ا لمتا بع 
ة
والتقييم 

ملؤسسات املجمتع املد ين

إجاباتمعليةألسئلةجوهرية

ا لمتا بع 
ة
والتقييم 

ملؤسسات املجمتع املد ين

إجاباتمعليةألسئلةجوهرية
•
•
•
•
•
•

ما املقصود باملتابعة والتقيمي ؟
ما أمه ّية املتابعة والتقيمي ؟
ما يه أنواع املتابعة والتقيمي ؟
كيف أخطط أنشطة املتابعة والتقيمي؟
ما يه املؤرشات ؟	  
ما يه صعوبات املتابعة والتقيمي وكيف ميكن جتاوزها ؟

مزيد من املعلومات عىل هذا الرابط :
https://algeria.fes.de

ا لمتا بع 
ة
والتقييم 

ملؤسسات املجمتع املد ين

إجاباتمعليةألسئلةجوهرية

ا حملتو يات
.1
.2

مقدمة

ما املقصود باملتابعة والتقيمي ؟
املتابعة
التقمي

.3

ما أمهية املتابعة والتقيمي ؟
جناح املرشوع

تطوير العمل والدروس املستفادة
بناء الثقة

العالقة مع اجلهات املاحنة

الفرق بني املتابعة والتقيمي

.4

ما يه أنواع املتابعة والتقيمي ؟
الدراسة األولية
املتابعة

التقيمي املرحيل
التقيمي الهنايئ
دراسة األثر

.5

كيف أخطط أنشطة املتابعة والتقيمي ؟

3
4
5
6
7
7
8
8
8
9
10
10
11
11
12
13
15

.6

ما يه املؤرشات ؟

كيف يمت اختيار املؤرشات ؟

ما يه مواصفات املؤرشات اجليدة ؟

كيفية قياس املؤرشات ؟

.7

ما يه صعوبات املتابعة والتقيمي
وكيف ميكن جتاوزها ؟
التلكفة املرتفعة

صعوبة مجع البيانات

تغريات البيئة احمليطة
ضعف التعاون

 .8مالحظات  أخرية

ملحق

1

 :مثال معيل

ملحق  :2منوذج خطة متابعة املرشوع
ملحق  :3منوذجتقريرمتابعةدورية

ملحق  :4منوذجتقرير التقيمياملرحيلأو الهنايئ

18
18
19
20

22
22
23
24
24
26
26
28
28
30

مقدمة

.1

مقد مة

تعترب املتابعة والتقيمي جزءًا ال يتجزأ من معلية ختطيط وتنفيذ املشاريع التمنوية .تنبع
أمهية املتابعة والتقيمي من كوهنا تصب يف معلية تصممي وختطيط املشاريع ،تتيح
إماكنيةقياسمدىجناحالعمل،تيرسمعليةالتعملمنالدروساملستفادة،تظهرمدى
حتققأهدافاملرشوعوتقدمالدليلللجهاتاملاحنةواملمولةعىلاحرتافيةاملنمظةاملنفذة
لملرشوعممايزيدفرصاحلصولعىلالمتويليفاملستقبل.
هيدف هذا الدليل إىل مساعدة منمظات املجمتع املدين واألفراد الناشطني يف جمال
العملاملدينواألهيلعىلختطيطأنشطةاملتابعةوالتقيميملشاريعهم.يركزالدليلعىل
أساسياتاملتابعةوالتقيمياليتيمتتوضيحهامنخاللأمثلةمعليةترشحآليةختطيط
وتنفيذأنشطةاملتابعةوالتقيمي.

يبدأ الدليل بتعريف ما املقصود باملتابعة والتقيمي وما الفرق بيهنام .يمت بعدها رشح
أمهيةاملتابعةوالتقيميواهلدفمهنام.ومباأنأنشطةاملتابعةوالتقيميمتعددة،يرشح
الدليلأنواعهذهاألنشطةواهلدفمهنا،مكايقدمكيفيةختطيطهذهاألنشطةوربطها
خبطةاملرشوعواإلطاراملنطيقلملرشوع.
عنداحلديثعناملتابعةوالتقيمي،البدمنالتطرقلملؤرشاتولذلكخيصصهذاالدليل
قمسا للحديث عن املؤرشات وأنواعها وكيفية حتديدها وقياهسا .مكا يتناول الدليل
البياناتاملطلوبةللقيامباملتابعةوالتقيميوكيفيةمجعهاوالتعاملمعها.
أخريًا يتناول الدليل بعض الصعوبات واألخطاء الشائعة يف جمال املتابعة والتقيمي
ملساعدة القارئ والقارئة عىل أخذ هذه الصعوبات بعني االعتبار عند تصممي املرشوع
وعىلجتنباألخطاء.
من الرضوري التنويه إىل أن هذا الدليل يغيط أساسيات املتابعة والتقيمي ولكن إتقان
هذه األساسيات ال يتحقق بدون التجربة العملية ،إذ أن للك مرشوع خصوصيته اليت
تنعكسعىلمجيعمراحلالتخطيطوالتنفيذمبافهيااملتابعةوالتقيمي.
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 .2ما املقصو د باملتابع ة والتقيمي ؟
غالبًا ما يرتافق مصطلحا املتابعة والتقيمي (Monitoring and Evaluation) ،ولكن هذا
ال يعين أبدًا أهنام حيمالن نفس املعىن.

خيتلف مفهوما املتابعة والتقيمي من حيث األهداف واآلليات ،إال أنه من املفيد ختطيط
أنشطة املتابعة والتقيمي يف وقت واحد ،إذ قد يمت االعمتاد عىل نفس البيانات واتباع
نفسآلياتالتحليل.كذلكتتاكملنتاجئأنشطةاملتابعةوالتقيميوتصبيفمعليةختطيط
وتنفيذاملشاريع.لذلكبالرمغمنأنهينصحبتصمميأنشطةاملتابعةوالتقيميمعًا،البد
مناألخذبعنياالعتباراالختالفاتبيهنام.
إن معلية املتابعة والتقيمي جزء ال يتجزأ من إدارة املشاريع ،إذ أهنا تأيت لتمكل أمعا ل
تنفيذ املرشوع وتساعد يف التأكد من أن املرشوع حيقق األهداف املرجوة منه .ويف
نفس الوقت ،تلعب املتابعة والتقيمي دورًا يف تصممي املشاريع وإعادة النظر يف األنشطة
املخططة بنا ًء عىل نتاجئ املتابعة والتقيمي .حىت يمتكن فريق إدارة املرشوع من حتقيق
الفائدة املثىل من أنشطة املتابعة والتقيمي ال بد بداية من معرفة ماذا يعين لك من هذين
املفهومني وكيف ختتلف املتابعة عن التقيمي.

