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الرشوط املسبقة:

ال يحتاج قارئ هذه املالحظة ألي معرفة سابقة لفهمها، إذ تقدم للقارئ مفهوم التقييم واألنواع املختلفة 
لخيارات التقييم املتاحة لتدخالت توظيف الشباب.

أهداف التعليم املرجّوة:

بنهاية هذه املالحظة، سيكون القارئ قادراً عىل:

W ًاستيعاب سبب التقييم وأهداف التعلم الرئيسية واملساءلة، واملعنيني بالتقييامت داخلياً وخارجيا

W صياغة أسئلة التقييم عىل أساس املعايري األساسية للصلة واألثر والفّعالية والكفاءة واالستدامة

W  اختيار نوع التقييم املناسب مبا يتامىش مع احتياجات التدخل وسياق التقييم، مبا يف ذلك تقييم
األداء وتقييم األثر وتحليالت التكلفة والفّعالية وتحليالت التكلفة واملنفعة.

الكلامت الرئيسية:

 قابلية التقييم، الصلة، الفّعالية، الكفاءة، االستدامة، التأثري، التشاور مع ذوي املصلحة، البحث الوصفي، البحث 
املعياري، البحث السببي، تقييم األداء، تقييم األثر، التكلفة واملنفعة، التكلفة والفّعالية.
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تعـد أنظمـة املراقبـة الجيـدة رضوريـة جـداً ملعرفـة إن كان تدخلنـا يسـري يف االتجـاه 
املنشـود مـن عدمـه، إال أنهـا ال توضح سـبب حدوث التغيـريات أو كيفيـة حدوثها، كام 
أنهـا ال تقـدم أدلـة موثوقـة تشـري إىل أن أي تغيـريات ملحوظـة يف النتائـج هـي نتيجـة 
لتدخلنـا. والسـتكامل املعلومـات التي نحصل عليهـا من املراقبة، نحتـاج إىل التقييامت. 
مثـة أنـواع مختلفـة مـن التقييـامت، ويتوقـف سـؤال هـل نحتـاج إىل نـوع واحـد مـن 

التقييـامت أو أكـر عـىل مـا نحتاجـه مـن املعلومات.

قبـل أن نحلـل كيـف تُسـهم أهـداف التعلـم املرجـوة والسـياق التشـغييل يف اختيـار 
نـوع )أنـواع( تقييـم برنامجنـا أو مرشوعنـا أو تدخلنـا، فإننا نعتمد عـىل دوافع مختلفة 
لالسـتفادة مـن املزايـا املحتملـة للتقييـامت. ونركـز يف هـذه املالحظـة عـىل السـبل 
 )ALMPs( املمكنـة لتقييـم برامج تشـغيل الشـباب مثـل برامج سـوق العمل النشـطة

والتدخـالت التـي تركـز عىل الشـباب.

ما سبب إجراء التقييم؟

التــي تســتند إىل أنظمــة قيــاس  التقييــامت  تعــد 
نتائــج جيــدة التصميــم وســيلًة حاســمًة لتحســني 
عمليــة اتخــاذ القــرار وتكويــن املعرفــة وتوفــري األدلــة 
ــة التدخــالت  ــا بشــأن فّعالي ــي ميكــن التحقــق منه الت
الدوليــة،  العمــل  بتنفيذهــا )منظمــة  التــي نقــوم 
2017(. هنــاك هدفــان رئيســيان يف إجــراء التقييــامت 
ــق كال  ــن تحقي ــفافية. وميك ــاء الش ــم وإرس ــام التعل ه
الهدفــني فيــام يتعلــق بالجمهــور الداخــيل والخارجــي 
عــىل الســواء، مــام يــؤدي إىل تحقيــق فوائــد التقييــم 

ــكل 1-4(. ــر الش ــع )انظ ــية األرب الرئيس

إدارة  يف  تســاعد  أن  التقييــم  لعمليــات  ميكــن 
املرشوعــات: تجــدر اإلشــارة إىل أن تقييــم عمليــة 
تصميــم التدخــالت الخاصــة بتوظيــف الشــباب أو 
ــز  ــا مــن شــأنه أن يســهم يف تعزي تنفيذهــا أو نتائجه
ــامت،  ــور التقيي ــي. وتتمح ــيل والتنظيم ــم الداخ التعل
ــا  ــح مرشوعن ــم لصال ــول التعل ــل كل يشء، ح أوالً وقب
الربامــج  ملديــري  توفــر  أنهــا  كــام  ومنظمتنــا، 
املعلومــات الالزمــة التخــاذ القــرارات االســرتاتيجية 
التغيــريات الرضوريــة يف تصميــم املــرشوع  بشــأن 
ــة  ــن خــالل فحــص كيفي ــذه. وم أو تخطيطــه أو تنفي

التقييم هو تقييم قائم عىل األدلة لنتائج االسرتاتيجية، أو نتائج السياسة، أو نتائج الربنامج، أو ونتائج املرشوع، 
وذلك من خالل تحديد صلتها، وأثرها، وفّعاليتها، وكفاءتها، واستدامتها. ويتعنّي أن يوفّر التقييم معلومات 

موثوق بها ومفيدة مام يتيح تضمني الدروس املستفادة يف عملية صنع القرار لكل من املتلقني واملانحني.

تعريف
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تحقيــق نتائــج معينــة وســببها، تُكّمــل التقييــامت 
القامئــة  اإلدارة  ومامرســات  األداء  مراقبــة  أنظمــة 
عــىل النتائــج. ورغــم أن التقييــامت )وتقييــامت األثــر 
بوجــه خــاص( تكــون عمومــاً معلومــات بشــكل دوري 
وليســت بشــكل مســتمر، فهــي متثــل مراحــل مهمــة 
يف دورة املــرشوع، إذ يســاعد التقييــم املصمــم بشــكل 
ــي  ــق الت ــد العوائ ــة عــىل تحدي ــات العامل ــد الجه جي
تحــول دون وصــول الشــباب إىل العمــل، أو الفجــوات 
ذات  الســياقية  التأثــري  عوامــل  أو  املتوقعــة،  غــري 
ــم  ــة التصمي ــم تشــخيصها يف مرحل ــي مل يت ــة الت الصل

ــع  ــك املشــكالت م )انظــر املالحظــة 1(، ومعالجــة تل
الحفــاظ عــىل الربامــج التــي تعمــل عــىل تحقيــق 
نتائــج جيــدة أو ميكــن أن تعمــل عــىل تحقيــق ذلــك. 
ــة  ــبان وإدارة املعرف ــبق يف الحس ــا س ــذ م ــدون أخ وب
الداخليــة املناظــرة، تتعــرض الربامــج لخطــر الســري يف 
االتجــاه الخاطــئ وعــدم رؤيــة الحواجــز التــي تحــول 
دون تحقيــق األهــداف وتكــرار األخطــاء داخــل نفــس 
املؤسســة، وهكــذا تســمح لنــا التقييــامت بإظهــار 
القيمــة الحقيقيــة لعملنــا والتعــرف عــىل تصميــم 

ــا. ــرى وتخطيطه ــالت األخ التدخ

 الشكل 4-1: فوائد إجراء التقييم

 داخيل
)منظمة، مرشوع(

 خارجى 
)الجهات املانحة وصناع القرار،إلخ(

التعلم إرساء الشفافية

1

إدارة املرشوعات

2

توليد املعرفة

4

املصداقية واالستدامة

3

املسئولية

م؟
قيي

الت
ء 

جرا
ب إ

سب
ما 
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التقييـــامت تولّـــد املعرفـــة: يتميـــز مجـــال توظيـــف 
ـــا ينجـــح  ـــىل م ـــليم ع ـــل س ـــدم وجـــود دلي الشـــباب بع
ومـــا ال ينجـــح ومـــا هـــي األســـباب البـــارزة لنجـــاح 
التدخـــالت وفشـــلها. يتطلـــب الحصـــول عـــىل هـــذه 
ـــات  ـــم تســـتخدم منهجي ـــات تقيي ـــة إجـــراء عملي املعرف
ـــالت  ـــاح تدخ ـــة لنج ـــرات موثوق ـــر تقدي ـــددة توف مح
معينـــة. ويف مراجعـــة منهجيـــة لألدلـــة املتاحـــة مـــن 
ـــرون )2016( إىل  ـــوف وآخ ـــص كل ـــر، خل ـــامت األث تقيي
ـــل النشـــطة للشـــباب  ـــج ســـوق العم أن سياســـات برام
لهـــا تأثـــري إيجـــايب عـــىل نتائـــج ســـوق العمـــل، وأن 
نـــوع التدخـــالت وتصميمهـــا عـــىل جانـــب كبـــري 
مـــن األهميـــة. ولتكـــرار املامرســـات الجيـــدة، فمـــن 
الـــرضوري اســـتيعاب مـــا ينجـــح، ويف أي ســـياق، 
ــرية  ــرات الكبـ ــا الثغـ ــاذا؟ وتذكرنـ ــن وملـ ــح مـ ولصالـ
ــباب  ــف الشـ ــالت توظيـ ــة يف تدخـ ــة وخاصـ يف األدلـ
يف البلـــدان ذات الدخـــل املتـــدين والبلـــدان ذات 
ـــن  ـــد م ـــة إىل املزي ـــاك حاج ـــأن هن الدخـــل املتوســـط ب
ـــن  ـــم الخارجـــي م ـــة تشـــجيع التعل ـــع أهمي ـــة م املعرف
خـــالل إجـــراء تقييـــامت )ونـــرش نتائجهـــا والـــدروس 

املســـتفادة واآلثـــار املرتتبـــة عليهـــا(.

يوثــق كلــوف وآخــرون )2016( حقيقــة أن معظــم 
التقييــامت املتاحــة جــاءت يف مجــال التدريــب وتنميــة 
املهــارات، يف ظــل النــدرة النســبية ألدلــة جميــع أنــواع 
التدخــالت األخــرى، مثــل العاملــة املدعومــة للشــباب، 

الشــباب،  أعــامل  وريــادة  التوظيــف،  وخدمــات 
والربامــج  للشــباب،  الشــاملة  املاليــة  والخدمــات 
ــالوة عــىل  ــتهدفة للمجموعــات املســتبعدة. وع املس
ــف  ــج توظي ــدة لربام ــم متزاي ــة تقيي ــاك أدل ــك، هن ذل
جنــوب  أفريقيــا  يف  تنفيذهــا  تــم  التــي  الشــباب 
الصحــراء الكــربى، ومعلومــات محــدودة مــن الــرشق 
ــوب آســيا ورشق آســيا  ــا وجن األوســط وشــامل أفريقي

ــادئ. ــط اله واملحي

عمليـــات التقييـــم تفـــي مبتطلبـــات املســـاءلة: 
تعمـــل التقييـــامت عـــىل عـــرض الربامـــج للتدقيـــق 
الخارجـــي، وتضعهـــا موضـــع املســـاءلة ملعرفـــة 
ـــراً  ـــوارد. ونظ ـــتخدام امل ـــج واس ـــق النتائ ـــدى تحقي م
لنـــدرة املـــوارد، مـــن الـــرضوري ضـــامن إنفـــاق 
املـــال والوقـــت والجهـــد بأفضـــل طريقـــة ممكنـــة 
ـــواء  ـــق، س ـــل الئ ـــاد عم ـــىل إيج ملســـاعدة الشـــباب ع
ـــرص  ـــم لف ـــباب، أو توصيله ـــب الش ـــالل تدري ـــن خ م
العمـــل، أو تزويدهـــم بفـــرص تأســـيس أعـــامل، 
ــة.  ــارات الوظيفيـ ــأن املسـ ــورة بشـ ــم املشـ أو تقديـ
وتتزايـــد أهميـــة ورضورة تحمـــل املســـؤولية أمـــام 
ـــم  ـــون وقته ـــن يقض ـــل م ـــني مث ـــتفيدين النهائي املس
يف  املشـــاركة  يف  أموالهـــم(  ينفقـــون  )وأحيانـــاً 
ـــن  ـــة م ـــات مختلف ـــف الشـــباب، وكيان ـــج لتوظي برنام
منظمتنـــا مثـــل الحكومـــات والـــرشكاء االجتامعيـــني 

