
20
الدليل اإلجرائي ملتابعة 21

وتقييم املشاريع التربوية

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي



1

إنتاج املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي بالتعاون

مع

د. طــــــــــــارق رشـــــــــيــــــــــــــــــد
مستشار ومدرب ، مركز التدريب العاملي، األمم املتحدة



United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي

2

الفــــهـــــــرس

مقدمة الدليل:
أهداف الدليل:
خارطة الدليل:

املفاهيم واملصطلحات:
: (PROJECT) 1- املشروع

:(PROJECT LIFECCYCLE) 2-  دورة حياة املشروع
:(MONITORING) 3-  املتابعة
 : (EVALUATION) 4- التقييم

5- تخطيط املشروع التربوي:
6-  تنظيم املشروع:

7- عمليات التحكم:
8- أصحاب املصالح:

: (SCHEDULING) 9-  اجلدولة لتنفيذ مشاريع التقييم والرقابة واملتابعة
: (SUSTAINABILITY) 10- االستدامة

:RESOURCES AND ENABLERS)) 11- املوارد واملمكنات
الوحدة الثانية: مبادئ وأسس املتابعة والتقييم:

2.1- مقدمة الوحدة: 
2.2- أنظمة املتابعة والتقييم:

2.3- تشكيل فريق التقييم واملتابعة امليداني؛ لتقييم ومتابعة املخرجات عند تنفيذ املشروع:
2.4- اخلطة التنفيذية للمشروع, ودور فريق املتابعة التنفيذي:

2.5- إصدار التقارير ملخرجات عمليات املتابعة والتقارير:
2.6- حتديد الفجوات, والعمل على التطوير والتحسني املستمر يف ضوء مخرجات التقارير:

الوحدة الثالثة: مناهج ومناذج املتابعة والتقييم:
3.1- مقدمة الوحدة:

3.2- التخطيط ألنشطة املتابعة والتقييم:
3.3- حتديد فريق العمل ألنشطة املتابعة والتقييم:

3.4- التنفيذ لعمليات املتابعة والتقييم:
3.5- إصدار التقارير ملخرجات عمليات املتابعة والتقييم:

3.6- حتديد الفجوات, والعمل على التطوير والتحسني املستمر يف ضوء مخرجات التقارير:
الوحدة الرابعة: املعايير واملؤشرات:

4.1- مقدمة الوحدة:

4

5

5

6

6

7

8

9

11

14

14

14

15

16

18

20

20

20

34

36

40

42

43

43

43

47

52

55

61

62

62



United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي

3

4.2- أنواع املؤشرات:
4.3- أنواع مؤشرات املتابعة:
4.4- كيفية قياس املؤشرات:

4.5- املؤشرات للمتابعة والتقييم على بطاقات األداء املتوازن:
4.5- اختيار املؤشرات 5 :

  (ICT تكنولوجيا التعليم) :الوحدة اخلامسة: مثال تطبيقي عملي
5.1- مقدمة عامة، وفكرة املشروع:

5.2- فكرة املشروع, وارتباطه برؤية مؤسسات التعليم (وزارة التربية والتعليم):
5.3- أهداف املشروع:

5.4- آليات تنفيذ املشروع:
5.5- املصفوفة املوزونة للمقارنات للسناريوهات املختلفة لقطاع التعليم:

5.6-  هيكل تقسيم املهام:
5.7- املخاطر والتحديات املتوقعة للمشروع:

5.8- تفاصيل مشروع املدرسة الذكية:
5.9- خطط تطوير املدارس:

5.10- ملحقات املشروع  للمدرسة الذكية (األنظمة املقترحة):
5.11- مناذج التقييم واملتابعة ملشروع املدرسة الذكية: 

املراجع:

الفــــهـــــــرس

62

63

65

67

69

71

71

72

73

73

75

75

76

77

81

82

85

91



United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي

4

يأتي هذا الدليل؛ لتقييم ومتابعة املشاريع التربوية, نتاج تطبيق القادة واملديرين واألخصائيني للممارسات لعمليات 
الرقابة, والتقييم للمشاريع, ومبادئها, وعملياتها, وأدواتها, وأساليبها على عملهم. كما استخدم مديرو هذه املشاريع 
وجودة  املتعاملني,  لرضا  وصوًال  الدليل,  سيستعرضها  والتي  التطبيقية,  واملعرفة  األساسية,  املهارات  من  مجموعة 
والتقييم  املتابعة  لعمليات  أساسي  جزء  مبثابة  واإلجرائي  املعريف  الدليل  هذا  ويعد  التربوية.  للمشاريع  املخرجات 

والرقابة للمشاريع التربوية. 

سيساعد هذا الدليل األخصائيني التربويني الذين يعملون يف متابعة وتقييم املشاريع, وغيرهم من املعنيني بتحديد 
واستخدام أفضل املمارسات العاملية, واملعترف بها بصفة عامة, كممارسات جيدة لكل مشروع تربوي، ويستعرض أسس 

ومعايير العمليات, واملدخالت, واألدوات, واألساليب, واملخرجات, خالل مراحل دورة حياة املشروع التربوي.
وتشمل املشاريع التربوية مظلة متنوعة من املشاريع, والتي تخدم الشركاء اإلستراتيجيني يف القطاعات التربوية من 
املؤسسات التعليمية, ووزارات التربية والتعليم, واإلدارات املدرسية, وتشمل مشاريع التطوير للمناهج, وإستراتيجيات 
التعليم الرقمي, ومشاريع البنية التحتية للمشاريع التربوية, ومشاريع األبنية املدرسية, والعديد من املشاريع األخرى 

التي تخص القطاعات التربوية.

السريع,  الديناميكي  التحرك  ضوء  ويف  املستقبل,  ووظائف  مهارات  منظومة  وتغير  املتسارعة,  التحديات  ظل  ويف 
ُعد، أصبح لزاًما على القائمني على قطاع التعليم  والتغيير الذي ميُسّ كافة القطاعات ونواحي احلياة على جميع الُصّ
العمل املستمر؛ لتطوير مدخالت وعمليات صناعة التعليم؛ لصناعة مخرجات تواكب سرعة التطور والتغيير؛ لوضع 
منوذج ملستقبل التعليم, ووضع املناهج, وأدوات التقييم؛ لضمان مخرجات مشاريع تربوية حتاكي املستقبل, وتراعي 

منظومة التوجهات العاملية اجلديدة.

إن ذلك يتطلب من منظمات التعليم _ممثلة بوزارة التربية والتعليم, واملؤسسات احمللية والدولية التي تعنى بقطاع 
التعليم_ العمل على تطوير اخلطط اإلستراتيجية, مبا يواكب متطلبات العصر, والتحوالت الذكية والرقمية, وآثارها 

على قطاع التعليم, وبحيث تعكس اخلطط اإلستراتيجية ملنظمات التعليم هذه التحوالت بديناميكية وحيوية.
التربوية,  للمبادرات واملشاريع  , يتم وضع أسس ومعايير واضحة ومنطلقة من أسس اخلطط اإلستراتيجية  ثََمّ وِمن 
بحيث تكون هذه املبادرات واملشاريع متماشية مع نهج وخطط منظمات التعليم, واملنوط بها تخطيط التعليم, ووضع 

أسس ومعايير هذه املبادرات, وربطها مبناهج وأدوات التقييم.

إَنّ التحديات العاملية التي تواجه املجتمعات كافة, والتي تشمل _على سبيل الذكر وليس احلصر_ العوملة, والتطور 
املعريف, وعصر االقتصاد املعريف الرقمي, واإلنتاج املعريف املتسارع, وتطورات التكنولوجيا, ووسائل االتصال والتواصل
ومؤسسات  الدولة,  مؤسسات  من  التعليم  قطاع  اإلستراتيجني يف  الشركاء  من  تتطلب  كبيرة,  مسؤولية  _ وضعت 

املجتمع املدني, والقيادات التربوية, واملعلمني, التفكير بأفكار جديدة, والبدء مببادرات ومشاريع تربوية جديدة.

مقــــدمة الـــــــدليــــــل:
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وهذا الدليل يستند إلى األهداف اإلستراتيجية الرئيسية للمركز اإلقليمي للتخطيط التربوي, ويستند إلى األهداف 
اإلستراتيجية لوزارات التربية والتعليم يف الوطن العربي؛ ُوُصوًال ألداء متميز, ومعايير ومخرجات متميزة للمشاريع 

التربوية. 

أهــداف الــــــدلـــــــيل:
يأتي هذا الدليل؛ ليكون رافًدا أساسًيّا للقائمني على تخطيط املشاريع التربوية يف مراحل التخطيط للمشروع, كما 
تخطيط  يف  عاملًيّا  املعتمدة  واملنهجيات  باألدوات,  املشاريع  هذه  على  واملتابعة  والتقييم  باإلشراف  القائمني  د  سيزِوّ
ومتابعة وتقييم املشاريع التربوية, وسيستند الدليل إلى أحدث األدوات والتقنيات املعتمدة يف إدارة املشاريع, ويف ضوء 

متطلبات االستدامة وجودة التعليم, وحسب األجندة الدولية والوطنية للعام 2030.

أهــداف الــــــدلـــــــيل:
1- بناء منظومة معرفية, علمية, عملية, للقائمني على تقييم ومتابعة املشاريع التربوية, من مرحلة التخطيط, مرورا 

بالتنفيذ, انتهاًء بالتقييم واملتابعة للمخرجات. 
2- تزويد املستخدمني للدليل باملهارات األساسية يف تقييم ومتابعة املشاريع التربوية, وطرق تخطيطها, ووضع املعايير 

الالزمة لضبط ومتابعة مخرجات املشاريع التربوية, وحسب املواصفات واملعايير الدولية.
3- توضيح مفاهيم ومستويات التقييم واملتابعة  للقائمني على تخطيط املشاريع التربوية.

4- تزويد املستخدمني لهذا الدليل باألدوات واملنهجيات املختلفة للتقييم واملتابعة للمشاريع التربوية.
5- تزويد مستخدمي الدليل مبنهجيات وضع معايير التقييم واملتابعة, وكيفية وضع األوزان املعيارية لكل معيار؛ ُوُصوًال 

ألفضل منهج تقييم يغطي  محاور أساسية لتقييم املشاريع التربوية تشمل:
اجلودة للمخرجات، الزمن، الكلف اإلستراتيجية، املخاطر واستشراف املستقبل، عناصر االستدامة، سهولة التنفيذ، 
املستدامة يف  التنمية  العاملية ألهداف  والتوجهات  التعليمية،  للمؤسسة  اإلستراتيجية  األهداف  تلبية  املوارد،  توفير 

املؤسسات التعليمية الدولية .
خارطة الدليل:  

مفاهيم 
ومصطلحات

اسس 
ومبادئ

املناهج 
والنماذج املعايير

واملؤشرات

مثال تطبيقي
 عملي

املراجع
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مقدمة الوحدة:
التعريفات  وتوضح  التربوية,  للمشاريع  والرقابة  والتقييم  باملتابعة  املرتبطة  العامة  املفاهيم  الوحدة  هذه  تستعرض 
الرئيسية يف منظومة إدارة املشاريع, ودورة حياة املشروع التربوي, ويتم الرجوع لهذه املصطلحات واملفاهيم عند ذكرها 

يف الوحدات الالحقة.

 (Project): 1- املشروع

املشروع: عبارة عن جهد أو جهود مبذولة؛ إلجناز هدف أو مجموعة أهداف وملرة واحدة وغير مكررة, وضمن الشروط 
التالية:

الوحدة األولى: مفاهيم ومصطلحات

املشروع
(Project)

عنصر أو أكثر من عناصر 
التميُّز، فلكل مشروع 

د  خصوصية ومتيُّز وتفُرّ
عن املشاريع األخرى.

موازنة محددة

زمن بداية ونهاية

عدد من األطراف ذات 
العالقة. 

وجود مخاطر بحاجة 
لتقدير وإدارة ناجحة لهذه 

املخاطر

1

2

3

4

5

(Process) ما ال تنطبق هذه الشروط فإن املفهوم يصبح عملية   
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مثال تطبيقي :
صِنّف ما يلي إلى مشروع أو عملية, مع ذكر السبب:

مثال: تصنيف مشروع أو عملية, مع ذكر السبب: 

:(Project LifecCycle) 2- دورة حياة املشروع

ى هذه املراحل: دورة حياة املشروع. مير املشروع مبراحَل محددٍة, من بداية الفكرة, وانتهاًء بالتنفيذ، وتُسَمّ

مير أي مشروع يراد إجنازه بعدة مراحل يف دورة حياته, وهي: 

م

       1

2

3

4

5

6

البيان                                     مشروع أو عملية                                  السبب

عقد دورة تدريبية ملدراء املدارس.

طباعة كتاب ملنهاج الصف السادس.

بناء مدرسة بأحدث التقنيات التكنولوجية.

عقد مؤمتر لتطوير التعليم يف الوطن العربي.

جلسات مؤمتر تطوير التعليم يف الوطن العربي.

تطوير منهاج اللغة العربية للصف الثامن.

مشروع

عملية

مشروع

مشروع

عملية

مشروع

تنطبق الشروط كاملة.

عمل مكرر ألي كتاب يتم تأليفه أو تطويره.

تنطبق الشروط كاملة.

تنطبق الشروط كاملة.

عمل مكرر لكل جلسة ضمن املؤمتر. 

تنطبق الشروط كاملة. 

1-حتديد متطلبات الشركاء 
اإلستراتيجيني واملستهدفني, 
وحتقيًقا ألهداف املؤسسات 

التعليمية, ويف ضوء 
األهداف اإلستراتيجية 
لوزارة التربية والتعليم. 

2-التصميم 
التفصيلي 
للمشروع 
من ِقبل 
فريق 

التخطيط.

3-التنفيذ 
الفعلي, وحسب 

املتطلبات 
والتصميم, وهنا 

يكون هنالك 
متابعة مستمرة 

للتأكد من 
اخلطوات 
التنفيذية.

4- بدء مرحلة 
تشغيل املشروع, 
ومتابعة عمليات 
التشغيل وبشكل 

دوري.
5-التغذية 
الراجعة 
املستمرة 
للتطوير. 
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:(Monitoring) 3- املتابعة

:(Monitoring) 3.1- املتابعة
هي متابعة تنفيذ خطوات املشروع؛ للتأكد من أنها تسير وفق اخلطة املوضوعة, مع تاليف أيَّة أخطاء قد تظهر أثناء 
التنفيذ, وتتم املتابعة بشكل دوري, بجمع البيانات التي توضح مدى تنفيذ خطة املشروع, ومدى التقدم فيه, ويقوم فريق 
املشروع وإدارته باملتابعة اليومية, أو بشكل دوري, حسب نوع وطبيعة املشروع؛  للتأكد من تنفيذه بجودة عالية, مع 
االلتزام باخلطة الزمنية املوضوعة عند التخطيط للمشروع، مع االستخدام اجليد ملوارد املشروع؛ لضمان االلتزام 

بامليزانية املوضوعة, والبرنامج الزمني.

3.2- أهداف عمليات املتابعة:
• حتليل الوضع الراهن.

• تؤدي عملية املتابعة للكشف املبكر عن أيَّة أخطاء أو ثغرات قد تظهر أثناء التنفيذ؛ حتى يتم تالفيها, وإيجاد حلول 
لها.

• استكشاف وجود أمناط أواجتاهات معينة باملشروع.
• احملافظة على القيام بأنشطة املشروع, طبًقا للجدول الزمني اخلاص باملشروع.

• قياس مدى التقدم لتحقيق أهداف املشروع. 
• اتخاذ القرارات املتعلقة باآلتي, واخلاصة باملشروع:

- املوارد البشرية. 
- النواحي املالية.

- تخصيص املوارد املادية

3.3- زمن املتابعة:
معظم املؤسسات تقوم باملتابعة بشكل دوري, طبًقا للجدول الزمني اخلاص بتنفيذ املشروع شهرًيّا، أو ربع سنوّي, أو 

سنوًيّا _على سبيل املثال_  ويتم ذلك من خالل:
• االجتماعات.

• التقارير الدورية.
• الزيارات امليدانية.

ومن املهم وجود آلية واضحة لالستفادة من نتائج عملية املتابعة.
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3.4- من يقوم بعملية املتابعة:
   مدير املشروع أو مدير البرنامج: ويقوم بعملية املتابعة على جميع نواحي املشروع, مثل:

• امليزانية والنواحي املالية. 
• املواد املستخدمة باملشروع.

• العاملني باملشروع.
• أنشطة املشروع.

•  املخرجات والنتائج من املشروع.
   العاملون باملشروع مسؤولون عن عملية املتابعة ملن يتابعهم من العاملني باملشروع, واملهام املنوطة بهم. 

للوصول ألهدافه واألثر  باملشروع؛  التقدم  لقياس مدى  للمشروع؛ وذلك  الشركاء   التي متثل  ممثلون من اجلهات    

املطلوب منه.

 (Evaluation):4- التقييم
هي عملية الهدف منها التأكد على املدى القريب والبعيد من:

• حتقيق نتائج املشروع. 
• حتديد األثر املباشر وغير املباشر على املستفيدين منه. 

• حتديد األثر املباشر وغير املباشر على البيئة احمليطة.

وتتم عملية التقييم على مراحل معينة خالل املشروع, وبعد االنتهاء من تنفيذه, وذلك لألسباب التالية:
• تفادي األخطاء عند التخطيط ملشاريع أخرى. 

• الوقوف على اخلطوات الناجحة التي مت تنفيذها؛ لتكرارها يف الالحق. 
• العمل على تطوير اخلطوات الناجحة لألفضل.

4.1- أنواع التقييم, ومن يقوم بها:
   التقييم الداخلي: يقوم به فريق عمل املشروع (مدير املشروع – العاملني باملشروع). 

للمشروع  املنفذة  اجلهة  عن  مستقِلّني  فنِيّني  خبراء  من خالل  يتم  للمشروع):  النهائي  (التقييم  اخلارجي  التقييم    

(اجلهة/ اجلهات املمولة/ املانحة للمشروع, أو مختصني من خارج العاملني باملشروع).
يتم جمع البيانات للتقييم النهائي خالل املشروع, وتُعد جزًءا أساسًيّا منه, وال ميكن إهمالها.

4.2- متى نقوم بالتقييم؟:
  بصفة دورية.

  يف منتصف املشروع. 
  يف نهاية املشروع. 

  بعد انتهاء املشروع, وقد ميتد إلى سنوات.
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4.3- تقييم اإلجناز يف املشاريع و البرامج: 

• حجم اإلنتاج املادي املباشر مقابل 
التكلفة/ حجم التغطية. 

• اجلودة.
• االلتزام باخلطة الزمنية...إلخ.

• التطورات يف الفئات املستهدفة 
الناجتة عن خطة املشروع 

(املستهدفة).
• النتائج الثانوية غير املخطط لها. 

• مساهمة نتائج املشروع على واقع 
الفئات املستهدفة.

• اآلثار الثانوية للمشروع على واقع 
الفئات املستهدفة.

ST
EP01

ST
EP02

ST
EP03 تقييم اإلجناز يف 

املشاريع و البرامج
املخرجات

النتائج

األثـــــــر

الفروقات بني املتابعة والتقييم:

كيف ميكن التمييز بني عمليات املتابعة وعمليات التقييم, وما الفروقات بني العمليتني يف املشاريع؟

املتابعة                                                                              التقييم

عملية مستمرة طيلة حياة املشروع.

يقوم بتنفيذها فريق عمل املشروع.

تتبع سير العمل ومقارنته باخلطة املوضوعة وامليزانية.

تنفيذ  أثناء  املشكالت  وتاليف  األخطاء,  تصحيح  يف  تساعد 
املشروع.

كال العمليتني تساعدان يف تطوير وبناء قدرات املؤسسة املنفذة للمشروع وفريق عملها.

كال العمليتني تساهمان يف تقدمي صورة أكثر احترافية للمؤسسة املنفذة للمشروع وفريق عملها؛ مما يساعد يف عملية بناء الثقة مع 
الشركاء, وزيادة احتماالت احلصول على مزيد من توثيق العالقات.

عملية مرحلية. 

يقوم بها فريق من اخلبراء.

دراسة نتائج وأثر املشروع ومقارنتها بأهداف املشروع.

تساعد يف حتسني عملية التخطيط للمشاريع الالحقة, والتعلم 

من التجارب.
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الهدف العام: هو التغيير النهائي يف التنمية الذي يهدف البرنامج إلى املساهمة فيها, ويحتاج الهدف 
العام إلى تدخالت أخرى على مستويات أخرى لتحقيقه, على سبيل املثال: "حتسني مستويات مخرجات 
التعليم  يف الدول العربية "، كما يوجد أهداف أخرى محددة, أو خاصة باملشاريع حتت الهدف العام, 
واملراد لها أن تتحقق نتيجة للتدخل اخلاص بالبرنامج, على سبيل املثال: "إمكانية إيصال خدمات التعليم 

الرقمي واالفتراضي احملسن بالكامل يف املناطق البعيدة عن مراكز املدن".
يستخدم هذا املصطلح لوصف اإلجناز الرئيسي أو األعلى للبرنامج الذي ميكن أن يخضع للمساءلة 

الكاملة عنه مدراء املشاريع التربوية. 

مقياس أثر البرنامج, والنتائج, واملخرجات, واملدخالت التي يتم اتخاذها أثناء تنفيذ البرنامج؛ لتقييم 
التقدم احملرز نحو حتقيق أهداف البرنامج.

ويبني الصندوق التالي بعض املصطلحات املستخدمة يف عمليات املتابعة والتقييم:

5- تخطيط املشروع التربوي:

أي مشروع يجب أن يتم التخطيط املسبق له بشكل دقيق يف حدود اإلمكانات املتوفرة؛ لضمان جناح املشروع، وال بد 
أن يعتمد التخطيط على التقييم الكامل لكافة عمليات املشروع.

ويُعنى فريُق التخطيط يف وزارة التربية بتخطيط املشاريع, وبالتنسيق مع الوزير واإلدارة اإلستراتيجية يف الوزارة, يف 
ضوء األهداف اإلستراتيجية للوزارة, واملنبثقة من مجلس الوزراء يف الدولة.

والتخطيط: هو عمليات ذهنية تهدف إلى وضع تصورات مستقبلية, وحتديد البدائل األنسب, والبدء بالتنفيذ ضمن 
مبادرات ومشاريع.

Overall Objective الهدف 
العام

Project Purpose الهدف 
من املشروع

Key Performance 
Indicator (KPI)

مؤشر األداء الرئيسي 

ا ا

ج

خطط إستراتيجية: تبني اإلستراتيجيات العليا والتوجهات, من خالل الرؤية, والرسالة, والقيم, 
واألهداف اإلستراتيجية, والتي تصب يف النهاية يف رؤية توجهات مجلس الوزراء لقطاع التعليم 

يف الدولة. 

خطط تكتيكية: وهي على مستوى اإلدارة الوسطى, وتُعنى بوضع أهداف كل إدارة من إدارات ب
املؤسسة (إدارة املوارد البشرية- اإلدارة املالية- إدارة تكنولوجيا املعلومات.....إلخ). 

يتم من خاللها حتقيق ج والتي  التنفيذية,  واملبادرات  املشاريع  وهي خطط  التنفيذية:  اخلطط 
األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة.

م اخلطط إلى ثالثة أنواع رئيسية:  وُتقَسّ
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يقول أحد علماء اإلدارة: "إن التخطيط يف الواقع يشمل التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل, مع االستعداد لهذا املستقبل"، 
إذن هو عملية ذهنية تتضمن وضع التوقعات أو الفرضيات املبنية على تفكير عميق يف احلاضر, من أجل االستعداد 

ملواجهة املستقبل.

خصائص التخطيط:

خصائص اخلطط الناجحة:

التخطيط وسيلة 
وليس غاية.

التخطيط أسلوب 
علمي له أسسه 

ومبادئه.

التخطيط جهد 
عقالني يتطلب املعرفة 

واخلبرة.

التخطيط أداة عامة, 
ميكن استعمالها 
لتحقيق أي هدف.

التخطيط عملية ابتكار 
تربط احلاضر 

باملستقبل.

الهدف: وجود 
هدف نهائي 
واضح ومحدد.

البساطة 
والوضوح: االبتعاد 

عن التعقيد.

الواقعية: البعد 
عن التشاؤم أو 

التفاؤل 
الفرطني.

الدقة: االعتماد 
على البيانات 
واملعلومات 
الدقيقة.

حتديد املسؤولية: 
حتديد مسؤوليات 
األفراد املتعلقة 
بتنفيذ كل جزء 
من أجزاء اخلطة.

املرونة: قدرة 
التكيف مع 
التغيرات 
احملتملة.

أخذ ردود 
األفعال املختلفة 

بعني االعتبار.

الشراكة: يجب 
إشراك األشخاص 
الذين سيشرفون 
على تنفيذ اخلطة.

زراعة العامل 
اإلنساني عند 
وضع اخلطط.
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عناصر التخطيط:

أوًال- األهداف: 

ولتحقيق األهداف, يجب توفر الشروط التالية يف هذه األهداف:

ثانًيا- السياسات:

األهداف.  وحتقيق  املشاريع  تنفيذ  لضمان  تشريعية  أطر  وهي  السياسات,  حتديد  يتم  األهداف  وضع  َمتّ  أن  بعد 
فالسياسات: مجموعة من القواعد, تُوَضع من اإلدارة العليا؛ لتوجيه وضبط أعمال اجلهاز اإلداري واألجهزة التي تعمل 

على تنفيذ وتقييم ومتابعة املشاريع.

 من فوائد حتديد السياسات يف املشروع ما يلي:
   تخلص املدراء من ضرورة اتخاذ قرارات جديدة يف املشاكل املماثلة.

