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الرشوط املسبقة:

بينام ال تتطلب هذه املالحظة معرفة مسبقة، إال أنه قد يكون من املستحسن قراءة املالحظة األوىل أوالً 
حول تشخيص التدخل الذي يستهدف عاملة الشباب وتخطيطه وتصميمه. توجه هذه املالحظة القارئ 

من خالل الخطوات األساسية املطلوبة إلعداد نظام رصد ذي جودة ميكن من توجيه التحسينات يف األداء 
وتوفري األساس إلثبات تأثري الربنامج.

أهداف التعلم:

يف نهاية هذه املالحظة، سيتمكن القارئ من:

W  تطوير نظرية برصية حول الرسم البياين للتغيري وترجمته إىل سلسلة نتائج تحدد األساس املنطقي
للتدخل ابتداًء من املعطيات حتى األهداف رفيعة املستوى

W  محددة، وقابلة للقياس، وميكن نسبتها إىل األسباب، ومرتبطة، ومحددة( )SMART( اختيار مؤرشات
بإطار زمني( تصف وترشح التغيري

W  انتقاء أدوات القياس املناسبة وتحديد توقيت جمع البيانات واملسؤوليات املرتبطة بهذه العملية

W .تطبيق نظام رصد لتجميع النتائج وتحليلها وتقديم تقرير عنها

الكلامت الرئيسية:

نظرية التغيري، االفرتاضات، سلسلة النتائج، النموذج املنطقي، املعطيات، األنشطة، املخرجات، النتائج، األهداف رفيعة 
املستوى، املؤرشات، املقاييس املساعدة، خط األساس، املستهدفات، البيانات الكمية، البيانات النوعية، اإلطار املنطقي، 

نظام إدارة املعلومات.

 إنشاء 
نظام الرصد
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يوفـر الرصـد املعلومات باسـتمرار إلعالم مديري الربامج بالتطـورات الفعلية والتطورات 
املخطـط لهـا. ينطـوي الرصـد عـىل جمـع البيانـات وتحليلهـا مـن أجـل التحقـق مـن 
اسـتخدام املـوارد عىل النحو املنشـود، وتنفيذ األنشـطة وفقاً للخطـة، وتقديم املنتجات 
والخدمـات املتوقعـة، والوصـول إىل املسـتفيدين املسـتهدفني. يجـب أن يكـون الرصـد 
اتخـاذ  اكتشـاف املشـكالت  لجميـع املرشوعـات ألنـه يسـاعد عـىل  الفعـال محوريـاً 
اإلجـراءات التصحيحيـة وإرسـاء األسـاس لتقديـم أدلـة حول مـا ينجح يف خلـق وظائف 

الئقـة للشـباب. ومـع ذلـك، تنطـوى أنظمـة الرصـد عـىل تكلفـة )انظر املربـع 1-3(.

كـام يوفـر الرصد األسـاس لتقييـم التدخل. ويصعـب، يف الواقع، إجراء تقييـم جيد دون 
معلومـات رصـد جيـدة مـن التنفيـذ الفعـي. ويف حالـة عـدم توفـر معلومـات موثوقة 
عـن التقـدم وجـودة التنفيـذ، قـد ينطـوي أي تقييم يتم تنفيـذه عىل مخاطـر الخطأ يف 

تفسـري أسـباب نجاح املرشوع أو فشـله.

توجـز هـذه املالحظـة الخطـوات األساسـية إلنشـاء نظـام رصـد يجـب اتباعـه يف أي 
مـرشوع، بغـض النظـر إن كان سـيتم إجـراء تقييـم أيضـاً:

الخطوة 1.  تحديد األساس املنطقي للتدخل: إعداد نظرية التغيري وسلسلة النتائج

W الخطوة 2. اختيار مؤرشات األداء الرئيسية

W الخطوة 3. انتقاء أدوات جمع البيانات

W .الخطوة 4. تطبيق النظام لتجميع النتائج وتحليلها واإلبالغ عنها
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الخطوة 1: تحديد األساس املنطقي للتدخل

نظرية التغيري: الرابط بني تصميم الربنامج والنتائج رفيعة املستوى

تكمــن نظريــة التغيــري يف تصميــم أي برنامــج، وميكــن 
ــة  ــح خط ــاين يوض ــط بي ــكل مخط ــا يف ش ــري عنه التعب
الربنامــج يف التأثــري عــىل املســتفيدين منــه، ومجموعــة 
ــذه  ــا به ــا حــول ســبب قيامن ــي نضعه االفرتاضــات الت
األنشــطة الخاصــة باملــرشوع مــن أجــل تعزيــز التغيــري 
ــة مبســطة  ــط نظري ــني الشــكل 3-1 خرائ اإليجــايب. يب
رأس  عــىل  للتدريــب  ميكــن  كيــف  تبــني  للتغيــري، 
العمــل أن يــؤدي، مــن خــالل سلســلة مــن الخطــوات 

الوســيطة واالفرتاضــات الخارجيــة، إىل تعزيــز مســتوى 
الرضــا عــن الحيــاة وانخفــاض مخاطــر الســلوكيات 

ــع. ــة للمجتم املعادي

ــة للتغيــري  يجــب عــىل املامرســني وضــع نظريــة برصي
لــكل تدخــل. ويفضــل وضعهــا، مــن الناحيــة املثاليــة، 
تصميــم  مــن  األهــداف  تحديــد  مرحلــة  خــالل 
ــع  ــا ميكــن تجمي املــرشوع )انظــر املالحظــة 1(، عندم

املربع 3-1: رشاء املوارد

ميكن أن تكون أنظمة الرصد مكلفة. فباإلضافة إىل التكاليف الثابتة )أجهزة الحاسوب والربمجيات، واملوظفني(، هناك 
أيضاً تكاليف متغرية تشمل تدريب املسؤولني املحليني، والتعاقد مع مستشارين خارجيني، ونرش النتائج )انظر الجدول 
3-1(. ويتعني وضع ميزانية نظام رصد املرشوع بشكل صحيح. وكثرياً ما يحدث، عندما تتحقق التكاليف، أن يرتدد مديرو 
الربامج يف إنفاق موارد كبرية عىل نظام للرصد، حيث تبدو هذه النفقات وكأنها عىل حساب أنشطة التدخل. ومع ذلك، 
قد يرتتب عىل وجود نظام رصد غري مناسب ضعف األداء يف الربنامج أو حتى فشله. فال شك أن أنظمة الرصد متثل ركيزة 

أساسية إلدارة املشاريع وركناً بالغ األهمية ألي تدخل.

الجدول 3-1: املكونات النموذجية مليزانية الرصد 
التكاليف الثابتة

املقر الرئييس: النسبة من الوقت الذي يستغرقه منسق الرصد والتقييم إلدارة نظام الرصد والتقييم. تكاليف املوظفني  •
ميكن أن يرتاوح ما بني 10 يف املائة إىل 100 يف املائة، حسب حجم املرشوع 

محلياً: عادة، 50 إىل 100 يف املائة من الوقت الذي يستغرقه موظف الرصد والتقييم املحي إلدارة تنفيذ   •
أنشطة الرصد والتقييم، باإلضافة إىل موظفي الدعم املبتدئني

أجهزة الحاسوب وأجهزة تسجيل الصوت والكامريات وما إىل ذلكاملعدات

تراخيص ألدوات التحليل الكمية والنوعيةالربمجيات

التكاليف املتغّية

بناء القدرات للموظفني واإلحصائيني، وأفراد املجتمع، وما إىل ذلكالتدريب

السفر من املقر الرئييس إىل املواقع امليدانية لتسجيل الوصول الدوري واملساعدة الفنية. السفر املحي إىل السفر
املواقع امليدانية لضامن التنفيذ املعياري ألنشطة الرصد والتقييم

التعاقد مع موردين خارجيني، مثل رشكات إجراء الدراسات االستقصائيةتجميع البيانات وتحليلها

التعاقد مع خرباء خارجيني لتنفيذ مهام محددةاالستشاريني

األدوات والتقارير وما إىل ذلك.الطباعة
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كافــة أصحــاب املصلحــة املعنيــني لالتفــاق عــىل رؤيــة 
مشــرتكة للمــرشوع. وتســاعد نظريــة التغيــي كال مــن 

ــىل: ــم ع ــج واملقيّ ــر الربنام مدي
W الوصول إىل فهم مشرتك حول الربنامج
W  للربنامــج املنطقــي  األســاس  وتعزيــز  صقــل 

برصيــة أداة  باســتخدام 

W "التمييز بني "أنشطة التدخل" و "مستهدفاته
W  التواصــل خارجيــاً بشــأن أنشــطة التدخــل والفــارق

الــذي تصنعــه
W .تحديد النتائج املهمة لقياسها

نظرية التغيي هي صياغة الطريقة التي يستهدف بها مخططو الربامج/املشاريع تحقيق النتائج. ويتم متثيل 
نظريات التغيري يف كثري من األحيان يف صورة برصية ذات مستويات تعقيد مختلفة وميكن أن تشمل نهج 

اإلطار املنطقي أو سلسلة النتائج لبيان نظرية الربنامج/املرشوع.

تصف االفرتاضات الظروف التي يجب وجودها لحدوث العالقات السببية يف نظرية التغيري عىل النحو املتوقع. 
وتعد عوامل خارجية، خارجة عن سيطرة التدخل، ولكنها مهمة للغاية لنجاح التدخل.

تعريف

الشكل 3-1: نظرية التغيي املحددة  ملرشوع التدخل الذي يستهدف عاملة الشباب 

التدخل: تدريب مهني للشباب األقل حظاً

الشباب ميتلك مستوى أعىل 
من املهارات

وقت أقل للعثور عىل 
وظيفة جيدة  

 القدرة عىل 
 االحتفاظ بالوظيفة 
)معدل دوران أقل(

ضغط اجتامعي 
أقل من العائلة واألقران 

ارتفاع مستوى احرتام 
الذات

القدرة عىل الزواج وتكوين سكن أفضل
 القدرة عىل إعالة تحّسن الصحة الجسدية  عائلة

العائلة مادياً

 درجة أعىل 
من السعادة عموماً

ميل أقل لالنخراط 
يف نشاطات معادية 

للمجتمع

تأثريات إيجابية بني األجيال

 االفرتاض: منو األجور 
الحقيقية يفوق التضخم

دخول شهرية أعىل  

أصحاب العمل راضون عن 
املوظف الشاب

االفرتاض: ال توجد 
صدمات كبرية 

لالقتصاد أو القطاع 
تدفع الرشكات إىل 

ترسيح العامل
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سلسة النتائج: من النظرية إىل املامرسة

ميكــن "تفعيــل" نظريــة التغيــري يف شــكل سلســلة نتائج 
)املعروفــة أيضــاً باســم النــامذج املنطقيــة( والتــي توفر 
ألصحــاب املصلحــة "تسلســالً منطقيــاً معقــوالً" لكيفيــة 
ــه.  ــج املرجــوة مــن التدخــل املخطــط ل ــق النتائ تحقي

ــني يف الشــكل 3-2، تحــدد تسلســل  ــىل النحــو املب وع
املــوارد واألنشــطة والخدمــات املقدمــة التــي مــن 
ــىل  ــدى ع ــل امل ــارشاً وطوي ــرياً مب ــر تأث ــع أن تؤث املتوق

الســكان املســتهدفني.

الشكل 3-2: مثال توضيحي عىل سلسلة النتائج تدخل العاملة الريفية

امليزانية• 
التوظيف• 
املدربني• 
املعدات• 
املناهج الدراسية• 

تقديم التدريب• 
تنظيم ورش العمل• 
توفري خدمة • 

التوظيف

األهداف رفيعة النتائجاملخرجاتاألنشطةاملدخالت
املستوى

ما يفعله الربنامجحشد املوارد
 املنتجات أو 

الخدمات املقدمة

اآلثار املبارشة 
للمخرجات عيل 

السكان املستهدفني

اآلثار الطويلة األجل 
عىل ظروف سوق 

العمل

التدريب املستكمل • 
من قبل املرأة 

الريفية
حضور املشاركني • 

لورش العمل
خدمة التوظيف • 

املستخدمة

تحسني املهارات • 
الفنية

رفع مستوى الوعي• 
تقليل الوقت الالزم • 

للعثور عىل عمل

انخفاض البطالة يف • 
املناطق الريفية

زيادة دخل األرسة• 

املدخالت: املوارد املستخدمة يف املرشوع، مبا يف ذلك امليزانية واملوظفني والرشكاء واملعدات.

األنشطة: اإلجراءات والعمليات والتقنيات واألدوات واألحداث وتقنيات الربنامج. صف هذه األنشطة مبصدر 
الفعل )تقديم، تسهيل، تسليم، تنظيم، وما إىل ذلك(.

املخرجات: املنتجات والخدمات التي تقدمها املنظمة املنفذة والتي تثبت إن تم تنفيذ الربنامج عىل النحو 
املنشود. وعادة ما يتم التعبري عن املخرجات كإجراءات مكتملة )تم تدريب أو مشاركة أو استخدام أو متويل، 

وما إىل ذلك(.

