وبالطبع ف�إن
تلك المعلومات ت�أتي من الم�ستخدمين �أو متلقي
الخدمات ويمكن � ًأي�ضا �أن ت�أتى من الم�ستفيدين
المبا�شرين).
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معلومات التقييم الإ�ضافية

لكي تتمكن من �إنجاز الأهداف التي تجري من �أجلها تقييم م�ؤ�س�ستك ،ف�إنك قد تحتاج
�إلى المعلومات الإ�ضافية ال�سالف ذكرها مثل:
.5
.6
.7
.8
.9

المعلومات ال�سكانية بمنطقة تقديم الخدمة.
بيانات عن االحتياجات في مجتمعك والمجتمعات الأخرى (مثل :معدالت
الفقر ،ومعدالت الإنجازات الدرا�سية ،ومعدالت الأمرا�ض ،ومعدالت الجريمة،
والم�ؤ�شرات االجتماعية الأخرى).
مقايي�س للمقارنة من م�ؤ�س�سات م�شابهة.
معلومات مالية.
معلومات تحدد الأفراد الذين تقوم بخدمتهم.

في الجزء التالي �سوف نناق�ش �أهمية هذه المعلومات الإ�ضافية عندما ننظر في �أنواع
الأ�سئلة التي يمكن لمعلومات التقييم �أن تجيب عنها .يمكنك القيام بتقييم جيد دون توافر
هذه المعلومات الإ�ضافية ،ولكنك قد تحتاج �إليها للإجابة على بع�ض الأ�سئلة التي تود
طرحها الآن �أو قد تظهر لك في الم�ستقبل.
وقد يرى البع�ض �أنه لكي تتمكن من �إظهار فعالية البرنامج ب�شكل حقيقي ،ف�إنه يتعين
�إدخال بع�ض معلومات المقارنة في التقييم ،ويعني ذلك �أن معلومات المقارنة "�أ�سا�سية"،
ولي�ست "�إ�ضافية" .ووجهة النظر هذه لها من الأ�سباب ما يدعمها .وفيما بعد� ،سوف نتناول
بالبحث قيمة وجود بيانات المقارنة لتعزيز م�صداقية نتائج التقييم وزيادة فائدتها .ومع
ذلك ،ف�إن البرنامج الذي �شرع لتوه في التقييم يمكنه �أن يتعلم الكثير عن نف�سه دون بيانات
المقارنة .وال يجب �أن يثبط هذا البرنامج ب�سبب عدم توفر بيانات للمقارنة .وقد يرى
البع�ض �ضرورة وجود البيانات الخا�صة بالتكاليف ،ولكن الم�ؤ�س�سة ال تحتاج �إلى تلك
البيانات �إال �إذا كانت ب�صدد درا�سة جدوى لخدماتها.
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وقبل �أن نبحث في البنود من (� )5إلى ( ، )8لنناق�ش البند ( ،)9والخا�ص بالمعلومات
التي تحدد الأفراد الذين تقوم بخدمتهم.
المعلومات التي تحدد الأفراد الذين تقدم لهم الخدمة

�أحد �أنواع هذه المعلومات يمكنها تحديد الم�ستفيدين بدقة ،وهي عبارة عن معلومات
عن اال�سم ،والعنوان ،ورقم ال�سجل المدني ،ورقم التليفون ،والتفا�صيل الأخرى التي
تك�شف عن هويتهم .قد تقوم بجمع بع�ض تلك البيانات ك�إجراء معتاد لحفظ ال�سجالت
في الم�ؤ�س�سة .وبع�ضها قد تكون في قاعدة بيانات ت�ستخدمها لت�سجيل الأع�ضاء �أو المرا�سلة
�أو �أي �أغرا�ض �أخرى .وبع�ض هذه البيانات قد تجمعها لكي تت�أكد من توافر ال�شروط في
الم�ستفيد لتلقي الخدمة التي تقدمها م�ؤ�س�ستك .ولكن ماذا عن ا�ستخدام هذه البيانات في
تقييم البرنامج؟
المعلومات التي تحدد هوية الأفراد ال تظهر مطل ًقا في التقرير النهائي للتقييم ،ولكنها
ت�شكل عن�ص ًرا ها ًما للغاية في ا�ستكمال درا�سات التقييم .فعلى �سبيل المثال:
•�ستحتاج �إلى االحتفاظ ب�سجل للأ�سماء والعناوين و�أرقام التليفونات �إذا �أردت القيام
با�ستطالع لمتابعة الأفراد الذين تلقوا خدمتك في الما�ضي (مثل� :إر�سال ا�ستق�صاء
لهم بعد تلقيهم الخدمة بوقت ق�صير �أو ا�ستدعائهم لإجراء مقابلة بعد مرور عام).
•قد تحتاج للح�صول على العناوين لعمل تحليل ي�ساعدك في تحديد الأماكن
التي ي�أتي منها الأفراد �إلى م�ؤ�س�ستك (يطلق عليه في ا�صطالح المقيمين  :الت�شفير
الجغرافي).
وب�شكل عام تحتاج �إلى المعلومات التي تحدد هوية الأفراد الذين يتلقون خدمتك �أو
ي�شاركون في �أن�شطتك لكي تتمكن من القيام بعملية تقييم البرنامج ،ولكنها لن تكون جز ًءا
من البيانات التي ت�ضعها في النتائج.
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وبالطبع ،ف�إن بع�ض درا�سات التقييم ،وخا�صة تلك التي ال تقيم �إال مدى الر�ضا عن
الخدمة �أو الن�شاط في وقت تقديمه ،والتي لديك حولها توقعات محدودة ،ال تتطلب �أي
معلومات تحدد هوية متلقي الخدمة.
فعلى �سبيل المثال :ف�إن ا�ستطال ًعا مخت�ص ًرا للح�ضور في ندوة �أو معر�ض يمكن �أن يتم
دون ذكر الأ�سماء على الإطالق .ولكنك في هذه الحالة ،لن تتمكن من الرجوع �إلى ه�ؤالء
الم�شاركين لكي تقيم مدى ر�ضاهم عن الخدمة في وقت الحق �أو لكي تعرف �إذا ما كانوا
قد تمكنوا من اال�ستفادة من �أي �شيء تعلموه في هذه الجل�سات.
الت�سا�ؤالت التي يمكن �أن تجيب عليها معلومات التقييم

�إذا توافرت لديك المعلومات التي ذكرناها في الأق�سام ال�سابقة ،ف�إنك �سوف تتمكن
من الإجابة على عدد من الأ�سئلة الإدارية الهامة ،كما يو�ضح �شكل  .3فعلى �سبيل المثال:
يمكنك �أن تجمع بين البيانات الأ�سا�سية التي لديك عن خ�صائ�ص الم�ستفيدين مع المعلومات
ال�سكانية عن المنطقة التي تقدم فيها خدماتك لكي تجيب على �س�ؤال "ما مدى تغطيتنا
للمنطقة التي نخدمها؟ وهل نتوا�صل مع �أنواع معينة من الأفراد �أكثر من الآخرين؟"
ويمكن ل�شكل (� )3أن ي�ساعدك بعدة طرق مختلفة .ف�إذا كنت تقوم بت�صميم تقييم ،ف�إن هذا
ال�شكل:
•يو�ضح �أنواع المعلومات المفيدة بالن�سبة لك.
•يحدد الأ�سباب التي تدعوك لجمع معلومات معينة .فقد تحتاج �إلى تلك الأ�سباب؛
لتبرر تخ�صي�ص الوقت والمال؛ لجمع تلك المعلومات.
•يقترح �أ�سئلة التقييم التي ت�ضعها في ت�صميمك.
•ي�ساعدك على التوا�صل مع الم�ست�شارين؛ لتحديد ماذا تريد؟ ولماذا؟
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و�إذا كانت لديك بع�ض المعلومات عن م�ؤ�س�ستك ،والأ�شخا�ص الذين تخدمهم،
والخدمات التي تقدمها ،ف�إن هذا ال�شكل:
•يقترح بع�ض الأ�سئلة التي قد ترغب في توجيهها.
•ي�ساعد (من خالل ال�صفوف والأعمدة) في معرفة الأ�سئلة التي يمكن الإجابة من
خالل المعلومات المتوفرة حالي ًا لديك� ،سواء بمفردها �أو عند ربطها مع معلومات
�أخرى.
وعندما تمتلك المعلومات ال�سابق ذكرها في �شكل ( )2؛ ف�ستكون لديك �إجابات
وا�ضحة على العديد من �أ�سئلة الإدارة المهمة .فعلى �سبيل المثال:
•عن طريق ت�سجيل الأ�شخا�ص الذين تقوم م�ؤ�س�ستك بخدمتهم ،يمكنك الإجابة
على ال�س�ؤال :كم عدد الأ�شخا�ص الذين نقدم لهم خدماتنا؟
•وعن طريق �إجراء ا�ستطالع للأ�شخا�ص الذين قدمت لهم الخدمات ،يمكنك الإجابة
على ال�س�ؤال :ما مدى ر�ضا النا�س عن خدماتنا؟
•وعن طريق جمع المعلومات التي تهدف للتعرف على ما يحدث للم�شاركين في
البرنامج بعد االنتهاء منه ،يمكنك �أن تعرف :هل حققوا الإنجاز الذي كنت تطمح
�إليه من خالل البرنامج؟ (على �سبيل المثال :تمكنوا من العثور على عمل �أو موا�صلة
الدرا�سة).
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وعلى كل حال ،ف�إنك تعرف من خالل خبرتك �أن الم�ؤ�س�سات تطمح في �أكثر من مجرد
�إجابة بع�ض الأ�سئلة كل على حدة .فغالبًا ما يرغب العاملون ومجال�س الإدارات والممولون
في الربط بين المعلومات بع�ضها ببع�ض؛ فهم يرغبون في فهم كيف تقود �أن�شطة الم�ؤ�س�سة
لتحقيق النتائج المرغوبة .وهنا ي�أتي دور نظرية البرنامج ك�أحد الأدوات المهمة في هذا
ال�ش�أن.
في بقية هذا الف�صل �سوف نتطرق �إلى نظريات البرامج ،وكيفية ر�سمها (النماذج
المنطقية).
ال تمثل قوائم الأ�سئلة في العمود الثاني والثالث �إال �أمثلة .فهي لي�ست الأ�سئلة الوحيدة التي
تقت�صر على الإجابة على العمود الأول.
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2

�شكل (:)3الأ�سئلة التي تجيب عنها معلومات التقييم
�أنواع المعلومات
معلومات خا�صة
بالم�شاركين والعمالء.

ويعني ذلك :معلومات
عن من تخدم و�سماتهم
واحتياجاتهم وخ�صائ�صهم
الأخرى

الأ�سئلة التي يمكنك �أن تجيب
عنها بهذه المعلومات

�أ�سئلة �إ�ضافية يمكنك الإجابة
عنها �إذا كانت لديك معلومات
�أخرى

• • ما نوع الأفراد الذين نخدمهم؟
• • كم عدد من نخدمهم؟
• •ما احتياجاتهم؟
• • من �أين �أتوا؟
• •هل ه�ؤالء هم الأ�شخا�ص
المذكورون في ر�سالتنا ،والذين
ن�ستهدفهم؟
• • هل و�صلنا لأهدافنا من حيث
نوع من نخدمهم وعددهم؟
• •هل تختلف احتياجات
الأ�شخا�ص من نوع �إلى �آخر؟
• • هل نرى نمط معين من عام
لعام؟
• •كيف تتغير �أنماط الأ�شخا�ص
وخ�صائ�صهم واحتياجاتهم عبر
الوقت؟

مع وجود بع�ض المعلومات
ال�سكانية عن المنطقة التي تقدم فيها
خدماتك ،يمكنك �أن تجيب عن
الأ�سئلة التالية:

• • ما ن�سبة المنطقة التي نغطيها
بخدماتنا؟
• •هل نقدم الخدمة لنمط معين �أكثر
من الأنماط الأخرى؟
• •هل ت�ؤثر التغيرات في متلقي
الخدمة على المنطقة التي
نخدمها؟
• • ما الذي يبدو من التوزيع
ال�سكاني لل�شريحة التي نخدمها،
وذلك من ناحية قدرتنا على
الو�صول �إليهم؟ وهل ن�صل �إلى
بع�ض المجموعات �أكثر من
الأخرى؟
• •هل يمكننا توقع بع�ض التغيرات
المحتملة في المنطقة التي
نخدمها ،هل علينا �أن نخطط:
كيف نتعامل معها؟
وبالن�سبة لمعلومات التكاليف:
• •ما تكاليفنا لكل �شخ�ص نخدمه؟
• •هل تختلف التكاليف باختالف
�أنواع الأ�شخا�ص الذين نخدمهم؟
• •المعلومات من برامج م�شابهة:

39

دليل المدير لتقييم البرامج

�أنواع المعلومات

الأ�سئلة التي يمكنك �أن تجيب
عنها بهذه المعلومات

�أ�سئلة �إ�ضافية يمكنك الإجابة
عنها �إذا كانت لديك معلومات
�أخرى
• •كيف نقارن �أنف�سنا بنظرائنا من
ناحية عدد الأ�شخا�ص الذين
نخدمهم ونوعهم؟
• •هل تمر الم�ؤ�س�سات الأخرى
بنف�س التغيرات التي نمر بها؟ و�إن
كان الأمر كذلك؛ فهل حدث
ذلك في نف�س الفترة الزمنية؟
• •مع توفر المعلومات ال�سكانية عن
مناطق جغرافية م�شابهة لمنطقتنا:
• •هل التغييرات التي نراها في
منطقتنا م�شابهة للتغييرات في
المناطق الم�شابهة؟
• •هل يمكن التنب�ؤ من الخبرات في
المناطق الم�شابهة؛ ماذا يلزمنا
م�ستقب ًال كي نلبي احتياجات
مجتمعنا؟
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�أنواع المعلومات

2

الأ�سئلة التي يمكنك �أن تجيب
عنها بهذه المعلومات

بيانات الخدمات.
• •ما الخدمات التي يتلقاها
النا�س من م�ؤ�س�ستك؟ �أو ما
ونعني بها :نوع الخدمة ،الحجم،
الأن�شطة التي ي�شاركون فيها؟
الخ�صائ�ص الأخرى للخدمات
والأن�شطة التي تقدمها
• •ما مقدار الخدمة التي يتلقونها
�أو ي�شاركون فيها؟ ولأي فترة
زمنية؟
• •هل يختلف النا�س في الخدمة
التي يتلقونها �أو الكمية �أو
الفترة الزمنية التي ي�ستفيدون
فيها من الم�ؤ�س�سة؟
• •هل حققنا �أهدافنا من
الخدمات التي نقدمها؟
• •ما قدر الخدمات �أو الأن�شطة
التي يقدمها العاملون؟ وما
هي ن�سبة العاملين مقارنة
بالخدمات المقدمة؟
• •هل يركز بع�ض العاملين �أو
يق�صرون �أنف�سهم على نوع
محدد من الأ�شخا�ص الذين
نتولى خدمتهم؟
• •هل يقوم بع�ض العاملين
بتقديم الخدمات �أكثر �أو �أقل
من غيرهم؟
• •ما مدى التوافق بين �سمات
العاملين و�سمات الأ�شخا�ص
الذين نخدمهم؟
• •كيف تتغير بيانات الخدمات
مع مرور الوقت؟

�أ�سئلة �إ�ضافية يمكنك الإجابة
عنها �إذا كانت لديك معلومات
�أخرى
مع توافر المعلومات ال�سكانية
عن المنطقة التي تقدم بها
خدماتك ،يمكنك الإجابة على
الأ�سئلة التالية:

• • ما العالقة بين خ�صائ�ص
المنطقة التي نعمل بها
والخدمات �أو الأن�شطة التي
نقدمها؟
• • هل يمكننا توقع التغيرات
المحتملة في المنطقة التي
نعمل بها ،وكيف يتعين علينا
التعامل معها؟

ومع وجود البيانات الخا�صة
بالتكلفة:

• • ما هي التكلفة لكل خدمة
مقدمة ،لكل فرد من العاملين؟
• •هل تختلف تكلفة الخدمة
باختالف ال�شخ�ص الذي
يتلقى الخدمة �أو باختالف
العامل؟

ومع وجود المعلومات من
البرامج الم�شابهة:

• •كيف نقارن �أنف�سنا بنظرائنا
من حيث نوع الخدمات
المقدمة وحجمها؛ من حيث
التكاليف؟
• •هل تمر الم�ؤ�س�سات الأخرى
بنف�س التغيرات التي نمر بها؟
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�أنواع المعلومات

الأ�سئلة التي يمكنك �أن تجيب
عنها بهذه المعلومات

�أ�سئلة �إ�ضافية يمكنك الإجابة
عنها �إذا كانت لديك معلومات
�أخرى
و�إن كان الأمر كذلك؛ فهل
حدث ذلك في نف�س الفترة
الزمنية؟

ومع وجود المعلومات عن
المناطق الجغرافية الم�شابهة:

• •هل تت�شابه التغيرات التي
ت�شهدها منطقتنا مع غيرها من
المناطق �أم تختلف عنها؟
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�أنواع المعلومات
• •توثيق النتائج �أو المخرجات.
�أي دليل على التغييرات التي
حدثت ،والإنجازات التي
تحققت ،والحاجات التي تم
تلبيتها للأفراد والم�ؤ�س�سات �أو
المجتمعات التي تقدم الخدمة
لها.
• •الآراء واالنطباعات حول
خدماتك .وهو م�ؤ�شر على
انطباع الأفراد عما تفعله
ب�صورة عامة ،وعن جوانب
محددة من الأن�شطة التي تقوم
بها.
• •(عادة ت�أتي هذه المعلومات
من خالل الم�ستخدمين �أو
الم�ستفيدين ولكن يمكن �أن
ت�أتي من غير الم�ستخدمين
كذلك).

الأ�سئلة التي يمكنك �أن تجيب �أ�سئلة �إ�ضافية يمكنك الإجابة عنها
�إذا كانت لديك معلومات �أخرى
عنها بهذه المعلومات
• •هل نوفي بالحاجات التي
يطلبها منا الأفراد؟
• •ما هي الت�أثيرات التي نحدثها
في الأفراد �أو الم�ؤ�س�سات �أو
المجتمعات التي نقدم لها
الخدمات؟
• •هل حققنا �أهدافنا فيما يتعلق
بالفعالية؟
• •كيف كانت نتائجنا تتغير
بمرور الوقت؟
• •ما مدى ر�ضا الأفراد العام عما
نقدمه لهم؟
• •ما مدى ر�ضا الأفراد عن
جوانب محددة من خدماتنا؟
على �سبيل المثال :ما مدى
ر�ضاهم عن �أ�سلوب تعامل
موظفينا ،وما مدى ر�ضاهم
عن مرافقنا �أو �ساعات عملنا؟
• •ما هي االقتراحات التي يراها
الأفراد لتح�سين خدماتنا؟
• •ماذا يمكن �أن ي�ساعد الأفراد
على الح�صول على خدماتنا؟
• •ما الذي يمكن �أن يعوق
الأفراد عن الح�صول على
خدماتنا؟
• •هل هناك �أ�شخا�ص معينون
ي�شعرون بالر�ضا �أكثر من
غيرهم (فيما يتعلق بجوانب
عامة �أو محددة في �أن�شطتنا)؟

• •هل يمكن �أن يكون ل�سبل تقديم
الخدمات في المناطق الأخرى
ت�أثير علينا بحيث نعيد التفكير
في �أ�سلوب تقديم الخدمات
لدينا؟

مع وجود المعلومات الديموغرافية
عن المنطقة التي تقدم لها
الخدمات يمكنك � ًأي�ضا الإجابة
على الأ�سئلة التالية:

• •هل يوجد �شيء خا�ص في
منطقتنا يمكن �أن يطور �أو يحد
من فعاليتنا؟
• •هل �صفات �أولئك الذين نتميز
معهم بالفعالية تتطابق مع �صفات
الأفراد الذين نرغب في الو�صول
�إليهم في منطقتنا؟
ومن خالل معلومات التكاليف:

• •ما تكاليف تحقيق نتائج ناجحة؟
• •هل يختلف ذلك باختالف �أنواع
الأفراد الذين يح�صلون على
خدماتنا ،والأنواع المختلفة من
الموظفين �أو المناطق المختلفة
داخل نطاقنا؟
ومن خالل معلومات عن البرامج
الم�شابهة:

• •كيف يمكن مقارنة �أنف�سنا ب�أقراننا
فيما يتعلق بنجاح النتائج �أو
المخرجات؟
• •هل تتمتع الم�ؤ�س�سات الأخرى
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�أنواع المعلومات

الأ�سئلة التي يمكنك �أن تجيب
عنها بهذه المعلومات

�أ�سئلة �إ�ضافية يمكنك الإجابة عنها
�إذا كانت لديك معلومات �أخرى

• •هل حققنا �أهدافنا فيما يتعلق
بانطباع الأفراد عنا �أو عن
خدماتنا؟
• •كيف تتغير الآراء حول
خدماتنا بمرور الوقت؟

بالخبرات التي نمتلكها؟ و�إذا كان
الأمر كذلك ،فهل حدث ذلك في
الفترة الزمنية نف�سها؟
ومن خالل معلومات المناطق
الجغرافية المماثلة:

• •هل تقدم الم�ؤ�س�سات ال�شبيهة
بم�ؤ�س�ستنا نتائج �أو مخرجات
م�شابهة؟ ما هي دالالت ذلك بالن�سبة
�إلينا؟
مع وجود المعلومات الديموغرافية
عن المنطقة التي تقدم لها الخدمات،
يمكنك �أي�ضا الإجابة على الأ�سئلة
التالية:

