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املالحظة 6.  دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر

تعـد هـذه املالحظـة دليـل خطـوة بخطـوة يهـدف لتقديـم مدخـل أسـايس إىل عمليـة 
تقييـم األثـر )انظـر الشـكل 6-1( مـن منظور الربنامـج، إىل مديـري التقييـم واملفوضني 
وأصحـاب املصلحـة. لـن تحـل املعلومـات الـواردة يف هـذا املالحظـة محـل اختصـايص 
تقييـم األثـر، حيـث سـيكون هنـاك حاجـة دامئـة له لتنفيـذ تقييم مناسـب. وبـدالً عن 
ذلـك، ستسـّهل هـذه املالحظـة التخطيـط لتقييـم األثـر، وبالتايل جعـل التفكـري بإجراء 

تقييـم األثـر أسـهل لـكل منظمـة أو برنامج.

الخطوة 1: اإلعداد لتقييم األثر

يجب طرح األسئلة التالية قبل بدء تقييم األثر:
W  هــل قمــت بالتحديــد الواضــح لهــدف برنامجــي؟

مُيثـّـل هــدف الربنامــج مــا نريــد تحقيقــه، والنتيجــة 
املنشــودة مــن تدخلّنــا. وكلــام كان الهــدف محــدداً 
الســكان  مــن  املســتهدفة  الفئــة  حيــث  مــن 
ــيكون  ــة، س ــريات املتوقع ــت التغ ــم وتوقي والحج
مــن األســهل تتبــع التقــدم وتنفيــذ تقييــم مــا. عــىل 
ــاهمة يف  ــام 2019، املس ــول ع ــال: "بحل ــبيل املث س
ــوايل 1.000  ــل لح ــرص العم ــن ف ــد م ــاد املزي إيج
يف  ســنة   29-18 بــني  أعامرهــم  تــرتاوح  شــاب 

ــة 1(.  ــر املالحظ ــا" )انظ رصبي
W  هــل عملــت عــى تحضــر سلســة نتائــج؟ تعطــي

ــاً  ــج أصحــاب العمــل موجــزاَ منطقي سلســلة النتائ
ــاطات  ــادر ونش ــن ملص ــف ميك ــول كي ــوالً ح ومعق

ــي  ــودة وتلب ــج املنش ــؤدي إىل النتائ ــج أن ت الربنام
ــج إدراج  ــىل كل برنام ــب ع ــج. ويج ــدف الربنام ه
سلســلة النتائــج الخاصــة بــه خطيــاً عــىل أنهــا 
أســاس املتابعــة فضــالً عــن تحديــد أســئلة التقييــم 

ــة 3( ــر املالحظ )انظ
W  ــؤرشات ــع م ــد م ــام رص ــع نظ ــت بوض ــل قم ه

وآليــات لجمــع البيانــات؟ يجــب أن يوجــد يف 
ــر.  ــم لألث ــدء تقيي ــل ب كل تدخــل نظــام رصــد قب
محــددة  مــؤرشات  الرصــد  نظــام  ويتطلــب 
ــتويات  ــع مس ــات يف جمي ــع البيان ــات لجم وتقني
ــذ  ــع التنفي ــن أجــل تتب ــك م ــج وذل سلســلة النتائ
ــد  ــد، ق ــدون وجــود نظــام رصــد جي ــج. وب والنتائ
ــدة محــدودة  ــر ذات فائ ــم األث ــج تقيي تكــون نتائ
ــت  ــد إن كان ــتحيل تحدي ــن املس ــيكون م ــه س ألن

الشكل 6-1: خطوات إجراء تقييم األثر

ملحوظة: * تنطبق هذه الخطوة فقط عىل األساليب التي تتطلب من املنظمة جمع بيانات.

التحضر إلجراء 
تقييم األثر

تحديد الجدول 
الزمني وامليزانية  

تكوين فريق 
التقييم  

تطوير خطة 
التقييم 

إعداد واختبار أداة 
املسح*

إجراء املسح 
األسايس والتحليل*

تنفيذ الربنامج 
إجراء مسح 

للمتابعة والتحليل*
نرش النتائج 
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تصميــم  بســبب  هــي  املرضيــة  غــري  النتائــج 
التنفيــذ  بســبب  ببســاطة  أو  الــيء  الربنامــج 

و3(.  2 املالحظتــني  )انظــر  الــيء 
W  هــل قمــت بتدويــن أهــداف التعلــم وأســئلة

التقييــم؟ يجــب أن يعتمــد تقييــم األثــر عــىل 
ــامت  ــب تقيي ــث تجي ــا للمعلومــات، حي احتياجاتن
ــدد  ــا تح ــى أنه ــببية، مبعن ــئلة الس ــن األس ــر ع األث
)وهــي  املحــددة  الربنامــج  نتاجــات  كانــت  إذا 
عــادة مجموعــة فرعيــة مــن تلــك املحــددة يف 
سلســلة النتائــج( هــي نتيجــة التدخــل، ونظــراً 
ألن نــوع األســئلة التــي نرغــب باإلجابــة عنهــا قــد 
ــم  ــأدوات تقيي ــاج إىل التفكــري ب ــد نحت ــف، ق يختل
أخــرى تتجــاوز تقييــم األثــر مــن أجــل اإلجابــة عــن 

ــة 4(. ــر املالحظ ــئلتنا )انظ ــع أس جمي
W  ــم ــاليب لتقيي ــة أس ــد مجموع ــت بتحدي ــل قم ه

ــامً  ــا فه ــدء، يجــب أن يكــون لدين ــل الب ــر؟ قب األث

للجانــب التقنــي العــام لتقييــم األثــر  أساســياً 
واملنهجيــات الرئيســية التــي ميكــن اســتخدامها. 
ســوف  تقييمــه،  املــراد  الربنامــج  فهــم  وعنــد 
نســتطيع تحديــد املنهجيــة األكــر مالمئــة لســياقنا 
التشــغييل. وسيســاعد هــذا الحــد األدىن مــن الفهــم 
يف النقاشــات الالحقــة مــع خــرباء التقييــم كــام أنــه 

ــة 5(. ــر املالحظ ــط )انظ ــن التخطي ــهل م سيس

وعمليــاً، ميكــن حــدوث ســوء فهــم بــني مــدراء الربنامج 
ــف  ــع التعري ــم وض ــه مل يت ــر، ألن ــم األث ــرباء تقيي وخ
ــرة  ــالك فك ــاً. إن امت ــم مقدم ــياق التقيي ــح لس الواض
واضحــة حــول الكيفيــة املنشــودة لعمــل التدخــل 
واألمــور التــي يجــب تعلمهــا مــن التقييــم ســيعزز مــن 
فّعاليــة الخطــوات الالحقــة ويوفــر املزيــد مــن الوقــت 

واملــال.

كشف املشكالت وحلها: اإلعداد لتقييم األثر

W  ــدار ــن إه ــم: ميك ــأ للتقيي ــج الخط ــار الربنام اختي
ــر تكــون  ــامت لألث ــوال عــىل تقيي ــن األم ــري م الكث
منافعهــا ومســاهامتها غــري واضحة. نظــراً ملحدودية 
املــوارد، فمــن املهــم اســتهداف تقييــامت األثــر يف 
التدخــالت االســرتاتيجية وغــري املختــربة والتــي قــد 

تخضــع للتكــرار والتوســيع. 
W  العديــد مــن تعــاين  الواقعيــة:  األهــداف غــر 

ــاً  ــذي وفق ــالة"، ال ــراف الرس ــن "انح ــالت م التدخ
ــت.  ــرور الوق ــج مب ــن الربنام ــدف م ــري اله ــه يتغ ل
ــدة يف  ــم مفي ــؤرشات تقيي ــع م ــب وض ــن الصع م
ظــل هــذه الظــروف. باملثــل، تحديــد أهــداف غــري 
واقعيــة مــن ناحيــة النتاجــات يــؤدي عــىل األرجــح 
ــىل  ــر ع ــود أث ــدم وج ــر ع ــم تظه ــج تقيي إىل نتائ
ــني  ــون واقعي ــم أن نك ــن امله ــات. م ــذه النتاج ه

النتاجــات املنشــودة واألهــداف  عنــد تعريــف 
ــم. ــن التقيي ــة م التعليمي

W  ــم ــم تقيي ــد تصمي ــى بع ــة: حت ــرات الخارجي التأث
محــدد قــد تعرقــل العوامــل السياســية املــي 
قدمــاً يف اســرتاتيجية التقييــم املختــارة. باإلضافة إىل 
ذلــك، ميكــن أن تعجــل العوامــل الخارجيــة التنفيــذ 
أو تؤخــره، مــام يؤثــر عــىل تقديــم الخدمــات 
والتقييــم، مثــالً مــن خــالل التدخــل املتأخــر أو غــري 
املتســق أو تلــوث مجموعتــي املعالجــة واملقارنــة. 
ــرف  ــري ط ــض تأث ــة لتخفي ــرق املمكن ــدى الط وإح
خطــة  عــىل  الحازمــة  املوافقــة  هــي  ثالــث 
ــاً إعــداد مذكــرة تفاهــم(  التنفيــذ والتقييــم )مثالي

ــو دوري. ــىل نح ــا ع ومراجعته
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

املالحظة 6.  دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر

الخطوة 2: تحديد الجدول الزمني وامليزانية

الجدول الزمني

التعريــف، يعتمــد توقيــت تقييــم األثــر  بحســب 
ــة  ــدد يف بقي ــي املح ــار الزمن ــىل اإلط ــرياً ع ــامداً كب اعت
الربنامــج. لذلــك، مــن املستحســن تصميــم تقييــم األثــر 
قبــل بــدء التدخــل. ومــن املهــم أيضــا معرفــة الوقــت 
حــال وجــود  التقييــم. ويف  نتائــج  عــىل  للحصــول 
مواعيــد نهائيــة واضحــة للحصــول عــىل النتائــج، عــىل 
ســبيل املثــال مــن أجــل االسرتشــاد بهــا التخــاذ قــرارات 
حــول توســيع نطــاق الربنامــج أو إصالحــات السياســة، 
ميكننــا التخطيــط عكســياً مــن هــذه املعــامل لــي نــرى 
ــم  ــلوب تقيي ــراء أس ــكايف إلج ــت ال ــك الوق ــا منل إن كن

األثــر الــذي نفكــر بــه.

أطــول  للتنفيــذ  وقتــاً  األســاليب  بعــض  تتطلــب 
مــن أســاليب أخــرى، يكــون للتقييــامت املتوقعــة 
مثــل جميــع  مقدمــاً(،  لهــا  املخطــط  )التقييــامت 
التقييــامت العشــوائية، بطبيعتهــا متتــاز بأفــاق زمنيــة 
أطــول مــن التقييــامت باألثــر الرجعــي، مثــل مطابقــة 

غالبــاً  تســتغرق  عامــة،  وكقاعــدة  امليــل.  درجــة 
التقييــامت املتوقعــة اثنــي عــرش إىل مثانيــة عــرش 
ــر رجعــي ســتة  ــر بأث ــامت األث شــهراً، وتســتغرق تقيي

ــل. ــىل األق ــهر ع أش

تســتغرقه  الــذي  األطــول  الوقــت  يعــد  عمليــاً، 
ــه.  ــدو علي ــام يب ــداً م ــل تعقي ــة أق ــامت املتوقع التقيي
ــتغرق  ــا تس ــدة، فإنه ــج جدي ــداد برام ــم إع ــا يت عندم
عــدة أشــهر لــي تصبــح ذات قــدرة تشــغيلية كاملــة. 
وميكــن القيــام بالتحضــري لتقييــم األثــر خــالل مراحــل 
الجــدوى  اســتطالع  ومراحــل  للربنامــج  التخطيــط 
ــت  ــول الوق ــهولة بحل ــزة بس ــون جاه ــن أن تك وميك
ــو  ــى ل ــدء. وحت ــىل الب ــج ع ــه الربنام ــك في ــذي يوش ال
كان برنامــج مــا قــد بــدء بالفعــل وإذا كان تــم تنظيــم 
الربنامــج عــىل مراحــل، ميكــن التخطيــط إلجــراء تقييــم 

ــج. ــن الربنام ــة م ــة التالي ــر للمرحل ــع لألث متوق

امليزانية 

ميكــن أن تكــون تقييــامت األثــر مكلفــة، ولهــذا تــرتدد 
ــي  ــة ه ــا. والحقيق ــامت يف متويله ــن املنظ ــد م العدي
ــد إىل آخــر حســب  ــرياً مــن بل أن التكلفــة تختلــف كث
املنهجيــات والربامــج املحــددة التــي يتــم تقييمهــا. 
وتبلــغ تكلفــة التقييــامت عــادة مــن 50,000 دوالر 
أمريــي إىل 500,000 دوالر أمريــي. ويف بعض الحاالت 
املحــددة، عنــد جمــع البيانــات املتاحــة بالفعــل، ميكــن 
أن تقــل تكلفــة تقييــم األثــر إىل 30.000 دوالر أمريــي. 
ــه مــن غــري  ــات، فأن ــد الحاجــة لجمــع أويل للبيان وعن
األثــر  تقييــم  تكلفــة تصميــم  تكــون  أن  املحتمــل 

ــن 50000 دوالر. ــل م ــذه أق وتنفي

عنارص التكلفة

يرتبــط دامئــاً األمــران الرئيســيان األكــر تكلفــة يف 
ــع  ــني، وجم ــت العامل ــاري ووق ــر باالستش ــم األث تقيي

البيانــات )انظــر الجــدول 1-6(.

وقــت العاملــن: ال يجــب االســتقطاع مــن الوقــت 
املطلــوب الختيــار منهجيــة التقييــم املالمئــة وتصميمها. 
تصميــم  والتقييــم  الرصــد  لفريــق  عــادة  وميكــن 
التقييــم بالتعــاون مــع استشــاري تقييــم. ويــرتاوح أجــر 
االختصــايص حســب خربتــه بــني 200 إىل 1.000 دوالر 
ــاً. وســيكون  ــن يوم ــدة تصــل لعرشي ــك مل ــاً، وذل يومي
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هنــاك الحاجــة ملزيــد مــن الوقــت مــن أجــل تحليــل 
البيانــات، والــذي ميكــن لنفــس االستشــاري الــذي 
ــىل  ــالوة ع ــه. وع ــام ب ــم القي ــم التقيي ــاعد يف تصمي س
ذلــك، قــد يكــون هنــاك حاجــة ملزيد مــن االستشــاريني 
ــل  ــم، مث ــددة يف التقيي ــارص مح ــم عن ــل دع ــن أج م
ــق  ــن فري ــة: تكوي ــم االســتبيان. )الخطــوة الثالث تصمي
ــات حــول أدوار  ــن املعلوم ــد م ــم، ســتوفر املزي التقيي

ــم(. ــق التقيي ــاء فري ــف أعض ــؤوليات مختل ومس

يف  الرئيــي  التكلفــة  عنــر  إن  البيانــات:  جمــع 
ــع  ــة جم ــايس عملي ــكل أس ــو بش ــر ه ــم لألث أي تقيي
البيانــات. وتوظيــف مؤسســة متخصصــة باملســح هــو 
أمــر أكــر تكلفــة مــن جمــع البيانــات باســتخدام طاقم 
الربنامــج، إال أن هــذا التوظيــف يضمــن جــودة أفضــل 
للبيانــات. ويعتمــد معيــار التكلفــة لــكل شــخص تتــم 
معــه املقابلــة يف اســتبيان أويل عــىل حجــم االســتبيان 
معهــم  ســتتم  الذيــن  األشــخاص  إيجــاد  وســهولة 

املقابلــة. ويف بعــض الحــاالت، ســتبلغ تكلفــة اســتبيان 
قصــري تقــوم بــه مؤسســة متخصصــة باملســح مــع 
أشــخاص ميكــن تحديدهــم بســهولة مبســاعدة طاقــم 
الربنامــج حــوايل 20-40 دوالر لــكل شــخص تتــم معــه 
املقابلــة. ويف األماكــن التــي يصعــب فيهــا النقــل أو ال 
ميكــن بســهولة إيجــاد األشــخاص الذيــن ســتتم معهــم 
ــكل  ــة 50-80 دوالر ل ــغ التكلف ــن أن تبل ــة، ميك املقابل
ــة. وتتضمــن هــذه التكلفــة  ــم معــه املقابل شــخص تت
جميــع جوانــب املســح، مبــا يف ذلــك توظيــف وتدريــب 
ــربز  ــات. وي ــم البيان ــح، وتقدي ــراء املس ــني، وإج املقابل
ــب  ــق بتعق ــة تتعل ــائل خاص ــة مس ــوح املتابع يف مس
ــرة  ــا 1,5 م ــة له ــة املحتمل ــتبلغ التكلف ــاركني وس املش
ــة أخــرى ويف  ــن جه ــة. وم ــة املســوح األولي ــن تكلف م
التتبــع ال ميثــل مشــكلة وكانــت عينــة  حــال كان 
مجتمــع الدراســة مســتقرة نســبياً ومــن الســهل العثــور 
عليهــا، عندئــذ ميكــن أن يكــون اســتبيان املتابعــة أقــل 

ــن املســح األويل. ــة م تكلف

كشف املشكالت وحلها: تحديد اإلطار الزمني وامليزانية

W  ــدول ــداد الج ــد إع ــي: عن ــر الواقع ــط غ التخطي
ــل املخاطــرة الرئيســية يف  ــة، تتمث ــي وامليزاني الزمن
ــة  ــوارد املطلوب ــة وامل ــرتة الزمني ــن الف ــل م التقلي
ــائع  ــن الش ــي. فم ــام ينبغ ــر ك ــم األث ــراء تقيي إلج
التعــرض إىل تأخــريات يف تصميــم وتنفيــذ الربنامــج، 
ــىل  ــة - وع ــرتة الزمني ــن الف ــاً م ــد تباع ــي تزي والت

األرجــح مــن تكلفــة – التقييــم. عــىل ســبيل املثــال، 
ــني  ــر العامل ــدم تواف ــريات ع ــن التأخ ــج ع ــد ينت ق
ــم  ــن ث ــرتة أطــول. وم واالستشــاريني الرئيســيني لف
ــة والتطلــع  فمــن الــروري وضــع ميزانيــة معتدل

ــني. ــتقبيل للعامل املس

املربع 6-1: تقييامت األثر: هل تستحق تلك القيمة؟

بالنسبة ألغلب التدخالت التي تستهدف عاملة الشباب، رمبا يكون من اإلنصاف أن نفرتض بأن إجاميل تكلفة تقييم األثر 
ستكون ما بني 100,000-500,000 دوالر. وهذا مبلغ كبري بالنسبة للعديد من الربامج الصغرية أو متوسطة الحجم، وهو 

ما يطرح سؤال إن كانت التكلفة مربرة.

تعتمد اإلجابة عن هذا السؤال بشكل أسايس عىل )1( األفق الزمني للربنامج، و)2( توقعات النتائج الحالية واملستقبلية. 
فعىل سبيل املثال، إذا كان األفق الزمني لربنامج صغري نسبياً مبيزانية سنوية 200,000 دوالر خمس سنوات أو أكر، أو 
كان يوجد احتامل لتوسع نطاق الربنامج لنقل إىل 2 مليون دوالر سنوياً، عندئذ يكون من املجدي عملياً إنفاق 250,000 
دوالر أمريي عىل تقييم األثر لالسرتشاد به يف عملية تصميم الربنامج املوسع. ويف الواقع، ميكن أن يكون عدم إجراء تقييم 
لألثر وإدارة مرشوع غري فّعال أكر تكلفة بكثري. ومن جهة أخرى، إذا كان من الواضح أن الربنامج نفسه سيستمر لسنتني 
فقط، ميكن أن تكون تكلفة التقييم غري متكافئة، عىل الرغم من أن املجتمع األوسع لعاملة الشباب سيستفيد من املعارف 

الناتجة عن تلك الدراسة. ويف مثل هذه الحالة، قد يتم اتخاذ القرار اعتامداً عىل توفر أموال خارجية لتقاسم التكاليف.
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

املالحظة 6.  دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر

ملحوظة: * تشمل التدريب، واالختبار، ومواد املسح، والطاقم امليداين املقابلني واملرشفني(، والنقل، وغريها.

