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الدليــل اإلرشــادي لتصميــم نظام متابعــة وتقييم
مبنــي عىل النتائج ومســتجيب للنــوع االجتامعي

 .1املقدمة:
يعتــر هــذا الدليــل إحــدى األدوات املرتبطــة بالخطــة االس ـراتيجية لــوزارة التنميــة االجتامعيــة والــذي يتوافــق
مــع منظومــة املتابعــة والتقييــم عــى مســتوى تطويــر األداء املؤســي الحكومــي ،حيــث تعــد عمليــة إعــداد دليــل
للمتابعــة والتقييــم وتضمينــه ملــؤرشات األداء ذات أهميــة ،ألن الحكــم النهــايئ عــى مــدى تحقيــق األهــداف
االسـراتيجية أو تطويــر الخدمــات والعمليــات مرتبــط بتقييــم األداء العــام للمشــاريع وللمبــادرات والربامــج املنفذة
املدرجــة يف الخطــة االسـراتيجية للــوزارة واالسـراتيجيات الوطنيــة التــي تســاهم الــوزارة يف تنفيذهــا .وعليــه فــإن
الوصــول إىل تحقيــق الرؤيــة املؤسســية واألهــداف القطاعيــة والوطنيــة وااللتزامــات الدوليــة للــوزارة ،يتطلــب
وجــود نظــام متابعــة وتقييــم مســتدام ،كــا يتضمــن هــذا الدليــل منهجيــة متكاملــة ملراحــل تصميــم نظــام
متابعــة وتقييــم مبنــي عــى النتائــج ومســتجيب للنــوع االجتامعــي ،بهــدف مســاعدة قيــادة الــوزارة واملديريــن
واملديـرات واملعنيــن واملعنيــات وضبــاط ارتبــاط املتابعــة والتقييــم (ذكــو ًرا وإناثًــا) عــى تطبيــق هــذا النظــام مبــا
يف ذلــك قيــاس مــؤرشات األداء لألهــداف عــى املســتوى االس ـراتيجي والتنفيــذي.

 .2أهداف الدليل:
يهدف هذا الدليل إىل املساهمة يف تحقيق األهداف التالية:
•توفري وثيقة مرجعية إرشادية توضح املامرسات الجيدة يف مجال املتابعة والتقييم املؤسيس.
•توثيق وتوحيد آليات املتابعة والتقييم يف الوزارة.
•توفــر األدوات والنــاذج التــي تســاعد يف عمليــة املتابعــة والتقييــم للربامــج واملشــاريع مبــا يعــزز عمليتــي
الشــفافية واملســاءلة.
•مســاعدة صنــاع وصانعــات الق ـرار عــى اتخــاذ الق ـرارات املتعلقــة بالربامــج واملشــاريع بنهــج تشــاريك وفــق
أدلــة مســتندة عــى النهــج العلمــي واملامرســات الفضــى.
•متابعة تنفيذ االسرتاتيجيات املؤسسية والقطاعية واملشاريع املمولة.
•تطوير املعارف واملهارات واالتجاهات لدى القامئني والقامئات عىل عملية املتابعة والتقييم يف الوزارة.
•يعتــر الدليــل إحــدى إج ـراءات معالجــة فــرص التحســن الــواردة يف تقريــر مشــاركة الــوزارة يف جائــزة امللــك
عبداللــه الثــاين لتميــز األداء الحكومــي والشــفافية للــدورة الثامنــة .2017/2016
•تعزيز الذاكرة املؤسسية وتفعيل آليات التعلم واكتساب الخربات.
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 .3منهجية إعداد الدليل:
يف اآليت توضيحـاً لطريقــة وإجـراءات إعــداد دليــل تصميــم نظــام املتابعــة والتقييــم املبنــي عــى النتائــج يف وزارة
التنميــة االجتامعيــة:
السند الترشيعي /مرجعية الدليل:

قرار لجنة التخطيط والتنسيق واملتابعة يف وزارة التنمية االجتامعية.

نطاق التطبيق:

يطبــق هــذا الدليــل إلدارة الخطــة االسـراتيجية لــوزارة التنميــة االجتامعيــة ،ومتابعــة الخطــط التنفيذيــة املنبثقــة
عنهــا ،إضافــة إىل متابعــة تنفيــذ االس ـراتيجيات الوطنيــة ذات الصلــة املبــارشة بطبيعــة عمــل الــوزارة يف مجــال
العمــل االجتامعــي واملشــاريع املمولــة.

مسؤولية تطبيق الدليل:

كافة الوحدات اإلدارية يف الوزارة ،وحسب اختصاص وطبيعة عمل الوحدة اإلدارية.

مسؤولية متابعة تطبيق الدليل:

الوحدة اإلدارية يف الوزارة املسؤولة عن املتابعة والتقييم املؤسيس يف الوزراة.
مسؤولية مراجعة الدليل:

مديرية التطوير املؤسيس /قسم املتابعة والتقييم يف الوزارة.

دورية مراجعة الدليل:

بشكل سنوي.

إجراءات إعداد الدليل:

•تشكيل فريق فني إلعداد دليل إرشادي لتصميم نظام للمتابعة والتقييم يف وزارة التنمية االجتامعية.
•عقــد لقــاءات للفريــق الفنــي واالعتــاد عــى أســاليب العصــف الذهنــي وتوزيــع املهــام بغــرض تحديــد محــاور
هــذا الدليل.
•الرجوع للعديد من املراجع واملصادر املتعلقة مبوضوعات املتابعة والتقييم.
•عقــد ورشــتي عمــل لضبــاط ارتبــاط املتابعــة والتقييــم (ذكــو ًرا وإناثًــا) يف مركــز الــوزارة ومديريــات امليــدان
بغــرض مراجعــة هــذا الدليــل والحصــول عــى التغذيــة الراجعــة.
•تدقيــق الدليــل مــن الناحيــة النظريــة والفنيــة مــن قبــل خبـراء يف مجــال املتابعــة والتقييــم والتطوير املؤســي
لــدى هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة (هيئــة األمــم املتحدة للمــرأة).
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مؤرشات قياس أداء تطبيق الدليل:

•بطاقات مؤرش قياس أداء موثقة ومعتمدة ويتم مراجعتها بشكل سنوي.
•تقاريــر متابعــة معــدة بشــكل ربــع ســنوي ت ُظهــر أداء الربامــج واملشــاريع وفــق مــؤرشات قيــاس األداء والقيــم
املستهدفة.
•تقاريــر تقييــم معــدة بشــكل ســنوي تظهــر أداء الربامــج واملشــاريع وفــق مــؤرشات قيــاس األداء والقيــم
املســتهدفة.
•توصيات ودروس وعرب مستفادة وخطط معتمدة لتحسني أداء الربامج واملشاريع.

صالحية اعتامد وإقرار الدليل:

لجنة التخطيط والتنسيق واملتابعة يف الوزارة مبوجب قرار رسمي يصدر عن معايل وزير التنمية االجتامعية.

 .4مفاهيم ذات صلة بنظام املتابعة والتقييم املبني عىل النتائج:
نظام املتابعة والتقييم:
•آلية تستخدم لقياس مدى تحقيق املستوى الكمي والنوعي املستهدف من الخدمات.
•قياس نتائج قصرية ومتوسطة املدى للخدمات املقدمة ومعرفة اآلثار التي تنجم عن تقدميها.
•التعــرف إىل األســباب الكامنــة وراء نوعيــة األداء ومســتوى اإلنجــاز مقارنــة مبــا هــو مســتهدف ،بهــدف معالجــة
نقــاط الضعــف وتعزيــز نقــاط القــوة يف التدخــات لتعظيــم نتائجهــا واالســتفادة املســتقبلية عنــد تقديــم
خدمــات أخــرى.
املتابعــة ( :)Monitoringعمليــة داخليــة أو ذاتيــة تتابــع باســتمرار مســتوى األداء يف ضــوء مــا كان مخططــاً،
وذلــك مــن خــال جمــع وتحليــل بيانــات عــن املــؤرشات التــي توضــع ألغ ـراض املراقبــة .وهــي تتيــح معلومــات
مســتمرة عــا إذا كان يجــري إحـراز تقــدم نحــو تحقيــق املخرجــات والغايــات واألهــداف االسـراتيجية مــن خــال
أنظمــة حفــظ الســجالت وتقديــم تقاريــر بصفــة منتظمــة ،وتســهم يف تحديــد مكامــن القــوة والضعــف يف أي
تدخــل.
التقييــم ( :)Evaluationعمليــة منهجيــة وموضوعيــة لقيــاس أداء تدخــل اكتمــل أو يجــري تنفيــذه ،مــن حيــث
تصميمــه وتنفيــذه وغايتــه وأهدافــه االس ـراتيجية بهــدف تحديــد املالءمــة ومــدى تحقيــق النتائــج واألهــداف
والكفــاءة والفعاليــة واالســتدامة ،وتســهم هــذه العمليــة بالخــروج بــدروس مســتفادة تســاعد يف تحســن فعاليــة
اتخــاذ الق ـرار.
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الفرق بني املتابعة والتقييم:
املتابعة

التقييم
عملية مرحلية.

عملية مستمرة.

تقدم تحليل معمق وشامل.

ترصد وتتابع وتحلل سري الربنامج /املرشوع.

تركز أكرث عىل النتائج.

تركز أكرث عىل متابعة املؤرشات.

تتضمن قياس األثر واالستدامة.

تتضمن قياس األداء واإلنجاز.

تجيب عىل "ملاذا؟" " كيف؟".

تجيــب عــى "مــا األنشــطة التــي تــم تنفيــذه"؟" "أي
النتائــج تــم تحقيقهــا؟"

تساهم يف بناء نظريات ومناذج للتغيري.

تقدم خيارات آنية للحلول ومواجهة املشكالت.

توفــر قاعــدة معرفيــة للتوصيــات والتخطيــط توفر قاعدة معرفية للتقييم املرحيل.
والتطويــر.
تقدم توصيات اسرتاتيجية وسياسية.

مهمة قيادة املؤسسة وفريق العمل يف األساس.

