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شكر وتقدير
ميثـل دليـل قيـاس الوظائـف الالئقـة للشـباب مثـرة
جهـد مشترك وتعـاون وثيـق بين مجموعة مـن الخرباء
مـن منظمـة العمـل الدوليـة ( )ILOوالهيئـات املك ّونـة
الرئيسـية ،وكذلـك مـن الشركاء الخارجيين .ويعـ ّد هـذا
الدليـل نتـاج لعمـل وحـدة برنامـج تشـغيل الشـباب يف
منظمـة العمل الدولية ( ،)YEPوقد ت ّم وضعه بالتعاون
الوثيـق مـع الفـروع والوحـدات األخـرى التابعـة إلدارة
سياسـة االسـتخدام مبا يف ذلك وحدة سياسـة االسـتخدام
القُطريـة لفـرع تحليل سـوق العمل واالسـتخدام ،وفرع
مهـارات التوظيف ،وفـرع التنمية واالسـتثامر .ويتضمن
املسـاهمون الرئيسـيون اآلخرون مكتب التقييم ،وإدارة
املشـاريع ،وإدارة البحـوث ،والعمـل األفضـل ،واملكتـب
اإلقليمـي للدول العربية ،وفريق العمل الالئق يف شمال
أفريقيـا ،واملكتـب القُطـري ملصر وإريرتيـا ،واملكتـب
القطـري للجزائـر وليبيـا واملغـرب وتونـس وموريتانيـا،
ومكتـب األنشـطة العامليـة ،ومكتـب أنشـطة أصحـاب
العمـل ،واملركـز الـدويل للتدريـب التابع ملنظمـة العمل
الدوليـة(.)ITCILO
كما أمكن وضع هـذا الدليل بفضل الدعم السـخي من
الصنـدوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة ( ،)IFADيف إطـار
مرشوع مشترك بين الصندوق ومنظمة العمـل الدولية
بعنـوان "تعزيـز الرصـد والتقييـم الجنسـاين يف العاملـة
الريفيـة يف الشرق األدىن وشمال أفريقيـا" .ومـن خالل
بحـوث التأثير الصارمـة ،يهـدف هـذا املشروع املعنـي
بتنميـة القـدرات والتعلّـم إىل فهـم "عوامـل النجـاح"
يف تعزيـز تعميـم مراعـاة املنظـور الجنسـاين ،مـن أجل
تحقيـق غايـة قصـوى تتمثـل يف تحقيـق املسـاواة بين
الجنسين يف نتائـج العاملـة الريفيـة يف جميـع أنحـاء
املنطقة.
اشـتملت عمليـة الصياغـة على إجـراء مراجعـة يف
اجتماع للخبراء يف مـارس/آذار  ،2017حيـث تـ ّم إبداء
تعليقـات ممتـازة .ضـ ّم اجتماع الخبراء :صموئيـل

أصفهـا ،نعومي أسـوكاي ،ناتايل بافيتـش ،رومولو كابيزا،
خوان تشـاكالتانا ،فريونيكا إسـكوديرو ،سيرجيو إرياريت
كويـزادا ،جان-فرانسـوا كلين ،توبيـاس ليختينفيلـد،
بيـدرو مارتينـز ،نـوال املرزوقـي ،رويت منديـز ،محمـد
مامادزينجـو ،نيـال أو هيغنـز ،أوريليـو بارياروتـو،
ميـكل بيلليكـر ،أريانـا رويس ،روالنـد سـارتون ،أولغـا
سرتييتسـكا-إلينا ،سـتيفن توبين ،سانشير توغشـيميغ،
بيتر فـان رويـج ،وبيتر ويشماند.
تـوىل درو غاردينر مهمـة تنسـيق صياغـة الدليـل
وتأليـف املالحظـات  1و  3و  .7وكتـب جونـاس بـاوش
املالحظتين  4و  .5وقـدم بـول بيرب إي ،وفريينا بروير،
وبـول دايـر ،وسـونيا كوفاسـيفيتش ،وسـوزانا بويرتـو
غونزاليـس ،وفيليكس فايدنكاف مسـاهامت فنية كبرية
طـوال الوقـت .وقـام مـات ريبلي بتأليـف العديـد من
دراسـات الحالـة وقـام بـدور القـارئ قبـل األخير .تـ ّم
تحريـر الدليـل بواسـطة  Book-Nowوتجمعيـه مـن
قبـل املركـز الـدويل للتدريـب التابـع ملنظمـة العمـل
الدوليـة.
تعـد املالحظـة  6تطبيقًـا لفصـل الرشاكـة العامليـة
لتوظيـف الشـباب بعنـوان ""قيـاس مـدى نجـاح
التدخلات التـي تهـدف لتحسين سـبل عيـش الشـباب
 دليـل عملي للرصـد والتقييـم" ،تأليف كيفين هيمبلوناثـان فيـاال.
قـدم كل مـن سـانغهون يل ،مديـر إدارة سياسـة
االسـتخدام ،وسـوكتي داسـجوبتا ،رئيـس فـرع تحليـل
أسـواق العمـل واالسـتخدام ،وفالتر نيبولـوين ،رئيـس
وحـدة برنامـج عاملـة الشـباب ،توجيهات عامـة إلعداد
هـذه املطبوعـة.
ميكن إرسـال األسـئلة أو املالحظات الخاصة بهذا الدليل
إىل وحدة برنامج عاملة الشبابyouth@ilo.org :
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متهيد
يف يونيــو  /حزيـران  ،2012قــرر مؤمتــر العمــل الــدويل
ملنظمــة العمــل الدوليــة اتخــاذ إجـراءات عاجلــة مــن
أجــل إيجــاد حــل ألزمــة عاملــة الشــباب غــر املســبوقة
مــن خــال نهــج متعــدد الجوانــب يســتهدف منــو
العاملــة وخلــق فــرص عمــل الئقــة .ويتضمــن
الق ـرار املعنــون "أزمــة عاملــة الشــباب :حــان وقــت
العمــل" (منظمــة العمــل الدوليــة 2012 ،أ) مجموعــة
مــن االســتنتاجات التــي تشــكل مخططــاً لصياغــة
االســراتيجيات الوطنيــة لتشــغيل الشــباب .ويحــذر
التقريــر األســايس املصاحــب (منظمــة العمــل الدوليــة،
 2012ب) بأنــه "ال تــزال هنــاك ثغــرات رئيســية يف
املعــارف (حــول "عوامــل النجــاح" يف عاملــة الشــباب).
وقــد جــرت عمليــات تقييــم صارمــة قليلــة نســبياً
لجميــع هــذه السياســات والربامــج ،وألثرهــا عــى
املــدى القصــر وعــى املــدى الطويــل ،ولتكاليفهــا
النســبية مقارنــة باملنافــع ،مبــا يف ذلــك يف البلــدان
املتقدمــة .وال بــد مــن إيجــاد حــل لذلــك إذ مــن شــأن
الــدروس املســتفادة واملســتمدة مــن عمليــات التقييــم
أن تفــي إىل املزيــد مــن الفعاليــة يف الربنامــج وإىل
اســتهداف أفضــل للمــوارد الشــحيحة .ويتســم البنــاء
املتواصــل لقاعــدة املعــارف بشــأن السياســات والربامــج
القطريــة وتقييــم أثــر مجموعــة التدابــر املتخــذة
بأولويــة قصــوى".
لقــد اســتجابت منظمــة العمــل الدوليــة لهــذه الدعــوة
مــن خــال القيــام باســتثامرات أكــر ضمــن جهــود
تطويــر قاعــدة األدلــة حــول عاملــة الشــباب .ويــأيت
برنامــج ""What works in youth employment
كعــرض مــن منظمــة العمــل الدوليــة إىل الهيئــات
املك ّونــة ملســاعدتها يف الرصــد والتقييــم الصــارم
لربامجهــا وسياســاتها بشــأن عاملــة الشــباب ،علـاً بــأن
الهــدف مــن الربنامــج يتألــف مــن شــقني )1( :ضــان
القيــاس الدقيــق لنتائــج عاملــة الشــباب و ( )2تشــجيع
التدخــات والربامــج التــي تســتهدف عاملــة الشــباب
والقامئــة عــى األدلــة مــن خــال الحــوار الســيايس.
وتســاهم منظمــة العمــل الدوليــة مــن خــال بنــاء

القــدرات الخاصــة بقيــاس النتائــج يف رصــد التقــدم
املحــرز يف مســار تحقيــق هــدف التنميــة املســتدامة
الثامــن بشــأن تعزيــز النمــو االقتصــادي املطــرد
والشــامل للجميــع واملســتدام ،والعاملــة الكاملــة
واملنتجــة ،وتوفــر العمــل الالئــق للجميــع.
بــدأ عمــل منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن قيــاس نتائج
عاملــة الشــباب ىف عــام  2010مــع الصنــدوق مــن أجل
التقييــم يف مجــال عاملةالشــباب .تــم اســتكامل هــذا
العمــل بتقريــر "أزمــة عاملــة الشــباب :دعــوة للعمــل"
و "خطــة املتابعــة" املناظــرة لهــا ( ،)2019-2012والتــي
تضمنــت الدعــوة إىل تحســن عمليــة تقييــم التدخــات
لدعــم نتائــج عاملــة الشــباب بشــكل أفضــل .وتــاه يف
عــام " 2013مجــال األهميــة الحرجــة :عوامــل النجــاح
يف املهــارات وعاملــة الشــباب" بغيــة تقديــم املســاعدة
املاليــة والتقنيــة مــن أجــل إجـراء تقييــم صــارم لعاملــة
الشــباب .ومنــذ ذلــك الحــن ،تـ ّم وضــع نُهــج إقليميــة،
مبــا يف ذلــك مبــادرة "تقييــم" ،وهــي رشاكة بــن منظمة
العمــل الدوليــة والصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة
( )IFADكجــزء مــن مــروع ميولــه الصنــدوق بعنــوان
"تعزيــز الرصــد والتقييــم الجنســاين يف العاملــة الريفيــة
يف الــرق األدىن وشــال أفريقيــا" .ومــن خــال بحــوث
التأثــر الصارمــة ،يهــدف هــذا املــروع املعنــي بتنميــة
القــدرات والتعلّــم إىل فهــم "عوامــل النجــاح" يف تعزيــز
تعميــم مراعــاة املنظــور الجنســاين ،مــن أجــل تحقيــق
غايــة قصــوى تتمثــل يف تحقيــق املســاواة بني الجنســن
يف نتائــج العاملــة الريفيــة يف جميــع أنحــاء املنطقــة.
يف هــذا الســياق ،وضعنــا هــذا الدليــل الــذي يقــدم
مدخ ـاً شــامال ًإىل موضوعــات قيــاس النتائــج وتقييــم
األثــر ،وتطبيقهــا العمــي يف مجــال عاملــة الشــباب
وكيــف ميكــن أن تفــي األدلــة املســتمدة مــن
اســراتيجيات قيــاس النتائــج إىل تحســن الربامــج.
ويحدونــا أمــل صــادق يف أن يســاعد هــذا الدليــل
الــركاء االجتامعيــن واملامرســن يف اتخــاذ قــرارات
مســتنرية عنــد اختيــار أطــر التقييــم التــي تفيــد
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منظامتهــم والربامــج التــي تركــز عــى الشــباب وأن
تســاهم يف تعزيــز قطــاع عاملــة الشــباب بشــكل عــام.
وإذا اســتطعنا أن نســتخلص يف املســتقبل أدلــة أقــوى
مــن كافــة املبــادرات الجيــدة التــي يجــري تنفيذهــا
لدعــم الشــباب يف جميــع أنحــاء العــامل ومــن الخـرات
الواســعة مــن مختلــف الجهــات الفاعلــة ،ســيكون

لدينــا أيضــا صوتــاً أقــوى إلقنــاع صنــاع السياســة
لتوســيع نطــاق التدخــات التــي ثبتــت نجاحهــا.
ونتطلــع إىل مواصلــة التعــاون والعمــل املشــرك
بــن صنــاع السياســات ،والعاملــن يف مجــال التنميــة
وغريهــم مــن أصحــاب املصلحــة مــن أجــل تزويــد
قــادة الغــد بالفــرص االقتصاديــة التــي يســتحقونها.

فالرت نيبولوين
رئيس
وحدة برنامج تشغيل الشباب
فرع تحليل سوق العمل واالستخدام

سوكتي داسجوبتا
رئيس
فرع تحليل سوق العمل واالستخدام
إدارة سياسة االستخدام
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املقدمة
إن االستثامر اليوم يف عاملة الشباب
يعني االستثامر يف حارض مجتمعاتنا ومستقبلها.
غاي رايدر ،املدير العام ملنظمة العمل الدولية

تشير التقديـرات إىل أن الشـباب ميثلـون أكرث من  35يف
املائـة من السـكان العاطلني عن العمـل يف جميع أنحاء
العـامل (منظمة العمـل الدولية 2017 ،أ) .وبينام اسـتقر
معـدل البطالـة للشـباب يف العامل عنـد  13يف املائة عام
 ،2016فقـد ارتفـع بشـكل طفيـف إىل  13.1يف املائـة
يف عـام  .2017وميثـل الرقـم املقـدر البالـغ  70.9مليون
شـاب عاطـل عـن العمل يف عام  2017تحسـناً مهامً من
ذروة األزمـة التـي بلغـت  76.7مليـون يف عـام ،2009
إال أنـه مـن املتوقـع أن يرتفـع هـذا الرقـم مبائتـي ألف
يف عـام  ،2018ليصـل إىل مـا مجموعـه  71.1مليـون.
واألهـم مـن ذلـك أن  39يف املائـة مـن العامل الشـباب
يف البلـدان الناشـئة والناميـة – وعددهـم  160.8مليون
شـاب  -يعيشـون يف فقر مدقع أو مبسـتوى قريب منه،
مبعنـى أنهم يعيشـون عىل أقل مـن  3.10دوالر أمرييك
يف اليـوم الواحـد (على أسـاس تعـادل القـوة الرشائيـة
يف عـام  .)2011ويعـد أكثر مـن اثنين مـن كل خمسـة
شـباب يف سـن العمـل اليـوم عاطلين عـن العمـل أو
عاملين ولكـن يظلـون فقـراء ،وهـو واقع مؤسـف يؤثر
على املجتمعـات يف جميـع أنحـاء العامل.
وعلى الرغـم مـن صعوبـة هـذا الوضـع ،إال أن اعتماد
أهـداف التنميـة املسـتدامة يف عـام  ،2015وتركيزهـا
الواضـح على العمل الالئق يوفـر األمل للشـباب الذين
ينتقلـون إىل عـامل العمـل .وتحـرص منظمـة العمـل
الدوليـة وهيئاتهـا املك ّونـة  -الحكومـات ومنظمات
العمال ومنظمات أصحـاب العمـل  -على تحقيـق
أهـداف عامليـة بشـأن العمـل الالئـق والنمـو الشـامل.
وتُ ثـل مصالـح الشـباب متثيلاً قويـاً يف أهـداف التنمية
املسـتدامة ،وتحديـدا ً يف الهـدف األول بشـأن القضـاء
على الفقـر ،والهـدف الرابـع بشـأن توفير التعليـم
الجيـد والهـدف الثامـن بشـأن العمـل الالئـق والنمـو

االقتصـادي .ويتنـاول املقصـد السـادس مـن الهـدف
الثامـن رصاحـة رفـاه الفئـات األكثر اسـتضعافاً مـن
الشـباب ،إذ ينـص على "الحـد بدرجـة كبرية من نسـبة
الشـباب غير امللتحقني بالعاملـة أو التعليم أو التدريب
بحلـول عـام  ."2020وبالنسـبة للمامرسين املتخصصين
يف مجـال عاملـة الشـباب ،تعـد هذه الفئة من الشـباب
املسـتبعدين وامله ّمشين محـور االهتمام الرئيسي.
ويعتمـد مسـار هـذا الجيـل الشـاب املتنامـي على
تكاملـه االجتامعـي واالقتصـادي ،وقدرتـه على العيـش
حيـاة ُمرضيـة ومشـاركته يف املجتمـع ومسـاهمته.
إن اتخـاذ إجـراءات فعالـة مـن أجـل تحقيـق أهـداف
التنميـة املسـتدامة يتطلـب اتبـاع نهـج منظـم للقياس
والتقييـم .ويف هـذا اإلطـار ،وضعـت األمـم املتحـدة
خطـة إلعداد التقارير تسـتند إىل النتائـج ،بهدف تقييم
ورصـد تحقيق أهداف التنمية املسـتدامة ومسـاهامت
وكاالت األمـم املتحـدة والـدول األعضـاء .وأثنـاء رصـد
وتقييـم تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة ،توفـر
وثيقـة جـدول أعمال  2030توجيهـات من أجـل إجراء
عمليـات املتابعـة املنتظمـة والدقيقـة (األمـم املتحدة،
 .)2015وتعترف وثيقة جدول أعمال  2030بأن عملية
مراجعـة أهـداف التنميـة املسـتدامة تتطلـب "تعزيـز
دعـم بنـاء القـدرات للبلـدان النامية ،مبـا يف ذلك تعزيز
نظـم البيانـات الوطنيـة وبرامـج التقييـم".
يســاهم هــذا الدليــل يف جهودنــا الجامعيــة يف التحــرك
نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة وضــان
الحصــول عــى فــرص عمــل أفضــل للشــباب عــن
طريــق التشــجيع عــى تنفيــذ نظــم فعالــة لقيــاس
النتائــج يف الربامــج والتدخــات التــي تســتهدف عاملــة
الشــباب .ويعــزز هــذا الدليــل خيــارات السياســات
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والربامــج القامئــة عــى األدلــة مــن خــال تزويــد
رشكاء منظمــة العمــل الدوليــة وأصحــاب املصلحــة
بــاألدوات الالزمــة إلســناد أعاملهــم إىل نتائــج إيجابيــة
تتعلــق بالشــباب ،إذ يتضمــن الدليــل قســاً واســع
النطــاق يتنــاول التغيــرات الناشــئة عــن التدخــات
التــي تســتهدف عاملــة الشــباب .كــا يتــم تقديــم
التوجيهــات بشــأن قيــاس نتائــج الوظائــف الالئقــة
للشــباب عــى أســاس فرضيــة مفادهــا أننــا ،مــن أجــل
خلــق فــرص العمــل وتحســن ظــروف العمــل وتحقيــق
أهــداف التنميــة املســتدامة ،نحتــاج إىل املزيــد مــن
األدلــة حــول "عوامــل النجــاح" واألهــم مــن ذلــك ،هــل
ميكننــا تحديــد "كيــف" و "ملــاذا" تنجــح التدخــات ليك
يُسرتشــد بهــا يف عمليــة تصميــم الربامــج يف املســتقبل؟
عــى الرغــم مــن أن الثغــرات يف املعــارف ال تــزال
قامئــة ،نســتطيع القــول بــأن قاعــدة األدلــة املتوفــرة
اآلن أقــوى مــا كانــت عليــه قبــل  10ســنوات وأنهــا
آخــذة يف النمــو مبعــدل واســع النطــاق .وقــد حــددت
املراجعــة املنهجيــة التــي صــدرت مؤخــرا ً حــول
"التدخــات لتحســن نتائــج ســوق العمــل للشــباب"
(كالوف وآخــرون 113 )2017 ،تقريــر تقييــم صــارم
مــن أجــل إدراج تلــك التقاريــر يف التحليــل التجميعــي،
وقــد تـ ّم إصــدار  74منهــا منــذ عــام  .2010كــا كانــت
النتائــج الرئيســية للمراجعــة مشــجعة :وعمومـاً ،ميكــن
أن تفــي التدخــات التــي تســتهدف عاملــة الشــباب

إىل تحقيــق آثــار إيجابيــة عــى العمــل والدخــل
للشــباب .ومــع تزايــد األدلــة العامليــة ،ســتزداد فعاليــة
التدخــات التــي تســتهدف عاملــة الشــباب ،مــا يؤدي
إىل توفــر وظائــف الئقــة بشــكل أفضــل للشــباب.
يقــرح هــذا الدليــل إطــارا ً يربــط القيــاس والرصــد
العمــي املرتكــز عــى التنفيــذ بتقييــم األثــر املســتند
إىل البحــث .ويتحقــق ذلــك اإلطــار مــن خــال سلســلة
مــن ســبع "مالحظــات" ،يطلــع القــارئ خاللهــا عــى
الخطــوات الرئيســية يف تشــخيص ووضــع التدخــات
التــي تســتهدف عاملــة الشــباب ،وتطويــر نظــام
لقيــاس النتائــج وتحديــد مــؤرشات عاملــة الشــباب
الرئيســية املقابلــة ،قبــل أن ينتقــل إىل نظــرة عامــة
عــى أنــواع نُهــج التقييــم املتاحــة لقيــاس نتائــج
عاملــة الشــباب ،مبــا يف ذلــك الطــرق غــر التجريبيــة
وشــبه التجريبيــة والتجريبيــة التــي تشــجع التفكــر يف
تحــدي اإلســناد .بعدئــذ ،ســيتم تنــاول قامئــة بطــرق
التقييــم املتاحــة وأخـرا ً ،ســيتم توفــر التوجيــه بشــأن
كيفيــة ضــان االســتفادة مــن النتائــج املســتمدة مــن
عمليــات التقييــم املرتكــزة عــى األدلــة يف عمليــات
الحــوار وصياغــة السياســات املتعلقــة بالتوظيــف
والشــباب .وت ُســتكمل املالحظــات الفنيــة بدراســات
حالــة تفاعليــة يف نهايــة كل مالحظــة ،مــن أجــل
اســتخدامها لتكملــة أنشــطة التعلّــم يف الفصــل حــول
هــذا املوضــوع.

حول هذا الدليل
الهدف
نهــدف مــن خــال هــذا الدليــل إىل موافــاة القــارئ
باملجموعــة األساســية مــن املفاهيــم واألدوات الالزمــة
التخــاذ قـرارات مســتنرية حــول أفضــل الســبل لقيــاس
وتقييــم نتائــج التدخــات التــي تســتهدف عاملــة
الشــباب .ونســتعرض دورة الحيــاة الكاملــة لعمليــة
التدخــل التــي تســتهدف عاملــة الشــباب ،بــدءا ً مــن
التشــخيص وتصميــم الربامــج ،ومــرورا ً بوضــع نظــام
للرصــد وقيــاس النتائــج .ونســعى إىل توفــر فهــم
واضــح ملجموعــة متنوعــة مــن خيــارات التقييــم
املتاحــة والقضايــا التــي يجــب أخذهــا يف االعتبــار عنــد
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اختيــار الطريقــة األنســب ،يف ضــوء أهــداف التعلّــم
والســياق التشــغييل .باإلضافــة إىل ذلــك ،يصــف الدليل
كيفيــة إدارة تقييــم األثــر ،إن كان هــو طريقــة التقييــم
املختــارة.
تتمثــل غايتنــا األســمى يف إرســاء أســاس ســليم لصنــع
السياســات والربامــج مــن خــال زيــادة عــدد عمليــات
تقييــم الجــودة يف مجــال عاملــة الشــباب ،مــا يســهل
عمليــة توســيع نطــاق التدخــات الناجحــة وتكرارهــا.
ونربــو إىل ترســيخ مفهــوم التقييــم كأداة للتعلّــم
الداخــي والخارجــي بــدالً مــن كونــه مجــرد مامرســة
للمســاءلة ،إذ ميكــن أن يــؤدي اســتخدام التقييــم

ملعرفــة املزيــد حــول أداء أي تدخــل إىل تســهيل اإلدارة
التك ُّيفيــة حيــث ميكــن التعــرف عــى املشــكالت يف
وقــت مبكــر وتعديــل املرشوعــات وف ًقــا لذلــك .وميكن
أن تســاعد الــدروس املســتفادة التــي يتــم مشــاركتها
بشــكل عــام اآلخريــن عــى اختيــار منــاذج التدخــل
األكــر فعاليــة ،وضــان حســن اســتغالل املــوارد التــي
يتــم إنفاقهــا عــى عاملــة الشــباب عــى النحــو األمثــل.

أداة التعلم
كــا ميكــن اســتخدام الدليــل لتوفــر مــواد تكميليــة
للمتدربــن الذيــن يتلقــون دورات تدريبيــة حــول
قيــاس النتائــج وعوامــل النجــاح يف عاملــة الشــباب.
وقــد قامــت منظمــة العمــل الدوليــة خــال الفــرة
مــن  2010إىل  2017بتدريــب أكــر مــن ألفــن مــن
الهيئــات املك ّونــة عــى قيــاس النتائــج يف عاملــة
الشــباب باســتخدام نهــج تعلّــم اختبــاري يســمى
"عيــادات التقييــم" .ويتابــع هــذا الدليــل عــن كثــب
وحــدات التعليــم واملناهــج الدراســية لعيــادات التقييم
التابعــة ملنظمــة العمــل الدوليــة ،ويــوايف املتدربــن
مبعلومــات وأدوات أكــر تفصيـاً للبنــاء عــى املعــارف
املكتســبة يف العيــادات.

الجمهور املستهدف
بينــا ميثــل هــذا الدليــل يف املقــام األول أداة مرجعيــة
للهيئــات املك ّونــة ملنظمــة العمــل الدوليــة ،إال أنــه
ميكــن اســتخدامه مــن قبــل جميــع املشــاركني يف تنفيــذ
برامــج عاملــة الشــباب.
ولذلــك تـ ّم صياغــة هــذا الدليــل مــع مراعــاة املنظامت
التالية.

ووكاالت خدمــات التوظيــف العــام ومعاهــد التدريــب
التقنــي واملهنــي .وميكــن اســتخدام الدليــل للمســاعدة
يف وضــع برامــج عاملــة عامــة جديــدة.
منظــات أصحــاب العمــل :هــي املنظــات التــي متثل
مصالــح أصحــاب العمــل مــن القطــاع الخــاص وتطلــق
فــرص التعليــم املهنــي والتوظيــف وريــادة األعــال
للشــباب .وتســتطيع هــذه املنظــات اســتخدام الدليل
لالسرتشــاد بــه يف القضايــا الترشيعيــة والتنظيميــة
املهمــة وتقديــم خدمــات ومشــورة ذات قيمــة مضافــة
إىل أعضائهــا ،بنــا ًء عــى أحــدث األبحــاث واألدلــة،
وذلــك يف ضــوء تنامــي اهتــام الــركات بالقضايــا
املتعلقــة بالشــباب وضــان اكتســابهم للمهــارات
والكفــاءات املطلوبــة حتــى يصبحــوا أصحــاب العمــل
واملوظفــن يف املســتقبل.
منظــات العــال :مجالــس العــال والنقابيــون
املهتمــون باإلمكانيــات املتاحــة مــن التدخــات التــي
تســتهدف عاملــة الشــباب مــن أجــل تحقيــق العمــل
الالئــق للشــباب .وســيكون هــذا الدليــل مفيــدا ً
بصــورة خاصــة يف صياغــة الربامــج والتدخــات للدعوة
القامئــة عــى األدلــة حــول قضايــا السياســة الرئيســية،
إذ تهتــم املنظــات العامليــة بالوقــوف عــى الظــروف
التــي ميكــن أن تســاهم يف زيــادة العاملــة ،وال ســيام
العمــل الالئــق.
املنظــات التــي يقودهــا الشــباب :املنظــات غــر
الهادفــة للربــح التــي تعمــل يف مجــال توظيــف
الشــباب والتــي يتكــون طاقمهــا وأعضاؤهــا مــن
الشــباب يف الغالــب .تســتخدم معظــم املنظــات
تعريــف األمــم املتحــدة للشــاب وهــو الشــخص الــذي
يــراوح عمــره بــن  15و  24عا ًمــا.

الجمهور املستهدف الرئييس

الجمهور الثانوي

الحكومــات :خاصــة الــوزارات والــوكاالت التــي تركــز
عــى العاملــة والشــباب وخدمــات ســوق العمــل
والتدريــب .وقــد تكــون املعلومــات الــواردة يف الدليــل
أكــر ارتباطـاً وأهميــة بالنســبة للــوكاالت واملؤسســات
التــي تتحمــل املســؤولية املبــارشة عــن توفــر ومراقبــة
مختلــف الربامــج ،مثــل وكاالت تشــغيل الشــباب،

املجتمــع املــدين :تعــد املنظــات غــر الحكوميــة
أحــد املنفذيــن الرئيســيني لربامــج عاملــة الشــباب يف
العديــد مــن البلــدان .ونظـرا ً ألن هــذا الدليــل يتنــاول
دورة الحيــاة الكاملــة للتدخــات التــي تســتهدف
عاملــة الشــباب ،ميكــن اســتخدامه يف جميــع مراحــل
املــروع .يســمح الرتكيــز عــى أســاليب التقييــم
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والتقييــم برتجمــة نتائــج التدخــل إىل دروس مســتفادة
ميكــن للمســؤولني عــن مشــاريع املتابعــة واملامرســن
اآلخريــن االسرتشــاد بهــا.
املانحــون :توفــر وكاالت التنميــة املتعــددة األطــراف
والثنائيــة حصــة كبــرة مــن التمويــل لربامــج عاملــة
الشــباب .وســيتمكن املانحــون ،الذيــن لديهــم مصلحــة
الوصايــة يف تعظيــم أثــر متويــل املنحــة وضــان
املســاءلة يف اســتخدام املــوارد ،مــن اســتخدام الدليــل
لوضــع جــداول التقييــم املناســبة ،وكذلــك لتصميــم
الربامــج الشــبابية املبنيــة عــى األدلــة وتقدميهــا.
الباحثــون :ســيجد الباحثــون الذيــن ينفــذون األبحــاث
امليدانيــة ويتواصلــون مــع مديــري الربامــج واملنظــات
التنفيذيــة أن املعلومــات املقدمــة يف هــذا الدليــل
ترتبــط بتكييــف طــرق البحــث القياســية مــع ظــروف
الربامــج املحليــة .يتــم تقديــم نهــج متأثــر بالســياق
لتقييــم األثــر الــذي يســهل تصميــم األبحــاث.

املراجع الرئيسية
يكمــل هــذا الدليــل املــواد القامئــة حــول قيــاس
النتائــج ،ويطبقهــا عــى منطقــة معينــة مــن عاملــة
الشــباب ،وهــو يعتمــد عــى األعــال التاليــة:
W Wقيــاس مــدى نجــاح التدخــات التــي تهــدف
لتحســن ســبل عيــش الشــباب  -دليــل عمــي
للرصــد والتقييــم (كيفــن هيمبــل ،نايثــان فيــاال،
 .)2011إن هــذا التقريــر الــذي تــ ّم وضعــه
كمســاهمة إىل الرشاكــة العامليــة لتشــغيل الشــباب
قــد اســتخدم كوثيقــة مرجعيــة رئيســية.
W Wاملبــادئ التوجيهيــة لسياســة منظمــة العمــل
الدوليــة مــن أجــل التقييــم (منظمــة العمــل
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الدوليــة 2017 ،ب) ودليــل التعــاون اإلمنــايئ
ملنظمــة العمــل الدوليــة (منظمــة العمــل الدوليــة،
 ،)2015اللذيــن يحــددان اإلطــار العــام لرصــد
املشــاريع واإلبــاغ والتقييــم يف ســياق منظمــة
العمــل الدوليــة.
W Wرصــد وتقييــم برامــج تشــغيل الشــباب :حزمــة
التعلّــم (منظمــة العمــل الدوليــة .)2013 ،يقــدم
هــذا الدليــل املشــورة حــول رصــد أداء برامــج
تشــغيل الشــباب وقيــاس النتائــج عــى املديــن
القصــر والطويــل.
W Wمجموعــة أدوات عمليــة تشــدد عــى الرصــد
والتقييــم العامــن (مثــل جوســباريني وآخــرون،
2003؛ مؤسســة كيلــوغ2004 ،؛ مؤسســة كيلــوغ،
 )2004 ،2017ومطبوعــات أخــرى تركــز بشــكل
محــدد عــى تقييــم األثــر (بيكــر2000 ،؛ دوفلــو
وآخــرون2006 ،؛ غريتلــر وآخــرون2016 ،؛ خانــدر
وأخــرون2010 ،؛ رافاليــون.)2008 ،
باملقارنــة مــع املــوارد املامثلــة حــول موضــوع الرصــد
والتقييــم ،ميتــاز هــذا الدليــل عــن غــره مــن حيــث
كونــه األداة التوجيهيــة الوحيــدة التــي تتنــاول جميــع
عنــارص دورة حيــاة قيــاس النتائــج املرتبطــة مبوضــوع
عاملــة الشــباب .وتشــمل هــذه العنــارص الفريــدة
فصــاً يقــدم املشــورة إىل املامرســن حــول مــؤرشات
عاملــة الشــباب املناســبة بحيــث يتــم االختيــار مــن
بينهــا (املالحظــة )2؛ وقامئــة بالتحديــات التــي تتعلــق
بعمليــات تقييــم األثــر التــي تركــز عــى تشــغيل
الشــباب وحلولهــا (املالحظــة )5؛ ودراســة املجموعــة
الحاليــة مــن األدلــة الخاصــة بتشــغيل الشــباب
واملشــورة حــول الكيفيــة التــي ميكــن أن تفــي بهــا
هــذه األدلــة إىل تغيــر يف السياســة (املالحظــة .)7

نظرة عامة عىل الدليل وكيفية استخدامه
بينــا يقــود الدليــل القــارئ عــر جميــع املراحــل التــي
ينطــوي عليهــا وضــع برامــج تشــغيل الشــباب ،بــدءا ً
مبرحلــة التشــخيص وانتهــا ًء باعتــاد األدلــة يف صياغــة
السياســات املتعلقــة بتشــغيل الشــباب ،يتمثــل الرتكيــز
الرئيــي للدليــل يف الرصــد وقيــاس النتائــج وتقييمهــا.
يوضــح الشــكل  1-0دورة بســيطة لقيــاس النتائــج
والعنــارص الرئيســية املرتبطــة باملالحظــات الســبعة.
تركــز املالحظــة األوىل عــى تصميــم تدخــل يســتهدف
عاملــة الشــباب وإرســاء نظريــة قويــة للتغيــر

كأســاس لقيــاس نتائــج الجــودة .وتتنــاول املالحظــة
الثانيــة مــؤرشات ســوق العمــل فيــا يرتبــط تحديــدا ً
بالتدخــات التــي تســتهدف عاملــة الشــباب ،يف حــن
تركــز املالحظــة الثالثــة عــى إنشــاء نظــام الرصــد.
وتعــ ّرف املالحظــة الرابعــة القــارئ بأهميــة التقييــم
وكيفيــة إســناد التأثــرات التــي يتــم مالحظتهــا إىل
التدخــل املنفــذ .ومــن أجــل تنــاول تحــدي اإلســناد،
تقــدم املالحظــة الخامســة عــددا ً مــن الطــرق املختلفــة
التــي ميكــن أن تســاعد صانعــي الق ـرار عــى موازنــة
املســتوى املطلــوب مــن الدقــة مــع جــدوى إجــراء

الشكل  1-0دورة قياس النتائج

املالحظة :2
تحديد املؤرشات

املالحظة :3
إنشاء نظام
الرصد

املالحظة :1
تشخيص التحدي

املالحظة :7
اعتامد األدلة

التخطيط
التقييم
والتعلم

املالحظتني 4
و  :5تخطيط
عملية التقييم

املالحظة :7
إبالغ النتائج
والتنفيذ

التنفيذ
املالحظة :6
جمع البيانات

املالحظة :6
تحليل النتائج
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البحــث .وترشــد املالحظــة السادســة القــارئ مــن
خــال عمليــة تدريجيــة خطــوة بخطــوة لتنفيــذ تقييــم
األثــر املركّــز عــى تشــغيل الشــباب .ويف الختــام ،يقــدم
الدليــل املشــورة العمليــة بشــأن ضــان اعتــاد أدلــة
التقييــم يف عمليــات صياغــة السياســات.
عــى الرغــم مــن أهميــة معرفــة جميــع أجـزاء عمليــة
القيــاس ،إال أنــه ليــس مــن الــروري ق ـراءة الدليــل
مــن البدايــة إىل النهايــة .بــدالً مــن ذلــك ،تعتــر كل
مالحظــة كيانـاً مســتقالً قامئـاً بذاتــه ،إذ ميكــن قراءتهــا
بشــكل مســتقل عــن املالحظــات األخــرى ،وفقًــا
الحتياجــات كل قــارئ.

دراسات الحالة
يف نهايــة جميــع املالحظــات الســبعة ،نقــدم
دراســات حالــة تتضمــن رشح ـاً وافي ـاً لكيفيــة تطبيــق
اســراتيجيات قيــاس النتائــج ضمــن التدخــات
املختلفــة التــي تســتهدف تشــغيل الشــباب .وتوضــح
دراســات الحالــة النقــاط الرئيســية يف كل مالحظــة
وتطلــب مــن القــارئ تطبيــق املفاهيــم التــي تعلمهــا
عــى أرض الواقــع .وتهــدف دراســات الحالــة إىل
توفــر مــواد تكميليــة للــدورات القامئــة عــى الفصــول
الدراســية ،حيــث يتــم مناقشــة التامريــن التعليميــة يف
ـر يف قيــاس
مجموعــات صغــرة مبســاعدة خبــر أو ميـ ِّ
النتائــج املرتبطــة بتشــغيل الشــباب.
ورغــم أن جميــع دراســات الحالــة تتعلــق بالتدخــات
التــي تســتهدف ســوق العمــل للشــباب ،إال أن بعضهــا
مســتمد مــن خـرات منظمــة العمــل الدوليــة يف دعــم
املنظــات التــي تســعى إىل تحســن نظــم قيــاس
نتائجهــا وتنفيــذ مشــاريع تقييــم األثــر .وقــد تــ ّم
اســتقاء العديــد مــن دراســات الحالــة مــن املنظــات
التــي تـ ّم تقديــم الدعــم إليهــا يف إطــار الصنــدوق مــن
أجــل التقييــم يف مجــال العاملــة التابــع ملنظمــة العمــل
الدوليــة ،وهــو برنامــج دعــم فنــي ومــايل للباحثــن
واملنظــات املعنيــة بعاملــة الشــباب يف املنطقــة
العربيــة وأفريقيــا.
مرفــق مــع دراســات الحالــة ملحــق "مفتــاح اإلجابــة
عــن دراســات الحالــة" ،ويتوافــر نســخة منــه منفصلــة

8

نظرة عامة

عــن دليــل املالحظــات الســبع .ويتمثــل الغــرض مــن
ملحــق مفتــاح اإلجابــات يف اســتخدامه مــن قبــل
امليرسيــن ملســاعدتهم يف مناقشــات املجموعــات
الصغــرة بشــأن دراســات الحالــة.

نظرة عامة عىل املصطلحات الرئيسية
يتنــاول الدليــل الرصــد الفعــال وقياس نتائــج التدخالت
التــي تســتهدف عاملــة الشــباب مــع الرتكيــز بشــكل
خــاص عــى تقييــم األثــر .مــن املهــم هنــا اإلشــارة إىل
أربعــة مصطلحــات أساســية ســوف ت ُســتخدم عــى
نطــاق واســع يف جميــع أقســام الدليــل وهــي :نظــام
قيــاس النتائــج ،والرصــد ،والتقييــم ،وتقييــم األثــر.

يشــر نظــام قيــاس النتائــج إىل مجمــوع العمليــات
والخطــط واألدوات واملــوارد التــي تســتخدم لتحديــد
إن كان قــد تـ ّم تنفيــذ الربنامــج وفقـاً للخطــة (الرصــد)
وإن كان قــد حقــق النتيجــة املرجــوة (التقييــم).1
يحــدد نظــام قيــاس النتائــج مــا يــي:
W Wاملؤرشات املراد رصدها
W Wمعامل (منتصف الطريق) واألهداف النهائية
W Wأدوات جمع البيانات
W Wاألفــراد الذيــن ســيقومون بجمــع البيانــات
وتســجيلها وتحليلهــا
W Wأنــواع التقاريــر املقــرر إعدادهــا ،مبــا يف ذلــك
تحديــد الجهــات التــي ســرفع لهــا وملــاذا ومــدى
تكــرار هــذه التقاريــر.
األنشــطة الرئيســية لنظــام قيــاس النتائــج هــي الرصــد
والتقييــم:
ينطــوي الرصــد عــى متابعــة التنفيــذ والتقــدم املحقــق
يف التدخــل مــن أجــل دعــم إدارة الربنامــج .الرصــد:
W Wينطــوي عــى جمــع البيانــات عــن مــؤرشات
محــددة للتنفيــذ والنتائــج
W Wيقيم االمتثال لخطط العمل وامليزانيات

1

يُعرف أيضا بنظام الرصد والتقييم.

الجدول  1-0دليل القارئ
املالحظة العنوان
تشخيص
التدخالت
التي
تستهدف
عاملة
الشباب
وتخطيطها
وتصميمها
مفاهيم
وتعريفات
مؤرشات
العاملة
املرتبطة
بالشباب

الوصف

دراسة الحالة

أصحاب
الحكومات العمل/
العامل

توجه القراء من خالل تحليل
التشخيص الوظيفي كأساس لتطوير
نظرية التغيري ثم املتابعة بتصميم
الربنامج

مقاييس
تشخيصية لسوق
العمل من أجل
تعزيز سبل
معيشة الشباب
الريفي يف زامبيا



تستعرض مفاهيم وتعريفات
مؤرشات العاملة املرتبطة بالشباب
يف مجاالت فرص العمل وجودة
التوظيف والحصول عىل العمل
ومهارات التوظيف

اختيار املؤرشات
لربنامج ريادة
األعامل لشباب
شامل أوغندا



3

إنشاء نظام
متابعة

تقدم الخطوات الرئيسية لتطوير
نظام لقياس النتائج مبا يف ذلك
طريقة جمع البيانات وتحليلها

4

تحسني
التعلّم
الوظيفي
للشباب من
خالل التقييم

تسأل عن نوع التقييم الذي يتناسب
مع أي برنامج فردي .وتعتمد اإلجابة
عىل أسئلة التقييم وسياق وخصائص
املرشوع واملوارد املتاحة

5

طرق تقييم
أثر التدخالت
التي
تستهدف
عاملة
الشباب

إنشاء نظام
مراقبة ملرشوع
النمو االقتصادي
والتشغيل األردين
وضع الرشوط
املرجعية من أجل
تقييم مرشوع
لتشغيل الشباب
يف مرص عىل املدى
املتوسط

تعرض امليزات الرئيسية لتقييم األثر
وتركز عىل إيجاد مجموعة مقارنة
جيدة إلثبات األثر بشكل موثوق.
وتقدم أساليب (شبه) تجريبية
مختلفة إلجراء تقييم األثر

تقييم منو
املشاريع الصغرية
يف املناطق الريفية
من خالل طرق
التقييم املختلفة

6

دليل خطوة
بخطوة
لتقييم األثر

تنتقل من املفهوم النظري إىل
املستوى العميل ،وتتضمن وصفاً
للخطوات الرئيسية التي ينطوي
عليها إجراء تقييم األثر وتوفري
املوارد العملية .وتغطي هذه
الخطوات العملية بأكملها ،بداي ًة من
التحضريات األولية حتى نرش النتائج

تصميم وتنفيذ
املسح االستقصايئ
ملرشوع "نقدر
نشارك" يف مرص
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اعتامد األدلة
يف صياغة
السياسات

اعتامد أدلة آثار
التدريب عىل
املهارات عىل
السلوك املايل
للشباب وإمكانية
التوظيف يف
املغرب



1

2

تساعد القارئ عىل التخطيط لكيفية
استخدام نتائج التقييم للتأثري عىل
السياسة وتحسني الربامج ،وتناقش
نتائج البحث واسرتاتيجيات إرشاك
أصحاب املصلحة





















املجتمع
املدين





الباحثون



املانحون
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W Wيســتخدم املعلومــات إلدارة املشــاريع وصنــع
القــرار
W Wعملية مستمرة
W Wيســعى لإلجابــة عــن الســؤال التــايل" ،هــل نعمــل
بشــكل صحيــح؟".
يعمــل التقييــم عــى تقديــر مــدى مالءمــة التدخــل
وكفاءتــه وفعاليتــه واســتدامته مــن أجــل تعزيــز
املســاءلة والتعلــم .التقييــم:
W Wينطــوي عــى جمــع البيانــات حــول التصميــم
والتنفيــذ ونتائــج املــروع
W Wيركــز عــى النتائــج املحققــة للمــروع بالنســبة
لألهــداف (تقييــم األداء) أو عــى عمليــة التنفيــذ
(تقييــم العمليــة)
W Wيتــم إج ـراؤه دوري ـاً وعــى األغلــب ســنوياً وعنــد
االنتهــاء مــن املــروع ،ويتضمــن توصيــات بشــأن
خطــوات املتابعــة
W Wيجيــب عــن الســؤال التــايل" ،هــل نفعــل
الصــواب؟".
تقييــم األثــر هــو نــوع معــن مــن التقييــم يحــاول أن
ينســب نتائــج قابلــة للقيــاس عــى مجموعــة ســكانية
معينــة إىل تدخــل معــن .تقييــم األثــر:
W Wيجيــب عــن الســؤال التــايل" ،مــا حــدث
للمســتفيدين نتيجــة للتدخــل (مقارن ـ ًة بالعوامــل
املســاهمة األخــرى)" .ويقــارن النتائــج باالحتامالت
"املغايــرة للواقــع" " -مــاذا كان ســيحدث لــو مل
يكــن هنــاك تدخــل؟".
W Wترتســخ هــذه العالقــة الســببية مــن خــال مقارنــة
النتائــج التــي يختربهــا املشــاركون مــع تلــك التــي
تواجههــا مجموعــة مقارنــة مــن غــر املشــاركني.
W Wليس رشطاً وال يناسب جميع أنواع التدخالت.
الربنامــج مقابــل املــروع .نســتخدم مصطلحــات
"الربنامــج" و "املــروع" و "التدخــل" يف جميــع أقســام
الدليــل .أمــا املــروع فهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن
املهــام املنفــذة خــال فــرة زمنيــة معينــة ،مــع نطــاق
وميزانيــة محــددة .ويُســتخدم مصطلــح التدخــل
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بشــكل تبــاديل مــع املــروع ،يف حــن يتألــف الربنامــج
يف العــادة مــن عــدة مشــاريع (تركــز عــى قطاعــات
مختلفــة ،أو مجموعــات مســتهدفة أو تســتخدم
مجموعــات تدخــات مختلفــة) يتــم تدشــينها جميع ـاً
مــع مراعــاة نفــس الهــدف الشــامل .ونركــز يف هــذا
الدليــل يف املقــام األول عــى برامــج ســوق العمــل
النشــطة التــي تتمحــور حــول الشــباب ،ولكننــا
نســتفيد أيضــاً مــن الخــرات مــن تدخــات سلســلة
القيمــة وتنميــة الســوق.

برامج سوق العمل النشطة
برامــج ســوق العمــل النشــطة هــي مبــادرات
للسياســات تهــدف إىل زيــادة احتــال توظيــف
الباحثــن عــن عمــل مــن أجــل الحــد مــن البطالــة
اإلجامليــة ،ورفــع اإلنتاجيــة وزيــادة دخــل الفــرد
(أويــر وآخــرون ،2008 ،ص  ،)18-20كــا أنهــا وعــى
عكــس سياســات ســوق العمــل الســلبية (،)PLMPs
تســتهدف ح ـرا ً زيــادة العاملــة بــدال مــن الخيــارات
التخفيفيــة األخــرى ،مثــل اســتبدال األجــور .وتنــدرج
كل مــن مقاييــس العــرض والطلــب ضمــن هــذه
الفئــة .وتتمثــل الربامــج النموذجيــة يف جانــب الطلــب
عــى العاملــة يف برامــج التوظيــف العامــة والتدخــات
املصممــة لتشــجيع العمــل الحــر وريــادة األعــال .أمــا
فيــا يتعلــق بجانــب العــرض ،ميثــل التدريــب عــى
املهــارات العنــر األبــرز ،ويعـ ّد برنامــج ســوق العمــل
النشــطة األكــر شــيوعاً عــى اإلطــاق .وأخ ـرا ً ،ميكــن
للسياســات ســوق العمــل النشــطة أيضــا معالجــة
االحتــكاكات يف الســوق مــن خــال توفــر معلومــات
عــن ســوق العمــل ،وتقديــم خدمــات التوظيــف
وتســجيل الشــواغر (منظمــة العمــل الدوليــة،2003 ،
ص .)6-8 .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تتميــز السياســات
الجيــدة للربنامــج بأنهــا تشــجع عــى الحــوار االجتامعي
وتعــززه؛ حيــث ال ينبغــي املســاس بآليــات التفــاوض
الجامعــي عــر الحوافــز التــي توفرهــا برامــج ســوق
العمــل النشــطة (املرجــع نفســه ،ص .)3-5 .وســيتم
عــرض ومناقشــة أنــواع التدخــات التــي تســتهدف
عاملــة الشــباب عــى نطــاق واســع يف املالحظــة .1
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تشخيص تدخالت توظيف
الشباب وتخطيطها وتصميمها

الرشوط املسبقة:
ال يحتاج قارئ هذه املالحظة ألي معرفة سابقة لفهمها ،إذ تُبني للقارئ اإلجراءات واألدوات الالزمة
لتشخيص حالة أسواق العمل ،وصياغة آلية للتدخل محورها االحتياجات املتصلة بتوظيف الشباب.
أهداف التعلم املرجوة:
بنهاية هذه املالحظة ،سيكون القارئ:
W Wملم بالخطوات الرئيسية لوضع برنامج توظيف الشباب وتخطيطه ،ابتدا ًء من تشخيص االحتياجات،
مرورا ً بتحديد األهداف ،وانتها ًء باختيار آليات التدخل.
W Wقادر عىل االستعانة بال ُنهج املناسبة لتقييم سوق العمل بغية تحديد قيود العرض والطلب التي
تواجه الشباب يف سوق العمل ،مبا يف ذلك الدراسات املسحية لالنتقال من املدرسة إىل العمل،
وتحليل سلسلة القيمة ،وبيئة التمكني للمؤسسات املستدامة.
W Wعىل علم بطريقة استخدام قاعدة األدلة الحالية لربط وضع توظيف الشباب بنوع التدخل املناسب.
الكلامت الرئيسية:
تحليل سوق العمل ،تشخيص االستخدام ،التصميم التشاريك ،بطالة الشباب ،نقص عاملة الشباب ،فقراء العاملني،
القطاع غري املنظم ،العاملة الهشة ،الطلب عىل العامل ،أهداف التنمية املستدامة ،الربنامج القطري للعمل الالئق،
تدريب املهارات ،برامج العمل العام ،خدمات العاملة ،ترويج ريادة األعامل.
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يجدر بالقامئني عىل توظيف الشباب اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية استخدام املوارد
تتجل أهمية فهم السياق
املحدودة ملساعدة الشباب يف االنتقال إىل عامل العمل ،وهنا ّ
الخاص والعوائق التي تؤثر عىل الشباب للمساعدة يف إيجاد الحلول املناسبة .وقبل صياغة
نظام للمتابعة والتقييم ،يجب أن نتأكد من التخطيط بعناية لتدخلنا ،ويشمل هذا ما ييل:
W Wهل لدينا معرفة جيدة باحتياجات األشخاص الذين نحاول إسنادهم؟
W Wهل نفهم األسباب الكامنة لوجود ظروف معينة ،مثل بطالة الشباب؟
W Wهل لدينا هدف واضح نسعى إىل تحقيقه؟
W Wهل نعتمد عىل الخربة واألدلة املتوفرة لدينا اآلن عند وضع آلية تدخلنا لتحقيق هذا
الهدف؟
يشري قرار صياغة اسرتاتيجيات جديدة لدعم الشباب الباحثني عن عمل إىل وجود فارق
بني الوضع الراهن وما ميكن أن يكون ،أو ما يجب أن يكون عليه الوضع مستقبالً .ويشار
عادة إىل الفجوة بني الظروف القامئة والوضع املرغوب يف تحقيقه باسم "الحاجة" ،لذا
يجب أن نفهم الحاجة أوالً قبل وضع آلية التدخل.

التشــخيص :فهــم عوائــق ســوق العمــل التــي تعــرض
الشــباب
تقييم أوضاع سوق العمل املحيل
لــي يتســنى لنــا إجــراء تقييــم منهجــي لــكل مــن
الحاجــة والبيئــة االقتصاديــة واالجتامعيــة التــي
يتعــن تحليــل
ينتقــل فيهــا الشــباب إىل العمــل،
ّ
أوضــاع ســوق العمــل .ويشــمل هــذا تشــخيص حالــة
التوظيــف ،اســتنادا ً إىل الوضــع العــام لالقتصــاد،
فضــاً عــن مجموعــة مــن العوامــل املحيطــة ،مثــل
الرتكيبــة الســكانية والنظــم التعليميــة وقاعــدة املــوارد
البرشيــة واإلطــار التنظيمــي واألعــراف االجتامعيــة.
ويف هــذا اإلطــار ،تقــدم منظمــة العمــل الدوليــة
والوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل  ،GIZاثنتــن مــن
أدوات تحليــل ســوق العمــل التــي مــن شــأنها أن
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تســاعد يف توجيــه املعنيــن بتوظيــف الشــباب عــى
إنجــاز تقييــم لســوق العمــل :أداة تشــخيص العاملــة
( )EDA) (ILO, 2012aأو تحليــل العاملــة وســوق
العمــل (.)GIZ, 2014( )ELMA
إن النقطــة املحوريــة لتقييــم العاملــة هــي ســوق
العمــل ،إذ يجــب فحــص العاملــة املطلوبــة والعاملــة
املعروضــة بعنايــة .كــا ميكــن اســتخدام التقييــم
لتحديــد احتياجــات الشــباب ،مــا يســهم يف التوصــل
إىل القـرارات الخاصــة باختيــار أنــواع التدخــل املناســبة
والفئــات املســتهدفة.

ابشلا ضرتعت يتلا لمعلا قوس قئاوع مهف :صيخشتلا

معلومة اسرتشادية

تتمتــع املؤسســات الدوليــة مثــل
منظمــة العمــل الدوليــة بالقــدرة عــى
إجـراء تقييــات مفصلــة وشــاملة قبــل
الــروع يف أي تدخــات وطنيــة .أمــا بالنســبة
للكيانــات الصغــرة واملنظــات غــر الحكوميــة
وفــرق البحــث املســتقلة ،أو بالنســبة للفــرق
الصغــرة داخــل املنظــات الدوليــة ،قــد يُشـكّل
هــذا التقييــم تحديــات مــن حيــث الوقــت
والتكاليــف املاليــة .لذلــك ال تُنصــح هــذه
املنظــات بإجــراء تشــخيص كامــل لســوق
العمــل .وبــدالً مــن ذلــك ،ميكنهــم االســتفادة
مــن البيانــات التــي توفرهــا التحليــات الحاليــة
والتــي تتــوىل املؤسســات البحثيــة أو املنظــات
الدوليــة إنجازهــا ،مبــا يف ذلــك دراســات ســوق
العمل الوطنية وتقارير الشباب.

م ــن امله ــم ،ب ــادئ ذي ب ــدء ،أن نفه ــم أن أداء س ــوق
العم ــل يتأث ــر تأث ـرا ً كب ـرا ً بعوام ــل اقتصادي ــة واس ــعة
النط ــاق ،مب ــا يف ذل ــك ظ ــروف املؤسس ــات واالقتص ــاد
الـــكيل ،واألهـــم مـــن ذلـــك أن نـــدرك بـــأن فـــرص
العاملـــة املنتجـــة وعوائدهـــا تعتمـــد إىل حـــد كبـــر
عـــى قـــدرة االقتصـــاد عـــى إيجـــاد فـــرص العمـــل.
ومـــع ذلـــك ،ميكـــن أن تختلـــف قـــدرة النمـــو
االقتص ــادي ع ــى إيج ــاد عم ــل منت ــج اختالفــاً كبــرا ً،
وميك ــن أن يراف ــق النم ــو االقتص ــادي إيج ــاد وظائ ــف
كثــرة أو قليلــة ،مــع مــا يرتتــب عــى ذلــك مــن آثــار
ســـلبية أو إيجابيـــة عـــى الشـــباب.

املربع  :1-1أمثلة عىل تشخيص عاملة محورها الشباب
الصومال :دراسة مسحية لتوظيف الشباب وسبل املعيشة يف ضوء املهارات وفرص السوق
أعدت منظمة العمل الدولية واليونيسيف "دراسة مسحية لتوظيف الشباب وسبل املعيشة يف ضوء املهارات وفرص
السوق" لدعم إعادة دمج األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة والجامعات املسلحة يف الجنوب األوسط من الصومال.
ويكمن الغرض من هذه الدراسة يف توفري معلومات للشباب عن الفرص الواعدة لبدء األعامل التجارية والحصول عىل
الوظائف يف مقديشو ،مع تقديم املشورة لهم بشأن املهارات الالزمة لتحقيق ذلك (فورسري وغريه.)2013 ،
اختيار السبيل للحصول عىل وظائف أكرث وأفضل :تقرير اختيار القطاع يف مرشوع السبيل للحصول عىل الوظائف يف
شامل أفغانستان
مرشوع السبيل إىل الوظائف ( )R2Jهو مرشوع تتوىل إنجازه منظمة العمل الدولية مدته ثالث سنوات يرمي إىل إيجاد
وظائف أكرث وأفضل يف واليتي سمنكان وبلخ يف شامل أفغانستان .ويتبع املرشوع نهج نظم السوق ملعالجة العراقيل
األساسية التي تعوق تحقيق نتائج أفضل للنمو والوظائف ،والتي تساهم بدورها يف تحسني سبل العيش والحد من الفقر.
ويوثق التقرير عملية اختيار القطاع التي نفذها فريق املرشوع خالل مرحلة تصميمه .وقد اشتملت عملية االختيار عىل
ثالثة عنارص رئيسية )1( :التقييم التشاريك للمزايا التنافسية ( ،)®PACAو ( )2التقييم الرسيع للسوق ( ،)RMAو ()3
التقييم الداخيل للنتائج (.)ILOa، 2015
بنغالديش النظر إىل آفاق أخرى بخالف صناعة املالبس الجاهزة ،دراسة تشخيصية للتوظيف
تُلقي الدراسة التشخيصية للتوظيف ،وهي مثرة التعاون بني منظمة العمل الدولية والبنك اآلسيوي للتنمية ،الضوء عىل
اتجاهات سوق العمل الرئيسية يف بنغالديش وتحدياته ،وتعمل عىل تحليل القضايا الرئيسية املتعلقة بالتوظيف ،وتقدم
التوصيات للحكومة والجهات املعنية .لقد أجرى فريق الدراسة سلسلة من املشاورات مع ذوي املصلحة الرئيسيني ،مبا
يف ذلك الحكومات ومنظامت أصحاب العمل والعامل وأبرز األكادمييني والرشكاء يف التنمية بشأن إطار الدراسة ونهجها
ونتائجها .ومن خالل املشاورات ،تم تحديد عدد من تحديات التوظيف الرئيسة ،وكان من ضمن املوضوعات األساسية
التي شملتها الدراسة ( )1تنويع االقتصاد )2( ،تنمية املهارات )3( ،دور املرأة يف العمل )4( ،العاملة يف الخارج (منظمة
العمل الدولية ،البنك األسيوي للتنمية.)2015 ،
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

التشاور مع ذوي املصلحة
التشــاور عــى نطــاق واســع مــع املجموعــات ذات
املصلحــة مــن العنارص الهامــة خالل مرحلة التشــخيص،
بغــض النظــر عــن عمــق التحليــل .وينبغــي أن يكــون
الحــوار االجتامعــي والتشــاور مــع النقابــات العامليــة
ومنظــات أربــاب العمــل املشــاركني يف عمليــة تشــكيل
السياســة عن ـرا ً أساســياً يف هــذه العمليــة .إن اتســاع
نطــاق هــذه املشــاورات ،إضافــة إىل حقيقــة مفادهــا
أن منظــات أربــاب العمــل والعــال متثــل مجتمع ـ ًة
نســبة كبــرة مــن الســكان ميكــن أن تســفر عــن وضــع
سياســات وتدخــات مســتدامة وميكــن تقبلهــا بســهولة.
كــا أن إرشاك الجهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين
ميكــن أن يعــزز رشعيتهــا وفعاليتهــا.

وال بـ ّد مـن االسـتامع إىل صوت الشـباب ،فمـن األهمية
مبـكان أن نضـع باعتبارنـا أن اآلراء التـي أدلـت بهـا
املنظمات املذكـورة أعلاه  -ال سـيام منظمات أربـاب
تبين وجهـات نظر الجهـات الفاعلة،
العمـل والعمال ّ -
والراسـخة بالفعـل ،يف االقتصـاد ،بينام يكافح الشـباب -
الجهـة التـي ستشـق طريقها مسـتقبالً يف السـوق  -من
أجـل االنتقـال إىل االقتصـاد ،أو العثـور على فرص عمل
جديـدة ،أو إيجاد مكان لهـم يف عمل ذي نوعية جيدة.
وعلى هـذا النحـو ،فـإن اهتامماتهـم واحتياجاتهـم ال
تنعكـس بالضرورة يف اآلراء التـي عبرت عنهـا األجيـال
األكبر سـناً ،والتـي غالبـاً مـا متثلهـا هذه املنظمات ،بل
يعتبر إرشاك آراء الشـباب عاملاً مهماً لضمان مالمئـة
الربامـج الحتياجاتهـم وتوقعاتهم.

وضع سوق العمل للشباب
ال تقــدم هــذه املالحظــة دليــاً شــامالً عــن كيفيــة
تحديــد وضــع الشــباب يف ســوق العمــل ،غــر
أنهــا تســاعد القامئــن عــى توظيــف الشــباب عــى
اســتيعاب بعــض املفاهيــم األساســية .وميكــن االطــاع
عــى مزيــد مــن اإلرشــادات بشــأن مــؤرشات ســوق
العمــل ،كأســاس ملتابعــة نتائــج املــروع ضمــن
سلســلة النتائــج ،يف املالحظــة .2
غالبـاً مــا تركــز سياســات وبرامــج الشــباب عــى بطالــة
الشــباب .فبالنســبة للشــباب يف البلــدان ذات الدخــل
املتــدين والبلــدان ذات الدخــل املتوســط ،متثــل مشــاكل
العاملــة الناقصــة والعاملــة الهشــة والعاملــة الفقــرة
تحدي ـاً أكــر بكثــر مــن البطالــة نفســها .فالكثــر مــن
الشــباب ال ميكنهــم االمتنــاع عــن العمــل ،وغالب ـاً مــا
ينتهــي بهــم األمــر يف أجــواء عمــل مرتديــة الجــودة
أو خطــرة .ولذلــك ،ينبغــي أن يركــز تقييــم وضــع
توظيــف الشــباب عــى أبعــاد العاملــة املرتبطــة بالفقر
والنقصــان ،باإلضافــة إىل البطالــة.
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ميكـــن تصنيـــف الســـكان يف ســـن العمـــل يف بلـــد
مـــا عـــى أســـاس إن كان األفـــراد ضمـــن القـــوى
العاملـــة مـــن عدمـــه ،وطريقـــة اســـتغالل الوقـــت،
ووض ــع العامل ــة ،وج ــودة الوظيف ــة ،وم ــدى نظامي ــة
العمـــل .وتشـــر العاملـــة الناقصـــة إىل عمـــل غـــر
اختي ــاري ب ــدوام ج ــزيئ وغ ــر منظ ــم ،مث ــل العامل ــن
املس ــاعدين ألرسه ــم أو العامل ــن لحس ــابهم الخ ــاص
ممـــن ليـــس لديهـــم ترتيبـــات عمـــل رســـمية ،وال
يحصل ــون ع ــى مناف ــع أو برام ــج حامي ــة اجتامعي ــة.
ونظـــرا ً ألن عالقـــات العمـــل غـــر املنظمـــة تجـــري
أحيانــاً يف ظ ــل ظ ــروف محفوف ــة باملخاط ــر ،فثم ــة
رواب ــط قوي ــة ب ــن العامل ــة غ ــر املنظم ــة والهشاش ــة،
إذ يكــون العــال غــر النظاميــن أكــر عرضــة للخطــر
مـــن تأثـــر الـــدورات االقتصاديـــة ،كـــا أن العاملـــة
الهشـــة تشـــكل  -يف الغالـــب  -نســـبة كبـــرة مـــن
الع ــال الفقــراء .ويت ــم تعري ــف ه ــؤالء األش ــخاص
بأنه ــم أفــراد يعمل ــون مقاب ــل الحص ــول ع ــى أج ــر
لحســـابهم الخـــاص أو ملســـاعدة أرسهـــم دون أجـــر،

ميكـــن الكشـــف عـــن أبعـــاد إضافيـــة ملشـــاكل
التوظي ــف ،وذل ــك باالط ــاع ع ــن كث ــب ع ــى صف ــات
األشـــخاص غـــر املحســـوبني تحـــت مظلـــة القـــوى
العاملـــة .ففـــي حـــن أنـــه ميكـــن اختيـــار عـــدم
املش ــاركة النش ــطة يف الق ــوى العامل ــة ،ف ــإن الش ــباب
والنســـاء غالبـــاً مـــا يظلـــون خـــارج مظلـــة القـــوى
العاملـــة بســـبب تخ ّيـــات مفادهـــا عـــدم وجـــود
وظائ ــف له ــم ،أو نظ ـرا ً لتثبي ــط عزامئه ــم يف الحص ــول
عـــى عمـــل .وملـــا كانـــت حالـــة عـــدم املشـــاركة
الفعال ــة أو االنخــراط يف العم ــل غ ــر مدف ــوع األج ــر
يف املن ــزل فق ــط ه ــو نتيج ــة التخ ــي ع ــن الرغب ــة يف
البح ــث ع ــن عم ــل ولي ــس قــرارا ً اختياريــاً ،فيج ــب
اعتب ــار ه ــذه الحال ــة مبثاب ــة بطال ــة مقنع ــة ،وذل ــك

وميكــن ملعــدل ( NEETالــذي يشــر إىل األشــخاص
خــارج دائــرة العاملــة والتعليــم والتدريــب)  -حســب
العمــر والجنــس  -أن يلقــي الضــوء أيضــاً عــى
االحتياجــات التــي ينبغــي مراعاتهــا ،إذ ميكــن أن يكــون
شــكالً مــن أشــكال التهميــش أكــر مــن كونــه عــدم
مشــاركة فعالــة يف ســوق العمــل .كــا أنــه يعكــس
حالــة يتعــرض فيهــا العــال املحتملــن النخفــاض
مســتوى مهاراتهــم وانحســارها ،فمــن خــال عــدم
املشــاركة الفعالــة يف العمــل أو التحضــر للعمــل،
يصبــح هــؤالء األف ـراد أكــر عرضــة لعــدم االنتقــال إىل
العمــل بنجــاح دون دعــم مبارش.عنــد تشــخيص حالــة
عمــل الشــباب ،تظهــر أهميــة االســتعانة مبصــادر
بيانــات كافيــة ،وأول خطــوة يتعــن اتخاذهــا لتقييــم

ابشلا ضرتعت يتلا لمعلا قوس قئاوع مهف :صيخشتلا

وال يكف ــي دخله ــم لدفعه ــم وأرسه ــم لتج ــاوز خ ــط
الفقـــر (منظمـــة العمـــل الدوليـــة 2012 ،أ).

رغ ــم صعوب ــة التميي ــز ب ــن البطال ــة املقنع ــة وع ــدم
املشـــاركة الفعالـــة بصـــورة اختياريـــة.

الشكل  1-1ملحة عامة عن مؤرشات سوق العمل للشباب
القوى العاملة
موظف
(يعمل بأجر
أو ملنفعته الخاصة)
ومن ذلك مثالً:
• عمل منظم أو غري منظم
• عمل بأجر أو عمل حر
• عاملة هشة
• عاملة ناقصة حسب الوقت
• عامل فقراء

خارج القوى العاملة

غري موظف
(متاح ويبحث عن عمل)

متاح وال يسعى
للحصول عىل عمل

غري متاح
يف سوق العمل
ومن ذلك مثالً:
• طالب أو منخرطون يف طلب
العلم

الباحثون عن عمل

فراد محبطون
من البحث عن عمل

خارج دائرة التعليم والعاملة والتدريب :نسبة الشباب خارج دائرة
التعليم والعاملة والتدريب هي إجراء احتياطي للداخلني املحتملني لسوق
العمل من الشباب ،وتشمل كذلك الشباب خارج القوى العاملة غري
املدرجني يف أي تعليم أو تدريب (مثل الطالب).

• أفراد األرسة العاملون بدون
أجر
• األفراد غري املؤهلني للعمل

املالحظة  .1تشخيص تدخالت توظيف الشباب وتخطيطها وتصميمها
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الجدول  :1-1وصف مؤرشات سوق العمل للشباب
العاملة

هــم جميــع األشــخاص يف ســن العمــل ممــن شــاركوا خــال فــرة مرجعيــة قصــرة يف أي نشــاط
إلنتــاج أي ســلع أو لتقديــم أي خدمــات مقابــل أجــر أو الحصــول عــى منفعــة؛ ويشــمل هــذا
التعريــف األشــخاص املوظفــن "العاملــن" ،أي مــن التحقــوا بــأي وظيفــة ملــدة ســاعة عــى
األقــل؛ واألشــخاص املوظفــن "غــر العاملــن" بســبب الغيــاب املؤقــت عــن الوظيفــة ،أو بســبب
ترتيبــات أوقــات العمــل (مثــل عمــل النوبــات ،وأوقــات العمــل املرنــة ،واإلجــازة التعويضيــة
بــدالً مــن األجــر اإلضــايف).

البطالة

هــم جميــع األشــخاص يف ســن العمــل العاطلــن عــن العمــل ممــن بذلــوا جهــودا ً للحصــول عــى
وظيفــة خــال فــرة معينــة قريبــة ،وكانــوا متاحــن حينهــا لشــغل أي وظيفــة لــو توفــرت فرصــة
عمــل مــا.

القوى العاملة

تشــمل جميــع األشــخاص يف ســن العمــل ممــن يشــكلون عاملــة معروضــة إلنتــاج أي ســلع أو
لتقديــم أي خدمــات خــال فــرة زمنيــة مرجعيــة معينــة .وتشــر إىل جميــع األشــخاص يف ســن
العمــل ســوا ًء أكانــوا عاملــن أم عاطلــن عــن العمــل.

العاملة الناقصة

هــم األشــخاص املؤهلــن للعمــل ممــن أرادوا  -خــال فــرة مرجعيــة قصــرة  -العمــل لســاعات
إضافيــة وكان إجــايل وقــت عملهــم يف جميــع الوظائــف أقــل مــن الســاعات املحــددة ،وكانــوا
متاحــن للعمــل لســاعات إضافيــة لــو أتيحــت لهــم الفرصــة ألداء املزيــد مــن ســاعات العمــل.

العاملة الهشة

تشــمل العاملــن لحســابهم الخــاص والعاملــن املســاعدين ألرسهــم ،وغالب ـاً مــا يكــون لــدى
هــؤالء العاملــن ترتيبــات عمــل منظمــة ،ولــذا فهــم كث ـرا ً مــا يتنازلــون عــن رشوط العمــل
الالئــق واشـراطات الضــان االجتامعــي املناســبة ،ويظهــر وجودهــم مــن خــال التمثيــل الفعال
مــن قبــل النقابــات العامليــة.

العاملة الفقرية

هــم مــن يعيشــون يف أرس فقــرة (أي األرسة التــي يقــل مســتوى دخلهــا أو اســتهالكها عــن خــط
الفقــر) رغــم كونهــم عاملــن.

العاملة غري املنظمة

تشــمل أي شــخص كان يف عملــه الرئيــي( :أ) عامــل لحســابه الخــاص أو صاحــب عمــل أو عضــو
يف جمعيــة منتجــن تعمــل يف مؤسســة ضمــن قطــاع غــر منظــم؛ (ب) أو عامــل لحســابه الخاص
يعمــل يف إنتــاج ســلع لالســتخدام الشــخيص ألرستــه فقــط؛ (ج) أو عامــل مســاهم لــأرسة بــرف
النظــر إن كان يعمــل ضمــن مؤسســة يف قطــاع منظــم أو غــر منظــم؛ (د) أو موظــف يف وظيفــة
غــر منظمــة ،ســوا ًء أكانــت املؤسســة ضمــن قطــاع منظــم أم قطــاع غــر منظــم ،أم كان عامــل
منــزيل مقابــل أجــر.

(معدل  )NEETاألفراد
خارج دائرة التعليم والعاملة
والتدريب

يوضــح نســبة الشــباب خــارج دائــرة التعليــم والعاملــة والتدريــب النســبة املئويــة لعــدد
الشــباب غــر املشــاركني يف أي تعليــم أو عاملــة أو تدريــب مقارنــة مــع إجــايل عــدد الســكان
مــن الشــباب .كــا يبــن نســبة الشــباب غــر املشــاركني يف منظومــة التعليــم أو يف أي تدريــب أو
عمــل ،ولــذا فهــو معيــار أوســع للداخلــن املحتملــن مــن الشــباب يف ســوق العمــل وليــس نســبة
بطالــة الشــباب ،ألنــه يشــمل الشــباب غــر املحســوبني يف القــوى العاملــة وغــر املشــاركني يف أي
تعليــم أو تدريــب .ويقــدم هــذا املــؤرش معيــارا ً أفضــل لإلجــايل الحــايل للداخلــن املحتملــن إىل
ســوق العمــل مــن الشــباب مقارنــة مــع نســبة عــدم املشــاركة الفعالــة للشــباب ،نظرا ً ألن نســبة
عــدم املشــاركة الفعالــة تشــمل األشــخاص غــر املشــاركني يف القــوى العاملــة ولكنهــم مقيديــن
ضمــن منظومــة التعليــم وال ميكــن اعتبارهــم متاحــن حاليـاً للعمــل.

املصدرwww.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home/metadata :
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لكـن ،إذا كان الغـرض هـو تقييـم وضـع الشـباب على
وجـه الخصـوص ،فـإن مسـح القـوى العاملـة لـن يفـي
بالغـرض نظـرا ً لكونـه أكثر شـمولية ،إذ ال يحتـوي عىل
معلومات أساسـية بشـأن االنتقال إىل العمـل .وللتغلب
على هـذا األمـر ،طـورت منظمـة العمـل الدوليـة آليـة
مسـح تشـخيصية باسـم مسـح االنتقال من املدرسة إىل
العمـل ( ،SWTSانظـر املربـع  2-1ملعرفـة التفاصيـل)
بغيـة تجميـع معلومـات تفصيليـة عـن حالـة سـوق
العمـل للشـباب بعـد مغـادرة منظومـة التعليـم،
والبحـث عـن وظيفة ،وخربتهـم العملية مبـرور الوقت،
وكذلـك عـدد مـن العوامـل املصاحبـة.
 1انظر إحصائيات منظمة العمل الدولية (ميكن االطالع عليها من
خالل)http://www.ilo.org/ilostat :
ميكن العثور عىل مجموعات البيانات الجزئية ملسح القوى العاملة
يف مستودع البيانات الجزئية ملنظمة العمل الدولية (ميكن
االطالع عليها من خالل.)http://www.ilo.org/surveydata/ :

ابشلا ضرتعت يتلا لمعلا قوس قئاوع مهف :صيخشتلا

حالــة عمــل الشــباب هــي الرجــوع إىل أحــدث دراســة
مســحية للقــوى العاملــة عــى مســتوى البلــد .وتغطــي
الدراســة املســحية للقــوى العاملــة متغــرات القــوى
العاملــة األساســية ،مثــل حالــة العمــل الراهنــة (عامــل،
أم عاطــل عــن العمــل ،أم غــر فاعــل اقتصاديــاً)
وســاعات العمــل ،واألجــور ،ومــا إىل ذلــك .ويف الغالــب،
ميكــن العثــور عــى مــؤرشات مفيــدة تســتند إىل نتائــج
مســح القــوى العاملــة عــى مواقــع وكاالت اإلحصــاء
1
الوطنيــة ومــن خــال منظمــة العمــل الدوليــة.

معلومة اسرتشادية

قــد يشــمل إطــار العمــل التحليــي
البســيط الــذي ميكــن للمشــاركني يف
فحــص بيانــات عمــل الشــباب
استخدامه ما ييل:
	•مقارنــة مــؤرشات الشــباب (يف املرحلــة
العمريــة مــن  24-15أو  24-15حســب
نطــاق العمــر املحــدد) مــع أرقــام ســوق
العمــل للكبــار (يف املرحلــة العمريــة مــن
 46-26أو )64-30
	•فحــص متغــرات ســوق العمــل الرئيســية
ملجموعــات مختلفــة مــن الشــباب :الشــباب
الكبــار ،والشــباب الذكــور ،والشــباب
اإلنــاث ،وشــباب الريــف ،وشــباب الحــر،
واألغلبيــات اإلثنيــة ،واألقليــات اإلثنيــة،
واألفــراد الحاصلــن عــى مســتوى تعليــم
منخفــض ،واألف ـراد الحاصلــن عــى مســتوى
تعليــم عــا ٍل
	•تقييــم أداء مــؤرشات عمــل الشــباب عــى
مــدار الزمــن ،وقيــاس أداء مــؤرشات الشــباب
بالنســبة إىل الــدول املجــاورة و/أو املناطــق
اإلقليميــة والعــامل
	•تحديــد عمــل الشــباب املنتــج :يُســهم
إحصــاء الشــباب العاطلــن عــن العمــل
والعــال الفقــراء يف تقديــر مــدى نقــص
العمــل املنتــج ،متــى كانــت العاملــة الناقصة
أو األجــور املتدنيــة ســبباً لفقــر العــال.

املربع  :2-1دراسات مسحية لالنتقال من املدرسة إىل العمل
الدراسة املسحية لالنتقال من املدرسة إىل العمل هي إحدى األدوات املسحية التي توفر معلومات عن سوق عمل الشباب
من املرحلة العمرية  15إىل  29عاماً ،مبا يف ذلك معلومات عن املدد الزمنية لالنتقال يف سوق العمل .كام تتيح تلك
الدراسة املسحية استكشاف املسارات غري املبارشة التي تعرتض شباب اليوم للحصول عىل عمل مناسب ومنتج.
من املزايا املهمة لبيانات الدراسة املسحية لالنتقال من املدرسة للعمل أنها تطبق تعريفاً صارماً "للعاملة املستقرة" أكرث
مام هو مستخدم يف هذا النوع ،انطالقاً من افرتاض أن أي شخص لن "ينتقل" من العمل ما مل يجد وظيفة تلبي املعايري
األساسية "اللياقة"  -وخاصة إذا وجد عمالً مينحه االحساس باألمان (مثل عقد دائم) أو وظيفة يشعر فيها العامل بالرضا
الشخيص -لذلك تقدم منظمة العمل الدولية عنرصا ً نوعياً جديدا ً بشأن التعريف القيايس لالنتقال يف سوق العمل.
يف إطار تشخيص العوائق التي تعرتض عمل الشباب ،يساعد هذا العامل النوعي يف تجاوز الفارق املزدوج بني البطالة
والعمل ،وميكن الكشف عن حاالت نقص العمل الالئق وحينها ميكن وضع آليات التدخل لعالج تلك املشكالت مبارشة.
ويف الفرتة بني عامي  2012و ،2016أجريت الدراسات املسحية لالنتقال من املدرسة إىل العمل يف أكرث من  30بلدا ً .وميكن
االطالع عىل قامئة كاملة بالبلدان املشمولة وملفات البيانات الجزئية عرب اإلنرتنت من خاللhttp://www.ilo.org/w4y :
املالحظة  .1تشخيص تدخالت توظيف الشباب وتخطيطها وتصميمها
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لعرض والطلب عىل العامل
يســهم العــرض والطلــب عــى العــال يف شــ ّحة
التوظيــف املنتــج للشــباب ،ويتعــن تحليــل كال
العنرصيــن لــي نحــدد العوائــق األساســية لتوظيــف
الشــباب.

الطلب عىل العامل
لتقييــم مســتوى الطلــب عــى العــال الشــباب ،يتعــن
مراجعــة العنرصيــن التاليــن :القطــاع الخــاص مبــا يف
ذلــك العمــل الحــر ،والقطــاع العــام.
القطــاع الخــاص والعمــل الحــر :تشــمل العنــارص التــي
يتعــن مراعاتهــا عنــد تقييــم الطلــب عــى العــال يف
القطــاع الخــاص لوائــح العمــل والعاملــة ،ورأس املــال
وإمكانيــة الحصــول عــى التمويــل ،ووضــع البنيــة
التحتيــة ،مبــا يف ذلــك تقنيــة املعلومــات وغريهــا
مــن املزايــا التــي تســهم يف تحقيــق بيئــة مؤسســات

معلومة اسرتشادية

لالطالع عىل تحليل مفصل لسوق
العمل ،يقدم دليل منظمة العمل
الدولية بعنوان فهم نقص التوظيف
املنتج ووضع األهداف ( )ILO, 2012bخطوات
إرشادية بشأن عدد حاالت نقص التوظيف املنتج
يف املايض ويف الوقت الحايل.

مســتدامة (انظــر املربــع  .)3-1ومــن األهميــة مبــكان
فهــم سياســة االســتثامر التــي توجــد فرص ـاً لألعــال
للتوســع مــن خــال التصديــر والحوافــز الرضيبيــة،
فعنــد التحــدث عــن املؤسســات الصغــرة واملؤسســات
متوســطة الحجــم كمصــدر للتوظيــف ،فــإن توفــر
التمويــل املناســب يســتلزم تحليــاً دقيقــاً .ومــع
أن رأس املــال قــد يكــون متاحــاً للــركات الكبــرة،
فقــد تشــكل رشوط اإلق ـراض التــي تنظــم الضامنــات
اإلضافيــة والضامنــات األخــرى تحديــاً للمؤسســات

املربع  :3-1بيئة التمكني للمؤسسات املستدامة
ترمي أداة بيئة التمكني للمؤسسات املستدامة املتبعة من منظمة العمل الدولية إىل إيجاد بيئة متكني للمؤسسات
املستدامة تشمل تقييامً للعوائق الروتينية والصعوبات اإلجرائية املتعلقة بإضفاء الطابع الرسمي عىل املؤسسات.
ومن األهمية مبكان توفري بيئة متكني مناسبة إذ تتضاءل احتاملية منو أي مؤسسة إليجاد وظائف أكرث وأفضل يف بيئة
تتسم بالعداوة تجاه الرشكات الناشئة ،ويرتبط ذلك بشكل كبري بالرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم التي تترضر من
جراء تكاليف اإلجراءات واللوائح املرهقة مقارنة باملؤسسات األكرب حجامً ،إذ أن األخرية يف وضع أفضل الستيعاب تلك
التكاليف .ولتحفيز تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة إليجاد فرص عمل ،فمن الرضوري أن نوفر مناخاً مهيئ للمنافسة
بني الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم والرشكات الكربى.
بيئة التمكني للمؤسسات املستدامة هي منهجية شاملة تم تطويرها لتقييم ودعم وإصالح البيئة التي تنشأ بها الرشكات
وتنمو.
بيئة التمكني للتنمية املستدامة:
( )1تسمح لذوي املصلحة التعرف عىل العوائق األساسية التي تعرقل تنمية األعامل
( )2تعزيز الحوار بني العامل وأرباب العمل والحكومة للتوصل إىل توصيات السياسة املشرتكة
( )3دعم تبني إصالحات فعالة
( )4االنفتاح عىل إمكانات ريادة األعامل وتعزيز االستثامر لتحقيق منو اقتصادي شامل وإيجاد وظائف أفضل والحد من
الفقر.
ملزيد من املعلومات ،يرجى االطالع عىل .www.ilo.org/eese
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القطــاع العــام :يختلــف القطــاع العــام عــن القطــاع
الخــاص مــن حيــث مســتويات األجــور وضغــط األجــور
وحاميــة العمــل والضــان االجتامعــي والنقابــات.
ومتيــل األجــور يف القطــاع العــام إىل االنخفــاض ،وعــادة
مــا تكــون زيــادة األجــور أقــل مــا هــي عليــه يف
القطــاع الخــاص (مــا يعنــي أن العــال لديهــم فــرص
أقــل لزيــادة دخلهــم مــع مــرور الوقــت) .ومــع ذلــك،
توفــر وظائــف القطــاع العــام يف كثــر مــن األحيــان
مســتويات عاليــة مــن املزايــا األخــرى بخــاف األجــر،
مثــل برامــج ضــان اجتامعــي أفضــل وزيــادة األمــن
الوظيفــي .كــا أن خطــط الرواتــب وهيــاكل األجــور

ابشلا ضرتعت يتلا لمعلا قوس قئاوع مهف :صيخشتلا

الصغــرة ،وتحـ ّد مــن احتامليــة منوهــا ،مــا يؤثــر عــى
مقدرتهــا إليجــاد وظائــف جديــدة .ويتعــن كذلــك
مراعــاة الحجــم النســبي للقطاعــات النظاميــة وغــر
النظاميــة ،ومعرفــة أي القطاعــات أو الصناعــات أو
املناطــق الجغرافيــة أكــر عرضــة لزيــادة الطلــب عــى
العاملــة واستكشــاف التوجهــات الصناعيــة وعــدد
الوظائــف املتوقــع ظهورهــا يف كل مجــال.

معلومة اسرتشادية

الدراسات املسحية للمؤسسات :تعد
البيانات املستخلصة من الدراسات
املسحية للمؤسسات (وتعرف أيضً ا
باسم "الدراسات املسحية للرشكات") أكرث مالءمة
لتحليل الطلب عىل العامل من بيانات الدراسات
املسحية للقوى العاملة ،إذ تركز هذه الدراسات
املسحية عىل خصائص الرشكات وعملياتها.
وتتضمن الدراسات املسحية للمؤسسات
معلومات معينة مثل بيانات عن االنتاج
والصادرات والواردات وتكاليف العامل والتوظيف
ومتوسط األرباح (حسب مستوى الوظيفة
واملهارة) ،والوظائف الشاغرة ،وإجراءات
التوظيف والفصل ،وتوقعات التوظيف
املستقبلية.

أكــر شــفافية داخــل القطــاع العــام وميكــن التنبــؤ بهــا.
وتجتمــع هــذه العوامــل لجعــل العمــل يف القطــاع
العــام أكــر جاذبيــة مــن القطــاع الخــاص عــى الرغــم
مــن انخفــاض مســتويات األجــور.

املربع  :4-1تشخيص توظيف الشباب باستخدام نهج سلسلة القيمة
ليك يتسنى لنا تعزيز إيجاد وظائف الئقة ،من الرضوري أن ندرك أن أسواق العمل ليست موحدة يف جميع القطاعات،
إذ توفر أمناط النمو واالستثامر يف مختلف املجاالت فرصاً متنوعة للشباب للحصول عىل عمل منتج .ويقدم دليل منظمة
العمل الدولية لـ "تنمية سلسلة القيمة للحصول عىل عمل الئق" ( )2015نظرة عامة عىل معايري اختيار القطاعات ذات
اإلمكانات الكبرية إليجاد فرص عمل الئقة وإطار عمل لتحليل القيود القطاعية التي تعرتض النمو الشامل.
قبل وضع آلية التدخل ،يلزم تحديد القطاع (القطاعات) الذي ميكن فيه تحقيق أكرب قدر من التأثري .وميكن استخدام
ثالثة معايري:
( )1الصلة املحتملة للقطاع بالفئات املستهدفة من الشباب
( )2األهمية النسبية للقطاع ملساعدة الشباب عىل "االرتقاء" (تحسني اإلنتاجية أو جودة العمل) ،أو "املشاركة" (شغل
وظائف جديدة أو دخول أسواق جديدة) أو "الحفاظ عىل املنجزات" (الحفاظ عىل مصادر رزقهم ودخلهم الحايل)
( )3جدوى تحفيز التغيري ،بالنظر إىل الوقت واملوارد املتاحة للتدخل ومستوى الطموح.
ميكن أن يساعد تحليل سلسلة القيمة يف تحديد "الوظائف" ضعيفة األداء (الخدمات الداعمة ،مثل الوصول إىل املعلومات
أو التقنية أو التمويل) و"قواعد اللعبة" (اللوائح والقوانني واألعراف) .وميكن بعد ذلك وضع آليات التدخل للمساعدة يف
التغلب عىل إخفاقات األسواق العامة والخاصة وتحسني نتائج التوظيف للشباب.
ميكن االطالع عىل معلومات موجزة عن النهج يف تقرير ناتز وسيفرز .2015
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

وحســب الوضــع املحــي ،ميكــن أن يرتتــب عــى العمــل
يف القطــاع العــام آثــار مختلفــة عــى توظيف الشــباب؛
فمــن ناحيــة ،قــد تــؤدي املزايــا املقدمــة يف القطــاع
العــام إىل ارتفــاع جــودة العمــل بشــكل عــام مــن
حيــث أوقــات العمــل الالئقــة والســامة املهنيــة ،مــا
ســيدفع أربــاب العمــل يف القطــاع الخــاص إىل تقديــم
عــروض تنافســية للحصــول عــى العــال املؤهلــن.
ومــن ناحيــة أخــرى ،ميكــن أن ينتــج عــن العمــل يف
القطــاع العــام تهميــش القطــاع الخــاص وعــدم إقبــال
العــال عليــه مــا يحــول دون تحقيــق أي توســع
اقتصــادي .كــا أن إغــراء العمــل يف القطــاع العــام
اآلمــن يلعــب دورا ً يف تحديــد املهــارات التــي ينبغــي
أن يركــز عليهــا الشــباب :فــإذا كان اإلقبــال كب ـرا ً ،قــد
ينتــج عــن ذلــك تركيــز الشــباب يف تعليمهــم عــى مــا
يســاعدهم يف الحصــول عــى وظائــف يف القطــاع العــام
اآلمــن بــدالً مــن اكتســاب املهــارات التــي يســعى إليهــا
أربــاب العمــل يف القطــاع الخــاص.

عرض العاملة
ميكــن تعريــف عــرض العاملــة عــى أنهــا الســات
التــي تحــدد قــدرة الشــباب عــى العمــل  -التعليــم
واملهــارات والصحــة والقــدرات املعرفيــة ومــا إىل ذلــك
 وقدرتهــم عــى االلتحــاق بوظيفــة منتجــة .وينبغــيأن يــدرس تحليــل عــرض العاملــة ثالثــة جوانــب ،هــي

املهــارات والتوزيــع الجغــرايف واإلطــار االجتامعــي
لســبل معيشــة الشــباب.
املهــارات :مــن الــروري النظــر يف توزيــع مســتويات
التعليــم واملهــارات باملقارنــة مــع إجــايل الســكان
والقــوى العاملــة ،فض ـاً عــن إج ـراء مقارنــات نســبية
بــن الشــباب والبالغــن .وميكــن أن يشــمل التقييــم
األســايس نســبة الســكان التــي أكملــت التعليــم
االبتــدايئ والثانــوي والعــايل ،مصنفــة حســب العمــر
والنــوع االجتامعــي .وعنــد تطبيــق البيانــات التعليميــة
عــى فئــات الســكان أو القــوى العاملــة ،يتعــن النظــر
يف كل مــن املعــدالت والتوزيعــات ،فعــى ســبيل املثال،
قــد تكــون معــدالت البطالــة أعــى بــن خريجــي
الجامعــات ،ولكــن غالبيــة العاطلــن عــن العمــل قــد
يكونــوا مــن الحاصلــن عــى الثانويــة إذا كان هــذا
العــدد أكــر بكثــر مــن عــدد خريجــي الجامعــات.
وميكــن أن يشــر هــذا التحليــل إىل عنــر مهــم هــو
نســبة االلتحــاق بالتعليــم مقارنــة مــع نســبة إمتــام
التعليــم ،إذ ميكــن أن تختلــف هاتــان النســبتان بشــكل
حــاد حســب معــدالت التــرب املــدريس ،كــا ميكــن
ملســتوى اإلنفــاق العــام وكفــاءة طاقــم التدريــس
تقديــم بعــض اآلراء عــن جــودة التعليــم.
تعتــر أنظمــة التعليــم والتدريــب التقنــي واملهني – يف
العديــد مــن البلــدان – بدي ـاً مه ـاً للتعليــم الثانــوي

املربع  :5-1أفضل املواقع اإللكرتونية للرشكات وبيانات االقتصاد الجزيئ
أطلس التعقيد االقتصادي :أداة تفاعلية قوية متكن املستخدمني من تصور التجارة اإلجاملية لبلد ما ،وتتبع كيف تتغري
هذه الديناميات مع مرور الوقت ،واستكشاف فرص النمو ألكرث من  100بلد.
بيانات صندوق النقد الدويل :مصدر رئييس ملعلومات املؤرشات االقتصادية الرئيسية لكل بلد يف العامل .ويتضمن املوقع
بيانات حول الديون وتدفقات رأس املال ،باإلضافة إىل معلومات نوعية عن التطورات السياسية واالقتصادية الرئيسية.
قاعدة بيانات البنك الدويل بشأن مامرسة أنشطة األعامل :مصدر سهل االستخدام غني مبعلومات عن العديد من مؤرشات
بيئة األعامل وبيانات ممتازة قابلة للمقارنة حول التكاليف الفعلية للتجارة .ويضم املوقع أدوات تسمح للمستخدمني
بتقييم كيف ميكن للتغيريات التي تطرأ عىل أنظمة معينة أن تتسبب يف تحسني بيئة األعامل العامة.
مؤرشات التنمية العاملية الصادرة عن البنك الدويل :تشتمل مؤرشات التنمية العاملية الصادرة عن قاعدة البيانات املركزية
للبنك الدويل عىل مئات املؤرشات مثل عدد الهواتف املحمولة لكل  1000شخص وعدد األطفال غري امللتحقني باملدارس،
وتعرض تلك املؤرشات بيانات اجتامعية  -اقتصادية من مجموعة من املصادر املحلية والدولية التي يتم اإلبالغ عنها عىل
املستوى املحيل وكإجامليات إقليمية ودولية.
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إذا مل تتطابــق مهــارات العــال املحتملــن مــع
متطلبــات الهيــكل االقتصــادي والطلــب عــى العــال،
ميكــن أن تظهــر البطالــة يف بعــض القطاعــات بالتــوازي
مــع وجــود عــدد كبــر مــن الوظائــف الشــاغرة يف
قطاعــات أخــرى .وتعالــج فجــوة املؤهــات بــن العرض
والطلــب عــى العــال يف املقــام األول مــن خــال
اإلصالحــات التعليميــة واملؤسســية لضــان معرفــة
الطــاب واملعلمــن وصانعــي السياســات التعليميــة
وأوليــاء األمــور باملهــارات املطلوبــة لســوق العمــل يف
القطــاع الخــاص .وكــا هــو الحــال بالنســبة للعمــل

ابشلا ضرتعت يتلا لمعلا قوس قئاوع مهف :صيخشتلا

والعــايل ،وبالتــايل ينبغــي تقييــم جــودة التعليــم
والتدريــب التقنــي واملهنــي .وتتطلــب أنظمــة التعليــم
والتدريــب التقنــي واملهنــي اهتاممــاً خاصــاً بســبب
تنــوع األشــكال التنظيميــة التــي ميكــن أن تتخذهــا
عــر البلــدان ،فقــد يكــون التعليــم والتدريــب التقنــي
واملهنــي نظامي ـاً ومدرســياً يف بعــض البلــدان ،إال أنــه
ال ميكــن متييــزه عــن وضــع العمــل املعتــاد يف حــاالت
أخــرى (أي التدريــب املهنــي والتدريــب الداخــي).
وتتجــى أهميــة هــذا األمــر يف تحديــد أثــر أنظمــة
التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي عــى مســتوى
مهــارات الســكان وبالتــايل عــى هيــكل عــرض العاملــة
يف البلــد.

يف القطــاع العــام حســبام تــم بيانــه أعــاه ،ميكــن أن
يكــون للمعايــر املؤسســية الحاليــة تأثـرا ً جوهريـاً عىل
هــذا التــوازن ،مــا يــؤدي إىل انح ـراف النتائــج للرتكيــز
عــى مهــارات معينــة.
التوزيــع الجغــرايف :إذا كان العمــل متوافــرا ً بصفــة
رئيســية يف املراكــز الحرضيــة يف أحــد البلــدان مــع
تركــز عــرض العاملــة الزائــدة يف املناطــق الريفيــة
فقــط ،ميكــن أن توجــد البطالــة والوظائــف الشــاغرة
معــاً ،حتــى وإن كانــت تتطلــب نفــس املســتوى
مــن املهــارات .ويف كثــر مــن األحيــان ،تــؤدي هــذه
االختــاالت إىل إيجــاد حوافــز للهجــرة الداخليــة ،ويف
حــن أن الهجــرة ميكــن أن تســاعد يف معالجــة عــدم
التطابــق الجغــرايف للطلــب عــى العاملــة والعاملــة
املعروضــة ،إال أنهــا ميكــن أن توجــد تحديــات وثغـرات
كذلــك .ينطبــق ذلــك بشــكل خــاص عــى الشــباب
الذيــن يشــكلون غالبيــة املهاجريــن ألســباب اقتصادية،
وعــى الرغــم مــن أن الشــباب يواجهــون عقبــات أقــل
مــا يواجهــه البالغــون الراشــدون عنــد الهجــرة ،فهــم
يدفعــون مثــن ذلــك باهظــاً .فبــدون شــبكات أمــان
فعالــة ودعــم عائــي ،ميكــن أن يكــون االنتقــال إىل
املدينــة مدم ـرا ً للشــباب ،وال ميكــن ضــان الحصــول
عــى فــرص عمــل أو مســتقبل اقتصــادي أكــر إرشاقـاً.

الشكل  :2-1بيئات الشباب
البيئة االجتامعية
البيئة املحلية
البيئة املبارشة
الشاب

تصنيفات التحليل
حالة الفقر ،والتعليم ،والعاملة ،والصحة ،والتكوين
األرسي ،واملواطنة ،والفئات الضعيفة ،والتصورات
والتطلعات
األرسة ،واملدرسة ،والجريان ،والخدمات املوجهة للشباب
االقتصاد املحيل ،والحكومة املحلية ،والتكنولوجيا ،واإلعالم
الدميوغرافيات ،واإلطار القانوين ،والعقائد واأليديولوجيات
املنترشة (مبا يف ذلك نظام القيم والهيكل االجتامعي
وأمناط الزواج وما إىل ذلك)

املصدر :هيمبل وفياال (.)2011
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اإلطــار االجتامعــي لســبل معيشــة الشــباب :يؤكــد
االختــال االجتامعــي املحتمــل للشــباب املهاجريــن
عــى أهميــة تضمــن اإلطــار االجتامعــي األوســع ضمن
التقييــم الشــامل لســوق العمــل .ومبــا أن التحــوالت
يف ســوق عمــل الشــباب تتأثــر بالعديــد مــن العوامــل
مثــل األرسة واألقــران واملجتمــع املحــي واملؤسســات
املحليــة والوطنيــة واألعــراف االجتامعيــة ،فينبغــي
للتقييــم الفعــال للعاملــة أن يحلــل البيئــات املبــارشة
واملحليــة واملجتمعيــة التــي يعيــش فيهــا الشــباب
(انظــر برونفنربيــر .)1979 ،ويشــمل ذلــك مســائل
مثــل الصحــة (الجســدية والعقليــة) ،وتكويــن األرسة
واملواطنــة ،فضــاً عــن قضايــا ذات أهميــة خاصــة
للمجموعــات الفرعيــة ضمن الشــباب (األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،والشــابات اإلنــاث ،واملجتمعــات املهمشــة،
ومــا إىل ذلــك) .ســيقدم التقييــم الشــامل صــورة غنيــة
باالحتياجــات والتحديــات التــي تعــرض الشــباب ،مــا
سيســمح بتكييــف آليــات التدخــل لتتناســب مــع
الواقــع املحــي بدقــة أكــر (انظــر الشــكل .)2-1

معلومة اسرتشادية

تقييم إمكانية إيجاد فرص عمل الئق
ينبغي أال يقترص تقييم احتياجات
الشباب والعوائق التي تعرتضهم
عىل تحديد إن كانوا يستطيعون الحصول عىل
عمل فحسب ،بل يتجاوز ذلك ليبني إن كان
العمل الذي تم الحصول عليه الئقاً من عدمه.
ويُع ّرف العمل الالئق بأنه "عمل منتج للنساء
والرجال مع توفري الحرية واإلنصاف واألمن
والكرامة اإلنسانية" (منظمة العمل الدولية،
 .)1999والعمل الالئق مفهوم ذو أبعاد متعددة،
وسنناقش املؤرشات املستخدمة لقياسه مبزيد من
التفصيل يف املالحظة .2

املربع  :6-1مواقع االطالع عىل بيانات عرض العاملة
إحصائيات منظمة العمل الدولية :قاعدة بيانات معلومات سوق العمل املدارة من قبل منظمة العمل الدولية.
املوجز التعليمي العاملي الصادر عن اليونسكو :مصدر تفصييل لبيانات قابلة للمقارنة عىل مستوى العامل بشأن التعليم
والعلوم والثقافة واالتصاالت.
دليل التنمية البرشية لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ :يجمع هذا الدليل مجموع الدخل القومي اإلجاميل للفرد ومتوسط
العمل ومؤرشات التعليم العايل لتكوين أداة مفيدة إلجراء مقارنات بني البلدان.
برنامج قياس مهارات العمل واإلنتاجية التابع للبنك الدويل :هذه هي املبادرة األوىل لقياس املهارات يف البلدان ذات
الدخل املتدين والبلدان ذات الدخل املتوسط.
برنامج التقييم الدويل ملهارات البالغني :يقيس هذا الربنامج كفاءة البالغني يف املهارات األساسية لتجهيز املعلومات :اإلملام
القراءة والكتابة ،ومعرفة األرقام ،والقدرة عىل حل املشكالت.
نظام تحديد املواقع بالنسبة للتعليم :يوفر بيانات وتحليالت قابلة للمقارنة عىل مستوى العامل بشأن سياسات التعليم
واملامرسات والفرص والعوائد مثل برنامج التقييم الدويل للطلبة.
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عنــد النظــر إىل البيئــة األوســع للشــباب ،قــد يتضــح
أن مشــكلة محدوديــة فــرص العمــل ليســت ســوى
تحـ ٍـد واحــد مــن بــن العديــد مــن التحديــات التــي
تعــرض الشــباب يف مــكان مــا ،وهــذا مــن شــأنه أن
يلهمنــا بطــرق لوضــع وتكييــف آليــة تدخلّنــا حتــى
يتســنى لهــا معالجــة أكــر مــن مشــكلة يف نفــس
الوقــت .وميكــن أن يســاعد هــذا النهــج يف تقييــم إن
كانــت هنــاك ،عــى ســبيل املثــال ،عوائــق قانونيــة أو
اجتامعيــة تعــرض مجموعــات معينــة مــن الشــباب
عــى أســاس العــرق أو النــوع االجتامعــي أو التوجــه
الجنــي ،بإقصائهــم مــن (رشائــح) ســوق العمــل.

وسيســاعدنا التقييــم كذلــك عــى تحديــد مجموعتنــا
املســتهدفة والتأكــد مــن أن نهجنــا أكــر توافق ـاً مــع
هــذا الهــدف .وســندرك هــل نحــن مهتمــون بجميــع
الشــباب ،أم مهتمــون بغــر امللتحقــن باملــدارس فقــط؟
مــا الفئــة العمريــة التــي نريــد الرتكيــز عليهــا؟ هــل
هنــاك اعتبــارات جنســانية أو عرقيــة نــود أن نعطيهــا
األولويــة؟ مــا املناطــق الجغرافيــة التــي سنســتهدفها؟
فنظــرا ً ملحدوديــة املــوارد املتاحــة لنــا ،لــن ميكننــا
خدمــة جميــع الشــباب.

