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 دليل حصاد النتائج
 منظمة فاميلي فور إيفري تشايلد

 

 ما هو حصاد النتائج .1
 
كما يقال، الشبكة ليست مجموع أجزائها؛ بل إنه نتاج تفاعل تلك األجزاء. لذلك في شبكة مثل منظمة فاميلي فور إيفري 

النتائج. لقد كان حصاد النتائج منهجية مثبتة تشايلد، يعمل العديد من الممثلين والعوامل معًا لتحقيق التغيير ومن الصعب التنبؤ ب
 للرصد والتقييم في بيئة الشبكة.

 
هنا على أنه تغيير في سلوك أو عالقات أو إجراءات أو أنشطة أو سياسات أو ممارسات فرد أو مجموعة أو  الناتجيُفهم 

حقق منها وفهمها لإلجابة على األسئلة القابلة هو أداة لتحديد النتائج وصياغتها والت حصاد النتائج مجتمع أو منظمة أو مؤسسة.
 لالستخدام مثل كيف ساهم برنامج أو مبادرة في النتائج؟

 
بجمع المعلومات من التقارير والمقابالت الشخصية والمصادر األخرى لتوثيق  الُمقي ِّم أو الحاصدباستخدام حصاد النتائج، يقوم 

. يمكن أن تكون هذه النتائج إيجابية أو سلبية، مقصودة أو غير مقصودة، ولكن كيف ساهم برنامج أو مبادرة معينة في النتائج
 عالقة بين المبادرة والنتائج.يجب التحقق من ال

 

وعلى عكس بعض أساليب التقييم، فإن حصاد النتائج ال يقيس التقدم المحرز نحو تحقيق نتائج أو أهداف محددة سلفًا، بل يجمع 
ويعمل بشكل عكسي لتحديد ما إذا كان المشروع أو التدخل قد ساهم في التغيير وكيف ساهم في ذلك.  األدلة على ما تم إنجازه،

وبهذا المعنى، فهو مماثل لعلوم مثل الطب الشرعي أو األنثروبولوجيا أو الجيولوجيا، التي تفسر األحداث أو العوامل المساهمة 
، من حصدهالة واإلجابة على أسئلة محددة. يتم جمع المعلومات، أو التي أدت إلى حصاد أو نتيجة معينة من خالل جمع األد

الفرد أو المنظمة التي أثرت أفعالها على النتيجة )النتائج( لإلجابة على أسئلة محددة ومفيدة. تمر المعلومات المحصودة من 
ات التي تم جمعها من مصادر مستقلة خالل عملية التصفية التي يتم خاللها التحقق من صحتها أو إثباتها بمقارنتها بالمعلوم

مطلعة. يتم بعد ذلك تحليل المعلومات الموثقة وتفسيرها على مستوى النتائج الفردية أو مجموعات النتائج التي تساهم في 
ية. المهمة أو األهداف أو االستراتيجيات ويتم استخدام أوصاف النتائج الناتجة لإلجابة على األسئلة التي تم طرحها في البدا

  Ricardo Wilson-Grau Heather (Britt 2012)) (2012غراو هيذر بريت  -)ريكاردو ويلسون 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
من قبل ريكاردو ويلسون غراو وزمالؤه باربرا كلوجمان، كلوديا فونتيس، وكلوديا فونتس، وفي  حصاد النتائجم وضع 

يذر بريت، وجنيفر فنسنت، وجولي الرينيير، وجولييت ماجوت، بريونيس غارسيا، وغابرييال سانشيز، وغويلي سالز، وه
 ومارسي ميرسكي، ومارثا نونيز، وماري جين لاير، وناتاليا أورتيز وفولفغانغ ريشرت

 
 
 
 

التحري عن حصاد نتائج اإلجابات يشبه علم الطب الشرعي في أنه يطبق مجموعة واسعة من التقنيات لتقديم إجابات 

 قائمة على األدلة على األسئلة التالية:  

 ماذا حدث )التغيير(؟ ►

 من فعل ذلك )أو ساهم في التغيير(؟    ►

 ف نعرف أن هذا )التغيير( حدث؟ هل هناك أدلة داعمة؟  كي ►

 لماذا هذا مهم؟ ►

 ماذا نفعل بما توصلنا إليه؟  ►

 

