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الرشوط املسبقة:

يستحسن امتالك فهم أسايس ألساليب البحث الكمي. توضح هذه املالحظة عدداً من أساليب تقييم األثر 
التي يشيع استخدامها وترشح محاسن ومساوئ كل منها، مبا يف ذلك االعتبارات النظرية والعملية.

أهداف التعلم:

يف نهاية هذه املالحظة، سيتمكن القارئ من:

W  استخالص االعتبارات والتحديات الرئيسية التي يتعني مراعاتها عند السعي إىل إحداث تأثري من خالل
طرح السؤال التايل: "ماذا كان سيحدث لنفس األشخاص / األرس / املجتمع إذا مل يتم تنفيذ التدخل؟"

W  ،بناء وضع مغاير للواقع من أجل معرفة التغري يف النتائج التي ميكن أن يُعزى سببه إىل التدخل
وتحديد الخصائص األساسية التي يجب أن تشاركها مجموعات املعالجة واملقارنة لضامن الصالحية 

الداخلية.

W مقارنة إيجابيات وسلبيات تقنيات التقييم املختلفة وكيف تهدف إىل القضاء عىل التحّيز يف االختيار

W  فهم طرق البحث الكمي املختلفة فهامً شامالً، من التصاميم العشوائية الكاملة إىل األساليب شبه
التجريبية، مثل الفرق يف االختالفات، ومطابقة درجة امليل، وتصميم انحدار االنقطاع

W  استخدام أساليب نوعية، ليس فقط ملعرفة ما "حدث" - تحديد متوسط تأثري املعالجة الناشئ عن
التدخل – وبل ملعرفة "ملاذا".

الكلامت الرئيسية:

اإلسناد، املقارنة قبل وبعد، مجموعة املقارنة، الوضع املغاير للواقع، الفرق يف االختالفات، الصالحية الخارجية، الصالحية 
الداخلية، التصميم العشوايئ، تتبع العملية، مطابقة درجة امليل، التصميم العشوايئ املرحيل، تصميم الرتويج العشوايئ، 

تصميم انحدار االنقطاع، مجموعة املعالجة.

طرق تقييم أثر التدخالت 
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توفـر هـذه املالحظة1 للمامرسـني ملحة عامة عـن مختلف األدوات املتاحـة لتقييم األثر 
وتقـدم إرشـادات حـول تحديدهـا يف ظل ظروف محـددة، وكيفية تنفيذ هـذه األدوات 
لتقييـم آثـار التدخـالت التي تسـتهدف عاملة الشـباب. بينام ميكن أن تسـتند تقييامت 
األثـر إىل كل مـن األسـاليب الكميـة والنوعية، إال أن هذه املالحظة تركـز يف املقام األول 
عـىل األسـاليب الكميـة وتقـدم أسـاليب نوعيـة مـن أجـل توفـري مكمـل قيّم يف سـياق 

نُهج األسـاليب املختلطة.

تحدي اإلسناد

تعتمد هذه املالحظة عىل مواد تم تطويرها يف األصل من قبل   1

دوفلو وآخرون )2016(، وخاندكر وآخرون )2010(، وجريتلر 
وآخرون )2016( مع تكييف بعض املواد والرسوم التوضيحية يف 

مجال عاملة الشباب وتقديم عرض أكرث إيجازاً ألساليب تقييم 
األثر.

قبــل االســتطراد يف البحــث، نحتــاج أوالً إىل توضيــح مــا 
نعنيــه باألثــر. يف املالحظــات الســابقة من هــذا الدليل، 
اســتخدمنا هــذا املصطلــح لإلشــارة إىل األهــداف أو 
ــريات يف  ــط بالتغ ــي ترتب ــج الت ــا للربنام ــج العلي النتائ
ــر  ــن الفق ــل الحــد م ــاً، مث ــتويات املعيشــة عموم مس
أو زيــادة رفاهيــة األفــراد واألرس. ومــع ذلــك، يف ســياق 
تقييــامت األثــر، فإننــا نفهــم األثــر بشــكل أضيــق عــىل 
أنــه التغيــري يف النتائــج )مثــل حالــة التوظيــف، ووقــت 
ــببه إىل  ــزى س ــن أن يُع ــذي ميك ــاح( ال ــل، واألرب العم

تدخلنــا.

ــم مناقشــته يف املالحظــة 4، تحــاول تقييــامت  وكــام ت
األثــر اإلجابــة عــن األســئلة الســببية؛ مبعنــى هــل 
ــني املســتفيدين  ــج ب ــن التدخــل )الســبب( النتائ يحّس

ــال: ــر(. فمث )األث
W  ــرّيات امللحوظــة يف ــناد ســبب التغ ــن إس هــل ميك

احتامليــة حصــول املتدربــني عــىل عمــل إىل تدخــل 
التدريــب املهنــي؟

W  هــل يــؤدي التدخــل القائــم عــىل تقديــم التوجيــه
ــوف  ــني صف ــا ب ــبة الرض ــاع نس ــورة إىل ارتف واملش
االحتفــاظ  نســبة  وارتفــاع  العمــل  أصحــاب 

بالوظائــف؟
W  هــل يعــزز التدخــل القائــم عــىل تقديــم التوجيــه

واملشــورة إىل الــرشكات الناشــئة مــن فــرص إقامــة 
املشــاريع واالســتدامة؟

ــا  ــم به ــي نهت ــل الت ــوق العم ــج س ــد نتائ ــم تحدي يت
بالعديــد مــن العوامــل املعقــدة، مثــل الســياق العــام 
يف  والتغــريات  واالقتصاديــة،  االجتامعيــة  للتنميــة 
ــك.  ــا إىل ذل ــخصية، وم ــية و/أو الش ــروف السياس الظ
ومــن ثــم، ينطــوي تحديــد درجــة التغيــريات يف هــذه 
ــني  ــل مع ــببها إىل تدخ ــناد س ــن إس ــي ميك ــج الت النتائ
عــىل تحــٍد. يتمثــل الغــرض مــن تقييــم األثــر تحديــداً 
يف التغلــب عــىل تحــدي اإلســناد املذكــور عــن طريــق 
قيــاس مــدى مســاهمة برنامــج معــني، وهــذا الربنامــج 

ــامم. ــج ذات االهت ــري بالنتائ ــط، يف التغي فق

اإلسناد: إسناد ارتباط سببي بني التغريات املرصودة )أو املتوقع حدوثها( والتدخل املحدد.

تعريف
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بعبــارة أخــرى، تحــاول تقييــامت األثــر تقييــم إن كانت 
التغيــريات امللحوظــة يف النتائــج ذات االهتــامم ميكــن 
ــد  ــع تحدي ــني م ــرشوع مع ــل أو م ــزى إىل تدخ أن تُع

نطــاق ذلــك اإلســناد وأســبابه.

ــمى  ــا يس ــىل م ــة ع ــذه املالحظ ــز يف ه ــب الرتكي ينص
الوضــع املغايــر للواقــع الــذي تســتند إليــه عــادة 
تقييــامت األثــر الكمــي.2 يحــدد هــذا النهــج أثــر 
ــة يف  ــج امللحوظ ــني النتائ ــرق ب ــه الف ــىل أن ــل ع التدخ
إطــار التدخــل ومــا يســمى بالســيناريو املغايــر للواقــع: 

قد يكون تصميم تقييم األثر الذي ميزج بني األساليب النوعية   2
والكمية مناسباً اعتامداً عىل التدخل الجاري تقييمه وسياقه، عىل 

النحو املوضح مبزيد من التفصيل أدناه.

ــخاص / األرس /  ــس األش ــيحدث لنف ــذي كان س ــا ال "م
املجتمــع إذا مل يتــم تنفيــذ التدخــل؟". يصــور الشــكل 

ــع. ــر للواق ــع املغاي ــر والوض ــي األث 5-1 مفهوم

ــر للواقــع  ــاس الوضــع املغاي ــاً قي مــن املســتحيل عملي
ــد  ــر تحدي ــم األث ــي. تحــاول طــرق تقيي بشــكل حقيق
التأثــريات الســببية مــن خــالل تقديــر أو بنــاء الوضــع 
ــاً  ــس دامئ ــن لي ــاً - ولك ــك منوذجي ــع وذل ــر للواق املغاي
- مــع مجموعــات املقارنــة، التــي تعــرف أحيانــاً باســم 
مجموعــة التحكــم. تُعــرف مجموعــة املشــاركني باســم 

ــة املشــاركني. ــة املعالجــة أو مجموع مجموع

الوضع املغاير للواقع: يصف الوضع املغاير للواقع نتيجة معينة كان سيعيشها أي مشارك يف الربنامج إذا مل 
يتم تنفيذ الربنامج. بحكم التعريف، ال ميكن مالحظة الوضع املغاير للواقع بشكل مبارش. لذلك، يجب تقديره، 

عىل سبيل املثال، باستخدام مجموعات املقارنة.

تعريف

النتيجة

مع التدخل

بدون تدخل )مغاير لواقع(

الزمن

مثال2

مع التدخل

بدون تدخل )مغاير لواقع(

الزمن

مثال1

النتيجة

التأثري

التأثري

الشكل 5-1: بيان مريئ ألثر التدخل
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ــة يف  ــة واملقارن ــات املعالج ــرتك مجموع ــب أن تش يج
نفــس الخصائــص يف ثــالث طــرق عــىل األقــل )غريتلــر 

ــرون، 2016(: وآخ

ينبغـي أن تكـون مشـابهة مـن حيـث الخصائـص . 1
تشـمل  أن  ميكـن  للرصـد:  القابلـة  وغـري  القابلـة 
والجنـس  العمـر  للرصـد  القابلـة  الخصائـص 
االجتامعـي  والوضـع  التعليـم،  ومسـتوى 
واالقتصـادي، وخصائـص األرسة، والوضع الوظيفي، 
الخصائـص  تشـمل  أن  وميكـن  ذلـك.  شـابه  ومـا 
غـري قابلـة للرصـد من بـني عوامـل أخـرى الدوافع 
واالهتاممـات والقيـم والعقائـد ومسـتوى الدعـم 
يف  األشـخاص  جميـع  تطابـق  يشـرتط  ال  األرسي. 
يف  األشـخاص  جميـع  مـع  املعالجـة  مجموعـة 
تتشـارك  أن  يجـب  ولكـن  املقارنـة،  مجموعـة 

الخصائـص. متوسـط  نفـس  يف  املجموعتـان 

يجـب أن يكـون مـن املتوقـع تفاعـل مجموعـات . 2
املعالجـة واملقارنـة مـع التدخـل بطريقة مشـابهة: 
عـىل سـبيل املثـال، يجـب أن يكـون مـن املرجـح 
زيـادة النتائـج، مثـل املهـارات أو الدخـل، لصالـح 

أعضـاء مجموعـة املعالجـة كام هو الحال بالنسـبة 
ملجموعـة املقارنـة.

واملقارنـة . 3 املعالجـة  ملجموعـات  يكـون  أن  يجـب 
مسـتويات مامثلـة من التعـرض للتدخالت األخرى: 
كلتـا  لـدى  يكـون  أن  يجـب  املثـال،  سـبيل  عـىل 
املجموعتـني نفـس فـرص الحصـول عـىل خدمـات 
الدعـم األخـرى املقدمة من قبـل الحكومة املحلية، 

واملنظـامت غـري الحكوميـة، ومـا إىل غـري ذلـك.

عندمــا تشــرتك مجموعــات املعالجــة واملقارنــة . 4
ــتطيع أن  ــاله، نس ــورة أع ــابه املذك ــه التش يف أوج
نســتنتج بثقــة أن أي اختالفــات نراهــا يف النتائــج 
بــني املجموعتــني ميكــن أن تُعــزى إىل التدخــل. 
مجموعــة  اختلفــت  إذا  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
ــري،  ــكل كب ــة بش ــة املعالج ــن مجموع ــة ع املقارن
فــإن مقارنــات النتائــج بــني مجموعــات املعالجــة 
واملقارنــة لــن تعكــس أثــر التدخــل فحســب، بــل 
وتبعــات هــذه االختالفــات كذلــك. وهــذا مــا 

ــار. ــز يف االختي ــمى التحيّ يس

مجموعة املقارنة هي مجموعة مستخدمة لتقدير الوضع املغاير للواقع يف تقييم األثر. وعىل النقيض من 
أعضاء مجموعة املعالجة، مل يتعرض أعضاء مجموعة املقارنة إىل التدخل املراد تقييمه. وغالباً ما يتم استخدام 

املصطلحني "مجموعة املقارنة " و"مجموعة املراقبة" بالتبادل. وألغراض هذه الوثيقة، سوف نستخدم املصطلح 
العام مجموعة املقارنة يف جميع أجزاء الوثيقة.

تعريف

تعريف

مجموعة املعالجة: تُعرف مجموعة األشخاص الذين يشاركون بفاعلية يف التدخل باسم مجموعة املعالجة أو 
مجموعة املشاركني

الخصائص القابلة للرصد وغري القابلة للرصد: ميكن قياس الخصائص القابلة للرصد من خالل أساليب جمع 
البيانات املناسبة )مثل الدراسات االستقصائية( وغالباً ما تتضمن العمر والجنس واملستوى التعليمي والحالة 
االجتامعية واالقتصادية والخصائص العائلية والوضع الوظيفي وما إىل ذلك. أما الخصائص غري القابلة للرصد 
فهي تلك العوامل التي ال ميكن قياسها أو ال يتم قياسها يف تقييم )األثر( وميكن أن تشمل التحفيز واالهتامم 
والقيم واإليديولوجيات ومستوى الدعم األرسي، علامً بأنه تم تطوير مقاييس مساعدة بالنسبة للعديد من 

تلك الخصائص غري القابلة للرصد )غري الكاملة(، 

تعريف
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يحــدث التحّيــز يف االختيــار يف العــادة عندمــا يختلــف 
ــث  ــن حي ــل م ــاركني يف التدخ ــري املش ــاركون وغ املش
ــىل  ــر ع ــي تؤث ــا، والت ــم رصده ــي ال يت ــص الت الخصائ
ــراد يف التدخــل )و/أو  ــة مشــاركة األف ــن احتاملي كل م

ــامم. ــج ذات االهت ــتكامله( والنتائ اس

مــن املرجــح أن يختلــف املتقدمون للمشــاركة يف معظم 
برامــج عاملــة الشــباب اختالفــاً كبــرياً عــن أولئــك الذيــن 
ال يتقدمــون، وأن هــذه االختالفــات ال ميكــن مالحظتهــا 
بســهولة. فعــىل ســبيل املثــال، قــد يكــون املشــاركون يف 
ــزاً ويســتطيعون  ــرث تحف ــي أك ــاد الوظيف مــرشوع اإلرش
ــور  ــة العث ــول كيفي ــل ح ــات أفض ــول إىل معلوم الوص
عــىل وظيفــة مقارنــة بغــري املشــاركني، حتــى قبــل بــدء 
التدخــل. ويف هــذه الحالــة، قــد يكــون املشــاركون أكــرث 
نجاحــاً مــن حيــث نتائــج ســوق العمــل ولكــن ســيكون 
مــن غــري الواضــح إن كان ســبب ذلــك يعــود إىل التدخل 

أو امليــزة األوليــة يف ظــروف البدايــة.

ــم  ــات التقيي ــية لتقني ــداف الرئيس ــد األه ــن أح تتضم
ــز يف االختيــار، مــام  املعروضــة هنــا القضــاء عــىل التحيّ
ميّكــن مــن إســناد االختالفــات التــي يتــم مالحظتهــا يف 
النتائــج بــني مجموعــات املعالجــة واملقارنــة إىل التدخل.

ــك  ــار شــأنه يف ذل ــز يف االختي ال ميكــن مالحظــة التحيّ
متامــاً شــأن الوضــع املغايــر للواقــع. ومــا مل يتــم االنتباه 
وأخــذ الحيطــة والحــذر عنــد اختيــار مجموعــات 

ــتمل  ــوف تش ــب، س ــكل مناس ــة بش ــة واملقارن املعالج
ــات  ــل للمجموع ــوق العم ــج س ــيطة لنتائ ــة بس مقارن
املعالجــة واملقارنــة عــىل كل مــن أثــر التدخــل والتحيّــز 
ــدى  ــة امل ــاً معرف ــتحيل عموم ــن املس ــار. وم يف االختي
الدقيــق الــذي ميكــن بــه إســناد أي عنــر إىل أي 

ســبب معــني أو آخــر.

اختيــار  أدنــاه  الــواردة  التقييــم  تقنيــات  تحــاول 
مجموعــات املعالجــة واملقارنــة للقضــاء عــىل التحيّز يف 
االختيــار، بحيــث ال تعكــس املقارنــات بــني املجموعات 

ــر التدخــل. ــة ســوى أث املعالجــة واملقارن

تعتــرب مجموعــة املقارنــة الجيــدة ركيــزة أساســية تضمن 
الصالحيــة الداخليــة للتقييــم التــي تحــدد موثوقيــة 
ومصداقيــة نتائــج التقييــم. تتفاعــل الصحــة الخارجيــة 
عندمــا نبــدأ يف التفكــري يف قابليــة نقــل هــذه النتائــج: 
هــل ينبغــي توســيع نطــاق التدخــل ليشــمل مجتمعــات 
ــي؟  ــي أو وطن ــتوى إقليم ــىل مس ــذه ع ــرى، أم تنفي أخ
هــل ميكننــا توقــع نتائــج مامثلــة إذا قمنــا بتصميــم هذا 
الربنامــج يف ســياقات أخــرى و/أو لرشيحــة مختلفــة مــن 
الســكان املســتهدفني؟ وعــادة مــا تحظــى هــذه األســئلة 

باالهتــامم الكبــري لصناع السياســات.

ــون  ــن تك ــروف ل ــار أن الظ ــع يف االعتب ــب أن نض يج
متطابقــة أبــداً عنــد تكــرار أو توســيع نطــاق التدخــل. 
ــن  ــد م ــة، ال ب ــة الخارجي ــق الصالحي ــايل، ولتحقي وبالت

الصالحية الداخلية: لتحقيق الصالحية الداخلية، يجب أن يشتمل تقييم األثر عىل مجموعة مقارنة تقدم 
تقديراً صحيحاً للوضع املغاير للواقع. وميكن لتقييم األثر الصحيح داخلياً أن يسند بوضوح التغريات يف النتائج 

إىل التدخل عن طريق التحكم عن االختالفات املحتملة بني مجموعة املعالجة واملقارنة. وميكن تحقيق ذلك 
من خالل تطبيق التقنيات التجريبية أو شبه التجريبية بشكل مناسب.

تعريف

التحّيز يف االختيار: يحدث التحيّز يف االختيار عندما ترتبط أسباب مشاركة الفرد يف الربنامج بالنتائج. يحدث 
هذا التحيّز غالباً عندما تختار مجموعة املقارنة بنفسها االنسحاب من الربنامج )عىل سبيل املثال، املترسبني(.

تعريف

الصالحية الخارجية: تعني الصالحية الخارجية يف تقييم األثر أن األثر السببي امللحوظ ميكن تعميمه عىل 
جميع األفراد املؤهلني. لذلك، من الرضوري أن تكون عينة التقييم عينة متثيلية لجميع األفراد املؤهلني حتى 

يكون التقييم ذو صالحية خارجية.

تعريف
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فهــم الجوانــب املعقــدة املحيطــة بالربنامــج يف وقــت 
ومــكان وســياق تنفيــذه، واألثــر املحتمــل عــىل نتائــج 
ــات  ــون خدم ــد تك ــال، ق ــبيل املث ــىل س ــم. فع التقيي
املنطقــة  يف  فّعالــة  الخريجــني  لشــباب  التوظيــف 
ــيل  ــاد املح ــن االقتص ــل م ــب مقاب ــود طل ــبب وج بس
عــىل هــذه املجموعــة املســتهدفة، والســمعة الحســنة 
ــم  ــج يف موس ــذ الربنام ــة، وتنفي ــات التعليمي للمؤسس
ــل.  ــىل العم ــل ع ــاب العم ــن أصح ــب م ــاع الطل ارتف
ــذ نفــس التدخــل يف مناطــق أخــرى  ــر تنفي ــد يظه وق

ــة. ــة للغاي ــج مختلف ــام، نتائ ــوال الع وط

مــن الــرضوري تحليــل اآلليــات الســببية التــي تســتند 
إليهــا النتائــج املرصــودة مــن أجــل فهــم، ليــس فقــط 
هــل ينجــح التدخــل، بــل وملــاذا ويف أي ســياق ميكــن 
ــك  ــل تل ــة، مث ــرب األســاليب النوعي ــع نجاحــه. تعت توق
املطبقــة يف ســياق التقييــم القائــم عــىل النظريــة، ذات 

أهميــة أساســية يف هــذا العمــل.

يف ســياق هــذه املالحظــة، ســيتم تقديــم طــرق مختلفة 
لتقييــم األثــر الكمــي، يتبعهــا مثــال عــن طريقــة 
نوعيــة ومالحظــات تتنــاول كيــف ميكــن لنهــج الطــرق 
املختلطــة أن يســاعد يف تحقيــق كل مــن نتائــج تقييــم 

ــة. ــة والخارجي ــة الداخلي الصالحي

املربع 5-1: دعم منظمة العمل الدولية لتقييم األثر

قامت إدارة التقييم التابعة ملنظمة العمل الدولية )املعروفة أيضاً باسم "EVAL"( بتطوير مجموعة متنوعة من املوارد 
:)IE( لدعم تقييم األثر

W  وضعت إدارة التقييم ورقة بيان املوقف حول كيف ومتى وملاذا يجب أن يتم النظر يف تقييم إطار تقييم األثر: 
األثر وتنفيذه، بناًء عىل مدخالت من موظفي منظمة العمل الدولية. وتغطي هذه الورقة القضايا الرئيسية، مثل 
االستخدام املحدد والغرض من تقييم األثر؛ واملطابقة بني أسئلة بحث التقييم واملنهجية املناسبة؛ واستخدام مجموعة 
من املنهجيات التكميلية واملتاحة؛ وجدوى وقيمة تقييم األثر؛ والحاجة ليس فقط إىل تحديد األثر )ماذا( ولكن أيضا 

كيف وملاذا.