• •هل يوجد �شيء خا�ص في منطقتنا
يمكن �أن يطور �أو يحد من فعاليتنا؟
• •هل �صفات �أولئك الذين نتميز معهم
بالفعالية تتطابق مع �صفات الأفراد
الذين نرغب في الو�صول �إليهم في
منطقتنا؟
ومن خالل معلومات التكاليف:

• •ما العالقة بين التكاليف والر�ضا؟
ومن خالل معلومات عن البرامج
الم�شابهة:

• •كيف يمكن مقارنة �أنف�سنا ب�أقراننا
فيما يتعلق بر�ضا الأفراد الذين
يح�صلون على خدماتنا؟
• •هل تتمتع الم�ؤ�س�سات بالخبرات التي
نمتلكها؟ و�إذا كان الأمر كذلك ،فهل
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�أنواع المعلومات

2

الأ�سئلة التي يمكنك �أن تجيب
عنها بهذه المعلومات

�أ�سئلة �إ�ضافية يمكنك الإجابة عنها
�إذا كانت لديك معلومات �أخرى
حدث ذلك في الفترة الزمنية نف�سها؟
ومن خالل معلومات المناطق
الجغرافية القابلة للمقارنة:

• •هل تتمتع الم�ؤ�س�سات ال�شبيهة في
المناطق الأخرى بم�ستويات م�شابهة
من ر�ضا الأفراد الذين يقدمون لهم
الخدمات؟ ما هي دالالت ذلك
بالن�سبة �إلينا؟
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نظريات البرامج

تقوم المعلومات الو�صفية ب�شرح ما يقوم البرنامج بعمله و�إنجازه (ماذا؟) .بينما تقدم
�شرحا فعليًا لـ (كيف؟) (لماذا؟) ينتج (�أو يتوقع �أن ينتج) البرنامج هذه
نظرية البرنامج ً
المخرجات .وبينما قد ال تحتاج �إلى نظرية برنامج مف�صلة للقيام بعملية التقييم ،لكنها
ت�ساعدك كثي ًرا .لماذا؟
تخيل معي بع�ض المواقف الب�سيطة التي تتطلب تقييم البرنامج:

1 .تقوم ب�إدارة برنامج يهدف �إلى جمع الأطفال م�ساء كل يوم خمي�س للعب الكرة في
المتنزه العام .ولديك فقط هدفان ب�سيطان لهذا البرنامج ،وهما� :إح�ضار عدد يتراوح
بين ثالثين وخم�سين طف ًال من المنطقة ال�سكنية حول المتنزه ،و�أن يع ّبر الأطفال عن
�سعادتهم بالبرنامج ،ويودن العودة مرة �أخرى.
2 .تقوم بتقديم �أدوات للمدار�س بحيث تمكنها من تقديم درو�س فنية للأطفال في
ال�صف ال�ساد�س .وهدفك الوحيد هنا هو �أن تُ�ستخدم تلك الأدوات.
تعقيدا ،وتت�ضمن ال�سبب والت�أثير:
�أو تخيل هذه المواقف ،والتي تعد �أكثر ً

3 .ب�سبب القلق من حجم جرائم ال�شارع في �أحد الأحياء ال�سكنية ،تقوم بتنظيم �أحد
البرامج ،حيث يقوم فيه اثنان من المتطوعين بالتجول لي ًال في تلك المنطقة لمراقبة
ما يحدث والإبالغ عن �أي ن�شاط يثير الريبة .و�أنت تعرف معدل الحوادث اليومية
ً
انخفا�ضا؛ نتيجة للبرنامج الذي
لجرائم ال�شارع ،وترغب في �أن ي�شهد هذا المعدل
قمت به.
�4 .أفاد بع�ض كبار ال�سن بمدى الوحدة التي ي�شعرون بها ،فقمت بتنظيم برنامج ًا تقوم
فيه مجموعة من ال�شباب بزيارة ه�ؤالء الم�سنين في منازلهم ،و�أنت ت�أمل في �أن
يقلل ذلك من حدة الوحدة التي ي�شعرون بها ،وت�أمل كذلك في �أن تعزز من معرفة
ال�شباب بالكبار.
46

معلومات التقييم

2

في الموقف الأول والثاني ،لديك �أهداف وا�ضحة وطريقة مبا�شرة للتو�صل �إليها( .وهل
كان عليك �أن تزيد من �أهدافك �أو تغيرها ،هذا مو�ضوع �آخر) �سيفتر�ض المق ّيم �أنك تعرف
ما تقوم به ،و�أنه من المقبول �أن تدير تلك البرامج؛ لتحقق تلك الأهداف .فما الذي يمكن
�أن تقوم به النظريات هنا؟ ال �شيء تقريبًا .ف�إنك ت�ستطيع �أن تجري التقييم على خير وجه
عن طريق جمع المعلومات الو�صفية وتحليلها ،وذلك مثل :عدد الأطفال الذين تح�ضرهم
للمتنزه ،ومدى �سعادتهم ،و�إذا ما كانت الأدوات قد تم ا�ستخدامها� .أما بالن�سبة للموقف
الثالث والرابع ،فقد ت�صرفت على �أ�سا�س توقع �أن "�أ �سوف ي�سبب ب" .ويعني ذلك �أنك
توقعت �أن مالحظة �شخ�صين من المتطوعين ي�سيران في ال�شارع ،ف�إن ذلك �سوف يقلل
من الجريمة .توقعت �أن الزيارات من قبل ال�شباب لكبار ال�سن� ،سوف تقلل من �شعورهم
بالوحدة ،وتزيد من معرفة ال�شباب بالكبار .وتلك نظريات ب�سيطة طارئة .فهي تبد�أ ب�شرح
"لماذا؟" يحدث �شيء ما ،وت�ستخدم للتنب�ؤ بما قد يحدث بعد ذلك.
ولذلك تعد نظرية البرنامج في الموقف الثالث والرابع نظرية مبا�شرة ،ويمكننا �أن ن�ضعها
كما يلي :
 "لماذا �ستنخف�ض الجرائم؟" "لأن الدوريات تجوب ال�شوارع". "لماذا �سوف يقل ال�شعور بالوحدة لدى الكبار؟" "لأن هناك من يقوم بزيارتهم".�إن نظرية البرنامج من الأدوات الإدارية الفعالة .لننظر �إلى �أحد المقارنات المعروفة التي
()1
�ساقها لنا كلود ليفي بين العامل والمهند�س.
•ي�ستطيع العامل �أن ي�ستخدم الأدوات المتوافرة لديه للقيام بالعمل المطلوب دون �أن
ي�ستطيع تف�سير �سبب فعالية الأدوات التي ي�ستخدمها.
•�أما المهند�س ،ف�إنه يقوم بتطوير النظريات وتطبيقها في مواقف محددة .فهو يدرك
 -1انظر كلود ليفي �ستراو�س "العقول المتحررة" ،مطبعة جامعة �شيكاجو.6691 ،
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�سبب فعالية الأدوات التي ي�ستخدمها ،ويمكنه �أن ي�شرح تلك الأ�سباب للآخرين،
ويمكنه ا�ستخدام المعلومات التي اكت�سبها من النظرية في معالجة م�شاكل جديدة
وم�شابهة.
مدير البرنامج الذي يمتلك نظرية لبرنامجه مثل المهند�س ،ت�صبح لديه خيارات �أكثر،
ويتمكن من العمل ب�شكل �أكثر �إنتاجية من مدير البرنامج الذي ي�شرع في العمل دون �أن
يحدد بو�ضوح (ثم يختبر) كيف ولماذا �سيقود �إنجاز العمل �إلى تحقيق التغيير المرغوب.
فنظرية البرنامج تمكنك من:
•الربط بين كافة معلومات التقييم لتعطيك �أف�ضل معنى.
•فهم الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى نجاح ن�شاط ما (لي�س فقط تجربة اختبار نجاحه).
•تطبيق تلك المعرفة على المواقف الجديدة.
•الدمج بين معارفك ومعارف الآخرين للو�صول �إلى معلومات �أكثر قوة وقيمة.
•معرفة المعلومات الإ�ضافية التي عليك �أن تجمعها والمعلومات التي يمكنك �أن
ت�ستغني عنها.
وبالطبع ،ف�إن كل ذلك يمكنك من تطوير برنامجك بمرور الوقت ،و�أداء العمل ب�شكل
�أف�ضل لتحقيق ر�سالة م�ؤ�س�ستك(.)1

 - 1للح�صول على مناق�شة جيدة مخت�صرة لنظريات البرامج والتقييم ،انظر باتري�شا ج روجرز وانتوني بيترو�سينو وتري�سي هوبنر
وتيموثي هاك�سي "تقييم نظرية البرنامج :الممار�سات والم�شكالت في كتاب "نظرية البرنامج في التقييم :التحديات والفر�ص"
والذي راجعته باتري�شا ج روجرز وتيموثي هاك�سي وتري�سي هوبنر �ص � 31 -5سان فران�سي�سكو.
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�أحد �أ�ساليب تقديم نظرية البرنامج :النماذج المنطقية

تقدم لك النماذج المنطقية طريقة لعر�ض نظرية البرنامج� .أحد �أنواع النماذج المنطقية
الذي انت�شر ا�ستخدامه كثي ًرا في ال�سنوات القليلة الما�ضية يحتوي على �أربعة مكونات
رئي�سية ،وهي :المدخالت والأن�شطة والمخرجات والنتائج .و�أحيانًا يتم تق�سيم النتائج �إلى
نتائج مبدئية ومرحلية وبعيدة المدى .ويو�ضح �شكل � 4صيغة هذا النموذج.
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�شكل ( :)4نموذج منطقي
المدخالت

الموارد التي ي�ستخدمها البرنامج للقيام ب�أن�شطته؛ مثل :العاملين
والخامات والمتطوعين والأموال.

الأن�شطة

العمل �أو الخدمة الفعلية التي يقوم بها البرنامج .الأن�شطة التي يقوم
بها العاملون والمتطوعون؛ مثل :اال�ست�شارات والتدريب وتقديم
الوجبات وطرق تقديم الخدمات الأخرى.

المخرجات

�إنجازات البرنامج �أو منتجاته �أو عدد من تم خدمتهم؛ مثل :عدد
الأ�شخا�ص الذين تم تدريبهم.
التغيرات التي حدثت للأ�شخا�ص �أو ال�سيا�سات �أو �أي جانب �آخر
نتيجة لهذا البرنامج.
النتائج المبدئية :وهي عبارة عن التغيرات الفورية التي يحدثها
البرنامج في الم�شاركين .فعلى �سبيل المثال :من خالل التدريب
قد يتمكن البرنامج من تغيير معارف الأفراد �أو مهاراتهم �أو
ت�صرفاتهم.

النتائج

نتائج مرحلية :التغيرات التي تحدث بعد ذلك نتيجة للنتائج
المبدئية؛ مثل :التحاق الأفراد بالعمل نتيجة لما اكت�سبوه من معارف
ومهارات.
نتائج بعيدة المدى :التغيرات التي يطمح البرنامج في �إنجازها ب�شكل
نهائي ،والتي تتبع النتائج المرحلية .فعلى �سبيل المثال :يح�صل
الأفراد على دخل ثابت ،ويتمكنون من العي�ش ب�شكل الئق؛ نتيجة
اللتحاقهم بالعمل.
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ويقدم �شكل ( )5مثاال الثنين من النماذج المنطقية؛ �أحدهما :لبرنامج
�إقالع عن التدخين لدى المراهقين ،والآخر :لبرنامج خا�ص بتنمية مهارات
�سوق العمل .وقد تجد فيهما ما ي�ساعدك على و�ضع نموذج منطقي خا�ص
ببرنامجك.
وعليك �أن ت�ضع في اعتبارك �أنه ال يتعين عليك �أن تقوم بجمع المعلومات
عن كل ما يظهر في النموذج المنطقي .ولكن النموذج يلفت انتباهك
للمعلومات التي يجب جمعها كي تفهم مدى فعالية عملك.
�شكل ( :)5عينة من نماذج منطقية
نموذج منطقي :برنامج الحد من التدخين لدى المراهقين

نظرية البرنامج :المعلومات والدعم الم�ستمر تمكن المراهق من التوقف عن التدخين.
عن طريق عقد الندوات وتخ�صي�ص مر�شد مدرب لكل مراهق� ،سيتمكن البرنامج من
تغيير �سلوكيات المراهقين في التدخين؛ مما �سوف يكون له �آثار �إيجابية على المدى
البعيد.

المدخالت
•
•
•
•

•العاملون
•المحتوى التدريبي
•المتطوعون
•تدريب المتطوعين

النتائج المبدئية
•
•

•زيادة الوعي بمخاطر
التدخين
•زيادة الدعم من المر�شد
للتوقف عن التدخين

الأن�شطة

المخرجات
•

•
•

•محا�ضرة واحدة
•تخ�صي�ص متطوع للإر�شاد

النتائج المرحلية
•

•توقف المراهقين عن
التدخين

•

•عدد المراهقين في
المحا�ضرة
•عدد المراهقين الذين تم
�إلحاقهم مع المر�شدين

النتائج بعيدة المدى
•
•
•

•الحد من الأمرا�ض
•زيادة متو�سط الأعمار
•الحد من تكلفة الرعاية
ال�صحية
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نموذج منطقي :تنمية مهارات العمل للعاطلين من ال�شباب
نظرية البرنامج :ال�سلوك الجيد والإتقان لمهارات العمل مع الإ�شراف على عملية
التوظيف؛ ي�ؤدي �إلى توفير العمل الم�ستقر لل�شباب ،والتقليل من االعتماد على
الإعانات.
المدخالت
•
•
•

•العاملين
•التمويل
•المبنى /قاعات الدرا�سة

النتائج المبدئية
•
•
•

•تح�سن �سلوكيات العمل
•اكت�ساب مهارات العمل
•الح�صول على العمل

الأن�شطة
•
•
•

•تقديم التعليم
•التوظيف
•اال�ست�شارات الخا�صة
بالعمل

النتائج المرحلية
•
•

•الأمان الوظيفي
•وجود دخل ثابت

المخرجات
•
•
•

•عدد المتدربين
•عدد المتوظفين
•جل�سات اال�ست�شارات

النتائج بعيدة المدى
•
•

•التقليل من االعتماد على
الإعانات
•تح�سين الو�ضع االقت�صادي
للأطفال

والآن ،بعد �أن تناولنا نظرية البرنامج ،ور�أينا بع�ض �أ�ساليب عر�ضها ،فلنعد الآن لن�ؤكد
�أن نظرية البرنامج تحولنا �إلى مهند�سين يفهمون �أ�سباب النجاح في ا�ستخدام �شيء ما،
وي�ستطيعون �شرح ذلك للآخرين ،وا�ستخدام المعلومات المكت�سبة لمعالجة الم�شكالت
الجديدة المرتبطة بالم�شكلة ال�سابقة .
ت�أمل ما يلي:
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فهم �أ�سباب نجاح البرنامج

لن�أخذ حالة البرنامج تنمية مهارات �سوق العمل  -ال�سابق عر�ضه في �شكل (- )5
�سوف نجد �أن النظرية التي يقدمها النموذج المنطقي ت�شرح كيف �أن ثالثة �أن�شطة (التعليم
والتوظيف واال�ست�شارات) يمكنها �أن ت�ؤدي في النهاية �إلى تغير اجتماعي هام (وهو تقليل
االعتماد على الإعانات) .قد يبدو هذا تافه ًا ،ولكنه لي�س كذلك على الإطالق .ل�شرح ذلك،
تخيل مجتمعين منف�صلين قام كل منهما ب�إطالق برنامج لتنمية مهارات �سوق العمل .وال
يوجد بينهما �إال فارق واحد فقط ،وهو �أن المجتمع (�أ) لي�س لديه نظرية البرنامج ،بينما لدى
المجتمع (ب) هذه النظرية.
وفي كال المجتمعينّ ،قل عدد الأ�شخا�ص الذين يتلقون �إعانة البطالة ب�شكل محدود
للغاية ،بعد مرور العام الأول من البرنامج .وب�سبب التكلفة العالية للبرنامج ،ت�سرب �إلى
الم�س�ؤولين الحكوميين والجماهير بوجه عام ال�شك في �إمكانية نجاح البرنامج ،وطالبوا �إما
بتح�سين النتائج �أو التوقف عن البرنامج.
ولأن المجتمع (�أ) لي�س لديه نظرية البرنامج – وبذلك لي�س لديه فهم لآليات تقليل
االعتماد على الإعانات من خالل التدريب على مهارات العمل – ف�إنه لن يكون لديه �أي
خيار �إال اال�ستمرار في العمل بنف�س الطريقة �أو التوقف التام عن البرنامج( .وبعد ذلك
�إما تجربة برنامج جديد �أو ترك الأمور كما هي) ،و�إذا لم تتفق معي على ذلك ،حاول
تف�سير ال�سبب :ماذا ي�ستطيع المجتمع (�أ) �أن يفعل دون ا�ستخدام م�صطلحات تت�شابه مع تلك
الموجودة في المربعات تحت عنوان المخرجات والنتائج المبدئية والنتائج المرحلية؟
�أما بالن�سبة للمجتمع (ب) ف�سوف نجد �أن لديه خيارات �أكثر .فعلى �سبيل المثال :يمكنه
�أن يعيد التفكير في النتائج المبدئية ،ويقي�س مدى ما تو�صل �إليه الم�شاركون في تح�سين
�سلوكيات العمل ،واكت�ساب مهارات العمل ،والح�صول على وظائف .وافتر�ض �أن المجتمع
(ب) اكت�شف �أن الم�شاركين الذين �أتقنوا النقاط الثالث ال�سابقة توقفوا عن تلقي الإعانات
بينما لم يتمكن البع�ض الآخر ممن �أتقن واحدة �أو اثنين من تلك النقاط من اال�ستغناء عن
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الإعانات .هنا ي�ستطيع المجتمع (ب) �أن يغير من �أن�شطته ،بحيث يزيد من احتمالية �إتقان
الم�شاركين للثالث النتائج المبدئية.
ويكمن ال�سبب وراء تمكن المجتمع (ب) من اتخاذ خطوات من �ش�أنها �أن تح�سن من
كفاءة البرنامج بينما ال ي�ستطيع المجتمع (�أ) ذلك ،لأن المجتمع (ب) قد و�ضع نظرية
البرنامج التي مكنته من فهم الكيفية التي ي�صل بها البرنامج �إلى النتائج المرجوة.
�إطالع الآخرين على النتائج

النماذج المنطقية ت�ستخدم الر�سومات والأ�شكال ،وي�سهل �إي�صالها للآخرين .فقد كان من
ال�سهولة بمكان فهم النماذج المنطقية الخا�صة ببرنامج الحد من التدخين ،ومهارات العمل،
ومعرفة ما الذي يقوم به البرنامج ،وما هى �أهدافه النهائية ،والعالقات المنطقية بين مكوناته.
وفي المثال ال�سابق ،فكر في كمية الأدوات التي يتمتع بها برنامج المجتمع (ب) والتي
�ست�ؤهله للدفاع �ضد �أي محاوالت لتقلي�صه �أو التقليل من دعمه ،بينما لن يتمكن برنامج
المجتمع (�أ) من فعل �أي �شيء على الإطالق.
ا�ستخدام المعارف المكت�سبة من النظريات لمعالجة الم�شكالت الجديدة
الم�شابهة

لن�أخذ برنامج الحد من التدخين الوارد في �شكل ( .)5بناء على نظرية البرنامج ،يمكن
لأحدهم �أن يت�ساءل �إن كان برنامج م�شابه ،يقوم على تعزيز المعارف وتقديم الدعم
الم�ستمر؛ �سيفيد في معالجة �إحدى الم�شكالت الأخرى .فعلى �سبيل المثال :ربما ي�ساعد
نف�س ذلك النوع من الأن�شطة في الحد من تعاطي المخدرات �أو الم�سكرات لدى المراهقين
�أو المجموعات العمرية الأخرى.
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الملخ�ص

قدم هذا الف�صل ً
عر�ضا للمعلومات الأ�سا�سية التي تحتاج �إليها
لإجراء تقييم للبرنامج ،و� ًأي�ضا معلومات �أخرى ت�ساعدك على
ر�سم �صورة لإنجازات برنامجك .كما �أنه �أ�شار �إلى كيفية
ا�ستخدام �أنواع مختلفة من المعلومات �سواء؛ كل على حدة �أو
بجمعها مع �أنواع �أخرى للإجابة على الأ�سئلة الإدارية المختلفة
التي تطرحها م�ؤ�س�ستك .و�أخي ًرا ،ناق�ش الف�صل مدى �أهمية وجود
نظرية للبرنامج لكي تربط بين المعلومات الخا�صة بالبرنامج،
وتتمكن من �إجراء التعديالت المنا�سبة ،وتزيد فعاليتك ،وتطبق
معارفك على عدد �أو�سع من المو�ضوعات الهامة.
قد يكون �س�ؤالك التالي" :ح�سنًا ،ولكن كيف يمكننا �أن نقوم
بما علينا القيام به؟" ولذلك في الف�صل التالي� ،سوف نقوم
بمناق�شة الخطوات المطلوبة لت�صميم وتنفيذ التقييم  ،مركزين
في ذلك على كل من دورك ودور الباحث في عملية التقييم.
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مراحل درا�سة التقييم
تمر جميع الدرا�سات البحثية ،ومن بينها درا�سات تقييم
البرامج بالمراحل التالية:
•الت�صميم.
•جمع البيانات.
•التحليل.
•التقرير.