املربع  :7-1تقييم السوق للوظائف الالئقة يف أفغانستان
مرشوع السبيل إىل الوظائف ( )R2Jهو مرشوع مدته ثالث سنوات يرمي إىل إيجاد وظائف أكرث وأفضل يف واليتي
سمنكان وبلخ يف شامل أفغانستان .ويتبع املرشوع نهج نظم السوق ملعالجة العوائق األساسية التي تعرقل تحقيق نتائج
أفضل للنمو والوظائف ،والتي تساهم بدورها يف تحسني سبل العيش والحد من الفقر.
احتل مرشوع السبيل إىل الوظائف مكانة هامة بالنسبة ألثر الوظائف املستدامة من خالل إجراء عملية شاملة الختيار
القطاع ،وكان الهدف من هذا املرشوع استهداف القطاعات ذات العاملة املكثفة والتعويل عىل مدخالت العمل املأجور.
أجريت ستة تقييامت للسوق الرسيع ( )RMAsملنح مطوري الربامج "نظرة أولية" عن األسواق ذات اإلمكانات العالية
لتحديد مدى ارتباطها املحتمل باملجموعات املستهدفة والقدرة عىل التغيري اإليجايب يف التوظيف.
وصنفت القطاعات املحتملة عىل أساس معايري اختيار موحدة للقطاعات:
ُسجلت تقييامت السوق الرسيعة ُ
(أ) الصلة باملجموعات املستهدفة
املعيار األول :عدد أعضاء املجموعة املستهدفة النشطني يف هذا القطاع
املعيار الثاين :طبيعة مشاركة املجموعة املستهدفة يف القطاع
املعيار الثالث :نقص العمل الالئق الذي تواجهه الفئات املستهدفة يف هذا القطاع
(ب)احتاملية النمو
املعيار الرابع :احتاملية منو القطاع
املعيار الخامس :نطاق تحسني فرص العمل يف القطاع املستهدف يف هذا القطاع
(ج)جدوى تحفيز تغيري نظام السوق
املعيار السادس :قدرة الجهات الفاعلة يف السوق
املعيار السابع :رغبة الجهات الفاعلة يف السوق يف التغيري
املعيار الثامن :احتامل التشويه
واستنادا ً إىل هذا التحليل ،اختار مرشوع السبيل إىل الوظائف مجموعة أولية من ثالثة قطاعات لرتكيز الجهود الربنامجية
عليها وهي :القطن ،والدواجن ،والعنب والزبيب.
ميكن العثور عىل املجموعة الكاملة من النصائح والحيل واألدوات الختيار سلسلة القيمة  -باالستناد إىل تجربة مرشوع
السبيل إىل الوظائف  -عىلhttp://www.ilo.org/empent/Projects/the-lab/WCMS_563289/lang--en/index.htm :
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األهداف والتصميم :ماذا نريد أن نحقق؟ وكيف ميكننا
تحقيقه عىل أكمل وجه؟
بعــد تحديــد العوائــق التــي تعــرض الشــباب والفــرص
املتاحــة إليجــاد عمــل الئــق ،ميكننــا البــدء يف وضــع
أهــداف الربنامــج واختيــار االســراتيجيات املحتملــة.
سيســاعدنا التعــرف عــى مــا نريــد تحقيقــه بوضــوح

يف تحديــد النتائــج املرجــوة لربنامجنــا والتواصــل مــع
الجهــات املانحــة وذوي املصلحــة وإدارة التدخــات
ومراقبــة عملنــا وتقييمــه.

اإلطار االسرتاتيجي واملؤسيس
يف جمي ــع عملي ــات إع ــداد املش ــاريع ،يتع ــن مراع ــاة
اإلطـــار االســـراتيجي واملؤســـي رفيـــع املســـتوى.
ونعنـــي باإلطـــار االســـراتيجي واملؤســـي موقـــف
منظمـــة العمـــل الدوليـــة تجـــاه االســـراتيجيات
العامليـــة والوطنيـــة واملحليـــة املتعلقـــة بتوظيـــف
الش ــباب .ومث ــة ثالث ــة أط ــر تنموي ــة رئيس ــية يج ــب
مراعاتهـــا عنـــد وضـــع تدخـــات توظيـــف الشـــباب:
أه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة وأط ــر التع ــاون اإلمن ــايئ
والربام ــج القُطري ــة للعم ــل الالئ ــق التابع ــة ملنظم ــة
العمـــل الدوليـــة.
أهــداف التنميــة املســتدامة ( :)SDGsحــددت
أهــداف التنميــة املســتدامة األهــداف التــي ينبغــي
عــى الجهــات الفاعلــة يف املجتمــع اإلمنــايئ مجتمعــة
تحقيقهــا بحلــول عــام  .2030وتركــز خطــة التنميــة
املســتدامة لعــام  2030عــى النــاس والكوكــب بشــكل
أســايس ،وتعطــي املجتمــع الــدويل الزخــم الــازم
للعمــل معــاً يف ســبيل التصــدي للتحديــات الهائلــة

التــي تواجــه البرشيــة ،مثــل حــاالت نقــص العمــل
الالئــق التــي يعــاين منهــا العديــد مــن الشــباب.
تضــع خطــة عــام  2030مســألة توفــر عمــل الئــق
للجميــع يف قلــب سياســاتها لتحقيــق النمــو والتنميــة
املســتدامني والشــاملني .الهــدف الثامــن "العمــل الالئق
والنمــو االقتصــادي" يحــث عــى تحقيــق منــو اقتصادي
شــامل ومســتدام ،وتوظيــف منتــج وكامــل ومســتدام،
وتوفــر العمــل الالئــق للجميــع ،ويرمــي الهــدف 6-8
إىل "تخفيــض نســبة الشــباب غــر املدرجــن يف العمــل
أو التعليــم أو التدريــب بحلــول عــام ."2020
تشــمل ال ُنهــج املتبعــة ملعالجــة حــاالت نقــص العمــل
الالئــق يف توظيــف الشــباب مــا يــي:
W Wوضــع اســراتيجيات لتعزيــز توظيــف الشــباب
مــن خــال تــوازن االس ـراتيجية املتكاملــة للنمــو
وإيجــاد الوظائــف مــع التدخــات املســتهدفة مثــل

تعريف
ميثل الهدف من الربنامج ما يسعى التدخل إىل تحقيقه ،وكلام كان الهدف أكرث تحديدا ً من حيث السكان
املستهدفني وحجم التغريات املتوقعة وتوقيتها ،سيكون من األسهل رصد التقدم وإجراء التقييم.
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W Wمعالجــة عــدم توافــق املهــارات مــن خــال ضــان
تلبيــة برامــج التدريــب الحتياجــات ســوق العمــل
وإدخــال مك ّونــات خــرة العمــل يف التعليــم
والتدريــب التقنــي واملهنــي
W Wاالســتثامر يف أشــكال مبتكــرة للحاميــة االجتامعيــة
لتحســن أمــن الدخــل للعاملــن يف الوظائــف غــر
املســتقرة
وقــد حشــدت خطــة عــام  2030مجموعــة مــن
الجهــات الفاعلــة عــى املســتوى العاملــي والوطنــي
واملحــي للعمــل مع ـاً بالتعــاون فيــا بينهــم لتحقيــق
الهــدف الثامــن .كــا تــم الــروع يف رشاكــة متعــددة
األطــراف املبــادرة العامليــة لتوفــر وظائــف الئقــة
للشــباب  -ملواجهــة تحــدي توظيــف الشــباب عــى
نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة (راجــع املربــع .)8-1
أُطــر التعــاون اإلمنــايئ :ينبغــي أن ترتكــز اسـراتيجيات
توظيــف الشــباب عــى االســراتيجيات اإلمنائيــة
الوطنيــة وأطــر التعــاون الوطنيــة والدوليــة ،مثــل
اســراتيجية الحــد مــن الفقــر وإطــار عمــل األمــم
املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة ( .)UNDAFوتــويل
توجيهــات إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة
اإلمنائيــة األخــرة اهتاممــاً خاصــاً بنهــج متكامــل
للربمجــة يجمــع ركائــز األمــم املتحــدة معــاً مثــل

و لمكأ ىلع هقيقحت اننكمي فيكو ؟ققحن نأ ديرن اذام :ميمصتلاو فادهألا

املســاعدة يف البحــث عــن عمــل أو إجـراءات دعــم
رواد األعــال الشــباب

التنميــة والخدمــات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان
والســام واألمــن ،اســتنادا ً إىل اســراتيجية مشــركة
لدعــم التنفيــذ الفعــال واملتامســك لخطــة عــام ،2030
ويعــرف ذلــك تحــت اختصــار ( MAPSاســراتيجية
التعميــم والترسيــع ودعــم السياســات) .وتــريس
اســراتيجية التعميــم والترسيــع ودعــم السياســات
إطــارا ً ملشــاركة األمــم املتحــدة مــع النظ ـراء الوطنيــن
لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة مبــا يف ذلــك
عمليــة دعــم تخطيــط أهــداف التنميــة املســتدامة
الوطنيــة ،علـاً بــأن وضــع هــذه االسـراتيجيات نصــب
أعيننــا عنــد التخطيــط ألي تدخــل سيســمح بتعزيــز
التــآزر.
الربامــج القُطريــة للعمــل الالئــق ملنظمــة العمــل
الدوليــة :مثــة عنــر آخــر هــام يف اإلطــار املؤســي
لتوظيــف الشــباب هــو الربامــج القُطريــة للعمــل
الالئــق (الربامــج القُطريــة للعمــل الالئــق) ،إذ تشــكل
هــذه الربامــج اإلطــار الرئيــي لدعــم منظمــة العمــل
الدوليــة للهيئــات التــي تتألــف منهــا مثــل الحكومــات
ومنظــات أربــاب العمــل ومنظــات العــال عــى
املســتوى القُطــري .ويجــب أن نضــع يف االعتبــار آليــة
الربمجــة القُطريــة املســتندة إىل الربمجــة القامئــة عــى
النتائــج والتشــخيص األكيــد لســوق العمــل الوطنــي
والتشــاور الوثيــق مــع ذوي املصلحــة القُطريــن عنــد
صياغــة اســراتيجيات وتدخــات توظيــف الشــباب
ومواءمتهــا مــع األنشــطة التــي تضطلــع بهــا جهــات
أخــرى يف املجتمــع اإلمنــايئ.
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

املربع  :8-1املبادرة العاملية لتوفري وظائف الئقة للشباب
يف أكتوبر/ترشين األول  ،2014اختارت لجنة األمم املتحدة ذات املستوى الرفيع
املعنية بالربامج توظيف الشباب كنموذج أويل ملبادرة قامئة عىل قضايا من شأنها
أن تحشد قدرة األمم املتحدة وغريها من الجهات العاملية الفاعلة امللتزمة بتوفري
فرص عمل أكرث وأفضل للشباب .وأمثر التعاون اإليجايب للعديد من الكيانات التابعة
لألمم املتحدة عن تطوير املبادرة العاملية لتوفري وظائف الئقة للشباب ،وأقرها مجلس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم
املتحدة املعني بالتنسيق ،ثم أطلقتها منظمة العمل الدولية يف فرباير/شباط .2016
املبادرة العاملية هي املنصة املركزية والشاملة لتعزيز توظيف الشباب يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام ،2030
باإلضافة إىل كونها الذراع التنفيذية إلجراءات توظيف الشباب يف إطار اسرتاتيجية األمم املتحدة الجديدة للشباب التي
وضعتها شبكة النهوض بالشباب املشرتكة بني الوكاالت.
ُوضعت املبادرة استنادا ً إىل أربعة عنارص اسرتاتيجية مرتابطة:
	•التحالف  -يتحمل تحالف ذوي املصلحة االسرتاتيجي والشامل أعباء الدفاع واملنارصة ،ويتأكد من تقارب السياسات،
ويحفز التفكري اإلبداعي ،ويحشد املوارد من أجل استثامرات أكرث وأفضل لتوظيف الشباب .ويتألف التحالف من
الوكاالت الحكومية والرشكاء االجتامعيني ومنظومة األمم املتحدة واملنظامت املتعددة األطراف األخرى والقطاع
الخاص والربملانيني والشباب واملجتمع املدين واملؤسسات واألوساط األكادميية واإلعالم.
	•العمل  -تعمل املبادرة العاملية عىل توسيع نطاق العمل القائم عىل األدلة عىل املستويني اإلقليمي والقُطري ،مبا
يضمن الوحدة والتامسك مع أولويات التنمية الوطنية .ومع التزام الحكومات والرشكاء االجتامعيني واملؤسسات
اإلقليمية ودعم فرق األمم املتحدة القُطرية ،تحمل املبادرة العاملية مجموعة متنوعة من الرشكاء الوطنيني واملحليني
عىل املشاركة يف عدد من املوضوعات مثل :املهارات الرقمية ،والتدريب املهني النوعي ،والوظائف الخرضاء للشباب،
وانتقال الشباب إىل االقتصاد املنظم ،وعمل الشباب يف االقتصاد الريفي ،وعمل الشباب يف األوضاع الهشة ،وريادة
األعامل للشباب ،والعمل الحر ،وعمل الشباب يف سن  17-15يف املهن الخطرة.
	•املعرفة -سينهض املرفق العاملي للمعارف مبهام استيعاب وتحليل ومشاركة أفضل املامرسات واالبتكارات وتعزيز
تنمية القدرات وتيسري التعلم من األقران ملعرفة الطرق الفعالة لتحسني نتائج سوق العمل للشابات والشبان.
	•املوارد  -تدعو املبادرة العاملية إىل االلتزام الكامل من الجهات الفاعلة املحلية والدولية لزيادة املوارد من خالل
تسهيالت التمويل الحالية واملستقبلية لتمكني أنشطة التوسع لتوفري وظائف الئقة للشابات والشبان عىل نحو أكرث
شمولية وشفافية.
ملحوظة :ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات عن املبادرة العاملية لتوفري وظائف الئقة للشباب عىل املوقع
 www.ilo.org/decentjobsforyouthأو https://www.decentjobsforyouth.org/
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وضع هدف أعىل
ورد الهــدف األعــى (املعــروف أيضــاً باســم الهــدف
اإلمنــايئ) للتدخــل يف توظيــف الشــباب عــى أنــه
النتيجــة التــي نطمــح إىل تحقيقهــا ،وميثــل الغايــة التــي
يرمــى التدخــل إليهــا .ويعــرض الهــدف مفهومــن)1( :
التأثــر عــى الشــباب املســتفيد النهــايئ نتيجــة التدخــل
أو نــوع الخدمــات التــي يســتطيعون تقدميهــا بعــد
الربنامــج ،و ( )2مســاهمة التدخــل يف ســياق التنميــة
عاليــة املســتوى .وتُحــدد تلــك املســاهمة مــن خــال
السياســات املتبعــة عــى املســتوى الوطنــي أو اإلقليمــي
واسـراتيجيات الــوكاالت املطبقــة ،فعــى ســبيل املثــال،
الهــدف النموذجــي ملشــاريع توظيــف الشــباب التــي

تنفذهــا منظمــة العمــل الدوليــة هــو إيجــاد "عمــل
الئــق وأكــر إنتاجيــة لجميــع الشــباب".
مــن األخطــاء الشــائعة عنــد تحديــد الهــدف هــو
الرتكيــز عــى مــا ســنقوم بــه ،بــدالً مــن الرتكيــز عــى
مــا نعتــزم تحقيقــه (انظــر النقطــة  1يف الشــكل .)3-1
إذا كان الســبب النهــايئ لتدخلنــا هــو تحســن الظــروف
املعيشــية للشــباب ،فينبغــي أن ينعكــس ذلــك يف هدفنا
األعــى ،والطريقــة التــي نحقــق بهــا ذلــك  -مثــا عــن
طريــق توفــر الدعــم النفــي االجتامعــي ،أو التدريــب،
أو رأس املــال األويل ،أو خدمــات أخــرى -هــي "طريقــة
تحقيــق ذلــك" وليــس الهــدف الفعــي مــن ورائهــا.

الشكل  :3-1كيف تصل لتطوير أهداف أعىل
يف ضوء املشاكل والعوائق املبينة:
1.1حدد النتيجة املتوقعة  -ماذا نرجو تحقيقه ،وليس ماذا نريد أن نفعله.
2.2حدد السكان املستهدفني.
 3.3حدد اتجاه وحجم التغريات املرجوة.
4.4حدد املدة الزمنية التي ستحدث فيها التغريات املرجوة.
5.5تأكد من أن الهدف قابل للقياس.
6.6تأكد من إمكانية ربط الهدف بالتدخل.
أمثلة عىل األهداف العالية يف توظيف الشباب
	•"بحلول عام  ،2019املشاركة يف الرتويج لوظائف أكرث وأفضل أللف شاب يف املرحلة العمرية من  29 - 18يف رصبيا".
	•"دعم الجهود الوطنية لدمج أولويات توظيف الشباب والهجرة مع اسرتاتيجيات التنمية الوطنية والتوظيف يف رصبيا بحلول
عام ".2020
	•"املشاركة يف تسهيل االنتقال من املدرسة إىل العمل لعدد  20,000شاب يف البوسنة والهرسك".
Example

الفرتة الزمنية
السكان املستهدفون

بحلول  ،2020مضاعفة دخل 1,000
شاب خارج املدارس ترتاوح أعامرهم بني
 29-18عا ًما يف ليام ،بريو ،من خالل ()1
تعليمهم مهارات العمل )2( ،توفري رأس
املال األويل

•
•
•
•

النتيجة املتوقعة
التوجه ومداه
القابلية للقياس
القابلية لإلسناد

خيار "الكيفية"
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املشاركة الفعالة يف تحديد األهداف

2

ينبغي أن يكون تصميم الربنامج ذا طابع تشاريك ألن هذا
النهج يُنشئ ملكية محلية للمبادرة ،ويف الوقت نفسه
يعزز التعاون بني مختلف الجهات الفاعلة يف السوق.
ميكن التوصل إىل مدخالت تحديد األهداف باستخدام
عدد من طرق البحث:
W Wاملقابالت واملشاورات مع الجهات الفاعلة يف السوق،
مثل الرشكات الرائدة ،والسلطات الحكومية،
ومقدمي الخدمات ،وما إىل ذلك ،وجهات فاعلة
مختارة أصغر حجامً يف السوق ممن نهتم مبراكزهم
W Wمناقشات جامعية مركزة مع مجموعات من الجهات
الفاعلة يف السوق التي يسهل تنظيمها (مثل صغار
املنتجني أو الرشكات الصغرية واملتوسطة أو مقدمي
الخدمات املحليني)
W Wمالحظات عن املامرسات التجارية واملعامالت (مثل
ظروف مكان العمل ،وإنتاجية العمل ،وما إىل ذلك).
وعند وضع الهدف األويل للربنامج ،ميكن تنظيم ورشة
عمل ملراجعة الهدف والتحقق منه ،إذ ميكن لذوي
املصلحة واملستفيدين النهائيني التحقق إن كان توازن
العرض والطلب صحيحاً وتقديم تعليقات حول نطاق
الربنامج .عند التخطيط لحلقة العمل وتيسريها ،من
األهمية مبكان تهيئة بيئة يشعر فيها املشاركون بالراحة
عند تحديد اهتامماتهم والتعبري عنها ،وبرغم ذلك ،قد

ال تكون ورشة عمل ذوي املصلحة هي الخيار األنسب
دامئاً .وعىل الرغم من أن النهج التشاريك يؤدي إىل زيادة
النتائج ،مثة خطر يتمثل يف أن تزايد املشاركة قد يؤدي
إىل فقدان العمق التحلييل و/أو "تبسيط" األهداف.
ال يوىص بإنشاء ورشة عمل لذوي املصلحة عندما يكون
هناك خطر من:
W Wعدم إملام الجهات الفاعلة باملعرفة الالزمة و/أو فهم
السوق؛
W Wإمكانية تح ّيز املشاركني تجاه العوائق يف املناطق
التي يكونون مسؤولني عنها عند تتبع السببية ألنهم
يعتقدون أن تبني هذا النهج سيكسبهم موارد املرشوع؛
W Wوجود مناخ سيايس مشحون للغاية؛
W Wاحتاملية تركيز املناقشات عىل العوائق التي تتجاوز
نطاق املرشوع والتي ميكن أن تزيد التوقعات التي ال
ميكن تلبيتها أو تخلق مشاعر اإلحباط بني املشاركني
بضياع وقتهم؛
W Wنظرة الفاعلني يف السوق إىل عاملة الشباب وظروف
العمل واملساواة بني الجنسني عىل أنها مسائل ليست
ذات أولوية ،لذا قد ال يعطون األولوية ملجابهة
العوائق التي قد تؤدي إىل تحسني هذه املجاالت؛
W Wعدم حضور الجهات الفاعلة يف السوق املمثلة لبعض
املجموعات ،وحينها فإن الحارضين ال ميثلون مصالح
املجموعات األخرى يف منظومة السوق.

تحديد النتائج
توضح النتيجة (أو الهدف املبارش) التغريات املحددة
املتوقع أن تلحق بنوعية الخدمات املقدمة وكميتها
و/أو طريقة تقدميها للمستفيدين املبارشين من جراء
تدخل توظيف الشباب يف نهاية فرتة تنفيذها ،ويجب
أن يتم بيانها من حيث الهدف الالزم تحقيقه (النتيجة)
بدالً من اإلجراءات الواجب اتخاذها .وترتبط النتيجة
باملشاكل التي تم تحديدها خالل مرحلة تشخيص سوق
العمل وعالقة السبب بالنتيجة .كام أن تحليل املشكلة
 2بنا ًء عىل تطوير سلسلة القيمة للعمل الالئق (منظمة العمل
الدولية.)2015 ،
18

املالحظة  .1تشخيص تدخالت توظيف الشباب وتخطيطها وتصميمها

مشمول يف األهداف (مبعنى أن املشكلة املحددة ،وهي
األثر املشرتك لعدد من األسباب ،يتم عكسها وتصبح
الهدف املطلوب تحقيقه) ،فعىل سبيل املثال ،إذا كانت
املشكلة هي وجود نسبة كبرية من الشباب يف االقتصاد
غري املنظم ،تصبح نتيجة املرشوع "تقليل حاالت العمل
غري املنظم بني الشباب" ،وإذا كانت املشكلة هي نقص
الطلب عىل عاملة الشباب ،تصبح النتيجة "زيادة
الطلب عىل عاملة الشباب" وهكذا.

و لمكأ ىلع هقيقحت اننكمي فيكو ؟ققحن نأ ديرن اذام :ميمصتلاو فادهألا

اختيار الشباب
عنــد تصميــم التدخــل ،نحتــاج أن نــدرك أنــه "ليــس
هنــاك مقــاس واحــد مناســب للجميــع" ،فالشــباب
مختلفــون حســب العمــر ،والنــوع االجتامعــي ،والحالة
االجتامعيــة االقتصاديــة ،واملوقــع ،واملهــارات ،والوضــع
(أي الالجئــن) ،واالنتــاءات الدينيــة ،ومــا إىل ذلــك.
ويواجــه بعــض الشــباب عيــوب الســوق املتميــزة أو
األكــر حــدة ،مثــل الشــباب املعاقــن مــا يــؤدي إىل
تفاقــم تحدياتهــم يف العثــور عــى وظائــف ذات نوعيــة
جيــدة،

فعــى ســبيل املثــال ،مــن خــال تقييــم مســتويات
مهــارات الشــباب ،ميكــن للمــرء تحديــد الخصائــص
ومــدى اســتبعاد الشــباب مــن ســوق العمــل (انظــر
الجــدول  .)2-1لذلــك فمــن الــروري تكييــف
تدخــات توظيــف الشــباب ملواجهــة تحديــات ســوق
العمــل املحــددة التــي تواجــه الشــباب مبختلــف
فئاتهــم.

الجدول  :2-1التصنيف األسايس ملستوى مهارات الشباب

عاملة عالية املهارة

مستوى املهارة

عاملة غري ماهرة

عاملة شبه ماهرة

الصفات

	•وظائف مؤقتة ،وغري منظمة ،وغري
مستقرة
	•وظائف عرضية ،ومتدنية اإلنتاجية
	•العمل بأقل تدريب يف ظروف خطرة
(خدم املنازل ،والعاملون يف البستنة،
وغريهم)
	• عمل دون أجر
	•املناطق الحرضية أو املناطق املحيطة
باملناطق الحرضية

	•شباب شبه متعلم/ماهر 	•مدرجون يف التعليم
العايل أو حاصلون عىل
(ارتفاع نسبة الترسب
التعليم العايل وباحثون
املدريس)
عن عمل بدوام كامل أو
	•العامل املرسحون
راغبون يف إنشاء أعاملهم
	•عامل باحثون عن
الخاصة
وظائف مستقرة أو
	• املناطق الحرضية
عمل حر
	• املناطق الحرضية

األفراد خارج دائرة التعليم والعاملة والتدريب
	•( :)NEETاألفراد خارج دائرة التعليم والعاملة والتدريب
	•مهمشون من املجتمع
	•الشباب املستبعدون من منظومة املدارس والقادمون من املناطق املحيطة باملناطق الحرضية
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تحديد التدخل
بعـد أن نضـع هـدف واضـح يف االعتبـار ،ميكننـا تحديد
نطـاق التدخـل (أو مجموعـة مـن التدخلات املتعددة
املعروفـة أيضـاً باسـم الربنامـج) والتـي سـتؤدي إىل
تحقيـق األهـداف املحـددة .وبطبيعـة الحـال ،ينبغـي
أن يكـون اختيـار التدخـل مدفوعـاً بالعوائـق املبينـة
يف البنـد السـابق؛ أي يجـب أن نختـار تدخلاً يتعلـق
رصاحـة باألسـباب الكامنـة وراء عرقلة قدرات الشـباب
وفرصهـم يف كسـب عيـش كريـم لهـم وألرسهـم.
يركــز هــذا الدليــل عــى التدخــات التــي تعــزز
توظيــف الشــباب وتهــدف إىل زيــادة فرصــة الشــباب
يف الحصــول عــى عمــل الئق ،لذلــك ،يســتهدف الدليل
املقــدم برامــج ســوق العمــل النشــطة (.)ALMPs
وتعــد برامــج ســوق العمــل النشــطة تدخــات تهــدف
إىل توظيــف املجموعــات الهشــة يف املجتمــع ،وتعالــج
مشــاكل العــرض والطلــب مــا يعمــل عــى تقديــم
حلــول لعــدد مــن العوائــق التــي تعرقــل توظيــف
الشــباب .ونؤكــد عــى أن برامج ســوق العمل النشــطة
تتميــز بأنهــا تشــجع الحــوار االجتامعــي وتســمح بــه؛
عــى أن تكــون آليــات املســاومة الجامعيــة جــزءا ً ال
يتجــزأ مــن الربامــج ويجــب عــدم املســاس بهــا بســبب
الحوافــز املقدمــة مــن خــال برامــج ســوق العمــل
الفعالــة (منظمــة العمــل الدوليــة ،2003 ،ص .)5 - 3
وبصفــة عامــة ،ميكــن تصنيــف برامــج ســوق العمــل
النشــطة إىل أربعــة أنــواع مــن الربامــج :التدريــب عــى
املهــارات ،وتشــجيع ريــادة األعــال ،وبرامــج العمــل
العــام ،وخدمــات التوظيــف.
التدريــب عــى املهــارات :اســتنادا ً إىل نــوع العوائــق
التــي تعــرض الشــباب ،ميكــن إجــراء أربعــة دورات
تدريبيــة مختلفــة للتدريــب عــى املهــارات وهــي:
محــو أميــة القــراءة والكتابــة والحســاب ،ومهــارات
العمــل أو مهــارات وظيفــة محــددة ،واملهــارات
الشــخصية واملهــارات الحياتيــة ،والتدريــب عــى
األعــال التجاريــة (كلــوف وآخــرون ،2017 ،ص .)30
وبشــكل عــام ،ال يهــدف هــذا التدريــب إىل االســتعاضة
عــن التعليــم الرســمي بــل مــلء فجــوات املعرفــة
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معلومة اسرتشادية

تناقش مناذج التدخل ومؤرشات األداء
لوحدة املشاريع الصغرية التابعة
ملنظمة العمل الدولية من إعداد فياال
 Fialaوبيلغريم  )2013( Pilgrimأنواع محتملة
لتدخالت ريادة األعامل مع أمثلة مأخوذة من
مشاريع منظمة العمل الدولية لتوضيح كل منها.
ويركز هذا الدليل يف املقام األول عىل تدخالت
ريادة األعامل بدخل الكفاف.

واالســتيعاب التــي تحــول دون انتقــال الشــباب مــن
التعليــم إىل العمــل .ووفقــاً لســجل عاملــة الشــباب،
يعــد هــذا هــو الشــكل األكــر شــيوعاً لربامــج ســوق
العمــل النشــطة التــي تركــز عــى الشــباب.
تشــجيع ريــادة األعــال :لهــذه األنــواع مــن الربامــج
هــدف مــزدوج يتمثــل يف توفــر العمــل ألصحــاب
املهــن الحــرة أو أصحــاب األعــال وإيجــاد املزيــد مــن
فــرص العمــل مــن خــال إيجــاد فــرص العمــل داخــل
الــركات الجديــدة .ومثــة عنــارص رئيســية تســتخدم
كثـرا ً يف تدخــات ريــادة األعــال وهــي :أوال ،الحصــول
عــى رأس املــال وميكــن معالجــة ذلــك مــن خــال
توفــر املنــح والقــروض لألفـراد أو مــن خــال تعاونيــات
االدخــار ،ثانيـاً ،غالبـاً مــا يكــون التدريــب عــى األعــال
واإلدارة مرتافقـاً مــع الجــزء املــايل مــن الربنامــج ،وأخريا ً،
يســاعد توجيــه وتدريــب رواد األعــال الشــباب الذيــن
قامــوا بالفعــل بتأســيس أعاملهــم عــى التغلــب عــى
التحديــات يف عــامل األعــال (كلــوف وآخــرون،2017 ،
ص  .)35واســتنادا ً إىل حجــم ونطــاق الربنامــج ،يتعــن
عــى املنظــات التفكــر يف نهــج أكــر عمقـاً واســتدامة
الحتضــان الــركات الناشــئة ومســاعدة الــركات
الجديــدة لالســتفادة مــن الوصــول األويل لــرأس املــال
مــن خــال الجهــود املبذولة لتأمــن االســتثامر الخارجي
 عوامــل هامــة يف مســاعدة الــركات الناشــئة لتصبــحرشكات صغــرة تســعى إىل النمــو.
وعنــد مناقشــة برامــج ريــادة األعــال ،مــن الــروري
التمييــز بــن االختيــار وريــادة األعــال الجربيــة،

برامــج التوظيــف يف القطــاع العــام :ميكــن أن تشــمل
برامــج التوظيــف يف القطــاع العــام برامــج األشــغال
العامــة وإعانــات الحكومــة لألجــور لدعــم التوظيــف
والتعلــم أثنــاء العمــل .وتعــد األشــغال العامــة أداة
يســتخدمها واضعــو السياســات ملعالجــة عــدم توافــق
الطلــب والعــرض عــى العــال يف أوقــات األزمــات،
ومتثــل عنــرا ً أساســياً يف اســراتيجيات التوظيــف
الوطنــي ،وخاصــة عنــد اســتهداف الفئــات غــر
املســتقرة بشــكل خــاص (ليو-يك-ســونج وآخريــن،
 .)2010ومــن ناحيــة أخــرى ،تهــدف إعانــات األجــور
إىل تعزيــز املكاســب عــى املــدى الطويــل يف إيجــاد
فــرص العمــل يف القطــاع الخــاص ،وتقليــل العوائــق
التــي تعــرض الشــباب مــن خــال خفــض تكاليــف
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فأولئــك املجربيــن عــى العمــل الحــر نظــرا ً لعــدم
وجــود خيــارات عمــل أخــرى ،يطلــق عليهــم أيضــا
رواد أعــال بدخــل الكفــاف .ومــن ناحيــة أخــرى،
ميكــن أن يكــون ملرشوعــات النمــو أثــرا ً أكــر عــى
العاملــة والدخــل وميكــن أن تعــزز االبتــكار واملنافســة
يف القطــاع الخــاص.

توظيفهــم .وميكــن أن يحصــل الشــباب عــى إعانــات
دعــم األجــور مبــارشة للتوظيــف مــن أجــل تقليــص
الفجــوة بــن األجــور املعروضــة واألجــور التحفظيــة.
كــا ميكــن دفــع إعانــات دعــم األجــور مبــارشة ألرباب
العمــل ،إمــا بشــكل مبــارش يف صــورة إعانــات ،أو
بشــكل غــر مبــارش عــن طريــق التخفيضــات الرضيبية.
فعنــد تطبيــق إعانــات دعــم األجــور ،يتمثــل الهدف يف
تخفيــض التكلفــة عــى صاحــب العمــل مــا يجعــل
توظيــف الشــباب أمــرا ً مجديــاً مــن الناحيــة املاليــة
وتقديــم تدريــب أثنــاء العمــل واإلبقــاء عــى عملهــم
بعــد انتهــاء التدخــل .وغالبـاً مــا تكــون إعانــات دعــم
األجــور املدفوعــة مبــارشة إىل الشــباب أكــر فعاليــة
عندمــا تكــون مســتويات األجــور قضيــة حاســمة،
بينــا تكــون إعانــات األجــور املدفوعــة ألصحــاب
العمــل أكــر فعاليــة عنــد الرتكيــز عــى دعــم تكاليــف
التعلــم والتدريــب أثنــاء العمــل.
خدمــات التوظيــف :تشــمل هــذه الربامــج االستشــارة
الوظيفيــة ،وبرامــج التوظيــف ،وخدمــات املســاعدة يف
البحــث عــن عمــل .وتقــر برامــج التوظيــف بــأن

وحسن مرشوعك ( :)SIYBمثال عىل تدخل ريادة األعامل للشباب
املربع  :9-1مبادرة ابدأ ّ
وحسن مرشوعك هي برنامج تدريب إداري .ومع األخذ بالحسبان الحاجة إىل إيجاد عمل أكرث وأفضل يف
مبادرة ابدأ ّ
االقتصادات النامية واالنتقالية ،يركز هذا الربنامج عىل بدء األعامل التجارية الصغرية وتحسينها ،باعتباره نظام من حزم
التدريب املرتابطة واملواد الداعمة لر ّواد األعامل الصغريةُ .صمم الربنامج من قبل منظمة العمل الدولية ونُفذ بدعم من
مدربني معتمدين يف مؤسسات رشيكة يف أكرث من  100دولة حرضه ما يقرب من  6ماليني متدرب ،وقد ُوضع ألول مرة
يف مثانينيات القرن العرشين ،ومتت ترجمته إىل أكرث من  40لغة.
تضم حزمة ابدأ مرشوعك ( )SYBدورة تدريبية ملدة خمسة أيام لر ّواد األعامل املحتملني لتقديم أفكار تجارية فعلية
ومجدية ،وتويص بربنامج متابعة ،مبا يف ذلك جلسات لتقديم املشورة.
تساعد مبادرة ابدأ عملك املشاركني عىل تطوير خطة عمل مع وضع اسرتاتيجية للتسويق وخطة توظيف وخطة تكلفة.
ميكن االطالع عىل تفاصيل املواد التدريبية عىل املوقع .www.ilo.org/siyb
توصلت دراسة الرصد العاملية ملبادرة ابدأ وحسن عملك لعام  2011إىل أنه لكل عمل جديد بدأ بعد التدريب ،ظهرت
ثالث وظائف يف املتوسط .ففي أوغندا ،أظهرت تجربة موجهة باستخدام بيانات عشوائية (فياال )2015 ،معنية يف األساس
بأصحاب األعامل الشباب ممن لديهم قروض ومنح نقدية ومنوذج وحدة تدريب ابدأ مرشوعك أو مزيج من هذه
املكونات ،أنه بعد ستة وتسعة أشهر من التدخالت ،حقق األفراد الذين أتيح لهم الحصول عىل قروض وخضعوا لتدريب
املهارات التجارية أرباح أكرب بنسبة  54%مقارنة باملجموعة.
ملزيد من املعلومات انظر ماجورين (.)2014
املالحظة  .1تشخيص تدخالت توظيف الشباب وتخطيطها وتصميمها
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

هنــاك عــدم توافــق بــن العــرض والطلــب عــى
العــال ،وتــزود الشــباب مبعلومــات عــن الوظائــف
الشــاغرة وأصحــاب العمــل الذيــن لديهــم معلومــات
عــن الشــباب العاطــل عــن العمــل .تســتهدف خدمات

املســاعدة يف البحــث عــن عمــل الشــباب املحبــط يف
املقــام األول والذيــن يواجهــون صعوبــات يف الوصــول
للفــرص املوجــودة يف ســوق العمــل (منظمــة العمــل
الدوليــة ،2003 ،الصفحــات .)8–6

الجدول  :3-1برامج سوق العملة النشطة التي تركز عىل الشباب

أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت عىل برامج توظيف الشباب نجاح بعضها وإخفاق البعض اآلخر يف تحسني فرص املشاركني يف
الحصول عىل عمل ،ونوجز بعض مزايا هذه الربامج فيام ييل.
العيوب
املزايا
العائق
نوع الربنامج
قد ينتج عنها حلول مؤقتة وليست حلول
نقص عرض العاملة تتناسب بشكل أكرب مع املهارات
مستدامة ،وإذا مل تستهدف بشكل صحيح،
املهنية واملهارات القابلة للتوظيف
و/أو جودة عرض
املطلوبة وتشمل خربة العمل وخدمات فقد يستفيد منها "ميسوري الحال" .رمبا ال
التدريب عىل العاملة
يكون التدريب كافياً وحده لزيادة احتاملية
التوظيف
املهارات
توظيف الشباب
عدم توافق العرض
والطلب عىل العاملة
خدمات
التوظيف

تشجيع ريادة
األعامل

برامج التوظيف
يف القطاع العام

مهارات أعامل
منخفضة ونسبة
إخفاق عالية لألعامل
الجديدة

تساعد يف توصيل الشباب للبحث عن
عمل يف الوظائف الشاغرة وعروض
العمل .يف حال نجاحه ،يع ّد هذا
التدخل معقوالً جدا ً من حيث التكلفة.
ميكنه توجيه الشباب للمسارات
الوظيفية املرغوبة ،ولكنها غري واضحة
يف الوقت الحايل

من املحتمل وجود فجوات عمل الئق يف
ميكن أن تتضمن احتاملية توظيف
الوظائف رمبا يكون مستوى اإلخفاق عا ٍل،
عالية وتلبي طموحات الشباب
مام يحد قدرتها عىل إيجاد عمل مستدام.
(بالنسبة للمرونة واالستقاللية) .أكرث
فعالية عند دمجها مع الخدمات املالية غالباً ما يكون شغل الوظيفة صعباً بالنسبة
والخدمات األخرى مبا يف ذلك التوجيه للشباب املحرومني نظرا ً لنقص شبكات
املعارف والدراية الفنية والضامن

إعانات التوظيف:
طلب متدين عىل
عاملة الشباب يف
القطاع الخاص/
ارتفاع تكلفة العاملة
والتدريب

ميكن أن توجد وظائف إذا استهدفت
حاجات معينة (مثل تعويض مستوى
التدريب واإلنتاجية املتدين يف البداية)
ومجموعات من الشباب املحرومني

خسائر عالية غري مضمونة وآثار التبديل (ما مل
تستهدف بعناية)؛ وقد يدوم التوظيف طوال
مدة اإلعانة

األشغال العامة
املكثفة والخدمات
املجتمعية:
طلب متدين عىل
عاملة الشباب/طلب
متدين عىل االستثامر
املجتمعي

مساعدة الشباب يف االرتباط بسوق
العمل وتحسني البنية التحتية والبيئة
االجتامعية واملادية يف نفس الوقت
وتعزيز قابلية التوظيف ،يف حال
دمجها مع التدريب

طلب متدين عىل الدمج يف سوق العمل؛ وقد
يقع العامل الشباب يف مصيدة تكرار برامج
األشغال العامة؛ وغالباً ما يكون متحيز جنسياً؛
وميكن أن ينتج عنه ابتعاد رشكات القطاع
الخاص

املصدر :استنادا ً إىل تصنيف التدخالت يف تقرير كلوف وآخرين (.)2017
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قد تدفع الشباب تجاه وظائف وعمل ال
يتناسب مع طموحاتهم األصلية ،وقد ينتج
عنها توقعات عالية أو منخفضة

املالحظة  .1تشخيص تدخالت توظيف الشباب وتخطيطها وتصميمها

مــن العنــارص األساســية يف وضــع أي تدخــل مراجعــة
معرفتنــا الحاليــة بالبدائــل املختلفــة للربنامــج
وفعاليتهــا املحتملــة ،فعــى ســبيل املثــال ،قــد
نرغــب يف تنفيــذ برنامــج لتعزيــز مؤسســات الشــباب
ملعالجــة العوائــق التــي تعــرض الشــباب عنــد بــدء
األعــال التجاريــة .لكــن مــا الــذي يجــب أن يبــدو
عليــه التدخــل؟ لنفــرض أننــا نؤكــد أن العوائــق
املاليــة هــي العقبــة الرئيســية التــي تحــول دون بــدء
النشــاط التجــاري .هــل ينبغــي عــى الربنامــج تقديــم
منــح أو قــروض؟ هــل ينبغــي أن يســتهدف الشــباب
الصغــار أم الكبــار؟ األقــل تعليـاً أم األفضــل تعليـاً؟
وهــل ســيكون الدعــم املــايل كافيـاً ،أم ينبغــي دمجــه
مــع خدمــات دعــم أخــرى مثــل التدريــب والتوجيــه
ودعــم تطويــر األعــال؟
لإلجابــة عــى هــذه األســئلة الصعبــة ،سيســتفيد مديرو
الربامــج مــن الرجــوع إىل قاعــدة األدلــة املوجــودة .ويف
كثــر مــن األحيــان ،مييــل املنفــذون إىل تفضيــل أنــواع
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وضع الربامج القامئة عىل األدلة

معلومة اسرتشادية

تعد منصة What Works in Youth
)www.wwinye.org( Employment
منصة فعالة لتقديم خدمات يسهل
الوصول إليها وتسمح للمستخدمني فهم قاعدة
األدلة العاملية بشأن فعالية تدخالت التشغيل ،إذ
تقدم املشورة ومقاطع فيديو تضم الباحثني
وصانعي السياسات وخريطة الفجوة يف األدلة
حسب نوع برامج سوق العامل النشطة ونتائج
سوق العمل.

معينــة مــن املشــاريع حســب االســتعدادات والخــرة
الســابقة ،إال أنــه مــن األهميــة مبــكان أخــذ املعرفــة
النظريــة والتجريبيــة الحاليــة حــول برامــج توظيــف
الشــباب يف الحســبان لتطويــر مشــاريع مبتكــرة عاليــة
الجــودة .إذا أكــدت األدلــة املتاحــة ميلنــا ،ميكننــا أن
ننفــذ حالــة قويــة لتصميــم معــن ،ولكــن إذا كانــت
املعرفــة الحاليــة تشــر إىل قيــود شــديدة مؤثــرة عــى
التدخــل ،فســوف توفــر الوقــت واملــال إلدراج الــدروس
املســتفادة يف املبــادرة الجديــدة.

املربع  :10-1مصادر أدلة توظيف الشباب
التدخالت املطلوبة لتحسني نتائج سوق العمل للشباب :املراجعة املنهجية للتدريب ،وتشجيع ريادة األعامل ،وخدمات
التوظيف ،وتدخالت التوظيف املدعوم (كلوف وآخرون .)2017 ،واستنادا ً إىل مجموعة من  1114سجل منتقى للفحص،
تم تحليل  107تدخالً لتوظيف الشباب لتقييم التوظيف واملكاسب وتدخالت األعامل (يف تدخالت ريادة األعامل).
هل تُستهدف التدخالت املوجهة إىل أصحاب املشاريع الصغرية والرشكات الصغرية واملتوسطة إيجاد فرص عمل؟
مراجعة منهجية لألدلة ولتصاميم التقييم البديلة (غريم وبافهاوسن .)2015 ،يجمع كل من غريم وبافهاوسن األدلة
الحالية بشأن تأثري التوظيف عىل  60تدخالً موجهاً إىل املؤسسات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.
أجرت مجموعة التقييم املستقل ( )2013تقييامً لجميع برامج توظيف الشباب التابعة للبنك الدويل ومؤسسة التمويل
الدولية بني عامي  2010و .2011وشملت الدراسة مراجعة منهجية لثامنية وثالثني تقييم أثر .وخلصت الدراسة إىل أن
هناك نقص يف بيانات آثار مشاريع توظيف الشباب ،وغالبية مشاريع البنك الدويل ال تصنف البيانات حسب العمر،
كام أن تقييامت اآلثار السبعة الصادرة عن مشاريع البنك الدويل الخاصة بالشباب غري قابلة للتعميم .ودعت مجموعة
التقييم املستقل إىل اتباع نهج قائم عىل األدلة لتحديد عمليات توظيف الشباب.
أصدر أولينيك ،وفاوسيت ،وبويسون ( )2013دراسة حديثة تتناول تطوير القوى العاملة الشابة .استندت الدراسة إىل 54
دراسة معلنة تم نرشها يف الفرتة من  2001إىل  ،2012ومقابالت مع مخربين رئيسيني من امليدان وخرباء من هيئة املعونة
األمريكية ،ومراجعة لعدد  23منظمة مانحة رئيسية يف هذا املجال واستعرضت الدراسة اآلثار التي قد تحدث لنتائج
إمنائية محددة ،وكذلك السكان املستهدفني األكرث عرضة للتأثري .كام حدد التقرير الفجوات يف األدلة الحالية مثل الحاجة
إىل معلومات أفضل عن فعالية تكلفة عنارص التدخل.

املالحظة  .1تشخيص تدخالت توظيف الشباب وتخطيطها وتصميمها
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الجدول  :4-1مثال لقامئة التدخالت القامئة عىل األدلة مصنفة حسب العائق
العائق

تنمية املهارات

مهارات أساسية غري كافية
قصور املهارات الفنية
عدم توافق املهارات السلوكية
كفاءة املؤرشات

تشجيع ريادة األعامل

تدخالت بأدلة قوية

	•معلومات عن أهمية التعليم
	•برامج تدريب "إضافية"/شاملة
	• معلومات عن املنفعة التي تعود عىل
التخصصات الفنية
ال ينطبق
ال ينطبق

تدخالت بأدلة منوعة

	•برامج "الفرصة الثانية" التعليمية
	•تدريب أثناء العمل
	•التدريب عىل مهارات سلوكية/حياتية
	•إثبات املهارات
	•اعتامد مركز التدريب

قصور مهارات ريادة األعامل
انعدام الوصول للموارد املالية والطبيعية
واالجتامعية
خدمات التوظيف
متييز صاحب العمل

ال ينطبق
	•برامج ريادة أعامل شاملة

	•التدريب عىل ريادة األعامل
	•التمويل البالغ الصغر

	•برامج العمل اإليجايب

مطابقة الوظائف

	•خدمات التوظيف

	•اإلعانات املقدمة ألصحاب العمل ممن
يعينون املجموعات املستهدفة
	•إرشاد املوظفني
	•مشاركة املعلومات التقنية

	•إعانات دعم األجور أو التدريب

	•برامج العمل يف القطاع العام
	•أعامل عامة كثيفة العاملة
	•محتوى/تصميم برنامج معدل ليتالءم
مع حاجات معينة ملجموعة مستبعدة

برامج التوظيف يف القطاع العام

اقتصاد يتسم بنمو بطيء للوظائف

عوائق الفئات املستبعدة (عرق أو نوع
اجتامعي أو غري ذلك)

	•استهداف مشاركة املجموعات
املستبعدة يف الربامج
	•تدريب املهارات غري التقليدية
	•مساحات التدريب/العمل اآلمن
ملجموعات معينة

املصدر :مقتبس من كانينغهام ،وسانشيز-بويرتا ،وويرميل (.)2010

ال تعنــي قاعــدة األدلــة الهشــة أو املفقــودة أن التدخل
املقــرح قــد بــاء بالفشــل ،ففــي الواقــع ســتفتقد ال ُنهــج
املبتكــرة ،بحكــم تعريفهــا ،إىل ســجل لألعــال ،إال أنــه
يتعــن علينــا عنــد إج ـراء تدخــات تفتقــر إىل قاعــدة
أدلــة جيــدة أن نكــون دامئــاً عــى درايــة بطبيعتهــا
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التجريبيــة وال نعتمــد النتائــج اإليجابيــة كأمــر مســلم
بــه .وبالنســبة لهــذه الربامــج ،فثمــة أهميــة خاصــة
للتعلــم الخارجــي مــا يجعــل النتائــج متاحــة ملديــري
الربامــج واملامرســن اآلخريــن.

و لمكأ ىلع هقيقحت اننكمي فيكو ؟ققحن نأ ديرن اذام :ميمصتلاو فادهألا

النقاط الرئيسة
1.1ابــدأ بفهــم احتياجــات الشــباب .يتطلــب ذلــك
تقيي ـاً متكام ـاً لســوق العــرض والطلــب يجســد
مجموعــة معقــدة مــن العوامــل االجتامعيــة
واالقتصاديــة والبيئيــة التــي تؤثــر عــى راحــة
الشــباب والعوائــق التــي تعــرض الشــباب الذيــن
يحاولــون الحصــول عــى وظائــف الئقــة .انظــر إىل
مــا هــو أبعــد مــن البطالــة مــع مراعــاة العاملــة
الناقصــة والعاملــة الهشــة والفق ـراء العاملــن .مــا
مل نكــن عــى علــم بجميــع العوامــل التــي تحــد
مــن فــرص الشــباب ،ســيكون مــن املســتحيل
وضــع تدخــل يلبــي احتياجاتهــم.
2.2رســخ املــروع ضمــن األطــر املؤسســية الرفيعــة
املســتوى – عــى املســتوى الــدويل يف أهــداف
التنميــة املســتدامة وعــى الصعيــد الوطنــي يف
الربامــج القُطريــة للعمــل الالئــق .عنــد صياغــة
األهــداف ،تأكــد مــن أنهــا متوافقــة اســراتيجياً

ومرتابطــة فني ـاً .تأكــد مــن التشــاور عــى نطــاق
واســع بــن ذوي املصلحــة مبــا يف ذلك املســتفيدين
مــن التدخــل (الشــباب).
3.3ميكــن تصنيــف برامــج ســوق العمــل النشــطة
إىل أربعــة أنــواع مــن الربامــج :التوظيــف يف
القطــاع العــام ،وتنميــة املهــارات ،وتعليــم ريــادة
األعــال ،وخدمــات التوظيــف .حــدد مجموعــات
التدخــل مــن خــال مراجعــة األدلــة الحاليــة
بشــأن البدائــل املختلفــة للربنامــج وفعاليتهــا
املحتملــة .إذا أكــدت األدلــة املتاحــة اختيارنــا،
ميكننــا أن ننفــذ حالــة قويــة لتصميــم معــن،
ولكــن إذا كانــت املعرفــة الحاليــة تشــر إىل قيــود
شــديدة مؤثــرة عــى التدخــل ،نكــون قــد وفرنــا
الوقــت واملــال عنــد إدراج الــدروس املســتفادة يف
مبادرتنــا.
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تشخيص سوق العمل لتحسني ظروف
معيشة شباب الريف بزامبيا

تستند دراسة الحالة املاثلة إىل تقرير املرحلة األولية لياباسا ووثيقة الربنامج2013 ،
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أهداف التعلم املرجوة
بنهايــة دراســة الحالــة املاثلــة ،ســيتمكن القــارئ مــن
اســتعراض نتائــج التعلــم التاليــة:
W Wتطبيــق أدوات تقييــم مناســبة لتحديــد عوائــق
العــرض والطلــب التــي تعــرض الشــباب يف ســوق
العمــل

W Wفهــم فوائــد التشــاور مــع ذوي املصلحــة
واالعتبــارات العمليــة التــي يجــب أخذهــا يف
االعتبــار عنــد التشــاور مــع ذوي املصلحــة
W Wوضــع أهــداف الربنامــج التــي تتــاىش مــع
األولويــات االســراتيجية الوطنيــة.

مقدمة وسياق دراسة الحالة
مؤسسة شباب الريف لألمن الغذايئ (أو "ياباسا") هي
برنامج مشرتك لألمم املتحدة يهدف إىل تعزيز سبل
العيش املستدامة للشابات والشبان يف املناطق الريفية
بزامبيا .يتم تنفيذ الربنامج من قبل منظمة العمل
1
الدولية ومنظمة األغذية والزراعة (الفاو).

تركز دراسة الحالة عىل العملية التي تتبعها مؤسسة
شباب الريف لألمن الغذايئ لتشخيص حالة توظيف
الشباب وتصميم تدخل يركز عىل االحتياجات .وخالل
مرحلة مدتها  12شهرا ً ،أجرت املؤسسة سلسلة من
التحليالت واملشاورات مع ذوي املصلحة لتعزيز تصميم
الربنامج والوصول إىل مجموعة من التدخالت اإلمنائية
التي تتوافق مع تحديات وأولويات التنمية بزامبيا.

الجزء األول :هل ندرك احتياجات الشباب؟
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يوجد يف زامبيا عدد كبري من الشباب إذ ترتاوح أعامر
 58.5باملائة من سكانها بني  15و 35سنة .هذه البنية
الدميوغرافية لها تأثري عىل الجهود املبذولة لتحقيق
أهداف التنمية االقتصادية للبالد .وينعكس هذا
بالتايل :رغم أن زامبيا سجلت اتجاهات منو اقتصادي
مثرية لإلعجاب يف املايض القريب ،إال أنها مل ترتجم إىل
مكاسب كبرية يف إيجاد الوظائف واملساواة والحد من
الفقر .ففي املناطق الريفية بزامبيا ،يبلغ معدل الفقر

يتأثر الشباب بشكل خاص بالفقر الريفي ،وتبلغ نسبة
البطالة املسجلة بني الشباب يف زامبيا  28باملائة يف الفئة
العمرية  24-20سنة و 16يف املائة يف الفئة العمرية -25

 1ميزانية الربنامج  7مليون دوالر أمرييك ،ومدة تنفيذه أربع
سنوات بدأت يف .2013

 2انظر :برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ Zambia Human .2016
.)Lusaka( Development Report 2016
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حوايل  80باملائة ،مقارنة بنسبة  34باملائة يف املناطق
الحرضية ،ويبلغ دخل البلد بالنسبة ملعامل جيني ،0.65
مام يضع زامبيا بني البلدان ذات معدالت التفاوت
2
األعىل يف الدخل.

ويف ســوق العمــل ،مــن املفــرض أن هنــاك عــدم توافق
بــن املهــارات الالزمــة لتعزيــز التنميــة االقتصاديــة
وزيــادة اإلنتاجيــة وبــن املهــارات التــي يقدمهــا نظــام
التعليــم العــايل حاليــاً .وقــد أدى ذلــك إىل انخفــاض
مســتويات الكفــاءة وأهليــة التوظيــف وضمــور ريــادة
األعــال بــن الشــباب الذيــن ال ميكنهــم االســتفادة مــن
النمــو االقتصــادي للبلــد.

ترغــب مؤسســة شــباب الريــف لألمــن الغــذايئ يف
الرتكيــز عــى إيجــاد وظائــف الئقــة للشــباب يف
املناطــق الريفيــة لدعــم جهــود الحكومــة يف مكافحــة
االتجاهــات الــواردة أعــاه.
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 29سنة ،ويف حني أن األدلة ذات الداللة اإلحصائية من
املناطق الريفية نادرة ،تشري أدلة محددة إىل أن أرقام
البطالة يف املناطق الريفية أعىل .ويتفاقم الوضع بسبب
ارتفاع مستويات العاملة الناقصة .وتشري املؤرشات إىل
أن معدالت بطالة الشباب ستستمر يف االرتفاع إذ يدخل
 280ألف شاباً وشابة السوق كل عام بحثاً عن عمل.
إنهم محرومون بشدة يف املنافسة عىل ما يقرب من
 700,000وظيفة يف االقتصاد الرسمي ،نظرا ً الفتقارهم
عادة إىل املهارات والخربة يف العمل والشبكات
االجتامعية التي يتمتع بها أقرانهم األكرب سناً .ونتيجة
لذلك ،ينتقل العديد من شباب الريف للبحث عن عمل
يف العاصمة ،لوساكا ،إذا توجد هنا وظائف قليلة متاحة
للشباب بأجر ضئيل يف الغالب ويف بيئات خطرة.

ميكــن تفســر ظاهــرة منــو البطالــة يف املناطــق الريفيــة
مــن خــال عــدد مــن العوامــل ،مــن أبرزهــا تركيــز
املســتثمرين مــن جانــب واحــد عــى الصناعــات
االســتخراجية نظــرا ً الرتفــاع العوائــد املاليــة بســبب
الطلــب العاملــي عــى النحــاس رغــم قلــة احتياجهــا
للعاملــة .ومبقارنتهــا مــع مجــال الزراعــة ،الركيــزة
الثانيــة الرئيســية لالقتصــاد الريفــي يف زامبيــا حيــث
طــرق اإلنتــاج يف حاجــة لعاملــة كثيفــة ،فقــد توســعت
األنشــطة االقتصاديــة بوتــرة أبطــأ بكثــر .ويف حــن
ارتفــع اإلنتــاج مــن الــذرة بفضــل مجموعــة مــن
الظــروف املناخيــة املواتيــة ومتويــل دعــم املدخــات
واألســعار املضمونــة ،فقــد ارتفــع اإلنتــاج التجــاري يف
القطاعــات الفرعيــة الزراعيــة األخــرى ببــطء.

موضوعات للمناقشة
1.1مــا أوضــاع ســوق العمــل للشــباب التــي ينبغــي
أن يركــز عليهــا تحليــل مؤسســة شــباب الريــف
لألمــن الغــذايئ؟
2.2مــا األدوات التشــخيصية التــي ميكــن أن تســاعد
مؤسســة شــباب الريــف لألمــن الغــذايئ يف تحديــد

"األســباب الجذريــة" لعوائــق ســوق العمــل التــي
تعــرض الشــباب؟
3.3مــا نــوع (أنــواع) تدخــات توظيــف الشــباب التــي
تعتقــد أنهــا ســتكون أكــر فعاليــة يف االســتجابة
للحاجــة؟

الجزء الثاين :كيف ندير مشاورات ذوي املصلحة؟
بــدأت مؤسســة شــباب الريــف لألمــن الغــذايئ مبرحلــة
بــدء الربنامــج ملــدة  12شــهرا ً .باإلضافــة إىل إجــراء
البحــوث التحليليــة ،كانــت أهــداف املرحلــة األوليــة
مــا يــي:

W Wوضع آليات إدارة الربنامج والتنفيذ؛
W Wإج ـراء مشــاورات أوســع نطاق ـاً مــن أجــل ضــان
ملكيــة الربنامــج املحــي عــى نطــاق أوســع
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ومواءمتــه مــع أولويــات ذوي املصلحــة الرئيســيني
وأهــداف التنميــة؛
W Wضــان توافــق آراء ذوي املصلحــة يف اختيــار
سالســل القيمــة الزراعيــة لتدخــل الربنامــج.
ُصممــت املرحلــة األوليــة إلتاحــة الوقــت الــكايف
للتشــاور مــع جميــع ذوي املصلحــة الذيــن لديهــم
تأثــر عــى الربنامــج .ووضعــت مؤسســة شــباب الريف
لألمــن الغــذايئ عمليــة استشــارية تتكــون مــن:
W Wورشــة عمــل اســتهاللية لعــرض الربنامــج وزيــادة
الوعــي حــول وجــوده بــن ذوي املصلحــة

W Wإطــاق برنامــج رفيــع املســتوى مــن قبــل املديــر
العــام ملنظمــة العمــل الدوليــة لرفــع صــورة
الربنامــج بــن الــركاء االجتامعيــن
W Wورشــة عمــل الختيــار القطــاع االستشــاري ســعياً إىل
توافــق آراء ذوي املصلحــة يف اختيــار القطاعــات
املســتهدفة للربنامــج
W Wدورة تدريبيــة لتنميــة سالســل القيمــة لتوجيــه
ذوي املصلحــة إىل نهــج تنميــة سالســل القيمــة
لريــادة األعــال للشــباب
W Wورشــة عمــل الســتعراض الربنامــج إلعــام ذوي
املصلحــة بأهــداف الربنامــج والخطــة طــوال فــرة
التنفيــذ املتبقيــة

موضوعات للمناقشة
1.1مــن هــم املجموعــات الرئيســية مــن ذوي
املصلحــة التــي تحتــاج مؤسســة شــباب الريــف
لألمــن الغــذايئ إىل التعامــل معهــا؟

2.2مــا هــي برأيــك أولويــات ذوي املصلحــة بالنســبة
للربنامــج؟ هــل تعتقــد أن يكــون لهــم توقعــات
مامثلــة أو مختلفــة للربنامــج؟
3.3مــا الــذي ســتغريه بشــأن العمليــة التشــاورية
ملؤسســة شــباب الريــف لألمــن الغــذايئ؟

الجـزء الثالـث :هـل ميكننا صياغة هـدف تنموي يتامىش مـع األولويات
االسرتاتيجية؟
متثــل مؤسســة شــباب الريــف لألمــن الغــذايئ
مســاهمة يف تحقيــق الهــدف طويــل األجــل لزامبيــا
كــا هــو موضــح يف الرؤيــة الوطنيــة  ،2030يف أن
تصبــح "دولــة مزدهــرة ذات دخــل متوســط بحلــول
عــام  ."2030وتســاهم نتائــج الربنامــج بشــكل مبــارش
يف تحقيــق هــدف خطــة التنميــة الوطنيــة السادســة
( )R-SNDPاملعــدل" :تعزيــز العاملــة وإيجــاد
الوظائــف والتنميــة الريفيــة مــن خــال االســتثامرات
املســتهدفة واالســراتيجية يف قطاعــات مثــل العلــوم
والتقنيــة والزراعــة وتنميــة الطاقــة".
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تســهم أيض ـاً يف رؤيــة الحكومــة عــى النحــو املفصــل
يف وثيقــة االســراتيجية الوطنيــة للتصنيــع وإيجــاد
الوظائــف التــي تهــدف إىل إيجــاد مــا مجموعــه مليون
وظيفــة جديــدة.
تحتــاج مؤسســة شــباب الريــف لألمــن الغــذايئ إىل
تحديــد الهــدف اإلمنــايئ للربامــج التــي تتوافــق مــع
هــذه األولويــات الوطنيــة باإلضافــة إىل أولويــات
مجموعــات ذوي املصلحــة:

#

الوزارة الحكومية

1

وزارة التجارة والصناعة

2

وزارة الزراعة والرثوة الخطة الوطنية لالستثامر الزراعي
الحيوانية

سياسة التجارة والصناعة
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االسرتاتيجية/السياسة الوطنية

الهدف/الهدف االسرتاتيجي
دعم التطوير الفعال للقدرات اإلنتاجية املحلية
واستخدامها كوسيلة لزيادة اإلنتاج وفرص العمل

سياسة تنمية املرشوعات متناهية تسهيل إنشاء وتطوير مشاريع صغرية ومتوسطة الحجم
قابلة للنمو تسهم بنسبة  30يف املائة يف العاملة السنوية
الصغر والصغرية واملتوسطة
و  20يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل بحلول عام
2018
اسرتاتيجية التصنيع وإيجاد فرص العمل إيجاد  1,000,000فرصة عمل تستهدف العاطلني عن
العمل ومساعدي األرس العاملني دون أجر والعاملة
الناقصة
زيادة إنتاج األسامك وإنتاجيتها ،وإضافة القيمة من
خالل اإلدارة املستدامة والكفؤة لرتبية األحياء املائية
الزيادة املستدامة إلنتاج املحاصيل واإلنتاجية ،وإضافة
القيمة ملجموعة متنوعة من املحاصيل التنافسية
باإلضافة إىل الذرة
خطة العمل الوطنية لتمكني الشباب
والتوظيف

3

وزارة الشباب والرياضة

4

وزارة العمل والضامن الربنامج القُطري للعمل الالئق
االجتامعي

إيجاد فرص عمل أكرث وأفضل مع الرتكيز عىل املجموعات
املستهدفة

5

هيئة التمكني االقتصادي اسرتاتيجية التنفيذ 2016-2013
للمواطنني

تطوير سلسلة القيمة

عــى املســتوى املؤســي ،تحتــاج مؤسســة شــباب
الريــف لألمــن الغــذايئ إىل املســاهمة يف تحقيــق نتائــج
إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة ،2
أي "حصــول الســكان املســتهدفني يف املناطــق الريفيــة
والحرضيــة عــى ســبل العيــش املســتدامة بحلــول عــام
 ،"2015وبشــكل أكــر تحديــدا ً ،نتائج الربنامــج القُطري
" - 2-2توفــر الحكومــات والــركاء فــرص عمــل مربحة
والئقــة ملجموعــات مســتهدفة (مثــل الشــباب) بحلــول
عــام  ." 2015كــا سيســاهم الربنامــج بشــكل مبــارش يف

تعزيز فرص العمل للشابات والشبان

نتائــج إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة
( )2بشــأن ســبل املعيشــة املســتدامة واألمــن الغــذايئ،
وعــى وجــه الخصــوص ،نتائــج الربنامــج القُطــري 2-2
بشــأن العمــل الالئــق -التــي تهــدف إىل توفــر عمــل
مربــح والئــق ومجــزي مــع الرتكيــز عــى املرشوعــات
متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة ،وال ســيام
النســاء والشــباب ،وتشــجيع نهــج قائــم عــى الحقــوق
يف التوظيــف وتبنيــه وتطبيقــه.

موضوعات للمناقشة
1.1هــل تفتقــد مؤسســة شــباب الريــف لألمــن
الغــذايئ ألي أطــر اســراتيجية أو مؤسســاتية
أساســية يحتاجــون إىل مواءمتهــا؟

2.2بنــاء عــى مــا ســبق ،هــل ميكنــك صياغــة هــدف
إمنــايئ مناســب للربنامــج؟

املالحظة  .1تشخيص تدخالت توظيف الشباب وتخطيطها وتصميمها

31

دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

الرصد والتقييم والتعلّم يف برامج سوق العمل النشطة
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مفاهيم وتعريفات مؤرشات العاملة
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ال تنطوي التسميات املستخدمة يف منشورات مكتب العمل الدويل ،التي تتفق مع تلك التي تستخدمها األمم املتحدة ،وال العرض الوارد للامدة
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NOTE 1. Diagnosing, planning and designing youth employment interventions



مفاهيم وتعريفات مؤرشات
العاملة املرتبطة بالشباب
الرشوط املسبقة:
ال يتطلب هذا الفصل معرفة مسبقة ،وهو يساعد القارئ عىل قياس النتائج ،وذلك بتوفري «قامئة» من
املؤرشات التي ميكن االختيار منها ،اعتامدا ً عىل أهداف وتصميم تد ّخل محدد لعاملة الشباب.
أهداف التعلم:
يف نهاية هذه املالحظة ،سيتمكن القارئ من:
W Wفهم التحديات التي ينطوي عليها قياس األهداف رفيعة املستوى ،مثل الوظائف والعاملة والدخل،
ومختلف الخيارات املتاحة لتحديد وجمع البيانات حول هذه املفاهيم
W Wاالختيار من بني قامئة مؤرشات لتشغيل الشباب عرب أربعة مجاالت رئيسية للنتائج وهي :فرص
العمل ،وجودة التوظيف ،والحصول عىل العمل ،ومهارات التوظيف
W Wفصل املؤرشات حسب العمر والجنس واملوقع الريفي/الحرضي
W Wمواءمة املؤرشات حول نتائج توظيف الشباب مع املؤرشات اإلحصائية للعمل الالئق وجدول أعامل
 2030للتنمية املستدامة.
الكلامت الرئيسية:
املؤرشات اإلحصائية للعمل الالئق ،التصنيف ،املؤرشات الرئيسية لسوق العمل ،الدراسات املسحية للقوى العاملة
الوطنية ،األجور والدخل ،مكافئ الدوام الكامل ،جودة الوظائف ،املشاركة يف القوى العاملة ،التوظيف ،املهارات الفنية
والشخصية.
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

ال شك أن قياس نتائج عاملة الشباب ليست باملهمة البسيطة ،إذ يتطلب حساب بعض
مؤرشات سوق العمل معرفة متخصصة باالقتصاد القيايس لسوق العمل ،والدراسات
املسحية للقوى العاملة وتحليل البيانات .ومع هذا ،يعد حساب العديد من مؤرشات
سوق العمل مهمة واضحة وسلسة ،وميكن  -إن تم تطبيقها بشكل صحيح  -أن تقدم
طريقة سليمة ودقيقة إحصائ ًيا لتقييم التقدم املحرز يف التدخل الذي يستهدف عاملة
الشباب.
لذلك ،يتمثل الغرض من هذه املالحظة يف توفري التوجيه بشأن مؤرشات سوق العمل
املرتبطة بالشباب ،والتي ميكن استخدامها يف إطار قياس نتائج التدخالت التي تستهدف
عاملة الشباب .ونقدم قامئة ميكن االختيار واالنتقاء من بينها ،وفقاً لسياق وأهداف أي
مرشوع معني .ويتم تقديم التعريفات الرسمية ملؤرشات سوق العمل الرئيسية لتوضيح
فهمنا لكيفية وضع وتحديد تدابري لرصد وتقييم تدخالتنا ،فضالً عن تقديم الرؤى حول
التعقيدات والقضايا التي ينطوي عليها تحديد جودة العمل وكميته.

قامئة مبؤرشات عاملة الشباب
ألغـراض هــذا الدليــل ،نقســم قامئتنــا ملــؤرشات عاملــة
الشــباب إىل أربعــة مجــاالت رئيســية مــن النتائــج
وهــي :فــرص العمــل ،وجــودة العمــل ،والحصــول عــى
العمــل ،ومهــارات العمــل.
تركــز املــؤرشات املقرتحــة يف املقــام األول عــى مســتوى
الفــرد املســتفيد ،مــع الرتكيــز عــى املشــاركني الذيــن
يبحثــون عــن عمــل ،أو الذيــن يتطلعــون إىل تحســن
فرصهــم يف التوظيــف ،أو كســب الــرزق ،أو إقامــة
األعــال التجاريــة ،أو العمــل لحســابهم الخــاص.
وتعتــر املــؤرشات مفيــدة بشــكل رئيــي للتدخــات
التــي تســتهدف املســتفيدين األفــراد ،مبــا يف ذلــك
برامــج ســوق العمل النشــطة ،مثــل خدمــات التوظيف
العامــة ،وإعانــات األجــور واألشــغال العامــة ،فضــاً
عــن التدخــات التــي تعــزز ســبل العيــش املســتدامة
واألنشــطة املــدرة للدخــل.
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لقــد تــم اختيــار املــؤرشات املقرتحــة بســبب أهميتهــا
وقابليتهــا للتطبيــق يف برامــج تشــغيل الشــباب .ونحــن
ال نقــرح ســوى املــؤرشات التــي ميكــن قياســها عــى
مســتوى املــروع ،والتــي ال تتطلــب أكــر مــن فهــم
أســايس ألســواق العمــل للشــباب .ومــع ذلــك ،تــم
تحديــد ووضــع معظــم املــؤرشات مــن خــال عمليــة
وضــع املعايــر الدوليــة .لذلــك ،ســيعمل قيــاس هــذه
املــؤرشات الخاصــة بتشــغيل الشــباب عــى توفــر
املصداقيــة واألدلــة لرصــد وتقييــم نتائــج العمــل
للمســتفيدين الشــباب ،فضــاً عــن الجهــات املانحــة
والــركاء الحكوميــن وغريهــم مــن أصحــاب املصلحــة.
يتــم تقديــم اســم كل مــؤرش وتعريفــه ووصفــه
ومصــدره يف الجــداول التــي تتبــع كل قســم .ومــع
ذلــك ،يتوقــف دليلنــا عند تحديــد املــؤرشات ،وال يقدم
تعليــات مبــارشة حــول كيفيــة جدولــة أو حســاب كل

لا ةلامع تارشؤمب ةمئاق

املربع  :1-2إطار قياس العمل الالئق
يقدم املؤمتر الدويل لخرباء اإلحصاءات العاملية إطارا ً للقياس يغطي عرشة عنارص موضوعية تقابل األركان االسرتاتيجية
األربعة لربنامج العمل الالئق ،وهي العاملة الكاملة واملنتجة ،والحقوق يف العمل ،والحامية االجتامعية ،وتعزيز الحوار
االجتامعي .أما العنارص العرشة فهي:
1.1فرص العمل
2.2األرباح الكافية والعمل املنتج
3.3وقت العمل الالئق
4.4الجمع بني العمل واألرسة والحياة الشخصية
5.5العمل الذي ينبغي إلغاؤه
6.6االستقرار وأمن العمل
7.7تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة يف العمل
8.8بيئة العمل اآلمنة
9.9الضامن االجتامعي
1010الحوار االجتامعي ومتثيل أصحاب العمل والعامل.
يستند اإلطار املقرتح للمؤرشات الرامية إىل قياس نتائج املرشوع إىل إطار قياس العمل الالئق املذكور.

املربع  :2-2قياس عاملة الشباب يف جدول أعامل  2030للتنمية املستدامة
ضمن جميع أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش التي تشكل جدول أعامل  ،2030يوجد ما مجموعه  169هدفاً فرعياً
تشكل األساس لخارطة طريق للعمل .سيتم قياس التقدم نحو تحقيق هذه األهداف من خالل مجموعة من املؤرشات
املتناغمة عاملياً لرصد األداء.
يرتبط عدد من املؤرشات ارتباطاً مبارشا ً بتحدي عاملة الشباب ،وترتاوح عرب ثالثة من أهداف التنمية املستدامة السبعة
عرش .وتعترب املؤرشات املتعلقة بالشباب مفيدة لتلك التدخالت التي تتوافق مع األهداف اإلمنائية الوطنية وتدابري القضاء
عىل الفقر .ومع ذلك ،وعىل الرغم من أنها توفر نقطة انطالق مفيدة ،تجدر اإلشارة إىل أن مؤرشات أهداف التنمية
املستدامة ال تقدم رؤية تفصيلية بشأن الشباب يف أسواق العمل ،مبا يف ذلك قضايا مثل الوضع يف العمل ،وساعات العمل،
وعدم تطابق املهارات ،والحامية االجتامعية ،والحوار االجتامعي .وتشمل مؤرشات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة
بتطوير الشباب ما ييل:
الهدف  – 1القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان
• 1-1-1نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدويل ،بحسب الجنس ،والعمر ،والوضع الوظيفي ،واملوقع
الجغرايف (حرضي/ريفي)
الهدف  – 4ضامن التعليم الجيد ،املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع
• 1-3-4معدل مشاركة الشباب والكبار يف التعليم الرسمي وغري الرسمي والتدريب خالل االثني عرش شهرا ً السابقة
بحسب الجنس
• 1-4-4نسبة الشباب والبالغني الذين تتوافر لديهم مهارات تقنية املعلومات واالتصاالت ،بحسب نوع املهارة
الهدف  – 8تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام ،والعاملة الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل الالئق
للجميع
• 1-5-8متوسط الدخل بالساعة للنساء والرجال العاملني ،حسب الوظيفة والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة
• 2-5-8معدل البطالة ،حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة
• 1-6-8نسبة الشباب (الذين ترتاوح أعامرهم بني  15سنة و 24سنة) خارج دائرة التعليم والعاملة والتدريب
• 1-7-8نسبة األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني  5سنوات و 17سنة واملنخرطني يف سوق عمل األطفال وعددهم،
بحسب الجنس والعمر
•-8ب 1-وجود اسرتاتيجية وطنية مكتملة وموضوعة قيد التنفيذ تتعلق بتشغيل الشباب ،سواء بوصفها اسرتاتيجية
قامئة بذاتها أو عنرصا ً من اسرتاتيجية وطنية للتشغيل
املصدر :األمم املتحدة ()2017
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

مــؤرش .تقــدم منظمــة العمــل الدوليــة ورشكاؤهــا ثروة
مــن اإلرشــادات والتوجيهــات بشــأن ترميــز وحســاب
وتبويــب جميــع مــؤرشات ســوق العمــل؛ وســتجدون
املصــدر ملزيــد مــن املعلومــات بجانــب كل مــؤرش يف
الجــدول املناســب.
من ّيــز بــن أربعــة أبعــاد رئيســية للوظائــف الالئقــة
للشــباب:
	)أ(إيجــاد فــرص العمــل :تتعلــق النتائــج بإيجــاد
املزيــد مــن فــرص العمــل للمســتفيدين
املســتهدفني باملــروع عــى املســتوى الفــردي.

وميكــن إيجــاد الوظائــف إمــا للموظفــن أو
للعاملــن لحســابهم الخــاص ،إمــا كأربــاب عمــل
أو كعاملــن لحســابهم الخــاص .وتشــر نتيجــة
رئيســية أخــرى إىل تطويــر األعــال ،بحيــث يكــون
العمــل الحــر وريــادة األعــال محــور الرتكيــز
الرئيــي لكثــر مــن التدخــات التــي تســتهدف
عاملــة الشــباب.
	)ب(جــودة العمــل :تركــز النتائــج عــى قــدرة
املســتفيدين عــى تحقيــق نتائــج أفضــل يف ســوق
العمــل ،مــن خــال توفــر الضــان االجتامعــي،
والحــوار االجتامعــي ،وزيــادة الدخــل ووقــت

الشكل  :1-2نظرة عامة عىل مؤرشات التشغيل املرتبطة بالتدخالت التي تستهدف عاملة الشباب
النتائج:
• إيجاد فرص العمل
• الوضع يف العمل
• األعامل جديدة

فرص
العمل

جودة
العمل

أبعاد نتائج
سوق العمل للشباب

النتائج:
• املشاركة يف القوى العاملة
• الطلب عىل العاملة

الوصول
إىل العمل

مهارات
العمل
النتائج:
• املهارات األساسية
• املهارات الفنية
• املهارات الجوهرية

4

النتائج:
• كفاية الدخل
• وقت العمل
• الضامن االجتامعي
• الحوار االجتامعي
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	)ج(الوصــول إىل العمــل :تتعلــق النتائــج بتمكــن
الشــباب مــن دخــول ســوق العمــل ،وتحســن أداء
ســوق العمــل وقيــاس الطلــب عــى اليــد العاملــة
واملهــارات مــن جانــب أصحــاب العمــل .وتســمح
النتائــج باســتهداف الفئــات املســتضعفة أو

لا ةلامع تارشؤمب ةمئاق

العمــل الالئــق .ويعمــل العديــد مــن العــال
الشــباب يف وظائــف رديئــة الجــودة يف أنشــطة
منخفضــة اإلنتاجيــة ومنخفضــة الدخــل .وبالتــايل،
ترتبــط هــذه األنــواع مــن النتائــج ارتباط ـاً خاص ـاً
باملشــاريع التــي تســتهدف القطــاع غــر الرســمي
ومرشوعــات تحســن ســبل العيــش.

الجامعــات املحرومــة تقليديـاً يف ســوق العمــل ،ال
ســيام النســاء والشــباب.
	)د(مهــارات العمــل :تتعلــق النتائــج بقيــاس جانــب
العــرض يف ســوق العمــل ،ومهــارات الشــباب
وكفاءاتهــم .وترتبــط املهــارات األساســية املطلوبــة
لتحســن فــرص التوظيــف امل ـراد قياســها ببعضهــا
البعــض وتشــمل املهــارات األساســية مبــا يف ذلــك
معرفــة القــراءة والكتابــة والحســاب ،واملهــارات
الفنيــة أو قــدرة األفــراد عــى القيــام مبهــام
متنوعــة ومهــارات العمــل األساســية التــي تعــرف
أيضــاً باســم املهــارات الشــخصية.

الجدول  :1-2قامئة مبؤرشات سوق العمل املرتبطة بالشباب

النتيجة
فرص العمل
إيجاد فرص العمل
الوضع يف العمل
األعامل الجديدة

جودة العمل
كفاية الدخل
وقت العمل
الضامن االجتامعي
الحوار االجتامعي
الوصول إىل العمل
املشاركة يف القوة العاملة
الطلب عىل العاملة
مهارات العمل

املؤرش

عدد (أو معدل) املستفيدين من املرشوع العاملني
عدد (أو معدل) املستفيدين من املرشوع العاطلني عن العمل
عدد الوظائف املكافئة بدوام كامل
عدد املوظفني
عدد العاملني لحسابهم الخاص :أصحاب العمل
عدد العاملني لحسابهم الخاص :العاملون لحسابهم الخاص
عدد الرشكات حديثة التأسيس التي يعمل لديها أكرث من موظف واحد بأجر
إيرادات املبيعات السنوية للرشكات املستفيدة
حصة الرشكات املستفيدة حديثة التأسيس ال تزال تعمل بُعد  Xشهرا ً
النسبة املئوية للرشكات املسجلة رسمياً
متوسط الدخل االسمي الشهري/بالساعة للموظفني (بالعملة املحلية)
الفارق النسبي بني متوسط أجر الرجل املدفوع عن الساعة ومتوسط األجر املدفوع للمرأة عن
الساعة (فجوة األجور بني الجنسني)
متوسط وقت العمل السنوي لكل مستفيد من العاملني املستفيدين
النسبة املئوية للشباب/الشباب العاملني الذين يساهمون بنشاط يف نظام تأمني للمعاشات أو املرض
أو البطالة
النسبة املئوية للعامل الشباب املشمولة أجورهم ورشوط عملهم يف اتفاق تفاوض جامعي (اتفاق
بني منظامت العامل ومنظامت أصحاب العمل)
معدالت مشاركة القوى العاملة
عدد الوظائف الشاغرة والوظائف الشاغرة التي يصعب شغلها حسب املهنة
متوسط املدة الزمنية الالزمة حتى تتمكن الرشكات املستفيدة من ملء الوظائف الشاغرة
قوائم املهارات املفقودة
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

النتيجة
املهارات األساسية
املهارات الفنية

املهارات الجوهرية

املؤرش
معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الشباب
معدل املهارات الحسابية لدى الشباب
معدل مهارات االتصال الشفوي لدى الشباب (التحدث واالستامع)
التدابري ذات الصلة بالوظيفة/املنصب الستخدام املهارات يف العمل
املشاركة يف التلمذة الصناعية
املهارات التقنية التي أبلغ عنها صاحب العمل
حصة خريجي التعليم العايل (االلتحاق) يف مواضيع العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات
حصة املستفيدين الذين يتمتعون مبستوى عال من احرتام الذات
حصة املستفيدين الذين يتمتعون مبستوى عا ٍل من الثقة بالنفس
حصة املستفيدين الذين يتمتعون مبستوى عا ٍل من القدرة عىل نقل املعلومات بفعالية
حصة املستفيدين الذين يتمتعون من مستوى عا ٍل من مهارات حل املشكالت

يُــوىص بتطبيــق ثالثــة تصنيفــات رئيســية عــى
مــؤرشات ســوق العمــل للشــباب:
1.1العمــر :تســتخدم منظمــة العمــل الدوليــة
تعريــف األمــم املتحــدة بــأن الشــباب هــم مــن
ت ـراوح أعامرهــم بــن  15و 24ســنة؛ ومــع ذلــك،
ســيكون ملختلــف التدخــات التــي تســتهدف
الشــباب متطلبــات عمريــة مختلفــة ،اعتــادا ً عىل
الســياق الوطنــي .فعــى ســبيل املثــال ،تســتخدم
الدراســات املســحية لالنتقــال مــن املدرســة إىل
العمــل يف منظمــة العمــل الدوليــة التعريــف
املوســع للشــباب بــن  29-15ســنة .وقــد يكــون
َّ
مــن املفيــد أيض ـاً تصنيــف الشــباب حســب أكــر
مــن فئــة عمريــة واحــدة؛ مثــاً الذيــن تــراوح
أعامرهــم بــن ( 17-15املراهقــن يف ســن العمــل)
و( 24-18الشــباب).
2.2الجنــس :يتــم جمــع البيانــات املصنفــة حســب
نــوع الجنــس وتحليلهــا بشــكل منفصــل للذكــور
واإلنــاث ،مــع العلــم بــأن الغــرض مــن جمــع
البيانــات املصنفــة حســب نــوع الجنــس يتمثــل
يف توفــر فهــاً أكــر اكتــاالً لبيانــات تشــغيل
الشــباب مــن أجــل وضــع سياســات وبرامــج

أفضــل .ويعــد جمــع البيانــات املصنفــة حســب
نــوع الجنــس والســن وتحليلهــا أمــرا ً بالــغ
األهميــة إلدمــاج الجوانــب الجنســانية بفعاليــة يف
تصميــم الربامــج .فبــدون هــذه البيانــات الطبقيــة،
ال تســتطيع فــرق العمــل تحليــل االختالفــات بــن
طــرق وصــول النســاء والرجــال إىل الخدمــات
واالســتجابة لتلــك االختالفــات مــن أجــل تحســن
أهــداف املــروع وســامة نتائجــه.
3.3املناطــق الريفية/الحرضيــة :عــادة مــا تكــون
التعريفــات الرســمية للمناطــق الريفيــة
والحرضيــة خاصــة بــكل بلــد ،وال يوجــد تعريــف
متناغــم لهــذا املفهــوم املســتخدم عــى نطــاق
واســع .نوصيــك بتطبيــق التعريــف الوطنــي عنــد
وصــف أنــواع العمــل املنجــز يف كل مــن الوظائــف
الزراعيــة وغــر الزراعيــة وخصائصهــا الريفيــة
املرتبطــة بالعمــل .ولقــد نــرت منظمــة العمــل
الدوليــة ملحــات أوليــة عــن التعريفــات الوطنيــة
للمناطــق الحرضية/الريفيــة وأفضــل املامرســات
1
يف املنظــات الدوليــة.
1

انظرhttp://www.ilo.org/global/statistics-and- :
databases/statistics-overview-and-topics/rurallabour/lang--en/index.htm

تعريف
التصنيف :هو تقسيم املالحظات إىل مستويات أكرث تفصيالً ،إذ ينبغي أن تكون البيانات مصنفة حسب
العنارص املراد قياسها .فعىل سبيل املثال ،بالنسبة لألفراد ،يكون التصنيف األسايس حسب الجنس والفئة
العمرية ومستوى التعليم ،وغري ذلك من الخصائص الشخصية املفيدة لفهم كيفية عمل الربنامج وكيفية تأثريه
عىل املجموعات املختلفة (املستهدفة).
6
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لمعلا صرف

فرص العمل
يتعلــق ال ُبعــد األول لقيــاس العاملــة بالفــرص ،ويشــر
ال ُبعــد إىل عــدد الوظائــف الناشــئة عــن التدخــل الــذي
يســتهدف الشــباب ،حيــث يكــون املــؤرش األســايس هــو
معــدل توظيــف املســتفيدين مــن املــروع .ومــن بــن
مــؤرشات العاملــة التــي ال تقــل أهميــة عــن ذلــك،
جــودة الوظيفــة  -وهــو موضــوع يتناولــه القســم
التــايل.
مــن أجــل اختيــار مــؤرشات التشــغيل ،نتبــع التعريفات
عــى النحــو الــذى تنــص عليــه قاعــدة البيانــات
اإلحصائيــة ملنظمــة العمــل الدوليــة .2وبالنســبة لتقييم
العمــل الالئــق لألف ـراد يف دائــرة العمــل ،نعتمــد عــى
املبــادئ التوجيهيــة الــواردة دليــل منظمــة العمــل
الدوليــة ملــؤرشات العمــل الالئــق (منظمــة العمــل
الدوليــة 2013 ،أ) والدارســات املســحية لالنتقــال مــن
املدرســة إىل العمــل (منظمــة العمــل الدوليــة.)2009 ،
 .ويف الجــدول  ،2-2نوضــح باختصــار كل مــؤرش ونقــدم
معلومــات عــن نــوع البيانــات وتاريــخ اســتخدامها وإن
كان ميكــن جمعهــا عــى املســتوى الفــردي.
تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة العاملــة مــن منظــور
يركــز عــى النــاس (مبعنــى تحديــد إن كان الفــرد عامـاً
أو يقــع ضمــن دائــرة البطالــة أو العاملــة الناقصــة)،
دون الرتكيــز عــى الوظيفــة كوحــدة للتحليــل .ويشــمل
مصطلــح "العاملــون" جميــع األشــخاص الذيــن عملــوا
مقابــل أجــر أو ربــح أو كســب عائــي ملــدة ســاعة
واحــدة عــى األقــل يف األســبوع املرجعــي ،باإلضافــة إىل
عــدد األشــخاص الذيــن تغيبــوا مؤقت ـاً عــن وظائفهــم
(منظمــة العمــل الدوليــة 2013 ،أ ،الفقــرة  27ومــا
يليهــا) .هنــاك ثالثــة أوضــاع وظيفيــة مختلفــة يتــم
اســتخالصها مــن هــذا املصطلــح وهــي" :مقابــل
أجــر" والــذي يُدخــل يف التعريــف أي شــخص أنجــز
بعــض األعــال مقابــل أجــر أو راتــب ،نقــدا ً أو عيني ـاً
(عامــل بأجــر وراتــب)؛ و"مقابــل ربــح" والــذي يدخــل
يف التعريــف العاملــن لحســابهم الخــاص؛ و"كســب
2

عائــي" والــذي يســمح بــإدراج العــال العائليــن
املســاهمني الذيــن يعملــون يف مؤسســة عائليــة أو
يف ملكيــة األرايض .يعتــر الشــاب عامــاً إذا كان
يقــع ضمــن هــذا التعريــف وكان يف "ســن الشــباب"
(يختلــف تعريــف عمــر الشــاب باختــاف البلــد).
ومــن الســهل حســاب معــدل التوظيــف مــن خــال:
تقســيم عــدد األشــخاص العاملــن عــى العــدد اإلجاميل
لألشــخاص يف ســن العمــل (أو يف حالــة عاملة الشــباب،
يكــون التقســيم عــى عــدد الشــباب يف نطــاق عمــري
معــن ،عــى ســبيل املثــال الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن
 15إىل  24ســنة).
أمــا الشــباب غــر العاملــن فيتــم تصنيفهــم عــى أنهــم
"عاطلــون عــن العمــل" أو "خــارج قــوة العمــل" .ولــي
يتــم اعتبارهــم عاطلــن عــن العمــل ،يجــب أن يكــون
الشــاب ( )1يقــوم بأنشــطة للبحــث عــن عمــل (خــال
فــرة زمنيــة محــددة ،عــى ســبيل املثــال األســبوع
الســابق) وكذلــك ( )2متوف ـرا ً حاليــا لقبــول أي عمــل.
وقــد يــؤدي هــذا التعريــف للبطالــة يف بعــض الحــاالت
إىل التقليــل مــن اســتخدام العاملــة ،ال ســيام إذا شــعر
الكثــر مــن الشــباب باإلحبــاط وتوقفــوا عــن البحــث
عــن عمــل بجديــة .ولذلــك ،يعتــر الشــباب العاطــل
عــن العمــل والذيــن ال يبحثــون عــن عمــل بســبب
شــعورهم بُعــدم جــدوى البحــث عــن عمــل "عاملــن
محبطــن" (منظمــة العمــل الدوليــة.)2009 ،
ينطــوي تعريــف عاملــة الشــباب بهــذه الطريقــة
عــى خطــر مفــاده أن مــدى انتشــار البطالــة ضمــن
الشــباب مقنــع ضمــن فئــة الشــباب الذيــن يتــم
اعتبارهــم عاملــن .ووفق ـاً لتعريــف العاملــة ،يعتــر
الشــاب الــذي يعمــل ملــدة ســاعة يف األســبوع عامـاً.
ولذلــك ،ينبغــي اســتكامل املعلومــات املتعلقــة
بالعاملــة ببيانــات عــن عــدد ســاعات العمــل .ومــن
األفضــل اإلشــارة يف إطــار إدارة النتائــج إىل كل مــن
عــدد الوظائــف التــي تــم اســتحداثها والوظائــف
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املكافئــة لهــا بــدوام كامــل لتجنــب املبالغــة يف اآلثــار
اإليجابيــة للتدخل.
يعــد مكافــئ الــدوام الكامــل نهج ـاً لقيــاس الوظائــف
تســتخدمه وتنــادي بــه معظــم املؤسســات املاليــة
الدوليــة فضـاً عــن لجنــة املانحــن لتطويــر املشــاريع،
إذ يســاعد عــى الكشــف عــن الكميــة اإلجامليــة
لألعــال التــي تــم إنشــاؤها .إال أنــه ال يوضــح عــدد
األشــخاص الذيــن اســتفادوا مــن الوظائــف اإلضافيــة.
لذلــك ،أوصينــا باســتخدام مكافــئ الــدوام الكامــل
باالشــراك مــع معــدالت عاملــة الشــباب .يتطلــب
هــذان التدبــران رصــد عــدد ســاعات عمــل جميــع
املســتفيدين مــن املــروع.

كــا تقــرح اإلرشــادات باألســفل عــددا ً مــن املــؤرشات
املتعلقــة باملؤسســات ،نظــرا ً ألهميــة تعزيــز ريــادة
األعــال للشــباب كمســار لزيــادة عــدد الوظائــف
الالئقــة للشــباب .يتضمــن املــؤرش عــدد الــركات
الجديــدة ،وإيــرادات املبيعــات اإلضافيــة ،وحصــة
الــركات الجديــدة املســتفيدة ،وعــدد الــركات
املســجلة رســمياً .قــد يتطلــب جمــع هــذه املعلومــات
بــذل جهــود متزايــدة يف جمــع البيانــات ،عــى الرغــم
مــن أنــه ميكــن جمــع املعلومــات مــن أصحــاب
األعــال أنفســهم ألغــراض الرصــد والتقييــم عــى
مســتوى املــروع.

الجدول  :2-2مؤرشات فرص العمل

املصدر
الوصف
اسم املؤرش
النتيجة
إيجاد فرص عدد الشباب العاملني /يُعرف األشخاص العاملني بأنهم جميع من يف سن العمل منظمة العمل الدولية
الذين ،خالل فرتة مرجعية قصرية ،كانوا يعملون يف أي ( 2013أ ،الفقرة  27وما
معدل عاملة الشباب
العمل
نشاط إلنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل أجر أو ربح .يليها)
ويشملون:
(أ) األشخاص العاملون "يف العمل" ،أي الذين عملوا يف
وظيفة ملدة ساعة عىل األقل؛
(ب) األشخاص العاملون "ليسوا يف العمل" بسبب الغياب
املؤقت عن العمل ،أو ترتيبات وقت العمل (مثل
العمل بنظام املناوبة ،والعمل املرن ،واإلجازات
التعويضية للعمل اإلضايف).
وعليه ،يشمل التعريف كال من املستفيدين العاملني بأجور
والعاملني لحسابهم الخاص.
يتم حساب معدل عاملة الشباب بتقسيم عدد الشباب
العاملني عىل العدد اإلجاميل للشباب (يف فئة عمرية
معينة).
عدد الشباب العاطلني يُعرف األشخاص العاطلون عن العمل بأنهم جميع من يف منظمة العمل الدولية
( 2013أ ،الفقرة  47وما
سن العمل الذين يستوفون املعايري الثالثة التالية:
عن العمل
يليها).
( )1غري عاملني.
( )2نفذوا أنشطة للبحث عن عمل خالل فرتة زمنية
محددة.
( )3كانوا جاهزين لقبول أي فرصة عمل.
ويشار أحياناً إىل األشخاص الذين يستوفون املعيارين ()1
و ( )3دون املعيار رقم ( - )2أي أولئك الذين ال يبحثون
عن عمل بجدية  -عىل أنهم "أفراد محبطون".

8

املالحظة  .2مفاهيم وتعريفات مؤرشات العاملة املرتبطة بالشباب

لمعلا صرف

النتيجة

املصدر
الوصف
اسم املؤرش
عدد الوظائف املكافئة صايف الوظائف املكافئة بدوام كامل اإلضافية التي تم بنك التنمية األسيوي
إنشاؤها يف املؤسسات املستهدفة نتيجة للربنامج ،سنوياً ()2013
بدوام كامل
وبشكل تراكمي .ويتم تحويل الوظائف بدوام جزيئ إىل
وظائف مكافئة بدوام كامل عىل أساس تناسبي وفقاً
للتعريف املحيل (عىل سبيل املثال ،إذا كان أسبوع العمل
يساوي  40ساعة ،تكون  24ساعة األسبوع مساوية ل 0.6
من وظيفة مكافئة بدوام كامل).
يقدم معلومات عن كيفية تصنيف الوظائف التي يشغلها منظمة العمل الدولية
الوضع يف العمل
األشخاص ،بنا ًء عىل نوع النشاط االقتصادي املرتبط بها ،1993( .الفقرة  ،8وما
يليها)
يتم تصنيف املوظفني حسب الفئات التالية:
(أ) املوظفني :هؤالء العامل الذين يشغلون "وظائف
مدفوعة" ولديهم عقد عمل رصيح (مكتوب أو
شفوي) أو ضمني مع صاحب عمل.
(ب) العاملني لحسابهم الخاص :جميع الذين يعملون
لحسابهم الخاص حيث يعتمد األجر بشكل مبارش
عىل األرباح املحققة من السلع أو الخدمات املقدمة.
(أصحاب العمل) العاملني لحسابهم الخاص :هم الذين،
عىل أساس مستمر ،يستعينون بشخص واحد أو أكرث
للعمل لديهم يف أعاملهم بصفة "موظف (موظفني)"،
العامل املستقلني العاملني لحسابهم الخاص :هم العامل
الذين يعملون لحسابهم الخاص الذين مل يستعينوا عىل
أساس مستمر بأي "موظفني" للعمل لديهم خالل الفرتة
املرجعية.
ورغم أنه تم إدراج الفئات الثالث التالية كفئات ضمن
الوضع يف العمل ،إال أنه تم استبعادهم من دليلنا( :أ)
أعضاء التعاونيات اإلنتاجية؛ (ب) العاملني األرسيني
املساهمني؛ (ج) العامل غري املصنفني حسب الوضع
القانوين.

الوضع يف
العمل

عدد الرشكات الجديدة
التي يعمل لديها أكرث
من موظف واحد بأجر

األعامل
الجديدة

مبيعات (سنوية) إضافية
واإليرادات للرشكات
املستفيدة

الرشكة الجديدة :رشكات رسمية أو غري رسمية تم إنشاؤها منظمة العمل الدولية
()2015
نتيجة للتدخل.
املوظف بأجر :العامل الذي يشغل وظيفة ال يعتمد فيها
أجره األسايس اعتامدا ً مبارشا ً عىل إيرادات صاحب العمل
(ميكن أن يتضمن أفراد األرسة).
من خالل رصد املبيعات واإليرادات (عىل أساس سنوي أو منظمة العمل الدولية
شهري ،ميكننا قياس مؤرش املبيعات والعائدات اإلضافية ()2015
(بالدوالر األمرييك) لفرتة معينة من الرشكات املدعومة من
املرشوع.

حصة الرشكات الجديدة يتتبع املؤرش نسبة الرشكات الجديدة املستفيدة والتي ال منظمة العمل الدولية
املستفيدة التي تواصل تزال تعمل مقارنة مع إجاميل عدد الرشكات املشاركة يف ()2015
العمل بُعد  Xشهرا ً
التدخل.
النسبة املئوية للرشكات النسبة املئوية للرشكات املسجلة رسمياً عند بدء عملياتها فياال وبلجرم ()2013
املسجلة رسمياً
يف البلد.
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جودة العمل
جــودة العمــل هــي مفهــوم متعــدد األبعــاد ،مــن
أهمهــا العمــل الالئــق .وتعــد الجــودة العامــة أو
الكليــة للوظيفــة مجمــوع الجوانــب املتعــددة التــي
تؤثــر عــى كل مــن عالقــة العمــل والعمــل نفســه.
إن هــذه الطبيعــة املتعــددة األبعــاد لجــودة العمــل
تجعــل تقريب ـاً مــن املســتحيل وضــع مــؤرش واحــد أو
نظــام للمــؤرشات.
يف هــذا القســم ،نشــر إىل جــودة العمــل مثــل
جوانــب عالقــة العمــل التــي لهــا تأثــر محتمــل
عــى رفــاه العــال :وهــي جميــع الجوانــب املتعلقــة
بعقــد العمــل ،واملكافــأة ،وســاعات العمــل ،والحاميــة
االجتامعيــة والحــوار االجتامعــي.

يعــد الكســب أو األجــر مــن جملــة أهــم املفاهيــم
التــي يتــم قياســها .ويتعلــق مفهــوم الكســب
باملكافــآت النقديــة والعينيــة التــي ت ُدفــع إىل
املوظفــن نظــر وقــت العمــل أو العمــل املنجــز،
جنبـاً إىل جنــب مــع األجــر عــن الوقــت الــذي مل يتــم
العمــل فيــه ،مثــل اإلجــازة الســنوية ،واألنــواع األخرى
مــن اإلجــازات املدفوعــة األجــر أو العطــات .يجــب
أن يتضمــن الكســب األجــور والرواتــب املبــارشة،
واملكافــأة عــن الوقــت الــذي مل يتــم العمــل فيــه
(باســتثناء مكافــأة نهايــة الخدمــة وإنهــاء الخدمــة)،
واملكافــآت واإلكراميــات وبــدل الســكن والعــاوات
العائليــة التــي يدفعهــا صاحــب العمــل مبــارشة إىل
املوظــف.

املربع  :3-2املكونات الرئيسية للعمل الالئق :قياس الطابع غري املنظم
عند قياس الطابع غري املنظم ،من الرضوري التمييز بني القطاع غري املنظم والوظائف غري املنظمة .ميكن للعامل يف
االقتصاد املنظم أن يشغلوا وظائف تصنف عىل أنها غري منظمة (عىل سبيل املثال ،بسبب عدم وجود تغطية للحامية
االجتامعية أو عقد عمل) ،األمر الذي يؤثر بشكل كبري عىل تصنيف ظروف العمل يف منطقة ما.
يجب جمع بيانات معينة لتحديد إن كان الشخص يشغل عمل غري منظم من عدمه .أوالً ،يجب جمع املعلومات األساسية
عن خصائص العاملة ،مثل املهنة ووضع العمل .ثانياً ،هناك حاجة إىل الحصول عىل معلومات سياقية ،مثل خصائص مكان
العمل ونوع عقد العمل ،من أجل تصنيف إن كانت العاملة منظمة أم غري منظمة .ثالثاً ،املعلومات التي تحدد إن كانت
العاملة تحدث يف القطاع غري املنظم ،مثل إن كانت املؤسسة مسجلة من عدمه ،ووضعها القانوين وإن كان يتم تقديم
مساهامت من الدولة وصاحب العمل لتوفري الحامية االجتامعية .وأخريا ً ،ميكن جمع معلومات وصفية عن خصائص
العمل وخطط الشخص العامل قيد الدراسة.
للحصول عىل معلومات عن تصميم الدراسة املسحية لتحديد الطابع غري املنظم ،انظر منظمة العمل الدولية ( 2013ب).
وال ب ّد أن نق ّر بأن املجموعات الفرعية املختلفة يف املجتمع ميكن أن تتأثر بشكل مختلف بالطابع غري املنظم .يقدم
تقرير النساء والرجال يف االقتصاد غري املنظم :صورة إحصائية (منظمة العمل الدولية )2018 ،وصفاً تفصيلياً عن التباين
يف القطاع غري املنظم وانتشاره عرب مجموعة مختلفة كثرية .ويعد الشباب والنساء تحديدا ً املجموعات املعرضة للخطر،
برصف النظر عن بعض املهن ذات الحصة الزائدة من العاملة غري املنظمة ،ما يسلط الضوء عىل كون الطابع غري املنظم
مفهوماً ينبغي دراسته ومعالجته يف التدخالت التي تستهدف عاملة الشباب .وميكن أن تفيد التد ّخالت التي تستهدف
العاملة غري املنظمة يف تحديد املشاركني املستضعفني واستهدافهم بشكل خاص.
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لمعلا ةدوج

ال يتــم تنــاول بعــض املفاهيــم التــي ميكــن تناولهــا
يف التدخــات التــي تســتهدف عاملــة الشــباب ،مثــل
العمــل غــر املنظــم ،تنــاوالً مبــارشا ً يف املــؤرشات
املقرتحــة .ومــع ذلــك ،عنــد اســتخدام املؤرشات بشــكل
مشــرك ،ال يــزال مــن املمكــن قيــاس بعــض هــذه
املفاهيــم األكــر تجريــدا ً .ونظـرا ً لتنــوع األبعــاد املـراد
التطــرق إليهــا ،قررنــا توفــر التوجيــه فقــط عــى بعــض
مــن املقاييــس األساســية لــكل جانــب مــن جوانــب

العمــل الالئــق .وعــى الرغــم مــن أن هــذا ال يعطــي
تغطيــة شــاملة لهــذه األبعــاد ،إال أنــه يضمــن توفــر
نقطــة دخــول لــكل مجــال محتمــل مــن مجــاالت
التدخــات التــي تســتهدف عاملــة الشــباب .يتضمــن
الجــدول  3-2وصفـاً موجـزا ً لــكل قيــاس ،ويوضــح نــوع
البيانــات ،وذكــر مصــادر البيانــات ،ويشــر إن كان
باإلمــكان جمــع البيانــات عــى مســتوى التدخــل مــن
عدمــه.

