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أهداف هذه الجلسة  

؟“ اإلدارة المستندة إلى تحقيق النتائج               ”ما هي  •
بناء سلسلة النتائج            •
لماذا الرصد والمتابعة؟        •
“ التقييم    ”و  “ اإلدارة” الربط بين      •
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ما هي اإلدارة المستندة إلى تحقيق النتائج؟   . 1

اإلدارة التقليدية للبرامج  

: ترّآز بصورة رئيسية على
الُمدخالت، واألنشطة،   

والُمخرجات  

اإلدارة المستندة إلى تحقيق النتائج 

ترآز على النواتج التي يتم الحصول عليها وليس  
على الُمدخالت المستخدمة أو األنشطة التي يتم    

. القيام بها فحسب    

اإلدارة بما يحقق النتائج المرغوبة         

“النتائج ”الترآيز على 

وضع أهداف وغايات واضحة  

ضرورة وجود سلسلة نتائج واضحة من أجل النواتج المرغوبة     

استخدام بيانات الرصد والمتابعة بغية تحسين التنفيذ           

استخدام الشواهد من التقييم بغية تحسين عملية صنع القرارات       

 على النواتج التي ينبغي تحقيقها      الترآيز. أجندة النتائج    
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مصطلحات   
النتائج   : تعريف  

المقصود أو غير المقصود،          (الُمخرجات أو النواتج أو األثر                
الناجم عن اإلجراءات التدخلية المعنّية                      )  أو السلبي    / اإليجابي و     

بالسياسات أو البرامج            

سلسلة النتائج     : تعريف  
 يقوم من خاللها برنامج               – تعززها الشواهد     –سلسلة منطقية      

 من خالل مجموعة           ُمدخالت  أو سياسات بتحويل مجموعة                 
 محددة تسهم بخلق تغّيرات قابلة                ُمخرجات    محددة إلى   أنشطة  

 المعنّية      النواتج     للقياس في    

ما هي اإلدارة المستندة إلى تحقيق النتائج؟    
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... تساؤالت      3ُتجيب سلسلة النتائج على          

؟النتائج المقصودة من البرنامج المعني     ما هي   •

سنقوم بتحقيق النتائج المقصودة؟ آيف •

سنعرف ما إذا قمنا بتحقيق النتائج المقصودة؟    آيف •

بناء سلسلة نتائج.2
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سلسلة النتائج في برنامج نموذجي    

الُمدخالتالُمدخالت األنشطةاألنشطة الُمخرجات الُمخرجات  النواتجالنواتج

األهداف طويلة   األهداف طويلة   
األمد أو األعلى   األمد أو األعلى   

مستوىً  مستوىً  

التنفيذ   النتائج 

اإلدارة المستندة إلى تحقيق النتائج      

الموارد المالية   
والبشرية وغيرها 
التي تتم تعبئتها 
لمساندة األنشطة

اإلجراءات المتخذة  
أو العمل الذي تم     
القيام به لتحويل 
الُمدخالت إلى   
ُمخرجات محددة

نتائج المشروع
تحت سيطرة الهيئة   

القائمة بالتنفيذ     
جانب العرض

استخدام الُمخرجات من جانب   
المستفيدين وأصحاب المصلحة   

المباشرة 
خارج نطاق سيطرة الهيئة   

القائمة بالتنفيذ     
جانب الطلب 

التغّيرات في 
النواتج بفعل 

عوامل وأسباب 
متعددة

الموازنة 
جهاز الموظفين 

التدريب
الدراسات 

البناء والتشييد

إنجاز خطة التدريب 
إيصال التحويالت النقدية 

تم إنشاء الطريق  
تم بناء المدرسة

اعتماد ممارسات جديدة    
تحّسن تغذية األسرة   

استخدام الطريق   
ازدياد ما يتعّلمه األطفال       

تقّلص الفقر
انخفاض عدم 
تساوي الدخل 
ازدياد إنتاجية 
األيدي العاملة 

بناء سلسلة نتائج
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التغييرات في منافع السكان، أو المجتمعات المحلية، أو مؤسسات  
األعمال، أو المنظمات نتيجة لُمخرجات البرنامج المعني 

