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تعتبر �لمتابعة و�لتقييم جزءً� ل يتجز�أ من عملية تخطيط وتنفيذ �لم�ساريع �لتنم�ية. تنبع �أهمية �لمتابعة 

و�لتقييم من ك�نها ت�سب في عملية ت�سميم وتخطيط �لم�ساريع، تتيح �إمكانية قيا�ش مدى نجاح �لعمل، 

للجهات  �لدليل  وتقدم  �لم�سروع  �أهد�ف  تحقق  تظهر مدى  �لم�ستفادة،  �لدرو�ش  من  �لتعلم  عملية  تي�سر 

�لتم�يل في  �لح�س�ل على  يزيد فر�ش  للم�سروع مما  �لمنفذة  �لمنظمة  و�لمم�لة على �حتر�فية  �لمانحة 

�لم�ستقبل.

�لمدني  �لعمل  �لنا�سطين في مجال  و�لأفر�د  �لمدني  �لمجتمع  �إلى م�ساعدة منظمات  �لدليل  يهدف هذ� 

و�لأهلي على تخطيط �أن�سطة �لمتابعة و�لتقييم لم�ساريعهم. يركز �لدليل على �أ�سا�سيات �لمتابعة و�لتقييم 

�لتي يتم ت��سيحها من خالل �أمثلة عملية ت�سرح �آلية تخطيط وتنفيذ �أن�سطة �لمتابعة و�لتقييم.

يبد�أ �لدليل بتعريف ما �لمق�س�د بالمتابعة و�لتقييم وما �لفرق بينهما. يتم بعدها �سرح �أهمية �لمتابعة 

�لأن�سطة  �أن��ع هذه  �لدليل  ي�سرح  متعددة،  و�لتقييم  �لمتابعة  �أن�سطة  �أن  بما  و  منهما.  و�لهدف  و�لتقييم 

و�لهدف منها، كما يقدم كيفية تخطيط هذه �لأن�سطة وربطها بخطة �لم�سروع و�لإطار �لمنطقي للم�سروع. 

عند �لحديث عن �لمتابعة و�لتقييم، ل بد من �لتطرق للم�ؤ�سر�ت ولذلك يخ�س�ش هذ� �لدليل ق�سم للحديث 

عن �لم�ؤ�سر�ت و�أن��عها وكيفية تحديدها وقيا�سها.كما يتناول �لدليل �لبيانات �لمطل�بة للقيام بالمتابعة 

و�لتقييم وكيفية جمعها و�لتعامل معها.

�أخيرً� يتناول �لدليل بع�ش �ل�سع�بات و�لأخطاء �ل�سائعة في مجال �لمتابعة و�لتقييم لم�ساعدة �لقارئ على 

�أخذ هذه �ل�سع�بات بعين �لعتبار عند ت�سميم �لم�سروع وعلى تجنب �لأخطاء.

من �ل�سروري �لتن�يه �إلى �أن هذ� �لدليل يغطي �أ�سا�سيات �لمتابعة و�لتقييم ولكن �إتقان هذه �لأ�سا�سيات 

ل يتحقق بدون �لتجربة �لعملية، �إذ �أن لكل م�سروع خ�س��سيته �لتي تنعك�ش على جميع مر�حل �لتخطيط 

و�لتنفيذ بما فيها �لمتابعة و�لتقييم.

المتابعة والتقييم

مقدمة

ما املق�صود باملتابعة والتقييم؟
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ما املق�صود باملتابعة والتقييم؟

و�لتقييم  �لمتابعة  م�سطلحا  يتر�فق  ما  غالبًا 

ل  هذ�  ولكن   ،(Monitoring and Evaluation)
يعني �أبدً� �أنهما يحمالن نف�ش �لمعنى. 

حيث  من  و�لتقييم  �لمتابعة  مفه�ما  يختلف 

تخطيط  �لمفيد  من  �أنه  �إل  و�لآليات،  �لأهد�ف 

قد  �إذ  و�حد،  وقت  في  و�لتقييم  �لمتابعة  �أن�سطة 

يتم �لعتماد على نف�ش �لبيانات و�تباع نف�ش �آليات 

�لمتابعة  �أن�سطة  نتائج  تتكامل  كذلك  �لتحليل. 

وتنفيذ  تخطيط  عملية  في  وت�سب  و�لتقييم 

بت�سميم  ين�سح  �أنه  من  بالرغم  لذلك  �لم�ساريع. 

�أن�سطة �لمتابعة و�لتقييم معًا، ل بد من �لأخذ بعين 

�لعتبار �لختالفات بينهما.

1. تعريف المتابعة والتقييم

من  يتجز�أ  ل  جزء  و�لتقييم  �لمتابعة  عملية  �إن 

تنفيذ  �أعمال  لتكمل  تاأتي  �أنها  �إذ  �لم�ساريع،  �إد�رة 

�لم�سروع  �أن  من  �لتاأكد  في  وت�ساعد  �لم�سروع 

�ل�قت،  نف�ش  وفي  منه.  �لمرج�ة  �لأهد�ف  يحقق 

تلعب �لمتابعة و�لتقييم دورً� في ت�سميم �لم�ساريع 

على  بناًء  �لمخططة  �لأن�سطة  في  �لنظر  و�إعادة 

�إد�رة  فريق  يتمكن  حتى  و�لتقييم.  �لمتابعة  نتائج 

�أن�سطة  من  �لمثلى  �لفائدة  تحقيق  من  �لم�سروع 

�لمتابعة و�لتقييم ل بد بد�ية من معرفة ماذ� يعني 

�لمتابعة  تختلف  وكيف  �لمفه�مين  هذين  من  كل 

عن �لتقييم. 

ت�سميم �لم�سروع

�لمتابعة و�لتقييمتنفيذ �لم�سروع
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�لمتابعة  -  Monitoring؟

للتاأكد  �لم�سروع  خط��ت  تنفيذ  متابعة  عملية  هي 

�أي  ور�سد  �لم��س�عة  �لخطة  وفق  ي�سير  �أنه  من 

خلل قد ي�ؤدي �إلى ت�قف �أو تاأخير �لم�سروع و�لعمل 

م�ست�ى  على  �لمتابعة  عملية  تتم  تالفيه.  على 

�لمعل�مات  جمع  عبر  دوري  ب�سكل  وتنفذ  �لأن�سطة 

و�لبيانات �لتي ت�ساعد في قيا�ش مدى تنفيذ �لخطة 

نح�  �لم�سروع  تقدم  ومدى  للم�سروع  �لم��س�عة 

تحقيق �أهد�فه.

�لم�سروع  فريق  عاتق  على  �لمتابعة  مهمة  تقع 

للتاأكد  �لي�مية  مهامهم  �سمن  تدخل  �إذ  و�إد�رته، 

�لتنفيذ.  ج�دة  ومن  �لم�سروع  �سير  ح�سن  من 

�لخطط  �أن  من  �لتاأكد  �لمتابعة  عملية  تت�سمن 

�لزمني  �لإطار  �سمن  تنفيذها  يتم  �لم��س�عة 

�لمحدد وبالج�دة �لمطل�بة ل�سمان تحقيق �لنتائج 

عند  �لم��س�عة  لالأهد�ف  و�ل��س�ل  �لمرج�ة 

ت�سميم وتخطيط �لم�سروع. كذلك تت�سمن �لتاأكد 

��ستخد�م  ح�سن  ومن  �لتنفيذ  وفعالية  كفاءة  من 

بميز�نية  �للتز�م  ي�سمن  ب�سكل  �لم�سروع  م��رد 

�لم�سروع وبرنامجه �لزمني.

على  �لم�سروع  فريق  �لمتابعة  عملية  نتائج  ت�ساعد 

مالحظة �لثغر�ت في خطة �لم�سروع وعملية �لتنفيذ 

للتاأكد  تالفيها  �أو  تد�ركها  يتم  بحيث  مبكر  ب�سكل 

من �أن �لم�سروع ل ينحرف عن �لخطة �لم��س�عة 

�س��ء من حيث ج�دة �لتنفيذ �أو من حيث �للتز�م 

بالميز�نية و�لجد�ول �لزمنية.

�لمتابعة  �أن�سطة  ببع�ش  تق�م  �لمنظمات  معظم 

�لدورية  و�لتقارير  كالجتماعات  دوري  ب�سكل 

�لأن�سطة  هذه  �أهمية  رغم  �لميد�نية.و  و�لزيار�ت 

�إل �أنها يجب �أن تتر�فق بخطة و��سحة ح�ل ماهية 

هذه  من  و�لهدف  متابعتها  تتم  �لتي  �لأن�سطة 

لال�ستفادة  �آلية  وج�د  جدً�  �لمهم  ومن  �لمتابعة. 

من نتائج عملية �لمتابعة في عملية �إد�رة �لم�سروع.

�لتقييم -  Evaluation؟

قد  �لم�سروع  �أن  من  �لتاأكد  �إلى  تهدف  عملية  هي 

حقق �لنتائج �لمرج�ة منه و�إلى تحديد �أثر �لم�سروع 

�أو  �لم�سروع  من  �لم�ستفيدين  على  �لمبا�سر  �س��ء 

�لمحيطة،  و�لبيئة  �لم�ستفيدين  �لمبا�سر على  غير 

وذلك على �لمدى �لقريب و�لبعيد. يتم من خالل 

من  �لم�ستفادة  �لدرو�ش  ��ستقاء  �لتقييم  عملية 

�لأخطاء  من  �لتعلم  لحقًا  يمكن  بحيث  �لتجربة 

وتفاديها و تكر�ر �لخط��ت �لناجحة و�لبناء عليها 

خالل  �لالحقة.  �لم�ساريع  تخطيط  عملية  في 

ب�سكل  �لم�سروع  نتائج  در��سة  تتم  �لتقييم  عملية 

�لم��س�عة  بالأهد�ف  ومقارنتها  ممنهج  علمي 

يتم  كذلك  �لتخطيط.  مر�حل  خالل  للم�سروع 

تحديد �لفج��ت بين �لأهد�ف �لم��س�عة و�لنتائج 

�لفعلية ودر��سة �أ�سبابها ليتم �أخذها بعين �لعتبار 

عند تخطيط م�ساريع �أخرى. من �لممكن �أن يق�م 

ي�سمى  و�لذي  �لتقييم  بعملية  �لم�سروع  عمل  فريق 

بعملية  مايق�م  عادة  ولكن  �لد�خلي،  �لتقييم 

ذوي  �لفنيين  �لخبر�ء  من  فريق  �لنهائي  �لتقييم 

�لخبرة في مجال �لتقييم و�لبحث و�لم�ستقلين عن 

در��سة  من  يتمكن��  حتى  للم�سروع  �لمنفذة  �لجهة 

وتقييم نتائج �لم�سروع ب�سكل علمي وم�ستقل، وهذ� 

ما ي�سمى بالتقييم �لخارجي.

