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تعزيز تعلم آليات توظيف
الشباب من خالل التقييم

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 املرج ّوة:
بنهاية هذه املالحظة ،سيكون القارئ قادرا ً عىل:
W Wاستيعاب سبب التقييم وأهداف التعلم الرئيسية واملساءلة ،واملعنيني بالتقييامت داخلياً وخارجياً
W Wصياغة أسئلة التقييم عىل أساس املعايري األساسية للصلة واألثر والف ّعالية والكفاءة واالستدامة
W Wاختيار نوع التقييم املناسب مبا يتامىش مع احتياجات التدخل وسياق التقييم ،مبا يف ذلك تقييم
األداء وتقييم األثر وتحليالت التكلفة والف ّعالية وتحليالت التكلفة واملنفعة.
الكلامت الرئيسية:
قابلية التقييم ،الصلة ،الف ّعالية ،الكفاءة ،االستدامة ،التأثري ،التشاور مع ذوي املصلحة ،البحث الوصفي ،البحث
املعياري ،البحث السببي ،تقييم األداء ،تقييم األثر ،التكلفة واملنفعة ،التكلفة والف ّعالية.
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تعـد أنظمـة املراقبـة الجيـدة رضوريـة جـدا ً ملعرفـة إن كان تدخلنـا يسير يف االتجـاه
املنشـود مـن عدمـه ،إال أنهـا ال توضح سـبب حدوث التغييرات أو كيفيـة حدوثها ،كام
أنهـا ال تقـدم أدلـة موثوقـة تشير إىل أن أي تغييرات ملحوظـة يف النتائـج هـي نتيجـة
لتدخلنـا .والسـتكامل املعلومـات التي نحصل عليهـا من املراقبة ،نحتـاج إىل التقييامت.
مثـة أنـواع مختلفـة مـن التقييمات ،ويتوقـف سـؤال هـل نحتـاج إىل نـوع واحـد مـن
التقييمات أو أكثر على 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 على دوافع مختلفة
لالسـتفادة مـن املزايـا املحتملـة للتقييمات .ونركـز يف هـذه املالحظـة على السـبل
املمكنـة لتقييـم برامج تشـغيل الشـباب مثـل برامج سـوق العمل النشـطة ()ALMPs
والتدخلات التـي تركـز عىل الشـباب.

ما سبب إجراء التقييم؟
تعــد التقييــات التــي تســتند إىل أنظمــة قيــاس
نتائــج جيــدة التصميــم وســيل ًة حاســم ًة لتحســن
عمليــة اتخــاذ القـرار وتكويــن املعرفــة وتوفــر األدلــة
التــي ميكــن التحقــق منهــا بشــأن ف ّعاليــة التدخــات
التــي نقــوم بتنفيذهــا (منظمــة العمــل الدوليــة،
 .)2017هنــاك هدفــان رئيســيان يف إج ـراء التقييــات
هــا التعلــم وإرســاء الشــفافية .وميكــن تحقيــق كال
الهدفــن فيــا يتعلــق بالجمهــور الداخــي والخارجــي
عــى الســواء ،مــا يــؤدي إىل تحقيــق فوائــد التقييــم
الرئيســية األربــع (انظــر الشــكل .)1-4

ميكــن لعمليــات التقييــم أن تســاعد يف إدارة
املرشوعــات :تجــدر اإلشــارة إىل أن تقييــم عمليــة
تصميــم التدخــات الخاصــة بتوظيــف الشــباب أو
تنفيذهــا أو نتائجهــا مــن شــأنه أن يســهم يف تعزيــز
التعلــم الداخــي والتنظيمــي .وتتمحــور التقييــات،
أوالً وقبــل كل يشء ،حــول التعلــم لصالــح مرشوعنــا
ومنظمتنــا ،كــا أنهــا توفــر ملديــري الربامــج
املعلومــات الالزمــة التخــاذ القــرارات االســراتيجية
بشــأن التغيــرات الرضوريــة يف تصميــم املــروع
أو تخطيطــه أو تنفيــذه .ومــن خــال فحــص كيفيــة

تعريف
التقييم هو تقييم قائم عىل األدلة لنتائج االسرتاتيجية ،أو نتائج السياسة ،أو نتائج الربنامج ،أو ونتائج املرشوع،
ويتعي أن يوفّر التقييم معلومات
وذلك من خالل تحديد صلتها ،وأثرها ،وف ّعاليتها ،وكفاءتها ،واستدامتها.
ّ
موثوق بها ومفيدة مام يتيح تضمني الدروس املستفادة يف عملية صنع القرار لكل من املتلقني واملانحني.
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؟مييقتلا ءارجإ ببس ام

تحقيــق نتائــج معينــة وســببها ،ت ُك ّمــل التقييــات
أنظمــة مراقبــة األداء ومامرســات اإلدارة القامئــة
عــى النتائــج .ورغــم أن التقييــات (وتقييــات األثــر
بوجــه خــاص) تكــون عمومـاً معلومــات بشــكل دوري
وليســت بشــكل مســتمر ،فهــي متثــل مراحــل مهمــة
يف دورة املــروع ،إذ يســاعد التقييــم املصمــم بشــكل
جيــد الجهــات العاملــة عــى تحديــد العوائــق التــي
تحــول دون وصــول الشــباب إىل العمــل ،أو الفجــوات
غــر املتوقعــة ،أو عوامــل التأثــر الســياقية ذات
الصلــة التــي مل يتــم تشــخيصها يف مرحلــة التصميــم

(انظــر املالحظــة  ،)1ومعالجــة تلــك املشــكالت مــع
الحفــاظ عــى الربامــج التــي تعمــل عــى تحقيــق
نتائــج جيــدة أو ميكــن أن تعمــل عــى تحقيــق ذلــك.
وبــدون أخــذ مــا ســبق يف الحســبان وإدارة املعرفــة
الداخليــة املناظــرة ،تتعــرض الربامــج لخطــر الســر يف
االتجــاه الخاطــئ وعــدم رؤيــة الحواجــز التــي تحــول
دون تحقيــق األهــداف وتكـرار األخطــاء داخــل نفــس
املؤسســة ،وهكــذا تســمح لنــا التقييــات بإظهــار
القيمــة الحقيقيــة لعملنــا والتعــرف عــى تصميــم
التدخــات األخــرى وتخطيطهــا.

الشكل  :1-4فوائد إجراء التقييم
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املصداقية واالستدامة

إدارة املرشوعات
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املسئولية

توليد املعرفة

إرساء الشفافية

التعلم

داخيل
(منظمة ،مرشوع)

خارجى
(الجهات املانحة وصناع القرار،إلخ)
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التقيي ــات تولّ ــد املعرف ــة :يتمي ــز مجـــال توظي ــف
الش ــباب بع ــدم وج ــود دلي ــل س ــليم ع ــى م ــا ينج ــح
ومـــا ال ينجـــح ومـــا هـــي األســـباب البـــارزة لنجـــاح
التدخ ــات وفش ــلها .يتطل ــب الحص ــول ع ــى ه ــذه
املعرف ــة إج ـراء عملي ــات تقيي ــم تس ــتخدم منهجي ــات
مح ــددة توف ــر تقديــرات موثوق ــة لنج ــاح تدخ ــات
معين ــة .ويف مراجع ــة منهجي ــة لألدل ــة املتاح ــة م ــن
تقيي ــات األث ــر ،خل ــص كل ــوف وآخ ــرون ( )2016إىل
أن سياس ــات برام ــج س ــوق العم ــل النش ــطة للش ــباب
لهـــا تأثـــر إيج ــايب عـــى نتائـــج س ــوق العم ــل ،وأن
نـــوع التدخـــات وتصميمهـــا عـــى جانـــب كبـــر
مـــن األهميـــة .ولتكـــرار املامرســـات الجيـــدة ،فمـــن
الـــروري اســـتيعاب مـــا ينجـــح ،ويف أي ســـياق،
ولصالـــح مـــن وملـــاذا؟ وتذكرنـــا الثغـــرات الكبـــرة
يف األدلـــة وخاصـــة يف تدخـــات توظيـــف الشـــباب
يف البلـــدان ذات الدخـــل املتـــدين والبلـــدان ذات
الدخ ــل املتوس ــط ب ــأن هن ــاك حاج ــة إىل املزي ــد م ــن
املعرف ــة م ــع أهمي ــة تش ــجيع التعل ــم الخارج ــي م ــن
خ ــال إجــراء تقيي ــات (ون ــر نتائجه ــا وال ــدروس
املســـتفادة واآلثـــار املرتتبـــة عليهـــا).
يوثــق كلــوف وآخــرون ( )2016حقيقــة أن معظــم
التقييــات املتاحــة جــاءت يف مجــال التدريــب وتنميــة
املهــارات ،يف ظــل النــدرة النســبية ألدلــة جميــع أنــواع
التدخــات األخــرى ،مثــل العاملــة املدعومــة للشــباب،

وخدمــات التوظيــف ،وريــادة أعــال الشــباب،
والخدمــات املاليــة الشــاملة للشــباب ،والربامــج
املســتهدفة للمجموعــات املســتبعدة .وعــاوة عــى
ذلــك ،هنــاك أدلــة تقييــم متزايــدة لربامــج توظيــف
الشــباب التــي تــم تنفيذهــا يف أفريقيــا جنــوب
الصح ـراء الكــرى ،ومعلومــات محــدودة مــن الــرق
األوســط وشــال أفريقيــا وجنــوب آســيا ورشق آســيا
واملحيــط الهــادئ.
عمليـــات التقييـــم تفـــي مبتطلبـــات املســـاءلة:
تعم ــل التقيي ــات ع ــى ع ــرض الربام ــج للتدقي ــق
الخارجـــي ،وتضعهـــا موضـــع املســـاءلة ملعرفـــة
م ــدى تحقي ــق النتائ ــج واس ــتخدام امل ــوارد .ونظــرا ً
لنـــدرة املـــوارد ،مـــن الـــروري ضـــان إنفـــاق
املـــال والوقـــت والجهـــد بأفضـــل طريقـــة ممكنـــة
ملس ــاعدة الش ــباب ع ــى إيج ــاد عم ــل الئ ــق ،س ــواء
م ــن خ ــال تدري ــب الش ــباب ،أو توصيله ــم لف ــرص
العمـــل ،أو تزويدهـــم بفـــرص تأســـيس أعـــال،
أو تقديـــم املشـــورة بشـــأن املســـارات الوظيفيـــة.
وتتزايـــد أهميـــة ورضورة تحمـــل املســـؤولية أمـــام
املس ــتفيدين النهائي ــن مث ــل م ــن يقض ــون وقته ــم
(وأحيانـــاً ينفقـــون أموالهـــم) يف املشـــاركة يف
برنام ــج لتوظي ــف الش ــباب ،وكيان ــات مختلف ــة م ــن
منظمتن ــا مث ــل الحكوم ــات وال ــركاء االجتامعي ــن
واملجتمـــع املـــدين والجهـــات املانحـــة.

