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المتابعة والتقييم
مقدمة
تعتبر المتابعة والتقييم جزء ًا ال يتجز�أ من عملية تخطيط وتنفيذ الم�شاريع التنموية .تنبع �أهمية المتابعة
والتقييم من كونها ت�صب في عملية ت�صميم وتخطيط الم�شاريع ،تتيح �إمكانية قيا�س مدى نجاح العمل،
تي�سر عملية التعلم من الدرو�س الم�ستفادة ،تظهر مدى تحقق �أهداف الم�شروع وتقدم الدليل للجهات
المانحة والممولة على احترافية المنظمة المنفذة للم�شروع مما يزيد فر�ص الح�صول على التمويل في
الم�ستقبل.
يهدف هذا الدليل �إلى م�ساعدة منظمات المجتمع المدني والأفراد النا�شطين في مجال العمل المدني
والأهلي على تخطيط �أن�شطة المتابعة والتقييم لم�شاريعهم .يركز الدليل على �أ�سا�سيات المتابعة والتقييم
التي يتم تو�ضيحها من خالل �أمثلة عملية ت�شرح �آلية تخطيط وتنفيذ �أن�شطة المتابعة والتقييم.
يبد�أ الدليل بتعريف ما المق�صود بالمتابعة والتقييم وما الفرق بينهما .يتم بعدها �شرح �أهمية المتابعة
والتقييم والهدف منهما .و بما �أن �أن�شطة المتابعة والتقييم متعددة ،ي�شرح الدليل �أنواع هذه الأن�شطة
والهدف منها ،كما يقدم كيفية تخطيط هذه الأن�شطة وربطها بخطة الم�شروع والإطار المنطقي للم�شروع.
عند الحديث عن المتابعة والتقييم ،ال بد من التطرق للم�ؤ�شرات ولذلك يخ�ص�ص هذا الدليل ق�سم للحديث
عن الم�ؤ�شرات و�أنواعها وكيفية تحديدها وقيا�سها.كما يتناول الدليل البيانات المطلوبة للقيام بالمتابعة
والتقييم وكيفية جمعها والتعامل معها.
�أخير ًا يتناول الدليل بع�ض ال�صعوبات والأخطاء ال�شائعة في مجال المتابعة والتقييم لم�ساعدة القارئ على
�أخذ هذه ال�صعوبات بعين االعتبار عند ت�صميم الم�شروع وعلى تجنب الأخطاء.
من ال�ضروري التنويه �إلى �أن هذا الدليل يغطي �أ�سا�سيات المتابعة والتقييم ولكن �إتقان هذه الأ�سا�سيات
ال يتحقق بدون التجربة العملية� ،إذ �أن لكل م�شروع خ�صو�صيته التي تنعك�س على جميع مراحل التخطيط
والتنفيذ بما فيها المتابعة والتقييم.
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ما املق�صود باملتابعة والتقييم؟

غالب ًا ما يترافق م�صطلحا المتابعة والتقييم
) ،(Monitoring and Evaluationولكن هذا ال
يعني �أبد ًا �أنهما يحمالن نف�س المعنى.
يختلف مفهوما المتابعة والتقييم من حيث
الأهداف والآليات� ،إال �أنه من المفيد تخطيط
�أن�شطة المتابعة والتقييم في وقت واحد� ،إذ قد

يتم االعتماد على نف�س البيانات واتباع نف�س �آليات
التحليل .كذلك تتكامل نتائج �أن�شطة المتابعة
والتقييم وت�صب في عملية تخطيط وتنفيذ
الم�شاريع .لذلك بالرغم من �أنه ين�صح بت�صميم
�أن�شطة المتابعة والتقييم مع ًا ،ال بد من الأخذ بعين
االعتبار االختالفات بينهما.

 .1تعريف المتابعة والتقييم

�إن عملية المتابعة والتقييم جزء ال يتجز�أ من
�إدارة الم�شاريع� ،إذ �أنها ت�أتي لتكمل �أعمال تنفيذ
الم�شروع وت�ساعد في الت�أكد من �أن الم�شروع
يحقق الأهداف المرجوة منه .وفي نف�س الوقت،
تلعب المتابعة والتقييم دور ًا في ت�صميم الم�شاريع
و�إعادة النظر في الأن�شطة المخططة بنا ًء على

نتائج المتابعة والتقييم .حتى يتمكن فريق �إدارة
الم�شروع من تحقيق الفائدة المثلى من �أن�شطة
المتابعة والتقييم ال بد بداية من معرفة ماذا يعني
كل من هذين المفهومين وكيف تختلف المتابعة
عن التقييم.

ت�صميم الم�شروع

تنفيذ الم�شروع

المتابعة والتقييم

ما المق�صود بالمتابعة والتقييم؟
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المتابعة Monitoring -؟
هي عملية متابعة تنفيذ خطوات الم�شروع للت�أكد
من �أنه ي�سير وفق الخطة المو�ضوعة ور�صد �أي
خلل قد ي�ؤدي �إلى توقف �أو ت�أخير الم�شروع والعمل
على تالفيه .تتم عملية المتابعة على م�ستوى
الأن�شطة وتنفذ ب�شكل دوري عبر جمع المعلومات
والبيانات التي ت�ساعد في قيا�س مدى تنفيذ الخطة
المو�ضوعة للم�شروع ومدى تقدم الم�شروع نحو
تحقيق �أهدافه.
تقع مهمة المتابعة على عاتق فريق الم�شروع
و�إدارته� ،إذ تدخل �ضمن مهامهم اليومية للت�أكد
من ح�سن �سير الم�شروع ومن جودة التنفيذ.
تت�ضمن عملية المتابعة الت�أكد من �أن الخطط
المو�ضوعة يتم تنفيذها �ضمن الإطار الزمني
المحدد وبالجودة المطلوبة ل�ضمان تحقيق النتائج
المرجوة والو�صول للأهداف المو�ضوعة عند
ت�صميم وتخطيط الم�شروع .كذلك تت�ضمن الت�أكد
من كفاءة وفعالية التنفيذ ومن ح�سن ا�ستخدام
موارد الم�شروع ب�شكل ي�ضمن االلتزام بميزانية
الم�شروع وبرنامجه الزمني.
ت�ساعد نتائج عملية المتابعة فريق الم�شروع على
مالحظة الثغرات في خطة الم�شروع وعملية التنفيذ
ب�شكل مبكر بحيث يتم تداركها �أو تالفيها للت�أكد
من �أن الم�شروع ال ينحرف عن الخطة المو�ضوعة
�سواء من حيث جودة التنفيذ �أو من حيث االلتزام
بالميزانية والجداول الزمنية.
معظم المنظمات تقوم ببع�ض �أن�شطة المتابعة
ب�شكل دوري كاالجتماعات والتقارير الدورية
والزيارات الميدانية.و رغم �أهمية هذه الأن�شطة
�إال �أنها يجب �أن تترافق بخطة وا�ضحة حول ماهية
الأن�شطة التي تتم متابعتها والهدف من هذه
المتابعة .ومن المهم جد ًا وجود �آلية لال�ستفادة
من نتائج عملية المتابعة في عملية �إدارة الم�شروع.
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التقييم Evaluation -؟
هي عملية تهدف �إلى الت�أكد من �أن الم�شروع قد
حقق النتائج المرجوة منه و�إلى تحديد �أثر الم�شروع
�سواء المبا�شر على الم�ستفيدين من الم�شروع �أو
غير المبا�شر على الم�ستفيدين والبيئة المحيطة،
وذلك على المدى القريب والبعيد .يتم من خالل
عملية التقييم ا�ستقاء الدرو�س الم�ستفادة من
التجربة بحيث يمكن الحق ًا التعلم من الأخطاء
وتفاديها و تكرار الخطوات الناجحة والبناء عليها
في عملية تخطيط الم�شاريع الالحقة .خالل
عملية التقييم تتم درا�سة نتائج الم�شروع ب�شكل
علمي ممنهج ومقارنتها بالأهداف المو�ضوعة
للم�شروع خالل مراحل التخطيط .كذلك يتم
تحديد الفجوات بين الأهداف المو�ضوعة والنتائج
الفعلية ودرا�سة �أ�سبابها ليتم �أخذها بعين االعتبار
عند تخطيط م�شاريع �أخرى .من الممكن �أن يقوم
فريق عمل الم�شروع بعملية التقييم والذي ي�سمى
التقييم الداخلي ،ولكن عادة مايقوم بعملية
التقييم النهائي فريق من الخبراء الفنيين ذوي
الخبرة في مجال التقييم والبحث والم�ستقلين عن
الجهة المنفذة للم�شروع حتى يتمكنوا من درا�سة
وتقييم نتائج الم�شروع ب�شكل علمي وم�ستقل ،وهذا
ما ي�سمى بالتقييم الخارجي.
عملية التقييم هي عملية مرحلية� ،إذ يتم تنفيذها
في مراحل محددة من حياة الم�شروع (ب�شكل
�سنوي على �سبيل المثال) وبعد نهاية الم�شروع.
ولكن هذا ال يعني �أبد ًا �أن عملية التقييم ال تبد�أ مع
بداية الم�شروع� .إذ من المهم جد ًا القيام بدرا�سة
�أولية لمعرفة الواقع قبل البدء بالعمل والتمكن من
مقارنة التغيرات بعد تنفيذ الم�شروع لدرا�سة �أثره.
لذا يجب �أن يبد�أ التقييم مع الم�شروع ،و �أن يكون
جزء�أ �أ�سا�سي ًا منه .فعملية جمع البيانات للتقييم
النهائي تحدث خالل الم�شروع وال يمكن �إهمالها.

