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 شكز وتقذيز

 

 . فٟ ر٠ًّٛ ئػذاد ٘زا اٌذ١ًٌ عبٌُ٘غ١ّغ ِٓ ثبٌشىش ٚاٌزمذ٠ش  شحــــ١بح ٌز١ّٕخ األعــاٌحرزمذَ عّؼ١خ 

 فبٌغ١ّغ ١ٓ ِٕٚغم١ٓ ١ِذا١ٔٓ ٌٍّششٚع٠داسد اٌّغ١ٌٛٙٓ ِٓ ئأْ ٔشىش ع١ّغ اٌغٕٛ ئال ٠غؼٕب الوّب  

 اٌٙذف اٌؼبَ ٌٙزا اٌّششٚع اٌشائغ فٍىُ ِٕب عض٠ً اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش. ٌٍٝٛطٛي ئٌ ْ ٠غؼٝوب

 

 

 

 نيساعصاو انذع . أ

انحياة نتنًيت األسزةرئيس يجهس إدارة جًعيت 
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 تقذيى
 

 

ٟ لطبع غضح ف ؼ١خاٌغّ حٌزط٠ٛش لذساٌزٞ رٕفزٖ عّؼ١خ اٌح١بح ٌز١ّٕخ األعشح ٘ٛ أحذ األٔشطخ : ٘زا اٌذ١ًٌ 

ٔظّخ اٌمبدسح ػٍٝ ٚدػُ عجً اٌؼ١ش اٌّغزذاَ ِٓ خالي رط٠ٛش اٌمذساد اٌجشش٠خ ٚاأل ،ثٙذف ِىبفحخ اٌفمش

  داسح األشطخ ثفؼب١ٌخ ٚوفبءح ٚٔضا٘خ.حىُ ٚئ

رط٠ٛش ٘زا اٌذ١ًٌ ٌزٛح١ذ اٌّشعؼ١بد ٌغّٛع ِذساء ِٕٚغمٟ ٚثزظ١ُّ  لبِذ عّؼ١خ اٌح١بح ٌز١ّٕخ األعشح

ٙب داح ٌٍزؼٍُ ٚاعزخالص اٌذسٚط ِٓ اٌّشبس٠غ اٌزٟ ٠ؼٍّْٛ ثأ١ٌٚظت  ،ّشبس٠غ فٟ اٌغّؼ١خاٌجشاِظ ٚاٌ

 ،ٓ احز١بعبد حم١م١خ ٌٍششوبء ٚاٌّغزّغ ثأوٍّٗ رغٍت أزجبٖ ا١ٌٌّّٛٓٚرظ١ُّ ِشبس٠غ عذ٠ذح ِز١ّضح ِ

 فٟ ػًّ اٌغّؼ١خ. االعزذاِخٚرؼضص 

 

ٝ ِزبثؼخ ٚرم٠ُٛ اٌّششٚع د فٟ اٌّشبس٠غ ػٍا/ٌٝ رؼض٠ض لذساد ِٚٙبساد اٌؼب١ٍِٓف ٘زا اٌذ١ًٌ ئ٠ٙذ

  ٚرّى١ُٕٙ ثّٙبساد اخز١بس ٚرٛص١ك ٚرم٠ُٛ األٔشطخ ثفؼب١ٌخ ٚوفبءح ٌزحغ١ٓ األداء.

ٚرٌه   ،داح ل٠ٛخ ٚفبػٍخ ٌزط٠ٛش ٚحذح اٌجشاِظ ٚاٌّشبس٠غ ػّٓ ١٘ى١ٍخ اٌغّؼ١خ اٌحب١ٌخع١شىً أ ٘زا اٌذ١ًٌ

اٌز٠ّٕٛخ اٌح١بح ٌز١ّٕخ األعشح ٘ذاف عّؼ١خ أبس٠غ ٌزحم١ك بدس فٟ ِزبثؼخ رٕف١ز اٌّشرّى١ٓ اٌى ِٓ خالي

ئْ األداء إٌّٟٙ ٚاٌّز١ّض ٌّذساء ِٕٚغمٟ اٌّشبس٠غ ٠ؼضص ِٓ اعزّشاس٠خ ٘زٖ اٌّشبس٠غ ٠ٚؼضص ،ٚاإلغبص١خ

دائٙب ت ِٓ اٌّإعغخ رط٠ٛش أٚ٘زا ٠زطٍ ،ِٓ رغشثخ اٌّإعغخ فٟ اٌؼًّ اٌّغزّؼٟ ٚصمخ اٌّغزّغ ثبٌّإعغخ

عب١ٌت ِزؼذدح ٠ّىٓ اعزخذاِٙب فٟ رؼض٠ض إٌّٙظ أ اٌذ١ًٌ ٘زا ٠ٛفش ٚوزٌه د اٌّغزّغ اٌّحٍٟ.ٌزٍجٟ احز١بعب

ٚثّب ٠ٕغغُ ِغ  اإل٠غبثٟاٌزغ١١ش اٌّغزّؼٟ  إلحذاس اٌّغزف١ذ٠ٓاٌزشبسوٟ ِب ث١ٓ وبفخ اٌششوبء ثّب ف١ُٙ 

 .اٌح١بح ٌز١ّٕخ األعشحسؤ٠خ ٚفٍغفخ عّؼ١خ 
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 ت األسزةانحياة نتنًينبذة حول جًعيت  

 

رطٛػٟ ٚأغبٟٔ ٚخ١شٞ  األعبعٟٟ٘ عّؼ١خ أ١ٍ٘خ غ١ش حى١ِٛخ ػٍّٙب  : األعشح اٌح١بح ٌز١ّٕخعّؼ١خ  

رحذ سلُ  2000ٌَغٕخ (  1ُ ) سل األ١ٍ٘خرأعغذ ٚفمبً ٌمبْٔٛ اٌغّؼ١بد اٌخ١ش٠خ ٚا١ٌٙئبد  ٚاعزّبػٟ

 غضحعغذ اٌغّؼ١خ فٟ ِحبفظخ حز١بعبد اٌّغزّغ اٌفٍغط١ٕٟ اٌّخزٍفخ ٌٚمذ رأالاعزغبثخً  ٚرٌه (2277)

ٚرحغ١ٓ  األؽفبيٚرؼض٠ض لذساد اٌشجبة ٚسػب٠خ  ،األعشح ٚسػب٠زٙب ئٌٝ ر١ّٕخ ٚرغؼٝ  2006ػبَ

اٌحبٌخ االعزّبػ١خ ٚاإلٔغب١ٔخ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٕف١ز ثشاِظ  دساعخ خالياٌفم١شح ِٓ  ٌألعشاٌّغزٜٛ اٌّؼ١شٟ 

أْ رىْٛ اٌشائذح فٟ اٌح١بح ٌز١ّٕخ األعشح خ رٍجٟ رٍه االحز١بعبد ػجش ؽبلُ ِٕٟٙ ِزخظض ٚرطّح عّؼ١

ٚرطّح ئٌٝ رٕف١ز اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجشاِظ  احز١بعبرٗ اإلٔغب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خر١ّٕخ اٌّغزّغ اٌّحٍٟ ٚرٍج١خ 

٠ٚششف ػٍٝ  ٚاإلٔغب١ٔخٚاٌؼشٚس٠خ  األعبع١خٚرٍجٟ حبعبرٗ  ٚاٌّشبس٠غ اٌزٟ رخذَ اٌّٛاؽٓ اٌفٍغط١ٕٟ

ٚرإِٓ  االعزّبػٟ ثبالحزشاَاٌؼبِخ ٚاٌزٟ رحظٝ  االعزّبػ١خد اٌغّؼ١خ ِغٍظ ئداسح ِٓ اٌشخظ١ب

٠ذ٠ش اٌغّؼ١خ ػذد  وّب  اٌفٍغط١ٕٟثبٌذ٠ّمشاؽ١خ ٚاٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٚاٌزغ١١ش اٌٙبدف ئٌٝ رط٠ٛش اٌّغزّغ 

٠مف ِغّٛػخ ِٓ اٌّزطٛػ١ٓ ٚاٌّزطٛػبد اٌز٠ٓ اعزطبػذ اٌغّؼ١خ  ٘إالءٌٝ عبٔت ِٓ اٌّخزظ١ٓ ٚئ

 ِٓ اٌّشبس٠غ ٚإٌشبؽبد اٌٙبدفخ ئٌٝ إٌٙٛع ثبٌّغزّغ. ثغٙٛدُ٘ رٕف١ز اٌؼذ٠ذ
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 Managing M&O    يقذيت حول إدارة عًهيت انًتابعت وانتقييى
 

ٓ اٌّششٚع ١ٌزغٕٝ ارخبر ػ غ اٌج١بٔبداٌح١بح ٌز١ّٕخ األعشح ثغّرجذأ ػ١ٍّخ اٌّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ فٟ عّؼ١خ 

خز١بس ٔٛع اٌزم٠ُٛ ٠ؼزّذ أْ ٛاػبً ِخزٍفخ ٚأػ١ٍّخ اٌزم١١ُ أٔ لشاساد ِّٙخ ثشأٔٗ فّٓ اٌّّىٓ أْ رزؼّٓ

؟  ِٚب ٟ٘ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٔحزبط ئٌٝ عّؼٙب ِب ٔش٠ذ اٌزٛطً ئ١ٌٗ حٛي اٌّششٚعثبٌذسعخ األعبط ػٍٝ 

ٚثؼذ رحذ٠ذ ٘ذف اٌزم١١ُ ٠ٛعٗ اٌّم١ُ ا٘زّبِٗ ئٌٝ ٚػغ رظٛس شبًِ ٌؼ١ٍّخ اٌزم١١ُ ٚرٌه ٠غبػذٖ ػٍٝ 

ِٚٓ اٌؼٕبطش اٌزٟ  دل١مخٚدح ص١ِٕخ حذألِضً ٌٍٛطٛي ئٌٝ أ٘ذاف اٌزم١١ُ فٟ حذٚد ِِؼشفخ اٌغج١ً ا

 ٠غت ػٍٝ اٌّم١ُ أْ ٠أخز٘ب ثؼ١ٓ االػزجبس ِب ٠ٍٟ:

 

 .اٌخشٚط ثزظٛس دل١ك ٌى١ف١خ رغٍغً وً ِشاحً اٌزم١١ُ ٚاٌزأوذ ِٓ ػذَ ٚعٛد رذاخً ث١ٕٙب
 

  ّششٚع.ٌٕٛػ١خ اٌ اٌّالئّخاخز١بس إٌّٙظ اٌزم١١ّٟ أٚ اٌطش٠مخ
 

  ٌٍّٛػٛع اٌّشاد دساعزٗ. اٌّالئّخػجؾ اٌّإششاد ٚاٌّمب١٠ظ
 

 .ػجؾ ؽشق رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ حظٍٕب ػ١ٍٙب
 

 رمذ٠ش ١ِضا١ٔخ اٌزم١١ُ وّب ٠غت رحذ٠ذ اٌّذح اٌض١ِٕخ اٌزٟ عزٕغض ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ أصٕبء٘ب.
 

 ٌ زٛص٠غ اٌؼًّ ػٍٝ أخز اٌمشاس ف١ّب ٠غت اٌم١بَ ثٗ ػ١ٍّبً فٟ ا١ٌّذاْ ثزفبط١ً عٛاء ثبٌٕغجخ

اٌّغبػذ٠ٓ فٟ ػ١ٍّخ اٌزم١١ُ أٚ ئػطبئُٙ رذس٠جبً ئػبف١بً ٌزغ١ًٙ ِٙبُِٙ.
 