عملية �لتقييم هي عملية مرحلية، �إذ يتم تنفيذها 

)ب�سكل  �لم�سروع  حياة  من  محددة  مر�حل  في 

�لم�سروع.  نهاية  وبعد  �لمثال(  �سبيل  على  �سن�ي 

ولكن هذ� ل يعني �أبدً� �أن عملية �لتقييم ل تبد�أ مع 

بد�ية �لم�سروع. �إذ من �لمهم جدً� �لقيام بدر��سة 

�أولية لمعرفة �ل��قع قبل �لبدء بالعمل و�لتمكن من 

مقارنة �لتغير�ت بعد تنفيذ �لم�سروع لدر��سة �أثره. 

لذ� يجب �أن يبد�أ �لتقييم مع �لم�سروع، و �أن يك�ن 

للتقييم  �لبيانات  جمع  فعملية  منه.  �أ�سا�سيًا  جزء�أ 

�لنهائي تحدث خالل �لم�سروع ول يمكن �إهمالها.

�لمتابعة و�لتقييم

ما اأهمية املتابعة والتقييم؟
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ما اأهمية املتابعة والتقييم؟
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�إن عملية �لمتابعة و�لتقييم عملية ذ�ت تكلفة عالية 

�لمالية  و�لم��رد  لها  �لمخ�س�ش  �ل�قت  جهة  من 

�لذي  ما  للت�ساوؤل  يدع�  مما  عليها،  ت�سرف  �لتي 

�لم�سروع  م��رد  ينفق�ن  �لم�سروع  منفذي  يجعل 

خا�سة  و�لتقييم  �لمتابعة  عملية  على  �لمحدودة 

�أنها ل ت�ؤثر ب�سكل مبا�سر على �لفئات �لم�ستهدفة. 

عملية  تلعبه  �لذي  �لدور  فهم  جدً�  �ل�سروري  من 

لنجاح  ملحة  �سرورة  و�عتبارها  و�لتقييم  �لمتابعة 

�أي م�سروع. فيما يلي بع�ش �لنقاط �لأ�سا�سية �لتي 

ت�سير لأهمية �لمتابعة و�لتقييم.

1. نجاح الم�صروع

�إن �أحد �أهم ع��مل نجاح �لم�سروع ه� �سمان تنفيذ 

وبا�ستخد�م  �لمطل�بة  بالج�دة  �لم��س�عة  �لخطة 

�لم��رد �لمت�فرة و�سمن �لجدول �لزمني �لمحدد. 

من �ل�سهل جدً� �أن يغرق فريق �لعمل في �لتفا�سيل 

ل�سير  تنبههم  مدى  على  ي�ؤثر  مما  للعمل  �لي�مية 

�لم�سروع، لذلك ل بد من عملية �لمتابعة للتاأكد من 

ح�سن �سير �لم�سروع.

كذلك فاإن �لمتابعة تق�م بدور �لب��سلة �لتي تذكر 

تحقيق  نح�  دومًا  �ل�سير  ب�سرورة  �لعمل  فريق 

�لمتابعة  تقارير  ت�ساعد  للم�سروع.  �لنهائي  �لهدف 

�لهدف  عن  �نحر�ف  �أي  مالحظة  على  �لفريق 

ما  غالبًا  �أنه  كما  ت�سحيحه.  على  و�لعمل  �لنهائي 

تزود �لمتابعة �لدورية �لفريق بالمعل�مات �لكافية 

للتنبه لم�سكالت قد تع�ق عملية �لتنفيذ مما ي�سمح 

بتالفيها.

تهدر  �أنها  تبدو  �لمتابعة  عملية  كانت  و�إن  لذلك، 

�إل  �أحيانًا  �لم�سروع  وم��رد  �لفريق  طاقات  بع�ش 

وفي  �لم�سروع،  نجاح  على  ت�ساعد  �ل��قع  في  �أنها 

كثير من �لأحيان ت�فر على �لم�سروع خ�سائر مادية 

وحلها  �لم�سكالت  �لتنفيذ عبر تحري  في  تاأخر  �أو 

ب�سكل مبكر.

2. تطوير العمل والدرو�ص الم�صتفادة

بالنظر  �لعمل  لفريق  ت�سمح  �لتقييم  عملية  �إن 

�لنهائية  �لم�سروع  نتائج  �إلى  م��س�عي  ب�سكل 

�لتقييم  عملية  تقي�ش  �أهد�فه.  تحقق  مدى  وقيا�ش 

كما  �لنجاح،  �أ�سباب  وتدر�ش  �لم�سروع  نجاح  مدى 

�أنه  بالرغم  �لأهد�ف.  تحقق  عدم  لأ�سباب  تنظر 

من �ل�سروري جدً� معرفة مدى نجاح م�سروع ما، 

�إل �أن �لأهم ه� معرفة ما هي �أ�سباب هذ� �لنجاح 

لتكر�رها في �لم�ستقبل، �أو ما �لذي �أعاق �لم�سروع 

من تحقيق نتائجه لتالفي �لمع�قات في �لم�ستقبل.

ك�نها  �لتقييم،  �أهمية  ح�ل  �لبع�ش  يت�ساءل  قد 

من  يك�ن  �لم�سروع حيث  نهاية  بعد  تاأتي  ما  غالبًا 

غير �لممكن تغيير �لنتائج. بالرغم من �أن �لتقييم 

��ستقاء  ي�ساعد في  �أنه  �إل  �أحيانًا  متاأخرً�  ياأتي  قد 

عند  منها  �ل�ستفادة  وفي  �لتجربة  من  �لدرو�ش 

تخطيط م�ساريع جديدة.

�لم�سروع  �لمرحلي خالل عمل  �لتقييم  فاإن  كذلك 

�لم�سروع  فعالية  مدى  عن  مبكرً�  م�ؤ�سرً�  يقدم 

بع�ش  وتالفي  �لعمل  م�سار  ت�سحيح  في  وي�ساعد 

�لأخطاء قدر �لإمكان.

3. بناء الثقة

من �أهم ع��مل نجاح �أي منظمة �أوم�سروع ه� مدى 

ثقة �لفئات �لم�ستفيدة و�ل�سركاء و�لجهات �لمانحة 

بعمل �لم�ؤ�س�سة. تلعب عملية �لمتابعة و�لتقييم دورً� 

�لمنظمة   عن  �حتر�فية  �س�رة  تقديم  في  �أ�سا�سيًا 

وفريق �لعمل وت�ساهم في بناء �لثقة.

ب�سكل �أ�سا�سي ت�ساعد عملية �لمتابعة و�لتقييم على 

نتائج  يعطي  مما  �لم�سروع  وكفاءة  فعالية  زيادة 

�سفافية  زيادة  في  ت�ساعد  فاإنها  كذلك  �أف�سل. 

�لعمل و�لذي يعتبر عن�سرً� �أ�سا�سيًا في بناء �لثقة 

بالمنظمات و�لم�ساريع �لتنم�ية و�لن�سانية.

�لمتابعة و�لتقييم
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4. العالقة مع الجهات المانحة

مهما كبر �أو �سغر حجم �لمنظمة فاإن �لعالقة مع 

��ستمر�ر  �سروريات  من  تعتبر  �لمانحة  �لجهات 

من  �لتاأكد  من  دومًا  بد  ل  لذلك  و�لتم�يل.  �لعمل 

�أن �لجهات �لمانحة ر��سية عن عمل �لمنظمة وعن 

و�لتقييم  �لمتابعة  دور  ياأتي  وهنا  �لم�سروع،  تنفيذ 

للم�ساعدة في �إد�رة �لعالقة مع �لجهات �لمانحة.

�لمتابعة  عملية  عن  �لناتجة  �لدورية  �لتقارير  �إن 

ما  على  تام  �طالع  على  �لمانحة  �لجهات  تجعل 

�لعالقة مع هذه �لجهات. كذلك  يجري مما يق�ي 

�لم�سروع  نهاية  بعد  �أتت  و�إن  �لتقييم  تقارير  فاإن 

ونجاحاتها  �لمنظمة  عمل  عن  مثاًل  تقدم  فاإنها 

ي�سجع  مما  �أخرى  م�ساريع  تنفيذ  في  �ل�سابقة 

�لجهات �لمانحة على �ل�ستمر�ر في تم�يل م�ساريع 

ومبادر�ت تنفذها �لمنظمة.

يت�سمن  �أن  ت�سترط  �لمانحة  �لجهات  معظم 

�لم�سروع �أن�سطة للمتابعة و�لتقييم ك�سرط للح�س�ل 

�أهد�ف  تحقيق  ل�سمان  ك��سيلة  تم�يل،  على 

�أن�سطة  �إدر�ج  �ل�سروري  من  لذلك  �لم�سروع. 

عند  �لم�ساريع  مقترحات  و�لتقييم �سمن  �لمتابعة 

�لت���سل مع �لجهات �لمانحة.

5. الفرق بين المتابعة والتقييم

التقييم   المتابعة

عملية مرحلية عملية م�ستمرة طيلة حياة �لم�سروع

يق�م بها فريق من �لخبر�ء يق�م بتنفيذها فريق عمل �لم�سروع

در��سة نتائج و�أثر �لم�سروع ومقارنتها باأهد�ف �لم�سروع تتبع �سير �لعمل ومقارنته بالخطة �لم��س�عة و�لميز�نية

 ت�ساعد في تح�سين عملية �لتخطيط للم�ساريع �لالحقة

و�لتعلم من �لتجارب

 ت�ساعد في ت�سحيح �لأخطاء وتالفي �لم�سكالت �أثناء

تنفيذ �لم�سروع

كال �لعمليتين ت�ساعد�ن في تط�ير وبناء قدر�ت �لم�ؤ�س�سة �لمنفذة للم�سروع وفريق عملها.

