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احملاضرة الثانية
أغراض تقييم للمشروعات؟ (لماذا يجرى تقييم المشروعات)؟
توجد العديد من المبررات والضر ر ر رررورات والم عمر ر ر رري ورام رمعات اللتاات لعمرر ر ر رررورعت والل تت
يرير رران رلامر رراان يرمش لةمع الع ر ررع والرر ررععت

اللتاات ،وتلمثل أمر ررعم ر رعي
اللتاات يم ن أن ي ون متاعمعي حول تحمان المرروع ،وشععت بغرض تبرير المرروع.
 -1القياس بغرض المساءلة :

Stick and torch

ورام جرام رمعات

بمعنى أن الغرض من

Accountability

أي أن الغرض األول من جرام رمعات اللتاات ألي مر ر ر ر ررروع و التاعم بغرض المم ر ر ر ررعملت ،ومن نع جعم
المعنى المرادف لةذا الغرض حان يرعر لاه بعلع ع أو المتاعم ،أي ر ع التاعم والل يم ن أن تملخدم للبرير
وجود المر ر ر ررروع منذ البدايت ،وتبرير رمعه وام ر ر ررلم اررم .والمعنى الض ر ر ررمن ورام فلص أن اللتاات رمعات ح

وبغرض الح ت رعى المرروع ،وأن الةدف و تعظات قامت النتود ومععيار الجودة وأن المرروع وارد.
 -2تحسين المشروع :

Improvement

يمثل الغرض الثعن من اللتاات تحمر ر رران المرر ر ررروع ،حا

ش ررععت أو مر ررعل ي رروم تم ررعرد
اللتاات يمرلةدف تررخا

ت لا

يم ن النظر لاةع رعى أنةع رمعات ت ويريت ،أي

حل المر ررعسل وتوي رر .الممعرم ررعت الجادة .والمعنى الض ررمن ورام فلص و أن

وت مار لعواق  ،بغرض تراست اللععت أو اللععات اللراسم  ،كمع أنةع رمعات تتعل من احلمعل
ينظر لةع نظرة نتديت لعلععت منةع.

تكرار األخ عم ،واالمل عدة من األخ عم رندمع توجد حا

والحتاتررت أن اللتاات يم ن أن يررأخررذ أحررد ررذين المنةجان ،مررع أن ي ون منةج رعي ت ويري رعي أي يجر بغرض

تحمر رران أدام المر ر رروع ،أو منةجعي ت لارر رراعي ي ح ر رراعيا .وكص مع له مر ررصحاله ومبرراته ،ارلمعداي رعى ا

تتوم اه والغرض الذي يجر اللتاات من أجعه.

عر الذي

وم فلص تد أم ر ررب .المنةط الل ويري أسثر ش ر ررةرة من المنةط الل لارر ر ر  ،خعم ر ررت وأن كثا اير من المديرين

لامر ر روا م ر ررعدام بمنةط المم ر ررعملت أو المحعم ر رربت يالمنةط الل لارر ر ر ا .لكن من المصحع أنه

منةط الممررعملت م عوبعي بالحعا خعمررت
المنةط

بعك األحاعن ي ون

المررررورعت الل تحتا م ررعحت رعمت يجي حمعيلةع .وريت أ مات ذا

مثل ذم المرر رررورعت لدورة كعمعات عرعت للبرير الن تعت ،ال أنه أقل عرعات

لصملثمعرات.
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أخا اير تجدر ا شررعرة لى أنه

كثار من األحاعن ي ررعي وير حد عمررل ان ذين المنةجان ،ألن أي

منةمع يلضررمن رنعمررر من ا خر .عللتاات الذي يجر رعى أمررعم ر ررع التاعم أو تحديد الممررلولات والمحعمرربت
اللخ اي لعممرلتبل وت وير المررروع .كمع أن اللتاات الذي يلت و تعي لمنةط المررغل أي كر

يم ن أن يمرلخدم

العاوب واألخ عم وإحداث الل وير يم ن أن يملخدم
لذلص ان االخلص عت لامرره

الممعملت والمحعمبت.