املربع  :4-2مثال :كيفية استخدام املؤرشات املنتقاة يف قياس املرشوع وتقييمه
ال يعد قرار تحديد أفضل مؤرش ميثل ويستخلص نتيجة االهتامم سوى الخطوة األوىل يف عملية القياس ،إذ يجب جمع
البيانات لحساب املؤرش ،الذي يجب تهيئته بشكل صحيح من أجل تحقيق النتيجة املرجوة .ال ميكن لهذه املالحظة أن
تقدم تعليامت حول كل مؤرش مقرتح .ومع ذلك ،يتم تفصيل الخطوات الواردة يف حساب مؤرش الشباب خارج دائرة
العاملة أو التعليم أو التدريب ( )NEETأدناه ،والتي تركز الضوء عىل بعض املشكالت التي يجب أخذها يف االعتبار أثناء
إنشاء املؤرشات .وبالنسبة للعديد من املؤرشات املقرتحة ،ميكن العثور عىل معلومات تفصيلية عن الحساب والتفسري يف
دليل منظمة العمل الدولية (منظمة العمل الدولية 2013 ،ج).
الشباب خارج دائرة العمل أو التعليم أو التدريب ()NEET
يعد هذا املؤرش أحد مؤرشات العمل الالئق التي اقرتحتها منظمة العمل الدولية والذي ينهض بدور بارز يف أهداف
التنمية املستدامة ،إذ يعد مؤرشا ً رئيسياً بالنسبة إىل هدف التنمية املستدامة الثامن ،العمل الالئق والنمو االقتصادي،
لوضع الشباب يف سوق العمل .ميكن حساب املؤرش عىل النحو التايل):
(= *)NEET

إجاميل عدد الشباب – عدد الشباب العاملني
– عدد الشباب غري العاملني يف دائرة التعليم أو التدريب
إجاميل عدد الشباب

* نسبة الشباب خارج دائرة العاملة أو التعليم أو التدريب

تعترب حصة الشباب خارج دائرة العاملة أو التعليم أو التدريب مؤرشا ً مهامً ألنها تقيس العرض املحتمل للقوة العاملة
بني صفوف الشباب .ويوفر املؤرش درجة من االستبعاد االجتامعي واالقتصادي للشباب ألنه يشمل الشباب املحبطني وغري
النشطني اقتصادياً .ونظرا ً لعدم تضمني سوى الشباب خارج دائرة العمل أو التعليم أو التدريب ،فإنه يعد مؤرشا ً قوياً
للخيارات التعليمية للشباب .وبدالً من االعتامد عىل الشباب غري النشطني اقتصادياً ،ميكننا هذا املؤرش من التفريق بني
األفراد الناشطني اقتصادياً واملتواجدين يف دائرة التعليم ،وبالتايل من املرجح أن ينضموا إىل سوق العمل بنجاح والذين
تخلوا (مؤقتاً) عن العمل.
من أجل الحصول عىل نتائج للمؤرش قابلة للمقارنة بني البلدان ،من املهم استخدام تعريف مشرتك للتعليم والتدريب.
ويف سبيل ذلك ،تقرتح منظمة العمل الدولية االعرتاف فقط بالتعليم والتدريب الرسميني ،باستثناء التعليم غري الرسمي،
مثل ورش العمل التي يقدمها موفر خدمة مؤسيس باإلضافة إىل نظام التعليم الرسمي ،والتعلم غري الرسمي.
ميكن الرتفاع معدل اإلناث خارج دائرة العاملة أو التعليم ،مقارنة مبعدالت الذكور يف أي بلد ،أن تشري إىل أدوار الجنسني
التي تسند أعباء غري متناسبة من األعامل املنزلية إىل الفتيات .ونظرا ً إلمكانية أن مينع ذلك الفتيات الصغريات من إنهاء
تعليمهن والدخول إىل سوق العمل ،ميكن فهم ارتفاع معدل اإلناث اللوايت خارج دائرة العاملة أو التعليم ،وخاصة بني
املرهقات ( 17-15سنة) ،كإنذار مبكر ملسائل املساواة بني الجنسني عىل املدى الطويل ووجود حواجز أمام دخول الفتيات
الصغريات إىل سوق العمل بنجاح وبناء مسار وظيفي.
املالحظة  .2مفاهيم وتعريفات مؤرشات العاملة املرتبطة بالشباب
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لقــد بُذلــت الجهــود لوضــع املقاييــس اإلجامليــة
للعمــل الالئــق ،كــا نُوقــش يف أنــكار وآخــرون ()2003
وجــاي ( .)2003ومــع ذلــك ،فقــد تــم انتقــاد هــذه
املقاييــس ألنهــا ال ترســم خريطــة كاملــة ملفهــوم

الجدول  :3-2مؤرشات جودة العمل
النتيجة
الكسب الكايف

12

اسم املؤرش
متوسط األجر

العمــل الالئــق والســتخدامها مــؤرشات املســتوى الــكيل
التــي توفــر القليــل مــن املعلومــات حــول وضــع
العمــل الالئــق لألفــراد.

الوصف
متوسط الكسب االسمي الشهري/بالساعة
للموظفني (بالعملة املحلية).

املصدر
منظمة العمل
الدولية (،1982
الفقرة )9

فجوة األجور بني الجنسني

تقيس الفرق النسبي بني متوسط أجر الساعة منظمة العمل
بالنسبة للرجال ومتوسط األجر الساعة للنساء .الدولية (،1982
الفقرة )9
فجوة األجور بني الجنسني هي الفارق بني
متوسط الكسب اإلجاميل لكل ساعة للذكور
ويعب عنه كنسبة مئوية
واإلناث من املوظفني ّ
من إجاميل الكسب بالساعة للموظفني الذكور.
عندما تساوي فجوة األجور بني الجنسني "،"0
فإنها تشري إىل املساواة يف الكسب .وتعكس
القيم اإليجابية املدى الذي يقل به كسب
املرأة مقارنة بالرجل ،حيث تشري القيمة
األقرب إىل " "100إىل ارتفاع عدم املساواة
بنسبة أكرب من القيمة األقرب إىل " ."0تعكس
القيم السلبية املدى الذي يزيد به كسب املرأة
عن الرجل.

وقت العمل

متوسط وقت العمل
السنوي لكل من العاملني
املستفيدين من املرشوع

ساعات العمل الفعلية هي الوقت الذي يتم
قضاؤه يف العمل ألداء األنشطة التي تسهم يف
إنتاج السلع و/أو الخدمات خالل فرتة مرجعية
قصرية أو طويلة محددة.

منظمة العمل
الدولية ( 2008أ)

الضامن االجتامعي

تغطية التأمني االجتامعي

نسبة الشباب/الشباب العاملني الذين
يساهمون بنشاط يف نظام تأمني للمعاشات أو
املرض أو البطالة.

منظمة العمل
الدولية (،1999
 2013ج).

الحوار االجتامعي

تغطية املفاوضة الجامعية نسبة العامل الشباب الذين يتم تغطية
أجورهم وظروف عملهم مبوجب اتفاق
للمفاوضة الجامعية بني منظامت العامل
ومنظامت أصحاب العمل.
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غاي ( ،)2003منظمة
العمل الدولية
( 2013ج).

معلا ىلإ لوصولا

الوصول إىل العمل
ال يكفــي مجــرد قيــاس نتائــج التشــغيل الناتجــة
عــن التدخــل الــذي يســتهدف عاملــة الشــباب مــن
أجــل تعزيــز العمــل الالئــق .وبــدالً مــن ذلــك ،يعــد
التوفيــق بــن املهــارات الفرديــة ومتطلبــات أصحــاب
العمــل ركيــزة أساســية لتحديــد إمكانــات إيجــاد فــرص
العمــل للشــباب .إن القــدرة عــى تقييــم أداء ســوق
العمــل بدقــة يف تحقيــق التــوازن بــن العــرض املتوفــر
مــن خدمــات العــال (العــال) مقابــل الطلــب عــى
خدمــات العمــل (أصحــاب العمــل) ،والــذي يكــون
غالبـاً مــن خــال سياســات ســوق العمــل ،متثــل عنــر
الحســم الرئيــي ملعالجــة االختــاالت يف الســوق.
لــن تتعامــل العديــد مــن التدخــات التــي تســتهدف
عاملــة الشــباب مبــارشة مــع الطلــب عــى املهــارات،
حيــث أنهــا تركــز عــى تطويــر مهــارات الشــباب بــدالً
مــن تحســن التوظيــف يف الــركات .ومــع ذلــك ،ميكــن
أن يســهم االهتــام الدقيــق يف تقديــر احتياجــات
أصحــاب العمــل مــن املهــارات عنــد تصميــم ومراقبــة
التدخــل يف تحســن نتائــج توظيــف الشــباب .يقــدم
الجــدول  4-2ملحــة عامــة عــن املــؤرشات لقيــاس
الوصــول إىل العمــل.
تتضمــن املقاييــس الرئيســية للوصــول إىل العمــل
معــدل املشــاركة يف القــوى العاملــة ،الــذي يق ّيــم
مــدى نشــاط الســكان اقتصاديـاً ،ســواء أكانــوا عاملــن
أو يبحثــون بنشــاط عــن عمــل .ويعــد ذلــك مقياس ـاً
مه ـاً لرصــد املشــاريع التــي ال تهتــم فقــط بالعاملــة،
بــل أيضــا بتشــجيع الشــباب عــى البحــث عــن العمــل
والتقــدم للوظائــف .يتعلــق هــذا املقيــاس باحتامليــة
تعزيــز عــرض العاملــة.
لتقييــم الطلــب عــى العاملــة ،ســوف تستشــعر بعــض
مــن التدخــات أهميــة رصــد عــدد الوظائــف الشــاغرة
وكذلــك متوســط املــدة الزمنيــة التــي يســتغرقها
أصحــاب العمــل لشــغل الشــواغر .ومــن املهــم بنفــس
القــدر ســؤال أصحــاب العمــل لتحديــد الفجــوات يف

املهــارات ونقصهــا مــن أجــل تطويــر مناهــج تدريبيــة
ميكــن أن تحســن القــدرات عــى ســد هــذه الفجــوات
املبلــغ عنهــا.
ومــع ذلــك ،ليــس مــن املستحســن أن تســتهدف كل
املشــاريع جمــع بيانــات كميــة أوليــة مــن أصحــاب
العمــل فيــا يتعلــق بالوظائــف الشــاغرة والفجــوات
يف املهــارات ،إذ ميكــن يف العديــد مــن الحــاالت جمــع
البيانــات عــن الوظائــف الشــاغرة مــن دوائــر التوظيف
العامــة ،والتــي تحتفــظ دامئــاً بنــوع مــن الســجالت
حــول عمالئهــا (الباحثــن عــن عمــل) وكذلــك حــول
الوظائــف الشــاغرة التــي يحاولــون مطابقتهــا معهــم.
وميكــن أن تكــون إحصــاءات الوظائــف الشــاغرة
والباحثــن عــن العمــل مبثابــة معلومــات مفيــدة عــن
العــرض والطلــب الحاليــن حــول املهــارات ،رغــم أنهــا
ال تغطــي ســوى تدفــق العــرض والطلــب وال تقــدم
أي معلومــات عــن مخزوناتهــا (العاملــة) .ويعمــل
ذلــك عــى توفــر معلومــات وقتيــة عــن احتياجــات
أصحــاب العمــل مــن املهــارات وعــرض أكــر الطــرق
الفوريــة لتقييــم االحتياجــات الحاليــة للمؤسســات.
وميكــن اســتكاملها مبعلومــات عــن أســباب هــذه
الوظائــف الشــاغرة ،ألنــه يجــب تحديــد إن كانــت
هــذه الوظائــف الشــاغرة مرتبطــة بنقــص يف املهــارات
والكفــاءات بــن املتقدمــن للوظيفــة أو مواجهــة
املؤسســات لصعوبــات يف جــذب الباحثــن عــن عمــل.
باإلضافــة إىل جمــع البيانــات الكميــة عــن الوظائــف
الشــاغرة مــن املصــادر الثانويــة ،ميكــن الحصــول عــى
البيانــات النوعيــة مــن خــال التشــاور مــع عــدد أقــل
مــن الــركات يف قطاعــات مختــارة لتوفــر مزيــد مــن
التفاصيــل واســتخالص االتجاهــات الحديثــة يف املهــن
واملهــارات الناشــئة والتطــورات املســتقبلية املحتملــة.
وميكــن اســتخدام تحليــات املحتــوى ملتطلبــات
الوظيفــة ،الــواردة يف إعالنــات الوظائــف الشــاغرة،
باإلضافــة إىل االستشــارة.
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يتعــن أيضـاً استكشــاف املهــارات املحــددة التــي يجد
أصحــاب العمــل صعوبــة يف الحصــول عليهــا وتأثــر
الوظائــف الشــاغرة بســبب النقــص يف املهــارات.
وميكــن أن تســتهدف املرشوعــات طــرح أســئلة عــى
أصحــاب العمــل حــول التوظيــف ومســتوى مهــارة
األفــراد الذيــن يرتكــون التعليــم لشــغل وظائفهــم

األوىل .ميكــن ســؤال أصحــاب العمــل إذا كانــوا قــد
قامــوا بتوظيــف أي شــخص يف أول وظيفــة لــه
عنــد تــرك التعليــم يف الســنتني أو الثــاث ســنوات
املاضيــة .ومــن ثــم ميكــن استكشــاف تصــورات
أصحــاب العمــل عــن هــؤالء املوظفــن مــن حيــث
اســتعدادهم للعمــل ومهاراتهــم.

املربع  :5-2الدراسات املسحية ملهارات أصحاب العمل/املؤسسات ()ESS
تعترب هذه الدراسات املسحية أداة مصممة إلنتاج بيانات بشأن الطلب عىل املهارات والعامل من أصحاب العمل
واالستثامر فيها ،وتساعد عىل تحديد نوع ومستوى وتكوين املهارات التي يحتاجها األفراد ألداء األعامل التي تتطلبها
الرشكات ،وكذلك تحديد معدالت الوظائف الشاغرة وإن كانت تتعلق بُعدم وجود مرشحني مناسبني من ذوي املهارات
املطلوبة .وال يوثق هذا النوع من الدراسات املسحية محتوى املهارة للوظائف الحالية فحسب ،بل تع ّد أيضاً ،إن تم
تطبيق التصميم الصحيح ،أدا ًة مناسب ًة لدراسة االحتياجات املستقبلية ،من خالل الحصول عىل معلومات حول نوع املهن
التي سيزداد (أو يقل) الطلب عليها أو املهارات التي ستكون أساسية يف محافظ مهارات العامل املستقبلية.
تضع هذه املعلومات األساس لتحقيق املعارف التي متكن جميع الجهات الفاعلة يف سوق العمل من تعديل اسرتاتيجياتها
وإجراءاتها للتعامل مع التحديات التي تواجهها.
1.1ميكن لصانعي السياسات صياغة سياساتهم التعليمية والتدريبية ،وكذلك التشجيع عىل اسرتاتيجيات محددة للموارد
البرشية ،مثل:
•تصميم التعليم األويل واملستمر باستخدام معلومات حول مجاالت الخربة األساسية يف املهن والقطاعات الناشئة،
باإلضافة إىل تطوير التعليم التعوييض لقطاعات محددة من القوى العاملة
•تصميم سياسات سوق العمل النشطة :تقديم املشورة/التوجيه وإعادة التدريب للباحثني عن عمل.
2.2ميكن ملزودي خدمات التعليم والتدريب (العام أو الخاص) الحصول عىل معلومات محدثة حول الطلب عىل املهارات
لالسرتشاد بها يف:
•تصميم برامج التعليم والتدريب ومعايري املهارات ،والتغيريات يف عدد أماكن التعليم والتدريب املقدمة ،من أجل
تلبية طلبات املؤسسات املتغرية عىل الوافدين الجدد
•تصميم برامج التعليم والتدريب ومعايري املهارات لتكييف مهارات العامل الحاليني يف إطار االستجابة الحتياجات
املؤسسات املتغرية من املهارات.
3.3ميكن ألصحاب العمل مقارنة أنفسهم باآلخرين من حيث توفري التدريب أو تجاربهم يف نقص املهارات ،وتحديد
التحديات والفرص الرئيسية لقطاعهم من حيث:
•فهم محفزات تلبية االحتياجات من املهارات إلرساء العالقة بني تنظيم العمل ،واسرتاتيجيات املنتج ،وتحديد
املكانة التجارية والتغريات التقنية ،واحتياجات املؤسسات من املهارات والتدريب.
4.4ميكن لألفراد (مبساعدة مستشارين مهنيني) تحديد مجاالت املهارات التي قد يحتاجون إىل تطويرها والقطاعات
واملهن التي تعاين من نقص يف املهارات املحددة التي توفر فرص عمل جيدة:
•تحديد الفجوات يف املهارات ونقص العاملة حسب مستوى ونوع التعليم/التدريب للمساهمة يف معرفة
االحتياجات من املهارات املستقبلية.
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معلا ىلإ لوصولا

الجدول  :4-2مؤرشات الوصول إىل العمل

املصدر
الوصف
اسم املؤرش
النتيجة
املشاركة يف القوى معدالت املشاركة يف القوى معدل املشاركة يف القوى العاملة هو مقياس منظمة العمل الدولية
لنسبة السكان يف سن العمل يف البلد الذين ()2016
العاملة
العاملة
يشاركون فيه بنشاط يف سوق العمل ،إما عن
طريق العمل أو عن طريق البحث عن عمل
بجدية ،بالنسبة إىل مجموع السكان يف سن
العمل يف البلد.
ميكن تحديد كل من العدد اإلجاميل للوظائف هيجوفا ()2016
عدد الوظائف الشاغرة
الطلب عىل العمل
الشاغرة وعدد الوظائف الشاغرة التي
يصعب شغلها ،فضالً عن نسبتها الشاغرة.
وميكن الحصول عىل هذه البيانات من خالل
مصادر ثانوية ،مثل دوائر التوظيف العامة أو
الدراسات املسحية بشأن املهارات/الوظائف
الشاغرة.
متوسط املدة الزمنية التي ميكن تحديد متوسط املدة الزمنية التي هيجوفا ()2016
يستغرقها أصحاب العمل يستغرقها صاحب العمل لشغل أي وظيفة
شاغرة من خالل مصادر ثانوية ،مثل دوائر
لشغل أي وظيفة شاغرة
خدمات التوظيف العامة أو الدراسات املسحية
عن املهارات/الوظائف الشاغرة.
ميكن اإلبالغ عن ذلك من قبل العامل أو من هيجوفا ()2016
قوائم املهارات املفقودة
قبل أصحاب العمل.

املالحظة  .2مفاهيم وتعريفات مؤرشات العاملة املرتبطة بالشباب

15

دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

مهارات العمل
ميثــل تطويــر املهــارات ركيــزة جوهريــة لزيــادة
إنتاجيــة املؤسســات واســتدامتها وتحســن ظــروف
العمــل وإمكانيــة توظيــف العــال (منظمــة العمــل
الدوليــة 2008 ،ب) .فمــن أجــل تأمــن الوظيفــة األوىل،
باإلضافــة إىل التنقــل يف ســوق العمــل ،يحتــاج الشــباب
مــن الجنســن إىل مهــارات فنيــة ألداء مهــام محــددة
باإلضافــة إىل مهــارات العمــل األساســية ،مثــل تعلــم
كيفيــة التعلــم والتواصــل وحــل املشــكالت والعمــل
الجامعــي .إن تطويــر املهــارات األساســية والوعــي
بحقــوق العــال وفهــم ريــادة األعــال هــي اللبنــات
األساســية للتعلــم مــدى الحيــاة والقــدرة عــى التك ّيــف
مــع التغيــر.
تعــ ّرف منظمــة العمــل الدوليــة ( ،2000الفقــرة )9
مهــارات التوظيــف بأنهــا:
املهــارات واملعــارف والكفــاءات التــي تعــزز قــدرة العامــل
عــى تأمــن الوظيفــة واالحتفــاظ بهــا ،والتقــدم يف العمــل
والتعامــل مــع التغيــر ،وتأمــن وظيفــة أخــرى إن رغــب/
رغبــت يف ذلــك أو تــم ترسيحــه ودخولــه بســهولة يف
ســوق العمــل يف فـرات مختلفــة مــن دورة الحيــاة .يكــون
األف ـراد أكــر قابليــة للتوظيــف عندمــا يتمتعــون بالتعليــم
املوســعني ومهــارات أساســية ومحمولــة رفيعــة
والتدريــب ّ
املســتوى ،مبــا يف ذلــك العمــل الجامعــي وحــل املشــكالت
وتقنيــة املعلومــات واالتصــاالت ومهــارات االتصــال واللغــة
[ .]...إن هــذه املجموعــة مــن املهــارات متكنهــم مــن
التكيــف مــع التغ ـرات يف عــامل العمــل.

يكــر النقــاش حــول موضــوع قيــاس تقــدم الشــباب
وتطــور مســتوى مهاراتهــم املرتبطــة بالعمــل ،وال
يوجــد حاليــاً توافــق يف اآلراء حــول الطــرق األكــر
دقــة لقيــاس مهــارات العمــل .تتمثــل إحــدى الســات
الشــائعة ملعظــم تعريفــات املهــارات يف التمييــز بــن
ثالثــة أنــواع مــن املهــارات ،عــى الرغــم مــن اختــاف
مســمياتهم وفقــاً للتنظيــم والســياق .متيــز منظمــة
العمــل الدوليــة بــن املهــارات األساســية والفنيــة
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والجوهريــة (مبــا يف ذلــك يف بعض األحيــان ال ُبعد الرابع
للمهــارات الشــخصية/املهنية ،انظــر بــرور،)2013 ،
بينــا تســتخدم مجموعــة مــن املهــارات األساســية
ومهــارات التفكــر العليــا واملهــارات العاطفيــة كثـرا ً يف
الســياق األكادميــي( ،كوتــن .)1996 ،نســتخدم يف هــذه
املالحظــة التمييــز الثــايث بــن املهــارات األساســية
واملهــارات الفنيــة واملهــارات الجوهريــة ،باإلشــارة إىل
تعريفــات منظمــة العمــل الدوليــة.
ال يعتمــد نجــاح برامــج تدريــب املهــارات عــى
املهــارات التــي اكتســبها الشــباب مــن خــال التعليــم
والتدريــب فحســب ،بــل يعتمــد أيض ـاً عــى كيفيــة
ارتبــاط هــذه املهــارات باملهــارات املطلوبــة يف ســوق
العمــل .وعــى النحــو املذكــور يف املالحظــة  ،1خــال
مرحلــة التشــخيص ،يجــب تحليــل كل مــن الطلــب
والعــرض عــى العاملــة لتحديــد الفجــوة يف املهــارات
التــي يجــب معالجتهــا بواســطة التدخــل بشــكل
واضــح .ويف هــذا القســم الفرعــي ،ســركز أوالً عــى
نتائــج املهــارات عــى جانــب العــرض عــى العــال،
ونناقــش املقاييــس الخاصــة باملهــارات التقنيــة و
األساســية .بُعــد ذلــك ،ىف القســم الفرعــى التــايل
ســيتم تنــاول التغيــرات التــي تطــرأ عــى احتياجــات
املهــارات التــي أبلــغ عنهــا صاحــب العمــل كمقيــاس
للنتيجــة التكميليــة للمهــارات.
ينبغــي تنبيــه القــارئ إىل أنــه ال ينبغــي النظــر إىل
القامئــة املقرتحــة ملــؤرشات املهــارات عــى أنهــا تحــل
محــل عمليــات اعتــاد املهــارات أو إصــدار الشــهادات
املنطبقــة عــى املســتوى الوطنــي .وتتحمــل الســلطات
العامــة ،وكذلــك بعــض الســلطات الخاصــة ،مســؤولية
تحديــد نــوع املهــارات وكيفيــة قيــاس تحقيقهــا
واعتامدهــا .تهــدف املهــارات املقرتحــة أدنــاه إىل
تطويــر املهــارات الفرديــة باســتخدام إجــراءات
معتمــدة أكادمييــاً والتــي ميكــن تطبيقهــا عامليــاً.

لمعلا تاراهم

قياس املهارات األساسية
تشــمل املهــارات األساســية معرفــة الق ـراءة والكتابــة،
والحســاب والقــدرة عــى التواصــل .وتعــد هــذه
املهــارات رشطـاً مســبقاً لجميــع أنــواع الوظائــف تقريباً.
وبالتــايل ،ميكــن أن يكــون تحســن املهــارات األساســية
مــن خــال التدخــات التــي تســتهدف عاملــة الشــباب
مســاهمة جليلــة ال تقــدر بثمــن لتمكــن الشــباب مــن
العثــور عــى عمــل الئــق (بــرور .)2013 ،ومــع ذلــك،
تكمــن هــذه املهــارات يف صميــم كل نظــام تعليمــي
وطنــي وينبغــي أن تنتقــل خــال مرحلــة التعليــم
االبتــدايئ .وميكــن للتدخــات التــي تســتهدف عاملــة
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الشــباب ،يف بعــض الحــاالت ،أن تكمــل هــذه املهــارات
أو توطدهــا ،مــع أن ذلــك يتجــاوز كل من واليــة وموارد
التدخــات املحليــة مــن أجــل توفــر مجموعــة كاملــة
مــن هــذه املهــارات .فعــى ســبيل املثــال ،يف برامــج
مثــل التدريــب عــى األعــال التجاريــة ،قــد تتحســن
املهــارات األساســية جنبـاً إىل جنــب مــع مهــارات ريــادة
األعــال .تتوفــر اختبــارات موحــدة لقيــاس مســتويات
الق ـراءة والكتابــة والحســاب ،والتــي ميكــن أن تســاعد
يف تقييــم نتائــج املهــارات األساســية.

النتيجة اسم املؤرش الوصف
املهارات معدل معرفة القدرة عىل القراءة والكتابة
األساسية القراءة
تقدم منظمة التعاون والتنمية تقييم التعليم واملهارات عىل اإلنرتنت ،الذي يضمن تحقيق
لدى
والكتابة
نتائج عىل املستوى الفردي مرتبطة برنامج التقييم الدويل لكفاءات البالغني (.)PIAAC
الشباب
يحتوي التقييم عىل وحدات حول القراءة والكتابة والحساب ،باإلضافة إىل حل املشكالت.
ميكن أخذ االختبار من سن  15عاماً ،وبالتايل يتناسب بشكل جيد مع التصنيفات التقليدية
للشباب ( 24-15انظر .)http://www.oecd.org/skills/Esonline-assessment/
ميكن استخدام االلتحاق بالتعليم االبتدايئ و/أو إكامله كمؤرش ملعرفة القراءة والكتابة،
عىل الرغم من أن بعض األفراد قد يكونون أميني عىل الرغم من تلقيهم بعض التعليم ،يف
حني قد ال يكون آخرون قد تلقوا تعليامً مدرسياً ولكنهم يعرفون القراءة والكتابة .تعد
معرفة القراءة والكتابة رشطاً أساسياً مهامً للعديد من أنواع التعلم اإلضايف.

املصدر
منظمة
التعاون
االقتصادي
والتنمية
()2000

منظمة
معدل معرفة القدرة عىل فهم والعمل مع األرقام.
التعاون
الحساب
انظر أعاله للتعليقات واملصادر.
االقتصادي
لدى الشباب
والتنمية
()2000
التواصل الشفوي هو عملية ديناميكية يتبادل من خاللها الناس األفكار والرؤى والرسائل .بركامن
معدل
واالستامع هو ترجمة األصوات و/أو املحفزات البرصية واستخدام تلك الرتاجم إلضفاء وآخرون
االتصال
()2002
معنى عليها.
الشفوي
لدى الشباب طور مرشوع املهارات الحياتية لألطفال والشباب والعائالت (" )CYFARمقياس االتصال"
(التحدث
لتقييم قدرة الشباب عىل التواصل من خالل دراسة وترية استخدام املهارات التالية
واالستامع)
الرضورية ملامرسات االتصال الفعالة:
1.1الوعي بأمناط التواصل الخاصة بالفرد
2.2فهم مختلف أساليب التواصل وتقييمها
3.3مامرسة التعاطف
4.4تكييف أساليب االتصال الخاصة بالفرد بحيث تتناسب مع أساليب اآلخرين
(التكيف التواصيل)
5.5التواصل بشأن املعلومات األساسية
6.6إدارة التفاعل
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قياس املهارات الفنية
تشــر مصطلحــات "الكفــاءات" و "املهــارات" إىل
طاقــات أو قــدرات األف ـراد عــى أداء مهــام مختلفــة.
وألغــراض هــذا الدليــل ،فإننــا نهتــم يف املقــام األول
بالقــدرة عــى أداء املهــام املطلوبــة لوظائــف معينــة؛
مبعنــى املهــارات املهنيــة .وبالتــايل ،تعــد املهــارات يف
املقــام األول خصائــص األفــراد.
يتــم عــاد ًة الحصــول عــى املهــارات الفنيــة أثنــاء
التعليــم املهنــي أو التعليــم العــايل التخصــي .كــا
ميكــن ربطهــا بالوظائــف ،حيــث تكــون الــروط
املســبقة لحســن أداء املهــام عــى أتــم وجــه ،وكذلــك
ميكــن ربطهــا بربامــج التعليــم والتدريــب واملؤهــات
ذات الصلــة ،حيــث يتــم تدريســها وتقييمهــا .تشــر
األدلــة إىل أنــه ميكــن االعتــاد عــى أســاليب قيــاس
املهــارات األساســية ،مثــل معرفــة القــراءة والكتابــة
أو املهــارة املعرفيــة ،بينــا يصعــب بشــدة قيــاس
املهــارات الفنيــة وتتأثــر مبجموعــة متنوعــة مــن
العوامــل الخارجيــة (الجــاج وماكــورس.)2017 ،
كــا ال تعــد املهــارات الفنيــة مجموعــة واحــدة
متجانســة ،ولكنهــا تختلــف عــى نطــاق واســع وفق ـاً
للمهنــة ومــكان العمــل املحــدد .باإلضافــة إىل ذلــك،
تتغــر املهــارات الفنيــة املطلوبــة ألي مهنــة مبــرور

الوقــت ،مــع تقــادم بعــض املهــارات .ومــن منظــور
التدخــل ،يجــب النظــر إىل املهــارات الفنيــة يف ضــوء
االحتياجــات مــن املهــارات والفجــوة املحتملــة يف
املهــارات .ونظـرا ً لعــدم إمكانيــة تطبيقهــا عــى نطــاق
واســع كمهــارات أساســية ،فأنهــا أقــل مــن غايــة يف حد
ذاتهــا ،كــا أن فائدتهــا ترتبــط ارتباطـاً وثي ًقــا مبــدى مــا
توفــره مــن ســهولة للحصــول عــى عمــل الئــق.
بُعـــد اتخـــاذ قـــرار بشـــأن مهـــارات فنيـــة معينـــة
يـــراد التصـــدي لهـــا يف أي برنامـــج تدريبـــي ،فـــإن
أفضـــل طريقـــة لقيـــاس التقـــدم هـــي إجـــراء
اختبـــار مصمـــم خصيصـــاً ملحتويـــات التدريـــب.
ويفضـــل إجـــراء هـــذا االختبـــار قبـــل التدريـــب
وبُع ــده بحي ــث ميك ــن قي ــاس التق ــدم .ويف بع ــض
الح ــاالت الخاص ــة ،ميك ــن رص ــد اكتس ــاب امله ــارات
م ــن خ ــال مخرج ــات املش ــاركني أثن ــاء التدري ــب.
فعـــى ســـبيل املثـــال ،يُطلـــب مـــن املشـــاركني يف
وحســـن
برنامـــج منظمـــة العمـــل الدوليـــة ابـــدأ ّ
مرشوعـــك ( ،)SIYBصياغـــة خطـــط العمـــل.
وب ــدالً م ــن إخض ــاع املش ــاركني الختب ــار يس ــتهلك
الوقـــت واملـــوارد ،ميكـــن تقييـــم جـــودة خطـــط
العم ــل بش ــكل مب ــارش .بالنس ــبة ألن ــواع التدخ ــل
التـــي يقـــدم فيهـــا املشـــاركون عـــدة مخرجـــات

املربع  :6-2قياسات املهارات األكرث استخدا ًما
من الصعب قياس خصائص املهارات .يشمل قياس املهارات عىل املستوى الفردي إجراء اختبارات نفسية وأشكال مختلفة
من التقييم (الدرجات واالختبارات الدراسية ،ومراكز التقييم ،وتقييم العامل) .يف بعض أنواع التحليل (خاصة استطالعات
الرأي ألصحاب العمل أو املوظفني أو الخريجني) ،يتم استخدام االستجواب املبارش حول املهارات أيضاً .تستخدم أنواع
أخرى من التحليل متغريات مختلفة لقياس العرض من املهارات والطلب عليها .وقد تشمل:
أ .املؤهالت :الدرجات العلمية ،والدبلومات ،والشهادات ،التي يتم تحصيلها يف التعليم أو التدريب أو يف نظام معادلة
نتائج التعلم .وغالباً ما يتم التعبري عنها يف التحليل التجريبي كمستوى ومجال أعىل مستوى من التعليم
ب .املهن :مجموعات من الوظائف املامثلة من حيث املهام والواجبات .وغالباً ما تستخدم التصنيفات القياسية للمهن
(التصنيف الدويل املوحد أو التصنيف الوطني املامثل) يف البحث التجريبي
ج .املهام :األنشطة املنفذة يف الوظائف .وقد تشري إىل أنواع مختلفة ،مثل األعامل اليدوية ،والقراءة ،والكتابة ،والتواصل
مع الزمالء أو العمالء ،والعمل عىل أجهزة الكمبيوتر ،وحتى املهام الخاصة بوظيفة معينة
املصدر :هيجوفا ( ،2016صفحة .)52
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لمعلا تاراهم

أثنـــاء التدريـــب ،ميكـــن أن تكـــون جـــودة هـــذه
املخرج ــات مقياس ـاً غ ــر مب ــارش ومفي ــدا ً للمه ــارات
الفني ــة املحس ــنة.
عندمــا يجمــع التدخــل بــن التدريــب عــى املهــارات
والعمــل العمــي مــن خــال التعلــم القائــم عــى
العمــل ،مثــل برامــج التدريــب أو التلمــذة الصناعيــة،

الجدول  :6-2مؤرشات املهارات التقنية
النتيجة
املهارة الفنية

اسم املؤرش
مقاييس املهام الوظيفية
الستخدام املهارات يف العمل

املشاركة يف التلمذة الصناعية

ميكــن اســتخدام التحســينات التــي أبلــغ عنهــا صاحــب
العمــل يف املهــارات الســتكامل نتائــج االختبــار .عندمــا
يشــجع التدخــل عــى التحــاق املشــاركني بالتعليــم
الرســمي ،مثــل برامــج التدريــب املهنــي أو الربامــج
الجامعيــة ،ميكــن اســتخدام حصــة املشــاركني يف تلــك
املواضيــع األكــر طلبــاً كمقيــاس تقريبــي للمهــارات
التقنيــة.

الوصف
تحسب كنسبة من العامل الذين يؤدون مهام وظيفية مختلفة
(سواء من حيث التكرار أو عند مستويات مختلفة من
التعقيد) .وتشمل مهام العمل هذه :القراءة والكتابة والحساب
واستخدام تقنية املعلومات والتواصل والعمل الجامعي وتعلم
أشياء جديدة والعمل البدين والرباعة اليدوية.

املصدر
كيز وتان
(.)2013

توفر مؤرشات املهام الوظيفية املذكورة املزيد من املقاييس
املبارشة للمهارات العامة أو الواسعة التي يحتاجها أصحاب
العمل أكرث من املؤهالت التعليمية للعامل.
نسبة الشباب (الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و  )24واملتدربني كيز وتان
(.)2013
(إما يف مجال التلمذة الصناعية الحديثة أو التقليدية).
يجب الحصول عليها من املصادر األولية.

توفر مقياساً ملصدر مهم للتعلم وتكوين املهارات التي ال
تسجلها املؤرشات األخرى املقرتحة للمشاركة يف التعليم
والتدريب .
املهارات التقنية التي أبلغ عنها املهارات التقنية املحسنة ،كام أبلغ عنها صاحب العمل.
صاحب العمل
يجب الحصول عليها من املصادر األولية.

حصة خريجي التعليم العايل
(االلتحاق) يف تخصصات
العلوم والتقنية والهندسة
والرياضيات

ال ميكن استخدام هذا املقياس إال للربامج التي تحتوي عىل
مكون عميل ،مثل التدريب املهني أو التلمذة الصناعية .ميكن
أن تساعد التعليقات املنتظمة عىل املهارات الفنية للمشاركني
يف إظهار وحدات التدريب األكرث استيعاباً من قبل املشاركني .
نسبة الخريجني أو الطالب املسجلني يف تخصصات العلوم
والتقنية والهندسة والرياضيات من جميع الخريجني أو جميع
الطالب املسجلني.

كيز وتان
(.)2013

يرجى املالحظة بأن أهمية هذا املؤرش تعتمد عىل احتياجات
أصحاب العمل من املهارات املحددة.
تقدم مؤرشا ً عىل تركيز نظام التعليم العايل عىل مجال رئييس
من املهارات املطلوبة الذي يدفع عجلة النمو االقتصادي،
وكذلك عىل العرض املحتمل للوافدين الجدد يف سوق العمل
الذين يتمتعون مبهارات العلوم والتقنية.
املالحظة  .2مفاهيم وتعريفات مؤرشات العاملة املرتبطة بالشباب
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قياس املهارات الجوهرية
لطاملــا اعتــرت مجموعــة املهــارات الثالثــة عقبــة
رئيســية يف ســبيل الحصــول عــى وظائــف جيــدة،
وبالتــايل حظيــت باهتــام متزايــد عــى مدى الســنوات
القليلــة املاضيــة .ويشــار إىل املهــارات الجوهريــة أيضــا
باملهــارات الناعمــة ،واملهــارات الحياتيــة ،والنتائــج
الناعمــة ،واملهــارات العمليــة (بليــدز وآخــرون)2012 ،
أو مهــارات العمــل األساســية ،واملؤهــات الرئيســية،
املؤهــات األساســية واملهــارات القابلــة للنقــل (برويــر،
 ،)2013وذلــك اعتــادا ً عــى املجــال والســياق الوطني.
ميكــن تلخيــص دورهــا يف التوظيــف عــى النحــو التــايل:
"إنهــا تصنــع الفــارق بــن أن تكــون جيــدا ً يف موضــوع
وأن تكــون جيــدا ً يف القيــام بعمــل مــا" (هيئــة اململكــة
املتحــدة للتوظيــف واملهــارات.)2009 ،
وتشـمل املهـارات الجوهريـة القـدرة على اكتسـاب
املزيـد من املهـارات ،أو "تعلم كيفية التعلم" ،واملهارات
االجتامعيـة مثـل العمـل الجامعـي والتواصـل والتفكري
املوجـه لحـل املشـكالت .وتتزايـد أهميـة املهـارات
الجوهريـة يف ظـل البيئـة اآلخـذة يف التغير برسعـة
كبيرة مـن حيـث الطلـب على املهـارات الفنيـة .ووفقاً
ملـا ذكـره بـرور ( ،2013ص  ،)5تثبـت األدلـة القُطريـة
"أن بنـاء القـدرة عىل التعلـم ،بدالً مـن التدريب لتلبية
التوقعـات التفصيليـة الحتياجـات املهـارة التقنيـة"
قـد يكـون بنفـس القـدر مـن األهميـة "نظـرا ً إلمكانيـة
تغريهـا قبـل تكييـف املناهـج الدراسـية".
وحتــى عنــد وجــود فجــوات يف التعليــم الرســمي يف
العديــد مــن البلــدان ،مــا يــؤدي إىل نقــص املهــارات

األساســية واملعرفــة الفنيــة التــي يجــب معالجتهــا،
غالب ـاً مــا تتضمــن التدخــات التــي تســتهدف عاملــة
الشــباب عنــرا ً قويــاً مــن املهــارات ،ليــس فقــط
ألنــه يُنظــر إليهــا عــى أنهــا ركيــزة مهمــة بشــكل
خــاص للحصــول عــى عمــل ،بــل وألنهــا أيض ـاً تظهــر
اإلمكانيــة األكــر لتحقيــق التقــدم يف املقاييــس
األكادمييــة التقليديــة للمهــارات ومتيــل إىل التأثــر
إيجابي ـاً عــى تقليــل الســلوكيات املحفوفــة باملخاطــر
كذلــك (ويلســون  -آهلســروم وآخــرون.)2014 ،
يف ســياق مهــارات توظيــف الشــباب ،ينتــر بكــرة
اســتخدام املــؤرشات املركبــة نظـرا ً للرتابــط الوثيــق بــن
أبعــاد مختلفــة مــن املهــارات .كــا يســاعد تجميــع
املــؤرشات الفرديــة يف تعزيــز موثوقيــة التقييــات
وتقليــل نســبة الخطــأ يف القيــاس .لذلــك ،نقــرح
مجموعــة مــن املقاييــس املجمعــة ،بنــا ًء عــى اتســاعها
ومــدى قابليتهــا للتكـرار وقــد تــم التحقــق مــن صحتهــا.
ومــع ذلــك ،فإننــا نقــدم أيضـاً مقاييــس أحاديــة ال ُبعــد
مناســبة للمشــاريع التــي تســتهدف نوعــاً واحــدا ً
مــن املهــارات الجوهريــة 3فقــط .ميكــن أيض ـاً دمــج
املــؤرشات الفرديــة التــي نقدمهــا يف دراســة مســحية
لتعكــس تركيبــة محــددة للتدخــل الــذي يســتهدف
 3بالنسبة إىل مقاييس املهارة الفردية ،نركز عىل الشباب يف سن
الدراسة الثانوية .إذا تم النظر يف الفئة العمرية األصغر سناً من
الشباب ،التي تغطي األعامر من  10إىل  12سنة ،تتوفر عىل
منصة األطفال والشباب واألرس يف دائرة الخطر ()CYFAR
العديد من املقاييس املفيدة (انظر _https://cyfar.org/ilm
.)common_measures

املربع  :7-2العوامل الخمس الكربى لقياس املهارات غري املعرفية
يقيس علامء النفس يف املقام األول املهارات غري املعرفية باستخدام استطالعات ذاتية اإلبالغ أو تقارير املراقب .وقد
توصلوا إىل تصنيف مقبول نسبياً للمهارات غري املعرفية ،يسمى العوامل الخمس الكربى للشخصية ،باالسم املخترص
 ،OCEANوالذي يعني :االنفتاح عىل التجربة ،ويقظة الضمري ،واالنبساط ،والطيبة والعصابية.
يف حني تستخدم اآلن مقاييس العوامل الخمس الكربى للشخصية عىل نطاق واسع يف علم النفس ،هناك العديد من
التصنيفات األخرى ،مبا يف ذلك التصنيفات الثالث الكربى للشخصية ،واالستطالع الشخص املتعدد األبعاد ()MPQ
والعوامل التسع الكربى ،وكلها مرتبطة من الناحية املفاهيمية والتجريبية بالعوامل الخمس الكربى.
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عاملــة الشــباب .ميكــن أن يســاعد املــزج بــن عنــارص
املقاييــس املختلفــة يف تقليــل اإلجهــاد الناشــئ عــن

الدراســات املســحية ،نظ ـرا ً ألن تعيــن العنــارص عــى
نفــس ال ُبعــد ميكــن أن يــؤدي إىل تأث ـرات التعــرف.

الجدول  :7-2مؤرشات املهارات الجوهرية

اسم املؤرش
النتيجة
املهارات احرتام/تقدير
الجوهرية الذات
الكفاءة
الذاتية/الثقة
بالنفس
مهارات
التواصل

حل املشكالت

املصدر
الوصف
شوارزر
اتجاه إيجايب أو سلبي نحو الذات ،تقييم شامل للقيمة أو املكانة الذاتية
يتكون مقياس روزنربغ لتقدير الذات من عرشة بنود ويق ّيم مشاعر الفرد تجاه ذاته وآخرون.
عندما يقارن الفرد نفسه باآلخرين .وهو مقياس يتم اإلبالغ عنه ذاتياً ،ويستهدف الفئة (.)1995
العمرية يف املدرسة الثانوية.
شوارزر
اإلميان بقدرة املرء عىل النجاح يف موقف معني.
يقيّم "مقياس الكفاءة الذاتية العامة" إحساساً عاماً بالفعالية الذاتية املدركة بهدف وآخرون.
التنبؤ بكيفية تعامل الفرد مع الضغوط اليومية وقدرته عىل التكيف مع املواقف (.)1995
الحياتية املختلفة .ويُعتقد بأن الكفاءة الذاتية تؤثر إيجابياً عىل تحديد األهداف والحزم
واملثابرة والجهد.
القدرة عىل إيصال املعلومات بفعالية بحيث يتم استيعابها وفهمها؛ التواصل اللفظي /باركامن
وآخرون
غري اللفظي املناسب مع الزمالء واملديرين والعمالء/اآلخرين.
تم تصميم "مقياس االتصاالت" للشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني  ،18-12ويق ّيم ()2002
قدرة الشباب عىل التواصل ،مع الرتكيز عىل املهارات التالية :الوعي بأمناط التواصل
الذاتية ،وفهم أساليب التواصل املختلفة وتقييمها ،ومامرسة التعاطف ،وتكييف أمناط
التواصل الذاتية بحيث تتناسب مع أمناط اآلخرين ،وإيصال املعلومات األساسية ،وإدارة
التفاعل.
باركامن
القدرة عىل تحديد املشكالت ووضع الحلول.
"مقياس حل املشكالت" هو مقياس مكون من  24بندا ً ي ِق ّيم قدرات الشباب عىل وآخرون
حل املشكالت من خالل دراسة وترية استخدام املهارات التالية الالزمة للمشاركة يف ()2002
حل املشكالت )1( :التعرف عىل املشكلة وتحديدها؛ ( )2تحليل األسباب املحتملة أو
االفرتاضات؛ ( )3تحديد الحلول املمكنة؛ ( )4اختيار أفضل الحلول؛ ( )5تنفيذ الحل؛ ()6
تقييم التقدم واملراجعة حسب الحاجة.

املربع  :8-2تقييم الفجوة يف املهارات
عند الحديث عن الفجوة يف املهارات ،تشري هذه الفجوة إىل عدم وجود توافق بني مستوى مهارات الشباب الذين
يبحثون عن عمل ونوع املهارات التي يحتاجها أصحاب العمل .وال يوفر تسجيل الوظائف الشاغرة وحدها مؤرشا ً عىل
حجم الفجوة يف املهارات ،وذلك إلمكانية تأثري العديد من العوامل األخرى ،مثل التقلبات املوسمية أو كرثة عدد املتقدمني
للوظيفة ،عىل هذه النتيجة ،إذ ال ميكن اعتبار الوظائف الشاغرة التي يصعب شغلها إال بسبب جودة املتقدمني مؤرشا ً
عىل وجود فجوة يف املهارات .وميكن أن يعزى هذا النقص إىل عدم التطابق يف املستوى التعليمي للباحثني عن عمل ،أو
نقص الخربة ،أو النقص يف مهارات محددة .حتى إن مل ميكن الحصول عىل معلومات موثوقة من أصحاب العمل حول
األسباب املحددة لشغل الوظائف الشاغرة ،ميكن أن يكون توزيع الوظائف الشاغرة عرب املهن واملجاالت التعليمية مؤرشا ً
(انظر هيجوفا ،2016 ،صفحة  .)73ميكن أن يشري كرثة عدد الوظائف الشاغرة يف قطاع محدد يف االقتصاد إىل عدم تطابق
املهارات األفقية .وهناك قناة أخرى للكشف عن هذا الوضع وهي تحديد التغريات يف متوسط األجر حسب املهنة .فإذا
ارتفع متوسط الدخل يف قطاع معني مقارنة بالديناميكيات يف القطاعات األخرى أو املتوسط العام ،ميكن أن يشري ذلك
إىل وجود فجوة يف املهارات.
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

املربع  :9-2قياس التمكني يف البيئات الريفية :مؤرش متكني املرأة يف الزراعة ()WEAI
خلفية
يعترب مؤرش متكني املرأة يف الزراعة مثاالً عىل مقياس واسع النطاق للتمكني يغطي خمسة أبعاد مختلفة للتمكني ،ويُوىص
باستخدامه بشكل خاص للمشاريع يف السياق الريفي ،خاصة إن كانت مرتبطة بالزراعة .وقد تم تطويره بالتعاون مع
املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDومبادرة أكسفورد للقضاء عىل
الفقر والتنمية البرشية .وقد تم وضعه يف  2011و 2012وتجربته عىل نطاق واسع والتحقق من صحته .للمزيد من
املعلومات حول املؤرش ،انظر ألكاير وأخرون (.)2013
أبعاد مؤرش متكني املرأة يف الزراعة
يغطي املؤرش خمسة أبعاد للتمكني ويسمح بإجراء نهج شامل ومتكامل للتمكني .وبينام ترتبط ثالثة أبعاد وهي "اإلنتاج"
و "الوصول إىل املوارد" و "الدخل" بالتمكني االقتصادي ،يساهم ال ُبعدان األخرين وهام" ،القيادة" و "استخدام الوقت" ،يف
تحقيق فهم أوسع للتمكني .إن األبعاد االقتصادية للمؤرش موجهة بقوة نحو الزراعة :فاالستقاللية يف اإلنتاج واملدخالت
يف القرارات املتعلقة باإلنتاج هي فئات فرعية لإلنتاج ،مام يشري بشكل رئييس إىل املقايضات بني الغذاء وزراعة املحاصيل
النقدية أو املاشية .ويح ّد ذلك من انطباق املؤرش يف البيئات األخرى ،حيث ال ميكن استنباط القرارات املتعلقة بدخول
سوق العمل أو مجال التخصص املختار املهم يف القطاعات االقتصادية األخرى .ومع ذلك ،يساهم قرص مؤرش متكني املرأة
عىل مجال الزراعة يف إجراء قياس دقيق للتمكني.
جمع البيانات يف مؤرش متكني املرأة يف الزراعة
ميكن حساب مؤرش متكني املرأة يف الزراعة باستخدام االستبيان املنزيل املصمم خصيصاً والذي يجب قرصه عىل رجل واحد
مشارك وامرأة واحدة مشاركة يف كل أرسة مشاركة .إن طول االستبيان ( 14صفحة ،ويستغرق إكامله حوايل ساعتني)،
باإلضافة إىل الحاجة إىل محاورين مدربني ،يجعل املؤرش يستنزف الكثري من املوارد وصعب التطبيق .واستنادا ً إىل
املالحظات وردود األفعال حول املؤرش ،تم تحديد الحاجة إىل مؤرش مخترص وسهل التطبيق .ماالبيت وآخرون 2015( .أ)
وتم وضع املؤرش املخترص لتمكني املرأة يف الزراعة ( ،)A-WEAIحيث تم تقليل املؤرشات الفرعية العرشة األصلية إىل
ستة ،ويستغرق إكامل االستبيان وقتاً أقل بنسبة .30٪
حساب مؤرش متكني املرأة يف الزراعة
يتم قياس التمكني يف هذا املؤرش باستخدام األبعاد الخمسة املبينة أعاله ويتم حسابها مبارشة يف مقياس "املجاالت
الخمسة للتمكني" ( .)5DEباإلضافة إىل ذلك ،يتم حساب مؤرش التكافؤ بني الجنسني ( ،)GPIوالذي يُ ّبي نطاق املساواة
يف متكني الرجل واملرأة ،ومدى وجود اختالفات ،وحجمها وأبعادها .ويعد ذلك عامالً مهامً ألن السبب يف عدم استقاللية
قرار كال من النساء والرجال قد يرجع إىل محدودية املوارد أو القيود األخرى.
ترتاوح نقاط كل من املجاالت الخمسة للتمكني ومؤرش التكافؤ بني الجنسني من صفر إىل واحد ،حيث تعني القيم األعىل
ارتفاع مستوى التمكني .وتسمح هذه املقاييس بوجود متييز دقيق للغاية بني مستويات التمكني املختلفة ،ألن املؤرش
سيسجل قيمة مختلفة اعتامدا ً عىل عدد األبعاد التي تعاين فيها من املرأة من عدم التمكني .ميثل املجموع املرجح لكل
4
من نقاط املجاالت الخمسة للتمكني ومؤرش التكافؤ بني الجنسني نتيجة مؤرش متكني املرأة يف الزراعة.

 4للمزيد من املعلومات التفصيلية عن حساب نتيجة مؤرش متكني املرأة يف الزراعة ،انظر https://www.ifpri.org/weai-training-materials

22

املالحظة  .2مفاهيم وتعريفات مؤرشات العاملة املرتبطة بالشباب

لمعلا تاراهم

االبتكارات املنهجية
متيل مؤرشات التمكني إىل استهداف النساء فقط ،ما يشكل عيباً يتمثل يف عدم إمكانية تقييم االستقالل النسبي للرجال يف
األرسة نفسها .ففي الحاالت التي يفتقر فيها جميع أفراد املجتمع إىل االستقاللية ،ميكن أن تكون نتائج تقييم متكني املرأة
فقط مضللة .ومن خالل حساب كل من املجاالت الخمسة للتمكني ،التي ميكن اعتبارها مقياس متكيني فردي ،ومؤرش
التكافؤ بني الجنسني ،الذي يقيم التمكني النسبي ،يتم حل هذه املشكلة يف مؤرش متكني املرأة يف الزراعة.
كيفية تطبيق وإدارة مؤرش متكني املرأة يف الزراعة :دراسة تجريبية
ميكن أن يكون متكني املرأة هدفاً بحد ذاته ،ولكن ميكن اعتباره أيضاً نهجاً يعزز تغذية األطفال ورفاهيتهم ،فضالً عن
كونه مصدرا ً للنمو االقتصادي .وقد تم تناول ذلك يف دراسة الحالة املع ّدة من قبل ماالبيت وآخرون ( 2015ب) بشأن آثار
املساواة بني الجنسني عىل اإلنتاج الزراعي والتنوع الغذايئ للنساء واألطفال ،وقد تناولت الدراسة بالبحث تطور تغذية
الطفل يف نيبال عىل مدى عرش سنوات .وكانت النتائج الرئيسية هي التنوع الغذايئ لألم والطفل وكذلك مؤرش كتلة جسم
األم والقياسات األنرثوبومرتية للطفل .ومتثلت أحد الجوانب البارزة للدراسة يف قرار اختبار جميع األبعاد الخمسة ملؤرش
متكني املرأة يف الزراعة بشكل منفصل ومشرتك لتحديد آثارها .ففي النموذج التجريبي ،يتم قياس متكني املرأة من خالل
نسبة املواليد الجدد من اإلناث والذكور ،وكذلك املسافة املقطوعة إىل السوق املحيل للتأكد من أن تأثري التمكني عىل
التغذية ليس ناتجاً عن متغري ثالث مشرتك .وقد وجدت الدراسة أن التمكني بشكل عام هو مؤرش عىل النتائج الغذائية،
ولكن مع اختالف هذه القدرة التنبؤية بشكل كبري بحسب ال ُبعد التمكيني .بينام تعد تأثريات الدخل غري مهمة ،تؤثر
االستقاللية يف اإلنتاج الزراعي وساعات العمل بشكل إيجايب وكبري عىل التنوع الغذايئ لألم والطفل عىل حد سواء .وتظهر
النتائج املتباينة عرب األبعاد أهمية وضع أبعاد التمكني املختلفة يف االعتبار .وقد يؤدي قياس جانب واحد فقط من التمكني
إىل نقص نتائج التدخل أو املبالغة يف تقديرها.
املصدر :ماالبيت وآخرون ()2013
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النقاط الرئيسية
1.1ميكن تصنيف مؤرشات سوق العمل للشباب حسب
العمر ونوع الجنس واملوقع الريفي/الحرضي.
تستخدم منظمة العمل الدولية تعريف األمم
املتحدة للشاب بأن عمره يرتاوح ما بني  15و 24
سنة؛ ومع ذلك ،سيكون ملختلف التدخالت التي
تستهدف الشباب متطلبات عمرية مختلفة ،اعتامدا ً
عىل السياق الوطني.
2.2تشري نتائج فرص العمل إىل كمية الوظائف التي
تم إنشاؤها من خالل التدخل الذي يستهدف
الشباب ،حيث أن املؤرش األسايس هو معدل تشغيل
املستفيدين من املرشوع .تعرف منظمة العمل
الدولية العاملة من منظور يرتكز عىل األفراد (مبعنى
الفرد الذي يف دائرة العمل أو البطالة أو العاملة
الناقصة) ،يف حني تركز املؤسسات األخرى عىل
الوظيفة كوحدة للتحليل ،وذلك باستخدام مقاييس
مثل الوظائف املكافئة بدوام كامل.
3.3جودة العمل هي مفهوم متعدد األبعاد ،يغطي كل
من عالقة العمل ومحتوى العمل نفسه .ميكن اختيار
مؤرشات النتائج عرب الجوانب املتعلقة بعقد العمل،
واملكافآت ،وساعات العمل ،والحامية االجتامعية
والحوار االجتامعي .يعد الكسب من جملة أهم
املفاهيم التي يتم قياسها ،ويتعلق باملكافآت النقدية
والعينية التي تُدفع إىل املوظفني نظري وقت العمل

أو العمل املنجز ،جنباً إىل جنب مع األجر عن الوقت
الذي مل يتم العمل فيه ،مثل اإلجازة السنوية ،واألنواع
األخرى من اإلجازات املدفوعة األجر أو العطالت.
4.4يعد التوفيق بني املهارات الفردية ومتطلبات أصحاب
العمل ركيزة أساسية لتحديد إمكانات إيجاد فرص
العمل للشباب .تتضمن املقاييس الرئيسية للوصول
إىل العمل معدل املشاركة يف القوى العاملة ،الذي
يق ّيم مدى نشاط السكان اقتصادياً ،سواء أكانوا
عاملني أو يبحثون بنشاط عن عمل .ويعد ذلك
مقياساً مهامً لرصد املشاريع التي ال تهتم فقط
بالعاملة ،وبل أيضا بتشجيع الشباب عىل البحث عن
العمل والتقدم للوظائف.
5.5يكرث النقاش حول موضوع قياس تقدم الشباب
وتطور مستوى مهاراتهم املرتبطة بالعمل وال يوجد
حالياً توافق يف اآلراء حول الطرق األكرث دقة لقياس
مهارات العمل .تتمثل إحدى السامت الشائعة
ملعظم تعريفات املهارات يف التمييز بني ثالثة أنواع
من املهارات ،عىل الرغم من اختالف مسمياتها وفقاً
للتنظيم والسياق .مت ّيز منظمة العمل الدولية بني
املهارات األساسية والفنية والجوهرية (مبا يف ذلك
يف بعض األحيان ال ُبعد الرابع للمهارات الشخصية/
املهنية).
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أهداف التدريب
بنهايــة دراســة الحالــة هــذه ،ســيتمكن القــارئ مــن
إظهــار نتائــج التعلــم التاليــة:
W Wتحديــد األبعــاد املرتبطــة بعاملــة الشــباب،
واالختيــار مــن فــرص العمــل ،وجــودة العمــل،
والوصــول إىل العمــل ومهــارات التوظيــف

W Wالقــدرة عــى التنقــل واالختيــار مــن "قامئــة" مــن
املــؤرشات عــى أســاس األهــداف وتصميــم التدخل
الــذي يســتهدف عاملــة الشــباب.

مقدمة وسياق دراسة الحالة
تتمتــع أوغنــدا بواحــدة مــن أرسع املجموعــات
الســكانية منــوا ً يف العــامل وأكــر مــن ثالثــة أربــاع
ســكانها دون ســن الثالثــن ،مــا يعنــي ضمن ـاً وجــود
دميغرافيــة ذات طاقــات اقتصاديــة واجتامعيــة كبــرة.
ومــع ذلــك ،ال يجــد الكثــر مــن الشــباب األوغنــدي
فــرص عمــل مســتدام يف كثــر مــن األحيــان ،إذ تعــد
البطالــة والعاملــة الناقصــة وفقــر العمــل ظواهــر
واســعة االنتشــار .وتواجــه الشــابات بوجــه خــاص
قيــودا ً اجتامعيــة واقتصاديــة بســبب األعـراف الثقافيــة
واملضايقــات الجنســية والتمييــز.
تركــت الحــرب األهليــة التــي دامــت  20ســنة يف شــال
أوغنــدا الســكان املحليــن أمــام تحديــات اقتصاديــة
واجتامعيــة ونفســية إضافيــة .وعــاىن الشــباب مــن
تعطيــل الدراســة وتــرد املجتمعــات املحليــة.
ويتواصــل إرث الحــرب يف الحــد مــن الفــرص يف ســوق
العمــل ،إذ ترتفــع معــدالت البطالــة بــن الشــباب
ويشــيع العمــل يف القطــاع غــر املنظــم.
وضعــت حكومــة أوغنــدا سياســة لتعزيــز تنميــة
املرشوعــات الصغــرى والصغــرة واملتوســطة الحجــم

( )MSMEsلتصبــح األداة الرئيســية لتوســيع دائــرة
اإلنتــاج ،وتوفــر وظائــف مســتدامة وتعزيــز النمــو
االقتصــادي .ورأت مديريــة املرشوعــات الصغــرى
والصغــرة واملتوســطة الجديــدة التابعــة لــوزارة
التجــارة والصناعــة والتعاونيــات يف تعليــم ريــادة
األعــال والتدريــب عليهــا وســيل ًة ملعالجــة املشــكالت
التــي يواجههــا الشــباب يف شــال أوغنــدا .وأقــرت
بنقــص فــرص العمــل املأجــور يف القطــاع الخــاص،
وســعت إىل النهــوض بطاقــات املشــاركني مــن أجــل
البــدء يف إقامــة أنشــطة مــد ّرة للدخــل وأن يعملــوا
لحســابهم الخــاص .ولتحقيــق هــذه الغايــة ،دعمــت
وزارة التنميــة الدوليــة الربيطانيــة ( )DFIDأهــداف
الحكومــة مــن خــال متويــل برنامــج ريــادة األعــال
5
لشــباب شــال أوغنــدا (.)NUYEP
تركــز دراســة الحالــة هــذه عــى اختيــار مــؤرشات
ســوق العمــل املناســبة ذات الصلــة بالشــباب مــن
أجــل اســتخدامها يف أطــر الرصــد والتقييــم الخاصــة
بربنامــج ريــادة األعــال لشــباب شــال أوغنــدا.

اختيار املؤرشات
يهــدف برنامــج ريــادة األعــال لشــباب شــال أوغنــدا
إىل دعــم  10500مســتفيد 80 ،باملائــة منهــم مــن
5
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الشــباب (لغــرض هــذا املــروع ،يُعــرف الشــاب بأنــه
شــخص يـراوح عمــره بــن  18و 35عامـاً) .ويســتهدف

كشــف التحليــل الــذي تــم إجــراؤه خــال مرحلــة
تصميــم الربنامــج أن التدخــات الســابقة يف املناطــق
الفرعيــة ركــزت عــى األطفــال والنســاء واألشــخاص
مــن ذوي اإلعاقــة ،يف حــن تــم تجاهــل احتياجــات
الشــباب إىل حــد كبــر .عــاوة عــى ذلــك ،أظهــرت
دراســة مســحية للشــابات أجرتهــا منظمــة اليونيســف
انخفــاض معــدالت الدخــل والعاملــة بــن صفــوف
الشــابات بشــكل خــاص ،حيــث يقــل كســب أغلبيــة
الشــابات عــن خــط الفقــر املطلــق .وقــد تــم تحديــد
الشــابات األمهــات ،واأليتــام ،واألمهــات العازبــات،
وضحايــا االختطــاف والعنــف القائــم عــى نــوع
الجنــس ،عــى أنهــن املجموعــات األكــر حاجــة إىل
التدخــات التــي تســتهدف تحســن ســبل العيــش.
يؤكــد نهــج الربنامــج عــى إقامــة مشــاريع وإدارتهــا
مــن أجــل تحويــل الشــباب يف دائــرة البطالــة والعاملــة
الناقصــة وأفـراد أرسهــم إىل أصحــاب أعــال مــع تدفق
محســن للدخــل .يعتمــد الربنامــج عــى دورة مــن
ّ
ســت مراحــل:
W Wاملرحلــة  :1التوعيــة بريــادة األعــال وحشــد
املــوارد
W Wاملرحلــة  :2أداة إقامــة األعــال التجارية واملشــاريع
( ،)BESTورشــة التدريــب الجامعي

دراسة حالة :اختيار املؤرشات لربنامج ريادة األعامل لشباب شامل أوغندا

الربنامــج خمــس مناطــق فرعيــة متــررة مــن الن ـزاع
يف شــال أوغنــدا بهــدف تحســن ســبل عيــش الشــباب
وأرسهــم مــن خــال ريــادة األعــال.

W Wاملرحلــة  :3ورش عمــل ملتابعــة أداة إقامــة األعــال
التجاريــة واملشــاريع ،التــي تقــدم دعـاً إضافيـاً
W Wاملرحلــة  :4عيــادات املهــارات املتخصصــة يف إدارة
األعــال
W Wاملرحلــة  :5خدمــات اإلرشــاد والتوجيــه للمشــورة
الفرديــة مــن املتطوعــن
W Wاملرحلــة  :6االرتبــاط بالتمويــل ،مــع الرتكيــز عــى
نــوادي االدخــار واالســتثامر وتعاونيــات االدخــار
واالئتــان (.)SACCO
يتألــف املشــاركون مــن أفــراد راغبــن يف اســتثامر
مبلــغ أويل مــن أموالهــم الخاصــة الســتالم أداة إقامــة
األعــال التجاريــة واملشــاريع ،التــي يتــم تقدميهــا مــن
خــال فعاليــات التدريــب الجامعــي إىل مــا يصــل إىل
 800مشــارك يف رسادق مبنــي لهــذا الغــرض عــى مــدى
خمســة أيــام .بُعدئــذ ،يختــار "املتميــزون" بأنفســهم
الحصــول عــى مســتويات مكثفــة إضافيــة مــن الدعــم
خــال املراحــل .6-3
ومــن املتوقــع أن تــؤدي هــذه املخرجــات إىل الغايــة
الرئيســية للمــروع ،وهــي إقامــة  6000مــروع
ميتلكــه الشــباب أو رشكات عائليــة يف شــال أوغنــدا
وتوســيع نطاقهــا ،عــى أن يوجــد ألــف مــروع منهــا
وظائــف إضافيــة .ومــن املتوقــع أن يســاهم ذلــك يف
تهيئــة مجتمــع شــبايب ســلمي ومن ِتــج مــع تحســن
ســبل املعيشــة يف شــال أوغنــدا.

مواضيع النقاش
1.1يحتــاج برنامــج ريــادة األعــال لشــباب شــال
أوغنــدا إىل مســاعدتك عــى اختيــار النتائــج
املناســبة ومــؤرشات األهــداف رفيعة املســتوى من
أجــل قيــاس نجــاح مرشوعهــم .تتمثــل الخطــوة
األوىل يف تحديــد ال ُبعــد الرئيــي للوظائــف الالئقة
مــن أجــل قياســه .بأيّهــم تنصــح  -وملــاذا؟

2.2مــا املــؤرشات التــي تــويص بــأن يقــوم برنامــج
ريــادةاألعــاللشــبابشــالأوغنــدا بقياســها؟
3.3يحتــاج برنامــج ريــادة األعــال لشــباب شــال
أوغنــدا إىل مســاعدة خاصــة مــع "فــرص العمــل".
يحتــاج الربنامــج إىل توجيهاتــك حــول كيفيــة
تحديــد وقيــاس كل مــؤرش رئيــي .مبــاذا تنصــح؟

املالحظة  .2مفاهيم وتعريفات مؤرشات العاملة املرتبطة بالشباب
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إنشاء
نظام الرصد

الرشوط املسبقة:
بينام ال تتطلب هذه املالحظة معرفة مسبقة ،إال أنه قد يكون من املستحسن قراءة املالحظة األوىل أوالً
حول تشخيص التدخل الذي يستهدف عاملة الشباب وتخطيطه وتصميمه .توجه هذه املالحظة القارئ
من خالل الخطوات األساسية املطلوبة إلعداد نظام رصد ذي جودة ميكن من توجيه التحسينات يف األداء
وتوفري األساس إلثبات تأثري الربنامج.
أهداف التعلم:
يف نهاية هذه املالحظة ،سيتمكن القارئ من:
W Wتطوير نظرية برصية حول الرسم البياين للتغيري وترجمته إىل سلسلة نتائج تحدد األساس املنطقي
للتدخل ابتدا ًء من املعطيات حتى األهداف رفيعة املستوى
W Wاختيار مؤرشات (( )SMARTمحددة ،وقابلة للقياس ،وميكن نسبتها إىل األسباب ،ومرتبطة ،ومحددة
بإطار زمني) تصف وترشح التغيري
W Wانتقاء أدوات القياس املناسبة وتحديد توقيت جمع البيانات واملسؤوليات املرتبطة بهذه العملية
W Wتطبيق نظام رصد لتجميع النتائج وتحليلها وتقديم تقرير عنها.
الكلامت الرئيسية:
نظرية التغيري ،االفرتاضات ،سلسلة النتائج ،النموذج املنطقي ،املعطيات ،األنشطة ،املخرجات ،النتائج ،األهداف رفيعة
املستوى ،املؤرشات ،املقاييس املساعدة ،خط األساس ،املستهدفات ،البيانات الكمية ،البيانات النوعية ،اإلطار املنطقي،
نظام إدارة املعلومات.
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يوفـر الرصـد املعلومات باسـتمرار إلعالم مديري الربامج بالتطـورات الفعلية والتطورات
املخطـط لهـا .ينطـوي الرصـد على جمـع البيانـات وتحليلهـا مـن أجـل التحقـق مـن
اسـتخدام املـوارد عىل النحو املنشـود ،وتنفيذ األنشـطة وفقاً للخطـة ،وتقديم املنتجات
والخدمـات املتوقعـة ،والوصـول إىل املسـتفيدين املسـتهدفني .يجـب أن يكـون الرصـد
الفعـال محوريـاً لجميـع املرشوعـات ألنـه يسـاعد على اكتشـاف املشـكالت اتخـاذ
اإلجـراءات التصحيحيـة وإرسـاء األسـاس لتقديـم أدلـة حول مـا ينجح يف خلـق وظائف
الئقـة للشـباب .ومـع ذلـك ،تنطـوى أنظمـة الرصـد على تكلفـة (انظر املربـع .)1-3
كما يوفـر الرصد األسـاس لتقييـم التدخل .ويصعـب ،يف الواقع ،إجراء تقييـم جيد دون
معلومـات رصـد جيـدة مـن التنفيـذ الفعلي .ويف حالـة عـدم توفـر معلومـات موثوقة
عـن التقـدم وجـودة التنفيـذ ،قـد ينطـوي أي تقييم يتم تنفيـذه عىل مخاطـر الخطأ يف
تفسير أسـباب نجاح املرشوع أو فشـله.
توجـز هـذه املالحظـة الخطـوات األساسـية إلنشـاء نظـام رصـد يجـب اتباعـه يف أي
مشروع ،بغـض النظـر إن كان سـيتم إجـراء تقييـم أيضـاً:
الخطوة  .1تحديد األساس املنطقي للتدخل :إعداد نظرية التغيري وسلسلة النتائج
W Wالخطوة  .2اختيار مؤرشات األداء الرئيسية
W Wالخطوة  .3انتقاء أدوات جمع البيانات
W Wالخطوة  .4تطبيق النظام لتجميع النتائج وتحليلها واإلبالغ عنها.
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 ةوطخلاانملا ساسألا ديدحت  1:ةوطخلا

الخطوة  :1تحديد األساس املنطقي للتدخل
نظرية التغيري :الرابط بني تصميم الربنامج والنتائج رفيعة املستوى
تكمــن نظريــة التغيــر يف تصميــم أي برنامــج ،وميكــن
التعبــر عنهــا يف شــكل مخطــط بيــاين يوضــح خطــة
الربنامــج يف التأثــر عــى املســتفيدين منــه ،ومجموعــة
االفرتاضــات التــي نضعهــا حــول ســبب قيامنــا بهــذه
األنشــطة الخاصــة باملــروع مــن أجــل تعزيــز التغيــر
اإليجــايب .يبــن الشــكل  1-3خرائــط نظريــة مبســطة
للتغيــر ،تبــن كيــف ميكــن للتدريــب عــى رأس
العمــل أن يــؤدي ،مــن خــال سلســلة مــن الخطــوات

الوســيطة واالفرتاضــات الخارجيــة ،إىل تعزيــز مســتوى
الرضــا عــن الحيــاة وانخفــاض مخاطــر الســلوكيات
املعاديــة للمجتمــع.
يجــب عــى املامرســن وضــع نظريــة برصيــة للتغيــر
لــكل تدخــل .ويفضــل وضعهــا ،مــن الناحيــة املثاليــة،
خــال مرحلــة تحديــد األهــداف مــن تصميــم
املــروع (انظــر املالحظــة  ،)1عندمــا ميكــن تجميــع

املربع  :1-3رشاء املوارد
ميكن أن تكون أنظمة الرصد مكلفة .فباإلضافة إىل التكاليف الثابتة (أجهزة الحاسوب والربمجيات ،واملوظفني) ،هناك
أيضاً تكاليف متغرية تشمل تدريب املسؤولني املحليني ،والتعاقد مع مستشارين خارجيني ،ونرش النتائج (انظر الجدول
 .)1-3ويتعني وضع ميزانية نظام رصد املرشوع بشكل صحيح .وكثريا ً ما يحدث ،عندما تتحقق التكاليف ،أن يرتدد مديرو
الربامج يف إنفاق موارد كبرية عىل نظام للرصد ،حيث تبدو هذه النفقات وكأنها عىل حساب أنشطة التدخل .ومع ذلك،
قد يرتتب عىل وجود نظام رصد غري مناسب ضعف األداء يف الربنامج أو حتى فشله .فال شك أن أنظمة الرصد متثل ركيزة
أساسية إلدارة املشاريع وركناً بالغ األهمية ألي تدخل.

الجدول  :1-3املكونات النموذجية مليزانية الرصد

التكاليف الثابتة
تكاليف املوظفني

املعدات
الربمجيات
املتغية
التكاليف ّ
التدريب
السفر

• املقر الرئييس :النسبة من الوقت الذي يستغرقه منسق الرصد والتقييم إلدارة نظام الرصد والتقييم.
ميكن أن يرتاوح ما بني  10يف املائة إىل  100يف املائة ،حسب حجم املرشوع
• محلياً :عادة 50 ،إىل  100يف املائة من الوقت الذي يستغرقه موظف الرصد والتقييم املحيل إلدارة تنفيذ
أنشطة الرصد والتقييم ،باإلضافة إىل موظفي الدعم املبتدئني
أجهزة الحاسوب وأجهزة تسجيل الصوت والكامريات وما إىل ذلك
تراخيص ألدوات التحليل الكمية والنوعية

بناء القدرات للموظفني واإلحصائيني ،وأفراد املجتمع ،وما إىل ذلك
السفر من املقر الرئييس إىل املواقع امليدانية لتسجيل الوصول الدوري واملساعدة الفنية .السفر املحيل إىل
املواقع امليدانية لضامن التنفيذ املعياري ألنشطة الرصد والتقييم
تجميع البيانات وتحليلها التعاقد مع موردين خارجيني ،مثل رشكات إجراء الدراسات االستقصائية
التعاقد مع خرباء خارجيني لتنفيذ مهام محددة
االستشاريني
األدوات والتقارير وما إىل ذلك.
الطباعة
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W Wالتمييز بني "أنشطة التدخل" و "مستهدفاته"
W Wالتواصــل خارجيـاً بشــأن أنشــطة التدخــل والفــارق
الــذي تصنعــه
W Wتحديد النتائج املهمة لقياسها.

كافــة أصحــاب املصلحــة املعنيــن لالتفــاق عــى رؤيــة
مشــركة للمــروع .وتســاعد نظريــة التغيــر كال مــن
مديــر الربنامــج واملق ّيــم عــى:
W Wالوصول إىل فهم مشرتك حول الربنامج
W Wصقــل وتعزيــز األســاس املنطقــي للربنامــج
باســتخدام أداة برصيــة

الشكل  :1-3نظرية التغيري املحددة ملرشوع التدخل الذي يستهدف عاملة الشباب
التدخل :تدريب مهني للشباب األقل حظاً
الشباب ميتلك مستوى أعىل
من املهارات

االفرتاض :منو األجور
الحقيقية يفوق التضخم

وقت أقل للعثور عىل
وظيفة جيدة

ضغط اجتامعي
أقل من العائلة واألقران

االفرتاض :ال توجد
صدمات كبرية
لالقتصاد أو القطاع
تدفع الرشكات إىل
ترسيح العامل

القدرة عىل
االحتفاظ بالوظيفة
(معدل دوران أقل)
ارتفاع مستوى احرتام
الذات

دخول شهرية أعىل

القدرة عىل الزواج وتكوين
عائلة

سكن أفضل

أصحاب العمل راضون عن
املوظف الشاب

تحسن الصحة الجسدية
ّ

القدرة عىل إعالة
العائلة مادياً

درجة أعىل
من السعادة عموماً
ميل أقل لالنخراط
يف نشاطات معادية
للمجتمع

تأثريات إيجابية بني األجيال

تعريف
نظرية التغيري هي صياغة الطريقة التي يستهدف بها مخططو الربامج/املشاريع تحقيق النتائج .ويتم متثيل
نظريات التغيري يف كثري من األحيان يف صورة برصية ذات مستويات تعقيد مختلفة وميكن أن تشمل نهج
اإلطار املنطقي أو سلسلة النتائج لبيان نظرية الربنامج/املرشوع.
تصف االفرتاضات الظروف التي يجب وجودها لحدوث العالقات السببية يف نظرية التغيري عىل النحو املتوقع.
وتعد عوامل خارجية ،خارجة عن سيطرة التدخل ،ولكنها مهمة للغاية لنجاح التدخل.
4
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سلسة النتائج :من النظرية إىل املامرسة
ميكــن "تفعيــل" نظريــة التغيــر يف شــكل سلســلة نتائج
(املعروفــة أيضـاً باســم النــاذج املنطقيــة) والتــي توفر
ألصحــاب املصلحــة "تسلسـاً منطقيـاً معقــوالً" لكيفيــة
تحقيــق النتائــج املرجــوة مــن التدخــل املخطــط لــه.

وعــى النحــو املبــن يف الشــكل  ،2-3تحــدد تسلســل
املــوارد واألنشــطة والخدمــات املقدمــة التــي مــن
املتوقــع أن تؤثــر تأث ـرا ً مبــارشا ً وطويــل املــدى عــى
الســكان املســتهدفني.

الشكل  :2-3مثال توضيحي عىل سلسلة النتائج تدخل العاملة الريفية
املدخالت

األنشطة

املخرجات

النتائج

األهداف رفيعة
املستوى

حشد املوارد

ما يفعله الربنامج

املنتجات أو
الخدمات املقدمة

اآلثار املبارشة
للمخرجات عيل
السكان املستهدفني

اآلثار الطويلة األجل
عىل ظروف سوق
العمل

	•التدريب املستكمل
من قبل املرأة
الريفية
	•حضور املشاركني
لورش العمل
	•خدمة التوظيف
املستخدمة

	•تحسني املهارات
الفنية
	•رفع مستوى الوعي
	•تقليل الوقت الالزم
للعثور عىل عمل

	•انخفاض البطالة يف
املناطق الريفية
	•زيادة دخل األرسة

	•امليزانية
	•التوظيف
	•املدربني
	•املعدات
	•املناهج الدراسية

	•تقديم التدريب
	•تنظيم ورش العمل
	•توفري خدمة
التوظيف

تعريف
املدخالت :املوارد املستخدمة يف املرشوع ،مبا يف ذلك امليزانية واملوظفني والرشكاء واملعدات.
األنشطة :اإلجراءات والعمليات والتقنيات واألدوات واألحداث وتقنيات الربنامج .صف هذه األنشطة مبصدر
الفعل (تقديم ،تسهيل ،تسليم ،تنظيم ،وما إىل ذلك).
املخرجات :املنتجات والخدمات التي تقدمها املنظمة املنفذة والتي تثبت إن تم تنفيذ الربنامج عىل النحو
املنشود .وعادة ما يتم التعبري عن املخرجات كإجراءات مكتملة (تم تدريب أو مشاركة أو استخدام أو متويل،
وما إىل ذلك).
النتائج (املعروفة أيضاً باسم األهداف الفورية) :آثار قصرية ومتوسطة املدى (عادة يف غضون عدة أشهر من
التنفيذ وتصل إىل سنتني بعده) عىل السكان املستفيدين تنتج عن مخرجات املرشوع .وقد تشمل التغيريات
يف املواقف واملعارف واملهارات ،والتي ميكن أن تكون يف كثري من األحيان تأثريات فورية نسبياً ،فضالً عن
التغيريات يف جوانب مثل السلوكيات ،ووضع سوق العمل ،وجودة العمل ،وما إىل ذلك ،والتي قد تستغرق
وقتاً أطول إلثبات فعاليتها .يجب أن تكون النتائج الرئيسية املستهدفة هي تلك املحددة يف الهدف اإلمنايئ
للمرشوع .عادة ما يتم التعبري عن النتائج عىل املستوى الفردي وتشري إىل تغيري ملحوظ (زيادة ،تحسني،
تخفيض ،وما إىل ذلك).
األهداف رفيعة املستوى :أهداف املرشوع عىل املدى الطويل ،والتي عاد ًة ما تتعلق مبستويات املعيشة يف
منطقة التدخل .وميكن أن تتأثر مبجموعة متنوعة من العوامل .وغالباً ما يسمى هذا املستوى من سلسلة
النتائج "الهدف اإلمنايئ" أو "األثر" .ونفضل استخدام مصطلح "األهداف رفيعة املستوى" لتجنب الخلط بينها
وبني املعنى املحدد لـ "األثر" يف سياق تقييم األثر (انظر املالحظة .)5
املالحظة  .3إنشاء نظام الرصد
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الخطوة  .2اختيار مؤرشات األداء الرئيسية
كيــف نعــرف إن كانــت األمــور تســر وفقــاً للخطــة
املوضوعــة مبجــرد الحصــول عــى سلســلة النتائــج؟
تتمثــل أحــد أكــر التحديــات ضمــن عمليــة الرصــد

يف اختيــار نــوع املعلومــات التــي يجــب جمعهــا مــن
أجــل معرفــة إن كنــا نحقــق أهدافنــا ،إذ نحتــاج اآلن
إىل تحديــد مــؤرشات (األداء الرئيــي) املناســبة.

تحديد املؤرشات
تجيــب املــؤرشات عــن الســؤال التــايل "كيــف
ســأعرف؟" وهــي:
W Wالجوانــب الرئيســية (أو املســاعدة) للعنــر الــذي
نريــد قياســه ،عــى الرغــم مــن أنهــا قــد ال تكــون
بالــرورة ممثلــة متثي ـاً كامـاً
W Wعالمــات ملموســة عــى حــدوث أو تحقيــق يشء
مــا؛ وهــي الوســيلة التــي نختارهــا كعالمــات
لنجاحنــا (شــابريو.)2003 ،
تعتــر املــؤرشات ركيــزة محوريــة يف نظــام الرصــد
ألنهــا تقــود جميــع عمليــات جمــع البيانــات والتحليــل
وإعــداد التقاريــر الالحقــة .وبــدون مجموعــة واضحــة
مــن املــؤرشات ،تفقــد أنشــطة الرصــد والتقييــم قدرتهــا
عــى مقارنــة التقــدم الفعــي وفقـاً للتوقعــات والخطــة
املتفــق عليهــا (جوســباريني وآخــرون .)2003 ،وهــي
مطلوبــة يف كل مســتوى مــن سلســلة النتائــج .1ويشــار
إىل املــؤرشات املتعلقــة مبســتوى املخرجــات والنتائــج
واألهــداف رفيعــة املســتوى عــى أنهــا "مــؤرشات األداء
الرئيســية".

مــؤرشات املدخــات تقيــس اســتخدام املــوارد وترصــد
مــدى توفــر املدخــات الالزمــة لتنفيــذ التدخــل.
وتشــمل مــؤرشات املدخــات الشــائعة مــا يــي:
W Wتخصيص امليزانية والنفقات
W Wاملبلــغ والحصــة مــن األمــوال املرصــودة التــي تــم
جمعهــا
W Wعدد موظفي الربنامج ،حسب املستوى
امليسين املحليني املتعاقدين
W Wعدد ّ
W Wعــدد املنظــات املحليــة التــي تقــدم مســاهامت
عينيــة.
مــؤرشات النشــاط قيــاس أنشــطة التدخــل ،وتهــدف
لبيــان مــدى تنفيــذ املــروع وفقـاً للخطــة املوضوعــة،
وتســلط الضــوء عــى العقبــات التــي تعــرض التنفيــذ.
ويعــرض الجــدول  2-3أمثلــة بشــأن مــؤرشات النشــاط
ألنــواع مختلفــة مــن التدخــات التــي تســتهدف عاملــة
الشــباب.

تعريف
املساعد هو مقياس غري مبارش للتغيري املنشود ،يرتبط ارتباطاً قوياً بهذا التغيري ،ويشيع استخدامه عندما
تكون املقاييس املبارشة غري قابلة للرصد و/أو غري متوفرة .فعىل سبيل املثال ،عند البحث عن طرق لقياس
مشاركة الشباب وتفاعلهم ،قد يكون من املناسب جمع معلومات حول أعداد الشباب املشاركني يف األنشطة
التطوعية محلياً ومقدار الوقت الذي يقضونه يف القيام بهذه األنشطة.
 1يعتمد القسم التايل عىل التوجيه الصادر عن حكومة اململكة
املتحدة .وهو متاح عىل الرابط التايلhttps://www.gov.uk/ :
_government/uploads/system/uploads/attachment
.data/file/304626/Indicators.pdf
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الجدول  :2-3مثال توضيحي عىل سلسلة النتائج تدخل العاملة الريفية
نوع املرشوع
التدريب وتنمية املهارات

دعم العاملة (عىل سبيل
املثال ،برامج األشغال العامة
والخدمات العامة)
خدمات التشغيل (مثل دعم
التوظيف)
تشجيع املشاريع الشبابية
وريادة األعامل
الخدمات املالية الشاملة
للشباب

األنشطة
	•عدد ورش العمل املعروضة
	•عدد ساعات التدريب
	•عدد الشباب الذين تم فرزهم/قيدهم يف التدريب
	•عدد أصحاب العمل الذين يقدمون التدريب
	•عدد برامج التدريب الداخيل املتاحة
	•عدد مشاريع العمل حسب النوع واملوقع
	•عدد البلديات التي تقدم األشغال/الخدمات العامة

	•عدد خدمات االستشارات املهنية التي تم استحداثها (يف مكاتب العمل ،يف املدارس ،وما إىل ذلك)
	•عدد جلسات تقديم املشورة الوظيفية املقدمة
	•عدد املعارض املهنية والتوظيفية التي تم تنظيمها
	•عدد مسابقات طرح خطط العمل التي تم تنظيمها
	•عدد ساعات خدمات الدعم املقدمة
	•متوسط عدد ساعات التوجيه املقدمة يف األسبوع/الشهر
	•عدد ورش العمل التي نُظمت للمؤسسات املالية املشاركة
	•طرح نظام القروض الصغرية لرواد األعامل الشباب
	•إنشاء حساب توفري موجه للشباب

تقيــس مــؤرشات املخرجــات نتائــج التدخــل ،وهــي
تصــف تقديــم املنتجــات والخدمــات امللموســة ،مثــل
التدريــب واملســاعدة التقنيــة .ويعــرض الجــدول 3-3

أمثلــة بشــأن مــؤرشات نتائــج أنــواع مختلفــة مــن
التدخــات التــي تســتهدف عاملــة الشــباب.

الجدول  :3-3أمثلة بشأن مؤرشات مخرجات املشاريع التي تستهدف الشباب
نوع املرشوع
التدريب وتنمية املهارات

دعم العاملة (عىل سبيل املثال ،برامج
األشغال العامة والخدمات العامة)
خدمات التشغيل (مثل دعم
التوظيف)
تشجيع املشاريع الشبابية وريادة
األعامل
الخدمات املالية الشاملة للشباب

املخرجات
	•عدد ونسبة الشباب الذين يحرضون  80يف املائة عىل األقل من التدريب
	•عدد الشهادات املمنوحة
	•عدد الشباب املسجلني يف برامج التدريب الداخيل
	•متوسطمدة التدريب الداخيل (باألسابيع)
	•عدد املستفيدين العاملني يف كل نشاط
	•عدد الوظائف املؤقتة التي تم توفريها (حسب النوع والقطاع)
	•عدد الشباب املشاركني يف خدمات التوظيف
	•عدد ونسبة الشباب الذين تم مطابقتهم مع أصحاب العمل
	•عدد الرشكات والشباب املشاركني يف معارض العمل /التوظيف املحلية
	•عدد الشباب الذين قدموا خطة عمل كاملة
	•عدد املؤسسات الشبابية املدعومة سنوياً
	•عدد ونسبة الشباب الذين يتحدثون إىل املوجهني مرة واحدة عىل األقل كل أسبوعني
	•عدد املوظفني املدربني يف املؤسسات املالية الرشيكة
	•عدد القروض التجارية الصادرة للشباب (حسب نوع املؤسسة)
	•متوسط حجم القرض
	•عدد حسابات التوفري املفتوحة للشباب
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مــؤرشات النتائــج واألهــداف رفيعــة املســتوى تتطلــب
اهتاممـاً خاصـاً .ميكــن أن تكــون النتائج مــن التدخالت
التــي تســتهدف عاملــة الشــباب شــديدة التنــوع دون
أن تقتــر عــى نتائــج ســوق العمــل .لذلــك ،نحــن
بحاجــة إىل اختيــار املــؤرشات عــر املجــاالت املختلفــة
للعمــل ،مبــا يف ذلــك فــرص العمــل وجــودة الوظائــف،

واملســاواة يف الحصــول عــى فــرص العمــل وتطويــر
املهــارات .توفــر املالحظــة " 2قامئــة" باملــؤرشات
التــي ميكــن االختيــار مــن بينهــا عنــد تحديــد النتائــج
واألهــداف رفيعــة املســتوى للتدخــات التي تســتهدف
عاملــة الشــباب.

املامرسات الجيدة عند تحديد املؤرشات
إرشاك أصحــاب املصلحــة اآلخريــن :ميكــن أن يــؤدي
اختيــار املــؤرشات دون املشــاركة املناســبة ألصحــاب
املصلحــة الداخليــن والخارجيــن إىل انعــدام الشــعور
باملســؤولية وامللكيــة (كوســك وريســت.)2004 ،
لذلــك ،يُــوىص بالتعــاون مــع الــركاء وأصحــاب
املصلحــة املحليــن يف املجتمــع مــن أجــل التوصــل إىل
مجموعــة مــن األهــداف والغايــات ومــؤرشات األداء
املتفــق عليهــا فيــا يتعلــق بالربنامــج.
اختيــار العــدد الصحيــح مــن املــؤرشات :بينــا يشــيع
تحديــد عــدة مــؤرشات لــكل عنــر يف سلســلة النتائج،
خاصــة فيــا يتعلــق بالنتائــج أو النتائــج ذات املســتوى
األعــى ،إال أن اختيــار العديــد مــن املــؤرشات ســيضفي
التعقيــد عــى نظــام الرصــد وســيزيد األعبــاء املرتبطــة
بجمــع البيانــات وتحليلهــا واإلبــاغ عنهــا .مــن املهــم
تحديــد مؤرشيــن أو ثالثــة مؤرشات رئيســية تســتخلص
بشــكل أفضــل كل تغيــر يف سلســلة النتائــج (انظــر
الجــدول  4-3للحصــول عــى أمثلــة).
اســتيفاء معايــر الجــودة :عــى الرغــم مــن عــدم
وجــود مبــادئ مطلقــة لتحديــد املــؤرشات الجيــدة،
ميكــن أن تكــون خصائــص املــؤرشات املعروفــة اختصارا ً
( )SMARTشــائعة االســتخدام مفيــدة وهــي:
W Wمحددة  -لتحديد املعلومات املطلوبة بوضوح
W Wقابلــة للقيــاس  -للتأكــد مــن إمكانيــة الحصــول
عــى املعلومــات بتكلفــة معقولــة
W Wميكن نسبتها إىل  -جهود التدخل

W Wمرتبطة  -بالنتيجة املراد قياسها
W Wمرتبطــة بإطــار زمنــي  -لضــان إمكانيــة الحصــول
عــى البيانــات يف الوقــت املناســب ،مــع تكــرار
معقــول.

مقاييــس SMARTال تكفــي ...بــل يجــب
تعزيزهــا بخصائــص  BUILDايضــاً:
لــي تعــزز املــؤرشات التعلــم ،فضــاً عــن اســتيفاء
متطلبــات املســاءلة وتقديــم التقاريــر بشــكل أفضل ،ال
ينبغــي أن تكــون مــؤرشات قويــة مــن الناحيــة الفنيــة
(الوفــاء مبعايــر  )SMARTفحســب ،بــل وتحتــاج أيضاً
إىل مســاعدة القامئــن عــى تنفيــذ الربنامــج لقيــاس
األثــر عــى املجموعــات املســتهدفة وتحليلــه .اقــرح
املســتثمر االجتامعــي ،صنــدوق أكيومــن ،وجــوب
توافــق املــؤرشات أيضــاً مــع خصائــص (.)BUILD
وفيــا يــي بيــان املعلومــات التــي يتــم جمعهــا مــن
خــال مــؤرشات البنــاء:
W Wتدريجيــة مــن القاعــدة إىل القمــة – التشــجيع عىل
عــادة االســتامع إىل رشكاء الربنامــج واملجموعــات
املســتهدفة مــن أجــل توفــر رؤيــة قابلــة للتنفيــذ
بشــأن احتياجاتهــم واهتامماتهــم
W Wمفيــدة  -تعطــي بيانــات ذات جــودة كافيــة لدعــم
اتخــاذ القرار
W Wتكرارية  -تسمح بالتعلم والتكيف والتكرار

تعريف
تضم املجموعة املستهدفة األفراد أو املنظامت التي يتم ملصلحتها القيام بتدخل إمنايئ.
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الجدول  :4-3أمثلة بشأن املؤرشات

 ةوطخلااادألا تارشؤم رايتخا  2.ةوطخلا

W Wملســة خفيفــة  -تســتخدم أدوات وتقنيــات
منخفضــة التكلفــة تتطلــب الحــد األدىن مــن
االســتثامر مــن حيــث الوقــت واملــال

W Wديناميكيــة  -متكــن مــن جمــع البيانــات برسعــة يف
بيئــة رسيعــة التغــر.

الفئة
املدخالت

مثال بشأن النتيجة
مدربان ومنشأة
يف حدود ميزانية
 10.000دوالر
أمرييك

مؤرشات unSMART
	•يستكمل مدربان
دوريت تدريب عىل
األقل وكالهام يف
حدود امليزانية

املشكلة؟
غري مرتبط (يصف
مستوى نشاط سلسلة
النتائج)

النشاط

توفري التدريب عىل
املهارات الحياتية
للشباب ( 20ساعة)

	•تقديم التدريب

املخرجات

مشاركة  100شاب
يف التدريب

النتائج

زيادة املعرفة
بالتواصل الفعال

	•عدد الشباب الذين
أكملوا التدريب
(حسب العمر ونوع
الجنس واملستوى
التعليمي)
بحلول نهاية الربنامج:
	•عدد ونسبة الشباب
الذين عززوا ثقتهم
بالنفس بسبب
مهارات االتصال
املحسنة

غري محدد (غري واضح
بشأن املعلومات التي
يجب جمعها) وغري
قابل للقياس (ال توجد
طريقة للتحقق من
تقديم التدريب بشكل
موضوعي)
غري مرتبط بإطار
زمني (غري واضح متى
يجب جمع املعلومات
وتقييمها)
ال ميكن نسبته إىل
الربنامج (قد تكون الثقة
بالنفس تأثريا ً غري مبارش
للتدريب عىل املهارات،
ولكنها ال ترتبط بشكل
مبارش بجهود التدخل)

األهداف
رفيعة
املستوى

تحسني توظيف
الشباب الذين
ترتاوح أعامرهم بني
 18و 24سنة

	•سهولة حصول
الشباب عىل العمل
مقارنة مبا قبل
التدخل

غري محدد (الغموض
بشأن املعلومات
املطلوبة) وغري مرتبط
بإطار زمني

مؤرشات SMARTer
	•مدربان ماهران ومجهزان
ومنترشان
	•تكلفة الربنامج بالدوالر األمرييك يف
حدود امليزانية املرغوبة
	•عدد ساعات التدريب املقدمة
	•عدد الشباب املشاركني حسب
العمر ونوع الجنس واملستوى
التعليمي
	•تاريخ تقديم التدريب
	•عدد الشباب الذين أكملوا
التدريب (حسب العمر ونوع
الجنس واملستوى التعليمي) يف
نهاية كل شهر تقوميي
بحلول نهاية الربنامج:
	•عدد ونسبة الشباب القادرين
عىل التواصل الفعال ،ويقاس وفقاً
ملستوى التواصل
	•عدد ونسبة الشباب الذين تحسنت
مهاراتهم يف حل املشاكل ،مقاسة
وفقاً ملستوى القدرة عىل املشاكل
املحدد مسبقاً
	•عدد ونسبة الشباب الذين
ترتاوح أعامرهم بني  18و 24سنة
والعاملني ويتقاضون عىل األقل
أجر أعىل من الحد األدىن لألجور
يف مجال التدريب الخاص بهم
يف غضون ثالثة أشهر من إكامل
الربنامج
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وضــع خــط األســاس :يخربنــا خــط األســاس بقيمــة
املــؤرش عنــد بدايــة التدخــل ،أو ،مثاليــاً ،قبــل فــرة
تنفيــذه ،ومتكننــا معرفــة القيمــة األساســية للمــؤرشات
مــن تحديــد أهــداف واقعيــة وتتبــع التقــدم املحقق يف
املســتقبل مقارنـ ًة بالوضــع األويل .فعــى ســبيل املثــال،
إذا أردنــا رصــد دخــل املشــاركني مبــرور الوقــت ،قــد
تخربنــا البيانــات مــن منــاذج تســجيل الربنامــج بــأن
متوســط الدخــل الشــهري للمشــاركني عنــد التســجيل
يف الربنامــج يبلــغ  100دوالرا ً .هــذه هــي القيمــة
األساســية التــي متكننــا مــن مقارنــة التغــرات يف
الدخــل خــال التدخــل وبعــده.
تحديــد األهــداف :إذا مل يتــم تعيــن إطــار زمنــي أو
حجــم التغيــر للمــؤرشات ،لــن نعــرف إن كنــا عــى
املســار الصحيــح أو إن كنــا قــد حققنــا هدفنــا .فعــى
ســبيل املثــال ،إذا كانــت النتيجــة املرجــوة هــي
زيــادة دخــل األرسة ،قــد يكــون مؤرشنــا عبــارة عــن
الكســب الشــهري بالــدوالر األمريــي .بعــد ذلــك،
ميكــن تحديــد الهــدف بزيــادة قدرهــا  30يف املائــة
(الحجــم) يف غضــون ثــاث ســنوات (اإلطــار الزمنــي).
يجــب أال يكــون لــكل مــؤرش أكــر مــن هــدف واحــد
عــن كل فــرة محــددة .إذا اتســم وضــع األهــداف
العدديــة الثابتــة بالعشــوائية الكبــرة ،ميكــن التعبــر
عــن األهــداف أيضـاً كنطــاق (انظــر كيــف يتــم عــرض
النتائــج يف املربــع .)2-3
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معلومة اسرتشادية

يستحســن عــاد ًة اســتخدام املــؤرشات
التجريبيــة خــال املراحــل األوىل مــن
التدخــل قبــل دمجهــا يف نظــام الرصــد،
إذ يــؤدي ذلــك إىل تركيــز الضــوء عــى مــدى
نجاحهــا يف املامرســة العمليــة ،وإن كانــت
تســجل فعــاً املعلومــات التــي يهتــم مديــر
املرشوع وأصحاب املصلحة اآلخرين بجمعها.

ضــان االتســاق :مــن أجــل ضــان الرصــد املســتمر،
ينبغــي علينــا املحافظــة عــى نفــس املــؤرشات طــوال
عمــر التدخــل ،عــى الرغــم مــن عــدم إمكانيــة تحقيــق
ذلــك يف بعــض األحيــان .ومــع هــذا ،مــن املعهــود أيضـاً
إضافــة مــؤرشات جديــدة وإســقاط املــؤرشات القدميــة
أثنــاء تعديــل تصميــم الربنامــج أو تبســيط نظــام
الرصــد .ومــن املهــم املحافظــة عــى التطابــق مــع
األهــداف األصليــة :إذا تبــن لنــا أن املــروع لــن يحقق
هدفــه األصــي ولكنــه ســيحقق بــدالً مــن ذلــك بعــض
األهــداف األخــرى (التــي قــد تكــون ذات قيمــة أكــر)،
يجــب أن نعــرف بهــذا العامــل يف تقاريرنــا .يجــب
عــدم تغيــر املــؤرشات املقبولــة يف بدايــة التدخــل مــا
مل توجــد معايــر موضوعيــة لتربيــر التغيــر.

 ةوطخلااادألا تارشؤم رايتخا  2.ةوطخلا

املربع  :2-3توقع النتائج
التوقعات هي النتائج التي يتوقع تحقيقها من التدخالت ،ضمن فرتة زمنية معينة ،والتي تخدم عددا ً من األغراض املهمة.
تساعد التوقعات عىل مستوى التدخل فرق التنفيذ عىل التفكري يف العامل املهم يف تخطيط القياس الفعال ألنشطة الرصد
عند حدوث التغيري .كام تساعد التوقعات واالفرتاضات التي تستند إليها ،عىل تحديد الثغرات يف املعارف وتحديد مجاالت
جمع البيانات .ميكن أن تغذي التوقعات أيضاً قرارات إدارة املحافظ حول مكان وزمان وكيفية التدخل لتحقيق أكرب قدر
ممكن من االستدامة والتأثري ،واتخاذ القرارات حول القيمة النسبية مقابل املال للتدخالت املختلفة.
ينبغي إجراء التوقعات يف بداية التدخل حتى تكتسب الفعالية املنشودة ،وهي عبارة عن تقديرات مسببة ،وليس
تخمينات عشوائية ،للتغيريات املتوقع حدوثها بسبب أنشطة التدخل .ويتم إعداد التوقعات لكل مربع يف سلسلة نتائج
كل تدخل مقابل املؤرشات الرئيسية .ويتم التوقع من خالل هذه التوقعات بالتغيري الذي سينتج عن التدخل ،وميكن
إعداد التوقعات للسنتني التاليتني لنهاية التدخل .يجب أن يستند كل توقع بعناية عىل افرتاضات ونتائج مدروسة من
التحليالت والبحوث السوقية ،واملالحظات امليدانية أو غريها من املصادر املوثوقة ،مثل البيانات الحكومية ،والدراسات
ذات الصلة مبشاريع التنمية ،وما إىل ذلك.
جدير بالذكر أن التوقعات ليست أهدافاً ،إذ متيل األهداف إىل أن تكون ثابتة باإلشارة إىل توقعات األداء الخاصة باملمولني.
يجب مراجعة التوقعات بانتظام (عىل األقل مرتني يف السنة) وتحديثها عند الرضورة لتعكس البيانات الجديدة التي تم
جمعها وتوضيح أي افرتاضات.
يرد يف الشكل  3-3مثال بشأن التوقع وفقاً لسلسلة النتائج واالفرتاضات ،والذي يتنبأ بتأثري هذا التدخل عىل أصحاب
املشاريع الريفية ووكالء املبيعات.