 توفر إجابات هذه األسئلة معلومات مهمة حول المساهمات التي يقدمها برنامج معين لتحقيق نتيجة أو نتائج معينة.   
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 اد النتائج الرئيسية التي يجب وضعها في االعتبار:بعض مفاهيم حص .2
 

تساهم أو تعرقل تحقيق أهداف الشبكة؟ من الذي أثرت من هي الجهات الفاعلة االجتماعية التي  :تركز على الجهات الفاعلة ►

 أفعالك فيه؟
 

 بالنسبة لفاميلي فور إيفري تشايلد، يمكن أن يكون هؤالء هم الجهات الفاعلة:
 أعضاء الشبكة والمجلس من الداخل:
 الجهات الحكومية، والمنظمات المعنية باألطفال، واألمم المتحدة، وغيرها. من الخارج:

 

 يتم تعريف النتيجة على أنها: :غيير سلوكيالنتائج كت ►
 

  تغيير ملموس وملحوظ في سلوك الجهة الفاعلة االجتماعية )العالقات أو األنشطة أو السياسات أو الممارسة( تم تحقيقه
... 

 …والتي تأثرت بالشبكة ... 
 

               
 
 

 يبدأ بما تغير ►

 

  يز على ما يتم تحقيقهإلى الترك -من التركيز على ما يتم فعله 

 العمل بشكل عكسي لتحديد ما إذا كان و 
 كيف ساهمت الشبكة في التغيير 

 ال يوجد قياس للتقدم نحو 

 نتائج محددة سلفا. 

 

 النتيجة؟ما اإلجراء أو النشاط المحدد الذي اتخذته أو ما الموارد التي قدمتها والتي ساهمت في هذه  :المساهمة في مقابل اإلسناد ►

، ويوضح كيف لعبت أنت والمنظمات األخرى دوًرا في إحداث التغيير. كيف قمت بتسهيل أو إلهام أو النتائججزء مهم من بيان هذا 

 أو تحقيقها؟النتيجة إقناع أو الدفاع عن تنفيذ 

 

 قائمة على التشارك ►

 

 

 

 من المهم مالحظة استخدامين مختلفين لكلمة النتيجة:

كبيرة ومائلة( هي التغيير / اإلنجاز الذي وصفه الحاصدون كنتيجة لتدخل البرنامج أو متعلق به.  )غير المكتوبة بحروف النتيجة  (1

 هذه هي الطريقة التي يتم استخدام المصطلح في حصاد النتائج.
مج )المكتوبة بحروف كبيرة( هي وصف للنتيجة المتوقعة طويلة األجل للبرنامج، كما هو موضح في نظرية برنا نتائج البرنامج (2

 (2017التغيير، وكما هو مستخدم في إطار النتائج. )كريستيان ايد 

 

 

 

 

 التأثيرات النتائج المخرجات األنشطة المدخالت

 التأثير سبب
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 أساسيات حصاد النتائج .3
 

 يمكن استخدام حصاد النتائج لرصد أو تقييم المشاريع أو البرامج أو الشبكات أو المنظمات. تتكون الطريقة من ست خطوات متكررة: 

 

ون أسئلة مفيدة لتوجيه الحصاد. وهم يوافقون على المعلومات التي سيتم جمعها يحدد مستخدمو الحصاد والحصاد :تصميم حصاد النتائج  .1

 وتضمينها في وصف النتائج وكذلك على التغييرات في الجهات الفاعلة االجتماعية وكيفية تأثير وسيط التغيير عليهم.

