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 وزارة التخبية  
 السمخص:

ىؾ عسمية شسؾلية مشغسة محددة بإطار زمشي تتزسؽ ودراسات تحميميةة  أن التخظيط التربؾي 
 ليدتثسر نتائجيا السؾثؾقة لبشاء الخظط .

ولمؾقؾف عمى مدى تحقق األىداف ضسؽ إطار الزمشةي وذةكلػ دؾدتيةا أو انحرا يةا عةؽ تمةػ 
ات األىةةةةداف   نةةةةد مةةةةؽ عسميةةةةة الستابمةةةةة وىةةةةي عسميةةةةة مدةةةةتسرة لجسةةةة  وتحميةةةة  السممؾمةةةةات والبيانةةةة

لمسذروعات والبرامج لتحديد مدى تؾا ق سير أنذةظة السذةروم مة  الخظةة السؾضةؾعة لبيةان الؾضة  
 الحالي لمسذروم وترذز عمى مؤشر األداء.

، صؾل لألىداف التي ذان مخظظةا  ليةاوالتقييؼ ىؾ عسمية قياس مدى نجاح مذروم ما  ي الؾ 
ات تمتبر عشررا  أساسيا  ي عسمية التقييؼ و ن التقييؼ يمتسد بذك  أساسي عمى الكياس  أن السؤشر 

، ويمتبر البمض الستابمة والتقييؼ شي واحد حيث إن متابمة التشفيك ىؾ  ي حكيقة األمةر صةؾرة مةؽ 
 صؾر التقييؼ .

وىشاك مؽ يترؾر إن التقييؼ ىؾ التقةؾيؼ ومةؽ ىشةا  قةد تةؼ ذتابةة ىةكا البحةث نتؾضةي  مذةكمتو 
ل إلةةةى نسةةةؾتج لمستابمةةةة والتقيةةةيؼ با عتسةةةاد عمةةةى نسةةةاتج عالسيةةةة وأىسيتةةةو وأىدا ةةةو بةةةالتشغير والؾصةةةؾ 

وإقميسية ومحمية ودمجيا نشسؾتج يذس  الجيات أعاله إضا ة إلى ما يشاسب واقمشا وخظظشا التربؾية 
والؾصةةؾل الةةى اسةةتشتادات وتؾصةةيات تات أىسيةةة ذبيةةرة  ةةي تحقيةةق األىةةداف التربؾيةةة بكةة  مفاصةةميا 

 لترحيحو.وتأشير ا نجاز وا نحراف 
 ، األىجاف ، السؤشخات ()الستابعة ، التقييم، التقهيم ، التخظيط التخبهي  السفتاحية:الكمسات 
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planning 
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Abstract 

      Educational planning is an organized comprehensive process limited 

with a time framework which include analytical studies to invest its 

authentic 

To stand upon achieving the goals through the time framework and its 

quality or its deviation from these goals as well , monitoring is a must 

which is a continuous process to collect and analyze data and information 

for projects and programs to specify the accordance of the projects 

activities with the placed plan to show the current situation of the project 

concentrating on the performance indicator . 

Assessment is the process of measuring a certain projects success to 

achieve the planned goals ; due to the fact that assessment depend upon 

measurement essentially , so the indicators are considered as an essential 

element in the assessment process ; some considered that monitoring are 

the same which assessment ,that is to say implementation of monitoring is 

in fact one of assessment forms . 

Some may imagine that assessment is the evaluation itself , that is what the 

subject of this research which clarify its problem , significance and goals 

by theories to reach a model for monitoring and assessment depending on 

local , regional and international models integrating them with a model 

which include the above mentioned sides in addition to what is suitable to 

us and our educational plans to result in conclusions and recommendations 

of huge significance to achieve the educational goals with all its details and 

indicating the achievement and deviation for correcting . 

 

Key words   : Monitoring, Assessment, Educational Planning, 

Objectives , Indicato
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 السقجمة
تمةةةد متابمةةةة تشفيةةةك الخظةةةة وتقؾيسيةةةا مةةةؽ السيسةةةات ا عتياديةةةة ألديةةةزة التخظةةةيط ، إلةةةى دانةةةب 
كؾنيا مؽ ميسات األديزة التشفيكية أيزا  .  التشفيةك ىةؾ تردسةة نةرامج ومذةروعات الخظةة إلةى 
تظبيقةةات عسميةةة ، ومةةؽ الزةةروري التأكةةد مةةؽ مدةةتؾى الوفايةةة اجداريةةة والفشيةةة ألديةةزة التشفيةةك 

ن اسةةتسرارية األعسةةال التشفيكيةةة بالرةةيي واألسةةاليب التةةي تسكةةؽ مةةؽ الؾصةةؾل إلةةى بقرةةد ضةةسا
أ ز  الشتائج عؽ طريق ا لتزام بالبرنامج الزمشةي والبرنةامج السةالي لمتشفيةك وبالترةاميؼ السمةدة 
لمبرنامج والسذروعات الستزسشة  ي الخظط الجزئية أو القظاعية التي يتزسشيا اإلطةار المةام 

 ة القؾمية .لخظة التشسي
 والستابمة مؽ شانيا إن تقؾد إلى التحرك  ي دؾ المس  وتجدده وتحفيز الجيؾد بقرد

اإلبقةةاء عمةةى التؾقيتةةات الخاصةةة نتشفيةةك نةةرامج الخظةةة ومذةةروعاتيا. وضةةسان التشغةةيؼ والتشدةةيق 
نةةةيؽ األديةةةزة التشفيكيةةةة مةةة  بمزةةةيا مةةةؽ ناحيةةةة وبيشيةةةا وبةةةيؽ أديةةةزة التخظةةةيط مةةةؽ ناحيةةةة ثانيةةةة 

 ( .208 ص ، 2004)إنراليؼ 
ويسثةة  التقةةؾيؼ أحةةد األرذةةان األساسةةية  ةةي المسميةةة التمميسيةةة  يةةؾ الةةكي يسكششةةا مةةؽ ممر ةةة مةةا 
تحقةةةق مةةةؽ األىةةةداف السدةةةظرة قبةةة  ندايةةةة الفمةةة  التمميسةةةي والؾسةةةيمة التةةةي تدةةةتمس  لكيةةةاس أثةةةر 

باإلضةةا ة إلةةى أنةةو عسةة  ودردةةة الةةتممؼ والتممةةيؼ ونتةةاج المسةة  السدرسةةي والتظةةؾرات الحاصةةمة ، 
 مشغؼ وىادف يقؾم عمى أسس وممايير نيدف مؽ خاللو إلى تقؾيؼ المسمية التربؾية .

وقةةد خفةةي التقةةؾيؼ التربةةؾي باىتسةةام ذثيةةر مةةؽ البةةاحثيؽ التربةةؾييؽ ومةةشيؼ مةةؽ عر ةةو ىةةؾ إصةةدار 
يف حكؼ لغرض ما يتزسؽ استخدام ممايير لتقدير مدى ذفاية األشةياء ودقتيةا و ماليتيةا ويزة

)نيبي( انو دس  مشغؼ وتفدةير لمؾقةائ  يةؤدي إلةى إصةدار حكةؼ بالكيسةة  تخةات مؾقة  أو قةرار 
 (   267ص ، 2003)عالم ،

ولو  مؽ الستابمة والتقؾيؼ  ي مختم  السجا ت خرؾصةا   ةي الجانةب التربةؾي ميةام وأىةداف 
لةى متابمةة وتقةؾيؼ وأسس ومقؾمات سيتشاوليا بحثشا ندقة ومشيجية حيث يفتقةر نغامشةا التربةؾي إ
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رصةةيؽ مةةؽ خالليسةةا يسكةةؽ الشيةةؾض  ةةي المسميةةة التخظيظيةةة  ةةي وزارة التربيةةة والتممةةيؼ المةةالي 
 عمى أحدؽ ودو ومؾاكبة التظؾرات  ي ىكا القظام التشسؾي السيؼ .

 -: مذكمة البحث وأىسيتو
قيةةيؼ ، لقةةد أن التشفيةةك الشةةاد  لخظةةة القظةةام التربةةؾي مرتبظةةة بجةةؾدة قظاعيةةا  ةةي الستابمةةة والت

أصةةبحا الستابمةةة والتقيةةيؼ لخظةةط القظةةام التربةةؾي أكثةةر تمقيةةدا  وتذةةابكا  وتتةةأل  مةةؽ مجسؾعةةة 
أنذظة تتزسؽ تقارير التقدم الدورية لتشفيك ذامة  الخظةط والسؾازنةة ، وتقةارير ا نجةاز الدةشؾية 

 لمسخردات والشتائج بسا  ي تلػ تقييؼ األثر.
ظةةةام التربةةةؾي ضةةةميف دةةةدا  مسةةةا يتؾدةةةب نشةةةاء وترةةةسيؼ ىةةةكا أن واقةةة  الستابمةةةة والتقيةةةيؼ  ةةةي الق

 الشغام وإعادة التفوير  ي عسميات الستابمة والتقييؼ السؾدؾد ذسا ىؾ الحال ، 
وأن ىةةةكا الترةةةسيؼ يذةةةك  دةةةزءا  مةةةؽ خظةةةة القظةةةام التربةةةؾي يجةةةب أن تمكةةةس السبةةةاد  القشيشةةةة 

 والسباد   التؾدييية والسسارسات الجيدة الؾادب اتخاتىا .
ن السخةةاوف السرتبظةةة بأنغسةةة الستابمةةة والتقيةةيؼ ليدةةا دديةةدة  ةةي التخظةةيط وبةةرامج القظةةام وأ

 التربؾي لفترات طؾيمة ، إن لؼ يكؽ لسمغؼ الؾقا .
إن التخظةةةيط ا سةةةتراتيجي ومشحةةةى اإلدارة السمتسةةةدة عمةةةى الشتةةةائج أحةةةدثا تغييةةةرا  مزدودةةةا  ةةةي 

ميةةةة الستابمةةةة  مالةةةة ، ريجةةةب إن ترذةةةز التؾقمةةةات بقةةةدر ا ىتسةةةام بالستابمةةةة ، وحتةةةى توةةةؾن عس
، ذسةةا ويشبغةةي أن توةةؾن المسميةةات السختمفةةة  السةةدخالتبذةةك  أساسةةي عمةةى الشتةةائج نةةد   مةةؽ 

 متواممة ضسؽ نغام متساسػ .
اسةةةتغرل تلةةةػ عقةةةديؽ مةةةؽ ,وان الةةةدول الستقدمةةةة اعتسةةةدت عمةةةى اإلدارة السمتسةةةدة عمةةةى الشتةةةائج 

لةدخ  السةشخفض ) مثة  أواشةدا أو تشزانيةا ( قةد قظة  الزمؽ ، بسا  ي تلةػ الةدول تات مدةتؾى ا
 بالفم  شؾطا  طؾيال   ي ىكا ا تجاه وحر  عمى نتائج ايجانية .

