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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.



اإلطار المنطقي محددات أولیة للفھم



تحدید

تصمیم

تنفیذ

نھایة
مرحلة تصمیم المشروع. تركز على 
تحدید األھداف والنتائج والنشاطات 

المتكاملة.

مرحلة تنفیذ النشاطات المتكاملة للوصول 
الى النتائج بحسب الخطة.

مرحلة اختتام المشروع التي تفترض 
الوصول الى الھدف.

مرحلة دراسة وتحلیل الحاجات، وتحدید المشاكل 
التي تحتاج إلى معالجة.



تمر دورة حیاة المشروع بأربع مراحل رئیسیّة ھي:

تحدید الحاجات ▪
تصمیم المشروع▪
تنفیذ المشروع▪
نھایة المشروع▪



تحدید

تصمیم

تنفیذ

نھایة

 دور الرصد والتقییم في كل مرحلة من دراسة الوضع/تحلیل المشكلة/إقتراح مشروع
مراحل دورة المشروع

خطة المشروع

اإلطار المنطقي، خطة 
رصد وتقییم األداء

رصد األداء
 Performance

Monitoring

جمع البیانات

قاعدة بیانّیة

تقاریر دورّیة
التقییم النصف مساري

تقریر تقییمي 

التقییم النھائي

 End-term
Evaluation

 تقریر تقییم
 نھایة المشروع

تقییم االثر
Impact Evaluation

تقریر تقییم األثر



اإلطار المنطقي للمشروع



اإلطار المنطقي ھو أداة تخطیط استراتیجیة توضح العالقة السببیة ما بین:

اإلطار المنطقي یساعد على تحویل مشروع غامض أو غیر مكتمل الفكرة الى شكل منظم منطقیا وسھل الفھم.

اإلطار المنطقي للمشروع ھي أداة – رسم بیاني یقدم على شكل مصفوفة بـ 4 أو 6 أعمدة و 4 أو 5 أسطر ویحدد 
بوضوح منطق التدخل ومكونات المشروع من النتائج والمخرجات واألنشطة...

األنشطة المخرجات النتائج األھداف



اإلطار المنطقي



أوال: الھدف العام یمثل الحالة المستقبلیة التي یساھم المشروع في تحقیقھا إلى جانب متدخلین آخرین أو إلى جانب •
مشاریع أخرى (تحقیقھ لیس مرتبط فقط بالمشروع).

 مثالً: سوف یساھم المشروع في تحسین الوصول إلى العدالة لجمیع المھاجرین في البلد X ، وال سیما النساء و األطفال غیر 
المصحوبین من ذویھم. 

ثانیا: النتائج تمثل التحول/ التغییر الذي من المفترض أن یقع من خالل أنشطة المشروع (المشروع یعمل نحو •
تحقیق ھذا التحول). مثالً: 

1- تحسن اإلطار التنظیمي الوطني القانوني یسھل حمایة المھاجرین، مع نصوص خاصة للنساء المھاجرات واألطفال 
غیر المصحوبین بذویھم .

2- المھاجرین على استعداد أكبر في تأكید حقوقھم بشكل قانوني



ثالثا: المخرجات ھي الحاالت االنتقالیة الوسیطة التي  یجب تحقیقھا من أجل تحقیق النتائج الخاصة للمشروع. التغییر المنشود •
في المھارات أو قدرات المستفیدین، أو توافر منتجات جدیدة أو الخدمات نتیجة ألنشطة المشروع. مثالً:

 القادة المجتمعیة في أكبر ثالث مجتمعات للمھاجرین لدیھا المھارات والمعرفة لتوفیر تدریب المھاجرین على حقوقھم 
والتدابیر التي یمكن اتخاذھا لضمان أن یتم الحفاظ على ھذه الحقوق

رابعا: األنشطة ھي مجموعة من العملیات یتم القیام بھا لبلوغ المخرجات، مثالً:•
 تسھیل ورش عمل تدریبیة لتدریب المدربین من قادة مجتمع المھاجرین.



مخرجات \ نتائج



منطق التدخل

عبر النتائج یتم المساھمة في تحقیق الھدف العام.
الھدف العام

النتائج
بواسطة المخرجات یتم تسھیل تحقیق النتائج

المخرجات
بفضل األنشطة یتم بلوغ المخرجات

األنشطة



األنشطة

المخرجات

النتائج

الھدف العام تطور مجتمع مدني فعال 

تطور قدرات المؤسسات
  في إستقطاب المنح والمانحین 

زیادة الوعي في 
المجتمع المدني

تمكین المؤسسات على 
 إدارة البرامج 

زیادة أعداد المستفیدین
 من برامج المؤسسة

 تدریب
   المؤسسات

 توجیھ ومساعدة
 تقنیة

 صرف منح
مالیة



 استراحة ونقاش



اإلطار المنطقي للمشروع (تابع)

- خامسا:  االفتراضات/ اإلحتماالت 
- سادسا: مؤشرات األداء



االفتراضات/ اإلحتماالت

األنشطة والنتائج المبرمجة ال تكفي لوحدھا لبلوغ الھدف؛•

ً على • ً أو إیجابا ھناك عوامل خارجیة مؤثرة ال یتحكم فیھا المشروع یجب أخذھا بعین االعتبار ألنھا قد تؤثر سلبا
تحقیق أھداف المشروع؛ وكونھا خارجیة ال یمكن أن یقبل كذریعة لتجاھلھا. لذلك یجب تحدیدھا من أجل معرفتھا 

وتتبع تطورھا ومحاولة التأثیر علیھا إن أمكن.

االفتراضات ھي شروط ضروریة وإیجابیة التي تسمح في نجاح العالقة بین الوسائل والغایات على المستویات •
المختلفة للنتائج .