كال �لعمليتين ت�ساهمان في تقديم �س�رة �أكثر �حتر�فية للم�ؤ�س�سة �لمنفذة للم�سروع وفريق عملها مما ي�ساعد في عملية 

بناء �لثقة مع �لجهات �لمانحة وزيادة �حتمالت �لح�س�ل على تم�يل لم�ساريع لحقة.
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   (Baseline Study) - 1. الدرا�صة الأولية

�لم�سروع  �أهد�ف  تحقق  مدى  قيا�ش  يمكن  حتى 

و�لأثر ��لذي نتج عنه ل بد من معرفة و�قع �لفئات 

�لم�ستهدفة قبل تنفيذ �لم�سروع. لذلك يجب �إجر�ء 

در��سة �أولية لل��قع �لر�هن. �لدر��سة �لأولية ت�ساعد 

على فهم و�قع �لفئات �لم�ستهدفة قبل �لبدء بتنفيذ 

وبالتالي  �أمثل  ��ستهد�ف  �إلى  ي�ؤدي  مما  �لم�سروع 

�ل��س�ل �إلى نتائج �أف�سل. 

�أ�سا�سي  �لنهائي للم�سروع يعتمد ب�سكل  �لتقييم  �إن 

بنتائج  �لم�سروع  بعد  �ل��قع  نتائج  مقارنة  على 

�لدر��سة �لأولية، لذلك كما ذكرنا �سابقًا فاإن عملية 

�لتقييم تبد�أ مع بد�ية �لم�سروع وهي لي�ست �أن�سطة 

مكملة تنفذ في �لنهاية.

في حال لم يتم �لقيام بدر��سة �أولية، يمكن تالفي 

در��سات  �إجر�ء  عبر  جزئيًا  �لمعل�مات  نق�ش 

�لم�ساركين و�لم�ستفيدين  لحقة تعتمد على �س�ؤ�ل 

بالم�سروع،  �لبدء  قبل  �لأو�ساع  عن  �لم�سروع  من 

من  �إجر�وؤها  تم  در��سات  على  �لعتماد  عبر  �أو 

�لحالة  في  �أنه  من  بالرغم  �أخرى.  منظمات  قبل 

�أنه  �إل  �لأولية،  بالدر��سة  �لبدء  من  بد  ل  �لمثالية 

�إذ� حدث ل�سبب من �لأ�سباب �أنك بد�أت �لعمل ول 

ي�جد در��سة �أولية فهذ� ل يعني �أنه ل يمكن �لقيام 

بعملية �لتقييم لحقًا ولكنه يعني �أن عملية �لتقييم 

لن تك�ن ب�سكلها �لأف�سل.

�إلى  يهدف  تنفيذه  �لمر�د  �لم�سروع  �أن  لنفتر�ش 

�لخام�سة  �سن  دون  �لأطفال  وفيات  معدل  خف�ش 

وزيادة  �لمقدمة  �ل�سحية  �لخدمات  تح�سين  عبر 

قبل  ما.  منطقة  في  �لأمهات  لدى  �ل�سحي  �ل�عي 

بدر��سة  �لقيام  من  بد  ل  �لم�سروع  بتنفيذ  �لبدء 

�لمنطقة  في  �ل�سحي  �ل��قع  لمعرفة  �أولية 

حتى  �لحالي  �لأطفال  وفيات  ومعدل  �لم�ستهدفة 

بعد  �لجديد  �لأطفال  وفيات  بمعدل  مقارنته  يتم 

�لدر��سة  تتم  لم  �إذ�  �لم�سروع.  تنفيذ  من  �لنتهاء 

�لم�سروع  تنفيذ  بعد  �لنهائي  �لتقييم  فاإن  �لأولية 

�سيك�ن  قا�سرً� عن تقديم �س�رة حقيقية عن مدى 

نجاح �لم�سروع بتحقيق �أهد�فه.

(Monitoring) - 2. المتابعة

بدء  مع  �لمتابعة  عملية  تبد�أ  �سابقًا،  ذكرنا  كما 

متابعة  خاللها  يتم  بنهايته.  وتنتهي  �لم�سروع 

�لتنفيذ ومقارنته بخطة �لم�سروع وميز�نيته للتاأكد 

على  يعني  ل  هذ�  لكن  �لم�سروع.  �سير  ح�سن  من 

ينظر  �إد�ري  عمل  فقط  هي  �لمتابعة  �أن  �لإطالق 

�إلى �لخطة و�لميز�نية ب�سكل كمي، بل هي عمل فني 

يهدف �أي�سًا �إلى متابعة ج�دة �لعمل وكفاءته.

�أن�سطة �لم�سروع،  تتم عملية �لمتابعة على م�ست�ى 

�لأن�سطة  من  ن�ساط  كل  �إلى  �لنظر  يتم  حيث 

�لمخطط تنفيذها وقيا�ش مدى تحققها.

تنفيذ  ب�سدد  �أننا  لنفتر�ش  �لمثال،  �سبيل  فعلى 

ما  �لالجئين في مخيم  تمكين  �إلى  يهدف  م�سروع 

وتعزيز قدر�تهم للقيام بمبادر�ت مجتمعية تهدف 

لخدمة �سكان �لمخيم. �سمن خطة عمل �لم�سروع 

لتعزيز  عمل  ور�سة  تنفيذ  على  يق�م  ن�ساط  هناك 

�لمجتمع.  �أول�يات  وتحديد  �لمجتمعية  �لم�ساركة 

تنظيم  تم  هل  لتر�سد  �لمتابعة  عملية  تاأتي 

�سارت  هل  لها؟  �لمحدد  �ل�قت  في  �لعمل  ور�سة 

دع�ة  تمت  هل  لها؟  مخطط  ه�  كما  �لتح�سير�ت 

�لعدد �لمطل�ب من �أفر�د �لمجتمع؟ هل كان هناك 

و�لإناث؟ هل  �لذك�ر  �لح�س�ر من  ن�سب  ت��زن في 

للم�ساركة؟  ودع�تهم  �لمانحة  �لجهات  �إعالم  تم 

هل طر�أت �أية م�ساكل �أثناء �لتح�سير ل�ر�سة �لعمل 

�أو تنفيذها؟ لماذ� وكيف تم حلها؟
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�لإجابات عن هذه �لأ�سئلة ت�سب مبا�سرة في تقرير 

�لمتابعة �لذي يتم تح�سيره ب�سكل دوري للتاأكد من 

ح�سن �سير �لم�سروع. 

                         (Interim Evaluation) - 3. التقييم المرحلي

�لم�سروع  تنفيذ  �أثناء  �لمرحلي  �لتقييم  تنفيذ  يتم 

تحقيق  نح�  تتجه  �لم�سروع  �أن�سطة  �أن  من  للتاأكد 

�إل  �لنهائي  �لتقييم  �أهمية  من  بالرغم  �أهد�فه. 

�أنه ياأتي متاأخرً� مما ل ي�سمح عادة بتعديل �أن�سطة 

�لمرحلي  �لتقييم  تقارير  تاأتي  لذلك  �لم�سروع، 

�أثناء حياة �لم�سروع ك��سيلة لتالفي �أية م�ساكل �أو 

�أخطاء في �لم�سروع. 

فعادة في  �لم�سروع،  بمدة  �لمرحلي  �لتقييم  يتعلق 

�لم�ساريع �لق�سيرة يك�ن من �ل�سعب �لقيام بتقييم 

مرحلي، وفي �لم�ساريع �لمت��سطة �أو �لط�يلة ي�سكل 

في  �لنظر  لإعادة  �أ�سا�سية  �أد�ة  �لمرحلي  �لتقييم 

�لمرحلي  �لتقييم  يك�ن  �لأحيان  بع�ش  �لخطة. في 

بع�ش  �لم�سروع.  لخطة  بتعديل  ويتر�فق  �سن�يًا 

وتكتفي  �ل�سن�ي  بالتقييم  تق�م  ل  �لمنظمات 

�لم�سروع  حياة  منت�سف  في  �لمرحلي  بالتقييم 

بحيث يتم �لنظر �إلى ما تم تحقيقه وتعديل �لخطة 

على �أ�سا�سه.

بين  �لفرق  ما  ه�  هنا  نف�سه  يطرح  �لذي  �ل�س�ؤ�ل 

عملية �لمتابعة وعملية �لتقييم �لمرحلي طالما �أن 

�لم�سروع  �سير  ح�سن  من  للتاأكد  يهدف  منهما  كل 

ولتالفي �لم�سكالت �لمحتملة؟ 

در��سته  تتم  ما  في  يكمن  �لج�هري  �لفارق  �إن 

م�ست�ى  على  �لمتابعة  عملية  تتم  فبينما  وقيا�سه. 

�لأن�سطة فاإن عملية �لتقييم �لمرحلي )�أو �أية عملية 

�إلى  بالع�دة  �لأهد�ف.  م�ست�ى  على  تتم  تقييم( 

�لمثال �ل�سابق، كما ر�أينا فاإن عملية �لمتابعة كان 

�لهدف منها در��سة مدى تنفيذ �لأن�سطة، �أي هل تم 

تنفيذ ور�سة �لعمل كما ه� مخطط لها �أم ل، بينما 

تدر�ش عملية �لتقييم �لمرحلي مدى تحقق �أهد�ف 

�لم�سروع. في هذه �لحالة، تاأتي �لمتابعة �لمرحلية 

لتدر�ش هل فعاًل تم تمكين �لالجئين؟هل تم بناء 

هل  مجتمعية؟  مبادر�ت  تنفيذ  تم  هل  قدر�تهم؟  

�أم  مبا�سر  ب�سكل  �لم�سروع  عمل  نتيجة  هذ�  جاء 

�لم�ساعدة  �لع��مل  هي  ما  �أخرى؟  ع��مل  نتيجة 

�لتقدم  تحقيق  يتم  لم  �إذ�  �لأهد�ف؟  تحقيق  على 

تالفيها  يمكن  وهل  �لأ�سباب؟  هي  فما  �لمطل�ب 

للم�سروع؟ هل هناك حاجة  �لالحقة  �لمر�حل  في 

لإجر�ء �أية تعديالت على خطة �لم�سروع؟ 

 (Final Project Evaluation) - 4. �لتقييم �لنهائي

ياأتي �لتقييم �لنهائي مبا�سرة بعد �نتهاء �لم�سروع، 

يتم  �لمرحلة  نتائجه. في هذه  در��سة  �إلى  ويهدف 

مقارنة �ل��قع بعد �لم�سروع بالدر��سة �لأولية �لتي 

�لفئات  على  �لم�سروع  �أثر  لمعرفة  �إجر�وؤها  تم 

�لم�ستهدفة. 

