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رقية تحديد االحتياجات ذات األولوية لألرامل واملطلقات في املنطقة الش-1
.ومنطقة حائل

أهداف المشروع1.1

:ة يسعى املشروع إلى تحقيق األهداف التالي

.اقتراح التدخالت املالئمة لتلبية هذه االحتياجات-2



منهجية المشروع1.2

للدراسة االحتياجات وبناء املبادرات تم العمل على أربعة مراح

إدارة النتائج

ج وضع آلية ملتابعة النتائ
ئة والتغيير الذي تم على الف

املستهدفة 

اقتراح التدخالت

تم بناء على نتائج الدراسة ي
اقتراح تدخالت لتنمية 

امل واملطلقات}ال

تحديد فرص 

التدخل

تحديد جوانب التركيز في

التدخالت

دراسة الحالة

جمع املعلومات املفصلة 
قة واملعمقة عن الحالة بطري

منهجية
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دراسة الحالة

جمع املعلومات املفصلة 
قة واملعمقة عن الحالة بطري

منهجية

وهي مصفوفة ( Self Sufficiency Matrix)لفهم وتحديد احتياجات األرامل واملطلقات تم استخدام مصفوفة االكتفاء الذاتي 
 وتبينها من قبل وزارة اإلسكان 

ً
جمعية امللك سلمان و ( اإلسكان التنموي )تم تصميمها من قبل جامعة أريزونا وتم موائمتها محليا

.ُبعد14تتكون املصفوفة من ثمانية محاور و. لإلسكان الخيري 

منهجية المشروع1.2

للدراسة االحتياجات وبناء املبادرات تم العمل على أربعة مراح
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دراسة الحالة

جمع املعلومات املفصلة 
قة واملعمقة عن الحالة بطري

منهجية

و لكل ُبعد (.في أزمة، مهدد، آمن، يبني قدرات، ُممكن)في كل محور تم تصنيف األرملة أو املطلقة في أحد خمس مستويات 
.هناك خوارزمية لتحدد مستوى األرملة أو املطلقة

آلية تقييم االحتياج 
وتصنيف مستوى 
املستفيد في محور 

خوارزمية لكل ُبعد

لكل ُبعد هناك وصف خاص لكل مستوى من املستويات الخمسة

منهجية المشروع1.2

للدراسة االحتياجات وبناء املبادرات تم العمل على أربعة مراح
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ء. والذي يتكون من ثالث عناصر، الرغبة، القدرة والفرصةCOM-Bيتم تحديد التدخالت واملبادرات بناًء على إطار عمل 
ً
بنا

.أنواع من التدخالت تتنوع ما بين تنموية ورعوية10على الثالث عناصر هناك 

تحديد فرص 

التدخل

تحديد جوانب التركيز في

التدخالت

منهجية المشروع1.2

للدراسة االحتياجات وبناء املبادرات تم العمل على أربعة مراح
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بيل املثال إذا كانت فعلى س. مصفوفة التدخالت تقترح تدخل مناسب لكل حالة بناء على تصنيف األرملة أو املطلقة في األبعاد
اًء على ذلك يتم تصميم بن. الحالة مصنفة في بعد التعليم في مستوى في أزمة فالتدخالت املقترحة هي زيادة رغبة أو توفير فرصة

.مبادرات تساهم في زيادة الرغبة أو توفير الفرصة

تحديد فرص 

التدخل

تحديد جوانب التركيز في

التدخالت

منهجية المشروع1.2

للدراسة االحتياجات وبناء املبادرات تم العمل على أربعة مراح
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 لتوليد أفكار واقتراح
ً
تدخالت تلبي تصميم وابتكار املبادرات يتم عبر ستة مراحل، سيتم تنفيذ هذه املنهجية داخليا

.االحتياجات

اقتراح التدخالت

تم بناء على نتائج الدراسة ي
اقتراح تدخالت لتنمية 

امل واملطلقات}ال

منهجية المشروع1.2

للدراسة االحتياجات وبناء املبادرات تم العمل على أربعة مراح
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 وضع خطة مفصلة وقابلة للتطبيق إلدارة وقياس األثر، حيث يتم معرفة التغيير الذي تم إحداثه
ً
على األرامل تم أيضا

.واملطلقات بناء على التدخالت التي سيتم تنفيذها

إدارة النتائج

ج وضع آلية ملتابعة النتائ
ئة والتغيير الذي تم على الف

املستهدفة 

منهجية المشروع1.2

للدراسة االحتياجات وبناء املبادرات تم العمل على أربعة مراح



12

الملخص التنفيذي1.3

51
سيدة من فئة 

األرامل واملطلقات

حجم العينة

.جمعية البر-. جمعية إسعاد-

.جمعية حائل-.  جمعية رفاق-

الجمعيات املشاركة

التوزيع الجغرافي
منطقتين جغرافية

املنطقة

الشرقية

منطقة

حائل

.جمعيات4

إطار الدراسة العام



:نتائج دراسة الحاالت

تائج تبين املصفوفة التالية ن
التصنيف الجمعي لجميع 
ي كل الحاالت التي تمت دراستها ف

بعد  من أبعاد نموذج دراسة 
...الحالة 

الملخص التنفيذي1.3



( :  أزمة ، مهدد ) أبعاد تم تصنيف الحاالت فيها بمستوى منخفض 6نلحظ من خالل  نتائج دراسة الحاالت أن هناك 

نيفالنسبة االجمالية في مستوى التصمستوى التصنيفتعريف البعدالبعد

% ( 92)( .في أزمة ) تقييم حالة العمل الحالية للمستفيدالعمل

%( 61) ( .في أزمة ) .تحقيق االكتفاء الذاتيالذي يمكنهم من لمستفيدين لتقييم التحصيل العلمي التعليم 

لية تجاه نفسه تقييم مدى حافزية ورغبة املستفيد باالنتقال من دائرة الحاجة إلى دائرة االكتفاء، ومدى شعوره باملسؤو املسؤولية والحافزية
وأسرته

%( 53) ( .مهدد ) 

%( 45) ( .مهدد ) .تقييم حصول املستفيدين على وسائل النقلالقدرة عل التنقل

%( 43)( .مهدد ) .  يعكس هذا املتغير دخل األسرة بأكملهاالدخل

ية ويجب أن تتضمن يقّيم هذا املجال مستوى الدعم العاطفي أو املالي أو املادي الذي يتلقاه املستفيد من شبكته االجتماعة العالقات االجتماعية الداعم
الشبكة االجتماعية للمستفيد أسرته املمتدة واألصدقاء وزمالء العمل واملوجهين

%( 40) ( .مهدد ) 

الملخص التنفيذي1.3

وصف مستوى التصنيف 

.تتطلب هذه الحالة تدخل فوري. العميل في هذا املستوى في أشد الحاجة إلى مساعدة ودعم، ويواجه خطر مباشر أو نقص في االحتياجات األساسيةفي أزمة 

.«في أزمة»ح تتطلب هذه الحالة تدخل عاجل لنقله ملستوى األمان ومنعه من أن يصب. العميل في هذا املستوى يحتاج إلى مساعدة ودعم عاجل، حيث أن وضعه غير مستقر وهش، وقد يصبح في أزمة في أي لحظةمهدد



يةأعلى من املنطقة الشرق( أزمة ، مهدد ) يوجد بها نسبة الحاالت بشكل منخفض حائلنلحظ من خالل  نتائج دراسة الحاالت أن منطقة 

منطقة حائلاملنطقة الشرقية تعريف البعدالبعد

املجموعمهددفي أزمة املجموع مهددفي أزمة 

%٤9.٠2%0.00%49.02%٤٧.٠6%3.92%43.14تقييم حالة العمل الحالية للمستفيدالعمل

%٤٣.1٤%17.65%25.49%2٧.٤5%25.49%1.96.تحقيق االكتفاء الذاتيالذي يمكنهم من لمستفيدين لتقييم التحصيل العلمي التعليم 

املسؤولية والحافزية
سؤولية تجاه تقييم مدى حافزية ورغبة املستفيد باالنتقال من دائرة الحاجة إلى دائرة االكتفاء، ومدى شعوره بامل

نفسه وأسرته
5.88%13.73%19.61%3.92%39.22%6٤.92%

%٣1.٣٨%17.65%13.73%٣٣.٣٣%27.45%5.88.تقييم حصول املستفيدين على وسائل النقلالقدرة عل التنقل

%٤٣.1٤%17.65%25.49%29.1٤%25.49%1.96.  يعكس هذا املتغير دخل األسرة بأكملهاالدخل

ة العالقات االجتماعية الداعم
تماعية ويجب أن يقّيم هذا املجال مستوى الدعم العاطفي أو املالي أو املادي الذي يتلقاه املستفيد من شبكته االج

تتضمن الشبكة االجتماعية للمستفيد أسرته املمتدة واألصدقاء وزمالء العمل واملوجهين
11.76%11.76%2٣.52%15.69%27.45%٤٣.1٤%

الملخص التنفيذي1.3

وصف مستوى التصنيف 

أهمية أعلى في التركيز على املنطقة

أهمية أقل في التركيز على املنطقة



الملخص التنفيذي1.3

تم تحديد فرص التدخل املناسبة بناًء ا على نتائج دراسة الحاالت إلى تدخالت مباشرة وغير مباشرة

التنقل

التعليم

العمل

الدخل املسؤولية والحافزية

تحسن  بطريقة غير مباشرتدخل مباشر

العالقات االجتماعية الداعمة

ا نحقق كفاءة تم تحديد التدخالت املباشرة لألبعاد بطريقة ذكية ، وهي الطريقة التي من خالله•
ن في البعد عالية في اختيار األبعاد التي تستهدف بتدخالت مباشرة حيث أنه بتحقيق تحس

تهدافها املستهدف بشكل مباشر نستطيع تحقيق تحسن على بعد أو أبعاد أخرى لم يتم اس
.بطريقة مباشرة 

أنه في حيث نلحظ أنه من خالل الشكل السابق الذي يصف طريقة األبعاد والتدخالت•
سهيل عملية حال استهداف بعد املسؤولية والحافزية والقدرة على التنقل ستساعد في ت

ر على استهداف بعد العمل والتعليم ، وهذا كله سيؤدي إلى تحسن بشكل غير مباش
.  الدخل والعالقات االجتماعية الداعمة:  األبعاد التالية 



مُمكّن-5 يبني قدرات -4 آمن -3 مهدد  -2 في أزمة  -1 :  اسم قائد التغيير في األسرة

ال يحتاج تدخل وصول-فرصة 
تغيير انطباعات-رغبة  تغيير انطباعات-رغبة  تغيير انطباعات-رغبة 

التعليم

البعد االقتصادي

وصول-فرصة  وصول-فرصة  وصول-فرصة 

ال يحتاج تدخل معرفة–قدرة  انطباعات/وعي–رغبة 
وعي–رغبة 

اقتصادية-خدمات أساسية  الدخل
اقتصادية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل جودة-فرصة  مهارة/معرفة–قدرة 
وصول-فرصة  وصول-فرصة 

العمل
مهارة/معرفة–قدرة  مهارة/معرفة–قدرة 

ال يحتاج تدخل وعي–رغبة  انطباعات/وعي–رغبة 
اقتصادية-خدمات أساسية  اقتصادية-خدمات أساسية 