المةمت ،ولكن االخلصف األ ت و الروا الل تجر رعى أمررعمرره رمعات

اللتاات .عندمع نمرأل رماصي ورعدة مع ي ون المدير  :لماذا ترغب في تقييم مشروعك؟ هل للمساءلة أم للتحسين؟
ان ا جعبت ربمع م ررلكون االثنعن مععي .وريت أن فلص من المم ن نظريعي ،ال أنه م ررعي من النعحات العمعات ،ولذلص
عألمر يل عي أن تجر رمعات اللتاات كجشم من رمعاعت المرررروع ةدف معر ت االنح ار عت رن األ داف وأم ربع ةع

بت د رمص اةع وتحمان األدام مملتبصي.
الخصم ررت  :أن نعر يري ررعن للتاات المر رررورعت ،كص مع يحتا يرير رعي معانعي ،لكن معظت منع ط اللتاات

تلت بغرض تحمان المرروع أي اللتاات ك رمت لعلععت ،وال تت

رند مجرد الكر

رن االنح ار عت.

أخي اًر يمكن حصر أهم أغراض عملية التقييم فيما يلي :
-1

االم ررلرجعع ياللغذيت االم ررلرجعراتا  :Feedbackبمعنى ربي نلعلط المر ررروع بعأل داف ،وتو ار نموفجعي
دارة الجودة.

 :ربي الن تعت بعلنلعلط أي جرام نوع من اللتاات نعم رعى منةط عرعات اللكعلا .

-2

الرقعبت

Control

-3

البح

 :Researchتحديد العصقت ان اللععت واللدريي وتحول ذا اللدريي لى العمل.

-4

اللأثار رعى المرروع

-5

مر ر ر ر ر ر ررن الباررعنررعت واللوجةررعت

Intervention

 :تلثر نلعلط اللتاات

Power game

المرروع فاته.

 :االمر ر ر ر ر ر ررل ررعدة من معررعلجررت الباررعنررعت الل يلت تتاامةررع

الماعمعت اللنظامات لعمرروع.
منعقرر ر ر ررت  :ل تعلتد أن نعر ر جو ري ان ذين المنةجان
المرروع ،ومع

الحدود ال عمعت انةمع؟

بعض األساسيات :
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 -1هناك منافع كثيرة للتقييم :
كثارة لص

فا كنه مدي اير أو مر ر ر ررل ر ر ر ررب .يومعي مدي اير ألحد األرمعل ،اجي أن تلمن بأن لعمعات اللتاات منع

ولكل الععمعان معص ،وال تعلبر ع رتبت موف تت ش رعاةع ،أو مجرد رمعات داريت بما ت.
و امع يع بعك المشايع والمنع

الل يجي أن تأخذ ع

االرلبعر ،عللتاات موف يمعردر امع يع :



االسلررعف المب ر لمع يجر ويلت برر ل جاد



تبان لعجةعت المملولت الممولت أو المعلكت لعمرروع ،ولكل المملويعت ا داريت



سم ر ر ر رري مشيد من اللأياد والح ر ر ر ررول رعى أموال أسثر لصم ر ر ر ررلثمعر من خصل تتديت الدلال التع

أن يعرف ذلص ا خرون.
األوم  ،معفا وكا

يعمل المرروع وكا

المررروع ،ومعال يعمل ب رورة جادة

انه م اد لةت ،ويحتا أ دا ةت.

المرررروع قبل

المرروع ،ولعمجلم

عرعات المرروع.



تحمرر ر ر رران أرمعل كل الععمعان معص من خصل تتديت يضر ر ر ر ررعحعت حول نتعف الضر ر ر ر ررع



زيعدة وتحمر رران مع تلمل به من م ر ررداقات ومر ررمعت ابت من خصل مشيد من المععرف

األدام ،وك يم ن تحمانه.

رعى

ونتعف التوة
الحتل الذي

تعمل اه.
 -2ما هي األسئلة الرئيسية التي يجيب عليها التقييم ؟
الجشم اللعل  ،كمع أن نعر رقعي مخلع ت جرام اللتاات

توجد أنواع كثارة من اللتاات موف نلعرف رعاةع

مثل األمر ررعلاي الكمات واألمر ررعلاي الوم ر ر ات وترر ررار أمر ررعم ر رعي لى نوع المععومعت والباعنعت الل يلت تجماعةع خصل

رمعات اللتاات وال تمثل أنوارعي من اللتاات ،ل ن بعك أنواع اللتاات يم ن أن تمر ر ر ر ررلخدم كص األمر ر ر ر ررعوبان
الباعنعت والمععومعت مثل تتاات النلعلط حا

يلت تجما

اعنعت كمات ونورات حول نلعلط األرمعل.