   جتيب عن أسئلة املرؤوسني بسرعة، وتترك للمدراء فرصة التفرغ للمشاكل اجلديدة األخرى.

   تقلل الشك والتردد يف تصرفات اإلداريني واملوظفني.
   حتقق التنسيق بني مختلف األفراد يف املشروع.

   تعتبر وسيلة من وسائل الرقابة على املشروع.

حتديد االجتاه
 العام للمشروع.

تسهيل التنسيق بني
 األفراد يف املشروع.

املشاركة يف وضع خطة
 متكاملة ومتناسقة.

دفع األفراد للقيام
 بواجباتهم, عن 

طريق ربط أهدافهم 
الشخصية بأهداف 

املشروع.

قياس األداء يف 
تنفيذ املشروع.

   عملية, ميكن الوصول إليها   واضحة, وصريحة, ومفهومة.   قابلة للقياس.

 وحتقيقها.
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ا أهُمّ الشروط الواجب توافرها يف السياسات, فهي أن تكون: أَمّ

, تُترَجم هذه السياسات إلى أطر عمل وإجراءات. فالسياسات أُطر فكرية ناظمة لتوجهات وإجراءات التنفيذ  ومن ثََمّ
والعمليات, واإلجراءات هي األُطر التنفيذية.

6-  تنظيم املشروع:

يجب رسم اإلطار التنظيمي للمشروع, وفهمه بشكل كامل، كما يجب توضيح العالقة بني الوظائف املختلفة, ورسم 
خطوط اخلدمات واالتصاالت بني كافة األقسام يف املشروع, وتنظيم العالقة بني كافة األطراف للمشروع التربوي. 

ويعنى التنظيم بتحديد:

املسؤوليات: حيث يحدد مسؤوليات كل طرف يف املشروع, والواجبات امللقاة على عاتقه. 
لطة املمنوحة التخاذ القرارات التربوية.   الصالحيات: وهي الُسّ

وتتناسب الصالحيات املمنوحة مع حجم املسؤوليات؛ لضمان سرعة إجناز تنفيذ املشاريع.

7- عمليات التحكم:

وتشمل هذه اخلطوة متابعة املشاريع خطوة بخطوة يف مراحل التنفيذ, ويتم ذلك من خالل مقارنة اإلجناز املخطط له, 
, اتخاذ إجراءات تصحيحية يف الوقت املناسب؛ للمحافظة على سير العمل يف املشروع كما  واإلجناز الفعلي, وِمن ثََمّ

خطط له.

8- أصحاب املصالح:

أفراد, أو فئات, أو هيئات محلية, أو إقليمية, أو دولية, مؤثرة أو متأثرة بأهداف اخلطة اإلستراتيجية, ويتم ذلك بعمل مصفوفة الشركاء. 
م املصفوفة إلى عنصرين مهمني: النفوذ واالهتمام, وتقسم حسب الشركاء اإلستراتيجيني  يف قطاعات التعليم. وتقَسّ

مترابطة مرنةواقعية
ببعضها

واضحة, ال 
حتتمل التأويل

معلنة, ومفهومة
 من قبل جميع 
أفراد املشروع

مستمدة من
 األهداف, وتؤدي

 إلى حتقيقها

ال تتنافى مع 
السياسة العامة, 

أو القوانني السائدة, 
أو القيم االجتماعية

يلعب حتليل أصحاب املصالح دوًرا رئيسًيّا يف عمليات التقييم واملتابعة؛ ملا لعمليات املتابعة والتقييم من أثر على أصحاب املصالح.
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:(Scheduling)9- اجلدولة لتنفيذ مشاريع التقييم والرقابة واملتابعة

اجلدولة: وتعني حتديد زمن املشروع, وهي إحدى املتطلبات األساسية للمشروع بعد التخطيط وإقرار املشروع، وتعتبر 
من أهم األدوات التي تساعد يف توزيع موارد املشروع. تهدف اجلدولة إلى إمتام املشروع على أفضل وجه ممكن, أي 

أقل كلفة وزمن ومخاطرة, وذلك من خالل:

9.1- مخطط جانت:
مخطط جانت من أقدم وأبسط طرق اجلدولة املستخدمة, وهو عبارة عن تصور بياني, ميكن به تخطيط وجدولة إجناز بعض عمليات 

املتابعة، وميكن استخدامها كأداة لتتبع األداء الذي يتم لكل عملية, ومعرفة األداء الفعلي مع اجلدول املوضوع. (أنظر شكل رقم 1) 

دراسة البدائل

الوصول إلى 
أفضل برنامج زمني

استغالل املوارد 
املتاحة بفعالية وكفاءة 

عالية

حتسني االتصال
 بني أفراد املشروع

تسهيل عمليتي 
املتابعة واملراجعة

الوصول إلى
 رقابة جيدة للمشروع

الرقم

1

2

3

4

5

6

7

30

30

125

275

300

188

200

املدة
4080120160200240280320360يوم النشاط

جمع البيانات

حتديد االحتياجات 
التدريبية 

حصر الدورات 
التدريبية 

حتديد فئات 
وأعداد املعلمني

عقد البرامج 
التدريبية 

تقييم البرامج 
التدريبية

رفع التقارير
 واملتابعة 
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:(Sustainability) 10- االستدامة
التربوية  القطاعات  كافة  املتحدة يف  األمم  العاملية يف  األجندة  وحسب  املشاريع,  تقييم  عناصر  أهم  أحد  أصبحت 
والصحية والبيئية؛ ألن االستدامة أساس للحفاظ على منظومة املوارد احملدودة, خاصًة أَنّ قطاع التعليم يشهد تغييًرا 

مستمًرا, ومدرسة املستقبل ستختلف كلًيّا عن مدارس اليوم يف كافة األمور.

لقد أعلنت املنظمة الدولية يف عام (2015) أهداف التنمية املستدامة التي تعمل عليها املنظمات الدولية لتحقيقها يف 
 ( SDG’s ) Sustainable Development Goals 17 (2030)، وهي عبارة عن سبعة عشر هدًفا للتنمية املستدامة

 وال بد من التمييز هنا بني مفهومي االستدامة والتنمية املستدامة، فاالستدامة تعني: قدرة املشروع التربوي على 
حتقيق الوظائف التي مت تصميم املشروع لها ألطول فترة ممكنة, وإعطاء النتائج اإلستراتيجية التي مت حتديدها يف 

مخطط النتائج.

والزراعية  والصناعية  والتربوية  الصحية  املختلفة  للقطاعات  وأدوات  ومناهج  منط  فهي  املستدامة:  التنمية  ا  أَمّ
واملناخية, تسعى لوضع إستراتيجيات تتمكن من خاللها القطاعات املختلفة حتقيق االستدامة يف مخرجات مشاريعها.
 وتُعنى القطاعات التربوية بالهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة, والتي أعلنتها املنظمة الدولية (2015), والذي 

يضع معايير وأسس جودة التعليم.

مميزات مخطط
 جانت

1

2

3

4

5

سهولة الفهم 
والرسم

سهولة التعديل 
أو التغيير

طريقة سهلة للمقارنة
 بني املخطط والواقع

يساعد على حتديد
متطلبات املوارد

بحاجة إلى جهد
 تدريبي قليل
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إلى  ويؤدي  واملساواة,  الشمولية  ذي جودة, يضمن  تعليٍم  تقدمي  هو:  املستدامة  التنمية  أهداف  من  الرابع  والهدف   
الوصول إلى تعليم ذاتي مستمر ومتطور للجميع، ويتكون هذا الهدف _من أهداف التنمية املستدامة_ من عشره 

أهداف رئيسة:

1-  ضمان تعليم مجانٍيّ متساٍو لألوالد والبنات من املراحل االبتدائية والثانوية, ُوصوًال لتحقيق مخرجات تعليم متميزة 
لكل مرحلة، وضمان اثني عشر عاًما من التعليم املدعوم من الدولة وذي اجلودة, يؤدي إلى حتقيق املخرجات, وإلزامية 

التعليم, على األقل للمستوى التاسع للجميع, ودون تفرقة أو متييز.

2- بنهاية (2030) يستطيع جميع الطلبة من اجلنسني احلصول على تعليم ذي جودة, وصوًال لتنمية مستدامة من 
املراحل قبل املدرسة, وتهيئة للمرحلة االبتدائية, على أن يتم توفير _على األقل_  سنة دراسية واحدة مجاًنا, وذات 

جودة, قبل االلتحاق بالتعليم االبتدائي, من قبل هيئات تدريسية مدربة ومؤهلة (رياض األطفال).  

3- الوصول لتعليم مهني وتقني متخصص للرجال والنساء, متضمًنا التعليم اجلامعي ذا جودة,   
و تقليل وخفض املعوقات نحو بناء منظومة مهارات فنية ومهنية, بدًءا من املرحلة الثانوية, وصوًال للجامعة؛ لتعليم ذاتي 
إستراتيجية  دولية  شراكات  ضوء  ويف  مجانية,  تعليمية  خلدمات  وصوًال  املستمر,  والتطوير  والبالغني,  لليافعني 

(اليونسيف ،....إلخ). 

4- توفير الوصول إلى تعليم وتدريب مهني وتقني وقابل للتطوير, يف ضوء مخرجات جودة متميزة, وزيادة فرص التعلم 
وتنويعها, باستخدام النماذج املنوعة للتعليم املهني والتقني؛ لتمكني اليافعني والبالغني, خصوًصا اليافعات والنساء؛ 
املتخصصة،  الفنية  املهارات  إلى  إضافًة  واكتسابها,  املهارات  وبناء  متميزة,  مهنية  حلياة  واملهارات  املعارف  لتطوير 
والتأكيد على بناء منظومة مهارات فكرية متميزة, وتشمل: حل املشكالت, والتفكير الناقد والتحليلي, والعمل بروح 

الفريق, والتواصل, وحل اخلالفات, والتي ميكن تطبيقها يف العديد من املجاالت العملية. 

5- املساواة: جميع املتعلمني _بغض النظر عن الِعرق واللون واجلنس والعمر واللغة والدين والثقافة, وأي عوامل 
للنشأة والتنشئة, وأصحاب الهمم, واليافعني والبالغني_ لهم احلق يف خدمات تعليمية متميزة ومستدامة, وتتيح التعلم 
مدى احلياة، والتركيز على ذوي االحتياجات اخلاصة والفقراء, وأن جميع البنات واألوالد والرجال والنساء من حقهم 
احلصول على فرص متساوية بتعليم ذي جودة جلميع املستويات, كما أن العناية يجب أن ُمتنَح للقاصرات, واللواتي 
يتعرْضَن للعنف األسري, أو الزواج املبكر قصًرا, وأولئك القاطنني يف مناطق بعيدة أو فقيرة, وعمل سياسات للوصول 

إلى املساواة بني اجلنسني يف التعليم والصحة, ضمن حوكمة متميزة تتمتع بالعدل والشفافية.  

6- تطوير األنطمة: والنظام يشمل إستراتيجيات, وسياسات, وعمليات, وإجراءات تضمن الوصول إلى إتقان املعارف 
واملهارات ومتطلبات العصر القادم, وخصوًصا التكنولوجيا.
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7- التركيز على مساهمة قطاع التعليم يف التنمية املستدامة يف كافة مستوياتها, من حقوق اإلنسان, والسالم, والعدل, 
واملسؤولية, من احمللية اإلقليمية إلى العاملية, وبشراكات إستراتيجية شمولية، وهنا يتم التركيز يف التعليم على املهارات 

الفنية, والفكرية, والقيم, والسلوكيات, والوصول إلى تعليم يؤدي إلى متعلم عاملي التوجه والصبغة.

بنية حتتية  وذات  املهنية,  والسالمة  الصحة  شروط  الهندسي, حتقق  التصميم  يف  منوذجية  وجامعات  مدارس   -8
متميزة. 

9- توفير منح دراسية وبرامج مساعدات تعطي فرصة لليافعني والبالغني يف الدول الفقيرة, والذين ميكن االستثمار 
احلقيقي يف مهاراتهم خلدمة بلدانهم.

10- املعلمون واملعلمات أساس االستثمار الناجح يف التعليم, وهنالك معوقات يف جسر الفجوات يف املهارات واملعارف 
والشهادات املهنية املتخصصة, ومن هنا برزت أهمية التمكني للمعلم.

:(Resources and Enablers) 11- املوارد واملمكنات

إن توفير املمكنات األساسية ملنظومة املشاريع عنصر مهم يف تقييم املشاريع؛ حيث إن هذا املعيار أيًضا مرتبط ارتباًطا 
وثيًقا بالزمن؛ حيث إن زمن إجناز املشاريع مرتبط بوجود املوارد واملمتلكات, والتي تعد أهم عناصر املمكنات.

وتشمل املمكنات متكني وتأهيل الفئات التربوية املختلفة, من مشرفني تربويني, ومدراء, ومعلمني؛ للتعامل مع عصر 
التغيير وحتدياته, وتشمل املمكنات التكنولوجية؛ حيث إن تطُوّر قطاع تكنولوجيا التعليم أصبح ضرورة ملحة, والتحول 

إلى التعليم الذكي وتقنياته.

ومن هنا جاءت أهمية أن املشاريع التربوية تأخذ بعني االعتبار التطورات التقنية والتكنولوجية, وتبدأ بطرح مشاريع 
تربوية مرتبطة بالتقنية, وتطوير املناهج, ومتكني املعلمني والطلبة للتعامل مع التكنولوجيا؛ حيث إن املستقبل يتجه _

وبتسارع_ نحو الرقمنة والتكنولوجيا.

املوارد:

وتُصنَّف املوارد إلى: ملموسة أو محسوسة, وامللموسة ثالثة أنواع, كما سيتم بيانه الحًقا, وهنا مت حتديد اثني عشر 
مورًدا مهًما خلصت بأحرف االلغة اإلجنليزية. 

2I’s4 + 3T’s + 3E’s + M’s

ما يعرف باملوارد امللموسة (4M’s): موارد بشرية، معدات، مواد، مال.
Manpower, Machines, Materials, and Money
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ا املوارد احملسوسة فتشمل:  أَمّ

Environment, Energy, and Emotions البيئة والطاقة واملشاعر :(3E’s) -1
 Time , Technology , and Talents الزمن والطاقة واملواهب :(3T’s) -2

التربوي  القطاع  يف  املتبعة  واإلجراءت  والسياسات  اإلستراتيجيات  وتشمل  التحتية  والبنية  املعلومات   :(2I’s)  -3
 Information, and Infrastructure

 ومن خالل املوارد ميكن تنفيذ املشاريع للوصول لألهداف.
لبند املمتلكات, ويكون  إدارة املمتلكات والتي هي أساس املمكنات تتم من خالل التخطيط اإلستراتيجي املتميز  إن 

تخطيط املمتلكات ضمن األُطر التالية:
• حتديد وتوجيه املسارات اإلستراتيجية.

• صياغة وتطوير الرؤية والرسالة والقيم واألهداف اإلستراتيجية.
• حتديد وتوجيه مسار العمل.

• حتديد وصياغة الغايات واألهداف. 
• حتديد وتوفير متطلبات حتسني األداء.

• التأكد من ربط األهداف اإلستراتيجية لطموحات وأهداف أصحاب املصالح ومصلحة أعضاء املنظمة من خالل 
منظومة املوارد.

• توجيه املوارد واإلمكانيات إلى االستخدامات االقتصادية ومراعاة االستدامة.

والتخطيط للممتلكات يجب أن يراعي النقاط التالية:
• توفير املرونة لدى املنظمة؛ للتكيف مع التغيرات غير املتوقعة.

• توفير أدوات التنبؤ والتقدير الجتاهات عناصر بيئة العمل, وذلك من خالل:

1- التعرف على فرص استثمار جديدة.
2- توفير موارد املنظمة وفق اعتبارات التكلفة والفائدة.

3- تطوير أدوات وأساليب إعداد املوازنات االستثمارية والبرامج املالية.
أصحاب  أو  األنشطة,  بأنواع  يتعلق  فيما  سواًء  املنظمة,  أعمال  مجاالت  وتنويع  عام ألسس حتديد  إطار  وضع   -4

املصالح, أو غيرها, وحتديد املوارد املرتبطة بذلك.

التربوية  القيادات  وتأهيل  التربوية,  للقيادات  والرقمي  الذكي  التمكني  تشمل  اإلستراتيجي  املستوى  على  واملمكنات 
يف  البشرية  املوارد  دوائر  يف  إستراتيجًيّا  له  واملخطط  املستمر  التدريب  ويساهم  التعليم.  رقمنة  لعصر  واملعلمني 

املؤسسات التعليمية للوصول إلى التمكني على املستوى اإلستراتيجي
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الوحدة الثانية: "مبادئ وأسس عمليات املتابعة 
والتقييم" 

2.1- مقدمة الوحدة:
تستعرض هذه الوحدة املبادئ املرتبطة بعمليات املتابعة والتقييم, واألسس التي تستند إليها هذه املبادئ؛ ليتم الرجوع 

إليها عند القيام بعمليات املتابعة والتقييم.

 واملبادئ: هي األطر واألنظمة التي مت االتفاق عليها من قبل اخلبراء يف مجاالت املتابعة والتقييم, وتستند إلى منظومة 
من األبحاث العلمية والعملية, والتي أصبحت تشكل املرجع الرئيسي لعمليات املتابعة والتقييم.

 أما األسس: فهي الركائز والقواعد التي تستند إليها املبادئ, فاملبدأ يستند إلى عدد من األسس والقواعد؛ ليتم حتقيق 
هذا املبدأ.

املتابعة  بعمليات  القائمني  على  ليسهل  واألسس؛  املبادئ  يستعرض  متكامًال  ا  تربوًيّ مشروًعا  الوحدة  وستشمل 
والتقييم اللجوء للمبادئ واألسس, مع البيان العملي التطبيقي لذلك.

2.2- أنظمة املتابعة والتقييم:
مفهوم التقييم واملتابعة يشمل أنظمة وعمليات التقدير, ضمن شروط ومعايير متفق عليها؛ لضمان الوصول للمخرجات 
عمليات  مخرجات  من  التأكد  بعمليات  تُعنى  مستمرة  عملية  واملتابعة  برنامج.  أو  مشروع,  أو  نشاط,  من  املتوقعة 

التخطيط والتنفيذ والرقابة, وصوًال لتحقيق األهداف للمشاريع.

وبعد أن يتم تخطيط املشاريع ضمن أطر واضحة للمواصفات والنشاطات املختلفة, تتم عمليات التنفيذ حسب اخلطط 
واألهداف املتفق عليها، وتأتي مرحلة التقييم واملتابعة للتأكد من الوصول لألهداف التي وضعت يف مرحلة التخطيط, 

وحسب معايير وأدوات ومناهج عاملية, وحسب أفضل املمارسات. واجب اعتبارها قصد التقييم:

ا يف إدارة أي مشروع، وتؤكد أطراف كثيرة من أصحاب املشروع،  أصبحت عملية تقييم ومتابعة املشروع نشاًطا هاًمّ
ومتخذي القرارات، واجلهات املمولة للمشروعات, على أهمية الدور الذي تقوم به عملية تقييم ومتابعة املشاريع يف 

جناحه واستمراره وحتقيق أهدافه.

ولقد مت رصد أنه من بني أسباب تعثر بعض املشاريع عدم الدراية الكافية من جانب املديرين مباهية عمليات التقييم 
واملتابعة للمخرجات، وماذا تعني, ومباذا تهتم هذه العمليات املستمرة، واألكثر أهمية عدم معرفتهم بكيفية إجراء ذلك 

عملًيا.

وعلى الرغم من أن التقييم واملتابعة قد تعني أشياء مختلفة لدى مختلف األفراد وفقاً الحتياجاتهم وتقديراتهم لدور 
التقييم واملتابعة يف جناح املشروعات، إال أن هناك حدوًدا مشتركة للمفاهيم النظرية للتقييم، واألسس العملية لذلك، 

ويرجح تعدد النظريات والنماذج واملمارسات إلى أن دراسة التقييم واملتابعة تعد مجاًال جديًدا.

 وقد ترتب على ذلك تعدد أدلة العمل الالزمة إلجراء التقييم واملتابعة, وأصبح لكل نوع من أنواع املشاريع، وكل جهة 
من اجلهات املمولة واملانحة للمشاريع، أدلتها اخلاصة, واألسس العملية التي تقوم عليها. لكن هنالك أسس مشتركة 
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النظرية  بني  املسافة  لسد  السعي  من  بد  وال  واملتابعة،  التقييم  يف  العملية  األساليب  وبعض  النظرية،  الناحية  من 
والتطبيق, واملوازنة بني األجزاء التي تتعلق بكيفية عمل التقييم واملتابعة تطبيقًيّا، واألجزاء التي تبني األسس العلمية, 

أي التي توضح ملاذا نفعل ذلك.

 تُعد عمليات التخطيط, والتصميم، واملتابعة، والتقييم أجزاًء أساسية يف منهج إدارة املشروع, وفًقا للنتائج (اآلثار)، أي 
اإلدارة بالنتائج واآلثار.

من  املرجوة  للنتائج  للوصول  واملتبعة  املتسلسلة  األساسية  باخلطوات  واملتابعة,  التقييم  منوذج   (2.1) اجلدول  يبني 
عمليات التقييم واملتابعة.

۲ . ۳ . .۸ #۹ : # ; . & .٦ # $<

م

    -1

 -2

 -3

 -4

   -5

والتقييم,  املتابعة  ألنشطة  التخطيط 
خطط  على  االطالع  يتم  أن  بعد 
وأهداف املشروع, ومدى االحتياج لهذا 
املشروع, وحسب أهداف وزارة التربية 

والتعليم. 

املتابعة  عمليات  عمل  فريق  حتديد 
والتقييم. 

والتقييم,  املتابعة  لعمليات  التنفيذ 
وحسب اخلطط املتفق عليها. 

عمليات  ملخرجات  التقارير  إصدار 
املتابعة والتقارير. 

حتديد الفجوات, والعمل على التطوير 
والتحسني املستمر, يف ضوء مخرجات 

التقارير. 

• حتديد األهداف لعمليات التخطيط للمتابعة والتقييم. 
• حتديد املؤشرات لعمليات املتابعة والتقييم.

• حتديد آليات جمع وإدارة البيانات. 
•  حتديد آليات حتليل املعلومات وإصدار التقارير. 

• حتديد آلية االستفادة من نتائج التقارير أثناء تنفيذ املشروع, 
وبعد انتهائه.

من  املكون  العمل  فريق  العمل, وحسب مناذج  فريق  اختيار   •
أدوار رئيسية لفريق العمل.

املتابعة  لعمليات  الزمنية  واجلداول  الرئيسية  املوارد  حتديد   •
والتقييم. 

• التأكد من سلسلة النتائج التي مت حتديدها يف خطط املشروع. 

املتابعة  عمليات  يف  ستستخدم  التي  التقارير  مناذج  حتديد   •
بطرق  التقارير  هذه  إعداد  على  القائمني  تدريب  مع  والتقييم, 

اإلعداد والكتابة.

لها,  املخطط  املؤشرات  مع  الفعلي  التنفيذ  مؤشرات  مقارنة   •
ودراسة األثر. 

املبادئ واألسس العمليات 
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كيفية التخطيط ألنشطة املتابعة والتقييم - حتديد الهدف من املتابعة والتقييم:

يتم وضع خطة املتابعة والتقييم أثناء تصميم املشروع, وتعد جزًءا من اإلطار املنطقي للمشروع؛ حيث يجب أن تتضمن 
خطة املشروع أنشطة املتابعة والتقييم واملؤشرات التي سيتم قياسها.

 تتضمن خطة املتابعة والتقييم اخلطوات التالية: 

وتشمل اخلطوات التالية:

   اخلطوة األولى للمتابعة والتقييم: هي حتديد الهدف منها. 
   إن عملية املتابعة والتقييم عملية مكلفة, لذلك يف بعض األحيان يكون من الصعب إجراء تقييم شامل والبدء من 

اختيار هدف محدد للتقييم.

كيفية التخطيط ألنشطة املتابعة والتقييم - حتديد املؤشرات:

    لتحديد املؤشرات يجب اإلجابة عن سؤال: ما الذي نرغب يف معرفته؟ 
    على الرغم من أنه من اجليد معرفة كل ما يتعلق بنتائج املشروع, إال أنه غالًبا ما يكون من الصعب القيام بذلك؛ 

للتكلفة العالية, باإلضافة الستحالة القياس بصورة كاملة. 
    لذلك ال بد من حتديد ما الذي نرغب مبعرفته متاًما, واختيار املؤشرات املناسبة لقياسه.

كيفية التخطيط ألنشطة املتابعة والتقييم - حتديد آليات جمع وإدارة املعلومات:

بعد اختيار املؤشرات يأتي سؤال: 
ما املعلومات املطلوبة لقياس هذه املؤشرات؟

حتديد الهدف 
من املتابعة 
والتقييم 

حتديد
املؤشرات

حتديد آليات
 جمع وإدارة
 املعلومات

حتديد آليات
 حتليل املعلومات 
وإصدار التقارير

حتديد آلية 
االستفادة

 من نتائج التقارير
 أثناء تنفيذ املشروع

 وبعد انتهائه
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كيف سيتم جمعها وحتليلها؟ 
      إن عملية جمع البيانات تبدأ من إجراء الدراسة األولية, وتستمر خالل حياة املشروع, وتنتهي بعده مع التقييم 

النهائي ودراسة األثر.

      من الضروري حتديد البيانات املطلوبة منذ البداية؛ إذ إن معظم املعلومات ال ميكن جمعها الحًقا, بل يجب أن يتم 

ذلك خالل تنفيذ املشروع. 