W  وضعت إدارة التقييم آلية مراجعة متكن موظفي منظمة العمل الدولية من طرح :)IERF( مرفق مراجعة تقييم األثر
األسئلة وطلب مراجعة أوراق املفاهيم واملقرتحات الكاملة والخطط والتقارير من أجل املساعدة يف تخطيط تقييم 

األثر أو تصميمه أو تنفيذه )EVAL_impact@ilo.org(. وتُتاح مالحظة موجزة عن تشغيل هذا املرفق.

W  مخزون تقييامت األثر املنفذة يف منظمة العمل الدويل: يسمح املخزون بسهولة الوصول إىل املعارف املؤسسية ضمن
مجموعة متنوعة من مجاالت التدخل.

W  تقييم نوعية تقييامت األثر يف منظمة العمل الدولية: من أجل الرصد واإلبالغ عن التقدم الذي تحققه منظمة العمل
الدولية يف استخدام تقييم األثر وجودته، سوف تقوم إدارة التقييم بإجراء تقييم دوري لجودة تقييامت األثر يف جميع 

أنحاء املنظمة.

W  شبكة غري رسمية لتقييم األثر كمجتمع للمامرسة: تجتمع هذه املجموعة غري الرسمية من الزمالء املعنيني واملهتمني
بتقييم األثر عىل أساس منتظم لتبادل الخربات وتقديم مراجعة النظراء بشأن تقييم األثر، حسب الحاجة.

تهدف هذه املوارد إىل دعم منظمة العمل الدولية من أجل زيادة تعزيز قدرتها من حيث استخدام تقييم األثر، وتوثيق 
املعرفة بعوامل النجاح وملن، وتقييم األثر.
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التحديات املحددة لتقييم برامج سوق العمل النشطة التي 
تركز عىل الشباب3

3  هذا القسم مقتبس من كارد وآخرون )2011(.

النشــطة  العمــل  ســوق  برامــج  طبيعــة  تؤثــر 
)ALMPs(، وتحديــداً تلــك التــي تركــز عىل اســتهداف 
رشيحــة الشــباب، عــىل جوانــب متعــددة مــن تصميــم 
ــرث  ــة أك ــراء مناقش ــة إلج ــح. وكخلفي ــم الصحي التقيي
يقــدم   ،6 املالحظــة  التصميــم يف  لقضايــا  تفصيــالً 
هــذا القســم ملحــة عامــة عــن بعــض الســامت األكــرث 
ــز  ــي ترك ــطة الت ــل النش ــوق العم ــج س ــيوعاً لربام ش
لتصميــم  معينــة  ســامت  ويصــف  الشــباب  عــىل 
التقييــم املرتبطــة تحديــداً بهــذه األنــواع مــن الربامــج. 
إن تحديــد امليــزات التــي يحتمــل أن تكــون موجــودًة 
يف أي بيئــة معينــة سيســاعد يف وضــع تصميــم التقييــم 

ــب. املناس

برامج إلزامية أو اختيارية

ــذي يســتهدف  مــن الخصائــص األساســية للتدخــل ال
الشــباب هــو تحديــد إن كان الربنامــج إلزاميــاً أم 
ــد مــن  ــة يف العدي ــاً. وتُدمــج الربامــج اإللزامي اختياري
ــة  ــك املتعلق ــا يف ذل ــة، مب ــف العام ــات التوظي خدم
هــذه  ويف  التدريــب.  وبرامــج  البطالــة  بتأمينــات 
الســياقات، يُطلــب مــن الشــباب املشــاركة يف برنامــج 
ســوق العمــل النشــط املرتبــط بإعانــات البطالــة. 
ــة،  ــام التالي ــه يف األقس ــيتم بيان ــام س ــك، وك ــع ذل وم
ــتهدف  ــل يس ــة يف أي تدخ ــاركة اإللزامي ــق املش تخل
ــر، حيــث  ــة الشــباب تحديــات أمــام تقييــم األث عامل
إىل مجموعــة  لألثــر  الصحيحــة  املقاييــس  تحتــاج 
ميكــن  وال  مكافئــة.  مقارنــة  ومجموعــة  معالجــة 
تطبيــق بعــض أســاليب تقييــم األثــر إال عــىل الربامــج 
االختياريــة التــي تســتقطب املشــاركني مــن مجموعــة 
ــة  ــم حري ــن له ــات الذي ــي الطلب ــن مقدم ــعة م واس

ــاركة. ــرار املش ق

عدم االمتثال: عدم الحضور والترسب

ــتهدف  ــي تس ــة الت ــالت االختياري ــن التدخ ــري م يف كث
ــخاص  ــن األش ــري م ــزء كب ــق ج ــباب، يخف ــة الش عامل
ــا  ــج )م ــجيل يف الربنام ــج يف التس ــندين إىل الربنام املس
ــاء  ــل االنته ــحبون قب ــور( أو ينس ــدم الحض ــمى ع يس
مــن الربنامــج )التــرسب(. ويرتبــط هــذا التحــدي بوجــه 
خــاص بالشــباب الذيــن يتمتعــون بدرجــة عاليــة مــن 
ــل  ــكان العم ــوان وم ــري العن ــون إىل تغي ــل، ومييل التنق

ــني العمــل والدراســة. ــاوب ب بشــكل متكــرر والتن

يقول ديفيد كارد وآخرون )2011( ما ييل:

مــن النــادر تحقيــق معــدالت إمتــام الربنامــج بأكــرث 
مــن 80 يف املائــة، ويشــيع انخفــاض املعــدالت إىل 
ــكالت  ــع املش ــل يف توق ــد الفش ــة، ويع 50 يف املائ
الناتــج عــن حــاالت عــدم الحضــور والتــرّسب أحــد 
األســباب الرئيســية لضعــف تصميــم تقييــامت 

ــطة )2011، ص 13(. ــل النش ــوق العم ــج س برام

بينــام ال يــؤدي عــدم امتثــال أعضــاء ينتمــون ملجموعــة 
الربنامــج أو مجموعــة املقارنــة إىل إبطــال تصميــم 
التقييــم يف حــد ذاتــه، إال أنــه يعّقــد مــن تفســري 
النتائــج، ويفيــد حاجــة التقييــم إىل جمــع بيانــات 
ــن  ــج م ــة يف الربنام ــاركة الفعلي ــدالت املش ــول مع ح

قبــل مجموعــة الربنامــج ومجموعــة املقارنــة.

ــة التصميــم العشــوايئ اعتــامداً رئيســياً  تعتمــد صالحي
ــة  ــن مجموع ــودة م ــج املرص ــني النتائ ــؤ ب ــىل التكاف ع
املقارنــة والنتائــج املغايــرة للواقــع مــن مجموعــة 
ــؤ  ــّل هــذا التكاف املعالجــة. ويف معظــم الحــاالت، يخت

ب
شبا

 ال
ىل

 ع
كز

تر
ي 

الت
ة 

شط
الن

ل 
عم

 ال
ق

سو
ج 

رام
م ب

قيي
 لت

دة
حد

امل
ت 

ديا
تح

ال

7



8

دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

املالحظة 5.  طرق تقييم أثر التدخالت التي تستهدف عاملة الشباب

ــد فقــدان أو تــرسب أي أعضــاء مــن أي مجموعــة  عن
ــذا الســبب، يجــب  ــة أخــرى. وله ــددة أو مجموع مح
أن يســتند تحليــل التصميــم العشــوايئ إىل مقارنــة 
تــم  واملقارنــة حســبام  املعالجــة  بــني مجموعــات 
تحديدهــام منــذ البدايــة، باســتخدام بيانــات عــن كل 
ــة لهــذه املجموعــات.  شــخص تــم تخصيصــه يف البداي
ويعــرف ذلــك يف املؤلفــات املعنيــة بالتقييــم التجريبــي 

ــل". ــة التحلي ــة معالج باســم "ني

التعيني والفرز

نظــراً ألنــه ال يتــم تخصيــص ســوى مجموعــة محــددة 
مــن جميــع الشــباب املســجلني يف تقييم األثــر للحصول 
عــىل الربنامــج بالفعــل، قــد تــؤدي نســبة االســتيعاب يف 
التقييــم إىل تعطيــل التدفــق الطبيعــي للعمــالء يف أي 
برنامــج مســتمر4. وال يعــد ذلــك مصــدر قلــق خــاص يف 
بيئــة يزيــد فيهــا عــدد املتقدمــني عــن األماكــن املتاحــة 
يف الربنامــج: وعندئــذ، يعمــل االختيــار العشــوايئ كأداة 
ــة إىل  ــد الحاج ــه عن ــة. إال أن ــة وموضوعي ــني مالمئ تقن
تدفــق منتظــم مــن املرشــحني لشــغل األماكــن املتاحــة 
عــىل  الربنامــج  مشــغلو  يعــرتض  قــد  الربنامــج،  يف 
تخصيــص بعــض مــن عمالئهــم املحتملــني إىل مجموعة 
ــص.  ــة التخصي ــاوز عملي ــون تج ــد يحاول ــة وق املقارن
ويجــب التعــرف مســبقاً عــىل احتامليــة حــدوث ذلــك. 
فــإذا كان األمــر كذلــك، قــد يتضمــن تخطيــط التقييــم 
ــن  ــة م ــات اإلضافي ــود التعيين ــة لجه ــص ميزاني تخصي
ــوارد  ــك م ــدد، وكذل ــالء الج ــق العم ــادة تدف ــل زي أج
ــني  ــد التعي ــال لقواع ــد االمتث ــل رص ــن أج ــة م إضافي
ــج  ــر برام ــد تقت ــال، ق ــب. فعــىل ســبيل املث عــن كث
ســوق العمــل النشــطة التــي تســتهدف الشــباب عــىل 

عىل سبيل املثال، إذا حرض 100 عميل جديد إىل مواقع الربامج   4

كل شهر، وكان هناك 80 مكاناً مفتوحاً للتسجيل يف الربنامج كل 
شهر، فيمكن، عىل األكرث، تسجيل 40 شخصاً شهرياً يف التقييم: 

سيتم تخصيص 20 شخصاً للربنامج )جنباً إىل جنب مع 60 
عميالً جديداً آخرين ممن ليسوا جزءاً من التقييم( و20 شخصاً 

ملجموعة املقارنة.

الرجــال والنســاء العاطلــني عــن العمــل الذيــن تــرتاوح 
أعامرهــم بــني 16 و30 ســنة. وعــادة، يجــب اســتخدام 
نفــس إجــراءات وقواعــد الفــرز الخاصــة باألهليــة 

ــار املشــاركني للتقييــم. الختي

أحجام العينات

ــادئ التوجيهيــة لتحديــد أحجــام العينــات  تســتند املب
الرضوريــة لتقييــم برنامــج ســوق العمــل النشــطة إىل 
ــي  ــون الرئي ــل املك ــية. يتمث ــدرة القياس ــاب الق حس
املعقــول  األثــر  حجــم  تقديــر  يف  الحســاب  لهــذا 
ــىل  ــج ع ــري الربنام ــال، تأث ــبيل املث ــىل س ــج )ع للربنام
ــراف  ــن االنح ــزء م ــه كج ــرباً عن ــامم، مع ــة االهت نتيج
املعيــاري لهــذه النتيجــة(. ويف ضــوء هــذه القيمــة 
ــة  ــة اإلحصائي ــتوى الدالل ــة ملس ــارات املعياري واالختي
)عــىل ســبيل املثــال، 5 يف املائــة( ومــدى مالءمــة قــوة 
التصميــم )عــىل ســبيل املثــال، 0.80(، يكــون مــن 
الســهل حســاب أحجــام العينــات املناســبة ملجموعــات 
بتصميــم عشــوايئ ملجموعــات  واملقارنــة  املعالجــة 
ــن   ــد طــّور كل مــن كارد وآخري متســاوية الحجــم. وق
الجــدول  )كــام هــو موضــح يف  إرشــادات   )2011(
5-1( توضــح تفاصيــل حجــم العينــة املطلوبــة لقيــاس 
ــة  ــدل العامل ــف مع ــرض كل ص ــريات. يع ــاق التأث نط
ــود  ــل كل عم ــة، وميث ــة املقارن ــوف مجموع ــني صف ب
االختــالف بــني مجموعــات املعالجــة والتحكــم. فعــىل 
ســبيل املثــال، إذا كان معــدل العاملــة بنســبة 50٪ 
ــة  ــة، يكــون حجــم العين ــة املقارن ــة يف مجموع يف املائ
املطلوبــة 6354 مشــارك ونفــس العــدد لغــري املشــاركني 
ــة يف  ــة مئوي ــن 2.5 نقط ــري م ــري كب ــن تأث ــف ع للكش

ــة. العامل
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الجدول 5-1: حجم العينة املطلوبة للكشف عن اآلثار املهمة

معدل العاملة بني 
صفوف مجموعة 

التحكم

أثر الربنامج

2.5%5.0%7.5%10.0%12.5%15.0%

30%54751417650376247176

35%58831511688396259183

40%61661574713408265186

45%63231605723412266186

50%63541605719408262183

55%62601574702396254176

60%60401511671376240165

65%56951417625349221151

املصدر: كارد وآخرون )2011(

Stata يف sampsi حسب افرتاضات قياسية )السلطة = 0.8، األهمية = 0.5، مجموعات متساوية الحجم(، باستخدام أمر *

ــج  ــامم لربنام ــر ذي االهت ــم األث ــري يف حج ــد التفك عن
ســوق العمل النشــطة، يــويص كارد وآخــرون و )2011( 

بوضــع هــذه الربامــج يف ســياقها ويفيــدون: 

لقـد أظهـرت مجموعة كبرية جـداً من األبحاث 
بـأن كل سـنة إضافيـة مـن التعليم الرسـمي يف 
بزيـادة  ترتبـط  العـامل  حـول  البلـدان  معظـم 
املائـة.  يف   10 حـوايل  إىل  تصـل  الكسـب  يف 
وميكـن القـول بـأن الربنامج النموذجي لسـوق 
العمـل النشـطة ينطـوي عـىل اسـتثامر أصغـر 
مـن االسـتثامر يف السـنة النموذجيـة للتعليـم 
املـدريس الرسـمي. لذلـك، يعتـرب حجـم التأثـري 
الـذي يقـل عـن 10 يف املائة معقوالً، وبالنسـبة 
أحجـام  تكـون  قـد  كثافـة،  األقـل  للربامـج 
التأثـريات التـي ال تزيـد عن 5 يف املائـة مقبولة 

.)19. ص   ،2011(

توقيت استطالعات املتابعة 

ــن  ــامً م ــراراً مه ــة ق ــت اســتطالعات املتابع ــد توقي يع
حيــث ضــامن آثــار الربنامــج، إذ تســتخدم العديــد 
مــن تقييــامت برامــج ســوق العمــل النشــطة اســتبيان 
ــاً إىل رشوط  ــك جزئي ــع ذل ــام، ويرج ــدة ع ــة مل متابع
عقــد التقييــم التــي غالبــاً مــا تتطلــب صــدور تقريــر 
ختامــي يف غضــون عامــني أو ثالثــة أعــوام. ومــن ناحيــة 

ــج ســوق  ــة حــول برام ــات الحالي أخــرى، تشــري املؤلف
ــل  ــة، مث ــج املكثف ــري الربام ــطة إىل أن تأث ــل النش العم
التدريــب يف الفصــول الدراســية وبرامــج التدريــب 
عــىل رأس العمــل، ال يتجــىل إال بعــد ســنتني أو ثــالث 
ــس بعــد عــام  ســنوات مــن الدخــول يف الربنامــج، ولي
واحــد فقــط )كارد وآخــرون، 2011(. وبنــاًء عــىل هــذه 
العديــد  االنقطــاع يف  فــرتات  الدراســات، ومبراعــاة 
مــن الربامــج، مــن املستحســن تطويــل أفــق مــا بعــد 
ــبة  ــني بالنس ــن عام ــه ع ــل مدت ــذي ال تق ــج ال الربنام

ــل النشــطة. ــج ســوق العم لربام

ــني القــدرة عــىل رصــد  ــة ب ــك، توجــد مفاضل ومــع ذل
ــم  ــود تصمي ــن وج ــد م ــل والتأك ــة األج ــار طويل اآلث
صحيــح لتقييــم األثــر: وبينــام يتمتــع الشــباب بدرجــة 
ــاء  ــع أنح ــون يف جمي ــد ينتقل ــل وق ــن التنق ــة م عالي
البلــد )أو رمبــا يهاجــرون( بعــد اســتكامل تعليمهــم أو 
ــة تعقــب عــدٍد كاٍف  ــد صعوب ــب، تتزاي ــج التدري برام
ــت.  ــدم الوق ــع تق ــج م ــن الربنام ــتفيدين م ــن املس م
وبينــام يتعــذر االتصــال بعــدٍد كبــريٍ مــن الشــباب 
ــر مــن  ــم األث ــن شــاركوا يف املســح األســايس لتقيي الذي
ــاٍل(،  ــة )معــدل اســتنزاف ع أجــل اســتطالعات املتابع
يصبــح مــن الصعــب أو املســتحيل بشــكل متزايــد 
الكشــف عــن األثــار وتحديــد كميتهــا بشــكل موثــوق 
بســبب انخفــاض القــدرة اإلحصائيــة والتحيّــز املحتمل.
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املالحظة 5.  طرق تقييم أثر التدخالت التي تستهدف عاملة الشباب

األساليب الكمية لتقييم األثر

ــر  ــم األث ــا لتقيي ــة املــوىص به ــق األســاليب الكمي تحق
الصالحيــة الداخليــة وتــدرأ التحيّــز يف االختيــار، وذلــك 
مبقارنــة املجموعــات مــع املعالجــة وبدونهــا، والتــي ال 
ــة.  ــذه الناحي ــن ه ــل إال م ــو األمث ــىل النح ــف ع تختل
ــت  ــه إذا كان ــل وج ــىل أكم ــك ع ــق ذل ــن تحقي وميك
ــا الســيطرة عــىل املســتفيدين وغــري املســتفيدين  لدين
مــن التدخــل. وعندئــذ، ميكــن إجــراء تصاميــم التقييــم 
ــتخدام  ــة باس ــارب املوجه ــأن التج ــامً ب ــة، عل التجريبي
ــإن كان  ــيوعاً، ف ــا ش ــي أكرثه ــوائية ه ــات العش العين
التخصيــص إىل مجموعتــي املعالجــة واملقارنة عشــوائياً 
يف  جــداً،  متشــابهتني  املجموعتــان  ســتكون  متامــاً، 
املتوســط، قبــل بدايــة الربنامــج وســنكون قــد قطعنــا 

ــة. ــة الداخلي ــالً نحــو ضــامن الصالحي شــوطاً طوي

ال يكــون التوزيــع العشــوايئ ممكنــاً أو مستحســناً 
ــاه. وعندئــذ، ميكــن  دامئــاً لعــدة أســباب، موردهــا أدن
ــات  ــراء مقارن ــعى إىل إج ــرى تس ــرق أخ ــتخدام ط اس
ــح  ــع صحي ــاء وض ــق إنش ــن طري ــاً ع ــة داخلي صحيح
ــم  ــاليب اس ــذه األس ــىل ه ــق ع ــع. ويطل ــر للواق مغاي
الطــرق شــبة التجريبيــة لتقييــم األثــر، علــامً بــأن 
األســاليب األكــرث اســتخداماً هــي الفــرق يف االختالفــات 
)DID(، ومطابقــة درجــة امليــل )PSM( وتصميــم 
تناولهــا  ســيتم  والتــي   ،)RDD( االنقطــاع انحــدار 
ــن املستحســن  ــاً باختصــار يف هــذا القســم. وم جميع
ــة  ــر املمكن ــم األث ــود تقيي ــع جه ــة جمي ــاً دراس عموم
قبــل  بعنايــة  ومســاوئها  محاســنها  بــني  واملوازنــة 
الــرشوع يف التقييــم. يقــدم الجــدول 5-2 نظــرة عامــة 

ــة. ــي املختلف ــر الكم ــم األث ــرق تقيي ــىل ط ع

التصميم التجريبي: تعتمد التصاميم التجريبية عىل بعض عنارص التوزيع العشوايئ يف تخصيص املشاركني 
إىل مجموعات معالجة ومقارنة، وميكن أن تنتج تقديرات تأثري عالية املصداقية ولكنها غالباً ما تكون مكلفة 

وصعبة التنفيذ، ألغراض تدخالت معينة.

التجربة املنضبطة العشوائية هي دراسة يتم فيها توزيع األشخاص عشوائياً )بالصدفة وحدها( لتلقي املعالجة، 
مثل املشاركة يف تدخل محدد.

التصميم شبه التجريبي: تُستخدم نُهج التصميم شبه التجريبي إلنشاء مجموعة مقارنة صحيحة باستخدام 
وسائل إحصائية للتحكم يف االختالفات بني األفراد املشمولني بالربنامج الجاري تقييمه واألفراد غري املشمولني.

