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 4صفحة 
  ، وما هي اآلثار المترتبة على محاولة تقييمها؟"النتائج" ـما المقصود ب 

الربنامج، بدًال من النظر إجنازات إلقاء الضوء على  هو أمر بال شك مهم، واهلدف منه هوقياس النتائج إن 
اإىل    . يتطلب احلذر أحيانًا وقد يؤدي إىل نشوب النزاعاتإال أن قياس النتائج قد . التدخالت حبد ذا

  
  8صفحة

  استخدام النتائج في عملية التقييم لتحسين مستوى التعّلم: دراسة حالة مصّغرة 
أن وموظفوها  رسااملدإحدى على إجراء تقييم رمسي للنتائج، وجدت مديرة  على مضضتفاق بعد اال

  . العملية عّززت التزامهم بعميلة التقييم والتعّلم
  

   10صفحة 
  أسئلة شائعة حول قياس النتائج 

يف  العمليةينبغي وضع بعض األمور ، التقييم القائم على النتائج جدل سفسطائي حولقبل الدخول يف 
  ؟اجلهات املاحنة املتاحة ملساندة املواردوما هي  ،ما هي املخاطر، و اهلدفما هو : مثل، االعتبار

  
  16صفحة 

  السبع نقاط النزاع: مسائل القياس 
فقد أدى هذا . واملاحنني، والعاملني يف هذا اجملالاملقيِّمني لقد أثارت عملية تقييم النتائج جدًال وخالفًا بني 

  . للنزاع متداخلةنقاط النقاش إىل ظهور سبعة 
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  لمترتبة على محاولة تقييمها؟ ؟ وما هي اآلثار ا"النتائج"ـما المقصود ب
دف تغيري العاملمت إنشاؤها و النتائج هي املخرجات الواضحة للربامج اليت  إن عملية تقييم النتائج . متويلها 

إذا م ميكن تقييم النتائج من خالل حتديد مقاييس للتقييم، فكيف ميكننا معرفة فيما إذا  ؛ فيصعب إدحاضها
تعترب و . الربنامج الفاعل هو الذي لديه تأثري ميكن قياسهؤسسة أو املويقال إن كانت ناجحة أم ال؟ 

ولكن تبقى النتائج هي صلب املوضوع يف  ،عامًال مهماً   -خمرجاتك -لتحقيق التغيري تتبعهااخلطوات اليت 
 . اية األمر

 يطرحشامل برنامج تقييم أي  إن. وبعض النتائج ذات الصلة خرجاتاملوللتوضيح، نذكر هنا أمثلة على 
  . النتائج املرتابطةالكثري من عن  استفسارات

  
 لى إجياد الذين يعانون من البطالة اجلزئية، عمساعدة املواطنني على بعض املنظمات غري الرحبية  تعمل

ا فرص اليت  القطاعاتفرص عمل مناسبة بتطلعات وظيفية جديدة؛ حيث يتم البحث عن  توجد 
ويتم عمل برنامج تدرييب يتضمن املهارات . املوارد البشرية فيهاولني عن املسئوبناء العالقات مع عمل 

). االلتزام بأوقات العملو ككيفية إجراء املقابالت، (واملهارات األسهل ) ككيفية إدارة املعدات(الصعبة 
ولكن هل . ، حيث يتم إجراء تقييم للتحقق من سري العملية بكفاءةالتدريبية ممتلئة الفصولتكون و 
مث أصبحوا على وظائف؟ ماذا لو حصلوا على فرص عمل جيدة  ا الربنامجصل املشاركون يف هذحي

 . املنظمة مجيع هذه األمور لتحسني عملها ينبغي أن تعرف؟ عاطلني عن العمل جمدًدا يف السنة التالية
  ربنامج بالتعاون مت هذا ال. ليبني املراهقني على املستوى احملبرنامج شبايب يهدف إىل احلد من التدخني

مع وكالة إعالنية معروفة تقوم بتصميم إعالنات عامة بالتعاون مع التلفزيون احمللي والذي يساعد يف بث 
الطالب، يقوم على االستشارة فيما بني  دراسي رائعبتطوير منهج  املؤسسةقامت وقد . اإلعالنات جماناً 

إىل الفئات املستهدفة، ولكن  الوصولمن نامج الرب  لقد متكن. وقد طبقت املدرسة الثانوية هذا النمط
 بني الشباب؟  التدخنيخنفض مؤشر اهل 

 إىل حتقيق تأثري إجيايب على النظام الزراعي من خالل دعم املمارسات الزراعية ات ؤسستسعى إحدى امل
لتنافس ااملنتجني الزراعيني على نتاج واالستهالك احمللي، باإلضافة إىل تشجيع املستدامة وتشجيع اإل

والتعليم  دفاعالحيث تشمل ، األوجه ومركبةسرتاتيجيات املستخدمة متعددة وتعد اإل. عاملياً 
على السياسات  هاعملمدى تأثري معرفة يف وأخرياً، يرغب املمول . تصاالت والعمل وتنظيم اجملتمعواال

 ؟ على سبيل املثال تدامةمن األراضي الزراعية مت حتويلها إىل إدارة مس اكم فدانً و واملمارسات، مثل، 
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أي اآلثار  -الوقت احلاضر من خالل الربامجيف إلقاء الضوء على ما يتم إجنازه الغرض من ذلك هو 
ا - عنها الناجتة عىن ييم هذه النتائج؟ ومبولكن كيف يتم تق. بدًال من الرتكيز على التدخالت حبد ذا
  ؟ يف العامل املركَّب الذي نعيش فيه اتهوخمرجنا ناجمبر كيف يتم خلق صلة ما بني مدخالت ،  أصح

  
املاضية، أسفرت القليلة يف السنوات . دى قوة املنهج وسلبياتهعن ماإلجابة عن هذه األسئلة  وتكشف

هذا النقاش يالمس و  ؛غري الرحبيالعطاء االجتماعي والقطاع  بني قطاع نشطمقاييس التقييم عن نقاش 
اليت تستخدم لقياس داة ملساءلة والتعلم، والفرق بني التغيري حبد ذاته واألاملعرفة، والعالقة بني ا طبيعة بناء

  . التغيري، باإلضافة إىل أهداف القطاع اخلريي
  

   الدليلالواردة في هذا مثلة األمصادر 
املاحنني، حتدثنا إىل جمموعة من للحصول على معلومات تتعلق مبقاييس تقييم النتائج، وكيفية استخدامها، 

  : ومنها ،الذين يعملون يف مشاريع مدعومة من قبل العديد من املؤسسات ستشارين، واملمني املقيِّ و 
 عدة التنظيمية لقدرات التعترب التقييم وتطوير املعلومات جزءًا من اسرتاتيجيتها لبناء  مؤسسة وطنية

 . ممنوحةمات ظمن
  ثقافة املمارسة "نظمات على تطوير تستخدم التقييم وحتديد النتائج كوسيلة ملساعدة املمؤسسة إقليمية

 " .التأملية
  احنني حتديد النتائج املرجّوة، حىت لو كانت مقاييسهم صعبة التطبيق بعض تطلب من امل عائليةمؤسسة

 . الشيء
  هودهم، باإلضافة إىل املتوقعة جلثار اآلاليت توّضح " للمقرتحاتتعطي األولوية  لشركة دولية تابعةمؤسسة