      من املهم أيًضا حتديد آليات حفظ املعلومات وإدارتها؛ إذ إن من السهل أن تتراكم املعلومات بشكل عشوائى, حيث 

يصبح من الصعب دراستها وحتليلها. 

      كذلك يف بعض األحيان قد تتضمن املعلومات بيانات شخصية للمستفيدين من املشروع, لذلك ال بد من حمايتها, 

واحلفاظ عليها, بشكل يضمن احلفاظ على خصوصية املستفيدين.

كيفية التخطيط ألنشطة املتابعة والتقييم - حتديد آليات حتليل املعلومات وإصدار التقارير:

      بالرغم من أهمية البيانات إال أنها ال تعطي النتائج املرجوة منها بدون حتليل ممنهج.

      لذلك البد من وضع آليات لتحليل البيانات التي مت جمعها, واستصدار تقارير واضحة, ميكن أن تصب يف عملية 
إدارة املشروع والتخطيط ملشاريع أخرى. 

      تتحدد آلية جمع املعلومات حسب نوعها, بينما يرتبط التحليل لهذه البيانات بالتقارير املطلوبة. 

      إن االستبيانات تزود فريق املشروع ببيانات خام حتتاج إلى معاجلة وحتليل, وهذه البيانات سواًء أكانت نوعية أَْم 
كمية يجب أن تُدَرس بشكل علمي للحصول على نتائج صحيحة.

كيفية التخطيط ألنشطة املتابعة والتقييم - حتديد آلية االستفادة من نتائج التقارير أثناء تنفيذ املشروع وبعد 
انتهائه:

      إن التقارير الناجتة عن أنشطة املتابعة والتقييم يجب أن تستخدم يف إدارة وتخطيط املشاريع, ويجب أن توضع 
آلية واضحة الستخدام التقارير واالستفادة منها. 

ا أن تتحول عملية املتابعة والتقييم إلى عملية تزيينية؛ حيث يتم إصدار تقارير مكتوبة بشكل         إذ من السهل جًدّ
جيد, ولكن ال يتم االستفادة منها.
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مالحظات لفريق التقييم واملتابعة:

ر دوًما أن املتابعة والتقييم جزء أساسي من أي مشروع, وليست مهمة تزيينية هدفها إرضاء الشركاء وأصحاب        تذَكّ
املصالح.

      جناح عملية املتابعة والتقييم مرتبط مبدى تعاون فريق العمل والفئات املستهدفة, لذلك احرص دوًما على إشراكهم 

يف تخطيط وتنفيذ املتابعة والتقييم. 

      تبدأ عملية املتابعة والتقييم مع البدء بالتخطيط للمشروع, حتى أن بعض أنشطة التقييم _كالدراسة األولية_ 
ْد دوًما من البْدء باملتابعة والتقييم يف الوقت املناسب.  تسبق البدء باملشروع. لذلك تأَكّ

      عملية املتابعة والتقييم ليست غاية بحد ذاتها, بل وسيلة للتأكد من أن املشروع يحقق األهداف املرجوة منه.

ا حتديد من املسؤول عن عملية املتابعة والتقييم؛ إذ من السهل االنخراط يف تنفيذ خطة املشروع  من الضروري جًدّ
وإهمال املتابعة والتقييم.

مشروع عملي: 

األهداف  حتقيق  يف  الفاعل  بدورها  للقيام  التعليمية؛  املؤسسات  يف  التربوية  القيادات  ومتكني  تأهيل  مشروع 
اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم يف ظل التحديات احلالية يف قطاع التعليم.

اخلطوات بالتسلسل لعمليات املتابعة والتقييم:

التربية  لوزارة  اإلستراتيجية  باألهداف  وارتباطه  إليه  احلاجة  من  والتأكد  املشروع,  أهداف  وتقييم  مراجعة   -1

والتعليم:

1.1- اخلطوة األولى: تقييم أهمية املشروع, والتحديات التي أبرزت االحتياجات للمشروع: 

يف ظل التسارعات التي حتدث يف كافة القطاعات, وخصوًصا قطاع التعليم, وهو القطاع املعني بتطوير كافة القطاعات 
ر األُطر املعرفية يف كافة املجاالت تتطلب إعداد  األخرى _اإلدارية والصناعية والهندسية والطبية_؛ حيث إَنّ تطُوّ

جيل من الطلبة ميتلك املعارف واملهارات ملواكبة هذه التطورات.

 ويقوم فريق املتابعة والتقييم باالطالع على أهداف املشروع, والذي أقر من قبل إدارة املوارد البشرية, واالطالع, وتقييم 
تأهيل  فكرة مشروع  أخرجت  والتي  وتقييمها,  التحديات  على  الوقوف  ومت  املشروع,  هذا  لطرح  الداعمة  املعلومات 

القيادات التربوية.
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وبرزت يف ظل هذه التسارعات مجموعة من التحديات, والتي ميكن إجمالها يف جدول رقم (2.2). 

جدول رقم (2.2): التحديات واحلاجة للمشروع:

1.2- االطالع ومراجعة أهداف املشروع؛ لتقييم ارتباط املشروع باألهداف اإلستراتيجية: 
م منظومة األهداف للمشاريع إلى: أهداف إستراتيجية, وتقسم إلى عدد من األهداف التشغيلية للمشروع.   وتُقَسّ

• أهداف املشروع: 

يتم هنا حتديد مستويات األهداف:

1- أهداف إستراتيجية. 
2- أهداف تشغيلية. 

ويتم ربط املشروع باألهداف اإلستراتيجية للقطاع التربوي بواحد أو أكثر من أهداف وزارة التربية والتعليم, وِمن ثََمّ 
يتم اشتقاق عدد من األهداف التشغيلية, والتي من خاللها يتم حتديد أهداف املشروع.

وملخص العملية التخطيطية يبدأ بتحديد أهداف املشروع, بالربط مع األهداف اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم, 

التحديات                      وصف التحديات                                    االحتياجات للمشروع 

وانعكاس  التغييرات,  وسرعة  العالم,  انفتاح 
هذه التغييرات على القطاعات التربوية. 

وبرزت  الرقمي,  املعريف  االقتصاد  تطور 
البيانات  قواعد  وتوفير  تكنولوجية,  حتديات 
األجهزة  وتطور  التربوي,  للقطاع  الرقمية 

والتقنيات الرقمية. 

تسارع وتغير يف منظومة الوظائف واملهارات 
التي يحتاجها الطلبة للعصر القادم.

تأهيل قيادات تربوية تعمل على حتديد األطر 
املجاالت,  كافة  يف  املتسارعة  املعرفية 
يف  املعرفية  التطورات  هذه  إبراز  وضرورة 
املناهج, وتقدميها للمعلمني والطلبة, مبا يوفر 

أطر معرفية متنامية. 

املجال  يف  تربوية  قيادات  تأهيل  ضرورة 
التخطيط  يف  لتساهم  الرقمي؛  املعريف 

للمشاريع املرتبطة بالتطورات الرقمية. 

تعكس  تربوية  قيادات  لتأهيل  احلاجة 
املهارات  منظومة  يف  املتسارعة  التطورات 
القطاعات  يف  تسود  أن  املتوقع  والوظائف 

املختلفة خالل السنوات القادمة. 

العوملة

الرقمنة 
والتكنولوجيا

 
وظائف ومهارات 

املستقبل 
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اشتقاق   ويتم  التشغيلية,  األهداف  من  مجموعة  إلى  إستراتيجي  هدف  كل  بتحويل  نبدأ  ثم  التعليمية،  املؤسسة  و 
ى معيًنا مرتبًطا بأهداف املشروع التشغيلية، ثم تترجم  مجموعة من املبادرات لكل هدف تشغيلي, وتُعَطى املبادرة مسًمّ

كل مبادرة إلى خطوات تنفيذية عملية.

ويظهر اجلدول (2-3) اجلدول الذي يتم إعداده من قبل فريق التخطيط يف الوزارة, ويتم ملء اخلانات باملعلومات 
املطلوبة. 

اجلدول (2-3): هيكل التخطيط للمبادرات (املشاريع) املؤسسية: 

(مسمى املبادرة أو املشروع)   
األهداف 

اخلطوات التنفيذية للمبادرة(املشروع)األهداف التشغيلية اإلستراتيجية

سرد العمليات التنفيذية
 للمبادرة بتسلسلها 

1.1
1.2
1.3

1
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 ويظهر اجلدول (4-2) هذه األهداف ملشروع التمكني للقيادات التربوية. 

     الهدف اإلستراتيجي                          األهداف التشغيلي               اخلطوات التنفيذية للمشروع 

• حتقيق كفاءة متميزة للهيئات القيادية 
والتعليمية. (الهدف اإلستراتيجي رقم 
(2) من أهداف وزارة التربية والتعليم 

يف دولة اإلمارات).
• تنمية وتطوير قدرات الكوادر 

التعليمية. (الهدف رقم (4) من أهداف 
وزارة التربية والتعليم يف اململكة 

العربية السعودية).
• توفير موارد بشرية مؤهلة للنظام 

التربوي, وتطويرها واستدامتها. 
(احملاور اإلستراتيجية لوزارة التربية 

والتعليم يف األردن ضمن مجال املوارد 
البشرية).

• التنمية املهنية الشاملة واملستدامة 
واملخططة للمعلمني. ( رؤية (2030) 

ضمن محور جودة التعليم قبل 
اجلامعي يف وزارة التربية والتعليم 

جلمهورية مصر العربية).
• توجيه املزيد من االهتمام نحو إعداد 

الكوادر البشرية الوطنية العاملة يف 
املجاالت التربوية والتعليمية, ورفع 

كفاءتها, وتطوير قراراتها, مع العمل 
على تقليص االعتماد على العمالة 

اخلارجية يف هذه املجاالت, دون 
اإلخالل بكفاءة العملية التربوية, وعلى 

الوزارة السعي يف سبيل حتقيق هذه 
األهداف. (األهداف اإلستراتيجية 

لوزارة التربية والتعليم يف دولة 
الكويت). 

1.1- عقد عدد من الدورات التدريبية 
للقيادات التربوية يف مجاالت: القيادة 

التربوية، التفكير والتخطيط اإلستراتيجي، 
الذكاء العاطفي للقائد التربوي. 

1.2- ابتعاث عدد من القيادات التربوية؛ 
للحصول على شهادات مهنية متخصصة  يف 
تكنولوجيا التعليم, والتخطيط الرقمي, وبناء 

منظومة معرفية لرقمنة املشاريع التربوية. 

2.1- بناء قدرات املعلمني يف العديد من 
املجاالت, خصوًصا يف أساليب التدريس 
احلديثة, وإستراتيجيات التعليم الرقمي, 

وإدارة املنصات االفتراضية, وحتضير املواد 
الدراسية رقمًيّا. 

2.2- ابتعاث عدد من املعلمني يف املجاالت 
املعرفية املختلفة؛ للحصول عى شهادات 

علمية يف املجاالت التي تتطلبها الوظائف 
واملهارات املستقبلية. 

3.1- تأهيل عدد من القيادات التربوية 
بشهادات ماجستير ودكتوراة يف اإلدارة 

والقيادة التربوية. 

1- تأهيل وتدريب 
قيادات تربوية يف العديد 

من املجاالت التربوية 
والتعليمية؛ حملاكاة 
التطورات املعرفية 
والتقنية يف القطاع 

التربوي.

2- تدريب وتأهيل 
املعلمني على اختالف 

درجاتهم العلمية 
وتخصصاتهم يف أساليب 

التدريس احلديثة 
وتكنولوجيا التعليم, 

وإستراتيجيات التعليم 
الرقمي. 

3- ابتعاث قيادات تربوية 
للتأهيل يف العلوم 
اإلدارية احلديثة, 

واإلستراتيجيات القيادية, 
من خالل شهادات علمية 

ومهنية متخصصة.  

اجلدول (4-2): أهداف مبادرة "متكني وتأهيل القيادات التربوية": 
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وعلى فريق التقييم واملتابعة تخطيط عمليات املتابعة والتقييم خالل هذا املشروع؛ للتأكد املستمر من حتقيق هذه 
األهداف املرتبطة بعدد من املؤشرات وجداول زمنية لتنفيذ برنامج تأهيل ومتكني القيادات. 

1.3- نطاق املشروع:
يقوم فريق التقييم واملتابعة بعد االطالع على أهداف املشروع مبراجعة نطاق املشروع Project)  (Scope ؛ لتسهيل تنفيذ 

عمليات التقييم واملتابعة, وحصرها ضمن النطاق املخطط له.

إن إدارة نطاق املشروع تشمل العمليات الالزمة للتأكد من أن املشروع يشمل جميع األعمال املطلوبة، واألعمال  املطلوبة 
نطاق  إدارة  وتهتم  النطاق.  ما خارج  واستبعاد  املشروع,  نطاق  التي تدخل يف  األطر  كافة  يتم حتديد  ولذلك  فقط، 
املشـروع _يف املقام األول_ بتحديد ما هي عمليات إدارة نطاق املشروع,  والتي تكون أساس يف وضع خطة إدارة 

النطاق وهي:

** عملية وضع خطة النطاق: وهي التي توثق كيفية حتديد نطاق املشروع, والتحقق منه وضبطه.
** جتميع املتطلبات: وهي عملية حتديد احتياجات املعنيني ومتطلباتهم وتوثيقها وإدارتها لتحقيق أهداف املشروع. 

**  حتديد النطاق: وهي عملية وضع وصف تفصيلي للمشروع. 
إلى مكونات  املشروع  وأعـمـال  للمشـروع  الرئيسـية  التسليمات  تقـسـيم  العمل: وهي عملية  إعداد هيكل جتزئة    **

أصغـر, وأكثـر قـابليـة لإلدارة. 
 ** التحقق من النطاق: وهي عملية إضفاء صفة رسمية على قبول تسليمات املشروع املكتملة. 

** ضبط النطاق: وهي عملية مراقبة حالة نطاقي املشروع واملنتجات, وإدارة التغييرات التي تطرأ على اخلط املرجعي 
للنطاق.

ويقوم فريق املتابعة والتقييم مبراجعة نطاق املشروع, ووضع خطة التقييم واملتابعة؛ لتشمل الـتأكد من حتقيق خطة 
النطاق املعدة.

ويف مشروع تأهيل ومتكني القيادات التربوية:

النطاق يشمل  عدًدا من البرامج التدريبية, وبرامج االبتعاث لعدد من القيادات التربوية يف وزارة التربية والتعليم, 
وكذلك عدد من املشرفني التربويني واملعلمني, وبالتعاون مع هيئات علمية ومهنية متخصصة, وشركات تدريب 

وجامعات. 

سيغطي املشروع عدًدا من النطاقات, ويف كافة اإلمارات السبع يف الدولة, وستشمل املرحلة األولية القيادات التربوية 
يف وزارة التربية والتعليم. وسيكون تأهيل املعلمني واملشرفني يف مرحلة ثانية, ولن تكون ضمن نطاق املشروع يف 

املرحلة احلالية. 



United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي

29

1.4- الفئات املستهدفة:
واألفراد  الفئات  كافة  وتشمل  املشروع,  املستهدفة يف  الفئات  من  والتأكد  باملراجعة  والتقييم  املتابعة  فريق  يقوم  ثم 

املستهدفني من مخرجات وأهداف املشروع.

سيشمل املشروع الفئات التالية:

1- طواقم اإلدارة العليا يف وزارة التربية والتعليم. 
2- مدراء اإلدارات يف وزارة التربية والتعليم. 

3- مدراء املدارس واملؤسسات التعليمية الرئيسية يف الدولة.

:(Stakehloders) Analysis 1.5- حتليل أصحاب املصالح
يقوم فريق املتابعة والتقييم بعد ذلك بتحليل أصحاب املصالح؛ للتأكد من أن مخرجات املشروع حتقق تطلعات وأهداف 

أصحاب املصالح.

يتم حتليل أصحاب املصالح, حسب النفوذ واالهتمام مبخرجات املشروع, ويتم حتديد مسؤوليات وصالحيات كل فئة 
من أصحاب املصالح.

وأصحاب املصالح بالتعريف: هيئات, أو منظمات, أو أفراد مؤثرون أو متأثرون إيجاًبا مبخرجات املشروع التربوي.

وتقسم املصفوفة إلى عنصرين مهمني: النفوذ واالهتمام, وتقسم حسب الشركاء اإلستراتيجيني. وإن مشاريع املتابعة 
والتقييم تتطلب التنسيق الكامل مع كافة الهيئات يف قطاعات التعليم, واالستفادة من منظومة مشاريع املتابعة والتقييم.

وقد تكون مصفوفة أصحاب املصالح (2x2) بتحليل كل من النفوذ واالهتمام إلى: منخفض وعاٍل, أو (3x3) بتحليل كل 
من النفوذ واالهتمام إلى: مرتفع, متوسط, ومنخفض, أو يف املشاريع التربوية الكبرى يكون التحليل (5x5) حيث تصنف 
ا, وتكون مصفوفة من خمسة وعشرين  ا، عاٍل، متوسط، ضعيف، وضعيف جًدّ درجات النفوذ واالهتمام إلى: عاٍل جًدّ

مربًعا مجدولة حاسوبًيّا.

ا يف عمليات التقييم واملتابعة؛ ملا لعمليات املتابعة  يلعب حتليل أصحاب املصالح دوًرا رئيسًيّ
والتقييم من أثر على أصحاب املصالح. 
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:(2x2) ويظهر الشكل (2.1) التالي مصفوفة أصحاب املصالح البسيطة

شكل (2.1) مصفوفة أصحاب املصالح.

وعلى فريق املتابعة والتقييم مراجعة املسؤوليات والصالحيات, لكل أصحاب املصالح؛ حيث سيشمل تقرير املتابعة 
والتقييم مدى رضا أصحاب املصالح عن مخرجات املشروع.
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ويبني اجلدول (2.4) أصحاب املصالح واملسؤولية والصالحيات, ودرجة النفوذ واالهتمام  ملشروع تأهيل ومتكني
القيادات التربوية. 

أصحاب
املصالح

عالقة اجلهة
 مع املشروع

املسؤوليات
 يف املشروع

الصالحيات
 يف املشروع

درجة النفوذ
 يف املشروع

درجة االهتمام
 مبخرجات
 املشروع 

1- طاقم اإلدارة 
العليا يف وزارة 

التربية والتعليم. 

اجلهة الرئيسية ذات 
العالقة. 

1- التخطيط 
اإلستراتيجي, وصياغة 

التوجهات اإلدارية. 
2- اختيار وحتديد 

كافة الفئات املستهدفة 
يف التأهيل والتدريب.
3- املتابعة والتقييم 

ملخرجات برامج 
التأهيل للقيادات. 

4- اتخاذ القرارات 
للتطوير يف ضوء 
مخرجات برامج 

التأهيل للقيادات. 

1- اتخاذ القرارات فيما 
يتعلق بكل مما يلي:

* اختيار وحتديد عدد 
ومؤهالت القيادات 
املشاركة يف البرامج.
* حتديد الشراكات 
اإلستراتيجية لهذا 
املشروع, من جهات 

تدريب, وجهات تأهيل 
متخصصة, وحتديد 

اجلهات الدولية 
املشاركة يف املشروع.

2- حتديد املخصصات 
املالية لهذه البرامج, 

وإستراتيجيات التمويل 
والصرف.

3- حتديد املؤشرات 
الرئيسية لألداء لهذا 

املشروع, وربطها 
مبؤشرات األداء يف 

اخلطة اإلستراتيجية 
للوزارة. 

4- حتديد أسس 
املتابعة والتقييم التي 
سيتم االعتماد عليها 

خالل دورة حياة 
املشروع. 

ا.  ا. نفوذ عاٍل جًدّ اهتمام عاٍل جًدّ
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2- القيادات 
التربوية 

واإلشرافية يف 
الوزارة 

واملدارس. 

3- املؤسسات 
التعليمية 

والتدريبية 
(داخلية 

وخارجية).

الفئات املستهدفة 
األساسية مبشروع 
التأهيل والتمكني. 

جهة خارجية ويتم 
توقيع وثيقة 

للتنفيذ, تضمن 
الشروط التعاقدية 
واملالية واجلزائية.

1- حضور ومتابعة 
برامج التأهيل, واجتياز 
متطلبات احلصول على 

الشهادات االحترافية 
و/أو األكادميية. 

2- نقل املعرفة التي مت 
احلصول عليها من 

برامج التأهيل للفئات 
املتأثرة, من رؤساء 

أقسام ووحدات, 
ومعلمني. 

3- املتابعة والتقييم 
املستمر للفئات التي مت 

نقل املعرفة إليها. 
4- االستمرار يف 

التطوير يف املجاالت 

1- عقد البرامج 
التدريبية والتأهيلية, 
واالتفاق مع الوزارة 

على املواعيد واألماكن 
وعدد املستهدفني يف 

كل برنامج.
2- االتفاق مع أفضل 

الكفاءات يف قطاع 
التدريب والتأهيل, 

وتقدمي ملفاتهم 
للوزارة؛ ليتم االعتماد 

واملوافقة. 
3- رفع التقارير للوزارة 

عن كل برنامج, وعن 
أداء كل مشارك.

4- املتابعة مع الوزارة 
بشأن أي مستجدات أو 
تطورات على املشروع.

1- حتديد عدد 
املستهدفني يف كل 

برنامج, وحسب 
املتطلبات. 

2- االتفاق مع املدربني 
واألكادمييني, واجلهات 

التي ستكون مسؤولة عن 
األمور التنفيذية 

واإلجرائية.

اهتمام عاٍل نفوذ متوسط. 
ا؛ ألنها  جًدّ

الشركات املنفذة 
واملستفيدة من 

املشروع. 

1- حتديد آليات نقل 
املعرفة للفئات األدنى يف 

الهرم اإلداري وذات 
العالقة. 

2- املتابعة مع 
املؤسسات والشركات 

التي قامت بتنفيذ برامج 
التأهيل. 

ا.  ا. نفوذ عاٍل جًدّ اهتمام عاٍل جًدّ
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4- املعلمون 
للمناهج 

الدراسية 
املختلفة. 

5- الطلبة 

فئات مستهدفة من 
مخرجات املشروع, 
ومرتبطون بوزارة 
التربية والتعليم 

(اجلهة ذات 
العالقة وصاحبة  

املشروع). 

املتلقي واملستفيد 
النهائي من 

مخرجات املشروع. 

1- اكتساب املعارف 
واملهارات اجلديدة 
بالدراسة واملتابعة. 

2- اجتياز االمتحانات 
يف املواضيع الدراسية.
3- االلتزام باملنظومة 

القيمية واألخالقية يف 
التعلم. 

1- الدراسة وتطبيق 
املعرفة. 

ا.  ا.نفوذ ضعيف جًدّ اهتمام عاٍل جًدّ

6- مشرفون 
وأخصائيون 

للتقييم واملتابعة. 

من طواقم اجلهة 
ذات العالقة, وقد 

يتم أحياًنا 
االستفادة من 

مؤسسات خارجية 
يف التقييم, 

خصوًصا يف حال 
وجود متطلبات 

اجلودة. 

1- وضع خطط 
التقييم واملتابعة.

2- صياغة ووضع 
مؤشرات التقييم 

واملتابعة.
3- ضبط مخرجات 
املشاريع, والتأكد من 

حتقيقها ألهدافها.
4- رفع التقارير 

الدورية وغير الدورية, 
وحسب احلاجة 

لعمليات التقييم, 
ووضع التوصيات 

اخلاصة. 
5- متابعة نتائج 

املشاريع, وحتديد 
الفجوات يف حتقيق 

األهداف. 

1- وضع خطط التقييم 
واملتابعة. 

2- اإلشراف على 
اجلهات التنفيذية 

للمشروع. 
3- التنسيق مع اجلهات 

العليا يف الوزارة. 
4- وضع التوصيات 

ومتابعتها مع اجلهات 
ذات العالقة.

ا.نفوذ عاٍل.  اهتمام عاٍل جًدّ

1- حضور الدورات 
التدريبية التأهيلية يف 
املواضيع ذات العالقة 

بالتخصص.
2- اجتياز متطلبات 

البرامج التأهيلية. 
3- نقل املعرفة للطلبة, 

وكذلك تطبيقات 
املعارف, واملهارات 
املكتسبة يف الواقع 

العملي.
4- املتابعة والتطوير 

املستمر. 

1- حتديد إستراتيجيات 
نقل املعارف واملهارات 

املكتسبة للطلبة.

اهتمام عاٍل. نفوذ قليل. 
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2- تشكيل فريق التقييم واملتابعة امليداني؛ لتقييم ومتابعة املخرجات عند تنفيذ املشروع:

7- مؤسسات 
املجتمع املدني. 

8- املؤسسات 
التعليمية الدولية 

(اليونسكو). 

جهات خارجية 
تتعاون مع وزارة 

التربية والتعليم يف 
حتقيق رسالتها. 

جهات خارجية 
دولية ذات عالقة 

إستراتيجية مع 
مؤسسات التعليم 

يف الدولة. 

1- وضع وصياغة 
عقود التعاون الدولي. 
2- تقدمي املساعدات 

الفنية والتقنية 
واإلدارية. 

3- تقدمي احللول 
والتوصيات التطويرية.

4- توفير خبراء 
ومختصني إلعطاء 

التوصيات والنصائح 
للمشاريع.

1- وضع مناذج املعايير 
الدولية املعتمدة, وحسب 

نوع املشاريع. 
2- اإلشراف على 

املشاريع ذات التعاون 
املشترك.

ا. اهتمام عاٍل إلى نفوذ عاٍل جًدّ
ا.  عاٍل جًدّ

1- التعاون 
اإلستراتيجي مع 

الوزارة؛ خدمًة ألهداف 
التعاون املشترك. 