ومةةؽ الزةةروري دةةدا  مةةشيؼ الةةدور الةةكي تممبةةو عسميةةة الستابمةةة والتقةةؾيؼ واعتبارىةةا ضةةرورة ممحةةة 
 -لشجاح إي مذروم وألىسيتيا الوبيرة تذير إلى أنيا :
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وان أحةةةةد أىةةةةؼ عؾامةةةة  نجةةةةاح السذةةةةروم ىةةةةؾ ضةةةةسان تشفيةةةةك الخظةةةةة نجةةةةاح السذةةةةروم ،  -1
 السؾضؾعة بالجؾدة السظمؾبة وباستخدام السؾارد الستؾ رة وضسؽ الجدول الزمشي السحدد.

تظؾير المس  والدروس السدةتفادة، حيةث أن عسميةة التقةؾيؼ تدةس  لفريةق المسة  بةالشغر  -2
تحقةةةق أىدا ةةةو . تكةةةيس عسميةةةة بذةةك  مؾضةةةؾعي إلةةةى نتةةةائج السذةةةروم الشيائيةةةة وقيةةةاس مةةةدى 

التقةةةؾيؼ مةةةدى نجةةةاح السذةةةروم ونةةةدرس أسةةةباظ الشجةةةاح ، ذسةةةا نشتغةةةر ألسةةةباظ عةةةدم تحقةةةق 
األىداف وا ىؼ ىؾ ممر ة أسباظ ىكا الشجاح لتورارىةا مدةتكبال  أو مةا الةكي أعةال السذةروم 

 مؽ تحقيق نتائجو لتال ي السمؾقات  ي السدتقب  .
عسميةةة الستابمةةة والتقيةةيؼ عمةةى زيةةادة الذةةفارية المسةة  نشةةاء الثقةةة، بذةةك  أساسةةي تدةةاعد   -3

 والكي يمتبر عشررا  أساسيا  ي نشاء الثقة بالسشغسات والسذاري  التشسؾية واإلندانية . 
 زةال  عةةؽ أن التقةارير الدوريةةة الشاتجةة عةةؽ عسميةة الستابمةةة تجمة  الجيةةات السانحةة عمةةى اطةةالم 

الجيةةات مسةةا يذةةج  الجيةةات تات المالقةةة عمةةى  تةةام عمةةى مةةا يجةةري مسةةا يقةةؾي المالقةةة مةة  ىةةكه
 ا ستسرار  ي تسؾي  مذاري  ومبادرات تشفيكىا.

 وأىسية ىكه المسمية السيسة  ي التخظيط التربؾي تحديدا  لكلػ نرزت األىسية  ي دراسة وبحث 
 جف البحثى
التمةةةةرف عمةةةةى الستابمةةةةة والتقيةةةةيؼ والتقةةةةؾيؼ   ةةةةي القظةةةةام التربةةةةؾي وأسةةةةاليبيا وترةةةةسيسيا  -1

 . اجستراتيجيةوأىسيتيا  ي الخظط التربؾية القريرة والستؾسظة و 
رصةةد ومتابمةةة البةةرامج والسذةةاري  التربؾيةةة أثشةةاء رسةةؼ الخظةةط وتشفيةةكىا والؾقةةؾف عمةةى  -2

 مدتؾيات ا نجاز واجخفاقات  وإعادة السدار لتحقيق األىداف والغايات السشذؾدة .
 تحجيج السرظمحات 

، السسكشةةة لمؾصةةؾل إلةةى أىةةداف مميشةةة عيةةة  ختيةةار أحدةةؽ الحمةؾلعسميةةة وا  التخظةيط :       
او بمبةةةةارة أخةةةةرى عسميةةةةة ترتيةةةةب األولؾيةةةةات  ةةةةي ضةةةةؾء اإلمكانيةةةةات الساديةةةةة والبذةةةةرية الستاحةةةةة 

 (  239 ص ،1993)مرسى ، 
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( إن التخظيط أسمؾظ  ستخدام السؾارد الشادرة الستاحة  ةي السجتسة  Baldwinويرى )بالدويؽ 
( إمةا )واترسةؾن BALDWIN ،11،1962الحرؾل عمى أقرةى إشةبام مسكةؽ )بسا يحقق لو 

WATERSON ريمةةةرف التخظةةةيط بأنةةةو عبةةةارة عةةةؽ اختيةةةار أحدةةةؽ البةةةدائ  الستاحةةةة لتحقيةةةق )
( ، ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةره )اشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيؼ( مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽ WATERSON،8،1962أىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداف محةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةددة )

( يمرف التخظيط بأنو تفوير وأسمؾظ عسة  مةشغؼ لتظبيةق أ زة  FRIEDMANNإن) ريدمان
الؾسائ  السمررية مؽ أد  تؾديةو وضةبط عسميةة التغييةر الراىشةة بقرةد تحقيةق أىةداف واضةحة 

 (27ص،1999ومحددة ومتفق عمييا )اشيؼ ، 
تحديةةد أىةةداف مميشةةة مةة  وضةة  األسةةاليب والتشغيسةةات واإلدةةراءات لتحقيةةق  -التمريةةف دزئيةةا  :

ة عمةةةةى الؾاقةةة  والغةةةةروف تمةةةػ األىةةةداف بأقةةةة  الجيةةةؾد والتومفةةةةة السسكشةةةة وىةةةكه األىةةةةداف مبشيةةة
 السحيظة .

والتخظةةيط التربةةؾي   يخةةرج عةةؽ مةةا تذةةر  ةةي أعةةاله ولوةةؽ يرذةةز ا ىتسةةام لمتخرةةص بةةاألمؾر 
 التربؾية وذ  ما يتممق نيا .

مجسؾعةة مةؽ التةدانير التربؾيةة السحةددة التةي تتخةك مةؽ أنجةاز أىةداف  -وعر و ) يسي ( بأنةو :
ترمة السدتسرة التي تتزسؽ أساليب البحةث ا دتسةاعي مميشة ويسكؽ تمريفو أيزا  المسمية الس

ومبةةةاد  وطةةةرل التربيةةةة وعمةةةؾم اإلدارة وا قترةةةاد والساليةةةة واايتيةةةا إن يحرةةة  التالميةةةك عمةةةى 
تممةةةيؼ ذةةةا ي تي أىةةةداف واضةةةحة وعمةةةى مراحةةة  محةةةددة تحديةةةدا  تامةةةا  وان يسكةةةؽ ذةةة   ةةةرد مةةةؽ 

أسةياما   مةا   بكة  مةا يدةتظي   ةةي الحرةؾل عمةى  رصةة تمميسيةة يشسةي  ييةا قدراتةةو وان يدةيؼ 
 (210ص،  1965ية والثقارية ) يسي ،تقدم البالد  ي الشؾاحي ا دتساعية وا قتراد

   -الستابعة:
مجسؾعةةةةة مةةةةؽ التمميسةةةةات والزةةةةؾابط والتشغيسةةةةات واإلعسةةةةال واإلدةةةةراءات التةةةةي تتخةةةةكىا  -1

أديةةةزة الستابمةةةة ، والسدةةةؤوليات السشةةةاي نيةةةا والرةةةالحيات السفؾضةةةة ليةةةا لتقةةةؾيؼ عسميةةةة 
 (. 93ص 1998 ،( ) عريقات 10 -9ص،  1986)عزيز ،    تشفيك الخظة 
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يا والتأكةد مةؽ أنيةا تمسة  عمةى التمرف عمةى سةير إعسةال تشفيةك نةرامج الخظةة ومذةروعات -2
تحقيةةق األىةةداف السؾضةةؾعة ذسيةةا  ونؾعيةةا  ضةةسؽ البرنةةامج الزمشةةي لمتشفيةةك ، وتلةةػ مةةةؽ 

 ( .76. 1999)خسيس، خالل دراسة وتحمي  سير عسمية التشفيك
عسميةةةة مدةةةتسرة تدةةةتخدم الجسةةة  السةةةشغؼ لمبيانةةةات عةةةؽ مؤشةةةرات محةةةددة لتزويةةةد اإلدارة  -3

السدةةتسر عةةؽ مةةدى ا نجةةاز  ةةي األداء وتحقيةةق األىةةداف  والسمشيةةيؽ الرئيدةةيؽ بةةالتظؾر
 (OECD ،2002، p27)    والتقدم  ي استخدام السؾارد 

  -وتعخيف الستابعة أجخائيًا :
عسمية مشغسة ومدتسرة عمةى مةدار الدةق  الزمشةي لمسذةروم وتةتؼ برةفة دوريةة لجسة  البيانةات 

إلى أدارة السذروم لغرض مدةاعدتيؼ  والسممؾمات عؽ أنجاز السذروم ، ثؼ أعدادىا وتؾصيميا
 عمى اتخات القرارات بكفاءة نحؾ تحقيق األىداف السرسؾمة .

نغةةةام مشيجةةةي ومؾضةةةؾعي مدةةةتسر لمبرنةةةامج سةةةؾاء ذةةةان مدةةةتسرا  أو مشتييةةةا  ويةةةرتبط  -:التقيييييم 
بالبرامج والدياسات وتقييؼ ترسيسيا وتشفيكىا ونتائجيا ، ذسةا ييةدف إلةى تحديةد مةدى السالئسةة 

 (5ص، 2017)القيار ،  التأثير و لوفاءة والفمالية  وا
عسميةةة تيةةدف إلةةى التأكةةد مةةؽ أن السذةةروم قةةد حقةةق الشتةةائج السردةةؾة مشةةو والةةى تحديةةد أثةةر  -1

السذةةروم سةةؾاء السباشةةر عمةةى السدةةتفيديؽ والبي ةةة السحيظةةة ، وتلةةػ عمةةى السةةدى القريةةب 
 (  11،ص2014) ايبرت ،  رديدريش    والبميد

 التقهيم 
أحةةةدى الخظةةةؾات الرئيدةةةية لمسميةةةة التخظةةةيط ، وتدةةةتيدف التمةةةرف عمةةةى انجةةةازات الخظةةةة  -1

ومةةةةدى مةةةةا حققتةةةةو مةةةةؽ أىةةةةداف وممةةةةدل تحقيةةةةق ذةةةة  ىةةةةدف ورأي السدةةةةتفيديؽ مةةةةؽ البةةةةرامج 
 ي خظط المسة  السدةتقبمية )مختةار والسذروعات وا ستفادة مؽ ىكه البيانات والسممؾمات 

 (323ص، 1995، 
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عمةةى أسةةس عسميةةة تدةةتيدف إصةةدار الحكةةؼ ندقةةة ومؾضةةؾعية عمةةى عسميةةة مشيجيةةة ، تقةةؾم  -2
مةةدخالت ومخردةةات إي نغةةام ، ومةةؽ ثةةؼ تحديةةد دؾانةةب الزةةم  والقةةؾى  ةةي ذةة  مشيةةا ، 

 تسييدا   تخات القرارات السشاسبة لإلصالح .
تحديد مةا تةؼ تحكيقةو مةؽ األىةداف السرسةؾمة لمخظةة بسذةاريميا والسدةاعدة  -التقهيم إجخائيا :

السذكالت وتذخيريا والتمرف عمى السمؾقات بقرد تحديؽ المسمية بكفاءة عاليةة   ي تحديد
 وإيجاد الحمؾل السشاسبة ليا.

