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    ة التخطيطهمي  أ       
 

 المشاريع بأقل قدرممكن من العوائق والمشاكلذ ضمان تنفي    سبق والتحضير للمستقبلالتفكير الم 

 توضيح األهداف والرؤيا  تأمين المسار الصحيح للعمل 

 الخيار األنسب اذإمكانية اتخ  تحديد المسائل والقضايا التي يجب العمل عليها 

  المواردالحصول على التمويل و  تحديد المشاكل التي يجب معالجتها 

 توزيع وتحديد الموارد والمسؤوليات/المهام  ما مشروع ذمعرفة إمكانية تنفي 
 رشاد تنفي  االستعمال األنسب للموارد  المشاريع ذتوجيه وا 

 تحقيق أفضل النتائج  تحفيز فريق العمل/الموظفين 

 
 من العوامل التي تعيق التخطيط     

 
 كيفية التخطيط عدم معرفة  نقص الوقت أو عدم تخصيص الوقت للتخطيط 

 العمل دونما التفكير به كثيرًا ألن  ذاالستعجال في تنفي
 الحاجة طارئة وملحة

 الصعوبة في جمع األشخاص المناسبين مع بعضهم 

 إيجاد صعوبة في التخطيط  ألن المستقبل غامض 

 

     
 من يخطط؟ 

 
 ط بشكل منفرد أو مع أشخاص متنوعين.هنالك إيجابيات وسلبيات للتخطي

القرار والنزاعات المحتملة والمسؤولية والمعرفة وملكية  ذبعين االعتبار الحاالت التالية ربطًا بالوقت واتخا ذا يجب األخذل
 المشروع والموارد الالزمة والرغبة واالستعداد:

   لوحده؟ وما هي السلبيات؟ل مدير في منظمة اجتماعية أو تنموية ما. ما هي اإليجابيات تخي ًً  في أن يخطط مشروعًا

   ة أو تنموية ما يخططون مشروعًا. ما هي اإليجابيات؟ وما هي ل عدد قليل من العاملين في منظمة اجتماعي  تخي
    السلبيات؟

   ل عدد من العاملين في منظمة اجتماعية أو تنموية ما يخططون مشروعًا مع السكان المحليين. ما هي تخي
 ابيات؟ وما هي السلبيات؟اإليج

 ا؟ وكيف يمكن تخطي بعض المعوقات والسلبيات في الحالة عينها؟ذه الحاالت أكثر مالءمة؟ لماذأي من ه
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 Project cycle    دورة المشروع

 
لالحقة على تلك وع المراحل التي يمر  بها المشروع. والدورة عملية تتابعية متواصلة تبني فيها المرحلة امدورة المشروع هي مج

 التي تسبقها.
 في ما يلي مراحل دورة المشروع:

 

 Identification     التحديد .1

تتضمن دراسة هي و  تحديد القضايا التي يجب أن يركز عليها المشروع.  التي يتم فيها المرحلة األولى في دورة المشروع وه
 وتحديد األولويات ودراسة القدرات.  حتياجاتاال

 التحديد هي األسس التي ي بنى عليها تصميم المشروع. إن نتائج مرحلة
   

 Design   التصميم .2
دراسة التفاصيل، أي حيث تبدأ  قرار المضي بالمشروع قدماً  ذتخعندما ي  هو المرحلة الثانية من دورة المشروع. تبدأ عملية التصميم 

 عليهم. أثيرهات يةنة وكيفو مشاكل معي  ين تطالهم مشكلة أذاألفراد أو الجماعات الن البحث عن مإجراء المزيد 
  ة قياس أداء المشروع ونتائجه.بعين االعتبار التحديات والمخاطر التي يواجهها المشروع وكيفي   ذيجب أيضًا األخوفي هذه المرحلة 

 
 Implementation     ذالتنفي .3

بما فيه أي تغيير في العوامل الخارجية التي تؤثر المشروع، يكون من المهم مراقبة ومراجعة سير العمل وتطوره  ذفي مرحلة تنفي
 العمل حيث تستدعي الحاجة. ةوعليه يتم تعديل  خط عليه.

 
 Evaluation     التقييم .4

 أثرهتقييم  بعد مرور أشهر أو أعوام على نهاية المشروع لمعرفة الإجراء التقييم ضروري في نهاية المشروع أو بعدها. يمكن إجراء 
 لى المدى البعيد.واستمراريته ع

 
 

 Lesson learning       االستفادة من الدروس
إن أدوات التخطيط المستعملة في "دورة المشروع" الكاملة يمكن استعمالها في أي من مراحل المشروع تباعًا وتكرارًا لضمان 

 التحكم بكل المتغي رات التي قد تطرأ وتؤثر على نجاح المشروع.
 مكتسبة من المشروع مفيدة لتطوير العمل داخل المؤسسة ولتحسين األداء في المشاريع المستقبلية.إن  النتائج والتجربة ال
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 Project cycle    دورة المشروع
 

 
 
 
 اذل ولد المعرفة والتعلم عن طريق التفكير والعمل.ت  (Continuous Process) عملية مستمرةتخطيط المشاريع  إن  

 .التجربةالوقت الالزم، التفكير ومعاودة التفكير والتعلم من  ذمن المهم أخ
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 PROJECT IDENTIFICATION    تحديد المشروع