النتائج )املعروفة أيضاً باسم األهداف الفورية(: آثار قصرية ومتوسطة املدى )عادة يف غضون عدة أشهر من 
التنفيذ وتصل إىل سنتني بعده( عىل السكان املستفيدين تنتج عن مخرجات املرشوع. وقد تشمل التغيريات 

يف املواقف واملعارف واملهارات، والتي ميكن أن تكون يف كثري من األحيان تأثريات فورية نسبياً، فضالً عن 
التغيريات يف جوانب مثل السلوكيات، ووضع سوق العمل، وجودة العمل، وما إىل ذلك، والتي قد تستغرق 
وقتاً أطول إلثبات فعاليتها. يجب أن تكون النتائج الرئيسية املستهدفة هي تلك املحددة يف الهدف اإلمنايئ 

للمرشوع. عادة ما يتم التعبري عن النتائج عىل املستوى الفردي وتشري إىل تغيري ملحوظ )زيادة، تحسني، 
تخفيض، وما إىل ذلك(.

األهداف رفيعة املستوى: أهداف املرشوع عىل املدى الطويل، والتي عادًة ما تتعلق مبستويات املعيشة يف 
منطقة التدخل. وميكن أن تتأثر مبجموعة متنوعة من العوامل. وغالباً ما يسمى هذا املستوى من سلسلة 

النتائج "الهدف اإلمنايئ" أو "األثر". ونفضل استخدام مصطلح "األهداف رفيعة املستوى" لتجنب الخلط بينها 
وبني املعنى املحدد لـ "األثر" يف سياق تقييم األثر )انظر املالحظة 5(.

تعريف
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الخطوة 2. اختيار مؤرشات األداء الرئيسية

1  يعتمد القسم التايل عىل التوجيه الصادر عن حكومة اململكة 
https://www.gov.uk/ :املتحدة. وهو متاح عىل الرابط التايل

government/uploads/system/uploads/attachment_
.data/file/304626/Indicators.pdf

ــة  ــاً للخط ــري وفق ــور تس ــت األم ــرف إن كان ــف نع كي
ــج؟  ــول عــىل سلســلة النتائ ــرد الحص ــة مبج املوضوع
ــد  ــة الرص ــن عملي ــات ضم ــرب التحدي ــد أك ــل أح تتمث

يف اختيــار نــوع املعلومــات التــي يجــب جمعهــا مــن 
ــاج اآلن  ــا، إذ نحت ــا نحقــق أهدافن أجــل معرفــة إن كن

ــبة. ــيس( املناس ــؤرشات )األداء الرئي ــد م إىل تحدي

تحديد املؤرشات

"كيــف  التــايل  الســؤال  عــن  املــؤرشات  تجيــب 
وهــي: ســأعرف؟" 

W  الجوانــب الرئيســية )أو املســاعدة( للعنــرص الــذي
نريــد قياســه، عــىل الرغــم مــن أنهــا قــد ال تكــون 

بالــرورة ممثلــة متثيــالً كامــالً
W  ــق يشء ــدوث أو تحقي ــىل ح ــة ع ــات ملموس عالم

التــي نختارهــا كعالمــات  الوســيلة  مــا؛ وهــي 
.)2003 )شــابريو،  لنجاحنــا 

تعتــرب املــؤرشات ركيــزة محوريــة يف نظــام الرصــد 
ألنهــا تقــود جميــع عمليــات جمــع البيانــات والتحليــل 
وإعــداد التقاريــر الالحقــة. وبــدون مجموعــة واضحــة 
مــن املــؤرشات، تفقــد أنشــطة الرصــد والتقييــم قدرتهــا 
عــىل مقارنــة التقــدم الفعــي وفقــاً للتوقعــات والخطــة 
ــباريني وآخــرون، 2003(. وهــي  ــا )جوس ــق عليه املتف
مطلوبــة يف كل مســتوى مــن سلســلة النتائــج1. ويشــار 
ــج  ــة مبســتوى املخرجــات والنتائ إىل املــؤرشات املتعلق
واألهــداف رفيعــة املســتوى عــىل أنهــا "مــؤرشات األداء 

الرئيســية".

مــؤرشات املدخــالت تقيــس اســتخدام املــوارد وترصــد 
التدخــل.  لتنفيــذ  الالزمــة  املدخــالت  توفــر  مــدى 

ــي: ــا ي ــائعة م ــالت الش ــؤرشات املدخ ــمل م وتش
W تخصيص امليزانية والنفقات
W  املبلــغ والحصــة مــن األمــوال املرصــودة التــي تــم

جمعهــا
W عدد موظفي الربنامج، حسب املستوى
W عدد امليرّسين املحليني املتعاقدين
W  ــي تقــدم مســاهامت ــة الت عــدد املنظــامت املحلي

عينيــة.

ــدف  ــاس أنشــطة التدخــل، وته ــؤرشات النشــاط قي م
لبيــان مــدى تنفيــذ املــرشوع وفقــاً للخطــة املوضوعــة، 
وتســلط الضــوء عــىل العقبــات التــي تعــرتض التنفيــذ. 
ويعــرض الجــدول 3-2 أمثلــة بشــأن مــؤرشات النشــاط 
ألنــواع مختلفــة مــن التدخــالت التــي تســتهدف عاملــة 

الشــباب.

املساعد هو مقياس غري مبارش للتغيري املنشود، يرتبط ارتباطاً قوياً بهذا التغيري، ويشيع استخدامه عندما 
تكون املقاييس املبارشة غري قابلة للرصد و/أو غري متوفرة. فعىل سبيل املثال، عند البحث عن طرق لقياس 

مشاركة الشباب وتفاعلهم، قد يكون من املناسب جمع معلومات حول أعداد الشباب املشاركني يف األنشطة 
التطوعية محلياً ومقدار الوقت الذي يقضونه يف القيام بهذه األنشطة.

تعريف

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304626/Indicators.pdf.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304626/Indicators.pdf.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304626/Indicators.pdf.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304626/Indicators.pdf.
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الجدول 3-2: مثال توضيحي عىل سلسلة النتائج تدخل العاملة الريفية
األنشطة نوع املرشوع 

عدد ورش العمل املعروضة• التدريب وتنمية املهارات 

عدد ساعات التدريب• 

عدد الشباب الذين تم فرزهم/قيدهم يف التدريب• 

عدد أصحاب العمل الذين يقدمون التدريب• 

عدد برامج التدريب الداخي املتاحة • 

دعم العاملة )عىل سبيل 
املثال، برامج األشغال العامة 

والخدمات العامة(

عدد مشاريع العمل حسب النوع واملوقع• 

عدد البلديات التي تقدم األشغال/الخدمات العامة • 

خدمات التشغيل )مثل دعم 
التوظيف(

 

عدد خدمات االستشارات املهنية التي تم استحداثها )يف مكاتب العمل، يف املدارس، وما إىل ذلك(• 

عدد جلسات تقديم املشورة الوظيفية املقدمة• 

عدد املعارض املهنية والتوظيفية التي تم تنظيمها• 

تشجيع املشاريع الشبابية 
وريادة األعامل

 

عدد مسابقات طرح خطط العمل التي تم تنظيمها• 

عدد ساعات خدمات الدعم املقدمة• 

متوسط عدد ساعات التوجيه املقدمة يف األسبوع/الشهر • 

الخدمات املالية الشاملة 
للشباب

 

عدد ورش العمل التي نُظمت للمؤسسات املالية املشاركة• 

طرح نظام القروض الصغرية لرواد األعامل الشباب• 

إنشاء حساب توفري موجه للشباب • 

ــي  ــل، وه ــج التدخ ــات نتائ ــؤرشات املخرج ــس م تقي
تصــف تقديــم املنتجــات والخدمــات امللموســة، مثــل 
ــة. ويعــرض الجــدول 3-3  التدريــب واملســاعدة التقني

أمثلــة بشــأن مــؤرشات نتائــج أنــواع مختلفــة مــن 
ــباب. ــة الش ــتهدف عامل ــي تس ــالت الت التدخ

الجدول 3-3: أمثلة بشأن مؤرشات مخرجات املشاريع التي تستهدف الشباب
املخرجات نوع املرشوع 

عدد ونسبة الشباب الذين يحرون 80 يف املائة عىل األقل من التدريب• التدريب وتنمية املهارات 

عدد الشهادات املمنوحة• 

عدد الشباب املسجلني يف برامج التدريب الداخي• 

متوسط   مدة التدريب الداخي )باألسابيع( • 

دعم العاملة )عىل سبيل املثال، برامج 
األشغال العامة والخدمات العامة(

عدد املستفيدين العاملني يف كل نشاط• 

عدد الوظائف املؤقتة التي تم توفريها )حسب النوع والقطاع( • 

خدمات التشغيل )مثل دعم 
التوظيف(

 

عدد الشباب املشاركني يف خدمات التوظيف• 

عدد ونسبة الشباب الذين تم مطابقتهم مع أصحاب العمل• 

عدد الرشكات والشباب املشاركني يف معارض العمل/ التوظيف املحلية• 

تشجيع املشاريع الشبابية وريادة 
األعامل

 

عدد الشباب الذين قدموا خطة عمل كاملة• 

عدد املؤسسات الشبابية املدعومة سنوياً• 

عدد ونسبة الشباب الذين يتحدثون إىل املوجهني مرة واحدة عىل األقل كل أسبوعني • 

الخدمات املالية الشاملة للشباب

 

عدد املوظفني املدربني يف املؤسسات املالية الرشيكة• 

عدد القروض التجارية الصادرة للشباب )حسب نوع املؤسسة(• 

متوسط حجم القرض• 

عدد حسابات التوفري املفتوحة للشباب • 
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مــؤرشات النتائــج واألهــداف رفيعــة املســتوى تتطلــب 
اهتاممــاً خاصــاً. ميكــن أن تكــون النتائج مــن التدخالت 
التــي تســتهدف عاملــة الشــباب شــديدة التنــوع دون 
ــن  ــك، نح ــل. لذل ــوق العم ــج س ــىل نتائ ــرص ع أن تقت
بحاجــة إىل اختيــار املــؤرشات عــرب املجــاالت املختلفــة 
للعمــل، مبــا يف ذلــك فــرص العمــل وجــودة الوظائــف، 

ــر  ــل وتطوي ــرص العم ــىل ف ــول ع ــاواة يف الحص واملس
باملــؤرشات  "قامئــة"   2 املالحظــة  توفــر  املهــارات. 
التــي ميكــن االختيــار مــن بينهــا عنــد تحديــد النتائــج 
واألهــداف رفيعــة املســتوى للتدخــالت التي تســتهدف 

ــة الشــباب. عامل

املامرسات الجيدة عند تحديد املؤرشات

ــؤدي  ــن أن ي ــن: ميك ــة اآلخري ــاب املصلح إرشاك أصح
ــاب  ــبة ألصح ــاركة املناس ــؤرشات دون املش ــار امل اختي
ــني إىل انعــدام الشــعور  ــني والخارجي املصلحــة الداخلي
 .)2004 وريســت،  )كوســك  وامللكيــة  باملســؤولية 
وأصحــاب  الــرشكاء  مــع  بالتعــاون  يُــوىص  لذلــك، 
املصلحــة املحليــني يف املجتمــع مــن أجــل التوصــل إىل 
ــؤرشات األداء  ــات وم ــداف والغاي ــن األه ــة م مجموع

ــج. ــق بالربنام ــام يتعل ــا في ــق عليه املتف

اختيــار العــدد الصحيــح مــن املــؤرشات: بينــام يشــيع 
تحديــد عــدة مــؤرشات لــكل عنــرص يف سلســلة النتائج، 
خاصــة فيــام يتعلــق بالنتائــج أو النتائــج ذات املســتوى 
األعــىل، إال أن اختيــار العديــد مــن املــؤرشات ســيضفي 
التعقيــد عــىل نظــام الرصــد وســيزيد األعبــاء املرتبطــة 
بجمــع البيانــات وتحليلهــا واإلبــالغ عنهــا. مــن املهــم 
تحديــد مؤرشيــن أو ثالثــة مؤرشات رئيســية تســتخلص 
ــر  ــج )انظ ــلة النتائ ــري يف سلس ــل كل تغي ــكل أفض بش

الجــدول 3-4 للحصــول عــىل أمثلــة(.