 

 
 
 
 
 
 

 



9 
 

  

 

 

 : خصائص وفوارق انتقييى وانًتابعت
 

 

  ُلجً اٌزطشق ئٌٝ ِحزٜٛ ٘زا اٌذ١ًٌ ِٓ اٌُّٙ اٌٛلٛف ػٍٝ اٌخظبئض ٚاٌفٛاسق ث١ٓ اٌزم١١

 اٌزبٌٟ:ٚرجشص أُ٘ ٘زٖ اٌفٛاسق فٟ اٌغذٚي  ٚاٌّزبثؼخ

 

 

  المتابعة    التقييم 

       

  .عملٌة مرحلٌة     .عملٌة مستمرة  

   وموسع لمقارنة ما تم تخطٌطه قمعمتقدم تحلٌل      العملٌة. قوتوثتتعقب وتحلل سٌر المشروع  

  متابعة مؤشرات  األداءتركز أكثر على      .لالحتٌاجات المالئمةوما تحقو وقد تشمل فحص  

   اإلنجاز    األثرتركز أكثر على النتائج وقد تتضمن قٌاس.  

  تم تنفٌذها وأي األنشطةتجٌب على أي من      .واالستمرارٌة 

   من النتائج ٌتم تحقٌقها.    النتائج وتساهم قتحقٌتجٌب على لماذا وكٌف تم  

  لمشاكل الموجودة وتقدمتنبه إدارة المشروع ل     للتغٌٌر.  جونماذفً بناء نظرٌات  

  .نٌة للحلول.آخٌارات     تقدم للمؤسسة خٌارات استراتٌجٌة وسٌاسٌة  

  توفر قاعدة معرفٌة جدٌدة للتخطٌط والمتابعة     .توفر أساس قوي للتقٌٌمات المرحلٌة  

  .األساسمهمة قٌادة المؤسسة وأعضائها فً      المستقبلٌة. 

   خارجً. قد ٌستعان بمقٌم      
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 Outputs of Monitoring and Evaluation يخزجاث انًزاقبت وانتقييى
 

٠ش اٌّشالجخ ٚاٌزم١١ُ رغزٕذ رمبس رٌٟٛ أ١ّ٘خ ٌؼ١ٍّبد اٌّشالجخ ٚاٌزم٠ُٛ ثح١ش ز١ّٕخ األعشحاٌح١بح ٌعّؼ١خ 

اٌّششٚع ٚرمذَ رٛط١بد  كفش٠ٌٝ ِؼٍِٛبد ِف١ذح رضشٞ ِؼشفخ ٠فؼٟ ئ دل١ك عشاء رح١ًٍئٌٝ أدٌخ ٚئ

 ِب ٠ٍٟ: االػزجبس. ٠ٚأخز اٌزح١ًٍ ثؼ١ٓ األداءٌزحغ١ٓ عٛدح  ارخبر٘بت اٌزٟ ٠غ اإلعشاءادٚاػحخ حٛي 

 

ّزٛعؾ ػٍٝ ِغزٜٛ ظ١ش ٚاٌٚاٌزٛعٙبد ػٍٝ اٌّذٜ اٌم رغزخذَ ٌم١بط اٌزمذَ:  ِإششاد اٌّشالجخ 1-

 ٍّششٚع.ٚإٌزبئظ وّب ٘ٛ ِحذد فٟ اإلؽبس إٌّطمٟ ٌاٌّخشعبد 

ٌّشالجخ ٚرم١١ُ اٌجشاِظ ثؼّك ئػبفخً ئٌٝ ئػذاد ٚاداسح اٌزم١١ّبد ٚٔشش إٌزبئظ :  اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ 2-

 اٌشاعؼخ ِٓ اٌزم١١ُ ٚاٌزٛط١بد. ٚرمذ٠ُ اٌزغز٠خ

ث١ّٕب رشوض اٌزم١١ّبد  اٌّٛػٛع( ،اٌذٌٚخ، )اٌجشٔبِظ ٌالعزفبدح ِٓ ل١ّخ وً ٚحذح رح١ٍ١ٍخ:  اٌزم١١ّبد 3-

 ٚإٌٙبئ١خ ػٍٝ اٌزظ١ُّ ٚاٌؼ١ٍّبد ٚإٌزبئظ ٚاٌزأص١ش. خإٌظف١

٠زُ عّؼٙب ِٓ ِظبدس ِزٕٛػخ ٌزمذ٠ُ اٌّؼشفخ :  اٌّشاعؼبد اٌّىزج١خ ٚعّغ ٚرح١ًٍ اٌج١بٔبد 4-

 داسح اٌّؼشفخ.اٌّشالجخ ٚاٌزم١١ُ ٚئ ٌٝ ٔظبَئٚاٌّؼٍِٛبد 

اٌفئبد ػٍٝ عجً ػ١ش اٌفمشاء ٚ ص١شأٌؼبَ ٚاٌخبص ٚٚوبالد اٌز١ّٕخ ٌٍزرظُّ اٌششاوبد ث١ٓ اٌمطبػ١ٓ ا

ٚخظٛطبً اٌزشو١ض ػٍٝ اٌفمش ٚإٌٛع  لظٜٛأ١ّ٘خً  خ١ؼ١اٌّٛاػٌٍمؼب٠ب  فاْاٌّّٙشخ وبٌٕغبء ٚثبٌزبٌٟ 

 ٚػ١ٍٗ ٠غت أْ رٙذف ِٕزغبد اٌّشالجخ ٚاٌزم١١ُ ئٌٝ ل١بط رأص١ش اٌّشبس٠غ ػٍٝ ٘زٖ اٌفئبد. االعزّبػٟ
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 معلومات المراقبة والتقييم 
 

 إذ  يوفر نظاـ المراقبة والتقييـ الذي يعمؿ بصورة كاممة تدفقًا متواصال لمعمومات مفيدة داخميًا وخارجيا
ي سبيؿ ف ف أدوات اإلدارة شديدة األىميةم ف داخميا استخداـ معمومات المراقبة والتقييـ كأداةيمك

عمومات المتصمة بالتقدـ تحقيؽ النتائج وتمبية أىداؼ محددة والشروع في تحقيؽ تحسينات وتعد الم
كما تعد ىذه المعمومات ميمًة لمتعمـ  سرةالحياة لتنمية األوالمشاكؿ واألداء أساسية لنجاح جمعية 

  .ناء عالقات خارجية أقوىبو الحياة داخؿ جمعية 
  ذيف ولم الحياةكذلؾ تعد المعمومات المستمدة مف نظاـ المراقبة والتقييـ ميمة لمف ىـ خارج جمعية

 ف رؤية آثار واضحة مف التدخالت والذيف يريدوف التأكد مف أف أمواليـ تستغؿ بشكؿ جيد.يريدو 
داء والتقدـ جي مع األسئمة المتصمة بإدارة األوبمعنى آخر تتعامؿ المراقبة والتقييـ بشكؿ مني

 والشفافية والمساءلة.

 

 قييـ سميمة ويمكف التحقؽ مف ي أف تكوف المعمومات والبيانات المستمدة مف نظاـ المراقبة والتغوينب
يعد  الحياة  جمعية وفي وخارجيا. الحياةسالمتيا وشفافة ومتاحة عمى نطاؽ واسع داخؿ جمعية 

 .ذلؾ لتحقيؽعمى الويب والمطبوعات مف الوسائؿ الرئيسية  جمعية الحياة لتنمية األسرةموقع 
 

  وكذلؾ نجاح أو فشؿ األنشطة والبرامج ويوفر نظاـ المراقبة والتقييـ تغذية راجعة ميمة بشأف التقدـ
أداة إدارية قوية ومستمرة يمكف لصانعي  األنظمةوتمثؿ ىذه  والمشاريع والسياسات خالؿ دوراتيا.

ويؤدي  بالنتائج يتعمؽوالبرىنة عمى المساءلة والشفافية فيما  األداءمنيا في تحسيف  االستفادةالقرارات 
 .الحياةى تشجيع المعرفة والتعمـ في جمعية استخداـ نتائج المراقبة والتقييـ إل

 

   ومف الميـ أف  تعد االتصاالت جزءًا حيويًا مف نظاـ المراقبة والتقييـ تربط االستنتاجات بالمستعمميفو
دد مف سبب حف يبمغ استجابة لمغرض المأو  ،راقبة والتقييـ ومعناىا حقيقياتفسير استنتاجات الميكوف 

والتقييـ في المقاـ األوؿ فالغرض مف المراقبة والتقييـ ال يقـو ببساطة عمى إجراء المراقبة  الشروع في
 اإلجراءات. عمى تحفيز نقؿ المعمومات بؿ يقـو كذلؾ
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 األولم ــسـقـال         
 

                   

 عـاريــشـمـة الـعـابـتـم.7
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 Monitoringعة تعريف المتاب  1.1   

الحٌاة  جمعٌةً ف المشروعاح تعتبر عملٌات متابعة تنفٌذ المشارٌع من أهم الخطوات لضمان نج

 ن تعرٌفها بأنها:ٌمك ثحٌ لتنمٌة األسرة

 .عملٌة مستمرة 
  العملٌة.  وتوثقالمشروع /تتعقب وتحلل سٌر البرنامج 
  اإلنجازو متابعة مؤشرات  األداءتركز أكثر على. 
  التً تم تنفٌذها والمخرجات المخطط لها.  األنشطةأي من تجٌب على 
 .تنبه القٌادة للمشاكل الموجودة وتقدم خٌارات آنٌة للحلول 
 .توفر أساس قوي للتقٌٌمات المرحلٌة 
  ًاألساسمهمة قٌادة المؤسسة وأعضائها ف. 

 

 Objectives for Monitoring  أهداف عملية المتابعة 1.1   

 :الحٌاة لتنمٌة األسرة الىهدف تات المتابعة للمشارٌع اجراء خاللمن      
 أهدافه. لتحقٌقالمخطط  االتجاه فًالتأكد من سٌر المشروع  -

 زٌادة كفاءة المنفذٌن للعمل. -

 أهداف البرنامج. لتحقٌققات وتحفٌز العاملٌن وخلو اتجاهات البناء الع -

 اكتشاف قدرات العاملٌن وتوظٌفها. -

 دعم العاملٌن. -

 .األداءفاءة ومراقبة تقدٌر الك -

.الالزمةإعداد التقارٌر  -

 أو المشروع. /تطوٌر أداء البرنامج  -

 Monitoring System  نظام المتابعة 1.1    

 أو قبل البدء فً النشاط( المشروع)عند تصمٌم  األولىالمرحلة       
.الالزمةمن المعلومات  االحتٌاجاتتحدٌد  -

المستهدفٌن(. األشخاصتحدٌد ) تحدٌد مصادر المعلومات والبٌانات -

وضع مؤشرات. -
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 .األسئلةجمع البٌانات والمعلومات وصٌاغة  جعداد نماذإتصمٌم و -
 المتابعة. قدوار على فرٌألتوزٌع ا -

 

 المرحلة الثانية         

 (.وتحلٌات ونتائج مخرجات) باألهدافجمع البٌانات ومقارنتها  -

 (.األهدافأسلوب العمل أو تعدٌل  عرض المعلومات واتخاذ القرارات )تعدٌل -

 اتخاذها. قالسابمتابعة تنفٌذ القرارات  -

 

   Success Factor for motioning  عملية المتابعة نجاحإلعوامل  ضرورية 1.4

 نجاح عملٌة المتابعة منها:إل الحٌاة التً تتبعها جمعٌة  األساسٌةالعدٌد من العوامل  كهنا     

 
 فور وقوعها. التحدٌد السرٌع للمشاكل -

 مقارنة التقدم الفعلً بالمخطط. -

 .االنحرافعن المخطط ومقدار هذا  االنحراف حاالتتحدٌد  -

 تحدٌد العوامل المؤثرة على كفاءة التنفٌذ. -

 تجاوز التكالٌف المخططة للتنفٌذ أو التشغٌل. حاالتتحدٌد  -

 تحدٌد مشاكل السٌولة النقدٌة وأسلوب حلها. -

 هات المختلفة المسئولة عن التنفٌذ أو التموٌل.بٌن الج التنسٌقحل مشاكل  -

 الفعلً. واإلنفاقتحدٌد مستوٌات التنفٌذ العٌنً  -

 التنبؤ بالمشاكل المستقبلٌة للعمل على تداركها. -

 الموارد المتاحة. واستغال األداءت دالمع -

 رقابة جودة تنفٌذ المشروعات ومستوى تشغٌلها. -

 ا وتشغٌلها ومعدالت أدائها.مستوي المهارات المطلوبة وأسلوب تدرٌبه -

 من المستلزمات والمواد وتخطٌط التنفٌذ أو التشغٌل. االحتٌاجاتتقدٌر  -

 مستوى الخدمات التً ٌقدمها المشروع. -

 انطباعات وردود فعل المنتفعٌن بالمشروع. -
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 Monitoring at Project Level المتابعة عمى مستوى المشروع 1.1
  

ص "اإلدارة" المستمر لمتقدـ المحرز خالؿ تنفيذ مشروع أو برنامج ما مف متابعة بفحتتمثؿ الغاية مف ال
باثنيف مف مخرجات أجؿ متابعة االلتزاـ بالخطة واتخاذ القرارات الالزمة لتحسيف األداء كما يوصى 

ة إلى ضافإلبا قاعدة بيانات المتابعة وتقارير المتابعةكة وىما متابعة عمى وجو الخصوص لمشاريع الشر 
 مخرجات التقييـ.