املصدر: مقتبس من غريتلر وآخرين )2011(.

مرحلة املتابعةاملرحلة األساسيةمرحلة التصميم

الوحدة

التكلفة 
لكل 

وحدة 
 )$US(

عدد 
الوحدات

إجاميل 
التكلفة 
)$US(الوحدة

التكلفة 
لكل 

وحدة 
 )$US(

عدد 
الوحدات

إجاميل 
التكلفة 
)$US(الوحدة

التكلفة 
لكل 

وحدة 
 )$US(

عدد 
الوحدات

إجاميل 
التكلفة 
)$US(

أ- مرتبات املوظفن

2,00012,000أسابيع2,00012,000أسابيع2,00024,000أسابيعمدير الربنامج

1,00033,000أسابيع1,00033,000أسابيع1,00033,000أسابيعموظف الرصد والتقييم

أ. أتعاب االستشارين
400104,000أيام40052,000أيام400104,000أيامالباحث الرئيي

30051,500أيام30000أيام30051,500أيامأخصايئ املسح
10010010,000أيام100808,000أياماملنسق امليداين/مساعد الباحث

ج- السفر وتكاليف املعيشة
3,00026,000رحالت3,00026,000رحالت3,00026,000رحالتتذكرة سفر املوظفني

اإلقامة الفندقية للموظفني 
والبدل اليومي

1505750أيام1505750أيام1505750أيام

3,00026,000رحالت3,00026,000رحالت3,00026,000رحالتتذكرة سفر االستشاري
اإلقامة الفندقية لالستشاري 

والبدل اليومي
150203,000أيام150203,000أيام150203,000أيام

د - جمع البيانات*

602,000120,000شباب402,00080,000شباباملسح

هـ- النرش
5,00015,000التقرير، الطباعة

5,00015,000ورشة )ورش( العمل

28,250110,750166,250التكلفة اإلجاملية لكل مرحلة

305,250التكلفة اإلجاملية للتقييم

الجدول: 6-1 منوذج ميزانية تقييم األثر



املالحظة 6.  دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر

الخطوة 3: تكوين فريق التقييم

تتطلــب تقييــامت األثــر مجموعــة مــن املهــارات التــي 
بدورهــا تســتلزم يف العــادة فريــق تقييــم واســع يضــم 
مــن جهــة املســؤولني عــن الربنامــج الذيــن ســيحددون 
إن كان بحاجــة إىل إجــراء تقييــم لألثــر ويصيغــون 
أســئلة التقييــم ويرشفــون عــىل جهــود التقييــم بشــكل 
عــام؛ ومــن جهــة أخــرى خــرباء التقييــم الذيــن عــادة 
أوجــه  عــن  ومســؤولني  مستشــارين  يكونــون  مــا 
ــة  ــة املالمئ ــار املنهجي ــه اختي ــا في ــة، مب ــم التقني التقيي

ــل. ــات وإجــراء التحلي ــع البيان ــط لجم والتخطي

الربنامــج  مديــر  مــن  األســايس  الفريــق  يتألــف 
ــل(،  ــن الداخ ــام م ــم )كاله ــد والتقيي ــف الرص وموظ
وخبــري تقييــم رئيــي )وغالبــا مــا يدعــى الباحــث 
الرئيــي أو PI(، ومســاعد يف البحــث يعمــل مــع 
ــن  ــي تتضم ــم الت ــم التقيي ــي ولتصامي ــث الرئي الباح
ــري يف  ــق خب ــاف إىل الفري ــدة، يض ــات جدي ــع بيان جم
املســح ومنســق ميــداين وفريــق العمــل امليــداين )مثــل 
ــة إىل  ــات( باإلضاف مؤسســة متخصصــة يف جمــع البيان
مــدراء البيانــات ومعالجيهــا. يعــرض جــدول 6-2 أدوار 
كل شــخص ومســؤولياته. اســتناداً إىل حجــم الربنامــج 
والتقييــم ومســتوى مهــارات أفــراد الفريــق، ميكــن 

ــد. ــخص واح ــام إىل ش ــدة مه ــناد ع إس

البيانــات  األســايس وجمــع  التقييــم  بعــد تصميــم 
األوليــة، وحاملــا يبــدأ الربنامــج، لــن يكــون أمــام مديــر 

ــري ليفعــاله.  ــم الكث املــرشوع وموظــف الرصــد والتقيي
لــذا، مــن الصائــب تكليــف واحــد منهــام، رمبــا موظــف 
الرصــد والتقييــم، بالعمــل عــىل التقييــم بــدوام جــزيئ 
خــالل هــذه الفــرتة للحــرص عــىل الرصــد املالئــم 
للربنامــج. وإذا طــرأت أيــة مشــاكل كبــرية عــىل تطبيــق 
الربنامــج، ســيتوجب توثيــق ذلــك ويف بعــض الحــاالت 

ــق األشــمل. ــا للفري ــالغ عنه اإلب

ــارج يف ذات  ــن الخ ــرباء م ــف كل الخ ــب توظي وال يج
الوقــت. إذ أن األمــر األهــم هــو اختيــار الباحــث 
ــدة  ــوال م ــى ط ــه أن يبق ــنّي علي ــذي يتع ــي ال الرئي
التقييــم، أي منــذ تصميــم التقييــم وحتــى صياغــة 
التقريــر النهــايئ، للحــرص عــىل االســتمرارية )عــىل 
الرغــم أنــه مــن غــري املرجــح أن يعمــل عــىل التقييــم 
خــالل فــرتة تطبيــق الربنامــج(. وميكــن اختيــار أعضــاء 
آخريــن مــن الفريــق إضافــة إىل املقيــم الرئيــي عنــد 
الحاجــة. يتــم اللجــوء عــادة إىل خدمــات خبــري تطويــر 
املســح عــىل ســبيل املثــال ملهــام قصــرية، وقــد ال 
ــك اســتناداً  ــة وذل ــم إال ألســابيع قليل يشــارك يف التقيي
إىل حجــم التقييــم. كــام يتــم توظيــف مؤسســة جمــع 
البيانــات إلجــراء املســحن األويل والنهــايئ ويفضــل أن 
تكــون املؤسســة نفســها معنيــة بــكال مرحلتــي جمــع 
ــدوى  ــدم رضورة أو ج ــن ع ــم م ــىل الرغ ــات، ع البيان

ــاالت. ــك يف كل الح ذل

املسح النهايئ: هو استبيان يتم إجرائه بعدما يكون من املتوقع تحقق مزايا الربنامج. ويؤدي مقارنة النتائج بني 
املسحني األويل والنهايئ إىل التمكن من تحديد التغيريات التي حدثت أثناء التدخل. 
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

املالحظة 6.  دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر

الجدول 6-2: فريق تقييم األثر ومسؤولياته
الشخصية/املهارات املطلوبةاملهام الكبرةمن

مدير املرشوع

تحديد أهداف التعلم	 

تقدير املوارد الالزمة	 

تحضري الرشوط املرجعية للباحث الرئيي	 

توظيف استشاري التقييم	 

خربة يف تصميم برامج عاملة الشباب وتطبيقها	 

خربة يف إدارة فريق	 

القدرة عىل إعداد امليزانيات	 

القدرة عىل العمل عن كثب مع فرق الربنامج 	 
والتقييم

موظف / وحدة 
الرصد والتقييم 

الداخلية

تحديد النموذج النظري للربنامج )سلسلة 	 
النتائج(

تحديد املؤرشات وأدوات القياس	 

إدارة جهاز الرصد عند بدء الربنامج	 

شهادة ماجستري يف االقتصاد أو السياسة العامة أو 	 
مجال ذي عالقة

القدرة عىل العمل عن كثب مع فرق الربنامج 	 
والتقييم

القدرة عىل املوازنة بني الرصد ومسؤوليات تقييم 	 
األثر

الباحث الرئييس 
)جامعة محلية أو 
دولية، مركز فكري 

بحثي استشارة 
متخصصة(

اختيار تصميم التقييم	 

تعديل التصاميم الجيدة من الناحية النظرية 	 
لتناسب امليزانية والوقت والبيانات والقيود 

السياسية الواقعية

تطوير مقاربات مبزج طرق عدة	 

تحديد فريق التقييم وتحضري املعطيات 	 

اإلرشاف عىل طاقم العمل	 

تحديد متطلبات أخذ العينات والقوة	 

تحليل البيانات وصياغة التقرير القيايس	 

شهادة البكالوريوس يف االقتصاد أو السياسة العامة أو 	 
مجال ذي عالقة

معرفة بالربنامج أو ألنواع مشابهة من الربامج	 

خربة يف أساليب البحث والتحليل االقتصادي	 

بعض الخربة يف البلد أو املنطقة املعنية	 

قدرة مثبتة عىل العمل بفّعالية يف فرق متعددة 	 
التخصصات

مهارات تواصل شفوية وكتابية عالية	 

خبر يف االستبيان 
)قد يكون الباحث 

الرئييس نفسه(

تصميم أداة املسح	 

تحضري الكتيبات املرفقة وكتب الرتميز	 

تدريب مؤسسة جمع البيانات	 

دعم اختبار االستامرات ومراجعتها	 

شهادة البكالوريوس أو املاجستري يف االقتصاد أو 	 
السياسة العامة أو مجال ذي عالقة 

خربة يف إجراء املسح عىل األطفال والشباب	 

خربة يف إجراء العمل امليداين يف البلد أو املنطقة 	 
املعنية

القدرة عىل التفاعل بشكل فّعال مع النظراء يف 	 
البحث والربنامج

املنسق امليداين 
وفريق العمل 

امليداين

املساعدة يف إعداد االستبيان	 

توظيف وتدريب املقابلني	 

تشكيل فرق العمل امليداين وتحديد الجدول 	 
الزمني لعملها 

اإلرشاف عىل جمع البيانات 	 

تنقية البيانات للتمكن من مشاركتها مع 	 
اختصايص التقييم

األهلية القانونية، رخص للعمل تعرتف بها حكومة 	 
البلد حيث يتم العمل

شبكة جيدة من املقابلني واملرشفني ومدخيل البيانات 	 
املحرتفني

خربة مثبتة من خمس سنوات أو أكر يف تنظيم 	 
املسوح عىل نفس حجم الربنامج

قدرة قوية عىل التخطيط وتنظيم التجهيزات للمسح	 

قدرة قوية عىل إدارة البيانات واإلحصائيات	 

القدرة عىل السفر والعمل يف ظروف صعبة	 

مساعد يف البحث
تحليل البيانات	 

دعم الباحث الرئيي يف صياغة تقارير التقييم	 
شهادة البكالوريوس أو املاجستري يف االقتصاد أو 	 

السياسة العامة أو مجال ذي عالقة

مدراء ومعالجو 
البيانات

تنقية البيانات ليتمكن مساعد البحث والباحث 	 
الرئيي من استخدامها

إدارة فريق البيانات	 
خربة يف برمجيات البيانات وإدارة فريق البيانات	 



املالحظة 6.  دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر

كشف املشكالت وحلها: إعداد فريق التقييم

W  ،التوظيــف: إن توظيــف فريــق جيــد لتقييــم األثــر
بــدءاً مــن تحريــر الــرشوط املرجعيــة حتــى تحديــد 
خــرباء ورشكات مؤهلــة، ميكــن أن ميثــل تحديــاً. 
كــام أن التقليــل مــن الخــربة املطلوبــة يف املراحــل 
املختلفــة واســتخدام أشــخاص غــري مناســبني ميكــن 
أن يــؤدي إىل تأخــريات واضحــة وتجــاوز للتكلفــة، 
ــج  ــف نتائ ــة إىل ضع ــؤدي يف النهاي ــذي ي ــر ال األم
التقييــم. مــن الــروري ضــامن أن رشوط كل دور 
مــن األدوار قــد تــم تحديدهــا مقدمــاً واســتيفائها 
مــن قبــل الخبــري أو الرشكــة املختصــة. كــام أن 
العمــل مــع املؤسســات القامئــة )مثــل الجامعــات 
ــجل  ــا س ــون لديه ــي يك ــر( والت ــات الفك ومؤسس
ــودة،  ــة ذات ج ــات بحثي ــراء دراس ــروف يف إج مع
ميكــن أن يســاعد يف توفــري الدعــم عــىل املســتوى 
النهائيــة عــىل  النتائــج  املحــيل وضــامن قبــول 

نطــاق واســع. 
W  ــوز ــي تف ــرشكات الت ــتبدل ال ــن: تس ــر العامل تغي

ــل  ــان موظفــني أق ــم يف بعــض األحي ــود التقيي بعق
خــربة بالعاملــني الرئيســيني. األمــر الــذي ميكــن 
ــرض  ــة تف ــود تعاقدي ــالل إدراج بن ــن خ ــه م تجنب
ــذا  ــة يف ه ــراءات تصحيحي ــذ إج ــات أو تتخ عقوب

ــأن.  الش
W  إدارة فريــق املســح: تصبــح إدارة الفريــق الداخــيل

للمســح أكــر تعقيــداً بشــكل رسيــع. فعنــد جمــع 
ــد  ــب التأك ــج، يج ــني بالربنام ــع العامل ــات م البيان

ــامن  ــني وض ــع العامل ــات جمي ــم احتياج ــن فه م
وجــود إرشاف كاف واســتخدام اإلدارة عــىل النحــو 

ــق. ــه الفري ــوب لتوجي املطل

معلومة اسرتشادية   
مع  الرشاكات  عقد  يعترب  ما  غالبا 
قوية  اسرتاتيجية  األكادميية  املؤسسات 
والحكومات  الحكومية  غري  للمنظامت 
عىل  األثر.  تقييامت  إجراء  عىل  قدراتها  لتطوير 

سبيل املثال:

مع 	  رشاكة  األطفال  إنقاذ  مؤسسة  عقدت 
جامعة لوس آندس يف كولومبيا لتقييم مبادرة 

)YouthSave( يوث سایف

خالل 	  من  الدولية،  العمل  منظمة  تشاركت 
مر  يف  السكان  مجلس  مع  تقييم،  مبادرة 
ومع باحثني من الجامعة األمريكية بالقاهرة 
بون  يف   )IZA( العمل  اقتصاديات  ومعهد 
املهني  التدريب  برنامج  لتقييم  بأملانيا، 

والتجاري للشابات يف املناطق الريفية مبر

عقدت وزارة العمل الرتكية رشاكة مع جامعة 	 
الرشق األوسط التقنية لتقييم وكالة التوظيف 

)ISKUR( العامة الرتكية
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املالحظة 6.  دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر

الخطوة 4: وضع خطة التقييم 

ــذا  ــيحّر ه ــي، س ــث الرئي ــني الباح ــم تعي ــا يت حامل
األخــري عــادة خطــة لتقييــم األثــر )تعــرف أيضــا بورقــة 
املفاهيــم( بالتنســيق مــع قــادة الربنامــج. وعــىل هــذه 
الخطــة أن تصــف أهــداف التقييــم وتصميمــه واختيــار 
ــة  ــكل خط ــه. تش ــع بيانات ــرتاتيجيات جم ــه واس عينات
تقييــم األثــر، بشــكل عــام )أنظــر إىل موجــز منوذجــي 
ــي  ــر الت ــم األث ــة تقيي ــاس منهجي ــع 6-2(، أس يف املرب
ســيتم اختيارهــا، وسرتشــد جميــع الخطــوات التاليــة يف 

عمليــة تطبيــق التقييــم.

ــة  ــم )النقط ــم التقيي ــر تصمي ــم تطوي ــب أن يت ال يج
ــل  ــراد؛ ب ــىل انف ــم ع ــري التقيي ــد خب ــىل ي ــة( ع الرابع

يجــب أن تــرشك العمليــة طاقــم الربنامج بشــكل وثيق، 
ــب  ــارة تناس ــم املخت ــة التقيي ــىل أن طريق ــرص ع للح
أهــداف التعلــم وســياق الربنامــج التشــغييل. إضافة إىل 
ذلــك، بالرغــم مــن أن الباحــث الرئيــي ســيتوجه دون 
ــد  ــات لتحدي ــدم اقرتاح ــج ويق ــم الربنام ــك إىل طاق ش
عينــة التقييــم )النقطــة 5( والتخطيــط لجمــع البيانــات 
ــة  ــون للمنظم ــد أن يك ــن املفي ــى م ــة 6(، يبق )النقط
املطبقــة معرفــة أساســية بصلــة هــذه األوجــه بالتقييم 
وبالربنامــج نفســه. لذلــك، نتطــرق إىل هاتــني النقطتــني 

مبزيــد مــن التفاصيــل يف األقســام التاليــة.

املربع 6-2: موجز خطة تقييم األثر 

مقدمة  .1

خلفية  .2

التدخل  .3

تصميم التقييم  .4

هدف التقييم  1-4

الفرضيات وأسئلة البحث  2-4

منهجية التقييم   3-4

اسرتاتيجية وقوة اختيار العينات   .5

خطة جمع البيانات  .6

خطة تحليل البيانات  .7

7-1  قياس األثر

فحص تأثريات التفاضل  2-7

قياس عائد الربنامج )تحليل املنافع والتكاليف(   3-7

املخاطر والتدابري املقرتحة للتخفيف من وطأتها  .8

الجمهور والنرش   .9

الجدول الزمني والنشاطات   .10

امليزانية  .11

املرفقات  .12
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تحديد عينة التقييم 

يف  مشــرتك  كل  تقييــم  إىل  بالــرورة  نحتــاج  ال 
الربنامــج لتقييــم التدخــل. ليــس علينــا ســوى اختيــار 
مجموعــة ممثلــة لألشــخاص - عينــة – تكــون كبــرية 
ــل  ــا متث ــا. إذا كانــت عينتن مبــا يكفــي لغــرض تقييمن
كل الشــباب املؤهلــني، ميكننــا عندئــذ تعميــم نتائــج 
تقييمنــا عــىل مجمــوع الســكان املؤهلــني. وللحصــول 
عــىل عينــة ممثلــة، نحتــاج إىل اســرتاتيجية مــا يف 

ــات. ــار العين اختي

يجــب أن تكــون العينــة أيضــا كبــرية مبــا يكفــي لتتمكن 
مــن تولیــد مقارنــة موثوقــة للنتاجــات بــني املشــاركني 
ــة.  ــك يف مجموعــة املقارن يف مجموعــة املعالجــة وأولئ
ــن  ــن م ــد ال نتمك ــداً، ق ــرية ج ــة صغ ــت العين إذا كان
رؤيــة أثــر ذا داللــة إحصائيــة للربنامــج، حتــى إن 
وجــد هــذا األثــر بالفعــل. وملعرفــة كــم يجــب أن 
ــاج  ــة، نحت ــه الكفاي ــة كبــرياً مبــا في يكــون حجــم العين

إىل القيــام بحســابات القــوة. ويتــم مناقشــة هــذه 
ــاه. ــم أدن املفاهي

وضع اسرتاتيجية اختيار العينة 

ــار العينــة الخطــوات الثــالث  تشــمل اســرتاتيجية اختي
التاليــة:

تحديــد مجتمــع الدراســة موضــع االهتــامم: أوالً، . 1
ــن فكــرة شــديدة الوضــوح عــن  ــاج إىل تكوي تحت
املســتهدفني واملؤهلــني لاللتحــاق بالربنامــج. عــىل 
ســبيل املثــال، ميكــن لبعــض العوامــل مثــل العمــر 
ــي  ــع الوظيف ــل والوض ــتوى الدخ ــس ومس والجن
ــمل  واملوقــع أن تحــدد مــدى األهليــة. لــن تش

ــني. ــري املؤهل الدراســة هــؤالء غ

القوة هي احتاملية الكشف عن أي أثر عند حدوثه. هناك دامئا خطر يتمثل يف عدم قيامنا بالكشف عن أي 
أثر بثقة حتى لو كان موجوًدا. ومع ذلك، إذا كان خطر عدم الكشف عن األثر الحايل منخفضاً للغاية، يعني 

ذلك أن الدراسة تعمل بكفاءة كافية.