وفي هذا الف�صل� ،سوف نتناول تلك المراحل بالمناق�شة،
م�شيرين �إلى دور كل فرد في كل مرحلة .هذا الف�صل يحدد ك ًال
من دورك ودور الباحثين .والباحث (�أو المق ّيم) هو ال�شخ�ص
الذي يقوم بالدور الفني في درا�سة التقييم .ويمكن �أن يكون هذا
�شخ�صا من العاملين لديك� ،أو
الباحث م�ست�شا ًرا ت�ستعين به� ،أو ً
�أنت نف�سك.
وب�صرف النظر عن من يقوم بالعمل ،ف�إنك تود الت�أكد من قيام
المق ّيم بت�صميم درا�سة �شاملة لإدراك ،وتوقع ،ومناق�شة التكاليف
المحتملة .وتحديد دورك ،ودور العاملين الآخرين ،ودور المق ّيم
نف�سه .ولذلك ،ف�إن هذا الف�صل يقدم لك نظرة �شامة للمراحل
الأربعة ،ومعلومات عما يحدث في كل منها.
ويعر�ض �شكل  6الخطوات الرئي�سية التي تتكون منها كل
مرحلة في التقييم.
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�شكل ( : )6مراحل تقييم البرنامج وخطواته
خطوات كل مرحلة*

مرحلة الدرا�سة
.
.
الت�صميم

.
.
.
.
.

جمع البيانات

التحليل
تقديم النتائج

.
.
.
.

1و�ضع �أهداف الدرا�سة ،والأ�سئلة الرئي�سية
للبحث ،والتوقعات الرئي�سية الأخرى.
2تحديد ر�سالة البرنامج و�أهدافه ونظريته
(�إذا كان ينطبق على برنامجك).
3اختيار الو�سائل المنا�سبة.
4و�ضع ال�شكل النهائي للتكاليف المتوقعة
واالتفاق على الأدوار وخطط الأن�شطة.
5االتفاق النهائي على الأ�ساليب الم�ستخدمة
واختبارها.
6تدريب العاملين (ح�سب الحاجة) وتطبيق
التقييم.
1الح�صول على المعلومات ال�ضرورية
با�ستخدام الأ�ساليب التي تم ت�صميمها خالل
مرحلة الت�صميم.
2تنقية البيانات.
3ت�صنيف البيانات وتخزينها.
�1إجراء تحليل �إح�صائي.
2تقديم التحليل المبدئي ومناق�شته.

1 .تقديم النتائج للجمهور الم�ستهدف.
2 .القيام بعرو�ض �أخرى.
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* قد يوحى ا�ستخدام كلمة "خطوات" بعملية متتابعة في اتجاه واحد .ولكن الأمر
لي�س دائ ًما كذلك .ف�أحيانًا بعد الو�صول �إلى خطوة معينة يمكن �أن يتراجع الم�شروع خطوة
�أو اثنتين بناء على المعلومات الجديدة �أو على تغيير �أ�سلوب التفكير .و� ًأي�ضا �إذا كنت تقوم
بالتقييم الم�ستمر ،ويعني ذلك �إذا كنت تقوم بجمع المعلومات ب�شكل م�ستمر لكي تح�سن
من عملك؛ ف�إنك �سوف تقوم ب�إعادة دائرة الخطوات ب�شكل ثابت.
و�سوف نتناول في هذا الف�صل كل من دورك ودور الباحث في كل خطوة من الخطوات
ال�سابق ذكرها في �شكل (( .)6و�إذا كنت تخطط القيام بعملية التقييم بنف�سك ،ف�سيكون دور
الباحث دورك � ًأي�ضا) .
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مرحلة الت�صميم

�إن العبارة "الف�شل للتخطيط يعد تخطي ًطا للف�شل" ،والتي ت�ستخدم في التخطيط
اال�ستراتيجي تنطبق تما ًما على مجال التقييم .وفي ر�أيي ،ف�إن مرحلة الت�صميم هي �أهم
مرحلة من مراحل عملك .فالقرارات في هذه المرحلة ت�ؤثر على كل المراحل التالية .كما
�أن الأخطاء في هذه المرحلة قد تحد �أو تق�ضي من قدرتك على التو�صل �إلى نتائج مفيدة
من خالل عملية التقييم.
ومع ذلك ،ال يكر�س العديد من النا�س ،ومن بينهم المق ّيمون المحترفون االهتمام
الكافي لتلك المرحلة ،ويعانون من نتائج ذلك .
وهناك �ست خطوات في مرحلة الت�صميم وهي:

•الخطوة الأولى :و�ضع �أهداف الدرا�سة ،والأ�سئلة الرئي�سية للبحث ،والتوقعات
الرئي�سية الأخرى.
•الخطوة الثانية :تحديد ر�سالة البرنامج و�أهدافه ونظريته (�إذا كان ينطبق على
برنامجك).
•الخطوة الثالثة :اختيار الو�سائل المنا�سبة.
•الخطوة الرابعة :و�ضع ال�شكل النهائي للتكاليف المتوقعة ،واالتفاق على
الأدوار وخطط الأن�شطة.
•الخطوة الخام�سة :االتفاق على الأ�ساليب الم�ستخدمة واختبارها.
•الخطوة ال�ساد�سة :تدريب العاملين (ح�سب الحاجة) ،وتطبيق التقييم.
وعليك �أن تعي فائدة هذه الخطوات ،ولماذا يتعين عليك القيام بها .ومن ثم ت�ستطيع
العمل مع باحث التقييم لر�سم طريقتك الخا�صة.
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الت�صميم الخطوة الأولى
تحديد �أهداف الدرا�سة والأ�سئلة البحثية الأ�سا�سية والتوقعات الهامة
الأخرى

في هذه الخطوة ،تقوم بوجه عام بتحديد :ماذا تريد من التقييم؟ وبافترا�ض �أنك تريد قيا�س
ما �إذا كان البرنامج يحقق �أهدافه �أم ال ،ف�إن عليك تحديد تلك الأهداف بو�ضوح .فمث ًال
يمكنك �أن ت�ضع الهدف كما يلي:
•تمكين العاطلين ممن هم دون الخام�سة والع�شرين من الح�صول على عمل ثابت.
•تح�سين معدل النجاح في مدر�سة المقاطعة.
•زيادة معلومات الأطفال عن الر�سامين والنحاتين المعا�صرين.
•زيادة التوا�صل بين كبار ال�سن وال�شباب في المجتمع.
وغالبًا �ستقوم �أنت والمق ّيم بمناق�شة :ما الذي تعنيه تلك الأهداف وربما مراجعتها حتى
ت�صل �إلى �صياغة �أهداف يمكن قيا�سها .
وخالل هذه الخطوة� ،سوف تظهر الأ�سئلة المحددة التي �سوف يجيب عنها التقييم من
خالل المناق�شات مع الجمهور الم�ستهدف في التقييم .فعلى �سبيل المثال:
•كم عدد الم�ستفيدين من البرنامج؟
•ما الن�سبة التي ن�ستهدفها من النا�س ،والتي نحقق فيها �أهدافنا بالفعل؟
•هل نحقق نجاح مع بع�ض فئات الأفراد �أكثر من الآخرين؟
•ما الذي يرى متلقي الخدمة �أنه علينا �أن نح�سنه؟
ومن ال�ضروري طرح الأ�سئلة المنا�سبة للمرحلة التي يمر بها البرنامج .فعلى �سبيل
المثال� :إذا كان البرنامج جديداً تمام ًا ،وتعلم �أن عليك �إجراء العديد من التغييرات به بناء
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على خبرات ال�سنة الأولى �أو الثانية؛ ف�إن عليك �أن ت�ضع كل �أ�سئلتك في �إطار �أن�شطة البرنامج،
ومدى ارتباطها بالمخرجات (مثل :عدد الأ�شخا�ص الذين �أتموا البرنامج) .وعليك االنتظار
عا ًما �آخر حتى تقوم بدرا�سة النتائج(.)1
وخالل تلك الخطوة ،عليك � ً
أي�ضا �أن ت�ضع التوقعات الرئي�سية الأخرى،
ويت�ضمن ذلك:

•التوقعات التي ترتبط بالتكاليف .لن تتو�صل مع باحث التقييم �إلى اتفاق نهائي حول
التكلفة حتى ت�صل �إلى الخطوة الرابعة من الت�صميم .ومع ذلك ،ف�إن عليك الإ�شارة
�إلى التوقعات التي لديك ،مثل� :أق�صى حد للميزانية �إذا كان لديك ذلك.
•التوقعات التي ترتبط بالتوقيت� .إذا كنت ترغب في الح�صول على نتائج التقييم
قبل وقت معين ،ف�إن عليك �أن تو�ضح ذلك .ف�إذا كان لديك مواعيد نهائية لإ�صدار
القرارات �أو �إذا كنت تقوم بالتخطيط ب�شكل دوري بحيث يف�ضل الح�صول على
نتيجة التقييم قبل وقت محدد من ال�سنة ،ف�إن عليك �أن تخبر المق ّيم.
•التوقعات التي ترتبط بالتوا�صل مع الم�شاركين في البرنامج .بع�ض معلومات التقييم
ت�ؤخذ من العمالء .فهل لديك توقع معين للتوقيت والكيفية التي يمكن بها �س�ؤال
العمالء للح�صول على تلك المعلومات؟ وهل لديك توقعات محددة لما يمكن
ال�س�ؤال عنه ،وما ال يمكن؟ وهل لديك توقعات حول �سرية المعلومات؟ �إذا كان
الأمر كذلك ف�إن عليك تو�ضيح ذلك.
•التوقعات الأخرى .عليك �أن ت�صرح عن �أي �أمور ترى �أنها مهمة في عملية
التقييم.
 -1ت�شير بع�ض الكتابات الخا�صة بالتقييم �إلى ذلك على �أنه الفارق بين تقييم العملية (الذي يبحث في الأن�شطة والخدمات
والعاملين وخ�صائ�ص العمليات؛ لكي ت�سجل الأحداث ،وترى �إذا كنت قد قمت بالفعل بتقديم ما كنت تعتزم تقديمه للجمهور
الم�ستهدف) وتقييم النتائج (تحديد �إذا ما كان برنامجك قد حقق الآثار المرغوبة على المدى القريب والمتو�سط والبعيد) .ويناق�ش
كتاب كر�ستين ميدا "تقييم نتائج البرامج" (ميلوكي �إنترنا�شونال فاميلي  )6991الم�شكالت التي قد تن�ش�أ �إذا حاولت طرح الأ�سئلة
التي ال تتنا�سب مع المرحلة التي يمر بها البرنامج.
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وفي هذه الخطوة ف�إنك ال تتخذ قرارات نهائية وقطعية .فكل الموا�ضيع  -من الأهداف
و�أ�سئلة البحث وو�سائل الدرا�سة والتكاليف و�أي �أمور �أخرى تعتبرها مهمة  -ال تزال متاحة
للتفاو�ض والتعديل فيما بعد .ومع ذلك ،ف�إن عليك �أن تحاول جاهدًا �أن تقدم فكرة وا�ضحة
بقدر ما ت�ستطيع عن توقعاتك؛ وذلك حتى ال تبذل �أنت والمق ّيم والعاملون جهو ًدا يظهر
فيما بعد �أن ال طائل من ورائها عندما ترى �أن العمل ال ي�سير في االتجاه ال�صحيح.
دور الباحث:

•العمل معك لتحديد الجمهور الم�ستهدف لنتائج التقييم وم�ستخدمي تلك النتائج.
•قيادة عملية؛ ت�ضمن و�ضع �أهداف التقييم والأ�سئلة المحددة.
دورك:

•تحديد الم�ستهدفين الذين �سي�ستخدمون نتائج التقييم.
•جمع ه�ؤالء الم�ستخدمين م ًعا �أو و�ضع طريقة للت�أكد من تمثيلهم في مرحلة الت�صميم
(وقد يت�ضمن ذلك ت�شكيل لجنة ما للإ�شراف على العمل).
•التعبير عن �أهداف البرنامج ،وتو�ضيح الأ�سئلة التي ترغب في �أن يجيب عنها التقييم،
وو�ضع التوقعات الأخرى التي ترغب فيها من عملك.
كيف ي�سير العمل عادة في هذه الخطوة؟!

بع�ض العمل في هذه الخطوة يبد�أ حتى قبل �أن تقابل باحث التقييم الذي �سيتعاون
معك .فعلى �سبيل المثال :قد تكون انتهيت من �صياغة �أهدافك و�أ�سئلة البحث التي ترغب
في الح�صول على �إجابات لها .وقد يكون لديك حدود للتكلفة �أو ت�صو ًرا عن الطريقة التي
يمكن بها التوا�صل مع العمالء والم�شاركين في البرنامج.
ومع ذلك ،ف�إن معظم العمل يتم من خالل التوا�صل بينك وبين المق ّيم من خالل
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المقابالت والمكاتبات والمكالمات التليفونية.
وغال ًبا ما تت�ضمن الأن�شطة في تلك المرحلة ما يلي:

•عدة مقابالت بينك وبين المق ّيم.
•خطابًا مبدئيًا من المق ّيم يو�ضح فيه ما الذي �سينجزه التقييم والطريقة التي �سوف
يتم بها التقييم وتكاليفه.
•مقابلة مع لجنتك اال�ست�شارية.
الت�صميم الخطوة الثانية
تحديد ر�سالة البرنامج و�أهدافه ونظرية البرنامج

تعد هذه الخطوة خطوة هامة� ،سواء كنت تخطط لقيا�س نتائج البرنامج في التقييم الحالي
�أم ال )1(.فقد تكون خطتك الحالية مجرد جمع معلومات عن الأفراد الذين تقوم بتقديم
الخدمة لهم ،ونوع الخدمة التي يتلقونها منك ،وما مدى ر�ضاهم عن تلك الخدمة .وعلى
كل حال ،ففي النهاية �ستحتاج �إلى قيا�س النتائج .ولذلك عليك �أن تقوم بت�صميم التقييم
المبدئي ،وهذا االحتمال حا�ضر في ذهنك.
دور الباحث

•يطلب منك �أن ت�ضع ر�سالتك و�أهدافك ب�صورة تو�ضح كيف تعرف الفعالية.
•	 يتعاون معك في و�ضع نظرية البرنامج.
 -1يعني ذلك التقييم الذي يقوم بجمع المعلومات من النوع الثالث في النموذج الذي طرحناه للمناق�شة في الف�صل ال�سابق.
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دورك:

•تقديم الر�سالة والمعلومات المرتبطة الأخرى.
•و�ضع الأهداف ب�شكل وا�ضح يمكن قيا�سه.
كيف ي�سير العمل عادة في هذه الخطوة؟!

غالبًا ما تت�ضمن الأن�شطة في هذه الخطوة ما يلي:
•مقابلة �أو �أكثر بينك وبين المق ّيم( .وبالطبع يمكن �أن تكون هذه المقابالت هي
نف�سها التي تنجز فيها العمل الخا�ص بالخطوة الأولى).
•مراجعة �أو �صياغة الر�سالة والأهداف ،والتي تقوم بتعديلها مع الم�ستهدفين من
التقييم والتو�صل �إلى اتفاق ب�ش�أنها.
•و�ضع نموذج منطقي �سواء عن طريقك �أو عن طريق باحث التقييم؛ من �أجل
مراجعته مع الم�ستهدفين من التقييم ،والو�صول �إلى اتفاق ب�ش�أنه.
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الت�صميم الخطوة الثالثة
اختيار الو�سائل المنا�سبة

يجب �أن يقوم بقيادة هذه الخطوة ال�شخ�ص الذي يقوم بالبحث .عند الو�صول �إلى هذه
الخطوة  ،يجب �أن يكون لديه فهم جيد لما تريد �إنجازه .و�أي�ض ًا ،ف�إنه يكون قد انتهى من
مراجعة �سبل التقييم المختلفة ،والتي تم ا�ستخدامها في البرامج الم�شابهة لبرنامجك.
و�سوف توجه الأ�سئلة التالية :ما هي الو�سيلة ال �صحيحة؟ كيف يجب علينا �أن نجمع
المعلومات؟ وتذكر �أن التقييم عملية تتفق مع التفكير المنطقي البديهي .و�أنت تعرف من
خالل البديهة �أنه بغ�ض النظر عما تريد عمله �سواء كان معالجة �أحد الأمرا�ض �أو �إ�صالح
�سيارتك �أو ق�ضاء �إجازة �سعيدة ،ف�إن هناك عدة طرق لفعل كل من هذه الأ�شياء.
و�سوف تختار �أف�ضل طريقة تنا�سبك� .ستكون لديك �أولويات معينة ،و�سوف تحكم على
كل خيار من خالل تلك الأولويات.
ونف�س الأمر يحدث عند التقييم ،هناك عدة و�سائل لإجرائه .ولكنها لي�ست �صحيحة
كلها في كل الظروف� .إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن بع�ضها قد يكون منا�سبًا في �إحدى مراحل
البرنامج ،ولكنه ال يعد منا�سبًا في مرحلة �أخرى؛ ولذلك عليك �أن تحر�ص مع المق ّيم على
التوفيق بين الأ�سلوب الذي ت�ستخدمه واحتياجاتك.
تحذير :عليك �أن ت�أخذ حذرك من �أي مق ّيم يقفز �إلى التو�صيات ب�ش�أن الأ�سلوب الواجب
اتباعه في التقييم قبل �أن يفهم تما ًما :ما الذي ت�سعى �إلى معرفته ،وكيف تخطط ال�ستخدام
نتائج التقييم .على �سبيل المثال :ف�إن المقيم الذي يبادر بالحديث عن "اال�ستبانات" �أو
"مجموعات التركيز" منذ بداية المحادثة �أو من يركز على �أنه غالب ًا ما ي�ستخدم "ت�صميم
التجارب" �أو "الأ�ساليب النوعية" لن ي�ستطيع تقديم الخدمة التي ترغبها .عليك �أن تحدد
المعلومات التي تحتاج �إليها ،وم�ستوى الدقة المطلوب ،وال�صيغة المطلوبة ،ثم الرجوع
ب�شكل عك�سي الختيار �أف�ضل �أ�سلوب للح�صول على تلك المعلومات.
ويو�ضح �شكل (� )7أ�ساليب معتادة لجمع معلومات للتقييم بالإ�ضافة �إلى �أمثلة عن
الأ�سباب التي قد تدعوك �أو تدعو المق ّيم الختيارها.
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�شكل(� : )7أ�ساليب معتادة لجمع المعلومات
الأ�سلوب

ا�ستخدام ال�سجالت

اال�ستطالعات :الم�ستفيدون من الخدمة
والأفراد المرتبطون بهم (مثل� :أع�ضاء
الأ�سرة)
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دواعي ا�ستخدامه
عادة ما تعد اال�ستمارات التي يقوم بتعبئتها
الم�ستفيدون من الخدمة �أو العاملون � -سواء
عن طريق التليفون �أو في موقع العمل -
�أف�ضل م�صدر للمعلومات عن البيانات
ال�سكانية لمتلقي الخدمة ،والأ�سباب التي
دعتهم للتقدم للم�شاركة في البرنامج �أو
تلقي الخدمة ،وخ�صائ�ص متلقي الخدمة
الأخرى التي �سوف تحتاج �إليها في التقييم.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن ال�سجالت التي
توثق الخدمات التي تم تقديمها ،ومعدل
الح�ضور فيها �أو الأن�شطة الأخرى؛ �سوف
تقدم لك المعلومات التي تريدها لكي تفهم
ماذا يح�صل في البرنامج ،ومن يح�صل على
الخدمة.
ت�شكل اال�ستطالعات �سواء تلك التي يتم
�إجرا�ؤها عبر التليفون �أو بالبريد �أو وج ًها
لوجه ،طريقة للح�صول على معلومات
عن مدى �أهمية البرنامج للآخرين وت�أثيره
فيهم .في معظم الحاالت ،ي�شارك متلقي
الخدمة في تلك اال�ستطالعات ،وفي
بع�ض الحاالت  ،قد ي�شارك فيها �أع�ضاء
�أ�سرهم .و�إذا اخترت عينة كافية ،وتم �إجراء
اال�ستطالع ب�شكل جيد؛ ف�سوف تتمكن من
الح�صول على معلومات جيدة حول مدى
تحقيق البرنامج لأهدافه ،ور�أي الآخرين
فيه ،وما �إلى ذلك.
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مجموعات التركيز :الم�ستفيدون من
الخدمة والعاملون

مالحظات الباحث

التقييم من قبل العاملين

مجموعات التركيز  -مجموعة من متلقي
الخدمة الذين يح�ضرون اجتماعات لمناق�شة
�أحد البرامج – �أداة جيدة للح�صول على
المعلومات؛ �إذا لم تكن بحاجة �إلى
الح�صول على المعلومات من عينة كبيرة
وب�شكل منظم.
خا�صة في المراحل الأولى البرنامج،
يمكن �أن تولِّد مجموعات التركيز ن�صائح
واقتراحات ب�ش�أن تطوير البرنامج .وعلى
مدار الوقت ،يمكن لتلك المجموعات �أن
تلعب دو ًرا م�شاب ًها في مناق�شة المو�ضوعات
وطرح التو�صيات .ويمكن �أن تتعرف
على ر�أي النا�س في برنامجك �إلى حد
ما .ولكن ي�ؤثر �إلى حد كبير في مدى قيمة
تلك المعلومات :عدم توافر عن�صر ال�سرية
و�سيادة �آليات التفكير الجماعي ،وعدم
رغبة البع�ض في ح�ضور تلك المجموعات
(ممن قد يكون لهم ر�أي قوي).
قد تحتاج �إلى مالحظات طرف محايد حتى
تتمكن من قيا�س �إنجازات بع�ض البرامج؛
مثل :ت�سجيل ال�سلوكيات خالل االجتماع
�أو خالل محا�ضرة تعليمية.
قد يتطلب قيا�س النتائج �أو التطور الحا�صل
للم�ستفيدين تقيي ًما محتر ًفا من �شخ�ص قريب
منهم .وفي هذه الحالة يمكن للعاملين �أن
يقوموا بالم�شاركة في ا�ستمارة تقييم.
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دور الباحث:

•اختيار �أ�سلوب جمع المعلومات الذي يحقق �أهداف البحث.
•و�ضع ت�صور مبدئي للأ�ساليب التي �سوف يتبعها التقييم ،ومناق�شتها معك ،ثم
مراجعتها.
•و�ضع ت�صور يحدد م�س�ؤوليات جمع المعلومات ،ومناق�شتها معك ،ثم مراجعتها.
•عر�ض المراجعات ال�ضرورية للبحث ،وطريقة الح�صول على الموافقة لبدئه .وقد
يت�ضمن ذلك مراجعة لحقوق الأ�شخا�ص الم�شاركين( ، )1وقد يتطلب البحث �شراء
�أدوات �أو ترخي�ص من مراكز معتمدة ،و�أي موافقات �أخرى المطلوبة.
دورك:

•النظر في اقتراحات الباحث ،و�إعطاء ر�أيك ب�ش�أن الأ�ساليب المقترحة.
•قبول مقترحات الباحث مبدئي ًا �أو رف�ضها ب�ش�أن الم�س�ؤوليات الخا�صة بجمع
المعلومات.
•�إثارة �أي عمليات مراجعة قد تطلبها م�ؤ�س�ستك �أو الممولون �أو الم�شرعون �أو �أي
�سلطات �أخرى.
كيف ي�سير العمل في هذه الخطوة؟!

