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M&E II  
 SMART INDICATORS GUIDE 

  

Exercise No 2  2التمرين رقم 
 

SMART INDICATORS  - CHECKLIST 
 

 
 الئحة مرجعّية – مؤشرات قياس األداء الجيدة

SPECIFIC  - Uses action words to describe what needs to be 
done  

- Describes what CSO wants to accomplish  
- Is clear about what CSO intends to do for 

beneficiaries  
- Specifies when the CSO is expecting to see 

change  
 

  به القيام يجب ما لوصف االفعال يستخدم -
 المنظمة تحقيقه تريد ما يصف -
 القيام به المنظمة تعتزم ما يوضح -

  للمستفيدين
  تغييرحصول التتوقع المنظمة  متى يحدد -

  محدد
 

MEASURABLE  - Identifies what the CSO will see when it reaches 
its goal 

- Ensures there are data that will be collected to 
demonstrate appreciable change (quantitative 
or qualitative) 

- It is quantifiable  
- Results are observable 

 

اعند  المنظمة تحققه سوف ما يحدد -
  الوصول الى الهدف

 إلثبات جمعها يمكن يضمن وجود بيانات -
 ) نوعية أو بيانات كمية( الملموس التغيير

  الكمي للقياس قابل -
 مالحظتها يمكن نتائج -

  للقياس قابل
 

APPROPRIATE  - The resources to carry out the work are available 
- Targets the population that data shows is in 

great needs  
 

  العمل لتنفيذ الموارد وافرت -
أنها  البيانات تظهر التي يستهدف الفئات -

  في طليعة المحتاجين

  مناسب
 

REALISTIC - Implementation is possible with CSO capacity 
and resource level 

- The bar is set high enough for significant 
achievement  
 

يتناسب التدخل وخبرة المنظمة ومستوى  -
 مواردها

ن من تحقيق مستوى التغير المنشود يمكّ  -
 انجاز كبير

  واقعي
 

TIMED - Goal has end point  
- Time frame for accomplishment of goal is 

realistic 
- Frequency with which work must be performed 

is clearly definable  

 سقف زمني له الهدف -
  واقعي الهدف إلنجاز الزمني اإلطار -
  وتيرة العمل محددة بشكل واضح -

ذات مدى زمني 
 محدد

 

An indicator can measure and track: 
- Resources we use to do work (Input Level) 
- What we do (Activity or Process Level) 
- What we produce or deliver (Output Level) 
- What we want to achieve (Outcome Level) 
- What we want to change (Impact Level) 
 

 : يمكن للمؤشر أن يقيس ويتابع
 ) المدخالت مستوى( بعمل للقيام نستخدمها التي الموارد -
 ) النشاط أو العمليات مستوى( به نقوم ما -
 ) المخرجات مستوى( تطويره نقوم بإنتاجه أو ما -
 ) النتائج مستوى( تحقيقه نريد ما -
 )األثر مستوى( تغييره نريد ما -
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NOTE 
 

- Define indicators purpose 
- Identify potential indicators  
- Select indicators that are most suitable  
- Set targets for indicators 
- Set timeline for achieving indicators’ targets  
- Determine data collection method and sources 
- Determine frequency of data collection  
- Evaluate indicator usefulness  

 

 مالحظة
 غرض المؤشرات تحديد -
  المحتملة اختيار المؤشرات -
 األكثر مالئمةلقياس األداء  اختيار المؤشرات -
  للمؤشرات محددة أهداف وضع -
 ' مؤشراتال أهداف لتحقيق زمني جدول عيين -
 مصادرهاو البيانات جمع أسلوب تحديد -
  البيانات جمع /وتيرةتواتر تحديد -
 اتالمؤشر جدوى تقييم -

 