تعريف

الشكل 5-2: مراعاة جميع أساليب التقييم املمكنة خالل مرحلة التخطيط

نحن عىل وشك البدء ىف تصميم 
التقييم الخاص بنا. أى الطرق يجب 

أن نعتربها؟
جميعها

  www.freshspectrum.com :املصدر

http://www.freshspectrum.com 
http://www.freshspectrum.com 


املالحظة 5.  طرق تقييم أثر التدخالت التي تستهدف عاملة الشباب

ىل طرق تقييم األثر املختلفة
الجدول 5-2: نظرة عامة ع
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التوزيع العشوايئ – التصميم العشوايئ

التصميــم العشــوايئ هــو وســيلة بســيطة وشــفافة 
لتخصيــص الشــباب إىل املجموعــات التــي ســتتفيد 
ــن  ــي ل ــك الت ــا )مجموعــة املعالجــة( وتل مــن خدماتن
ــة  ــي الطريق ــة(، وه ــة املقارن ــا )مجموع ــتفيد منه تس
املســتخدمة لتصميــم تجــارب عشــوائية منضبطــة. 
إذا تــم تخصيــص عينــة كبــرية بالقــدر الــكايف مــن 
األشــخاص مــن نفــس الفئــة الســكانية بشــكل عشــوايئ 
للمجموعتــني  فســتكون  املجموعتــني،  إحــدى  إىل 
خصائــص مشــابهة قابلــة للرصــد يف املتوســط )العمــر 
والجنــس والطــول ومســتوى التعليــم، ومــا إىل ذلــك(. 

ــمون، يف  ــوف يتقاس ــة، س ــن األهمي ــدر م ــس الق وبنف
ــا  ــن رصده ــي ال ميك ــص الت ــس الخصائ ــط، نف املتوس

ــة(. ــة الذهني ــع والحال ــل الدواف )مث

مــن خــالل التوزيــع العشــوايئ، ميكــن أن يعــزى الفــرق 
ــة  ــني يف نهاي ــني املجموعت ــا ب ــي نالحظه ــج الت يف النتائ
تدخلنــا إىل التدخــل، ألن جميــع العوامــل األخــرى 
ــج متســاوية بشــكل  ــر عــىل النتائ ــي ميكــن أن تؤث الت

عــام.

كيف يعمل

هناك ثالث خطوات للتصميم العشوايئ )انظر الشكل 3-5(.

الشكل 5-3: خطوات التصميم العشوايئ

الخطوة الثالثة

املجموعة غري املؤهلةتحديد املجموعة املؤهلةالخطوة األوىل

اختيار عينةالخطوة الثانية

املجموعة الكاملة

تخصيص عشواىئ

مقارنة معالجة

=

املصدر: بيان ذايت.
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الخطوة 1: تحديد السكان املؤهلني

تتمثــل الخطــوة األوىل يف أي تجربــة عشــوائية منضبطة 
يف العثــور عــىل مجموعــة مــن الشــباب املؤهلــني 
للتدخــل. إذا كان عــامل طبــي يــدرس تأثــري عقــار معــني 
عــىل مــرض بعينــه يف مرحلــة الطفولــة، فســيبحث عــن 
مجموعــة محــددة مــن األطفــال ولــن يســجل البالغــني 
أو املســنني يف التدخــل. وباملثــل، قــد يســتهدف برنامــج 
املناطــق  يف  الشــباب  العمــل  رأس  عــىل  التدريــب 
ــن  ــايل ل ــددة، وبالت ــة مح ــة عمري ــن فئ ــة م الحرضي
يشــمل البالغــني أو شــباب الريــف. واملهــم هنــا وجــود 
معايــري واضحــة وشــفافة )العمــر والجنــس ومســتوى 
ــدرة  ــك( والق ــا إىل ذل ــة وم ــة الوظيفي ــل والحال الدخ
عــىل االتصــال مبــن ســيكون مؤهــالً لالنضــامم إىل 

ــك. ــن يســتطيع ذل التدخــل ومبــن ل

الخطوة 2: انتقاء عينة للتقييم

مــن  كل  اختبــار  إىل  نحتــاج  ال  التدخــل،  لتقييــم 
سيشــارك يف التدخــل، بــل نحتــاج فقــط الختيــار 
مجموعــة متثيليــة مــن النــاس بأعــداد كافيــة ألغــراض 
تقييمنــا؛ وهــي مــا نطلــق عليــه اســم عينتنــا، والتــي 
ســتكون مــن الشــباب الذيــن ســنجمع البيانــات 
عنهــم. بينــام تقــدم املالحظــة 6 املزيــد مــن التفاصيل 
حــول كيفيــة تحديــد العينــة وحجمهــا، يــرتاوح حجــم 
العينــة النموذجيــة للتدخــل الــذي يســتهدف عاملــة 
الشــباب املــراد تقييمــه مــن خــالل التصميم العشــوايئ 
مــا بــني 500 و2000 مشــارك يف الدراســة )مع تقســيم 
متســاو تقريبــاً يف العــادة عــىل مجموعتــي املعالجــة 

ــة(. واملقارن

ــدد  ــني، ويتح ــم بطريقت ــة للتقيي ــار العين ــن اختي ميك
ــد  ــرياً. ق ــرياً أو صغ ــل كب ــب إن كان التدخ ــذا بحس ه
ــاك 10000 مســتفيد  يتبــني يف التدخــل الصغــري أن هن
ــن  ــة الذي ــق الحرضي ــباب يف املناط ــل الش ــل، مث مؤه
يكــون  وقــد  بــني 16-24 ســنة.  أعامرهــم  تــرتاوح 
ــي  ــم. فف ــة ملســاعدة 500 منه ــة كافي للتدخــل ميزاني
األحــوال املثــىل، يكــون حجــم مجموعــة املقارنــة 
مامثــالً ملجموعــة املعالجــة، لذلــك يتعني اختيــار 1000 
مــن 10000 شــاب للتدخــل والتقييــم )انظــر الشــكل 

5-4، الصــورة اليــرسى(.

وقــد تكــون الربامــج الكبــرية أكــرب مــن حجــم العينــة 
املطلــوب للتقييــم. إذا كان التدريــب الوظيفــي قــادراً 
عــىل خدمــة 4.000 شــاب، فليــس مــن الــرضوري 
إيجــاد 4.000 شــاب إضــايف للمقارنــة. بــدالً مــن ذلــك، 
قــد تكــون هنــاك حاجــة إىل 1.000 شــاب فقــط. ميكــن 
للتدخــل عندئــذ تحديــد عينــة مــن 5.000 شــاب مــن 
 10.000 عددهــم  البالــغ  املشــاركني  عــدد  إجــاميل 
شــاب. ومــن بينهــم، ميكــن ضــامن انضــامم 3.000 
شــاب إىل التدخــل. بعدئــذ، يتــم تقســيم الشــباب 
الباقــني وعددهــم 2.000 شــاب عشــوائياً بــني التدخــل 
ــى(.  ــة )الشــكل 5-4، الصــورة اليمن ــة املقارن ومجموع

مــن أجــل اختيــار عينــة متثيليــة مــن مجمــوع الســكان 
ينبغــي  شــاب،   10.000 عددهــم  البالــغ  املؤهلــني 
ــام  ــاب ك ــا 1.000 ش ــواء كان عدده ــة )س ــاء عين انتق
يف الحالــة األوىل أو 5.000 كــام يف الحالــة الثانيــة( 
عشــوائياً مــن الســكان املؤهلــني. فمــن خــالل االختيــار 
العشــوايئ، ســيكون لــدى املشــاركني، يف املتوســط، 
ــني.  ــع مجمــوع الســكان املؤهل ــص متشــابهة م خصائ
وعــىل الرغــم مــن أننــا ال نــدرج ســوى عــدد محــدود 
مــن الشــباب يف الدراســة، فــإن األثــر املحتمــل للتدخل 
ميكــن اســتقراءه لتغطيــة جميــع الســكان املؤهلــني، يف 

ــاب. ــة، 10.000 ش ــذه الحال ه

العينة هي مجموعة فرعية من السكان. ونظراً ألنه من املستحيل أو غري العميل عادًة جمع معلومات حول 
جميع السكان موضوع االهتامم، ميكننا بدالً من ذلك جمع املعلومات حول مجموعة فرعية ذات حجم ميكن 

التحكم فيه. إذا تم اختيار املجموعة الفرعية بشكل جيد، فمن املمكن استنتاج النتائج عن جميع السكان.
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الخطوة 3: عشوائية التوزيع

عينــة مختــارة  تعيــني  التاليــة يف  الخطــوة  تتمثــل 
واملقارنــة  املعالجــة  مجموعتــي  إىل  الشــباب  مــن 
التجــارب  ففــي  تقريبــاً.  الحجــم  يف  املتســاويتني 
لــكل شــاب فرصــة  يكــون  املنضبطــة،  العشــوائية 
ــن إجــراء  ــن التدخــل. وميك متســاوية يف االســتفادة م
ــة،  ــات التقليدي ــالل التقني ــن خ ــوايئ م ــع العش التوزي
ــرد أو  ــة أو ال ــي العمل ــق رم ــن طري ــة ع ــل القرع مث
ســحب األســامء مــن القبعــة، وميكــن إجــراؤه بشــكل 
ــرية نســبياً  ــة صغ ــت العين ــة إن كان ــد الرغب ــي عن علن
ــم  ــحب 2000 اس ــون س ــن يك ــال، ل ــبيل املث ــىل س )ع
ــك، إذا كان عــدد  ــدالً مــن ذل ــاً(. وب مــن القبعــة عملي
األشــخاص كبــرياً، يفضــل االختيــار عشــوائياً باســتخدام 
برامــج الكمبيوتــر، مثــل مايكروســوفت إكســل. وميكــن 

معلومة اسرتشادية  
 تتمثل إحدى طرق الحصول عىل عينة 
قامئة  إعداد  يف  الشباب  من  عشوائية 
من  الشباب  من  السكان  مبجموع 
أو  الناخبني  تسجيل  أو سجالت  السكاين  التعداد 
بعض قواعد البيانات األخرى، ثم االختيار عشوائياً 
ممكناً،  النهج  هذا  يكن  مل  إذا  القامئة.  تلك  من 
سيؤدي استهداف املناطق حيث يتفاعل الشباب 
املراكز الحرضية، إىل إعداد  بشكل عشوايئ، مثل 
الشباب  أن  املعلوم  من  كان  إذا  عشوائية.  عينة 
يقضون وقتاً يف 50 مركزاً مختلفاً حول املدينة أو 
البلد، فمن املرجح أن يؤدي اختيار املراكز بشكل 
عشوايئ ثم اختيار جزء من الشباب يف هذه املراكز 
من  مجموعة  اختيار  إىل  الدراسة  يف  للمشاركة 
الشباب مع القليل من التحيّز. ستناقش املالحظة 

6 أخذ العينات مبزيد من التفصيل.

الشكل 5-4: اختيار عينات للربامج الصغرى والكربى

املجموعة املؤهلة )10000(

عينة )1000(

تخصيص عشواىئ

معالجة )500(مقارنة )500(

برنامج صغري )500 شاب(

املجموعة املؤهلة )10000(

عينة )5000(

تخصيص عشواىئ

مقارنة )1000(

برنامج اختيار عشواىئ )3000(

برنامج كبري )4000 شاب(

عينة فرعية للتقييم )2000(

معالجة )1000(

=

=
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إجــراء التوزيــع العشــوايئ عــىل عــدة مســتويات. يعمل 
تخصيــص العينــة إىل مجموعتــي املعالجــة أو املقارنــة 
بشــكل عشــوايئ عــىل انتقــاء املشــاركني بشــكل عــادل، 
ــم  ــع: إذا كان حج ــر للواق ــد مغاي ــع جي ــر وض وتطوي

العينــة كبــرياً مبــا فيــه الكفايــة، ســيكون لــدى الشــباب 
يف مجموعــة املعالجــة، يف املتوســط، نفــس الخصائــص 
القابلــة للرصــد وغــري القابلــة للرصــد مثــل تلــك التــي 

لــدى مجموعــة املقارنــة.

متى ميكن استخدام التصميم العشوايئ؟

يتــم  عندمــا  العشــوايئ  التقييــم  اســتخدام  ميكــن 
ــا  ــل(، وعندم ــذ )املحتم ــل التنفي ــم قب ــط التقيي تخطي
ال ميكــن للتدخــل ســوى خدمــة جــزء صغــري مــن 
ــة  ــوارد الالزم ــر امل ــا ال تتوف ــني. وطامل ــباب املؤهل الش
التــي متّكــن التدخــل مــن خدمــة كامــل الســكان 
املؤهلــني، فــال توجــد مخــاوف أخالقيــة يف وجــود 
مجموعــة مقارنــة، ألنــه ســيتم اســتبعاد مجموعــة 
فرعيــة مــن الســكان بالــرضورة مــن التدخــل. وعندئــذ، 
ميكــن الحفــاظ عــىل مجموعــات املقارنــة لقيــاس أثــر 
التدخــل عــىل املــدى القصــري واملتوســط والطويــل 

)جريتلــر وآخــرون، 2016(. األهــم مــن ذلــك، لــن 
يتــم الحفــاظ عــىل امليــزة املركزيــة للتوزيــع العشــوايئ 
– وهــي تشــارك مجموعتــي املعالجــة واملقارنــة، يف 
اســتطعنا  إذا  إال   – الخصائــص  نفــس  املتوســط، يف 
املتابعــة مــع جميــع أعضــاء مجموعتــي املعالجــة 
االســتنزاف  معــدالت  تشــكل  )تقريبــاً(.  واملقارنــة 
العاليــة تهديــداً خطــرياً عــىل الصالحيــة الداخليــة 
لنتائجنــا لــكل طريقــة لتقييــم األثــر، واألســاليب التــي 
ــتثناء. ــوايئ دون اس ــع العش ــات التوزي ــتخدم تقني تس

املزايا

W  فّعالية األكرث  األسلوب  هو  العشوايئ  التصميم 
لتطوير الوضع املغاير للواقع ألنه يؤدي إىل تشكيل 
)باالعتامد  جيد  بشكل  متطابقة  مقارنة  مجموعة 
لذلك  األخرى(.  األساليب  من  أقل  افرتاضات  عىل 

يعترب التصميم األكرث مصداقية لقياس األثر.
W  حيــث مــن  التقييميــة  الطــرق  أبســط  يعــد 

ــة عشــوائية  ــر التدخــل يف تجرب ــل، إذ أن أث التحلي

ــي  ــني مجموعت ــج ب ــرق يف النتائ ــاطة الف ــو ببس ه
املعالجــة واملقارنــة.

W  يتيــح للمجتمعــات املشــاركة بشــكل مبــارش يف
عمليــة االختيــار مــن أجــل توزيــع املنافــع بشــكل 

ــفاف. ــادل وش ع
W .سهولة التنفيذ وإبالغ موظفي الربنامج

العيوب

W  ــىل ــوائية ع ــة عش ــراء تجرب ــوي إج ــن أن ينط ميك
ــت. ــوارد والوق ــث امل ــن حي ــة م ــرية للغاي ــة كب تكلف

W  .ال ميكـن تطبيـق أي تنفيـذ الحـق لهـذه الطريقـة
يجـب أن يكـون تخطيط التقييم جـزءاً من تخطيط 
التدخـل )وهـو مامرسـة جيدة عـىل أي حـال، لكنه 

ال ميثـل دامئـاً الواقـع يف عمـل املرشوع(.
W  يتطلــب اســتبعاد مجموعــة مقارنــة مــن التدخــل

طــوال مــدة تقييــم األثــر. قــد تنشــأ مخــاوف 
ــار  ــن معي ــم م ــىل الرغ ــة ع ــية و/أو أخالقي سياس

التوزيــع العشــوايئ بشــكل شــفاف )انظــر املزيــد يف 
قســم "تكييــف التصميــامت العشــوائية للســياقات 

ــاه(. ــة" أدن املختلف
W  يجــب عــىل املنظــامت التأكــد مــن موافقــة الرشكاء

وأصحــاب املصلحــة املحليــني عــىل هــذه الطريقة.
W  ــوايئ ــم العش ــة للتصمي ــة الداخلي ــد الصالحي تعتم

ــه  ــع العشــوايئ واملحافظــة علي ــاح التوزي ــىل نج ع
ــد ال  ــذي ق ــر ال ــو األم ــة، وه ــرتة الدراس ــوال ف ط
يتقــّوض هــذا  وقــد  بســهولة.  تحقيقــه  ميكــن 
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الــرشط يف حالــة تنفيــذ التوزيــع العشــوايئ بشــكل 
ــة  ــا املعالج ــزم مجموعت ــح، أو إذا مل تلت ــري صحي غ
أو املقارنــة بالوضــع املعــني لهــام )مبعنــى إذا مل 
ــتفاد  ــل أو اس ــن التدخ ــة م ــراد املعالج ــارك أف يش
تــرسب  إذا  أو  الربنامــج(،  مــن  املقارنــة  أفــراد 
املشــاركون مــن الدراســة قبــل االنتهــاء أو إذا كانت 
هنــاك آثــار غــري مبــارشة: فمثــالً، قــد يــؤدي قيــام 

ــب عــىل الوظيفــة  ــوا التدري ــن تلق األشــخاص الذي
بنقــل املهــارات واملعــارف املكتســبة إىل أقرانهم إىل 
ــي  التشــويش عــىل الفصــل الواضــح بــني مجموعت
املعالجــة واملقارنــة. ومتثــل هــذه الحــاالت مشــكلة 
ــزة بشــكل  ــج متحيّ ــا قــد تجعــل النتائ ــرية، ألنه كب
ــم. ــة للتقيي ــة اإلجاملي ــايل تهــدد الصالحي ــري وبالت كب

آثار غري مبارشة: اآلثار الجانبية هي آثار التدخل عىل غري املشاركني؛ عىل سبيل املثال، يف حالة انتشار املعارف 
املكتسبة من التدريب عىل املهارات داخل إحدى القرى، حتى بني صفوف أولئك الذين مل يحرضوا الدورة 

التدريبية.

تعريف

)SIYB( املربع 5-2: تقييم تدخل منظمة العمل الدولية ابدأ وحّسن مرشوعك

لقـد تـم تصميـم التقييـم الختبار إن كان توسـيع فرص الحصول عىل رأس املـال عن طريق املنح أو القروض سـيؤدي إىل 
زيـادة أربـاح املشـاريع متناهيـة الصغري اململوكة للرجال أو النسـاء، وإن كان ميكن لربنامج التدريـب عىل ريادة األعامل 

التابـع ملنظمـة العمل الدولية "ابدأ وحّسـن مرشوعك" سـيعزز تلك اآلثار. 

قـام فريـق البحـث مبسـح 4.637 مؤسسـة متناهيـة الصغـر مـن إحصـاء األعـامل وقامـوا باختيـار 1550 مـن أصحـاب 
املشـاريع وإدراجهـم يف عينـة التقييـم بنـاًء، مـن بـني معايـري أخـرى، عـىل التعبري عـن االهتـامم بتلقي تدريـب منظمة 
العمل الدولية واملشـاركة يف تدخل القرض. وشـملت العينة أصحاب املشـاريع الصغرية املهتمني بتحسـني أعاملهم )عىل 
سـبيل املثـال، صالونـات تصفيف الشـعر، ومحـالت البيع بالتجزئة، والخياطون(. تم تقسـيم العينة عشـوائياً إىل خمسـة 
مجموعـات معالجـة، والتـي حصلـت عـىل التدخـالت التاليـة: )1( قـروض؛ و)2( منح نقديـة و)3( تدريب عـىل األعامل 

وقـروض؛ )4( تدريـب عـىل األعـامل ومنـح نقديـة؛ و )5( ال تدخـل )مجموعـة املقارنة( )الشـكل 5-5(.

التدريب عىل األعامل 
والقروض

401  مرشوع

القروض
406  مرشوع

مجموعة التحكم 
357  مرشوع

التدريب عىل األعامل 
واملنح النقدية 

219 مرشوع

املنح النقدية
167  مرشوع

عينة كاملة من املشاريع
 1,550 مرشوع

الشكل 5-5: تصميم التقييم
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فيام ييل بيان التدخالت الرئيسية التي تم تقدميها ألصحاب املشاريع:

التدريــب عــىل األعــامل: يســتهدف الربنامــج التدريبــي ابــدأ وحّســن مرشوعــك )SYB( رواد األعــامل املبتدئــني 	 
)أو الناشــئني( ويتكــون مــن دورة تدريبيــة مدتهــا خمســة أيــام، يليهــا نشــاط ميــداين وجلســات مشــورة فردية 
www. وجامعيــة. ويقــوم املتدربــون بإعــداد خطــة عمــل ودراســة جــدوى قابلــة للتمويــل تفصيليــة )انظــر

.)ilo.org/siyb

تــم تقديــم منــح نقديــة غــري مرشوطــة بقيمــة 200 دوالر أمريــي عــرب حســابات مرفيــة مجانيــة يف مؤسســة 	 
محليــة للتمويــل األصغــر )MFI(. ومنــح أصحــاب املشــاريع حريــة االختيــار يف اســتخدام القرض.

