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 استخدام إطار " قوس ُقزح" إلجراء تقييم أفضل.

تقييم أفضل يدفعك إلى التفكير في سلسلة من األسئلة الرئيسية والهامة.  ومن المهمم أن أخذم  لإطار " قوس ُقزح" 
حصمل عليهما.  ُيمكمن اسمتذدام م بما في  لمك التقمارير التمي سمو  أفي إعتبارأا كل ه ه المواضيع مأ  بداية التقيي

اإلطممار فمي عمليممة التذطمميط إليمراأ تقيمميم أو لتحديممد موقمع المعلوممماة فمي أأمموا. معأيممة ممن األسممالي . هأمماك  هم ا
أسذة موسعة من اإلطار تبين الذياراة واألسالي  التي ُيمكن اسمتذدامها فيمما يتعلمك بكمل سموالك ويمكمن تحميمل 

   http://betterevaluation.org/planه ه الأسذة من موقعأا على األأترأة:

 التقييم أو إدارة نظام التقييم إدارة  .1
إدارة عملية التقييم ) أو سلسلة من عملياة التقييم( ك بما في  لك تحديد المسوول عن إيمراأ 

 التقييم والمسوول عن إتذا  القراراة به ا الشخن.
شراك أصحاب المصلحة: - يمكممن أن مممن المم ت يحتمماا إلممى المشمماركة فممي التقيمميم  كيمم   فهم وا 

 أحدده وأيعله يشارك في  لك 
مممممن هممممو صمممماح  الُسمممملطة والصمممماحية فممممي إتذمممما  القممممراراة  إنشاء عمليات صنع )إتخاذ( القرار: -

المذتلفة المتعلقة بالتقييم  من ال ت سمو  يقمدم اإلستشماراة 
والتوصياة بشخن التقييم  ما هي العملياة واإليراأاة التمي 

  سو  ُتستذدم إلتذا  القراراة
 من ال ت سو  يضطلع بإيراأ عملية التقييم  تحديد )تعيين( من يقوم بإجراء التقييم : -
ما همي المموارد أو المصمادر )الوقمة ك الممال ك الذبمرة( التمي  تحديد وتأمين الموارد : -

سو  أحتايها إليراأ التقييم ك وكي  سو  أحصل عليها  
)مممممااو الوقممممة مممممع األذمممم  فممممي اإلعتبممممار المصممممادر الداذليممممة 

المطلممو  مممن العمماملين( والمصممادر الذارييممممة )مممااو الوقممة 
 المتوفر للمشاركين(.
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تحديددد المعددايير ايخ قيددة ومعددايير تقيدديم  -
 الجودة :

ما التقييم ال ت سو  أعتبره  ا يوده عالية ويراعي المعايير 
 األذاقية  كي  يأبغي لأا معالية القضايا األذاقية 

 توثيق إدارة العمليات واإلتفاقيات :  -
 

يراأاة التقييم واإلتفاقياة   كي  سأواك إدارة العملياة وا 

ما ال ت يي  القيام بمه لتصمميم وتذطميط وتأفيم  التقيميم  مما  تطوير وثائق التخطيط للتقييددم : -
هممي واممائك التذطمميط التممي أحتمماا إلييادهمما )إطممار التقيمميم ك 

 التقييم ك ذطة عمل التقييم( ذطة التقييم ك تصميم 
إسدددددتعراق التقيددددديم )نظدددددرة مدددددن أعلددددد   -

 للتقييم(:
كيممم  سممميتم تقيممميم التقيممميم أفسمممه ك بمممما فمممي  لمممك ك الذطمممة ك 

 العملياة ك التقارير  
كيممم  يمكمممن ان تعمممزز قمممدرة األفمممراد واليماعممماة والمأ مممماة  تطوير القدرة )القدرات( عل  التقييم: -

ستذدام التق  ييم على إيراأ وا 
 ما ال ت سو  يتم تقييمه تحديدد  .2

تطمموير وصمم  )أو الوصممول إلممى الصمميغة الحاليممة( لممما سممو  يممتم تقييمممه وكيمم  ُيفتممر  أن 
 يعمل 

 ما ال ت ييرت تقييمه بالضبط  ي:دتطوير وصف أول -
تطدددددددوير نظريدددددددة البرندددددددام    النمدددددددوذ   -

 المنطقي:
أ ريمة التغييمر كيفية فهمأا ليعمل التدذل )أ رية البرأمام  ك 

 ك الأمو ا المأطقي( 
ممممما هممممي الأتممممائ   يممممر المقصممممودة المحتملممممة )السمممملبية مأهمممما  تحديد النتائ  غير المقصودة المحتملة: -

 واإلييابية( والتي من المهم التطرك لها في التقييم 
 ال ت يحدد أبعاد التقييماإلطار  .3

التقيمميم الرئيسممية ك المعممايير والمقمماييس التممي وضممع وتحديممد معممالم التقيمميم : أ راضممها ك أسممئلة 
 سيتم إستذدامها.

