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 خمفية عن المشروع: .1

 في الفقر من التخفيف نحو المدني المجتمع مؤسسات تعزيز" مشركع بتنفيذ فمسطيف مكتب - اإلسالمية اإلغاثة تقـك
 حتى ـ2015 مايك مف بدء   شير 18 لمدة المشركع كيستمر السكيدية، FORUMSYD مؤسسة مف بتمكيل ،"غزة قطاع
 المؤسسات ذلؾ في بما  الفمسطيني المدني المجتمع مؤسسات مف عدد كتقكية تطكير إلى المشركع ييدؼ. ـ2016 أكتكبر
 لتككف  الالزمة كالمعارؼ بالميارات كتزكيدىـ تدريبيـ خالؿ مف( NGOs) الحككمية غير كالمنظمات ،(CBOs) القاعدية
 حدة مف التخفيف في فعاؿ بشكل تساىـ أف يمكف التي كالتنمكية اإلنسانية األنشطة كتنفيذ تصميـ في كفاعمية كفاءة أكثر
 . غزة قطاع في الفقر
 

 العام اليدف : 
 ". غزة قطاع في الفقر من التخفيف في لممساىمة المدني المجتمع مؤسسات وفاعمية كفاءة تحسين"
 

 المرجوة النتائج/  الخاصة األىداف : 

 المجتمع المدني إلى مستكػ المعايير الدكلية.  لمؤسسات( رفع مستكػ المعارؼ كالممارسات 1
  المدني.  المجتمع كالخطط التنفيذية لمؤسسات االستراتيجية الخطط في الفقر حدة مف التخفيف مكضكع تضميف( 2
 المجتمع مؤسسات في كدمجيـ كالتنمكؼ  اإلنساني العمل في إشراكيـ خالؿ مف الجنسيف مف الشباب دكر تعزيز( 3
 . المدني

 Organizationalالمؤسساتي  التطكير مجاؿ في المستيدفة المؤسسات الحتياجات كتحديد تقييـ عمل المشركع كيتضمف
Development برنامج المشركع يكفر حيث كالتنمكؼ  اإلنساني العمل في قدراتيا لبناء التدريبية البرامج ناحية مف ككذلؾ 

 اإلنساني العمل مجاالت في متقدمة ميارات المؤسسات في العمل طكاقـ إكساب عمى مبني كمتقدـ متخصص تدريبي
 :تشتمل كالتي كالتنمكؼ 

 والتنموي  اإلنساني العمل: األولى الفئة
 التنموية المشاريع إدارة: الثانية الفئة

 مف االستراتيجية الخطط تطكير/مراجعة/إعداد أجل مف Coaching المؤسسات عمى اإلشراؼ خدمة المشركع سيقدـ كذلؾ
مكانية أدائيا تحسيف كلضماف أفضل بشكل اإلنسانية كالمعاناة الفقر مف كالتخفيف التمكيف مفاىيـ إدماج أجل  االستجابة كا 
  .المحمي المجتمع احتياجات لتمبية أفضل بشكل الطارئة لألكضاع لدييا
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  التدريب:األىداف والنتائج المتوقعة من 

 
 

 نتائج التدريب المتوقعة أىداف اليوم التدريبي اليوم
اليوم 
 األول

 مشاركيف بمفيـك اإلدارة بالنتائجتعريف ال -
اإلدارة بالنتػػػػػػائج لػػػػػػدػ  ترسػػػػػػيي مفػػػػػػاىيـ كسػػػػػػمات -

 المشاركيف
 تعريف المشاركيف بأدكات اإلدارة بالنتائج -

بالنتػػػػػػػائج اف يكػػػػػػػكف المشػػػػػػػارؾ مػػػػػػػدركا لمفيػػػػػػػـك اإلدارة  -
 المشاركيفلدػ 

 اف يكػػػػػكف المشػػػػػارؾ لديػػػػػو كعػػػػػي كػػػػػافي حػػػػػكؿ سػػػػػمات -
 كمبادغ كأدكات اإلدارة بالنتائج

اليوم 
 الثاني

رفػػػػػػػع قػػػػػػػدرات المشػػػػػػػاركيف فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ تحديػػػػػػػد  -
 المشكالت باستخداـ شجرة المشكالت

لمشػػػػاركيف فػػػػي مكضػػػػكع تحميػػػػل تطػػػػكير قػػػػدرات ا -
 المخاطر

اف يكػػػػػػكف المشػػػػػػارؾ قػػػػػػادرا عمػػػػػػى تحديػػػػػػد المشػػػػػػكالت  -
لدراسػػػػػػػة أؼ مشػػػػػػػكمة )شػػػػػػػجرة ككضػػػػػػػع إطػػػػػػػار كامػػػػػػػل 

 المشكالت(
 المشارؾ قادرا عمى تحميل المخاطراف يككف  -

اليوم 
ثالثال  

 المشاركيف بمفيـك اإلطار المنطقيتعريف  -
مشػػػػػػػػػػػاركيف مػػػػػػػػػػػف اعػػػػػػػػػػػداد اإلطػػػػػػػػػػػار تمكػػػػػػػػػػػيف ال -

 المنطقي

المنطقػػػػػي اف يكػػػػكف المشػػػػػارؾ مػػػػػدركا لمفيػػػػػـك اإلطػػػػػار  -
 كأىميتو

را عمػػػػى اعػػػػداد إطػػػػار منطقػػػػي اف يكػػػػكف المشػػػػارؾ قػػػػاد -
 متكامل

اف يكػػػػػػػػػكف المشػػػػػػػػػارؾ لديػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػى تطبيػػػػػػػػػػ   -
 ارة بالنتائج في حياتيـ المينيةمنيجية اإلد

اليوم 
 الرابع

كيف بمفيػػػػػػػػػـك المتابعػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي تعريػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػار  -
 المشاريع

ف بأىػػػػػػػػػػػداؼ كخصػػػػػػػػػػػائص تعريػػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػػاركي -
 كأنكاع المتابعة

كاجػػػػػب تكافرىػػػػػا المشػػػػػاركيف بالشػػػػػرك  التعريػػػػػف  -
 في المتابعة الجيدة

ى إلعػػػػػػداد تعريػػػػػػف المشػػػػػػاركيف بػػػػػػالطري  المثمػػػػػػ -
 كتصميـ خطة متابعة جيدة

اف يكػػػػػكف المشػػػػػارؾ مػػػػػدركا لجميػػػػػع جكانػػػػػب المتابعػػػػػة  -
 حيث الخصائص كاألنكاع كاألىداؼ مف

ركا ألليػػػػػػػػات المتابعػػػػػػػػة فػػػػػػػػي اف يكػػػػػػػػكف المشػػػػػػػػارؾ مػػػػػػػػد -
 المؤسسات

عمػػػػى اعػػػػػداد خطػػػػػة متابعػػػػػة ادر اف يكػػػػكف المشػػػػػارؾ قػػػػػ -
 جيدة

اليوم 
 الخامس

فػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػات  تعريػػػػػػػف المشػػػػػػػاركيف بػػػػػػػالتقييـ -
 كالمشاريع المختمفة

مشػػػػػػاركيف مػػػػػػف تصػػػػػػميـ خطػػػػػػة تقيػػػػػػيـ تمكػػػػػػيف ال -
 جيدة

اعػػػػداد تقػػػػارير المتابعػػػػة  تمكػػػػيف المشػػػػاركيف مػػػػف -
 كالتقييـ

اف يكػػػػػكف المشػػػػػارؾ مػػػػػدرؾ لماىيػػػػػة التقيػػػػػيـ كالمتابعػػػػػة  -
 المشاريع المختمفةفي المؤسسات اك 

اعػػػػداد تقػػػػارير التقيػػػػيـ  اف يكػػػػكف المشػػػػارؾ قػػػػادر عمػػػػى -
 كالمتابعة
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 مواعيد التدريب: 
 يمي:ساعة تدريبية مكزعة كما  30أياـ بما يعادؿ  خمسةيمتد التدريب لمدة 

 الساعات المدة مواضيع التدريب الوقت
اليوم 
 األول

 مقدمة في اإلدارة بالنتائج -
 بالنتائج اإلدارةمفاىيـ كسمات  -
 أدكات اإلدارة بالنتائج -

  6 يـك

اليوم 
 الثاني

 اعداد شجرة المشكالت -
 تحميل المخاطر -
 د تطبي  منيجية اإلدارة بالنتائجالتحديات المحتممة عن -

  6 يـك

اليوم 
 الثالث

 مقدمة في اإلطار المنطقي -
 كيفية اعداد اإلطار المنطقي -
 المنطقي كمناقشتياعرض نماذج مختمفة لإلطار  -

  6 يـك

اليوم 
 الرابع

 مقدمة عف متابعة المشاريع -
 أنكاع المتابعة -
 أساليب كطرؽ المتابعة -
 تصميـ خطة المتابعة -
 المؤشرات -

  6 يـك

اليوم 
 الخامس

 مقدمة في تقييـ المشاريع -
 اىداؼ عممية التقييـ كأىميتيا -
 أنكاع التقييـ -
 كتابة تقارير المتابعة كالتقييـ -
 كمناقشتياض نماذج لتقارير سابقة عر  -

  6 يـك

 منيج:الطريقة و ال 
سيقـك المدرب باتباع العديد مف األساليب التدريسية التي مف شانيا تقريب المفيـك لممتدربيف كتحقي  

 اىداؼ التدريب: 
 .المناقشات المفتكحة -
 .العصف الذىني -
 .لعب األدكار, ك العمل في مجمكعات -
 .التقديميةاستخداـ أساليب الشرح الحديثة كالعركض  -
 .دراسات حالة -
 .التماريف المختمفة -
 استخداـ الفيديكىات التعميمية. -
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 :اإلدارة بالنتائج .2
 :اإلدارة بالنتائجلماذا 1.2 

اف االنساف محكر التنمية، كبالتالي فاف الغرض مف عممية التنمية ىك تحسيف نكعية حياة االفراد كالمجمكعات المستيدفة 
كتنمية قدراتيـ عمى تطكير أنفسيـ كمجتمعاتيـ، كيتطمب ذلؾ مشاركة االفراد كالجماعات كالمؤسسات المختمفة في تقييـ 

كلكيات كتمبيتيا باتباع مداخل التنمية المختمفة في تقييـ مف المساعدة المباشرة األكضاع، كتحديد االحتياجات، كترتيب األ
اك االحساف، كتقديـ الخدمات، كالتمكيف بصكرة منفردة اك مجتمعة. كيتحق  ذلؾ مف خالؿ تخطيط مجمكعة مف التدخالت 

لسائدة بالمناط  المستيدفة الى أخرػ التنمكية بمشاركة كافة األطراؼ المعنية بحيث تعمل عمى تغيير االكضاع السمبية ا
إيجابية مرغكبة، كيتـ تنفيذ تمؾ التدخالت خالؿ إطار زمني محدد كبتكافر المكارد الالزمة كالكافية لتحقي  ذلؾ. اال اف 
ة تنفيذ تمؾ التدخالت ال يضمف تحقي  النتائج المرجكة منيا بصكرة كمية اك جزئية االمر الذؼ يتطمب تعظيـ مبدا المسائم

عمى كافة المستكيات، ككذلؾ القياـ بمتابعة كتقييـ التدخالت المنفذة بشكل دكرؼ لقياس التقدـ المحرز نحك تحقي  النتائج 
كالتغيرات المرجكة منيا عمى األصعدة الزمنية قصيرة كمتكسطة كبعيدة المدػ، كمقارنة اإلنجازات المتحققة مع تمؾ 

يره، كاتخاذ اإلجراءات الكقائية كالتصحيحية الالزمة لضبط األداء ككذلؾ المخططة كتحديد االنحراؼ اف كجد ك تفس
استخالص الدركس المستفادة كادماجيا في عممية صنع القرار كفي دكرة تصميـ التدخالت التنمكية المستقبمية. كيتطمب 

تائج كالتغيرات التنمكية ذلؾ كمو منيجية كاضحة لتخطيط كمتابعة كتقييـ التدخالت تركز بصكرة أساسية عمى تحق  الن
نتاج المخرجات كتقديـ الخدمات فقط. كىذا ما جعل  المنشكدة في الكضاع دكف التركيز عمى متابعة تنفيذ األنشطة كا 

المجتمع المدني العاممة في حقل  المانحة كمنظماتمنيجية اإلدارة بالنتائج تستحكذ عمى اىتماـ الكثير مف البمداف كالجيات 
 التنمية. 

 ف ايجاز العكامل التي أدت الى التحكؿ الى منيجية اإلدارة بالنتائج في النقا  التالية:كيمك
 .محدكدية المكارد المحمية كالدكلية لتنفيذ التدخالت التنمكية 
 .عدـ فاعمية التدخالت المنفذة كعدـ تحق  النتائج المرجكة منيا 
  المستفيدة عف فاعمية الدعـ كالمساعدات المقدمة تكجو مجتمع المانحيف كالجيات الممكلة نحك مسائمة الجيات

 ليا كالنتائج المحققة مف خالؿ تمؾ المساعدات عمى مستكػ االفراد كالمجتمعات المستيدفة.
  اقتصار تركيز إدارات المشركعات التنمكية عمى متابعة تنفيذ األنشطة كتحقي  المخرجات كتقديـ الخدمات

 ققة اك التغيرات الحادثة في أكضاع االفراد كالمجتمعات المستيدفة.دكف االىتماـ بمتابعة النتائج المح
  ضعف عممية استخالص الدركس المستفادة مف تنفيذ المشركعات التنمكية، كعدـ االستفادة منيا في تخطيط

دارة المشركعات كالبرامج الجديدة.  كا 
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 :مفاىيم وسمات اإلدارة بالنتائج 2.2
 تتعدد تعريفات باإلدارة بالنتائج في السياؽ التنمكؼ، كيذكر منيا عمى سبيل المثاؿ:

  ىك منيج إدارة بكاسطتو تتأكد المؤسسات باف إجراءاتيا، كمنتجاتيا، كخدماتيا تساىـ في تحقي  مجمكعة "
ؼ المعنية في تحديد النتائج المتكقعة، كتقييـ مف النتائج المحددة، كيتضمف ىذا النظاـ مشاركة جميع األطرا

المخاطر، كمتابعة التقدـ المحرز نحك تحقي  النتائج، كاستخالص الدركس المستفادة كاستخداميا في عممية 
 اتخاذ القرار ككضع تقارير عف األداء".

 ارير"." ىك فمسفة كطريقة أداة تركز عمى النتائج في التخطيط كالتنفيذ كالتعمـ ككتابة التق 
 ."ىك استراتيجية إدارية تيدؼ الى تحقي  أداء أفضل كنتائج مؤكدة " 

 

 :التخطيط واإلدارة بالنتائج 3.2  
شطة كالمشركعات كالبرامج المستندة الى النتائج الى ضماف اف مجمكع التدخالت بما في ذلؾ األنتيدؼ عممية التخطيط 

ك مؤسسة حككمية اك منظمة مجتمع ألمستكػ المؤسسي سكاء كانت كزارة عمى ا ضركرية لتحقي  النتائج المرجكة المنفذة
عممية  تحقي  النتائج المرجكة. كما تيدؼيضا لكال يفترض اف تككف التدخالت ضركرية فحسب بل كافية أمدني اك خالفو. 

 النتائج المرجكة.لبشرية كالمالية الداعمة لتحقي  اإلدارة بالنتائج عمى نحك مشابو الى ضماف استمرار تكريس المكارد ا
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 :سمات منيجية اإلدارة بالنتائج 4.2
  نتائج كاقعية بناء عمى التحميل المناسب لألكضاع بمشاركة كافة األطراؼ المعنية.تحديد 
 .خم  البيئة المناسبة كالمحافظة عمييا لعمل االفراد سكيا إلنجاز النتائج المخططة 
 .تحديد المستفيديف كتصميـ مشركعات/ برامج لتمبية احتياجاتيـ كحصكليـ عمى حقكقيـ كافة 
  المستمر لقياس التقدـ المحرز نحك تحقي  النتائج المرجكة.المتابعة كالتقييـ 
 .دارة المخاطر اخذا في االعتبار السياؽ العاـ، كالنتائج كالمكارد  تحديد كا 

 

إرا حذثج 

 هشكلت

 حاالث ثالد بسبب

 لجوٍع الحاالث الثالد

 الخصذي
 هن

 فال بذ
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 :المبادئ الرئيسية 5.2     
  كالتطبي .السيكلة كالبساطة: أؼ سيكلة النظاـ كبساطتو مف ناحية الفيـ 
 .التعمـ بالممارسة: أؼ التنفيذ طبقا لنيج التخطيط المتغير 
 .التطبي  الشامل: أؼ استخداـ نظاـ اإلدارة بالنتائج في جميع المشركعات التنمكية كمما أمكف ذلؾ 
 .المشاركة: أؼ التعاكف كالفيـ كالمسئكلية المشتركة بيف األطراؼ المعنية 
  لية عف تحقي  النتائج المتكقعة.تحمل المسؤكلية: أؼ تقبل المسئك 
 تقديـ تقارير كافية عف النتائج. الشفافية كالكضكح: أؼ 
 :أدوات اإلدارة بالنتائج 6.2

بشكل تفصيمي مكضكع اإلدارة بالنتائج كتطبيقاتيا في تخطيط كمتابعة التدخالت  المادةتتناكؿ األقساـ التالية مف ىذا 
 التنمكية، كما تعرض خمسة مف أدكات اإلدارة بالنتائج كاسعة االنتشار كاالستخداـ كباألحرػ:

 تحميل السببية كاعداد شجرة المشكالت. .أ 
 تحميل النتائج كاعداد سمسمة اك إطار النتائج. .ب 
 كاعداد استراتيجية الحد منيا.تحميل المخاطر  .ج 
 النمكذج المنطقي .د 
 إطار قياس )متابعة( األداء. .ق 
عداد شجرة المشكالت  7.2  :تحميل السببية وا 

كيشكل تحميل السببية بطريقة ، المادةيعد تحميل السببية األداة األكلى مف أدكات اإلدارة بالنتائج التي يتـ تناكليا في ىذا 
شجرة المشكالت الخطكة األكلى في إعداد أؼ مشركع، كيتطمب ذلؾ استخداـ المنط  بصكرة أساسية في جميع خطكات 
جراء تحميال  شامال  لألسباب المؤدية إلى تمؾ  التحميل كالذؼ يبدأ باختيار إحدػ المشكالت ذات األكلكية لمفئات المستيدفة كا 

تائج المترتبة عمى كجكدىا، كتنتيي ىذه الخطكة بتككيف ما يسمى بشجرة المشكالت كالتي تمثل العرض البياني المشكمة كالن
لمعالقة بيف المشكمة كأسبابيا، بحيث يككف قمبيا ىك المشكمة األساسية مكضع البحث كأفرعيا العميا ىي النتائج المترتبة 

 ه المشكمة إلى الحد الذؼ يسمح بو التحميل.عمى كجكد المشكمة، بينما جذكرىا تمثل مسببات ىذ
 : خطوات إعداد شجرة المشكالت

 .تكتب المشكمة الرئيسية التي تعاني منيا الفئة المستيدفة في المنتصف 
 .تكتب األسباب المباشرة لممشكمة الرئيسية في المستكػ األسفل مباشرة 
 كذا.تكتب مسببات األسباب المباشرة في المستكػ األسفل التالي كى 
 .تكتب اآلثار الناتجة عف المشكمة الرئيسية في المستكػ األعمى مباشرة 
  تختبر العالقة السببية مف أسفل إلى أعمى بعد االنتياء مف اعداد الشجرة لمتأكد مف منطقية العالقة بيف

 المستكيات مف المشكالت.
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 وينبغي عند إجراء تحميل المشكالت مراعاة التالي:
  المنيج الحقكقي كالمساكاة في النكع االجتماعي ينبغي أف يتـ دراسة ما إذا كانت تتأثر بالمشكمة مكضع انطالقا  مف

البحث بشكل أكبر مف الرجاؿ، كىل ىناؾ حقكؽ منتيكة ليـ، كىل يعزػ االنتياؾ في الحقكؽ إلى تعدد أدكار 
كف أف يعزػ ذلؾ أيضا  إلى عدـ إتاحة النساء أـ إلى العادات كالتقاليد التي تضعيـ في قكالب جامدة، كىل يم

المكارد الالزمة أك صعكبة الكصكؿ إلييا أـ القكانيف التي تميز بيف الرجاؿ كالنساء، كما ينبغي أيضا  اف يتضمف 
 التحميل مدػ تأثير األطفاؿ بالمشكمة، ككذلؾ حقكقيـ المنتيكة نتيجة تأثيرىـ بيذه المشكمة.