•قد يرغب الباحث في ق�ضاء بع�ض الوقت معك خارج االجتماعات للبحث في
�أف�ضل الأ�ساليب للإجابة على �أ�سئلة الدرا�سة .و�سوف يتوا�صل الباحث معك ب�ش�أن
تلك الأ�ساليب من خالل االجتماعات والمكالمات التليفونية والمرا�سالت.
•خالل مرحلة الت�صميم ،وغالب ًا في هذه الخطوة� ،سوف يفتر�ض الباحث الجيد
بع�ض النتائج ،ثم ي�س�ألك "�إذا كانت تلك هي النتائج التي تو�صلت �إليها؛ هل �سوف
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تمكنك من القيام بما ترغب في القيام به؟" و�سوف ت�ؤكد �إجاباتك ما �إذا كان هذا
الت�صميم ينا�سب احتياجاتك �أو ما �إذا كان هذا الت�صميم بحاجة �إلى تعديل.
الت�صميم الخطوة الرابعة
و�ضع ال�شكل النهائي للتكاليف المتوقعة واالتفاق على الأدوار وخطط
الأن�شطة

يتم في هذه الخطوة االنتهاء من الت�صميم ب�شكل نهائي .فبعد هذه الخطوة ،يجب �أن
وا�ضحا لدى الجميع :ماذا �سيقوم به التقييم ،والطريقة التي �سيتم بها ،وتكلفته.
يكون ً
وعليك �أن تالحظ �أن بع�ض الم�شروعات قد تتجاوز هذه الخطوة ثم تعود �إليها مرة
�أخرى .فقد تحدث بع�ض الظروف التي تحتم عليك �إعادة النظر في الت�صور النهائي من
حيث التكلفة �أو االتفاق حول الأدوار �أو خطط الأن�شطة المرتبطة بالتقييم .فعلى �سبيل
المثال :قد ت�ؤثر المواقف التالية في التكاليف:
•�أحيانًا عند و�ضع ت�صور نهائي للأ�ساليب ،تجد �أنك �ستحتاج �إلى المزيد من الوقت
�أو الموارد� ،أو تدرك �أن �أحد الأ�ساليب لن تفيدك بالطريقة التي خُ ِّطط لها ،ويكون
عليك اختيار �أ�سلوب �آخر .و�أحيانًا تجد �أن المعلومات التي افتر�ضت وجودها من
()1
قبل لي�ست موجودة بالفعل.
•و�أحيانًا �أثناء �سير العمل في التقييم ،تجد �أنك في حاجة �إلى معلومات �أخرى ،وقد
يتطلب ذلك المزيد من الوقت والموارد.

 -1يحدث ذلك عادة في الم�ؤ�س�سات التي لديها نظام ت�سجيل لجمع المعلومات ،ولكنها لم ت�ستخدم تلك المعلومات ،ولي�س
لديها عمليات ل�ضمان مراقبة جودة المعلومات .وبالتالي ف�إن قاعدة البيانات التي افتر�ضوا وجودها قد تنق�صها المعلومات الكاملة
والدقيقة.
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عند هذه النقطة من العملية ،يجد العديد من مدراء البرامج �أنه من المفيد كتابة وثيقة
كو�سيلة لزيادة الفعالية ،وو�سيلة للت�أكد من فهم م�س�ؤوليات كل طرف  .وتحدد تلك الوثيقة
طريقة عمل التقييم .ويو�ضح �شكل ( )8محتويات معتادة لتلك الوثيقة.
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�شكل ( :)8اتفاقية التقييم
الق�سم
ا�سم البرنامج
نظرة عامة على البرنامج
الأن�شطة �أو الخدمات المقدمة
نظرية البرنامج والنموذج
المنطقي
قائمة ب�أهداف البرنامج
مقيا�س �أو م�ؤ�شر لكل هدف

الإجراءات المتبعة في جمع
المعلومات لكل مقيا�س �أو م�ؤ�شر

الأ�شخا�ص الم�س�ؤولون
قائمة با�ستمارات جمع البيانات

المحتوى

ما يطلقه النا�س عادة على البرنامج .و�إذا كان التقييم خا�ص ًا ببع�ض
الأن�شطة �أو الخدمات داخل البرنامج؛ ف�إنه يمكن تو�ضيح ذلك.
فقرة ت�صف ما يقوم به البرنامج ،ومن يخدم ،وموقعه ،وخ�صائ�صه
الأخرى الهامة التي توفر الت�صور الالزم لمن ينظر �إلى الوثيقة.
قائمة بالأن�شطة �أو الخدمات في البرنامج مع ملخ�ص �سريع لكل منها.
و�صف يو�ضح العالقة بين مدخالت البرنامج و�أن�شطته ومخرجاته
ونتائجه( .يف�ضل ا�ستخدام مخطط �أو ر�سم).
جملة وا�ضحة و�سهلة لكل هدف بحيث يمكن قيا�سه.
و�صف لكيفية قيا�س كل هدف .وفي العديد من الحاالت ،يمكن �أن
يكون ذلك مجرد �إ�شارة �إلى �أحد بنود اال�ستق�صاءات �أو المعلومات
التي ت�ؤخذ من اال�ستمارات.
يحدد ذلك �أ�سئلة "من وماذا ومتى و�أين" .فيجب �أن يكون لكل
مقيا�س و�صف لمن يجمع المعلومات ،وبا�ستخدام �أي �أدوات ،وفي
�أي وقت .على �سبيل المثال�" :سوف يقوم م�ساعد في البرنامج
ب�إجراء مقابلة مع كل م�شارك في الأ�سبوع الذي ي�سبق التخرج".
يجب تحديد كل الأ�شخا�ص الم�س�ؤولين عن �أي جزء من �أجزاء
التقييم مع قائمة بدوره وواجباته.
يجب �سرد كل اال�ستمارات (�سجالت البرنامج �أو �أدوات
اال�ستطالعات �أو غيرها) كما يجب و�ضع ن�سخ منها.
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دور الباحث:

•�إعداد ت�صميم نهائي يت�ضمن تفا�صيل �أ�ساليب البحث ،وم�س�ؤوليات كل الأطراف
المعنية والتكاليف.
دورك:

•طرح الأ�سئلة ال�ضرورية التي ت�ستطيع من خاللها الت�أكد من �أن الباحث قد و�ضع
الت�صميم بالطريقة التي توافق احتياجاتك.
•مراجعة التفا�صيل النهائية واالتفاق عليها.
•تخ�صي�ص الموارد ال�ضرورية.
كيف ي�سير العمل في هذه الخطوة؟!

•يجب �أن تت�ضمن تلك الخطوة بيانًا مكتوبًا يتفق عليه الجميع.
•تت�ضمن الأن�شطة في تلك الخطوة المقابالت والمحادثات التليفونية والمرا�سالت.
•قد يحتاج الباحث ل�ضمان اتفاق نهائي وتقديرات نهائية للتكاليف من الآخرين
المرتبطين بالتقييم؛ مثل :الم�ؤ�س�سات الأخرى التي �ستقدم معلومات.
•�إذا كان لديك لجنة ا�ست�شارية ف�إنها غالبًا ما تجتمع لتعطي موافقتها النهائية على
العمل .قد يحدث ذلك االجتماع �شخ�صيًا �أو عن طريق مكالمات التليفون.
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الت�صميم الخطوة الخام�سة
االتفاق النهائي على الأ�ساليب الم�ستخدمة واختبارها

وهذه الخطوة تدخلك �إلى التفا�صيل الدقيقة في مرحلة الت�صميم .بنهاية هذه الخطوة،
ت�صبح جاهزًا لبدء عملية التقييم .وفي هذه الخطوة ،تقوم �أنت والباحث باختبار �أدوات
القيا�س (والتي بد�أت في �صياغتها في خطوة الت�صميم الثالثة)� ،إعادة �صياغة الأدوات كلما
دعت الحاجة �إلى ذلك ،وت�صميم النماذج التي �سوف ي�ستخدمها العاملون بالبرنامج في
جمع المعلومات.
كم�ستخدم لعملية التقييم ،عليك �أن تحر�ص في هذه الخطوة على توافر الخ�صائ�ص
الخم�س المو�ضحة في �شكل ( )9في �أدوات القيا�س التي اخترتها .وهذه الخ�صائ�ص هي:
االرتباط وال�صحة واالعتمادية والح�سا�سية والتوقيت.
�شكل(  : )9خ�صائ�ص المقايي�س الناجحة
الخا�صية

التعريف

االرتباط
ال�صحة

يرتبط المقيا�س بالأمور التي تهم م�ؤ�س�ستك وترغب في معرفتها.
يقي�س المقيا�س بالفعل ما يفتر�ض به �أن يقي�سه.

االعتمادية
الح�سا�سية
التوقيت

يقدم المقيا�س قراءات ثابتة دقيقة.
يدرك المقيا�س التغيرات التي تعدها مهمة.
يقدم المقيا�س المعلومات في الوقت المنا�سب كي تكون مفيدة.
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االرتباط

يمكنك �أن تفح�ص خا�صية االرتباط بالنظر �إلى المقيا�س المقترح لأبحاث التقييم بعين
ناقدة؛ لكي تحدد :ما �إذا كان يقدم المعلومات التي تحتاج �إليها .ويعد الحكم على المقيا�س
�أنه مرتبط ،حك ًما منطقي ًا من جانبك ،فهل �سينتج المقيا�س المعلومات التي تحتاج �إليها؟
فعلى �سبيل المثال� :إذا كنت تقوم ببرنامج يقدم خدمات منزلية لكبار ال�سن ،ف�إن المقيا�س
الخا�ص بمدى ر�ضا الكبار عن حياتهم؛ قد ي�أتي بمعلومات مفيدة ،ولكنه لن يكون مرتب ًطا
تما ًما ببرنامجك �إال �إذا كان هدف البرنامج هو الت�أثير في مدى ال�شعور بالر�ضا في الحياة.
ال�صحة

�صحيحا �إذا كان يقي�س ما
ال�صحة واالعتمادية م�أخوذة من علم الإح�صاء ،يعد المقيا�س
ً
يجب قيا�سه بالفعل .فعلى �سبيل المثال :افتر�ض �أن برنامجك يهدف �إلى تغيير �سلوكيات
مقيا�سا يدعى "مقيا�س ال�سلوكيات نحو
ال�شباب تجاه الثقافات الأخرى ،ولنفتر�ض �أن هناك ً
الثقافات المختلفة" .قد يبدو هذا المقيا�س وثيق ال�صلة باحتياجاتك .ولنفتر�ض �أن لديك
�أحد الأ�صدقاء يعمل في معهد �أكاديمي متخ�ص�ص في درا�سة العالقات بين الثقافات ،ويعرف
الكثير عن المقايي�س المختلفة حول هذا المو�ضوع .و�إذا �أخبرك �أن الأبحاث قد �أو�ضحت
�أن هذا المقيا�س يقي�س بالفعل ال�سلوكيات ،ف�إنك تعتبر عندئذ محظوظ ًا .فهذا المقيا�س
�صحيح .ولكن من جانب �آخر ،فقد يخبرك �أن الأبحاث قد �أفادت �أن هذا المقيا�س ال يعك�س
�إال مقدار ما يعرفه النا�س عن الثقافات الأخرى ،ولي�س ما ي�شعرون به تجاهها .وفي هذه
�صحيحا لمعرفة ال�سلوكيات نحو الثقافات المختلفة.
مقيا�سا
ً
الحالة ،ف�إنه لن يكون ً
االعتمادية

�إن المقيا�س الذي يمكن االعتماد عليه هو المقيا�س الذي يوفر معدالت ثابتة ال تخ�ضع
للخط�أ ب�شكل كبير .ولذلك على �سبيل المثال :لن ت�أتي �أداة المقيا�س ذات االعتمادية بنتائج
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مختلفة لمجرد �أن القيا�س يتم في �أوقات مختلفة من اليوم �أو �أيام مختلفة من الأ�سبوع �أو
اختالف الأ�شخا�ص الذين يقومون بالقيا�س )1(.ومن الأمثلة الوا�ضحة على المقايي�س التي
ال يمكن االعتماد عليها؛ هو �أن تطلب من العاملين في برنامج يخدم الأ�سر والأطفال
تقدير عدد من يحققون �أهدا ًفا معينة من الم�شاركين في البرنامج .فعادة ما يميل العاملون
�إلى �إعطاء �أهمية �أكبر للتجارب الحديثة الناجحة بد ًال من ا�سترجاع ما حدث لمعظم الأ�سر
خالل فترة عام.
الح�سا�سية

ت�شير الح�سا�سية �إلى قدرة المقيا�س على تقديم التفا�صيل الدقيقة الكافية .فالمقيا�س الذي
ال يخبرك �إال ب�إكمال الطالب الدورة الدرا�سية �أو عدم �إكمالها ،قد ال يحتوي على معلومات
كافية تمكنك من الت�صرف بناء عليها .كما �إنك تحتاج �إلى �أن تعرف �أكثر عن �أدائهم حتى
تتمكن من معرفة الطرق المنا�سبة لتقديم الدعم لهم.
التوقيت

يعد التوقيت مو�ضو ًعا عمليًا؛ فقد تكون لديك بع�ض المواعيد النهائية التي تحتاج فيها
للمعلومات كي تتمكن من �إجراء التغييرات في البرنامج .ولذلك يجب �أن يتمكن المقيا�س
من التو�صل �إلى النتائج في الوقت المحدد.

 -1بالطبع ،ف�إن بع�ض �أدوات القيا�س؛ مثل :التوقيت والتقويم �سوف ت�ؤتي نتائج مختلفة في الأوقات المختلفة ،ولكن هذا مو�ضوع
�آخر!
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دور الباحث:

•تحديد �أدوات القيا�س البحثية ،والح�صول عليها في حالة وجودها.
•ت�صميم �أدوات القيا�س البحثية الجديدة ،كما يتطلب الأمر.
•و�ضع التوجيهات والإر�شادات الخا�صة بجمع المعلومات.
•تدريب كل الأفراد المرتبطين بعملية اختبار المقايي�س.
•مراجعة الأ�ساليب و�إعادة اختبارها حتى ي�ضمن �إنتاجيتها.

()1

دورك:

•مراجعة الأ�ساليب المقترحة ،والتعليق عليها.
•�إطالع العاملين على م�س�ؤولياتهم.
•تقديم المعلومات الخا�صة بعينة االختبار.
•تقديم المواد ال�ضرورية ،والمكان ،والمتطلبات؛ طب ًقا للخطة المو�ضوعة.
كيف ي�سير العمل في هذه الخطوة؟!

•يقوم الباحثون بالعمل معتمدين على �أنف�سهم قدر اال�ستطاعة في هذه الخطوة.
•�سيقوم العاملون بالأعمال المنوطة بهم ح�سب م�س�ؤولياتهم التي اتفق عليها في
الت�صميم .فعلى �سبيل المثال :قد ي�ساعد العاملون في عملية اختيار العينة ،وتقديم
�أ�سماء العمالء الذين �سي�شاركون في اال�ستطالعات .وقد يقومون باالت�صال بالأفراد
 -1قد يت�ضمن ذلك �أ�سئلة اال�ستطالعات التي و�ضعها الآخرون ،وقد تت�ضمن اال�ستمارات التي لديك م�سبق ًا؛ لجمع المعلومات عن
الأفراد الذين تخدمهم ،والعمل الذي تقوم به معهم .وي�صف كتاب بيتر بيكورا "تقييم الخدمات المقدمة للأ�سر" (نيويورك �ألدين
دي جروتر  )6991الأدوات المفيدة لقيا�س �سلوك الآباء والدعم االجتماعي.
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الذين �سي�شاركون في اال�ستطالعات .وقد يقومون بتنظيم ال�سجالت �أو جمع
المعلومات من ال�سجالت الحالية.
الت�صميم الخطوة ال�ساد�سة
تدريب العاملين وتطبيق التقييم

يتم في تلك المرحلة االنتقال من التدريب �إلى �أر�ض الواقع؛ فقد حان الوقت لل�شروع
في العمل ،وبد�أ العد التنازلي.
دور الباحث:

•تدريب جامعي البيانات.
•مراقبة التطبيق بدقة ،و�إدخال التعديالت ال�ضرورية.
دورك:

•التوا�صل ب�ش�أن التقييم مع كل الأطراف المعنية .قد يت�ضمن ذلك العاملين في
م�ؤ�س�ستك والأفراد الذين تخدمهم والعاملين في الم�ؤ�س�سات الأخرى الذين قد
يطلب منهم الم�شاركة في التقييم ب�شكل �أو ب�آخر ،وكل من يحتاج ليعرف عن
التقييم.
•تدريب العاملين لديك على م�س�ؤولياتهم في التقييم( .و�إذا كانت مهمة التدريب تقع
على عاتق باحث التقييم ،حاول �أن تي�سر مهمته قدر الإمكان) .
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كيف ي�سير العمل في هذه الخطوة؟!

•كما في خطوة الت�صميم الخام�سة� ،سيقوم الباحثون بالعمل قدر الإمكان معتمدين
على �أنف�سهم.
•�سيقوم العاملون بالأعمال المنوطة بهم ح�سب م�س�ؤولياتهم التي اتفق عليها في
الت�صميم .فعلى �سبيل المثال :قد ي�ساعد العاملون في عملية اختيار العينة ،وتقديم
�أ�سماء العمالء الذين �سي�شاركون في اال�ستطالعات .وقد يقومون باالت�صال بالأفراد
الذين �سي�شاركون في اال�ستطالعات .وقد يقومون بتنظيم ال�سجالت �أو جمع
المعلومات من ال�سجالت الحالية.
بعد الخطوة ال�ساد�سة من مرحلة الت�صميم ( ،)1ينتقل التقييم �إلى مرحلة جمع البيانات.

 -1لكي تتعلم المزيد عن الأن�شطة المرتبطة بخطوات الت�صميم  3و 4و 5و 6انظر "�أ�ساليب جمع البيانات وطرق التحليل العملية"
في كتاب "دليل �أ�ساليب البحوث االجتماعية التطبيقية" لليوناردو بيكمان وديبرا روج (ثاو�سند �أوك�س  )8991فهو يقدم تفا�صيل
دقيقة �أكثر مما تناولناها بالمناق�شة هنا ،ومن ال�سهل قراءته لعدم وجود م�صطلحات فنية كثيرة فيه.
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مرحلة جمع البيانات

بالرغم من �أننا نعي�ش ع�صر التكنولوجيا المتقدمة ،ف�إن عملية جمع البيانات ما زالت
تعتمد على العن�صر الب�شري �إلى حد بعيد .قد يخطئ ال�شخ�ص وقت كتابة �شيء ما �أو ت�سجيل
�شيء على الحا�سب الآلي� .إن احتمال حدوث الأخطاء الب�شرية وارد جداً؛ ومن هنا ،عليك
�أن تت�أكد من �أن كل ما يتم ت�سجيله يعبر عن الحقيقة �أقرب ما يمكن.
في مرحلة جمع البيانات ،قد يقوم �أحد الأفراد با�ستكمال اال�ستق�صاء ،وقد يقوم المقابل
بطرح �أ�سئلة يجيب عنها ال�شخ�ص الآخر ،وقد يقوم �شخ�ص ما بت�سجيل المقابلة ،وتفريغها
على الورق ،وقد يجيب �أحدهم على الأ�سئلة عن طريق الكمبيوتر .وفي كل حالة من تلك
الحاالت ،يقوم النا�س بالتفكير ،وا�ستخدام حوا�سهم من �أجل الر�ؤية واللم�س واال�ستماع.
وي�صدر النا�س �أحكام ًا ،ويحاولون التعبير عن الحقيقة ،وقد يحاول بع�ضهم الآخر ر�سم
�صورة لواقع يختلف عما يرونه �أمامهم؛ فالب�شر يخطئون.
ولكننا ال ن�ستطيع �أن نرفع من جودة البيانات بمجرد �أن يتم جمعها .ف�أجهزة الحا�سب
القوية �أو التحاليل الإح�صائية المعقدة ال يمكنها تحويل المعلومات الخاطئة �إلى معلومات
()1
�صحيحة .كما ال يمكنها افترا�ض البيانات التي لم يتم جمعها من الأ�سا�س.
فما الدر�س الم�ستفاد هنا؟ خالل مرحلة جمع البيانات ،عليك �أن تركز على �ضرورة
جمع ما تحتاج �إليه من البيانات بدقة كبيرة ،وبطريقة �صحيحة يمكن الوثوق بها ...و�إذا لم
تفعل ذلك ،فقد ت�صبح الدرا�سة بال فائدة.