یمكن استنتاجھا من المعطیات العامة لمحیط المشروع.•
تصاغ االفتراضات بشكل إیجابي.•



االفتراضات/ اإلحتماالت



مؤشرات األداء



كیف نقوم بقیاس النتائج المتحققة للمشروع؟
كیف نقیم األثر الحاصل نتیجة تنفیذ المشروع؟



مقیاس یستخدم إلظھار التغییر في وضع ما، أو تقدم، أو نتائج نشاط أو مشروع▪

 مؤشرات األداء تجیب على السؤال “كیف سنعرف عندما نرى تحقیق ذلك”؟▪

 یتم تطویرھا بعد اإلتفاق على منطق التدخل: األھداف، النتائج،  واألنشطة▪
 ویعتبر المؤشر أداة ضروریة للمتابعة والتقییم.▪



الكمي: عدد، كمیة، نسبة، نسبیة، متوسط المعدل، تصنیف...•
الكیفي/ النوعیة: وصف الوضع القائم لتحقیق الھدف، المالحظات الموثقة، وصف للحالة، آراء القیمین، الصور...•
مؤشر الثنائیة: نعم \ كال•



محدد: یحدد النتائج من ناحیة الكمیة والكیفیة والموقع الجغرافي والفئة المستھدفة مثالً:•
عدد أو نسبة الشباب من اإلناث في جھة فاس مكناس الذین اصدروا بطاقات إنتخاب

 
المالئمة وقابلیة القیاس: ذو عالقة مباشرة بأھداف المشروع، مالئم من الناحیة الفنیة: یجب أن یكون •

ً المؤشر قابل للقیاس إذا كان المؤشر كمیا
ھل المؤشر یوضح التغیر المنشود من المشروع / النشاط؟

كیف یمكن قیاس المؤشر؟

 معاییر المؤشرات الجیدة



الموضوعیة: یمكن تقدیره / قیاسھ دون تقدیرات شخصیة•
ھل المؤشر موضوعي ویضع في الحسبان العوامل الخارجیة (غیر المشروع) التي قد تؤثر على 

تحقیق النتائج؟
ھل المؤشر متفق علیھ من جمیع األطراف؟ 

إمكانیة تحقیقھ: العاملون في المشروع یستطیعون فھمھ ویمكنھم استخدام البیانات المجمعة عن طریق •
ھذا المؤشر إلتخاذ قرار تحقق او تعدیل أداء المشروع

ھل یعكس ھذا المؤشر المتوقع من نجاحات على الفئة المستھدفة؟



عند اختیار المؤشرات ال بد من وضع في االعتبار:
الكلفة.1.
المجھود لجمع وتحلیل البیانات المطلوبة لھذا المؤشر.2.

 تطبق مؤشرات األداء على جمیع المستویات في اإلطار المنطقي للمشروع.



أمثلة عن مؤشرات على مستوى النتائج



اإلطار المنطقي للمشروع (تابع)

- وسائل التحقق
- خط األساس

- بیانات الھدف



وسائل التحقق: تصف المصادر المحددة التي من خاللھا یمكن التأكد من وضع كل المؤشرات في اإلطار المنطقي•

مصادر رئیسیة: زیارات المتابعة \ تقاریر المتابعة، قاعدة البیانات (المستفیدین) استمارات المتابعة…•
مصادر ثانویة: بیانات ثانویة، إحصائیات، دراسات…•
بیانات خط األساس توفر أساسا لقیاس التغیر مع مرور الوقت في مؤشرات األداء.•

“األھداف” في حین أن “الھدف” یخطط بالضبط الرقم\العالمة التي یعتزم المشروع تحقیقھ في مؤشرات األداء•

 وسائل التحقق، الھدف، وبیانات خط األساس



تتكون مصادر التحقق من إحصائیات، تقاریر، معاینات، محاضر، دراسات، زیارات...
تمكننا من تحدید مصادر الحصول على المعطیات الضروریة للتحقق من المؤشر.

األسئلة المساعدة على تحدید مصادر التحقق :
1- ھل توجد مصادر مالئمة؟ (إحصائیات، تقاریر، معاینات...)

2- إلى أي حد یمكننا الثقة في المصادر المتوفرة؟

3- ھل یمكن الولوج (استعمال) الى المصادر المعنیة؟

4ـ ھل من الضروري خلق مصادر جدیدة وجمع معطیات إضافیة؟ (بأیة تكلفة؟)

ملحوظة: في حالة ما إذا لم یكن ھناك أي مصدر للتحقق من المؤشر وجب تغییر ھذا المؤشر



إطار الرصد والتقییم 
أو خطة متابعة األداء



إطار الرصد والتقییم ھو أداة تستخدم لتتبع التقدم المحرز نحو تحقیق األھداف عبر جمیع 
المؤشرات. كما یعتبر جدوال یصف المؤشرات التي تستخدم لقیاس نجاح البرنامج أو المشروع في 

تحقیق أھدافھ وخططھ الموضوعة. وھو یشمل:
 قائمة المؤشرات على جمیع المستویات؛▪
 تعریف دقیق لكل مؤشر.▪
 مزیج من خط أساس المؤشر والبیانات المستھدفة؛▪
 معلومات عن: مصادر البیانات، وطرق جمع البیانات، ووتیرة جمع البیانات ومسؤولیات جمع ▪

البیانات.
في الجوھر، یجیب جدول تتبع إطار الرصد والتقییم على األسئلة التالیة: من، لماذا، متى، ماذا.•

 إطار الرصد والتقییم



 نموذج إطار الرصد والتقییم



 مثال عن إطار الرصد والتقییم



ئلة
أس

marouanblaiha@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

mailto:mena@innovationforchange.net
http://www.innovationforchange.net/