تصممي املرشوع
تنفيذ املرشوع
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املتابعة  Monitoring -
يهمعليةمتابعةتنفيذخطواتاملرشوعللتأكدمنأنهيسريوفقاخلطةاملوضوعةورصد
أيخللقديؤديإىلتوقفأوتأخرياملرشوعوالعملعىلتالفيه.تمتمعليةاملتابعةعىل
مستوىاألنشطةوتنفذبشلكدوريعربمجعاملعلوماتوالبياناتاليتتساعديفقياس
مدىتنفيذاخلطةاملوضوعةلملرشوعومدىتقدماملرشوعحنوحتقيقأهدافه.
تقع مهمة املتابعة عىل عاتق فريق املرشوع وإدارته ،إذ تدخل مضن مهامهم اليومية
للتأكدمنحسنسرياملرشوعومنجودةالتنفيذ.تتضمنمعليةاملتابعةالتأكدمنأن
اخلطط املوضوعة يمت تنفيذها مضن اإلطار الزمين احملدد وباجلودة املطلوبة لضامن
حتقيق النتاجئ املرجوة والوصول لألهداف املوضوعة عند تصممي وختطيط املرشوع.
كذلك تتضمن التأكد من كفاءة وفعالية التنفيذ ومن حسن استخدام موارد املرشوع
بشلكيضمنااللزتاممبزيانيةاملرشوعوبرناجمهالزمين.
تساعد نتاجئ معلية املتابعة فريق املرشوع عىل مالحظة الثغرات يف خطة املرشوع
ومعلية التنفيذ بشلك مبكر حبيث يمت تداركها أو تالفهيا للتأكد من أن املرشوع ال
ينحرفعناخلطةاملوضوعةسواءمنحيثجودةالتنفيذأومنحيثااللزتامباملزيانية
واجلداولالزمنية.
معظماملنمظاتتقومببعضأنشطةاملتابعةبشلكدورياكالجمتاعاتوالتقاريرالدورية
والزيارات امليدانية .ورمغ أمهية هذه األنشطة إال أهنا جيب أن ترتافق خبطة واحضة
حول ماهية األنشطة اليت تمت متابعهتا واهلدف من هذه املتابعة .ومن املهم جدًا وجود
آليةلالستفادةمننتاجئمعليةاملتابعةيفمعليةإدارةاملرشوع.
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التقيمي Evaluation -
يه معلية هتدف إىل التأكد من أن املرشوع قد حقق النتاجئ املرجوة منه وإىل حتديد
أثراملرشوعسواءاملبارشعىلاملستفيدينمناملرشوعأوغرياملبارشعىلاملستفيدين
والبيئة احمليطة ،وذلك عىل املدى القريب والبعيد .يمت من خالل معلية التقيمي استقاء
الدروس املستفادة من التجربة حبيث ميكن الحقًا التعمل من األخطاء وتفادهيا و تكرار
اخلطواتالناحجةوالبناءعلهيايفمعليةختطيطاملشاريعالالحقة.خاللمعليةالتقيمي
تمتدراسةنتاجئاملرشوعبشلكعيملممهنجومقارنهتاباألهدافاملوضوعةلملرشوع
خاللمراحلالتخطيط.كذلكيمتحتديدالفجواتبنياألهدافاملوضوعةوالنتاجئالفعلية
ودراسة أسباهبا ليمت أخذها بعني االعتبار عند ختطيط مشاريع أخرى .من املمكن أن
يقومفريقمعلاملرشوعبعمليةالتقيميوالذييمسىالتقيميالداخيل،ولكنعادةمايقوم
بعملية التقيمي الهنايئ فريق من اخلرباء الفنيني ذوي اخلربة يف جمال التقيمي والبحث
واملستقلني عن اجلهة املنفذة لملرشوع حىت يمتكنوا من دراسة وتقيمي نتاجئ املرشوع
بشلكعيملومستقل،وهذامايمسىبالتقيمياخلاريج.
معلية التقيمي يه معلية مرحلية ،إذ يمت تنفيذها يف مراحل حمددة من حياة املرشوع
(بشلكسنويعىلسبيلاملثال)وبعدهنايةاملرشوع.ولكنهذااليعينأبدًاأنمعلية
التقيميالتبدأمعبدايةاملرشوع.إذمناملهمجدًاالقيامبدراسةأوليةملعرفةالواقعقبل
البدءبالعملوالمتكنمنمقارنةالتغرياتبعدتنفيذاملرشوعلدراسةأثره.لذاجيبأن
يبدأ التقيمي مع انطالقة املرشوع ،و أن يكون جزءأ أساسيًا منه .فعملية مجع البيانات
للتقيميالهنايئحتدثخاللاملرشوعوالميكنإمهاهلا.
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.3

ما أمهي ة املتابع ة والتقيمي ؟

إنمعليةاملتابعةوالتقيميمعليةذاتتلكفةعاليةمن ناحية  الوقتاملخصصهلاواملوارد
معا  جيعلمنفذياملرشوعينفقونموارد
املاليةاليتترصفعلهيا،ممايدعوللتساؤل ّ
املرشوع احملدودة عىل معلية املتابعة والتقيمي خاصة أهنا ال تؤثر بشلك مبارش عىل
الفائت املسهتدفة .من الرضوري جدًا فهم الدور الذي تلعبه معلية املتابعة والتقيمي
واعتبارهارضورةملحةلنجاحأيمرشوع.فمياييلبعضالنقاطاألساسيةاليتتشري
ألمهيةاملتابعةوالتقيمي.

حاملرشوع
جنا 


إن أحد أمه عوامل جناح املرشوع هو مضان تنفيذ اخلطة املوضوعة باجلودة املطلوبة
وباستخدام املوارد املتوفرة ومضن اجلدول الزمين احملدد .من الهسل جدًا أن يغرق
فريقالعمليفالتفاصيلاليوميةللعملممايؤثرعىلمدىتنهبهملسرياملرشوع،لذلك
البدمنمعليةاملتابعةللتأكدمنحسنسرياملرشوع.
كذلكفإناملتابعةتقومبدورالبوصلةاليتتذكرفريقالعملبرضورةالسريدومًاحنو
حتقيقاهلدفالهنايئلملرشوع.تساعدتقاريراملتابعةالفريقعىلمالحظةأياحنراف
عناهلدفالهنايئوالعملعىلتصحيحه.مكاأنهغالبًاماتزوداملتابعةالدوريةالفريق
باملعلوماتالاكفيةللتنبهملشكالتقدتعوقمعليةالتنفيذممايحمسبتالفهيا.
لذلك ،وإن اكنت معلية املتابعة تبدو أهنا هتدر بعض طاقات الفريق وموارد املرشوع
أحيانًاإالأهنايفالواقعتساعدعىلجناحاملرشوع،ويفكثريمناألحيانتوفرعىل
املرشوعخسائرماديةأوتأخرايفالتنفيذعربحترياملشكالتوحلهابشلكمبكر.
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ساملستفاد ة
لوالدرو 
تطوي رالعم 
إن معلية التقيمي تحمس لفريق العمل بالنظر بشلك موضويع إىل نتاجئ املرشوع الهنائية
وقياسمدىحتققأهدافه.تقيسمعليةالتقيميمدىجناحاملرشوعوتدرسأسبابالنجاح،
مكاتنظرألسبابعدمحتققاألهداف بطريقة موضوعية  .رمغأنهمنالرضوريجدًامعرفة
مدى جناح مرشوع ما ،إال أن األمه هو معرفة ما يه أسباب هذا النجاح لتكرارها يف
املستقبل،أوماالذيأعاقاملرشوع  عنحتقيقنتاجئهلتاليفاملعوقاتيفاملستقبل.
قديتساءلالبعضحولأمهيةالتقيمي،كوهناغالبًاماتأيتبعدهنايةاملرشوعحيثيكون
من غري املمكن تغيري النتاجئ .بالرمغ من أن التقيمي قد يأيت متأخرًا أحيانًا إال أنه يساعد
يفاستقاءالدروسمنالتجربةويفاالستفادةمهناعندختطيطمشاريعجديدة.
كذلكفإنالتقيمياملرحيلخاللمعلاملرشوعيقدممؤرشًامبكرًاعنمدىفعاليةاملرشوع
ويساعديفتصحيحمسارالعملوتاليفبعضاألخطاءقدراإلماكن.

بنا ءالثق ة
منأمهعواملجناحأيمنمظةأو مرشوعهومدىثقةالفائتاملستفيدةوالرشاكءواجلهات
املاحنةبعملاملؤسسة.تلعبمعليةاملتابعةوالتقيميدورًاأساسيًايفتقدميصورةاحرتافية
عناملنمظة  وفريقالعملوتسامهيفبناءالثقة.
تساعد معلية املتابعة والتقيمي بشلك جذري عىل زيادة فعالية وكفاءة املرشوع مما يعيط
نتاجئأفضل.كذلكفإهناتساعديفزيادةشفافيةالعمل  وهو مايعتربعنرصًاأساسيًايف
بناءالثقةباملنمظاتواملشاريعالتمنويةواالنسانية.

