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املقدمة
خط��ة املتابع��ة والتقيي��م :ه��ي الوثيق��ة الت��ي ت�س��اعد فـ��ي تتب��ع وتقيي��م نتائج التدخالت خ�لال دورة حياة الربنامج ،فه��ي وثيقة حية ينبغ��ي العودة �إليها
وحتديثها ب�صفة م�ستمرة .وعلى الرغم من اختالف تفا�صيل كل خطة للمتابعة والتقييم باختالف الربنامج� ،إال �أنه ينبغي �أن تت�ضمن جميعها نف�س
البنية الأ�سا�سية خلطة املتابعة والتقييم ،وتت�ضمن نف�س العنا�صر الرئي�سية.
و�س��تت�ضمن خط��ة املتابع��ة والتقيي��م جمموع��ة م��ن امل�س��تندات ،والت��ي ق��د مت �إعداده��ا �أثناء مرحل��ة التخطيط للربنامج ،وفـ��ي بع�ض الأحي��ان قد يكون
هناك حاجة لإعداد م�ستندات جديدة .وكمثال لهذه امل�ستندات :منوذج (الإطار) املنطقي ،ونظرية التغيري ،وم�ؤ�شرات املتابعة ،والتي قد مت و�ضعها
بالفع��ل م��ن مدخ�لات �أ�صح��اب امل�صلح��ة الرئي�س��يني ،و�/أو اجله��ة املانح��ة للربنام��ج .وتقوم خط��ة املتابعة والتقيي��م باحل�صول على هذه امل�س��تندات،
وو�ضع خطة م�س��تقبلية للتنفيذ.

ملاذا ينبغي و�ضع خطة املتابعة والتقييم؟
م��ن اله��ام �أن يت��م و�ض��ع خط��ة املتابع��ة والتقيي��م قب��ل الب��دء فـ��ي تنفي��ذ �أي م��ن �أن�ش��طة املتابع��ة ،حت��ى يك��ون هن��اك خط��ة وا�ضحة ع��ن الأ�س��ئلة املتعلقة
بالربنامج والتي يتعني الإجابة عليها .و�ستقوم هذه اخلطة مب�ساعدة فريق عمل الربنامج فـي حتديد كيف �سيتم جمع املعلومات �أو تتبع امل�ؤ�شرات؟،
وكيف �س��يتم حتليل معلومات املتابعة؟ ،وكيف �س��يتم �إتاحة نتائج املعلومات التي مت جمعها �إىل كل من اجلهة املانحة ،و�أع�ضاء فريق العمل لتح�س�ين
الربنامج؟ .وتذكر �أن بيانات خطة املتابعة والتقييم ال فائدة لها �إذا مل ت�س��تخدم!
ت�ضم��ن خط��ة املتابع��ة والتقيي��م �أن املعلوم��ات الت��ي مت جمعه��ا ق��د مت ا�س��تخدامها لتحقي��ق �أعلى قدر ممكن م��ن فعالية وكفاءة الربام��ج ،والقدرة على
�إعداد التقارير املتعلقة بالنتائج فـ��ي نهاية هذه الربامج.

من الذي ينبغي عليه و�ضع خطة املتابعة والتقييم؟
يتع�ين و�ض��ع خط��ة املتابع��ة والتقيي��م بوا�س��طة فري��ق البحوث� ،أو �أع�ضاء فري��ق العمل ذوي اخلربة البحثية بالإ�س��تعانة مبدخالت فريق عمل الربنامج
الذين �شاركوا فـي ت�صميم الربنامج والذين ي�شاركون فى التنفيذ.
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متى ينبغي القيام بو�ضع خطة املتابعة والتقييم؟
يت��م و�ض��ع خط��ة املتابع��ة والتقيي��م فـ��ي بداي��ة الربنام��ج عندم��ا يت��م ت�صمي��م تدخ�لات الربنام��ج ،حي��ث ي�ضم��ن ه��ذا �أن هن��اك نظام� ًا جي��د ًا ملتابع��ة
الربنام��ج وتقيي��م جناحات��ه.