 -1ال يعنى ذلك �أنه ال يمكننا القيام بتقديرات لمحاولة ت�صور ما ينق�صنا �أو ت�صويب �أي �أخطاء .ولكن ذلك عملية �أخرى ،وبالطبع
ف�إن الأف�ضل منها وجود المعلومات ال�صحيحة من البداية.
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وهناك خطوات ثالث في مرحلة جمع البيانات ،وهي :

•خطوة جمع البيانات الأولى :الح�صول على المعلومات ال�ضرورية با�ستخدام
الأ�ساليب التي تم و�ضعها في مرحلة الت�صميم.
•خطوة جمع البيانات الثانية :تنقية البيانات.
•خطوة جمع البيانات الثالثة :تخزين البيانات.
جمع البيانات الخطوة الأولى

الح�صول على المعلومات ال�ضرورية با�ستخدام الأ�ساليب التي تم و�ضعها في مرحلة
()1
الت�صميم.
في هذه المرحلة ،يقوم الأفراد بملء اال�ستمارات� ،أو اال�شتراك في اال�ستطالعات� ،أو
القيام ب�أي �أن�شطة تحتاج �إليها لجمع البيانات.
دور الباحث:

•جمع البيانات .في بع�ض الحاالت ،قد يقوم الباحثون بذلك ب�أنف�سهم ،وفي بع�ض
الحاالت الأخرى ،يكون لديهم م�ساعدون يقومون بجمع المعلومات من خالل
�إجراء المقابالت ،و�إر�سال اال�ستطالعات بالبريد� ،أو �أي و�سيلة منا�سبة.
دورك:

•توفير ال�سجالت التي تقدم المعلومات التي �سبق جمعها ،وتقديم معلومات االت�صال
للأ�شخا�ص الذين �سي�شاركون في درا�سة التقييم.
 -1يقدم كتاب مايكل �سميث "تقييم البرامج في الخدمات الإن�سانية" (نيويورك �سبرينجر  )0991و�ص ًفا مي�س ًرا للمفاهيم الرئي�سية
والأن�شطة المرتبطة بالت�صميم وجمع البيانات والتحليل.
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•قد يقوم العاملون لديك بجمع المعلومات ،وت�سجيلها عن طريق ملء اال�ستمارات
على �سبيل المثال.
كيف ي�سير العمل في هذه الخطوة؟!

•يقوم الباحثون ب�إجراء اال�ستطالعات ،والقيام بت�شكيل مجموعات التركيز ،ومراجعة
المعلومات المدونة في ال�سجالت.
•ي�شارك العاملون لديك في العمل ح�سب ما اتفق عليه في مرحلة الت�صميم.
جمع البيانات الخطوة الثانية

تنقية البيانات  ,تت�ضمن تلك المرحلة الت�أكد من �صحة البيانات وت�صويبها.
دور الباحث:

•يقوم الباحثون بفح�ص البيانات للت�أكد من دقتها.
•يدخل الباحثون الت�صحيحات ال�ضرورية.
•�أحيانًا يتم االت�صال بالأفراد الذين �شاركوا في اال�ستطالعات �أو قدموا البيانات؛
ال�ستي�ضاح بع�ض النقاط الغام�ضة في البيانات التي �أدلوا بها �أو لإكمال معلومات
ناق�صة.
دورك:

عادة ال يكون لك دور فعال في هذه الخطوة �إال الإجابة على بع�ض الت�سا�ؤالت التي قد
تعر�ض للباحثين.
كيف ي�سير العمل في هذه الخطوة؟!

يعمل الباحثون في تنقية �إجابات اال�ستطالعات.
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جمع البيانات الخطوة الثالثة

ت�صنيف وتخزين البيانات ب�شكل �أو ب�آخر.
يجب �أن ت�ضع البيانات التي قمت بجمعها في قاعدة بيانات .و�سوف ت�ستخدم قاعدة
البيانات تلك كم�صدر لنتائجك .و�سواء كنت تقوم ب�إدخال المعلومات في الكمبيوتر �أو
تنظمها في �أوراق؛ ف�إنك تحتاج �إلى �أن تفعل ذلك ب�شكل منظم؛ يمكنك �أن ترجع �إليه من
�أجل تحليل البيانات ،والتو�صل �إلى نتائج.
دور الباحث:

•عمل �أكواد للبيانات� .إذا ت�ضمنت عملية جمع البيانات �أ�سئلة ذات �إجابات مفتوحة،
يجب و�ضع هذه المعلومات ب�شكل يمكن تحليله .وغالبًا ما يت�ضمن ذلك و�ضع
نظام للأكواد؛ لت�صنيف الإجابات من �أجل �إجراء تحليل �إح�صائي فيما بعد.
•�إدخال البيانات في ملفات بغر�ض التحليل .وغالبًا ما يت�ضمن ذلك �إدخال البيانات
على الكمبيوتر .وناد ًرا ما تبقى البيانات على الورق فقط.
دورك:

•عادة ال تقوم ب�أي عمل في هذه الخطوة.
كيف ي�سير العمل في هذه الخطوة؟!

•يقوم الباحث بهذا العمل.
•وبمجرد �أن يتم ت�صنيف البيانات ،وتخزينها ،تنتهي تلك المرحلة ،وتبد�أ مرحلة
تحليل البيانات.
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مرحلة التحليل

في هذه المرحلة ،تبد�أ في ا�ستعرا�ض المعلومات التي جمعتها ،وتحدد تطبيقاتها.
وهناك خطوتان في تلك المرحلة ،وهما:
•خطوة التحليل الأولى :القيام بعمليات �إح�صائية.
•خطوة التحليل الثانية :تقديم التحليل المبدئي ومناق�شته.
التحليل الخطوة الأولى

القيام بعمليات �إح�صائية
هنا يقوم المق ّيم بجدولة النتائج ،والنظر �إلى االختالفات بين المجموعات ،ويحاول �أن
يحدد كيف ترتبط المعلومات المختلفة ببع�ضها.
دور الباحث:

•و�ضع و�صف �إح�صائي يلخ�ص كل المعلومات التي تم جمعها خالل الدرا�سة.
•القيام بالتحليل الإح�صائي للإجابة على �أ�سئلة الدرا�سة .وقد يت�ضمن ذلك فح�ص
االختالفات بين �أنواع الم�ستفيدين المختلفة �أو مقارنة النتائج التي تو�صل �إليها
برنامجك مع البرامج الأخرى �أو برنامج مناف�س .وكمثال على الحالة الأولى ،قد
تو�ضح لك البيانات الو�صفية �أن  % 88من الأفراد الذين تقدم لهم الخدمة ي�شعرون
بالر�ضا عنها ،ولكنك ترغب في �أن تعرف �إذا ما كانت ن�سبة هذا الر�ضا �أكبر عند
الن�ساء من الرجال � ،أو �أعلى بين الأ�شخا�ص من دولة جاميكا عنها بين الأ�شخا�ص
من دولة بورتريكو على �سبيل المثال .وكمثال على الحالة الثانية (مقارنة النتائج)
يمكن للباحث �أن ي�ضمن نتائج الإح�صاءات الر�سمية في التحليل ب�شكل �أو ب�آخر .و�إذا
كان برنامجك يعمل على م�ستوى المجتمع ،ف�إن الباحث يمكنه �أن يجد مجتمعات
�أخرى لمقارنتها بمجتمعك.
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دورك:

مرة �أخرى ،دورك ب�سيط جدًا هنا ،ربما ت�شعر الآن ب�شيء من الك�سل ،وربما تكون ن�سيت
الباحث ،لكن كن على يقظة! �سيكون لك دور مهم في الخطوة القادمة.
كيف ي�سير العمل في هذه الخطوة؟!

يقوم الباحث بتحليل المعلومات با�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية المنا�سبة .وفي بع�ض
الحاالت يمكنه القيام بذلك يدويًا ،ولكن في معظم الحاالت يتولى الكمبيوتر هذا
العمل.
التحليل الخطوة الثانية

تقديم التحليالت المبدئية ومناق�شتها
في هذه الخطوة� ،سوف تنظر �إلى النتائج وتناق�شها وتنتقدها ،وعادة تطلب �إجراء المزيد من
التحليل حتى ت�شعر �أنك قد تمكنت من الإجابة على كل الأ�سئلة التي تريدها .وفي خالل
منفتحا ومرن ًا ،وتتناول النتائج من وجهات النظر
هذه الخطوة ،من ال�ضروري �أن تكون ً
المختلفة .وبهذه الطريقة� ،سوف تخرج منتج ًا مبدع ًا ،و�أكثر م�صداقية.
دور الباحث:

•�إعداد ال�صورة الأولية للنتائج ،وعر�ضها عليك ،وعلى الآخرين؛ لمراجعتها.
•تقديم تف�سيرات �أولية للنتائج ،ومقترحات للتعامل معها .
•�إدارة مناق�شة النتائج والتف�سيرات والمقترحات.
•اال�ستماع �إلى تعليقاتك ،والعودة �إلى الخطوة الأولى في التحليل للقيام بعمليات
�إح�صائية �إ�ضافية ح�سب الحاجة؛ للإجابة على �أ�سئلتك.
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دورك:

•مراجعة النتائج بدقة.
•التعليق على النتائج ،و�إعطاء الأفكار للتقارير النهائية.
كيف ي�سير العمل في هذه الخطوة؟!

•�إجراء مقابلة �أو �أكثر بينك وبين الباحث.
•�إجراء مقابلة �أو �أكثر مع لجنة اال�ست�شارات.
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مرحلة تقديم النتائج

في هذه المرحلة ،تقوم بم�شاركة النتائج مع الم�ستخدمين الم�ستهدفين منها ،ومع من
ترى منا�سبة م�شاركته في تلك المعلومات .وهناك خطوتان في تلك المرحلة ،وهما:
•خطوة تقديم النتائج الأولى :تقديم النتائج للجمهور الم�ستهدف.
•خطوة تقديم النتائج الثانية :القيام بعرو�ض �أخرى �إذا تطلب الأمر ذلك.
تقديم النتائج الخطوة الأولى

تقديم النتائج للجمهور الم�ستهدف في تلك الخطوة.
تتلقى �أنت والآخرون النتائج الر�سمية .وال يجب �أن تكون هناك �أي مفاج�آت؛ لأنك
راجعت من قبل النتائج المبدئية .ولكن ذلك ال يعني �أن النتائج �ستنال �إعجابك بال�ضرورة؛
فقد قام الباحث بعمله كمتخ�ص�ص محايد.
دور الباحث:

•و�ضع تقرير يت�ضمن  -كحد �أدنى – و�ص ًفا لنتائج �أبحاث التقييم ،وتف�سيراً لتلك
النتائج ،ومقترحات م�ستقبلية ،وو�ص ًفا للأ�سلوب الذي ا�ستخدم في البحث ،بما
في ذلك نقاط القوة وال�ضعف المهمة التي يجب �أخذها في االعتبار �أثناء تف�سير
النتائج.
•تقديم ومناق�شة النتائج معك ،ومع الجمهور الم�ستهدف.
دورك:

•تلقي التقرير.
•الم�شاركة في المناق�شة.
•البدء في خطوات ا�ستخدام نتائج التقييم؛ لتح�سين البرنامج �أو الت�أثير على ال�سيا�سات
�أو الح�صول على التمويل �أو �أي ا�ستخدامات �أخرى تراها مهمة.
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كيف ي�سير العمل في هذه الخطوة؟!

•اجتماع لجنة اال�ست�شارات.
•تقديم النتائج للعاملين والجمهور الم�ستهدف.
•�إنتاج تقرير كتابي.
تقديم النتائج الخطوة الثانية

القيام بعرو�ض �أخرى �إذا تطلب الأمر ذلك
قد يكون العمل الذي قمت به لتقييم برنامجك له عالقة بعمل �آخرين .قد ترى �أن �أبحاث
برنامجك يجب �أن ت�ؤثر في ال�سيا�سات والممار�سات التي تجري في مجال عملك .ف�إذا كان
الأمر كذلك؛ فقد ترغب في م�شاركة النتائج التي تو�صلت �إليها على الم�ستوى المحلي �أو
الوطني مع العاملين في الم�ؤ�س�سات الم�شابهة �أو الممولين �أو الم�س�ؤولين الحكوميين �أو
()1
الجمعيات المهنية �أو المعاهد الأكاديمية وغير ذلك.
دور الباحث:

•�إنتاج تقارير �إ�ضافية لنتائج الدرا�سة.
()2
•تقديم النتائج في االجتماعات والم�ؤتمرات.
 -1هناك عدة كتابات حول ا�ستخدام نتائج الأبحاث وت�أثير ا�ستخدام تلك النتائج من قبل وا�ضعي البرنامج وال�سا�سة .ويمكنك �أن
تنظر الف�صول التي كتبها �إيوانيك وبينكرتون وكيلي في كتاب "�إجراء الأبحاث" الذي راجعه دورثي �إيوانيك وجون بينكرتون
(�شي�ستر �إنجلند جون ويلي �أند �سن  )8991وكتاب بول مات�سي�ش ودونالد كومتون ومايكل بيزرمان "ا�ستخدام التقييم وم�شروعات
التقييم التعاوني" وكتاب "النظرة المو�سعة ال�ستخدام التقييم" (�سان فران�سي�سكو جو�سي با�س  )0002والعمل الذي يقوم به مركز
ويلدر للأبحاث في الوقت الحالي حول ا�ستخدام درا�سات التقييم.
 -2تكلف العرو�ض التقديمية والتقارير في تلك المرحلة بع�ض النفقات .ف�إذا لم تكن الموارد قد تحددت على وجه الدقة خالل
خطوة الت�صميم الرابعة؛ فيجب تحديدها قبل بداية العمل في هذه التقارير والعرو�ض الإ�ضافية .وقد يكون لمثل هذه العرو�ض
فوائد كبيرة في الت�أثير في ال�سيا�سات العامة ،وتغيير الممار�سات التقليدية ،وخلق عالقات عامة �إيجابية ،وجذب تمويل جديد.
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دورك:

•تحديد الجمهور الذي ترغب في م�شاركة النتائج معه.
•الإعداد لالجتماعات �أو الندوات.
•تخ�صي�ص التمويل الالزم للعرو�ض والتقارير.
•الم�شاركة في العرو�ض( .ويمكنك القيام بها بنف�سك؛ �إذا رغبت في ذلك!)
كيف ي�سير العمل في هذه الخطوة؟!

•تتم كتابة تقرير عام ون�شره ،و�أحيانًا بيان �صحفي.
•عقد مقابالت مع ممثلي الإعالم.
•تقديم العرو�ض في اجتماعات خا�صة بذلك �أو م�ؤتمرات لها ارتباط النتائج.
الم�شروعات ذات الوقت المحدد مقابل التقييم الم�ستمر

قد يبدو �أن و�صف مراحل البحث الأربعة ال ينطبق �إال على الدرا�سات
ذات الوقت المحدد مثل تقييم �أحد البرامج الذي يقام لمرة واحدة وي�ستمر
لعامين وتقديم النتائج والتوقف عند هذا الحد.
ولكن تلك المراحل تنطبق �أي�ضا على التقييم الم�ستمر وهو التقييم الذي
يقوم بجمع المعلومات وعر�ضها بال توقف كم�صدر ثابت لتطوير البرنامج.
وفي هذه الحالة ،ف�إن عملية الت�صميم تعيد نف�سها ب�شكل دوري لمراجعتها.
�أما المراحل التالية فت�ستمر بال توقف ح�سب جدول زمني ،وال تخ�ضع للتغيير
�إال عند �إدخال �أي تعديالت على مرحلة الت�صميم.
88

مراحل درا�سة التقييم

3

الملخ�ص:

تمثل الخطوات ال�سابق مناق�شتها في هذا الف�صل �سل�سلة من
الأحداث؛ تمر من خاللها جميع عمليات تقييم البرامج من
حيث ب�شكل �أو �آخر .لقد قدم هذا الف�صل ً
عر�ضا لأن�شطة تقييم
البرامج ،و�أفادك بما يجب عليك �أن تتوقعه في مراحل تقييم
البرنامج المختلفة .وحدد الف�صل ك ًال من دورك ودور الباحث
في العملية.
وبالطبع ،ف�إنه ما زال عليك �أن تقرر ما تود القيام به بنف�سك ،وما
تود توظيف �شخ�ص �آخر للقيام به .ولذلك في الف�صل التالي،
�سوف نناق�ش التوظيف في �أبحاث التقييم ،وو�صف عدد من
الخيارات للم�ست�شارين ،ومقترحات لجعل عالقتك مع
م�ست�شار التقييم منتجة ومر�ضية بقدر الإمكان .و� ًأي�ضا� ،سوف
نتناول بع�ض المو�ضوعات العملية الأخرى؛ مثل :التكاليف
والتعاقدات.
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التوظيف في التقييم وتقدير التكاليف
"هل علينا �أن ن�ستعين ب�أحد؟ �أم نقوم بالعمل ب�أنف�سنا؟ �أم
علينا القيام بالأمرين م ًعا؟"
لي�س هناك �إجابة موحدة لهذا الت�سا�ؤل .فالأمر يعتمد على العديد
من العوامل .فعلى �سبيل المثال:



•ما هي قدراتك وقدرات العاملين لديك التي ت�ؤهل للقيام
بالعمل؟
•ما مدى تعقيد عملية قيا�س ما ترغب في قيا�سه؟
•هل �ستبد�أ من ال�صفر �أم هل هناك نظام قائم بالفعل لإمدادك
بمعظم المعلومات التي تحتاج �إليها؟
ي�شبه الأمر بناء �أحد المنازل �أو �إ�صالحه ،ف�إن عليك �أن ت�صدر
القرارات بناء على قدراتك و�أولوياتك .ال ي�ستطيع معظم النا�س
ت�صميم وبناء منازلهم .الكثير من النا�س يمكنهم القيام بالإ�صالحات
الب�سيطة في منازلهم ،لكنهم �سي�ستدعون الكهربائي �أو ال�سباك �أو
غيرهم للأعمال الكبيرة .بع�ض النا�س لديهم القدرة على القيام
بجميع النواحي التقنية لعمل ما ،لكن �إذا كان العمل في مكان
بارز للزوار ويحتاج لمهارة تقنية وجمالية ،ف�إنهم في هذه الحالة
يلج�ؤون لل�شخ�ص الخبير الذي يمكنه القيام بذلك.
ويو�ضح �شكل ( )10بع�ض الخيارات واالعتبارات التي قد
تقودك �إلى انتقاء �أف�ضل اختيار بالن�سبة لك.
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�شكل ( : )10اختيارات التوظيف في التقييم
الخيار
القيام بالعمل بالكامل بنف�سك :الت�صميم
وجمع البيانات والتحليل وم�شاركة النتائج.
(عدم اللجوء �إلى م�ست�شار على الإطالق).

اال�ستعانة بم�ست�شار لمرحلة الت�صميم فقط.
والقيام بباقي العمل بنف�سك :جمع البيانات
والتحليل وم�شاركة المعلومات.
ثم اال�ستعانة بم�ست�شار من �آن �إلى �آخر
لمعالجة الم�شكالت وتقديم الإر�شادات
حول �إجراء تو�سعات �أو تغيرات.

اال�ستعانة بم�ست�شار لكل مراحل العمل.