اســتيفاء معايــي الجــودة: عــىل الرغــم مــن عــدم 
ــدة،  ــؤرشات الجي ــد امل ــة لتحدي ــادئ مطلق ــود مب وج
ميكــن أن تكــون خصائــص املــؤرشات املعروفــة اختصاراً 

ــي: ــدة وه ــتخدام مفي ــائعة االس )SMART( ش
W محددة - لتحديد املعلومات املطلوبة بوضوح
W  ــول ــة الحص ــن إمكاني ــد م ــاس - للتأك ــة للقي قابل

ــة ــة معقول ــات بتكلف ــىل املعلوم ع
W ميكن نسبتها إىل - جهود التدخل

W مرتبطة - بالنتيجة املراد قياسها
W  مرتبطــة بإطــار زمنــي - لضــامن إمكانيــة الحصــول

ــرار  ــب، مــع تك ــت املناس ــات يف الوق عــىل البيان
ــول. معق

يجــب  بــل  تكفــي...  ال   SMARTمقاييــس
ايضــاً:  BUILD بخصائــص  تعزيزهــا 

ــتيفاء  ــن اس ــالً ع ــم، فض ــؤرشات التعل ــزز امل ــي تع ل
متطلبــات املســاءلة وتقديــم التقاريــر بشــكل أفضل، ال 
ينبغــي أن تكــون مــؤرشات قويــة مــن الناحيــة الفنيــة 
)الوفــاء مبعايــري SMART( فحســب، بــل وتحتــاج أيضاً 
ــاس  ــج لقي ــذ الربنام ــىل تنفي ــني ع ــاعدة القامئ إىل مس
ــرتح  ــه. اق ــات املســتهدفة وتحليل ــر عــىل املجموع األث
أكيومــن، وجــوب  االجتامعــي، صنــدوق  املســتثمر 
 .)BUILD( توافــق املــؤرشات أيضــاً مــع خصائــص
ــان املعلومــات التــي يتــم جمعهــا مــن  وفيــام يــي بي

ــاء: خــالل مــؤرشات البن
W  تدريجيــة مــن القاعــدة إىل القمــة – التشــجيع عىل

ــات  ــج واملجموع ــتامع إىل رشكاء الربنام ــادة االس ع
املســتهدفة مــن أجــل توفــري رؤيــة قابلــة للتنفيــذ 

بشــأن احتياجاتهــم واهتامماتهــم
W  مفيــدة - تعطــي بيانــات ذات جــودة كافيــة لدعــم

ــاذ القرار اتخ
W تكرارية - تسمح بالتعلم والتكيف والتكرار

تضم املجموعة املستهدفة األفراد أو املنظامت التي يتم ملصلحتها القيام بتدخل إمنايئ.

تعريف

https://acumen.org/lean-data/
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W  وتقنيــات أدوات  تســتخدم   - خفيفــة  ملســة 
مــن  األدىن  الحــد  تتطلــب  التكلفــة  منخفضــة 

واملــال الوقــت  حيــث  مــن  االســتثامر 

W  ديناميكيــة - متكــن مــن جمــع البيانــات برسعــة يف
بيئــة رسيعــة التغــري.

الجدول 3-4: أمثلة بشأن املؤرشات 
مؤرشات SMARTerاملشكلة؟ مؤرشات unSMARTمثال بشأن النتيجةالفئة 

مدربان ومنشأة املدخالت 
يف حدود ميزانية 

10.000 دوالر 
أمريي 

يستكمل مدربان • 
دوريت تدريب عىل 

األقل وكالهام يف 
حدود امليزانية 

غري مرتبط )يصف 
مستوى نشاط سلسلة 

النتائج( 

مدربان ماهران ومجهزان • 
ومنترشان

تكلفة الربنامج بالدوالر األمريي يف • 
حدود امليزانية املرغوبة 

توفري التدريب عىل النشاط 
املهارات الحياتية 

للشباب )20 ساعة( 

غري محدد )غري واضح تقديم التدريب • 
بشأن املعلومات التي 

يجب جمعها( وغري 
قابل للقياس )ال توجد 

طريقة للتحقق من 
تقديم التدريب بشكل 

موضوعي( 

عدد ساعات التدريب املقدمة• 

عدد الشباب املشاركني حسب • 
العمر ونوع الجنس واملستوى 

التعليمي

تاريخ تقديم التدريب • 

مشاركة 100 شاب املخرجات 
يف التدريب 

عدد الشباب الذين • 
أكملوا التدريب 

)حسب العمر ونوع 
الجنس واملستوى 

التعليمي( 

غري مرتبط بإطار 
زمني )غري واضح متى 
يجب جمع املعلومات 

وتقييمها(

عدد الشباب الذين أكملوا • 
التدريب )حسب العمر ونوع 

الجنس واملستوى التعليمي( يف 
نهاية كل شهر تقوميي 

زيادة املعرفة النتائج 
بالتواصل الفعال 

بحلول نهاية الربنامج:

عدد ونسبة الشباب • 
الذين عززوا ثقتهم 

بالنفس بسبب 
مهارات االتصال 

املحسنة

 

ال ميكن نسبته إىل 
الربنامج )قد تكون الثقة 
بالنفس تأثرياً غري مبارش 
للتدريب عىل املهارات، 
ولكنها ال ترتبط بشكل 
مبارش بجهود التدخل( 

بحلول نهاية الربنامج:

عدد ونسبة الشباب القادرين • 
عىل التواصل الفعال، ويقاس وفقاً 

ملستوى التواصل

عدد ونسبة الشباب الذين تحسنت • 
مهاراتهم يف حل املشاكل، مقاسة 
وفقاً ملستوى القدرة عىل املشاكل 

املحدد مسبقاً  

األهداف 
رفيعة 

املستوى

تحسني توظيف 
الشباب الذين 

ترتاوح أعامرهم بني 
18 و24 سنة 

سهولة حصول • 
الشباب عىل العمل 

مقارنة مبا قبل 
التدخل 

غري محدد )الغموض 
بشأن املعلومات 

املطلوبة( وغري مرتبط 
بإطار زمني

عدد ونسبة الشباب الذين • 
ترتاوح أعامرهم بني 18 و24 سنة 

والعاملني ويتقاضون عىل األقل 
أجر أعىل من الحد األدىن لألجور 

يف مجال التدريب الخاص بهم 
يف غضون ثالثة أشهر من إكامل 

الربنامج 
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ــة  ــاس بقيم ــط األس ــا خ ــاس: يخربن ــط األس ــع خ وض
ــرتة  ــل ف ــاً، قب ــل، أو، مثالي ــة التدخ ــد بداي ــؤرش عن امل
تنفيــذه، ومتكننــا معرفــة القيمــة األساســية للمــؤرشات 
مــن تحديــد أهــداف واقعيــة وتتبــع التقــدم املحقق يف 
املســتقبل مقارنــًة بالوضــع األويل. فعــىل ســبيل املثــال، 
ــد  ــت، ق ــرور الوق ــا رصــد دخــل املشــاركني مب إذا أردن
ــأن  ــج ب ــجيل الربنام ــاذج تس ــن من ــات م ــا البيان تخربن
متوســط الدخــل الشــهري للمشــاركني عنــد التســجيل 
القيمــة  يف الربنامــج يبلــغ 100 دوالراً. هــذه هــي 
التغــريات يف  مقارنــة  مــن  التــي متكننــا  األساســية 

ــده. ــل وبع ــالل التدخ ــل خ الدخ

ــي أو  ــار زمن ــني إط ــم تعي ــداف: إذا مل يت ــد األه تحدي
ــىل  ــا ع ــرف إن كن ــن نع ــؤرشات، ل ــري للم ــم التغي حج
املســار الصحيــح أو إن كنــا قــد حققنــا هدفنــا. فعــىل 
هــي  املرجــوة  النتيجــة  كانــت  إذا  املثــال،  ســبيل 
ــن  ــارة ع ــا عب ــون مؤرشن ــد يك ــل األرسة، ق ــادة دخ زي
الكســب الشــهري بالــدوالر األمريــي. بعــد ذلــك، 
ــة  ــا 30 يف املائ ــادة قدره ــدف بزي ــد اله ــن تحدي ميك
)الحجــم( يف غضــون ثــالث ســنوات )اإلطــار الزمنــي(. 
يجــب أال يكــون لــكل مــؤرش أكــر مــن هــدف واحــد 
عــن كل فــرتة محــددة. إذا اتســم وضــع األهــداف 
ــري  ــن التعب ــرية، ميك ــة بالعشــوائية الكب ــة الثابت العددي
عــن األهــداف أيضــاً كنطــاق )انظــر كيــف يتــم عــرض 

النتائــج يف املربــع 2-3(.

ضــامن االتســاق: مــن أجــل ضــامن الرصــد املســتمر، 
ينبغــي علينــا املحافظــة عــىل نفــس املــؤرشات طــوال 
عمــر التدخــل، عــىل الرغــم مــن عــدم إمكانيــة تحقيــق 
ذلــك يف بعــض األحيــان. ومــع هــذا، مــن املعهــود أيضــاً 
إضافــة مــؤرشات جديــدة وإســقاط املــؤرشات القدميــة 
أثنــاء تعديــل تصميــم الربنامــج أو تبســيط نظــام 
الرصــد. ومــن املهــم املحافظــة عــىل التطابــق مــع 
األهــداف األصليــة: إذا تبــني لنــا أن املــرشوع لــن يحقق 
هدفــه األصــي ولكنــه ســيحقق بــدالً مــن ذلــك بعــض 
األهــداف األخــرى )التــي قــد تكــون ذات قيمــة أكــرب(، 
ــب  ــا. يج ــل يف تقاريرن ــذا العام ــرتف به ــب أن نع يج
عــدم تغيــري املــؤرشات املقبولــة يف بدايــة التدخــل مــا 

ــر التغيــري. ــة لتربي مل توجــد معايــري موضوعي

معلومة اسرتشادية  
يستحســن عــادًة اســتخدام املــؤرشات 
ــن  ــل األوىل م ــالل املراح ــة خ التجريبي
التدخــل قبــل دمجهــا يف نظــام الرصــد، 
ــدى  ــىل م ــوء ع ــز الض ــك إىل تركي ــؤدي ذل إذ ي
كانــت  وإن  العمليــة،  املامرســة  يف  نجاحهــا 
تســجل فعــالً املعلومــات التــي يهتــم مديــر 

املرشوع وأصحاب املصلحة اآلخرين بجمعها.
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املربع 3-2: توقع النتائج

التوقعات هي النتائج التي يتوقع تحقيقها من التدخالت، ضمن فرتة زمنية معينة، والتي تخدم عدداً من األغراض املهمة.

تساعد التوقعات عىل مستوى التدخل فرق التنفيذ عىل التفكري يف العامل املهم يف تخطيط القياس الفعال ألنشطة الرصد 
عند حدوث التغيري. كام تساعد التوقعات واالفرتاضات التي تستند إليها، عىل تحديد الثغرات يف املعارف وتحديد مجاالت 
جمع البيانات. ميكن أن تغذي التوقعات أيضاً قرارات إدارة املحافظ حول مكان وزمان وكيفية التدخل لتحقيق أكرب قدر 

ممكن من االستدامة والتأثري، واتخاذ القرارات حول القيمة النسبية مقابل املال للتدخالت املختلفة.

وليس  تقديرات مسببة،  عبارة عن  املنشودة، وهي  الفعالية  تكتسب  التدخل حتى  بداية  التوقعات يف  إجراء  ينبغي 
تخمينات عشوائية، للتغيريات املتوقع حدوثها بسبب أنشطة التدخل. ويتم إعداد التوقعات لكل مربع يف سلسلة نتائج 
كل تدخل مقابل املؤرشات الرئيسية. ويتم التوقع من خالل هذه التوقعات بالتغيري الذي سينتج عن التدخل، وميكن 
إعداد التوقعات للسنتني التاليتني لنهاية التدخل. يجب أن يستند كل توقع بعناية عىل افرتاضات ونتائج مدروسة من 
التحليالت والبحوث السوقية، واملالحظات امليدانية أو غريها من املصادر املوثوقة، مثل البيانات الحكومية، والدراسات 

ذات الصلة مبشاريع التنمية، وما إىل ذلك.

جدير بالذكر أن التوقعات ليست أهدافاً، إذ متيل األهداف إىل أن تكون ثابتة باإلشارة إىل توقعات األداء الخاصة باملمولني. 
يجب مراجعة التوقعات بانتظام )عىل األقل مرتني يف السنة( وتحديثها عند الرورة لتعكس البيانات الجديدة التي تم 

جمعها وتوضيح أي افرتاضات.

