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 الملخص.                                                              

شروعات رارية و استدامة  هذه المتعتبر عملية متابعة وتقييم مشروعات المنظمات بمثابة صمام األمان لضمان استم
تتعرض للفشل وعدم االستمرارية بسبب ضعف االهتمام بعمليتي المتابعة و التقييم خالل دورة حياة إال أنها قد 

هدف البحث إلى توضيح أهمية  المتابعة  المشروعات مما يترتب عليه ضياع كثيرًا من الجهد والوقت والمال.
ودورها في رفع قدرات جمعيات مهن االنتاج الزراعي والحيواني  وِتسليط الضوء والتقييم لمشروعات المنظمات 

على مفهوم المتابعة والتقييم وتوضيح أهدافه وأهميته في رفع قدرات مهن االنتاج الزراعي والحيواني  من خالل 
واكي وجمعيات مهن مجموعة من العاملين بمنظمة الت دورة حياة المتابعة والتقييم . وقد تم اجراء البحث على

االنتاج الزراعي والحيواني إلبراز الدور الذي يمكن للمتابعة والتقييم أن تقوم به في عملية رفع قدراتهم من خالل 
دورة حياة المتابعة والتقييم . توصل البحث  إلى عدة نتائج ابرزها وجود عالقة  بين أدوات المتابعة والتقييم ورفع 

ي والحيواني وعالقة بين المتابعة والتقييم وإمكانية رؤيا المشاكل المتعلقة بمشروعات قدرات مهن االنتاج الزراع
االنتاج الزراعي والحيواني  من زوايا مختلفة واقتراح الحلول لها وإعطاء بيانات دقيقة على درجة من الصحة 

رفع قدرات  المتابعة والتقييم و وبالسرعة المطلوبة باإلضافة إلى أن هناك عالقة  قوية تؤكد االرتباط الوثيق بين
 مهن االنتاج الزراعي والحيواني .

 الكلمات المفتاحية ) المتابعة ، التقييم ، المنظمات ، الجمعيات( 

 

 

ABSTRACT 

: The process of monitoring and evaluating organizations’ projects is considered a 

safety valve to ensure the continuity and sustainability of these projects, but they may 
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be subject to failure and discontinuity due to the lack of interest in the follow-up and 

evaluation processes during the project life cycle, which results in a waste of a lot of 

effort, time and money. The aim of the research is to clarify the importance of follow-

up and evaluation for the projects of organizations and their role in raising the 

capacities of the associations of agricultural and animal production professions and 

to shed light on the concept of follow-up and evaluation and to clarify its objectives 

and importance in raising the capabilities of agricultural and animal production 

professions through the follow-up and evaluation life cycle. The research was 

conducted on a group of workers in Al-Tawaki Organization and associations of 

agricultural and animal production professions to highlight the role that follow-up and 

evaluation can play in the process of raising their capabilities through the follow-up 

and evaluation life cycle. The research reached several results, most notably the 

existence of a relationship between follow-up and evaluation tools and raising the 

capabilities of agricultural and animal production professions and a relationship 

between follow-up and evaluation and the possibility of seeing problems related to 

agricultural and animal production projects from different angles and proposing 

solutions to them and giving accurate data on a degree of health and the required 
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speed in addition to that there is a relationship Strong confirms the close link between 

monitoring and evaluation and raising the capabilities of agricultural and animal 

production professions.                        

Keywords (follow-up, evaluation, organizations, associations)              

 المقدمة: -1

شهههههههههههههدت العقود األخيرة تنامي كبير في  االهتمام بمنهجيات المتابعة والتقييم في شههههههههههههتى المجاالت 

خصههههوصهههها في مجال تنفيذ المشههههروعات التنموية التي تقوم بها المنظمات لما توفره المتابعة والتقييم 

ية بمن شهههفا ية ومحاسهههبية وتعطى فرل للتعلم المسهههتمر من تجارا الماضهههي االيجابية وحتى السهههل

في علم اجتماع التنمية , وهذه المنهجية في تتطور  متسهههههههههههههههارع ومسهههههههههههههههتمر حيث توليها المنظمات 

العالمية الكبرى اهتمام كبير خصهههههوصههههها البنو الدولي ووكاالت األمم المتحدة حيث تم تصهههههميم عدة 

طبقت و أدوات للمتابعة والتقييم من خالل الممارسههههههات والتجارا السههههههابقة لهذه المنظمات  الدولية   

هذه المنهجيات واألدوات في  تنمية وتطوير المشروعات التي تنفذها المنظمات  في البلدان النامية 

ومن ضهههههههههههمنها السهههههههههههودان لزيادة كفاءتها وفاعليتها نحو تحقيق األهداف وتطوير  قدرتها علي تلبية 

س علمية علي أسهههههههههههه إحتياجات أفراد المجتمع , وهذا يتطلب وجود نظام جيد للمتابعة والتقييم  مبني

سههههليمة يتضههههمن جمع وتحليل البيانات وإنشههههاء قنوات توصههههل من أجل نشههههر النتائج واالسههههتفادة من 
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الدروس المسههههههتفادة وللو خالل  مراحل دورة حياة  المشههههههروعات لضههههههمان تحقيق األهداف وأحدا  

 ياسية وغيرها.السالتغيرات المرغوبة فيها وفى  جميع المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقا ية و 

تعتبر عملية متابعة وتقييم مشههههروعات المنظمات هي بمثابة صههههمام األمان لضههههمان سههههير أنشههههطة  

 المشروع في المسار المخطط له ودون إنحراف من أجل تحقيق األهداف المنشودة .

 االطار النظري للبحث : -2

 :مشكلة البحث  2-1

ية تنفذها المنظمات تتعرض للفشل وعدم االستمرار تتمثل مشكلة البحث في أن  المشروعات  التي  

بسههبب ضههعف االهتمام بعمليتي المتابعة والتقييم خالل دورة حياة هذه المشههروعات مما يترتب عليه 

 ضياع كثيرًا من الجهد والوقت والمال. ومن هنا تكمن  مشكلة البحث  بطرح عدة تساؤالت :

 المشاريع التي تنفذها المنظمات مادور عمليتى المتابعة والتقييم في استمرار -

 هل هنالو نظام للمتابعة والتقييم للمشروعات  التي تنفذها منظمة التواكي ؟ -

 أهداف البحث:  2-2

 التعرف على أدوات المتابعة والتقييم  لترقية وزيادة فعالية مشروعات المنظمات . -

 زوايا مختلفة . رؤية المشاكل منالتعرف على أدوات  المتابعة والتقييم  كوسيلة ل -
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 إستعراض مفهوم المتابعة والتقييم وتوضيح األهداف واألهمية وكيفية العمل به. -

التعرف على أهميههة المتههابعههة والتقييم  في اعطههاء بيههانههات دقيقههة على درجههة من الصهههههههههههههههحههة  -

 وبالسرعة المطلوبة.