 مفيهم الستابعة والتقهيم 
 الستابعة  -أواُل :

السقرؾد بالستابمةة عسة  أعمةى مدةتؾى الفيةؼ البدةيط تمشةي مؾاصةمة وا سةتسرار ريةو بةالخظؾي 
حقيةق أىدا ةو ، ويذةير ىةكا السفيةؾم ضةسشيا  إلةى دقةة المسة  السرسؾمة لةو حتةى ا نتيةاء مشةو وت

 وإتقانو بالذك  الكي يسكؽ مؽ الؾصؾل إلى أ ز  الشتائج .
و ةةةةي أطةةةةار التخظةةةةيط تمشةةةةي الستابمةةةةة مجسؾعةةةةة الفماليةةةةات واألنذةةةةظة والزةةةةؾابط واإلدةةةةراءات 

ي ديةةةةؾد الستخةةةةكة لزةةةةسان التشفيةةةةك الدةةةةميؼ لبةةةةرامج الخظةةةةة ومذةةةةروعاتيا وتقةةةةؾيؼ نتائجيةةةةا . وىةةةة
مذةةترذة نةةيؽ أديةةزة التخظةةيط وأديةةزة التشفيةةك تقةةؾم نيةةا برةةفة مدةةتسرة أو دوريةةة لتمةةرف واقةة  
تشفيةةةةك الخظةةةةة وتحديةةةةد ممؾقاتةةةةو ومذةةةةكالتو ، وذذةةةة  األخظةةةةاء أو ا نحةةةةراف  ةةةةي مدةةةةاراتو ، 

أو  شيةةةة أو ماليةةة ، أو نتيجةةةة خظةةا  ةةةي  أداريةةوودراسةةة أسةةةبابو ريسةةا إتا ذانةةةا تتممةةق بجؾانةةةب 
تقديرات الخظة مؽ تلػ مثال  السبالغة  ةي تقيةيؼ اإلمكانيةات الساديةة والبذةرية ، واقتةراح وسةائ  
وإدةةةراءات مشاسةةةبة لتجةةةاوز تمةةةػ السمؾقةةةات وممالجةةةة السذةةةكالت  ةةةي وقةةةا مبكةةةر ، وترةةةحي  

(  ، و ةةي 209ص ، 2004مدةةارات التشفيةةك ضةةسانا  لتحقيةةق األىةةداف السؾضةةؾعة  ) إنةةراليؼ 
حةةا ت ذيةةكه يشبغةةي ا سةةتفادة مةةؽ الخيةةارات البديمةةة السحةةددة  ةةي الخظةةة والتةةي تسشحيةةا القةةدرة 

 عمى التمدي  أو التبدي  الالزم لتديير األمؾر با تجاىات المقالنية الرحيحة .
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ة ومممةةؾم أن عسميةةةة التخظةةيط ىةةةي نشائيةةة متتابمةةةة ، تذةةك   ييةةةا مجريةةات ونتةةةائج خظةةؾة سةةةابق
األسةةةاس لممسةةة  التخظيظةةةي  ةةةي خظةةةؾة  حقةةةة ، و  يسكةةةؽ الشغةةةر إلةةةى ىةةةكه المسميةةةة ذجؾانةةةب 
وخظؾات مشفرمة ومشمزلة عؽ بمزيا و  رابط نيشيا ، ثؼ أن مبةاد  التخظةيط الممسةي الدةميؼ 
كالؾاقميةةةةة والمقالنيةةةةة والذةةةةسؾلية والتؾا ةةةةق والتوامةةةة  والسؾازنةةةةة وا سةةةةتسرارية والسرونةةةةة وإبمةةةةةاد 

 .الستواممة ليكه المسمية ذك  مؾحدالسكانية والزمشية والبذرية تفرض الشغرة الذاممة التخظيط 
أما التظبيق وىؾ الجانب الثاني ليكه المسمية ،  سؽ السؤذد أنو يرتبط ارتباطا دؾىريا  بالجانةب 
األول ، ومترةةة  بةةةو اترةةةا   زمةةةا  ذةةةالتؾأم  ةةةي رحةةةؼ واحةةةد ،  سةةةا يشفةةةك ىةةةؾ الخظةةةة التةةةي تةةةؼ 

، وتمةد الستابمةة والتقةؾيؼ مةؽ التةدانير واإلدةراءات األساسةية لزةسان اسةتسرارية التشفيةك  أعدادىا
والسحا غةةةةة عمةةةةى مدةةةةتؾيات األداء السظمؾبةةةةة  نجةةةةاز اإلعسةةةةال والسيسةةةةات التشفيكيةةةةة بةةةةالظرائق 
واألساليب السشاسبة لبرامج ومذروعات الخظة وتحقيق أ ز  دردة مسكشةة مةؽ الدقةة واإلتقةان 

 فيك الدميؼ لتمػ الخظة وتحقيق أىدا يا .ضسانا  لمتش
 (  2011ص ) السردر أعاله ،
   -أىجاف الستابعة :

تةةؾ ر الستابمةةة إلدارة السذةةروم ذا ةةة البيانةةات والسممؾمةةات عةةؽ السذةةروم السشفةةك بسةةا يسكةةشيؼ  -1
مةةةؽ تحميةةة  السؾقةةة  الحةةةالي لمسذةةةروم ومقارنةةةة مةةةا تحقةةةق  مةةةال  بسةةةا ذةةةان مخظظةةةا  تشفيةةةكه 

 -ؽ أن :وبخاصة التحقق م
 يتؼ التشفيك و قا  لمجدول الزمشي السحدد . -

 مدخالت ومخردات السذروم تر  لمف ة السدتيد ة  ي السكان والؾقا السشاسبيؽ. -
 يتؼ اإلنفال  ي األودو الرحيحة . -
 انجازات السذروم تتؼ و قا  لسا ىؾ مخظط لو . -
تحتةةةاج إلةةةى تحديةةةد مةةةؾاطؽ القةةةؾة والزةةةم   ةةةي السذةةةروم والؾقةةةؾف عمةةةى الجؾانةةةب التةةةي  -

 تحديؽ .
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 تحديد السذكالت التي تمؾل التشفيك إليجاد الحمؾل السشاسبة . -
 يتؼ التشفيك بجؾدة عالية والسظابقة لمسؾاصفات الفشية .   -

 أساليب الستابعة
يمتسد اختيار أسمؾظ الستابمة عمى عروف الجية التي تقةؾم نيةا ومجسؾعةة المؾامة  التشغيسيةة 
التي تحكؼ عسميا  زةال  عةؽ خبراتيةا ، وعمةى المسةؾم ىشةاك أسةمؾبيؽ تةتؼ نيسةا عسميةة الستابمةة 

 السكتبي . واألسمؾظ( وىكيؽ األسمؾبيؽ ىسا األسمؾظ السيداني 32-29ص 1986)عزيز ، 
 ابعة السيجانيأسمهب الست-ا

يةةةتؼ تذةةةكي   ةةةرل ميدانيةةةة قظاعيةةةة تزةةةؼ متخررةةةيؽ و شةةةيؽ  ةةةي  األسةةةمؾظعشةةةد اعتسةةةاد ىةةةكا 
مجا ت متشؾعة تبما  لظبيمة القظةام أو السذةروم الةكي تةتؼ متابمتةو ، وتقةؾم ىةكه الفةرل بجسة  

عةةةؽ التشفيةةةك مةةةؽ  السدةةةؤوليؽالسالحغةةةات والسممؾمةةةات عةةةؽ طريةةةق ا ترةةةال السباشةةةر ومقانمةةةة 
 زيارات لؾاق  تشفيك السذاري  وممايذتيا ميدانيا  .خالل ال

ألسةةةباظ عةةةدة مشيةةةا عةةةدم ذفايةةةة البيانةةةات والسممؾمةةةات الستاحةةةة عةةةؽ  األسةةةمؾظويدةةةتخدم ىةةةكا 
السذةةروم وتةةدني نؾعيتيةةا ، والر بةةة  ةةي تمةةرف الؾاقةة  التشفيةةكي  ةةي مةةدة قرةةيرة ودون تةةأخير ، 

اشةةرة لدةةير التشفيةةك والتمةةرف  مؾقميةةا  أو أن خرؾصةةية السذةةروم وأىسيتةةو تقتزةةي الستابمةةة السب
أسةةةبانيا ، أيزةةةا لتقؾيةةةة أواصةةةر التمةةةاون وتمزيةةةز الثقةةةة مةةة   عمةةةى السذةةةكالت والمكبةةةات وتبةةةيؽ
التةةي يتظمبيةةا ترةةحي  مدةةار التشفيةةك ويترةة  ىةةكا  اإلدةةراءاتالجيةةات السشفةةكة لتدةةيي  تظبيةةق 

 -األسمؾظ بمدد مؽ مزايا أىسيا ما يمي :
مذةةكالت التشفيةةك وممؾقاتةةو برةةؾرة مباشةةرة وبذةةك  تفرةةيمي مسةةا يدةةي  يتةةي  التمةةرف عمةةى -1

 تحديد أسبانيا ووض  سب  ممالجتيا .
عةةؽ السدةةؤولة نغةةرا   عتسةةاد ىةةكا األسةةمؾظ عمةةى ا ترةةال السيةةداني السباشةةر مةة  الجيةةات -2

بذةك  التشفيك ،  أنو يييئ  رصا  ديدة لتمزيز التماون والثقة نيؽ ىكه الجيات وأديةزة الستابمةة 
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أعسةال  إلنجةازيسكؽ األخيرة مؽ الحرؾل عمى البيانةات والسممؾمةات الواريةة والدقيقةة الالزمةة 
 الستابمة .