يرد يف الشكل 3-3 مثال بشأن التوقع وفقاً لسلسلة النتائج واالفرتاضات، والذي يتنبأ بتأثري هذا التدخل عىل أصحاب 
املشاريع الريفية ووكالء املبيعات.
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يجعل أصحاب املشاريع الريفية املالبس مناسبة 
ملطالب املستهلكني الراقية

445 صاحب مرشوع ريفي، بحلول أيار/مايو 2015

الشكل 3-3: مثال بشأن توقع

يحسن أصحاب املشاريع الريفية الوضع / النتائج االجتامعية
334 صاحب مرشوع ريفي، بحلول ترشين األول/أكتوبر 2015

زيادة دخل أصحاب املشاريع الريفية
زيادة دخل 445 من أصحاب املشاريع الريفية مبقدار 900 $ لكل وحدة، بحلول أيار/مايو 2015

يقوم أصحاب املشاريع الريفية بإنتاج املالبس 
عالية الجودة

445 صاحب مرشوع ريفي، يف أيار/مايو 2015

يكسب أصحاب املشاريع الريفية هوامش ربح أعىل
 زيادة هامش الربح لـ 445 من أصحاب املشاريع الريفية مبقدار 150 $ 

لكل وحدة، بحلول أيار/مايو 2015

يقوم أصحاب املشاريع الريفية بتحسني 
املعرفة بتقنيات اإلنتاج

594 صاحب مرشوع ريفي، بحلول 
نيسان/أبريل 2015

يتطلب أصحاب املشاريع الريفية مدخالت عالية الجودة
594 صاحب مرشوع ريفي، بحلول نيسان/أبريل 2015

يقوم أصحاب املشاريع الريفية بتحسني املعارف 
املتعلقة بطلبات املستهلكني الراقية

594 صاحب مرشوع ريفي، بحلول نيسان/أبريل 2015

يبيع وكالء املبيعات املالبس الراقية إىل املستهلكني
يبيع 22 وكيل مبيعات 120 وحدة شهرياً، بحلول أيار/

مايو 2015

يقدم وكالء املبيعات خدمات مضمنة إىل أصحاب املشاريع الريفية
 22 وكيل مبيعات إىل 660 صاحب مرشوع ريفي، 

بحلول ترشين الثاين/نوفمرب 2015

 تعتمد النساء منوذجاً جديداً لوكالء املبيعات؛ 
تطوير املعروض من خدمات أصحاب املشاريع الريفية

22 امرأة، بحلول كانون األول/ديسمرب 2014

يطور وكالء املبيعات الروابط مع تجار املنتجات 
الراقية بالجملة/التجزئة

22 وكيل مبيعات، بحلول فرباير/شباط 2015

مسارات املرشوع + يدعم النساء العتامد منوذج عمل جديد لوكالء املبيعات
30 امرأة، بحلول ترشين الثاين/نوفمرب 2014

االفرتاض 6
ينتج أصحاب املشاريع 
الريفية 6 وحدات شهرياً

االفرتاض 4
نسبة النجاح 75%

االفرتاض 3
نسبة النجاح 90%

االفرتاض 2
كل وكيل مبيعات يخدم 30 من 

أصحاب املرشوعات الريفية

االفرتاض 1
نسبة االستيعاب 75%

االفرتاض 7
معدل "التحويل"  75%

االفرتاض 5
زيادة هوامش الربح مبقدار 

150 $ لكل وحدة

روابط وسطاء املرشوع بني النساء وتجار املنتجات الراقية بالجملة/التجزئة
30 امرأة، يف كانون األول/ديسمرب 2014

11املصدر: سامارث )2015(

االفرتاض 8
عامل النسخ 1:1

Higher-level goals

أنشطة

املخرجات

النتائج

املزاحمة: اعتامد املزيد من النساء لنموذج وكالء 
املبيعات

22 امرأة، بحلول ترشين األول/أكتوبر 2015
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الخطوة 3: انتقاء أدوات جمع البيانات

نحتــاج إىل اختيــار كيفيــة جمــع املعلومــات لــكل 
مــن  نوعــني  اســتخدام  وميكننــا  وعمومــاً،  مــؤرش. 

والنوعيــة. الكميــة  البيانــات: 

البيانــات الكميــة تأيت يف شــكل عــددي وميكــن تصنيفها 
إىل  الكميــة  األســاليب  تهــدف  وترتيبهــا.  فئــات  إىل 
تقديــم بيانــات قابلــة للقيــاس بشــكل موضوعــي حــول 
ــك  ــة، وذل ــة واالقتصادي املالمــح الســكانية أو االجتامعي
غالبــاً باســتخدام تقنيــات إحصائيــة. وتســتند عــادًة إىل 
أدوات منظمــة موحــدة تســهل التجميــع والتحليــل 
االختبــارات  الشــائعة  األمثلــة  وتشــمل  املقــارن. 

ــكانية. ــدادات الس ــتقصائية والتع ــات االس والدراس

البيانــات النوعيــة تــأيت يف شــكل غــري عــددي وتهــدف 
النــاس  إىل توفــري فهــم ألســاليب وأســباب تفكــري 

وســلوكياتهم. وتســعى األســاليب النوعيــة إىل فهــم 
األحــداث مــن وجهــات نظــر أصحــاب املصلحــة، 
وتحليــل كيفيــة تفســري مجموعــات مختلفة مــن الناس 
ــائعة  ــة الش ــمل األمثل ــع. وتش ــاء الواق ــم وبن لتجاربه
املنظمــة  غــري  املقابــالت  النوعيــة  األســاليب  عــن 
أو شــبه املنظمــة، ومجموعــات الرتكيــز واملالحظــة 
ــة إىل أن  ــاليب النوعي ــل األس ــاركني. متي ــارشة للمش املب
تكــون أرسع يف التنفيــذ مــن الطــرق الكميــة وغالبــاً مــا 

ــة. ــل تكلف ــون أق تك

غالبــاً مــا يُنصــح بالجمــع بــني البيانــات النوعيــة 
املختلطــة"(  "األســاليب  نهــج  )تطبيــق  والكميــة 
للحصــول عــىل رؤيــة شــاملة عــن تنفيــذ الربنامــج 

وفعاليتــه.

أي أدوات جمع البيانات؟

ميكــن اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن أدوات جمــع 
البيانــات يف كل مســتوى مــن سلســلة النتائــج. يصــف 
ــاً  الجــدول 3-5 مجموعــة مــن األدوات املشــرتكة، جنب
ــن أن  ــا. ميك ــوب كل منه ــع محاســن وعي ــب م إىل جن
توفــر املالحظــات املبــارشة والزيــارات امليدانيــة بيانــات 
الــرشكات  عــدد  مثــل:  املخرجــات؛  مــؤرشات  عــن 
الصغــرية التــي تــم إنشــاؤها. وغالبــاً مــا يتطلــب 
قيــاس النتائــج مزيجــاً مــن االســتطالعات الرســمية 
باإلضافــة  موثوقــة  كميــة  معلومــات  تقــدم  التــي 

أو  الرئيســية  املقابــالت  مثــل  نوعيــة،  أســاليب  إىل 
مجموعــات الرتكيــز، مــن أجــل فهــم اآلليــات الكامنــة 
وراء إن كان قــد تــم تحقيــق بعــض التأثــريات وكيفيــة 
تحقيقهــا. وأخــرياً، ونظــراً الرتبــاط النتائــج رفيعــة 
ــيطرة  ــرة الس ــارج دائ ــع خ ــريات األوس ــتوى بالتغ املس
عــىل املــرشوع، ميكــن أن تكــون اإلحصــاءات الرســمية 
ــة  ــق الجغرافي ــة للمناط ــون متاح ــا تك ــدة عندم مفي
ــب  ــا حس ــن تصنيفه ــات( وميك ــل البلدي ــرية )مث الصغ

الخصائــص االجتامعيــة والدميغرافيــة.

متى تجمع بيانات الرصد؟

ــج "اإلدارة  ــة نه ــج التنموي ــن الربام ــد م ــق العدي تطب
التكيفيــة" – مبعنــي تقصــري حلقــة التغذيــة املرتــدة بني 
األنشــطة وآثارهــا مــن خــالل رصــد التغــريات يف أقــرب 
مــا تكــون، بقــدر اإلمــكان، إىل الوقــت الحقيقــي، 

ــة. ــتناداً إىل التجرب ــة اس ــط مبرون ــل الخط وتعدي

ــات حســنة الجــودة هــو  ــا كان الوصــول إىل بيان لطامل
ــع واملتكــرر. ومــع  ــم الرسي ــد التعل ــذي يقي العامــل ال
ــة القامئــة  ــكارات الحديث ــك، أســهم عــدد مــن االبت ذل
ــالزم  ــت ال ــف والوق ــض التكالي ــة يف تخفي ــىل التقني ع
لجمــع البيانــات )انظــر املربــع 3-3 و3-4(، إذ جعلــت 
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الهواتــف املحمولــة يف  الكبــرية يف ملكيــة  الزيــادة 
أجــزاء كبــرية مــن العــامل النامــي مــن الرســائل النصيــة 
واملكاملــات الصوتيــة وســيلًة إلجــراء االســتطالعات 
الشــعبية. ال تجمــع هــذه األســاليب املســتندة إىل 
التقنيــة البيانــات يف الوقــت الفعــي تقريبــاً فحســب، 
بــل وتقلــل أيضــاً مــن تكاليــف القيــاس بشــكل كبــري 
مقارنــًة بالتقنيــات املبــارشة وجهــاً لوجــه. ففــي كينيــا، 
إدارة  يكــون ســعر  أن  املثــال، ميكــن  عــىل ســبيل 
ــة أقــل  ــرأي مــن خــالل الرســائل النصي اســتطالعات ال
مــن 0.17 دوالر لــكل مســتجيب، و7.17 دوالر مــن 

ــة2. ــات الصوتي ــالل املكامل خ

ــة  ــات التغذي ــتخدام آلي ــن اس ــى م ــة تجن ــاك قيم هن
الراجعــة الرسيعــة، ال ســيام تلــك القامئــة عــىل التقنيــة، 

2   استناداً إىل استطالع قيايس يتألف من 10 أسئلة عرب الرسائل 
النصية القصرية ومسح مدته 10 دقائق عرب املكاملات الصوتية، 

باستثناء تكلفة العاملة. األسعار من EngageSpark، كام يف 
يناير/كانون الثاين 2018

ــة للتوقــع، إذ  ــج أكــر قابلي ــى عندمــا تكــون النتائ حت
ميكــن أن تــؤدي إىل خفــض التكاليــف املرتبطــة بجمــع 

معلومة اسرتشادية  
استخدم األساليب الكمية عندما:

•  تكــون البيانــات العدديــة أو العامــة 
القــرار  صانعــي  إلقنــاع  مطلوبــة 
أو التخــاذ قــرارات بشــأن توســيع نطــاق 

الربنامــج

ــاً عــن  ــة إحصائي ــاج إىل معلومــات متثيلي تحت  •
الســكان املســتهدفني، ووضعهم، وســلوكياتهم 

ــم. وتوجهاته

استخدم األساليب النوعية عندما:

يجــب فهــم األســئلة بـــ "كيــف وملــاذا"؛ مبعنى   •
ــة  ــات الكمي ــري البيان ــة إىل تفس ــد الحاج عن
مــن خــالل التحفيــز والتوجهــات التــي تؤثــر 

عــىل الســلوكيات

يتم تفضيل النهج التشاركية.  •

املربع 3-3: تسخي التقنية للحصول عىل البيانات يف الوقت الفعيل

يستخدم املستثمر االجتامعي، أكيومن )Acumen(، االستطالعات املعتمدة عىل استخدام األجهزة املحمولة كجزء من خدمة 
البيانات النظيفة، وهي نوع مصغر املسوحات، عىل النحو املبني يف الجدول 3-5، يهدف إىل جمع بيانات الرصد املهمة 
والتي تتطلب وقتاً وجهداً محدوداً من املشاركني. ففي عام 2015، عملت أكيومن مع إديوبرديج )Edubridge(، رشكة 
التدريب املهني التي تسعى إىل تحسني نتائج سوق العمل للعاملني يف الهند الذين يهاجرون من املناطق الريفية إىل املناطق 
الحرية. أرادت الرشكة أن تعرف اإلجابة عن سؤال بالغ األهمية لنظرية التغيري وهو: كيف يختلف املتدربون "الناجحون" 
- أولئك الذين يُعرض عليهم العمل ويقبلون الوظائف فوراً بعد خضوعهم لتدريب إديوبرديج - عن املتدربني األقل نجاحاً؟

أجرت أكيومن لني داتا مسحاً عرب الهواتف املحمولة للعديد من املجموعات السكانية املختلفة: األشخاص الذين أبدوا 
اهتامماً بدورات إديوبرديج ولكن مل يسبق لهم التسجيل يف أحدها، واألشخاص الذين أكملوا التدريب بالفعل ولكن مل 
يقبلوا العمل املعروض عليهم بعد ذلك، واألشخاص الذين أمتوا دورة تدريبية وقبلوا عرضاً للعمل. واستغرق املرشوع 
أربعة أشهر فقط. وقام مشغلو مركز االتصال التابع لرشكة إديوبرديج بوظيفة العدادين، إذ خصصوا ساعة واحدة من 
وقتهم يومياً إلجراء مكاملات املسح، حيث أكملوا ما مجموعه 650 مكاملة، واستغرقت كل مكاملة من سبع إىل مثاين دقائق.