 ات.التعرف على عالقة المتابعة والتقييم ومعايير استدامة  وجودة مشروعات المنظم -

تسههليط الضههوء على تجربة منظمة التواكي  في اسههتخدام أدوات المتابعة والتقييم في اسههتدامة  -

 المشروعات التي تنفذها 

 أهمية البحث:  2-3 

تعد دراسههههة  المتابعة والتقيييم  من الدراسههههات التي لها أهميتها على مختلف األصههههعدة والمسههههتويات  

وتنبع أهمية البحث في انه مزيج من الجوانب النظرية العلمية  والتطبيقية  العملية  العلمية والعملية 

لدور المتابعة والتقييم في تنمية  واسهههههههههههههههتدامة مشهههههههههههههههروعات المنظمات  حيث أن كثيرًا من الباحثين 

يركزون دراسهههههاتهم على قضهههههايا مختلفة في دورة حياة المشهههههروعات التي  لها تاثيرات على اسهههههتدامة 

وع  ولكن قليل ما يتناول موضههههههههههههوع المتابعة والتقييم كاحد مكونات دورة حياة مشههههههههههههروعات المشههههههههههههر 

المنظمات , وبهذا يضههههههههههيء البحث على منهج علمي حديث لم ينل حظه من الدراسههههههههههة والتمحيص 

 وظل فقط متداول في وسط المؤسسات الدولية وبنطاق ضيق وسط القطاعي الحكومي والخال .

 فروض البحث : 2-4 
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 أعتمد البحث على فرض رئيسي وهو  :

 ه:ويتفرع منالمنظمات المتابعة والتقييم وسيلة فعالة لترقية وزيادة فعالية مشروعات أن 

/ أدوات المتابعة والتقييم تسهههههههههاعد في  رؤية المشهههههههههاكل من زوايا مختلفة  كما تسهههههههههاعد في اقتراح 1

 الحلول.

 ومعايير استدامة مشروعات المنظمات./ هناك ارتباط وثيق بين المتابعة والتقييم 2

 / تجربة مبادرة منظمة التواكي تنتهج معايير وأدوات المتابعة والتقييم في استدامة المشروع .3

 منهجية البحث :  -3

المنهج المسهههههههههههتخدم في هذا  البحث هو المنهج الوصهههههههههههفي التحليلي لتحقيق أهداف البحث ألن هذا 

( يعتمد على دراسة  الواقع أو الظاهرة كما توجد 2005هه-247المنهج كما أشار عبيدات وآخرون )

في الواقع ويهتم بوصههههههفها وصههههههفًا دقيقًا ويعبر عنها كيفيًا وكميًا  . كما تم اسههههههتخدام منهج  دراسههههههة 

حالة لتجربه مبادرة منظمة التواكي  لقياس  أهمية التقييم والمتابعة في اسهههههههتدامة المشهههههههروعات التي 

 نفذتها .
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 مجتمع  البحث : 3-1

يقصد به المجموعة الكلية التى تسعي الدراسة لتعميم النتائج لات العالقة بالمشكلة المدروسة يتالف 

منظمة التواكي وبعض اصحاا جمعيات مهن االنتاج الزراعي والحيواني  مجتمع الدراسة من موظفي

 (بوالية القضارف .70والبالغ عددهم   ) 

 انات  :أدوات ومصادر جمع البي 3-2

 تم تجميع البيانات بواسطة اإلستبيانة  كاداة رئيسة  لجمع البيانات   تتكون اإلستبانة من جزأين :

 على الخصائص الشخصية للمبحوثين )الجنس , العمر , المؤهل العلمي( الجزء األوليشتمل 

 من االستبانة يشتمل على ثالثة محاور وهى : الجزء الثانيأما 

المتابعة والتقييم وسيلة فعالة لترقية وزيادة فعالية مشروعات المنظمات ويتكون من  المحور األول :

 ( فقرات.4)

المتابعة والتقييم لمشههههههههههروعات المنظمات يسههههههههههاعد على  رؤية المشههههههههههاكل من زوايا  المحور الثاني:

مختلفة واقتراح الحلول لها ويعطي بيانات دقيقة وعلى درجة من الصهههههههههههههههحة وبالسهههههههههههههههرعة المطلوبة 

 ( فقرات.3ويتكون من )



 

9 

قرات ( ف5المتابعة والتقييم تؤدى إلى اسهههتدامة  مشهههروعات المنظمات وتتكون من ) المحور الثالث:

نوية البيانات الثالجمع   تم اسهههههتخدام مقياس ليكرت الخماسهههههي .كما تم اسهههههتخدام المصهههههادر الثانوية

والتي تتمثهههل في الكتهههب والمراجع العربيهههة واألجنبيهههة   والهههدوريهههات والمقهههاالت والتقهههارير  واألبحههها  

فرضههياته  تم  من وللتحقق البحث أهداف لتحقيقو  لسههابقة التي تناولت موضههوع البحث والدراسههات ا

 المئوية والنسههب البيانية التكراري واألشههكال التوزيع اآلتية: الجداول اإلحصههائية اسههتخدام األسههاليب

 عبارات بخصههههههههههههههول البحث عينة آراء اتجاه لمعرفة المتوسههههههههههههههط .البحث عينة أفراد إلجابات

البحههههث  عينههههة أفراد إجههههابههههات في الفروق  البحههههث,االنحراف المعيههههاري وقيمههههة مربع كههههاي لقيههههاس

 تمت  ( كماSPSSالبرنامج اإلحصهههائي ) اسهههتخدام اإلمكان  تم قدر دقيقة نتائج على وللحصهههول

 البحث. في المطلوبة البيانية األشكال لتنفيذ Excelببرنامج  االستعانة

 نبذة عن منظمة التواكي الخيرية بوالية القضارف :   3-3

م بكل من واليات شمال وشرق دار 2013العام منظمة طوعية تعمل في مجال العمل االنساني منذ 
فور ووالية القضارف   ولها مكتب رئيسي بالخرطوم   تعمل المنظمة في مجال التعليم   وخدمات 
النازحين والالجئين   المياه واصحاح البيئة بالتركيز في انشطة االمن الغذائي وكسب سبل العيش 

قاعدية لتنظيمات أصحاا مهن االنتاج الزراعي قدمت العديد من الدورات والورش للجمعيات ال
 والحيواني لرفع قدراتهم
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 :مفاهيم  عامة عن  المتابعة والتقييم -4

جزءا ال يتجزأ من إدارة المشهههههاريع إل Monitoring & Evaluation) إن عملية المتابعة والتقييم ) 

وة المشههههروع يحقق األهداف المرجأنها تاتى لتكمل أعمال تنفيذ المشههههروع وتسههههاعد في التاكد من أن 

منه , وغالبًا ما يترافق مصطلحا المتابعة والتقييم ولكن هذا ال يعنى أبدا إنهما يحمالن نفس المعنى 

, يختلف مفهوما المتابعة والتقييم من حيث األهداف واآلليات , إال انه من المفيد تخطيط أنشهههههههههههههطة 

 عتمدن على نفس البيانات واآلليات .المتابعة والتقييم في وقت واحد , إل أنهما  ي

 :Monitoring تعريف المتابعة

المتابعة هي مهمة إدارة مسههههههتمرة تهدف إلى تزويد مديري المشههههههاريع والجهات المعنية األسههههههاسههههههية  

بمعلومات منتظمة ودالئل مبكرة على حدو  تقدم أو عدم حدوثه لتحقيق النتائج المنشهههههههودة ومقارنة 

ا كان مخططًا أو متوقعًا وللو وفقًا لمعايير محددة مسهههههبقًا , وتنطوي المتابعة األداء الفعلي مقابل م

 .(43: 1989)السعيدي سالمة  على جمع البيانات وتحليلها. 