الشكل  :3-3مثال بشأن توقع
Higher-level goals

يحسن أصحاب املشاريع الريفية الوضع  /النتائج االجتامعية
 334صاحب مرشوع ريفي ،بحلول ترشين األول/أكتوبر 2015
االفرتاض 6
ينتج أصحاب املشاريع
الريفية  6وحدات شهرياً

النتائج

االفرتاض 7
معدل "التحويل" 75%

زيادة دخل أصحاب املشاريع الريفية
زيادة دخل  445من أصحاب املشاريع الريفية مبقدار  $ 900لكل وحدة ،بحلول أيار/مايو 2015
يكسب أصحاب املشاريع الريفية هوامش ربح أعىل
زيادة هامش الربح لـ  445من أصحاب املشاريع الريفية مبقدار $ 150
لكل وحدة ،بحلول أيار/مايو 2015

االفرتاض 4
نسبة النجاح 75%

االفرتاض 3
نسبة النجاح 90%

يقوم أصحاب املشاريع الريفية بإنتاج املالبس
عالية الجودة
 445صاحب مرشوع ريفي ،يف أيار/مايو 2015

يقوم أصحاب املشاريع الريفية بتحسني
املعرفة بتقنيات اإلنتاج
 594صاحب مرشوع ريفي ،بحلول
نيسان/أبريل 2015

املخرجات
االفرتاض 2
كل وكيل مبيعات يخدم  30من
أصحاب املرشوعات الريفية
االفرتاض 1
نسبة االستيعاب 75%

أنشطة
املصدر :سامارث ()2015

يجعل أصحاب املشاريع الريفية املالبس مناسبة
ملطالب املستهلكني الراقية
 445صاحب مرشوع ريفي ،بحلول أيار/مايو 2015

االفرتاض 5
زيادة هوامش الربح مبقدار
 $ 150لكل وحدة
يبيع وكالء املبيعات املالبس الراقية إىل املستهلكني
يبيع  22وكيل مبيعات  120وحدة شهرياً ،بحلول أيار/
مايو 2015

يقوم أصحاب املشاريع الريفية بتحسني املعارف
يتطلب أصحاب املشاريع الريفية مدخالت عالية الجودة
املتعلقة بطلبات املستهلكني الراقية
 594صاحب مرشوع ريفي ،بحلول نيسان/أبريل  594 2015صاحب مرشوع ريفي ،بحلول نيسان/أبريل 2015

يقدم وكالء املبيعات خدمات مضمنة إىل أصحاب املشاريع الريفية
 22وكيل مبيعات إىل  660صاحب مرشوع ريفي،
بحلول ترشين الثاين/نوفمرب 2015

املزاحمة :اعتامد املزيد من النساء لنموذج وكالء
املبيعات
 22امرأة ،بحلول ترشين األول/أكتوبر 2015

تعتمد النساء منوذجاً جديدا ً لوكالء املبيعات؛
تطوير املعروض من خدمات أصحاب املشاريع الريفية
 22امرأة ،بحلول كانون األول/ديسمرب 2014

يطور وكالء املبيعات الروابط مع تجار املنتجات
الراقية بالجملة/التجزئة
 22وكيل مبيعات ،بحلول فرباير/شباط 2015

مسارات املرشوع  +يدعم النساء العتامد منوذج عمل جديد لوكالء املبيعات
 30امرأة ،بحلول ترشين الثاين/نوفمرب 2014

روابط وسطاء املرشوع بني النساء وتجار املنتجات الراقية بالجملة/التجزئة
 30امرأة ،يف كانون األول/ديسمرب 2014

االفرتاض 8
عامل النسخ 1:1
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

الخطوة  :3انتقاء أدوات جمع البيانات
نحتــاج إىل اختيــار كيفيــة جمــع املعلومــات لــكل
مــؤرش .وعمومــاً ،وميكننــا اســتخدام نوعــن مــن
البيانــات :الكميــة والنوعيــة.
البيانــات الكميــة تأيت يف شــكل عــددي وميكــن تصنيفها
إىل فئــات وترتيبهــا .تهــدف األســاليب الكميــة إىل
تقديــم بيانــات قابلــة للقيــاس بشــكل موضوعــي حــول
املالمــح الســكانية أو االجتامعيــة واالقتصاديــة ،وذلــك
غالبـاً باســتخدام تقنيــات إحصائيــة .وتســتند عــاد ًة إىل
أدوات منظمــة موحــدة تســهل التجميــع والتحليــل
املقــارن .وتشــمل األمثلــة الشــائعة االختبــارات
والدراســات االســتقصائية والتعــدادات الســكانية.
البيانــات النوعيــة تــأيت يف شــكل غــر عــددي وتهــدف
إىل توفــر فهــم ألســاليب وأســباب تفكــر النــاس

وســلوكياتهم .وتســعى األســاليب النوعيــة إىل فهــم
األحــداث مــن وجهــات نظــر أصحــاب املصلحــة،
وتحليــل كيفيــة تفســر مجموعــات مختلفة مــن الناس
لتجاربهــم وبنــاء الواقــع .وتشــمل األمثلــة الشــائعة
عــن األســاليب النوعيــة املقابــات غــر املنظمــة
أو شــبه املنظمــة ،ومجموعــات الرتكيــز واملالحظــة
املبــارشة للمشــاركني .متيــل األســاليب النوعيــة إىل أن
تكــون أرسع يف التنفيــذ مــن الطــرق الكميــة وغالبـاً مــا
تكــون أقــل تكلفــة.
غالبــاً مــا يُنصــح بالجمــع بــن البيانــات النوعيــة
والكميــة (تطبيــق نهــج "األســاليب املختلطــة")
للحصــول عــى رؤيــة شــاملة عــن تنفيــذ الربنامــج
وفعاليتــه.

أي أدوات جمع البيانات؟
ميكــن اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن أدوات جمــع
البيانــات يف كل مســتوى مــن سلســلة النتائــج .يصــف
الجــدول  5-3مجموعــة مــن األدوات املشــركة ،جنب ـاً
إىل جنــب مــع محاســن وعيــوب كل منهــا .ميكــن أن
توفــر املالحظــات املبــارشة والزيــارات امليدانيــة بيانــات
عــن مــؤرشات املخرجــات؛ مثــل :عــدد الــركات
الصغــرة التــي تــم إنشــاؤها .وغالبــاً مــا يتطلــب
قيــاس النتائــج مزيجــاً مــن االســتطالعات الرســمية
التــي تقــدم معلومــات كميــة موثوقــة باإلضافــة

إىل أســاليب نوعيــة ،مثــل املقابــات الرئيســية أو
مجموعــات الرتكيــز ،مــن أجــل فهــم اآلليــات الكامنــة
وراء إن كان قــد تــم تحقيــق بعــض التأثـرات وكيفيــة
تحقيقهــا .وأخــرا ً ،ونظــرا ً الرتبــاط النتائــج رفيعــة
املســتوى بالتغــرات األوســع خــارج دائــرة الســيطرة
عــى املــروع ،ميكــن أن تكــون اإلحصــاءات الرســمية
مفيــدة عندمــا تكــون متاحــة للمناطــق الجغرافيــة
الصغــرة (مثــل البلديــات) وميكــن تصنيفهــا حســب
الخصائــص االجتامعيــة والدميغرافيــة.

متى تجمع بيانات الرصد؟
تطبــق العديــد مــن الربامــج التنمويــة نهــج "اإلدارة
التكيفيــة" – مبعنــي تقصــر حلقــة التغذيــة املرتــدة بني
األنشــطة وآثارهــا مــن خــال رصــد التغـرات يف أقــرب
مــا تكــون ،بقــدر اإلمــكان ،إىل الوقــت الحقيقــي،
وتعديــل الخطــط مبرونــة اســتنادا ً إىل التجربــة.
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لطاملــا كان الوصــول إىل بيانــات حســنة الجــودة هــو
العامــل الــذي يقيــد التعلــم الرسيــع واملتكــرر .ومــع
ذلــك ،أســهم عــدد مــن االبتــكارات الحديثــة القامئــة
عــى التقنيــة يف تخفيــض التكاليــف والوقــت الــازم
لجمــع البيانــات (انظــر املربــع  3-3و ،)4-3إذ جعلــت

الوصف
املستندات التي توفر
معلومات حول عمليات إدارة
املرشوع
فحص متعمق ملوقع أو مكان
معني

القيود
	•برنامج محدد ،ال ميكن تعميمه
	•االعتامد عىل أنظمة سجالت إدارة موثوقة

املحاسن
	•تقديم معلومات عن العملية يصعب الحصول عليها من
وسائل أخرى

االستخدام
دراسة فعالية إدارة املشاريع أو
تنفيذ االسرتاتيجية

رصد وفهم السياق

الحصول عىل بيانات محايدة

	•برنامج محدد ،ال ميكن تعميمه
	•اعتامد الجودة بشكل كبري عىل ديناميكية املجموعة (عىل سبيل املثال،
ميكن أن يتأثر املشاركون باملرشف أو أعضاء املجموعة املهيمنة)
	•تحديات التفسري
	•طول الفرتة التي يستغرقها التحليل
	•عدم إمكانية التعميم
	•إمكانية عالية لتحيز املراقب
	•التفسري وتحديات الرتميز

	•برنامج محدد ،ال ميكن تعميمه
	•التغيري الشديد يف الجودة اعتامدا ً عىل مهارات املحاور وراحة املستجيب

	•مستوى عا ٍل من التفاصيل
	•الوصول إىل بيانات الرصد

	•مستوى عا ٍل من التفاصيل من مراقب محايد
	•تقديم معلومات عن السلوك الفعيل بدالً من السلوك املبلغ
عنه ذاتياً

	•مستوى عا ٍل من التفاصيل
طريقة جمع البيانات املتعمقة الحصول عىل معلومات محددة
مع أفراد مطلعني للغاية
وتفصيلية للغاية حول قضية محددة 	•إمكانية معالجة املوضوعات غري املتوقعة
أو مجموعة من القضايا
	•مرونة استكشاف عمق القضايا
	•إمكانية استخالص مجموعة من وجهات نظر أصحاب املصلحة
	•نفس ميزات املقابالت مع مصادر املعلومات الرئيسية
طريقة جمع بيانات متعمقة الحصول عىل معلومات محددة
مع أعضاء مطلعني من رشيحة وتفصيلية للغاية من منظور أصحاب 	•السامح بالتفاعل مع املشاركني وفيام بينهم
املصلحة حول قضية محددة أو
محددة من السكان (مثل
مجموعة من القضايا
النساء والشباب والعامل
املسنني)

	•برنامج محدد ،ال ميكن تعميمه
	•االعتامد بشكل كبري عىل الوصول إىل املواقع امليدانية املناسبة

الجدول  :5-3نظرة عامة عىل أدوات جمع البيانات

األداة
سجالت اإلدارة
والشؤون اإلدارية

الزيارات امليدانية
(مزيج من املالحظات
واملقابالت)
املقابالت مع مصادر
املعلومات الرئيسية

مجموعات الرتكيز

املالحظة املبارشة

مراجعة السجالت
الرسمية

طريقة جمع البيانات من
خالل املالحظة املبارشة (مثل
الرصد يف الفصول الدراسية)،
يتم تسجيل املعلومات يف
سجل أو مذكرات
الوثائق الرسمية التي تقدم
معلومات أساسية أو بيانات
تاريخية عن ظواهر معينة
	•أرسع وأقل تكلفة من املسوحات األرسية
	•توفري معلومات متعمقة حول السكان موضع االهتامم
	•أكرث تعمامً من الدراسات االستقصائية املصغرة
	•إمكانية التصميم لجمع بيانات ذات اهتامم محدد

فحص العمليات األساسية أو
االتجاهات/البيانات التاريخية
لظواهر معينة

	•قيود الوصول املحتملة
	•وجوب التحقق من صحة وموثوقية البيانات
	•احتاملية أال تكون البيانات املوجودة هي البيانات املطلوبة تحديدا ً
	•نطاق محدود وبالتايل غري متثييل
	•مكلفة
	•الحاجة إىل خربة خاصة لضامن صحة البيانات
	•صعوبة إقناع الناس لإلجابة عن استبيان طويل

	•نفس املسوحات األرسية
	•إمكانية استخالص الديناميكيات عىل مدى فرتة زمنية

	•تقديم معلومات قد يصعب الحصول عليها من وسائل أخرى
	•غري مكلفة

استبيان موجز/استطالع يجمع الحصول عىل بيانات كمية عن عدد
استطالعات صغرية
محدود من األشخاص أو القضايا
(غالباً ما تكون متنقلة) مجموعة بيانات محدودة
الحصول عىل معلومات عن عدد
مجموعة واسعة من أسئلة
املسوحات األرسية
كبري من املستجيبني فيام يتعلق
االستطالع التي ميكن تشفري
بوضعهم االجتامعي واالقتصادي،
اإلجابات عنها باستمرار
والبيانات الدميوغرافية ،وأمناط
االستهالك ،وما إىل ذلك.
نفس املسوحات األرسية ،مع
دراسة طولية تُقاس فيها
استطالعات الفريق
املتغريات عىل نفس الوحدات اهتامم خاص بقياس التغيريات
مبرور الوقت
مبرور الوقت
	•نفس املسوحات األرسية
	•مواجهة مشاكل االحتفاظ باملشاركني مبرور الوقت

 ةوطخلاا عمج تاودأ ءاقتنا  3:ةوطخلا
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الزيــادة الكبــرة يف ملكيــة الهواتــف املحمولــة يف
أجـزاء كبــرة مــن العــامل النامــي مــن الرســائل النصيــة
واملكاملــات الصوتيــة وســيل ًة إلجــراء االســتطالعات
الشــعبية .ال تجمــع هــذه األســاليب املســتندة إىل
التقنيــة البيانــات يف الوقــت الفعــي تقريب ـاً فحســب،
بــل وتقلــل أيض ـاً مــن تكاليــف القيــاس بشــكل كبــر
مقارنـ ًة بالتقنيــات املبــارشة وجهـاً لوجــه .ففــي كينيــا،
عــى ســبيل املثــال ،ميكــن أن يكــون ســعر إدارة
اســتطالعات الــرأي مــن خــال الرســائل النصيــة أقــل
مــن  0.17دوالر لــكل مســتجيب ،و 7.17دوالر مــن
خــال املكاملــات الصوتيــة.2
هنــاك قيمــة تجنــى مــن اســتخدام آليــات التغذيــة
الراجعــة الرسيعــة ،ال ســيام تلــك القامئــة عــى التقنيــة،
 2استنادا ً إىل استطالع قيايس يتألف من  10أسئلة عرب الرسائل
النصية القصرية ومسح مدته  10دقائق عرب املكاملات الصوتية،
باستثناء تكلفة العاملة .األسعار من  ،EngageSparkكام يف
يناير/كانون الثاين 2018

معلومة اسرتشادية

استخدم األساليب الكمية عندما:
• تكــون البيانــات العدديــة أو العامــة
مطلوبــة إلقنــاع صانعــي القــرار
أو التخــاذ قــرارات بشــأن توســيع نطــاق
الربنامــج
• تحتــاج إىل معلومــات متثيليــة إحصائي ـاً عــن
الســكان املســتهدفني ،ووضعهم ،وســلوكياتهم
وتوجهاتهــم.
استخدم األساليب النوعية عندما:
• يجــب فهــم األســئلة بـــ "كيــف وملــاذا"؛ مبعنى
عنــد الحاجــة إىل تفســر البيانــات الكميــة
مــن خــال التحفيــز والتوجهــات التــي تؤثــر
عــى الســلوكيات
• يتم تفضيل النهج التشاركية.

حتــى عندمــا تكــون النتائــج أكــر قابليــة للتوقــع ،إذ
ميكــن أن تــؤدي إىل خفــض التكاليــف املرتبطــة بجمــع

املربع  :3-3تسخري التقنية للحصول عىل البيانات يف الوقت الفعيل
يستخدم املستثمر االجتامعي ،أكيومن ( ،)Acumenاالستطالعات املعتمدة عىل استخدام األجهزة املحمولة كجزء من خدمة
البيانات النظيفة ،وهي نوع مصغر املسوحات ،عىل النحو املبني يف الجدول  ،5-3يهدف إىل جمع بيانات الرصد املهمة
والتي تتطلب وقتاً وجهدا ً محدودا ً من املشاركني .ففي عام  ،2015عملت أكيومن مع إديوبرديج ( ،)Edubridgeرشكة
التدريب املهني التي تسعى إىل تحسني نتائج سوق العمل للعاملني يف الهند الذين يهاجرون من املناطق الريفية إىل املناطق
الحرضية .أرادت الرشكة أن تعرف اإلجابة عن سؤال بالغ األهمية لنظرية التغيري وهو :كيف يختلف املتدربون "الناجحون"
 أولئك الذين يُعرض عليهم العمل ويقبلون الوظائف فورا ً بعد خضوعهم لتدريب إديوبرديج  -عن املتدربني األقل نجاحاً؟أجرت أكيومن لني داتا مسحاً عرب الهواتف املحمولة للعديد من املجموعات السكانية املختلفة :األشخاص الذين أبدوا
اهتامماً بدورات إديوبرديج ولكن مل يسبق لهم التسجيل يف أحدها ،واألشخاص الذين أكملوا التدريب بالفعل ولكن مل
يقبلوا العمل املعروض عليهم بعد ذلك ،واألشخاص الذين أمتوا دورة تدريبية وقبلوا عرضاً للعمل .واستغرق املرشوع
أربعة أشهر فقط .وقام مشغلو مركز االتصال التابع لرشكة إديوبرديج بوظيفة العدادين ،إذ خصصوا ساعة واحدة من
وقتهم يومياً إلجراء مكاملات املسح ،حيث أكملوا ما مجموعه  650مكاملة ،واستغرقت كل مكاملة من سبع إىل مثاين دقائق.
قدمت نتائج املسح نظرة ثاقبة عن نتائج إديوبرديج ،فبينام افرتضت نظرية التغيري ترجيح قبول املتدربني الذين لهم
أصدقاء مقربني يف املناطق الحرضية للوظائف أكرث من املتدربني اآلخرين ،تبني صحة هذا االفرتاض :إذ كان من املرجح
أن يقبل املتدربون الذين لهم أصدقاء يف املدينة حيث مكان الوظيفة بالعمل بنسبة  21يف املائة أكرث من املتدربني الذين
ليس لديهم أصدقاء هناك .وهناك فرضية أخرى مفادها ترجيح قبول املتدربني من األرس ذات الدخل املرتفع للوظائف
مقارنة باملتدربني من األرس منخفضة الدخل .وقد تبني عدم صحة هذه الفرضية ،فاألشخاص الذين قبلوا بالوظائف كانوا
أفقر بنسبة  8يف املائة من أولئك الذين مل يقبلوا بأي وظائف .وتقوم الرشكة اآلن باستخدام البيانات من املسح لوضع
اسرتاتيجيتها ،إذ تستعد لتوسيع عملياتها إىل  100مركز تدريب عىل مدى السنوات القادمة.
املصدر :مقتبس من ديشرت وآخرون (.)2016
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نقاط القرار الرئيسية:
W Wهل يعمل الربنامج يف بيئة مق ِّيدة للبيانات؟
W Wهــل األدلــة عــى فعاليــة نظريــة التغيــر منخفضة؟
وهــل النتائــج النهائيــة أكــر غموضاً؟
W Wهــل تســتخدم الهواتــف املحمولــة ،وخاصــة
الهواتــف الذكيــة ،عــى نطــاق واســع يف البلــد/
املجتمــع؟

 ةوطخلاا عمج تاودأ ءاقتنا  3:ةوطخلا

البيانــات .يالئــم هــذا النهــج بشــكل خــاص البيئــات
التشــغيلية الهشــة ورسيعــة الحركــة واملعقــدة  -أو
منــاذج التدخــل املبتكــر  -حيــث تكــون األدلــة التــي
تشــكل أســاس نظريــة التغيــر أكــر غموضــاً .ومــع
ذلــك ،أظهــرت بعــض الدراســات أن اإلفـراط يف االعتامد
عــى األجهــزة املحمولــة تحديــدا ً يف إج ـراء الدراســات
املســحية ميكــن أن يــؤدي إىل التحيــز ضــد املزيــد مــن
املجموعــات املهمشة/املســتضعفة ،التــي يتعــذر عليهــا
الوصــول إىل الهواتــف املحمولــة أو الذيــن ال يتوفــر
لديهــم اســتقبال جيــد للشــبكة .لذلــك ،ينبغــي أن تبدأ
املشــاريع بتقييــم مــدى انتشــار اســتخدام الهواتــف
املحمــول يف املجتمعــات املســتهدفة.

معلومة اسرتشادية

يجــب تخطيــط توقيــت جمــع
البيانــات وفقــاً للوقائــع املحليــة
بحيــث ال يفــرض الجمــع عبئــاً عــى
الفــرد أو األرسة .فعــى ســبيل املثــال ،ال ينبغــي
أن يوافــق جمــع البيانــات موعــد اختبــار
الشــباب لاللتحــاق باملــدارس ،أو عندمــا يكــون
عمــل الشــباب مطلوب ـاً خــال مواســم زراعيــة
معينة.

التوصيات:
W Wالنظــر يف اســتخدام الرصــد امل ُمكَّــن بالتقنيــة
قــدر اإلمــكان ،وخاصــ ًة عندمــا يكــون الوصــول
املــادي إىل املجموعــات املســتهدفة مق َّيــدا ً وباهــظ
التكلفــة ،عــى ســبيل املثــال بشــأن بُعــد املســافة
بــن املســتفيدين.
W Wدراســة إن كان الرصــد املرتكــز بشــكل حــري
عــى األجهــزة املحمولــة ســيؤدي إىل اســتبعاد
املجموعــات املســتضعفة .دراســة اســتخدام
مزيــج بــن أدوات جمــع البيانــات املختلفــة ،مثــل
املقابــات الشــخصية املبــارشة "التقليديــة" والرصــد
امليــداين مــع الجمــع الرقمــي للبيانــات عــن بُعــد.

املربع  :4-3جمع البيانات باستخدام الهواتف املحمولة أرخص  ...ولكن هل ميكن الوثوق به؟
يف كينيا ،أراد برنامج األغذية العاملي معرفة إن كان ميكن استخدام الهواتف املحمولة لجمع معلومات موثوقة عن
مؤرشات التغذية ،وتم إجراء تجربة ملعرفة إن كانت طريقة جمع البيانات تؤثر عىل إجابات املشمولني يف الدراسات
االستقصائية .وعند مقارنة املقابالت عرب الهاتف مبساعدة الحاسوب ( - CATIوهي تقنية للدراسات االستقصائية عرب
الهاتف حيث يلتزم املحاور بنص مقدم من تطبيق برمجي) مع املقابالت التي تتم وجهاً لوجه ،وجدوا عددا ً من املحاسن
والعيوب.
املحاسن:
	•ارتفاع معدالت االستجابة عند استخدام أسلوب املقابالت عرب الهاتف مبساعدة الحاسوب
	•ثلث تكلفة املقابالت املبارشة وجهاً لوجه لكل مسح ( 5دوالر مقابل  16دوالر)
	•أكرث جدوى لجمع البيانات من املناطق غري اآلمنة.
العيوب:
	•ارتفاع مخاطر التحيز عند أخذ العينات :انخفاض الوصول إىل املرأة التي ال متتلك هاتفاً محموالً بشكل عام
	•تغطية شبكة متقطعة
	•صعوبة أكرب يف جمع مجموعة من النتائج االجتامعية ،وخاصة فيام يتعلق باملوضوعات األكرث حساسية.
املصدرhttps://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/hachhethu_kusum_day3_session9_room1.pdf :
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من يجمع البيانات؟
مــن املهــم تحديد مســؤوليات جمــع البيانــات بوضوح.
ويف املامرســة العمليــة ،تقــع أنــواع مختلفــة مــن الرصد
تحــت مســؤولية مختلــف الجهــات الفاعلــة ،ســواء
ميداني ـاً أو يف املقــر الرئيــس .ميكــن تعيــن األشــخاص
التالــن لجمــع البيانــات يف مختلــف الظــروف:
W Wمديري الربنامج
W Wأعضــاء فريــق املــروع املحــي أو مســؤويل الرصــد
والتقييم
W Wرشكاء التنفيــذ املحليــن (مثــل :املدرســن ومقدمــي
التدريــب وموظفــي القــروض)
W Wاملستفيدين
W Wأصحــاب املصلحــة املحليــن اآلخريــن (مبــا يف ذلــك
اآلبــاء وأفـراد املجتمــع)
W Wالباحثني املتطوعني (مثل :طالب الجامعات)
W Wاملستشارين الخارجيني
W Wرشكات املسح.
أثنــاء تحديــد مســؤوليات جمــع البيانــات ،ينبغــي
بيــان مــا يحــدث للمعلومــات ،مبجــرد جمعهــا ،مــع
دمــج خطــط جمــع البيانــات مــع إج ـراءات تخزيــن
البيانــات وتجميعهــا وتحليلهــا لضــان وصــول أولئــك
الذيــن يحتاجــون إىل املعلومــات إليهــا يف الوقــت
املناســب.
يتوفــر عــدد مــن مــزودي "الحزمــة الكاملــة"،
الذيــن يقدمــون حلــوالً ممكنــة بالتقنيــة وغالبــاً مــا
يســتخدمون االســتطالعات الجاهــزة وبنــوك األســئلة
مــن أجــل أمتتــة عمليــة جمــع البيانــات وتجميعهــا
وعرضهــا .يتضمــن مقدمــو الخدمــات ذو الصلــة بجمع
البيانــات حــول نتائــج التوظيــف  ،ULULAوهــي
مؤسســة معنيــة بــإدارة سلســلة التوريــد متعــددة
اللغــات ،ومشــاركة أصحــاب املصلحــة وبرمجيــات
الرصــد والتقييــم لسالســل التوريــد املســؤولة؛ وليبــور
فويســيز ( )Laborvoicesوهــي مؤسســة إلدارة
سلســلة التوريــد ،والتــي تشــمل ردود الفعــل مــن
العــال حــول املورديــن ،وليبــور لينــك ()Laborlink
وهــي حــل مرتكــز عــى اإلنرتنــت يســتخدم مالحظــات
العــال املبــارشة لتحديــد وتقييــم التحســينات يف
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معلومة اسرتشادية

يجــب االنتبــاه إىل تضــارب املصالــح
عنــد تعيــن املســؤوليات عــن جمــع
املعلومــات واإلبــاغ عنهــا .فعىل ســبيل
املثــال ،قــد يكــون لــدى املعلمــن أو مقدمــي
التدريــب حافـزا ً للغــش عنــد تســجيل املخرجات
(مثــل عــدد ســاعات التدريــب املقدمــة) أو
النتائــج (مثــل عــدد الشــباب الذيــن تحســنت
نتائــج اختباراتهــم أو عــروا عــى وظيفــة).
لضــان موثوقيــة البيانــات ،نويص ( )1باســتخدام
مراقبــن محايديــن لضــان الرصــد املســتقل ،و
( )2التحقــق مــن دقــة املعلومــات املقدمــة،
عــى األقــل بشــكل متقطــع ،مــن خــال زيــارات
ميدانية غري معلن عنها أو وسائل أخرى.

املصنــع .وفيــا يــي مجموعــة أخــرى مــن مــزودي
الخدمــات الذيــن يقدمــون مجموعــة بيانــات مدعومــة
بالتقنيــة:
( https://www.engagespark.com/W Wاملكاملــات
الصوتيــة ،والرســائل القصــرة ووســائل التواصــل
االجتامعــي)
( https://telerivet.com/W Wالرســائل القصــرة،
واملكاملــات الصوتيــة)
( https://www.ushahidi.com/W Wاســتطالعات عــر
الهواتــف املحمولــة مــن مصــادر محليــة)
(رســائل
http://www.frontlinesms.com/W W
نصيــة قصــرة)
https://www.echomobile.org/public/mainW W
(الرســائل القصــرة ،واملكاملــات الصوتيــة ،وأجهــزة
االستشــعار ،والويــب)
( https://viamo.io/W Wاســتطالعات عــر الهاتــف
املحمــول).
ملعرفــة املزيــد عــن الرصــد والتقييــم التشــاريك ،يرجــى
الرجــوع إىل ســابو فلوريــس ( ،)2008بــاورز وتيفــاين
( )2006وتشــامربز (.)2007
للحصــول عــى مثــال بشــأن كيــف أن الرصــد بالصــور
حســن مــن حضــور املعلمــن وقلــل الحاجــة إىل زيارات
ّ
املتابعــة يف الهنــد ،انظــر دوفلــو وآخــرون.)2012( .

 ةوطخلاالاو اهليلحتو جئاتنلا عيمجتل ماظنلا قيبطت   4.ةوطخلا

الخطوة  .4تطبيق النظام لتجميع النتائج وتحليلها
واإلبالغ عنها
ميكــن الجمــع بــن األجـزاء الرئيســية لنظــام الرصــد يف
شــكل مصفوفــة لإلطــار املنطقــي .تلخــص أداة إدارة
املشــاريع الشــهرية هــذه سلســلة النتائــج واملــؤرشات

وأدوات جمــع البيانــات واالفرتاضــات .ويــرد مثــال يف
الجــدول .6-3

تجميع النتائج
اعتــادا ً عــى مــدى تعقيــد الربنامــج ،قــد يلــزم تجميــع
البيانــات :مبعنــى تجميعهــا يف موقــع واحــد للمســاعدة
يف معالجــة البيانــات وتحليلهــا .ميكــن تجميــع البيانات
عــى مســتوى التدخــل (عــى ســبيل املثــال ،بيانــات
مختلفــة عــى نفــس املــؤرش ،ولكــن مــن مجموعــات
تدريــب أو مواقــع جغرافيــة مختلفــة) أو عــر الربنامــج
(عــى ســبيل املثــال ،عــدد فــرص العمــل املتاحــة
للشــباب عــر مختلــف التدخــات).
يجــب أن يقــرر فريــق املــروع أفضــل الطــرق لتنظيم
البيانــات مــن أجــل إجــراء تحليــل فعــال .بالنســبة
ملعظــم املشــاريع ،يكفــي إجــراء ذلــك باســتخدام
ملــف إكســل بســيط .ولتســهيل التحليــل واإلبــاغ يف
الربامــج األكــر ،قــد يكــون مــن املستحســن إنشــاء
نظــام معلومــات إدارة يربــط جميــع قواعــد البيانــات
املســتخدمة مــن قبــل وحــدات الربامــج املختلفــة.
إذا كانــت البيانــات التــي تــم جمعهــا معقــدة بشــكل
خــاص ،فقــد يكــون مــن املفيــد اســتخدام مديــر مــن

ذوي الخــرة يف قواعــد البيانــات مــن أجــل وضــع أكواد
وإجـراءات مت ّكــن العديــد مــن املســتخدمني باالســتعالم
عــن البيانــات واســتخالص النتائــج بقــدر محــدود مــن
التدريــب .وتتوفــر مجموعــة متنوعــة مــن أنظمــة
قواعــد البيانــات املناســبة لهــذا الغــرض ،ويجــب عــى
املــروع اختيــار برنامــج حاســويب يوفــر توازنــاً بــن
التقــدم التحليــي وســهولة االســتخدام.
W Wللبيانــات النوعيــة ،ميكــن اســتخدام برنامــج
للتحليــل النوعــي القائــم عــى الحاســوب ،وميكــن
االختيــار مــن بــن برامــج كثــرة (مثــلAtlas.ti :
أو  NVivoأو  ،)MaxQDAوالتــي تعمــل جميع ـاً
بطريقــة مامثلــة .يســتطيع مســتخدم أي برنامــج
للتحليــل النوعــي اســترياد جميــع الوثائــق ذات
الصلــة (مثــل :محــارض املقابــات ومجموعــات
الرتكيــز ووثائــق املشــاريع والصــور) ثــم تطبيــق
مجموعــة مــن األكــواد املحــددة مســبقاً .واعتــا ًدا
عــى مســتوى تدريــب املســتخدم ،ميكــن أن
تعمــل األكــواد كأداة تنظيميــة (تجميــع جميــع
املوضوعــات املشــابهة مــن مصــادر مختلفــة) أو

تعريف
اإلطار املنطقي هو أداة إدارة تُستخدم لتحسني تصميم التدخالت ،وتكون عادة عىل مستوى املرشوع،
وتتضمن تحديد العنارص االسرتاتيجية (املدخالت واملخرجات والنتائج واألهداف رفيعة املستوى) وعالقاتها
السببية واملؤرشات واالفرتاضات أو املخاطر التي قد تؤثر عىل النجاح والفشل.
تعريف
نظام معلومات اإلدارة هو مزيج من تقنية الحاسوب واألشخاص واإلجراءات يهدف إىل جمع املعلومات
وتنظيمها وتحليلها من أجل دعم اتخاذ القرار ،ويسمح هذا النظام من إدارة كميات كبرية من البيانات مركزياً
ومقارنة املؤرشات حسب خصائص املستفيد ومبرور الوقت.
املالحظة  .3إنشاء نظام الرصد
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املصادر
	•البيانات اإلدارية
	•استطالعات املوظفني

	•استطالعات املشاركني
	•استطالعات املوظفني
	•البيانات اإلدارية

االفرتاضات
التكرار
عىل سبيل 	•الرشكات تلبي الطلب االستهاليك
املثال سنوياً 	•بيئة تنظيمية واقتصادية ومؤسسية
مناسبة
	•تستفيد الرشكات الناشئة من
االستثامر/االئتامن
عىل سبيل 	•تعلم املشاركني من التدريب
املثال،
	•التدريب يؤدي إىل تغيري السلوك
مرتني سنوياً
عىل النحو املتوقع
	•استخدام االئتامن/املنحة للمؤسسة
	•عدم استغالل وكالة االئتامن/مانح
االمتياز لرائد األعامل

	•بيانات رصد الربنامج
	•سجل املشاركني

	•تصميم املحتوى وكثافته وتقديم
التدريب وفقاً الحتياجات املجموعة
املستهدفة
	•استهداف املجموعة الصحيحة
واملشاركة يف تدريب كامل

عىل سبيل
املثال،
شهرياً

وحسن مرشوعك التابع ملنظمة العمل الدولية)
الجدول  :6-3اإلطار املنطقي لربنامج تعزيز ريادة األعامل (مثال مقتبس من برنامج ابدأ ّ

املؤرشات
املكونات الرئيسية لسلسلة النتائج
	•إيجاد عمل إضايف
األهداف
	•عدد وظائف الدوام الكامل املكافئة
طويلة
	•متوسط األجر الشهري
	•تحسني جودة العمل
األمد
	•عدد الشباب العاملني كمشاركني فاعلني يف برامج املعاشات
	•تحسني الطلب عىل العاملة
والتأمني الصحي وتأمني البطالة
	•متوسط املدة التي تحتاجها الرشكات املستفيدة لشغل أي
وظيفة
	•عدد املشاركني بعد زيادة القدرة عىل تحليل املشكالت
	•تحسني مهارات العمل األساسية
النتائج
وحلها داخل أعاملهم
	•زيادة وتحسني خطط العمل
	•عدد خطط العمل التي تم صياغتها
	•تحسني املامرسات التجارية
	•مؤرش جودة خطط العمل ،مثل عدد القروض التي تم
	•تأسيس الرشكات الجديدة
استالمها
	•زيادة أداء األعامل والقدرة التنافسية
	•عدد الرشكات العاملة
	•عدد الرشكات املنشأة حديثًا املوظف بها عامل واحد بأجر
	•عدد وأنواع املامرسات التجارية الجيدة التي تم استحداثها
	•حجم املبيعات السنوية واألرباح
	•عدد املوظفني
	•عدد املدربني الذين تم تدريبهم
املخرجات 	•توفري املناهج الدراسية الجديدة
	•عدد مؤسسات التدريب التي قدمت إليها املشورة
	•تدريب املدربني
	•تقديم خدمات التدريب مدفوعة بالطلب 	•عدد الدورات التدريبية املقدمة واملشاركني الذين يحرضون
كل منها

األنشطة

املدخالت

	•القيام بتقييم السوق
	•تطوير تدريب املدربني
	•تدريب وتقديم املشورة إىل مقدمي
التدريب حول كيفية تقديم خدمات
التدريب
	•ربط الرشكات مبؤسسات التمويل األصغر
	•التدريب وتقديم املشورة والتوجيه بشأن
ريادة األعامل
	•امليزانية ،واملوظفون ،واملدربون ،والرشاكة،
واملنشآت ،والتجهيزات ،والخربة التقنية،
وأدوات التدريب

دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

 ةوطخلاالاو اهليلحتو جئاتنلا عيمجتل ماظنلا قيبطت   4.ةوطخلا

تســمح بإجــراء تحليــل متطــور يحــدد العالقــات
داخــل هــذه املوضوعــات.
W Wللبيانــات الكميــة ،ميكــن دمــج العديــد مــن النظــم
املختلفــة ،ويجــب أن يكــون أحدهــا قاعــدة بيانات
عالئقيــة مثــل مايكروســوفت أكســيس ،إذ تعمــل
قواعــد البيانــات العالئقيــة عــى تســهيل التحقيــق
وعــرض البيانــات عــى امتــداد العديــد مــن
املتغـرات املختلفــة .ومــع ذلــك ،تكــون التحليــات
املنفــذة يف قواعــد البيانــات العالئقيــة ذات طبيعــة
وصفيــة يف العــادة ،وتوفــر مقاييــس عــن التوجــه
املركــزي (مثــل :الوســائل ،الوســائط ،املتوســطات،

االنحرافــات معياريــة) .إذا كان املــروع يتطلــب
تحليــاً أكــر تعقيــ ًدا ،وتــم تصميــم األدوات
وإدارتهــا مــن أجــل الســاح بذلــك ،فقــد يســتخدم
فريــق الرصــد حزمــة مــن الربامــج اإلحصائيــة،
مثــل  SPSSأو  .Stataباإلضافــة إىل حــزم الربامــج
اإلحصائيــة املتوفــرة بشــكل شــائع والتــي تعتمــد
عــى محــرك األقــراص الصلبــة لحاســوب واحــد،
يتزايــد أيضــاً اســتخدام أنظمــة إدارة وتحليــل
البيانــات "الســحابية" ،والتــي تســمح بتعــاون
الفريــق الكبــر يف مهــام الرصــد والتحليــل.

تحليل البيانات
تقــل قيمــة الرصــد إذا مل نتعلــم مــن البيانــات التــي
نجمعهــا ونتــرف وفقــاً لهــا ،إذ تســاعد أي دورة
مســتمرة مــن األفــكار واإلجــراءات عــى املحافظــة
عــى اســتجابة التدخــات لســياقات تنفيــذ ديناميكيــة
يف الغالــب واالحتياجــات املتغــرة للمســتفيدين مــن
املــروع .فاملؤسســات واملرشوعــات التــي ال تتعلــم
ســتعاين مــن الركــود ،كــا أن الرصــد الصــارم يفــرض
علينــا االســتمرار يف التعلــم (شــابريو.)2003 ،
غالبـاً مــا تنتــج أنظمــة الرصــد مجموعــة مــن البيانــات
مــع القليــل مــن املعــارف القابلــة للتنفيــذ .لذلــك،
تعــد عمليــة تفســر البيانــات وتحليلهــا أم ـرا ً حيوي ـاً
للمســاعدة يف ضــان توفــر الرصــد ملعلومــات مفيــدة
تدعــم اتخــاذ الق ـرارات عــى أســاس األدلــة.
ينبغـي النظـر يف البيانـات التـي تم جمعها حـول معارف
وتوجهـات الشـباب الذيـن شـاركوا يف دورة تدريبيـة
لتنميـة املهـارات .تـم جمع الـردود الواردة يف الدراسـات
االسـتقصائية ومعالجتهـا ،والبيانـات التـي تـم إدخالهـا
وجدولتهـا يف ملـف اكسـل مـن قبـل موظفـي فريـق
املشروع .لتحليـل هـذه البيانات وتحويلهـا إىل معلومات
مفيـدة (انظـر املثـال يف املربـع  ،)5-3تتضمـن بعـض
"النصائـح" لفريـق املشروع مـا يلي:
W Wتحليــل املعلومــات طــوال فــرة البحــث ،مبــا يف
ذلــك أثنــاء جمــع البيانــات :عــى ســبيل املثــال،
إذا جــاءت نتائــج االســتبيان القليلــة التــي ميكــن

الحصــول عليهــا مــن منطقــة معينــة :هــل الكميــة
املحــدودة مــن البيانــات (مل يتمكــن ســوى  25يف
املائــة فقــط مــن الذيــن شــملهم االســتبيان مــن
تذكــر نتائــج التعلــم األساســية) بالفعــل تشــر إىل
وجــود مشــكلة يف منتــج التدريــب؟ هــل هــذا يثــر
الحاجــة إىل املزيــد مــن جمــع البيانــات املتعمقــة؟
W Wهيكلــة التحليــل حــول سلســلة النتائــج :يجــب أن
يأخــذ فريــق املــروع مربعــاً محــددا ً يف نظريــة
التغيــر باعتبــاره "نقطــة الدخــول" للتحليــل
والتحقــق مــن اســتمرار صحــة أساســه املنطقــي
(عــى ســبيل املثــال "تدريــب املشــاركني عــى
إظهــار مهــارات فنيــة محســنة").
W Wيجــب أال يقتــر التحليــل عــى املشــكالت
فحســب ،بــل يجــب أن يتضمــن الحلــول املحتملــة
كذلــك :مــع تجنــب االقتصــار عــى إعــداد قامئــة
باملشــكالت دون تحديــد أي ســبل للمتابعــة/
الحلــول املحتملــة .يجــب أن يستكشــف التحليــل
جميــع املشــكالت التــي تــم تحديدهــا وتقصــر
القامئــة إلبــراز بعــض القضايــا األساســية التــي
يجــب معالجتها/مناقشــتها.
W Wالتأكد من وجود بيانات كافية لدعم التحليل :إذا
كانت املعلومات ضعيفة ،يجب االعرتاف بذلك
ومن ثم الحرص عىل عدم استخالص استنتاجات غري
مربرة .عىل سبيل املثال ،حتى إذا قام فريق املرشوع
بتجميع جولة أولية من الدراسات االستقصائية
التي تظهر انخفاض مستوى املعارف لدى املشاركني
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يف التدريب ،فقد يكون حجم العينة (خمسة
مشاركني) أو املنطقة املحلية (مقترصة عىل منطقة
واحدة) صغرية جدا ً بحيث ال تسمح بالتوصل إىل
استنتاجات دقيقة.
W Wتقســيم البيانــات باســتخدام مصــادر بيانــات
متعــددة للتحقــق مــن صحــة النتائــج ووضــع
أســاس أكــر قــوة مــن أجــل اتخــاذ القـرارات :قــد
تثــر النتائــج املســتمدة مــن مصــدر بيانــات واحــد
الشــك بحيــث تحتــاج إىل املزيــد مــن التحقــق،
ورمبــا اســتخدام أدوات أخــرى .فعــى ســبيل

املثــال ،إذا أظهــرت نتائــج االســتطالع ضعــف
اهتــام الشــباب بالبحــث عــن عمــل ،فيمكــن
للمــروع إجــراء مناقشــات جامعيــة مركــزة/
مقابــات متعمقــة مــع عينة صغــرة من املشــاركني
يف الدراســة االســتقصائية لتحديــد األســباب (إذا مل
تكــن واضحــة مــن نتائــج االســتبيان).
توجــد مناقشــة تفصيليــة حــول تحديــث األدلــة وحوار
السياســات املتعلقــة بعاملــة الشــباب يف املالحظة .7

إعداد التقارير حول النتائج
تختلــف الحاجــة إىل تقاريــر البيانــات باختــاف
أصحــاب املصلحــة .وعــادةً ،كلــا كان جمهورنــا يتبــوأ
مناصــب أعــى يف التسلســل الهرمــي للمؤسســة ،قلــت
التفاصيــل التــي نحتــاج لتقدميهــا وازدادت حاجتنــا إىل
تلخيــص النتائــج .إن تقديــم رســائل واضحــة ،مدعومــة
بالبيانــات املجمعــة ،واملعلومــات املوجــزة مييــل إىل أن
يكــون أكــر مالءمــة للجمهــور ذي املســتوى الرفيــع
الــذي يهتــم بشــكل أســايس بالصــورة الكبــرة .ميكننــا

تخصيــص شــكل تقاريرنــا بحيــث يناســب كل جمهــور
(انظــر الجــدول .)7-3
ينبغــي دامئـاً اإلبــاغ عــن بيانــات الرصــد مقارنــة بقيــم
خــط األســاس والقيــم املســتهدفة وتقدميهــا بطريقــة
مبــارشة وســهلة الفهــم .ميكــن أن تكــون األدوات
املرئيــة ،مثــل الرســوم البيانيــة واملخططــات والخرائــط،
مفيــدة جــدا ً يف إب ـراز البيانــات والرســائل الرئيســية.

الجدول  :7-3تخصيص التقارير وفقاً للجمهور املستهدف

التوقيت/التكرار

الجمهور املستهدف

الشكل

موظفي املرشوع

عرض شفوي وإحصائيات موجزة مكتوبة يف اجتامعات الفريق

فريق اإلدارة
الرشكاء
الجهات املانحة

شهرياً
تقارير مكتوبة وعرض شفوي
شهرياً
عرض شفوي وإحصائيات موجزة مكتوبة
يعتمد عىل متطلبات الجهات املانحة ،وعادة ما يكون تقرير ربع سنوي /ربع سنوي/نصف سنوي
نصف سنوي تكون تقارير مكتوبة قصرية تسلط الضوء عىل تقدم املرشوع،
واملشكالت ،والنتائج واألثر ،وفعالية التدخل/االسرتاتيجية ،وما إىل ذلك.

أسبوعي

املربع  :5-3تجسيد بيانات الرصد عىل أرض الواقع
كوزا ( )Kuzaهو مرشوع تابع لوزارة التنمية الدولية الربيطانية ( )DFIDيتبنى نهج نظم السوق لتوسيع فرص العمل
للشباب الفقراء واملهمشني يف القطاعات املستهدفة يف مقاطعة مومباسا ،كينيا .ويهدف املرشوع إىل زيادة إمكانية
توظيف  8000شاب عىل مدى عمر املرشوع ،مع توفري ما ال يقل عن  5000وظيفة مستدامة.
وقد حدد التحليل املبكر للمرشوع تحدي توظيف الشباب يف مومباسا ،إذ كان معدل البطالة البالغ  44يف املائة بني
الشباب أعىل من املعدل الوطني ،كام كان هناك عدم تطابق كبري يف أنواع املهارات التي يتم تدريسها للشباب يف
املؤسسات التعليمية القامئة وبني املهارات املطلوبة يف سوق العمل.
اعتمد مرشوع كوزا تركيزا ً قطاعياً عىل التصنيع ،وإدارة املخلفات ،والتشجيع عىل االستثامر ،ومؤسسات تجارة التجزئة
املتناهية يف الصغر .ونظرا ً للعمل يف سياق دينامييك حيث صعوبة الوصول إىل البيانات الجيدة ،جمع مرشوع كوزا بيانات
الرصد يف أقرب وقت حقيقي ممكن من أجل السامح بتكيف وتطوير تصميم التدخل خالل مرحلة التنفيذ .وقد شمل ذلك:
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 ةوطخلاالاو اهليلحتو جئاتنلا عيمجتل ماظنلا قيبطت   4.ةوطخلا

	•تطوير الفرضيات وإجراء تجارب قصرية األجل (تسمى "التجارب متناهية الصغري") إلثبات أو دحض هذه الفرضيات
	•جمع املعلومات املفيدة برسعة حول الفرضيات وأي تطورات غري متوقعة
	•استخالص استنتاجات ق ّيمة وتكييف السلوك
	•االستجابة برسعة لتحديد املامرسات الجيدة الناشئة والبناء عليها والحد/التعلم من الفشل.
للمساعدة يف تنفيذ هذا النهج ،ط ّور مرشوع كوزا لوحة معلومات بسيطة لرصد البيانات ،بحيث ميكن لجميع املوظفني
الوصول إليها .متثلت الفكرة يف دمج معلومات السوق األساسية (بيانات املبيعات) مع بيانات املجموعة املستهدفة (حول
الوظائف والدخل) من أجل االسرتشاد بها يف عملية اتخاذ القرار الرسيعة.

لوحة املراقبة من أجل رصد البيانات خالل التدريب عىل أساس الفصل الدرايس ملدة نصف يوم
املعلومات األساسية للمبيعات
املبيعات األسبوعية لرشكة ( 1عدد األرغفة)

الرشكة 1

املبيعات الشهرية لرشكة ( 2الوحدات)
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7,000
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مشارك 12
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جديد

1,000
-

العمل قيد التنفيذ

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26

األسبوع

-

املبيعات األسبوعية

املبيعات الشهرية لرشكة ( 3الوحدات)
140,000

6,000

سبتمرب

نوفمرب

أكتوبر

الوحدات  -املباعة

ديسمرب

تقييم رصد البيانات للموردين

املبيعات الشهرية لرشكة ( 3شلن كيني)

الرشكة 1
الرشكة 1
الرشكة 1
الرشكة 1
الرشكة 1
الرشكة 1
ضعيف

120,000

5,000

100,000
4,000
80,000
3,000
60,000

2,000

40,000

1,000

يونيو

يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب

يناير

فرباير

يونيو

يوليو

سبتمرب

أغسطس

نوفمرب

أكتوبر

ديسمرب

يناير

املبيعات (شلن كيني)

الوظائف والدخل
تقييم األثر
متوسط عدد الشباب
معدل
(اإلناث)
االستنزاف

جيد

متوسط

تغيري رصد
البيانات يف
الدخل*
26%

10.000

43%

1

40%

عدد عمليات
رصد البيانات

أدوات رصد
البيانات
الجديدة

عدد
املندوبني

املندوبني
الجدد

الوظائف
الشاغرة

التعليق

املرحلة 1

10

2

44

4

16

فورية  2 -وظفتني
شاغرتني

إيزي

1

1

عدد الشباب
(الذكور)

توزيع املنتج

أفضل رصد للبيانات

القدرة

متوسط

جيد

غري منطبق

فريق  - MRالتعليقات
ال تخزن جميع أدوات رصد البيانات النطاق الكامل من جميع املوردين
أدوات رصد البيانات يف مراحل مختلفة من التطور؛ لذلك تبدو اتجاهات املبيعات
غري منتظمة

1

وجهات
النظر
والتصورات

غري منطبق

املورد 1
املورد 2
املورد 3
املورد 4
املورد 5
املورد 6
املورد 7
املورد 8
املورد 9
املورد 10
املورد 11
املورد 12
ضعيف

التعليق

التعليقات
تحسني الجودة
هامش الربح مقابل منافس منخفض
السعر مرتفع مقابل املنافسني
الحاجة إىل تنشيط السوق

الدفع

الوحدات املباعة

متوسط
الراتب

اتجاهات املبيعات

جهة االتصال باملورد

تقييم املوردين

20,000

-

-

استبدال

تحليل
بسيط
لشبكة
االتصال

مبيعات فايز يف االتجاه التصاعدي ،عىل الرغم من تأثرها بفقدان  SRيف شانزو وأثر
وقف التشغيل يف تشاين /عمليات رصد البيانات يف مريتيليني

نقاط النجاح
والفشل الناتجة

تعيني مندوبني جدد لرصد البيانات يف بومبولولو ،ومبشوروين  ،وكونجوويا
تم إطالق منوذج إيزي مع تعيني مندوب لرصد البيانات يف بامبوري
تم توظيف  5مندوبني جدد خالل األسبوع.
أعادت شاواين يف رصد البيانات يف ماجونغو

املصدر :منظمة العمل الدولية ( )2016ولجنة املانحني لتطوير املشاريع (.)2016
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النقاط الرئيسية
1.1يحتــاج كل تدخــل إىل نظــام رصــد قــوي ميكّــن
مــن التتبــع املســتمر للتنفيــذ والنتائج ،إذ يســاعد
الرصــد الفعــال يف اكتشــاف املشــكالت يف الوقــت
املناســب واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة ،كــا
يوفــر الرصــد األســاس لتقييــم التدخــل.
2.2تكمــن نظريــة التغيــر يف تصميــم أي برنامــج،
وميكــن التعبــر عنهــا يف شــكل مخطــط
بيــاين يوضــح خطــة الربنامــج يف التأثــر عــى
املســتفيدين منــه ،كــا تبــن ومجموعــة
االفرتاضــات التــي نضعهــا حــول ســبب قيامنــا
بهــذه األنشــطة الخاصــة باملــروع مــن أجــل
تعزيــز التغيــر اإليجــايب .يجــب عــى مديــرو
الربامــج وأصحــاب املصلحــة الرئيســيني التعــاون
مــن أجــل وضــع نظريــة التغيــر وترجمتهــا إىل
سلســلة نتائــج ،بغيــة تزويــد أصحــاب املصلحــة
"بتسلســل منطقــي معقــول" حــول كيفيــة تحقيق
التدخــل املخطــط لــه للنتائــج املرجوة.هنــاك
حاجــة لتحديــد املــؤرشات عنــد كل مســتوى مــن
سلســلة النتائــج ألنهــا تســاعدنا عــى فهــم إن
كان يتــم تنفيــذ العنــارص املخطــط لهــا بالفعــل.

وتعــد املــؤرشات ركيــزة أساســية يف نظــام الرصــد
ألنهــا تقــود جميــع عمليــات جمــع البيانــات
وتحليلهــا وإعــداد التقاريــر بشــأنها .ونحتــاج
إىل انتقــاء الطريقــة املناســبة لجمــع املعلومــات
لــكل مــؤرش .وعمومـاً ،ميكننــا اســتخدام مجموعــة
مــن البيانــات الكميــة (العدديــة) والنوعيــة (غــر
العدديــة) .وميكــن اســتخدام مجموعــة متنوعــة
مــن أدوات جمــع البيانــات املختلفــة يف كل
مســتوى مــن سلســلة النتائــج ،مــن املالحظــة
البســيطة منخفضــة التكلفــة وحتــى املســوحات
املعقــدة مرتفعــة التكلفــة.
3.3يوفــر نظــام الرصــد معلومــات مســتمرة عــن
اتجــاه التغيــر ووتريتــه وحجمــه ،كــا ميكّننــا مــن
تحديــد التطــورات غــر املتوقعــة يف املــروع أو
بيئتــه ،مــا يوفــر األســاس لتحديــد إن كان التدخل
يتحــرك يف االتجــاه املنشــود ويجعــل مــن الرصــد
الجيــد ركيــزة مهمــة إلدارة املشــاريع بالفعاليــة
املنشــودة .ولتحقيــق هــذا الهــدف ،يجــب تجميــع
البيانــات بشــكل منهجــي وتحليلهــا واإلبــاغ عنهــا.

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

XX Roberts, D.; Khattri, N. 2012.
Designing a results framework
for achieving results: A
how-to guide (Washington, DC,
Independent Evaluation Group/
World Bank).

22

املالحظة  .3إنشاء نظام الرصد

XX Donor Committee for Enterprise
Development. 2016. The DCED
Standard for Measuring
Results in Private Sector
Development. Control Points
and Compliance Criteria.
Version V.
XX ILO. 2016. Development
Cooperation Manual (Geneva).

 ةوطخلا4.   ةوطخلاالاو اهليلحتو جئاتنلا عيمجتل ماظنلا قيبطت

املراجع
XX Gosparini, P.; Russo, L.; Sirtori, M.; Valmarana,
C. 2003. The monitoring and evaluation
manual of the NGOs of the Forum Solint
(Rome, Development Researchers’ Network).

XX Baker, J.L. 2000. Evaluating the impact
of development projects on poverty: A
handbook for practitioners (Washington DC,
World Bank)

XX International Labour Organization (ILO).
2016. Crafting Kuza: Towards a systemic
approach to job creation for youth in
Mombasa (Geneva).

XX Chambers, R. 2007. Who counts? The quiet
revolution of participation and numbers, IDS
Research Summary of IDS Working Paper
296 (Brighton, Institute of Development
Studies).

XX Kusek, J.Z.; Rist, R.C. 2004. Ten steps to
a results-based monitoring and evaluation
system: A handbook for development
practitioners (Washington, DC, World Bank).
XX Majurin, E. 2014. Start and improve your
business (SIYB): Implementation guide
(Geneva, ILO).
XX Powers, J.L.; Tiffany, J.S. 2006. “Engaging
youth in participatory research and
evaluation”, Journal of Public Health
Management Practice, November (Suppl.),
pp. S79–S87.
XX Sabo Flores, K. 2008. Youth participatory
evaluation: Strategies for engaging young
people (San Francisco, CA: Jossey-Bass).
XX Samarth. 2015. Results measurement
system: User manual, version 2.0 (SAMARTH
- Nepal Market Development Programme).
XX Shapiro, J. 2003. Monitoring and evaluation
(Washington, DC, CIVICUS).

23

 إنشاء نظام الرصد.3 املالحظة

XX Creswell, J. 2008. Research design:
Qualitative, quantitative and mixed methods
approaches (Thousand Oaks, CA, Sage).
XX Donor
Committee
for
Enterprise
Development. 2016. “Measuring better
and more inclusive jobs”, a presentation at
the 2016 DCED Global Seminar, Bangkok,
March 14–16.
XX Dichter, S.; Adams, T.; Ebrahim, A. 2016.
“The power of lean data”, Stanford Social
Innovation Review, Winter.
XX Duflo, E.; Hanna, R.; Ryan, S.P. 2012.
"Incentives work: Getting teachers to come
to school", American Economic Review, Vol.
102, No. 4, pp. 1241–1278
XX Gertler, P.J.; Martinez, S.; Premand, P.;
Rawlings, L.B.; Vermeersch, C.M. 2016.
Impact evaluation in practice, Second
Edition (Washington DC, Inter-American
Development Bank and World Bank).
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دراسة حالة:

إنشاء نظام لرصد مرشوع
التنمية االقتصادية الريفية
والتشغيل يف األردن

تســتند دراســة الحالــة هــذه إىل التقريــر بشــأن تصميــم املــروع النهــايئ ملــروع مــروع التنميــة االقتصاديــة
الريفيــة والتشــغيل( ،الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة).
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بنهايــة هــذه الدراســة ،ســيتمكن القــارئ مــن إظهــار
نتائــج التعلــم التاليــة:
W Wتحديــد نتائــج الربنامــج الرئيســية وترجمتهــا إىل
أســاس منطقــي للتدخــل يف شــكل نظريــة برصيــة
للتغيــر ،مكتملــة مــع االفرتاضــات األساســية

مقدمة وسياق دراسة الحالة

مل يــؤد النمــو االقتصــادي خــال العقــد املــايض إىل
زيــادة كبــرة يف عــدد الوظائــف املتاحــة لألردنيــن،
إذ يقــدر معــدل البطالــة بحــوايل  15يف املائــة ،وتصــل
البطالــة يف صفــوف الشــباب الذيــن ت ـراوح أعامرهــم
3
بــن  15و 24ســنة ،إىل  36يف املائــة كــا يف عــام .2017
مــع العلــم بــأن حــوايل  90يف املائــة مــن جميــع
العاطلــن عــن العمــل هــم دون ســن األربعــن.
يشــهد القطــاع الزراعــي يف األردن تحــ ّوالً مــن
األســاليب التقليديــة كثيفــة العاملــة إىل نظــم أكــر
حداثــة تعتمــد كث ـرا ً عــى ميكنــة اســتخدام املــوارد
املائيــة ورأس املــال .ومــع ذلــك ،انخفضــت مســاهمة
الزراعــة يف الناتــج املحــي اإلجــايل ،مــن  8يف املائــة
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام  1990إىل 3.4
يف املائــة يف عــام  .2012ويقــدر أن  20يف املائــة مــن
الســكان يعتمــدون عــى الزراعــة يف جــزء مــن دخلهــم،
وأن هــذا القطــاع ميثــل املصــدر الرئيــي لدخــل 8 - 7
يف املائــة مــن األردنيــن.
وقــد حــددت الدراســات مجموعــة مــن املحاصيــل
ذات القيمــة املائيــة املرتفعــة ،والتــي ميكــن لــأردن
إنتاجهــا بأســعار تنافســية يف ســوق التصديــر ،ال ســيام
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أهداف التعلم املرجوة

W Wاختيــار أدوات القيــاس املناســبة الســتنباط التغيــر
النوعــي والكمــي
W Wتحديــد القيــود التــي تعــرض تحليــل البيانــات
بالفعاليــةاملنشــودةواقــراحالحلــولللتغلــبعليهــا.

خــال فصــل الشــتاء (الــذي ال يعــد موســم الحصــاد
للمنتجــن األوروبيــن) .وميكــن أن توجــد هــذه
املحاصيــل فــرص عمــل عــى امتــداد سلســلة القيمــة،
والكثــر منهــا يناســب النســاء الريفيــات بشــكل
خــاص .وهنــاك حاجــة ملحــة لدعــم النمــو الزراعــي
الــذي يوجــد فــرص عمــل.
ولتحقيــق هــذه الغاية ،ولدعــم االسـراتيجية الحكومية
للحــد مــن الفقــر للســنوات  ،2020-2013قــام
الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة بتمويــل مبــادرة
للتنميــة الزراعيــة تســمى مــروع التنميــة االقتصاديــة
الريفيــة والتشــغيل ( )REGEPالــذي تنفــذه املؤسســة
األردنيــة لتطويــر املشــاريع االقتصاديــة (.)JEDCO
وقــد بــدأ املــروع يف عــام  ،2015وميتــد لفــرة 6
ســنوات مبيزانيــة قدرهــا  11.34مليــون دوالر أمريــي.
وتتمثــل النتائــج الرئيســية يف بنــاء القــدرات التقنيــة
والقــدرة التنافســية للمزارعــن أصحــاب الحيــازات
الصغــرة وأصحــاب املرشوعــات الريفيــة الصغــرة
ومتناهيــة الصغــر ( )MSMEsوزيــادة فــرص الحصــول
عــى الخدمــات املاليــة الريفيــة املســتدامة.

تقديرات منظمة العمل الدولية لعام  ،2017متاحة عىل:
.www.ilo.org/ilostat
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الجزء األول :تحديد األساس املنطقي للتدخل
متاشــياً مــع هــدف الحكومــة األردنيــة للحــد مــن
الفقــر ،يهــدف مــروع التنميــة االقتصاديــة الريفيــة
والتشــغيل إىل إيجــاد مجموعــة واســعة مــن املزايــا
املاليــة وغــر املاليــة للمجموعــة املســتهدفة ،مبــا يف
ذلــك زيــادة الدخــل والتمكــن وتعزيــز املؤسســات
والتدريــب وبنــاء القــدرات وتعزيــز فــرص الحصــول
عــى التمويــل والروابــط يف سلســلة القيمــة وفــرص
العمــل.
ولتحقيــق هــذا الهــدف ،يهــدف الربنامج إىل اســتهداف
أصحــاب الحيــازات الصغــرة وأصحــاب املشــاريع
الريفيــة والعاطلــن عــن العمــل يف املناطــق الريفيــة،
مبــارشة ،مــن خــال الجمعيــات القامئــة والجديــدة،
ومــن خــال املشــاريع متناهيــة الصغــر والصغــرة
واملتوســطة التــي تإيجــاد فــرص العمــل يف املناطــق
الريفيــة ،مــن أجــل:
W Wبناء قدراتهم الفنية والتجارية
W Wزيــادة فــرص الحصــول عــى الخدمــات املاليــة
الريفيــة

W Wبنــاء سالســل قيمــة ذات ترابطــات فعالــة وتعزيــز
فــرص الحصــول عــى قيمــة عاليــة يف الســوق
املحليــة والخارجيــة مــن خــال املبــادرات
التســويقية
W Wتحســن معامــات مــا بعــد الحصــاد ،ومعايــر
الجــودة والشــهادات.
كنتيجة مبارشة ملا ذكر أعاله ،يتوقع املرشوع:
W Wتحســن فــرص الحصــول عــى التمويــل يف املناطــق
الريفيــة مــن خــال تعزيــز القــدرة التقنيــة
والقــدرة التنافســية لصغــار املزارعــن والــركات
الزراعيــة الصغــرة واملتوســطة
W Wدمــج املزارعــن أصحــاب الحيــازات الصغــرة يف
سالســل القيمــة
W Wإيجاد فرص عمل ريفية للنساء والشباب
W Wاملساهمة يف التنمية االقتصادية وزيادة الدخل
W Wزيــادة الصــادرات الزراعيــة مــن الفواكــه
وا لخــروا ت .

مواضيع للنقاش
1.1اســتنادا ً إىل مــا تعرفــه اآلن عــن مــروع التنميــة
االقتصاديــة الريفيــة والتشــغيل يف األردن ،كيــف
ســتصوغ النتائــج واملخرجــات الرئيســية للربنامــج
 باإلضافــة إىل هدفــه رفيــع املســتوى؟2.2سلســلة النتائــج هــي مخطــط بيــاين يوضــح كيــف
يخطــط الربنامــج للتأثــر عــى املســتفيدين منــه.
هــل ميكنــك رســم سلســلة نتائــج ملــروع التنميــة
االقتصاديــة الريفيــة والتشــغيل يف األردن؟

3.3تشــتمل سلســلة النتائــج الجيــدة ونظريــة التغيــر
األساســية عــى االفرتاضــات التــي نضعهــا حــول
أســباب اختيــار هــذا التسلســل املنطقــي املحــدد
لنتائــج الربامــج مــن أجــل تعزيــز التغيــر اإليجايب.
هــل ميكنــك تحديــد بعــض االفرتاضــات األساســية
التــي يســتند إليهــا األســاس املنطقــي ملــروع
التنميــة االقتصاديــة الريفيــة والتشــغيل يف األردن؟

الجزء الثاين :اختيار أدوات جمع البيانات
اســتنادا ً إىل نظريــة التغيــر الخاصــة باملــروع ،توصــل
مــروع التنميــة االقتصاديــة الريفيــة والتشــغيل يف
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األردن إىل مجموعــة مــن املــؤرشات لقيــاس تقــدم
الربنامــج ،والتــي شــملت عــى مســتوى النتائــج:

وعىل مستوى االنتاج:
W Wعــدد أصحــاب الحيــازات الصغــرة املشــاركني يف
"مــدارس املزارعــن الحقليــة"

دراسة حالة :إنشاء نظام لرصد مرشوع التنمية االقتصادية الريفية والتشغيل يف األردن

W Wنســبة الزيــادة يف قيمــة املبيعــات بســعر التســليم
يف املزرعــة ألصحــاب الحيــازات الصغــرة
W Wنســبة الزيــادة يف قيمــة املبيعــات للمرشوعــات
املتناهيــةالصغــروالصغــرةواملتوســطةاملدعومــة
W Wتحســن فــرص حصــول الفقــراء عــى الخدمــات
املاليــة
W Wمستوى فعالية السياسات املنارصة للفقراء.

W Wعــدد املرشوعــات الصغــرة ومتناهيــة الصغــر التــي
تســتفيد مــن التوجيــه التجــاري
W Wمقــدار املدفوعــات الخاصــة باســتثامرات تطويــر
سلســلة القيمــة
W Wعدد شهادات اعتامد " "Global GAPالصادرة
W Wمجموعــة عمــل سلســلة القيمــة التــي تــم إنشــائها
والعاملة
W Wعــدد ملخصــات السياســات التــي تــم إعدادهــا
ونرشهــا.

مواضيع للنقاش
1.1طلــب مــروع التنميــة االقتصاديــة الريفيــة
والتشــغيل الدعــم يف اختيــار أدوات تجميــع
البيانــات املناســبة لجمــع املعلومــات عــن كل
املؤرش

أدوات جمع البيانات

2.2ال توجــد أداة قيــاس "مثاليــة" ،إذ لــكل منهــا
مميزاتهــا وعيوبهــا .راجــع الجــدول  5-3يف
املالحظــة  .3مــا بعــض العيــوب املحتملــة ألدوات
جمــع البيانــات التــي اخرتتهــا  -وكيــف ســتتغلب

مــؤرش مــن املــؤرشات .اخــر اثنــن مــن مــؤرشات
النتائــج واثنــن مــن مــؤرشات املخرجــات وقــم
باســتكامل الجــدول أدنــاه.
التكرار (متى يتم جمع
البيانات وكم مرة)

املسؤولية (الرشيك
املنفذ ،ومكتب الرصد
والتقييم ،وغريهام)

عليهــا؟ أضــف عموديــن آخريــن إىل الجــدول
الــذي اســتخدمته يف الســؤال  1لــرد عيــوب كل
أداة لجمــع البيانــات وإمكانيــة تخفيــف املخاطــر
للتغلــب عليهــا.
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املؤرش

عيوب أداة جمع البيانات

اسرتاتيجيات تخفيف املخاطر

الجزء الثالث :تحليل البيانات وتفسريها
قبل البدء يف التنفيذ ،وضع مرشوع التنمية االقتصادية
الريفية والتشغيل نظاماً للرصد والتقييم يتألف من
عدة مكونات ،مبا يف ذلك:
W Wرصد املخرجات :الرتكيز عىل املدخالت املادية
واملالية واألنشطة واملخرجات .سوف تتدفق
البيانات مبارشة من السجالت عىل مستويات
مختلفة وسيتم رصدها كل ثالثة أشهر .توفر خطط
العمل وامليزانيات السنوية أهدافاً سنوية لرصد
املستوى األول.
W Wرصد النتائج :تقييم استخدام املخرجات وقياس
منافعها عىل مستويات املستفيدين والجمعيات
واملشاريع وسلسلة القيمة .سيتم مقارنة مؤرشات
األداء وفقاً للقيم التاريخية واألهداف املتوقعة.

تم تنفيذ مرشوع التنمية االقتصادية الريفية والتشغيل
من خالل مجموعة من الرشكاء .ولضامن اتباع نهج
متسق لجمع البيانات وتحليلها ،تم إنشاء نظام إبالغ
إلزامي يتضمن ثالث مجموعات من التقارير:
1.1تقرير مرحيل ربع سنوي من كل رشيك منفذ ،يتم
توحيده عىل مستوى وحدة إدارة املرشوع ()PMU
2.2تقرير مرحيل نصف سنوي من وحدة إدارة املرشوع
3.3تقرير مرحيل سنوي من قبل وحدة إدارة املرشوع.
بعدئذ ،يُقدم كل تقرير إىل لجنة توجيه الربنامج
للموافقة عليه قبل رفعه إىل الصندوق والحكومة.

مواضيع للنقاش
1.1غالبــاً مــا تنتــج أنظمــة الرصــد مجموعــة مــن
البيانــات مــع القليــل مــن املعــارف القابلــة
للتنفيــذ .لذلــك ،تعــد عمليــة تفســر البيانــات
وتحليلهــا أمـرا ً حيويـاً للمســاعدة يف ضــان توفــر
الرصــد ملعلومــات مفيــدة تدعــم اتخــاذ القـرارات
عــى أســاس األدلــة .برأيــك ،مــا هــي نقطتــا
القــوة الرئيس ـ ّيتان والتحديــان الرئيســيان اللــذان
يواجهــا نظــام الرصــد والتقييــم ملــروع التنميــة
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االقتصاديــة الريفيــة والتشــغيل مــن حيــث تحليــل
البيانــات بالفعاليــة املنشــودة؟
2.2يرغب مرشوع التنمية االقتصادية الريفية
والتشغيل يف اتخاذ قرار بشأن أفضل طريقة لتنظيم
البيانات إلجراء تحليل فعال .ما التقنيات واألنظمة
والعمليات التي تويص باستخدامها إلدارة كميات
كبرية من البيانات الواردة إىل وحدة إدارة املرشوع؟
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الرصد والتقييم والتعلّم يف برامج سوق العمل النشطة

املالحظة 4
تعزيز تعلم آليات توظيف الشباب من خالل التقييم

حقوق النرش محفوظة ملنظمة العمل الدولية 2018
الطبعة األوىل باإلنكليزية 2018
تتمتع منشورات مكتب العمل الدويل بحامية حقوق املؤلف مبوجب الربوتوكول رقم  2املرفق باالتفاقية العاملية لحامية حقوق املؤلف ،عىل
انه يجوز نقل مقاطع قصرية منها بدون إذن ،رشيطة أن يشار حسب األصول إىل مصدرها .وأي طلب للحصول عىل إذن أو ترجمة يجب أن
يوجه إىل منشورات مكتب العمل الدويل (الحقوق والرتاخيص) ،جنيف (العنوان أدناه) أو عرب الربيد االلكرتوين .rights@ilo.org :يرحب مكتب
العمل الدويل بهذه الطلبات.
يجوز للمكتبات واملؤسسات واملستخدمني اآلخرين املسجلني مع منظامت حقوق االستنساخ النسخ وفقاً للرتاخيص املمنوحة لهم لهذا الغرض.
للعثور عىل منظامت حقوق االستنساخ يف بلدكم ،ميكنكم زيارة .www.ifrro.org
منظمة العمل الدولية
دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب .الرصد والتقييم والتعلّم يف برامج سوق العمل النشطة  -املالحظة  .4تعزيز تعلم آليات توظيف الشباب
من خالل التقييم ،منظمة العمل الدولية2018 ،
(print) 978-92-2-630793-3 :ISBN
(web pdf) 978-92-2-630794-0

Also available in English: Guide on Measuring Decent Jobs for Youth - Monitoring, evaluation and learning in labour
market programmes - Note 4: Enhancing youth programme learning through evaluation. ISBN 978-92-2-131662-6
(print), 978-92-2-131663-3 (web pdf), Geneva, 2018.

ال تنطوي التسميات املستخدمة يف منشورات مكتب العمل الدويل ،التي تتفق مع تلك التي تستخدمها األمم املتحدة ،وال العرض الوارد للامدة
التي تتضمنها ،عىل التعبري عن أي رأي من جانب مكتب العمل الدويل بشان املركز القانوين ألي بلد أو منطقة أو إقليم ،أو لسلطات أي منها ،أو
بشان تعيني حدودها.
ومسؤولية اآلراء املعرب عنها يف املواد أو الدراسات أو املساهامت األخرى التي تحمل توقيعا هي مسؤولية مؤلفيها وحدهم ،وال ميثل النرش
مصادقة من جانب مكتب العمل الدويل عىل اآلراء الواردة بها.
واإلشارة إىل أسامء الرشكات واملنتجات والعمليات التجارية ال تعني مصادقة مكتب العمل الدويل عليها ،كام إن إغفال ذكر رشكات ومنتجات أو
عمليات تجارية ليس عالمة عىل عدم إقرارها.
وميكن الحصول عىل مطبوعات مكتب العمل الدويل عن طريق املكتبات الكربى أو مكاتب منظمة العمل الدولية املوجودة يف كثري من البلدان
أو مبارشة من قسم املطبوعات عىل العنوان التايل:
ILO Publications
International Labour Office
CH – 1211, Geneva 22 – Switzerland
ميكن طلب مجاناً قامئة باملنشورات واملطبوعات الجديدة من العنوان املذكور أعاله أو عن طريق الربيد اإللكرتوين pubvente@ilo.org :ومن
خالل شبكة اإلنرتنتwww.ilo.org/publns :

طبع يف سويرسا
التصميم والتخطيط للمركز الدويل للتدريب ملنظمة العمل الدولية ،تورينو ،إيطاليا.



املحتويات

تعزيز تعلم آليات توظيف الشباب من خالل التقييم
ما سبب إجراء التقييم؟
تقييم قابلية تدخلنا
معايري التقييم وأسئلته
ربط أسئلة التقييم بأنواعه

1
2
6
7
10

فهم احتياجات التقييم عىل أساس السياق التشغييل

17

النقاط الرئيسية
املوارد الرئيسية
املراجع
وضع الرشوط املرجعية لتقييم منتصف املدة ملرشوع توظيف الشباب يف مرص

22
22
23
24

األشكال
 :1-4فوائد إجراء التقييم
 :2-4أنواع التقييم املختلفة
 :3-4الخطوات الرئيسية لتخطيط أي تقييم وإدارته
 :4-4نظرة عامة عىل مراحل الربنامج النموذجية

3
10
13
18

الجداول
 :1-4معايري التقييم
 :2-4أمثلة عىل أسئلة التقييم املصاغة مع سلسلة نتائج
 :3-4نظرة عامة عن أنواع التقييم

7
9
21

الرصد (بدون تقييم)
تقييم األداء
تقييم األثر
تحليل التكلفة والف ّعالية وتحليل التكلفة واملنفعة

التوقيت
املوارد
السياق السيايس

11
11
14
15
17
19
19

املالحظة  .4تعزيز تعلم آليات توظيف الشباب من خالل التقييم

iii



تعزيز تعلم آليات توظيف
الشباب من خالل التقييم

الرشوط املسبقة:
ال يحتاج قارئ هذه املالحظة ألي معرفة سابقة لفهمها ،إذ تقدم للقارئ مفهوم التقييم واألنواع املختلفة
لخيارات التقييم املتاحة لتدخالت توظيف الشباب.
أهداف التعليم املرج ّوة:
بنهاية هذه املالحظة ،سيكون القارئ قادرا ً عىل:
W Wاستيعاب سبب التقييم وأهداف التعلم الرئيسية واملساءلة ،واملعنيني بالتقييامت داخلياً وخارجياً
W Wصياغة أسئلة التقييم عىل أساس املعايري األساسية للصلة واألثر والف ّعالية والكفاءة واالستدامة
W Wاختيار نوع التقييم املناسب مبا يتامىش مع احتياجات التدخل وسياق التقييم ،مبا يف ذلك تقييم
األداء وتقييم األثر وتحليالت التكلفة والف ّعالية وتحليالت التكلفة واملنفعة.
الكلامت الرئيسية:
قابلية التقييم ،الصلة ،الف ّعالية ،الكفاءة ،االستدامة ،التأثري ،التشاور مع ذوي املصلحة ،البحث الوصفي ،البحث
املعياري ،البحث السببي ،تقييم األداء ،تقييم األثر ،التكلفة واملنفعة ،التكلفة والف ّعالية.
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تعـد أنظمـة املراقبـة الجيـدة رضوريـة جـدا ً ملعرفـة إن كان تدخلنـا يسير يف االتجـاه
املنشـود مـن عدمـه ،إال أنهـا ال توضح سـبب حدوث التغييرات أو كيفيـة حدوثها ،كام
أنهـا ال تقـدم أدلـة موثوقـة تشير إىل أن أي تغييرات ملحوظـة يف النتائـج هـي نتيجـة
لتدخلنـا .والسـتكامل املعلومـات التي نحصل عليهـا من املراقبة ،نحتـاج إىل التقييامت.
مثـة أنـواع مختلفـة مـن التقييمات ،ويتوقـف سـؤال هـل نحتـاج إىل نـوع واحـد مـن
التقييمات أو أكثر على مـا نحتاجـه مـن املعلومات.
قبـل أن نحلـل كيـف تُسـهم أهـداف التعلـم املرجـوة والسـياق التشـغييل يف اختيـار
نـوع (أنـواع) تقييـم برنامجنـا أو مرشوعنـا أو تدخلنـا ،فإننا نعتمد على دوافع مختلفة
لالسـتفادة مـن املزايـا املحتملـة للتقييمات .ونركـز يف هـذه املالحظـة على السـبل
املمكنـة لتقييـم برامج تشـغيل الشـباب مثـل برامج سـوق العمل النشـطة ()ALMPs
والتدخلات التـي تركـز عىل الشـباب.

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

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

تعريف
التقييم هو تقييم قائم عىل األدلة لنتائج االسرتاتيجية ،أو نتائج السياسة ،أو نتائج الربنامج ،أو ونتائج املرشوع،
ويتعي أن يوفّر التقييم معلومات
وذلك من خالل تحديد صلتها ،وأثرها ،وف ّعاليتها ،وكفاءتها ،واستدامتها.
ّ
موثوق بها ومفيدة مام يتيح تضمني الدروس املستفادة يف عملية صنع القرار لكل من املتلقني واملانحني.
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تحقيــق نتائــج معينــة وســببها ،ت ُك ّمــل التقييــات
أنظمــة مراقبــة األداء ومامرســات اإلدارة القامئــة
عــى النتائــج .ورغــم أن التقييــات (وتقييــات األثــر
بوجــه خــاص) تكــون عمومـاً معلومــات بشــكل دوري
وليســت بشــكل مســتمر ،فهــي متثــل مراحــل مهمــة
يف دورة املــروع ،إذ يســاعد التقييــم املصمــم بشــكل
جيــد الجهــات العاملــة عــى تحديــد العوائــق التــي
تحــول دون وصــول الشــباب إىل العمــل ،أو الفجــوات
غــر املتوقعــة ،أو عوامــل التأثــر الســياقية ذات
الصلــة التــي مل يتــم تشــخيصها يف مرحلــة التصميــم

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

الشكل  :1-4فوائد إجراء التقييم
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1

املصداقية واالستدامة

إدارة املرشوعات
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املسئولية

توليد املعرفة

إرساء الشفافية

التعلم

داخيل
(منظمة ،مرشوع)

خارجى
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

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

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

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

؟مييقتلا ءارجإ ببس ام

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

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

املربع  :2-4أنواع التقييم املختلفة
مثة روابط مهمة بني تصميم الربنامج وتقييمه ،وأحد األغراض الرئيسية للتقييم هو دعم التعلم ،مام يسهم بدوره يف
التخطيط للمستقبل .وتعتمد جدوى التقييم وفائدته إىل حد كبري عىل جودة تصميم الربنامج األصيل ،كام هو موضح يف
املالحظة  .1يرجى مراعاة النقاط التالية:
•التقييم ال يجدي مع التصميم اليسء :التقييم املتأخر ال يغني عن التفكري املبكر .بفضل تصميم برنامج مدروس
بعناية يستند إىل األبحاث والخربات الحالية ،يكون الربنامج عىل أفضل مسار ممكن للنجاح.
•ستعتمد اسرتاتيجية التقييم عىل الفجوات املعرفية املحددة خالل مرحلة التصميم :تُعد معرفة قاعدة األدلة
وتحديد الفجوات املعرفية املحتملة عوامل هامة يف اختيار اسرتاتيجية التقييم املناسبة ،فعىل سبيل املثال ،ستكون
تقييامت األثر ذات قيمة خاصة للربامج املبتكرة وغري املختربة التي تتيح الفرصة مللء فجوات املعرفة العاملية.
•ميكن للتصميم الجيد للربنامج أن يسهل عملية التقييم :بعض الربامج أسهل يف التقييم من غريها ،فعىل سبيل
املثال ،إذا مل يتم التخطيط لتقييم األثر أثناء مرحلة تصميم الربنامج ،فقد تكون األدوات املتاحة إلجراء التقييم
محدودة جدا ً .ومع ذلك ،فإن اختيار معايري استهداف واضحة وعادلة وشفافة مثل التعيني العشوايئ للربامج التي
ال تخضع لإلرشاف أو درجات األهلية ،ميكن أن يخفف إىل حد كبري من عملية التقييم .وبالتايل ،إذا كانت هناك
عدة طرق مقبولة لتقديم برنامج معني ،فقد يكون من الحكمة التخطيط املسبق واختيار التصميم الذي يناسب
التقييم أيضاً.
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تقييم قابلية تدخلنا
قبــل البــدء يف أنشــطة التقييــم ،مــن املستحســن
أن نعــرف أن كان فعــاً باإلمــكان تقييــم التدخــل
محــل النظــر مــن عدمــه ،وميكــن أن يحــدد اإلج ـراء
االســتطالعي مــدى إمكانيــة تقييــم التدخــل كــا هــو
مخطــط لــه .وميكــن إجـراء تقديـرات قابليــة التقييــم
لتقييــم األداء واألثــر (ديفيــس .)2013 ،ويف كلتــا
الحالتــن ،يحــدد التقييــم إن كان التدخــل يشــتمل
عــى املتطلبــات الرضوريــة إلجــراء تقييــم لــأداء أو
األثــر بطريقــة تحقــق نتائــج مفيــدة .وعــاوة عــى
ذلــك ،يتــم اســتعراض اتســاق أي تدخــل أو مــروع
أو برنامــج وأســباب أي منهــم ،كــا يُراعــى توقيــت
التقييــم املزمــع والســياق الســيايس واالجتامعــي
واالقتصــادي ،فضــاً عــن توافــر املــوارد الكافيــة
للتقييــم.

معلومة اسرتشادية

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

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

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

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

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

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

الجدول  :1-4معايري التقييم
املعيار

الوصف

الصلة

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

الف ّعالية
الكفاءة
األثر
االستدامة

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

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

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

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

تلئسأو مييقتلا ريياعم

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

األنشطة

املخرجات

النتائج

األهداف العليا

أسئلة
وصفية

•كيف تقارن
تكلفة الربنامج مع
التدخالت املامثلة؟
•ما مؤهالت مقدمي
الخدمات؟
•ما التدخالت األخرى
املعمول بها اآلن؟

•هل الشباب عىل علم
بالربنامج وبطريقة
التأهل لالنضامم
إليه؟
•ما آليات التقديم
املستخدمة؟
•إىل أي مدى يختلف
تطبيق الربنامج
حسب املوقع؟

•كم عدد الشباب
املشاركني (حسب
العمر والجنس وما
إىل ذلك)؟
•من يترسب من
املدرسة؟
•ما الخدمات األكرث
استخداماً؟

•هل املشاركون راضون عن
الربنامج؟
•هل هناك أي تغيريات
ملحوظة يف معارف
املشاركني ومواقفهم وما إىل
ذلك؟
•ما عدد املشاركني يف الربنامج
الذين يجدون فرص عمل
خالل  3أشهر؟

•ما معدالت البطالة
الحالية بني الشباب
املحليني؟
• ما مدى ارتفاع
متوسط دخل
األرسة؟

أسئلة
معيارية

•هل ننفق قدر ما
حددنا يف امليزانية؟
•هل املوظفون
واملوارد املالية
كافية؟
•هل يقوم الربنامج
بتكرار الجهود
األخرى؟

•هل عملية اختيار
املشاركني عادلة
ومنصفة؟
•هل تأخر تنفيذ
الربنامج؟
•هل يتم اتباع
الكتيبات التشغيلية؟

•هل نحقق التوازن
بني الجنسني
املنشود ضمن
املشاركني؟
•هل سنحقق هدف
تدريب 5,000
شاب يف السنة؟

•هل يزيد دخل املشارك
بنسبة  ، 20٪كام هو
مخطط؟
•هل يجد  80٪من
املستفيدين وظيفة خالل 3
أشهر من التخرج ،كام هو
مطلوب؟

•هل تنخفض بطالة
الشباب املحليني
مقارنة ببدء
الربنامج؟
•هل دخل األرس
يتطور؟
•هل أصبحت املزيد
من األرس ذاتية
االكتفاء؟

أسئلة
السبب
والتأثري

•ال ينطبق

•ال ينطبق

•ال ينطبق

•نتيجة للتدريب الوظيفي،
هل يحصل املشاركون عىل
وظائف بأجر أعىل مام هم
فيه؟
•هل يجد  80٪من
املستفيدين وظيفة خالل
 3أشهر من التخرج بسبب
مشاركتهم يف الربنامج؟
•هل يزيد التدريب الداخيل
من ف ّعالية التدريب الفني
املقدم؟
•هل يؤثر الربنامج عىل
الفتيان والفتيات بشكل
مختلف؟
•ما هي اآلثار املبارشة
اإليجابية أو السلبية غري
املقصودة املوجودة ،إن
وجدت؟

•هل يسهم املرشوع
يف الحد من الفقر
باملنطقة؟
•ما اآلثار (اإليجابية
أو السلبية) األخرى
التي قد تلحق
بالظروف املعيشية
يف املجتمع األوسع
بسبب هذا التدخل؟

Source: Based on OECD/DAC, 2002 and ILO, 2017.
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ربط أسئلة التقييم بأنواعه
ال يوجــد قالــب تقييــم واحــد يناســب الجميــع ،إذ
يتعــن أن يعتمــد اختيــار التقييــم عــى نــوع املعلومات
التــي نريــد جمعهــا (مــا الــذي نريــد تقييمــه :تقــدم
الربنامج/أدائه/اآلثــار املنســوبة إليــه) ،وكذلــك املــوارد
املتاحــة مثــل املهــارات واألمــوال والوقــت.
يقــدم الشــكل  2-4ملحــة عامــة عــن خيــارات التقييــم
املتاحــة اعتــادا ً عــى نــوع األســئلة التــي نريــد

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

الشكل  :2-4أنواع التقييم املختلفة

نوع السؤال املطلوب أن
يجيب عنه التقييم
وصفي

سبب وتأثري

معياري
الرصد
تقييم األداء

تقييم األثر
تحليل التكلفة والف ّعالية
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هعاونأب مييقتلا ةلئسأ طبر

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

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

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

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

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

متاســك العمــل وإتاحــة الوصــول إىل بيانــات ذات
نوعيــة جيــدة.

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

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

املربع  :3-4أهم مراحل تخطيط التقييم وإدارته
•املراجعات السنوية تركز عىل مخرجات ونتائج املرشوعات أو الربامج أو االسرتاتيجيات أو السياسات ،وهي شكل
يعب ذوي املصلحة من خالله عن مدى تقدم التدخل نحو تحقيق أهدافه ،مع مراعاة
من أشكال التقييم الداخيل ّ
بيانات الرصد والتقييم املتاحة .وميكن أيضاً تنظيم املراجعات التي تتم بهذا النوع من الرتكيز لبحث مشكالت
محددة.
•ينبغي إجراء تقييامت منتصف املدة خالل تنفيذ املرشوعات أو الربامج أو االسرتاتيجيات أو السياسات .يختلف
يتعي أن يكون مرناً ،إذا كان هناك مربرا ً لذلك .وتتزايد فائدة هذه التقييامت عندما يتم
موعد التوقيت ،ولذا ّ
أداء عدد من األنشطة املخطط لها بعد إنفاق نسبة كبرية من األموال عليها ،وتهدف تقييامت منتصف املدة إىل
تقييم أهمية مواصلة التدخل والتقدم املحرز نحو تحقيق أهدافه املخطط لها ،مام يتيح فرصة إلجراء تعديالت
لضامن تحقيقها.
•التقييامت النهائية تركز عىل نتائج املرشوعات أو الربامج أو االسرتاتيجيات أو السياسات ومدى احتامل تحقيق
أثرها املنشود .وتوفر هذه التقييامت فرصة للتفكري بعمق يف االسرتاتيجية واالفرتاضات التي توجه التدخل ،إذ
تق ّيم مدى تحقيق التدخل ألهدافه ،وقد تويص بتعديل اسرتاتيجيته .كام أنها وسيلة لتقييم مدى دعم إجراءات
مستوى التدخل لالسرتاتيجيات واألهداف العليا ،كام هو موضح يف الربامج القُطرية للعمل الالئق (برنامج العمل
الالئق) وبرنامج منظمة العمل الدولية وموازنتها.
•تُجرى التقييامت الالحقة بعد االنتهاء من املرشوع بهدف تقييم اآلثار طويلة األجل لتدخالت محددة .وميكن
أن تكون جزءا ً من تقييامت الربامج االسرتاتيجية/السياسية أو املوضوعية أو القُطرية التي تراعي أيضاً الروابط
بني التدخالت املختلفة والنتائج اإلمنائية طويلة األجل .ويرتكز الغرض األسايس من هذه التقييامت يف فحص األثر
املستمر لتدخل معني.
املصدر :منظمة العمل الدولية.2017 ،
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يف الغالــب ،ال ميكــن لتقييــات األداء معرفــة إن كانــت
نتيجــة معينــة حدثــت بشــكل رصيــح بســبب أنشــطة
الربنامــج أم ال ،كــا أن زعــم العالقــة الســببية للتغيــر
املرصــود للتدخــل يتطلــب تطبيــق منهجيــات ف ّعالــة
لتقييــم األثــر (انظــر القســم التــايل) ،ومــع ذلــك،
فــإن االنتقــال بــن نوعــي التقييــم أمــر ســهل .وعــى
وجــه الخصــوص ،ميكــن اســتخدام األدوات النوعيــة يف
تقييــم األداء مــن أجــل إنشــاء صلــة ســببية بني أنشــطة
املــروع والنتائــج التــي تـ ّم قياســها ،ويتــم ذلــك عــادة
مــن خــال تحديــد ومراجعــة فرضيــات بديلــة عــى
العمليــة الســببية التــي تســتند إليهــا النتيجــة املعنيــة.
ويف الســياقات التــي ال يكــون فيهــا تقييــم األثــر
العكــي عمليــاً أو معقــوالً أو مرغوبــاً فيــه ،يــوىص
باستكشــاف مجموعــة مــن الطــرق النوعيــة لتحديــد

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

الشكل  :3-4الخطوات الرئيسية لتخطيط أي تقييم وإدارته

مراجعة نظرية
التغيري وقابلية
التقييم

تحديد الغرض
والنطاق والعمالء
فريق التقييم:
األدوار واملسؤوليات

الخطوات الرئيسية
لتخطيط أي تقييم
وإدارته

إرشاك ذوي
املصلحة يف
العملية

مسألة
الجنسانية
والتمييز

تعريف
أسئلة التقييم
والرشوط
املرجعية

ميزانية
التقييم

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

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

تعريف
تقييم األثر :يحدد تقييم األثر وجود عالقة سببية بني الربنامج أو التدخل ومجموعة من النتائج .ويحاول
تقييم األثر اإلجابة عىل سؤال إن كان الربنامج مسؤوالً عن التغيريات امللحوظة يف النتائج محل الدراسة من
عدمه.
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W Wوجــود صلــة اس ـراتيج ّية وأثــر :مــا مــدى أهميــة
النتائــج بالنســبة لتوفــر معلومــات عــن الربامــج
أو السياســات أو الحــوار املعنــي بالسياســات يف
املســتقبل؟ إذا كانــت مخاطــر التدخــل عاليــة،
يتعــن النظــر يف تقييــم األثــر .وقــد ينطبــق ذلــك
عــى املبــادرات الجديــدة وكذلــك عــى الربامــج
القامئــة عندمــا نحتــاج إىل اتخــاذ قــرارات بشــأن
اســتمرارها أو توســيعها أو إنهائهــا .ويف الواقــع،
قــد يكــون تقييــم األثــر املكلّــف مجديـاً جــدا ً مــن
حيــث التكلفــة نظــرا ً ألن نتائجــه قــد تســاعد يف
تحقيــق تحســينات مهمــة يف أداء الربنامــج (البنــك
الــدويل.)2009 ،
W Wمبتكــرة أو غــر مجربــة :مــا هــي الحالــة الراهنــة
لألدلــة أو املعرفــة بشــأن تأثــرات الربنامــج

هعاونأب مييقتلا ةلئسأ طبر

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

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

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

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

تعريف
تحليل التكلفة والف ّعالية ( :)CEAيقيس تحليل التكلفة والف ّعالية ( )CEAالتكلفة لكل مخرج أو ناتج (عىل
سبيل املثال  300دوالر أمرييك لكل شاب تم تدريبه ،و 500دوالر أمرييك لكل وظيفة تم إيجادها) ويقارن
هذه التكلفة مبدخالت مامثلة من منظامتنا ومنظامت أخرى.
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يقيــس تحليــل التكلفــة واملنفعــة ( ،)CBAبــدوره،
إجــايل التكاليــف املتوقعــة مقابــل إجــايل املنافــع
املتوقعــة (النتائــج) للتدخــل ،حيــث يتــم التعبــر عــن
كل مــن التكاليــف واملنافــع يف صــورة نقــود .وعــى
ســبيل املثــال ،إذا كان برنامجنــا سيســاعد  500شــاب يف
العثــور عــى وظائــف أو االحتفــاظ بهــا أو إنشــاء أعــال
تجاريــة صغــرة مســتدامة ،فإننــا ســنقوم ( )1بتقديــر
املنافــع اإلجامليــة مــن حيــث الدخــل املرتفــع ،والصحــة
األفضــل ،وانخفــاض معــدل الجرميــة ومــا إىل ذلــك)2( ،
مقارنــة هــذه املنافــع بالتكلفــة اإلجامليــة للتدخــل.
وغالبــاً مــا يُســتخدم مقياســان موجــودان يف تحليــل
التكلفــة واملنفعــة؛ األول هــو نســبة املنفعــة إىل
التكلفــة ،وملعرفــة هــذه النســبة ،اقســم منافــع
الربنامــج الصافيــة عــى صــايف تكاليفــه .وميثــل الناتــج
مقيــاس موجــز ينــص عــى أنــه "لــكل دوالر يتــم إنفاقه
عــى الربنامــج  ، Xيتــم توفــر  Yدوالر" .وهــذا النــوع
مــن القيــاس املوجــز شــائع لــدى واضعــي السياســات
ألنــه قابــل للفهــم برسعــة .إذا كانــت نســبة املنفعــة
إىل التكلفــة أكــر مــن  1دوالر أمريــي ،فهــذا يعنــي أن
الربنامــج أو التدخــل يحقــق منفعــة أكــر مــن التكلفــة.
ومثــة مقيــاس موجــز آخــر لتحليــل املنفعــة والتكلفــة
هــو نهــج االســتحقاقات الصافيــة ،الــذي يعتمــد عــى
طــرح صــايف التكاليــف مــن صــايف املنافــع .وباتبــاع
هــذه الطريقــة ،تُظهــر الربامــج عائــدا ً إيجابيــاً عــى
االســتثامر إذا كانــت املنافــع الصافيــة أكــر مــن الصفر.
تاريخيــاً ،اتخــذت املؤسســات الرئيســية للتمويــل
اإلمنــايئ مثــل البنــك الــدويل قـرارات تســتند يف األســاس
إىل اســتخدام تحليــل التكلفــة واملنفعــة .وأســهم هــذا
التحليــل يف إظهــار االلتــزام بقيــاس النتائــج وضــان
املســاءلة ،ومــع ذلــك فــإن النســبة املئويــة ملرشوعــات
البنــك الــدويل التــي يربرهــا تحليــل التكلفــة واملنفعــة
كانــت تتجــه نحــو االنخفــاض لعــدة عقــود وذلــك

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

تعريف
تحليل التكلفة واملنفعة ( :)CBAيقيس تحليل التكلفة واملنفعة ( )CBAإجاميل التكاليف املتوقعة مقابل
إجاميل املنافع املتوقعة (النتائج) للتدخل ،حيث يتم التعبري عن كل من التكاليف واملنافع يف صورة نقود.
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فهم احتياجات التقييم عىل أساس السياق التشغييل
بعــد صياغــة أســئلة التقييــم وتحديــد أنــواع التقييــم
املحتملــة ،نحتــاج إىل استكشــاف أي تقييــم ميكــن
تنفيــذه تحــت أي ظــروف .وذلــك يعنــي تحليــل
الســياق التشــغييل لتدخلنــا للحصــول عــى فهــم

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

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

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

املربع  :4-4دورة حياة الربنامج واسرتاتيجيات التقييم املناسبة
الشكل  :4-4نظرة عامة عىل مراحل الربنامج النموذجية

• حل املشكالت التشغيلية
• التأكد من فاعلية نظام اإلبالغ
الذايت

• تنفيذ الربنامج التشغييل كامالً
• إجراء تقييم األثر لتحليل أثر
النتائج

• توسيع نطاق الربنامج عند نجاح
املرحلة الثانية
• تضمني الدروس املستفادة من
تقييم األثر

املرحلة األوىل :التجربة األوىل للتدخل املبتكر وغري املجرب نسبياً لتوظيف الشباب عىل وشك البدء .ما التقييامت التي
يتعني استخدامها؟
يف املراحل األوىل من الربنامج ،نحتاج عاد ًة إىل التأكد من أن كل يشء يتم تنفيذه كام هو مخطط له .ال يوىص بإجراء
تقييم لألثر يف هذا الوقت ألن النتائج لن تعكس الجودة الحقيقية للربنامج .ومن األنسب الرتكيز عىل املراقبة لحني
تشغيل الربنامج بشكل كامل وحل مشكالت التنفيذ الشائعة يف إعداد الربامج الجديدة .كام ميكن أن تكون طرق جمع
البيانات النوعية (مثل املقابالت األساسية للمبلّغني ومجموعات الرتكيز) مفيدة بشكل خاص يف هذه املراحل املبكرة ألنها
قد تجيب عن سبب عمل بعض العنارص أو عدم عملها عىل النحو املنشود.
يبي الرصد أن املستفيدين
املرحلة الثانية :تم تطبيق التدخل ملدة عام واحد ،وتم حل املشكالت التشغيلية املبكرةّ .
راضون عن الربنامج .هل يتعني علينا توسيع الربنامج أو تكراره يف مكان آخر؟
اآلن ،قد يكون الوقت مناسباً إلجراء تقييم األثر .الربنامج جاهز وقيد العمل ،ونحن واثقون من جودة التنفيذ .سيسمح
لنا تقييم األثر تأكيد أن للربنامج تأثريا ً عىل النتائج املعنية .وميكننا أيضاً استخدام تقييم األثر ملقارنة ف ّعالية بدائل تصميم
الربنامج (مثل مجموعات مختلفة من األنشطة وكثافات مختلفة لألنشطة) إذا كنا غري متأكدين من عنارص التصميم
املحددة .فمن خالل تطبيق تصميم بطرق متنوعة ،ميكننا فهم سبب عمل عنارص معينة وتحديد أي عوائق أخرى لضبط
تدخلنا .ونتيجة للمعلومات التي تم الحصول عليها من خالل تقييم التأثري ،ميكننا اتخاذ القرار بشأن إن كان ينبغي
استثامر أموال ضخمة يف الربنامج أم ال.
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املرحلة الثالثة :أسفر تقييم األثر عن نتائج إيجابية للغاية بشكل عام .هل ما زلنا بحاجة لتقييم؟
عىل الرغم من أن النتائج اإليجابية ال تعني أن الربنامج سيعمل بشكل جيد يف سياقات مختلفة ،ميكننا اآلن أن نكون
واثقني إىل حد ما من دقة نظريتنا يف التغيري ودمج األنشطة .هذا أساس جيد لتوسيع الربنامج ليشمل املزيد من املشاركني
أو تكرارها يف مواقع مامثلة .وما مل نرغب يف تعديل تدخلنا بشكل كبري ،قد ال يكون من الرضوري إجراء تقييم آخر لألثر.
ومع ذلك ،نحن بحاجة إىل التأكد من أن جودة التنفيذ ال تزال عالية وأن نحقق أهدافنا .يجب أن تظل املراقبة عىل جميع
املستويات ،مبا يف ذلك النتائج ،عنرصا أساسيا يف برنامجنا ،كام ميكن أن تساعد تقييامت األداء املستقلة عىل فرتات منتظمة
يف التحقق من استمرار الربنامج وجودته.

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

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

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

وقــد ت ـراوح هــذه الضغــوط مــن التلميــح إىل أنــه ال
ينبغــي دراســة بعــض القضايــا إىل التعبــر عــن الرفــض
الرســمي مــن جانــب الســلطات العامــة ،مــع رفــض
إجـراء مقابــات مــع مجموعــات معينــة مــن الشــباب
أو األرس أو املجتمعــات.
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لــذا مــن األهميــة مبــكان محاولــة فهــم االهتاممــات
املختلفــة والبيئــة السياســية املوجــودة يف الســياق
املحــدد .وستســاعدنا األســئلة التاليــة يف بــدء تحليلنــا:
1.1ما السياق السيايس املحيل وتوزيع السلطة؟
2.2مــا طبيعــة العالقــة بــن املســتفيدين ومديــري
الربامــج وصانعــي السياســات والجهــات املانحــة
وذوي املصلحــة اآلخريــن؟
3.3مــا مصالــح وحوافــز كل مجموعــة مــن ذوي
املصلحــة مــن حيــث التأثــر عــى إج ـراء التقييــم
وتصميــم الربنامــج؟ عــى ســبيل املثــال ،إذا
كان الربنامــج يســتهدف مجموعــة معينــة مــن
الشــباب ،ســيكون لغــر املشــمولني يف الربنامــج
حافــزا ً للتأثــر عــى الربنامــج والتقييــم بطريقــة
متكنهــم أيضــاً مــن الحصــول عــى املنافــع.
4.4إذا كشــف التقييــم عــن وجــود أي أثــر ،فمــن
هــم الفائــزون املحتملــون والخــارسون مــن أي
إصــاح برمجــي او سياســات ميكــن أن تُســتمد
مــن التقييــم؟
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5.5مــا النتائــج واآلثــار املرتتبــة إذا مل يُظهــر التقييــم
أي تأثــر؟
6.6هــل تســمح البيئــة املحليــة بتقييــم صــارم
ومســتقل ،وهــل ســتدعم املراقبــن يف نــر
نتائجهــم املســتندة إىل األدلــة ،بغــض النظــر عــن
العواقــب السياســية؟
إن العمــل عــى فهــم مخــاوف ذوي املصلحــة مــن
خــال إجــراء تفاعــل مســتمر ومفتــوح ميكــن أن
يســاعدنا يف تحديــد الطــرق التــي ميكــن بهــا معالجــة
الضغــوط واملصالــح املتنافســة وبنــاء دعــم للتقييــم.
ويف هــذا الســياق ،يستحســن أن يضمــن الربنامــج
وجــود اإلرادة السياســية لــدى املســتويات العليــا
مــن الســلطة (لتجنــب عرقلــة التقييــم) ووجــود
عالقــات جيــدة مــع ذوي املصلحــة الرئيســيني عــى
مســتوى القواعــد الشــعبية (لضــان إمكانيــة الوصــول
للبيانــات والتعــاون واملصداقيــة) .وعــاوة عــى ذلــك،
مــن املفيــد عــاد ًة جلــب مق ّيمــن خارجيــن للحفــاظ
عــى اســتقالليتهم وحيادهــم ،باإلضافــة إىل املســاهمة
مبجموعــة محــددة مــن املهــارات .يقــدم الجــدول 3-4
ملخصــاً ألنــواع التقييــم.