تاملاحن ة
عاجلها 
العالق ةم 
مهام كرب أو صغر جحم املنمظة فإن العالقة مع اجلهات املاحنة تعترب من رضوريات
اسمترار العمل والمتويل .لذلك ال بد دومًا من التأكد من أن اجلهات املاحنة راضية عن
معل املنمظة وعن تنفيذ املرشوع ،وهنا يأيت دور املتابعة والتقيمي لملساعدة يف إدارة
العالقة مع اجلهات املاحنة.
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إن التقارير الدورية الناجتة عن معلية املتابعة جتعل اجلهات املاحنة عىل اطالع تام مبا
جيري مما يقوي العالقة مع هذه اجلهات .كذلك فإن تقارير التقيمي وإن أتت بعد هناية
ً
مثاالعنمعلاملنمظةوجناحاهتاالسابقةيفتنفيذمشاريعأخرىمما
املرشوعفإهناتقدم
يجشعاجلهاتاملاحنةعىلاالسمتراريفمتويلمشاريعومبادراتتنفذهااملنمظة.

مي
نياملتابع ةوالتقي 
قب 
الفر 
املتابعة

التقيمي

معلية  مسمتر ة  طيلة  حيا ة  املرشو ع

معلية  مرحلية

يقوم  بتنفيذها  فريق  معل  املرشو ع

يقوم هبا فريق من اخلرباء

تتبع سري العمل ومقارنته باخلطة
املوضوعة  واملزيانية

دراسة نتا جئ وأثر املرشوع ومقارنهتا
بأهدا ف  املرشو ع

تساعد عىل   تصحيح األخطاء وتاليف
املشكالت أثناء تنفيذ املرشوع

تساعد عىلحتسنيمعليةالتخطيطلملشاريع
الالحقة والتعمل من التجارب

كال العمليتني تساعدان يف تطوير وبناء قدرات املؤسسة املنفذة لملرشوع وفريق معلها .
كال العمليتني تسامهان يف تقدمي صورة أكرث احرتافية لملؤسسة املنفذة لملرشوع وفريق
معلها مما يساعد يف معلية بناء الثقة مع اجلهات املاحنة وزيادة احمتاالت احلصول عىل
متويل ملشاريع الحقة .
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.4

ع املتابع ة والتقيمي ؟
يه أنوا 
ما  

الدراس ةاألولية  (Baseline Study( -
حىت ميكن قياس مدى حتقق أهداف املرشوع واألثر االذي نتج عنه ال بد من معرفة
واقعالفائتاملسهتدفةقبلتنفيذاملرشوع.لذلكجيبإجراءدراسةأوليةللواقعالراهن.
الدراسة األولية تساعد عىل فهم واقع الفائت املسهتدفة قبل البدء بتنفيذ املرشوع مما
يؤديإىلاسهتدافأمثلوبالتايلالوصولإىلنتاجئأفضل.
إن التقيمي الهنايئ لملرشوع يعمتد بشلك أسايس عىل مقارنة نتاجئ الواقع بعد املرشو 
ع
بنتاجئ الدراسة األولية ،لذلك مكا ذكرنا سابقًا فإن معلية التقيمي تبدأ مع بداية املرشوع
ويه ليست أنشطة ممكلة تنفذ يف الهناية.
يف حال مل يمت القيام بدراسة أولية ،ميكن تاليف نقص املعلومات جزئيًا عرب إجراء
دراساتالحقةتعمتدعىلسؤالاملشاركنيواملستفيدينمناملرشوععناألوضاعقبل
البدء باملرشوع ،أو عرب االعمتاد عىل دراسات مت إجراؤها من قبل منمظات أخرى.
بالرمغ من أنه من األمثل  البدء بالدراسة األولية ،إال أنه إذا حدث لسبب من األسباب
أنك بدأت العمل وال يوجد دراسة أولية فهذا ال يعين أنه ال ميكن القيام بعملية التقيمي
الحقًاولكنهيعينأنمعليةالتقيميلنتكونبشلكهااألفضل.
لنفرتض أن املرشوع املراد تنفيذه هيدف إىل خفض معدل وفيات األطفال دون سن
اخلامسة عرب حتسني اخلدمات الصحية املقدمة وزيادة الويع اليحص لدى األمهات
يف منطقة ما .قبل البدء بتنفيذ املرشوع ال بد من القيام بدراسة أولية ملعرفة الواقع
اليحص يف املنطقة املسهتدفة ومعدل وفيات األطفال احلايل حىت تمت مقارنته مبعدل
وفيات األطفال اجلديد بعد االنهتاء من تنفيذ املرشوع .إذا مل تمت الدراسة األولية فإن
التقيمي الهنايئ بعد تنفيذ املرشوع سيكون  قارصًا عن تقدمي صورة حقيقية عن مدى
جناحاملرشوعبتحقيقأهدافه.
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املتابعة (Monitoring( -
مكاذكرناسابقًا،تبدأمعليةاملتابعةمعبدءاملرشوعوتنهتيبهنايته.يمتخالهلامتابعة
التنفيذ ومقارنته خبطة املرشوع ومزيانيته للتأكد من حسن سري املرشوع .لكن هذا ال
يعين عىل اإلطالق أن املتابعة يه فقط معل إداري ينظر إىل اخلطة واملزيانية بشلك
مكي،بليهمعلفينهيدفأيضًاإىلمتابعةجودةالعملوكفاءته.
تمت معلية املتابعة عىل مستوى أنشطة املرشوع ،حيث يمت النظر إىل لك نشاط من
األنشطةاملخططتنفيذهاوقياسمدىحتققها.
فعىل سبيل املثال ،لنفرتض أننا بصدد تنفيذ مرشوع هيدف إىل متكني الالجئني يف
خممي ما وتعزيز قدراهتم للقيام مببادرات جممتعية هتدف خلدمة ساكن املخمي .مضن
خطة معل املرشوع هناك نشاط يقوم عىل تنفيذ ورشة معل لتعزيز املشاركة املجمتعية
وحتديدأولوياتاملجمتع.تأيتمعليةاملتابعةلرتصدهلمتتنظميورشةالعمليفالوقت
احملددهلا ؟هلسارتالتحضرياتمكاهوخمططهلا ؟هلمتتدعوةالعدداملطلوب
منأفراداملجمتع ؟هلاكنهناكتوازنيفنسباحلضورمنالذكورواإلناث ؟هلمت
إعالماجلهاتاملاحنةودعوهتململشاركة ؟هلطرأتأيةمشالكأثناءالتحضريلورشة
العملأوتنفيذها ؟ملاذاوكيفمتحلها ؟
اإلجابات عن هذه األسئلة تصب مبارشة يف تقرير املتابعة الذي يمت حتضريه بشلك
دوريللتأكدمنحسنسرياملرشوع.

مياملرحيل (Interim Evaluation( -
التقي 



              
يمت تنفيذ التقيمي املرحيل أثناء تنفيذ املرشوع للتأكد من أن أنشطة املرشوع تتجه حنو
حتقيقأهدافه.بالرمغمنأمهيةالتقيميالهنايئإالأنهيأيتمتأخرًاممااليحمسعادة
بتعديل أنشطة املرشوع ،لذلك تأيت تقارير التقيمي املرحيل أثناء حياة املرشوع كوسيلة
لتاليفأيةمشالكأوأخطاءيفاملرشوع.
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يتعلقالتقيمياملرحيلمبدةاملرشوع،فعادةيفاملشاريعالقصريةيكونمنالصعبالقيام
بتقيميمرحيل،ويفاملشاريعاملتوسطةأوالطويلةيشلكالتقيمياملرحيلأداةأساسية
إلعادةالنظريفاخلطة.يفبعضاألحيانيكونالتقيمياملرحيلسنويًاويرتافقبتعديل
خلطة املرشوع .بعض املنمظات ال تقوم بالتقيمي السنوي وتكتيف بالتقيمي املرحيل يف
منتصفحياةاملرشوعحبيثيمتالنظرإىلمامتحتقيقهوتعديلاخلطةعىلأساسه.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما الفرق بني معلية املتابعة ومعلية التقيمي املرحيل
طاملاأنلكمهنامهيدفللتأكدمنحسنسرياملرشوعولتاليفاملشكالتاحملمتلة ؟ 
إن الفارق اجلوهري يمكن يف ما تمت دراسته وقياسه .فبيمنا تمت معلية املتابعة عىل
مستوى األنشطة فإن معلية التقيمي املرحيل (أو أية معلية تقيمي) تمت عىل مستوى
األهداف .بالعودة إىل املثال السابق ،مكا رأينا فإن معلية املتابعة اكن اهلدف مهنا
دراسةمدىتنفيذاألنشطة،أيهلمتتنفيذورشةالعملمكاهوخمططهلاأمال،بيمنا
تدرسمعليةالتقيمياملرحيلمدىحتققأهدافاملرشوع.يفهذهاحلالة،تأيتاملتابعة
املرحليةلتدرسهلفع ً
المتمتكنيالالجئني ؟ هلمتبناءقدراهتم ؟  هلمتتنفيذمبادرات
جممتعية ؟هلجاءهذانتيجةمعلاملرشوعبشلكمبارشأمنتيجةعواملأخرى ؟ما
يهالعواملاملساعدةعىلحتقيقاألهداف ؟إذامليمتحتقيقالتقدماملطلوبمفايه
األسباب ؟وهلميكنتالفهيايفاملراحلالالحقةلملرشوع ؟هلهناكحاجةإلجراءأية
تعديالتعىلخطةاملرشوع ؟