 : Evaluation تعريف التقييم
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يعرف التقييم بانه اختبار منظم يقيس مدى التقدم واالنجاز في تحقيق مخرجات المشهههههروع وال يكون 

واحهدة فقط بهل يشهههههههههههههههمهل عمليهة قيهاس االنجهازات المختلفهة ل ههداف عبر مراحهل زمنيههة التقييم لمرة 

 ( UNEP, 2005متعددة حتى الوصول إلى تحقيق مخرجات المشروع. )

 أوال : أنواع المتابعة :

: هذا النوع من المتابعة هو مسههار لتتبع النتائج ويجمع Results Monitoringمتابعة النتائج (  1

 outputsوالتقييم لتحهههديهههد إلا كهههان المشهههههههههههههههروع حقق النتهههائج المحهههدد  )المخرجهههاتبين المتهههابعهههة 

( سواء كانت النتائج ايجابية أو سليبة مقصودة أو غير impactsواآلثار outcomeوالمتحصالت 

 .مقصودة 

: هي مسهههههههههههار السهههههههههههتخدام المدخالت والموارد    Activities Monitoringمتابعة األنشهههههههههههطة (2

 .ت وهنا نختبر كيفية تنفيذ األنشطة والكفاءة في الزمن والمواردللحصول على مخرجا

هذا النوع يعمل على التاكد من مدى االلتزام   :Compliance Monitoring متابعة االلتزام  (3

بههههالتعليمههههات الحكوميههههة المحليههههة والقوانين وااللتزام بمطلوبههههات المههههانحين والنتههههائج المتوقعههههة والقعود 

   ية.والمعايير األخالق
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وهى تتبع وضههع المشههروع من الناحية المؤسههسههية  :Situation Monitoring( متابعة األوضههاع 4

والسههههياسههههات وخصههههوصههههًا التاثيرات المحددة والمخاطر المفترضههههة والمغير متوقعة لات التاثير على 

 تنفيذ المشروع .

المشههههروع ال يعانى  حيث تتاكد المنظمة بان رصههههيد financial Monitoring: ( المتابعة المالية5

من نقص في األموال , وان األموال تصههههههرف على المسههههههتلزمات المخصههههههصههههههة لها وانه يتم معالجة 

 (55: 2011)البناء , المصروفات غير المخطط لها .

 م2011كما وضعتها الجمعية المغربية للتضامن والتنمية   عام ثانيًا : أنواع التقييم : 

توجد مختلفة من التقييم لقياس فعالية وكفاءة مشهههههههههههههههاريع التنمية حيث أن أهدافها وإجراءاتها هي  

 نفسها رغم أن تصورها تم وضعه على مستويات مختلفة حيث ينقسم التقييم إلى :

يدعى التقييم داخليًا أو لاتيًا عندما يكون الشهههههخص القائم :Internal Evaluation التقييم الداخلي

تقييم منتميًا إلى المنظمة المسههئولة عن المشههروع ويمكن القيام بهذا النوع من التقييم سههريعا , على ال

كم يمكن اسههههههتخدام نتائجه وخالصههههههته وتوصههههههياته .وكل تقييم تم باحترام شههههههروط انجازه يكون فعااًل 

 ونافعًا إال انه قد ال يضيف كثيرا للمنظمة حيث أنها تلعب دور الحكم والخصم .
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يدعى التقييم خارجيًا عندما يتم اختيار القائم على :    External Evaluationالخارجي التقييم

التقييم من خهههارج المنظمهههة المنفهههذة للمشهههههههههههههههروع ويكون ههههذا النوع من التقييم طويهههل األمهههد غير أن 

مصهههههههههههههههداقيته اكبر بكثير باعتبار أن مختلف وجهات النظر تتقابل من اجل الوصهههههههههههههههول إلى نتائج 

 تعميمها. مرضية يمكن

 الفرق بين المتابعة والتقييم: 

إن عملية  المتابعة والتقييم تتشهههههابه  في طرق جمع البيانات وتحليها وكالهما يسهههههاعدان في تطوير 

وبناء قدرات المنظمات وتقديم صههههههههههههورة أكثر احترا ية للمنظمة المنفذة للمشههههههههههههروع وفريق عملها مما 

 يساعد في عملية بناء الثقة مع الجهات المناحة ورغم للو يوجد اختالف واضح بينهما 

 (22-21  2014مؤسسة فريدريش إبيرت  : )  Indicators شراتمؤ ال

هي مقاييس كمية أو نوعية لمراقبة وقياس ظاهرة أو نشههههههههههاط محدد , وتعتمد عملية المتابعة        

والتقييم على وضهههههع مجموعة من المؤشهههههرات التي يمكن من خاللها قياس التغير في بيئة المشهههههروع 

 لتنفيذ أنشطة المشروع.والفئات المستهدفة نتيجة 
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 : أدوات المتابعة والتقييم

: )دليل المنظمات غير الربحية الناشهههههئة  Logical Framework ( اإلطار المنطقي للمشرررروع1)

2013 :35) 

  .المشروع وتقييم وتنفيذ التصميم تقوية لتسهيل نستعملها أداة  هو       

 :Results framework إطار النتائج

هو "منطق البرنامج الذي يشههههههههههرح كيفية تحقيق الهدف التنموي  بما في للو العالقات إطار النتائج 

على المخرجات  والنواتج  واألثر/ األهداف  وتركز أطر النتائج "السهههههههببية والفرضهههههههيات األسهههههههاسهههههههية

 :النهائية

 تقييم نجاح خطة عمل المتابعة والتقييم :

تصهههميم خطة عمل المتابعة والتقييم عملية دينامكية ناتجة عن الطبيعة المتطورة لمكونات المشهههروع 

الرئيسهههههية بما في للو المؤشهههههرات كما أنها تتغير مع مرور الوقت لذلو من المهم أن يتم عمل تقييم 

ي حدود ألمر فدوري لمعرفة مدى نجاح خطة المتابعة والتقييم مع االسههتعداد لعمل التعديل إلا لزم ا

من أهم العوامل لتحقيق اسههههههههههههتدامة  المشههههههههههههروعات وجود نظام للمتابعة والتقييم  والموارد المتاحة . 
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يعمل بكفاءة وفاعلية ولديه مرونة كا ية لالسهههههههههتجابة ألي متغيرات تحد  في بيئة المشهههههههههروع خالل 

 دورة حياة المشروع . 

 منهجية منظمة التواكي في المتابعة والتقييم:  4-1

يعتبر مكون المتابعة والتقييم من أهم مكونات أنشهههههههههههههههطة منظمة التواكي حيث تم تصهههههههههههههههميم نظام  

للمتابعة والتقييم على عدة مسهتويات كما تم  منهجية فعالة لجمع البيانات وتم تصهميم قاعدة بيانات 

ألساسية  ا شاملة تستخدم احد  برامج التحليل وتعتبر هي القاعدة المرجعية األولى لكافة المعلومات

تم عملية حيث تمعلومات .في الوالية ويتم تجديده كل عامين بصههههههورة شههههههاملة وسههههههنويًا يتم تحديث ال

 المتابعة والتقييم للمشروعات  التي تنفذها المنظمة بناء على مؤشرات قياس األداء.