 ر تحديدا  زادت دقة الخطكات الالحقة.أنو كمما كانت شجرة المشكمة أكث 
  أف يتـ تحميل المشكالت عمى ضكء األكضاع االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية... إلي، السائدة بالمنطقة المزمع

تنفيذ المشركع بيا، كيتـ ذلؾ بمشاركة األطراؼ المعنية الميتمة بالقضية مكضع التحميل كعمى ضكء البيانات 
 ية المتكفرة عف المنطقة مكاف المشكمة.كالمعمكمات التفصيم

  أف تشير صياغة المشكمة إلى كضع سمبي قائـ كليس محتمل أك مستقبمي، كما تشير الصياغة أيضا  إلى الفئة
 المتأثرة كمكاف حدكثيا كما تكضحيا األمثمة التالية:

o .ازدياد البطالة بيف شباب الخريجيف مف الجنسيف 
o 30-20ب الكبدؼ الكبائي لمشباب مف الذككر في الفئة العمرية ارتفاع نسبة اإلصابة بااللتيا. 

 .أف مكضع المشكمة عمى شجرة المشكالت ليس مؤشرا  عمى أىميتيا 
 :نما ىي عبارة عف الحالة السمبية السائدة، كما تكضحيا األمثمة التالية  أال تكصف المشكمة عمى أنيا غياب الحل، كا 

o  انتشار أمراض سكء التغذية  نقص المكاد الغذائية لألطفاؿ . 
o  زيادة التمكث البيئي بالمنطقة  عدـ كجكد أماكف إللقاء الحيكانات النافقة . 
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 نموذج لتحميل السببية وشجرة المشكالت ألحد المشروعات التنموية في مجال الصحة

 
 

عداد سمسمة النتائج 8.2  : تحميل النتائج وا 
يعد تحميل النتائج األداة الثانية مف أدكات اإلدارة بالنتائج التي سيتـ تناكليا، كييدؼ ىذا التحميل إلى دراسة كتحديد الكضع 
ـ المستقبمي المرغكب فيو كبديل لمكضع السمبي األكلي عند القياـ بتحميل المشكمة، حيث تتحكؿ األكضاع السمبية التي ت

تحديدىا عند تحميل المشكالت إلى أكضاع إيجابية مستقبمية مرغكبة. كيتـ ذلؾ كخطكة أكلى بتغيير صياغة األكضاع 
 السمبية في شجرة إلى صياغة إيجابية مرغكبة، كتنتيي ىذه الخطكة بتككيف ما يسمى بسمسمة النتائج.

 

 : سمسمة النتائج
لمكصف أك القياس ناتج عف عالقة سبب كتأثير أؼ عالقة سببية، كتعكس تعرؼ النتيجة عمى أنيا تغير في الحالة قابل 

النتائج التنمكية التغيرات المستيدفة في األكضاع كالناتجة عف التدخالت كاألنشطة التنمكية المنفذة بالمناط  المستيدفة، 
ارنة باألكضاع قبل تنفيذ. كتتشابو كتصف سمسمة النتائج األكضاع المستقبمية المرغكبة بعد تنفيذ المشركع أك البرنامج مق

سمسمة النتائج أك ما يطم  عمييا أيضا  إطار النتائج مع شجرة المشكالت فيما عدػ أنيا تتعامل مع النتائج أك التغيرات 
 اإليجابية المرغكبة في األكضاع كليست المشكالت.

رابطة ترابطا  منطقيا  فيما بينيا، بعضيا يحدث فكر كيمكف تعريف سمسمة النتائج عمى أنيا مجمكعة مف النتائج التنمكية المت
اكتماؿ األنشطة كيسمى النتائج قصيرة المدػ )المخرجات(، كالبعض اآلخر منيا يحدث عمى المدػ الزمني المتكسط 

ازدٌاد معدل وفٌات األطفال الرضع الناتجة عن اإلصابة 
 بأمراض اإلسهال بالمناطق المستهدفة

سوء الممارسات الصحٌة المتبعة داخل 
 األسر، واستخدام المٌاه غٌر المأمونة

ضعف وعً األهالً 
بالممارسات الصحٌة السلٌمة 

 داخل األسرة

ضعف فرص حصول األهالً 
بالمناطق المستهدفة على مٌاه 

 الشرب المأمونة

مدٌرٌات الصحة بالمناطق المستهدفة غٌر قادرة 
على تقدٌم خدمات الرعاٌة الصحٌة المناسبة 

 والجٌدة لألطفال وأسرهم

ضعف القدرات الفنٌة والمهارات للعاملٌن 
فً مرافق تقدٌم خدمات الرعاٌة الصحٌة 

 بالمناطق المستهدفة

تردي أوضاع مرافق تقدٌم خدمات الرعاٌة 
 الصحٌة القائمة بالمناطق المستهدفة



بالنخائج الوخابعت والخقٍٍن  –الفقر في قطاع غزة" حدة ضمن مشروع "تعزيز مؤسسات المجتمع المدني نحو التخفيف من  دٌسوبش 2015  

 

 

 

6 

 

يات )العكائد/ المحصالت(، كمنيا يحدث عمى المدػ الزمني البعيد )المردكد/ األثر(، كبعبارة أخرػ فإف ىناؾ ثالثة مستك 
 مف النتائج تسعى لمتعبير عف التغيرات التنمكية الحادثة في األكضاع جراء تنفيذ المشركع/ البرنامج كالتالي:

 :)النتائج التنمكية المخططة عمى المدػ الزمني القصير كالمترتبة منطقيا   النتائج قصيرة المدى )المخرجات
كغالبا  ما تتعم  النتائج قصيرة المدػ باألفراد كالمجمكعات،  كالمترتبة عمى اكتماؿ تنفيذ أنشطة المشركع/ البرنامج،
 كما ينبغي أف تتحق  مع منتصف المشركع/ البرنامج.

 :)النتائج التنمكية عمى المدػ الزمني المتكسط المترتبة منطقيا  عمى  النتائج متوسطة المدى )العوائد/ المحصالت
يرات المتكقعة غي األكضاع التنمكية لمفئات المستيدفة كالتي تحق  مجمكعة مف النتائج قصيرة المدػ، كتصف التغ

ييدؼ المشركع إلى إحداثيا، كما تصف لماذا يتـ تنفيذ المشركع/ البرنامج أك ما نرغب في تحقيقو مف خالؿ 
ع المشركع/ البرنامج. كغاليا  ما تتعم  النتائج متكسطة المدػ بالمجتمع/ المنظمة/ المؤسسة، كينبغي أف تتحق  م

 نياية المشركع/ البرنامج.
 :)كىي النتائج التنمكية الحادثة عمى المدػ الزمني البعيد كالمترتبة منطقيا   النتائج بعيدة المدى )المردود/ األثر

عمى تحق  مزيج مف النتائج قصيرة المدػ )المخرجات( كالنتائج متكسطة المدػ )العكائد/ المحصالت( لممشركع/ 
تعم  النتائج بعيدة المدػ بالمنطقة/ المحافظة، كما يتـ قياسيا بعد مركر فترة كافية مف انتياء البرنامج. كغالبا ما ت

 المشركع/ البرنامج بالقدر الذؼ يسمح بظيكر المردكد.
 

 : صياغة النتائج
 :غالبا ما يشار إلى النتائج ببعض الكممات الدالة عمى تغيير عمى النحك التالي 

o األكضاع االقتصادية ألسر األطفاؿ العامميف في ميف خطرة في محافظة رفح. تحسن 
o  لدػ منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة عف مشاكل األطفاؿ في خطر. أوضحرؤية 
o مستكػ العنف المدرسي كاألسرؼ ضد األطفاؿ في المناط  الحدكدية. انخفاض 
o دراكو ألىمية األسرة كنكاة  ارتفاع  لممجتمع كتنشئة الطفل.كعي المجتمع كا 
o كغبة منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة في تبني قضايا محددة لحقكؽ اإلنساف.  ازدياد 

 :ينبغي عند صياغة النتائج استخداـ لغة التغيير بدال  مف لغة الفعل كما ىك مكضح الجدكؿ التالي 
 لغة التغيير لغة الفعل
  إحالؿ كتجديد مراف  مياه الشرب النقية

 بالمنطقة المستيدفة
  تدريب العامميف بالمشركع عمى مبادغ حقكؽ

 اإلنساف

  ازدياد فرص حصكؿ المجتمعات المستيدفة عمى مياه
 الشرب النقية

  إدراؾ أفضل لمعامميف بالمشركع لقضايا حقكؽ
 اإلنساف
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  األساسية.تحتاج النتائج ألف تحديدىا خالؿ عممية تخطيط مشتركة مع كافة األطراؼ المعنية 
   ينبغي أف تتمتع النتيجة بالصفات الذكية أؼ تككف محددة، كقابمة لمقياس، كيمكف تحقيقيا، كمالئمة كمحددة زمنيا

 كما ىك مبيف بالشكل المعنكف "معايير اختيار كصياغة النتائج التنمكية الذكية".
 ؼ إلى:ينبغي مراعاة بعد النكع االجتماعي عند صياغة النتائج بالقدر الذؼ يؤد 

o  تعزيز مشاركة المرأة عمى قدـ المساكاة مع الرجاؿ في صنع القرارات الخاصة بدفع عجمة النساء
 المستدامة في مجتمعاتيف.

o .دعـ النساء كالفتيات لمتمتع بحقكقيف اإلنسانية الكاممة 
o .الحد مف التفاكت بيف الجنسيف في الحصكؿ عمى كاالستفادة مف منافع التنمية 

 لكال النكعيف مف الفئات المستيدفة )ذككر/ إناث(. يراعى اإلشارة 
  ينبغي مراعاة أف شجرة أك خريطة النتائج قبل إجراء أية تعديالت عمييا ىي معككس أك صكرة مطابقة لشجرة

 المشكالت.
 معايير اختيار وصياغة النتائج التنموية الذكية

 محددة 
o المعرفة، الكصكؿ إلى/ الحصكؿ عمى، : تظير صياغة النتيجة بكضكح ما نتكقع تغييره ماذا(

 الفعالية، الكفاءة، القدرة... كما إلى ذلؾ(.
o تشير النتيجة صراحة إلى الفئة المستيدفة تحديدا  أك المستفيدة مف التغيير المتكقع من :

)منظمات المجتمع المدني، األميات كاألطفاؿ األمييف، أصحاب المشركعات، الكزارات، 
 ذلؾ(. المعاقيف... كما إلى

o تشير النتيجة إلى مكاف أك مكقع حدكث التغيير المتكقع. :أين 
 قابمة لمقياس 

o تحدد النتيجة بكضكح اتجاه التغيير بالصكرة التي تسمي بكضع كيف نرى مالمح التغيير :
 قياسات أك مؤشرات مناسبة )تحسف، تطكر، ازدياد، تعزيز... كما إلى ذلؾ(.

o باستخداـ المؤشرات الكمية ك/ أك النكعية )الكيفية(.: يمكف قياس النتيجة كيفية القياس 
 

 يمكن تحقيقيا 
o تقع النتيجة داخل نطاؽ سيطرة المشركع أك البرنامج كدائرة تأثيره.درجة السيطرة : 
o يمكف تحقي  النتيجة مف خالؿ التمكيل كالمكارد المتاحة لممشركع أك البرنامج.كفاية الموارد : 
o النتيجة خالؿ اإلطار الزمني لممشركع أك البرنامج.: يمكف تحقي  الوقت المناسب 

 مالئمة 
o تسيـ النتائج في تحقي  نتيجة تنمكية )تغير( عمى مستكػ أعمى بالمشركع أك البرنامج.الترابط : 
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   محددة زمنيا 
o يذكر اإلطار الزمني لتحقي  النتيجة.اإلطار الزمني : 

 

 :خطوات إعداد سمسمة النتائج
  التي تـ تحديدىا في شجرة المشكالت إلى أخرػ إيجابية بحيث تعكس األكضاع المستقبمية تقمب األكضاع السمبية

 المرغكبة بعد تنفيذ المشركع، كما ىك مكضح في الشكل التالي:

 الكضع المستيدؼ        الكضع األكلي

 

 

 

 شجرة النتائج        شجرة المشكالت 

  ة تماثل شجرة المشكالت يطم  عمييا شجرة النتائج أك ما تعرؼ يتـ تكثي  األكضاع اإليجابية المرغكبة في شجر
أيضا  بخريطة النتائج، كيكضح الشكل التالي مثاؿ لشجرة أك خريطة النتائج ألحد المشركعات التنمكية في مجاؿ 

 الصحة.
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 نموذج لتحميل السببية وشجرة المشكالت ألحد المشروعات التنموية في مجال الصحة

 
 

  االنتياء مف اعداد شجرة أك خريطة النتائج تختبر عالقات الكسائل كالغايات لمتأكد مف صالحية خريطة عند
النتائج كمنطقية ترابطيا، أك بمعنى آخر التأكد مف أف كل مستكػ مف مستكيات النتائج في الشجرة يؤدؼ مجتمعا  

 جرة.إلى تحقي  النتائج الكاقعة في المستكػ األعمى منو مباشرة في الش
  تراجع صياغات النتائج عمى ضكء اإلرشادات الكاردة الحقا  بيذا المادة كبالصكرة التي تحق  خصائص النتائج

 الذكية، كيتـ تعديل الصياغات في حالة االحتياج إلى ذلؾ.
 طراؼ يتـ إلغاء النتائج التي قد يظير أنيا غير مناسبة أك غير كاقعية، أك حتى تخرج تماما  عف نطاؽ اىتماـ األ

 المشاركة.
  كما يتضح  –تنتيي ىذه المرحمة بتحكيل شجرة أك خريطة النتائج إلى شجرة أك خريطة النتائج إلى شكل الجدكؿ

بحيث يشير إلى أعمى مستكػ في الشجرة )المستكػ األكؿ( إلى النتيجة بعيدة المدػ، بينما  –مف الشكل التالي 
المستكػ الثاني( إلى النتائج متكسطة المدػ، في حيف يشير المستكػ يشير المستكػ األسفل لو مباشرة في الشجرة )

األسفل لذلؾ مباشرة )المستكػ الثالث( إلى النتائج قصيرة المدػ. كتنتيي ىذه العممية بتككيف ما يسمى بسمسمة أك 
 إطار النتائج.

 

انخفاض معدل وفٌات األطفال الرضع الناتجة عن اإلصابة 
 بأمراض اإلسهال بالمناطق المستهدفة

تحسٌن الممارسات الصحٌة المتبعة 
داخل األسر، واستخدام المٌاه غٌر 

 المأمونة

ازدٌاد مستوى إدراك ووعً 
األسر فً المناطق المستهدفة 
 بالممارسات الصحٌة السلٌمة

ضعف فرص حصول األهالً 
بالمناطق المستهدفة على مٌاه 

 الشرب المأمونة

ازدٌاد قدرة مدٌرٌات الصحة على تقدٌم  
خدمات الرعاٌة الصحٌة المناسبة والجٌدة 

 لألطفال وأسرهم بالمناطق المستهدفة

تحسٌن القدرات الفنٌة والمهارات 
للعاملٌن فً مرافق تقدٌم خدمات 

 الرعاٌة الصحٌة بالمناطق المستهدفة

تطور مرافق تقدٌم خدمات الرعاٌة 
 الصحٌة القائمة بالمناطق المستهدفة
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 التحول من شجرة النتائج إلى إطار النتائج )التمثيل بطريقة الجدول لسمسمة النتائج(
 كيكضح الشكل التالي نمكذجا  إلطار نتائج أحد المشركعات التنمكية في مجاؿ الصحة.