تعريف

املربع 6-3: أهمية التعاون الوثيق بن طاقم الربنامج واملقّيمن

يبني مثال تخطيط تقييم أثر القروض الصغرية للشباب يف اليمن أهمية التعاون الوثيق فيام بني طاقم الربنامج واملقيّمني 
منذ بدء الربنامج للحرص عىل فهم الطرفني للسياق التشغييل. صمم املقيّمون عىل حدة تجربة ضبط عشوائية لتقييم أثر 
القروض والخدمات املالية األخرى للشباب عىل إيجاد فرص العمل وتوسيع األعامل ونتاجات أخرى. وعندما حان وقت 
عرض تصميم التقييم، أفاد املدير العام للمرف بوضوح أن ذلك التصميم غري مقبول يف سياق مؤسسة مالية حديثة 
التأسيس ال ميكنها أن تتحمل تكلفة استبعاد زبائن محتملني ألجل غرض التقييم. وتوجب عىل فريق التقييم عندئذ البدء 

من الصفر واختار يف النهاية تصميامً لتقييم ترويج عشوايئ تبني أنه أكر مالءمة لتدخل ذي تغطية عاملية.

العينة: العينة هي مجموعة ضمن الفئة املستهدفة. عادة ما يكون من املستحيل ومن غري العميل جمع 
املعلومات عن الفئة املستهدفة كلها. ميكننا عوضا عن ذلك جمع املعلومات عن مجموعة ضمن الفئة 

تكون ذات حجم ميكن إدارته. وإذا تم اختيار الرتكيبة بشكل جيد، من املمكن عندئذ القيام باستنتاجات أو 
استخالصات عن جميع األفراد يف تلك الفئة.

تعريف
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تحديــد إطــار العينــات: يعتــرب إطــار اختيــار . 2
العينــات هــو القامئــة املتاحــة األكــر شــموالً 
للفئــة املســتهدفة موضــع االهتــامم، حيــث يتيــح 
لنــا معرفــة الصلــة بــني العينــة التــي حصلنــا عليهــا 
ــامم بوجــه عــام ممــن  ــة موضــع االهت ــني الفئ وب
ترغــب يف اســتخالص دروس التقييــم ألجلهــم. مــن 
وجهــة النظــر املثاليــة، يتطابــق إطــار العينــة متامــاً 
مــع الفئــة موضــع االهتــامم، مــام يجعلهــم ممثلني 
مثاليــني لهــا. أننــا نحــاول الحصــول عــىل قامئــة من 
الشــباب املؤهلــني مــن ســجالت مســح الســكان أو 
املدرســة أو ســجالت الناخبــني أو ســجالت املدينــة 
التــي تحــوي بــال شــك عــدد هائــل مــن الشــباب 
ــىل  ــول ع ــاً الحص ــة عملي ــن الصعوب ــني. م املؤهل
إطــار اختيــار العينــات التــي تغطــي بشــكل كامــل 
ــد  ــة، تعتم ــة العملي ــة. ويف املامرس ــة املؤهل الفئ
ــن األرس  ــات م ــىل أخــذ العين ــادة ع الدراســات ع

ــك األرس. ــار الشــباب يف تل واختي

ســحب عــدد الوحــدات املنشــود مــن إطــار . 3
اختيــار  أســاليب  أحــد  باســتخدام  العينــات 
ــد مــن  ــات املتاحــة: ميكــن اســتخدام العدي العين
ــات مــن اإلطــار املحــدد  األســاليب لســحب العين
ــا، أمــا األســاليب األكــر شــيوعاً فهــي بعــض  لدين
أشــكال أخــذ عينــات احتامليــة. مــن خــالل هــذا 
ــة  ــار املشــاركني داخــل العين ــم اختي األســلوب، يت
ــار العشــوايئ  ــة االختي ــة محــددة. يف حال باحتاملي
للعينــة، عــىل ســبيل املثــال، كان لــكل مشــارك يف 

ــاق. ــة االلتح ــة احتاملي ــار العين إط

"مــا هــو الحجــم الــذي يجــب أن تكــون 
عليــه العينــة التــي اختارهــا؟" 

ــة  ــايل للعين ــم املث ــة الحج ــكان معرف ــة مب ــن األهمي م
التــي نختارهــا، أو مبعنــى آخــر، معرفــة عــدد األفــراد 
الذيــن ينبغــي علينــا ســحبهم مــن إطــار العينــة. 

ينطــوي اختيــار أحجــام العينــات عــىل مقايضــة مهمــة. 
فمــن جهــة، تســمح املزيــد مــن املالحظــات بتقديــرات 
أكــر دقــة للتأثــريات: إذا كانــت العينــة صغــرية جــداً، 
بتقديراتنــا  الشــكوك  مــن  الكثــري  تحيــط  فســوف 
أو  الصعــب  مــن  يصبــح  وقــد  الفائــدة،  لتأثــريات 
عــىل  أثــر  أي  للتدخــل  كان  إن  معرفــة  املســتحيل 
ــم  ــد حج ــرى، يع ــة أخ ــن ناحي ــالً. م ــتفيدين أص املس
ــك، تنخفــض  ــع ذل ــم. وم ــة امله ــة محــرك التكلف العين
ــدة  ــة واح ــة إضافي ــبية ملالحظ ــة النس ــة املضاف القيم
مــع منــو العينــة. وبالتــايل، إذا كان لدينــا عينــة كبــرية 
ــن املالحظــات إىل  ــد م ــة املزي ــل، ســيؤدي إضاف بالفع
ــرية  ــدة كب ــىل فائ ــول ع ــف دون الحص ــادة التكالي زي

معلومة اسرتشادية   
من  أنه  األحيان  بعض  يف  يثبت   
الختيار  إطار  عىل  الحصول  املستحيل 
أخرى  طرق  تتوفر  وعندئذ،  العينات. 
للحصول عىل العينة. هناك أسلوب شائع يُعرف 
باسم كرة الثلج ألخذ عينات، حيث تقوم مجموعة 
صغرية من املشاركني يف البحث األويل باستقطاب 
مشاركني آخرين يف الدراسة )عادًة من األرسة أو 
ومع  الوقت،  مرور  ومع  الزمالء(.  أو  األصدقاء 
"الثلج"  من  املزيد  تجمع  فإنها  الكرة  تدحرج 
)املزيد من املستجيبني( وتصبح العينة أكرب وأكرب.

نكن  مل  وإذا  شاملة،  قامئة  وجود  عدم  حالة  يف 
الدراسة لدينا السكان  نعرف كيف ميثل مجتمع 
الدروس  تعميم  عند  االنتباه  يجب  املستهدفني، 
املغري  من  الدراسة.  مجتمع  عىل  املستفادة 
وتقوم  العينة،  تتجاوز  عامة  دروس  استخالص 
لكن يجب  بالفعل،  بذلك  الدراسات  العديد من 
النتائج. وهناك  الحيطة والحذر عند تفسري  أخذ 
تعميم  بشأن  الحذر  نفس  توخي  إىل  حاجة 
ألن  الربنامج،  نطاق  توسيع  عند  االستنتاجات 
الربنامج األكرب قد يصل إىل شباب يختلفون بصورة 
كبرية عن أولئك الذين شاركوا يف الدراسة األصلية.

إطار العينات: قامئة الوحدات األكر شمولية التي ميكننا الحصول عليها للفئة املعنية. ميّكننا سحب األسامء 
من هذه القامئة بأن نحصل عىل عينة. 
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ــىل  ــوة ع ــابات الق ــاعدنا حس ــة. تس ــث الدق ــن حي م
ــىل  ــدل ع ــث ت ــة حي ــح للعين ــم الصحي ــر الحج تقدي
ــر  ــاس أث ــا قي ــن خالله ــا م ــي ميكنن ــة والت ــر عين أصغ

ــة. ــن الثق ــول م ــتوى معق ــا مبس برنامجن

عــىل الرغــم مــن تفــاوت الحجــم املناســب لعينــة 
التقييــم، يتعــني علينــا بوجــه عــام أن نشــمل مــا بــني 
ــامن  ــل ض ــن أج ــا م ــاب يف تقييمن 1,000 - 3,000 ش
ــكل مــن مجموعــة  وجــود عــدٍد واٍف مــن الشــباب ل
الحــاالت  بعــض  يف  املقارنــة.  ومجموعــة  املعالجــة 
ــل  ــم أق ــة تض ــاء بعين ــن االكتف ــداً، ميك ــدودة ج املح
مــن 1٫000 مشــارك، غــري أنــه ال ينصــح بالعينــات 
التــي تقــل عــن 500 مشــارك )250 مشــارك ملجموعــة 

املعالجــة و250 آخريــن ملجموعــة املقارنــة(. 

تخطيط جمع البيانات 

ــع  ــرتاتيجية لجم ــع اس ــم إىل وض ــة التقيي ــاج خط تحت
ــات  ــع البيان ــة جم ــون عملي ــا تك ــادة م ــات. ع البيان
مهمــة معقــدة للغايــة ولهــذا يفضــل إســنادها إىل 
ــا  ــمل القضاي ــق. تش ــارج الفري ــرباء خ ــن الخ ــق م فري
الرئيســية هنــا عــىل بعــض املوضوعــات كتوقيــت جمع 
ــن  ــدة وم ــات جدي ــع بيان ــب جم ــل يج ــات وه البيان
الــذي ســيتوىل جمعهــا وكذلــك كيــف ســتتم إدارة 
ــا. ــذه القضاي ــة ه ــيل مناقش ــام ي ــوم في ــات. نق البيان

توقيت جمع البيانات

يعــد توقيــت جمــع البيانــات يف غايــة األهميــة ويعتمد 
ــد اســتخدام املســح األويل،  عــىل طبيعــة الربنامــج. عن
يجــب إمتامــه قبــل بدايــة الربنامــج وكذلــك قبــل معرفة 
ــات  ــول التحاقهــم بالربنامــج لضــامن ثب املشــاركني بقب
إجاباتهــم يف مجموعتــي املعالجــة واملقارنــة، وهــو أمــر 
رضوري للغايــة، إذ قــد يغــري الشــباب يف إجاباتهــم إذا 

علمــوا بأمــر قبولهــم يف الربنامــج.

كـام ينبغـي عنـد تحديـد توقيت مسـح املتابعـة األخذ 
يف االعتبـار حاجـات الربنامـج وآثـاره. فـإذا قمنـا بعمـل 
مسـح املتابعـة يف وقـت قريب جداً، لـن نالحظ أي أثار 
مرتتبـة عـىل الربنامـج، بينـام إذا قمنا بعمل هذا املسـح 

القيـام بـه، لـن يسـتفيد  يف وقـت الحـق عـام يجـب 
الربنامـج مـام توصـل إليـه املسـح مـن معلومات.

البيانات الحالية مقابل البيانات الجديدة 

ــدة.  ــات جدي ــع بيان ــاً جم ــروري دامئ ــن ال ــس م لي
ــة إلجــراء  ــات املطلوب يف بعــض الحــاالت، تكــون البيان
ــع 6-4 اقرتاحــات عــن  ــم موجــودة )يعــرض املرب تقيي
ــاك  ــد هن ــات(. يوج ــذه البيان ــىل ه ــور ع ــة العث كيفي
ــافها  ــب استكش ــائعة ويج ــات الش ــن البيان ــان م نوع

ــدة. ــات جدي ــع بيان ــرار بجم ــاذ الق ــل اتخ قب

جمعهــا  تــم  البيانــات الروريــة  أوالً، قــد تكــون 
بالفعــل يف شــكل بيانــات للرصــد، بنــاًء عــى األســئلة 
ــا.  ــة له ــي يرغــب الربنامــج يف الحصــول عــى إجاب الت
عــىل ســبيل املثــال، يف العديــد مــن برامــج عاملــة 
ــم طلــب معلومــات حــول وضــع العمــل  الشــباب، يت
عنــد بدايــة الربنامــج، وبالتــايل تحــد مــن الحاجــة إىل 
تقييــم أويل. إال أن هــذه املعلومــات يتــم جمعهــا 
ــع  ــام يجــب جم ــج. ك ــني بالربنام ــؤالء امللحق ــط له فق
ــن  ــة. وم ــة املقارن ــراد يف مجموع ــول األف ــات ح البيان
أجــل تجنــب االنحيــاز غــري املقصــود مــن خــالل جمــع 
للبيانــات بأســلوب غــري متناســق، مــن املهــم أن يكــون 

معلومة اسرتشادية   
االضطالع  التقييم  خرباء  يستطيع 
بحساب الحجم املناسب للعينة للتقييم 
عبد  معمل  يوفر  إذ  إجراؤه،  املقرر 
اللطيف جميل للتطبيقات العملية ملكافحة الفقر 
اإلنرتنت  عىل  املوارد  من  مجموعة   )J-PAL(
)انظر  القوة  حسابات  إجراء  يف  للمساعدة 
https://www.povertyactionlab.org/

)research-resources/software-and-tools

معلومة اسرتشادية   
الشباب  بعض  انسحاب  إلمكانية  نظراً 
ثم  ومن  التنفيذ،  أثناء  الربنامج  من 
الحكمة  من  التقييم،  عن  ينقطعون 
للعينة  األدىن  الحد  من  أكرب  عينة  حجم  اختيار 

التي يشري إليها حساب القوة.
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املربع 6-4: مصادر محتملة البيانات

بيانات الرصد: يتم يف الغالب جمع البيانات اإلدارية من خالل برنامج تنفيذي ألغراض الرصد وإعداد التقارير.

بيانات املسح األرسي: يتم إجراء مسوح لألرس عىل املستوى القومي بشكل دوري يف العديد من الدول النامية. وتتضمن 
مسوح حول موضوعات متعددة مثل مسح قياس مستويات املعيشة ومسح الدميوغرافيا والصحة والتي ميكن أن تشمل 
نطاقاً واسعاً من املعلومات حول خصائص اإلسكان واستهالك األرس وثرواتهم واملؤرشات الخاصة بتوظيف األفراد والتعليم 
والصحة. تكون بعض املسوح األخرى مثل مسوح قوى العمل أكر تحديداً يف النطاق وتغطي يف بعض األحيان املناطق 

الحرية فقط.

أماكن البحث:

املعاهد اإلحصائية يف البلد ذات الصلة 	 
 	)www.ihsn.org( الشبكة الدولية ملسوح األرسة
 	)http://www.measuredhs.com( مسوح الدميوغرافيا والصحة
 	)http://iresearch.worldbank.org/lsms/lsmssurveyFinder.htm( مسوح قياس مستويات املعيشة

بيانات التعداد السكاين: تجري معظم الدول تعداداً للسكان واألرس كل عرش أعوام، كام تجري العديد من هذه الدول 
املزيد من املسوح اإلضافية. ومن أهم مميزات بيانات التعداد السكاين هي أنها تشمل السكان برمتهم، لذلك فهي تحوي 
بيانات تتيح مقارنات ومعالجات فعلية. والنقطة السلبية يف تعدادات السكان هو أنها قليلة التكرار وتحتوي عىل عدد 

محدود من املؤرشات األمر الذي يحد من قيمتها لتقييم األثر. 

أماكن البحث: 

 	)http://www.ilo.org/surveydata( مكتبة البيانات الصغرى ملنظمة العمل الدولية
 	)www.ihsn.org( الشبكة الدولية ملسوح األرسة
 	)https://international.ipums.org( سلسلة البيانات الدقيقة املتكاملة الدولية لالستخدام العام

بيانات مسح املنشآت: تقوم مسوح املنشأة بجمع البيانات عىل مستوى تقديم الخدمة، عىل سبيل املثال يف املدارس أو 
مراكز التدريب املهني. وقد تعمل الوزارات املحلية أو أجهزة الدولة أو حتى الهيئات املحلية عىل جمع املعلومات. ويف 
العديد من الحاالت، توفر املسوح التي تجري عىل مستوى املنشأة متغريات ضابطة )مثل نسبة املدرس إىل الطالب(، بينام 

قد تقدم مسوح أخرى نتاجات ذات أهمية تخصها مثل معدالت الحضور والغياب.

أماكن البحث: الوزارات املحلية ذات الصلة واملمثلني املحليني.

بحث  يكون إلجراء  الغالب  لغرض محدد، ويف  يتم جمعه  الذي  ذلك  املتخصص هو  املسح  بيانات مسح متخصصة: 
حول موضوع بعينه. يستعني العديد من املختصني يف هذا املجال بنامذج من املسح القومي لألرس ويضيف أسئلة حول 
املوضوعات التي تهمه. قد يكون نطاق التغطية يف املسوح املتخصصة محدودة، ويف بعض األحيان ينتج عنه تداخل 
ضئيل أو عدم تداخل مع اهتاممات الربنامج. إال أنه، إذا متكن فريق التقييم من العثور عىل البيانات الكائنة من املسح 

املتخصص حول املوضوع املراد تقييمه، ميكن ملجموعة البيانات هذه توفري مجموعة غنية من املؤرشات ذات الصلة.

أماكن البحث: 

املسؤولون املحليون واملانحون واملنظامت غري الحكومية يف املنطقة املعنية.	 
 	)http://www.ilo.org/w4y( مسوح االنتقال من املدرسة إىل العمل التي تجريها منظمة العمل الدولية
 	 STEP برنامج البنك الدويل لقياس املهارات الالزمة من أجل العمل واإلنتاجية

.)http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/step/about(

املصدر: مقتبس من البنك الدويل )2007(، ص 11-8

http://www.ihsn.org
http://www.measuredhs.com
http://iresearch.worldbank.org/lsms/lsmssurveyFinder.htm
http://www.ilo.org/surveydata)
http://www.ilo.org/surveydata)
http://www.ihsn.org
https://international.ipums.org
http://www.ilo.org/w4y
http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/step/about
http://مقتبس من البنك الدولي (۲۰۰۷)، ص ۸-۱۱
http://مقتبس من البنك الدولي (۲۰۰۷)، ص ۸-۱۱
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أي نظــام يتــم تصميمــه لجمــع البيانــات متناســقاً 
وموضوعيــاً بقــدر اإلمــكان لــكل مــن مجموعتــي 
املعالجــة واملقارنــة. األمــر الــذي يصعــب تطبيقــه مــن 
خــالل عمليــة جمــع بيانــات إداريــة بحتــة. وإنــه ملــن 
ــات  ــع البيان ــص لجم ــق مخص ــتخدام فري ــل اس األفض
الجديــدة عــن كل مــن مجموعتــي املعالجــة واملقارنــة، 
إال إذا كان نظــام جمــع املعلومــات بطبيعــة الحــال 

ــج. ــن الربنام جــزءاً م

ــاءات  ــب اإلحص ــرة مكات ــدى دائ ــون ل ــا يك ــاً، رمب ثاني
ــد  ــول العدي ــل ح ــا بالفع ــم جمعه ــات ت ــة بيان املحلي
مــن املشــاركني يف الربنامــج ومجموعــات املقارنــة. 
ينــدر أن نجــد عــدداً  بالنســبة للربامــج الصغــرية، 
كافيــاً مــن األشــخاص امللحقــني بالربنامــج كانــوا جــزءاً 
مــن مســح قائــم. أمــا بالنســبة للربامــج الكبــرية، مــن 
ــوا جــزءاً  ــا كان املحتمــل أن نجــد بعــض املشــاركني به
مــن مســح مــا. فضــالً عــن ذلــك، مــن الــروري أيضــا 
فهــم البيانــات التــي تــم جمعهــا وكيفيــة جمعهــا. كــام 
أن التأكــد مــن أن األســئلة املطروحــة تتعلــق بالربنامــج 
الــذي نريــده وأن حجــم العينــة كبــري ويكفــي لضــامن 
ــب  ــرة مكات ــن دائ ــق م اســتخالص االســتنتاجات. تحق
اإلحصــاءات املحليــة للتأكــد مــن وجــود البيانــات 

ــتخدامها. ــة اس وإمكاني

إذا مل يكــن اســتخدام املعلومــات الكائنــة كاٍف، يجــب 
جمــع بيانــات جديــدة.