 مستويات متابعة وتقييم مشروعات منظمة التواكي : 4-2

من جمعيههات مهن االنتههاج الزراعي والحيواني في كههل محليههة  يقوم الهيكههل على أن كههل جمعيههة   

مسههههههههههتهدفة بالمشههههههههههروعات يكون لها رئيس حيث توكل له عملية اإلشههههههههههراف والمتابعة وإجراء التقييم 

الداخلي للمشهههروعات على مسهههتوى الجمعية في  المحلية المسهههتهدفة على مسهههتوى المحلية وتتم هذه 

 .ل استخدام استماراتالعملية وفق منهجية المشاركة من خال
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 مناقشة النتائج  : 

 تم حيث الجداول في والمعلومات تفريغ البيانات تم منها  علي فروض البحث والتحقق لإلجابة

 البحث   لمتغيرات التكراري  التوزيع جداول عمل وتم االسمية تحويل المتغيرات

 .البحث عينة أفراد إلجابات المئوية والنسب البيانية التكراري واألشكال التوزيع أوال: تحليل الجداول

 ( يوضح التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب النوع1شكل رقم )                

 

 م 2019املصدر: الدراسة امليدانية 

من الذكور وهي  %  65.7(  إن نسههبة المسههتجيبين لالسههتبانة هي  1يالحظ من الشههكل رقم )      

من اإلنا  وهي النسههههههههههههبة األقل  وقد يرجه للو  أن  كثيرًا من اإلنا   ال  34.3النسههههههههههههبة األكبر و
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يفضهههههههلن العمل في المنظمات لما لها من اعمال شهههههههاقة تتطلب السهههههههفر والعمل الحقلي في المناطق 

 خصوصًا في الواليات خارج العاصمة أو المركز .  الريفية

 ( يوضح التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث  حسب العمر2شكل رقم )

 

 م2019املصدر: الدراسة امليدانية 

من مجتمع البحث هم األشهههههخال الذين أعمارهم  % 44.3(  أن 2الشهههههكل رقم )يالحظ من خالل 

من عينة الدراسهة  هم األشهخال  %38.6سهنة  وهي  النسهبة األكبر  بينما  40سهنة إلى  31من 

من المبحوثين هم األشهههههههههههخال الذين  تتراوح  %17.1فاكثر   وأن نسهههههههههههبة  41الذين أعمارهم من 

ع البحث  به  فئات عمرية مختلفة سههههههههنة ومن هنا نالحظ أن مجتم 30سههههههههنة إلى  21أعمارهم من 

 مما يسهم فى تطوير المنظمات وبدورها ترفع قدرات اصحاا مهن االنتاج الزراعي والحيواني   . 
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 ( يوضح التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث  حسب العمر3شكل رقم )

 

 م 2019املصدر: الدراسة امليدانية 

من عينة  المبحوثين مسههتواهم التعليمي جامعي  % 68.6( أن 3الشههكل رقم )يالحظ من خالل      

حهاصهههههههههههههههلين على درجهة  %21.4ووحهاصهههههههههههههههلون على درجهة البكهالوريوس  وهم ااالغلبيهة بينمها  و 

حاصههههلين على الدبلوم العالي  % 4.3حاصههههلين على الدبلوم الوسههههيط ونسههههبة  %5.7الماجسههههتير و

 ا العههاملين في المنظمههات بتنوعوكههل هههذا يعتبر مؤشهههههههههههههههر يعبر عن المهههارات العههاليههة التي يمتلكههه

 درجاتهم العلمية ومختلف تخصصاتهم  . 
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 (: التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب الحالة االجتماعية4شكل رقم )

      

 م 2019املصدر: الدراسة امليدانية 

 %1.4عزاب ونسككككبة  % 34.3من جمتمع البحث متزوجني و % 64.3( أن 4( والشككككقم رقم )4اجلدول رقم )يالحظ من خالل      

 , ومما يالحظ أن كثري من اإلانث غري املتزوجات يفضلن العمم يف املنظمات أكثر من املتزوجات وذلك العتبارات أسرية واجتماعية.  

 ( التوزيع التقراري ألفراد عينة البحث  من حيث املتابعة حسب التخصص 5شقم رقم )
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 م 2019املصدر: الدراسة امليدانية 

( أن تخصص الزراعة هو االعلى من حيث المتابعة والتقييم 5الشكل رقم )خالل  يالحظ من 

 % 11.4ويرجع للو لطبيعة المنطقة الزراعية  تليه إدارة األعمال بنسبة   % 17.1بنسبة 

وتليها بقية التخصصات مما يؤكد   7.1والتنمية الريفية بنسبة  %10واالقتصاد والتربية بنسبة 

 تفاوت عملية نسب التقييم والمتابعة  بحسب النسب. 

 حسب سنوات الخبرة  (: يوضح التوزيع البياني ألفراد عينة البحث6شكل  رقم )

 

 م 2019املصدر: الدراسة امليدانية 

 16إلى  10من المسههههتجيبين سههههنوات خبراتهم من  % 32.9( أن 6الشههههكل رقم )يالحظ من خالل 

 %25.7سهههنوات و 6إلى  3وهي للمبحوثين من  % 28.6سهههنة وهى النسهههبة األعلى ثم تليه نسهههبة 
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سهههههههنة فما فوق وكل هذه النسهههههههبة تمثل مؤشهههههههر جيد  16للمبحوثين من  %12.9للمبحوثين ونسهههههههبة 

 .تنفيذ اإلعمال ى  فعالية وكفاءةجابينا علللخبرات الطويلة التي يمتلكها المبحوثين والتي تنعكس اي

 ثانيًا: تحليل الفرضيات االنحراف المعياري وقيمة مربع كاي:

يشهههتمل على أسهههئلة االسهههتبيان ويحتوي على عدد ثالثة عشهههر عبارة طلب من المبحوثين أن يحددوا 

تدرج الذي ماستجاباتهم  بدقة وموضوعية عن ما تصفه كل عبارة وفق مقياس )ليكرت( الخماسي ال

يتكون من خمس مسهههتويات )أوافق بشهههدة  أوافق  محايد  ال أوافق  ال أوافق بشهههدة(. وتم توزيع هذه 

العبارات على فرضههههههيات الدراسههههههة الثال  هي )الفرضههههههية األولى(  )الفرضههههههية الثانية(   )الفرضههههههية 

 الثالثة(   على الترتيب.
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 فعالة لترقية وزيادة فعالية مشروعات المنظمات: أدوات المتابعة والتقييم وسيلة الفرضية األولى

 ( نتائج التحليل الوصفي لعبارات الفرضية األولى 7جدول )

 م
  عبارات الفرضية

أوافق 
 ال أوافق حمايد أوافق بشدة

ال أوافق 
 النتيجة املتوسط بشدة

1 
 

متابعة وتقييم مشررررررروعات املنداات ا اة 
 فعالة للتعلم واكتساب املهارات

 0 1 4 19 46 تكرار
مرررررررررروافرررررررررق  1.4286

 %0 %1.4 %5.7 %27.1 %65.7 نسبة بشدة
أ وات املتررررررابعررررررة والتقييم تقي  مرررررد   2

ارتباط املشرررروال تالاتيا ات الض وضررر  
 من ا لها

 0 1 2 21 46 تكرار
مرررررررررروافرررررررررق  1.4000

 0 % 2.9 % 0% 30% 65.7% نسبة بشدة

يف كثري من األايرا  تكو  نترا ا املترابعة  3
والتقييم ضررررررررعيفة بسررررررررب  سررررررررو  ا تيار 
 املؤشرات ولي  بسب   ضعف العال.