 النتيجة بعيدة المدى النتائج متوسطة المدى النتائج قصيرة المدى

كالميارات لمعامميف تحسيف القدرات الفنية 
في مراف  بتقديـ خدمات الرعاية الصحية 

 المتخصصة بالمناط  المستيدفة

ازدياد قدرة مديريات الصحة عمى تقديـ 
خدمات الرعاية الصحية المناسبة كالجيدة 

 لألطفاؿ كأسرىـ بالمناط  المستيدفة

انخفاض معدؿ كفيات األطفاؿ 
الرضع الناتجة عف اإلصابة 

ؿ بالمناط  بأمراض اإلسيا
 المستيدفة

تطكر مراف  تقديـ خدمات الرعاية 
 الصحية القائمة بالمناط  المستيدفة

ازدياد مستكػ إدراؾ ككعي األسر في 
المناط  المستيدفة بالممارسات الصحية 

 السميمة

تحسيف الممارسات الصحية المتبعة داخل 
 األسر، كاستخداـ المياه غير المأمكنة

األىالي بالمناط  تحسيف فرص حصكؿ 
 المستيدفة عمى مياه الشرب

 

 المستوى الثالث

 المستوى الثانً

   المستوى األول

  

    

  

  

 النتائج بعيدة المدػ النتائج متكسطة المدػ النتائج قصير المدػ
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 : األخطاء الشائعة المستخدمة عند صياغة النتائج
تتعدد األخطاء التي يقع فييا العاممكف في المجاؿ التنمكؼ كخاصة في المراحل األكلى مف تعمميـ لمنيجية اإلدارة بالنتائج، 

 في ىذا الخصكص:كتكضح النقا  التالية بعض األمثمة لألخطاء الشائعة 
 :كالـ كثير كال تحكؼ لغة التغيير 

o  لتشجيع تنمية اقتصادية كحاكمية ديمقراطية مبنية عمى المساكاة كمنسجمة مع القكاعد الدكلية مف خالؿ
 تقكية القدرات الكطنية عمى جميع المستكيات كتمكيف المكاطنيف كزيادة مشاركتيـ.

o ايتيا لمحقكؽ بمساىمة المجتمع المدني.تحسف الدكلة قدرتيا عمى تقديـ خدماتيا كحم 
 .الخمط بيف المؤشرات كالنتائج مف ناحية، كبيف األنشطة المكتممة كالنتائج قصيرة المدػ مف ناحية أخرػ 
 .االرتبا  غير المنطقي بيف النتائج عمى المستكيات المختمفة 
 .صياغة معقدة كغير مفيكمة 
 ،أك متفائمة بصكرة غير مبررة، مثل: القضاء عمى األمية في قطاع  كضع نتائج غير كاقعية، أك ال يمكف تحقيقيا

 غزة.
 .نتائج قاصرة ال تتمتع بالخصائص الذكية بصكرة عامة 
 .احتكائيا عمى نتائج متعددة 

 : تطبيق منيجية اإلدارة بالنتائج في التخطيط المؤسسي  9.2
 سمسمة نتائج استراتيجية التنمية المؤسسة ألحد منظمات المجتمع المدني

 النتيجة بعيدة المدى النتائج متوسطة المدى النتائج قصيرة المدى

لككادر الجمعية في تحسيف القدرات الفنية كالميارات 
كضع نظـ كقكاعد كأدلة عمل إلدارة المكارد المالية 

 المعمكماتكالبشرية كنظـ 
ازدياد قدرة الجمعية عمى العمل 
كفقا  لنظـ كآليات عمل كبرامج 
تتبنى مفاىيـ التنمية بالمشاركة 
المبنية عمى الحقكؽ مع مراعاة 

 النكع االجتماعي

استدامة الدكر التنمكؼ لمجمعية في 
تبني بكفاءة كفعالية القضايا 
المجتمعية الممحة كتكفير حياة 

 أفضل ألفراد المجتمعات
المستيدفة دكف تمييز عمى أساس 
العرؽ أك المكف أك الديف كمعتمدة 
في ذلؾ عمى منيج التنمية 
 بالمشاركة المبنية عمى الحقكؽ 

لككادر الجمعية في دمج  القدرات الفنية كالمياريةتطكر 
دارة أنشطة  مبادغ اإلدارة بالنتائج في تخطيط كا 

الجمعية ككفقا  لممنيج الحقكقي القائـ عمى المشاركة 
 المجتمعية مع مراعاة النكع االجتماعي

ازدياد الدعـ الفني كالتنظيمي مف مجمس إدارة الجمعية 
 لتسيير الشئكف الفنية كاإلدارية لمجمعية
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معارؼ كميارات ككادر الجمعية في تككيف تطكر 
الشبكات كالعالقات كالركابط، ككذلؾ التركيج المنظـ 

 لبرامج كأنشطة الجمعية
ازدياد قدرة الجمعية عمى تككيف 
شراكات فعالة مع الشركاء 

المحمييف لتمبية احتياجات الفئات 
تعزيز الشراكة مع شركاء التنمية مف منظمات المجتمع  المستيدفة

 المدني كالقطاع الخاص كاألجيزة الحككمية
عداد استراتيجية الحد منيا 10.2  : تحميل المخاطر وا 

أداة ىامة لمتنبؤ بالمخاطر يعد تحميل المخاطر األداة الثالثة مف أدكات اإلدارة بالنتائج التي يتـ تناكليا في ىذا المادة، حيث أنيا 
التر ربما تكاجو المشركع أثناء مراحمو المختمفة كتؤثر بسمب عمى تنفيذ األنشطة كتحقي  النتائج بمستكياتيا المختمفة. كعمى ذلؾ 
ى يمكف تعريف المخاطر عمى أنيا العكامل أك الظركؼ التي يتكقع حدكثيا أثناء المراحل المختمفة لممشركع كتؤثر بالسمب عم

مساره كتنفيذ أنشطتو ككذلؾ قدرتو عمى تحقي  النتائج المرجكة عمى المستكيات المختمفة، كمف ثـ ينبغي في مستيل عممية 
التخطيط لممشركع القياـ بإجراء تحميال  شامال  بمشاركة كافة األطراؼ المعنية األساسية لتحديد المخاطر المحتممة كدراسة تأثيرىا 

احمو بدءا  مف مرحمة اإلعداد كالتخطيط، كمركرا  بمرحمة التمكيل كالتنفيذ، كانتياء  بمرحمة التشغيل عمى المشركع في كافة مر 
كيتضمف ىذا التحميل حصرا  شامال  لممخاطر المحتممة كتقدير احتمالية حدكثيا ككذلؾ دراسة درجة تأثيرىا السمبي  كاالستمرارية.

نتائج. كتنتيي ىذه الخطة بتككيف ما يسمى بخارطة المخاطر كىي مصفكفة )في حاؿ حدكثيا( عمى تنفيذ المشركع كتحقي  ال
)كما يظير في الشكل التالي( مككنة مف ثالثة أعمدة كثالث صفكؼ، حيث تمثل األعمدة مستكيات ثالثة الحتمالية حدكث 

المشركع في تنفيذ  الخطر )ضعيف كمتكسط كعالي( بينما تمثل الصفكؼ الثالث درجة التأثير السمبي لمخطر عمى قدرة
 األنشطة كتحقي  النتائج بمستكياتيا الثالث )ضعيف كمتكسط كقكؼ(.

كما يتضمف تحميل المخاطر أيضَا كضع تصكر أك استراتيجية كاضحة لمتعامل مع المخاطر المحتممة التي تـ حصرىا إما 
در اإلشارة ىنا بأنو ال يمكف بحاؿ اعتبار مخرجات بتقميل احتمالية حدكثيا أك بتقميل قكة تأثيرىا السمبي أك االثنيف معا . كتج

كنتائج ىذا التحميل ثابتة كنيائية، بل يجب عمى إدارة المشركع مراجعة المخاطر كاستراتيجية الحد منيا بصكرة دكرية خالؿ 
التنبؤ بيا كلـ تظير مراحل المشركع المختمفة إلدخاؿ التعديالت الالزمة عمييا إما بإضافة مخاطر جديدة، أك إلغاء مخاطر تـ 

أك تعديل استراتيجية الحد مف المخاطر نظرا  لما سب  أك لعدـ قدرة االستراتيجية عمى مكاجية تداعيات المخاطر بصكرة فعالة 
 أثناء المشركع.
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  أوال : يحدد مكان ع

 قكؼ    

 متكسط   

 ضعيف   

  ضعيف متكسط عالي

  احتمالية الحدوث
 

 : الرئيسية مجاالت المخاطر
المشركع البرنامج خالؿ دكرة حياتو، إال أنو يمكف إيجازىا بصكرة عامة في النقا   يكاجياتتنكع المخاطر التي يمكف أف 

 التالية:
 :األحداث التي يمكف أف تؤثر في قدرة إدارة المشركع عمى العمل بكفاءة كفعالية المخاطر التنفيذية. 
  ،األحداث التي يمكف أف تؤثر في قدرة المشركع/ البرنامج عمى الحفاظ عمى  التعاقدية:المخاطر المالية، القانونية

 .المكارد بطريقة صحيحة
 :األحداث التي يمكف أف تؤثر في قدرة المشركع/ البرنامج عمى تحقي  النتائج المتكقعة المخاطر التنموية. 
 :مكانتياانخفاض الثقة في األطراؼ المعنية أك  مخاطر السمعة/ المكانة. 

 

 : خطوات إدارة المخاطر
 .تحميل السياؽ كالعناصر المتداخمة كأنكاع المخاطر المتكقعة 
 .تحديد احتماؿ حدكث الخطر المتكقع كدرجة تأثيره 
 .ترتيب المخاطر حسب احتماؿ قبكليا كالتعامل معيا 
 .كضع خيارات التدخل كالتعامل مع المخاطر 
 .اختيار استراتيجيات التدخل 
  استراتيجيات التدخل.تنفيذ 
 .المتابعة 
 .التقييـ 
 .التعديل طبقا  لمدركس المستفادة 
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 : األنشطة مقابل النتائج
ربما يككف ىناؾ صعكبة لدػ البعض مف مستخدمي ىذا المادة كخاصة في بداية تعمـ منيجية اإلدارة بالنتائج التمييز بيف 

األمر الذؼ يترتب عميو غالبا  الخمط بينيما كليذا السبب كجب التمييز األنشطة المكتممة كالنتائج قصيرة المدػ )المخرجات( 
بينيما مف حيث التعريف. فتعرؼ األنشطة عمى أنيا اإلجراءات المتخذة أك األعماؿ المنجزة داخل إطار المشركع مستخدمة 

التنمكية الحادثة في األكضاع عمى  في ذلؾ إطار المشركع مستخدمة المكارد المتاحة، بينما تعرؼ النتائج عمى أنيا التغيرات
المدػ الزمني القصير كالمترتبة منطقيا  عمى اكتماؿ تنفيذ األنشطة. كيكضح الجدكؿ التالي مف خالؿ مجمكعة مف أمثمة 

 العالقة المنطقية بيف النشا  المكتمل كالنتيجة التنمكية قصية المدػ المترتبة عميو.
 

 األنشطة مقابل النتائج
 النتائج األنشطة

 ىك ما نتكقع تغييره )تغير( ىك ما نفعمو )اإلجراءات المتخذة أك األعماؿ المنجزة(
  تدريب مجمكعة مف العامميف باإلغاثة اإلسالمية عمى

 منيجية اإلدارة بالنتائج
  ازدياد معارؼ مجمكعة العامميف المدربيف باإلغاثة

 اإلسالمية بمنيجية اإلدارة بالنتائج
  مف العامميف في المنظمات  30تدريبية لعدد تنفيذ حمقات

غير الحككمية المعنية بالرصد كاإلبالغ عف انتياكات 
 حقكؽ اإلنساف

  تحسف معارؼ كميارات العامميف المدربيف في مجاؿ
 الرصد كاإلبالغ عف انتياكات حقكؽ اإلنساف

  إعداد كتنفيذ دراسة تقييـ أكضاع عف األطفاؿ المعرضيف
 لمخطر بالمنطقة

  تحسف دراية منظمات المجتمع المدني بمشكالت
 األطفاؿ المعرضيف لمخطر كأكضاعيـ االجتماعية

  تنظيـ كتنفيذ مجمكعة مف المقاءات لألسر لرفع كعييا
 بالحقكؽ كالكاجبات األسرية

 انخفاض النزاعات األسرية 

 إنشاء مكتب لحل النزاعات األسرية بالمنطقة  سر بالمنطقةاستقرار األكضاع االجتماعية لأل 
 إعداد دليل مالي  تطكر عممية اإلدارة المالية بالمشركع 
 

 ويراعى عند تخطيط األنشطة التالي:
 .إشراؾ كمشاكرة جميع األطراؼ المعنية بما في ذلؾ النساء في تخطيط األنشطة التي سكؼ يتـ تنفيذىا 
 التي سكؼ يتـ تنفيذىا كمراعاة تحق   إشراؾ األطفاؿ في المشركعات المكجية ليـ في تخطيط األنشطة الرئيسية

 المصمحة الفضمى ليـ جراء تنفيذ تمؾ األنشطة.
 .كضع األنشطة الرئيسية أكال  ثـ كضع األنشطة المختمفة 
 .مراعاة فاعمية التكمفة في األنشطة المزمع تنفيذىا 
 تمفة.االرتبا  الكثي  كالمباشر لألنشطة مع النتائج المراد تحقيقيا عمى المستكيات المخ 
 .تناسب األنشطة مع الظركؼ البيئية المحيطة كأكضاع المجتمع كعاداتو كتقاليده كمتطمبات الشركاء 
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 .التحق  مف كفاية األنشطة لتحقي  النتائج 
  خم  كتمكيف كيانات لضماف المشاركة المجتمعية مثل: لجاف المساندة المجتمعية كلجاف استشارية مع الحككمييف

 المشكالت التي تعكؽ أصحاب الحقكؽ بحقكقيـ.لتفعيل قكانيف كحل 
 

 : التحديات المحتممة عند تطبيق منيجية اإلدارة بالنتائج عمى المستوى المؤسسي 11.2
كمنظمات المجتمع المدني التي انتيجت أسمكب منيجية أسمكب منيجية اإلدارة أظيرت خبرات الجيات الممكلة كالمؤسسات 

في تخطيط كمتابعة كتقييـ التدخالت البرامجية كالمؤسسية العديد مف التحديات التي أدت في كثير مف األحياف إلى  بالنتائج
 مة لتكل التحديات:الحد مف قدراتيـ عمى التطبي  الفعاؿ لتمؾ المنيجية، كتعرض النقا  التالية أمث

 .القدرة الفنية غير المناسبة لمعامميف في ىذا المجاؿ بمنظمات المجتمع المدني 
 .الثقافة الشائعة عف ارتبا  المتابعة كالتقييـ المستندة إلى النتائج بالمحاسبة كالعقاب 
 صعكبة جمع المعمكمات عف ارتبا  المتابعة كالتقييـ، كضعف مصداقيتيا 
  خط أساس لممؤشرات المختارة كالالزمة لمتابعة التغيرات الحادثة في األكضاع.عدـ كجكد بيانات 
  ضعف القدرات التخطيطية لمنظمات المجتمع المدني ككضع نتائج كمستيدفات غير كاقعية، كعدـ اتفاؽ

 األطراؼ المعنية األساسية عمييا.
  مرحمتي التحميل كالتخطيط التخطيط غير القائـ عمى مشاركة جميع األطراؼ المعنية األساسية في

 لمتدخالت التنمكية المرجكة.
  التخطيط المتفائل غير القائـ عمى بيانات تفصيمية عف الكضع السائد قبل إعداد كتنفيذ التدخالت كعدـ

 مراعاة القدرة الفنية كالمؤسسية الحالية لألطراؼ المعينة المختمفة.
 تكياتيا.قصكر عممية تحميل المخاطر إما بغيابيا أك ضعف مح 
  مقاكمة بعض قيادات منظمات المجتمع المدني كمتخذك القرار بيا لمتغيير مف المنيجيات التقميدية إلى

منيجية اإلدارة بالنتائج في تخطيط كمتابعة كتقييـ التدخالت مف أجل تحقي  النتائج كتخكفيـ مف إحالؿ 
 أنظمة اإلدارة السابقة بنظاـ اإلدارة بالنتائج.

  فة كالخبرة لدػ بعض المسئكليف كالقيادات بمنظمات المجتمع المدني كتفاكت مستكياتيـ محدكدية المعر
 العممية.

 .صعكبة تطبي  منط  السببية سكاء في تحميل المشكالت أك اعداد سمسة النتائج 

كالجيات التي  كعمى الرغـ مف التحديات التي تكاجو عممية استخداـ كتطبي  منيجية اإلدارة بالنتائج إال أف تجارب الدكؿ
انتيجت ىذه المنيجية خالؿ العشريف عاما  الماضية أظيرت أت تمؾ التحديات تعد أمرا  طبيعيا  خاصة في المراحل األكلى 

 مف استخداميا كتطبيقيا عمى المستكييف البرامجي كالمؤسسي.
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 : اإلطار المنطقي. 3
 : النموذج المنطقي 1.3

ىك منيجية تخطيط استراتيجي محددة تستخدـ إلعداد برنامج. كتنطكؼ المنيجية عمى عممية تشاركيو لتكضيح النكاتج 
كعالقاتيا السببية، كالمؤشرات التي يمكف مف خالليا قياس التقدـ المحرز نحك تحقي   كالمدخالت،كالمخرجات كاألنشطة 

كىي تتيح نيجا منطقيا منظما لتحديد . كاالفتراضات كالمخاطر التي يمكف أف تؤثر في نجاح أك فشػل التدخل النتائج،
 الشتراؾ مع الجيات المعنية.األكلكيات كبناء تكاف  آراء حكؿ النتائج المقصكد تحقيقيا كأنشطة برنامج با

بصكرة عامة فإف النمكذج المنطقي يمخص مككنات المشركع في خمس نقا  رئيسية ترتبط ارتباطا  منطقيا  فيما بينيا 
 كيعرضيا في صكرة تخطيطية كما ىك مكضح بالشكل التالي:

 
تى يمكف لمستخدـ المادة إدراؾ المعنى كمف الميـ في ىذه المرحمة التعرؼ عمى المصطمحات الكاردة بالنمكذج المنطقي ح

كمف ثـ ازدياد قدرتو عمى استخداـ كتطبي  النمكذج المنطقي في الحياة العممية. كيتناكؿ الجزء التالي تعريف المصطمحات 
 الكاردة بالنمكذج المنطقي عمى النحك التالي:

 :جيد، المكظفيف كالعامميف، المكاد كاألجيزة... كيقصد بيا المكارد المطمكبة بما في ذلؾ األمكاؿ الكقت أك ال الموارد
 إلي الالزمة لتنفيذ األنشطة.

o .مكارد مالية: منح ذاتية، تبرعات، قركض، اشتراكات... إلي 
o .مكارد مادية كعينية: الكقت، الجيد، أجيزة، معدات، أراضي... إلي 
o .مكارد بشرية: ككادر بشرية، عمالة بأنكاعيا، خبرات... إلي 
o قكاعد بيانات، أنظمة محاسبية كمالية... إلي.أنظمة مؤسسة : 
o .شبكة العالقات كاالتصاالت المؤسسية 

 :اإلجراءات المتخذة، أك األعماؿ المنجزة بالمشركع/ البرنامج، كالتي مف خالليا يتـ تعبئة المكارد لتحقي   األنشطة
 مجمكعة محددة مف النتائج التنمكية قصيرة المدػ.

