
ة محتويات هذه المنشورة هي مسؤولية االستشاري، وال تعكس بالضرورة وجه  (USAID) .تم تطوير هذه المنشورة بفضل دعم الشعب األميركي من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
.نظر او اراء الوكالة األمريكية للتنمية أو حكومة الواليات المتحدة

أساسيات ومبادئ 
الرصد والتقييم

الجزء األّول 2016أيار، 21
ل سن الفي-فندق بادوفا 

المدّرب
عبير الغزاوي



برنامج ورشة العمل 
التدريبّية 2016أيار، 21

ل سن الفي-فندق بادوفا 
المدّرب

عبير الغزاوي

10:10 - 9:30

11:15 - 10:10

2:15 – 1:15

11:30 - 11:15 

1:00 - 11:30

1:15  - 1:00

3:15 – 2:15

3:45 – 3:15

4:00 – الختامّية، االختبار البعدي والتقييمالجلسة 3:45

تقييموالو عملّية الرصد دورة حياة المشروع : الجلسة األولى
استراحة القهوة

األداءرصد : الجلسة الثانية

استراحة القهوة
األداءتقييم :الجلسة الثالثة

الغداءاستراحة

سيربح المليون؟من : الجلسة الرابعة

يالقبلالتعارف، االختبار االفتتاحية، الجلسة 

أساسيات ومبادئ 
الرصد والتقييم
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:الجلسة االفتتاحّية
أهداف وبرنامج ورشة العمل التدريبّية

الجلسة االفتتاحية
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وتعريفتمهيد-
التدريبّيةالعملورشةأهداف-
يالزمنوالجدولالتدريبّيةالعملورشةأجندة-
العملورشةمنالمتوخاةالنتائج-

اتوالتوقعالمقدمة:االفتتاحّيةالجلسة

الجلسة االفتتاحّية
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:علىوالمشاركاتالمشاركونيتعّرفأن
المشاريعإدارةتحسينفيوالتقييمالرصددور-
وأهدافهاوالتقييمالرصدعملّيةمبادئ-

التدريبّيةالعملورشةأهداف

الجلسة االفتتاحّية
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كلعلى.نشخصيمنمكّونةفرقإلىوالمشاركاتالمشاركينتقسيمسيتم
ثمّ ومندقائق5خاللشريكته\شريكهإلىيتعّرفأنفريقكلفيعضو
يمكن.يقةدقالنصفتتعدىالمدةفيالجميعأمامبها\بهبالتعريفيقوم

باإلضافةقتتعلأنبعضهماعلىفريقكلعضويّ يطرحهاالتيلألسئلة
كلعلى.خالالمفضلة،الرياضةالهوايات،المنّظمة،فيوالوظيفةاالسمالى

هذايفضلهاتيالبالطريقةشريكته\شريكهعنيعّرفأنفريقكلفيعضو
.الشريك

التعارف:1رقمالنشاط

الجلسة االفتتاحّية
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الجلسة االفتتاحّية

نهاية الجلسة االفتتاحية
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:الجلسة األولى
موالتقييوعملّية الرصد دورة حياة المشروع 

الجلسة األولى
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:علىوالمشاركاتالمشاركونيتعّرفأن
هوتنفيذالمشروعتطويرمراحل-
المشروعحياةبدورةوالتقييمالرصدعالقة-

األولىالجلسةأهداف

الجلسة األولى
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ما هي مراحل دورة حياة المشروع؟
:تمّر دورة حياة المشروع بأربع مراحل رئيسّية هي

 تحديد الحاجات
تصميم المشروع
تنفيذ المشروع
نهاية المشروع

10/59مراحل دورة حياة المشروعالجلسة األولى



تنفيذ

نهاية

مرحلة دراسة وتحليل 
الحاجات، وتحديد المشاكل

معالجةالتي تحتاج إلى 

.  عمرحلة تصميم المشرو 
تركز على تحديد 
األهداف والنتائج 

مرحلة تنفيذ النشاطاتوالنشاطات المتكاملة 
المتكاملة للوصول الى 
النتائج بحسب الخطة