قد يستعان مبقيم خارجي.
التدخــل ( :)Interventionبرنامــج أو مــروع أو نشــاط أو عمليــات تســعى لتحقيــق أهــداف تنمويــة معينــة
تهــدف إىل إحــداث أثــر مــا.
الهــدف االسـراتيجي ( :)Strategic Goalهــو مــا يرمــي التدخــل إىل تحقيقــه يف املــدى الطويــل ،عــى املســتوى
االقتصــادي أو االجتامعــي أو املــايل أو البيئــي ،ويجــب أن يتــم تحديــد الهــدف بوضــوح بحيــث يكــون املرجعيــة
األساســية لجميــع األطـراف ذات العالقــة خــال فــرة تنفيــذ التدخــل ،كــا يجــب أن يكــون الهــدف االسـراتيجي
واقعي ـاً وقاب ـاً للتحقيــق.
الغايــة ( :)Outcomeبيــان محــدد يعــرض اإلنجــازات املرغوبــة للتدخــل وبالتــايل فهــو ميثــل الحالــة املتوقــع أن
تســود يف املــدى القصــر أو املتوســط كنتيجــة لتنفيــذه وتكــون قابلــة للقيــاس ومرتبطــة بحــدود زمنيــة وقابلــة
للتحديــد عملي ـاً ،وهــي تكــون عــادة خــارج الســيطرة املبــارشة إلدارة املــروع ،ويجــب أن يكــون لــكل مــروع
غايــة منشــودة واحــدة وواقعيــة ومحــددة بوضــوح.
املخرجــات ( :)Outputsالنتائــج امللموســة املبــارشة الناجمــة عــن تنفيــذ نشــاطات التدخــل وبالتــايل فهــي متثــل
وســيلة أو وســائل لتحقيــق الغايــة املنشــودة.
النشــاطات ( :)Activitiesالعمليــات التــي يتــم مــن خاللهــا تحويــل املدخــات إىل مخرجــات وفــق إطــار زمنــي
معــن وموازنــة محــددة.
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املدخــات ( :)Inputsهــي املــواد األوليــة واملــوارد البرشيــة واملاليــة ،إضافــة للزمــن والتــي يتــم اســتخدامها
للوصــول إىل املخرجــات.
االفرتاضــات ( :)Assumptionsالظــروف أو املخاطــر أو األحــداث أو القـرارات التــي تكــون خــارج ســيطرة اإلدارة
املبــارشة للتدخــل والتــي يجــب أن تتوفــر لنجاحــه ،ويجــب أن تصــاغ االفرتاضــات بطريقــة إيجابيــة ويتــم تحديدها
عنــد كل مســتوى مــن التنفيــذ وتعطــى أوزان متفاوتــة تبعـاً ألهميتهــا وإمكانيــة تحقيقهــا.
املخاطــر ( :)Risksأحــداث غــر أكيــدة ســتؤثر يف حــال وقوعهــا عــى تحقيــق األهــداف االسـراتيجية أو املرحليــة
للــوزارة.
اآلثــار ( :)Impactsالتغ ـرات طويلــة املــدى اإليجابيــة أو الســلبية واملســتهدفة وغــر املســتهدفة ،الناجمــة عــن
التدخــل بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش املنعكــس عــى املجتمــع املســتهدف.
سلســلة النتائــج ( :)Results Chainاملســتويات املختلفــة للتدخــل ،واملتمثلــة بالسالســل التاليــة( :املدخــات،
األنشــطة/العمليات ،املخرجــات ،النتائــج ،األثــر).
املــؤرشات ( :)Indicatorsمقاييــس كميــة أو نوعيــة تســتخدم ملتابعــة و/أو تقييــم املدخــات ،واإلجــراءات،
واملخرجــات ،والغايــات واألهــداف واآلثــار للتدخــل ،وتهــدف إىل تتبــع مــدى التقــدم املحــرز وبيــان النتائــج
املتحققــة واتخــاذ اإلجـراءات التصحيحيــة ،إذا لــزم األمــر ،وبالتــايل فهــي أشــبه مــا تكــون مبــؤرشات إنــذار مبكــر.
بيانــات الفــرة املرجعيــة ( :)Baseline Informationبيانــات أو معلومــات تجمــع خــال املراحــل األوىل مــن
التدخــل تبــن الواقــع الحــايل قبــل تنفيــذه وتشــكل أساسـاً بقيــاس التقــدم املحــرز يف تحقيــق املخرجــات والغايــة.
القيــم املســتهدفة ) :)Targetsتحديــد مســتوى أداء الربنامــج أو املــروع الــذي نطمــح الوصــول إليــه وفــق إطــار
زمنــي محــدد.
املالءمــة ( :)Relevanceمــدى مناســبة التدخــل الحتياجــات وتوقعــات الفئــات املســتهدفة للبيئــة املاديــة
واملؤسســية والترشيعيــة التــي ســيتم تنفيــذ التدخــل يف إطارهــا.
الفعالية ( :)Effectivenessقياس مدى تحقيق التدخل لألهداف التي وجد ألجلها.
الكفــاءة ( :)Efficiencyتحقيــق األهــداف بأقــل كلفــة ممكنــة عــى صعيــد املــوارد املاليــة والبرشيــة وضمــن
الوقــت املناســب.
االســتدامة ( :)Sustainabilityإمكانيــة اســتمرار اآلثــار اإليجابيــة التــي يحدثهــا التدخــل لفــرة زمنيــة الحقــة
إلنتهائــه.
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الفئات املســتفيدة ( :)Targeted Groupsالفئات املســتهدفة بشــكل مبارش إىل جانب املســتفيدين واملســتفيدات
بشــكل غــر مبــارش مــن منافــع التدخل.
نهــج اإلطــار املنطقــي ( :)Logical Framework Approachوســيلة إدارة تســاهم يف تســهيل عمليــات التخطيــط
والتنفيــذ واملتابعــة والتقييــم للتدخل.

 .5مؤرشات إدماج النوع االجتامعي يف األداء املؤسيس:
أبرز مؤرشات قياس األداء التي تحكم عىل مدى إدماج الوزارة للنوع االجتامعي يف أدائها املؤسيس:
مؤرش األداء :سياسات الوزارة وخططها
•وجــود سياســة أو خطــة أو مــا يعادلهــا ،وفيــا يــي معلومــات إضافيــة عــن محتــوى تنفيــذ السياســات/
الخطــط التــي تفــي باملتطلبــات لهــذا املــؤرش:
تشــمل سياســة النــوع االجتامعــي /خطــة املســاواة بــن الجنســن :خطــة التنفيــذ ،اإلطــار الزمنــي للتنفيــذ،املــوارد الالزمــة للتنفيــذ ،آليــة املســاءلة عــى مختلــف مســتويات املوظفــن واملوظفــات ،ومتكــن املــرأة ،مبا
يف ذلــك تعميــم منظــور إدمــاج النــوع االجتامعــي ،وإجـراءات موجهــة لإلنصــاف بــن الجنســن والتمثيــل
املتســاوي للمــرأة والرجــل يف التوظيــف .وينبغــي أن تشــمل تدابــر املســاءلة تقييــم األداء و/أو التزامــات
اإلدارة العليــا التــي تحــدد مجــاالت املســاءلة.
•متابعــة وتقييــم السياســة وخطــة العمــل املنبثقــة عنهــا مبــا يتوافــق مــع السياســة الحكوميــة إلدمــاج النــوع
االجتامعــي وفــق جــدول زمنــي.
•االستفادة من نتائج املتابعة والتقييم يف عملية إعداد الربامج والخطط التنفيذية.
مؤرش األداء :إدارة األداء الوظيفي للموظفني واملوظفات مستجيبة ملنظور النوع االجتامعي
يتعلــق هــذا املــؤرش بتضمــن القيــم األساســية للمؤسســة ببُعــد يتعلــق باملســاواة بــن الجنســن وتكافــؤ الفــرص
ومتكــن املــرأة.
مؤرش األداء :التخطيط االسرتاتيجي
يعنــي أن تتضمــن وثيقــة التخطيــط االس ـراتيجي للمؤسســة ،مثــل اإلطــار االس ـراتيجي أو الخطــة االس ـراتيجية،
تحليــا واف ًيــا لوضــع املجتمــع وخطــة املؤسســة لســد الفجــوات املحــددة مــن منظــور يراعــي قضايــا النــوع
ً
االجتامعــي .ويشــمل تحليــل النــوع االجتامعــي عــى العنــارص التاليــة:
•تحليــل مؤســي لواقــع املســاواة بــن الجنســن ،مثـ ًـا :يف األدوار واملســؤوليات ،وإمــكان الحصــول عــى املــوارد،
والعقبــات والقيــود التــي تعيــق مشــاركة املــرأة وتبوئهــا للمناصــب القياديــة ،والقــدرات وأوجــه التعــرض
للمخاطــر ،واالحتياجــات العمليــة ،واملصالــح االس ـراتيجية.
•تقييم كيفية وآلية تعزيز املساواة بني الجنسني.
•جمع وتحليل البيانات أو املعلومات عن خربات وأوضاع النساء والرجال عىل حد سواء.
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•تصنيف البيانات حسب الجنس والعمر يك يصبح باإلمكان صياغة نهج للتنمية يراعي النوع االجتامعي.
•تحليــل املشــكلة والخيــارات املتوفــرة عــى مســتوى السياســات/الربامج املقرتحــة لتبيــان اآلثــار املرتتبــة عــى
حيــاة كل مــن النســاء والرجــال وتحقيــق املســاواة بــن الجنســن.
•اعتامد إجراءات تدعم التوزيع العادل للمنافع والفرص.
كــا ينبغــي وجــود فقــرة يف الخطــة االسـراتيجية تشــر رصاحــة إىل الطــرق التــي تنــوي املؤسســة اعتامدهــا لتعزيــز
املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة؛ وينبغــي أيضً ــا ضمــن وثيقــة الخطــة االس ـراتيجية للمؤسســة ،أن يتــم
تحديــد ناتــج /مخــرج متوقــع واحــد عــى األقــل للعمــل الرئيــي الــذي تقــوم بــه املؤسســة بشــأن املســاواة بــن
الجنســن ومتكــن املــرأة .ويشــر «املخــرج» إىل نتيجــة رئيســية تبتغــي املؤسســة تحقيقهــا ،وليــس إىل مخــرج فرعي.
وهــذا يعنــي أن وثيقــة الخطــة االس ـراتيجية ينبغــي أن تشــمل مخــرج رئيــي يتعلــق باملســاواة بــن الجنســن،
مثــل «ســيجري تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة مــن خــال الرتكيــز عــى رفــع كفــاءة املوظفــات».
رشا واحــ ًدا عــى األقــل قابــل للقيــاس الكمــي للناتــج/
وينبغــي أن تتضمــن وثيقــة الخطــة االســراتيجية مــؤ ً