  النتائج التنمكية عمى المدػ الزمني القصير المترتبة منطقيا  عمى اكتماؿ تنفيذ  )المخرجات(:النتائج قصيرة المدى
 مجمكعة محددة مف النتائج التنمكية قصيرة المدػ.

 الموارد•

 األنشطة•
النتائج 
 التشغٌلٌة

النتائج قصٌرة •
 المدى

النتائج متوسطة •
 المدى

النتٌجة بعٌدة •
 المدى

النتائج 
التنموٌة 
 المخططة
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 :)النتائج التنمكية عمى المدػ الزمني المتكسط المترتبة منطقيا  عمى  النتائج متوسطة المدى )العوائد/ المحصالت
تحقي  مجمكعة النتائج قصيرة المدػ، كتصف التغيرات المتكقعة في األكضاع التنمكية لمفئات المستيدفة كالتي 

 .كعييدؼ المشركع إلى إحداثيا، كما تصف لماذا يتـ تنفيذ المشركع أك ما نرغب في تحقيقو مف خالؿ المشر 
 :)النتائج التنمكية عمى المدػ الزمني البعيد المترتبة منطقيا  عمى تحق   النتيجة بعيدة المدى )المردود/ األثر

 مجمكعة مف النتائج قصيرة كمتكسطة المدػ.

 النموذج المنطقي ألحد المشروعات التنموية في مجال الصحة
 

 النتيجة بعيدة المدػ  
 
 

 النتيجة متكسطة المدػ
 
 
 
 النتائج قصيرة المدػ 
 
 
  
 
 األنشطة      
 
 

 المكارد       
 
 
 
 
 
 

حاَخفاضيؼذلٔفٛاخاألغفالانشظغانُاتدحػٍاإلصات

 تؤيشاضاإلسٓالتانًُاغقانًستٓذفح

اصدٚادقذسجيذٚشٚاخانصححػهٗتقذٚىخذياخانشػاٚحانصحٛح

 انًُاسثحٔاندٛذجنألغفالٔأسشْىتانًُاغقانًستٓذفح

 

تحسٍٛانقذساخانفُٛحٔانًٓاساخ

نهؼايهٍٛفٙيشافقتقذٚىخذياخ

انشػاٚحانصحٛحانًتخصصح

 تانًُاغقانًستٓذفح

تطٕسيشافقتقذٚىخذياخانشػاٚح

انقائًحتانًُاغقانًستٓذفحانصحٛح  

 

إػذادٔتُفٛزتشَايحنتذسٚة

ٔتٕخّٛانؼايهٍٛتانًشافقانصحٛح

ٓذفحتانًُاغقانًست  

إششاكانؼايهٍٛتًشافقتقذٚى

خذياخانشػاٚحانصحٛحنألحذاث

 انطثٛحٔانًحهٛحٔاإلقهًٛٛح

 

إحاللٔتدذٚذانًُشآخانقائًح

نًشافقتقذٚىخذياخانشػاٚح

 انصحٛح

تدٓٛضيشافقتقذٚىخذياخانشػاٚح

انصحٛح،ٔإيذادْاتاألخٓضج

 ٔانًستهضياخانطثٛحانالصيح

 

 انًٕاسدانًانٛح،انًٕاسدانثششٚح،انًٕاسدانفُٛح...إنخ
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 :المصطمحات المستعممة 2.3
كفي الجدكؿ  .لكل مشركع أربعة مستكيات منيجية كمنيا ثالثة مستكيات عمى شكل غايات كمستكػ كاحد يتّعم  بالنشاطات

مف الجيات  المقترحةكاألّدلة كممفات المشاريع  المصطمحات المستعممة في جزء كبير مف الكتيباتالتالي، تـ كصف 
في العامكد  .األربعة نفسياالنياية إلى المستكيات المنيجية  المانحة. كتستعمل جميعيا مصطمحات مختمفة لكنيا تشير في

 .الفيـيل نطقي كترف  بمثاؿ لتسياألخير، تكضع بعض العناصر لممساعدة عمى فيـ محتكػ كل مستكػ م

 
 في الصفحات التالية سنستعمل المصطمحات التي يعتمدىا االتحاد األكركبي )العامكد الرابع في الجدكؿ مالحظة:

 .(أعاله
 

وكالة 
 التعاون 
 الفرنسي

البنك 
 الدولي

األمم 
 المتحدة

االتحاد األوروبي 
الوكالة األلمانية 

 (GTZلمتعاون )

وكالة 
التعاون 
 اإلنجميزي 

 الوصف

اليدؼ  اليدؼ الغاية
 التنمكؼ 

، اليدؼ العاـ
 األىداؼ الشاممة

لمكجكد. ما كراء متناكؿ مشركعنا. أعمى سبب  الغاية
فيو. المستكيات القطاعية. مساىمة الغير  سيساىـ

مثال: تحسين البرنامج.  المشركع في غايات
 الظروف الصحية...

اليدؼ 
 العاـ

اليدؼ 
 التنمكؼ 

اليدؼ 
 الفكرؼ 

اليدؼ  األىداؼ المحددة
 النيائي

ىدؼ المشركع. قابمة لمقياس عمى األقل باّلنسبة 
شبو القطاعي. بطاقة ىكية  المستكػ  .المئكية

 المشركع. التحسينات المقدمة المشركع. عنكاف
تخفيض عدد  :مثاللممستفيديف المباشريف. 
 الوفيات لدى األطفال...

األىداؼ  النتائج المرجكة المنتجات المخرجات األىداؼ
 المتكسطة

األثر الناتج عف النشا  )المخرجات(. االنتقاؿ 
الكمية القابمة لمقياس. التأثيرات الدائمة.  .األساسي

الخدمات المقدمة مف المشركع. الزمف الماضي. 
 طفل قبل... 100مثال: تمقيح 

األىداؼ 
 الفرعية

األىداؼ  النشاطات النشاطات المككنات
 الفكرية

استيالؾ المكارد. المستكػ المنطقي الكحيد الذؼ 
القياـ بيا يمكننا تحديده بكمفة. األشياء الكاجب 

مثال: الزمف الالمحدكد.  .لمحصكؿ عمى نتائج
 إنشاء مركز تمقيح في...
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. لممشركعمكغيا ضمف اإلطار الزمني األىـ كيجب بال بد مف اإلشارة إلى أنو بيف المستكيات األربعة، األىداؼ المحددة ىي 
ىذا المستكػ،  عمىال إذا لـ يكف لو تأثير كالحقيقة ّأنيا "محكر" المشركع الذؼ تدكر حكلو كل مبادرة. كيعتبر المشركع فاش

ا قياس تأثير األىداؼ ّنفذ التكتيؾ المعتمد بشكل فعاؿ. خالؿ تقييـ المشرك لك حتى  المحددة عمى األىداؼ ع، يجب أيض 
في اإلطار الزمني بالضركرة القياـ بو عمى المدػ الطكيل كليس الشاممة أك العامة. لكف ذلؾ ليس بالغ األىمية ألنو يمكف 

اب  مع األىداؼ لممشركع يجب أف تتطف األىداؼ العامة مشركع كاحد. كيجدر التذكير في ىذا الصدد بأالمعتمد مف قبل 
البعد الزمني لألىداؼ المحددة يجب أف يتطاب  ع. كفي النياية، يجب التذكير بأف يث يتـ إدخاؿ المشرك حالمحددة لمبرنامج 

 .مع المدة اإلجمالية لمجدكؿ الزمني العاـ لممشركع
 

  :تقنية اإلطار المنطقي 3.3
 ت المانحة األساسية. كقد نشأت فيأكسا  كل المؤسسات الدكلية كالجياإف تقنية اإلطار المنطقي منشرة حالي ا في 

ككما في  .السبعينيات في أميركا ثـ تطكرت بفضل مساىمة األمـ المتحدة في الثمانينيات كاالتحاد األكركبي في التسعينيات
 .يختصر المشركع بفعالية خطك  5كأعمدة  5المثاؿ أدناه، ّإنيا عبارة عف جدكؿ مّؤلف مف 

 :يعتمد اإلطار المنطقي ثالثة نماذج منيجية كىي
 اإلطار "العامكدؼ": أك منيج المشركع 
 اإلطار "األفقي": الذؼ يسمح بالتقييـ كالمتابعة 
 )إطار "الخط المتعرج": الذؼ يسمح بالرقابة النيائية عمى المشركع )قبل الحدث 

ا التخطيط لو المنيجية الثالثة، تستمر صيبعد التأكد مف أف اإلطار المنطقي يحتـر ىذه النقا   عمى اغة المشركع كتحديد 
 .أساس المراحل المكصكفة في الصفحات التالية

المؤشرات القابمة  المنيج العامودي 
 (IOV)لمتحقق 

 الفرضيات مصادر التحقق

األىداف 
 العامة

% في المنطقة 30العائالت بنسبة دخل تحسيف 
 2016"أ" قبل نياية العاـ 

  دراسة إحصائية تحميل االستيالؾ

األىداف 
 المحددة

مف  أطناف 10دعـ رجاؿ قرية "أ" في إنتاج 
 شيكر 6في غضكف الخضار 

المردكد مف كل 
 دكنـ

التحق  المباشر 
 في الحقكؿ

سعر جيد في 
 السكؽ 

/الساعة المياهمتر مكعب مف  10الحصكؿ عمى  النتائج
 أشير 3في المساحات المركية في غضكف 

أمتار المياه 
 المكعبة المتكفرة

التحق  المباشر 
 في اآلبار

 كجكد أمراض

 3قرب المساحات المركية في غضكف بئر بناء  النشاطات
 أشير

 الجفاؼ المراقبة المباشرة نسبة البناء المنجز

كجكد اليد  
 العاممة
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 المنيج العامودي: 4.3
العامكد يو أعاله بتنفيذ مساحة مركية. في "العامكدؼ" لإلطار المنطقي لممشركع. يتّعم  المثاؿ المشار إل كيف ُيمأل المنيج

 االتحاداقترحيا مصطمحات المنتشرة اليـك كىي التي األكؿ، تـ التعريف بالمستكيات األربعة لممشركع حيث استعممت ال
 المحددة" لممشركع المطبقةركع أك بتعبير آخر "االستراتيجية المش األكركبي. كفي العامكد الثاني، تمت اإلشارة إلى منيج

ىي المختارة مف بيف  المحددةا الصدد إلى أف ىذه االستراتيجية الحالة الخاضعة لمدراسة. تجدر اإلشارة في ىذعمى 
 (.ZOPPاألىداؼ) نحكأخرػ ممكنة في شجرة األىداؼ خالؿ التخطيط لمشركع مكجو استراتيجيات 

 

 الكممات المفتاحية: تقنية .1
 مستكػ ىذا الصدد تخفيف عدد الجمل في كل تسمح ىذه الطريقة بمراقبة المنيج العامكدؼ لإلطار المنطقي. كنقترح في 

المفاتيح" كّل كممة كاحدة( بشكل تختصر "الكممات منطقي مف المنيج العامكدؼ إلى حد أدنى مف الكممات )إذا أمكف 
 .الجممة

في الرسـ البياني أعاله، نرػ "الكممات المفاتيح" بالمكف األحمر. كتعطينا ىذه "الكممات المفاتيح"، المقركءة باالتجاه 
فكرة دقيقة عف المشركع كنكع "االستراتيجية المحددة" المقترحة. كيتمّثل ىذا المنيج بالربط بيف ىذه  التنازلي،التصاعدؼ أك 

 ".الدخل-الخضار-المياه-اآلبار" أك "اآلبار-المياه-الخضار-"الدخل الكممات األربعة. كفي المثاؿ:
 األىداؼفي تقنية تخطيط المشركع المكجو نحك  كشجرة األىداؼكيجب استعماؿ ىذه األداة في تنفيذ شجرة المشاكل 

(ZOPP) المحددة في طريقة  االستراتيجيةالمنيج العامكدؼ "يفيد" جدا  ألننا أدخمناه إلى  كفي ىذه الحالة، نالحع أف
بما فييا "الكممات المفاتيح" األربعة. أما إذا راقبنا منيجا  عامكديا  مف دكف ( ZOPP) التخطيط لمشركع مكجو نحك األىداؼ

مسبقا ، يمكف أف تسمح تقنية الكممات األربعة ألؼ شخص ( ZOPP) األىداؼاستعماؿ طريقة التخطيط لمشركع مكجو نحك 
 العامكدؼ لإلطار المنطقي. آخر بالتحق  مف المنيج

 

 :العناصر الخمسة في المستوى المنطقي .2
االستراتيجية جو نحك إذا اتبعنا اإلجراء العاـ المقترح حتى اآلف، أؼ تسمسل التقنيات، تقدـ لنا طريقة التخطيط لمشركع مك 

بناء جمل إلكماؿ "الكممات المفاتيح يجب  "المحددة" لممشركع. لكف لملء العامكد الثاني في اإلطار المنطقي بشكل صحيح، 
 :لممستكػ المنطقي كىيب تحسينو"(، في المككنات األربعة األربعة" )التي تّمثل عادة "ما يج

  ماذا؟: التعريف "النكعي" لنكع العمل المستيدؼ عمى ىذا المستكػ. 
  كـ؟: التعريف "الكمي" لمعمل المستيدؼ عمى ىذا المستكػ. 
 المستيدفيف مف لمزارعيف، الي( ككمية المستفيديف رجاؿ، النساء، األطفاؿ، الالجئيف، امف؟: سيككف المستفيد )ال

 .العمل عمى ىذا المستكػ 
 خلمكاف المحدد حيث يتـ العمل كالتدأيف؟: ال. 
 متى؟: كصف المدة الزمنية التي خالليا يجب الكصكؿ إلى تحقي  النتائج. 
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 :مثال عمى مستوى منطقي كامل
 ."في قرية "أ 2017سنكات ضد شمل األطفاؿ قبل حمكؿ العاـ  4الى عمر  0طفل مف عمر  100تمقيح 

 

 :"التثميث التصاعدي" .3
ا فيما نصعد في المنيج العامكدؼ لإلطار المنطقي-متى-يجب أف "تنمك" العناصر "مف عمى  .أيف"، المكصكفة سابق ا، تباع 

جغرافي أكبر كعمى النشا ، عمى مستكػ النشاطات، بعد سبيل المثاؿ، إذا أخذنا البعد الجغرافي )أيف(، سيككف لنتيجة ىذا 
 .مستكػ الغاية المحددة، بعد أكبر كأكبر

ا، يجب أف يصل إلى عدد متزايدمف ناحية المستفيديف )مف(، رأينا في تقنية "االستيداؼ" أف المشركع المبني ج مف  يد 
 .األىداؼ العامة-األىداؼ المحددة-النتيجة-األشخاص نسبة لممسار: النشا 

كقاعدتو " المقمكب كتقع قمتو في النشاطات يمكننا أف نتخيل إذ ا في العامكد الثاني )المنيج العامكدؼ( نكع ا مف أنكاع "المّثمث
"تثميث ا  كتعطيمسافة بيف طرفي المّثمث اآلخريف لفي األىداؼ العامة. لذلؾ، إذا "صعدنا" في المنيج العامكدؼ، تزيد ا

 .ال بازدياد ىذه المعايير الثالثة فيما نصعدتصاعدي ا" متّمث
 

 "الفخ":الكممات  .4
يجب الّتنبو إلى كممات مثل: مف خالؿ، مف أجل، بيدؼ، بكاسطة الي. تمّثل ىذه الكممات "أفخاخا " في المنيج العامكدؼ. 