م�سروع  لأي  �لختامي  �لن�ساط  ه�  �لنهائي  �لتقييم 

�لم�ستفادة  �لدرو�ش  ��ستخال�ش  يتم  خالله  من  و 

�لمانحة  �لجهات  تهتم  �لم�سروع.  �أثر  ومعرفة 

تقارير  �أن  �لق�ل  يمكن  لذلك  �لتقييم،  بتقارير 

تم�يل  على  �لح�س�ل  و�سائل  �أهم  من  �لتقييم هي 

في �لم�ستقبل.

للم�سروع  �لنهائي  �لتقييم  يطرحها  �لتي  �لأ�سئلة 

خالل  طرحها  يتم  �لتي  تلك  ما  حد  �إلى  ت�سبه 

�لنهائي در��سة  �لتقييم  يتم في  �لمرحلي.  �لتقييم 

مقارنة  خالل  من  وذلك  �لأهد�ف،  تحقق  مدى 

�ل��قع �لحالي مع �ل��قع قبل �لبدء بتنفيذ �لم�سروع 

�س�ؤ�ل  طرح  يتم  �أخرى  مرة  �لأولية(.  )�لدر��سة 

�لمتابعة و�لتقييم
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�إلى  �إذ� لم يتم �ل��س�ل  ما مدى تحقق �لأهد�ف؟ 

ه�  هل  ذلك؟  في  �ل�سبب  فما  �لمرج�ة  �لنتائج 

خلل في �لتخطيط؟ وهل �سيتم �أخذه بالعتبار في 

خارجة  ع��مل  نتيجة  �أنه  �أم  �لالحقة؟  �لم�ساريع 

عن �سيطرة فريق عمل �لم�سروع؟ هل تم ��ستخد�م 

هي  ما  بفعالية؟  للم�سروع  �لمخ�س�ش  �لتم�يل 

�لدرو�ش �لم�ستفادة ب�سكل عام؟

بع�ش  نهائي«  »تقييم  ت�سبب عبارة  �أن  �لممكن  من 

�ل�سروري  لذلك من  �لم�سروع،  لفريق عمل  �لت�تر 

ت��سيح �أن �لغاية من �لتقييم لي�ست تقييم �لأفر�د 

�لذي  �لأد�ء  تقييم  خالل  من  يجري  ذلك  �أن  �إذ 

بل  �لب�سرية،  �لم��رد  �إد�رة  عمل  �سمن  من  يعتبر 

�لغاية هي تقييم �أثر �لم�سروع. 

  (Impact Assessment) - 5. در��سة�لأثر

ي�ؤثر  �لمنظمة  به  تق�م  م�سروع  �أو  ن�ساط  �أي  �إن 

�لفئات  على  �لق�سير  �لمدى  على  مبا�سر  ب�سكل 

�لم�ستهدفة، ولكنه �أي�سًا ياأتي بتاأثير�ت ط�يلة �لمدى 

على �لفئات �لم�ستهدفة وعلى �لبيئة �لمحيطة. في 

بع�ش �لأحيان يك�ن من �لمفيد در��سة �لأثر ط�يل 

�لأمد للم�سروع. على �سبيل �لمثال �إذ� كان �لم�سروع 

بلقاحات  �للتز�م  باأهمية  �ل�عي  رفع  �إلى  يهدف 

�لق�سير  �لمدى  على  �لتقييم  نتيجة  فاإن  �لأطفال، 

تلتزمن  �لل��تي  �لأمهات  عدد  �زدياد  تظهر  قد 

�لحقيقي  �لأثر  لمعرفة  ولكن  �أطفالهن.  بلقاحات 

ب�سع  بعد  �أثر  در��سة  �إجر�ء  من  بد  ل  للم�سروع 

�سن��ت لدر��سة ن�سبة �لنخفا�ش في عدد �لأطفال 

�لم�سابين بالأمر��ش.

�إذ� كانت عملية �لمتابعة تتم على م�ست�ى �لأن�سطة 

در��سة  فاإن  �لأهد�ف  م�ست�ى  �لتقييم على  وعملية 

�لهدف  م�ست�ى  من  �أعلى  م�ست�ى  على  تك�ن  �لأثر 

�إلى  �لأثر تهدف  �إن عملية در��سة  للم�سروع.  �لعام 

�لمحيطة  بالبيئة  �لم�سروع  تاأثير  مدى  على  �لنظر 

ومدى �لتغيير �لذي تم �إحد�ثه ب�سكل غير مبا�سر. 

في بع�ش �لأحيان قد يك�ن �أثر �لم�سروع ناتجًا عن 

تفاعل عمل �لم�سروع مع م�ساريع و�أن�سطة �أخرى تم 

تنفيذها ب�سكل مت��ٍز. 

لتمكين  يهدف  �لذي  �لم�سروع  مثال  �إلى  بالع�دة   

�لقيام  للت�سجيع  قدر�تهم  وتعزيز  �لالجئين 

بمبادر�ت مجتمعية تهدف لخدمة �سكان �لمجتمع، 

من  �أبعد  �إلى  تذهب  للم�سروع  �لأثر  در��سة  فاإن 

عملية �لتقييم، فهي ل تقف فقط عند در��سة عدد 

كنتيجة  تنفيذها  تم  �لتي  �لمجتمعية  �لمبادر�ت 

لعمل �لم�سروع بل تق�م بدر��سة �لتغيير �لذي حدث 

في �لمخيم نتيجة تنفيذ هذه �لمبادر�ت. �أي �لأثر 

بع�ش  �أن  �فتر�سنا  فاإذ�  للم�سروع.  �لمبا�سر  غير 

تهدف  تنفيذها  تم  �لتي  �لمجتمعية  �لمبادر�ت 

�إلى رفع �لم�ست�ى �لتعليمي، وبع�سها �لآخر يهدف 

لزيادة �ل�عي باأهمية دور �لمر�أة، فاإن در��سة �لأثر 

تنظر �إلى �لتغيير �لعام على م�ست�ى �لمخيم ككل، 

هل هناك تغير في �لم�ست�ى �لتعليمي؟ هل �زد�دت 

م�ساركة �لمر�أة في �إد�رة �لمخيم... �إلخ؟

وم�ساركة  �لتعليم  م��س�عي  فاإن  نالحظ  كما 

�لأ�سا�سية  �لم�سروع  �أهد�ف  �سمن  تكن  لم  �لمر�أة 

مبا�سرة  غير  نتيجة  �أتى  �لحا�سل  �لتغيير  ولكن 

�أبعد  �أثرً�  �أحدث  قد  فالم�سروع  �لم�سروع.  لعمل 

من �أهد�فه �لمبا�سرة عبر �إحد�ث تغيير و��سع في 

تقييم  در��سة  تق�م  ما  ه�  �لتغيير  هذ�  �لمجتمع. 

�لأثر بقيا�سه.

�لتكاليف  عالية  تك�ن  ما  عادة  �لأثر  در��سة  �إن 

من  فريق  �إلى  تحتاج  �أنها  كما  �لأمد،  وط�يلة 

�لأحيان  من  كثير  في  لذلك  لإجر�ئها.  �لخبر�ء 
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�لمهم  من  �أنه  �إل  لتنفيذها،  �لم��رد  تت��فر  ل 

�لتفكير بالأثر ط�يل �لمدى و�لنتائج غير �لمبا�سرة 

على  ذلك  ينعك�ش  قد  �إذ  تنفيذه،  �لمر�د  للم�سروع 

عملية �لتخطيط. بمعنى �آخر �إذ� كان �لأثر �لمرج� 

�لمدى  على  �لمر�أة  م�ساركة  زيادة  ه�  �إحد�ثه 

�لعتبار  بعين  هذ�  �أخذ  �لمهم  من  فاإنه  �لط�يل 

�لمبادر�ت  ت�سجيع  يتم  بحيث  �لخطة  و�سع  عند 

�لتي قد ت�ؤثر م�ستقبالأ على م�ساركة �لمر�أة.

�لإطار �لزمني �لدر��سة �لم�ست�ى  

بعد �لنتهاء من �لم�سروع ومرور فترة من �لزمن در��سة �لأثر �لبيئة �لمحيطة و�لمجتمع �لم�ستهدف

قبل �لبدء بالم�سروع

منت�سف  )�سن�ي،  �لم�سروع  �أثناء  محددة  مر�حل 

�لم�سروع(

مبا�سرة بعد �نتهاء �لم�سروع

�لدر��سة �لأولية

�لتقييم �لمرحلي 

�لتقييم �لنهائي

�أهد�ف �لم�سروع

ب�سكل م�ستمر �أثناء تنفيذ �لم�سروع �لمتابعة خطة �لم�سروع

�أن��ع �لمتابعة و�لتقييم

كيف اأخطط اأن�صطة املتابعة والتقييم؟
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ت�سميم  �أثناء  و�لتقييم  �لمتابعة  خطة  و�سع  يتم 

�لم�سروع وتعد جزءً� من �لإطار �لمنطقي للم�سروع. 

�أن�سطة  �لم�سروع  خطة  تت�سمن  �أن  يجب  حيث 

�لمتابعة و�لتقييم و�لم�ؤ�سر�ت �لتي �سيتم قيا�سها. 

تت�سمن خطة �لمتابعة و�لتقييم �لخط��ت �لتالي:

�لخط�ة  و�لتقييم:  �لمتابعة  من  �لهدف  تحديد 

�لأولى للمتابعة و�لتقييم هي تحديد �لهدف منها. 

�إن عملية �لمتابعة و�لتقييم هي عملية مكلفة لذلك 

تقييم  �إجر�ء  �ل�سعب  �لأحيان يك�ن من  في بع�ش 

�سامل ول بد من �ختيار هدف محدد للتقييم. يجب 

بعملية  �سنق�م  لماذ�  �س�ؤ�ل:  على  �لإجابة  هنا 

�لمتابعة و�لتقييم؟

�لم�ست�ى  لتح�سين  يهدف  �لم�سروع  كان  �إذ� 

�لتعليمي لالأطفال في مخيم ما عبر مجم�عة من 

تنظيم  �لمعلمين،  من  عدد  تدريب  منها  �لأن�سطة 

و  تعليمية  مناهج  �إعد�د  �لأطفال،  لتعليم  �سف�ف 

من  �لهدف  فاإن  �لتعليم،  باأهمية  �لأ�سر  وعي  رفع 

�لأن�سطة  �لمتابعة �سيك�ن ر�سد مدى تنفيذ  عملية 

�إعد�د �ل�سف�ف و�لمناهج،  �لمخططة )�لتدريب، 

ف�سيك�ن  �لتقييم  عملية  �أما  �لت�عية(.  و�أن�سطة 

�لهدف منها در��سة مدى تح�سن �لم�ست�ى �لتعليمي 

عبر م�ؤ�سر�ت محددة، على �سبيل �لمثال �نخفا�ش 

ن�سب �لأمية. 