 0 8 8 29 25 تكرار
 موافق  1.9857

 0 % 11.4% 11.4% 41.4% 35.7% نسبة

أ وات املترررررابعرررررة والتقييم تع   ا  ارة  4
املعلومات الض حتتاج إليها الختاذ قرارات 
بشررررررررا  املشررررررررروال  فياا يتعلق تلت ريات 

 يف ا سرتاتيجية أو اخل ة الضرورية

 0 1 3 22 44 تكرار
مرررررررررروافرررررررررق  1.4429

 بشدة
 0% 1.4% 4.3% 31.4% 62.9% نسبة

 
 جماوال العبارات

 0 11 17 91 161 تكرار
مرررررررروافررررررررق   6.2572

 0% 17.1% 21.4% 129.9% 230% نسبة بشدة
 م2019املصدر: الدراسة امليدانية 

وافق بشهدة وهي النسهبة  )%(65.7( أن  نسهبة 7يالحظ من خالل معطيات عبارات  الجدول رقم )

متابعة وتقييم مشههروعات المنظمات اداة فعالة للتعلم واكتسههاا ( أوافق على أن " %21.1األكبر و)
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كما (.%7.1( ومتبقي الخيارات كان بنسهههههههههههههبة )%92.8الموافقة بلغ ) حيث أن مجموع المهارات " 

مدى  أدوات المتابعة والتقييم تقيسيالحظ أيضههههها أن نسهههههبة المبحوثين الذين وافقوا بشهههههدة على أن " 

( مبحو  وهي النسههههههههههههبة األكبر 65.7%) ارتباط المشههههههههههههروع باالحتياجات التي وضههههههههههههع من اجلها"

 (.4.3%بلغ نسبة ) ( أوافق ومتبقي الخيارات%27.1و)

في كثير من األحيان تكون نتائج المتابعة ( من المبحوثين  موافقين على انه " 41.4%ونسهههههههههههههههبة )

ة األكبر , " وهي النسهههبوالتقييم ضهههعيفة بسهههبب سهههوء اختيار المؤشهههرات وليس بسهههبب  ضهههعف العمل

( 62.9%(ال يوافقون .ونسهههههبة )%11.4( محايدين ونسهههههبة )11.4%( موافقين بشهههههدة و)%35.7)

أدوات المتابعة والتقييم تعطى اإلدارة المعلومات التي تحتاج من المبحوثين موافقين بشهدة على أن " 

 "إليها التخال قرارات بشهههههان المشهههههروع  يما يتعلق بالتغيرات الضهههههرورية في اإلسهههههتراتيجية أو الخطة 

( %1.4ن ونسهههبة )(محايدي%4.3( موافقين على العبارة و)31.4%وهي النسهههبة األعلى , ونسهههبة )

 اليوافقون على العبارة وهي النسبة األقل.

 االنحراف المعياري وقيمة مربع كاي ألفراد مجتمع البحث وفق الفرضية األولى :  
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 ( نتائج االنحراف المعياري وقيمة مربع كاي الفرضية األولى8جدول )

 م
 العبارة

االحنراف 

 املعياري

مرب    قياة

 كاي

 ر ة 

 احلرية

مستو  

 املعنوية

1 

متابعة وتقييم مشرررروعات املنداات أ اة فعالة للتعلم واكتسررراب 

 املهارات
.67182 72.514 3 0.000 

2 

أ وات املتررررررابعررررررة والتقييم تقي  مررررررد  ارتبرررررراط املشررررررررررررروال 

 تالاتيا ات الض وض  من ا لها
.62322 76.400 3 0.000 

3 

بسرررب   تكو  نتا ا املتابعة والتقييم ضرررعيفةيف كثري من األايا  

 سو  ا تيار املؤشرات ولي  بسب   ضعف العال.
.97048 21.086 3 0.000 

4 

أ وات املتابعة والتقييم تع   ا  ارة املعلومات الض حتتاج إليها 

الختاذ قرارات بشررا  املشررروال فياا يتعلق تلت ريات الضرررورية يف 

 ا سرتاتيجية أو اخل ة

.65132 68.857 3 0.000 

 م2019املصدر: الدراسة امليدانية 

( أن االنحراف المعيهههههاري لههههههذه العبهههههارة يتراوح مههههها بين 7يالحظ البهههههاحهههههث  في الجهههههدول رقم )   

( وهذا يشهههههههههههههههير إلى تجانس إجابات مجتمع البحث. ومن خالل الجدول رقم 67182.-62322.)
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 يالحظ اآلتي: (8)

المحسهههههههههههههههوبة لداللة الفروق بين أفراد مجتمع البحث على العبارة األولى  بلغت قيمة مربع كاي 

( ومعنوية داللة 3وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاي الجدولية عند درجة حرية )( 72.514)

( وبالتالي يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل لوجود فروق لات 11.34( والبالغة )1%)

عينة البحث لصههههالح الموافقين على العبارة األولى التي تنص على داللة إحصههههائية بين إجابات 

 " متابعة وتقييم مشروعات المنظمات أداة فعالة للتعلم واكتساا المهارات ".

بلغت قيمة مربع كاي المحسهههههههههههههههوبة لداللة الفروق بين أفراد مجتمع البحث على العبارة الثانية  

( ومعنوية داللة 3ي الجدولية عند درجة حرية )( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كا76.400)

( وبالتالي يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل لوجود فروق لات 11.34( والبالغة )1%)

داللة إحصائية بين إجابات عينة البحث لصالح الموافقين على العبارة الثانية التي تنص على " 

 ع باالحتياجات التي وضع من اجلها ".أدوات المتابعة والتقييم تقيس مدى ارتباط المشرو 

بلغت قيمة مربع كاي المحسهههههههههههههههوبة لداللة الفروق بين أفراد مجتمع البحث على العبارة الثالثة  

( ومعنوية داللة 3( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاي الجدولية عند درجة حرية )21.086)

الفرض البديل لوجود فروق لات ( وبالتالي يرفض فرض العدم ويقبل 11.34( والبالغة )1%)

داللة إحصائية بين إجابات عينة البحث لصالح الموافقين على العبارة الثالثة التي تنص على " 
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في كثير من األحيان تكون نتائج المتابعة والتقييم ضههعيفة بسههبب سههوء اختيار المؤشههرات وليس 

 بسبب  ضعف العمل " . 

لفروق بين أفراد مجتمع البحث على العبارة الثالثة  بلغت قيمة مربع كاي المحسهههههههههههههههوبة لداللة ا

( ومعنوية داللة 3( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاي الجدولية عند درجة حرية )68.857)

( وبالتالي يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل لوجود فروق لات 11.34( والبالغة )1%)

ى " لموافقين على العبارة الثالثة التي تنص علداللة إحصائية بين إجابات عينة البحث لصالح ا

أدوات المتابعة والتقييم تعطى اإلدارة المعلومات التي تحتاج إليها التخال قرارات بشههان المشههروع 

  “ . يما يتعلق بالتغيرات الضرورية في اإلستراتيجية أو الخطة

ا من رؤية المشهههههههههاكل من زوايالمتابعة والتقييم لمشهههههههههروعات المنظمات تمكن الفرضهههههههههية الثانية:  2.