ــة. ــات املانحـ واملجتمـــع املـــدين والجهـ

املربع 4-1: خريطة الفجوة املتعلقة بتوظيف الشباب

الدولية لتقييم األثر )3ie( خريطة الفجوة الخاصة بتوظيف الشباب. ومن خالل هيكلها كمصفوفة  وضعت املبادرة 
تفاعلية، توفر الخريطة نظرة عامة مزودة باألدلة من املراجعات املنهجية وتقييامت األثر ملطوري الربامج واملقيّمني. 
األعامل،  ريادة  وتشجيع  املهارات،  عىل  )التدريب  الرئيسية  النشطة  العمل  برامج سوق  فئة  من خالل  األدلة  تُعرض 
انظر  األعامل(  وأداء  واملكاسب  )التوظيف  النتائج  فئة  خالل  من  وكذلك  املدعومة(،  والعاملة  التوظيف،  وخدمات 

http://gapmaps.3ieimpact.org/evidence-maps/youth-employment-evidence-gap-map

http://gapmaps.3ieimpact.org/evidence-maps/youth-employment-evidence-gap-map
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ــة:  ــاء املصداقيـ ــاعد التقييـــامت يف بنـ ــن أن تسـ ميكـ
تزيـــد التقييـــامت مـــن شـــفافية املـــرشوع وبالتـــايل 
ســـمعة املنظمـــة املنّفـــذة، والحقيقـــة البســـيطة 
ــىل  ــرشوع عـ ــة أو مـ ــة منظمـ ــة يف أن موافقـ املتمثلـ
إجـــراء تقييـــامت مســـتقلة تتبـــع بروتوكـــوالت محـــددة 
ـــج.  ـــة يف الربنام ـــري عالي ـــل إىل معاي ـــري بالفع ـــلفاً تش س
ـــون  ـــن أن يك ـــدة، ميك ـــج جي ـــم نتائ ـــر التقيي وإذا أظه
ـــالً، كـــام  ـــد عـــىل كٍل مـــن املنظمـــة والربنامـــج هائ العائ
ـــدث  ـــن أن يُح ـــا ميك ـــا ونهجن ـــاح طريقتن ـــات نج أن إثب
ــي  ــة وواضعـ ــات املانحـ ــني الجهـ ــرياً يف أعـ ــاً كبـ فارقـ
ـــن  ـــم - م ـــل التقيي ـــوا - قب ـــن مل يتمكن ـــات مم السياس
ـــة  ـــريات املزعوم ـــا والتأث ـــريات تدخلن ـــني تأث ـــق ب التفري

للعديـــد مـــن الربامـــج األخـــرى.

جميــع نتائــج التقييــم تعكــس مســتوى التعلــم: 
ــايب يف  ــم اإليج ــج التقيي ــتخدام نتائ ــن اس ــني ميك يف ح

ــات  ــن الجه ــرب م ــم أك ــىل دع ــوة إىل الحصــول ع الدع
املانحــة والحكومــات وعامــة النــاس، ميكــن القــول 
ــىل  ــاعدة ع ــدة يف املس ــر فائ ــلبية أك ــج الس إن النتائ
إعــادة منــاذج التدخــل وتحســينها. كــام هــو الحــال يف 
ــات  ــات والخدم ــاء املنتج ــب بن ــر، يتطل ــال آخ أي مج
ــف  ــة والتكيّ ــاذج أولي ــارات ومن ــراء اختب ــة إج الناجح
مــع الظــروف املحليــة، ويُعــد الفشــل خطــوة رضوريــة 
يقتــر  ال  وعندمــا  الربامــج.  أحــدث  إىل  للوصــول 
ــائل  ــائل الناجحــة أو الوس ــة الوس ــىل معرف ــم ع التقيي
ملعرفــة  ذلــك  يتجــاوز  بــل  فقــط،  الناجحــة  غــري 
طريقــة عمــل نُهــج معينــة والســبب وراء ذلــك، فــإن 
النتائــج الســلبية ستُحّســن تصميــم الربنامــج وعملياتــه 
الجاريــة. وإذا اســتطعنا يف وقــت مبكــر مــن العمليــة 
ــا،  ــة تدخلن ــل مــن فّعالي ــد تقل ــي ق فهــم املشــاكل الت
ســنكون يف وضــع جيــد لبنــاء مرشوعــات ناجحــة عــىل 

ــل. ــدى الطوي امل

املربع 4-2: أنواع التقييم املختلفة

مثة روابط مهمة بني تصميم الربنامج وتقييمه، وأحد األغراض الرئيسية للتقييم هو دعم التعلم، مام يسهم بدوره يف 
التخطيط للمستقبل. وتعتمد جدوى التقييم وفائدته إىل حد كبري عىل جودة تصميم الربنامج األصيل، كام هو موضح يف 

املالحظة 1. يرجى مراعاة النقاط التالية:

التقييم ال يجدي مع التصميم اليسء: التقييم املتأخر ال يغني عن التفكري املبكر. بفضل تصميم برنامج مدروس 	 
بعناية يستند إىل األبحاث والخربات الحالية، يكون الربنامج عىل أفضل مسار ممكن للنجاح.

ستعتمد اسرتاتيجية التقييم عىل الفجوات املعرفية املحددة خالل مرحلة التصميم: تُعد معرفة قاعدة األدلة 	 
وتحديد الفجوات املعرفية املحتملة عوامل هامة يف اختيار اسرتاتيجية التقييم املناسبة، فعىل سبيل املثال، ستكون 

تقييامت األثر ذات قيمة خاصة للربامج املبتكرة وغري املختربة التي تتيح الفرصة مللء فجوات املعرفة العاملية.

ميكن للتصميم الجيد للربنامج أن يسهل عملية التقييم: بعض الربامج أسهل يف التقييم من غريها، فعىل سبيل 	 
املثال، إذا مل يتم التخطيط لتقييم األثر أثناء مرحلة تصميم الربنامج، فقد تكون األدوات املتاحة إلجراء التقييم 
محدودة جداً. ومع ذلك، فإن اختيار معايري استهداف واضحة وعادلة وشفافة مثل التعيني العشوايئ للربامج التي 
ال تخضع لإلرشاف أو درجات األهلية، ميكن أن يخفف إىل حد كبري من عملية التقييم. وبالتايل، إذا كانت هناك 
عدة طرق مقبولة لتقديم برنامج معني، فقد يكون من الحكمة التخطيط املسبق واختيار التصميم الذي يناسب 

التقييم أيضاً.
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تقييم قابلية تدخلنا

قبــل البــدء يف أنشــطة التقييــم، مــن املستحســن 
أن نعــرف أن كان فعــالً باإلمــكان تقييــم التدخــل 
ــن أن يحــدد اإلجــراء  ــه، وميك ــن عدم محــل النظــر م
االســتطالعي مــدى إمكانيــة تقييــم التدخــل كــام هــو 
مخطــط لــه. وميكــن إجــراء تقديــرات قابليــة التقييــم 
كلتــا  ويف   .)2013 )ديفيــس،  واألثــر  األداء  لتقييــم 
الحالتــني، يحــدد التقييــم إن كان التدخــل يشــتمل 
ــألداء أو  ــم ل ــراء تقيي ــة إلج ــات الرضوري ــىل املتطلب ع
ــىل  ــالوة ع ــدة. وع ــج مفي ــق نتائ ــة تحق ــر بطريق األث
ــتعراض اتســاق أي تدخــل أو مــرشوع  ــم اس ــك، يت ذل
ــت  ــى توقي ــام يُراع ــم، ك ــباب أي منه ــج وأس أو برنام
واالجتامعــي  الســيايس  والســياق  املزمــع  التقييــم 
الكافيــة  املــوارد  توافــر  عــن  فضــالً  واالقتصــادي، 

للتقييــم.

كــام يشــمل تقديــر قابليــة تقييــم األداء توضيــح توافــر 
البيانــات ومــدى كفايتهــا إلظهــار التقــدم املحــرز 
لتحقيــق النتائــج. وعــالوة عــىل ذلــك، ميكــن لإلجــراء 
إطــار متطــور  االســتطالعي بحــث مســألة وجــود 
ــية  ــات األساس ــودة البيان ــر وج ــج وتواف ــاس النتائ لقي
يتعلــق  وفيــام   .)3 )املالحظــة  التغــريات  لتقييــم 
ــاً يف  ــامت أيض ــذه التقيي ــاول ه ــر، تتن ــامت األث بتقيي

ــر إىل تحســينات  ــؤدي دراســة األث مــدى احتــامل أن ت
حقيقيــة يف أداء الربنامــج ونجاحــه ومعرفــة إن كانــت 
التكاليــف، مــن حيــث الجهــد واملــال، ســتفوق املنافــع 
ــد  ــه. وبع ــن عدم ــة م ــة الواقعي ــن الناحي ــة م املتوقع
ــم  ــاق التقيي ــل نط ــن تعدي ــم، ميك ــذا التقيي ــراء ه إج
العمــل  )منظمــة  لذلــك  وتوقيتــه وفقــاً  وأســاليبه 

الدوليــة، 2017(.

القابلية للتقييم هي مدى إمكانية تقييم النشاط أو الربنامج بطريقة موثوقة وذات مصداقية.

تعريف

معلومة اسرتشادية  
الدولية  العمل  منظمة  وضعت  لقد 
لقابلية  منهجي  تقييم  إلجراء  منهجية 
املامرسات  أفضل  عىل  بناًء  التقييم 
والتنمية  التعاون  منظمة  أعضاء  بني  املتبعة 
أداة  تسجل  اإلمنائية.  املساعدة  االقتصادية/لجنة 
إىل  استناداً  وبرامج  فردية  مرشوعات  التقييم 
أساسية  بيانات  ووجود  واملؤرشات  األهداف 
إىل  باإلضافة  وافرتاضات  رئيسية ومخاطر  ومعامل 
الرصد والتقييم. تتوفر إرشادات مفصلة عن هذه 
ميكن   .)2017( الدولية  العمل  منظمة  يف  األداة 
طلب املزيد من املعلومات من مكتب التقييم يف 

منظمة العمل الدولية.
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معايري التقييم وأسئلته

وكــام أســلفنا، فــإن التقييــامت هــي تقييــامت دوريــة 
لصلــة تدخلنــا وفّعاليتــه وكفاءتــه وتأثــريه واســتدامته، 
وتلــك معايــري التقييــم املشــرتكة كــام حددتهــا منظمــة 

التعــاون والتنميــة االقتصاديــة )ملزيــد مــن التفاصيــل 
انظــر الجــدول 1-4(.

الجدول 4-1: معايري التقييم
الوصفاملعيار

العاملية الصلة واألولويات  البلدان  واحتياجات  املستفيدين  متطلبات  مع  التدخل  أهداف  اتساق  مدى 
وسياسات الرشكاء والجهات املانحة

مدى تحقيق التدخل ألهدافهالفّعالية

العوامل الرئيسية التي تؤثر يف تحقيق األهداف أو عدم تحقيقها

مقياس لكيفية تحويل املدخالت االقتصادية )املال، والخربة، والوقت( إىل نتائجالكفاءة

ينبغي تحديد مؤرش للتكاليف لكل ناتج/مستفيد ومقارنته مع تدخالت مامثلة، إن أمكن ذلك

مقياس للتغريات اإليجابية والسلبية الناتجة عن التدخلاألثر

تقديرات االختالفات السببية التي حققها التدخل للمستفيدين

احتاملية أن تكون نتائج التدخل دامئة وميكن الحفاظ عليها من قبل رشكاء التدخلاالستدامة

مدى استمرار منافع املرشوع بعد توقف مدخالت الجهات املانحة

املصدر: استناداً إىل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية/لجنة املساعدة اإلمنائية، 2002 ومنظمة العمل الدولية 2017.

ــد  ــة، ق ــة العملي ــم: يف املامرس ــئلة التقيي ــة أس صياغ
يكــون لدينــا العديــد مــن أســئلة التقييــم بشــأن 
جميــع املعايــري التــي نرغــب يف تقييمهــا. ففــي حــني 
ــنّي  ــام، يتع ــكل ع ــم بش ــري التقيي ــة معاي ــم صياغ يت
تكييــف أســئلة التقييــم ومواءمتهــا مــع التدخــل 

ــة  ــد قامئ ــىل تحدي ــاً ع ــذا أيض ــاعد ه ــدد. ويس املح
تســمح  التــي  املناســبة  والتقييــم  الرصــد  أدوات 
باإلجابــة عــىل هــذه األســئلة )GAO, 2012( وهنــاك 
العديــد مــن االعتبــارات املهمــة عنــد صياغــة أســئلة 

ــم: التقيي

معايري التقييم: لضامن أداء دراسات التقييم بجودة عالية، من الجيد تقييم عدد من معايري التقييم املوحدة 
)مثل الصلة والفّعالية والكفاءة واألثر واالستدامة( التي متت صياغتها بشكل عام.