االئتمان
وعي–رغبة  تغيير انطباعات-رغبة 

ال يحتاج تدخل
معرفة–قدرة 

مهارة–قدرة  معرفة–قدرة  انطباعات/وعي–رغبة  الوعي المالي 
وصول-فرصة 

ال يحتاج تدخل مهارة–قدرة  مهارة/معرفة–قدرة 
وعي–رغبة 

انطباعات/وعي–رغبة 
المسؤولية 

معرفة–قدرة والحافزية

ال يحتاج تدخل صحية-خدمات أساسية 
وعي–رغبة  وعي–رغبة  وعي–رغبة  الصحة البدنية 

واإلعاقة

البعد الصحي

صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل وعي–رغبة 
وعي–رغبة  وعي–رغبة  انطباعات–رغبة 

الصحة العقلية 
صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل
انطباعات/وعي–رغبة  انطباعات/وعي–رغبة  انطباعات/وعي–رغبة  انطباعات/وعي–رغبة 

المخدرات والكحول
صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل
وعي–رغبة 

سكنية-خدمات أساسية  سكنية-خدمات أساسية  سكنية-خدمات أساسية 
حالة السكن 

والمسكن
البعد السكني

سكنية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل مهارة–قدرة  مهارة–قدرة 
انطباعات-رغبة  انطباعات/وعي–رغبة 

العالقة األسرية 

البعد االجتماعي
معرفة/مهارة–قدرة  مهارة–قدرة 

ال يحتاج تدخل وعي–رغبة  جودة-فرصة  جودة-فرصة  جودة-فرصة 
العالقات 

االجتماعية الداعمة

ال يحتاج تدخل وصول-فرصة  وعي–رغبة  معرفة–قدرة 
معرفة–قدرة  الوضع القانوني  

والنظامي
البعد القانوني

وعي–رغبة 

ال يحتاج تدخل مهارة/معرفة–قدرة  مهارة/معرفة–قدرة  مهارة/معرفة–قدرة  مهارة/معرفة–قدرة 
الممارسات 

ية الحياتية األساس بعد الممارسات 
الحياتية

ال يحتاج تدخل جودة-فرصة  عينية-خدمات أساسية  عينية-خدمات أساسية  عينية-خدمات أساسية  لالقدرة على التنق

باشر تم تحديد فرص التدخل بناًءا على مصفوفة التدخالت ، لألبعاد التي سيتم استهدافها بشكل م

الملخص التنفيذي1.3
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ن-5
ّ
ُممك يبني قدرات -٤ آمن -٣ مهدد  -2 في أزمة  -1

ال يحتاج تدخل تعليم
تدريب تدريب تدريب التعليم

البعد االقتصادي

تعليم تعليم تعليم

ال يحتاج تدخل تدريب تدريب
تدريب

اقتصادية-خدمات أساسية  الدخل
اقتصادية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل تدريب تدريب
فرص عمل فرص عمل

العمل
تدريب تدريب

ال يحتاج تدخل تدريب تدريب
اقتصادية-خدمات أساسية  اقتصادية-خدمات أساسية  االئتمان

تدريب تدريب

ال يحتاج تدخل
تدريب

تدريب تدريب تدريب
الوعي املالي 

فرص عمل

ال يحتاج تدخل تدريب تدريب تدريب تدريب املسؤولية والحافزية

ال يحتاج تدخل صحية-خدمات أساسية 
تأهيل تأهيل تأهيل الصحة البدنية واإلعاقة

البعد الصحي

صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل تدريب
تدريب تأهيل تأهيل الصحة العقلية 

صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل
تأهيل تأهيل تأهيل تأهيل املخدرات والكحول 

صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل
تدريب

سكنية-خدمات أساسية  سكنية-خدمات أساسية  سكنية-خدمات أساسية 
حالة السكن واملسكن

البعد السكني
سكنية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل تدريب تدريب
تأهيل تأهيل العالقة األسرية 

تدريبالبعد االجتماعي تدريب

ال يحتاج تدخل تدريب تدريب تدريب تأهيل العالقات االجتماعية الداعمة

ال يحتاج تدخل فرص عمل تأهيل تأهيل
تأهيل الوضع القانوني  والنظامي

البعد القانوني
تأهيل

ال يحتاج تدخل تدريب تدريب تدريب تدريب املمارسات الحياتية األساسية 
بعد املمارسات الحياتية

ال يحتاج تدخل تدريب عينية-خدمات أساسية  عينية-خدمات أساسية  عينية-خدمات أساسية  القدرة على التنقل

تم تحديد البرامج التنموية املقترحة بناًءا على مصفوفة املبادرات التنموية 

الملخص التنفيذي1.3

هدفة أنواع البرامج التنموية املست•
:بناًءا على املصفوفة 

التدريب.1
التعليم.2
فرص عمل.3
عينية-خدمات أساسية .4



ُبعد املسؤولية والحافزية

.زيارات ميدانية لبيئات عمل مختلفة ذات صلة •

ص برنامج لقاء اجتماعي يناقش عن قرب التجارب وقص•

.النجاح ملطلقات وأرامل تجاوزوا التحديات

ات الصلة برامج تدريبية في التحفيز والتنمية البشرية ذ•

.بتحديات األرامل واملطلقات

ن برنامج يحفز املستفيدين م": من عمل يده  " برامج •

.امتثال حديث الرسول من خيرية االكل من عمل اليد

دم ورش عمل أون الين بهدف التوعية بالجهات التي تق•

ون االسرة املساعدات التدريبية واالستشارية واملالية لتك

 مثل بنك التنمية االجتماعية
ً
مكتفية ذاتيا

ُبعد التعليم

لتواصل برنامج تدريبي في استخدام منصات وتطبيقات ا•

.الدورات والبرامج التعليمية االلكترونية

ة برنامج تدريبي توعوي  يهدف لرفع الوعي حول أهمي•

ات التعليم املستمر وأبرز األساليب واملصادر واألدو 

.املساعدة بأسلوب تطبيقي

عية برنامج إلشراك أبناء املستفيدات في عملية التو •

.والتوجيه

ملستفيدات برنامج تدريبي في التوعية املالية يهدف لنقل ا•

.من عقلية املستهلك إلى عقلية املنتج

.برنامج تدريبي في إدارة ميزانية األسرة•

ُبعد العمل

وع برنامج استقطاب الفرص للمستفيدات في التط•

(.بمكافآت مالية)والتدريب التعاوني 

كمشاريع برنامج تدريبي منتهي بإطالق متاجر إلكترونية•

.صغيرة

.برنامج تأهيلي في العمل الحر عن بعد•

.برنامج تأهيلي في الحرف اليدوية•

.برنامج تأهيلي في مهارات الحاسب اآللي•

.برنامج تأهيلي في التجارة اإللكترونية•

تواصل برنامج تأهيلي في كتابة املحتوى وإدارة مواقع ال•

االجتماعي

.برنامج توظيف•

.برنامج تدريبي في تنمية مهارات سوق العمل•

سيرة برنامج تدريبي في التسويق الشخص ي وكتابة ال•

.الذاتية

ُبعد التنقل

برنامج حصر احتياج مباشر عن تحديات النقل لدى•

.املستفيدات وتصميم الحلول 

ثوقة برنامج توفير خصومات مع تطبيقات التنقل املو •

.بالتعاقد

.سيارةبرنامج تيسير فرصة التدريب على دروس قيادة ال•

ير التعاقد مع شركات النقل الجماعي واملدرس ي، لتيس•

.لتوفير مواصالت للمدارس ألبناء املطلقات واالرام

البرامج التنموية املقترحة

19
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:نتائج دراسة الحاالت

تائج تبين املصفوفة التالية ن
التصنيف الجمعي لجميع 
ي كل الحاالت التي تمت دراستها ف

بعد  من أبعاد نموذج دراسة 
...الحالة 

النتائج التفصيلية لتحليل للدراسة2.1



الصحي
الصحة البدنية واإلعاقة•
الصحة العقلية •
املخدرات والكحول •

السكني
حالة السكن واملسكن•
خصائص املسكن•

االجتماعي
العالقة األسرية •
العالقات االجتماعية •

الداعمة

القانوني
الوضع القانوني •

.والنظامي

االقتصادي
الدخل•
العمل•
االئتمان•
الوعي املالي •
املسؤولية والحافزية•

ةالديموغرافي
خصائص األسرة مثل •

عدد األفراد، العمر 
وغيرها من املعلومات 

.األساسية

7

1
2

3

4

5

6

7

8
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:املعلومات العامة
.شخص ما بين أرملة ومطلقة51إجمالي الحاالت التي تم دراستها  بالدراسة 