ــض 	  ــدة ســنوي مخف ــني 180 و220 دوالراً، بســعر فائ ــا ب ــرتاوح قيمته ــة، ت ــبه مرشوط ــروض ش ــرض ق ــم ع ت
ــة  ــروض إىل مؤسس ــداد الق ــم س ــىل أن يت ــر، ع ــل األصغ ــة التموي ــب مؤسس ــن جان ــة م ــبته 20 يف املائ نس

ــال. ــتخدام امل ــاءة اس ــة إس ــات يف حال ــدون أي تبع ــن ب ــر، ولك ــل األصغ التموي

يساوي حجم املنح والقروض حوايل 1.5 مرة من األرباح الشهرية للمشاريع املتوسطة.

للتحقــق مــن مــدى "نجــاح" التوزيــع العشــوايئ"، عمــل التقييــم عــىل مقارنــة أصحــاب املشــاريع يف مجموعــة املعالجــة 
بأولئــك املوجوديــن يف مجموعــة املقارنــة بشــأن 26 متغــرياً مختلفــاً وتبــني أن املشــاريع املعالجــة وغــري املعالجــة كانــت 

متطابقــة، يف املتوســط، قبــل التدخــل بالنســبة لــكل املميــزة تقريباً.

تم مسح أصحاب األعامل قبل التدخل )مسح خط األساس( وبعد ستة أشهر وتسعة أشهر وسنتني بعد التدخل )ثالثة 
استطالعات متابعة(.

كان الربح التجاري هو املتغري الرئيي للنتائج محل االهتامم، وقد كشف التقييم عن زيادة كبرية يف األرباح بعد التدخل، 
ولكن فقط بالنسبة ألصحاب املشاريع الذكور. مل تؤد أي من التدخالت إىل زيادات مستدامة يف األرباح ألصحاب املشاريع 
كانت  وبينام  التدخالت.  سلبية خالل جميع  تأثريات  املرتفعة  املبدئية  األرباح  ذوات  النساء  كام شهدت  اإلناث.  من 
االستجابة األولية للمنح إيجابية، إال أن هذه الزيادة اختفت متاماً حتى أنها أصبحت سلبية مبرور الوقت. فالنساء الاليت 
حصلن عىل املنحة حققن ربحا أقل بنسبة 35 يف املائة من أقرانهن اللوايت مل تحصلن عىل أي تدخل. وبعد تسعة أشهر، 

كانت النساء إما لسن أفضل حاالً أو أسوأ حاالً من نظرائهن يف مجموعة املقارنة.

وجد التقييم أيضا أن القرب من أفراد األرسة ميثل يف العادة قوة إيجابية عىل األعامل التجارية للرجال وسلبية للنساء. وقد 
تعرضت النساء املتزوجات واللوايت يعيشن مع أرسهن يف نفس املقاطعة انخفاضاً كبريا يف األرباح.

املصدر: فياال، 2015.
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تكييف التصميامت العشوائية مع السياقات املختلفة

يــرتدد بعــض أصحــاب الربامــج يف تعيــني املســتفيدين 
املحتملــني عشــوائياً يف مجموعتــي املعالجــة واملقارنــة، 
يــؤدي إىل  التقييــم  أن  العــام يف  الشــاغل  ويتمثــل 
فــرص  )مثــل  ظاهريــاً  الواضحــة  الفوائــد  حجــب 
ــري  ــر غ ــو أم ــني، وه ــراد املحتاج ــن األف ــب( ع التدري

أخالقــي. ومــع ذلــك، يتجــاوز الطلــب بشــكل كبــري مــا 
ميكــن توفــريه بالنســبة للعديــد مــن التدخــالت، وكــام 
هــو موضــح بالتفصيــل يف املربــع 5-3، قــد يكــون 
التوزيــع العشــوايئ يف الواقــع أكــرث أخالقيــة مــن طــرق 

ــرى. ــار األخ االختي

املربع 5-3: هل التوزيع العشوايئ أخالقي؟

يعّد تعيني املستفيدين املحتملني يف مجموعتي املعالجة واملقارنة بشكل عشوايئ غري أخالقي يف بعض األحيان. وقد تكون 
هذه املخاوف صحيحة يف حاالت معينة، عىل سبيل املثال عندما ميكن توسيع نطاق السياسة أو التدخل التي من املرجح 
أن تنجح أو التي أثبتت نجاحها بتكلفة منخفضة إىل عدد كبري من السكان. ومع ذلك، تنشأ إحدى الحاالت التالية يف 

أكرث األحيان:

عدم اليقني من تأثري املرشوع. لن يكون من الواضح بالنسبة ملعظم الربامج إن كان للتدخل أثر إيجايب وكبري 	 
عىل الفرد واملجتمع مبا يسّوغ املوارد التي يتم إنفاقها. فعىل سبيل املثال، قد تؤدي الربامج املوجهة نحو الفتيات 
مع استبعاد األوالد إىل زيادة العنف ضد املرأة. وقد يؤدي التدخل الذي يستهدف التمويل األصغر للشباب إىل 
تفاقم أوضاع املشاركني إن مل يتمكنوا من سداد قروضهم. وقد يقلل برنامج التدريب املصمم بشكل سيئ من 
فرص العمل. وقد تكون تكلفة الزيادة يف الدخل )عىل سبيل املثال، 100 دوالر أمريي لكل مشارك( مرتفعة جداً 
)عىل سبيل املثال، 1000 دوالر أمريي للشخص الواحد(. ومن ثم، يفضل بشكل كبري تقييم التدخل عىل أساس 

مجموعتي املعالجة واملقارنة بالنسبة للتدخالت التي مل تثبت بعد كفاية تأثريها وهيكليتها من حيث التكلفة.

قيود امليزانية. يف الواقع، يستحيل خدمة جميع املحتاجني بسبب محدودية املوارد. مبعنى أن معظم الربامج 	 
تقدم امليزات والخدمات إىل عدد محدود فقط من املستفيدين، وبالتايل تستثني اآلخرين، سواء كان ذلك بشكل 
رصيح أو غري رصيح. فعىل سبيل املثال، إذا مل يتوفر يف التدخل الذي يستهدف تدريب الشباب إال عدد محدود 
من األماكن، فسيحصل بعض الشباب عىل التدريب دون غريهم. وباملثل، إذا تم تنفيذ تدخل يف منطقة معينة، 
يتم استبعاد الشباب املؤهلني يف املقاطعات األخرى. ويسمح التوزيع العشوايئ ملديري الربامج بتخصيص األماكن 
النادرة يف تدخالتهم بطريقة عادلة متنح الجميع فرصة متكافئة للمشاركة. إذا تم التوزيع العشوايئ بشكل علني 
)مثل اليانصيب أثناء فّعالية عامة(، ميكن أن يعزز ذلك أيضاً الشفافية يف عملية االختيار ويقلل من مخاوف 

السكان من أن االختيار كان قامئاً عىل التفضيالت الشخصية أو السياسية.
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ومــع ذلــك، يســتحيل يف بعــض األحيــان تشــكيل 
ــرض  ــث ال يتع ــوائياً بحي ــة عش ــة نقي ــة مقارن مجموع
الشــباب يف تلــك املجموعــة للتدخــل. يتجنــب كال 
مــن التصميــم العشــوايئ املرحــيل والرتويــج العشــوايئ 
ــة  ــة واملقارن ــي املعالج ــني مجموعت ــارم ب ــل الص الفص
ــا بديــالً عمليــاً لتصميــم تقييــم األثــر  وميكــن أن يكون
العشــوائية  التصاميــم  تكــون  ال  عندمــا  التجريبــي 

ممكنــة أو مستحســنة.

التصميم العشوايئ املرحيل

ــع  ــط يف املجتم ــج تنش ــن الربام ــد م ــراً ألن العدي نظ
لعــدة ســنوات، قــد يكــون مــن الصعــب سياســياً 
وبرمجيــاً عــدم إرشاك مجموعــة مــن األفــراد املحتاجــني 
يف التدخــل. وهنــاك وجــه مختلــف للتصميم العشــوايئ 
االختــالف  ويتمثــل  املرحــيل،  التصميــم  يف  يتمثــل 
ــي  ــخاص يف مجموعت ــني األش ــة تعي ــي يف طريق الرئي
املعالجــة واملقارنــة. ففــي املامرســة العمليــة، يتــم 
ــوايئ إىل  ــكل عش ــني بش ــتفيدين املحتمل ــيم املس تقس
مجموعتــني أو أكــرث ثــم إطــالق التدخــل مبــرور الوقت، 
بحيــث يشــارك األفراد مــن املجموعــة األوىل يف التدخل 
أوالً، ثــم املجموعــة الثانيــة فالثالثــة، وهكــذا. وعندمــا 
تكــون املجموعــات يف قامئــة االنتظــار، ميكــن أن تكــون 
مبثابــة مجموعــة املقارنــة حتــى تســتفيد مــن التدّخــل.

وعــىل ســبيل املثــال، قــد متتلــك منظمــة غــري حكوميــة 
معينــة ميزانيــة كافيــة لتدريــب 1500 شــاب، ولكن قد 
ال يكــون لديهــا القــدرة عــىل إجــراء كامــل التدريــب يف 
وقــت واحــد. بــدالً مــن ذلــك، ميكنهــا اختيــار تدريــب 
500 شــخص يف الســنة عــىل مــدى ثــالث ســنوات. إذا 
أمكــن تحديــد جميــع املشــاركني الـــ 1500 يف البدايــة، 
قــد يكــون التوزيــع العشــوايئ املرحــيل أفضــل طريقــة 
تقييــم ميكــن اعتامدهــا. يتــم تقســيم الـــ 1500 شــاب 
ــنة  ــات. ويف الس ــالث مجموع ــىل ث ــوايئ ع ــكل عش بش
األوىل، بينــام تتلقــى املجموعــة األوىل التدريــب، تظــل 
املجموعتــان الثانيــة والثالثــة يف قامئــة االنتظــار وميكــن 
أن يكونــا مبثابــة مجموعتــي مقارنــة. ويف العــام الثــاين، 

تبقــى املجموعــة الثالثــة فقــط ألغــراض املقارنــة. 
جميــع  تحصــل  ســوف  الثالثــة،  الســنة  وبحلــول 

املجموعــات الثــالث عــىل التدريــب.

عشــوائياً  اختيارهــم  يتــم  األفــراد  إن  وحيــث 
ــتفيدين  ــة املس ــن مقارن ــة، ميك ــات املختلف للمجموع
ــام  ــل في ــن التدخ ــتفيدين م ــل أوالً باملس ــن التدخ م
ــان  بعــد. وتناســب هــذه الطريقــة يف كثــري مــن األحي

الطبيعــة الخاصــة بإطــالق العديــد مــن الربامــج.

نهايــة  يف  الجميــع  الســتفادة  ونظــراً  ذلــك،  ومــع 
املطــاف مــن الربنامــج، ال يعــد التصميــم املرحــيل 
ــل األجــل للتدخــل  ــر الطوي ــان األث ــل لبي ــج األمث النه
بســبب عــدم وجــود مجموعــة مقارنــة يف نهايــة 
املطــاف. وســتواجه حتــى الربامــج الكبــرية طويلــة 
ــة املشــاركني باالنتظــار ملــدة  ــة يف مطالب األمــد صعوب
ثــالث أو أربــع ســنوات قبــل أن يــأيت دورهــم يف 
املشــاركة. لــذا، غالبــاً مــا تكــون الفــرتة الزمنيــة للنتائج 
محــدودة بــني عــام أو عامــني. عــالوة عــىل ذلــك، 
هنــاك خطــر مــن أن يغــري املشــاركون ســلوكياتهم أثناء 
فــرتة االنتظــار إىل االنضــامم إىل التدخــل، مــام يقــوض 
قدرتهــم عــىل العمــل كمجموعــة مقارنــة جيــدة. 
ــد يتوقفــون عــن البحــث عــن  ــال، ق عــىل ســبيل املث
عمــل تحســباً لالنضــامم إىل التدخــل الــذي يســتهدف 

ــارات. ــىل امله ــب ع التدري

معلومة اسرتشادية  
تخصيص  يجب  املرحيل،  النهج  باتباع   
كاٍف بني كل مرحلة من مراحل  وقٍت 
سبيل  عىل  التأثريات.  لبيان  التدخل 
أثر  بأن  التدخل  مسؤويل  أحد  اعتقد  إذا  املثال، 
التدخل،  من  عامني  بعد  إال  يتجىل  لن  التدخل 
األوىل  املرحلتني  بني  الوقت  يكون  أن  يجب 
تكون  ال  قد  ولهذا،  األقل.  عىل  عامني  واألخرية 
لهذا  مناسبة  املدى  قصرية  أو  الصغرية  الربامج 

النهج.
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تصميم الرتويج العشوايئ

ــض  ــن يف بع ــن أو املستحس ــن املمك ــون م ــد ال يك ق
الحــاالت اســتبعاد أي مســتفيدين محتملــني وعندمــا ال 
يتــم إطــالق التدخــل عــىل مراحــل. عندئــذ، قــد تكــون 
طريقــة الرتويــج العشــوايئ )تســمى أيضــاً تصميــم 
التشــجيع( مناســبة. عندمــا ال يكــون مــن املمكــن 
تعيــني الشــباب عشــوائياً إىل مجموعتــي تســتفيد األوىل 
مــن التدخــل واألخــرى ال تســتفيد، قــد ميكــن بــدالً من 
ذلــك الرتويــج للتدخــل عشــوائياً. مبعنــى أنــه بــدالً مــن 
ــزات  ــن املي ــري املســتفيدين م ــار املســتفيدين وغ اختي
ــا نشــجع املســتفيدين مــن  والخدمــات عشــوائياً، فإنن

هــذه امليــزات عشــوائياً.

قــد يأخــذ التشــجيع العشــوايئ أشــكاالً مختلفــة. ففــي 
حالــة حســابات االدخــار الخاصــة بالشــباب، قــد نقــوم 
باإلعــالن عــن املبــادرة بشــكل عشــوايئ يف مــدارس 
ــني  ــا تعي ــة، ميكنن ــارة. وبالنســبة للربامــج التدريبي مخت
ــني  ــازل الشــباب العاطل ــارة من ــي لزي أخصــايئ اجتامع
عــن العمــل بشــكل عشــوايئ، ووصــف الربنامــج وعرض 
تســجيل الشــباب عــىل الفــور. ويف حالــة وجــود حملــة 
ــة  ــة، نســتطيع إرســال رســائل نصي ــة املالي ملحــو األمي
ــور املســتهدف بشــكل عشــوايئ،  ــن الجمه إىل جــزء م
ــن يشــارك بعــض  ــع الحــاالت، ل دون اآلخــر. ويف جمي
األشــخاص مــن املجموعــة التــي تــم الرتويــج إليهــم يف 
ــي مل  ــة الت ــن املجموع ــض م ــيدخل البع ــل، وس التدخ
يتــم الرتويــج إليهــا يف التدخــل بالفعــل. ولكــن إذا كان 
ــاالً، فيجــب أن يكــون معــدل التســجيل  التشــجيع فّع
مــن صفــوف املجموعــة التــي تــم الرتويــج إليهــا أعــىل 
ــة  ــوف املجموع ــن صف ــجيل م ــني التس ــدل ب ــن مع م

التــي مل يتــم الرتويــج إليهــا.

لتقييــم أثــر التدخــل، ال ميكننــا، لألســف، ببســاطة 
مقارنــة نتائــج املشــاركني يف التدخــل بنتائــج غــري 

يختــارون  الذيــن  األشــخاص  يختلــف  املشــاركني. 
املشــاركة يف التدخــل دامئــاً تقريبــاً عــن أولئــك الذيــن 
ــذه  ــن ه ــد م ــون العدي ــد ال يك ــك، وق ــاروا ذل مل يخت
ــو كان  ــى ل ــاس. حت ــد أو للقي ــالً للرص ــات قاب االختالف
التدخــل  املشــاركة يف  تكــون  الرتويــج عشــوائياً، ال 
عشــوائية، لذلــك تكــون املقارنــة بــني املشــاركني وغــري 

املشــاركني أشــبه باملقارنــة بــني التفــاح والربتقــال.

ــن  ــع م ــني جمي ــج ب ــة النتائ ــا مقارن ــك، ميكنن ــع ذل وم
حصلــوا عــىل التشــجيع وجميــع الشــباب يف مجموعــة 
املقارنــة. ونظــراً إلجــراء الرتويــج عشــوائياً، متتلــك 
املجموعــات التــي تــم الرتويــج ومل يتــم الرتويــج إليهــا، 
يف املتوســط، خصائــص متســاوية. وبالتــايل، ميكــن 
ــني  ــج ب ــط النتائ ــود يف متوس ــالف املرص ــناد االخت إس
املجموعتــني إىل حقيقــة تســجيل هــؤالء األشــخاص يف 

ــج. ــىل الرتوي ــم ع ــبب حصوله ــط بس ــل فق التدخ

تتمثــل امليــزة الرئيســية لهــذا التصميــم يف أن حمــالت 
الرتويــج العشــوائية ال تحــرم أبــداً أي شــخص مــن 
ــك متكــن  ــدالً مــن ذل ــا ب املشــاركة يف الربنامــج، ولكنه
النــاس مــن اتخــاذ قرارهــم بشــأن املشــاركة يف التدخــل 
مبحــض اختيارهــم. ومــع ذلــك، تحتــاج هذه الدراســات 
يف كثــري مــن األحيــان إىل عينــات كبــرية الحجــم لتوفــري 

تقديــرات موثوقــة عــن األثــر، مــام يزيــد التكاليــف.

معلومة اسرتشادية  
قد يناسب تقييم الرتويج العشوايئ ـام 

ييل:

W التدخالت التي توزع قسائم التدريب

W  فتح عىل  الشباب  تشجع  التي  التدخالت 
حسابات االدخار

W  القامئة الحمالت  تستخدم  التي  التدخالت 
عىل وسائل اإلعالم الجامهريي.
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املربع 5-4: تقييم التدخل التعليمي الرتفيهي يف مرص

املرشوع هو برنامج تلفزيوين واقعي تم عرضه عىل إحدى القنوات التليفزيونية املرية األكرث شعبية بهدف تعزيز ريادة 
األعامل بني صفوف املشاهدين الشباب. لتقييم أثر الربنامج، اختار فريق بحثي، بدعم من منظمة العمل الدولية، تصميم 
الرتويج العشوايئ. من عينة الدراسة التي تضم 9.277 شخصاً، تلقت مجموعة معالجة تم اختيارها عشوائياً رسائل تذكري 

نصية حول الربنامج لتشجيعهم عىل املشاهدة.

أظهر مسح املتابعة الذي تم إجراؤه بعد حوايل عام ونصف من عرض الربنامج بوضوح ارتفاع نسب معرفة الشباب 
يف مجموعة املعالجة )الذين تلقوا رسائل التذكري( بالربنامج ومشاهدتهم لحلقة واحدة عىل األقل مقارنًة بالشباب يف 

مجموعة املقارنة )الذين مل يستلموا رسائل التذكري(، انظر أيضاً الشكل 6-5.

ميكن استغالل هذه االختالفات ذات الداللة اإلحصائية لتقدير التأثريات الفعلية للربنامج عىل توجهات املشاهدين ونتائج 
سوق العمل. وميكن ذلك نظراً إلمكانية إجراء افرتاضني:

عدم اختالف مجموعتي املعالجة واملقارنة بشكل منهجي يف أي خصائص مرصودة أو غري قابلة للرصد والتي ميكن أن . 1
ترتبط مبتغريات النتائج بسبب التوزيع العشوايئ.

إمكانية إسناد أي اختالف بني مجموعتي املعالجة واملقارنة إىل االختالف يف احتاملية مشاهدة الربنامج ألن استالم . 2
الرسائل وحدها ال يؤثر عىل التوجهات أو نتائج سوق العمل.

وتخلص الدراسة إىل أن مشاهدة الربنامج مل يؤثر عىل ميل الشباب نحو إقامة مرشوع تجاري، ولكنه أدى إىل تقليل 
التوجهات التمييزية ضد املرأة.

املصدر: برسوم وآخرون، 2017.

سمعوا عن الربنامج

يتذكرون أنهم شاهدوا الربنامج

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

مجموعة املعالجة )تلقت تشجيع(مجموعة املقارنة )مل تتلق تشجيع(

الشكل 5-6: متابعة برنامج املرشوع
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)DID( الفرق يف االختالفات

ــن  ــري املمك ــن غ ــا، م ــبق توضيحه ــي س ــباب الت لألس
ــاليب  ــتخدام أس ــان اس ــض األحي ــن يف بع أو املستحس
التقييــم التجريبــي. يف هــذه الحالــة، هنــاك مجموعــة 
ــي  ــر، والت ــم األث ــة لتقيي ــبه التجريبي ــرق ش ــن الط م
ميكنهــا أيضــا تقديــم نتائــج ذات صالحيــة داخليــة 

يف  الفــرق  نهــج  اســتخداماً  أكرثهــا  ومــن  قويــة، 
الخالفــات )DID( الــذي يقــارن بــني التغيــري يف النتائــج 
التــي تحققهــا مجموعــة املعالجــة والتغيــري يف النتائــج 

ــة. ــة املقارن ــا مجموع ــي تحققه الت

كيف يعمل

تحديــد مجموعــة املقارنــة: تعتمــد تصاميــم الفــرق يف 
االختالفــات عــىل وجــود مجموعــة مقارنــة التــي ميكــن 
ــا  ــا يف نتائجن ــأن تطوره ــول ب ــكل معق ــرتض بش أن نف
ــة  ــة املعالج ــور مجموع ــس تط ــيكون نف ــية س الرئيس
خــالل الفــرتة الزمنيــة للتدخــل. وتحقيقــاً لهــذه الغاية، 
مــن املستحســن اختيــار املجموعــات ذات الخصائــص 

املتشــابهة.