املخــرج املتوقــع .فمثـ ًـا :ميكــن للمــؤرش أن ينــص عــى« :زيــادة نســبة الســيدات يف مواقــع صنــع الق ـرار خــال
خمــس ســنوات بنســبة  20يف املئــة» .أمــا املــؤرشات التــي تتضمــن عبــارات مثــل «مبــا يف ذلــك االهتــام باملــرأة»
فــا تفــي بالحــد األدىن املطلــوب ،ألنهــا ال تقيــس التقــدم نحــو تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة.
مؤرش األداء :املتابعة وإعداد التقارير الدورية
يركــز هــذا املــؤرش عــى موضــوع املتابعــة وإعــداد التقاريــر ،إذ ينبغــي أن تقيــس التقاريــر النتائــج الرئيســة
املحققــة يف مجــال املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة وفقـاً للمــؤرشات املراعيــة للنــوع االجتامعــي املدرجــة يف
وثيقــة الخطــة االس ـراتيجية.
مؤرش األداء :التقييم
إن هــذا املــؤرش ال ينطبــق فقــط عــى الوحــدات والربامــج واملشــاريع التــي تُعنــى بالنــوع االجتامعــي بشــكل
مبــارش فقــط ،ولكــن عــى جميــع املديريــات والربامــج ،بحيــث يجــب عــى التقييــم بحــد ذاتــه أن يكــون مراعيـاً
للنــوع االجتامعــي.
التنفيذ ووضع تقارير تتعلق مبؤرش أداء تقييم خطة العمل عىل نطاق املؤسسة
مــن أجــل إعــداد تقاريــر حــول التقــدم املحــرز بالنســبة إىل مــؤرش أداء تقييــم خطــة العمــل عــى نطــاق املؤسســة.
ال بــد مــن إجـراء تحليــل يجمــع أجـزاء مــن التقييــات التــي أدارتهــا و/أو أجرتهــا خــال ســنة واحــدة يق ّيــم فيهــا
مســتوى إدمــاج النــوع االجتامعــي يف هــذه التقييــات.
سجل أداء تقييم خطة العمل عىل نطاق املؤسسة
ّ
ســجل أداء تقييــم خطــة العمــل عــى نطــاق املؤسســة هــو أداة لوضــع التقاريــر بطريقــة منظّمــة .ويلتقــط
ّ
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العنــارص العامــة املتعلقــة بإدمــاج املســاواة بــن الجنســن كــا تنعكــس يف تقاريــر التقييــم التــي تجريهــا املؤسســة
يف ســنة معينــة .ويكــون مصــدر البيانــات األساســية ووحــدة التحليــل لســجل األداء هــا تقاريــر التقييــم الفعليــة.
وبســبب اعتبــارات الجــدوى العمليــة وافتقــار العديــد مــن املؤسســات لقــدرات إجـراء تحليــات أكــر عمقـاً ،فــإن
ـجل األداء هــي تلــك التــي ميكــن تقييمهــا عــن طريــق اســتعراض تقاريــر التقييــم.
املعايــر امل ُدرجــة يف سـ ّ
معايري التسجيل األربعة امل ُدرجة يف سجل األداء هي:
•إدراج املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف «نطــاق تقييــم» التحليــل ،ومــؤرشات التقييــم مصممــة مبــا
يضمــن جمــع البيانــات املتعلقــة باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة.
•إدراج املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف «معايــر التقييــم» و»أســئلة التقييــم» التــي تتنــاول عــى وجــه
التحديــد كيــف تُــدرج املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف تصميــم وتخطيــط وتنفيــذ التدخــات والنتائــج
التــي تحققــت.
•انتقاء منهجية وأساليب وأدوات وتقنيات تحليل بيانات مصنفة حسب الجنس.
تحليل مصنفًا حسب الجنس.
•أن يعكس تقييم النتائج واالستنتاجات والتوصيات ً
حيــث يتــم وضــع الدرجــات عــى مقيــاس مــن أربــع نقــاط ،وميكــن للمؤسســة التــي متلــك نُظــاً موجــودة
أكــر تفصي ـاً والتــي تســتطيع القيــام بتحليــات أكــر شــموالً ،وأن تــدرج أيض ـاً وثائــق خاصــة مبعايــر التقييــم
والــروط املرجعيــة وتقاريــر بــدء األعــال كمصــادر مرجعيــة لتقييامتهــا .وقــد تــدرج املؤسســة أيض ـاً مقابــات
هاتفيــة لجمــع بيانــات مــن املعنيــن واملعنيــات بالتقييــم وفــرق التقييــم للمســاعدة (ضبــاط املتابعــة والتقييــم
ـجل األداء.
مــن الذكــور واإلنــاث) عــى سـ ّ
كيفية وضع الدرجات لكل معيار من معايري التقييم
تســتخدم املؤسســة ســجل األداء لتقديــر كل تقريــر تقييــم باســتخدام نظــام تصنيــف لــكل معيــار عــى مقيــاس
مــن أربــع نقــاط ومــن املهــم مالحظــة أنــه ال ينبغــي إدخــال كســور عرشيــة يف تســجيل املعايــر ،بــل أعــداد
صحيحــة فقــط .ويتطابــق كل مســتوى مــن الدرجــات أدنــاه مــع عالمــة رقميــة:
• = 0غري متضمن عىل اإلطالق :ينطبق عندما ال يستوىف أي عنرص من العنارص مبوجب معيار معني.
• = 1تضمــن جزئيًــا :ينطبــق عندمــا يســتوىف الحــد األدىن مــن العنــارص ،لكــن هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن
التقــدم وتتطلــب تلبيــة املعيــار إجــراءات إصالحيــة.
ـرض :ينطبــق عندمــا يتــم التوصــل إىل مســتوى مـ ٍ
• = 2متضمــن بشــكل ُمـ ٍ
ـرض ويلبــي كثــر مــن العنــارص ولكــن
ال يـزال هنــاك مجــاالت للتحســن.
• = 3متضمــن متا ًمــا :ينطبــق عندمــا ت ُســتوىف العنــارص جميعهــا مبوجــب معيــار معــن وتســتخدم وتدمــج بشــكل
تــام يف التقييــم حيــث ال يتطلــب األمــر أي إجـراء إصالحــي.
باإلضافــة إىل توفــر ســجل األداء الفعــي والدرجــات اإلجامليــة النهائيــة ،يفضــل توفــر تحليــل نوعــي يحــدد
التحديــات والعقبــات والعوامــل الداعمــة للتنفيــذ.
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مؤرش األداء :التدقيق املراعي للنوع االجتامعي
يركّــز هــذا املــؤرش عــى عمليــة التدقيــق التــي تحــدد املخاطــر املتعلقــة باسـراتيجية املؤسســة وخططهــا لتحقيــق
املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ،ويف املقــام األول ،تقــوم خطــط التدقيــق بتقديــر املخاطــر لتتوافــق مــع
معايــر املامرســة املهنيــة الداخليــة التــي اعتمدتهــا خدمــات التدقيــق الداخــي التابعــة للمؤسســة واملراعيــة
للسياســات الوطنيــة يف مجــال إدمــاج النــوع االجتامعــي .وهــذا يتطلــب أن تَأخــذ عمليــة التدقيــق الداخــي
كافــة املخاطــر الهامــة التــي قــد تتعــرض لهــا املؤسســة باالعتبــار يف تحديــد أولويــات برامــج التدقيــق الســنوي أو
املتعــدد الســنوات.
تس ـ ّجل الوثائــق املتعلقــة بتخطيــط العمــل والتــي تدعــم إعــداد برامــج التدقيــق الســنوي أو املتعــدد الســنوات
مــدى املخاطــر املتعلقــة بتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف الربامــج التــي تديرهــا املؤسســة .وقــد
يُظهــر هــذا التحليــل الحاجــة إىل تحقيــق أولويــات مســتقلة تُدمــج يف برامــج التدقيــق وتــرح كيفيــة إدارة
املخاطــر عــى نطــاق املؤسســة ،أو إىل إدمــاج كيفيــة إدارة املخاطــر يف برامــج أو مشــاريع تحقيقــات أوســع نطاقـاً.
ومــن املمكــن أن يشــر التحليــل إىل أن املخاطــر تــدار بطريقــة مناســبة وأنــه ليــس هنــاك حاجــة إىل قيــام التدقيــق
الداخــي بإجـراء اختبــارات إضافيــة.
ويفضــل إج ـراء تدقيــق تشــاريك للمســاواة بــن الجنســن أو مــا يعادلــه عــى مســتوى املؤسســة مــرة كل خمــس
ســنوات عــى األقل.
مؤرش األداء :مراجعة الربامج
هــذا املــؤرش يتعلــق مبــدى إدمــاج النــوع االجتامعــي يف تصميــم الربامــج واملشــاريع ،وليــس بتقييــم جــودة الربامج.
لــدى معظــم املؤسســات الوطنيــة نظــام لضبــط الجــودة يقــوم مبراجعــة الربامــج لضــان أنهــا تتــاىش مــع رؤيــة
املؤسســة املعنيــة مبــا ينســجم مــع األهــداف املعياريــة والتنمويــة واإلنســانية .وللوفــاء باملطلــوب ضمــن هــذا
املــؤرش ،ينبغــي أن تتضمــن برامــج اآلليــات الوطنيــة مــا يــي:
تحليل مراع ًيا للنوع االجتامعي.
•أن تحتوي املعلومات األساسية يف وثيقة الربنامج ً
•أن يُشــار رصاحــة يف بيانــات نتائــج الربامــج إىل الطــرق التــي تعــزز املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة؛ وال
يكفــي أن تحتــوي هــذه البيانــات جمــل مثــل «دعــم املــرأة» أو «مــع االهتــام بالفئــات املعرضــة للمخاطــر
مبــا يف ذلــك النســاء».
•إذا كان الربنامــج يســعى إىل دعــم أصحــاب وصاحبــات الحقــوق ،ينبغــي أن يذكــر رصاحــة كيــف ســتعود
املنافــع عــى كل مــن اإلنــاث والذكــور.
•ينبغي تحديد من سينفذ الربنامج – رجالً ونسا ًء – وتحديد أدوارهم/أدوارهن.
•ينبغــي أن يتضمــن برنامــج املتابعــة وخطــط التقييــم تقديـرات ملــدى تحقيــق أهــداف املســاواة بــن الجنســن
ومتكــن املــرأة.
•ينبغــي تفصيــل كافــة البيانــات حســب الجنــس والعمــر ،أو يقــدم أســاس منطقــي لســبب عــدم تفصيــل
البيانــات حســب الجنــس والعمــر.