تقييم األداء

تقييم األثر

ما األسئلة الرئيسية
التي متت اإلجابة
عنها يف هذا النوع
من التقييم؟

•هل الربامج لها أهداف واضحة؟
•هل تصميم الربنامج مناسب
لتحقيق األهداف؟
•هل يوجد موارد ونظم كافية
(إدارة ،ومعلومات ،وما إىل ذلك)؟
•إىل أي مدى تحققت أهداف
الربنامج؟
•هل يجب تغيري األولويات؟
•هل يتم تنفيذ الربنامج وفقاً
للتصميم؟
يتعي تصميمه أثناء التخطيط
ميكن إجراؤه يف املراحل املبكرة من
ّ
التنفيذ ،أو ملراجعة منتصف املدة ،أو لربنامج ما ،ولكن النتائج
النهائية لن تكون متاحة
عند اكتامل الربنامج.
عادة إال بعد اكتامل الربنامج
(املرحلة).

ما املدة التي
يستغرقها؟

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

متى ميكن إجراء
هذا التقييم؟

ما البيانات
والتحليالت
املطلوبة؟

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

ما الربامج األكرث
مالمئة لهذا التقييم؟

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

يغشتلا قايسلا ساسأ ىلع مييقتلا تاجايتحا مهف

الجدول  :3-4نظرة عامة عن أنواع التقييم

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

تجري عادة خالل تحليل مسبق
لتحديد إن كان الربنامج يستحق
التنفيذ أو االستمرار من عدمه،
أو بعد اكتامل الربنامج لتحديد
التكاليف النهائية وعالقتها
باملنافع املحققة
شهر إىل  3أشهر

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

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

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

حاجــة إىل تقييــم األثــر وتحــدد تحليــات التكلفــة
والف ّعاليــة وتحليــات التكلفــة واملنفعــة إن كانــت
التكاليــف املتضمنــة يف التدخــل معقولــة أم ال.
3.3تهــدف تقييــات األثــر إىل تحديــد إن كان
للتدخّــل أي تأثــر ســببي (إيجــايب أو ســلبي)
عــى املســتفيدين وإىل أي مــدى .ميكــن تطبيــق
الــدروس املســتفادة مــن تقييــم األثــر خــارج
نطــاق التدخــل نفســه ،مــا يســمح بتكويــن
معرفــة قابلــة للتطبيــق عــى نطــاق واســع.
4.4اختيــار نــوع مناســب مــن التقييــم يعتمــد عــى
الســياق التشــغييل .لذلــك مــن املهــم فهــم إن
كانــت التكاليــف مــن حيــث املــال واملوظفــن
والوقــت لــكل تقييــم مناســبة لتدخــل معــن.
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وتســهم دراســة الحالــة املاثلــة يف توجيــه القــارئ
مــن خــال عــدة خطــوات (ممنهجــة ومبســطة) مــن
تقييــم منتصــف املــدة .وبنهايــة دراســة الحالــة املاثلــة،
ســيتمكن القــارئ مــن اســتعراض نتائــج التعلــم التالية:
W Wفهــم كيفيــة صياغــة األجــزاء الرئيســية مــن
الــروط املرجعيــة لعمليــات تقييــم املرشوعــات
(املســتقلة)

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

أهداف التعلم املرجوة

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

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

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

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

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

ومــن خــال اتبــاع نهــج متكامــل متعــدد األبعــاد،
يُســهم املــروع الــذي ميتــد لثــاين ســنوات (-2011
 ،)2019مبيزانيــة إجامليــة تبلــغ  12.5مليــون دوالر،
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الجزء األول :صياغة
أسئلة التقييم
تُ ثــل صياغــة الــروط املرجعيــة للمقيــم إحــدى
الخطــوات الرضوريــة للتخطيــط لتقييــم املــروع،
إذ توضــح الــروط املرجعيــة الغــرض مــن التقييــم
ونطاقــه وتلخــص توقعــات أصحــاب املصلحــة باختالف
أطيافهــم .كــا تضــع الــروط املرجعيــة أســئلة تقييــم
محــددة ،مصممــة خصيصــاً لســياق املــروع.
بالنســبة للتمريــن التــايل ،ضــع يف اعتبــارك خلفيــة
تقييــم منتصــف املــدة ملــروع الوظائــف الالئقــة
املبــن أعــاه ،وكذلــك الحــظ عنــارص
لشــباب مــر ً
ومخرجــات املــروع التاليــة (تــم اختيارهــا وتكييفهــا
لغــرض دراســة الحالــة املاثلــة):
العنــر أ :تعزيــز قــدرات الــوزارات املعنيــة يف حكومة
مــر عــى وضــع سياســات وبرامــج توظيــف الشــباب
وتنفيذها.
املخرجــات واألنشــطة الرئيســية( :أ) تنظيــم برامــج
تدريبيــة وحلقــات عمــل ملــا ال يقــل عــن  200مســؤول
حكومــي بشــأن كيفيــة تصميــم مرشوعــات توظيــف
الشــباب (مبــا يف ذلــك تحليــل التشــخيص وتصميــم
املرشوعــات ورصدهــا)؛ (ب) إجـراء حلقــات عمــل ربع

معلومة اسرتشادية

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

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

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

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

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

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

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

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

املالحظة  .4تعزيز تعلم آليات توظيف الشباب من خالل التقييم
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الرصد والتقييم والتعلّم يف برامج سوق العمل النشطة

املالحظة 5
طرق تقييم أثر التدخالت
التي تستهدف عاملة الشباب

حقوق النرش محفوظة ملنظمة العمل الدولية 2018
الطبعة األوىل باإلنكليزية 2018
تتمتع منشورات مكتب العمل الدويل بحامية حقوق املؤلف مبوجب الربوتوكول رقم  2املرفق باالتفاقية العاملية لحامية حقوق املؤلف ،عىل
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طرق تقييم أثر التدخالت
التي تستهدف عاملة الشباب

الرشوط املسبقة:
يستحسن امتالك فهم أسايس ألساليب البحث الكمي .توضح هذه املالحظة عددا ً من أساليب تقييم األثر
التي يشيع استخدامها وترشح محاسن ومساوئ كل منها ،مبا يف ذلك االعتبارات النظرية والعملية.
أهداف التعلم:
يف نهاية هذه املالحظة ،سيتمكن القارئ من:
W Wاستخالص االعتبارات والتحديات الرئيسية التي يتعني مراعاتها عند السعي إىل إحداث تأثري من خالل
طرح السؤال التايل" :ماذا كان سيحدث لنفس األشخاص  /األرس  /املجتمع إذا مل يتم تنفيذ التدخل؟"
W Wبناء وضع مغاير للواقع من أجل معرفة التغري يف النتائج التي ميكن أن يُعزى سببه إىل التدخل،
وتحديد الخصائص األساسية التي يجب أن تشاركها مجموعات املعالجة واملقارنة لضامن الصالحية
الداخلية.
W Wمقارنة إيجابيات وسلبيات تقنيات التقييم املختلفة وكيف تهدف إىل القضاء عىل التح ّيز يف االختيار
W Wفهم طرق البحث الكمي املختلفة فهامً شامالً ،من التصاميم العشوائية الكاملة إىل األساليب شبه
التجريبية ،مثل الفرق يف االختالفات ،ومطابقة درجة امليل ،وتصميم انحدار االنقطاع
W Wاستخدام أساليب نوعية ،ليس فقط ملعرفة ما "حدث"  -تحديد متوسط تأثري املعالجة الناشئ عن
التدخل – وبل ملعرفة "ملاذا".
الكلامت الرئيسية:
اإلسناد ،املقارنة قبل وبعد ،مجموعة املقارنة ،الوضع املغاير للواقع ،الفرق يف االختالفات ،الصالحية الخارجية ،الصالحية
الداخلية ،التصميم العشوايئ ،تتبع العملية ،مطابقة درجة امليل ،التصميم العشوايئ املرحيل ،تصميم الرتويج العشوايئ،
تصميم انحدار االنقطاع ،مجموعة املعالجة.
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

توفـر هـذه املالحظة 1للمامرسين ملحة عامة عـن مختلف األدوات املتاحـة لتقييم األثر
وتقـدم إرشـادات حـول تحديدهـا يف ظل ظروف محـددة ،وكيفية تنفيذ هـذه األدوات
لتقييـم آثـار التدخلات التي تسـتهدف عاملة الشـباب .بينام ميكن أن تسـتند تقييامت
األثـر إىل كل مـن األسـاليب الكميـة والنوعية ،إال أن هذه املالحظة تركـز يف املقام األول
على األسـاليب الكميـة وتقـدم أسـاليب نوعيـة مـن أجـل توفير مكمـل ق ّيم يف سـياق
نُهج األسـاليب املختلطة.

تحدي اإلسناد
قبــل االســتطراد يف البحــث ،نحتــاج أوالً إىل توضيــح مــا
نعنيــه باألثــر .يف املالحظــات الســابقة من هــذا الدليل،
اســتخدمنا هــذا املصطلــح لإلشــارة إىل األهــداف أو
النتائــج العليــا للربنامــج التــي ترتبــط بالتغــرات يف
مســتويات املعيشــة عموم ـاً ،مثــل الحــد مــن الفقــر
أو زيــادة رفاهيــة األفـراد واألرس .ومــع ذلــك ،يف ســياق
تقييــات األثــر ،فإننــا نفهــم األثــر بشــكل أضيــق عــى
أنــه التغيــر يف النتائــج (مثــل حالــة التوظيــف ،ووقــت
العمــل ،واألربــاح) الــذي ميكــن أن يُعــزى ســببه إىل
تدخلنــا.
وكــا تــم مناقشــته يف املالحظــة  ،4تحــاول تقييــات
األثــر اإلجابــة عــن األســئلة الســببية؛ مبعنــى هــل
يحســن التدخــل (الســبب) النتائــج بــن املســتفيدين
ّ
(األثــر) .فمثــا:
W Wهــل ميكــن إســناد ســبب التغـ ّـرات امللحوظــة يف
احتامليــة حصــول املتدربــن عــى عمــل إىل تدخــل
التدريــب املهنــي؟

W Wهــل يــؤدي التدخــل القائــم عــى تقديــم التوجيــه
واملشــورة إىل ارتفــاع نســبة الرضــا بــن صفــوف
أصحــاب العمــل وارتفــاع نســبة االحتفــاظ
بالوظائــف؟
W Wهــل يعــزز التدخــل القائــم عــى تقديــم التوجيــه
واملشــورة إىل الــركات الناشــئة مــن فــرص إقامــة
املشــاريع واالســتدامة؟
يتــم تحديــد نتائــج ســوق العمــل التــي نهتــم بهــا
بالعديــد مــن العوامــل املعقــدة ،مثــل الســياق العــام
للتنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة ،والتغــرات يف
الظــروف السياســية و/أو الشــخصية ،ومــا إىل ذلــك.
ومــن ثــم ،ينطــوي تحديــد درجــة التغي ـرات يف هــذه
النتائــج التــي ميكــن إســناد ســببها إىل تدخــل معــن
عــى تحـ ٍـد .يتمثــل الغــرض مــن تقييــم األثــر تحديــدا ً
يف التغلــب عــى تحــدي اإلســناد املذكــور عــن طريــق
قيــاس مــدى مســاهمة برنامــج معــن ،وهــذا الربنامــج
فقــط ،يف التغيــر بالنتائــج ذات االهتــام.

تعريف
اإلسناد :إسناد ارتباط سببي بني التغريات املرصودة (أو املتوقع حدوثها) والتدخل املحدد.
1

2

تعتمد هذه املالحظة عىل مواد تم تطويرها يف األصل من قبل
دوفلو وآخرون ( ،)2016وخاندكر وآخرون ( ،)2010وجريتلر
وآخرون ( )2016مع تكييف بعض املواد والرسوم التوضيحية يف
مجال عاملة الشباب وتقديم عرض أكرث إيجازا ً ألساليب تقييم
األثر.
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انسإلا يدحت

بعبــارة أخــرى ،تحــاول تقييــات األثــر تقييــم إن كانت
التغي ـرات امللحوظــة يف النتائــج ذات االهتــام ميكــن
أن تُعــزى إىل تدخــل أو مــروع معــن مــع تحديــد
نطــاق ذلــك اإلســناد وأســبابه.
ينصــب الرتكيــز يف هــذه املالحظــة عــى مــا يســمى
الوضــع املغايــر للواقــع الــذي تســتند إليــه عــادة
تقييــات األثــر الكمــي 2.يحــدد هــذا النهــج أثــر
التدخــل عــى أنــه الفــرق بــن النتائــج امللحوظــة يف
إطــار التدخــل ومــا يســمى بالســيناريو املغايــر للواقــع:

"مــا الــذي كان ســيحدث لنفــس األشــخاص  /األرس /
املجتمــع إذا مل يتــم تنفيــذ التدخــل؟" .يصــور الشــكل
 1-5مفهومــي األثــر والوضــع املغايــر للواقــع.
مــن املســتحيل عملي ـاً قيــاس الوضــع املغايــر للواقــع
بشــكل حقيقــي .تحــاول طــرق تقييــم األثــر تحديــد
التأث ـرات الســببية مــن خــال تقديــر أو بنــاء الوضــع
املغايــر للواقــع وذلــك منوذجي ـاً  -ولكــن ليــس دامئ ـاً
 مــع مجموعــات املقارنــة ،التــي تعــرف أحيانـاً باســممجموعــة التحكــم .تُعــرف مجموعــة املشــاركني باســم
مجموعــة املعالجــة أو مجموعــة املشــاركني.

 2قد يكون تصميم تقييم األثر الذي ميزج بني األساليب النوعية
والكمية مناسباً اعتامدا ً عىل التدخل الجاري تقييمه وسياقه ،عىل
النحو املوضح مبزيد من التفصيل أدناه.

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

الشكل  :1-5بيان مريئ ألثر التدخل
مثال2

مع التدخل

مثال1

النتيجة

النتيجة

مع التدخل

التأثري

التأثري
بدون تدخل (مغاير لواقع)

الزمن

بدون تدخل (مغاير لواقع)

الزمن
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يجــب أن تشــرك مجموعــات املعالجــة واملقارنــة يف
نفــس الخصائــص يف ثــاث طــرق عــى األقــل (غريتلــر
وآخــرون:)2016 ،
1.1ينبغـي أن تكـون مشـابهة مـن حيـث الخصائـص
القابلـة وغير القابلـة للرصـد :ميكـن أن تشـمل
الخصائـص القابلـة للرصـد العمـر والجنـس
ومسـتوى التعليـم ،والوضـع االجتامعـي
واالقتصـادي ،وخصائـص األرسة ،والوضع الوظيفي،
ومـا شـابه ذلـك .وميكـن أن تشـمل الخصائـص
غير قابلـة للرصـد من بين عوامـل أخـرى الدوافع
واالهتاممـات والقيـم والعقائـد ومسـتوى الدعـم
األرسي .ال يشترط تطابـق جميـع األشـخاص يف
مجموعـة املعالجـة مـع جميـع األشـخاص يف
مجموعـة املقارنـة ،ولكـن يجـب أن تتشـارك
املجموعتـان يف نفـس متوسـط الخصائـص.
2.2يجـب أن يكـون مـن املتوقـع تفاعـل مجموعـات
املعالجـة واملقارنـة مـع التدخـل بطريقة مشـابهة:
على سـبيل املثـال ،يجـب أن يكـون مـن املرجـح
زيـادة النتائـج ،مثـل املهـارات أو الدخـل ،لصالـح

أعضـاء مجموعـة املعالجـة كام هو الحال بالنسـبة
ملجموعـة املقارنـة.
3.3يجـب أن يكـون ملجموعـات املعالجـة واملقارنـة
مسـتويات مامثلـة من التعـرض للتدخالت األخرى:
على سـبيل املثـال ،يجـب أن يكـون لـدى كلتـا
املجموعتين نفـس فـرص الحصـول على خدمـات
الدعـم األخـرى املقدمة من قبـل الحكومة املحلية،
واملنظمات غير الحكوميـة ،ومـا إىل غير ذلـك.
4.4عندمــا تشــرك مجموعــات املعالجــة واملقارنــة
يف أوجــه التشــابه املذكــورة أعــاه ،نســتطيع أن
نســتنتج بثقــة أن أي اختالفــات نراهــا يف النتائــج
بــن املجموعتــن ميكــن أن تُعــزى إىل التدخــل.
مــن ناحيــة أخــرى ،إذا اختلفــت مجموعــة
املقارنــة عــن مجموعــة املعالجــة بشــكل كبــر،
فــإن مقارنــات النتائــج بــن مجموعــات املعالجــة
واملقارنــة لــن تعكــس أثــر التدخــل فحســب ،بــل
وتبعــات هــذه االختالفــات كذلــك .وهــذا مــا
يســمى التح ّيــز يف االختيــار.

تعريف
مجموعة املقارنة هي مجموعة مستخدمة لتقدير الوضع املغاير للواقع يف تقييم األثر .وعىل النقيض من
أعضاء مجموعة املعالجة ،مل يتعرض أعضاء مجموعة املقارنة إىل التدخل املراد تقييمه .وغالباً ما يتم استخدام
املصطلحني "مجموعة املقارنة " و"مجموعة املراقبة" بالتبادل .وألغراض هذه الوثيقة ،سوف نستخدم املصطلح
العام مجموعة املقارنة يف جميع أجزاء الوثيقة.
تعريف
مجموعة املعالجة :تُعرف مجموعة األشخاص الذين يشاركون بفاعلية يف التدخل باسم مجموعة املعالجة أو
مجموعة املشاركني
تعريف
الخصائص القابلة للرصد وغري القابلة للرصد :ميكن قياس الخصائص القابلة للرصد من خالل أساليب جمع
البيانات املناسبة (مثل الدراسات االستقصائية) وغالباً ما تتضمن العمر والجنس واملستوى التعليمي والحالة
االجتامعية واالقتصادية والخصائص العائلية والوضع الوظيفي وما إىل ذلك .أما الخصائص غري القابلة للرصد
فهي تلك العوامل التي ال ميكن قياسها أو ال يتم قياسها يف تقييم (األثر) وميكن أن تشمل التحفيز واالهتامم
والقيم واإليديولوجيات ومستوى الدعم األرسي ،علامً بأنه تم تطوير مقاييس مساعدة بالنسبة للعديد من
تلك الخصائص غري القابلة للرصد (غري الكاملة)،
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انسإلا يدحت

يحــدث التح ّيــز يف االختيــار يف العــادة عندمــا يختلــف
املشــاركون وغــر املشــاركني يف التدخــل مــن حيــث
الخصائــص التــي ال يتــم رصدهــا ،والتــي تؤثــر عــى
كل مــن احتامليــة مشــاركة األف ـراد يف التدخــل (و/أو
اســتكامله) والنتائــج ذات االهتــام.
مــن املرجــح أن يختلــف املتقدمون للمشــاركة يف معظم
برامــج عاملــة الشــباب اختالفـاً كبـرا ً عــن أولئــك الذيــن
ال يتقدمــون ،وأن هــذه االختالفــات ال ميكــن مالحظتهــا
بســهولة .فعــى ســبيل املثــال ،قــد يكــون املشــاركون يف
مــروع اإلرشــاد الوظيفــي أكــر تحف ـزا ً ويســتطيعون
الوصــول إىل معلومــات أفضــل حــول كيفيــة العثــور
عــى وظيفــة مقارنــة بغــر املشــاركني ،حتــى قبــل بــدء
التدخــل .ويف هــذه الحالــة ،قــد يكــون املشــاركون أكــر
نجاحـاً مــن حيــث نتائــج ســوق العمــل ولكــن ســيكون
مــن غــر الواضــح إن كان ســبب ذلــك يعــود إىل التدخل
أو امليــزة األوليــة يف ظــروف البدايــة.
تتضمــن أحــد األهــداف الرئيســية لتقنيــات التقييــم
املعروضــة هنــا القضــاء عــى التح ّيــز يف االختيــار ،مــا
مي ّكــن مــن إســناد االختالفــات التــي يتــم مالحظتهــا يف
النتائــج بــن مجموعــات املعالجــة واملقارنــة إىل التدخل.
ال ميكــن مالحظــة التح ّيــز يف االختيــار شــأنه يف ذلــك
متامـاً شــأن الوضــع املغايــر للواقــع .ومــا مل يتــم االنتباه
وأخــذ الحيطــة والحــذر عنــد اختيــار مجموعــات

املعالجــة واملقارنــة بشــكل مناســب ،ســوف تشــتمل
مقارنــة بســيطة لنتائــج ســوق العمــل للمجموعــات
املعالجــة واملقارنــة عــى كل مــن أثــر التدخــل والتح ّيــز
يف االختيــار .ومــن املســتحيل عمومــاً معرفــة املــدى
الدقيــق الــذي ميكــن بــه إســناد أي عنــر إىل أي
ســبب معــن أو آخــر.
تحــاول تقنيــات التقييــم الــواردة أدنــاه اختيــار
مجموعــات املعالجــة واملقارنــة للقضــاء عــى التح ّيز يف
االختيــار ،بحيــث ال تعكــس املقارنــات بــن املجموعات
املعالجــة واملقارنــة ســوى أثــر التدخــل.
تعتــر مجموعــة املقارنــة الجيــدة ركيــزة أساســية تضمن
الصالحيــة الداخليــة للتقييــم التــي تحــدد موثوقيــة
ومصداقيــة نتائــج التقييــم .تتفاعــل الصحــة الخارجيــة
عندمــا نبــدأ يف التفكــر يف قابليــة نقــل هــذه النتائــج:
هــل ينبغــي توســيع نطــاق التدخــل ليشــمل مجتمعــات
أخــرى ،أم تنفيــذه عــى مســتوى إقليمــي أو وطنــي؟
هــل ميكننــا توقــع نتائــج مامثلــة إذا قمنــا بتصميــم هذا
الربنامــج يف ســياقات أخــرى و/أو لرشيحــة مختلفــة مــن
الســكان املســتهدفني؟ وعــادة مــا تحظــى هــذه األســئلة
باالهتــام الكبــر لصناع السياســات.
يجــب أن نضــع يف االعتبــار أن الظــروف لــن تكــون
متطابقــة أبــدا ً عنــد تكـرار أو توســيع نطــاق التدخــل.
وبالتــايل ،ولتحقيــق الصالحيــة الخارجيــة ،ال بــد مــن

تعريف
الصالحية الخارجية :تعني الصالحية الخارجية يف تقييم األثر أن األثر السببي امللحوظ ميكن تعميمه عىل
جميع األفراد املؤهلني .لذلك ،من الرضوري أن تكون عينة التقييم عينة متثيلية لجميع األفراد املؤهلني حتى
يكون التقييم ذو صالحية خارجية.
تعريف
التح ّيز يف االختيار :يحدث التح ّيز يف االختيار عندما ترتبط أسباب مشاركة الفرد يف الربنامج بالنتائج .يحدث
هذا التح ّيز غالباً عندما تختار مجموعة املقارنة بنفسها االنسحاب من الربنامج (عىل سبيل املثال ،املترسبني).
تعريف
الصالحية الداخلية :لتحقيق الصالحية الداخلية ،يجب أن يشتمل تقييم األثر عىل مجموعة مقارنة تقدم
تقديرا ً صحيحاً للوضع املغاير للواقع .وميكن لتقييم األثر الصحيح داخلياً أن يسند بوضوح التغريات يف النتائج
إىل التدخل عن طريق التحكم عن االختالفات املحتملة بني مجموعة املعالجة واملقارنة .وميكن تحقيق ذلك
من خالل تطبيق التقنيات التجريبية أو شبه التجريبية بشكل مناسب.
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فهــم الجوانــب املعقــدة املحيطــة بالربنامــج يف وقــت
ومــكان وســياق تنفيــذه ،واألثــر املحتمــل عــى نتائــج
التقييــم .فعــى ســبيل املثــال ،قــد تكــون خدمــات
التوظيــف لشــباب الخريجــن ف ّعالــة يف املنطقــة
بســبب وجــود طلــب مقابــل مــن االقتصــاد املحــي
عــى هــذه املجموعــة املســتهدفة ،والســمعة الحســنة
للمؤسســات التعليميــة ،وتنفيــذ الربنامــج يف موســم
ارتفــاع الطلــب مــن أصحــاب العمــل عــى العمــل.
وقــد يظهــر تنفيــذ نفــس التدخــل يف مناطــق أخــرى
وطــوال العــام ،نتائــج مختلفــة للغايــة.

مــن الــروري تحليــل اآلليــات الســببية التــي تســتند
إليهــا النتائــج املرصــودة مــن أجــل فهــم ،ليــس فقــط
هــل ينجــح التدخــل ،بــل وملــاذا ويف أي ســياق ميكــن
توقــع نجاحــه .تعتــر األســاليب النوعيــة ،مثــل تلــك
املطبقــة يف ســياق التقييــم القائــم عــى النظريــة ،ذات
أهميــة أساســية يف هــذا العمــل.
يف ســياق هــذه املالحظــة ،ســيتم تقديــم طــرق مختلفة
لتقييــم األثــر الكمــي ،يتبعهــا مثــال عــن طريقــة
نوعيــة ومالحظــات تتنــاول كيــف ميكــن لنهــج الطــرق
املختلطــة أن يســاعد يف تحقيــق كل مــن نتائــج تقييــم
الصالحيــة الداخليــة والخارجيــة.

املربع  :1-5دعم منظمة العمل الدولية لتقييم األثر
قامت إدارة التقييم التابعة ملنظمة العمل الدولية (املعروفة أيضاً باسم " )"EVALبتطوير مجموعة متنوعة من املوارد
لدعم تقييم األثر (:)IE
W Wإطار تقييم األثر :وضعت إدارة التقييم ورقة بيان املوقف حول كيف ومتى وملاذا يجب أن يتم النظر يف تقييم
األثر وتنفيذه ،بنا ًء عىل مدخالت من موظفي منظمة العمل الدولية .وتغطي هذه الورقة القضايا الرئيسية ،مثل
االستخدام املحدد والغرض من تقييم األثر؛ واملطابقة بني أسئلة بحث التقييم واملنهجية املناسبة؛ واستخدام مجموعة
من املنهجيات التكميلية واملتاحة؛ وجدوى وقيمة تقييم األثر؛ والحاجة ليس فقط إىل تحديد األثر (ماذا) ولكن أيضا
كيف وملاذا.
W Wمرفق مراجعة تقييم األثر ( :)IERFوضعت إدارة التقييم آلية مراجعة متكن موظفي منظمة العمل الدولية من طرح
األسئلة وطلب مراجعة أوراق املفاهيم واملقرتحات الكاملة والخطط والتقارير من أجل املساعدة يف تخطيط تقييم
األثر أو تصميمه أو تنفيذه ( .)EVAL_impact@ilo.orgوتُتاح مالحظة موجزة عن تشغيل هذا املرفق.
W Wمخزون تقييامت األثر املنفذة يف منظمة العمل الدويل :يسمح املخزون بسهولة الوصول إىل املعارف املؤسسية ضمن
مجموعة متنوعة من مجاالت التدخل.
W Wتقييم نوعية تقييامت األثر يف منظمة العمل الدولية :من أجل الرصد واإلبالغ عن التقدم الذي تحققه منظمة العمل
الدولية يف استخدام تقييم األثر وجودته ،سوف تقوم إدارة التقييم بإجراء تقييم دوري لجودة تقييامت األثر يف جميع
أنحاء املنظمة.
W Wشبكة غري رسمية لتقييم األثر كمجتمع للمامرسة :تجتمع هذه املجموعة غري الرسمية من الزمالء املعنيني واملهتمني
بتقييم األثر عىل أساس منتظم لتبادل الخربات وتقديم مراجعة النظراء بشأن تقييم األثر ،حسب الحاجة.
تهدف هذه املوارد إىل دعم منظمة العمل الدولية من أجل زيادة تعزيز قدرتها من حيث استخدام تقييم األثر ،وتوثيق
املعرفة بعوامل النجاح وملن ،وتقييم األثر.
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التحديات املحددة لتقييم برامج سوق العمل النشطة التي
3
تركز عىل الشباب
تؤثــر طبيعــة برامــج ســوق العمــل النشــطة
( ،)ALMPsوتحديــدا ً تلــك التــي تركــز عىل اســتهداف
رشيحــة الشــباب ،عــى جوانــب متعــددة مــن تصميــم
التقييــم الصحيــح .وكخلفيــة إلجــراء مناقشــة أكــر
تفصيــاً لقضايــا التصميــم يف املالحظــة  ،6يقــدم
هــذا القســم ملحــة عامــة عــن بعــض الســات األكــر
شــيوعاً لربامــج ســوق العمــل النشــطة التــي تركــز
عــى الشــباب ويصــف ســات معينــة لتصميــم
التقييــم املرتبطــة تحديــدا ً بهــذه األنــواع مــن الربامــج.
إن تحديــد امليـزات التــي يحتمــل أن تكــون موجــود ًة
يف أي بيئــة معينــة سيســاعد يف وضــع تصميــم التقييــم
املناســب.

برامج إلزامية أو اختيارية
مــن الخصائــص األساســية للتدخــل الــذي يســتهدف
الشــباب هــو تحديــد إن كان الربنامــج إلزاميــاً أم
اختياري ـاً .وت ُدمــج الربامــج اإللزاميــة يف العديــد مــن
خدمــات التوظيــف العامــة ،مبــا يف ذلــك املتعلقــة
بتأمينــات البطالــة وبرامــج التدريــب .ويف هــذه
الســياقات ،يُطلــب مــن الشــباب املشــاركة يف برنامــج
ســوق العمــل النشــط املرتبــط بإعانــات البطالــة.
ومــع ذلــك ،وكــا ســيتم بيانــه يف األقســام التاليــة،
تخلــق املشــاركة اإللزاميــة يف أي تدخــل يســتهدف
عاملــة الشــباب تحديــات أمــام تقييــم األثــر ،حيــث
تحتــاج املقاييــس الصحيحــة لألثــر إىل مجموعــة
معالجــة ومجموعــة مقارنــة مكافئــة .وال ميكــن
تطبيــق بعــض أســاليب تقييــم األثــر إال عــى الربامــج
االختياريــة التــي تســتقطب املشــاركني مــن مجموعــة
واســعة مــن مقدمــي الطلبــات الذيــن لهــم حريــة
قــرار املشــاركة.
3

عدم االمتثال :عدم الحضور والترسب
يف كثــر مــن التدخــات االختياريــة التــي تســتهدف
عاملــة الشــباب ،يخفــق جــزء كبــر مــن األشــخاص
املســندين إىل الربنامــج يف التســجيل يف الربنامــج (مــا
يســمى عــدم الحضــور) أو ينســحبون قبــل االنتهــاء
مــن الربنامــج (التــرب) .ويرتبــط هــذا التحــدي بوجــه
خــاص بالشــباب الذيــن يتمتعــون بدرجــة عاليــة مــن
التنقــل ،ومييلــون إىل تغيــر العنــوان ومــكان العمــل
بشــكل متكــرر والتنــاوب بــن العمــل والدراســة.
يقول ديفيد كارد وآخرون ( )2011ما ييل:
مــن النــادر تحقيــق معــدالت إمتــام الربنامــج بأكــر
مــن  80يف املائــة ،ويشــيع انخفــاض املعــدالت إىل
 50يف املائــة ،ويعــد الفشــل يف توقــع املشــكالت
رب أحــد
الناتــج عــن حــاالت عــدم الحضــور والتـ ّ
األســباب الرئيســية لضعــف تصميــم تقييــات
برامــج ســوق العمــل النشــطة ( ،2011ص .)13
بينــا ال يــؤدي عــدم امتثــال أعضــاء ينتمــون ملجموعــة
الربنامــج أو مجموعــة املقارنــة إىل إبطــال تصميــم
التقييــم يف حــد ذاتــه ،إال أنــه يعقّــد مــن تفســر
النتائــج ،ويفيــد حاجــة التقييــم إىل جمــع بيانــات
حــول معــدالت املشــاركة الفعليــة يف الربنامــج مــن
قبــل مجموعــة الربنامــج ومجموعــة املقارنــة.
تعتمــد صالحيــة التصميــم العشــوايئ اعتــادا ً رئيســياً
عــى التكافــؤ بــن النتائــج املرصــودة مــن مجموعــة
املقارنــة والنتائــج املغايــرة للواقــع مــن مجموعــة
املعالجــة .ويف معظــم الحــاالت ،يختـ ّـل هــذا التكافــؤ

هذا القسم مقتبس من كارد وآخرون (.)2011
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

عنــد فقــدان أو تــرب أي أعضــاء مــن أي مجموعــة
محــددة أو مجموعــة أخــرى .ولهــذا الســبب ،يجــب
أن يســتند تحليــل التصميــم العشــوايئ إىل مقارنــة
بــن مجموعــات املعالجــة واملقارنــة حســبام تــم
تحديدهــا منــذ البدايــة ،باســتخدام بيانــات عــن كل
شــخص تــم تخصيصــه يف البدايــة لهــذه املجموعــات.
ويعــرف ذلــك يف املؤلفــات املعنيــة بالتقييــم التجريبــي
باســم "نيــة معالجــة التحليــل".

التعيني والفرز
نظـرا ً ألنــه ال يتــم تخصيــص ســوى مجموعــة محــددة
مــن جميــع الشــباب املســجلني يف تقييم األثــر للحصول
عــى الربنامــج بالفعــل ،قــد تــؤدي نســبة االســتيعاب يف
التقييــم إىل تعطيــل التدفــق الطبيعــي للعمــاء يف أي
برنامــج مســتمر .4وال يعــد ذلــك مصــدر قلــق خــاص يف
بيئــة يزيــد فيهــا عــدد املتقدمــن عــن األماكــن املتاحــة
يف الربنامــج :وعندئــذ ،يعمــل االختيــار العشــوايئ كأداة
تقنــن مالمئــة وموضوعيــة .إال أنــه عنــد الحاجــة إىل
تدفــق منتظــم مــن املرشــحني لشــغل األماكــن املتاحــة
يف الربنامــج ،قــد يعــرض مشــغلو الربنامــج عــى
تخصيــص بعــض مــن عمالئهــم املحتملــن إىل مجموعة
املقارنــة وقــد يحاولــون تجــاوز عمليــة التخصيــص.
ويجــب التعــرف مســبقاً عــى احتامليــة حــدوث ذلــك.
فــإذا كان األمــر كذلــك ،قــد يتضمــن تخطيــط التقييــم
تخصيــص ميزانيــة لجهــود التعيينــات اإلضافيــة مــن
أجــل زيــادة تدفــق العمــاء الجــدد ،وكذلــك مــوارد
إضافيــة مــن أجــل رصــد االمتثــال لقواعــد التعيــن
عــن كثــب .فعــى ســبيل املثــال ،قــد تقتــر برامــج
ســوق العمــل النشــطة التــي تســتهدف الشــباب عــى
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عىل سبيل املثال ،إذا حرض  100عميل جديد إىل مواقع الربامج
كل شهر ،وكان هناك  80مكاناً مفتوحاً للتسجيل يف الربنامج كل
شهر ،فيمكن ،عىل األكرث ،تسجيل  40شخصاً شهرياً يف التقييم:
سيتم تخصيص  20شخصاً للربنامج (جنباً إىل جنب مع 60
عميالً جديدا ً آخرين ممن ليسوا جزءا ً من التقييم) و 20شخصاً
ملجموعة املقارنة.
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الرجــال والنســاء العاطلــن عــن العمــل الذيــن تـراوح
أعامرهــم بــن  16و 30ســنة .وعــادة ،يجــب اســتخدام
نفــس إجــراءات وقواعــد الفــرز الخاصــة باألهليــة
الختيــار املشــاركني للتقييــم.

أحجام العينات
تســتند املبــادئ التوجيهيــة لتحديــد أحجــام العينــات
الرضوريــة لتقييــم برنامــج ســوق العمــل النشــطة إىل
حســاب القــدرة القياســية .يتمثــل املكــون الرئيــي
لهــذا الحســاب يف تقديــر حجــم األثــر املعقــول
للربنامــج (عــى ســبيل املثــال ،تأثــر الربنامــج عــى
نتيجــة االهتــام ،معــرا ً عنــه كجــزء مــن االنحــراف
املعيــاري لهــذه النتيجــة) .ويف ضــوء هــذه القيمــة
واالختيــارات املعياريــة ملســتوى الداللــة اإلحصائيــة
(عــى ســبيل املثــال 5 ،يف املائــة) ومــدى مالءمــة قــوة
التصميــم (عــى ســبيل املثــال ،)0.80 ،يكــون مــن
الســهل حســاب أحجــام العينــات املناســبة ملجموعــات
املعالجــة واملقارنــة بتصميــم عشــوايئ ملجموعــات
متســاوية الحجــم .وقــد ط ـ ّور كل مــن كارد وآخريــن
( )2011إرشــادات (كــا هــو موضــح يف الجــدول
 )1-5توضــح تفاصيــل حجــم العينــة املطلوبــة لقيــاس
نطــاق التأثــرات .يعــرض كل صــف معــدل العاملــة
بــن صفــوف مجموعــة املقارنــة ،وميثــل كل عمــود
االختــاف بــن مجموعــات املعالجــة والتحكــم .فعــى
ســبيل املثــال ،إذا كان معــدل العاملــة بنســبة 50٪
يف املائــة يف مجموعــة املقارنــة ،يكــون حجــم العينــة
املطلوبــة  6354مشــارك ونفــس العــدد لغــر املشــاركني
للكشــف عــن تأثــر كبــر مــن  2.5نقطــة مئويــة يف
العاملــة.
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الجدول  :1-5حجم العينة املطلوبة للكشف عن اآلثار املهمة

معدل العاملة بني
صفوف مجموعة
التحكم

30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%

2.5%
5475
5883
6166
6323
6354
6260
6040
5695

5.0%
1417
1511
1574
1605
1605
1574
1511
1417

أثر الربنامج
10.0%
7.5%
376
650
396
688
408
713
412
723
408
719
396
702
376
671
349
625

12.5%
247
259
265
266
262
254
240
221

15.0%
176
183
186
186
183
176
165
151

املصدر :كارد وآخرون ()2011
* حسب افرتاضات قياسية (السلطة =  ،0.8األهمية =  ،0.5مجموعات متساوية الحجم) ،باستخدام أمر  sampsiيف Stata

عنــد التفكــر يف حجــم األثــر ذي االهتــام لربنامــج
ســوق العمل النشــطة ،يــويص كارد وآخــرون و ()2011
بوضــع هــذه الربامــج يف ســياقها ويفيــدون:
لقـد أظهـرت مجموعة كبرية جـدا ً من األبحاث
بـأن كل سـنة إضافيـة مـن التعليم الرسـمي يف
معظـم البلـدان حـول العـامل ترتبـط بزيـادة
يف الكسـب تصـل إىل حـوايل  10يف املائـة.
وميكـن القـول بـأن الربنامج النموذجي لسـوق
العمـل النشـطة ينطـوي على اسـتثامر أصغـر
مـن االسـتثامر يف السـنة النموذجيـة للتعليـم
املـدريس الرسـمي .لذلـك ،يعتبر حجـم التأثير
الـذي يقـل عـن  10يف املائة معقوالً ،وبالنسـبة
للربامـج األقـل كثافـة ،قـد تكـون أحجـام
التأثيرات التـي ال تزيـد عن  5يف املائـة مقبولة
( ،2011ص .)19.

توقيت استطالعات املتابعة
يعــد توقيــت اســتطالعات املتابعــة ق ـرارا ً مه ـاً مــن
حيــث ضــان آثــار الربنامــج ،إذ تســتخدم العديــد
مــن تقييــات برامــج ســوق العمــل النشــطة اســتبيان
متابعــة ملــدة عــام ،ويرجــع ذلــك جزئيــاً إىل رشوط
عقــد التقييــم التــي غالب ـاً مــا تتطلــب صــدور تقريــر
ختامــي يف غضــون عامــن أو ثالثــة أعــوام .ومــن ناحيــة

أخــرى ،تشــر املؤلفــات الحاليــة حــول برامــج ســوق
العمــل النشــطة إىل أن تأثــر الربامــج املكثفــة ،مثــل
التدريــب يف الفصــول الدراســية وبرامــج التدريــب
عــى رأس العمــل ،ال يتجــى إال بعــد ســنتني أو ثــاث
ســنوات مــن الدخــول يف الربنامــج ،وليــس بعــد عــام
واحــد فقــط (كارد وآخــرون .)2011 ،وبنــا ًء عــى هــذه
الدراســات ،ومبراعــاة فــرات االنقطــاع يف العديــد
مــن الربامــج ،مــن املستحســن تطويــل أفــق مــا بعــد
الربنامــج الــذي ال تقــل مدتــه عــن عامــن بالنســبة
لربامــج ســوق العمــل النشــطة.
ومــع ذلــك ،توجــد مفاضلــة بــن القــدرة عــى رصــد
اآلثــار طويلــة األجــل والتأكــد مــن وجــود تصميــم
صحيــح لتقييــم األثــر :وبينــا يتمتــع الشــباب بدرجــة
عاليــة مــن التنقــل وقــد ينتقلــون يف جميــع أنحــاء
البلــد (أو رمبــا يهاجــرون) بعــد اســتكامل تعليمهــم أو
برامــج التدريــب ،تتزايــد صعوبــة تعقــب عــد ٍد ٍ
كاف
مــن املســتفيدين مــن الربنامــج مــع تقــدم الوقــت.
وبينــا يتعــذر االتصــال بعــد ٍد كبــرٍ مــن الشــباب
الذيــن شــاركوا يف املســح األســايس لتقييــم األثــر مــن
أجــل اســتطالعات املتابعــة (معــدل اســتنزاف عــا ٍل)،
يصبــح مــن الصعــب أو املســتحيل بشــكل متزايــد
الكشــف عــن األثــار وتحديــد كميتهــا بشــكل موثــوق
بســبب انخفــاض القــدرة اإلحصائيــة والتح ّيــز املحتمل.
املالحظة  .5طرق تقييم أثر التدخالت التي تستهدف عاملة الشباب
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األساليب الكمية لتقييم األثر
تحقــق األســاليب الكميــة املــوىص بهــا لتقييــم األثــر
الصالحيــة الداخليــة وتــدرأ التح ّيــز يف االختيــار ،وذلــك
مبقارنــة املجموعــات مــع املعالجــة وبدونهــا ،والتــي ال
تختلــف عــى النحــو األمثــل إال مــن هــذه الناحيــة.
وميكــن تحقيــق ذلــك عــى أكمــل وجــه إذا كانــت
لدينــا الســيطرة عــى املســتفيدين وغــر املســتفيدين
مــن التدخــل .وعندئــذ ،ميكــن إجـراء تصاميــم التقييــم
التجريبيــة ،علــاً بــأن التجــارب املوجهــة باســتخدام
العينــات العشــوائية هــي أكرثهــا شــيوعاً ،فــإن كان
التخصيــص إىل مجموعتــي املعالجــة واملقارنة عشــوائياً
متامــاً ،ســتكون املجموعتــان متشــابهتني جــدا ً ،يف
املتوســط ،قبــل بدايــة الربنامــج وســنكون قــد قطعنــا
شــوطاً طوي ـاً نحــو ضــان الصالحيــة الداخليــة.

ال يكــون التوزيــع العشــوايئ ممكنــاً أو مستحســناً
دامئ ـاً لعــدة أســباب ،موردهــا أدنــاه .وعندئــذ ،ميكــن
اســتخدام طــرق أخــرى تســعى إىل إجــراء مقارنــات
صحيحــة داخليــاً عــن طريــق إنشــاء وضــع صحيــح
مغايــر للواقــع .ويطلــق عــى هــذه األســاليب اســم
الطــرق شــبة التجريبيــة لتقييــم األثــر ،علــاً بــأن
األســاليب األكــر اســتخداماً هــي الفــرق يف االختالفــات
( ،)DIDومطابقــة درجــة امليــل ( )PSMوتصميــم
انحــدار االنقطــاع ( ،)RDDوالتــي ســيتم تناولهــا
جميع ـاً باختصــار يف هــذا القســم .ومــن املستحســن
عمومــاً دراســة جميــع جهــود تقييــم األثــر املمكنــة
واملوازنــة بــن محاســنها ومســاوئها بعنايــة قبــل
الــروع يف التقييــم .يقــدم الجــدول  2-5نظــرة عامــة
عــى طــرق تقييــم األثــر الكمــي املختلفــة.

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

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

املصدرwww.freshspectrum.com :

تعريف
التصميم التجريبي :تعتمد التصاميم التجريبية عىل بعض عنارص التوزيع العشوايئ يف تخصيص املشاركني
إىل مجموعات معالجة ومقارنة ،وميكن أن تنتج تقديرات تأثري عالية املصداقية ولكنها غالباً ما تكون مكلفة
وصعبة التنفيذ ،ألغراض تدخالت معينة.
التجربة املنضبطة العشوائية هي دراسة يتم فيها توزيع األشخاص عشوائياً (بالصدفة وحدها) لتلقي املعالجة،
مثل املشاركة يف تدخل محدد.
التصميم شبه التجريبي :تُستخدم نُهج التصميم شبه التجريبي إلنشاء مجموعة مقارنة صحيحة باستخدام
وسائل إحصائية للتحكم يف االختالفات بني األفراد املشمولني بالربنامج الجاري تقييمه واألفراد غري املشمولني.
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الوصف

من يف مجموعة املقارنة؟

الجدول  :2-5نظرة عامة عىل طرق تقييم األثر املختلفة

املنهجية

قبل وبعد

مقارنة املشاركني
بغري املشاركني

الفرق يف
االختالفات

مطابقة درجة
امليل

تصميم انحدار
االنقطاع

التقييم العشوايئ

االفرتاضات املطلوبة

كان الربنامج هو العامل الوحيد الذي يؤثر
املشاركون يف الربنامج أنفسهم  -قبل
تحسن (أو تغري) املشاركني يف
يقيس كيفية ّ
عىل أي تغيريات يف النتائج املقاسة مبرور
املشاركة يف الربنامج
الربنامج مبرور الوقت
الوقت
غري املشاركني املتطابقني مع املشاركني إال من
يقيس الفرق بني املشاركني يف الربنامج وغري األفراد الذين مل يشاركوا يف الربنامج (ألي
حيث املشاركة يف الربنامج
سبب) ،وتم جمع بياناتهم بعد انتهاء
املشاركني بعد اكتامل الربنامج
الربنامج
إذا مل يتم تنفيذ الربنامج ،فستكون
تحسن (أو تغري) املشاركني يف الربنامج األفراد الذين مل يشاركوا يف الربنامج (ألي
يقيس ّ
سبب) ،وتم جمع بياناتهم قبل وبعد الربنامج للمجموعتني مسارا ً متامثالً خالل هذه
مبرور الوقت مقارن ًة بتحسن (تغري) غري
الفرتة (سيشرتكان يف نفس االتجاه الزمني
املشاركني
"املشرتك")
العوامل التي تم استبعادها (ألنها غري قابلة
يتم مطابقة األفراد يف مجموعة املعالجة مع غري املشاركني الذين لديهم مجموعة من
للرصد و/أو مل يتم قياسها) ال تسبب تحيّز
غري املشاركني الذين لديهم خصائص مشابهة الخصائص التي تتنبأ باحتامل دخولهم يف
يف النتائج ألنها إما غري مرتبطة بالنتيجة أو ال
قابلة للرصد .إن متوسط الفرق يف النتائج بني الربنامج كمشاركني
تختلف بني املشاركني وغري املشاركني
األفراد املتطابقني هو التأثري املقدر
بعد التحكم يف املعايري (وغريها من املقاييس
يتم تصنيف األفراد بنا ًء عىل معايري محددة األفراد الذين يقرتبون من خط االنقطاع،
االختيارية) ،فإن االختالفات الباقية بني
وقابلة للقياس .هناك نقطة انقطاع لتحديد ولكنهم يقعون من عىل جانب هذا الخط
األفراد الذين يقعون مبارشة تحت وفوق
املؤهلني للمشاركة .يتم قياس التأثري مبقارنة الذي ال يؤهلهم (فقط) للربنامج
درجة االنقطاع ليست ذات داللة إحصائية
نتائج املشاركني وغري املشاركني بالقرب من
ولن تسبب تحيّزا ً يف النتائج .من املتطلبات
خط االنقطاع
الرضورية لهذا األمر أن يتم االلتزام مبعايري
االنقطاع بشكل صارم
نجاح التوزيع العشوايئ وااللتزام به؛ مبعنى
أن املجموعتني متطابقتان إحصائياً (من
حيث العوامل املرصودة وغري املرصودة)

يتم تخصيص املشاركني عشوائياً إىل
يتم تخصيص عينة من األفراد املؤهلني
مجموعات املعالجة واملقارنة
عشوائياً يف مجموعتني :أولئك الذين
يستفيدون من التدخل وأولئك الذين ال
يستفيدون منه .إن األثر هو الفرق يف النتائج
بني املجموعتني .وهناك طرق مختلفة لتنفيذ
التوزيع العشوايئ

البيانات املطلوبة
بيانات قبل وبعد للمشاركني يف الربنامج
بيانات ما بعد الربنامج للمشاركني وغري
املشاركني
بيانات قبل وبعد لكل من املشاركني وغري
املشاركني
النتائج وكذلك "املتغريات للمطابقة" لكل من
املشاركني وغري املشاركني
النتائج وكذلك بيانات معايري التصنيف (مثل
السن ،واملؤرش ،وما إىل ذلك) .متغريات
الخلفية االجتامعية واالقتصادية مستحسنة
للغاية.

بيانات النتيجة ملجموعات املعالجة واملقارنة.
البيانات األساسية ومتغريات الخلفية
مستحسنة.

ألا مييقتل ةيمكلا بيلاسألا

املالحظة  .5طرق تقييم أثر التدخالت التي تستهدف عاملة الشباب
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التوزيع العشوايئ – التصميم العشوايئ
التصميــم العشــوايئ هــو وســيلة بســيطة وشــفافة
لتخصيــص الشــباب إىل املجموعــات التــي ســتتفيد
مــن خدماتنــا (مجموعــة املعالجــة) وتلــك التــي لــن
تســتفيد منهــا (مجموعــة املقارنــة) ،وهــي الطريقــة
املســتخدمة لتصميــم تجــارب عشــوائية منضبطــة.
إذا تــم تخصيــص عينــة كبــرة بالقــدر الــكايف مــن
األشــخاص مــن نفــس الفئــة الســكانية بشــكل عشــوايئ
إىل إحــدى املجموعتــن ،فســتكون للمجموعتــن
خصائــص مشــابهة قابلــة للرصــد يف املتوســط (العمــر
والجنــس والطــول ومســتوى التعليــم ،ومــا إىل ذلــك).

وبنفــس القــدر مــن األهميــة ،ســوف يتقاســمون ،يف
املتوســط ،نفــس الخصائــص التــي ال ميكــن رصدهــا
(مثــل الدوافــع والحالــة الذهنيــة).
مــن خــال التوزيــع العشــوايئ ،ميكــن أن يعــزى الفــرق
يف النتائــج التــي نالحظهــا بــن املجموعتــن يف نهايــة
تدخلنــا إىل التدخــل ،ألن جميــع العوامــل األخــرى
التــي ميكــن أن تؤثــر عــى النتائــج متســاوية بشــكل
عــام.

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

الشكل  :3-5خطوات التصميم العشوايئ
املجموعة الكاملة

الخطوة األوىل

تحديد املجموعة املؤهلة

الخطوة الثانية

اختيار عينة

الخطوة الثالثة

تخصيص عشواىئ

معالجة

مقارنة

=
املصدر :بيان ذايت.
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املجموعة غري املؤهلة

تتمثــل الخطــوة األوىل يف أي تجربــة عشــوائية منضبطة
يف العثــور عــى مجموعــة مــن الشــباب املؤهلــن
للتدخــل .إذا كان عــامل طبــي يــدرس تأثــر عقــار معــن
عــى مــرض بعينــه يف مرحلــة الطفولــة ،فســيبحث عــن
مجموعــة محــددة مــن األطفــال ولــن يســجل البالغــن
أو املســنني يف التدخــل .وباملثــل ،قــد يســتهدف برنامــج
التدريــب عــى رأس العمــل الشــباب يف املناطــق
الحرضيــة مــن فئــة عمريــة محــددة ،وبالتــايل لــن
يشــمل البالغــن أو شــباب الريــف .واملهــم هنــا وجــود
معايــر واضحــة وشــفافة (العمــر والجنــس ومســتوى
الدخــل والحالــة الوظيفيــة ومــا إىل ذلــك) والقــدرة
عــى االتصــال مبــن ســيكون مؤهــاً لالنضــام إىل
التدخــل ومبــن لــن يســتطيع ذلــك.

الخطوة  :2انتقاء عينة للتقييم
لتقييــم التدخــل ،ال نحتــاج إىل اختبــار كل مــن
سيشــارك يف التدخــل ،بــل نحتــاج فقــط الختيــار
مجموعــة متثيليــة مــن النــاس بأعــداد كافيــة ألغـراض
تقييمنــا؛ وهــي مــا نطلــق عليــه اســم عينتنــا ،والتــي
ســتكون مــن الشــباب الذيــن ســنجمع البيانــات
عنهــم .بينــا تقــدم املالحظــة  6املزيــد مــن التفاصيل
حــول كيفيــة تحديــد العينــة وحجمهــا ،يـراوح حجــم
العينــة النموذجيــة للتدخــل الــذي يســتهدف عاملــة
الشــباب املـراد تقييمــه مــن خــال التصميم العشــوايئ
مــا بــن  500و 2000مشــارك يف الدراســة (مع تقســيم
متســاو تقريب ـاً يف العــادة عــى مجموعتــي املعالجــة
واملقارنــة).

اوشعلا ميمصتلا – يئاوشعلا عيزوتلا

الخطوة  :1تحديد السكان املؤهلني

ميكــن اختيــار العينــة للتقييــم بطريقتــن ،ويتحــدد
هــذا بحســب إن كان التدخــل كبــرا ً أو صغــرا ً .قــد
يتبــن يف التدخــل الصغــر أن هنــاك  10000مســتفيد
مؤهــل ،مثــل الشــباب يف املناطــق الحرضيــة الذيــن
تــراوح أعامرهــم بــن  24-16ســنة .وقــد يكــون
للتدخــل ميزانيــة كافيــة ملســاعدة  500منهــم .ففــي
األحــوال املثــى ،يكــون حجــم مجموعــة املقارنــة
مامثـاً ملجموعــة املعالجــة ،لذلــك يتعني اختيــار 1000
مــن  10000شــاب للتدخــل والتقييــم (انظــر الشــكل
 ،4-5الصــورة اليــرى).
وقــد تكــون الربامــج الكبــرة أكــر مــن حجــم العينــة
املطلــوب للتقييــم .إذا كان التدريــب الوظيفــي قــادرا ً
عــى خدمــة  4.000شــاب ،فليــس مــن الــروري
إيجــاد  4.000شــاب إضــايف للمقارنــة .بــدالً مــن ذلــك،
قــد تكــون هنــاك حاجــة إىل  1.000شــاب فقــط .ميكــن
للتدخــل عندئــذ تحديــد عينــة مــن  5.000شــاب مــن
إجــايل عــدد املشــاركني البالــغ عددهــم 10.000
شــاب .ومــن بينهــم ،ميكــن ضــان انضــام 3.000
شــاب إىل التدخــل .بعدئــذ ،يتــم تقســيم الشــباب
الباقــن وعددهــم  2.000شــاب عشــوائياً بــن التدخــل
ومجموعــة املقارنــة (الشــكل  ،4-5الصــورة اليمنــى).
مــن أجــل اختيــار عينــة متثيليــة مــن مجمــوع الســكان
املؤهلــن البالــغ عددهــم  10.000شــاب ،ينبغــي
انتقــاء عينــة (ســواء كان عددهــا  1.000شــاب كــا
يف الحالــة األوىل أو  5.000كــا يف الحالــة الثانيــة)
عشــوائياً مــن الســكان املؤهلــن .فمــن خــال االختيــار
العشــوايئ ،ســيكون لــدى املشــاركني ،يف املتوســط،
خصائــص متشــابهة مــع مجمــوع الســكان املؤهلــن.
وعــى الرغــم مــن أننــا ال نــدرج ســوى عــدد محــدود
مــن الشــباب يف الدراســة ،فــإن األثــر املحتمــل للتدخل
ميكــن اســتقراءه لتغطيــة جميــع الســكان املؤهلــن ،يف
هــذه الحالــة 10.000 ،شــاب.

تعريف
العينة هي مجموعة فرعية من السكان .ونظرا ً ألنه من املستحيل أو غري العميل عاد ًة جمع معلومات حول
جميع السكان موضوع االهتامم ،ميكننا بدالً من ذلك جمع املعلومات حول مجموعة فرعية ذات حجم ميكن
التحكم فيه .إذا تم اختيار املجموعة الفرعية بشكل جيد ،فمن املمكن استنتاج النتائج عن جميع السكان.

املالحظة  .5طرق تقييم أثر التدخالت التي تستهدف عاملة الشباب
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معلومة اسرتشادية

الخطوة  :3عشوائية التوزيع
تتمثــل الخطــوة التاليــة يف تعيــن عينــة مختــارة
مــن الشــباب إىل مجموعتــي املعالجــة واملقارنــة
املتســاويتني يف الحجــم تقريبــاً .ففــي التجــارب
العشــوائية املنضبطــة ،يكــون لــكل شــاب فرصــة
متســاوية يف االســتفادة مــن التدخــل .وميكــن إج ـراء
التوزيــع العشــوايئ مــن خــال التقنيــات التقليديــة،
مثــل القرعــة عــن طريــق رمــي العملــة أو الــرد أو
ســحب األســاء مــن القبعــة ،وميكــن إج ـراؤه بشــكل
علنــي عنــد الرغبــة إن كانــت العينــة صغــرة نســبياً
(عــى ســبيل املثــال ،لــن يكــون ســحب  2000اســم
مــن القبعــة عملي ـاً) .وبــدالً مــن ذلــك ،إذا كان عــدد
األشــخاص كبـرا ً ،يفضــل االختيــار عشــوائياً باســتخدام
برامــج الكمبيوتــر ،مثــل مايكروســوفت إكســل .وميكــن

تتمثل إحدى طرق الحصول عىل عينة
عشوائية من الشباب يف إعداد قامئة
مبجموع السكان من الشباب من
التعداد السكاين أو سجالت تسجيل الناخبني أو
بعض قواعد البيانات األخرى ،ثم االختيار عشوائياً
من تلك القامئة .إذا مل يكن هذا النهج ممكناً،
سيؤدي استهداف املناطق حيث يتفاعل الشباب
بشكل عشوايئ ،مثل املراكز الحرضية ،إىل إعداد
عينة عشوائية .إذا كان من املعلوم أن الشباب
يقضون وقتاً يف  50مركزا ً مختلفاً حول املدينة أو
البلد ،فمن املرجح أن يؤدي اختيار املراكز بشكل
عشوايئ ثم اختيار جزء من الشباب يف هذه املراكز
للمشاركة يف الدراسة إىل اختيار مجموعة من
الشباب مع القليل من التحيّز .ستناقش املالحظة
 6أخذ العينات مبزيد من التفصيل.

الشكل  :4-5اختيار عينات للربامج الصغرى والكربى
برنامج كبري ( 4000شاب)
املجموعة املؤهلة ()10000

برنامج صغري ( 500شاب)
املجموعة املؤهلة ()10000

عينة ()1000

عينة ()5000

تخصيص عشواىئ

برنامج اختيار عشواىئ ()3000

عينة فرعية للتقييم ()2000

تخصيص عشواىئ

معالجة ()500

مقارنة ()500

=
معالجة ()1000

مقارنة ()1000

=

14

املالحظة  .5طرق تقييم أثر التدخالت التي تستهدف عاملة الشباب

اوشعلا ميمصتلا – يئاوشعلا عيزوتلا

إجـراء التوزيــع العشــوايئ عــى عــدة مســتويات .يعمل
تخصيــص العينــة إىل مجموعتــي املعالجــة أو املقارنــة
بشــكل عشــوايئ عــى انتقــاء املشــاركني بشــكل عــادل،
وتطويــر وضــع جيــد مغايــر للواقــع :إذا كان حجــم

العينــة كبـرا ً مبــا فيــه الكفايــة ،ســيكون لــدى الشــباب
يف مجموعــة املعالجــة ،يف املتوســط ،نفــس الخصائــص
القابلــة للرصــد وغــر القابلــة للرصــد مثــل تلــك التــي
لــدى مجموعــة املقارنــة.

متى ميكن استخدام التصميم العشوايئ؟
ميكــن اســتخدام التقييــم العشــوايئ عندمــا يتــم
تخطيــط التقييــم قبــل التنفيــذ (املحتمــل) ،وعندمــا
ال ميكــن للتدخــل ســوى خدمــة جــزء صغــر مــن
الشــباب املؤهلــن .وطاملــا ال تتوفــر املــوارد الالزمــة
التــي متكّــن التدخــل مــن خدمــة كامــل الســكان
املؤهلــن ،فــا توجــد مخــاوف أخالقيــة يف وجــود
مجموعــة مقارنــة ،ألنــه ســيتم اســتبعاد مجموعــة
فرعيــة مــن الســكان بالــرورة مــن التدخــل .وعندئــذ،
ميكــن الحفــاظ عــى مجموعــات املقارنــة لقيــاس أثــر
التدخــل عــى املــدى القصــر واملتوســط والطويــل

(جريتلــر وآخــرون .)2016 ،األهــم مــن ذلــك ،لــن
يتــم الحفــاظ عــى امليــزة املركزيــة للتوزيــع العشــوايئ
– وهــي تشــارك مجموعتــي املعالجــة واملقارنــة ،يف
املتوســط ،يف نفــس الخصائــص – إال إذا اســتطعنا
املتابعــة مــع جميــع أعضــاء مجموعتــي املعالجــة
واملقارنــة (تقريبــاً) .تشــكل معــدالت االســتنزاف
العاليــة تهديــدا ً خطــرا ً عــى الصالحيــة الداخليــة
لنتائجنــا لــكل طريقــة لتقييــم األثــر ،واألســاليب التــي
تســتخدم تقنيــات التوزيــع العشــوايئ دون اســتثناء.

املزايا
W Wالتصميم العشوايئ هو األسلوب األكرث ف ّعالية
لتطوير الوضع املغاير للواقع ألنه يؤدي إىل تشكيل
مجموعة مقارنة متطابقة بشكل جيد (باالعتامد
عىل افرتاضات أقل من األساليب األخرى) .لذلك
يعترب التصميم األكرث مصداقية لقياس األثر.
W Wيعــد أبســط الطــرق التقييميــة مــن حيــث
التحليــل ،إذ أن أثــر التدخــل يف تجربــة عشــوائية

هــو ببســاطة الفــرق يف النتائــج بــن مجموعتــي
املعالجــة واملقارنــة.
W Wيتيــح للمجتمعــات املشــاركة بشــكل مبــارش يف
عمليــة االختيــار مــن أجــل توزيــع املنافــع بشــكل
عــادل وشــفاف.
W Wسهولة التنفيذ وإبالغ موظفي الربنامج.

العيوب
W Wميكــن أن ينطــوي إجــراء تجربــة عشــوائية عــى
تكلفــة كبــرة للغايــة مــن حيــث املــوارد والوقــت.
W Wال ميكـن تطبيـق أي تنفيـذ الحـق لهـذه الطريقـة.
يجـب أن يكـون تخطيط التقييم جـزءا ً من تخطيط
التدخـل (وهـو مامرسـة جيدة على أي حـال ،لكنه
ال ميثـل دامئـاً الواقـع يف عمـل املرشوع).
W Wيتطلــب اســتبعاد مجموعــة مقارنــة مــن التدخــل
طــوال مــدة تقييــم األثــر .قــد تنشــأ مخــاوف
سياســية و/أو أخالقيــة عــى الرغــم مــن معيــار

التوزيــع العشــوايئ بشــكل شــفاف (انظــر املزيــد يف
قســم "تكييــف التصميــات العشــوائية للســياقات
املختلفــة" أدنــاه).
W Wيجــب عــى املنظــات التأكــد مــن موافقــة الرشكاء
وأصحــاب املصلحــة املحليــن عــى هــذه الطريقة.
W Wتعتمــد الصالحيــة الداخليــة للتصميــم العشــوايئ
عــى نجــاح التوزيــع العشــوايئ واملحافظــة عليــه
طــوال فــرة الدراســة ،وهــو األمــر الــذي قــد ال
ميكــن تحقيقــه بســهولة .وقــد يتقــ ّوض هــذا
املالحظة  .5طرق تقييم أثر التدخالت التي تستهدف عاملة الشباب
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الــرط يف حالــة تنفيــذ التوزيــع العشــوايئ بشــكل
غــر صحيــح ،أو إذا مل تلتــزم مجموعتــا املعالجــة
أو املقارنــة بالوضــع املعــن لهــا (مبعنــى إذا مل
يشــارك أفــراد املعالجــة مــن التدخــل أو اســتفاد
أفــراد املقارنــة مــن الربنامــج) ،أو إذا تــرب
املشــاركون مــن الدراســة قبــل االنتهــاء أو إذا كانت
هنــاك آثــار غــر مبــارشة :فمثـاً ،قــد يــؤدي قيــام

األشــخاص الذيــن تلقــوا التدريــب عــى الوظيفــة
بنقــل املهــارات واملعــارف املكتســبة إىل أقرانهم إىل
التشــويش عــى الفصــل الواضــح بــن مجموعتــي
املعالجــة واملقارنــة .ومتثــل هــذه الحــاالت مشــكلة
كبــرة ،ألنهــا قــد تجعــل النتائــج متح ّيــزة بشــكل
كبــر وبالتــايل تهــدد الصالحيــة اإلجامليــة للتقييــم.

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

وحسن مرشوعك ()SIYB
املربع  :2-5تقييم تدخل منظمة العمل الدولية ابدأ ّ
لقـد تـم تصميـم التقييـم الختبار إن كان توسـيع فرص الحصول عىل رأس املـال عن طريق املنح أو القروض سـيؤدي إىل
زيـادة أربـاح املشـاريع متناهيـة الصغري اململوكة للرجال أو النسـاء ،وإن كان ميكن لربنامج التدريـب عىل ريادة األعامل
وحسـن مرشوعك" سـيعزز تلك اآلثار.
التابـع ملنظمـة العمل الدولية "ابدأ ّ
قـام فريـق البحـث مبسـح  4.637مؤسسـة متناهيـة الصغـر مـن إحصـاء األعمال وقامـوا باختيـار  1550مـن أصحـاب
املشـاريع وإدراجهـم يف عينـة التقييـم بنـا ًء ،مـن بين معايير أخـرى ،على التعبري عـن االهتمام بتلقي تدريـب منظمة
العمل الدولية واملشـاركة يف تدخل القرض .وشـملت العينة أصحاب املشـاريع الصغرية املهتمني بتحسين أعاملهم (عىل
سـبيل املثـال ،صالونـات تصفيف الشـعر ،ومحلات البيع بالتجزئة ،والخياطون) .تم تقسـيم العينة عشـوائياً إىل خمسـة
مجموعـات معالجـة ،والتـي حصلـت على التدخلات التاليـة )1( :قـروض؛ و( )2منح نقديـة و( )3تدريب على األعامل
وقـروض؛ ( )4تدريـب على األعمال ومنـح نقديـة؛ و ( )5ال تدخـل (مجموعـة املقارنة) (الشـكل .)5-5

الشكل  :5-5تصميم التقييم
عينة كاملة من املشاريع
 1,550مرشوع

مجموعة التحكم
 357مرشوع
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التدريب عىل األعامل
واملنح النقدية
 219مرشوع

التدريب عىل األعامل
والقروض
 401مرشوع
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القروض
 406مرشوع

املنح النقدية
 167مرشوع

اوشعلا ميمصتلا – يئاوشعلا عيزوتلا

فيام ييل بيان التدخالت الرئيسية التي تم تقدميها ألصحاب املشاريع:
وحســن مرشوعــك ( )SYBرواد األعــال املبتدئــن
•التدريــب عــى األعــال :يســتهدف الربنامــج التدريبــي ابــدأ ّ
(أو الناشــئني) ويتكــون مــن دورة تدريبيــة مدتهــا خمســة أيــام ،يليهــا نشــاط ميــداين وجلســات مشــورة فردية
وجامعيــة .ويقــوم املتدربــون بإعــداد خطــة عمــل ودراســة جــدوى قابلــة للتمويــل تفصيليــة (انظــر www.
.)ilo.org/siyb
•تــم تقديــم منــح نقديــة غــر مرشوطــة بقيمــة  200دوالر أمريــي عــر حســابات مرصفيــة مجانيــة يف مؤسســة
محليــة للتمويــل األصغــر ( .)MFIومنــح أصحــاب املشــاريع حريــة االختيــار يف اســتخدام القرض.
•تــم عــرض قــروض شــبه مرشوطــة ،ت ـراوح قيمتهــا بــن  180و 220دوالرا ً ،بســعر فائــدة ســنوي مخفــض
نســبته  20يف املائــة مــن جانــب مؤسســة التمويــل األصغــر ،عــى أن يتــم ســداد القــروض إىل مؤسســة
التمويــل األصغــر ،ولكــن بــدون أي تبعــات يف حالــة إســاءة اســتخدام املــال.
يساوي حجم املنح والقروض حوايل  1.5مرة من األرباح الشهرية للمشاريع املتوسطة.
للتحقــق مــن مــدى "نجــاح" التوزيــع العشــوايئ" ،عمــل التقييــم عــى مقارنــة أصحــاب املشــاريع يف مجموعــة املعالجــة
بأولئــك املوجوديــن يف مجموعــة املقارنــة بشــأن  26متغـرا ً مختلفـاً وتبــن أن املشــاريع املعالجــة وغــر املعالجــة كانــت
متطابقــة ،يف املتوســط ،قبــل التدخــل بالنســبة لــكل املميــزة تقريباً.
تم مسح أصحاب األعامل قبل التدخل (مسح خط األساس) وبعد ستة أشهر وتسعة أشهر وسنتني بعد التدخل (ثالثة
استطالعات متابعة).
كان الربح التجاري هو املتغري الرئييس للنتائج محل االهتامم ،وقد كشف التقييم عن زيادة كبرية يف األرباح بعد التدخل،
ولكن فقط بالنسبة ألصحاب املشاريع الذكور .مل تؤد أي من التدخالت إىل زيادات مستدامة يف األرباح ألصحاب املشاريع
من اإلناث .كام شهدت النساء ذوات األرباح املبدئية املرتفعة تأثريات سلبية خالل جميع التدخالت .وبينام كانت
االستجابة األولية للمنح إيجابية ،إال أن هذه الزيادة اختفت متاماً حتى أنها أصبحت سلبية مبرور الوقت .فالنساء الاليت
حصلن عىل املنحة حققن ربحا أقل بنسبة  35يف املائة من أقرانهن اللوايت مل تحصلن عىل أي تدخل .وبعد تسعة أشهر،
كانت النساء إما لسن أفضل حاالً أو أسوأ حاالً من نظرائهن يف مجموعة املقارنة.
وجد التقييم أيضا أن القرب من أفراد األرسة ميثل يف العادة قوة إيجابية عىل األعامل التجارية للرجال وسلبية للنساء .وقد
تعرضت النساء املتزوجات واللوايت يعيشن مع أرسهن يف نفس املقاطعة انخفاضاً كبريا يف األرباح.
املصدر :فياال.2015 ،
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

تكييف التصميامت العشوائية مع السياقات املختلفة
يــردد بعــض أصحــاب الربامــج يف تعيــن املســتفيدين
املحتملــن عشــوائياً يف مجموعتــي املعالجــة واملقارنــة،
ويتمثــل الشــاغل العــام يف أن التقييــم يــؤدي إىل
حجــب الفوائــد الواضحــة ظاهريــاً (مثــل فــرص
التدريــب) عــن األفــراد املحتاجــن ،وهــو أمــر غــر

أخالقــي .ومــع ذلــك ،يتجــاوز الطلــب بشــكل كبــر مــا
ميكــن توفــره بالنســبة للعديــد مــن التدخــات ،وكــا
هــو موضــح بالتفصيــل يف املربــع  ،3-5قــد يكــون
التوزيــع العشــوايئ يف الواقــع أكــر أخالقيــة مــن طــرق
االختيــار األخــرى.

املربع  :3-5هل التوزيع العشوايئ أخالقي؟
يع ّد تعيني املستفيدين املحتملني يف مجموعتي املعالجة واملقارنة بشكل عشوايئ غري أخالقي يف بعض األحيان .وقد تكون
هذه املخاوف صحيحة يف حاالت معينة ،عىل سبيل املثال عندما ميكن توسيع نطاق السياسة أو التدخل التي من املرجح
أن تنجح أو التي أثبتت نجاحها بتكلفة منخفضة إىل عدد كبري من السكان .ومع ذلك ،تنشأ إحدى الحاالت التالية يف
أكرث األحيان:
•عدم اليقني من تأثري املرشوع .لن يكون من الواضح بالنسبة ملعظم الربامج إن كان للتدخل أثر إيجايب وكبري
عىل الفرد واملجتمع مبا يس ّوغ املوارد التي يتم إنفاقها .فعىل سبيل املثال ،قد تؤدي الربامج املوجهة نحو الفتيات
مع استبعاد األوالد إىل زيادة العنف ضد املرأة .وقد يؤدي التدخل الذي يستهدف التمويل األصغر للشباب إىل
تفاقم أوضاع املشاركني إن مل يتمكنوا من سداد قروضهم .وقد يقلل برنامج التدريب املصمم بشكل سيئ من
فرص العمل .وقد تكون تكلفة الزيادة يف الدخل (عىل سبيل املثال 100 ،دوالر أمرييك لكل مشارك) مرتفعة جدا ً
(عىل سبيل املثال 1000 ،دوالر أمرييك للشخص الواحد) .ومن ثم ،يفضل بشكل كبري تقييم التدخل عىل أساس
مجموعتي املعالجة واملقارنة بالنسبة للتدخالت التي مل تثبت بعد كفاية تأثريها وهيكليتها من حيث التكلفة.
•قيود امليزانية .يف الواقع ،يستحيل خدمة جميع املحتاجني بسبب محدودية املوارد .مبعنى أن معظم الربامج
تقدم امليزات والخدمات إىل عدد محدود فقط من املستفيدين ،وبالتايل تستثني اآلخرين ،سواء كان ذلك بشكل
رصيح أو غري رصيح .فعىل سبيل املثال ،إذا مل يتوفر يف التدخل الذي يستهدف تدريب الشباب إال عدد محدود
من األماكن ،فسيحصل بعض الشباب عىل التدريب دون غريهم .وباملثل ،إذا تم تنفيذ تدخل يف منطقة معينة،
يتم استبعاد الشباب املؤهلني يف املقاطعات األخرى .ويسمح التوزيع العشوايئ ملديري الربامج بتخصيص األماكن
النادرة يف تدخالتهم بطريقة عادلة متنح الجميع فرصة متكافئة للمشاركة .إذا تم التوزيع العشوايئ بشكل علني
(مثل اليانصيب أثناء ف ّعالية عامة) ،ميكن أن يعزز ذلك أيضاً الشفافية يف عملية االختيار ويقلل من مخاوف
السكان من أن االختيار كان قامئاً عىل التفضيالت الشخصية أو السياسية.
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لتخملا تاقايسلا عم ةيئاوشعلا تاميمصتلا فييكت

ومــع ذلــك ،يســتحيل يف بعــض األحيــان تشــكيل
مجموعــة مقارنــة نقيــة عشــوائياً بحيــث ال يتعــرض
الشــباب يف تلــك املجموعــة للتدخــل .يتجنــب كال
مــن التصميــم العشــوايئ املرحــي والرتويــج العشــوايئ
الفصــل الصــارم بــن مجموعتــي املعالجــة واملقارنــة
وميكــن أن يكونــا بدي ـاً عملي ـاً لتصميــم تقييــم األثــر
التجريبــي عندمــا ال تكــون التصاميــم العشــوائية
ممكنــة أو مستحســنة.

معلومة اسرتشادية

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

التصميم العشوايئ املرحيل
نظــرا ً ألن العديــد مــن الربامــج تنشــط يف املجتمــع
لعــدة ســنوات ،قــد يكــون مــن الصعــب سياســياً
وبرمجيـاً عــدم إرشاك مجموعــة مــن األفـراد املحتاجــن
يف التدخــل .وهنــاك وجــه مختلــف للتصميم العشــوايئ
يتمثــل يف التصميــم املرحــي ،ويتمثــل االختــاف
الرئيــي يف طريقــة تعيــن األشــخاص يف مجموعتــي
املعالجــة واملقارنــة .ففــي املامرســة العمليــة ،يتــم
تقســيم املســتفيدين املحتملــن بشــكل عشــوايئ إىل
مجموعتــن أو أكــر ثــم إطــاق التدخــل مبــرور الوقت،
بحيــث يشــارك األفراد مــن املجموعــة األوىل يف التدخل
أوالً ،ثــم املجموعــة الثانيــة فالثالثــة ،وهكــذا .وعندمــا
تكــون املجموعــات يف قامئــة االنتظــار ،ميكــن أن تكــون
مبثابــة مجموعــة املقارنــة حتــى تســتفيد مــن التد ّخــل.
وعــى ســبيل املثــال ،قــد متتلــك منظمــة غــر حكوميــة
معينــة ميزانيــة كافيــة لتدريــب  1500شــاب ،ولكن قد
ال يكــون لديهــا القــدرة عــى إجـراء كامــل التدريــب يف
وقــت واحــد .بــدالً مــن ذلــك ،ميكنهــا اختيــار تدريــب
 500شــخص يف الســنة عــى مــدى ثــاث ســنوات .إذا
أمكــن تحديــد جميــع املشــاركني الـــ  1500يف البدايــة،
قــد يكــون التوزيــع العشــوايئ املرحــي أفضــل طريقــة
تقييــم ميكــن اعتامدهــا .يتــم تقســيم الـــ  1500شــاب
بشــكل عشــوايئ عــى ثــاث مجموعــات .ويف الســنة
األوىل ،بينــا تتلقــى املجموعــة األوىل التدريــب ،تظــل
املجموعتــان الثانيــة والثالثــة يف قامئــة االنتظــار وميكــن
أن يكونــا مبثابــة مجموعتــي مقارنــة .ويف العــام الثــاين،

تبقــى املجموعــة الثالثــة فقــط ألغــراض املقارنــة.
وبحلــول الســنة الثالثــة ،ســوف تحصــل جميــع
املجموعــات الثــاث عــى التدريــب.
وحيــث إن األفــراد يتــم اختيارهــم عشــوائياً
للمجموعــات املختلفــة ،ميكــن مقارنــة املســتفيدين
مــن التدخــل أوالً باملســتفيدين مــن التدخــل فيــا
بعــد .وتناســب هــذه الطريقــة يف كثــر مــن األحيــان
الطبيعــة الخاصــة بإطــاق العديــد مــن الربامــج.
ومــع ذلــك ،ونظــرا ً الســتفادة الجميــع يف نهايــة
املطــاف مــن الربنامــج ،ال يعــد التصميــم املرحــي
النهــج األمثــل لبيــان األثــر الطويــل األجــل للتدخــل
بســبب عــدم وجــود مجموعــة مقارنــة يف نهايــة
املطــاف .وســتواجه حتــى الربامــج الكبــرة طويلــة
األمــد صعوبــة يف مطالبــة املشــاركني باالنتظــار ملــدة
ثــاث أو أربــع ســنوات قبــل أن يــأيت دورهــم يف
املشــاركة .لــذا ،غالبـاً مــا تكــون الفــرة الزمنيــة للنتائج
محــدودة بــن عــام أو عامــن .عــاوة عــى ذلــك،
هنــاك خطــر مــن أن يغــر املشــاركون ســلوكياتهم أثناء
فــرة االنتظــار إىل االنضــام إىل التدخــل ،مــا يقــوض
قدرتهــم عــى العمــل كمجموعــة مقارنــة جيــدة.
عــى ســبيل املثــال ،قــد يتوقفــون عــن البحــث عــن
عمــل تحســباً لالنضــام إىل التدخــل الــذي يســتهدف
التدريــب عــى املهــارات.
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تصميم الرتويج العشوايئ
قــد ال يكــون مــن املمكــن أو املستحســن يف بعــض
الحــاالت اســتبعاد أي مســتفيدين محتملــن وعندمــا ال
يتــم إطــاق التدخــل عــى مراحــل .عندئــذ ،قــد تكــون
طريقــة الرتويــج العشــوايئ (تســمى أيضــاً تصميــم
التشــجيع) مناســبة .عندمــا ال يكــون مــن املمكــن
تعيــن الشــباب عشــوائياً إىل مجموعتــي تســتفيد األوىل
مــن التدخــل واألخــرى ال تســتفيد ،قــد ميكــن بــدالً من
ذلــك الرتويــج للتدخــل عشــوائياً .مبعنــى أنــه بــدالً مــن
اختيــار املســتفيدين وغــر املســتفيدين مــن املي ـزات
والخدمــات عشــوائياً ،فإننــا نشــجع املســتفيدين مــن
هــذه املي ـزات عشــوائياً.
قــد يأخــذ التشــجيع العشــوايئ أشــكاالً مختلفــة .ففــي
حالــة حســابات االدخــار الخاصــة بالشــباب ،قــد نقــوم
باإلعــان عــن املبــادرة بشــكل عشــوايئ يف مــدارس
مختــارة .وبالنســبة للربامــج التدريبيــة ،ميكننــا تعيــن
أخصــايئ اجتامعــي لزيــارة منــازل الشــباب العاطلــن
عــن العمــل بشــكل عشــوايئ ،ووصــف الربنامــج وعرض
تســجيل الشــباب عــى الفــور .ويف حالــة وجــود حملــة
ملحــو األميــة املاليــة ،نســتطيع إرســال رســائل نصيــة
إىل جــزء مــن الجمهــور املســتهدف بشــكل عشــوايئ،
دون اآلخــر .ويف جميــع الحــاالت ،لــن يشــارك بعــض
األشــخاص مــن املجموعــة التــي تــم الرتويــج إليهــم يف
التدخــل ،وســيدخل البعــض مــن املجموعــة التــي مل
يتــم الرتويــج إليهــا يف التدخــل بالفعــل .ولكــن إذا كان
التشــجيع ف ّعــاالً ،فيجــب أن يكــون معــدل التســجيل
مــن صفــوف املجموعــة التــي تــم الرتويــج إليهــا أعــى
مــن معــدل بــن التســجيل مــن صفــوف املجموعــة
التــي مل يتــم الرتويــج إليهــا.
لتقييــم أثــر التدخــل ،ال ميكننــا ،لألســف ،ببســاطة
مقارنــة نتائــج املشــاركني يف التدخــل بنتائــج غــر
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معلومة اسرتشادية

قد يناسب تقييم الرتويج العشوايئ ـام
ييل:

W
W
W

Wالتدخالت التي توزع قسائم التدريب
Wالتدخالت التي تشجع الشباب عىل فتح
حسابات االدخار
Wالتدخالت التي تستخدم الحمالت القامئة
عىل وسائل اإلعالم الجامهريي.

املشــاركني .يختلــف األشــخاص الذيــن يختــارون
املشــاركة يف التدخــل دامئ ـاً تقريب ـاً عــن أولئــك الذيــن
مل يختــاروا ذلــك ،وقــد ال يكــون العديــد مــن هــذه
االختالفــات قابــاً للرصــد أو للقيــاس .حتــى لــو كان
الرتويــج عشــوائياً ،ال تكــون املشــاركة يف التدخــل
عشــوائية ،لذلــك تكــون املقارنــة بــن املشــاركني وغــر
املشــاركني أشــبه باملقارنــة بــن التفــاح والربتقــال.
ومــع ذلــك ،ميكننــا مقارنــة النتائــج بــن جميــع مــن
حصلــوا عــى التشــجيع وجميــع الشــباب يف مجموعــة
املقارنــة .ونظــرا ً إلجــراء الرتويــج عشــوائياً ،متتلــك
املجموعــات التــي تــم الرتويــج ومل يتــم الرتويــج إليهــا،
يف املتوســط ،خصائــص متســاوية .وبالتــايل ،ميكــن
إســناد االختــاف املرصــود يف متوســط النتائــج بــن
املجموعتــن إىل حقيقــة تســجيل هــؤالء األشــخاص يف
التدخــل فقــط بســبب حصولهــم عــى الرتويــج.
تتمثــل امليــزة الرئيســية لهــذا التصميــم يف أن حمــات
الرتويــج العشــوائية ال تحــرم أبــدا ً أي شــخص مــن
املشــاركة يف الربنامــج ،ولكنهــا بــدالً مــن ذلــك متكــن
النــاس مــن اتخــاذ قرارهــم بشــأن املشــاركة يف التدخــل
مبحــض اختيارهــم .ومــع ذلــك ،تحتــاج هذه الدراســات
يف كثــر مــن األحيــان إىل عينــات كبــرة الحجــم لتوفــر
تقدي ـرات موثوقــة عــن األثــر ،مــا يزيــد التكاليــف.

لتخملا تاقايسلا عم ةيئاوشعلا تاميمصتلا فييكت

املربع  :4-5تقييم التدخل التعليمي الرتفيهي يف مرص
املرشوع هو برنامج تلفزيوين واقعي تم عرضه عىل إحدى القنوات التليفزيونية املرصية األكرث شعبية بهدف تعزيز ريادة
األعامل بني صفوف املشاهدين الشباب .لتقييم أثر الربنامج ،اختار فريق بحثي ،بدعم من منظمة العمل الدولية ،تصميم
الرتويج العشوايئ .من عينة الدراسة التي تضم  9.277شخصاً ،تلقت مجموعة معالجة تم اختيارها عشوائياً رسائل تذكري
نصية حول الربنامج لتشجيعهم عىل املشاهدة.
أظهر مسح املتابعة الذي تم إجراؤه بعد حوايل عام ونصف من عرض الربنامج بوضوح ارتفاع نسب معرفة الشباب
يف مجموعة املعالجة (الذين تلقوا رسائل التذكري) بالربنامج ومشاهدتهم لحلقة واحدة عىل األقل مقارن ًة بالشباب يف
مجموعة املقارنة (الذين مل يستلموا رسائل التذكري) ،انظر أيضاً الشكل .6-5

الشكل  :6-5متابعة برنامج املرشوع
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سمعوا عن الربنامج
يتذكرون أنهم شاهدوا الربنامج
مجموعة املقارنة (مل تتلق تشجيع)

مجموعة املعالجة (تلقت تشجيع)

ميكن استغالل هذه االختالفات ذات الداللة اإلحصائية لتقدير التأثريات الفعلية للربنامج عىل توجهات املشاهدين ونتائج
سوق العمل .وميكن ذلك نظرا ً إلمكانية إجراء افرتاضني:
1.1عدم اختالف مجموعتي املعالجة واملقارنة بشكل منهجي يف أي خصائص مرصودة أو غري قابلة للرصد والتي ميكن أن
ترتبط مبتغريات النتائج بسبب التوزيع العشوايئ.
2.2إمكانية إسناد أي اختالف بني مجموعتي املعالجة واملقارنة إىل االختالف يف احتاملية مشاهدة الربنامج ألن استالم
الرسائل وحدها ال يؤثر عىل التوجهات أو نتائج سوق العمل.
وتخلص الدراسة إىل أن مشاهدة الربنامج مل يؤثر عىل ميل الشباب نحو إقامة مرشوع تجاري ،ولكنه أدى إىل تقليل
التوجهات التمييزية ضد املرأة.

املصدر :برسوم وآخرون.2017 ،
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الفرق يف االختالفات ()DID
لألســباب التــي ســبق توضيحهــا ،مــن غــر املمكــن
أو املستحســن يف بعــض األحيــان اســتخدام أســاليب
التقييــم التجريبــي .يف هــذه الحالــة ،هنــاك مجموعــة
مــن الطــرق شــبه التجريبيــة لتقييــم األثــر ،والتــي
ميكنهــا أيضــا تقديــم نتائــج ذات صالحيــة داخليــة

قويــة ،ومــن أكرثهــا اســتخداماً نهــج الفــرق يف
الخالفــات ( )DIDالــذي يقــارن بــن التغيــر يف النتائــج
التــي تحققهــا مجموعــة املعالجــة والتغيــر يف النتائــج
التــي تحققهــا مجموعــة املقارنــة.

كيف يعمل
تحديــد مجموعــة املقارنــة :تعتمــد تصاميــم الفــرق يف
االختالفــات عــى وجــود مجموعــة مقارنــة التــي ميكــن
أن نفــرض بشــكل معقــول بــأن تطورهــا يف نتائجنــا
الرئيســية ســيكون نفــس تطــور مجموعــة املعالجــة
خــال الفــرة الزمنيــة للتدخــل .وتحقيقـاً لهــذه الغاية،
مــن املستحســن اختيــار املجموعــات ذات الخصائــص
املتشــابهة.
لنتخيــل أن هنــاك تدخــاً يهــدف لتدريــب الشــباب
عــى العمــل مدتــه ســتة أشــهر ،وأننــا نريــد تقييــم
آثــاره عــى نتائــج ســوق العمــل ،وال ميكــن إجــراء
التوزيــع العشــوايئ ألماكــن التدريــب .بــدالً مــن
ذلــك ،ســنأخذ عينــة مــن الشــباب مــن نفــس الســن
واملســتوى التعليمــي والخلفيــة االجتامعيــة االقتصادية
وحالــة ســوق العمــل مــن مجتمــع آخــر كمجموعــة
املقارنــة.
تقديــر األثــر :لتطبيــق تقنيــة تقييــم الفــرق يف
االختالفــات ،نحتــاج إىل (أ) قيــاس النتائــج محــل
االهتــام (عــى ســبيل املثــال ،وضــع ســوق العمــل،
انظــر املالحظــة  )2لــكل معالجــة ومجموعــات املقارنة
قبــل بدايــة التدخــل الــذي يســتهدف التدريــب عــى
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العمــل و(ب) قيــاس نتائــج كال املجموعتــن يف وقــت
معــن بعــد حــدوث التدخــل .وعــى الرغــم مــن
أننــا حاولنــا تحديــد مجموعــة مقارنــة مــن الشــباب
بحيــث تبــدو مشــابهة ملجموعــة شــباب املعالجــة،
مــن املرجــح وجــود اختالفــات بــن املجموعتــن قبــل
بدايــة التدريــب ،وأن هــذه االختالفــات ســوف تســتمر
بعــد ذلــك .يبــن الشــكل  7-5انخفــاض مــؤرش نتائــج
مجموعــة املقارنــة بصــورة كبــرة بالنســبة لحالــة
معينــة (عــى ســبيل املثــال ،حالــة العاملــة) عنــد خــط
األســاس .ومــع ذلــك ،ال يؤثــر ذلــك عــى الطريقــة.
يقــارن أســلوب الفــرق يف االختالفــات الفــرق يف
النتائــج بــن املجموعتــن يف نهايــة التدخــل (النقطــة
"ب" ناقــص "د") ويعدلهــا لالختــاف يف النتائــج بــن
املجموعتــن يف البدايــة ("أ" ناقــص "ج") .إن طــرح
هــذه االختالفــات مــن بعضهــا بعضـاً (مبعنــى التفريــق
بــن االختالفــن ،ومــن ذلــك اشــتق اســم األســلوب)
يعطــي فكــرة عــن تأثــر الربنامــج؛ ويوضــح إن كان
التدخــل الــذي يســتهدف التدريــب قــد زاد مــن حالــة
عاملــة املشــاركني مقارنــة بغــر املشــاركني ومــدى تلــك
الزيــادة .يوضــح الســيناريو الــوارد يف الشــكل 7-5
متوســط التأثــر اإليجــايب للتدخــل الــذي يســتهدف
التدريــب عــى العمــل.

افالتخالا يف قرفلافلاا

الشكل  :7-5مثال عن تحليل الفرق يف االختالفات
نتائج ذات
اهتامم

مجموعة املعالجة

B

التأثري
A

 .2الفرق

اتجاه مجموعة
املقارنة

 .1الفرق

D

C

مجموعة املقارنة

بداية الربنامج

نهاية الربنامج

الزمن

التأثري = (  .2الفرق )  .1 ( -الفرق )
املصدر :مقتبس من جريتلر وآخرون.2016 ،

اف ـراض "االتجــاه العــام" :يتمثــل االف ـراض األســايس
الــذي يســتند إليــه هــذا األســلوب يف أنــه عــى
الرغــم مــن إمكانيــة االختــاف النســبي يف الخصائــص
املرصــودة وغــر املرصــودة بــن مجموعتــي املعالجــة
واملقارنــة (والتــي تنعكــس يف مســتويات الدخــل
املختلفــة يف بدايــة التدخــل) ،فــإن اختالفاتهــا ثابتــة
مبــرور الوقــت ،أو غــر متغــرة بزمــن .وميكننــا ذلــك
مــن اســتخدام اتجــاه مجموعــة املقارنــة لتقديــر مــا
كان ســيحدث ملجموعــة املعالجــة لــوال تنفيــذ التدخل.
ولذلــك ،ليــس علينــا أن نفــرض أن النتائــج كانــت
ســتظل ثابتــة بــدون التدخــات ،بــل أن مجموعتــي
املعالجــة املقارنــة تشــركان يف نفــس االتجــاه مــع
مــرور الوقــت .وهــذا مــا نقصــده مــن افـراض "االتجاه
العــام".

بالرجــوع إىل مثــال التدريــب عــى العمــل املذكــور
أعــاه ،لــي نتمكــن مــن تطبيــق أســلوب الفــرق يف
االختالفــات ،علينــا التأكــد أنــه لــن يكــون هنــاك أي
عوامــل تؤثــر بشــكل منهجــي عــى نتائــج الشــباب
مــن "املجتمــع املعالــج" بشــكل مختلــف عــن نتائــج
"مجتمــع املقارنــة" عــى مــدى األشــهر الســتة املقبلــة،
بــرف النظــر عــن مهمــة التدريــب .عــى ســبيل
املثــال ،قــد يــؤدي النمــو االقتصــادي األرسع أو
السياســة املحليــة الجديــدة التــي تقــدم حوافــز
للــركات مــن أجــل تشــغيل الشــباب أو إغــاق أي
مؤسســة كــرى ألصحــاب العمــل الكبــار يف إحــدى
املجتمعــن ،إىل تقويــض هــذا االفـراض وبالتــايل وجــود
تح ّيــز يف نتائــج التقييــم الخاصــة بنــا.
يتمثــل إحــدى االختبــارات الجيــدة لتحديــد إن
كان مــن الواقعــي افــراض تســاوي التوجهــات بــن
املالحظة  .5طرق تقييم أثر التدخالت التي تستهدف عاملة الشباب
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املشــاركني وغــر املشــاركني يف مقارنــة التغيــرات يف
نتائجهــم قبــل تنفيــذ التدخــل .ويتطلــب هــذا النهــج
نقــاط بيانــات متعــددة قبــل التدخــل .وحيــث إن
العديــد مــن الدراســات االســتقصائية األساســية ميكــن
أن تصبــح باهظــة التكلفــة برسعــة كبــرة ،ميكــن
إجــراء هــذا االختبــار بســهولة إذا كانــت البيانــات
اإلداريــة حــول مــؤرشات نتائجنــا الرئيســية متاحــة
بتكلفــة منخفضــة (عــى ســبيل املثــال ،الوضــع

الوظيفــي مــن وكاالت التوظيــف يف القطــاع العــام أو
درجــات االختبــار مــن الســنوات الدراســية الســابقة).
إذا تحركــت نتائــج املجتمعــن بال ـرادف قبــل بدايــة
التدخــل ،ميكننــا أن نكــون أكــر ثقــة بــأن نتائجهــا
ستســتمر يف هــذا االتجــاه أثنــاء التدخــل .ومــع ذلــك،
إذا كانــت اتجاهــات مــا قبــل التدخــل مختلفــة ،قــد ال
يكــون افــراض االتجــاه املتســاوي صحيحــاً.

متى ميكن استخدام تصميم الفرق يف االختالفات؟
يتــم تطبيــق هــذه الطريقــة بشــكل مفيــد عندمــا
تتوفــر بيانــات جيــدة عنــد نقــاط متعــددة قبــل بدايــة
التدخــل نظــرا ً ألنهــا تفــرض ثبــات االختالفــات بــن
املشــاركني وغــر املشــاركني مبــرور الوقــت .ولتحســن
مصداقيــة تقدي ـرات األثــر ،مــن املفضــل إج ـراء ثــاث
جــوالت عــى األقــل لجمــع البيانــات :اثنتــان قبــل

املعالجــة ،وواحــدة عــى األقــل يف نهايــة التدخــل
(انظــر أعــاه) .وهــذا يعنــي أنــه مــا مل تتوافــر بيانــات
حــول املشــاركني وغــر املشــاركني مــن خــال قنــوات
أخــرى ،مثــل املســح األرسي الحــايل ،ميكــن أن تــزداد
تكاليــف هــذا التقييــم بكثــر عــن تكاليــف تقنيــات
تقييــم األثــر األخــرى.

املزايا
W Wتوفــر هــذه الطريقــة ســبيالً ملراعــاة االختالفــات
املرصــودة وغــر املرصــودة بــن املشــاركني وغــر
املشــاركني .وبتعبــر أدق ،تتحكــم يف جميــع
التأثــرات الفرديــة التــي تظــل ثابتــة مبــرور
الوقــت ،أو التــي تشــرك يف نفــس مســار التغيــر
مبــرور الوقــت (مبعنــى أن مجموعتــي املعالجــة
واملقارنــة تظهــران اتجاهــات مامثلــة يف النتائــج
محــل االهتــام).

W Wوحتــى إن كانــت الطريقــة غــر تجريبيــة ،إال انهــا
تســمح بإجــراء فحــص (جــزيئ) للفرضيــة التــي
تجعلهــا صالحــة داخلي ـاً ،مــا يعنــي أننــا نســتطيع
معرفــة إن كانــت آثارنــا املقــدرة صحيحــة أو غــر
ذلــك .ويف حالــة توفــر بيانــات إداريــة جيــدة،
ميكــن تطبيــق هــذه الطريقــة بســهولة نســبية
وحتــى بعــد تنفيــذ التدخــل ،اســتنادا ً إىل البيانــات
الســابقة والالحقــة مــن الربنامــج.

العيوب
W Wتنتــج هــذه الطريقــة نتائــج أقــل موثوقيــة مــن
طــرق االختيــار العشــوائية.
W Wمــن أجــل اختبــار االف ـراض الرئيــي "لالتجاهــات
املشــركة" ،هنــاك حاجــة إىل ثــاث مجموعــات
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مــن البيانــات عــى األقــل ،وبالتــايل ميكــن أن يكــون
التنفيــذ مكلفــاً إن مل تكــن البيانــات متوفــرة يف
البدايــة.

افالتخالا يف قرفلافلاا

املربع  :5-5تقييم مكون تنشيط سوق العمل للمشاركني يف برنامج للتحويل النقدي املرشوط
يف األرجنتني
برنامج خطة جيفيس ( )Plan Jefesهو برنامج للتحويل النقدي املرشوط تم إطالقه خالل األزمة االقتصادية األرجنتينية
 .2002-2001وقد شملت إصالحات هذا الربنامج بعد التعايف من األزمة تنفيذ التدريب والتأمني الوظيفي (Seguro de
 )Capacitacion y Empleoيف عام  ،2006من أجل تقديم الدعم يف رفع مستوى املهارات والتدريب املهني ،والبحث
عن عمل وااللتحاق الوظيفي للمشاركني املؤهلني يف الربنامج.
ويحصل املشاركون يف برنامج التدريب والتأمني الوظيفي عىل راتب شهري ويتم موافاتهم بتدابري التنشيط التالية:
W Wاملساعدة إلمتام التعليم االبتدايئ والثانوي
W Wالتدريب املهني والتلمذة الصناعية
W Wخدمات الوساطة العاملية
W Wتدابري إيجاد فرص العمل غري املبارشة (مثل دعم التوظيف)
W Wتشجيع العمل الحر وإنشاء املشاريع الصغرية.
درست منظمة العمل الدولية أثر تطبيق أدوات سوق العمل النشطة للمستفيدين من برنامج خطة جيفيس عىل وضعهم
يف سوق العمل وجودة العمل مبقاييس الفرق يف االختالفات .ومن أجل عزل تأثري هذه األدوات ،كان البد من تحديد
مجموعة مقارنة ذات سامت مشابهة للمشاركني يف برنامج التدريب والتأمني الوظيفي.
وحيث إن االنتقال من برنامج خطة جيفيس إىل الربنامج الجديد كان تدريجياً ،متكن الباحثون من اختيار املشاركني يف
برنامج الخطة الذين استوفوا متطلبات االستفادة من برنامج التدريب والتأمني الوظيفي ،ولكن مل يتم نقلهم بعد إىل
الربنامج الجديد .ومتثلت إحدى االفرتاضات الرئيسية املهمة السرتاتيجية تحديد الهوية يف أن االنتقال بني الربامج مل يتأثر
بأي عوامل قد تكون السبب يف الفروق يف النتائج محل االهتامم .وتم اختيار ما مجموعه  1.149من غري املشاركني،
استنادا ً إىل بيانات من املسح األرسي الدائم لألرجنتني  -وهو مسح يجريه كل ثالثة أشهر املعهد الوطني األرجنتيني
لإلحصاء ( )INDECالذي يتضمن أسئلة عن الخصائص الشخصية لألفراد والتعليم وأداء سوق العمل .كان املشاركون
5
املختارون وغري املشاركني متشابهني يف الجنس والعمر ومستوى التحصيل العلمي.
قارن املق ِّيمون مجموعة من النتائج بني املجموعتني يف فرتتني زمنيتني مختلفتني (خط األساس واملتابعة) .وقد سمح هذا
النهج بتحديد التأثريات السببية لربنامج التدريب والتأمني الوظيفي أثناء التحكم بالتحيّز فيام يخص االختيار ،وذلك
بسبب الخصائص املرصودة وغري املرصودة للمشاركني.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الربنامج أثر إيجابياً عىل جودة عمل املشاركني ،مبعنى احتامل وجود وظيفة يف القطاع املنظم
وارتفاع معدل األجر يف الساعة ،وانخفاض احتاملية الحصول عىل وظيفة منخفضة األجر والعمل لساعات مفرطة .ومل
يؤثر عىل وضعهم الوظيفي (أي احتامل توظيفهم) .كام أظهر التقييم آثارا ً غري متجانسة ،وكشف عن أن الربنامج كان له
تأثري كبري عىل املستفيدين من الشباب ،ولكن مل يكن له تأثري عىل النساء.

 5من أجل تصحيح االختالفات املالحظة ،قام الباحثون أيضاً بتطبيق طريقة مطابقة درجة امليل ( .)PSMانظر القسم التايل للحصول عىل
وصف أكرث تفصيالً لهذه املنهجية.
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مطابقة درجة امليل ()PSM
تعتــر مطابقــة درجــة امليــل نهج ـاً شــائع االســتخدام
بــن طــرق التقييــم شــبه التجريبيــة ،ويتمثــل مبدأهــا
األســايس يف تشــكيل مجموعــة مقارنــة مــن خــال
مطابقــة املشــاركني مــع غــر املشــاركني املامثلــن،

بنــا ًء عــى احتامليــة توقعهــم للمشــاركة يف التدخــل.
وتســمى هــذه درجــة امليــل ،والتــي تحســب عــى
أســاس مجموعــة مــن الخصائــص متــت مالحظتهــا.