يدةةةةاعد ىةةةةكا األسةةةةمؾظ عمةةةةى اخترةةةةار الؾقةةةةا  ةةةةي الحرةةةةؾل عمةةةةى البيانةةةةات والسممؾمةةةةات -3
 ةةي  اإلدةةراءاتوتةةدقيقيا . وتبمةةا  لةةكلػ تةةتسكؽ الجيةةات السخترةةة مةةؽ اتخةةات القةةرارات ووضةة  

 مشاسب ضسانا  لمتشفيك الدميؼ لمخظة .وقا 
بالجؾانةةب الفشيةةةة أكثةةر مةةةؽ األعسةةال السكتبيةةةة السدةةتيموة لمؾقةةةا  ةةي مةةة ء  ا ىتسةةةامترذيةةز -4

 ا ستسارات وأعداد السمفات والدجالت .
 أما سمبيات األسمهب فيي

الحادةةةة إلةةةى عةةةدد ذبيةةةر مةةةؽ السخترةةةيؽ والفشيةةةيؽ  ةةةي اختراصةةةات متشؾعةةةة توي الوفةةةاءة -1
 رة لمكيام بالزيارة السيدانية لمسذاري  ومتابمتيا مؾقميا  .والخب

 ارتفام التواليف بدبب ذثرة ما يدتمزمو ىكا األسمؾظ مؽ إمكانيات بذرية ومادية -2
نغةةرا  لوثةةرة السذةةروعات وتشؾعيةةا  ةةأن متابمتيةةا ميةةدانيا  واإلشةةراف عمةةى سةةير تشفيةةكىا دسيمةةا  -3

 يكؾن أمرا صمبا  .
ت أعةةةةاله ، وبدةةةةبب عةةةةدم الةةةةتسكؽ مةةةةؽ الكيةةةةام بالزيةةةةارات السيدانيةةةةة لمسؾاقةةةة  مرا قةةةةا  لمدةةةةمبيا-4

والسذةةةروعات برةةةؾرة دوريةةةة ،  ةةةأن تلةةةػ يتدةةةبب بمةةةدم تةةةد ق البيانةةةات والسممؾمةةةات عةةةؽ سةةةير 
 التشفيك بذك  مشتغؼ .

يحرةةة  أحيانةةةا  أن يخزةةة   ريةةةق الستابمةةةة أو بمةةةض أعزةةةائو لتةةةأثير المالقةةةات الذخرةةةية -5
 سارسيا أديزة التشفيك مسا يفقد الستابمة دقتيا ومؾضؾعيتيا .ومغاىر الزغط التي ت

نغةةةةةرا   عتسةةةةةاد ىةةةةةكا األسةةةةةمؾظ عمةةةةةى ا ترةةةةةال الذخرةةةةةي السباشةةةةةر والزيةةةةةارات السؾقميةةةةةة -6
والسمايذة السيدانية قد   تمظي مدألة التؾثيق وتؾ ير البيانةات والسممؾمةات السكتؾبةة ا ىتسةام 

 السظمؾظ .
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 أسمهب الستابعة السكتبي  -ب
تةةةةتؼ الستابمةةةةة مكتبيةةةةا  باسةةةةتخدام وسةةةةائ  ا ترةةةةال ايةةةةر السباشةةةةر والسراسةةةةالت السكتؾبةةةةة مثةةةة  
ا سةةتسارات والشسةةاتج والتقةةارير والسمفةةات والسكاتبةةات لمحرةةؾل عمةةى البيانةةات والسممؾمةةات عةةؽ 

يمةةةة األنذةةةظة سةةةير التشفيةةةك برةةةؾرة دوريةةةة مشتغسةةةة . ويييةةةئ اسةةةتسارات متشؾعةةةة عمةةةى و ةةةق طب
السراد متابمتيا وترس  إلى وحةدات الستابمةة  ةي السدةتؾيات التشغيسيةة ذا ةة لتةدويؽ السممؾمةات 
السظمؾبةةة حةةؾل تشفيةةك الخظةةة وأعةةداد تقةةارير دوريةةة نشتةةائج الستابمةةة . وتقةةؾم ىةةكه الؾحةةدات نر ةة  

اليي ةةةة  تقاريرىةةةا إلةةةى الجيةةةة األعمةةةى حدةةةب التدمدةةة  التشغيسةةةي لجيةةةاز الستابمةةةة وصةةةؾ   إلةةةى
السرذزية لمستابمة التي تمس  عمى أعةداد تقريةر شةام  يتزةسؽ البيانةات والسؤشةرات حةؾل تشفيةك 

الخظةةةة ، والسذةةةكالت التةةةي أعيرىةةةا التشفيةةةك وممؾقاتةةةو ، وتحديةةةد ا نحةةةراف عةةةؽ األىةةةداف إن  
ودةةةد ، مةةة  نيةةةان األسةةةباظ وتقةةةديؼ السقترحةةةات والتؾصةةةيات ، وير ةةة  التقريةةةر إلةةةى الجيةةةة المميةةةا 

 واألديةةزةالالزمةةة وأعةةالم ىي ةةة الستابمةةة  اإلدةةراءاتسخترةةة لدراسةةتو واتخةةات القةةرارات ووضةة  ال
التشفيكيةةة ذةةي يةةتؼ التقيةةد نيةةا . وىكةةكا يةةتؼ تةةد ق البيانةةات والسممؾمةةات والتقةةارير الدوريةةة لمستابمةةة 

 مؽ السدتؾيات األدنى صمؾدا  إلى السدتؾيات األعمى وبالمكس .
 -ا يمي :ومؽ مزايا ىكا األسمؾظ م

ميسةةات الستابمةةة مقارنةةة بأسةةمؾظ الستابمةةة السيةةداني  إلنجةةازعةةدم الحادةةة إلةةى مةةالك ذبيةةر -1
 وبالتالي انخفاض التواليف .

 ةةي حالةةة اسةةتخدام نغةةؼ السممؾمةةات والتقشيةةة الحديثةةة ذالحاسةةبات وشةةبكات السممؾمةةات  ةةأن -2
وتقةةةديسيا لستخةةةك القةةةرار  ىةةةكا األسةةةمؾظ يزةةةسؽ تةةةد ق البيانةةةات والسممؾمةةةات وتخزيشيةةةا وتحةةةديثيا

بذك  تقارير دورية مشتغسة ومفرمة  ي وقا مشاسب وتسكيشو مؽ تدارك سةمبيات األمةؾر أول 
 بأول . 
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 -: أما عيهب ىحا األسمهب فيي
أن ذفايةةةة ودقةةةة البيانةةةات والسممؾمةةةات السقدمةةةة  ةةةي اسةةةتسارات الستابمةةةة تمتسةةةد عمةةةى ذفةةةاءة -1

ومدةةةةتؾى خبةةةةرتيؼ وحرصةةةةيؼ وأمةةةةانتيؼ وىكةةةةكا يرةةةةب  مدةةةةتؾيات دقةةةةة السممؾمةةةةات  السدةةةةؤوليؽ
 وذفايتيا متفاوتة ندبيا  تبما  لتأثير مث  ىكه المؾام  .

عةةةؽ الستابمةةةة ا طةةةالم السباشةةةر عمةةةى واقةةة   لمسدةةةؤوليؽأن اعتسةةةاد ىةةةكا األسةةةمؾظ   يييةةةئ -2
 بو مؾقميا .التشفيك وتمرف مؾاض  الخم  وا نحراف  ي التشفيك ودراسة أسبا

إن التمامةةة  مةةة  البيانةةةات والسممؾمةةةات الستجسمةةةة باسةةةتخدام اسةةةتسارات الستابمةةةة وممالجتيةةةا -3
والتأكةةد مةةؽ دقتيةةا ومؾضةةؾعيتيا يدةةتمزم تةةؾا ر خبةةرات وذفةةاءات  ةةي اختراصةةات متشؾعةةة قةةد 

 توؾن اير متؾ رة  ي ذثير مؽ الدول الشامية مسا يؤدي إلى تمثر عسميات الستابمة .
األعسال السكتبية لمستابمة يشدحب نتةأثير سةمبي عمةى مةدى ا ىتسةام  بإنجاز ىتسام ترذز ا-4

 بالجؾانب الفشية لمسمية الستابمة .
وبشاء عمةى مزايةا ذة  مةؽ األسةمؾبيؽ وعيؾبةو ولغةرض تفمية  دور الستابمةة والتقةؾيؼ ور ة  دردةة 

تبيةةة  ةةي وقةةا واحةةد إن كفاءتيةةا ، نجةةد مةةؽ األ زةة  اسةةتخدام أسةةمؾبي الستابمةةة السيدانيةةة والسك
 ك  مشيسا يكس  األخر .
 ترسيم خظة الستابعة 

يةةتؼ أعةةداد وترةةسيؼ خظةةة الستابمةةة قبةة  ندايةةة تشفيةةك السذةةروم خةةالل مرحمةةة التخظةةيط لمسذةةروم 
 .بحيث يتؼ استخداميا  ي متابمة تشفيك أنذظة السذروم
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 عشاصخ
 

                 
 خظة متابعة أنذظة مذخوع :................... -نسهذج :

 
 السخخجات اليجف

مؤشخات  األنذظة م
 األداء

مؤشخات 
 الشجاح

وسيمة 
 الستابعة

وسيمة 
 التحقق

القائم 
 بالستابعة

تاريخ 
 الستابعة

1        
2        
3        
4        
5        
6        

 األىجاف
 السذخوع أنذظة

 الستابعة أساليب

 السخخجات   
 الستهقعة

 الستابعة بعسمية القائم

 السيدانية

 الستابعة تهقيتات

 خظة عشاصخ

 السؤشخات
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 الذخوط األساسية لهضع خظة الستابعة
 -مؽ أد  وض  خظة لستابمة السذروم   ند مؽ تؾ ر ما يمي :

 الخظة التشفيكية ألنذظة السذروم-1
 الستابمةتحديد اليدف مؽ عسمية -2
 تحديد الدقؾف الزمشية لمسذروم-3
 تحديد أساليب الستابمة-4
 تحديد األدوار والسدؤوليات عمى مدتؾى التشفيك -5
 وض  مؤشرات األداء-6

 السؤشخات
ولميدف الؾاحد عديد مؽ السؤشرات  األنذظةىؾ الدالة عمى تحقيق األىداف أو  -السؤشر :

مى مدى تحقيق األىداف وقياس التغيير الكي ، حيث أن السؤشرات تداعد عمى التمرف ع
 -مث  : باألرقامحدث وتتوؾن السؤشرات مؽ مقاييس ويمبر عشيا 

 
 -وتشقدم إلى نهعين : الشدبة :-1
الشدبة السقرؾد نيا المالقة نيؽ شي يؽ مختمفيؽ تؾدد نيشيسا عالقة وصمة مذترذة مميشة -

مث  عدد السممسيؽ إلى عدد التالميك  ي السدارس ا نتدائية  ي محا غة أو قزاء أو ناحية 
%( 50ما )ىي دزء مؽ ذ  ( ذأن نقؾل ) شيءالشدبة ىي المالقة نيؽ دزء مؽ -أو مشظقة 

 ي نجحؾا .مؽ الر  الدراس
 أنهاع مؤشخات الستابعة 

 نمشي نيا ذؼ السدخالن والمسميات التي تسا خالل تشفيك أنذظة السذروم. -مؤشر األداء :-
وىي تبيؽ مدى أألثر الشاتج عؽ األنذظة  -مؤشرات الشجاح أو مؤشرات أألثر والشتائج : -