ميالهنايئ (Final Project Evaluation( -
التقي 
يأيتالتقيميالهنايئمبارشةبعدانهتاءاملرشوع،وهيدفإىلدراسةنتاجئه.يفهذه
املرحلة يمت مقارنة الواقع بعد املرشوع بالدراسة األولية اليت مت إجراؤها ملعرفة أثر
املرشوععىلالفائتاملسهتدفة.
التقيمي الهنايئ هو النشاط اخلتايم ألي مرشوع ومن خالله يمت استخالص الدروس
املستفادة ومعرفة أثر املرشوع .هتمت اجلهات املاحنة بتقارير التقيمي ،لذلك ميكن القول
أنتقاريرالتقيمييهمنأمهوسائلاحلصولعىلمتويليفاملستقبل.
األسئلة اليت يطرحها التقيمي الهنايئ لملرشوع تشبه إىل حد ما تلك اليت يمت طرحها
خالل التقيمي املرحيل .يمت يف التقيمي الهنايئ دراسة مدى حتقق األهداف ،وذلك من
خاللمقارنةالواقعاحلايلمعالواقعقبلالبدءبتنفيذاملرشوع (الدراسةاألولية).مرة
12

مايهأنواعاملتابعةوالتقيمي ؟

أخرىيمتطرحسؤالمامدىحتققاألهداف ؟إذامليمتالوصولإىلالنتاجئاملرجوة
مفاالسببيفذلك ؟هلهوخلليفالتخطيط ؟وهلسيمتأخذهباالعتباريفاملشاريع
الالحقة ؟أمأنهنتيجةعواملخارجةعنسيطرةفريقمعلاملرشوع ؟هلمتاستخدام
المتويلاملخصصلملرشوعبفعالية ؟مايهالدروساملستفادةبشلكعام ؟
من املمكن أن تسبب عبارة التقيمي الهنايئ  بعض التوتر لفريق معل املرشوع ،لذلك
من الرضوري توضيح أن الغاية من التقيمي ليست تقيمي األفراد إذ أن ذلك جيري من
خالل تقيمي األداء الذي يعترب من مضن معل إدارة املوارد البرشية ،بل الغاية يه
تقيمي أثر املرشوع.

دراسة األثر (Impact Assessment( -
إن أي نشاط أو مرشوع تقوم به املنمظة يؤثر بشلك مبارش عىل املدى القصري عىل
الفائتاملسهتدفة ،ولكنهأيضًايأيتبتأثرياتطويلةاملدى عىلالفائتاملسهتدفةوعىل
البيئة احمليطة .يف بعض األحيان يكون من املفيد دراسة األثر طويل األمد لملرشوع.
عىل سبيل املثال إذا اكن املرشوع هيدف إىل رفع الويع بأمهية االلزتام بلقاحات
األطفال ،فإن نتيجة التقيمي عىل املدى القصري قد تظهر ازدياد عدد األمهات اللوايت
تلزتمن بلقاحات أطفاهلن .ولكن ملعرفة األثر احلقييق لملرشوع ال بد من إجراء دراسة
أثربعدبضعسنواتلدراسةنسبةاالخنفاضيفعدداألطفالاملصابنيباألمراض.
إذااكنتمعليةاملتابعةتمتعىلمستوىاألنشطةومعليةالتقيميعىلمستوىاألهداف
فإندراسةاألثرتكونعىلمستوىأعىلمنمستوىاهلدفالعاململرشوع.إنمعلية
دراسة األثر هتدف إىل النظر عىل مدى تأثري املرشوع بالبيئة احمليطة ومدى التغيري
الذيمتإحداثهبشلكغريمبارش.يفبعضاألحيانقديكونأثراملرشوعناجتًاعن
تفاعلمعلاملرشوعمعمشاريعوأنشطةأخرىمتتنفيذهابشلكمتوازٍ  .
بالعودةإىلمثالاملرشوعالذيهيدفلمتكنيالالجئنيوتعزيزقدراهتمللتجشيعالقيام
مببادراتجممتعيةهتدفخلدمةساكناملجمتع،فإندراسةاألثرلملرشوعتذهبإىل
أبعد من معلية التقيمي ،فهي ال تقف فقط عند دراسة عدد املبادرات املجمتعية اليت مت
تنفيذها كنتيجة لعمل املرشوع بل تقوم بدراسة التغيري الذي حدث يف املخمي نتيجة
تنفيذهذهاملبادرات.أياألثرغرياملبارشلملرشوع.فإذاافرتضناأنبعضاملبادرات
املجمتعية اليت مت تنفيذها هتدف إىل رفع املستوى التعليمي ،وبعضها اآلخر هيدف
13

مؤسسة فريدريتش إيربت  -املتابعةوالتقيمي

لزيادةالويعبأمهيةدوراملرأة،فإندراسةاألثرتنظرإىلالتغيريالعامعىلمستوى
املخميكلك،هلهناكتغرييفاملستوىالتعليمي؟هلازدادتمشاركةاملرأةيفإدارة
املخمي ...إخل ؟
مكا نالحظ فإن موضويع التعلمي ومشاركة املرأة مل تكن مضن أهداف املرشوع
األساسية ولكن التغيري احلاصل أىت نتيجة غري مبارشة لعمل املرشوع .فاملرشوع قد
أحدثأثرًاأبعدمنأهدافهاملبارشةعربإحداثتغيريواسعيفاملجمتع.هذاالتغيري
هوماتقومدراسةتقيمياألثربقياسه.
إندراسةاألثرعادةماتكونعاليةالتاكليفوطويلةاألمد،مكاأهناحتتاجإىلفريقمن
اخلرباءإلجراهئا.لذلكيفكثريمناألحيانالتتوافراملواردلتنفيذها،إالأنهمناملهم
التفكري باألثر طويل املدى والنتاجئ غري املبارشة لملرشوع املراد تنفيذه ،إذ قد ينعكس
ذلك عىل معلية التخطيط .مبعىن آخر إذا اكن األثر املرجو إحداثه هو زيادة مشاركة
املرأة عىل املدى الطويل فإنه من املهم أخذ هذا بعني االعتبار عند وضع اخلطة حبيث
يمتتجشيعاملبادراتاليتقدتؤثرمستقبألعىلمشاركةاملرأة.