من امل�ستفيد من هذا الدليل؟
مت ت�صميم هذا الدليل ب�ش��كل �أ�سا�س��ي للمدراء �أو الأ�ش��خا�ص غري املدربني على البحوث ،والراغبني فـ��ي فهم الأ�سا���س املنطقي والكيفية التي ُترى
بها البحوث .ميكن لهذا الدليل م�ساعدة املدراء فـي دعم احلاجة �إىل �إجراء البحوث ،و�ضمان �أن فريق العمل البحثي لديه املوارد املنا�سبة لإجراء
البحوث املطلوبة ،والتي ينبغي �أن تكون �صحيحة ودقيقة حتى َي�س��تند عليها عليها فريق عمل الربنامج ،ويتمكن من تتبع نتائجها على مدار الوقت،
وقيا�س هذه النتائج فـي نهاية الربنامج.

�أهداف التعلم:
بعد ا�ستكمال خطوات و�ضع خطة املتابعة والتقييم� ،سوف يقوم فريق العمل مبا يلي:
 -1حتديد عنا�صر وخطوات خطة املتابعة والتقييم.
� -2شرح كيفية و�ضع خطة املتابعة والتقييم للربنامج التايل.
� -3شرح كيفية الدعوة وك�سب الت�أييد لأهمية ت�صميم وا�ستخدام خطة املتابعة والتقييم للربنامج /امل�ؤ�س�سة؟.

الوقت الالزم
من املمكن �أن ي�ستغرق ت�صميم خطة املتابعة والتقييم حتى ا�سبوع �إعتماد ًا على حجم فريق العمل ،وعلى توافر الإطار املنطقى ،ونظرية التغيري.

املتطلبات الأ�سا�سية
•

كيفية و�ضع الإطار املنطقي (�إداة تخطيط براجمية حتدد املدخالت ،واملخرجات ،والنتائج).

•

كيفية و�ضع نظرية التغيري.

اخلطوات
خطوة  :1حتديد �أهداف وغايات الربنامج
اخلط��وة الأوىل فـ��ي و�ض��ع خط��ة املتابع��ة والتقيي��م ه��ي حتدي��د �أهداف وغاي��ات الربنامج .ف��إذا كان الربنامج قد اتَّفقَ على الإط��ار املنطقى �أو نظرية
التغيري ،فى هذه احلالة ي�سهل تعريف �أهداف الربنامج .و�إذا مل يكن قد اتَّفقَ عليها ،ف�إن خطة املتابعة والتقييم هي مكان رائع للإتفاق .قم بتحديد
�أهداف وغايات الربنامج.
ويبد�أ التعريف بغايات الربنامج بالإجابة عن الثالثة �أ�سئلة التالية:
 -1ما هي امل�شكلة التي يحاول الربنامج حلها؟.
 -2ما هي اخلطوات التي ينبغي اتخاذها حلل امل�شكلة؟.
 -3كيف �سيتمكن فريق عمل الربنامج من معرفة درجة النجاح فـي حل امل�شكلة؟.
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�ست�س��اعد الإجاب��ة عل��ى ه��ذه الأ�س��ئلة فـ��ي حتدي��د م��ا ه��و املتوق��ع من الربنام��ج؟ ،وكيف �س��يتمكن فريق العمل م��ن معرفة درجة النج��اح الذي حتقق؟،
فعل��ى �س��بيل املث��ال� ،إذا ب��د�أ الربنام��ج فـ��ي توزي��ع الواق��ي الذك��ري للمراهقني� ،س��وف تكون الإجاب��ات كما يلي:

امل�شكلة

ارتف��اع مع��دالت احلم��ل غ�ير املرغ��وب في��ه ،وانتق��ال االلتهاب��ات املنقول��ة جن�س��ي ًا ( )STIsب�ين املراهق�ين الذي��ن ت�تراوح
�أعماره��م م��ا بني .19-15

احلل
النجاح

ترويج وتوزيع الواقي الذكري املجاين فـي املجتمع فـي الأماكن املالئمة للمراهقني.
خف���ض مع��دالت ح��االت احلم��ل غ�ير املرغ��وب في��ه ،ومع��دالت انتق��ال االلتهاب��ات املنقول��ة جن�س��ي ًا ب�ين املراهق�ين م��ن �أعم��ار
 .19-15وزي��ادة مع��دالت ا�س��تخدام الواق��ي الذك��ري ب�ين املراهق�ين الن�ش��طني جن�س��ي ًا.