كيف تعمل
يجــب تحديــد مجموعــة مــن املتغــرات املشــركة
ذات الصلــة مــن أجــل حســاب درجــة امليــل لغــر
املشــاركني ،بنــا ًء عــى احتــال خضوعهــم للمعالجــة،
بهــدف إدراج حســاب جميــع املتغـرات املشــركة التي
تؤثــر عــى املشــاركة يف الربنامــج والنتائــج يف حســاب
درجــة امليــل .بعدئــذ ،يتــم مطابقــة غــر املشــاركني مع
املشــاركني بنــا ًء عــى نتائــج كل منهــا .هنــاك طــرق
مختلفــة ملطابقــة اإلجـراءات ،غــر أن الطريقــة األكــر
شــيوعاً تتمثــل يف مطابقــة أقــرب الجــران ،بحيــث
يتــم مطابقــة كل مشــارك مــع غــر املشــارك صاحــب
أقــرب درجــة ميــل .وكلــا كانــت الدرجــة متقاربــة،
كانــت جــودة املطابقــة أفضــل .ميكــن إجـراء اختبــارات
التــوازن لتقييــم مــدى نجــاح املطابقــة .وبالتــايل،
فــإن متوســط الفــرق يف النتائــج محــل االهتــام بــن
املجموعتــن يعــادل أثــر التدخــل.
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وكمثــال عــى ذلــك ،لنفــرض أن هنالــك برنامــج
تدريــب عــى املهــارات يســتهدف الشــباب يف املناطــق
الريفيــة مبشــاركة  1000مشــارك .وتتوفــر بيانــات مــا
قبــل الربنامــج حــول الخصائــص األساســية للمشــاركني،
مثــل :الجنــس والعمــر والتعليــم والجوانــب الرئيســية
لتاريــخ مشــاركتهم يف ســوق العمــل .ميكــن اســتخدام
بيانــات املســح الثانويــة القامئــة لتشــكيل مجموعــة
املقارنــة عــى أســاس درجــة ميلهــا ،مــع تقديــر
احتامليــة املعالجــة لعــدد كبــر مــن األفــراد عــى
أســاس الخصائــص املذكــورة أعــاه ..ســيتم اختيــار مــا
مجموعــه  1000شــخص مــن ذوي أفضــل درجــات
امليــل املطابقــة كمجموعــة مقارنــة للتدخــل .وميكــن
جمــع بيانــات مــا بعــد التدخــل ملجموعــة املقارنــة
مــن خــال نفــس مصــدر البيانــات الثانويــة (إذا كانــت
مجموعــة بيانــات ،فقــد يتــم جمــع موجــات منتظمة).

 ليملا ةجرد ةقباطماطمم

املربع  :6-5مقارنة املشاركني وغري املشاركني
عىل الرغم من أننا قد نستطيع تحديد مجموعة املقارنة يف بعض األحيان ،إال أنه لن تتوفر لدينا بيانات إال عن عدد
قليل من متغريات النتائج الرئيسية ،ولن توجد معلومات حول املتغريات املشرتكة مثل الخلفية االجتامعية واالقتصادية
واملعارف واملهارات وما إىل ذلك .عندئذ ميكننا استخدام منهجية تقييم التأثري البسيطة ومقارنة نتائج املشاركني وغري
املشاركني .وبالتايل ،يتم تقدير الوضع املغاير للواقع من خالل نتائج األشخاص الذين مل يشاركوا يف الربنامج .ومع ذلك ،من
غري املحتمل أن تؤدي هذه الطريقة إىل نتائج موثوقة أو معلومات مفيدة حول األثر الحقيقي لربنامجنا.
وعىل وجه الخصوص ،إذا اختلف غري املشاركني (مجموعة املقارنة) عن املشاركني (مجموعة املعالجة) بطرق مرتبطة
بالنتائج ،فلن يكون هذا النوع من املقارنة صالحاً وسيتضمن تح ّيزا ً يف االختيار .وبتعبري أدق ،تعتمد هذه الطريقة عىل
فرضيتني قويتني .أوالً ،يجب أن نفرتض أن املشاركني يف الربنامج وغري املشاركني يتمتعون ،يف املتوسط ،بنتائج متشابهة يف
بداية الربنامج.
يصور الجانب األمين من الشكل  8-5وضعاً يفرتض زيادة دخل املشاركون بالفعل يف بداية التدخل عن غري املشاركني.
تؤدي هذه الحالة إىل املبالغة يف تقدير التأثري الحقيقي لتدخلنا.

الشكل  :8-5مقارنة بني املشاركني وغري املشاركني

املشاركون ىف الربنامج

املشاركون ىف الربنامج

$70

التأثري = $15

$70

التأثري = ? $25

املغايرون

$55
$45

غري املشاركني واملغايرون
غري املشاركني
قبل الربنامج

الربنامج

بعد الربنامج

قبل الربنامج

الربنامج

بعد الربنامج

ثانياً ،يجب االفرتاض بأن تطور املجموعتني كان سيكون مامثالً مبرور الوقت لوال حدوث التدخل ،مام يتطلب االفرتاض بأن
طريقة تفاعل املشاركني وغري املشاركني كانت ستكون متطابقة ،يف املتوسط ،مع جميع العوامل الخارجية .يرجى مالحظة
انطباق هذا االفرتاض عىل الحالة املبينة يف الجانب األمين من الشكل  .8-5يتحرك الخط املنقط باللون األسود ،الذي يصف
تطور غري املشاركني مبرور الوقت ،مع الخط األحمر املنقط ،الذي يصف تطور املشاركني يف حالة عدم تنفيذ التدخل،
بالتوازي مع الوقت .للحصول عىل تقديرات دقيقة لألثر من خالل هذه الطريقة ،يجب اإلبقاء عىل هذين االفرتاضني.
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ويتمثل العيب الرئييس لهذه الطريقة يف أننا إذا مل نرصد سوى النتائج بعد التدخل ،فلن نستطيع اختبار أي من االفرتاضني
مبارشة ،األمر الذي قد ال يكون صحيحاً يف العديد من الحاالت .وبالنظر إىل معيارنا الختيار الشباب للتدخل ،قد ال يكون
عىل أساس األولوية من يأيت أوالً يُخدم أوالً .عندئذ ،من املرجح أن يشارك يف التدخل الشباب الذين ميكنهم الوصول بشكل
أفضل إىل املعلومات املتعلقة بوجود الربنامج ،وأولئك الذين يعيشون بالقرب من مكانه ،وأولئك الذين يشجعهم آباؤهم
أو ببساطة املتحمسني أكرث للمشاركة.
لإليجاز ،ال يُنصح بإجراء املقارنة بني املشاركني وغري املشاركني يف نهاية أي تدخل دون وجود معرفة واسعة مبتغريات
الخلفية التي متكن من استخدام تقنيات أكرث تطورا ً ،مثل مطابقة درجة امليل ،لتقييم األثر.

متى ميكن استخدام مطابقة درجة امليل؟
تكــون مطابقــة درجــة امليــل طريقــة مفيــدة بشــكل
خــاص عنــد توفــر قــدر كبــر وغنــي مــن البيانــات
الثانويــة ،نظــرا ً ألهميتهــا يف تحديــد درجــة ميــل
جيــدة ومطابقــة عــدد ٍ
كاف مــن املشــاركني وغــر
املشــاركني الذيــن لديهــم نتائــج مامثلــة ،مبعنــى إيجــاد
منطقــة كبــرة كافيــة مــن الدعــم املشــرك .عــاوة عــى
ذلــك ،تعتمــد مطابقــة درجــة امليــل عــى افــراض
أن العوامــل املرصــودة وحدهــا هــي مــا تؤثــر عــى
كال مــن املشــاركة والنتائــج (افــراض االســتقاللية

املرشوطــة) .وبالتــايل ،ال ينبغــي تطبيــق مطابقــة درجة
امليــل إال إذا كان هنــاك فهــم جيــد لدوافــع املشــاركة
يف الربنامــج والنتائــج محــل االهتــام ،ويجــب تجنبهــا
إذا كان مــن املتوقــع أن تؤثــر الخصائــص غــر القابلــة
للرصــد عــى تلــك املتغــرات .ويف جميــع األحــوال،
هنــاك حاجــة إىل إجــراء دراســة دقيقــة قبــل اتخــاذ
أي قـرار بشــأن عــدد املتغـرات املحــددة لالختيــار مــن
أجــل تقديــر درجــة امليــل.

املزايا
مطابقــة درجــة امليــل هــي منهجيــة قويــة لتقييــم
األثــر وميكنهــا ،إذا تــم اســتيفاء افرتاضاتهــا ،أن تســاعد
يف إزالــة التح ّيــز يف االختيــار وتقديــم نتائــج ذات
صالحيــة داخليــة .وكــا هــو الحــال بالنســبة للطــرق
شــبه التجريبيــة األخــرى ،ميكــن تطبيقهــا عــى أســاس
مصــادر البيانــات املوجــودة وال يلــزم أي تخصيــص
عشــوايئ للتدخــل.

مــن خــال مطابقــة درجــة امليــل مــن أجــل الحصــول
عــى املعالجــة ،تقلــل هــذه الطريقــة مــن عــدد
األبعــاد التــي يجــب أن تتطابــق فيهــا مــع املشــاركني
ووحــدات املقارنــة إىل بعــد واحــد ،وبالتــايل تجعــل
املطابقــة بســيطة نســبياً.

العيوب
W Wيتطلــب تطبيــق مطابقــة درجــة امليــل إىل
مجموعــات كبــرة مــن البيانــات يف العــادة.
W Wال ميكــن إج ـراء املطابقــة إال عــى خصائــص قابلــة
للرصــد .وبالتــايل ،يظــل الخطــر قامئ ـاً يف إمكانيــة
أن يــؤدي التح ّيــز يف االختيــار بســبب الخصائــص
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غــر املرصــودة التــي تحــرك عمليــة املشــاركة يف
الربنامــج إىل التأثــر عــى نتائــج التقييــم.
W Wينطــوي تطبيــق مطابقــة درجــة امليــل عــى
مســتوى مناســباً
تعقيــدات إحصائيــة وتتطلــب
ً
مــن الخــرة.

 ليملا ةجرد ةقباطماطمم

املربع  :7-5متكني الشابات من خالل التدريب املهني والتدريب عىل األعامل يف املناطق الريفية يف
صعيد مرص  -برنامج نقدر نشارك
نفذ مجلس السكان برنامج "نقدر نشارك" يف املناطق الريفية يف صعيد مرص يف الفرتة من عام  2013إىل  .2014واستهدف
الربنامج  4,500شابة ترتاوح أعامرهن بني  16و 29سنة ،باعتامد نهج "سبل العيش اآلمن" من خالل تلبية االحتياجات
الخاصة باملجتمعات املحلية للنساء املستضعفات .وقد هدف التدخل إىل متكني الشابات من خالل تزويدهن بالتدريب
عىل املهارات املهنية والتجارية ودعمهن يف إقامة املشاريع عمل أو البحث عن عمل .تألف برنامج التدريب من ثالثة
مكونات رئيسية )1( :التدريب عىل مهارات العمل )2( ،التدريب املهني )3( ،املهارات الحياتية والحقوق القانونية والرتبية
املدنية.

الشكل  :9-5تصميم تقييم األثر (مبسط)
التدريب عىل األعامل املقدم يف  30قرية:
يوليو (متوز)  2013إىل فرباير (شباط) 2014
مسح املنتصف :يناير (كانون الثاين) 2014
املسح شمل  7.028امرأة
 30قرية يف مجموعة املعالجة
تم توفري الربنامج لـ  5,460امرأة
(مشاركة  4,237امرأة)

 15قرية يف مجموعة املقارنة
 1,523امرأة

استمرار تنفيذ الربنامج:
مارس (آذار) يوليو (متوز) 2014
املسح النهايئ
 4،479امرأة شملهن املسح
( 3،483امرأة شاركت يف الربنامج)

املسح النهايئ
 1,225امرأة شملهن املسح

املسح النهايئ :ديسمرب (كانون األول) 2014
 5.704امرأة

صاحب هذا التدخل تقييم ألثر برنامج نقدر نشارك عىل نتائج مشاركة الشابات يف سوق العمل وتدابري التمكني
االجتامعي .استخدم التقييم تصميم مطابقة درجة امليل .وتم حساب التأثريات من خالل مطابقة النساء اللوايت شاركن
يف الربنامج مع نساء لهن خصائص اجتامعية واقتصادية مامثلة من القرى يف مجموعة املقارنة ومقارنة النتائج الرئيسية
للربنامج فيام بينهام (انظر الشكل .)9-5
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الشكل  :10-5اآلثار عىل نتائج املشاركة يف سوق العمل
10
8
6

 %النقاط

4
2
0
-2
-4

األنشطة املدرة للدخل

العمل بأجر

التوظيف الذايت

مجموعة املعالجة مقابل مجموعة املقارنة (متت املامثلة)

وجد التقييم أثرا ً كبريا ً للربنامج عىل التمكني االقتصادي للمشاركات يف الربنامج ،تم قياسه من خالل مشاركتهن يف األنشطة
املدرة للدخل .وكانت املشاركات يف الربنامج أكرث عرضة بنسبة  4.5نقطة مئوية للمشاركة يف نشاط مدر للدخل من النساء
يف مجموعة املقارنة .وعىل النحو املبني يف الشكل  ،10-5كان معظم األثر اإليجايب مدفوعاً بزيادة مشاركة املشاركات
يف أنشطة التوظيف الذايت .يف املقابل ،مل يتغري مستوى املشاركة يف العمل بأجر بشكل كبري بالنسبة للنساء يف مجموعة
املعالجة.
املصدر :منظمة العمل الدولية.2017 ،
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 عاطقنالا رادحنا ميمصتمصتت

تصميم انحدار االنقطاع ()RDD
غالبــاً مــا تســتخدم تصميــات انحــدار االنقطــاع
( )RDDsعندمــا تعتمــد أهليــة التدخــل يف ســوق
العمــل عــى شــكل مــن أشــكال الرتتيــب املســتمر

للمســتفيدين املحتملــن أو املتقدمــن ،عــى ســبيل
املثــال الســقف العمــري للمشــاركة.

كيف يعمل
تتمثـل فرضيـة تصميم االنقطـاع (أو مـؤرش األهلية) يف
أن األشـخاص الذيـن يسـجلون نقـاط أعىل وأقـل بقليل
مـن السـقف املحـدد ال يختلفـون كثيرا ً عـن بعضهـم
بعضـاً ،أو قـد يكـون الفـرق مسـتمرا ً على األقـل عبر
الدرجـات .فعلى سـبيل املثـال ،مـن غير املرجـح أن
يكـون الشـباب الذيـن يبلغـون  25عامـاً والذيـن قـد
يكونـون مؤهلني لربنامج تدريب عىل مهارات الشـباب،
مختلفين متامـاً عـن أقرانهـم الذيـن يبلغون مـن العمر
 26عامـاً والذيـن قـد ال يعتبرون مؤهلين بعـد اآلن.
إذا كان لدينـا وضـع يكـون فيـه بعـض هـؤالء الشـباب
الذيـن يتلقـون الربنامـج (أولئك الذين هـم أعىل بقليل
مـن السـقف املحدد) وبعـض أولئك الذيـن ال يحصلون
عليـه (أولئـك الذيـن أقـل بقليل مـن السـقف املحدد)

ال يختلفـون بشـكل أسـايس عـن بعضهم بعضـاً ،عندئذ
متكننـا مقارنـة نتائـج هاتين املجموعتين ،بدورهـا ،من
تحليـل أثـر الربنامج.
يوضــح الشــكل  11-5مــا قــد نجــده عنــد تحليــل أثــر
مبــادرة القــروض الصغــرى للشــباب .يشــر الرســم
البيــاين األيــر إىل امليــل يف ارتفــاع دخــل أولئــك الذيــن
حققــوا درجــات أفضــل بالفعــل يف وقــت تقديــم
طلــب املشــاركة يف الربنامــج .وقــد توجــد أســباب
كثــرة لذلــك ،عــى ســبيل املثــال ،يرتفــع مســتوى دخل
الذيــن يتمتعــون مبســتوى أعــى قلي ـاً مــن التعليــم
بالفعــل ،ويســاعدهم تعليمهــم أيضـاً يف الحصــول عــى
درجــات أفضــل .أو يتمتــع الذيــن هــم أكــر تحمس ـاً

الشكل  :11-5رسم بياين عن عينة لالنقطاع
الدخل بالدوالر
األمريىك

قبل الربنامج

الدخل بالدوالر
األمريىك

$200

$200

$150

$150

$100

$100

بعد الربنامج

التأثري

الحد األدىن
للتأهل
20

50

100 90 80

التصنيف

20

50

100 90 80

التصنيف
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إلقامــة مــروع تجــاري بالفعــل مبهــارات ريــادة
األعــال بشــكل أكــر ،وينعكــس ذلــك يف دخولهــم
األعــى ،ويســاعدهم هــذا الدافــع أيضـاً يف إقنــاع لجنــة
التحكيــم بدعمهــم .وهنــاك العديــد مــن التفس ـرات
األخــرى املمكنــة ،والتــي ال نحتــاج بالــرورة إىل
فهمهــا لتطبيــق هــذه الطريقــة.
عند بدء الربنامج ،حدد بنك التمويل األصغر املحيل سقف
استالم القرض عند  85درجة ،وتم قبول أو رفض دعم

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

متى ميكن استخدام تصميم انحدار االنقطاع؟
يف العديــد مــن الحاالت ،ال نســتطيع التخطيــط للتقييم
أثنــاء تصميــم الربنامــج .ومــع ذلــك ،قــد نتمكــن يف
بعــض األحيــان مــن اســتخدام قواعــد االســتهداف
الخاصــة بالربنامــج للحصــول عــى معلومــات الحقــة
جيــدة ملجموعــة املقارنــة .تســتخدم بعــض الربامــج
ترتيبـاً مســتمرا ً للمســتفيدين املحتملــن ،مثــل درجــات
االختبــار ،أو درجــات االئتــان ،أو مــؤرش الفقــر ،ولديها

نقطــة انقطــاع لقبــول املشــاركة يف الربنامــج .وبالنســبة
للتدخــات التــي تســتهدف عاملــة الشــباب ،يوجــد يف
الغالــب ســقف ملــزم مــن حيــث العمــر ،بحيــث ال
يتأهــل للمشــاركة يف الربنامــج ســوى الشــباب الذيــن
تقــل أعامرهــم عــن ســن محــدد .ميكــن اســتخدام
قاعــدة األهليــة هــذه إلجـراء تقييــم األثــر عــى أســاس
تصميــم انحــدار االنقطــاع.

املزايا
W Wميكــن تطبيــق تصميــم انحــدار االنقطــاع بعــد
الربنامــج ،يف حالــة توفــر بيانــات إداريــة كافيــة.
W Wميكــن أن يســتفيد تصميــم انحــدار االنقطــاع مــن
قاعــدة قامئــة إلنشــاء مجموعــة مقارنــة صحيحــة،

وبالتــايل ال تتطلــب اســتبعاد مجموعــة مؤهلــة
مــن التدخــل.

العيوب
W Wيتمثــل الــرط الرئيــي الســتخدام تصميــات
االنقطــاع يف تحديــد معايــر املشــاركة يف الربنامــج
مــن خــال قاعــدة اســتهداف محــددة بوضــوح؛
وبعبــارة أخــرى ،مــن خــال مقيــاس أو درجــة
مســتمرة .ولنجــاح هــذه الطريقــة ،نحتــاج إىل
العديــد مــن عمليــات الرصــد يف املنطقــة التــي
تقــع أعــى وأقــل بقليــل مــن نقطــة االنقطــاع
مــن أجــل الحصــول عــى عــدد ٍ
كاف مــن الشــباب
للمقارنــة فيــا بينهــم .ومــا مل يتــم التقييــم بــدون
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بيانــات أساســية أو باالســتفادة مــن ســجالت
الربامــج املوجــودة ،يتطلــب تصميــم االنقطــاع
جمــع بيانــات مامثلــة للتصميــم العشــوايئ،
وبالتــايل يتحمــل تكلفــة مامثلــة.
W Wتقتــر القيمــة املعلوماتيــة للنتائــج عــى العينــة
حــول نقطــة االنقطــاع .وقــد يكــون ذلــك مناســباً،
عــى ســبيل املثــال ،يف املناقشــات املتعلقة بتوســيع
نطــاق الربنامــج ليشــمل املجموعــات أو املناطــق
العمريــة األخــرى.

 عاطقنالا رادحنا ميمصتمصتت

املربع  :8-5ف ّعالية برنامج العمل مقابل خدمات الرعاية االجتامعية يف نتائج سوق العمل:
Construyendo Perú
تتزايد شعبية برامج األشغال العامة كأداة سياسية يف البلدان النامية .ففي الفرتة من  2007إىل  ،2011نفذت حكومة
بريو برنامج  Construyendo Perúبهدف أسايس وهو دعم األفراد العاطلني عن العمل يف حاالت الفقر .وقد أتاح لهم
الربنامج الحصول عىل تدريب مؤقت عىل التوظيف وتطوير املهارات من خالل متويل مشاريع االستثامر العام باستخدام
مكثف للعاملة غري املاهرة.
قامت منظمة العمل الدولية بتقييم اآلثار املتوسطة والطويلة األجل للربنامج باستخدام نهج انحدار االنقطاع .يستغل
التقييم قاعدة رئيسية ملعايري املشاركة يف الربنامج عىل مستوى املقاطعة تتمثل يف اختيار مقاطعات املستفيدين من
خالل تصنيفها وفقاً ملؤرش ( ،)Factor de Asignación Distritalوهو مؤرش مركب يجمع بني املعلومات الدميوغرافية
مع مؤرش ألوجه القصور يف التنمية البرشية ومؤرش شدة الفقر .وعىل هذا النحوُ ،سمح للمقاطعات التي حققت درجة
معينة أعىل من السقف املحدد يف املؤرش (مبعنى املقاطعات التي تعاين من قصور أعىل يف الفقر ونقص التنمية) باملشاركة
يف الربنامج ،ومل تشرتك املقاطعات التي هي أقل من السقف يف الربنامج .ويعد ذلك مثاالً عىل تصميم انحدار االنقطاع.
وعىل النحو املبني يف الشكل  ،12-5كان من املرجح بدرجة كبرية أن تشارك املقاطعات األعىل بقليل من نقطة االنقطاع
يف الربنامج أكرث من تلك التي كانت أقل بقليل من السقف املحدد.

الشكل  :12-5االنقطاع يف احتاملية مشاركة املقاطعات يف الربنامج

احتاملية مشاركة املقاطعات يف الربنامج

30% 50% 80% 100%
0%

.1

.2

.3

مؤرش FAD

.4

.5

لذلك ،يتمثل السبب وراء التقييم يف تقدير التأثري السببي للربنامج من خالل مقارنة نتائج األفراد حول نقطة االنقطاع يف
مؤرش  .FADووجد التقييم أنه عىل املدى املتوسط (من ثالث إىل خمس سنوات) ،ساعد التدخل يف زيادة العاملة وخفض
عدم النشاط بالنسبة للنساء واملشاركني األقل تعليامً يف الربنامج .ومع ذلك ،مل يتمكن الربنامج من تحسني آفاق املشاركني
األقل تعليامً من حيث جودة العمل ،ويف الواقع ،كان له أثر ضار من حيث منظور جودة العمل لدى النساء واألفراد األكرث
تعليامً (عىل سبيل املثال ،بزيادة احتامل التوظيف يف القطاع غري املنظم).
املصدر :اسكودرو.2016 ،
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مقارنات بسيطة :قبل وبعد
ال ميكــن يف بعــض األحيــان إج ـراء التوزيــع العشــوايئ،
وعــاوة عــى ذلــك ،قــد ال تتوفــر الظــروف املواتيــة
إلجــراء تقييــم شــبه تجريبــي صحيــح ،وذلــك مثــاً،
عنــد عــدم إمكانيــة العثــور عــى مجموعــة مقارنــة
مناســبة يتوفــر لهــا معلومــات خــط األســاس و/أو
عنــد عــدم إمكانيــة تأكيــد اف ـراض االتجــاه املشــرك.
عندئــذ ،مــن املستحســن النظــر يف جــدوى إجــراء
تقييــم كمــي لألثــر مــن األســاس.
إذا كان مــن غــر املمكــن تضمــن مجموعــة مقارنــة
يف تقييــم األثــر ،يعتمــد النهــج األكــر بســاطة عــى
مقارنــة نتائــج املشــاركني يف الربنامــج قبــل وبعــد
التدخــل .وميكــن لهــذا النهــج البســيط تقديــم فكــرة
عــن التغيــر الــذي يحــدث خــال مســار التدخــل،
ولكــن يجــب اعتبــاره جــزءا ً مــن نظــام رصــد وليــس
دليـاً عــى األثــر الســببي للتدخــل نظـرا ً لعــدم وجــود
طريقــة للتأكــد مــن أن التغيــر املرصــود يعــزى إىل
التدخــل املعنــي أو إىل ظــروف أخــرى.
وبالنظــر إىل مثــال برنامــج التدريــب ،قــد نالحــظ أن
الدخــل الشــهري للمشــاركني قــد ارتفــع مــن  50دوالر
قبــل التدخــل إىل  60دوالر بعــد التدخــل ،وبالتــايل
ميكــن االســتنتاج بــأن أثر التدخــل كان  10دوالر شــهرياً
للشــخص الواحــد (انظــر الشــكل  ،13-5الرســم البيــاين
عــى الجانــب األيــر) .ومــع ذلــك ،إذا مل يتــم تنفيــذ
التدخــل ،كان مســتوى الدخــل ســيزداد عــى أي حــال
بســبب تغــر الظــروف (أي أن الوضــع الــذي نواجهــه
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معلومة اسرتشادية

يُشار إىل مقارنات قبل وبعد أحياناً
بدراسات التتبع ،ال سيام يف سياق
املسوحات القياسية التي يتم إجراؤها
للخريجني من التعليم الثانوي أو العايل أو برامج
التعليم والتدريب املهني (والفني) .ال تتوفر
لدراسات التتبع إال وسائل محدودة لتقييم األثر،
ولكنها تعد أدوات قوية لقياس قابلية توظيف
الخريجني وجمع التعليقات لتحسني برنامج
الدراسة .للحصول عىل دليل تفصييل لتنفيذ
دراسات التتبع ،انظر شومبورج (.)2016

يتوافــق مــع أحــد الســيناريوهات املبينــة يف الرســم
البيــاين األميــن مــن الشــكل رقــم  ،)13-5وبذلــك لــن
نســتطيع عــى الحصــول عــى تقديــر دقيــق للتدخــل.
ونظ ـرا ً لعــدم إمكانيــة رصــد الســيناريوهات املغايــرة
للواقــع (الخطــوط املنقطــة يف الشــكل) ،ال توجــد
طريقــة ملعرفــة إن كانــت الحالــة التــي تنطبــق يف
تقييــم معــن هــي الحالــة الظاهــرة عــى الجانــب
األيــر مــن الشــكل  13-5أو تلــك املوجــودة عــى
الجانــب األميــن .لذلــك مــن املســتحيل التأكــد مــن
أن األثــر الــذي نقــدره بهــذه الطريقــة هــو األثــر
الحقيقــي لتدخلنــا أو أثــر "فاســد".

 دعبو لبق :ةطيسب تانراقم

قــد يكــون إجــراء املقارنــات قبــل وبعــد منطقيــاً يف
حالــة وجــود أســباب تدعــو إىل االعتقــاد بأنــه عنــد
عــدم تنفيــذ املعالجــة ،ســتبقى النتائــج يف املتوســط
دون تغيــر .وميكــن أن ينطبــق ذلــك عــى التدخــات
التــي (أ) يتــم تنفيذهــا خــال فــرة زمنيــة قصــرة
(عــى ســبيل املثــال ،التدخــات التــي تســتهدف
التدريــب القصــر عــى املهــارات ،أو خدمــات اإلرشــاد
الوظيفــي أو األحــداث التــي تهــدف إىل تغيــر مواقــف
املشــاركني) و(ب) مــن املتوقــع أن يكــون لهــا تأثـرات
ذات اهتــام عــى املــدى القصــر .ومــع ذلــك ،تظــل

القيــود املذكــورة أعــاه كــا هــي ،وعــى عكــس
األســاليب التجريبيــة وشــبه التجريبيــة التــي يتــم
تنفيذهــا بشــكل جيــد ،ال ميكــن اعتبــار املقارنــات
البســيطة قبــل وبعــد تقيي ـاً قوي ـاً لألثــر .ومــع هــذا،
ميكــن تحســن مســتوى قوتهــا أوالً ،بالتحكــم يف عوامــل
االلتبــاس املحتملــة يف منــوذج االنحــدار (بــدالً مــن
مجــرد مقارنــة النتائــج) و/أو ،ثانيـاً ،مــن أجــل التطبيق
التكميــي لألســاليب الكميــة مــن أجــل التوصــل إىل
اآلليــات الســببية الكامنــة للتغيــر املرصــود يف النتائــج.

الشكل  :13-5مقارنة النتائج قبل وبعد
اإلفرتاض
املغايرة قد تكون
متغرية مع الزمن

قياس
الناتج
(الدخل)

التغيري املقاس

الواقع
املغايرة ثابتة مع الزمن

$60

التغيري املقاس
التأثري = ?$10

$50

$50

العوامل املغايرة املحتملة
قبل

بعد

$60

$55

التأثري = ?$15

$50

العوامل
املغايرة الحقيقية
قبل

التأثري = ?$5

$45

بعد

املالحظة  .5طرق تقييم أثر التدخالت التي تستهدف عاملة الشباب

35

دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

تحسني مالءمة تقييامت األثر الكمي
عــى النحــو املوضــح يف القســم الســابق ،توجــد
مجموعــة مــن األســاليب الكميــة الجيــدة لتوفــر
إجابــة ذات صالحيــة داخليــة ملســألة التقييــم
األساســية" ،هــل ينجــح املــروع؟" ،مبعنــى "هــل
أثــر ذلــك عــى النتائــج ذات االهتــام حســبام تــم
تحديدهــا يف أهدافنــا للتدخــل والتعلــم؟" .وبينــا
يعــد الســؤال حــول إن كان للتدخــل ككل تأثــر مهـاً،
ال يعــد بجميــع األحــوال الســؤال الوحيــد الــذي
نســعى اإلجابــة عنــه.
مــن أجــل الحصــول عــى فهــم تفصيــي وشــامل
لكيفيــة وأســباب تكشــف آثــار الربنامــج الــذي
يســتهدف عاملــة الشــباب ،نحتــاج إىل "التعمــق
بشــكل أكــر" .إن وجــود فهــم واضــح لتغايــر التأثـرات
واآلليــات الســببية املؤديــة إىل التأثــرات املرصــودة
يســاعدنا أيضــاً عــى اســتخالص دروس قيمــة مــن
تقييمنــا والحصــول عــى فكــرة أفضــل حــول احتامليــة
نجــاح الربنامــج يف بيئــات أخــرى.

وهــذا يعيدنــا إىل القضيــة املهمــة حــول الصالحيــة
الداخليــة والخارجيــة (انظــر مقدمــة هــذه املالحظــة).
مــن أجــل تحقيــق الصالحيــة الداخليــة ،يجــب أن
تكــون أســاليبنا قويــة ومطبقــة بشــكل صحيــح .مــن
أجــل تحقيــق الصالحيــة الخارجيــة ،نحتــاج إىل فهــم
العوامــل الســياقية ذات الصلــة بربنامجنــا وتأثريهــا
املحتمــل عــى نتائــج التقييــم .فمــن الصعــب الوصــول
إىل األهــداف باســتخدام طريقــة واحــدة.
عــى ســبيل املثــال ،ميكــن للتقييــات التجريبيــة ،إذا
تــم تنفيذهــا بشــكل صحيــح ،أن تقــدم لنــا معلومــات
موثوقــة حــول التأثـرات التــي ميكــن أن تعــزى بشــكل
فريــد إىل مرشوعنــا ،ولكنهــا ال تســتطيع أن تخربنــا إال
القليــل جــدا ً عــن قابليــة تكرارهــا يف بيئــات أخــرى.
بشــكل حاســم ،تخربنــا تقييــات األثــر الكمــي "مــا
حــدث"  -متوســط تأثــر املعالجــة  -ولكنهــا ال تخربنــا
"ملــاذا" .لهــذا الغــرض ،يلــزم إجـراء التطبيــق التكميــي
لألســاليب النوعيــة.

قياس مجموعة متنوعة من التأثريات
أوالً ،قــد يكــون مــن املفيــد الحصــول عــى صــورة أكــر
دقــة عــن األثــر الفعــي للربنامــج ،األمــر الــذي ميكــن
تحقيقــه جزئي ـاً ضمــن التصميــات الكميــة املذكــورة
أعــاه .وفيــا يــي بيــان باألســئلة املمكنــة ذات الصلــة:
W Wهــل تختلــف النتائــج عــر مجموعــات مختلفــة
مــن املســتفيدين (عــى ســبيل املثــال ،املزايــا
للفتيــان دون الفتيــات)؟
W Wمــا أثــر التدخــل عــى املــدى القصــر مقابــل املــدى
الطويل؟
W Wهــل للتدخــل آثــار جانبيــة إيجابيــة أو ســلبية؟
هــل هنــاك أي نتائــج مقصــودة أو غــر مقصــودة
تتجــاوز املجموعــة املســتهدفة الفعليــة؟
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ثاني ـاً ،قــد نكــون مهتمــن أيض ـاً باختبــار التصميــات
الشــاملة ،واختبــار كيفيــة تغــر ف ّعاليــة تدخلنــا أثنــاء
تعديــل التصميــم .ومتكنــا هــذه التصميــات مــن
التحقيــق يف األســئلة التاليــة:
W Wهــل تصميــم تدخــل واحــد أكــر ف ّعاليــة مــن
اآلخــر؟ قــد نرغــب يف مقارنــة التدخــات البديلــة
(تقديــم منــح إلقامــة املشــاريع مقابــل قــروض
إقامــة املشــاريع إىل أصحــاب املشــاريع الشــباب،
مثــاً) ،أو اختبــار املجموعــة األكــر فاعليــة مــن
مكونــات الربنامــج (التدريــب وحــده ،التدريــب
باإلضافــة إىل التمريــن الداخــي ،أو التدريــب
باإلضافــة إىل التمريــن الداخــي والتوجيــه).

تســاعد التصميــات الشــاملة عــى تحديــد أكــر مــن
مجــرد التأثــر الــكيل للمــروع ،فهــي تقيــم أيضــاً
ميــزات محــددة مــن التدخــل وأســباب نجاحهــا
أو عــدم نجاحهــا .فعــى ســبيل املثــال ،قــد يوفــر
الربنامــج تدريبــاً مهنيــاً والتدريــب عــى املهــارات يف

ا رثألا تامييقت ةمءالم نيسحت

W Wمـــا الجرعـــة األكـــر فاعليـــة للتدخـــل؟ عـــى
س ــبيل املث ــال ،ه ــل يج ــب أن نق ــدم  20أو 50
أو  100س ــاعة م ــن التدري ــب؟ (انظ ــر الج ــدول
 3-5للحص ــول ع ــى مزي ــد م ــن أس ــئلة تقيي ــم
األثـــر).

مجــال ريــادة األعــال ،مثــل النجــارة أو الخياطــة،
إىل جانــب قــدر ضئيــل مــن رأس املــال األويل إلقامــة
املــروع التجــاري .قــد ينطــوي توفــر املنــح النقديــة
عــى تكاليــف أو صعوبــات مــن الناحيــة السياســية،
وبالتــايل قــد يتســاءل مديــر الربنامــج إن كان رأس
املــال األويل رضوريــاً ،أو إن كان املشــاركون قادريــن
عــى تنفيــذ تدريبهــم بــدون رأس املــال .ميكــن أن
يســاعد التصميــم املتقاطــع يف تحديــد أفضــل تصميــم
للمــروع يف هــذه الحالــة ،األمــر الــذي يتطلــب مــن
الناحيــة العمليــة مقارنــة نتائــج مجموعــات املعالجــة
املختلفــة مبجموعــة مقارنــة ومــع بعضهــم بعضــاً.

الجمع بني املناهج الكمية والنوعية
عــاوة عــى ذلــك ،قــد نهتــم برتكيــز الضــوء عــى
القنــوات التــي يعمــل األثــر مــن خاللهــا – مبعنــى فهــم
ملــاذا وكيــف يتجــى األثــر .فعــى ســبيل املثــال ،قــد
نرغــب يف اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:
W Wكيــف تحــدث األشــياء عــى النحــو املرصــود؟
وملــاذا؟
W Wملــاذا مل يــر املــروع (أو جــزء منــه) وفقــاً
لتوقعاتنــا؟
W Wما الذي ميكن أن نتعلمه من الفشل؟
إذا تــم تصــور طــرق التحقيــق املحتملــة هــذه يف
مرحلــة التصميــم ،ميكــن اختبــار النظريــات جزئيــاً
ضمــن األســاليب الكميــة املذكــورة أعــاه .ولتحقيــق
هــذه الغايــة ،يجــب أن تتضمــن املســوحات أســئلة
مصممــة الســتنباط العوامــل املختلفــة (النتائــج
الوســيطة) التــي يُفــرض أن يعمــل التأثــر مــن خاللهــا
مــن أجــل التحقــق إن كان التدخــل يؤثــر عــى هــذه
النتائــج الوســيطة.
ومــع ذلــك ،يعتــر الكثــر مــن نتائــج التدخــات التــي
تســتهدف عاملــة الشــباب (مثــل الصحــة العقليــة أو
التمكــن أو العالقــات األرسيــة) معقــدة ومتعــددة
األبعــاد وقــد ال يتــم اســتنباطها بوســائل كميــة .تســمح
الطــرق املختلطــة بتتبــع املــؤرشات النوعيــة وتوفــر

تحليــل لدراســة حالــة مختــارة مــن أجــل املســاعدة يف
تحقيــق فهــم أفضــل للديناميكيــات ونتائــج التدخــل.
فعــى ســبيل املثــال ،ميكــن أن تســاعد املقابــات
النوعيــة املنظمــة وشــبه املنظمــة ،التــي يتمتــع
املشــاركون خاللهــا بحريــة التعبــر عــن قصــص واقعيــة
تنــدرج خــارج فئــات املعلومــات القابلــة للقيــاس ،يف
إكــال الفهــم حــول أثــر الربنامــج (بامبريجــر وآخــرون،
ص 6-7؛ ليــوو وفايســن.)2009 ،
قــد تكــون طــرق جمــع البيانــات النوعيــة مفيــدة
بشــكل خــاص لجمــع املعلومــات حــول حســن تنفيــذ
التدخــل (انظــر املالحظــة  4بشــأن تقييــم األداء) .وال
شــك أن فهــم عمليــة التنفيــذ ميثــل ركيــزة أساســية
الكتشــاف كيفيــة تأثــر عمليــة تنفيــذ التدخــل عــى
النتائــج وتفســر النتائــج بشــكل صحيــح مــن أجــل
تحديــد إن كان ســبب النتائــج املخيبــة لآلمــال يعــزى
إىل نقــاط الضعــف يف تصميــم التدخــل أو يف التنفيــذ.
عــاوة عــى ذلــك ،قــد تســلط التقنيــات النوعيــة
الضــوء عــى ســبب حــدوث نتائــج محــددة ،وعــى
وجــه الخصــوص أســباب اختــاف التأثــرات بــن
الســكان املســتهدفني (عــى ســبيل املثــال ،بــن الشــباب
يف املناطــق الريفيــة والحرضيــة أو بــن الشــابات
والشــباب).
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نتيجة تقييم العينة وتفسريها

متطلبات البيانات اإلضافية

الوصف

هذا هو السؤال القيايس لتقييم األثر

الجدول  :3-5فئات أسئلة تقييم األثر

السؤال
ما أثر التدخل الكيل عىل
نتائج "أ" و "ب" و "ج"
يف املجموعة "س"؟  ...يف
السياق "ص"؟

•بيانات تتجاوز مجموعتي املعالجة واملقارنة،
لتشمل أفراد األرسة أو املجتمع
•العديد من مجموعات املعالجة (تحصل األوىل
عىل التصميم “أ” ،والثانية عىل التصميم “ب”،
وهكذا)
•يجب أن يكون عدد األشخاص املشمولني بالتقييم
كبريا ً مبا يكفي إلنشاء أكرث من مجموعة معالجة
واحدة باإلضافة إىل مجموعة مقارنة
•العديد من مجموعات املعالجة (تحصل األوىل
عىل التصميم “أ” ،والثانية عىل التصميم “ب”،
وهكذا)
•يجب أن يكون عدد األشخاص املشمولني بالتقييم
كبريا ً مبا يكفي إلنشاء أكرث من مجموعة معالجة
واحدة باإلضافة إىل مجموعة مقارنة

متوسط الزيادة يف الدخل هو  0دوالر ألولئك الذين تلقوا تدريباً ملدة شهر
واحد ،و  20دوالرا ً ألولئك الذين تدريباً ملدة  3أشهر ،و  20دوالرا ً ألولئك الذين
تدريباً ملدة  6أشهر .عىل الرغم من أن شهر واحد من التدريب مل يكن كافيا،
إال أن  6أشهر من التدريب مل تكن لها فائدة إضافية مقارنة مع  3أشهر من
التدريب .يبدو أن الطول املثايل للتدريب حوايل  3أشهر

متوسط الزيادة يف الدخل  5دوالرات ألولئك الذين تلقوا التدريب و 30دوالر
ألولئك الذين حصلوا عىل التدريب والتمرين الداخيل .وهكذا ،يبدو أن توفري
خربة عملية باإلضافة إىل التدريب يؤدي إىل تحسن كبري يف األثر

•املعلومات االجتامعية الدميوغرافية للمشاركني
متوسط الزيادة يف الدخل هو  40دوالرا للبنني و  0دوالر للفتيات .يستفيد
مستوى
الجنس،
(العمر،
ومجموعة املقارنة
الشباب األكرب سناً أكرث من الشباب األصغر سناً ( 30دوالرا ً أمريكياً مقابل 10
الدخل ،وما إىل ذلك)
دوالرات يف املتوسط) .لذلك ،ال يعد التدخل بنفس القدر من الف ّعالية لجميع
•حتى يتسنى تصنيف النتائج ،يجب زيادة عدد
املشاركني .يجب أن نفهم ملاذا تختلف استفادة املجموعات ،مع تكيّف أهداف
األشخاص املشمولني بالتقييم (حجم العينة) مع وتصميم الربنامج الستيعاب مجموعات معينة
كل فئة من فئات املعلومات املراد تحليلها.
يف نهاية الربنامج ،نالحظ متوسط دخل شهري للمشاركني –  5دوالر أمرييك
(خسارة) مقارنة مع الضوابط .بعد عامني من الربنامج ،يبلغ متوسط الزيادة
•البيانات عىل مدى فرتة زمنية طويلة (وهذا يعني يف الدخل الشهري ملجموعة املعالجة  20دوالرا ً .مل يستطيع الذين شاركوا يف
التدريب العمل بقدر نظرائهم خالل فرتة التدريب ،لذلك فقدوا الدخل .إال
يف كثري من األحيان متابعة مجموعتي املعالجة
أنه ومع مرور الوقت ،تم تنفيذ التدريب ومتكن املشاركون من الحصول عىل
واملقارنة لعدة سنوات)
دخل أعىل من نظرائهم الذين مل يشاركوا .قد يؤدي النظر إىل النتائج عىل املدى
القصري إىل نتائج مضللة.
ال يحصل املشاركون فقط عىل متوسط دخل يبلغ  20دوالرا ً ،بل شهد جريانهم
أيضاً زيادة قدرها  5دوالرات .يبدو أن املشاركني نقلوا املعارف إىل اآلخرين

•غري منطبق (جمع البيانات القياسية بنا ًء عىل
الطريقة املختارة)

هل تختلف النتائج عرب
مجموعات السكان؟

ما أثر التدخل عىل املدى
القصري مقابل املدى
الطويل؟

هل للتدخل آثار جانبية؟

هل تصميم التدخل “أ”
أو تصميم التدخل “ب”
أكرث ف ّعالية؟

ما الجرعة األكرث ف ّعالية
للتدخل؟

متوسط تأثري التدخل الذي يستهدف التدريب عىل دخل الشباب هو أكرث من
 20دوالر يف الشهر .التدخل له تأثري إيجايب عىل الدخل

غالباً ما تؤثر التدخالت عىل املجموعات بشكل
مختلف (عدم التجانس بني التأثريات) .قد
يؤدي قياس متوسط التأثري فقط إىل إخفاء هذه
االختالفات ،لذلك نحتاج إىل تقسيم التأثريات
حسب املجموعة السكانية

قد ال يكون التغيري يف النتائج ثابتاً مبرور الوقت .قد
تختفي اآلثار عىل املدى القصري ،يف حني ال تتجيل
اآلثار طويلة األجل إال بعد مرور سنوات عىل انتهاء
التدخل

قد يكون للتدخل آثار جانبية عىل غري املشاركني
(إيجابية وسلبية)

غالباً ما يكون هناك غموض حول أفضل تصميم
ممكن للتدخل .ميكن أن ترتبط األسئلة مبقارنة
التدخالت البديلة أو مزيج من مكونات الربنامج

الكثري ليس دامئا جيدا؛ إن إيجاد التوازن الصحيح
بني مقدار الخدمة التي سيتم توفريها مهم لتحقيق
أقىص تأثري من جهة وتقليل التكاليف من ناحية
أخرى.

ملاذا (ال) ينجح التدخل؟
ملاذا نجح فقط لجزء من
السكان املستهدفني /
عندما كان التدخل ملدة
محددة؟

جنبا إىل جنب مع تقييم األثر نفسه ،يتعني فهم
كيف وملاذا حدثت النتيجة عىل النحو املرصود

•يتم تثليث (اإلقامة عىل ثالثة أركان) كل من
البيانات الكمية والنوعية مثالياً إلقامة عالقات
سببية معقولة .عىل سبيل املثال ،املقابالت
املتعمقة مع املشاركني يف التدريب واملدربني
وأصحاب العمل

يقدر أصحاب العمل مهارات محددة يستطيع املشاركون اكتسابها يف غضون
ثالثة أشهر .البقاء لفرتة أطول يف التدريب مل يكن له قيمة إضافية عىل مهارات
املوظفني .مل يرغب أصحاب العمل يف التحفيز عىل بقاء مدة تدريب لفرتة أطول
ألنهم سيفقدون وقت عمل املوظف أثناء التدريب .مل يؤد التدريب سوى إىل
زيادة دخل الذكور ألن أصحاب العمل مييلون إىل إسناد مهام مختلفة للفتيات،
حيث تكون املهارات املنقولة يف التدريب أقل طلباً
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ا رثألا تامييقت ةمءالم نيسحت

املربع  :9-5تتبع العملية
يتضمن تتبع العملية التحليل املتعمق لألحداث املختلفة التي تربط التدخل بواحد أو أكرث من النتائج الوسيطة أو
النهائية ،وعالقاتها السببية .تهدف أساليب التتبع يف كثري من األحيان (ولكن ليس دامئًا) إىل تطوير واختبار اآلليات
النظرية ،التي ميكن تعميمها لتغطية التدخالت والسياقات األخرى .باختصار ،يتم تطبيق تتبع العملية عىل النحو التايل:
 .1تطوير آلية سببية افرتاضية لكيفية حدوث التغيري
كخطوة أوىل ،علينا إنشاء رسد للعملية املراد تقييمها .والذي ميكن أن يتمثل يف نظرية التغيري للمرشوع ،مبا يف ذلك
األشخاص واألنشطة املرتبطة به .ومن املهم بيان العملية يف عنارصها الصغرى الفردية ،التي ينبغي أن تكون رضورية
لنجاحها وأن تكون قابلة للقياس.
عىل سبيل املثال" :يقوم املعلمون بتدريب الشباب العاطلني عن العمل عىل املهارات"؛ "يحرض الطالب التدريب عىل
املهارات"؛ "يكتسب الطالب معارف ومهارات جديدة حول كيفية وأوقات البحث عن عمل"؛ "يبحث الطالب عن العمل
بشكل أكرث وأكرث كفاءة"؛ "تزداد احتاملية عثور الطالب عىل عمل".
من أجل تقديم ادعاءات معقولة بشأن الروابط السببية بني األجزاء املختلفة لهذه اآللية ،من الرضوري تحديد التفسريات
البديلة املمكنة لحدوث كل عنرص فردي والبحث عن أدلة لتأكيد أو استبعاد تلك التفسريات .عىل سبيل املثال" :اكتسب
الطالب املعارف حول كيفية وأوقات البحث عن عمل بشكل مستقل"؛ "يجد الطالب وظائف بسبب التحسن يف وضع
سوق العمل املحيل".
 .2تحديد األدلة املطلوبة وجمعها
بعد تحديد اآللية ،أو نظريتنا ،نحتاج إىل تحديد األدلة التجريبية املطلوبة لتحليل كل رابط يف السلسلة السببية .وينطبق
ذلك عىل كل من آليتنا وعىل الفرضيات البديلة املنافسة .وبالتايل ،سيتم جمع األدلة املحددة مسبقاً من خالل جمع
البيانات األولية و/أو الثانوية .ميكن أن تتمثل مصادر هذا الدليل يف املقابالت مع أصحاب املصلحة ،ووثائق الربامج،
وبيانات املسوح ،ومحارض االجتامعات ،واإلحصاءات ،من جملة أمور أخرى .وينبغي جمع األدلة بطريقة متكّن إما من
تأكيد أو دحض الفرضيات املتنافسة املختلفة .ومن املامرسات الجيدة تثليث األساليب ،مبعنى استخدام أساليب مختلفة
لتقييم نفس العنرص من زوايا مختلفة.
 .3تقييم األدلة واستخالص النتائج
بعدئذ ،يتم فحص األدلة املجمعة يف إجراء مامثل لإلجراء املستخدم يف املحاكمة الجنائية .ونهدف من استخدام تتبع
العملية إىل إنشاء دعوى تقدم دليالً كافياً لالفرتاض بشكل معقول بأن حدوث كل عنرص من عنارص اآللية يعزى إىل عنرص
آخر ،وأنهم تسببوا معاً يف حدوث نتائج معينة.
هناك اختبارات مختلفة لتقييم قوة األدلة لكل فرضية .فعىل سبيل املثال ،يشري اختبار "الدليل الدامغ" إىل دليل مقنع
يشري بشكل مبارش إىل اآللية محل االختبار .لذلك ،عىل سبيل املثال ،ميكن إلفادة من أحد املشاركني يف التدريب عىل
املهارات مثل" :بفضل األشياء التي تعلمتها يف التدريب ،تعززت ثقتي أكرب بكثري للتقدم إىل الوظائف وإرسال املزيد من
طلبات العمل أكرث من ذي قبل" أن متحنا الثقة إىل حد كبري أن هذا املشارك مل يزد من سلوكيات من البحث عن عمل -
6
والذي ميكن أن يكون متغريا ً لنتيجة متوسطة يتم قياسه كامً  -ألسباب أخرى.
عند تقييم األدلة الخاصة بالفرضيات املتنافسة املختلفة ،يتعني أن نضع يف االعتبار أن قوة الدليل الشامل ألي آلية معينة
دامئاً ما تكون مامثلة فقط ألضعف األدلة عن ارتباط فردي واحد .وأخريا ً ،واستنادا ً إىل االستنتاجات من هذا التمرين،
سيتم تأكيد أو استبعاد اآللية املفرتضة ،باإلضافة إىل الفرضيات البديلة.

6

للمزيد من االختبارات وكيفية تطبيقها ،انظر بينيت.2010 ،
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ميكــن للعديــد مــن اســراتيجيات التقييــم املذكــورة
أعــاه أن تســهم يف تقييــم أي تدخــل محــدد بــدالً مــن
كونهــا بدائــل لتقييــم األثــر الكمــي .لذلــك ،ميكننــا
اســتخدام نهــج الطــرق املختلطــة مــن الجمــع بــن
نقــاط القــوة وتعويــض نقــاط الضعــف يف كل مــن
أدوات التقييــم النوعــي والكمــي ،ويســمح لنــا بتعزيــز
قــوة تصميــم التقييــم بشــكل عــام.
إن اســتخدام تصميــم الطــرق املختلطــة لتقييــم
األثــر يف املامرســة العمليــة يعنــي جمــع كل مــن
البيانــات النوعيــة ،عــى ســبيل املثــال مــن خــال
الزيــارات امليدانيــة أو املقابــات الرئيســية أو
مناقشــات مجموعــات الرتكيــز ،والبيانــات الكميــة ،مــع
االعتــاد عــى ســبيل املثــال عــى البيانــات اإلداريــة
أو االســتبيانات أو مصــادر البيانــات الثانويــة ،مثــل
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االســتبيانات األرسيــة (انظــر أيضــا الجــدول  5-3يف
املالحظــة .)3
ترتبــط تصاميــم تقييــم الطــرق املختلطــة أيضـاً ارتباطـاً
وثيقـاً بتقييــات األثــر املســتندة إىل النظريــة وتوجهها.
ووفقــاً ملالحظــات وايــت وفيليبــس ( ،)2012تهــدف
تقييــات األثــر املســتندة إىل النظريــة إىل إنشــاء
روابــط ســببية "مــن خــال جمــع األدلــة للتحقــق مــن
صحــة ،أو إبطــال ،أو مراجعــة التفســرات املفرتضــة،
بهــدف توثيــق الروابــط يف السلســلة الســببية الفعلية".
وغالبـاً مــا يســعون إىل الجمــع بــن كل األدلــة الكميــة
والنوعيــة املتاحــة إلثبــات تأثــر التدخل عىل املشــاركني
مبــا ال يــدع مجــاالً للشــك .يقــدم املربــع  9-5منهجيــة
تتبــع العمليــة كمنهجيــة تقييــم التأثــر مســتندة إىل
النظريــة.

ا رثألا تامييقت ةمءالم نيسحت

النقاط الرئيسية
1.1تجيــب تقييــات األثــر عــن األســئلة الســببية
لتحديــد إن كان التدخــل قــد تســبب يف حــدوث
التغيــر املرصــود ونطاقــه .يتطلــب فهــم التأثــر
م ّنــا عــزل تأثـرات التدخــل مــن العوامــل األخــرى
التــي تؤثــر عــى النتائــج املســتفيدة.
2.2يتطلــب تقييــم أثــار التدخــات تقديــر الوضــع
املغايــر للواقــع ،وهــو ،مــاذا كان ســيحدث
للمســتفيدين يف حالــة عــدم تنفيــذ التدخــل.
ولهــذه الغايــة ،تعتمــد معظــم تصاميــم تقييــم
األثــر الكميــة عــى وجــود مجموعــة مقارنــة
تشــرك يف أكــر قــدر ممكــن مــن الخصائــص مــع
املســتفيدين.
3.3تشــمل تصاميــم تقييــم األثــر القامئــة عــى
املالحظــة الفــرق يف االختالفــات وأســاليب

املطابقــة .وميكــن تطبيقهــا يف نطــاق واســع
مــن الســياقات وعــى أســاس مصــادر البيانــات
الثانويــة ،ومــع هــذا ال ميكــن لهــذه الطــرق تقييم
أثــر بعــض التدخــات بشــكل موثــوق .ميكــن أن
تنتــج التصاميــم التجريبيــة التــي تعتمــد عــى
درجــة معينــة مــن التوزيــع العشــوايئ تقدي ـرات
ذات مصداقيــة عاليــة لألثــر ولكنهــا قــد تنطــوي
عــى تكلفــة عاليــة وصعوبــات يف التنفيــذ لبعــض
التدخــات.
4.4لتحقيــق أقــى قــدر مــن املعرفــة عــن "أســباب"
نجــاح التدخــات ،أو عــدم نجاحهــاُ ،يوىص بشــدة
باســتخدام نُهــج الطــرق املختلطــة ،التــي تعتمــد
عــى البيانــات الكميــة والنوعيــة واالســتفادة مــن
منهجيــات التحليــل املختلفــة.
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إخالء مسؤولية :دراسة الحالة املاثلة تخيلية ،وجاءت جميع املعلومات الواردة بها ألغراض تعليمية فقط".

دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

أهداف التعلم املرجوة

بنهايــة دراســة الحالــة هــذه ،ســيتمكن القــارئ مــن
إثبــات القــدرة عــى مــا يــي:
W Wتحديــد طــرق تقييــم التأثــر دون إخبــاره بطريقــة
اســتخدام محــددة
W Wاستكشــاف مشــكلة إنتــاج تقديــرات للتأثــرات
الســببية للربامــج اإلمنائيــة ،والطــرق املختلفــة

لتقديــر التأثـرات باســتخدام تصميــات مجموعــة
املقارنــة
W Wتطويــر فهــم بديهــي ملوعــد وكيفيــة تأثــر أســاليب
تقييــم األثــر عــى نتائــج متح ّيــزة مــن خــال
التعــرف عــى مفهــوم التح ّيــز يف االختيــار ومــدى
كفــاءة تصاميــم مجموعــة املقارنــة بقــدر قدرتهــا
عــى إزالــة التح ّيــز يف االختيــار

مقدمة وسياق دراسة الحالة
متثــل املشــاريع متناهيــة الصغــر ركيــزة حيويــة يف
املناطــق الريفيــة حيــث ال تتوفــر ســوى خيــارات
محــدودة للعمــل يف القطــاع املنظــم ،ســواء مــن أجــل
توفــر فــرص العمــل يف القطــاع غــر املنظــم وضــان
األمــن االقتصــادي األرسي ألصحــاب املشــاريع .ومــع
ذلــك ،مبجــرد إقامــة املــروع ،هنــاك عــدد مــن
التحديــات التــي تواجــه النمــو.

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

مــا الــذي ميكــن فعلــه للمســاعدة يف تطويــر األعــال
الريفيــة؟ يختــر برنامــج التدريــب مــن أجــل التمكــن
االقتصــادي الريفــي ( )TREEبعــض هــذه القيــود
لتحديــد نــوع الخدمــات املاليــة والتدريــب الــذي يؤثــر
عــى تنميــة املشــاريع ،واملســتفيدين وأســباب ذلــك.

تركــز دراســة الحالــة املاثلــة عــى  400مــن أصحــاب
املشــاريع متناهيــة الصغــر يف املناطــق الريفيــة الذيــن
ُعرضــت عليهــم فرصــة املشــاركة يف برنامــج التدريــب
عــى املهــارات والحصــول عــى القــروض .ويف املجمــل،
شــارك  144مــن إجــايل أصحــاب املشــاريع وعددهــم
 400يف التدريــب وحصلــوا عــى القــروض.

أجـرت منظمـة العمـل الدوليـة ( )ILOالتدريـب
موضـوع االختبـار هنـا باسـتخدام منهجيـة التدريـب
مـن أجـل التمكين االقتصـادي الريفـي ،وهـو نهـج
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مقارنة طرق تقييم األثر املختلفة :هل نجح برنامج التدريب من أجل
التمكني االقتصادي الريفي؟
هــل نجــح برنامــج التدريــب مــن أجــل التمكــن
حســن الربنامــج مــن أربــاح
االقتصــادي الريفــي؟ هــل ّ
املشــاريع؟ مــا هــي املتطلبــات التــي متكننــا مــن قيــاس
إن كان الربنامــج ناجحــاً أو إن كان لــه تأثــر؟
بصفــة عامــة ،يرتبــط الســؤال عــن نجــاح الربنامــج
بالســؤال عــن متكــن الربنامــج مــن تحقيــق هدفــه
املتمثــل يف تغيــر نتائــج معينــة للمشــاركني ،والتأكــد
مــن أن هــذه التغي ـرات ال تُعــزى إىل بعــض العوامــل
األخــرى .علينــا أن نثبــت بالتزامــن أنــه يف حالــة عــدم
تنفيــذ الربنامــج ،مل تكــن التغـرات امللحوظــة لتحــدث
(أو كانــت ســتكون مختلفــة) .لكــن كيــف نعــرف
مــا الــذي كان ســيحدث؟ يتطلــب قيــاس مــا كان
ســيحدث يف حالــة عــدم تنفيــذ الربنامــج الدخــول إىل
عــامل وهمــي مل يتــم فيــه عــرض الربنامــج عــى هــؤالء
املشــاركني .يشــار إىل نتائــج نفــس املشــاركني يف هــذا
العــامل الوهمــي عــى أنــه الوضــع املغايــر للواقــع.
ونظــرا ً ألننــا ال نســتطيع أن نالحــظ الوضــع املغايــر
للواقــع الحقيقــي ،فــإن أفضــل مــا ميكننــا القيــام بــه
هــو تقديــره عــن طريــق تقليــده.
يتمثــل التحــدي الرئيــي لتقييــم أثــر الربنامــج يف
بنــاء أو محــاكاة لوضــع مغايــر للواقــع ،وذلــك يف
العــادة عــن طريــق اختيــار مجموعــة مــن األشــخاص
يتشــابهون مــع املشــاركني يف الربنامــج بأكــر قــدر
ممكــن ،ولكنهــم مل يشــاركوا يف الربنامــج .تســمى هــذه
املجموعــة مجموعــة املقارنــة ،التــي ال تختلــف بشــكل
مثــايل عــن مجموعــة املســتفيدين إال مــن حيــث عــدم

املشــاركة يف الربنامــج .ثــم نقــوم بتقديــر "األثــر" عــى
أنــه الفــرق امللحــوظ يف نهايــة الربنامــج بــن نتائــج
مجموعــة املقارنــة ونتائــج املشــاركني يف الربنامــج.
وجديــر بالذكــر أن دقــة تقديــر األثــر ترتبــط ارتباط ـاً
وثيقــاً بنجــاح مجموعــة املقارنــة يف محــاكاة الوضــع
املغايــر للواقــع .لذلــك ،متثــل الطريقــة املســتخدمة
لتحديــد مجموعــة املقارنــة ق ـرارا ً رئيســياً يف تصميــم
أي تقييــم لألثــر.
هــذا يعيدنــا إىل أســئلتنا :هــل نجــح املــروع؟ مــا
تأثــره عــى النتيجــة التــي يجــري تقييمهــا ،وهــي
أربــاح املشــاريع؟
يف حالتنــا ،يهــدف هــذا الربنامــج يف املقــام األول إىل
"تحســن منــو املشــاريع" ،وتعــد األربــاح (املقاســة
بالــدوالر األمريــي) مــؤرشا ً رئيســياً عــى النتائــج .لــذا،
عندمــا نســأل هــل نجــح هــذا املــروع ،فإننــا نتســاءل
حســن أربــاح املشــاريع .األثــر هــو الفــرق بــن
عــا إذا ّ
األربــاح بعــد تعــرض املشــاريع للتدخــل مــع تحديــد
أرباحهــا يف حالــة عــدم تنفيــذ التدخــل.
مــا مجموعــات املقارنــة وطــرق تقييــم األثــر التــي
ميكننــا اســتخدامها؟ يوضــح الخــراء (الوهميــون)
التالــون طرقـاً مختلفــة لتقييــم األثــر .يعــرض الجــدول
 ،2-5يف نهايــة دراســة الحالــة ،ملحــة عامــة عــن
أســاليب التقييــم املختلفــة لإلحاطــة بهــا.
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الجزء األول :خرب صحفي :يساعد برنامج "التدريب من أجل التمكني
االقتصادي الريفي" املشاريع عىل النمو
يحتفــل برنامــج التدريــب مــن أجــل التمكــن
االقتصــادي الريفــي بنجــاح الربنامــج ،إذ حقــق تقدمـاً
كب ـرا ً يف ســبيل هدفــه املتمثــل يف مســاعدة الــركات
عــى النمــو مــن خــال تقديــم القــروض والتدريــب
عــى املهــارات .ويثبــت الربنامــج أن توفــر التدريــب
عــى املهــارات ألصحــاب األعــال ،باإلضافــة إىل
القــروض لتخفيــف أعبــاء رأس املــال ،ميكــن أن يحقــق
مكاســب كبــرة.
قبيــل بــدء الربنامــج ،بلــغ متوســط أربــاح املشــاريع
 286دوالر أمريــي .ولكــن بعــد قضــاء بضعــة أشــهر
فقــط يف الربنامــج ،تضاعفــت أربــاح هــذه املشــاريع!

أرباح املرشوعات قبل
وبعد البدء ىف تنفيذ الربنامج
569.7

286.6

األرباح قبل الربنامج

األرباح بعد الربنامج

مواضيع للنقاش
1.1ما نوع التقييم الذي يتضمنه هذا الخرب؟
2.2ما الذي ميثل الوضع املغاير للواقع؟

3.3مــا التحديــات التــي تنطــوي عــى هــذا النــوع
مــن التقييــم؟

الجزء الثاين :الرأي :مرشوع "التدريب من أجل التمكني االقتصادي
الريفي" ال يصل إىل املستوى املطلوب
يعــد برنامــج التدريــب مــن أجــل التمكــن االقتصــادي
الريفــي واحــدا ً مــن أكــر أنظمــة إدارة التدريــب
العامليــة املســتخدمة لدعــم املشــاريع متناهيــة الصغــر
والصغــرى املوجــودة حاليــاً يف الســوق بفضــل نطــاق
وصولــه املقــدر إىل  6مليــون متــدرب وشــبكته املتناميــة
التــي تضــم أكــر مــن  17.000مــدرب و 200مــدرب
أســتاذ يف  2.500مؤسســة رشيكــة .ولكــن هــل تتضاعف
أربــاح املشــاريع يف الحجــم ،عــى النحــو املبــن يف املثــال
األول؟ تشــر األدلــة األخــرة إىل خــاف ذلــك.
W Wتــم االســتعانة بفريــق مســتقل مــن املق ّيمــن
للتحقــق مــن صحــة هــذه النتائــج .قــارن الفريــق
أربــاح املؤسســات التــي خضعــت للتدريــب بأرباح
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املشــاريع األخــرى يف القــرى املجــاورة .ووجــد
الباحثــون أن الــركات التــي خضعــت للتدريــب
مــن أجــل التمكــن االقتصــادي الريفــي تنمــو
أرباحهــا بهامــش بســيط قــدره  64دوالر أمريــي،
وليــس  286دوالر أمريــي وفقــاً للتقديــرات
األصليــة ،مبــا ميثــل زيــادة يف األربــاح نســبتها 12
يف املائــة فقــط بعــد  6أشــهر مــن برنامــج التدريب
مــن أجــل التمكــن االقتصــادي الريفــي املقــرن
بالقــروض .ويبــدو أنــه قــد بولــغ يف تقديــر حجــم
اإليــرادات إىل حــد كبــر ،وأن تأكيــدات منظمــة
العمــل الدوليــة بشــأن نجاحــات الربنامــج غــر
صحيحــة.

دراسة حالة :تقييم منو املشاريع الصغرية يف املناطق الريفية عرب طرق التقييم املختلفة

مقارنة أرباح املشاركني
يف الربنامج مقارنة بغري املشاركني

مواضيع للنقاش
1.1ما نوع التقييم الذي يتضمنه هذا الرأي؟
2.2ما الذي ميثل الوضع املغاير للواقع؟

األرباح

3.3مــا التحديــات التــي تنطــوي عــى هــذا النــوع
مــن التقييــم؟
مجموعة املقارنة

برنامج التدريب
من أجل التمكني
االقتصادي الريفي

الجزء الثالث :رسالة إىل املحرر :ينبغي عىل املق ّيمني املستقلني النظر يف
التقييم بشكل عادل ودقيق
تداولــت الجريــدة عــدة تقاريــر غــر نزيهــة بشــأن
الربامــج التــي تنفذهــا منظمــة العمــل الدوليــة ،إذ
تضمــن مقــال حديــث أعـ ّده مق ّيــم مســتقل ادعــاءات
تفيــد بــأن برنامــج التدريــب مــن أجــل التمكــن
االقتصــادي الريفــي ال يســاعد الــركات يف الواقــع
عــى النمــو .ومــع ذلــك ،يســتخدم التحليــل الــوارد يف
املقــال مقياس ـاً غــر صحيــح لقيــاس األثــر ،إذ يقــارن
بــن أربــاح املشــاريع التــي خضعــت للتدريــب وأربــاح
املشــاريع األخــرى يف نفــس القريــة ،دون مراعــاة
حقيقــة اســتهداف الربنامــج للمشــاريع ذات األربــاح
املنخفضــة بشــكل خــاص منــذ بدايــة الربنامــج .إذا
قــام الربنامــج مبجــرد اســتهداف املشــاريع الكــرى،
ومقارنتهــا بنظرياتهــا الصغــرى ،ميكــن عندئــذ ادعــاء
نجــاح الربنامــج دون إجـراء أي جلســة تدريــب واحــدة
أو تقديــم قــرض واحــد .لكــن مل يفعــل الربنامــج

ذلــك .ويف واقــع األمــر ،ال يتوقــع الربنامــج أن تتجــاوز
املشــاريع الصغــرى املشــاريع الكــرى يف القريــة ،إذ
يقتــر هــدف الربنامــج عــى تحســن الوضــع الحــايل.
لذلــك ،يجــب أن يكــون املــؤرش التحســن يف األربــاح -
وليــس مســتوى الربــح النهــايئ .عندمــا كررنــا التحليــل
باســتخدام مقيــاس النتيجــة األكــر مالءمــة ،تحســنت
املشــاريع التــي شــاركت يف الربنامــج مبعــدل مضاعــف
عــن املشــاريع غــر املشــاركة (زيــادة يف األربــاح مببلــغ
 283دوالر أمريــي مقارنــة بـــ  162دوالر أمريــي) .لــو
اعتقــد املق ّيمــون املســتقلون أنهــم ينظــرون إىل النتيجة
األكــر مالءمــة ،لكانــوا ســيقرون بالنجــاح املذهــل
للربنامــج .رمبــا يجــب عليهــم التســجيل بأنفســهم يف
بعــض دورات التدريــب التــي يوفرهــا الربنامــج..

مواضيع للنقاش
1.1ما نوع التقييم الذي يتضمنه هذا الخطاب؟
2.2ما الذي ميثل الوضع املغاير للواقع؟

3.3مــا التحديــات التــي تنطــوي عــى هــذا النــوع
مــن التقييــم؟
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الجزء الرابع :تصميم التقييم الخاص بك لتقييم أثر برنامج التدريب
من أجل التمكني االقتصادي الريفي
كــا ذكرنــا ســالفاً يف دراســة الحالــة املاثلــة ،هنــاك
تحديــات وتحفظــات بشــأن جميــع طــرق التقييــم
الثالثــة املذكــورة أعــاه .لقــد حــان دورك اآلن لتصميــم
تقييــم ألثــر برنامــج التدريــب مــن أجــل التمكــن
االقتصــادي الريفــي ،بافــراض أن الربنامــج مل يتــم
تنفيــذه بعــد.
بــادئ ذي بــدء ،افــرض أن فريقــك البحثــي قــد قــام
بإجــراء مســح آلالف املشــاريع الصغــرة مــن خــال
تعــداد األعــال التجاريــة ،واختــار  1600مــن أصحــاب
املشــاريع إلدراجهــم يف التقييــم .وقــد أعــرب جميــع
أصحــاب املشــاريع هــؤالء عــن اهتاممهــم بتلقــي
تدريــب منظمــة العمــل الدوليــة واملشــاركة يف برنامــج
القــروض .ومــع ذلــك ،وبســبب محدوديــة املــوارد،
يخــرك مديــر املــروع أن الحــد األقــى للمشــاركني
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يف برنامــج التدريــب والقــروض يبلــغ  800رشكــة كحــد
أقــى.
نفرتض أن النتيجة الرئيسية تظل "أرباح املشاريع".
1.1كيــف تصمــم التقييــم؟ وتحديــدا ً ،كيــف تختــار
مجموعــة املقارنــة؟
2.2متــى يقــوم فريــق البحــث الخــاص بــك بجمــع
البيانــات ومــن أي املشــاريع (كافــة املشــاريع الـــ
 1600أم مــن مجموعــة فرعيــة فقــط)؟
3.3ملــاذا تعتقــد أن هــذه الطريقــة لتقييــم األثــر
موثــوق بهــا وتتغلــب عــى بعــض أو كافــة أوجــه
القصــور يف الطــرق الثــاث التــي تــم مناقشــتها؟
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دليل خطوة بخطوة
لتقييم األثر

الرشوط املسبقة:
تحدد املالحظتان  2و 4العنارص التي يجب توفرها والقرارات التي يجب اتخاذها قبل الرشوع يف إجراء
التقييم .تعد املالحظة  5قراءة مسبقة رضورية لتعريف القارئ بالخيارات املختلفة لتقييم األثر .وتعترب
هذه املالحظة دليالً لتنفيذ تقييم أثر التدخالت التي تستهدف عاملة الشباب ،وتغطي جميع جوانب
عملية التقييم من اإلعداد إىل نرش النتائج.
أهداف التعلم:
يف نهاية هذه املالحظة ،سيتمكن القارئ من:
W Wاإلعداد لتقييم األثر من خالل توضيح أهداف الربنامج
W Wتحديد الجدول الزمني وميزانية التقييم ،عىل أساس التكاليف الواقعية
W Wتخصيص األدوار واملسؤوليات املختلفة ألعضاء فريق التقييم
W Wوضع خطة التقييم ،مبا يف ذلك عينة كافية من الطاقة وجدول جمع البيانات
W Wاختبار أداة املسح وتدريب الفريق امليداين ،مع األخذ بعني االعتبار املامرسات البحثية الجيدة
واالعتبارات األخالقية
W Wإجراء املسوح األولية ،وتحليل النتائج األولية وتقديم تقرير عنها
W Wإجراء مسوح املتابعة وإصدار تقرير التقييم النهايئ ونرش النتائج.
الكلامت الرئيسية:
التناقص ،التنقيب عن البيانات ،تقرير التقييم ،عدم التجانس ،السكان ،مجالس املراجعة املؤسسية ،حسابات القوة،
التحيز يف البحث ،أخالقيات البحث ،تحليل االنحدار ،العينة ،إطار اختيار العينات ،فريق املسح.
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

تعـد هـذه املالحظـة دليـل خطـوة بخطـوة يهـدف لتقديـم مدخـل أسـايس إىل عمليـة
تقييـم األثـر (انظـر الشـكل  )1-6مـن 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 ،ستسـ ّهل هـذه املالحظـة التخطيـط لتقييـم األثـر ،وبالتايل جعـل التفكير بإجراء
تقييـم األثـر أسـهل لـكل منظمـة أو برنامج.

الخطوة  :1اإلعداد لتقييم األثر
يجب طرح األسئلة التالية قبل بدء تقييم األثر:
W Wهــل قمــت بالتحديــد الواضــح لهــدف برنامجــي؟
ُيثّــل هــدف الربنامــج مــا نريــد تحقيقــه ،والنتيجــة
املنشــودة مــن تدخلّنــا .وكلــا كان الهــدف محــددا ً
مــن حيــث الفئــة املســتهدفة مــن الســكان
والحجــم وتوقيــت التغــرات املتوقعــة ،ســيكون
مــن األســهل تتبــع التقــدم وتنفيــذ تقييــم مــا .عــى
ســبيل املثــال" :بحلــول عــام  ،2019املســاهمة يف
إيجــاد املزيــد مــن فــرص العمــل لحــوايل 1.000
شــاب تــراوح أعامرهــم بــن  29-18ســنة يف
رصبيــا" (انظــر املالحظــة .)1
W Wهــل عملــت عــى تحضــر سلســة نتائــج؟ تعطــي
سلســلة النتائــج أصحــاب العمــل موج ـزا َ منطقي ـاً
ومعقــوالً حــول كيــف ميكــن ملصــادر ونشــاطات

الربنامــج أن تــؤدي إىل النتائــج املنشــودة وتلبــي
هــدف الربنامــج .ويجــب عــى كل برنامــج إدراج
سلســلة النتائــج الخاصــة بــه خطيــاً عــى أنهــا
أســاس املتابعــة فضـاً عــن تحديــد أســئلة التقييــم
(انظــر املالحظــة )3
W Wهــل قمــت بوضــع نظــام رصــد مــع مــؤرشات
وآليــات لجمــع البيانــات؟ يجــب أن يوجــد يف
كل تدخــل نظــام رصــد قبــل بــدء تقييــم لألثــر.
ويتطلــب نظــام الرصــد مــؤرشات محــددة
وتقنيــات لجمــع البيانــات يف جميــع مســتويات
سلســلة النتائــج وذلــك مــن أجــل تتبــع التنفيــذ
والنتائــج .وبــدون وجــود نظــام رصــد جيــد ،قــد
تكــون نتائــج تقييــم األثــر ذات فائــدة محــدودة
ألنــه ســيكون مــن املســتحيل تحديــد إن كانــت

الشكل  :1-6خطوات إجراء تقييم األثر
التحضري 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*

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

 ةوطخلااتل دادعإلا  1:ةوطخلا

النتائــج غــر املرضيــة هــي بســبب تصميــم
الربنامــج الــيء أو ببســاطة بســبب التنفيــذ
الــيء (انظــر املالحظتــن  2و.)3
W Wهــل قمــت بتدويــن أهــداف التعلــم وأســئلة
التقييــم؟ يجــب أن يعتمــد تقييــم األثــر عــى
احتياجاتنــا للمعلومــات ،حيــث تجيــب تقييــات
األثــر عــن األســئلة الســببية ،مبعنــى أنهــا تحــدد
إذا كانــت نتاجــات الربنامــج املحــددة (وهــي
عــادة مجموعــة فرعيــة مــن تلــك املحــددة يف
سلســلة النتائــج) هــي نتيجــة التدخــل ،ونظــرا ً
ألن نــوع األســئلة التــي نرغــب باإلجابــة عنهــا قــد
يختلــف ،قــد نحتــاج إىل التفكــر بــأدوات تقييــم
أخــرى تتجــاوز تقييــم األثــر مــن أجــل اإلجابــة عــن
جميــع أســئلتنا (انظــر املالحظــة .)4
W Wهــل قمــت بتحديــد مجموعــة أســاليب لتقييــم
األثــر؟ قبــل البــدء ،يجــب أن يكــون لدينــا فه ـاً

أساســياً للجانــب التقنــي العــام لتقييــم األثــر
واملنهجيــات الرئيســية التــي ميكــن اســتخدامها.
وعنــد فهــم الربنامــج املــراد تقييمــه ،ســوف
نســتطيع تحديــد املنهجيــة األكــر مالمئــة لســياقنا
التشــغييل .وسيســاعد هــذا الحــد األدىن مــن الفهــم
يف النقاشــات الالحقــة مــع خـراء التقييــم كــا أنــه
سيســهل مــن التخطيــط (انظــر املالحظــة .)5
وعمليـاً ،ميكــن حــدوث ســوء فهــم بــن مــدراء الربنامج
وخــراء تقييــم األثــر ،ألنــه مل يتــم وضــع التعريــف
الواضــح لســياق التقييــم مقدمــاً .إن امتــاك فكــرة
واضحــة حــول الكيفيــة املنشــودة لعمــل التدخــل
واألمــور التــي يجــب تعلمهــا مــن التقييــم ســيعزز مــن
ف ّعاليــة الخطــوات الالحقــة ويوفــر املزيــد مــن الوقــت
واملــال.

كشف املشكالت وحلها :اإلعداد لتقييم األثر
W Wاختيــار الربنامــج الخطــأ للتقييــم :ميكــن إهــدار
الكثــر مــن األمــوال عــى تقييــات لألثــر تكــون
منافعهــا ومســاهامتها غــر واضحة .نظـرا ً ملحدودية
املــوارد ،فمــن املهــم اســتهداف تقييــات األثــر يف
التدخــات االسـراتيجية وغــر املختــرة والتــي قــد
تخضــع للتك ـرار والتوســيع.
W Wاألهــداف غــر الواقعيــة :تعــاين العديــد مــن
التدخــات مــن "انحــراف الرســالة" ،الــذي وفقــاً
لــه يتغــر الهــدف مــن الربنامــج مبــرور الوقــت.
مــن الصعــب وضــع مــؤرشات تقييــم مفيــدة يف
ظــل هــذه الظــروف .باملثــل ،تحديــد أهــداف غــر
واقعيــة مــن ناحيــة النتاجــات يــؤدي عــى األرجــح
إىل نتائــج تقييــم تظهــر عــدم وجــود أثــر عــى
هــذه النتاجــات .مــن املهــم أن نكــون واقعيــن

عنــد تعريــف النتاجــات املنشــودة واألهــداف
التعليميــة مــن التقييــم.
W Wالتأث ـرات الخارجيــة :حتــى بعــد تصميــم تقييــم
محــدد قــد تعرقــل العوامــل السياســية املــي
قدمـاً يف اسـراتيجية التقييــم املختــارة .باإلضافة إىل
ذلــك ،ميكــن أن تعجــل العوامــل الخارجيــة التنفيــذ
أو تؤخــره ،مــا يؤثــر عــى تقديــم الخدمــات
والتقييــم ،مثـاً مــن خــال التدخــل املتأخــر أو غــر
املتســق أو تلــوث مجموعتــي املعالجــة واملقارنــة.
وإحــدى الطــرق املمكنــة لتخفيــض تأثــر طــرف
ثالــث هــي املوافقــة الحازمــة عــى خطــة
التنفيــذ والتقييــم (مثالي ـاً إعــداد مذكــرة تفاهــم)
ومراجعتهــا عــى نحــو دوري.
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الخطوة  :2تحديد الجدول الزمني وامليزانية
الجدول الزمني
بحســب التعريــف ،يعتمــد توقيــت تقييــم األثــر
اعتــادا ً كبــرا ً عــى اإلطــار الزمنــي املحــدد يف بقيــة
الربنامــج .لذلــك ،مــن املستحســن تصميــم تقييــم األثــر
قبــل بــدء التدخــل .ومــن املهــم أيضــا معرفــة الوقــت
للحصــول عــى نتائــج التقييــم .ويف حــال وجــود
مواعيــد نهائيــة واضحــة للحصــول عــى النتائــج ،عــى
ســبيل املثــال مــن أجــل االسرتشــاد بهــا التخــاذ قـرارات
حــول توســيع نطــاق الربنامــج أو إصالحــات السياســة،
ميكننــا التخطيــط عكســياً مــن هــذه املعــامل لــي نــرى
إن كنــا منلــك الوقــت الــكايف إلج ـراء أســلوب تقييــم
األثــر الــذي نفكــر بــه.
تتطلــب بعــض األســاليب وقتــاً للتنفيــذ أطــول
مــن أســاليب أخــرى ،يكــون للتقييــات املتوقعــة
(التقييــات املخطــط لهــا مقدمــاً) ،مثــل جميــع
التقييــات العشــوائية ،بطبيعتهــا متتــاز بأفــاق زمنيــة
أطــول مــن التقييــات باألثــر الرجعــي ،مثــل مطابقــة

درجــة امليــل .وكقاعــدة عامــة ،تســتغرق غالبــاً
التقييــات املتوقعــة اثنــي عــر إىل مثانيــة عــر
شــهرا ً ،وتســتغرق تقييــات األثــر بأثــر رجعــي ســتة
أشــهر عــى األقــل.
عمليــاً ،يعــد الوقــت األطــول الــذي تســتغرقه
التقييــات املتوقعــة أقــل تعقيــدا ً مــا يبــدو عليــه.
عندمــا يتــم إعــداد برامــج جديــدة ،فإنهــا تســتغرق
عــدة أشــهر لــي تصبــح ذات قــدرة تشــغيلية كاملــة.
وميكــن القيــام بالتحضــر لتقييــم األثــر خــال مراحــل
التخطيــط للربنامــج ومراحــل اســتطالع الجــدوى
وميكــن أن تكــون جاهــزة بســهولة بحلــول الوقــت
الــذي يوشــك فيــه الربنامــج عــى البــدء .وحتــى لــو
كان برنامــج مــا قــد بــدء بالفعــل وإذا كان تــم تنظيــم
الربنامــج عــى مراحــل ،ميكــن التخطيــط إلجـراء تقييــم
متوقــع لألثــر للمرحلــة التاليــة مــن الربنامــج.

امليزانية
ميكــن أن تكــون تقييــات األثــر مكلفــة ،ولهــذا تــردد
العديــد مــن املنظــات يف متويلهــا .والحقيقــة هــي
أن التكلفــة تختلــف كث ـرا ً مــن بلــد إىل آخــر حســب
املنهجيــات والربامــج املحــددة التــي يتــم تقييمهــا.
وتبلــغ تكلفــة التقييــات عــادة مــن  50,000دوالر
أمريــي إىل  500,000دوالر أمريــي .ويف بعض الحاالت
املحــددة ،عنــد جمــع البيانــات املتاحــة بالفعــل ،ميكــن
أن تقــل تكلفــة تقييــم األثــر إىل  30.000دوالر أمريــي.
وعنــد الحاجــة لجمــع أويل للبيانــات ،فأنــه مــن غــر
املحتمــل أن تكــون تكلفــة تصميــم تقييــم األثــر
وتنفيــذه أقــل مــن  50000دوالر.
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عنارص التكلفة
يرتبــط دامئــاً األمــران الرئيســيان األكــر تكلفــة يف
تقييــم األثــر باالستشــاري ووقــت العاملــن ،وجمــع
البيانــات (انظــر الجــدول .)1-6
وقــت العاملــن :ال يجــب االســتقطاع مــن الوقــت
املطلــوب الختيــار منهجيــة التقييــم املالمئــة وتصميمها.
وميكــن عــادة لفريــق الرصــد والتقييــم تصميــم
التقييــم بالتعــاون مــع استشــاري تقييــم .ويـراوح أجــر
االختصــايص حســب خربتــه بــن  200إىل  1.000دوالر
يومي ـاً ،وذلــك ملــدة تصــل لعرشيــن يوم ـاً .وســيكون

جمــع البيانــات :إن عنــر التكلفــة الرئيــي يف
أي تقييــم لألثــر هــو بشــكل أســايس عمليــة جمــع
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 عــى حجــم االســتبيان
وســهولة إيجــاد األشــخاص الذيــن ســتتم معهــم

 ةوطخلااو ينمزلا لودجلا ديدحت  2:ةوطخلا

هنــاك الحاجــة ملزيــد مــن الوقــت مــن أجــل تحليــل
البيانــات ،والــذي ميكــن لنفــس االستشــاري الــذي
ســاعد يف تصميــم التقييــم القيــام بــه .وعــاوة عــى
ذلــك ،قــد يكــون هنــاك حاجــة ملزيد مــن االستشــاريني
مــن أجــل دعــم عنــارص محــددة يف التقييــم ،مثــل
تصميــم االســتبيان( .الخطــوة الثالثــة :تكويــن فريــق
التقييــم ،ســتوفر املزيــد مــن املعلومــات حــول أدوار
ومســؤوليات مختلــف أعضــاء فريــق التقييــم).

املقابلــة .ويف بعــض الحــاالت ،ســتبلغ تكلفــة اســتبيان
قصــر تقــوم بــه مؤسســة متخصصــة باملســح مــع
أشــخاص ميكــن تحديدهــم بســهولة مبســاعدة طاقــم
الربنامــج حــوايل  40-20دوالر لــكل شــخص تتــم معــه
املقابلــة .ويف األماكــن التــي يصعــب فيهــا النقــل أو ال
ميكــن بســهولة إيجــاد األشــخاص الذيــن ســتتم معهــم
املقابلــة ،ميكــن أن تبلــغ التكلفــة  80-50دوالر لــكل
شــخص تتــم معــه املقابلــة .وتتضمــن هــذه التكلفــة
جميــع جوانــب املســح ،مبــا يف ذلــك توظيــف وتدريــب
املقابلــن ،وإجــراء املســح ،وتقديــم البيانــات .ويــرز
يف مســوح املتابعــة مســائل خاصــة تتعلــق بتعقــب
املشــاركني وســتبلغ التكلفــة املحتملــة لهــا  1,5مــرة
مــن تكلفــة املســوح األوليــة .ومــن جهــة أخــرى ويف
حــال كان التتبــع ال ميثــل مشــكلة وكانــت عينــة
مجتمــع الدراســة مســتقرة نســبياً ومــن الســهل العثــور
عليهــا ،عندئــذ ميكــن أن يكــون اســتبيان املتابعــة أقــل
تكلفــة مــن املســح األويل.

كشف املشكالت وحلها :تحديد اإلطار الزمني وامليزانية
W Wالتخطيــط غــر الواقعــي :عنــد إعــداد الجــدول
الزمنــي وامليزانيــة ،تتمثــل املخاطــرة الرئيســية يف
التقليــل مــن الفــرة الزمنيــة واملــوارد املطلوبــة
إلجــراء تقييــم األثــر كــا ينبغــي .فمــن الشــائع
التعــرض إىل تأخـرات يف تصميــم وتنفيــذ الربنامــج،
والتــي تزيــد تباعــاً مــن الفــرة الزمنيــة  -وعــى

األرجــح مــن تكلفــة – التقييــم .عــى ســبيل املثــال،
قــد ينتــج عــن التأخــرات عــدم توافــر العاملــن
واالستشــاريني الرئيســيني لفــرة أطــول .ومــن ثــم
فمــن الــروري وضــع ميزانيــة معتدلــة والتطلــع
املســتقبيل للعاملــن.

املربع  :1-6تقييامت 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  500,000-100,000دوالر .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 ( )1األفق الزمني للربنامج ،و( )2توقعات النتائج الحالية واملستقبلية.
فعىل سبيل املثال ،إذا كان األفق الزمني لربنامج صغري نسبياً مبيزانية سنوية  200,000دوالر خمس سنوات أو أكرث ،أو
كان يوجد احتامل لتوسع نطاق الربنامج لنقل إىل  2مليون دوالر سنوياً ،عندئذ يكون من املجدي عملياً إنفاق 250,000
دوالر أمرييك عىل تقييم األثر لالسرتشاد به يف عملية تصميم الربنامج املوسع .ويف الواقع ،ميكن أن يكون عدم إجراء تقييم
لألثر وإدارة مرشوع غري ف ّعال أكرث 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 اعتامدا ً عىل توفر أموال خارجية لتقاسم التكاليف.
املالحظة  .6دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

الجدول 1-6 :منوذج ميزانية تقييم األثر
مرحلة التصميم

التكلفة
إجاميل
لكل
وحدة عدد التكلفة
الوحدة ( )$USالوحدات ()$US

أ -مرتبات املوظفني
مدير الربنامج
موظف الرصد والتقييم
أ .أتعاب االستشاريني
الباحث الرئييس
أخصايئ املسح
املنسق امليداين/مساعد الباحث
ج -السفر وتكاليف املعيشة
تذكرة سفر املوظفني
اإلقامة الفندقية للموظفني
والبدل اليومي
تذكرة سفر االستشاري
اإلقامة الفندقية لالستشاري
والبدل اليومي
د  -جمع البيانات*
املسح
هـ -النرش
التقرير ،الطباعة
ورشة (ورش) العمل
التكلفة اإلجاملية لكل مرحلة

أسابيع 2 2,000
أسابيع 3 1,000
أيام
أيام

400
300

10
5

رحالت 2 3,000
أيام

150

5

رحالت 2 3,000
أيام

150

20

4,000
3,000

املرحلة األساسية

التكلفة
إجاميل
لكل
وحدة عدد التكلفة
الوحدة ( )$USالوحدات ()$US

أسابيع 1 2,000
أسابيع 3 1,000
400
300
100

4,000
1,500

أيام
أيام
أيام

6,000

رحالت 2 3,000

750

أيام

6,000

رحالت 2 3,000

3,000

أيام

150

5
0
80

150

شباب 40

5
20

28,250

ملحوظة * :تشمل التدريب ،واالختبار ،ومواد املسح ،والطاقم امليداين املقابلني واملرشفني) ،والنقل ،وغريها.
املصدر :مقتبس من غريتلر وآخرين (.)2011
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التكلفة
إجاميل
لكل
وحدة عدد التكلفة
الوحدة ( )$USالوحدات ()$US

أسابيع 1 2,000
أسابيع 3 1,000

2,000
0
8,000

أيام
أيام
أيام

6,000

رحالت 2 3,000

400
300
100

750
6,000

رحالت 2 3,000

3,000

110,750

أيام

150

10
5
100

أيام

80,000 2,000

التكلفة اإلجاملية للتقييم
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2,000
3,000

مرحلة املتابعة

150

شباب 60

5
20

2,000
3,000
4,000
1,500
10,000
6,000
750
6,000
3,000

120,000 2,000

1 5,000
1 5,000

5,000
5,000
166,250
305,250
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الخطوة  :3تكوين فريق التقييم
تتطلــب تقييــات 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 عــى جهــود التقييــم بشــكل
عــام؛ ومــن جهــة أخــرى خ ـراء التقييــم الذيــن عــادة
مــا يكونــون مستشــارين ومســؤولني عــن أوجــه
التقييــم التقنيــة ،مبــا فيــه اختيــار املنهجيــة املالمئــة
والتخطيــط لجمــع البيانــات وإج ـراء التحليــل.
يتألــف الفريــق األســايس مــن مديــر الربنامــج
وموظــف الرصــد والتقييــم (كالهــا مــن الداخــل)،
وخبــر تقييــم رئيــي (وغالبــا مــا يدعــى الباحــث
الرئيــي أو  ،)PIومســاعد يف البحــث يعمــل مــع
الباحــث الرئيــي ولتصاميــم التقييــم التــي تتضمــن
جمــع بيانــات جديــدة ،يضــاف إىل الفريــق خبــر يف
املســح ومنســق ميــداين وفريــق العمــل امليــداين (مثــل
مؤسســة متخصصــة يف جمــع البيانــات) باإلضافــة إىل
مــدراء البيانــات ومعالجيهــا .يعــرض جــدول  2-6أدوار
كل شــخص ومســؤولياته .اســتنادا ً إىل حجــم الربنامــج
والتقييــم ومســتوى مهــارات أفــراد الفريــق ،ميكــن
إســناد عــدة مهــام إىل شــخص واحــد.
بعــد تصميــم التقييــم األســايس وجمــع البيانــات
األوليــة ،وحاملــا يبــدأ الربنامــج ،لــن يكــون أمــام مديــر

املــروع وموظــف الرصــد والتقييــم الكثــر ليفعــاه.
لــذا ،مــن الصائــب تكليــف واحــد منهــا ،رمبــا موظــف
الرصــد والتقييــم ،بالعمــل عــى التقييــم بــدوام جــزيئ
خــال هــذه الفــرة للحــرص عــى الرصــد املالئــم
للربنامــج .وإذا طــرأت أيــة مشــاكل كبــرة عــى تطبيــق
الربنامــج ،ســيتوجب توثيــق ذلــك ويف بعــض الحــاالت
اإلبــاغ عنهــا للفريــق األشــمل.
وال يجــب توظيــف كل الخــراء مــن الخــارج يف ذات
الوقــت .إذ أن األمــر األهــم هــو اختيــار الباحــث
يتعــن عليــه أن يبقــى طــوال مــدة
الرئيــي الــذي
ّ
التقييــم ،أي منــذ تصميــم التقييــم وحتــى صياغــة
التقريــر النهــايئ ،للحــرص عــى االســتمرارية (عــى
الرغــم أنــه مــن غــر املرجــح أن يعمــل عــى التقييــم
خــال فــرة تطبيــق الربنامــج) .وميكــن اختيــار أعضــاء
آخريــن مــن الفريــق إضافــة إىل املقيــم الرئيــي عنــد
الحاجــة .يتــم اللجــوء عــادة إىل خدمــات خبــر تطويــر
املســح عــى ســبيل املثــال ملهــام قصــرة ،وقــد ال
يشــارك يف التقييــم إال ألســابيع قليلــة وذلــك اســتنادا ً
إىل حجــم التقييــم .كــا يتــم توظيــف مؤسســة جمــع
البيانــات إلج ـراء املســحني األويل والنهــايئ ويفضــل أن
تكــون املؤسســة نفســها معنيــة بــكال مرحلتــي جمــع
البيانــات ،عــى الرغــم مــن عــدم رضورة أو جــدوى
ذلــك يف كل الحــاالت.

تعريف
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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الجدول  :2-6فريق تقييم األثر ومسؤولياته
من

املهام الكبرية

مدير املرشوع

•تحديد أهداف التعلم
•تقدير املوارد الالزمة
•تحضري الرشوط املرجعية للباحث الرئييس
•توظيف استشاري التقييم

موظف  /وحدة
الرصد والتقييم
الداخلية

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

خبري يف االستبيان
(قد يكون الباحث
الرئييس نفسه)

•تصميم أداة املسح
•تحضري الكتيبات املرفقة وكتب الرتميز
•تدريب مؤسسة جمع البيانات
•دعم اختبار االستامرات ومراجعتها

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

مساعد يف البحث
مدراء ومعالجو
البيانات
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•تحديد النموذج النظري للربنامج (سلسلة
النتائج)
•تحديد املؤرشات وأدوات القياس
•إدارة جهاز الرصد عند بدء الربنامج

•تحليل البيانات
•دعم الباحث الرئييس يف صياغة تقارير التقييم
•تنقية البيانات ليتمكن مساعد البحث والباحث
الرئييس من استخدامها
•إدارة فريق البيانات

املالحظة  .6دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر

الشخصية/املهارات املطلوبة
•خربة يف تصميم برامج عاملة الشباب وتطبيقها
•خربة يف إدارة فريق
•القدرة عىل إعداد امليزانيات
•القدرة عىل العمل عن كثب مع فرق الربنامج
والتقييم
•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
•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 بف ّعالية يف فرق متعددة
التخصصات
•مهارات تواصل شفوية وكتابية عالية
•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 ف ّعال مع النظراء يف
البحث والربنامج
•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 أكرث 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
•شهادة البكالوريوس أو املاجستري يف االقتصاد أو
السياسة العامة أو مجال ذي عالقة
•خربة يف برمجيات البيانات وإدارة فريق البيانات

 ةوطخلااقيرف نيوكت  3:ةوطخلا

كشف املشكالت وحلها :إعداد فريق التقييم
W Wالتوظيــف :إن توظيــف فريــق جيــد لتقييــم األثــر،
بــدءا ً مــن تحريــر الــروط املرجعيــة حتــى تحديــد
خــراء ورشكات مؤهلــة ،ميكــن أن ميثــل تحديــاً.
كــا أن التقليــل مــن الخــرة املطلوبــة يف املراحــل
املختلفــة واســتخدام أشــخاص غــر مناســبني ميكــن
أن يــؤدي إىل تأخ ـرات واضحــة وتجــاوز للتكلفــة،
األمــر الــذي يــؤدي يف النهايــة إىل ضعــف نتائــج
التقييــم .مــن الــروري ضــان أن رشوط كل دور
مــن األدوار قــد تــم تحديدهــا مقدم ـاً واســتيفائها
مــن قبــل الخبــر أو الرشكــة املختصــة .كــا أن
العمــل مــع املؤسســات القامئــة (مثــل الجامعــات
ومؤسســات الفكــر) والتــي يكــون لديهــا ســجل
معــروف يف إجــراء دراســات بحثيــة ذات جــودة،
ميكــن أن يســاعد يف توفــر الدعــم عــى املســتوى
املحــي وضــان قبــول النتائــج النهائيــة عــى
نطــاق واســع.
W Wتغيــر العاملــن :تســتبدل الــركات التــي تفــوز
بعقــود التقييــم يف بعــض األحيــان موظفــن أقــل
خــرة بالعاملــن الرئيســيني .األمــر الــذي ميكــن
تجنبــه مــن خــال إدراج بنــود تعاقديــة تفــرض
عقوبــات أو تتخــذ إجــراءات تصحيحيــة يف هــذا
الشــأن.
W Wإدارة فريــق املســح :تصبــح إدارة الفريــق الداخــي
للمســح أكــر تعقيــدا ً بشــكل رسيــع .فعنــد جمــع
البيانــات مــع العاملــن بالربنامــج ،يجــب التأكــد

معلومة اسرتشادية

غالبا ما يعترب عقد الرشاكات مع
املؤسسات األكادميية اسرتاتيجية قوية
للمنظامت غري الحكومية والحكومات
لتطوير قدراتها عىل إجراء تقييامت األثر .عىل
سبيل املثال:
•عقدت مؤسسة إنقاذ األطفال رشاكة مع
جامعة لوس آندس يف كولومبيا لتقييم مبادرة
يوث سایف ()YouthSave
•تشاركت منظمة العمل الدولية ،من خالل
مبادرة تقييم ،مع مجلس السكان يف مرص
ومع باحثني من الجامعة األمريكية بالقاهرة
ومعهد اقتصاديات العمل ( )IZAيف بون
بأملانيا ،لتقييم برنامج التدريب املهني
والتجاري للشابات يف املناطق الريفية مبرص
•عقدت وزارة العمل الرتكية رشاكة مع جامعة
الرشق األوسط التقنية لتقييم وكالة التوظيف
العامة الرتكية ()ISKUR

مــن فهــم احتياجــات جميــع العاملــن وضــان
وجــود إرشاف كاف واســتخدام اإلدارة عــى النحــو
املطلــوب لتوجيــه الفريــق.

املالحظة  .6دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر
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الخطوة  :4وضع خطة التقييم
ســيحض هــذا
حاملــا يتــم تعيــن الباحــث الرئيــي،
ّ
األخــر عــادة خطــة لتقييــم األثــر (تعــرف أيضــا بورقــة
املفاهيــم) بالتنســيق مــع قــادة الربنامــج .وعــى هــذه
الخطــة أن تصــف أهــداف التقييــم وتصميمــه واختيــار
عيناتــه واســراتيجيات جمــع بياناتــه .تشــكل خطــة
تقييــم األثــر ،بشــكل عــام (أنظــر إىل موجــز منوذجــي
يف املربــع  ،)2-6أســاس منهجيــة تقييــم األثــر التــي
ســيتم اختيارهــا ،وسرتشــد جميــع الخطــوات التاليــة يف
عمليــة تطبيــق التقييــم.
ال يجــب أن يتــم تطويــر تصميــم التقييــم (النقطــة
الرابعــة) عــى يــد خبــر التقييــم عــى انفــراد؛ بــل

املربع  :2-6موجز خطة تقييم األثر
 .1مقدمة
 .2خلفية
 .3التدخل
 .4تصميم التقييم
 1-4هدف التقييم
 2-4الفرضيات وأسئلة البحث
 3-4منهجية التقييم
 .5اسرتاتيجية وقوة اختيار العينات
 .6خطة جمع البيانات
 .7خطة تحليل البيانات
 1-7قياس األثر
 2-7فحص تأثريات التفاضل
 3-7قياس عائد الربنامج (تحليل املنافع والتكاليف)
 .8املخاطر والتدابري املقرتحة للتخفيف من وطأتها
 .9الجمهور والنرش
 .10الجدول الزمني والنشاطات
 .11امليزانية
 .12املرفقات
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يجــب أن تــرك العمليــة طاقــم الربنامج بشــكل وثيق،
للحــرص عــى أن طريقــة التقييــم املختــارة تناســب
أهــداف التعلــم وســياق الربنامــج التشــغييل .إضافة إىل
ذلــك ،بالرغــم مــن أن الباحــث الرئيــي ســيتوجه دون
شــك إىل طاقــم الربنامــج ويقــدم اقرتاحــات لتحديــد
عينــة التقييــم (النقطــة  )5والتخطيــط لجمــع البيانــات
(النقطــة  ،)6يبقــى مــن املفيــد أن يكــون للمنظمــة
املطبقــة معرفــة أساســية بصلــة هــذه األوجــه بالتقييم
وبالربنامــج نفســه .لذلــك ،نتطــرق إىل هاتــن النقطتــن
مبزيــد مــن التفاصيــل يف األقســام التاليــة.

 ةوطخلاا ةطخ عضو  4:ةوطخلا

تحديد عينة التقييم
ال نحتــاج بالــرورة إىل تقييــم كل مشــرك يف
الربنامــج لتقييــم التدخــل .ليــس علينــا ســوى اختيــار
مجموعــة ممثلــة لألشــخاص  -عينــة – تكــون كبــرة
مبــا يكفــي لغــرض تقييمنــا .إذا كانــت عينتنــا متثــل
كل الشــباب املؤهلــن ،ميكننــا عندئــذ تعميــم نتائــج
تقييمنــا عــى مجمــوع الســكان املؤهلــن .وللحصــول
عــى عينــة ممثلــة ،نحتــاج إىل اســراتيجية مــا يف
اختيــار العينــات.
يجــب أن تكــون العينــة أيضــا كبــرة مبــا يكفــي لتتمكن
مــن تولیــد مقارنــة موثوقــة للنتاجــات بــن املشــاركني
يف مجموعــة املعالجــة وأولئــك يف مجموعــة املقارنــة.
إذا كانــت العينــة صغــرة جــدا ً ،قــد ال نتمكــن مــن
رؤيــة أثــر ذا داللــة إحصائيــة للربنامــج ،حتــى إن
وجــد هــذا األثــر بالفعــل .وملعرفــة كــم يجــب أن
يكــون حجــم العينــة كب ـرا ً مبــا فيــه الكفايــة ،نحتــاج

إىل القيــام بحســابات القــوة .ويتــم مناقشــة هــذه
املفاهيــم أدنــاه.

وضع اسرتاتيجية اختيار العينة
تشــمل اس ـراتيجية اختيــار العينــة الخطــوات الثــاث
التاليــة:
1.1تحديــد مجتمــع الدراســة موضــع االهتــام :أوالً،
تحتــاج إىل تكويــن فكــرة شــديدة الوضــوح عــن
املســتهدفني واملؤهلــن لاللتحــاق بالربنامــج .عــى
ســبيل املثــال ،ميكــن لبعــض العوامــل مثــل العمــر
والجنــس ومســتوى الدخــل والوضــع الوظيفــي
واملوقــع أن تحــدد مــدى األهليــة .لــن تشــمل
الدراســة هــؤالء غــر املؤهلــن.