االعتبارات
•لديك �شخ�ص متخ�ص�ص في الأبحاث
بين العاملين (�أو �أنت نف�سك) للقيام
بعملية الت�صميم.
•لديك الوقت والموارد الأخرى للقيام
بالعمل.
•لديك عاملون يمكنهم �أن ي�ساعدوا
في جمع البيانات وتحليلها وم�شاركة
المعلومات.
•ال تتوافر لديك ولدى العاملين
المهارات ال�ضرورية لعملية الت�صميم
�أو على الأقل في الأجزاء المعقدة
منها؛ فقد ال يكون لديك الدراية
الكافية بالأ�ساليب ال�ضرورية �أو
م�صادر البيانات.
•لي�س لديك وال لدى العاملين الوقت
لت�صميم نظام جديد.
•لديك عاملون ي�ستطيعون تطبيق
النظام و�إدارته في ظل وجود ا�ست�شارة
وتوجيه من خبير بعد و�ضع الت�صميم.
•لي�س لديك العاملون �أو القدرات �أو
الوقت �أو الموارد الأخرى للقيام
بالعمل.
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وقد تجد �أن هناك �أ�سبابًا �أخرى تدعوك �إلى اال�ستعانة بم�ست�شار .هناك اعتبارات �أخرى،
ف�سواء كان لديك الخبرة �أو الوقت �أو الموارد الأخرى الالزمة للقيام بعملية التقييم من
عدمها ،ف�إن هذه الظروف قد تكون لها الأولوية:
•الحاجة �إلى المو�ضوعية والنظرة المحايدة .قد ترغب في الت�أكد من �أن بع�ض �أو كل
الجمهور الأ�سا�سي الم�ستهدف من التقييم لديه الثقة �أن هذا التقييم قد تم من قبل
�شخ�ص محايد لي�س له م�صالح في الم�ؤ�س�سة �أو البرنامج.
•متطلبات الممولين .قد تطالبك الم�ؤ�س�سات التي تقدم لك التمويل بالم�شاركة
في تقييم يقوم به طرف ثالث .وقد يكون ال�سبب من وراء ذلك احتياجهم �إلى
المو�ضوعية ،ولكنهم � ًأي�ضا قد يفعلون ذلك كجزء من م�شروع كبير؛ يهدف �إلى
الجمع بين العديد من نتائج تقييم برامج متعددة.
ملحوظة :ال تظهر التكلفة والتمويل المتاح في الظروف ال�سابق ذكرها ،لأنه يعد عم ًال
غير م�س�ؤول �أن تتولى �أنت العمل بالكامل لمجرد رغبتك في توفير المال �أو �أن تلج�أ �إلى
اال�ستعانة ب�أحد الم�ست�شارين لمجرد �أن لديك ً
فائ�ضا من الأموال .عليك في البداية �أن تو�ضح
منتجا ذا جودة عالية .وبعد �أن تحدد تلك الخيارات ،يمكنك
�أي الخيارات يمكنها �أن تخرج ً
�أن ت�ستخدم التكلفة والخ�صائ�ص الأخرى لت�ساعدك على التو�صل �إلى الخيار النهائي .ف�إذا
كانت اال�ستعانة ب�أحد الم�ست�شارين هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها �إنتاج بحث ذي
جودة ،ولكن ال يتوافر لديك المال الكافي للقيام بذلك ،ف�سوف يتعين عليك؛ �إما �أن تحاول
الح�صول على التمويل من خالل منحة� ،أو ت�صرف النظر عن القيام بالتقييم من �أ�سا�سه.
اختيار م�ست�شار للأبحاث

عبر ال�سنوات الما�ضية� ،صادفت العديد من الأفراد العاملين في المنظمات غير الربحية
ممن لم تكن لهم تجربة جيدة مع م�ست�شاري الأبحاث الذين ا�ستعانوا بهم .ومن ذلك
المواقف التالية:
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•�إحدى الم�ؤ�س�سات غير الربحية التي قابلت ب�إعجاب �شديد عر�ض البحث المتكامل
الذي قدمته �شركة محا�سبة دولية كبرى .وقاموا بدفع مبلغ كبير لقاء القيام بعملية
التقييم .ولكن في النهاية� ،شعروا ب�أن المنتج النهائي لم يف باحتياجهم .وفي ظنهم
�أن �سبب الإخفاق يعود �إلى �أن الم�ست�شارين لم يكن لديهم خبرة في العمل مع
الم�ؤ�س�سات غير الربحية ال�صغرى ،و�أن النموذج الذي طبقه الم�ست�شارون تم تكوينه
في كلية التجارة ،وهو لال�ستخدام في الم�ؤ�س�سات الربحية.
•توقعت الم�ؤ�س�سة �أن تقوم مجموعة من طالب الجامعة ب�إجراء درا�سة التقييم
كم�شروع درا�سي بال مقابل .لكن مدة الف�صل الدرا�سي لم تتح الوقت الكافي للقيام
بالعمل المطلوب .ولذلك لم يتمكن الطالب �إال من �إنجاز الجانب النظري من
الدرا�سة.
•قامت �إحدى الم�ؤ�س�سات باال�ستعانة بمق ّيم وعدهم بالقيام "بتقييم �شامل يبحث
في �أعماق البرنامج ".وكان كل ما ح�صلت عليه الم�ؤ�س�سة هو �سرد ق�ص�صي .مما
�أ�صاب الممولين بخيبة �أمل كبيرة ،حيث كانوا يتوقعون حقائق �أ�سا�سية تعبر عن
عدد الأفراد الم�شاركين في البرنامج ،وعدد من ا�ستكمل البرنامج منهم ،ومن الذين
حققوا ا�ستفادة فعلية ،ومن لم يحقق ا�ستفادة ،ولماذا؟
والآن ،ما الذي يمكننا �أن نتعلمه من خالل تلك الخبرات؟ ال تعني تلك التجارب �أن
�شركات المحا�سبة الكبرى �أو طالب الجامعة �أو المق ّيمين النوعيين ال ي�ستطيعون القيام
بالبحث الذي ترغب فيه .فهم في الواقع ي�ستطيعون القيام ب�أبحاث متميزة في ظل الظروف
المنا�سبة .ففي كل من الأمثلة ال�سابقة ،لم تقم الم�ؤ�س�سة باال�ستعانة بالم�ست�شار المنا�سب
لنوعية العمل بها.
 -1يمكننا �أن ن�ضع ع�ضو هيئة الجامعة الذي يقوم بعمل م�ستقل خارج حدود الجامعة في الفئة الأولى الخا�صة بالمتخ�ص�صين
الم�ستقلين.
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ولذلك ،ف�إن الدر�س الم�ستفاد من تلك الأمثلة هو �أن عليك �أن تبحث بدقة في خيارات
مقدمي اال�ست�شارات الماثلة �أمامك ،وتحدد مدى قدرة كل منهم على الوفاء باحتياجاتك.
وبغ�ض النظر عن مدى �إجادة ه�ؤالء الم�ست�شارين في عملهم ال�سابق معك �أو مع الآخرين،
�أو �إخفاقهم فيه ،ف�إن ال�س�ؤال :هل لدى الم�ست�شار القدرة على العمل معنا الآن ،والوفاء
باحتياجاتنا الحالية؟ عليك �أن توفق بين احتياجاتك المحددة وقدرات الم�ست�شار.
وفي الأق�سام التالية� ،سوف نتناول بالمناق�شة بع�ض المبادئ الهامة لو�ضعها في االعتبار
عند اختيار الم�ست�شار.
�أنماط الم�ست�شارين

من ال�صعوبة �إطالق التعميمات وو�ضع الت�صنيفات لأنواع الم�ست�شارين؛ لأن �أي محاولة
�ستقود �إلى ظلم بع�ض النا�س في �أحد الت�صنيفات  .ولكنني الحظت عبر الوقت بع�ض
ال�سمات التي ت�شكل اختال ًفا بين �أنماط الم�ست�شارين .وعليك �أن تفهم ذلك حتى تتمكن من
�إ�صدار �أف�ضل قرار ب�ش�أن ال�شخ�ص �أو الم�ؤ�س�سة التي ترغب في التعامل معها.
الم�ست�شارون المتخ�ص�صون الم�ستقلون

تت�ضمن تلك الفئة الم�ست�شار الحر والممار�س الم�ستقل وكل من يعمل بمفرده .وقد
يكون معهم مجموعة �صغيرة من الم�ساندين الإداريين وباحثين م�ساعدين .وال يتوافر �إال
لن�سبة قليلة منهم العاملون المتخ�ص�صون في �أمور؛ مثل :التحليل الإح�صائي ،و�إدارة قواعد
البيانات ،والقيام بمقابالت اال�ستطالعات .في الم�شروعات ال�صغرى ،يقومون بكل العمل
ب�أنف�سهم ،وفي الم�شروعات الكبرى الأكثر تعقيداً ،ف�إنهم يتعاقدون مع �آخرين للقيام ببع�ض
مهام العمل .وقد يق�صر بع�ضهم عملهم على المنظمات غير الربحية ،وقد يعملون مع
منظمات �أخرى.
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م�ؤ�س�سات الأبحاث واال�ست�شارات غير الربحية

تت�ضمن تلك الفئة م�ؤ�س�سات الأبحاث الم�ستقلة ومجموعات الأبحاث التي تمثل جزءاً
من م�ؤ�س�سات كبرى .وقد يكون لدى تلك الم�ؤ�س�سات موظفون في الأبحاث من عدة �أفراد
�إلى عدة مئات .ودائ ًما ما يكون لديها موظفون لدعم الأبحاث (مثل :م�ساعدي �أبحاث،
ومحللين �إح�صائيين ،ومديري قواعد بيانات) .وعادة ما تكون لديها القدرة على القيام
باال�ستطالعات بنف�سها (�سواء عن طريق الهاتف �أو عن طريق المرا�سالت) �إلى حد ما� .إذا
زادت كمية اال�ستطالعات عن ذلك ،ف�إنها �إما �أن تتعاقد مع �آخرين للقيام بهذا العمل �أو
ترف�ض الم�شروع .وغالبًا ما تكر�س تلك الم�ؤ�س�سات �أنف�سها لتقييم البرامج فقط .و�أحيانًا
يق�صرون عملهم على مجال محدد� .أحيان ًا ،تقوم بالتقييم و�أ�شكال �أخرى من الأبحاث
التطبيقية (�أبحاث ت�ساعد في تطوير البرامج �أو ال�سيا�سات �أو الأن�شطة الأخرى) .وعادة
تتخ�ص�ص في العمل مع المنظمات غير الربحية� ،أما �إذا عملت مع المنظمات الربحية؛ ف�إنها
ال تعمل �إال في الم�شروعات الموجهة لل�صالح العام .فعلى �سبيل المثال :قد ترف�ض مثل
تلك الم�ؤ�س�سات العمل مع �أحد البنوك �إذا كان الم�شروع المقترح يركز على مو�ضوعات
الت�سويق للعمالء� .أما �إذا طلب منها نف�س البنك القيام بدرا�سة برنامج موجه لم�ساعدة
�أ�صحاب الدخل المحدود على زيادة مواردهم لكي يتمكنوا من امتالك منازل خا�صة بهم،
فهنا قد تقبل الم�ؤ�س�سة العمل.
م�ؤ�س�سات الأبحاث واال�ست�شارات الربحية

تت�ضمن تلك الفئة الم�ؤ�س�سات التي تت�شابه خ�صائ�صها مع م�ؤ�س�سات اال�ست�شارات
والأبحاث غير الربحية .ولكنها عادة ال تتخ�ص�ص في العمل للم�ؤ�س�سات غير الربحية
وم�شروعات ال�صالح العام .وفي الواقع ،ف�إنها غالبًا ما تركز على العمل الربحي والوكاالت
الحكومية .بالن�سبة لل�شركات الكبرى ،ف�إن التقييم والأ�شكال الأخرى من الأبحاث التطبيقية
ال تمثل �إال جانبًا ي�سي ًرا من جوانب العمل.
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مراكز الأبحاث الأكاديمية والجامعات والكليات.

تت�ضمن تلك الفئة المراكز الأكاديمية التي تقدم خدماتها ب�شكل ر�سمي ،و�أع�ضاء
أ�سا�سا ب�شكل م�ستقل ،ولكن تحت م�سمى الجامعة .وقد
هيئة التدري�س الذين يعملون � ً
تت�ضمن تلك المراكز ب�ضعة �أع�ضاء �أو الجامعة ب�أكملها ،وذلك بناء على الطريقة يطورون
بها ع�ضويتهم ،وي�سوقون بها خدماتهم .و� ًأي�ضا يوجد في تلك المراكز بع�ض الخريجين
الذين يعملون كم�ست�شاري �أبحاث .عادة يكون فيها عاملون وطالب يتمتعون بم�ستويات
مختلفة من الخبرة والمهارات التي تتعلق بالإح�صاء ،ومعالجة البيانات ،و�إجراء المقابالت،
و�أن�شطة الأبحاث الأخرى .وغالبًا ما تكون لهم عالقة بمركز �إجراء اال�ستق�صاءات في نف�س
الم�ؤ�س�سة للقيام ب�أعمال اال�ستطالعات.
ويقدم �شكل ( )11تلك الأنواع من الم�ست�شارين ،ويقدم تقيي ًما عام ًا لكل من جوانبهم
الإيجابية وال�سلبية .ويعد هذا ال�شكل دلي ًال عا ًما لما يجب �أن تبحث عنه ،وما يجب �أن تحذر
تج�سه �أثناء حديثك مع م�ست�شاري الأبحاث المختلفين .وعندما تتخذ
منه ،وما تحاول �أن ّ
قرارك الفعلي ،يجب �أن تبحث في مزايا كل خيار �أمامك .وبالطبع ،في عملية اتخاذ القرار،
ف�إنك �ستود مزج الخ�صائ�ص العامة للم�ست�شارين الواردة في �شكل ( )11مع المعلومات
المحددة التي ح�صلت عليها من مقابالتك مع المر�شحين ،مث ًال :خبراتهم و�أعمالهم ال�سابقة،
والطريقة التي قدموا بها �أنف�سهم عند لقائك معهم.
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�شكل(� : )11إيجابيات و�سلبيات �أنواع الم�ست�شارين المختلفة
النمط

المتخ�ص�صون الم�ستقلون

م�ؤ�س�سات الأبحاث واال�ست�شارات
غير الربحية

م�ؤ�س�سات الأبحاث واال�ست�شارات
الربحية

مراكز الأبحاث الأكاديمية
والجامعات

الإيجابيات
•

•يمكنه �أن يقدم لك المزيد
من الوقت واالهتمام مقارنة
بالأنواع الأخرى.
متخ�ص�صا في
•قد يكون
ً
مجالك فح�سب.

•

•تتفهم ثقافة المنظمات غير
الربحية.
•غالبًا ت�ستطيع القيام بكل
مراحل العمل.
•لديها عدد كبير من العاملين
الخبراء والمتخ�ص�صين.

•

•ت�ستطيع القيام بكل مراحل
العمل.
•لديها عدد كبير من العاملين
الخبراء والمتخ�ص�صين.

•

•م�صداقية تلك المراكز تعزز
�صورة عملك.
•غالبًا تقدم خدمات متكاملة
لجميع المراحل.

•

•
•

•

•

ال�سلبيات
•

•قد ال تكون له �صالت وثيقة
بالمتخ�ص�صين لال�ست�شارة
وم�شاركة نتائج العمل.
•ال ي�ستطيع القيام بكل
المراحل بنف�سه.
•�أحيانًا ال ي�ستطيع القيام
بالم�شروعات الكبرى.

•

•�أحيانًا ال تقوم بالم�شروعات
ال�صغيرة.
•�أحيانًا تعمل لأكثر من طاقتها
بموارد غير كافية.

•

•غالبًا ال ترغب بالعمل مع
المنظمات غير الربحية.
•قد تكون مكلفة.
•�أحيانًا ال تقوم بالم�شروعات
ال�صغرى.

•

•قد تكون �أكثر اهتما ًما
ب�أجندتها �أكثر من عملك
(�شكوى �شائعة).
•�أحيانًا ال تقدم الخدمات
بالكامل.

•
•

•

•
•

•
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ومن الم�صادر الأخرى التي يمكن �أن ت�ضعها في اعتبارك �شبكة الإنترنت .ولم �أقم
بو�ضعها كنوع م�ستقل مع الفئات ال�سابقة؛ لأن كل مواقع تقديم خدمات التقييم التي ر�أيتها
هي مواقع خا�صة بالأفراد �أو المجموعات التي تقع في �أحد الفئات الأربعة ال�سابق ذكرها.
وتلك المواقع ت�ساعد في عملية التقييم ب�أ�شكال مختلفة؛ فبع�ضها يقدم عينة لأدوات القيا�س
التي تم ا�ستخدامها في الأبحاث ال�سابقة ،وبع�ضها ي�صف عملية التقييم ،ويقدم قوائم
بالإجراءات المتبعة .كما تقدم بع�ض المواقع المتقدمة �إجراءات تفاعلية في العديد من
الخطوات التي ا�ستعر�ضناها في الف�صل الثالث.
في الوقت الحالي ،مقدمو خدمات التقييم عبر الإنترنت متفاوتون  .فبع�ضهم غير مفيد
على الإطالق ،بل قد يكون �ضا ًرا .وبع�ضهم لهم محتويات جيدة ،ولكنها �صعبة اال�ستخدام.
وبع�ض الم�ؤ�س�سات ي�ستخدم المواقع ك�أداة للت�سويق بحيث تبني عالقة مع الجمهور
الم�ستهدف لها .وغالبًا �سوف يتح�سن هذا الموقف في خالل ال�سنوات الخم�س التالية،
و�سوف نتمكن حينذاك من و�ضع مزايا وعيوب ا�ستخدام مواقع الإنترنت في اال�ست�شارات.
وحينئذ ،فلي�س هناك �أي �ضرر في �أن تبحث في كل ال�سبل المتاحة �أمامك للح�صول على
الأفكار والآراء ،ولكن ال تخدع نف�سك مطل ًقا ،وتت�صور �أن المواقع الإلكترونية يمكنها �أن
ت�صبح بدي ًال للتفاعل ال�شخ�صي.
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ما الذي يجب �أن تبحث عنه في الم�ست�شار؟

ما يلي بع�ض الأ�سئلة التي يمكنك طرحها (والخ�صائ�ص التي يمكن البحث عنها)
في مقابلتك مع م�ست�شار التقييم:
•هل �سيقوم الم�ست�شار بت�صميم عملية التقييم بحيث تنا�سب احتياجاتك؟ �أم �أنه يتخذ
منهجية واحدة لكل عمليات التقييم التي يقوم بها؟ وهل يطرح الم�ست�شار �أ�سئلة
توحي بمرونته في الت�صميم؟
•هل يبحث الم�ست�شار عن معلومات عن النطاق الأو�سع الذي �سوف يجري فيه
التقييم؟
•هل يفكر الم�ست�شار ب�صورة ا�ستراتيجية لكي يتمكن من فهم العالقة بين التقييم،
و�أهدافك ق�صيرة وبعيدة الأجل ،والمو�ضوعات الأخرى التي تواجهها م�ؤ�س�ستك؟
•هل يحاول الم�ست�شار فهم اختالف الجمهور الم�ستهدف بالتقييم؟ وما الطرق التي
ت�شير �إلى فهمه �أن النتائج �سوف ت�ستخدم مع �أنواع مختلفة من النا�س ،ولأ�سباب
مختلفة؟
وا�ضحا وعمليًا وقائ ًما على البيانات؟
منهجا ً
•هل يتخذ الم�ست�شار ً
•هل لدى الم�ست�شار خبرات في �أن�شطة الم�شروع؟ يت�ضمن ذلك خبرة مع م�ستفيدين
مثل الذين تخدمهم ،ومعرفة بالمو�ضوعات التي قد يواجهها التقييم؟ وهل قام
الم�ست�شار بالعمل مع م�ؤ�س�سات ت�شبه م�ؤ�س�ستك؟
•هل ت�شعر بالألفة مع الم�ست�شار؟ هل لديك �شعور جيد تجاهه؟
•هل يتمكن الم�ست�شار من العمل حا ًال ؟ وهل لديه القدرة على القيام بالعمل في
الوقت الذي تريده؟
•هل تتقبل نمط الم�ست�شار في العمل؟
•هل لديك الثقة في االنطباع الذي �سيتركه الم�ست�شار �أو م�ساعدوه عند الحديث مع
عمالئك ومجل�س الإدارة والعاملين والممولين والمتطوعين وغيرهم؟
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فليحذر الم�شترون

يقدم المق ّيمون من خلفيات مختلفة كثيرة ،وهو الأمر الذي قدرته (ب�شكل �صحيح �أو
خاطئ) "المجلة الأمريكية للتقييم" وو�ضعته كمبد�أ:
"تقوم (المجلة الأمريكية للتقييم) على مبد�أ �أن تقنيات و�أ�ساليب التقييم تتجاوز
حدود مجال معين ،و�أن الإ�سهامات في هذه المجاالت ت�أتي من �أ�شخا�ص من مواقع
مختلفة وثقافات واهتمامات مختلفة".
�أنا ال �أدافع عن هذا المبد�أ ،ولكني �أ�ضعه فقط لكي ت�أخذه في االعتبار .وفي ر�أيي ،ف�إن
الم�ستهلك الحكيم بعد �أن يقر�أ ذلك �سوف يقول "فليحذر الم�شتري" .وال يعني ذلك �أن
مق ّيمين غير �أكفاء وبدون �ضمير �سي�ضرون بالعمالء ذوي النوايا الح�سنة مثلك .ولكنه يعني
�أن مجرد وجود كلمة مق ّيم ال تعني في حد ذاتها تمتعه بمهارات موحدة في الت�صميم �أو
المعارف �أو الأبحاث.
وعلى النقي�ض من ذلك ،ففي مجال المحا�سبة؛ ف�إن كلمة المحا�سب تعني توافر الحد
الأدنى من مفاهيم محددة  .ويتم تدريب المحا�سبين الجدد وف ًقا لتلك المفاهيم ،ولذلك �إذا
كان لدى �أحدهم �شهادة في المحا�سبة ،فالم�ستهلك يعرف �أنه قد ح�صل على هذا التدريب.
فهناك مجل�س وطني للمحا�سبة والمالية يدعمه القانون ،ي�ضع قواعد وممار�سات و�أ�ساليب
()1
وقوانين المحا�سبة .ولكن لي�س هناك �آليات مماثلة في مجال عمل التقييم.
العثور على م�ست�شار تقييم

هناك ثالث طرق معتادة للعثور على م�ست�شار تقييم؛ وهي �س�ؤال الآخرين �أو االت�صال
بفرع جمعية التقييم في منطقتك (�إذا وجد) �أو الإعالن من خالل طلب عرو�ض ،ولكل منها
 -1جيم�س �ألت�شود "�شهادات المق ّيمين  :النقاط الهامة من التقرير المقدم لمجل�س المديرين لهيئة التقييم الأمريكية" (�أمريكان
جورنال للتقييم  )9991و�ستيفن جونز وبلين ورثون "�أع�ضاء هيئة التقييم الأمريكية" تحدد مزايا وعيوب عملية التقييم وتو�ضح
عدم اتفاق المق ّيمين المتخ�ص�صين على �ضرورة وجود تلك ال�شهادات.
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مزايا وعيوب .وقد ترغب في الجمع بين �أي من تلك الطرق �أو كلها .وفيما يلي عر�ض
�سريع لكل من تلك الأ�ساليب.
�س�ؤال الآخرين