فريــق جمــع البيانــات الخارجيــة مقابــل 
الداخليــة 

يف  تكلفـة  األكـر  الجـزء  البيانـات  جمـع  عمليـة  تعـد 
جمـع  إن  واضحـة.  أسـباب  إىل  ذلـك  ويعـزى  التقييـم 
بيانـات عاليـة الجـودة والتي ميكن تحليلها بسـهولة هي 
أسـاس الوصـول إىل تقييـم ناجـح. فبـدون الحصـول عىل 
بيانـات عاليـة الجـودة، قـد يضيـع العمـل عـىل تصميـم 
التقييـم هبـاًء. وعند اتخاذ القرار بني اسـتخدام مؤسسـة 
الداخـيل  العمـل  فريـق  تـويل  أو  املسـحية  للدراسـات 
اختيـار  الربنامـج  ينبغـي عـىل  البيانـات،  عمليـة جمـع 
النهـج الـذي يتناسـب مـع ميزانيتـه ويضمـن يف الوقـت 
نفسـه جمـع بيانـات منهجيـة ذات جـودة. تفضل بعض 
الربامـج جمـع البيانات بنفسـها لتوفري املـال. ميكن إتباع 

هـذا النهج يف املسـوح القصـرية والبسـيطة، إال أنه يكون 
لهـا بعـض السـلبيات الهامـة، ال سـيام يف عمليـات جمع 
العاملـني  تـويل  عـادة يف  ينصـح  وال  املكثفـة.  البيانـات 
بـه هـذه  البيانـات ملـا تتسـم  بالربنامـج عمليـة جمـع 
العمليـة مـن تعقيـد. ويف حـني أن اسـتخدام مؤسسـة 
البيانـات  تكلفـة مـن جمـع  أكـر  املسـحية  للدراسـات 
مـن قبـل العاملـني داخليـاً، وهـذا أيضـا يعني أنـه ميكن 
جمـع البيانـات عـىل نحـو أرسع وبجهـد أقـل مـن قبـل 
املكتـب املختـص بعمـل الربنامـج. كـام يضمـن كذلـك 
البيانـات مـن قبـل فريـق مؤهـل. )يـرد املزيـد  جمـع 
مـن اإلرشـادات لضـامن الجـودة تحـت قسـمي تدريب 
فريـق العمـل امليـداين واإلرشاف عـىل جمـع البيانـات يف 
الخطوتـني الخامسـة والسادسـة، عـىل التـوايل(. باإلضافة 
إىل ذلك، إن اسـتخدام مؤسسـة خارجية يضمن الحيادية 

ويزيـد مـن مصداقيـة نتائـج التقييـم.

عملية جمع البيانات وأسلوب جمعها 

موظفــون  املســوح  يديــر  أن  يجــب  عــام،  بوجــه 
االســتبيانات  اســتخدام  يتــم  أال  ويجــب  مدربــون؛ 
الذاتيــة إال يف ظــروف معينــة. عندمــا ميــأل األفــراد 
املســوح بأنفســهم، كثــرياً مــا يفــرسون األســئلة بشــكل 
مختلــف عــن مقصــود فريــق املســح. يعمــل األشــخاص 
الذيــن يجــرون املقابــالت املدربــني عــىل ضــامن وجــود 
اتســاق أكــرب يف التفســري، وكذلــك يف العديــد مــن 
الســياقات، ال يكــون املشــاركون متعلمــني أو مثقفــني 
كــام قــد نتوقــع أو نأمــل لــذا فقــد يحتاجــون إىل 

مقابــالت توجيهيــة.

معلومة اسرتشادية   
يف بعض الحاالت، تحاول الربامج أن يتم 
جمع البيانات من قبل الرشكاء املنفذين 
من خالل العاملني يف الربنامج لديهم. ال 
ينصح باللجوء إىل أشخاص معتمدين عىل التمويل 
إىل  ذلك  ويعزى  البيانات  جمع  عملية  إلجراء 
وجود فرصة أكرب يف انحياز النتائج لصالح الربنامج. 
إذا تم اتخاذ القرار بإجراء عملية جمع البيانات 
داخلياً، فاألفضل توىل فريق منفصل القيام بهذه 
الرتكيز فقط عىل جمع  يكون من شأنه  العملية 

البيانات وال يكون مرتبطاً بالربنامج.
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توجــد عــدة طــرق لجمع وتســجيل اســتجابات املســح. 
تعــد املســوح الورقيــة تقليديــة، وإذا أمكــن ميكــن أن 
يســتخدم األشــخاص الذيــن يجــرون املقابــالت الهواتف 
الخلويــة كذلــك )حيــث ميكــن تحميــل برامــج املســوح 
ــة  ــر أو املســاعدات الرقمي ــزة الكمبيوت ــا( أو أجه عليه
الشــخصية. قــد يكــون مــن املمكــن كذلــك التســجيل 
ــراء  ــيتم إج ــن س ــخاص الذي ــتجابات األش ــويت الس الص
املقابــالت معهــم. وعــىل الرغــم مــن أن األدوات القامئة 
ــديئ  ــب املب ــض التدري ــب بع ــد تتطل ــة ق ــىل التقني ع

)الصغــري نســبياً يف العــادة(، إال أنهــا قــد تقلــل الوقــت 
الــالزم لــكل مقابلــة، وتخفــض الوقــت الــالزم إلدخــال 
ــن  ــأ ع ــي تنش ــات الت ــاء البيان ــل أخط ــات، وتقل البيان
عمليــة اإلدخــال التقليديــة للبيانــات ومعالجتهــا، ومــن 
ــة يف املســوح  ــال خاص ــت وامل ــري الوق ــا توف ــم ميكنه ث
ــة  ــرد إىل دراس ــاج الف ــة، يحت ــة ثاني ــن ناحي ــرب. م األك
مــدى مالءمــة اســتخدام املعــدات املكلفــة أحيانــاً مــع 

ــاء الفقــرية. األرس واألحي

كشف املشكالت وحلها: إعداد خطة التقييم

W  القصـور يف البيانـات القامئـة: عنـد االعتـامد عـىل
بيانـات ثانويـة، يجب التأكد مـن توافرها وجودتها. 
قـد ال تطـرح املسـوح القامئـة األسـئلة ذات الصلـة 
بتقييـم محـدد لدينـا أو تخاطـب مجتمـع الدراسـة 
موضـع اهتاممنـا، أو قـد يكـون لديهـا حجـم عينـة 
صغـري للغايـة ال يتالءم مع قوة دراسـتنا. فمن املهم 
فهـم القصـور فهـامً كامـالً قبـل االلتـزام باسـتخدام 

البيانـات القامئـة فقط. 
W  التواصـل إن  والتقييـم:  الربنامـج  بـن  الفصـل 

التنفيذيـة  املنظمـة  بـني  الكافيـني  غـري  والتنسـيق 
تصميـم  اختيـار  إىل  يؤديـان  قـد  األسـايس  واملقيـم 
للتقييـم غـري قابـل للتنفيـذ مـن الناحيـة العمليـة. 
إن االحتفـاظ مبشـاركة العاملـني األساسـيني بالربنامج 

يف إعـداد خطـة التقييـم ميكنـه أن يضمـن تناسـب 
التقييم مع السـياق التشـغييل. إال إنه يف حالة وقوع 
انفصـال وتـم اكتشـافه مبكـراً، يكـون الحـل األفضل 

هـو البحـث عـن أسـلوب للتقييـم أكـر واقعيـة. 
W  بدقــة العينــة  تحديــد  إن  االنتقــاء:  يف  التحيــز 

ــو  ــة ه ــاركني يف الدراس ــوايئ للمش ــار العش واالختي
ــن  ــص م ــوداً للتخل ــر صم ــط واألك ــق األبس الطري
التحيــز يف االنتقــاء. إذا ظهــر تحيــز االنتقــاء يف 
البيانــات، يكــون مــن أحــد الحلــول املنقوصــة 
ــة  ــع عين ــة املعالجــة م ــة النتاجــات املجموع مقارن
بيانــات  مجموعــة  مــن  ســحبها  تــم  مطابقــة 

مختلفــة.
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الخطوة 5: وضع أداة املسح واختبارها 

ــدة،  ــات جدي ــع بيان ــم جم إذا اســتدعت خطــة التقيي
ــة.  ــات الصحيح ــع البيان ــار أداة جم ــم اختي ــن امله م
ــن  ــا م ــوع م ــتخدام ن ــيتم اس ــاالت، س ــم الح يف معظ
أنــواع املســوح وكثــرياً مــا يكــون مقرتنــاً بأســاليب 
نوعيــة أخــرى مثــل املجموعــات املحوريــة أو مقابــالت 

ــيني. ــني األساس املبلغ

نظــراً ألن املســح ســيكون أساســاً لجمــع البيانــات عــن 
املشــاركني وعــن مجموعــة املقارنــة، يعــد تصميــم 

املســح أمــراً مهــامً. عــىل الرغــم مــن أن تصميــم 
االســتبيانات قــد يبــدو أمــراً هينــاً، إال أن اإلتيــان 
ــا  ــوق به ــج موث ــه نتائ ــج عن ــايل الجــودة ينت مبســح ع
ــني  ــىل املراهق ــوح ع ــراء املس ــاً. إن إج ــامً وفن ــد عل يع
والشــباب يثــري تحديــات إضافيــة مقارنــة بإجــراء 
ــذا، قــد يكــون مــن الحكمــة  مســوح عــىل البالغــني. ل
الســعي للحصــول عــىل دعــم مــن استشــاريني خــرباء 

ــع 6-6(. ــر املرب ــوة )انظ ــذه الخط ــاذ ه التخ

املربع 6-5: العوامل املؤثرة عى موثوقية البيانات أثناء إجراء املسح عى الشباب

يعتمد أي تقييم عىل املعلومات املوثوقة. وبينام يشري البحث إىل أن الشباب بوجه عام يكونون مستجيبني موثوق بهم إال 
أن هناك عدد من األسباب التي قد تجعل الشباب يدلون بإجابات خاطئة أو حتى يحرفون إجابات األسئلة:

قد يكون الشباب أقل تعلامً ولديهم قدرة إدراكية محدودة. هل يفهم املستجيب السؤال؟ هل متت 	  الفهم: 
صياغة السؤال بلغة مناسبة للعمر؟ بعض األسئلة تكون بالغة الدقة وقد يصعب عىل الشباب فهمها حتى عند 

توجيهها بشكل بسيط ومبارش. 

التذكر: إىل أي مدى ميكن أن يتذكر املستجيب األحداث أو املعلومات؟ إن لهذا عالقة جزئية بفرتة املرجعية: منذ 	 
متى وقع الحدث أو كم املرات التي تكرر فيها. بوجه عام، تكون فرتات التذكر األقر أدق من الفرتات األطول. 

الرسية: هل يوجد أي سبب لدى املستجيب ليخىش االنتقام أو أية تداعيات أخرى ناشئة عن اإلجابات التي يديل 	 
بها؟ هل يتم إجراء املقابلة بالفعل عىل انفراد ويف جلسات خاصة؟ يجب أن يكون الشخص الذي يجري املقابلة 

قادراً عىل إقناع املستجيب بأنه سيتم املحافظة عىل رسية املعلومات. 

القبول االجتامعي: هل يعتقد املستجيب بأن الشخص الذي يجري املقابلة يتوقع استجابة ما دون غريها؟ هل 	 
ميكن النظر يف أي إجابة ما عىل أنها "صحيحة"؟ يؤثر هذا العامل بشكل خاص عىل السلوكيات غري القانونية 
أو املوصومة بالعار أو الخاضعة لقيود أخالقية. تظهر دراسات تقرير برنر وآخرون )2003( أنه يرجح أن يبلغ 
املراهقون عن تعاطي الكحوليات حديثاً يف االستبيانات الذاتية أكر من املقابالت يف حني أنه ال يوجد اختالف يف 

استجابات البالغني. 

اإلرهاق: بالرغم من أن املسوح بني البالغني ميكن أن تستغرق ساعات الستكاملها إال أن الشباب هم األكر قابلية 	 
ألن ينفذ صربهم يف املقابالت الطويلة. عىل سبيل املثال، مؤسسة إنقاذ األطفال وهي منظمة غري حكومية أنشأت 
مؤرش تنمية سبل عيش الشباب ويتألف من ثالثة مسوح مدارة ذاتياً للشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 11-

24 عاماً الستخراج معلومات عن األصول والكفاءات. وجد االختبار التجريبي أن الشباب "قد أصابهم امللل من 
االستبيانات الطويلة وقدموا إجابات مفربكة" )برتراند وآخرون، 2009، ص 5(.

ها 
ار

ختب
 وا

ح
س

امل
ة 

دا
ع أ

ض
 و

:5
ة 

طو
لخ

ا

17



18

دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

املالحظة 6.  دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر

تصميم االستبيان واختباره 

إعــداد  يجــب  امليــدان،  يف  املســح  يبــدأ  أن  قبــل 
ــة  ــة تكراري ــالل عملي ــن خ ــذا م ــم ه ــتبيان ويت االس

تســتغرق عــادة نحــو شــهر ولغايــة شــهرين.

الخطوة 1: التصميم 

إن االســتبيان قائــم عــىل نتاجــات ومــؤرشات تــم 
املحليــة  اللغــة  تعــد  ســابق.  وقــت  يف  إعدادهــا 
ــباب  ــدى الش ــة ل ــة املتداول ــة العامي ــات واللغ واللهج
مظاهــر هامــة يجــب إدراجهــا وقــد يلــزم وجــود 
مرتجــم للقيــام بذلــك أيضــا. إذا كانــت هنــاك مواضيــع 
حساســة متضمنــة يف االســتبيان مثــل طــرح أســئلة عــن 
ــئلة  ــة األس ــب صياغ ــف يج ــة أو العن ــة العقلي الصح
ــري  ــع املعاي ــامىش م ــا يت ــن ومب ــاة مشــاعر اآلخري مبراع
والعــادات املحليــة. تحتــوي املســودة األوىل عــادة عــىل 

ــا. ــا أو تغيريه ــة حذفه ــيتم يف النهاي ــئلة س أس

الخطوة 2: املراجعة الداخلية 

مبجــرد صياغــة االســتبيان، يجــب أن يقوم أفــراد الفريق 
اآلخريــن وأصحــاب املصالــح مثــل مديــر الربنامــج 
ومســؤول الرصــد والتقييــم والباحــث الرئيــي وفريــق 
ــتبيان  ــن أن االس ــد م ــه للتأك ــداين مبراجعت ــل املي العم

ــة. ــة املعلومــات الالزم يجمــع كاف

الخطوة 3: االختبار 

ــاً.  ــتبيان ميداني ــودة االس ــار مس ــك اختب ــد ذل ــم بع يت
ــا  ــم أهميته ــال هــذه الخطــوة رغ ــم إغف ــا يت ــرياً م كث
ــداين  ــار املي ــد. إن االختب ــم جي مــن أجــل إصــدار تقيي
وشــكله  االســتبيان  طــول  أن  عــىل  للتأكيــد  مهــم 
االســتبيان  أن  ولضــامن  مالمئــة  جميعهــا  وعباراتــه 
ســيصدر نتائــج متســقة وموثــوق بهــا. يجــب اختبــار 
األفــراد  مــن  مختــارة  مجموعــة  عــىل  االســتبيان 
املشــابهني لألشــخاص الذيــن ســيكونون يف الربنامــج 

ــيضمن  ــة، وس ــة النهائي ــوا يف العين ــن يكون ــم ل ولكنه
هــذا عــدم تأثــر األشــخاص الذيــن ســيتلقون االســتبيان 
النهــايئ بتعرضهــم بالفعــل لألســئلة. مــن املهــم كذلــك 
إجــراء اختبــار مســبق لإلجــراءات التــي ستســتخدم يف 
تحديــد موقــع األشــخاص الذيــن ســتتم املقابلــة معهــم 

ــم. ــور عليه ــهولة العث ــة س ــامن إمكاني لض

الخطوة 4: املراجعة

تتــم مراجعــة مســودة االســتبيان ملعالجــة القضايــا 
التــي تنشــأ يف امليــدان وميكــن، إذا لــزم األمــر، إعــادة 

ــا. ــع القضاي ــل جمي ــم ح ــى يت ــوات حت الخط

معلومة اسرتشادية   
إلجراء  الجيدة  املامرسات  تتضمن   

املسح عىل الشباب ما ييل:

الحصول عىل موافقة مستنرية من 	 
أدناه  القسم  )انظر  األمر  الشاب وويل  كل من 

عن حامية مصالح املشاركني(.

استخدام لغة محلية مألوفة أو عامية، متى كان 	 
مالمئاً. 

مراعاة قدرة الشاب عىل الرتكيز؛ وجعل املسوح 	 
قصرية ومشوقة. 

جودة 	  لتحسني  استقصائية  أسئلة  استخدام 
االستجابات؛ باإلشارة إىل املايض القريب لتنشيط 

الذاكرة والتذكر.

الحذر 	  املستجيبني،  جميع  مع  الحال  هو  كام 
بشأن التوقيت وصياغة األسئلة الحساسة.

للمساعدة يف العثور عىل الشباب الحقا، جمع 	 
ومن  واألصدقاء  العائلة  عن  كثرية  معلومات 

ميكن االتصال بهم يف األحياء املجاورة. 

تضمني 	  األرسة،  عن  معلومات  إىل  الحاجة  عند 
أولياء  أو  وحدة مسح منفصلة تستهدف اآلباء 

األمور.
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تدريب فريق العمل امليداين 

عندمـا يصبـح االسـتبيان جاهـزاً، يجـب تدريـب فريـق 
العمـل امليـداين عـىل إدارتـه. يجب أن يعد خبري املسـح 
اسـتخدامه  ليتـم  دليـالً  البيانـات  جمـع  مؤسسـة  أو 
كأداة تدريـب ودليـالً إرشـادياً لألشـخاص الذين يجرون 
املقابـالت. بحـد أدىن، يجـب أن يناقـش الدليـل أهداف 
املسـح وإجراءاتـه مبـا يف ذلـك إجـراءات التعامـل مـع 
املصاعـب يف امليـدان. يجـب رشح كل سـؤال مسـحي 
حتـى يفهم األشـخاص الذيـن يجرون املقابالت األسـاس 
إىل  باإلضافـة  املسـح.  يف  السـؤال  لتضمـني  املنطقـي 
ذلـك، يجـب أن يوفـر الدليل لألشـخاص الذيـن يجرون 
املقابـالت إرشـادات محددة عن كيفية طرح كل سـؤال 
والحصـول عـىل معلومـات ينتفـع بهـا. يجـب أن يتوىل 
الدليـل.  مراجعـة  الربنامـج  ومديـر  الرئيـي  الباحـث 

يقـدم املربـع 6-7 منـوذج ملوجـز دليـل املسـح.

ميكــن أن يســتغرق األشــخاص الذيــن يجــرون مقابــالت 
التدريــب بضعــة أيــام أو مــا يزيــد عــن األســبوع، 
حســب مــدى تعقيــد املســح. يجــب أن يبــدأ التدريــب 
باالطــالع عــىل املســح بأكملــه ســؤال بســؤال ثــم يكون 
عــىل كل شــخص يجــري املقابلــة مامرســته عىل شــخص 
آخــر ممــن يجــرون املقابلــة. يجــب تشــجيع األشــخاص 

ــاء  ــئلة أثن ــرح األس ــىل ط ــالت ع ــرون املقاب ــن يج الذي
هــذه العمليــة لضــامن فهــم كل شــخص لــكل ســؤال 
مــن األســئلة. يجــب أن تســتمر هــذه العمليــة حتــى 
يألــف جميــع األشــخاص الذيــن يجــرون املقابــالت 
ــذ  ــب أخ ــب، يج ــاء التدري ــد انته ــئلة. بع ــع األس جمي
ــم  ــع ميكنه ــالت املوق ــرون املقاب ــن يج ــخاص الذي األش
ــىل  ــخاص ع ــة أش ــىل خمس ــتبيان ع ــراء االس ــه إج في

ــة املســتجيبني. األقــل ممــن يتشــابهون مــع عين

يعــد تدريــب مجــري املقابلــة عمليــة تدريبيــة ومقابلة 
عمــل يف ذات الوقــت. قــم بدعــوة مــا نســبته عرشيــن 
باملائــة زيــادة عــن العــدد املتوقــع احتياجــه للتدريــب 

مــن مجــري املقابــالت وال تقبــل إال األفضــل.

إذا تــم التعاقــد مــع مؤسســة للدراســات املســحية 
فســتكون هــي املســؤولة عــن التدريــب. كثــرياً مــا تعد 
ــات  فكــرة وجــود شــخص مــن الربنامــج لحضــور بداي
ــن التســاؤالت  ــة ع ــب لإلجاب ــن التدري ــام األوىل م األي
التــي تــربز فكــرة جيــدة. وهــذه هــي الفرصــة األخــرية 

للتخلــص مــن أيــة أخطــاء يف االســتبيان.