املربع  :1-4خريطة الفجوة املتعلقة بتوظيف الشباب
وضعت املبادرة الدولية لتقييم األثر ( )3ieخريطة الفجوة الخاصة بتوظيف الشباب .ومن خالل هيكلها كمصفوفة
تفاعلية ،توفر الخريطة نظرة عامة مزودة باألدلة من املراجعات املنهجية وتقييامت األثر ملطوري الربامج واملق ّيمني.
تُعرض األدلة من خالل فئة برامج سوق العمل النشطة الرئيسية (التدريب عىل املهارات ،وتشجيع ريادة األعامل،
وخدمات التوظيف ،والعاملة املدعومة) ،وكذلك من خالل فئة النتائج (التوظيف واملكاسب وأداء األعامل) انظر
http://gapmaps.3ieimpact.org/evidence-maps/youth-employment-evidence-gap-map

4

املالحظة  .4تعزيز تعلم آليات توظيف الشباب من خالل التقييم

جميــع نتائــج التقييــم تعكــس مســتوى التعلــم:
يف حــن ميكــن اســتخدام نتائــج التقييــم اإليجــايب يف

؟مييقتلا ءارجإ ببس ام

ميكـــن أن تســـاعد التقييـــات يف بنـــاء املصداقيـــة:
تزيـــد التقييـــات مـــن شـــفافية املـــروع وبالتـــايل
ســـمعة املنظمـــة املنفّـــذة ،والحقيقـــة البســـيطة
املتمثلـــة يف أن موافقـــة منظمـــة أو مـــروع عـــى
إج ـراء تقييــات مســتقلة تتبــع بروتوكــوالت محــددة
س ــلفاً تش ــر بالفع ــل إىل معاي ــر عالي ــة يف الربنام ــج.
وإذا أظه ــر التقيي ــم نتائ ــج جي ــدة ،ميك ــن أن يك ــون
العائ ــد ع ــى كلٍ م ــن املنظم ــة والربنام ــج هائ ـاً ،ك ــا
أن إثب ــات نج ــاح طريقتن ــا ونهجن ــا ميك ــن أن يُح ــدث
فارقـــاً كبـــرا ً يف أعـــن الجهـــات املانحـــة وواضعـــي
السياس ــات مم ــن مل يتمكن ــوا  -قب ــل التقيي ــم  -م ــن
التفري ــق ب ــن تأثــرات تدخلن ــا والتأثــرات املزعوم ــة
للعدي ــد م ــن الربام ــج األخ ــرى.

الدعــوة إىل الحصــول عــى دعــم أكــر مــن الجهــات
املانحــة والحكومــات وعامــة النــاس ،ميكــن القــول
إن النتائــج الســلبية أكــر فائــدة يف املســاعدة عــى
إعــادة منــاذج التدخــل وتحســينها .كــا هــو الحــال يف
أي مجــال آخــر ،يتطلــب بنــاء املنتجــات والخدمــات
الناجحــة إجــراء اختبــارات ومنــاذج أوليــة والتك ّيــف
مــع الظــروف املحليــة ،ويُعــد الفشــل خطــوة رضوريــة
للوصــول إىل أحــدث الربامــج .وعندمــا ال يقتــر
التقييــم عــى معرفــة الوســائل الناجحــة أو الوســائل
غــر الناجحــة فقــط ،بــل يتجــاوز ذلــك ملعرفــة
طريقــة عمــل نُهــج معينــة والســبب وراء ذلــك ،فــإن
حســن تصميــم الربنامــج وعملياتــه
النتائــج الســلبية ستُ ّ
الجاريــة .وإذا اســتطعنا يف وقــت مبكــر مــن العمليــة
فهــم املشــاكل التــي قــد تقلــل مــن ف ّعاليــة تدخلنــا،
ســنكون يف وضــع جيــد لبنــاء مرشوعــات ناجحــة عــى
املــدى الطويــل.

املربع  :2-4أنواع 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  .1يرجى 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 جدا ً .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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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

تقييم قابلية تدخلنا
قبــل البــدء يف أنشــطة التقييــم ،مــن املستحســن
أن نعــرف أن كان فعــاً باإلمــكان تقييــم التدخــل
محــل النظــر مــن عدمــه ،وميكــن أن يحــدد اإلج ـراء
االســتطالعي مــدى إمكانيــة تقييــم التدخــل كــا هــو
مخطــط لــه .وميكــن إجـراء تقديـرات قابليــة التقييــم
لتقييــم األداء واألثــر (ديفيــس .)2013 ،ويف كلتــا
الحالتــن ،يحــدد التقييــم إن كان التدخــل يشــتمل
عــى املتطلبــات الرضوريــة إلجــراء تقييــم لــأداء أو
األثــر بطريقــة تحقــق نتائــج مفيــدة .وعــاوة عــى
ذلــك ،يتــم اســتعراض اتســاق أي تدخــل أو مــروع
أو برنامــج وأســباب أي منهــم ،كــا يُراعــى توقيــت
التقييــم املزمــع والســياق الســيايس واالجتامعــي
واالقتصــادي ،فضــاً عــن توافــر املــوارد الكافيــة
للتقييــم.

معلومة اسرتشادية

كــا يشــمل تقديــر قابليــة تقييــم األداء توضيــح توافــر
البيانــات ومــدى كفايتهــا إلظهــار التقــدم املحــرز
لتحقيــق النتائــج .وعــاوة عــى ذلــك ،ميكــن لإلج ـراء
االســتطالعي بحــث مســألة وجــود إطــار متطــور
لقيــاس النتائــج وتوافــر وجــودة البيانــات األساســية
لتقييــم التغــرات (املالحظــة  .)3وفيــا يتعلــق
بتقييــات األثــر ،تتنــاول هــذه التقييــات أيضــاً يف

مــدى احتــال أن تــؤدي دراســة األثــر إىل تحســينات
حقيقيــة يف أداء الربنامــج ونجاحــه ومعرفــة إن كانــت
التكاليــف ،مــن حيــث الجهــد واملــال ،ســتفوق املنافــع
املتوقعــة مــن الناحيــة الواقعيــة مــن عدمــه .وبعــد
إجــراء هــذا التقييــم ،ميكــن تعديــل نطــاق التقييــم
وأســاليبه وتوقيتــه وفقــاً لذلــك (منظمــة العمــل
الدوليــة.)2017 ،

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

تعريف
القابلية للتقييم هي مدى إمكانية تقييم النشاط أو الربنامج بطريقة موثوقة وذات مصداقية.
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تلئسأو مييقتلا ريياعم

معايري التقييم وأسئلته
وكــا أســلفنا ،فــإن التقييــات هــي تقييــات دوريــة
لصلــة تدخلنــا وف ّعاليتــه وكفاءتــه وتأثــره واســتدامته،
وتلــك معايــر التقييــم املشــركة كــا حددتهــا منظمــة

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

الجدول  :1-4معايري التقييم
املعيار

الوصف

الصلة

مدى اتساق أهداف التدخل مع متطلبات املستفيدين واحتياجات البلدان واألولويات العاملية
وسياسات الرشكاء والجهات املانحة
مدى تحقيق التدخل ألهدافه
العوامل الرئيسية التي تؤثر يف تحقيق األهداف أو عدم تحقيقها
مقياس لكيفية تحويل املدخالت االقتصادية (املال ،والخربة ،والوقت) إىل نتائج
ينبغي تحديد مؤرش للتكاليف لكل ناتج/مستفيد ومقارنته مع تدخالت مامثلة ،إن أمكن ذلك
مقياس للتغريات اإليجابية والسلبية الناتجة عن التدخل
تقديرات االختالفات السببية التي حققها التدخل للمستفيدين
احتاملية أن تكون نتائج التدخل دامئة وميكن الحفاظ عليها من قبل رشكاء التدخل
مدى استمرار منافع املرشوع بعد توقف مدخالت الجهات املانحة

الف ّعالية
الكفاءة
األثر
االستدامة

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

صياغــة أســئلة التقييــم :يف املامرســة العمليــة ،قــد
يكــون لدينــا العديــد مــن أســئلة التقييــم بشــأن
جميــع املعايــر التــي نرغــب يف تقييمهــا .ففــي حــن
يتعــن
يتــم صياغــة معايــر التقييــم بشــكل عــام،
ّ
تكييــف أســئلة التقييــم ومواءمتهــا مــع التدخــل

املحــدد .ويســاعد هــذا أيضــاً عــى تحديــد قامئــة
أدوات الرصــد والتقييــم املناســبة التــي تســمح
باإلجابــة عــى هــذه األســئلة ( )GAO, 2012وهنــاك
العديــد مــن االعتبــارات املهمــة عنــد صياغــة أســئلة
التقييــم:

