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توفِّر »مواد منهجية تقييم املدافعة« موارد بشأن عنارص التقييم الفريدة أو اخلاصة بأعامل املدافعة. غري أن هناك العديد من 
عنارص التقييم املّتسقة بني املدافعة وأنواع التقييم األخرى. وتوفِّر هذه الوثيقة روابط إىل املوارد يف بعض جماالت التقييم 

األساسية هذه.
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قوائم تفّقد التقييم
توفر جامعة غرب ميشيغان قوائم تفّقد ملكونات التقييم 

الرئيسية متت مراجعتها من قبل خرباء. ويمكن أن 
تساعدكم قوائم التفّقد هذه يف ضامن معاجلة العنارص 

األساسية للتقييم.
http://bit.ly/33DhnMI

دليل التقييم الشامل
تقّدم مؤسسة كيلوغ كتّيب إرشادي عىل اإلنرتنت يتناول 

مجيع مكونات التقييم تقريبًا. ُيعترب هذا موردًا ممتازًا وجمانيًا 
للتقييم يكاد يكون بمثابة كتاب درايس عن املوضوع.

http://bit.ly/2PZUgYR

أمن البيانات
يوّفر هذا املوقع اإللكرتوين »األمان يف صندوق« 

اسرتاتيجيات وإرشادات وتوصيات قابلة للتنفيذ بشأن 
أمن البيانات. 

https://securityinabox.org/en/

تقنيات شائعة جلمع البيانات 
حتّدد جامعة مينيسوتا اسرتاتيجيات شائعة جلمع البيانات، 

باإلضافة إىل أمثلة.
https://cyfar.org/collecting-data

تصميم املسح/االستطالع
ُيعترب املسح/االستطالع أحد األساليب الشائعة جلمع 

البيانات. وتقدم هذه الوثيقة إرشادات بسيطة وموجزة 
حول تصميم املسوح/االستطالعات.

http://bit.ly/34R8m2D

األساليب النوعية
تقدم منظمة صحة األرسة الدولية )FHI( كتابًا عىل 

اإلنرتنت حيتوي عىل معلومات مفصلة حول األنواع 
الشائعة جلمع البيانات النوعية.

http://bit.ly/2qDBPP3
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جمموعات الرتكيز
ُتعترب جمموعات الرتكيز أحد األساليب الشائعة جلمع 

البيانات النوعية. وتقّدم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
)USAID( إرشادات حول تصميم وتنفيذ جمموعات 
الرتكيز. الوثائق متوفرة باللغتني العربية واإلنجليزية.

)العربية(
http://bit.ly/36SNrOv

)اإلنجليزية(
http://bit.ly/2K47hwr

حتليل البيانات
إذا كنتم حديثي العهد يف جمال التقييم، فإننا نويص بتجربة 
أخذ دورة عرب اإلنرتنت حول حتليل البيانات. حيث توفِّر 
edX وCoursera جمموعة واسعة من الدورات التدريبية 
حول حتليل البيانات التي يمكن أن تساعدكم عىل البدء 

وُتطّور مهاراتكم. ُيرجى مالحظة أن هناك أيضًا دورات 
تدريبية تتناول مكونات أخرى للتقييم )األساليب، 

التصميم، إلخ(؛ ابحثوا عن تلك الدورات يف هذه الروابط 
كذلك.

http://bit.ly/2Q1ZFyn

http://bit.ly/2qHVInO

رفع تقارير عن التقييم
بينام تؤّكد منهجية تقييم املدافعة عىل أمهية التقييم إلثراء 
محلتكم، من املهم أيضًا فهم كيفية رفع تقارير عن نتائج 

التقييم إىل املمّولني. وتشري قائمة التفّقد هذه إىل املكونات 
األساسية لتقرير تقييم أكثر تقليدية قد يقّدمه شخص ما 

إىل أحد املمّولني.
http://bit.ly/33zX56S
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