 .   ”اآلثار بناًء عليها سيتم قياس اليت عايريامل
 

صون اجلوانب صختال يهدف هذا الدليل إىل متابعة النقاش إىل أبعد مستوياته؛ حيث يناقش الباحثون امل
هدفنا هو استخالص األسئلة األساسية، وتعريف املصطلحات، ومساعدة املاحنني على فهم بل . املفصلة

" مساءلةمدمن "لست حباجة إىل أن تكون أحد املاحنني، فإنك ح وضأوكما . فاعلية العمل الذي ميولونه
  . نوحني يف رحلة البحث عن أجوبة بشأن النتائجمني واملمبثقة مع املقيِّ حىت تعمل 
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وحىت نضع أقدامنا على قواعد متينة للممارسة، يبدأ الدليل بقصة منظمة يطلب منها مموهلا القيام بعملية 
بناء تقييم فكرة من األسئلة اليت تتكرر باستمرار حني يدرس املاحنون  التايل عددً يعرض اجلزء ا. تقييم النتائج

 اجلدل الدائر حول نقاط يفكما يعرض القسم األخري سبع . مني والزمالءاملقيِّ املمنوحني و النتائج مع على 
  . املاحننيبعض لنتائج، وكيفية مناقشتها من قبل ا

  
  ... المزيد لمعرفة

تالية أمثلة على كيفية استخدام مقاييس تقييم النتائج من قبل املنظمات واملؤسسات غري املصادر ال تقدم
 . الرحبية

  
  مقاالت وفصول

  ،2001ي كوارتريل ز ماكين" يف املؤسسات غري الرحبية ما يهمقياس "جون سوهيل وديفيد ويليامسون 
 www.mckinseyquarterly.com متوفر على املوقع اإللكرتوين ). 2رقم (
 مع  باالشرتاكباس،  -، جوسي"فاعلية التمويل"، الفصل اخلامس من "القياستنمية ثقافة . " ميلندا توان

 . 2004، "منظمات فاعلةماحنون من أجل "
  

  أدوات متوفرة على شبكة اإلنترنت 
 جتارةB2P )www.b2p.com ( صممت أداة برجمةB2P  لتتبع أداء احملفظة واليت طورت بالتعاون مع

 . ةمؤسسات اجملتمع األمريكي
 REDF )www.redf.org ( ،العائد االجتماعي للمجموعة االستثمارية، مبا فيها التقارير، واحلاالت

يف  املشاركةواليت تدعو املمولني إىل " واحة املعرفة"، REDFيضاً ورقة أنظر أ. SROIواملستجدات على 
 . تقييم النتائج االجتماعية

  شبكة متويل النساء)www.wfnet.org .( واليت متّكن املنظمات من قياس وتقييم وتوثيق التغيري
 ) فقط متوفر لألعضاء. ("Making the Case"من خالل خدمة  االجتماعي مع مرور الوقت

   مارسات املو  السياقات: والتقييم املؤسسات. "سالتري اي، وجانا ككونستانتنيمارك بريفرمان، ونورمان
 . 2004باس،  -جوسي" من أجل عطاء اجتماعي فاعل

   إصداراتنص القرن اجلديد، : الرتكيز على االستخدامبتقييم ال. كوين باتونمايكل Sage ،1997 . 
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   لتقييمتجاوز مصطلحات ا
 تبدو بطرق بدعمه نقوم الذي العمل وحتليل بتوثيق القيام أجل من التقييم عملية يف تساعدنا أساليب يف كماحنني نرغب
 األساليب إجيابيات تقييم يف املاحنني نساعد ولكي. اجملتمعو  املعنية األخرى واألطراف وملمنوحينا ملؤسساتنا مغزى ذات
 اشرحً  دليل كل يقدم حيث ،)إرشادية كتيبات سلسلة: التقييمأساليب (بإصدار ) كرافت جرانت(قامت  لفةاملخت

 إىل باإلضافة، بتطبيقها املاحنني بعض قيام وكيفية استخدامها حول املتكررة األسئلة عن وجييب أسلوب كل ألساسيات
 موقعنا يارة، برجاء ز السلسلةإصدارات أخرى يف هذه  على طالعلال. املزيد معرفة يف ملن يرغب املفيدةقائمة باملصادر 

 www.grantcraft.org :اإللكرتوين

  
 

  استخدام عملية تقييم النتائج في تحسين التعّلم : دراسة حالة مصغرة
يف اجلميع يرغب قرتاح حيث املديرة من اال انزعجتعندما اقرتح املسؤول عن الربنامج عمل تقييم رمسي، 

اتقي لقد كان املنهج يستند إىل مبادئ تطويرية، وخربات واقعية، فمثًال يقوم . وقد سأمت من ذلك يم طال
أحد ومبساعدة . مبقبول توصيا عمدة املدينةجملس املدينة، أو إقناع  علىاملشاريع وعرضها  بعملالطلبة 

  ".منهجهم يف التعلم"عليا، قامت املدرسة بتوضيح نظرية الدراسات ة الطلب
 

 يفيف املدرسة  نو املوظفشكك  كثيفاً، حيث  التقييموقد بدا . مؤسسة تعليميةنفسها تعترب املدرسة  وكانت
كمنهج شفاف ملعرفة "ولكن كان املوظف املسؤول عن الربنامج مؤمنًا بأمهية التقييم . إمكانية التعلم منه

ذه الطريقة كيفية إعادة   يفأداة للبحث "أو " منتجةعملية "جيب أن يكون التقييم " .سبب أداء األشخاص 
  . للمؤسسةمن خالل النظر إىل مستقبل يفعم باالستدامة واالستمرار  "،التحضري للدورة القادمة"و "التجهيز

  
ا، ومن مث حماولة معرفة ما إذا مت حتقيق النتائج مشلكما  : وقال املدير متذكًرا. التقييم حتديد النتائج ومؤشرا

 ،حتديد النتائج صعبة ولكنها جمديةإن عملية ً)جييار هذا الرقم تداخنفض وقد ( !"متغرياً  52 ـبدأنا بلقد "
كما قمنا باالستفسار عن سبب اعتقادنا .  حول أشكال وأبعاد النتائجنياملوظفات بني اقشمن"دارت حيث 

  ."لقد كانت جتربة تعليمية ممتازة. بأن هذا السلوك سيؤدي إىل تلك النتائج
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واقع األمر كنا أن األطفال لديهم جتارب مسبقة لكننا يف كنا نظن " املديريقول : مثلة على ذلكبعض األ
 "هل ميتلك األطفال خربة فعًال؟ هل ميكن تتبعها؟ هل ميكن للطفل التعبري عنها؟، فعطياتامل من يقدم

ي السلوكيات اليت تعد ما ه"لكن  "حمظورات املدرسة اخلمسة"وكانت مطالبة التالميذ بقبول اجملازفة من 
م وأفكارهم مواطنني فاعلني،  بناء"إن اهلدف األساسي للمدرسة هو " دليًال على هذا؟ مدركني ملعتقدا

من ولكن ما الذي تفعله املدرسة جتاه كل  "،كنهم التصرف بالنيابة عن أنفسهم وعن الغري، وميومشاعرهم
  ؟ تلك اجملاالت الثالثة

 
دوالر على مدار سنتني  300,000املستمر، فقد أنفقت املدرسة ما يقارب و يسي باإلضافة إىل الدعم الرئ