تعريف

سؤال التقييم: تتبنى أسئلة التقييم معايري التقييم وتكيّفها مع تفاصيل التدخل.

تعريف
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ــم . 1 ــدء، مــن امله ــل الب مشــاركة ذوي املصلحــة: قب
تحديــد الجمهــور املســتهدف يف التقييــم ومــا 
ــه. تعتمــد مجموعــة  يريــد هــذا الجمهــور معرفت
ذوي املصلحــة عــىل األهــداف املنشــودة مــن 
ــم؟"  ــراء تقيي ــبب إج ــم "س ــر القس ــم )انظ التقيي
ــري املرشوعــات  أعــاله(، وعــادًة مــا تتضمــن مدي
عــىل  عــالوة  األصليــة  املنظمــة  يف  واملوظفــني 
الــرشكاء الوطنيــني واملحليــني الرئيســيني )عــىل 
والــرشكاء  املبــارشة  الــوزارات  املثــال،  ســبيل 
االجتامعيــني املعنيــني( وكذلــك الجهــات املانحــة. 
ــد  ــتهدف يف تحدي ــا املس ــاركة جمهورن ــد مش وتع
أســئلة التقييــم أمــر مهــم لتقييــم جميــع املعايــري 
كــام أنهــا تســاعد عــىل وجــه الخصــوص يف تقييــم 

ــتدامته. ــل واس ــه بالتدخ صلت

ــم: . 2 ــار تقيي ــكل معي ــة ل ــار األســئلة التكميلي اختي
ــب  ــم بجوان ــئلة التقيي ــواع أس ــع أن ــص جمي تخت
ــة  ــواع مختلف ــرض أن ــرشوع وتع ــن امل ــة م مختلف
بدائــل،  تقديــم  مــن  وبــدالً  املعلومــات.  مــن 
ــىل  ــة ع ــة أو مبني ــون تكميلي ــا تك ــاً م ــا غالب فإنه
ــم، مــن  ــري التقيي ــا. وبالنســبة ملعظــم معاي بعضه
املنطقــي أن نطلــب مزيجــاً مــن األســئلة الوصفيــة 
)إميــاس  والتأثــر  الســبب  وأســئلة  واملعياريــة 

:)2009 وريســت 
W  تحديــد إىل  ترمــي  الوصفيــة  األســئلة 

ــة  ــات التنظيمي ــرشوط والعالق ــات وال العملي
ووجهــات نظــر ذوي املصلحــة )مــاذا يحــدث 

مرشوعنــا؟( يف 

W  ــع ــدث م ــا يح ــارن م ــة تق ــئلة املعياري األس
مــا ينبغــي أن يحــدث. إذ تقــارن الوضــع 
ــي  ــات املحــددة الت الحــايل باألهــداف والغاي
ــا  ــذ مرشوعن ــم تنفي ــل ت ــا )ه ــم تحديده ت
عــى النحــو املنشــود؟ هــل يعمــل كــا هــو 

متوقــع؟(
W  ــج ــث يف النتائ ــري تبح ــبب والتأث ــئلة الس أس

وتحــاول قيــاس الفــرق الــذي يحدثــه التدخــل 
وتســتفرس إن كانــت األهــداف قــد تحققــت 
نتيجــة ملرشوعنــا أم ال )إىل أي مــدى ميكــن أن 

نلحــظ تغيــراً ملحوظــاً يف تدخلنــا؟(.

ــج، . 3 ــلة النتائ ــول سلس ــم ح ــئلة التقيي ــم أس تنظي
حيثــام أمكــن: يف حالــة وجــود نظــام موثــوق 
ــي أن  ــة 3(، ينبغ ــر املالحظ ــج )انظ ــاس النتائ لقي
يكــون هنــاك توافــق آراء حــول منطــق املــرشوع 
مــن حيــث التنفيــذ والنتائــج، مــام يســاعد بــدوره 
التدخــل.  التعلــم مــن  عــىل تحديــد أهــداف 
ــة  ــة واملعياري ــئلة الوصفي ــط األس ــن أن ترتب وميك
ــك،  ــج؛ ومــع ذل ــع مســتويات سلســلة النتائ بجمي
فــإن أســئلة الســبب والتأثــري تشــري بشــكل رئيــي 
إىل النتائــج والنتائــج حســب مســتوى التأثــري. 
هــذه االســرتاتيجية مفيــدة بشــكل خــاص لتحديــد 
األســئلة لتقييــم فّعاليــة املــرشوع وكفاءتــه وتأثــريه 

ــدول 2-4(. ــر الج )انظ
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الجدول 4-2: أمثلة عىل أسئلة التقييم املصاغة مع سلسلة نتائج

األهداف العلياالنتائجاملخرجاتاألنشطةاملدخالت

أسئلة 
وصفية

كيف تقارن 	 
تكلفة الربنامج مع 
التدخالت املامثلة؟

ما مؤهالت مقدمي 	 
الخدمات؟

ما التدخالت األخرى 	 
املعمول بها اآلن؟

هل الشباب عىل علم 	 
بالربنامج وبطريقة 

التأهل لالنضامم 
إليه؟

ما آليات التقديم 	 
املستخدمة؟

إىل أي مدى يختلف 	 
تطبيق الربنامج 
حسب املوقع؟

كم عدد الشباب 	 
املشاركني )حسب 

العمر والجنس وما 
إىل ذلك(؟

من يترسب من 	 
املدرسة؟

ما الخدمات األكر 	 
استخداماً؟

هل املشاركون راضون عن 	 
الربنامج؟

هل هناك أي تغيريات 	 
ملحوظة يف معارف 

املشاركني ومواقفهم وما إىل 
ذلك؟

ما عدد املشاركني يف الربنامج 	 
الذين يجدون فرص عمل 

خالل 3 أشهر؟

ما معدالت البطالة 	 
الحالية بني الشباب 

املحليني؟

 ما مدى ارتفاع 	 
متوسط دخل 

األرسة؟

أسئلة 
معيارية

هل ننفق قدر ما 	 
حددنا يف امليزانية؟

هل املوظفون 	 
واملوارد املالية 

كافية؟

هل يقوم الربنامج 	 
بتكرار الجهود 

األخرى؟

هل عملية اختيار 	 
املشاركني عادلة 

ومنصفة؟

هل تأخر تنفيذ 	 
الربنامج؟

هل يتم اتباع 	 
الكتيبات التشغيلية؟ 

هل نحقق التوازن 	 
بني الجنسني 

املنشود ضمن 
املشاركني؟

هل سنحقق هدف 	 
تدريب 5,000 
شاب يف السنة؟

هل يزيد دخل املشارك 	 
بنسبة ٪20 ، كام هو 

مخطط؟

هل يجد ٪80 من 	 
املستفيدين وظيفة خالل 3 
أشهر من التخرج، كام هو 

مطلوب؟

هل تنخفض بطالة 	 
الشباب املحليني 

مقارنة ببدء 
الربنامج؟

هل دخل األرس 	 
يتطور؟

هل أصبحت املزيد 	 
من األرس ذاتية 

االكتفاء؟

أسئلة 
السبب 
والتأثري

نتيجة للتدريب الوظيفي، 	 ال ينطبق	 ال ينطبق	 ال ينطبق	 
هل يحصل املشاركون عىل 
وظائف بأجر أعىل مام هم 

فيه؟

هل يجد ٪80 من 	 
املستفيدين وظيفة خالل 

3 أشهر من التخرج بسبب 
مشاركتهم يف الربنامج؟

هل يزيد التدريب الداخيل 	 
من فّعالية التدريب الفني 

املقدم؟

هل يؤثر الربنامج عىل 	 
الفتيان والفتيات بشكل 

مختلف؟

ما هي اآلثار املبارشة 	 
اإليجابية أو السلبية غري 
املقصودة املوجودة، إن 

وجدت؟

هل يسهم املرشوع 	 
يف الحد من الفقر 

باملنطقة؟

ما اآلثار )اإليجابية 	 
أو السلبية( األخرى 

التي قد تلحق 
بالظروف املعيشية 
يف املجتمع األوسع 

بسبب هذا التدخل؟

Source: Based on OECD/DAC, 2002 and ILO, 2017.
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ربط أسئلة التقييم بأنواعه

ال يوجــد قالــب تقييــم واحــد يناســب الجميــع، إذ 
يتعــني أن يعتمــد اختيــار التقييــم عــىل نــوع املعلومات 
ــد تقييمــه: تقــدم  ــذي نري التــي نريــد جمعهــا )مــا ال
ــار املنســوبة إليــه(، وكذلــك املــوارد  الربنامج/أدائه/اآلث

املتاحــة مثــل املهــارات واألمــوال والوقــت.

يقــدم الشــكل 4-2 ملحــة عامــة عــن خيــارات التقييــم 
التــي نريــد  عــىل نــوع األســئلة  املتاحــة اعتــامداً 

اإلجابــة عليهــا. مثــة أنــواع أخــرى مــن التقييــامت التــي 
تركــز عــىل تقييــم السياســات العليــا أو االســرتاتيجيات 
الوطنيــة يف قطــاع معــني أو مجــال موضوعــي أو اآلثــار 
ــذه  ــث يف ه ــن مل تبح ــايئ، ولك ــاون اإلمن ــة للتع الكلي
املالحظــة، إذ تقتــر هــذه املالحظــة عــىل تقييــم 
املرشوعــات والتدخــالت التــي تؤثــر مبــارشة عــىل 
املســتفيدين مــن خــالل برامــج أنشــطة ســوق العمــل 

ــباب. للش

الشكل 4-2: أنواع التقييم املختلفة

 نوع السؤال املطلوب أن 
يجيب عنه التقييم

تقييم األداء

تحليل التكلفة واملنفعةتحليل التكلفة والفّعالية

الرصد

تقييم األثر

سبب وتأثريمعياري وصفي
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الرصد )بدون تقييم(

إذا مل يطلــب مديــر الربنامــج ســوى معلومــات وصفيــة 
ــة  ــة مبكــرة للغاي عــن التدخــل ألن املــرشوع يف مرحل
املعلومــات  بعــض  عــىل  الحصــول  هــو  والهــدف 
ــد ال  ــا ق ــج، حينه ــذ الربنام ــة تنفي ــول كيفي ــة ح العام
ــة،  ــذه الحال ــاً. ويف ه ــل رضوري ــم الكام ــون التقيي يك
ــن  ــا م ــول عليه ــم الحص ــي يت ــة الت ــون املعرف ــد تك ق
الرصــد كافيــة. مــن الواضــح أن ذلــك يتطلــب وجــود 
نظــام لقيــاس النتائــج يعمــل بشــكل جيــد مــع وجــود 

ــؤرشات وأدوات  ــوح وم ــددة بوض ــج مح ــلة نتائ سلس
جمــع بيانــات ومــا إىل ذلــك )انظــر املالحظتــني 2 و3(. 
ــع  ــياً لجمي ــاً أساس ــل مكون ــام الرصــد املتكام ــد نظ يع
عمليــات قيــاس النتائــج والتعلــم الداخــيل ويوفــر 
ــدة. ويف  ــاملة ومفي ــامت ش ــراء تقيي ــاً إلج ــاً قوي أساس
حــال إنجــاز هــذا النظــام، يتعــنّي أن يكــون الحصــول 
عــىل املعلومــات الوصفيــة عــن الربنامــج ســهالً نســبياً.

تقييم األداء

تقييــامت األداء هــي تقييــم منهجــي وموضوعــي 
ملــرشوع أو برنامــج جــاٍر أو مكتمــل، وكذلــك تصميمــه 
وتنفيــذه ونتائجــه. وتعمــل عــىل تقييــم مــدى جــودة 
صياغــة أهــداف الربنامــج )انظــر املالحظــة 1( ومــا تــم 
إنجــازه حتــى اآلن. وهــذا يتطلــب إدراك إن كانــت 
هنــاك فجــوات بــني األنشــطة والنتائــج املخططــة 
واملحققــة؛ وإذا كان األمــر كذلــك، فلــامذا؟ وتحــدد 
الخدمــات  جــودة  لتحســني  طرقــاً  األداء  تقييــامت 
مثــل  الوصفيــة  املعلومــات  إىل  اســتناداً  املقدمــة 
األنشــطة التــي يتــم إجراؤهــا واملشــاركني يف الربنامــج 
ــامت  ــا تتخــذ تقيي ــاً م ــن ال يشــاركون(. وغالب )أو الذي
معايــري  كل  أو  معظــم  وتقيّــم  شــامالً  نهجــاً  األداء 

التقييــم الخمســة )انظــر الجــدول 1-4(.