 ينبغي إجراء متابعة منتظمة لتحديد ما إذا كانت:     -
                    وتستوفي مؤشرات المخرجات  نفذ حسب الخطة وتحقؽ النتائج المرجوةت األنشطة  -

 المنطقي(  طاراللوفقًا )

 تصؿ إلى الفئات المستيدفة الصحيحة. األنشطة   -

 ير الميدانية كافية.جودة البيانات مف التقار     -

 

ى إدارة المشروع االجتماع أسبوعيا ليكوف الفريؽ والمديروف مراقبة عمى مستوى المشروع يجب عملدعـ ال
ة وادارة عمى إطالع بآخر المستجدات واإلجراءات ويمكف أف تغطي االجتماعات المراقبة المستمر 

 ؿ تخفيفيا عمى نحو سريع ومالئـ.المخاطر والمشاكؿ مف أج
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 4ت المتابعةاقاعدة بيان    1-
 

تقديـ معمومات حية ومباشرة حوؿ اداء المشاريع لألطراؼ المعنية وذات العالقة   الهدف
 التي ال تنجح.و ؿ سريع عمى األمور التي تنجح لكي يتـ إطالعيـ بشك

 مدير المشاريع/مسؤوؿ المتابعة والتقييـ.  المسؤول
الجمهور 
 المشروعفريؽ   الرئيسي

 فوري، تحديث مستمر.  التكرار

 المحتوى

 حدث المعمومات حوؿ ىي عبارة عف سجؿ فوري أل :قاعدة بيانات المتابعة
، حيث يستطيع الجميور المستيدؼ أو غيره مف المستخدميف المصرح مؤشرات األداء

ليـ االطالع عمى قاعدة البيانات في أي وقت واستخداميا لتحميؿ التوجيات وجمع 
 معمومات.ال
  يتيح ىذا التحميؿ الظرفي تحديد المشكالت والنجاحات بسرعة ومشاركة ىذه

الخبرات، فمف خالؿ إثارة عممية ديناميكية، تزداد احتمالية االبتكار التحميمي، مثال قد 
 يكوف ىناؾ مجموعة مف المؤشرات التي ال يبدو ظاىريا أنيا مفيدة لغايات تحميمية،

 ستخداميا مفيدا ليا أثناء تنفيذ المشروع.قد يجد ا ولكف أحد أعضاء الفريؽ

 
  عالوة عمى ذلؾ، تعزز قاعدة البيانات ثقافة االنغتاح والرغبة في التعمـ مف

 .النجاحات واألخطاء
 قاعدة بيانات افتراضية أو برمجيات عمى شبكة االنترنت.  الموقع

 التحميؿ الظرفي.  اإلجراءات

مالحظات 
 إضافية

 يانات المتابعة غمى إيجاد مجموعة جديدة مف البيانات تتمثؿ في تيدؼ قاعدة ب
والبيانات الجديدة متاحة بصورة  التعمـ مف النجاحات تتمثؿ فكرتيا بجعؿ المعرفة

جؿ استخداميا بفاعمية كما أف قياس األداء أيضا سيحفز التحسيف أكبر مف أ
شجيع استخداـ نفس المستمر وتتمخص فمسفتيا بانفتاح البيانات الذي مف شأنو ت

 البيانات بطرائؽ مبتكرة.
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 المتابعة النصف سنوية تقارير -      2

 الهدف
  تقديـ تحميؿ منتظـ ألداء المشاريع لألطراؼ المعنية وذات العالقة

 وتقديـ التوصيات لتحقيؽ معايير عالية والحفاظ عمييا.
 مدير المشروع/مسؤوؿ المتابعة والتقييـ.  المسؤول

 مدير المشروع،فريؽ المشروع،المستفيديف، الجيات المانحة.  الجمهور الرئيسي

 نصؼ سنوي  التكرار

 المحتوى

   يعد التقرير النصؼ سنوي الطريقة الرئيسية لتحميؿ نظاـ متابعة
المشروع، ويقدـ تحديثا منظما لتفكير فريؽ المشروع حوؿ التقدـ 

 الممارساتويمكف استخدامو لتحفيز النقاش حوؿ أفضؿ 
 :ينبغي لمتقرير أف يتضمف ما يمي 

 .نصا سرديا قصيرا .1
تحميؿ البيانات التي يتـ جمعيا مف المؤشرات أو البوابة  .1

 .أو المنصة اإللكترونية
رسـ بياني مموف لمتابعة مدى التقدـ في األىداؼ لكؿ  .1

 طار المنطقي (.مؤشر وتقدـ كؿ نشاط) وفقا لإل

 

 اتية.استبيانا قصيرا ومؤشرات موضوع .4
يجػػػػب توزيػػػػع االسػػػػتبيانات عمػػػػى جميػػػػع أصػػػػحاب المصػػػػمحة وبعػػػػض األفػػػػراد 

 المستفيديف.
 توصيات. .5
 بيانات مالية محدثة. .6

 الموقع
   توزع عمى أصحاب المصمحة في المشروع، وتخزف أيضا عمى شبكة

 .االنترنت

 اإلجراءات
  تطبيؽ توصيات التقرير وقد يكوف مف الممكف أيضا مشاركة التعمـ مع

يع المشابية أو الشركات األخرى مف خالؿ ورش عمؿ الدروس الشار 
 المستفادة.
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    Using Logical Framework for Mointoringطار المنطقي إلا المتابعة باستعمال1.1

ى المنطقي في الوقت الحاضر عم اإلطارويستخدـ  المشاريعالمنطقي أداة لمتابعة وتقييـ إدارة  اإلطاريعد 
 اإلطارويوفر  الحكوميةوالثنائية والمنظمات غير  األطراؼالمعونة المتعددة  وكاالتمف جانب  عواس نطاؽ

 كإطار لتقييـ مشروع معيف. وكذلؾ التنفيذالمنطقي أساسًا لتطوير نظاـ المتابعة أثناء 
عمى ويتألؼ اإلطار المنطقي مف جدوؿ أو مصفوفة تقـو عمى أربعة أعمدة كما تقـو في شكميا األساسي 

 (المنطؽ الرأسي)أربعة أسطر تمثؿ مستويات أىداؼ المشروع بما في ذلؾ السبؿ المطموبة لتحقيقيا 
 .(المنطؽ األفقي)وتوضح األعمدة كيؼ يمكف التحقؽ مف إنجاز ىذه األىداؼ 

  
 
 

المؤشرات التي يمكن  التدخل           
 تاالفتراضا      مصادر التحقق      التحقق منها بموضوعية

     الهدف العام

     األهداف المحددة

     النتائج
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ويجب أف يقـو اإلطار المنطقي عمى سمسمة واضحة ودقيقة مف األىداؼ المعروضة في شكؿ بسيط 

التدخؿ بما يحاوؿ المشروع تحقيقو ولكنو ال  ؽفي لمنطويخبرنا الممخص الوص وممخص وقابؿ لممقارنة.
 .ألىدافو تحقيؽ المشروع يعطي صورة واضحة عف كيفية

 
وينحصر دور المؤشرات الموضوعية القابمة لمتحقؽ مف سالمتيا في توصيؼ األىداؼ وكيؼ يمكف 
تحقيقيا في أوضاع قابمة لمقياس مف ناحية التشغيؿ وتكوف ىذه المؤشرات في شكؿ معايير كمية أو نوعية 

 از المشروع ألىدافو.لمداللة عمى مدى النجاح مما يمكننا مف قياس أو تقييـ إنج
 
وال يمكف لممشروع بمفرده أف يحقؽ جميع األىداؼ في شجرة األىداؼ وتؤثر ىذا األىداؼ غير المشمولة 
والعوامؿ عمى تنفيذ المشروع واالستدامة طويمة األجؿ ولكف ذلؾ يقع خارج تحكمو وىذه الشروط التي يجب 

 االفتراضات".بع مف اإلطار المنطقي تحت عنواف "الوفاء بيا لكي ينجح المشروع مبينة في العمود الرا
 

ا كجزء مف تقييـ المخاطر المرتبطة بي وينبغي تقييـ احتمالية وأىمية ىذه الشروط التي ينبغي الوفاء
 بالمشروع وسيكوف بعض ىذه الشروط أساسيًا لنجاح المشاريع بينما ستكوف أىمية البعض اآلخر ىامشية.

ممشروع أنو أداة مفيدة كما أنو يعد مف الشروط متزايدة األىمية بالنسبة لممانحيف وقد أثبت اإلطار المنطقي ل
 الرئيسييف ويقدـ الكثير مف المشاريع تقارير عف إنجازاتيا سنويًا مقارنة بصيغة اإلطار المنطقي.

 

 Project Monitoringمتابعة تنفيذ المشروع  1.1

 

ه وأن من المرجوة األهداف قتحقٌ نحوه ٌتج الحٌاة عٌةجمٌتم التأكد من أن المشروع الذي تنفذه  ثحٌ

كما ٌتم القٌام بتحدٌد  المستهدفةنشطة والخدمات ٌتم عقدها وتقدٌمها فً الوقت المناسب وللفئات األ

 نشطة المتبقٌة التً علٌنا أن ننجزها.األ

 متابعة الموارد المالية4 -
وأف األمواؿ تصرؼ عمى األنشطة المخصصة ليا  يعاني مف نقص في األمواؿ الرصيد اليتـ التأكد بأف 

 وأنو يتـ معالجة المصروفات غير المخطط ليا أي أنيا تعمؿ عمى متابعة دقة تنفيذ موازنة المشروع.
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 العمل4 متابعة فريق -

ؾ وتيدؼ ىذه المتابعة إلى التحقؽ مف إنجازات وفعالية الموظفيف وضبطيا في االتجاه الصحيح ويأتي ذل
مف خالؿ مراقبة التزاميـ بتنفيذ خطة المشروع وخطة العمؿ واعدادىـ تقارير األعماؿ المطموبة وعقد 

استعدادىـ لتنفيذ  ةوع وتبادؿ المعمومات حولو ومتابعاجتماعات عمؿ بشكؿ مستمر لمناقشة مجريات المشر 
في تسيير إجراءات المشروع عمؿ  ومدى التزاميـ بمياميـ وأدوارىـ وانسجاميـ كفريؽ طة المتبقيةاألنش

 واتخاذ القرارات.
 

