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الرصد والتقییم

یعتبر الرصد والتقییم أحد أھم عملیات إدارة المشاریع التي تساعد على تحسین أداء المشاریع والبرامج وتحقیق أھدافھا، وتتم 

بربط الخطط والوضع الحالي للمشاریع بالنتائج المستقبلیة واألثر النھائي المبتغى.

طورت شبكة اإلبتكار للتغییر أداة جدیدة للرصد والتقییم والتي تطمح من خاللھا الى تمكین منظمات المجتمع المدني في المنطقة 

من برنامج مفتوح المصدر موجھ لتسھیل عملیات الرصد والتقییم التي تقوم بھا جمعیات المجتمع المدني في المنطقة بھدف 

تحسین إدارة مشاریعھا وبرامجھا.



سلسلة النتائج

النتائج ھي التغییرات التي تحدث بسبب أنشطتنا ؛ یمكن أن 

تكون إیجابیة أو سلبیة ، مخططة أو غیر مخططة. ھناك 

ثالثة مستویات للنتائج: المخرجات ، والنتیجة ، واألثر. 

بصفة عامة النتائج المرجوة ھي تغییرات إیجابیة یحددھا 

البرنامج ویھدف إلى تحقیقھا.
المخرجات

النتائج

األثر



إطار زمني تعریف مستوى النتیجة
7-5 سنوات نتیجة طویلة المدى للمجتمعات أو 

المنظمات أو األنظمة (مثل التغییرات 
في السیاق والحیاة)

األثر

3-1 سنوات نتیجة متوسطة المدى ؛ المنفعة 
المستمرة التي یختبرھا المستفیدون 

أو یحققونھا (مثل التغییرات في 
السلوك أو الممارسات)

النتیجة

أقل من 6 شھور نتیجة قصیرة المدى لألنشطة 
المكتملة (مثل التغییرات في المعرفة 

والمھارات)

المخرج

تعریف النتائج



توضح سلسلة النتائج منطق البرنامج من خالل إظھار كیف یؤدي ما تفعلھ إلى 
التغییرات التي ترید رؤیتھا.

عالقة السبب والنتیجة•
المساھمة•

سلسلة النتائج



 Cause and effect relationship عالقة السبب والنتیجة

3 - النشاط (رجل یقود الحصان إلى الماء) 2 - المدخالت (رجل ، نافورة ، ماء) 1 - الحاجة (حصان عطشان)

6 - األثر (الحصان السعید) 5 - النتیجة (الحصان یشرب الماء) 4 - المخرج (یمكن للحصان الوصول إلى الماء)



األثر
أسر أكثر صحة

نتیجة 1
أمھات أكثر صحة

  نتیجة 2
آباء أكثر صحة

نتیجة 3
أطفال أكثر صحة

Versus
…

األثر
أسر أكثر صحة

نتیجة 1
 تحسین جودة الخدمات

الصحیة

 نتیجة 2
 زیادة الوصول إلى
الخدمات الصحیة

نتیجة 3
 تحسین الممارسات
الصحیة في المنزل

 Cause and effect relationship عالقة السبب والنتیجة



تطویر سلسلة النتائج

تطویر بیان التأثیر•
•(SMART)  تحدید النتائج والمخرجات

أثر

نتیجة

مخرج

مخرج

نتیجة

مخرج

مخرج

نتیجة

مخرج

مخرج

محدد•
قابل للقیاس•
قابل للتحقیق•
ذو صلة•



1. المتطوعون (رجال ونساء) یعرفون 
كیفیة تنفیذ دورات تدریبیة في التعلیم 

األساسي ومحو األمیة
أثر1.
نتیجة2.
مخرج3.

Quizأمثلة



2. المنظمات المجتمعیة تدیر جلسات محو 
األمیة بشكل فعال

Quizأمثلة

أثر1.

نتیجة2.

مخرج3.



3. المساعدون االجتماعیون (رجال 
ونساء) لدیھم معرفة بمھارات رعایة 

األطفال
أثر1.
نتیجة2.
مخرج3.

Quizأمثلة



4. یقدم المجتمع المحلي دعما منتظما 
لألسر الضعیفة

أثر1.

نتیجة2.

مخرج3.

Quizأمثلة



5. تعرف األسر المستضعفة كیفیة إدارة 
المشاریع الصغیرة مدرة للدخل

أثر1.

نتیجة2.

مخرج3.

Quizأمثلة



6. تعقد اللجان المجتمعیة لحمایة األطفال 
اجتماعات منتظمة

أثر1.

نتیجة2.

مخرج3.

Quizأمثلة



7 - قیام أفراد المجموعات اإلثنیة الـ 13 
المقیمین في منطقة ساحلیة منعزلة 

بتحسین ظروفھم المعیشیة.
أثر1.
نتیجة2.
مخرج3.

Quizأمثلة



8. یستخدم أعضاء المجموعات االثنیة الثالثة 
عشر المھارات المكتسبة من مختلف األنشطة 

في حیاتھم الیومیة.
أثر1.
نتیجة2.
مخرج3.

Quizأمثلة



9. زادة األسر التي شاركت في المشاریع 
الصغیرة من مدخولھا.

أثر1.

نتیجة2.

مخرج3.

Quizأمثلة



10. تدرك سكان منطقة X فوائد محو 
األمیة.

أثر1.

نتیجة2.

مخرج3.

Quizأمثلة



المساھمة

المساھمة ھي الدرجة التي یساھم بھا البرنامج في النتیجة. و 

یكون أدنى في مستوى األثر. ھذا األخیر یتطلب العدید من 

أصحاب المصلحة. المساھمة تكون أعلى على مستوى 

المخرجات ، و التي تحدث مباشرة بسبب أنشطة البرنامج. ال 

یمكن تحقیق أثر قوي وطموح من طرف منظمة واحدة بمعزل 

عن غیرھا ؛ فھذا یتطلب تضافر جھود العدید من أصحاب 

المصلحة.