 تحديد أولي للمستخدمين الُمستهدفين: -
 

 من هم المستذدمون المستهدفون من التقييم بشكل أساسي 

 تحديد الغددرق: -
 

ممما هممو الغمممر  األساسممي للتقيممميم وامسممتذداماة الُمسمممتهدفة 
 له 
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ما همي األسمئلة  اة األولويمة التمي يبحمق التقيميم عمن إيابمة  للتقييم:تحديد ايسئلة الرئيسية  -
 لها  كي  يمكن تطويرها 

ما هي المعايير والمقاييس للحكم على األداأ  من هو الم ت  تحديد مفهوم النجاح الذي نسع  له: -
معمماييره ومقاييسممه مهمممة وُتشممكل فرقمماو  ممما هممي العمليممة التممي 

 إتفاك حول  لك يي  تطويرها للتوصل إلى 
 األأشطة والأتائ  واآلاار والسياكوصف  .4

سممترداد البياأمماة لعيابممة علممى األسممئلة الوصممفية حممول أأشممطة المشممرو.   البرأممام     يمممع وا 
 السياسة ك وأتائيها المذتلفة والسياك ال ت تُأمفم  فيه.

ما هي استراتييياة أذ  العيأاة التي سو  تسمتعمل ليممع  العيندددة: -
 البياأاة 

اسددددددددددددتخدام اإلجددددددددددددراءات والمقدددددددددددداييس  -
 والمؤشرات:

مممما همممي اإليمممراأاة والموشمممراة التمممي سمممو  ُتسمممتذدم  همممل 
هأالمممممممك إيمممممممراأاة وموشمممممممراة معتممممممممدة أم أأمممممممه م ُبممممممممد  ممممممممن 

 تطوير)استحداق( إيراأاة وموشراة 
حمممول األأشمممطة كيممم  سممميتم يممممع و   أو اسمممتعادة البياأممماة  جمع و أو استرداد )إستعادة( البيانات: -

 والأتائ  والسياك والعوامل األذرى 
 كي  سيتم تأ يم وتذزين البياأاة وضمان يودتها  إدارة البيانات :  -
 كي  سيتم اليمع بين )تولي ( البياأاة الكمية والأوعية  الجمع بين البيانات الكمية والنوعية : -
 الرقمية والأصية كي  سيتم تحرت أأماط البياأاة  تحليل البيانات : -
 كي  سيتم عر  البياأاة بشكل بصرت  العرق المرئي للبيانات : -

 النتائ  واآلثار  فهم أسباب .5
جمددع وتحليددل البيانددات لعجابددة علدد  ايسددئلة المتعلقددة بايسددباب التددي أدت إلدد  النتددائ  

 واآلثار التي تم م حظتها.
التحقددددددق مددددددن دعددددددم النتددددددائ  ل سددددددباب  -

 :الُمفترضة 
كيمم  سمميتم تقيمميم فيممما إ ا كاأممة الأتممائ  ُمتسممقة مممع السممياك 

 الأ رت ومع طبيعة التداذاة التي أدة إليها 
كي  سميتم مقارأمة الواقمع ممع الأتمائ  البديلمة   مما الم ت كمان  مقارنة النتائ  مع الواقع : -

 سيحدق فيما لو لم يكن هأاك أت تدذاة 
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 كي  سيتم البحق عن   تحرت تفسيراة بديلة   الممكنة :التحري عن التفسيرات البديلة  -

 لواحد أو أكثر من التقييمات   توليف البيانات  .6
المزاوية أو اليمع بين البياأاة لتشكيل تقييم شامل لمدى يدارة وقيممة التمدذل ك أو تلذمي  

            .األدلة في عدد من التقييماة
 كي  سيتم تولي  البياأاة لتقييم واحد  توليف البيانات لتقييم واحد : -
هممل تحتمماا لتوليمم  البياأمماة عبممر عممدد مممن التقييممماة   إ ا  توليف البيانات لعدد من التقييمات : -

 كاأة اإليابة أعم ك كي  سيتم  لك  
كيممم  يمكمممن تعمممميم الأتمممائ  التمممي حصممملأا عليهممما ممممن التقيممميم  تعميم النتائ  : -

 ومواقع أذرى   على المستقبل أو على برام 

 النتائ  التقارير ودعم استخدام  .7
تطوير وعمر  الأتمائ  بطمرك مفيمدة للمسمتذدمين الُمسمتهدفين ممن التقيميم ك وتقمديم المدعم لهمم 

 ليتمكأوا من اإلستفادة مأها .
 ما هو اإلطار الزمأي والشكلي المائم للتقرير   تحديد متطلبات تقديم التقارير : -
ممممممما هممممممي أأممممممماط وأشممممممكال التقممممممارير المائمممممممة للمسممممممتذدمين  التغطية اإلع ميددة :تطوير  -

 الُمستهدفين 
كي  يمكن أن يسهل الوصول إلى التقريمر وأن ُيسمتذدم ممن  ضمان إمكانية الوصددول : -

 قبل مذتل  الُمستذدمين 
هل سو  يتضمن التقييم توصياة   كي  سيتم وضع هم ه  تطويددددر التوصيدات : -

 التوصياة ومن سو  يضعها 
باإلضمممافة إلمممى إشمممراك المسمممتذدمين المسمممتهدفين فمممي عمليمممة  دعددم االستخدددددام : -

 التقييم ك كي  سيتم دعم استذدم أتائ  التقيم  
 

 محمد سليمان الصاأع -"قوس قزح"....اطار للتقييم

 