وم��ن ه��ذه الإجاب��ات ،ميك��ن ِا�س��تنتاج �أن اله��دف ال�ش��امل للربنام��ج ه��و احل��د م��ن مع��دالت احلم��ل غ�ير املرغ��وب في��ه ،ومع��دالت االلتهاب��ات املنقول��ة
جن�س��ي ًا بني ال�ش��باب فـ��ي املجتمع.
وم��ن ال�ض��روري �أي�ض� ًا و�ض��ع �أه��داف وخمرج��ات و�س��يطة للربنام��ج للم�س��اعدة فـ��ي تتب��ع جن��اح اخلط��وات فـ��ي الطري��ق لتحقي��ق اله��دف الرئي�س��ي
وال�ش��امل للربنام��ج ،وملزي��د م��ن املعلوم��ات ع��ن حتدي��د الأه��داف ،يرج��ى االط�لاع عل��ى دلي��ل «من��وذج الإط��ار املنطق��ي».

خطوة  :2حتديد امل�ؤ�شرات
مبجرد �أن يتم حتديد �أهداف وغايات امل�ش��روع ،يحني الوقت لتحديد امل�ؤ�ش��رات لتتبع التقدم نحو حتقيق هذه الأهداف .وينبغي �أن تكون م�ؤ�ش��رات
كل برنامج مزيج ًا من امل�ؤ�ش��رات التي تقوم بقيا���س جودة العمليات والإجراءات (م�ؤ�ش��رات العمليات) التي مت تنفيذها خالل الربنامج ،وامل�ؤ�ش��رات
التي تقوم بقيا�س النتائج (م�ؤ�شرات النتائج).
م�ؤ�ش��رات العملي��ات :تق��وم بتتب��ع التق��دم فـ��ي الربنام��ج (�أثن��اء تنفي��ذ الأن�ش��طة) .وت�س��اعد ه��ذه امل�ؤ�ش��رات فـ��ي الإجاب��ة عل��ى �س��ؤال «ه��ل مت تنفي��ذ
الأن�ش��طة كم��ا ه��و خمط��ط؟» ،فيم��ا يل��ى بع���ض الأمثل��ة عل��ى م�ؤ�ش��رات العملي��ات:
•

عدد دورات التدريب التي ُعقدت مع مقدمي اخلدمات ال�صحية.

•

عدد �أن�شطة التوعية التي متت فـي املواقع املالئمة لل�شباب (خارج �أ�سوار املرفق ال�صحى).

•

عدد الواقي الذكري الذي مت توزيعه فـي املواقع املالئمة لل�شباب.

•

ن�سبة ال�شباب الذين مت تعر�ضهم لر�سائل ا�ستخدام الواقي الذكري من خالل و�سائل الإعالم.

م�ؤ�ش��رات النتائ��ج :تق��وم بقيا���س م��دى جن��اح �أن�ش��طة الربنام��ج فـ��ي حتقي��ق الأه��داف .وه��ي ت�س��اعد فـ��ي الإجاب��ة عل��ى ال�س��ؤال« :ه��ل ح��دث اخت�لاف
كنتيج��ة لأن�ش��طة الربنامج؟»
وبع�ض الأمثلة على م�ؤ�شرات النتائج ما يلي:
•

ن�سبة ال�شباب الذين ا�ستخدموا الواقي الذكري اثناء �أول ِجماع.

•

عدد ون�سبة مقدمي اخلدمة ال�صحية املدربني الذين ُيقدمون خدمات تنظيم الأ�سرة لل�شباب.
عدد ون�سبة احلاالت اجلديدة لاللتهابات املنقولة جن�سي ًا بني ال�شباب.