 أدوات متابعة تنفيذ المشاريع4-
 :تيكاآلالمستخدمة في مراقبة سير وتنفيذ مياـ وأنشطة المشروع مخطط جانت  األدواتمف 

 
 أساسيات مخطط غانت4 -

رقو لتخطيط المشاريع والتي يمكف استخداميا مف أجؿ عرض الوقت الذي تستغ ةمخطط غانت ىو أدا
المياـ لكي تنجز مف أجؿ إنياء المشروع وأف مخططات غانت سيمة الفيـ والبناء فإنيا تستخدـ مف قبؿ 

 :االتي نالحظ مخطط غانتففي  معظـ مدراء المشاريع في مشاريعيـ ميما كانت معقدة.
 كؿ ميمة تأخذ صفًا واحدًا. -

 تمادًا عمى الطوؿ الكمياع األشيرأو  األسابيعأو  األياـويمتد التأريخ حسب زيادة عدد  -
 ممشروع.ل

الزمف المتوقع لكؿ ميمة يتـ تمثيمو بسطر أفقي طرفو األيسر يمثؿ موعد بدء الميمة المتوقع  -
 100%)والطرؼ األيمف نياية الميمة المتوقعة )إنجاز الميمة بنسبة 

 وقد تمتد المياـ بشكؿ سمسمة متعاقبة بشكؿ متوازي أو متراكب. -

والتي عمى يسار خط التأريخ الحالي يفترض أف تكوف منجزة)منتيية( كؿ المياـ الموضوعة  -
 ر مبتدئة والتي يمر بيا التأريخ الحالي ىي التي يتـ العمؿ عمييا.عمى يمينو غي
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 الزمني الجدوؿ النشاط  
 

 (1)نشاط                     

 (2)نشاط                     

                     

 (3) نشاط                    
 (4) نشاط                   

 
 

المخطط بمميء الخانات إلى طوؿ نسبي إلى الكسر يمثؿ نسبة  ثوكمما تقدـ المشروع يتـ تحدي
 الميمة(. إنجاز العمؿ )إنجاز

ىذه الطريقة تؤمف أوال إمكانية الحصوؿ عمى قراءة سريعة لتقدـ المشروع برسـ خط عمودي 
 في بناء مخطط غانت: في التأريخ الحالي ططالمخ خالؿ

( كي يالئـ المخطط عمى   2أو  15ص المياـ إلى عدد سيؿ التعامؿ )ال أكثر مف يمقت -
 صفحة واحدة.

لكؿ ميمة فرعية  تمخططات ممحقة التي تفصؿ التوقي بالمشاريع األكثر تعقيدا قد تتطم -

ساعد في أغمب األحياف أف يكوف لمشاريع الفريؽ ي لتي تكوف جزء مف المياـ الرئيسيةوا

لديو العمود اإلضافي الذي يحتوي األعداد أو حروؼ االسـ األولي التي تميز مف الفريؽ 

المسؤوؿ عف الميمة ويتـ تجميع المياـ تحت العناويف الرئيسة التي تقابؿ الخطوات في 

 التصميـ.عممية 
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 القسم الثاني  
 

 عـاريـــشـمـم الـيـيـقـت.7
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 Monitoring تعريف التقييم 1.1

عممية تتـ بالمشاركة وتيدؼ إلى تحديد ومعرفة المخرجػات السػمبية واإليجابيػة لممشػروع لموصػوؿ إلػى  يى
اسػػتنتاجات ىامػػة وتيػػدؼ ىػػذه العمميػػة أيضػػًا إلػػى بيػػاف نقػػاط القػػوة والضػػعؼ والتيديػػدات والفػػرص المتاحػػة 

  موضوعة.أماـ المشروع لمتحقؽ مف مدى بموغ األىداؼ ال
ثمة أنواع عديدة مف التقيػيـ ولكػوف الشػراكات بػيف القطػاعيف العػاـ والخػاص ووكػاالت التنميػة تسػتفيد مػف 

 عمى األنواع الثالث التالية: -عمى سبيؿ المثاؿ –التركيز 
 

 تقييم العمميات4 1-
ذ النوع غالبا مديرو امج ما، يستخدـ ىنو بر أدارة سياسة إيعنى ىذا النوع مف التقييـ بتحميؿ مدى فاعمية 

يتناوؿ بصورة  ال ـ الخدمات بينماما يمكف فعمو لتحسيف تنفيذ المشروع وجوانب تقدي البرامج لتحديد
 النتائج أو التأثير المرجو عمى الفئة المستيدفة. ؽالبرنامج تحق/مباشرة ما إذا كانت السياسة

 
 تقييم النتائج4 2-

 
 ىؿلتمبيتيا.التي ييدؼ المشروع  اإلجمالية الحتياجاتلشروع مدى تمبية الم تقييمايحاوؿ ىذا النوع 

 ؟النتائج لمجمعية وأصحاب المصمحة تغيير ممحوظ؟ وما مدى ارتباطو بالمشروع؟ ما قيمة ثحد
 

 تقييم التأثير4 3-
 
ييدؼ ىذا النوع إلى فيـ حجـ أثر التدخؿ أو البرنامج عمى المستفيديف ويتمثؿ جانب ميـ ليذا النوع 

تقييـ بإيجاد مجموعة مقارنة مناسبة مف أجوؿ تقييـ التأثير بناء عمى الفرؽ بيف مجموعة المقارنة مف ال
 والمجموعة التي شاركت في البرنامج.

 

 Objectives of the Monitoring  أهداف عملية التقييم 1.1
 

 .تحديد أىداؼ المشروع ووحداتو الوظيفية ووضع كؿ فرد فيو 
   األداءىداؼ أو بمعنى آخر معايير قبولة تحقيؽ األتحديد المستويات الم. 
    وتطبيقو. األداءاختيار النظاـ الذي يتـ استخدامو لقياس 
      تحديدىا. السابؽبالمعايير  األداءمقارنة نتائج قياس 
    ليا بيدؼ تطوير مراحؿ العمؿ. ىرية بيف النتائج الفعمية الجو  االختالفاتتحديد 
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 Who is doing Monitoring ييى؟ين يقوو بانتق 7.2

 ِب ٠ٍٟ: اٌح١بح ٌز١ّٕخ األعشحٌٟ ٔشبؽ أٚ ِششٚع رحذد عّؼ١خ رم١ّ١١خ ئلجً اٌششٚع فٟ ػ١ٍّخ 

رحذ٠ذ أ٘ذاف اٌّششٚع اٌّشاد رم١١ّٗ. خاليرحذ٠ذ أ٘ذاف اٌؼ١ٍّخ اٌزم١ّ١١خ ِٓ  -
 

رحذ٠ذ اٌغٙخ اٌزٟ عززُ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ٌفبئذرٙب. -
 

ّب١ٌخ أٚ ٙخ اٌزٟ عزٕفز ػ١ٍّخ اٌزم١١ُ عٛاء ِٓ ح١ش رغط١خ اٌزىٍفخ اٌرحذ٠ذ عٙخ اٌزم١١ُ أٞ اٌغ -

 ْ رزُ ف١ٙب ػ١ٍّخ اٌزم١١ُ.اٌفزشح اٌض١ِٕخ اٌزٟ ٠غت أ

 ال ع١غؼٍٗ ِب ثبٌّششٚعفبٌّم١ُ اٌخبسعٟ لبدس ػٍٝ أْ رىْٛ ٌٗ ٔظشح عذ٠ذح ٌٍّششٚع ثحىُ ػذَ طٍزٗ 

 ّٛػٛػ١خ.ِّب ع١ّىٕٗ ِٓ رم١١ُ اٌّششٚع ث ششٚعاٌّاٌؼب١ٍِٓ فٟ  ثبألفشاد رشثطٗلخ لذ ثأٞ ػال ٠زأصش

فٟ ح١ٓ ٠ّزبص اٌّم١ُ اٌذاخٍٟ وّغبُ٘ فٟ ئٔغبص اٌّششٚع ثّؼشفزٗ ٌىً خجب٠بٖ ٚعضئ١برٗ ٚسغُ ئ٠غبث١خ 

ػبِال عٍج١ب ثبٌٕغجخ ٌٗ وّم١ُ، ح١ش ٠ىْٛ غ١ش لبدس ػٍٝ اٌزخٍض اٌؼ١ّمخ ٌٍّششٚع لذ رىْٛ  ٘زٖ اٌّؼشفخ

ٚف١ّب ٠ٍٟ  ُ لذ ٠ىْٛ ِزح١ضاً فٟ حىّٗ ػٍٝ األش١بء.صفٟ اٌّششٚع ِٚٓ صِالئٗ ِٓ ػاللزٗ اٌشخظ١خ 

ثؼ١ٍّخ اٌزم١١ُ ثٛاعطخ عٙخ أٚ ػٕظش داخٍٟ أٚ عٙخ أٚ ػٕظش  كالئحخ ٌٍّضا٠ب ٚاٌؼ١ٛة اٌزٟ رٍزظ

 اٌفشق ث١ٓ اٌّم١ُ اٌذاخٍٟ ٚاٌّم١ُ اٌخبسعٟ: ٠ٛػحٚاٌغذٚي اٌزبٌٟ  خبسعٟ ػٓ اٌّششٚع.

 

وجه 
 المقارنة

 تقييم من جهة داخمية جهة خارجةتقييم من 

 المميزات

 
 يعطي نظرة جديدة عف المشروع. -
 سيولة إعطاء الحكـ المجرد وغير المتحيز. -
 ليس طرفا في ىيكؿ المشروع أو الجمعية. -
متخصص في الميداف ولو خبرة في التقييـ  -

 .يمكف االعتماد عميو
 

 يعرؼ المشروع معرفة جيدة. -
تكوف  نظرا لمعرفتو الجيدة بالمشروع -

لو قدرة كافية لفيـ مواقؼ وتصرفات 
 .مميفاالع

 العيوب

قد ال يفيـ بسرعة خبايا المشروع وال  -
 .األشخاص المشتركيف فيو

قد يتسبب في بعض التشككات مف طرؼ  -
 .العامميف في المشروع او قد ال يفيموف سر عممو

 صعب عمى أف ال يكوف متحيزا.  -
 و الجمعية.طرفا في ىيكؿ المشروع   -
 يتمنى جني مصمحة مف وراء التقييـ. قد  -

 
22 

 



25 
 

 

 

 Monitoring Objectives  أهداف التقييم 1.4

 

 :رٟا٢ثزم١١ُ اٌّشبس٠غ ِٓ أعً دساعخ ٚرح١ًٍ  رمَٛ عّؼ١خ اٌح١بح

ػّٓ ِششٚع ِؼ١ٓ. اٌح١بحإٌشبؽبد اٌزٟ رمَٛ ثٙب عّؼ١خ  -
 

ٌٍّششٚع. وّذخالداٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚاٌّبد٠خ اٌزٟ رغزؼًّ  -
 

اٌزٟ رُٙ أٔشطخ اٌّششٚع اٌّشاد رم١١ّٗ. ٚاألسلبَ ٚاٌحمبئكِٛبد اٌّؼٍ -
 

 

ػبفخ ئٌٝ اٌّجشساد اٌغبثمخ اٌزوش لذ ٠ىْٛ ٕ٘بن ػشٚسح ٌٍم١بَ ثٙزٖ اٌؼ١ٍّخ فٟ حبالد أخشٜ وأْ ٚئ

٠ىْٛ اٌزم١١ُ ثٕبء ػٍٝ ؽٍت ِٓ اٌغٙخ اٌٌّّٛخ ٌٍّششٚع أٚ ئحذٜ اٌٛصاساد اٌّزخظظخ أٚ اٌزٟ ٌٙب 

ٚ رّى١ٕب ٌجبحش ٠شغت فٟ رغشثخ ٚعبئً أٚ ؽشق عذ٠ذح ١ِذا١ٔبً أٚ ل١بط أصش ئدخبي عٍطخ اإلششاف أ

 :أ٘ذاف اٌزم١١ُ حٚاٌشىً اٌزبٌٟ ٠ٛػ ز.اٌغذ٠ذح ػٍٝ اٌّششٚع ِحً اٌزٕف١ ثؼغ اٌؼٕبطش

 

 

 ازدى صحة طرٌقة انجم ةفى معرٌساعد عل
 

 

   
  ازاتنجإلمقارنة المصارٌف با  وضع خطط أفضل للمستقبل

     

     

    