تعريف
معايري التقييم :لضامن أداء دراسات التقييم بجودة عالية ،من الجيد تقييم عدد من معايري التقييم املوحدة
(مثل الصلة والف ّعالية والكفاءة واألثر واالستدامة) التي متت صياغتها بشكل عام.
تعريف
سؤال التقييم :تتبنى أسئلة التقييم معايري التقييم وتكيّفها مع تفاصيل التدخل.
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1.1مشــاركة ذوي املصلحــة :قبــل البــدء ،مــن املهــم
تحديــد الجمهــور املســتهدف يف التقييــم ومــا
يريــد هــذا الجمهــور معرفتــه .تعتمــد مجموعــة
ذوي املصلحــة عــى األهــداف املنشــودة مــن
التقييــم (انظــر القســم "ســبب إجــراء تقييــم؟"
أعــاه) ،وعــاد ًة مــا تتضمــن مديــري املرشوعــات
واملوظفــن يف املنظمــة األصليــة عــاوة عــى
الــركاء الوطنيــن واملحليــن الرئيســيني (عــى
ســبيل املثــال ،الــوزارات املبــارشة والــركاء
االجتامعيــن املعنيــن) وكذلــك الجهــات املانحــة.
وتعــد مشــاركة جمهورنــا املســتهدف يف تحديــد
أســئلة التقييــم أمــر مهــم لتقييــم جميــع املعايــر
كــا أنهــا تســاعد عــى وجــه الخصــوص يف تقييــم
صلتــه بالتدخــل واســتدامته.
2.2اختيــار األســئلة التكميليــة لــكل معيــار تقييــم:
تختــص جميــع أنــواع أســئلة التقييــم بجوانــب
مختلفــة مــن املــروع وتعــرض أنــواع مختلفــة
مــن املعلومــات .وبــدالً مــن تقديــم بدائــل،
فإنهــا غالبــاً مــا تكــون تكميليــة أو مبنيــة عــى
بعضهــا .وبالنســبة ملعظــم معايــر التقييــم ،مــن
املنطقــي أن نطلــب مزيجـاً مــن األســئلة الوصفيــة
واملعياريــة وأســئلة الســبب والتأثــر (إميــاس
وريســت :)2009
W Wاألســئلة الوصفيــة ترمــي إىل تحديــد
العمليــات والــروط والعالقــات التنظيميــة
ووجهــات نظــر ذوي املصلحــة (مــاذا يحــدث
يف مرشوعنــا؟)
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W Wاألســئلة املعياريــة تقــارن مــا يحــدث مــع
مــا ينبغــي أن يحــدث .إذ تقــارن الوضــع
الحــايل باألهــداف والغايــات املحــددة التــي
تــم تحديدهــا (هــل تــم تنفيــذ مرشوعنــا
عــى النحــو املنشــود؟ هــل يعمــل كــا هــو
متوقــع؟)
W Wأســئلة الســبب والتأثــر تبحــث يف النتائــج
وتحــاول قيــاس الفــرق الــذي يحدثــه التدخــل
وتســتفرس إن كانــت األهــداف قــد تحققــت
نتيجــة ملرشوعنــا أم ال (إىل أي مــدى ميكــن أن
نلحــظ تغي ـرا ً ملحوظ ـاً يف تدخلنــا؟).
3.3تنظيــم أســئلة التقييــم حــول سلســلة النتائــج،
حيثــا أمكــن :يف حالــة وجــود نظــام موثــوق
لقيــاس النتائــج (انظــر املالحظــة  ،)3ينبغــي أن
يكــون هنــاك توافــق آراء حــول منطــق املــروع
مــن حيــث التنفيــذ والنتائــج ،مــا يســاعد بــدوره
عــى تحديــد أهــداف التعلــم مــن التدخــل.
وميكــن أن ترتبــط األســئلة الوصفيــة واملعياريــة
بجميــع مســتويات سلســلة النتائــج؛ ومــع ذلــك،
فــإن أســئلة الســبب والتأثــر تشــر بشــكل رئيــي
إىل النتائــج والنتائــج حســب مســتوى التأثــر.
هــذه االسـراتيجية مفيــدة بشــكل خــاص لتحديــد
األســئلة لتقييــم ف ّعاليــة املــروع وكفاءتــه وتأثــره
(انظــر الجــدول .)2-4

تلئسأو مييقتلا ريياعم

الجدول  :2-4أمثلة عىل أسئلة التقييم املصاغة مع سلسلة نتائج
املدخالت

األنشطة

املخرجات

النتائج

األهداف العليا

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 األكرث
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  3أشهر؟

•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

•ال ينطبق

•ال ينطبق

•ال ينطبق

•نتيجة للتدريب الوظيفي،
هل يحصل املشاركون عىل
وظائف بأجر أعىل مام هم
فيه؟
•هل يجد  80٪من
املستفيدين وظيفة خالل
 3أشهر من التخرج بسبب
مشاركتهم يف الربنامج؟
•هل يزيد التدريب الداخيل
من ف ّعالية 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
يتعــن أن يعتمــد اختيــار التقييــم عــى نــوع املعلومات
التــي نريــد جمعهــا (مــا الــذي نريــد تقييمــه :تقــدم
الربنامج/أدائه/اآلثــار املنســوبة إليــه) ،وكذلــك املــوارد
املتاحــة مثــل املهــارات واألمــوال والوقــت.
يقــدم الشــكل  2-4ملحــة عامــة عــن خيــارات التقييــم
املتاحــة اعتــادا ً عــى نــوع األســئلة التــي نريــد

اإلجابــة عليهــا .مثــة أنــواع أخــرى مــن التقييــات التــي
تركــز عــى تقييــم السياســات العليــا أو االسـراتيجيات
الوطنيــة يف قطــاع معــن أو مجــال موضوعــي أو اآلثــار
الكليــة للتعــاون اإلمنــايئ ،ولكــن مل تبحــث يف هــذه
املالحظــة ،إذ تقتــر هــذه املالحظــة عــى تقييــم
املرشوعــات والتدخــات التــي تؤثــر مبــارشة عــى
املســتفيدين مــن خــال برامــج أنشــطة ســوق العمــل
للشــباب.

الشكل  :2-4أنواع التقييم املختلفة

نوع السؤال املطلوب أن
يجيب عنه التقييم
وصفي

سبب وتأثري

معياري
الرصد
تقييم األداء

تقييم األثر
تحليل التكلفة والف ّعالية
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تحليل التكلفة واملنفعة

هعاونأب مييقتلا ةلئسأ طبر

الرصد (بدون تقييم)
إذا مل يطلــب مديــر الربنامــج ســوى معلومــات وصفيــة
عــن التدخــل ألن املــروع يف مرحلــة مبكــرة للغايــة
والهــدف هــو الحصــول عــى بعــض املعلومــات
العامــة حــول كيفيــة تنفيــذ الربنامــج ،حينهــا قــد ال
يكــون التقييــم الكامــل رضوريــاً .ويف هــذه الحالــة،
قــد تكــون املعرفــة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن
الرصــد كافيــة .مــن الواضــح أن ذلــك يتطلــب وجــود
نظــام لقيــاس النتائــج يعمــل بشــكل جيــد مــع وجــود

سلســلة نتائــج محــددة بوضــوح ومــؤرشات وأدوات
جمــع بيانــات ومــا إىل ذلــك (انظــر املالحظتــن  2و.)3
يعــد نظــام الرصــد املتكامــل مكون ـاً أساســياً لجميــع
عمليــات قيــاس النتائــج والتعلــم الداخــي ويوفــر
أساســاً قويــاً إلجــراء تقييــات شــاملة ومفيــدة .ويف
حــال إنجــاز هــذا النظــام ،يتعـ ّـن أن يكــون الحصــول
عــى املعلومــات الوصفيــة عــن الربنامــج ســهالً نســبياً.

تقييم األداء
تقييــات األداء هــي تقييــم منهجــي وموضوعــي
ملــروع أو برنامــج جــا ٍر أو مكتمــل ،وكذلــك تصميمــه
وتنفيــذه ونتائجــه .وتعمــل عــى تقييــم مــدى جــودة
صياغــة أهــداف الربنامــج (انظــر املالحظــة  )1ومــا تــم
إنجــازه حتــى اآلن .وهــذا يتطلــب إدراك إن كانــت
هنــاك فجــوات بــن األنشــطة والنتائــج املخططــة
واملحققــة؛ وإذا كان األمــر كذلــك ،فلــاذا؟ وتحــدد
تقييــات األداء طرقــاً لتحســن جــودة الخدمــات
املقدمــة اســتنادا ً إىل املعلومــات الوصفيــة مثــل
األنشــطة التــي يتــم إجراؤهــا واملشــاركني يف الربنامــج
(أو الذيــن ال يشــاركون) .وغالب ـاً مــا تتخــذ تقييــات
األداء نهجــاً شــامالً وتق ّيــم معظــم أو كل معايــر
التقييــم الخمســة (انظــر الجــدول .)1-4
ويعنــي ذلــك أنهــا تقــوم أيض ـاً بتقييــم إن كان إطــار
النتائــج مناســباً أم ال ،أي إن كان هنــاك تناقــض
بــن املــوارد واألنشــطة واألهــداف ،وإن كان ينبغــي

تعديــل األولويــات أو الجــداول الزمنيــة لضــان
تحقيــق األهــداف املتفــق عليهــا بشــكل ف ّعــال .لهــذا
الغــرض ،يجــري مراجعــة نظريــة التغيــر برمتهــا.
ويتبــادر ســؤال مهــم هــو إن كانــت النتائــج املنشــودة
قــد تحققــت أم ال .عــاوة عــى ذلــك ،يــدرس تقييــم
األداء بالتفصيــل الروابــط بــن األنشــطة واملخرجــات
والنتائــج ،كــا يتنــاول إن كانــت االفرتاضــات األساســية
واقعيــة أم ال ،فعــى ســبيل املثــال عنــد إج ـراء تقييــم
أداء لربنامــج تدريــب املهــارات للشــباب العاطلــن عــن
العمــل ،ســيق ّيم املق ّيــم املــؤرشات املحــددة مســبقاً
للمخرجــات (مثــل عــدد الشــباب املدربــن) والنتائــج
املتوســطة (مثــل عــدد الطلبــات املرســلة وعــدد
مقابــات الوظائــف التــي تــم إجراؤهــا) والنتائــج
عــى مســتوى التأثــر (مثــل عــدد الوظائــف التــي تــم
الحصــول عليهــا) .كــا تهــدف إىل فهــم االفرتاضــات
األساســية لــكل اتصــال (عــى ســبيل املثــال ،املشــاركة
يف التدريــب ســاهمت يف زيــادة ســلوك البحــث عــن

تعريف
تقييم األداء :يقيس تقييم األداء جودة الخدمة املقدمة والنتائج املحققة .وعاد ًة ما تغطي النتائج عىل املدى
القصري واملتوسط ،ولكن ليس التأثري العريض.
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عمــل) واختبــار إن كانــت قابلــة للتطبيــق ومناســبة
مــن عدمــه.

متاســك العمــل وإتاحــة الوصــول إىل بيانــات ذات
نوعيــة جيــدة.