2- تقدمي اخلبرات 
واملوارد التي تستطيع 

تقدميها؛ لتحقيق نتائج 
وأهداف املشروع.

1- حتضير العقود 
للتعاون اإلستراتيجي. 

2- التنسيق مع اجلهات 
التي تتعاون معها هذه 

اجلهات؛ خلدمة أهداف 
املشروع.

نفوذ عاٍل إلى 
ا. عاٍل جًدّ

اهتمام متوسط, أو 
ا,  عاٍل, أو عاٍل جًدّ

حسب اجلهة 
املجتمعية. 

بعد أن قام فريق التقييم واملتابعة مبراجعة اخلطط, وأهداف املشروع, ونطاق املشروع, وحتليل أصحاب املصالح، يتم 
تشكيل فريق العمل امليداني لعمليات التقييم واملتابعة خلطوات التنفيذ, وميكن أن يكون الفريق الذي قام بتخطيط 

عمليات املتابعة والتقييم هو الذي يقوم مبتابعة وتقييم عمليات التنفيذ.

ويتشكل فريق العمل الناجح من تسعة أدوار تناط بأعضاء الفريق, والذي عادة ما يكون من أربعة أو خمسة أعضاء, 
لكنهم يؤدون األدوار التسع املطلوبة يف الفريق.

 ويظهر اجلدول التالي (2.5) أدوار فريق العمل الناجح, وسمات وخصائص كل دور, وأهميته يف فريق التقييم واملتابعة.
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 جدول (2.5): أدوار فريق عمل املتابعة والتقييم:

٦ +, - .
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مسمى الدور            سمات وخصائص العب الدور        مسؤوليات الشخص صاحب الدور رمز الدور 

شخص يتسم بالقدرة على توليد 
األفكار اإلبداعية, والتفكير الشمولي, 

وربط األفكار. 

حتديد آليات ومناهج مبتكرة لفريق 
التقييم واملتابعة؛ ألداء املهام بأقل وقت 

وجهد وكلفة.

تزويد الفريق باملعلومات واملنهجيات 
والطرق العملية الالزمة ألداء عمليات 

املتابعة والتقييم.

تنفيذ اخلطط التي أعدها فريق 
التقييم واملتابعة.

وضع سيناريوهات التغلب على املخاطر 
أثناء تنفيذ عمليات التقييم واملتابعة.

وضع اجلداول الزمنية, ومتابعة التنفيذ, 
وحتفيز الفريق على إجناز خطط املتابعة 

والتقييم. 

يتمتع مبعلومات وخبرات يف مجاالت 
التقييم واملتابعة وإدارة املشاريع.

ا, لديه قدرات  شخص عملٌيّ جًدّ
تنفيذية متميزة.

شخص ذو فكر إستراتيجي وقرارات 
متزنة, ولديه القدرة على استشراف 

املخاطر. 

ا, ومحفز لفريق  شخص عملٌيّ جًدّ
العمل, ويراقب النتائج باستمرار.  

شخص لديه القدرة على التواصل 
الفعال مع أصحاب املصالح, وإنشاء 

عالقات, ويتمتع بذكاء اجتماعي عاٍل.

شخصية قيادية توجه الفريق, وتوضح 
اإلستراتيجيات, وتتخذ القرارات, 

وتفِوّض الفريق إلجناز املهام. 
اتخاذ القرارات, وتوجيه أعضاء الفريق. 

شخص مستقل, وذو شخصية قوية 
تساند قائد الفريق يف املهام املختلفة. 

شخص متعاون مع اجلميع, ومحبوب 
من أعضاء الفريق, يتمتع بروح العمل 

اجلماعي. 

حل الصراعات عند نشأتها, والتعاون 
مع اجلميع؛ لتسهيل اإلجناز.

ُصنع القرار, والقيام باملهام يف حال انشغال 
قائد الفريق مبهام أخرى.

التواصل مع أصحاب املصالح وفريق 
التخطيط وأعضاء الفريق.

املبدع
(Plant)

األخصائي
(Specialist)

املنفذ
 (Implementer)
املقيم املراقب

 (Monitor Evaluator)
املكمل الدؤوب

(Completer Finisher)

االجتماعي
  (Resource Investigator) RI -6

قائد الفريق
(Coordinator) CO -7

املتحدي
(Shaper) SH -8

عضو الفريق
(Team worker) TW -9
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3- اخلطة التنفيذية للمشروع, ودور فريق املتابعة التنفيذي:

3.1- نشاطات املشروع:
يتم تقسيم املشروع إلى نشاطات ومهام تنفيذية, ويقوم فريق املتابعة والتقييم باالطالع ومراجعة نشاطات املشروع 
 Breakdown) بـ التنفيذ, فيما يعرف  التنفيذية. ويتم حتديد عدد من هياكل التقسيم والتنظيم للمشروع يف مراحل 

structures), وأول هذه الهياكل: 

 (Organizational Breakdown Structure OBS): أ- هيكل تنظيم املشروع

ويبني الشكل (2.2) مثاًال على هيكل تنظيمي ملشروع تأهيل ومتكني القيادات التربوية: 

:(Work Breakdown Structure WBS) ب- هيكل النشاطات الرئيسية للمشروع

وهذا أهم هيكل؛ حيث يبني اخلطوات التنفيذية للمشروع, وهو يتبع تسلسل املهام التنفيذية من اإلطار العام للنشاطات, 
ونزوًال لتفصيل املهام؛ ليكون تنفيذ النشاطات سهًال على العاملني يف املشروع.

تأتي هذه العملية من خالل اخلبرة, وحكم املخطط واخلطط السابقة حلاالت ومشاريع مماثلة سابقة, من املمكن أن 
يضع ذلك فريق من املخططني بدًال من واحد. وهذا سيسهل حتديد النشاطات والزمن واملوارد لكل نشاط, وترتيبها 

مدير املشروع 
(مدير التدريب والتطوير يف وزارة التربية والتعليم)

رئيس قسم املتابعة
 والتقييم 

 رئيس قسم التدريب يف إدارة 
املوارد البشرية  

 رئيس قسم 
احلسابات واملالية  

 رئيس قسم 
تكنولوجيا املعلومات

 مسؤول املتابعة
 امليدانية 

مسؤول املتابعة
مع املدربني

منسق
التدريب

مدخل بياناتمبرمج رئيسيمحاسب رئيسي أخصائي
التقييم

الشكل (2.2): هيكل تنظيم املشروع.
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ويبني الشكل (3-2) هيكل تقسيم النشاطات للمشروع .

(Responsibility Breakdown Structure RBS)  ت- هيكل أو مصفوفة املسؤوليات للفرق التنفيذية

وهنا يتم ربط الهيكلني السابقني مًعا ضمن مصفوفة, بحيث يتم حتديد مسؤولية كل مسمى وظيفي من نشاطات 
املشروع, ويتم وضع مصفوفة (املسؤوليات والصالحيات ومرجع االستشارات ومرجع التنفيذ).

ويظهر اجلدول (أ-4) مصفوفة املسؤوليات. سيتم أخذ بعض املسميات الوظيفية وبعض النشاطات كمثال على هذه 
املصفوفة.

:(Resource Breakdown structure RBS) ث- هيكل املوارد الرئيسية

يتم يف البداية عمل مصفوفة الصالحيات واملسؤوليات للفريق املنفذ, ويطلع عليها فريق املتابعة والتقييم, ويطلع بعد 
البشرية، واملعدات،  املوارد  للتنفيذ:  باملوارد الالزمة  النشاطات  املوارد, ويتم يف هذه اخلطوة ربط  ذلك على جدول 
كلفة  وبالتالي  للنشاطات,  املالية  الكلف  حتديد  يف  مساعدة  هذه  وتكون  املستخدمة,  التكنولوجيا  وحتديد  واملواد، 

املشروع.

تنفيذ املشروع، واجلدول (2.7) جدول موارد هذا  لفريق  ويبني اجلدول (2.6) مصفوفة املسؤوليات والصالحيات 
املشروع.

مشروع تأهيل ومتكني القيادات التربوية 

تنفيذ برامج التأهيل والتدريبتنفيذ برامج التأهيل والتدريبتصميم برامج التأهيل والتدريب

الشكل (3-2): هيكل تقسيم نشاطات املشروع.

• حتديد نوع وعدد البرامج.

• حتديد اخلطط الزمنية لهذه البرامج.   

• حتديد عدد ومسميات املشاركني يف هذه 

البرامج.
• وضع معايير التقييم وخطط املتابعة. 

• اختيار الشركات واملؤسسات التي ستنفذ برامج 
التأهيل.

• اختيار املدربني, وحتديد االختصاصات. 
• وضع معايير إنهاء متطلبات البرامج, وشروط                                                                       

احلصول على الشهادات.                                                                                                                                                                              

• حتديد وقت وتاريخ كل برنامج تأهيل 

وتدريب.                                          
• توقيع العقود مع شركات ومؤسسات وهيئات 

التدريب والتأهيل. 
• حتديد مكان وأسلوب التدريب والتأهيل.       

• وضع معايير التقييم وخطط املتابعة. 

• رصد املخصصات املالية للبرامج املختلفة.                                                                                                                                                                            

• تقييم مخرجات برامج التأهيل وتدريب. 
• تقييم أداء املدربني واملتدربني واملؤسسات. 

• متابعة مخرجات البرامج مع املختصني 

واملدراء وذوو العالقة. 
• التأكد من مؤشرات التقييم ومتابعة  

إستراتيجيات التطوير. 
• تخزين النتائج بشكل مستمر يف قواعد 

البيانات. 
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اجلدول (2.6): مصفوفة املسؤوليات والصالحيات 
 (RACI Matrix Responsibility, Authority, whom to consult, whom to inform)

املسمى
نقل املعرفةمرجع القرار الصالحيات املسؤوليات الوظيفي

مالحظاتليتم التنفيذ 

رئيس قسم 
املتابعة 

والتقييم. 

محاسب رئيسي. 

مبرمج رئيسي. 

• وضع معايير 

التقييم وخطط 
املتابعة.

• تقييم مخرجات 
البرامج التأهيلية 

املختلفة.
•  تقييم أداء 

املدربني والشركات 
واملتدربني.

• متابعة نتائج 

التقييم مع أصحاب 
العالقة.

• عمل ورفع تقارير 

املتابعة والتقييم. 
• حتديد كلف 

البرامج التدريبية. 
• رصد األموال 

الالزمة لعقد 
البرامج, من خالل 

التنسيق مع الدائرة 
املالية.

• صرف أتعاب 

ومستحقات 
الشركات التنفيذية. 
• تطوير البرمجيات 

التي سيتم استخدامها 
يف البرامج التأهيلية. 

• إعداد القوائم 
للبرامج التأهيلية. 

• اإلشراف على 
عمليات إدخال 

البيانات. 
• إصدار التقارير 

الدورية.  

• اختيار أفضل 
البرمجيات التي 

تناسب أعمال 
املؤسسة والوزارة. 

• تطوير البرمجيات 
مبا يعكس احلداثة 

املطلوبة. 

• رئيس قسم 

تكنولوجيا املعلومات. 
• فرق املتابعة والتقييم 

ودوائر املوارد 
البشرية. 

• تطوير املنصات 
التعليمية االفتراضية. 

• مدير اإلدارة املالية.
• املوظفون املساعدون 

للمحاسب؛ ليتم 
التنفيذ. 

• تستند إلى مناذج 
الصرف املعتمدة يف 

الوزارة. 

• حتديد مؤشرات 

األداء والقياس لكل 
برنامج وكل مؤسسة 
تنفيذية, وكل مدرب, 

وكل متدرب.
• إعداد التقارير 

للمتابعة, والربط بني 
نتائج التقييم واخلطط 

يف الوزارة.

•  مدير املشروع.

•  مدير إدارة املوارد 

البشرية.  

•  الفرق التنفيذية 
لعمليات التقييم 

واملتابعة. 
•  مدراء الدوائر 

املختلفة للمتابعة مع 
املوظفني التابعني 

لإلدارة.

اعتماد مناذج 
املؤشرات والتقييم. 
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حتديد عدد 
ومسميات 
األشخاص 

املشاركني يف 
البرامج 

التأهيلية.

اختيار شركات 
ومؤسسات 

التأهيل, 
واختيار 

املدربني. 
حتديد مكان 

وقاعات التدريب 
يف التأهيل 

الوجاهي, وحتديد 
املنصات 

االفتراضية 
للتأهيل عن بعد.

تخزين النتائج 
والتقارير 

ومؤشرات 
املتابعة. 

• مبرمج رئيسي. 

• رئيس قسم تكنولوجيا 

املعلومات. 

• ألفا درهم لكل برنامج 
تدريبي. 

• رئيس قسم التدريب. 

• محاسب رئيسي.

• موظف من الدائرة القانونية.

• سكرتيرة تنفيذية.

• الشركات املنفذة لبرامج 
التدريب.

• مدير املوارد البشرية.

• رئيس قسم التدريب. 

• مشرف املتابعة والتقييم. 

• سكرتيرة تنفيذية. 

 

• أجهزة 
حاسوب عدد 

.(3)
• طابعة عدد 

.(2)

• أوراق 
وقرطاسية 

وحبر طابعة. 

•برمجية 
مايكروسوفت 
وتطبيقاتها. 
• برمجيات 

مالية 
متخصصة. 

• منصات 

رقمية. 

عشرون ألف درهم 
لكل برنامج تدريبي 

لتدريب خمسة 
وعشرين قيادًيّا.

ثالثة آالف درهم لكل 
يوم تدريب وجاهي 
للقاعات التدريبية. 

• ألف درهم لكل 
برنامج تدريبي 
افتراضي, كلف 

استئجار املنصات 
االفتراضية. 

جدول (2.7): جدول املوارد للنشاطات املختلفة: 

-1

 -2

-3

 -4
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3.2- اجلداول الزمنية للتنفيذ:
 ويتم هنا استخدام مخطط جانت (نسبة إلى هنري جانت 1910), والذي وضع جدوًال لربط نشاطات املشروع مع زمن 
تنفيذ كل نشاط, بحيث يسهل متابعة نشاطات املشروع حسب وقت وتواريخ البدء واالنتهاء, وميكن ِفَرَق التقييم واملتابعة 

من التحقق من مخرجات نشاطات املشروع بالتسلسل والزمن لكل نشاط ضمن املشروع.

ومخطط جانت عبارة عن كشوفات توضح العمليات املطلوب تنفيذها خالل فترة معينة من الزمن, وتبني وقت االبتداء 
ا تخطيط  ووقت االنتهاء لكل عملية من عمليات املشروع؛ حيث إن الزمن أحد أهم املوارد يف أي مشروع, ومن املهم جًدّ

استخدامه االستخدام األمثل, وجتنب أي هدر؛ جتنًُّبا لضياع املال واجلهد والفرص. 

ويتم عمل مخطط جانت لبيان األزمنة والنشاطات من خالل اخلطوات التالية: 

1- تقسيم املشروع إلى عمليات ونشاطات فرعية, والفرعية إلى أصغر منها, وهكذا (اخلطوة التي أعطت هيكل تقسيم 
النشاطات). 

2- مالحظة التسلسل الزمني لهذه النشاطات وعالقتها ببعضها.
3- اتخاذ القرارات لتنفيذ النشاطات، وحتديد العناصر املادية والبشرية الالزمة لكل نشاط, وللمشروع ككل.

4- تقدير الوقت الالزم لكل نشاط, ووقت االبتداء واالنتهاء.

4- إصدار التقارير ملخرجات عمليات املتابعة والتقارير:

تعد عملية كتابة التقارير ملخرجات عمليات املتابعة والتقييم الفني للمشاريع من أهم أدوات املتابعة, ومن أهم العمليات 
اإلدارية على جميع املستويات؛ حيث تسهم يف عملية االتصال, ويف تقنينها، كما أنها تساهم يف توفير الوقت, ويف تقدمي 

التغذية الرجعية الالزمة لسير العمليات يف املشاريع.

يجب أن تتميز معلومات وبيانات املتابعة التي يتم عرضها يف تقارير دورية (بأنها بسيطة, دقيقة, معبرة بصدق عن 
الواقع, وسريعة فور وقوع األحداث أو تغييرها)؛ ألن من املفترض أن تستخدمها اإلدارة يف اتخاذ القرارات. فمثال: إذا 
ظهرت مشكلة أثناء التنفيذ, أو حدوث تعطيل عند تنفيذ أحد مراحل املشروع, فال بد من إبالغ اإلدارة به يف حينه, 
وبأسرع ما ميكن؛  حتى ميكن اتخاذ اإلجراء الصحيح ملجابهة هذا املوقف اجلديد فور حدوثه؛ حتى نتجنب تعطيًال 

أكثر لتنفيذ املشروع. 

ومن ناحية أخرى, فإن املعلومات التي ترد متأخرة بعد احلدث بفترة كبيرة ال تعطي صورة حقيقية عن املوقف التنفيذي 
احلالي للمشروع, وبذلك تكون عدمية الفائدة يف اتخاذ القرارات, كذلك ال بد أن تعكس تقارير املتابعة تنفيذ املراحل 

األساسية يف سير األعمال التنفيذية للمشروع .
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ويجب أن تتضمن تقارير املتابعة ما يلي :

يجب أن يراعي معدو تقارير التقييم واملتابعة ما يلي: 

   خصائص اجلمهور الذي يكتب له التقرير.

   يجب التركيز علي احتياجات قارئ التقرير، مثل الطريقة التي يفضلونها يف تنظيم التقرير، وحجم الوقت الذي 

سيقضونه يف دراسته. 
   االهتمام بأسلوب وحجم وشكل وعمق التقرير.  

   يجب أيًضا التفكير يف عملية التوزيع إذا تضمن التقرير موضوعات حساسة, أو سرية, ويف هذه احلالة رمبا يلزم 
إعداد صور مختلفة من التقرير, يُراَعى فيها تغيير األسلوب, بحيث يتناسب مع مختلف الفئات التي سيعرض عليها. 
   يجب أن يكون األشخاص الذين زودونا باملعلومات, والذين يف حاجة مباشرة للنتائج هم أول من يحصل علي التقرير. 
   يجب إعطاء التقرير لألفراد, أوالهيئات الذين قد طلبوا إجراء التقييم إلى جانب الزمالء, واإلداريني, والعاملني يف 

املشروع.

وسيتم وضع مناذج تقارير املتابعة يف وحدة خاصة بالنماذج.

توضيح النشاطات
التي مت متابعتها. 

توضيح الهدف
من عملية املتابعة

اإلجنازات التي
مت حتقيقها

تسجيل كل ما مت
 مالحظته ومشاهدته

 أثناء سير العمل يف املشاريع.
املعوقات

والتحديات

توضيح أية انحرافات
يف عملية التنفيذ,

 وأسباب االنحراف القائم

االقتراحات
والتوصيات
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5- حتديد الفجوات والعمل على التطوير والتحسني املستمر يف ضوء مخرجات التقارير:

 وهذه هي اخلطوة األخيرة يف إجراءات املتابعة والتقييم وتشمل:

1- يتم مقارنة مؤشرات وأهداف املشروع مع نتائج املتابعة والتقييم, وحتديد الفجوات.
2- دراسة أسباب الفجوات, وحتديد سبل حسر هذه الفجوات. 

3- تطبيق مبدأ(PDCA) كخطوة أخيرة يف نظم املتابعة والتقييم وتشمل:
           (P : Plan)   خطة التنفيذ -

(D : Do)   تنفيذ اخلطة -
 (C: Check)   تدقيق املخرجات واألهداف املتفق عليها مع املخرجات على أرض الواقع -

  (A: Action)   اتخاذ اإلجراءات, وهنا تكون اإلجراءات باجتاهني -
 إذا كانت املؤشرات واملخرجات يف التنفيذ, يتم حتديد فجوات خطة التنفيذ, والعمل على تعديلها.

أما إذا كانت مخرجات املشروع مطابقة لألهداف واملؤشرات, فيكون اإلجراء التوثيق للنتائج, والعمل على التطوير 
والتحسني.

4- يتم عقد اجتماعات لفريق املتابعة والتقييم؛ ملراجعة النتائج والدروس املستفادة, ويف ضوء ذلك يتم تطوير إجراءات 
ونتائج عمليات التقييم واملتابعة. 
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الوحدة الثالثة: مناهج ومناذج املتابعة والتقييم

3.1- مقدمة الوحدة:
للمشاريع,  واملتابعة  التقييم  عمليات  يف  املستخدمة  والعملية  العلمية  املناهج  على  الدليل  من  الوحدة  هذه  ستركز 
وإسقاطها على املشاريع يف القطاع التربوي، كما ستشتمل الوحدة على النماذج التي يتم استخدامها للتسهيل على 
العاملني يف التقييم والتمابعة, واستخدام هذه النماذج يف املشاريع التي يعملون عليها, والرجوع إليها باستمرار؛ للتغذية 

الراجعة واتخاذ القرارات.

 وسيتم استعراض املناهج والنماذج يف ضوء اخلطوات اخلمس التي مت ذكرها يف الوحدة الثانية, والتي تلخص عمليات 
املتابعة والتقييم مبا يلي:

لهذا  االحتياج  ومدى  املشروع,  وأهداف  االطالع على خطط  يتم  أن  بعد  والتقييم,  املتابعة  التخطيط ألنشطة   -1
املشروع, وحسب أهداف وزارة التربية والتعليم. 

2- حتديد فريق عمل عمليات املتابعة والتقييم. 
3- التنفيذ لعميات املتابعة والتقييم, وحسب اخلطط املتفق عليها. 

4- إصدار التقارير ملخرجات عمليات املتابعة والتقارير. 
5- حتديد الفجوات والعمل على التطوير والتحسني املستمر يف ضوء مخرجات التقارير.

 ويف الوحدة اخلامسة سيتم إعطاء مشروع متكامل يبني فيه استخدام املناهج والنماذج املستخدمة يف هذه الوحدة 
كالدليل. 

3.2- التخطيط ألنشطة املتابعة والتقييم:
وتستند خطوات التخطيط ملنهج اإلطار املنطقي ملتابعة وتقييم املشاريع إلى:

• أداة تساعد يف حتديد تسلسل حتقيق النتائج املتوقعة للمشروع أو البرنامج, وبالتالي بناء حلول متكاملة للمشاريع 
املختلفة. 

• عرض للتسلسل املنطقي والعالقات السببية بني النتائج املتوقعة ونشاطات البرنامج, أو املشروع واملوارد املتاحة.
املتوقعة من  النتاجات  لقياس مدى حتقق  املطلوب جمعها وحتليلها؛  البيانات  ما هي  يوضح  الذي  األساس  • يضع 

املشروع أو البرنامج.

تعريف منوذج اإلطار املنطقي:

النتائج قصيرة  من  للحصول على مجموعة  إجراءات  تنفيذ  املوارد من خالل  استخدام  لكيفية  عبارة عن وصف   •
ومتوسطة املدى, كمقدمة للوصول إلى تغيرات بعيدة املدى. 

• عبارة عن وصف لكيفية استخدام املدخالت لتنفيذ أنشطة للحصول على مجموعة من املخرجات والنتائج, كمقدمة 
للوصول الى الهدف/ األثر.
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املدخالتالنشاطات املخرجاتالنتاجات الهدف/ األثر

مدخالت

مدخالت

نشاط 1
نشاط 2

مدخالت نشاط 1
نشاط 2

مدخالت
نشاط 1
نشاط 2
نشاط 3

نشاط 1

مخرج 1

مخرج 2

مخرج 3

نتاج 1 األثر

نتاج 2

اإلطار املنطقي املتكامل يوضح:

• التسلسل املنطقي الذي يربط املدخالت باألنشطة، ويربط األنشطة باملخرجات والنتاجات والهدف/ األثر املتوقع من 
املشروع أو البرنامج.

• العالقات السببية بني املخرجات والنتاجات, وارتباطها للحصول على الهدف/ األثر بعيد املدى للمشروع أو البرنامج.
األثر  وبالتالي أحداث  للنتاجات,  الوصول  لغاية  أوالبرنامج  املشروع  تؤثر على سير  التي قد  والفرضيات  العوامل   •

املتوقع.

الغاية من اإلطار املنطقي:

• يوضح آلية عمل املشروع أوالبرنامج, وخطة العمل, والتسلسل املنطقي للنتائج املتوقعة. 
• يحدد التأثيرات احملتملة التي قد تعيق املشروع أوالبرنامج من حتقيق النتائج املستهدفة. 

• يساهم يف حتديد أسئلة التقييم للمشروع أوالبرنامج. 
• يساعد على بناء فهم مشترك للمشروع أو البرنامج ونتائجه املتوقعة من ِقبَل أصحاب العالقة والشركاء.

يظهر اجلدول رقم (3.1) منوذج خطة متابعة املشروع.
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 جدول (3.1): منوذج خطة متابعة املشروع:

 جدول (3.2): متابعة وتقييم أنشطة اخلطة: 

كما يتم وضع نتائج املتابعة يف جداول خاصة لكل بند من البنود:
 1- منوذج متابعة وتقييم أنشطة اخلطة, يظهر اجلدول (3.2) هذا اجلدول.  

البند

الهدف/املخرجات

النشاطات 

التكاليف 

اإلطار الزمني 

الفرق العاملة
 يف املشروع

املوارد واملصادر 

النتائج 

نشاط   1

نشاط   2

نشاط   3

نشاط   4

من يجمعماذا نتابع؟
 ملعلومات؟ 

القرارات
 يف ضوء 
التحليل 

مالحظات 
كيف سيتم

استخدام املعلومات؟ 

من يحلل
 ويستخدم
 املعلومات؟ 

املؤشراخلطة النشاط
ما الذي

مت إجنازه؟
الفجوة

 عن اخلطة
أسباب
مالحظات فريق املتابعة والتقييم  الفجوة
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2- منوذج متابعة وتقييم امليزانية والنفقات, يظهر جدول (3.3) النموذج.