  ةٌفاعل رف علىالتع  رى عمل أكثلمساعدة ع

 ىل إلوللوص ةالجهود المبذول 

 

 

   
    جمع معلومات أكثر

 

  ًخرٌن فآلمقارنة عملنا بعمل ا

 

  

 شراف والمتابعةإلتحسٌن ا   نفس المٌدان 

     

 عفالتعرف على نقاط الض  اً خبرتنف غٌرنا كإشرا 
 والقوة فً سٌر العمل   منها ستفادةإلوا 
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 Monitoring Timing توقيتات التقييم 1.1

 
 تالي:الثة توقيتات استنادًا إلى المراحؿ التي يجري فييا وىي كوينقسـ إلى ثال 
 
 والنتائج تفاصيمو وتوضيح المشروع تنفيذ ضرورة تدرس حيث المشروع تنفيذ قبؿ يتـ : القبمي التقييم .1

 فػي المشػروع تػأثير لقيػاس تقيػيـ مؤشػرارت وضػع وكػذلؾ وقيمتػو، المشػروع مالئمػة مػدى منػو، المتوقعػة
 سػيناريوىات ووضػع تحميمػو ومحتمػؿ متوقػع ىػو لمػا وصػؼ القبمػي التخطػيط ويعتبػر الالحقػة التقييمػات
 لألفكػار وواسػع دقيػؽ بتشػخيص وذلػؾ السػيناريوىات ىػذه مػف كػؿ مػع لمتعامػؿ صػيغة إلػى والتوصػؿ
 بمػا اليػـو تخػذها الػذي المؤكػد غيػر القػرار ربػط عمػى يسػاعد حتي لمتطبيؽ وقابمة مفيدة بطريقة ةالمتوقع
 عيواض االتاالحتم ذهى اعدتس حيث  )و؟ل اذام( تقبؿالمس يف القرار ذالي كأثر أحد مف يحد أف يمكف
 المسػتقبمية التوقعػات مواجيػة عمػى جمعيػة الحيػاة لتنميػة االسػرة يفػ ؤثريفوالمػ تيجيةاتر اإلسػ طالخطػ

 .ليا واالستعداد
 
 إلى التقييـ ىذا ييدؼ ثحي المشروع تنفيذ مدة منتصؼ في : ويجري )المدة منتصف )النصفي التقييم .1

 إلػى باإلضػافة النتػائج إلػى مسػتنداً  واالرتبػاط الكفػاءة عمػى بػالتركيز المشػروع اإلنجػازات وتنفيػذ فحػص
 القػرار اتخػاذ عمػى المعنيػة الجيػات التقيػيـ نتػائج اعدتسػ حػي لمنتػائج وفقػاً  وتعػديميا مراجعػة خطػة العمػؿ

 .األداء ومتابعة
 

عمى الكفاءة والفاعمية  يجري بعد فترة زمنية مف انتياء تنفيذ المشروع ويركز التقييم البعدي)النهائي(4 .1
واالستدامة استنادًا إلى نتائج التقييـ وييدؼ ىذا التقييـ إلى استخالص الدروس المستفادة  واألثر

 المعنية بتخطيط المشاريع المستقبمية وتنفيذىا بشكؿ أكثر كفاءة وفاعمية. والتوصيات لمجيات
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 Indicators for Evaluation  معايير التقييم 1.1

 

د يتناسب ىدؼ معيف ق نظرًا ألف لكؿ مشروع ىدفًا أو أىدافًا متعددة وأف المعيار الذي يستخدـ لقياس -
ا تظير أىمية اختيار المعيار المناسب مع اليدؼ مف إقامة المشروع وعمى لقياس ىدؼ آخر مف ىن

ذلؾ يمكف القوؿ بأف المعايير التي تستخدـ لتقييـ المشروعات العامة قد تكوف غير مناسبة لتقييـ 
شكؿ عاـ فإف نجاح المشروعات الخاصة وأف المعايير المستخدمة في تقويـ المشروعات غير ربحية وب

ىو المشروع  حفالمشروع الناج والجودةمعايير أساسية وىي التكمفة والزمف  ثالث عمى تكزأي مشروع ير 
 الذي تتوفر فيو ىذه المعايير بحسب الخطة المعدة لممشروع.

ىداؼ المشروع العامة ومدى أ ،ت المشروعنجاح المشروع يتعمؽ بمدى إمكانية تحقيؽ مخرجا إف -
غاية مف المشروع ويأتي ذلؾ عف طريؽ االىتماـ أوال بمعيار االستفادة مف ىذه المخرجات في تحقيؽ ال

وف ذلؾ أو فشمو ويك المشاريع وقد يكوف معيار الزمف أيضًا العامؿ الرئيسي لنجاح المشروع الجودة في
في المشروعات التي ترتبط أىدافيا العامة بمدة زمنية محدودة بحيث ال يمكف تحقيؽ اليدؼ مف 

 الزمني. المشروع خارج ىذا اإلطار
 

 :يمكف تمخيص المعايير المستخدمة في عممية تقييـ المشاريع إلى خمسة معايير رئيسية وىي 

 

  رتباطالا

 Relevence  

 الكفاءة   ستدامةالا

Sustainability تقييم Efficiency 
  المشاريع 

 الفاعلية  رـاألث

Impact  Effectivenes 

  الظهور      

 Visability     
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 و unscoمنيا االتحاد األوروبي والبنؾ الدولي و وتتفؽ الكثير مف المؤسسات الدولية المانحة لممشاريع

usaid والوكالة األمريكية لمتنمية الدولية وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائيundp وبرنامج األمـ المتحدة ،
سيوي ، والبنؾ اآلjicaاوف اليابانية العالميةوكالة التع ،unfpa، وصندؽ األمـ المتحدة لمسكافunepلمبيئة

عمى خمس معايير أساسية لتقييـ المشاريع في المنظمات غير الحكومية وىي "االرتباط adb لمتنمية 
والكفاءة والفاعمية واالثر واالستدامة" وىناؾ مؤسسات دولية مانحة اخرى مثؿ معيار الشفافية ومعيار 

راسة تقييـ المشاريع بواسطة معايير التقييـ الخمس "االرتباط والكفاءة الظيور، وفي ىذه الدراسة سيتـ د
منظمات غير الحكومية بقطاع غزة، لما ليف مف شمولية في تقييـ مشاريع ال والفاعمية واالثر واالستدامة"

 ما المعايير األخرى فيي معايير متخصصة إلى حد كبير.أ
 

 

 Relevence رتباطمعيار اال  1.1.1
 

االحتياجات والسياسات واحتياجات وأولويات ى ب إلائج بالنسالئمة النتاط أو مير مدى ارتبيفحص تقد
ئمة مخرجات أو نواتج ي يستيدفيا المشروع ويعرؼ معيار االرتباط أنو درجة استمرار صحة ومالالفئات الت

السياؽ كما عدلت الحقا بسبب تغير الظروؼ في  النحو المخطط أصال ،أو أو غايات المشروع عمى
، حيث ينصب ىذا المعيار عمى تقدير تحقؽ االرتباط بيف ؾ المشروع، أو في بيئتو الخارجيةالمباشر لذل

الخطط وخمفية المشروع، وحاجات المستفيديف،واستراتيجيات المشروع، وصياغة الخطط المطموبة، ويوضح 
أي مدى تصميـ المشروع تناوؿ دليؿ االتحاد االوروبي إلدارة المشاريع أف تحميؿ االرتباط يعكس إلى 

 بشكؿ مناسب وفعاؿ القضايا التالية:
 .بالسياسة التنمويةو  ارتباط المشروع بالفئات المستيدفة والشركاء -
 ارتباط المشروع بالمشاكؿ الحقيقية لمفئات المستيدفة واحتياجاتيا. -
المستيدؼ  لممجاؿارتباط المشروع بإستراتيجية لخمو تأثير مناسب في النواحي التنموية  -

 تيدفة لمدوؿ الشريكة.والقطاعات المس
مما سبؽ يتضح أف معيار االرتباط يقيس مدى مالئمة المشروع لمجمعية والمموليف والفئات المستيدفة وأف 
عمى إدارة المشروع في ىذا المعيار اختيار الفئات المستيدفة المناسبة ومعرفة احتياجاتيـ الحقيقية وأف يتـ 

 .حيث يمبي ىذه االحتياجاتتصميـ المشروع ب
 

  



29 
 

 
 

 Effectivness معيار الكفاءة 7.6.7
  

 األوروبي التحاد ؿ االؿ الوقت المحدد ويبيف دليًا وخالمخرجات المستيدفة نوعيًا وكمي نشطة إلىألا
 اريع أف تحميؿ الكفاءة سيتناوؿ القضايا التالية:إلدارة المش

  لممشروع. طار المنطقيمؤشرات القياس الموجودة في اإلاؿ المخرجات المخطط ليا باستعم مدى تحقيؽ 
   مدى المرونة في التعامؿ  دارة اليومية شامال إدارة الموازنة والموظفيف والمعمومات والمخاطر )نوعية اال

 مع الشركاء واحتراـ المواعيد. ( والتنسيؽ مع الظروؼ المتغيرة
   رير التكاليؼ بالفوائد.ت أخرى وتبليؼ مخرجات المشروع مقارنة بتدخالتكا 
    ستفادة منيا.االوىؿ يتـ  ال(موجودة أـ )نوعية المتابعة 
   نتائج غير مخطط ليا. ىؿ تـ تحقيؽ 
   ئمة.األىداؼ مف المخرجات مناسبة ومال 
   .وسائؿ الحصوؿ عمى مؤشرات المخرجات مناسبة 
   المخرجات. كفاءة األنشطة المخطط ليا تحقؽ 
   نشطة والفعاليات.األوالكيؼ والجودة مناسبة لتنفيذ كـ الث ت مف حيالمدخال 
    نشطة وحتى المخرجات تـ فيميا بدقة.لالفتراضات اليامة مف األبالنسبة 
   ت بشكؿ مناسب.التوقيت لممدخال اختيار 
   التكمفة المستثمرة فيو بالمقارنة مع مشاريع مشابية. يمكف لمخرجات المشروع أف تبرر 

 
االستغالؿ األمثؿ لمموارد المادية والمالية والبشرية لتحقيؽ عيار الكفاءة عبارة عف ويمكف القوؿ أف م

 بأقؿ جيد ووقت وتكمفة. المخرجات المخطط ليا وذلؾ
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
 Effecincyمعيار الفاعلية  7.6.2

  

يركز معيار الفاعمية عمى تقدير مدى تحقيؽ المخرجات أو المدى الذي ستتحقؽ بو وما إذا كاف مف 
المحتمؿ أف يسيـ المشروع في النواتج المحددة واألثر المحدد ويقيس معيار الفاعمية مدى تحقيؽ المشروع 
لمنتائج المخطط ليا المخرجات والنواتج واألىداؼ وتعكس الفاعمية مدى استغالؿ مخرجات المشروع 

ؿ الفاعمية يركز عمى وتحقيؽ أىدافو المحددة ويوضح دليؿ االتحاد االوروبي إدارة المشاريع أف تحمي
 القضايا التالية:

    المنطقي لممشروع. اإلطارالمخطط ليا باستعماؿ مؤشرات القياس الموجودة في  األىداؼ تحقيؽمدى 
    التغيير والتنمية والفوائد المخطط ليا لمفئات المستيدفة. تحقيؽمدى 
    ىؿ كاف ىناـ مخاطر جديدة ىؿ الفرضيات والمخاطر المحتممة كانت صحيحة حسب تصميـ المشروع و

 أثناء تنفيذ المشروع. ظيرت
    خالؿوالفقر  االجتماعيقضايا متقاطعة مثؿ النوع  االعتباربعيف  األخذىؿ ظيرت مشاكؿ نظرًا لعدـ 