الدليــل اإلرشــادي لتصميــم نظام متابعــة وتقييم 13
مبنــي عىل النتائج ومســتجيب للنــوع االجتامعي

مؤرش األداء :تتبع املوارد
للوفــاء باملطلــوب ضمــن هــذا املــؤرش ،ينبغــي أن يكــون لــدى املؤسســة نظــام تتبــع مــايل مســتجيب للنــوع
االجتامعــي لتحديــد كميــة األمــوال املنفقــة عــى تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة .ولتجــاوز املتطلبات،
ينبغــي أن يكــون هنــاك رابــط رصيــح بــن آليــة تتبــع املــوارد وعمليــات وضــع املوازنــة للمؤسســة .مــا يســاعد
الجهــات املانحــة املهتمــة باالســتثامر يف مشــاريع ذات عالقــة بتمكــن املــرأة واملســاواة بــن الجنســن أن تنتقــي
وتدعــم مشــاريع مصممــة جيــدا ً لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن.
مؤرش األداء :تخصيص املوارد
يركــز هــذا املــؤرش عــى رضورة وضــع معيــار مرجعــي مــايل لتنفيــذ املرجعيــة املتعلقــة باملســاواة بــن الجنســن
ومتكــن املــرأة ،بهــدف أن يتــم الحق ـاً اســتيفاء وتجــاوز هــذا املعيــار املــايل .ولتحقيــق الهــدف املطلــوب يف هــذا
املــؤرش ينبغــي لــكل مؤسســة وطنيــة أن تضــع وتحقــق هدف ـاً مالي ـاً وفق ـاً اللتزاماتهــا وأهدافهــا فيــا يتعلــق
باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف موازنتهــا ،مبــا يف ذلــك املــوارد املنتظمــة واألساســية واملــوارد مــن خــارج
امليزانيــة.
إذا كان لــدى املؤسســة املعنيــة هــدف يتعلــق بتحقيــق التكافــؤ بــن الجنســن يف ورش العمــل التدريبيــة ،ينبغــي
تخصيــص املــوارد وتتبعهــا لتحقيــق هــذا التكافــؤ .وعــى نحــو مشــابه ،إذا كان أحــد أهــداف املؤسســة املعنيــة
يقــي بتمكــن املــرأة مــن خــال مشــاركة أكــر يف عمليــات صنــع الق ـرار ،ينبغــي تقديــر املــوارد الالزمــة لذلــك
وتتبعهــا.
مؤرش األداء :البنيان املؤسيس والتكافؤ بني الجنسني
يركــز هــذا املــؤرش عــى رضورة تعيــن نقــاط االرتــكاز لقضايــا النــوع االجتامعــي وعــى التكافــؤ بــن الجنســن
يف مجــال التوظيــف ،وتزويــد وحــدة  /قســم النــوع االجتامعــي باملــوارد الكافيــة .وعليــه ،لتحقيــق هــذا املــؤرش،
يجــدر باملؤسســات الوطنيــة تعيــن موظفــن وموظفــات وضبــاط ارتبــاط لقضايــا النــوع االجتامعــي مــن الذكــور
واإلنــاث ،وتزويــد وحــدة  /قســم النــوع االجتامعــي باملــوارد .وقــد يــدل تعيــن أف ـراد مبتدئــن كضبــاط ارتبــاط
عــى عــدم االلتـزام باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف املؤسســات الوطنيــة ،كــا قــد يــؤدي إىل عــدم إحـراز
تقــدم يف تحقيــق تكافــؤ بــن الجنســن ويعطــي االنطبــاع بــأن املســاواة بــن الجنســن ال تؤخــذ عــى محمــل الجــد
وال تعتــر أولويــة.
ويعنــي الوفــاء باملتطلبــات ملــؤرش األداء هــذا أن تكــون للمؤسســة وحــدة  /قســم معنــي بقضايــا النــوع االجتامعــي
عــى مســتوى اإلدارة املتوســطة مبــا يســمح بدفــع قضايــا النــوع االجتامعــي إىل األمــام .وينبغــي أن تكــون لــدى
املؤسســة خطــة واقعيــة لتحقيــق التمثيــل املتســاوي للمــرأة ،مبــا يف ذلــك:
•تقييــم التغيـرات املتوقعــة يف التوظيــف (خطــة اإلحــال والتعاقــب) يف الســنوات الخمــس املقبلــة ،مبــا يف ذلــك
حــاالت التقاعــد املحتملة.
•تقييــم األعــداد والنســب املئويــة للرجــال أو النســاء املطلــوب توظيفهــم عــى مــدى الســنوات الخمــس املقبلــة،
موزعــة حســب الدرجــة واإلدارة الرئيســية ،بهــدف تحقيــق املســاواة بــن الجنســن.
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ـر تحقيــق املســاواة بــن الجنســن :آليــات
•وتشــمل األمثلــة عــن البنيــان املراعــي للنــوع االجتامعــي الــذي ييـ ّ
للتعــاون بــن مكاتــب املــوارد البرشيــة واإلدارة العليــا بشــأن قضايــا التــوازن بــن الجنســن.
•لجان تحقق لضامن أن عملية تعيني وتقييم املرشحون للتعيني والرتقية عىل نحو صحيح ودون تحيز.
•نُظــم اختيــار للموظفــن واملوظفــات تدعــم أهــداف محــددة لتحســن وترسيــع تحقيــق التكافــؤ عــى جميــع
املســتويات الوظيفيــة والفئــات املهنيــة.
•ســجالت أداء للتــوازن بــن الجنســن تــوزع بانتظــام عــى املوظفــن واملوظفــات وتُســتخدم لوضــع األهــداف
ولتعزيــز آليــات املســاءلة.
•إجــراء مســوح للموظفــن واملوظفــات ومقابــات نهايــة خدمــة إلزاميــة يجــري تحليلهــا بانتظــام لتعزيــز
اســتبقاء املوظفــن واملوظفــات املؤهلــن واملؤهــات مــن الفئــات األقــل متثيـ ًـا يف أي مســتوى مــن مســتويات
اإلدارة .وعــى وجــه العمــوم ،يعنــي ذلــك ضمنـاً كــوادر املوظفــن مــن اإلنــاث يف املســتويات الفنيــة ومــا فوقهــا
ومــن الذكــور يف مســتويات الخدمــات العامــة.
وميكــن اعتبــار أن وحــدة  /قســم النــوع االجتامعــي يتمتــع مبــوارد كاملــة إذا توفــرت لديهــا مــوارد برشيــة وماليــة
كافيــة لدعــم املؤسســة املعنيــة يف تلبيــة التزاماتهــا فيــا يتعلــق بتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة.
مؤرش األداء :الثقافة املؤسسية
تبـ ّـن مـرارا ً أن الثقافــة التنظيميــة اإليجابيــة الداعمــة لجميــع املوظفــن واملوظفــات تعتــر محفــز رئيــي لتعزيــز
املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة .ويتجســد ذلــك فيــا يــي:
ُسي بها املؤسسة أعاملها وتعامل بها كافة موظفيها ورشكائها ومتعامليها ذكو ًرا وإناث ًا.
•الطرق التي ت ّ
•مــدى مشــاركة املوظفــن ذكــو ًرا وإناثًــا (بغــض النظــر عــن الرتبــة أو الدرجــة) يف عمليــة صنــع القـرار وتبــادل
املعلومــات.
•التزام العاملني والعامالت بتحقيق األهداف الجامعية.
تبي يف تقاريرها أنها تقوم مبا ييل:
وللوفاء باملطلوب يف هذا املؤرش ،ينبغي عىل املؤسسات الوطنية أن ّ
ً
أول :الرتتيبات القانونية
•يجــري إنفــاذ قواعــد وأنظمــة املؤسســة بشــأن مدونــة الســلوك ويُلــزم املوظفــون جميعهــم ذكــو ًرا وإناث ًــا
باســتكامل التدريــب اإللزامــي حــول أخالقيــات العمــل ،مــع عــدم التســامح مطل ًقــا مــع أي ســلوك غــر أخالقــي.
•تنفيــذ سياســات للحيلولــة دون التمييــز واملضايقــة ،مبــا يف ذلــك تدابــر خاصــة تحــول دون االســتغالل واالعتــداء
الجنــي وإســاءة اســتخدام الســلطة ،وإقامــة العــدل ،وحــل النزاعات.
ثان ًيا :سياسات تيسريية
•تنفيــذ وتعزيــز سياســات تيســرية إلجــازات األمومــة واألبــوة والتبنــي واإلجــازات العائليــة والطارئــة وإجــازات
اإلرضــاع ورعايــة األطفــال ورفــع تقاريــر عــن ذلــك.
•تنفيــذ وتعزيــز وتقييــم السياســات املتعلقــة بالعمــل والتــوازن بــن الحيــاة العمليــة والحيــاة االجتامعيــة ،مبــا
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يف ذلــك العمــل املــرن والــدوام الجــزيئ ،والعمــل عــن بُعــد ،والتوقــف عــن العمــل خــال إجــازة غــر مدفوعــة
للقيــام بأنشــطة تعلّــم طويلــة ،والدعــم املــايل لآلبــاء واألمهــات املســافرين مــع طفــل ،والتقاعــد التدريجــي.
•تعزيــز قواعــد وأنظمــة بشــأن التــوازن بــن الحيــاة العمليــة واالجتامعيــة وتوفــر آليــة داخليــة لتتبــع آليــة
التنفيــذ وســهولة الحصــول وتصنيــف البيانــات حســب الجنــس والدرجــة.
•جدولــة االجتامعــات الدوريــة ملوظفــي الوحــدات ذكــو ًرا وإناثًــا خــال ســاعات العمــل األساســية ويف أيــام عمــل
األف ـراد الذيــن يعملــون بــدوام جــزيئ ،مــع تشــجيع عقــد املؤمت ـرات بالوســائط اإللكرتونيــة أو غــر ذلــك مــن
وســائط تكنولوجيــا املعلومــات.
ثالثًا :آليات املتابعة
إجـراء مســوح شــاملة منتظمــة ومقابــات نهايــة خدمــة إلزاميــة للحصــول عــى بيانــات ذات صلــة لتقييــم الجانــب
النوعــي للثقافــة املؤسســية وتحليــل هــذه البيانــات وتوفــر آليــة تدقيــق ومتابعــة يف املســائل التــي تؤثــر عــى
التوظيــف ،واســتبقاء املوظفــن ذكــو ًرا وإناثًــا.
مؤرش األداء :تقييم القدرات
يركــز هــذا املــؤرش عــى رضورة تقييــم قــدرات املوظفــن ذكــو ًرا وإناثًــا يف مجــال املســاواة بــن الجنســن ومتكــن
املــرأة .كــا يتضمــن رضورة إيجــاد خطــة لتنميــة القــدرات بشــكل مســتمر.
للوفــاء باملتطلبــات يف هــذا املــؤرش ،ينبغــي عــى املؤسســة إجـراء تقييــم لقــدرات كافــة املوظفــن املعنيــن ذكــو ًرا
وإناثًــا ،وتنفيــذ خطــة لتقليــص الفجــوات يف القــدرات عــى كافــة املســتويات مــرة كل خمــس ســنوات عــى األقــل،
مــع تحديــد مــوارد وجــداول زمنيــة.
مؤرش األداء :تطوير القدرات
يركــز هــذا املــؤرش عــى تنفيــذ تدريــب إلزامــي لجميــع املوظفــن ذكــو ًرا وإناثًــا ،وعــى رضورة تدريــب كبــار
املديريــن واملديـرات تدريبـاً خاصـاً حــول قضايــا النــوع االجتامعــي .وإدراج التدريــب عــى املســاواة بــن الجنســن
ومتكــن املــرأة يف التدريبــات األخــرى التــي تجريهــا املؤسســة .وينبغــي تكييــف التدريــب حســب نــوع عمــل
املوظــف واملوظفــة.
يعترب مستوى التدريب كافياً عىل نطاق املؤسسة بأكملها من خالل ما ييل:
•تدريــب عــى املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة لجميــع املوظفــن املعنيــن ذكــو ًرا وإناثًــا – يــوم واحــد عــى
األقــل خــال الســنة األوىل ،ويــوم واحــد مــن التدريــب كحــد أدىن مــرة كل ســنتني.
•يتلقــى املختصــون واملختصــات بقضايــا النــوع االجتامعــي تدريبــاً متخصصــاً عــى املســاواة بــن الجنســن
ومتكــن املــرأة مــدة يومــن كحــد أدىن ســنوياً.
ينبغــي عــى املؤسســات أن تحــدد الــدورات التدريبيــة األكــر مالءمــة ملوظفيهــا ذكــو ًرا وإناثًــا .كــا يفضــل تنظيــم
دورات تدريبيــة معمقــة للمديريــن واملديـرات تتضمــن معلومــات أساســية حــول االتفاقيــات األساســية )بخاصــة
اللجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة ،ولجنــة حقــوق الطفــل ،واللجنــة املعنيــة بحقــوق األشــخاص
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ذوي اإلعاقــة (ونتائــج االجتامعــات الدوليــة) مثــل منهــاج عمــل بيجــن (والسياســات ذات الصلــة باملؤسســة
ووثائــق عــن املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة) مثــل السياســة القطاعيــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي؛ واألدلــة
اإلجرائيــة؛ والطــرق التــي تعتمدهــا املؤسســة لتعزيــز املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة؛ ومتطلبــات تعزيــز
املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة.
مؤرش األداء :توليد املعرفة ونرشها
يركــز هــذا املــؤرش عــى إنتــاج داخــي للمعلومــات حــول املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة وتبــادل هــذه
املعلومــات .ويتعلــق هــذا املــؤرش بتوثيــق املعرفــة وتبادلهــا بطريقــة منهجيــة وتعميمهــا.
وينبغــي أيض ـاً أن تكــون املراســات واملنشــورات الداخليــة والعامــة مراعيــة للنــوع االجتامعــي وأن تؤكــد عــى
أبعــاد قضايــا النــوع االجتامعــي يف شــتى القضايــا املعالجــة حيثــا أمكن/اقتــى ذلــك ،وتقــدم معلومــات عــن
متثيــل املــرأة ووضعهــا يف املؤسســة نفســها .كــا يفضــل أن تقــوم املؤسســة بالتشــبيك مــع املؤسســات الوطنيــة
املعنيــة باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة.
مؤرش األداء :االتساق
يركــز هــذا املــؤرش عــى املشــاركة يف اللقــاءات املنظمــة بــن املؤسســات لتبــادل املعرفــة .حيــث تقــوم املؤسســة
مبشــاركة واســتعراض إنجازاتهــا وخطــط عملهــا وسياســاتها املراعيــة للنــوع االجتامعــي ،حيــث تســتعرض كل
مؤسســة أداء مؤسســة أخــرى ،مــا يعــزز املســاءلة والتعلّــم والتشــبيك .ومــن أهــداف ذلــك أيضً ــا:
•تشجيع تبادل األفكار بني املؤسسات حول آليات املساءلة ووظائفها.
•اســتعراض خطــة العمــل عــى نطــاق املؤسســة أمــام املؤسســات أو املنظــات األخــرى ،مبــا يف ذلــك القيــود التي
تعــرض تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة والفــرص املتاحــة لذلــك.
•التشــارك يف الخ ـرات ضمــن خطــط العمــل الوطنيــة واملســاءلة عــن تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن
املــرأة.
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 .6منوذج اإلطار املنطقي:
تعريف اإلطار املنطقي:
وسيلة إدارية تساهم يف تسهيل عمليات التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم للتدخل.أداة تساعد يف تحديد تسلسل تحقيق النتائج املتوقعة للمرشوع أو الربنامج.عــرض للتسلســل املنطقــي والعالقــات الســببية بــن النتائــج املتوقعــة ونشــاطات الربنامــج أو املــروع واملــوارداملتاحة.
يضــع األســاس الــذي يوضــح ماهــي البيانــات املطلــوب جمعهــا وتحليلهــا لقيــاس مــدى تحقــق النتائــج املتوقعةمــن املــروع أو الربنامج.
وصــف لكيفيــة اســتخدام (املــوارد) مــن خــال تنفيــذ (إج ـراءات) للحصــول عــى مجموعــة مــن (النتائــجقصــرة ومتوســطة املــدى) كمقدمــة للوصــول إىل (تغــرات بعيــدة املــدى).
وصــف لكيفيــة اســتخدام (املدخــات) لتنفيــذ (أنشــطة) للحصــول عــى مجموعــة مــن (املخرجــات والنتائــج)للوصــول إىل (الهــدف االسـراتيجي /األثــر).
أداة تخطيــط اســراتيجية توضــح العالقــة مــا بــن مكونــات اإلطــار املنطقــي :األثــر )،(Impactالنتائــج ) ،(Outcomeاملخرجــات ) ،(Outputالنشــاطات ) ،(Activitiesاملدخــات ) ،(Inputوالعالقــة الهرميــة
والســببية ) (Relationshipمــا بينهــا ،واملــؤرشات ) (Indicatorsالتــي ميكــن مــن خاللهــا قيــاس التقــدم املحرز،
واالفرتاضــات واملخاطــر ) (Assumptions & Risksالتــي ميكــن أن تؤثــر يف نجــاح أو فشـــل التدخــل.
اإلطار املنطقي املتكامل يوضح:
•التسلســل املنطقــي الــذي يربــط املدخــات باألنشــطة ،ويربــط األنشــطة باملخرجــات والنتائــج بالهــدف /األثــر
املتوقــع مــن املــروع أو الربنامــج.
•العالقــات الســببية بــن املخرجــات والنتئــاج وارتباطهــا للحصــول عــى الهــدف /األثــر بعيــد املــدى للمــروع
أو الربنامــج.
•العوامــل والفرضيــات التــي قــد تؤثــر عــى ســر املــروع أو الربنامــج لغايــة الوصــول للنتائــج وبالتــايل إحــداث
األثــر املتوقــع.
ملاذا منهج اإلطار املنطقي؟
•أداة تخطيــط :توضــح العالقــة مــا بــن األثــر ) ،(Impactالنتائــج ) ،(Outcomeاملخرجــات )،(Output
النشــاطات ) ،(Activitiesاملدخــات ).(Input
•تحــدد األولويــات اإلمنائيــة بشــكل دقيــق ال لبــس فيــه ومــدى ترابــط األهــداف اإلمنائيــة بطريقــة منطق ّيــة
تسلســليّة.
•تحديــد آليــات تحديــد األولويــات :تحــدد نوع ّيــة املداخــات التــي يجــب أن يتضمنهــا املــروع مــن أجــل
تحقيــق األهــداف املنشــودة.
ـر أو تعرقــل
•تحــدد االفرتاضــات واملخاطــر :تحــدد العوامــل الخارجيــة املســاعدة واملناهضــة والتــي قــد تيـ ّ
تحقيــق أهــداف مداخلــة إمنائيّــة.
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•التخطيط للمشاريع بطريقة علم ّية من خالل:
تحديد األولويات واألهداف.تحديد آليات تحقيق األولويات.ربط النشاطات بالنتائج املتوخاة.تطوير مؤرشات أداء.تحديد االفرتاضات واملخاطر.تحديد املسؤوليات.تعزيز الشفافية واملساءلة.بناء التوافق عىل املرشوع.اﳌﺪﺧﻼت