82%

1٨%

الحالة الوظيفية

ربة منزل

باحثة عن عمل
٣٠%

٣٨%

٨%

9%

15%

العمر

عام30

عام40

عام50

عام60

عام70

1٠%

25%

1٨%12%

٣5%

املؤهل العلمي

بكالوريوس

ثانوي

متوسط

ابتدائي

دون االبتدائي

58%

42%

لالحالة االجتماعية للمعي

أرملة

مطلقة

النتائج التفصيلية لتحليل للدراسة2.1



:املعلومات الصحية

71%

29%

الحالة الصحية

سليم

مرض 
مزمن

ثكرر تكرارأنواع األمراض املزمنة لدى املستفيدات تبًعا لأل

ارتفاع ضغط الدم 1

السكري  2

االالم في الكتف  بشكل دائم 3

(الدسك)االالم في الظهر  4

املنجليااالنيميا  5

الكوليسترول 6

القولون العصبي 7

التهاب بالكلى 8

االكتئاب 9

مشاكل بالغدة الدرقية 10

النتائج التفصيلية لتحليل للدراسة2.1



:معلومات الوضع املالي

6٣%

2٣%

1٠%
٤%

بالريالالدخل الشهري للمعيل 

لاير أو أقل3,000

لاير3,001-6,000

لاير6,001-9,000

لاير9,001-12,000 63%

23%

1٠%

٤%

بالريالقيمة اإليجار السنوي 

5,000أقل من 

5,001-10,000

10,001-15,000

15,001-20,000

النتائج التفصيلية لتحليل للدراسة2.1



:معلومات التعثر املالي

18%

82%

هل يوجد تعرر في السداد

نعم

ال

4%

8%

4%

شهرين فأقل أشهر3 أشهر4

م عدد املتعررات مقابل عدد األشهر التي لم يت

خاللها السداد

عدد المتعثرات

2%

6%

4% 4%

ت2%
ررا

تع
امل
د 
عد

قيمة التعرر

قيمة التعرر املالي

لاير1,000-3,000

لاير3,001-5,000

لاير5,001-7,000

7,001-9,000
لاير

النتائج التفصيلية لتحليل للدراسة2.1



:معلومات األسرة

21%

24%
22%

33%

فأكبر18الذكور  فأكبر18اإلناث  الذكور أقل من 
18

اإلناث أقل من 
18

عمر أبناء املستفيدات من الذثكور واإلناث

65%

35%

هل لدى األسرة أبناء دارسين

نعم

ال

0 2%

29%

44%

11% 10%
5%

مرحلة 
التمهيدي

مرحلة 
الروضة

مرحلة 
ةاالبتدائي

مرحلة 
التوسطة

في مرحلة 
الثانوية

مرحلة 
الجامعية

األبناء 
الموظفين

األبناء تبًعا للمرحلة الدراسية 

األبناء تبعًا للمرحلة الدراسية 

النتائج التفصيلية لتحليل للدراسة2.1



:خصائص املسكن

57%29%

٨%

2%

٤%

نوع املسكن

شقة

فيال

دور

ملحق

أخرى
76%

6%

1٨%

بناء املسكن

مسلح

شعبي

أخرى

47%

25%

16%

12%

ملكية املسكن

إيجار موثق
في شبكة 

إيجار

ملك بصك

سكن خيري

أخرى

59%

39%

2%

0%

جودة املسكن

بحالة 
متوسطة

ةبحالة ممتاز

متهالك

طآيل للسقو

النتائج التفصيلية لتحليل للدراسة2.1



:خصائص املسكن

37% 39%

12% 4% 2% 6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

غرف فأقل3 غرف4 غرف5 غرف6 غرف7 غرف 8
فأكثر

توزيع السكن تبًعا لعدد الغرف

سكن المشاركات

31%

6% 6% 2%

200-100فأقل 
²م

²م201-300 ²م301-400 ²م401-500

2مساحة املسكن م

مساحة المسكن بالمتر المربع

39%

27%

14% 12% 4% 4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

أرضي دور دورين 3أدوار  أدوار4 5فأكثر 
أدوار

عدد أدوار املسكن

25%

15.5% 15.5%

12%
14%

4% 4%
10%

فأقل 
3

4 5 6 7 8 9 فأكثر 
10

عدد الساثكنين في املنزل 

عدد األشخاص الساكنين

النتائج التفصيلية لتحليل للدراسة2.1



:معلومات الخدمات

100%

هل تصل خدمة الكهرباء للمنزل؟

نعم

94%

6%

هل تصل خدمة املياه للمنزل؟

نعم

ال

96%

4%

هل تصل خدمة الصرف الصحي للمنزل؟

نعم

ال

النتائج التفصيلية لتحليل للدراسة2.1



:جودة األثاث واألجهزة في املنازل 

31%

51%

18%

جودة األثاث باملنازل 

ممتاز

مقبول 

يريحتاج تغي

أنواع األثاث الذي يحتاج إلى تغيير تبًعا للتكرار

أثاث مطبخ 1

أثاث غرف نوم 2

(كنب)أثاث غرفة معيشة  3

سجاد 4

59%
29%

12%

جودة األجهزة الكهربائية

ال تحتاج إلى
تغيير 

تحتاج إلى 
توفير

تحتاج إلى 
استبدال

إلى األجهزة الكهربائية التي تحتاج
استبدال تبًعا للتكرار

إلى األجهزة الكهربائية التي تحتاج
توفير تبًعا للتكرار

أجهزة تكييف أجهزة تكييف 1
فرن  غسالة 2

ثالجة مكنسة كهربائية 3

شباك
ثالجة 4
فرن  5

النتائج التفصيلية لتحليل للدراسة2.1

لك بمعنى ال تمت: تحتاج إلى توفير •
األسرة األجهزة ، وتحتاج توفير 

.الجهاز 

:تحتاج إلى استبدال •
بمعنى أن األسرة تمتلك الجهاز لكن

جهاز حالته سيئة ، وتحتاج الستبداله ب
.آخر



الصحي
الصحة البدنية واإلعاقة•
الصحة العقلية •
املخدرات والكحول •

السكني
حالة السكن واملسكن•
خصائص املسكن•

االجتماعي
العالقة األسرية •
العالقات االجتماعية •

الداعمة

القانوني
الوضع القانوني •

.والنظامي

االقتصادي
الدخل•
العمل•
االئتمان•
الوعي املالي •
املسؤولية والحافزية•

ةالديموغرافي
خصائص األسرة مثل •

عدد األفراد، العمر 
وغيرها من املعلومات 

.األساسية

االقتصادي
الدخل•
العمل•
االئتمان•
الوعي املالي •
املسؤولية والحافزية•

1
2

3

4

5

6

7

8
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توصيف متغير التعليم

.تحقيق االكتفاء الذاتيومدى لمستفيدين لتقييم التحصيل العلمي " التعليم"يعرض متغير 

ن-5
ّ
ُممك يبني قدرات -٤ آمن -٣ مهدد -2 في أزمة  -1 املستوى 

ضع يسمح له وهو في و ( بعد الثانوية أو الدبلوم)أثكمل تعليمه وتدريبه اإلضافي 
بالحصول على وظيفة

عى إلى دبلوم  و يس/ شهادة مهنية/لديه شهادة ثانوية 
ه في التدريب الذي يمكن أن يفيد/مزيد من التعليم

.سوق العمل

نه ال دبلوم  ولك/ شهادة مهنية/لديه شهادة ثانوية 
ن أن التدريب الذي يمك/يسعى إلى مزيد من التعليم

.يفيده في سوق العمل

لوم  دب/ شهادة مهنية/ليس لديه شهادة ثانوية 
.بيولكنه مسجل في برنامج تعليمي أو تدري

/  شهادة مهنية/ليس لديه شهادة ثانوية 
.دبلوم  وغير مسجل في أي برنامج

الوصف

61%

19%
14%

6%

نيبني قدراتآمنمهددفي أزمة
ّ
ممك

تصنيف األرامل واملطلقات في متغير التعليم

33
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الصحي
الصحة البدنية واإلعاقة•
الصحة العقلية •
املخدرات والكحول •

السكني
حالة السكن واملسكن•
خصائص املسكن•

االجتماعي
العالقة األسرية •
العالقات االجتماعية •

الداعمة

القانوني
الوضع القانوني •

.والنظامي

االقتصادي
الدخل•
العمل•
االئتمان•
الوعي املالي •
املسؤولية والحافزية•

ةالديموغرافي
خصائص األسرة مثل •

عدد األفراد، العمر 
وغيرها من املعلومات 

.األساسية

1
2

3

4

5

6

7

8
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توصيف متغير الدخل
.  حالة الدخل لألسرة بأكملها" الدخل"يعرض متغير 

ن-5
ّ
ُممك يبني قدرات -٤ آمن -٣ مهدد -2 في أزمة  -1 املستوى 

.ارلديه فائض في الدخل  وقادر على االدخ. الدخل يكفي ويدار بشكل جيد دةيمكن تلبية االحتياجات األساسية بدون مساع يمكن تلبية االحتياجات األساسية مع املعونة
/  وي الدخل غير كافي أو يتم اإلنفاق بشكل عف

غير املالئم
ال يوجد دخل الوصف

27%
26%

4%
0%

نيبني قدراتآمنمهددفي أزمة
ّ
ممك

تصنيف األرامل واملطلقات في متغير الدخل

43%

35
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توصيف متغير حالة العمل

.تقييم وضع العمل الحالي للمستفيدة، والتوجه العام للمستفيدات في جانب العمل" حالة العمل"يعرض متغير 

ن-5
ّ
ُممك يبني قدرات -٤ آمن -٣ مهدد -2 في أزمة  -1 املستوى 

.محافظ على العمل بدوام كامل مع راتب ومزايا كافية .يعمل بدوام كامل مع راتب ومزايا كافية
لة أو يعمل بدوام كامل؛ الراتب غير كافي، املزايا قلي

.معدومة
ر وظيفة مؤقتة أو بدوام جزئي أو موسمي ؛ األج

.غير كافي وال توجد مزايا
ال يوجد أي نوع من العمل الوصف

92%

4%0%0%

نيبني قدراتآمنمهددفي أزمة
ّ
ممك

تصنيف األرامل واملطلقات في متغير حالة العمل

4%

36
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توصيف متغير الحالة االئتمانية

.أخرى اء الذاتي في مجاالتكتفتقييم حاالت ائتمان املستفيدين لتحديد ما إذا كانت لديهم نسب دين معقولة أو مشكالت ائتمانية ملحة قد تؤثر على قدرتهم في تحقيق اال" الحالة االئتمانية"يعرض متغير 

ن-5
ّ
ُممك يبني قدرات -٤ آمن -٣ مهدد -2 في أزمة  -1 املستوى 

."الي جيدلديه حجم ديون ُيمكن السيطرة عليها ولديه رصيد م"
ليها لديه حجم ديون ال ُيمكن السيطرة ع"

."أو رصيد مالي ضعيف

ليها لديه حجم ديون ال ُيمكن السيطرة ع"
يخ ورصيد مالي ضعيف، أو ليس لديه تار 

."بوجود رصيد مالي

إيقاف خدمات، أحكام مع إيقاف "
ليه التنفيذ أو حجوزات تحّفظية أو ع

."ديون مستحقة

أو تاريخ من حاالت إيقاف الخدمات، اإلفالس"
الء الحبس بسبب عدم تسديد الديون أو اإلخ

."أو الحجز على املمتلكات
الوصف

2%

31%

12%

49%

نيبني قدراتآمنمهددفي أزمة
ّ
ممك

تصنيف األرامل واملطلقات في متغير الحالة االئتمانية

6 %
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توصيف متغير الوعي املالي

.قياس السلوكيات واملمارسات املالية ملعيل األسرة" الوعي املالي"يعرض متغير 

ن-5
ّ
ُممك يبني قدرات -٤ آمن -٣ مهدد -2 في أزمة  -1 املستوى 

ام أداة أو لديه ميزانية شهرية،  ويقوم بمتابعة وادارة الصرف الشهري باستخد
طريقة واضحة، ليقوم بادخار جزء من الدخل ، ولديه استثمارات

رف لديه ميزانية شهرية،  ويقوم بمتابعة وادارة الص
الشهري باستخدام أداة أو طريقة واضحة، ليقوم 
بادخار جزء من الدخل ، لكن ليس لديه استثمارات

رف لديه ميزانية شهرية،  ويقوم بمتابعة وادارة الص
س الشهري باستخدام أداة أو طريقة واضحة، لكن لي

لديه  ادخار او استثمارات

عة غير واعي بأهمية اعداد ميزانية شهرية، متاب
وادارة الصرف الشهري، ادخار جزء من الدخل، 

استثمار املال بطريقة صحيحة

ابعة غير واعي بأهمية اعداد ميزانية شهرية، مت
وادارة الصرف الشهري، ادخار جزء من 
الدخل، استثمار املال بطريقة صحيحة

الوصف

23.5%23.5%

27%

12%

نيبني قدراتآمنمهددفي أزمة
ّ
ممك

تصنيف األرامل واملطلقات في متغير الوعي املالي

14%
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توصيف متغير الحافزية واملسؤولية

.لالنتقال من دائرة الحاجة إلى دائرة االكتفاء، ومدى شعوره باملسؤولية تجاه نفسه وأسرتهوحافزيتهتقييم مدى رغبة املستفيد "  واملسؤوليةالحافزية"يعرض متغير 

ن-5
ّ
ُممك يبني قدرات -٤ آمن -٣ مهدد -2 في أزمة  -1 املستوى 

 ويحث عن النمو والتطور، يثق بقدراته
ً
ويسعى مكتفي ذاتيا

لتحقيق طموحاته
 ويحث عن النمو وال

ً
تطور، بدأ يكتفي ذاتيا

اتهيثق بقدراته ويسعى لتحقيق طموح

ه ثقة لديه الرغبة في االكتفاء الذاتي لدي
راء بقدراته ومتفائل، لكنه لم يتخذ اج

عملي حتى اآلن

لكن لديه الرغبة في االكتفاء الذاتي
ائل ليس لديه ثقة بقدراته وغير متف
بإمكانية عثوره  على فرصة

غبة معتاد على اإلعانات، ليس لديه ر 
ادر باالكتفاء الذاتي والبحث عن مص

دخل مستقلة
الوصف

10%

31%

4%2%

نيبني قدراتآمنمهددفي أزمة
ّ
ممك

واملسؤوليةالحافزيةتصنيف األرامل واملطلقات في متغير 

53%
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الصحي
الصحة البدنية واإلعاقة•
الصحة العقلية •
املخدرات والكحول •

السكني
حالة السكن واملسكن•
خصائص املسكن•

االجتماعي
العالقة األسرية •
العالقات االجتماعية •

الداعمة

القانوني
الوضع القانوني •

.والنظامي

االقتصادي
الدخل•
العمل•
االئتمان•
الوعي املالي •
املسؤولية والحافزية•

ةالديموغرافي
خصائص األسرة مثل •

عدد األفراد، العمر 
وغيرها من املعلومات 

.األساسية

1
2

3

4

5

6

7

8
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توصيف متغير الصحة البدنية واإلعاقة