 ؾ األمية .أو البرامج انخفاض ممد ت الفقر نتيجة األثر الشاتج عؽ حسمة مح



 الخامس والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا  
 
  

 

 

 

 139 

 مهاصفات السؤشخ الجيج 
 أن يكؾن محدد ذسيا وذيفيُا .-
 يسكؽ قياس بأحد وسائ  الكياس السدتخدمة .-
 أن يكؾن لو عالقة بأىداف السذروم .-

 -التقهيم التخبهي:
يمد التقؾيؼ الرذؽ األساس  ي المسمية التربؾية والتمميسية ، حيث يسكششا مؽ التمرف عمى ما 

ف السرسؾمة قب  التشفيك والؾسيمة التي تكيس أثر ودردة التممؼ والتمميؼ تحقق مؽ األىدا
إلى تلػ ىؾ عس  مشغؼ يقؾم عمى أسس  باإلضا ةوالتظؾرات الحاصمة  ي المسمية التربؾية ، 

 وممايير نيدف مؽ خاللو إلى تقؾيؼ المسمية التمميسية والتربؾية .
مذتقة مؽ الفم  )قؾم( دم  لو قيسة  اإلصالحو  التقؾيؼ لغة ممشاه الؾزن والتقدير والتمدي  

 مممؾمة .
 EDUCATION EVALUATIONالسفيهم التخبهي لمتقهيم  

 أىتؼ ذثير مؽ الباحثيؽ التربؾييؽ وارادو المديد مؽ التماريف
(  عبارة عؽ عسمية تذس  عمى تخظيط ودس  وتشغيؼ لمسممؾمات STUFFI BEANعر و )

 نيدف التؾص  إلى عدة ندائ  لمقرارات م  تؾ ير وسائ  التسييز ريسا نيشيا 
 ( .215ص 1998) الظؾي  ، 

 ىؾ إصدار حكؼ لغرض ما يتزسؽ استخدام ممايير لتقدير مدى ذفاية( BLOOMعر و )
 (202، ص2003األشياء ودقتيا و ماليتيا )عالم ، 

والتقةةةؾيؼ   يقترةةةر عمةةةى المسميةةةات التشفيكيةةةة، وتمةةةرف نتائجيةةةا ، أنسةةةا ىةةةؾ عسميةةةة مستةةةدة عبةةةر 
خظةةةؾات المسميةةةة التخظيظيةةةة انتةةةداء مةةةؽ دراسةةةة الؾاقةةة  وانتيةةةاء بالشتةةةائج الستحققةةةة مةةةؽ تظبيةةةق 
الخظةةة السمةةدة إت يةةتؼ تقةةؾيؼ عسميةةة التخظةةيط خظةةؾة بخظةةؾة لمتأكةةد مةةؽ سةةير أعساليةةا بالظريقةةة 
الممسيةة والفشيةة الرةحيحة وسةالمة األسةاليب السمتسةدة ، ولمتةيقؽ مةؽ دقةة البيانةات والسممؾمةات 
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السدةةتخدمة ، و حةةص الشتةةائج التةةي ألةةا إلييةةا ذةة  مةةؽ الخظةةؾات . والتقةةؾيؼ نيةةكا الذةةك  يةةؾ ر 
التغكية الرادمة لمسخظظيؽ ويدةاعدىؼ  ةي تبةيؽ األخظةاء ومشيةا خظةا التقةديرات أو الخظةأ  ةي 

. وىكةةةكا يسكةةةؽ ممالجةةةة األخظةةةاء وتال ةةةي دؾانةةةب الزةةةم   اإلحرةةةائيةت والتحمةةةيالت المسميةةةا
 والشقص أول بأول ومسا يؤدي إلى أحكام المس  التخظيظي وسالمة الخظة الشاتجة عشو.

ومةةةؽ ىشةةةا  ةةةالتقؾيؼ مجسؾعةةةة أحكةةةام صةةةادرة حةةةةؾل  ماليةةةة الةةةتممؼ والتممةةةيؼ وتحديةةةد نقةةةاي القةةةةؾة 
 ىا .والزم  ريو لتمديميا أو تمزيز 

 : وعائف التقهيم
الحكؼ عمى قيسة األىداف التمميسية التي تتبشى والتأكد مؽ مراعاة الخرائص وطبيمة -1

الفرد والفمدفة وحادات السجتس  ذسا يداعد التقؾيؼ عمى وضؾح ىكه األىداف ودقتيا وترتيبيا 
 ( 2003حدب األولؾية )عالم ، 

الكي تدير ريو المسمية التربؾية وىكا اكتذاف نؾاحي الزم  والقؾة وترحي  السدار -2
 ( .304، ص 1998يؤذد الؾعيفة التذخيرية المالدية مما  لمتقؾيؼ التربؾي )الظؾي  ،

 أسذ التقهيم
  ند أن يرتبط التقؾيؼ باليدف الكي نقؾمو  إتا بمدنا عؽ األىداف  أن السممؾمات التي -1

 دة .سشحر  عمييا مؽ أدوات التقؾيؼ لؽ توؾن صادقة ومفي
  ند أن يكؾن التقؾيؼ شامال  لو  أنؾام ومدتؾيات األىداف التي نشذدىا  ن المسمية -2

 التربؾية تسث  نغاما  تؤثر أدزاءه بمزيا  ي بمض .
  ند أن توؾن أدوات التقؾيؼ متشؾعة  ومسا تشؾعا أدوات التقؾيؼ لديشا ذمسا  زادت -3

 مممؾمتشا عؽ السجال الكي نقؾمو .
، 1997ر  ي أدوات التقؾيؼ صفات الردل والثبات والسؾضؾعية )مدذؾر ، أن يتؾ -4

 ( .380ص
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 أساليب التقهيم التخبهي 
والظرل التي يتبميا القائؼ بالتقؾيؼ لتشفيك تمػ المسمية بسا  ي  اإلدراءاتأساليب التقؾيؼ ىي 

تلػ استخدام أدوات ووسائ  التقؾيؼ ويجتاز ذ  أسمؾظ مؽ أساليب التقؾيؼ نتفرده التي 
تختم  مؽ أسمؾظ جخر ويسكؽ أدسال أىؼ أساليب التقؾيؼ التربؾي وطرقو عمى الشحؾ التالي 

 أربمة أساليب ( وىي 73ص، 1429،)صبري ، والرا مي 
 أسمهب القياسأوال : 

ويسث  أىؼ أساليب التقؾيؼ  ي الغالبية المغسى مؽ السؤسدات التمميسية بجسي    اتيا 
ومدتؾياتيا ، حيث يمتسد ىكا األسمؾظ عمى ذثير مؽ أدوات التقؾيؼ أىسيا ا ختبارات بجسي  

والسمر ي  ي مؤسداتيا  أنؾاعيا ومدتؾياتيا واالبا  ما يرذز الكياس عمى الجانب المقمي
التمميسية حيث ترذز ا ختبارات السقدمة لمظالظ عمى قياس الجانب السمر ي  ي مدتؾياتو 

( ويسكؽ تقديؼ األدوات 73ص،  1429الظالظ )صبري ، الرا مي ،  ىؤ ءالسختمفة لدى 
 .-التي تشدرج تحا الكياس إلى قدسيؽ ىسا :

 اختبارات التحريل الجراسي -1
ىؾ األداة التي تدتخدم لكياس السمر ة والفيؼ والسيارة  ي مادة أو -: التحريميا ختبار 

 ( .82، ص1432مؾاد دراسية أو تدريبية مميشة )ىاشؼ و الخميفة ،
 -ا ختبارات التحريمية إلى نؾعيؽ أساسييؽ ىسا:

 ا ختبارات الذفيية -أ
 -ىسا : ا ختبارات التحريرية وىي ندورىا  تقدؼ إلى قدسيؽ رئيديؽ-ظ

 -*ا ختبارات السقالية وتشقدؼ إلى قدسيؽ ىسا :
 ا ختبارات السقالية السقيدة وا ختبارات السقالية السفتؾحة 

 -*ا ختبارات السؾضؾعية وتشقدؼ ىكه إلى أربمة أنؾام ىي :
 أس مة الرؾاظ وأكثر ، أس مة ا ختبار مؽ متمدد وأس مة السزاودة وأس مة توسيمية 

 (83، ص 1432يفة ، )ىاشؼ و الخم
 اختبارات التحريل العقمي -2
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وىي اختبارات الكذاء : تتمام  م  القدرات المقمية والدسات الذخرية لمفرد ومؽ أمثمة ىكه 
 ا ختبارات .

وتدمى لموذ  عؽ السدتؾى المقمي المام لمفرد مؽ خالل أداء  -اختبارات الحكاء :-ا
 -ميسات عقمية مميشة وىي نؾعان :

لمكذاء وقد توؾن  )ستانفهرد بيشو ، وكدمخ(كياس قدرات المق  لمتممؼ ، مث  اختبارات  ردية ل
لفغية أو عسمية  أو لفغية وعسمية مما  أو دسمية بكياس القدرة المقمية الجساعية مؽ خالل 
اختبارات لفزية واير لفزية . وندبة الكذاء عبارة دردة مميارية ، تسث  مدى انتماد التمسيك 

،  1432)ىاشم والخميفة ،  عؽ متؾسط أداء السجسؾعة التي يشتسي إلييا عسري ا أو قربو
 (71ص
 اختبارات االستعجادات والقجرات.-ب

وترسؼ ىكه ا ختبارات لكياس القدرات وا ستمدادات الخاصة  ي مجا ت محددة ، مث  
ا ستمداد المغؾي ، والرياضي ، والسيكانيكي  ، وايرىا ، تمس  عمى تسكيشو مؽ أداء عس  

 ) نفس السردر أعاله(              عقمي أو حرذي مدتكبال  
 اختبارات االتجاىات :-ج

ودداني مكتدب ثانا ندبيا  يحدد شمؾر الفرد وسمؾذو نحؾ مؾضؾعات  ىؾ استمداد ا تجاه
مميشة ، ويتزسؽ حكسا  عمييا ، بالقبؾل أو الر ض أو الحياد ، ويتزسؽ حكسا  عمييا ، 
بالقبؾل أو أ وارا  ، أو مباد  ، ذسا توؾن متممقة بالفرد نفدو ، ذحب الكات ، واحتراميا ، أو 

 الدخط عمييا .
 -ة :دراسة الحال-د

ويظمق عمييا أيزا تأريخ الحالة ، إت أن الدراسة تذتس  عمى عرض ، وتتب  لتاريخ الحالة ، 
وتدتخدم دراسة الحالة استخداما  رديا   ي التقؾيؼ ، حيث تيدف إلى دراسة حالة شخص 

، ت عؽ ماضي ىكا الذخص ، وعؽ حاضرهمميؽ محدد . وترذز عمى دمج مممؾمات وبيانا
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مؾثؾل نيا ، مث  أ راد أسرتو ، أو زمالئو  ي المس  ، أو أقرانو  ي مؽ مرادر قريبة و 
الدراسة أو مؽ الدجالت الدراسية باإلضا ة إلى مالحغات القائؼ ندراسة الحالة ، مؽ واق  

 حياة الفرد اليؾمية وسمؾذياتو ) نفس السردر(
 ثانيًا/أسمهب السالحغة 

تمتبر السالحغة مؽ أىؼ وسائ  التقؾيؼ وقد أستخدميا اجندان مؽ ندايات ودؾد األرض 
 لستابمة الغؾاىر الظبيمية السحيظة بو .