ما �أهمية املتابعة والتقييم؟
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�إن عملية المتابعة والتقييم عملية ذات تكلفة عالية
من جهة الوقت المخ�ص�ص لها والموارد المالية
التي ت�صرف عليها ،مما يدعو للت�سا�ؤل ما الذي
يجعل منفذي الم�شروع ينفقون موارد الم�شروع
المحدودة على عملية المتابعة والتقييم خا�صة
�أنها ال ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على الفئات الم�ستهدفة.
من ال�ضروري جد ًا فهم الدور الذي تلعبه عملية
المتابعة والتقييم واعتبارها �ضرورة ملحة لنجاح
�أي م�شروع .فيما يلي بع�ض النقاط الأ�سا�سية التي
ت�شير لأهمية المتابعة والتقييم.
 .1نجاح الم�شروع
�إن �أحد �أهم عوامل نجاح الم�شروع هو �ضمان تنفيذ
الخطة المو�ضوعة بالجودة المطلوبة وبا�ستخدام
الموارد المتوفرة و�ضمن الجدول الزمني المحدد.
من ال�سهل جد ًا �أن يغرق فريق العمل في التفا�صيل
اليومية للعمل مما ي�ؤثر على مدى تنبههم ل�سير
الم�شروع ،لذلك ال بد من عملية المتابعة للت�أكد من
ح�سن �سير الم�شروع.
كذلك ف�إن المتابعة تقوم بدور البو�صلة التي تذكر
فريق العمل ب�ضرورة ال�سير دوم ًا نحو تحقيق
الهدف النهائي للم�شروع .ت�ساعد تقارير المتابعة
الفريق على مالحظة �أي انحراف عن الهدف
النهائي والعمل على ت�صحيحه .كما �أنه غالب ًا ما
تزود المتابعة الدورية الفريق بالمعلومات الكافية
للتنبه لم�شكالت قد تعوق عملية التنفيذ مما ي�سمح
بتالفيها.
لذلك ،و�إن كانت عملية المتابعة تبدو �أنها تهدر
بع�ض طاقات الفريق وموارد الم�شروع �أحيان ًا �إال
�أنها في الواقع ت�ساعد على نجاح الم�شروع ،وفي
كثير من الأحيان توفر على الم�شروع خ�سائر مادية
�أو ت�أخر في التنفيذ عبر تحري الم�شكالت وحلها
ب�شكل مبكر.
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 .2تطوير العمل والدرو�س الم�ستفادة
�إن عملية التقييم ت�سمح لفريق العمل بالنظر
ب�شكل مو�ضوعي �إلى نتائج الم�شروع النهائية
وقيا�س مدى تحقق �أهدافه .تقي�س عملية التقييم
مدى نجاح الم�شروع وتدر�س �أ�سباب النجاح ،كما
تنظر لأ�سباب عدم تحقق الأهداف .بالرغم �أنه
من ال�ضروري جد ًا معرفة مدى نجاح م�شروع ما،
�إال �أن الأهم هو معرفة ما هي �أ�سباب هذا النجاح
لتكرارها في الم�ستقبل� ،أو ما الذي �أعاق الم�شروع
من تحقيق نتائجه لتالفي المعوقات في الم�ستقبل.
قد يت�ساءل البع�ض حول �أهمية التقييم ،كونها
غالب ًا ما ت�أتي بعد نهاية الم�شروع حيث يكون من
غير الممكن تغيير النتائج .بالرغم من �أن التقييم
قد ي�أتي مت�أخر ًا �أحيان ًا �إال �أنه ي�ساعد في ا�ستقاء
الدرو�س من التجربة وفي اال�ستفادة منها عند
تخطيط م�شاريع جديدة.
كذلك ف�إن التقييم المرحلي خالل عمل الم�شروع
يقدم م�ؤ�شر ًا مبكر ًا عن مدى فعالية الم�شروع
وي�ساعد في ت�صحيح م�سار العمل وتالفي بع�ض
الأخطاء قدر الإمكان.
 .3بناء الثقة
من �أهم عوامل نجاح �أي منظمة �أوم�شروع هو مدى
ثقة الفئات الم�ستفيدة وال�شركاء والجهات المانحة
بعمل الم�ؤ�س�سة .تلعب عملية المتابعة والتقييم دور ًا
�أ�سا�سي ًا في تقديم �صورة احترافية عن المنظمة
وفريق العمل وت�ساهم في بناء الثقة.
ب�شكل �أ�سا�سي ت�ساعد عملية المتابعة والتقييم على
زيادة فعالية وكفاءة الم�شروع مما يعطي نتائج
�أف�ضل .كذلك ف�إنها ت�ساعد في زيادة �شفافية
العمل والذي يعتبر عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا في بناء الثقة
بالمنظمات والم�شاريع التنموية واالن�سانية.

 .4العالقة مع الجهات المانحة
مهما كبر �أو �صغر حجم المنظمة ف�إن العالقة مع
الجهات المانحة تعتبر من �ضروريات ا�ستمرار
العمل والتمويل .لذلك ال بد دوم ًا من الت�أكد من
�أن الجهات المانحة را�ضية عن عمل المنظمة وعن
تنفيذ الم�شروع ،وهنا ي�أتي دور المتابعة والتقييم
للم�ساعدة في �إدارة العالقة مع الجهات المانحة.
�إن التقارير الدورية الناتجة عن عملية المتابعة
تجعل الجهات المانحة على اطالع تام على ما
يجري مما يقوي العالقة مع هذه الجهات .كذلك
ف�إن تقارير التقييم و�إن �أتت بعد نهاية الم�شروع

ف�إنها تقدم مثا ًال عن عمل المنظمة ونجاحاتها
ال�سابقة في تنفيذ م�شاريع �أخرى مما ي�شجع
الجهات المانحة على اال�ستمرار في تمويل م�شاريع
ومبادرات تنفذها المنظمة.
معظم الجهات المانحة ت�شترط �أن يت�ضمن
الم�شروع �أن�شطة للمتابعة والتقييم ك�شرط للح�صول
على تمويل ،كو�سيلة ل�ضمان تحقيق �أهداف
الم�شروع .لذلك من ال�ضروري �إدراج �أن�شطة
المتابعة والتقييم �ضمن مقترحات الم�شاريع عند
التوا�صل مع الجهات المانحة.

 .5الفرق بين المتابعة والتقييم
التقييم

المتابعة
عملية م�ستمرة طيلة حياة الم�شروع

عملية مرحلية

يقوم بتنفيذها فريق عمل الم�شروع

يقوم بها فريق من الخبراء

تتبع �سير العمل ومقارنته بالخطة المو�ضوعة والميزانية

درا�سة نتائج و�أثر الم�شروع ومقارنتها ب�أهداف الم�شروع

ت�ساعد في ت�صحيح الأخطاء وتالفي الم�شكالت �أثناء
تنفيذ الم�شروع

ت�ساعد في تح�سين عملية التخطيط للم�شاريع الالحقة
والتعلم من التجارب

كال العمليتين ت�ساعدان في تطوير وبناء قدرات الم�ؤ�س�سة المنفذة للم�شروع وفريق عملها.
كال العمليتين ت�ساهمان في تقديم �صورة �أكثر احترافية للم�ؤ�س�سة المنفذة للم�شروع وفريق عملها مما ي�ساعد في عملية
بناء الثقة مع الجهات المانحة وزيادة احتماالت الح�صول على تمويل لم�شاريع الحقة.