هل يستفيد الطلبة من اخلربات املرجو ( مت تقسيم أسئلة التقييم إىل خمرجات و . بأكملهلتقييم الربنامج 
ا؟  املدينو  جتماعيعلى املستوى االستيعايب واالهذه اخلربات نتائج  يرتتب علىهل (ونتائج ) اكتسا

مت جتميع البيانات من . اجملتمعية أيًضا بني أولياء األمورنتائج القاموا بالبحث عن و ) عاطفي؟الخالقي و األو 
 . االستقصائية خالل املالحظة واملقابالت وآراء اجملموعة وتقارير عن الدراسات

 
  : عّدة حتديات وقد ظهرت

 "ا ما قاله املدير، ولكن مل تثبت صحة ذلك هذ "جييدون التقرير الذايتالطلبة  أن اعتمد التقرير على
در اصوبعيًدا عن م" .ذلك ايالحظو  ملففي بعض األحيان كنا نرى تطّور األطفال لكنهم . "بشكل تام

ال  م، مع أنهاربنا شيئًا عن خرب خيلكنه و بذاته، ا مً األخرى، فإن التقرير الذايت للطلبة ليس قائ لبياناتا
 " .ائجالنت عنمعلومات كافية يقدم 

  ة، جهد كبري طلبالواردة يف الدراسات االستقصائية اليت أجريت على ال" لبياناتلإعطاء معين "يتطلب
إىل عدم الطالب  أشار  ؛ حيثهامة لدراسات عن نتائج إحصائيةامثًال فقد أسفرت " .فهم السياقل

دراسات جند أنه قد متت وبالعودة إىل ال" .ألن يصبحوا قادة ملشاريع اجتماعيةأمامهم الفرصة "توفر 
 .  املدرسة إرادةتعبئة النماذج يف اليوم التايل بعد إلغاء مشروع ما بسبب ظروف خارجة عن 

  ًكيف ميكن توضيح األمور حبيث يستوعبها : "لقد كان تصميم الدراسات واالستقصاءات حتديًا منهجيا
مع لغة التقييم، فبدأ الكبار  بعد العام األول، كان من الواضح أن الطالب مل يتكيفوا" الشباب؟

بعد الصفحة الثانية، "وكان من الضروري اختصار الدراسات؛ حيث أنه . اليومي باستخدامه يف العمل
 ."يبدأ الطالب بوضع دوائر حول أي شيء
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 "على الرغم من حماولة املدرسة يف جعل الطالب واملدربني  هاملوظفني هي أن كبارأضافها   "حقيقة أخرى
م  إال إنه مل يصبح أبًدا جزًءا من"التقييم،  "ميتلكون" بل جمرد ورقة مت متريرها بينهم ومن مث  –حيا

ولقد مت استثناء أدوات معينة مثل مناذج تعليقات الشباب، وتقارير املهارات ." مجعها بعد تعبئتها
 ."مفيدة للموظفني يف إمتام أعماهلم اليومية"الشخصية واليت كانت 

 
وبالعودة إىل التقييم، صرّح أعضاء الفريق بأن . ليس على اإلطالق ،لتجربة فاشلة؟ الفهل كانت هذه ا

م على العمل بشكل أكرب  حتديد "لقد كانت خطوة . يف البيئة املدرسية" لدعم التقييم والتعلم"التجربة حفز
علم الكبار يف وكانت النتيجة األكرب هي إعادة الرتكيز على ت". بشكل أساسي"مطبقة " مقاييس النجاح

  . املدارس، وتعزيز الروابط التعليمية بني الكبار وطالب املدارس
  

 وايف السابق، عندما حتدث: "ومن وجهة النظر املسؤولني عن برنامج املؤسسة، فقد حقق التقييم جناحًا باهراً 
ريبية حول عملية يف الدورة التد" .عن املدرسة، كان من احملتمل أن تسمع عن تعزيز املهارات األكادميية

م يتمنون  بتغيريالتقييم؛ بدأ املعلمني  جتعلهم "الطلبة باملهارات اليت  ىتحلأن يهلجتهم، من خالل قوهلم بأ
وبالنسبة للكبار، قال املسؤول عن " . فكرياً، وبالتايل ميكنهم البحث عن املعلومات وإجياد احللولنينشيط

  ."وقد ساعدهم التقييم على أن يصبحوا أكثر فاعلية... يماملدرسة ثقافة التقي تبنتلقد : "الربنامج
  

  النتائج قياسأسئلة شائعة حول 
نطرح هنا بعض األسئلة واإلجابات اليت مسعناها من خالل حديثنا مع املاحنني وطاليب املنح حول موضوع 

  .النتائج
   

يم الكمِّي التقيحول  ةلألسئل اقياسها تجسيدً  يمكنالنقاش حول النتائج التي  يعد هل
  ؟النوعيالتقييم مقابل 

من املهم : "اتؤسسإحدى امليقول رئيس . بعض يعتقد أن املسألة جمرد متويهالنعم، مع أن بشكل ما 
ما هو وضعهم؟  –ى أنفسهم أن تقوم املؤسسات اليت نستثمر فيها بطرح سؤال عل كممول لنسبة يلبا

هل تعد . غرض حتسني تصميم الربنامج وتنفيذه؟ ومن مث مناقشة اإلجابات لوكيف يعرفون ذلكوكيف ت
  ." وهكذا ،وكذلك تعد آراء العمالء والعوامل البيئية واالقتصادية جزءاً آخر. األرقام جزءاً منه؟ بالطبع



 
 

10 
 

  
أحد املاحنني وهو مالك إلحدى املؤسسات اليت  أوضح .أن التفكري والتأمل هو ما يهم فكرةآخرون ويؤيد 
تم بالعملية فقطاكبريً ا  اهتمامً ن نويل النتائج جيب أ: "بالنتائجتم  إن توقع النتائج قبل وقت . ، وإال فإننا 

  ."وتبقى القيمة يف عمل الشيء. مسبق ووضع املؤشرات لتقييم النجاح جترب الربامج على معرفة مدى جناحها
  

كانت مرنة أم صعبة التقييم،   التوازن بني العديد من مقاييس النتائج، سواء: إن القضية األساسية هي التوازن
وكما . باإلضافة إىل التوازن بني الكمية والنوعية، حيث أن الشكل املثايل يتم عند إكمال الواحدة لألخرى

 ".وجد قصص من غري أرقامتوجد أرقام من غري قصص؛ وأيضاً ال تال : "املقيِّمني يقول أحد 
  ؟ ياسللقماذا أقول لشخص ال يصدق أن عمله ممكن أن يخضع 

 الالزمةعن املعلومات أن تسأل نفسك "بدًال من  أعداداختزال لألشياء إىل غالبًا عبارة عن تكون العملية 
يف ! دعونا ال ندعو ذلك بالتقييم: "وأصر هذا املانح بقوله" ملعرفة إذا كان العمل ينجز بالشكل املطلوب؟

أعرف  يل أن كيف ف. ية اليوم الذي مضىدى فاعلولدي شعور حدسي مباية كل يوم، أعود إىل املنزل 
  ." ذا االستنتاجوصلت هلتكيف 

 
. يف تقييم النتائج بشكل كبري أمواهلا ستثمرتمؤسسة امج يف الرب أحد لقد ردد هذه العبارة مسؤول كبري عن 