ــم إن كان إطــار  ــا تقــوم أيضــاً بتقيي ــك أنه ــي ذل ويعن
تناقــض  هنــاك  كان  إن  أي  ال،  أم  مناســباً  النتائــج 
ــي  ــداف، وإن كان ينبغ ــطة واأله ــوارد واألنش ــني امل ب

لضــامن  الزمنيــة  الجــداول  أو  األولويــات  تعديــل 
تحقيــق األهــداف املتفــق عليهــا بشــكل فّعــال. لهــذا 
الغــرض، يجــري مراجعــة نظريــة التغيــري برمتهــا. 
ويتبــادر ســؤال مهــم هــو إن كانــت النتائــج املنشــودة 
ــك، يــدرس تقييــم  قــد تحققــت أم ال. عــالوة عــىل ذل
ــات  ــطة واملخرج ــني األنش ــط ب ــل الرواب األداء بالتفصي
والنتائــج، كــام يتنــاول إن كانــت االفرتاضــات األساســية 
واقعيــة أم ال، فعــىل ســبيل املثــال عنــد إجــراء تقييــم 
أداء لربنامــج تدريــب املهــارات للشــباب العاطلــني عــن 
ــبقاً  ــددة مس ــؤرشات املح ــم امل ــيقيّم املقيّ ــل، س العم
للمخرجــات )مثــل عــدد الشــباب املدربــني( والنتائــج 
وعــدد  املرســلة  الطلبــات  عــدد  )مثــل  املتوســطة 
مقابــالت الوظائــف التــي تــم إجراؤهــا( والنتائــج 
عــىل مســتوى التأثــري )مثــل عــدد الوظائــف التــي تــم 
ــات  ــم االفرتاض ــدف إىل فه ــام ته ــا(. ك ــول عليه الحص
األساســية لــكل اتصــال )عــىل ســبيل املثــال، املشــاركة 
ــادة ســلوك البحــث عــن  ــب ســاهمت يف زي يف التدري

تقييم األداء: يقيس تقييم األداء جودة الخدمة املقدمة والنتائج املحققة. وعادًة ما تغطي النتائج عىل املدى 
القصري واملتوسط، ولكن ليس التأثري العريض.

تعريف
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املالحظة 4.  تعزيز تعلم آليات توظيف الشباب من خالل التقييم

ــبة  ــق ومناس ــة للتطبي ــت قابل ــار إن كان ــل( واختب عم
ــه. مــن عدم

ميكــن إجــراء هــذه التقييــامت خــالل جميــع مراحــل 
ــا شــائعة بشــكل خــاص يف مراجعــات  ــذ، ولكنه التنفي
منتصــف املــدة )عندمــا يكــون تركيزهــا عــىل التعلــم 
إلدارة الربنامــج( أو عنــد اكتــامل الربنامــج )عندمــا 
ــتفادة  ــدروس املس ــاءلة وال ــىل املس ــا ع ــون تركيزه يك
ــه  ــع 4-3(، إال أن ــر املرب ــتقبلية( )انظ ــالت املس للتدخ
مــن األهميــة مبــكان التفكــري يف تقييــم الربنامــج ابتــداًء 
مــن مرحلــة التخطيــط. ويتعــني البــدء يف صياغــة 
سلســلة النتائــج وتصميــم مــؤرشات SMART )انظــر 
ــاة  ــع مراع ــات األساســية م املالحظــة 3( وجمــع البيان
نــوع التقييــم الــذي ســيجري فيــام بعــد لضــامن 

متاســك العمــل وإتاحــة الوصــول إىل بيانــات ذات 
ــدة. ــة جي نوعي

يف الغالــب، يجــري تقييــم األداء مــن قبــل مقيّــم 
ــة.  ــة معتدل ــة وبتكلف ــن إجــراؤه برسع مســتقل، وميك
ومتيــل هــذه التقييــامت إىل االعتــامد يف األســاس عــىل 
ــة  ــات اإلداري ــل البيان ــل تحلي ــة )مث ــاث املكتبي األبح
ــارات  ــيني، والزي ــني الرئيس ــالت املبلغ ــة(، ومقاب املتاح
ــه  ــزة، إال أن ــات املرك ــات، واملناقش ــة واملالحظ امليداني
ــامت األداء عــىل  ــد تشــتمل تقيي ــان، ق يف بعــض األحي
ــل إجــراء دراســات  ــات مث ــع أكــر شــموالً للبيان تجمي
اســتقصائية ومقارنتهــا قبــل وبعــد نتائــج املشــاركني أو 
أدوات نوعيــة إضافيــة )انظــر الشــكل 4-3 للخطــوات 

ــم(. ــية يف التقيي الرئيس

املربع 4-3: أهم مراحل تخطيط التقييم وإدارته

املراجعات السنوية تركز عىل مخرجات ونتائج املرشوعات أو الربامج أو االسرتاتيجيات أو السياسات، وهي شكل 	 
من أشكال التقييم الداخيل يعرّب ذوي املصلحة من خالله عن مدى تقدم التدخل نحو تحقيق أهدافه، مع مراعاة 
بيانات الرصد والتقييم املتاحة. وميكن أيضاً تنظيم املراجعات التي تتم بهذا النوع من الرتكيز لبحث مشكالت 

محددة.

ينبغي إجراء تقييامت منتصف املدة خالل تنفيذ املرشوعات أو الربامج أو االسرتاتيجيات أو السياسات. يختلف 	 
موعد التوقيت، ولذا يتعنّي أن يكون مرناً، إذا كان هناك مربراً لذلك. وتتزايد فائدة هذه التقييامت عندما يتم 
أداء عدد من األنشطة املخطط لها بعد إنفاق نسبة كبرية من األموال عليها، وتهدف تقييامت منتصف املدة إىل 
تقييم أهمية مواصلة التدخل والتقدم املحرز نحو تحقيق أهدافه املخطط لها، مام يتيح فرصة إلجراء تعديالت 

لضامن تحقيقها.

التقييامت النهائية تركز عىل نتائج املرشوعات أو الربامج أو االسرتاتيجيات أو السياسات ومدى احتامل تحقيق 	 
أثرها املنشود. وتوفر هذه التقييامت فرصة للتفكري بعمق يف االسرتاتيجية واالفرتاضات التي توجه التدخل، إذ 
تقيّم مدى تحقيق التدخل ألهدافه، وقد تويص بتعديل اسرتاتيجيته. كام أنها وسيلة لتقييم مدى دعم إجراءات 
مستوى التدخل لالسرتاتيجيات واألهداف العليا، كام هو موضح يف الربامج الُقطرية للعمل الالئق )برنامج العمل 

الالئق( وبرنامج منظمة العمل الدولية وموازنتها.

تُجرى التقييامت الالحقة بعد االنتهاء من املرشوع بهدف تقييم اآلثار طويلة األجل لتدخالت محددة. وميكن 	 
أن تكون جزءاً من تقييامت الربامج االسرتاتيجية/السياسية أو املوضوعية أو الُقطرية التي تراعي أيضاً الروابط 
بني التدخالت املختلفة والنتائج اإلمنائية طويلة األجل. ويرتكز الغرض األسايس من هذه التقييامت يف فحص األثر 

املستمر لتدخل معني.

املصدر: منظمة العمل الدولية، 2017.
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يف الغالــب، ال ميكــن لتقييــامت األداء معرفــة إن كانــت 
نتيجــة معينــة حدثــت بشــكل رصيــح بســبب أنشــطة 
الربنامــج أم ال، كــام أن زعــم العالقــة الســببية للتغيــري 
ــة  ــات فّعال ــق منهجي ــب تطبي املرصــود للتدخــل يتطل
لتقييــم األثــر )انظــر القســم التــايل(، ومــع ذلــك، 
فــإن االنتقــال بــني نوعــي التقييــم أمــر ســهل. وعــىل 
وجــه الخصــوص، ميكــن اســتخدام األدوات النوعيــة يف 
تقييــم األداء مــن أجــل إنشــاء صلــة ســببية بني أنشــطة 
املــرشوع والنتائــج التــي تــّم قياســها، ويتــم ذلــك عــادة 
ــىل  ــة ع ــات بديل ــة فرضي ــد ومراجع ــالل تحدي ــن خ م
العمليــة الســببية التــي تســتند إليهــا النتيجــة املعنيــة. 
التــي ال يكــون فيهــا تقييــم األثــر  الســياقات  ويف 
ــوىص  ــه، ي ــاً في ــوالً أو مرغوب ــاً أو معق ــي عملي العك
ــد  ــة لتحدي باستكشــاف مجموعــة مــن الطــرق النوعي

وتقييــم  األداء  تقييــامت  يف  الســببية  االفرتاضــات 
االفرتاضــات املتعلقــة مبســاهامت التدخــل يف األثــر 
ــل  ــة العم ــاً )منظم ــة األوســع نطاق واألهــداف اإلمنائي
الدوليــة، 2017(. ميكــن االطــالع عــىل نظــرة عامــة 
مفيــدة حــول األســاليب النوعيــة ملعالجــة األســئلة 
ــي ميكــن أن تشــكل أيضــاً جــزءاً  املســببة للــرضر والت

مــن تقييــم األداء يف وايــت آنــد فيليبــس 2012(.

إن  تحديــد  إىل  األداء  تقييــامت  تهــدف  باختصــار، 
ــق  ــام يتعل ــة في ــذه بفّعالي ــري تنفي ــج يج كان الربنام
أم  صحيحــة  بطريقــة  يجــري  كان  وإن  بأهدافــه، 
ــة، وملــاذا، ولتحقيــق دروس مســتفادة للوصــول  خاطئ

إىل عمليــات صنــع القــرار يف املســتقبل.

املصدر: منظمة العمل الدولية، 2017.

الشكل 4-3: الخطوات الرئيسية لتخطيط أي تقييم وإدارته

 فريق التقييم: 
األدوار واملسؤوليات

تحديد الغرض 
والنطاق والعمالء

مراجعة نظرية 
التغيري وقابلية 

التقييم

 ميزانية 
التقييم

 مسألة 
الجنسانية 

والتمييز

تعريف 
أسئلة التقييم 

والرشوط 
املرجعية

إرشاك ذوي 
املصلحة يف 

العملية

الخطوات الرئيسية 

لتخطيط أي تقييم 

وإدارته
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تقييم األثر

تجيــب تقييــامت األثــر عــىل األســئلة املتعلقة بالســبب 
والتأثــري. وتتطلــب هــذه األســئلة أال نقتــر عــىل 
ــت مــن  ــد حدث ــج املرجــوة ق ــت النتائ ــد إن كان تحدي
عدمــه، بــل تتجــاوز ذلــك ملعرفــة مــا إذا حدثــت هــذه 
النتائــج بســبب تنفيــذ الربنامــج. وبعبــارة أخــرى، 
تهــدف تقييــامت األثــر إىل تحديــد إن كان مــن املمكــن 
ــادي  ــاه االقتص ــة يف الرف ــريات املالحظ ــزى التغي أن تُع
أو االجتامعــي للمســتفيدين إىل تدخــل أو مــرشوع أو 

ــة، 2013(. ــل الدولي ــة العم ــني )منظم ــج مع برنام

تتطلــب تقييــامت األثــر أســاليب للتعامــل بشــكل 
رصيــح مــع التحــدي املتمثــل يف عــزل التأثــري الســببي 
للتدخــل عــىل النتائــج املهمــة. يتــم تحقيــق ذلــك 
عــادة عــن طريــق وضــع ســيناريو معاكــس، أي بهــدف 
ــيحدث يف  ــذي كان س ــاذا ال ــؤال "م ــىل الس ــة ع اإلجاب
غيــاب الربنامــج؟". وهــذا يجعــل تقييــامت التأثــري 
ــي  ــة الت مختلفــة عــن تقييــامت األداء وأنظمــة املراقب
تركــز عــادة عــىل املســتفيدين مــن الربنامــج وحدهــم. 
ولذلــك فهــم مييلــون إىل املزيــد مــن الوقــت واملهــارات 
اإلحصائيــة، وعــادة مــا تكــون التكلفــة أعــىل مــن 