 
 ما هو تحديد المشروع

 المرحلة األولى في دورة المشروع التي تتيح لنا أن نفهم المشاكل على المحك  وأسبابها ومفاعيلها 

 لية التي نقوم ف  ي خاللها بتحديد جميع األطراف المعني ة التي تشارك أو ستشارك في المشروعالمرحلة األو 

 المرحلة التي نجمع خاللها المعلومات وندرس السياق قبل أن ن صمِّم المشروع 

 

 تحديد المشروعمراحل 
 Needs assessment  جاتحتيااال دراسة -1

 
 ما هي دراسة االحتياجات؟ 

  لوضع مفاهيم المشروع وتنفيذه تشكِّل دراسة االحتياجات قاعدًة 

 أو المنطقة الجغرافية التي يستهدفها /هي عملية الحصول على المعلومات عن الوضع الراهن واالحتياجات الحالية للمجموعة و
 المشروع 

  هي عملية تحليل المعلومات المجم عة 

 
 ؟لماذا دراسة االحتياجات

  لى افتراضات مناع وليس ساما يقوله النعلى المشروع ي بنى يجب أن 
 البداية أو يصعب فهمها ذأحيانًا تكون الحاجات غير واضحة من 
 ين نستجوبهم يمكننا فهم كيف يمكن للمشاكل أن تؤثر على الناس بشكل متفاوتذبتنويع مصادر المعلومات وتنوع الناس ال 
   ر الظروفتغي : 

 انضمام أناس جدد إلى المجتمع 
 بروز حاجات جديدة 
 قد عولجت القديمة قد تكون الحاجات 
 يمكن للمشاكل أن تؤثر بشكل متفاوت على الناس 

 جاتهم بحسب األولوية، مما ينتج مشاريع أكثر استدامةاعطي الناس الفرصة لتصنيف حي   استطالع وتقييم الحاجات 

 
 :تساعد دراسة االحتياجات على

 فهم المشكلة/الحاجة فهمًا كاماًل وتحديد أساليب معالجتها 

 المعلومات عن الظروف الراهنة في مناطق م ستهَدفة معي نة، بما في ذلك المشاكل الحصول على 

     أو االحتياجات إلى الخدمات، والموارد والمقاربات التي ت ستعَمل لمعالجتها 

 اًل مقترحًا أو ت يس ره  تحديد المسائل أو العوامل ضمن جماعة أو منظ مة، والتي قد ت عيق تدخ 

 تيجية لتلبية هذه االحتياجات بشكل مناسبتصميم وتطوير إسترا 
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 جمع البيانات عن المجموعة المستهدفة قبل تطوير المشروع 

  تأسيس قاعدة بيانات عن الوضع األصلي قبل تنفيذ المشروع(Baseline Data) مما يسه ل قياس التغيير وتحديد ،
 . ي يستهدفها المشروعاالحتياجات التي تم تلبيتها والتي لم ت لبى للمنطقة أو الجماعة الت

 
 منهجيات دراسة االحتياجات

 تنقسم بيانات دراسة االحتياجات إلى نوعين:

 البيانات النوعية: هي البيانات التي نعرضها بشكل سردي إذ أن ه ال يمكننا أن نعب ر عنها باألرقام 

 البيانات الكم ية: هي البيانات التي نعرضها باألرقام 

 
 ات النوعية:أبرز منهجيات جمع البيان

  مجموعات التركيزFocus Groups  

     بعناية ويقودها ميس ر يتمت ع بخبرة واسعة أسلوب نوعي يشمل مجموعات صغيرة من األشخاص ت خطَّط نقاشاتها 

  المقابالت الم عمَّقة مع مصادر المعلومات األساسي ةKey Informants Interviews                      أسلوب نوعي
 الم عمَّقة مع عدد صغير من األفراد الذين نختارهم بعناية باالستناد إلى     خبراتهم ومعرفتهم الشخصية ء المقابالتإلجرا

 المنتديات المجتمعية أو االجتماعات العام ة Community Meetings                                          أسلوب يعتمد
علومات النوعية من أفراد الجماعة وتكون فيه المجموعة أكبر وأقل  رسميًة من مجموعة الم  علي المجموعات الكبيرة في جمع

 التركيز.

 
 أبرز منهجيات جمع البيانات الكمية:

  االستقصاءاتSurveys                                                                                                   :
ل جمع البيانات بشكل منهجي من عي نة أفراد مختارين من المجموعة الم ستهَدفة؛ وت ستعَمل المعلومات لتوليد أسلوب كم ي يشم

 إحصائيات موجزة على مستوى المجموعة؛ ويجوز تعميم النتائج على المجموعة الم ستهَدفة بأسرها

   االستبيانQuestionnaire                                           :                                                        
هو أداة جمع المعلومات )عادة باستخدام تقنيات أخذ العينات( من أفراد أو منظمات. يمكن استخدامه   لقياس اآلراء والمواقف، 

 فيةوالسلوكيات، والتصورات بشأن مواضيع محددة. كما يمكن أن يستخدم لجمع المعلومات الديموغرا

  المالحظة البصريةVisual Observation 

  القياس المادي/الفيزيائيPhysical Measurements  

 
 قد تكون البيانات النوعية والكم ية:

 لية بيانات أصلية يمكننا أن نجمعها وأن نحل لها، مثاًل، البيانات التي نحصل عليها من مجموعات التركيز الشبابية أو  :بيانات أو 
                                                                                                                ءاتنتائج استقصا

 أو

 معلومات جمعها شخص آخر أو جهة أخرى يمكننا أن نحل لها أو أن نعيد تحليلها  :بيانات ثانوية 
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 دراسة السياق العام -2

 الحتياجات يساعد على التحليل الجيد والمتكامل لتلك االحتياجاتالذي تتم فيه دراسة ا العام إن الفهم الشامل والعميق للسياق
 :األمور التالية. وتشمل دراسة السياق العام ويساهم في تحديد التدخالت المالئمة لتلبيتها بشكل فع ال

 تاريخ المنطقة الم ستهَدفة 

  المناخ، والبيئة –الجغرافيا 

  أعمارهم، وخصائص النوع االجتماعيعد دهم، و  –السك ان 

   االنقسامات الدينية، ومكانة المرأة، والمؤس سات االجتماعية –األنظمة والبنى االجتماعية 

  السياسات المحل ية، الحكم المركزي–السياسة... 

  المعتقدات والمجموعات والقيادات الدينية –الدين والبنى الدينية 

  المجموعات الثقافية األخرى في المنطقة، وتعدد اللغاتالعادات والممارسات، و  –الثقافة 

  نوع أماكن السكن والبنى التحتية، كالمياه والصرف الصح ي –الظروف المعيشية 

  مصادر الدخل، والمحاصيل، وحيازة األراضي، ومتوس ط األجر اليومي –اقتصاديات الجماعة 

  بةنوع المدارس، ومعد الت معرفة القراءة والكتا –التعليم 

  ة ية المحل ية –الصح   معد ل الوفي ات، ومعد ل اإلنجاب، وأسباب الوفاة والمرض، والخدمات الصح 

  حكومية أو غير حكومية، ومساهمة البلديات، والخبرة السابقة لدى الجماعة –الخدمات والبرامج اإلنمائية 

 

 Capacity assessment    القدرات دراسة -3

لذي ننوي العمل فيه يساعد على تشجيع السكان والفئات االجتماعية المعنية  على االفادة من إن دراسة القدرات في المجتمع ا
 الموارد والمهارات المتوافرة لديهم في حل مشاكلهم وتلبية حاجاتهم وتطوير أوضاعهم. وتشمل الدراسة القدرات التالية:

 لقدرة على العمل، القدرة على التأقلماألصول البشرية: الصحة، التغذية، التعليم، المعرفة والمهارات، ا 

   ،األصول الطبيعية: األرض والمنتجات، المياه ومصادرها، الشجر ومنتوجات الغابات، الحياة البرية الحيوانية، المنتجات البرية
 التنوع البيئي، الخدمات البيئية

  قات الثقة والدعم المتبادل، المجموعات الرسمية الرأسمال اإلجتماعي: الشبكات والعالقات )األقارب، الجيران، المعارف(، عال
 وغير الرسمية، التمثيل الجماعي، آليات المشاركة بإتخاذ القرار، القيادة

   األصول المادية: البنى التحتية )النقل، الشوارع، السيارات، األبنية، المالجىء، الطاقة، أجهزة التواصل(، األدوات والتكنولوجيا
 ج، البذور، األسمدة والكيماويات، التكنولوجيا التقليدية()ادوات ومعدات اإلنتا

   اإلقتصادية: المدخرات، المصادر المالية الرسمية وغير الرسمية، التحويالت، المعاشات، أموال التقاعد،  \األصول المالية
 أنواع النشاط اإلقتصادي ومصادر الدخل، شركات، مصارف ...  
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 Documentation and Baseline Dataاع األصلية التوثيق و بيانات األوض
إن نتائج دراسة االحتياجات والقدرات والسياق العام تشكل قاعدة معلومات يفيد منها المشروع في كافة مراحله، كما يتم بناء 

 التحليل عليها. لذلك ال بد من جمعها وتوثيقها بشكل منهجي ومنظم.
بيانات األوضاع األصلية( يمكن من وضع بيانات باألوضاع القائمة قبل بدء المشروع )كما إن المعلومات المجم عة تساعد على 

 خاللها رصد المتغيرات بفعل أنشطة المشروع عبر المقارنة بين الحالة قبل المشروع وخالل تنفيذه وبعد انتهائه.
 