( 168،ص 1429وتمرف بسمشاىا البديط )ا نتباه إلى حدوث شي ما ( ) الزاممي ، 
ية اكتذاف أو األمؾر نش األحداثوالتمريف الممسي : انتباه مقرؾد ومشغؼ لمغؾاىر أو 

 أسبانيا وقؾانيشيا .
 التقييم

ىي عسمية قياس مدى نجاح مذروم أو نرنامج ما  ي الؾصؾل لألىداف التي ذان مخظظا  
ليا .وذكلػ يسكؽ القؾل أنو عسمية تقدير مرحمي لتظؾر السذروم الحالي ، أو الكي انتيى 

. و ن التقييؼ يمتسد بالفم  م  أجخك  ي ا عتبار أىداف السذروم والسؤشرات السؾضؾعة 
بذك  أساسي عمى الكياس  أن السذروم تمتبر عشررا  أساسيا   ي عسمية التقييؼ ، ويتؼ 

واحد حيث  شيءترسيسيا عمى السؾضؾعات السراد تكيسيا ، ويمتبر البمض الستابمة والتقييؼ 
 أن متابمة التشفيك ىؾ  ي حكيقة اجمر صؾرة مؽ صؾر التقييؼ .

 قييمأىجاف عسمية الت 
 -يمتبر اليدف  ي عسمية التقييؼ ىؾ الؾقؾف عمى الشقاي التالية : 
 *مدى تحقيق أىداف السذروم 

 السذروم وأنذظتو لألىداف. استراتيجية*مدى مالئسة 
 *مدى مالئسة أىداف السذروم وأسمؾظ تشفيكه  حتيادات السجتس  .

 *مدى مراعاة السذروم لتحقيق  رص متوا  ة لمشداء والردال .
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 *مدى استسرارية السذروم .
 *مدى  مالية السذروم.

 *مدى ذفاءة أدارة مؾارد السذروم .
 -أىجاف التقييم:

 -لمتقييؼ مكانة ىامة  ي أي مذروم تشسؾي ، وتتسث  أىسية التقييؼ  ي قدرتو عمى : 
 أعيار ا نجازات أو اإلخفاقات الرئيدية لمسذروم . -
 التغييرات السظمؾبة وذيفية أدراؤىا . أعيار -
 تؾ ير السممؾمات وزيادة السيارات مؽ أد  التخظيط وصش  القرار. -
 رؤية انجازات السذروم والتممؼ مؽ الدروس السدتفادة مؽ تشفيك السذروم . -
 الوذ  عؽ ذفاءة و مالية الجيؾد السبكولة مسا يزيد مؽ  مالية المس  وتحديؽ األداء. -
يام  ي اتخات قرار بذأن استوسال المس  والتؾس   ي السذروم ودراسة المديد مؽ اإلس -

 البدائ  .
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 أنهاع التقييم
ىشاك عدة أنؾام لمتقييؼ يتؼ تحديدىا و قا  لسمايير مختمفة مث  تؾقيا التقييؼ ونؾعية  

 السظمؾبة ، و رل التقييؼ .السممؾمات 
 
 

 لساذا نقيم

جسع السعمهمات أكثخ 
 عن السذخوع

      

 تبادل الخبخات

     

 السذخوعتعغيم أثخ 

 قياس انجازات السذخوع

معخفة ندبة التكمفة 
 /العائج

اكتداب الخبخة لمتخظيط 
 برهرة أفزل مدتقبالً 

قياس التقجم طبقا 
ألىجاف 

السذخوع 

تحجيج نقاط القهة 
 والزعف

 تحدين أسمهب العسل



 الخامس والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا  
 
  

 

 

 

 146 

 تهقيت التقييم -أوال :
 التقييؼ القبمي .-
 التقييؼ السرحمي.-
 التقييؼ نر  السرحمي.-
 التقييؼ الشيائي.-

 نهعية السعمهمات -ثانيًا :
 التقييؼ الوسي-
 التقييؼ الويفي-
 

 فخيق العسل -ثالثًا :
 أنهاع التقييم

 فخيق العسل-4 محهر التقييم-3 تهقيت التقييم-2 تهقيت التقييم -1
 *التقييم الجاخمي *تقييم العسمية *التقييم الكسي *التقييم القبمي

 التقييم الخارجي *تقييم األثخ *التقييم الكيفي *التقييم السخحمي
*التقييم الشرف 

 السخحمي
 *التقييم بالسذاركة  

    *التقييم الشيائي
 

 أساليب وأدوات التقييم
 *االقتخاحات *الذكاوي  *التقاريخ *السشاقذة *الدجالت
*السدح او  *تجوين بيانات *السالحغة *الرهر *الديارات

 الحرخ
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 والسعمهمات تبهيب البيانات

 عسمية التقييم ألجخاءاعجاد السهارد واالمكانيات الالزمة 

 تحجيييييج البيانات السظمهبة  ومرادرىا

 تقخيخ التقييم          

 كتابة تقخيخ التقييم

 تحميل البيانات والسعمهمات

 جسع البيانات والسعمهمات بهاسظة طخق واساليب التقييم السختارة

 خظهات إجخاء عسمية التقييم                 

 

 استعسال الشتائج واالستفادة مشيا

 يذسميا التقييمتحجيج السهضهعات الخئيدية التي يجب إن 

 الييتقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييماتييييخيييياذ قيييييييييييييخار 

 (تحجيج أىجاف التقييم وطخق التقييم ومن سيذتخك فيو وكيف ومتى )تقييم خظة تفريمية
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 يجب إن يراعي الواتب خرائص الجسيؾر الكي يكتب لو ، وم  إن اإلندام والوتابة الجيدة  
مؽ األمؾر اليامة ، إ  انو يجب الترذيز عمى احتيادات الجسيؾر نرب عيشو ، مث  طريقة 
التي يفزمؾنيا  ي تشغيؼ التقرير ، حجؼ الؾقا الكي سيقزؾنو  ي دراستو ذسا يجب أيزا 

وحجؼ وشك  وعسق التقرير ، ذسا يجب أيزا التفوير  ي عسمية التؾزي  ،  ا ىتسام بأسمؾظ
خرؾصا  إتا ما تزسؽ التقرير مؾضؾعات حداسة أو سرية . و ي ىكه الحالة بسا يمزم 
إعداد صؾر مختمفة مؽ التقرير يراعى  ييا تغيير األسمؾظ بحيث يتشاسب م  مختم  الف ات 

و يجب إن يكؾن األشخاص الكيؽ زودونا التي سيمرض عمييا . وعمى إي حال  ان
بالسممؾمات والكيؽ  ي حادة مباشرة لمشتائج ، ىؼ أول مؽ يحر  عمى التقرير ، ذسا يجب 
أعظاء التقرير لإل راد أو اليي ات الكيؽ قد طمبؾا أدراء التقييؼ إلى دانب الزمالء واإلدارييؽ 

كيؽ ادري عمييؼ السد  وىؼ والمامميؽ  ي السذروم ، و ي الشياية يجب مالحغة إن ال
السذترذؾن  ي السذروم مؽ إ راد السجتس  السحمي  ند وان يقفؾا عمى نتائج السد  والتقييؼ 
الكي أدري عمى مذروعيؼ ومجتسميؼ السحمي وذمسا أسرعشا  ي تزويدىؼ بالشتائج ذمسا ذان 

 تلػ أ ز  .
 عشاصخ كتابة تقخيخ التقييم

 -صفحة الغالف:-1
 تشفيك السذروماسؼ مؾق  -
 أسساء مؽ قامؾا بمسمية التقييؼ -
 ىي ات .....( . –أسساء الجيات السترمة بالتقييؼ )وزارات -
 الفترة التي اظاىا التقييؼ .-
 تاريخ ا نتياء مؽ التقييؼ .-
 -قائسة السحتهيات :-2

 يجب إن توؾن قائسة السحتؾيات واضحة ومرتبة ومشظكية لوي يدي  عمى القار  الؾصؾل
 إلى اإلدراء التي تيسو  ي التقرير .
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 -السمخص:-3
ممخص التقرير يمظي صؾرة مؾدزة عؽ مكؾنات التقرير حيث يمرض الغرض مؽ التقييؼ 

 . ولسرمحة مؽ تؼ إدراءه وذيف وأيؽ ومتى وأىؼ الشتائج والتؾصيات
 -معمهمات التقخيخ األساسية :-4

بإيجاز عؽ متى ولساتا وذيف ندأ السذروم خمفية عؽ السذروم ، أىدا و وعسمية تقييؼ . شرح 
. ما ىي األنذظة والسؾارد الرئيدية الستزسشة  ي السذروم ) يتؼ الحرؾل عمى السممؾمات 

 محاضر ا دتساعات ...(  –تقارير ا نجازات  –مؽ مقترح السذروم 
 -الغخض من التقييم والظخق السدتخجمة :-5
 حديد الجسيؾر الكي يجري التقييؼ مؽ أدمو .يتؼ شرح الغرض مؽ التقييؼ وأىدا و وت -
استخدما  ي الحرؾل عمى يتؼ شرح األسباظ وراء خظة التقييؼ والظرل التي  -

 .السممؾمات
 يتؼ أر ال نساتج طرل التقييؼ التي استخدما )مث  استسارات ا ستبيان( . -
 نؾاحي تشغيسية (  –نؾاحي مالية  –يتؼ تذر السذكالت التي تؼ مؾاديتيا ) مؾارد بذرية  -
 -الجروس السدتفادة من الظخق في التقييم :-6

 أيؽ وذيف تؼ دس  ، نؾاسظة مؽ ، ما ىي الظرل التي استخدما ؟ -
 ما مدى صدل وصالحية ىكه الظرل بمد إن استخدما. -
 ددول خاص بالتقييؼ لسمحق  ي نياية التقرير.أض  إي نرنامج زمشي أو  -
 اتذر ذيف يتؼ تدريب المامميؽ والسذترذيؽ  ي البرنامج عؽ استخدام طرل التقييؼ . -
 يسكؽ إن تكذر الشتائج اير السقرؾدة التي قد تدفر عشيا التقييؼ . -
 -نتائج عسمية جسع وتحميل البيانات :-7
ؾمات التي دسما ،  أنو يسكؽ إعداد الجداول والرسؾم بمد تحمي  الحقائق واألرقام والسمم -

 ونتائج ا ختبارات وضسيا لمتقرير .
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يسكؽ إضا ة نساتج مكتؾبة مؽ السؾاد السدجمة عمى الذرائط والرؾر الفؾتؾارارية وىي  -
 االبا  نقاي مميشة .