كم أنتم تدركون أن لديكم فاعلية وتأثري، وهذا ما جيعل: "لقد كان خطابه للماحنني يتضمن تفسريًا مبسطاً 
أحتاج إىل أربع أو . و حدسولكنين أحتاج إىل أكثر من جمرد شعور أ. تستيقظون من النوم صباح كل يوم

 ."ونناجح منتائج خترب اجمللس بأنك مخس
 

  

  الملموسة غير النتائج قياس
 يف املثال، سبيل فعلى. الناس آراء أو وأفكار أحاسيس مثل القياس صعبة النتائج تغيري إىل الربنامج يهدف أن ليس بغريب
عالوة على ذلك، . املعلمني وتوقعات الطلبة أداء بني صلة وجود إىل األدلة من كبرية جمموعة تشري املدرسية، اإلصالحات

 من لذا. مدارسهم يف مدعومني كمختصني وأحاسيسهم املعلمني توقعات بني ترابط وجود إىل األدلة من كبرية جمموعة تشري
  . طالبه آراء على إجيابياً  تأثرياً  يؤثر املتميز املعلم دعم أن املنطقي

  
 دف والكبرية، الصغرية الثانوية املدارس من كبري عدد إلنشاء برنامج لتصميم خطة اتؤسسإحدى امل يف املخططون وضع
 هل ولكن. املتخصصة اجملتمعات من مساعدات الصغرية املدارس تلّقتو . الطلبة خترج معدالت حتسني وهو ،األجل طويل
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يشعرون  املعلمون كان إذا لنا أن نقيس ما كيفف نعم، اإلجابة كانت إذا بالفعل؟ واضحاً  شكالً  اجملتمعات هذه اختذت
   ؟بالدعم أم ال

  
 عن املعلمون يسأل الدراسة، يف إطار هذهو . للمعلمني سنوية استقصائية دراسة بإعداد الربنامج قام األسئلة، تلك عن لإلجابة
  : التالية العبارات على موافقتهمدرجة  بتقييم عبارات ثالث خالل من سؤاهلم يتمو . زوايا عدة نم الوظيفي الدعم

  عادل بشكل املدرسة هذه يف املعلمون ميقيَّ  -
 إليها احلاجة عند لإلرشاد الضرورية املواد تتوفر -
 املتقن العمل على املوظفني مكافأة تمت -

 إذا إال" الصغرية؛ باملدرسة تتعلق اليت األمور كافة بالضرورة توّضح ال اإلجابات بأن املقّيمات، إحدى حتوضأ وكما
: ويوفر استقصاء آراء املعلمني. أكرب صورة لرسم ضرورية البيانات بأن أكدت لكنها. جاباتنسبة عالية من اإل على حصلت

 والدراسات الربنامج، عن واملسؤولنييِّمني املق قبل من املعدة النوعية التقارير مثل ،"املؤهالت احمليطة أنواع مجيع على دالئل"
ا  ا اليت الطلبة أداء وبيانات الطلبة،االستقصائية اليت يقوم   .يعبئو

  
ويضيف نائب  ".ي شخص حياول إحداث تغيريأل"من الضروري امتالك القدرة على حتديد اهلدف بالنسبة 

ذه الطريقة، وحتديد املنجزات،  رئيس إحدى املؤسسات بأنه من املفيد جدًا حتديد سبب قيامهم بذلك 
فهي تتحدث عن األفعال الصحيحة واخلاطئة، والوضوح يف حتديد اهلدف، وهذا يعترب اختبار . وكيفية عملها

  ."لبوصلتك وألهدافك
  

  ؟ سبًقاهل يمكنك دائماً تحديد النتائج التي تهدف إليها م
يأيت اخلطر من التزمت وعدم . بتحليلك الشخصي ال تستطيع ذلك، ولكن ذلك ال يعين عدم إمكانية البدء

يف منتصف عملية التقييم  حىتحنن ندرك أنه : "أحد املمولني كما قال. اخلروج عن النتائج املوضوعة مسبقاً 
  ."باألصل عدم التمسكريها وال يميكن االلتفات إىل نتائج أفضل، بل جيب عليك تغ

 
وميكن أن تصل إىل نتائج مل . ة مستمرة من التغذية الراجعةأنت تبحث عن عملي: "أحد املاحنني أوضح وقد

  ." عليها تغيريات مبا أنك تريد بيانات دقيقة ومفيدة بإمكانك عمل . ختطط إليها مسبقاً 
 

ا مجيعها تظلل مبعتقداتنا: "وقد أكد مانح آخر م املقاييس اليت خنتارها، أل فمن املفيد أن نسأل . ال 
دات، باإلضافة إىل سؤال اآلخرين عن اعتقادهم، وتقبل وجهات نظر خمتلفة حول أنفسنا عن تلك املعتق
  ." مفهوم مقاييس النتائج
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  النتائج؟ وهل هي مبنية على الشفافية والمساءلة؟  الدافع لقياسأتي يمن أين 

 الطفرةن؛ احلالية من مصدري الدوافعهذا الدليل، جاءت  إلعدادحبسب غالبية املاحنني الذين متت مقابلتهم 
مؤسسات جديدة، حيث تدار العديد  إنشاءواليت أدت إىل  ،يف أواخر التسعينيات اليت حدثتقتصادية اال

. عماهلم بسبب حرصهم على إثبات فاعلية منحهمأمنها من قبل رجال أعمال اعتادوا استخدام املقاييس يف 
ا ورغ – املساءلة يف جمال العطاء االجتماعينعم، هناك خماوف بشأن  بة املؤسسات يف السيطرة على شؤو

قال أحد املسؤولني يف إحدى و . اخلاصة قبل تدخل احلكومة وفرض القواعد واألحكام على القطاع
فبحسب وجهة !" تضربه يف وجههفإن موجة املساءلة قادمة، وستكون كمن يدوس على عصا : "املؤسسات

  . تهاملية إثبات فاعلييف ع" سر اجلمودك"نظره، إن املؤسسات حباجة ماسة إىل 
  

هل تخاطر المؤسسات بزيادة فالمساءلة،  هوعملية تقييم النتائج الدافع وراء  إذا كان
  ؟ المستفيدة من المنح التي تقدمها غير الربحية المؤسساتالضغط على 

أحد وكما قال . ة لتقييم النتائجيتقييم، فهي تعترب أساسللأية حماولة تلك اهلواجس تصاحب على الرغم 
طلب من املمنوح أن يتحلى بقدر عاٍل حيث يً  ؛"توقع أن تتلقى األخبار السيئة واألخبار احلسنة: "املاحنني

  .    ؛ مما يضعه يف موقف حساسمن املصداقية والشفافية يف حضور املمول
 

إحدى ولقد كتبت . ساسية، سيكون التحدي عظيماً ون يف أقصى درجات احلون املمولما يكوحىت عند
يف " منحدر زلق"املاحنات اليت عملت على  تطوير أنظمة التقييم املعتمد على البيانات مع املمنوح عن 

هو أن األرقام اليت تسجلها  ،إن األثر غري املقصود لوجود أنظمة لقياس وتقييم النتائج". "نظام عقايب"
جديدة ألعمال املاحنني واملؤسسات وهي  فهناك منهجية." ليست إجيابية كتلك اليت اعتاد أن يراها املاحنون