ــرى. ــم األخ ــواع التقيي أن

واســتناداً إىل املعلومــات التــي توفرهــا، فــإن تقييــامت 
ــج  ــن املناه ــالن ع ــاص لإلع ــكل خ ــدة بش ــر مفي األث
ــالت  ــاق التدخ ــيع نط ــن توس ــداًء م ــرتاتيجية، ابت االس
الفّعالــة للحــد مــن الربامــج غــري الواعــدة )روبيــو 
املرتبطــة  القــرارات  تتطلــب  مــا  وكثــرياً   .  )2011
املرشوعــات  إن  عــىل  دليــالً  والتوســيع  بالتكــرار 
ــة  ــبة ملجموع ــت بالنس ــد نجح ــرية ق ــة الصغ التجريبي

ســكانية قابلــة للمقارنــة. ومبــا أن الحكومــات والجهات 
املانحــة واملنظــامت غــري الحكوميــة مســؤولة عــن 
ــح  ــا تل ــاءة، فإنه ــرص وكف ــادرة بح ــوارد الن ــاق امل إنف
يف طلــب األدلــة املوثوقــة التــي ميكــن إبرازهــا يف 
تقييــم األثــر الجيــد )منظمــة العمــل الدوليــة، 2013(. 
واألهــم مــن ذلــك أن قاعــدة األدلــة العامليــة الحاليــة 
ــبة  ــا بالنس ــت نجاحه ــي أثبت ــياء الت ــص األش ــام يخ في
لتشــغيل الشــباب ال تــزال محــدودة، لــذا يلــزم إجــراء 
ــم  ــات التعل ــم عملي ــر لدع ــامت األث ــن تقيي ــد م املزي
ــر يف التعــرف  ــامت األث ــة. كــام تســاعدنا تقيي الخارجي
عــىل أي مــن خيــارات تصميــم الربنامــج )الجرعــة، 
قنــاة التقديــم، ومــا إىل ذلــك( أكــر أهميــة ضمــن فئــة 
ــارات أو  ــىل امله ــب ع ــل التدري ــددة مث ــة مح برنامجي

ــامل. ــادة األع ــجيع ري ــف أو تش ــات التوظي خدم

هنــاك مجموعــة كبــرية مــن نُهــج تقييــم األثــر املتاحــة 
عمــل  ســوق  لربامــج  الســببية  اآلثــار  الستكشــاف 
الشــباب. واعتــامداً عــىل التدخــل والســياق، قــد تكــون 
بعــض الطــرق أكــر عمليــة وفائــدة ويف الوقــت نفســه 
أقــل تكلفــة وأقــل اســتهالكا للوقــت مــن غريهــا. 
ــالً ألســاليب  وميكــن االطــالع عــىل وصــف أكــر تفصي
ــا وعيــوب تطبيقهــا يف  ــك مزاي ــر، مبــا يف ذل ــم األث تقيي

ــة 5. ــة، يف املالحظ ــياقات مختلف س

ويف حــني أن تقييــامت األداء ميكــن أن تكــون جــزءاً 
مــن كل برنامــج، إال أنــه يتعــنّي تطبيــق تقييــامت األثــر 
وتحليــل التكلفــة واملنفعــة بشــكل أكــر انتقائيــة. 
ــة  ــم تعبئ ــرون )2011(، يت ــر وآخ ــر جريتل ــاً لتقري وفق
ــامت  ــراء تقيي ــة إلج ــة الالزم ــوارد اإلضافي ــد وامل الجه

تقييم األثر: يحدد تقييم األثر وجود عالقة سببية بني الربنامج أو التدخل ومجموعة من النتائج. ويحاول 
تقييم األثر اإلجابة عىل سؤال إن كان الربنامج مسؤوالً عن التغيريات امللحوظة يف النتائج محل الدراسة من 

عدمه.

تعريف
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األثــر بشــكل أفضل عندمــا يكــون الربنامج: )1( مناســباً 
ومؤثــراً مــن الناحيــة االســرتاتيجية، )2( ومبتكــراً أو غــري 

مجــرب، )3( وقابــل للتكرار:

W  ــة ــر: مــا مــدى أهمي ــة اســرتاتيجّية وأث وجــود صل
ــج  ــن الربام ــات ع ــري معلوم ــبة لتوف ــج بالنس النتائ
أو السياســات أو الحــوار املعنــي بالسياســات يف 
املســتقبل؟ إذا كانــت مخاطــر التدخــل عاليــة، 
يتعــني النظــر يف تقييــم األثــر. وقــد ينطبــق ذلــك 
ــج  ــىل الربام ــك ع ــدة وكذل ــادرات الجدي ــىل املب ع
ــأن  ــرارات بش ــاذ ق ــاج إىل اتخ ــا نحت ــة عندم القامئ
اســتمرارها أو توســيعها أو إنهائهــا. ويف الواقــع، 
قــد يكــون تقييــم األثــر املكلّــف مجديــاً جــداً مــن 
ــاعد يف  ــد تس ــه ق ــراً ألن نتائج ــة نظ ــث التكلف حي
تحقيــق تحســينات مهمــة يف أداء الربنامــج )البنــك 

الــدويل، 2009(.
W  مبتكــرة أو غــري مجربــة: مــا هــي الحالــة الراهنــة

الربنامــج  تأثــريات  بشــأن  املعرفــة  أو  لألدلــة 

ــوع  ــة ن ــن فّعالي ــري ع ــرف الكث ــرتح؟ إذا مل يُع املق
التدخــل، عــىل الصعيــد العاملــي أو يف ســياق معــني، 
فــإن تقييــم األثــر ميكــن أن يضيــف معرفــة قويــة 
ملنظمتنــا وللمجــال بأكملــه. هــذا هــو الحــال 
بالنســبة ملعظــم برامــج تشــغيل الشــباب والتــي ال 

ــة. ــأنها ضئيل ــة بش ــدة األدل ــزال قاع ت
W  ــدى وتحــت أي ظــروف ــرار: إىل أي م ــة التك قابلي

ميكــن توســيع أو نجــاح برنامــج تجريبــي أو صغــري 
الحجــم مــع مجموعــات ســكانية مختلفــة؟ إذا كان 
ــه  ــج، أو تطبيق ــتوى الربنام ــع مس ــن رف ــن املمك م
ــد  ــري يُع ــم التأث ــإن تقيي ــة، ف ــدادات مختلف يف إع
خطــوة مهمــة يف توفــري مــربرات تكــرار الربنامــج. 
ومــع ذلــك، يجــب تحليــل الجوانــب والحساســيات 
ــتهدفة  ــة مس ــدد أو مجموع ــياق مح ــة بس املتعلق
أو تصميــم تجريبــي أويل بعنايــة قبــل اتخــاذ قــرار 
بشــأن االرتقــاء أو التكــرار مــن أجــل منــع الفشــل 

عــىل نطــاق أوســع.

تحليل التكلفة والفّعالية وتحليل التكلفة واملنفعة

وتقييــامت  والفّعاليــة  التكلفــة  تقييــامت  تقيــس 
ــري  ــة وغ ــف النقدي ــن التكالي ــة كل م ــة واملنفع التكلف
النقديــة للربنامــج وتقارنهــا باالســتخدامات البديلــة 
لنفــس املــوارد واملنافــع الناتجــة عــن التدخــل )بيكــر، 

.)2000

ــة  ــة )CEA( التكلف ــة والفّعالي ــل التكلف ــس تحلي يقي
ــال 300 دوالر  ــج )عــىل ســبيل املث ــكل مخــرج أو نات ل

أمريــي لــكل شــاب تــم تدريبــه، و500 دوالر أمريــي 
ــة  ــذه التكلف ــارن ه ــا( ويق ــم إيجاده ــة ت ــكل وظيف ل
ــرى.  ــامت أخ ــا ومنظ ــن منظامتن ــة م ــالت مامثل مبدخ
ــار بشــأن  ــذا، فإنــه يجيــب عــىل التســاؤل الــذي يث ول
مقــدار املخرجــات أو النتائــج التــي نحصــل عليهــا 
ــاك فجــوة  ــت هن ــي( وإن كان ــل كل دوالر )وصف مقاب

ــة(. ــا )معياري ــج وتوقعاتن ــك النتائ ــني تل ب

تحليل التكلفة والفّعالية )CEA(: يقيس تحليل التكلفة والفّعالية )CEA( التكلفة لكل مخرج أو ناتج )عىل 
سبيل املثال 300 دوالر أمريي لكل شاب تم تدريبه، و500 دوالر أمريي لكل وظيفة تم إيجادها( ويقارن 

هذه التكلفة مبدخالت مامثلة من منظامتنا ومنظامت أخرى.

تعريف
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يقيــس تحليــل التكلفــة واملنفعــة )CBA(، بــدوره، 
إجــاميل التكاليــف املتوقعــة مقابــل إجــاميل املنافــع 
املتوقعــة )النتائــج( للتدخــل، حيــث يتــم التعبــري عــن 
كل مــن التكاليــف واملنافــع يف صــورة نقــود. وعــىل 
ســبيل املثــال، إذا كان برنامجنــا سيســاعد 500 شــاب يف 
العثــور عــىل وظائــف أو االحتفــاظ بهــا أو إنشــاء أعــامل 
ــر  ــا ســنقوم )1( بتقدي ــة صغــرية مســتدامة، فإنن تجاري
املنافــع اإلجامليــة مــن حيــث الدخــل املرتفــع، والصحــة 
األفضــل، وانخفــاض معــدل الجرميــة ومــا إىل ذلــك، )2( 

ــة للتدخــل. ــع بالتكلفــة اإلجاملي ــة هــذه املناف مقارن

ــل  ــودان يف تحلي ــان موج ــتخدم مقياس ــا يُس ــاً م وغالب
إىل  املنفعــة  نســبة  هــو  األول  واملنفعــة؛  التكلفــة 
منافــع  اقســم  النســبة،  هــذه  وملعرفــة  التكلفــة، 
الربنامــج الصافيــة عــىل صــايف تكاليفــه. وميثــل الناتــج 
مقيــاس موجــز ينــص عــىل أنــه "لــكل دوالر يتــم إنفاقه 
عــىل الربنامــج X ، يتــم توفــري Y دوالر". وهــذا النــوع 
مــن القيــاس املوجــز شــائع لــدى واضعــي السياســات 
ــل للفهــم برسعــة. إذا كانــت نســبة املنفعــة  ــه قاب ألن
إىل التكلفــة أكــرب مــن 1 دوالر أمريــي، فهــذا يعنــي أن 
الربنامــج أو التدخــل يحقــق منفعــة أكــرب مــن التكلفــة. 
ومثــة مقيــاس موجــز آخــر لتحليــل املنفعــة والتكلفــة 
هــو نهــج االســتحقاقات الصافيــة، الــذي يعتمــد عــىل 
ــاع  ــع. وباتب ــايف املناف ــن ص ــف م ــايف التكالي ــرح ص ط
ــىل  ــاً ع ــداً إيجابي ــج عائ ــر الربام ــة، تُظه ــذه الطريق ه
االســتثامر إذا كانــت املنافــع الصافيــة أكــرب مــن الصفر.