(.  يوميةدرجة الصحة الجسدّية للمستفيد التي تجعله قادرا على القيام بنشاطاته ال)، الصعوبات التنموية والتعليمية لدى املستفيدة باإلضافة إلى عجزه الجسدي "الصحة البدنية واإلعاقة"يعرض متغير 

ن-5
ّ
ُممك يبني قدرات -٤ آمن -٣ مهدد -2 في أزمة  -1 املستوى 

ال توجد إعاقة أو مخاوف صحية تم التعرف عليها
ن بدون أعراض ظاهرة؛ يتم التحكم في الحالة ع

طريق الخدمات أو الدواء

 ما تظهر أعراض تؤثر  على الحالة 
ً
نادرا

ية، السكنية، الوظيفية والعالقات االجتماع
.إلخ

راض في بعض األحيان أو بشكل دوري تؤثر األع
ية، الحادة أو املزمنة حالًيا على الحالة السكن
.الوظيفية والعالقات االجتماعية، إلخ

على تؤثر األعراض الحادة أو املزمنة حالًيا
ت الحالة السكنية، الوظيفية والعالقا

.االجتماعية، إلخ
الوصف

27%

0%

8%

61%

نيبني قدراتآمنمهددفي أزمة
ّ
ممك

تصنيف األرامل واملطلقات في متغير الصحة البدنية واإلعاقة

4%
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توصيف متغير الصحة العقلية

. مدى الصحة العقلية الحالية لدى املستفيدات، حتى لو لم يحدث أي سبب يؤثر على صحتهم العقلية في اآلونة األخيرة"  الصحة العقلية"يعرض متغير 

ن-5
ّ
ُممك يبني قدرات -٤ آمن -٣ مهدد -2 في أزمة  -1 املستوى 

ال توجد أعراض أو هي نادرة، أداء وظيفي ممتاز أو جيد عند تأدية "
."العديد من األنشطة، مشاكل وتوترات يومية فقط ال غير

أقل حد من األعراض، والتي تحدث كاستجابة"
ط فقط ضعف بسي. لضغوطات الحياة اليومية

."في األداء الوظيفي

ا قد تظهر بعض األعراض الخفيفة ولكنه"
يفي مؤقتة، فقط يواجه صعوبة في األداء الوظ

."بسبب مشاكل في الصحة العقلية

ؤثر على أعراض ُمتكررة ملشاكل عقلية والتي قد ت
 على 

ً
السلوك ولكنها ال تشكل خطرا

ء اآلخرين، صعوبات ُمتكررة في األدا/الذات
.ةالوظيفي بسبب أعراض املشاكل العقلي

 على نفسه أو على اآل "
ً
ل خطرا

ّ
خرين، يشك

بات أفكار انتحارية ُمتكررة، يواجه صعو 
اة شديدة في التعامل مع متطلبات الحي

. "اليومية بسبب مشاكل نفسية

الوصف

4%2%
8%

86%

نيبني قدراتآمنمهددفي أزمة
ّ
ممك

تصنيف األرامل واملطلقات في متغير الصحة العقلية

%0
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توصيف متغير املخدرات والكحول واألدوية

.(DSM-5)لدليل التشخيص ي واإلحصائي لالضطرابات النفسية الخامس تبًعا لنطاق تاريخ املستفيدين الحديث لتعاطي املواد املخدرة والكحول أو االعتماد عليها، " املخدرات والكحول واألدوية"يعرض متغير 

ن-5
ّ
ُممك يبني قدرات -٤ آمن -٣ مهدد -2 في أزمة  -1 املستوى 

."أشهر املاضية6لم يتعاطى املخدرات أو الكحول خالل الـ "
ل استخدم العميل املخدرات أو الكحول أو األدوية خال"

1-0بـ ينطبق عليه إساءة االستخدام. املاضية6األشهر الـ 
."درجة

تعاطى العميل املخدرات أو الكحول أو األدوية خالل "
3-2ـ ينطبق عليه إساءة االستخدام ب. املاضية6األشهر الـ 

"درجات

5-4ار معي)تنطبق عليه معايير إساءة االستخدام "
(."درجات

تماد ااالع/تنطبق عليه معايير إساءة االستخدام"
 6+معيار )الشديد 

ً
، مشاكل شديدة (درجات مثال

لدرجة أن اإلدخال للمستشفى أو إبقاؤه في 
 
ً
."مؤسسة عالجية قد يكون ضروريا

الوصف

4%0%0%

96%

نيبني قدراتآمنمهددفي أزمة
ّ
ممك

تصنيف األرامل واملطلقات في متغير املخدرات والكحول واألدوية

%0
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الصحي
الصحة البدنية واإلعاقة•
الصحة العقلية •
املخدرات والكحول •

السكني
حالة السكن واملسكن•
خصائص املسكن•

االجتماعي
العالقة األسرية •
العالقات االجتماعية •

الداعمة

القانوني
الوضع القانوني •

.والنظامي

االقتصادي
الدخل•
العمل•
االئتمان•
الوعي املالي •
املسؤولية والحافزية•

ةالديموغرافي
خصائص األسرة مثل •

عدد األفراد، العمر 
وغيرها من املعلومات 

.األساسية

1
2

3

4

5

6

7

8
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توصيف متغير السكن واملسكن

قت للمستفيد وليس آخر موقع تم ملؤ فعلى سبيل املثال، إذا كان قد تم إجالء املستفيد منذ شهر، ويقيم مؤقًتا مع أحد أفراد العائلة، فيجب أن يعكس التقييم تسلسل السكن ا. تقييم حالة السكن الحالية للمستفيد" متغير السكن واملسكن"يعرض 
.إخالؤه منه

ن-5
ّ
ُممك يبني قدرات -٤ آمن -٣ مهدد -2 في أزمة  -1 املستوى 

."األسرة في مسكن مناسب تم توفيره دون دعم مالي" ".األسرة في مسكن مناسب متوفر بواسطة دعم مالي"
ناسب في مسكن مستقر وميسور التكلفة ولكنه مسكن م"

 ما
ً
. "نوعا

في مسكن انتقالي أو مؤقت أو أقل من معايير "
اإليجار السكن املعروفة أو ال يستطيع دفع تكاليف

(."من الدخل% 30اإليجار يشكل أكثر من )
بال مأوى أو ُمهدد بالطرد من املسكن الوصف

4%

39%

29%

20%

نيبني قدراتآمنمهددفي أزمة
ّ
ممك

تصنيف األرامل واملطلقات في متغير السكن واملسكن

8%
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الصحي
الصحة البدنية واإلعاقة•
الصحة العقلية •
املخدرات والكحول •

السكني
حالة السكن واملسكن•
خصائص املسكن•

االجتماعي
العالقة األسرية •
العالقات االجتماعية •

الداعمة

القانوني
الوضع القانوني •

.والنظامي

االقتصادي
الدخل•
العمل•
االئتمان•
الوعي املالي •
املسؤولية والحافزية•

ةالديموغرافي
خصائص األسرة مثل •

عدد األفراد، العمر 
وغيرها من املعلومات 

.األساسية

1
2

3

4

5

6

7

8
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توصيف متغير العالقة األسرية

( .العائلة النووية للمستفيد، والتي تشمل األم واألب واألبناء و زوج األم أو زوجة األب)، تقييم نوعية عالقة املستفيد بأسرته األصلية "العالقة األسرية"يعرض متغير 

ن-5
ّ
ُممك يبني قدرات -٤ آمن -٣ مهدد -2 في أزمة  -1 املستوى 

."راراألسرة ُمستقرة والتواصل بين أفرادها مفتوح باستم" ."يدعم أفراد األسرة جهود بعضهم البعض"
يقر أفراد األسرة باألخطاء ويسعون لتغيير "

واصل السلوكيات السلبية، كما أنهم يتعلمون الت
."فيما بينهم ودعم بعضهم البعض

ة، ليس هناك عالقة جيدة بين أفراد األسر "
هناك احتمالية حدوث سوء معاملة أو إهمال

."أو قطع للعالقات

عنف منزلي، إساءة )هناك سوء معاملة "
طع ، يوجد حالة إهمال للطفل أو تم ق(لطفل

."جميع العالقات 
الوصف

2%2%

12%

55%

نيبني قدراتآمنمهددفي أزمة
ّ
ممك

تصنيف األرامل واملطلقات في متغير العالقة األسرية

29%
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توصيف متغير العالقات االجتماعية الداعمة

تماعية للمستفيد أسرته املمتدة ويجب أن تتضمن الشبكة االج(. مقدمي الرعاية املباشرين/بصرف النظر عن عائلته )، تقيّيم مستوى الدعم العاطفي أو املالي أو املادي الذي يتلقاه املستفيد من شبكته االجتماعية "العالقات االجتماعية الداعمة"يعرض متغير 

.واألصدقاء وزمالء العمل واملوجهين

ن-5
ّ
ُممك يبني قدرات -٤ آمن -٣ مهدد -2 في أزمة  -1 املستوى 

. "لدى العميل شبكة دعم سليمة وواسعة" صدقاء"
ً
."دعم كبير من أفراد العائلة املمتدة أو األ

من ( ياملاد/العاطفي/املالي)يتلقى العميل بعض الدعم "
صدقاء

ً
."أفراد العائلة املمتدة أو األ

هناك نقص في القدرات أو املوارد لدى أفراد "
عدة األصدقاء يمنعهم من املسا/العائلة املمتدة

هم أو يجعل( سواء املالية أو املادية أو العاطفية)
 
ً
 سلبيا

ً
."يقدمون دعما

ملمتدة ال يتدخل أو يهتم أو يتحمس أفراد العائلة ا"
."واألصدقاء لتقديم الدعم

الوصف

28%25%

8%

0%

نيبني قدراتآمنمهددفي أزمة
ّ
ممك

39%

تصنيف األرامل واملطلقات في متغير العالقات االجتماعية الداعمة
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الصحي
الصحة البدنية واإلعاقة•
الصحة العقلية •
املخدرات والكحول •

السكني
حالة السكن واملسكن•
خصائص املسكن•

االجتماعي
العالقة األسرية •
العالقات االجتماعية •

الداعمة

القانوني
الوضع القانوني •

.والنظامي

االقتصادي
الدخل•
العمل•
االئتمان•
الوعي املالي •
املسؤولية والحافزية•

ةالديموغرافي
خصائص األسرة مثل •

عدد األفراد، العمر 
وغيرها من املعلومات 

.األساسية

1
2

3

4

5

6

7

8
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توصيف متغير الحالة القانونية

.على مسح أي مشاكل قانونية سابقة أو حالية قد تتداخل مع االكتفاء الذاتي للمستفيدين، بما في ذلك قضايا املواطنة" الحالة القانونية"يعمل متغير 

ن-5
ّ
ُممك يبني قدرات -٤ آمن -٣ مهدد -2 في أزمة  -1 املستوى 

 بقضايا جنائ
ً
ية نشطة ال يوجد لديه تاريخ جنائي أو ليس متورطا

 املاضية، وال تشكل االعتقاالت السابق12خالل الـ 
ً
 شهرا

ً
ة عائقا

 
ً
.لتحقيقه اإلكتفاء الذاتي حاليا

 بقضايا ج»
ً
نائية ليس عليه قضايا أو تهم متورطا

 املاضية، ولكن االعتقا12نشطة خالل الـ 
ً
الت شهرا

 لتحقيق اإلك
ً
ل عائقا

ّ
تفاء السابقة بحقه تشك

."الذاتي

هم في مفرج عنه أو مفرح عنه بكفالة مع عدم وجود ت»
."انتظار املحاكمة

 تهم"
ً
، أو محاكمة في اإلنتظار/يواجه حاليا

."خدماتأحكام مع وقف التنفيذ أو إيقاف
قة أو »