يمكنك دائ ًما �أن ت�س�أل معارفك في الم�ؤ�س�سات الأخرى عن م�ست�شاري التقييم الذين
قاموا بالعمل معهم .و�إذا كانت �شبكة معارفك محدودة ،يمكنك االت�صال بالأفراد من
مجالك ،ومن المجاالت المرتبطة ،قدم نف�سك �إليهم ،وا�س�ألهم �إذا كان ب�إمكانهم تر�شيح
م�ست�شار للتقييم �سبق لهم العمل معه .وا�س�ألهم � ًأي�ضا عن �أداء الم�ست�شار في عمله وتعرف
على طريقة عمل الم�ست�شار؛ لترى :هل تنا�سب طبيعة عملك �أم ال.
وهذه الطريقة ق ّيمة للغاية ،ولكن عيبها �أنها تقدم لك معلومات محدودة بخبرة معارفك
مع باحثي التقييم.
االت�صال بفرع جمعية التقييم في منطقتك

غالبًا ما يتم �إدارة الفروع من قبل �أحد المق ّيمين المتطوعين لهذا العمل .و�سوف تجد
هناك قوائم بالأع�ضاء يمكنك �أن تح�صل عليها.
وعن طريق االت�صال بهذا الفرع� ،سوف يكون لديك �صلة بعدد كبير من الم�ست�شارين
�أكبر من تلك التي ت�ستطيع �أن تجدها بمفردك .ومع ذلك ،ف�إن ع�ضوية الجمعية قد ال تعني
�أن هذا ال�شخ�ص قد ح�صل على �شهادة ما في هذا المجال .كما �أنها ال تعني توافر �أي عدد
معين من الخ�صائ�ص �أو المنهجيات للتقييم .ولذلك يجب �أن يكون الم�شتري على حذر
دائ ًما .
الإعالن من خالل "طلب العرو�ض"

عادة ،تقوم الم�ؤ�س�سات التي تبحث عن م�ست�شاري تقييم ب�إ�صدار "طلب عرو�ض".
101

دليل المدير لتقييم البرامج

وقد تقوم ب�إر�سال ذلك الطلب �إلى عدد محدود �أو كبير من ال�شركات� .أحيانًا تح�صل
الم�ؤ�س�سات على قوائم االت�صال الخا�صة بالم�ست�شارين من فرع جمعية التقييم .و�أحيانًا
تح�صل على الأ�سماء والعناوين من خالل �س�ؤال الآخرين .و�أحيانًا تفر�ض �إحدى الجهات
التمويلية ا�ستخدام هذا الأ�سلوب ك�شرط لتمويل �أحد الم�شروعات.
ت�صميم و�إر�سال "طلب العرو�ض" له مميزات بالن�سبة لك وللم�ست�شار .بالن�سبة لك ،ف�إن
عملية ت�صميم "طلب العرو�ض" ومراجعة العرو�ض التي تتلقاها بناء على الطلب ت�ساعدك
على تو�ضيح توقعاتك من عملية التقييم .و�سوف تتلقى معلومات من الم�ست�شارين الراغبين
في العمل ب�شكل يهيئ لك عقد المقارنات بين الم�ست�شارين المختلفين .فعندما يتم �صياغة
"طلب العرو�ض" ب�شكل جيد ،يتمكن الم�ست�شار من معرفة توقعاتك ،ومتى تود تحقيقها.
وغالبًا ما يوفر لهم "طلب العرو�ض" المعلومات الكافية؛ لكي يقرروا :هل اهتماماتهم
وم�ؤهالتهم تنا�سب العمل المطلوب �أم ال .وبذلك يمكنهم �أن يقرروا :هل يرغبون في
العمل دون �إ�ضاعة وقتك ووقتهم في محاولة فهم ال�صورة العامة للم�شروع.
�صياغة "طلب عرو�ض"

المحتويات المعتادة لطلب العرو�ض ما يلي:
•و�صف لم�ؤ�س�ستك  :اال�سم ،الموقع ،الحجم ،الر�سالة.
•و�صف للبرنامج المطلوب تقييمه :الأهداف ،الأن�شطة الرئي�سية ،عدد الم�شاركين فيه
وفئاتهم.
•بيان بالنتائج المتوقعة من البرنامج� ،إلى الحد الذي تعرفه في الوقت الحالي( .فقد
تعدل فيه بعد الت�شاور مع الم�ست�شار).
•و�صف ملخ�ص للعمل الذي ترغب في �أن ينجزه المق ّيم .وهنا ي�ستطيع الم�ست�شار
الح�صول على �صورة عامة لتوقعاتك كما تراها في الوقت الحالي.
•�أي اعتبارات عملية قد ت�ؤثر في قرار الم�ست�شار �سواء بقبوله العمل �أو تحديده لأي
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الأ�ساليب التي �سوف يتبعها لتنفيذ العمل .وقد يت�ضمن ذلك المواعيد النهائية المهمة،
�أو اعتبارات التكاليف� ،أو متطلبات خا�صة حملت م�ؤ�س�ستك على تقييم البرنامج.
•م�ؤهالت الم�ست�شار �إذا كان لديك �أي خ�صائ�ص ترى �أنها مهمة.
•متطلبات الت�سليم بما في ذلك ال�شخ�ص الواجب �إر�سال العر�ض له وعنوانه والموعد
النهائي لتقديم العر�ض و�أق�صى حجم له (�إذا حددت ذلك) وال�صيغة المطلوبة (�إذا
حددت ذلك).
اال�ستفادة الفعالة من م�ست�شاري التقييم

بالطبع تنطبق مبادئ العالقات الجيدة التي تتبعها في تعامالتك اليومية على عالقتك
بالمق ّيمين .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،هاك بع�ض الن�صائح المحددة ،والتي نبعت من خبرة �سنوات
في مالحظة التعامالت الجيدة وغير الجيدة بين المدراء وباحثي التقييم.
•لتكن لديك نظرية للبرنامج .لي�س بال�ضرورة �أن تكون لديك نظرية محكمة قبل �أن
تبد�أ العمل مع المق ّيم .فيمكنكما و�ضع تلك النظرية م ًعا .ومع ذلك ،عليك �أن تلتزم
ب�ضرورة وجود مثل تلك النظرية؛ لأنها �سوف تطلع المق ّيم ب�شكل فوري على
معظم ما يرغب في معرفته عن الأن�شطة المطلوب قيا�سها .كما �أنها �سوف تعزز من
تفكيرك في البرنامج؛ ومن ثم قدرتك على التوا�صل مع المق ّيم ومع الآخرين.
•احر�ص على ا�ستخدام نتائج التقييم� .ضع خطة محددة لذلك �إذا كان هذا ممكن ًا.
�ستتمكن من زيادة �إنتاجية التقييم ب�شكل كبير �إذا و�ضعت في اعتبارك الطريقة التي
تريد �أن ت�ستخدم بها النتائج .و�سوف يزيد ذلك من جودة مدخالتك في الت�صميم.
•اجعل توقعاتك ب�أو�ضح ما يكون .و�ضح ما الذي يجب �أن ينجزه الم�شروع .ف�إذا
كانت توقعاتك غير وا�ضحة ،ف�إنك لن تجني �إال الت�شتت.
•�شكل لجنة ا�ست�شارات جيدة (�إذا كان هذا منا�سبًا) .فتلك اللجان تطعم الم�شروع
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بالأفكار والطاقة .عندما يكون لديك ممثلون من المجموعات التي �سوف ت�ستخدم
نتائج التقييم ،يمكنك الت�أكد من �أن الت�صميم يخاطب احتياجاتها.
•اجعل كل خطوة عم ًال تعاوني ًا .فكلما ازداد عملك مع المق ّيم ،تمكن من الوفاء
باحتياجاتك ،و�أ�صبحت نتائج التقييم �أكثر فائدة.
•ركز على احتياجات م�ستخدمي نتائج الم�شروع .وت�أكد من �أنك و�ضعت في اعتبارك
()1
كل ما يرغب فيه الم�ستخدمون من الدرا�سة.
•خ�ص�ص وقتًا كافيًا (للت�صميم وللقيام بالعمل نف�سه) .فمن ال�شائع وخا�صة بين �أ�صحاب
الخبرات القليلة بالتقييم .تقدير وقت قليل لت�صميم التقييم وتطبيقه .فكل خطوة من
الخطوات ال�سابق �سردها في الف�صل الثالث تحتاج �إلى وقت كاف لتنفيذها.
•خ�ص�ص ميزانية كافية (كما �سوف نناق�ش في الق�سم التالي) .وكمبد�أ عام من
ال�ضروري تقديم موارد مالية كافية لتحقيق الأهداف التي ترغب فيها من التقييم.
•�ضع �إجراءات وا�ضحة ومنطقية للتوا�صل والوقوف على التقدم في العمل .حدد
كيف ترغب في التوا�صل مع المق ّيم ،ومحتوى هذا التوا�صل ،ومتى ترغب في
االطالع على تقارير �سير العمل.
•تفهم �أنه �ستكون هناك بع�ض الغمو�ض .فمهما فعلت� ،سوف يكون هناك دائ ًما
بع�ض الغمو�ض في العمل .فال يمكن تخطيط وتف�سير كل �شيء تما ًما؛ فناد ًرا ما
تقود النتائج �إلى تف�سيرات وتو�صيات محددة تما ًما.

 -1ي�ؤكد مايكل كوين باتون وهو من �أقدم الخبراء في التقييم على �أهمية ت�أكيد اال�ستخدامات الم�ستهدفة للجمهور الم�ستهدف"
انظر "التقييم الموجه لال�ستخدام" (ثاو�سند �أوك�س .)7991
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ما هي تكلفة تقييم البرنامج؟

طرح ال�س�ؤال "كم يكلف التقييم؟" �شبيه بـ "كم يكلف بناء منزل؟" فبالطبع ،تعتمد
الإجابة على ما تريده بالتحديد ،و�أين تريده ،ومتى تريده .ولذلك يعر�ض لك هذا الق�سم
بع�ض المبادئ التي يمكنك تطبيقها عند التفكير في التكاليف.
كما ر�أينا ،قد تت�ضمن �أبحاث التقييم ما يلي:
•جمع كم قليل من المعلومات (تكلفة منخف�ضة) �أو جمع الكثير من المعلومات
(تكلفة عالية).
•ا�ستخدام المعلومات المتاحة حاليًا (تكلفة منخف�ضة) �أو ا�ستخدام معلومات جديدة
(تكلفة عالية).
•ا�ستخدام الأ�ساليب التي ال تتمكن �إال من قيا�س النتائج الكبرى (تكلفة منخف�ضة) �أو
ا�ستخدام �أ�ساليب مف�صلة وح�سا�سة قادرة على قيا�س النتائج الدقيقة الفريدة (تكلفة
عالية).
وهناك � ًأي�ضا الفترة الزمنية التي تريد و�ضعها في االعتبار للتكلفة .
فعلى �سبيل المثال :ما تكلفة �شراء نظام عزل حراري �أف�ضل لمنزلك؟ ف�إذا نظرت فقط
�إلى تكلفة نظام العزل خالل العام الذي قمت فيه بتركيبه؛ فقد تبدو لك النفقات كبيرة ،لكن
من ناحية �أخرى� ،إذا فح�صت نفقات التكييف عبر ال�سنوات الخم�س القادمة ،فقد تجد �أنك
قد وفرت المال في فاتورة الكهرباء �أكثر من الذي دفعته في نظام العزل؛ وبذلك �سوف
تجد �أن الإنفاق على نظام العزل كان ادخا ًرا في حقيقة الأمر؛ ويعني ذلك �أموا ًال حقيقية
تتوافر معك .وقد �أوردنا في الف�صل الأول ال�سبل التي يوفر بها التقييم �أموالك �أو يزيد من
عوائدك ،وهي تت�ضمن زيادة فعالية البرنامج ،وزيادة كفاءته ،وتطوير قدرتك على الح�صول
على المنح والتعاقدات ،وتح�سين �صورتك ،وكل من هذه الفوائد يزيد من و�ضعك المالي
�سواء ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر.
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ون�سرد في ال�صفحات التالية بع�ض المالحظات التي قد ت�ساعدك عند و�ضع تكاليف
التقييم.
مثال للتكاليف

فلنتناول مثا ًال افترا�ضيًا بالمناق�شة .ويقدم المثال م�ؤ�س�سة "خدمة النا�س" ،وهي منظمة
غير ربحية قررت العمل مع م�ؤ�س�سة �أبحاث تقييم غير ربحية.
برنامجا يقدم تدريبًا للتوظيف ،وخدمات توظيف للأفراد الذين
وتلك الم�ؤ�س�سة تدير ً
ي�صعب ح�صولهم على العمل .وتخدم تلك الم�ؤ�س�سة حوالي  1200فرد كل عام ،وترغب
في تقييم برنامجها مرة واحدة؛ لكي تتمكن من معرفة مدى فعالية برنامجها ،وكيفية تح�سين
خدماتها.
وترغب الم�ؤ�س�سة في العثور على �إجابات لهذه الأ�سئلة:
•ما ن�سبة العمالء الذين ي�ستكملون البرنامج؟
•هل ت�ستكمل �إحدى فئات العمالء البرنامج ب�شكل يفوق فئة �أخرى؟
•ما مدى ر�ضا العمالء عن الخدمات التي يتلقونها؟
•ما ن�سبة العمالء الذين يتمكنون من الح�صول على عمل؟
•هل تتمكن �إحدى فئات العمالء من الح�صول على عمل �أكثر من الأخرى؟
•ما هي �أجور الوظائف التي يح�صل عليها العمالء؟ وهل تلك الأجور كافية للحفاظ
عليهم فوق خط الفقر؟
•كم عدد العمالء الذين احتفظوا بوظائفهم لفترة �ستة �أ�شهر على الأقل؟
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ولكي تتمكن الم�ؤ�س�سة من معرفة الإجابات على تلك الأ�سئلة ،قررت باال�شتراك مع
م�ست�شار التقييم ولجنة اال�ست�شارات� :أن التقييم يتطلب ما يلي:
•تنظيم وح�ساب �سجالت الم�شاركين والملتحقين.
• مقابالت متابعة مع مائتين من العمالء عند مغادرتهم للبرنامج ،وبعد �ستة �أ�شهر من
ذلك.
�شخ�صا ممن تركوا البرنامج.
•مقابالت مع خم�سين ً
وتو�ضح الجداول ( )2و( )3و( )4بع�ض الخ�صائ�ص الزمنية والمالية في هذا الم�شروع.
ي�صف جدول ( )2الوقت الذي تتطلبه م�ؤ�س�سة ا�ست�شارات التقييم لكي ت�ستكمل العمل في
كل مرحلة من مراحل الم�شروع الأربع .وهذه الأرقام متحفظة ،بناء على خبرة العديد من
الم�ؤ�س�سات في هذا الموقف – م�ؤ�س�سات لم تمتلك نظام للتقييم من قبل.
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جدول ( :)2الفترة الزمنية المطلوبة للم�شروع
مرحلة العمل

بع�ض �أن�شطة المق ّيم*

الزمن المطلوب
(تقديرات متحفظة)

• •ثالث مقابالت مع العاملين بما • •باحث التقييم� 04 :ساعة
في ذلك الإعداد وال�سفر
• •م�ساعد التقييم� 42 :ساعة
• •مقابلة مع لجنة
اال�ست�شارات بما • •ال�سكرتير� 01 :ساعات
في ذلك الإعداد وال�سفر
• •اختيار �أدوات القيا�س
• •مراجعة مخت�صرة لل�سجالت
• •و�ضع الت�صميم ومراجعته مع
الإجراءات

الت�صميم

جمع البيانات

التحليل
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• •مراقبة الإجراءات وتطبيقها
• •تعقب الم�شتركين في
اال�ستطالع بناء على �آخر
المعلومات المتاحة
• •القيام بالمقابالت
• •مراجعة المقابالت وت�شفيرها
• •تخزين البيانات في قاعدة
بيانات

• •م�شرف المقابالت� 23 :ساعة
• •م�ساعد التقييم� 01 :ساعات
• •المقابلون� 043 :ساعة
• •المبرمج� 8 :ساعات

• •معالجة المعلومات �إح�صائيًا
• •و�ضع الن�سخة الأولية للتقرير
الكتابي
• •المقابلة مع لجنة اال�ست�شارات

• •باحث التقييم� 23 :ساعة
• •م�ساعد التقييم� 62 :ساعة
• •ال�سكرتير� 01 :ساعات
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4
• •باحث التقييم� 61 :ساعة
• •�إ�صدار تقرير نهائي
• •م�ساعد التقييم� 01 :ساعات
• •القيام بالعرو�ض التقديمية
إلى
�
لمجل�س الإدارة بال
إ�ضافةيطلبها • •ال�سكرتير� 8 :ساعات
�إعداد المخططات التي
المدير التنفيذي
• •�أي عرو�ض �إ�ضافية يطلبها
الممولون

* لم يقم الجدول �إال بعر�ض بع�ض مهام المق ّيم ،وهناك المزيد كما عر�ضناها في
الف�صل الثالث.
يعر�ض جدول ( )3تكاليف العاملين المحتملة .والحظ �أن الجدول ال يعر�ض �إال
الأجور ،ولي�س �أي تكاليف �أخرى .وتقوم هذه الأرقام على ا�ستطالعات للمرتبات ،والتي
تح�سب معدل الأجور للأ�شخا�ص في منا�صب معينة في المدن في الو�سط والغرب للواليات
ً
انخفا�ضا في مناطق �أخرى من البالد.
المتحدة .وقد تختلف الأجور ارتفا ًعا �أو
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جدول ( :) 3تكاليف هيئة العاملين
العاملين

الأجر بال�ساعة

باحث التقييم
م�ساعد التقييم
ال�سكرتير
المقابلين
م�شرف المقابالت
المبرمج
الإجمالي

$24.04
$15.87
$11.54
$10.10
$13.94
$23.08

عدد �ساعات العمل
بالم�شروع

88
70
28
340
32
8

�إجمالي تكاليف
الأجور

$2115.38
$1110.58
$323.08
$3432.69
$446.15
$184.62
$7612.50

ي�ضيف جدول ( )4تكاليف العاملين �إلى التكاليف الأخرى لح�ساب التكاليف الكلية
للم�شروع .والحظ �أن هذه التكاليف تت�ضمن التكاليف الفعلية المبا�شرة ،والتي يجب دفعها
للقيام بالعمل ،بالإ�ضافة �إلى التكاليف غير المبا�شرة؛ مثل :الإ�شراف وتدريب الموظفين
والإجازات والإجازات المر�ضية والبنود الأخرى ،ولأن هذه الم�ؤ�س�سة غير ربحية؛ فلي�س
هناك تكاليف للأرباح.
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جدول ( :) 4التكاليف الإجمالية
البند

�أجور العاملين
الميزات ()15%
الطباعة
المرافق (الإيجار والتليفون والكمبيوتر)
�إجمالي التكاليف المبا�شرة
التكاليف غير المبا�شرة ()15%
�إجمالي التكاليف

التكلفة

$7,612
$1,142
$500
$1,665
$10,919
$1,638
$12,557

يمكنك �أن تعتبر هذا المثال مرج ًعا بالن�سبة لك .وقد يتطلب م�شروعك �أوقاتًا �أقل �أو
�أكثر .وقد تكون لديك تكاليف �أقل �أو �أكثر مما ذكرناها بناء على موقعك في العالم .ولأن
هذه الم�ؤ�س�سة لم تقم ب�إجراء �أي تقييم من قبل فقد توقعنا �أن يكون وقت الت�صميم �أطول
مما ت�ستغرقه الم�ؤ�س�سات ذات الخبرات ال�سابقة في هذا المجال .ومع ذلك ف�إن المثال يقدم
لك �أرقا ًما ممتازة ت�ساعدك على التفكير في التكاليف المتوقعة في م�شروعك.
وهناك ملحوظة �أخرى :ال تعتمد كل التكاليف على حجم الم�شروع .فبع�ض التكاليف
�شخ�صا هي
تعد ثابتة �إلى حد ما .فعلى �سبيل المثال :ف�إن فترة ت�صميم ا�ستطالع لخم�سين ً
نف�س الفترة التي ي�ستغرقها ت�صميم ا�ستطالع لخم�سمائة .وت�ستغرق كتابة تقرير يقوم على
�شخ�صا نف�س زمن كتابة تقرير ال�ستطالع لخم�سمائة �شخ�ص .بينما
ا�ستطالع لخم�سين ً
تختلف تكاليف �أخرى طب ًقا للحجم ،مثلما يحدث عند �إجراء مكالمات المتابعة ،حيث
تختلف التكلفة �إلى حد كبير من خم�سمائة �شخ�ص �إلى خم�سين.
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الملخ�ص

تناول هذا الف�صل المو�ضوعات العملية التي تتعلق بالعاملين
والتكاليف .وال توجد �إجابة واحدة لل�س�ؤال حول من الذي
يجب �أن يقوم ب�أبحاث التقييم؟ وال ال�س�ؤال حول كم �سيكلف
التقييم؟ فلكل بديل ميزاته وعيوبه .ولكل بديل تكلفة مختلفة.
والبدائل المختلفة تنا�سب الم�ؤ�س�سات المختلفة بناء على
مهاراتها ومواردها وما تف�ضله .وحتى في داخل نف�س الم�ؤ�س�سة،
قد تقرر الإدارة اتخاذ مواقف مختلفة لتقييم البرامج المختلفة.
الف�صل الأخير من هذا الكتاب يعر�ض ال�سبل التي ت�ستطيع من
خاللها الت�أكد من م�صداقية التقييم الذي تجريه ،و�أنه يو�ضح �أن
العمل الذي تقوم به ي�صنع تغيي ًرا.
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كيف يمكننا �أن نثبت �أننا �صنعنا فارقاً ؟
في �صبيحة �أحد الأيام� ،أعلنت �إحدى محطات الإذاعة عن نتائج
اقتراعهم الذي �أجروه على "غير �أ�س�س علمية" .ف�أفادت �أن 58%
من الذين ات�صلوا بالمحطة ذلك اليوم للتعبير عن �آرائهم نحو �إحدى
ال�سيا�سات كانوا م�شجعين لها � .أنا مت�أكد �أن بع�ض الم�ستمعين تقبلوا
تلك الطريقة غير العلمية في جمع المعلومات على �أنها حقيقة ،كما
لو كان جمع تلك المعلومات قد جرى بطريقة علمية .وقد �أ�صابني
الإحباط لعملية "الغ�ش" التي �أجرتها المحطة التي �أحبها؛ و�أعني بالغ�ش
هنا �أنهم يخلقون انطبا ًعا ب�أنهم قد قاموا بالفعل بجمع المعلومات من
خالل الر�أي العام ،بينما هم لم يقوموا بذلك في الواقع (ولكنهم
ي�ستطيعون الدفاع عن �أنف�سهم قائلين� :إنهم قد �أفادوا ب�أن تلك النتائج ال
تقوم على �أ�س�س علمية).
فما الفارق الفعلي بين المعلومات العلمية عن غيرها من
المعلومات؟ وما الذي يجعل المعلومات تتمتع بالم�صداقية وال�صحة؟
وما الذي يجعل التف�سيرات والنتائج التي ن�شتقها من �إحدى الدرا�سات
()1
�صحيحة؟ ونرى �أن تلك الأ�سئلة محيرة حتى في العلوم الطبيعية.