 مختلفة واقتراح الحلول لها وتعطي بيانات دقيقة على درجة من الصحة وبالسرعة المطلوبة.
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 ( نتائج التحليل الوصفي لعبارات الفرضية الثانية 9جدول رقم )

 
 ال أوافق حمايد أوافق أوافق بشدة  الرقم عبارات الفرضية

ال 
أوافق 
 بشدة

 النتيجة املتوسط

1 
 

املتابعة والتقييم تسرراعد عل  اكتشرراف 
 أ  ا  خت يط املشروال

  0 0 1 24 45 تكرار
1.3857 

مرررررروافررررررق 
 0% 0% 1.4% 34.3% 64.3% نسبة بشدة

املتابعة والتقييم تسرررررررراعد يف تصرررررررر ي   2
األ  ا  وتالىف املشررركالت أءنا  تنفي  

 املشروال

 0 0 2 18 50 تكرار
مرررررروافررررررق  1.3429

 0% 0% 2.9% 25.7% 71.4% نسبة بشدة
ملترابعرة والتقييم تسرررررررررررراعرد عل  حتليل ا 3

املخاطر واملهد ات  لسري األنش ة يف 
ا طررررار املخ ط وررررا  و  إحنراف من 

 أ ل حتقيق األهداف

 0 0 2 21 47 تكرار
 موافق  1.3571

 سبةن
%67.1 %30 %2.9 %0 %0 

لاترررررابعرررررة والتقييم عررررردة منهجيرررررات ل 4
لعاليرررررة ل  وحتليرررررل البيرررررا ت لي  
تلضررررررررررررورة اسرررررررررررتخدمها ليعا  يف    
وااررد لكن اسررررررررررررر  احلو ررة ونوعيررة 
 البيا ت امل لوبة ونوال مصدر البيا ت

 0 2 3 26 39 تكرار

مرررررروافررررررق  1.5429
 سبةن بشدة

%55.7 %37.1 %4.3 %2.9 %0 
 

 جماوال العبارات
 0 2 8 89 181 تكرار

 
مرررروافررررق  

 0% 2.9% 11.5% 127.1% 194.843% نسبة بشدة
 م 2019املصدر: الدراسة امليدانية 

سهههاعد المتابعة والتقييم ت( نسهههبة المبحوثين الذين وافقوا بشهههدة على أن " 11يالحظ في الجدول رقم )

( 34.3%وهي النسهههههبة األكبر و)( مسهههههتجيب 64.3%) على اكتشهههههاف أخطاء تخطيط المشهههههروع "
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 محايد. (1.4%أوافق و)

والتقييم تسهههههههههاعد في تصهههههههههحيح  المتابعة“( من المبحوثين وافقوا بشهههههههههدة على أن 71.4%ونسهههههههههبة  )

( وافقوا على العبارة بينما وفق 25.7%األخطاء وتالفى المشهههههههههههههههكالت أثناء تنفيذ المشهههههههههههههههروع " و)

م والتقيي المتابعة“ثين وافقوا بشههههههههدة على أن ( من المبحو 67.1%ونسههههههههبة ) ( موقف الحياد %2.9)

تسهههاعد على تحليل المخاطر والمهددات  لسهههير األنشهههطة في اإلطار المخطط لها دون إنحراف من 

( 2.9%( اكتفؤ فقط بالموافقة بينما )30%أجل تحقيق األهداف " وهذا يؤيد صهههههههههههههههحة العبارة  و)

 كانوا محايدين.

 والتقييم عدة منهجيات لعملية جمع بشهههههدة على أن للمتابعة ( من المبحوثين وافقوا55.7%ونسهههههبة )

وتحليل البيانات ليس بالضهههرورة اسهههتخدمها جميعًا في آن واحد لكن حسهههب الحوجة ونوعية البيانات 

( محايدين ونسهههههههههههههههبة 4.3%( وافقوا على العبارة و)37.1%المطلوبة ونوع مصهههههههههههههههدر البيانات " و)

 لعبارة.( تعكس راى غير الموافقين على ا%2.9)

 االنحراف المعياري وقيمة مربع كاي ألفراد مجتمع البحث وفق الفرضية الثانية :        

 

 

 ( نتائج االنحراف المعياري وقيمة مربع كاي الفرضية الثانية:10جدول )
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 م
 العبارة

االحنراف 

 املعياري

قياة مرب   

 كاي
  ر ة احلرية

مستو  

 املعنوية

1 
املتابعة والتقييم تسرررررررراعد عل  اكتشرررررررراف أ  ا  خت يط 

 املشروعات الض تنف ها املنداات 
0.572 41.514 2 0.000 

2 
املتابعة والتقييم تسررررررررررراعد يف تصررررررررررر ي  األ  ا  وتالىف 

 املشكالت أءنا  تنفي  املشروال
0.634 51.200 2 0.000 

3 

 املتابعة والتقييم تسررررررراعد عل  حتليل املخاطر واملهد ات 

لسرررري األنشررر ة يف ا طار املخ ط وا  و  احنراف   من 

 أ ل حتقيق األهداف

0.539 43.743 2 0.000 

4 

للاترررابعرررة والتقييم عررردة منهجيرررات لعاليرررة ل  وحتليرررل 

البيا ت لي  تلضرررررررورة اسررررررتخدمها ليعا  يف    وااد 

لكن اسررررررررررررر  احلو ررة ونوعيررة البيررا ت امل لوبررة ونوال 

 مصدر البيا ت

0.71598 56.286 3 0.000 

 م 2019املصدر: الدراسة امليدانية 
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( يالحظ البهههاحهههث أن االنحراف المعيهههاري لههههذه العبهههارة يتراوح مههها بين 10من خالل الجهههدول رقم )

( وهذا يشههههههير إلى تجانس إجابات المبحوثين البحث. ومن خالل الجدول يالحظ 71598.-539.)

 اآلتي:

لداللة الفروق بين أفراد مجتمع البحث على العبارة األولى  بلغت قيمة مربع كاي المحسهههههههههههههههوبة 

( ومعنوية داللة 2وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاي الجدولية عند درجة حرية )( 72.514)

( وبههالتههالي يرفض فرض العههدم ويقبههل الفرض البههديههل لوجود فروق لات 9.21( والبههالغههة )1%)

صههههالح الموافقين على العبارة األولى التي تنص على داللة إحصههههائية بين إجابات عينة البحث ل

 كاي عمرب قيمة المتابعة والتقييم تسههههههاعد على اكتشههههههاف أخطاء تخطيط المشههههههروع ".كما بلغت“

 القيمة وهذه( 51.200)  الثانية العبارة على البحث المبحوثين بين الفروق  لداللة المحسههههههوبة

(  9.21) والبالغة%( 1) داللة ومعنوية( 2) حرية درجة عند الجدولية كاي مربع قيمة من أكبر

 إجابات ينب إحصائية داللة لات فروق  لوجود البديل الفرض ويقبل العدم فرض يرفض وبالتالي

 في تساعد ييموالتق المتابعة"  على تنص التي األولى العبارة على الموافقين لصالح البحث عينة

  المحسوبة كاي مربع قيمة بلغت كما". المشروع تنفيذ أثناء المشكالت وتالفى األخطاء تصحيح

   من أكبر القيمة وهذه( 43.743)  الثانية العبارة على البحث مجتمع أفراد بين الفروق  لداللة
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 وبالتالي( 9.21) والبالغة%( 1) داللة ومعنوية( 2) حرية درجة عند الجدولية كاي مربع قيمة