ــباب  ــب الش ــدف لتدري ــالً يه ــاك تدخ ــل أن هن لنتخي
ــم  ــد تقيي ــا نري ــهر، وأنن ــتة أش ــه س ــل مدت ــىل العم ع
آثــاره عــىل نتائــج ســوق العمــل، وال ميكــن إجــراء 
مــن  بــدالً  التدريــب.  ألماكــن  العشــوايئ  التوزيــع 
ــة مــن الشــباب مــن نفــس الســن  ــك، ســنأخذ عين ذل
واملســتوى التعليمــي والخلفيــة االجتامعيــة االقتصادية 
ــة  ــن مجتمــع آخــر كمجموع ــة ســوق العمــل م وحال

ــة. املقارن

يف  الفــرق  تقييــم  تقنيــة  لتطبيــق  األثــر:  تقديــر 
محــل  النتائــج  قيــاس  )أ(  إىل  نحتــاج  االختالفــات، 
ــل،  ــوق العم ــع س ــال، وض ــبيل املث ــىل س ــامم )ع االهت
انظــر املالحظــة 2( لــكل معالجــة ومجموعــات املقارنة 
قبــل بدايــة التدخــل الــذي يســتهدف التدريــب عــىل 

ــاس نتائــج كال املجموعتــني يف وقــت  العمــل و)ب( قي
معــني بعــد حــدوث التدخــل. وعــىل الرغــم مــن 
ــن الشــباب  ــة م ــة مقارن ــد مجموع ــا تحدي ــا حاولن أنن
ــة،  ــباب املعالج ــة ش ــابهة ملجموع ــدو مش ــث تب بحي
مــن املرجــح وجــود اختالفــات بــني املجموعتــني قبــل 
بدايــة التدريــب، وأن هــذه االختالفــات ســوف تســتمر 
بعــد ذلــك. يبــني الشــكل 5-7 انخفــاض مــؤرش نتائــج 
مجموعــة املقارنــة بصــورة كبــرية بالنســبة لحالــة 
معينــة )عــىل ســبيل املثــال، حالــة العاملــة( عنــد خــط 
ــة.  ــىل الطريق ــك ع ــر ذل ــك، ال يؤث ــع ذل ــاس. وم األس
يف  الفــرق  االختالفــات  يف  الفــرق  أســلوب  يقــارن 
ــة التدخــل )النقطــة  ــني يف نهاي ــني املجموعت ــج ب النتائ
ــني  ــج ب ــالف يف النتائ ــا لالخت ــص "د"( ويعدله "ب" ناق
املجموعتــني يف البدايــة )"أ" ناقــص "ج"(. إن طــرح 
هــذه االختالفــات مــن بعضهــا بعضــاً )مبعنــى التفريــق 
ــلوب(  ــم األس ــتق اس ــك اش ــن ذل ــني، وم ــني االختالف ب
ــح إن كان  ــج؛ ويوض ــري الربنام ــن تأث ــرة ع ــي فك يعط
التدخــل الــذي يســتهدف التدريــب قــد زاد مــن حالــة 
عاملــة املشــاركني مقارنــة بغــري املشــاركني ومــدى تلــك 
الزيــادة. يوضــح الســيناريو الــوارد يف الشــكل 7-5 
ــتهدف  ــذي يس ــل ال ــايب للتدخ ــري اإليج ــط التأث متوس

ــل. ــىل العم ــب ع التدري
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ــرتاض األســايس  ــل االف ــام": يتمث ــرتاض "االتجــاه الع اف
عــىل  أنــه  األســلوب يف  إليــه هــذا  يســتند  الــذي 
الرغــم مــن إمكانيــة االختــالف النســبي يف الخصائــص 
ــي املعالجــة  ــني مجموعت املرصــودة وغــري املرصــودة ب
الدخــل  مســتويات  يف  تنعكــس  )والتــي  واملقارنــة 
املختلفــة يف بدايــة التدخــل(، فــإن اختالفاتهــام ثابتــة 
ــك  ــا ذل ــن. وميكنن ــت، أو غــري متغــرية بزم مبــرور الوق
ــا  ــر م ــة لتقدي ــة املقارن ــن اســتخدام اتجــاه مجموع م
كان ســيحدث ملجموعــة املعالجــة لــوال تنفيــذ التدخل. 
ولذلــك، ليــس علينــا أن نفــرتض أن النتائــج كانــت 
ــي  ــل أن مجموعت ــالت، ب ــدون التدخ ــة ب ــتظل ثابت س
املعالجــة املقارنــة تشــرتكان يف نفــس االتجــاه مــع 
مــرور الوقــت. وهــذا مــا نقصــده مــن افــرتاض "االتجاه 

ــام". الع

ــور  ــل املذك ــىل العم ــب ع ــال التدري ــوع إىل مث بالرج
ــرق يف  ــلوب الف ــق أس ــن تطبي ــن م ــي نتمك ــاله، ل أع
ــاك أي  ــون هن ــن يك ــه ل ــد أن ــا التأك ــات، علين االختالف
ــباب  ــج الش ــىل نتائ ــي ع ــكل منهج ــر بش ــل تؤث عوام
ــج  ــج" بشــكل مختلــف عــن نتائ مــن "املجتمــع املعال
"مجتمــع املقارنــة" عــىل مــدى األشــهر الســتة املقبلــة، 
بــرف النظــر عــن مهمــة التدريــب. عــىل ســبيل 
أو  األرسع  االقتصــادي  النمــو  يــؤدي  قــد  املثــال، 
حوافــز  تقــدم  التــي  الجديــدة  املحليــة  السياســة 
ــالق أي  ــباب أو إغ ــغيل الش ــل تش ــن أج ــرشكات م لل
ــدى  ــار يف إح ــل الكب ــاب العم ــربى ألصح مؤسســة ك
املجتمعــني، إىل تقويــض هــذا االفــرتاض وبالتــايل وجــود 

ــا. ــة بن ــم الخاص ــج التقيي ــز يف نتائ تحيّ

إن  لتحديــد  الجيــدة  االختبــارات  إحــدى  يتمثــل 
ــني  ــات ب ــاوي التوجه ــرتاض تس ــي اف ــن الواقع كان م

1. الفرق

الزمنبداية الربنامج

اتجاه مجموعة 
املقارنة

نتائج ذات 
اهتامم

نهاية الربنامج

مجموعة املعالجة

2. الفرق

A

C

B

D

مجموعة املقارنة

التأثري

التأثري = ) 2. الفرق ( - ) 1. الفرق (

الشكل 5-7: مثال عن تحليل الفرق يف االختالفات

املصدر: مقتبس من جريتلر وآخرون، 2016.
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املشــاركني وغــري املشــاركني يف مقارنــة التغيــريات يف 
نتائجهــم قبــل تنفيــذ التدخــل. ويتطلــب هــذا النهــج 
نقــاط بيانــات متعــددة قبــل التدخــل. وحيــث إن 
العديــد مــن الدراســات االســتقصائية األساســية ميكــن 
أن تصبــح باهظــة التكلفــة برسعــة كبــرية، ميكــن 
إجــراء هــذا االختبــار بســهولة إذا كانــت البيانــات 
اإلداريــة حــول مــؤرشات نتائجنــا الرئيســية متاحــة 
الوضــع  املثــال،  ســبيل  )عــىل  منخفضــة  بتكلفــة 

الوظيفــي مــن وكاالت التوظيــف يف القطــاع العــام أو 
درجــات االختبــار مــن الســنوات الدراســية الســابقة(. 
ــة  ــل بداي ــرتادف قب ــني بال ــج املجتمع ــت نتائ إذا تحرك
ــا  ــأن نتائجه ــة ب ــرث ثق ــون أك ــا أن نك ــل، ميكنن التدخ
ستســتمر يف هــذا االتجــاه أثنــاء التدخــل. ومــع ذلــك، 
إذا كانــت اتجاهــات مــا قبــل التدخــل مختلفــة، قــد ال 

ــاً. ــاوي صحيح ــاه املتس ــرتاض االتج ــون اف يك

متى ميكن استخدام تصميم الفرق يف االختالفات؟ 

ــا  ــد عندم ــكل مفي ــة بش ــذه الطريق ــق ه ــم تطبي يت
تتوفــر بيانــات جيــدة عنــد نقــاط متعــددة قبــل بدايــة 
ــني  ــات ب ــات االختالف ــرتض ثب ــا تف ــراً ألنه ــل نظ التدخ
املشــاركني وغــري املشــاركني مبــرور الوقــت. ولتحســني 
مصداقيــة تقديــرات األثــر، مــن املفضــل إجــراء ثــالث 
ــل  ــل لجمــع البيانــات: اثنتــان قب ــوالت عــىل األق ج

املعالجــة، وواحــدة عــىل األقــل يف نهايــة التدخــل 
)انظــر أعــاله(. وهــذا يعنــي أنــه مــا مل تتوافــر بيانــات 
ــوات  حــول املشــاركني وغــري املشــاركني مــن خــالل قن
ــزداد  ــن أن ت ــايل، ميك ــح األرسي الح ــل املس ــرى، مث أخ
ــات  ــف تقني ــن تكالي ــري ع ــم بكث ــف هــذا التقيي تكالي

ــر األخــرى. ــم األث تقيي

املزايا

W  ــات ــاة االختالف ــبيالً ملراع ــة س ــذه الطريق ــر ه توف
ــري  ــاركني وغ ــني املش ــودة ب ــري املرص ــودة وغ املرص
جميــع  يف  تتحكــم  أدق،  وبتعبــري  املشــاركني. 
مبــرور  ثابتــة  تظــل  التــي  الفرديــة  التأثــريات 
ــري  ــي تشــرتك يف نفــس مســار التغي الوقــت، أو الت
ــة  ــي املعالج ــى أن مجموعت ــت )مبعن ــرور الوق مب
ــج  ــة يف النتائ ــات مامثل ــران اتجاه ــة تظه واملقارن

محــل االهتــامم(.

W  وحتــى إن كانــت الطريقــة غــري تجريبيــة، إال انهــا
تســمح بإجــراء فحــص )جــزيئ( للفرضيــة التــي 
تجعلهــا صالحــة داخليــاً، مــا يعنــي أننــا نســتطيع 
معرفــة إن كانــت آثارنــا املقــدرة صحيحــة أو غــري 
ذلــك. ويف حالــة توفــر بيانــات إداريــة جيــدة، 
ميكــن تطبيــق هــذه الطريقــة بســهولة نســبية 
وحتــى بعــد تنفيــذ التدخــل، اســتناداً إىل البيانــات 

ــج. ــن الربنام ــة م ــابقة والالحق الس

العيوب

W  ــن ــة م ــل موثوقي ــج أق ــة نتائ ــذه الطريق ــج ه تنت
ــوائية. ــار العش ــرق االختي ط

W  مــن أجــل اختبــار االفــرتاض الرئيــي "لالتجاهــات
املشــرتكة"، هنــاك حاجــة إىل ثــالث مجموعــات 

مــن البيانــات عــىل األقــل، وبالتــايل ميكــن أن يكــون 
التنفيــذ مكلفــاً إن مل تكــن البيانــات متوفــرة يف 

ــة. البداي
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 املربع 5-5: تقييم مكون تنشيط سوق العمل للمشاركني يف برنامج للتحويل النقدي املرشوط 
يف األرجنتني

برنامج خطة جيفيس )Plan Jefes( هو برنامج للتحويل النقدي املرشوط تم إطالقه خالل األزمة االقتصادية األرجنتينية 
 Seguro de( 2001-2002. وقد شملت إصالحات هذا الربنامج بعد التعايف من األزمة تنفيذ التدريب والتأمني الوظيفي
Capacitacion y Empleo( يف عام 2006، من أجل تقديم الدعم يف رفع مستوى املهارات والتدريب املهني، والبحث 

عن عمل وااللتحاق الوظيفي للمشاركني املؤهلني يف الربنامج.

ويحصل املشاركون يف برنامج التدريب والتأمني الوظيفي عىل راتب شهري ويتم موافاتهم بتدابري التنشيط التالية: 

W املساعدة إلمتام التعليم االبتدايئ والثانوي

W التدريب املهني والتلمذة الصناعية

W خدمات الوساطة العاملية

W )تدابري إيجاد فرص العمل غري املبارشة )مثل دعم التوظيف

W  .تشجيع العمل الحر وإنشاء املشاريع الصغرية

درست منظمة العمل الدولية أثر تطبيق أدوات سوق العمل النشطة للمستفيدين من برنامج خطة جيفيس عىل وضعهم 
يف سوق العمل وجودة العمل مبقاييس الفرق يف االختالفات. ومن أجل عزل تأثري هذه األدوات، كان البد من تحديد 

مجموعة مقارنة ذات سامت مشابهة للمشاركني يف برنامج التدريب والتأمني الوظيفي.

وحيث إن االنتقال من برنامج خطة جيفيس إىل الربنامج الجديد كان تدريجياً، متكن الباحثون من اختيار املشاركني يف 
برنامج الخطة الذين استوفوا متطلبات االستفادة من برنامج التدريب والتأمني الوظيفي، ولكن مل يتم نقلهم بعد إىل 
الربنامج الجديد. ومتثلت إحدى االفرتاضات الرئيسية املهمة السرتاتيجية تحديد الهوية يف أن االنتقال بني الربامج مل يتأثر 
بأي عوامل قد تكون السبب يف الفروق يف النتائج محل االهتامم. وتم اختيار ما مجموعه 1.149 من غري املشاركني، 
استناداً إىل بيانات من املسح األرسي الدائم لألرجنتني - وهو مسح يجريه كل ثالثة أشهر املعهد الوطني األرجنتيني 
لإلحصاء )INDEC( الذي يتضمن أسئلة عن الخصائص الشخصية لألفراد والتعليم وأداء سوق العمل. كان املشاركون 

املختارون وغري املشاركني متشابهني يف الجنس والعمر ومستوى التحصيل العلمي.5

قارن املقيِّمون مجموعة من النتائج بني املجموعتني يف فرتتني زمنيتني مختلفتني )خط األساس واملتابعة(. وقد سمح هذا 
بالتحيّز فيام يخص االختيار، وذلك  التحكم  أثناء  الوظيفي  التدريب والتأمني  التأثريات السببية لربنامج  النهج بتحديد 

بسبب الخصائص املرصودة وغري املرصودة للمشاركني.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الربنامج أثر إيجابياً عىل جودة عمل املشاركني، مبعنى احتامل وجود وظيفة يف القطاع املنظم 
وارتفاع معدل األجر يف الساعة، وانخفاض احتاملية الحصول عىل وظيفة منخفضة األجر والعمل لساعات مفرطة. ومل 
يؤثر عىل وضعهم الوظيفي )أي احتامل توظيفهم(. كام أظهر التقييم آثاراً غري متجانسة، وكشف عن أن الربنامج كان له 

تأثري كبري عىل املستفيدين من الشباب، ولكن مل يكن له تأثري عىل النساء.

من أجل تصحيح االختالفات املالحظة، قام الباحثون أيضاً بتطبيق طريقة مطابقة درجة امليل )PSM(. انظر القسم التايل للحصول عىل   5
وصف أكرث تفصيالً لهذه املنهجية.
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)PSM( مطابقة درجة امليل

ــل نهجــاً شــائع االســتخدام  ــرب مطابقــة درجــة املي تعت
بــني طــرق التقييــم شــبه التجريبيــة، ويتمثــل مبدأهــا 
األســايس يف تشــكيل مجموعــة مقارنــة مــن خــالل 
مطابقــة املشــاركني مــع غــري املشــاركني املامثلــني، 

ــم للمشــاركة يف التدخــل.  ــة توقعه ــاًء عــىل احتاملي بن
ــىل  ــب ع ــي تحس ــل، والت ــة املي ــذه درج ــمى ه وتس
ــا. ــت مالحظته ــص مت ــن الخصائ ــة م ــاس مجموع أس

كيف تعمل

يجــب تحديــد مجموعــة مــن املتغــريات املشــرتكة 
ــري  ــل لغ ــة املي ــاب درج ــل حس ــن أج ــة م ذات الصل
ــامل خضوعهــم للمعالجــة،  ــاًء عــىل احت املشــاركني، بن
بهــدف إدراج حســاب جميــع املتغــريات املشــرتكة التي 
تؤثــر عــىل املشــاركة يف الربنامــج والنتائــج يف حســاب 
درجــة امليــل. بعدئــذ، يتــم مطابقــة غــري املشــاركني مع 
ــاك طــرق  ــج كل منهــام. هن ــاًء عــىل نتائ املشــاركني بن
مختلفــة ملطابقــة اإلجــراءات، غــري أن الطريقــة األكــرث 
شــيوعاً تتمثــل يف مطابقــة أقــرب الجــريان، بحيــث 
يتــم مطابقــة كل مشــارك مــع غــري املشــارك صاحــب 
ــة،  ــت الدرجــة متقارب ــام كان ــل. وكل ــرب درجــة مي أق
كانــت جــودة املطابقــة أفضــل. ميكــن إجــراء اختبــارات 
التــوازن لتقييــم مــدى نجــاح املطابقــة. وبالتــايل، 
فــإن متوســط الفــرق يف النتائــج محــل االهتــامم بــني 

ــر التدخــل. ــادل أث ــني يع املجموعت

برنامــج  أن هنالــك  لنفــرتض  ذلــك،  عــىل  وكمثــال 
تدريــب عــىل املهــارات يســتهدف الشــباب يف املناطــق 
ــات مــا  ــة مبشــاركة 1000 مشــارك. وتتوفــر بيان الريفي
قبــل الربنامــج حــول الخصائــص األساســية للمشــاركني، 
مثــل: الجنــس والعمــر والتعليــم والجوانــب الرئيســية 
لتاريــخ مشــاركتهم يف ســوق العمــل. ميكــن اســتخدام 
ــة  ــكيل مجموع ــة لتش ــة القامئ ــح الثانوي ــات املس بيان
تقديــر  مــع  ميلهــا،  أســاس درجــة  عــىل  املقارنــة 
احتامليــة املعالجــة لعــدد كبــري مــن األفــراد عــىل 
أســاس الخصائــص املذكــورة أعــاله.. ســيتم اختيــار مــا 
مجموعــه 1000 شــخص مــن ذوي أفضــل درجــات 
ــة للتدخــل. وميكــن  ــل املطابقــة كمجموعــة مقارن املي
ــة  ــة املقارن ــل ملجموع ــد التدخ ــا بع ــات م ــع بيان جم
مــن خــالل نفــس مصــدر البيانــات الثانويــة )إذا كانــت 
مجموعــة بيانــات، فقــد يتــم جمــع موجــات منتظمة(.
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املربع 5-6: مقارنة املشاركني وغري املشاركني

عىل الرغم من أننا قد نستطيع تحديد مجموعة املقارنة يف بعض األحيان، إال أنه لن تتوفر لدينا بيانات إال عن عدد 
قليل من متغريات النتائج الرئيسية، ولن توجد معلومات حول املتغريات املشرتكة مثل الخلفية االجتامعية واالقتصادية 
واملعارف واملهارات وما إىل ذلك. عندئذ ميكننا استخدام منهجية تقييم التأثري البسيطة ومقارنة نتائج املشاركني وغري 
املشاركني. وبالتايل، يتم تقدير الوضع املغاير للواقع من خالل نتائج األشخاص الذين مل يشاركوا يف الربنامج. ومع ذلك، من 

غري املحتمل أن تؤدي هذه الطريقة إىل نتائج موثوقة أو معلومات مفيدة حول األثر الحقيقي لربنامجنا.

وعىل وجه الخصوص، إذا اختلف غري املشاركني )مجموعة املقارنة( عن املشاركني )مجموعة املعالجة( بطرق مرتبطة 
بالنتائج، فلن يكون هذا النوع من املقارنة صالحاً وسيتضمن تحيّزاً يف االختيار. وبتعبري أدق، تعتمد هذه الطريقة عىل 
فرضيتني قويتني. أوالً، يجب أن نفرتض أن املشاركني يف الربنامج وغري املشاركني يتمتعون، يف املتوسط، بنتائج متشابهة يف 

بداية الربنامج.

يصور الجانب األمين من الشكل 5-8 وضعاً يفرتض زيادة دخل املشاركون بالفعل يف بداية التدخل عن غري املشاركني. 
تؤدي هذه الحالة إىل املبالغة يف تقدير التأثري الحقيقي لتدخلنا.

ثانياً، يجب االفرتاض بأن تطور املجموعتني كان سيكون مامثالً مبرور الوقت لوال حدوث التدخل، مام يتطلب االفرتاض بأن 
طريقة تفاعل املشاركني وغري املشاركني كانت ستكون متطابقة، يف املتوسط، مع جميع العوامل الخارجية. يرجى مالحظة 
انطباق هذا االفرتاض عىل الحالة املبينة يف الجانب األمين من الشكل 5-8. يتحرك الخط املنقط باللون األسود، الذي يصف 
تطور غري املشاركني مبرور الوقت، مع الخط األحمر املنقط، الذي يصف تطور املشاركني يف حالة عدم تنفيذ التدخل، 

بالتوازي مع الوقت. للحصول عىل تقديرات دقيقة لألثر من خالل هذه الطريقة، يجب اإلبقاء عىل هذين االفرتاضني.

التأثري = $15 

املشاركون ىف الربنامج

غري املشاركني واملغايرون

$70

$55

التأثري = $25 ?