ّ
أمر اعتقال أو بالغات معل

 /مسجون 
ً
"محتجز حاليا

الوصف

0%0%0%

100%

نيبني قدراتآمنمهددفي أزمة
ّ
ممك

تصنيف األرامل واملطلقات في متغير الحالة القانونية

%0
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الصحي
الصحة البدنية واإلعاقة•
الصحة العقلية •
املخدرات والكحول •

السكني
حالة السكن واملسكن•
خصائص املسكن•

االجتماعي
العالقة األسرية •
العالقات االجتماعية •

الداعمة

القانوني
الوضع القانوني •

.والنظامي

االقتصادي
الدخل•
العمل•
االئتمان•
الوعي املالي •
املسؤولية والحافزية•

ةالديموغرافي
خصائص األسرة مثل •

عدد األفراد، العمر 
وغيرها من املعلومات 

.األساسية

1
2

3

4

5

6

7

8
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توصيف متغير املهارات الحياتية األساسية

قدرة املستفيدين على تحديد ( 3)قدرة املستفيدين على جدولة املواعيد؛ ( 2)قدرة املستفيدين على البحث عن املعلومات عبر اإلنترنت؛ ( 1: )تقييم خمس مهارات للحياة األساسية" املهارات الحياتية األساسية" يعرض متغير 
.قدرة املستفيدين على إنجاز املهام في الوقت املحدد( 5)قدرة املستفيدين على الوصول إلى املواعيد والعمل واملدرسة، وما إلى ذلك، في الوقت املناسب؛ و ( 4)أولويات املهام؛ 

ن-5
ّ
ُممك يبني قدرات -٤ آمن -٣ مهدد -2 في أزمة  -1 املستوى 

حاجة قادر على إنجاز كامل املهام الخمسة من هذه املهام الحياتية دون ال"
ساعدة اآلخرين

ُ
."مل

اجة قادر على إنجاز أربعة من هذه املهام الحياتية دون الح"
ساعدة اآلخرين

ُ
."مل

اجة قادر على إنجاز ثالثة من هذه املهام الحياتية دون الح"
ساعدة اآلخرين

ُ
."مل

قادر على إنجاز واحدة أو اثنتين من هذه املهام "
ساعدة اآلخرين

ُ
."الحياتية دون الحاجة مل

ة غير قادر على إنجاز أّي من املمارسات الحياتي
البحث عن : التالية دون مساعدة من اآلخرين

معلومات على اإلنترنت، جدولة املواعيد، منح 
إنجاز األولويات للمهام، الوصول في الوقت املحدد و 

.املهام في الوقت املطلوب

الوصف

10%

18%
16%

29%

نيبني قدراتآمنمهددفي أزمة
ّ
ممك

تصنيف األرامل واملطلقات في متغير املهارات الحياتية األساسية

%27
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توصيف متغير القدرة على التنقل

.تقييم حصول املستفيدين على وسائل النقل"  التنقل"يعرض متغير 

ن-5
ّ
ُممك يبني قدرات -٤ آمن -٣ مهدد -2 في أزمة  -1 املستوى 

حال كان في. وسائل النقل متوفرة وُمرضية وُيمكن تحمل تكاليفها
اسب على العميل يملك مركبة، فهو يملك رخصة قيادة ولديه تأمين ُمن

.املركبة

د ال يفضل املستفيوسائل النقل متوفرة وُمريحة، ولكن"
ال في حال كان العميل يملك مركبة، فهو. استخدامها

."يملك رخصة قيادة أو تأمين على املركبة

نها غيروسائل النقل متوفرة وُيمكن االعتماد عليها، ولك"
"مالئمة

تماد وسائل النقل متوفرة ولكنها ال يمكن االع"
."عليها أو ال يمكن تحمل تكاليفها

خاصة أو )ليس لديه وصول ألي وسيلة نقل 
(. عامة

الوصف

19%

4%4%

28%

نيبني قدراتآمنمهددفي أزمة
ّ
ممك

تصنيف األرامل واملطلقات في متغير القدرة على التنقل

 %45
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تم تحديد فرص التدخل املناسبة بناًء ا على نتائج دراسة الحاالت إلى تدخالت مباشرة وغير مباشرة

التنقل

التعليم

العمل

الدخل املسؤولية والحافزية

تحسن  بطريقة غير مباشرتدخل مباشر

العالقات االجتماعية الداعمة

ا نحقق كفاءة تم تحديد التدخالت املباشرة لألبعاد بطريقة ذكية ، وهي الطريقة التي من خالله•
ن في البعد عالية في اختيار األبعاد التي تستهدف بتدخالت مباشرة حيث أنه بتحقيق تحس

تهدافها املستهدف بشكل مباشر نستطيع تحقيق تحسن على بعد أو أبعاد أخرى لم يتم اس
.بطريقة مباشرة 

أنه في حيث نلحظ أنه من خالل الشكل السابق الذي يصف طريقة األبعاد والتدخالت•
سهيل عملية حال استهداف بعد املسؤولية والحافزية والقدرة على التنقل ستساعد في ت

ر على استهداف بعد العمل والتعليم ، وهذا كله سيؤدي إلى تحسن بشكل غير مباش
.  الدخل والعالقات االجتماعية الداعمة:  األبعاد التالية 

األبعاد  ذات األولوية المستهدفة 2.2



المحتويات

5...............................................................المقدمة

نبذة عن المشروع1.1

أداة الدراسة المستخدمة1.2

الملخص التنفيذي1.3

35.............................................................التدخالت 

25.................................................................النتائج

1

2

3
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األبعاد  ذات األولوية المستهدفة 2.2
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إدارة نتائج البرامج التنموية4.2
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ب السكني والصحي واملالي ث الجانحيهي املفتاح الرئيس ي لتجاوز العقبات التي قد تواجه املستفيد إلحداث تغيير تنموي عليه فيجب أن تكون هناك تحقيق لالستقرار الرئيس ي من
والعيني الذي يحتاجه املستفيد بشكل عاجل وسريع لتمكينه من الدخول في مبادرة تنموية مناسبة له

الخدمات 
األساسية

56

:تصميم فرص التدخل

رغبة

فرصة

قدرة

تغيير تنموي يعتمد تصميم فرص التدخل على تحديد عوائق التغيير لدى الحالة، واملبدأ األساس ي لفرص التدخل هو أنه من أجل حدوث أي
:على الحالة ال بد من معرفة عوائق التغيير، يمكن تقسيم عوائق التغيير إلى ثالثة فئات رئيسية

 من عدم القيام بالسلوك ، قوي للتغيير، وانطباعات إيجابية محفزة لدى املستفيد بالسلوك املطلوب لتحقيق التغيير في الوقت املناسب ب" دافع"يجب أن يكون هناك 
ً
دال

.أو االنخراط في سلوك منافس

.  املعرفية واملهارية لدى املستفيد للقيام  بالسلوكيات أو املهام التي تحقق له التغيير املنشود" القدرة"يجب أن تكون هناك 

سبيل املثال يجب لحدوث السلوك من حيث الوصول للفرص املوجودة أو تحسين الظروف البيئية واملادية للوصول للفرص املوجودة   على" فرصة"يجب أن تكون هناك 
.أن تكون الخدمات متاحة ومتوفرة وميسورة التكلفة ومقبولة اجتماعًيا ولدى الحالة وقت كاف للقيام باملهام املطلوبة

التدخالت المستهدفة من مصفوفة التدخالت3.1



لة،العالقة بين الثالث عناصر ليست عالقة خطية لكنها عالقة متداخ

العالقة تتفاعل هذه املكونات مع بعضها كما يتضح من األسهم املتداخلة، وليست

أو . لرغبةعلى سبيل املثال ، زيادة الفرصة أو القدرة يمكن أن يزيد من ا. خطية بينهم

.  رصةيمكن أن تؤدي زيادة الرغبة إلى قيام الحالة بأمور تؤدي إلى زيادة القدرة أو الف

( القدرة)أو القدرة على ركوب دراجة ( فرصة)على سبيل املثال، قد يؤدي امتالك دراجة 

أو ولكن الرغبة وحدها لن تحسن مهارات الركوب. إلى زيادة الرغبة لركوب الدراجة

اجة أو توفر الوصول إلى دراجة ما لم يتصرف الفرد بناًء على هذه الرغبة لشراء در 

.ملمارسة ركوب الدراجة

رغبة

فرصة

قدرة
تغيير على 
الحالة

57
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تحديد فرص تدخل يتطلب فهم األبعاد التفسيرية للمشكالت

رغبة
وعي

الخدمات االقتصادية

وصول 

مهارة

فرصة

قدرة

معرفة

جودة

انطباعات

 )قد تكون املشكلة بسبب قلة توفر الخدمات، ضعف الوصول للخدمات . هناك أبعاد تفسيرية متعددة للمشكالت
ً
ة االقتصادية النعدام التأمينات أو ضعف الحال)،  غالء الخدمة (لعدم وجود مواصالت مثال

.  سبة لهاالتقص ي في أسباب املشكالت يساعد على تصميم تدخالت منا(. مثل العادات)، ضعف جودة الخدمات، قلة الوعي لدى املستفيد بأهمية الخدمة، أو وجود عوائق أسرية أو مجتمعية (للمستفيد

الخدمات 
األساسية

الخدمات السكنية

الخدمات الصحية

الخدمات العينية

.د أو أكثروجود معتقدات إيجابية وحافزيه للتغيير واالنتقال من مستوى إلى مستوى أعلى في محور واح•

تفيد لالنتقال اإلدراك والعلم بالسلوك أو املهام املطلوبة ومعرفة أهمية وجودها وتأثيرها اإليجابي على حياة املس•
.من مستوى إلى مستوى أعلى في محور واحد أو أكثر

طيع تنفيذ املهام توفر الظروف التي تسمح في تحسين الوصول للفرص و املوارد وغيرها للمستفيد حتى يست•
.التي تمكنه من تحقيق التغيير واالنتقال من مستوى إلى مستوى أعلى في محور واحد أو أكثر

ن لالنتقال من تحسين عملية التوجيه و التنظيم املقدمة للمستفيد لتسرع وتسهل عملية التغيير والتحسي•
.مستوى إلى مستوى أعلى في محور واحد أو أكثر

ستوى إلى مستوى زيادة معارف وعلوم املستفيد ألداء السلوك أو املهام املطلوبة التي تحقق التغيير واالنتقال من م•
.أعلى في محور واحد أو أكثر

ألفضل واالنتقال من تمكين املستفيد ورفع قدراته املهارية ألداء السلوك أو املهام املطلوبة التي تحقق التغيير ل•
.مستوى إلى مستوى أعلى في محور واحد أو أكثر

مساعدات مالية :تقديم الدعم املالي للمستفيد لتجاوز االزمات واألوضاع الحرجة الحالية بأشكالها املتنوعة مثل •
.الخ ، حتى يكون مهيأ للدخول واالستفادة من املبادرات التنموية ..، سداد ديون 

الخ ، وذلك ..انة توفير مسكن، دعم إيجار،، ترميم وصيتقديم الدعم السكني بأشكالها املتنوعة للمستفيد مثل •
.ملساندته في تحقيق االستقرار الذي يمكنه لالستفادة من البرامج التنموية