  عينة اتإجاب بين إحصهههههائية داللة لات فروق  لوجود البديل الفرض ويقبل العدم فرض يرفض

 على سهههههاعدت والتقييم المتابعة"  على تنص التي األولى العبارة على الموافقين لصهههههالح البحث

  أجل من انحراف دون  لها المخطط اإلطار في األنشههههههههطة لسههههههههير والمهددات المخاطر تحليل

  لبحثا مجتمع أفراد بين الفروق  لداللة المحسهههههوبة كاي مربع قيمة بلغت االهداف كما  تحقيق

  درجة عند الجدولية كاي مربع قيمة من أكبر القيمة وهذه( 56.286)  الثانية العبارة على

 الفرض ويقبل العدم فرض يرفض وبالتالي( 11.34) والبالغة%( 1) داللة ومعنوية( 3) حرية

  العبارة لىع الموافقين لصالح البحث عينة إجابات بين إحصائية داللة لات فروق  لوجود البديل

  ليس اناتالبي وتحليل جمع لعملية منهجيات عدة والتقييم للمتابعة"  على تنص التي األولى

  نوعو  المطلوبة البيانات ونوعية الحوجة حسهههههب لكن واحد آن في جميعاً  اسهههههتخدمها بالضهههههرورة

 ". البيانات مصدر
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تي والتقييم ومعايير اسهههههههههتدامة المشهههههههههروعات الهناك ارتباط وثيق بين المتابعة .الفرضهههههههههية الثالثة: 3
 تنفذها المنظمات .

 ( نتائج التحليل الوصفي لعبارات الفرضية الثالثة11جدول رقم )
 

  الرقم عبارات الفرضية
أوافق 
 حمايد أوافق بشدة

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

 ةالنتيج املتوسط

1 
 

إشرررررراا أمررررر اب مهن االنتاج الوراع  واحليوا   يف 
و  املتابعة والتقييم يؤ   إىل تقبلهم للت ريات ومما يق

 إىل حتقيق االستدامة يف املشروال

 تقرار
50 16 4 0 0 

1.3429 

مكككككوافككككك  
 بشدة

 0% 0% 5.7% 22.9% 71.4% نسبة
2 

املتابعة والتقييم  تقي  مد  االسرررررررتدامة املالية والض 
تعك  قدرة الفئات املسرررررررررررتهدفة عل  حتال تكلفة 

 اخلدمات املقدمة بعد انتها  متويل املشروال

 تقرار
35 21 10 4 0 

1.7571 

مكككككوافككككك  
 بشدة

 0% 5.7% 14.3% 30% 50% نسبة
ندرام  فعرال للاترابعرة والتقييم عل  مسرررررررررررتو  و و   3

لعيرررررات مهن االنتررررراج الوراع  واحليوا  يؤ   إىل 
 استدامة املشروعات الض تنف ها املنداات

 تقرار
40 27 2 0 0 

1.4493 

مكككككوافككككك  
 بشدة

 0% 0% 2.9% 38.6% 57.1% نسبة
4 

تقييم أتءري الرباما  التررررردريبيررررة يسرررررررررررهم  يف حتقيق 
 االستدامة للاشروعات 

 تقرار
31 35 3 1 0 

1.6286 

 مواف  
 0% 1.4% 4.3% 50% 44.3% نسبة

 نشرررر نتا ا املتابعة والتقييم يويد من فا دوا ويسررراعد 5
عل   عم أنشرررررررر ة املشررررررررروعات  املسررررررررتقبلية املرا  

 تنفي ها
 تقرار

44 24 2 0 0 
1.4000 

 مواف   
 بشدة 

 0% 0% 2.9% 34.3% 62.9% نسبة
 0 5 21 123 200 تقرار جماوال العبارات 

 
 

 0% 7.1% 30.1% 175.8% 285.7% نسبة

 م2019املصدر: الدراسة امليدانية 
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إشراك ( من المبحوثين وافقوا بشدة على أن " 71.4%( أن نسبة )11يتضح من الجدول رقم )

 .أصحاا مهن االنتاج الزراعي والحيواني  

 في المتابعة والتقييم يؤدى إلى تقبلهم للتغيرات ومما يقود إلى تحقيق االستدامة في المشروع "

 ( محايدين  .5.7%أوفق و )( 22.9%و)

المتابعة والتقييم  تقيس مدى االسههههههتدامة  ( من المبحوثين  موافقين بشههههههدة على أن "50%ونسههههههبة )

المالية والتي تعكس قدرة الفئات المسهههههههههههههههتهدفة على تحمل تكلفة الخدمات المقدمة بعد انتهاء تمويل 

( محايدين 14.3%اوافق و)( 30%المشههههههههروع " وهى النسههههههههبة االعلى وبقية النسههههههههب موزعة على )

( من المبحوثين موافقين بشهههههدة على 57.1%ونسهههههبة  )( غير موافقين على العبارة.5.7%ونسهههههبة )

وجود نظام  فعال للمتابعة والتقييم على مستوى تنظيمات المجتمع القاعدية يؤدى إلى استدامة أن " 

( 38.6%ئمة العبارة , ونسهههبة )المشهههروعات التي تم تنفيذها  " وهى النسهههبة االعلى والتى توكد مال

 ونسهههههههههههههههبة  (  نسهههههههههههههههبة مفقودة لم يتم االجابة عليها.1.4( محايدين و)2.9%موافقين على العبارة و)

( من مجموع المبحوثين  موافقون على ان " تقييم تاثير البرامج  التدريبية يسهههههم  في تحقيق %50)

( 44.3%نسهههههبة الموافقون بشهههههدة ) االسهههههتدامة مشهههههروعات المنظمات  " وهى النسهههههبة االعلى وبلغة

( من المبحوثين موافقون 62.9%) ونسبة  (.1.4%( ونسبة الذى ال يوافقون )4.3%والمحايدون )

بشههدة على ان " نشههر نتائج المتابعة والتقييم يزيد من فائدتها ويسههاعد على دعم أنشههطة المشههروعات  
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 ( ونسبة المحايدين 34.3%المستقبلية " وهى اعلى النسبة , ونسبة الموافقون هى )

 ( وهى اقل النسب .%2.9)

 .االنحراف المعياري وقيمة مربع كاي ألفراد مجتمع البحث وفق الفرضية الثالثة :3

 ( نتائج االنحراف المعياري وقيمة مربع كاي الفرضية الثالثة12جدول رقم )

 الرقم
االحنراف  العبارة

 املعياري
قياة مرب   
 كاي

 ر ة 
 احلرية

مستو  
 املعنوية

إشررراا أمرر اب املصررل ة يف املتابعة والتقييم يؤ   إىل تقبلهم  1
 للت ريات ومما يقو  إىل حتقيق االستدامة يف املشروال

0.58695 48.800 
2 
 
 

0.000 

املتابعة والتقييم  تقي  مد  االسرررررررررررتدامة املالية والض تعك   2
 قدرة الفئات املسرررررررررررتهدفة عل  حتال تكلفة اخلدمات املقدمة

 بعد انتها  متويل املشروال

0.90787 31.829 3 0.000 

3 
و و  ندرام  فعرال للاترابعرة والتقييم عل  مسرررررررررررتو  لعيرا ت 
مهن االنترراج الوراع  واحليوا  القرراعررديررة يؤ   إىل اسرررررررررررترردامرة 

 املشروعات
0.55668 32.435 2 0.000 

تقييم أتءري الرباما  التردريبيرة يسرررررررررررهم  يف حتقيق االسرررررررررررتردامة  4
 للاشروعات الريفية

0.64091 55.486 3 0.000 

5 
نشرررر نتا ا املتابعة والتقييم يويد من فا دوا ويسررراعد عل   عم 

 أنش ة املشروعات  املستقبلية
0.54904 

 2 
0.000 

 م2019املصدر: الدراسة امليدانية 



 

35 

العبارة يتراوح ما بين ( يالحظ الباحث أن االنحراف المعياري لهذه 12من خالل الجدول رقم )      

وهذا يشهههههههههههير إلى تجانس إجابات مجتمع البحث ويالحظ بلغت قيمة مربع ( 90787.- 54904.)