حامية مصالح املشاركني 

ــرش  ــه الب ــارك في ــذي يش ــث ال ــئ البح ــن أن ينش ميك
معضلــة يف بعــض األحيــان. فعندمــا تكــون الغايــة 
ــج  ــدة برنام ــدة لفائ ــارف جدي ــد مع ــا تولي ــن بحثن م

ــول  ــال ح ــبيل املث ــىل س ــه، ع ــال بأكمل ــدد أو مج مح
أســلوب قيــاس أثــر تدخــل يســتهدف عاملــة الشــباب، 
قــد منيــل إىل التفكــري بنتاجــات تدخلنــا عــىل أنهــا أكــر 

املربع 6-6: منوذج ألهم محتويات دليل املسح

أهداف املسح . 1
مهام وأدوار وتوقعات األشخاص الذين يقومون بإجراء املقابالت واملرشفني وموظفي املسح اآلخرين. 2
إجراءات مراجعة دقة البيانات. . 3
إىل . 4 باإلضافة  بهم  املستجيبني ومواقعهم واالتصال  إجراءات تحديد  )مبا يف ذلك  املقابلة  تفصييل وإجراءات  مسح 

معلومات عن سلوكيات القامئني باملسح من حيث الرسية واملوضوعية ورسعة املقابلة واالنحياز والتعمق يف األسئلة( 
إرشادات عامة بشأن تعبئة االستبيان والرتميز . 5
رشوحات بسيطة لكل سؤال . 6
إرشادات بشأن انتهاء املسح ومراجعته وتوجيه الشكر للمستجيبني . 7
إرشادات حول كيفية تعبئة التقرير امليداين وإخطار املرشفني بأية صعوبات متت مواجهتها. 8
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أهميــة مــن حاميــة األفــراد املشــاركني يف البحــث. مــن 
الواضــح، أنــه ال يجــب أن نســتخدم الشــباب عــىل 
أنهــم مجــرد وســيلة الغايــة. ويوجــد إجــراءات معمــول 
بهــا ملســاعدتنا يف تحديــد قــدرة تقييمنــا عــىل حاميــة 
ــرة  ــىل نظ ــالع ع ــدول 6-3 لالط ــر الج ــاركني. انظ املش
عامــة عــىل االعتبــارات األخالقيــة التــي يجــب أخذهــا 

ــد إجــراء مســوح تشــمل الشــباب. ــار عن يف االعتب

بشــكل أســايس، هنــاك ثالثــة مبــادئ أساســية تحمــي 
الوطنيــة  )املعاهــد  البحــث  يف  املشــاركني  مصالــح 

للصحــة، صفحــات 17-20(. 
W  ــامن ــدأ إىل ض ــذا املب ــري ه ــخاص: يش ــرتام األش اح

والفوائــد  املخاطــر  املحتملــني  املشــاركني  فهــم 
املحتملــة للمشــاركة يف التقييــم. ويعنــي هــذا 
ــة  ــامن موافق ــة لض ــع خط ــب وض ــه يج ــاً أن عملي
مســتنرة، والرغبــة الريحــة للمشــاركني الشــباب 
يف البحــث يف اإلجابــة عــن أســئلة املســح يف ضــوء 

ــح. ــة املس ــح لطبيع ــم الواض فهمه
W  املنفعــة: يشــري هــذا املبــدأ إىل عــدم إلحــاق األذى

ــد  ــث إىل الح ــن البح ــة م ــد املحتمل ــع الفوائ ورف
األقــى

W  األفــراد معاملــة  املبــدأ  يتطلــب  العدالــة: 
والجامعــات بعــدل ومســاواة فيــام يتعلــق بتحمــل 

أعبــاء البحــث وتلقــى فوائــده.

ــم  ــة يف تقيي ــري األخالقي ــن أجــل ضــامن أعــىل املعاي م
مــا، ســيُطلب مــن العديــد مــن الباحثــني تقديــم 
خطــة تقييــم األثــر الخاصــة بهــم للمراجعــة مــن 
قبــل مجلــس مراجعــة مؤسســية )IRB( يف البلــد 
املانــح، والبلــد املضيــف، أو كليهــام. ويفــرض القانــون 
ــث  ــارك يف بح ــخص يش ــىل أي ش ــات ع ــذه املراجع ه

تدعمــه حكومــة الواليــات املتحــدة والعديــد مــن 
الحكومــات األخــرى باإلضافــة إىل أغلــب الجامعــات يف 
ــات  ــو مل تكــن املراجع ــى ل ــامل. وحت ــع أنحــاء الع جمي
مطلوبــة مــن الناحيــة القانونيــة، فــإن إجــراء مراجعــة 
ــخص  ــبة ألي ش ــدة بالنس ــرة جي ــي فك ــات ه األخالقي
يعمــل مــع املشــاركني. وبشــكل مثــايل، يقــوم مجلــس 
ــاره،  ــل اختب ــح قب ــة املس ــية مراجع ــة املؤسس املراجع
ــذ  ــل تنفي ــد قب ــة بالتأكي ــذه املراجع ــوم به ــه يق ولكن
ــور  ــن العث ــع. وميك ــاق واس ــىل نط ــايئ ع ــح النه املس
عــىل مجالــس املراجعــة املؤسســية يف أيــة جامعــة 
يف الواليــات املتحــدة )وهــذا الخيــار األفضــل عنــد 
العمــل مــع باحــث موجــود يف الواليــات املتحــدة( 
ــوم  ــات. وتق ــة األخالقي ــيل ملراجع ــس مح ــرب مجل أو ع
ــة  ــل معاهــد الصحــة الوطني أيضــا معاهــد أخــرى مث
بإجــراء  الفقــر  ملكافحــة  االبتــكارات  أو  األمريكيــة 

ــب.  ــد الطل ــات عن ــة األخالقي مراجع

معلومة اسرتشادية   
يجب أخذ املعايري الحضارية والعادات 
توظيف  عند  االعتبار  بعني  املحلية 
سبيل  فعىل  املقابالت.  مجري  وتعيني 
موظفة  استخدام  عادة  الجيد  من  يكون  املثال، 
إناث،  مستجيبات  مع  مقابلة  إجراء  عند  تعداد 
مل  حال  ففي  حساسة.  أسئلة  طرح  عند  خاصة 
بالراحة  عليهم(  األوصياء  )أو  املستجيبون  يشعر 
مع موظف املسح، تزداد احتاملية عدم مشاركتهم 
يف املسح، وإذا شاركوا، عندها ستكون املعلومات 
وبالتايل ال ميكن  دقيقة  كاملة وغري  املقدمة غري 

االعتامد عليها.

تشري املوافقة املستنرة إىل االستعداد الريح لشخص )وعند الرورة لوالده أو الويص عليه( للمشاركة 
يف البحث، ويفضل أن تكون هذه املوافقة خطية. تتطلب املوافقة املستنرية كامل املعلومات حول جميع 

مقومات البحث التي ميكن أن تؤثر عىل استعداد الشاب للمشاركة.

تعريف

إن مجلس املراجعة املؤسسية والذي يعرف أيضا بلجنة األخالقيات املستقلة، هو لجنة تم تعيينها رسمياً 
للموافقة عىل البحوث التي يوجد فيها مشاركني ومتابعة هذه البحوث ومراجعتها، وذلك لغرض حامية حقوق 

ورفاه هؤالء األفراد.

تعريف
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الجدول 6-3: نظرة عامة عى االعتبارات األخالقية عند إجراء األبحاث عى األطفال والشباب
ما الذي يجب فعلهسبب أهمية ذلكاملسائل

معلومات 
عن مخاطر 

وفوائد 
املشاركة

قد يكون للشباب قدرة مختلفة عن 
الراشدين يف إجراء تقييم دقيق للفوائد 
واملخاطر املرتبطة باملشاركة يف برنامج 
محدد أو مبادرة أبحاث محددة. وقد 
يكونون أيضاً أكر استعدادا للمخاطرة 

بشكل عام، مام يجعلهم أكر عرضة 
للعواقب السلبية املحتملة للمشاركة.

توقع العواقب املحتملة بالنسبة لألطفال والشباب املشاركني. وال تتابع إال 	 
إذا كان باإلمكان منع العواقب الضارة املحتملة أو التخفيف منها.

قدم للمشاركني من الشباب تفسرياً حول الهدف املقرتح للبحث واإلجراءات 	 
بلغة وشكل مناسبني لعمرهم، ونضجهم، وخربتهم، ووضعهم. 

قدم معلومات رصيحة حول أية مضايقات أو مخاطر قد تلحق بالشاب يف 	 
حال وافق عىل املشاركة يف الربنامج أو التقييم 

قل براحة أنه ال يوجد إلزام باملشاركة يف الدراسة وأن القرار باملشاركة يف 	 
الدراسة لن يكون له أي أثر عىل أهلية املشاركة يف الربنامج.

ال تضع توقعات غري واقعية حول فوائد أو مكافآت املشاركة.	 
ويف حال وجودها، قم فقط بتوفري مكافآت أو حوافز متواضعة للمشاركة 	 

بحيث تتامىش مع املعايري املعيشية املحلية.

املوافقة

قد ال يكون الشباب قد بلغوا سن الرشد 
القانوين بعد، ولهذا يجب طلب املوافقة 

من والديهم أو األوصياء عليهم قبل إرشاك 
الشباب أنفسهم. وعالوة عىل ذلك، قد 

يكون من الصعب الحصول عىل رأي 
الشباب الصادق ألنه يتم عادة تنشئتهم 

اجتامعياً عىل االمتثال اآلراء الكبار، بغض 
النظر إن كانوا يوافقون عىل هذه اآلراء 

أم ال.

حدد عمر األغلبية يف البلد وقم باالستشارة املحلية من أجل تحديد الجهة 	 
التي يجب أن تعطي اإلذن للعمل مع الشباب الوالدين، املدرسني، السلطات 

املحلية، القادة االجتامعيني، وما إىل ذلك(.
عند العمل مع القارصين، احرص دامئاً عىل الحصول عىل موافقة مستنرية 	 

من الوالدين أو األوصياء. 
إذا سمح عمر املشاركني الشباب ونضجهم ووضعهم، احصل أيضاً عىل 	 

موافقة مستنرية من الشباب باإلضافة إىل موافقة والديهم. 

جمع 
املعلومات

إن حامية الخصوصية أمر حساس دامئاً، 
وهو أكر حساسية عند التعامل مع 
مستجيبني شباب ومواضيع حساسة. 

وبالنظر إىل مشاركة الوالدين أو األوصياء 
اآلخرين خالل عملية املوافقة ولعبهم دور 

املمثلني القانونيني، قد ينشأ عند العمل 
مع راشدين تناوب بني الرسية والواجب 

األخالقي بحامية سالمة املستجيبني. فعىل 
سبيل املثال، قد يقوض حضور الوالدان 

للمقابلة خصوصية الشاب. ويف نفس 
الوقت، قد يكون هناك مسؤولية بإبالغ 

األوصياء يف حال كان الشاب عرضة لألذى.

حاول قبل إجراء مقابلة مع الشباب جمع أكرب قدر من املعلومات من 	 
مصادر بديلة غري مبارشة )الراشدين، السجالت اإلدارية، وما إىل ذلك(.

قم باالستشارة املحلية وصمم االستبيانات، وأدلة مجموعة النقاش املحورية، 	 
واملواد األخرى حسب خصائص املجموعة املستهدفة املحددة )مثل: احرص 

عىل أن تكون أدوات املسح مناسبة للعمر ومفهومة.( 
عند الرورة، اعرتف أنه ميكن أن تكون األسئلة حساسة، وتوقع مخاوف 	 

األهل واملشاركني وعالجها.
قل براحة أنه ميكن للمشارك الشاب رفض اإلجابة عن أي سؤال أو عن 	 

جميع األسئلة، وأن هذا لن يكون له أي أثر عىل األهلية للمشاركة يف 
الربنامج. وميكن تكرار هذا النفي قبل طرح األسئلة الحساسة. 

الرسية 
والحامية

إن حامية الخصوصية أمر حساس دامئاً، 
وهو أكر حساسية عند التعامل مع 
مستجيبني شباب ومواضيع حساسة. 

وبالنظر إىل مشاركة الوالدين أو األوصياء 
اآلخرين خالل عملية املوافقة ولعبهم دور 

املمثلني القانونيني، قد ينشأ عند العمل 
مع راشدين تناوب بني الرسية والواجب 

األخالقي بحامية سالمة املستجيبني. فعىل 
سبيل املثال، قد يقوض حضور الوالدان 

للمقابلة خصوصية الشاب. ويف نفس 
الوقت، قد يكون هناك مسؤولية بإبالغ 

األوصياء يف حال كان الشاب عرضة لألذى.

اعمل دامئا عىل ضامن خصوصية ورسية األجوبة من الوالدين واملشاركني 	 
الشباب، وهو أمر سيؤدي أيضا إىل تعزيز موثوقية املعلومات املعطاة.

إياك أن تقوم بنرش معلومات حول املستجيب دون املوافقة الريحة من 	 
املستجيب ووالده.

خطط لكيفية التدخل يف حال أعطى املستجيب معلومات توحي أنه نفسه 	 
أو أشخاص آخرين عرضة لألذى )من إساءة منزلية، وإهامل، وجرمية، 

وعنف(، أو أنه بحاجة لخدمات طبية أو قانونية أو خدمات أخرى. 

يف بداية كل مقابلة وبغض النظر عن الظروف الواضحة للمستجيب، قم 	 
بإبالغ جميع املشاركني باملصادر املتوفرة للرجوع إليها.
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كشف املشكالت وحلها: إعداد أداة املسح واختبارها

W  العديــد مــن هــو اســتهداف  القيــاس:  هــوس 
ــم اشــتامل أدوات املســح عــىل  ــن ث النتاجــات وم
العديــد مــن األســئلة والتــي تــؤدي يف الغالــب إىل 
رفــع تكلفــة املســح مبــا يفــوق ميزانيــة املســح. إن 
طــرح العديــد مــن األســئلة يزيــد مــن األعبــاء التــي 
تقــع عــىل عاتــق املشــاركني يف املســح وقــد يــؤدي 
ــات وجودتهــا. اقتطــاع  إىل انخفــاض معــدل اإلجاب
األســئلة املتعلقــة بالنتاجــات غــري املبــارشة طريقــة 

مناســبة للحــد مــن هــذه القضيــة. 
W  االختبــار غــر الــكايف: إن الخطــوة التــي يتــم غالبــا

تحاوزهــا لصالــح توفــري الوقــت هــي اختبــار أدوات 
ــار خطــوة حاســمة يف ســري  ــرب االختب ــم. يعت التقيي
العمليــة والتــي ال ميكــن اســتبعادها، وال ســيام 
ــات  ــرض تحدي ــباب يف ــىل الش ــح ع ــراء مس أن إج

إضافيــة رمبــا ال يتــم فهمهــا عــىل الفــور. إذا مل 
ــأيت  ــد ت ــم، فق ــة أداة التقيي ــن صح ــد م ــم التأك يت
ــة.  ــة أو مضلل ــري مكتمل ــة أو غ ــري دقيق ــج غ النتائ
لــذا يتعــني اســتغراق الوقــت الــالزم خــالل مرحلــة 
االختبــار امليــداين للمســح لضــامن الجــودة العاليــة 

ــا.  ــم جمعه ــي ت ــات الت للمعلوم
W  خفــض املعايــر األخالقيــة: قــد يــؤدي إجــراء مســح

دون الحصــول عــىل موافقــة مــن مجلــس املراجعــة 
املؤسســية أو مــن اللجنــة املحليــة لألخالقيــات إىل 
ــؤدي  ــد ت ــح وق ــاب املصال ــن أصح ــل م ــد هائ ص
كذلــك إىل فقــدان أهليــة التقييــم برمتــه. يعــد 
تدريــب القامئــني عــىل األخالقيــات األساســية إلجراء 

التقييــم الحــد األدىن مــن الــرشوط املطلوبــة.

املربع 6-7: إدارة عملية املوافقة عى بروتوكول البحث

من أجل إجراء مسح لربنامج التدريب املهني مي برمير إمبليو )Mi Primer Empleo( والذي يستهدف الشباب الحري 
يف هندوراس، تعاقد البنك الدويل مع مركز أبحاث الرأي الوطني )NORC( يف جامعة شيكاغو إلعداد تصميم االستبيان 
وإدارة عملية جمع البيانات. ورغم أنه ال يوجد يف هندوراس أية متطلبات قانونية للتعامل مع بيانات املسح الحساسة 
التي تنطوي عىل أشخاص مشاركني، إال أن الرشوط املرجعية للتقييم تطلبت موافقة مجلس مراجعة مؤسسية أمريي من 
أجل تصميم البحث وخطة جمع البيانات، باإلضافة إىل إجراءات حامية البيانات التي تطابق املعايري الدولية. وبناًء عىل 
ذلك، قدم مركز أبحاث الرأي الوطني جميع بروتوكوالت واستبيانات البحث ملجلس املراجعة املؤسسية التابع لجامعته 

من أجل املوافقة قبل بدء العمل امليداين.

نظرا لطبيعة البحث، تم اختبار مجري املقابالت واملرشفني امليدانيني بخصوص خربتهم يف املسوح املتعلقة بالشباب. 
وخالل عملية تسجيل الربنامج، تم إبالغ املتقدمني أنه سيطلب منهم املشاركة يف مسح طوعي وأن قرارهم باملشاركة يف 
املسح لن يؤثر بأي شكل من األشكال عىل اختيارهم للربامج التدريبية. ونظراً ألن السن القانوين ملنح املوافقة يف هندوراس 
هو 18 سنة، طلب فريق جمع البيانات املوافقة املكتوبة من املستجيبني ممن يبلغون 17 سنة أو أصغر، وموافقة شفهية 
أو مكتوبة من والد أو ويص القارص من أجل التسجيل يف الربنامج، باإلضافة إىل موافقة منفصلة من القارص والويص من 

أجل املشاركة يف مسح التقييم.

ولضامن الرسية، تم الفصل الدقيق للمعلومات الشخصية عن مناذج املقابلة، واحتوت النامذج عىل معرف رقمي فقط. 
وبهذا، كانت معلومات التسجيل الشخصية )األسامء، والعناوين، الخ( متوفرة حرية للمنظمة املنفذة )وزارة العمل 
والضامن االجتامعي( لغرض االتصال بالشباب الذين سجلوا بينام تم تسليم بيانات اإلجابة )بدون املعلومات الشخصية 

للبنك الدويل من أجل التحليل فقط.

املصدر: مركز أبحاث الرأي الوطني، 2007.
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الخطوة 6: إجراء املسح والتحليل األويل 

ــا  ــم جمعه ــي يت ــات الت ــح األويل أول البيان ــل املس ميث
حــول مجموعــات العــالج واملقارنــة. يــؤدي جمــع 
البيانــات األساســية إىل توفــري مــؤرش مبكــر حــول 
ــة  ــن الناحي ــار م ــر املخت ــم األث ــم تقيي ــة تصمي فّعالي

ــدة  ــر معلومــات مفي ــة، ويف نفــس الوقــت يوف العملي
حــول خصائــص املســتفيد والتــي ميكــن أن تــري 

الربنامــج.