 

حدثت في الجهات الفاعلة االجتماعية وكيف  يجمع الحصادون المعلومات عن التغييرات التي :جمع البيانات وصياغة أوصاف النتائج  .2

ساهم وسيط التغيير في هذه التغييرات. يمكن العثور على معلومات عن النتائج في المستندات أو جمعها من خالل المقابالت والدراسات 

 ن قبل وسيط التغيير.االستقصائية وغيرها من المصادر. يكتب الحصادون أوصاف النتائج األولية مع أسئلة للمراجعة والتوضيح م

 

يشارك الحصادون مباشرةً مع عوامل التغيير لمراجعة مسودة أوصاف النتائج،  :إشراك وسطاء التغيير في صياغة أوصاف النتائج  .3

هم( وتحديد وصياغة نتائج إضافية، وتصنيف جميع النتائج. غالبًا ما يتشاور وسطاء التغيير مع أفراد مطلعين جيًدا )داخل أو خارج مؤسست

 كنهم تقديم معلومات عن النتائج.يم

 

يحصل الحصادون على آراء األفراد المستقلين المطلعين على النتيجة )النتائج( وكيف تم تحقيقها؛ هذا يثبت ويعزز مصداقية  :مثبتة بالدليل .4

 النتائج.

  

ل فهمها وتحليل البيانات وتفسيرها وتقديم إجابات يقوم الحصادون بتنظيم أوصاف النتائج من خالل قاعدة بيانات من أج :التحليل والتفسير  .5

 تستند إلى األدلة على أسئلة الحصاد المفيدة.  

 

باالعتماد على اإلجابات العملية والقائمة على األدلة لألسئلة المفيدة، يقترح الحصادون نقاًطا للمناقشة لمستخدمي  :دعم استخدام النتائج .6

لمستخدمين للنتائج. يقوم الحصادون أيًضا باختتام مساهماتهم من خالل مرافقة أو تسهيل المناقشة بين الحصاد، بما في ذلك كيفية استخدام ا

 مستخدمي الحصاد.  

                  

 كيفية صياغة النتائج .4
 

 صف من تغير، وماذا ومتى وأين عنوان النتيجة: ►
 

 من تغير / ما الذي حدث / أين حدث / متى حدث :وصف النتيجة ►

 تصف التغيير الكبير في الجهة الفاعلة االجتماعية. جمل كحد أقصى( 3قصيرة ) رواية 
 يبدأ وصف النتيجة بالتاريخ ثم بالجهة الفاعلة التي تغيرت.

 
 األهمية: لماذا هو مهم؟ ►

 
يمثل ممارسة جديدة، تطور من عادات قديمة، شيء مهم لمجموعة معينة من أصحاب المصلحة، شيء  = ما هو التغيير المهم؟ 

 خطوة نحو تغيير طويل األجل، وما إلى ذلك.
 

   أهمية النتيجة وأضف معلومات السياق. سبباشرح 
   التي تغيرت. بالوضع أو الحالة السابقةتضمين المعلومات المتعلقة 

 قارن / اربط التغيير المحقق باألهداف المتوقعة للشبكة 
 

 المساهمة: أنشطة / نتائج األسرة ►
 

مخرجات الشبكة التي ساهمت بشكل معقول في تغيير الجهة الفاعلة االجتماعية. يمكن أن تكون المساهمة وصف موجز ألنشطة و
 صغيرة أو كبيرة، جزئياً، بشكل غير مباشر وحتى غير مقصود.

 
 .)صف كيف أثرت أنشطة برنامجك بشكل معقول على النتيجة )النتائج 
  ورش العمل واالجتماعات وااللتماسات والدورات التدريبية وما إلى ذلك(  صف ما فعله البرنامج ومتى وأين: األنشطة المنفذة(

 والمنشورات )األبحاث( والحمالت واألنشطة األخرى.
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  أبحاث"  6شخًصا ورش عمل"، "تم إجراء  150اجتماعات، حضر  4تقديم معلومات كمية: على سبيل المثال، "تم عقد
 وغيرها.

 
 مثبتة بالدليل ►

 باحثون مستقلون• تعميق الفهم  التحقق من الدقة + 
 منظمة فاميلي فور إيفري تشايلد

 سيقوم المقي ِّم بإثبات مجموعة تمثيلية من النتائج مع أطراف ثالثة مستقلة على دراية بالنتيجة
 ت الصلة.سيُطلب من أفراد وموظفي منظمة فاميلي فور إيفري تشايلد توفير مصادر ذات صلة بنتائجهم وكذلك األطراف الثالثة ذا 

 
 تنظيم النتائج بحيث يمكن تفسيرها بطرق تمكِّنك من اإلجابة على األسئلة القابلة لالستخدام. :التحليل  ►

 البحث عن العمليات واألنماط واالتجاهات فيما حدث
 تصنيف وتحليل النتائج

 السنة، النتائج الداخلية، النتائج الخارجية، وغيرها
 

ي تطرأ على سلوك أفراد فاميلي فور إيفري تشايلد والهيئات التي تعزز وتطور قدراتها الجماعية لتحقيق التغييرات الت: النتائج الداخلية

 غرض الشبكة.