 .مف الخطكرة ايضا  أف تقكدنا ىذه الكممات إلى مستكػ أعمى أك أدنى في المنيج العامكدؼ كالحقيقة، مف المحتمل كلكف
إذا كتبنا عمى سبيل المثاؿ في مستكػ منطقي عبارة "ييدؼ إلى"، نكشؾ أف نكتب بعد ىذه الجممة، ما يجب أف يككف 

يجب أف يككف  ة "مف خالؿ"، نكشؾ أف نكتب مامكتكبا  مبدئيا  في المستكػ المنطقي العمكؼ. كالعكس صحيح، إذا كتبنا عبار 
 .مكتكبا  مبدئيا  في المستكػ المنطقي السفمي

المحددة  إذا استعممنا الكممات "األفخاخ"، يمكننا "االنحراؼ" عف االستراتيجية األصمية أك إضافة استراتيجية مختمفة عف تمؾ
كاألسكأ ىك أف نخترع شيئا   ،(األىداؼخرػ مف شجرة أغصاف أ)( ZOPP) األىداؼفي طريقة التخطيط لمشركع مكجو نحك 

 .بأنو خطأ في تصميـ المشركع كال شؾ(، ZOPP) األىداؼلـ يتـ تحميمو أبدا  في طريقة التخطيط لمشركع مكجو نحك 
لتفادؼ  الحقا ،بشكل مكجز، إذا كجدنا في إحدػ المستكيات المنطقية األربعة كممات أفخاخ، يجب االنتباه جيدا  لما سُيكتب 

 .الخطأ في التصميـ
 

 :تحميل الجيات المعنية في المشروع .5
ألّنو يبرز ىذا االىتماـ إما إف الجية المعنية ىي أؼ شخص أك مجتمع أك مجمكعة أك منظمة ييميا المشركع. يمكف أف 

ما أّلنو سيتـّ  كف مف التأثير بشكل إيجابي   .أك سمبي عمى المشركعسيتّأثر بشكل إيجابي أك سمبي بالمشركع، كا 
 

 :فئات كف  نكع تأثيرىـ عمى المشركع 3يمكف إذ ا أف نقسـ المشاركيف في محيط معيف إلى 
 .تأثير إيجابي .أ 
 .تأثير سمبي .ب 
 .تأثير حيادؼ .ج 
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يجاد طريقة يسمح تطبي  "تحميل الجيات المعنية" عمى ىذا المستكػ بتحديد مصالح  لالستفادة مف المجمكعات المختمفة كا 
دارة المخاطر الناتجة عف أعماؿ المعدعـ  ا التفكير ببناء المؤيديف لممشركع كا   ائتالفات مع الفئتيف "أ" كارضيف. يمكف أيض 

ا عند الكالـ عف . كيعتبر كل ىذا الحيادية“ب "ج" لمسعي إلى جعل الفئة " ا جد   ."مشاريع "التمكيفتحميل مفيد 
 :"مشركع تحميل الجيات المعنية" عمى الشكل التاليفكر التعريف باالستراتيجية المحددة، يحصل 

 .تحديد المجمكعات ذات المصمحة .1
 .تحميل مكقف المشاركيف فيما يتعم  بالمشكمة .2
 .تحميل مكقف المشاركيف فيما يتعم  باالستراتيجية المقترحة .3
 .تحميل تأثير كل مشارؾ عمى المشركع .4
 .تحميل تأثير المشركع عمى المشاركيف .5
 ب بيا المشركع في صفكؼ المشاركيف.يات التي قد يتسبتحميل الدينام .6
 .تعريف الفرضيات .7
تحييد  تعريف التدابير الكاجب اتخاذىا )إبراـ عقكد كالقياـ بائتالفات تكتيكية كزيارات كتدابير احتكاء كتدابير .8

كبالتالي تسييل خطة  كالتركيج ألعماؿ المشاركيف اآلخريف الي(. كتسمح الجداكؿ بكضع ىذه المعمكمات في منيج
 .العمل

 المعنية":إف الجدكؿ أدناه مفيد "لمشركع تحميل الجيات 

الموقف إزاء  المشارك
 المشكمة

الموقف إزاء 
 االستراتيجية

تأثير المشروع عمى 
 المشارك

تأثير المشارك عمى 
 المشروع

التدبير الواجب 
 اتخاذه

      1المشارك 
      2المشارك 
      3المشارك 
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 :لممشروع SWOT)) تقنية تحميل نقاط القوة والضعف والفرص والتيديدات .6

المعايير  أيضا  لتحميل المشركع. إف SWOT)) كالتيديداتكالفرص يمكف استعماؿ تقنية تحميل نقا  القكة كالضعف 
المربعات العمكية النقا   كفي ىذه الحالة نضع في )راجع الرسـ(المستعممة ىي نفسيا المكصكفة سابقا  لكف مع فرؽ بسيط 

السفمية العكامل الخارجية لممشركع بدال   كسنضع في المربعات )بدال  مف تحميل تاريي المؤسسة(.اإليجابية كالسمبية لممشركع 
 .مف ترّقب مستقبل المؤسسة

 

 
التي تنشأ مف القكة كالضعف كالفرص كالتيديدات  نقا فكر ملء المربعات األربعة، يمكننا تحديد "استراتيجيات تقنية تحميل 

 يمكننا تحديد إما(SWOT)" مف "استراتيجيات تقنية تحميل نقا  القكة انطالقالممربعات األربعة.  فالتقاطعيالتحميل 
نشاطات جديدة لمكاجية كالضعف كالفرص كالتيديدات  (SWOT)" "الفرضيات" أك المنيجيات المختمفة المحددة أك

 .الصعكبات التي يمكف أف تنشأ في تنفيذ المشركع
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 :المنيج األفقي  5.3
 :المؤشرات القابمة لمتحقق بشكل موضوعي ومصادر التّحقق .1

بقياس  تسمح إّنيا معايير .IOV)) موضوعيالمؤشرات القابمة لمتحقق بشكل في العامكد الثالث مف اإلطار المنطقي، نجد 
 .درجة تنفيذ كل مف المستكيات المنطقية األربعة

 :في اإلطار المنطقي، تجدر اإلشارة إلى كجكد طريقتيف مختمفتيف لممئيما 3ك 2بالعامكديف فيما يتعم  
 :المثال األول -

 IOV)لمتحق  ) المؤشرات القابمةبشكل "نكعي" كفي العامكد الثالث، تكصف ( التغيرات)في العامكد الثاني، تكصف الظكاىر 
 .لمتغيير في الظاىرة (الكاقع كاليدؼ)تحتكؼ عمى المعايير "الكمية" بشكل 
 النتيجة: تحسيف فرز النفايات المنزلية المجمعة. 
  لمتحق  )المؤشرات القابمة(IOV  مف النفايات عمى األقل في الحاكيات المناسبة% 50كضع. 

 

 :المثال الثاني -
ا إلى تحديد ظاىرة التغيير في العامكد الكننا نقترح في ىذا الصدد  مؤشرات لثاني بشكل "نكعي ككمي" ثـ إيجاد السعي دائم 

 .لقياس تغير الظاىرة في العامكد الثالث
 % 50النتيجة: زيادة فرز النفايات المنزلية المجمعة بنسبة. 
 (  المؤشرات القابمة لمتحق(IOV المناسبة النسبة المئكية لمنفايات المكضكعة في الحاكيات. 

كىي ، "في مكضكع كتابة المشاريع، تقترح المدرسة األكلى تصنيف المشاريع حيث يجب قياس "الميارات" ك"السمككيات
 ."مكاضيع نمكذجية في المشاريع االجتماعية حيث ال يسيل دائم ا قياس تطكر المحيط "مباشرة

 مف المؤشرات المذككرة في العامكد الثالث كما التحقق"" مصادر في العامكد الرابع مف اإلطار المنطقي، يشار إلى 
" يشار إلى ه التدابير. كفي العامكد الخامس، شر أؼ المنيجية الكاجب استعماليما كالمسؤكؿ عف ىذ"بركتكككؿ" المؤ  يسمى

فاتيح في العامكد المػ المنيج العامكدؼ نفسو )الكممات أؼ األحداث المرتبطة بالظاىرة المشار إلييا عمى مستك  الفرضيات"
ماُ  كتب في المستكػ سمبي ا" )المخاطر( في الكصكؿ إلى الثاني( التي يمكف أف تتحّ  كـ "إيجابي ا )تدابير المرافقة( أك "

 ."المشركعيجابية أك سمبية "خارجة عف سيطرة العمكؼ مف المنيج العامكدؼ. إنيا عكامل خارجية إ
تنفيذ رك  المسبقة التي يجب ضمانيا قبل أك الش " الشروط األساسية"تكتب  في العامكد الخامس نفسو أسفل الفرضيات،

ا مع ىذا القسـ مف اإلطار المنطقي كفرض الشرك  يجب ية. أما الفرؽ الكحيد فيك أف ىذه المشركع. يجب التعامل أيض 
 .التحق  منيا "قبل" تنفيذ المشركع، أما الفرضيات فيتـ التحق  منيا "خالؿ" التنفيذ

المؤشرات القابمة ر اإلشارة إلى أّنو عمى المستكػ المنطقي "لمنشاطات"، يقترح بعض المؤلفكف كالمحّممكف أف تككف تجد
عمى ىذا المستكػ ىي المكارد الضركرية لتحقي  ىذه النشاطات كفي عامكد مصادر التحقي  ُتدرج التكاليف  IOV)لمتحق  )

كمصادر التحق  بالطريقة نفسيا كما  IOV)المؤشرات القابمة لمتحق  )المرتبطة بيا. غير أّنو مف الممكف أيضا  استعماؿ 
 .بالنسبة لممستكيات المنطقية األخرػ 
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 :تحميل الفرضيات .2
المرتبطة ر المرافقة )العكامل اإليجابية(، في تعريف العامكد الخامس لإلطار المنطقي، أؼ المخاطر )العكامل السمبية( كتدابي

"الخرائط الذىنية" كداؼ بمضمكف العامكد الثاني، يمكف تطبي  سمسمة مف التقنيات مثل التخطيط لممشاريع المكجية نحك األى
الجيات المعنية. كسنعرض الحق ا (ZOPP) نقا  كالضعف كالفرص كالتيديدات لممشاريع كتقنية تحميل (SWOT) كتحميل

ا ليذه التقنيات المطبقة عمى تعريف الفرضيات  .كصف 
 

 :(ZOPP)التخطيط لممشاريع الموجية نحو األىداف  .3
التي تسيـ ف الرمادؼ في الرسـ( ارجية" بالمك مف تدابير المرافقة الممكنة، ىنالؾ األسباب غير المختارة )االستراتيجيات "الخ

أمكف أف تّمثل فرضيات باب في شجرة األىداؼ كفيـ ما إذا في صياغة المشكمة. لذلؾ مف المفيد السعي إلى إيجاد ىذه األس
 .مفيدة لمنظر فييا

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :الخرائط الذىنية .4
ىذه سيل نسبي ا تّكقع مثل كيبدك مف الفي تعريف الفرضيات، رأينا التقنيات المفيدة لتّكقع أحداث حصمت في الماضي. 
في عرفة السياؽ كاالحتماالت لمتفكير األمكر كف  كتيرة حصكؿ الحدث في الماضي. كفي ىذا الصدد، لجأنا إلى م

السيناريكىات" "، أكثر صعكبة. نحف اآلف في ميداف الفرضيات. كفي المقابل، يصبح تّكقع حدث لـ يحصل قط في الماضي
ا بعد المدىش كالذؼ لـ  .ُيستكشف جيد 

كمف "لى كقائع متكاترة حصمت في الماضي كالحقيقة ّأنو يمكف لمسيناريكىات أف تككف بسيطة، فمنفترض لك استندنا إ
في مناط  كاألعاصير  المحتمل" أف تتكرر في المستقبل. نرػ عمى سبيل المثاؿ الحركب األىمية المزمنة في بمد معيف

كليس ليا سكاب  في  كرنا في ظكاىر يمكف أف تطرأ في المستقبلالمجيكؿ كالغمكض إذا فكؼ نقع في معينة الي. كلكف س
غير مستقر". كفي ىذه "ـ بمشاريع في محيط الماضي. كمف البدييي أف ىنالؾ الكثير مف المجازفة كالخطر عندما نقك 

 !الحالة، نيدر جيكد كبيرة في عممية تّكقع أمكر مرتقبة
ية" مفيدة لبناء سيناريكىات. تنطم  ىذه التقنية مف عقدة مركزية، كباستخداـ تقنية "العصف الذىني"، تقنية "الخرائط الذىن إف

نجمع بيف تفرعات المشكمة كالعقد المشتّقة عنيا. كفكر إنجاز خريطة العقد، يمكننا مف خالؿ جمع عقد المستكيات المختمفة، 
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لمكجكد عمى المكقع Free mind) ) مفيد في ىذا المجاؿ ىك فريمايندرؤية ظيكر سيناريكىات غير مؤّكدة بعد. كالبرنامج ال
 .المشار إليو في الفيرست في نياية الدليل

المستكػ  الستحداث الخرائط الذىنية، أنو فيFree mind) فريمايند )نرػ في المثاؿ المقترح أدناه، حيث استعمل برنامج 
 .المتعارضة المشاركيف في المشركع، بسبب مصالحيـ الثالث لمعقد، يمكف حصكؿ سيناريك "نزاع" في صفكؼ

 

 

 

 .نرػ إذ ا كيف أف تحميل الجيات المعنية المطب  عمى المشركع ىك مصدر صالح آخر لتحديد الفرضيات
 

 :حساب الفرضيات .5
بالتمييز بيف  خارجيةيسمح "حساب" الفرضيات بالقياـ "بتحميل المخاطر". كيعني ذلؾ أك   ال معالجة كل عامل مف العكامل ال
الحساب التالي عمى  العكامل اإليجابية )تدابير المرافقة( كالسمبية )المخاطر(. كال تتـ معالجة العكامل اإليجابية. بل ُيطب 

ذا الالعكامل السمبية: يجب أف نفيـ إذا كانت العكامل الخارجي يمكف ألؼ شريؾ محمي آخر أف  ة السمبية خطيرة كمحتممة كا 
الثاني لإلطار المنطقي )االستراتيجية  أمكننا تعديل المشركع أؼ العامكدىذه الحالة، يجب التفكير إذا ييتـ بيا. كفي 

ذا لـ يص العامكد الخامس مف اإلطار المنطقي. كفي ىذه  ح ذلؾ، نترؾ ىذه الفرضية فيالخاصة( لمكاجية ىذه المخاطر. كا 
المشركع، أؼ أنيا قد تضع المشركع في خطر كفي ىذه  مىضيات قاضية عالحالة، يجب التنبو إلى أال تككف ىذه الفر 

االستراتيجية المقترحة! كفي الجدكؿ أدناه، نصف اإلجراءات الكاجب  المشركع، قد نميل إلى التخمي عف المرحمة مف صياغة
 .)المخاطر( في كل مرحمة عمى حدة اتباعيا في معالجة الفرضيات السمبية



بالنخائج الوخابعت والخقٍٍن  –الفقر في قطاع غزة" حدة ضمن مشروع "تعزيز مؤسسات المجتمع المدني نحو التخفيف من  دٌسوبش 2015  

 

 

 

27 

 

 



بالنخائج الوخابعت والخقٍٍن  –الفقر في قطاع غزة" حدة ضمن مشروع "تعزيز مؤسسات المجتمع المدني نحو التخفيف من  دٌسوبش 2015  

 

 

 

28 

 

 :والثاني في اإلطار المنطقي التفاعل بين العامودين الخامس .6
المنيج  ربط بيف المحتكػ عند كل مستكػ مفيكجد "تفاعل" بيف العامكديف الخامس كالثاني في اإلطار المنطقي أؼ ال

المخاطر يمكف أف  ا ىذا العمل إلى اكتشاؼ إذا كانتالعامكدؼ كمحتكػ الفرضيات في المستكػ المنطقي نفسو. كيقكدن
 .صغيرة لمكاجية ىذه المخاطر. كيدعى ىذا العمل "تكييف" المشركع تؤدؼ إلى "خطط بديمة"

المخاطر  تدابير تكييف المشركع". كيتـ كصفكالحقيقة أنو في استمارات المشركع، تدرج الجيات المانحة فقرة "المخاطر ك 
نشاطات أك نتائج  ى استحداثؤدؼ "الخطط البديمة" إلك"الخطط البديمة" المرتبطة بيا الكاجب اتباعيا لمكاجية المخاطر. كت

ا  تظير المخاطر. مما يعني أنو يمكفجديدة أك أىداؼ محددة، كف  المستكػ المنطقي حيث  إضافة "عكامل" جديدة مجدد 
)استعماؿ المكارد لتحقي  النتائج(، لكف يرتفع  لمشركع. كبالتالي، تنخفض الكفاءةإلى المشركع األصمي مع تأثير عمى كمفة ا

 .الفعالية )درجة الكصكؿ إلى النتائج مقارنة مع التكقعات(احتماؿ 
ا مف ىذا العمل. غير ،8تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أنو في تحميل الجيات المعنية، في النقطة  أنو كاف  أنجزنا جزء 

المنجز سابق ا في ىذه  عملاء. أما ىذا التحميل فأكثر كماال. كال شؾ بأنو يجب إدماج المرتبط ا بالفرضيات المتعمقة بالشرك
 .الخانة

 
 ":الخط المتعرج"منيج  .7

كف  ج". كيجب إنجاز القراءة النيائية فكر إنجاز اإلطار المنطقي، ال بد مف القياـ بتّحق  نيائي كف  منيج "الخط المتعر 
ذا لـ يتـ التحق  مف أؼ مف المنيج التالي: إذا تـ التحق  مف الشرك  األساسية، يمكننا القياـ بالنشاط  الفرضياتات؛ كا 

ذالسمبية  مف أؼ مف ا لف يجرؼ التحق  )المخاطر( في المستكػ المنطقي لمنشاطات، يمكننا الكصكؿ إلى النتائج؛ كا 
ذا الفرضيات السمبية )المخاطر( في المستكػ المنطقي لمنتائج، يمكننا ا لـ يجرؼ التحق  لكصكؿ إلى األىداؼ المحددة. كا 

الكصكؿ إلى األىداؼ العامة. المنطقي لألىداؼ المحددة، يمكننا أؼ مف الفرضيات السمبية )المخاطر( عمى المستكػ  مف
ا. مف ىنا أطمقت عميو ىذه ترسـ ىذه المقاربة في اإلطار المنطقي خط ا متع ذا استكفى اإلطار المنطقي رج  التسمية. كا 

ا عندئذ التخمي عف كيمكنن لمتابعة التخطيطمنطقي" " إف اإلطارة، يمكننا القكؿ رجالمناىج الثالثة العامكدية كاألفقية كالمتع
 .لممشركعك األىداؼ لمشركع مكجو نحطريقة التخطيط 

 
 :(WBS)طريقة ىيكمية تصنيف العمل   6.3
الرسـ البياني  . كنرػ فياألساسية )األعماؿ(بتفكيؾ نشا  معيف إلى مككناتو ( WBSطريقة ىيكمية تصنيف العمل ) تسمح

 .التالي كيف يمكف "تفكيؾ" نشا  "منزلي" الكتشاؼ األعماؿ المككنة لو
مؤلفا  مما  رمزا   ىذا العمل ضركرؼ لكضع الجدكؿ التنظيمي كالجدكؿ الزمني كميزانية المشركع. كيجب إعطاء كل عمل إف

القسـ" حيث يكجد العمل. " عدد أرقاـ الرمز عمى "مستكػ" البنية حيث يكجد العمل. أما األرقاـ فتعتمد عمىيعتمد يمي: 
، يمكننا استعماؿ   .مايكركسكفتمف  (Visio)برنامج فيزيك كلتحقي  ىذا النكع مف الرسـك
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 :(OBS)طريقة ىيكمية تصنيف التنظيم  7.3
مايكركسكفت، كضع  المثاؿ باستعماؿ برنامج فيزيك مفيمكننا عمى سبيل  (WBS) تصنيف العمل ىيكميةمف طريقة  انطالقا

المشركع كتحديدا  الفري  الذؼ سيتحمل  شارؾ في تنفيذجدكؿ تنظيمي. ستسمح لنا ىذه األداة بتحديد مجاالت مسؤكلية كل م
كالقدرات التي يجب أف يتحّمى بيا أعضاء الفري  الكاجب  يمكننا اتخاذ القرار بشأف الكميةالمسؤكلية التنفيذية. كفي الحقيقة، 

 .مرحمة ضركرية لتحديد ميزانية المشركع ىذا الجدكؿ الزمني فقط. كما أنيامف  انطالقاتكظيفو 
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المشركع.  رنامج الككالة المسؤكلة عف تنفيذمسؤكلية الكصكؿ إلى األىداؼ العامة أك الشاممة لممشركع إلى مدير بأككمنا 
لمبرنامج. كفي المقابل،  أف تككف عادة ىذه األىداؼ محددة طى المشركع. لذلؾ يجبنيا أىداؼ عمى المدػ الطكيل كتتخكا  

 .لممشركع بمدير المشركع في الميدافتنا  مسؤكلية الكصكؿ إلى األىداؼ المحددة 
 

 :الجدول الزمني  8.3
اخترع ىنرؼ  .أك الجدكؿ الزمني (GANTT) عند تحديد نشاطات المشركع كأعمالو، سيتـ تنظيميا داخل الرسـ البياني غانت

)بناء صنع ىياكل معّقدة  كضع أسس مفيدة إلدارةغانت الرسـ البياني غانت في أكائل القرف الماضي. ككاف اليدؼ منو 
 السفف(.