يجب  �لم�ؤ�سر�ت  لتحديد  �لم�ؤ�سر�ت:  تحديد 

�لذي نرغب بمعرفته؟ على  �س�ؤ�ل ما  �لإجابة على 

�لرغم من �أنه من �لجيد معرفة كل ما يتعلق بنتائج 

�لم�سروع، �إل �أنه غالبًا ما يك�ن من �ل�سعب �لقيام 

نرغب  �لذي  ما  تحديد  من  بد  ل  لذلك  بذلك. 

�لمنا�سبة  �لم�ؤ�سر�ت  و�ختيار  تمامًا  بمعرفته 

لقيا�سه. 

بالع�دة �إلى مثال م�سروع رفع م�ست�ى �لتعليم، فاإن 

�لم�ؤ�سر �لذي تم �ختياره ه� مدى تغير ن�سب �لأمية. 

بالرغم من �أنه من �لمغري قيا�ش مدى تغير م�ست�ى 

�لتح�سيل �لعلمي ل�سكان �لمخيم ب�سكل عام ولي�ش 

�ل��قع قد يك�ن من  �أنه في  �إل  �لأمية،  ن�سبة  فقط 

�ل�سعب �لقيام بدر��سة كهذه، لذلك يجب �عتماد 

�أهد�ف وم�ؤ�سر�ت و�قعية لعملية �لمتابعة و�لتقييم.

تحديد �آليات جمع و�إد�رة �لمعل�مات: بعد �ختيار 

�لمطل�بة  �لمعل�مات  :ما  �س�ؤ�ل  ياأتي  �لم�ؤ�سر�ت 

جمعها  �سيتم  كيف  �لم�ؤ�سر�ت؟  هذه  لقيا�ش 

�إجر�ء  �لبيانات تبد�أ مع  �إن عملية جمع  وتحليلها؟ 

�لم�سروع  حياة  خالل  وت�ستمر  �لأولية  �لدر��سة 

وتنتهي بعده مع �لتقييم �لنهائي ودر��سة �لأثر. من 

�لبد�ية  منذ  �لمطل�بة  �لبيانات  تحديد  �ل�سروري 

�لمعل�مات ل يمكن جمعها لحقًا بل  �أن معظم  �إذ 

يجب �أن يتم ذلك خالل تنفيذ �لم�سروع. من �لمهم 

�إذ  و�إد�رتها،  �لمعل�مات  �آليات حفظ  �أي�سًا تحديد 

ع�س��ئي  ب�سكل  �لمعل�مات  تتر�كم  �أن  �ل�سهل  من 

وتحليلها.  در��ستها  �ل�سعب  من  ي�سبح  بحيث 

�لمعل�مات  تت�سمن  قد  �لأحيان  بع�ش  في  كذلك 

بيانات �سخ�سية للم�ستفيدين من �لم�سروع لذلك ل 

ي�سمن  ب�سكل  عليها  و�لحفاظ  حمايتها  من  بد 

�لحفاظ على خ�س��سية �لم�ستفيدين.

هي  �سي�عًا  �لبيانات  جمع  �أدو�ت  �أكثر  �إن 

من  مجم�عة  �عتماد  يتم  حيث  �ل�ستبيانات، 

للم�ستفيدين  �س�ؤ�لها  يتم  �لتي  �لأ�سا�سية  �لأ�سئلة 

من �لم�سروع لقيا�ش مدى تحقق �أهد�ف �لم�سروع. 

�ل��سع  تح�سين  �إلى  يهدف  �لم�سروع  �أن  لنفتر�ش 

عملية  �إن  معينة.  منطقة  في  لالأ�سر  �لقت�سادي 

معقدة  ما عملية  لأ�سرة  �لقت�سادي  �ل��سع  قيا�ش 
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لذلك  �لأ�سرة،  دخل  قيا�ش  عملية  عن  وتختلف 

��ستبيان بالعتماد على خبر�ت  يتم عادة ت�سميم 

يت�سمن  قد  �لقت�سادي.  �ل��سع  لقيا�ش  �سابقة 

�ل�ستبيان �أ�سئلة ح�ل دخل �أفر�د �لأ�سرة، م�سادر 

مقد�ر  �لأ�سرة،  �إنفاق  �لأ�سرة،  ممتلكات  �لدخل، 

�لدخل  يتغير  �لعام )هل  �لأ�سرة خالل  ثبات دخل 

يتم  �لمعل�مات  هذه  على  بناء  م��سمي؟(.  ب�سكل 

عادة  يتم  لالأ�سرة.  �لقت�سادي  �ل��سع  قيا�ش 

�لبدء  قبل  �لم�ستهدفة  �لأ�سر  على  �لأ�سئلة  طرح 

يتم  ثم  �لأولية.  �لدر��سة  مرحلة  خالل  بالم�سروع 

جمع �لبيانات نف�سها مرة �أخرى لنف�ش �لأ�سر خالل 

عمليات �لتقييم لمقارنتها بنتائج �لدر��سة �لأولية.

�إ�سافة �إلى �ل�ستبيانات فاإنه يمكن جمع �لمعل�مات 

عمل  لفريق  �لمبا�سرة  �لمالحظات  طريق  عن 

�لفئات  مع  �لر�سمية  غير  �لمناق�سات  �لم�سروع، 

و�سائل  من  وغيرها  �لم�سروع  تقارير  �لم�ستهدفة، 

�لح�س�ل على �لمعل�مات.  

تحديد �آليات تحليل �لمعل�مات و�إ�سد�ر �لتقارير: 

بالرغم من �أهمية �لبيانات �إل �أنها ل تعطي �لنتائج 

�لمرج�ة منها بدون تحليل ممنهج. لذلك ل بد من 

جمعها  تم  �لتي  �لبيانات  لتحليل  �آليات  و�سع 

في  ت�سب  �أن  يمكن  و��سحة  تقارير  و��ست�سد�ر 

�إد�رة �لم�سروع و�لتخطيط لم�ساريع �أخرى.  عملية 

بينما  ن�عها،  ح�سب  �لمعل�مات  جمع  �آلية  تتحدد 

يرتبط �لتحليل لهذه �لبيانات بالتقارير �لمطل�بة.

�إن �ل�ستبيانات تزود فريق �لم�سروع ببيانات خام 

�س��ء  �لبيانات  وتحليل.هذه  معالجة  �إلى  تحتاج 

�أن تدر�ش ب�سكل علمي  �أو كمية يجب  �أكانت ن�عية 

�لمثال:  �سبيل  نتائج �سحيحة. على  للح�س�ل على 

لقيا�ش مدى تغير �ل��سع �لقت�سادي لالأ�سرة، قد 

�لم�سروع  قبل  �لأ�سرة  دخل  مت��سط  ح�ساب  يتم 

�لم�سروع  بعد  �لدخل  بمت��سط  �إح�سائيًا  ومقارنته 

ه�  �لتغيير  هذ�  هل  ولقيا�ش  �لتغيير  مدى  لقيا�ش 

ي�ؤثر  تغير طفيف ل  �أنه  �أم  تغيير حقيقي وملم��ش 

�لت�سخم  �أخذ  بعد  �لأ�سرة  معي�سة  م�ست�ى  في 

بالح�سبان. 

�لقيم  ور�ء  ما  �إلى  �لنظر  �ل�سروري  من  كذلك 

�لكمية للبيانات. فاإذ� �فتر�سنا �أن دخل �لأ�سرة قد 

�زد�د فاإن هذ� قد ل يعني بال�سرورة تح�سن م�ست�ى 

�لأ�سرة.  �إنفاق  �إلى  �لنظر  من  بد  ل  �إذ  �لمعي�سة، 

بازدياد  يتر�فق  لم  �لأ�سرة  دخل  �زدياد  كان  فاإذ� 

�لإنفاق على �ل�سحة و�لتعليم، فاإن م�ست�ى معي�سة 

�لأ�سرة لم يتح�سن. 

عالية  �لإح�سائية  �لدر��سات  كانت  و�إن  لذلك 

تعطي  ك�نها  �لم�سروع  وتقييم  در��سة  في  �لأهمية 

نتائج علمية، �إل �أنه ل بد من �لنظر �إلى �لم�ؤ�سر�ت 

�لم�ؤ�سر�ت  فهم  في  ت�ساعد  �لتي  �أي�سًا  �لن�عية 

�لكمية وترجمتها.

�أثناء  �لتقارير  نتائج  من  �ل�ستفادة  �آلية  تحديد 

�لمتابعة  عملية  �إن  �نتهائه:  وبعد  �لم�سروع  تنفيذ 

لذلك  ذ�تها.  بحد  غاية  ولي�ست  و�سيلة  و�لتقييم 

و�لتقييم  �لمتابعة  �أن�سطة  عن  �لناتجة  فالتقارير 

�لم�ساريع  وتخطيط  �إد�رة  في  ت�ستخدم  �أن  يجب 

�لتقارير  ل�ستخد�م  و��سحة  �آلية  ت��سع  �أن  ويجب 

تتح�ل  �أن  جدً�  �ل�سهل  من  �إذ  منها.  و�ل�ستفادة 

حيث  تزيينية  عملية  �إلى  و�لتقييم  �لمتابعة  عملية 

يتم �إ�سد�ر تقارير مكت�بة ب�سكل جيد ولكن ل يتم 

�ل�ستفادة منها. 
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ن�عية،  �أو  كانت  كمية  مقايي�ش  هي  �لم�ؤ�سر�ت 

تعتمد  محدد.  ن�ساط  �أو  ظاهرة  وقيا�ش  لمر�قبة 

من  مجم�عة  و�سع  على  و�لتقييم  �لمتابعة  عملية 

�لتغير  قيا�ش  خاللها  من  يمكن  �لتي  �لم�ؤ�سر�ت 

في بيئة �لم�سروع و�لفئات �لم�ستهدفة نتيجة تنفيذ 

�أن�سطة �لم�سروع.