 التنفيذ.
  ؽ الحصوؿ عمى مؤشرات قياس األىداؼ مالئمة.طر 
 .بانتياء المشروع سيتحقؽ اليدؼ العاـ مف المشروع 
 وتحقيؽ أىداؼ المشروع. (حسب المخطط)لمشروع كفاءة مخرجات ا 
 .بالنسبة لالفتراضات اليامة مف مخرجات المشروع تـ فيميا بشكؿ صحي 
 .يوجد أي عوامؿ تعرقؿ تحقيؽ أىداؼ لمشروع 

 
ر الفاعمية يقيس مدى  القرب مف تحقيؽ األىداؼ والعوامؿ التي قد تعرقؿ اف معيأويتضح مما سبؽ 

 تحقيؽ ىذه األىداؼ.
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 Impact ثرألامعيار  7.6.2 
 

اء ناجحيف إذا كانت المدخالت الالزمة دحص أثر المشروع عمى المدى البعيد ويكوف التنفيذ واألوىو يف
 اطات المخططة وانجاز المخرجات المتوقعة متاحة في الوقت المناسب.لتنفيذ النش

 دى الطويؿ في جمعية يبوس الخيريةيجابية والسمبية عمى المويعرؼ معيار األثر عمى أنو التأثيرات اإل
دة أو غير مقصودة وىذه التأثيرات قد تكوف اقتصادية ت مقصو بشكؿ مباشر أو غير مباشر وسواء أكان

أو اجتماعية أو ثقافية أو مؤسسية أو بيئية أو تكنولوجية أو مف أنواع أخرى حيث يتـ تحميؿ اليدؼ العاـ 
األثر مدى يجابية والسمبية غير المتوقعة ويعكس معيار إلالتأثيرات اباعتباره تأثيرًا متوقعًا باالضافة إلى 

مف الناس في المجتمع أو المنطقة  عداد أكبرألتيدفة امتداد وانتشار الفوائد التي تمقتيا الفئات المس
 قة.الثر مساىمة المشروع في تطوير القطاع ذات العأليعكس ا وكذلؾ

 ثر يركز عمى الجوانب التالية:لمشاريع أف تحميؿ األبي إلدارة اورو حاد األاالتويبيف دليؿ 
  ىذا اليدؼ. ؽعاـ ومدى مساىمة المشروع في تحقياليدؼ ال ؽدى تحقيم 

  دمات ومزودي البنود الالزمة ثر االقتصادي لممشروع عمى الموظفيف ومقدمي الخمدى انتشار األ
 .(ومعدات وقرطاسية ثاأث)ؿ لمعم

  القطاع المستيدؼ فيما يتعمؽ بتطوير الموارد البشرية وقصص  مدى مساىمة المشروع في تطوير
 بداعية.إلوس المستفادة والوسائؿ والحموؿ ااح والدر النج

  .المؤشرات المستخدمة لقياس اليدؼ العاـ تعبر عف معناىا بدقة 

  ساسية.المؤشرات واألىداؼ الفرعية لميدؼ العاـ مالئمة في ظؿ البيانات األ 

  ئمة ومناسبة.لمؤشرات لميدؼ العاـ مالصوؿ عمى اطرؽ الح 

  اليدؼ العاـ كناتج وتأثير لممشروع. ىناؾ  توقعات بأف يتـ تحقيؽ 

  مور التنموية.األقة منطقية بيف اليدؼ العاـ مف المشروع و اليوجد ع 

  .االفتراضات اليامة مف األىداؼ الفرعية وحتى اليدؼ العاـ مف المشروع تـ فيميا بدقة 
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  يمكف أف تعرقؿ تحقيؽ اليدؼ العاـ مف المشروع. يوجد عوامؿ 

 استخداـ أية اعتبارات لمتخفيؼ مف أية أثار أخرى لممشروع بخالؼ اليدؼ العاـ منو افتراض حدوث 
 البيئية أو التكنولوجية. االجتماعية، السياسية، الثقافية، االقتصاديةالنواحي اآلثار السمبية المتعمقة ب

  ؼ في الجنس أو الجماعات العرقية أو الطبقات.الختالنتيجة ا (ية أو سمبيةإيجاب)وجود آثار مختمفة 
 

ات توى الفئى مسعم الحياةروع وجمعية ؽ اليدؼ العاـ لممشدى تحقار األثر يقيس موؿ أف معيويمكف الق
 .المستيدفة والمجتمع عمى المدى البعيد

 
 

 Sustianability ستدامةاالعيار م 7.6.2
    

أو احتماؿ استمرارىا بعد انتياء المشروع  نتائجوتدامة المشروع مف تقدير مدى استمرار معيار اس يتحقؽ
 عمى أنو ديمومة نتائج المشروع بعد انتيائو. االستدامةويعرؼ معيار  المواردوتوقؼ 

ىا المشروع أالمستمر لممنافع نفسيا التي يبد وىي التدفؽ وؿ االستدامة الساكنةواالستدامة نوعاف: األ
و تكييؼ أة الدينامكية فيي تختص باستخداـ منجز إلى المجموعات المستيدفة نفسيا والثاني االستدامال

 و بيئة متغيرة مف المجموعات المستيدفة أو مجموعات اخرى وبذلؾأنتائج المشروع تبعا لسياؽ مختمؼ 
إذا كانت الفوائد  ستدامة ماة تعكس قدرة المشروع عمى االستمرار والبقاء ويعكس معيار االفالديموم

 لمفئات المستيدفة ستسمر بعد انتياء التمويؿ الخارجي.
 

 يركز عمى الجوانب التالية: االستدامة تحميؿ
 معيـ طواؿ فترة تنفيذ المشروع. وانجازات المشروع وىؿ تـ التنسيؽ ىداؼألالشركاء  دى امتالؾم 
 دمج المشروع ضمف ىيكميتيا. وكذلؾ تعكس مستوى التزاـ الشركاء المؤسساتية والتي االستدامة مدى 
 د ة بعتيدفة عمى تحمؿ تكمفة الخدمات المقدملفئات المسدرة اس قي تعكمدى االستدامة المالية والت

 انتياء التمويؿ.
  بعد انتياء التعاوف مع الشركاء. (المساعدة)يستمر التعامؿ بنفس سياسة المنحة 
  األنشطة ثـ تحقيؽ التأثير المطموب بعد انتياء المنحة.كفاءة وطاقة تنظيمية لتنفيذ  الحياةيوجد لدى 
  المنفذة مف لحظة ما قبؿ البدء بالمشروع. الحياةاإلحساس بممكية المشروع متحقؽ فعال لدى 

  



33 
 

 

 
 خطة إدارة وصيانة المعدات المستخدمة في المشروع مالئمة.

 .يحتوي المشروع عمى آلية لنشر وتعميم المشروع

 

 التي يمكف  عناصرتستخدـ التكنولوجيا كأحد  (اختبارية)التي تستيدؼ مواقع تجريبية  بالنسبة لممشاريع
 .األخرىنشرىا عمى المواقع 

 ات االعتبار لكؿ مف النساء والطبق قمة خالؿ مف المستعمرة )االستفادة( التأثير عرقمة يتـأف  احتماؿ
 جتماعية.الالحساسية ا اترة وذقيالف

 المستمرة بسبب اعتبارات البيئة.(ستفادة)االثير احتماؿ أف يتـ عرقمة التأ 
 ستدامة لممشروع.أية عوامؿ ممكف أف تمنع اال 
 

مما سبؽ يتضح أف معيار االستدامة يقوي مدى ديمومة المشروع بعد انتياءه ويركز عمى نوعيف مف 
شاريع ودمجيا باستمرار المالحياة االستدامة األوؿ االستدامة المؤسساتية والتي تعكس مستوى التزاـ 

ضمف ىيكمتيا والثاني االستدامة المالية والتي تعكس قدرة الفئات المستيدفة عمى تحمؿ تكمفة الخدمات 
 المقدمة بعد انتياء التمويؿ.

 
 

 

 

 

 تخطٌط
 الموارد
 البشرٌة
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 فراد4األشروط نجاح عممية تقييم أداء      
 

 ئجو.بالتقييـ ونتا الحياةدارة إىتماـ واقتناع ا -
 اقتناع المشرفيف والعامميف بالتقييـ وبالعدالة في تطبيقو. -
 بالتوصيؼ الوظيفي وشرحيا لمجميع(. االرتباطاعتماد معايير ثابتة وموضوعية ) -
 الشراكة في وضع المعايير والعممية. -
 .براز ما يمكف تطويره وتحسينوا  مف النتائج و  االستفادة -

 

 Institutional Evaluation تقييم المؤسسات    

 يركز التقييـ عمى: يتبتقييـ ذا الحياةتقـو جمعية     
 

 التنفيذية. واإلدارة  اإلدارةالتكامؿ بيف عمؿ مجمس  -

 .والمحاسبة والشفافية المشاركة المجتمعية -
 توفير الموارد وحسف إدارتيا. -

 دوار.ألجة تطابقيـ مع اكفاءة العامميف ودر  -

 يئة التعمـ.ىتطوير العامميف و  -

  والتحالفات. ؾالتشبيو  األعضاءمع  التواصؿ -
 

 البرامج والمشاريع )إدارة وانجاز(    

 .النتائج و المخرجات -

 لمادي المباشر في مقابؿ التكمفة.ا اإلنجازحجـ  -
 حجم التغطٌة. -

 واالثر. الجودة -

 بالخطة الزمنٌة ... إلخ. االلتزام -

 التطورات فً الفئات المستهدفة الناتجة عن خطة المشروع. -

 ئج الثانوٌة غٌر المخطط لها.النتا -

 .مساهمة نتائج المشروع على واقع الفئات المستهدفة -

 .التخطٌط االستراتٌجً لجمعٌة الحٌاة ومجاالت التقٌٌم المختلفة -
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 Evaluation Indicators  مؤشرات التقييم 1.2    

 :ًا لدورة تخطيطيابعض مؤشرات تقييـ المشروعات وفق الحياة لتنمية األسرةعية متستخدـ ج     
  

 المشروع/تقييم تصميم البرنامج  2.8.1 
 وجود رؤية وتصور وأىداؼ عامة. -

 .واالحتياجاتتحميؿ الواقع  -
 ضوح وتحديد المخرجات والنتائج والتأثير المراد.و  -

 المؤشرات. ومالئمةوضوح وموضوعية  -

 .(خارجية والداخميةال وتحديد لممخاطر(النتائج  تحقؽ ثبحي االستراتيجيات ومالئمةواقعية  -
 تحديد مسؤوليات وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييـ. -

 )وجود مخرجات ومؤشرات واضحة(. االجتماعياسية النوع حس -

  
 األداءتنفيذ المشروع وكفاءة  1.2.1

 النتائج المخطط ليا؟ لتحقيؽ ىؿ يسير البرنامج في التوجو الصحي -
 كيؼ يتـ تنفيذىا؟: األنشطة -
.لزمف،كفاءة العامميفالمشاركة ، ا  -
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 إدارة المشروع4    
 امج بأدوارىـ بشكؿ فعاؿ )لماذا؟(ىؿ قاـ منفذو البرن   -
 ىؿ تمت إدارة الموارد المالية والبشرية بكفاءة وحكمة؟  -

 ؟ ئـ وذو جودةالىؿ تـ تقديـ دعـ تقني م -
البيئة بعة والتقييـ بمتابعة التغيرات في المخاطر والتحديات في نظـ المتا حىؿ تسم -

 تنفيذ البرنامج؟ يمة خالؿاتخاذ قرارات حك خدـ ذلؾ ؿ؟ ى الخارجية والداخمية
 أىدافو بكفاءة؟ ىؿ يحقؽ -

 
 النتائج(. ق)تحق4  الفاعمية  
 القدرات. بناء –حساسية النوع  -رات المؤش –المخرجات   
 الكفاءة )النتائج في مقابؿ الموارد( .  
 مة.خيارات بدي -التكرار  -التكمفة   
 )ىؿ يستمر تأثير البرنامج بعد انتيائو(. : ستمراريةاال  
 )إيجابية أو سمبية(. النتائج غير المتوقعة:  ستجابةاال  
 نتائج البرنامج؟(. ؿ توفر بدائؿ أكثر قدرة عمى تحقيؽ: )ى ستراتيجيةالبدائل اال  
 

 :نجاز في المشروعاتإلتقييم ا  7.8.2
 

 4المخرجات 1.
 حجـ التغطية. /مادي المباشر مقابؿ التكمفةالحجـ  االنتج  -
 الجودة. -

 تزاـ بالخطة الزمنية ... إلخ.لالا -

 4النتائج. 1
 التطورات في الفئات المستيدفة الناتجة عف خطة المشروع )المستيدفة(. -

 النتائج الثانوية غير المخطط ليا. -
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 Evaluation Stages  مراحل التقييم 1.3 
 

 مرورًا بالتنفيذ والتحميؿ. اقتراحاتاحؿ التقييـ ابتداء مف التحضير وانتياء بوضع رسـ توضيحي لمر  مرفؽ
 4اإلرشاداتبعض 
التحضير أىـ الحمقات في التقييـ فإذا لـ يتـ بشكؿ جيد يمكف أف يفشؿ التقييـ ويقمؿ الفائدة  -

 .الحياةالعائدة عمى جمعية 
أو الطرؼ الذي طمب التقييـ  /و اةالحيع جمعية وأىداؼ التقييـ م محاور ويشمؿ ذلؾ تحديد -

 وكذلؾ مصادر المعمومات.