أنواعاملتابعةوالتقيمي
املستوى

الدراسة

البيئة  احمليطة  واملجمتع  املسهتد ف دراسة  األثر
الدراسة  األولية

أهدا ف  املرشو ع

التقيمي  املرحيل  
التقيمي  الهنايئ

خطة  املرشو ع
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ا ملتا بعة

اإلطار الزمين
بعد  االنهتا ء  من  املرشو ع  ومرو ر
فرت ة  من  الزمن
قبل  البد ء  باملرشو ع
مراحل  حمدد ة  أثنا ء  املرشوع 
)سنوي   ،منتصف  املرشو ع (
مبارش ة  بعد  انهتا ء  املرشو ع
بشلك  مسمترأثنا ء  تنفيذ  املرشوع

فأخططأنشطةاملتابعةوالتقيمي ؟
كي 

.5

كيف أخطط
أنشط ة املتابع ة والتقيمي ؟

يمت وضع خطة املتابعة والتقيمي أثناء تصممي املرشوع وتعد جزءًا من اإلطار املنطيق
لملرشوع.حيثجيبأنتتضمنخطةاملرشوعأنشطةاملتابعةوالتقيميواملؤرشاتاليت
سيمتقياهسا.تتضمنخطةاملتابعةوالتقيمياخلطواتالتايل :
•

حتديد اهلدف من املتابعة والتقيمي  :اخلطوة األوىل لملتابعة والتقيمي يه
حتديد اهلدف مهنا .إن معلية املتابعة والتقيمي يه معلية ملكفة لذلك يف بعض
األحيانيكونمنالصعبإجراءتقيميشاملوالبدمناختيارهدفحمددللتقيمي.
جيبهنااإلجابةعىلسؤال :ملاذاسنقومبعمليةاملتابعةوالتقيمي ؟

إذا اكن املرشوع هيدف لتحسني املستوى التعليمي لألطفال يف خممي ما عرب مجموعة
مناألنشطةمهناتدريبعددمناملعملني،تنظميصفوفلتعلمياألطفال،إعدادمناجه
تعلميية ورفع ويع األرس بأمهية التعلمي ،فإن اهلدف من معلية املتابعة سيكون رصد
مدىتنفيذاألنشطةاملخططة (التدريب،إعدادالصفوفواملناجه،وأنشطةالتوعية).أما
معليةالتقيميفسيكوناهلدفمهنادراسةمدىحتسناملستوىالتعليميعربمؤرشات
حمددة،عىلسبيلاملثالاخنفاضنسباألمية.
•

حتديد املؤرشات  :لتحديد املؤرشات جيب اإلجابة عىل سؤال ما الذي نرغب
مبعرفته ؟عىلالرمغمنأنهمناجليدمعرفةلكمايتعلقبنتاجئاملرشوع،إالأنه
غالبًامايكونمنالصعبالقيامبذلك.لذلكالبدمنحتديدماالذينرغبمبعرفته
متامًاواختياراملؤرشاتاملناسبةلقياسه .

بالعودة إىل مثال مرشوع رفع مستوى التعلمي ،فإن املؤرش الذي مت اختياره هو مدى
تغرينسباألمية.بالرمغمنأنهمناملغريقياسمدىتغريمستوىالتحصيلالعيمل
لساكناملخميبشلكعاموليسفقطنسبةاألمية،إالأنهيفالواقعقديكونمنالصعب
القيامبدراسةكهذه،لذلكجيباعمتادأهدافومؤرشاتواقعيةلعمليةاملتابعةوالتقيمي.
•

حتديد آليات مجع وإدارة املعلومات  :بعد اختيار املؤرشات يأيت سؤال :
ما املعلومات املطلوبة لقياس هذه املؤرشات ؟ كيف سيمت مجعها وحتليلها ؟
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إنمعليةمجعالبياناتتبدأمعإجراءالدراسةاألوليةوتسمترخاللحياةاملرشوعوتنهتي
بعدهمعالتقيميالهنايئودراسةاألثر.منالرضوريحتديدالبياناتاملطلوبةمنذالبداية
إذ أن معظم املعلومات ال ميكن مجعها الحقًا بل جيب أن يمت ذلك خالل تنفيذ املرشوع.
مناملهمأيضًاحتديدآلياتحفظاملعلوماتوإدارهتا،إذمنالهسلأنترتامكاملعلومات
بشلكعشوايئحبيثيصبحمنالصعبدراسهتاوحتليلها.
كذلكيفبعضاألحيانقدتتضمناملعلوماتبياناتخشصيةلملستفيدينمناملرشوع
لذلكالبدمنمحايهتاواحلفاظعلهيابشلكيضمناحلفاظعىلخصوصيةاملستفيدين.
إنأكرثأدواتمجعالبياناتشيوعًايهاالستبيانات،حيثيمتاعمتادمجموعةمناألسئلة
األساسيةاليتيمتسؤاهلالملستفيدينمناملرشوعلقياسمدىحتققأهدافاملرشوع.
لنفرتض أن املرشوع هيدف إىل حتسني الوضع االقتصادي لألرس يف منطقة معينة .إن
معليةقياسالوضعاالقتصاديألرسةمامعليةمعقدةوختتلفعنمعليةقياسدخلاألرسة،
لذلكيمتعادةتصممياستبيانباالعمتادعىلخرباتسابقةلقياسالوضعاالقتصادي.قد
يتضمناالستبيانأسئلةحولدخلأفراداألرسة،مصادرالدخل،ممتلاكتاألرسة،إنفاق
األرسة،مقدارثباتدخلاألرسةخاللالعام (هليتغريالدخلبشلكمومسي ؟).بناءعىل
هذه املعلومات يمت قياس الوضع االقتصادي لألرسة .يمت عادة طرح األسئلة عىل األرس
املسهتدفةقبلالبدءباملرشوعخاللمرحلةالدراسةاألولية.مثيمتمجعالبياناتنفهسامرة
أخرىلنفساألرسخاللمعلياتالتقيميملقارنهتابنتاجئالدراسةاألولية.
إضافةإىلاالستبياناتفإنهميكنمجعاملعلوماتعنطريقاملالحظاتاملبارشةلفريقمعل
املرشوع،املناقشاتغريالرمسيةمعالفائتاملسهتدفة،تقاريراملرشوعوغريهامنوسائل
احلصولعىلاملعلومات .
•
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حتديد آليات حتليل املعلومات وإصدار التقارير  :بالرمغ من أمهية البيانا 
ت
إالأهناالتعيطالنتاجئاملرجوةمهنابدونحتليلممهنج .لذلكالبدمنوضعآليات
لتحليلالبياناتاليتمتمجعهاواستصدارتقاريرواحضةميكنأنتصبيفمعلية
إدارة املرشوع والتخطيط ملشاريع أخرى .تتحدد آلية مجع املعلومات حسب نوعها،
بيمنا يرتبط التحليل هلذه البيانات بالتقارير املطلوب ة.

فأخططأنشطةاملتابعةوالتقيمي ؟
كي 

إن االستبيانات تزود فريق املرشوع ببيانات خام حتتاج إىل معاجلة وحتليل .هذه
البيانات سواء أاكنت نوعية أو مكية جيب أن تدرس بشلك عيمل للحصول عىل نتاجئ
حصيحة.عىلسبيلاملثال :لقياسمدىتغريالوضعاالقتصاديلألرسة،قديمتحساب
متوسط دخل األرسة قبل املرشوع ومقارنته إحصائيًا مبتوسط الدخل بعد املرشوع
لقياسمدىالتغيريولقياسهلهذاالتغيريهوتغيريحقييقومملوسأمأنهتغريطفيف
اليؤثريفمستوىمعيشةاألرسةبعدأخذالتمخضباحلسبان.
كذلك من الرضوري النظر إىل ما وراء القمي المكية للبيانات .فإذا افرتضنا أن دخل
األرسة قد ازداد فإن هذا قد ال يعين بالرضورة حتسن مستوى املعيشة ،إذ ال بد من
النظرإىلإنفاقاألرسة.فإذااكنازدياددخلاألرسةمليرتافقبازدياداإلنفاقعىل
الصحةوالتعلمي،فإنمستوىمعيشةاألرسةمليتحسن.
لذلك حفىت وإن اكنت الدراسات اإلحصائية عالية األمهية يف دراسة وتقيمي املرشوع
كوهناتعيطنتاجئعملية،إالأنهالبدمنالنظرإىلاملؤرشاتالنوعيةأيضًااليتتساعد
يففهماملؤرشاتالمكيةوترمجهتا.
•

حتديدآليةاالستفادةمننتاجئالتقاريرأثناءتنفيذاملرشوع والتعجيل
يف إمتامه  :إنمعليةاملتابعةوالتقيميوسيلةوليستغايةحبدذاهتا.لذلكفالتقارير
الناجتة عن أنشطة املتابعة والتقيمي جيب أن تستخدم يف إدارة وختطيطاملشاريع
وجيب أن توضع آلية واحضة الستخدام التقارير واالستفادة مهنا .إذ من الهسل
جدًا أن تتحول معلية املتابعة والتقيمي إىل معلية تزيينية حيث يمت إصدار تقارير
مكتوبةبشلكجيدولكناليمتاالستفادةمهنا.
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.6

يه املؤرشات ؟
ما  

املؤرشاتيهمقاييسمكية  أونوعية ،تحمس مبراقبة  وقياسظاهرةأونشاطحمدد.
تعمتد معلية املتابعة والتقيمي عىل وضع مجموعة من املؤرشات اليت ميكن من خالهلا
قياسالتغرييفبيئةاملرشوعوالفائتاملسهتدفةنتيجةتنفيذأنشطةاملرشوع.
مؤرشات األداء (: (Key Performance Indicators – KPIsيه الوسيلة األمه لقياس
أداء املرشوع ومدى حتقيقه ألهدافه .جيب وضع مؤرش أو مجموعة من املؤرشات للك
هدفمنأهدافاملرشوعأومكونمنمكوناتهحىتميكنمتابعةوتقيميهذهاألهداف
واملكوناتودراسةمدىحتققها.