•

ه��ذه ه��ي جم��رد �أمثل��ة ب�س��يطة للم�ؤ�ش��رات الت��ي ميك��ن �صياغته��ا لتتب��ع جن��اح الربنام��ج ،وملزي��د م��ن املعلومات ح��ول �صياغة امل�ؤ�ش��رات ميك��ن الرجوع
�إىل «دلي��ل كيفية و�ضع امل�ؤ�ش��رات».
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خطوة  :3حتديد طرق جمع املعلومات والإطار الزمني لها:
مبج��رد الإنته��اء م��ن �صياغ��ة م�ؤ�ش��رات املتابع��ة ،يج��ب �أن يتناق���ش فري��ق عم��ل الربنام��ج ،و�أ�صح��اب امل�صلح��ة ،واجله��ات املانح��ة للإتف��اق عل��ى طرق
جمع املعلومات ،وعدد املرات التي �سيتم بها جتميع وت�سجيل املعلومات لتتبع امل�ؤ�شرات .وهذه الطريقة لها �آثار هامة فـي حتديد ما هي و�سائل جمع
املعلومات التي �س��يتم ا�س��تخدامها؟ ،وكيف �س��يتم �إعداد تقارير حول النتائج؟.
ويعتم��د حتدي��د امل�ص��در املنا�س��ب ملعلوم��ات املتابع��ة �إىل ح��د كب�ير عل��ى املح��ددات الت��ى �صم��م امل�ؤ�ش��ر لقيا�س��ها� .س��وف يحت��اج الربنام��ج للعدي��د م��ن
م�ص��ادر املعلوم��ات للإجاب��ة ع��ن كافة �أ�س��ئلة الربنامج.
اجلدول التايل ي�ستعر�ض بع�ض الأمثلة عن املعلومات التي �سيتم جمعها وكيفية ذلك.

م�صادر املعلومات

املعلومات املطلوب جمعها
مرحلة التنفيذ والتقدم

�أدوات البنامج امل�صممة ملتابعة وتقييم �أن�شطة الربنامج.

�إح�صائيات اخلدمة

�سجالت املن�ش�أة ال�صحية ،وكروت الإحالة.

مدى و�صول تدخالت الربنامج
ملجموعات اجلمهور الفرعية �أو
املجتمعات ،ومدى جناحها

امل�سوح ال�صغرية مع اجلمهور الأويل ،مثل املقابالت ال�شخ�صية مع مقدمي اخلدمة� ،أو املقابالت
مع املنتفعني بعد ح�صولهم على اخلدمة.

مدى و�صول التدخالت الإعالمية
للربنامج

بيانات تقييم و�سائل الإعالم ،و�سجالت البث ،وحتليالت جوجل ،واملسوح التسويقية الكمية.

مدى و�صول وجناح تدخالت الربنامج
على م�ستوى املجتمع

امل�سوح املُ َمثلة للم�ستوى القومي ،امل�سوح الت�سويقية الكمية ،امل�سوح ال�صحية الدميوغرافية

املعلومات الو�صفية حول نتائج
التدخالت

جمموعات النقا�ش الب�ؤرية ،واملقابالت ال�شخ�صية املتعمقة ،ومناق�شات جمموعات اال�ستماع/
العر�ض ،ودرا�سات تتبع التعر�ض الإعالمى للأفراد ،ودرا�سات احلالة.

ومبج��رد �أن يت��م حتدي��د كيفي��ة جم��ع املعلوم��ات ،يك��ون من ال�ضروري �أي�ض ًا حتديد كم مرة �س��يتم جمع املعلوم��ات؟؛ ويتم حتديد عدد املرات بنا ًء على
متطلبات اجلهة املانحة ،واملوارد املتاحة ،واجلدول الزمني للتدخالت .وهناك بع�ض املعلومات التي �سيتم جمعها ب�صورة م�ستمرة من قبل الربنامج
(مثل عدد التدريبات) ،و�أخرى �س��يتم ت�س��جيلها كل �س��تة �أ�ش��هر �أو كل �س��نة ،وذلك ح�س��ب خطة املتابعة والتقييم .وهناك �أنواع �أخرى من املعلومات
التي تعتمد على م�صادر خارجية ،مثل معلومات العيادات ،وبيانات امل�سوح ال�صحية الدميوغرافية.
وبع��د الإجاب��ة عل��ى كل ه��ذه الأ�س��ئلة� ،س��يتم ت�صمي��م ج��دول كاملث��ال الت��ايل ليت�ضمن خطة املتابع��ة والتقييم ،وبعد ذلك يتم طباع��ة هذا اجلدول حتى
يتمكن العاملون بالربنامج من العودة �إليه عند احلاجة ،وحتى يتمكن �أي �شخ�ص من معرفة املعلومات املطلوبة وتوقيت جمعها.