األخرػ،  في أبسط تصميـ لمجدكؿ الزمني، يتمّثل الجدكؿ بعامكد حيث تكصف النشاطات كاألعماؿ المرتبطة. كفي األعمدة
 .يجب تحديد المدة كالمساحة الزمنية لكل نشا  كعمل حيث سُينّفذ

 :ء التاليلنجاح الجدكؿ الزمني، يجب اتباع اإلجرا
 أخذ النشاطات المحددة مف اإلطار المنطقي. 
  استعماؿالقياـ "بتفصيل" كل نشا  لتحديد األعماؿ المرتبطة بو(  تصنيف العمل ىيكميةتقنية (WBS)) 
 يكضع كل نشا  كعمل الحقا  داخل الرزنامة. 
  المحددة(.)األىداؼ تعتمد المدة اإلجمالية لمرزنامة عمى المدة اإلجمالية لممشركع 
  "الكاجب استعمالو عمى مدة العمل األقصر. كالحقيقة أنو يجب تفادؼ "النقا " في )العامكدؼ(يعتمد "المعيار 

 .الجدكؿ الزمني ألنيا تصعب المتابعة
 يجب مراقبة "التضارب" أؼ إمكانية تنفيذ عمميف أك أكثر في الكقت نفسو. 

الجدكؿ  المشركع كيمّثل عرضو اإلجمالي مدة المشركع. كانطالقا  مف ىذاعادة، يكضع جدكال  زمنيا  "عاما " في مستندات 
 .الزمني العاـ، يمكننا تفصيل جداكؿ زمنية محددة بحسب الفترة المنكؼ تحميميا، خالؿ تنفيذ المشركع

 .المجاؿ ىذامف بيف برامج عديدة مفيدة في مف مايكركسكفت  (Project) كنجد أدناه مثاال  حيث استعمل برنامج بركجيكت



بالنخائج الوخابعت والخقٍٍن  –الفقر في قطاع غزة" حدة ضمن مشروع "تعزيز مؤسسات المجتمع المدني نحو التخفيف من  دٌسوبش 2015  

 

 

 

31 

 

 
 

 :المنيجيات 9.3
 .يكجد نكعاف مف المنيجيات: منيج عاـ كمنيج محدد

 ا بطريقة انخرا  مختمفالمنيج العاـ: يعني الطريقة الشاممة لتحقي  مشركع متكامل. كيت الشركاء في  ّعم  أساس 
 المشركع )مف سيفعل ماذا؟(

  لو تأثير  إلى أف تعريف المنيجيات المحددة طريقة تحقي  كل نشا  كعمل. تجدر اإلشارةالمنيج المحدد: يعني
ا الحفاظ عمى التعداد نفسوعمى تكاليف المشركع. كفي كصف المنيجيات المحددة، مف المف  كفي طريقة يد جد 

 (GANTT) .ي كفي طريقة ىيكمية تصنيف العملفي اإلطار المنطق المستعمل (WBS)غانت
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 :نماذج لإلطار المنطقي 10.9
 تاريخ بدء المشروع  مشروعاسم ال

 المتوقع
 

اليدف الرئيسي 
 مشروعلم

تاريخ انتياء  
 المتوقع المشروع

  

مؤشرات  النتائج المخططة
 االداء

القيمة 
 االكلية

القيمة 
 المستيدفة

مصادر 
 البيانات

دكرية جمع  طرؽ جمع البيانات
 البيانات

/  المسؤكؿ
 المسؤكلة

         (:1نتيجة )

       

       

       

         (:2نتيجة )

       

       

        (: 3نتيجة )

       

       

        (: 4نتيجة)
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2015 انًتاتؼحٔانتقٛٛى–ضمف مشركع "تعزيز مؤسسات المجتمع المدني نحك التخفيف مف الفقر في قطاع غزة"   دٚسًثش  

 

 

 

  

القيمة  مؤشرات األداء النتائج المخططة
 األولية

القيمة 
 المستيدفة

 المسئولية دورية الجمع طرق جمع البيانات مصادر البيانات

 النتائج بعيدة المدى
انخفااااض معااادل وفياااات األطفاااال 

 الرضع بالمناطق المستيدفة
تكقػػػع الحيػػػاة عنػػػد المػػػيالد فػػػي المنػػػاط   -

 المستيدفة
قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اإلحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءات  - عاما   75 عاما   72

 الحيكية بالكزارة
 كزارة الصحة كل ثالثة سنكات مراجعة الكثائ  -

معػػدؿ كفيػػات األطفػػاؿ الرضػػع المسػػجمة  -
كالتػػػػػػي تعػػػػػػزػ إلػػػػػػى أمػػػػػػراض اإلسػػػػػػياؿ 

 بالمناط  المستيدفة

كزارة الصػػػػػػػػػػػػػػػحة، قسػػػػػػػػػػػػػػػـ  - 8/1000 12/1000
 اإلحصاءات الحيكية

سػػػػػػػػنكيا  فػػػػػػػػي نيايػػػػػػػػة  مراجعة الكثائ  -
 العاـ

 كزارة الصحة

 النتيجة متوسطة المدى
معااادل إصاااابة األطفاااال انخفااااض 

باااااااأمراض اإلسااااااايال بالمنااااااااطق 
 المستيدفة

معػػػدؿ اإلصػػػابة بػػػأمراض اإلسػػػياؿ فػػػي  -
 المناط  المستيدفة بالمنطقة

سػػػجالت كحػػػدات الرعايػػػة  - 15% 60%
الصػػػػػػػػػػػػػػػػحية بالمنػػػػػػػػػػػػػػػػاط  

 المستيدفة

اإلدارات الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحية  نصف سنكيا   مراجعة السجالت -
 بالمناط  المستيدفة

الشػػيرية متكسػػط عػػدد حػػاالت اإلسػػياؿ  -
 المبمغ عنيا قبل كبعد تنفيذ المشركع

سػػػجالت كحػػػدات الرعايػػػة  - 50 250
الصػػػػػػػػػػػػػػػػحية بالمنػػػػػػػػػػػػػػػػاط  

 المستيدفة

اإلدارات الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحية  نصف سنكيا   مراجعة السجالت -
 بالمناط  المستيدفة

 النتيجة قصيرة المدى
تحسااااين فاااارص حصااااول األساااار 
بالمناااطق المساااتيدفة عمااى ميااااه 

 الشرب المأمونة

التي لػدييا فرصػة الحصػكؿ نسبة األسر  -
 عمى مياه الشرب المأمكنة

سػػػػػػػػنكيا فػػػػػػػػي نيايػػػػػػػػة  مراجعة التقرير - تقرير مسح األسر - 70% 25%
 العاـ

 فري  المتابعة بالمشركع

عينة عشكائية مػف األسػر  - %90 %50 مستكػ رضا المجتمع عف مياه اآلبار -
 بالمناط  المستيدفة

 مجمكعات بؤرية -
 مقابالت شبو منظمة -

 فري  المتابعة نصف سنكيا  

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجالت رابطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  - / شير1 / أسبكع4 معدؿ تعطل اآلبار قبل كبعد التنفيذ -
 مستخدمي المياه

 فري  المتابعة ربع سنكيا   مراجعة السجالت -

التحميل الكيميائي لمياه  - عينات مف مياه اآلبار -   قياسات جكدة المياه -
 اآلبار

 فري  المتابعة ربع سنكيا  
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 : المتابعة. 4
 :مقدمة 1.4

 لماذا التقييم والمتابعة ؟!
كاعتمدت  نفسيا،طمب تقييـ المؤسسات  كتضمف أحيانا المشركعات،تزايد الطمب في السنكات األخيرة عمى القياـ بتقييـ 

ذا النيائي باعتباره جزءا مف المشركع  كخاصة التقييـمف المشاريع الكبرػ بندا مركزيا في تقييـ المشركع  العديد كالميزانية كا 
فقد أضيف  االتفاؽ،اعتماد البند أحد االسباب الرئيسة لمطالب الممكؿ بيدؼ التأكد مما تـ انجازه في المشركع كف   كتف

اؽ الطمب المتزايد عمى األمر الذؼ كسع مف نط المدني،منظمات المجتمع  كالمحاسبة فيية التقييـ المؤسسي لضماف الشفاف
القضية الجكىرية أف العديد مف منظمات المجتمع المدني أصبحت تشعر بضركرتو لمعرفة األثر الحقيقي ألنشطتيا  التقييـ.

 كالتعمـ مف تجاكز العقبات كتعزيز االيجابيات.
 

 : عممية المتابعة 2.4
ىي عممية منظمة كمخططة كمستمرة ، تتـ بصفة دكرية كمنتظمة عمى مدار عمر المشركع لجمع المعمكمات عف تشغيل "

نجازات المشركع كتأثيراتو ، ثـ إعدادىا كتكصيميا إلى إدارة المشركع أك غيرىا مف الجيات المعنية بغرض مساعدتيـ عمى  كا 
 ." القرارات المناسبة لتنفيذ المشركع بكفاءة نحك تحقي  األىداؼ المخططةاتخاذ 

 
 : جراء عممية المتابعةإأسباب 

إلمداد إدارة المشركع بالمعمكمات الدقيقة في الكقت المناسب عف أنشطة المشركع لممساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة 
 :باآلتي
 المكارد البشرية 
 الجدكؿ الزمني  
  المكارد كالمصادرتدبير 
 مستكػ الجكدة ككفاءة األداء 
 اإلدارة المالية كالميزانية  

 

 : وظائف عممية المتابعة
 تكثي  مراحل تنفيذ المشركع. 
 تفسير عممية اتخاذ القرار بكاسطة اإلدارة. 
 اتخاذ القرار السميـ. 
 التعمـ مف الخبرات المكتسبة لممساعدة في كضع الخطط المستقبمية. 

 



بالنخائج الوخابعت والخقٍٍن  –الفقر في قطاع غزة" حدة ضمن مشروع "تعزيز مؤسسات المجتمع المدني نحو التخفيف من  دٌسوبش 2015  

 

 

 

40 

 

 المتابعة:أىداف 
المتابعة تكفر إلدارة المشركع كافة البيانات كالمعمكمات عف أنشطة المشركع المنفذة بما يمكنيـ مف تحميل المكقف الحالي 

 :لممشركع كمقارنة ما تحق  فعال بما كاف مخططا تنفيذه كبخاصة التحق  مف أف
 التنفيذ يتـ كفقا لمجدكؿ الزمني المخطط. 
 ي حدكد الميزانية المعتمدة لذلؾتكمفة األنشطة المنفذة ف. 
 مدخالت كمخرجات المشركع تصل لمفئة المستيدفة في المكاف كالكقت المناسبيف. 
 الصرؼ يتـ في األكجو الصحيحة لإلنفاؽ. 
 التنفيذ يتـ بالجكدة العالية المطابقة لممكاصفات الفنية. 
  ككفاءةالقكػ البشرية كاإلمكانيات المادية يتـ استخداميا بفاعمية. 
 إنجازات المشركع تتـ كفقا لما ىك مخطط لو. 
 تأثيرات المشركع قد تحققت، كالتعرؼ عمى درجة تحققيا. 

 

 
 تحديد المعمومات المطموبة 

 األدكات كالمعدات( –األفراد  –األمكاؿ  – )الكقت

 
 تصميم التقارير /النماذج /الجداول 

 لجمع البيانات كالمعمكمات

 
 األداء المقبولتحديد مستوي 

)المعايير(   

 
 تصميم نظام لجمع المعمومات 

 

 
 تقديم المعمومات لمتخذي القرار

 تسجل وحفظ 
  نتائج المتابعة

 خطوات عممية المتابعة
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 : أنواع المتابعة 3.4
 :من حيث طبيعتيا .1

 :المتابعة الفنية . أ
المشركع كىي التي تبيف ما تـ إنجازه مف أعماؿ مقابل ما تـ إنفاقو مف استخدامات المتابعة الفنية لمكقع 

استثمارية، كمطابقة األعماؿ المنفذة لما كرد في التكصيف العيني لممشركع مف حيث المكقع كالمكاصفات 
األىداؼ  كالمكارد المككنة لإلنشاءات كالتعديالت التي أدخمت عمى التنفيذ كأسبابيا كأثرىا عمى تحقي 

المرتبطة بالمشركع كالمشاكل التي تعترض التنفيذ سكاء كانت طبيعية أـ نتيجة ظركؼ خارجية، كلذلؾ فإف 
 .ىذا النكع مف أنكاع المتابعة يتـ بصفة دكرية كمنتظمة عمى مدار مرحمة التنفيذ

 :المتابعة المالية . ب
لمشركعات، كتيدؼ إلى الكقكؼ عمى ما تـ المتابعة المالية ىي أحد أنكاع المتابعة المستخدمة في تنفيذ ا

  .صرفو مف أمكاؿ عمى مشركع معيف مقارنة بما تقرر ليذا المشركع مف تمؾ االعتمادات
 كىذا النكع مف أنكاع المتابعة يمكف إجراءه عمى فترات: 

 .شيرية: حيث تقـك المنظمة بعمل متابعة مالية شيرية -
إعداد تقارير ربع سنكية بما ال يتجاكز نياية الشير التالي لمربع المحدد كمما ربع سنكية: كفي ىذه الحالة يجب أف يتـ  -

 .يسمح باتخاذ القرارات الالزمة في ضكء معدالت التنفيذ
ظيار المؤشرات اإليجابية في التنفيذ ككيفية  - المتابعة السنكية: لبياف معدؿ التنفيذ كمعدؿ األداء االقتصادؼ لممشركع كا 

 .ت السمبيةالتغمب عمى المؤشرا
 

 :من حيث مصدرىا .2
 : المتابعة الداخمية  . أ

 " "ىي التي تختص بصكرة أساسية بمجاالت تنفيذ أنشطة المشركع ذاتو
كتيدؼ إلى إمداد مديرؼ المشركع كالمشرفيف عمى التنفيذ بمدػ التقدـ في عممية تنفيذ المشركع. كتتـ المتابعة 

 .بأشراؼ إدارة المشركع

 : المتابعة الخارجيةب. 
"كىي تختص أساسا بمدػ تقدـ المشركع بصفة عامة متمشية مع اإلطار التنظيمي المنطقي الذؼ يتـ مف 

 ".خاللو تنفيذ المشركع
 كيتـ أجراء ىذه المتابعة بكاسطة الييئة الممكلة كالييئات المشاركة في سياؽ األشراؼ عمى المشركع.
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 : متابعة األداء

عمى مقارنة اإلنجازات الفعمية لممشركع اك البرنامج خالؿ فترة معينة باإلنجازات المخططة لية المتابعة بصكرة عامة آتعتمد 
كتفسير -اف كجد –خالؿ نفس الفترة، كتحديد االنحراؼ 

أسبابو كتحديد المسؤكليف عند ذلؾ كمف ثـ اقتراح 
اإلجراءات الكقائية اك التصحيحية اف لـز االمر كالتي 

نتائجو عمى المستكيات تتضمف قياـ المشركع بتحقي  
المختمفة اك بمعنى اخر ضبط أداء المشركع / البرنامج. 
كتتـ عممية المتابعة مف خالؿ جمع البيانات الخاصة 
بمؤشرات األداء بالدكرية المحددة لذلؾ بإطار قياس 
)متابعة( األداء. كيتـ عمى ضكء نتائج تحميل البيانات 

في األكقات المتف   المجمعة اعداد تقارير المتابعة الدكرية
 عمييا، كذلؾ بغرض:

 
 المتف  عمييا مف كافة األطراؼ المعنية بالمشركع. تطبي  المساءلة عف التنفيذ كفقا لخطط المشركع 
 .تحسيف أداء ككتيرة تنفيذ المشركع بالصكرة التي تتضمف تحق  النتائج المرجكة 
  الحث عمى السرعة في تعديل استجابة المشركع. كبالتاليإعطاء انار مبكر عف األداء الغير مقبكؿ لممشركع 
 .تكفير بيانات لعمميات التقييـ الحقا 
 .دعـ القرارات قصيرة االجل خاصة فما يتعم  بالمكارد 

كيمكف ايجاز عممية المتابعة في الجدكؿ التالي كالذؼ يعد ركيزة أساسية في اعداد تقارير أداء المشركع في تحقي  النتائج 
 كة:التنمكية المرج

المستيدؼ  المؤشر
 حتى تاريخو

المحق  
 الفعمي

الحيكد 
عف 
 المخطط

مدػ قبكؿ 
 الحيكد

الدركس المستفادة  المسئكلية االسباب
كاالجراءات التصحيحية 

 كالكقائية
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 مالحظات عامة عمى الجدول السابق:
  سالفا في إطار قياس )متابعة( األداء كجدكؿ التقسيـ يذكر المستيدؼ المخطط عند زمف المتابعة كما تـ تحديده

 مة المحققة لممؤشر عند تاريي المتابعة.يي لممستيدفات، كما تذكر أيضا القالزمن
  قد يككف االنحراؼ عف المخطط باإليجاب اك السمب، كقد يككف مقبكال اك غير مقبكال طبقا لممعايير الفنية التي

 تحكـ عمل المشركع.
  دية الى االنحراؼ عف المخطط قد تتعم  ببيئة المشركع الداخمية اك عكامل خارجية أخرػ اك االثنيف األسباب المؤ

 معا، كقد تحدث نتيجة قصكر في التخطيط، اك سكء في التنفيذ، اك االثنيف معا أيضا.
 اإلدارية األعمى  االنحراؼ قد يقع تحت المسئكلية المباشرة إلدارة المشركع، اك يتعم  بالبيئة الخارجية كالجيات

 عمى المستكيات المتعددة، اك االثنيف معا.
  :المعارؼ المتكلدة نتيجة التفكير في التجربة كالتي يمكف اف تفيد في تحسيف اإلجراءات في الدروس المستفادة

 المستقبل، كيمخص الدرس المستفاد المعرفة في كقت معيف بينما يظل التعمـ مستمر.
 :تمؾ اإلجراءات الفكرية التي يتـ تنفيذىا عند حدكث مشكمة ما تعترض تنفيذ المشركع.  ىي اإلجراءات التصحيحية

 كاف يتـ إعادة ترتيب بعض األنشطة اك تغيير متطمبات تنفيذ أحدىا اك اف يتـ استبعاد نشا  ما كاستبدالو باخر.
 :حدكث بعض المشكالت مرة أخرػ ىي تمؾ اإلجراءات التي يتـ التخطيط ليا كتنفيذىا لتالفي  اإلجراءات الوقائية

في نفس المشركع، ككذلؾ كضع بعض التكصيات التي يمكف االستفادة منيا في تخطيط كتنفيذ مشركعات مماثمة 
  لتفادؼ حدكث مثل ىذه المشكالت.