موؤ�صرات الأداء 

 (Key Performance Indicators – KPIs)
ومدى  �لم�سروع  �أد�ء  لقيا�ش  �لأهم  �ل��سيلة  هي 

مجم�عة  �أو  م�ؤ�سر  و�سع  يجب  لأهد�فه.  تحقيقه 

�أو  من �لم�ؤ�سر�ت لكل هدف من �أهد�ف �لم�سروع 

وتقييم هذه  متابعة  يمكن  مك�ن من مك�ناته حتى 

�لأهد�ف و�لمك�نات ودر��سة مدى تحققها.

1. كيف يتم اختيار الموؤ�صرات؟

وتلعب  جدً�  هامة  عملية  �لم�ؤ�سر�ت  �ختيار  �إن 

و�لتقييم.  �لمتابعة  عملية  نجاح  في  �أ�سا�سيًا  دورً� 

�لح�س�ل  �إلى  ي�ؤدي  �لمنا�سبة  �لم�ؤ�سر�ت  �ختيار 

على معل�مات مفيدة لقيا�ش �أد�ء �لم�سروع وتط�ير 

�لتقييم  نتائج  تك�ن  �لأحيان  من  كثير  في  �لعمل. 

�سعيفة ب�سبب �س�ء �ختيار �لم�ؤ�سر�ت ولي�ش ب�سبب 

بعناية  �ختيارها  من  بد  ل  لذلك  �لعمل.  �سعف 

ع�س��ئي  ب�سكل  م�ؤ�سر�ت  و�سع  تجنب  �سديدة. 

تقييم  نتائج  على  �سلبًا  ي�ؤثر  قد  فذلك  و�عتباطي 

�لم�سروع لحقًا وي�سعف م�سد�قية �لم�سروع.

لذلك  خبر�ت،  �إلى  �لأد�ء  م�ؤ�سر�ت  و�سع  يحتاج 

عمل  في  خبرة  ذوي  باأ�سخا�ش  �ل�ستعانة  حاول 

كذلك  �لم�ؤ�سر�ت.  �ختيار  يح�سن��  حتى  �لم�سروع 

عادة  �لم�ستخدمة  �لم�ؤ�سر�ت  عن  �لبحث  يمكن 

في م�ساريع م�سابهة، يمكن �ل�ستفادة من تجارب 

�لنترنت  على  �لمت�فرة  �لمعل�مات  من  �أو  �سابقة 

عن م�ساريع م�سابهة في �أماكن �أخرى.

بع�ش �لأهد�ف و�لمفاهيم تبدو في �لبد�ية �سعبة 

�لقيا�ش، لذلك يتم تجز�أتها �إلى عنا�سر ومك�نات 

�سبيل  على  ب�سه�لة.  قيا�سها  يمكن  بحيث  �أب�سط 

�لب�سرية  �لتنمية  مدى  قيا�ش  يمكن  كيف  �لمثال 

في مجتمع معين؟ لل�هلة �لأولى يبدو من �ل�سعب 

نفعل  �لب�سرية. ماذ�  للتنمية  و��سح  �إيجاد مقيا�ش 

�إذ� كان �لم�سروع �لذي ننفذه يهدف لدعم مجتمع 

فيه؟ كل ظاهرة  �لب�سرية  �لتنمية  زيادة  ما بهدف 

م�ؤ�سر�ت  عبر  وقيا�سها  تجز�أتها  يمكن  مفه�م  �أو 

تجز�أتها  يمكن  �لب�سرية  �لتنمية  فمثاًل  و��سحة 

و�ل�سحة  �لقت�سادي  بال��سع  تتعلق  لم�ؤ�سر�ت 

و�لتعليم. في حالة �لتنمية �لب�سرية، يمكن در��ستها 

عبر قيا�ش ن�سبة �للتحاق بالتعليم �للز�مي، ن�سبة 

وفيات �لأطفال، م�ست�ى �لدخل في �لمجتمع، ون�سبة 

وفيات �لأمهات �أثناء �ل�لدة. هذه �لم�ؤ�سر�ت قابلة 

للقيا�ش و يمكن در��سة تغيرها مع �لزمن مما ي�سهل 

عملية �لمتابعة و�لتقييم لأد�ء �لم�سروع.

2. ما هي موا�صفات الموؤ�صرات الجيدة؟

يمكن  بحيث  بعناية  �لم�ؤ�سر  �ختيار  يتم  �أن  يجب 

قيا�سه ودر��سته. 

  (SMART)-م���سفات �لم�ؤ�سر �لجيد

�لم�ؤ�سر  يك�ن  �أن  يجب   :Specific  - محدد   -1

محددً� كميًا ون�عيًا. كلما كان �لم�ؤ�سر �أكثر تحديدً� 

كلما كان من �لأ�سهل در��سته. مثاًل: زيادة م�ست�ى 

�لم�ؤ�سر  بن�سبة 02%. هذ�  �لم�ستهدفة  �لأ�سر  دخل 

�لزيادة  مقد�ر  محدد  ب�سكل  يتناول  فه�  محدد 

�لم�ستهدفة )%02(
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ه�  �لم�ؤ�سر  �إن   :Measurable  - للقيا�ص  2-قابل 

�لم�سروع،  �أهد�ف  تحقق  مدى  لقيا�ش  �ل��سيلة 

لذلك من �ل�سروري �أن يك�ن قاباًل للقيا�ش. مثاًل: 

زيادة م�ست�ى دخل �لأ�سر �لم�ستهدفة بن�سبة %02. 

يمكن  �أنه  �إذ  للقيا�ش  قابل  م�ؤ�سر  �لم�ؤ�سر ه�  هذ� 

قيا�ش م�ست�ى دخل �لأ�سرة ب�سكل كمي.

�ختيار  عند   :Achievable  - للتحقق  3-قابل 

�لم�ؤ�سر يجب �أن يتم �لتاأكد من �أن �لم�ؤ�سر و�قعي 

�لأ�سر  دخل  م�ست�ى  زيادة  للتحقيق.مثاًل:  وقابل 

�لم�ستهدفة بن�سبة 02%. نفتر�ش من خبر�ت فريق 

زيادة  هي   %02 بن�سبة  زيادة  �أن  �ل�سابقة  �لعمل 

و�قعية وقابلة للتحقق. 

 :Relevant  - الم�صروع  باأهداف  4-مرتبط 

باأهد�ف  مبا�سرة  مرتبط  �لم�ؤ�سر  يك�ن  �أن  يجب 

�لم�سروع. في بع�ش �لأحيان يقع ؟؟؟ في �أحد �أكثر 

�لأخطاء �سي�عًا �أل وه� �ختيار م�ؤ�سر�ت ل ترتبط 

باأهمية  �عتقادهم  �إما  ب�سبب  بالم�سروع  مبا�سرة 

�أو ل�سه�لة قيا�ش هذه �لم�ؤ�سر�ت.  هذه �لم�ؤ�سر�ت 

�لم�ستهدفة  �لأ�سر  دخل  م�ست�ى  زيادة  مثاًل: 

ه�  �لم�سروع  هدف  �أن  فر�ش  على   .%02 بن�سبة 

فاإن  ما،  منطق  في  �لأ�سر  معي�سة  م�ست�ى  تح�سين 

زيادة م�ست�ى دخل �لأ�سر ه� م�ؤ�سر مرتبط ب�سكل 

مبا�سرة بهدف �لم�سروع. 

�أي  Time-bound: عند قيا�ش  5-محدد بزمن - 

مرتبطًا  �لتغير  يك�ن  �أن  بد  ل  ما  في ظاهرة  تغير 

ربطها  �لم�ؤ�سر�ت يجب  و�سع  لذلك عند  بالزمن. 

دخل  م�ست�ى  زيادة  �لمثال:  �سبيل  على  بالزمن، 

عام 8102.  بحل�ل  بن�سبة %02  �لم�ستهدفة  �لأ�سر 

جدً�  �سرورية  للم�ؤ�سر  �لزمني  �لإطار  �إ�سافة 

لقيا�ش �لتغير.

3. كيفية قيا�ش �لم�ؤ�سر�ت؟

�لبيانات  تحديد  من  لبد  �لم�ؤ�سر�ت  لقيا�ش 

هذه  لجمع  �لأف�سل  و�ل��سيلة  قيا�سها  �لمطل�ب 

�أو  كمية  �لمطل�بة  �لبيانات  تك�ن  قد  �لبيانات. 

ن�عية ح�سب ن�ع �لم�ؤ�سر. 
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و�صيلة جمع البيانات البيانات المطلوبة الموؤ�صر الهدف  

 ��ستبيانات لجمع �لبيانات من

�لأ�سر في �لمنطقة

دخل �لأ�سرة  تح�سن م�ست�ى دخل

 لالأ�سرة بن�سبة 25% بحل�ل

عام 2018

 تح�سين م�ست�ى

 �لمعي�سة في منطقة

 ما بن�سبة بحل�ل عام

2018

تقارير فريق �لم�سروع

بيانات وز�رة �ل�سحة

عدد �لمر�كز �ل�سحية  �زدياد عدد �لمر�كز

 �ل�سحية في �لمنطقة

 بن�سبة 75% بحل�ل عام

2018

نتائج �لتعد�د �ل�سكاني للمنطقة

�سجالت �لمد�ر�ش

عدد �لأطفال في �لمنطقة

 عدد �لأطفال �لملتحقين

بالمد�ر�ش

عدد �لمت�سربين من �لمد�ر�ش

 �زدياد ن�سب �للتحاق

 بالتعليم �للز�مي بن�سبة

%15 

��ستبيانات

�ح�ساء�ت

عدد �ل�سباب في �سن �لعمل

عدد �لباحثين عن عمل

 �نخفا�ش ن�سبة �لبطالة

 بين �ل�سباب بن�سبة %35

بحل�ل عام 2018

يت�سمن �لجدول �لتالي مثاًل على بع�ش �لم�ؤ�سر�ت و�لبيانات �لتي يمكن جمعها و كيفية �لح�س�ل عليها. 