 :تساعدنا قاعدة البيانات الجيدة على
 ع العوامل المحيطة فتكون مناسبة وفع الة أن تأخذ نشاطات المشروع بعين االعتبار جمي 
  فهم الواقع والسياق العام لمشروعنا، مما يمكننا من االستجابة إلى االحتياجات الطارئة والمتغيرات خالل مسار المشروع بقدر

 محدود من المشاكل
 عمل معهاتوضيح مسار العمل أمام المستفيدين والمستفيدات والجهات المانحة واألطراف األخرى التي ن 
 التعلم من النجاحات واألخطاء السابقة 
 الفهم العميق والواضح والشامل للقضايا والحاجات التي نعمل عليها والتي نتطر ق إليها ونتائجها؛ 
 فهم األمور التي يقوم بها اآلخرون حتى ال نكررها وحتى نعمل معا 
  تحديد دقيق لألوضاع  األصلية 
 ائم أو المشكلة أو الحاجة التي يستهدفها مشروعنا رصد وقياس التغيير في الوضع الق 
 رصد وقياس فعالية عملنا وأدائنا 
 

 Agreeing on priority needsتحديد األولويات والتوافق عليها  -4

ات بالتوافق مع األولويت حدد بحسب األولوية. ويفترض التخطيط التشاركي أن  تصنيفهابعد تحديد االحتياجات، من الضروري 
 د والجماعات المستهدفة.األفرا

  

تعزيز القدرات  المجموع
 البشرية

وجود تمويل 
 خارجي

التنمية 
 المستدامة

تعزيز دور 
 المرأة

حماية الثروة 
 البيئية

عدد  الكلفة
 المستفيدين

  

 
 التثقيل 10\8 10\5 10\7 10\6 10\5 10\5 10\6

 

 

206 2\10 
(2*6=12) 

9\10 
(9*5=45) 

3\10 
(3*5=15) 

5\10 
(5*6=30) 

3\10 
(3*7=21) 

7\10 
(7*5=35) 

6\10 

(6*8=48) 

 1مشروع  

231 7\10 
(7*6=42) 

4\10 
(4*5=20) 

6\10 
(6*5=30) 

9\10 
(9*6=54) 

3\10 
(3*7=21) 

8\10 
(8*5=40) 

3\10  
(3*8=24) 

 2مشروع  

 



 

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

رورقة   Concept note  التصو 

يها األولويات باالضافة إلى الخطوط العام ة للمشروع المقترح. وتساعد ، بما فنتائج دراسة االحتياجات التصورتتضمن ورقة 
في المنظمة  . كما تسهل النقاش على مستوى متخذي القرار على إعطاء فكرة عن المشروع الذي ننوي القيام به تاتصو رورقة 

تطالع احتماالت التمويل وذلك قبل حول اعتماد فكرة المشروع المقترح وبالتالي التواصل مع الجهات المانحة المحتملة الس
 المضي بعملية التصميم التي تتطلب جهدًا ووقتًا ومواردًا التمامها.

 

 الكلفة اإلجمالية التقديرية والموارد الضرورية لتصميم المشروع 

 
 

ر المشروع  نموذج -ورقة تصو 
 

 شرح مختصر لفكرة المشروع .1

 
 أهمية المشروع ومبرراته .2

 المشاكلالمشاكل والحاجات التي يستهدفها المشروع + ضرورة المشروع بالنسبة إلى هذه الحاجات و 

 
 المستفيدون/الجمهور الهدف: وصف + العدد .3

 
 األهداف  .4

 
 النتائج المتوقعة .5

 
 منهجية العمل: .6
 النشاطات 

 الشركاء 

 
 مدة المشروع .7

 

 الكلفة اإلجمالية التقريبية .8
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 PROJECT DESIGN   تصميم المشروع

 
 

 يتضمن تصميم المشروع  المراحل التالية:
 

  األطراف المعنية   تحليلStakeholder analysis  

  البحث وتحليل المشكلة     research and problem analysis     

 تحديد األهداف وصياغتها 

 تحديد النتائج المتوقعة وصياغتها 

 تحديد وتصميم النشاطات 

  تحديد مؤشرات االنجاز ووسائل التحقق لكل من األهداف والنتائج والنشاطات 

  تحليل  المخاطرRisk analysis  

  الموارد الالزمة لتنفيذ المشروعتحديد   

    تخطيط العملAction planning  

 يزانيةتصميم الم    Budgeting 

 
 المخاطر  قبل مرحلة التصميم.  و وتحليل المشكلة األطراف المعنية   من الممكن إجراء تحليل 

 
 وتحليل المخاطر بشكل منتظم خالل دورة المشروع.األطراف المعنية  يجب إجراء تحليل 
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 Stakeholder analysis   األطراف المعنيةتحليل 
 :يهاألطراف المعنية 

 ين يتأثرون بنشاط ما في المشروعذاألشخاص ال 
 ين يؤثرون على أثر نشاط ما في المشروع ذاألشخاص ال 
 موعات أو مجتمع أو مؤسسةمجمكن ألصحاب المصلحة أن يكونوا أفراد أو ي
 

 من:األطراف المعنية تكون ت 

 مجموعات الم ستخدمين User Groups - أشخاص يستخدمون الموارد أو الخدمات في محيط ما 
  جماعات المصالحInterest Groups -  أشخاص لهم مصلحة أو رأي أو يمكنهم أن يؤثروا على استخدام أو استعمال

 مورد أو خدمة
  المشروعالمستفيدون من     Beneficiaries    
   اع القرارصنDecision-makers    
 المستبعدون غالبًا عن صناعة القرار 

 :فئتين إلىاألطراف المعنية نقسم ت
 أصحاب المصلحة األولين- Primary Stakeholders    هم  ين يستفيدون أو يتأثرون سلبًا أو إيجابًا بنشاط ما.ذهم ال
 جلهم.ين أقيم المشروع من أذال
 أصحاب المصلحة الثانويين- Secondary Stakeholders   أو  ين لهم مصلحة في المواردذهم كل األفراد والمؤسسات ال

 االمحيط المرتطبتين بالمشروع.