جدول (3.3): متابعة وتقييم امليزانية والنفقات:

3- منوذج متابعة زمن تنفيذ النشاطات وإجناز اخلطة, يظهر جدول (3.4) النموذج.
جدول (3.4): متابعة وتقييم زمن تنفيذ اخلطة:

 يف ضوء نتائج املتابعة لألنشطة والنفقات واإلطارات الزمنية, يتم اتخاذ القرارات املناسبة لضبط مخرجات املشاريع. 

نشاط   1

نشاط   2

نشاط   3

نشاط   4

امليزانيةاملوضوعة النشاط
 (بعملة معينة)

النفقات 
( بعملة معينة )

مجمل النفقات
حتى تاريخ 

الفرق بني امليزانية 
املرصودة والنفقات 

أسباب الفجوة
 بني املرصود واملنفق 

مالحظات فريق
املتابعة والتقييم

نشاط   1

نشاط   2

نشاط   3

نشاط   4

النشاط
الزمن حسب اخلطة 

(باأليام أو
األسابيع) 

الزمن الفعلي لإلجناز
 (باليوم أو باألسبوع)

مجمل اإلجناز حتى
 تاريخ التقييم أو املتابعة

 (باأليام أو األسابيع)

الفرق بني اخلطة 
وزمن التنفيذ

 الفعلي 

أسباب الفجوة بني
اخلطة والزمن

الفعلي 

مالحظات فريق
املتابعة والتقييم
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خطوات التخطيطخطوات اتخاذ القرار

التحليل املوقفيحتديد وتشخيص املشكلة

حتديد احللول البديلة

تقييم البدائل

األهداف واخلطط البديلة

تقييم الهدف واخلطة

اختيار الهدف واخلطةاختيار البديل األفضل

التنفيذالتنفيذ

الشكل (3.2.1) مناهج وخطوات اتخاذ القرار, والربط مع عمليات التخطيط للمتابعة والتقييم. 

3.2.1- مناهج اتخاذ القرار لعمليات املتابعة:
هناك ارتباط عضوي بني وظيفة التخطيط لعمليات املتابعة والتقييم وعملية اتخاذ القرارات, فاتخاذ القرارات ميثل 
واتخاذ  التخطيط  العالقة بني  التي توضح  األمور  ولعل من  املتابعة.  لعمليات  األداء  التخطيط إلدارة  جوهر وظيفة 
القرارات أيضا هو تشابه خطوات التخطيط مبراحل عملية اتخاذ القرارات, ويوضح الشكل التالي (3.2.1) خطوات 

عملية اتخاذ القرارات املقابلة لها.

3.3- حتديد فريق العمل ألنشطة املتابعة والتقييم:
مت يف الوحدة الثانية حتديد أدوار فريق العمل ملشاريع التقييم واملتابعة بتسعة أدوار رئيسية, كل من هذه األدوار يختص 
ببعض النشاطات اخلاصة مبشاريع املتابعة والتقييم، وعادة ميكن للشخص أن يتقن بني دورين إلى ثالثة أدوار من 

أصل تسعة, ومن هنا فإن فريق التقييم واملتابعة عادة يتكون من أربعة إلى خمسة أشخاص.

وفيما يلي النموذج املعتمد يف تشكيل فريق العمل, والذي يتم عمله من ِقبَل فريق التخطيط يف وزارة التربية والتعليم 
لتشكيل فرق العمل للمتابعة والتقييم, وميكن لفريق املتابعة أن يقوم باستخدام هذا النموذج الختيار وتوزيع األدوار على 

الفريق.

ويستند النموذج إلى منوذج بيلنب(Belbin)  يف تشكيل ِفرق العمل، حيث قسم األدوار إلى ثالث فئات, وكل فئة إلى ثالثة 
 �ought)وفئات موجهة للتفكير وحل املشكالت , (Action Oriented Roles)أدوار, والفئات هي: فئات موجهة للتنفيذ

and Problem Oriented Roles) , وفئات موجهة لألشخاص(People Oriented Roles) , حيث يتوازن أداء فرق العمل.
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 وميثل النموذج التالي آلية تشكيل فريق العمل, حيث يقوم الشخص بتعبئة النموذج الذي يتكون من سبعة أقسام, وكل 
قسم يحتوي تسع أسئلة, ويقيَّم الشخص نفسه يف كل قسم, بحيث يركز على أكثر األسئلة التي متثل منطه, وال يشترط 
ل أن تكون ثالثة من كل قسم,  أن يتم إعطاء نقاط لكل األسئلة يف كل قسم, وإمنا يعطي نقاًطا لعدد من األسئلة, ويُفَضّ

ويعطي كل قسم عشر نقاط موزعة على األسئلة التي متثل منط الشخص.

استبيان تقييم األدوار الشخصية يف العمل اجلماعي

يف كل قسم من أقسام هذا االستبيان يرجى توزيع عدد من النقاط, إجمالها عشر نقاط بني اجلمل التي تظن أنها 
األكثر دقة يف وصف سلوكك, وميكنك توزيع النقاط العشرة بني عدد من اجلمل (ال تزيد عن ثالثة), أو أنك تعطيها 

جلملة واحدة يف أقصى احلاالت, وللعلم فإنه ال يلزمك أن تعطي لكافة اجلمل نقاًطا.

القسم (1): أظن أنه بإمكاني املساهمة به لفريق ما:
النقاطرقم البند

11

12

13

14

15

16

17

18

19

بإمكاني وبسرعة رؤية الفرص اجلديدية واالستفادة منها.
بإمكاني العمل جيًدا مع فئات متنوعة جًدا من الناس.

إنتاج األفكار سمة من سماتي الطبيعية.

ميكن االعتماد علَيّ إلنهاء أي مهمة أتكفل بأداءها.
معرفتي التقنية وخبرتي هما يف العادة أكبر رصيدين من أرصدتي.

أنا مستعد ألكون صريًحا, والتحدث بشفافية؛ كي تتحقق األمور الصحيحة.
يف العادة ميكنني القول فيما إن كانت خطة ما أو فكرة ما تتالءم مع موقف معني.

ميكنني تقدمي قضية مبررة وغير منحازة خليارات العمل البديلة.

تكمن قدراتي يف أنني كلما شعرت أن لدى الناس شيًئا ذا قيمة يساهم يف حتقيق أهداف اجلماعة فإنني
وقتها أمتكن من حثها على إبرازها.

القسم (2): إن كان لدي قصور محتمل يف فريق العمل اجلماعي, فذلك قد يعود إلى:
النقاطرقم البند

20

21

22

23

25

26

27

28

29

ال يهدأ لي بال ما لم تكن االجتماعات حسنة التنظيم واإلدارة.

ا جتاه الذين لديهم آراء فعالة, والتي لم تُعَط حقها من تسليط األضواء عليها. أميل ألكون كرًميا جًدّ

أعارض املشاركة ما لم يتداول املوضوع مجاًال أعرفه جيًدا.

أهدايف املستقبلية جتعل من الصعب علي االنضمام للزمالء بسهولة وحتمس.

يُنظر إلَيّ أحياًنا أنني نشيط وقانوني.

أجد أنه من الصعب تولي القيادة, وميكن أن يكون السبب يف ذلك أنني أبالغ يف االستجابة للروح اجلماعية.

أسرح يف أفكار تخطر على بالي, ولذلك فإنني أفقد الصلة مبا يجري يف الواقع.

أعارض إبداء آرائي ملقترحات أو خطط تفاصيلها غير مكتملة أو ناقصة.
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القسم (4): عند القيام بالعمل اجلماعي فإن صفاتي هي:
النقاطرقم البند

40

41

42

43

44

45

46

47

48

احلفاظ على اهتمامي مبعرفة زمالئي بطريقة أفضل.
أساهم يف املجال الذي أعلمه.

ال أمانع يف معارضة آراء اآلخرين, أو أن يكون رأيي منفرًدا.
أجد _يف العادة_ مجموعة من احلجج لتفنيد املقترحات غير املعقولة.

أظن أن لدَيّ موهبة لتسيير األمور, حاملا توضع خطة محل التنفيذ.
ل جتنب املجاالت الواضحة واملفتوحة, والتي لم يتم التطرق إليها. أفِضّ

أضع ملسات من االحترافية على أي عمل أتكفل بعمله.
ل أن أكون الشخص املتكفل باالتصاالت بخارج املجموعة. أفِضّ

يف الوقت الذي أهتم فيه باالستماع لكافة اآلراء, فإنني ال أتردد يف تقرير األمر, حاملا يتطلب املوقف اتخاذ
القرار.

القسم (3): عندما أشارك يف مشروع مع آخرين:
النقاطرقم البند

30

31

32

33

34

35

36

37

38

لدَيّ القابلية للتأثير على اآلخرين, دون ممارسة الضغوط عليهم.
ال يف جتنب األخطاء نتيجة اإلهمال أو الالمباالة التي تتسبب يف إفساد جناح عملية ما. بصفة عامة, أنا فَعّ

أفضل ممارسة ضغوط للقيام بعمل ما؛ للتأكد من أن االجتماع ال يضيع الوقت.
ميكن االعتماد علَيّ للمساهمة يف عمل أصيل, أو فكرة ممتازة.
أنا جاهز دائًما لتأييد مقترحات جيدة تصب يف الصالح العام.

أرى _وبسرعة_ اإلمكانيات املوجودة يف األفكار اجلديدة ويف التطورات.
أحاول احلفاظ على الروح االحترافية عندي.

أظن أن قدراتي يف احلكم ميكن أن تساعدني يف إصدار القرار الصحيح.
ميكن االعتماد علَيّ لوضع مداخلة تنظيمية لإليفاء مبتطلبات الوظيفة أو موضوع النقاش.
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القسم (5): أشعر بالرضا عند القيام بالعمل؛ ألنني:
النقاطرقم البند

50

51

52

53

54

55

56

57

58

أمتتع بقدرة على حتليل األوضاع والتفكير ملًيّا بكافة اخليارات املتاحة.
مهتم بإيجاد حلول عملية للمشاكل.

أود أن أشعر أنني أرعى عالقات عمل جيدة.
أملك نفوًذا قوًيا على القرارات.

أملك فرًصا ملقابلة أفراد جدد بأفكار جديدة.
أمتكن من إقناع الناس باملوافقة على األولويات واألهداف.

يف قرارة نفسي أشعر متى ميكنني إعطاء مهمة ما جل اهتمامي.
أمتكن من إيجاد فرصة؛ ألذهب بخيالي بعيًدا.

أشعر أنني أستخدم املؤهالت والتدريب اخلاصتني بي للتقدم.

القسم (6): إذا وكلت إلى مهمة صعبة بصورة فجائية لتنجز خالل وقت قصير مع أشخاص غير مألوفني فإنني:
النقاطرقم البند

60

61

62

63

64

65

66

67

68

أجنح _يف العادة_ برغم الظروف غير املواتية.
ل أن أقرأ بكثرة متى ما أتيحت لي الفرصة. أفِضّ

ل استنباط حل خاص بي, وِمن ثََمّ أحاول ترويجه بني أفراد املجموعة. أفِضّ
مستعد للعمل مع الشخص الذي أبدى أكثر مقترحات إيجابية.

سأوجد طريقة ما لتصغير حجم املهمة, وذلك بإيجاد وسيلة متكن األفراد من املساهمة بأفضل ما لديهم.
إَنّ شعوري الفطري بالعجلة سيساعد يف التأكد من أننا متأخرين عن أداء مهامنا.

ر قدراتي للتفكير. أعتقد أنني سأظل هادًئا وسأُسِخّ
على الرغم من تعارض الضغوط, إال أنني سأمضي قدًما لعمل ما يلزم عمله.

سأتكفل بالقيادة إن لم تتمكن املجموعة من حتقيق أي تقدم.
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القسم (7): فيما يتعلق باملشاكل التي واجهتها فإنني عندما أعمل مع مجموعة:
النقاطرقم البند

70

71

72

73

74

75

76

78

79

فإن لدَيّ استعداًدا لالنفعال عندما ال يُحَرز أي تقدم.
بعض األفراد يوجهون لي االنتقادات ألنني أبالغ يف التحليل.

رغبتي بالتأكد من أننا نحصل على تفاصيل مهمة بطريقة صحيحة ال تلقى الترحيب دائًما.
أميل إلظهار ضجري, ما لم أكن مشارًكا وبفعالية يف حتفيز األفراد.

أجد من الصعوبة البدء, ما لم تكن األهداف واضحة.
يف بعض األحيان أجد نفسي غير قادر على جتميع نقاط مهمة.

أنا أعي بأنني كلما ال أمتكن من القيام بأمر ما فإنني أطلب املساعدة من اآلخرين.
أشعر بأنني أضيع وقتي, وأنني سأنتج بشكل أفضل, إن عملت وحدي.

أتردد حيال إبداء وجهة نظري أمام ذوي النفوذ الذين يصعب التعامل معهم.

انقل النقاط من االستبيان إلى اجلدول الوارد أدناه، ومن َثَمّ اجمع النقاط يف كل عمود؛ لتحصل على إجمالي نقاط 
توزيع دور مجموعة العمل. األرقام يف األعمدة تعزي إلى اجلمل يف كل قسم من أقسام االستبيان.

Sect.
1

2

3

4

5

6

7
Total

IM
18

20

39

44

51

67

74

CO
14

21

30

48

55

64

76

17

26

32

42

53

60

70

13

28

33

45

57

68

75

10

23

36

47

54

62

73

19

25

38

43

50

66

71

12

27

34

40

52

63

79

15

29

31

46

56

65

72

16

22

37

41

58

61

78

•  أقوى دور لي يف الفريق هو (اختر األدوار التي سجل فيها (12) عالمة فأكثر). 
•  دوري الوسط ضمن الفريق هو (اختر األدوار التي سجل فيها من (6 – 11) نقطة). 
•  أضعف دور لي يف الفريق هو (اختر األدوار التي سجل فيها من (صفر – 5) نقاط).
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 (PL)املبدع املخطط

(SP) املستشار املختص

 (IM) املنفذ للعمليات

 (ME)  املدقق املقيم

 (CP)  املقيم املراقب

(RI) االجتماعي

قائد فريق التقييم
 (CO)  واملتابعة

(SH) املتحدي

(TW) عضو الفريق

ويف الوحدة الثانية مت استعراض نقاط القوة والضعف لكل دور؛ ملعرفة نقاط قوة وضعف كل دور.
ويتم حتديد لكل عضو فريق من فرق التقييم واملتابعة املسؤوليات املنوطة بكل عضو فريق, ويتم حتديد الصالحيات, 

(RACI Matrix) ويظهر اجلدول (3.5) مصفوفة املسؤوليات والصالحيات

دور عضو فريق 
التقييم واملتابعة 

األنشطة املسؤول عنها 
يف خطة التقييم واملتابعة

املسؤوليات
 بالتحديد 

الصالحيات املمنوحة
مالحظات مرجعية القرار  لعضو الفريق 

3.4- التنفيذ لعمليات املتابعة والتقييم:
 يستند التنفيذ خلطط التقييم واملتابعة ملنهج اإلدارة بالنتائج والنماذج املرتبطة بهذا املنهج 

(Result Based Management RBM)

ويستند منهج اإلدارة بالنتائج من مبدأ: "ما ال يقاس، ال يدار وال يطور وال يحسن"، جاءت أهمية اإلدارة بالنتائج.
وهو منهج إداري يهدف للتأكيد على الفاعلية واملساءلة للنتائج, ومن هنا أدخلت احلوكمة كأساس رئيسي لعمليات 

تقييم ومتابعة نتائج املشاريع.
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وتستند إلى حتليل أكثر املشاكل, وحتديد األسباب لهذه املشاكل، ومن ثم حتديد النتائج الرئيسية التي يراد الوصول 
إليها كنتائج يف ضوء حتليل املشاكل, وهذا يتم بوضع منهجيات العمل واخلطوات األساسية, يف ظل التأكد من وجود 

املوارد واملمتلكات الالزمة للوصول للنتائج.

 وهذا ما تؤكد عليه دورة اإلدارة بالنتائج, واملبينة يف الشكل (3.4.1).

ويعتمد املنهج الرئيسي يف التطبيق على:

     مراقبة مستمرة للنتائج, مع التعديل املستمر, خصوًصا يف ظل األزمات والتغيرات السريعة. 

     حتديد املخاطر احملتملة وإدارتها؛ حتى نتأكد من الوصول للنتائج املطلوبة. 

     توثيق مستمر, وعمل جلسات للدروس املستفادة. 
     رفع تقرير بالنتائج, وربطها مع األهداف األساسية. 

التقييم

خطة
 إستراتيجية 

تخطيط تكتيكي
 على مستوى

 اإلدارات 

التنفيذ

الشكل (3.4.1) منوذج دورة اإلدارة بالنتائج
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:(Result Chain) 3.4.1- سلسلة النتائج 

مفهوم النتيجة: هي تغيير له أثر. وتتكون سلسلة النتائج من:

1- مدخالت: وهي املوارد املستخدمة يف املشاريع.
 Work) 2- النشاطات: وهي األعمال التي من خاللها يتم الوصول للمخرجات، ومت التعريف بقائمة النشاطات سابقا

.(break Down Structure WBS

3- وضع سلسلة النتائج على ثالثة مستويات زمنية: نتائج قصيرة األمد, وهي مخرجات املشاريع على املدى الزمني 
القصير, من بدء عمليات التشغيل للمشروع, وحتى سنتني أو ثالث سنوات بعد عمليات التشغيل (Outputs). ثم نتائج 
على املدى الزمني املتوسط, من خمس إلى سبع سنوات من تنفيذ املشروع (Outcomes). واألهم هو ما يعرف باألثر 

   .(Impact) اإلستراتيجي

أمثلة على سلسلة النتائج: 
1- سلسلة نتائج عقد برنامج تدريبي للقيادات التربوية:

املوارد
Inputs

 WBS 
نشاطات
املشروع

نتائج املدى
القصير
 Outputs

 نتائج املدى
املتوسط 
Outcomes

 نتائج املدى 
اإلستراتيجي
 Impact األثر

الشكل (3.4.2) منوذج سلسلة النتائج

تطوير اخلطط اإلستراتيجية, وحتسن النتائج واملخرجات.

تطوير كفاءات الطواقم املشاركة يف الدورة.

تطوير املعارف واملهارات.

عقد دورة تدريبية يف إدارة النتائج.

الطواقم اإلدارية, والغرف الصفية, واملنصات, واملواد التدريبية

Impact  األثر اإلستراتيحي

Outcome  نتائج املدى املتوسط

Output نتائج املدى القصير

Activity النشاطات

 Input املوارد
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بناء مجتمع وأمة متطورة قادرة على النمو والبناء والنهضة.

طالب متعلمون ميتلكون املعارف واملهارات الضرورية ملواكبة مستجدات العصر.

بناء مدرسي متميز مزود بآخر التقنيات العلمية والتجهيزات املخبرية, وحسب أحدث املواصفات.

سرد اخلطوات التنفيذية: تصميم وتنفيذ وتشغيل وسرد كافة نشاطات كل مرحلة.

املواصفات واملخططات واألطقم الهندسية وطواقم التنفيذ.

2- سلسلة نتائج ملشروع إنشاء مدرسة متطورة: 

ونالحظ أن األمور بدأت ببناء مدرسي, وانتهت ببناء أمة. إَنّ التركيز على سلسلة النتائج, والقدرة على وضعها, ورقابة 
النتائج واملتابعة احلثيثة ألخصائي التقييم واملتابعة, هو أساس إخراج نتائج إستراتيجية للمشاريع.

3.5- إصدار التقارير ملخرجات عمليات املتابعة والتقييم:
إذا لم يتم قياس النتائج لعمليات التقييم واملتابعة ال ميكن التمييز بني النجاح والفشل,

وعملية عرض النتائج تهدف إلى:
•  حتليل البيانات, وإعداد تقارير عنها.

•  تعطي معلومات عن أوضاع املشاريع يف مراحل املتابعة. 
•  تعطي اقتراحات حلل املشاكل. 

•  توضح طرق حتسني إستراتيجيات تنفيذ املشاريع يف املستقبل.

 ومن األسس الرئيسية لعملية عرض النتائج: 

• يجب عرض بيانات األداء باملقارنة ببيانات سابقة وبيانات األساس. 
وميكن  عرض البيانات حسب االعتبارات الدميوغرافية (النسب املئوية, املواقع اجلغرافية, األعداد اخلام), وحسب 

نوع املشروع التربوي. 
• يجب عرض البيانات بشكل واضح ومفهوم, يتم عرض أهم البيانات فقط, كما ميكن أن نستخدم ملحًقا أو تقريًرا 

منفصًال لعرض بيانات تفصيلية. 
• يجب استخدام الرسوم البيانية واجلداول واخلرائط؛ إلبراز النقاط الرئيسية.

• ساند املعلومات النوعية مبعلومات كمية. 
• حني تظهر قيًما غير متوقعة، أدرج التفسيرات إذا كانت معروفة. 

Impact  األثر اإلستراتيحي

Outcome  نتائج املدى املتوسط

Output نتائج املدى القصير

Activity النشاطات

 Input املوارد
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• أبلغ عن أسباب إيضاحية داخلية, مثال: خسارة عناصر موظفي البرامج, أو موارد أخرى.
• أبلغ عن أسباب إيضاحية خارجية, مثال: تغيرات مناخية طبيعية غير متوقعة, أو تغيرات سياسية.         

• أوجز أهم النتائج التي توصلت إليها. 
• أبلغ عن املشاكل حال ظهورها, وهذا يشكل نظام إنذار مبكر من ِقبل فريق التقييم واملتابعة.

• أبلغ عن النتاجات السيئة, وحدد خطوات حل املشاكل.

استخدام النتائج التي تتوصل إليها يف التقارير:

• االستجابة للمتطلبات الدولية واحمللية. 
• املساعدة يف اتخاذ قرارات تخصيص املوارد للعمليات للمشاريع التربوية.

• تنفيذ فحص متعمق ملشاكل التنفيذ القائمة والتصحيحات الالزمة.
• املساعدة يف حتفيز املوظفني لالستمرار يف حتسني البرامج. 

• متابعة أداء اجلهات املنفذة.  
• املساعدة يف توفير اخلدمات بصورة أكثر كفاءة. 

• مساندة اجلهود اإلستراتيجية واجلهود األخرى الطويلة, بتوفير املعلومات األساسية, وتتبع التقدم احملرز فيما بعد.
• حتسني التواصل مع متلقي اخلدمة من املشاريع؛ لبناء ثقة بني املؤسسات التعليمية ومتلقي اخلدمة.

كتابة تقارير املتابعة: 

يجب أن تتميز معلومات وبيانات املتابعة التي يتم عرضها يف تقارير دورية بأنها: (بسيطة, دقيقة, معبرة بصدق عن 
الواقع, وسريعة فور وقوع األحداث, أو تغييرها)؛ ألنه من املفترض أن تستخدمها اإلدارة يف اتخاذ القرارات. فمثًال: 
إذا ظهرت مشكلة أثناء التنفيذ, أو حدوث تعطيل عند تنفيذ أحد مراحل املشروع, فال بد من إبالغ اإلدارة به يف حينه, 
وبأسرع ما ميكن؛ حتى ميكن اتخاذ اإلجراء الصحيح ملجابهة هذا املوقف اجلديد فور حدوثه؛ حتى نتجنب تعطيًال 

أكثر لتنفيذ املشروع. 

ومن ناحية أخرى, فإَنّ املعلومات التي ترد متأخرة بعد احلدث بفترة كبيرة ال تعطي صورة حقيقية عن املوقف التنفيذي 
احلالي للمشروع, وبذلك تكون عدمية الفائدة يف اتخاذ القرارات, كذلك ال بد أن تعكس تقارير املتابعة والتقييم تنفيذ 

املراحل األساسية يف سير األعمال التنفيذية للمشروع .
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هذا ويجب أن تتضمن تقارير املتابعة على ما يلي :

• توضيح النشاطات التي متت متابعتها. 
• توضيح الهدف من عملية املتابعة .

• تسجيل كل ما مت مالحظته ومشاهدته أثناء سير العمل  يف املشاريع.
• اإلجنازات التي مت حتقيقها .

• املعوقات والتحديات . 
• توضيح أية انحرافات يف عملية التنفيذ وأسباب االنحراف القائم. 

• االقتراحات والتوصيات.

منوذج تقرير متابعة مشروع:

1- موقع/ مواقع الزيارة: 
2- تاريخ الزيارة: 

3- القائم بالزيارة: 
4- اسم املشروع: 

 5- مقدمة وخلفية عن املشروع:
6- أهداف الزيارة: 

7- أساليب/ منهجية الزيارة:
8- املخرجات والنتائج املستخلصة :

9- عوامل جناح مت رصدها: 
10- التهديدات املتوقعه:

11- اخلطوات التصحيحية والتوصيات للمشروع:
12- اخلامتة:  

إعداد: 
مت مراجعة التقرير بواسطة: 

 التاريخ :
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كتابة تقرير التقييم: 

يجب أن يراعي معدو تقارير التقييم واملتابعة ما يلي: 

• خصائص اجلمهور الذي يكتب له التقرير.
الذي  الوقت  التقرير، حجم  تنظيم  يفضلونها يف  التي  الطريقة  مثل  التقرير،  قارئ  احتياجات  التركيز على  • يجب 

سيقضونه يف دراسته. 
• االهتمام بأسلوب وحجم وشكل وعمق التقرير. 

