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اإلدارة القائمة على النتائج
في منحى عالمي 

ما هو الجديد بالنسبة للنتائج؟
ُيحكم على المدراء  من منظور أدائهم لبرامجهم، وليس •

رقابتهم على المدخالت              تغيير في التركيز من 
المدخالت الى النتائج

إنشاء روابط بين الرقابة والتقييم، وصياغة السياسات، •
والموازنات

  إدارة قطاع عام حاسمة الى فعالة•
• Critical to effective public sector 

management
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تقييم                                           رقابة                            

مستمرة/ مرحلية                              منتظمة:       درجة التكرار    

برامج منتقاة                        كافة جوانب البرنامج:       التغطية            

قائمة على العينات                 عالمية :       البيانات           

مصممة في كثير:       عمق المعلومات 
من األحيان لتناسب                             
لماذا                 تنفيذ المسارات، ينظر الى ماذا/األداء واألثر                             

قد تكون مرتفعة                    التكلفة موزعة:       التكلفة             

قرارات برامج                     تحسين مستمر للبرنامج، إدارة:        المنفعة            
رئيسية                             

Presenter
Presentation Notes
Monitoring A continuous process of collecting and analyzing information 		-- To compare how well a project, program or policy is performing against expected results		-- To inform implementation and program managementEvaluationA systematic, objective assessment of an on-going or completed project, program, or policy, its design, implementation and/or results --To determine the relevance and fulfillment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustainability. --To generate lessons learned to inform the decisionmaking process.
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الرقابة 

الرقابة 
عملية مستمرة لتجميع وتحليل المعلومات •

مقارنة كيف هو أداء المشروع، البرنامج او السياسة  --
العامة مقابل النتائج المتوقعة

إلعالم التنفيذ وإدارة البرنامج --
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تقييم 
التقييم 

تقييم منهجي وموضوعي لمشروع مستمر أو منجز، او •
او نتائجها/سياسة، تصميمها، تنفيذها و

لتحديد عالقة وتحقيق األهداف، وفعالية التطور،  --
.والكفاءة، واألثر واإلستدامة

.  لتوليد دروس مستقاة تصب في عملية صنع القرار --
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تقييم األثر
تقييم لألثر السببي لمشروع ما، او برنامج، او سياسة عامة •

على المنتفعين

يستخدم وضع مغاير للواقع لتقدير ما كان يمكن أن يكون  --
مجموعة الرقابة او (عليه وضع المنتفعين في غياب البرنامج 

، مقارنة بوضع المنتفعين الذي تمت مالحظته )المقارنة
  )مجموعة المعالجة(
تحديد النتائج الوسيطة او النهائية للتدخل  --
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متى ينبغي استخدام تقييم األثر؟ 

: قم بتقييم األثر عندما يكون المشروع •
ينطوي على ابتكار•
قابل للتدريج/قابل للتكرار•
له صلة استراتيجية بتقليص الفقر•
ذو تقييم سيمأل فجوة المعرفة•
له أثر سياسة عام كبير•
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قم بمراقبة مؤشر النتائج، وتقييم األثر
مؤشر  

 السنة

30%

40%

50%

1 2 3 4 5

20 %

مؤشر  

سنة 

30%

40%

50%

1 2 3 4 5

15 %
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استخدام سلسلة النتائج

تجيب سلسلة النتائج على ثالثة أسئلة 

النتائج المقصودة للبرنامج؟  ما هي•

سنحقق النتائج المقصودة؟  كيف•

سنعرف أننا حققنا النتائج المقصودة؟  كيف•
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سلسة النتائج في برنامج نموذجي