تعريف
القوة هي احتاملية الكشف عن أي أثر عند حدوثه .هناك دامئا خطر يتمثل يف عدم قيامنا بالكشف عن أي
أثر بثقة حتى لو كان موجو ًدا .ومع ذلك ،إذا كان خطر عدم الكشف عن األثر الحايل منخفضاً للغاية ،يعني
ذلك أن الدراسة تعمل بكفاءة كافية.
تعريف
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.

املربع  :3-6أهمية التعاون الوثيق بني طاقم الربنامج واملق ّيمني
يبني مثال تخطيط تقييم أثر القروض الصغرية للشباب يف اليمن أهمية التعاون الوثيق فيام بني طاقم الربنامج واملق ّيمني
منذ بدء الربنامج للحرص عىل فهم الطرفني للسياق التشغييل .صمم املق ّيمون 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 للمرصف 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 أكرث مالءمة لتدخل ذي تغطية عاملية.
املالحظة  .6دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر
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2.2تحديــد إطــار العينــات :يعتــر إطــار اختيــار
العينــات هــو القامئــة املتاحــة األكــر شــموالً
للفئــة املســتهدفة موضــع االهتــام ،حيــث يتيــح
لنــا معرفــة الصلــة بــن العينــة التــي حصلنــا عليهــا
وبــن الفئــة موضــع االهتــام بوجــه عــام ممــن
ترغــب يف اســتخالص دروس التقييــم ألجلهــم .مــن
وجهــة النظــر املثاليــة ،يتطابــق إطــار العينــة متامـاً
مــع الفئــة موضــع االهتــام ،مــا يجعلهــم ممثلني
مثاليــن لهــا .أننــا نحــاول الحصــول عــى قامئــة من
الشــباب املؤهلــن مــن ســجالت مســح الســكان أو
املدرســة أو ســجالت الناخبــن أو ســجالت املدينــة
التــي تحــوي بــا شــك عــدد هائــل مــن الشــباب
املؤهلــن .مــن الصعوبــة عمليــاً الحصــول عــى
إطــار اختيــار العينــات التــي تغطــي بشــكل كامــل
الفئــة املؤهلــة .ويف املامرســة العمليــة ،تعتمــد
الدراســات عــادة عــى أخــذ العينــات مــن األرس
واختيــار الشــباب يف تلــك األرس.
3.3ســحب عــدد الوحــدات املنشــود مــن إطــار
العينــات باســتخدام أحــد أســاليب اختيــار
العينــات املتاحــة :ميكــن اســتخدام العديــد مــن
األســاليب لســحب العينــات مــن اإلطــار املحــدد
لدينــا ،أمــا األســاليب األكــر شــيوعاً فهــي بعــض
أشــكال أخــذ عينــات احتامليــة .مــن خــال هــذا
األســلوب ،يتــم اختيــار املشــاركني داخــل العينــة
باحتامليــة محــددة .يف حالــة االختيــار العشــوايئ
للعينــة ،عــى ســبيل املثــال ،كان لــكل مشــارك يف
إطــار العينــة احتامليــة االلتحــاق.

"مــا هــو الحجــم الــذي يجــب أن تكــون
عليــه العينــة التــي اختارهــا؟"
مــن األهميــة مبــكان معرفــة الحجــم املثــايل للعينــة
التــي نختارهــا ،أو مبعنــى آخــر ،معرفــة عــدد األف ـراد
الذيــن ينبغــي علينــا ســحبهم مــن إطــار العينــة.

معلومة اسرتشادية

يثبت يف بعض األحيان أنه من
املستحيل الحصول عىل إطار الختيار
العينات .وعندئذ ،تتوفر طرق أخرى
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 (عاد ًة من األرسة أو
األصدقاء أو الزمالء) .ومع مرور الوقت ،ومع
تدحرج الكرة فإنها تجمع املزيد من "الثلج"
(املزيد من املستجيبني) وتصبح العينة أكرب وأكرب.
يف حالة عدم وجود قامئة شاملة ،وإذا مل نكن
نعرف كيف ميثل مجتمع الدراسة لدينا السكان
املستهدفني ،يجب االنتباه عند تعميم الدروس
املستفادة عىل مجتمع الدراسة .من املغري
استخالص دروس عامة تتجاوز العينة ،وتقوم
العديد من الدراسات بذلك بالفعل ،لكن يجب
أخذ الحيطة والحذر عند تفسري النتائج .وهناك
حاجة إىل توخي نفس الحذر بشأن تعميم
االستنتاجات عند توسيع نطاق الربنامج ،ألن
الربنامج األكرب قد يصل إىل شباب يختلفون بصورة
كبرية عن أولئك الذين شاركوا يف الدراسة األصلية.

ينطــوي اختيــار أحجــام العينــات عــى مقايضــة مهمــة.
فمــن جهــة ،تســمح املزيــد مــن املالحظــات بتقديـرات
أكــر دقــة للتأث ـرات :إذا كانــت العينــة صغــرة جــدا ً،
فســوف تحيــط الكثــر مــن الشــكوك بتقديراتنــا
لتأثــرات الفائــدة ،وقــد يصبــح مــن الصعــب أو
املســتحيل معرفــة إن كان للتدخــل أي أثــر عــى
املســتفيدين أصــاً .مــن ناحيــة أخــرى ،يعــد حجــم
العينــة محــرك التكلفــة املهــم .ومــع ذلــك ،تنخفــض
القيمــة املضافــة النســبية ملالحظــة إضافيــة واحــدة
مــع منــو العينــة .وبالتــايل ،إذا كان لدينــا عينــة كبــرة
بالفعــل ،ســيؤدي إضافــة املزيــد مــن املالحظــات إىل
زيــادة التكاليــف دون الحصــول عــى فائــدة كبــرة

إطار العينات :قامئة الوحدات األكرث شمولية التي ميكننا الحصول عليها للفئة املعنية .ميكّننا سحب األسامء
من هذه القامئة بأن نحصل عىل عينة.
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عــى الرغــم مــن تفــاوت الحجــم املناســب لعينــة
التقييــم ،يتعــن علينــا بوجــه عــام أن نشــمل مــا بــن
 3,000 - 1,000شــاب يف تقييمنــا مــن أجــل ضــان
وجــود عــد ٍد ٍ
واف مــن الشــباب لــكل مــن مجموعــة
املعالجــة ومجموعــة املقارنــة .يف بعــض الحــاالت
املحــدودة جــدا ً ،ميكــن االكتفــاء بعينــة تضــم أقــل
مــن  1٫000مشــارك ،غــر أنــه ال ينصــح بالعينــات
التــي تقــل عــن  500مشــارك ( 250مشــارك ملجموعــة
املعالجــة و 250آخريــن ملجموعــة املقارنــة).

تخطيط جمع البيانات
تحتــاج خطــة التقييــم إىل وضــع اســراتيجية لجمــع
البيانــات .عــادة مــا تكــون عمليــة جمــع البيانــات
مهمــة معقــدة للغايــة ولهــذا يفضــل إســنادها إىل
فريــق مــن الخــراء خــارج الفريــق .تشــمل القضايــا
الرئيســية هنــا عــى بعــض املوضوعــات كتوقيــت جمع
البيانــات وهــل يجــب جمــع بيانــات جديــدة ومــن
الــذي ســيتوىل جمعهــا وكذلــك كيــف ســتتم إدارة
البيانــات .نقــوم فيــا يــي مناقشــة هــذه القضايــا.

توقيت جمع البيانات
يعــد توقيــت جمــع البيانــات يف غايــة األهميــة ويعتمد
عــى طبيعــة الربنامــج .عنــد اســتخدام املســح األويل،
يجــب إمتامــه قبــل بدايــة الربنامــج وكذلــك قبــل معرفة
املشــاركني بقبــول التحاقهــم بالربنامــج لضــان ثبــات
إجاباتهــم يف مجموعتــي املعالجــة واملقارنــة ،وهــو أمــر
رضوري للغايــة ،إذ قــد يغــر الشــباب يف إجاباتهــم إذا
علمــوا بأمــر قبولهــم يف الربنامــج.
كما ينبغـي عنـد تحديـد توقيت مسـح املتابعـة األخذ
يف االعتبـار حاجـات الربنامـج وآثـاره .فـإذا قمنـا بعمـل
مسـح املتابعـة يف وقـت قريب جدا ً ،لـن نالحظ أي أثار
مرتتبـة على الربنامـج ،بينما إذا قمنا بعمل هذا املسـح

 ةوطخلاا ةطخ عضو  4:ةوطخلا

مــن حيــث الدقــة .تســاعدنا حســابات القــوة عــى
تقديــر الحجــم الصحيــح للعينــة حيــث تــدل عــى
أصغــر عينــة والتــي ميكننــا مــن خاللهــا قيــاس أثــر
برنامجنــا مبســتوى معقــول مــن الثقــة.

معلومة اسرتشادية

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

معلومة اسرتشادية

نظرا ً إلمكانية انسحاب بعض الشباب
من الربنامج أثناء التنفيذ ،ومن ثم
ينقطعون عن التقييم ،من الحكمة
اختيار حجم عينة أكرب من الحد األدىن للعينة
التي يشري إليها حساب القوة.

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

البيانات الحالية مقابل البيانات الجديدة
ليــس مــن الــروري دامئــاً جمــع بيانــات جديــدة.
يف بعــض الحــاالت ،تكــون البيانــات املطلوبــة إلج ـراء
تقييــم موجــودة (يعــرض املربــع  4-6اقرتاحــات عــن
كيفيــة العثــور عــى هــذه البيانــات) .يوجــد هنــاك
نوعــان مــن البيانــات الشــائعة ويجــب استكشــافها
قبــل اتخــاذ القــرار بجمــع بيانــات جديــدة.
أوالً ،قــد تكــون البيانــات الرضوريــة تــم جمعهــا
بالفعــل يف شــكل بيانــات للرصــد ،بنــا ًء عــى األســئلة
التــي يرغــب الربنامــج يف الحصــول عــى إجابــة لهــا.
عــى ســبيل املثــال ،يف العديــد مــن برامــج عاملــة
الشــباب ،يتــم طلــب معلومــات حــول وضــع العمــل
عنــد بدايــة الربنامــج ،وبالتــايل تحــد مــن الحاجــة إىل
تقييــم أويل .إال أن هــذه املعلومــات يتــم جمعهــا
فقــط لهــؤالء امللحقــن بالربنامــج .كــا يجــب جمــع
البيانــات حــول األفــراد يف مجموعــة املقارنــة .ومــن
أجــل تجنــب االنحيــاز غــر املقصــود مــن خــال جمــع
للبيانــات بأســلوب غــر متناســق ،مــن املهــم أن يكــون

املالحظة  .6دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر

13

دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

املربع  :4-6مصادر 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 أكرث تحديدا ً يف النطاق وتغطي يف بعض األحيان املناطق
الحرضية فقط.
أماكن البحث:
•املعاهد اإلحصائية يف البلد ذات الصلة
•الشبكة الدولية ملسوح األرسة ()www.ihsn.org
•مسوح الدميوغرافيا والصحة ()http://www.measuredhs.com
•مسوح قياس مستويات املعيشة ()http://iresearch.worldbank.org/lsms/lsmssurveyFinder.htm
بيانات التعداد السكاين :تجري معظم الدول تعدادا ً 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:
•مكتبة البيانات الصغرى ملنظمة العمل الدولية ()http://www.ilo.org/surveydata
•الشبكة الدولية ملسوح األرسة ()www.ihsn.org
•سلسلة البيانات الدقيقة املتكاملة الدولية لالستخدام العام ()https://international.ipums.org
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.
بيانات مسح متخصصة :املسح املتخصص هو ذلك الذي يتم جمعه لغرض محدد ،ويف الغالب يكون إلجراء بحث
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.
•مسوح االنتقال من املدرسة إىل العمل التي تجريها منظمة العمل الدولية ()http://www.ilo.org/w4y
•برنامج البنك الدويل لقياس املهارات الالزمة من أجل العمل واإلنتاجية STEP
(.)http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/step/about
املصدر :مقتبس من البنك الدويل ( ،)2007ص 11-8
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ثانيــاً ،رمبــا يكــون لــدى دائــرة مكاتــب اإلحصــاءات
املحليــة بيانــات تــم جمعهــا بالفعــل حــول العديــد
مــن املشــاركني يف الربنامــج ومجموعــات املقارنــة.
بالنســبة للربامــج الصغــرة ،ينــدر أن نجــد عــددا ً
كافي ـاً مــن األشــخاص امللحقــن بالربنامــج كانــوا جــزءا ً
مــن مســح قائــم .أمــا بالنســبة للربامــج الكبــرة ،مــن
املحتمــل أن نجــد بعــض املشــاركني بهــا كانــوا جــزءا ً
مــن مســح مــا .فضـاً عــن ذلــك ،مــن الــروري أيضــا
فهــم البيانــات التــي تــم جمعهــا وكيفيــة جمعهــا .كــا
أن التأكــد مــن أن األســئلة املطروحــة تتعلــق بالربنامــج
الــذي نريــده وأن حجــم العينــة كبــر ويكفــي لضــان
اســتخالص االســتنتاجات .تحقــق مــن دائــرة مكاتــب
اإلحصــاءات املحليــة للتأكــد مــن وجــود البيانــات
وإمكانيــة اســتخدامها.
إذا مل يكــن اســتخدام املعلومــات الكائنــة ٍ
كاف ،يجــب
جمــع بيانــات جديــدة.

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

 ةوطخلاا ةطخ عضو  4:ةوطخلا

أي نظــام يتــم تصميمــه لجمــع البيانــات متناســقاً
وموضوعيــاً بقــدر اإلمــكان لــكل مــن مجموعتــي
املعالجــة واملقارنــة .األمــر الــذي يصعــب تطبيقــه مــن
خــال عمليــة جمــع بيانــات إداريــة بحتــة .وإنــه ملــن
األفضــل اســتخدام فريــق مخصــص لجمــع البيانــات
الجديــدة عــن كل مــن مجموعتــي املعالجــة واملقارنــة،
إال إذا كان نظــام جمــع املعلومــات بطبيعــة الحــال
جــزءا ً مــن الربنامــج.

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
إلجراء عملية جمع البيانات ويعزى ذلك إىل
وجود فرصة أكرب يف انحياز النتائج لصالح الربنامج.
إذا تم اتخاذ القرار بإجراء عملية جمع البيانات
داخلياً ،فاألفضل توىل فريق منفصل القيام بهذه
العملية يكون من شأنه الرتكيز فقط عىل جمع
البيانات وال يكون مرتبطاً بالربنامج.

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

عملية جمع البيانات وأسلوب جمعها
بوجــه عــام ،يجــب أن يديــر املســوح موظفــون
مدربــون؛ ويجــب أال يتــم اســتخدام االســتبيانات
الذاتيــة إال يف ظــروف معينــة .عندمــا ميــأ األفــراد
املســوح بأنفســهم ،كثـرا ً مــا يفــرون األســئلة بشــكل
مختلــف عــن مقصــود فريــق املســح .يعمــل األشــخاص
الذيــن يجــرون املقابــات املدربــن عــى ضــان وجــود
اتســاق أكــر يف التفســر ،وكذلــك يف العديــد مــن
الســياقات ،ال يكــون املشــاركون متعلمــن أو مثقفــن
كــا قــد نتوقــع أو نأمــل لــذا فقــد يحتاجــون إىل
مقابــات توجيهيــة.
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توجــد عــدة طــرق لجمع وتســجيل اســتجابات املســح.
تعــد املســوح الورقيــة تقليديــة ،وإذا أمكــن ميكــن أن
يســتخدم األشــخاص الذيــن يجــرون املقابــات الهواتف
الخلويــة كذلــك (حيــث ميكــن تحميــل برامــج املســوح
عليهــا) أو أجهــزة الكمبيوتــر أو املســاعدات الرقميــة
الشــخصية .قــد يكــون مــن املمكــن كذلــك التســجيل
الصــويت الســتجابات األشــخاص الذيــن ســيتم إجــراء
املقابــات معهــم .وعــى الرغــم مــن أن األدوات القامئة
عــى التقنيــة قــد تتطلــب بعــض التدريــب املبــديئ

(الصغــر نســبياً يف العــادة) ،إال أنهــا قــد تقلــل الوقــت
الــازم لــكل مقابلــة ،وتخفــض الوقــت الــازم إلدخــال
البيانــات ،وتقلــل أخطــاء البيانــات التــي تنشــأ عــن
عمليــة اإلدخــال التقليديــة للبيانــات ومعالجتهــا ،ومــن
ثــم ميكنهــا توفــر الوقــت واملــال خاصــة يف املســوح
األكــر .مــن ناحيــة ثانيــة ،يحتــاج الفــرد إىل دراســة
مــدى مالءمــة اســتخدام املعــدات املكلفــة أحيانـاً مــع
األرس واألحيــاء الفقــرة.

كشف املشكالت وحلها :إعداد خطة التقييم
W Wالقصـور يف البيانـات القامئـة :عنـد االعتماد على
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
صغير للغايـة ال يتالءم مع قوة دراسـتنا .فمن املهم
فهـم القصـور فهماً كاملاً قبـل االلتـزام باسـتخدام
البيانـات القامئـة فقط.
W Wالفصـل بين الربنامـج والتقييـم :إن التواصـل
والتنسـيق غير الكافيين بين املنظمـة التنفيذيـة
واملقيـم األسـايس قـد يؤديـان إىل اختيـار تصميـم
للتقييـم غير قابـل للتنفيـذ مـن الناحيـة العمليـة.
إن االحتفـاظ مبشـاركة العاملين األساسـيني بالربنامج
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يف إعـداد خطـة التقييـم ميكنـه أن يضمـن تناسـب
التقييم مع السـياق التشـغييل .إال إنه يف حالة وقوع
انفصـال وتـم اكتشـافه مبكـرا ً ،يكـون الحـل األفضل
هـو البحـث عـن أسـلوب للتقييـم أكثر واقعيـة.
W Wالتحيــز يف االنتقــاء :إن تحديــد العينــة بدقــة
واالختيــار العشــوايئ للمشــاركني يف الدراســة هــو
الطريــق األبســط واألكــر صمــودا ً للتخلــص مــن
التحيــز يف االنتقــاء .إذا ظهــر تحيــز االنتقــاء يف
البيانــات ،يكــون مــن أحــد الحلــول املنقوصــة
مقارنــة النتاجــات املجموعــة املعالجــة مــع عينــة
مطابقــة تــم ســحبها مــن مجموعــة بيانــات
مختلفــة.

 ةوطخلااو حسملا ةادأ عضو  5:ةوطخلا

الخطوة  :5وضع أداة املسح واختبارها
إذا اســتدعت خطــة التقييــم جمــع بيانــات جديــدة،
مــن املهــم اختيــار أداة جمــع البيانــات الصحيحــة.
يف معظــم الحــاالت ،ســيتم اســتخدام نــوع مــا مــن
أنــواع املســوح وكثــرا ً مــا يكــون مقرتنــاً بأســاليب
نوعيــة أخــرى مثــل املجموعــات املحوريــة أو مقابــات
املبلغــن األساســيني.
نظـرا ً ألن املســح ســيكون أساسـاً لجمــع البيانــات عــن
املشــاركني وعــن مجموعــة املقارنــة ،يعــد تصميــم

املســح أمــرا ً مهــاً .عــى الرغــم مــن أن تصميــم
االســتبيانات قــد يبــدو أمــرا ً هينــاً ،إال أن اإلتيــان
مبســح عــايل الجــودة ينتــج عنــه نتائــج موثــوق بهــا
يعــد علــاً وفنــاً .إن إجــراء املســوح عــى املراهقــن
والشــباب يثــر تحديــات إضافيــة مقارنــة بإجــراء
مســوح عــى البالغــن .لــذا ،قــد يكــون مــن الحكمــة
الســعي للحصــول عــى دعــم مــن استشــاريني خ ـراء
التخــاذ هــذه الخطــوة (انظــر املربــع .)6-6

املربع  :5-6العوامل املؤثرة عىل موثوقية البيانات أثناء إجراء املسح عىل 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:
•الفهم :قد يكون الشباب أقل تعلامً ولديهم قدرة إدراكية محدودة .هل يفهم املستجيب السؤال؟ هل متت
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 األقرص 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
قادرا ً 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 ( )2003أنه يرجح أن يبلغ
املراهقون عن تعاطي الكحوليات حديثاً يف االستبيانات الذاتية أكرث 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 األكرث 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
 24عاماً الستخراج معلومات عن األصول والكفاءات .وجد االختبار التجريبي أن الشباب "قد أصابهم امللل من
االستبيانات الطويلة وقدموا إجابات مفربكة" (برتراند وآخرون ،2009 ،ص .)5

املالحظة  .6دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر
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تصميم االستبيان واختباره
قبــل أن يبــدأ املســح يف امليــدان ،يجــب إعــداد
االســتبيان ويتــم هــذا مــن خــال عمليــة تكراريــة
تســتغرق عــادة نحــو شــهر ولغايــة شــهرين.

الخطوة  :1التصميم
إن االســتبيان قائــم عــى نتاجــات ومــؤرشات تــم
إعدادهــا يف وقــت ســابق .تعــد اللغــة املحليــة
واللهجــات واللغــة العاميــة املتداولــة لــدى الشــباب
مظاهــر هامــة يجــب إدراجهــا وقــد يلــزم وجــود
مرتجــم للقيــام بذلــك أيضــا .إذا كانــت هنــاك مواضيــع
حساســة متضمنــة يف االســتبيان مثــل طــرح أســئلة عــن
الصحــة العقليــة أو العنــف يجــب صياغــة األســئلة
مبراعــاة مشــاعر اآلخريــن ومبــا يتــاىش مــع املعايــر
والعــادات املحليــة .تحتــوي املســودة األوىل عــادة عــى
أســئلة ســيتم يف النهايــة حذفهــا أو تغيريهــا.

الخطوة  :2املراجعة الداخلية
مبجــرد صياغــة االســتبيان ،يجــب أن يقوم أفـراد الفريق
اآلخريــن وأصحــاب املصالــح مثــل مديــر الربنامــج
ومســؤول الرصــد والتقييــم والباحــث الرئيــي وفريــق
العمــل امليــداين مبراجعتــه للتأكــد مــن أن االســتبيان
يجمــع كافــة املعلومــات الالزمــة.

الخطوة  :3االختبار
يتــم بعــد ذلــك اختبــار مســودة االســتبيان ميدانيــاً.
كث ـرا ً مــا يتــم إغفــال هــذه الخطــوة رغــم أهميتهــا
مــن أجــل إصــدار تقييــم جيــد .إن االختبــار امليــداين
مهــم للتأكيــد عــى أن طــول االســتبيان وشــكله
وعباراتــه جميعهــا مالمئــة ولضــان أن االســتبيان
ســيصدر نتائــج متســقة وموثــوق بهــا .يجــب اختبــار
االســتبيان عــى مجموعــة مختــارة مــن األفــراد
املشــابهني لألشــخاص الذيــن ســيكونون يف الربنامــج
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معلومة اسرتشادية

تتضمن املامرسات الجيدة إلجراء
املسح عىل الشباب ما ييل:
•الحصول عىل موافقة مستنرية من
كل من الشاب وويل األمر (انظر القسم أدناه
عن حامية مصالح املشاركني).
•استخدام لغة محلية مألوفة أو عامية ،متى كان
مالمئاً.
•مراعاة قدرة الشاب عىل الرتكيز؛ وجعل املسوح
قصرية ومشوقة.
•استخدام أسئلة استقصائية لتحسني جودة
االستجابات؛ باإلشارة إىل املايض القريب لتنشيط
الذاكرة والتذكر.
•كام هو الحال مع جميع املستجيبني ،الحذر
بشأن التوقيت وصياغة األسئلة الحساسة.
•للمساعدة يف العثور عىل الشباب الحقا ،جمع
معلومات كثرية عن العائلة واألصدقاء ومن
ميكن االتصال بهم يف األحياء املجاورة.
•عند الحاجة إىل معلومات عن األرسة ،تضمني
وحدة مسح منفصلة تستهدف اآلباء أو أولياء
األمور.

ولكنهــم لــن يكونــوا يف العينــة النهائيــة ،وســيضمن
هــذا عــدم تأثــر األشــخاص الذيــن ســيتلقون االســتبيان
النهــايئ بتعرضهــم بالفعــل لألســئلة .مــن املهــم كذلــك
إجـراء اختبــار مســبق لإلجـراءات التــي ستســتخدم يف
تحديــد موقــع األشــخاص الذيــن ســتتم املقابلــة معهــم
لضــان إمكانيــة ســهولة العثــور عليهــم.

الخطوة  :4املراجعة
تتــم مراجعــة مســودة االســتبيان ملعالجــة القضايــا
التــي تنشــأ يف امليــدان وميكــن ،إذا لــزم األمــر ،إعــادة
الخطــوات حتــى يتــم حــل جميــع القضايــا.

 ةوطخلااو حسملا ةادأ عضو  5:ةوطخلا

تدريب فريق العمل امليداين
عندمـا يصبـح االسـتبيان جاهـزا ً ،يجـب تدريـب فريـق
العمـل امليـداين على إدارتـه .يجب أن يعد خبري املسـح
أو مؤسسـة جمـع البيانـات دليلاً ليتـم اسـتخدامه
كأداة تدريـب ودليلاً إرشـادياً لألشـخاص الذين يجرون
املقابلات .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
املنطقـي لتضمين السـؤال يف املسـح .باإلضافـة إىل
ذلـك ،يجـب أن يوفـر الدليل لألشـخاص الذيـن يجرون
املقابلات إرشـادات محددة عن كيفية طرح كل سـؤال
والحصـول على معلومـات ينتفـع بهـا .يجـب أن يتوىل
الباحـث الرئيسي ومديـر الربنامـج مراجعـة الدليـل.
يقـدم املربـع  7-6منـوذج ملوجـز دليـل املسـح.
ميكــن أن يســتغرق األشــخاص الذيــن يجــرون مقابــات
التدريــب بضعــة أيــام أو مــا يزيــد عــن األســبوع،
حســب مــدى تعقيــد املســح .يجــب أن يبــدأ التدريــب
باالطــاع عــى املســح بأكملــه ســؤال بســؤال ثــم يكون
عــى كل شــخص يجــري املقابلــة مامرســته عىل شــخص
آخــر ممــن يجــرون املقابلــة .يجــب تشــجيع األشــخاص

الذيــن يجــرون املقابــات عــى طــرح األســئلة أثنــاء
هــذه العمليــة لضــان فهــم كل شــخص لــكل ســؤال
مــن األســئلة .يجــب أن تســتمر هــذه العمليــة حتــى
يألــف جميــع األشــخاص الذيــن يجــرون املقابــات
جميــع األســئلة .بعــد انتهــاء التدريــب ،يجــب أخــذ
األشــخاص الذيــن يجــرون املقابــات املوقــع ميكنهــم
فيــه إجــراء االســتبيان عــى خمســة أشــخاص عــى
األقــل ممــن يتشــابهون مــع عينــة املســتجيبني.
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 املقابــات وال تقبــل إال األفضــل.
إذا تــم التعاقــد مــع مؤسســة للدراســات املســحية
فســتكون هــي املســؤولة عــن التدريــب .كثـرا ً مــا تعد
فكــرة وجــود شــخص مــن الربنامــج لحضــور بدايــات
األيــام األوىل مــن التدريــب لإلجابــة عــن التســاؤالت
التــي تــرز فكــرة جيــدة .وهــذه هــي الفرصــة األخــرة
للتخلــص مــن أيــة أخطــاء يف االســتبيان.

حامية مصالح املشاركني
ميكــن أن ينشــئ البحــث الــذي يشــارك فيــه البــر
معضلــة يف بعــض األحيــان .فعندمــا تكــون الغايــة
مــن بحثنــا توليــد معــارف جديــدة لفائــدة برنامــج

محــدد أو مجــال بأكملــه ،عــى ســبيل املثــال حــول
أســلوب قيــاس أثــر تدخــل يســتهدف عاملــة الشــباب،
قــد منيــل إىل التفكــر بنتاجــات تدخلنــا عــى أنهــا أكــر

املربع  :6-6منوذج ألهم محتويات دليل املسح
1.1أهداف املسح
2.2مهام وأدوار وتوقعات األشخاص الذين يقومون بإجراء املقابالت واملرشفني وموظفي املسح اآلخرين
3.3إجراءات مراجعة دقة البيانات.
4.4مسح تفصييل وإجراءات املقابلة (مبا يف ذلك إجراءات تحديد املستجيبني ومواقعهم واالتصال بهم باإلضافة إىل
معلومات عن سلوكيات القامئني باملسح من حيث الرسية واملوضوعية ورسعة املقابلة واالنحياز والتعمق يف األسئلة)
5.5إرشادات عامة بشأن تعبئة االستبيان والرتميز
6.6رشوحات بسيطة لكل سؤال
7.7إرشادات بشأن انتهاء املسح ومراجعته وتوجيه الشكر للمستجيبني
8.8إرشادات حول كيفية تعبئة التقرير امليداين وإخطار املرشفني بأية صعوبات متت مواجهتها
املالحظة  .6دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر
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أهميــة مــن حاميــة األفـراد املشــاركني يف البحــث .مــن
الواضــح ،أنــه ال يجــب أن نســتخدم الشــباب عــى
أنهــم مجــرد وســيلة الغايــة .ويوجــد إجـراءات معمــول
بهــا ملســاعدتنا يف تحديــد قــدرة تقييمنــا عــى حاميــة
املشــاركني .انظــر الجــدول  3-6لالطــاع عــى نظــرة
عامــة عــى االعتبــارات األخالقيــة التــي يجــب أخذهــا
يف االعتبــار عنــد إج ـراء مســوح تشــمل الشــباب.
بشــكل أســايس ،هنــاك ثالثــة مبــادئ أساســية تحمــي
مصالــح املشــاركني يف البحــث (املعاهــد الوطنيــة
للصحــة ،صفحــات .)17-20
W Wاحــرام األشــخاص :يشــر هــذا املبــدأ إىل ضــان
فهــم املشــاركني املحتملــن املخاطــر والفوائــد
املحتملــة للمشــاركة يف التقييــم .ويعنــي هــذا
عمليــاً أنــه يجــب وضــع خطــة لضــان موافقــة
مســتنرية ،والرغبــة الرصيحــة للمشــاركني الشــباب
يف البحــث يف اإلجابــة عــن أســئلة املســح يف ضــوء
فهمهــم الواضــح لطبيعــة املســح.
W Wاملنفعــة :يشــر هــذا املبــدأ إىل عــدم إلحــاق األذى
ورفــع الفوائــد املحتملــة مــن البحــث إىل الحــد
األقــى
W Wالعدالــة :يتطلــب املبــدأ معاملــة األفــراد
والجامعــات بعــدل ومســاواة فيــا يتعلــق بتحمــل
أعبــاء البحــث وتلقــى فوائــده.
مــن أجــل ضــان أعــى املعايــر األخالقيــة يف تقييــم
مــا ،ســ ُيطلب مــن العديــد مــن الباحثــن تقديــم
خطــة تقييــم األثــر الخاصــة بهــم للمراجعــة مــن
قبــل مجلــس مراجعــة مؤسســية ( )IRBيف البلــد
املانــح ،والبلــد املضيــف ،أو كليهــا .ويفــرض القانــون
هــذه املراجعــات عــى أي شــخص يشــارك يف بحــث

معلومة اسرتشادية

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

تدعمــه حكومــة الواليــات املتحــدة والعديــد مــن
الحكومــات األخــرى باإلضافــة إىل أغلــب الجامعــات يف
جميــع أنحــاء العــامل .وحتــى لــو مل تكــن املراجعــات
مطلوبــة مــن الناحيــة القانونيــة ،فــإن إجـراء مراجعــة
األخالقيــات هــي فكــرة جيــدة بالنســبة ألي شــخص
يعمــل مــع املشــاركني .وبشــكل مثــايل ،يقــوم مجلــس
املراجعــة املؤسســية مراجعــة املســح قبــل اختبــاره،
ولكنــه يقــوم بهــذه املراجعــة بالتأكيــد قبــل تنفيــذ
املســح النهــايئ عــى نطــاق واســع .وميكــن العثــور
عــى مجالــس املراجعــة املؤسســية يف أيــة جامعــة
يف الواليــات املتحــدة (وهــذا الخيــار األفضــل عنــد
العمــل مــع باحــث موجــود يف الواليــات املتحــدة)
أو عــر مجلــس محــي ملراجعــة األخالقيــات .وتقــوم
أيضــا معاهــد أخــرى مثــل معاهــد الصحــة الوطنيــة
األمريكيــة أو االبتــكارات ملكافحــة الفقــر بإجــراء
مراجعــة األخالقيــات عنــد الطلــب.

تعريف
تشري املوافقة املستنرية إىل االستعداد الرصيح لشخص (وعند الرضورة 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.
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الجدول  :3-6نظرة عامة عىل االعتبارات األخالقية عند إجراء األبحاث عىل األطفال والشباب
املسائل

معلومات
عن مخاطر
وفوائد
املشاركة

املوافقة

جمع
املعلومات

الرسية
والحامية

سبب أهمية ذلك

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 أكرث استعدادا للمخاطرة
بشكل عام ،مام يجعلهم أكرث عرضة
للعواقب السلبية املحتملة للمشاركة.
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.
إن حامية الخصوصية أمر حساس دامئاً،
وهو أكرث 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.
إن حامية الخصوصية أمر حساس دامئاً،
وهو أكرث 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.

ما الذي يجب فعله
•توقع العواقب املحتملة بالنسبة لألطفال والشباب املشاركني .وال تتابع إال
إذا كان باإلمكان منع العواقب الضارة املحتملة أو التخفيف منها.
•قدم للمشاركني من الشباب تفسريا ً 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 برصاحة 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.

•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.
•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 الرضورة ،اعرتف أنه ميكن أن تكون األسئلة حساسة ،وتوقع مخاوف
األهل واملشاركني وعالجها.
•قل برصاحة 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.
•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 الرصيحة 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 Wهــوس القيــاس :هــو اســتهداف العديــد مــن
النتاجــات ومــن ثــم اشــتامل أدوات املســح عــى
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 عــى عاتــق املشــاركني يف املســح وقــد يــؤدي
إىل انخفــاض معــدل اإلجابــات وجودتهــا .اقتطــاع
األســئلة املتعلقــة بالنتاجــات غــر املبــارشة طريقــة
مناســبة للحــد مــن هــذه القضيــة.
W Wاالختبــار غــر الــكايف :إن الخطــوة التــي يتــم غالبــا
تحاوزهــا لصالــح توفــر الوقــت هــي اختبــار أدوات
التقييــم .يعتــر االختبــار خطــوة حاســمة يف ســر
العمليــة والتــي ال ميكــن اســتبعادها ،وال ســيام
أن إجــراء مســح عــى الشــباب يفــرض تحديــات

إضافيــة رمبــا ال يتــم فهمهــا عــى الفــور .إذا مل
يتــم التأكــد مــن صحــة أداة التقييــم ،فقــد تــأيت
النتائــج غــر دقيقــة أو غــر مكتملــة أو مضللــة.
لــذا يتعــن اســتغراق الوقــت الــازم خــال مرحلــة
االختبــار امليــداين للمســح لضــان الجــودة العاليــة
للمعلومــات التــي تــم جمعهــا.
W Wخفــض املعايــر األخالقيــة :قــد يــؤدي إجـراء مســح
دون الحصــول عــى موافقــة مــن مجلــس املراجعــة
املؤسســية أو مــن اللجنــة املحليــة لألخالقيــات إىل
صــد هائــل مــن أصحــاب املصالــح وقــد تــؤدي
كذلــك إىل فقــدان أهليــة التقييــم برمتــه .يعــد
تدريــب القامئــن عــى األخالقيــات األساســية إلجراء
التقييــم الحــد األدىن مــن الــروط املطلوبــة.

املربع  :7-6إدارة عملية املوافقة عىل بروتوكول البحث
من أجل إجراء مسح لربنامج التدريب املهني مي برمير إمبليو ( )Mi Primer Empleoوالذي يستهدف الشباب الحرضي
يف هندوراس ،تعاقد البنك الدويل مع مركز أبحاث الرأي الوطني ( )NORCيف 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 أمرييك من
أجل تصميم البحث وخطة جمع البيانات ،باإلضافة إىل إجراءات حامية البيانات التي تطابق املعايري الدولية .وبنا ًء 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 .ونظرا ً ألن السن القانوين ملنح املوافقة يف هندوراس
هو  18سنة ،طلب فريق جمع البيانات املوافقة املكتوبة من املستجيبني ممن يبلغون  17سنة 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 حرصية 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  :6إجراء املسح والتحليل األويل
ميثــل املســح األويل أول البيانــات التــي يتــم جمعهــا
حــول مجموعــات العــاج واملقارنــة .يــؤدي جمــع
البيانــات األساســية إىل توفــر مــؤرش مبكــر حــول
ف ّعاليــة تصميــم تقييــم األثــر املختــار مــن الناحيــة

العمليــة ،ويف نفــس الوقــت يوفــر معلومــات مفيــدة
حــول خصائــص املســتفيد والتــي ميكــن أن تــري
الربنامــج.

التوقيت
يجــب جمــع البيانــات األوليــة قبــل بــدء الربنامــج
بقليــل .ولــو كان ســيتم إجــراء الجمــع بعــد بــدء
الربنامــج ،ميكــن أن يكــون الربنامــج قــد أثــر بالفعــل
عــى الخصائــص التــي ســيتم قياســها .وباملثــل ،إذا تــم
إجـراء املســح األويل قبــل الربنامــج بوقــت طويــل ،قــد
ال تعكــس املعلومــات املجموعــة وضــع املشــاركني يف
بدايــة التدخــل بدقــة.

إذا كنــا نقــوم بتقييــم متوقــع ،يجــب تعيــن األف ـراد
يف مجموعتــي املعالجــة واملقارنــة قبــل بــدء الربنامــج.
ولكــن ال يجــب إبــاغ املشــاركني يف املســح بقــرار
التعيــن هــذا إال بعــد جمــع البيانــات األوليــة.

اإلرشاف عىل جمع البيانات
يعتــر ضــان الجــودة مفتــاح ضــان الجــودة العاليــة
للبيانــات التــي تــم جمعهــا .أوالً ،مــن املهــم إجــراء
اختبــار الصــدق لضــان اســتيفاء القامئــن عــى
إج ـراء املقابــات ملعايــر وظيفتهــم واســتيفاء العــدد
املســتهدف مــن عمليــات املســح لــكل يــوم .فمــن
املعتــاد تكويــن فريــق مســتقل ملراجعــة مــن 15-10
باملائــة مــن عمليــات املســح ليثبــت أن املســتجيبني
موجــودون بالفعــل وأنــه تــم جمــع البيانــات بشــكل
دقيــق .وقــد تســاعد الحوافــز عــى ضــان حفــاظ
القامئــن عــى إج ـراء املقابــات عــى موقــف إيجــايب
يف وظيفــة صعبــة كهــذه .وباإلضافــة إىل األجــور ،غالبــا
مــا يحصــل القامئــون عــى إجـراء املقابــات عــى بــدل
يومــي يغطــي مصاريــف الوجبــات والســكن أثنــاء
ســفرهم ،باإلضافــة إىل حوافــز أخــرى.

ثانيـاً ،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
جمــع عمليــات املســح يف أرسع وقــت ممكــن مــن
القامئــن عــى إجــراء املقابــات وتخزينهــا يف مــكان
آمــن .لــذا ،يجــب دوم ـاً عمــل نســخة احتياطيــة مــن
بيانــات الحاســب اآليل.
وأخـرا ً ،مــن املهــم ضــان جودة إدخــال البيانــات .فقد
يســاعد اســتخدام أدوات إدخــال البيانــات اإللكرتونيــة
مثــل الهواتــف الجوالــة أو املســاعد الرقمــي الشــخيص،
عــى عــدم ارتــكاب األخطــاء يف إدخــال البيانــات ،كــا
هــو الحــال لتدابــر مراقبــة الجــودة املعياريــة ،مثــل
إدخــال نفــس البيانــات مرتــن.
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

التحليل ورفع التقارير
حاملــا يتــم جمــع البيانــات األوليــة ،يتعــن عــى خبــر
التقييــم الرئيــي ومســاعد البحــث اســتكامل التحليــل
والتقريــر األويل .وحيــث ال يوجــد هناك نتائــج للربنامج
لرفــع تقاريــر بشــأنها بعــد ،ســوف يحتــوي التقريــر
األويل عــى إحصائيــات وصفيــة .فيجــب مقارنــة القيــم
املتوســطة للبيانــات الدميوغرافيــة ملجموعتــي املعالجــة
واملقارنــة وذلــك لضــان مالحظــة أوجــه التشــابه بــن
املجموعتــن واالختالفــات ذات الداللــة اإلحصائيــة.
ويجــب أيضــا عــرض أيــة مشــكالت قــد تظهــر مــع
جمــع البيانــات يف التقريــر األويل.
كــا رأينــا يف املالحظــة  ،5تعتمــد صالحيــة كل أســلوب
لتقييــم األثــر عــى عــدد مــن االفرتاضــات .وميكــن

معلومة اسرتشادية

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

للتحليــل األويل أن يلعــب دورا ً مه ـاً يف التحقــق مــن
هــذه االفرتاضــات ،وذلــك للتأكــد بــأن أســلوب التقييــم
الــذي تــم اختيــاره قابــل لالســتخدام ،أو كيفيــة حــل
املشــاكل يف حــال تــم مواجهتهــا.

كشف املشكالت وحلها :إجراء املسح والتحليل األويل
W Wإيجــاد مســتجيبني :قــد يصعــب تحديــد مواقــع
الشــباب إلج ـراء املســح ،وعندئــذ ،ينصــح بطلــب
مشــاركة العاملــن بالربنامــج عــى املســتوى املحــي
وغريهــم مــن أصحــاب املصالــح يف البحــث عــن
هــؤالء املشــاركني.
W Wجــودة البيانــات :حتــى رشكات املســوح املتخصصــة
قــد ال يكــون لديهــا فهــم جيــد لتقييــم األثــر،
وقــد ال تكــون مؤهلــة وموثــوق بهــا عــى النحــو
املنشــود .قــد يقــوم القامئــون عــى املقابلــة
بتزييــف املعلومــات أو تســجيلها بشــكل خاطئ .ال
ينبغــي قبــول األســاليب الضعيفــة لجمــع البيانــات.
إذا تــم اكتشــاف بيانــات مصطنعــة أو منخفضــة
الجــودة ،فمــن املهــم إخطــار رشكــة املســوح بعــدم
قبــول هــذه البيانــات ورضورة إجـراء عمليــة جمــع
البيانــات مــرة أخــرى لضــان التزامهــا بأعــى
املعايــر .وللحــد مــن هــذه الحــاالت وكشــفها،
تأكــد مــن وجــود فريــق مراجعــة مســتقل
لــإرشاف عــى عمليــة جمــع البيانــات .ويف الغالــب
يتــم إجـراء مراجعــة عشــوائية لنســبة صغــرة مــن
املســوح لضــان االلتــزام باملامرســات الجيــدة.
وعنــد العثــور عــى مشــكالت ،قــد يســتوجب هــذا

24

املالحظة  .6دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر

إىل إعــادة تدريــب بعــض القامئــن عــى املســح أو
فصلهــم.
W Wفقــدان البيانــات :قــد يحــدث ذلــك يف حالــة فقــد
االســتبيانات املكتملــة أو رسقــة أجهــزة الحاســوب
أو تعطلهــا .لــذا يتعــن الحصــول عــى نســخة
أخــرى مــن البيانــات املحفوظــة عــى أجهــزة
الحاســوب .ويف امليــدان ،يجــب جمــع املســوح
مــن القامئــن عــى إجـراء املقابــات بــأرسع وقــت،
مرتــن أو ثالثــة مـرات أســبوعياً ،إذا أمكــن ،وذلــك
لحاميــة البيانــات مــن الفقــدان .إذا تــم فقــدان
البيانــات بالكامــل ،يفضــل العــودة مــرة أخــرى
وإعــادة جمــع البيانــات ،مبعنــى ،زيــارة األفــراد
الذيــن تــم إج ـراء املســح عليهــم مــرة أخــرى مــع
التوضيــح لهــم أننــا يف حاجــة إىل طــرح األســئلة
عليهــم مــرة أخــرى ،األمــر الــذي قــد يكــون مزعجــا
للمســتجيبني ومكلفــاً للربنامــج.
W Wإدخــال البيانــات :يجــب إدخــال البيانــات فــور
جمــع املســوح .األمــر الــذي يســمح بتحديــد
املشــكالت وتصحيحهــا يف امليــدان بشــكل رسيــع.
عــاوة عــى ذلــك ،غالبــاً مــا تقــع أخطــاء أثنــاء
عمليــة جمــع البيانــات .تســمح معظــم حــزم
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الحاســوب الخاصــة بإدخــال البيانــات (وال
تتطلــب) إدخــاالً مزدوج ـاً حيــث يتــم إدخــال كل
قيمــة مرتــن .يتــم الحــد مــن األخطــاء املطبعيــة
مــن خــال اســتخدام الهواتــف املحمولــة أو أجهــزة
املســاعد الرقمــي الشــخيص أو أجهــزة الكمبيوتــر
املحمولــة أو أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة إلدخــال
البيانــات.
W Wاالفرتاضــات الخاطئــة :قــد تُظهــر االفرتاضــات
الرئيســية لتصميــم التقييــم املختــار عــدم مواءمتها.

فمــن خــال إجـراء اختبــارات التحقــق والتزييــف،
ميكننــا الكشــف عــن هــذه الحــاالت مــن التحليــل
األويل واتخــاذ اإلجــراء املناســب ،مبــا يف ذلــك
تعديــل اســراتيجية التقييــم .مــن أجــل الحــد
مــن فــرص إبطــال تصميمنــا ،فمــن الــروري أن
يحافــظ كل مــن العاملــن بالتقييــم والربنامــج عــى
االتصــال والتعــاون عــن كثــب لضــان متــايش كل
مــن عمليــة التســجيل بالربنامــج وجمــع البيانــات
مــع متطلبــات التقييــم.

املالحظة  .6دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر
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الخطوة  :7إجراء مسح املتابعة والتحليل
عندمــا يعتمــد أســلوب التقييــم عــى جمــع بيانــات
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 إجـراء التحليــل الخــاص بــه أثنــاء هــذه املرحلــة.

التوقيت
ســوف يحــدد مديــر الربنامــج واملق ّيــم الرئيــي
مجتمعــن توقيــت مســح املتابعــة .ولــن تكــون كل
فائــدة للربنامــج قابلــة للمالحظــة يف الحــال بعــد
التدخــل ،لــذا يجــب إجــراء مســح املتابعــة بعــد
مــرور وقــت كاف حتــى يتحقــق األثــر .ويختلــف
الوقــت طبقـاً للربنامــج ويعتمــد كثـرا ً عــى النتاجــات
املحــددة موضــع االهتــام .فعــى ســبيل املثــال ،قــد
يواجــه الشــباب املشــاركون يف برنامــج تدريبــي بعــض
املشــاكل قصــرة األجــل فعليــاً تتعلــق باملكاســب
مقارنــة بأقرانهــم ،وذلــك ألنهــم ال يســتطيعون العمــل
أثنــاء فــرة تدريبهــم يف الفصــل الــدرايس .ومــع ذلــك،

إذا قــدم برنامجنــا للتدريــب مهــارات ذات صلــة ،فإننــا
نتوقــع أن يحصلــوا عــى دخــل أعــى نســبياً خــال
األجلــن املتوســط والطويــل .ســيكون توقيــت املتابعــة
مهــاً لتحديــد األثــر الفعــي للتدخــل.
إذا رغبنــا يف قيــاس النتاجــات ســواء عىل األجــل القصري
أو األجــل الطويــل ،فقــد يلزمنــا إج ـراء عــدة مســوح
متابعــة .ورغــم أن هــذا ســيزيد مــن تكلفــة التقييــم،
إال أنــه ســوف يحســن مــن قيمتــه إىل حــد كبــر .فيندر
نســبياً اســتمرار تقييــات األثــر التــي تتبــع مجموعتــي
املعالجــة واملقارنــة عــى مــدى أعــوام عديــدة وتكــون

املربع  :8-6مثال  -التوقيت هو كل يشء
يف كينيا ،أجرت منظمة العمل الدولية تقييامً ألثر مجموعة من برامج التدريب عىل ريادة األعامل النسائية بعنوان
"التقدم إىل األمام" .اختار الباحثون عينة من  3,537من 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  18يف املائة وأرباحاً بنسبة  15يف املائة عن
تحسنت الصحة العقلية ومستوى معيشية النساء املتدربات.
نظرياتهن اللوايت مل يشاركن يف التدريب .كام َّ
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 ف ّعالية الربنامج.
ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات يف منظمة العمل الدولية.2017 ،
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التتبع
أحــد االختالفــات الرئيســية بــن عمليــات املســح
األوليــة والختاميــة هــي مشــكلة تتبــع املســتجيبني.
فــإذا مل يوجــد الشــباب موضــوع املســح يف مرحلــة
املتابعــة ،ميكــن أن ينتــج عــن ذلــك تح ّي ـزات خطــرة
للغايــة يف التحليــات وتقليــل قيمــة مــا تــم التوصــل
إليــه .عــى ســبيل املثــال ،إذا قــام املشــاركون ذوو األداء
الــيء بــرك الربنامــج ،فمــن املحتمــل أن تكــون نتائــج
التقييــم مبالغــة يف تقديــر أثــر الربنامــج .ويف نفــس
الوقــت ،قــد يــرك الربنامــج أكــر الشــباب قــدرة عــى
االســتمرار .وحيــث ال ميكننــا بالتأكيــد معرفــة إن كان
معــدل التناقــص ســيؤدي إىل تقديــر مخفــض أثــر أو
مبالــغ فيــه ،فمــن الــروري تقليــل التناقــص إلج ـراء
أي تقييــم جيــد .ورغــم أنــه ال ميكــن أبــدا ً إيجــاد 100
باملائــة مــن األفـراد الذيــن خضعــوا للمســح مــن قبــل،
إال أنــه يجــب بــذل كافــة الجهــود إليجــاد أكــر عــدد
ممكــن .ويــراوح معــدل التناقــص املقبــول بصفــة
عامــة مــا بــن  5إىل  15باملائــة ،مــا يعنــي رضورة
إيجــاد  85باملائــة مــن الشــباب عــى األقــل يف كل مــن
مجموعتــي املعالجــة واملقارنــة.
مــن املمكــن أن ينطــوي تتبــع األشــخاص ،وبصفــة
خاصــة الشــباب كثــري التنقــل ،عــى صعوبــات.

 ةوطخلاا ةعباتملا حسم ءارجإ  7:ةوطخلا

تلــك النتائــج عــادة أكــر طلبـاً وتقديـرا ً .وإجـراء أكــر
مــن مســح متابعــة واحــد ســوف يســمح لنــا أيضــا
بتحليــل كيفيــة تغــر نتاجــات الربنامــج مبــرور الوقــت.

معلومة اسرتشادية

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

وهنــاك ثــاث طــرق شــائعة للحــد مــن معــدل
التناقــص ،وهــي كــا يــي:
W Wجمــع معلومــات اتصــال جيــدة أثنــاء املســح
األويل :يجــب أن يتضمــن املســح األويل أنــواع
عديــدة مــن معلومــات االتصــال (عنــوان الشــارع،
عنــوان الربيــد اإللكــروين ،رقــم الهاتــف ،ومــا إىل
ذلــك) مــن املســتجيب ومــن األصدقــاء واألرسة
أيضــا الــذي ميكــن أن يســاعدوا يف إيجــاد الشــباب
ملســح املتابعــة .كذلــك ،فــإن اســتخدام قنــوات
التواصــل االجتامعــي مثــل الفيســبوك ميكــن أن
تســاعد أيضــا عــى تتبــع الشــباب.

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
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.
املالحظة  .6دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر
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W Wتحفيــز الشــباب يف مجموعتــي املعالجــة واملقارنــة
حتــى يتواجــدوا عنــد إج ـراء عمليــات املســح يف
املســتقبل :ميكــن أن تتضمــن الحوافــز للمشــاركة
يف عمليــات مســح املتابعــة ،مبالــغ بســيطة مقابــل
وقتهــم أو يانصيــب ملبالــغ نقديــة أو جوائــز.
وميكــن إخطــار الشــباب بهــذه الحوافــز مــن خــال
وســائل االتصــال املرتبــة مســبقاً (رمبــا عنــد بدايــة
املســح) ،أو مــن خــال وســائل اإلعــام الجامهرييــة
مثــل اإلذاعــة وإعالنــات الصحــف وكذلــك قنــوات
التواصــل االجتامعــي.
W Wاســتخدام مســح تتبــع :يف حالــة التقييــات التــي
يوجــد فيهــا فاصــل زمنــي كبري بــن البدايــة والختام
مثــل عامــن أو أكــر ،والســيام لتلــك التقييــات
التــي ال تســتخدم مســح أويل ،ميكــن اســتخدام
مســح تتبــع قصــر 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 عــى معلومــات اتصــال محدثــة
مــن املســتجيبني ،وتخصيــص الزيــارات الشــخصية

معلومة اسرتشادية

هناك طرق إضافية لتيسري التتبع،
تتضمن ما ييل:
•طلب املشورة واملساعدة من
القادة واملسؤولني واملقيمني املحليني :فقد
يعرف املحليون أفضل طريقة إليجاد شخص
ما.
•إرشاك القامئني عىل املسح من املكان موضع
الدراسة ألنهم عىل دراية باملنطقة واألعراف
املحلية.
•إذا كان ال يزال من غري املمكن العثور عىل
املشاركني ،قم باختيار عينة عشوائية من
هؤالء الذين مل يتم العثور عليهم وذلك إلجراء
بحث مكثف للغاية عنهم .ويف حالة االختيار
العشوايئ ،ميكن اعتبار هؤالء الذين تم العثور
عليهم يف النهاية من خالل البحث الحثيث،
ممثلني لآلخرين الذين مل يتم العثور عليهم.

للشــباب الذيــن ال ميكــن الوصــول إليهــم عــن
طريــق الهاتــف.

تصميم مسح املتابعة وجمع البيانات
مــن املحتمــل أن يرغــب فريــق الربنامــج أو التقييــم يف
إضافــة بعــض األســئلة اإلضافيــة عــى املســح األصــي،
والتــي قــد تتضمــن أســئلة حــول معــدالت الحضــور،

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

املربع  :9-6أمثلة عن التتبع الف ّعال 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  10,000بطاقة بسعر  2دوالر للبطاقة .وبالنسبة لرشكات الهواتف ،كان ذلك دعاية جيدة
بأقل تكلفة ممكنة.
ويف أوغندا ،قام برنامج صندوق العمل االجتامعي لشامل أوغندا بتعيني رشكة إلجراء مسح تعقب مدته  10دقائق
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.

28

املالحظة  .6دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر

وأخـرا ً ،ســيحتاج القامئــون عــى إجـراء املقابــات نفس
مســتوى التدريــب واإلرشاف الــذي تــم تقدميــه أثنــاء
املســح األويل لضــان أفضــل جــودة لجمــع البيانــات.
وإذا كان مــن املمكــن ،قــم باختيــار أفضــل القامئــن
عــى إجـراء املقابــات مــن املســح األويل إلجـراء مســح
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اختبــار األســئلة الجديــدة ومراجعتهــا كلــا كان ذلــك
رضوري ـاً .وبصفــة عامــة ،مــن األفضــل الحفــاظ عــى
أســئلة املتابعــة وترتيــب األســئلة عــى نحــو مشــابه
للمســح األويل قــدر اإلمــكان لضــان تشــابههم .ومــا
مل يكــن هنــاك مشــكلة كبــرة بخصــوص ســؤال يف
املســح األويل ،فمــن األفضــل أن نــرك صياغــة الســؤال
كــا هــي يف عمليــات مســح املتابعــة .وســوف يحتــاج
دليــل املســح أيضــا إىل تحديثــه ليعكــس أي تغي ـرات
مختلفــة عــن املســح األويل .وبصفــة خاصــة ،يجــب
أن يتضمــن بروتوكــوالت محــددة لتتبــع املشــاركني يف
املســح.

معلومة اسرتشادية

أنواع األسئلة الشائعة التي ستضاف إىل
مسح املتابعة
•أسباب عدم املشاركة أو ترك
الربنامج.
•معدل حضور املشاركني أو حجم املنافع
والفوائد التي يتلقونها.
•رضا املشاركني عن الربنامج.
•تقييم املشاركني لجودة الربنامج.
•تقييم املشاركني الذايت للنواتج من الربنامج.

املتابعــة .ويجــب اســتبدال أو تقديــم برامــج تدريــب
إضافيــة للقامئــن عــى إجـراء املقابــات ممــن يرتكبون
معــدالت مرتفعــة مــن األخطــاء أو ممــن هــم أقــل
اعتامديــة.

التحليل النهايئ وتقرير التقييم
بعــد جمــع بيانــات املتابعــة ،ميكــن إصــدار تقريــر
تقييــم األثــر النهــايئ ،والــذي ميثــل املنتــج النهــايئ
للتقييــم .وســوف يكــرر التقريــر النهــايئ كثــر مــن
املعلومــات املبينــة يف املســح األويل ،وســوف يضيــف
معلومــات تفصيليــة بشــأن املســح الختامــي وتحليــل
البيانــات النهائيــة.
ســوف يســتند التحليــل إىل النتاجــات واملتغــرات
املحــددة ســابقاً .ويف بعــض الحــاالت النــادرة ،ميكــن
إجــراء التحليــل بإجــراء مقارنــة بســيطة للمتوســط
بــن مجموعتــي املعالجــة واملقارنــة (عــادة يف حالــة

تصميــات اليانصيــب) .ومــن الناحيــة العمليــة،
سيســتخدم يف كثــر مــن األحيــان شــكل مــا مــن
أشــكال تحليــل االنحــدار للتحكــم يف عــدة متغ ـرات
رئيســية التــي قــد تجعــل النتائــج متح ّيــزة.
يقــدم املربــع  10-6منوذجــاً ملوجــز أقســام تقريــر
التقييــم الــذي ميكــن إضافتــه للتحليــل األوىل ،مــع
التأكيــد عــى أن جميــع هــذه املعلومــات مهمــة
لضــان متكــن األشــخاص الذيــن مل يشــركوا يف التقييــم
مــن تفســر النتائــج بشــكل صحيــح.

تعريف
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.
املالحظة  .6دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر
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املربع  :10-6مثال عن منوذج لتقارير التقييم
ميكن إعداد تقارير التقييم الخاصة بنتائج املسح األويل عىل النحو التايل:
 .1مقدمة
 1-1وصف الربنامج والتقييم
 1-2فريق البحث
 3-1نظرة عامة عىل التقرير
 .2املعلومات األساسية
 1-2املوقع واملكان
 2-2الخلفية التاريخية
 3-2الخلفية العلمية
 4-2وصف الربنامج والرشكاء املنفذين
 .3التدخل
 1-3اختيار املجموعة واملشاركني
 2-3وصف التدخل
 3-3مشاكل تتعلق بالتنفيذ
 .4تصميم تقييم األثر
 1-4أهداف التدخل والنتاجات املفرتضة
 2-4تصميم البحث والعشوائية
 3-4مقاييس النتاجات
 1-3-4النتاجات األولية املرجوة
 2-3-4النتاجات الثانوية املرجوة
 3-3-4النتاجات العكسية
 4-3-4مقاييس أخرى موضع االهتامم
 5-3-4تدابري عدم التجانس
 4-4املشكالت التي تم مواجهتها
 5-4التدخل واملخطط االنسيايب والجدول الزمني للتقييم
 .5إدارة املسح األويل
 1-5عمليات املسح الفردية والجامعية
 1-1-5تطوير املسح األويل واختباره
 2-1-5تعيني وتدريب موظف التعداد  /رشكة املسوح
 3-1-5تنفيذ املسح األويل
 4-1-5املشكالت واملخاوف
 2-5عمليات املسح األخرى
 .6التحليل األويل
 1-6السامت األولية للمشاركني
 2-6حسابات القوة واختبارات التوازن للبيانات األولية
 3-6الصدق الخارجي
 4-6مشكالت جودة البيانات
 .7االستنتاجات
 1-7املناقشات
 2-7التفسري
 3-7التعميم
ملحق
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يجب أن يتضمن تقرير التقييم املعد بعد جمع البيانات الختامية األقسام التالية:
 .7إدارة املسح الختامي
 1-7مسح ختامي لألفراد واملجموعات
 1-1-7تطوير املسح الختامي واختباره
 2-1-7تعيني وتدريب رشكة املسوح  /مجري املقابلة
 3-1-7التعبئة وبروتوكوالت التتبع
 2-7الربوتوكوالت النوعية
 3-7املشكالت والتأخريات
 4-7قضايا جودة البيانات
 .8تحليل البيانات
 1-8األساليب اإلحصائية املستخدمة
 2-8مستويات التحليل
 3-8ملخص النتاجات
 4-8تحليالت مكملة
 .9االستنتاجات
 1-9مناقشات
 2-9التفسري
 3-9قابلية التعميم
 4-9توجيهات لألبحاث املستقبلية
املصدر :مقتبس من بوز2010،

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

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

تعريف
عدم تجانس األثر يشري إىل االختالفات يف األثر طبقاً لنوع املستفيد ،أي كيف تستفيد املجموعات الفرعية
املختلفة من تدخل ما إىل حد مختلف.
املالحظة  .6دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر
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عــى ســبيل املثــال ،إذا وجــد تقييمنــا أن برنامــج
التدريــب عــى العاملــة أثــره أكــر عــى الرجــال ،ميكــن
أن تركــز التكــرارات املســتقبلية مــن الربنامــج عــى
الرجــال بشــكل أكــر لزيــادة املــردود النهــايئ للربنامــج.
ومــن جهــة أخــرى ،وبنــاء عــى األولويــات ،ميكننــا
اكتشــاف طــرق لحــث النســاء عــى االش ـراك بحيــث
يســتفدن كذلــك مــن الربنامــج.
ومــع ذلــك ،يجــب تحديــد عــدم التجانــس مســبقاً
قبــل أي تحليــل ،ويجــب اإلبــاغ عــن جميــع النتائــج
ليــس فقــط النتائــج التــي وجــدت ذات داللــة
إحصائيــة .نحــن نرغــب يف تجنــب التنقيــب البيانــات،
األمــر الــذي ميثــل مشــكلة كبــرة عنــد تحليــل عــدم
التجانــس.

معلومة اسرتشادية

يعد وجود بيانات جيدة عن الحضور
من رصد الربنامج أمرا ً مفيدا ً للغاية،
حيث إنه ال يخربنا فقط عن عدد
الشباب الذين التحقوا ،بل يخربنا أيضا بنطاق
استخدام الخدمات املقدمة .وهذا يسمح بالتمييز
بني املشاركني املنتظمني وغري املنتظمني وتحديد
ما إذا ترك أحد الربنامج يف وسطه (رمبا من أجل
استبداله بشخص آخر) .وإذا مل يتم جمع هذه
املعلومات وتحليلها ،فمن املرجح أن يبخس
تقييم األثر من قدر فاعلية الربنامج .تساعدنا
هذه املعلومات كذلك عىل فهم تأثري الجرعات
املختلفة؛ عىل سبيل املثال ،االختالف يف نتاجات
شخص ما تلقى  100ساعة من التدريب مقابل
شخص آخر تلقى  50ساعة فقط.

تفسري النتائج
جــودة التنفيــذ :تعتمــد النتائــج بشــكل كبــر عــى
مــدى جــودة تنفيــذ التدخــل .يجــب إذن أن يناقــش
تقريــر التقييــم النهــايئ جــودة التنفيــذ بالتفصيــل.
تعــد املعرفــة الجيــدة عــن الكيفيــة التــي نفــذ بهــا
الربنامــج أمــرا ً مهــاً باألخــص عندمــا تظهــر نتائــج
التقييــم أث ـرا ً محــدودا ً أو ســلبياً مبــا أنــه يســمح لنــا
بالتفريــق بــن املشــاكل املتعلقــة بالتنفيــذ واملشــاكل
املتعلقــة بالتصميــم .ولــي نتمكــن مــن تفســر نتائــج

التقييــم بدقــة ،فمــن الــروري تضمــن تقييــم األثــر
يف إطــار مــن الرصــد القــوي وتقييــم العمليــات وغريهــا
مــن األدوات النوعيــة األخــرى.
قابليــة النتائــج للتعميــم :مثاليــاً ،هنــاك صالحيــة
خارجيــة لتقييــم األثــر الخــاص بنــا ،مــا يعنــي
أنــه ميكننــا تعميــم نتائجنــا عــى ســكان آخريــن
مامثلــن يف ظــروف وأوقــات أخــرى .يعتمــد وجــود

املربع  :11-6آثار التدريب عىل األعامل ومحو األمية املالية
درس كل من برون وزيا ( )2011أثر برنام ٍج شاملٍ ملحو األمية املالية وأمية األعامل عىل النتاجات ألصحاب األعامل
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.
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 ةوطخلاا ةعباتملا حسم ءارجإ  7:ةوطخلا

هــذه الحالــة بشــكل كبــر عــى اســراتيجية اختيــار
العينــات املختــارة يف التقييــم وطبيعــة النتائــج موضــع
االهتــام .كلــا كانــت العينــة أكــر متثيــاً ،تعــززت
ثقتنــا يف إمكانيــة نجــاح الربنامــج كذلــك مــع مجموعــة
مســتفيدين أكــر أو مجموعــة مســتفيدين مختلفــة .إن
لهــذا آثــارا مهمــة مــن ناحيــة قابليــة توســيع نطــاق
التدخــل وتك ـراره .بوجــه عــام ،مــن الصــواب اف ـراض

أن التغيـرات عــر الزمــن ،والبيئــات املختلفــة ،وآليــات
التطبيــق املختلفــة مــن موقــع آلخــر تتيــح ألن يكــون
للربنامــج تأثــر ملحــوظ يف أي مــن االتجاهــن .ويجــب
دوم ـاً بــذل العنايــة عنــد ترجمــة دروس التقييــم مــن
برنامــج آلخــر وإدراك أن الرصــد والتقييــم ســيكونان
دامئــا رضوريــان للتعلــم املســتمر وتحســن الربنامــج.

كشف املشكالت وحلها :إجراء مسح املتابعة والتحليل
W Wالتناقــص :يعــد التناقــص مــن املشــكالت الكــرى
التــي تواجههــا الدراســات وميكنهــا خفــض قيمــة
النتائــج بشــكل كبــر .ويتضــح إن الوقايــة خــر
مــن العــاج .إن الحصــول عــى بيانــات االتصــال
خــال املرحلــة األوليــة ،وتقديــم حوافــز للشــباب
للمشــاركة يف املســح ،وكــذا اســتخدام مســوح
الرصــد يحــد مــن درجــة التناقــص .إذا تعــرض
الربنامــج إىل درجــة عاليــة مــن التناقــص ،رغــم
الجهــود املبذولــة ملنعــه ،يتمثــل أحــد أســاليب
تخفيــف التناقــص يف اختيــار عينــة عشــوائية مــن
األفـراد الذيــن مل يتــم تحديــد مواقعهــم والبحــث
عنهــم بشــكل مكثــف .إذا تــم العثــور عــى هــؤالء
األف ـراد فقــد ميثلــون مــن مل يتــم متابعتهــم .ويف
النهايــة ،حيــث إنــه ال ميكــن تجنــب حــدوث
بعــض التناقــص ،ميكــن أخــذ هــذا التناقــص يف
االعتبــار عنــد تحديــد عينــة التقييــم .إن إعــداد
عينــة تزيــد عــا يجــب أن تكــون عليــه بنســبة
 20-10يف املائــة يســمح بالحصــول عــى عــدد
أكــر مــن إجابــات املســح للعثــور عــى نتائــج ذات
داللــة إحصائيــة حتــى يف حالــة حــدوث تناقــص
(رغــم أن هــذا األمــر ال يلغــي التحيــز املحتمــل
مــن التناقــص).
W Wعــدم االمتثــال :باإلضافــة إىل التناقــص ،يف بعــض
الحــاالت ال ميتثــل األشــخاص ملعايــر اختيــار

الربنامــج بشــكل كامــل .عــى ســبيل املثــال ،قــد ال
يحــر الشــباب الذيــن تــم اختيارهــم للمشــاركة
إىل الربنامــج التدريبــي ،بينــا قــد يحــر هــؤالء
الذيــن تــم اختيارهــم يف مجموعــة املقارنــة.
ومــن ثــم فإج ـراء مقارنــة دقيقــة للنتاجــات بــن
مجموعــة املعالجــة ومجموعــة املقارنــة لــن ميثــل
األثــر الفعــي للربنامــج .طاملــا أن هــذه الحــاالت
محــدودة العــدد ونعلــم تحديــدا ً أفـراد مجموعتــي
املعالجــة واملقارنــة وماهيــة التدريبــات التــي
تلقوهــا مــن خــال ســجالت الربنامــج ،ميكــن إجراء
تصحيحــات لعــدم االمتثــال وذلــك باســتخدام
تقنيــات إحصائيــة ،مثــل تقديــر "املعالجــة عــى
أســاس مــن تــم معالجتهــم" ،والتــي ســيتمكن
املق ّيــم مــن حســابها.
W Wتقييــم الصنــدوق األســود :كــا أن هنــاك مشــكلة
أخــرى شــائعة يف عمليــة الرصــد ،وهــي االفتقــار
ملعرفــة إىل أي مــدى تــم تنفيــذ الربنامــج بشــكل
جيــد .األمــر الــذي ينتــج عنــه تقييــات ال تعــزي
تغيـرات 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 ســر العمليــة
(انظــر املالحظــة  5كذلــك حــول نقــاط قــوة
تصاميــم األســاليب املختلطــة).
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املربع  :12-6التنقيب 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 اعتقادا ً 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  5باملائة من الوقت ،سيظهر أن شيئاً ما ذو داللة يف حني أنه يف
الحقيقة ليس كذلك .فإذا جمع املقيّم  100معلومة ستوصف  5منها 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 أثرا ً 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  :8نرش النتائج
تتمثــل الخطــوة األخــرة مبجــرد الحصــول عــى نتائــج
تقييــم األثــر ،يف نــر النتائــج للعاملــن بالربنامــج

باإلضافــة ملــن قــد يكونــون مهتمــن بالنتائــج مــن
خــارج الربنامــج.

النرش الداخيل
يوفــر النــر الداخــي للتقييــم أساســاً للتعلــم
التنظيمــي .إن مشــاركة النتائــج مــع العاملــن بالربنامج
وبقيــة املنظمــة يلبــي دافع ـاً مــن الدوافــع الرئيســية
إلجـراء التقييــم يف املقــام األول :تعزيــز إدارة الربنامــج
(أنظــر املالحظــة  .)1حتــى ينتــج االهتــام واإلحســاس
بامللكيــة ،مــن األفضــل البــدء فــورا ً يف عمليــة النــر
الداخــي بعــد اســتكامل التقييــم األويل  -عــى ســبيل

املثــال ،باملشــاركة يف النتائــج األوليــة وعرضهــا ،ثــم
يجــب بعــد ذلــك نــر نتائــج التقييــم عــى املوظفــن
التنفيذيــن والقــادة يف املكاتــب القطريــة واملراكــز
الرئيســية ،حيثــا أمكــن .ميكــن أن يتضمــن التقريــر
مناقشــة حــول إمكانيــة تأثــر النتائــج عــى تصميــم
املبــادرات املســتقبلية أو الحاليــة.

النرش الخارجي
يجـــب أن يســـتهدف النـــر كذلـــك أصحـــاب
املصالـــح الخارجيـــن مثـــل الســـلطات املحليـــة
والـــوزارات القوميـــة واملنظـــات غـــر الحكوميـــة
املحليـــة والدوليـــة والجامعـــات (خاصـــة أقســـام
التنميـــة واالقتصـــاد والصحـــة العامـــة) ،واملنظـــات
متعـــددة األطـــراف (مثـــل األمـــم املتحـــدة والبنـــك
الـــدويل وبنـــوك التنميـــة اإلقليميـــة أو املانحـــن
الثنائي ــن (مث ــل الوكال ــة األمريكي ــة للتنمي ــة الدولي ــة
( )USAIDوالجمعيـــة األملانيـــة للتعـــاون الـــدويل

( )GIZووزارة التنميـــة الدوليـــة ( .)DFIDيف
الحقيق ــة ،هن ــاك طل ــب متزاي ــد ع ــى نتائ ــج تقيي ــم
األث ــر بوج ــه ع ــام خاص ــة يف مج ــال عامل ــة الش ــباب
حي ــث مازال ــت األدل ــة الدقيق ــة ع ــا ينج ــح وم ــا ال
ينجـــح نـــادرة.
يتــم تنــاول النــر الخارجــي مبزيــد مــن التفاصيــل يف
املالحظــة  :7اعتــاد األدلــة يف صياغــة السياســات.

كشف املشكالت وحلها :نرش النتائج
W Wاالسـتخدام املحـدود لنتائـج التقييـم :إذا مل يتـم
مشـاركة نتائـج التقييـم بشـكل كاف مـع أصحـاب
املصالـح على املسـتوى الداخلي والخارجـي ،تتأثـر
أهـداف التعلـم األساسـية الخاصـة بتقييـم الربنامـج
بوجـه خـاص وقطـاع عاملـة الشـباب بوجـه عـام.
وتكمـن إحـدى طـرق التغلـب عىل هذه املشـكلة يف

تحديـد استراتيجية النشر (انظـر املالحظـة  )7منـذ
بدايـة التقييـم على أن يعمل أحد العاملين بالربنامج
على األقـل عـن كثب مـع فريق عمـل التقييـم .ومن
ثـم ،يكـون هنـاك أحـد األشـخاص الرئيسـيني على
درايـة وفهـم بالتقييـم ويكـون يف وضـع جيـد ميكنـه
مـن تنفيـذ بعـض مـن نتائـج التقريـر.
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النقاط الرئيسية
1.1قــد تكــون عمليــة إجــراء تقييــم األثــر مهمــة
مكلفــة وتســتغرق وقتـاً طويـاً وتواجههــا الكثــر
مــن العــرات املحتملــة .ومــن ثــم يكــون مــن
الــروري تجميــع فريــق عــى مســتوى عــال مــن
الجــودة ميكنــه العمــل عــى التقييــم خــال فــرة
زمنيــة ممتــدة.
2.2خطــة التقييــم هــي أكــر أول منتــج لتقييــم األثر.
إذ تظهــر االسـراتيجية كيفيــة تقييــم التدخــل ،مبــا
يف ذلــك منهجيــة البحــث وحجــم العينــة وخطــة
جمــع البيانــات وغريهــا مــن العنــارص األخــرى.
3.3يفــرض إج ـراء املقابــات مــع األطفــال والشــباب
تحديــات محــددة بــدءا ً مــن الحصــول عــى
موافقــة مــن الوالديــن وحتــى اســتخدام اللغــة
التــي تناســبهم ،ومــن ثــم ينصــح بتعيــن شــخص
متخصــص يف هــذه املســوح .عــاوة عــى ذلــك،
ميكــن أن تطــرح التقييــات أســئلة أخالقيــة ،لــذا

يتعــن التوجــه إىل مجلــس املراجعــة املؤسســية
للموافقــة عــى تصميــم التقييــم واملســح.
4.4ينصــح بشــدة إجـراء مســح أويل مــن شــأنه توفــر
معلومــات قيمــة تفيــد املرحلــة الخاصــة بتصميــم
الربنامــج ،وتســمح لنــا بالتأكــد مــن جــدوى
التصميــم الــذي تــم اختيــاره للتقييــم.
5.5يجــب التفكــر مليــاً يف توقيــت جمــع بيانــات
املتابعــة مــن أجــل رصــد النتاجــات ذات األهميــة،
حيــث تظهــر بعضهــا يف األجــل القصــر ويحتــاج
بعضهــا اآلخــر إىل أعــوام يك تتحقــق.
6.6يعــد نــر نتائــج التقييــم ،ســواء كانــت إيجابيــة
أو ســلبية بشــكل واســع مــن األمــور الحاســمة.
حيــث توفــر مشــاركة النتائــج مــع أصحــاب
املصالــح عــى املســتوى الداخــي واملحــي والدويل
أساس ـاً للتعلــم والتغذيــة الراجعــة.
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دراسة حالة:

تصميم وتنفيذ املسح االستقصايئ
ملرشوع "نقدر نشارك" يف مرص

تستند هذه الدراسة إىل استبيان تقييم أثر برنامج نقدر نشارك يف مرص.

بنهايــة دراســة الحالــة هــذه ،ســيتمكن القــارئ مــن
إظهــار نتائــج التعلــم التاليــة:
W Wفهــم االعتبــارات األساســية عنــد وضــع تصــور
لتصميــم املســح مــن خــال مراعــاة الســكان
املســتهدفني وحجــم املســح ومســاحته
W Wمعرفــة كيفيــة تصميــم أســئلة مســح تركــز عــى
ســوق العمــل ،بنــا ًء عــى اإلرشــادات الــواردة يف

دراسة حالة :تصميم وتنفيذ املسح االستقصايئ ملرشوع "نقدر نشارك" يف مرص

أهداف التعلم املرجوة

املالحظــة  2بشــأن املــؤرشات الرئيســية ذات الصلــة
بعاملــة الشــباب
W Wفهــم أكــر وضوح ـاً لكيفيــة اإلرشاف عــى تعيــن
مجموعــة بيانــات عــن طريــق االســتعانة برشكــة
لجمــع بيانــات عاليــة الجــودة وتحديــد رشوط
مرجعيــةلرتكيــزالضــوءعــىاملخرجــاتالرئيســية.

مقدمة وسياق دراسة الحالة
يســتهدف برنامــج "نقــدر نشــارك"  4.500فتــاة تـراوح
أعامرهــن بــن  16و 29ســنة يف  30قريــة ريفيــة يف
محافظــات الفيــوم وقنــا وســوهاج يف صعيــد مــر،
بهــدف متكــن الشــابات الريفيــات يف صعيــد مــر مــن
خــال تزويدهــن بالتدريــب عــى املهــارات املهنيــة
والتجاريــة ودعمهــن يف إقامــة املشــاريع أو البحــث
عــن عمــل .كــا تهــدف إىل زيــادة التمكــن االجتامعــي
للشــابات ،مــع التأكيــد عــى أهميــة إرشاك "األوصيــاء"
(األزواج واآلبــاء) وقــادة املجتمعــات املحليــة .يتــم
تقديــم منهــج املهــارات التجاريــة عــى مــدى 12

الجزء األول :وضع تصور املسح

سيشــمل املســح ملرحلــة منتصــف املــدة  7,028شــابة
وينبغــي إجـراؤه عــى مــدى فــرة ثالثة أشــهر .ســيكون
املشــاركات يف املســح بشــكل رئيــي مــن الشــابات من
ذوات املســتوى التعليمــي األســايس ومســتوى أســايس

أســبوعاً يف ثــاث جلســات ملــدة ســاعتني كل أســبوع
(مــا مجموعــه  72ســاعة).
يجــري تصميــم تقييــم األثــر ملصاحبــة الربنامــج مــن
أجــل تقديــم تقييــم دقيــق آلثــار الربنامــج .يعتمــد
التقييــم عــى نهــج شــبه تجريبــي يجمــع بــن تصميــم
الفــرق يف االختالفــات مــع مطابقــة درجــة امليــل،
وسيســتخدم البيانــات مــن مســح منتصــف خــط
الوســط ومســح املتابعــة.

مــن مهــارات القـراءة والكتابــة باللغــة العربيــة .ونظـرا ً
ألنهــن شــابات ،يجــب حضــور أحــد الوالديــن أو
األق ـران أو أي مرافــق آخــر عنــد إج ـراء املســح.

موضوعات للنقاش

1.1بالنظـر إىل حجـم العينـة الكبري ،والطبيعـة الريفية
والقيـود الثقافيـة واالجتامعيـة املحـددة لعينـة
السـكان ،مـا عنـارص التصميـم املهمـة التـي يجب
أخذهـا يف االعتبـار عنـد وضـع تصـور للمسـح؟

املالحظة  .6دليل خطوة بخطوة لتقييم األثر

39

دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

الجزء الثاين :تصميم أسئلة املسح املتعلقة بسوق العمل
بصفتــك مســؤول عــن الرصــد والتقييــم لربنامــج
"نقــدر نشــارك" ،طُلــب منــك اإلرشاف عــى تصميــم
املســح وعمليــة جمــع البيانــات .باإلضافــة إىل وحــدات
التعليــم والصحــة والشــبكات االجتامعيــة والتنقــل،
يتطلــب املســح قيــاس املــؤرشات االقتصاديــة املرتبطــة
بســوق العمــل ،مبــا يف ذلــك:
W Wالوضــع الوظيفــي :هــل املســتجيبة تعمــل حالي ـاً
(لحســابها الخــاص أو يف عمــل بأجــر) ،أم عاطلــة
عــن العمــل أم غــر مشــاركة يف ســوق العمــل (غــر
نشــطة)
W Wالكســب :مكافــأة تحصــل عليهــا املســتفيدة مــن
املــروع عــن عملهــا ،نقــدا ً أو عين ـاً

موضوعات للنقاش

1.1مــا املعايــر التــي يجــب أن تفــي بهــا املســتجيبات
يف املســح حتــى ميكــن اعتبارهــن موظفــات أو
عاطــات عــن العمــل أو غــر ناشــطات؟ مــا
األســئلة التــي يجــب طرحهــا لتحديــد وضعيــة
العاملــة؟

W Wســاعات العمــل :عــدد ســاعات العمــل يف الفــرة
املرجعيــة (عــى ســبيل املثــال ،يف األســبوع)
W Wالرضــا الوظيفــي :مســتوى الرضــا عــن وظيفتهــن
الحاليــة
W Wالنشــاط املــدر للدخــل :هــل املــرأة مشــركة يف
أي نشــاط اقتصــادي بهــدف توليــد الدخــل خــال
األشــهر الثالثــة الســابقة ملقابلــة املســح
W Wالتطلعــات االقتصاديــة :هــل كانــت املــرأة تخطــط
لـــ (أ) إقامــة مــروع تجــاري أو مواصلــة العمل أو
(ب) الحصــول عــى عمــل بأجــر.

2.2مــا االعتبــارات املهمــة يف تحديــد عــدد الســاعات
التــي عملــت خاللهــا أي مســتجيبة يف املســح؟

الجزء الثالث :الرشوط املرجعية لرشكة جمع البيانات

ســيتم التعاقــد مــع رشكــة خارجيــة ،وهــي الجمعيــة
الدميوغرافيــة املرصيــة ( )EDAلجمــع بيانــات خــط
الوســط لربنامــج "نقــدر نشــارك" .وبصفتــك مســؤول
عــن الرصــد والتقييــم للمــروع ،فأنــت مســؤول

موضوعات للنقاش

1.1مــا املجــاالت الرئيســية للمســؤولية واملخرجــات
التــي ســتحتاجها مــن رشكــة املســح؟
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عــن وضــع الــروط املرجعيــة الخاصــة برشكــة جمــع
البيانــات الخارجيــة ،وهــي الجمعيــة الدميوغرافيــة
املرصيــة.

دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

الرصد والتقييم والتعلّم يف برامج سوق العمل النشطة
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استيعاب األدلة
عند صياغة السياسة

الرشوط املسبقة:
ال يحتاج قارئ هذه املالحظة ألي معرفة سابقة لفهمها ،إذ تُع ّرف القارئ عىل أدوات مع ّدة لزيادة
احتاملية قراءة واستخدام البحث القائم عىل األدلة إلثراء تطوير سياسات توظيف الشباب وتنفيذها.
أهداف التعليم املرج ّوة:
بنهاية هذه املالحظة ،سيكون القارئ قادرا ً عىل:
W Wفهم األنواع املختلفة من األبحاث القامئة عىل األدلة :التشخيصية والوصفية والسببية
W Wمعرفة مدى تعقيد النظام الذي يشكّل عملية استيعاب األدلة ،مبا يف ذلك عاميل العرض والطلب،
باإلضافة إىل السياسات والحوافز التي تساعد عىل تكوين األدلة واستخدامها
W Wاستخدام األدوات األساسية لنرش األدلة عىل واضعي السياسات وتوليف وإعادة تجميع البحوث
للجمهور مبختلف أطيافه.
الكلامت الرئيسية:
االتصاالت ،تحليل السياق ،توريد األدلة ،رسم خرائط التأثري ،إدارة املعارف ،ملخص السياسات ،خطة اعتامد األدلة،
االلتزام الصارم ،إرشاك ذوي املصلحة ،تجميع األبحاث ،أوراق العمل.
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

تنفـق الجهـات املانحـة للمعونـات اإلمنائيـة الدوليـة املليـارات على البحـوث املتعلقـة
بالتنميـة بهـدف تشـخيص جهـود الربمجـة ورصدهـا وتقييمهـا ،ومـع ذلـك ،فغالبـاً مـا
يتـم التشـكيك يف الـدور الف ّعـال للبحـوث القامئـة على األدلـة يف صنـع القـرار وصياغة
السياسـات .ويتجلى ذلـك يف حالة توظيف الشـباب إذ تعد عمليات صياغة السياسـات
معقـدة وتنطـوي على مجموعـة متنوعـة مـن ذوي املصلحـة ومجموعـات املصالـح،
وميكـن أن تصبـح مس ّيسـة للغاية.
وعليـه ،ال يعـدو الدليـل إال أن يكـون قطعـة واحـدة يف أحجيـة صياغـة السياسـات
برغـم أهميـة ذلـك الدليـل .ومن الصعـب قيـاس التأثريات املبـارشة لألبحاث املسـتندة
إىل األدلـة على عمليـة صياغـة السياسـات ،إال أن البعـض يـرى أن البحـوث تؤثـر على
السياسـة ،وليـس ذلـك مـن خلال التأثير الفـوري واملبـارش على تصميـم السياسـات
العامـة ،بـل يحدث ذلك بشـكل أسـايس مـن خالل عملية "الرتسـيب التدريجـي" للرؤى
والنظريـات واملفاهيـم وطـرق النظـر إىل العـامل (وايـس.)1977 ،
مثـة قيـود تعـوق عمليـة صياغة سياسـات معتمـدة عىل األدلة بشـأن توظيف الشـباب
بسـبب قاعـدة األدلـة الصغيرة  -وإن كانـت متناميـة  -بشـأن "اآلليـات الناجحـة".
وركـزت مراجعـة منهجيـة حديثـة ق ّيمـت اتسـاع تقييمات األثـر وعمقهـا على برامـج
سـوق العمـل النشـطة ( )ALMPsللشـباب ،وحـددت  113دراسـة تقييـم أثـر بشـأن
هـذا املوضـوع على مسـتوى العـامل .ومـن بين; الدراسـات ،نُرش مـا يقرب مـن نصفها
بعـد عـام  ،2010ونشرت واحد وعرشون دراسـة يف عام  2014وحـده (كلوف وآخرون،
 .)2017ومـع تزايـد تركيـز االسـتثامر يف البحـث على تحسين قاعـدة األدلـة لوضـع
برامـج وسياسـات ف ّعالـة لسـوق عمل الشـباب ،تهدف هـذه املالحظـة إىل توفري توجيه
للمق ّيمين والباحثين لضمان دمـج النتائـج والتوصيـات يف أطـر السياسـات املتعلقـة
بالتوظيـف واالستراتيجيات الوطنيـة وغريهـا مـن عمليـات صياغـة السياسـات املعنيـة
بالشباب.
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أنواع البحوث القامئة عىل األدلة
إن عمليتــي تطويــر األبحــاث والتحليــات املســتندة
إىل األدلــة وصياغتهــا مهمــة ملنظمــة العمــل الدوليــة
ورشكائهــا لوضــع آليــة للتفكــر يف التوظيــف عــى
مســتوى العــامل والتأثــر يف وضــع السياســات .وعــى
مــدار الســنوات املاضيــة ،رشعــت منظمــة العمــل
الدوليــة يف العديــد مــن املبــادرات البحثيــة الرئيســية
التــي ترمــي إىل تقريــب املعــارف وتوفــر األدلــة
األساســية لوضــع السياســات املبنيــة عــى األدلــة عــى
املســتوى القُطــري .وتجــدر اإلشــارة بوجــه خــاص إىل
سلســلة مــن التقاريــر التــي تعــرض تقدي ـرات كميــة
جديــدة لتوظيــف الشــباب وعاملــة األطفــال والســخرة
وخــدم املنــازل والعــال املهاجريــن .ولقــد أفادتنــا تلك
الجهــود يف تحقيــق النجــاح يف دمــج أهــداف العمــل
الالئــق مــع أهــداف التنميــة املســتدامة التــي ســيتم
رصــد العديــد منهــا وتقييمــه مــن جانــب منظمــة
العمــل الدوليــة الســتكاملها واملــي بهــا قدم ـاً.
ميكــن وصــف عمــل منظمــة العمــل الدوليــة يف البحث
القائــم عــى األدلــة يف ثــاث فئات رئيســية:

البحــث التشــخييص :فهــم عوائــق وضــع الربامــج
والسياســات وفرصهــا؛ مثــل:
W Wتحليل التشخيص الوظيفي
W Wتحليل سلسلة القيمة
W Wالتنبؤ باملهارات
البحــث الوصفــي :بحــث معيــاري ورصــدي بطبيعتــه،
ويتمثــل هدفــه الرئيــي يف مراقبــة مخرجــات الربامــج
ونتائجهــا؛ مثــل:
W Wتقييامت األداء
W Wالتحليل الرصدي ،والرتكيز النوعي
البحــث الســببي :التقييــات التــي تثبــت العالقــة
الســببية بــن التدخــات وتأثريهــا؛ مثــل:
W Wالتجــارب املوجهــة باســتخدام عينــات عشــوائية
()RCTs
W Wالتقييامت شبه التجريبية

البحث التشخييص
حســبام هــو موضــح يف املالحظــة  ،1توفــر تحليــات
التشــخيص الوظيفــي وســيلة للتحليــل الشــامل لســوق
عمــل الشــباب وحــاالت توظيفهــم ،وعــادة مــا يكــون
التشــخيص الوظيفــي هــو الخطــوة األوىل يف دعــم
تطويــر سياســات واســراتيجيات العاملــة الوطنيــة،
ويكــون مبثابــة أســاس للحــوار بــن السياســات وغالب ـاً
مــا يــؤدي إىل وضــع السياســات.

تشــمل األمثلــة الحديثــة عــن تشــخيص العاملــة التــي
تشــر إىل صياغــة سياســات العاملــة الوطنيــة أمثلــة
ســاموا (انظــر املربــع  )1-7وبنغالديــش (انظــر املربــع
.)2-7
ميكــن مالحظــة أمثلــة شــبيهة إلســهام مســح االنتقــال
مــن املدرســة إىل العمــل يف تطويــر السياســة الوطنيــة
لتوظيــف الشــباب يف أوغنــدا (خطــة العمــل الوطنيــة
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لتوظيــف الشــباب التابعــة لــوزارة العمــل والتدريــب)
ويف أوكرانيــا (قانــون وزارة السياســة االجتامعيــة يف

أوكرانيــا ومعهــد الدميغرافيــا والبحــث االجتامعــي
1
الجديــد بشــأن "توظيــف الســكان").

البحث الوصفي
ت ُجــرى البحــوث الوصفيــة عــن نتائــج الربامــج
واملشــاريع الفرديــة مــن خــال الرصــد والتحليــل
وتقييــم أداء الربنامــج .ويف العديــد مــن املنظــات،
يكــون تقييــم أداء املشــاريع والسياســات هــو وظيفــة
وحــدة التقييــم املســؤولة عــن اإلبــاغ عــن النتائــج
وف ّعاليــة االســتثامرات .ويف حــن أن هيــكل هــذه ال ُنهج
ال يســمح للباحثــن بتحديــد الروابــط الســببية بــن
الربامــج والنتائــج بشــكل نهــايئ ،فــإن هــذه املراجعــات
تضمــن أن الربامــج تحقــق أهدافهــا ،كــا أنهــا تســمح
بإعــادة تعديــل تنفيــذ الربنامــج يف الحــاالت التــي
تكــون فيهــا النتائــج غــر إيجابيــة.

1

تــم اإلعــان عــن كثــر مــن نتائــج هــذه التقييــات
ورصــد األداء .ويتطلــب معيــار لجنــة املانحــن لتطويــر
املؤسســات ( )DCEDلقيــاس النتائــج وجــود برامــج
لنــر بيانــات الرصــد الخاصــة بهــا يف شــكل تقريــر
ســنوي .ويف حالــة منظمــة العمــل الدوليــة ،تُنــر
ملخصــات تقييــم األداء مــن خــال قاعــدة بيانــات
( i-evalانظــر املربــع  .)3-7وخــال العقــد املــايض،
تظهــر قاعــدة البيانــات هــذه أن  89عمليــة تقييــم
تركــزت عــى توظيــف الشــباب ،ويــدل ذلــك عــى
اتبــاع منهــج منظــم وســهل االســتخدام للوصــول
إىل معلومــات ملعرفــة اآلليــات الناجحــة بالنســبة
لتوظيــف الشــباب.

ملزيد من املعلومات ،انظر كلني .2016

املربع  :1-7مسح االنتقال من املدرسة إىل العمل ( )SWTSيف ساموا
كان مرشوع االنتقال من املدرسة إىل العمل يف ساموا الذي تم تنفيذه يف عام  2012مرشوعاً مشرتكاً ملكتب اإلحصاءات يف
ساموا ووزارة التجارة والصناعة والعمل ومنظمة العمل الدولية .وكشفت نتائج الدراسة التي نرشت يف عام  2014بشأن
ارتفاع معدل البطالة بني الشباب بنسبة  16.7يف املائة ،وكذلك ارتفاع معدل نقص استخدام اليد العاملة للشباب ،وهو
مقياس لعدم تطابق املهارات يف سوق العمل إذ بلغت نسبته  52.2يف املائة.
وقد كان للحوار ونقل املعرفة بني منظمة العمل الدولية وحكومة ساموا أثر مبارش يف تطوير السياسات املتعلقة بتوظيف
الشباب .وتزامن مسح االنتقال من املدرسة إىل العمل مع خطة الحكومة لتنفيذ خطة عمل وطنية للشباب ،وهي خطة
عمل ساموا الوطنية لتوظيف الشباب ( .)SNAPاستعان برنامج خطة عمل ساموا الوطنية لتوظيف الشباب بالتقرير
القُطري األصيل باإلضافة إىل دعم إعادة تحليل معلومات مسح االنتقال من املدرسة إىل العمل لبيان مدى تطوير خطة
العمل .ويف وقت الحق ،تم دمج نهج خطة ساموا الوطنية لتوظيف الشباب مع برنامج ساموا ون ( )1لتوظيف الشباب
التابع لألمم املتحدة الذي يجري تنفيذه حالياً.

4

املالحظة  .7استيعاب األدلة عند صياغة السياسة

ألا ىلع ةمئاقلا ثوحبلا عاونأ

البحث السببي
كــا هــو موضــح يف املالحظــة  ،5تعتــر تقييــات
األثــر هــي الطريقــة الرئيســية ملعرفــة معلومــات
الســبب واألثــر؛ أي الطريقــة الرئيســية ملعرفــة إن

كانــت التغيــرات املالحظــة يف الرفــاه االقتصــادي أو
االجتامعــي للمســتفيدين ميكــن أن تُعــزى إىل تدخــل
أو مــروع أو برنامــج بعينــه.

املربع  :2-7التشخيص الوظيفي يف بنغالديش
حصل الشباب عىل اهتامم خاص يف منوذج صياغة السياسة الوطنية للتوظيف يف بنغالديش؛ فعالوة عىل انتشار البطالة
بني الشباب ،نجد أن مستوى االستخدام الناقص بني الشباب مرتفع جدا ً يف بنغالديش ،إذ أن هناك نحو  38يف املائة من
شباب البلد ليسوا ضمن القوة العاملة وليسوا مدرجني يف التعليم أو التدريب ،وهناك نسبة  20يف املائة أخرى يعملون يف
وظائف غري نظامية ،و 4.6يف املائة عاطلني عن العمل (منظمة العمل الدولية .)2014 ،متت املوافقة عىل مراجعة قانون
العمل يف بنغالديش يف عام  2013يف أعقاب عدد من الحوادث الصناعية الكربى يف قطاع املالبس الجاهزة ،وأُدخلت
تحسينات عىل السياسة يف مجاالت حرية تكوين الجمعيات ،والتفاوض الجامعي ،والسالمة يف مكان العمل ،وجميع
املناطق التي تأثرت فيها الشابات يف أماكن املصانع بشكل غري متناسب.
وعىل الرغم من هذه التحسينات ،سعت حكومة بنغالديش إىل الوصول لفهم أعمق للوضع االقتصادي الذي يعرتض
الشباب ،لذا  -وبناء عىل طلب وزارة العمل يف بنغالديش  -أنجزت منظمة العمل الدولية ومرصف التنمية اآلسيوي تحليال
تشخيصياً للتوظيف يف عام  .2015كام أن قضية املهاجرين والعاملة يف الخارج مهمة جدا ً لحكومة بنغالديش واقتصادها
ككل ،إذ أنها تشكل مصدرا ً رئيسياً لتوظيف الشباب والقوة العاملة املتنامية ومصدرا ً هاماً إليرادات العمالت األجنبية.
ودعا التحليل التشخييص إىل تطبيق آليات تنسيق أفضل إلدارة تدفقات الهجرة مع الرتكيز عىل الحد من استغالل العامل
املهاجرين وتوثيق التعاون مع وكاالت التوظيف .ويف عام  ،2015أصدرت حكومة بنغالديش قانون العاملة واملهاجرين يف
الخارج إذ طبقت العديد من التوصيات الصادرة عن التحليل التشخييص للتوظيف.

املربع  :3-7قاعدة بيانات  i Trackوi-eval Discovery
يتم جدولة جميع تقارير التقييم التي تصدرها منظمة العمل الدولية وحفظها بشكل منهجي يف قاعدة بيانات .i Track
ويشمل ذلك التقييامت املستقلة أو الداخلية اإللزامية ،فضال عن التقييامت املشرتكة والخارجية والتأثريات والتقييامت
ذات املستوى الرفيع التي تشمل عمل منظمة العمل الدولية .كام يتم حفظ ما نتوصل إليه من معلومات بشأن هذه
التقييامت من حيث الدروس املستفادة واملامرسات الجيدة والتوصيات يف قاعدة بيانات  i Trackوإتاحتها من خالل
 .i-eval Discoveryيتمثل الغرض من هذه املعلومات يف دعم التعلم التنظيمي وإمكانية استخدامه لإلبالغ عن تصميم
وتنفيذ برامج منظمة العمل الدولية ومشاريعها.
يتمثل الغرض من  i-eval Discoveryيف تشجيع استخدام التقييامت ،إذ يعرض التطبيق بشكل مريئ جميع تقييامت
منظمة العمل الدولية وتوصياتها والدروس املستفادة واملامرسات الجيدة من خالل ميزة رسم خرائط سهلة االستخدام.
وميكن تعديل املعلومات لتلبية معايري محددة من خالل اختيار مرشحات مختلفة ،مثل تحديد السنة والبلد/املنطقة
واملوضوع ونوع التقييم والتوقيت والطبيعة (انظر .)http://www.ilo.org/ievaldiscovery
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ميكــن أن يحـ ّدث تقييــم األثر عــى مســتويات مختلفة،
إمــا عــى مســتوى تدخــل فــردي أي نطــاق سياســة
محــدد مثــل توظيــف الشــباب أو نظــام سياســة كامــل.
وميكــن لتقييــم األثــر أن يتخلــل املســتويات الثالثــة
جميعهــا ،كــا هــو الحــال يف التحويــات النقديــة
املرشوطــة ( )CCTsيف املكســيك والربازيــل (انظــر
املربــع .)4-7
يف حــن أن تقييــات األثــر غالبــاً مــا يتــم انتقادهــا
لكونهــا أكادمييــة بطبيعتهــا ،الحظنــا اضطــرار خــراء
تقييــم التأثــر يف الســنوات األخــرة إىل املشــاركة يف

املناقشــات والعمليــات السياســية بشــكل مبــارش،
وتغيــر أدوارهــم مــن "القيــام باألبحــاث مــن أجــل
التنميــة" إىل "القيــام باألبحــاث يف شــكل تطويــر" ،إال
أنــه بالنظــر إىل الطبيعــة التقنيــة للبحــث الســببي،
يصعــب عــى الباحثــن إيصــال نتائجهــم بف ّعاليــة إىل
واضعــي السياســات.
ويعــد تقييــم األثــر مهــاً بشــكل خــاص يف البحــث
املوجــه نحــو السياســات ألن طبيعــة تصميمــه توفــر
تقييــاً دقيقــاً أو تقديــرا ً للســببية يف ســياق تقييــم
الربنامــج أو املــروع .وتتمحــور تقييــات األثــر حــول

املربع  :4-7تقييم أثر برامج التحويالت النقدية املرشوطة ()CCT
انترشت برامج التحويالت النقدية املرشوطة برسعة خالل العقد املايض يف العامل النامي .وتوفر برامج التحويالت النقدية
املرشوطة التحويالت النقدية لألرس الفقرية التي تركز عىل االستثامرات التعليمية والصحية لألطفال ،وعادة ما تتمثل يف
االلتحاق باملدارس وإجراء الفحوص الطبية املنتظمة بهدف كرس حلقة الفقر بني األجيال .ويف عام  ،2010طبقت جميع
دول أمريكا الالتينية ،باستثناء دولتني ،وأكرث من  15دولة يف آسيا وأفريقيا برنامج التحويالت النقدية املرشوطة كجزء من
أنظمة الحامية االجتامعية.
لطاملا كان تقييم األثر جزءا ً ال يتجزأ من تصميم برامج التحويالت النقدية املرشوطة .وميكن أن تعزى شعبية برامج
التحويالت النقدية املرشوطة إىل نتائج التقييم من حيث ثقافة تقييم السياسات وتقديم الحامية االجتامعية وطريقة
التأثري عىل األنظمة الحكومية مبارشة.
نتج عن الجيل األول من برامج التحويالت النقدية املرشوطة وما يرتبط بها من دراسات تقييم األثر أدلة كثرية تشري إىل
أن هذه الربامج ساعدت بشكل واضح عىل انتشال العديد من األرس من الفقر وحققت نتائج تعليمية وتغذوية وصحية
قصرية األجل ملاليني األطفال يف جميع أنحاء العامل.
كام خفّض برنامج التحويالت النقدية املرشوطة يف نيكاراغوا نسبة األرس املشاركة تحت خط الفقر (أي معدل الفقر)
بنسبة  5نقاط مئوية بعد عامني ،وخفّض برنامج التحويالت النقدية املرشوطة يف كولومبيا معدل الفقر مبقدار  3نقاط
مئوية خالل أربع سنوات ،غري أن األدلة املستقاة من الربامج يف املكسيك وهندوراس ال تشري إىل أي أثر واضح عىل معدل
الفقر بني املشاركني يف الربنامج.
وتشري أدلة حديثة مستقاة من مجموعة أوسع من برامج التحويالت النقدية املرشوطة يف أمريكا الالتينية إىل أن برامج
التحويالت النقدية املرشوطة قد تسهم يف خفض معدالت الفقر عىل املستوى الوطني.
وتشري األدلة التي تستخدم بيانات األرس من  13بلدا ً من أمريكا الالتينية إىل أن معدالت الفقر الوطنية سرتتفع بنسبة
نقطة مئوية إىل نقطتني مئويتني (حوايل  13يف املائة أعىل باملقارنة مع املعدالت األساسية املتوسطة) يف غياب برامج
التحويالت النقدية املرشوطة ،وذلك مقارنة بخط الفقر املقارن دولياً البالغ  2.5دوالر أمرييك يف عام  2005بالنسبة
لرشوط تعادل القوة الرشائية (.)PPP
املصدر :سافيدرا وجارسيا2012 ،؛ سافيدرا .2016
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وبرغــم ذلــك ،قــد يكــون تقييــم األثــر مفيــدا ً بشــكل
خــاص يف تحقيــق النظــام واتبــاع العقالنيــة عنــد صنــع
السياســة نظ ـرا ً لقــدرة تقييــات األثــر عــى توضيــح
الســبب أو عــى األقــل تقديــم تقديــر مســتهدف
للتأثــر املبــارش للربنامــج أو السياســة عىل املســتفيدين.
ومــن املسـلّم بــه أنــه مــا مــن بحــث ســيؤدي إىل تغيــر
معــن يف السياســات ،إذ أن قــدرة تقييــم األثــر عــى
تحديــد النتائــج وإيعــاز ســبب التغيـرات يف التدخــات

ألا ىلع ةمئاقلا ثوحبلا عاونأ

التحديــد الدقيــق لحــدث معاكــس ،وهــو وســيلة
لتقديــر ماهيــة النتائــج بالنســبة للمســتفيدين لــو مل
يكــن الربنامــج أو املــروع متاحــاً لهــم.