التوقيت

ــج  ــدء الربنام ــل ب ــات األوليــة قب ــب جمــع البيان يج
بقليــل. ولــو كان ســيتم إجــراء الجمــع بعــد بــدء 
ــر بالفعــل  ــد أث ــج ق ــج، ميكــن أن يكــون الربنام الربنام
عــىل الخصائــص التــي ســيتم قياســها. وباملثــل، إذا تــم 
إجــراء املســح األويل قبــل الربنامــج بوقــت طويــل، قــد 
ــة وضــع املشــاركني يف  ــات املجموع ال تعكــس املعلوم

ــة. ــة التدخــل بدق بداي

ــراد  ــني األف ــب تعي ــع، يج ــم متوق ــوم بتقيي ــا نق إذا كن
يف مجموعتــي املعالجــة واملقارنــة قبــل بــدء الربنامــج. 
ولكــن ال يجــب إبــالغ املشــاركني يف املســح بقــرار 

ــة. ــات األولي ــع البيان ــد جم ــذا إال بع ــني ه التعي

اإلرشاف عىل جمع البيانات 

يعتــرب ضــامن الجــودة مفتــاح ضــامن الجــودة العاليــة 
ــراء  ــم إج ــن امله ــا. أوالً، م ــم جمعه ــي ت ــات الت للبيان
عــىل  القامئــني  اســتيفاء  لضــامن  الصــدق  اختبــار 
ــدد  ــم واســتيفاء الع ــري وظيفته ــالت ملعاي إجــراء املقاب
ــن  ــوم. فم ــكل ي ــح ل ــات املس ــن عملي ــتهدف م املس
ــق مســتقل ملراجعــة مــن 15-10  ــن فري ــاد تكوي املعت
ــتجيبني  ــت أن املس ــح ليثب ــات املس ــن عملي ــة م باملائ
موجــودون بالفعــل وأنــه تــم جمــع البيانــات بشــكل 
ــاظ  ــامن حف ــىل ض ــز ع ــاعد الحواف ــد تس ــق. وق دقي
ــالت عــىل موقــف إيجــايب  القامئــني عــىل إجــراء املقاب
يف وظيفــة صعبــة كهــذه. وباإلضافــة إىل األجــور، غالبــا 
مــا يحصــل القامئــون عــىل إجــراء املقابــالت عــىل بــدل 
يومــي يغطــي مصاريــف الوجبــات والســكن أثنــاء 

ــرى. ــز أخ ــة إىل حواف ــفرهم، باإلضاف س

ثانيــاً، يجــب اتخــاذ الخطــوات الالزمة لحاميــة البيانات 
التــي تــم جمعهــا. فقــد تفقــد املعلومــات إذا ضاعــت 
االســتبيانات الكاملــة أو رسقــت أو تعطلت الحواســيب 
اآلليــة. ولغــرض عــدم فقــدان البيانــات، يجــب أن يتــم 
ــن  ــن م ــت ممك ــح يف أرسع وق ــات املس ــع عملي جم
ــكان  ــا يف م ــالت وتخزينه ــراء املقاب ــىل إج ــني ع القامئ
آمــن. لــذا، يجــب دومــاً عمــل نســخة احتياطيــة مــن 

ــات الحاســب اآليل. بيان

وأخــرياً، مــن املهــم ضــامن جودة إدخــال البيانــات. فقد 
يســاعد اســتخدام أدوات إدخــال البيانــات اإللكرتونيــة 
مثــل الهواتــف الجوالــة أو املســاعد الرقمــي الشــخيص، 
عــىل عــدم ارتــكاب األخطــاء يف إدخــال البيانــات، كــام 
ــل  ــة، مث ــة الجــودة املعياري ــري مراقب هــو الحــال لتداب

إدخــال نفــس البيانــات مرتــني.
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التحليل ورفع التقارير 

حاملــا يتــم جمــع البيانــات األوليــة، يتعــني عــىل خبــري 
التقييــم الرئيــي ومســاعد البحــث اســتكامل التحليــل 
والتقريــر األويل. وحيــث ال يوجــد هناك نتائــج للربنامج 
ــر  ــوي التقري ــوف يحت ــد، س ــأنها بع ــر بش ــع تقاري لرف
األويل عــىل إحصائيــات وصفيــة. فيجــب مقارنــة القيــم 
املتوســطة للبيانــات الدميوغرافيــة ملجموعتــي املعالجــة 
واملقارنــة وذلــك لضــامن مالحظــة أوجــه التشــابه بــني 
املجموعتــني واالختالفــات ذات الداللــة اإلحصائيــة. 
ــع  ــر م ــد تظه ــكالت ق ــة مش ــرض أي ــا ع ــب أيض ويج

ــر األويل. ــات يف التقري جمــع البيان

كــام رأينــا يف املالحظــة 5، تعتمــد صالحيــة كل أســلوب 
ــن  ــات. وميك ــن االفرتاض ــدد م ــىل ع ــر ع ــم األث لتقيي

للتحليــل األويل أن يلعــب دوراً مهــامً يف التحقــق مــن 
هــذه االفرتاضــات، وذلــك للتأكــد بــأن أســلوب التقييــم 
ــة حــل  ــل لالســتخدام، أو كيفي ــاره قاب ــم اختي ــذي ت ال

املشــاكل يف حــال تــم مواجهتهــا. 

كشف املشكالت وحلها: إجراء املسح والتحليل األويل 

W  ــع ــد مواق ــب تحدي ــد يصع ــتجيبن: ق ــاد مس إيج
ــب  ــذ، ينصــح بطل الشــباب إلجــراء املســح، وعندئ
مشــاركة العاملــني بالربنامــج عــىل املســتوى املحــيل 
ــن  ــث ع ــح يف البح ــاب املصال ــن أصح ــم م وغريه

ــاركني.  ــؤالء املش ه
W  جــودة البيانــات: حتــى رشكات املســوح املتخصصــة

قــد ال يكــون لديهــا فهــم جيــد لتقييــم األثــر، 
ــوق بهــا عــىل النحــو  ــة وموث وقــد ال تكــون مؤهل
املقابلــة  عــىل  القامئــون  يقــوم  قــد  املنشــود. 
بتزييــف املعلومــات أو تســجيلها بشــكل خاطئ. ال 
ينبغــي قبــول األســاليب الضعيفــة لجمــع البيانــات. 
ــة  ــة أو منخفض ــات مصطنع ــاف بيان ــم اكتش إذا ت
الجــودة، فمــن املهــم إخطــار رشكــة املســوح بعــدم 
قبــول هــذه البيانــات ورضورة إجــراء عمليــة جمــع 
البيانــات مــرة أخــرى لضــامن التزامهــا بأعــىل 
املعايــري. وللحــد مــن هــذه الحــاالت وكشــفها، 
مســتقل  مراجعــة  فريــق  وجــود  مــن  تأكــد 
لــإلرشاف عــىل عمليــة جمــع البيانــات. ويف الغالــب 
يتــم إجــراء مراجعــة عشــوائية لنســبة صغــرية مــن 
املســوح لضــامن االلتــزام باملامرســات الجيــدة. 
وعنــد العثــور عــىل مشــكالت، قــد يســتوجب هــذا 

إىل إعــادة تدريــب بعــض القامئــني عــىل املســح أو 
ــم.  فصله

W  فقــدان البيانــات: قــد يحــدث ذلــك يف حالــة فقــد
االســتبيانات املكتملــة أو رسقــة أجهــزة الحاســوب 
أو تعطلهــا. لــذا يتعــني الحصــول عــىل نســخة 
البيانــات املحفوظــة عــىل أجهــزة  أخــرى مــن 
الحاســوب. ويف امليــدان، يجــب جمــع املســوح 
مــن القامئــني عــىل إجــراء املقابــالت بــأرسع وقــت، 
مرتــني أو ثالثــة مــرات أســبوعياً، إذا أمكــن، وذلــك 
ــدان  ــم فق ــدان. إذا ت ــن الفق ــات م ــة البيان لحامي
ــرى  ــرة أخ ــودة م ــل الع ــل، يفض ــات بالكام البيان
ــراد  ــارة األف ــى، زي ــات، مبعن ــع البيان ــادة جم وإع
الذيــن تــم إجــراء املســح عليهــم مــرة أخــرى مــع 
ــئلة  ــرح األس ــة إىل ط ــا يف حاج ــم أنن ــح له التوضي
عليهــم مــرة أخــرى، األمــر الــذي قــد يكــون مزعجــا 

ــج.  ــاً للربنام ــتجيبني ومكلف للمس
W  ــور ــات ف ــال البيان ــب إدخ ــات: يج ــال البيان إدخ

الــذي يســمح بتحديــد  جمــع املســوح. األمــر 
ــع.  ــدان بشــكل رسي ــا يف املي املشــكالت وتصحيحه
ــاء  ــاء أثن ــع أخط ــا تق ــاً م ــك، غالب ــىل ذل ــالوة ع ع
عمليــة جمــع البيانــات. تســمح معظــم حــزم 

معلومة اسرتشادية   
النهايئ  التقييم  نتائج  اعتبار  لضامن 
الجيد  من  بعد،  فيام  بالثقة  جديرة 
االستعانة بالخرباء من الخارج يف عملية 
إىل  وباإلضافة  والنهايئ.  األويل  للتقرير  املراجعة 
ملوظفي  ميكن  األويل،  التقرير  نرش  عند  ذلك، 
البحث  يف  عام  اهتامم  خلق  والتقييم  الربنامج 
أصحاب  بني  والحوار  امللكية  وتعزيز  الجاري 

املصالح من الداخل والخارج.
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)وال  البيانــات  بإدخــال  الخاصــة  الحاســوب 
تتطلــب( إدخــاالً مزدوجــاً حيــث يتــم إدخــال كل 
ــة  ــم الحــد مــن األخطــاء املطبعي ــني. يت قيمــة مرت
مــن خــالل اســتخدام الهواتــف املحمولــة أو أجهــزة 
ــر  ــزة الكمبيوت املســاعد الرقمــي الشــخيص أو أجه
ــال  ــة إلدخ ــر اللوحي ــزة الكمبيوت ــة أو أجه املحمول

ــات.  البيان
W  االفرتاضــات تُظهــر  قــد  الخاطئــة:  االفرتاضــات 

الرئيســية لتصميــم التقييــم املختــار عــدم مواءمتها. 

فمــن خــالل إجــراء اختبــارات التحقــق والتزييــف، 
ميكننــا الكشــف عــن هــذه الحــاالت مــن التحليــل 
ذلــك  يف  مبــا  املناســب،  اإلجــراء  واتخــاذ  األويل 
تعديــل اســرتاتيجية التقييــم. مــن أجــل الحــد 
ــروري أن  ــا، فمــن ال ــرص إبطــال تصميمن ــن ف م
يحافــظ كل مــن العاملــني بالتقييــم والربنامــج عــىل 
االتصــال والتعــاون عــن كثــب لضــامن متــايش كل 
مــن عمليــة التســجيل بالربنامــج وجمــع البيانــات 

ــم. ــات التقيي ــع متطلب م
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الخطوة 7: إجراء مسح املتابعة والتحليل 

ــات  ــع بيان ــم عــىل جم ــد أســلوب التقيي ــا يعتم عندم
جديــدة، ســوف يقــدم مســح املتابعــة أو املســح 
الختامــي البيانــات التــي طــال انتظارهــا، والتــي ســوف 

متكننــا مــن تحليــل مــدى نجــاح تدخلنــا. فعندمــا 
يســتند التقييــم بالكامــل إىل البيانــات املتاحــة، ســوف 
يتــم إجــراء التحليــل الخــاص بــه أثنــاء هــذه املرحلــة.

التوقيت 

الرئيــي  واملقيّــم  الربنامــج  مديــر  يحــدد  ســوف 
ــون كل  ــن تك ــة. ول ــح املتابع ــت مس ــني توقي مجتمع
فائــدة للربنامــج قابلــة للمالحظــة يف الحــال بعــد 
التدخــل، لــذا يجــب إجــراء مســح املتابعــة بعــد 
مــرور وقــت كاف حتــى يتحقــق األثــر. ويختلــف 
الوقــت طبقــاً للربنامــج ويعتمــد كثــرياً عــىل النتاجــات 
ــد  ــال، ق ــامم. فعــىل ســبيل املث املحــددة موضــع االهت
يواجــه الشــباب املشــاركون يف برنامــج تدريبــي بعــض 
املشــاكل قصــرية األجــل فعليــاً تتعلــق باملكاســب 
مقارنــة بأقرانهــم، وذلــك ألنهــم ال يســتطيعون العمــل 
أثنــاء فــرتة تدريبهــم يف الفصــل الــدرايس. ومــع ذلــك، 

إذا قــدم برنامجنــا للتدريــب مهــارات ذات صلــة، فإننــا 
ــالل  ــبياً خ ــىل نس ــل أع ــىل دخ ــوا ع ــع أن يحصل نتوق
األجلــني املتوســط والطويــل. ســيكون توقيــت املتابعــة 

ــل. ــيل للتدخ ــر الفع ــد األث ــامً لتحدي مه

إذا رغبنــا يف قيــاس النتاجــات ســواء عىل األجــل القصري 
ــا إجــراء عــدة مســوح  ــد يلزمن ــل، فق أو األجــل الطوي
متابعــة. ورغــم أن هــذا ســيزيد مــن تكلفــة التقييــم، 
إال أنــه ســوف يحســن مــن قيمتــه إىل حــد كبــري. فيندر 
نســبياً اســتمرار تقييــامت األثــر التــي تتبــع مجموعتــي 
املعالجــة واملقارنــة عــىل مــدى أعــوام عديــدة وتكــون 

املربع 6-8: مثال - التوقيت هو كل يشء

النسائية بعنوان  التدريب عىل ريادة األعامل  يف كينيا، أجرت منظمة العمل الدولية تقييامً ألثر مجموعة من برامج 
"التقدم إىل األمام". اختار الباحثون عينة من 3,537 من الرشكات األولية وتم توزيعها عشوائياً عىل مجموعات املعالجة 

والتحكم. تم قياس النتائج ملدة سنة واحدة وثالث سنوات بعد التدريب.

بعد مرور عام عىل التدريب، كانت هناك تأثريات محدودة من حيث أداء العمل أو الرفاه. ومع ذلك، وبعد ثالث سنوات 
من املشاركة يف التدريب، حققت رائدات األعامل ارتفاعاً يف املبيعات بنسبة 18 يف املائة وأرباحاً بنسبة 15 يف املائة عن 

نت الصحة العقلية ومستوى معيشية النساء املتدربات. نظرياتهن اللوايت مل يشاركن يف التدريب. كام تحسَّ

تؤثر حقيقة أن التدخل يحتاج لثالث سنوات حتى يتجىل أثره بوضوح عىل كل من توقيت التدخالت وأنشطة التقييم. 
ولذلك يرتتب عىل جمع البيانات غري املرتبط بأطر زمنية جيدة مخاطر تؤدي إىل استنتاجات سابقة ألوانها - ورمبا غري 

دقيقة - حول فّعالية الربنامج.

ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات يف منظمة العمل الدولية، 2017.
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تلــك النتائــج عــادة أكــر طلبــاً وتقديــراً. وإجــراء أكــر 
ــا  ــا أيض ــمح لن ــوف يس ــد س ــة واح ــح متابع ــن مس م
بتحليــل كيفيــة تغــري نتاجــات الربنامــج مبــرور الوقــت. 

التتبع

املســح  بــني عمليــات  الرئيســية  أحــد االختالفــات 
ــتجيبني.  ــع املس ــكلة تتب ــي مش ــة ه ــة والختامي األولي
ــة  ــح يف مرحل ــوع املس ــباب موض ــد الش ــإذا مل يوج ف
ــزات خطــرية  ــك تحيّ املتابعــة، ميكــن أن ينتــج عــن ذل
ــم التوصــل  ــل قيمــة مــا ت ــة يف التحليــالت وتقلي للغاي
إليــه. عــىل ســبيل املثــال، إذا قــام املشــاركون ذوو األداء 
الــيء بــرتك الربنامــج، فمــن املحتمــل أن تكــون نتائــج 
ــس  ــج. ويف نف ــر الربنام ــر أث ــة يف تقدي ــم مبالغ التقيي
الوقــت، قــد يــرتك الربنامــج أكــر الشــباب قــدرة عــىل 
ــد معرفــة إن كان  ــا بالتأكي االســتمرار. وحيــث ال ميكنن
ــر أو  ــر مخفــض أث معــدل التناقــص ســيؤدي إىل تقدي
ــه، فمــن الــروري تقليــل التناقــص إلجــراء  ــغ في مبال
أي تقييــم جيــد. ورغــم أنــه ال ميكــن أبــداً إيجــاد 100 
باملائــة مــن األفــراد الذيــن خضعــوا للمســح مــن قبــل، 
إال أنــه يجــب بــذل كافــة الجهــود إليجــاد أكــرب عــدد 
ممكــن. ويــرتاوح معــدل التناقــص املقبــول بصفــة 
ــي رضورة  ــام يعن ــة، م ــني 5 إىل 15 باملائ ــا ب ــة م عام
إيجــاد 85 باملائــة مــن الشــباب عــىل األقــل يف كل مــن 

ــة. ــة واملقارن ــي املعالج مجموعت

مــن املمكــن أن ينطــوي تتبــع األشــخاص، وبصفــة 
التنقــل، عــىل صعوبــات.  الشــباب كثــريي  خاصــة 

معــدل  مــن  للحــد  شــائعة  طــرق  ثــالث  وهنــاك 
التناقــص، وهــي كــام يــيل: 

W  جمــع معلومــات اتصــال جيــدة أثنــاء املســح
أنــواع  األويل  املســح  يتضمــن  أن  يجــب  األويل: 
عديــدة مــن معلومــات االتصــال )عنــوان الشــارع، 
ــا إىل  ــف، وم ــم الهات ــد اإللكــرتوين، رق ــوان الربي عن
ذلــك( مــن املســتجيب ومــن األصدقــاء واألرسة 
أيضــا الــذي ميكــن أن يســاعدوا يف إيجــاد الشــباب 
ــوات  ــتخدام قن ــإن اس ــك، ف ــة. كذل ــح املتابع ملس
التواصــل االجتامعــي مثــل الفيســبوك ميكــن أن 

ــباب.  ــع الش ــىل تتب ــا ع ــاعد أيض تس

معلومة اسرتشادية   
تحديد  ميكن  األحيان،  من  كثري  يف 
النتاجات  مؤرشات وسيطة متسقة مع 
سبيل  فعىل  املتوقعة.  األجل  طويلة 
املثال، لن يتحقق دوما أثر برنامج التدريب عىل 
إمكانية  عىل  الرتويجية  والربامج  األعامل  ريادة 
)فالطالب  األعوام  لعدد من  تجاري  بدء مرشوع 
يرتكون املدارس، ويحصلون عىل وظيفة ليكتسبوا 
بدء  يف  يفكرون  النهاية  ويف  صلة،  ذات  خربة 
مؤرشات  وبقياس  بهم(.  خاص  تجاري  مرشوع 
مثل  األجل،  ومتوسطة  األجل  قصرية  النتاجات 
تجاري  مرشوع  بدء  وتفضيل  األعامل،  مهارات 
املتخذة  الواقعية  والخطوات  وظيفي،  كاختيار 
عىل  الحصول  املمكن  من  تجاري،  مرشوع  لبدء 

نتاجات وسيطة لألثر دون االنتظار لعدة أعوام.

التناقص يشري إىل معدل ترك املشاركني أو املستجيبني يف املسح. وهذا ميثل مشكلة للتقييم ألن خصائص 
املشاركني الذين يقررون الرتك تلقائياً ستكون مختلفة عن هؤالء الذين ميكن إيجادهم، مام يشوه النتائج التي 
توصلنا إليها تبعاً لذلك. وميكن أن يحدث معدل التناقص لعدة أسباب، منها عىل سبيل املثال فقدان االهتامم 

بالربنامج، أو الهجرة، أو ببساطة عدم الرغبة يف املشاركة يف املسح.

تعريف

التتبع: يعد تتبع املستجيبني طوال فرتة الدراسة ركيزة أساسية إذا مل يتم العثور عىل املستجيبني يف املسح 
األويل من أجل إجراء املسح الختامي، حيث ميكن أن ينتج عن ذلك تحيّزات خطرية للغاية يف التحليالت 

وتقليل قيمة النتائج.  

