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إنشاء ورقة عمل اإلطار املنطقي 

الخطوة  1 - الوصف:
   .”then“   اذا و  ”If“ امأل عمود الوصف. يؤثر كل مستوى من مستويات اإلطار المنطقي في المستوى الذي يعلوه ويجب أن يكون قابالً للقراءة بعبارات

إذاً .هذه طريقة جيدة للتحقق من أن أنشطتك تخلق النتيجة والتأثير الذي تريده. لذلك ، عند ملء هذا العمود ، يجب أن تبدأ من مستوى النشاط ، ثم 
تحرك العمود ألعلى للتفكير في المخرجات والنتائج والهدف. إذا لم تكن قد حددت أنشطتك بعد ، فيمكنك اختيار البدء من مستوى الهدف ، ثم شق 

طريقك إلى أسفل بدالً من ذلك.

ما هي أنشطة برنامجك؟ )األنشطة هي اإلجراءات أو األحداث التي ينفذها البرنامج لتحقيق هدفه(.  يمكنك الرجوع إلى ورقة عمل تصميم النشاط . 	
من وحدة التصميم ، وسرد أنشطتك أدناه. 

	 .
 .
c .  

ما هي المخرجات )المنتجات أو الخدمات الملموسة( التي يحققها مشروعك؟ )مالحظة: غالبًا ما يسهل عد المخرجات( . 	

نتيجة  مخرج 

 يوفر اإلطار المنطقي خارطة طريق للبرنامج ويضمن لكل شخص نفس تفاهم حول أهداف المشروع )موظفي المشروع والجهات المانحة والمستفيدين، 
وما إلى ذلك(.ينبغي إعادة النظر فيه بشكل مستمر وتكييفه لضمان المرونة بما يكفي لدمج التغييرات في السياق. 

المخاطر واالفتراضات وسائل التحقق  المؤشرات الوصف 

الهدف 

النتائج

المخرجات 

األنشطة



ما هي النتائج )اآلثار اإليجابية(  لكل نشاط من أنشطتك / مخرجاتك؟ )مالحظة: يمكن أن تكون هذه النتائج طويلة المدى ، مثل النتائج على مستوى . 	
النظام أو المجتمع ، أو قصيرة المدى ، مثل التأثيرات الفورية للبرنامج على مهارات التعلم أو تغيير السلوكيات . وقد يتماشى هذا أيًضا مع أهداف 

البرنامج.( 

 جرخم ةجيتن

ما هو هدف مشروعك بناًء على األنشطة والمخرجات المقترحة؟ ما هو التغيير اإليجابي الذي ستحدثه؟ . 	

الخطوة الثانية - المخاطر / االفتراضات:
بعد تحديد األنشطة والمخرجات والنتائج وهدف البرنامج ، من المهم تحديد ما إذا كانت هناك أي مخاطر وافتراضات حرجة قد تؤثر على البرمجة. غالبًا 

ما تصف هذه االفتراضات األحداث والسياقات و / أو معتقدات المجتمع التي قد تؤثر على نجاح أنشطتك ومخرجاتك ونتائجك وهدفك. يجب عليك 
تحديد المخاطر واالفتراضات لكل مستوى من مستويات اإلطار المنطقي . 

بمجرد االنتهاء من تحديد المخاطر واالفتراضات، سوف تحتاج إلى تحديد مدى احتمال حدوثها ، و مدى  خطر ها على المشروع. يمكنك استخدام 
الخطوة 3 من إطار عمل إدارة المخاطر كما هو موضح في وحدة التنفيذ ، وكذلك أدناه. إذا قررت أن هناك احتمالية كبيرة لحدوث المخاطر أو تأثير كبير 

على البرنامج ، فقد يكون من الضروري إعادة تصميم أنشطة البرنامج.  
هذا يعني   االستفادة من كل ما تعرفه عن المخاطر التي حددتها واستخدام كل من األساليب الكمية والنوعية لتحديد مستوى المخاطر. هناك ثالثة أسئلة 

مركزية يجب اإلجابة عليها خالل مرحلة تحليل المخاطر لكل من المخاطر التي حددتها: 

ما هي إمكانية أو احتمال( وقوع هذا الحدث / أو المخاطرة؟ يتم قياس ذلك على أنه مزيج مما إذا كان من المتوقع وقوع الحدث وعدد مرات . 	
إمكانية الوقوع فيها - يتم قياسه على مقياس من “المرجح جًدا” إلى “نادر” 

من النادر من غير المرجح  من الممكن من المحتمل أن  من المرجح جدا األرجحية

قد يقع الحدث في 
ظروف استثنائية

يمكن أن يقع الحدث 
في وقت ما

قد يقع الحدث في 
في وقت ما 

من المحتمل أن يقع 
الحدث في أغلب الظروف

من المتوقع أن يقع 
الحدث في أغلب الظروف 

الحدوث

ماذا ستكون نتيجة )أو تأثير( هذا الحدث / الخطر على البرنامج ؟ يتم قياس ذلك على مقياس من “أقصى” إلى “ضئيل”  . 	