( وهذه القيمة أكبر 48.800كاي المحسهههههههههههههههوبة لداللة الفروق بين المبحوثين على العبارة األولى  )

( وبالتالي 9.21والبالغة )( %1( ومعنوية داللة )2من قيمة مربع كاي الجدولية عند درجة حرية )

يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل لوجود فروق لات داللة إحصائية بين إجابات عينة البحث 

لصههههههههههالح الموافقين على العبارة األولى التي تنص على " إشههههههههههراك أصههههههههههحاا مهن االنتاج الزراعي 

تههدامههة في ود إلى تحقيق االسهههههههههههههههوالحيواني  في المتههابعههة والتقييم يؤدى إلى تقبلهم للتغيرات وممهها يق

وق بين بلغت قيمة مربع كاي المحسههوبة لداللة الفر المشههروعات التي تم تنفيذها والتي قيد التنفيذ ".و 

( وهههههذه القيمههههة أكبر من قيمههههة مربع كههههاي 31.829أفراد مجتمع البحههههث على العبههههارة األولى  )

 ( وبالتالي يرفض فرض 11.34( والبالغة )%1( ومعنوية داللة )3الجدولية عند درجة حرية )

العدم ويقبل الفرض البديل لوجود فروق لات داللة إحصههههههههههههههائية بين إجابات عينة البحث لصههههههههههههههالح 

الموافقين على العبارة األولى التي تنص على أن  " المتابعة والتقييم  تقيس مدى االسههههتدامة المالية 

شههههروع ت المقدمة بعد انتهاء تمويل الموالتي تعكس قدرة الفئات المسههههتهدفة على تحمل تكلفة الخدما

" وبلغت قيمة مربع كاي المحسهههههههههههههههوبة لداللة الفروق بين أفراد مجتمع البحث على العبارة األولى  

( ومعنويههة داللههة 2( وهههذه القيمههة أكبر من قيمههة مربع كههاي الجههدوليههة عنههد درجههة حريههة )32.435)
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الفرض البديل لوجود فروق لات داللة  ( وبالتالي يرفض فرض العدم ويقبل9.21( والبالغة )1%)

إحصهههههههههههائية بين إجابات عينة البحث لصهههههههههههالح الموافقين على العبارة األولى التي تنص على أن  " 

وجود نظام  فعال للمتابعة والتقييم على مستوى جمعيا ت مهن االنتاج الزراعي والحيواني  القاعدية 

 يؤدى إلى استدامة المشروعات ".

( 55.486كاي المحسههوبة لداللة الفروق بين المبحوثين على العبارة األولى  )بلغت قيمة مربع  .1

( والبالغة %1( ومعنوية داللة )3وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاي الجدولية عند درجة حرية )

( وبالتالي يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل لوجود فروق لات داللة إحصهههههائية بين 11.34)

لبحث لصالح الموافقين على العبارة األولى التي تنص على أن  " تقييم تاثير البرامج  إجابات عينة ا

 التدريبية يسهم  في تحقيق االستدامة لمشروعات المنظمات ".

( 37.829بلغت قيمة مربع كاي المحسههوبة لداللة الفروق بين المبحوثين على العبارة األولى  ) .2

( والبالغة %1( ومعنوية داللة )2لجدولية عند درجة حرية )وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع كاي ا

( وبالتالي يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل لوجود فروق لات داللة إحصهههههههههههههائية بين 9.21)

إجابات عينة البحث لصهههههههههههههههالح الموافقين على العبارة األولى التي تنص على أن  " نشهههههههههههههههر نتائج 

 اعد على دعم أنشطة المشروعات  المستقبلية ".المتابعة والتقييم يزيد من فائدتها ويس
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 النتائج والتوصيات :

 أواَل النتائج :

 توصل البحث لعدد من النتائج ابرزها :

 أن المتابعة والتقييم وسيلة فعالة لترقية وزيادة فعالية مشروعات المنظمات  -1

 الحلول كما تساعد في اقتراحادوات المتابعة والتقييم تساعد في رؤية المشاكل من زوايا مختلفة  -2

 هناك ارتباط وثيق بين المتابعة والتقييم ومعايير استدامة مشروعات المنظمات . -3

 المساعدة والتقييم تساعد في تصحيح االخطاء وتالفي المشكالت اثناء تنفيذ المشروع. -4

ي متغيرات لتقبلهم ااشههراك اصههحاا مهن االنتاج الزراعي والحيواني في المتابعة والتقييم يؤدي  -5

. 

 نشر نتائج المتابعة والتقييم يزيد من فائدتها ويساعد علي دعم انشطة المشروعات المستقبلية . -6

 ثانيَا التوصيات:

 ضرورة  وضع معايير االستدامة مشروعات المنظمات في االعتبار عند التخطيط .  -1

يدا لتحقيق الكفاءة والفعالية وتاكإنشههههههههههههاء قسههههههههههههم خال للمتابعة والتقييم في كافة المنظمات  -2

 لمبادئ المحاسبية والشفا ية ولضمان استدامة المشروعات. 

 جعل عملية جمع المعلومات ضمن المهام اليومية للموظفين . -3
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تههاسهههههههههههههههيس منظمومههة تنسهههههههههههههههيقيههة  يمكن من خاللههها جمعيههات مهن االنتههاج الزراعي والحيواني   -4

 والدروس المستفادة.والمنظمات نشر وتبادل المعلومات 

ضهههرورة وضهههع خطة لالنسهههحاا وانهاء المشهههروع بحيث تضهههمن اسهههتدامة الخدمات التي يقدمها  -5

 المشروع.

 ضرورة مراجعة دقة البيانات الكمية والنوعية قبل البدء في عملية تحليل البيانات. -6

 م.تدريب جميع العاملين في تنفيذ مشروعات المنظمات على المتابعة والتقيي -7

على الجامعات السهههههودانية  اضهههههافة منهج المتابعة والتقيييم خصهههههوصههههها الطالا علم االجتماع  -8

 والخدمة االجتماعية  والتنمية الريفية وتنمية المجتمع والتخصصات لات الصلة.
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 م2011العزيز 
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 ثانيَا : المراجع والمصادر االنجليزية:

1. IEG (Independent Evaluation Group) is an independent unit within the 

World Bank Group that evaluates the relevance and impact of the Bank 

Group’s support to developing countries for reducing poverty and improving 

people’s lives in a sustainable way. 

2.    International federation of Red Cross and Red Crescent Societies  

program/project Monitoring and Evaluation Guide  page No 14 – Geneva 

2011. 

3. Lewis,J(2002):”Fundamentals of project management: developing core 

competencies to help outperform the competition in the USA 

 

 

 