الخ ، ...دوية دعم أجهزة معاقين، رعاية صحية ، توفير أتقديم الدعم الصحي للمستفيد بأشكاله املتنوعة مثل •
وذلك ملساندته في تحقيق االستقرار الذي يمكنه لالستفادة من البرامج التنموية

ذلك ملساندته الخ و ..دعم غذائي ، مالبس ، أجهزة  منزلية تقديم الدعم العيني بأشكاله املتنوعة للمستفيد مثل •
في تحقيق االستقرار الذي يمكنه لالستفادة من البرامج التنموية
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مُمكّن-5 يبني قدرات -4 آمن -3 مهدد  -2 في أزمة  -1 :  اسم قائد التغيير في األسرة

ال يحتاج تدخل وصول-فرصة 
تغيير انطباعات-رغبة  تغيير انطباعات-رغبة  تغيير انطباعات-رغبة 

التعليم

البعد االقتصادي

وصول-فرصة  وصول-فرصة  وصول-فرصة 

ال يحتاج تدخل معرفة–قدرة  انطباعات/وعي–رغبة 
وعي–رغبة 

اقتصادية-خدمات أساسية  الدخل
اقتصادية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل جودة-فرصة  مهارة/معرفة–قدرة 
وصول-فرصة  وصول-فرصة 

العمل
مهارة/معرفة–قدرة  مهارة/معرفة–قدرة 

ال يحتاج تدخل وعي–رغبة  انطباعات/وعي–رغبة 
اقتصادية-خدمات أساسية  اقتصادية-خدمات أساسية 

االئتمان
وعي–رغبة  تغيير انطباعات-رغبة 

ال يحتاج تدخل
معرفة–قدرة 

مهارة–قدرة  معرفة–قدرة  انطباعات/وعي–رغبة  الوعي المالي 
وصول-فرصة 

ال يحتاج تدخل مهارة–قدرة  مهارة/معرفة–قدرة 
وعي–رغبة 

انطباعات/وعي–رغبة 
المسؤولية 

معرفة–قدرة والحافزية

ال يحتاج تدخل صحية-خدمات أساسية 
وعي–رغبة  وعي–رغبة  وعي–رغبة  الصحة البدنية 

واإلعاقة

البعد الصحي

صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل وعي–رغبة 
وعي–رغبة  وعي–رغبة  انطباعات–رغبة 

الصحة العقلية 
صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل
انطباعات/وعي–رغبة  انطباعات/وعي–رغبة  انطباعات/وعي–رغبة  انطباعات/وعي–رغبة 

المخدرات والكحول
صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل
وعي–رغبة 

سكنية-خدمات أساسية  سكنية-خدمات أساسية  سكنية-خدمات أساسية 
حالة السكن 

والمسكن
البعد السكني

سكنية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل مهارة–قدرة  مهارة–قدرة 
انطباعات-رغبة  انطباعات/وعي–رغبة 

العالقة األسرية 

البعد االجتماعي
معرفة/مهارة–قدرة  مهارة–قدرة 

ال يحتاج تدخل وعي–رغبة  جودة-فرصة  جودة-فرصة  جودة-فرصة 
العالقات 

االجتماعية الداعمة

ال يحتاج تدخل وصول-فرصة  وعي–رغبة  معرفة–قدرة 
معرفة–قدرة  الوضع القانوني  

والنظامي
البعد القانوني

وعي–رغبة 

ال يحتاج تدخل مهارة/معرفة–قدرة  مهارة/معرفة–قدرة  مهارة/معرفة–قدرة  مهارة/معرفة–قدرة 
الممارسات 

ية الحياتية األساس بعد الممارسات 
الحياتية

ال يحتاج تدخل جودة-فرصة  عينية-خدمات أساسية  عينية-خدمات أساسية  عينية-خدمات أساسية  لالقدرة على التنق

باشر تم تحديد فرص التدخل بناًءا على مصفوفة التدخالت ، لألبعاد التي سيتم استهدافها بشكل م

التدخالت المستهدفة من مصفوفة التدخالت3.1
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:تنقسم املبادرات التنموية املقدمة إلى ستة أنواع رئيسية كما تتضح أدناه

مثال توضيحي التعريف نوع املبادرة 

منحة تعليمية• زيادة الجانب املعرفي والعلمي أو زيادة الوعي والفهم •
لمي ومساندة املستفيد من تحسين وإثكمال املستوى الع.

.األكاديمي
تعليم 1

دورة تدريبية•
تدريب شخص ي•

دهم على تزويد املستفيدين بالخبرات املناسبة التي تساع•
بيق تنمية املهارات الخاصة بهم من خالل االعتماد على تط

.العملية التدريبّية بأثكرر الوسائل ثكفاءة
تدريب 2

تأهيل اجتماعي•
تأهيل نفس ي•

ه خلق شعور سلبي تجا) خلق مشاعر إيجابية أو سلبية •
  وشعور إيجابي تجاه اال 

ً
عتماد االعتماد على املساعدات مثال

تحفيز وقيم دافعة  ل(على النفس وتحقيق االثكتفاء الذاتي 
.املستفيد باتخاذ خطوة عملية للتغيير 

تأهيل ٣

الربط بوظيفة جزئية أو موسمية• تسد تسهيل وصول املستفيد لفرص العمل املتاحة التي•
مية حالة االحتياج لدية و تتالءم مع حالة املستفيد العل

.والصحية واملهارية واالجتماعية
فرص العمل ٤

مساعدات مالية ، سداد ديون ، : الخدمات االقتصادية•
الخ..فواتيرسداد 

لخا..دعم غذائي، مالبس ، أجهزة منزلية : الخدمات العينية•
دعم معاقين، رعاية صحية ، دواء ، : الخدمات الصحية•

الخ..طبيةأجهزة 
، تأثيثتوفير مسكن، دعم إيجار، : الخدمات السكنية•

الخ..وصيانةترميم 

ل الخدمات الرعوية األساسية التي تحتاجها الحالة بشك •
ها أربعة عاجل وتعتبر من االحتياجات اإلنسانية األساسية ول

/مسارات 
الخدمات االقتصادية•
الخدمات العينية•
الخدمات الصحية•
الخدمات السكنية•

الخدمات األساسية 5

ةنوعية البرامج التنموية المستهدفة من مصفوفة البرامج التنموي3.2



61

ن-5
ّ
ُممك يبني قدرات -٤ آمن -٣ مهدد  -2 في أزمة  -1

ال يحتاج تدخل تعليم
تدريب تدريب تدريب التعليم

البعد االقتصادي

تعليم تعليم تعليم

ال يحتاج تدخل تدريب تدريب
تدريب

اقتصادية-خدمات أساسية  الدخل
اقتصادية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل تدريب تدريب
فرص عمل فرص عمل

العمل
تدريب تدريب

ال يحتاج تدخل تدريب تدريب
اقتصادية-خدمات أساسية  اقتصادية-خدمات أساسية  االئتمان

تدريب تدريب

ال يحتاج تدخل
تدريب

تدريب تدريب تدريب
الوعي املالي 

فرص عمل

ال يحتاج تدخل تدريب تدريب تدريب تدريب املسؤولية والحافزية

ال يحتاج تدخل صحية-خدمات أساسية 
تأهيل تأهيل تأهيل الصحة البدنية واإلعاقة

البعد الصحي

صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل تدريب
تدريب تأهيل تأهيل الصحة العقلية 

صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل
تأهيل تأهيل تأهيل تأهيل املخدرات والكحول 

صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية  صحية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل
تدريب

سكنية-خدمات أساسية  سكنية-خدمات أساسية  سكنية-خدمات أساسية 
حالة السكن واملسكن

البعد السكني
سكنية-خدمات أساسية 

ال يحتاج تدخل تدريب تدريب
تأهيل تأهيل العالقة األسرية 

تدريبالبعد االجتماعي تدريب

ال يحتاج تدخل تدريب تدريب تدريب تأهيل العالقات االجتماعية الداعمة

ال يحتاج تدخل فرص عمل تأهيل تأهيل
تأهيل الوضع القانوني  والنظامي

البعد القانوني
تأهيل

ال يحتاج تدخل تدريب تدريب تدريب تدريب املمارسات الحياتية األساسية 
بعد املمارسات الحياتية

ال يحتاج تدخل تدريب عينية-خدمات أساسية  عينية-خدمات أساسية  عينية-خدمات أساسية  القدرة على التنقل

تم تحديد البرامج التنموية املقترحة بناًءا على مصفوفة املبادرات التنموية 

هدفة أنواع البرامج التنموية املست•
:بناًءا على املصفوفة 

التدريب.1
التعليم.2
فرص عمل.3
عينية-خدمات أساسية .4

ةنوعية البرامج التنموية المستهدفة من مصفوفة البرامج التنموي3.2
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"العمل"ُبعد -1
النتائج املخرجات األنشطة املوارد

إلى مستوى " في أزمة"االنتقال من مستوى 
"مهدد"

عدد الحاصالت على الفرص - (.مكافآت ماليةب)برنامج استقطاب الفرص للمستفيدات في التطوع والتدريب التعاوني 

الشركاء ذوي العالقة من أصحاب املصلحة-

.والداعمين

.احتياجات التقنية-

.فريق العمل املختص واإلداري -

.التدريب/مساحة العمل-

.امليزانية املالية-

.عدد املستفيدات امللتحقات بالبرنامج-
.عدد الساعات التدريبية-

.برنامج تدريبي منتهي بإطالق متاجر إلكترونية كمشاريع صغيرة

.برنامج تأهيلي في العمل الحر عن بعد

.برنامج تأهيلي في الحرف اليدوية

.برنامج تأهيلي في مهارات الحاسب اآللي

.برنامج تأهيلي في التجارة اإللكترونية

وإدارة مواقع التواصل االجتماعياالكترونيبرنامج تأهيلي التسويق 

"آمن"إلى مستوى " مهدد"االنتقال من مستوى 

.عدد الوظائف التي التحقن بها املستفيدات-
.عدد الساعات التدريبية-

.برنامج توظيف

.عدد املستفيدات امللتحقات بالبرنامج-
.عدد الساعات التدريبية-

.برنامج تدريبي في تنمية مهارات سوق العمل

.برنامج تدريبي في التسويق الشخص ي وكتابة السيرة الذاتية

63

البرامج التنموية المقترحة4.1

منطقة حائلاملنطقة الشرقية البعد

العمل

املجموعمهددفي أزمة املجموع مهددفي أزمة 

43.14%3.92%٤٧.٠6%49.02%0.00%٤9.٠2%

وصف مستوى التصنيف 

ةأهمية أعلى في التركيز على املنطق

أهمية أقل في التركيز على املنطقة



"القدرة على التنقل"بعد -2

النتائج املخرجات األنشطة املوارد

"ددمه"إلى مستوى " في أزمة"االنتقال من مستوى 
.عدد تحديات النقل-

.عدد الحلول للنقل-

برنامج حصر احتياج مباشر عن تحديات النقل
.لدى املستفيدات وتصميم الحلول 

ة الشركاء ذوي العالقة من أصحاب املصلح-

.والداعمين

.احتياجات التقنية-

.فريق العمل املختص واإلداري -

.التدريب/مساحة العمل-

.امليزانية املالية-

"آمن"إلى مستوى " مهدد"االنتقال من مستوى  .جعدد املستفيدات امللتحقات بالبرنام-

ل برنامج توفير خصومات مع تطبيقات التنق
.املوثوقة بالتعاقد

ادة برنامج تيسير فرصة التدريب على دروس قي
.السيارة

التعاقد مع شركات النقل الجماعي واملدرس ي،
طلقات لتيسير توفير مواصالت للمدارس ألبناء امل