حتليل البيانات، والتجاوب معها، "، واليت حتتاج إىل تغيري املمارسات من حيث "القياساعتناق ثقافة "
  ."والتفاعل مع البيانات من أجل قرارات التمويل املستقبلية

صادق الذي يستحق املباشرة كما يشعر معظم من متت مقابلتهم بشأن هذا الدليل بأمهية خماطر التفاعل ال
ينبغي سيأخذ أؤلئك الذين لديهم املقاييس األموال، لكن املؤسسات غري الرحبية : "وقال أحد املمولني. به

  ." ملعلوماتمتتلك اعليها أن 
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وقد ّخلص أحد املؤسسني ذلك . ، واليت تسهل فيها البيانات عملية احلوارحقيقيةيتعلق األمر بتأسيس شراكة 
مث ، ه احلالة هي العالقات، والعالقاتهل تريدون التعّلم معاً؟ إذا كان هذا مرادكم فاملهم يف هذ": بقوله

  ." العالقات
  

  ما هو دور التكنولوجيا في عملية تقييم النتائج؟ 
تتطلع العديد من املؤسسات واملشاريع الرحبية حبماس إىل إدخال أدوات التكنولوجيا يف عملية متابعة أداء 

 B2P Impact فعلى سبيل املثال، تساعد برجمية . ات غري الرحبية وحمافظ املؤسسات بشكل عامماملنظ

Manager  النتائج ووضع  حتديدحني على و نمجملتمع يف أمريكا، املمولني واملمؤسسات ا لدىاملوجودة
، Making the Caseاليت يقوم املمولون بتطويرها كما تتضمن أدوات التقييم األخرى . مقاييس التقييم

 اليت طورها صندوق) جتماعيالتقييم املستمر لألثر اال( OASISبكة متويل املرأة، وواليت قامت بتطويرها ش
REDF )برجاء ملزيد من املعلومات والروابط ). جمموعة روبرتس التنمويةصندوق ذي كان يعرف سابًقا بوال

  . ذا الدليلمن ه 3صفحة رقم الاملواقع اإللكرتونية املذكورة يف  زيارة
  

  ؟ )SROI( الستثمارلما المقصود بالعائد االجتماعي 
مسامهات املؤسسات غري الرحبية واليت تتحول إىل قيم اجتماعية إىل الستثمار لالعائد االجتماعي  يشري

ا . مزدوجة أو متعددة يف اجملتمعات لقد عملت الكثري من املؤسسات على اخلروج بطرق نوعية وموثوق 
عمله مع املنظمات غري إطار يف  جمموعة روبرتس التنموية،صندوق قام فعلى سبيل املثال، . عمللتحليل ال
الستثمار، لر لقياس العوائد االجتماعية بتطوير إطااليت تدير مشاريع صغرية بأهداف اجتماعية،  الرحبية

، ومؤشر أرباح الشركة، ، وقيمة اهلدف االجتماعي، والقيم املختلطةاجملموعةقيمة : باستخدام ستة مقاييس
  .باح القيم املختلطةر ومؤشر أرباح قيمة اهلدف االجتماعي، ومؤشر أ

 
  مناسبًا؟ النتائج تقييم  متى يكون استخدام منهج

؛ على الرغم من نياملمولالعديد من األحيان، كما يقول  معظممناسبًا يف النتائج يكون منهج تقييم 
ميكن أن يكون األمر ذو قيمة خاصة إذا . يع جتريبية جديدةاستخدامهم بشكل  أكثر مرونة مع مشار 

ا، واختبار بعض التطبيقاتاحاولت منظمة عريقة حتسني عملها، وتكر    . ر عمليا
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كامل، حيث دفعت   القدرات يف جمال بناءيف  العطاء االجتماعي الكربىمؤسسات  ىحدإلقد استثمرت 
ها  كنل، و "ضعيفاً ومتدين األداء" اجملال  املؤسسةقد رأت و . اتمنظمعدة تعزيز عمليات التقييم يف لاملاحنني ب

ا ستصبح كانت على ثقة من م على إجراء " منظمات ذات أداء عالٍ جزًءا من : "أ من خالل زيادة قدر
وشعرنا نرمي احلصى يف املستنقع، كنا : "إحدى املؤسساتأحد املسؤولني يف  أوضح وقد. تقييم للنتائج

  ." طريق لشقبوجود إمكانية 
  

دارية من عدم التوازن اإلستشارات تقدم االحيذر املدير التنفيذي ملنظمة حيث تناسب، الهناك أيضًا مسألة 
نتائج متعلقة بالتعليم احلكومي مبا يقارب "الطرفني، سواء كان األمر يف حماولة احلصول على  يكل  لدي

 ييم متعدد السنوات مع شركة حبوثمليون دوالر يف تق 5ما يقارب "أو صرف " دوالر 500,000
  . الكلمة املفتاحية هي التوازنف. على سؤال إذا كانت املبادرة فاعلة أم المل يستطع اإلجابة والذي " مرموقة

  
  ، وهل سأحتاج دوماً إلى مستشار خارجي؟ التقييم كم ستكون تكلفة
بذلك أن تقوم املؤسسات غري الرحبية من تنتظر ال : " بقيمة تقييم النتائج ونيؤمن نقال أحد املاحنني الذي

اليت لقد كلفت عمليات التقييم ." أال يكون مبلغًا باهظاً  شريطة –جيب أن تدفع مثن ذلك بل بنفسها، 
هنا نعود إىل التناسب . دوالر 300,000و  35,000ما بني  ذكرها األشخاص الذين قمنا مبقابلتهم

منظمة، وحجم املنحة، وأمهية للالعامة يزانية املالتناسب مع  حيث علينا األخذ بعني االعتبار  -جمددًا 
  . واستحقاق اجملال، ووزن القضية أو املشكلة

  
 وحمايدةيرى بعض املاحنني ضرورة وجود عيون خارجية . سشارياال الدعمختتلف األراء بالنسبة للحاجة إىل 

: ذوي اخلربة قال أحد املاحنني غري أن . متطوير وتنفيذ التقييوالدعم اإلضايف املدرب للموظفني يف عملية 
  ." القيام باألمر بنفسك يف حني ميكنكاألفراد من عملية املراجعة املستقلة،  يضخم"
 

على  اتفاقوهناك أيضًا . ، والزمالءاالستشاريةموعات اجملالعمالء، و : مهمراء اآلتعدد اجلميع على أن يتفق 
  . مها بغرض تعزيز القدرات الداخلية للتقيم الذايتأن املمنوح جيب أن يقود العملية ويستخد
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فمن المفيد أن نسأل . ال تهم المقاييس التي نختارها، ألنها جميعها تظلل بمعتقداتنا"
 ".أنفسنا عن تلك المعتقدات، باإلضافة إلى سؤال اآلخرين عن اعتقادهم

 
  السبع نقاط النزاع: مسائل القياس

أحد خرباء  أوضح قييم النتائج أمرًا منطقياً، فلماذا تعترب مثرية للجدل؟ وكماإذا كانت عملية قياس وت
وقد . وعادة ما تستخدم األدوات ألغراض حمددة –" إن املقاييس ليست محيدة ولكنها أدوات: "التقييم

أسعار  معظم املؤشرات اليت نستخدمها مثرية للجدل، ابتداًء من مؤشر تعديف احلقيقة : "واصل حديثه قائالً 
  ."معدالت البطالة وحىتاالستهالك 