المنتجات  
والخدمات التي   

يتم تقديمها    
)الُمنجزات(

الموارد 
الُمستخدمة في 

تحقيق المنتجات   
والخدمات

الموارد 
الُمخصصة 
ألنشطة 
البرنامج

وضع خطط تحقيق النتائج     

Building a Results Chain

األنشطة الُمخرجات 
األمد

 القصير 
األمد 

المتوسط 
األمد 
الطويل 

النواتج

الُمدخالت

الكفاءة  
الفعالية  

منافع الُمستخدمين النهائيين     
الهيئة القائمة بالتنفيذ     )جانب الطلب     (

)جانب العرض   (

بناء سلسلة نتائج
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سوء النوعية والتمييز بين الجنسين في التعليم األساسي يحّدان من      : الُمشكلة  
ت نمو آفاءة نظام التعليم ومدى توّفر األيدي العاملة الالزمة لزيادة معدال              

االقتصاد   

جهاز
 الموظفين  

الموازنة  

تدريب المعلمين على  •
 طرق ومواد التدريس الجديدة     

شراء وتوزيع  •
 الكتب المدرسية    

عدد المعلمين  •
الذين تم تدريبهم 

عدد الكتب التي   •
 تم توزيعها

تحّسن استخدام طرق    •
ومواد التدريس الجديدة      

تحّسن نسبة الكتب  •
 المدرسية إلى التالميذ       

تحّسن معدالت•
 إتمام الدراسة    

 االبتدائية  

تحّسن نواتج •
 التعّلم   

ازدياد نسبة •
 الفتيات الملتحقات      
بالمدارس الثانوية   

ازدياد توّفر   •
األيدي العاملة     

 الماهرة   

انخفاض معدالت   •
 حمل الفتيات    

 المراهقات     

الُمدخالت األنشطة الُمخرجات  األمد 
القصير 

األمد 
المتوسط 

األمد
 الطويل 

النواتج

بناء مرافق صرف صحي•
في المدارس   

تنفيذ حمالت إقناع موجهة  •
ألسر الفتيات    

عدد مرافق الصرف  •
 الصحي التي تم      

 بناؤها

عدد األسر التي      •
وصلت إليها حمالت   

اإلقناع  

تحّسن معدالت التحاق     •
الفتيات نسبة إلى الفتيان        

بناء سلسلة نتائج
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الحماية    
االجتماعية    

واأليدي العاملة 

تقّلص الفقر  
هبوط معدالت وفيات     

األطفال 

ازدياد استهالك   
المواد الغذائية      

ازدياد  
الزيارات لمراآز  
الرعاية الصحية

التحويالت النقدية   
المشروطة التي تم 

تقديمها لألسر    
المستهدفة 

الرعاية 
الصحية

هبوط معدالت وفيات      
األمهات  

ازدياد استخدام    
العيادات     

والمستوصفات 

األطباء مّمن تم    •
تعيينهم  
القابالت مّمن تم      •

تدريبهن 

التعليم

ازدياد اإللمام بالقراءة    
والكتابة والتمكين من    

أسباب القوة
ازدياد إنتاجية األيدي  

العاملة  

ازدياد معدالت     
إتمام الدراسة   

ازدياد العلم      
والمعرفة 

المعلمون مّمن تم         •
تدريبهم  
الكتب المدرسية      •

التي تم توزيعها  

أمثلة على سالسل النتائج   

الُمخرجات   النواتج األهداف طويلة األمد 

بناء سلسلة نتائج
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توفر المعلومات لآلباء واألمهات عن أهمية رضاعة األطفال من لبن                         1.
أمهاتهم  

تحّسن صحة األطفال في المجتمع المحلي المعني               2.

انخفاض عدد األطفال المصابين بأمراض اإلسهال                3.

إرضاع األمهات لبنهّن ألطفالهن بدالً من اللبن االصطناعي                         4.