المشروعاختتاممرحلة
الىلالوصو تفترضالتي

الهدف
تحديد

نهايةتصميم

تنفيذ

11/59دورة حياة المشروعالجلسة األولى



كيف نعرف بأّن التنفيذ يتّم بحسب خطة المشروع؟
كيف نعرف بأن المشروع حقق أهدافه في النهاية؟

الجلسة األولى
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تنفيذ

نهاية

تحديد

نهايةتصميم

تنفيذ

شروعالرصد والتقييم ودورة حياة المالجلسة األولى

رصد األداء
Performance Monitoringريالتقييم النصف مسا

Midterm Evaluation

التقييم النهائي
End-termEvaluation
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مكونات المشروع الرئيسّيةالجلسة األولى

النشاطات

النتائج

األهداف تقييم األداء

رصد األداء
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مكونات المشروع الرئيسّيةالجلسة األولى

الهدف

2النتيجة رقم  1النتيجة رقم 

3النشاط رقم 2النشاط رقم 1النشاط رقم  النشاطات

النتائج

األهداف
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مكافحة حرائق الغاباتمشروع الجلسة األولى

الهدف

2النتيجة رقم  1النتيجة رقم 

3النشاط رقم 2النشاط رقم 1النشاط رقم 
ورش عمل 

تدريبّية
تدريب 
ميداني

حمالت
توعية

التغّير
المعرفي

داء التغّير في األ
الميداني

%10خفض نسبة اندالع الحرائق بـ 

النشاطات

النتائج

األهداف
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الجلسة االولى

نهاية الجلسة االولى
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Break Time!

استراحة القهوة
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:الجلسة الثانية
رصد األداء

الجلسة الثانية
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:علىوالمشاركاتالمشاركونيتعّرفأن
األداءرصدمفهوم-
األداءرصدمراحل-
المشاريعتنفيذتحسينفياألداءرصدأهمّية-

الثانيةالجلسةأهداف

الجلسة الثانية
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كلعلى.عملمجموعاتثالثةعلىالمشاركات/المشاركينتقسيمسيتم
Performance»أو«األداءرصد»بعملّيةنعنيهماتعّرفأنالمجموعة

Monitoring».الرصدمراحلالتعريف،:علىترّكزأنمجموعةكلعلى،
مستخدمةالاألدواتوالرصد،عملّيةعنالمسؤوليناألشخاصالرصد،وتيرة
.الرصدعملّيةفي

نتائجهابعرضمجموعةكلتقومسوفالتمرين،مناالنتهاءعند

رصد؟بكلمةنعنيماذا:2رقمالنشاط

الجلسة الثانية
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ما هو رصد األداء؟
ن عالمعلوماتو للبياناتهو عملّية جمع مستمرة األداءرصد 

.النتائجو النشاطات

الجلسة الثانية
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تنفيذ

تحديد

تصميم

رصد األداء ودورة حياة المشروعالجلسة الثانية

رصد األداء
Performance Monitoring

نهاية
رصدخطة
اءاألدوتقييم

المشروعخطة

البياناتجمع

ةبيانيّ قاعدة

ةدوريّ تقارير

23/59



الجلسة الثانية

النشاطات والنتائج جمع البيانات عن 

ى األداء علتقرير رصد وتحليلها وضع حفظ البيانات 
صعيد نشاط ورفعه إلدارة المشروع   

األداء على صعيد نشاطمراجعة تقارير رصد 

إعداد تقرير رصد األداء على صعيد 
المشروع ورفعه إلدارة المشروع 

مراجعة تقرير الرصد 
على صعيد المشروع 

اتخاذ 
لى قرارات تصحيحية ع

صعيد المشروع بعد
تقرير الرصد عند 

الحاجة

جمع البياناتتحضير أدوات 

مراحل رصد األداء
1

2

3

4

5

6

اتخاذ 
ية قرارات تصحيح

على صعيد نشاط

:في مرحلة التنفيذ
عند بدء التنفيذ

في مرحلة التخطيط
قبل بدء التنفيذ
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الجلسة الثانية