امل�ؤ�شر

التوقيت

م�صادر املعلومات

ع��دد التدريب��ات الت��ى نف��ذت ملقدم��ي
اخلدم��ات ال�صحي��ة.

�سجالت ح�ضور التدريب.

كل �ستة �أ�شهر.

ع��دد �أن�ش��طة التوعي��ة اخلارجي��ة الت��ي
ُعق��دت فـ��ي املواق��ع املالئم��ة لل�ش��باب.

�سجالت الأن�شطة.

كل �ستة �أ�شهر.

ع��دد الواق��ي الذك��ري ال��ذي مت توزيع��ه
فـ��ي املواق��ع املالئمة لل�ش��باب.

�سجالت توزيع الواقي الذكري.

كل �ستة �أ�شهر.
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ن�س��بة ال�ش��باب الذي��ن تعر�ض��وا لر�س��ائل
ا�س��تخدام الواق��ي الذك��ري ع�بر و�س��ائل
الإعالم.

امل�سوح ال�سكانية.

�سنوي ًا.

ن�س��بة املراهق�ين الذي��ن ذك��روا
ا�س��تخدام الواق��ي الذك��ري اثن��اء �أول
ِجم��اع.

امل�س��ح ال�صح��ى الدميوغراف��ى� ،أو �أي م�س��وح
�س��كانية الأخ��رى.

�سنوي ًا.

عدد ون�سبة مقدمى اخلدمة ال�صحية
املدربني ،الذين يقدمون خدمات
تنظيم الأ�سرة للمراهقني.

�سجالت املرافق ال�صحية.

كل �ستة �أ�شهر.

عدد ون�سبة حاالت الإ�صابة اجلديدة
بااللتهابات املنقولة جن�سي ًا.

امل�س��ح ال�صح��ى الدميوغراف��ى� ،أو �أي م�س��وح
�س��كانية الأخ��رى.

�سنوي ًا.

خطوة  :4حتديد �أدوار وم�س�ؤوليات املتابعة والتقييم
العن�ص��ر الت��ايل فـ��ي خط��ة املتابع��ة والتقيي��م ه��و الق�س��م اخلا���ص ب��الأدوار وامل�س��ؤوليات حي��ث �إن��ه م��ن اله��ام �أثن��اء املراح��ل الأوىل للتخطي��ط �أن يت��م
حتدي��د م��ن امل�س��ؤول ع��ن جم��ع املعلوم��ات لكل م�ؤ�ش��ر ،و�س��يتحمل هذه امل�س��ؤولية مزي��ج من فريق عمل املتابع��ة والتقييم ،وفريق عم��ل البحوث ،وفريق
عم��ل الربنام��ج ،وذل��ك يتطل��ب م��ن اجلمي��ع العم��ل مع ًا جلمع املعلوم��ات ب�صورة �صحيحة وفـ��ي الأوقات املنا�س��بة.
َم�س��ؤول ّيات �إدارة املعلوم��ات �س��وف تعتم��د عل��ى مدخ�لات كل ف��رد م��ن الفري��ق ،وه��ذا ي�س��هم بقدر كبري فـ��ي توحي��د املفاهيم بني �أع�ض��اء فريق العمل،
وت�أكي��د معرف��ة كل ف��رد بامل�ؤ�ش��رات املخ�ص�ص��ة له .بهذه الطريق��ة ال يتفاجئ �أحد عندما يحني وقت �إعداد التقرير.
وم��ن الط��رق ال�س��هلة للقي��ام بذل��ك �إ�ضاف��ة عم��ود جل��دول امل�ؤ�ش��رات لي�س��جل به ا�س��م ال�ش��خ�ص امل�س��ؤول عن كل م�ؤ�ش��ر ،كم��ا هو مو�ض��ح فيما اجلدول
التاىل:

امل�ؤ�شر

التوقيت

م�صادر املعلومات

مدير املعلومات

ع��دد التدريب��ات الت��ى نف��ذت ملقدم��ي
اخلدم��ات ال�صحي��ة.