 
  . بعد حقيقي للعملعن شف كل منها يك ،ن قياسها تتلخص يف سبع أسئلةإن النتائج اليت ميك

  
 ؟انحاول تحريكه ي المؤشرات التيما ه .1

حيث  قد تبدو عملية اختيار النتائج املراد قياسها خيارًا واضحاً، لكن احلقيقة أن العملية حتتاج إىل التأين؛
  . تقوم عملية االختيار بإيالء عناية وافرة لالفرتاضات غري املختربة

 
جتماع لتقييم االبعض الشباب مع علماء  فيهعمل  اتمعية مشروعً اجمل اتنظمإحدى املوقد وصف مدير 

النتائج واليت كانت  أحدولقياس فاعلية الربامج، أراد أحد الشباب اختبار . األحداث قضاءبرامج ختص 
وقد كان من . بني الشبابفيما الكبار للمشرتكني، وهل كان االحرتام متبادًال  أظهرههل  –" حرتاماال"

مل يتم اعتبار مثل هذه النتيجة من قبل علماء  مدخالت، حيثمت اعتبارها ولكن  ،الصعب استخدام النتيجة
من خالل دراسات التقييم الذايت . لعملية التقييم أتنظيميًّ  ئًاويف النهاية، أصبح االحرتام مبد. االجتماع

ومىت : حاسم اجلنائي، وبدى واضحًا بأن االحرتام متغري القضاءواملقابالت مع الشباب والكبار من موظفي 
. غاب عن الربنامج، بدأت املشاكل بالظهور، ومىت ما كان الربنامج مفعمًا باالحرتام كانت الفائدة منه أكرب

  ." حفرة مربعةفكان علينا عمل وضع وتد مربع يف حفرة مستديرة، حياول الشباب : "وقد قال املدير
 

وقد ضرب مانح آخر قامت مؤسسته بإجراء تقييم جملموعة من املمنوحني، والذين ينشغل معظمهم حبل 
وقد ضّم املمنوحني، (مشاكل اجملتمع من خالل املشاركة املدنية، مثاًال آخر على الفريق الذي وضع التقييم 

، وقد كانت املهمة الرئيسية هي حتديد هدف الربنامج، أو ) عن الربنامج، وموظفي تقييم املؤسسةواملسؤولني
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مدير الربنامج أن اهلدف جيب أن يعزز ظروف اجملتمع،   أوضح وقد. النتيجة النهائية املنشودة من الربنامج
عن الربنامج فرييد النتيجة  أما املسؤول. أو حتسني معدالت خترج الطلبة/ كالوصول إىل الرعاية الصحية و

: أضاف قائالً و ." جهود املواطنني لتحسني الظروف املعيشية أن توجهمكثفة ومتشابكة و : "النهائية أن تكون
لقد أدركت أنه إذا وّجه اهلدف إىل حتريك احملور والرتكيز على مشكلة معينة، عندها سيكون جانب املشاركة "

ولكن " لقد حصلت على منهج أفضل لتحريك احملور األساسي،: "حدهمقد يقول أف. املدنية وسيلة للنهاية
وقد ركز التقييم على أثر . املشاركة املدنية ليست جمرد وسيلة ولكنها اهلدف الذي نطمح للوصول إليه

 اهلويةاملشاركة املدنية يف التطوير والتنمية من خالل النظر إىل املهارات واملعارف املدنية ومستوى املشاركة و 
  . قائدالشخصية ك

  
 هل نقوم بالبحث تحت أنوار الطريق؟  .2

يف ضم االحرتام واعتباره نتيجة األحداث،  قضاءيف تقييم املشاركون لقد تردد األخصائيون االجتماعيون 
م ال يعرفون بالضبط كيف يقومون بتقييمه املسئولني التنفيذيني بإحدى املنظمات غري أحد  أوضح وقد. أل

ما فعند. وجد هناك جمموعة ثابتة من البيانات حول التمكني أو األصوات أو العالقات اإلجيابيةتال : "الرحبية
  ." توفر البيانات خيرجون من الصورةال ت
  

فكلما زاد احلجم، يزيد اعتماد التقييم على نتائج . يشكل النطاق الزمين واحلجمي جزءًا من املسألةقد 
وبة أكثر حبسب ما صرّح به أحد قادة اجملتمع يف االعتماد على كما ستواجه صع. حمددة مبعايري معينة

 مل فعلى سبيل املثال . اختالف املعلومات احمللية يف احلصول على التفاصيل املهمة فيما يتعلق بقياس النتائج
 .قياس املهارات عليم الفنون، والذي يستخدم مناهج النتائج، شيئًا من عناصر اإلبداع يفتامج بر يضم أحد 

  . حال، حيث أن اإلبداع يصعب قياسه ضمن نطاق املشروع ةأيعلى وقد يصعب تقييمه 
  

فعلى سبيل املثال، وضع التقييم ملبادرة الزراعة املذكورة أعاله . كما ميكن للنطاق الزمين حتديد بعض املقاييس
لزمين للتقييم، كان من ولكن بالنسبة لإلطار ا. نتائج زيادة عدد األراضي الزراعية يف املناهج املستدامة

ا ختتلف من عام آلخر بسبب اختالف احلبوب باإلضافة إىل أسباب أخرى  ،الصعب مجع املعلومات؛ أل
التقييم على أساس املعلومات املتوفرة؛ كعدد املزارعني املختصني باملناهج املستدامة ومجعيات  يقوملذا . عديدة

  . وضع مسافة بني النتائج املنشودة ومقاييسها ومن الواضح جداً أنه مت. الزراعة املستدامة
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إن اختيار . هاؤ احلالية اليت حتاول إجرا تغيرياتوال –" املؤشرات" –من املهم جدًا التمييز بني حماور القياس 
فعلى سبيل املثال، قامت مبادرة تابعة ملؤسسة  . احملاور واملؤشرات بشكل خاطئ يزودك مبعلومات غري مفيدة

دف إ . الشباب قتلوضع مؤشرات للحد من قضايا ىل احلد من عنف عصابات الشوارع من خالل كربى 
وبعد مرور عدة سنوات وإنفاق ماليني الدوالرات، أدرك املقيمون أن هذه املقاييس لن تليب احتياجات 

  .عن فاعلية املشروع ليقاللدينا الكثري  مل يكنولذلك . مداخالت املبادرة
   

وكما قال أحد . بشكل غري مدروس قد يؤدي إىل تشويه حقيقي للمسألةاملتاحة شرات كما أن مالحقة املؤ 
، "، فإنك ختفض مستوى التقييمقياسهاإذا كان كل ما عليك فعله هو أشياء تعتقد أنك تستطيع : "املاحنني

ا بالفعل كالطرفة القدمية اليت ختربنا عن الرجل الثمل الذي كان يبحث عن: "وأضاف شخص آخر  إ
عندما سأله أحد املارّة عّما يفعل، وملاذا ال يبحث عن مفاتيحه يف و  ،مفاتيح سيارته حتت أنوار الطريق

لذا عليك التأكد بأنك ال ." الرجل أن اإلنارة هنا أفضل من هناك أجابالشارع اآلخر حيث أضاعها، 
  . "حتصر نفسك حتت أنوار الطريق فحسب