ما �أهمية المتابعة والتقييم؟
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 .1الدرا�سة الأولية (Baseline Study) -

حتى يمكن قيا�س مدى تحقق �أهداف الم�شروع
والأثر االذي نتج عنه ال بد من معرفة واقع الفئات
الم�ستهدفة قبل تنفيذ الم�شروع .لذلك يجب �إجراء
درا�سة �أولية للواقع الراهن .الدرا�سة الأولية ت�ساعد
على فهم واقع الفئات الم�ستهدفة قبل البدء بتنفيذ
الم�شروع مما ي�ؤدي �إلى ا�ستهداف �أمثل وبالتالي
الو�صول �إلى نتائج �أف�ضل.
�إن التقييم النهائي للم�شروع يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي
على مقارنة نتائج الواقع بعد الم�شروع بنتائج
الدرا�سة الأولية ،لذلك كما ذكرنا �سابق ًا ف�إن عملية
التقييم تبد�أ مع بداية الم�شروع وهي لي�ست �أن�شطة
مكملة تنفذ في النهاية.
في حال لم يتم القيام بدرا�سة �أولية ،يمكن تالفي
نق�ص المعلومات جزئي ًا عبر �إجراء درا�سات
الحقة تعتمد على �س�ؤال الم�شاركين والم�ستفيدين
من الم�شروع عن الأو�ضاع قبل البدء بالم�شروع،
�أو عبر االعتماد على درا�سات تم �إجرا�ؤها من
قبل منظمات �أخرى .بالرغم من �أنه في الحالة
المثالية ال بد من البدء بالدرا�سة الأولية� ،إال �أنه
�إذا حدث ل�سبب من الأ�سباب �أنك بد�أت العمل وال
يوجد درا�سة �أولية فهذا ال يعني �أنه ال يمكن القيام
بعملية التقييم الحق ًا ولكنه يعني �أن عملية التقييم
لن تكون ب�شكلها الأف�ضل.
لنفتر�ض �أن الم�شروع المراد تنفيذه يهدف �إلى
خف�ض معدل وفيات الأطفال دون �سن الخام�سة
عبر تح�سين الخدمات ال�صحية المقدمة وزيادة
الوعي ال�صحي لدى الأمهات في منطقة ما .قبل
البدء بتنفيذ الم�شروع ال بد من القيام بدرا�سة
�أولية لمعرفة الواقع ال�صحي في المنطقة
الم�ستهدفة ومعدل وفيات الأطفال الحالي حتى

يتم مقارنته بمعدل وفيات الأطفال الجديد بعد
االنتهاء من تنفيذ الم�شروع� .إذا لم تتم الدرا�سة
الأولية ف�إن التقييم النهائي بعد تنفيذ الم�شروع
�سيكون قا�صر ًا عن تقديم �صورة حقيقية عن مدى
نجاح الم�شروع بتحقيق �أهدافه.
 .2المتابعة (Monitoring) -

كما ذكرنا �سابق ًا ،تبد�أ عملية المتابعة مع بدء
الم�شروع وتنتهي بنهايته .يتم خاللها متابعة
التنفيذ ومقارنته بخطة الم�شروع وميزانيته للت�أكد
من ح�سن �سير الم�شروع .لكن هذا ال يعني على
الإطالق �أن المتابعة هي فقط عمل �إداري ينظر
�إلى الخطة والميزانية ب�شكل كمي ،بل هي عمل فني
يهدف �أي�ض ًا �إلى متابعة جودة العمل وكفاءته.
تتم عملية المتابعة على م�ستوى �أن�شطة الم�شروع،
حيث يتم النظر �إلى كل ن�شاط من الأن�شطة
المخطط تنفيذها وقيا�س مدى تحققها.
فعلى �سبيل المثال ،لنفتر�ض �أننا ب�صدد تنفيذ
م�شروع يهدف �إلى تمكين الالجئين في مخيم ما
وتعزيز قدراتهم للقيام بمبادرات مجتمعية تهدف
لخدمة �سكان المخيم� .ضمن خطة عمل الم�شروع
هناك ن�شاط يقوم على تنفيذ ور�شة عمل لتعزيز
الم�شاركة المجتمعية وتحديد �أولويات المجتمع.
ت�أتي عملية المتابعة لتر�صد هل تم تنظيم
ور�شة العمل في الوقت المحدد لها؟ هل �سارت
التح�ضيرات كما هو مخطط لها؟ هل تمت دعوة
العدد المطلوب من �أفراد المجتمع؟ هل كان هناك
توازن في ن�سب الح�ضور من الذكور والإناث؟ هل
تم �إعالم الجهات المانحة ودعوتهم للم�شاركة؟
هل طر�أت �أية م�شاكل �أثناء التح�ضير لور�شة العمل
�أو تنفيذها؟ لماذا وكيف تم حلها؟
ما هي �أنواع المتابعة والتقييم؟
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الإجابات عن هذه الأ�سئلة ت�صب مبا�شرة في تقرير
المتابعة الذي يتم تح�ضيره ب�شكل دوري للت�أكد من
ح�سن �سير الم�شروع.
 .3التقييم المرحلي (Interim Evaluation) -

يتم تنفيذ التقييم المرحلي �أثناء تنفيذ الم�شروع
للت�أكد من �أن �أن�شطة الم�شروع تتجه نحو تحقيق
�أهدافه .بالرغم من �أهمية التقييم النهائي �إال
�أنه ي�أتي مت�أخر ًا مما ال ي�سمح عادة بتعديل �أن�شطة
الم�شروع ،لذلك ت�أتي تقارير التقييم المرحلي
�أثناء حياة الم�شروع كو�سيلة لتالفي �أية م�شاكل �أو
�أخطاء في الم�شروع.
يتعلق التقييم المرحلي بمدة الم�شروع ،فعادة في
الم�شاريع الق�صيرة يكون من ال�صعب القيام بتقييم
مرحلي ،وفي الم�شاريع المتو�سطة �أو الطويلة ي�شكل
التقييم المرحلي �أداة �أ�سا�سية لإعادة النظر في
الخطة .في بع�ض الأحيان يكون التقييم المرحلي
�سنوي ًا ويترافق بتعديل لخطة الم�شروع .بع�ض
المنظمات ال تقوم بالتقييم ال�سنوي وتكتفي
بالتقييم المرحلي في منت�صف حياة الم�شروع
بحيث يتم النظر �إلى ما تم تحقيقه وتعديل الخطة
على �أ�سا�سه.
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو ما الفرق بين
عملية المتابعة وعملية التقييم المرحلي طالما �أن
كل منهما يهدف للت�أكد من ح�سن �سير الم�شروع
ولتالفي الم�شكالت المحتملة؟
�إن الفارق الجوهري يكمن في ما تتم درا�سته
وقيا�سه .فبينما تتم عملية المتابعة على م�ستوى
الأن�شطة ف�إن عملية التقييم المرحلي (�أو �أية عملية
تقييم) تتم على م�ستوى الأهداف .بالعودة �إلى
المثال ال�سابق ،كما ر�أينا ف�إن عملية المتابعة كان
14
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الهدف منها درا�سة مدى تنفيذ الأن�شطة� ،أي هل تم
تنفيذ ور�شة العمل كما هو مخطط لها �أم ال ،بينما
تدر�س عملية التقييم المرحلي مدى تحقق �أهداف
الم�شروع .في هذه الحالة ،ت�أتي المتابعة المرحلية
لتدر�س هل فع ًال تم تمكين الالجئين؟هل تم بناء
قدراتهم؟ هل تم تنفيذ مبادرات مجتمعية؟ هل
جاء هذا نتيجة عمل الم�شروع ب�شكل مبا�شر �أم
نتيجة عوامل �أخرى؟ ما هي العوامل الم�ساعدة
على تحقيق الأهداف؟ �إذا لم يتم تحقيق التقدم
المطلوب فما هي الأ�سباب؟ وهل يمكن تالفيها
في المراحل الالحقة للم�شروع؟ هل هناك حاجة
لإجراء �أية تعديالت على خطة الم�شروع؟
 .4التقييم النهائي (Final Project Evaluation) -