�سجالت ح�ضور التدريب.

كل �ستة �أ�شهر.

مدير الن�شاط.

ع��دد �أن�ش��طة التوعي��ة اخلارجي��ة الت��ي
ُعق��دت فـ��ي املواق��ع املالئم��ة لل�ش��باب.

�سجالت الأن�شطة.

كل �ستة �أ�شهر.

مدير الن�شاط.

ع��دد الواق��ي الذك��ري ال��ذي مت توزيع��ه
فـ��ي املواق��ع املالئمة لل�ش��باب.

�سجالت توزيع الواقي الذكري.

كل �ستة �أ�شهر.

مدير الن�شاط.

ن�س��بة ال�ش��باب الذي��ن تعر�ض��وا لر�س��ائل
ا�س��تخدام الواق��ي الذك��ري ع�بر و�س��ائل
الإعالم.

امل�سوح ال�سكانية.

�سنوي ًا.

م�ساعد الباحث.

ن�س��بة املراهق�ين الذي��ن ذك��روا
ا�س��تخدام الواق��ي الذك��ري اثن��اء �أول
ِجم��اع.

امل�سح ال�صحى الدميوغرافى� ،أو
�أي امل�سوح ال�سكانية الأخرى.

�سنوي ًا؟

م�ساعد الباحث.
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عدد ون�سبة مقدمي اخلدمات ال�صحية
املدربني ،الذين يقدمون خدمات
تنظيم الأ�سرة للمراهقني.

�سجالت املرافق ال�صحية.

كل �ستة �أ�شهر.

م�س ��ؤول املتابع��ة والتقيي��م
امليدانى.

ع��دد ون�س��بة ح��االت الإ�صاب��ة اجلدي��دة
بااللتهابات املنقولة جن�س��ي ًا.

امل�س��ح ال�صح��ى الدميوغراف��ى� ،أو
�أي امل�سوح ال�سكانية الأخرى.

�سنوي ًا.

م�ساعد الباحث.

خطوة � :5إعداد خطة لتحليل املعلومات ،ومناذج للتقارير
مبج��رد �أن يت��م جم��ع كل املعلوم��ات� ،س��وف يك��ون هن��اك حاج��ة �إىل قي��ام �أح��د الأ�ش��خا�ص بتجمي��ع وحتلي��ل ه��ذه املعلوم��ات ال�س��تيفاء ج��دول النتائ��ج
لي�س��تخدم فـ��ي املراجع��ة الداخلي��ة ،و�إع��داد التقاري��ر اخلارجي��ة ،والأك�ثر احتما ًال �أن هذا ال�ش��خ�ص هو مدي��ر املتابعة والتقييم بالربنامج� ،أو م�س��اعد
باح��ث الربنامج.
يج��ب �أن تت�ضم��ن خط��ة املتابع��ة والتقيي��م ق�س��م ًا خا�ص� ًا لعر���ض التفا�صي��ل و�ص��ف املعلومات املطل��وب حتليلها؟ ،وكيفي��ة عر�ض نتائجه��ا؟ ،وهل يحتاج
فري��ق عم��ل البح��وث �إىل �إج��راء اختب��ارات �إح�صائي��ة للح�ص��ول عل��ى الإجاب��ات املطلوبة؟ و�إذا تطلب الأم��ر ،ما هي االختب��ارات واملعلومات املطلوبة؟
وم��ا ه��ي الربجمي��ات املطلوب��ة لتحلي��ل املعلوم��ات و�إع��داد ج��داول التقاري��ر؟ اك�س��يل Excel؟ حزم��ة برجمي��ات العل��وم االجتماعي��ة SPSS؟ فهذه
اعتبارات هامة ينبغي �أخذها فـ��ي االعتبار.
ومن املفيد �أن تت�ضمن خطة املتابعة والتقييم جدول فارغ ملتابعة امل�ؤ�شر .وينبغي �أن يت�ضمن هذا اجلدول النقاط التالية :ما هى امل�ؤ�شرات ،وما هى
املعلوم��ات املطلوب��ة ،وم��ا ه��و التوقي��ت الأمث��ل جلمعه��ا .وميك��ن اي�ض ًا �أن يت�ضمن �أ�ش��ياء �أخرى مثل الهدف من امل�ؤ�ش��ر ،و�إىل �أى مدى اقرتب الربنامج
من حتقيق الهدف .وفيما يلي مثال لهذا اجلدول.