ضئيل طفيف  معتدل شديد أقصى النتيجة 

حدث يؤدي إلى ضرر 
أو اضطراب محدود 

حدث يؤدي إلى درجة 
معينة من الضرر أو 

االضطراب 

حدث يؤدي إلى ضرر 
أو اضطراب جسيم 

حدث يؤدي إلى ضرر أو 
اضطراب جسيم 

حدث يؤدي إلى ضرر 
أو اضطراب جسيم أو ال 

يمكن تعويضه

الحدوث 

ما هو مستوى المخاطرة؟ يتضمن ذلك مصفوفة مخاطر ، تُستخدم لدمج أداة قياس االحتمالية / االحتمال و أداة قياس النتيجة / التأثير في جدول عام . 	
واحد 5 × 5 ، تم ترقيمه لجعل التحليل أكثر كفاءة.

نتيجة

حاد)5( كبير )4( متوسط   )3(ثانوي )2( غير مهم )1( 

ية
جح

أر

مرتفع جدا )25(مرتفع جدا )20( مرتفع )15( مرتفع )10( متوسط )5(محتمل جدا )5(

مرتفع جدا )20( مرتفع )16( مرتفع )12( متوسط )8(متوسط )4(محتمل )4(

مرتفع )15( مرتفع )12( مرتفع )9( متوسط )6(منخفض )3( ممكن )3( 

مرتفع )10( متوسط )8( متوسط )6( منخفض )4( منخفض )2( غير محتمل )2( 

مرتفع )5( متوسط )4( متوسط )3(منخفض )2( منخفض )1( نادر )1(



 تحقق من افتراضاتك: 

أسهل طريقة للتحقق من المخاطر واالفتراضات الخاصة بك هي إضافتها إلى بيان ادة ‘’إذا …فإن ‘’ الخاص بك. فمثال: 

إذا قدمنا   تدريبًا في المهارات الحياتية للشباب المعرضين للخطر )نشاط( و _____ )افتراض( ، فإن عدد الشباب المدربين المعرضين للخطر يزيد )الناتج(. 

 إذا تم تدريب الشباب المعرضين للخطر )الناتج( وطبقوا ما تعلموه )االفتراض( ، فسيظهر المشاركون مواقف وسلوكيات أكثر إيجابية )النتيجة(.  

إذا أظهر المشاركون مواقف وسلوكيات أكثر إيجابية )نتيجة( و _____ )افتراض( ، فسيكون هناك عدد أقل من حوادث التطرف العنيف )الهدف(. 

الخطوة 3 - المؤشرات :
بمجرد االنتهاء من الوصف ، يمكنك البدء في تحديد المؤشرات الرئيسية التي ستوضح النشاط أو المخرجات أو النتيجة أو الهدف الذي تم 

تحقيقه. يمكنك زيارة بنك المؤشرات  من منظمة التنبيه الدولي- International Alert / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، ومؤشرات مكافحة التطرف 
العنيف من مكتب مكافحة اإلرهاب للحصول على أمثلة لمؤشرات التوقي من التطرف العنيف ومكافحته  في االطار المنطقي الخاص بك . لكل مستوى (

نشاط ، مخرجات ، نتيجة ، هدف) اكتب مؤشرًا يثبت إكتمال المستوى. 

كيف ستقوم بقياس مدى إكتمال نشاطك ؟. 	
 كيف ستقوم بقياس مدى إكتمال نتائجك ؟. 	
كيف ستقوم بقياس مدى إكتمال مخرجاتك ؟. 	
كيف ستقيس ما إذا كان هدفك قد تحقق ؟. 	

تحقق من المؤشرات الخاصة بك: 
اختصار شائع يستخدم عند إنشاء مؤشرات قوية هو SMART - محدد وقابل للقياس ويمكن تحقيقه ومالئم وفي الوقت المناسب. 

هو المؤشر الخاص بك: 
 محدد: هل مؤشرك محدد بدرجة كافية بحيث يكون ما تحاول قياسه واضًحا ؟ هل يشمل “من” و “ماذا”؟ 	 

 قابل للقياس: هل يمكن حساب المؤشر أو مراقبته أو قياسه بطريقة أخرى؟ 	 

 يمكن تحقيقه: هل من الواضح كيفية تحقيق المؤشر؟ 	 

 ذو صلة: هل المؤشر مرتبط بنتيجة البرنامج وهدفه؟ 	 

في الوقت المناسب: هل يمكن مراقبة المؤشر بطريقة فعالة من حيث التكلفة؟ هل يمكن قياسه في غضون الوقت الضيق الالزم؟	 



الخطوة 4 - وسائل التحقق :
بعد إنشاء المؤشرات ، من الضروري تحديد األدوات التي سيتم استخدامها لجمع البيانات الالزمة من أجل قياس التغيير والتقدم. إضافًة إلى وجوب 

تضمين طريقة جمع البيانات والمصدر فقط في إطار السجل ، فإن إكمال ما يلي لكل مؤشر سيساعدك على ضمان خطة لجمع البيانات.

خطة لوسائل التحقق / جمع البيانات 

مؤشر:

طريقة جمع البيانات )أمثلة: مسح ، مجموعات التركيز ، مقابلة مع المخبرين الرئيسيين ، المالحظة ، إلخ  

مصدر البيانات )أمثلة: المسح ، سجل الحضور ، وسائل التواصل االجتماعي ، السجل ، اختبار التقييم ، إلخ 

تواتر وتوقيت الحصول على البيانات: )أمثلة: سنويًا ، ربع سنوي ، أسبوعي ، إلخ( 

التكلفة المقدرة للحصول على البيانات: 

الفرد )األفراد(المسؤول: 

موقع تخزين البيانات: 