وتفيد العديد من الكتابات الخا�صة بمو�ضوع التقييم �أنه لكي
تو�ضح عالقة الم�ؤثر والت�أثير؛ ف�إن عليك �أن ت�صمم التجارب ،وتحدد
"مجموعات المراقبة" ،وتقوم ب�إجراءات علمية �أخرى.
 -1انظر كتاب �أيه �أف �شالمرز "ما هذا الذي يطلقون عليه العلم؟" (باكينجهام ،المملكة المتحدة ،مطبعة الجامعة المفتوحة،
.)9991
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ولكن الأحكام الإدارية اال�ستراتيجية الخا�صة بالبرامج وال�سيا�سات عبارة عن مجموعة
من التفكير العلمي وال�سيا�سات والقيم والفهم البديهي؛ فلي�س عملك �أن تجد "الحقيقة"،
و� ًأي�ضا فهو لي�س تحقيق بع�ض المعايير الدقيقة "للعلم" ،ولكن عليك �أن تحر�ص على �أن
يقتنع الأفراد الذين تجري درا�سة التقييم لهم بنتائج تلك الدرا�سة ،و�أنه يمكن لتلك الدرا�سة
�أن تواجه التحديات المختلفة؛ ف�إن عملك هو �أن تحر�ص على �أن تتمتع نتائج الدرا�سة
ب�أق�صى قدر ممكن من الم�صداقية لدى �أكبر قدر ممكن من الأفراد الذين لهم عالقة بها.
فما الذي يعنيه ذلك بالتحديد؟ �إذا �أردت �أن تثبت �أنك �صنعت فارق ًا� ،إذا �أردت �أن تثبت �أن
برنامجك �أو الخدمة التي تقدمها لها �آثار �إيجابية في المجتمع ،و�إذا �أردت �أن ت�ؤكد لنف�سك
ولمجل�س الإدارة وللممولين وللم�ستهلكين �أنك تقوم بالعمل بال�شكل ال�صحيح ،فكيف
يمكنك �أن تت�أكد �أن التقييم يت�ضمن الخ�صائ�ص المطلوبة لكي يفي بتلك االحتياجات؟
يو�ضح �شكل ( )12بع�ض الإر�شادات التي ت�ساعدك على �إظهار عملك بمظهر الم�صداقية
ب�أق�صى قدر ممكن لأكبر عدد من الجمهور الم�ستهدف لديك .وتذكر �أننا هنا ال نحاول �إال
�أن نعزز احتماالت قبول النا�س لنتائج التقييم وا�ستنتاجاته .ال �ضمان كامل في عالم يحفل
بالأجندات المتعار�ضة والقيم.
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�شكل (� : )12إر�شادات للح�صول على نتائج ذات م�صداقية
الإر�شادات
�أظهر الخطوات

بواعث �أهميتها

ربما نكون قد �سمعنا العبارة التالية كثي ًرا من مدر�سي مادة الريا�ضيات
�أثناء الدرا�سة .وهي تنطبق على �أبحاث التقييم على حد �سواء� .إذا ا�ستطاع
الآخرون �أن يروا الطريقة التي ت�ستخدمها ،و�أتيحت لهم فر�صة فح�ص
البيانات ب�أنف�سهم ف�إنهم ي�ستطيعون تقييم ما قمت به ،و�أن يت�أكدوا من
�صحة نتائجك .ولكن العديد من درا�سات التقييم ال تقدم تلك الفر�صة
لقرائها؛ وبالتالي يت�شكك البع�ض في م�صداقية تلك الدرا�سات.

ت�أكد من ت�ضمين الأنواع الأربعة �إذا كانت لديك تلك المعلومات ف�سوف يقوي ذلك موقفك في تقديم
الرئي�سية لمعلومات التقييم وهى �صورة وا�ضحة لما تقوم به ،وللإجابة على �أي ت�سا�ؤالت �أو ت�شكيك في
العميل ،وبيانات الخدمات ،نتائجك.
ووثائق النتائج ،والآراء
�إذا كنت في مرحلة مبكرة من البحث في الطريقة التي يعمل بها
برنامجك ،فمن الجيد التحدث مع مجموعة من الم�شاركين للح�صول
قم بالتوفيق بين الأ�ساليب التي على بع�ض التغذية الراجعة منهم� .أو �إذا كنت ال تريد �إال الح�صول على
بع�ض المقترحات لتطوير البرنامج ،فيمكنك �أن تجدول مجموعات
تتبعها والنتائج
تركيز مفتوحة لأي م�شاركين ي�ستطيعون الح�ضور .ويمكن �أن تكون
تلك المعلومات ذات معنى ،وت�ؤدي �إلى تغيير منتج.
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ولكن من ناحية �أخرى� ،إذا �أردت �أن ت�ؤكد �أن عملك فعا ًال ،وي�صنع
تغيي ًرا؛ ف�سوف يكون عليك تحديد عينة الدرا�سة ب�شكل �أكثر دقة.
�ستحتاج �إلى قيا�س الأمور بطريقة تو�ضح لك وللقارئ بع�ض الأرقام
والتطورات التي حدثت .ولذلك على �سبيل المثال� :إذا كنت مهت ًما
بالعوائق التي تحول بين النا�س وبين الح�صول على الخدمات التي
تقدمها� ،سيكون من المعقول ال�شك في �أي نتائج ال تت�ضمن �إال �آراء
الأ�شخا�ص الذين ي�صلون �إليك .فعليك �أن تخاطب ه�ؤالء الذين لم
ي�ستطيعوا الو�صول �إليك ،وقد يكونوا تركوا البرنامج.
يتقبل النا�س ا�ستنباطات ال�سبب والأثر بطريقة �أف�ضل �إذا كانت تن�سجم
داخل �إطار معقول ي�شرح �أ�سباب حدوث الأمور  .وقد ناق�شنا في نظرية
�ضع نظرية للبرنامج
البرنامج �أن التقنيات مثل النماذج المنطقية يمكنها �أن توفر الثبات
وال�سياق الذي يعزز من م�صداقية النتائج.
قد تمثل درا�سة حالة ل�شخ�ص واحد تلقى الخدمات في برنامجك
معلومات مفيدة وقيمة ،ولكنها بالطبع لن تقنع معظم العقالء بمدى
فعالية خدماتك ،و� ًأي�ضا ف�إنها لن تتيح لك الفر�صة للوقوف على �أي
�ضع عد ًدا كافيًا من الم�شاركين اختالفات بين الأنماط المختلفة للأفراد الذين يح�ضرون البرنامج.
درا�سة عدد كبير من الحاالت �أمر �أكثر قبو ًال عند النا�س الذين يريدون
في الدرا�سة
ا�ستخدام نتائج التقييم لتعديل البرنامج �أو �صنع �سيا�سات �أو تقديم
الدعم المادي؛ فالنتائج التي ت�أتي من درا�سة �شملت  250م�شار ًكا
تحظى بقبول �أف�ضل من نتائج درا�سة �شملت  25م�شار ًكا.
�إن �أقوى دليل على ال�سبب والأثر للعقالء هو المقارنات الجيدة.
قم ب�إجراء المقارنات
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وقد تناولنا بالبحث فيما �سبق معظم الإر�شادات الواردة في �شكل  12في الف�صل الثاني،
ولكننا لم نتناول مو�ضوع "�إجراء المقارنات" بالبحث بعد؛ ولذلك �سوف نقوم بمناق�شته
فيما يلي.
�صياغة مقارنة تتمتع بالم�صداقية

لنفتر�ض �أنك تتوقع �أن يحقق برنامجك نتائج معينة .ولنفتر�ض �أن حوالي  80%من
الم�شاركين في البرنامج يحققون تلك النتائج المرجوة؛ فهل يمكنك القول ب�أن �أربعة من
بين كل خم�سة �أ�شخا�ص ممن يتلقون خدمتك ي�ستفيدون منها ،و�أنهم يحققون تلك النتائج؟
معظمكم يتمتع بالخبرة الكافية التي تمكنه من معرفة �أنه ال يمكن ادعاء ذلك؛ فمن المحتمل
�أن  80%من الم�شاركين حققوا تلك النتائج ب�أي طريقة ،بدون �أي م�ساعدة من برنامجك؛
فاالعتماد على المعلومات التي ال ت�أتي �إال من الأفراد الذين يتلقون خدماتك ال ت�صلح لأن
تقدم لك دلي ًال قويًا على ت�أثير البرنامج.
ولذلك ،ف�إن العديد من ممار�سي التقييم يقولون� :إنك بحاجة �إلى "مجموعة مراقبة".
ومجموعة المراقبة تلك هي عبارة عن مجموعة من الأ�شخا�ص الم�ؤهلين لاللتحاق بالبرنامج
والح�صول على الخدمات ،ولكنهم حين تقدموا للبرنامج يتم �إق�صا�ؤهم ب�شكل ع�شوائي؛
وبالتالي لم يح�صلوا على الخدمة ،وبذلك يمكنك �أن تراقب مدى االختالف الذي يجري
لهم عبر الوقت مقارنة بالأ�شخا�ص الذين يتلقون الخدمة لديك .تعد مجموعات المراقبة
ذات قيمة كبيرة في بع�ض الدرا�سات .ولكن بالن�سبة لمعظم �أبحاث التقييم ،ف�إن مجموعات
المراقبة حل غير عملي ،و� ًأي�ضا غير �ضروري.
لتتذكر �أن مهمتك هي �أن تعمل على �أن تتمتع نتائج التقييم ب�أق�صى قدر من الم�صداقية
للجمهور الم�ستهدف؛ ولذلك عليك �أن تحدد نو ًعا من المقارنة يقدم دلي ًال كافيًا لم�ستخدمي
نتائج درا�ستك .وفي معظم الحاالت ،لن يت�ضمن ذلك وجود مجموعة مراقبة في �أبحاث
التقييم.
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فما هو �إ ًذا نوع المقارنة التي �سوف تعزز من درا�ستك ،وت�ضفي عليها الم�صداقية المطلوبة
لأكبر عدد ممكن؟ في الدرا�سات الخا�صة بالبرامج التي ترغب في الح�صول على نتائج مع
الأفراد �أو الأ�سر ،هناك خم�سة �أنواع من المقارنات المعتمدة .والأنواع الخم�سة هي عقد
المقارنة لنف�س الأ�شخا�ص عبر الوقت ،ومقارنتهم بالأ�شخا�ص الذين ما زالوا في انتظار
تلقي الخدمة ،ومقارنتهم بنظرائهم في المجتمع ،ومقارنتهم بمجموعة مراقبة ،كما �سبق
وذكرنا ،ومقارنتهم بالأفراد في برامج م�شابهة .ويقدم �شكل  13و�ص ًفا لتلك المقارنات.
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�شكل ( :)13المقارنات المعتمدة لتقييم البرامج

�أهميتها
المقارنة
عقد المقارنة لنف�س الأ�شخا�ص عبر الوقت يعد هذا النوع هو �أ�ضعف نوع من �أنواع المقارنة،
ولكنه �أف�ضل من ال �شيء .ويتطلب ذلك النوع
اتخاذ مقيا�س مبدئي لتحديد الخط الأول ثم
اتخاذ مقيا�س �أو �أكثر فيما بعد� ،سواء �أثناء تلقي
الخدمة �أو فور االنتهاء من الم�شاركة في البرنامج.
ويتيح هذا الإجراء الفر�صة لتقديم الدليل على
تح�سن و�ضع ه�ؤالء الأفراد �أو �أنهم قد ح�صلوا
على احتياجاتهم .ويدعم ذلك االفترا�ض القائل
ب�أن هذا التح�سن كان نتيجة لبرنامجك .و�إذا لم
ت�ستطع ر�ؤية �أي تح�سن؛ ف�إنك تكون � ًأي�ضا قد
ح�صلت على بع�ض المعلومات الهامة.
المقارنة بين متلقي الخدمات والآخرين عادة ما يتقدم النا�س للم�شاركة في �أحد
البرامج ،ولديهم نف�س االحتياجات والخ�صائ�ص
الذين ما زالوا في انتظارها
للملتحقين في البرنامج ،لكن البرنامج ال
ي�ستطيع ا�ستيعابهم كلهم في نف�س الوقت .قد
يكون ه�ؤالء الأفراد م�صد ًرا ها ًما للح�صول على
معلومات المقارنة .ف�إذا ا�ستطعت جمع تلك
المعلومات على مدار فترة زمنية كافية؛ ف�إنها
ت�صبح مجموعة مقارنة جيدة تقدم لك دلي ًال
على مدى ت�أثير برنامجك.
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المقارنة بين متلقي الخدمات ونظرائهم في
المجتمع

المقارنة بين مجموعة من متلقي الخدمة
ومجموعة من الم�ؤهلين لتلقي الخدمة،
ولكن تم �إق�صا�ؤهم ع�شوائي ًا

المقارنة بين متلقي الخدمة في برنامجك
ونظرائهم في البرامج الم�شابهة
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قد يكون في مجتمعك العديد ممن يمكنهم
اال�ستفادة من خدماتك ،ولكنهم ال يتلقونها .ف�إذا
ا�ستطعت االت�صال بهم للح�صول على معلومات،
و�إذا كانوا ال يختلفون مع متلقي الخدمة لديك
ب�شكل ي�شكك في م�صداقية تحليلك ،ف�إن ه�ؤالء
الأ�شخا�ص يمثلون مجموعة مقارنة جيدة.
تعد هذه مجموعة مراقبة تقليدية في ت�صميم
التجارب ،في لغة المختبرات� ،إذا عقدت تلك
المقارنة ،ف�إن �أي فوارق ت�ستطيع �أن تحددها
بين متلقي الخدمة وغيرهم ال تت�أتى �إال من �أ-
ت�أثيرك وب -ال�صدفة ،ف�إذا كنت واث ًقا من �أن ت�أثير
ال�صدفة �أقل ما يمكن ،ف�سوف يكون لديك دليل
هام على الفارق الذي �أحدثه برنامجك.
يمكن �أن ي�ؤتي هذا الأ�سلوب ثماره ،ولكنه
يتطلب بذل مجهود �إ�ضافي من جانبك ،ف�إذا
توافرت معلومات عن معدالت �إكمال البرنامج
ومعدالت النجاح �سواء على المدى الق�صير �أو
البعيد �أو �أي خ�صائ�ص �أخرى للم�شاركين في
البرامج الم�شابهة؛ ف�سوف يكون لديك مرجع
لإجراء مقارنات مفيدة .وغالبًا ما يتم جمع
المعلومات من عدة برامج تم تلخي�صها وو�ضعها
في الكتب �أو المجالت .ولكن الم�شكلة الحقيقية
تكمن في �أن المعلومات التي تريدها من �أجل
�إجراء مقارنة جيدة قد ال تكون متوافرة.
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الملخ�ص

في النهاية� ،إذا كنت ترغب في ت�أكيد م�صداقية النتائج التي
ح�صلت عليها ،ف�إن عليك �أن تو�ضح مدى التغيير الذي حدث،
و�أن هذا التغيير قد ح�صل نتيجة لما قمت به .و�أف�ضل طريقة
لتحقيق ذلك �أن تعقد المقارنات القوية التي تتمتع بالم�صداقية.
وقد ر�أينا في هذا الف�صل لماذا يعد ذلك �أم ًرا ها ًما ،وراجعنا
بع�ض الطرق الخا�صة بجمع بيانات المقارنة.
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الخاتمة

ح ًظا �سعيدًا في طريق التقييم
"�أتذكر الآن المقولة( :يعتقد الجاهل �أنه حكيم بينما يرى الحكيم نف�سه جاه ًال)".
 المهرج في م�سرحية �شك�سبير "كما تحب" الف�صل الخام�س الم�شهد الأول .-الآن و�صلنا �إلى نهاية الرحلة ،ولكنها بداية رحالت �أبعد من تلك ترتبط بالتقييم وتطوير
مخرجا ومدخ ًال
العمل الذي تقوم به مع م�ؤ�س�ستك .وكما قال �شك�سبير ،ف�إن كل باب يعد ً
في الوقت ذاته .ولذلك ،ف�إن ال�صفحات القليلة الأخيرة في هذا الكتاب هي بمثابة بوابة
تخرج منها لكي تبد�أ في طريقك للقيام بعملية تقييم البرامج.
والكلمة التي يتم�سك بها ال�شخ�ص الحكيم في تلك المرحلة هي "البحث" .فتطوير
البرامج وال�سيا�سات التي تفيد الآخرين يتطلب عملية بحث دائم .ونحن نقترف خط�أ �شديدًا
�إذا اعتقدنا �أننا نعرف كل �شيء� ،أو �إذا تم�سكنا بموقف واحد في طريقة التفكير ،و�سبل
التعامل مع المو�ضوعات؛ فعلينا �أن نكافح لكي نتحلى بالحكمة الكافية لكي "ندرك �أننا
جهلة" ،وعلينا �أن نتبنى عقلية الباحث على الدوام.
وت�ساعدنا عملية تقييم البرنامج على البحث بفعالية؛ ففي بداية هذا الكتاب ،ا�ستخدمنا
مثال "تحديد �أف�ضل طريق ي�ؤدى �إلى موقع العمل" كمثال على التفكير البديهي ال�سليم،
وكمثال على التفكير المعتاد في حياتنا اليومية ،والذي يمثل ال�سمات الأ�سا�سية في عملية
التقييم؛ ففي بحثنا عن �أف�ضل طريق �أو في بحثنا عن �أي �شيء �آخر في الحياة ،ف�إن غريزتنا
تملي علينا �أن نختبر ونبحث عن بدائل �أف�ضل ،وي�ساعدنا التقييم على القيام بذلك داخل
حدود البرامج وال�سيا�سات التي تهدف �إلى تح�سين حياة الآخرين� ،سواء كانوا �أفرا ًدا �أو
مجموعات �أو مجتمعات من �أي حجم.
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ويكمن الفارق بين عملية تقييم البرنامج والتفكير البديهي ،في �أن التقييم يتم عن طريق
�أ�سلوب منهجي منظم ،ويت�ضمن الو�سائل التي تم تنقيحها عبر �سنوات؛ لكي نفهم العمل
ونطوره .وبالطبع ف�إن التقييم عملية ،تت�ضمن البحث عن �أ�ساليب �أف�ضل لما نريد القيام به.
وال يجب �أن ننظر �إلى عملية تقييم البرنامج على �أنها عملية تحمل مك�سبًا �أو خ�سارة؛
فهي ال ت�سجل درجات ،وتحدد الفائز؛ مثل الحكم في نهاية �أي مباراة ريا�ضية ،ولكنها
جزء من عملية م�ستمرة من �أجل خدمة الآخرين ،بينما نبحث عن طرق �أف�ضل لتقديم تلك
الخدمة في نف�س الوقت.
وهذا الكتاب هو واحد من العديد من الكتب الأخرى التي �سوف ت�ستخدمها في بحثك؛
فقد قدم لك نظرة عامة �أ�سا�سية للتقييم ،وو�صف لك كيف يمكنك �أن تعمل مع باحث
التقييم ،وقدم لك الن�صح ب�ش�أن اال�ستعانة بال�شخ�ص الذي �سوف يقوم بعملية التقييم.
وتمنياتي لك بحظ �سعيد في رحلتك مع التقييم.
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�سل�سلة من�شورات مركز بناء الطاقات

القارئ الكريم ن�أمل منكم في حالة وجود مالحظات �أو اقتراحات
التوا�صل عن طريق:
www.benaa.cc
		
الموقع االلكتروني:
info@benaa.cc
		
والبريد االلكتروني:
�أو �إر�سالها على الفاك�س . 00966 2 6528976
حقوق الطبع والن�شر محفوظة لمركز بناء الطاقات
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