قدمت نتائج املسح نظرة ثاقبة عن نتائج إديوبرديج، فبينام افرتضت نظرية التغيري ترجيح قبول املتدربني الذين لهم 
أصدقاء مقربني يف املناطق الحرية للوظائف أكر من املتدربني اآلخرين، تبني صحة هذا االفرتاض: إذ كان من املرجح 
أن يقبل املتدربون الذين لهم أصدقاء يف املدينة حيث مكان الوظيفة بالعمل بنسبة 21 يف املائة أكر من املتدربني الذين 
ليس لديهم أصدقاء هناك. وهناك فرضية أخرى مفادها ترجيح قبول املتدربني من األرس ذات الدخل املرتفع للوظائف 
مقارنة باملتدربني من األرس منخفضة الدخل. وقد تبني عدم صحة هذه الفرضية، فاألشخاص الذين قبلوا بالوظائف كانوا 
أفقر بنسبة 8 يف املائة من أولئك الذين مل يقبلوا بأي وظائف. وتقوم الرشكة اآلن باستخدام البيانات من املسح لوضع 

اسرتاتيجيتها، إذ تستعد لتوسيع عملياتها إىل 100 مركز تدريب عىل مدى السنوات القادمة.

املصدر: مقتبس من ديشرت وآخرون )2016(.
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ــات  ــج بشــكل خــاص البيئ ــم هــذا النه ــات. يالئ البيان
التشــغيلية الهشــة ورسيعــة الحركــة واملعقــدة - أو 
ــي  ــة الت ــث تكــون األدل ــر - حي منــاذج التدخــل املبتك
ــع  ــاً. وم ــر غموض ــري أك ــة التغي ــاس نظري ــكل أس تش
ذلــك، أظهــرت بعــض الدراســات أن اإلفــراط يف االعتامد 
عــىل األجهــزة املحمولــة تحديــداً يف إجــراء الدراســات 
املســحية ميكــن أن يــؤدي إىل التحيــز ضــد املزيــد مــن 
املجموعــات املهمشة/املســتضعفة، التــي يتعــذر عليهــا 
ــر  ــن ال يتوف ــة أو الذي ــف املحمول ــول إىل الهوات الوص
لديهــم اســتقبال جيــد للشــبكة. لذلــك، ينبغــي أن تبدأ 
ــف  ــتخدام الهوات ــار اس ــدى انتش ــم م ــاريع بتقيي املش

ــتهدفة. ــات املس ــول يف املجتمع املحم

نقاط القرار الرئيسية:
W هل يعمل الربنامج يف بيئة مقيِّدة للبيانات؟
W  هــل األدلــة عــىل فعاليــة نظريــة التغيــري منخفضة؟

وهــل النتائــج النهائيــة أكــر غموضاً؟
W  وخاصــة املحمولــة،  الهواتــف  تســتخدم  هــل 

ــد/ ــع يف البل ــاق واس ــىل نط ــة، ع ــف الذكي الهوات
املجتمــع؟

التوصيات:
W  بالتقنيــة املُمكَّــن  الرصــد  اســتخدام  يف  النظــر 

ــول  ــون الوص ــا يك ــًة عندم ــكان، وخاص ــدر اإلم ق
املــادي إىل املجموعــات املســتهدفة مقيَّــداً وباهــظ 
ــد املســافة  التكلفــة، عــىل ســبيل املثــال بشــأن بُع

ــتفيدين. ــني املس ب
W  دراســة إن كان الرصــد املرتكــز بشــكل حــرصي

عــىل األجهــزة املحمولــة ســيؤدي إىل اســتبعاد 
اســتخدام  دراســة  املســتضعفة.  املجموعــات 
مزيــج بــني أدوات جمــع البيانــات املختلفــة، مثــل 
املقابــالت الشــخصية املبــارشة "التقليديــة" والرصــد 
ــد. ــن بُع ــات ع ــي للبيان ــع الرقم ــع الجم ــداين م املي

معلومة اسرتشادية  
جمــع  توقيــت  تخطيــط  يجــب 
املحليــة  للوقائــع  وفقــاً  البيانــات 
ــىل  ــاً ع ــع عبئ ــرض الجم ــث ال يف بحي
ــال، ال ينبغــي  الفــرد أو األرسة. فعــىل ســبيل املث
اختبــار  موعــد  البيانــات  جمــع  يوافــق  أن 
ــا يكــون  ــدارس، أو عندم الشــباب لاللتحــاق بامل
ــة  ــاً خــالل مواســم زراعي ــل الشــباب مطلوب عم

معينة.

املربع 3-4: جمع البيانات باستخدام الهواتف املحمولة أرخص ... ولكن هل ميكن الوثوق به؟

املحمولة لجمع معلومات موثوقة عن  الهواتف  استخدام  إن كان ميكن  العاملي معرفة  األغذية  برنامج  أراد  كينيا،  يف 
مؤرشات التغذية، وتم إجراء تجربة ملعرفة إن كانت طريقة جمع البيانات تؤثر عىل إجابات املشمولني يف الدراسات 
االستقصائية. وعند مقارنة املقابالت عرب الهاتف مبساعدة الحاسوب )CATI - وهي تقنية للدراسات االستقصائية عرب 
الهاتف حيث يلتزم املحاور بنص مقدم من تطبيق برمجي( مع املقابالت التي تتم وجهاً لوجه، وجدوا عدداً من املحاسن 

والعيوب.

املحاسن:

ارتفاع معدالت االستجابة عند استخدام أسلوب املقابالت عرب الهاتف مبساعدة الحاسوب• 

ثلث تكلفة املقابالت املبارشة وجهاً لوجه لكل مسح )5 دوالر مقابل 16 دوالر(• 

أكر جدوى لجمع البيانات من املناطق غري اآلمنة.• 

العيوب:

ارتفاع مخاطر التحيز عند أخذ العينات: انخفاض الوصول إىل املرأة التي ال متتلك هاتفاً محموالً بشكل عام• 

تغطية شبكة متقطعة• 

صعوبة أكرب يف جمع مجموعة من النتائج االجتامعية، وخاصة فيام يتعلق باملوضوعات األكر حساسية.• 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/hachhethu_kusum_day3_session9_room1.pdf :املصدر
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معلومة اسرتشادية  
ــح  ــارب املصال ــاه إىل تض ــب االنتب  يج
ــع  ــن جم ــؤوليات ع ــني املس ــد تعي عن
املعلومــات واإلبــالغ عنهــا. فعىل ســبيل 
ــي  ــني أو مقدم ــدى املعلم ــون ل ــد يك ــال، ق املث
التدريــب حافــزاً للغــش عنــد تســجيل املخرجات 
)مثــل عــدد ســاعات التدريــب املقدمــة( أو 
ــنت  ــن تحس ــباب الذي ــدد الش ــل ع ــج )مث النتائ
وظيفــة(.  عــىل  عــروا  أو  اختباراتهــم  نتائــج 
لضــامن موثوقيــة البيانــات، نويص )1( باســتخدام 
ــن لضــامن الرصــد املســتقل، و  ــني محايدي مراقب
)2( التحقــق مــن دقــة املعلومــات املقدمــة، 
عــىل األقــل بشــكل متقطــع، مــن خــالل زيــارات 

ميدانية غري معلن عنها أو وسائل أخرى.

من يجمع البيانات؟

مــن املهــم تحديد مســؤوليات جمــع البيانــات بوضوح. 
ويف املامرســة العمليــة، تقــع أنــواع مختلفــة مــن الرصد 
ــواء  ــة، س ــات الفاعل ــف الجه ــؤولية مختل ــت مس تح
ــاً أو يف املقــر الرئيــس. ميكــن تعيــني األشــخاص  ميداني

التالــني لجمــع البيانــات يف مختلــف الظــروف:
W مديري الربنامج
W  أعضــاء فريــق املــرشوع املحــي أو مســؤويل الرصــد

لتقييم وا
W  رشكاء التنفيــذ املحليــني )مثــل: املدرســني ومقدمــي

التدريــب وموظفــي القــروض(
W املستفيدين
W  أصحــاب املصلحــة املحليــني اآلخريــن )مبــا يف ذلــك

اآلبــاء وأفــراد املجتمــع(
W )الباحثني املتطوعني )مثل: طالب الجامعات
W املستشارين الخارجيني
W .رشكات املسح

أثنــاء تحديــد مســؤوليات جمــع البيانــات، ينبغــي 
ــع  ــا، م ــرد جمعه ــات، مبج ــدث للمعلوم ــا يح ــان م بي
ــن  ــع إجــراءات تخزي ــات م ــع البيان ــج خطــط جم دم
البيانــات وتجميعهــا وتحليلهــا لضــامن وصــول أولئــك 
الوقــت  إليهــا يف  الذيــن يحتاجــون إىل املعلومــات 

ــب. املناس

الكاملــة"،  "الحزمــة  مــزودي  مــن  عــدد  يتوفــر 
ــا  ــاً م ــة وغالب ــة بالتقني ــوالً ممكن ــون حل ــن يقدم الذي
ــئلة  ــوك األس ــزة وبن ــتطالعات الجاه ــتخدمون االس يس
ــا  ــات وتجميعه ــع البيان ــة جم ــة عملي ــل أمتت ــن أج م
وعرضهــا. يتضمــن مقدمــو الخدمــات ذو الصلــة بجمع 
البيانــات حــول نتائــج التوظيــف ULULA، وهــي 
مؤسســة معنيــة بــإدارة سلســلة التوريــد متعــددة 
اللغــات، ومشــاركة أصحــاب املصلحــة وبرمجيــات 
الرصــد والتقييــم لسالســل التوريــد املســؤولة؛ وليبــور 
إلدارة  مؤسســة  وهــي   )Laborvoices( فويســيز 
سلســلة التوريــد، والتــي تشــمل ردود الفعــل مــن 
 )Laborlink( ــك ــور لين ــن، وليب العــامل حــول املوردي
وهــي حــل مرتكــز عــىل اإلنرتنــت يســتخدم مالحظــات 
التحســينات يف  لتحديــد وتقييــم  املبــارشة  العــامل 

ــزودي  ــن م ــرى م ــة أخ ــي مجموع ــام ي ــع. وفي املصن
الخدمــات الذيــن يقدمــون مجموعــة بيانــات مدعومــة 

ــة: بالتقني
W  املكاملــات(  https://www.engagespark.com/

ــل  ــائل التواص ــرية ووس ــائل القص ــة، والرس الصوتي
االجتامعــي(

W  ،القصــرية )الرســائل   https://telerivet.com/
الصوتيــة( واملكاملــات 

W  اســتطالعات عــرب( https://www.ushahidi.com/
الهواتــف املحمولــة مــن مصــادر محليــة(

W  رســائل(  http://www.frontlinesms.com/
قصــرية( نصيــة 

W  https://www.echomobile.org/public/main
)الرســائل القصــرية، واملكاملــات الصوتيــة، وأجهــزة 

ــب( االستشــعار، والوي
W  الهاتــف عــرب  )اســتطالعات   https://viamo.io/

املحمــول(.

ملعرفــة املزيــد عــن الرصــد والتقييــم التشــاريك، يرجــى 
ــاين  ــاورز وتيف ــس )2008(، ب ــابو فلوري ــوع إىل س الرج

ــامربز )2007(.  )2006( وتش

للحصــول عــىل مثــال بشــأن كيــف أن الرصــد بالصــور 
حّســن مــن حضــور املعلمــني وقلــل الحاجــة إىل زيارات 

املتابعــة يف الهنــد، انظــر دوفلــو وآخــرون. )2012(.

https://www.engagespark.com/
https://telerivet.com/
https://www.ushahidi.com/
http://www.frontlinesms.com/
https://www.echomobile.org/public/main 
https://www.echomobile.org/public/main 
https://viamo.io/
http://باورز وتيفاني (2006)
http://باورز وتيفاني (2006)
http://باورز وتيفاني (2006)
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الخطوة 4.  تطبيق النظام لتجميع النتائج وتحليلها 
واإلبالغ عنها

ميكــن الجمــع بــني األجــزاء الرئيســية لنظــام الرصــد يف 
ــص أداة إدارة  ــي. تلخ ــار املنطق ــة لإلط ــكل مصفوف ش
ــج واملــؤرشات  املشــاريع الشــهرية هــذه سلســلة النتائ

ــال يف  ــرد مث ــات واالفرتاضــات. وي وأدوات جمــع البيان
الجــدول 6-3.

تجميع النتائج

اعتــامداً عــىل مــدى تعقيــد الربنامــج، قــد يلــزم تجميــع 
البيانــات: مبعنــى تجميعهــا يف موقــع واحــد للمســاعدة 
يف معالجــة البيانــات وتحليلهــا. ميكــن تجميــع البيانات 
ــات  ــال، بيان ــبيل املث ــىل س ــل )ع ــتوى التدخ ــىل مس ع
مختلفــة عــىل نفــس املــؤرش، ولكــن مــن مجموعــات 
تدريــب أو مواقــع جغرافيــة مختلفــة( أو عــرب الربنامــج 
)عــىل ســبيل املثــال، عــدد فــرص العمــل املتاحــة 

للشــباب عــرب مختلــف التدخــالت(.