ميكــن إج ـراء هــذه التقييــات خــال جميــع مراحــل
التنفيــذ ،ولكنهــا شــائعة بشــكل خــاص يف مراجعــات
منتصــف املــدة (عندمــا يكــون تركيزهــا عــى التعلــم
إلدارة الربنامــج) أو عنــد اكتــال الربنامــج (عندمــا
يكــون تركيزهــا عــى املســاءلة والــدروس املســتفادة
للتدخــات املســتقبلية) (انظــر املربــع  ،)3-4إال أنــه
مــن األهميــة مبــكان التفكــر يف تقييــم الربنامــج ابتــدا ًء
مــن مرحلــة التخطيــط .ويتعــن البــدء يف صياغــة
سلســلة النتائــج وتصميــم مــؤرشات ( SMARTانظــر
املالحظــة  )3وجمــع البيانــات األساســية مــع مراعــاة
نــوع التقييــم الــذي ســيجري فيــا بعــد لضــان

يف الغالــب ،يجــري تقييــم األداء مــن قبــل مق ّيــم
مســتقل ،وميكــن إج ـراؤه برسعــة وبتكلفــة معتدلــة.
ومتيــل هــذه التقييــات إىل االعتــاد يف األســاس عــى
األبحــاث املكتبيــة (مثــل تحليــل البيانــات اإلداريــة
املتاحــة) ،ومقابــات املبلغــن الرئيســيني ،والزيــارات
امليدانيــة واملالحظــات ،واملناقشــات املركــزة ،إال أنــه
يف بعــض األحيــان ،قــد تشــتمل تقييــات األداء عــى
تجميــع أكــر شــموالً للبيانــات مثــل إج ـراء دراســات
اســتقصائية ومقارنتهــا قبــل وبعــد نتائــج املشــاركني أو
أدوات نوعيــة إضافيــة (انظــر الشــكل  3-4للخطــوات
الرئيســية يف التقييــم).

املربع  :3-4أهم مراحل تخطيط التقييم وإدارته
•املراجعات السنوية تركز عىل مخرجات ونتائج املرشوعات أو الربامج أو االسرتاتيجيات أو السياسات ،وهي شكل
يعب ذوي املصلحة من خالله عن مدى تقدم التدخل نحو تحقيق أهدافه ،مع مراعاة
من أشكال التقييم الداخيل ّ
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
يتعي أن يكون مرناً ،إذا كان هناك مربرا ً لذلك .وتتزايد فائدة هذه التقييامت عندما يتم
موعد التوقيت ،ولذا ّ
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
تق ّيم 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 القُطرية 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 جزءا ً من تقييامت الربامج االسرتاتيجية/السياسية أو املوضوعية أو القُطرية 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 لتقييــات األداء معرفــة إن كانــت
نتيجــة معينــة حدثــت بشــكل رصيــح بســبب أنشــطة
الربنامــج أم ال ،كــا أن زعــم العالقــة الســببية للتغيــر
املرصــود للتدخــل يتطلــب تطبيــق منهجيــات ف ّعالــة
لتقييــم األثــر (انظــر القســم التــايل) ،ومــع ذلــك،
فــإن االنتقــال بــن نوعــي التقييــم أمــر ســهل .وعــى
وجــه الخصــوص ،ميكــن اســتخدام األدوات النوعيــة يف
تقييــم األداء مــن أجــل إنشــاء صلــة ســببية بني أنشــطة
املــروع والنتائــج التــي تـ ّم قياســها ،ويتــم ذلــك عــادة
مــن خــال تحديــد ومراجعــة فرضيــات بديلــة عــى
العمليــة الســببية التــي تســتند إليهــا النتيجــة املعنيــة.
ويف الســياقات التــي ال يكــون فيهــا تقييــم األثــر
العكــي عمليــاً أو معقــوالً أو مرغوبــاً فيــه ،يــوىص
باستكشــاف مجموعــة مــن الطــرق النوعيــة لتحديــد

االفرتاضــات الســببية يف تقييــات األداء وتقييــم
االفرتاضــات املتعلقــة مبســاهامت التدخــل يف األثــر
واألهــداف اإلمنائيــة األوســع نطاق ـاً (منظمــة العمــل
الدوليــة .)2017 ،ميكــن االطــاع عــى نظــرة عامــة
مفيــدة حــول األســاليب النوعيــة ملعالجــة األســئلة
املســببة للــرر والتــي ميكــن أن تشــكل أيض ـاً جــزءا ً
مــن تقييــم األداء يف وايــت آنــد فيليبــس .)2012
باختصــار ،تهــدف تقييــات األداء إىل تحديــد إن
كان الربنامــج يجــري تنفيــذه بف ّعاليــة فيــا يتعلــق
بأهدافــه ،وإن كان يجــري بطريقــة صحيحــة أم
خاطئــة ،وملــاذا ،ولتحقيــق دروس مســتفادة للوصــول
إىل عمليــات صنــع القــرار يف املســتقبل.

الشكل  :3-4الخطوات الرئيسية لتخطيط أي تقييم وإدارته

مراجعة نظرية
التغيري وقابلية
التقييم

تحديد الغرض
والنطاق والعمالء
فريق التقييم:
األدوار واملسؤوليات

الخطوات الرئيسية
لتخطيط أي تقييم
وإدارته

إرشاك ذوي
املصلحة يف
العملية

مسألة
الجنسانية
والتمييز

تعريف
أسئلة التقييم
والرشوط
املرجعية

ميزانية
التقييم

املصدر :منظمة العمل الدولية.2017 ،
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تقييم األثر
تجيــب تقييــات األثــر عــى األســئلة املتعلقة بالســبب
والتأثــر .وتتطلــب هــذه األســئلة أال نقتــر عــى
تحديــد إن كانــت النتائــج املرجــوة قــد حدثــت مــن
عدمــه ،بــل تتجــاوز ذلــك ملعرفــة مــا إذا حدثــت هــذه
النتائــج بســبب تنفيــذ الربنامــج .وبعبــارة أخــرى،
تهــدف تقييــات األثــر إىل تحديــد إن كان مــن املمكــن
أن تُعــزى التغيــرات املالحظــة يف الرفــاه االقتصــادي
أو االجتامعــي للمســتفيدين إىل تدخــل أو مــروع أو
برنامــج معــن (منظمــة العمــل الدوليــة.)2013 ،
تتطلــب تقييــات األثــر أســاليب للتعامــل بشــكل
رصيــح مــع التحــدي املتمثــل يف عــزل التأثــر الســببي
للتدخــل عــى النتائــج املهمــة .يتــم تحقيــق ذلــك
عــادة عــن طريــق وضــع ســيناريو معاكــس ،أي بهــدف
اإلجابــة عــى الســؤال "مــاذا الــذي كان ســيحدث يف
غيــاب الربنامــج؟" .وهــذا يجعــل تقييــات التأثــر
مختلفــة عــن تقييــات األداء وأنظمــة املراقبــة التــي
تركــز عــادة عــى املســتفيدين مــن الربنامــج وحدهــم.
ولذلــك فهــم مييلــون إىل املزيــد مــن الوقــت واملهــارات
اإلحصائيــة ،وعــادة مــا تكــون التكلفــة أعــى مــن
أنــواع التقييــم األخــرى.
واســتنادا ً إىل املعلومــات التــي توفرهــا ،فــإن تقييــات
األثــر مفيــدة بشــكل خــاص لإلعــان عــن املناهــج
االســراتيجية ،ابتــدا ًء مــن توســيع نطــاق التدخــات
الف ّعالــة للحــد مــن الربامــج غــر الواعــدة (روبيــو
 . )2011وكثــرا ً مــا تتطلــب القــرارات املرتبطــة
بالتكــرار والتوســيع دليــاً عــى إن املرشوعــات
التجريبيــة الصغــرة قــد نجحــت بالنســبة ملجموعــة

ســكانية قابلــة للمقارنــة .ومبــا أن الحكومــات والجهات
املانحــة واملنظــات غــر الحكوميــة مســؤولة عــن
إنفــاق املــوارد النــادرة بحــرص وكفــاءة ،فإنهــا تلــح
يف طلــب األدلــة املوثوقــة التــي ميكــن إبرازهــا يف
تقييــم األثــر الجيــد (منظمــة العمــل الدوليــة.)2013 ،
واألهــم مــن ذلــك أن قاعــدة األدلــة العامليــة الحاليــة
فيــا يخــص األشــياء التــي أثبتــت نجاحهــا بالنســبة
لتشــغيل الشــباب ال تـزال محــدودة ،لــذا يلــزم إجـراء
املزيــد مــن تقييــات األثــر لدعــم عمليــات التعلــم
الخارجيــة .كــا تســاعدنا تقييــات األثــر يف التعــرف
عــى أي مــن خيــارات تصميــم الربنامــج (الجرعــة،
قنــاة التقديــم ،ومــا إىل ذلــك) أكــر أهميــة ضمــن فئــة
برنامجيــة محــددة مثــل التدريــب عــى املهــارات أو
خدمــات التوظيــف أو تشــجيع ريــادة األعــال.
هنــاك مجموعــة كبــرة مــن نُهــج تقييــم األثــر املتاحــة
الستكشــاف اآلثــار الســببية لربامــج ســوق عمــل
الشــباب .واعتــادا ً عــى التدخــل والســياق ،قــد تكــون
بعــض الطــرق أكــر عمليــة وفائــدة ويف الوقــت نفســه
أقــل تكلفــة وأقــل اســتهالكا للوقــت مــن غريهــا.
وميكــن االطــاع عــى وصــف أكــر تفصي ـاً ألســاليب
تقييــم األثــر ،مبــا يف ذلــك مزايــا وعيــوب تطبيقهــا يف
ســياقات مختلفــة ،يف املالحظــة .5
ويف حــن أن تقييــات األداء ميكــن أن تكــون جــزءا ً
مــن كل برنامــج ،إال أنــه يتعـ ّـن تطبيــق تقييــات األثــر
وتحليــل التكلفــة واملنفعــة بشــكل أكــر انتقائيــة.
وفقــاً لتقريــر جريتلــر وآخــرون ( ،)2011يتــم تعبئــة
الجهــد واملــوارد اإلضافيــة الالزمــة إلجــراء تقييــات