ي�أتي التقييم النهائي مبا�شرة بعد انتهاء الم�شروع،
ويهدف �إلى درا�سة نتائجه .في هذه المرحلة يتم
مقارنة الواقع بعد الم�شروع بالدرا�سة الأولية التي
تم �إجرا�ؤها لمعرفة �أثر الم�شروع على الفئات
الم�ستهدفة.
التقييم النهائي هو الن�شاط الختامي لأي م�شروع
و من خالله يتم ا�ستخال�ص الدرو�س الم�ستفادة
ومعرفة �أثر الم�شروع .تهتم الجهات المانحة
بتقارير التقييم ،لذلك يمكن القول �أن تقارير
التقييم هي من �أهم و�سائل الح�صول على تمويل
في الم�ستقبل.
الأ�سئلة التي يطرحها التقييم النهائي للم�شروع
ت�شبه �إلى حد ما تلك التي يتم طرحها خالل
التقييم المرحلي .يتم في التقييم النهائي درا�سة
مدى تحقق الأهداف ،وذلك من خالل مقارنة
الواقع الحالي مع الواقع قبل البدء بتنفيذ الم�شروع
(الدرا�سة الأولية) .مرة �أخرى يتم طرح �س�ؤال

ما مدى تحقق الأهداف؟ �إذا لم يتم الو�صول �إلى
النتائج المرجوة فما ال�سبب في ذلك؟ هل هو
خلل في التخطيط؟ وهل �سيتم �أخذه باالعتبار في
الم�شاريع الالحقة؟ �أم �أنه نتيجة عوامل خارجة
عن �سيطرة فريق عمل الم�شروع؟ هل تم ا�ستخدام
التمويل المخ�ص�ص للم�شروع بفعالية؟ ما هي
الدرو�س الم�ستفادة ب�شكل عام؟
من الممكن �أن ت�سبب عبارة «تقييم نهائي» بع�ض
التوتر لفريق عمل الم�شروع ،لذلك من ال�ضروري
تو�ضيح �أن الغاية من التقييم لي�ست تقييم الأفراد
�إذ �أن ذلك يجري من خالل تقييم الأداء الذي
يعتبر من �ضمن عمل �إدارة الموارد الب�شرية ،بل
الغاية هي تقييم �أثر الم�شروع.
 .5درا�سةالأثر (Impact Assessment) -

�إن �أي ن�شاط �أو م�شروع تقوم به المنظمة ي�ؤثر
ب�شكل مبا�شر على المدى الق�صير على الفئات
الم�ستهدفة ،ولكنه �أي�ض ًا ي�أتي بت�أثيرات طويلة المدى
على الفئات الم�ستهدفة وعلى البيئة المحيطة .في
بع�ض الأحيان يكون من المفيد درا�سة الأثر طويل
الأمد للم�شروع .على �سبيل المثال �إذا كان الم�شروع
يهدف �إلى رفع الوعي ب�أهمية االلتزام بلقاحات
الأطفال ،ف�إن نتيجة التقييم على المدى الق�صير
قد تظهر ازدياد عدد الأمهات اللواتي تلتزمن
بلقاحات �أطفالهن .ولكن لمعرفة الأثر الحقيقي
للم�شروع ال بد من �إجراء درا�سة �أثر بعد ب�ضع
�سنوات لدرا�سة ن�سبة االنخفا�ض في عدد الأطفال
الم�صابين بالأمرا�ض.
�إذا كانت عملية المتابعة تتم على م�ستوى الأن�شطة
وعملية التقييم على م�ستوى الأهداف ف�إن درا�سة
الأثر تكون على م�ستوى �أعلى من م�ستوى الهدف

العام للم�شروع� .إن عملية درا�سة الأثر تهدف �إلى
النظر على مدى ت�أثير الم�شروع بالبيئة المحيطة
ومدى التغيير الذي تم �إحداثه ب�شكل غير مبا�شر.
في بع�ض الأحيان قد يكون �أثر الم�شروع ناتج ًا عن
تفاعل عمل الم�شروع مع م�شاريع و�أن�شطة �أخرى تم
تنفيذها ب�شكل متوازٍ .
بالعودة �إلى مثال الم�شروع الذي يهدف لتمكين
الالجئين وتعزيز قدراتهم للت�شجيع القيام
بمبادرات مجتمعية تهدف لخدمة �سكان المجتمع،
ف�إن درا�سة الأثر للم�شروع تذهب �إلى �أبعد من
عملية التقييم ،فهي ال تقف فقط عند درا�سة عدد
المبادرات المجتمعية التي تم تنفيذها كنتيجة
لعمل الم�شروع بل تقوم بدرا�سة التغيير الذي حدث
في المخيم نتيجة تنفيذ هذه المبادرات� .أي الأثر
غير المبا�شر للم�شروع .ف�إذا افتر�ضنا �أن بع�ض
المبادرات المجتمعية التي تم تنفيذها تهدف
�إلى رفع الم�ستوى التعليمي ،وبع�ضها الآخر يهدف
لزيادة الوعي ب�أهمية دور المر�أة ،ف�إن درا�سة الأثر
تنظر �إلى التغيير العام على م�ستوى المخيم ككل،
هل هناك تغير في الم�ستوى التعليمي؟ هل ازدادت
م�شاركة المر�أة في �إدارة المخيم� ...إلخ؟
كما نالحظ ف�إن مو�ضوعي التعليم وم�شاركة
المر�أة لم تكن �ضمن �أهداف الم�شروع الأ�سا�سية
ولكن التغيير الحا�صل �أتى نتيجة غير مبا�شرة
لعمل الم�شروع .فالم�شروع قد �أحدث �أثر ًا �أبعد
من �أهدافه المبا�شرة عبر �إحداث تغيير وا�سع في
المجتمع .هذا التغيير هو ما تقوم درا�سة تقييم
الأثر بقيا�سه.
�إن درا�سة الأثر عادة ما تكون عالية التكاليف
وطويلة الأمد ،كما �أنها تحتاج �إلى فريق من
الخبراء لإجرائها .لذلك في كثير من الأحيان
ما هي �أنواع المتابعة والتقييم؟
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ال تتوافر الموارد لتنفيذها� ،إال �أنه من المهم
التفكير بالأثر طويل المدى والنتائج غير المبا�شرة
للم�شروع المراد تنفيذه� ،إذ قد ينعك�س ذلك على
عملية التخطيط .بمعنى �آخر �إذا كان الأثر المرجو

�إحداثه هو زيادة م�شاركة المر�أة على المدى
الطويل ف�إنه من المهم �أخذ هذا بعين االعتبار
عند و�ضع الخطة بحيث يتم ت�شجيع المبادرات
التي قد ت�ؤثر م�ستقبلأ على م�شاركة المر�أة.

�أنواع المتابعة والتقييم
الم�ستوى

الدرا�سة

الإطار الزمني

البيئة المحيطة والمجتمع الم�ستهدف

درا�سة الأثر

بعد االنتهاء من الم�شروع ومرور فترة من الزمن

الدرا�سة الأولية

قبل البدء بالم�شروع
مراحل محددة �أثناء الم�شروع (�سنوي ،منت�صف
الم�شروع)
مبا�شرة بعد انتهاء الم�شروع

�أهداف الم�شروع
التقييم المرحلي
التقييم النهائي
خطة الم�شروع
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المتابعة