املشاركون ىف الربنامج

غري املشاركني

$70

$45

املغايرون

الربنامج الربنامجبعد الربنامجقبل الربنامج بعد الربنامجقبل الربنامج

الشكل 5-8: مقارنة بني املشاركني وغري املشاركني
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متى ميكن استخدام مطابقة درجة امليل؟ 

ــدة بشــكل  ــل طريقــة مفي تكــون مطابقــة درجــة املي
ــات  ــن البيان ــي م ــري وغن ــدر كب ــر ق ــد توف ــاص عن خ
الثانويــة، نظــراً ألهميتهــا يف تحديــد درجــة ميــل 
جيــدة ومطابقــة عــدد كاٍف مــن املشــاركني وغــري 
املشــاركني الذيــن لديهــم نتائــج مامثلــة، مبعنــى إيجــاد 
منطقــة كبــرية كافيــة مــن الدعــم املشــرتك. عــالوة عــىل 
ذلــك، تعتمــد مطابقــة درجــة امليــل عــىل افــرتاض 
ــىل  ــر ع ــا تؤث ــي م ــا ه ــودة وحده ــل املرص أن العوام
االســتقاللية  )افــراض  والنتائــج  املشــاركة  مــن  كال 

املرشوطــة(. وبالتــايل، ال ينبغــي تطبيــق مطابقــة درجة 
امليــل إال إذا كان هنــاك فهــم جيــد لدوافــع املشــاركة 
يف الربنامــج والنتائــج محــل االهتــامم، ويجــب تجنبهــا 
إذا كان مــن املتوقــع أن تؤثــر الخصائــص غــري القابلــة 
للرصــد عــىل تلــك املتغــريات. ويف جميــع األحــوال، 
ــاذ  ــل اتخ ــة قب ــة دقيق ــراء دراس ــة إىل إج ــاك حاج هن
أي قــرار بشــأن عــدد املتغــريات املحــددة لالختيــار مــن 

ــل. ــر درجــة املي أجــل تقدي

املزايا

ــم  ــة لتقيي ــة قوي ــي منهجي ــل ه ــة املي ــة درج مطابق
األثــر وميكنهــا، إذا تــم اســتيفاء افرتاضاتهــا، أن تســاعد 
نتائــج ذات  التحيّــز يف االختيــار وتقديــم  يف إزالــة 
ــة. وكــام هــو الحــال بالنســبة للطــرق  ــة داخلي صالحي
شــبه التجريبيــة األخــرى، ميكــن تطبيقهــا عــىل أســاس 
مصــادر البيانــات املوجــودة وال يلــزم أي تخصيــص 

ــل. ــوايئ للتدخ عش

مــن خــالل مطابقــة درجــة امليــل مــن أجــل الحصــول 
عــىل املعالجــة، تقلــل هــذه الطريقــة مــن عــدد 
األبعــاد التــي يجــب أن تتطابــق فيهــا مــع املشــاركني 
ــل  ــايل تجع ــد، وبالت ــد واح ــة إىل بع ــدات املقارن ووح

ــبياً. ــيطة نس ــة بس املطابق

العيوب

W  إىل امليــل  درجــة  مطابقــة  تطبيــق  يتطلــب 
العــادة. يف  البيانــات  مــن  كبــرية  مجموعــات 

W  ال ميكــن إجــراء املطابقــة إال عــىل خصائــص قابلــة
ــة  ــاً يف إمكاني ــايل، يظــل الخطــر قامئ للرصــد. وبالت
ــص  ــبب الخصائ ــار بس ــز يف االختي ــؤدي التحيّ أن ي

ــاركة يف  ــة املش ــرك عملي ــي تح ــودة الت ــري املرص غ
ــم. ــج التقيي ــري عــىل نتائ ــج إىل التأث الربنام

W  عــىل امليــل  درجــة  مطابقــة  تطبيــق  ينطــوي 
تعقيــدات إحصائيــة وتتطلــب مســتوًى مناســباً 

مــن الخــربة.

ويتمثل العيب الرئيي لهذه الطريقة يف أننا إذا مل نرصد سوى النتائج بعد التدخل، فلن نستطيع اختبار أي من االفرتاضني 
مبارشة، األمر الذي قد ال يكون صحيحاً يف العديد من الحاالت. وبالنظر إىل معيارنا الختيار الشباب للتدخل، قد ال يكون 
عىل أساس األولوية من يأيت أوالً يُخدم أوالً. عندئذ، من املرجح أن يشارك يف التدخل الشباب الذين ميكنهم الوصول بشكل 
أفضل إىل املعلومات املتعلقة بوجود الربنامج، وأولئك الذين يعيشون بالقرب من مكانه، وأولئك الذين يشجعهم آباؤهم 

أو ببساطة املتحمسني أكرث للمشاركة.

لإليجاز، ال يُنصح بإجراء املقارنة بني املشاركني وغري املشاركني يف نهاية أي تدخل دون وجود معرفة واسعة مبتغريات 
الخلفية التي متكن من استخدام تقنيات أكرث تطوراً، مثل مطابقة درجة امليل، لتقييم األثر.
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املربع 5-7: متكني الشابات من خالل التدريب املهني والتدريب عىل األعامل يف املناطق الريفية يف 
صعيد مرص - برنامج نقدر نشارك

نفذ مجلس السكان برنامج "نقدر نشارك" يف املناطق الريفية يف صعيد مر يف الفرتة من عام 2013 إىل 2014. واستهدف 
الربنامج 4,500 شابة ترتاوح أعامرهن بني 16 و29 سنة، باعتامد نهج "سبل العيش اآلمن" من خالل تلبية االحتياجات 
الخاصة باملجتمعات املحلية للنساء املستضعفات. وقد هدف التدخل إىل متكني الشابات من خالل تزويدهن بالتدريب 
عىل املهارات املهنية والتجارية ودعمهن يف إقامة املشاريع عمل أو البحث عن عمل. تألف برنامج التدريب من ثالثة 
مكونات رئيسية: )1( التدريب عىل مهارات العمل، )2( التدريب املهني، )3( املهارات الحياتية والحقوق القانونية والرتبية 

املدنية.

التمكني  وتدابري  العمل  سوق  يف  الشابات  مشاركة  نتائج  عىل  نشارك  نقدر  برنامج  ألثر  تقييم  التدخل  هذا  صاحب 
االجتامعي. استخدم التقييم تصميم مطابقة درجة امليل. وتم حساب التأثريات من خالل مطابقة النساء اللوايت شاركن 
يف الربنامج مع نساء لهن خصائص اجتامعية واقتصادية مامثلة من القرى يف مجموعة املقارنة ومقارنة النتائج الرئيسية 

للربنامج فيام بينهام )انظر الشكل 9-5(.

التدريب عىل األعامل املقدم يف 30 قرية:
يوليو )متوز( 2013 إىل فرباير )شباط( 2014

مسح املنتصف: يناير )كانون الثاين( 2014
 املسح شمل 7.028 امرأة

30 قرية يف مجموعة املعالجة
تم توفري الربنامج لـ 5,460 امرأة

)مشاركة 4,237 امرأة(

15 قرية يف مجموعة املقارنة 
1,523 امرأة

استمرار تنفيذ الربنامج:
مارس )آذار( يوليو )متوز( 2014

املسح النهايئ
4،479 امرأة شملهن املسح

)3،483 امرأة شاركت يف الربنامج(

املسح النهايئ
1,225 امرأة شملهن املسح

املسح النهايئ: ديسمرب )كانون األول( 2014
5.704 امرأة

الشكل 5-9: تصميم تقييم األثر )مبسط(
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وجد التقييم أثراً كبرياً للربنامج عىل التمكني االقتصادي للمشاركات يف الربنامج، تم قياسه من خالل مشاركتهن يف األنشطة 
املدرة للدخل. وكانت املشاركات يف الربنامج أكرث عرضة بنسبة 4.5 نقطة مئوية للمشاركة يف نشاط مدر للدخل من النساء 
يف مجموعة املقارنة. وعىل النحو املبني يف الشكل 5-10، كان معظم األثر اإليجايب مدفوعاً بزيادة مشاركة املشاركات 
يف أنشطة التوظيف الذايت. يف املقابل، مل يتغري مستوى املشاركة يف العمل بأجر بشكل كبري بالنسبة للنساء يف مجموعة 

املعالجة. 

املصدر: منظمة العمل الدولية، 2017.
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الشكل 5-10: اآلثار عىل نتائج املشاركة يف سوق العمل
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)RDD( تصميم انحدار االنقطاع

مــا تســتخدم تصميــامت انحــدار االنقطــاع  غالبــاً 
)RDDs( عندمــا تعتمــد أهليــة التدخــل يف ســوق 
ــتمر  ــب املس ــكال الرتتي ــن أش ــكل م ــىل ش ــل ع العم

للمســتفيدين املحتملــني أو املتقدمــني، عــىل ســبيل 
املثــال الســقف العمــري للمشــاركة.

كيف يعمل

تتمثـل فرضيـة تصميم االنقطـاع )أو مـؤرش األهلية( يف 
أن األشـخاص الذيـن يسـجلون نقـاط أعىل وأقـل بقليل 
مـن السـقف املحـدد ال يختلفـون كثـرياً عـن بعضهـم 
بعضـاً، أو قـد يكـون الفـرق مسـتمراً عـىل األقـل عـرب 
أن  املرجـح  املثـال، مـن غـري  الدرجـات. فعـىل سـبيل 
يكـون الشـباب الذيـن يبلغـون 25 عامـاً والذيـن قـد 
يكونـون مؤهلني لربنامج تدريب عىل مهارات الشـباب، 
مختلفـني متامـاً عـن أقرانهـم الذيـن يبلغون مـن العمر 
26 عامـاً والذيـن قـد ال يعتـربون مؤهلـني بعـد اآلن. 
إذا كان لدينـا وضـع يكـون فيـه بعـض هـؤالء الشـباب 
الذيـن يتلقـون الربنامـج )أولئك الذين هـم أعىل بقليل 
مـن السـقف املحدد( وبعـض أولئك الذيـن ال يحصلون 
عليـه )أولئـك الذيـن أقـل بقليل مـن السـقف املحدد( 

ال يختلفـون بشـكل أسـايس عـن بعضهم بعضـاً، عندئذ 
متكننـا مقارنـة نتائـج هاتـني املجموعتـني، بدورهـا، من 

تحليـل أثـر الربنامج.

يوضــح الشــكل 5-11 مــا قــد نجــده عنــد تحليــل أثــر 
مبــادرة القــروض الصغــرى للشــباب. يشــري الرســم 
البيــاين األيــرس إىل امليــل يف ارتفــاع دخــل أولئــك الذيــن 
حققــوا درجــات أفضــل بالفعــل يف وقــت تقديــم 
طلــب املشــاركة يف الربنامــج. وقــد توجــد أســباب 
كثــرية لذلــك، عــىل ســبيل املثــال، يرتفــع مســتوى دخل 
ــم  ــن التعلي ــالً م ــىل قلي ــون مبســتوى أع ــن يتمتع الذي
بالفعــل، ويســاعدهم تعليمهــم أيضــاً يف الحصــول عــىل 
ــن هــم أكــرث تحمســاً  ــع الذي درجــات أفضــل. أو يتمت

التأثري

بعد الربنامجقبل الربنامج
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الشكل 5-11: رسم بياين عن عينة لالنقطاع
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ريــادة  بالفعــل مبهــارات  إلقامــة مــرشوع تجــاري 
ــم  ــك يف دخوله ــس ذل ــرب، وينعك ــكل أك ــامل بش األع
األعــىل، ويســاعدهم هــذا الدافــع أيضــاً يف إقنــاع لجنــة 
ــد مــن التفســريات  ــاك العدي ــم. وهن ــم بدعمه التحكي
إىل  بالــرضورة  نحتــاج  ال  والتــي  املمكنــة،  األخــرى 

ــة. ــذه الطريق ــق ه ــا لتطبي فهمه

عند بدء الربنامج، حدد بنك التمويل األصغر املحيل سقف 
دعم  رفض  أو  قبول  وتم  درجة،   85 عند  القرض  استالم 

السقف.  لهذا  بالنسبة  لرتتيبهم  وفقاً  املتقدمني  جميع 
الصغرى  القروض  لربنامج  كان  إن  نقرر  أن  نود  واآلن 
البياين  الرسم  يف  موضح  هو  وكام  الدخول.  عىل  أثر  أي 
5-11 )الرسم البياين األمين(، نفرتض حصول الذين حققوا 
درجة أقل من 85 عىل نفس النتائج السابقة، يف حني أن 
دخل الذين حققوا درجة 85 فام فوق قد ازداد يف جميع 
املجاالت. من هذه املعلومات، ميكن تحديد أثر الربنامج، 
انقطاع  )مبعنى  النتائج  يف  بالفرق  متثيله  سيتم  الذي 

العالقة الخطية( بالقرب من نقطة االنقطاع.

متى ميكن استخدام تصميم انحدار االنقطاع؟

يف العديــد مــن الحاالت، ال نســتطيع التخطيــط للتقييم 
ــن يف  ــد نتمك ــك، ق ــع ذل ــج. وم ــم الربنام ــاء تصمي أثن
بعــض األحيــان مــن اســتخدام قواعــد االســتهداف 
ــة  ــات الحق ــىل معلوم ــج للحصــول ع الخاصــة بالربنام
ــج  ــض الربام ــتخدم بع ــة. تس ــة املقارن ــدة ملجموع جي
ترتيبــاً مســتمراً للمســتفيدين املحتملــني، مثــل درجــات 
االختبــار، أو درجــات االئتــامن، أو مــؤرش الفقــر، ولديها 

نقطــة انقطــاع لقبــول املشــاركة يف الربنامــج. وبالنســبة 
للتدخــالت التــي تســتهدف عاملــة الشــباب، يوجــد يف 
ــث ال  ــر، بحي ــث العم ــن حي ــزم م ــقف مل ــب س الغال
ــن  يتأهــل للمشــاركة يف الربنامــج ســوى الشــباب الذي
ــتخدام  ــن اس ــدد. ميك ــن مح ــن س ــم ع ــل أعامره تق
قاعــدة األهليــة هــذه إلجــراء تقييــم األثــر عــىل أســاس 

تصميــم انحــدار االنقطــاع.

املزايا

W  ميكــن تطبيــق تصميــم انحــدار االنقطــاع بعــد
الربنامــج، يف حالــة توفــر بيانــات إداريــة كافيــة.

W  ميكــن أن يســتفيد تصميــم انحــدار االنقطــاع مــن
قاعــدة قامئــة إلنشــاء مجموعــة مقارنــة صحيحــة، 

وبالتــايل ال تتطلــب اســتبعاد مجموعــة مؤهلــة 
مــن التدخــل.

العيوب

W  يتمثــل الــرشط الرئيــي الســتخدام تصميــامت
االنقطــاع يف تحديــد معايــري املشــاركة يف الربنامــج 
ــوح؛  ــددة بوض ــتهداف مح ــدة اس ــالل قاع ــن خ م
وبعبــارة أخــرى، مــن خــالل مقيــاس أو درجــة 
مســتمرة. ولنجــاح هــذه الطريقــة، نحتــاج إىل 
ــي  ــة الت ــد يف املنطق ــات الرص ــن عملي ــد م العدي
ــاع  ــة االنقط ــن نقط ــل م ــل بقلي ــىل وأق ــع أع تق
مــن أجــل الحصــول عــىل عــدد كاٍف مــن الشــباب 
للمقارنــة فيــام بينهــم. ومــا مل يتــم التقييــم بــدون 

ســجالت  مــن  باالســتفادة  أو  أساســية  بيانــات 
الربامــج املوجــودة، يتطلــب تصميــم االنقطــاع 
العشــوايئ،  للتصميــم  مامثلــة  بيانــات  جمــع 

وبالتــايل يتحمــل تكلفــة مامثلــة.
W  ــة ــج عــىل العين ــة للنتائ تقتــر القيمــة املعلوماتي

حــول نقطــة االنقطــاع. وقــد يكــون ذلــك مناســباً، 
عــىل ســبيل املثــال، يف املناقشــات املتعلقة بتوســيع 
ــات أو املناطــق  ــج ليشــمل املجموع نطــاق الربنام

العمريــة األخــرى.
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املربع 5-8: فّعالية برنامج العمل مقابل خدمات الرعاية االجتامعية يف نتائج سوق العمل: 
Construyendo Perú

تتزايد شعبية برامج األشغال العامة كأداة سياسية يف البلدان النامية. ففي الفرتة من 2007 إىل 2011، نفذت حكومة 
بريو برنامج Construyendo Perú بهدف أسايس وهو دعم األفراد العاطلني عن العمل يف حاالت الفقر. وقد أتاح لهم 
الربنامج الحصول عىل تدريب مؤقت عىل التوظيف وتطوير املهارات من خالل متويل مشاريع االستثامر العام باستخدام 

مكثف للعاملة غري املاهرة.

قامت منظمة العمل الدولية بتقييم اآلثار املتوسطة والطويلة األجل للربنامج باستخدام نهج انحدار االنقطاع. يستغل 
التقييم قاعدة رئيسية ملعايري املشاركة يف الربنامج عىل مستوى املقاطعة تتمثل يف اختيار مقاطعات املستفيدين من 
خالل تصنيفها وفقاً ملؤرش )Factor de Asignación Distrital(، وهو مؤرش مركب يجمع بني املعلومات الدميوغرافية 
مع مؤرش ألوجه القصور يف التنمية البرشية ومؤرش شدة الفقر. وعىل هذا النحو، ُسمح للمقاطعات التي حققت درجة 
معينة أعىل من السقف املحدد يف املؤرش )مبعنى املقاطعات التي تعاين من قصور أعىل يف الفقر ونقص التنمية( باملشاركة 
يف الربنامج، ومل تشرتك املقاطعات التي هي أقل من السقف يف الربنامج. ويعد ذلك مثاالً عىل تصميم انحدار االنقطاع. 
وعىل النحو املبني يف الشكل 5-12، كان من املرجح بدرجة كبرية أن تشارك املقاطعات األعىل بقليل من نقطة االنقطاع 

يف الربنامج أكرث من تلك التي كانت أقل بقليل من السقف املحدد.

لذلك، يتمثل السبب وراء التقييم يف تقدير التأثري السببي للربنامج من خالل مقارنة نتائج األفراد حول نقطة االنقطاع يف 
مؤرش FAD. ووجد التقييم أنه عىل املدى املتوسط )من ثالث إىل خمس سنوات(، ساعد التدخل يف زيادة العاملة وخفض 
عدم النشاط بالنسبة للنساء واملشاركني األقل تعليامً يف الربنامج. ومع ذلك، مل يتمكن الربنامج من تحسني آفاق املشاركني 
األقل تعليامً من حيث جودة العمل، ويف الواقع، كان له أثر ضار من حيث منظور جودة العمل لدى النساء واألفراد األكرث 

تعليامً )عىل سبيل املثال، بزيادة احتامل التوظيف يف القطاع غري املنظم(.

املصدر: اسكودرو، 2016.
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مقارنات بسيطة: قبل وبعد 

ال ميكــن يف بعــض األحيــان إجــراء التوزيــع العشــوايئ، 
ــة  ــروف املواتي ــر الظ ــد ال تتوف ــك، ق ــىل ذل ــالوة ع وع
ــالً،  ــك مث ــح، وذل ــي صحي ــبه تجريب ــم ش ــراء تقيي إلج
ــة  ــة مقارن ــىل مجموع ــور ع ــة العث ــدم إمكاني ــد ع عن
مناســبة يتوفــر لهــا معلومــات خــط األســاس و/أو 
عنــد عــدم إمكانيــة تأكيــد افــرتاض االتجــاه املشــرتك. 
عندئــذ، مــن املستحســن النظــر يف جــدوى إجــراء 

ــاس. ــن األس ــر م ــي لألث ــم كم تقيي

ــة  ــة مقارن ــني مجموع ــن تضم ــري املمك ــن غ إذا كان م
ــىل  ــاطة ع ــرث بس ــج األك ــد النه ــر، يعتم ــم األث يف تقيي
مقارنــة نتائــج املشــاركني يف الربنامــج قبــل وبعــد 
التدخــل. وميكــن لهــذا النهــج البســيط تقديــم فكــرة 
ــل،  ــار التدخ ــالل مس ــدث خ ــذي يح ــري ال ــن التغي ع
ــاره جــزءاً مــن نظــام رصــد وليــس  ولكــن يجــب اعتب
دليــالً عــىل األثــر الســببي للتدخــل نظــراً لعــدم وجــود 
ــزى إىل  ــود يع ــري املرص ــن أن التغي ــد م ــة للتأك طريق

ــرى. ــروف أخ ــي أو إىل ظ ــل املعن التدخ

ــد نالحــظ أن  ــب، ق ــال برنامــج التدري وبالنظــر إىل مث
الدخــل الشــهري للمشــاركني قــد ارتفــع مــن 50 دوالر 
قبــل التدخــل إىل 60 دوالر بعــد التدخــل، وبالتــايل 
ميكــن االســتنتاج بــأن أثر التدخــل كان 10 دوالر شــهرياً 
للشــخص الواحــد )انظــر الشــكل 5-13، الرســم البيــاين 
عــىل الجانــب األيــرس(. ومــع ذلــك، إذا مل يتــم تنفيــذ 
التدخــل، كان مســتوى الدخــل ســيزداد عــىل أي حــال 
بســبب تغــري الظــروف )أي أن الوضــع الــذي نواجهــه 

ــم  ــة يف الرس ــيناريوهات املبين ــد الس ــع أح ــق م يتواف
ــن  ــك ل ــم 5-13(، وبذل ــاين األميــن مــن الشــكل رق البي
نســتطيع عــىل الحصــول عــىل تقديــر دقيــق للتدخــل.