 

أداء المشركع كاـ يظيره الشكل التالي الى ثالثة  تصنيفكبمتابعة أداء المشركع عمى مستكيات المؤشرات المختمفة يمكف 
  مستكيات لألداء:
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 اعذاد وحصوٍن الوششوع

 حنفٍز الوششوع

 هخابعت الخقذم الوشحلً

 ححذٌذ وححلٍل االنحشاف

 حقاسٌش الى هخخزي القشاس

 الخىقف او االلغاء

اخخٍاس وحنفٍز أفضل اإلجشاءاث 

 الخصحٍحٍت فعالٍت
 حقٍٍن شاهل او جزئً للوششوع

 ححذٌذ اإلجشاءاث الخصحٍحٍت 

عندما تتف  القيمة المحققة لممؤشر عند زمف المتابعة مع القيمة المخططة المشروع يحقق النتائج المرجوة منو:  .1
 ليا عند نفس التكقيت.

متابعة القيمة المخططة ليا عند نفس عندما تفكؽ القيمة المحققة لممؤشر عند زمف ال المشروع يحقق أداء متميزا: .2
 الزمف.

عندما تفكؽ القيمة المخططة لممؤشر عند زمف المتابعة المخططة ليا عند  المشروع يعاني من قصور في األداء: .3
 نفس الزمف.

ية، كبتطمب المشركع في حالة قصكر األداء مزيدا ممف التحميل المتاني لتقدير حجـ االنحراؼ كتأثيراتو السمبية مف ناح
كتحديد االحتياجات الكقائية كالتصحيحية الالزمة لضبط أداء المشركع مف ناحية أخرػ، كقد يكاجو المشركع أحد االحتماليف 

 التالييف:
  :يتطمب ذلؾ تحديد كتفعيل اإلجراءات الكقائية كالتصحيحية الالزمة لضبط األداء متزامنا انحراف بسيط في األداء

 ذ المشركع.مع االستمرار في عممية تنفي
 :يتطمب ذلؾ الكضع تدخل متخذؼ القرار لمكقكؼ عمى األسباب الحقيقية ليذا االنحراؼ  انحراف كبير في األداء

الكبير، كيمكف اف يتـ ذلؾ مف خالؿ دراسة تقييـ بكاسطة استشارؼ خارجي قد ينتيي عمى سبيل المثاؿ باقتراح 
ك ادخاؿ بعض التعديالت الجكىرية عمى تصميـ اتخاذ بعض التدابير اإلدارية اليامة داخل المشركع كادارتو، ا

المشركع، اك مخاطبة األطراؼ المعنية المؤثرة لتقديـ دعـ سياسي عمى سبيل المثاؿ اك اتخاذ قرار بكقف المشركع 
 نيائيا لعدـ جدكػ االستمرار فيو كما يتضح مف الشكل التالي:
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 : أساليب وطرق المتابعة
يمكف تنفيذ عممية المتابعة مف خالؿ عدة طرؽ كأساليب تحددىا إدارة المشركع، مع األخذ في االعتبار أف اختيار األسمكب 
أك الطريقة المناسبة تعتمد عمى عدة عكامل منيا قدرات األفراد الذيف سيكمفكف بالعمل كالكقت المناسب إلنجاز العمل 

تميز ىذه األساليب بأنيا تجمع معمكمات كمية ككيفية عف مدػ تطاب  خط سير المشركع بالخطة كالمكارد المتاحة، كت
 المكضكعة.

 

 بعض األساليب المستخدمة في عممية المتابعة ما يمي:
 االطالع عمى التقارير كالسجالت التي يقـك بيا العاممكف بالمشركع بشكل دكرؼ كتكثي  األنشطة التي تـ تنفيذىا. .1
زيارات ميدانية لمكقع تنفيذ المشركع مف أجل مشاىدة كمالحظة منظمة كمنتظمة لمكاقع العمل كلممستفيديف القياـ ب .2

 كألداء العامميف بالمشركع.
عقد لقاءات فردية كجماعية )اجتماعات( مع العامميف بالمشركع كالجيات المشاركة فيو كالمستفيديف كالمستفيدات  .3

 منو.
 سات التأمل أثناء متابعة المستفيديف أك أعضاء فري  العمل.يتـ استخداـ قكائـ الفحص كجم .4

 

 : تصميم خطة المتابعة 5.4
يتـ إعداد كتصميـ خطة المتابعة قبل بداية تنفيذ المشركع خالؿ مرحمة التخطيط لممشركع بحيث يتـ استخداميا في متابعة 

 تنفيذ أنشطة المشركع.
 

 األولية لوضع خطة المتابعة:الشروط 
 مف أجل كضع خطة متابعة لمشركع ما البد مف تكافر ما يمي مسبقا :

 الخطة التنفيذية ألنشطة المشركع  .1
 تحديد اليدؼ مف عممية المتابعة  .2
 تحديد الكقت الزمني لممتابعة  .3
 تحديد أساليب كطرؽ المتابعة  .4
 تحديد األدكار كالمسئكليات سكاء عمى مستكػ التنفيذ أك المتابعة  .5
 كضع معايير األداء )المؤشرات(  .6
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 : المؤشرات 6.4
 أك األنشطة " األىداؼ" العالقة الدالة عمى تحقي   المؤشر ىو

حيث أف المؤشرات تساعد عمى التعرؼ عمى مدػ التقدـ كقياس التغير  المؤشرات،كلمنشا  أك اليدؼ الكاحد العديد مف  
 الذؼ حدث.
 مثل:مف مقاييس كيعبر عنيا باألرقاـ  المؤشراتكتتككف 
 نكعيف: إلىكتنقسـ  النسبة: .1
كأف نقكؿ  الكل(ما كالعدد الكمي لنفس الشيء )ىي جزء مف  شيءالنسبة المقصكد بيا العالقة بيف جزء مف  -

 صحي.( لدييـ خزانات صرؼ القرية )س% مف أىالي 50إف 
يف تكجد بينيما عالقة أك صمة مشتركة معينة مثل عدد النسبة المقصكد بيا العالقة بيف شيئيف مختمف -

المدرسيف بالنسبة لعدد التالميذ في المدارس االبتدائية في منطقة محددة )مثل أف تقكؿ يكجد مدرس لكل 
 عشريف تمميذ(.

النسبة لكل : مثل معدؿ كفيات األطفاؿ كيقصد بو عدد األطفاؿ أقل مف سنة كاحدة الذيف يمكتكف في سنة ما كذلؾ بالمعدل .2
 ألف مكلكد في نفس السنة.

 

 :أنواع مؤشرات المتابعة 
 : نعني بيا كـ المدخالت كالعمميات التي تمت خالؿ تنفيذ أنشطة المشركع.مؤشرات األداء -
أك مؤشرات األثر كالنتائج: كىي تبيف مدػ األثر الناتج عف األنشطة أك البرامج كمثاؿ ذلؾ  مؤشرات النجاح -

أف انخفاض الحاالت المصابة بالبميارسيا بعد تنظيـ حممة مكافحة البميارسيا بالقرية )س( قد يككف مؤشرا 
 لألثر الناتج عف ىذه الحممة. 

 :مواصفات المؤشر الجيد 
 يا .أف يككف محدد كميا  ككيف -
 يمكف قياسو بأحد كسائل القياس المستخدمة. -
 أف يككف لو عالقة بأىداؼ المشركع.  -

 مثال لممؤشر:
بنيايػػة المشػػرع مػػف خػػالؿ جمسػػات التثقيػػف  )س(سػػيده بقريػػة  1000رفػػع مسػػتكػ الػػكعي بالصػػحة اإلنجابيػػة لعػػدد  الياادف:

 الصحي كالزيارات المنزلية.
 مؤشر األداء:

 ضكر ىذه الجمسات.زيادة تردد السيدات عمى ح -
 زيادة عدد الزيارات المنزلية التي يقـك بيا المثقفات الصحيات لمسيدات المستيدفات. -

 مؤشر األثر:
 زيادة عدد المترددات عمى الكحدة الصحية الستخداـ كسائل تنظيـ األسرة.



بالنخائج الوخابعت والخقٍٍن  –الفقر في قطاع غزة" حدة ضمن مشروع "تعزيز مؤسسات المجتمع المدني نحو التخفيف من  دٌسوبش 2015  

 

 

 

48 

 

 : الوصايا العشر لمتعميق عمى األداء 7.4
 .قـ بالتعمي  عمى سمكؾ شاىدتو كليس عمى أتجاه استنتجتو .1
 .قـ بشرح ماذا رأيت ككيف شعرت بدال مف ذكر الحكـ الذؼ أصدرتو عمى ىذا المكضكع .2
 .ركز عمى السمكؾ الذؼ يمكف تغييره .3
 .اختار نكاحي األداء األكثر أىمية كقـ بتحديد تعميقاتؾ عمى تمؾ النكاحي .4
 .تعميقاتؾ بأشياء محددة في السمكؾ كال تذكر مجرد انطباعات عامةأربط  .5
 .قـ بتكجيو أسئمة بدال مف عمل تصريحات تشرح كجية نظرؾ .6
 .قـ بتحديد قكاعد العمل كمستكيات األداء مسبقا .7
 .عم  عمى األشياء التي قاـ الشخص بإدائيا بصكرة جيدة كتمؾ التي تحتاج إلى تحسيف .8
 .مل النقد عند كل شخص فال تقـك بعمل الكثير مف التعميقات السمبية مرة كاحدةالحع أف ىناؾ حدكد لتح .9
 .قبل قكؿ أؼ تعمي ، فكر في تأثيره عمى المكظف .10
 

 : تقييم المشروعات .5
 :تعريف مفيوم التقييم 1.5

  قياس مدؼ نجاح مشركع  أك برنامج ما في الكصكؿ لألىداؼ التي كاف مخططا ليا.ىي عممية 
  عممية تقدير مرحمي لتطكر المشركع الحالي، أك الذؼ انتيى بالفعل مع األخذ في االعتبار أىداؼ المشركع

 كالمؤشرات المكضكعة . 
 عمىالقياس فإف المؤشرات تعتبر عنصرا  أساسيا  في عممية التقييـ، كيتـ تصميميا  عمىكألف التقييـ يعتمد بشكل أساسي 

ضكء المكضكعات المراد تقييميا، كيعتبر البعض المتابعة كالتقييـ شيء كاحد حيث أف متابعة التنفيذ ىك في حقيقة األمر 
 صكرة مف صكر التقييـ.

 

 أىداف عممية التقييم: 2.5
 -يعتبر اليدؼ مف عممية التقييـ ىك الكقكؼ عمى النقا  التالية: 

 .مدؼ تحقي  أىداؼ المشركع 
 .مدؼ مالءمة استراتيجية المشركع كأنشطتو لألىداؼ 
 .مدؼ مالءمة أىداؼ المشركع كأسمكب تنفيذه الحتياجات المجتمع 
 المشركع. تنفيذ أنشطة مدؼ مشاركة المجتمع المحمي في 
 .مدؼ مراعاة المشركع لتحقي  فرص متكافئة لمنساء كالرجاؿ 
 .مدؼ استمرارية المشركع 
 .مدؼ فعالية إدارة المشركع 
 .مدؼ كفاءة إدارة مكارد المشركع 
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 أىمية التقييم: 3.5
 أؼ مشركع تنمكؼ، ك تتمثل أىمية التقييـ في قدرتو عمي:   لمتقييـ مكانة ىامة في

 إظيار اإلنجازات أك االخفاقات الرئيسية لممشركع.  -
 إظيار التغييرات المطمكبة ككيفية إجراؤىا.  -
 تكفير المعمكمات كزيادة الميارات مف أجل التخطيط كصنع القرار. -
 تنفيذ المشركع.رؤية إنجازات المشركع كالتعمـ مف الدركس المستفادة مف  -
 الكشف عف كفاءة كفعالية الجيكد المبذكلة مما يزيد مف فعالية العمل كتحسيف األداء. -
 البدائل. اإلسياـ في اتخاذ قرار بشأف استكماؿ العمل أك التكسع في المشركع كدراسة العديد مف -
 المشركع.المساعدة في تخطيط مشركعات أفضل في المستقبل مف ناحية أسمكب العمل، إدارة  -
 الكصكؿ إلى أصكب القرارات، كاختيار انسب الكسائل.  -
 تالفييا. أك القكة فيمكف استغالليا الكشف عف مكاطف الضعف كبذلؾ يمكف -
 تقييـ كتحفيز العامميف عمى العمل مف خالؿ نتائج التقييـ اإليجابية.  -
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 التقييم:اآلثار الناتجة عن غياب  4.5
 يترتب عمى غياب عنصر تقييـ المشركعات أثار سيئة مف أىميا:

 كجكد مشركع ال يحق  اآلثار المستيدفة منو. -
 اإلسراؼ في استخداـ المكارد بسبب اختيار مشركع ال يحق  األىداؼ المرجكة منو. -
 ضعف أداء العامميف. -
 كجكد استمرارية لممشركع.عدـ  -
 صعكبة الكصكؿ ألىداؼ المشركع في الكقت المحدد. -
 حميا. عمىصعكبة التعرؼ عمى المشاكل التي تكاجو المشركع كأسبابيا كبالتالي عدـ القدرة  -
 ضعف القدرة عمى المتابعة. -

 

 : ماذا نقيم في المشروع 5.5
  شراء المعدات( –التجييز لممشركع )مثل تعييف العامميف كتدريبيـ 
  )تقييـ االحتياجات )المسح األكلى 
  )التخطيط )صياغة األىداؼ كاالستراتيجيات 
   (…ندكات  –األنشطة )زيارات 
  .التطبي  كاالستخداـ 
  .أثر المشركع عمى المجتمع 

 متى نقيم المشروع:
 المشركع نياية. 
 المدة منتصف (مرحمي (. 
  كرصد متابعة (دكرؼ (. 
 عمى  عاميف قبل أؼ بسرعة األثر قياس المجدؼ غير مف يككف  فسكؼ المدػ طكيمة أىداؼ لمبرنامج كاف إذا

 .األقل
 ينتيي البرنامج عندما التقييـ إجراء يتـ الحالة ىذه في) تدريبية دكرة مثل (المدػ قصير البرنامج كاف إذا. 
 

 تحتاج التقييم:ما ىي الفئات التي  6.5
 .أعضاء المجتمع المشاركيف في المشركع 
 .األفراد الذيف لـ يصميـ المشركع 
  .العاممكف بالمشركع 
  .إدارة المؤسسة المنفذة لممشركع 
  .الجية الممكلة 
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 مراحل عممية التقييم:
 .كالتحميل بالتنفيذ مركرا   اقتراحات، بكضع كانتياء التحضير مف ابتداء   التقييـ لمراحل تكضيحي رسـ مرف 
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 : أنواع التقييم 7.5
 ىناؾ عدة أنكاع لمتقييـ يتـ تحديدىا كفقا  لمعايير مختمفة مثل تكقيت التقييـ كنكعية المعمكمات المطمكبة، كفري  التقييـ.

 توقيت التقييم:أوال : 
 التقييـ القبمي  -
 التقييـ المرحمي -
 التقييـ نصف المرحمي -
 التقييـ النيائي -

 ثانيا : نوعية المعمومات:
 التقييـ الكمي -
 التقييـ الكيفي -
 

 ثالثا : فريق العمل:
 .التقييـ الداخمي -
 .التقييـ الخارجي -
 التقييـ بالمشاركة  -
 

 

 المميزات العيكب
المحػػػػػػددة كالمتكػػػػػػررة نتيجػػػػػػة معايشػػػػػػة الرؤيػػػػػػة 
 المشركع.

 سيكلة االستعانة بالزمالء.

 السرعة في األداء. التحيز كالمجاممة كعدـ المكضكعية
 التكمفة األقل تكرار األساليب القديمة.

قػػػػد يكػػػػكف منػػػػدفعا  بيمالػػػػو فػػػػي تحقيػػػػ  كسػػػػب 
 شخصي

دراية جيدة بالمشركع كيستطيع أف يفسر السمكؾ كاالتجاىات الشخصػية  عمى
 لألفراد

 

 العيكب المميزات
 يمثل تكمفة أكبر كيستغرؽ كقتا  أطكؿ. فرصة الحصكؿ عمي أراء غير منحازة كقريبة مف الحقيقة

 ال يمكف استخدامو بصكرة دكرية كمتكررة. يستطيع أف يرؼ البرنامج بنظرة جديده
يأخػػػذ الكثيػػػر مػػػف الكقػػػت حتػػػى يتعػػػرؼ عمػػػى البرنػػػامج كعمػػػي  وتؤثر نتيجة التقييـ عميلف 

 لدية خبرة جيدة في أساليب التقييـ سمكؾ كاتجاىات األفراد
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 رابعا : محور التقييم:
 تقييـ األثر -
 تقييـ العممية -

 

 الفرق بين المقيم الخارجي والداخمي:

 

 : الفرق بين المتابعة والتقييم 8.5
 ا قمنا أف:ذيعتبر البعض أف التقييـ كالمتابعة كجياف لعممة كاحدة كلكف يمكف إظيار الفرؽ بينيما إ

 المشركع. ذؼ يتعم  بخطكات تنفيذالمتابعة: عبارة عف التقييـ ال 

 ؼ يتعم  بمدؼ تحقي  أىداؼ المشركع.ذالتقييـ: التقييـ ال 
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  المقّيم الخارجي  المقّيم الداخمي
 جيدا البرنامج يعرؼ  جديدة بنظرة البرنامج يرؼ  أف يستطيع 

 مكضكعيا يككف  أف في صعكبة يجد 
 
 

 أف فمف السيل لذا البرنامج في شخصيا مشترؾ غير 
 مكضكعيا يككف 

 في البرنامج كالسمطة التنظيمي الييكل مف جزء  لمبرنامج التنظيمي الييكل مف جزءا   ليس 

 مكسب شخصي لتحقي  بيمالو مدفكعا يككف  قد  االحتراـ قد يكسب كلكنو البرنامج مف شيئا يكسب لف 
 كالثقة

 التقييـ طرؽ  في خاصة مدرب غير يككف  قد  في  خبرة لديو كربما التقييـ طرؽ  عمي مدرب
 بالنسبة لمبرنامج كخبير كيعتبر األخرػ  التقييمات

 كيستطيع أف يفيمو فيك لذا لديو مألكؼ البرنامج 
 الشخصية كاالتجاىات السمكؾ يفسر

  اك األفراد البرنامج يتفيـ ال كقد خارجي شخص 
 فيو المشتركيف

 تيديدا يمثل ال فيك لذا لمبرنامج معركؼ  العامميف في األشخاص تأكد لعدـ قمقا يسبب ربما 
 دافعو مف البرنامج
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 وفيما يمي جدول يوضح كيفية تقييم المشروع بشكل مبسط:

 التقييم الدرجة عوامل أساسية
 فحص الوضوح والمالئمة واالستجابة .1

  10 يكضح مشكمة حقيقية كحاجة ماسةالمقترح  1.1
  10 المفيـك كاألفكار المعركضة ابداعية 1.2
  10 األىداؼ تمت صياغتا بشكل محدد ككاضحة كمناسبة كقابمة لمقياس كتساىـ في تحقي  اليدؼ العاـ 1.3
  10 األىداؼ ليا ركح مينية كأكاديمية 1.4

 محاور المقارنة المتابعة التقييم

 .مدؼ تحقي  أىداؼ المشركع  األنشطة كفقا  لخطة  ذمدؼ تنفي
 المشركع.