ب�شكل م�ستمر �أثناء تنفيذ الم�شروع

كيف �أخطط �أن�شطة املتابعة والتقييم؟
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يتم و�ضع خطة المتابعة والتقييم �أثناء ت�صميم
الم�شروع وتعد جزء ًا من الإطار المنطقي للم�شروع.
حيث يجب �أن تت�ضمن خطة الم�شروع �أن�شطة
المتابعة والتقييم والم�ؤ�شرات التي �سيتم قيا�سها.
تت�ضمن خطة المتابعة والتقييم الخطوات التالي:
تحديد الهدف من المتابعة والتقييم :الخطوة
الأولى للمتابعة والتقييم هي تحديد الهدف منها.
�إن عملية المتابعة والتقييم هي عملية مكلفة لذلك
في بع�ض الأحيان يكون من ال�صعب �إجراء تقييم
�شامل وال بد من اختيار هدف محدد للتقييم .يجب
هنا الإجابة على �س�ؤال :لماذا �سنقوم بعملية
المتابعة والتقييم؟
�إذا كان الم�شروع يهدف لتح�سين الم�ستوى
التعليمي للأطفال في مخيم ما عبر مجموعة من
الأن�شطة منها تدريب عدد من المعلمين ،تنظيم
�صفوف لتعليم الأطفال� ،إعداد مناهج تعليمية و
رفع وعي الأ�سر ب�أهمية التعليم ،ف�إن الهدف من
عملية المتابعة �سيكون ر�صد مدى تنفيذ الأن�شطة
المخططة (التدريب� ،إعداد ال�صفوف والمناهج،
و�أن�شطة التوعية)� .أما عملية التقييم ف�سيكون
الهدف منها درا�سة مدى تح�سن الم�ستوى التعليمي
عبر م�ؤ�شرات محددة ،على �سبيل المثال انخفا�ض
ن�سب الأمية.
تحديد الم�ؤ�شرات :لتحديد الم�ؤ�شرات يجب
الإجابة على �س�ؤال ما الذي نرغب بمعرفته؟ على
الرغم من �أنه من الجيد معرفة كل ما يتعلق بنتائج
الم�شروع� ،إال �أنه غالب ًا ما يكون من ال�صعب القيام
بذلك .لذلك ال بد من تحديد ما الذي نرغب
بمعرفته تمام ًا واختيار الم�ؤ�شرات المنا�سبة
لقيا�سه.
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بالعودة �إلى مثال م�شروع رفع م�ستوى التعليم ،ف�إن
الم�ؤ�شر الذي تم اختياره هو مدى تغير ن�سب الأمية.
بالرغم من �أنه من المغري قيا�س مدى تغير م�ستوى
التح�صيل العلمي ل�سكان المخيم ب�شكل عام ولي�س
فقط ن�سبة الأمية� ،إال �أنه في الواقع قد يكون من
ال�صعب القيام بدرا�سة كهذه ،لذلك يجب اعتماد
�أهداف وم�ؤ�شرات واقعية لعملية المتابعة والتقييم.
تحديد �آليات جمع و�إدارة المعلومات :بعد اختيار
الم�ؤ�شرات ي�أتي �س�ؤال :ما المعلومات المطلوبة
لقيا�س هذه الم�ؤ�شرات؟ كيف �سيتم جمعها
وتحليلها؟ �إن عملية جمع البيانات تبد�أ مع �إجراء
الدرا�سة الأولية وت�ستمر خالل حياة الم�شروع
وتنتهي بعده مع التقييم النهائي ودرا�سة الأثر .من
ال�ضروري تحديد البيانات المطلوبة منذ البداية
�إذ �أن معظم المعلومات ال يمكن جمعها الحق ًا بل
يجب �أن يتم ذلك خالل تنفيذ الم�شروع .من المهم
�أي�ض ًا تحديد �آليات حفظ المعلومات و�إدارتها� ،إذ
من ال�سهل �أن تتراكم المعلومات ب�شكل ع�شوائي
بحيث ي�صبح من ال�صعب درا�ستها وتحليلها.
كذلك في بع�ض الأحيان قد تت�ضمن المعلومات
بيانات �شخ�صية للم�ستفيدين من الم�شروع لذلك ال
بد من حمايتها والحفاظ عليها ب�شكل ي�ضمن
الحفاظ على خ�صو�صية الم�ستفيدين.
�إن �أكثر �أدوات جمع البيانات �شيوع ًا هي
اال�ستبيانات ،حيث يتم اعتماد مجموعة من
الأ�سئلة الأ�سا�سية التي يتم �س�ؤالها للم�ستفيدين
من الم�شروع لقيا�س مدى تحقق �أهداف الم�شروع.
لنفتر�ض �أن الم�شروع يهدف �إلى تح�سين الو�ضع
االقت�صادي للأ�سر في منطقة معينة� .إن عملية
قيا�س الو�ضع االقت�صادي لأ�سرة ما عملية معقدة

وتختلف عن عملية قيا�س دخل الأ�سرة ،لذلك
يتم عادة ت�صميم ا�ستبيان باالعتماد على خبرات
�سابقة لقيا�س الو�ضع االقت�صادي .قد يت�ضمن
اال�ستبيان �أ�سئلة حول دخل �أفراد الأ�سرة ،م�صادر
الدخل ،ممتلكات الأ�سرة� ،إنفاق الأ�سرة ،مقدار
ثبات دخل الأ�سرة خالل العام (هل يتغير الدخل
ب�شكل مو�سمي؟) .بناء على هذه المعلومات يتم
قيا�س الو�ضع االقت�صادي للأ�سرة .يتم عادة
طرح الأ�سئلة على الأ�سر الم�ستهدفة قبل البدء
بالم�شروع خالل مرحلة الدرا�سة الأولية .ثم يتم
جمع البيانات نف�سها مرة �أخرى لنف�س الأ�سر خالل
عمليات التقييم لمقارنتها بنتائج الدرا�سة الأولية.
�إ�ضافة �إلى اال�ستبيانات ف�إنه يمكن جمع المعلومات
عن طريق المالحظات المبا�شرة لفريق عمل
الم�شروع ،المناق�شات غير الر�سمية مع الفئات
الم�ستهدفة ،تقارير الم�شروع وغيرها من و�سائل
الح�صول على المعلومات.
تحديد �آليات تحليل المعلومات و�إ�صدار التقارير:
بالرغم من �أهمية البيانات �إال �أنها ال تعطي النتائج
المرجوة منها بدون تحليل ممنهج .لذلك ال بد من
و�ضع �آليات لتحليل البيانات التي تم جمعها
وا�ست�صدار تقارير وا�ضحة يمكن �أن ت�صب في
عملية �إدارة الم�شروع والتخطيط لم�شاريع �أخرى.
تتحدد �آلية جمع المعلومات ح�سب نوعها ،بينما
يرتبط التحليل لهذه البيانات بالتقارير المطلوبة.
�إن اال�ستبيانات تزود فريق الم�شروع ببيانات خام
تحتاج �إلى معالجة وتحليل.هذه البيانات �سواء
�أكانت نوعية �أو كمية يجب �أن تدر�س ب�شكل علمي
للح�صول على نتائج �صحيحة .على �سبيل المثال:
لقيا�س مدى تغير الو�ضع االقت�صادي للأ�سرة ،قد

يتم ح�ساب متو�سط دخل الأ�سرة قبل الم�شروع
ومقارنته �إح�صائي ًا بمتو�سط الدخل بعد الم�شروع
لقيا�س مدى التغيير ولقيا�س هل هذا التغيير هو
تغيير حقيقي وملمو�س �أم �أنه تغير طفيف ال ي�ؤثر
في م�ستوى معي�شة الأ�سرة بعد �أخذ الت�ضخم
بالح�سبان.
كذلك من ال�ضروري النظر �إلى ما وراء القيم
الكمية للبيانات .ف�إذا افتر�ضنا �أن دخل الأ�سرة قد
ازداد ف�إن هذا قد ال يعني بال�ضرورة تح�سن م�ستوى
المعي�شة� ،إذ ال بد من النظر �إلى �إنفاق الأ�سرة.
ف�إذا كان ازدياد دخل الأ�سرة لم يترافق بازدياد
الإنفاق على ال�صحة والتعليم ،ف�إن م�ستوى معي�شة
الأ�سرة لم يتح�سن.
لذلك و�إن كانت الدرا�سات الإح�صائية عالية
الأهمية في درا�سة وتقييم الم�شروع كونها تعطي
نتائج علمية� ،إال �أنه ال بد من النظر �إلى الم�ؤ�شرات
النوعية �أي�ض ًا التي ت�ساعد في فهم الم�ؤ�شرات
الكمية وترجمتها.
تحديد �آلية اال�ستفادة من نتائج التقارير �أثناء
تنفيذ الم�شروع وبعد انتهائه� :إن عملية المتابعة
والتقييم و�سيلة ولي�ست غاية بحد ذاتها .لذلك
فالتقارير الناتجة عن �أن�شطة المتابعة والتقييم
يجب �أن ت�ستخدم في �إدارة وتخطيط الم�شاريع
ويجب �أن تو�ضع �آلية وا�ضحة ال�ستخدام التقارير
واال�ستفادة منها� .إذ من ال�سهل جد ًا �أن تتحول
عملية المتابعة والتقييم �إلى عملية تزيينية حيث
يتم �إ�صدار تقارير مكتوبة ب�شكل جيد ولكن ال يتم
اال�ستفادة منها.