مدخالت أنشطة مخرجات نتائج

نتائج ذات أمد 
أطول أو أهداف 

ذات ترتيب 
أعلى

التنفيذ نتائج

اإلدارة القائمة على النتائج

موارد مالية، وبشرية  
وموارد أخرى يتم 

حشدها لدعم األنشطة 

إجراءات  متخذة او 
عمل أدي لتحويل 

المدخالت الى مخرجات 
محددة

نواتج المشروع ضمن 
رقابة المؤسسة 

المنفذة
جانب العرض

استخدام المخرجات من قبل 
المنتفعين واألطراف المعنية 

خارج رقابة المؤسسة 
المنفذة 

جانب الطلب

تغيرات في النتائج لها 
اسباب متعددة

Budget
Staffing

تدريب
دراسات
إنشاء

خطة تدريب منجزة
حوالة نقدية سلمت

طرق منشأة
مدرسة مبنية

مفاهيم جديدة متبناة
استخدام الطريق

زادت نسبة اإلنتظام بالمدرسة
زادت نسبة استخدام الخدمات 

الصحية

تم تقليص الفقر
تم تخفيض عدم المساواة 

في الدخل
تمت زيادة انتاجية 

العمالة

Presenter
Presentation Notes
How many of you are familiar with this?   Use it regularly?  Feel completely confident about the definitions of the different terms? A results chain answers 3 questionsWhat are the intended results of the program?  How will we achieve the intended results?How will we know we have achieved the intended results?
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الحماية 
اإلجتماعية 
والعمالة

تقلص الفقر
 انخفاض معدل وفيات

األطفال 

 زيادة اإلستهالك
الغذائي
  زيادة زيارات

األطفال الصحية  

 حواالت نقدية
مشروطة سلمت 

لألسر المستهدفة وفقا 
للشروط

  الصحة    
 تحسن نسبة وفيات

األمهات 
  زيادة استخدام

العيادات الصحية 
للوالدات 

أطباء جدد ممارسون •
المعاونون يطبقون  •

الوسائل

تعليم 

ارتفاع عالمات اإلختبار
 زيادة انتاجية العمالة

 زيادة معدالت
التحصيل

 زيادة  نسبة
الحضور

المدرسون يستخدمون •
طرق جديدة 

استخدام الكتب •
المدرسية

 أمثلة على سلسالت النتائج     

مخرجات نتائج      أنشطة نتائج ذات مدى أطول 

تدريب المدرسين•
تمت طباعة الكتب •

المدرسية، وتسليمها

تعيين أطباء •
تم تدريب معاوني •

الوالدة

 تم تسليم الحواالت
النقدية المشروطة 

نظام اإلستهداف
 نظم إدارة

المعلومات
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المعلومات متوفرة لألهالي بشأن أهمية الرضاعة 1.
الطبيعية

صحة األطفال أفضل في المجتمع2.

قل عدد األطفال الذين يعانون من أمراض اإلسهال3.

األمهات ترضع أطفالها رضاعة طبيعية بدال من 4.
استخدام الحليب الصناعي

هناك أموال جديدة متوفرة لتنفيذ مشروع صحي 5.
لتقليص معدالت سوء التغذية لألطفال

تصميم حمالت معلومات حول أهمية الرضاعة .    6
الطبيعية 

مثال على 
النتائجسلسلة 

تحديد تسلسل المدخالت واألنشطة، والمخرجات، والنتائج
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أموال جديدة متوفرة لتنفيذ مشروع شبكة السالمة 5.
مدخل -لتقليل معدالت سوء التغذية لألطفال 

تصميم حمالت معلومات حول أهمية الرضاعة 6.
نشاط -الطبيعية 

المعلومات متوفرة لألبوين بحول أهمية الرضاعة 1.
مخرجات -الطبيعية 

األمهات ترضعن أطفالهن رضاعة طبيعية بدال من 4.
نتيجة –استخدام الحليب الصناعي 

نتيجة -صحة األطفال أفضل في المجتمع .     3

–قل عدد األطفال الذين يعانون من أمراض اإلسهال .     2
نتيجة -) مستوى أعلى(

مثال لسلسة 
النتائج 

تحديد تسلسل المدخالت واألنشطة، والمخرجات، والنتائج  
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تنفيذ سلسلة النتائج 
Jamaica Pathبرنامج الحواالت النقدية المشروطة 