بعين  ذلمشروع عرضة للفشل. ألن المشروع لن يتمكن من األخافي مرحلة التخطيط يكون ا لم يتم تحديد أصحاب المصلحة ذإ
 ين سيتعامل معهم.ذوغايات الحاجات االعتبار 

 على:األطراف المعنية يساعد تحليل 
 الهم المشكلةين تطذتحسين فهم المشروع لحاجات ال 
 اب العالقة على المشاركةتحديد مستوى فهمنا وتشجيع أصح 
 تحديد المتضررين والمستفيدين من المشروع 
 ملة للمشروعاآلثار السلبية المحتتخفيف أو في أفضل األحوال إزالة لا 
 ين سيشاركون في المشروع أو يؤثرون على مساره.ذتحديد أصحاب الحقوق والمصالح والموارد والمهارات والقدرات ال 
 ه.ذتحديد من يجب أن يشارك في التخطيط للمشروع وفي تنفي 
 تحديد التحالفات المفيدة 
 وتخفيفها أصحاب المصلحةتوقعات بين تحديد المخاطر التي يمكن أن تنتج عن تضارب المصالح واالختالف في ال 

  بها.أوتجن  
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 األطراف المعنيةجدول تصنيف وتحليل 
 
 

التأثير على المشروع  المصالح األطراف المعنية
والتأثر به المشروع + 

 -أو 

 أألولوية

لون  األو 
 
 
 

   

 الثانويون
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 ى المشروع وأهميتها بالنسبة إليهعل األطراف المعنية جدول تحليل مستوى تاثير
 
 

 ب أ

 ج د

  

             عال                    قدرة التأثير في المجتمع                  منخفض      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ض
منخف

                      
ال

حاجة للمشروع
                          

عال
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 في المشروع األطراف المعنيةتحديد أدوار 
 

 في المشروع: األطراف المعنيةأهم نتائج تحديد أدوار 
 لمشاركة تزيد من حس الملكية للمشروع من قبل المستفيدين مما يزيد من إمكانية تحقيق تحسين الفعالية: ا

 األهداف

  رفع مستوى التجاوب: مشاركة الناس في عملية التخطيط يزيد من الدقة في تصويب المجهود والموارد باتجاه
 الحاجات

 تتحسن نوعية المشروع وينتهي ضمن ا تمت االستفادة من من الحاجات والمهارات المحلية ذتحسين الكفاءة: إ
 المهلة الزمنية المحددة له ويمكن تفادي األخطاء والتخفيف من النزاعات

 إمكانات استمرارية المشروع بعد  تحسين فرص االستمرارية: االلتزام من قبل عدد أكبر من الناس واألطراف يزيد من
 توقف الدعم الخارجي

 كة الفعالة تساعد علىتنمية المهارات والثقة بالنفس لدى المستفيدين ات: المشار ذالتمكين واالعتماد على ال 

 رفع مستوى المسؤولية والشفافية: ألن أصحلب المصلحة يملكون المعلومات ولديهم سلطة القرار 

 ت مصالح وقدرات أصحاب المصلحة في الحسبان ذا ُأخذزيادة المساواة: إ 
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 كلةتحليل المش
 

    PROBLEM TREE  شجرة المشاكل

 
 منهجية بناء شجرة المشاكل

 غالبًا ما تحدد في مرحلة تحديد المشروع -التوافق على المشكلة األساسية -1
كافة  ذا"؟ واإلجابة عليه إلى أن تستنفذلك بطرح السؤال التالي: "لماذيمكن فعل  -تحديد أسباب المشكلة األساسية -2

 اإلجابات الممكنة 

كافة  ذًا"؟ واإلجابة عليه إلى أن تستنفذلك بطرح السؤال التالي: "إذيمكن فعل  -ةد تأثيرات المشكلة األساسي  تحدي -3
 اإلجابات الممكنة 

 جمع األسباب والتأثيرات في شجرة واحدة حول المشكلة -4

 
 في حال وجود أكثر من مشكلة يمكن رسم شجرة لكل مشكلة على حدة
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::شجرة المشاكلشجرة المشاكل

تدهور نوعية مياه النهرتدهور نوعية مياه النهر

المسبباتالمسببات

التأثيراتالتأثيرات

ارتفاع ارتفاع 

كلفة كلفة 

معالجة معالجة 

مياه مياه 

المعامل المعامل 

عدم عدم 

وجود وجود 

شبكة شبكة 

صرف صرف 

صحيصحي

تصريف المياه المبتذلة للمنازل تصريف المياه المبتذلة للمنازل 

والمعامل في النهروالمعامل في النهر
تخلص عشوائي للنفايات تخلص عشوائي للنفايات 

الصلبة في النهرالصلبة في النهر
تسرب المبيدات من تسرب المبيدات من 

رش المزروعاترش المزروعات

السكان السكان 

غير غير 

واعيين واعيين 

للمخاطرللمخاطر

عدم عدم 

وجود وجود 

بدائلبدائل

عدم عدم 

وجود وجود 

ضوابطضوابط

تقلص عدد السواحتقلص عدد السواح تقلص كمية السمكتقلص كمية السمك نوعية السمك سيئةنوعية السمك سيئة

