تخطيط املتابعة والتقييم :منوذج �إعداد التقارير عن امل�ؤ�شرات
امل�صدر
جامعة جونز هوبكينز  -مركز برامج االت�صال.
كج��زء م��ن التخطي��ط للمتابع��ة والتقيي��م ،ينبغ��ي على خط��ة املتابعة والتقييم �أن تت�ضمن ق�س��م ًا يحتوي على تفا�صيل املعلومات التي �س��وف
يتم حتليلها ،وكيف �سيتم عر�ض النتائج اخلا�صة بها؟ ،وهل يحتاج فريق البحوث بالربنامج �إىل �إجراء �أي اختبارات �إح�صائية للح�صول
على الإجابات املطلوبة؟� ،أم �أن هذه التحليالت �سوف تتم عن طريق ا�ست�شاري �أو خبري خارجي؟ ،وما هي االختبارات املطلوب �إجرا�ؤها؟،
وما هي املعلومات امل�ستخدمة يف احل�سابات؟ وما هي الربجميات امل�ستخدمة (مثال اك�سل  ،Excelحزمة برجميات العلوم االجتماعية
 ،SPSSحزمة برجميات �ستاتا االح�صائية  )Stataيف حتليل املعلومات و�إن�شاء جداول التقارير؟
ومن املفيد و�ضع جدول فارغ لتوفري منوذج لإعداد تقارير عن امل�ؤ�شرات.
وفيم��ا يل��ي من��وذج للج��دول ال��ذي يحت��وي عل��ى �صفوف و�أعم��دة لإدراج امل�ؤ�ش��رات ،وقيم املعلومات ،والف�ترة الزمنية لإع��داد التقارير ،كما
�س��يحتوي اجلدول � ً
أي�ضا على الن�س��بة التى ي�س��تهدفها الربنامج ،وما هو مدى تقدم الربنامج نحو الهدف؟ ،من حيث الن�س��بة املحققة من
الهدف خ�لال فرتة �إعداد التقرير.
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منوذج جدول م�ؤ�شرات خطة املتابعة والتقييم
امل�صدر
جامعة جونز هوبكينز -مركز برامج االت�صال.
خطة املتابعة والتقييم :هي الوثيقة التي ت�ساعد يف تتبع وتقييم نتائج التدخالت خالل دورة حياة الربنامج ،فهي وثيقة حية ينبغي العودة
�إليها وحتديثها ب�صفة م�ستمرة .وعلى الرغم من اختالف تفا�صيل كل خطة للمتابعة والتقييم باختالف الربنامج ،ف�إنه ينبغي �إعداد هذه
اخلطط وف ًقا لنف�س �أ�سا�سيات بناء خطط املتابعة والتقييم ،و�أن تت�ضمن هذه اخلطة نف�س العنا�صر الرئي�سية.
وم��ن اله��ام �أن يت��م �أثن��اء املراح��ل املبك��رة لعملي��ة التخطي��ط حتدي��د م��ن �س��يكون امل�س��ؤول ع��ن جم��ع املعلوم��ات اخلا�ص��ة بكل م�ؤ�ش��ر؟ .وفى
الغال��ب يت��م االتف��اق عل��ى �أن يت��وىل مزيج� ًا م��ن فري��ق عم��ل املتابعة والتقيي��م ،وفريق البحوث ،وفري��ق عمل الربنامج هذه امل�س��ؤولية ،حيث
�س��يحتاج اجلمي��ع �إىل العم��ل مع� ًا للقيام بجم��ع املعلومات بدقة ويف الوقت املنا�س��ب.
وع��ادة م��ا يك��ون تكلي��ف �ش��خ�ص واح��د لتن�س��يق عملي��ة جم��ع املعلوم��ات �أم��ر ًا مفي��د ًا ،ب�ص��رف النظ��ر ع��ن الع��دد الفعل��ي امل�ش��ارك يف جم��ع
املعلوم��ات ملختلف امل�ؤ�ش��رات.
كما ينبغي حتديد �أدوار �إدارة املعلومات التى يجب �أن يوافق عليها كافة �أع�ضاء الفريق ،ويكون الأمر وا�ضح ًا ليبني من هم الأفراد الذين
مت تعيينهم لكل م�ؤ�شر؟ ،وبهذه الطريقة ال يتفاجئ �أح َّد عندما يحني وقت �إعداد التقارير.
ومن الطرق ال�سهلة للقيام بذلك� :إ�ضافة عمود جلدول امل�ؤ�شرات لي�سجل فيه ا�سم امل�س�ؤول عن كل م�ؤ�شر؟ ،كما هو مو�ضح فيما يلي:
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