توفّر موارد مالية جديدة لتنفيذ مشروعات رعاية صحية لتخفيض             5.
معدالت وفيات األطفال         

وضع حمالت توعية وإعالم عن أهمية رضاعة األطفال من لبن أمهاتهم                       6.

أمثلة على سلسلة 
النتائج 

)قطاع الصحة (

تحديد تسلسل الُمدخالت واألنشطة والُمخرجات والنواتج واألثر        

بناء سلسلة نتائج
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حملة إعالمية عن فيروس ومرض اإليدز   : دراسة حالة    

ازدياد النسبة المئوية لبائعات الهوى مّمن         
 يفهمن مخاطر االتصال الجنسي    

ازدياد اإلبالغ عن استخدام األغطية   
الواقية الذآرّية 

نسبة انتشار فيروس ومرض اإليدز   

بين السكان المستهدفين والسكان         

بصفة عامة   

نواتج المشروع   

ُمخرجات المشروع

أنشطة المشروع 

الهدف

تحّسن الوعي بأخطار فيروس ومرض
اإليدز 

حملة موجهة لتوعية بائعات الهوى  
 بمخاطر اإلصابة بفيروس ومرض 
اإليدز وتوزيع األغطية الواقية الذآرية   

تغيير سلوك المجموعات الُمعّرضة     
 لمخاطر اإلصابة 

تخفيض معدالت انتشار فيروس ومرض   
اإليدز

عدد النشرات واألغطية الواقية   

الذآرية التي تم توزيعها   

بناء سلسلة نتائج
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.. . آيف نقوم بتحويل هذا الُمعّلم 
والمتابعة؟     لماذا الرصد      . 3
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إلى هذه الُمعّلمة؟...  
؟لماذا الرصد والمتابعة   
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أو هذا الُمعّلم؟...  
لماذا الرصد والمتابعة؟   
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وما الذي يجيب عليه  “ اإلدارة ”ما الذي تجيب عليه 
؟“التقييم المستقل”

 الُمتغّيبين؟        المعّلمين     ما هي نسبة       •
 في الموعد المحدد؟        الكتب    هل تم تسليم        •
؟المطبوعات التعليمية             المعلمون       يستخدم    هل  •
 إلى زيادة المواظبة على             التخّلص من الديدان       هل يؤدي    •

؟المدرسة
؟ونوعية المدارس         معدالت االلتحاق      ما هي العالقة بين         •
 إلى زيادة     ال مرآزية إدارة شؤون المدارس        هل تؤدي    •

؟تعّلم التالميذ        
 آخذة في التحّسن؟       درجات التالميذ في االختبارات              هل •

لماذا الرصد والمتابعة؟   
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وما الذي يجيب عليه  “ اإلدارة ”ما الذي تجيب عليه 
؟“التقييم المستقل”

 المتغيبين؟ المعلمين ما هي نسبة   •

 في الموعد المحدد؟  الكتبهل تم تسليم •

؟ المطبوعات التعليمية المعلمون يستخدم  هل •

؟المواظبة على الدراسة إلى التخلص من الديدان   هل يؤدي •

؟ونوعية المدارس االلتحاق   ما هي العالقة بين معدالت     •

؟ تعّلم التالميذ إلى زيادة  المرآزية إدارة شؤون المدارسهل تؤدي •

 آخذة في التحّسن؟   درجات التالميذ في االختبارات      هل •
M =   اإلدارة؛IE =  التقييم المستقل 

M

M

IE

M

IE

M

M

لماذا الرصد والمتابعة؟   
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أنواع الرصد والمتابعة     
الرصد والمتابعة التقليديين             •

اتجاهات النواتج على مر الزمن–
معدالت االلتحاق بالمدارس، الدرجات الُمكتسبة في االختبارات،  : مثال•

زيارات العيادات والمستوصفات، معدالت الوفيات، معدالت البطالة،   
التقدم في الوفاء باألهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة 

هل تسير األمور في االتجاه الصحيح؟•

رصد ومتابعة الخطوات          •
هل يجري تنفيذ البرنامج حسب الخطة الموضوعة؟ :التنفيذ–
ما هي تكلفة وحدة الُمخرجات؟ هل يمكن زيادة آفاءة  :الكفاءة–