تعريف
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.
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W Wوجــود صلــة اس ـراتيج ّية وأثــر :مــا مــدى أهميــة
النتائــج بالنســبة لتوفــر معلومــات عــن الربامــج
أو السياســات أو الحــوار املعنــي بالسياســات يف
املســتقبل؟ إذا كانــت مخاطــر التدخــل عاليــة،
يتعــن النظــر يف تقييــم األثــر .وقــد ينطبــق ذلــك
عــى املبــادرات الجديــدة وكذلــك عــى الربامــج
القامئــة عندمــا نحتــاج إىل اتخــاذ قــرارات بشــأن
اســتمرارها أو توســيعها أو إنهائهــا .ويف الواقــع،
قــد يكــون تقييــم األثــر املكلّــف مجديـاً جــدا ً مــن
حيــث التكلفــة نظــرا ً ألن نتائجــه قــد تســاعد يف
تحقيــق تحســينات مهمــة يف أداء الربنامــج (البنــك
الــدويل.)2009 ،
W Wمبتكــرة أو غــر مجربــة :مــا هــي الحالــة الراهنــة
لألدلــة أو املعرفــة بشــأن تأثــرات الربنامــج

هعاونأب مييقتلا ةلئسأ طبر

األثــر بشــكل أفضل عندمــا يكــون الربنامج )1( :مناســباً
ومؤثـرا ً مــن الناحيــة االسـراتيجية )2( ،ومبتكـرا ً أو غــر
مجــرب )3( ،وقابــل للتكرار:

املقــرح؟ إذا مل يُعــرف الكثــر عــن ف ّعاليــة نــوع
التدخــل ،عــى الصعيــد العاملــي أو يف ســياق معــن،
فــإن تقييــم األثــر ميكــن أن يضيــف معرفــة قويــة
ملنظمتنــا وللمجــال بأكملــه .هــذا هــو الحــال
بالنســبة ملعظــم برامــج تشــغيل الشــباب والتــي ال
تــزال قاعــدة األدلــة بشــأنها ضئيلــة.
W Wقابليــة التك ـرار :إىل أي مــدى وتحــت أي ظــروف
ميكــن توســيع أو نجــاح برنامــج تجريبــي أو صغــر
الحجــم مــع مجموعــات ســكانية مختلفــة؟ إذا كان
مــن املمكــن رفــع مســتوى الربنامــج ،أو تطبيقــه
يف إعــدادات مختلفــة ،فــإن تقييــم التأثــر يُعــد
خطــوة مهمــة يف توفــر مــررات تك ـرار الربنامــج.
ومــع ذلــك ،يجــب تحليــل الجوانــب والحساســيات
املتعلقــة بســياق محــدد أو مجموعــة مســتهدفة
أو تصميــم تجريبــي أويل بعنايــة قبــل اتخــاذ قـرار
بشــأن االرتقــاء أو التكـرار مــن أجــل منــع الفشــل
عــى نطــاق أوســع.

تحليل التكلفة والف ّعالية وتحليل التكلفة واملنفعة
تقيــس تقييــات التكلفــة والف ّعاليــة وتقييــات
التكلفــة واملنفعــة كل مــن التكاليــف النقديــة وغــر
النقديــة للربنامــج وتقارنهــا باالســتخدامات البديلــة
لنفــس املــوارد واملنافــع الناتجــة عــن التدخــل (بيكــر،
.)2000
يقيــس تحليــل التكلفــة والف ّعاليــة ( )CEAالتكلفــة
لــكل مخــرج أو ناتــج (عــى ســبيل املثــال  300دوالر

أمريــي لــكل شــاب تــم تدريبــه ،و 500دوالر أمريــي
لــكل وظيفــة تــم إيجادهــا) ويقــارن هــذه التكلفــة
مبدخــات مامثلــة مــن منظامتنــا ومنظــات أخــرى.
ولــذا ،فإنــه يجيــب عــى التســاؤل الــذي يثــار بشــأن
مقــدار املخرجــات أو النتائــج التــي نحصــل عليهــا
مقابــل كل دوالر (وصفــي) وإن كانــت هنــاك فجــوة
بــن تلــك النتائــج وتوقعاتنــا (معياريــة).

تعريف
تحليل التكلفة والف ّعالية ( :)CEAيقيس تحليل التكلفة والف ّعالية ( )CEAالتكلفة لكل مخرج أو ناتج (عىل
سبيل املثال  300دوالر أمرييك لكل شاب تم تدريبه ،و 500دوالر أمرييك لكل وظيفة تم إيجادها) ويقارن
هذه التكلفة مبدخالت مامثلة من منظامتنا ومنظامت أخرى.
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

يقيــس تحليــل التكلفــة واملنفعــة ( ،)CBAبــدوره،
إجــايل التكاليــف املتوقعــة مقابــل إجــايل املنافــع
املتوقعــة (النتائــج) للتدخــل ،حيــث يتــم التعبــر عــن
كل مــن التكاليــف واملنافــع يف صــورة نقــود .وعــى
ســبيل املثــال ،إذا كان برنامجنــا سيســاعد  500شــاب يف
العثــور عــى وظائــف أو االحتفــاظ بهــا أو إنشــاء أعــال
تجاريــة صغــرة مســتدامة ،فإننــا ســنقوم ( )1بتقديــر
املنافــع اإلجامليــة مــن حيــث الدخــل املرتفــع ،والصحــة
األفضــل ،وانخفــاض معــدل الجرميــة ومــا إىل ذلــك)2( ،
مقارنــة هــذه املنافــع بالتكلفــة اإلجامليــة للتدخــل.
وغالبــاً مــا يُســتخدم مقياســان موجــودان يف تحليــل
التكلفــة واملنفعــة؛ األول هــو نســبة املنفعــة إىل
التكلفــة ،وملعرفــة هــذه النســبة ،اقســم منافــع
الربنامــج الصافيــة عــى صــايف تكاليفــه .وميثــل الناتــج
مقيــاس موجــز ينــص عــى أنــه "لــكل دوالر يتــم إنفاقه
عــى الربنامــج  ، Xيتــم توفــر  Yدوالر" .وهــذا النــوع
مــن القيــاس املوجــز شــائع لــدى واضعــي السياســات
ألنــه قابــل للفهــم برسعــة .إذا كانــت نســبة املنفعــة
إىل التكلفــة أكــر مــن  1دوالر أمريــي ،فهــذا يعنــي أن
الربنامــج أو التدخــل يحقــق منفعــة أكــر مــن التكلفــة.
ومثــة مقيــاس موجــز آخــر لتحليــل املنفعــة والتكلفــة
هــو نهــج االســتحقاقات الصافيــة ،الــذي يعتمــد عــى
طــرح صــايف التكاليــف مــن صــايف املنافــع .وباتبــاع
هــذه الطريقــة ،تُظهــر الربامــج عائــدا ً إيجابيــاً عــى
االســتثامر إذا كانــت املنافــع الصافيــة أكــر مــن الصفر.
تاريخيــاً ،اتخــذت املؤسســات الرئيســية للتمويــل
اإلمنــايئ مثــل البنــك الــدويل قـرارات تســتند يف األســاس
إىل اســتخدام تحليــل التكلفــة واملنفعــة .وأســهم هــذا
التحليــل يف إظهــار االلتــزام بقيــاس النتائــج وضــان
املســاءلة ،ومــع ذلــك فــإن النســبة املئويــة ملرشوعــات
البنــك الــدويل التــي يربرهــا تحليــل التكلفــة واملنفعــة
كانــت تتجــه نحــو االنخفــاض لعــدة عقــود وذلــك

بســبب تراجــع االلت ـزام بالسياســة وصعوبــة تطبيــق
تحليــل التكلفــة واملنفعــة.
ويف الســنوات األخــرة ،طغــت مناقشــات قيــاس النتائج
عــى جــدول أعــال "اإلدارة مــن أجــل النتائــج"،
باســتخدام أُطــر منطقيــة لتحديــد جهــود الرصــد
والتقييــم وتقييــم األثــر لقيــاس األثــر بطريقــة أكــر
دقــة .وتكمــل الجهــود بعضهــا ،إال أنــه عنــد املامرســة
العمليــة ،غالبــاً مــا يعاملــون بشــكل منفصــل مــا
يــؤدي إىل تجزئــة غــر رضوريــة.
وفقـاً لفريــق التقييــم املســتقل التابــع للبنــك الــدويل
( )2010ال تشــر تحليــات التكلفــة واملنفعــة يف كثــر
مــن األحيــان إىل نتائــج تقييــم األثــر وال تســتخدمها،
بالرغــم مــن أن قيــاس املنافــع مقارنــة مــع الواقــع
املعاكــس هــو جــزء ال يتجــزأ مــن تقييــم التكلفــة
واملنفعــة .وباملثــل ،فإنــه مــن النــادر العثــور عــى
دراســات تقييــم األثــر التــي تضمنــت النتائــج التــي
تحصــل عليهــا يف إطــار التكلفــة واملنفعــة ،فعــى
ســبيل املثــال ،لنفــرض أن تدخ ـاً يهــدف إىل زيــادة
دخــل الشــباب ،ســتكون قيمــة الزيــادة يف الدخــل
جــزءا ً مــن تدفــق املنفعــة يف تحليــل التكلفــة
واملنفعــة ،وعــاد ًة مــا يقــوم الباحــث بعمــل تقديــر
للدخــل الــذي كان ميكــن تحقيقــه دون التدخــل،
التغــر يف الدخــل .ميكــن
ومــن ثــم حســاب قيمــة
ّ
لتقييــم األثــر أن يوفــر هــذا الرقــم بدقــة أكــر،
وباملثــل ،فــإن تقييــم األثــر الــذي مل يتجــاوز تقديــم
تقدي ـرات للزيــادة يف الدخــل ســيكون مبثابــة تقييــم
غــر مكتمــل لصانعــي القــرار الذيــن يرغبــون يف
معرفــة إن كان ينبغــي تك ـرار املــروع مــن عدمــه.
مــا قيمــة الزيــادة يف الدخــل ،وكيــف تقــارن الزيــادة
مــع التكاليــف؟ يف هــذا املثــال ،تكمــل املعلومــات
الــواردة مــن تقييــم األثــر وإطــار التكلفــة واملنفعــة
بعضهــا وتقــدم تحليــاً أفضــل.

تعريف
تحليل التكلفة واملنفعة ( :)CBAيقيس تحليل التكلفة واملنفعة ( )CBAإجاميل التكاليف املتوقعة مقابل
إجاميل املنافع املتوقعة (النتائج) للتدخل ،حيث يتم التعبري عن كل من التكاليف واملنافع يف صورة نقود.
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يغشتلا قايسلا ساسأ ىلع مييقتلا تاجايتحا مهف

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
الســياق التشــغييل لتدخلنــا للحصــول عــى فهــم

أوضــح لكيفيــة تأثــر قيــود الوقــت واملــوارد وكذلــك
االعتبــارات السياســية عــى أي تقييــم محتمــل.
وينطــوي ذلــك أيضـاً عــى مراعــاة بعــض العوامــل غــر
املشــمولة يف تدخلنــا.