مت اختيا ر املؤرشات ؟
ف ي 
كي 
إن اختيار املؤرشات معلية هامة جدًا وتلعب دورًا أساسيًا يف جناح معلية املتابعة
والتقيمي.اختياراملؤرشاتاملناسبةيؤديإىلاحلصولعىلمعلوماتمفيدةلقياسأداء
املرشوع وتطوير العمل .يف كثري من األحيان تكون نتاجئ التقيمي ضعيفة بسبب سوء
اختيار املؤرشات وليس بسبب ضعف العمل .لذلك ال بد من اختيارها بعناية شديدة.
جتنب وضع مؤرشات بشلك عشوايئ واعتبايط فذلك قد يؤثر سلبًا عىل نتاجئ تقيمي
املرشوعالحقًاويضعفمصداقيةاملرشوع.
حيتاج وضع مؤرشات األداء إىل خربات ،لذلك حاول االستعانة بأخشاص ذوي خربة
يف معل املرشوع حىت حيسنوا اختيار املؤرشات .كذلك ميكن البحث عن املؤرشات
املستخدمةعادةيفمشاريعمشاهبة،ميكناالستفادةمنجتاربسابقةأومناملعلومات
املتوفرةعىلاالنرتنتعنمشاريعمشاهبةيفأماكنأخرى.
بعضاألهدافواملفاهميتبدويفالبدايةصعبةالقياس،لذلكيمتجتزأهتاإىلعنارص
ومكونات أبسط حبيث ميكن قياهسا بهسولة .عىل سبيل املثال كيف ميكن قياس مدى
التمنيةالبرشيةيفجممتعمعني ؟للوهلةاألوىليبدومنالصعبإجيادمقياسواحض
18
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للتمنية البرشية .ماذا نفعل إذا اكن املرشوع الذي ننفذه هيدف لدمع جممتع ما هبدف
زيادة التمنية البرشية فيه ؟ لك ظاهرة أو مفهوم ميكن جتزأهتا وقياهسا عرب مؤرشات
واحضةمفث ً
الالتمنيةالبرشيةميكنجتزأهتاملؤرشاتتتعلقبالوضعاالقتصاديوالصحة
والتعلمي .يف حالة التمنية البرشية ،ميكن دراسهتا عرب قياس نسبة االلتحاق بالتعلمي
االلزايم،نسبةوفياتاألطفال،مستوىالدخليفاملجمتع،ونسبةوفياتاألمهاتأثناء
الوالدة .هذه املؤرشات قابلة للقياس وميكن دراسة تغريها مع الزمن مما يهسل معلية
املتابعةوالتقيميألداءاملرشوع.

ت اجليدة ؟
ت املؤرشا 
يه مواصفا 
م ا  
جيب أن يمت اختيار املؤرش بعناية حبيث ميكن قياسه ودراسته.
مواصفاتاملؤرشاجليد  )SMART( -

	حمدد  : Specific -جيب أن يكون املؤرش حمددًا مكيًا ونوعيا ً.لكام اكن املؤرش
.1
ً
ال  :زيادة مستوى دخل األرس
أكرث حتديدًا لكام اكن من األهسل دراسته .مث 
املسهتدفة بنسبة   .%20هذا املؤرش حمدد فهو يتناول بشلك حمدد مقدار الزيادة
املسهتدفة ) .(%20

ق
 .2قابل للقياس  : Measurable -إن املؤرش هو الوسيلة لقياس مدى حتق 
ال  :زيادة مستوى
ال للقياس .مث ً
أهداف املرشوع ،لذلك من الرضوري أن يكون قاب ً
دخلاألرساملسهتدفةبنسبة  .%20هذااملؤرشهومؤرشقابلللقياسإذأنهميكن
ى دخل األرسة بشلك مكي.
قياس مستو 

ن
 .3قابل للتحقق  : Achievable -عند اختيار املؤرش جيب أن يمت التأكد من أ 
ال  :زيادة مستوى دخل األرس املسهتدفة بنسبة 
املؤرش واقيع وقابل للتحقيق .مث ً
 %20يه زيادة واقعية وقابلة للتحقق.

ع  : Relevant -جيب أن يكون املؤرش مرتبطا
 .4مرتبط بأهداف املرشو 
مبارشةبأهدافاملرشوع  .أحدأكرثاألخطاءشيوعًا هواختيارمؤرشاتالترتبط
مبارشةباملرشوعبسببإمااعتقادمهبأمهيةهذهاملؤرشاتأولهسولةقياسهذه
19
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املؤرشات.مث ً
ال :زيادةمستوىدخلاألرساملسهتدفةبنسبة .%20عىلفرضأن
هدفاملرشوعهوحتسنيمستوىمعيشةاألرسيفمنطقما،فإنزيادةمستوى
دخلاألرسهومؤرشمرتبطبشلكمبارشةهبدفاملرشوع.

 .5حمددبزمن : Time-bound-عندقياسأيتغرييفظاهرةماالبدأنيكون
التغري مرتبطًا بالزمن .لذلك عند وضع املؤرشات جيب ربطها بالزمن .عىل سبيل
املثال  :زيادة مستوى دخل األرس املسهتدفة بنسبة  %20حبلول عام .2018

ساملؤرشات ؟
كيفي ةقيا 
لقياس املؤرشات البد من حتديد البيانات املطلوب قياهسا والوسيلة األفضل مجلع هذه
ع املؤرش .
ب نو 
البيانات .قد تكون البيانات املطلوبة مكي ة أ و نوعي ة حس 
مثاال عىل بعض املؤرشات والبيانات اليت ميكن مجعها وكيفية
ً
يتضمن اجلدول التايل
احلصولعلهيا.هذهاملعلوماتيمتعادةإدراجهايفاإلطاراملنطيقلملرشوععندكتابة
مقرتحات املشاريع بغية تقدميها للجهات املاحنة :
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اهلدف

املؤرش

حتسنمستوىدخل
األرسة  بنسبة %25
حبلولعام 2018

حتسنيمستوى
املعيشةيفمنطقة
ما بنسبة حبلول
عام   2018

ازدياد عدد املراكز
الصحية يف املنطقة
بنسبة  %75حبلول
عام 2018

البيانات املطلوبة

دخل األرسة

عدد املراكز الصحية

وسيلة مجع البيانات

استبيانات  مجلع
رس
البيانات من األ 
يف  املنطقة
تقارير فريق املرشوع

بيانات وزارة الصحة

عدد األطفال امللتحقني
ازدياد نسب االلتحاق باملدارس
بالتعلمي االلزايم
عدد املترسبني  من
بنسبة  15
%
ت املدارس
جسال 
املدار س

نتاجئ  التعداد
الساكين لملنطقة

اخنفاض  نسبة
البطالة بني  الشباب
بنسبة  %35حبلول
عام   2018

عدد  الشباب  يف  سن
استبيانات
العمل
احصاءات
عدد الباحثني عن معل

عادةمايمتأيضًامجعالبياناتحبيثميكناحلصولعىلتقاريرلإلناثوالذكور،حسب
املنطقة،املدةالزمنية،الوضعاالقتصادي،وحسبالعمر،لتحقيقالفائدةاملثىلمنالبيانات.
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.7

ت املتابع ة
يه صعوبا 
ما  
ن جتاوزها ؟
ف ميك 
مي وكي 
والتقي 

التلكف ةاملرتفع ة
مكاذكرناسابقًا،إنمعليةاملتابعةوالتقيميمعليةعاليةالتلكفةمنحيثالوقتواجلهد
واملوارداملالية.إذجيبأنخيصصفريقالعملالوقتالالزمللقيامبالعمل،والبدمن
توافرالكفاءاتاملطلوبةلذلك.كذلكفإناملتابعةوالتقيميتسهتلكجزءًامنمزيانيةاملرشوع.