العمل؟
هل يجري توجيه المنافع للمزمع وصولها إليهم؟ : التوجيه –

لماذا الرصد والمتابعة؟   
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لماذا يعتبر الرصد والمتابعة هامًا من أجل التقييم؟                       
لماذا الرصد والمتابعة؟   

يخلق البيانات الالزمة لقياس مدى التقدم في تحقيق النواتج                           •
المرغوبة     

يضمن المساءلة والشفافية في تنفيذ البرامج                     •
ُيبلغ عن التنفيذ ويلفت انتباه جهاز اإلدارة إلى المشاآل                         •
ُيسّهل إحكام توقيت القرارات بشأن إدخال تعديالت على                             •

تصميم البرنامج المعني              
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الجمع المنتظم  
للمعلومات واإلبالغ   

عنها بغية تتّبع ما إذا آان         
يجري تحقيق النتائج     
حسب الخطة المعنّية   

ترجمة الُمخرجات والنواتج الواجب تحقيقها إلى مؤشرات أداء       

تتّبع النتائج الفعلية مقارنة باألهداف والغايات        

تحديد ما إذا آان يتم الوصول إلى المنتفعين المستهدفين           

تحديد اختناقات التنفيذ وعالمات لفت نظر جهاز اإلدارة المعني           

المؤشر 

السنة

30%

40%

50%

1 2 3 4 5

20 %

الرصد والمتابعة

“التقييم”و  “  اإلدارة ”الربط بين 
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 النواتج المقصودة تحقيق  ُيحلل سبب تحقيق أو عدم     

يستطلع النواتج غير المقصودة

ُيقّيم المساهمات السببية لألنشطة في النواتج وُيثبت صحة        
الفرضيات

جهود تحليلية لإلجابة على       
تساؤالت محددة عن أداء     

. أنشطة البرنامج المعني 

ُموّجه لإلجابة على    
والتساؤل   لماذا؟   التساؤل  
آيف؟

ُيتيح الشواهد التي ُتشّكل األساس لتحسين السياسات       

مع 
المشروع

دون المشروع 
ب

المؤشر 

السنة

30%

40%

50%

1 2 3 4 5

15 %

التقييم     

“التقييم   ”و “ اإلدارة”الربط بين  
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“ التقييم”و “ اإلدارة”األدوار الُمتتاّمة لكل من 
الرصد

الجمع الروتيني للمعلومات عن    •
النواتج/الُمخرجات  

التتّبع اآلني لمدى تقّدم عملية التنفيذ •
قياس الكفاءة والمردود  •

)الُمخرجات  /التكلفة (

هل يقوم البرنامج بالعمل على النحو     ”
“الصحيح؟

تقييم األثر
التقييم الالحق للنواتج  •
فرضيات سالسل ) أو عدم تأآيد(تأآيد •

النتائج 
 النواتج سببتحديد ما هو  •
تحديد مدى فعالية التكاليف   •

) النواتج/التكاليف (

“هل يقوم البرنامج بما ينبغي عمله؟ ”

“التقييم”و “  اإلدارة”الربط بين 
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اختيار المؤشرات     
األداء الجّيد “ مقومات ”

: لكي يكون أداء المؤشر جيدًا ينبغي أن يكون                   

• واضحاً  
• مناسبًا
• اقتصاديًا
• آافيًا
• قابًال للرصد

دقيق وغير ُمبهم
مالئم للنتائج المرغوبة  
متوّفر بتكلفة معقولة
ُيتيح األساس الكافي لتقييم األداء 
قابل للتحّقق من جانب جهة مستقلة

Source:  Salvatore-Schiavo-Campo 2000

“التقييم”و “  اإلدارة”الربط بين 
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8

يقيس بأكبر قدر من الّدقة ما من الُمزمع قياسه يقيس بأكبر قدر من الّدقة ما من الُمزمع قياسه :  :  محدد محدد 

واضح وغير ُمبهم بشأن ما يجري قياسهواضح وغير ُمبهم بشأن ما يجري قياسه:  :  قابل للقياسقابل للقياس

النواتج  المؤشر 

تأكّد الوالدين بعد عالج األطفال من المالريا من  ازدياد استخدام العيادات والمستوصفات          .1
ازدياد استخدام عالجات المالريا        .2

أي مؤشر أآثر تحديدًا؟  

لمراآز الرعاية الصحية التي تتوفر لها العقاقير  % 2.