.واالرامل
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البرامج التنموية المقترحة4.1

منطقة حائلاملنطقة الشرقية البعد

القدرة على 
التنقل

املجموعمهددفي أزمة املجموع مهددفي أزمة 

5.88%27.45%٣٣.٣٣%13.73%17.65%٣1.٣٨%

وصف مستوى التصنيف 

ةأهمية أعلى في التركيز على املنطق

أهمية أقل في التركيز على املنطقة



"املسؤولية والحافزية"ُبعد -3

النتائج املخرجات األنشطة املوارد

"آمن"إلى مستوى " مهدد"االنتقال من مستوى 

.عدد الزيارات امليدانية-

.عدد املشاركات بالزيارات-

.زيارات ميدانية ملشاريع أسر ناجحة-
(يعوائل انتقلت من الرعوية للتنموية واالكتفاء الذات)

الشركاء ذوي العالقة من أصحاب املصلحة -

.والداعمين

.احتياجات التقنية-

.فريق العمل املختص واإلداري -

.التدريب/مساحة العمل-

.امليزانية املالية-

.عدد الحضور للبرنامج من املستفيدات-
برنامج لقاء اجتماعي يناقش عن قرب التجارب وقصص-

.النجاح ملطلقات وأرامل تجاوزوا التحديات

.عدد املستفيدات امللتحقات بالبرنامج-
الصلة برامج تدريبية في التحفيز والتنمية البشرية ذات

.ذاتيبتحديات األرامل واملطلقات في تحقيق االكتفاء ال

عدد املستفيدين من البرنامج -
امتثال برنامج يحفز املستفيدين من": من عمل يده  " برامج 

.حديث الرسول من خيرية االكل من عمل اليد

عدد املستفيدين الذي حضروا الورش -

التوعوية  

ورش عمل أون الين بهدف التوعية بالجهات التي تقدم
االسرة املساعدات التدريبية واالستشارية واملالية لتكون 
 مثل بنك التنمية االجتماعية

ً
.مكتفية ذاتيا
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البرامج التنموية المقترحة4.1

منطقة حائلاملنطقة الشرقية البعد

املسؤولية 
والحافزية

املجموعمهددفي أزمة املجموع مهددفي أزمة 

5.88%13.73%19.61%3.92%39.22%6٤.92%

وصف مستوى التصنيف 

ةأهمية أعلى في التركيز على املنطق

أهمية أقل في التركيز على املنطقة



"التعليم"ُبعد -4

النتائج املخرجات األنشطة املوارد

"مهدد"إلى مستوى " في أزمة"االنتقال من مستوى  .عدد املستفيدات امللتحقات بالبرنامج-

التواصل برنامج تدريبي في استخدام منصات وتطبيقات
.الدورات والبرامج التعليمية االلكترونية

الشركاء ذوي العالقة من أصحاب املصلحة -

.والداعمين

.احتياجات التقنية-

.فريق العمل املختص واإلداري -

.التدريب/مساحة العمل-

.امليزانية املالية-

همية برنامج تدريبي توعوي  يهدف لرفع الوعي حول أ-
دوات التعليم املستمر وأبرز األساليب واملصادر واأل 

.املساعدة بأسلوب تطبيقي

توعية برنامج إلشراك أبناء املستفيدات في عملية ال-
.والتوجيه

مر برنامج تدريبي في بناء مهارات التعلم املست-

.يةبرنامج توعوي في كيفية اكمال املسيرة العلم-
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البرامج التنموية المقترحة4.1

منطقة حائلاملنطقة الشرقية البعد

التعليم

املجموعمهددفي أزمة املجموع مهددفي أزمة 

1.96%25.49%2٧.٤5%25.49%17.65%٤٣.1٤%

وصف مستوى التصنيف 

ةأهمية أعلى في التركيز على املنطق

أهمية أقل في التركيز على املنطقة



مصطلحات رئيسية في منهجية إدارة النتائج

األنشطةاملدخالت

النتائجاملخرجات

،  البشرية، اليةوتشمل املوارد امل، املدخالت هي املوارد التي يحتاجها الشريك لتنفيذ البرامج التنموية
.املرافق وغيرها، النظامية

ن خالل األنشطة هي الخدمات أو التدخالت التي ستقوم بها الجمعية من خالل الباحث االجتماعي أو م
.تقديم دورات حرفية وغيرها ، شركاء تنفيذ آخرين، مثل إدارة ومتابعة الحالة

أو عدد الساعات املخرجات هي املخرج املباشر لتنفيذ األنشطة مثل عدد البرامج التي حضرها املستفيد
.التأهيلية التي تم تقديمها للمستفيد

السلوك و ، هارةاملعرفة، امل، النتائج هي التغيير الذي تحقق على املستفيد سواء تغيير في االنطباع
ى آمن في بعد على سبيل املثال االنتقال من مهدد إل)االنتقال من مستوى إلى مستوى أعلى في النموذج 

(.السكن
.النتائج هي التي يتم محاسبة الجمعية على تحقيقها

إدارة نتائج البرامج التنموية4.2



منهجية القياس واملتابعة إلدارة النتائج

التحسينالقياسالتخطيط

ف
الهد

ت
طوا

الخ
املخرج

تحديد خط األساس.1
بناء النموذج املنطقي.2
وضع مؤشرات األداء .3

وخطط القياس

اء بناء النموذج املنطقي، وضع مؤشرات األد
وإعداد خطط القياس

نموذج القياس-

لحالةجمع البيانات ملتابعة تقدم ا

ة جمع بيانات املدخالت، األنشط.1
.واملخرجات

.جمع بيانات النتائج.2
.التحليل و استخالص النتائج.3

نموذج جمع وتحليل البيانات-

ص تحديد الدوس املستفادة وفر 
التطوير والتحسين

تحديد فرص التحسين.1
تبليغ النتائج ألصحاب.2

املصلحة

نموذج فرص التحسين-

إدارة نتائج البرامج التنموية4.2



مهام مرحلة التخطيط

وضع مؤشرات األداء وخطط القياس2بناء النموذج املنطقي1

.تحديد النتائج.1

.تحديد األنشطة.2

.تحديد املدخالت.3

.تحديد املخرجات.4

النموذج املنطقي

وضع مؤشرات املدخالت، األنشطة، املخرجات .1

.والنتائج

.إعداد خطة قياس املؤشرات.2

خطة القياس

الباحث االجتماعي: املسؤولالباحث االجتماعي: املسؤول

إدارة نتائج البرامج التنموية4.2



النموذج املنطقي-(2/1)نموذج القياس 
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النموذج املنطقي لتصميم خطة التدخالت على حالة

املخرجاتاألنشطةاملدخالت

النتيجة املباشرة لألنشطة مثل عدد 
:اختر من التالي، املشاركين

عدد الدورات التدريبية ❑
عدد الجلسات االستشارية❑
عدد البرامج التأهيلية❑
مستوى الرضا عن الخدمات❑
...................أخرى ❑

ملهارة، التغيير على املستفيد في املعرفة، ا
:اختر من التالي. االنطباع، السلوك

:انتقل املستفيد من مستوى 
في أزمة❑
مهدد❑
آمن❑
يبني قدرات❑
ممكن❑

:إلى مستوى 
في أزمة❑
مهدد❑
آمن❑
يبني قدرات❑
ممكن❑

.............................................................في عامل
.......................................خالل مدة

النتائج

ا مع الخدمات والبرامج التي سيتم تنفيذه
:الحالة ، اختر من التالي

تنفيذ برنامج تدريبي❑
تنفيذ جلسات استشارية❑
إدارة الحالة❑
املتابعة والتقييم❑
إجراء اختبارات❑
إجراء بحوث ودراسات❑
بناء العالقات مع ذوي العالقة❑
تنفيذ حمالت توعوية❑
استقطاب خبراء ومتخصصين❑
إدارة املتطوعين❑
استالم الطلبات❑
تقييم الطلبات❑
صرف الدعم❑
عقد شراكات❑
عقد اجتماعات مع صناع القرار❑
تقديم خدمات❑
...................أخرى ❑

، هي املوارد البشرية ، املالية، النظامية
:الياختر من الت. االحتياجات، التصاريح إلخ

التصاريح النظامية❑
امليزانية❑
فريق عمل❑
مقاييس❑
منهجيات وأدلة❑
شركاء التنفيذ❑
متطوعين❑
عالقات مع ذوي العالقة❑
مقر❑
احتياجات املستفيدين❑
خبراء ومتخصصين❑
أجهزة وأدوات❑
باحثون اجتماعيون ❑
...................أخرى ❑

النتيجة املباشرة لألنشطة مثل عدد 
:اختر من التالي، املشاركين

عدد الدورات التدريبية ❑
عدد الجلسات االستشارية❑
عدد البرامج التأهيلية❑
مستوى الرضا عن الخدمات❑
...................أخرى ❑

ا مع الخدمات والبرامج التي سيتم تنفيذه
:الحالة ، اختر من التالي

تنفيذ برنامج تدريبي❑
تنفيذ جلسات استشارية❑
إدارة الحالة❑
املتابعة والتقييم❑
إجراء اختبارات❑
إجراء بحوث ودراسات❑
بناء العالقات مع ذوي العالقة❑
تنفيذ حمالت توعوية❑
استقطاب خبراء ومتخصصين❑
إدارة املتطوعين❑
استالم الطلبات❑
تقييم الطلبات❑
صرف الدعم❑
عقد شراكات❑
عقد اجتماعات مع صناع القرار❑
تقديم خدمات❑
...................أخرى ❑

إدارة نتائج البرامج التنموية4.2



خطة املؤشرات والقياس-(2/2)نموذج القياس 

القياستاريخ بدء مسؤول القياس أداة القياس مصدر البيانات النوع املؤشر

اتمتى سيبدأ املسؤول في جمع البيان الشخص املسؤولاسم
،  إدارية، نموذج دراسة الحالةسجالت

مقابلة معمقة
نفيذشريك الت، املستفيد، سجالت إدارية

،  مخرج، نشاط،مدخل
نتيجة

بة يبدأ بعدد أو نسبة مثل عدد املستفيدين أو نس
الرضا

إدارة نتائج البرامج التنموية4.2



مهام مرحلة القياس

التحليل واستخالص النتائج٣جمع بيانات النتائج2جمع بيانات املدخالت، األنشطة واملخرجات1

لفة مراجعة السجالت اإلدارية ومصادر البيانات املخت.1

(.أصحاب املصلحة إلخ، شركاء التنفيذ)

.تعبأة نموذج جمع البيانات.2

نموذج جمع البيانات

.إعداد نموذج دراسة الحالة.1

فيذ جمع البيانات من الحالة ملتابعة التقدم بعد تن.2

.البرامج والتدخالت

نموذج جمع البيانات

تحليل البيانات لتحديد مدى فعالية البرنامج .1

.(1الخطوة )

.(2وة الخط)تحليل البيانات لتحديد نتائج البرنامج .2

نموذج جمع البيانات

الباحث االجتماعي: املسؤولالباحث االجتماعي: املسؤولالباحث االجتماعي: املسؤول

إدارة نتائج البرامج التنموية4.2



جدول متابعة املؤشرات-(2/1)نموذج جمع البيانات 

أدلة التحقق/الشواهد الفرق  الفعلي املستهدف النوع املؤشر

حقق ماهي اإلثباتات التي توضح ت
املؤشرات

ف واملستهدالفرق بين الفعلي
لتوضيح مدى تحقيق املؤشرات

لتي ما تم تحقيقه حسب البيانات ا
ب تم جمعها من املستفيد وأصحا

املصلحة

حسب خطة املؤشرات التي تم 
إعداده في مرحلة التخطيط

،  مخرج، نشاط،مدخل
نتيجة

املؤشرات حسب خطة املؤشرات التي تم
إعداده في مرحلة التخطيط

إدارة نتائج البرامج التنموية4.2



أداة تحليل البيانات-(2/2)نموذج جمع البيانات 

مالحظات ال/نعم ؟هل تم تحقيق تغيير على الحالة مالحظات ال/نعم بالشكل املطلوب؟البرنامج/هل تم تنفيذ التدخل

