نشرة تعريفية بنظام المتابعة والتقييم
نظام املتابعة والتقييم القائم على النتائج
تبنت وزارة الرتبية والتعليم العايل نظام املتابعة والتقييم مع �إطالق خطتها اال�سرتاتيجية الثانية ( )2012-2008حيث ان هذا
النظام يقدم بيانات تو�ضح و�ضع اخلطط والظروف املحيطة بها ويقرتح التو�صيات الالزمة من اجل و�ضع التدخالت الفعلية التي ت�ؤدي
�إىل �إحداث التغيري� .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن هذا النظام -مبعية التقارير ال�صادرة عنه -يعترب �أداة فاعلة تعطي �إنذارا مبكر ًا يف حال
ح�صول �أي خلل يف �سري اخلطط بحيث تتاح الفر�صة لبحث �أ�سبابه وتعديل م�ساره يف الوقت املنا�سب ،وذلك من خالل ر�صد عدد من
م�ؤ�شرات الأداء لكل برنامج من برامج اخلطة و�إجراء التقييم املنا�سب.
وعلى ار�ض الواقع �أن�ش�أت وزارة الرتبية والتعليم العايل يف العام  2009وحدة خا�صة لنظام املتابعة والتقييم يف الإدارة العامة
للتخطيط ،مل�ساعدة كافة الأطراف املعنية وال�شركاء ومتخذي القرار على �إحداث التدخل الفاعل من �أجل �إ�صالح النظام التعليمي
لتحقيق الغر�ض الأكرب واملتمثل يف القدرة على بناء جيل على م�ستوى عالٍ من التعليم واخلربة والكفاءة .وخالل الأعوام املا�ضية مت
تطوير هذا النظام من ناحية �آلية العمل ونوعية التقارير ال�صادرة عنه حيث مت �إ�صدار تقارير مركزية �سنوية �إ�ضافة �إىل تقارير على
م�ستوى كل مديرية من مديريات الرتبية والتعليم تركز على �أداء املدر�سة واملعلم والطالب.

الأهداف الرئي�سة لنظام املتابعة والتقييم:

•تعزيز نهج الإدارة القائمة على النتائج وامل�ساءلة لنظام التعليم.
•تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املتبناة من خالل التحقق من العالقة بني التنفيذ والنتائج املحققة وتوفري الأ�سباب يف حال الق�صور.
•تتبع م�ستوى حتقيق �أهداف وغايات برامج اخلطة اال�سرتاتيجية  2019-2014برباجمها ال�ستة.
•ا�ستخدام تقارير املتابعة والتقييم ال�سنوية كنقطة مرجعية وبرهان يتم توظيفها خالل عملية التخطيط ال�سنوي وو�ضع ال�سيا�سات.
نظام املتابعة والتقييم للخطة اال�سرتاتيجية 2019-2014

بعد مراجعة النظام ال�سابق الذي رافق اخلطة اال�سرتاتيجية الثانية مت تطوير هذا النظام ليحاكي �إطار تقييم الأداء
( )Performance Assessment Frameworkاخلا�ص باخلطة اجلديدة ( ،)2019-2014حيث �أ�صبح يغطي كافة م�ستويات
النتائج ولي�س فقط م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة كما كان �سابقا� .إن الربط القائم بني النظام والفكر اجلديد الذي تبنته الوزارة وامل�ستند
�إىل اعتماد برامج تقدمي اخلدمة �سي�سهم يف م�أ�س�سة ودعم نهج الإدارة القائمة على النتائج ،اخذين بعني االعتبار �أن كافة املخرجات
والأهداف والغايات �صيغت بطريقة ذكية ( )SMARTميكن التحكم بها .حيث مت �صياغة م�ؤ�شرات خا�صة لكل برنامج من برامج اخلطة
(ريا�ض الأطفال ،التعليم الأ�سا�سي ،التعليم الثانوي ،التعليم املهني ،التعليم غري النظامي ،احلوكمة والإدارة) مب�ستويات متابعة وتقييم
خمتلفة وفق ال�شكل الآتي:

نظام املتابعة والتقييم القائم على النتائج للخطة االستراتيجية 2019-2014
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كما هو مبني يف ال�شكل ال�سابق ،مت ت�صنيف امل�ؤ�شرات لكل برنامج من برامج اخلطة �إىل ثالث م�ستويات وفق �سل�سلة النتائج
( )Result Chain؛ ميثل الأول م�ؤ�شرات �أداء على م�ستوى العوائد ( ،)Outcomesوالثاين ي�شمل م�ؤ�شرات �أداء على م�ستوى
غايات و�أهداف الربنامج ( ،)Goals and Objectivesوهذان امل�ستويان يتم عر�ضهما يف تقارير املتابعة والتقييم ال�سنوية،
�أما الثالث فيقدم م�ؤ�شرات على م�ستوى املخرجات والإنفاق ( )Outputs & Expenditureويتم عر�ض ذلك �ضمن تقارير
االجناز ال�سنوي.

يتناول نظام املتابعة والتقييم امل�ؤ�شرات من ثالثة منطلقات:
1 .1قيا�س الواقع احلقيقي للم�ؤ�شر/الإجابة على ماذا ()What؟
2 .2حتليل �أ�سباب الفروقات (�إن وجدت) بني الواقع وامل�ستهدف مع �إبداء الأ�سباب /حتليل عنق الزجاج
( /)Bottleneck analysisالإجابة على ملاذا( )Why؟
3 .3اقرتاح تو�صيات و�إجراءات ت�سهم يف النهو�ض بالواقع /الإجابة على كيف()How؟
ويحتوي النظام �أي�ض ًا على م�ؤ�شرات تعر�ض واقع التعليم يف املدار�س التي تتعر�ض النتهاكات االحتالل �سواء على البنية التحتية
للمدار�س �أو االعتداءات على الطلبة والعاملني والهدر التعليمي الناجت عن ذلك ،ا�ضافة اىل نوعية التعليم وواقع االلتحاق يف تلك
املدار�س.
�إ�ضافة �إىل هذا يقدم نظام املتابعة والتقييم تقييما �أولي ًا للخطة اال�سرتاتيجية وتقييما �سنويا للخطة التنفيذية ا�ستناد ًا �إىل
معايري التقييم وبا�ستخدام هيكل ال�سيا�سات اخلا�ص باخلطة اال�سرتتيجية الثالثة :2019-2014
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