التغييرات في سلوك األفراد أو المجموعات أو المنظمات خارج شبكة منظمة فاميلي فور إيفري تشايلد والتي تمثل  النتائج الخارجية:
 الشبكةمساهمات كبيرة في تحقيق أهداف 

 

 مثال:
لقيادة لجنة رعاية التبني في وضع  Butterflies، دعت وزارة تنمية المرأة والطفل في الهند منظمة 2015في يونيو  وصف النتيجة:

ة التبني التي تم المبادئ التوجيهية ووحدات التدريب وأدوات المراقبة حول رعاية التبني وأدرجت مساهمتها في المبادئ التوجيهية لرعاي
 .2015إطالقها في أكتوبر 

كانت هذه لحظة مهمة في وضع سياسة الدولة وتوجيهها في الهند، في الوقت الذي لم يُطلب فيه المساهمة فقط من المنظمات  األهمية:
. في السابق، كان Butterfliesغير الحكومية الدولية والخبراء، ولكن أيًضا من المنظمات غير الحكومية الوطنية، ومن بينها منظمة 

هناك تطور جزئي وغير مكتمل لرعاية التبني في الهند، بقيادة المنظمات غير الحكومية المدعومة دوليًا، ولكن لم يتم تنسيقها بقوة أو 
 باستمرار من جانب الحكومة.

نها من لرعاية التبني من خالل عضويتها في منظمة فامي Butterfliesإن تعرض منظمة  المساهمة:  لي فور إيفري تشايلد مكِّ
االستجابة لطلب تلقته من حكومتها، وبالتالي تقديم مساهمة كبيرة في وضع الحكومة للسياسة والتوجيه لمقدمي رعاية التبني. تمكنت 

لسياسات من االستجابة في المواعيد النهائية الصارمة بسبب مساعدة أعضاء الشبكة في العثور على أمثلة ا Butterfliesمنظمة 
 والممارسات ومشاركتها معهم من مختلف البلدان

 

 

 مثال على النتيجة الداخلية
 

 :وصف النتيجة 

 ، قاد األعضاء الجلسات الفردية بدالً من موظفي األمانة.2015في جمعية األعضاء في سبتمبر  

 

 

وكانت الجمعيات تحت قيادة األمانة العامة. ويدلل ذلك على وجود تحول كبير في السلطة وصنع القرار والتمثيل من األمانة إلى  مية:األه

األعضاء. وهذا يدعم التحول إلى شبكة يقودها األعضاء اآلن بعد أن تم وضع اآلليات لدعم األعضاء في دور قيادي. لم تكن هذه قائمة 
ة دعم ولجنة توجيهية ألن المساءلة عن استخدام األموال وتقديم النتائج تحت مسؤولية موظفي وحدة الدعم الذين تم عندما كانت وحد

 EveryChildتوظيفهم ويتبعون مؤسسة 

 

 

قد تم تشكيل الجمعية من قبل مجموعة عمل تتألِّف من الرئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة إلى جانب موظفين من األمانة. و المساهمة:

كان قرار ضمان إدارة األعضاء للجلسات بدالً من الموظفين كلما أمكن ذلك أحد قرارات مجموعة العمل. كما أن نهج وجود رؤساء 
مشاركين للمشاريع متعددة األعضاء )المبادرات متعددة البلدان( يعني أن هناك أعضاء شاركوا في صنع القرار بشأن تطوير وتنفيذ 

موعات المرجعية. لذلك تم إخبارهم بما فيه الكفاية والمشاركة في قيادة المشاريع بما يكفي ليكونوا قادرين على المشاريع كجزء من المج
 قيادة الجلسات
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 الواجبات والمحظورات -صياغة النتائج . 5