Source:  Khatouri and Kusek, 2006

و “ ع”و “ س”لمراآز الرعاية الصحية التي ليس لديها مخزون من العقاقير       % 1.
ألآثر من أسبوع في المرة الواحدة    “ ص”

أي مؤشر قابل للقياس؟    

:: التالية التاليةالخصائص  الخصائص  لكي يكون المؤشر جيداً بجب أن تكون له  لكي يكون المؤشر جيداً بجب أن تكون له  

محدد؛ قابل للقياس؛ واضح المرجعية؛ واقعي؛ ُموّجه         محدد؛ قابل للقياس؛ واضح المرجعية؛ واقعي؛ ُموّجه         

“التقييم”و “  اإلدارة”الربط بين 
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انتشار فيروس ومرض اإليدز بين مجموع السكان. 2

 سنة24-15انتشار فيروس ومرض اإليدز بين الحوامل من سن   . 1

النسبة المئوية الزدياد العمالة     . 1

8

البيانات تم جمعها بتكلفة معقولة وبتواتر آاٍفالبيانات تم جمعها بتكلفة معقولة وبتواتر آاٍف: : واقعيواقعي
أي مؤّشر أآثر  

واقعّية؟

المنطقة المستهدفةالمنطقة المستهدفة//يجب أن يكون محدداً بشأن السكان  يجب أن يكون محدداً بشأن السكان  : : ُموّجهُموّجه

×النسبة المئوية الزدياد العمالة بين خريجي معاهد التدريب التقني          . 2

 في السنة األولى بعد إتمام التدريب       

أي مؤشر موّجه؟  

العمر المتوقع عند الوالدة      .1

يمكن إرجاعه إلى جهود المشروع أو البرنامج المعني : واضح المرجعية  

لألطفال الذين يكملون اللقاحات التحصينّية عند السنة األولى من            % .2
العمر 

أي مؤشر واضح المرجعية؟   

...... التالية  التالية الخصائص  الخصائص  لكي يكون المؤشر جيدًا يجب أن تكون له  لكي يكون المؤشر جيدًا يجب أن تكون له  

“التقييم”و “ اإلدارة”الربط بين  
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تعريف واضح ودقيق لما يجب قياسه ووحدة القياس      تعريف واضح ودقيق لما يجب قياسه ووحدة القياس      . . التعريف التعريف 

العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر آثيرًا في       العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر آثيرًا في       . . االفتراضات الحاسمة األهمّية االفتراضات الحاسمة األهمّية 
تحقيق النتائج المستهدف تحقيقها من البرنامج المعني          تحقيق النتائج المستهدف تحقيقها من البرنامج المعني          

7

خط األساس واألهداف خط األساس واألهداف 
يتم استخدامها آنقطة مقارنة عند        . القيمة التي ُيبّينها المؤشر عند بداية البرنامج      . خط األساس

قياس مدى التقدم نحو النتيجة المحددة        

ياس النتائج  القيمة الُمزمع أن ُيبّينها المؤشر بنهاية فترة زمنية محددة، يتم ق         . الِقَيْم المستهدفة  
الفعلية مقارنة بها   

جدولة البيانات والمسؤولية عن جمعها جدولة البيانات والمسؤولية عن جمعها //مصدر وتواتر مصدر وتواتر .  .  طريقة الحصول على المعلومات    طريقة الحصول على المعلومات    

جدولة وطريقة التحليل والمسؤولية عن  جدولة وطريقة التحليل والمسؤولية عن  //تواترتواتر..تحليل البيانات وطريقة اإلبالغ عنها تحليل البيانات وطريقة اإلبالغ عنها 
عنها عنها اإلبالغ اإلبالغ 