تدني مستوى دخل السكانتدني مستوى دخل السكانتعرض مستهلكي السمك لألمراضتعرض مستهلكي السمك لألمراض

تدني المستوى المعيشي للسكان حول النهرتدني المستوى المعيشي للسكان حول النهر
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  OBJECTIVES TREE    شجرة األهداف
 
حاصيل ضئيلة" ممثاًل: " .هداف عبر تحويل كل من األسباب في شجرة المشاكل إلى معاني إيجابيةكن تكوين شجرة األيم

 تصبح "محاصيل وفيرة".
 ي يليه.ذيؤدي إلى المستوى الن أألهداف بعد التحويل يتم التحقق من التتابع المنطقي للألهداف أي أن المستوى األول م

 لك من خالل التحليل.ذا وجدت الضرورة لذإف أو إضافة أهداف ذيمكن ح
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::شجرة األهدافشجرة األهداف

تحسين نوعية مياه النهرتحسين نوعية مياه النهر

تحفيز تحفيز 

المعامل المعامل 

على على 

معالجة معالجة 

المياه المياه 

انشاء شبكةانشاء شبكة

صرف وربط صرف وربط 

المنازل المنازل 

والمعامل بهاوالمعامل بها

تصريف سليم لمياه المنازل تصريف سليم لمياه المنازل 

والمعاملوالمعامل
وقف رمي النفايات في وقف رمي النفايات في 

النهرالنهر
الحد من التلوث بسبب الحد من التلوث بسبب 

المبيداتالمبيدات

توعية توعية 

السكان السكان 

على على 

مخاطر مخاطر 

الكب الكب 

التخلص من التخلص من 

النفايات النفايات 

الصلبة في الصلبة في 

المكباتالمكبات

تفعيل تفعيل 

الرقابة الرقابة 

على رش على رش 

المبيداتالمبيدات

إستقطاب أكثر للسواحإستقطاب أكثر للسواح إستقرار كمية السمكإستقرار كمية السمك نوعية السمك ضمن المعايير العامةنوعية السمك ضمن المعايير العامة

إرتفاع مستوى دخل السكانإرتفاع مستوى دخل السكانتقلص نسبة األمراض لدى السكانتقلص نسبة األمراض لدى السكان

تحسن المستوى المعيشي للسكان حول النهرتحسن المستوى المعيشي للسكان حول النهر



 

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

 
   FOCUSING THE PROJECTتركيز المشروع

 

هدف واحد أو ا يجب التركيز على ذطويل األمد. لهداف التي تم تحديدها تؤدي إلى مشروع مكلف و إن االستجابة لكل األ
 عدد قليل من األهداف التي في الشجرة.

 يمكن انتقاء األهداف بطرح األسئلة التالية:
 األهداف يجب أن نعمل عليها؟ ي منأ 

 جابيًا أوسع؟يرًا إيأي مجموعة من األهداف يمكن أن تحدث تغي 

 
 بعين االعتبار المسائل التالية: ذيجب األخكورة ذعند اإلجابة على األسئلة الم

 الكلفة المادية 

 صحاب المصلحة األولينالفائدة أل 

 إمكانية تحقيق األهداف 

 المخاطر 

 وجود هيئات أخرى تعمل على حل المشاكل المطروحة 

 االستمرارية 

 ثر البيئياأل 

 
 .أغصان شجرة األهداف واعتماده للمشروع دبعدها يمكن اختيار أح

 
 .ف التي لم يتم انتقاؤها من الشجرة عوائق قد تؤثر على نجاح المشروعيمكن اعتبار األهدا
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 النشاطات –النتائج المتوقعة  -األهداف 
 

 أسئلة عامة ُموجهة 

 ؟ )الهدف العام واألهداف الخاصة(صلا نريد؟ أين نريد أن نَ ذما 

 ؟ )النتائج والنشاطات(نصل إلى حيث نريد كيف 

 المؤشرات( كيف نعرف أننا وصلنا؟( 

 مصادر ووسائل التحقق(ي يؤكد أننا وصلنا؟ )ذما ال 

 الفتراضات(االمخاطر و حتملة خالل المسار؟ )مما هي المشاكل والمعوقات ال 

 
 

. إحقاقه يكون على المدى و ما يمكن اعتباره الهدف التنموي الواسعأ ،: هو المشكلة الكبيرة التي نساهم في حلهاالهدف العام
 أو منظمات  أخرى. أن يكون هو نفسه لمشاريع أو برامج البعيد. يمكن

 
 ي نريد أن ينجزه المشروع كي يساهم في تحقيق الهدف العام.ذهو التغيير المحدد ال :)أو المباشر( الهدف الخاص

 
 لكي يتحقق الهدف الخاصالنتائج التي نريد أن تحدثها النشاطات  :النتائج

 
 هاذيتم تنفيالمهام واألنشطة التي س: النشاطات

 
 ربطًا باألهداف: الدالئل التي نقيس من خاللها أداء المشروع المؤشرات

 
 لكذيقوم بجمعها والوتيرة ل من ،: مصادر المعلومات التي نحتاجها لقياس األداءوسائل التحققمصادر و 