للتمويــل  الرئيســية  املؤسســات  اتخــذت  تاريخيــاً، 
اإلمنــايئ مثــل البنــك الــدويل قــرارات تســتند يف األســاس 
إىل اســتخدام تحليــل التكلفــة واملنفعــة. وأســهم هــذا 
ــامن  ــج وض ــاس النتائ ــزام بقي ــار االلت ــل يف إظه التحلي
املســاءلة، ومــع ذلــك فــإن النســبة املئويــة ملرشوعــات 
البنــك الــدويل التــي يربرهــا تحليــل التكلفــة واملنفعــة 
ــك  ــود وذل ــدة عق ــاض لع ــو االنخف ــه نح ــت تتج كان

ــق  ــة تطبي ــة وصعوب ــزام بالسياس ــع االلت ــبب تراج بس
ــة. ــة واملنفع ــل التكلف تحلي

ويف الســنوات األخــرية، طغــت مناقشــات قيــاس النتائج 
النتائــج"،  عــىل جــدول أعــامل "اإلدارة مــن أجــل 
باســتخدام أُطــر منطقيــة لتحديــد جهــود الرصــد 
ــر  ــة أك ــر بطريق ــاس األث ــر لقي ــم األث ــم وتقيي والتقيي
دقــة. وتكمــل الجهــود بعضهــا، إال أنــه عنــد املامرســة 
ــام  ــل م ــكل منفص ــون بش ــا يعامل ــاً م ــة، غالب العملي

ــة. ــري رضوري ــة غ ــؤدي إىل تجزئ ي

وفقــاً لفريــق التقييــم املســتقل التابــع للبنــك الــدويل 
)2010( ال تشــري تحليــالت التكلفــة واملنفعــة يف كثــري 
مــن األحيــان إىل نتائــج تقييــم األثــر وال تســتخدمها، 
ــع  ــع الواق ــة م ــع مقارن ــاس املناف ــن أن قي ــم م بالرغ
ــة  ــم التكلف ــن تقيي ــزأ م ــزء ال يتج ــو ج ــس ه املعاك
ــىل  ــور ع ــادر العث ــن الن ــه م ــل، فإن ــة. وباملث واملنفع
ــي  ــج الت ــت النتائ ــي تضمن ــر الت ــم األث دراســات تقيي
تحصــل عليهــا يف إطــار التكلفــة واملنفعــة، فعــىل 
ــادة  ــال، لنفــرتض أن تدخــالً يهــدف إىل زي ســبيل املث
ــل  ــادة يف الدخ ــة الزي ــتكون قيم ــباب، س ــل الش دخ
التكلفــة  تحليــل  يف  املنفعــة  تدفــق  مــن  جــزءاً 
ــر  ــوم الباحــث بعمــل تقدي ــا يق ــادًة م ــة، وع واملنفع
للدخــل الــذي كان ميكــن تحقيقــه دون التدخــل، 
ــن  ــل. ميك ــرّي يف الدخ ــة التغ ــاب قيم ــم حس ــن ث وم
لتقييــم األثــر أن يوفــر هــذا الرقــم بدقــة أكــرب، 
ــم  ــذي مل يتجــاوز تقدي ــر ال ــم األث ــل، فــإن تقيي وباملث
ــة تقييــم  ــادة يف الدخــل ســيكون مبثاب تقديــرات للزي
غــري مكتمــل لصانعــي القــرار الذيــن يرغبــون يف 
ــة إن كان ينبغــي تكــرار املــرشوع مــن عدمــه.  معرف
مــا قيمــة الزيــادة يف الدخــل، وكيــف تقــارن الزيــادة 
ــات  ــل املعلوم ــال، تكم ــذا املث ــف؟ يف ه ــع التكالي م
ــر وإطــار التكلفــة واملنفعــة  ــواردة مــن تقييــم األث ال

ــل. ــالً أفض ــدم تحلي ــام وتق بعضه

تحليل التكلفة واملنفعة )CBA(: يقيس تحليل التكلفة واملنفعة )CBA( إجاميل التكاليف املتوقعة مقابل 
إجاميل املنافع املتوقعة )النتائج( للتدخل، حيث يتم التعبري عن كل من التكاليف واملنافع يف صورة نقود.

تعريف
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فهم احتياجات التقييم عىل أساس السياق التشغييل

بعــد صياغــة أســئلة التقييــم وتحديــد أنــواع التقييــم 
املحتملــة، نحتــاج إىل استكشــاف أي تقييــم ميكــن 
تنفيــذه تحــت أي ظــروف. وذلــك يعنــي تحليــل 
التشــغييل لتدخلنــا للحصــول عــىل فهــم  الســياق 

ــك  ــوارد وكذل ــود الوقــت وامل ــري قي ــة تأث أوضــح لكيفي
محتمــل.  تقييــم  أي  عــىل  السياســية  االعتبــارات 
وينطــوي ذلــك أيضــاً عــىل مراعــاة بعــض العوامــل غــري 

املشــمولة يف تدخلنــا.

التوقيت

التحديــد املبكــر ملتطلبــات التقييــم: مــن األفضــل أن 
يكــون التخطيــط للتقييــم جــزءاً مــن مرحلــة تخطيــط 
ــة  ــر الحاج ــد تظه ــا ق ــاً م ــك، غالب ــع ذل ــج. وم الربنام
إىل املعلومــات فجــأة؛ فعــىل ســبيل املثــال، نتيجــة 
ــب  ــىل طل ــاًء ع ــة أو بن ــري متوقع ــة غ ــاكل واقعي ملش
إحــدى الجهــات املانحــة. وباملثــل، قــد تفــرض القيــود 
التشــغيلية مثــل االضطــرار إىل تنفيــذ برنامــج برسعــة 
ــم. هــذه  ــي للتقيي لــرف األمــوال وضــع جــدول زمن
ــا  ــة ولكنه ــاة الحقيقي ــا يف الحي ــود ال ميكــن تجنبه القي
تقلــل مــن خيــارات التقييــم التــي قــد تكــون متاحــة.

حيــاة  دورة  خــالل  املعلومــات  إىل  الحاجــة  تغــرّي 
ــم تخطيطــه  ــذي ت ــج ال ــب الربنام ــد يتطل الربنامــج: ق
للتــو تحليــل التكلفــة والفّعاليــة للمســاعدة يف تحديــد 
ــن  ــدالً م ــه، ولكــن ب ــذه مــن عدم إن كان يجــب تنفي
ذلــك، قــد نحتــاج - بالنســبة للتدخــل الــذي تــم إطالقه 
مؤخــراً - إىل معرفــة مــدى االلتــزام الدقيــق بإجــراءات 
الربنامــج وإن كانــت هنــاك أي تعديــالت رضوريــة 
لضــامن نجــاح تشــغيل الربنامــج يف املســتقبل )روبيــو، 
تقديــر  الحــاالت، ميكــن  مــن  العديــد  2011(. ويف 
الحاجــة إىل املعلومــات حتــى قبــل بــدء الربنامــج، كــام 

ــم. ــي للتقيي ــت التقريب هــو الحــال بالنســبة للتوقي

تختلــف األُطــر الزمنيــة للتقييــم بشــكل كبــري، وتعتمــد 
وتحليــل  لجمــع  املســتخدمة  الطــرق  عــىل  جزئيــاً 
البيانــات. وبشــكل عــام، فمــن العــدل افــرتاض أن 
ــن  ــرتاوح م ــرتة ت ــذه خــالل ف ــم األداء ميكــن تنفي تقيي
شــهر إىل ســتة أشــهر. وميكــن تنفيذهــا برسعــة نســبية 
عندمــا تعتمــد اعتــامداً كبــرياً عــىل البحــوث املكتبيــة 
ــي  ــالت، لكــن اإلطــار الزمن وعــدد محــدود مــن املقاب
ــدة  ــات املعق ــل العملي ــم تحلي ــرد أن يت ــيمتد مبج س
ويتــم جمــع املزيــد مــن البيانــات. متيــل تقييــامت األثر 
ــي  ــني باق ــن ب ــت م ــر اســتهالكا للوق ــون أك إىل أن تك
التقييــامت )تســتغرق ســتة أشــهر إىل ســنتني أو أكــر(، 
نظــراً ألن منهجهــا يحتــاج إىل تخطيــط دقيــق، وغالبــاً 
ــدة.  ــات الجدي ــع البيان ــة لجم ــاك حاج ــون هن ــا تك م
ميكــن أن يســتغرق تحليــل التكلفــة واملنفعــة أقــل مــن 
ــع  ــة. وم ــات الرضوري ــع البيان ــرت جمي ــهر إذا توف ش
ــات أوالً،  ــع املعلوم ــرضوري جم ــن ال ــك، إذا كان م ذل

ــاً أطــول. ــة وقت فقــد تســتغرق العملي

ــاة الربنامــج  يوضــح املربــع 4-4 املغــزى مــن دورة حي
والتــي يتــم فيهــا تنفيــذ اســرتاتيجيات التقييــم املختلفة 

عــىل أفضــل وجــه.
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املربع 4-4: دورة حياة الربنامج واسرتاتيجيات التقييم املناسبة

املرحلة األوىل: التجربة األوىل للتدخل املبتكر وغري املجرب نسبياً لتوظيف الشباب عىل وشك البدء. ما التقييامت التي 
يتعني استخدامها؟

يف املراحل األوىل من الربنامج، نحتاج عادًة إىل التأكد من أن كل يشء يتم تنفيذه كام هو مخطط له. ال يوىص بإجراء 
تقييم لألثر يف هذا الوقت ألن النتائج لن تعكس الجودة الحقيقية للربنامج. ومن األنسب الرتكيز عىل املراقبة لحني 
تشغيل الربنامج بشكل كامل وحل مشكالت التنفيذ الشائعة يف إعداد الربامج الجديدة. كام ميكن أن تكون طرق جمع 
البيانات النوعية )مثل املقابالت األساسية للمبلّغني ومجموعات الرتكيز( مفيدة بشكل خاص يف هذه املراحل املبكرة ألنها 

قد تجيب عن سبب عمل بعض العنارص أو عدم عملها عىل النحو املنشود.

املرحلة الثانية: تم تطبيق التدخل ملدة عام واحد، وتم حل املشكالت التشغيلية املبكرة. يبنّي الرصد أن املستفيدين 
راضون عن الربنامج. هل يتعني علينا توسيع الربنامج أو تكراره يف مكان آخر؟

اآلن، قد يكون الوقت مناسباً إلجراء تقييم األثر. الربنامج جاهز وقيد العمل، ونحن واثقون من جودة التنفيذ. سيسمح 
لنا تقييم األثر تأكيد أن للربنامج تأثرياً عىل النتائج املعنية. وميكننا أيضاً استخدام تقييم األثر ملقارنة فّعالية بدائل تصميم 
الربنامج )مثل مجموعات مختلفة من األنشطة وكثافات مختلفة لألنشطة( إذا كنا غري متأكدين من عنارص التصميم 
املحددة. فمن خالل تطبيق تصميم بطرق متنوعة، ميكننا فهم سبب عمل عنارص معينة وتحديد أي عوائق أخرى لضبط 
تدخلنا. ونتيجة للمعلومات التي تم الحصول عليها من خالل تقييم التأثري، ميكننا اتخاذ القرار بشأن إن كان ينبغي 

استثامر أموال ضخمة يف الربنامج أم ال.

حل املشكالت التشغيلية  •
التأكد من فاعلية نظام اإلبالغ   •

الذايت

تنفيذ الربنامج التشغييل كامالً  •

إجراء تقييم األثر لتحليل أثر   •
النتائج

توسيع نطاق الربنامج عند نجاح   •
املرحلة الثانية

تضمني الدروس املستفادة من   •
تقييم األثر

الشكل 4-4: نظرة عامة عىل مراحل الربنامج النموذجية
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املوارد

قــد ال تكــون بعــض أســاليب التقييــم املرغوبــة مجديــة 
إذا مل يكــن لدينــا املــوارد البرشيــة واملاليــة لتنفيذهــا، 
ومــن املهــم تقييــم املهــارات والتمويــل املتــاح يف 
ــع  ــامىش م ــا تت ــن أنه ــد م ــا للتأك ــا أو منظمتن برنامجن

ــي نتصورهــا. ــم الت ــات التقيي متطلب

يتطلــب إجــراء تقييــامت الجــودة مهــارات خاصــة قــد 
ال تكــون موجــودة دامئــاً يف أي برنامــج أو منظمــة. ويف 
هــذه الحالــة، ولضــامن الحياديــة، مــن املستحســن يف 

كثــري مــن األحيــان تعيــني مقيّمــني خارجيــني.