تعريف
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

املالحظة 6.  دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر

W  تحفيــز الشــباب يف مجموعتــي املعالجــة واملقارنــة
ــات املســح يف  ــد إجــراء عملي ــى يتواجــدوا عن حت
ــز للمشــاركة  املســتقبل: ميكــن أن تتضمــن الحواف
يف عمليــات مســح املتابعــة، مبالــغ بســيطة مقابــل 
أو جوائــز.  نقديــة  ملبالــغ  يانصيــب  أو  وقتهــم 
وميكــن إخطــار الشــباب بهــذه الحوافــز مــن خــالل 
وســائل االتصــال املرتبــة مســبقاً )رمبــا عنــد بدايــة 
املســح(، أو مــن خــالل وســائل اإلعــالم الجامهرييــة 
مثــل اإلذاعــة وإعالنــات الصحــف وكذلــك قنــوات 

التواصــل االجتامعــي.
W  اســتخدام مســح تتبــع: يف حالــة التقييــامت التــي

يوجــد فيهــا فاصــل زمنــي كبري بــني البدايــة والختام 
ــامت  ــك التقيي ــيام لتل ــر، والس ــني أو أك ــل عام مث
التــي ال تســتخدم مســح أويل، ميكــن اســتخدام 
مســح تتبــع قصــري ورسيــع للغايــة لتقديــر معــدل 
التناقــص املحتمــل وجمــع معلومــات إضافيــة. وإذا 
كان الربنامــج ذا ميزانيــة مقيــدة، ميكــن النظــر أيضا 
إىل إجــراء عمليــات مســح متابعــة عــن طريــق 
الهاتــف للحصــول عــىل معلومــات اتصــال محدثــة 
ــارات الشــخصية  مــن املســتجيبني، وتخصيــص الزي

للشــباب الذيــن ال ميكــن الوصــول إليهــم عــن 
ــق الهاتــف. طري

تصميم مسح املتابعة وجمع البيانات 

مــن املحتمــل أن يرغــب فريــق الربنامــج أو التقييــم يف 
إضافــة بعــض األســئلة اإلضافيــة عــىل املســح األصــيل، 
ــي قــد تتضمــن أســئلة حــول معــدالت الحضــور،  والت

وحــاالت الــرتك، والدوافــع لــكل منهــام، ألن هــذه 
املعلومــات ميكــن اســتخدامها لتقديــر مــدى الخدمــة 
الــذي قــد تلقاهــا األفــراد بالفعــل. وســوف يلــزم 

معلومة اسرتشادية   
التتبع،  لتيسري  إضافية  طرق  هناك 

تتضمن ما ييل:

من 	  واملساعدة  املشورة  طلب 
فقد  املحليني:  واملقيمني  واملسؤولني  القادة 
إليجاد شخص  طريقة  أفضل  املحليون  يعرف 

ما. 

موضع 	  املكان  من  املسح  عىل  القامئني  إرشاك 
واألعراف  باملنطقة  دراية  عىل  ألنهم  الدراسة 

املحلية. 

عىل 	  العثور  املمكن  غري  من  يزال  ال  كان  إذا 
من  عشوائية  عينة  باختيار  قم  املشاركني، 
هؤالء الذين مل يتم العثور عليهم وذلك إلجراء 
بحث مكثف للغاية عنهم. ويف حالة االختيار 
العشوايئ، ميكن اعتبار هؤالء الذين تم العثور 
الحثيث،  البحث  خالل  من  النهاية  يف  عليهم 

ممثلني لآلخرين الذين مل يتم العثور عليهم.

املربع 6-9: أمثلة عن التتبع الفّعال للشباب

يف الرشق األوسط، قامت رشكة املسح بتوفري بطاقات شحن هواتف جوالة لتحفيز الشباب عىل املشاركة يف عمليات 
املسح. ولتوفري التكاليف، طلبت رشكة البحث من مشغيل الهواتف الجوالة توفري هذه البطاقات كهبات عينية. وبالفعل، 
قدمت رشكات الهواتف الجوالة 10,000 بطاقة بسعر 2 دوالر للبطاقة. وبالنسبة لرشكات الهواتف، كان ذلك دعاية جيدة 

بأقل تكلفة ممكنة.

بتعيني رشكة إلجراء مسح تعقب مدته 10 دقائق  أوغندا  العمل االجتامعي لشامل  برنامج صندوق  قام  أوغندا،  ويف 
للمستجيبني بعد املسح األويل بعام واحد وقبل املسح الختامي بعام واحد. وقد طلب االستبيان من املشاركني الذين كان 
من السهل إيجادهم، معلومات االتصال املحدثة الخاصة بهم. وبالنسبة لهؤالء الذين مل يكن من السهل إيجادهم، تم 
جمع املعلومات من األصدقاء واألهل عن املكان املحتمل للشخص. ثم تم االحتفاظ بهذه املعلومات للمسح الختامي 
ملساعدة الفرق يف العثور عىل مستجيبي املسح، باإلضافة إىل تقديم مؤرش للفريق حول مدى الصعوبة أو السهولة التي 

ميكن بها العثور عىل األشخاص.



املالحظة 6.  دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر

اختبــار األســئلة الجديــدة ومراجعتهــا كلــام كان ذلــك 
ــاظ عــىل  ــة، مــن األفضــل الحف ــة عام ــاً. وبصف رضوري
ــابه  ــو مش ــىل نح ــئلة ع ــب األس ــة وترتي ــئلة املتابع أس
ــا  ــكان لضــامن تشــابههم. وم ــدر اإلم للمســح األويل ق
مل يكــن هنــاك مشــكلة كبــرية بخصــوص ســؤال يف 
املســح األويل، فمــن األفضــل أن نــرتك صياغــة الســؤال 
كــام هــي يف عمليــات مســح املتابعــة. وســوف يحتــاج 
دليــل املســح أيضــا إىل تحديثــه ليعكــس أي تغيــريات 
ــب  ــة، يج ــة خاص ــح األويل. وبصف ــن املس ــة ع مختلف
أن يتضمــن بروتوكــوالت محــددة لتتبــع املشــاركني يف 

املســح. 

وأخــرياً، ســيحتاج القامئــون عــىل إجــراء املقابــالت نفس 
ــاء  ــم تقدميــه أثن ــذي ت مســتوى التدريــب واإلرشاف ال
املســح األويل لضــامن أفضــل جــودة لجمــع البيانــات. 
ــني  ــل القامئ ــار أفض ــم باختي ــن، ق ــن املمك وإذا كان م
عــىل إجــراء املقابــالت مــن املســح األويل إلجــراء مســح 

املتابعــة. ويجــب اســتبدال أو تقديــم برامــج تدريــب 
إضافيــة للقامئــني عــىل إجــراء املقابــالت ممــن يرتكبون 
ــل  ــم أق ــن ه ــاء أو مم ــن األخط ــة م ــدالت مرتفع مع

اعتامديــة.

التحليل النهايئ وتقرير التقييم 

ــر  ــدار تقري ــن إص ــة، ميك ــات املتابع ــع بيان ــد جم بع
تقييــم األثــر النهــايئ، والــذي ميثــل املنتــج النهــايئ 
ــن  ــري م ــايئ كث ــر النه ــرر التقري ــوف يك ــم. وس للتقيي
ــف  ــوف يضي ــح األويل، وس ــة يف املس ــات املبين املعلوم
معلومــات تفصيليــة بشــأن املســح الختامــي وتحليــل 

ــة. ــات النهائي البيان

النتاجــات واملتغــريات  إىل  التحليــل  ســوف يســتند 
ــن  ــادرة، ميك ــاالت الن ــض الح ــابقاً. ويف بع ــددة س املح
ــط  ــيطة للمتوس ــة بس ــراء مقارن ــل بإج ــراء التحلي إج
ــة  ــادة يف حال ــة )ع ــة واملقارن ــي املعالج ــني مجموعت ب

العمليــة،  الناحيــة  ومــن  اليانصيــب(.  تصميــامت 
سيســتخدم يف كثــري مــن األحيــان شــكل مــا مــن 
ــدة متغــريات  ــل االنحــدار للتحكــم يف ع أشــكال تحلي

ــزة. ــج متحيّ ــل النتائ ــد تجع ــي ق ــية الت رئيس

يقــدم املربــع 6-10 منوذجــاً ملوجــز أقســام تقريــر 
التقييــم الــذي ميكــن إضافتــه للتحليــل األوىل، مــع 
التأكيــد عــىل أن جميــع هــذه املعلومــات مهمــة 
لضــامن متكــن األشــخاص الذيــن مل يشــرتكوا يف التقييــم 

ــح. ــكل صحي ــج بش ــري النتائ ــن تفس م

معلومة اسرتشادية   
أنواع األسئلة الشائعة التي ستضاف إىل 

مسح املتابعة

ترك 	  أو  املشاركة  عدم  أسباب 
الربنامج.

املنافع 	  حجم  أو  املشاركني  حضور  معدل 
والفوائد التي يتلقونها.

رضا املشاركني عن الربنامج.	 

تقييم املشاركني لجودة الربنامج.	 

تقييم املشاركني الذايت للنواتج من الربنامج.	 

يف علم اإلحصاء، يتضمن تحليل االنحدار أية أساليب لوضع مناذج املتغريات عديدة وتحليلها. يف تقييم األثر، 
يساعدنا تحليل االنحدار يف فهم كيف تتغري القيمة النموذجية ملؤرشات النتاجات بني مجموعة املعالجة أو 

املقارنة بينام يتم اإلبقاء عىل خصائص املستفيدين ثابتة.
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املربع 6-10: مثال عن منوذج لتقارير التقييم

ميكن إعداد تقارير التقييم الخاصة بنتائج املسح األويل عىل النحو التايل:
1.  مقدمة

1-1 وصف الربنامج والتقييم
2-1 فريق البحث

1-3 نظرة عامة عىل التقرير 
2.  املعلومات األساسية

2-1 املوقع واملكان 
2-2 الخلفية التاريخية

2-3 الخلفية العلمية
2-4 وصف الربنامج والرشكاء املنفذين 

3.  التدخل 
3-1 اختيار املجموعة واملشاركني

3-2 وصف التدخل
3-3 مشاكل تتعلق بالتنفيذ 

4.  تصميم تقييم األثر
4-1 أهداف التدخل والنتاجات املفرتضة 

4-2 تصميم البحث والعشوائية
4-3 مقاييس النتاجات

4-3-1 النتاجات األولية املرجوة
4-3-2 النتاجات الثانوية املرجوة

4-3-3 النتاجات العكسية
4-3-4 مقاييس أخرى موضع االهتامم

4-3-5 تدابري عدم التجانس
4-4 املشكالت التي تم مواجهتها

4-5 التدخل واملخطط االنسيايب والجدول الزمني للتقييم
5.  إدارة املسح األويل

5-1 عمليات املسح الفردية والجامعية
5-1-1 تطوير املسح األويل واختباره

5-1-2 تعيني وتدريب موظف التعداد / رشكة املسوح
5-1-3 تنفيذ املسح األويل

5-1-4 املشكالت واملخاوف
5-2 عمليات املسح األخرى 

6.  التحليل األويل
6-1 السامت األولية للمشاركني

6-2 حسابات القوة واختبارات التوازن للبيانات األولية
6-3 الصدق الخارجي

6-4 مشكالت جودة البيانات 
7.  االستنتاجات

7-1 املناقشات
7-2 التفسري
7-3 التعميم

ملحق
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فهم عدم التجانس 

قد ال ينتفع كافة املستفيدين من الربنامج من تدخلنا 
أهمية  نقاط  إحدى  تتمثل  لذلك،  الطريقة،  بنفس 
سبيل  عىل  الربنامج.  آثار  يف  التباين  فهم  يف  التقييم 
املثال، قد ترغب العديد من الربامج معرفة من يحقق 
أم  األصغر  الشباب  الفتيات،  أم  الصبية  أفضل،  أداء 
األكرب، أصحاب املستويات األعىل أم األدىن من التعليم 
أو  العمر  أو  النوع  إىل  النظر  إىل  باإلضافة  الخربة.  أو 

التعليم، قد نرغب يف تقييم إن كانت النتاجات تختلف 
طبقاً للروة املبدئية للمشاركني )قيمة أصول املشاركني(، 
أو  الشبكات(،  من  )االستفادة  االجتامعي  املال  ورأس 
وما  املجازفة  وسلوكيات  )التفاؤل  النفسية  السامت 
االستفادة  حققوا  الذين  املشاركني  تحديد  إن  شابه(. 
برنامجنا  من  الدنيا  االستفادة  حققوا  والذين  القصوى 
التدخل أو استهدافه  من شأنه أن يساعدنا يف تصميم 

بشكل أفضل. 

يجب أن يتضمن تقرير التقييم املعد بعد جمع البيانات الختامية األقسام التالية:

7.   إدارة املسح الختامي

7-1 مسح ختامي لألفراد واملجموعات
7-1-1 تطوير املسح الختامي واختباره

7-1-2 تعيني وتدريب رشكة املسوح / مجري املقابلة
7-1-3 التعبئة وبروتوكوالت التتبع 

7-2 الربوتوكوالت النوعية 
7-3 املشكالت والتأخريات
7-4 قضايا جودة البيانات

8.  تحليل البيانات 

8-1 األساليب اإلحصائية املستخدمة
8-2 مستويات التحليل 

8-3 ملخص النتاجات
8-4 تحليالت مكملة

9.  االستنتاجات

9-1 مناقشات
9-2 التفسري

9-3 قابلية التعميم
9-4 توجيهات لألبحاث املستقبلية 

املصدر: مقتبس من بوز،2010

عدم تجانس األثر يشري إىل االختالفات يف األثر طبقاً لنوع املستفيد، أي كيف تستفيد املجموعات الفرعية 
املختلفة من تدخل ما إىل حد مختلف.
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عــىل ســبيل املثــال، إذا وجــد تقييمنــا أن برنامــج 
التدريــب عــىل العاملــة أثــره أكــرب عــىل الرجــال، ميكــن 
ــىل  ــج ع ــن الربنام ــتقبلية م ــرارات املس ــز التك أن ترك
الرجــال بشــكل أكــرب لزيــادة املــردود النهــايئ للربنامــج. 
ــا  ــات، ميكنن ــىل األولوي ــاء ع ــرى، وبن ــة أخ ــن جه وم
اكتشــاف طــرق لحــث النســاء عــىل االشــرتاك بحيــث 

ــج. ــن الربنام ــك م ــتفدن كذل يس

ــبقاً  ــس مس ــدم التجان ــد ع ــب تحدي ــك، يج ــع ذل وم
قبــل أي تحليــل، ويجــب اإلبــالغ عــن جميــع النتائــج 
داللــة  ذات  وجــدت  التــي  النتائــج  فقــط  ليــس 
إحصائيــة. نحــن نرغــب يف تجنــب التنقيــب البيانــات، 
ــل عــدم  ــد تحلي ــرية عن ــل مشــكلة كب ــذي ميث ــر ال األم

التجانــس.

تفسر النتائج 

ــىل  ــري ع ــكل كب ــج بش ــد النتائ ــذ: تعتم ــودة التنفي ج
ــش  ــذ التدخــل. يجــب إذن أن يناق ــدى جــودة تنفي م
تقريــر التقييــم النهــايئ جــودة التنفيــذ بالتفصيــل. 
ــا  ــذ به ــي نف ــة الت ــن الكيفي ــدة ع ــة الجي ــد املعرف تع
ــج  ــر نتائ ــا تظه ــص عندم ــامً باألخ ــراً مه ــج أم الربنام
ــا  ــه يســمح لن ــا أن ــراً محــدوداً أو ســلبياً مب ــم أث التقيي
ــذ واملشــاكل  ــني املشــاكل املتعلقــة بالتنفي ــق ب بالتفري
املتعلقــة بالتصميــم. ولــي نتمكــن مــن تفســري نتائــج 

التقييــم بدقــة، فمــن الــروري تضمــني تقييــم األثــر 
يف إطــار مــن الرصــد القــوي وتقييــم العمليــات وغريهــا 

ــرى. ــة األخ ــن األدوات النوعي م

قابليــة النتائــج للتعميــم: مثاليــاً، هنــاك صالحيــة 
يعنــي  مــام  بنــا،  الخــاص  األثــر  لتقييــم  خارجيــة 
أنــه ميكننــا تعميــم نتائجنــا عــىل ســكان آخريــن 
ــود  ــد وج ــرى. يعتم ــات أخ ــروف وأوق ــني يف ظ مامثل

املربع 6-11: آثار التدريب عى األعامل ومحو األمية املالية

النتاجات ألصحاب األعامل  املالية وأمية األعامل عىل  أثر برنامٍج شامٍل ملحو األمية  درس كل من برون وزيا )2011( 
الشباب يف اقتصاد ناشئ بعد النزاع للبوسنة والهرسك. وعىل الرغم من أنهم مل يجدوا متوسط آثار متميز لربنامج التدريب 
عىل أداء األعامل، إال أنهم وجدوا مستويات مرتفعة من عدم التجانس بني املشاركني. بوجه خاص، وجد أن أصحاب 
األعامل الشباب الذين ميلكون معرفة مالية مسبقة قبل الربنامج أظهروا تحسينات يف املبيعات بسبب برنامج التدريب. 
وكذلك كانت التأثريات عىل األرباح إيجابية بالنسبة لهذه املجموعة الفرعية. توحي النتائج بأن التدريب ال يجب أن يكون 
التدخل الوحيد لدعم أصحاب األعامل الشباب، وأن محتوى الربنامج الدرايس املحدد كان مالمئاً ملجموعة محددة للغاية 

من أصحاب األعامل الشباب ولكن ليس للجميع.

معلومة اسرتشادية   
 يعد وجود بيانات جيدة عن الحضور 
للغاية،  مفيداً  أمراً  الربنامج  رصد  من 
عدد  عن  فقط  يخربنا  ال  إنه  حيث 
بنطاق  أيضا  يخربنا  بل  التحقوا،  الذين  الشباب 
استخدام الخدمات املقدمة. وهذا يسمح بالتمييز 
املنتظمني وتحديد  املنتظمني وغري  بني املشاركني 
ما إذا ترك أحد الربنامج يف وسطه )رمبا من أجل 
هذه  يتم جمع  مل  وإذا  آخر(.  بشخص  استبداله 
يبخس  أن  املرجح  فمن  وتحليلها،  املعلومات 
تساعدنا  الربنامج.  فاعلية  قدر  من  األثر  تقييم 
الجرعات  تأثري  فهم  عىل  كذلك  املعلومات  هذه 
املختلفة؛ عىل سبيل املثال، االختالف يف نتاجات 
التدريب مقابل  تلقى 100 ساعة من  ما  شخص 

شخص آخر تلقى 50 ساعة فقط.
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ــار  ــرتاتيجية اختي ــىل اس ــري ع ــكل كب ــة بش ــذه الحال ه
العينــات املختــارة يف التقييــم وطبيعــة النتائــج موضــع 
ــززت  ــالً، تع ــر متثي ــة أك ــت العين ــام كان ــامم. كل االهت
ثقتنــا يف إمكانيــة نجــاح الربنامــج كذلــك مــع مجموعــة 
مســتفيدين أكــرب أو مجموعــة مســتفيدين مختلفــة. إن 
ــة توســيع نطــاق  ــة قابلي ــارا مهمــة مــن ناحي ــذا آث له
التدخــل وتكــراره. بوجــه عــام، مــن الصــواب افــرتاض 

أن التغيــريات عــرب الزمــن، والبيئــات املختلفــة، وآليــات 
التطبيــق املختلفــة مــن موقــع آلخــر تتيــح ألن يكــون 
للربنامــج تأثــري ملحــوظ يف أي مــن االتجاهــني. ويجــب 
دومــاً بــذل العنايــة عنــد ترجمــة دروس التقييــم مــن 
ــيكونان  ــم س ــد والتقيي ــر وإدراك أن الرص ــج آلخ برنام
دامئــا رضوريــان للتعلــم املســتمر وتحســني الربنامــج.