......لكل مؤشر هدف وخطة جمع  لكل مؤشر هدف وخطة جمع  

“ التقييم” و “ اإلدارة” الربط بين  



26

40353028

خط األساس والقيم    
) سنة(/المستهدفة  

أساس 1     2       3      4 

سنوياً   
) يونيو    ( 

الجدولة/التواتر

جمع البيانات واإلبالغ عنها        

المؤشرات 
%) التعريف؛ الوحدة    (

25 وزارة الصحة؛
المسوحات  

االستقصائية    
الديموغرافية  

والصحية 

السجالت اإلدارية 
للمشافي  

والمستوصفات؛   
المسوحات    
االستقصائية    
 الديموغرافية 

والصحية 

من والدات األمهات    %  •
التي تتم في مرافق رعاية       

صحية عامة 

(%) 

الجهة المسؤولة   
األداة

)الطريقة(

10

بشأن مؤشر واحد  “ إدارة”مثال على خطة  

“ التقييم” و “ اإلدارة” الربط بين  
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مقابالت مع ُمبلغين  
رئيسيين

مقابالت مع   
المجتمعات المحلية استعراض السجالت    

الرسمية

مسح لمرة
 واحدة 

مسوحات 
متعددة النقاط 

الزمنية
مسوحات  (

األسر 
)المعيشية

تصميم (تقييم األثر 
)تجريبي

سكان، تعّلم  (إحصاء
)الدارسين

الترآيز 
 اإلحصائي   

الصعوبة /الصرامة 
)المهارات   /المدة  /التكلفة  (

مقابالت مع   
مجموعات الترآيز 

سمية    
قة الر

الطري

سريع      
ولي ال

يم األ
ة التقي

طريق مشاهدة 
مباشرة

الصحة  
 قابلية التعويل    

المصداقية   

:يتوقف االختيار على      كاليفالقضية الواجب فحصها؛ نوعية المعلومات الالزمة؛ اإلطار الزمني، الت    

:ولكن لبعض االستثمارات في جمع البيانات الرئيسية مردود متعدد  ... 

 التعداد؛ مسوحات األسر المعيشية؛ تقييمات مدى تعّلم الدارسين      

طرق جمع البيانات 

“ التقييم” و “ اإلدارة” الربط بين  
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التقييم النوعي أيضًا يكمل التقييم المستقل

):ليس من المطلوب الوضع المغاير             (أمثلة على التقييم النوعي               •
)مقابالت منّظمة (مجموعة الترآيز –
دراسات حاالت –
) أفالم فيديو عن المعّلمين  (تحليالت الخطوات  /مشاهدات–

الوصول إلى       “  طرق وسبل   ”يمكن أن يساعد في إيضاح             ... 
أي لماذا لم يشارك بعض اآلباء واألمهات في مجالس                     ( النواتج      

) المدارس، ولماذا لم يستخدم األطفال الناموسيات                   

“ التقييم” و “ اإلدارة” الربط بين  
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من أين ينبغي البدء؟؟     
ضرورة الترآيز على النتائج  . 1

ما هي المشكلة؟ ما هو الغرض؟: األهداف الواضحة•
سلسلة النتائج : الفكرة الواضحة عن آيفية تحقيق النتائج المرغوبة •
)تخّطي الُمخرجات   (ضرورة الترآيز على النواتج •

ن البرنامج المعني؟    ما هي التغّيرات السلوآية الواضحة الممكن توّقعها بين المستفيدين م             –

يحتاج ويستغل التكامالت والُمتممات   “ التقييم”و “ اإلدارة”التفكير من خالل 2.

 المؤشرات الرئيسيةمن أجل ضرورّيان –الرصد والمتابعة  •
 من أجل فهم العملية المعنية، ضرورة تحليل العالقات المتبادلة   –تقييم الخطوات •
السياسة المعنية أو البرنامج “ نجاح  ”السببّية، ضرورة جمع الشواهد على “ إثبات” من أجل –تقييم األثر •

المعني

....  الُملّخص   