ــة  ــكال املختلف ــاق واألش ــات يف النط ــبب االختالف تتس
لجمــع البيانــات وتحليلهــا يف إنشــاء مجموعــة واســعة 
مــن تكاليــف التقييــم. إن االعتــامد عــىل األبحــاث 
املكتبيــة واملقابــالت الرئيســية للمبلّغــني هــو بطبيعــة 

ــح  ــات مس ــم عملي ــن تصمي ــرياً م ــص كث ــال أرخ الح
جديــدة تشــمل عــدداً كبــرياً مــن األشــخاص وإدارتهــا. 
ــواع  ــل أن ــي أق ــامت األداء ه ــون تقيي ــا تك ــادة م وع
التقييــم تكلفــة، إذ تــرتاوح التكاليــف بــني 10,000 
دوالر و60,000 دوالر اعتــامداً عــىل نطــاق التقييــم 
ــات  ــع البيان ــة إىل أدوات جم ــم، باإلضاف ــب املُقيِّ ومرت
املســتخدمة. ويف املقابــل، تختلــف تكاليــف تقييــامت 
األثــر بشــكل كبــري )مــن حــوايل 30,000 دوالر إىل 
أكــر مــن 500,000 دوالر( اعتــامداً عــىل املنهجيــة 
املســتخدمة: فكلــام زادت البيانــات التــي يتــم جمعهــا، 
ــدأ  ــن أن تب ــة. وأخــرياً، ميك ــر تكلف ــم أك ــح التقيي أصب
التكلفــة  وتحليــالت  والفّعاليــة  التكلفــة  تحليــالت 
دوالر،  حتــى 30,000  دوالر  مــن 10,000  واملنفعــة 
ــها  ــبق قياس ــد س ــع ق ــت املناف ــىل إن كان ــامداً ع اعت
)انظــر تكاليــف تقييــامت األثــر ملعرفــة مــا دون ذلــك( 

ــهولة أم ال. ــرة بس ــات متوف ــت البيان وإن كان

السياق السيايس

قــد يكــون لــذوي املصلحــة املختلفــني داخــل وخــارج 
منظمتنــا مصالــح متضاربــة محتملــة فيــام يتعلــق إن 
كان يجــب إجــراء التقييــم أم ال، والقضايــا التــي يجــب 
دراســتها، ونــوع التقييــم ومنهجــه، واســرتاتيجية جمــع 
البيانــات، ومــن الــذي ينبغــي تعيينــه إلجــراء التقييــم. 
وميكــن لجميــع هــذه العوامــل أن تؤثــر عــىل اختيــار 
التقييــم وصلــة األبحــاث املخطــط لهــا وجودتهــا، 

وقــد تــرتاوح هــذه الضغــوط مــن التلميــح إىل أنــه ال 
ينبغــي دراســة بعــض القضايــا إىل التعبــري عــن الرفــض 
ــض  ــع رف ــة، م ــلطات العام ــب الس ــن جان ــمي م الرس
إجــراء مقابــالت مــع مجموعــات معينــة مــن الشــباب 

ــات. أو األرس أو املجتمع

املرحلة الثالثة: أسفر تقييم األثر عن نتائج إيجابية للغاية بشكل عام. هل ما زلنا بحاجة لتقييم؟

الربنامج سيعمل بشكل جيد يف سياقات مختلفة، ميكننا اآلن أن نكون  النتائج اإليجابية ال تعني أن  الرغم من أن  عىل 
واثقني إىل حد ما من دقة نظريتنا يف التغيري ودمج األنشطة. هذا أساس جيد لتوسيع الربنامج ليشمل املزيد من املشاركني 
أو تكرارها يف مواقع مامثلة. وما مل نرغب يف تعديل تدخلنا بشكل كبري، قد ال يكون من الرضوري إجراء تقييم آخر لألثر. 
ومع ذلك، نحن بحاجة إىل التأكد من أن جودة التنفيذ ال تزال عالية وأن نحقق أهدافنا. يجب أن تظل املراقبة عىل جميع 
املستويات، مبا يف ذلك النتائج، عنرا أساسيا يف برنامجنا، كام ميكن أن تساعد تقييامت األداء املستقلة عىل فرتات منتظمة 

يف التحقق من استمرار الربنامج وجودته.
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ــات  ــم االهتامم ــة فه ــة مبــكان محاول ــن األهمي ــذا م ل
املختلفــة والبيئــة السياســية املوجــودة يف الســياق 
املحــدد. وستســاعدنا األســئلة التاليــة يف بــدء تحليلنــا:

ما السياق السيايس املحيل وتوزيع السلطة؟. 1

ــري . 2 ــتفيدين ومدي ــني املس ــة ب ــة العالق ــا طبيع م
ــة  ــات املانح ــات والجه ــي السياس ــج وصانع الربام

وذوي املصلحــة اآلخريــن؟

مــا مصالــح وحوافــز كل مجموعــة مــن ذوي . 3
املصلحــة مــن حيــث التأثــري عــىل إجــراء التقييــم 
إذا  املثــال،  ســبيل  عــىل  الربنامــج؟  وتصميــم 
كان الربنامــج يســتهدف مجموعــة معينــة مــن 
ــمولني يف الربنامــج  الشــباب، ســيكون لغــري املش
ــة  ــم بطريق ــج والتقيي ــىل الربنام ــري ع ــزاً للتأث حاف

ــع. ــىل املناف ــول ع ــن الحص ــاً م ــم أيض متكنه

إذا كشــف التقييــم عــن وجــود أي أثــر، فمــن . 4
هــم الفائــزون املحتملــون والخــارسون مــن أي 
إصــالح برمجــي او سياســات ميكــن أن تُســتمد 

ــم؟ ــن التقيي م

ــم . 5 ــة إذا مل يُظهــر التقيي ــار املرتتب ــج واآلث مــا النتائ
ــري؟ أي تأث

صــارم . 6 بتقييــم  املحليــة  البيئــة  تســمح  هــل 
نــرش  يف  املراقبــني  ســتدعم  وهــل  ومســتقل، 
نتائجهــم املســتندة إىل األدلــة، بغــض النظــر عــن 

السياســية؟ العواقــب 

إن العمــل عــىل فهــم مخــاوف ذوي املصلحــة مــن 
خــالل إجــراء تفاعــل مســتمر ومفتــوح ميكــن أن 
يســاعدنا يف تحديــد الطــرق التــي ميكــن بهــا معالجــة 
ــم.  ــم للتقيي ــاء دع ــة وبن ــح املتنافس ــوط واملصال الضغ
ويف هــذا الســياق، يستحســن أن يضمــن الربنامــج 
العليــا  املســتويات  لــدى  السياســية  اإلرادة  وجــود 
التقييــم( ووجــود  عرقلــة  )لتجنــب  الســلطة  مــن 
ــىل  ــيني ع ــة الرئيس ــع ذوي املصلح ــدة م ــات جي عالق
مســتوى القواعــد الشــعبية )لضــامن إمكانيــة الوصــول 
للبيانــات والتعــاون واملصداقيــة(. وعــالوة عــىل ذلــك، 
مــن املفيــد عــادًة جلــب مقيّمــني خارجيــني للحفــاظ 
عــىل اســتقالليتهم وحيادهــم، باإلضافــة إىل املســاهمة 
مبجموعــة محــددة مــن املهــارات. يقــدم الجــدول 3-4 

ــم. ــواع التقيي ــاً ألن ملخص
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الجدول 4-3: نظرة عامة عن أنواع التقييم
تحليالت التكلفة والفّعالية تقييم األثرتقييم األداء

وتحليالت التكلفة واملنفعة

ما األسئلة الرئيسية 
التي متت اإلجابة 

عنها يف هذا النوع 
من التقييم؟

هل الربامج لها أهداف واضحة؟	 

هل تصميم الربنامج مناسب 	 
لتحقيق األهداف؟

هل يوجد موارد ونظم كافية 	 
)إدارة، ومعلومات، وما إىل ذلك(؟

إىل أي مدى تحققت أهداف 	 
الربنامج؟

هل يجب تغيري األولويات؟	 

هل يتم تنفيذ الربنامج وفقاً 	 
للتصميم؟

كيف تغريت رفاهية 	 
املشاركني نتيجة للتدخل؟

هل هناك أي نتائج غري 	 
مقصودة، إيجابية أو سلبية، 

عىل املشاركني يف الربنامج؟

هل تكاليف الربنامج مقارنة 	 
بالتدخالت املامثلة معقولة؟

هل تكاليف الربنامج 	 
اإلجاملية معقولة بالنسبة 

للمنافع املحققة؟

متى ميكن إجراء 
هذا التقييم؟

ميكن إجراؤه يف املراحل املبكرة من 
التنفيذ، أو ملراجعة منتصف املدة، أو 

عند اكتامل الربنامج.

يتعنّي تصميمه أثناء التخطيط 
لربنامج ما، ولكن النتائج 
النهائية لن تكون متاحة 

عادة إال بعد اكتامل الربنامج 
)املرحلة(.

تجري عادة خالل تحليل مسبق 
لتحديد إن كان الربنامج يستحق 
التنفيذ أو االستمرار من عدمه، 
أو بعد اكتامل الربنامج لتحديد 

التكاليف النهائية وعالقتها 
باملنافع املحققة

ما املدة التي 
يستغرقها؟

شهر إىل 6 أشهر )أكر من ذلك إذا 
كان هناك حاجة لتجميع بيانات 

إضافية(

6 أشهر عىل األقل )تقييم 	 
بأثر رجعي(

ما يقارب 12 - 24 شهراً 	 
)تقييم محتمل(

شهر إىل 3 أشهر

ما البيانات 
والتحليالت 

املطلوبة؟

مراجعة مكتبية للوثائق املوجودة 
والزيارات امليدانية املنتقاة واملقابالت 

مع موظفي الربنامج وعمالئه. 
رمبا يكملها تحليل بيانات الرصد، 
واملقابالت مع املستفيدين وذوي 
املصلحة، واالستقصاءات املصغرة، 

ومجموعات الرتكيز ، إلخ.

التحليل اإلحصايئ والتحلييل 
للبيانات االستقصائية والبيانات 

اإلدارية، بعد دمجه بشكل 
مثايل مع تحليل البيانات 

النوعية

مراجعة مكتبية لوثائق الربامج 
الحالية واملنشورات ذات 

الصلة وكذلك مقابالت املبلغني 
الرئيسيني

من القائم عىل 
تنفيذ التقييم؟

يف الغالب، مقيّم مستقل )ولكن 
ميكن أن يكون كذلك مقيّامً داخلياً(

فريق تقييم مستقل مثل مقيّم 
رئيي، أو منسق ميداين، أو 

رشكة مسح

مقيّم مستقل )ميكن أن يكون 
نفس الشخص لتقييم األداء أو 

األثر(

ما املهارات 
املطلوبة؟

تحليل الربنامج، ورمبا أساليب نوعية 
وكمية بسيطة

تحليل إحصايئ وتحليل 
اقتصادي، ورمبا أساليب نوعية

تقييم وتحليل اقتصادي لتكاليف 
الربنامج ومنافعه

10,000 دوالر أمريي إىل 60,000 ما هي التكلفة؟
دوالر أمريي

ميكن أن يرتاوح من 15,000 
دوالر أمريي حتى مليون دوالر 

أمريي أو أكر حسب حجم 
الربنامج ومدى تعقيده

10,000 دوالر أمريي إىل 
30,000 دوالر أمريي

ما الربامج األكرث 
مالمئة لهذا التقييم؟

الربامج التي تكون:أي برنامج

مبتكرة وغري مجربة	 

مهمة اسرتاتيجياً ومؤثّرة	 

قابلة للتكرار	 

بالنسبة لتحليل التكلفة 	 
والكفاءة: أي برنامج

بالنسبة لتحليل التكلفة 	 
واملنفعة: مثل تقييم األثر

املصدر: مقتبس من روبيو، 2011.
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النقاط الرئيسية

احتياجــات التعلــم هــي نقطــة االنطــالق ألي . 1
ــم  ــئلة التقيي ــة أس ــب صياغ ــذا يتطل ــم. وه تقيي
يف كل مســتوى مــن سلســلة النتائــج وترتيــب 
أولويــات األســئلة األكــر صلــة. وبوجــه عــام، ميكن 
أن تكــون أســئلة التقييــم وصفيــة أو معياريــة أو 
ــم واحــدة أو  ــري تقيي ــق مبعاي ــرياً، وتتعل ســبباً وتأث
عــدة معايــري، وهــي مــدى أهميــة التدخــل قيــد 
ــتدامته. ــريه واس ــه وتأث ــه وكفاءت ــث وفّعاليت البح

التقييــم واملزيــج . 2 اســرتاتيجية  يعتمــد اختيــار 
الصحيــح مــن أنــواع التقييــم عــىل أســئلة التقييم. 
ــة  ــات الوصفي ــات املعلوم ــب احتياج ــد ال تتطل ق
البحتــة تقييــامً وقــد يكفــي الرصــد. ويتــم عــادة 
خــالل  مــن  املعياريــة  األســئلة  عــىل  اإلجابــة 
تقييــامت األداء. إذا كانــت األولويــة للمســائل 
هنــاك  فســتكون  والتأثــري،  بالســبب  املتعلقــة 

حاجــة إىل تقييــم األثــر وتحــدد تحليــالت التكلفــة 
والفّعاليــة وتحليــالت التكلفــة واملنفعــة إن كانــت 
التكاليــف املتضمنــة يف التدخــل معقولــة أم ال.