كشف املشكالت وحلها: إجراء مسح املتابعة والتحليل

W  التناقــص: يعــد التناقــص مــن املشــكالت الكــربى
ــا خفــض قيمــة  ــا الدراســات وميكنه ــي تواجهه الت
ــري  ــة خ ــح إن الوقاي ــري. ويتض ــكل كب ــج بش النتائ
ــات االتصــال  ــن العــالج. إن الحصــول عــىل بيان م
خــالل املرحلــة األوليــة، وتقديــم حوافــز للشــباب 
للمشــاركة يف املســح، وكــذا اســتخدام مســوح 
الرصــد يحــد مــن درجــة التناقــص. إذا تعــرض 
ــم  ــص، رغ ــن التناق ــة م ــة عالي ــج إىل درج الربنام
ــاليب  ــد أس ــل أح ــه، يتمث ــة ملنع ــود املبذول الجه
تخفيــف التناقــص يف اختيــار عينــة عشــوائية مــن 
األفــراد الذيــن مل يتــم تحديــد مواقعهــم والبحــث 
عنهــم بشــكل مكثــف. إذا تــم العثــور عــىل هــؤالء 
ــم. ويف  ــم متابعته ــن مل يت ــون م ــد ميثل ــراد فق األف
النهايــة، حيــث إنــه ال ميكــن تجنــب حــدوث 
بعــض التناقــص، ميكــن أخــذ هــذا التناقــص يف 
ــداد  ــم. إن إع ــة التقيي ــد عين ــد تحدي ــار عن االعتب
ــبة  ــه بنس ــون علي ــب أن تك ــام يج ــد ع ــة تزي عين
10-20 يف املائــة يســمح بالحصــول عــىل عــدد 
أكــرب مــن إجابــات املســح للعثــور عــىل نتائــج ذات 
ــص  ــة حــدوث تناق ــى يف حال ــة حت ــة إحصائي دالل
ــل  ــز املحتم ــي التحي ــر ال يلغ ــذا األم ــم أن ه )رغ

ــص(.  ــن التناق م
W  ــض ــص، يف بع ــة إىل التناق ــال: باإلضاف ــدم االمتث ع

اختيــار  ملعايــري  األشــخاص  ميتثــل  ال  الحــاالت 

الربنامــج بشــكل كامــل. عــىل ســبيل املثــال، قــد ال 
ــم اختيارهــم للمشــاركة  ــن ت يحــر الشــباب الذي
ــؤالء  ــر ه ــد يح ــام ق ــي، بين ــج التدريب إىل الربنام
املقارنــة.  مجموعــة  يف  اختيارهــم  تــم  الذيــن 
ــني  ــة للنتاجــات ب ــة دقيق ــم فإجــراء مقارن ومــن ث
مجموعــة املعالجــة ومجموعــة املقارنــة لــن ميثــل 
ــاالت  ــذه الح ــا أن ه ــج. طامل ــيل للربنام ــر الفع األث
محــدودة العــدد ونعلــم تحديــداً أفــراد مجموعتــي 
التــي  التدريبــات  وماهيــة  واملقارنــة  املعالجــة 
تلقوهــا مــن خــالل ســجالت الربنامــج، ميكــن إجراء 
باســتخدام  وذلــك  االمتثــال  لعــدم  تصحيحــات 
ــىل  ــة ع ــر "املعالج ــل تقدي ــة، مث ــات إحصائي تقني
أســاس مــن تــم معالجتهــم"، والتــي ســيتمكن 

ــابها. ــن حس ــم م املقيّ
W  تقييــم الصنــدوق األســود: كــام أن هنــاك مشــكلة

ــار  ــي االفتق ــد، وه ــة الرص ــائعة يف عملي ــرى ش أخ
ــج بشــكل  ــذ الربنام ــم تنفي ــدى ت ــة إىل أي م ملعرف
جيــد. األمــر الــذي ينتــج عنــه تقييــامت ال تعــزي 
تغيــريات ملحوظــة )أو عــدم حدوثهــا( إىل تصميــم 
الربنامــج أو تنفيــذه. ومــن الحلــول الشــائعة هــي 
دمــج النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا مــن نظــام 
الرصــد وتكملــة تقييــم األثــر بتقييــم ســري العمليــة 
قــوة  نقــاط  املالحظــة 5 كذلــك حــول  )انظــر 

ــم األســاليب املختلطــة(. تصامي
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املالحظة 6.  دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر

املربع 6-12: التنقيب عن البيانات

يعد التنقيب عن البيانات مشكلة كبرية يف علم اإلحصاء. ويشكل معضلة بوجه خاص مع املسوح الطويلة للغاية التي 
تطرح العديد من األسئلة، غالبا بطرق مختلفة.

فيام يتعلق بالتنقيب عن البيانات، يسعى الشخص إىل الحصول عىل النتائج التي تؤكد معتقدات خاصة عن برنامج ما 
وتتجاهل النتائج التي ال تؤكد هذه املعتقدات. عىل سبيل املثال، قد تعتقد مسؤولة الربنامج اعتقاداً قوياً أن برنامج 
التدريب له أثر إيجايب عىل الشباب. ومبجرد أن تحصل املسؤولة عىل البيانات من التقييم، تجد أن هناك زيادة ذات 
داللة إحصائية يف الوقت املستغرق يف العمل، ولكن متوسط دخل الشباب ليس ذو داللة إحصائية متزايدة. فالتقرير عن 
وجود الزيادة يف الوقت املستغرق يف العمل فقط وليس حقيقة عدم حدوث تغيري يف الدخل هو نوع من أنواع التنقيب 

عن البيانات.

ميكن أن يحدث التنقيب عن البيانات بطريقتني. األوىل، عندما نتجاهل األدلة التي تتناقض مع معتقداتنا ونذكر فقط 
األدلة التي تؤكد معتقداتنا. أما الطريقة الثانية فهي القيم اإلحصائية الشاذة. ففي علم اإلحصاء، توجد دامئاً فرصة أن 
يظهر متغري بأنه ذا داللة. ولكن يف الحقيقة، عىل األقل 5 باملائة من الوقت، سيظهر أن شيئاً ما ذو داللة يف حني أنه يف 
الحقيقة ليس كذلك. فإذا جمع املقيّم 100 معلومة ستوصف 5 منها عىل األقل بأنها ذات داللة يف حني أنها ليست كذلك. 

إذا درس الباحث هذه املعلومات الخمسة وذكرها فقط يف تقريره فستكون النتائج يف الحقيقة غري صحيحة.

وقد يجد تقييم ما أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للربنامج. ولكن بالتعمق يف حاالت عدم التجانس، وبسبب العشوائية 
اإلحصائية، سيجد الباحثون أثراً ما عىل مجموعة ما. لتجنب التنقيب عن البيانات، يجب أن نحدد جميع النتاجات موضع 
االهتامم قبل إجراء التحليل وأن نذكر جميع هذه النتاجات دون إخفاق، مبا يف ذلك النتاجات التي مل يتم العثور عىل أثر 

لها. بهذه الطريقة، ميكن فهم الصورة كاملة.
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الخطوة 8: نرش النتائج 

تتمثــل الخطــوة األخــرية مبجــرد الحصــول عــىل نتائــج 
تقييــم األثــر، يف نــرش النتائــج للعاملــني بالربنامــج 

باإلضافــة ملــن قــد يكونــون مهتمــني بالنتائــج مــن 
ــج. ــارج الربنام خ

النرش الداخيل 

للتعلــم  أساســاً  للتقييــم  الداخــيل  النــرش  يوفــر 
التنظيمــي. إن مشــاركة النتائــج مــع العاملــني بالربنامج 
ــة املنظمــة يلبــي دافعــاً مــن الدوافــع الرئيســية  وبقي
إلجــراء التقييــم يف املقــام األول: تعزيــز إدارة الربنامــج 
)أنظــر املالحظــة 1(. حتــى ينتــج االهتــامم واإلحســاس 
ــرش  ــة الن ــوراً يف عملي ــدء ف ــن األفضــل الب ــة، م بامللكي
الداخــيل بعــد اســتكامل التقييــم األويل - عــىل ســبيل 

املثــال، باملشــاركة يف النتائــج األوليــة وعرضهــا، ثــم 
يجــب بعــد ذلــك نــرش نتائــج التقييــم عــىل املوظفــني 
التنفيذيــني والقــادة يف املكاتــب القطريــة واملراكــز 
ــر  ــن التقري ــن أن يتضم ــن. ميك ــام أمك ــية، حيث الرئيس
ــم  ــىل تصمي ــج ع ــري النتائ ــة تأث ــول إمكاني ــة ح مناقش

ــة. ــتقبلية أو الحالي ــادرات املس املب

النرش الخارجي 

أصحـــاب  كذلـــك  النـــرش  يســـتهدف  أن  يجـــب 
املحليـــة  الســـلطات  مثـــل  الخارجيـــني  املصالـــح 
ــة  ــري الحكوميـ ــامت غـ ــة واملنظـ ــوزارات القوميـ والـ
املحليـــة والدوليـــة والجامعـــات )خاصـــة أقســـام 
التنميـــة واالقتصـــاد والصحـــة العامـــة(، واملنظـــامت 
متعـــددة األطـــراف )مثـــل األمـــم املتحـــدة والبنـــك 
الـــدويل وبنـــوك التنميـــة اإلقليميـــة أو املانحـــني 
ـــة  ـــة الدولي ـــة للتنمي ـــة األمريكي ـــل الوكال ـــني )مث الثنائي
)USAID( والجمعيـــة األملانيـــة للتعـــاون الـــدويل 

يف   .)DFID( الدوليـــة  التنميـــة  ووزارة   )GIZ(
ـــم  ـــج تقيي ـــىل نتائ ـــد ع ـــب متزاي ـــاك طل ـــة، هن الحقيق
ـــباب  ـــة الش ـــال عامل ـــة يف مج ـــام خاص ـــه ع ـــر بوج األث
ـــا ال  ـــح وم ـــام ينج ـــة ع ـــة الدقيق ـــت األدل ـــث مازال حي

ينجـــح نـــادرة. 

يتــم تنــاول النــرش الخارجــي مبزيــد مــن التفاصيــل يف 
املالحظــة 7: اعتــامد األدلــة يف صياغــة السياســات.

كشف املشكالت وحلها: نرش النتائج

W  يتـم مل  إذا  التقييـم:  لنتائـج  املحـدود  االسـتخدام 
التقييـم بشـكل كاف مـع أصحـاب  نتائـج  مشـاركة 
املصالـح عـىل املسـتوى الداخـيل والخارجـي، تتأثـر 
أهـداف التعلـم األساسـية الخاصـة بتقييـم الربنامـج 
عـام.  بوجـه  الشـباب  عاملـة  وقطـاع  خـاص  بوجـه 
وتكمـن إحـدى طـرق التغلـب عىل هذه املشـكلة يف 

تحديـد اسـرتاتيجية النـرش )انظـر املالحظـة 7( منـذ 
بدايـة التقييـم عـىل أن يعمل أحد العاملـني بالربنامج 
عـىل األقـل عـن كثب مـع فريق عمـل التقييـم. ومن 
الرئيسـيني عـىل  األشـخاص  أحـد  يكـون هنـاك  ثـم، 
درايـة وفهـم بالتقييـم ويكـون يف وضـع جيـد ميكنـه 

مـن تنفيـذ بعـض مـن نتائـج التقريـر.
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النقاط الرئيسية

ــة . 1 ــر مهم ــم األث ــراء تقيي ــة إج ــون عملي ــد تك ق
مكلفــة وتســتغرق وقتــاً طويــالً وتواجههــا الكثــري 
ــن  ــون م ــم يك ــن ث ــة. وم ــرات املحتمل ــن الع م
الــروري تجميــع فريــق عــىل مســتوى عــال مــن 
الجــودة ميكنــه العمــل عــىل التقييــم خــالل فــرتة 

ــدة. ــة ممت زمني

خطــة التقييــم هــي أكــرب أول منتــج لتقييــم األثر. . 2
إذ تظهــر االســرتاتيجية كيفيــة تقييــم التدخــل، مبــا 
يف ذلــك منهجيــة البحــث وحجــم العينــة وخطــة 

جمــع البيانــات وغريهــا مــن العنــارص األخــرى.

يفــرض إجــراء املقابــالت مــع األطفــال والشــباب . 3
مــن الحصــول عــىل  بــدءاً  تحديــات محــددة 
ــة  ــتخدام اللغ ــى اس ــن وحت ــن الوالدي ــة م موافق
التــي تناســبهم، ومــن ثــم ينصــح بتعيــني شــخص 
ــك،  ــىل ذل ــالوة ع ــوح. ع ــذه املس ــص يف ه متخص
ميكــن أن تطــرح التقييــامت أســئلة أخالقيــة، لــذا 

ــية  ــة املؤسس ــس املراجع ــه إىل مجل ــني التوج يتع
ــح. ــم واملس ــم التقيي ــىل تصمي ــة ع للموافق

ينصــح بشــدة إجــراء مســح أويل مــن شــأنه توفــري . 4
معلومــات قيمــة تفيــد املرحلــة الخاصــة بتصميــم 
جــدوى  مــن  بالتأكــد  لنــا  وتســمح  الربنامــج، 

ــم. ــاره للتقيي ــم اختي ــذي ت ــم ال التصمي

ــات . 5 ــع بيان ــت جم ــاً يف توقي ــر ملي ــب التفك يج
املتابعــة مــن أجــل رصــد النتاجــات ذات األهميــة، 
ــاج  ــا يف األجــل القصــري ويحت حيــث تظهــر بعضه

ــا اآلخــر إىل أعــوام يك تتحقــق.  بعضه

يعــد نــرش نتائــج التقييــم، ســواء كانــت إيجابيــة . 6
ــور الحاســمة.  ــن األم أو ســلبية بشــكل واســع م
أصحــاب  مــع  النتائــج  مشــاركة  توفــر  حيــث 
املصالــح عــىل املســتوى الداخــيل واملحــيل والدويل 

ــة. ــة الراجع ــم والتغذي ــاً للتعل أساس
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دراسة حالة: 

تصميم وتنفيذ املسح االستقصايئ 
ملرشوع "نقدر نشارك" يف مرص

© ILO / M. Crozet

تستند هذه الدراسة إىل استبيان تقييم أثر برنامج نقدر نشارك يف مر. 
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مقدمة وسياق دراسة الحالة

يســتهدف برنامــج "نقــدر نشــارك" 4.500 فتــاة تــرتاوح 
أعامرهــن بــني 16 و29 ســنة يف 30 قريــة ريفيــة يف 
ــر،  ــد م ــوهاج يف صعي ــا وس ــوم وقن ــات الفي محافظ
بهــدف متكــني الشــابات الريفيــات يف صعيــد مــر مــن 
ــة  ــارات املهني ــىل امله ــب ع ــن بالتدري ــالل تزويده خ
ــث  ــاريع أو البح ــة املش ــن يف إقام ــة ودعمه والتجاري
عــن عمــل. كــام تهــدف إىل زيــادة التمكــني االجتامعــي 
للشــابات، مــع التأكيــد عــىل أهميــة إرشاك "األوصيــاء" 
)األزواج واآلبــاء( وقــادة املجتمعــات املحليــة. يتــم 
تقديــم منهــج املهــارات التجاريــة عــىل مــدى 12 

ــدة ســاعتني كل أســبوع  ــالث جلســات مل أســبوعاً يف ث
ــاعة(. ــه 72 س ــا مجموع )م

ــن  ــج م ــة الربنام ــر ملصاحب ــم األث ــم تقيي يجــري تصمي
ــد  ــج. يعتم ــار الربنام ــق آلث ــم دقي ــم تقيي ــل تقدي أج
التقييــم عــىل نهــج شــبه تجريبــي يجمــع بــني تصميــم 
الفــرق يف االختالفــات مــع مطابقــة درجــة امليــل، 
وسيســتخدم البيانــات مــن مســح منتصــف خــط 

ــة. ــط ومســح املتابع الوس

الجزء األول: وضع تصور املسح
سيشــمل املســح ملرحلــة منتصــف املــدة 7,028 شــابة 
وينبغــي إجــراؤه عــىل مــدى فــرتة ثالثة أشــهر. ســيكون 
املشــاركات يف املســح بشــكل رئيــي مــن الشــابات من 
ذوات املســتوى التعليمــي األســايس ومســتوى أســايس 

مــن مهــارات القــراءة والكتابــة باللغــة العربيــة. ونظــراً 
الوالديــن أو  ألنهــن شــابات، يجــب حضــور أحــد 

األقــران أو أي مرافــق آخــر عنــد إجــراء املســح.

موضوعات للنقاش
بالنظـر إىل حجـم العينـة الكبري، والطبيعـة الريفية . 1

لعينـة  املحـددة  واالجتامعيـة  الثقافيـة  والقيـود 
السـكان، مـا عنـارص التصميـم املهمـة التـي يجب 

أخذهـا يف االعتبـار عنـد وضـع تصـور للمسـح؟

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

ــة: ــم التالي ــج التعل ــار نتائ إظه
W  فهــم االعتبــارات األساســية عنــد وضــع تصــور

الســكان  املســح مــن خــالل مراعــاة  لتصميــم 
ومســاحته املســح  وحجــم  املســتهدفني 

W  ــىل ــز ع ــم أســئلة مســح ترك ــة تصمي ــة كيفي معرف
ــواردة يف  ــادات ال ــىل اإلرش ــاًء ع ــل، بن ــوق العم س

املالحظــة 2 بشــأن املــؤرشات الرئيســية ذات الصلــة 
ــة الشــباب بعامل

W  ــني ــىل تعي ــة اإلرشاف ع ــاً لكيفي ــر وضوح ــم أك فه
ــة  ــتعانة برشك ــق االس ــن طري ــات ع ــة بيان مجموع
لجمــع بيانــات عاليــة الجــودة وتحديــد رشوط 
ــية. ــات الرئيس ــىل املخرج ــوء ع ــز الض ــة لرتكي مرجعي
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب
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الجزء الثاين: تصميم أسئلة املسح املتعلقة بسوق العمل

لربنامــج  والتقييــم  الرصــد  عــن  مســؤول  بصفتــك 
ــم  ــىل تصمي ــك اإلرشاف ع ــب من ــارك"، طُل ــدر نش "نق
املســح وعمليــة جمــع البيانــات. باإلضافــة إىل وحــدات 
التعليــم والصحــة والشــبكات االجتامعيــة والتنقــل، 
يتطلــب املســح قيــاس املــؤرشات االقتصاديــة املرتبطــة 

ــك: ــا يف ذل ــل، مب بســوق العم
W  ًــا ــل حالي ــي: هــل املســتجيبة تعم الوضــع الوظيف

ــة  ــل بأجــر(، أم عاطل )لحســابها الخــاص أو يف عم
عــن العمــل أم غــري مشــاركة يف ســوق العمــل )غــري 

نشــطة(
W  ــن ــا املســتفيدة م ــأة تحصــل عليه الكســب: مكاف

ــاً ــداً أو عين ــا، نق املــرشوع عــن عمله

W  ــرتة ــل يف الف ــدد ســاعات العم ــل: ع ســاعات العم
ــبوع( ــال، يف األس ــبيل املث ــىل س ــة )ع املرجعي

W  ــن ــن وظيفته ــي: مســتوى الرضــا ع الرضــا الوظيف
ــة الحالي

W  ــرتكة يف ــرأة مش ــل امل ــل: ه ــدر للدخ ــاط امل النش
أي نشــاط اقتصــادي بهــدف توليــد الدخــل خــالل 

ــة املســح ــة الســابقة ملقابل األشــهر الثالث
W  التطلعــات االقتصاديــة: هــل كانــت املــرأة تخطــط

لـــ )أ( إقامــة مــرشوع تجــاري أو مواصلــة العمل أو 
)ب( الحصــول عــىل عمــل بأجــر.

موضوعات للنقاش
مــا املعايــري التــي يجــب أن تفــي بهــا املســتجيبات . 1

يف املســح حتــى ميكــن اعتبارهــن موظفــات أو 
عاطــالت عــن العمــل أو غــري ناشــطات؟ مــا 
ــة  ــد وضعي ــا لتحدي ــب طرحه ــي يج ــئلة الت األس

ــة؟ العامل

مــا االعتبــارات املهمــة يف تحديــد عــدد الســاعات . 2
التــي عملــت خاللهــا أي مســتجيبة يف املســح؟

الجزء الثالث: الرشوط املرجعية لرشكة جمع البيانات
ــة  ــة، وهــي الجمعي ــد مــع رشكــة خارجي ســيتم التعاق
ــط  ــات خ ــع بيان ــة )EDA( لجم ــة املري الدميوغرافي
ــك مســؤول  ــدر نشــارك". وبصفت ــج "نق الوســط لربنام
عــن الرصــد والتقييــم للمــرشوع، فأنــت مســؤول 

عــن وضــع الــرشوط املرجعيــة الخاصــة برشكــة جمــع 
البيانــات الخارجيــة، وهــي الجمعيــة الدميوغرافيــة 

ــة. املري

موضوعات للنقاش
ــات . 1 ــؤولية واملخرج ــية للمس ــاالت الرئيس ــا املج م

ــة املســح؟ ــن رشك ــي ســتحتاجها م الت
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