العامــة مم ّيــزة يف (أ) مســاعدة الحكومــات عــى تقريــر
إن كانــت ستســتمر يف مبــادرات سياســية معينــة أو
تنهيهــا؛ (ب) توســيع وإضفــاء الطابــع املؤســي عــى
الربامــج والسياســات الناجحــة وتقليــص الربامــج غــر
الناجحــة؛ (ج) تحديــد الربامــج التــي يتعــن تعديلهــا
ومــا هــي مك ّونــات الربنامــج التــي تحتــاج إىل تعديــل
(وايــس.)1999 ،
يحــدد الجــدول  1-7أنــواع إضافيــة مــن تدابــر
السياســة التــي ميكــن تحقيقهــا مــن خــال تقييــم
األثــر وأنــواع أخــرى مــن األبحــاث الســببية.

الجدول  :1-7أنواع أهداف تأثري السياسات التي يجب تحقيقها من خالل تقييم األثر
املستويات
•املرشوع أو الربنامج أو السياسة
•نطاق تطبيق السياسة
•نظام السياسة

•التغري االتجاهي
•االلتزامات االستطرادية
•التغري اإلجرايئ
•محتوى السياسة
•التغري السلويك

األبعاد

الناتج حسب الجغرافيا (أين؟) والوقت (متى؟)
املصدر :مقتبس من جونس وفيالر (.)2008
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نظام تشكيل آلية استيعاب األدلة
بينــا يهــدف كل مــن الباحثــن وواضعــي السياســات
إىل تحســن تنفيــذ الربامــج وف ّعاليــة السياســة ،فإنهــم
يعملــون عــى "جوانــب" مختلفــة مــن نظــام األدلــة؛
فعــى صعيــد العــرض ،ينتــج الباحثــون املعرفــة ،وعــى
صعيــد الطلــب ،يســتخدم واضعــو السياســات األدلــة.
ولســوء الحــظ ،غالب ـاً مــا تعمــل الجهــات الفاعلــة يف
جانبــي العــرض والطلــب دون فهــم كامــل للســياق
الــذي يعمــل فيــه الطــرف اآلخــر ،مــا ينتــج عنــه
وجــود نقــص يف الوعــي بالطبيعــة التقنيــة للعمــل
البحثــي مــن ناحيــة ،وبتعقيــدات تطويــر السياســة
وتنفيذهــا مبــا يف ذلــك دورة امليزانيــة ،مــن ناحيــة
أخــرى ،وميكــن أن يرتتــب عــن ذلــك حــدوث ســوء
فهــم.
وهنــا ،نحــدد العوامــل الرئيســية التــي تشــكل آليــة
اســتيعاب األدلــة يف كال جانبــي النظــام ،إذ يعتمــد
تحســن اســتهالك األدلــة عــى كل مــن العــرض (مــن
قبــل الباحــث) والطلــب (مــن صانــع السياســة)
املتالزمــن يف عمليــة السياســة ،كــا هــو مبــن يف
الشــكل  .1-7لذلــك فإننــا ننظــر إىل الــدور املهــم
"للتبــادل" الــذي يحــدد مــدى تفاعــل عامــي العــرض
والطلــب.

إذا كانــت القيــود املفروضــة عــى اســتيعاب األدلــة
تكمــن بشــكل رئيــي يف العــرض أو التبــادل ،فيمكــن
اعتــاد نُهــج لتحســن تواصــل األبحــاث ونرشهــا ،مــا
يســاعد عــى تســهيل توصيــل املعرفــة ومتكــن التعلــم
بالنســبة للسياســات .وإذا كانــت املشــكلة متعلقــة
بالطلــب ،فمــن املمكــن أن تركــز االس ـراتيجيات عــى
تحســن الوعــي واســتيعاب األبحــاث داخــل الحكومــة
وتوســيع خــرة إدارة البحــوث وتطويــر ثقافــة "التعلــم
الســيايس" (ســتون ،2009 ،ص .)303-315
تركــز العديــد مــن هــذه االس ـراتيجيات عــى تطويــر
السياســات عــى مســتوى أعــى؛ ومــع ذلــك ،فــإن
فــرق التقييــم التــي تركــز عــى الربامــج الصغــرة غــر
الحكوميــة ينبغــي أن تشــارك يف الجهــود الراميــة
إىل نــر النتائــج مــن برامجهــا بف ّعاليــة .ويف نفــس
الوقــت ،يجــب عــى واضعــي السياســات البحــث
عــن دروس مــن هــذه الربامــج ،إذ يوجــد بهــا قــدر
كبــر مــن االبتــكار يف الربمجــة والسياســة ،وميكــن أن
يوفــر التعلــم األويل يف هــذه الربامــج إرشــادات مهمــة
يف ســياق توســيع نطــاق التدخــات املامثلــة عــى
املســتوى الوطنــي.

جانب العرض :مقدمو األدلة
قــد يشــمل مــو ّردو األدلــة وحــدات تقييــم معينــة
بالحكومــة ،عــى الرغــم مــن أنهــا يف الغالــب تشــتمل
عــى مؤسســات دوليــة معنيــة بالسياســات ،مثــل
منظمــة العمــل الدوليــة ومراكــز الفكــر املعنيــة بالنمــو
االقتصــادي ،واملؤسســات األكادمييــة ،ورشكات األبحــاث
الخاصــة .وميكــن إجــراء البحــوث القامئــة عــى
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األدلــة مــن قبــل الباحثــن األف ـراد .وعــى الرغــم مــن
التوقعــات الجديــدة التــي تحــث الباحثــن واملق ّيمــن
عــى املشــاركة بشــكل أعمــق يف نقــل املعرفــة ،ال يـزال
الكثــرون مينحونهــا أولويــة منخفضــة (جاكوبســن
وآخــرون.)2004 ،

W Wاملهـارات املتاحـة السـتقاء األدلـة :يشـمل ذلـك
القـدرة التقنيـة لفريـق البحـوث التابـع للمؤسسـة
ومشـاركة املؤسسـة يف عمليـات السياسـة
واملناقشـات وثقلها السـيايس يف السياق املحيل .ويف
هـذا اإلطـار ،قـد تكون مؤسسـات األبحـاث املحلية

لدألا باعيتسا ةيلآ ليكشت ماظن

هنــاك العديــد مــن املحــددات التــي تحكــم مســتوى
توريــد األبحــاث القامئــة عــى األدلــة (تايلــور،)2016 ،
مبــا يف ذلــك مــا يــي:

يف وضـع أفضـل مـن الجهـات الخارجيـة الفاعلـة
للمشـاركة يف النشر الف ّعال داخل مجتمع السياسـة
املحليـة .ويف الوقـت نفسـه ،يتطلـب تقييـم األثـر
مسـتوى عا ٍل مـن املهـارات املتخصصـة يف االقتصاد
القيـايس وتصميـم التقييـم ،وهـي مهـارات قـد ال
متتلكهـا مؤسسـات البحـوث املحليـة أو الباحثـون
مـن البلـدان الناميـة .يف كلتـا الحالتين ،ميكـن أن
تسـاعد الشراكات االستراتيجية يف تحقيـق التـوازن
بين الحاجـة إىل الخبرة الفنيـة واملشـاركة املحليـة.

الشكل  :1-7عامال العرض والطلب اللذان ينتجان سياسة معتمدة عىل األدلة
ما السبب وراء
استخدام البحث؟
مثة دوافع لدى
واضعي السياسات
لالطالع عىل البحث
واستخدامه

الطلب
لدى واضعي
السياسات املقدرة عىل
االطالع عىل البحث
واستخدامه

العرض

إعالم واضعي
السياسات بالبحث
املعني

ما مدى فهم
واضعي السياسات
لألدلة؟

يطلع واضعو
السياسات عىل البحث
ويستخدموه لإلبالغ
عن السياسة

كيف تكون
األدلة املستنرية
هي السياسة
الحالية؟

تسهم السياسة
املستنرية باألدلة يف
التنمية الوطنية

ما مدى ارتباط
واضعي السياسات
والباحثني؟

ما مدى علم
واضعي السياسات
بالبحث؟
املصدر :نيومان وآخرون.2013 ،
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W Wالتمويــل املتــاح الســتقاء األدلــة :هــل املؤسســات
قــادرة عــى دفــع التكاليــف الالزمــة الســتقاء األدلة
املطلوبــة؟ (تايلــور .)2016 ،وكــا هــو موضــح
يف املالحظــة  ،5ميكــن أن يكــون البحــث الســببي
مكلفـاً ويتطلــب مــوارد كبــرة عــى مــدار ســنوات
عــدة .ومــع ذلــك ،تتوفــر طــرق منخفضــة التكلفــة
الســتقاء أدلــة ســببية ووصفيــة وتشــخيصية (راجــع
املالحظــات  2و 5و ،)6مــا يعنــي أن الحصــول عىل
التمويــل غالبـاً مــا يكــون قيــدا ً بســيطاً بخــاف مــا
يـراه النــاس.
W Wاملعلومــات املتاحــة الســتقاء األدلــة :يف االقتصادات
الناميــة ،تعمــل الربامــج يف كثــر مــن األحيــان يف
بيئــات مقيــدة بالبيانــات ،وكــا هــو موضــح يف
املالحظــة  ،3فــإن جــودة نظــم مراقبــة الربنامــج -
وكميــة املعلومــات التــي يتــم جمعهــا حــول أداء
الربنامــج  -غالبـاً مــا تكــون عامـاً رئيســياً لتحديــد
إن كان ميكــن إج ـراء تقييــم للجــودة مــن عدمــه.
ويف بعــض األحيــان ،يتــم تطبيــق تقييــات األثــر
عندمــا يكــون النجــاح متوقعــاً نظــرا ً لزيــادة
احتامليــة توفــر األمــوال مــن قبــل املمولــن إذا
ظهــرت لهــم فرصــة جيــدة لتحقيــق نتائــج تقييــم
إيجــايب ،وعليــه يكــون عــرض األدلــة مقيــدا ً إىل حــد
كبــر بالتحيــز يف االنتقــاء (تايلــور.)2016 ،
W Wالبيئــة املواتيــة للبحــوث :جميــع البلــدان
وجمعيــات البحــث الوطنيــة التــي تعمــل داخــل
حدودهــا لديهــا قواعــد لتنظيــم جمــع البيانــات
وأنشــطة البحــث األخــرىُ .وضعــت هــذه القواعــد
لضــان الرسيــة وحاميــة هويــات املشــاركني يف
البحــث ،وتؤثــر هــذه القواعــد بشــكل مبــارش أو
غــر مبــارش عــى جــودة األدلــة والبيانــات املنتجــة
وكميتهــا.
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معلومة اسرتشادية

زيادة استيعاب األدلة :ومن األهمية
مبكان متتع املق ّيمني عن قرب بصالحية
اتخاذ القرارات ،إذ ميكن أن يؤثر ذلك
عىل استيعاب األدلة .وقد يساعد موقع الباحثني
يف إحدى الوكاالت الحكومية مثل وزارة العمل أو
وزارة التخطيط أو ضمن أي مجموعة عاملية أو
رابطة أرباب العمل ،يف ضامن أن تكون جهود
التقييم جزءا ً ال يتجزأ من العمليات وأن يشارك
الباحثون يف جميع مستويات تصميم الربنامج
وتنفيذه .ومع ذلك ،إذا مل يكن الباحثون مستقلني
مبا فيه الكفاية ،فقد يؤثر ذلك عىل مصداقية
النتائج.

أحــد املعايــر الرئيســية يف جانــب العــرض هــو االهتامم
مبــا يعتــر دليــا "مقبــوال" لــدى ممــويل اإلنتــاج وليــس
طالبــي الدليــل الســتخدامه (تايلــور .)2016 ،وتجــري
مناقشــات متواصلــة بــن الباحثــن حــول العنــارص
التــي تشــكل مســتوى مقبــوالً مــن "الدقــة" يف اســتقاء
األدلــة ،إال أن الدقــة  -كونهــا شــديدة الدقــة والحــذر
 ليســت مفهومــاً ثنائيــاً أو مجــاالً ملنهجيــة واحــدةفقــط.
ويف إطــار توظيــف الشــباب ،تُعــد األبحــاث القامئــة
عــى األدلــة وتقييــم األثــر نُ ُهجـاً بحثيــة جديــدة نســبياً
ال يـزال يتعــن عليهــا تأمــن قــدر كبــر مــن الجــذب يف
مجــال السياســة ،وهــذا هــو الحــال خاصــة بالنســبة
ألســاليب تقييــم أثــر التجــارب املوجهــة باســتخدام
عينــات عشــوائية .وكــا هــو موضــح يف املالحظــة
 ،5يوفــر نهــج التجــارب املوجهــة باســتخدام عينــات
عشــوائية قــدرة فريــدة للباحثــن لتقديــم عــرض مبنــي
عــى الوقائــع ملشــاركة الربنامــج ،مــا يســمح بتقديــر
دقيــق للســببية .ومــع ذلــك ،تعــد التجــارب املوجهــة
باســتخدام عينــات عشــوائية نــوع واحــد فقــط مــن
التقييــم بــن العديــد مــن التقييــات التــي تســعى إىل
االعتــاد عــى الســببية.

لدألا باعيتسا ةيلآ ليكشت ماظن

وظيفة التبادل :نرش األبحاث
تعتــر األدلــة مفيــدة فقــط عندمــا تكــون قابلــة
لالســتخدام ،ويجــب أن يتــم توصيلهــا بطريقــة ميكــن
فهمهــا (تايلــور.)2016 ،
يف بعــض األحيــان ،تُعــزى املشــاكل املتعلقــة بتوصيــل
األدلــة إىل مشــكلة "الــرج العاجــي" إذ يُنظــر إىل
املجتمــع األكادميــي أنــه يعمــل مبعــزل عــن االعتبــارات
العمليــة والواقعيــة لواضعــي السياســات ويســتخدم
لغــة تعتــر غــر مفهومــة لعامــة النــاس .ويركــز
الباحثــون  -أوالً وقبــل كل يشء  -عــى تقديــم
تقييــات شــاملة وإعطــاء األولويــة لالســتثامرات التــي
تضمــن تنفيــذ األســاليب وأدوات جمــع البيانــات التــي
تزيــد مــن قدرتهــا عــى تحصيــل النتائــج .وعــى نطــاق
أوســع ،يتــم تقييــم املق ّيمــون أنفســهم ودراســات
التقييــم بشــكل عــام ملعرفــة جــودة الدراســة بــدال مــن
نــر نتائجهــا .وعــى وجــه الخصــوص ،يتــم تحفيــز
األكادمييــن املنخرطــن يف تقييــات األثــر إلجــراء
أبحــاث قابلــة للنــر يف املجــات األكادمييــة ،والتــي
قــد ال تتوافــق مــع االحتياجــات اإلعالميــة لواضعــي
السياســات أو النــر الف ّعــال للتعلــم لجمهــور أوســع.
ومــن أجــل تحســن التواصــل بــن عــامل مــوردي األدلــة
واملســتخدمني ،ميكــن اتبــاع عــدد مــن الخطــوات:
W Wوضــع اســراتيجية لتقديــم األبحــاث :يتطلــب
التعلــم الف ّعــال تواص ـاً ف ّعــاالً مــع ذوي املصلحــة
وذلــك يف إطــار اســراتيجية اتصــال وضعــت
بعنايــة كجــزء ال يتجــزأ مــن خطــة التقييــم األوليــة
للمــروع .وتعتــر ف ّعاليــة سياســات ومنتجــات
االتصــاالت يف املؤسســة أمــرا ً أساســياً وكذلــك
املهــارات التواصليــة ملوظفيهــا .كــا أن تعزيــز
الحاجــة إىل الحضــور املحــي وشــبكات املؤسســة
والعالقــات املســتمرة مــع واضعــي السياســات
وغريهــم مــن ذوي املصلحــة ميكــن أن ييــر أيضـاً
درجــة أكــر مــن التأثــر عــى السياســات.

W Wمواءمــة البحــث مــع عمليــات السياســات
وفجــوات األدلــة :بالنظــر إىل تأثــر السياســات،
يحتــاج الباحثــون إىل فهــم شــامل ألولويــات وضــع
السياســات وهياكلهــا وأطرهــا املطبقــة وطريقــة
اســتجابة أســئلة البحــث لهــا .ويشــمل ذلــك فرصـاً
لإلجابــة عــى أســئلة صانعــي السياســة حــول
"اآلليــات الناجحــة" يف توظيــف الشــباب ،فكلــا
تقاربــت التقييــات مــع احتياجــات واضعــي
السياســات ،زاد احتــال اســتخدامها يف عمليــات
وضــع السياســات.
W Wبنــاء التحالفــات :ســ ُيكافأ الباحثــون ومؤسســات
األبحــاث عــى املســتوى الحكومــي إذا اجتهــدوا
لتحســن فهــم العمليــات القياســية إلصــاح
الربامــج والسياســات داخــل أحــد البلــدان .ويشــمل
ذلــك أخــذ الوقــت لتحديــد الجهــات الرئيســية
الفاعلــة (الــوزراء وموظفــو الدعــم) وأدوارهــم
وكذلــك الجهــات الفاعلــة الخارجيــة التــي ميكــن أن
تســاعد يف تكويــن روابــط لهــذه الجهــات الفاعلــة،
ويعنــي ذلــك أيضـاً إدراك دورة امليزانيــة والجــدول
الزمنــي لتطويرهــا .كــا أن االســتعداد باملعلومــات
الصحيحــة عندمــا تبــدأ الــوزارات يف إعــداد ميزانية
العــام املقبــل ميكــن أن يضمــن جمهــورا ً متقبــاً
يبحــث عــن حلــول للسياســة والربامــج .وميكــن
للباحثــن أن يســتخدموا جــداول أعــال بحثيــة
متطــورة مثــل أجنــدة بحــث األثــر حــول توظيــف
الشــباب التــي طورهــا مجلــس التقييــم (انظــر
املربــع  ،)5-7لتوجيــه التقييــات املســتقبلية نحــو
أكــر أســئلة السياســات إلحاح ـاً.
W Wتحديــد الوقــت املناســب :مثــة عالقــة وثيقــة
بــن الوقــت الــازم للبحــث املوضوعــي ،وال
ســيام تقييــات األثــر ،واحتياجــات املعلومــات
املرتبطــة بف ّعاليــة تنفيــذ الربامــج .إن تحقيــق
التــوازن الصحيــح يف تصميــم التقييــم  -الــذي
يســمح بإج ـراء تقييــم شــامل للنتائــج مــع ضــان
املدخــات يف الوقــت املناســب لتنفيــذ الربنامــج أو
اســتمراره  -أمــر صعــب ولكنــه رضوري.
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املربع  :5-7مجلس التقييم :ماذا ينجح يف توظيف الشباب
يعد تقييم (وهي كلمة عربية) برنامجاً ملنظمة العمل الدولية مدعوم من صلتك والصندوق الدويل للتنمية الزراعية
( ،)IFADويهدف إىل زيادة ف ّعالية توظيف الشباب وتدخالت الرشكات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من
خالل تحسني مامرسات قياس النتائج وتقييمها داخل املجتمع األوسع ملنظامت خدمات الشباب العاملة يف املنطقة.
وسعت مبادرة تقييم إىل تأمني هذا الهدف من خالل توفري فرص التدريب املستهدفة والدعم الفني واملنح الصغرية
لتسهيل تنفيذ أطر النتائج من قبل املنظامت املشاركة.
ويف عام  ،2014أنشأت منظمة العمل الدولية مجلس التقييم للقيام بدور اسرتاتيجي يف مرشوع تقييم لتطوير القدرات
وإعداد ونرش أبحاث تقييم األثر حول قضايا توظيف الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وللمجلس دور
محوري يف هدف املبادرة املتمثل يف تطوير القدرة عىل تنفيذ واستخدام الرصد والتقييم وأدلة البحث والتقييم يف منطقة
الرشق األوسط وشامل إفريقيا .ويتحقق ذلك من خالل إرشاك مؤسسات التقييم املحلية والدولية وخرباء توظيف الشباب
كأعضاء يف املجلس وخلق طرائق لتقاسم املعرفة من خالل منصات اإلنرتنت واملنصات االفرتاضية واملنصات الفعلية.
يضم مجلس التقييم املؤسسات التالية :معمل عبد اللطيف جميل للتطبيقات العملية ملكافحة الفقر ( ،)J-PALوالجامعة
األمريكية يف القاهرة ( ،)AUCوالجامعة األمريكية يف الشارقة ( ،)AUSومركز الدراسات والبحوث اإلحصائية (،)CREST
ومركز بحوث التنمية الدولية ( ،)IDRCواملبادرة الدولية لتقييم األثر ( ،)3ieومعهد عصام فارس للسياسة العامة
والشؤون الدولية ( ،)IFIواملعهد الراينالندي الويستفايل لبحوث االقتصاد ( ،)RWIوأكادميية صلتك السويرسية للتنمية
( ،)SADوالبنك الدويل.
املصدر :انظر .http://www.ilo.org/taqeem

املربع  :6-7تقييم األثر وتوظيف الشباب يف تونس
يظهر املرصد الوطني التونيس للتوظيف والتأهيل ( )ONEQالتابع لوزارة التكوين املهني والتشغيل ( )MFPEالتزاماً
صارماً مببادئ تقييم األثر .وقد دعمت الوزارة تقييمني رئيسيني لألثر يف توظيف الشباب؛ األول هو نهج شبه تجريبي
لتقييم أثر إعانات العاملة" :التصدي لبطالة الخريجني من خالل إعانات التوظيف :تقييم لربنامج خطة التدريب الداخيل
( )SIVPيف تونس"،
والثاين هو تجارب موجهة تستخدم عينات عشوائية تركز عىل ريادة األعامل" ،ريادة األعامل والعمل الحر بني خريجي
الجامعات :دليل من عينة عشوائية يف تونس" .وأفضت التجارب والفرص اإليجابية إليجاد األدلة التي تم تطويرها يف إطار
التقييمني إىل قيام وزارة التكوين املهني والتشغيل بالتوقيع عىل مذكرة تفاهم مع املبادرة الدولية لتقييم األثر ،ويجري
اآلن تنفيذ تقييم جديد يحقق يف آثار برنامج خدمات التوظيف العامة للشباب ( )FORSATIباالشرتاك بني الحكومة
ومنظمة العمل الدولية والعديد من املؤسسات البحثية.
ملزيد من املعلومات ،انظر بروييك 2012 ،وبرمياند وآخرين.2012 ،
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لدألا باعيتسا ةيلآ ليكشت ماظن

جانب الطلب :مستخدمو األدلة
ال يقتــر الطلــب عــى األدلة عــى واضعي السياســات
الحكوميــن فقــط ،فقــد يشــمل املســتخدمون جهــات
فرعيــة أخــرى تابعــة ملنظمــة العمــل الدوليــة
(مجموعــات العــال ومجموعــات أربــاب العمــل)،
وكذلــك املنظــات شــبه الحكوميــة ،ومراكــز البحــث،
واملنظــات غــر الحكوميــة ( ،)NGOsوجمعيــات
الشــباب ،ورشكات القطــاع الخــاص .ويف بعــض
الســياقات القُطريــة التــي تكــون البيانــات واألبحــاث
فيهــا مقيــدة ،مييــل املســؤولون إىل االعتــاد بشــدة
عــى األدلــة املقدمــة مــن الجهــات املانحــة متعــددة
األطــراف والثنائيــة مــن أجــل عمليــات السياســة
الوطنيــة.

األدلــة الف ّعالــة ،يف الغالــب ،بالحكــم الدميقراطــي،
فكلــا كان نظــام الحكــم أكــر دميقراطيــة ،أصبــح
األمــر أكــر انفتاحــا للتقييــم الدقيــق والتعلــم
مــن األخطــاء ودليــل الف ّعاليــة .ويف ســبيل تحمــل
املســؤولية تجــاه مصالــح املواطنــن ودافعــي
الرضائــب ،يوجــد النظــام الدميقراطــي مســاحة
إلج ـراء أبحــاث مســتقلة غــر متح ّيــزة .وبالنســبة
للحكومــات غــر الدميقراطيــة ،يُعــد ضــان هــذه
املســاءلة أكــر صعوبــة ويعتمــد إىل حــد كبــر عــى
تلميــح مــن الجهــات العليــا فيــا يتعلــق بأهميــة
الربمجــة القامئــة عــى األدلــة ووضــع السياســات
وشــفافية تنفيذهــا.

يتشــكل الطلــب عــى األدلــة مــن مجموعــة معقــدة
مــن العوامــل االقتصاديــة والثقافيــة والسياســية
والتاريخيــة .ومييــل واضعــو السياســات إىل التأثــر
بشــدة بقيمهــم وخرباتهــم وتقديرهــم وتأثــر
جامعــات الضغــط وسياســة املصلحــة وفق ـاً لكميــة
املــوارد املتوفــرة لديهــم .كــا أن أهــم محــددات
مســتوى الطلــب عــى األبحــاث القامئــة عــى األدلــة
موضــح أدنــاه ومبــن مبزيــد مــن التفصيــل يف
الشــكل :2-7

W Wاملعايــر الثقافيــة :توجــد اختالفــات جوهريــة يف
عمليــة وضــع السياســات بــن مختلــف البلــدان،
وهــي العوامــل التــي تؤكدهــا العوامــل الثقافيــة
والتاريخيــة .ويفضّ ــل البعــض الحجــج التــي تســتند
فقــط عــى النظريــة وال تضــع قيمــة كبــرة عــى
األدلــة التجريبيــة يف حــن أن البعــض اآلخــر يعتمــد
عــى البيانــات .وحتــى يف البلــدان التــي اســتثمرت
بقــوة يف السياســات القامئــة عــى األدلــة مثــل
اململكــة املتحــدة (انظــر املربــع  ،)8-7فــإن الطلــب
بعيــد كل البعــد عــن أن يكــون متجانســاً بــن
الــوزارات أو ص ّنــاع السياســات .وأورد أحــد كبــار
االقتصاديــن الســابقني يف وزارة التنميــة الدوليــة
الربيطانيــة ،عــى ســبيل املثــال ،أن قراراتهــم
السياســية تتــم عــى أســاس قضيــة ملحــة تســتند
أساســاً إىل النظريــة ،نظــرا ً ألن أي قاعــدة أدلــة،
مهــا كانــت صارمــة ،ســتكون دامئ ـاً غــر مكتملــة
(مقتبــس مــن منظمــة العمــل الدوليــة.)2015 ،

W Wاإلعــداد املؤســي :يجــب أن يكــون لــدى األنظمــة
الحكوميــة عمليــات وقواعــد تشــغيل ف ّعالــة
لضــان أن تكــون أدلــة التقييــم جــزءا ً مــن عمليــة
صنــع السياســة .ويتطلــب ذلــك محاســبة الــوزارات
والــوكاالت واملوظفــن العموميــن لضــان توافــق
الربامــج واســتثامرات التدخــل مــع األدلــة املوثقــة.
ولتحقيــق هــذه الغايــة ،ترتبط الربمجــة القامئة عىل
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W Wإدارة املعرفــة :إن أحــد الطــرق املهمــة لتســهيل
عمليــة التعلــم داخــل أي مؤسســة هــي وجــود
آليــات تعمــل بشــكل جيــد مــن أجــل "إضفــاء
الطابــع املســتقل" عــى املعرفــة الضمنيــة املســتقاة
أثنــاء العمــل ،وجمع األفــكار املنبثقــة وتحويلها إىل
كيــان واضــح يســهل مشــاركته (انظــر أحــد األمثلــة
يف املربــع  .)8-7ويشــمل ذلــك وجــود أنظمــة قامئة
(عــاد ًة تكــون أنظمــة رقميــة بطبيعتهــا) مص ّممــة
لتخزيــن هــذه املعرفــة وغريهــا مــن املعلومــات
ذات الصلــة بالسياســات بحيــث ميكــن للموظفــن
يف الحكومــة أو منظــات السياســات الوصــول إىل
املعرفــة واســتخدامها عنــد الحاجــة.

W Wامله ــارات املطلوب ــة لالس ــتفادة م ــن األدل ــة :م ــن
ال ــروري أن يك ــون ل ــدى واضع ــي السياس ــات
وموظفـــي الدعـــم القـــدرة عـــى قـــراءة األدلـــة
وتفســـرها وتطبيقهـــا يف وضـــع السياســـات.
وفيـــا يتعلـــق بتوظيـــف الشـــباب ،يشـــمل
ذل ــك معرف ــة س ــابقة والتخص ــص يف موضوع ــات
توظيـــف الشـــباب مـــع فهـــم لتقييـــم األثـــر.
وعـــى املســـتوى الفـــردي ،يحتـــاج األفـــراد إىل
مجموعـــة واســـعة مـــن القـــدرات مبـــا يف ذلـــك
معرفــة ماهيــة البحــث وكيــف ميكــن اســتخدامه
ومهـــارات البحـــث عـــن املعلومـــات البحثيـــة
وتقييمه ــا؛ ومه ــارات التفك ــر النق ــدي الس ــتيعاب
املعلوم ــات ونقده ــا ودمجه ــا؛ وموق ــف إيج ــايب
تجـــاه األدلـــة البحثيـــة.

املربع  :7-7وزارة العمل واملعاشات الربيطانية
تع ّد وزارة العمل واملعاشات يف اململكة املتحدة ( )DWPجهة رائدة يف تقييم السياسات الوطنية املبارشة وغري املبارشة
يف سوق العمل وااللتزام بوضع السياسات القامئة عىل األدلة .ويتجىل ذلك من خالل استثامرها التاريخي يف األبحاث
املكلّفة بها من الخارج وفرقها الداخلية من املحللني والتزامها بنرش جميع نتائج التقييم واستخدامها النشط لنتائج البحث
والتقييم إلثراء تطوير ومراجعة السياسات.
ويف اآلونة األخرية ،أدت بيئة اإلنفاق العام يف اململكة املتحدة إىل تقييد املوارد الالزمة لتقديم السياسات وتقييمها ،ما
يتعي عىل وزارة العمل واملعاشات أن تضمن أن استثامراتها توفر أفضل قيمة مقابل املال .تضع هذه الضغوط
يعني أنه ّ
املالية تركيزا ً متزايدا ً عىل تقييم اآلليات الناجحة ،وما تكلفة ذلك ،وضامن أن االستثامر يف التقييم يجيب عن األسئلة
الرئيسية التي تم تصميمها ملعالجتها.
يتم تنفيذ أغلب أنشطة تقييم وزارة العمل واملعاشات من قبل متعاقدين مستقلني ،وتلتزم الوزارة بتوفري متويل جيد
وتخصيص وقت املوظفني لدعم التزامها بالتقييم .وتُستخدم مجموعة واسعة من املنهجيات يف تقييامت وزارة العمل
واملعاشات من مقابالت نوعية إىل استخدام أساليب شبه تجريبية أكرث تعقيدا ً وتجارب عشوائية للتحكم يف تحديد
التأثريات اإلجاملية والصافية.
ويف جميع الحاالت ،يقدم تلخيص باآلثار السياسية لتقارير التقييم إىل الوزير ،وكذلك يف االجتامعات الرئيسية ومجالس
إدارة املشاريع والربامج التي يع ّدها صانعو القرار الرئيسيون .وجميع التقييامت متاحة للجمهور ،مبا يف ذلك التقارير التي
تحوي نتائج سلبية.
وخري مثال عىل ذلك هو "الربنامج التجريبي لإلبقاء عىل الوظائف وإعادة التأهيل" ،وهو برنامج بدأ بتدخالت مع أشخاص
يف إجازات مرضية ملدة ترتاوح بني ستة أسابيع و 26أسبوعاً لدعم العودة إىل العمل بهدف طرح النهج عىل املستوى
الوطني إذا ثبتت ف ّعاليته .ويف البداية ،كانت قابلية االستخدام بطيئة ،عىل الرغم من أنها ُسجلت يف وقت الحق يف فرتة
الربنامج التجريبي ،وأظهر التقييم  -الذي تضمن تجربة موجهة باستخدام عينات عشوائية  -أن الربنامج التجريبي مل يكن
له أي تأثري ومل يستمر كذلك.
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الشكل  :2-7أمثلة عىل العوامل التي تحدد مستوى الطلب عىل أدلة البحث
القدرة

الدافع

التداعيات الضارة

نظام االعتقاد
الشخيص

السياسة الحزبية

املوقف تجاه
البحث

األنشطة الريعية

القدرة عىل تقييم
املعلومات

إجراءات استخدام
األدلة

مهارات البحث عن
األدلة

الوصول لإلنرتنت

املربع  :8-7منصة عاملية لتبادل املعارف بني القطاعني العام والخاص حول مهارات التوظيف
تهدف املنصة العاملية لتبادل املعرفة بني القطاعني العام والخاص حول مهارات التوظيف ( )Global KSPإىل املساعدة
يف تقوية الروابط بني التعليم والتدريب لتعزيز إيجاد العمل املنتج والالئق من خالل تبادل األدلة والتقييم واملناهج
واملعرفة والخربات التي تراها الحكومات وأصحاب العمل والعامل واملنظامت الدولية ف ّعالة يف معالجة القضايا ذات
االهتامم املشرتك يف جميع أنحاء العامل.
تستخدم املنصة العاملية لتبادل املعرفة بني القطاعني العام والخاص حول مهارات التوظيف اسرتاتيجية تدريب مجموعة
العرشين كأساس لها ،وتستند إليها من خالل تقديم أدلة حول كيفية عمل اسرتاتيجيات التدريب واملهارات والسياسات
والنظم مع متطلباتها ذات الصلة باملوارد ومشاركة ذوي املصلحة ،باإلضافة إىل السياسات واملؤسسات األخرى .وتتيح
هذه املنصة تبادل األفكار والخربات بني واضعي السياسات والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب التقني واملهني
( )TVETواملؤسسات األكادميية والوكاالت الثنائية واملنظامت الدولية األخرى التي تقدم أدلة عىل تنمية املهارات
لتحسني التوظيف واإلنتاجية.
املصدر :انظر .http://www.skillsforemployment.org
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املربع  :9-7وضع سياسات قامئة عىل األدلة يف رواندا
تتخذ رواندا خطوات لحل قضايا الفقر والصحة والعاملة التي طال أمدها ،ويف سياق إعادة اإلعامر والتنمية يف مرحلة
ما بعد الرصاع ،سعت الحكومة الرواندية لتحسني نتائج التنمية لشعب البالد وذلك بتأمني دعم الوكاالت الدولية ،مبا يف
ذلك األمم املتحدة والبنك الدويل ،لزيادة فرص توفري السكن والرعاية الصحية والعمل ،وخاصة بالنسبة للمرأة ،وتحقيق
أهداف التنمية املستدامة التي رسمتها البالد.
وكان االلتزام بوضع السياسات القامئة عىل األدلة جزءا ً ال يتجزأ من هذا النجاح .وعىل النقيض من العديد من البلدان
املنخفضة الدخل ،اتخذت رواندا خطوات لضامن بناء االستثامرات الرئيسية يف برامج التنمية عىل أدلة ودراسات قوية
تضمن التعلم .ويف عام  ،2011وق ّعت رواندا برنامج للدعم مع األمم املتحدة ،خصص ما يقرب من  2مليون دوالر أمرييك
لتعزيز املراقبة وبناء قدرات الرصد والتقييم املحلية .ويف عام  ،2015سلّط صندوق األمم املتحدة للسكان الضوء عىل
الدور الذي لعبته البيانات القامئة عىل األدلة يف تسهيل التنمية والتخطيط االجتامعي وتخصيص املوارد.
يعد التزام رواندا بتقييم األثر تجربة خاصة جديرة باملالحظة .فمن خالل العمل مع املانحني الدوليني واملنظامت غري
الحكومية ومؤسسات األبحاث ،دعمت رواندا عددا ً كبريا ً من الدراسات التجريبية وشبه التجريبية يف السنوات األخرية مثل:
•الشباب والوظائف والتعاونيات الزراعية :باستخدام تصميم شبه تجريبي ،قيّمت منظمة العمل الدولية تأثريات
التدخل لتعزيز مهارات األعامل التجارية لدى مدراء التعاونيات والقدرة التنافسية الشاملة للتعاونيات ودخل أعضاء
التعاونيات ورشوط عملهم ،وكذلك لتحسني األمن الغذايئ يف رواندا .وبحثت الدراسة األثر قصري األجل للتدخل عىل
التوظيف والنتائج التنظيمية والتسويقية واملالية للتعاونيات الزراعية (منظمة العمل الدولية 2017 ،أ).
•تعزيز محو األمية يف رواندا :تم االنتهاء من التجربة املوجهة باستخدام عينات عشوائية التي استمرت سنتني
يف  ،2016وهي رشاكة بني مجلس التعليم يف رواندا ،ومنظمة إنقاذ الطفولة ،وجامعة ستانفورد ،إذ قيّمت أثر
التعلم املجتمعي ملحو األمية مقارنة بالتعلم املدريس يف زيادة معدالت محو األمية بني األطفال (فريدالندر
وآخرون.)2016 ،
•املهارات الحياتية واالستعداد للعمل :خالل عامي  2013و ،2014أجرى مركز ايديوكيشن ديفيلومبنت انك .تجربة
موجهة باستخدام عينات عشوائية لربنامج اكازي كانوزي ( )Akazi Kanozeالذي يزود الشباب يف رواندا باملهارات
الحياتية املتعلقة بالوظيفة والتدريب عىل العمل ،باإلضافة إىل توفري فرص التوظيف وبدء العمل الحر .وعىل الرغم
من االنخفاض املبديئ يف التوظيف يف كل من مجموعة املعالجة واملراقبة ،تم توظيف نسبة أعىل من الشباب يف
مجموعة العالج بعد نهاية الربنامج (ألسيد.)2014 ،
•تعزيز التقنية الزراعية :أجرت جيه-بال اند تكنوسريف ( ،)J-PAL and TechnoServeوهي منظمة غري حكومية
للتجارة الزراعية ،تقييامً ألثر تدريب األعامل الزراعية والتقنية يف مناطق زراعة النب يف رواندا من خالل تجارب
موجهة باستخدام عينات عشوائية .قارنت الدراسة القرى التي مل تتلق أي تدريب مع القرى التي حصلت عىل
تدريب منخفض أو متوسط أو مكثف .وتشري البيانات األولية إىل أن التدريب ساعد املزارعني عىل تحسني مامرساتهم
املتنامية ،ولكن املزارعني أكرث جاهزية لتبني تلك التقنيات واملامرسات التي تتطلب أقل جهد للتطبيق (باموك
وآخرون.)2014 ،
•تعزيز تعليم اآلباء :بدأ برنامج بروموندو ( )Promundoومركز موارد الرجال الروانديني ( )RWAMRECتجربة
موجهة باستخدام عينات عشوائية يف عام  2015بالتعاون مع وزارة الصحة الرواندية لتقييم أثر تعليم اآلباء.
وستق ّيم الدراسة أثر تعليم مجموعة من اآلباء عىل تنظيم األرسة وصحة األم والطفل واملواقف الجنسانية والعنف
والسلوكيات الخطرة وصحة الرجل (دوييل وآخرون.)2014 ،
•تدريب املعلمني وتعليم ريادة األعامل :تجري جيه-بال  J-PALتجربة موجهة باستخدام عينات عشوائية إلصالح
املناهج الدراسية لتعزيز تعليم ريادة األعامل يف رواندا .وتبحث هذه الدراسة يف تأثري برنامج تدريب املعلمني عىل
نتائج الطالب األكادميية واالقتصادية ونتائج سوق العمل عىل أساس أن التدريب عىل ريادة األعامل لن يكون ناجحاً
إال إذا قدم املعلمون املادة بشكل ف ّعال (برنامج مستقبيل).
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الجدول  :2-7اسرتاتيجيات زيادة الطلب عىل األدلة
املشكلة
تجاوز االعتبارات السياسية للبيانات املستقاة من األدلة

قدرة واضعي السياسات املنخفضة عىل استخدام األدلة أو
استقائها أو إضفاء الطابع املؤسيس عليها
األفق قصري األجل لواضعي السياسات
تجنب املخاطرة وتجنب الفشل من جانب واضعي السياسات
عدم وجود ضغط من املجتمع املدين أو الهيئة الترشيعية إلجراء
التقييامت

لدألا باعيتسا ةيلآ ليكشت ماظن

متـــى كان الطلـــب عـــى األدلـــة منخفضـــاً ،ميكـــن
نـــر عـــدد مـــن االســـراتيجيات لتعزيـــز إمكانـــات

االســـتيعاب (مقتبســـة مـــن دهاليـــوال وتلوتـــش،
 )2012يف الجـــدول .2-7

الحل املمكن
استهداف واضعي السياسات ممن يتقبلون األدلة ،ليك
يستخدمونها كمدخالت إىل جانب عوامل أخرى مثل األجندة
السياسية وقيود امليزانية والقدرة اإلدارية
تدريب املوظفني يف املنظامت املنفذة ،وإنشاء أقسام للرصد
والتقييم ،وتعيني أشخاص أكفاء وتحفيزهم من خالل الروابط
الرسمية مع األكادمييني
الجمع بني تدابري النتائج عىل املدى القصري والنتائج طويلة األجل
وتشجيع طرحها عىل مراحل إلتاحة الفرصة لتقييم الربامج قبل
التوسع الكبري
إنشاء مؤسسات تسمح باالبتكار ومساحة لربامج "آمنة للفشل"
وتزيد من قابلية تحمل املخاطر
إقناع هذه املؤسسات للمطالبة بالتقييامت من خالل املشاركة يف
مناقشات املجتمع املدين

املربع  :10-7عيادات التقييم ومجتمعات املامرسة
تق ّدم منظمة العمل الدولية املساعدة التقنية والتدريب للرشكاء بهدف تشكيل خربة واسعة يف التقييم بني الرشكاء
االجتامعيني والنظراء القُطريني .ويذكر أن عيادات التقييم هي حلقات عمل معنية بالرصد والتقييم وتقييم األثر ُصممت
لتبادل أدوات وتقنيات التقييم وملساعدة فرق املرشوع يف تطوير الرصد والتقييم واسرتاتيجيات تقييم األثر وملساعدة
مامريس التوظيف الشبايب عىل فهم أدلة التقييم وتفسريها وترجمتها .وتق ّدم منظمة العمل الدولية التدريب األسايس
واملتقدم للتقييم لتعزيز قياس النتائج.
تُعقد عيادات التقييم عىل مدى ثالثة إىل أربعة أيام وتغطي أساسيات الرصد والتقييم وطرق تقييم األثر وأدوات جمع
البيانات .وتعمل فرق مختارة من فرق عمل توظيف الشباب يف تلك العيادات كدراسات حالة حية ،إذ تتم مناقشة
خياراتها الخاصة بتقييامت الرصد والتقييم أو تقييم األثر وتحديدها خالل جلسات العمل الجامعي.
دورات التقييم التنفيذية هي دورات تدريبية متقدمة للتقييم تستمر ملدة خمسة أيام وتوفر لألكادمييني واملق ّيمني
واملنفذين والباحثني فهامً دقيقاً لتقنيات تقييم األثر الصارمة من أجل تعزيز قدراتهم عىل فهم تقييامت األثر وتفسريها
وتنفيذها.
تقدم منظمة العمل الدولية املساعدة الفنية من خالل نهج املامرسة املشرتكة .وتعد املامرسة املشرتكة ملنظمة العمل
الدولية يف توظيف الشباب نهجاً تعاونياً لبناء القدرة عىل الرصد والتقييم وتقييم األثر ولتعزيز التعلم والتعاون بني
املنظامت التي تخدم الشباب.
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أدوات زيادة استيعاب األدلة يف توظيف الشباب
مــن أجــل ضــان اســتمرار منــو قاعــدة األدلــة
واســتخدامها بف ّعاليــة ،عــى الباحثــن وواضعــي
السياســات التخطيــط بشــكل اســتباقي لطــرق تحســن

اســتيعاب األبحــاث ،وهنــاك عــدد مــن األدوات املتاحة
لدعــم ذلــك.

إجراء تحليل السياق
لتســـهيل اســـتخدام األبحـــاث القامئـــة عـــى األدلـــة
وتعزيـــز سياســـة أو مامرســـة محورهـــا توظيـــف
الش ــباب ،غالب ـاً م ــا تك ــون الخط ــوة األوىل ه ــي رس ــم
خريط ــة لس ــياق السياس ــات املحي ــط به ــذه القضي ــة
وتحدي ــد العوام ــل الرئيس ــية الت ــي ق ــد تؤث ــر ع ــى
عملي ــة السياس ــة .ووض ــع معه ــد التنمي ــة الخارجي ــة

إط ــار عم ــل رواب ــط وأدل ــة وس ــياق  RAPIDكإط ــار
مفاهيمـــي ملســـاعدة الباحثـــن وأصحـــاب املشـــاريع
يف مجـــال السياســـات عـــى فهـــم الـــدور الـــذي
تلعبـــه األبحـــاث القامئـــة عـــى األدلـــة يف التأثـــر
عـــى السياســـات (انظـــر الشـــكل  .)3-7وميكـــن أن
توفـــر املك ّونـــات األربعـــة لإلطـــار معلومـــات ق ّيمـــة

الشكل  :3-7إطار عمل RAPID
السياق السيايس  -العمليات/
الهياكل السياسية والضغوط
املؤسسية واملفاهيم السائدة والنوافذ
واالتجاهات السياسية

الروابط
بني صانعي
السياسات وذوي
املصلحة اآلخرين-
العالقات والصوت
واألمانة والشبكات واإلعالم
وغري ذلك من الوسطاء.
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الدليل-
املصداقة،
واألساليب ،والصلة،
ومعرفة طريقة إعداد
الرسالة وإرسالها

وضع ــت  RAPIDقامئ ــة بس ــيطة باألس ــئلة الالزم ــة
لتحقيـــق ذلـــك ،وتشـــمل أســـئلة تتنـــاول العوامـــل
الخارجيـــة الرئيســـية والســـياق الســـيايس واألدلـــة
القامئـــة عـــى األبحـــاث املتاحـــة وتحديـــد ذوي
املصلحـــة اآلخريـــن الذيـــن ميكنهـــم املســـاعدة.
وميك ــن أن يس ــاعدك ذل ــك أيضــاً يف تحدي ــد م ــكان
وجـــود فجـــوات املعرفـــة واألدلـــة ونقـــاط الدخـــول
االســـراتيجية لتغيـــر السياســـة.
ضم ــن إط ــار عم ــل  ،RAPIDيعت ــر س ــياق االقتص ــاد
الس ــيايس إلنت ــاج األدل ــة عامــاً مهــاً يف تحدي ــد إن
كان مـــن املحتمـــل االســـتعانة باألدلـــة واســـتخدامها
م ــن عدم ــه .وع ــادة ،يك ــون املح ــرك الرئي ــي ه ــو
الس ــياق الس ــيايس ال ــذي يش ــمل النظ ــام الس ــيايس -
الجه ــات الفاعل ــة واملؤسس ــات الفردي ــة – وتفاع ــات
الســـلطة بـــن املؤسســـات والجهـــات الفاعلـــة
وداخله ــا .ويش ــمل ذل ــك ،ع ــى س ــبيل املث ــال ،إن كان
نظـــام املجتمـــع موضـــوع الدراســـة مفتوحـــاً نســـبياً
ودميقراطي ـاً أم منغلق ـاً ومس ــتبدا ً ،أو إن كان مجتمع ـاً

بشلا فيظوت يف ةلدألا باعيتسا ةدايز تاودأ

ومعمق ــة في ــا يتعل ــق بنواف ــذ السياس ــات والجه ــات
الرئيس ــية الفاعل ــة يف مج ــال السياس ــات والش ــبكات
والثغـــرات املوجـــودة يف األدلـــة الحاليـــة ،ووســـائل
االتص ــال البديل ــة واالتجاه ــات والتغــرات يف البيئ ــة
الخارجي ــة.

هشـــاً ومتأثـــرا ً بالرصاعـــات ومؤسســـاته السياســـية
ضعيفــة أو غــر ف ّعالــة .مــن املحتمــل أن تؤثــر هــذه
الجوانـــب عـــى كيفيـــة توزيـــع املعرفـــة وطريقـــة
اتخ ــاذ القــرارات.
وم ــن امله ــم أيضــاً أن نأخ ــذ بع ــن االعتب ــار أي م ــن
عنـــارص املعرفـــة والنقـــاش وصنـــع القـــرار العامـــة
وكـــم عـــدد العنـــارص غـــر العامـــة .هـــل تســـتطيع
املجتمع ــات املحلي ــة الوص ــول إىل الس ــلطة الرس ــمية
ومامرســـة أي نفـــوذ عليهـــا ،وإذا كان ذلـــك ممكنـــاً،
كيـــف؟ كجـــزء مـــن هـــذا التحليـــل ،يجـــب عـــى
املــرء أن يفحــص ســياق صنــع الق ـرار داخــل الهيــاكل
االجتامعيـــة والسياســـية ،مبـــا يف ذلـــك دور الجهـــات
الفاعلـــة يف املجتمعـــات املحليـــة ،وكيـــف مـــن
املحتمـــل أن تؤثـــر هـــذه املحـــددات عـــى امللكيـــة
واملش ــاركة واالس ــتيعاب ،واس ــتخدام نتائ ــج الدراس ــة
يف تطويـــر السياســـة.
يف حــن أن ســياق االقتصــاد الســيايس لتدخــات ســوق
العمــل كان لــه دامئ ـاً تأثــر هــام عــى تنميتــه ،إال أن
التحليــات الرســمية للســياق تُســتخدم بشــكل متزايــد
يف توظيف الشــباب كأداة رئيســية للمســاهمة يف تقدم
سياســة السياســة الوطنيــة للتوظيــف واس ـراتيجياتها.
ويتضــح ذلــك مــن خالل النــر األخــر لتحليل الســياق
يف مــر (انظــر املربــع .)11-7

املربع  :11-7نحو برامج سوق العمل النشطة القامئة عىل األدلة يف مرص :التحديات وامليض قدماً
يف مرص ،انضمت منظمة العمل الدولية واملجلس القومي للسكان والجامعة األمريكية يف القاهرة والحكومة املرصية
ورشكاء التنمية يف عملية تحليل السياق للدعوة إىل برامج سوق العمل النشطة القامئة عىل األدلة للشباب .وكان الهدف
من هذه العملية هو تحليل إطار سياسة توظيف الشباب وإرشاك ذوي املصلحة الرئيسيني وكذلك تجميع األدلة العاملية
من تقييامت األثر عىل ف ّعالية برامج توظيف الشباب ومقارنة النتيجة بالوضع يف مرص .وتم توثيق العملية واالستنتاجات
يف تقرير عن اآلثار التي قدمتها منظمة العمل الدولية إىل وزير القوة العاملة والهجرة ،ومن املتوقع أن تسهم يف تطوير
مجموعة حديثة من سياسات سوق العمل النشطة للشباب.
املصدر :منظمة العمل الدولية.2017 ،
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

بناء خطة الستيعاب األدلة
تحـــدد خطـــة اســـتيعاب أدلـــة توظيـــف الشـــباب
خطـــوات التأثـــر الف ّعـــال للسياســـة مـــن خـــال
خارطـــة الطريـــق التـــي يتـــم تص ّورهـــا لإلجـــراءات
واملنتجـــات والنشـــاطات .وتُنظـــم هـــذه العنـــارص
بطريق ــة ت ــؤدي إىل اله ــدف النه ــايئ املتمث ــل يف ن ــر
عمليـــة صنـــع القـــرار يف مجـــال توظيـــف الشـــباب.
وستس ــاعد خط ــة اس ــتيعاب أدل ــة توظي ــف الش ــباب
املامرســـن عـــى التفكـــر مـــن خـــال اســـراتيجيات
لتشـــجيع اســـتيعاب أدلـــة توظيـــف الشـــباب مـــن
قبــل ذوي املصلحــة الرئيســيني منــذ البدايــة ،وتعزيــز
الطلـــب عـــى املعلومـــات حـــول التقـــدم والنتائـــج،
واملس ــاعدة ع ــى زي ــادة احت ــال أن تك ــون النتائ ــج
معروف ــة ومفهوم ــة ومس ــتخدمة لتحس ــن السياس ــة
والربمجـــة.

األهداف
يف إط ــار تحدي ــد األه ــداف لدع ــم اس ــتيعاب األدل ــة
يف صياغ ــة سياس ــة توظي ــف الش ــباب ،م ــن امله ــم أن
نك ــون واقعي ــن بش ــأن م ــدى اإلنج ــازات املتوقع ــة.
ويجـــب أن يكـــون الهـــدف مـــن اســـتيعاب األدلـــة
واضحــاً ملعرف ــة س ــبب أهمي ــة التغيــرات املقرتح ــة،
ومـــن ســـيتأثر بهـــا ،ومـــاذا يجـــب فعلـــه لتأمـــن
ه ــذه التغيــرات ،وم ــا ه ــو موق ــف املؤث ــر بالنس ــبة
لآلخري ــن الذي ــن يحاول ــون إح ــداث التغي ــر .يج ــب
تحديـــد األهـــداف الرئيســـية الســـتيعاب األدلـــة يف
ضـــوء األدلـــة التـــي يتوقـــع املق ّيمـــون اســـتقائها
والســـياق الـــذي ســـيتم فيـــه اإلبـــاغ عـــن هـــذه
النتائ ــج .ومبج ــرد تحدي ــد األه ــداف ،م ــن املنطق ــي
الرتكي ــز ع ــى األه ــداف الفوري ــة والنتائ ــج الوس ــيطة
التـــي تنتجهـــا االســـراتيجيات والتدخـــات املختـــارة.
ومـــن أجـــل الوضـــوح والرتكيـــز ،يجـــب أن يقتـــر
عـــدد األهـــداف عـــى ثالثـــة.

إرشاك ذوي املصلحة
يف مرحل ــة مبك ــرة م ــن البح ــث ،م ــن امله ــم تحدي ــد
مـــن ه ــم ذوو املصلحـــة املعني ــون املحتمل ــون .ذوو
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املصلح ــة ه ــم أولئ ــك الذي ــن لديه ــم اهت ــام واض ــح
بنتائـــج الربنامـــج أو املـــروع الـــذي تتـــم دراســـته:
ويشـــمل هـــؤالء واضعـــي السياســـات ومنظـــات
املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص والباحثــن اآلخريــن
واملســـتفيدين املحتملـــن .ومـــن املهـــم أن نعـــرف
ب ــأن منظ ــات أرب ــاب العم ــل والع ــال متث ــل رشكاء
رســميني يف أي جهــود ترمــي إىل تحســن نتائــج ســوق
العم ــل ،رغ ــم أن مس ــاهامت ه ــذه املنظ ــات غالبــاً
م ــا يت ــم تجاهله ــا يف اســراتيجيات ترك ــز ع ــى إرشاك
الجهـــات الحكوميـــة الفاعلـــة .واألهـــم مـــن ذلـــك،
قـــد يكـــون ذوو املصلحـــة الذيـــن ســـيتم إرشاكهـــم
املســـتخدمني املبارشي ــن لألبح ــاث أو ميكنه ــم دع ــم
مؤسســـتك أثنـــاء التخطيـــط لالســـتيعاب .وميكـــن
أن يلعـــب "وســـطاء األدلـــة" دورا ً مهـــاً يف إيصـــال
النتائ ــج ملس ــتويات أع ــى.
ومبجــرد تحديــد ذوي املصلحــة املعنيــن ،يجــب عــى
املـــرء التفكـــر يف اســـراتيجية مناســـبة إلرشاكهـــم.
ويجـــب تطويـــر هـــذه االســـراتيجية عـــى أســـاس
النظ ــر يف ماهي ــة اهتاممه ــم (املحتم ــل) يف التدخ ــل
وم ــدى املش ــاركة الالزم ــة لدع ــم االس ــتيعاب ونوعه ــا.
وســـيكون لـــكل ذي مصلحـــة اهتاممـــات ووجهـــات
نظـــر مختلفـــة واحتياجـــات وعمليـــات معلوماتيـــة
مختلف ــة لن ــر النتائ ــج بن ــا ًء ع ــى وجه ــات النظ ــر
التـــأن يف تخطيـــط طـــرق
ّ
واالحتياجـــات .ويضمـــن
اســـتهداف ذوي املصلحـــة املعنيـــن ف ّعاليـــة جهـــود
التوعيـــة الالحقـــة.
إذا كنـت تنـوي اسـتهداف واضعـي السياسـة ،فعليـك
أن تفهـم سـياق وضـع السياسـات والقواعـد يف البلد أو
البلـدان التـي تعمـل بهـا .ويشـمل ذلـك وجـود فهـم
واضـح ألساسـيات النظـام السـيايس املحلي وهيـاكل
وضـع السياسـات؛ فعلى سـبيل املثـال ،يجـب أن يفهم
املـرء األدوار املحـددة ألعضـاء الربملـان مقابـل الوزارات
وأعضـاء الحكومـة ،وفهـم كيـف يتـم وضـع القوانين
وتطويـر الربامـج .قـد تلعـب الجهـات الفاعلـة يف
الخدمـة املدنيـة  -داخـل الحكومـة  -أدوارا ً مختلفـة
يف تطويـر الربامـج للـوزراء .وبطبيعـة الحـال ،تختلـف

مبجــرد حصولــك عــى فهــم أســايس لعمليــة السياســة،
م ــن امله ــم معرف ــة كيفي ــة وض ــع السياس ــة املتعلق ــة
مبوضـــوع اهتاممـــك يف بلـــدك بالتحديـــد ومـــا هـــي
العمليــات السياســية ذات الصلــة التــي تجــري حالي ـاً،
فعــى ســبيل املثــال ،قــد تجــد أن هنــاك فريقـاً داخــل
وزارة مع ّين ــة مس ــؤوال ع ــن توظي ــف الش ــباب أو أن
هنـــاك منظمـــة شـــبه حكوميـــة تتعامـــل مـــع هـــذا
الجان ــب م ــن تطوي ــر السياس ــة أو أن املس ــؤولية ع ــن
موضوع ــك ت ــؤول إىل الهيئ ــات الحكومي ــة املحلي ــة.

املشاركة املستمرة

ويف الوقـــت نفســـه ،عنـــد النظـــر إىل ذوي مصلحـــة
معينــن ،ينبغــي أال يركّــز املــرء فقــط عــى السياســيني
أنفســهم ،إذ يلعــب املستشــارون الفنيــون واملوظفــون
الفنيـــون (مثـــل املوظفـــن الربملانيـــن أو املوظفـــن
املدني ــن) دورا ً مهــاً يف توجي ــه القــرارات املتعلق ــة
بالسياســـات ،وميكـــن أن يكونـــوا مصـــدرا ً جيـــدا ً
للمعلومـــات املتعلقـــة بعمليـــات رســـم السياســـات
الرســـمية وغـــر الرســـمية.

رسم خرائط التأثري
رســـم خرائـــط التأثـــر تحـــدد األفـــراد والجامعـــات
ممــن يتمتعــون بالقــدرة عــى التأثــر عــى الق ـرارات
الرئيســـية ذات الصلـــة بربنامـــج معـــن أو نهـــج
ســـيايس (انظـــر الشـــكل  .)4-7وبعيـــدا ً عـــن قامئـــة
ذوي املصلحـــة األساســـيني ،تبحـــث عمليـــة رســـم
خرائـــط التأثـــر بشـــكل أكـــر يف موقـــف كل جهـــة
فاعل ــة ودوافعه ــا وأفض ــل القن ــوات الت ــي ميك ــن م ــن
خالله ــا التواص ــل معه ــا .يُع ــرف ه ــذا النه ــج أيضــاً
باســم رســم خرائــط التأثــر لــذوي املصلحــة أو رســم
خرائـــط القـــوة أو ســـاحة التأثـــر.
مالحظــة :يعــرض هــذا الشــكل متثيـاً برصيـاً للجهــات
الفاعلـــة الرئيســـية يف سياســـة الشـــباب وريـــادة
األع ــال يف أوغن ــدا .وتح ــث وزارة الن ــوع االجتامع ــي

بشلا فيظوت يف ةلدألا باعيتسا ةدايز تاودأ

هـذه االعتبـارات بشـكل كبير يف مختلـف الحكومـات
حـول العامل .وسيسـاعد فهم تقويم املوازنـة والخطوات
املختلفـة يف صياغـة امليزانية على تحديد نقاط الدخول
ألولئـك الذيـن يسـعون إىل تزويـد واضعـي السياسـات
بأدلـة ميكـن ترجمتها بشـكل ف ّعـال إىل عمل.

والعمـــل عـــى إيجـــاد مبـــادرات رياديـــة للشـــباب
يف صياغـــة السياســـات ،لكـــن وزارة املاليـــة تســـيطر
ع ــى املوازن ــة ،ويق ــوم القط ــاع الخ ــاص ومنظ ــات
املجتمـــع املـــدين بتنفيـــذ بعـــض جوانـــب أهـــداف
السياســـة مـــن خـــال الربامـــج.

بع ــد أن تب ــدأ أع ــال البح ــث ،يس ــهل تجاه ــل ذوي
املصلح ــة إىل أن يصب ــح الباحث ــون جاهزي ــن لتقدي ــم
النتائ ــج إليه ــم ،باس ــتثناء أولئ ــك املرتبط ــن مب ــارشة
باملـــروع أو الربنامـــج املحـــدد قيـــد النظـــر .ويف
الش ــكل األمث ــل ،يتع ـ ّـن ع ــى امل ــرء أن يحاف ــظ ع ــى
التواصـــل مـــع ذوي املصلحـــة طـــوال فـــرة تنفيـــذ
الربنامـــج والدراســـة البحثيـــة؛ إذ يتيـــح لهـــم ذلـــك
مواصل ــة تقدي ــم املش ــورة إىل فري ــق البح ــث ح ــول
تنفيـــذ األبحـــاث وإبقـــاء البحـــث يف أذهانهـــم مـــا
يجعله ــم أك ــر اهتامم ـاً بالنتائ ــج النهائي ــة .إذا كان ــت
النتائـــج صعبـــة (عـــى ســـبيل املثـــال فيـــا يتعلـــق
بعــدم ف ّعاليــة السياســة) ،فــإن وجــود عالقــات قامئــة
م ــع صانع ــي القــرار م ــن املرج ــح أن يتي ــح مناقش ــة
أك ــر ف ّعالي ــة ح ــول النتائ ــج واكتس ــاب مزي ــد م ــن
املعرف ــة بش ــأن السياس ــة .وم ــن ب ــن الط ــرق الت ــي
تضمـــن إرشاك صنـــاع القـــرار دعـــوة بعضهـــم إىل
املشـــاركة يف لجنـــة توجيهيـــة تجتمـــع بـــن الحـــن
واآلخ ــر لتقدي ــم إرش ــادات ح ــول القضاي ــا الناش ــئة.
ومبجــرد أن تبــدأ النتائــج يف الظهــور ،فــإن مــن األهمية
مبــكان تحديــد الطــرق ال لتســهيل نــر النتائــج
فحســب ،بــل لنــر املناقشــة واآلراء ذات الصلــة .ميكن
القيــام بذلــك عــر اإلنرتنــت (باســتخدام قوائــم الربيــد
اإللكــروين أو منتديــات املناقشــة)؛ ومــع ذلــك ،تكــون
املناقشــات املبــارشة أكــر فاعليــة بشــكل عــام .ومــن
املهــم أن تذهــب إىل صنــاع القـرار بــدالً مــن أن تتوقــع
منهــم أن يأتــوا إليــك ،فــإذا كنــت تفكــر يف عقــد
اجتــاع لعــرض النتائــج ،فكــر إن كان مــن املمكــن
حشــد جمهــور أكــر مــن خــال عقــد االجتــاع يف
"مكانهــم" .فعــى ســبيل املثــال ،ميكنــك التفكــر
يف التوجــه إىل زيــارة الهيئــة الحكوميــة وتقديــم
املعلومــات للمســؤولني الرئيســيني أو زيــارة الربملــان
للتحــدث إىل أعضــاء لجنــة برملانيــة معنيــة.
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الشكل :4-7رسم خرائط التأثري لذوي املصلحة
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وزارة التجارة (الرشكات متناهية الصغر والصغرية
واملتوسطة)

وزير التعليم

وزير الشباب

وزير التجارة

سكرتري دائم

سكرتري دائم

سكرتري دائم

مفوض مساعد

مفوض مساعد

مفوض مساعد

الحوارات بشأن السياسة
والبحث واالتصال
واملشاركة

6
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سياسات التوظيف
املحيل
اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم 122

4

وزارة الشباب
(ريادة أعامل الشباب)

اسرتاتيجيات التنمية
اإلقليمية

2

األشخاص املؤثرون يف الوزارات الرئيسية
وزارة التعليم

ible E
Poss

si

en

عرض السياسة

al
xtern

أهداف التنمية
املستدامة

مالحظات عىل السياسة
ومراجعتها

التشاور مع ذوي املصلحة

• منظامت البحث
• القطاع الخاص
• األكادمييات
• الخرباء
• املشاركون
• املنظامت غري
الحكومية
• الجهات املانحة

إعداد تقارير ف ّعالة
•تأكد من أن نتائج البحوث
الخاصة بك يتم تقدميها يف سياق األدلة
املتوفرة حول هذا املوضوع.
تبي بوضوح السبب الذي يجعل
•تأكد أنك ّ
البحث الذي تقدمه عىل صلة بالسياسة وما
تنطوي عليه نتائجك.
•اجعل التقرير جذاباً :إذ تزداد احتاملية قراءة
التقرير من قبل واضعي السياسات إذا كان
جذابا.
•لخص النقاط الرئيسية وضعها عىل الصفحة
األوىل كقامئة واضحة مرقمة.
•اجعل التقرير مقتضباً  -يف املتوسط من
صفحتني إىل أربع صفحات.
•فرس أي اختصار وتجنب املصطلحات التقنية
(أو ارشحها بوضوح).

يجــب نــر نتائــج األبحــاث بطريقــة متكّــن غــر
الخ ـراء مــن االطــاع عليهــا وبأســلوب أكــر مالءمــة
لصنــاع القــرار مــن املقــاالت الصحفيــة التــي يتــم
مراجعتهــا مــن قبــل الزمــاء .وقــد يشــمل ذلــك إنتــاج
ملخصــات بحثيــة أو مخرجــات مكتوبــة أخــرى مثــل
قامئــة الحقائــق أو الكتابــة عــن النتائــج يف مدونــة .يف
املــايض ،كان هنــاك ميــل لالعتقــاد بــأن نــر األبحــاث
معنــي فقــط بنــر ملخــص السياســات ،ولكــن هــذه
الطريقــة ليســت مناســبة دومـاً للبحــث محــل النظــر.
ومــن املهــم أن تتذكــر أن املراســات املكتوبــة  -ال
ســيام بالنســبة لــذوي املصلحــة األساســيني  -ليســت
غايــة يف حــد ذاتهــا ،بــل يجــب اســتخدامها إىل جانــب
أنشــطة التأثــر والتفاعــل األخــرى.
قــد تفضــل الربامــج البحثيــة مشــاركة النتائــج التــي
توصلــوا إليهــا مــن خــال العــروض التقدمييــة الشــفوية
يف املؤمتـرات واالجتامعــات .وبالنســبة للحــوار املبــارش
للسياســات ،قــد تكــون املشــاركة يف اجتامعــات
قصــرة وجهــاً لوجــه مــع واضعــي السياســات وذوي
املصلحــة أكــر ف ّعاليــة .ومــع ذلــك ،حســبام أوضحنــا
أعــاه ،غالب ـاً مــا يســتغرق الجهــد الــازم للتأثــر عــى
السياســات وقتــاً أطــول لتشــكيل مفاهيــم متعلقــة
بالسياســات .ويف هــذا الصــدد ،توفر املشــاركة النشــطة
يف املؤمت ـرات وســيلة لالســتفادة مــن مجموعــة أوســع

بشلا فيظوت يف ةلدألا باعيتسا ةدايز تاودأ

تجميع البحوث وإعادة تقدميها

معلومة اسرتشادية

مــن ذوي املصلحــة والتأثــر عــى السياســة العامــة
عــر طريــق غــر مبــارش .ويف مجــال توظيــف الشــباب،
هنــاك عــدد مــن املؤمتـرات املنتظمــة التــي تجمــع بــن
مجموعــة متنوعــة مــن ذوي املصلحــة وتركــز عــى
األدلــة والــدروس املســتفادة يف هــذا املجــال.

املربع  :12-7التقارير وأوراق العمل املتعلقة بالسياسة
التقارير الخاصة بالسياسات :تساعد التقارير الخاصة بالسياسات يف توصيل النتائج إىل الجهات املعنية الداخلية
والخارجية .ويقدم تقرير السياسة العامة النتائج األساسية للتقييم خطياً وبشكل واضح يشمل مواد مرئية (مثل الرسوم
البيانية واألشكال البيانية) وتقدم توصيات برنامجية وسياسية.
أوراق العمل :ميكن للباحثني العمل مع فريق الربنامج لكتابة أوراق العمل واملقاالت للنرش يف املجالت األكادميية وتقديم
نتائج البحوث يف الجامعات ومؤسسات البحث .وميكن بعد ذلك نرش أوراق العمل من خالل الجمعيات األكادميية التي
ينتمي إليها املحققون .يعترب االستشهاد باألوراق األكادميية طريقة مفيدة لزيادة وضوح الربنامج وخلق االهتامم بني
الجهات املانحة.
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معلومة اسرتشادية

ابحث عن هذه املؤمترات التي تعقد
بانتظام والتي تنرش أدلة عن توظيف
الشباب:
•أسبوع األدلة السنوي للمبادرة الدولية لتقييم
األثر
•مؤمتر وندوات معهد إيزا القتصاديات العمل
•املؤمتر السنوي ملنتدى البحوث االقتصادية
•مؤمتر الفرص االقتصادية للشباب
•ندوة أدلة منظمة العمل الدولية بشأن
توظيف الشباب

استخدام وسائل اإلعالم
ال يتوقــف اســتخدام وســائل اإلعــام مثــل التلفــاز
ووســائل اإلعــام التقليديــة املطبوعــة ووســائل اإلعــام
الجديــدة عــى التعامــل مــع واضعــي السياســات
وذوي املصلحــة الرئيســيني فقــط ،بــل تتخطــى ذلــك
إىل تحويــل املفاهيــم الشــعبية بشــأن القضايــا املتعلقة
بتوظيــف الشــباب .فبوجــه عــام ،ال يســتفيد الباحثــون
واملؤسســات البحثيــة املوجهــة نحــو السياســات كث ـرا ً
مــن وســائل اإلعــام يف جهودهــم إلحــداث تغيــر يف
السياســة .ويحــرص الصحفيــون عــى تطويــر القصــص
التــي تهــم املشــاهدين والقــراء ،وتشــكل قضيــة
توظيــف الشــباب أحــدى تلــك القصــص التــي يجــب
تغطيتهــا يف هــذا الصــدد .ويتمثــل التحــدي الــذي
يواجــه الباحثــن يف إعــام الصحفيــن بعملهــم وتقدميــه
بطريقــة توفــر للصحفــي رؤيــة واضحــة حــول كيفيــة
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تجميع البحوث
تستخدم ال ُنهج األكرث رصامة لتجميع
البحوث يف املراجعات املنهجية ،ولكنها
ميكن أن تستغرق وقتاً طويالً إلعداد البحث ،كام
أنها ليست الطريقة األكرث مالءمة دامئاً .فاليشء
املهم هو اختيار طريقة التجميع املناسبة لبحثك.
وبوجه خاص ،يتعني االلتزام مبا ييل:
•الوضوح بشأن املنهجية التي تستخدمها
للبحث عن املراجع وتحديدها لذكرها .وقد
يتضمن ذلك ذكر قواعد البيانات التي قمت
بالبحث عنها ،باإلضافة إىل سلسلة (أو سالسل)
البحث املستخدمة .ميكنك أيضاً اختيار إجراء
البحث اليدوي" ،الرتاكم" (أي البحث يف قوائم
االقتباس من املراجع األخرى) ،وتطبيق املعرفة
الشخصية و/أو توصيات الخرباء .وإلجراء
مراجعة منهجية ،يجب االتفاق عىل نهج
البحث من البداية
•الوضوح بشأن كيفية تقييم البحث والتأكد
من عدم مناقشة الكمية فقط ،بل جودة أدلة
البحث أيضاً
•التأكد من كتابة نظرة عامة واضحة عن
التجميع واستنباط الرسائل الرئيسية لواضعي
السياسات واملامرسني.

تقديــم تقريــر عنــه بطريقــة مثــرة لالهتــام .وتُعــد
قامئــة التحقــق أدنــاه مفيــدة عنــد التفكــر يف كيفيــة
االســتعداد للكام ـرا (أو االســتعداد للصحــف) وكيفيــة
إنشــاء فريــق اســتجابة رسيــع داخــل مؤسســتك ميكنــه
التعامــل مــع الفــرص اإلعالميــة ذات الصلــة.

تنمية القدرات
تشــمل القــدرة الداخليــة املطلوبــة الســتيعاب األبحــاث
املعرفــة واملهــارات واملواقــف الالزمــة للوصــول إىل
املعلومــات البحثيــة واســتخدامها وإنشــائها وتوصيلهــا.
قــد يفتقــر واضعــو السياســات وفــرق الدعــم التابعــة
لهــم إىل املجموعــة الكاملــة مــن املعــارف واملهــارات
الالزمــة لتقييــم نتائــج األبحــاث وتوجيههــا لتنفيذهــا
عــى مســتوى السياســات .ويف الــدول الناميــة ،تعتــر
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القيــود عــى القــدرات جديــرة باملالحظــة ،خاصــة إذا ما
أخذنــا بعــن االعتبــار القيــود التــي تواجههــا حكومــات
هــذه البلــدان عــى املــوارد .كــا أن التحــرك الف ّعــال
مــن املامرســة إىل السياســة القامئــة عــى هــذه األدلــة
يتطلــب يف كثــر مــن األحيــان اســتثامرات كبــرة لدعــم
بنــاء القــدرات بــن ص ّنــاع القـرار الرئيســيني وموظفيهم.
وعنــد وضــع اســراتيجية التأثــر عــى السياســات،

كيف تصبح مصدراً للصحفيني
•كن متاحاً .اعط املراسلني
الصحفيني ،وخاصة املوجودين
بالخدمات اإلخبارية ممن يعملون لساعات
عمل غريبة ،أرقام هاتفك املنزيل وهاتفك
الجوال وأخربهم بأنك متاح دامئاً.
• ابحث عن الصحفيني يف االجتامعات
واملناسبات العامة واعطهم بطاقة عملك.
• كن مستعدا ً لنقل األخبار عنك .إن اضطرار
أحد املراسلني الصحفيني عىل معاودة االتصال
بك للحصول عىل إذن لذكرك كمصدر
ملعلوماته سيقلل من فرصك .وقد يستلزم ذلك
تخفيف القواعد املؤسسية املتعلقة مبشاركة
وسائل اإلعالم.
•تعرف عىل القضايا .اقرأ وعلق بذكاء عىل
التطورات املتعلقة بقضيتك.
•ال تفرتض دامئاً أن الصحفيني قد تلقوا نفس
املعلومات التي لديك حول املوضوع أو
النرشات اإلخبارية ذات الصلة.
•تجنب الحجج البالغية واأليديولوجية؛ فمعظم
الصحفيني سمعوا كل هذا من قبل.
•تعرف عىل الحقائق؛ ال تنقل عىل املعلومات
إال إذا كنت متأكدا ً من صحتها.
•كن عىل علم مبكان العثور عىل معلومات
أو جهات االتصال الرسيعة وبالتايل اكتساب
سمعة كمصدر جيد.

يتعــن أن تســتند اسـراتيجية بنــاء القــدرات إىل تحديــد
الثغ ـرات يف القــدرات بشــكل واضــح.
وبالنســبة ملنظمــة العمــل الدوليــة ،تهــدف تنميــة
القــدرات إىل تعزيــز القــدرات املؤسســية للــدول
األعضــاء ،فضـاً عــن املنظــات املمثلــة ألربــاب العمل
والعــال لتيســر سياســة العاملــة الهادفــة واملتســقة
والتنميــة املســتدامة .ويلعــب مركــز التدريــب الــدويل
التابــع ملنظمــة العمــل الدوليــة يف تورين بإيطاليــا دورا ً
هامــاً يف توفــر التدريــب لتنميــة القــدرات ،وميكــن
توســيع دوره يف تعزيــز تنميــة القــدرات املؤسســية يف
اس ـراتيجيات توظيــف الشــباب القامئــة عــى األدلــة.

بشلا فيظوت يف ةلدألا باعيتسا ةدايز تاودأ
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كيف تجعل التقرير الصحفي أو البيان
الصحفي ذا أهمية إخبارية
•عمل ملخص تنفيذي قصري (من
 3إىل  10صفحات).
•انرش امللخص عىل موقعك اإللكرتوين وأضف
الرابط يف أي نرشة صحفية.
•ال تغطي سوى عدد قليل من الحقائق أو
اإلحصائيات الرئيسية يف بيان صحفي واحد،
مع ذكر معظم الوقائع اإلخبارية باقتضاب.
•استخدم الرسوم البيانية والجداول بوضوح،
واعرض فقرات قصرية سلسة.
•زود التقرير بأدوات جذب إخبارية لضامن
اهتامم الصحفيني به.
•اعرض التغري امللحوظ عن بيانات العام
السابق ،إن أمكن ذلك.
•أنشئ عناوين مثرية لالهتامم تناسب اتجاهات
النتائج.
•إذا كنت تعمل ملصلحة مؤسسة أكادميية،
أصدر البيانات عىل ورقها الرسمي واستخدم
مكتبها اإلعالمي لالتصال الصحفي.
•اجعل األرقام أكرث ف ّعالية من خالل إجراء
مقارنات أو تقسيمها إىل وحدات مألوفة.
•استفرس عن إمكانية نرش ملخص قصري للتقرير
كافتتاحية رأي ضيف يف أي صحيفة.

وتشــارك منظمــة العمــل الدوليــة يف تنميــة القــدرات
للحكومــات ،ليــس فقــط بوضــع وتنفيــذ وتقييــم
سياســات العاملــة والعمــل الوطنيــة التــي تســتهدف
الشــباب ،ولكــن أيضــا مــن خــال وضــع الخطــط
الوطنيــة للتدريــب واملهــارات ،وخدمــات التوظيــف،
ومعلومــات ســوق العمــل والخدمــات اإلحصائيــة،
ونظــم الضــان االجتامعــي.
إن أنشــطة تنميــة القــدرات لدعــم منظــات أصحــاب
العمــل بشــأن البحــوث القامئــة عــى األدلــة يف توظيف
الشــباب محــدودة ،وبنــاء قــدرات منظــات أربــاب
العمــل يف هــذا املجــال أمــر أســايس لتعزيــز نفوذهــا يف
مجــال السياســة العامــة ومامرســة الضغــط والدعــوة
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إىل اتبــاع نُهــج معينــة .ومــن األمــور ذات األهميــة
الخاصــة قاعــدة األدلــة املتناميــة لـــ "اآلليــات الناجحة"
يف ريــادة أعــال الشــباب والتدريــب أثنــاء العمــل
وتنميــة املهــارات.
ونجــد الحاجــة نفســها بالنســبة ملنظــات العــال ،إذ
متثــل منظــات العــال مصلحــة املوظفــن باتبــاع نهــج
قائــم عــى الحقــوق ويركــز عــى املســتوى القطاعــي
ومســتوى العمــل .وباعتبــار املنظــات الدميقراطيــة
مســؤولة عــن قاعــدة عضويتهــا ،فــإن الرصــد والتقييــم
الف ّعــال هــا أولويــة لبنــاء القــدرات ،ولكنهــا يقعــان
إىل حــد كبــر خــارج صالحيتهــا التقليديــة .ولتمكــن
املنظــات العامليــة مــن املشــاركة بف ّعاليــة أكــر
يف عمليــات صياغــة السياســات املتعلقــة بتوظيــف
الشــباب ،نحتــاج إىل ( )1زيــادة مســتوى املعرفــة
داخــل منظــات العــال بشــأن قاعــدة األدلــة لوضــع
اســراتيجيات ف ّعالــة لتوظيــف الشــباب )2( ،توفــر
تشــخيصات ومعلومــات متاحــة وأكــر دقــة عــن ســوق
العمــل )3( ،تســهيل تقييــم املهــارات واملعرفــة الحاليــة
للشــباب.
وتشــمل بعــض املجــاالت الرئيســية لتنميــة القــدرات
يف البحــوث القامئــة عــى األدلــة مــا يــي:
W Wمحو األمية املعلوماتية
W Wاإلملــام األســايس مبنهجيــات البحــث (انظــر
املالحظــة )5
W Wاالتصاالت الداخلية
W Wإدارة املعرفة الداخلية
W Wالكتابة األكادميية ومهارات التلخيص
W Wمهــارات إيجــاد وتقييــم البحــوث القامئــة عــى
األدلــة بشــأن توظيــف الشــباب
W Wاملعرفــة املوضوعيــة بشــأن :تنميــة املهــارات،
وخدمــات التوظيــف العامــة ،وإعانــات األجــور
W Wالحوافز (أو املثبطات) للنظر يف األدلة.
كــا يتطلــب التحســن الكبــر يف اســتخدام األدلــة
القامئــة عــى األبحــاث يف سياســات ومامرســات التنميــة
بــذل الجهــد عــى مســتوى الــركاء .ويتمثــل الهــدف
يف تحســن الهيــاكل والعمليــات واملــوارد واإلدارة
والحوكمــة املؤسســية .وعــى مســتوى النظــام ،ينبغــي
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بــذل الجهــود لتحســن بيئــات االبتــكار الوطنيــة
واإلقليميــة .هنــاك العديــد مــن الطــرق لتحقيــق هــذا
التحســن ،ويشــمل ذلــك مــا يــي:
W Wإقامــة رشاكات بحثيــة بــن مؤسســات البحــوث
والجامعــات يف الشــال والجنــوب ،وكذلــك تعزيــز
التعــاون بــن مؤسســات البحــوث يف مختلــف
املناطــقالناميــة(التعــاونبــنالجنــوبوالجنــوب)
W Wتوفــر الدعــم املؤســي للجامعــات يف البلــدان
الناميــة (ال ســيام يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء
الكــرى)
W Wتقديم الدعم ملجالس البحوث الوطنية
W Wترتيــب التمويــل الــازم ملؤسســات البلــدان الناميــة
للوصــول إىل الخدمــات البحثيــة والتقنيــة للــركاء
مــن البلــدان الناميــة
W Wدعــم مجتمعــات املامرســة بــن الباحثــن وواضعــي
السياســات الذيــن يعملــون يف مشــكلة تنميــة
معينــة أو قطــاع تنميــة معــن
W Wدعــم واضعــي السياســات يف الجهــود الراميــة
إىل أن يصبحــوا أكــر إدراكاً لألدلــة املســتندة إىل
األبحــاث واملســتهلكني املتميزيــن
W Wرعايــة برامــج املاجســتري والدكتــوراه اإلقليميــة
التعاونيــة.
بطبيعــة الحــال ،بالنســبة ملنظــات األبحــاث األصغــر
وللمنظــات التــي تديــر دراســات التقييــم ،ميكــن
تقييــد دعــم بنــاء القــدرات الــازم إلرشاك ص ّنــاع
السياســات وغريهــم مــن ذوي املصلحــة بشــكل ف ّعــال
مــن خــال املــوارد .ومــع وضــع هــذا يف االعتبــار ،يتــم
تشــجيع هــذه املنظــات عــى مواءمــة جهودهــا يف
مجــال االتصــاالت مــع واضعــي السياســات ،ووصــف
النتائــج واألســاليب املنهجيــة وانعكاســات السياســات
مــن خــال مصطلحــات واضحــة وبســيطة وجعــل
املوظفــن متاحــن لإلجابــة عــى أي أســئلة فنيــة قــد
تكــون لــدى واضعــي السياســات .وعــاوة عــى ذلــك،
يتــم تشــجيع هــذه املنظــات للتواصــل مــع املنظــات
األكــر ،وخاصــة املنظــات الدوليــة ،مثــل منظمــة
العمــل الدوليــة والبنــك الــدويل كــركاء يف جهــود
بنــاء القــدرات لدعــم املشــاركة السياســية القامئــة عــى
األدلــة.

بشلا فيظوت يف ةلدألا باعيتسا ةدايز تاودأ

الخالصة
تشــجع هــذه املالحظــة الباحثــن واملتخصصــن يف
مجــال السياســات عــى تشــخيص وتخطيــط وبنــاء
القــدرات اســتنادا ً إىل األبحــاث القامئــة عــى األدلــة
بشــأن توظيــف الشــباب والتعلــم وتطويــر املعرفــة.
وتشــمل االســراتيجيات املوضحــة تحليــات ســياق
العمــل وخطــط اســتيعاب األدلــة واســراتيجيات
االتصــال والتدريــب مــع الرتكيــز عــى تزويــد الجهــات
الفاعلــة عــى كال الجانبــن باملشــورة العمليــة بشــأن
التفاعــل مــع اآلخــر وضــان أن جميــع البحــوث التــي
يتــم التوصــل إليهــا لهــا آثــار سياســية إيجابيــة.
وأخــرا ً ،يُنصــح الباحثــون باســتخدام منتجــات
تجميعيــة مثــل املراجعــات املنهجيــة ومراجعــات

األدبيــات الدقيقــة لفهــم كيــف تتناســب أبحاثهــم مــع
قاعــدة املعــارف املوجــودة حــول توظيــف الشــباب.
ومتكّــن املنتجــات التجميعيــة الربامــج مــن تحديــد
األســئلة البحثيــة التــي مل تتــم اإلجابــة عنهــا بشــكل
كاف .ولــن يســاعد هــذا التجميــع الباحثــن يف تشــكيل
البحــث بطريقــة تعمــل عــى ســد فجــوات املعرفــة
بشــكل مثمــر فقــط ،بــل يتجــاوز ذلــك ليشــمل
التواصــل بشــكل أكــر فاعليــة مــع واضعــي السياســات
واملامرســن يف ســياق الدليــل األوســع وإثبــات كيــف
ميكــن للعمــل الجــاري أن يحســن مــن قدرتهــم
لتشــكيل سياســات وبرامــج ف ّعالــة.

النقاط الرئيسة
1.1إن قاعــدة األدلــة التــي تدعــم تصميــم وتطويــر
وتنفيــذ سياســات ف ّعالــة لســوق عمــل الشــباب
آخــذة يف التزايــد ،ومــن املرجــح أن تســتمر يف
التوســع يف املســتقبل .وميكــن أن يتحقــق بحــث
أفضــل وفهــم أفضــل لـــ "اآلليــات الناجحــة"
يف جلــب الشــباب إىل الوظائــف مــن خــال
الجمــع بــن األنــواع الثالثــة التاليــة مــن األدلــة؛
فالبحــث التشــخييص يفهــم عوائــق وضــع الربامــج
والسياســات وفرصهــا؛ ويالحــظ البحــث الوصفــي
نتائــج ومخرجــات الربنامــج ،يف حــن أن البحــث
الســببي يســمح بتحديــد الروابــط الســببية بــن
التدخــات وتأثريهــا.
2.2يعتمــد تحســن اســتهالك األدلــة عــى كل مــن
األدلــة املقدمــة مــن قبــل الباحثــن وطلــب األدلة
مــن جانــب واضعــي السياســات .وتحتــاج كل من
عوامــل العــرض والطلــب إىل التعــاون مع ـاً لنــر
العمليــة السياســية .وتشــمل العوامــل الحاســمة
التــي تحــدد جــودة وكميــة التوريــد املهــارات
والتمويــل واملعلومــات املطلوبــة الســتقاء األدلــة،
وكذلــك اآلراء بشــأن مــا يعتــر أدلــة "مقبولــة".

ويتأثــر الطلــب بالبيئــة املؤسســية واملعايــر
واألنظمــة الثقافيــة إلدارة املعرفــة ،ويــدور تبــادل
األدلــة حــول كيفيــة نقــل البحــوث بف ّعاليــة مــن
أجــل ربــط "العاملـ ْـن".
3.3إذا كانــت القيــود املفروضــة عــى اســتيعاب
األدلــة تكمــن بشــكل رئيــي يف العــرض ،فيمكــن
اعتــاد نُهــج لتحســن تواصــل األبحــاث ونرشهــا،
مــا يســاعد عــى تســهيل توصيــل املعرفــة
ومتكــن التعلــم بالنســبة للسياســات .وإذا كانــت
املشــكلة متعلقــة بالطلــب ،فمــن املمكــن أن تركز
االســراتيجيات عــى تحســن الوعــي واســتيعاب
األبحــاث بــن واضعــي السياســات وتوســيع خــرة
إدارةالبحــوثوتطويــرثقافــة"تعلــمالسياســات".
4.4مــن أجــل ضــان اســتمرار منــو قاعــدة األدلــة
واســتخدامها بف ّعاليــة ،يجــب عــى الباحثــن
وواضعــي السياســات نــر اســراتيجيات
اســتباقية مثــل إجــراء تحليــل للســياق ووضــع
خطــة اســتيعاب لألدلــة وتجميــع وتقديــم نتائــج
البحــوث واالســتمرار يف تطويــر القــدرات.
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دراسة حالة:

استيعاب األدلة بشأن أثر تدريب
املهارات عىل السلوك املايل للشباب
وإمكانية توظيفهم يف املغرب
تســتند دراســة الحالــة املاثلــة إىل تقريــر التأثــر "أثــر تدريــب املهــارات عــى الســلوك املــايل وقابليــة العمــل
والخيــارات التعليميــة للشــباب يف املناطــق الريفيــة" التــي نرشتهــا منظمــة العمــل (بــاوش وآخــرون)2017 ،

دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

أهداف التعلم املرجوة

بنهايــة دراســة الحالــة املاثلــة ،ســيتمكن القــارئ مــن
اســتعراض نتائــج التعلــم التاليــة:
W Wتوظيــف مزيــج اس ـراتيجي مــن األدوات إليصــال
نتائــج التقييــم مــع أقــى تأثــر

W Wاســتخدام اســراتيجيات مناســبة لتعزيــز الطلــب
عــى التقييــات ومطابقــة الطلــب مــع توفــر
األدلــة.

مقدمة وسياق دراسة الحالة

وقــد لجــأت الحكومــة واملنظــات غــر الحكوميــة
بشــكل متزايــد إىل تطبيــق تدخــات موجهــة للشــباب
معنيــة بالعــرض لتزويــد الشــباب املغــريب باملهــارات
واملعرفــة التــي يحتاجونهــا كفاعلــن اقتصاديــن
ولدخــول عــامل العمــل.

يف عــام  ،2015شـكّل الشــباب الذيــن تـراوح أعامرهــم
بــن  15و 29ســنة نســبة  27يف املائــة مــن مجمــوع
ســكان املغــرب ،ويواجــه عــدد متزايــد مــن هــؤالء
الشــباب تحديــات صعبــة يف محاوالتهــم للحصــول
عــى عمــل مريــح أثنــاء انتقالهــم مــن املدرســة إىل
العمــل .وال تـزال بطالــة الشــباب مرتفعــة ،إذ أن نحــو
 90يف املائــة مــن الشــابات ونحــو  40يف املائــة مــن
الشــبان غــر امللتحقــن باملــدارس هــم إمــا عاطلــون
عــن العمــل أو خــارج قــوة العمــل.
وبعيــدا ً عــن العقبــات التــي تعــرض الشــباب املغــريب
يف مجــال التوظيــف ،فهــم يواجهــون تحديــاً أكــر
متمث ـاً يف االســتبعاد االقتصــادي .إذ يكافحــون لتوفــر
أســاس مــايل مناســب والحصــول عــى الخدمــات
املاليــة التــي متك ّنهــم مــن أن يصبحــوا جهــات
اقتصاديــة فاعلــة مــن خــال االســتعانة باملدخـرات أو
القــروض لالســتفادة مــن األربــاح املســتقبلية .ووفق ـاً
للبنــك الــدويل ،فــإن املغاربــة البالغــن الذيــن تقــل
أعامرهــم عــن  35ســنة ميتلكــون مســتوى متــدنٍ مــن
الوعــي بشــأن مقدمــي الخدمــات املاليــة وخدماتهــم.
ووجــد تقريــر آخــر صــادر عــن البنــك الــدويل أن 81.4
يف املائــة مــن الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع يف
املغــرب يجــدون الحصــول عــى متويــل عقبــة رئيســية
أمــام إنشــاء أعاملهــم الخاصــة وإدارتهــا.

تركــز دراســة الحالــة املاثلــة عــى أحــد هــذه التدخالت
التــي تســمى " 100ســاعة للنجــاح" ،والتــي اســتهدفت
الشــباب الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  15و 25عام ـاً
ممــن يعيشــون يف املنطقــة الرشقيــة باملغــرب 2.يتكــون
منهجهــا مــن ثــاث وحــدات رئيســية هــي :اإلدمــاج
املــايل ،واملهــارات الحياتيــة ،وريــادة األعــال .صــدر
تكليــف بإجــراء تقييــم ملعرفــة تأثــر دورة 100
ســاعة للنجــاح يف مجموعــة مــن النتائــج املتعلقــة
بالدمــج املــايل وإمكانيــة التوظيــف واكتســاب رأس
املــال البــري .وشــمل التقييــم  1,815شــاباً أعربــوا
عــن اهتاممهــم باملشــاركة يف التدريــب .وباســتخدام
تصميــم التجربــة املوجهــة باســتخدام عينات عشــوائية
( ،)RCTتــم إنشــاء مجموعتــن  -مجموعــة معالجــة
مــن  915مــن الشــباب ومجموعــة تحكــم مــن 900
شــاب  -ويتشــاركان ،يف املتوســط ،يف صفــات مامثلــة
ويختلفــان فقــط فيــا يتعلــق بالتعــرض للربنامــج.
أجريــت دراســة أساســية ومتابعــة مســح ملــدة ثــاث
ســنوات ،كل ســنة عــى حــدة.
2
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شكلت دورة  100ساعة للنجاح مكونًا أساس ًيا ملرشوع استثامر
طاقات الشباب الذي تنفذه منظمة مينونايت للتنمية
االقتصادية بتمويل من مؤسسة ماسرتكارد.

دراسة حالة :استيعاب األدلة بشأن أثر تدريب املهارات عىل السلوك املايل للشباب وإمكانية توظيفهم يف املغرب

الجزء األول :نرش نتائج التقييم
نتائج التقييم
كان لــدورة  100ســاعة للنجــاح تأثــر إيجــايب قــوي
ومهــم للغايــة إذ زادت احتاملية أن يحتفظ املشــاركون
بحســاب توفــر ألكــر مــن عامــن بعــد انتهــاء التدخــل
بنســبة  27نقطــة مئويــة .وكان هــذا التأثــر ثابتــاً
بــن الجنســن والفئــات العمريــة ومســتويات األصــول
األرسيــة .وكان تأثــر االحتفــاظ بحســاب االدخــار أكــر
بــن النســاء ( 32نقطــة مئويــة) مقارنــة بالرجــال
( 21نقطــة مئويــة) .ويشــر ذلــك إىل أن النســاء دون
خــوض التدريــب أقــل ميـاً لالحتفــاظ بحســاب توفــر
مســتقل (بســبب املعايــر الثقافيــة).
ويبــدو أن األفــراد األكــر ســناً يســتفيدون أكــر مــن
التدريــب عــى املعرفــة والتوعيــة املاليــة مــا يظهــر
تأثـرا ً واضحـاً وكبـرا ً لالنحرافــات القياســية مبعــدل 0.6
عــى مــؤرش محــو األميــة املاليــة .وهنــاك أدلــة ضعيفــة
عــى أن هــذا صحيــح أيضــاً ،إىل حــد أقــل ،بالنســبة
للرجــال والشــباب مــن األرس األكــر ث ـرا ًء.
ال يوجــد أي دليــل عــى أن اآلثــار املرتتبــة عــى
االحتفــاظ بحســاب التوفــر ومحــو األميــة املاليــة تعود
بالنفــع عــى املدخـرات الفعليــة ،وال توجــد أي زيــادة
ذات داللــة إحصائيــة يف اســتخدام التقاريــر الذاتيــة
عــن امليزانيــة يف االحتفــاظ باملدخــرات الشــخصية.
هناك أدلة عىل أن املشاركني من األرس األكرث ثرا ًء كانوا
أكرث عرضة لالقرتاض منذ بداية التدريب ،ورمبا تشجعوا
عند رؤية االقرتاض كخيار قابل لالستمرار لزيادة األرباح
املستقبلية وتحقيق األهداف املالية .وعىل الرغم من
أن املشاركة قد شجعت الشباب من األرس األقل ثرا ًء
عىل البحث عن قروض ،إال أن االفتقار إىل الضامنات
أو االئتامن املرتبط بالسمعة كان من شأنه أن يحد من
معدالت االقرتاض األعىل.
مل تجــد الدراســة أي دليــل عــى وجــود تأثــرات
طويلــة املــدى عــى كفــاءة املشــاركني الذاتيــة

وقدراتهــم الذاتيــة يف القيــادة والعمــل الجامعــي وحــل
املشــكالت والرغبــة يف املخاطــرة .ومــن املحتمــل أن
يكــون توقيــت اســتبيان املتابعــة (بعــد عــام مــا هــو
مخطــط لــه يف البدايــة) ذا صلــة :بعــد ثــاث ســنوات
مــن املســح األســايس ،مــن املحتمــل أن يكــون أي تأثــر
قــد تــاىش أو تــم التغلــب عليــه مــن قبــل عوامــل
التأثــر األخــرى ،مبــا يف ذلــك الكفــاح لتأمــن العمــل أو
لتحقيــق أهــداف طويلــة األجــل.
كانـت هنـاك آثـار مختلفـة على املشـاركة يف سـوق
العمـل والخيـار التعليمـي إذ ظهـر أن املشـاركني مـن
الذكـور واملشـاركني األكبر سـناً واملشـاركني مـن األرس
األكثر ثـرا ًء أكثر ميلا للبقـاء يف التعليـم والبقـاء خارج
القـوة العاملـة .ويف املجموعـات الفرعيـة الثالثـة ،مثـة
اتجاهـان يحـركان النتائج؛ إذ مييل املشـاركون إىل البقاء
لفترة أطـول يف التعليـم ،وإذا كانـوا يف التعليـم ،فمـن
غير املرجـح أن يبحثـوا عـن عمـل أو وظيفـة .ويبـدو
أن هـذا السـلوك متسـق مـع اسـتثامر الشـباب بشـكل
أكبر يف التعليـم سـواء مـن خلال الحضور لفترة أطول
أو مـن خلال تخصيـص وقـت أقـل ألنشـطة سـوق
العمـل .وهنـاك بعـض األسـس املنطقيـة للنظـر يف أن
تعـرض املجموعـات الفرعيـة للتدريـب جعـل بعـض
أعضائهـا يعتبرون أن االسـتثامر يف التعليـم مـن شـأنه
أن يسـاعدهم على تحقيـق أهدافهـم طويلـة املـدى
بسـهولة أكبر مـن دخـول سـوق عمـل صعبـة.
ال يوجــد أي دليــل عــى أن املشــاركة يف التدريــب
أثــرت بشــكل منهجــي عــى نتائــج أو خيــارات ســوق
العمــل طويلــة األجــل ذات الصلــة باملســتوى التعليمي
للنســاء واملشــاركني األصغــر ســناً واألقــل تعلي ـاً.
أدى زيادة مسـتوى االسـتنزاف يف مسـح املتابعة  -الذي
أدى إىل انخفـاض حجـم العينـة إىل النصـف مقارنـة
بالدراسـة االسـتقصائية األساسـية  -إىل خفـض القـدرة
اإلحصائيـة للدراسـة .وقـد حـد هـذا العامـل بشـدة
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

مـن خيـارات تصنيـف النتائـج حسـب فئـات اجتامعية
اقتصاديـة ودميوغرافيـة وجغرافيـة ذات صلة.

موضوعات للمناقشة

1.1كان النظــر الحكومــي لــدورة  100ســاعة للنجــاح
هــو وزارة الداخليــة ،وعــى وجــه التحديــد املبادرة
الوطنيــة للتنميــة البرشيــة ( .)INDHيريــد رئيس
الهيئــة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة ملخصــاً مــن
ثالثــة أســطر حــول نتائــج تقييــم األثــر وآثارهــا
عــى الشــباب املغــريب .مــاذا تكتــب؟

الجزء الثاين :بناء الطلب

بعــد وقــت قصــر مــن االنتهــاء مــن التقييــم ،قــرأ
رئيــس الهيئــة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة مقــاالً يف
نــرة إخباريــة تنمويــة شــهرية تفيــد مبــا يــي:
"تتطلــب املنهجيــات التجريبيــة وشــبه التجريبيــة
منــوذج تدخــل "جرعــات" ،حيــث يتــم تســليم منــوذج
قيــايس واحــد يناســب جميــع املخرجــات  -مثــل
دورة تدريبيــة  -لجميــع املشــاركني ،بغــض النظــر عــن
وضعهــم الفــردي .ومياثــل ذلــك إعطــاء نفــس القــرص
لجميــع املــرىض الذيــن يعتقــد أن لديهــم مــرض معــن،
ويتطلــب ذلــك مواجهــة منطقيــة معقولــة (العثــور
عــى مجموعــة كبــرة مبــا يكفــي لتمثيــل حالــة
مشــابهة لتلــك التــي تتلقــى التدخــل) .يف ضــوء تلــك
الــروط ،يصبــح مــن اليســر عــى بعــض أنــواع الربامج
أن تثبــت تحقيــق التأثــر املفيــد ،بينــا يصعــب ذلــك
عــى برامــج أخــرى .ويناســب ذلــك توفــر اللقاحــات
والطعــام املــدريس أو التحويــات النقديــة والتدريــب.
العمـل يف مجـاالت أخـرى أقل قابليـة لهـذه املقاربات.
ويشـمل ذلـك االتصـال والدعـوة إذ تنتـج العديـد مـن
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2.2يريــد فريــق املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة
معرفــة األدوات التــي ينبغــي عليهــم اســتخدامها
لزيــادة أدلــة التقييــم .هــل ميكنــك تخطيــط
عمليــة خطــوة بخطــوة لهــم؟

العوامـل املعقـدة واملتفاعلـة التغيري (وليـس أي تدخل
واحـد) ،وال ُنهـج الشـاملة للقطـاع حيـث يكـون مـن
املسـتحيل تحديـد مجموعـة مقارنة معقولـة لتمثيل ما
كان سـيحدث دون التدخـل .ويف منـاخ يتـم فيـه اتخاذ
القـرارات السياسـية اسـتنادا ً إىل "األدلـة" وحدهـا ،قـد
تتعـرض هـذه األنـواع مـن املجـاالت املعقـدة لضغـوط
ال مبرر لهـا ،أو تفقـد التمويـل بحيث ال ميكـن تقييمها
بسـهولة .وال يوجـد هنـاك أي تربيـر لهـذا التحيـز ،بـل
ميكـن أن يولـد دوافع تتعارض مع املامرسـات الرئيسـية
والـدروس املسـتفادة حـول ف ّعاليـة املعونـة واملسـاءلة
والتعلـم وكيـف يحـدث التغيير املسـتدام .وعليـه ،فإن
ال ُنهـج القامئـة عىل األدلة بشـأن األثر تعـ ّرض آلية تعلم
3
تدخلات التنميـة للخطر.
ُوزعــت النــرة عــى نطــاق واســع يف املبــادرة الوطنيــة
للتنميــة البرشيــة .ويشــعر موظفــو املبــادرة اآلن
بالقلــق مــن أن التقييــم التجريبــي قــد يــؤدي إىل صنــع
سياســات متحيــزة عنــد إظهــار نتائــج مثــرة لالهتــام.
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موضوعات للمناقشة
1.1مــا الــذي ســتفعله لبنــاء الطلــب عــى أدلــة
التقييــم يف إطــار املبــادرة الوطنيــة للتنميــة
البرشيــة؟

2.2هــل توافــق عــى املقــال؟ هــل هنــاك خطــر مــن
هــذا النــوع مــن التحيــز لوضــع السياســات؟

املالحظة  .7استيعاب األدلة عند صياغة السياسة
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