اﻷﻧﺸﻄﺔ

اﳌﺪﺧﻼت

اﻷﻧﺸﻄﺔ

اﳌﺪﺧﻼت

اﻷﻧﺸﻄﺔ

اﳌﺪﺧﻼت

اﻷﻧﺸﻄﺔ

اﳌﺪﺧﻼت

اﻷﻧﺸﻄﺔ

اﳌﺪﺧﻼت

اﻷﻧﺸﻄﺔ

اﳌﺪﺧﻼت

اﻷﻧﺸﻄﺔ

اﳌﺪﺧﻼت

اﻷﻧﺸﻄﺔ

اﳌﺪﺧﻼت

اﻷﻧﺸﻄﺔ

اﳌﺨﺮﺟﺎت

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

اﻷﺛﺮ /اﻟﻬﺪف

اﳌﺨﺮﺟﺎت
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﳌﺨﺮﺟﺎت
اﻷﺛﺮ /اﻟﻬﺪف
اﳌﺨﺮﺟﺎت
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﳌﺨﺮﺟﺎت

اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت

الشكل ( :)1منوذج اإلطار املنطقي
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 .7مراحــل تصميــم نظــام متابعــة وتقييــم مبنــي عــى النتائــج ومســتجيب
للنــوع االجتامعــي:
تســر عمليــة تصميــم نظــام املتابعــة والتقييــم املبنــي عــى النتائــج واملســتجيب للنــوع االجتامعــي وفــق سلســلة
مــن املراحــل أو الخطــوات املرتابطــة مــن الناحيــة العمليــة واملنفصلــة مــن الناحيــة النظريــة ،واملتمثلــة يف املراحــل
املوضحــة يف الشــكل التــايل:

٢
ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

١
ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻻﺳﺘﻌﺪاد

١٠
اﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻧﻈﺎم
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

٩
اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

٨
ﻋﺮض
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

٣
وﺿﻊ اﳌﺆﴍات
٤
ﺟﻤﻊ ﻗﻴﻢ
اﻷﺳﺎس
ﻟﻠﻤﺆﴍات

٥
وﺿﻊ
اﻟﻘﻴﻢ
اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ﻟﻠﻤﺆﴍات

٧
دور
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
٦
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
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مرحلة  :1تقييم االستعداد (:)Readiness Assessment
تعــد مرحلــة تقييــم االســتعداد إحــدى املراحــل والخطــوات الهامــة يف بنــاء نظــام متابعــة وتقييــم مبنــي عــى
النتائــج ومســتجيب للنــوع االجتامعــي ،فهــذه املرحلــة تظهــر لــوزارة التنميــة االجتامعيــة مــدى قدرتهــا وجاهزيتها
عــى تصميــم هــذا النظــام الــذي ميكنهــا مــن متابعــة وتقييــم أهدافهــا االسـراتيجية ومتابعــة برامجهــا ومشــاريعها،
ومعرفــة مــدى اســتعداد الــوزارة بهــذا املجــال.
ميكــن تطبيــق مجموعــة مــن األداوات لقيــاس االســتعداد والجاهزيــة منهــا اســتخدام أداة التحليــل الرباعــي
( )SWOTملعرفــة قــدرات الــوزارة بهــذا املجــال والتحديــات والفــرص املتاحــة لتصميــم هــذا النظــام ،وميكــن
االسرتشــاد مبجموعــة مــن األســئلة عنــد تطبيــق هــذه األداة ،أبرزهــا التســاؤالت التاليــة:
هل هنالك حاجة إىل تصميم نظام متابعة وتقييم مبني عىل النتائج ومستجيب للنوع االجتامعي؟يف حــال كانــت اإلجابــة عــى الســؤال الســابق نعــم ،مــا هــي الحاجــة لتصميــم نظــام متابعــة وتقييــم مبنــيعــى النتائــج ومســتجيب للنــوع االجتامعــي؟
هــل هنالــك دعــم مــن اإلدارة العليــا لبنــاء نظــام متابعــة وتقييــم مبنــي عــى النتائــج ومســتجيب للنــوعاالجتامعــي؟
من الجهة املستفيدة من نظام املتابعة والتقييم يف الوزارة؟من الجهة غري املستفيدة من نظام املتابعة والتقييم يف الوزارة؟من الجهة املعنية بإنتاج البيانات يف الوزارة؟أين ستعمل البيانات املنتجة؟كيف ستعمل البيانات املنتجة؟ما القدرات الفنية املتوفرة لدى الوزارة لتطوير وإدارة نظام املتابعة والتقييم؟ما التقنيات (التكنولوجية) املستخدمة يف الوزارة؟هل يوجد أي من املعيقات املبارشة لوضع نظام متابعة وتقييم؟هل هنالك جهود سابقة ميكن أن تكون بداية مامرسات أو برامج تجريبية؟هــل هنالــك فــرص متاحــة لــدى الــوزارة لبنــاء نظــام متابعــة وتقييــم مبنــي عــى النتائــج ومســتجيب للنــوعاالجتامعــي؟
العوامل

اإليجابية

السلبية

الداخلية

مواطن القوة

مواطن الضعف

الخارجية

الفرص

التحديات

الشكل ( :)3أداة التحليل الرباعي ()SWOT
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مرحلة  :2تحديد النتائج )(Agreeing on Outcomes
ﻣﻦ
ارﺗﻔـــﺎع ﻣﻌـــﺪل وﻓﻴـــﺎت اﻷﻃﻔـــﺎل
اﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ اﻟﺸﺒﺎب ذوي اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺴﺘﻤﺮة ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ

إﱃ
أﻃﻔـــﺎل ﺑﺼﺤـــﺔ ﺟﻴـــﺪة
ﺷﺒﺎب ﻣﺆﻫﻠﻮن وﻳﺘﻘﻨﻮن اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺪن وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ آﻣﻨﺔ

قاعــدة :تحــدد النتائــج بنــا ًء عــى تحليــل البيئــة املؤسســية بنهــج تشــاريك ،ليشــمل وجهــات نظــر وأفــكار جميــع
الجهــات عــى املســتوى الداخــي والخارجــي للمؤسســة ،وذلــك مــن خــال إعــادة صياغــة املشــكلة أو القضايــا عــى
شــكل أهــداف إيجابيــة.
قاعدة :النتيجة الواحدة يجب أن تعرب عن هدف واحد فقط ،فكر يف النتيجة التالية:
تعليم أفضل للطالب يف املناطق الريفية وفرص عمل مناسبة للشباب ،ماذا نقيس هنا؟
مثال عميل :األهداف االسرتاتيجية لوزارة التنمية االجتامعية 2021-2017
من

إىل

قدم الترشيعات االجتامعية
وتضاربها.

تطوير السياسات والترشيعات االجتامعية.

ضعف األداء املؤسيس.

تعزيز القدرة املؤسسية للوزارة وتجذير ثقافة التميز.

ضعف جودة الخدمات املقدمة.

تطوير الخدمات االجتامعية واالرتقاء بنوعيتها وجودتها.

ضعف قدرات الجمعيات يف إدارة
شؤون عملها وفاعليتها يف تنمية
املجتمع.

تنظيم العمل التطوعي وتفعيله.

انتشار جيوب الفقر والظواهر
االجتامعية يف املجتمعات املحلية.

املساهمة يف متكني املجتمعات املحلية والفئات املستهدفة.

ضعف إدارة العالقة مع الرشكاء يف
مجال العمل االجتامعي.

تطوير وبناء الرشاكات ومأسستها وتعزيز التعاون والتنسيق يف مجال
العمل االجتامعي.
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وضــع أهــداف واضحــة مرتبطــة مبــارشة باملشــكلة وقابلــة للقيــاس يتيــح إمكانيــة رصــد وتقييــم الحــل الحق ـاً
باســتخدام مــؤرشات محــددة بوضــوح ،حيــث أن تحديــد مــدى نجــاح السياســات أو الترشيعــات أو الحلــول
والتدخــات التــي يتــم رصدهــا وتقييمهــا يعتمــد عــى مقــدار التقــدم يف تحقيــق هــذه األهــداف .ويجــب أن
تكــون األهــداف ذكيــة ( )SMARTكــا يف الشــكل أدنــاه:

ﻣﺤﺪدة
ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎس

ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ

اﻷﻫﺪاف
اﻟﺬﻛﻴﺔ

ذات إﻃﺎر
زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪد

ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ

الشكل ( :)4األهداف الذكية ()SMART
محــددة ( :)Specificمــا املوضــوع املســتهدف /مــن الجهــة املســتهدفة؟ ينبغــي أن تكــون األهــداف محــددة
وملموســة مبــا يكفــي يك ال تكــون مفتوحــة لتفس ـرات متباينــة ،ويجــب أن تُفهــم عــى نحــو مامثــل مــن قبــل
الجميــع.
قابلــة للقيــاس ( :)Measurableماهــي آليــة القيــاس املتبعــة؟ يجــب أن تُحــدد األهــداف وفــق الرؤيــة املســتقبلية
املنشــودة بشــكل قابــل للقيــاس.
قابلــة للتطبيــق ( :)Achievableهــل الهــدف قابــل للتطبيــق؟ يجــب أن تكــون األهــداف طموحــة وواقعيــة
بحيــث ميكــن تحقيقهــا.
مرتبطــة باملشــكلة ( :)Relevantهــل تتــاىش األهــداف مــع التوجــه العــام؟ يجــب أن تعالــج األهــداف املشــكلة
التــي تــم تعريفهــا.
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مرتبطــة بإطــار زمنــي محــدد ( :)Time-boundمتــى ســتتحقق النتائــج؟ تبقــى األهــداف غامضــة إذا مل تكــن
محــددة بتاريــخ وجــدول زمنــي.

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف

• ﺧﻠﻂ اﻷﻫﺪاف ﺑﺎﻟﺤﻠﻮل.
• اﺧﺘﻴﺎر أﻫﺪاف ﻏﺎﻣﻀﺔ أو ﻻ ميﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ )ﻣام ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻻﺣﻘﺎً إذا ﻛﺎن اﻟﺤﻞ
اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة(.