يت تقع عىل عاتق املرشوع :
مي وال 
فميا ييل بعض التاكليف املتعلقة باملتابع ة والتقي 
•

تاكيف مجع البيانات )استبيانات ،مقابال ،احصاءات ...إخل(.

•

يج.
أجور اخلرباء والفنيني عند إجراء التقيمي اخلار 

	تاكليف حفظ البيانات ومحايهتا ،يتضمن ذلك حفظ البيانات الكرتونيًا أو ورقيًا
•
وحفظهاضدالتلفوالضياعومحايهتالملحافظةعىلرسيةوخصوصيةاملعلومات
ع.
املتعلقة باألفراد املسهتدفني باملرشو 
•

ع للقيا م بأنشط ة املتابعة والتقيمي.
الوقت املخصص من قبل فريق مع ل املرشو 

كون معلية املتابعة والتقيمي ملكفة ال يعين بأي شلك من األشاكل أنه ميكن االستغناء
عهنا،مكااليعينأبدًاأنههدرلملوارد.إنمعليةاملتابعةوالتقيميترفعكفاءةاملرشوع
واملنمظة مما حيقق وفرًا عىل املدى الطويل عرب القيام مبشاريع أكرث دقة وأقدر عىل
حتقيقاهلدفاملرجومهنا.
عند تصممي أنشطة املتابعة والتقيمي ميكن العمل عىل ختفيض التلكفةقدر اإلماكن من
خاللمعلية  جتربةاملؤرشات.بالرمغمنأنهيفاألحوالاملثاليةقديرغبفريقاملرشوع
بإجراءتقيميشاملللكاملؤرشاتاملرتبطةباملرشوع ،إالأنالواقعقديفرضغريذلك.
فلكام توسعت معلية املتابعة والتقيمي لكام ازداد تلكفهتا ،لذلك جيب أن تكون العملية
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ما يه صعوبات املتابعة والتقيمي وكيف ميكن جتاوزها ؟

موجهةعرباختياراملؤرشاتاألكرثأمهيةواختيارآلياتمجعالبياناتوحتليلهابشلك
ال يزيد التلكفة بشلك كبري ،مع احلفاظ عىل حد أدىن من جودة املؤرشات والبيانات
حبيثميكناحلصولعىلتقاريرذاتفائدة.
للتغلبعىلمشلكةالتاكليفاملرتفعةلملتابعةوالتقيمي،جيبإدراجهامضنوثيقةمقرتح
املرشوع عند التقدم بطلب متويل للجهات املاحنة حبيث يكون المتويل املقدم متضمنًا
لتاكليفاملتابعةوالتقيمي.باملجملميكنالقولأنمجيعاجلهاتاملاحنةيسعدهاأنمتول
أنشطةاملتابعةوالتقيميوتعتربهاجزءًاأساسيًامناملرشوع.
مناألخطاءالشائعةجدًا،تصممياملشاريعوختطيطمزيانيهتامندونأنشطةاملتابعة
والتقيميمماجيعلتنفيذهاالحقًاأمرًابالغالصعوبة.

ت
عالبيانا 
صعوب ةمج 
من األخطاء الشائعة عند اختيار املؤرشات ،عدم األخذ بعني االعتبار إماكنية مجع
البيانات اليت سيمت من خالهلا قياس املؤرشات ومدى حتققها .عىل سبيل املثال ،قد
يمتاختيارمؤرشاتحتتاجلتعدادساكينشامللقياهسا،ممايعتربخارجنطاقمعل
وقدرةفريقاملرشوع.
لذلكعنداختياراملؤرشاتجيبدومًااألخذباحلسبانكيفسيمتقياسهذهاملؤرشات
وهل تتوفر لدى فريق املرشوع إماكنية مجع البيانات .يف بعض األحيان ميكن التغلب
عىلصعوبةمجعالبياناتبالقيامبتخطيطدقيقلكيفيةمجعهاوتاليفالصعوبات.عىل
سبيل املثال ،إذا اكن قياس أحد مؤرشات املرشوع يعمتد عىل إجراء استبيان يمشل
النساءيفاملخمي،جيبالتأكدمنأنمنسيقومجبمعالبياناتوإجراءاملقابالتحيظى
بقبول وثقة النساء يف املخمي مما قد يستديع توظيف خشص جديد يف الفريق أو
االستعانةمبتطوعنيمناملخمي.
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تالبيئ ةاحمليطة 
تغريا 
الميكنعزلأيمرشوععنبيئتهاحمليطةاليتتؤثربشلكمبارشيفنتاجئاملرشوع
ومدىحتقيقهألهدافه.لذلك فإنإحدىأمهالصعوباتعندإجراءالتقيميلنتاجئملرشوع
يه عزل النتاجئ املبارشة لملرشوع عن التغريات احلاصلة بشلك تلقايئ يف البيئة
احمليطة.فعىلسبيلاملثال،إذااكناملرشوعاملرادتقيميههومرشوعهيدفلتحسني
مستوىالدخليفمنطقما،كيفميكنعزلالتغيرياتاحلاصلةنتيجةاملرشوعاملراد
تقيميهعنالتغيرياتاحلاصلةنتيجةالمنواالقتصاديالعاميفالدولة ؟
ميكنالتغلبعىلذلكعربإجراءدراسةالتقيمييفاملجمتعاملسهتدفباملرشوعوجممتع
جماور مل يسهتدفه املرشوع ،حبيث ميكن عزل التغريات الناجتة عن معل املرشوع عن
تلكاليتحصلتنتيجةالمنواالقتصادي.

ن
فالتعاو 
ضع 
هناك مستويان لضعف التعاون مع أنشطة املتابعة والتقيمي :

يت
مستوى الفائت املسهتدفة  :إن املستفيدين مه املصدر األسايس للبيانات ال 
ن
سيمت استخدامها لقياس املؤرشات وإعداد تقارير املتابعة والتقيمي .يف معظم األحيا 
يواجهفريقالعملصعوبةيفحتفزياملستفيدينمناملرشوععىلاملشاركةيفاملتابع ة
س
والتقيمي .يعودذلكإىلأناملستفيديناليرونفائدةمبارشةمناألنشطةبلعىلالعك 
متامًا يرون فهيا مضيعة لوقهتم.
ن
يمتعادةالتغلبعىلهذهاملشلكةمنخاللخلقأجواءوديةبنيفريقالعملواملستفيدي 
حبيثاليشعراملستفيدونأثناءاإلجابةعىلأسئلةاملقابالتواالستبياناتبأهنميضيعون
ق املرشوع.
وقهتم بل يشعرون أهنم يقضون وقتًامسليًا م ع فري 
كذلكيفبعضاألحيانقدينظراملستفيدونإىلاالستبياناتومجعاملعلوماتبعنيالريبة
والشكخاصةعندماتتضمناملعلوماتاليتيمتمجعهابعضالبياناتالخشصية.ميكن
التغلبعىلهذاعربتقدميرشحمبسطلملستفيدينعنسببمجعالبياناتوالتأكيدأن
اهلدفمهناهوإجراءتقيميمعلاملرشوعوأنهسيمتالتعاملمعاملعلوماتبرسيةتامة
حفاظًاعىلخصوصيةاألفراد .
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ما يه صعوبات املتابعة والتقيمي وكيف ميكن جتاوزها ؟