التوقيت
التحديــد املبكــر ملتطلبــات التقييــم :مــن األفضــل أن
يكــون التخطيــط للتقييــم جــزءا ً مــن مرحلــة تخطيــط
الربنامــج .ومــع ذلــك ،غالبــاً مــا قــد تظهــر الحاجــة
إىل املعلومــات فجــأة؛ فعــى ســبيل املثــال ،نتيجــة
ملشــاكل واقعيــة غــر متوقعــة أو بنــا ًء عــى طلــب
إحــدى الجهــات املانحــة .وباملثــل ،قــد تفــرض القيــود
التشــغيلية مثــل االضط ـرار إىل تنفيــذ برنامــج برسعــة
لــرف األمــوال وضــع جــدول زمنــي للتقييــم .هــذه
القيــود ال ميكــن تجنبهــا يف الحيــاة الحقيقيــة ولكنهــا
تقلــل مــن خيــارات التقييــم التــي قــد تكــون متاحــة.
تغــر الحاجــة إىل املعلومــات خــال دورة حيــاة
ّ
الربنامــج :قــد يتطلــب الربنامــج الــذي تــم تخطيطــه
للتــو تحليــل التكلفــة والف ّعاليــة للمســاعدة يف تحديــد
إن كان يجــب تنفيــذه مــن عدمــه ،ولكــن بــدالً مــن
ذلــك ،قــد نحتــاج  -بالنســبة للتدخــل الــذي تــم إطالقه
مؤخـرا ً  -إىل معرفــة مــدى االلتـزام الدقيــق بإجـراءات
الربنامــج وإن كانــت هنــاك أي تعديــات رضوريــة
لضــان نجــاح تشــغيل الربنامــج يف املســتقبل (روبيــو،
 .)2011ويف العديــد مــن الحــاالت ،ميكــن تقديــر
الحاجــة إىل املعلومــات حتــى قبــل بــدء الربنامــج ،كــا
هــو الحــال بالنســبة للتوقيــت التقريبــي للتقييــم.

تختلــف األُطــر الزمنيــة للتقييــم بشــكل كبــر ،وتعتمــد
جزئيــاً عــى الطــرق املســتخدمة لجمــع وتحليــل
البيانــات .وبشــكل عــام ،فمــن العــدل افــراض أن
تقييــم األداء ميكــن تنفيــذه خــال فــرة ت ـراوح مــن
شــهر إىل ســتة أشــهر .وميكــن تنفيذهــا برسعــة نســبية
عندمــا تعتمــد اعتــادا ً كب ـرا ً عــى البحــوث املكتبيــة
وعــدد محــدود مــن املقابــات ،لكــن اإلطــار الزمنــي
ســيمتد مبجــرد أن يتــم تحليــل العمليــات املعقــدة
ويتــم جمــع املزيــد مــن البيانــات .متيــل تقييــات األثر
إىل أن تكــون أكــر اســتهالكا للوقــت مــن بــن باقــي
التقييــات (تســتغرق ســتة أشــهر إىل ســنتني أو أكــر)،
نظ ـرا ً ألن منهجهــا يحتــاج إىل تخطيــط دقيــق ،وغالب ـاً
مــا تكــون هنــاك حاجــة لجمــع البيانــات الجديــدة.
ميكــن أن يســتغرق تحليــل التكلفــة واملنفعــة أقــل مــن
شــهر إذا توفــرت جميــع البيانــات الرضوريــة .ومــع
ذلــك ،إذا كان مــن الــروري جمــع املعلومــات أوالً،
فقــد تســتغرق العمليــة وقت ـاً أطــول.
يوضــح املربــع  4-4املغــزى مــن دورة حيــاة الربنامــج
والتــي يتــم فيهــا تنفيــذ اسـراتيجيات التقييــم املختلفة
عــى أفضــل وجــه.
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املربع  :4-4دورة حياة الربنامج واسرتاتيجيات التقييم املناسبة
الشكل  :4-4نظرة عامة عىل مراحل الربنامج النموذجية

• 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

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 عاد ًة 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.
يبي الرصد أن املستفيدين
املرحلة الثانية :تم تطبيق التدخل ملدة عام واحد ،وتم حل املشكالت التشغيلية املبكرةّ .
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 تأثريا ً عىل النتائج املعنية .وميكننا أيضاً استخدام تقييم األثر ملقارنة ف ّعالية 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.
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يغشتلا قايسلا ساسأ ىلع مييقتلا تاجايتحا مهف

املرحلة الثالثة :أسفر تقييم األثر عن نتائج إيجابية للغاية بشكل عام .هل ما زلنا بحاجة لتقييم؟
عىل الرغم من أن النتائج اإليجابية ال تعني أن الربنامج سيعمل بشكل جيد يف سياقات مختلفة ،ميكننا اآلن أن نكون
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 ،عنرصا أساسيا يف برنامجنا ،كام ميكن أن تساعد تقييامت األداء املستقلة عىل فرتات منتظمة
يف التحقق من استمرار الربنامج وجودته.

املوارد
قــد ال تكــون بعــض أســاليب التقييــم املرغوبــة مجديــة
إذا مل يكــن لدينــا املــوارد البرشيــة واملاليــة لتنفيذهــا،
ومــن املهــم تقييــم املهــارات والتمويــل املتــاح يف
برنامجنــا أو منظمتنــا للتأكــد مــن أنهــا تتــاىش مــع
متطلبــات التقييــم التــي نتصورهــا.
يتطلــب إجـراء تقييــات الجــودة مهــارات خاصــة قــد
ال تكــون موجــودة دامئـاً يف أي برنامــج أو منظمــة .ويف
هــذه الحالــة ،ولضــان الحياديــة ،مــن املستحســن يف
كثــر مــن األحيــان تعيــن مق ّيمــن خارجيــن.
تتســبب االختالفــات يف النطــاق واألشــكال املختلفــة
لجمــع البيانــات وتحليلهــا يف إنشــاء مجموعــة واســعة
مــن تكاليــف التقييــم .إن االعتــاد عــى األبحــاث
املكتبيــة واملقابــات الرئيســية للمبلّغــن هــو بطبيعــة

الحــال أرخــص كثــرا ً مــن تصميــم عمليــات مســح
جديــدة تشــمل عــددا ً كب ـرا ً مــن األشــخاص وإدارتهــا.
وعــادة مــا تكــون تقييــات األداء هــي أقــل أنــواع
التقييــم تكلفــة ،إذ تــراوح التكاليــف بــن 10,000
دوالر و 60,000دوالر اعتــادا ً عــى نطــاق التقييــم
ومرتــب امل ُق ِّيــم ،باإلضافــة إىل أدوات جمــع البيانــات
املســتخدمة .ويف املقابــل ،تختلــف تكاليــف تقييــات
األثــر بشــكل كبــر (مــن حــوايل  30,000دوالر إىل
أكــر مــن  500,000دوالر) اعتــادا ً عــى املنهجيــة
املســتخدمة :فكلــا زادت البيانــات التــي يتــم جمعهــا،
أصبــح التقييــم أكــر تكلفــة .وأخ ـرا ً ،ميكــن أن تبــدأ
تحليــات التكلفــة والف ّعاليــة وتحليــات التكلفــة
واملنفعــة مــن  10,000دوالر حتــى  30,000دوالر،
اعتــادا ً عــى إن كانــت املنافــع قــد ســبق قياســها
(انظــر تكاليــف تقييــات األثــر ملعرفــة مــا دون ذلــك)
وإن كانــت البيانــات متوفــرة بســهولة أم ال.

السياق السيايس
قــد يكــون لــذوي املصلحــة املختلفــن داخــل وخــارج
منظمتنــا مصالــح متضاربــة محتملــة فيــا يتعلــق إن
كان يجــب إجـراء التقييــم أم ال ،والقضايــا التــي يجــب
دراســتها ،ونــوع التقييــم ومنهجــه ،واسـراتيجية جمــع
البيانــات ،ومــن الــذي ينبغــي تعيينــه إلجـراء التقييــم.
وميكــن لجميــع هــذه العوامــل أن تؤثــر عــى اختيــار
التقييــم وصلــة األبحــاث املخطــط لهــا وجودتهــا،

وقــد ت ـراوح هــذه الضغــوط مــن التلميــح إىل أنــه ال
ينبغــي دراســة بعــض القضايــا إىل التعبــر عــن الرفــض
الرســمي مــن جانــب الســلطات العامــة ،مــع رفــض
إجـراء مقابــات مــع مجموعــات معينــة مــن الشــباب
أو األرس أو املجتمعــات.
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لــذا مــن األهميــة مبــكان محاولــة فهــم االهتاممــات
املختلفــة والبيئــة السياســية املوجــودة يف الســياق
املحــدد .وستســاعدنا األســئلة التاليــة يف بــدء تحليلنــا:
1.1ما السياق السيايس املحيل وتوزيع السلطة؟
2.2مــا طبيعــة العالقــة بــن املســتفيدين ومديــري
الربامــج وصانعــي السياســات والجهــات املانحــة
وذوي املصلحــة اآلخريــن؟
3.3مــا مصالــح وحوافــز كل مجموعــة مــن ذوي
املصلحــة مــن حيــث التأثــر عــى إج ـراء التقييــم
وتصميــم الربنامــج؟ عــى ســبيل املثــال ،إذا
كان الربنامــج يســتهدف مجموعــة معينــة مــن
الشــباب ،ســيكون لغــر املشــمولني يف الربنامــج
حافــزا ً للتأثــر عــى الربنامــج والتقييــم بطريقــة
متكنهــم أيضــاً مــن الحصــول عــى املنافــع.
4.4إذا كشــف التقييــم عــن وجــود أي أثــر ،فمــن
هــم الفائــزون املحتملــون والخــارسون مــن أي
إصــاح برمجــي او سياســات ميكــن أن تُســتمد
مــن التقييــم؟

20

املالحظة  .4تعزيز تعلم آليات توظيف الشباب من خالل التقييم

5.5مــا النتائــج واآلثــار املرتتبــة إذا مل يُظهــر التقييــم
أي تأثــر؟
6.6هــل تســمح البيئــة املحليــة بتقييــم صــارم
ومســتقل ،وهــل ســتدعم املراقبــن يف نــر
نتائجهــم املســتندة إىل األدلــة ،بغــض النظــر عــن
العواقــب السياســية؟
إن العمــل عــى فهــم مخــاوف ذوي املصلحــة مــن
خــال إجــراء تفاعــل مســتمر ومفتــوح ميكــن أن
يســاعدنا يف تحديــد الطــرق التــي ميكــن بهــا معالجــة
الضغــوط واملصالــح املتنافســة وبنــاء دعــم للتقييــم.
ويف هــذا الســياق ،يستحســن أن يضمــن الربنامــج
وجــود اإلرادة السياســية لــدى املســتويات العليــا
مــن الســلطة (لتجنــب عرقلــة التقييــم) ووجــود
عالقــات جيــدة مــع ذوي املصلحــة الرئيســيني عــى
مســتوى القواعــد الشــعبية (لضــان إمكانيــة الوصــول
للبيانــات والتعــاون واملصداقيــة) .وعــاوة عــى ذلــك،
مــن املفيــد عــاد ًة جلــب مق ّيمــن خارجيــن للحفــاظ
عــى اســتقالليتهم وحيادهــم ،باإلضافــة إىل املســاهمة
مبجموعــة محــددة مــن املهــارات .يقــدم الجــدول 3-4
ملخصــاً ألنــواع التقييــم.