 )داخمي وخارجي( وأيضًا تنوع الكفاءات. التقييـ ؽضماف تنوع فري -

 قيادة المؤسسة أمر حاسـ إذا كاف اليدؼ تطوير المؤسسة. إشراؾ -

 المعنية كافة في عممية التقييـ لرؤية الموضوع مف الزوايا المختمفة. األطراؼتمثيؿ  -

 
 

 االقتراحات والتخطي التحليل التنفيذ لتحضيرا

 تحدٌد المطلوب تقٌٌمه .1

 بلورة اهداف التقٌٌم .2

 تحدٌد المعاٌٌر والمؤشرات .3

تحدٌد الطرق واألدوات  .4

 وتصمٌمها

تحدٌد توفٌر الموارد المالٌة  .5

 والبشرٌة

 تحدٌد األدوار وتقسٌم العمل .6

تحدٌد اإلطار الزمنً  .7

 للتنفٌذ.

 جمٌع المعلومات .1

 علوماتتصنٌف الم .2

 توثٌق المعلومات .3

 إدخال البٌانات .4

 تحلٌل المعلومات .1

حدد االستنتاجات  .2

 الرئٌسٌة وبرهن.

ص الدروس استخال .3

 إٌجابٌة وسلبٌة(.)

 حدد وبلور االقتراحات. .1

 اكتب مسودة التقرٌر االولً. .2

ناقش المسودة مع إدارة  .3

الجمعٌة و/أو الطرف المعنً 

 قبل نشره.

اعمل على الوصول إلى اتفاق  .4

 الطراف المعنٌة.مع ا

من المفٌد فً كثٌر من األحٌان  .5

أن ٌلً التقٌٌم إعادة تخطٌط 

 للمستقبل وفقا للتعلم والخبرة.
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 Implementing Evautaion Process خطة تنفيذ عممية التقييم 1.12
 عمى النحو التالي: يط والتنفيذ لمتقييـ بخمسة مراحؿعممية التخط تمر

 4األولىالمرحمة 

مف بإجاباتيا لمغاية أو  والتحقؽالمركزية التقييـ  األسئمةئمة التقييـ الرئيسة: يفترض أف تعالج وضع أس
بؿ غالبًا ما تتصؼ  المف النوع الذي يتطمب إجابات مثؿ نعـ أو  األسئمةىذه  ادة ما تكوفالغرض منو وع

 بالمواصفات التالية: األسئمةىذه 
 تحفز التفكير. -

 .االفتراضاتتتحدى  -
 .واالنعكاس االستعالـعمى  تركز -
 تقود الى أسئمة أخرى. -

 العناصر أو المشروع عناصرف م عريضةالتقييـ التعامؿ مع طائفة  ؽمف فري األسئمةوتتطمب مثؿ ىذه 
 عنيا. اإلجابةيمكف  حتى التنظيمية

  المرحمة الثانية4
عف أسئمة التقييـ باستخداـ أدوات عممية جمع البيانات وتحميميا وتفسيرىا: تجمع المعمومات واألدلة إلجابة 

جمع البيانات والبيانات التي تجمع ىي نتائج التقييـ وتتوقؼ قوة االستنتاجات عمى كمية المعمومات التوي 
تجمع وجودتيا ومصداقيتيا كما تتوقؼ أيضًا عمى جودة تحميؿ بيانات التقييـ وتفسيرىا والتفسير ىو محاولة 

الجيود الكمية التي تبذؿ لجعؿ االدلة التي تجمع في تقييـ ما ذات معنى،  ًا مفتحديد معنى النتائج وبشكؿ جزء
وبعد ذلؾ يجري تجميع استنتاجات التقييـ المفصمة في استنتاجات تقييـ عامة ودروس مستفادة وىذه الدروس 

 ىي ما يتعمـ مف التجربة فيي تعممات بشاف ظرؼ محدد.
 ومستعممة لتقييم المشاريع واالنشطة4تقنيات جمع المعمومات وهي معروفة عادة 

 .المالحظة -
 .المقابمة -
 .االستبياف -
 .المجموعات المركزة -
 .االختبارات -
 .االحصائيات الرسمية -
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 المرحمة الثالثة4

 
و مستخدم يأخذىا بيا أف ويقصد وتفسيرىاىي تدابير توضع استنادًا إلى نتائج تحميؿ البيانات  التوصيات4

 وتعد صياغة التوصيات مرحمة قائمة بذاتيا مف مراحؿ تقييـ المشاريع. عتباراالبعيف  التقييـ نتائج

ا وقد تكوف ىذه التوصيات ىي األكثر يويقدـ التقييـ الئحة توصيات بالنسبة لممستقبؿ ويقترح كيفية تطبيق

ة استعماال بحيث أنيا تقرأ قبؿ غيرىا ولذلؾ يجب أف تكوف التوصيات مقدمة حسب االولويات واألىمي

 ومعروضة بكتابة سيمة وواضحة.
 

 المرحمة الرابعة4
ف التجارب السابقة لمتطبيؽ عمى حالة عامة ويقصد بيا التعمـ م اكم الخبرات4الدروس المستفادة وتر 

قة لتصويب الواستخالص العبور والدروس والتوصيات مف نتائج التقييـ وصياغة التوصيات لذوي الع

ط المشاريع المستقبمية وتنفيذىا ويمكف التوصؿ إلى الدروس خطة المشروع الحالي وتحسيف تخطي

ف التوصؿ إلى الدروس المستفادة في إطار مشاريع المستقبمية وتنفيذىا ويمكالمستفادة في إطار تقويـ ال

 تقييـ المشاريع والمقصود بيا "البيئة التي يتعمـ منيا العامموف" ويأتي التعمـ مف خالؿ تراكـ الخبرات.

معنى بتشخيص المشاكؿ الحياة أف كؿ شخص في جمعية  ثالرئيسة فييا ىي حؿ المشكالت حيوالفكرة 

 ،وعمى النمالحياة وحميا مما يعني التجريب المستمر والتغيير وتحسيف األداء الذي يزيد مف قدرة جمعية 

، وتحقيؽ األىداؼ.والتعمـ  

ستمرة في النواحي القيادية، والييكؿ القياـ بتغييرات محددة وم يعني4 الحياةإن تطوير تعمم جمعية 

 التنظيمي، والتمكيف، واالتصاالت، وتبادؿ المعمومات، واالستراتيجيات التشاركية، والثقافة التكيفية.
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 :المرحمة الخامسة

ت والتوصيات التي يتوصؿ تنتاجالتقرير التقييـ: يمـز إعداد تقرير لنقؿ النتائج واالسوضع الصيغة النيائية 
دير التقييـ ومستخدمو م شاقيا التقييـ وينبغي أف يكوف التقرير مختصرًا وموجزًا نسبيًا وينبغي أف ينإلي

وأف يقدموا تعميقات عمى مسودة التقرير إلى  والتوصيات التي تـ التوصؿ إلييا نتاجاتتالتقرير النتائج واالس
صحيحًا في  ي آراء متعارضة تسجيالغي تسجيؿ أالمقيـ أو المقيميف قبؿ وضعو في صيغتو النيائية وينب

 التقرير.

 ٌجب أن ٌحتوي التقرٌر لنتائج التقٌٌم على العناصر التالٌة:: ت التقريرامحتوي

 اسم وموقع المشروع المقٌم. مامً: وٌحتوي علىاألف الالغ1.

 اسم أو أسماء الذٌن قاموا بعملٌة التقٌٌم. -

 اسم الجهة الساهرة على المشروع. -

 التً ٌغطٌها التقرٌر.المدة الزمنٌة  -

.تارٌخ تقدٌم التقرٌر -

 

 ملخص لنتائج التقييم:. 1

 كوذل المقٌم إلٌها توصلنظرة عامة حول النتائج التً  إلعطاءٌقدم فً صفحة أو صفحتٌن  -

 ع على أجزاء التقرٌر.الطلالٌتوفر لهم الوقت الكاف  الالذٌن قد  األفرادلفائدة 

 ئه بوضوح.لمحتوى التقرٌر تعرض كل أجزا ئحةال -

 معلومات حول خلفٌة المشروع وتطوره وأهدافه. -

 أهداف التقٌٌم والطرق المختارة للقٌام به. -

 المعوقةطرٌقة جمع المعلومات  ق: كٌفٌة تطبٌ ة عن استعمال هذه الطرٌقةبالنتائج المترت -

 ٌجابٌة فً العمل المٌدانً.اإلوجه األالمٌدانٌة و

م البٌانٌة والجداول وباستعمال الرس كفً ذل وٌستعان هاوتحلٌل علٌها المتحصل النتائج تقدٌم -

ٌجب هنا غض النظر  الوقد تدعم هذه النتائج ببعض الصور من المٌدان إذا اقتضى الحال و

عن ذكر الطرٌقة المستعملة لفرز المعطٌات التً تم جمعها عند الحاجة.
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 :  صة التقريرخال3. 

 :اآلتٌةط االنقٌجب أن تلخص هذه الفقرة من التقرٌر 

 
 .لألهدافمدى نجاح المشروع فً بلوغه  -

 وتقوٌة. إصالحج إلى ما هً نقاط القوة وما هً نقاط الضعف فً المشروع والتً تحتا -

 هل استعملت الموارد البشرٌة والمادٌة بكفاءة؟ -

 ما هً التغٌرات التً عرفها المشروع عبر الزمن؟ -

 .Cost Benefit analysis)) ما هً نتائج تكلفة المشروع مقارنة بالعائد -

 رالقصٌدى على الم سواء المشروعنتائج  اللما هً التكهنات التً ٌمكن تقدٌمها من خ -

دى البعٌد.أو الم

وأهم شًء ما هو أثر المشروع على المستفٌدٌن.     -

 

 التوصيات:   4. 
 