تهدفة من هل هناك تغيير في مستوى املستفيد في املجاالت املس
؟(السكن ، إلخ،مثل التعليم)التدخل 

؟(خلاملوارد املطلوبة لتنفيذ التد)هل تم تجهيز جميع املدخالت

هل هناك تغيير في املعرفة على املستفيد؟ وبة؟حسب معايير الجودة املطل( التدخالت)هل تم تنفيذ البرامج

هل هناك تغيير في املهارة على املستفيد؟ تفيد؟الرعاية والخدمة وبين املسهل هناك تالئم وتوافق بين مقدم

هل هناك تغيير في السلوك على املستفيد؟ هل حضر املستفيد جميع البرامج املخططة له؟

هل هناك تغيير في االنطباع على املستفيد؟
إعدادهاتفاعل املستفيد مع البرامج التنموية التي تم/هل استجاب

له؟

هل املستفيد راض ي عن البرامج التي قدمت له؟ 

الشركاء بأدوارهم بالشكل املطلوب؟هل قام

من التدخل للمستفيد؟ هل تم تقديم الجرعة الكافية

إدارة نتائج البرامج التنموية4.2



مهام مرحلة التحسين

ةتبليغ النتائج ألصحاب املصلح2تحديد فرص التحسين1

فرص إجراء مقابلة مع الحالة لتقييم التجربة وتحديد.1

.التحسين

إجراء ورشة عمل فرص التحسين مع أصحاب .2

.املصلحة

إعداد قائمة فرص التحسين بناًء على مخرجات .3

.الورشة

نموذج فرص التحسين

.إعداد تقرير التحسين.1

.مشاركة التقرير مع أصحاب املصلحة.2

تقرير التقييم وفرص التحسين

الباحث االجتماعي: املسؤولالباحث االجتماعي: املسؤول

إدارة نتائج البرامج التنموية4.2



أداة تحديد فرص التحسين-(2/1)نموذج فرص التحسين 

النتائج األنشطة املدخالت

جالتأكد من أن هناك عالقة بين األنشطة والنتائ❑
يدواملسؤولية لدى املستفزيادة مستوى االلتزام❑
حقيقهاتحقيق نتائج أخرى مكملة للنتيجة التي تم ت❑
سواًء )ها تحديد النتائج غير املقصودة التي تم تحقيق❑

(إيجابية أو سلبية
❑ 

ً
و تغيير مثل تغيير سلوك أ)تحقيق نتائج أكثر عمقا

(حالة اقتصادية أو اجتماعية
حياة التركيز على تحقيق نتائج أكثر استدامة على❑

املستفيد
لى تقليل املخاط أو العوائق التي يمكن أن تؤثر ع❑

تحقيق النتيجة
..............................................أخرى ❑

التدخل بجودة أعلىتنفيذ❑
بالجدول الزمنيااللتزام❑
تدريب املوارد البشرية❑
جرعة التدخلزيادة❑
متابعة املستفيد بشكل أكبر❑
تحسين التواصل بين أصحاب املصلحة❑
امجتسهيل وصول املستفيدين للتدخالت والبر ❑
املصلحة بشكل أفضلإشراك أصحاب❑
توسيع التغطية الجغرافية لألنشطة❑
تركيز األنشطة على فئة محددة❑
..............................................أخرى ❑

تحسين جودة املوارد البشرية❑
بناء شراكات أفضل❑
توفير موارد مالية أكبر❑
التدخل/تحسين محتوى البرنامج❑
الحالة بشكل أدقتقييم❑
توفير مرافق أفضل❑
اختيار شركاء أكثر كفاءة❑
توزيع املوارد على األنشطة بشكل أكثر كفاءة❑
..............................................أخرى ❑

خيارات 
التحسين

مالحظات

إدارة نتائج البرامج التنموية4.2



أداة تقرير التقييم و فرص التحسين-(2/2)نموذج فرص التحسين 

تقرير التقييم وفرص التحسينعناصر 

توضيح مستوى الحالة واملستهدفات والتدخالت التي تم تحديدها مستهدفات تنمية الحالة

وضع النموذج املنطقي للتدخل الذي تم على الحالة املنطقيالنموذج

مختصر ملستوى تحقيق املؤشراتتوضيح املؤشراتتحقيق 

وضع قائمة بفرص التحسين التي تم اختيارها مع تبريرات ووتوضيحات فرص التحسين

إدارة نتائج البرامج التنموية4.2
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40.00%

45.00%

50.00%

يبني قدراتممَكنفي أزمةآمن

محور التعليم

الشرقية

حائل

اإلجمالي الكليحائلالشرقيةتصنيف الحاالت
%19.61%3.92%15.69آمن

%60.78%43.14%17.65في أزمة

ن
َ
%5.88%0.00%5.88ممك

%13.73%1.96%11.76يبني قدرات

%100.00%49.02%50.98اإلجمالي الكلي
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يبني قدراتمهددفي أزمةآمن

محور الدخل

الشرقية

حائل

اإلجمالي الكليحائلالشرقيةتصنيف الحاالت
%25.49%3.92%21.57آمن

%27.45%25.49%1.96في أزمة

%43.14%17.65%25.49مهدد

%3.92%1.96%1.96يبني قدرات

%100.00%49.02%50.98اإلجمالي الكلي

الملحق4.3
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حائل
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يبني قدراتمهددممَكنفي أزمةآمن

محور االئتمان

الشرقية

حائل

اإلجمالي الكليحائلالشرقيةتصنيف الحاالت
%92.16%49.02%43.14في أزمة

%3.92%0.00%3.92مهدد

%3.92%0.00%3.92يبني قدرات

%100.00%49.02%50.98اإلجمالي الكلي

اإلجمالي الكليحائلالشرقيةتصنيف الحاالت
%31.37%25.49%5.88آمن

%1.96%1.96%0.00في أزمة

ن
َ
%49.02%15.69%33.33ممك

%5.88%0.00%5.88مهدد

%11.76%5.88%5.88يبني قدرات

%100.00%49.02%50.98اإلجمالي الكلي
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يبني قدراتمهددممَكنفي أزمةآمن

محور الوعي املالي

الشرقية

حائل
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39.22%
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يبني قدراتمهددممَكنفي أزمةآمن

محور املسؤولية والحافزية

الشرقية

حائل

اإلجمالي الكليحائلالشرقيةتصنيف الحاالت
%23.53%9.80%13.73آمن

%23.53%21.57%1.96في أزمة

ن
َ
%11.76%3.92%7.84ممك

%13.73%1.96%11.76مهدد

%27.45%11.76%15.69يبني قدرات

%100.00%49.02%50.98اإلجمالي الكلي

اإلجمالي الكليحائلالشرقيةتصنيف الحاالت
%31.37%5.88%25.49آمن

%9.80%3.92%5.88في أزمة

ن
َ
%1.96%0.00%1.96ممك

%52.94%39.22%13.73مهدد

%3.92%0.00%3.92يبني قدرات

%100.00%49.02%50.98اإلجمالي الكلي

النتائج التفصيلية لتوصيف جميع املتغيرات حسب املناطق
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محور الصحة البدنية واالعاقة

الشرقية

حائل

1.96%
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يبني قدراتممَكنفي أزمةآمن

محور الصحة العقلية

الشرقية

حائل

اإلجمالي الكليحائلالشرقيةتصنيف الحاالت
%27.45%25.49%1.96في أزمة

ن
َ
%60.78%23.53%37.25ممك

%3.92%0.00%3.92مهدد

%7.84%0.00%7.84يبني قدرات

%100.00%49.02%50.98اإلجمالي الكلي

اإلجمالي الكليحائلالشرقيةتصنيف الحاالت
%1.96%0.00%1.96آمن

%3.92%3.92%0.00في أزمة

ن
َ
%86.27%45.10%41.18ممك

%7.84%0.00%7.84يبني قدرات

%100.00%49.02%50.98اإلجمالي الكلي

النتائج التفصيلية لتوصيف جميع املتغيرات حسب املناطق
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ممَكنفي أزمة
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يبني قدراتمهددممَكنفي أزمةآمن

محور حالة السكن واملسكن

الشرقية

حائل

اإلجمالي الكليحائلالشرقيةتصنيف الحاالت
%3.92%3.92%0.00في أزمة

ن
َ
%96.08%45.10%50.98ممك

%100.00%49.02%50.98اإلجمالي الكلي

اإلجمالي الكليحائلالشرقيةتصنيف الحاالت
%39.22%33.33%5.88آمن

%3.92%0.00%3.92في أزمة

ن
َ
%19.61%13.73%5.88ممك

%7.84%0.00%7.84مهدد

%29.41%1.96%27.45يبني قدرات

%100.00%49.02%50.98اإلجمالي الكلي

النتائج التفصيلية لتوصيف جميع املتغيرات حسب املناطق
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الشرقية
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11.76%11.76%
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يبني قدراتمهددفي أزمةآمن

محور العالقات االجتماعية الدائمة

الشرقية

حائل

اإلجمالي الكليحائلالشرقيةتصنيف الحاالت
%1.96%1.96%0.00آمن

%1.96%0.00%1.96في أزمة

%54.90%11.76%43.14ممكن

%29.41%25.49%3.92مهدد

%11.76%9.80%1.96يبني قدرات

%100.00%49.02%50.98اإلجمالي الكلي

اإلجمالي الكليحائلالشرقيةتصنيف الحاالت
%25.49%5.88%19.61آمن

%27.45%15.69%11.76في أزمة

%39.22%27.45%11.76مهدد

%7.84%0.00%7.84يبني قدرات

%100.00%49.02%50.98اإلجمالي الكلي

النتائج التفصيلية لتوصيف جميع املتغيرات حسب املناطق
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يبني قدراتمهددممَكنفي أزمةآمن

محور املمارسات الحياتية واالساسية

الشرقية

حائل

اإلجمالي الكليحائلالشرقيةتصنيف الحاالت
%100.00%49.02%50.98ممكن

%100.00%49.02%50.98اإلجمالي الكلي
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يبني قدراتمهددممَكنفي أزمةآمن

محور الحالة القانونية

الشرقية

حائل

اإلجمالي الكليحائلالشرقيةتصنيف الحاالت
%17.65%13.73%3.92آمن

%9.80%1.96%7.84في أزمة

ن
َ
%29.41%3.92%25.49ممك

%27.45%27.45%0.00مهدد

%15.69%1.96%13.73يبني قدرات

%100.00%49.02%50.98اإلجمالي الكلي
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يبني قدراتمهددممَكنفي أزمةآمن

محور القدرة على التنقل

الشرقية

حائل

اإلجمالي الكليحائلالشرقيةتصنيف الحاالت
%3.92%0.00%3.92آمن

%19.61%13.73%5.88في أزمة

ن
َ
%27.45%17.65%9.80ممك

%45.10%17.65%27.45مهدد

%3.92%0.00%3.92يبني قدرات

%100.00%49.02%50.98اإلجمالي الكلي
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صور من الزيارات امليدانية للحاالت التي تم دراستها
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0503356695

qararatimpact.com