الخطــوة األوىل لبنــاء مصفوفــة النتائــج ،تحديــد النتيجــة أو النتائــج املرغــوب تحقيقهــا ،كــا هــو موضــح يف
األمثلــة املبينــة يف مصفوفــة النتائــج أدنــاه:
النتائج

املؤرشات

قيمة األساس

القيمة املستهدفة

وزارة متميزة قادرة عىل تطبيق معايري التميز.
مجتمع خا ٍل من جنوح األحداث.
املرأة األردنية ممكنة اجتامعياً.
أشخاص ذوي إعاقة مندمجني يف أرسهم الطبيعية.
أطفال يعيشون يف بيئة أرسية آمنة.
مجتمع خا ٍل من التسول.
كبار سن يعيشون يف بيئاتهم األرسية بأمان.
مرحلة  :3وضع املؤرشات ()Selecting Key Indicators
اختيار املؤرشات بشكل مناسب وذيك.النتائج يجب ترجمتها إىل مؤرشات.نقيس قيمة األساس للمؤرشات إذا أمكن ،ونحدد القيم املستهدفة.املــؤرش :املقيــاس الــدال عــى تحقيــق النتائــج ،ويســاعد املــؤرش التعــرف إىل مــدى التقــدم وقيــاس التغــر الــذيحدث.
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خصائص مؤرشات األداء الجيدة:
ال بــد أن يكــون هنالــك أســس لعمليــة تصميــم مــؤرشات األداء والتــي تتميــز بخصائــص محــددة ميكــن تلخيصهــا
عــى النحــو التــايل:
•ذات معنــى وصلــة ( :)Meaningfulأي أن املقاييــس /املــؤرشات يجــب أن تكــون ذات صلــة بالرؤيــة والرســالة
واألهــداف االس ـراتيجية لــوزارة التنميــة االجتامعيــة ومرتبطــة أيض ـاً ضمني ـاً برؤيــة األردن  2025فيــا يخــص
قطــاع العمــل االجتامعــي ،واالسـراتيجيات الوطنيــة األخــرى ،مثــل :االسـراتيجية الوطنيــة للحاميــة االجتامعيــة
.2025-2019
•مرتبطــة بالزمــن ( :)Timelyأي أن املقاييــس  /املــؤرشات يجــب أن يكــون لهــا إطــار زمنــي محــدد لعمليــة
القيــاس.
•متوازنــة ( :)Balancedيجــب أن تكــون املقاييــس /املــؤرشات متنوعــة (قيــاس الجــودة ،الفعاليــة ،اإلنتاجيــة،
مســتويات الرضــا) وذلــك إلعطــاء صــورة أفضــل عــن وضــع الــوزارة بشــكل عــام.
•موثوقــة ( :)Credibleيجــب أن تقــدم لنــا املقاييــس /املــؤرشات معلومــات دقيقــة ومناســبة لدعــم صنــع
الق ـرار عــى مســتوى الــوزارة وقطــاع العمــل االجتامعــي.
•مرتابطــة ( :)Linkedيجــب أن تكــون املقاييــس  /املــؤرشات مرتابطــة مــع بعضهــا البعــض مــن أجــل فهــم
العالقــة الســببية لــأداء العــام يف الــوزارة ويجــب أن تكــون مرتابطــة مــع مهــام الخطــط التنفيذيــة لتقييــم
الفجــوات املطلوبــة لتحســن األداء.
•بســيطة ( :)Simpleيجــب أن تكــون املقاييــس ســهلة مــن حيــث الفهــم لــدى الفئــات املســتفيدة وطريقــة
االحتســاب ومصــادر املعلومــات.

ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ

ذات ﻣﻌﻨﻰ

ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺆﴍات
ﻗﻴﺎس اﻷداء

ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ

ﻣﺘﻮازﻧﺔ

ﻣﱰاﺑﻄﺔ

ﺑﺴﻴﻄﺔ

الشكل ( :)5خصائص مؤرشات قياس األداء
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أنواع مؤرشات قياس األداء
•مؤرشات قياس األداء الكمية:
ميكن أن تكون عىل شكل أرقام مطلقة أو نسب مئوية.النســب املئويــة ميكــن التعبــر عنهــا بطــرق مختلفــة ،مثــل :النســب التــي تزيــد أو تقــل عــن مســتوىمســتهدف ،أو النســب التــي تــأيت يف مجموعــات ،مثــل( :أفقــر  %10مــن الســكان ،أغنــى  %10مــن الســكان).
•مؤرشات قياس األداء النوعية:
تتطلــب تقييــا نوعي ـاً ،مثــل (:تحديــد مســتوى جــودة الخدمــات ،تحديــد مســتوى االلت ـزام ،الشــفافية)،وهــي تســاعد يف معرفــة التغـرات التــي تحــدث يف العمليــات أو الســلوكيات أو الوعــي العــام تجــاه ظاهــرة
معينــة.
تتطلــب مثــل هــذه املــؤرشات مهــارات عاليــة ووقت ـاً وجهــدا ً يف الجمــع والتحليــل ،ونوع ـاً مــن الحكــمالفــردي مــن قبــل املق ّيمــن واملق ّيــات.
مثال عميل :مؤرشات قياس أداء لدى وزارة التنمية االجتامعية
النتيجة :زيادة قدرة وزارة التنمية االجتامعية يف تطبيق معايري التميز.
مؤرشات قياس األداء التي تقيس مدى وصول الوزارة لتحقيق هذه النتيجة:
نسبة التحسن يف مستوى أداء الوزارة ضمن جائزة امللك عبد الله الثاين للتميز.نسبة الزيادة يف معدل رضا متلقي الخدمة عن خدمات وزارة التنمية االجتامعية.نسبة الزيادة يف مستوى الرضا والتفاعل لدى موظفي وزارة التنمية االجتامعية.-نسبة الزيادة يف مستوى جودة الخدمات املقدمة وفق منهجية املتسوق الخفي.

ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺎﰲ
ﻣﻦ اﳌﺆﴍات؟

اﻟﻌﺪد اﻷدىن اﻟﺬي ﻳﺠﻴﺐ ﻋﲆ اﻟﺴﺆال
اﻟﺘﺎﱄ :ﻫﻞ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﻬﺪف؟

العدد املناسب من املؤرشات يعتمد عىل:
من يحتاج لهذه املؤرشات؟ عدد املؤرشات التي ميكن استخدامها أو اإلفادة منها.مدى توفر بيانات نوعية وذات مصداقية الستخدامها يف إعداد املؤرشات.تكاليف توفري هذه املؤرشات. 26الدليــل اإلرشــادي لتصميــم نظام متابعــة وتقييم
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ملــاذا نســتعمل مــؤرشات أداء بديلــة ()Proxy Indictors؟ ال يجــوز اســتعامل معايــر قيــاس غــر مبــارشة (بديلــة)
إال يف حــن عــدم توفــر بيانــات مــن أجــل مــؤرشات مبــارشة أو ال ميكــن جمعهــا ،مثــال :عــدد الســيارات الجديــدة
كمقيــاس بديــل للداللــة عــى ازديــاد دخــل األرسة.
ميكن تقسيم املؤرشات حسب سلسلة النتائج كام ييل:
ﻣﺆﴍات
اﳌﺪﺧﻼت

∙ ﺗﻘﻴﺲ
ﻣﺴﺘﻮى
اﳌﻮارد.

ﻣﺆﴍات اﻷﻧﺸﻄﺔ/
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻣﺆﴍات
اﳌﺨﺮﺟﺎت

ﻣﺆﴍات
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

ﻣﺆﴍات
اﻷﺛﺮ

∙ ﺗﻘﻴﺲ
ﻣﺴﺘﻮى أداء
اﻷﻧﺸﻄﺔ.

∙ ﺗﻘﻴﺲ
ﻣﺴﺘﻮى أداء
اﳌﺨﺮﺟﺎت
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
اﻷﻧﺸﻄﺔ.

∙ ﺗﻘﻴﺲ ﻣﺴﺘﻮى
أداء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻗﺮﻳﺒﺔ اﳌﺪى
وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
اﳌﺪى اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻦ اﳌﺨﺮﺟﺎت.

∙ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵﺛﺎر
اﳌﻘﺼﻮدة
وﻏري
اﳌﻘﺼﻮدة
ﺟﺮاء ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺘﺪﺧﻼت.

مثال عميل :مؤرشات قياس أداء لدى وزارة التنمية االجتامعية
تحديــد املــؤرشات املتعلقــة بنتائــج تبــوء املناصــب القياديــة يف وزارة التنميــة االجتامعيــة عــى أســاس النــوع
االجتامعــي.
•نســبة املوظفــات اللــوايت يشــغلن مناصــب إرشافيــة بســوية رئيــس قســم مــن املجمــوع الــكيل ملوظفــي الــوزارة
الذيــن يشــغلون مناصــب إرشافيــة بســوية رئيــس قســم.
•نســبة املوظفــات اللــوايت يشــغلن مناصــب قياديــة بســوية مديــر مديريــة مــن املجمــوع الــكيل ملوظفــي
الــوزارة الذيــن يشــغلون مناصــب قياديــة بســوية مديــر مديريــة.
تحديــد املــؤرشات املرتبطــة بالنتيجــة أو النتائــج املرغــوب تحقيقهــا ،كــا هــو موضــح يف األمثلــة املبينــة يف مصفوفة
النتائــج أدناه:
النتائج

املؤرشات

قيمة األساس

القيمة املستهدفة

وزارة متميزة نسبة التحسن يف مستوى أداء الوزارة ضمن
قادرة عىل تطبيق جائزة امللك عبد الله الثاين للتميز.
معايري التميز .نسبة الزيادة يف معدل رضا متلقي الخدمة
عن خدمات وزارة التنمية االجتامعية.
نسبة الزيادة يف مستوى الرضا والتفاعل لدى
موظفي وزارة التنمية االجتامعية.
نسبة الزيادة يف مستوى جودة الخدمات
املقدمة وفق منهجية املتسوق الخفي.
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أساليب تحليل البيانات:
التحليل اإلحصايئ :معالجة الجوانب الكمية والنوعية للوصول إىل نتائج محددة.التحليــل غــر اإلحصــايئ :تحليــل البيانــات غــر النوعيــة مــن خــال اســتخدام طــرق اســتقرائية للوصــول إىلنتائــج منطقيــة.
استخدام بطاقة مؤرشات قياس األداء املدرجة أدناه من أجل املساعدة يف عملية التحليل.بطاقة مؤرشات قياس األداء
الهدف
االسرتاتيجي

األهداف
الفرعية

املؤرشات

دورية قياس املؤرش:
شهري ،ربع سنوي ،نصف
سنوي ،سنوي ،سنتان.

وصف
املؤرش

طريقة
االحتساب

مربرات
استخدام
املؤرشات

مرحلة  : 4جمع قيم األساس للمؤرشات ()Baseline Data on Indicators
معلومــات (كميــة أو نوعيــة) توفــر لنــا بيانــات عنــد بدايــة فــرة املتابعــة أو قبلهــا مبــارشة ،وتســتخدم مــنأجــل معرفــة الوضــع الحــايل وتقديــر األداء املســتقبيل املتوقــع لتحقيــق الهــدف.
مرحلة مرجعية تحدد فيها فرتة األساس.التفكري يف كيفية الحصول عىل قيم األساس ملؤرشات األداء املختارة بشأن كل النتائج.يف حــال عــدم القــدرة عــى تشــخيص واقــع الحــال ومعرفــة «أيــن أنــت اآلن» ،ســوف يكــون مــن الصعــبتحديــد «إىل أيــن أنــت ذاهــب اآلن».
يجب تحديد واقع الحال« ،أين نحن اآلن»؟تحديــد واقــع الحــال ،سيســاعد يف عمليــة تحديــد القيــم املســتهدفة ،وتحديــد «إىل أيــن أنــت ذاهــب اآلن» مــنأجــل املســاعدة يف عمليــة التخطيــط الســليم لوضــع األهداف.
مثــال افـرايض :يشــر واقــع الحــال يف ســجالت وبيانــات وزارة التنميــة االجتامعيــة إىل وجــود  900طفــل وطفلــة
يف دور رعايــة الطفولــة اإليوائيــة ،وتســعى الــوزارة بعــد مــي ثالثــة ســنوات إىل تخفيــض أعــداد األطفــال يف هــذه
الــدور بنســبة  %50مــن خــال تنفيــذ برنامــج لــأرس الراعيــة البديلــة عــى مســتوى وطنــي.