مثال على كيف ساعد مستوى برنامج رقابة وتقييم بهيكلية •
جيدة على صياغة تصميم البرنامج ورفد قرارات السياسة 

العامة
 (PATH)برنامج التقدم من خالل الصحة والتعليم •

يهدف برنامج الحوالة النقدية المشروط  الى ربط المساعدة –
اإلجتماعية بتراكم راس المال البشري 

مشروطة بالمدرسة، واستخدام   19  <منح أولية لألطفال الفقراء –
الرعاية الصحية 

Presenter
Presentation Notes
NEW



تنفيذ سلسلة النتائج 
- Jamaicaبرنامج الحواالت النقدية المشروطة  PATH 

المستوى اإلطار الزمني
الرقابة –األنشطة

تنفيذ البرنامج
على اساس مستمر

تقييم –أنشطة
تنفيذ البرنامج 

اساس منتظم

تقييم –مخرجات
فعالية 

سنوي 
)مرتبط بمسح أسرة دوري(

تقييم أثر البرنامج على النتائج –نتائج خط األساس والمتابعة 

Presenter
Presentation Notes
NEW
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PATH Jamaicaنظام الرقابة والتقييم 

المؤشرات الرئيسيةاألدواتالمستوى

األنشطة
مراقبة البرنامج

التنفيذ

منتفعوننظام إدارة المعلومات
امتثال
دفعات

أنشطة
تقييم

برنامج
تنفيذ

فهم المنتفعين واألطراف المعنية عمليات تقييم التنفيذ
لمتطلبات البرنامج ورضاهم عنها

عمليات تدقيق داخلية -
تقييم العملية -
عمليات تفتيش مفاجئة -

التقيد باألنظمة

مخرجات
تقييم البرنامج

فعالية

تقييم اإلستهداف خاص -
مسح األسرة السنوي  -

التغطية
اإلستهداف

مالئمة المنافع

نتائج
تقييم األثر

اإلنتظام في المدرسةتقييم األثر
استخدام الخدمات الصحية الوقائية
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PATHاستخدام نتائج الرقابة والتقييم 
المؤشرات األساسية األدوات

بعض التأخر في الدفع؛ إمتثال جيدة للشروط؛ معدل أبطأ للبرنامج - النتائج

إدخال تعديالت على نظام الدفع؛ تغطية مكثف – اإلستخدام

األنشطة 
نظام إدارة المعلومات 

MIS

قواعد الرنامج غير واضحة لألطراف عملية تقديم الطلبات مرهقة ؛  اعتبرت - النتائج
التدريب/المعنية؛ طلب قوي على على الوظائف

يستخد العاملين اإلجتماعيين كنقاط بؤرية للوصول اى خدمات إجتماعية –اإلستخدام
مع التركيز على العمالة وتنمية ” خطوات العمل“متنوعة؛ تم إنشاء برنامج جديد 

مهارات سوق العمل 

األنشطة

تقييمات التطبيق

مشاكل في نظام الدفع؛ نظام ضعيف للتحقق من أهلية المستفيدين الجدد؛ –النتائج
تأخر البت في الطعون

لطباعة المعلومات ؛ مراجعة دليل العمليات ؛ آلة  جديدة إدارة تجديد نظم  - اإلستخدام
لدفع في الوقت المناسب ؛ تكثيف تدريب العاملين االجتماعيينالشيكات من أجل ا

التدقيق الداخلي

تقييم اإلجراءات

التفتيش المفاجئ

Presenter
Presentation Notes
NEWProblem with payment system – (i) duplicate checks; (ii) poor oversight of uncollected checks; (iii) inadequate engagement/control at post office (site of check delivery)
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المؤشرات األساسية األدوات

طرق أفضل للوصول إلى الفقراء من برامج شبكة أمان جمايكية أخرى،  - النتائج
وليست بدرجة جودة البرامج الدولية األخرى 