  
 ة بدًال من الحقيقة الكاملة؟ يجزئالمقاييس الهل أخطأنا في اتباع  .3

ا نتائج، وهذا خطأ كبريتؤخذ على من املمكن للمؤشرات أن  وقد تغريك قدرتك على قياس املؤشر . أ
هناك : "وضح مدير التقييم يف إحدى املؤسساتأكما . وتقودك إىل االعتقاد بأنك قد وصلت إىل احلقيقة

ا. املعلومات املهمةوصلت إىل كافة  قد بأنك شيئ ما يغريك لالعتقاد تكون قد و مغرية أن تكون  فبإمكا
  ." زائفة

 
عندما أصبحت مقاييس النتائج وسيلة احلكومة يف تقييم برامج : "رحبيةالؤسسة غري إحدى املقال مدير 
 إعادة مل مشلمثل  نتائجإىل  ،، فقد حصل تغيري على األهداف كملئ األسرّة يف املالجئاهلارب الشباب

وقد كانت تلك الفكرة رائعة حىت أصبحت واضحة بأن املقياس كان تشجيع الوكاالت . ل عاماألسرة بشك
  . حيث أصبح املؤشر فعلياً مقياساً جزئياً للحقيقة.  إىل املواقف العدوانيةنيعلى إعادة املراهق

  
ضائيتني عن نتجت كال الكارثتني الف: "التقييم يقد تكون احلقيقة اجلزئية مميتة؛ وكما قال أحد مستشار 

وقد ُعرف سبب . هو أهم النتائج إطالق املركبةحيث شعر املدراء أن . عملية الرتكيز على النتائج السطحية
  ." نطالقعملية اال إليقافن الكشف عن املعلومات و املهندس حاولفشل النظام 
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ا قادرة ع مؤشراتالنقطة احلقيقية هنا هي أن املؤشرات احلقيقية هي  لى إضالل الربامج الفاعلية، وأ
لتدخني، وأنك حتاول معرفة مدى املكافحة  اختّيل أن هنالك برناجمً : "املقيِّمنيأحد  أوضح وقد. وختريبها
خنفاض أم ال، ولكن هل يقوم الناس استنظر إىل معدل مبيعات السجائر يف البلد هل هو يف حالة . فاعليته

  ."فيما يتعلق باملشرتيات اخلارجية اتمعلوم ةري أيبشراء السجائر من اخلارج؟ فاملؤشر ال يستطيع توف
  
 المساءلة البيانات؟  يفسد دافعهل  .4

عندما يصبح التقييم مبنيًا بالكامل على عملية املساءلة، كما يقول بعض قادة امليدان، ستفسد النتائج 
  ." ما يقاس من النتائج يتم إجنازه: "املقيِّمني وكما قال أحد . بشكل كبري

  
واليت كتبها دونالد كامبيل، أحد أشهر خرباء تقييم الربامج " اجملتمع اجملّرب"يف مقالة مشهورة  وردوقد 

عن التقليل من  1971وعام  1968لقد أسفرت معركة الواليات املتحدة بني عامي : ما يلياالجتماعية 
كميات كبرية عندما   كذلك يف االحتاد السوفييت، أنتجت مصانع املسامري. جدية وخطورة احلوادث املسجلة

أدى منهج املساءلة املعتمد على و  .مت حتديد احلصص من املسامري الصغرية والكبرية وحتديد احلصص باألرقام
وقد أظهرت . ، إىل املراوغة يف بعض املبادئ وعمليات املراقبةمؤخرًا النتائج واملستند إىل قانون محاية الطفل

  . الطرد والفشل املدرسي عن طريق تغيري طريقة اإلحصاء وسنت أدلة على قلة عدد عملياتيمدرسة ه
 

على عملية املساءلة واليت ميكن أن جترب املمنوحني على الوعد  إىل قلقهم إزاء التأكيداملاحنون  يشريوغالبًا ما 
: قال أحد املاحنني. غري ملموسة، ومتابعة احلوافز اليت قد تدمر العمل احلقيقيو بنتائج وأهداف غري واقعية 

م، شاهدت إحدى ينملطار، وعندما كان اجلميع متأخر يف ا املزدمحةيف أحد األيام " ، يركضون حنو رحال
ا تريد أن تلتزم مبوعد . العامالت يف اخلطوط اجلوية تغلق باب الطائرة والطائرة ليست ممتلئة بعد فمن املؤكد أ

ج أخرى، ولكنين أمتىن لو مل أفعل ذلك مع رمبا كانت هناك وجهات نظر أخرى قد تؤدي إىل نتائ. اإلقالع
  ." أي مانح

 
حنن املمولون نرغب يف دفع مستوى املساءلة إىل األمام، : "اتملؤسسسابق بإحدى اوقال مسؤول تنفيذي 

جيب حتديد العمل و أن تكون العملية تشبه احلواجز نبغي حيث يون يف االعرتاض على ذلك، املمنوحيرتدد و 
رتقاء باملستوى بشكل األشخاص، ليتم إجناز العمل يف الوقت املناسب مع اال مبا يتناسب مع قدرات

  ." تدرجيي
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 ؟لطةمن خالل الوقت والس ،هل يمكن قياس األثر بشكل فاعل .5
. الوقت هو القضية األساسية: "قال مدير تنفيذي ألحد الربامج والذي يعمل مع طالب املدارس الثانوية

لوقت، ولكن القصة احلقيقية لن تظهر حىت يذهب األطفال إىل املدرسة حيث أننا نقيس األثر بالنسبة ل
  ." وميضون وقتاً هناك، أو رمبا حتتاج إىل وقت أطول

  
دف إىل تغيري على املدى البعيد ولكنها حتتاج إىل  وغالبًا ما تواجه كل عملية تقييم للنتائج مشاكل معينة 

فمىت تصبح النتائج مرئية؟ بعد . تظهر احملاور فوراً : "مني املقيِّ قال أحد . مؤشرات سريعة ومسبقة للنجاح
والكثري من اجلهد للحصول . ولكننا حنتاج إىل معلومات مسبقة من أجل تعزيز العمل. مرور بعض الوقت

  ." على نتائج قصرية املدى مستوحاة من رؤى طويلة املدى
  

حيث أوضحت دراسة . اإلحتادية )رتهيد ستا(بتقييم برنامج روضة  تلك املتعلقةالقصص  ومن أشهر
مسبقة أن النتائج اليت حيصل عليها األطفال ختتفي بعد سنتني إىل أربع سنوات، ولكن يدل التقييم احلديث 

بعد مرور أربعني عاماً، : "على غري ذلك؛ فقد صرّح مدير تنفيذي لربنامج تقييم يف مؤسسة رئيسية بأن
بل أصبح غاية يف األمهية  حيث أن ما تعلموه مل خيتفِ . تلفني متاماً خم )هيد ستارت(إتضح بأن املشاركني يف 

  . وهو ليس دائًما متاًحاباهظة التكاليف و حتتاج إىل الوقت،  الطولية ومبا أن الدراسات." مع مرور الوقت
   

فهو  –يًا يعد هذا السؤال نسب. قضية شائكة أخرى التدخل وتأثريه على النتائج املرجوة،كما تعترب السيطرة و 
ولكن السؤال يتمحور . ، ومن خالل التقييمسؤال ميكن اإلجابة عليه من خالل جمموعة حتكم كبرية وباهظة