كيف �أخطط �أن�شطة المتابعة والتقييم؟
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الم�ؤ�شرات هي مقايي�س كمية كانت �أو نوعية،
لمراقبة وقيا�س ظاهرة �أو ن�شاط محدد .تعتمد
عملية المتابعة والتقييم على و�ضع مجموعة من
الم�ؤ�شرات التي يمكن من خاللها قيا�س التغير
في بيئة الم�شروع والفئات الم�ستهدفة نتيجة تنفيذ
�أن�شطة الم�شروع.
م�ؤ�شرات الأداء
)(Key Performance Indicators – KPIs

هي الو�سيلة الأهم لقيا�س �أداء الم�شروع ومدى
تحقيقه لأهدافه .يجب و�ضع م�ؤ�شر �أو مجموعة
من الم�ؤ�شرات لكل هدف من �أهداف الم�شروع �أو
مكون من مكوناته حتى يمكن متابعة وتقييم هذه
الأهداف والمكونات ودرا�سة مدى تحققها.
 .1كيف يتم اختيار الم�ؤ�شرات؟
ً
�إن اختيار الم�ؤ�شرات عملية هامة جدا وتلعب
دور ًا �أ�سا�سي ًا في نجاح عملية المتابعة والتقييم.
اختيار الم�ؤ�شرات المنا�سبة ي�ؤدي �إلى الح�صول
على معلومات مفيدة لقيا�س �أداء الم�شروع وتطوير
العمل .في كثير من الأحيان تكون نتائج التقييم
�ضعيفة ب�سبب �سوء اختيار الم�ؤ�شرات ولي�س ب�سبب
�ضعف العمل .لذلك ال بد من اختيارها بعناية
�شديدة .تجنب و�ضع م�ؤ�شرات ب�شكل ع�شوائي
واعتباطي فذلك قد ي�ؤثر �سلب ًا على نتائج تقييم
الم�شروع الحق ًا وي�ضعف م�صداقية الم�شروع.
يحتاج و�ضع م�ؤ�شرات الأداء �إلى خبرات ،لذلك
حاول اال�ستعانة ب�أ�شخا�ص ذوي خبرة في عمل
الم�شروع حتى يح�سنوا اختيار الم�ؤ�شرات .كذلك
يمكن البحث عن الم�ؤ�شرات الم�ستخدمة عادة
في م�شاريع م�شابهة ،يمكن اال�ستفادة من تجارب

�سابقة �أو من المعلومات المتوفرة على االنترنت
عن م�شاريع م�شابهة في �أماكن �أخرى.
بع�ض الأهداف والمفاهيم تبدو في البداية �صعبة
القيا�س ،لذلك يتم تجز�أتها �إلى عنا�صر ومكونات
�أب�سط بحيث يمكن قيا�سها ب�سهولة .على �سبيل
المثال كيف يمكن قيا�س مدى التنمية الب�شرية
في مجتمع معين؟ للوهلة الأولى يبدو من ال�صعب
�إيجاد مقيا�س وا�ضح للتنمية الب�شرية .ماذا نفعل
�إذا كان الم�شروع الذي ننفذه يهدف لدعم مجتمع
ما بهدف زيادة التنمية الب�شرية فيه؟ كل ظاهرة
�أو مفهوم يمكن تجز�أتها وقيا�سها عبر م�ؤ�شرات
وا�ضحة فمث ًال التنمية الب�شرية يمكن تجز�أتها
لم�ؤ�شرات تتعلق بالو�ضع االقت�صادي وال�صحة
والتعليم .في حالة التنمية الب�شرية ،يمكن درا�ستها
عبر قيا�س ن�سبة االلتحاق بالتعليم االلزامي ،ن�سبة
وفيات الأطفال ،م�ستوى الدخل في المجتمع ،ون�سبة
وفيات الأمهات �أثناء الوالدة .هذه الم�ؤ�شرات قابلة
للقيا�س و يمكن درا�سة تغيرها مع الزمن مما ي�سهل
عملية المتابعة والتقييم لأداء الم�شروع.
 .2ما هي موا�صفات الم�ؤ�شرات الجيدة؟
يجب �أن يتم اختيار الم�ؤ�شر بعناية بحيث يمكن
قيا�سه ودرا�سته.
موا�صفات الم�ؤ�شر الجيد(SMART)-

 -1محدد  :Specific -يجب �أن يكون الم�ؤ�شر
محدد ًا كمي ًا ونوعي ًا .كلما كان الم�ؤ�شر �أكثر تحديد ًا
كلما كان من الأ�سهل درا�سته .مث ًال :زيادة م�ستوى
دخل الأ�سر الم�ستهدفة بن�سبة  .%02هذا الم�ؤ�شر
محدد فهو يتناول ب�شكل محدد مقدار الزيادة
الم�ستهدفة ()%02
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-2قابل للقيا�س � :Measurable -إن الم�ؤ�شر هو
الو�سيلة لقيا�س مدى تحقق �أهداف الم�شروع،
لذلك من ال�ضروري �أن يكون قاب ًال للقيا�س .مث ًال:
زيادة م�ستوى دخل الأ�سر الم�ستهدفة بن�سبة .%02
هذا الم�ؤ�شر هو م�ؤ�شر قابل للقيا�س �إذ �أنه يمكن
قيا�س م�ستوى دخل الأ�سرة ب�شكل كمي.
-3قابل للتحقق  :Achievable -عند اختيار
الم�ؤ�شر يجب �أن يتم الت�أكد من �أن الم�ؤ�شر واقعي
وقابل للتحقيق.مث ًال :زيادة م�ستوى دخل الأ�سر
الم�ستهدفة بن�سبة  .%02نفتر�ض من خبرات فريق
العمل ال�سابقة �أن زيادة بن�سبة  %02هي زيادة
واقعية وقابلة للتحقق.
-4مرتبط ب�أهداف الم�شروع :Relevant -
يجب �أن يكون الم�ؤ�شر مرتبط مبا�شرة ب�أهداف
الم�شروع .في بع�ض الأحيان يقع ؟؟؟ في �أحد �أكثر
الأخطاء �شيوع ًا �أال وهو اختيار م�ؤ�شرات ال ترتبط
مبا�شرة بالم�شروع ب�سبب �إما اعتقادهم ب�أهمية
هذه الم�ؤ�شرات �أو ل�سهولة قيا�س هذه الم�ؤ�شرات.
مث ًال :زيادة م�ستوى دخل الأ�سر الم�ستهدفة
بن�سبة  .%02على فر�ض �أن هدف الم�شروع هو
تح�سين م�ستوى معي�شة الأ�سر في منطق ما ،ف�إن
زيادة م�ستوى دخل الأ�سر هو م�ؤ�شر مرتبط ب�شكل
مبا�شرة بهدف الم�شروع.
-5محدد بزمن  :Time-bound -عند قيا�س �أي
تغير في ظاهرة ما ال بد �أن يكون التغير مرتبط ًا
بالزمن .لذلك عند و�ضع الم�ؤ�شرات يجب ربطها
بالزمن ,على �سبيل المثال :زيادة م�ستوى دخل
الأ�سر الم�ستهدفة بن�سبة  %02بحلول عام .8102
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�إ�ضافة الإطار الزمني للم�ؤ�شر �ضرورية جد ًا
لقيا�س التغير.
 .3كيفية قيا�س الم�ؤ�شرات؟
لقيا�س الم�ؤ�شرات البد من تحديد البيانات
المطلوب قيا�سها والو�سيلة الأف�ضل لجمع هذه
البيانات .قد تكون البيانات المطلوبة كمية �أو
نوعية ح�سب نوع الم�ؤ�شر.

يت�ضمن الجدول التالي مثا ًال على بع�ض الم�ؤ�شرات والبيانات التي يمكن جمعها و كيفية الح�صول عليها.
هذه المعلومات يتم عادة �إدراجها في الإطار المنطقي للم�شروع عند كتابة مقترحات الم�شاريع بغية
تقديمها للجهات المانحة:

الهدف

تح�سين م�ستوى
المعي�شة في منطقة
ما بن�سبة بحلول عام
2018

الم�ؤ�شر

البيانات المطلوبة

و�سيلة جمع البيانات

تح�سن م�ستوى دخل
للأ�سرة بن�سبة  %25بحلول
عام 2018

دخل الأ�سرة

ا�ستبيانات لجمع البيانات من
الأ�سر في المنطقة

ازدياد عدد المراكز
ال�صحية في المنطقة
بن�سبة  %75بحلول عام
2018

عدد المراكز ال�صحية

تقارير فريق الم�شروع
بيانات وزارة ال�صحة

ازدياد ن�سب االلتحاق
بالتعليم االلزامي بن�سبة
%15

عدد الأطفال في المنطقة
عدد الأطفال الملتحقين
بالمدار�س
عدد المت�سربين من المدار�س