بغية  �لم�ساريع  مقترحات  كتابة  عند  للم�سروع  �لمنطقي  �لإطار  في  �إدر�جها  عادة  يتم  �لمعل�مات  هذه 

تقديمها للجهات �لمانحة:

عادة ما يتم �أي�سًا جمع �لبيانات بحيث يمكن �لح�س�ل على تقارير لالإناث و�لذك�ر، ح�سب �لمنطقة، �لمدة 

�لزمنية، �ل��سع �لقت�سادي، وح�سب �لعمر، لتحقيق �لفائدة �لمثلى من �لبيانات.
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1. التكلفة المرتفعة

كما ذكرنا �سابقًا، �إن عملية �لمتابعة و�لتقييم عملية 

و�لم��رد  و�لجهد  �ل�قت  حيث  من  �لتكلفة  عالية 

�ل�قت  �لعمل  �أن يخ�س�ش فريق  �إذ يجب  �لمالية. 

�لكفاء�ت  ت��فر  من  بد  ول  بالعمل،  للقيام  �لالزم 

و�لتقييم  �لمتابعة  فاإن  كذلك  لذلك.  �لمطل�بة 

يلي  فيما  �لم�سروع.  ميز�نية  من  جزءً�  ت�ستهلك 

و�لتي  و�لتقييم  بالمتابعة  �لمتعلقة  �لتكاليف  بع�ش 

تقع على عاتق �لم�سروع:

مقابالت،  )��ستبيانات،  �لبيانات  جمع  تكاليف 

�ح�ساء�ت..�إلخ(.

تكاليف حفظ �لبيانات وحمايتها، يت�سمن ذلك 

�سد  وحفظها  ورقيًا  �أو  �لكترونيًا  �لبيانات  حفظ 

�سرية  على  للمحافظة  وحمايتها  و�ل�سياع  �لتلف 

بالأفر�د  �لمتعلقة  �لمعل�مات  وخ�س��سية 

�لم�ستهدفين بالم�سروع.

�لتقييم  �إجر�ء  عند  و�لفنيين  �لخبر�ء  �أج�ر 

�لخارجي.

�ل�قت �لمخ�س�ش من قبل فريق عمل �لم�سروع 

للقيام باأن�سطة �لمتابعة و�لتقييم.

باأي  يعني  ل  مكلفة  و�لتقييم  �لمتابعة  عملية  ك�ن 

كما  عنها،  �ل�ستغناء  يمكن  �أنه  �لأ�سكال  �سكل من 

�لمتابعة  عملية  �إن  للم��رد.  هدر  �أنه  �أبدً�  يعني  ل 

و�لتقييم ترفع كفاءة �لم�سروع و�لمنظمة مما يحقق 

وفرً� على �لمدى �لط�يل عبر �لقيام بم�ساريع �أكثر 

دقة و�أقدر على تحقيق �لهدف �لمرج� منها.

عند ت�سميم �أن�سطة �لمتابعة و�لتقييم يمكن �لعمل 

على تخفي�ش �لتكلفة قدر �لإمكان من خالل عملية 

�لأح��ل  في  �أنه  من  بالرغم  �لم�ؤ�سر�ت.  �ختيار 

تقييم  باإجر�ء  �لم�سروع  فريق  يرغب  قد  �لمثالية 

�أن  بالم�سروع،�إل  �لمرتبطة  �لم�ؤ�سر�ت  لكل  �سامل 

عملية  ت��سعت  كلما  ذلك.  غير  يفر�ش  قد  �ل��قع 

و�لتقييم كلما �زد�د تكلفتها، لذلك يجب  �لمتابعة 

�لم�ؤ�سر�ت  �ختيار  عبر  م�جهة  �لعملية  تك�ن  �أن 

�لأكثر �أهمية و�ختيار �آليات جمع �لبيانات وتحليلها 

ب�سكل ل يزيد �لتكلفة ب�سكل كبير، مع �لحفاظ على 

بحيث  و�لبيانات  �لم�ؤ�سر�ت  ج�دة  من  �أدنى  حد 

يمكن �لح�س�ل على تقارير ذ�ت فائدة.

للمتابعة  �لمرتفعة  �لتكاليف  م�سكلة  على  للتغلب 

مقترح  وثيقة  �سمن  �إدر�جها  يجب  و�لتقييم، 

�لم�سروع عند �لتقدم بطلب تم�يل للجهات �لمانحة 

لتكاليف  مت�سمنًا  �لمقدم  �لتم�يل  يك�ن  بحيث 

�لمتابعة و�لتقييم. بالمجمل يمكن �لق�ل �أن جميع 

�لجهات �لمانحة ي�سعدها �أن تم�ل �أن�سطة �لمتابعة 

و�لتقييم وتعتبرها جزءً� �أ�سا�سيًا من �لم�سروع. 

�لم�ساريع  ت�سميم  جدً�،  �ل�سائعة  �لأخطاء  من 

�لمتابعة  �أن�سطة  دون  من  ميز�نيتها  وتخطيط 

بالغ  �أمرً�  لحقًا  تنفيذها  يجعل  مما  و�لتقييم 

�ل�سع�بة. 

2. �صعوبة جمع البيانات

من �لأخطاء �ل�سائعة عند �ختيار �لم�ؤ�سر�ت، عدم 

�لتي  �لبيانات  جمع  �إمكانية  �لعتبار  بعين  �لأخذ 

�سيتم من خاللها قيا�ش �لم�ؤ�سر�ت ومدى تحققها. 

على �سبيل �لمثال، قد يتم �ختيار م�ؤ�سر�ت تحتاج 

خارج  يعتبر  مما  لقيا�سها،  �سامل  �سكاني  لتعد�د 

نطاق عمل وقدرة فريق �لم�سروع. 

�لأخذ  دومًا  يجب  �لم�ؤ�سر�ت  �ختيار  عند  لذلك 

�لم�ؤ�سر�ت وهل  قيا�ش هذه  �سيتم  بالح�سبان كيف 

�لبيانات.  �إمكانية جمع  �لم�سروع  تت�فر لدى فريق 

�سع�بة جمع  على  �لتغلب  يمكن  �لأحيان  بع�ش  في 

جمعها  لكيفية  دقيق  بتخطيط  بالقيام  �لبيانات 

ما هي �سع�بات �ملتابعة و�لتقييم وكيف ميكن جتاوزها؟
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كان  �إذ�  �لمثال،  �سبيل  على  �ل�سع�بات.  وتالفي 

�إجر�ء  على  يعتمد  �لم�سروع  م�ؤ�سر�ت  �أحد  قيا�ش 

��ستبيان ي�سمل �لن�ساء في �لمخيم، يجب �لتاأكد من 

�لمقابالت  و�إجر�ء  �لبيانات  بجمع  �سيق�م  من  �أن 

قد  مما  �لمخيم  في  �لن�ساء  وثقة  بقب�ل  يحظى 

�أو  �لفريق  في  جديد  �سخ�ش  ت�ظيف  ي�ستدعي 

�ل�ستعانة بمتط�عين من �لمخيم.

3. تغيرات البيئة المحيطة

�لتي  �لمحيطة  بيئته  �أي م�سروع عن  ل يمكن عزل 

ت�ؤثر ب�سكل مبا�سر في نتائج �لم�سروع ومدى تحقيقه 

لأهد�فه. لذلك �إحدى �أهم �ل�سع�بات عند �إجر�ء 

�لتقييم لنتائج لم�سروع ه� عزل �لنتائج �لمبا�سرة 

تلقائي  ب�سكل  �لحا�سلة  �لتغير�ت  عن  للم�سروع 

كان  �إذ�  �لمثال،  �سبيل  فعلى  �لمحيطة.  �لبيئة  في 

�لم�سروع �لمر�د تقييمه ه� م�سروع يهدف لتح�سين 

عزل  يمكن  كيف  ما،  منطق  في  �لدخل  م�ست�ى 

�لتغيير�ت �لحا�سلة نتيجة �لم�سروع �لمر�د تقييمه 

�لقت�سادي  �لنم�  نتيجة  �لحا�سلة  �لتغيير�ت  عن 

�لعام في �لدولة؟ 

يمكن �لتغلب على ذلك عبر �إجر�ء در��سة �لتقييم 

في �لمجتمع �لم�ستهدف بالم�سروع ومجتمع مجاور 

لم ي�ستهدفه �لم�سروع، بحيث يمكن عزل �لتغير�ت 

�لتي ح�سلت  تلك  �لم�سروع عن  عمل  �لناتجة عن 

نتيجة �لنم� �لقت�سادي. 

4. �صعف التعاون

هناك م�ست�يان ل�سعف �لتعاون مع �أن�سطة �لمتابعة 

و�لتقييم:

م�ست�ى �لفئات �لم�ستهدفة: �إن �لم�ستفيدين هم 

�لم�سدر �لأ�سا�سي للبيانات �لتي �سيتم ��ستخد�مها 

�لمتابعة  تقارير  و�إعد�د  �لم�ؤ�سر�ت  لقيا�ش 

�لعمل  فريق  ي��جه  �لأحيان  معظم  في  و�لتقييم. 

�لم�سروع على  �لم�ستفيدين من  �سع�بة في تحفيز 

�لم�ساركة في �لمتابعة و�لتقييم. يع�د ذلك �إلى �أن 

�لأن�سطة  من  مبا�سرة  فائدة  يرون  ل  �لم�ستفيدين 

ل�قتهم.  م�سيعة  فيها  يرون  تمامًا  �لعك�ش  على  بل 

يتم عادة �لتغلب على هذه �لم�سكلة من خالل خلق 

�أج��ء ودية بين فريق �لعمل و�لم�ستفيدين بحيث ل 

�أ�سئلة  على  �لإجابة  �أثناء  �لم�ستفيدون  ي�سعر 

�لمقابالت و�ل�ستبيانات باأنهم ي�سيع�ن وقتهم بل 

فريق  مع  م�سليًا  وقتًا  يق�س�ن  �أنهم  ي�سعرون 

�لم�سروع.

�لم�ستفيدون  ينظر  قد  �لأحيان  بع�ش  في  كذلك 

�لريبة  بعين  �لمعل�مات  وجمع  �ل�ستبيانات  �إلى 

و�ل�سك خا�سة عندما تت�سمن �لمعل�مات �لتي يتم 

�لتغلب  يمكن  �ل�سخ�سية.  �لبيانات  بع�ش  جمعها 

للم�ستفيدين  مب�سط  �سرح  تقديم  عبر  هذ�  على 

�لهدف منها  �أن  و�لتاأكيد  �لبيانات  �سبب جمع  عن 

ه� �إجر�ء تقييم عمل �لم�سروع و�أنه �سيتم �لتعامل 

مع �لمعل�مات ب�سرية تامة حفاظًا على خ�س��سية 

�لأفر�د. 