تحسين نظام تحديد المستفيدين ؛ التوسع في تدريب العاملين  -اإلستخدام 
تكرار أكثر في إعادة المصادقةهلية ؛ األاالجتماعيين للمساعدة في التحقق من 

المخرجات
تقييم إستهداف خاص

مسح سنوي لألسر

–النتائج 
• ؛ ال )يوم 20يوم في مدة ½ حوالي (تحسن طفيف في اإللتحاق بالمدارس –التعليم 

يوجد تأثير على اإللتحاق
• زيادة في إستخدام خدمات الصحة الوقائية% 30–الصحة 

إكمال الدراسة ؛ إدخال مستويات ركز على لتعليم لالهدف الرئيسي  - اإلستخدام
؛ تقديم منح ) سنوال اإلجتماعينوع ال(لتوفير حوافز لإلنجاز  من المنافع  متباينة

الكمال الدراسة الثانوية

النتائج

تقييم األثر

PATHاستخدام نتائج الرقابة والتقييم 

Presenter
Presentation Notes
NEWSpecial targeting assessment -  used Annual hh survey – JSLC (Jamaica Survey of Living Conditions) used to assess coverage of program, benefit incidence and adequacy of benefits as % of consumption.Targeting – close to 50% of PATH beneficiaries from poorest quintileNew improved the beneficiary identification system (new scoring formula, better data collection); 
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الدروس المستقاة
النهج الواضح للرقابة والتقييم مهم ليس فقط إلدارة جيدة للبرنامج، •

ولكن إلستراتيجيات قطاعية جيدة
تلعب عمليات تقييم األثر دورا قويا •

في توفير المعلومات التخاذ القرارات الرئيسية الخاصة  -          
بالبرامج والسياسات العامة

نظم رقابة جيدة•
تسمح بالتخطيط واإلدارة القائمة على النتائج  -   
تسهل اإلعداد للمشروع، واإلشراف واإلصالح -   

)  1(يمكن استخدام عملية رقابة وتقييم قوية ضمن القطاع كمنبر ِل •
تطوير نظام استراتيجيات قطاعية ) 2(التوسع للقطاعات األخرى، و

أكثر تماسكا
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)  تكملة(دروس مستقاة 
مالذي نحتاجة لتحقيق ذلك؟ 

من التهديدات “عمالء راغبون في التعلم، والمخاطرة، والتجربة والتعاون        •
”الى األدوات

للرقابة والتقييم من قبل كبار المؤيدين من الحكومة وطلب بتطبيق دعم قوي •
الشفافية من قبل المجتمع المدني

رغبة المانحين والحكومة بالتركيز على عمليات وأهداف الرقابة والتقييم•

.والمانحين) على األخص وزارة المالية(تعاون عبر القطاعات في الحكومة •
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8

قم بقياس ما تريد معرفته بأكثر دفة ممكنة:  محدد

مؤشرات محددة–كن واضحا بشأن كيف سيتم قياس ذلك :  قابل للقياس

مؤشرات نتيجة

زيادة استخدام العيادات  -1تمت معالجة األطفال من مرض المالريا               

زيادة استخدام أدوية المالريا -2                                                             

أي المؤشرات هو أكثر 
تحديدا؟

من المراكز الصحية متوفر فيها أدوية & . 2

Source:  Khatouri and Kusek, 2006

ألكثر من اسبوع في كل مرة X,y & zمن المراكز الصحية بدون مخزون أدوية . % 1 أي المؤشرات
قابل للقياس؟ 

SMART:  تحديد مؤشرات جيدة

Specific; Measurable; Attributable; Realistic; Targeted
محدد؛ قابل للقياس؛ يعزى ِل؛ واقعي؛ مستهدف
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بين مجموع السكان  HIVانتشار فايروس . 2