النشاطات والنتائج جمع البيانات عن 

ى األداء علتقرير رصد وتحليلها وضع حفظ البيانات 
صعيد نشاط ورفعه إلدارة المشروع   

األداء على صعيد نشاطمراجعة تقارير رصد 

إعداد تقرير رصد األداء على صعيد 
المشروع ورفعه إلدارة المشروع 

مراجعة تقرير الرصد 
على صعيد المشروع 

اتخاذ 
لى قرارات تصحيحية ع

صعيد المشروع بعد
تقرير الرصد عند 

الحاجة

جمع البياناتتحضير أدوات 

وتيرة رصد األداء
1

2

3

4

5

6

اتخاذ 
ية قرارات تصحيح

على صعيد نشاط

شاط عند التخطيط للمشروع أو لن

اطعند تنفيذ أّي نش

نشاطمباشرة بعد تنفيذ أيّ 

اطعند رفع تقرير الرصد عن النش

تكل شهر أو شهرين بحسب عدد النشاطا

عند رفع تقرير الرصد عن المشروع
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الجلسة الثانية

النشاطات والنتائج جمع البيانات عن 

ى األداء علتقرير رصد وتحليلها وضع حفظ البيانات 
صعيد نشاط ورفعه إلدارة المشروع   

األداء على صعيد نشاطمراجعة تقارير رصد 

إعداد تقرير رصد األداء على صعيد 
المشروع ورفعه إلدارة المشروع 

مراجعة تقرير الرصد 
على صعيد المشروع 

اتخاذ 
لى قرارات تصحيحية ع

صعيد المشروع بعد
تقرير الرصد عند 

الحاجة

جمع البياناتتحضير أدوات 

المعنيون برصد األداء
1

2

3

4

5

6

اتخاذ 
ية قرارات تصحيح

على صعيد نشاط

الرصد والتقييمموظفو 
المدرب\الخبراء

فريق عمل المشروع
المتطوعون

مموظفو الرصد والتقيي

إدارة المشروع

موظفو الرصد والتقييم

إدارة المشروع

26/59



الجلسة الثانية

؟كيف يتم استخدام بيانات وتقارير رصد األداء
رصدةعمليتساعدالدورّية،التقاريرووضعالبياناتجمعخاللمن

:علىاألداء

المشروعبخطةومقارنتهاالنشاطاتتنفيذمتابعة•
تنفيذلتحسينالمشروعإدارةقبلمنتصحيحّيةقراراتاتخاذ•

النشاطات
لتقييماعملّيةفيكأداةتستخدموتقاريربياناتقاعدةتطوير•
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الجلسة الثانية

الموارد

النشاطات

لماذا نقوم برصد األداء؟

ااألسئلة التي تساعد عملّية رصد األداء في اإلجابة عليه

النتائج

(  وجستّيةالبشرّية، المالّية والل)هل تم توفير الموارد -
في الوقت المناسب؟

هل كانت الموارد المرصودة مالئمة للحاجات -
؟(األكالف)

هل أدت النشاطات المنفذة الى النتائج -
المتوقعة؟

ني هل تم تنفيذ النشاطات بحسب الجدول الزم-
الموضوع وضمن الموازنة المرصودة؟

ما الذي نريد أن نعرفه؟-
ما الذي يمكن أن نتعلمه؟-
ما الذي يمكن أن نحّسنه؟-

لكفاءةا

ةالفعاليّ 
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مثال عن بيانات رصد األداءالجلسة الثانية

سجل الحضور ورش عمل تدريبية 4
(متدرب في كل ورشة15بمعدل )

تدريبيةورش عمل 3
(متدرب في كل ورشة10بمعدل )

سجل الحضور متدّرب30متدّرب60

ة االختبارات القبليّ 
والبعدّية في المائة20تحّسن في المعرفة بنسبة في المائة45تحّسن في المعرفة بنسبة 

النشاطات

النتائج

أدوات الرصد (Q1 2016خالل )المحقق (Q1 2016خالل )المخطط 

المخرجات
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منمشروعاختيارفريقلكّ على.عملفرق3الىالمشاركينتقسيمسيتم
مصادرتحديد،اختيارهتمّ الذيالمشروعخصائصقراءةبعد.التاليةالمشاريع
هذهلجمعاستخدامهايمكنالتيالمناسبةالرصدأدواتوأنواعالبيانات
.البيانات