 

 استخدم األفعال النشطة:

 

 توقيع اتفاقية 

 مدعو الجتماع 

 شارك في 

  استخدم 

  عمل معًا 

 تم ترقيته 

 منشور 

 

 

 ال تستخدم عبارات مثل

  وعي أكبر… 

 ... تمكين المرأة 

 ... ملكية المجتمع 

 ... الحد من الصراع 

 ... زيادة التعاون 

  ... التزام حكومي 

 ... حساسية النوع 

 فرص متساوية… 

 ... شفافية الموازنة 

 ... مشاركة نشطة 

  :التخفيف من حدة الفقر 

 ... تعزيز القدرات 

 
 …………تذكر

 
  ِّرج إلى نتيجةال يؤدي كل مخ 
  غير الخطي -تستغرق النتائج وقتًا للظهور 
  أيًضا غير مقصودة وقصيرة -ليست نتائج كبيرة ومقصودة فقط 
 ليس فقط اإليجابية، بل السلبية أيًضا 
  حقائق يمكن مالحظتها فقط -ال توجد بيانات قيمة 
  اجعلها مفهومة لشخص غريب -تجنب االختصارات والكثير من المصطلحات 
  المشاركة في الشبكة -س فقط األنشطة الممولة لي 
  اكتب جمل كاملة -ال تستخدم قائمة نقطية 

 

 المراجع
 :Outcome Harvesting) (2013)تم تعديله في نوفمبر  2012غراو هيذر بريت، مايو  -حصاد النتائج: ريكاردو ويلسون 

Ricardo Wilson-Grau Heather Britt, May 2012 (Revised November 2013)) 

 Goele Scheers (Outcome Harvesting training material from Goeleمواد التدريب على حصاد النتائج من  

Scheers, 2016) 

 

 

 

 التذكر

يستغرق تبيُّن النتائج بعض 

 الوقت.

 

بعض المخرجات ال تؤدي إلى  

 نتائج

 

 -ال يتعلق األمر بما قمت به 

بل حول من قمت بتغييره 

 بسبب ما قمت به!
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 : نموذج حصاد النتائج1الملحق 
 

 رقم النتيجة وعنوانها

 الوصف العام للنتيجة المتأثرة بعضويتك في فاميلي
 

الشركاء أو المجتمع أو العائالت( الحظت وجود تغيير، بفضل منظمة فاميلي فور  في أي الجهات الفاعلة )مثل الحكومة أو ●
فعلته هذه الجهة الفاعلة سواء  مايرجى الوصف بحد أقصى في ثالث جمل  إيفري تشايلد، ومشاركتك في العمل مع المنظمة؟

 .ومكانهحدوث هذا التغيير زمن كانت جديًدا أو مختلًفا. يُرجى تحديد 

 األهمية

 
شرح بإيجاز سبب أهمية النتيجة. يكمن التحدي في وضع النتائج ضمن سياق بحيث يتمكن القارئ الذي ال يملك خلفية عن ا

 البلد أو الموضوع من فهم السبب وراء أهمية هذه النتيجة.

 اإلسهام

 
بشكل  -كان نتيجة  صف كيف ساهمت منظمة فاميلي فور إيفري تشايلد في إحداث هذا التغيير كيف تعرف أن هذا التغيير

 لعمل منظمة فاميلي فور إيفري تشايلد؟ -جزئي أو كلي، مباشر أو غير مباشر، عمًدا أو عن غير قصد 

 مصادر المعلومات 

 
 يُرجى ذكر أسماء كل من قدم معلومات عن النتيجة.

 الوثائق التدليل: 
 
لدعم النتيجة واألهمية والمساهمة )على سبيل المثال:  يُرجى تقديم روابط جميع المواد المكتوبة التي يمكن أن تقدم دليالً  

 المنشورات، وتقارير المشروعات، ووثائق السياسات(.