خط الأ�سا�س

امل�ؤ�شر

امل�ستهدف
النهائي

العام 1

الن�سبة املحققة
من امل�ستهدف

ع��دد التدريب��ات الت��ى نف��ذت ملقدم��ي
اخلدم��ة ال�صحي��ة.

0

5

10

%50

ع��دد �أن�ش��طة التوعي��ة اخلارجي��ة الت��ي
ُعق��دت فـ��ي املواق��ع املالئم��ة لل�ش��باب.

0

2

6

%33

عدد الواقي الذكري الذي مت توزيعه
فـي املواقع املالئمة لل�شباب.

0

2500

50000

%50

ن�سبة ال�شباب الذين تعر�ضوا لر�سائل
ا�ستخدام الواقي الذكري عرب و�سائل
الإعالم.

%5

%35

%75

%47

ن�سبة املراهقني الذين ذكروا ا�ستخدام
الواقي الذكري �أثناء �أول ِجماع.

%20

%30

%80

%38

عدد ون�سبة مقدمي اخلدمة ال�صحية
املدربني ،الذين يقدمون خدمات
تنظيم الأ�سرة للمراهقني.

20

106

250

%80
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عدد ون�سبة حاالت الإ�صابة بااللتهابات
املنقولة جن�سي ًا

11000

10000

انخفا�ض %10

%22

%20

ملدة � 5سنوات

%20

خطوة  :6خطة الإتاحة والن�شر و�إعداد التقارير للجهة املانحة
�آخ��ر عن�ص��ر فـ��ي خط��ة املتابع��ة والتقيي��م ه��و و�ص��ف كيف و�إىل من �س��يتم �إتاح��ة املعلومات؟ حيث �إن َجم��ع املعلومات لغر�ض َجم��ع وتوافر املعلومات ال
ينبغ��ي �أن يك��ون ه��و اله��دف النهائ��ي جلهود املتابعة والتقييم ،ويجب �أن يكون جمع املعلومات دائم ًا لأغرا�ض حمددة.
ويرجى الأخذ فـي االعتبار ما يلي:
•

كيف �سيتم ا�ستخدام بيانات املتابعة والتقييم لإعالم فريق العمل و�أ�صحاب امل�صلحة بالنجاح والتقدم املُح َرز فى الربنامج؟.

•

كيف ت�ساعد هذه املعلومات فريق العمل فـي �إجراء التعديالت والإجراءات الت�صحيحية� ،إذا لزم الأمر؟.

• كيف ت�ساعد املعلومات على التقدم فى العمل امليدانى ،وجعل ممار�سات الربنامج �أكرث فعالية؟.
يج��ب �أن تت�ضم��ن خط��ة املتابع��ة والتقيي��م ً
خطط��ا لن�ش��ر املعل��وات داخلي� ًا ب�ين فري��ق عم��ل الربنام��ج ،بالإ�ضاف��ة �إىل الن�ش��ر عل��ى نطاق �أو�س��ع لأ�صحاب
امل�صلحة واجلهات املانحة ،فعلى �سبيل املثال :قد يحتاج فريق الربنامج �إىل مراجعة املعلومات على �أ�سا�س �شهري التخاذ قرارات الربنامج ،وو�ضع
خطط العمل امل�ستقبلية ،بينما تتم االجتماعات مع اجلهة املانحة ملراجعة املعلومات ومدى تقدم الربنامج كل ربع �سنة� ،أو �سنوي ًا .توزيع ن�سخة ورقية
�أو الكرتونية يجب �أن يتم على فرتات متقاربة ومنتظمة.
ويج��ب مناق�ش��ة ه��ذه اخلي��ارات م��ع �أ�صح��اب امل�صلح��ة وفري��ق العم��ل لتحدي��د التوقع��ات املنطقي��ة املبني��ة عل��ى مراجع��ة املعلوم��ات وو�ضع خطط ن�ش��ر
املعلومات فى وقت مبكر فـي الربنامج ،ف�إذا مت و�ضع هذه اخلطط فـي مو�ضعها منذ البداية ،و�أ�صبحت روتين ًا خا�ص ًا بالربنامج ،واالجتماعات ،و�أي
نوع �آخر من املراجعات الدورية �س��تكون هناك فر�صة �أف�ضل لأن تكون هذه االجتماعات �أكرث �إنتاجية ،وهو ما ي�س��عى �إليه كل �ش��خ�ص.