تمّ التيناتالبيامصادراختيارالىأدتالتيالمبرراتتحديدفريقكلعلى
.البياناتجمعبهاسيتمالتيالطريقةشرحمعذكرها،

األداءرصدبياناتمصادر:3رقمالنشاط

30/59دراسة حالة: تمرين جماعيالجلسة الثانية



محافظةدصعيعلىالطفلبصحةُيعنىبرنامجتنفيذعلىالمنظمةتعمل
free"المّجانيالتحصينالبرنامجيوفر.لبنانفيالشمال immunization"
فيلعاملينلالتدريبكذلكالمنظمةتوفر.األطفالوفياتمعدلخفضبهدف

نوعّيةحسينتبهدفالصحةلوزارةالتابعةالمستوصفاتأوالمّجانيةالعيادات
مستوصفاتأومستشفياتتوجدال.المستوصفاتهذهتوفرهاالتيالخدمات

علىمنطقةالسكانيعتمدلذلكالمنظمة،فيهاتعملالتيالمناطقفيخاّصة
إدارةاجتحت.رئيسيبشكلالعامالقطاعيوفرهاالتيالصحّيةالخدمات
.المشروعخطةبومقارنتهاالنشاطاتتنفيذلمتابعةالرصدبياناتالىالمنظمة

أالمشروع:3رقمالنشاط

31/59دراسة حالة: تمرين جماعيالجلسة الثانية



لزراعةةنموذجيّ حقولإقامةيشملزراعي،مشروعتنفيذعلىالمنظمةتعمل
.البديلةالزراعاتخصوصاالزراعي،القطاعتنشيطبهدفوالخضار،الزعتر
ريفّية،قرية13علىموزعةالزعتر،منحقال52إنجازالمشروعيشمل

يشمل.بالتنقيطتعملريّ بشبكةمجهزدونم،نصفالواحدالحقلمساحة
المشروعيوفركذلك.الخضارمننموذجيةحقول6إقامةأيضا،المشروع
األسمدةاستعمالطريقةحولللمزارعينالزراعيواإلرشادالميدانيالتدريب

بياناتالىالمنظمةإدارةتحتاج.الّريوعملّيةالحشرّيةوالمبيداتالكيماوّية
.المشروعبخطةومقارنتهاالنشاطاتتنفيذلمتابعةالرصد

بالمشروع:3رقمالنشاط

دراسة حالة: تمرين جماعيالجلسة الثانية
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مالحظات عن رصد االداءالجلسة الثانية

:رصد األداء هو
وظيفة
الجميع

عملّية
مستمّرة

جزء من 
المشروع

أداة لتحسين 
إدارة المشاريع

مصدر 
معلومات
ييملعملّية التق

معزولةجزيرة-
واحدةلمّرةتمرين-

نستطيع إدارتهال ما ال نستطيع قياسه، 

:ليسرصد األداء 
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الجلسة الثانية

نهاية الجلسة الثانية
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Break Time!

استراحة القهوة
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:الجلسة الثالثة
تقييم األداء

الجلسة الثالثة
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:علىوالمشاركاتالمشاركونيتعّرفأن
األداءتقييممفهوم-
األداءتقييمأنواع-
األداءبرصداألداءتقييمعالقة-
والتقييمالرصدومواردمتطلبات-

الثالثةالجلسةأهداف

الجلسة الثالثة
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مخطط في احداث التغيير المشروعالنجاحىمدتهدف الى تحديدعمليةهو 
.  له

:ثالثة أنواع من التقييم التي تتعلق بالمشروعهناك 
التقييم النصف مساري
التقييم النهائي
تقييم األثر