 
 : الظروف التي يمكن أن تؤثر  على سير عمل المشروع ونجاحه واستمراريتهاالفتراضات
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 المؤشرات

 
 
  عدد المشاركين أو المستفيدين، نسب النمو، عدد  مثاًل: .ا، أين،  كمذيمكن تحليلها بشكل رقمي: من، متى، ما، كميةالمؤشرات ال
 
 
القرار والقيادة، مستوى معرفة القراءة  ذمهارات اتخاتستعمل لقياس ما ال يمكن عده. مثاًل: تغير في السلوك،  نوعيةال مؤشراتال
 الكتابةو 
 
 

 مواصفات المؤشرات الجيدة:
 مالئمة
 كافية
 محددة

 قابلة للقياس
 

 تتماشى مع التغيير
 

 فعالة من حيث التكلفة
 

 متوافرة
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 االطار المنطقي
   منطق العمل مؤشرات اإلنجاز التي يمكن  مصادر ووسائل التحقق االفتراضات

     التحقق منها موضوعيا      

هي مصادر المعلومات لهذه  ما   
 المؤشرات؟

ما هي المؤشرات األساسية المرتبطة 
 باألهداف العامة؟

األهداف  التي سيساهم المشروع في 
 تحقيقها

 األهداف
 العامة 

       
  

ما هي العوامل والشروط الخارجة عن مسؤولية 
المشروع والضرورية لتحقيق األهداف؟ )العوامل 

 الخارجية( 
 خاطر التي يجب أخذها باالعتبار؟ما هي الم

ما هي مصادر المعلومات المتوفرة أو 
التي يمكن جمعها؟ وما هي الوسائل 

 للحصول على هذه المعلومات؟

ما هي المؤشرات التي تبرز بوضوح أن 
 أهداف المشروع الخاصة تحققت؟ 

ما هي األهداف  الخاصة التي 
سيحققها المشروع للمساهمة في تحقيق 

 لعامة؟األهداف ا

 األهداف
 الخاصة 

          

ما هي العوامل الخارجية التي يجب أن تتوفر 
للحصول على النتائج المتوقعة ضمن المهل 

 الزمنية المحددة لها؟

ما هي مصادر المعلومات لهذه 
 المؤشرات؟

ما هي المؤشرات لقياس مدى تحقق 
 النتائج المتوقعة؟ 

ماهي النتائج المتوقعة كي تتحقق 
 داف الخاصة للمشروع؟األه

 النتائج
 المتوقعة

          

ما هي الشروط المسبقة التي يجب أن تتوفر قبل 
 بدء تنفيذ المشروع؟

ما هي الشروط الخارجة عن السيطرة المباشرة 
للمشروع والتي يجب أن تتوفر لتنفيذ النشاطات 

 المقترحة؟

ما هي مصادر المعلومات حول تطور 
 سير العمل؟

 ادية:الكلف الم
ما هي كلفة المشروع وكيفية تقسيمها 

 )الميزانية(

 الوسائل والموارد:
ما هي الوسائل والموارد الضرورية لتنفيذ 

النشاطات: موارد بشرية، معدات، 
 دراسات، تجهيزات...

ما هي النشاطات التي ستنفذ تباعًا 
 للوصول إلى النتائج المتوقعة

 النشاطات
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 حتمال حدوث المخاطرأثر وا جدول تحليل

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األثر 

 منخفض 
 

 متوسط
 

 عالي
 

إحتمال الحدوث
 

 منخفض
 

   

 متوسط
 

   

 عالي
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 نموذج برنامج زمني

 
 اتالنشاط

 األشهر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 
: إعداد مثال

 العقودوالتوظيف
            

: تحضير مثال

 :1النشاط رقم 

 عنوانه

            

: تنفيذ مثال

: 1النشاط رقم 

 عنوانه
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 جدول نشاطات تنفيذي
 

 الكلفة مالحظات

الموارد المادية 

يزات، الالزمة )تجه

 معدات،مواد(

الموارد البشرية 

 الالزمة

الشخص 

 المسؤول

تاريخ البدء 

 واالنتهاء
 النشاط النتائج المتوقعة

       1-1 

 

1-1-1 

 

1-1-2 

 

 

 

 

 

 

        

2-1 

 

2-1-1 

 

2-1-2 
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 ميزانية مشروع نموذج

 

 

 

 

 

 الوحدة نوع المصرووف
عدد 

 الوحدات

الكلفة اإلفرادية 

 للوحدة
 المجموع

     الموارد البشرية .1

 6000 500 12 شهر مدير المشروع

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 

     سفرال. النقل و2

 900 75 12 شهر نقل محلي

     . تجهيزات وقرطاسية3

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

     . مصاريف مكتب4

     إيجار

     أاستهالك ضيافة

، تلفون، فاكس، كهرباء

 إنترنت...