مصادر جمع البيانات املتعلقة بقيم األساس والقيم املستهدفة:
املصــادر األوليــة :الحصــول عــى البيانــات مــن مصادرهــا األساســية ،مثــل :متلقــي الخدمــة ذكــو ًرا وإناثًــا ،الوحــدات
اإلداريــة ،املوظفــن واملوظفــات ،العاملــن والعامــات يف املشــاريع ،الــركاء ،جهــات أخرى.
املصــادر الثانويــة :البيانــات التــي نحصــل عليهــا مــن بيانــات املصــادر الثانويــة ،مثــل :التقاريــر الســنوية ،التقاريــر
امليدانيــة ،التقاريــر الصحفيــة ،الكتــب ،املجــات العلميــة ،الدراســات الســابقة ،مصــادر أخــرى.
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أســاليب جمــع البيانــات :توجــد عــدة أســاليب لجمــع البيانــات مــن مصادرهــا ومــن أبرزهــا املصــادر التاليــة:
املالحظــة ،املقابلــة ،االســتامرة ،املســوحات ،العينــات ،الدراســات الســابقة ،التقاريــر املعتمــدة.
وبهــدف تحديــد قيــم األســاس واملســتهدفات يف مرحلــة الحقــة وإعــداد خطــة الحصــول عــى البيانــات يتطلــب
األمــر اإلجابــة عــى األســئلة املبينــة أدنــاه:
ما هي
مصادر
البيانات؟
مثال:
مديرية
التطوير
املؤسيس.

ما هي
أساليب
جمع
البيانات؟
استامرة
رصد
اإلنجازات.

هل يوجد من سيقوم من سيقوم أين سيتم من سيقوم/
ما هي
تخزين ستقوم بإعداد
بتحليل
بجمع
دورية جمع تكاليف
التقرير حول
البيانات؟ مالية لجمع البيانات؟ البيانات؟ وحفظ
البيانات؟ نتائج التحليل؟
البيانات؟

بشكل
شهري

ال يوجد

ضابط
ارتباط
املتابعة
والتقييم.

رئيس
قسم
املتابعة
والتقييم.

مديرية رئيس قسم
املتابعة
التطوير
والتقييم
املؤسيس/
قسم بإرشاف مدير
التطوير
املتابعة
والتقييم .املؤسيس.

ملن
سيقدم
التقرير؟
معايل
الوزير،
عطوفة
األمني
العام.

تحديــد قيــم األســاس املتعلقــة باملــؤرشات املرتبطــة بالنتيجــة أو النتائــج املرغــوب تحقيقهــا ،كــا هــو موضــح يف
األمثلــة املبينــة يف مصفوفــة النتائــج أدنــاه:
النتائج

املؤرشات

قيمة األساس
2020

وزارة متميزة
قادرة عىل تطبيق
معايري التميز.

نسبة التحسن يف مستوى أداء الوزارة ضمن جائزة
امللك عبد الله الثاين للتميز.

44.7%

نسبة الزيادة يف معدل رضا متلقي الخدمة ذكو ًرا
وإناث ًا عن خدمات وزارة التنمية االجتامعية.

72%

نسبة الزيادة يف مستوى الرضا والتفاعل لدى
موظفي وزارة التنمية االجتامعية ذكو ًرا وإناث ًا.

53%

نسبة الزيادة يف مستوى جودة الخدمات املقدمة
وفق منهجية املتسوق الخفي.

63.9%

القيمة املستهدفة

مرحلة  :5التخطيط للتحسني – اختيار قيم مستهدفة واقعية ))Targets
تحديــد مســتوى األداء الــذي نطمــح الوصــول إليــه وفــق إطــار زمنــي محــدد ،عــى ســبيل املثــال :نســبة املشــمولني
ذكــو ًرا وإناثًــا تحــت مظلــة التأمــن الصحــي عــى مســتوى اململكــة.
قيمة األساس لعام .%80 :2019
القيمة املستهدفة لعام .%85 :2020
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ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺴني
اﳌﺮﻏﻮب

اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻷﺳﺎس
ﻟﻠﻤﺆﴍ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء
اﳌﺮﻏﻮب اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ
ﺿﻤﻦ وﻗﺖ ﻣﺤﺪد

ﻳﻔﱰض ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺤﺪد وﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ
اﳌﺪﺧﻼت واﻷﻧﺸﻄﺔ

عوامل ينبغي النظر إليها عند اختيار القيم املستهدفة للمؤرشات:
انظــر يف األداء الســابق /الفهــم الواضــح لنقطــة البــدء األساســية (مثــا متوســط الزيــادة أو النقــص يف قيــماملــؤرشات للســنوات الثــاث املاضيــة ،الســنة املاضيــة ،االتجاهــات ،الــخ.)...
التمويل ومستوى املوارد املتاحة (البرشية واملالية والفنية) طوال الفرتة املستهدفة.مقدار املوارد الخارجية املتوقعة لتعزيز موارد الربنامج.القدرات املؤسسية.االتجاهات االجتامعية والسياسية واالقتصادية.يوضــع معظــم األهــداف ســنوياً ،ولكــن ميكــن وضــع بعضهــا كل ثالثــة أشــهر ،وهنــاك مــؤرشات أخــرى توضــعلفـرات أطــول (ال تزيــد عــى  5ســنوات).
ينبغي توخي الواقعية عند وضع األهداف ،إذ نحتاج ملرور وقت ملشاهدة آثار التحسينات.تحديــد القيــم املســتهدفة وربطهــا بقيــم األســاس املتعلقــة باملــؤرشات املرتبطــة بالنتيجــة أو النتائــج املرغــوب
تحقيقهــا ،كــا هــو موضــح يف األمثلــة املبينــة يف مصفوفــة النتائــج أدنــاه:
قيمة األساس
2020

القيمة املستهدفة
2021
50%

النتائج

املؤرشات

وزارة متميزة
قادرة عىل
تطبيق معايري
التميز.

نســبة التحســن يف مســتوى أداء الــوزارة
ضمــن جائــزة امللــك عبــد اللــه الثــاين للتميــز.

44.7%

نســبة الزيــادة يف معــدل رضــا متلقــي الخدمة
ذكــو ًرا وإناث ًــا عــن خدمــات وزارة التنميــة
االجتامعيــة.

72%

75%

نســبة الزيــادة يف مســتوى الرضــا والتفاعــل
لــدى موظفــي وزارة التنميــة االجتامعيــة
ذكــو ًرا وإناث ًــا.

53%

70%

نســبة الزيــادة يف مســتوى جــودة الخدمــات
املقدمــة وفــق منهجيــة املتســوق الخفــي.

63.9%

70%
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مرحلة  :6متابعة النتائج ()Monitoring for Results
نظــام املتابعــة املبنــي عــى النتائــج واملســتجيب للنــوع االجتامعــي يتتبــع كل خطــوة مــن خطــوات عمليــة
التنفيــذ (املدخــات واألنشــطة واملخرجــات) ومرحلــة النتائــج (النتائــج واآلثــار) ،ومتابعــة التنفيــذ تتــم مســاندته
مــن خــال اســتعامل مجموعــة مــن األدوات ،أبرزهــا خطــة الربنامــج أو املــروع ملعرفــة األنشــطة واملخرجــات
التــي ستســهم يف تحقيــق الغايــات واألهــداف ،والتأكــد مــن تحويــل املدخــات إىل مخرجــات .كــا هــو موضــح يف
سلســلة النتائــج املدرجــة أدنــاه:
اﻟﺘﻐريات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ وﻏري اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ،اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ.
اﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺘﻮﻗﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼري أو اﳌﺘﻮﺳﻂ.

اﻷﺛﺮ -اﻟﻬﺪف
اﻟﻨﻬﺎيئ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺒﺎﴍة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ.

اﳌﺨﺮﺟﺎت

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌﺪﺧﻼت اﱃ ﻣﺨﺮﺟﺎت.

اﻷﻧﺸﻄﺔ

اﳌﻮارد واﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ.

اﳌﺪﺧﻼت

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

الشكل ( :)6سلسلة النتائج
مثــال تطبيقــي لسلســلة النتائــج :متابعــة مــدى أداء املدخــات واألنشــطة واملخرجــات والنتائــج املرتبطــة بتحقيــق
األهــداف االس ـراتيجية لــوزارة التنميــة االجتامعيــة  ،2021-2017واملتعلــق بالهــدف االس ـراتيجي الثــاين :تعزيــز
القــدرة املؤسســية للــوزارة وتجذيــر ثقافــة التميــز.

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة وﺗﺠﺬﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ.
اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺘﺴﻮق اﻟﺨﻔﻲ . . .

اﻷﺛﺮ -اﻟﻬﺪف
اﻟﻨﻬﺎيئ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻐﺮق . . .

اﳌﺨﺮﺟﺎت

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳري وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ . . .

اﻷﻧﺸﻄﺔ

ﻣﻮارد ﺑﴩﻳﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت ﻋﻤﻞ ،أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ،دﻋﻢ اﻹدارة
اﻟﻌﻠﻴﺎ  ...وﻏريﻫﺎ

اﳌﺪﺧﻼت

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

الخالصــة :إن نظــام املتابعــة والتقييــم عمليــة اســتداللية ويطلــق عليــه عــادة هرميــة التدخــل أو هرميــة الغــرض
أو سلســلة النتائــج
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ﺳﻴﻄﺮة ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ
اﻟﻬﺪف
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ

ﺳﻴﻄﺮة ﻣﺘﺰاﻳﺪة

اﻟﻐﺎﻳﺔ
اﳌﺨﺮﺟﺎت
اﻷﻧﺸﻄﺔ -اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﳌﺪﺧﻼت

الشكل ( :)7هرمية الغرض
(تتزايد قدرة السيطرة عىل التدخل كلام انتقلنا إىل قاعدة الهرم)
عمليــة متابعــة النتائــج تتــم مــن خــال تصميــم وتطبيــق الســجل املرجعــي ملــؤرشات قيــاس األداء املرتبطــة
بسلســلة النتائــج ،ويتكــون هــذا الســجل مــن بطاقــة مــؤرشات قيــاس األداء وخطــة جمــع البيانــات ،كــا هــو
موضــح أدنــاه:
بطاقة مؤرشات قياس األداء
الهدف
االسرتاتيجي

األهداف
الفرعية

املؤرشات
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دورية قياس املؤرش:
شهري ،ربع سنوي ،نصف
سنوي ،سنوي ،سنتان

وصف
املؤرش

طريقة
االحتساب

مربرات
استخدام
املؤرشات

القيمة
املستهدفة

خطة الحصول عىل البيانات
أساليب
جمع
البيانات

مصادر
البيانات

دورية
جمع
البيانات

تكاليف
مالية لجمع
البيانات

مسؤولية
جمع
البيانات

مسؤولية
تحليل
البيانات

مكان
تخزين
وحفظ
البيانات

مسؤولية
إعداد
التقرير

الجهة
املقدم
إليها
التقرير

مثــال عمــي عــى تعبئــة مــؤرش قيــاس أداء إلحــدى مــؤرشات قيــاس األداء الــواردة يف الخطــة االسـراتيجية لــوزارة
التنميــة االجتامعية:
املؤرش

قيمة
األساس
2020

مصدر
البيانات

طريقة
جمع
البيانات

مسؤولية
جمع
البيانات

مسؤولية
تحليل
البيانات

دورية
جمع
البيانات

القيمة
املستهدفة
2021

نســبة التحســن يف مســتوى
أداء الــوزارة ضمــن جائــزة
امللــك عبــد اللــه الثــاين
للتميــز.

44.7%

مركز امللك
عبدالله
للتميز

تقرير

مديرية
التطوير
املؤسيس

مديرية
التطوير
املؤسيس

سنتان

50%

نســبة الزيــادة يف معــدل
رضــا متلقــي الخدمــة ذكــو ًرا
وإناثًــا عــن خدمــات وزارة
التنميــة االجتامعيــة.

72%

مركز امللك
عبدالله
للتميز

تقرير

مديرية
التطوير
املؤسيس

مديرية
التطوير
املؤسيس

سنتان

75%

نســبة الزيــادة يف مســتوى
الرضــا والتفاعــل لــدى
موظفــي وزارة التنميــة
االجتامعيــة ذكــو ًرا وإناث ًــا.

53%

مركز امللك
عبدالله
للتميز

تقرير

مديرية
التطوير
املؤسيس

مديرية
التطوير
املؤسيس

سنتان

70%

نســبة الزيــادة يف مســتوى
جــودة الخدمــات املقدمــة
وفــق منهجيــة املتســوق
الخفــي.