 الغرض

  عممية مرحمية )عند نصف مدة
المشركع أك في نياية المشركع أك بعد 
انتياء المشركع بفترة عند تقييـ أثر 

 المشركع(

  التوقيت .ذطكاؿ مرحمة التنفيعممية مستمرة 

  أساسا  أفراد مف خارج المشركع
 كمختاريف مف قبل الجية الممكلة.

  أفراد مف داخل المشركع كالجيات
 التي تتعامل معو.

الجيات 
 المشاركة

 دارة مكارد المشركع. ذفي تنفي  كا 
 .تخطيط مشركعات جديدة 
 مشركعات مماثمة. ذتخطيط كتنفي 

 دارة مكارد المشركع ذفي تنفي  االستفادة كا 

  ينطب  عمى جميع مراحل المشركع مف
 كمتابعة. ذتخطيط كتنفي

  تستخدـ الخطة المصممة لممشركع
 كإطار مرجعي لممتابعة.

العالقة مع 
مراحل 
 المشروع

  يقـك التقييـ باقتراح أساليب كأدكات
 جديدة لزيادة فعالية المتابعة.

 معمكمات ىامة لمتقييـ  ةتكفر المتابع
المشركع لمخطة المكضكعة  ذعف تنفي

لو كالنتائج التي حققتيا األنشطة 
 المختمفة.

العالقة بين 
المتابعة 
 والتقييم
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  10 نتائج المشركع كمخرجاتو كاضحة ككاقعية 1.5
المقترح شرح منيجية قكية: المنيجية كاالستراتيجية كاقعية كمعقكلة كفعالة كمبنية عمى المخرجات  1.6

 كذات منيج عممي كعممي مكثكؽ 
10  

  10 أنشطة المشركع ستحق  المخرجات كالنتائج 1.7
  10 تـ تحديد دراسة الفئة المستيدفة مف المشركع بشكل جيد 1.8
  10 لجميع األنشطة في المكازنة بشكل معقكؿتـ اعداد تكمفة  1.9
  10 يشمل المقترح خطة مفصمة ككاضحة لكيفية المتابعة كالتقييـ لسير عمل المشركع 1.10

  100 مجمل الدرجة لموضوح والمالئمة واالستجابة
 فحص التأثير والنتيجة واألثر لممشروع .2

الكطني لمعمالة كالتنمية المدنية كاالحتياجات ما أثر المشركع عمى المدػ البعيد عمى المستكػ  2.1
 المجتمعية

40  

  40 ما األثر عمى تطكير الكزارة: المكارد البشرية كالبنية التحتية كرفع القدرات كاألداء 2.2
ما ىي المنافع الخارجية مف بناء الشراكات مع القطاع العاـ كالخاص كبناء التحالفات مع مؤسسات  2.3

 كاألىمية كاألكاديمية المجتمع المدني
40  

  120 مجمل الدرجة لتأثير ونتيجة وأثر المشروع
 فحص جدوى واستدامة المشروع .3

  10 ىل الكزارة ليا خبرة طكيمة في االدارة كالتنفيذ لمثل تمؾ المشاريع 1
  10 ىل تـ تكزيع المكارد المالية كالعينية بشكل مناسب لممشركع 3.2
  30 كمؤسس بشكل نظامي بالكزارة كاف ىناؾ مصادر تمكيل بديمة سيتـ تجنيدىا ىل المشركع مستداـ 3.3
ىل سيتـ المساىمة العينية اك المالية لممشركع مف حيث المكارد البشرية كالتجييزات كالمعدات  3.4

 كاالستضافة
10  

  10 كالقطاعيالمفاىيـ األساسية المطركحة في طمب المنحة معككس أثره عمى المجتمع المحمي  3.5
  10 ىل تـ تحديد المخاطر المتكقعة ككيفية تحييدىا كالتغمب عمييا خالؿ تنفيذ فترة المشركع 3.6

  80 مجمل الدرجة لجدوى واستدامة المشروع
 فحص الجدوى المالية والمبررات لممشروع .4

  20 بنكد المكازنة مبررة كمكضحة كمعقكلة 4.1
  20 كبرنامج منطقيةعرض التكاليف لكل نشا   4.2
  20 عرض التكمفة كالمنفعة كعدد المنتفعيف كتعظيـ المنافع عف التكاليف 4.3
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  10 التأكد مف التقرير السميـ كفحص الحسابات فيما إذا كنت مبالغ فييا اك لـ تقدر بالشكل المطمكب 4.4
  20 التمكيل ماليا  خطة استدامة التمكيل تكضح كيف سيستمر المشركع بعد االنتياء مف  4.5
  10 ىل المؤسسات الشريكة ستساىـ في التمكيل بشكل عيني كما نسبتو مف التمكيل المطمكب 4.6

  100 مجمل الدرجة لمجدوى المالية والمبررات

 شكل توضيحي لمجرى تخطيط المشاريع:
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 :عممية التقييم لممشاريع معايير يوضحالشكل التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهذف العام

 

انصححتطٕس  

األهذاف

 الفشعٍت

 

تحسٍيستٕٖ

 انُظافح

 الوخشجاث

،تخضٍٚانًٛاِ)  

يشاحٛط

،تدشٚثٛح  

حًالختٕػٕٚح

(صحٛح  

 الوذخالث

 

 يؼذاخ

 يٕظفٍٛ

 يٕاسديانٛح

 الكفاءة

خٕدجانٕحذج،

تكهفحكمٔحذج

 يقاسَحتانًؼاٚٛش

 الفعالٍت

 استٓالكانًٛاِ،

استخذاو

 انًشاحٛط

العالقتروي  

انُاطياصانٕا

ُٚظشٌٔإنٗ

انًٛاِ/انُظافح

أَٓاأٔنٕٚح

قصٕٖ

تانًقاسَحيغ

انش٘إلَتاج

انًُتداخ

يثالانضساػٛح  

 االسخوشاسٌت

انًصادس،

 انتحفٛض،

 انقذسجػهٗ،

 انحفاظػهٗ،

انًشافقٔتحٍٛ

انُظافحفٙ

 انًستقثم

 األثش

 تٕفٛشفٙانًٛاِ،

األيشاضراخ

 انؼالقح،

صٚادجسؼح

 انؼًم
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 : تقارير المتابعة والتقييمكتابة  .6

 : كتابة تقرير التقييم
يجب أف يراعي الكاتب خصائص الجميكر الذؼ يكتب لو، كمع أف اإلبداع كالكتابة الجيدة مف األمكر اليامة، إال أنو يجب 

ؼ سيقضكنو ذالجميكر نصب عينيو، مثل الطريقة التي يفضمكنيا في تنظيـ التقرير، حجـ الكقت الالتركيز عمى احتياجات 
في دراستو. كما يجب أيضا  االىتماـ بأسمكب كحجـ كشكل كعم  التقرير. كما يجب أيضا  التفكير في عممية التكزيع، 

ربما يمـز إعداد صكر مختمفة مف التقرير ه الحالة ذا ما تضمف التقرير مكضكعات حساسة أك سرية. كفي ىذخصكصا  إ
يراعي فييا تغيير األسمكب بحيث يتناسب مع مختمف الفئات التي سيعرض عمييا. كعمى أية حاؿ فإنو يجب أف يككف 

يف في حاجة مباشرة لمنتائج، ىـ أكؿ مف يحصل عمى التقرير، كما يجب إعطاء ذيف زكدكنا بالمعمكمات كالذاألشخاص ال
يف يككنكف قد طمبكا إجراء التقييـ إلى جانب الزمالء كاإلدارييف كالعامميف في المشركع. كفي ذراد أك الييئات الالتقرير لألف

يف أجرؼ عمييـ المسح كىـ المشترككف في المشركع مف أفراد المجتمع المحمي البد كأف يقفكا ذالنياية يجب مالحظة أف ال
لؾ ذكعيـ كمجتمعيـ المحمي. ككمما أسرعنا في تزكيدىـ بالنتائج كمما كاف ؼ أجرؼ عمى مشر ذعمى نتائج المسح كالتقييـ ال

 أفضل.
 

 :تقرير التقييم ةعناصر كتاب 1.6
 الغالف:صفحة  .1
  .أسـ كمكقع تنفيذ المشركع 
 .أسماء مف قامكا بعممية التقييـ 
  ىيئات ...(.  –كزارات )بالتقييـ أسماء الجيات المتصمة 

  التقييـ. شممياالفترة التي 

 مف التقييـ. االنتياء تاريي 
 

 المحتويات:قائمة  .2

الكصكؿ الي األجزاء التي تيمة القارغ  عمىيجب أف تككف قائـ المحتكيات كاضحة كمرتبة كمنطقية لكي يسيل 
 التقرير.في 

 

 الممخص: .3
 إجراءه ككيفمف التقييـ كلمصمحة مف تـ  يعرض الغرضممخص التقرير يعطي صكرة مكجزة عف مككنات التقرير حيث 

 كالتكصيات. كأىـ النتائجكأيف كمتي 
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 األساسية:معمومات التقرير  .4
طة كالمكارد ما ىي األنش المشركع.عف متي كلماذا ككيف بدأ  بإيجازشرح  تقييـ.كعممية  أىدافو المشركع:خمفية عف 

محاضر  –تقارير اإلنجازات  –المعمكمات مف مقترح المشركع  عمىالرئيسية المتضمنة في المشركع )يتـ الحصكؿ 
  االجتماعات...(.

 

 المستخدمة:الغرض من التقييم والطرق  .5
  الجميكر الذؼ يجرؼ التقييـ مف أجمة. كأىدافو كتحديديتـ شرح الغرض مف التقييـ 
  المعمكمات. عمىفي الحصكؿ  استخدمتيتـ شرح األسباب كراء خطة التقييـ كالطرؽ التي 

  (.االستبياف استمارات)مثل  استخدمتيتـ إرفاؽ نماذج طرؽ التقييـ التي 

  نكاحي تنظيمية .... (. –نكاحي مالية  –بشرية  )مكارديتـ ذكر المشكالت التي تـ مكاجيتيا 
 

 التقييم:الدروس المستفادة من الطرق المستخدمة في  .6
  استخدمت؟ما ىي الطرؽ التي  مف،بكاسطة  المعمكمات،أيف ككيف تـ جمع 
  استخدمت؟ما مدؼ صدؽ كصالحية ىذه الطرؽ بعد أف 

  خاص بالتقييـ كممح  في نياية التقرير؟ أك جدكؿأضف أؼ برنامج زمني 

  التقييـ.طرؽ  استخداـ عمىأذكر كيف تـ تدريب العامميف كالمشتركيف في البرنامج 

  التقييـ.يمكف أف تذكر النتائج غير المقصكدة التي قد يسفر عنيا 

 

 البيانات:نتائج عممية جمع وتحميل  .7
  :المالءمة 

 (ات المستيدفة؟بو اآلف مالئـ كمناسب لمظرؼ الحالية؟ كىل يتعم  ذلؾ بأكلكيات الفئ ىل ما نقـك)
 الكفاءة : 

األثػػر األمثػػل  لتحقيػػ  ل مػػا نقػػـك بػػو اآلف ىػػك أفضػػل كسػػيمةىػػل أنجػػزت الخطػػط )مػػف حيػػث األىػػداؼ كالنتػػائج كاألنشػػطة( كىػػ)
 (لممشركع؟

  :الفاعمية 

كبػذلؾ ما الذؼ يمكف أف نقـك بو خالؼ ما نقـك بو اآلف مػف أجػل تحسػيف التنفيػذ،  ل تستخدـ المكارد بأفضل شكل ممكف؟)ى
 .(نحق  األثر األمثل كبتكمفة مقبكلة كقابمة لالستدامة؟

 

 :األثر 

مػػا ىػػي النتػػائج اإليجابيػػة أك  إلػى أؼ مػػدػ سػػاىـ المشػػركع فػػي تنميػػة قػػدرات األطفػػاؿ؟ كلمػػاذا سػػاىـ أك لػػـ يسػػاىـ فػػي ذلػػؾ؟) 
 (السمبية غير المتكقعة؟ كلماذا نشأت؟

 

 :االستمرارية 

 (ستستمر اآلثار اإليجابية نتيجة لممشركع بعد تنفيذ أنشطة المشركع خالؿ أربع أك خمس سنكات؟ )ىل
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 االستنتاجات: .8
 كتتضمف:

 الي أؼ مدؼ تحققت أىداؼ المشركع؟ 
  منيػػػا  جيػػػد، أؼتمػػػت بشػػػكل  ...(األنشػػػطة الميدانيػػػة–التػػػدريب  –المتابعػػػة  –دارة اإل – )التخطػػػيطأؼ جكانػػػب المشػػػركع

 تحتاج الي تطكير كتحسيف.

  مكانياتمكارد  استخداـىل تـ  فعالة. كالمادية بطريقةالمشركع البشرية  كا 

 كيف تغير المشركع مع الكقت؟ 

  المشركع؟كالعائد مف  التكمفةما ىي 

  المدؼ القصير كالطكيل لمستقبل المشركع؟ عمى تكقعوماذا يمكف 

 لمشركع؟ماىي األثار أك التغييرات التي أحدثيا ا 

 

 التوصيات: .9
  ما ىي خطة العمل التي تقترحيا؟ إلييا،التي تـ التكصل  االستنتاجاتفي ضكء 
  ؟ ضع قائمة بتكصياتؾ؟مف؟ متيبكاسطة  الخطة؟كيف سيتـ تنفيذ 

 

 المرفقات: .11
 ستمارات تقييـ ......  .ات، صكر ، صكر مستندات ، نماذج كارسكـ بيانية ، جداكؿ ، إيضاح 
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 كتابة تقرير المتابعة
 المتابعة؟ما ىو تقرير 

 كبالتالي يختمف تقرير المتابعة عف تقارير النشا  في إنو المشركع، تقرير المتابعة ىك الكسيمة التي يتـ بيا التعرؼ عمى أداء
 .يركز عمى النتائج التي يجب أف يحققيا المشركع

  الصحيح؟يجيب عف سؤاؿ: ىل نحف نسير في االتجاه 
يجب أف تتميز معمكمات كبيانات المتابعة التي يتـ عرضيا في تقارير دكرية بأنيا )بسيطة كدقيقة كمعبرة بصدؽ عف الكاقع 

ألنو مف المفترض أف تستخدميا اإلدارة في اتخاذ القرارات ... فمثال إذا ظيرت  تغييرىا(كسريعة فكر كقكع األحداث أك 
ند تنفيذ أحد مراحل المشركع فالبد مف إبالغ اإلدارة بو في حينو كبأسرع ما يمكف مشكمة أثناء التنفيذ أك حدكث تعطيل ع

 المشركع.لمجابية ىذا المكقف الجديد فكر حدكثو حتى نتجنب تعطيل أكثر لتنفيذ  التصحيحيةحتى يمكف اتخاذ اإلجراء 
بعد الحدث بفترة كبيرة ال تعطي صكرة حقيقية عف المكقف التنفيذؼ الحالي  المعمومات التي ترد متأخرةكمف ناحية أخرػ فإف 
كذلؾ البد أف تعكس تقارير المتابعة تنفيذ المراحل الحاكمة  – عديمة الفائدة في اتخاذ القراراتلممشركع كبذلؾ تككف 

 لممشركع.كاألساسية في سير األعماؿ التنفيذية 


 : متابعةالتقرير  عناصر 2.6
 .مقدمة .1
 .خمفية عف المشركع .2
 .اليدؼ مف التقرير .3
 .فري  المتابعة .4
 .اإلنجازات كف  الخطة كمؤشرات النجاح .5
 .التحديات ككيفية تخطييا .6

 القائـ.تكضيح أية انحرافات في عممية التنفيذ كأسباب االنحراؼ  .7
 .الخطة المقبمة .8
 .تكصيات .9
 .كالتقييـ(مالح  )خطة المتابعة  .10

 
 
 
 
 
 



بالنخائج الوخابعت والخقٍٍن  –الفقر في قطاع غزة" حدة ضمن مشروع "تعزيز مؤسسات المجتمع المدني نحو التخفيف من  دٌسوبش 2015  

 

 

 

62 

 

  :مشروعال تقرير متابعة نموذج 3.6
 

 مكقع / مكاقع الزيارة: 
 

 : تاريي الزيارة
 

 :القائـ بالزيارة
 
 :اسـ المشركع 
 

 المشركع:مقدمة كخمفية عف 
 

 :أىداؼ الزيارة
 

 :أساليب /منيجية الزيارة
 

 المستخمصة:المخرجات كالنتائج 
 

 نجاح:قصص 
 

 متكقعة:التيديدات 
 

 لممشركع:الخطكات التصحيحية كالتكصيات 
 

 الختاـ
 

 إعداد:
             

 بكاسطة:تـ مراجعة التقرير 
 

 التاريي:
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 :نموذج جدول متابعة األعمال والنشاطات 4.6
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