• يجب أيًضا _إذا ما تضمن التقرير موضوعات حساسة أو سرية_ التفكير يف عملية التوزيع، ويف هذه احلالة رمبا 
يلزم إعداد صور مختلفة من التقرير, يراعي فيها تغيير األسلوب, بحيث يتناسب مع مختلف الفئات التي سيعرض 

عليها. 
• يجب أن يكون األشخاص الذين زودونا باملعلومات والذين يف حاجة مباشرة للنتائج هم أول من يحصل علي التقرير. 
• يجب إعطاء التقرير للهيئات أو األفراد الذين يكونون قد طلبوا إجراء التقييم, إلى جانب الزمالء واإلداريني والعاملني 

يف املشروع. 

"عناصر كتابة تقرير التقييم"

1- صفحة الغالف: 
• اسم وموقع تنفيذ املشروع. 

• أسماء من قاموا بعملية التقييم. 
• أسماء اجلهات املتصلة بالتقييم (وزارات – هيئات...).

• الفترة التي شملها التقييم. 
• تاريخ االنتهاء من التقييم.

2- قائمة احملتويات:

يجب أن تكون قائمة احملتويات واضحة, ومرتبة, ومنطقية؛ لكي يسهل على القارئ الوصول إلى األجزاء التي تهمه يف 
التقرير .

3- امللخص (اخلالصة التنفيذية): 

ملخص التقرير يعطي صورة موجزة عن مكونات التقرير, حيث يعرض الغرض من التقييم, وملصلحة من مت إجراءه, 
وكيف, وأين, ومتى, وأهم النتائج والتوصيات .
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4- معلومات التقرير األساسية:

خلفية عن املشروع, أهدافه وعملية التقييم, شرح بإيجاز عن متى وملاذا وكيف بدأ املشروع.
تقارير   – املشروع  مقترح  من  املعلومات  على  احلصول  (يتم  املشروع  يف  املتضمنة  الرئيسية  واملوارد  األنشطة  ما 

اإلجنازات – محاضر االجتماعات...). 

5- الغرض من التقييم والطرق املستخدمة:

• يتم شرح الغرض من التقييم وأهدافه, وحتديد اجلمهور الذي يجري التقييم من أجله. 
• يتم شرح األسباب وراء خطة التقييم, والطرق التي اُستُخدمت يف احلصول على املعلومات. 

• يتم إرفاق مناذج طرق التقييم التي اُستُخدمت (االستمارات أو االستبانات...). 
• يتم ذكر املشكالت التي متت مواجهتها (املوارد البشرية – النواحي املالية – النواحي التنظيمية...).

6- الدروس املستفادة من الطرق املستخدمة يف التقييم: 
• أين وكيف مت جمع املعلومات؟ بواسطة من؟ ما الطرق التي اُستُخدمت؟ 

• ما مدى مصداقية وصالحية هذه الطرق بعد أن اُستُخدمت؟ 
• أضف أي برنامج زمني, أوجدول خاص بالتقييم, كملحق يف نهاية التقرير. 

• اذكر كيف مت تدريب العاملني واملشتركني يف البرنامج علي استخدام طرق التقييم .
• ميكن أن تذكر النتائج غير املقصودة التي قد يسفر عنها التقييم.

7- نتائج عملية جمع وحتليل البيانات:

• بعد حتليل احلقائق واألرقام واملعلومات التي جمعت، فإنه ميكن إعداد اجلداول والرسوم ونتائج االختبارات وضمها 
للتقرير. 

• ميكن إضافة مناذج مكتوبة من املواد املسجلة على الشرائط والصور الفوتوجرافية, وهي غالبا نقاط معينة, ال ميكن 
أن تتضح بأي شكل أخر.

• ِصْف باختصار الطرق التي اُستُخدمت يف حتليل املعلومات.

8- االستنتاجات:
وتتضمن: 

• إلي أي مدى حتققت أهداف املشروع؟ 
• أي جوانب املشروع (التخطيط – اإلدارة – املتابعة – التدريب – األنشطة امليدانية( متت بشكل جيد؟ وأي منها حتتاج 

إلي تطوير وحتسني؟ 
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• هل مت استخدام موارد وإمكانيات املشروع البشرية واملادية بطريقة فعالة؟ 
• كيف تغير املشروع مع الوقت؟ 

• ما التكلفة والعائد من املشروع؟ 
• ما الذي ميكن توقعه علي املدى القصير والطويل ملستقبل املشروع؟ 

• ما اآلثار أو التغييرات التي أحدثها املشروع؟

9- التوصيات:

يف ضوء االستنتاجات التي مت التوصل إليها، ما خطة العمل التي تقترحها؟ كيف سيتم تنفيذ اخلطة؟ بواسطة من؟ 
متى؟ ضع قائمة بتوصياتك.

10- املرفقات:

رسوم بيانية، جداول، إيضاحات، صور، صور مستندات، مناذج واستمارات تقييم. 
يبني اجلدول (3.6) منوذج التقييم املرحلي أو النهائي للمشروع. 

 محتويات تقرير التقييم:

أهداف التقييم.
منهجية التقييم. 
أنشطة التقييم. 

املشروع

اجلهة املالكة للمشروع 

اجلهة املنفذة 

الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير 

أهداف املشروع

أنشطة املشروع

الكلف املالية حتى زمن التقرير 

أي مشاكل أو مالحظات 

جدول (3.6): التقييم املرحلي أو النهائي
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3.6- حتديد الفجوات والعمل على التطوير والتحسني املستمر يف ضوء مخرجات التقارير:
             (E. Deming) يتم مراجعة نتائج التقارير للتقييم املرحلي والنهائي, ويتم اعتماد منوذج إدوارد دمينج 

PDCA (Plan, Do, Check, and Act)   

(P: Plan)  خطة التنفيذ للمتابعة والتقييم
(D: Do)  تنفيذ اخلطة 

(C: Check)  تدقيق املخرجات واألهداف املتفق عليها مع املخرجات على أرض الواقع
(A: Action)  اتخاذ اإلجراءات وهنا تكون اإلجراءات باجتاهني

إذا كانت املؤشرات واملخرجات يف التنفيذ تخالف املشار إليها يف اخلطة للمشروع, يتم حتديد فجوات خطة التنفيذ, 
والعمل على تعديلها, وحتديد أسباب االنحراف, وحتديد اإلجراءات التصحيحية.

التطوير  للنتائج والعمل على  التوثيق  إذا كانت مخرجات املشروع مطابقة لألهداف واملؤشرات, فيكون اإلجراء  أما 
والتحسني. 

نشاط  1

نشاط  2

نشاط  3

نشاط  4 
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الوحدة الرابعة: املعايير واملؤشرات

4.1- مقدمة الوحدة:
املعيار هو منط وصفي ملا يراد قياسه. واملؤشرات هي مقاييس كمية أو نوعية ملراقبة وقياس ظاهر أو نشاط محدد 

(هو العالقة الدالة على حتقيق الهدف أو األنشطة).

تعتمد عملية املتابعة والتقييم على وضع مجموعة من املعايير املرتبطة باملؤشرات التي ميكن من خاللها قياس 
التغيير الذي حدث يف بيئة املشروع والفئات املستهدفة, نتيجة تنفيذ أنشطة املشروع.

ماذا ميكن أن نقيس؟

4.2- أنواع املؤشرات:
• املؤشرات الكمية:

تختلف عن اإلحصاءات اخلام التي ليس لها داللة مباشرة, وتتكون عادًة من بيانات أو معطيات محضة (عدد 
املدارس يف اإلمارة أو املنطقة، عدد العاملني يف عمليات التقييم واملتابعة للمشاريع، عدد املنصات الرقمية 

االفتراضية لدى وزارة التربية والتعليم).

• املؤشرات النوعية (الكيفية): 

معلومات وصفية حول شأن معني, وهنا ال بد من ضرورة االنتباه إلى دقة املعلومات, ودرجة مصداقيتها، وبالنظر 
لألشخاص الذين يتقدمون أو يدلون بها.

 يستحسن قدر اإلمكان استخدام استمارات واستبانات مناسبة, واستخالص املؤشرات بناًء عليها, مثال: (خطة 
تنفيذ مشاريع املتابعة تتماشى مع دليل اإلجراءات لدى الوزارة أو املؤسسة).

حجم العمل التكلفة الزمن  اجلودة 

املخصص لكل 
نشاط من أنشطة 
املشروع مقارنة 
اجلدول الزمني 

مع الزمن. 

وفق امليزانية يف 
حدود التكلفة 

الكلية للمشروع 
أو البرنامج. 

رضا وسعادة 
طالبي ومتلقي 
اخلدمة من 

املشروع التربوي, 
وحسب 

املواصفات 
املطلوبة.  

املخرجات الكلية 
مقابل الطلب. 
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 4.3- أنواع مؤشرات املتابعة:
• مؤشرات األداء: نعني بها َكَمّ املدخالت والعمليات التي متت خالل املشروع.

• مؤشرات النجاح أو مؤشرات األثر: تبني مدى األثر الناجت عن أنشطة املشروع.

4.3.1- مؤشرات التقييم:

: KPI’s ( Key performance Indicators) 4.3.2- مؤشرات األداء

هي الوسيلة األهم لقياس أداء املشروع ومدى حتقيقه ألهدافه. يجب وضع مؤشر أو مجموعة مؤشرات لكل هدف 
من أهداف املشاريع يف القطاع التربوي, أو مكون من مكوناته؛ حتى ميكن متابعة وتقييم هذه األهداف واملكونات, 

ودراسة مدى حتقيقها.

يبني هذا املؤشر ما إذا كان شيء
 ما موجود أو متاح. 

مثال: وجود تعليم مجاني لكل طالب
حتى الصف التاسع يف الدولة. 

يبني إلى أي مدى يُستخدم شيء ما
يف الغرض الذي أُِعَدّ له.

يبني نوعية وحجم اجلهد أو املوارد
 املستثمرة لتحقيق األهداف.

مثال: عدد املعلمني الذين يستخدمون التقنية 
واملنصات االفتراضية بعد أخذهم للدورات 

التأهيلية. 

يبني نسبة أو عدد من يحصلون على شيء ما يبني هذا املؤشر مدى مالءمة شيء ما. 
من بني أفراد الفئة التي حتتاج هذا الشيء.

يبني ما إذا كانت املوارد واألنشطة قد 
استخدمت أفضل استخدام ممكن 

لتحقيق األهداف 

يبني هذا املؤشر إذا ما كان الشيء املوجود 
يف متناول أولئك الذين يحتاجونه فعًال.

يبني هذا املؤشر نوعية أو مستوى جودة شيء 
ما. 

يبني هذا املؤشر مدى األثر الناجت 
لألنشطة, أو املشاريع, أو البرامج.

وجود حضانات منوذجية مبنطقة بعيدة 
عن مركز املدن, قد ال يكون يف متناول 
اجلميع لبعد احلضانة, أو ارتفاع الكلف 

بالنسبة لدخل األسر. 

جودة التعليم عبر املنصات االفتراضية, وحتقيق 
األهداف التعليمية.

انخفاض نسبة الرسوب يف مادة 
الفيزياء لطلبة الصف احلادي عشر, 

يف ظل تطوير كفاءات معلمني الفيزياء.  

مثال: العدد املطلوب من املدربني للقيام 
بتدريب كادر املؤسسات التعليمية يف 
الدولة, وعدد املنتسبني الذي ميكن 

للمدرب أن يقوم بتدريبهم.
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 كيفية اختيار املؤشرات:

• يف كثير من األحيان تكون نتائج التقييم ضعيفة؛ بسبب سوء اختيار املؤشرات, وليس بسبب ضعف العمل, لذلك ال 
بد من اختيارها بعناية شديدة؛ لتكون ممثلة لألهداف. 

• جتنب وضع مؤشرات بشكل عشوائي؛ ألن ذلك قد يؤثر سلًبا على نتائج تقييم املشروع الحًقا, ويضعف مصداقية 
املقيمني واملتابعني للمشاريع. 

• يحتاج وضع املؤشرات إلى خبرات؛ لذلك ال بد من االستعانة بخبراء التقييم وأصحاب اخلبرة يف املشاريع قيد 
التنفيذ؛ حتى يتم اختيار أفضل املؤشرات املمثلة للتقييم. وميكن البحث عن املؤشرات أيضا يف مشاريع مشابهة أو 

جتارب وخبرات سابقة.

• بعض األهداف واملفاهيم تبدو يف البداية صعبة القياس؛ لذلك يتم جتزئتها إلى عناصر ومكونات أبسط, بحيث 
ميكن قياسها بسهولة.

 (SMARTER):4.3.3- مواصفات املؤشرات اجليدة

 1- محددة واضحة (Speci�c): كمًيّا ونوعًيا, وكلما كان املؤشر أكثر حتديًدا, كان من السهل دراسته.
 (مثًال زيادة عدد املدارس يف إمارة ما بنسبة (20%) ملواكبة نسبة الزيادة السكانية يف هذه اإلمارة خالل ثالث 

سنوات).
2- قابل للقياس (Measurable): إن املؤشر هو الوسيلة لقياس مدى حتقيق أهداف املشروع؛ لذلك يجب أن يكون 

قابًال للقياس, واستناًدا ملبدأ: "ما ال يقاس ال يدار وال يطور وال يحسن".

 (املثال السابق يسهل القياس؛ حيث إن عدد املدارس معروف, ونسبة (20%) ممكن حتديدها بالضبط).

3- قابل للتحقيق (Achievable): يجب أن يتم التأكد عند اختيار املؤشر أن املؤشر واقعي وقابل للتحقيق, استناًدا 
ملنظومة املوارد واملمتلكات املتوفرة.

( املثال السابق بزيادة عدد املدارس بنسبة (20%) قابل للتحقيق ضمن موارد الوزارة املعدة لذلك).

4- مرتبط بأهداف املشروع (Relevant): يجب أن يكون املؤشر مرتبًطا ارتباًطا وثيًقا بأهداف املشروع، يف بعض 
األحيان يكون أحد أكثر األخطاء شيوًعا هو اختيار مؤشرات ال ترتبط مباشرة بأهداف املشروع, إما بسبب االعتقاد 

بعدم أهمية هذه املؤشرات, أو لسهولة قياسه.

 (املثال السابق مرتبط بأهداف املشروع, ومرتبط بنسبة الزيادة السكانية).
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5- محدد بزمن (Time-bound): أن يكون مرتبًطا بزمن واضح لتنفيذه وحتقيقه.

(املثال السابق خالل ثالث سنوات).

6- صديق للبيئة (Environmental Friendly): وأدخلت هذه على املؤشرات؛ لضمان عناصر االستدامة, وحسب 
متطلبات أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة. 

( مثًال: استخدام مواد صديقة للبيئة, واالعتماد على عناصر الطاقة املتجددة يف إضاءة املدارس).

7- قابل للمراجعة والتعديل (Reviewable): أن يكون املؤشر قابًال للتعديل, يف ظل حدوث أي خلل, أو حدث, أو أمر 
جديد قد يؤثر على أهداف املشروع, وقد يتطلب تعديل املؤشر.

(مثًال: قد يحدث بعض األزمات كما حدث يف أزمة (COVID-19) يؤثر على حتقيق الهدف, فممكن تعديل النسبة 
إلى (10%) خالل أربع سنوات).

4.4- كيفية قياس املؤشرات:
لقياس املؤشرات، ال بد من حتديد:

 - البيانات املطلوب قياسها. 
 - الوسيلة األفضل جلمع هذه البيانات.

وقد تكون البيانات املطلوبة كمية أو نوعية, وحسب نوع املؤشر.

يتضمن اجلدول التالي مثاًال على بعض املؤشرات والبيانات التي ميكن جمعها, وكيفية احلصول عليها. هذه 
املعلومات يتم عادة إدراجها يف اإلطار املنطقي للمشروع عند كتابة مقترحات املشاريع؛ بغية تقدميها للجهات 

املسؤولة عن املتابعة والتقييم.

تطوير قدرات املعلمني يف 
استخدام املنصات 

االفتراضية يف التعليم. 

زيادة نسبة املعلمني 
القادرين على استخدام 

املنصات بنسبة (50%) من 
املعلمني يف نهاية (2022). 

- عدد معلمني كل مرحلة. 
- عدد املعلمني يف كل تخصص.

- عدد معلمني االبتدائي 
والثانوي.

- تقارير من املدارس عن عدد 
املعلمني. 

- سجالت وزارة التربية والتعليم. 

حتويل املناهج الدراسية 
على مناهج رقمية وبنظام 

.(LMS)

حتويل مناهج الصفوف 
الثانوية ملواد الفيزياء 

والكيمياء والرياضيات 
بنهاية (2024).

-عدد املناهج الدراسية لكل 
مرحلة, ولغة املناهج.

- تقارير املتابعة للمناهج التي ترفع 
للمنصات الرقمية على موقع الوزارة. 
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(Targets): 4.4.1- عوامل ينبغي النظر فيها عند اختيار القيم املستهدفة للمؤشر

• مراجعة األداء السابق (متوسط الزيادة, أو النقص, أو الثبات يف املؤشر) للسنوات السابقة واالجتاهات لألداء.
• التمويل, واإلمكانات, ومستوى املوارد املتاحة (البشرية, واملادية, واملعدات, والتكنولوجية) طوال الفترة املستهدفة.

• مقدار املوارد اخلارجية املتوقعة من الشركاء اإلستراتيجيني. 
• القدرات والكفاءات املؤسسية. 

• االجتاهات االجتماعية واالقتصادية.

ينبغي توخي الواقعية عند وضع األهداف, وقد نحتاج لزمن معني قبل مالحظة آثار التحسينات.

املستويات املختلفة من املعنيني بإجناز األعمال, واملعنيني بأنواع املؤشرات

القيمة 
األساس للمؤشر

مستوى التحسني
املرغوب 

يفترض مستوى
 محدًدا ومتوقًعا
 من األنشطة
 واملدخالت.

القيمة املستهدفة
مستوى األداء 
املرغوب خالل 
وقت محدد.

+=

القيمة املستهدفة (2022) قيمة األساس (2018)املؤشرات النتاجات

1- مدارس مؤهلة ببنية حتتية 

2- معلمون مؤهلون يف التعليم 

1- عدد املدارس. 

2- نسبة املواد الرقمية.

1- عدد املعلمني. 
2- نسبة معلمني الثانوي 
املؤهلني من اإلجمالي. 

%10 -1

%15 -2

%15 -1

%40 -2

%70 -1

%75 -2

%70 -1

%80 -2

• املسؤولون يف اإلدارة التنفيذية يهتمون مبؤشرات املدخالت واملخرجات.
األنشطة  مبؤشرات  يهتمون  البشرية  باملوارد  واملختصون  العمل  أصحاب   •

والعمليات.
واألثر  املخرجات  مبؤشرات  يهتمون  والتقييم  املتابعة  وأخصائيو  العليا  اإلدارة   •

اإلستراتيجي.

املدخالت

األنشطة والعمليات

املخرجات

النتائج

األثر اإلستراتيجي
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4.5- املؤشرات للمتابعة والتقييم على بطاقات األداء املتوازن:
 يف منهجية التخطيط اإلستراتيجي، ظهر عام (1992) مفهوم بطاقات األداء املتوازن (Balanced Scorecards) للعاملني 
(نورتون وكابلن) من جامعة هارفرد, حيث مت ربط األهداف اإلستراتيجية, والعمليات التشغيلية, واملبادرات, واملشاريع, 
اإلستراتيجية  األهداف  كافة  ربط  مت  حيث   (KPI’s: Key Performance Indicators) لألداء  القياس  مؤشرات  وعمل 

والتشغيلية, وبطريقة متسلسلة؛ لضمان الوصول للنتائج, من خالل متابعة البطاقات, ورقابة وتقييم املؤشرات.

و يظهر الشكل (4.1) البطاقات األربعة لألداء, وهذه البطاقات:

:(Financial) 1- بطاقة األهداف املالية
التدفق  املشاريع،  العائد من  املشاريع،  تكلفة  (العائد على االستثمار،  بَحتة, مثل:  أهداًفا مالية  البطاقة حتوي  هذه 
النقدي). ويستخدم لقياس ذلك النسب املالية, واألرقام املالية املختلفة. من املهم اختيار األرقام املالية املهمة واملعبرة 
قيمي  العائد  التربوية  املشاريع  معظم  ويف  مادي,  عائد  شرًطا  ليس  التربوية  املشاريع  يف  والعائد  العمل.  أداء  عن 

إستراتيجي. 

 :(Customers) 2- بطاقة العمالء
هذه البطاقة حتوي أهداًفا تتعلق بإرضاء الشركاء اإلستراتيجيني يف املشاريع, مثل: (حتقيق رغبات القيادات التربوية, 
املعرفة,  زيادة  اخلدمة،  الشركاء، حتسني  لشكاوى  االستجابة  واملعلمني عن طريق خدمات جديدة،  الطلبة,  وأهالي 

وتطوير اإلستراتيجيات). هذه البطاقة تُساعدنا على تغطية قصور كبير يف كثير من املنظمات.

 :(Internal Business Process) 3 - بطاقة العمليات الداخلية
هذه البطاقة جتعلنا ال ننسى تطوير املؤسسة من الداخل, واحملافظة على مستًوى عاٍل من األداء فيما نقوم به من 
 Lead) عمليات. هذه البطاقة قد تشمل أهداًفا مثل: (جودة اإلنتاج، تطور أنظمة العمل اإلدارية، وقت التقدم يف التنفيذ
time), استخدام تكنولوجيا املعلومات، التعاون بني اإلدارات املختلفة،…), وغير ذلك من األهداف املتعلقة بالعمليات 

الداخلية. 

:(Learning: and Growth) 4- بطاقة التعلم والنمو واإلبداع
هذه البطاقة تتعلق بقدرة املؤسسة على تطوير منتجات جديدة, وتعلم أو ابتكار تكنولوجيا متقدمة, وتطبيق سياسات 

إدارية حديثة. 
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أهداف مالية

اإلستراتيجية

أهداف التعلم واالبتكار

أهداف ذات الصلة بالعمالءأهداف العمليات الداخلية

الشكل (4.1) البطاقات األربع لألداء 

   4.5.1- العالقة بني بطاقة األهداف األربع:
البطاقات األربع تدعم بعضها البعض, فالتعلم والتطوير يدعم العمليات الداخلية, ويؤثر على رضا العمالء, والعمليات 

الداخلية بدورها تؤثر على رضا العمالء, وكل هذا يؤثر على املؤشرات املالية. 

 ويتم الربط بني هذه البطاقات يف تخطيط املشاريع من خالل تطبيق سؤال (كيف؟):

لرضا  الوصول  الثانية: من خالل  الطاقة  من  تأتي  اإلجابة  العوائد؟  املالية وحتسني  املؤشرات  رفع  كيف ميكن   -1
املتعاملني, وحتسني العالقات اإلستراتيجية بني الشركاء, والوصول لشريحة أوسع من املتعاملني.

2- كيف ميكن تفعيل البطاقة الثانية واملتعلقة بالعمالء؟ اإلجابة تأتي من البطاقة الثالثة: من خالل حتسني العمليات, 
وزيادة ورفع كفاءة العمليات, وضبط اجلودة, وتقليل زمن احلصول على اخلدمة أو املنتج, وخفض الكلفة.

3- كيف ميكن حتسني بطاقة العمليات؟ اإلجابة تأتي من البطاقة األولى: من خالل تفعيل التعليم والتدريب والتأهيل 
للعاملني يف القطاع التربوي, ومن خالل تفعيل اإلبداع واالبتكار. 

إذن باالعتماد على منهج البطاقات, ووضع املؤشرات, وحتديدها لكل بطاقة, ولكل هدف إستراتيجي أو تنفيذي, ولكل 
مشروع ميكن ضبط عمليات التقييم والرقابة على األهداف واملخرجات.
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الشكل (4.2) بطاقة األداء املتوازن (البطاقة املالية) 

مكونات البطاقة:

كل بطاقة من البطاقات األربع تشتمل على أربعة أعمدة, كما يظهر يف الشكل (4.2) والذي ميثل البطاقة املالية.

األهداف (Objectives): تسجل فيه األهداف اخلاصة بالبطاقة.
املؤشرات (Measures): تسجل فيه املؤشرات التي ستستخدم لقياس كل هدف.

املستهدف (Target): تسجل فيه القيمة املستهدفة للمؤشر يف نهاية الفترة, (سنة مثال).
املبادرات (Initiatives): تسجل فيه املبادرات, أو األشياء التي سنقوم بها لتحقيق الهدف.

4.5- اختيار املؤشرات:
 إن اختيار مؤشرات أداء رئيسية (KPI’s) لتصميم املتابعة والتقييم خلطة القطاع التربوي هو عملية فنية وإدارية؛ حيث 
يتطلب تصميم املتابعة والتقييم معايير فنية, مثل: (الصلة, والصدق, والثبات, والدقة, مبا يف ذلك الفائدة العملية)، 
وعلى الرغم من ذلك, فإنها _أيًضا_ جهد إداري, على اعتبار أن اختيار املؤشرات يعتمد على أولويات الربط مع 

األهداف اإلستراتيجية للدولة, والربط مع أهداف وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي املتفق عليها. 
 مع التأكيد على أنه يجب أن حتقق املؤشرات شروط (SMARTER)  والتي ذكرت سابًقا.
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مثال عملي:

مؤشرات من واقع القطاع التربوي, كما يظهر يف اجلدول: 

    
الهدف اإلستراتيجي                       الهدف التشغيلي                                   املبادرات                                    املؤشر

حتقيق تعليم نوعي وذي جودة 
للجميع بحلول (2024). 