نتائج التعداد ال�سكاني للمنطقة
�سجالت المدار�س

انخفا�ض ن�سبة البطالة
بين ال�شباب بن�سبة %35
بحلول عام 2018

عدد ال�شباب في �سن العمل
عدد الباحثين عن عمل

ا�ستبيانات
اح�صاءات

عادة ما يتم �أي�ض ًا جمع البيانات بحيث يمكن الح�صول على تقارير للإناث والذكور ،ح�سب المنطقة ،المدة
الزمنية ،الو�ضع االقت�صادي ،وح�سب العمر ،لتحقيق الفائدة المثلى من البيانات.
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 .1التكلفة المرتفعة
كما ذكرنا �سابق ًا� ،إن عملية المتابعة والتقييم عملية
عالية التكلفة من حيث الوقت والجهد والموارد
المالية� .إذ يجب �أن يخ�ص�ص فريق العمل الوقت
الالزم للقيام بالعمل ،وال بد من توافر الكفاءات
المطلوبة لذلك .كذلك ف�إن المتابعة والتقييم
ت�ستهلك جزء ًا من ميزانية الم�شروع .فيما يلي
بع�ض التكاليف المتعلقة بالمتابعة والتقييم والتي
تقع على عاتق الم�شروع:
تكاليف جمع البيانات (ا�ستبيانات ،مقابالت,
اح�صاءات�..إلخ).
تكاليف حفظ البيانات وحمايتها ،يت�ضمن ذلك
حفظ البيانات الكتروني ًا �أو ورقي ًا وحفظها �ضد
التلف وال�ضياع وحمايتها للمحافظة على �سرية
وخ�صو�صية المعلومات المتعلقة بالأفراد
الم�ستهدفين بالم�شروع.
�أجور الخبراء والفنيين عند �إجراء التقييم
الخارجي.
الوقت المخ�ص�ص من قبل فريق عمل الم�شروع
للقيام ب�أن�شطة المتابعة والتقييم.
كون عملية المتابعة والتقييم مكلفة ال يعني ب�أي
�شكل من الأ�شكال �أنه يمكن اال�ستغناء عنها ،كما
ال يعني �أبد ًا �أنه هدر للموارد� .إن عملية المتابعة
والتقييم ترفع كفاءة الم�شروع والمنظمة مما يحقق
وفر ًا على المدى الطويل عبر القيام بم�شاريع �أكثر
دقة و�أقدر على تحقيق الهدف المرجو منها.
عند ت�صميم �أن�شطة المتابعة والتقييم يمكن العمل
على تخفي�ض التكلفة قدر الإمكان من خالل عملية
اختيار الم�ؤ�شرات .بالرغم من �أنه في الأحوال
المثالية قد يرغب فريق الم�شروع ب�إجراء تقييم
�شامل لكل الم�ؤ�شرات المرتبطة بالم�شروع�،إال �أن

الواقع قد يفر�ض غير ذلك .كلما تو�سعت عملية
المتابعة والتقييم كلما ازداد تكلفتها ،لذلك يجب
�أن تكون العملية موجهة عبر اختيار الم�ؤ�شرات
الأكثر �أهمية واختيار �آليات جمع البيانات وتحليلها
ب�شكل ال يزيد التكلفة ب�شكل كبير ،مع الحفاظ على
حد �أدنى من جودة الم�ؤ�شرات والبيانات بحيث
يمكن الح�صول على تقارير ذات فائدة.
للتغلب على م�شكلة التكاليف المرتفعة للمتابعة
والتقييم ،يجب �إدراجها �ضمن وثيقة مقترح
الم�شروع عند التقدم بطلب تمويل للجهات المانحة
بحيث يكون التمويل المقدم مت�ضمن ًا لتكاليف
المتابعة والتقييم .بالمجمل يمكن القول �أن جميع
الجهات المانحة ي�سعدها �أن تمول �أن�شطة المتابعة
والتقييم وتعتبرها جزء ًا �أ�سا�سي ًا من الم�شروع.
من الأخطاء ال�شائعة جد ًا ،ت�صميم الم�شاريع
وتخطيط ميزانيتها من دون �أن�شطة المتابعة
والتقييم مما يجعل تنفيذها الحق ًا �أمر ًا بالغ
ال�صعوبة.
� .2صعوبة جمع البيانات
من الأخطاء ال�شائعة عند اختيار الم�ؤ�شرات ،عدم
الأخذ بعين االعتبار �إمكانية جمع البيانات التي
�سيتم من خاللها قيا�س الم�ؤ�شرات ومدى تحققها.
على �سبيل المثال ،قد يتم اختيار م�ؤ�شرات تحتاج
لتعداد �سكاني �شامل لقيا�سها ،مما يعتبر خارج
نطاق عمل وقدرة فريق الم�شروع.
ً
لذلك عند اختيار الم�ؤ�شرات يجب دوما الأخذ
بالح�سبان كيف �سيتم قيا�س هذه الم�ؤ�شرات وهل
تتوفر لدى فريق الم�شروع �إمكانية جمع البيانات.
في بع�ض الأحيان يمكن التغلب على �صعوبة جمع
البيانات بالقيام بتخطيط دقيق لكيفية جمعها
ما هي �صعوبات املتابعة والتقييم وكيف ميكن جتاوزها؟
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وتالفي ال�صعوبات .على �سبيل المثال� ،إذا كان
قيا�س �أحد م�ؤ�شرات الم�شروع يعتمد على �إجراء
ا�ستبيان ي�شمل الن�ساء في المخيم ،يجب الت�أكد من
�أن من �سيقوم بجمع البيانات و�إجراء المقابالت
يحظى بقبول وثقة الن�ساء في المخيم مما قد
ي�ستدعي توظيف �شخ�ص جديد في الفريق �أو
اال�ستعانة بمتطوعين من المخيم.
 .3تغيرات البيئة المحيطة
ال يمكن عزل �أي م�شروع عن بيئته المحيطة التي
ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر في نتائج الم�شروع ومدى تحقيقه
لأهدافه .لذلك �إحدى �أهم ال�صعوبات عند �إجراء
التقييم لنتائج لم�شروع هو عزل النتائج المبا�شرة
للم�شروع عن التغيرات الحا�صلة ب�شكل تلقائي
في البيئة المحيطة .فعلى �سبيل المثال� ،إذا كان
الم�شروع المراد تقييمه هو م�شروع يهدف لتح�سين
م�ستوى الدخل في منطق ما ،كيف يمكن عزل
التغييرات الحا�صلة نتيجة الم�شروع المراد تقييمه
عن التغييرات الحا�صلة نتيجة النمو االقت�صادي
العام في الدولة؟
يمكن التغلب على ذلك عبر �إجراء درا�سة التقييم
في المجتمع الم�ستهدف بالم�شروع ومجتمع مجاور
لم ي�ستهدفه الم�شروع ،بحيث يمكن عزل التغيرات
الناتجة عن عمل الم�شروع عن تلك التي ح�صلت
نتيجة النمو االقت�صادي.
� .4ضعف التعاون
هناك م�ستويان ل�ضعف التعاون مع �أن�شطة المتابعة
والتقييم:
م�ستوى الفئات الم�ستهدفة� :إن الم�ستفيدين هم
الم�صدر الأ�سا�سي للبيانات التي �سيتم ا�ستخدامها
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لقيا�س الم�ؤ�شرات و�إعداد تقارير المتابعة
والتقييم .في معظم الأحيان يواجه فريق العمل
�صعوبة في تحفيز الم�ستفيدين من الم�شروع على
الم�شاركة في المتابعة والتقييم .يعود ذلك �إلى �أن
الم�ستفيدين ال يرون فائدة مبا�شرة من الأن�شطة
بل على العك�س تمام ًا يرون فيها م�ضيعة لوقتهم.
يتم عادة التغلب على هذه الم�شكلة من خالل خلق
�أجواء ودية بين فريق العمل والم�ستفيدين بحيث ال
ي�شعر الم�ستفيدون �أثناء الإجابة على �أ�سئلة
المقابالت واال�ستبيانات ب�أنهم ي�ضيعون وقتهم بل
ي�شعرون �أنهم يق�ضون وقت ًا م�سلي ًا مع فريق
الم�شروع.
كذلك في بع�ض الأحيان قد ينظر الم�ستفيدون
�إلى اال�ستبيانات وجمع المعلومات بعين الريبة
وال�شك خا�صة عندما تت�ضمن المعلومات التي يتم
جمعها بع�ض البيانات ال�شخ�صية .يمكن التغلب
على هذا عبر تقديم �شرح مب�سط للم�ستفيدين
عن �سبب جمع البيانات والت�أكيد �أن الهدف منها
هو �إجراء تقييم عمل الم�شروع و�أنه �سيتم التعامل
مع المعلومات ب�سرية تامة حفاظ ًا على خ�صو�صية
الأفراد.
م�ستوى فريق الم�شروع :للأ�سف في كثير من
الأحيان يرى فريق الم�شروع في �أن�شطة المتابعة
والتقييم تهديد ًا لعملهم �إذ يتم �أخذ نتائج التقييم
ب�شكل �شخ�صي وك�أنه تقييم لأدائهم ك�أفراد .في
هذه الحالة يبد�أ فريق العمل بمقاومة عملية
المتابعة والتقييم مما ي�ؤثر �سلب ًا على الم�شروع
وعلى �أجواء العمل ب�شكل عام .تقع على عاتق �إدارة
الم�شروع مهمة تو�ضيح الهدف من المتابعة
والتقييم لفريق العمل والت�أكيد �أن الهدف منها
متابعة تنفيذ الم�شروع وتقييم نتائجه ولي�س متابعة