-15بين النساء الحوامل في األعمار التي تترواح بين  HIVانتشار فايروس . 1
.  سنة 24

النسبة المئوية للزيادة في العمالة . 1

8

 بيانات يمكن الحصول عليها بتكلفة معقولة، ودرجة تواتر معقولة، ودقة  : واقعي

أي مؤشر هو 
أكثر واقعية

خاص بالمجموعة المستهدفة للبرنامج :  مستهدف

النسبة المئوية للزيادة في تشغيل خريجي مركز التدريب. 2

في السنة األولى بعد إنهاء التدريب Xالتقني  

أي المؤشرات هو 
المستهدف؟

 توقع الحياة.  1

مرتبطة بصورة منطقية ووثيقة بجهود البرنامج:  يمكن عزوها

من األطفال محصنين بالكامل في عمر سنة. %  2.   أي مؤشر يمكن عزوه؟ 

SMARTمؤشرات 
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وضع خطة تجميع البيانات
المعلومات المعينة التي تحتاج اليها ما هيحدد •
يتم تجميع البيانات كيفحدد •
  وتبليغ البيانات سيكون مسؤوال عن تجميع منحدد •
سيتم تجميع وتبليغ البيانات، بما في ذلك درجة  متىحدد •

التكرار
ومصادر التمويل تكاليفحدد •

Presenter
Presentation Notes
NEW
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.  قم بتوفير معلومات بصورة متواترة وبالتوقيت المطلوب لموظفي البرنامج1.

.ضع أهداف لكل مؤشر أداء2.

. وقم تفصيل البيانات حسب خصائص العميل والخدمة. قم توفير بيانات المجموعة الفرعية3.

.القيام  بتحليل منتظم واساسي للبيانات، على األخص المقارنات4.

.اطلب تفسيرات للنتائج غير المتوقعة5.

.بلغ عن النتائج بطريقة صديقة للمستخدم6.

.بعد كل تقرير أداء” كيف تسير أمورنا“اعقد جلسات 7.

.  مشاريع تحتاج الى عناية/لتحديد برامج” خضراء -صفراء  -أضواء حمراء “استخدم 8.

.اربط معلومات النتائج بتكاليف البرنامج9.

.هاري هاتري، معهد الحضر: المصدر  -

نصائح سريعة لجعل الرقابة على األداء مفيدة فعليا

Presenter
Presentation Notes
NEW
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أي مستشفى ستختار؟

مستشفى الرحمة   مستشفى أبولو

2,100
مريض عمليات

63
حالة وفاة

3%
معدل الوفيات

800
مريض عمليات

16
حالة وفاة

2%
معدل الوفيات
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أي مستشفى تختار؟

مستشفى الرحمة       مستشفى أبولو  

2100
مريض عمليات 

63
حالة وفاة

3%
معدل الوفيات

800
مريض عمليات

16
حاالت والدة

2%
معدل الوفيات

600 
 في وضع جيد

1,500
في وضع سيئ

6
حاالت وفاة

57
حاالت وفاة

1%
معدل الوفيات

3.8%
معدل الوفيات

600 
في وضع جيد

200
في وضع سيئ

8
حالة وفاة

8
حالة وفاة

1. 3%
معدل الوفيات

4%
معدل الوفيات

...ولكن  BUT…
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الخالصة
الرقابة والتقييم هما مهمتان متممتان ومنفصلتان، اال أن •

.كالهما اساسيتان لإلدارة القائمة على النتائج
الرقابة والتقييم الجيدان اساسيان ليس فقط ألدارة المشروع •

.  بفعالية، ولكن يمكن أن يكونا محفزا لإلصالح
ينبغي ان يكون لك خطة جيدة للرقابة والتقييم قبل البدء •

!بمشروعك واستخدمها أثناء العملية
قم بتصميم توقيت ومحتوى نتائج الرقابة والتقييم لبلورة •

.الحوار القائم على األدلة
.الرقابة الجيدة ضرورية للتقييم الجيد لألثر•
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