ومرروف يلت اللركاش نع رعى م ةوم اللتاات الذي يرتبي بأ داف المرررروع ،والل يم ن ح ررر ع

تجما

نوران

من األ داف ،مع األ داف اللن اذيت الملععتت بعلمر ررروع فاته ،واأل داف الخعرجات الل تلمثل امع يحدثه المر ررروع
من آثعر ،أو مةعمعت

حاعة النعم ،وتأثاراته رعى البائت ورعى المجلم .
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أ -أهداف المشروع التنفيدية
وتمثل

حا

Implemental

:

تررار أ داف المررروع اللن اذيت لى األ داف الل يلت اللخ اي للحتاتةع بر ل مبعشر

الواق المخرجعت أو المنلجعت النعتجت رن االملثمعر.

المرروع،

ومر ر ر ر ر ر رروف يلععا اللتاات ب ا ارت اللخ اي للحتاا تعرص األ رداف ،ومرع نوع األنر ر ر ر ر ر ر ر رت الصزمرت ،والخردمرعت،

واللدريي ،الذي يم ر ررعى المر ر ررروع للو ار ع ،والبحوث وت وير األرمعل ،ومن نع ان رمعات اللتاات رعدة مع تر ر ررار
لى تتاات األرمعل اللن اذيت.
ب -النتائج المصاحبة :
النلعلط الم عحبت مع الذي تلوق حدوثه لعرركعم أو الممل ادين أو ال ئعت المت ودة رمومعي كنلجات

ت

من المرر ر ررروع ،ويت ر ر ررد بعلرر ر ررركعم كل األجةشة والمجلمععت والمنظمعت وكذلص األ راد الذين لةت رصقت بعلمرر ر ررروع
خعمت من جعني المخرجعت.
علمر ررروع وإن كعن خعم ر رعي ،وامر ررلةدف تحتاا أربعا أو حلى تعظات ثروة المصر ،ال يعمل

ار  ،وإنمع

يمر ررلةدف تو ار مر ررععت أو تتديت خدمت ل ئت من ئعت المجلم أو مجلم من المجلمععت ،وتملد رمعاعت المرر ررروع
لمع يحدثه من نلعلط وتغارات

حاعة ال ئعت المم ر ررل ادة من منلجعته مر ر روام كعنه م ر ررععت أو خدمت ،ومع يحدثه من

آثعر رعى البائت ،ورعى الموارد ال باعات الموجودة
وبعللعل

االقل عد.

عللتاات قد ين ر رررف لى مد نجعا المر ر ررروع

ال ئعت الممل ادة ،ي عا رعاه تتاات النلعلط.

وقد يملخدم اللتاات للحديد مد نجعا المرروع

اللعلات من األمئعت :
-

ل نج .المرر ر ر ررروع

تحتاا أو الوم ر ررول لى النلعلط الملوقعت رعى

تحتاا كص النوران من األ داف من خصل ا جعبت رعى األنواع

الح ر ر ر ررول رعى يتحتااا األ داف اللن اذيت؟ يأي ل قدمه الخدمعت أو انلجه

المععت ،أو قمه بعللدريي الذي خ

ه للن اذ ع دايت؟ ،ل ومعه لى الرريحت أو ال ئت المملةد ت من

الم ر ر ر عن؟ ،ل ومر ر ررعه لى الحجت الذي خ

ه له؟ ....النا ،ل حتته النلعلط الممر ر ررلةد ت

نةعيت

األمر؟
-

ل نج .المرروع

حداث آثعر ونلعلط معانت مثل محو األمات أو التضعم

تحتاا األ داف الملمثعت

رعى مرض معان أو تو ار م عن منعمي .....الن.
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كثار من األحاعن يلب منةط اللتاات الرررعمل الذي يجي أن ينظر لى نجعا المرررروع

و

تحتاا األ داف

اللن اذيت واأل داف الم ر ررعحبت أو الخعرجات ،لكن فا لت تلو ر مععومعت حول ا ثعر الحعدثت لد الممر ررل ادين،
عن تعرف مع فا كعن المر ر ر ررروع فو جدارة
حاعة المم ر ر ر ررل ادين ،من حا

ذا الر ر ر ررأن .وبعلمثل تد ينج .اللتاات

المعر ت أو ال ر ر ر ررحت أو المةعرات حم ر ر ر رري نوع المر ر ر ر ررروع ،لكن فا لت تلو ر

مععومعت حول مد تحتاا األ داف اللن اذيت عن تعرف مع

ا ثعر

المجلم .