 . ص  باخترار الظرل التي استخدما  ي تحمي  السممؾمات -
 -: ناالستشتاجات وتتزس -8
 إلى إي مدى تحققا أىداف السذروم ؟-
 التدريب  األنذظة السيدانية( –الستابمة  -اإلدارة –إي دؾانب السذروم )التخظيط  -

 تسا بذك  ديد ، إي مشيا تحتاج إلى تظؾير وتحديؽ .
 ى  تؼ استخدام مؾارد وإمكانيات السذروم البذرية والسادية بظريقة  مالة .-
 الؾقا ؟ كيف تغير السذروم م -
 ماتا يكسؽ تؾقمو عمى السدى القرير والظؾي  لسدتقب  السذروم ؟-
 ما ىي اجثار أو التغييرات التي أحدثيا السذروم ؟-
 -التهصيات: -9 
  ي ضؾء ا ستشتادات التي تؼ التؾص  إلييا ، ما ىي خظة المس  التي تقترحيا ؟-
 نتؾصياتػ ؟  كيف سيتؼ تشفيك الخظة ؟ نؾاسظة مؽ ؟ متى؟ ض  قائسة-

 -السخفقات:-11
 رسؾم نيانية ، دداول ، إيزاحات ، صؾر ، صؾر مدتشدات ، نساتج ، واستسارات تقييؼ -

 الفخق بين الستابعة والتقييم
الفرل نيشيسا إتا  أعيريمتبر البمض إن التقييؼ والستابمة وديان لمسمة واحدة ولوؽ يسكؽ  

 قمشا أن 
  الكي يتممق بخظؾات تشفيك السذروم .الستابمة : عبارة عؽ التقييؼ 
 . التقييؼ : التقييؼ الكي يتممق بسدى تحقيق أىداف السذروم 
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 التقييم الستابعة محاور السقارنة
مجى تشفيح األنذظة   الغخض

 وفقا لخظة السذخوع 
  مجى تحقيق أىجاف

 السذخوع
عسمية مدتسخة طهال   التهقيت

 مخحمة التشفيح
  عسمية مخحمية ) عشج

مجة السذخوع نرف 
أو في نياية 

السذخوع أو بعج 
انتياء السذخوع بفتخة 

عشج تقييم أثخ 
 السذخوع

إفخاد من داخل   الجيات
السذخوع والجيات 

 التي تتعامل معو

  أساسا أفخاد من خارج
السذخوع ومختارين 

من قبل الجية 
 السسهلة

في تشفيح وإدارة مهارد   االستفادة
 السذخوع

 في تشفيح وإدارة مهارد 
 السذخوع

  تخظيط مذخوعات
 ججيجة

  تخظيط وتشفيح
 مذخوعات مساثمة

تدتخجم الخظة   العالقة مع مخاحل السذخوع
السرسسة لمسذخوع 

  يشظبق عمى جسيع
مخاحل السذخوع من 
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كإطار مخجعي 
 لمستابعة

تخظيط وتشفيح 
 ومتابعة 

تهفخ الستابعة   العالقة بين الستابعة والتقييم 
معمهمات ىامة 

تشفيح  لمتقييم عن
السذخوع لمخظة 

السهضهعة لو 
والشتائج التي حققتيا 

 األنذظة السختمفة

  يقهم التقييم باقتخاح
أساليب وأدوات 

ججيجة لديادة فعالية 
 الستابعة

 -الستابعة والتقييم واإلدارة السعتسجة عمى الشتائج:
امية إلى اإلدارة تحا نسؾتج اإلدارة الجديدة ، انتقما المديد مؽ الدول الستقدمة والدول الش

السمتسدة عمى الشتائج ، ويدمج مشيج اإلدارة السمتسدة عمى الشتائج عسمية التخظيط ذخظؾة 
أولى ، حيث يجب إن يشظمق التخظيط مؽ اليدف المام السراد تحكيقو  ومؽ ثؼ ترسيؼ 

 التدخالت الالزمة والتي يجب تظبيقيا لتحقيق تلػ اليدف بظريقة أكثر مشظكية .
يط السمتسد عمى الشتائج يؤسس لدمدمة نتائج مؽ األنذظة التي تؤدي إلى إن التخظ

السخردات ، والتي تؤدي ندورىا لمشتائج واجثار ، وسترتبط مؤشرات قياس الشتائج عمى ذ  
مدتؾى مؽ مدتؾيات نتائج الدمدمة ويبيؽ الذك  أدناه سمدمة نتائج نسؾتدية مؽ خظة 

 القظام التربؾي .
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 )شكل يهضح الستابعة والتقييم وسمدمة الشتائج(                       
 
 

 
 
 الشتائج 

 
 
 

 
 

 
 

 التشفيح
  نفيك

 
 

 
 

ا دتساعي بحيث يتؼ تدتشد سمدمة اإلحداث أعاله عمى ما يدسى نسؾتج اإلنتاج لمتدخ  
تحؾي  السدخالت إلى مخردات عؽ طريق األنذظة . وم  تلػ ،  أن اإلدارة بالشتائج ربسا 

( إن :) الشتائج واآلثارتتجاوز تخظيط السخردات إلى إضا ة مدتؾييؽ ذشتيجة توسيمية ىسا

 IMPACTاألثخ    السدتهى العمسي لمدكان وأداءىم

زيادة معجل الرافي زيادة التحريل 
 OUTCOMESالشتائج    االكاديسي

 OUT PUTSالسخخجات   

 ACTIVITIESاألنذظة  

 إلف معمم تم تجريبيم 21
 أالف مجرسة تم بشاءىا 5

 

تجريب السعمسين إثشاء الخجمة بشاء            
 السجارس

مجربين تسهيل المهازم واألدوات 
 والسعجات

 IN PUTSالسجخالت  
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ويتر  ذ  السدتؾيات الثالثة )السخردات والشتائج واجثار ( تذكالن مما مدتؾيات الشتائج ، 
مشيا بفترات زمشية مختمفة : السخردات )السدى القريب أو القرير(، والشتائج )الةةسدى 

 الستؾسط( واألثةةةةةةةر )الةةسدى الةةستؾسط إلةةةةى الةةظؾيةة ( 
 -إن مدتؾيات الشتائج ثالثة وىي :

تشسؾي والتي السخردات ىي السشتجات والدم  الرأسسالية والخدمات التي تشتج عؽ التدخ  ال -
 تتر  نتحقيق الشتائج .

الشتائج ىي اجثار الستسثمة أو الستحققة عمى السدى القرير أو الستؾسط األد  لمتدخالت  -
  ي السخردات ، وتلػ بذك  أساسي عمى مدتؾى السدتفيديؽ السباشريؽ 

 األثر ىؾ اليدف عالي السدتؾى الكي يدمى التدخ  اإلنسائي لمسداىسة بو. -
غام الستابمة والتقييؼ السمتسد عمى الشتائج ،  أن الترذيز يكؾن عمى ما إتا ذانا  ي ع  ن

السدخالت واألنذظة تداىؼ  ي تحقيق الشتائج )السخردات والشتائج واألثر ( وعسا إتا ذانا 
 السخظظة لمسدتفيديؽ السباشريؽ تؼ انجازىا . 
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 مخاحل ترسيم البخنامج
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ما ىي صعهبات الستابعة والتقييم وكيف يسكن تجاوزىا ؟
 التومفة السرتفمة مشيا  -1
 تواليف دس  البيانات - أ

 البيانات.تواليف حفظ  - ظ
 أدؾر الخبراء والفشييؽ. -ج
 الؾقا السخرص مؽ قب   ريق عس  السذروم لمكيام بأنذظة الستابمة والتقييؼ. -د

ولمتغمب عمى مذكمة التواليف السرتفمة لمستابمة والتقييؼ ، يجب أدراديا ضسؽ وثيقة مقترح 
السذروم عشد التقدم بظمب تسؾي  لمجيات السانحة بحيث يكؾن التسؾي  السقدم متزسشا  
لتواليف الستابمة والتقييؼ . بالسجس  يسكؽ القؾل إن دسي  الجيات السانحة يدمدىا إن تسؾل 

تابمة والتقييؼ وتمتبرىا دزءا  أساسيا مؽ السذروم مؽ األخظاء الذائمة ، ترسيؼ أنذظة الس

 قؾة عاممة ودخ  أ ز  طؾيمة األمداثأر    ا ثار       

 الشتائج      

تؼ انتاج/تزويد السشتجات او  السخردات   
 الخدمات

 الظمبة اكسمؾا البرنامج 

السال،السرا ق،السمدات، التؾريدات،السؾعفؾن  السؾارد السدخالت
 ،الخبرة الفشية

 

تدريس  بأساليبتدريس طالظ السؾاد الثانؾية 
 وذتب مدرسية دديدة

 ألنذظةا ما يفممو البرنامج    

تقدم الظالظ لمجاممات واكتدبؾا  اثار السخردات    
 لسمر ةاواستخدمؾا 



 الخامس والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا  
 
  

 

 

 

 156 

السذاري  وتخظيط ميزانيتيا مؽ دون الشذظة الستابمة والتقييؼ مسا يجم  تشفيكىا  حقا  أمرا  
 بالي الرمؾبة . 

 صعهبة جسع البيانات-2
نتخظيط دقيق لويفية  ي بمض األحيان يسكؽ التغمب عمى صمؾبة دس  البيانات بالكيام 

 دسميا وتال ي الرمؾبات 
 .تغييخات البيئة السحيظة-3

يسكؽ التغمب عمى تلػ عبر إدراء دراسة التقييؼ  ي السجتس  السدتيدف بالسذروم ومجتس  
مجاور لؼ يدتيدف السذروم ، بحيث يسكؽ عزل التغييرات الشاتجة عؽ عس  السذروم عؽ 

 ي .تمػ التي حرما نتيجة الشسؾ ا قتراد
 ضعف التعاون -4

يتؼ ح  ىكه السذكمة عبر إشراك  ريق المس   ي عسميات الستابمة والتقييؼ وتقديؼ شرح مؾس  
عؽ أسباظ التغييرات السقترحة حتى يتسكؽ الفريق مؽ مشيؼ وتقب  التغيير ذكلػ  ي بمض 

سيسات األحيان قد توؾن ر ض التغيير نابما  مؽ الخؾف مؽ نقص الخبرة والسمر ة لمكيام بال
 الجديدة ، لكلػ  أن نشاء وتظؾير القدرات السدتسر لمفريق يداعد  ي ح  السذكمة .