ــرة  ــة رصــد الســيناريوهات املغاي ونظــراً لعــدم إمكاني
للواقــع )الخطــوط املنقطــة يف الشــكل(، ال توجــد 
طريقــة ملعرفــة إن كانــت الحالــة التــي تنطبــق يف 
ــب  ــىل الجان ــرة ع ــة الظاه ــي الحال ــني ه ــم مع تقيي
األيــرس مــن الشــكل 5-13 أو تلــك املوجــودة عــىل 
ــن  ــد م ــتحيل التأك ــن املس ــك م ــن. لذل ــب األمي الجان
أن األثــر الــذي نقــدره بهــذه الطريقــة هــو األثــر 

الحقيقــي لتدخلنــا أو أثــر "فاســد".

معلومة اسرتشادية  
أحياناً  وبعد  قبل  مقارنات  إىل  يُشار   
سياق  يف  سيام  ال  التتبع،  بدراسات 
يتم إجراؤها  التي  القياسية  املسوحات 
للخريجني من التعليم الثانوي أو العايل أو برامج 
تتوفر  ال  )والفني(.  املهني  والتدريب  التعليم 
لدراسات التتبع إال وسائل محدودة لتقييم األثر، 
توظيف  قابلية  لقياس  قوية  أدوات  تعد  ولكنها 
برنامج  لتحسني  التعليقات  وجمع  الخريجني 
لتنفيذ  تفصييل  دليل  عىل  للحصول  الدراسة. 

دراسات التتبع، انظر شومبورج )2016(.
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ــاً يف  ــد منطقي ــل وبع ــات قب ــراء املقارن ــون إج ــد يك ق
ــد  ــه عن ــاد بأن ــو إىل االعتق ــباب تدع ــود أس ــة وج حال
ــط  ــج يف املتوس ــتبقى النتائ ــة، س ــذ املعالج ــدم تنفي ع
دون تغيــري. وميكــن أن ينطبــق ذلــك عــىل التدخــالت 
ــرية  ــة قص ــرتة زمني ــالل ف ــا خ ــم تنفيذه ــي )أ( يت الت
تســتهدف  التــي  التدخــالت  املثــال،  ســبيل  )عــىل 
التدريــب القصــري عــىل املهــارات، أو خدمــات اإلرشــاد 
الوظيفــي أو األحــداث التــي تهــدف إىل تغيــري مواقــف 
املشــاركني( و)ب( مــن املتوقــع أن يكــون لهــا تأثــريات 
ــك، تظــل  ذات اهتــامم عــىل املــدى القصــري. ومــع ذل

القيــود املذكــورة أعــاله كــام هــي، وعــىل عكــس 
األســاليب التجريبيــة وشــبه التجريبيــة التــي يتــم 
تنفيذهــا بشــكل جيــد، ال ميكــن اعتبــار املقارنــات 
البســيطة قبــل وبعــد تقييــامً قويــاً لألثــر. ومــع هــذا، 
ميكــن تحســني مســتوى قوتهــا أوالً، بالتحكــم يف عوامــل 
االلتبــاس املحتملــة يف منــوذج االنحــدار )بــدالً مــن 
مجــرد مقارنــة النتائــج( و/أو، ثانيــاً، مــن أجــل التطبيق 
ــل إىل  ــل التوص ــن أج ــة م ــاليب الكمي ــيل لألس التكمي
اآلليــات الســببية الكامنــة للتغيــري املرصــود يف النتائــج. 

قياس 
الناتج 
)الدخل(

$50 

العوامل املغايرة املحتملة

التغيري املقاس

التأثري = $10?

$60 

$50 

اإلفرتاض
 املغايرة قد تكون 
متغرية مع الزمن

$50 

 العوامل 
املغايرة الحقيقية

بعدقبل

التغيري املقاس

التأثري = $15? 

$60 

$45 

الواقع
املغايرة ثابتة مع الزمن

$55 
التأثري = $5? 

الشكل 5-13: مقارنة النتائج قبل وبعد
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تحسني مالءمة تقييامت األثر الكمي

عــىل النحــو املوضــح يف القســم الســابق، توجــد 
مجموعــة مــن األســاليب الكميــة الجيــدة لتوفــري 
التقييــم  ملســألة  داخليــة  صالحيــة  ذات  إجابــة 
األساســية، "هــل ينجــح املــرشوع؟"، مبعنــى "هــل 
ــم  ــبام ت ــامم حس ــج ذات االهت ــىل النتائ ــك ع ــر ذل أث
ــام  ــم؟". وبين ــل والتعل ــا للتدخ ــا يف أهدافن تحديده
يعــد الســؤال حــول إن كان للتدخــل ككل تأثــري مهــامً، 
ال يعــد بجميــع األحــوال الســؤال الوحيــد الــذي 

نســعى اإلجابــة عنــه.

مــن أجــل الحصــول عــىل فهــم تفصيــيل وشــامل 
الــذي  الربنامــج  آثــار  تكشــف  وأســباب  لكيفيــة 
"التعمــق  إىل  نحتــاج  الشــباب،  عاملــة  يســتهدف 
بشــكل أكــرب". إن وجــود فهــم واضــح لتغايــر التأثــريات 
واآلليــات الســببية املؤديــة إىل التأثــريات املرصــودة 
يســاعدنا أيضــاً عــىل اســتخالص دروس قيمــة مــن 
تقييمنــا والحصــول عــىل فكــرة أفضــل حــول احتامليــة 

نجــاح الربنامــج يف بيئــات أخــرى.

ــة  ــول الصالحي ــة ح ــة املهم ــا إىل القضي ــذا يعيدن وه
الداخليــة والخارجيــة )انظــر مقدمــة هــذه املالحظــة(. 
مــن أجــل تحقيــق الصالحيــة الداخليــة، يجــب أن 
ــح. مــن  ــة ومطبقــة بشــكل صحي تكــون أســاليبنا قوي
ــم  ــاج إىل فه ــة، نحت ــة الخارجي ــق الصالحي أجــل تحقي
العوامــل الســياقية ذات الصلــة بربنامجنــا وتأثريهــا 
املحتمــل عــىل نتائــج التقييــم. فمــن الصعــب الوصــول 

ــدة. ــة واح ــتخدام طريق ــداف باس إىل األه

ــة، إذا  ــامت التجريبي ــال، ميكــن للتقيي عــىل ســبيل املث
تــم تنفيذهــا بشــكل صحيــح، أن تقــدم لنــا معلومــات 
موثوقــة حــول التأثــريات التــي ميكــن أن تعــزى بشــكل 
فريــد إىل مرشوعنــا، ولكنهــا ال تســتطيع أن تخربنــا إال 
ــات أخــرى.  ــا يف بيئ ــة تكراره ــن قابلي ــل جــداً ع القلي
ــا  ــي "م ــر الكم ــامت األث ــا تقيي ــم، تخربن ــكل حاس بش
حــدث" - متوســط تأثــري املعالجــة - ولكنهــا ال تخربنــا 
"ملــاذا". لهــذا الغــرض، يلــزم إجــراء التطبيــق التكميــيل 

لألســاليب النوعيــة.

قياس مجموعة متنوعة من التأثريات

أوالً، قــد يكــون مــن املفيــد الحصــول عــىل صــورة أكــرث 
دقــة عــن األثــر الفعــيل للربنامــج، األمــر الــذي ميكــن 
ــاً ضمــن التصميــامت الكميــة املذكــورة  تحقيقــه جزئي
أعــاله. وفيــام يــيل بيــان باألســئلة املمكنــة ذات الصلــة:

W  ــة ــات مختلف ــرب مجموع ــج ع ــف النتائ ــل تختل ه
املزايــا  املثــال،  املســتفيدين )عــىل ســبيل  مــن 

الفتيــات(؟ دون  للفتيــان 
W  مــا أثــر التدخــل عــىل املــدى القصــري مقابــل املــدى

الطويل؟
W  ــلبية؟ ــة أو س ــة إيجابي ــار جانبي ــل آث ــل للتدخ ه

هــل هنــاك أي نتائــج مقصــودة أو غــري مقصــودة 
ــة؟ ــتهدفة الفعلي ــة املس ــاوز املجموع تتج

ــاً، قــد نكــون مهتمــني أيضــاً باختبــار التصميــامت  ثاني
الشــاملة، واختبــار كيفيــة تغــري فّعاليــة تدخلنــا أثنــاء 
تعديــل التصميــم. ومتكنــا هــذه التصميــامت مــن 

ــة: ــئلة التالي ــق يف األس التحقي
W  هــل تصميــم تدخــل واحــد أكــرث فّعاليــة مــن

اآلخــر؟ قــد نرغــب يف مقارنــة التدخــالت البديلــة 
ــروض  ــل ق ــاريع مقاب ــة املش ــح إلقام ــم من )تقدي
ــة املشــاريع إىل أصحــاب املشــاريع الشــباب،  إقام
ــن  ــة م ــرث فاعلي ــة األك ــار املجموع ــالً(، أو اختب مث
ــب  ــده، التدري ــب وح ــج )التدري ــات الربنام مكون
التدريــب  أو  الداخــيل،  التمريــن  إىل  باإلضافــة 

باإلضافــة إىل التمريــن الداخــيل والتوجيــه(.
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W  ــىل ــل؟ عـ ــة للتدخـ ــرث فاعليـ ــة األكـ ــا الجرعـ مـ
ســـبيل املثـــال، هـــل يجـــب أن نقـــدم 20 أو 50 
ـــدول  ـــر الج ـــب؟ )انظ ـــن التدري ـــاعة م أو 100 س
5-3 للحصـــول عـــىل مزيـــد مـــن أســـئلة تقييـــم 

األثـــر.(

تســاعد التصميــامت الشــاملة عــىل تحديــد أكــرث مــن 
ــاً  ــم أيض ــي تقي ــرشوع، فه ــكيل للم ــري ال ــرد التأث مج
نجاحهــا  وأســباب  التدخــل  مــن  محــددة  ميــزات 
أو عــدم نجاحهــا. فعــىل ســبيل املثــال، قــد يوفــر 
ــارات يف  ــىل امله ــب ع ــاً والتدري ــاً مهني ــج تدريب الربنام

مجــال ريــادة األعــامل، مثــل النجــارة أو الخياطــة، 
ــل مــن رأس املــال األويل إلقامــة  ــب قــدر ضئي إىل جان
املــرشوع التجــاري. قــد ينطــوي توفــري املنــح النقديــة 
ــية،  ــة السياس ــن الناحي ــات م ــف أو صعوب ــىل تكالي ع
وبالتــايل قــد يتســاءل مديــر الربنامــج إن كان رأس 
ــن  ــاركون قادري ــاً، أو إن كان املش ــال األويل رضوري امل
عــىل تنفيــذ تدريبهــم بــدون رأس املــال. ميكــن أن 
يســاعد التصميــم املتقاطــع يف تحديــد أفضــل تصميــم 
للمــرشوع يف هــذه الحالــة، األمــر الــذي يتطلــب مــن 
الناحيــة العمليــة مقارنــة نتائــج مجموعــات املعالجــة 

ــاً. ــم بعض ــع بعضه ــة وم ــة مقارن ــة مبجموع املختلف

الجمع بني املناهج الكمية والنوعية

عــالوة عــىل ذلــك، قــد نهتــم برتكيــز الضــوء عــىل 
القنــوات التــي يعمــل األثــر مــن خاللهــا – مبعنــى فهــم 
ــد  ــال، ق ــر. فعــىل ســبيل املث ــف يتجــىل األث ــاذا وكي مل

ــة: ــئلة التالي ــن األس ــة ع نرغــب يف اإلجاب
W  كيــف تحــدث األشــياء عــىل النحــو املرصــود؟

وملــاذا؟
W  ًمنــه( وفقــا )أو جــزء  املــرشوع  يــرس  ملــاذا مل 

؟ تنــا لتوقعا
W ما الذي ميكن أن نتعلمه من الفشل؟

إذا تــم تصــور طــرق التحقيــق املحتملــة هــذه يف 
مرحلــة التصميــم، ميكــن اختبــار النظريــات جزئيــاً 
ــق  ــاله. ولتحقي ــورة أع ــة املذك ــاليب الكمي ــن األس ضم
ــئلة  ــوحات أس ــن املس ــب أن تتضم ــة، يج ــذه الغاي ه
)النتائــج  املختلفــة  العوامــل  الســتنباط  مصممــة 
الوســيطة( التــي يُفــرتض أن يعمــل التأثــري مــن خاللهــا 
مــن أجــل التحقــق إن كان التدخــل يؤثــر عــىل هــذه 

النتائــج الوســيطة.

ومــع ذلــك، يعتــرب الكثــري مــن نتائــج التدخــالت التــي 
ــة أو  ــل الصحــة العقلي ــة الشــباب )مث تســتهدف عامل
التمكــني أو العالقــات األرسيــة( معقــدة ومتعــددة 
األبعــاد وقــد ال يتــم اســتنباطها بوســائل كميــة. تســمح 
ــري  ــة وتوف ــؤرشات النوعي ــع امل ــة بتتب ــرق املختلط الط

تحليــل لدراســة حالــة مختــارة مــن أجــل املســاعدة يف 
تحقيــق فهــم أفضــل للديناميكيــات ونتائــج التدخــل. 
فعــىل ســبيل املثــال، ميكــن أن تســاعد املقابــالت 
يتمتــع  التــي  املنظمــة،  وشــبه  املنظمــة  النوعيــة 
املشــاركون خاللهــا بحريــة التعبــري عــن قصــص واقعيــة 
ــاس، يف  ــة للقي ــات املعلومــات القابل ــدرج خــارج فئ تن
إكــامل الفهــم حــول أثــر الربنامــج )بامبريجــر وآخــرون، 

ص 7-6؛ ليــوو وفايســني، 2009(.

ــدة  ــة مفي ــات النوعي ــع البيان ــرق جم ــون ط ــد تك  ق
بشــكل خــاص لجمــع املعلومــات حــول حســن تنفيــذ 
ــم األداء(. وال  التدخــل )انظــر املالحظــة 4 بشــأن تقيي
ــية  ــزة أساس ــل ركي ــذ ميث ــة التنفي ــم عملي ــك أن فه ش
ــذ التدخــل عــىل  ــة تنفي ــري عملي ــة تأث الكتشــاف كيفي
ــل  ــن أج ــح م ــكل صحي ــج بش ــري النتائ ــج وتفس النتائ
تحديــد إن كان ســبب النتائــج املخيبــة لآلمــال يعــزى 
إىل نقــاط الضعــف يف تصميــم التدخــل أو يف التنفيــذ. 
عــالوة عــىل ذلــك، قــد تســلط التقنيــات النوعيــة 
ــىل  ــددة، وع ــج مح ــدوث نتائ ــبب ح ــىل س ــوء ع الض
بــني  التأثــريات  اختــالف  أســباب  الخصــوص  وجــه 
الســكان املســتهدفني )عــىل ســبيل املثــال، بــني الشــباب 
الشــابات  بــني  أو  والحرضيــة  الريفيــة  املناطــق  يف 

والشــباب(.
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املربع 5-9: تتبع العملية

الوسيطة أو  النتائج  التدخل بواحد أو أكرث من  التي تربط  التحليل املتعمق لألحداث املختلفة  العملية  يتضمن تتبع 
اآلليات  التتبع يف كثري من األحيان )ولكن ليس دامئًا( إىل تطوير واختبار  أساليب  السببية. تهدف  النهائية، وعالقاتها 
النظرية، التي ميكن تعميمها لتغطية التدخالت والسياقات األخرى. باختصار، يتم تطبيق تتبع العملية عىل النحو التايل:

تطوير آلية سببية افرتاضية لكيفية حدوث التغيري  .1

كخطوة أوىل، علينا إنشاء رسد للعملية املراد تقييمها. والذي ميكن أن يتمثل يف نظرية التغيري للمرشوع، مبا يف ذلك 
األشخاص واألنشطة املرتبطة به. ومن املهم بيان العملية يف عنارصها الصغرى الفردية، التي ينبغي أن تكون رضورية 

لنجاحها وأن تكون قابلة للقياس.

عىل سبيل املثال: "يقوم املعلمون بتدريب الشباب العاطلني عن العمل عىل املهارات"؛ "يحرض الطالب التدريب عىل 
املهارات"؛ "يكتسب الطالب معارف ومهارات جديدة حول كيفية وأوقات البحث عن عمل"؛ "يبحث الطالب عن العمل 

بشكل أكرث وأكرث كفاءة"؛ "تزداد احتاملية عثور الطالب عىل عمل".

من أجل تقديم ادعاءات معقولة بشأن الروابط السببية بني األجزاء املختلفة لهذه اآللية، من الرضوري تحديد التفسريات 
البديلة املمكنة لحدوث كل عنر فردي والبحث عن أدلة لتأكيد أو استبعاد تلك التفسريات. عىل سبيل املثال: "اكتسب 
الطالب املعارف حول كيفية وأوقات البحث عن عمل بشكل مستقل"؛ "يجد الطالب وظائف بسبب التحسن يف وضع 

سوق العمل املحيل".

تحديد األدلة املطلوبة وجمعها  .2

بعد تحديد اآللية، أو نظريتنا، نحتاج إىل تحديد األدلة التجريبية املطلوبة لتحليل كل رابط يف السلسلة السببية. وينطبق 
ذلك عىل كل من آليتنا وعىل الفرضيات البديلة املنافسة. وبالتايل، سيتم جمع األدلة املحددة مسبقاً من خالل جمع 
البيانات األولية و/أو الثانوية. ميكن أن تتمثل مصادر هذا الدليل يف املقابالت مع أصحاب املصلحة، ووثائق الربامج، 
وبيانات املسوح، ومحارض االجتامعات، واإلحصاءات، من جملة أمور أخرى. وينبغي جمع األدلة بطريقة متّكن إما من 
تأكيد أو دحض الفرضيات املتنافسة املختلفة. ومن املامرسات الجيدة تثليث األساليب، مبعنى استخدام أساليب مختلفة 

لتقييم نفس العنر من زوايا مختلفة.

تقييم األدلة واستخالص النتائج  .3

بعدئذ، يتم فحص األدلة املجمعة يف إجراء مامثل لإلجراء املستخدم يف املحاكمة الجنائية. ونهدف من استخدام تتبع 
العملية إىل إنشاء دعوى تقدم دليالً كافياً لالفرتاض بشكل معقول بأن حدوث كل عنر من عنارص اآللية يعزى إىل عنر 

آخر، وأنهم تسببوا معاً يف حدوث نتائج معينة.

هناك اختبارات مختلفة لتقييم قوة األدلة لكل فرضية. فعىل سبيل املثال، يشري اختبار "الدليل الدامغ" إىل دليل مقنع 
يشري بشكل مبارش إىل اآللية محل االختبار. لذلك، عىل سبيل املثال، ميكن إلفادة من أحد املشاركني يف التدريب عىل 
املهارات مثل: "بفضل األشياء التي تعلمتها يف التدريب، تعززت ثقتي أكرب بكثري للتقدم إىل الوظائف وإرسال املزيد من 
طلبات العمل أكرث من ذي قبل" أن متحنا الثقة إىل حد كبري أن هذا املشارك مل يزد من سلوكيات من البحث عن عمل - 

والذي ميكن أن يكون متغرياً لنتيجة متوسطة يتم قياسه كامً - ألسباب أخرى.6 

عند تقييم األدلة الخاصة بالفرضيات املتنافسة املختلفة، يتعني أن نضع يف االعتبار أن قوة الدليل الشامل ألي آلية معينة 
دامئاً ما تكون مامثلة فقط ألضعف األدلة عن ارتباط فردي واحد. وأخرياً، واستناداً إىل االستنتاجات من هذا التمرين، 

سيتم تأكيد أو استبعاد اآللية املفرتضة، باإلضافة إىل الفرضيات البديلة.