يجــب أن يقــرر فريــق املــرشوع أفضــل الطــرق لتنظيم 
ــبة  ــال. بالنس ــل فع ــراء تحلي ــل إج ــن أج ــات م البيان
ملعظــم املشــاريع، يكفــي إجــراء ذلــك باســتخدام 
ــالغ يف  ــل واإلب ملــف إكســل بســيط. ولتســهيل التحلي
ــاء  ــن إنش ــن املستحس ــون م ــد يك ــرب، ق ــج األك الربام
نظــام معلومــات إدارة يربــط جميــع قواعــد البيانــات 

ــة. ــج املختلف ــدات الربام ــل وح ــن قب ــتخدمة م املس

إذا كانــت البيانــات التــي تــم جمعهــا معقــدة بشــكل 
خــاص، فقــد يكــون مــن املفيــد اســتخدام مديــر مــن 

ذوي الخــربة يف قواعــد البيانــات مــن أجــل وضــع أكواد 
وإجــراءات متّكــن العديــد مــن املســتخدمني باالســتعالم 
عــن البيانــات واســتخالص النتائــج بقــدر محــدود مــن 
التدريــب. وتتوفــر مجموعــة متنوعــة مــن أنظمــة 
قواعــد البيانــات املناســبة لهــذا الغــرض، ويجــب عــىل 
ــني  ــاً ب ــر توازن ــويب يوف ــج حاس ــار برنام ــرشوع اختي امل

التقــدم التحليــي وســهولة االســتخدام.
W  برنامــج اســتخدام  ميكــن  النوعيــة،  للبيانــات 

للتحليــل النوعــي القائــم عــىل الحاســوب، وميكــن 
 Atlas.ti :ــل ــرية )مث ــج كث ــني برام ــن ب ــار م االختي
أو NVivo أو MaxQDA(، والتــي تعمــل جميعــاً 
ــج  ــة. يســتطيع مســتخدم أي برنام ــة مامثل بطريق
للتحليــل النوعــي اســترياد جميــع الوثائــق ذات 
الصلــة )مثــل: محــارض املقابــالت ومجموعــات 
ــق  ــم تطبي ــور( ث ــاريع والص ــق املش ــز ووثائ الرتكي
مجموعــة مــن األكــواد املحــددة مســبقاً. واعتــامًدا 
أن  ميكــن  املســتخدم،  تدريــب  مســتوى  عــىل 
ــع  ــع جمي ــة )تجمي ــواد كأداة تنظيمي ــل األك تعم
ــة( أو  ــادر مختلف ــن مص ــابهة م ــات املش املوضوع

اإلطار املنطقي هو أداة إدارة تُستخدم لتحسني تصميم التدخالت، وتكون عادة عىل مستوى املرشوع، 
وتتضمن تحديد العنارص االسرتاتيجية )املدخالت واملخرجات والنتائج واألهداف رفيعة املستوى( وعالقاتها 

السببية واملؤرشات واالفرتاضات أو املخاطر التي قد تؤثر عىل النجاح والفشل.

تعريف

نظام معلومات اإلدارة هو مزيج من تقنية الحاسوب واألشخاص واإلجراءات يهدف إىل جمع املعلومات 
وتنظيمها وتحليلها من أجل دعم اتخاذ القرار، ويسمح هذا النظام من إدارة كميات كبرية من البيانات مركزياً 

ومقارنة املؤرشات حسب خصائص املستفيد ومبرور الوقت.

تعريف
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ــات  ــدد العالق ــور يح ــل متط ــراء تحلي ــمح بإج تس
ــات. ــذه املوضوع ــل ه داخ

W  للبيانــات الكميــة، ميكــن دمــج العديــد مــن النظــم
املختلفــة، ويجــب أن يكــون أحدهــا قاعــدة بيانات 
ــل مايكروســوفت أكســيس، إذ تعمــل  ــة مث عالئقي
قواعــد البيانــات العالئقيــة عــىل تســهيل التحقيــق 
مــن  العديــد  امتــداد  عــىل  البيانــات  وعــرض 
املتغــريات املختلفــة. ومــع ذلــك، تكــون التحليــالت 
املنفــذة يف قواعــد البيانــات العالئقيــة ذات طبيعــة 
ــة يف العــادة، وتوفــر مقاييــس عــن التوجــه  وصفي
ــل: الوســائل، الوســائط، املتوســطات،  ــزي )مث املرك

ــب  ــرشوع يتطل ــة(. إذا كان امل ــات معياري االنحراف
األدوات  تصميــم  وتــم  تعقيــًدا،  أكــر  تحليــالً 
وإدارتهــا مــن أجــل الســامح بذلــك، فقــد يســتخدم 
فريــق الرصــد حزمــة مــن الربامــج اإلحصائيــة، 
ــج  ــزم الربام ــة إىل ح ــل SPSS أو Stata. باإلضاف مث
ــي تعتمــد  ــرة بشــكل شــائع والت ــة املتوف اإلحصائي
ــد،  ــوب واح ــة لحاس ــراص الصلب ــرك األق ــىل مح ع
إدارة وتحليــل  أنظمــة  اســتخدام  أيضــاً  يتزايــد 
بتعــاون  تســمح  والتــي  "الســحابية"،  البيانــات 

ــل. ــد والتحلي ــام الرص ــري يف مه ــق الكب الفري

تحليل البيانات

ــي  ــات الت ــن البيان ــم م ــة الرصــد إذا مل نتعل ــل قيم تق
نجمعهــا ونتــرصف وفقــاً لهــا، إذ تســاعد أي دورة 
مســتمرة مــن األفــكار واإلجــراءات عــىل املحافظــة 
عــىل اســتجابة التدخــالت لســياقات تنفيــذ ديناميكيــة 
ــن  ــتفيدين م ــرية للمس ــات املتغ ــب واالحتياج يف الغال
ــم  ــي ال تتعل ــات الت ــات واملرشوع ــرشوع. فاملؤسس امل
ــرض  ــام أن الرصــد الصــارم يف ــود، ك ــن الرك ســتعاين م

ــابريو، 2003(. ــم )ش ــتمرار يف التعل ــا االس علين

غالبــاً مــا تنتــج أنظمــة الرصــد مجموعــة مــن البيانــات 
ــك،  ــذ. لذل ــة للتنفي ــارف القابل ــن املع ــل م ــع القلي م
ــاً  ــراً حيوي ــا أم ــات وتحليله ــة تفســري البيان ــد عملي تع
للمســاعدة يف ضــامن توفــري الرصــد ملعلومــات مفيــدة 

ــة. تدعــم اتخــاذ القــرارات عــىل أســاس األدل

ينبغـي النظـر يف البيانـات التـي تم جمعها حـول معارف 
تدريبيـة  دورة  يف  شـاركوا  الذيـن  الشـباب  وتوجهـات 
لتنميـة املهـارات. تـم جمع الـردود الواردة يف الدراسـات 
إدخالهـا  تـم  التـي  والبيانـات  ومعالجتهـا،  االسـتقصائية 
فريـق  موظفـي  قبـل  مـن  اكسـل  ملـف  يف  وجدولتهـا 
املـرشوع. لتحليـل هـذه البيانات وتحويلهـا إىل معلومات 
بعـض  تتضمـن   ،)5-3 املربـع  يف  املثـال  )انظـر  مفيـدة 

"النصائـح" لفريـق املـرشوع مـا يـي:
W  ــا يف ــث، مب ــرتة البح ــوال ف ــات ط ــل املعلوم تحلي

ــال،  ــات: عــىل ســبيل املث ــاء جمــع البيان ــك أثن ذل
ــن  ــي ميك ــة الت ــتبيان القليل ــج االس ــاءت نتائ إذا ج

الحصــول عليهــا مــن منطقــة معينــة: هــل الكميــة 
ــات )مل يتمكــن ســوى 25 يف  ــن البيان املحــدودة م
ــن  ــتبيان م ــن شــملهم االس ــن الذي ــط م ــة فق املائ
تذكــر نتائــج التعلــم األساســية( بالفعــل تشــري إىل 
وجــود مشــكلة يف منتــج التدريــب؟ هــل هــذا يثــري 
ــات املتعمقــة؟  ــد مــن جمــع البيان الحاجــة إىل املزي

W  هيكلــة التحليــل حــول سلســلة النتائــج: يجــب أن
ــة  ــدداً يف نظري ــاً مح ــرشوع مربع ــق امل ــذ فري يأخ
للتحليــل  الدخــول"  "نقطــة  باعتبــاره  التغيــري 
ــي  ــه املنطق ــة أساس ــتمرار صح ــن اس ــق م والتحق
)عــىل ســبيل املثــال "تدريــب املشــاركني عــىل 

ــنة"(. ــة محس ــارات فني ــار مه إظه
W  املشــكالت عــىل  التحليــل  يقتــر  أال  يجــب 

فحســب، بــل يجــب أن يتضمــن الحلــول املحتملــة 
ــب االقتصــار عــىل إعــداد قامئــة  ــع تجن ــك: م كذل
للمتابعــة/ ســبل  أي  تحديــد  دون  باملشــكالت 

ــة. يجــب أن يستكشــف التحليــل  الحلــول املحتمل
ــري  ــا وتقص ــم تحديده ــي ت ــكالت الت ــع املش جمي
القامئــة إلبــراز بعــض القضايــا األساســية التــي 

معالجتها/مناقشــتها. يجــب 
W  التأكد من وجود بيانات كافية لدعم التحليل: إذا

بذلك  االعرتاف  يجب  ضعيفة،  املعلومات  كانت 
ومن ثم الحرص عىل عدم استخالص استنتاجات غري 
مربرة. عىل سبيل املثال، حتى إذا قام فريق املرشوع 
االستقصائية  الدراسات  من  أولية  جولة  بتجميع 
التي تظهر انخفاض مستوى املعارف لدى املشاركني 
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املالحظة 3.  إنشاء نظام الرصد

)خمسة  العينة  حجم  يكون  فقد  التدريب،  يف 
مشاركني( أو املنطقة املحلية )مقترصة عىل منطقة 
إىل  بالتوصل  بحيث ال تسمح  واحدة( صغرية جداً 

استنتاجات دقيقة.
W  بيانــات مصــادر  باســتخدام  البيانــات  تقســيم 

متعــددة للتحقــق مــن صحــة النتائــج ووضــع 
أســاس أكــر قــوة مــن أجــل اتخــاذ القــرارات: قــد 
تثــري النتائــج املســتمدة مــن مصــدر بيانــات واحــد 
ــق،  ــن التحق ــد م ــاج إىل املزي ــث تحت ــك بحي الش
ســبيل  فعــىل  أخــرى.  أدوات  اســتخدام  ورمبــا 

ضعــف  االســتطالع  نتائــج  أظهــرت  إذا  املثــال، 
اهتــامم الشــباب بالبحــث عــن عمــل، فيمكــن 
مركــزة/ جامعيــة  مناقشــات  إجــراء  للمــرشوع 

مقابــالت متعمقــة مــع عينة صغــرية من املشــاركني 
يف الدراســة االســتقصائية لتحديــد األســباب )إذا مل 

ــتبيان(. ــج االس ــن نتائ ــة م ــن واضح تك

توجــد مناقشــة تفصيليــة حــول تحديــث األدلــة وحوار 
السياســات املتعلقــة بعاملــة الشــباب يف املالحظة 7.

إعداد التقارير حول النتائج

باختــالف  البيانــات  تقاريــر  إىل  الحاجــة  تختلــف 
أصحــاب املصلحــة. وعــادًة، كلــام كان جمهورنــا يتبــوأ 
مناصــب أعــىل يف التسلســل الهرمــي للمؤسســة، قلــت 
التفاصيــل التــي نحتــاج لتقدميهــا وازدادت حاجتنــا إىل 
تلخيــص النتائــج. إن تقديــم رســائل واضحــة، مدعومــة 
بالبيانــات املجمعــة، واملعلومــات املوجــزة مييــل إىل أن 
ــع  ــتوى الرفي ــور ذي املس ــة للجمه ــر مالءم ــون أك يك
الــذي يهتــم بشــكل أســايس بالصــورة الكبــرية. ميكننــا 

تخصيــص شــكل تقاريرنــا بحيــث يناســب كل جمهــور 
)انظــر الجــدول 7-3(.

ينبغــي دامئــاً اإلبــالغ عــن بيانــات الرصــد مقارنــة بقيــم 
ــة  ــا بطريق ــم املســتهدفة وتقدميه خــط األســاس والقي
األدوات  تكــون  أن  الفهــم. ميكــن  مبــارشة وســهلة 
املرئيــة، مثــل الرســوم البيانيــة واملخططــات والخرائــط، 

ــات والرســائل الرئيســية. ــراز البيان ــدة جــداً يف إب مفي

املربع 3-5: تجسيد بيانات الرصد عىل أرض الواقع

كوزا )Kuza( هو مرشوع تابع لوزارة التنمية الدولية الربيطانية )DFID( يتبنى نهج نظم السوق لتوسيع فرص العمل 
إمكانية  زيادة  إىل  املرشوع  ويهدف  كينيا.  مومباسا،  مقاطعة  املستهدفة يف  القطاعات  واملهمشني يف  الفقراء  للشباب 

توظيف 8000 شاب عىل مدى عمر املرشوع، مع توفري ما ال يقل عن 5000 وظيفة مستدامة.