كان . 3 إن  تحديــد  إىل  األثــر  تقييــامت  تهــدف 
للتدّخــل أي تأثــري ســببي )إيجــايب أو ســلبي( 
ــق  ــن تطبي ــدى. ميك ــتفيدين وإىل أي م ــىل املس ع
الــدروس املســتفادة مــن تقييــم األثــر خــارج 
نطــاق التدخــل نفســه، مــام يســمح بتكويــن 

معرفــة قابلــة للتطبيــق عــىل نطــاق واســع.

اختيــار نــوع مناســب مــن التقييــم يعتمــد عــىل . 4
ــم إن  ــم فه ــن امله ــك م ــغييل. لذل ــياق التش الس
ــني  ــال واملوظف ــث امل ــن حي ــف م ــت التكالي كان

ــني. ــل مع ــبة لتدخ ــم مناس ــكل تقيي ــت ل والوق
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of a monitoring and evaluation system 
(Washington, DC, World Bank).
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دراسة حالة: 
وضع الرشوط املرجعية لتقييم 
منتصف املدة ملرشوع توظيف 

الشباب يف مرص

 تستند دراسة الحالة املاثلة إىل تقييم منتصف املدة ملرشوع الوظائف الالئقة لشباب مر املمول 
من جلوبل افريز كندا 
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مقدمة وسياق دراسة الحالة

إن أكــرب تهديــد يعــرتض تقــدم مــر االقتصــادي 
الضعيــف هــو افتقارهــا إىل فــرص العمــل الالئــق 
و29   15 بــني  أعامرهــم  تــرتاوح  )الذيــن  للشــباب 
ســنة(، علــامً بــأن مســتويات البطالــة املرتفعة بالنســبة 
للشــابات والشــبان ليســت ســوى قمــة جبــل الجليــد، 
ــف  ــول وظائ ــباب إىل قب ــن الش ــد م ــر العدي إذ يضط
ــة، بــل  ــة، وبأجــر متــدٍن، وغــري آمن منخفضــة اإلنتاجي

ــم. ــن قدراته ــري م ــل بكث ــا أق أنه

ــر"  ــباب م ــة لش ــف الالئق ــرشوع "الوظائ ــدف م يه
والجهــات  املريــة  الحكومــة  متكــني  إىل   )DJEP(
الفاعلــة عــىل املســتوى الوطنــي ومســتوى املحافظــات 
ــاع  ــدين والقط ــع امل ــيل ورشكاء املجتم واملجتمــع املح
العمــل  فــرص  إيجــاد  مــن  والشــباب  الخــاص 
ــىل  ــاص ع ــكل خ ــز بش ــا. ويرك ــول إليه ــق والوص الالئ
ــول  ــة يف الوص ــة بالغ ــد صعوب ــي تج ــات الت املجموع
إىل ســوق العمــل، مثــل تلــك املوجــودة يف األرس التــي 
ــخاص  ــة، واألش ــخاص ذوي اإلعاق ــاء، واألش ــا نس تعوله
ــة والخريجــني  ــاً يف املناطــق الريفي املحرومــني اقتصادي

ــل. ــن العم ــني ع العاطل

ومــن خــالل اتبــاع نهــج متكامــل متعــدد األبعــاد، 
ــامين ســنوات )2011- ــد لث ــذي ميت ــهم املــرشوع ال يُس

2019(، مبيزانيــة إجامليــة تبلــغ 12.5 مليــون دوالر، 

 Global Affairs( كنــدا  افــريز  جلوبــل  متولهــا 
توظيــف  مبــادرات  وتنفيــذ  تطويــر  يف   ،)Canada
ــني.  ــني واملحلي الشــباب بالتعــاون مــع الــرشكاء الوطني
يُطبــق املــرشوع عــىل نطــاق واســع مــع رغبــة واضعــي 
توظيــف  وبرامــج  سياســات  تعزيــز  يف  السياســات 
الشــباب. ويتــم تنفيــذ أنشــطة املــرشوع عــىل املســتوى 
ــا واألقــر  ــي ويف أربــع محافظــات هــي املني الوطن

ــر. ــر األحم ــعيد والبح وبورس

متاشــيا مــع سياســة التقييــم ملنظمــة العمــل الدوليــة، 
أُجــري تقييــم منتصــف املــدة للمــرشوع يف عــام 2015. 
حقــق التقييــم هدفــني رئيســيني هــام: )1( إعطــاء 
تقييــم مســتقل للتقــدم املحــرز يف املــرشوع عــرب 
ــات  ــم توصي ــى اآلن؛ )2( وتقدي ــية حت ــج الرئيس النتائ
اســرتاتيجية وتشــغيلية، وتركيــز الضــوء عــىل التدخــالت 
الــدروس  واســتخالص  النطــاق  لتوســيع  الناجحــة 
ــرشوع.  ــج امل ــم نتائ ــني األداء وتقدي ــتفادة لتحس املس
أمــا عمــالء التقييــم فهــم إدارة منظمــة العمــل الدوليــة 
ــن  ــد م ــك يف العدي ــر، وكذل ــري مب ــب الُقط يف املكت
اإلدارات الفنيــة املشــاركة يف التدخــل يف مقــر منظمــة 
العمــل الدوليــة يف جنيــف. وتضــم قامئــة العمــالء 
ــالً  ــوزارات، فض ــة وال ــوكاالت الحكومي ــن ال ــد م العدي
ــل  ــرشوع - جلوب ــية للم ــة الرئيس ــة املانح ــن الجه ع

.)Global Affairs Canada( افــريز كنــدا

 أهداف التعلم املرجوة 
وتســهم دراســة الحالــة املاثلــة يف توجيــه القــارئ 
مــن خــالل عــدة خطــوات )ممنهجــة ومبســطة( مــن 
تقييــم منتصــف املــدة. وبنهايــة دراســة الحالــة املاثلــة، 
ســيتمكن القــارئ مــن اســتعراض نتائــج التعلــم التالية:

W  مــن الرئيســية  األجــزاء  صياغــة  كيفيــة  فهــم 
ــات  ــم املرشوع ــات تقيي ــة لعملي ــرشوط املرجعي ال

)املســتقلة(

W  محــددة تقييــم  أســئلة  تطويــر  عــىل  القــدرة 
لتدخــل توظيــف الشــباب مــع مراعــاة معايــري 

العامــة التقييــم 
W  فهــم أوضــح لنطــاق طــرق التقييــم وطــرق جمــع

البيانــات املختلفــة وصلتهــا بأســئلة التقييــم.
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 الجزء األول: صياغة 
أسئلة التقييم

مُتثــل صياغــة الــرشوط املرجعيــة للمقيــم إحــدى 
الخطــوات الرضوريــة للتخطيــط لتقييــم املــرشوع، 
ــم  ــن التقيي ــرض م ــة الغ ــرشوط املرجعي ــح ال إذ توض
ونطاقــه وتلخــص توقعــات أصحــاب املصلحــة باختالف 
أطيافهــم. كــام تضــع الــرشوط املرجعيــة أســئلة تقييــم 

ــرشوع. ــياق امل ــاً لس ــة خصيص ــددة، مصمم مح

بالنســبة للتمريــن التــايل، ضــع يف اعتبــارك خلفيــة 
تقييــم منتصــف املــدة ملــرشوع الوظائــف الالئقــة 
ــارص  ــظ عن ــك الح ــاله، وكذل ــنًي أع ــر املب ــباب م لش
ومخرجــات املــرشوع التاليــة )تــم اختيارهــا وتكييفهــا 

ــة(: ــة املاثل ــة الحال ــرض دراس لغ

العنــرص أ: تعزيــز قــدرات الــوزارات املعنيــة يف حكومة 
مــر عــىل وضــع سياســات وبرامــج توظيــف الشــباب 

وتنفيذها.

ــج  ــم برام ــية: )أ( تنظي ــطة الرئيس ــات واألنش املخرج
تدريبيــة وحلقــات عمــل ملــا ال يقــل عــن 200 مســؤول 
ــف  ــم مرشوعــات توظي ــة تصمي حكومــي بشــأن كيفي
ــم  ــخيص وتصمي ــل التش ــك تحلي ــا يف ذل ــباب )مب الش
املرشوعــات ورصدهــا(؛ )ب( إجــراء حلقــات عمــل ربع 

ســنوية لتبــادل املعرفــة مــن خــالل "منتــدى توظيــف 
ومنظــامت  الــوزارات  ســتحرضه  الــذي  الشــباب" 

ــة. ــرشكاء يف التنمي ــدين وال ــع امل املجتم

العنــرص ب: تعزيــز مهــارات التوظيف وريــادة األعامل 
للشــباب والنســاء يف أربــع محافظــات مختارة.

دورة  تقديــم  )أ(  الرئيســية:  واألنشــطة  املخرجــات 
تدريبيــة حــول معرفــة األعــامل التجاريــة ملنظمــة 
تنظيــم  عــىل  تدريــب  وهــي  الدوليــة،  العمــل 
املرشوعــات والتدريــب عــىل التوعيــة يف الكليــات ملــا ال 
يقــل عــن 50,000 طالــب يف محافظتــني؛ )ب( تقديــم 
ميضــني  الصغــرية  املرشوعــات  "صاحبــات  تدريــب 
ــة" ملــا ال  قدمــاً" الصــادر عــن "منظمــة العمــل الدولي
ــاون  ــالث محافظــات، بالتع ــل عــن 400 شــابة يف ث يق

ــة. ــة املحلي ــري الحكومي ــامت غ ــع املنظ م

موضوعات للمناقشة
ــكل . 1 ــل ل ــىل األق ــد ع ــم واح ــؤال تقيي ــة س صياغ

الصلــة  التاليــة:  التقييــم  معايــري  مــن  معيــار 
والفّعاليــة والكفــاءة واألثــر واالســتدامة )انظــر 

املالحظــة 4(. الجــدول 4-1 يف  أيضــا 

معلومة اسرتشادية  
العمل  منظمة  تقييم  مكتب  يقدم   
كجزء   ،)www.ilo.org/eval( الدولية 
إرشادات   ،i-eval موارد  مجموعة  من 
املرجعية  الرشوط  صياغة  كيفية  حول  مفصلة 
التحقق  قوائم  ذلك  يف  مبا  للمقيّمني،  الجيدة 
لضامن معالجة جميع العنارص ذات الصلة )انظر 

منظمة العمل الدولية، 2017(

http://www.ilo.org/eval
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الجزء الثاين: تحديد منهجية التقييم

ــرشوط  ــإن ال ــم واألســئلة، ف ــري التقيي اســتنادا إىل معاي
ــم  ــد طــرق التقيي ــاج إىل تحدي ــم تحت ــة للتقيي املرجعي
لضامن الشــفافية واالســتخدام املالئــم مليزانيــة التقييم. 
ويشــمل ذلــك وصــف املنهجيــة العامة، وكذلــك أدوات 
جمــع البيانــات التــي ســيتم اســتخدامها. واألهــم مــن 
ــة  ــد كيفي ــة إىل تحدي ــرشوط املرجعي ــاج ال ــك، تحت ذل
مشــاركة طــرق التقييــم مــع ذوي املصلحــة الرئيســيني 

يف تنفيــذ التقييــم.

ــرتض أن  ــن املف ــدة م ــف امل ــم منتص ــرتض أن تقيي لنف
ــد،  ــوف يعتم ــاليب، وس ــوع األس ــاً متن ــتخدم نهج يس
ــات  ــع البيان ــىل أدوات جم ــياء أخــرى، ع ــني أش ــن ب م

ــة: التالي

W مقابالت املبلّغني الرئيسيني

W .مناقشة مجموعة الرتكيز

موضوعات للمناقشة
حدد إحدى طرق جمع البيانات ثم:

اذكــر مــن يتعــني مقابلتــه )املجموعة املســتهدفة(، . 1
أم  الوطنــي  )املســتوى  مســتوى  أي  وعــىل 

املحافظــة(، وملــاذا؟

 ناقــش مــن املســتفيد بشــكل خــاص مــن معايــري . 2
التقييــم واألســئلة التــي متــت صياغتهــا أعــاله.

 ناقش الطرق اإلضافية لجمع البيانات التي ينبغي . 3
إدراجها يف الرشوط املرجعية لتقييم منتصف املدة.
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