مسا تقدم تؾص  الباحث إلى نسؾتج لمستابمة والتقييؼ يشاسب البرامج والسذاري  الخاصة 
لمتربية والتي تتشاسب م  واقميا وأساليب التشفيك الؾادب إتباعيا لمؾصؾل إلى نتائج مبشية 

ات وبيانات مفرمة عؽ تمػ السذاري  ومدى تحكيقيا لألىداف السؾضؾعة مؽ عمى مممؾم
أدميا والتمرف عمى مديات ا نجاز سمبا  أو ايجانيا وممالجة اإلخفاقات وا نحرا ات 
با عتساد عمى سير تقدم المس  مؽ الشؾاحي السالية والسادية والفشية إضا ة إلى مؤشرات 

 دتؾى القرير والستؾسط والبميد   الشجاح وتفري  الشتائج عمى الس
با عتساد عمى ما تذر  ي أعاله وعمى نساتج مدتخدمة  ي بمض مؤسدات الستابمة 

 السحمية واألدشبية و ي أدناه ، الشسؾتج  الكي تؼ التؾص  إليو .  
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 زارة التخبية /  نسهذج متابعة ورصج وتقييمو 

 ممحص السذخوع  -أوال : 
 اليجف االستخاتيجي  
 البخنامج 
 السذخوع  
 اليجف الخاص بسذخوع  
السشجد الستهقع )حدب اإلجخاءات  

 التشفيحية الهاردة في الخظة 
ولة عن التشفيح )داخمية ، الجيات السدؤ  

 (ةخارجي
 

مهازنة  مشح قخوض  أخخى   
 الهزارة 

السخررات السالية 
السخصهدة لمسذخوع 

 2118في العام 
   مشاسب الغخض يؤدي غيخ مشاسب تساما 

ثانيًا: اإلنجاز وتقجم   
 سيخ العسل 

السشجد الفعمي لمعام     
)متهافق مع 2118

اإلجخاءات  التشفيحية 
 الهاردة في الخظة (
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تحقيق  تحقيق بعض مشيا  
 معغسيا

اىجاف  تحققت ميعيا  
 البخنامج

  اىجاف لم تتحقق األسباب                          
في حال عجم        

التحقيق بعض من 
اىجاف البخنامج 

اذكخ ىحه األىجاف 
 ثم وضع الدبب 

ىل صخف كل  نعم   كال لألسباب :
 السخرص 

    
ىل يهجج عجد في  نعم   كال في حال وجهد عجد ذكخ الدبب   

 البخنامج 
 مؤشخات الشجاح السؤشخ  طخق قياس السؤشخات

--------------------------------------------------
-----------------------------------------  

 

الخابع   الخبع الخابع    
 الثالث

الخبع  
 الثاني

الخبع  
 األول

االتفاق   
التخاكسي في 

العام 
2118 

      

 

 معهقات السذخوع / مالحغات  
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 مؤشخات أداء السذخوع    2118القيم الستحققة في العام 
السالحغات /السعهقات 

 / الرعهبات 
مرادر 

 السعمهمات
الخبع 
 الخابع 

الخبع 
 الثالث

الخبع 
 الثاني 

الخابع 
 االول

القيسة 
 الستهقعة
حتى نياية 
2118 

مؤشخات أداء 
 السذخوع 
)انتاجات متهسط 
السجى ، انتاجات 
قريخة السجى ، 
 مخخجات (

   

   

 
 -االستشتاجات:

ان الستابمة والتقييؼ تتردؼ نرامج ومذاري  الخظة الى تظبيقات عسمية ، والتأكد مؽ مدتؾى  -1
الوفاية اإلدارية والفشية ألديزة التشفيك بقرد استسرارية اإلعسال التشفيكية بالريي واألساليب 

 التي تسكؽ مؽ الؾصؾل إلى أ ز  الشتائج .
بقرد اإلبقاء عمى التؾقيتات الخاصة نتشفيك الستابمة تحرك دؾ المس  وتجدده وتحفز الجيؾد  -2

نرامج الخظة ومذروعاتيا . وضسان التشغيؼ والتشديق نيؽ األديزة التشفيكية م  بمزيا مؽ 
 ناحية ، وبيشيا وبيؽ أديزة التخظيط مؽ ناحية ثانية .

ة ، ن  إن الستابمة والتقييؼ   تقترر عمى متابمة وتقييؼ أداء أديزة التشفيك ونتائجو الستحقق -3
تذس  أيزا أديزة التخظيط السد ؾلة عؽ إعداد الخظة ودسمة اإلدراءات والدياسات 

 السرتبظة نيا .
الوذ  عؽ ا نحراف واألخظاء وتحديد الثغرات والسذكالت والسمؾقات التي تؾادو تشفيك  -4

نرامج ومذروعات الخظة  ي الؾقا السشاسب ودراسة أسبانيا ذي يسكؽ اتخات القرارات ووض  
اإلدراءات لترحي  مدار التشفيك وممالجة مذكالتو وتجاوز ممؾقاتو  ي الؾقا مبكر بقرد 

 .يا ريسا بمد أمرا  صمبا  ومكمفا  الحيمؾلة دون نسؾ السذكالت وتفاقؼ األخظاء مسا يجم  ممالجت
تقديؼ تقارير دورية مشتغسة عؽ واق  تشفيك )الخظة وسير أعسالو( وتتزسؽ ىكه التقارير  -5

 ت والسممؾمات التقؾيسية عؽ مدتؾيات ا نجاز ومديات تحقيق أىداف الخظة .البيانا
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( ومؤشرات مؾضؾعية CRITERIA( أو محكات )NORMSاعتساد ممايير ) -6
(INDICATORS لتقييؼ أداء األديزة التشفيكية والحكؼ عمى مدتؾيات المس  السشجز )

 مقارنة بسا ىؾ مدتيدف .
يب وأدوات مشاسبة لسا يراد قياسو وعؽ طريقو استخدام الكياس ذخظؾة والى بأسال -7

نحر  عمى البيانات التي يتؼ تحميميا بأساليب إحرائية  ستخراج مؤشرات )كسية 
 -ونؾعية ( يتؼ تفديرىا لتذك  قاعدة مممؾمات إلصدار إحكام مؾضؾعية وذسا يمي :

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكل  يسثل التقهيم
 التخظيط والتشسية والتعميم العالي ) ابخاهيم كاعم( -السرجر :

 
وليدا ميسة تزيشيو ىد يا إرضاء إن الستابمة والتقييؼ دزء أساسي مؽ إي مذروم  -8

 الجيات السانحة .
نجاح عسمية الستابمة والتقييؼ مرتبط بسدى تماون  ريق المس  والف ات السدتيد ة لكلػ  -9

 نحرص دوما  عمى إشراكيؼ  ي تخظيط وتشفيك الستابمة والتقييؼ .

القياس 
MEASUREMENT 

 تحميل وتفديخ DATAالبيانات
ANGLYSIS 

مؤشخات كسية ونهعية 
INDICATORS 

السقارنة مع السعاييخ 
COMPARISON 

احكام مهضهعية 
JUDGEMENT 

قخارات رشيجة 
DECISIONS 
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يؼ تبدأ عسمية الستابمة م  البدء بالتخظيط لمسذروم ، حتى إن بمض أنذظة التقي -10
كالدراسة األولية تدبق البدء بالسذروم . لكلػ نتأكد دوما  مؽ البدء بالستابمة والتقييؼ 

  ي الؾقا السشاسب .
عسمية الستابمة والتقييؼ ليدا ااية بحد تاتيا ن  وسيمة لمتأكد مؽ أن السذروم يحقق  -11

 األىداف السردؾة مشو .
تقييؼ إت مؽ الدي  ا نخراي مؽ الزروري تحديد مؽ السد ؾل عؽ عسمية الستابمة وال -12

  ي تشفيك خظة السذروم وإىسال الستابمة والتقييؼ .
 

 

 التهصيات
إن تحغى تذكيالت الستابمة بالؾض  القانؾني والسكانة الرسسية وقؾة التأثير التي تدي    -1

إعساليا  ي الحرؾل عمى البيانات والسممؾمات الدقيقة والوارية لمحكؼ عمى مديرة التشفيك 
 وتحديد مؾاض  الخم  وا نحراف ودراسة أسبابو .

ة والبذرية ، وبالتخرريؽ والفشييؽ دعؼ أديزة الستابمة والتقييؼ بالسدتمزمات السادي -2
توي الخبرة  ي اختراصات مختمفة  زال  عؽ السخظظيؽ ومثمي األديزة التشفيكية 

 والسالية و قا  لمحادة .
تؾ ير إلية مشاسبة لتؾثيق نتائج الستابمة  ي صؾرة تقارير دورية مشتغسة يتؼ إدخاليا  ي  -3

ت المس  وباستخدام شبكات نغام مممؾمات التخظيط وترشيفيا عمى و ق مقتزيا
السممؾمات لتوؾن ىكه التقارير قاعدة مشغسة لمجيات السخترة ترذؽ إلييا  ي اتخات القرار 

 ورسؼ الدياسات لسمالجة دؾانب الزم   ي التشفيك أو ترحي  السدار .
( نيؽ الجيات  CO- ORDINATION( والتشديق )CO- OPERATIONالتماون ) -4

جيات التخظيظية ، لتال ي السذكالت لؾحدات الستابمة ومشيا التشفيكية وبيشيا وبيؽ ال
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تباطؤ المس  وتقظمو والقدرة عمى السحا غة عمى انديانية البيانات والسممؾمات عؽ الؾاق  
 التشفيكي لمخظة .

ودؾد دياز خاص لمستابمة والتقييؼ ونغام يؾض  وعائفيا وميساتيا ، وتحديد مدؤوليات  -5
 ومدتؾيات إعساليا وتذكيالتيا . وصالحيات القائسيؽ نيا ،

ميساتيا ، وان التقؾيؼ خاض   إلنجازيذك  التقؾيؼ دؾىر عسمية الستابمة والؾسيمة الرئيدية  -6
لمظريقة الممسية وألساليب البحث الممسي وأدواتو ،وان يتؼ نيكه الريغة إلسقاي التقييؼ 

 نتائج الستابمة  الذخري وا عتباطي اير السشغؼ وتفادي أثاره الدمبية  ي تذؾيو
 تؾ ر شروي الذسؾلية وا ستسرار والؾاقمية ووحدة السمايير  ي الستابمة والتقييؼ . -7
يشبغي إن يرذز التقؾيؼ  ي ىد و األساسي عمى تحديد مدتؾى ذفاءة السذروعات  -8

(EFFICIENCY نتقدير وقياس ممد ت أداء المامميؽ التشفيكييؽ ، وذمسا ارتقا )
 ا مكشيؼ تلػ مؽ تحقيق دردة عالية مؽ دقة األداء وسرعتو وإتقانو .مدتؾياتيا لدييؼ ذمس
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