  . ويصبح واضحاً من خالل العالقة بني املمنوح واملمول
  

 –بأن املنظمة تعترب مسؤولة عن جملس املدينة  املذكور أعالهاملدير التنفيذي لربنامج الشباب  أوضح وكما
يدرك جملس املدينة ذلك ولكن ليس لديه . وعن النتائج اليت تسيطر عليها املدرسة –و ممول الربنامج وه

يف بعض األحيان، يكون املسؤولون عن أمر ما هم أقل : "ويقول. السيطرة والسلطة الرمسية على املدارس
قال أحد . ر جملس املدينةدو ب العطاء االجتماعي يقومكما تظهر مشكلة جديدة عندما ." الناس سيطرة عليه

من السهل علينا أن نتوقع الكثري من األفراد املمنوحني، وإننا خمطؤون يف بعض : "املسؤولني يف املؤسسة
 ."املمنوحاألحيان عندما نطلب نتائج تفوق قدرات 
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 هل تستطيع المقاييس والمؤشرات الفردية أن تأخذ بعين االعتبار المعايير البيئية؟  .6
قدرة منهج تقييم النتائج على أن  بالقلق إزاءعلى حد سواء املقيِّمني املاحنني واملمنوحني و كل من   يشعر

إن حقائق العمل االجتماعي والتغيري : "اتؤسسسابق إلحدى امل وكما قال رئيس. يكون مبسطًا للغاية
اكسة وجهة النظر هذه، تواجه بعض اآلراء املع." االجتماعي قد ال تتوافق مع عامل األرقام والنتائج الواضحة

وال " ،الستثمارلتماعي بالعائد االج"حبسب املاحنني الذين عملوا من أجل تطوير مقاييس ومؤشرات تتعلق 
ندعي بأننا نعرف ما هي النتائج اليت جيب قياسها يف : "نيقّيمأحد املوقد قال . تزال املسألة قيد االختبار

 ،حيث نستخدم مناذج من اجملال الزراعي والطيب، ولكننا، رفالعمل االجتماعي، ولكننا يف احلقيقة ال نع
  ."فإن هذه األمور ليست واضحة وميكانيكية. وعلى سبيل املثال، ال نعرف ما هو سبب حدوث العنف

 
بإختاذ نفس  ات على عملية التقييم،ؤسسيشرف على تدريب موظفي إحدى املوقد قام مستشار مدرب 

حيث أن لديها هيكل غين ومعقد من التشعبات . املرجانية كالشعابتعترب   إن النظم االجتماعية. "املنحى
  ."والدقة والتنوع قوةوالتفرعات، وحىت نتمكن من قياسها؛ حنتاج للنظر يف مسائل النمو وال

يعترب العديد من املنح بناًء للميادين، حيث أن : "شكلةاملوضح أحد قادة اجملتمع من خالل تعليقه على وأ
سسات غري الرحبية يعد نظامًا بيئيًا متنوعاً، وهناك العديد من األسباب اليت حتفز على إعطاء املنح عامل املؤ 

ات اليت نظمإحدى امللقد كنت عضوًا يف جملس . أكثر من النتائج احملددة اليت ميكن للممنوح الوصول إليها
هل سنجعلهم . اع يف صفوفهمدوالر ملعلمي املدارس ليمكنهم بذلك اإلبد 700 تبلغ كل منهامنح تقدم 

أم هل سنضع مقاييس معينة للتأكد من . مسؤولني عن النتائج؟ أم هل حناول أن حنّفزهم ونشعرهم باألمل
  "املعلم يشعر بسعادة أكرب؟"أن 
  
 ؟ فهمهالنتائج على فهم ما نريد  قياسساعدنا يهل  .7

هنا نعرض لكم طريقة قام . االجتماعي طاءوكالعادة يدور النقاش حول إمكانية قياس مجيع نتائج وقيم الع
ففي األعمال . تكوين أسرةهناك فرق كبري بني كتابة خطة أعمال جتارية وبني : "بوصفها أحد املاحنني

أما يف ما يتعلق . التجارية نكون قد بلغنا النتائج املرجوة اليت نريد توسيعها واليت نقوم بالتخطيط على أساسها
  " ؟نستطيع إحصاؤهمنهم كم ف! التدخالتالعديد من و  !ديد من النتائج املرجوةبرتبية األطفال، هناك الع

املؤسسات غري الرحبية تغري األشخاص، وحنن : "نفس الفكرة يةوقد اتبع مدير تنفيذي آخر ملنظمة جمتمع
املساواة والتوازن بني اجلنسني يف جمال  لدعمختّيل أن لديك برنامج . جاهلون فيما يتعلق باألشخاص

دراسية لدراسة اهلندسة، ويف منتصف الطريق تقوم بتغيري التخصص ما منحة مرأة احيث تعطي  ،اهلندسة



 
 

21 
 

، بل ميكنك تغيري من جانب الكلية أو برنامج الزمالة ال يعترب ذلك فشًال يف حتقيق النتائج. لفنون التاريخ
  ." عليك املخاطرةولكن الربنامج، ذلك بتغيري شروط االلتحاق ب

 
التحول  والدليل بأن طريقة املخاطرة ه إلعداد هذاعديد من األشخاص الذين متت مقابلتهم وسؤاهلم قال ال

محلها : "نيقّيمأحد امل، أو من وجهة نظر "لعبة املطاردة: "كما قال عنها أحد املاحنني  –عن وجهة املساءلة 
اية اليوم ستفد من معظمها ومن العديد من ال تلقي بالنتائج جانبًا بل ا. إىل ناحية تعليمية –" إىل 

مهمة  اتعالم" باعتبارها فّكر يف النتائج. ، وخذها بعني االعتبار جنبًا إىل جنب مع النظام البيئيجوانبها
فّكر يف النتائج كهدف ومصدر : "وكما قال آخر. املقيِّمنيكما اقرتح أحد " أو حدوث مشاكلتطور لل

ا مقاييس . فة األداء أو ألغراض املساءلةللمعلومات أكثر من اختاذها مصدرًا ملعر  عامل النتائج على أ
  ." للحوار والفهم واإلستيعاب

 
يتعلق باالستثمار يف العملية التعليمية، حيث تعترب مقاييس النتائج  إن األمر برمته: "أحد املاحنني قالكما 

  ." أداة لتطوير وسائل مهمة لرواية قصتك
 
  
 

  ب والمحظورعملية التقييم بين المطلو 
  

  المطلوب
 تعلم الثقافة نشر من أجل  اسع  
 تعزيز احلوار مبساعدة البياناتقم ب  
 املستمرة حافظ على املرونة يف عملية التغذية الراجعة   
 مساءلة  جتربة اجعل من هذه التجربة جتربة تعليمية، وليست جمرد  
 التوازن والتناسب  احرص على مراعاة  
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   المحظور
 فرديةخدم مؤشرات ال تست   
  األكرب النظم والسياقال تغيب نظرك عن آليات   
 ال تسمح بزيادة اجملازفات أكثر من الالزم   
 يقة الكاملةمقاييس املؤشرات والنتائج أو احلق ال ختلط بني   
 سرتاتيجيات بعيدة املدى حلل املشاكل الكربى لنتائج من اإلال تنتظر ا  
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  وتقدير شكر
  

  
 

  .بتمويل هذا الدليل مؤسسة فورد قامت
  
   www.grantcraft.org : زيارة موقعنا اإللكتروني برجاءوالمواد اإلضافية  الكتيباتمزيد من ل