األداء؟تقييمهوما

الجلسة الثالثة
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تنفيذ

تحديد

تصميم

عتقييم األداء ودورة حياة المشرو الجلسة الثالثة

رصد األداء
Performance 
Monitoring

نهاية
رصدخطة
اءاألدوتقييم

المشروعخطة

البياناتجمع

ةبيانيّ قاعدة

ةدوريّ تقارير
التقييم النصف مساري
Midterm Evaluation

تقرير تقيمي 

التقييم النهائي
End term 
Evaluation

تقييمتقرير 
نهاية المشروع 

رتقييم األث
Impact 

Evaluation

تقييم األثرتقرير 
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ل مدى يتدخل التقييم النصف مساري على مستوى النتائج المحققة ويحل
مساهمة النشاطات في تحقيق هذه النتائج

الكفاءة، الفعالّية: عامليّ يركز التقييم النهائي على 

مساري؟النصفالتقييمهوما

الجلسة الثالثة
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ى ادخال يتم التقييم النصف مساري خالل مرحلة تنفيذ المشروع ويهدف ال
.المشروعمنهجّية \استراتيجّيةتعديالت في اآلليات المستخدمة و 

ومامساريالنصفالتقييمإجراءيتممتى
أهدافه؟هي

الجلسة الثالثة
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:يبني التقييم النصف مساري على، ويراجع ويحلل
قرارات اإلدارة•

تقارير رصد األداء الدورية•

(اذا اقتضت الحاجة)القاعدة البيانية لعملية رصد األداء •

ايستخدمهالتيالمعلوماتمصادرهيما
مساري؟النصفالتقييم

الجلسة الثالثة
42/59



مكافحة حرائق الغاباتمشروع الجلسة الثالثة

الهدف

2النتيجة رقم  1النتيجة رقم 

3النشاط رقم 2النشاط رقم 1النشاط رقم 
ورش عمل 

تدريبّية
تدريب 
ميداني

حمالت
توعية

التغّير 
المعرفي

داء التغّير في األ
الميداني

%10خفض نسبة اندالع الحرائق بـ 

النشاطات

النتائج

األهداف
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يمثال عن التقييم النصف مسار الجلسة الثالثة

سجل الحضور ورش عمل تدريبية 4
(متدرب في كل ورشة15بمعدل )

تدريبيةورش عمل 3
(متدرب في كل ورشة10بمعدل )

سجل الحضور متدّرب30متدّرب60

ة االختبارات القبليّ 
والبعدّية في المائة20تحّسن في المعرفة بنسبة في المائة45تحّسن في المعرفة بنسبة 

النشاطات

النتائج

أدوات الرصد (Q1 2016خالل )المحقق (Q1 2016خالل )المخطط 

المخرجات
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حلل مدى المحققة وياألهداف والنتائج مستوى النهائي على يتدخل التقييم 
.أهداف المشروعتحقيق والنتائج في مساهمة النشاطات 

الكفاءة، الفعالّية: يركز التقييم النهائي على عوامل

النهائي؟التقييمهوما

الجلسة الثالثة
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.يتم اجراء التقييم النهائي في نهاية المشروع

.  دافهأهالتقييم النهائي على مدى نجاح المشروع في تحقيق يركز 

.الكفاءة، الفعالي ة: يركز التقييم النهائي على عاملي  

يهوماالنهائيالتقييمإجراءيتممتى
أهدافه؟

الجلسة الثالثة
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:، ويراجع ويحللالنهائي علىيبني التقييم 
قرارات اإلدارة•

تقارير رصد األداء الدورية•

تقرير التقييم نصف مساري•

(الحاجةاذا اقتضت )القاعدة البيانية لعملية رصد األداء •

ايستخدمهالتيالمعلوماتمصادرهيما
النهائي؟التقييم

الجلسة الثالثة
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لالستمراربليتهقاومدىالمشروعأحدثهالذيالتغييرعلىاألثرتقييميركز

.المشروعانتهاءبعد

.واالثرالكفاءة، الفعالي ة : يركز التقييم النهائي على عوامل

األثر؟تقييمهوما

الجلسة الثالثة
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هي قياس مدى تحقيق المشروع ألهدافه": Effectiveness"الفعالي ة 