المخرجات

النتائج

األثر



مراجعة سلسلة النتائج

األثر

نتیجة

ُمْخَرج ُمْخَرج

نتیجة

ُمْخَرج مخرج

نتیجة

مخرج مخرج

في نطاق 
البرنامج

لیس في نطاق 
البرنامج

المنطق•
النطاق•



تحدید المؤشرات

بعد مراجعة سلسلة النتائج ، یجب تحدید مجموعة محدودة من المؤشرات لتتبع ما إذا كنا سنحقق النتائج المرجوة أم ال. وذلك طوال 

دورة برنامج. المؤشر ھو متغیر یمكننا مراقبتھ أو قیاسھ أوالتحقق من صحتھ بطریقة ما ، إلظھار التقدم المحرز نحو النتیجة المرجوة 

من البرنامج ، أو إذا تم تحقیق ھاتھ النتیجة. من المھم تحدید المؤشرات لقیاس النتائج اخبار أصحاب المصلحة بما یحتاجون إلى 

معرفتھ. عند تحدید المؤشرات ، یجب ان نكون انتقائیین ، وحیثما أمكن ، ان نستخدم المؤشرات المتوفرة لضمان جمع البیانات بكفاءة 

وفعالیة وتبسیط التتبع والتقییم و إنجاز التقاریر.



فھم أنواع المؤشرات

ھناك العدید من األنواع المختلفة من المؤشرات التي یمكن أن تساعدنا في تقییم نتائج البرنامج.•
الكمیة: قیاس كمیة شيء ما (أرقام ، معدالت ، نسب)

أمثلة: •
عدد الشباب المسجلون في اللوائح االنتخابیة•
عدد الفتیات الملتحقات بالمدارس االبتدائیة•
متوسط   حجم األسرة في المجتمع المحلي•
النسبة بین الدخل القروي والحضري•



ھناك العدید من األنواع المختلفة من المؤشرات التي یمكن أن تساعدنا في تقییم نتائج البرنامج.•
النوعیة: قیاس جودة الشيء (الحكم ، الموقف ، اإلدراك)

أمثلة: •
تقییم أصحاب المصلحة للتدریب (على سبیل المثال ، جید جًدا ، جید ، سیئ ، سيء جًدا)•
وصف سردي لظروف المعیشة (على سبیل المثال ، ظروف السكن مروعة وال تتماشى مع المعاییر الدولیة)•

یرجى مالحظة أنھ إذا حددت الكمیة ، على سبیل المثال ، النسبة المئویة ألصحاب المصلحة الذین كانوا راضین عن التدریب ، فھذا 
مؤشر كمي یخبرك عن جودة التدریب ، لكنھ لیس مؤشًرا نوعیًا.

فھم أنواع المؤشرات



ھناك العدید من األنواع المختلفة من المؤشرات التي یمكن أن تساعدنا في تقییم نتائج البرنامج.•
مباشر: یقوم بقیاس الموضوع، المادة أو الشيء المقصود

أمثلة: •
 عدد الفتیات الملتحقات بالمدرسة االبتدائیة یقیس بطریقة مباشرة النتیجة (الفتیات المسجالت) في مستوى تعلیمي معین (في•

المدرسة االبتدائیة)
 النسبة المئویة للبرامج التي شارك فیھا أعضاء المجتمع المحلي في اجتماعات نادي حقوق الطفل، تقیس بشكل مباشر عدد•

األشخاص الذین حضروا أحداثًا معینة

فھم أنواع المؤشرات



ھناك العدید من األنواع المختلفة من المؤشرات التي یمكن أن تساعدنا في تقییم نتائج البرنامج.•
غیر مباشر أو وكیل: یقیس شيء وثیق الصلة بالموضوع المقصود. غالًبا ما یستخدم عندما یصعب التقییم بسبب تحدیات تقنیة أو مصاریف 
قیاسھا. إذا كان ھناك ارتباط واضح بین المؤشر غیر المباشر والنتیجة التي نحاول قیاسھا ، فیجب أن نكون قادًرین على إصدار حكم مستنیر 

حول حالة النتیجة.
أمثلة: •

عند قیاس دخل األسرة ، یمكن أن تكون المؤشرات التالیة مؤشرات غیر مباشرة:•
 إذا تغیرت المواد المستخدمة في بناء المنزل (على سبیل المثال ، حلت صفائح قصدیر جدیدة محل مواد التسقیف التقلیدیة) ،•

یمكن افتراض زیادة في دخل األسرة
إذا زاد عدد األسر التي تدفع الرسوم المدرسیة و تشتري الكتب المدرسیة ، یمكن افتراض زیادة دخل األسرة•

فھم أنواع المؤشرات



تحدید المؤشرات المحتملة
SMART indicators

محدد•
قابل للقیاس•
قابل للتحقیق•
ذو صلة•



Not everything that counts can be counted, and 
not everything that can be counted counts. 
Albert Einstein.

ال یمكن احتساب كل ما یھم ، وال یتم احتساب كل ما یمكن حسابھ. البرت 
اینشتاین.



ئلة
أس

khalil.bahir@gmail.com



كرا
ش

إذا كانت لدیكم/ن أیة أسئلة أو استفسارات المرجو التواصل معنا عبر االیمیل التالي:
mena@innovationforchange.net

Instagram / Twitter / Facebook : I4CMENAHub

www.MENA.InnovationForChange.net
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http://www.innovationforchange.net/