تقييم األداء

تقييم األثر

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؟
يتعي تصميمه أثناء التخطيط
ميكن إجراؤه يف املراحل املبكرة من
ّ
التنفيذ ،أو ملراجعة منتصف املدة ،أو لربنامج ما ،ولكن النتائج
النهائية لن تكون متاحة
عند اكتامل الربنامج.
عادة إال بعد اكتامل الربنامج
(املرحلة).

ما املدة التي
يستغرقها؟

• 6أشهر عىل األقل (تقييم
شهر إىل  6أشهر (أكرث من ذلك إذا
بأثر رجعي)
كان هناك حاجة لتجميع بيانات
إضافية)
•ما يقارب  24 - 12شهرا ً
(تقييم محتمل)
التحليل اإلحصايئ والتحلييل
مراجعة مكتبية للوثائق املوجودة
والزيارات امليدانية املنتقاة واملقابالت للبيانات االستقصائية والبيانات
اإلدارية ،بعد دمجه بشكل
مع موظفي الربنامج وعمالئه.
مثايل مع تحليل البيانات
رمبا يكملها تحليل بيانات الرصد،
النوعية
واملقابالت مع املستفيدين وذوي
املصلحة ،واالستقصاءات املصغرة،
ومجموعات الرتكيز  ،إلخ.
فريق تقييم مستقل مثل مقيّم
يف الغالب ،مقيّم مستقل (ولكن
ميكن أن يكون كذلك مقيّامً داخلياً) رئييس ،أو منسق ميداين ،أو
رشكة مسح
تحليل الربنامج ،ورمبا أساليب نوعية تحليل إحصايئ وتحليل
اقتصادي ،ورمبا أساليب نوعية
وكمية بسيطة
ميكن أن يرتاوح من 15,000
 10,000دوالر أمرييك إىل 60,000
دوالر أمرييك حتى مليون دوالر
دوالر أمرييك
أمرييك أو أكرث حسب حجم
الربنامج ومدى تعقيده
الربامج التي تكون:
أي برنامج
•مبتكرة وغري مجربة
•مهمة اسرتاتيجياً ومؤث ّرة
•قابلة للتكرار

متى ميكن إجراء
هذا التقييم؟

ما البيانات
والتحليالت
املطلوبة؟

من القائم عىل
تنفيذ التقييم؟
ما املهارات
املطلوبة؟
ما هي التكلفة؟

ما الربامج األكرث
مالمئة لهذا التقييم؟

•كيف تغريت رفاهية
املشاركني نتيجة للتدخل؟
•هل هناك أي نتائج غري
مقصودة ،إيجابية أو سلبية،
عىل املشاركني يف الربنامج؟

يغشتلا قايسلا ساسأ ىلع مييقتلا تاجايتحا مهف

الجدول  :3-4نظرة عامة عن أنواع التقييم

تحليالت التكلفة والف ّعالية
وتحليالت التكلفة واملنفعة
•هل تكاليف الربنامج مقارنة
بالتدخالت املامثلة معقولة؟
•هل تكاليف الربنامج
اإلجاملية معقولة بالنسبة
للمنافع املحققة؟

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
شهر إىل  3أشهر

مراجعة مكتبية لوثائق الربامج
الحالية واملنشورات ذات
الصلة وكذلك مقابالت املبلغني
الرئيسيني

مقيّم مستقل (ميكن أن يكون
نفس الشخص لتقييم األداء أو
األثر)
تقييم وتحليل اقتصادي لتكاليف
الربنامج ومنافعه
 10,000دوالر أمرييك إىل
 30,000دوالر أمرييك
•بالنسبة لتحليل التكلفة
والكفاءة :أي برنامج
•بالنسبة لتحليل التكلفة
واملنفعة :مثل تقييم األثر

املصدر :مقتبس من روبيو.2011 ،
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النقاط الرئيسية
1.1احتياجــات التعلــم هــي نقطــة االنطــاق ألي
تقييــم .وهــذا يتطلــب صياغــة أســئلة التقييــم
يف كل مســتوى مــن سلســلة النتائــج وترتيــب
أولويــات األســئلة األكــر صلــة .وبوجــه عــام ،ميكن
أن تكــون أســئلة التقييــم وصفيــة أو معياريــة أو
ســبباً وتأث ـرا ً ،وتتعلــق مبعايــر تقييــم واحــدة أو
عــدة معايــر ،وهــي مــدى أهميــة التدخــل قيــد
البحــث وف ّعاليتــه وكفاءتــه وتأثــره واســتدامته.
2.2يعتمــد اختيــار اســراتيجية التقييــم واملزيــج
الصحيــح مــن أنــواع التقييــم عــى أســئلة التقييم.
قــد ال تتطلــب احتياجــات املعلومــات الوصفيــة
البحتــة تقيي ـاً وقــد يكفــي الرصــد .ويتــم عــادة
اإلجابــة عــى األســئلة املعياريــة مــن خــال
تقييــات األداء .إذا كانــت األولويــة للمســائل
املتعلقــة بالســبب والتأثــر ،فســتكون هنــاك

حاجــة إىل تقييــم األثــر وتحــدد تحليــات التكلفــة
والف ّعاليــة وتحليــات التكلفــة واملنفعــة إن كانــت
التكاليــف املتضمنــة يف التدخــل معقولــة أم ال.
3.3تهــدف تقييــات األثــر إىل تحديــد إن كان
للتدخّــل أي تأثــر ســببي (إيجــايب أو ســلبي)
عــى املســتفيدين وإىل أي مــدى .ميكــن تطبيــق
الــدروس املســتفادة مــن تقييــم األثــر خــارج
نطــاق التدخــل نفســه ،مــا يســمح بتكويــن
معرفــة قابلــة للتطبيــق عــى نطــاق واســع.
4.4اختيــار نــوع مناســب مــن التقييــم يعتمــد عــى
الســياق التشــغييل .لذلــك مــن املهــم فهــم إن
كانــت التكاليــف مــن حيــث املــال واملوظفــن
والوقــت لــكل تقييــم مناســبة لتدخــل معــن.

املوارد الرئيسية
XX Rubio, G.M. 2011. The design
and implementation of a
menu of evaluations, PREM
Notes, The Nuts and Bolts
of M&E Systems, No. 6
(Washington, DC, World Bank).

XX ILO. 2017. Policy guidelines
for evaluation: Principles,
rationale, planning and
managing for evaluations, 3rd
edn (Geneva).

XX OECD DAC. 1991. Principles
for the Evaluation of
Development Assistance.

22

املالحظة  .4تعزيز تعلم آليات توظيف الشباب من خالل التقييم

يغشتلا قايسلا ساسأ ىلع مييقتلا تاجايتحا مهف

املراجع
XX Kluve, J.; Puerto, S.; Robalino, D.; Romero,
J.M.; Rother, F.; Stöterau, J.; Weidenkaff,
F.; Witte, M. 2016. Interventions to
improve the labour market outcomes of
youth: A systematic review of training,
entrepreneurship promotion, employment
services and subsidized employment
interventions (Geneva, ILO).
XX OECD DAC. 1991. Principles for the
Evaluation of Development Assistance.
XX Organisation for Economic Co-operation
and Development/Development Assistance
Committee (OECD/DAC). 2002. Glossary of
key terms in evaluation and results based
management (Paris).
XX Rubio, G.M. 2011. The design and
implementation of a menu of evaluations,
PREM Notes, The Nuts and Bolts of M&E
Systems, No. 6 (Washington, DC, World
Bank).
XX United States Government Accountability
Office (GAO). 2012. Designing evaluations
(Washington, DC).
XX White, H.; Phillips, D. 2012. Addressing
attribution of cause and effect in small n
impact evaluations: Towards an integrated
framework, International Initiative for Impact
Evaluation, Working Paper 15 (London,
ALNAP).
XX World
Bank.
2009.
Institutionalizing
impact evaluation within the framework
of a monitoring and evaluation system
(Washington, DC, World Bank).

23

 تعزيز تعلم آليات توظيف الشباب من خالل التقييم.4 املالحظة

XX Baker, J.L. 2000. Evaluating the impact
of development projects on poverty: A
handbook for practitioners (Washington,
DC, World Bank).
XX Davies, R. 2013. Planning evaluability
assessments: A synthesis of the literature
with recommendations, DFID Working Paper
40 (Cambridge, DFID).
XX Gertler, P.J.; Martinez, S.; Premand, P.;
Rawlings, L.B.; Vermeersch, C.M.J. 2011.
Impact evaluation in practice (Washington,
DC, World Bank).
XX Independent Evaluation Group (IEG). 2010.
Cost-benefit analysis in World Bank projects
(Washington DC, Independent Evaluation
Group, World Bank).
XX International
Labour
Organization
(ILO). 2011. Evaluation tool: Evaluability
assessment for DWCP and projects
(Geneva, Evaluation Unit, ILO).
XX ILO. 2013. I-eval Resource Kit: Guidance
Note 13: Impact evaluation (Geneva,
Evaluation Unit, ILO).
XX ILO. 2017. Policy guidelines for evaluation:
Principles, rationale, planning and managing
for evaluations, 3rd edn (Geneva).
XX Imas, L.G.M.; Rist, R.C. 2009. The road to
results: Designing and conducting effective
development evaluations (Washington, DC,
World Bank).

دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

دراسة حالة:

وضع الرشوط املرجعية لتقييم
منتصف املدة ملرشوع توظيف
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وتســهم دراســة الحالــة املاثلــة يف توجيــه القــارئ
مــن خــال عــدة خطــوات (ممنهجــة ومبســطة) مــن
تقييــم منتصــف املــدة .وبنهايــة دراســة الحالــة املاثلــة،
ســيتمكن القــارئ مــن اســتعراض نتائــج التعلــم التالية:
W Wفهــم كيفيــة صياغــة األجــزاء الرئيســية مــن
الــروط املرجعيــة لعمليــات تقييــم املرشوعــات
(املســتقلة)

دراسة حالة :وضع الرشوط املرجعية لتقييم منتصف املدة ملرشوع توظيف الشباب يف مرص

أهداف التعلم املرجوة

W Wالقــدرة عــى تطويــر أســئلة تقييــم محــددة
لتدخــل توظيــف الشــباب مــع مراعــاة معايــر
التقييــم العامــة
W Wفهــم أوضــح لنطــاق طــرق التقييــم وطــرق جمــع
البيانــات املختلفــة وصلتهــا بأســئلة التقييــم.

مقدمة وسياق دراسة الحالة
إن أكــر تهديــد يعــرض تقــدم مــر االقتصــادي
الضعيــف هــو افتقارهــا إىل فــرص العمــل الالئــق
للشــباب (الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  15و29
ســنة) ،علـاً بــأن مســتويات البطالــة املرتفعة بالنســبة
للشــابات والشــبان ليســت ســوى قمــة جبــل الجليــد،
إذ يضطــر العديــد مــن الشــباب إىل قبــول وظائــف
منخفضــة اإلنتاجيــة ،وبأجــر متــدنٍ  ،وغــر آمنــة ،بــل
أنهــا أقــل بكثــر مــن قدراتهــم.

متولهــا جلوبــل افــرز كنــدا (Global Affairs
 ،)Canadaيف تطويــر وتنفيــذ مبــادرات توظيــف
الشــباب بالتعــاون مــع الــركاء الوطنيــن واملحليــن.
يُطبــق املــروع عــى نطــاق واســع مــع رغبــة واضعــي
السياســات يف تعزيــز سياســات وبرامــج توظيــف
الشــباب .ويتــم تنفيــذ أنشــطة املــروع عــى املســتوى
الوطنــي ويف أربــع محافظــات هــي املنيــا واألقــر
وبورســعيد والبحــر األحمــر.

يهــدف مــروع "الوظائــف الالئقــة لشــباب مــر"
( )DJEPإىل متكــن الحكومــة املرصيــة والجهــات
الفاعلــة عــى املســتوى الوطنــي ومســتوى املحافظــات
واملجتمــع املحــي ورشكاء املجتمــع املــدين والقطــاع
الخــاص والشــباب مــن إيجــاد فــرص العمــل
الالئــق والوصــول إليهــا .ويركــز بشــكل خــاص عــى
املجموعــات التــي تجــد صعوبــة بالغــة يف الوصــول
إىل ســوق العمــل ،مثــل تلــك املوجــودة يف األرس التــي
تعولهــا نســاء ،واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،واألشــخاص
املحرومــن اقتصادي ـاً يف املناطــق الريفيــة والخريجــن
العاطلــن عــن العمــل.

متاشــيا مــع سياســة التقييــم ملنظمــة العمــل الدوليــة،
أُجــري تقييــم منتصــف املــدة للمــروع يف عــام .2015
حقــق التقييــم هدفــن رئيســيني هــا )1( :إعطــاء
تقييــم مســتقل للتقــدم املحــرز يف املــروع عــر
النتائــج الرئيســية حتــى اآلن؛ ( )2وتقديــم توصيــات
اسـراتيجية وتشــغيلية ،وتركيــز الضــوء عــى التدخــات
الناجحــة لتوســيع النطــاق واســتخالص الــدروس
املســتفادة لتحســن األداء وتقديــم نتائــج املــروع.
أمــا عمــاء التقييــم فهــم إدارة منظمــة العمــل الدوليــة
يف املكتــب القُطــري مبــر ،وكذلــك يف العديــد مــن
اإلدارات الفنيــة املشــاركة يف التدخــل يف مقــر منظمــة
العمــل الدوليــة يف جنيــف .وتضــم قامئــة العمــاء
العديــد مــن الــوكاالت الحكوميــة والــوزارات ،فضــاً
عــن الجهــة املانحــة الرئيســية للمــروع  -جلوبــل
افــرز كنــدا (.)Global Affairs Canada

ومــن خــال اتبــاع نهــج متكامــل متعــدد األبعــاد،
يُســهم املــروع الــذي ميتــد لثــاين ســنوات (-2011
 ،)2019مبيزانيــة إجامليــة تبلــغ  12.5مليــون دوالر،
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

الجزء األول :صياغة
أسئلة التقييم
تُ ثــل صياغــة الــروط املرجعيــة للمقيــم إحــدى
الخطــوات الرضوريــة للتخطيــط لتقييــم املــروع،
إذ توضــح الــروط املرجعيــة الغــرض مــن التقييــم
ونطاقــه وتلخــص توقعــات أصحــاب املصلحــة باختالف
أطيافهــم .كــا تضــع الــروط املرجعيــة أســئلة تقييــم
محــددة ،مصممــة خصيصــاً لســياق املــروع.
بالنســبة للتمريــن التــايل ،ضــع يف اعتبــارك خلفيــة
تقييــم منتصــف املــدة ملــروع الوظائــف الالئقــة
املبــن أعــاه ،وكذلــك الحــظ عنــارص
لشــباب مــر ً
ومخرجــات املــروع التاليــة (تــم اختيارهــا وتكييفهــا
لغــرض دراســة الحالــة املاثلــة):
العنــر أ :تعزيــز قــدرات الــوزارات املعنيــة يف حكومة
مــر عــى وضــع سياســات وبرامــج توظيــف الشــباب
وتنفيذها.
املخرجــات واألنشــطة الرئيســية( :أ) تنظيــم برامــج
تدريبيــة وحلقــات عمــل ملــا ال يقــل عــن  200مســؤول
حكومــي بشــأن كيفيــة تصميــم مرشوعــات توظيــف
الشــباب (مبــا يف ذلــك تحليــل التشــخيص وتصميــم
املرشوعــات ورصدهــا)؛ (ب) إجـراء حلقــات عمــل ربع

معلومة اسرتشادية

يقدم مكتب تقييم منظمة العمل
الدولية ( ،)www.ilo.org/evalكجزء
من مجموعة موارد  ،i-evalإرشادات
مفصلة حول كيفية صياغة الرشوط املرجعية
الجيدة للمق ّيمني ،مبا يف ذلك قوائم التحقق
لضامن معالجة جميع العنارص ذات الصلة (انظر
منظمة العمل الدولية)2017 ،

ســنوية لتبــادل املعرفــة مــن خــال "منتــدى توظيــف
الشــباب" الــذي ســتحرضه الــوزارات ومنظــات
املجتمــع املــدين والــركاء يف التنميــة.
العنــر ب :تعزيــز مهــارات التوظيف وريــادة األعامل
للشــباب والنســاء يف أربــع محافظــات مختارة.
املخرجــات واألنشــطة الرئيســية( :أ) تقديــم دورة
تدريبيــة حــول معرفــة األعــال التجاريــة ملنظمــة
العمــل الدوليــة ،وهــي تدريــب عــى تنظيــم
املرشوعــات والتدريــب عــى التوعيــة يف الكليــات ملــا ال
يقــل عــن  50,000طالــب يف محافظتــن؛ (ب) تقديــم
تدريــب "صاحبــات املرشوعــات الصغــرة ميضــن
قدم ـاً" الصــادر عــن "منظمــة العمــل الدوليــة" ملــا ال
يقــل عــن  400شــابة يف ثــاث محافظــات ،بالتعــاون
مــع املنظــات غــر الحكوميــة املحليــة.

موضوعات للمناقشة
1.1صياغــة ســؤال تقييــم واحــد عــى األقــل لــكل
معيــار مــن معايــر التقييــم التاليــة :الصلــة
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والف ّعاليــة والكفــاءة واألثــر واالســتدامة (انظــر
أيضــا الجــدول  1-4يف املالحظــة .)4

دراسة حالة :وضع الرشوط املرجعية لتقييم منتصف املدة ملرشوع توظيف الشباب يف مرص

الجزء الثاين :تحديد منهجية التقييم
اســتنادا إىل معايــر التقييــم واألســئلة ،فــإن الــروط
املرجعيــة للتقييــم تحتــاج إىل تحديــد طــرق التقييــم
لضامن الشــفافية واالســتخدام املالئــم مليزانيــة التقييم.
ويشــمل ذلــك وصــف املنهجيــة العامة ،وكذلــك أدوات
جمــع البيانــات التــي ســيتم اســتخدامها .واألهــم مــن
ذلــك ،تحتــاج الــروط املرجعيــة إىل تحديــد كيفيــة
مشــاركة طــرق التقييــم مــع ذوي املصلحــة الرئيســيني
يف تنفيــذ التقييــم.

لنفــرض أن تقييــم منتصــف املــدة مــن املفــرض أن
يســتخدم نهجــاً متنــوع األســاليب ،وســوف يعتمــد،
مــن بــن أشــياء أخــرى ،عــى أدوات جمــع البيانــات
التاليــة:
W Wمقابالت املبلّغني الرئيسيني
W Wمناقشة مجموعة الرتكيز.

موضوعات للمناقشة
حدد إحدى طرق جمع البيانات ثم:
1.1اذكــر مــن يتعــن مقابلتــه (املجموعة املســتهدفة)،
وعــى أي مســتوى (املســتوى الوطنــي أم
املحافظــة) ،وملــاذا؟

 2.2ناقــش مــن املســتفيد بشــكل خــاص مــن معايــر
التقييــم واألســئلة التــي متــت صياغتهــا أعــاه.
 3.3ناقش الطرق اإلضافية لجمع البيانات التي ينبغي
إدراجها يف الرشوط املرجعية لتقييم منتصف املدة.
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