اال�ستنتاج
بعد اتباع هذه اخلطوات ال�ست ،ينبغي �أن تكون اخلطوط العري�ضة خلطة املتابعة والتقييم م�شابهة ملا يلي:
 -1مقدمة عن الربنامج.
•

�أهداف وغايات الربنامج.

•

الإطار املنطقي� /إطار العمل املنطقي /نظرية التغيري.

 -2امل�ؤ�شرات.
•

جدول م�صادر املعلومات ،و�أوقات جمعها ،وفريق العمل امل�سئول.

 -3الأدوار وامل�سئوليات.
•

تو�صيف دور كل ع�ضو بفريق العمل فـي جمع ،وحتليل ،و�/أو �إعداد تقارير عن معلومات املتابعة والتقييم.

� -4إعداد التقارير.
•

خطة التحليل.

•

جدول منوذج �إعداد التقارير.

 -5خطة الإتاحة والن�شر.
•

و�صف لكيف ومتى �سيتم �إتاحة معلومات املتابعة والتقييم داخلي ًا وخارجي ًا؟.
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النماذج
. منوذج �إعداد تقارير امل�ؤ�شرات:تخطيط املتابعة والتقييم

•

.منوذج جدول م�ؤ�شرات خطة املتابعة والتقييم

•

العينات
. مثال جدول م�صادر املعلومات:خطة املتابعة والتقييم

الن�صائح والتو�صيات
 �أف�ضل من جمرد جمع عدد كبري، فجمع بيانات قليلة ولكنها جيدة،اجليد جتنب الوعود املفرطة فـ��ي كمية املعلومات التى �س��وف يتم جمعها
 وتكلفة املوارد الالزمة جلمع املعلومات ملعرفة ما، يجب على فريق العمل �إلقاء نظرة متفح�صة على وقت فريق العمل.من املعلومات الفقرية
.هي الأ�شياء املنطقية؟

•

امل�صطلحات واملفاهيم
 وت�س��اعد هذه امل�ؤ�ش��رات فـ��ي الإجابة على �س��ؤال «هل يتم تنفيذ الأن�ش��طة كما، تقوم بتتبع التنفيذ والتقدم فـ��ي الربنامج:م�ؤ�ش��رات العمليات
».هو خمطط؟

•

 وت�س��اعد هذه امل�ؤ�ش��رات فـ��ي الإجابة على �س��ؤال «هل قامت. تتبع مدى جناح �أن�ش��طة الربنامج فـ��ي حتقيق هدف الربنامج:م�ؤ�ش��رات النتائج
».�أن�شطة الربنامج ب�إحداث فرق؟

•

امل�صادر واملراجع
•

E
 valuation Toolbox. Step by Step Guide to Create your M&E Plan. Retrieved from: http://
evaluationtoolbox.net.au/index.php?option=com_content&view=article&id=23:createm-ande-plan&catid=8:planning-your-evaluation&Itemid=44

•

i nfoDev. Developing a Monitoring and Evaluation Plan for ICT for Education. Retrieved
from: https://www.infodev.org/infodev-files/resource/InfodevDocuments_287.pdf

•

R
 oll Back Malaria. Monitoring and Evaluation Toolbox. http://www.rollbackmalaria.
org/toolbox/toolbox_MonitoringAndEvaluation.html?keyarea=Monitoring%20and%20
Evaluation%20Plan%20and%20Budget#toolsCategory

•

F
 HI360. Developing a Monitoring and Evaluation Work Plan. Retrieved from: http://www.
fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Monitoring%20HIVAIDS%20Programs%20
(Facilitator)%20-%20Module%203.pdf

•

U
 nited Nations. Template for M&E plan. Retrieved from: http://www.un.cv/files/
Template%20for%20M&E%20plan.pdf
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