وقد يكوف ىذا الجزء  ة لممستقبؿ ويقترح كيفية تطبيقيائحة توصيات بالنسباليقدـ تقرير التقييـ  -

ة ف التوصيات مقدمب أف تكو يج ره ولذلؾرأ قبؿ غيو يقأن ال بحيثكثر استعماألا مف التقرير ىو

 ومعروضة بكتابة سيمة وواضحة. واألىمية الولويةب احس
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 Tools and Methods for M&E أدوات وطرق المراقبة والتقييم 1.11 

 
والتقييـ جمع البيانات وتصنيفيا وتحميميا وابالغيا ألصحاب المصمحة  يتطمب نجاح تنفيذ نظاـ المراقبة

وتوجد فئتاف رئيسيتاف لمصادر البيانات ىما: البيانات الروتينية والبيانات غير الروتينية وتجمع البيانات 
 لتنفيذ.الروتينية كجزء مف المراقبة المنتظمة التي تقـو بيا اإلدارات وكذلؾ التي يقـو بيا الشركاء في ا

يعني استعماؿ عدد قميؿ مف أنواع و  لبيانات عف طريؽ حساب المثمثاتوتتحقؽ إمكانية االعتماد عمى ا
إذا كانت نتائج كؿ منيا سوؼ تتحقؽ ويوفر حساب  ت النوعية والكمية بغية تحديد ماطرؽ جمع البيانا

 المشاركيف بالنتائج. حميال أكثر تكامال كثيرًا ما يقوي مف المصداقية ومف التزاـتالمثمثات 

شيء ما ومع ذلؾ  وتيرة حدوث ،"مقدار حدوث" وكـ عدد مرات حدوثوتستخدـ البيانات الكمية في قياس 
إذا كانت المؤشرات تشير إلى رضاء االعضاء عف توثيؽ الييئات التأسيسية عندئذ تكوف البيانات ف

 حدوث" شيء ما أو عدـ حدوثو. النوعية مطموية ألنيا توفر توصيفات مفيدة " كيفية حدوث وسبب

ونظرًا لمخواص المختمفة لمبيانات الكمية والنوعية يكوف مف الالـز استعماؿ طرؽ وتقنيات مختمفة لجمع 
كثيرا ) األفرادالبيانات وفي المعتاد تجمع البيانات الكمية باستعماؿ عمميات مسح رسمية لمجموعات مف 

 المطموبة مف ىذه األنواع مف المؤشرات.لتوفير األعداد الكاممة  (ما تكوف كبيرة

ف م. االستقصائيات باستعماؿأو  المصمحة أصحابع الشخصية م المقابالتباستعماؿ  ذلؾوكثيرًا ما يتـ 
ينبغي االعتماد عمى مناقشات  ‘كيؼ ولماذا ’ناحية أخرى فعندما تقـو المؤشرات عمى أسئمة مف نوع

لبيانات التي تتسـ بمزيد كثر أىمية وطرؽ وتقنيات جمع اوقصة التغيير األ (FGDs)مجموعات التركيز 
 والتوصيؼ. مف العمؽ
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 وفيما يمي عرض لعدد من األدوات التي يمكن لمجمعية استعمالها.

 االستقصاءات 
 

البعض وتشٌر االستقصاءات كثٌرا ما ٌستعمل مصطلح االستقصاء ومصطلح االستبٌان محل بعضهما 

 االستبٌاناتاق واسع باستعمال الصٌغة المعٌارٌة لجمع البٌانات بٌنما تشٌر بٌانات على نطإلى جمع 

بشكل دوري ولٌس  االستقصائٌاتوتجرى  تاالستقصاءاالتً تستخدم فً جمع بٌانات  األشكال إلى

ساس األبانتظام نظراً لما ٌرتبط بها من وقت وتكالٌف مثل الدراسات المتصلة بتحدٌد خط 

 داء فً آخر المدة.ألدة وتقٌٌم اواستعراضات منتصف الم

فً  اتاالستقصاء وتشمل البٌاناتأداة ٌمكن أن تستخدم فً العدٌد من طرق جمع  اتاالستقصاءتعد 

 اإللكترونًأو البرٌد  الهاتفكما ٌمكن استعمال  متعمقةشخصٌة  مقابالتوالتقٌٌم إجراء  المراقبة نظام

 أو بالبرٌد العادي.القائمة على موقع الوٌب االستقصاءات  قأو طرٌ

 

 االستبيانات
  

 والقاعدة السهل باألمرالشخصٌة لٌس  المقابلةد أو ٌالج االستقصاءالتً تطرح فً  األسئلةإن كتابة 

التً من الضروري معرفة  األسئلةأي  ثللبح األساسٌة األسئلةهً القدرة على تحدٌد  لكتابتها الذهبٌة

 بعناٌةالمتبقٌة لضمان كونها مناسبة وموضوعة  ألسئلةاردود علٌها والخطوة التالٌة هً تحدٌد 

من وضع  االنتهاءوبعد  الردوداكتمال  ومعدل االستجابةعلى تشجٌع زٌادة  ذلكفسوف ٌساعد 

 المستهدفةالمجموعة  داخل األسئلة إلٌهم ستوجهن مبغً اختبارها على مجموعة صغٌرة مٌن األسئلة

ترتٌبها قبل أن ٌصب  إعادةأو  صٌاغتها زمالالن ً ٌكون مالت األسئلةعلى تحدٌد  ذلكفسوف ٌساعد 

 الفعلً. لالستخدامجاهزاً  االستقصاء
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 العينات عجم

 
مثل  المعنٌة المجموعة داخلمن  األفرادفرعٌة من  مجموعه اختٌار الى العٌناتجموع  ٌشٌر

 قعات التً تهوم فرٌالذٌن من المحتمل أن ٌكونوا على معرفة بالموضو المستفٌدٌن أو الشركاء

ن إجراء استقصاء عن ألالعٌنات فً إجراء الدراسات  عأو لدٌهم آراء بشأنها وٌستخدم جم االستقصاء

 وٌنطوي على تكلفة كبٌرة. الالسكان بأكملهم ٌستغرق وقتاً طوٌ

كثٌراً ما ٌتغٌر أعضاء المجموعة المستهدفة مما ٌجعل من الصعب تحدٌد من ٌعتبر  كوة على ذلالوع

ٌكون من  ال اإلحصائًفً حالة التحلٌل  كجزءاً من المجموعة المستهدفة فً لحظة معٌنة. كذل

 كل فرد فً مجموعة معٌنة. االستقصاءالضروري أن ٌشمل 

هً  الثانٌة والخطوة المستهدفةفً وضع إطار للعٌنة هً تحدٌد السكان فً المنطقة  األولىوالخطوة 

 المالئم الدقٌقالمحددٌن بغٌة التحدٌد  األفرادزٌادة تحدٌد مجموعة هو تحدٌد إطار العٌنة وهذا ٌتطلب 

 ٌن المجموعة المختارةمن ب االستقصاءالذي ٌشملهم 

 وأخيرًا تحديد طريقة جمع العينات وىذا يعني اختيار طريقة لتحديد مف يشمميـ إطار العينة.

 4المقابالت الشخصية
لميدانية إجراء مقابالت شخصية مع أصحاب المصمحة كثيرًا ما يشمؿ جمع البيانات األساسية أو ا

ويمكف أف تكوف ىذه المقابالت مباشرة بيف شخص وآخر أو غير مباشرة باستعماؿ اليواتؼ أو البريد 
اإللكتروني أو البرود العادي وفي معظـ الحاالت تقـو ىذه المقابالت عمى استقصاء أو استبياف يقـو 

والتي تتناوؿ القضايا المتصمة بالمخرجات والنتائج المتوقعة وتخدـ عمى األسئمة التي سبؽ إعدادىا 
 المقابالت الشخصية في جمع بيانات متعمقة عف المؤشرات النوعية أو لتصميـ استقصاء كمي.
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 4أهم قصص التغيير

 ير المشاركيف الميدانييف عمى تحديد وتفسير التغيرات المرتبطة بالتفاعؿ ويجريوتشجع أىـ قصص التغي
الرئيسية وتشجيعيـ عمى التعبير عف  األداءطيا بمؤشرات بدوف ر  أسئمة شديدة الوضوح إلييـ وذلؾ بتوجي

 أنفسيـ بحرية.
لي ا عتبروف التغيير ميمًا بالنسبة ليـ أوالتي تجعميـ ي األسبابمف المشاركيف محاولة تفسير  كما يطمب 

إلى طرؽ وتقنيات التقييـ المعتادة  بالضافة التغييرويمكف لتقنيات أىـ أشكاؿ  آخريف مصمحة أصحاب
 غير المتوقعة. اآلثارأف تحدد  الخريص

 
 4المجموعات المركزة

لبيانات النوعية المستخدمة في ف أدوات جموع ام (FGD)تعد المناقشات التي تجرييا المجموعات المركزة 
ع معيف ويقـو أحد أعضاء بيانات متعمقة عف أفكار ومواقؼ وخبرات مجموعة مستيدفة بشأف موضو  عجم

 الفريؽ بتوجيو عممية المناقشات استنادًا إلى األىداؼ المنشودة مف العممية.
 

 4استعراض الوثائق
استعراض الوثائؽ ىو تقييـ األدبيات والمؤلفات ذات الصمة بعممية المراقبة والتقييـ ويوفر استعراض الوثائؽ 

 .تقييـمعمومات تعزز أنشطة جمع بيانات المراقبة وال
 

 4ةيعيالمواضالدراسات 
ىو دراسة الدراسات المواضيعية ىي دراسات متعمقة بشاف قضايا محدودة يمكف أف يكوف الغرض منيا 

نة أو يمكف أف تستخدـ في دراسة ناتج رئيسي مف الصعب قياس مدى تقدمو اتجاه معيف أو قضية معي
يف مستشاريف خارجييف وتكميفيـ بإجرائيا وينبغي ويمكف إجراء الدراسات المتعمقة داخميًا أو عف طريؽ تعي

 متعمقة وعمميات استقصاء. ثأف يكوف الغرض مف ىذه الدراسات محددًا وأف تشمؿ إجراء أبحا
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 دراسات الحالة

وامؿ المؤثرة عمى البيانات العامة فيمًا أكثر عمقًا لمع مف منظور نظاـ المراقبة والتقييـ ح دراسات الحالةتتي
ؿ واحد ودراسة الحالة ىي دراسة تفصيمية ومكثفة لمثا الؿ سبؿ أخرىوجزة التي يمكف جمعيا مف خأو الم

الطرؽ التي يرى أنيا مناسبة والغرض العاـ مف ذلؾ ىو التوصؿ إلى فيـ كامؿ  باستعماؿ عمى شيء ما
 أخرى. حاالتاىتمامنا ىنا في حالة واحدة أو قد تكوف في ذىننا  لمحالة قدر اإلمكاف وربما  ينحصر

 

 عمميات الرصد
تقـو عمميات الرصد باختيار ومراقبو وتسجيؿ سموؾ أو مالمح كائنات حية أو مواقؼ أو أشياء أو ظواىر 
وكثيرًا ما تستخدـ عمميات الرصد عندما ال يكوف مف المرجح ألدوات جمع البيانات االخرى مثؿ طرؽ 

دقة وبشكؿ يمكف االعتماد عميو إما ألف مف يردوف المقابالت الشخصية أف تستخمص المعمومات الالزمة ب
 عمى األسئمة ال يعرفوف أو ألنيـ  يترددوف في الحديث .

 

 تحميل البيانات التي أمكن جمعها
يتعيف لتعزيز اتخاذ القرارات التنظيمية والتعمـ أف يعنى نظاـ المراقبة والتقييـ بجمع بيانات خاـ وادخاليا   

وتسمى عممية  الحياةيميا واستخالص المعمومات التي تكووف المفيدة إلدارة جمعية بيانات ثـ تحم في قاعدة
 تحميالتأف يكوف تحميؿ البيانات أو أف يقـو عمى  الالـزوليس مف  التحويؿ ىذه بتحميؿ البيانات.

 إحصائية معقدة.
 

نوعية وتوفر التحميالت التحميالت الكمية والتحميالت ال ويوجد عمومًا نوعان رئيسيان من التحميالت هما4
ى األسئمة األوساط وتدابير التقييـ لمرد عمرًا باألرقاـ والنسب المئوية والتكرارات والمتوسطات و الكمية حص
 ؟ ‘لماذا؟ وكيؼ ’وصفية ترد عمى سؤالي تحميالتالنوعية فيي  التحميالتص أما ‘كـ عدد؟’التي تتناوؿ 

 
كؿ الكمي وىذا يعني أف نظاـ المراقبة والتقييـ يتعيف أف يحدد الش الحياةويأخذ الكثير مف مؤشرات جمعية 

 مقدار تقدـ التغيير المرتبط بذلؾ المؤشر مقارنة بما ىو مقرر في دراسة خط األساس.
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