63.9%

مركز امللك
عبدالله
للتميز

تقرير

مديرية
التطوير
املؤسيس

مديرية
التطوير
املؤسيس

سنتان

70%

املرحلة  :7دور التقييم ()Evaluation
التقييــم املبنــي عــى النتائــج يهــدف إىل دراســة مــدى مالءمــة وكفــاءة وفاعليــة وأثــر واســتدامة سياســة أو برنامــج
أو مــروع مــا قبــل عمليــة التنفيــذ أو أثنــاء التنفيــذ أو بعــد التنفيــذ ،واســتخدام التقييــم ألغ ـراض متعــددة،
أبرزهــا:
•اتخاذ القرارات املناسبة بشأن املوارد.
•معرفة مدى جدوى التوسع يف املرشوع أو تكراره.
•معرفــة مــدى التحســينات الناتجــة جــراء تنفيــذ التدخــل ،وهــل التدخــل الســبب الرئيــي يف إحــداث
التحســينات املرغوبــة وخاصــة مــع مــرور الوقــت.
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•عندما يظهر اختالف يف نتائج الربامج أو املشاريع املشابهة.
•ضامن التوافق مع أصحاب املصلحة واملمولني بأن الربنامج أو املرشوع يحقق أو سيحقق أثر إيجايب.
معايري التقييم:

اﳌﻼءﻣﺔ
∙ ﻫﻞ اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ؟
∙ ﻫﻞ ﺗﻮﻗﻴﺖ
اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ؟

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
∙ ﻫﻞ ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز
اﻟﺘﺪﺧﻼت؟
∙ ﻫﻞ ﻣﻨﻄﻖ
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺳﻠﻴﻢ؟
وﻛﻴﻒ؟

اﻟﻜﻔﺎءة

اﻷﺛﺮ

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

∙ ﻫﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪم
اﻟﻤﺪﺧﻼت
ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق؟
وﻛﻴﻒ ذﻟﻚ؟

∙ ﻣﺎ اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ أو
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺳﻮاء
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺼﻮدة
أو ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﺼﻮدة.

∙ ﻫﻞ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ
اﻵﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ أوﺟﺪﻫﺎ
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ؟

∙ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ
أﻓﻀﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻷﺛﺮ ﺑﺄﻗﻞ
ﺗﻜﻠﻔﺔ؟

أنواع التقييم:
1.تقييم التصميم )(Performance Logic Chain Assessment
•منطقية التصميم ،من حيث العالقات السببية (السبب والنتيجة).
•منطقية تسلسل النشاطات والعمليات واإلجراءات.
•احتاملية تحقق األهداف استنادا ً إىل البحث والدراسة.
2.تقييم ما قبل التنفيذ ()Pre-implementation Assessment
•تحديد األهداف بوضوح.
•خطة عمل موضوعية وقابلة للتنفيذ.
•منطقية استخدام وتخصيص املصادر املتاحة.
3.تقييم التنفيذ ()Process Implementation Evaluation
•هل يتم التنفيذ حسب ما هو مخطط؟
•تزويد اإلدارة صانع القرار بالتغذية الراجعة املستمرة.
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∙ ﻛﻢ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ
اﻵﺛﺎر؟ وﻛﻴﻒ
ذﻟﻚ؟

4.تقيــم األثــر ( )Impact Evaluationالتغي ـرات املقصــودة وغــر املقصــودة التــي نجمــت نتيجــة لتنفيــذ
التدخــل.
ﻣﺘﻰ ﻳﺤني ﻣﻮﻋﺪ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻨﻪ؟

• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻷداء اﻟﻔﻌﲇ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜريا ً ﻋﻦ اﻷداء ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ.
• اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﴩوع أو اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.

أسئلة التقييم ()Evaluation Questions
أسئلة التقييم Evaluation Questions
األسئلة الوصفية
Descriptive Questions

أسئلة عن املعايري
Normative Questions

أسئلة عن السبب والنتيجة
Cause-Effect Questions

هدف األسئلة الوصفية هووصف الربنامج أو إجراءاته.
هي األسئلة التي تبدأ (من؟ماذا؟ أين؟ متى؟ كيف؟ )
ممكن استخدامها لوصف(مدخالت ،نشاطات،
مخرجات) الربنامج وتستخدم
الستطالع رأي املستفيدين
واملستفيدات.

مقارنة ماذا حصل مبايُفرتض أن يحصل.
يقارن مبعيار تماالتفاق عليه مسبقاً
(توجد املعايري يف وثيقة
املرشوع).

تهدف إىل معرفة األثر الذي أحدثه الربنامج.تبحث يف معرفة السبب الرئييس لتحقيقاألهداف (هل السبب هو الربنامج).
نستخدم فيها تحليل قبل وبعد أو معوبدون.
أسئلة تقييم األثر هي أسئلة السببوالنتيجة.

أمثلة عىل أسئلة التقييم:
ما هي أهداف الربنامج؟أين تم تنفيذ الربنامج؟من هم الفئة املستهدفة،الذين تلقوا خدمات الربنامج؟
ما هي العقبات التي واجههاالربنامج؟
ما هي مواصفات الخدماتاملقدمة؟
متى تم تنفيذ الربنامج؟ما مدى فائدة الربنامج منوجهة نظر متلقي الخدمة؟

هل تم تطعيم  % 80مناألطفال؟
هل تم محو األميةبني املستفيدين
واملستفيدات من
الربنامج وبنسبة %95؟
هل تم توزيع  10ألواحتفاعلية عىل  10مدارس
متفق عليها؟

كنتيجة لربنامج تدريب الخريجنيوالخريجات ،هل حصل املشاركون
واملشاركات عىل عروض عمل أكرث من
غريهم؟
هل ساهم برنامج متويل املشاريع الصغريةبخفض نسبة السكان تحت خط الفقر يف
املناطق التي طبق فيها؟
هل أدت سياسة زيادة الرضائب عىلاملحروقات بتحسني نوعية الهواء يف الجو؟
هل ساهم برنامج محاربة عاملة األطفالبتخفيض أعداد األطفال العاملني (من الذكور
واإلناث) يف املناطق التي طبق فيها؟
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املرحلة  :8عرض النتائج ()Reporting
قيــاس النتائــج ملعرفــة التمييــز بــن النجــاح والفشــل مــن خــال تحليــل البيانــات وإعــداد تقاريــر مــن خــال
مراعــاة األمــور التاليــة عنــد صياغــة التقريــر املتعلــق بنتائــج التقييــم:
إعطاء معلومات عن أوضاع املشاريع.إعطاء اقرتاحات لحل املشاكل.وضع طرق تحسني اسرتاتيجيات تنفيذ املشاريع املستقبلية.معرفة بيانات أدائك باملقارنة ببيانات سابقة وحسب خط األساس.ميكنــك عــرض البيانــات الخاصــة بــك حســب :االعتبــارات الســكانية ،النســب املئويــة ،املواقــع الجغرافيــة،األعــداد الخــام وغريهــا مــن البيانــات الكميــة والنوعيــة ذات الصلــة مبوضــوع التقييــم.
عــرض البيانــات بشــكل واضــح ومفهــوم مــن خــال :عــرض أهــم البيانــات فقــط ،اســتعامل ملحــق أو تقريــرمنفصــل لعــرض بيانــات تفصيليــة ،اســتعامل (الرســوم البيانيــة والجــداول والخرائــط) إلبـراز النقــاط الرئيســية.
استعامل مالحظات توضيحية عند عرض النتائج التي تم التوصل إليها.مساندة املعلومات النوعية مبعلومات كمية.حني تظهر قيامً غري متوقعة،يجب إدراج التفسريات إذا كانت معروفة.عرض أسباب إيضاحية داخلية :مثال خسارة عنارص موظفي الربامج أو موارد أخرى.عرض أسباب إيضاحية خارجية :مثال تغريات مناخية طبيعية غري متوقعة أو تغيريات سياسية.أوجز أهم النتائج التي توصلت إليها.عرض املشاكل حال ظهورها (نظام إنذار مبكر).أبلغ عن النتائج السيئة وحدد خطوات حل املشاكل.مثال :خالصة نتائج تقرير (نوعي) التقييم:
• اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺟﻴﺪ ﺟﺪاً ،وﻳﺴري ﺣﺴﺐ أو اﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ .وﻛﻞ اﻟﺪﻻﺋﻞ ﺗﺸري إﱃ أﻧﻪ
ﺳﻴﺤﻘﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﻬﺪف اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ.
• اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺟﻴﺪ ،وﻳﺴري ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻛام ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ ،وﻟﻜﻦ رمبﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﻬﺪف ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
• ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ.
• اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ،وﺑﺪون اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ
واﻟﻬﺪف.
• اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳﻮاﺟﻪ ﻋﻘﺒﺎت وﺛﻐﺮات ﻛﺜرية وﺧﻄرية ،اﻟﴬورة ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ إﻣﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻳﻘﺎف اﻟﺘﺪﺧﻞ.
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مثال :خالصة نتائج تقرير (كمي) التقييم:
املؤرش

قيم األساس ()%

الحايل ()%

القيمة املستهدفة ()%

الفرق %

النســبة املئويــة لألطفــال الذيــن
تلقــوا اللقاحــات املطلوبــة.

20

25

30

5-

النســبة املئويــة لألطفــال الذيــن
تــم فحــص عيونهــم.

20

20

24

4-

النســبة املئويــة لألطفــال الذيــن
أجــري لهــم فحــص طبــي عــام.

50

65

65

0

النســبة املئويــة لألطفــال الذيــن
يتلقــون الحــد األدىن اليومــي
مــن املــواد الغذائيــة.

80

85

83

2+

املرحلة  : 9استخدام النتائج التي تم توصل إليها ))Using Your Findings
•االستجابة للمتطلبات الدولية واملحلية.
•املساعدة يف اتخاذ قرارات تخصيص املوارد للعمليات.
•تنفيذ فحص متعمق ملشاكل التنفيذ القامئة والتصحيحات الالزمة.
•املساعدة يف تحفيز املوظفني لالستمرار يف تحسني الربامج.
•متابعة أداء الجهات املنفذة واملتلقني للمنح.
•املساعدة يف توفري الخدمات بصورة أكرث كفاءة.
•مســاندة الجهــود االس ـراتيجية والجهــود األخــرى طويلــة األمــد (توفــر املعلومــات األساســية وتتبــع التقــدم
املحــرز فيــا بعــد).
•تحسني التواصل مع الجمهور لبناء ثقة الجمهور ومتلقي الخدمات.
•أي استخدامات أخرى.
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املرحلة  :10استدامة نظام املتابعة والتقييم ()Sustaining the M&E System
الســتمرارية تفعيــل نظــام املتابعــة والتقييــم ،هنالــك جملــة مــن العوامــل الرئيســة التــي تحافــظ عــى اســتدامة
هــذا النظــام ،أبرزهــا:
•الطلب :حاجة الجهات الداخلية والخارجية يف الوزارة لتقارير املتابعة والتقييم بشكل منتظم.
•األدوار واملســؤوليات الواضحــة :تحديــد املســؤوليات بشــكل واضــح يســاعد عــى تنفيــذ املهــام املطلوبــة
لتطبيــق نظــام املتابعــة والتقييــم عــى مختلــف املســتويات اإلداريــة.
•املعلومــات املوثوقــة وذات املصداقيــة :اســتخدام أســاليب البحــث العلمــي يف عمليــة التوثيــق والرصــد مــا
يســاعد يف إعــداد تقاريــر ذات مصداقيــة.
•املســاءلة :اتخــاذ الق ـرارات واإلج ـراءات مــن قبــل اإلدارة العليــا التــي تدعــم عمليــة تطبيــق نظــام املتابعــة
والتقييــم واملســاءلة عنــد وجــود ضعــف يف األداء بهــدف التحســن.
•تنميــة القــدرات :وجــود القــدرات املؤسســية وتحســينها يف مجــال املتابعــة والتقييــم مــا يســاعد يف عمليــة
اســتدامة النظــام.
•الحوافز :تطبيق خطة لتحفيز القامئني عىل تطبيق نظام املتابعة والتقييم.
•إعــداد وتنفيــذ خطــة اتصــال :البــد مــن إعــداد اس ـراتيجية لالتصــال لدعــم عمليــة تطبيــق نظــام املتابعــة
والتقييــم ،وذلــك مــن خــال إرســال رســائل محــددة وهادفــة للجهــات املســتفيدة مــن تقاريــر املتابعــة
والتقييــم ،وتحديــد هــذه الجهــات بشــكل جيــد مــن أجــل إيصــال الرســائل إليهــا ومبــا يخــدم عمليــة املتابعــة
والتقييــم ونجاحهــا ،وتحديــد آليــة عــرض املعلومــات.
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