وقد حدد التحليل املبكر للمرشوع تحدي توظيف الشباب يف مومباسا، إذ كان معدل البطالة البالغ 44 يف املائة بني 
للشباب يف  تدريسها  يتم  التي  املهارات  أنواع  كبري يف  تطابق  كان هناك عدم  الوطني، كام  املعدل  أعىل من  الشباب 

املؤسسات التعليمية القامئة وبني املهارات املطلوبة يف سوق العمل.

التجزئة  املخلفات، والتشجيع عىل االستثامر، ومؤسسات تجارة  التصنيع، وإدارة  قطاعياً عىل  تركيزاً  اعتمد مرشوع كوزا 
املتناهية يف الصغر. ونظراً للعمل يف سياق ديناميي حيث صعوبة الوصول إىل البيانات الجيدة، جمع مرشوع كوزا بيانات 
الرصد يف أقرب وقت حقيقي ممكن من أجل السامح بتكيف وتطوير تصميم التدخل خالل مرحلة التنفيذ. وقد شمل ذلك:

الجدول 3-7: تخصيص التقارير وفقاً للجمهور املستهدف
التوقيت/التكرارالشكلالجمهور املستهدف

أسبوعيعرض شفوي وإحصائيات موجزة مكتوبة يف اجتامعات الفريق موظفي املرشوع

 

شهرياً تقارير مكتوبة وعرض شفوي فريق اإلدارة

شهرياً عرض شفوي وإحصائيات موجزة مكتوبة الرشكاء

الجهات املانحة

 

يعتمد عىل متطلبات الجهات املانحة، وعادة ما يكون تقرير ربع سنوي/
نصف سنوي تكون تقارير مكتوبة قصرية تسلط الضوء عىل تقدم املرشوع، 

واملشكالت، والنتائج واألثر، وفعالية التدخل/االسرتاتيجية، وما إىل ذلك. 

ربع سنوي/نصف سنوي



املالحظة 3.  إنشاء نظام الرصد

املصدر: منظمة العمل الدولية )2016( ولجنة املانحني لتطوير املشاريع )2016(.

لوحة املراقبة من أجل رصد البيانات خالل التدريب عىل أساس الفصل الدرايس ملدة نصف يوم

الرشكة 6الرشكة 5الرشكة 4الرشكة 3الرشكة 2الرشكة 1

النعمنعمنعمنعمنعممشارك 1

نعمالنعمنعمنعمنعممشارك 2

الالالالالنعممشارك 3

الالالالنعمنعممشارك 4

الالالالالنعممشارك 5

النعمنعمنعمنعمنعممشارك 6

الالالنعمالالمشارك 7

الالالالنعمالمشارك 8

الالالالالالمشارك 9

الالالالالنعممشارك 10

الالالالالالمشارك 11

الالالالالالمشارك 12

العمل قيد التنفيذاستبدالجديد

تقييم املوردين

أفضل رصد للبياناتتوزيع املنتجالدفع

املورد 1

املورد 2
املورد 3
املورد 4

املورد 5 

املورد 6

املورد 7

املورد 8

املورد 9

املورد 10

املورد 11

املورد 12 

غي منطبقجيدمتوسطضعيف

تقييم رصد البيانات للموردين
التعليقاتجهة االتصال باملورداتجاهات املبيعات

تحسني الجودةالرشكة 1

هامش الربح مقابل منافس منخفضالرشكة 1

السعر مرتفع مقابل املنافسنيالرشكة 1

الرشكة 1

الحاجة إىل تنشيط السوقالرشكة 1

الرشكة 1

غي منطبقجيدمتوسطضعيف
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املعلومات األساسية للمبيعات

تقييم األثر

تغيي رصد 
البيانات  يف 

الدخل*

متوسط 
الراتب

متوسط 
معدل 

االستنزاف

عدد الشباب 
)اإلناث(

عدد الشباب 
التعليق)الذكور(

26%10.00043%140%

عدد عمليات 
رصد البيانات

أدوات رصد 
البيانات 
الجديدة

عدد 
املندوبني

املندوبني 
الجدد 

الوظائف 
التعليقالشاغرة

فورية - 2 وظفتني 10244416املرحلة 1
شاغرتني

111إيزي

فريق MR - التعليقات

ال تخزن جميع أدوات رصد البيانات النطاق الكامل من جميع املوردين
أدوات رصد البيانات يف مراحل مختلفة من التطور؛ لذلك تبدو اتجاهات املبيعات 

غي منتظمة

مبيعات فايز يف االتجاه التصاعدي، عىل الرغم من تأثرها بفقدان SR يف شانزو وأثر 
وقف التشغيل يف تشاين/ عمليات رصد البيانات يف ميتيليني

تعيني مندوبني جدد لرصد البيانات يف بومبولولو، ومبشوروين ،  وكونجوويا
تم إطالق منوذج إيزي مع تعيني مندوب لرصد البيانات يف بامبوري

تم توظيف 5 مندوبني جدد خالل األسبوع.
أعادت شاواين يف رصد البيانات يف ماجونغو

املبيعات األسبوعية لرشكة 1 )عدد األرغفة(

األسبوع

املبيعات األسبوعية
الوحدات - املباعة

املبيعات الشهرية لرشكة 2 )الوحدات(

املبيعات الشهرية لرشكة 3 )شلن كيني(املبيعات الشهرية لرشكة 3 )الوحدات(

ديسمربنوفمربأكتوبرسبتمرب

املبيعات )شلن كيني(الوحدات املباعة

فربايرينايرديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيو
ينايرديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيو

الوظائف والدخل

تحليل 
بسيط 
لشبكة 
االتصال

وجهات 
النظر 

والتصورات

القدرة

نقاط النجاح 
والفشل الناتجة

تطوير الفرضيات وإجراء تجارب قصرية األجل )تسمى "التجارب متناهية الصغري"( إلثبات أو دحض هذه الفرضيات• 

جمع املعلومات املفيدة برسعة حول الفرضيات وأي تطورات غري متوقعة• 

استخالص استنتاجات قيّمة وتكييف السلوك• 

االستجابة برسعة لتحديد املامرسات الجيدة الناشئة والبناء عليها والحد/التعلم من الفشل.• 

للمساعدة يف تنفيذ هذا النهج، طّور مرشوع كوزا لوحة معلومات بسيطة لرصد البيانات، بحيث ميكن لجميع املوظفني 
الوصول إليها. متثلت الفكرة يف دمج معلومات السوق األساسية )بيانات املبيعات( مع بيانات املجموعة املستهدفة )حول 

الوظائف والدخل( من أجل االسرتشاد بها يف عملية اتخاذ القرار الرسيعة.
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املالحظة 3.  إنشاء نظام الرصد

النقاط الرئيسية

ــن . 1 ــوي ميكّ ــد ق ــام رص ــل إىل نظ ــاج كل تدخ يحت
مــن التتبــع املســتمر للتنفيــذ والنتائج، إذ يســاعد 
الرصــد الفعــال يف اكتشــاف املشــكالت يف الوقــت 
ــام  ــة، ك ــراءات التصحيحي ــاذ اإلج ــب واتخ املناس

يوفــر الرصــد األســاس لتقييــم التدخــل.

ــج، . 2 ــم أي برنام ــي يف تصمي ــة التغي ــن نظري تكم
مخطــط  شــكل  يف  عنهــا  التعبــي  وميكــن 
بيــاين يوضــح خطــة الربنامــج يف التأثــي عــىل 
ومجموعــة  تبــني  كــام  منــه،  املســتفيدين 
االفرتاضــات التــي نضعهــا حــول ســبب قيامنــا 
بهــذه األنشــطة الخاصــة باملــرشوع مــن أجــل 
تعزيــز التغيــري اإليجــايب. يجــب عــىل مديــرو 
ــاون  ــيني التع ــة الرئيس ــاب املصلح ــج وأصح الربام
ــا إىل  ــري وترجمته ــة التغي ــع نظري ــل وض ــن أج م
ــة  ــاب املصلح ــد أصح ــة تزوي ــج، بغي ــلة نتائ سلس
"بتسلســل منطقــي معقــول" حــول كيفيــة تحقيق 
للنتائــج املرجوة.هنــاك  لــه  التدخــل املخطــط 
حاجــة لتحديــد املــؤرشات عنــد كل مســتوى مــن 
ــم إن  ــىل فه ــاعدنا ع ــا تس ــج ألنه ــلة النتائ سلس
ــا بالفعــل.  ــارص املخطــط له ــذ العن ــم تنفي كان يت

وتعــد املــؤرشات ركيــزة أساســية يف نظــام الرصــد 
ألنهــا تقــود جميــع عمليــات جمــع البيانــات 
ونحتــاج  بشــأنها.  التقاريــر  وإعــداد  وتحليلهــا 
ــات  ــع املعلوم ــبة لجم ــة املناس ــاء الطريق إىل انتق
لــكل مــؤرش. وعمومــاً، ميكننــا اســتخدام مجموعــة 
مــن البيانــات الكميــة )العدديــة( والنوعيــة )غــري 
ــة  ــة متنوع ــتخدام مجموع ــن اس ــة(. وميك العددي
كل  يف  املختلفــة  البيانــات  جمــع  أدوات  مــن 
مســتوى مــن سلســلة النتائــج، مــن املالحظــة 
ــوحات  ــى املس ــة وحت ــة التكلف ــيطة منخفض البس

املعقــدة مرتفعــة التكلفــة.

يوفــر نظــام الرصــد معلومــات مســتمرة عــن . 3
اتجــاه التغيــي ووتيتــه وحجمــه، كــام ميّكننــا مــن 
ــة يف املــرشوع أو  ــري املتوقع ــد التطــورات غ تحدي
بيئتــه، مــام يوفــر األســاس لتحديــد إن كان التدخل 
يتحــرك يف االتجــاه املنشــود ويجعــل مــن الرصــد 
ــة  ــاريع بالفعالي ــة إلدارة املش ــزة مهم ــد ركي الجي
املنشــودة. ولتحقيــق هــذا الهــدف، يجــب تجميــع 
البيانــات بشــكل منهجــي وتحليلهــا واإلبــالغ عنهــا.
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دراسة حالة: 
 إنشاء نظام لرصد مرشوع 

 التنمية االقتصادية الريفية 
والتشغيل يف األردن

تســتند دراســة الحالــة هــذه إىل التقريــر بشــأن تصميــم املــرشوع النهــايئ ملــرشوع مــرشوع التنميــة االقتصاديــة 
الريفيــة والتشــغيل، )الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة(.
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مقدمة وسياق دراسة الحالة
مل يــؤد النمــو االقتصــادي خــالل العقــد املــايض إىل 
ــني،  ــة لألردني ــف املتاح ــدد الوظائ ــرية يف ع ــادة كب زي
إذ يقــدر معــدل البطالــة بحــوايل 15 يف املائــة، وتصــل 
البطالــة يف صفــوف الشــباب الذيــن تــرتاوح أعامرهــم 
بــني 15 و24 ســنة، إىل 36 يف املائــة كــام يف عــام 3.2017 
مــع العلــم بــأن حــوايل 90 يف املائــة مــن جميــع 

ــني. ــل هــم دون ســن األربع ــن العم ــني ع العاطل

مــن  تحــّوالً  األردن  يف  الزراعــي  القطــاع  يشــهد 
ــر  ــم أك ــة إىل نظ ــة العامل ــة كثيف ــاليب التقليدي األس
ــوارد  ــتخدام امل ــة اس ــىل ميكن ــرياً ع ــد كث ــة تعتم حداث
املائيــة ورأس املــال. ومــع ذلــك، انخفضــت مســاهمة 
ــة  ــن 8 يف املائ ــي اإلجــاميل، م ــج املح ــة يف النات الزراع
مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل يف عــام 1990 إىل 3.4 
ــن  ــة م ــدر أن 20 يف املائ ــام 2012. ويق ــة يف ع يف املائ
الســكان يعتمــدون عــىل الزراعــة يف جــزء مــن دخلهــم، 
وأن هــذا القطــاع ميثــل املصــدر الرئيــيس لدخــل 7 - 8 

ــني. ــن األردني ــة م يف املائ

ــل  ــن املحاصي ــة م ــات مجموع ــددت الدراس ــد ح وق
ــألردن  ــن ل ــي ميك ــة، والت ــة املرتفع ــة املائي ذات القيم
إنتاجهــا بأســعار تنافســية يف ســوق التصديــر، ال ســيام 

تقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2017، متاحة عىل:   3

.www.ilo.org/ilostat

ــذي ال يعــد موســم الحصــاد  خــالل فصــل الشــتاء )ال
هــذه  توجــد  أن  وميكــن  األوروبيــني(.  للمنتجــني 
املحاصيــل فــرص عمــل عــىل امتــداد سلســلة القيمــة، 
بشــكل  الريفيــات  النســاء  يناســب  منهــا  والكثــري 
ــاك حاجــة ملحــة لدعــم النمــو الزراعــي  خــاص. وهن

ــل. ــرص عم ــد ف ــذي يوج ال

ولتحقيــق هــذه الغاية، ولدعــم االســرتاتيجية الحكومية 
قــام   ،2020-2013 للســنوات  الفقــر  مــن  للحــد 
ــادرة  ــة بتمويــل مب ــة الزراعي الصنــدوق الــدويل للتنمي
للتنميــة الزراعيــة تســمى مــرشوع التنميــة االقتصاديــة 
الريفيــة والتشــغيل )REGEP( الــذي تنفــذه املؤسســة 
 .)JEDCO( األردنيــة لتطويــر املشــاريع االقتصاديــة
وقــد بــدأ املــرشوع يف عــام 2015، وميتــد لفــرتة 6 
ســنوات مبيزانيــة قدرهــا 11.34 مليــون دوالر أمريــي. 
ــة  ــدرات التقني ــاء الق ــج الرئيســية يف بن ــل النتائ وتتمث
والقــدرة التنافســية للمزارعــني أصحــاب الحيــازات 
الصغــرية  الريفيــة  الصغــرية وأصحــاب املرشوعــات 
ومتناهيــة الصغــر )MSMEs( وزيــادة فــرص الحصــول 

ــتدامة. ــة املس ــة الريفي ــات املالي ــىل الخدم ع

 أهداف التعلم املرجوة  
بنهايــة هــذه الدراســة، ســيتمكن القــارئ مــن إظهــار 

نتائــج التعلــم التاليــة:
W  تحديــد نتائــج الربنامــج الرئيســية وترجمتهــا إىل

ــة  ــة برصي ــكل نظري ــل يف ش ــي للتدخ ــاس منطق أس
للتغيــري، مكتملــة مــع االفرتاضــات األساســية

W  ــري ــتنباط التغي ــبة الس ــاس املناس ــار أدوات القي اختي
ــي ــي والكم النوع

W  البيانــات تحليــل  تعــرتض  التــي  القيــود  تحديــد 
ــا. ــب عليه ــول للتغل ــرتاح الحل ــودة واق ــة املنش بالفعالي
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الجزء األول: تحديد األساس املنطقي للتدخل

متاشــياً مــع هــدف الحكومــة األردنيــة للحــد مــن 
ــة  ــة الريفي ــة االقتصادي ــر، يهــدف مــرشوع التنمي الفق
ــا  ــن املزاي ــعة م ــة واس ــاد مجموع ــغيل إىل إيج والتش
ــا يف  ــتهدفة، مب ــة املس ــة للمجموع ــري املالي ــة وغ املالي
ــات  ــز املؤسس ــني وتعزي ــل والتمك ــادة الدخ ــك زي ذل
ــول  ــرص الحص ــز ف ــدرات وتعزي ــاء الق ــب وبن والتدري
ــرص  ــة وف ــلة القيم ــط يف سلس ــل والرواب ــىل التموي ع

ــل. العم

ولتحقيــق هــذا الهــدف، يهــدف الربنامج إىل اســتهداف 
املشــاريع  وأصحــاب  الصغــرية  الحيــازات  أصحــاب 
ــة،  ــة والعاطلــني عــن العمــل يف املناطــق الريفي الريفي
ــدة،  ــة والجدي ــات القامئ ــالل الجمعي ــن خ ــارشة، م مب
ومــن خــالل املشــاريع متناهيــة الصغــر والصغــرية 
ــق  ــل يف املناط ــرص العم ــاد ف ــي تإيج ــطة الت واملتوس

ــل: ــن أج ــة، م الريفي
W بناء قدراتهم الفنية والتجارية
W  زيــادة فــرص الحصــول عــىل الخدمــات املاليــة

الريفيــة

W  بنــاء سالســل قيمــة ذات ترابطــات فعالــة وتعزيــز
فــرص الحصــول عــىل قيمــة عاليــة يف الســوق 
املبــادرات  خــالل  مــن  والخارجيــة  املحليــة 

التســويقية
W  تحســني معامــالت مــا بعــد الحصــاد، ومعايــري

والشــهادات. الجــودة 

كنتيجة مبارشة ملا ذكر أعاله، يتوقع املرشوع:
W  تحســني فــرص الحصــول عــىل التمويــل يف املناطــق

التقنيــة  القــدرة  تعزيــز  خــالل  مــن  الريفيــة 
ــرشكات  ــني وال ــار املزارع ــية لصغ ــدرة التنافس والق

الزراعيــة الصغــرية واملتوســطة
W  دمــج املزارعــني أصحــاب الحيــازات الصغــرية يف

ــة ــل القيم سالس
W إيجاد فرص عمل ريفية للنساء والشباب
W املساهمة يف التنمية االقتصادية وزيادة الدخل
W  الفواكــه مــن  الزراعيــة  الصــادرات  زيــادة 

. ت لخــروا وا

مواضيع للنقاش

اســتناداً إىل مــا تعرفــه اآلن عــن مــرشوع التنميــة . 1
ــف  ــغيل يف األردن، كي ــة والتش ــة الريفي االقتصادي
ســتصوغ النتائــج واملخرجــات الرئيســية للربنامــج 

- باإلضافــة إىل هدفــه رفيــع املســتوى؟

سلســلة النتائــج هــي مخطــط بيــاين يوضــح كيــف . 2
يخطــط الربنامــج للتأثــري عــىل املســتفيدين منــه. 
هــل ميكنــك رســم سلســلة نتائــج ملــرشوع التنميــة 

االقتصاديــة الريفيــة والتشــغيل يف األردن؟

تشــتمل سلســلة النتائــج الجيــدة ونظريــة التغيــري . 3
ــول  ــا ح ــي نضعه ــات الت ــىل االفرتاض ــية ع األساس
أســباب اختيــار هــذا التسلســل املنطقــي املحــدد 
لنتائــج الربامــج مــن أجــل تعزيــز التغيــري اإليجايب. 
هــل ميكنــك تحديــد بعــض االفرتاضــات األساســية 
التــي يســتند إليهــا األســاس املنطقــي ملــرشوع 
ــة والتشــغيل يف األردن؟ ــة الريفي ــة االقتصادي التنمي

الجزء الثاين: اختيار أدوات جمع البيانات

اســتناداً إىل نظريــة التغيــري الخاصــة باملــرشوع، توصــل 
ــغيل يف  ــة والتش ــة الريفي ــة االقتصادي ــرشوع التنمي م

األردن إىل مجموعــة مــن املــؤرشات لقيــاس تقــدم 
ــج: ــتوى النتائ ــىل مس ــملت ع ــي ش ــج، والت الربنام
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W  نســبة الزيــادة يف قيمــة املبيعــات بســعر التســليم
يف املزرعــة ألصحــاب الحيــازات الصغــرية

W  نســبة الزيــادة يف قيمــة املبيعــات للمرشوعــات
املتناهيــة الصغــر والصغــرية واملتوســطة املدعومــة

W  ــات ــىل الخدم ــراء ع ــول الفق ــرص حص ــني ف تحس
ــة املالي

W .مستوى فعالية السياسات املنارصة للفقراء

وعىل مستوى االنتاج:
W  ــاركني يف ــرية املش ــازات الصغ ــاب الحي ــدد أصح ع

ــة" ــني الحقلي ــدارس املزارع "م

W  عــدد املرشوعــات الصغــرية ومتناهيــة الصغــر التــي
تســتفيد مــن التوجيــه التجــاري

W  ــر ــتثامرات تطوي ــة باس ــات الخاص ــدار املدفوع مق
سلســلة القيمــة

W الصادرة "Global GAP" عدد شهادات اعتامد
W  مجموعــة عمــل سلســلة القيمــة التــي تــم إنشــائها

والعاملة
W  ــا ــم إعداده ــي ت ــات الت ــات السياس ــدد ملخص ع

ــا. ونرشه

مواضيع للنقاش

الريفيــة . 1 االقتصاديــة  التنميــة  مــرشوع  طلــب 
تجميــع  أدوات  اختيــار  يف  الدعــم  والتشــغيل 
البيانــات املناســبة لجمــع املعلومــات عــن كل 

مــؤرش مــن املــؤرشات. اخــرت اثنــني مــن مــؤرشات 
ــم  ــات وق ــؤرشات املخرج ــن م ــني م ــج واثن النتائ

باســتكامل الجــدول أدنــاه.

أدوات جمع البياناتاملؤرش
التكرار )متى يتم جمع 

البيانات وكم مرة(

املسؤولية )الرشيك 
املنفذ، ومكتب الرصد 

والتقييم، وغيهام(

ال توجــد أداة قيــاس "مثاليــة"، إذ لــكل منهــا . 2
يف   5-3 الجــدول  راجــع  وعيوبهــا.  مميزاتهــا 
املالحظــة 3. مــا بعــض العيــوب املحتملــة ألدوات 
جمــع البيانــات التــي اخرتتهــا - وكيــف ســتتغلب 

عليهــا؟ أضــف عموديــن آخريــن إىل الجــدول 
الــذي اســتخدمته يف الســؤال 1 لــرسد عيــوب كل 
أداة لجمــع البيانــات وإمكانيــة تخفيــف املخاطــر 

ــا. ــب عليه للتغل
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اسرتاتيجيات تخفيف املخاطرعيوب أداة جمع البياناتاملؤرش

الجزء الثالث: تحليل البيانات وتفسيها

قبل البدء يف التنفيذ، وضع مرشوع التنمية االقتصادية 
من  يتألف  والتقييم  للرصد  نظاماً  والتشغيل  الريفية 

عدة مكونات، مبا يف ذلك:
W  املادية املدخالت  عىل  الرتكيز  املخرجات:  رصد 

تتدفق  سوف  واملخرجات.  واألنشطة  واملالية 
مستويات  عىل  السجالت  من  مبارشة  البيانات 
مختلفة وسيتم رصدها كل ثالثة أشهر. توفر خطط 
لرصد  سنوية  أهدافاً  السنوية  وامليزانيات  العمل 

املستوى األول.
W  وقياس املخرجات  استخدام  تقييم  النتائج:  رصد 

والجمعيات  املستفيدين  مستويات  عىل  منافعها 
مؤرشات  مقارنة  سيتم  القيمة.  وسلسلة  واملشاريع 

األداء وفقاً للقيم التاريخية واألهداف املتوقعة.

تم تنفيذ مرشوع التنمية االقتصادية الريفية والتشغيل 
نهج  اتباع  ولضامن  الرشكاء.  من  مجموعة  خالل  من 
إبالغ  نظام  إنشاء  تم  وتحليلها،  البيانات  لجمع  متسق 

إلزامي يتضمن ثالث مجموعات من التقارير:

تقرير مرحي ربع سنوي من كل رشيك منفذ، يتم . 1
)PMU( توحيده عىل مستوى وحدة إدارة املرشوع

تقرير مرحي نصف سنوي من وحدة إدارة املرشوع. 2

تقرير مرحي سنوي من قبل وحدة إدارة املرشوع.. 3

الربنامج  توجيه  لجنة  إىل  تقرير  كل  يُقدم  بعدئذ، 
للموافقة عليه قبل رفعه إىل الصندوق والحكومة.

مواضيع للنقاش

غالبــاً مــا تنتــج أنظمــة الرصــد مجموعــة مــن . 1
القابلــة  املعــارف  مــن  القليــل  مــع  البيانــات 
للتنفيــذ. لذلــك، تعــد عمليــة تفســري البيانــات 
وتحليلهــا أمــراً حيويــاً للمســاعدة يف ضــامن توفــري 
الرصــد ملعلومــات مفيــدة تدعــم اتخــاذ القــرارات 
عــىل أســاس األدلــة. برأيــك، مــا هــي نقطتــا 
ــذان  ــيان الل ــان الرئيس ــيّتان والتحدي ــوة الرئيس الق
يواجهــام نظــام الرصــد والتقييــم ملــرشوع التنميــة 

االقتصاديــة الريفيــة والتشــغيل مــن حيــث تحليــل 
ــودة؟ ــات بالفعاليــة املنش البيان

الريفية . 2 االقتصادية  التنمية  مرشوع  يرغب 
والتشغيل يف اتخاذ قرار بشأن أفضل طريقة لتنظيم 
البيانات إلجراء تحليل فعال. ما التقنيات واألنظمة 
كميات  إلدارة  باستخدامها  تويص  التي  والعمليات 
كبرية من البيانات الواردة إىل وحدة إدارة املرشوع؟
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