زيادة االعتماد على التكنولوجيا؛ 
لرفع السرعة واجلودة.

تطوير املواد الرئيسية يف التعليم 
إلى منهج رقمي بنسبة (%20)  

لنهاية (2021), وللوصول إلى 
(100%) يف نهاية (2024).

معدل املواد التي مت 
تطويرها لكافة املراحل 

التعليمية. 

تهيئة املنصات الرقمية للوزارة 
واملدارس بنسبة (30%) يف 

نهاية (2021), والوصول إلى 
(100%) يف نهاية (2024).

معدل املنصات الرقمية 
اجلاهزة يف الوزارة, ويف 

كل من املدارس التابعة يف 
الدولة. 
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الوحدة اخلامسة: مثال تطبيقي عملي:
"النظام التعليمي الذكي واحللول التعليمية التربويةاملتكاملة 

                                                                                   (ICT تكنولوجيا التعليم )

5.1- مقدمة عامة، وفكرة املشروع:
يف ظل ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية مستجدة، وتقدم اآلليات واألنظمة اإلدارية الذكية املبتكرة التي تعمل 
على اختصار الوقت، وخفض التكلفة، وحتقيق مرونة وكفاءة أكثر فاعلية يف العملية اإلنتاجية، وقدرة كبيرة يف ُمعاجلة 
املسبوق يف  والتحول غير  التطوير  نطاق  اتساع  املستجدات على  لتأثير هذه  باإلضافة  الصناعي،  والذكاء  البيانات 
مختلف القطاعات االقتصادية والصناعية والتعليمية؛ يأتي التحول الرقمي كواحٍد من أهم محفزات النمو املستدام، 
التي تفرض سباًقا حاسًما بني كبرى الشركات واملؤسسات والهيئات الدولية واإلقليمية؛ لتطوير حلول مبتكرة تضمن 

االستمرارية يف دائرة املنافسة.

حيث أصبح التحول الرقمي من الضروريات لكافة املؤسسات التي تسعى إلى التطوير، وحتسني خدماتها، وتسهيل 
وصولها ألصحاب العالقة, سواًء من داخل املؤسسة أو من خارجها، وال يُعنى بالتحول الرقمي كتطبيق للتكنولوجيا 
داخل املؤسسات التعليمية فقط، بل هو تطبيق لبرنامج شامل ميس املؤسسات التعليمية، وأساليب عملها داخلًيا بشكل 
رئيس وخارجًيا أيًضا، من خالل خدماتها للمستهدفني من اخلدمات التعليمية: (املدرسة والطلبة واألهل)، كما أن 
التحول الرقمي يسهم يف ربط مختلف القطاعات ببعضها, بحيث ميكن إجازة األعمال املشتركة مبرونة وانسجام عاٍل. 

وقد أصبحت الضرورة ملحة أكثر مما مضى؛ لتحول املؤسسة رقمًيّا، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ما نشهده يف 
الوقت احلاضر من كوارث وأزمات طبيعية، قد تقف دون متابعة تقدم األعمال, وتعرقل اإلنتاجية _كما نتج عن 
وأدوات  املتسارع يف استخدام وسائل  التطور  ملواكبة  إلى احلاجة  باإلضافة   ،_(19 (كوفيد  جائحة فيروس كورونا 

تكنولوجيا املعلومات التي تتوغل يف كافة مناحي احلياة.

مع التطور العصري التكنولوجي على صعيد التقنيات املستخدمة يف التعليم، فإن فكرة إنشاء مدرسة ذكية تتخطى 
التطورات التقنية لألدوات واآلالت واملساعدات التعليمية؛ إلى التحول الكلي ملدرسة ذكية بالكامل من إدارة وصف 

ومعلم وطالب وصوًال إلى أولياء األمور.

شاشات  متثل  بشاشات  ترتبط  التي  (السيرفرات)،  اخلوادم  من  قليل  لعدد  احتضانها  على  املدرسة  تشتمل  حيث 
إلكترونية يف الفصول (سبورة), ميكنها عمل عدة مهام باإلضافة إلى الكتابة، وكذلك شاشات تفاعلية بتطبيقات مناهج 

إلكترونية، إضافة إلى حتولها إلى شاشة عرض مرئي وصوتي عالي الدقة.

القطاع  املؤسسات يف  كافة  لزاًما على  الهجني، أصبح  والتعليم  الرقمي  التعليم  الرقمية, وظهور  التحوالت  ويف ظل 
التعليمي _وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم_ البدء باإلعداد الكامل ملشاريع التحول الرقمي واملدرسة الذكية. 
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ويرافق ذلك أيضا تطوير الفكر اإلداري للعاملني يف قطاع التعليم, مبا يحاكي متطلبات اإلدارة احلديثة للتعليم، وفيما 
يخص اإلدارة الذكية، فهناك تقنيات وبرمجيات مرتبطة بشاشات لكل طالب، تقدم عبرها جميع اإلجراءات اإلدارية 
واملدرسية، فيما تكون إمكانيات املعلم كبيرة عبر مراقبته جلميع طالبه الذين يلزم حصولهم على أجهزة لوحية، متكنهم 
العهم على التوضيحات وأوامر الواجبات واملهام الصفية والالصفية، كما ميكنه معرفة أدق التفاصيل, من وقت  من اِطّ

دخولهم حلل الواجبات وغيرها.

واقًعا جديًدا من  الطالب, وتفرض  إلكترونية جديدة، ستحول عادات  إلى فرض تطبيقات  الذكية"  "املدرسة  تسعى 
التعامل مع التقنية والبرامج احلديثة على الصعيد الذهني والرياضي والبدني.

يف هذه الوحدة سيتم عرض مشروع متكامل للمدرسة الذكية، ومتطلبات املتابعة والتقييم املطلوبة، وصوًال لتعليم رقمي 
متميز يحاكي متطلبات عصر التعليم الرقمي الذي أصبح واقًعا.

5.2- فكرة املشروع وارتباطه برؤية مؤسسات التعليم (وزارة التربية والتعليم):
تأتي فكرة املشروع كخطوة استباقية ملشكلة متعلقة بالتحسني، يف ظل توجه العالم نحو اقتصاد املعرفة واالقتصاد 
الرقمي، وتعزيًزا للتوجهات اإلستراتيجية احلثيثة ملؤسسات التعليم يف العالم العربي، نحو مواكبة التطورات التقنية 
واألمتتة اإللكترونية كأول؛ فالهدف هو حتويل القطاع التعليمي  إلى منظومة رقمية ترتكز على بنية حتتية قوية؛ لتقنية 
املعلومات وأنظمة وتطبيقات رقمية تعمل على أمتتة العمليات واإلجراءات الدورية، وتنظم عملية إدارة املوارد املتنوعة، 

وإيصال املعلومات ملتخذي القرار بسهولة، وسرعة كافلة بإجناز األعمال بفعالية وكفاءة عالية. 

باإلضافة إلى جتاوز مشكلة البعدين اجلغرايف والزمني، يف ظل احلاجة الستقطاب مهارات جديدة منتجة؛ تسهم يف 
رفع كفاءة العملية اإلنتاجية؛ ولضمان سير األعمال بانسيابية ومرونة قادرة على تخطي التحديات التي قد تقف عائًقا 

دون ذلك. 

ومع توجهات وزارات التربية والتعليم لتطوير التعليم، والوصول لتعليم ذي جودة, ومتوائم مع متطلبات االستدامة، تأتي 
فكرة هذا املشروع احليوي والهام واملطلوب البدء بعمل اخلطط ودراسة اجلاهزية وإعداد مؤشرات املتابعة والتقييم.

5.2.1- اجتاهات ومتغيرات مرتبطة بفكرة املشروع:

1- ظهور ابتكارات تكنولوجية، وتطبيقات رقمية، وأنظمة ذكية متعددة تعمل على رفع كفاءة اإلنتاجية، وخفض التكلفة، 
واختصار الزمن، وتنظيم العمليات التعليمية.

واألساليب  الذكية،  األنظمة  نحو  واملؤسسات  الشركات  كبرى  وحتول  وعاملية،  إقليمية  دولية  ممارسات  توجه   -2
الرقمية، وإنترنت األشياء, وتطبيقات ذلك يف القطاع التربوي يف العديد من الدول التي متيزت بأنظمة ومؤشرات تعليم 

متميزة.
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3- ظهور حتديات وأزمات أو كوارث طبيعية أكدت على احلاجة امللحة لتقبل التوجهات اإلستراتيجية نحو التحول 
الرقمي, والعمل عن بعد؛ لضمان استمرارية التعليم. 

4- تعزيز مبادئ االستدامة يف بيئة القطاع التربوي، ويقصد باستدامة بيئة العمل هنا أن تكون هيئات التعليم _مبا 
فيها املدارس_ قادرة على االستمرار, يف ظل الظروف التي حتول دون ممارسة العمل من خالل احلضور البشري 

املباشر، مع احملافظة على جودة التعليم ومخرجاته يف التوقيت املناسب.

5.3- أهداف املشروع:
يهدف هذا املشروع احليوي إلى ما يلي:

1- البقاء واالزدهار بالعالم يف قطاع التعليم، ومواجهة املتغيرات، ومواكبة الواقع الرقمي اجلديد.
2- املساعدة يف اتخاذ القرار بتوفر املعلومات بني يدي متخذ القرار.

3- السرعة والدقة, وتوفير الوقت واجلهد للعاملني يف قطاع التربية والتعليم. 
4- توفير تعليم للجميع يتجاوز مشكلة املوقع اجلغرايف والوقت الزمني للوصول للمؤسسات التعليمية. 

5- خفض الكلف اإلستراتيجية للتعليم التقليدي, من طباعة الكتب، واالمتحانات، وأوراق العمل لكافة املدارس, 
وكافة املراحل الدراسية, وعلى مدى سنوات.

6- تفعيل منوذج االستدامة يف بيئة املدارس، وبالتالي حتقيق أهداف االستدامة يف املجاالت االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية، والتي تتداخل مع القطاع التربوي. 

7- تسهيل الرقابة، وضبط املخرجات، والوصول جلودة أعلى.
8- تسهيل مهام فرق املتابعة والتقييم؛ لسهولة ضبط النتائج ومتابعتها.

5.4- آليات تنفيذ املشروع:
يتم تطبيق وتنفيذ املشروع  من خالل تبني عدد من املراحل، وذلك بحسب ضوابط التحول الرقمي على النحو 

التالي:

1- فريق عمل التحول الرقمي: تشكيل فريق عمل من وزارة التربية والتعليم يقوم باإلشراف على إعداد برنامج عمل 
التحول الرقمي، واقتراح وتبني املبادرات الرقمية، وتأسيس فريق عمل تنفيذي يقوم مبتابعة وتنفيذ اخلطة التنفيذية 

للتحول الرقمي, ومراجعة وقياس التطورات, ووضع احللول الالزمة؛ ملعاجلة التحديات التي قد تطرأ خالل فترة 
تنفيذ خطة العمل. ويتم أيضا تشكيل فريق املتابعة والتقييم لهذا املشروع.

2- حتليل الوضع الراهن: ويتم يف هذه املرحلة دراسة الوضع الراهن, وحتليل األعمال والبنى التقنية األساسية 
لوزارة التربية والتعليم؛ بهدف حتديد املشاكل والتحديات ووضع الصورة املستقبلية متهيًدا ملرحلة التطوير.
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3- برنامج التحول الرقمي: هي الوثيقة التي يتم من خاللها رسم خارطة طريق التحول الرقمي للوزارة، على أن يتم 
مشاركة الشركاء اإلستراتيجيني يف قطاع التعليم، ومن ثم حتديد املبادرات، واألنشطة، واحللول الرقمية التي سيتم 
تنفيذها خالل فترة تنفيذ برنامج التحول، بحسب ضوابط وأهداف برنامج التحول الرقمي، إلى جانب وضع آليات 

القياس والتقييم والتطوير املستمر.

الوزارة،  مع حتديد  4- تصنيف اخلدمات: هي املرحلة التي يتم من خاللها التعريف بعدد اخلدمات التي تقدمها 
املتطلبات الالزمة لتنفيذ اخلدمة، وحتديد قنوات تقدميها, مع وضوح الفترة الزمنية الالزمة إلجنازها.

والعمليات  املراحل  وتوصيف  اخلدمات،  مسارات  رسم  خاللها  من  يتم  التي  املرحلة  هي  اخلدمات:  توثيق   -5
واإلجراءات، وحتديد متطلبات التقدمي، وتعريف املدخالت ونتائج املخرجات، مع حتديد املسؤوليات، والفترة الزمنية 

املستغرقة لكل عملية. (وهنا حتديد اإلطار املنطقي للمشروع). 

6- بناء وأمتتة وتكامل األنظمة الرقمية: ويتم يف هذه املرحلة بناء األنظمة الرقمية، وأمتتة اخلدمات، وتكامل بياناتها 
الوزارة  بني  اخلارجي  املستوى  على  أو  واألقسام,  واإلدارات،  القطاعات،  بني  الداخلي  املستوى  على  وعملياتها 
واملؤسسات التعليمية، باإلضافة إلى توظيف التقنيات الرقمية احلديثة، وتنقيح ومعاجلة البيانات، وتطوير القنوات 
مستوياته  بحسب  كٌلّ  املستخدم,  احتياجات  االعتبار  األخذ يف  مع  اخلدمات,  تقدمي  قنوات  تعدد  لضمان  الرقمية؛ 

وقدراته وإمكانياته يف استخدام التقنيات الرقمية. 

7- املراجعة والتطوير املستمر: ويتم يف هذه املرحلة إطالق األنظمة واخلدمات الرقمية، مع رصد املالحظات، ودارسة 
التحديات، ووضع خطة للتطوير املستمر؛ لضمان حتقيق الكفاءة.
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5.5- املصفوفة املوزونة للمقارنات للسناريوهات املختلفة لقطاع التعليم:

5.6- هيكل تقسيم املهام:

رقم

1

2

 3

السناريو

تعليم رقمي

تعليم هجني
/مدمج

تعليم تقليدي 

الكلفة
 اإلستراتيجية

9

8

6

زمن
التنفيذ

8

9

5

جودة
املخرجات

8

9

8

7

8

9

7

8

9

8

9

6

9

8

6

8

9

6

9

9

7

73

77

62

سهولة
التنفيذ

توفر
املوارد

ارتباط
 برؤية 
الوزارة

استدامة
النتائج

مخاطر
التنفيذ

تلبية
 التوقعات

املجموع
 الكلي

من 8-10: من جيد جدا إلى ممتاز،   من 6-8: من جيد إلى جيد جدا   من 4 – 6: من متوسط إلى جيد   من 2- 4: من ضعيف إلى 
متوسط من 0-2: من ضعيف جدا إلى ضعيف 

 فريق التوعية والتدريب فريق البرمجة واإلنتاج الفني  فريق التصميمفريق اإلدارة والتخطيط

1- حتليل الوضع الراهن. 
2- وضع خطة املشروع .

3- وضع خطة إدارة املوارد.
4- اجلداول الزمنية. 

5- عرض اخلطط على اإلدارة
 العليا

1- حصر وتصنيف العمليات
 واإلجراءت. 

2- توثيق ووصف العمليات.
3- إعداد دليل العمليات .

1- بناء األنظمة الرقمية. 
2- إدراج العمليات واخلدمات  

والبيانات. 
3-إدارة عمليات املخاطر وأمن 

املعلومات.
4- إطالق النظام:

• إعداد دليل املستخدم.
• رصد املالحظات ودراسة 

التحديات يف املرحلة التجريبية.

• وضع خطط التطوير املستمر.

1- حتضير اجللسات التدريبية.
2- إعداد خطط الورش التدريبية 

وتفعيل النظام.   

  يقوم فريق املتابعة والتقييم باالجتماع الدوري مع كافة الفريق؛ ملتابعة مؤشرات إجناز املهام التنفيذية.
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5.7- املخاطر والتحديات املتوقعة للمشروع:
منهج اإلدارة االحتمال األثر الرقم املخاطر والتحديات املتوقعة

إيجاد القناعة لدى أصحاب املصلحة باتخاذ 
القرار اإلستراتيجي للسير باملشروع.

مقاومة التحول الرقمي من املعلمني واألهل 
وبعض املديرين. 

نقص الكفاءات والقدرات املتمكنة داخل 
املؤسسة، وعدم وجود اخلبرة املطلوبة 

الكافية للتحول الرقمي. 

مخاطر أمن املعلومات ومشاكل تقنية. 

نقص امليزانيات والتكاليف املرصودة.

تعطل وتوقف األنظمة التقليدية. 

للموافقة  العالقة؛  وأصحاب  القرار  صناع  إقناع  ميكن  
خالل  من  الرقمي،  التحول  عملية  وتبني  االنتقال  على 
التقيد  وأن  املشروع،  أهمية  وبيان  لديهم  الثقة  تعزيز 
أكبر يف ظل  التقليدية حتمل يف طياتها مخاطر  بالنظم 
الرقمي  التحول  عملية  وأن  احلالي،  التكنولوجي  التقدم 

سوف تتم خالل مراحل.

بالطرق  بالعمل  يلتزم  الذي  احملافظ  التفكير  يسود 
حتمًيّا,  أمًرا  الرقمي  التحول  مقاومة   وتعتبر  التقليدية, 
وميكن التغلب على هذه املشكلة من خالل: دعوة املعلمني 
الرقمي،  الفريق  عمل  كيفية  على  لالطالع  واألهل؛  
فعندما يتعرفون ويتفهمون كيفية عمل الفرق الرقمية التي 
يف  احلرية  ولديها  اإلجنازات،  وحتقيق  بالسرعة  تتميز 

اتخاذ القرارات، تتولد لديهم الرغبة للدعم. 

العمل بالتوازي بالنظام التقليدي حلني االنتهاء من عملية 
التحول الرقمي. وممكن تفعيل التعليم املدمج/ الهجني.

قيادة عمليات  لديهم اخلبرة يف  ميكن االستعانة بخبراء 
برنامج التحول الرقمي؛ لتقدمي املساعدة والتدريب الالزم 

لفريق العمل. 

قد تكون الكلف االبتدائية للمشروع مكلفة يف بادرة األمر، 
املمارسات،  أفضل  على  االطالع  إمكانية  مع  ولكن 
واالستعانة باخلبرات السابقة ملختلف اجلهات التي نفذت 
إجراءات التحول، ميكن حتديد امليزانيات املالئمة حسب 

احلاجة, وستكون الكلف اإلستراتيجية معقولة. 

املهارات  واستقطاب  والشبكات،  األجهزة  أفضل  توفير 
الحق،  تقني  خلل  أي  ملعاجلة  الفنيني؛  واملمارسني 
باإلضافة إلجراءات التقييمات املستمرة؛ لفاعلية وكفاءة 

برامج احلماية, مع احلرص على التطوير املستمر.

متوسط مرتفع 

مرتفع 

متوسط 

متوسط 

ضعيف

مرتفع 

مرتفع 

مرتفع 

مرتفع جدا

مرتفع جدا

مرتفع جد
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5.8- تفاصيل مشروع املدرسة الذكية:
5.8.1- مشروع النظام التعليمي التفاعلي الذكي:

ميثل املشروع تطوير منهجيات التعليم داخل وخارج الغرف الصفية إلى تعليم يعتمد على التكنولوجيا؛ لضبط مخرجات 
أهداف جودة التعليم والوصول لالستدامة.

مكونات النظام التعليمي املدرسي التفاعلي الذكي: 

1.1- نظام تكنولوجي للمدرسة: ويتكون من عدد من الوحدات واألجهزة احلاسوبية والتكنولوجية، تشمل:
( Large Format Display LFD)  شاشات العرض بتقنية

• هي وحدات عرض احترافية مصممة لنقل املعلومات واحملتوى الدراسي التفاعلي، و غيرها من أشكال التراسل 
باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا العاملية، مع توفير سهولة االستخدام والكلفة املعقولة.

• تستخدم (LFDs) لعرض أكثر ديناميكية للمحتوى التفاعلي، وتتميز باملنافسة العالية, حيث يتم من خالل مجموعة 
من شاشات(LFDs)  و التي تقدم جودة صورة رائعة، مع توفير وسيلة سهلة جلهة املستخدم؛ لتقليل التكلفة والتعقيدات 

واحلفاظ على النظام.

• وضوح العرض، وضوح الرؤية، عرض احملتوى والصور بجودة ووضوح عاليني. 
• استهالك أقل للطاقة. 

• زيادة اهتمام املستخدم من خالل خيار الشاشة التي تعمل تفاعلًيّا باللمس، أو من خالل استخدام القلم اخلاص 
بالشاشات, ويعطي تعليًما ذا جودة ومتعة.

• امتالك خيارات متعددة.

• إمكانية التحكم عن بعد من خالل وحدات اتصال متعددة. 

• نقل وتبادل املعلومات والرسائل بني الشاشة واألجهزة املساندة األخرى: ربط كامل بني املدرسة والوزارة واملعلمني 
والطلبة واألهل (الشركاء اإلستراتيجيني يف التعليم).

• بعكس الشاشات العادية ال حتتاج الشاشات ذات تقنية (LFDs) إلى تخفيض اإلضاءة داخل الغرفة من أجل عرض 
الصور بطريقة واضحة، هذه امليزة تقلل من التكاليف التشغيلية، من خالل توفير مزايا العرض (LFDs) دون احلاجة 

إلى معدات خارجية. 

العمق  ذات  املناطق  مع  يتناسب  بعرض  لشاشات  تركيب سهلة  إمكانية  الوزن  و خفة  الرفيع  الشاشة  ُسمك  يوفر   •
احملدود. 
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• تعرض التقنيات املستخدمة الصور بدرجة سطوع عالية وثابتة, بغض النظر عن الظروف احمليطة من حيث اإلضاءة، 
كما حتتاج إلى كهرباء أقل من الكهرباء التقليدية. 

• ميتاز ُسمك حواف الشاشات بالرقة املتناهية؛ لزيادة تركيز املشاهدة بدون تشتيت املشهد مع تعزيز مظهر الوحدة. 

• يشجع خيار الشاشة التي تعمل باللمس املستخدمني للتفاعل أكثر مع احملتوى داخل الشاشات.

• تشمل التقنيات كل ما يلزم لتمكن املستخدمني عن بعد وبسهولة من إدارة الشاشات املتعددة من موقع مركزي واحد.

5.8.2- نظام لإلدارة املدرسية:
حيث  متكن احللول التعليمية املتنقلة الطالب واملعلمني من االستفادة من نطاق عريض من املعلومات املتعلقة بالتعليم، 
باملدرسة،  معلومات محدثة خاصة  وتتضمن هذه احللول  أجهزتهم احملمولة.  التعليمية على  والوسائل  الكتب،  ومن 
والوصول إلى مصادر تعليمية حاسمة، ومتابعة فعلية للحضور واملشاركة، كل ذلك يعمل على زيادة مشاركة الطالب 
وحتسني آدائهم. ميكن تأسيس روابط لالتصال بني املؤسسات والطالب؛ مما يساعد على إنشاء بيئة تعليمية أكثر 
تفاعلية. ميكن أن يكون لهذه احللول تأثير إيجابي أكثر على الكثير من املؤسسات، وذلك عن طريق حتسني العالقات 

وزيادة املرونة بني الطالب واملدرسني.

• ويتيح نظام التحكم وإدارة التعليم التفاعلي للمعلم والطالب مايلي:

اللوحي  التعليمي بسهولة للطالب، من خالل شاشة العرض, أو من خالل اجلهاز  للمعلم تسليم احملتوى  1- يسمح 
اخلاص باملعلم.

2- وجود خاصية مشاركة الشاشات اخلاصة بني شاشة املعلم وشاشة الطالب الواحد, أو املشاركة مع املجموعة يف 
الصف الواحد.

3- مراقبة عمل الطلبة وقت الدراسة حلظة بلحظة.
4- ميكن للمعلمني عرض شاشة الطالب الواحد أو الطلبة السلكًيا على منت الشاشة الرقمية، بحيث ُميكن للطالب 

الواحد أو الطلبة إظهار أعمالهم يف الوقت احلقيقي للعمل ألفراد الصف. 
5- ميكن للمعلمني أيضا إجراء األنشطة على شكل مجموعات.

6- القدرة على تبادل شاشات قطاع معني من الطالب, ومتكني املعلمني للعمل بنظام واحد لواحد  مع الطالب يف 
الفصول الدراسية.

7- يتيح النظام للمعلم قفل أو إيقاف شاشات الطالب والتنقل بينها.

8- يسمح املعلمون بتوفير املواد التعليمية مبا يف ذلك الكتب املدرسية اإللكترونية، وتطبيقات التعلم, وجداول زمنية، 
فضًال عن تسليم إشعارات املدارس واملنتديات لألنشطة الالمنهجية، والتي ميكن الوصول إليها من قبل الطالب يف 

أي وقت.
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9- نظام امتحانات واختبارات متكن املعلم من إجراء االمتحانات واالختبارات بكافة أنواعها، ورفعها للطلبة مع املؤقت 
اخلاص بذلك، والذي يعمل على إقفال الشاشة بانتهاء الوقت املمنوح للطلبة, وإظهار النتائج فوًرا.

10- تخزين املادة التعليمية الصفية على أجهزة الطلبة.
11- نظام مراقبة لإلدارة املدرسية وكذلك لألهل، من خالل االطالع على املادة التعليمية املعطاة للطالب يف احلصة.

بذلك؛  اخلاصة  اخلوادم  على  واملناهج  والكتب  الدراسية  املادة  تخزين  خالل  من  للمدرسة  معلومات  بنك   -12
الستخدامها يف أي وقت.