من  كثير  في  لالأ�سف  �لم�سروع:  فريق  م�ست�ى 

�لمتابعة  �أن�سطة  في  �لم�سروع  فريق  يرى  �لأحيان 

و�لتقييم تهديدً� لعملهم �إذ يتم �أخذ نتائج �لتقييم 

في  كاأفر�د.  لأد�ئهم  تقييم  وكاأنه  �سخ�سي  ب�سكل 

عملية  بمقاومة  �لعمل  فريق  يبد�أ  �لحالة  هذه 

�لم�سروع  على  �سلبًا  ي�ؤثر  مما  و�لتقييم  �لمتابعة 

وعلى �أج��ء �لعمل ب�سكل عام. تقع على عاتق �إد�رة 

�لمتابعة  من  �لهدف  ت��سيح  مهمة  �لم�سروع 

منها  �لهدف  �أن  و�لتاأكيد  �لعمل  لفريق  و�لتقييم 

متابعة تنفيذ �لم�سروع وتقييم نتائجه ولي�ش متابعة 



27

تذكر دومًا �أن �لمتابعة و�لتقييم جزء �أ�سا�سي من �أي م�سروع ولي�ست مهمة تزينية هدفها �إر�ساء 

�لجهات �لمانحة.

لذلك  �لم�ستهدفة،  و�لفئات  �لعمل  فريق  تعاون  بمدى  مرتبط  و�لتقييم  �لمتابعة  عملية  نجاح 

�حر�ش دومًا على �إ�سر�كهم في تخطيط وتنفيذ �لمتابعة و�لتقييم.

�لتقييم  �أن�سطة  بع�ش  �أن  حتى  للم�سروع،  بالتخطيط  �لبدء  مع  و�لتقييم  �لمتابعة  عملية  تبد�أ 

كالدر��سة �لأولية ت�سبق �لبدء بالم�سروع. لذلك تاأكد دومًا من �لبدء بالمتابعة و�لتقييم في �ل�قت 

�لمنا�سب.

عملية �لمتابعة و�لتقييم لي�ست غاية بحد ذ�تها بل و�سيلة للتاأكد من �أن �لم�سروع يحقق �لأهد�ف 

�لمرج�ة منه.

من �ل�سروري جدً� تحديد من �لم�س�ؤول عن عملية �لمتابعة و�لتقييم �إذ من �ل�سهل �لنخر�ط في 

تنفيذ خطة �لم�سروع و�إهمال �لمتابعة و�لتقييم.

مالحظات اأخيرة

�أد�ء �لأفر�د وتقييمهم. 

ه�  و�لتقييم  �لمتابعة  �أهد�ف  �أحد  �أن  بما  كذلك 

�لتنفيذ وت�سحيح  و�آليات  �لخطة  �لنظر في  �إعادة 

قد  �لعمل  فريق  �أفر�د  بع�ش  فاإن  �لم�سروع،  م�سار 

معتادون  �أنهم  منها  �أ�سباب  لعدة  �لتغيير  يقاوم�ن 

على �أد�ء �لعمل بطريقة معينة ول يرغب�ن بالتغيير. 

مقاومة �لتغيير هذه ت�ؤثر �سلبًا على �سير �لم�سروع 

هناك  كان  حال  في  �لخطة  تعديل  عملية  وت�ؤخر 

�إ�سر�ك  عبر  �لم�سكلة  هذه  حل  يتم  لذلك.  حاجة 

فريق �لعمل في عمليات �لمتابعة و�لتقييم وتقديم 

�أ�سباب �لتغيير�ت �لمقترحة حتى  �سرح م��سع عن 

كذلك  �لتغيير.  وتقبل  فهم  من  �لفريق  يتمكن 

نابعًا  �لتغيير  رف�ش  يك�ن  قد  �لأحيان  بع�ش  في 

للقيام  و�لمعرفة  �لخبرة  نق�ش  من  �لخ�ف  من 

وتط�ير  بناء  فاإن  لذلك  �لجديدة،  بالمهمات 

�لقدر�ت �لم�ستمر للفريق ي�ساعد في حل �لم�سكلة.

ما هي �سع�بات �ملتابعة و�لتقييم وكيف ميكن جتاوزها؟
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كما يبدو من �لجدول فاإن �لم�ؤ�سر�ت وطر�ئق قيا�سها ت�سكل عن�سرً� �أ�سا�سيًا من عنا�سر �لإطار �لمنطقي 

للم�سروع. وهذ� �إن دل على �سيٍء فاإنه يدل على �أهمية �لمتابعة و�لتقييم ومدى �هتمام �لجهات �لمانحة 

بها.

�أي�سًا نالحظ من �لجدول �أن بع�ش م�سادر �لبيانات �لتي قد نحتاجها لتقييم �لم�سروع تعتمد على بيانات 

هذه  تحديد  �لمهم  من  لذلك  �لمدنية،  �ل�سجالت  �أو  �لطبية  كالنقاط  �أخرى  جهات  قبل  من  جمعها  تم 

�لم�سادر وبناء عالقة جيدة مع �لجهة �لم�س�ؤولة عن �لبيانات ل�سمان �لح�س�ل على هذه �لمعل�مات عند 

�لحاجة لها.

ملحق 1- مثال عملي

م�صروع الوعي ال�صحي في مخيم الالجئين

الهدف: رفع وعي �لأمهات بالأم�ر �ل�سحية وبكيفية �لعناية ب�سحة �أطفالهم.

فيما يلي �لإطار �لمنطقي للم�سروع.
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الفر�صيات والمخاطر م�صادر وو�صائل 

التحقق

الموؤ�صرات منطق عمل الم�صروع/ 

التدخالت

  

�لح�س�ل على دعم من �إد�رة 

�لمخيم.

�سجالت �لمخيم �نخفا�ش ن�سبة وفيات 

%x لأطفال بمقد�ر�

خف�ش وفيات �لأطفال 

في �لمخيم )�ش(.

�لهدف �لعام

رغبة �لأمهات بتح�سين �ل��سع 

�ل�سحي لأطفالهن.

�لح�س�ل على دعم من 

�لنقاط �لطبية.

�سجالت �لنقاط �لطبية 

في �لمخيم

�نخفا�ش �نت�سار 

�لأمر��ش �ل�سارية 

%x بن�سبة

�زدياد عدد �لأطفال 

�لحا�سلين على 

لقاحاتهم �لكاملة 

بال�قت �لمحدد بن�سبة 

%x

رفع �لم�ست�ى �ل�سحي 

لالأطفال في �لمخيم 

)�ش( عبر ت�عية 

�لأمهات بالأم�ر 

�ل�سحية وكيفية �لعناية 

ب�سحة �أطفالهم.

هدف 

�لم�سروع

رغبة �لأمهات بتح�سين �ل��سع 

�ل�سحي لأطفالهن

�سجالت �لنقاط �لطبية

��ستبيانات للم�ستفيد�ت 

من �لم�سروع

زيادة عدد �لأطفال 

�لذين يخ�سع�ن 

للفح��ش �لطبية 

%x لدورية بن�سبة�

رفع وعي �لأمهات في 

�لمخيم فيما يتعلق 

باأم�ر �لرعاية �ل�سحية 

لأطفالهن

�لمخرجات 

�لمت�قعة

�لتز�م وتعاون �لأمهات

�لح�س�ل على دعم �لنقاط

 �لطبية

تقارير �لم�سروع 

�لدورية

�سجالت ح�س�ر 

حمالت �لت�عية

��ستبيانات للم�ستفيد�ت 

من �لم�سروع

دفاتر لقاحات �لأطفال

عدد �ل�سيد�ت �لل��تي 

ح�سرن ور�سات �لعمل 

)�لهدف 1500 �سيدة(

�زدياد عدد �لأطفال 

�لحا�سلين على 

%x  للقاحات بن�سبة�

�إقامة حمالت ت�عية 

لالأمهات ح�ل �أهمية 

متابعة �لأم�ر �ل�سحية 

لأطفالهن وكيفية 

�لعناية ب�سحتهم

�لأن�سطة
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ملحق 2 – نماذج  

نموذج خطة متابعة الم�صروع

مالحظات القرارات 

الممكن 

اتخاذها

كيف ن�صتخدم 

المعلومات

من يحلل 

وي�صتخدم 

المعلومات

من يجمع 

المعلومات

ماذا نتابع   

الهدف/ 

المخرجات

خطة 

الن�صاطات

التكاليف

العاملين 

في الم�صروع

المواد 

والم�صادر

النتائج

  ا�صم الم�صروع

الجهة المنفذة

معد التقرير

الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير

نموذج تقرير متابعة دوري
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  ا�صم الم�صروع

الجهة المانحة

الجهة المنفذة

الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير

اأهداف الم�صروع

اأن�صطة الم�صروع

الأ�صباب / المالحظات الختالف عن 

الخطة

ما الذي تم اإنجازه الموؤ�صر الخطة الأن�صطة

ن�صاط 1

ن�صاط 3

ن�صاط 3

الأ�صباب / المالحظات الفارق بين الميزانية

 والإنفاق

الإنفاق التراكمي الإنفاق الميزانية 

المو�صوعة

الأن�صطة

ن�صاط 1

ن�صاط 3

ن�صاط 3

الدرو�ص الم�صتفادة والمالحظات

متابعة الخطة

الميزانية والنفاق

نموذج تقرير التقييم المرحلي اأو النهائي

الم�صروع
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التقييم

�أهد�ف �لتقييم:

...........................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

...........................................................................................................

منهجية �لتقييم:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

�لتحليل:

...........................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 ...........................................................................................................

�لنتائج و�لت��سيات:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

�لتقييم و�سائل و�أدو�ت �لتقييم �لفئة �لم�ستهدفة �لأن�سطة

ن�ساط 1

ن�ساط 3

ن�ساط 3

�أن�سطة �لتقييم:
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ما المق�صود بالمتابعة والتقييم؟

ما اأهمّية المتابعة والتقييم؟

ما هي اأنواع المتابعة والتقييم؟

كيف اأخطط اأن�صطة المتابعة والتقييم؟

ما هي الموؤ�صرات؟

ما هي �صعوبات المتابعة والتقييم وكيف يمكن تجاوزها؟ 