-

نعر أم ررئعت كثارة ت

احداث تغاار يجع

رراعات ت را

ا دارة ال ررات الل مر ر ررع مه

رمعات اللتاات الر ررعمعت وبرر ر ل روتان

ل يمرل اد المجلم من المررروع؟ ل امرلراتاجات اللوفا

حداث تعص

بعك األحاعن ،وأ مةع،

تعمل جاد؟ ل الممل ادين والرركعم رايان

رن الخدمعت الل تتدمةع؟ ل الععمعون مدربون برر ر ر ر ل جاد؟ ل تعمل ا دارة ب عرعات ؟ ل المر ر ر ررروع
يحرز تتدمع؟.
 وتل ررد رمعات اللتاات لكل ذم األم ررئعت ،من خصل ام ررلخدام ال ر المنظمت لجم  ،وتحعال ،وإم ررلخدامالمععومعت لإلجعبت رعى األمررئعت األمررعمررات حول المرررروع ،م اللأساد رعى أن ا جعبعت مدرومت بعألدلت

العمعات.
 ولكن فلرص ال يعن برأي حرعل أن جرام اللتاات ال يل عري معر رت نات أو خبرة ،كمع أنه ال يعن أن اللتااتيلعد قدرة المديرين والععمعان رعى ال ةت.
 -3متى يمكن بدء التقييم ؟
لعل من أ ت أ داف اللتاات و مصا األخ عم وجعل النظعم يعمل بر ل أ ضل ،ولاس توجاه العوم رعى

أحرد ،لرذلرص ران ا جرعبرت رعى الم ر ر ر ر ر ر رلال الم روا حول توقاره جرام اللتاات،

المررروع ولاس بعد انلةعله .ن فلص موف يمعردر كمدير ويمعرد كل الععمعان
واتخعف مع يعشم من تغارات أثنعم حاعة المرروع ورمعه.

 :بأمر ر ر ر ر ر رررع مع يم ن ،وأثنعم رمل
المرروع رعى تحديد المرعسل

سذلص ان جرام اللتاات أثنعم حاعة المرر ر ر ررروع يلكد أن المرر ر ر ررعركان وأمر ر ر ررحعب العصقت بعلمرر ر ر ررروع مر ر ر رروف

يرر ر ر ر ر ر ررعركون

تو ار المععومرعت الصزمرت لعلتاات .ولرذلرص ي عا رعى رذا النوع من اللتاات بعللتاات البنعم ،وفلص

مترع رل مرع يعرف بعللتاات اللراسم أو اللجماع الذي يمثل نورعي من المراجعت النةعلات لعلتاات والذي يجر

المرروع.
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ن اللتاات ال ععل يجي أن يبدأ مب اير م

دم رمل المر ر ر ر ررروع ولاس رند انلةعم المر ر ر ر ررروع ،أي أنه بمجرد

قرار المرر ر ررروع وبدم العمل ان رمعات اللتاات يجي أن تبدأ بعللوازي م تن اذ أرمعل المرر ر ررروع ومن أول يوم ،وأن

تكون ملداخعت م بعق األنرر ر ر ر ر ر ت و

اللاعر الععم لعمعاعت المر ر ر ر ر ررروع .وبمعنى آخر ان رمعات اللتاات يجي أن

تلكعمل م رمعاعت المرروع الاومات ومن أول يوم.

و نعر أنواع من اللتاات كمع فكرنع يم ن أن تملد بعد اسلمعل األنر ر ر ت الرلامر ررات لعمرر ررروع أي اسلمعل دورة

الحاعة – دون انلةعم المرروع .م عن جرام تحعال ا ثعر

Impact analysis

واملم ارريله ولاس تي النلعلط ملوم ت األجل.

والذي يعن

لتاات النلعلط ويعت األجل

وقد مبا وأشرنع لى وجود أنواع من اللتاات حمي مراحل دورة حاعة المرروع.
منعقر ر ر ر ررت :أشر ر ر ر ررنع لى أن نعر نوران من األم ر ر ر ررئعت يجي رنةع اللتاات ،أولةع حول األ داف اللن اذيت لعمر ر ر ر ررروع،
وتع مر ر ر ررةع التوالت المعلات لعمرر ر ر ررروع

بعلمملولات االجلمعرات لعرركعت ،نعق

الععدة ،وثعناةع حول األ داف النلعلط الم ر ر ر ررعحبت ،والل أمر ر ر رربحه تعرف
كص الةد ان مويحعي رأيص
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مويوع المملولات االجلمعرات لعرركعت.