:األسئلة التي تتعل ق بالفعالية تتضم ن

الى أي مدى حقق المشروع أهدافه وبأي  نسبه؟

ق أو عدم ما هي العوامل الرئيسية التي أث رت على قدرة المشروع في تحقي

تحقيق أهدافه؟

49/59أسئلة التقييمالجلسة الثالثة



الموارد)المدخالت/الموارداستخدامفعاليةلمدىمقياس:"Efficiency"الكفاءة

.ألهدافهالمشروعلتحقيق(الوقت،الخبرات،المالية

:تتضم نبالكفاءةتتعل قالتياألسئلة

األمثل؟بالطريقةالموارداستخدامتم  هل•

المحدد؟الوقتضمناألهدافتحقيقتمهل•

ومبررةمالئمةالمستخدمةوالمواردالماليةالكلفكانتمدىأيالى•

المشروع؟أهدافإلىللوصول
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طويلةانويوالثواالبتدائيوالسلبية،اإليجابيةاآلثارأوالتغيرات:"Impact"األثر

صودةمقمباشرة،غيرأومباشرةبصورةإنمائي،تدخلعنتنتجالتياألجل

.مقصودةغيرأو

.ويركز األثر على مدى استدامة هذه التغييرات حتى بعد انتهاء المشروع

:األسئلة التي تتعل ق باألثر تتضم ن

ما هو التغيير أو التغييرات الناتجة عن المشروع؟ •

الى أي  مدى هذه التغييرات قابلة لالستدامة؟•

روع؟ما هي العوامل التي ساهمت أو تساهم في استدامة التغيير الناتج عن المش•

ما مدى مالئمة النشاطات والمداخالت للحاجات التي تم  تحديدها في بداية•

المشروع؟
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عالقة الرصد بالتقييمالجلسة الثالثة

تحديد، نحو النتائج واألهداف، تقييم األثرالتقدمتقييم
التعلم من التجربة واستخدامها في تصميم،الدروس

مشاريع مستقبلّية

مساعدة ،(الفعلي.vsالمتوقع )المحرزالتقدمتتبع
زيزوتعاألدّلةالمدّعمة بالقراراتاإلدارة على اتخاذ 

المساءلة

الدافع

اطاتتنفيذ النشحولووضع تقارير البياناتجمع .لعمليةامنأساسّيةمراحلعندوالتقارير البياناتتقييم الهدف
المستقبل-الماضي الحاضر المدى الزمني

؟أدائنامننحسنكيفالهدف؟حققناهل الهدف؟لتحقيقاآلنيحدثأنيجبالذيما األسئلة
واألشمللعاّمةاالصورة التفاصيل التركيز

تهائهعند منتصف المشروع، في نهاية المشروع، وبعد ان تنفيذ النشاطاتمدارعلىمستمر متى؟
داخلي، خارجي، مشترك داخلي المسؤولّية

العمليةمنمحددةمراحلعندالبياناتتقييم العملسيرحولالبياناتجمع الخالصة

تقييم األداءرصد األداء
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ييممتطلبات عملّية الرصد والتقالجلسة الثالثة

والتقييمالرصدميزانيّة

المشروعميزانيةمن5-10٪•

من%10الـوالتقييمالرصدموازنةتتخطىقدالمشاريعأنواعبعضفي•

إجراءتتطلبقدالبيئةأوالصحيةالرعايةمشاريع)العاّمةالموازنةإجمالي

(مكلفّةمخبريّةتحليالتأوالفنيةدراسات
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ييممتطلبات عملّية الرصد والتقالجلسة الثالثة

البشرّيةوالتقييملرصدلالبشرّيةمواردال

قاوفجزئيأوكاملبدوام)والتقييمالرصدعمليةعنمسؤولشخصتعيين

.(المشروعلمتطلبات
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الجلسة الثالثة

نهاية الجلسة الثالثة
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Break Time!

استراحة الغداء
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It’s Play Time!

من سيربح المليون
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الجلسة الرابعة

نهاية الجلسة الرابعة
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THANK YOU!

https://baladicap.wordpress.com/http://baladi-lebanon.org/baladicap/+961 0(1) 380 110aelgazzawi@msi-lebanon.com 
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