 التدليل: أشخاص مستقلون
 

سيُطلب منك ذكر اسمي شخصين يمكنهما التدليل على دقة النتائج. يجب أن يكون هؤالء أشخاًصا مستقلين ال يشاركون في  
 أنشطة الشبكة.
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 2020-2019تصميم حصاد النتائج للفترة  :2الملحق 

 
 المستخدمون واالستخدامات

 LTالمجلس / 

 مراجعة التقدم مقابل األهداف واالستراتيجية 
 منتظم LTاتخاذ قرار بشأن دمج حصاد النتائج في 

 
 األعضاء

 مراجعة وتحسين المشاريع ومجموعات العمل  ●
 مثلة لما يحققه اآلخرونتحديد طرق جديدة لالنخراط في فاميلي بناءً على أ

 
 األمانة

 مراجعة وتحسين محتوى برنامج التحالف ●
 حذف وتحسين عمليات برنامج التحالف ●
 إثبات قيمة العضوية ●
 المساعدة في تطوير الدعم للمانحين ●

 إعداد دراسات الحالة والتواصل خارجيًا لبناء مصداقية فاميلي
 

 الشركاء االستراتيجيين
 التعرف على الشبكات ●
 على فعالية نموذجنا ونظرية التغيير دليل ●

 دليل على أننا شريك رئيسي ووسيط تغيير ليعملوا معه
 

 الحالية الجهات المانحة
 إبالغ القرار لالستثمار في فاميلي  ●

 دليل على ما حققه استثمارهم
 

 الفرديين الحاليين والمحتملين الداعمين
 إبالغ القرار لدعم فاميلي ●

 دليل على ما حققه دعمهم
 أسئلة المراقبة: ماذا نحتاج ان نعرف؟

 إلى أي مدى نحقق أهدافنا؟ .1
 أين وكيف يكون لنا أكبر تأثير كتحالف؟ .2
 ما هي النتائج الداخلية والخارجية الناشئة التي تخبرنا عن قيمة وحيوية التحالف .3
 مكننا إخباره؟ما هي القصة في حال كان التأثير الذي ي -ما الذي ساهم في نتائج اإلثبات لدى فاميلي  .4
 ما هو التعلم الداخلي من هذا الحصاد السنوي؟ .5

 
 كم مرة ومتى يتم جمع النتائج؟ 

االستفادة من فرص االجتماعات والدورات التدريبية وأي فعاليات أخرى(.  -األعضاء )حث األمانة( على الحصاد على أساس مستمر 
 نتيجة بشكل صحيح.بقدر اإلمكان، ستتابع جهة االتصال مع العضو لتوضيح ال

 
 .2020نوفمبر  15و 2020مايو  31 -أشهر للنتائج  6الموعد النهائي 

 
بعد انقضاء مهلة األشهر الخمسة لألعضاء الستكمال النتائج، سيتم استخدام الشهر التالي في األخذ والرد إذا لم يتم ذلك فوًرا بعد  

 إرسال النتيجة للعضو.
 من يصوغ النتائج؟

  األعضاء 
  ظفو برنامج التحالفمو 
   المجلس 
 مجموعات العمل؛ 
  .مشاريع العمل المشترك 

 من المدربين؟
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 قيادة الرصد والتقييم
 يقوم موظفو برنامج التحالف بتدريب األعضاء الذين هم نقاط اتصال معهم. 

 غويلي سالز كمستشار ألمور محددة مثل تطبيق الهاتف المحمول وما إلى ذلك.
 نتائج؟كيف سيتم حصاد ال

 بشكل مستمر.
 بشكل فردي وكما في المجموعات

 استخدام النموذج سهل االستخدام المتاح على موقع العضو وجميع مستندات المراقبة والتقييم
 تطبيق الهاتف المحمول عندما تكون جاهًزا.

 أين سيتم تخزين النتائج؟
 من قبل نقطة االتصال. Agileتخزين النتائج في حالة 

 بالتحليل ومتى؟من يقوم 
مرة واحدة في السنة من قبل منسق الرصد والتقييم )سيعقد اجتماع مع موظفي برنامج التحالف للتحقق من التحليل قبل كتابة التقرير( 

 موظفي البرنامج(
 متى وأين ومع من تقوم بوضع التفسير وصنع المعنى؟

 فريق الرصد والتقييم األساسي -
 األمانة -
 األعضاء -
 رةمجلس اإلدا -

 

 

 

 

 

 

 

 
 