�أداء الأفراد وتقييمهم.
كذلك بما �أن �أحد �أهداف المتابعة والتقييم هو
�إعادة النظر في الخطة و�آليات التنفيذ وت�صحيح
م�سار الم�شروع ،ف�إن بع�ض �أفراد فريق العمل قد
يقاومون التغيير لعدة �أ�سباب منها �أنهم معتادون
على �أداء العمل بطريقة معينة وال يرغبون بالتغيير.
مقاومة التغيير هذه ت�ؤثر �سلب ًا على �سير الم�شروع
وت�ؤخر عملية تعديل الخطة في حال كان هناك

حاجة لذلك .يتم حل هذه الم�شكلة عبر �إ�شراك
فريق العمل في عمليات المتابعة والتقييم وتقديم
�شرح مو�سع عن �أ�سباب التغييرات المقترحة حتى
يتمكن الفريق من فهم وتقبل التغيير .كذلك
في بع�ض الأحيان قد يكون رف�ض التغيير نابع ًا
من الخوف من نق�ص الخبرة والمعرفة للقيام
بالمهمات الجديدة ،لذلك ف�إن بناء وتطوير
القدرات الم�ستمر للفريق ي�ساعد في حل الم�شكلة.

مالحظات �أخيرة
تذكر دوم ًا �أن المتابعة والتقييم جزء �أ�سا�سي من �أي م�شروع ولي�ست مهمة تزينية هدفها �إر�ضاء
الجهات المانحة.
نجاح عملية المتابعة والتقييم مرتبط بمدى تعاون فريق العمل والفئات الم�ستهدفة ،لذلك
احر�ص دوم ًا على �إ�شراكهم في تخطيط وتنفيذ المتابعة والتقييم.
تبد�أ عملية المتابعة والتقييم مع البدء بالتخطيط للم�شروع ،حتى �أن بع�ض �أن�شطة التقييم
كالدرا�سة الأولية ت�سبق البدء بالم�شروع .لذلك ت�أكد دوم ًا من البدء بالمتابعة والتقييم في الوقت
المنا�سب.
عملية المتابعة والتقييم لي�ست غاية بحد ذاتها بل و�سيلة للت�أكد من �أن الم�شروع يحقق الأهداف
المرجوة منه.
من ال�ضروري جد ًا تحديد من الم�س�ؤول عن عملية المتابعة والتقييم �إذ من ال�سهل االنخراط في
تنفيذ خطة الم�شروع و�إهمال المتابعة والتقييم.
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ملحق  -1مثال عملي
م�شروع الوعي ال�صحي في مخيم الالجئين

الهدف :رفع وعي الأمهات بالأمور ال�صحية وبكيفية العناية ب�صحة �أطفالهم.

فيما يلي الإطار المنطقي للم�شروع.
كما يبدو من الجدول ف�إن الم�ؤ�شرات وطرائق قيا�سها ت�شكل عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا من عنا�صر الإطار المنطقي
للم�شروع .وهذا �إن دل على �شيءٍ ف�إنه يدل على �أهمية المتابعة والتقييم ومدى اهتمام الجهات المانحة
بها.
ً
�أي�ضا نالحظ من الجدول �أن بع�ض م�صادر البيانات التي قد نحتاجها لتقييم الم�شروع تعتمد على بيانات
تم جمعها من قبل جهات �أخرى كالنقاط الطبية �أو ال�سجالت المدنية ،لذلك من المهم تحديد هذه
الم�صادر وبناء عالقة جيدة مع الجهة الم�س�ؤولة عن البيانات ل�ضمان الح�صول على هذه المعلومات عند
الحاجة لها.
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منطق عمل الم�شروع /الم�ؤ�شرات
التدخالت

الهدف العام خف�ض وفيات الأطفال
في المخيم (�س).
هدف
الم�شروع

المخرجات
المتوقعة

الأن�شطة

م�صادر وو�سائل
التحقق

انخفا�ض ن�سبة وفيات �سجالت المخيم
الأطفال بمقدار %x
انخفا�ض انت�شار
الأمرا�ض ال�سارية
بن�سبة %x

الفر�ضيات والمخاطر

الح�صول على دعم من �إدارة
المخيم.

رفع الم�ستوى ال�صحي
للأطفال في المخيم
(�س) عبر توعية
الأمهات بالأمور
ال�صحية وكيفية العناية ازدياد عدد الأطفال
الحا�صلين على
ب�صحة �أطفالهم.
لقاحاتهم الكاملة
بالوقت المحدد بن�سبة
%x
�سجالت النقاط الطبية رغبة الأمهات بتح�سين الو�ضع
رفع وعي الأمهات في زيادة عدد الأطفال
ال�صحي لأطفالهن
الذين يخ�ضعون
المخيم فيما يتعلق
ا�ستبيانات للم�ستفيدات
ب�أمور الرعاية ال�صحية للفحو�ص الطبية
من الم�شروع
الدورية بن�سبة %x
لأطفالهن
�إقامة حمالت توعية
للأمهات حول �أهمية
متابعة الأمور ال�صحية
لأطفالهن وكيفية
العناية ب�صحتهم

�سجالت النقاط الطبية رغبة الأمهات بتح�سين الو�ضع
ال�صحي لأطفالهن.
في المخيم
الح�صول على دعم من
النقاط الطبية.

عدد ال�سيدات اللواتي تقارير الم�شروع
ح�ضرن ور�شات العمل الدورية
(الهدف � 1500سيدة)
�سجالت ح�ضور
ازدياد عدد الأطفال حمالت التوعية
الحا�صلين على
اللقاحات بن�سبة %x

التزام وتعاون الأمهات
الح�صول على دعم النقاط
الطبية

ا�ستبيانات للم�ستفيدات
من الم�شروع
دفاتر لقاحات الأطفال
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ملحق  – 2نماذج
نموذج خطة متابعة الم�شروع
ماذا نتابع

من يجمع
المعلومات

الهدف/
المخرجات
خطة
الن�شاطات
التكاليف
العاملين
في الم�شروع
المواد
والم�صادر
النتائج

نموذج تقرير متابعة دوري
ا�سم الم�شروع
الجهة المنفذة
معد التقرير
الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير
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من يحلل
وي�ستخدم
المعلومات

كيف ن�ستخدم القرارات
المعلومات الممكن
اتخاذها

مالحظات

متابعة الخطة
الأن�شطة

الخطة

الم�ؤ�شر

ما الذي تم �إنجازه

االختالف عن
الخطة

الأ�سباب  /المالحظات

ن�شاط 1
ن�شاط 3
ن�شاط 3

الميزانية واالنفاق
الأن�شطة

الميزانية
المو�ضوعة

الإنفاق

الإنفاق التراكمي الفارق بين الميزانية
والإنفاق

الأ�سباب  /المالحظات

ن�شاط 1
ن�شاط 3
ن�شاط 3
الدرو�س الم�ستفادة والمالحظات

نموذج تقرير التقييم المرحلي �أو النهائي
الم�شروع
ا�سم الم�شروع
الجهة المانحة
الجهة المنفذة
الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير
�أهداف الم�شروع
�أن�شطة الم�شروع
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التقييم
�أهداف التقييم:
...........................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
منهجية التقييم:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
�أن�شطة التقييم:
الأن�شطة

الفئة الم�ستهدفة

و�سائل و�أدوات التقييم

التقييم

ن�شاط 1
ن�شاط 3
ن�شاط 3

التحليل:
...........................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
النتائج والتو�صيات:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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ما المق�صود بالمتابعة والتقييم؟
ما �أهم ّية المتابعة والتقييم؟
ما هي �أنواع المتابعة والتقييم؟
كيف �أخطط �أن�شطة المتابعة والتقييم؟
ما هي الم�ؤ�شرات؟
ما هي �صعوبات المتابعة والتقييم وكيف يمكن تجاوزها؟
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