5.8.3- نظام معلومات الطالب: 
أداة إدارة متكن املعلمني من متابعة حضور الطلبة، معلومات عامة، وأي معلومات أخرى يحتاجها املعلم يف قاعدة بيناته

تشجيع الطالب على التعلم مع التعليم التفاعلي:

يوفر مشروع تكنولوجيا التعليم  جتربة تعلم الطالب التفاعلية  بني املعلم وزمالئه الطالب، حيث تهدف إلى تعزيز 
التفاعل بني املعلم إلى الطالب، وميكن للطالب املشاركة بنشاط يف العملية التعليمية التعلميَّة. فتطبيق هذه احللول 
الذكية ميكن أن يؤدي إلى حتسني مشاركة الطالب، وتفعيل دورهم يف العمليَّة التعليمية التعلميَّة، بحيث ينتقل املتعلم 

من متلقي إلى مشارك فّعال. 

ة: ومن ميزات هذا النظام للعملية التعليمية التعلمَيّ

1- الضبط ومشاركة الشاشة الرئيسة مع الطالب:  
يوفر مشروع تكنولوجيا التعليم  جتربة تعلم الطالب التفاعلية  بني املعلم وزمالئه الطالب، حيث تهدف إلى تعزيز 
التفاعل بني املعلم إلى الطالب، وميكن للطالب املشاركة بنشاط يف العملية التعليمية التعلميَّة. فتطبيق هذه احللول 
الذكية ميكن أن يؤدي إلى حتسني مشاركة الطالب، وتفعيل دورهم يف العمليَّة التعليمية التعلميَّة، بحيث ينتقل املتعلم 

من متلقي إلى مشارك فّعال. 
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2- التحكم يف بيئة التعلم:  

تتيح هذه امليزة  للمعلمني متابعة العديد من احملتويات التعليمية على شاشات تالميذهم؛ مما يضمن ذلك رجوع كل 
طالب إلى نفس املعلومات, وعدم تشتت انتباهه, كما ميكن املعلمني من زيادة التركيز, واحلفاظ على النظام, والتدريس 

مبرونة أكثر يف بيئة تفاعلية، وذلك عن طريق تدفق محتوى أجهزة طالبهم باستخدام هذه التكنولوجيا احلدسية.

3- تفاعل حيوي لربط التالميذ: 

الرقمية واألجهزة  إلى األلواح  الكمبيوتر  الفورية حملتوى الشاشة من شاشة جهاز  تتيح هذه احللول املشاركة  حيث 
الشخصية اخلاصة بالطالب؛ مما يعطي املعلم القدرة على ضبط وإدارة الصف بصورة أفضل، و يزيد من تواصل 
الطالب, ويضمن احلصول على عملية نقل املواد للتالميذ بصورة أكثر كفاءة، حيث يسهل هذا احلل تطور بيئة التعليم 
التفاعلي عن طريق توفير جلسات حيوية لألسئلة واإلجابات، ومساعدة املعلمني على مراقبة حضور الفصل واملشاركة 

فيه؛ مما يسمح لهم بالعمل بصورة أكثر استقاللية ومرونة. 

4.أسئلة وإجابات فورية:

حيث تعمل خاصية األسئلة واإلجابات الفورية على دمج الطالب بطريقة بسيطة ومباشرة، يقوم املعلم  بكتابة السؤال 
على جهازه, فيظهر حينئٍذ على شاشات طالبهم، باإلضافة إلى اللوحة اإللكترونية الرئيسة, مما ميكن املدرسني من 
اإلجابة على األسئلة يف وقت مناسب يف الدرس، إما شفوًيا أو خطًيا, وتسجيل هذا الرد على الفور, ومن ثََمّ عرضه 

جلميع الطالب، مما يساعد على زيادة التركيز ويشجع على املشاركة.

5.8.4- احملتوى التفاعلي/ الكتاب اإللكتروني:
يتم حتميل الكتاب املدرسي واملادة الدراسية على اللوح اإللكتروني الذكي على شكل تطبيق ألنظمة األندرويد, وعلى 

اخلادم الرئيس للمدرسة.

و يتيح  التطبيق االستفادة من املادة التعليمية على النحو التالي:

1- حتميل املادة الدراسية على شكل مادة (Text) وصور.
.(Animation) 2- حتميل املادة الدراسية مع مواد ووسائل تعليمية مساعدة، مثل: الفيديوهات والصور املتحركة

3- نظام البحث الذي يتيح للطالب واملعلم البحث عن عنوان أوفقرة أوكلمة, والوصول إليها بسرعة.
4- يتيح النظام حل األمثلة والتمارين مباشرة على أجهزة الطالب، وإرسالها، ومراقبتها من قبل املعلم.

5- يتيح احملتوى التفاعلي استخدام التجربة العملية التوضيحية يف نقل وشرح املادة التعليمية.
6- االستفادة من أوراق العمل، واألسئلة املعدة مسبًقا واملخزنة على السيرفر.

7- يتم جتهيز املواد الفيزيائية واألدوات الهندسية على البرنامج كوسائل تعليمية مساندة.
8- كتابة املالحظات، والرسم، وحل األمثلة، واملسائل، ونقل احللول إلى املعلم بشكل جماعي أو فردي.
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9- استخدام املؤثرات اخلارجية من خالل سحب املؤثرات اخلارجية املوجودة على اخلوادم، وحتميل أية مادة تعليمية 
أو وسائل تعليمية من خالل الشبكة العنكبوتية.

10- نظام التحليل والدراسة.

5.9- خطط تطوير املدارس:

إن أحد عناصر النجاح املستمر هو التمكن من إيجاد املداخل الصحيحة واملتاحة للتقدم والتطور، فليس هناك من 
مستحيالت أو معوقات ال ميكن أن نتجاوزها. 

فاملميز يف نظام املدرسة املتقدمة والذكية أنها تستطيع أن تواكب كل جديد، وهذا ما نحققه من خالل تقدمي تقرير 
مفصل عن املدرسة, من خالل فريق مختص من فريق املتابعة والتقييم يف وزارة التربية والتعليم، يحلل _وبشكل 
مفصل_ وضع املدرسة احلالي، ونقاط القوة التي حتتاج لتعزيز، ونقاط الضعف التي حتتاج لتقويتها واستبدالها، 
بحيث يتضمن التقرير والتحليل كافة اجلوانب واملراحل التعليمية واإلدراية يف املدرسة, وحتديد نقاط التطوير, وتفعيل 

اجلانب التعليمي الذكي يف املدرسة بصورة أكثر فاعلية. 

ومن املهم التأكيد على أن التطوير ال يقتصر على أساليب التعليم املتقدمة فقط، بل يشمل أيضا الطاقم اإلدراي, 
اإلداري احملوسب يف  النظام  تطوير  إلى  ليصل  الطلبة؛  وأهالي  اإلدراة  من خالل  واملتابعة  األعمال  إجناز  وأسلوب 

اجلوانب املالية والتقييم, وغيرها الكثير.

النظام اإلداري احملوسب:

إن هذا البرنامج يقدم أفضل السبل ملتابعة األعمال اإلدارية، من حيث تقدميه للعناصر اآلتية:
- متابعة أعمال احملاسبة كاملة.

- متابعة نظم التخزين واملستودعات.
- متابعة جدول املدرسة.

- متابعة جداول احلضور والغياب (نظام التعليم املدرسي).
- متابعة الدرجات وإصدار الشهادات.

.(SOCIAL MEDIA ) متابعة االتصال بأولياء األمور -
- متابعة أعمال املعلمني وتدريبهم وامللفات الشخصية لهم.

من الهام جًدا لنجاح الهدف التعليمي والتفاعلي للمدرسة، أن  تواكب احتياج احمليط االجتماعي لها, واحمليط العاملي 
الذي يواكب التعليم والتقدم واكتساب املهارات املختلفة، سواًء للطالب, أو للكادر التعليمي واإلدراي من جانب آخر، 

وهذا ما سيتم طرحه بشكل موضح يف النقطة التالية:
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1- تدريب وتأهيل املعلمني: 

إّن تقدم املدرسة ليس يف طرح البرامج احلديثة فقط، فالبد من التركيز على أهم مصدر للتطوير يف املدرسة, أال وهي 
املوارد البشرية املتاحة التي حتتاج للتطوير والتدريب املستمر، وتسرع عجلة املدرسة يف مواكبة كل ما يحقق جناًحا 

وتقدًما للنظام التعليمي.

ويتم تدريب الطاقمني اإلداري والتعليمي من خالل: 

- دورات ذات مستوى متميز؛ لرفع كفاءتهم, وتسهيل مهامهم التربوية, من خالل الزيارات اإلشرافية والتوجيه الدائم. 
االستراتيجيات  ومواكبة  للتجديد  ترمي  متنوعة  تربوية  ومشاغل  محاضرات  وتنسيق  جديد،  كل  على  إْطالعهم   -
اجلديدة للتدريس وللتقومي. ويتم ذلك من خالل مدربني مختصني، كما ميكنهم احلصول على شهادات مهنية ذات 

عالقة بتكنولوجيا التعليم.
- تدريب املعلمني واإلداريني: يتم تدريب املعلمني واإلداريني على الدورات املناسبة وفق املتطلبات.

2- تدريب الطالب مبستوياتهم الدراسية املختلفة: 

احلديثة،  األجهزة  استخدام  على  الذكية  التعلم  مرحلة  إلى  التقليدية  املرحلة  من  ونقلها  املدرسة  تطوير  يقتصر  ال 
األكادميي  املستوى  ارتقاء  والنهائي, وهو  الهدف األساسي  لن يحقق  واإلدارية، فكل هذا  التعليمية  الكوادر  وتطوير 
والتفاعلي لدى الطلبة، وهنا يأتي دور وزارة التربية والتعليم وطواقمها الفنية والتقنية يف تدريب وتأهيل الطلبة على 

استخدام األنظمة احملدثة من الناحية التقنية. 

واحدة من املقترحات للمرحلة األخيرة يف املدرسة للطلبة الذين يتهيأون لدخول احلياة اجلامعية، يتم تقدمي مجموعة 
محددة وهادفة من الدورات التدريبية التي تساعد الطلبة على آلية الدراسة الفّعالة، مثل: اختبارات اكتشاف مهارات 

لكل طالب، فيستطيع أن يحدد اجلانب األكادميي الذي يرغب أن يكمل فيه حياته العلمية.

5.10- ملحقات املشروع  للمدرسة الذكية (األنظمة املقترحة):
- الكتب التفاعلية: 

نظام إنشاء الكتاب من التطبيقات الذكية:     

إنشاء     احملتوى  النظام  لهم  يتيح   بحيث  واملعلمني،  املدارس  إلدارة  واألدوات  املنصات  بتوفير  النظام  يقوم هذا 
التدريسي جلميع املواد، من خالل إنشاء كتب (PDF) واملواد الذكية التي يقومون بتدريسها؛ إلدارة كل املواد الدراسية 

للطالب, وإرسالها لهم حسب الدرس.   

ويكون النظام متاح للمدرسني على شبكات اإلنترنت, أو على شبكة داخلية؛ لتوفير األدوات الالزمة أينما وجد املعلم, 
للمسؤولني  السماح  على  القدرة  مع  اللوحية،  أواألجهزة  احملمولة  األجهزة  طريق  عن  املدرسة،  خارج  أو  داخل  يف 

باستخدام امتيازاتهم؛ إلنشاء وإدارة ومراقبة حسابات املعلمني وامللفات املرفوعة على مكتبه.
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النظام من قبل املعلمني:

باستخدام أحدث التقنيات من أدوات الويب وتطوير البرمجيات؛ 
واجهة  ومع  التقنيات،  أحدث  مع  اجلودة  عالي  محتوى  لتقدمي 
مستخدم سهلة ومفيدة, بحيث ميكن أن يرحل النظام وفهم كل 

ميزة من احملاولة األولى.

يسهل النظام استخدامات نظام الكتب املُصنع؛ ألنه يحتوي على 
املميزات التالية:

من خالل  املعلمون  ليستخدمها   (PDF) أو  قوالب جاهزة  توفير 
 (PDF) على جعل صفحات  قادرة  تكون  فارغة سوف  صفحات 

ممتلئة لدروسهم.

•سوف حتتوي البوابة على قوائم حترير للمواد املطلوبة، ثم حفظ 

وتعديل أو حتديث الحًقا يف مجلد عمومي أو خاص.

الفيديو  ومقاطع  الصور  إلضافة  أدوات؛  على  البوابة  • حتتوي 
ومقاطع الصوت جنًبا إلى جنب مع محتوى النص (PDF)؛ لعرض 

احملتوى الغني للطالب.

نظام إنشاء الكتاب التفاعلي من التطبيقات الذكية: 

• قوائم الكتاب اإللكتروني التفاعلي جتعل من السهل على املستخدم العرض والتفاعل مع التطبيق.
• إيصال املعلومات الدراسية، واالمتحانات، واألمثلة، والواجبات البيتية مباشرة من املدرس إلى الطالب بشكل تفاعلي 

وتكاملي، وبني الطالب واملعلم واإلدارة املدرسية.
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• تفاعل الصوت والفيديو؛ لعرض املوضوعات بطريقة جديدة وجذابة ومبتكرة من خالل تطبيقات األجهزة الذكية، 
واستخدامها لتوفير جو دراسي متكامل، وتسهيل وصول املعلومة للطالب.

• التفاعل عن طريق األلعاب اإللكترونية؛ جلعل عملية التعلم أكثر تعدًدا وسهولة. 
(مختبر  اإللكتروني  التطبيق  املطلوبة من خالل  التجربة  الطالب من عمل  التي متكن  العملية  التجارب  تطبيقات   •

تعليمي إلكتروني).

نظام التحكم و السيطرة و حماية األجهزة و الطالب:

• وهو نظام يقاوم أية عمليات مسح، أو تخريب متعمد أوغير مقصود من قبل املستخدم.
• يحدد النظام إمكانيات اجلهاز ليتوافق مع النظام املدرسي حسب احلاجة، من خالل حتكم مدير النظام باألجهزة 

والسيطرة عليها عن بعد.
• يتكون النظام من جزئني رئيسني:

- مدير النظام، ومن إمكانيات مدير النظام ما يلي:

• منع الدخول على شبكة اإلنترنت.
• مراقبة جميع األجهزة املرتبطة بالشبكة الداخلية واملعدلة من خالل أنظمتنا.

• إيقاف تشغيل اجلهاز.
• السماح بتطبيقات معينة فقط بالعمل, ومنع الباقي.

• إرسال رسائل وتنبيهات جلميع األجهزة املرتبطة.
• التقاط صورة حالية ملا يحدث على األجهزة.

• تعيني وقت للتحكم يف اخلصائص، ووضع فترات محددة للتحكم باخلصائص.
• إمكانية تصنيف جميع األجهزة حسب األقسام املفعلة من املدير.

• إدارة لعمل التقارير الالزمة.
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- جهاز الطالب و مميزاته:

• بدء تشغيل التطبيق مباشرة على أجهزة الطالب, سواء أكانوا داخل احلرم املدرسي أم خارجه.
• يحتوي التطبيق على بوابة (متصفح) التي متكن الطالب من الوصول إلى مواقع معينة من اإلنترنت.

• التطبيق سيكون بوابة للتطبيقات املسموح بها، والتي ميكن للطالب استخدامها. 

5.11- مناذج املتابعة والتقييم  للمدرسة الذكية:
1- منوذج خطة متابعة املشروع: 

وتشمل املتابعة من قبل فريق التقييم واملتابعة ملا يلي:

1- ماذا نتابع: 
ويقوم فريق املتابعة والتقييم مبتابعة اإلطار املنطقي ملشروع املدرسة الذكية, من حيث حتقيق نسب إجناز األهداف مع 
الزمن, حيث يتضمن متابعة املخرجات (على املدى القصير من إجناز املشروع), ومتابعة النتاجات, والتي ستشمل نسب 
املواد التي مت حتويلها للمناهج الذكية, وكذلك عدد ونسب املعلمني الذين مت تدريبهم وتطوير كفاءتهم يف املجال الرقمي 
للتعليم, ومن ثم تقييم األثر اإلستراتيجي, ونسب حتقيق األهداف اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم, ويتم توثيق 

النتائج للمتابعة والتقييم دورًيا, ويف سجل كل مؤسسة تعليمية تابعة للوزارة.

تأخير يف  أي  أو  النشاطات,  تنفيذ هذه  تواجه  أي عوائق  ملعرفة  كافة؛  املشروع  لنشاطات  متابعة  هنالك  يكون  كما 
إجنازها, أو نقص املوارد الالزمة. 

هنالك أيضا متابعة مستمرة للنفقات, والسجالت املالية, وموازنات مشاريع املدارس الذكية, واملنصات الرقمية. كما 
يتم متابعة اإلجناز الزمني للنشاطات, وللمشروع ككل؛ للبقاء ضمن فترة اإلطار الزمني إلجناز كل مرحلة من مراحل 

املشروع. 

2- من يجمع املعلومات:

الفريق املشرف يكون من وزارة التربية والتعليم مع ضباط ارتباط من املعلمني يف املؤسسات التعليمية, والذين يتابعون 
من  معلم  الفريق  ضمن  ويعمل  العالقة,  ذات  التعليمية  املؤسسة  يف  الرقمية  واخلدمات  التكنولوجيا  مزودي  مع 
اختصاصي احلاسوب والبرمجيات, ويتابع الفريق النشاطات املختلفة زمًنا وماًال وتنفيًذا, ويتم رفع تقارير يف أعمال 

املتابعة, وحسب مناذج التقارير التي ذكرت يف الوحدة الثالثة.

3- من يحلل ويستخدم املعلومات:
الفريق املشرف يكون من وزارة التربية والتعليم مع ضباط ارتباط من املعلمني يف املؤسسات التعليمية, والذين يتابعون 
من  معلم  الفريق  ضمن  ويعمل  العالقة,  ذات  التعليمية  املؤسسة  يف  الرقمية  واخلدمات  التكنولوجيا  مزودي  مع 
اختصاصي احلاسوب والبرمجيات, ويتابع الفريق النشاطات املختلفة زمًنا وماًال وتنفيًذا, ويتم رفع تقارير يف أعمال 

املتابعة, وحسب مناذج التقارير التي ذكرت يف الوحدة الثالثة.
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4- كيف يتم استخدام املعلومات:

 يتم استخدام املعلومات الواردة يف تقارير املتابعة كما يلي:

• حتديث قواعد البيانات اخلاصة بالتحويل الرقمي, فيما يخص عدد املناهج وألي مراحل, وطبيعة موضوع املنهاج, 
ونسب املدارس التي أعدت خطط وإستراتيجيات التحول الرقمي, ونسب التطبيق. 

• تكون املعلومات مصدًرا مرجعًيّا ألصحاب القرار؛ ملتابعة التحول الرقمي يف الدولة, ومقارنة مؤشر هذه الدولة مع 
الدول احمللية واإلقليمية والدولية, وتأثير هذه التحوالت على مؤشر القوى الناعمة يف الدبلوماسية التعليمية للدولة.

• تعتبر املعلومات مصدًرا ومرجًعا أساسًيّا للقياس ومتابعة التطوير يف هذا املشروع مع الزمن وإجراء أي تعديالت يف 
ظل النتائج.

5- القرارات يف ضوء التحليل:

يف ضوء التحليل الوارد ملشروع املدرسة الذكية، يتم اتخاذ القرارات التالية:

• يف حال وجود أي تأخير يف زمن إجناز النشاطات للمشروع يف كل مؤسسة تعليمية, يتم املتابعة؛ للتأكد من أسباب 
التأخير, واتخاذ القرار بشأن معاجلة أي خلل يعيق التنفيذ.

• يتم إقرار أية موازنات تعديلية تتطلبها مرحلة معينة من املشروع, وتطلب عمل تغييرات معينة, ويتم الرجوع للدوائر 
املالية قبل اتخاذ القرارات؛ للتأكد من توفر املوازنات املرصودة للمشروع. واجلدول التالي يظهر بنود جدول املتابعة, 

والذي على فريق املتابعة والتقييم أن يتابع كافة مدخالت اجلدول.
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  منوذج جدول املتابعة: 

البند

الهدف/
املخرجات

النشاطات 

التكاليف 

اإلطار الزمني 

الفرق العاملة
يف املشروع

املوارد واملصادر 

النتائج 

من يجمعماذا نتابع؟
املعلومات؟

من يحلل ويستخدم 
املعلومات؟ 

كيف سيتم
 استخدام املعلومات؟ 

القرارات يف
 ضوء التحليل. 

مالحظات 
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2- متابعة وتقييم أنشطة اخلطة:

املؤشرالنشاط
ما الذي مت إجنازه؟

(وصف املهام
بالضبط لكل نشاط)

أسباب الفجوة
(حتديد األسباب

الرئيسية واألسباب
اجلذرية)

مالحظات فريق
املتابعة والتقييم 
(آراء اخلبراء عن

كل نقطة من
املخرجات

والنشاطات) 

الفجوة عن
اخلطة 

1- تشكيل
فريق التحول

الرقمي. 

وضع خطة
التحول الرقمي, 
ويشمل تصنيف

اخلدمات
 الرقمية. 

طرح العطاءات
للشركات املنفذة

لتكنولوجيا
التعليم. 

البدء ببناء 
األنظمة
  الرقمية
الثالث:
(LMS)
(SMS)
(CMS)

تركيب الشاشات 
واألجهزة يف 

املدارس. 

• عدد أعضاء الفريق 
يف كل مؤسسة تعليمية. 

• تخصصات فريق 
العمل.

• عدد املؤسسات 
التعليمية.

• عدد ونوع املناهج.
• نسب اإلجناز.

• عدد الشركات ونوع 
اخلدمات املقدمة, 

والكفاءة املالية لهذه 
الشركات, وخبراتها 

واملشاريع السابقة التي 
أجنزتها. 

• عدد املدارس التي مت 
اإلجناز للمنصات 

الرقمية. 
• عدد املناهج التي مت 

حتويلها وموضوع 
املناهج.

• عدد اخلدمات التي 
تقدمها األنظمة الرقمية, 

ونوعها. 
• عدد األجهزة, ونوعها, 

ومواصفاتها. 
• عدد املدارس التي مت 

التركيب فيها. 
• عدد األجهزة.
• عدد املدارس.

• األجهزة لكل فئة 
عمرية. 

• عدد املناهج املرفوعة 
على األجهزة. 

تزويد املدارس 
باألجهزة 

الذكية التي 
سيستخدمها 

الطلبة, وعليها 
كافة املواد 
التعليمية. 



United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي

89

 شمولية النشاط 
وحساب التكاليف. 

امليزانية املوضوعة
 (بعملة معينة).

النفقات 
(بعملة معينة).

مجمل النفقات
حتى تاريخ .....

الفرق بني
 امليزانية املرصودة

 والنفقات. 

أسباب الفجوة
 بني املرصود

 واملنفق. 

مالحظات فريق 
املتابعة والتقييم.

3- متابعة وتقييم امليزانية والنفقات:

ومقارنة  املختلفة,  النفقات لألنشطة  ومتابعة  املالي,  واملتابعة مبلء اجلدول مع األخصائي  التقييم  ويقوم هنا فريق 
املوازنة املوضوعة لكل نشاط مع النفقات, وبيان أي فجوات بني املرصود يف اخلطة وما مت صرفه للنشاط، ويف مشروع 

املدرسة الذكية فإن النشاطات التي سيرصد لها تكاليف تشمل األنشطة املبينة يف اجلدول أدناه:

رواتب فريق التخطيط,
 ويحدد بأيام العمل. 

أسعار رقمنة املواد 
واملناهج, وحتسب لكل 

منهاج رقمي. 
أسعار األنطمة الرقمية 

الثالث: 
(LMS, SMS, CMS)

ويحسب السعر اإلجمالي 
لكل مدرسة. 

أسعار الشاشات التي 
ستركب, وحتسب حسب 

العدد, ولكل مدرسة. 

أسعار األجهزة الرقمية 
للطلبة, وحتسب لكل 

طالب, وللمدرسة. 

كلف الدورات التدريبية 
للمعلمني للتمكني الذكي, 
وحتسب لعدد الدورات, 
وعدد املعلمني, والهيئات 

التعليمية. 

كلف التشغيل والصيانة 
الدورية, وحتسب سنوًيّا 

لألنظمة. 
رواتب فرق املتابعة 

والتقييم للمشاريع يف 
املدارس. 

كلف تطوير وحتديث 
األنظمة الرقمية, 

وحتسب لكل نظام. 
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4- متابعة وتقييم زمن تنفيذ اخلطة:
 ويتم هنا تقدير زمن كل نشاط من األنشطة للنشاطات الواردة يف اخلطوة رقم (2): 

النشاط 
الزمن حسب 

اخلطة, (باأليام
أو األسابيع) 

الزمن الفعلي
 لإلجناز, (باليوم

 أو باألسبوع)

مجمل اإلجناز
حتى تاريخ
التقييم أو

املتابعة, (باأليام
أو األسابيع)

أسباب الفجوه
بني اخلطة و

الزمن االفعلي. 

مالحظات فريق
املتابعة والتقييم.

الفرق بني
اخلطه وزمن

التنفيذ الفعلي. 

نشاط رقم (1)

نشاط رقم (2)

مشاط رقم (3)

نشاط رقم (4)

6.11- مسؤوليات فريق العمل للمتابعة والتقييم:
على فريق التقييم واملتابعة استخدام منوذج املسؤوليات والصالحيات, ومنوذج أصحاب املصالح, والتي مت ذكرها يف 
الوحدة الثانية. وبهذا يكتمل عمل فريق املتابعة والتقييم, وباستخدام كافة النماذج الالزمة للوصول ألهداف املشاريع.
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