مستوىفريقاملرشوع  :لألسفيفكثريمناألحيانيرىفريقاملرشوعيفأنشط ة
املتابعة والتقيمي هتديدًا لعملهم إذ يمت أخذ نتاجئ التقيمي بشلك خشيص وكأنه تقيمي
ألداهئمكأفراد .يفهذهاحلالةيبدأفريقالعملمبقاومةمعليةاملتابعةوالتقيميممايؤثر
سلبًا عىل املرشوع وعىل أجواء العمل بشلك عام .تقع عىل عاتق إدارة املرشوع مهمة
توضيح اهلدف من املتابعة والتقيمي لفريق العمل والتأكيد أن اهلدف مهنا متابعة تنفيذ
املرشوع وتقيمي نتاجئه وليس متابعة أدا ء األفرا د وتقيميهم.
كذلك مبا أن أحد أهداف املتابعة والتقيمي هو إعادة النظر يف اخلطة وآليات التنفيذ
وتصحيحمساراملرشوع،فإنبعضأفرادفريقالعملقديقاومونالتغيريلعدةأسباب
مهناأهنممعتادونعىلأداءالعملبطريقةمعينةواليرغبونبالتغيري.
مقاومة التغيري هذه تؤثر سلبًا عىل سري املرشوع وتؤخر معلية تعديل اخلطة يف حال
اكن هناك حاجة لذلك .يمت حل هذه املشلكة عرب إرشاك فريق العمل يف معليات املتابعة
والتقيمي وتقدمي رشح موسع عن أسباب التغيريات املقرتحة حىت يمتكن الفريق من فهم
وتقبلالتغيري.كذلكيفبعضاألحيانقديكونرفضالتغيرينابعًامناخلوفمننقص
اخلربة واملعرفة للقيام باملهامت اجلديدة  .
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ت أخرية
مالحظا 

.8
•
•
•

•
•

تذكردومًاأناملتابعةوالتقيميجزءأسايسمنأيمرشوعوليستمهمةتزينية
هدفهاإرضاءاجلهاتاملاحنة.

جناحمعليةاملتابعةوالتقيميمرتبطمبدىتعاونفريقالعملوالفائتاملسهتدفة،
لذلكاحرصدومًاعىلإرشاكهميفختطيطوتنفيذاملتابعةوالتقيمي.

تبدأمعليةاملتابعةوالتقيميمعالبدءبالتخطيطلملرشوع،حىتأنبعضأنشطة
التقيمياكلدراسةاألوليةتسبقالبدءباملرشوع.لذلكتأكددومًامنالبدءباملتابعة
والتقيمييفالوقتاملناسب.

معلية املتابعة والتقيمي ليست غاية حبد ذاهتا بل وسيلة للتأكد من أن املرشوع
حيققاألهدافاملرجوةمنه.
منالرضوريجدًاحتديدمناملسؤولعنمعليةاملتابعةوالتقيميإذمنالهسل
االخنراطيفتنفيذخطةاملرشوعوإمهالاملتابعةوالتقيمي.

يل
ل مع 
ق - 1 مثا 
 ملح 
مرشوع الويع اليحص يف خممي الالجئني

اهلدف  :رفعويعاألمهاتباألمورالصحيةوبكيفيةالعنايةبصحةأطفاهلم.
فمياييلاإلطاراملنطيقلملرشوع.
مكايبدومناجلدولفإناملؤرشاتوطرائققياهساتشلكعنرصًاأساسيًامنعنارص
اإلطاراملنطيقلملرشوع.وهذاإندلعىليش ٍءفإنهيدلعىلأمهيةاملتابعةوالتقيمي
ومدىاهمتاماجلهاتاملاحنةهبا.
أيضًا نالحظ من اجلدول أن بعض مصادر البيانات اليت قد حنتاجها لتقيمي املرشوع
تعمتدعىلبياناتمتمجعهامنقبلجهاتأخرىاكلنقاطالطبيةأوالجسالتاملدنية،
لذلك من املهم حتديد هذه املصادر وبناء عالقة جيدة مع اجلهة املسؤولة عن البيانات
لضامناحلصولعىلهذهاملعلوماتعنداحلاجةهلا.
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مالحظاتأخرية

منطق معل
ا ملرش و ع /
ا لتد خال ت

املؤرشات

اهلدف العام

خفض وفيا 
ت
األطفا ل  يف
املخمي

هدف املرشوع

اخنفاض  انتشار
رفع املستوى
األمراضالسارية
لألطفال
اليحص
بنسبة    %x
يف املخمي عرب
ازدياد عدد األطفا ل جسالت  النقاط
توعية األمهات
باملشالك الصحية احلاصلني  عىل الطبية يف املخمي احلصول عىل
لقاحاهتم  الاكملة
دمع من النقاط
وكيفية العناية
بصحة أطفاهلم بالوقت  احملدد
الطبية
بنسبة        %x

املخرجا ت
املتوقعة

األنشطة

اخنفاض  نسبة
وفيات  األطفال
مبقدار   %x

مصاد ر
ووسائل
ا لتحقق

الفرضيا ت
واملخاطر

جسالت املخمي

احلصول عىل
دمع من إدارة
املخمي
رغبة األمهات
بتحسني الوضع
ن
يحص ألطفاهل 

ال

ط
جسالت النقا 
رفع ويع
زيادة عد د األطفا ل الطبية
األمهات يف
الذين  خيضعون
املخمي فميا
للفحوص الطبية استبيانا ت
باملشالك
يتعلق
  %لملستفيدات  من
الدورية بنسبة  x
ألطفاهلن
الصحية
املرشوع
عدد  السيدات
اللوايت حرضن
إقامة محالت
ورشات العمل  
توعية لألمهات
)اهلدف 1500
حول أمهية
متابعة املشالك   سيدة )
الصحية ألطفاهلن ازدياد عدد
وكيفية العناية
ني
األطفا ل احلاصل 
بصحهتم
عىل  اللقاحات
بنسبة %x

رغبة األمهات
بتحسني  الوضع
ن
يحص ألطفاهل 

ال

تقارير  املرشوع
الدورية
جسل حضور
محالت  التوعية

استبيانا ت
لملستفيدات  من
املرشوع

الزتام وتعاون
األمها ت

احلصول عىل
ط الطبية
دمع النقا 

دفاتر  لقاحات
األطفا ل
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ج
ق   - 2مناذ 
 ملح 
منوذج خطة متابعة املرشوع
من حيلل
من
ويستخدم
ماذا نتابع من جيمع يستخدم
املعلومات املعلومات املعلومات

األهداف/
ت
املخرجا 

خطة
النشاطات

التاكليف
يف
ني  
العامل 
املرشوع
املواد
واملصادر
النتاجئ

 ملحق    3
منوذجتقريرمتابعةدوري
امس املرشوع

اجلهة  املنفذة
معد  التقرير
الفرتة الزمنية اليت يغطهيا التقرير
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القرارات
املمكن
اختاذها

مالحظات

مالحظاتأخرية

متابعة اخلطة
األنشطة

اخلطة

املؤرشات

االختال ف
م ا الذي
األسباب /
مت إجنازه عن اخلطة املالحظات

نشاط    1
نشاط    2
نشاط    3

املزيانية واالنفاق
األنشطة

املزياني ة
املوضوعة

اإلنفاق

اإلنفا 
ق
الرتامكي

الفارق بني
املزيانية
 واإلنفاق

األسباب /
املالحظات

نشاط    1
نشاط    2
نشاط    3
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 ملحق    4
منوذجتقريرالتقيمياملرحيلأوالهنايئ
املرشوع
امس املرشوع
اجلهة  املاحنة
اجلهة  املنفذة
الفرتة الزمنية اليت يغطهيا التقرير
أهداف املرشوع
أنشطة املرشوع

التقيمي
أهداف التقيمي :

مهنجية التقيمي :
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أنشطة التقيمي:
األنشطة

الفئة املسهتدفة

وسائل
وأدوات التقيمي

التقيمي

نشاط    1
نشاط    2
نشاط    3

التحليل:

النتاجئ والتوصيات:
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