    

     . كلف أخرى5

 3000 3 1000 كتيب ....xxxطباعة كتيب

 500 100 5 يوم  xxxإيجار صالة لورشة عمل

شخص ورشة  20مأكل ومشرب ل 

 xxxعمل 

 1000 200 5 يوم

     مجموع المصاريف المباشرة

. مصاريف غير مباشرة 6

 )مصاريف إدارية(

    

     ياط. طوارئ واحت7

     المجموع



 

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

 الرصد والتقييم
 

 الرصد أو مراقبة التنفيذ

  يتم الرصد عبر مراقبة مؤشرات المدخالتinputs  والعمليةprocess  اإلطار ”)مؤشرات تحقق النشاطات، الموجودة في
 “(المنطقي

 تقييم المشروع 

 :تستند عملية التقييم على 

 مؤشرات اإلنجاز لألهداف العامة  

  شرات اإلنجاز لألهداف الخاصةمؤ 

            مؤشرات اإلنجاز للنتائج 

                                           

 تقوم عملية التقييم بقياس وتحليل:

 ( فعالية المشروعeffectivenessقياس النسبة بين الموارد المستعملة واألهداف المحققة : ) 

 ( كفاءة المشروعefficiencyإلى أ : )ي مدى تم تحقيق األهداف والنتائج المتوقعة 

 ( أثر المشروعimpact نسبة التغيير الذي حدث بفعل عملنا  لحل المشكلة أو تلبية الحاجة الم ستهدفة :) 

 

 

 ماذا نعني بالرصد والتقييم؟

 المشروع وتحقيق نتائجه  إن  الرصد والتقييم مهم تان أساسيتان في إدارة المشروع ألن هما يشمالن جمع المعلومات عن تقد م
يصالها، واستعمالها  .المتوقَّعة، وتحليلها، وا 

 يجدر بنا أن نرصد المشروع ونقي مه حتى: 

 ن حدِّد اإلنجازات والمشاكل التي صادفت في أثناء تنفيذ المشروع 

 نصنع القرار باالستناد إلى المعلومات الصحيحة والصادرة في أوانها أثناء تصميم المشروع وتنفيذه 

 نخضع للمساءلة عن الموارد التي نستعملها والنتائج التي نحق قها 

 ن شِرك األطراف المعني ة طيلة فترة المشروع 

 نقي م إنجازات المشروع ونقي م التدقيق في نشاطاته وشؤونه المالية 

 

 

 

 كيف يساهم الرصد والتقييم في تحسين إدارة المشروع؟

 على تحديد أساليب العمل التي تنجح وتلك التي ال تنجح في أثناء تنفيذ المشروع، يساعدنا الرصد 

 ز عملية صنع القرار وترو ج ثقافة المساءلة بين شركائنا دنا التقييم بمعلومات تعز   يزو 

 تساعدنا الدروس المستفادة في أثناء التقييم على تحسين محصالت ونتائج  مشروعنا وأداءنا المنظ م 

 

 

 



 

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

 

 ة المشروعالرصد والتقييم في خالل دور  

 نان أساسي ان في دورة المشروع إال أن نا غالبًا ما نخلط بين العملي َتين ونميل إلى نسيان أن هما عملي تان  .الرصد والتقييم هما مكو 
 مختلفتان

  نقوم به كل  شهر مثالً ( نقوم بالرصد بشكل متواصل لنحرص على أن  المشروع يتبع المسار الصحيح( 

 ي منتصف تنفيذ  المشروع وعند نهايته لندرس نتائجه الفعلية     بالمقارنة مع النتائج المتوقَّعة واألهداف نقوم بالتقييم عادًة ف
 الفعلية مع األهداف المتوقعة

 

 

 

 التقييم الرصد      

عند نهاية المشروع أو  /في منتصف مرحلة تنفيذ المشروع(دوري  متواصل

 )بعد فترة ملحوظة من إتمامه

 ار المشروع، ويحلِّل، ويوثّقيشرف على مس

 التقّدم.

يقوم بتحليل معّمق: يقارن اإلنجازات التي خطّطنا لها مع اإلنجازات 

 الفعلية.

 يركِّز على الُمدَخالت، والنشاطات،

 والُمخَرجات، وعمليات التنفيذ، والنتائج على

 مستوى الُمخرَجات والمحصالت. 

 الت،يركِّز على الُمخَرجات وعالقتها بالُمدخَ 

 والنتائج وعالقتها بالكلفة، والعمليات المستعَملة

وعالقتها بالنتائج المحقَّقة، واألهداف والمالئمة العاّمة، والتأثير، 

 واالستدامة.

 يساعدنا في تحديد النشاطات التي نفّذت

 والنتائج التي سوف نحددها. 

 يساعد في دراسة سبب تحقيق النتائج وكيفية

 .ناء النظريات والنماذج للتغييرتحقيقها. يساهم في ب

 يُعلِم مدراء المشروع بظهور المشاكل

 .ويزّودهم بخياراٍت للتدّخالت التصحيحية

 يزّود مدراء المشروع بخيارات إستراتيجية

 وسياسية.

 هو دراسة داخلية يقوم بها مدراء المشروع،

 والمشرفون عليه، واألطراف المعنيّة

 المجتمعية، والجهات المانحة.

 هو تحليل داخلي و/أو خارجي يقوم به مدراء

المشروع، والمشرفون عليه، واألطراف المعنيّة المجتمعية، 

 والجهات المانحة، و/أو المقيِّمون

 1991 هل ُنحِدث فرقًا؟  مكتب التقييم، – دليل اليونيسف للرصد والتقييم – "التقييم -صندوق األمم المتحدة للطفولة )يونيسف(   :المصدر
 

 