للمزيد من االختبارات وكيفية تطبيقها، انظر بينيت، 2010.  6
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ــورة  ــم املذك ــرتاتيجيات التقيي ــن اس ــد م ــن للعدي ميك
أعــاله أن تســهم يف تقييــم أي تدخــل محــدد بــدالً مــن 
ــا  ــك، ميكنن ــي. لذل ــر الكم ــم األث ــل لتقيي ــا بدائ كونه
ــني  ــع ب ــن الجم ــة م ــرق املختلط ــج الط ــتخدام نه اس
ــن  ــف يف كل م ــاط الضع ــض نق ــوة وتعوي ــاط الق نق
أدوات التقييــم النوعــي والكمــي، ويســمح لنــا بتعزيــز 

ــام. ــم بشــكل ع ــم التقيي ــوة تصمي ق

لتقييــم  املختلطــة  الطــرق  تصميــم  اســتخدام  إن 
األثــر يف املامرســة العمليــة يعنــي جمــع كل مــن 
البيانــات النوعيــة، عــىل ســبيل املثــال مــن خــالل 
أو  الرئيســية  املقابــالت  أو  امليدانيــة  الزيــارات 
مناقشــات مجموعــات الرتكيــز، والبيانــات الكميــة، مــع 
ــة  ــات اإلداري ــىل البيان ــال ع ــبيل املث ــىل س ــامد ع االعت
أو االســتبيانات أو مصــادر البيانــات الثانويــة، مثــل 

االســتبيانات األرسيــة )انظــر أيضــا الجــدول 3-5 يف 
.)3 املالحظــة 

ترتبــط تصاميــم تقييــم الطــرق املختلطــة أيضــاً ارتباطــاً 
وثيقــاً بتقييــامت األثــر املســتندة إىل النظريــة وتوجهها. 
ــدف  ــس )2012(، ته ــت وفيليب ــات واي ــاً ملالحظ ووفق
إنشــاء  إىل  النظريــة  إىل  املســتندة  األثــر  تقييــامت 
روابــط ســببية "مــن خــالل جمــع األدلــة للتحقــق مــن 
ــة،  ــريات املفرتض ــة التفس ــال، أو مراجع ــة، أو إبط صح
بهــدف توثيــق الروابــط يف السلســلة الســببية الفعلية". 
وغالبــاً مــا يســعون إىل الجمــع بــني كل األدلــة الكميــة 
والنوعيــة املتاحــة إلثبــات تأثــري التدخل عىل املشــاركني 
مبــا ال يــدع مجــاالً للشــك. يقــدم املربــع 5-9 منهجيــة 
ــري مســتندة إىل  ــم التأث ــة تقيي ــة كمنهجي ــع العملي تتب

النظريــة.
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النقاط الرئيسية 

ــببية . 1 ــئلة الس ــن األس ــر ع ــامت األث ــب تقيي تجي
لتحديــد إن كان التدخــل قــد تســبب يف حــدوث 
ــري  ــم التأث ــب فه ــه. يتطل ــري املرصــود ونطاق التغي
مّنــا عــزل تأثــريات التدخــل مــن العوامــل األخــرى 

ــج املســتفيدة. ــر عــىل النتائ التــي تؤث

ــع . 2 ــر الوض ــالت تقدي ــار التدخ ــم أث ــب تقيي يتطل
ســيحدث  كان  مــاذا  وهــو،  للواقــع،  املغايــر 
للمســتفيدين يف حالــة عــدم تنفيــذ التدخــل. 
ــم  ــم تقيي ــم تصامي ــد معظ ــة، تعتم ــذه الغاي وله
األثــر الكميــة عــىل وجــود مجموعــة مقارنــة 
تشــرتك يف أكــرب قــدر ممكــن مــن الخصائــص مــع 

املســتفيدين.

عــىل . 3 القامئــة  األثــر  تقييــم  تصاميــم  تشــمل 
وأســاليب  االختالفــات  يف  الفــرق  املالحظــة 

واســع  نطــاق  يف  تطبيقهــا  وميكــن  املطابقــة. 
ــات  ــىل أســاس مصــادر البيان ــن الســياقات وع م
الثانويــة، ومــع هــذا ال ميكــن لهــذه الطــرق تقييم 
أثــر بعــض التدخــالت بشــكل موثــوق. ميكــن أن 
ــىل  ــد ع ــي تعتم ــم التجريبيــة الت تنتــج التصامي
ــرات  ــع العشــوايئ تقدي ــة مــن التوزي درجــة معين
ــر ولكنهــا قــد تنطــوي  ــة لألث ــة عالي ذات مصداقي
عــىل تكلفــة عاليــة وصعوبــات يف التنفيــذ لبعــض 

التدخــالت.

لتحقيــق أقــى قــدر مــن املعرفــة عــن "أســباب" . 4
نجــاح التدخــالت، أو عــدم نجاحهــا، يُوىص بشــدة 
باســتخدام نُهــج الطــرق املختلطــة، التــي تعتمــد 
عــىل البيانــات الكميــة والنوعيــة واالســتفادة مــن 

منهجيــات التحليــل املختلفــة.
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مقدمة وسياق دراسة الحالة
متثــل املشــاريع متناهيــة الصغــر ركيــزة حيويــة يف 
املناطــق الريفيــة حيــث ال تتوفــر ســوى خيــارات 
محــدودة للعمــل يف القطــاع املنظــم، ســواء مــن أجــل 
توفــري فــرص العمــل يف القطــاع غــري املنظــم وضــامن 
ــع  ــاريع. وم ــاب املش ــادي األرسي ألصح ــن االقتص األم
ذلــك، مبجــرد إقامــة املــرشوع، هنــاك عــدد مــن 

ــو. ــه النم ــي تواج ــات الت التحدي

مــا الــذي ميكــن فعلــه للمســاعدة يف تطويــر األعــامل 
الريفيــة؟ يختــرب برنامــج التدريــب مــن أجــل التمكــني 
االقتصــادي الريفــي )TREE( بعــض هــذه القيــود 
لتحديــد نــوع الخدمــات املاليــة والتدريــب الــذي يؤثــر 
عــىل تنميــة املشــاريع، واملســتفيدين وأســباب ذلــك.

التدريـب   )ILO( الدوليـة  العمـل  منظمـة  أجـرت 
التدريـب  باسـتخدام منهجيـة  موضـوع االختبـار هنـا 
نهـج  وهـو  الريفـي،  االقتصـادي  التمكـني  أجـل  مـن 

إمنـايئ يكفـل اكتسـاب النسـاء والرجال الذين يعيشـون 
يف دائـرة الفقـر للمهـارات واملعـارف التـي يحتاجونهـا 
لتحسـني دخولهـم والقيام بدور أكرث نشـاطاً يف تشـكيل 
منظمـة  أصـدرت  ذلـك،  عـىل  وعـالوة  مجتمعاتهـم. 
القـروض إىل األفـراد بدايـة  التمويـل األصغـر املحليـة 
مـن 200 دوالر أمريـي بأسـعار فائـدة سـنوية مخفضة 
بنسـبة 20 يف املائـة )أقـل مـن معيار الـــ 25 يف املائة(.

ــة عــىل 400 مــن أصحــاب  ــة املاثل ــز دراســة الحال ترك
املشــاريع متناهيــة الصغــر يف املناطــق الريفيــة الذيــن 
ُعرضــت عليهــم فرصــة املشــاركة يف برنامــج التدريــب 
عــىل املهــارات والحصــول عــىل القــروض. ويف املجمــل، 
شــارك 144 مــن إجــاميل أصحــاب املشــاريع وعددهــم 

400 يف التدريــب وحصلــوا عــىل القــروض.

 أهداف التعلم املرجوة 
ــن  ــارئ م ــيتمكن الق ــة هــذه، س ــة دراســة الحال بنهاي

ــيل:  ــا ي ــات القــدرة عــىل م إثب
W  تحديــد طــرق تقييــم التأثــري دون إخبــاره بطريقــة

اســتخدام محــددة
W  استكشــاف مشــكلة إنتــاج تقديــرات للتأثــريات

املختلفــة  والطــرق  اإلمنائيــة،  للربامــج  الســببية 

لتقديــر التأثــريات باســتخدام تصميــامت مجموعــة 
ــة املقارن

W  تطويــر فهــم بديهــي ملوعــد وكيفيــة تأثــري أســاليب
تقييــم األثــر عــىل نتائــج متحيّــزة مــن خــالل 
ــار ومــدى  ــز يف االختي التعــرف عــىل مفهــوم التحيّ
ــة بقــدر قدرتهــا  كفــاءة تصاميــم مجموعــة املقارن

ــار ــز يف االختي ــة التحيّ عــىل إزال
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مقارنة طرق تقييم األثر املختلفة: هل نجح برنامج التدريب من أجل 
التمكني االقتصادي الريفي؟

هــل نجــح برنامــج التدريــب مــن أجــل التمكــني 
االقتصــادي الريفــي؟ هــل حّســن الربنامــج مــن أربــاح 
املشــاريع؟ مــا هــي املتطلبــات التــي متكننــا مــن قيــاس 

ــري؟ ــه تأث ــاً أو إن كان ل ــج ناجح إن كان الربنام

ــج  ــاح الربنام ــن نج ــؤال ع ــط الس ــة، يرتب ــة عام بصف
ــه  ــق هدف ــن تحقي ــج م ــن الربنام ــن متك ــؤال ع بالس
ــد  ــة للمشــاركني، والتأك ــج معين ــري نتائ ــل يف تغي املتمث
مــن أن هــذه التغيــريات ال تُعــزى إىل بعــض العوامــل 
األخــرى. علينــا أن نثبــت بالتزامــن أنــه يف حالــة عــدم 
تنفيــذ الربنامــج، مل تكــن التغــريات امللحوظــة لتحــدث 
)أو كانــت ســتكون مختلفــة(. لكــن كيــف نعــرف 
مــا الــذي كان ســيحدث؟ يتطلــب قيــاس مــا كان 
ســيحدث يف حالــة عــدم تنفيــذ الربنامــج الدخــول إىل 
عــامل وهمــي مل يتــم فيــه عــرض الربنامــج عــىل هــؤالء 
ــج نفــس املشــاركني يف هــذا  املشــاركني. يشــار إىل نتائ
ــامل الوهمــي عــىل أنــه الوضــع املغايــر للواقــع.  الع
ــر  ــع املغاي ــظ الوض ــتطيع أن نالح ــا ال نس ــراً ألنن ونظ
ــه  ــام ب ــا القي ــإن أفضــل مــا ميكنن للواقــع الحقيقــي، ف

ــده. ــق تقلي ــن طري ــره ع هــو تقدي

يتمثــل التحــدي الرئيــي لتقييــم أثــر الربنامــج يف 
بنــاء أو محــاكاة لوضــع مغايــر للواقــع، وذلــك يف 
العــادة عــن طريــق اختيــار مجموعــة مــن األشــخاص 
يتشــابهون مــع املشــاركني يف الربنامــج بأكــرب قــدر 
ممكــن، ولكنهــم مل يشــاركوا يف الربنامــج. تســمى هــذه 
املجموعــة مجموعــة املقارنــة، التــي ال تختلــف بشــكل 
مثــايل عــن مجموعــة املســتفيدين إال مــن حيــث عــدم 

املشــاركة يف الربنامــج. ثــم نقــوم بتقديــر "األثــر" عــىل 
ــج  ــني نتائ ــج ب ــة الربنام ــوظ يف نهاي ــرق امللح ــه الف أن

ــج. ــاركني يف الربنام ــج املش ــة ونتائ ــة املقارن مجموع

ــر ترتبــط ارتباطــاً  ــر األث وجديــر بالذكــر أن دقــة تقدي
ــع  ــاكاة الوض ــة يف مح ــة املقارن ــاح مجموع ــاً بنج وثيق
ــتخدمة  ــة املس ــل الطريق ــك، متث ــع. لذل ــر للواق املغاي
ــم  ــراراً رئيســياً يف تصمي ــة ق ــة املقارن ــد مجموع لتحدي

ــر. ــم لألث أي تقيي

ــا  ــرشوع؟ م ــح امل ــل نج ــئلتنا: ه ــا إىل أس ــذا يعيدن ه
ــي  ــا، وه تأثــريه عــىل النتيجــة التــي يجــري تقييمه

أربــاح املشــاريع؟

ــام األول إىل  ــج يف املق ــذا الربنام ــدف ه ــا، يه يف حالتن
"تحســني منــو املشــاريع"، وتعــد األربــاح )املقاســة 
بالــدوالر األمريــي( مــؤرشاً رئيســياً عــىل النتائــج. لــذا، 
عندمــا نســأل هــل نجــح هــذا املــرشوع، فإننــا نتســاءل 
عــام إذا حّســن أربــاح املشــاريع. األثــر هــو الفــرق بــني 
ــد  ــاح بعــد تعــرض املشــاريع للتدخــل مــع تحدي األرب

أرباحهــا يف حالــة عــدم تنفيــذ التدخــل.

ــي  ــر الت ــم األث ــرق تقيي ــة وط ــات املقارن ــا مجموع م
)الوهميــون(  الخــرباء  يوضــح  اســتخدامها؟  ميكننــا 
التالــون طرقــاً مختلفــة لتقييــم األثــر. يعــرض الجــدول 
عــن  عامــة  ملحــة  الحالــة،  دراســة  نهايــة  يف   ،2-5

أســاليب التقييــم املختلفــة لإلحاطــة بهــا.
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الجزء األول: خرب صحفي: يساعد برنامج "التدريب من أجل التمكني 
االقتصادي الريفي" املشاريع عىل النمو

التمكــني  أجــل  مــن  التدريــب  برنامــج  يحتفــل 
االقتصــادي الريفــي بنجــاح الربنامــج، إذ حقــق تقدمــاً 
كبــرياً يف ســبيل هدفــه املتمثــل يف مســاعدة الــرشكات 
ــب  ــروض والتدري ــم الق ــالل تقدي ــن خ ــو م ــىل النم ع
ــب  ــري التدري ــج أن توف ــت الربنام ــارات. ويثب عــىل امله
إىل  باإلضافــة  األعــامل،  ألصحــاب  املهــارات  عــىل 
القــروض لتخفيــف أعبــاء رأس املــال، ميكــن أن يحقــق 

ــرية. ــب كب مكاس

ــاريع  ــاح املش ــط أرب ــغ متوس ــج، بل ــدء الربنام ــل ب قبي
ــة أشــهر  ــد قضــاء بضع ــي. ولكــن بع 286 دوالر أمري
ــاح هــذه املشــاريع! فقــط يف الربنامــج، تضاعفــت أرب

مواضيع للنقاش
ما نوع التقييم الذي يتضمنه هذا الخرب؟. 1

ما الذي ميثل الوضع املغاير للواقع؟. 2

ــوع . 3 ــذا الن ــىل ه ــوي ع ــي تنط ــات الت ــا التحدي م
ــم؟ ــن التقيي م

الجزء الثاين: الرأي: مرشوع "التدريب من أجل التمكني االقتصادي 
الريفي" ال يصل إىل املستوى املطلوب

 يعــد برنامــج التدريــب مــن أجــل التمكــني االقتصــادي 
التدريــب  إدارة  أنظمــة  أكــرب  مــن  واحــداً  الريفــي 
العامليــة املســتخدمة لدعــم املشــاريع متناهيــة الصغــر 
ــاق  ــل نط ــوق بفض ــاً يف الس ــودة حالي ــرى املوج والصغ
وصولــه املقــدر إىل 6 مليــون متــدرب وشــبكته املتناميــة 
ــدرب  ــدرب و200 م ــن 17.000 م ــرث م ــم أك ــي تض الت
أســتاذ يف 2.500 مؤسســة رشيكــة. ولكــن هــل تتضاعف 
أربــاح املشــاريع يف الحجــم، عــىل النحــو املبــني يف املثــال 

ــك. ــة األخــرية إىل خــالف ذل األول؟ تشــري األدل
W  تــم االســتعانة بفريــق مســتقل مــن املقيّمــني

للتحقــق مــن صحــة هــذه النتائــج. قــارن الفريــق 
أربــاح املؤسســات التــي خضعــت للتدريــب بأرباح 

القــرى املجــاورة. ووجــد  املشــاريع األخــرى يف 
ــب  ــت للتدري ــي خضع ــرشكات الت ــون أن ال الباحث
مــن أجــل التمكــني االقتصــادي الريفــي تنمــو 
أرباحهــا بهامــش بســيط قــدره 64 دوالر أمريــي، 
للتقديــرات  وفقــاً  أمريــي  دوالر   286 وليــس 
ــاح نســبتها 12  ــادة يف األرب ــل زي ــا ميث ــة، مب األصلي
يف املائــة فقــط بعــد 6 أشــهر مــن برنامــج التدريب 
ــرتن  ــي املق ــادي الريف ــني االقتص ــل التمك ــن أج م
بالقــروض. ويبــدو أنــه قــد بولــغ يف تقديــر حجــم 
ــة  ــدات منظم ــري، وأن تأكي ــد كب ــرادات إىل ح اإلي
العمــل الدوليــة بشــأن نجاحــات الربنامــج غــري 

ــة. صحيح

 أرباح املرشوعات قبل 
وبعد البدء ىف تنفيذ الربنامج

األرباح قبل الربنامج

286.6

569.7

األرباح بعد الربنامج
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الجزء الثالث: رسالة إىل املحرر: ينبغي عىل املقّيمني املستقلني النظر يف 
التقييم بشكل عادل ودقيق 

ــأن  ــة بش ــري نزيه ــر غ ــدة تقاري ــدة ع ــت الجري تداول
ــة، إذ  ــل الدولي ــة العم ــا منظم ــي تنفذه الربامــج الت
تضمــن مقــال حديــث أعــّده مقيّــم مســتقل ادعــاءات 
تفيــد بــأن برنامــج التدريــب مــن أجــل التمكــني 
االقتصــادي الريفــي ال يســاعد الــرشكات يف الواقــع 
عــىل النمــو. ومــع ذلــك، يســتخدم التحليــل الــوارد يف 
ــارن  ــر، إذ يق ــاس األث ــح لقي ــال مقياســاً غــري صحي املق
بــني أربــاح املشــاريع التــي خضعــت للتدريــب وأربــاح 
القريــة، دون مراعــاة  نفــس  األخــرى يف  املشــاريع 
ــاح  ــاريع ذات األرب ــج للمش ــتهداف الربنام ــة اس حقيق
املنخفضــة بشــكل خــاص منــذ بدايــة الربنامــج. إذا 
قــام الربنامــج مبجــرد اســتهداف املشــاريع الكــربى، 
ــاء  ــذ ادع ــن عندئ ــرى، ميك ــا الصغ ــا بنظرياته ومقارنته
نجــاح الربنامــج دون إجــراء أي جلســة تدريــب واحــدة 
أو تقديــم قــرض واحــد. لكــن مل يفعــل الربنامــج 

ذلــك. ويف واقــع األمــر، ال يتوقــع الربنامــج أن تتجــاوز 
املشــاريع الصغــرى املشــاريع الكــربى يف القريــة، إذ 
يقتــر هــدف الربنامــج عــىل تحســني الوضــع الحــايل.

لذلــك، يجــب أن يكــون املــؤرش التحســن يف األربــاح - 
وليــس مســتوى الربــح النهــايئ. عندمــا كررنــا التحليــل 
باســتخدام مقيــاس النتيجــة األكــرث مالءمــة، تحســنت 
املشــاريع التــي شــاركت يف الربنامــج مبعــدل مضاعــف 
عــن املشــاريع غــري املشــاركة )زيــادة يف األربــاح مببلــغ 
283 دوالر أمريــي مقارنــة بـــ 162 دوالر أمريــي(. لــو 
اعتقــد املقيّمــون املســتقلون أنهــم ينظــرون إىل النتيجة 
األكــرث مالءمــة، لكانــوا ســيقرون بالنجــاح املذهــل 
ــم التســجيل بأنفســهم يف  ــا يجــب عليه ــج. رمب للربنام

بعــض دورات التدريــب التــي يوفرهــا الربنامــج..

مواضيع للنقاش
ما نوع التقييم الذي يتضمنه هذا الخطاب؟. 1

ما الذي ميثل الوضع املغاير للواقع؟. 2

ــوع . 3 ــذا الن ــىل ه ــوي ع ــي تنط ــات الت ــا التحدي م
ــم؟ ــن التقيي م

مواضيع للنقاش

ما نوع التقييم الذي يتضمنه هذا الرأي؟. 1

ما الذي ميثل الوضع املغاير للواقع؟. 2

ــوع . 3 ــذا الن ــىل ه ــوي ع ــي تنط ــات الت ــا التحدي م
ــم؟ ــن التقيي م
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 مقارنة أرباح املشاركني 
يف الربنامج مقارنة بغري املشاركني

برنامج التدريب مجموعة املقارنة
من أجل التمكني 
االقتصادي الريفي 
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الجزء الرابع: تصميم التقييم الخاص بك لتقييم أثر برنامج التدريب 
من أجل التمكني االقتصادي الريفي

ــاك  ــة، هن ــة املاثل ــة الحال ــالفاً يف دراس ــا س ــام ذكرن ك
تحديــات وتحفظــات بشــأن جميــع طــرق التقييــم 
الثالثــة املذكــورة أعــاله. لقــد حــان دورك اآلن لتصميــم 
تقييــم ألثــر برنامــج التدريــب مــن أجــل التمكــني 
الريفــي، بافــرتاض أن الربنامــج مل يتــم  االقتصــادي 

ــد. ــذه بع تنفي

ــام  ــد ق ــي ق ــدء، افــرتض أن فريقــك البحث ــادئ ذي ب ب
ــالل  ــن خ ــرية م ــاريع الصغ ــح آلالف املش ــراء مس بإج
تعــداد األعــامل التجاريــة، واختــار 1600 مــن أصحــاب 
ــع  ــرب جمي ــد أع ــم. وق ــم يف التقيي ــاريع إلدراجه املش
أصحــاب املشــاريع هــؤالء عــن اهتاممهــم بتلقــي 
تدريــب منظمــة العمــل الدوليــة واملشــاركة يف برنامــج 
ــوارد،  ــبب محدوديــة امل ــك، وبس القــروض. ومــع ذل
ــر املــرشوع أن الحــد األقــىص للمشــاركني  يخــربك مدي

يف برنامــج التدريــب والقــروض يبلــغ 800 رشكــة كحــد 
أقــىص.

نفرتض أن النتيجة الرئيسية تظل "أرباح املشاريع".

ــار . 1 ــف تخت ــداً، كي ــم؟ وتحدي ــم التقيي ــف تصم كي
ــة؟ ــة املقارن مجموع

ــع . 2 ــك بجم ــاص ب ــث الخ ــق البح ــوم فري ــى يق مت
البيانــات ومــن أي املشــاريع )كافــة املشــاريع الـــ 

ــط(؟ ــة فق ــة فرعي ــن مجموع 1600 أم م

ملــاذا تعتقــد أن هــذه الطريقــة لتقييــم األثــر . 3
موثــوق بهــا وتتغلــب عــىل بعــض أو كافــة أوجــه 
ــتها؟ ــم مناقش ــي ت ــالث الت ــرق الث ــور يف الط القص
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