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مقدمة
ن تقييم األثر املالئم واملوثوق به بشكل  ميكن أن يحسِّ

كبير من فعالية التطوير. لقد أدى التأكيد املتزايد 
على تقييم األثر في التطوير إلى أسئلة كثيرة. ما 
الذي يشكل تقييم األثر املالئم واملوثوق به؟ كيف 

ينبغي أن يُدار تقييم األثر؟ ما هي اإلجراءات ومصادر 
البيانات املناسبة؟ كيف ميكن اجلمع بني البيانات 

ال في تقييم األثر؟ ما  الكمية والنوعية بشكل فعَّ
الذي يجب عمله لدعم االستخدام املالئم لتقييمات 

األثر؟ ما هي املعاني الضمنية للتركيز املتزايد على 
تقييم األُثر لألنواع األخرى من الرصد والتقييم؟ 

InterAction سلسة من املالحظات اإلرشادية  أنتجت  لقد 

تتناول هذه األسئلة وذلك لدعم كادر اإلدارة والربنامج 

الحكومية  غري  الدولية  املنظامت  يف  والتقييم  واملراقبة 

واستخدامها.  وإجرائها  وإدارتها  األثر  تقييامت  لتخطيط 

املقيِّمني  مع  مناقشاتهم  تشكل  أن  املالحظات  لهذه  وميكن 

الخارجيني. واملمولني  والرشكاء 

تقدم املالحظة اإلرشادية األوىل، “مقدمة إىل تقييم األثر”، 

نظرة عامة حول تقييم األثر وترشح كيف أن تقييم األثر 

ويتممها وسبب وجوب  للتقييم  األخرى  األنواع  يختلف عن 

التي سوف تقوم به.  إجراء تقييم األثر وموعده والجهة 

ميكن  التي  املختلفة  والتصاميم  واألساليب  الطرق  وتصف 

قيم  توضيح  األثر:  لتقييم  املختلفة  للجوانب  استخدامها 

التدخل،  أداء  فهم  كيفية  نظرية حول  وتطوير  التقييم، 

وقياس أو وصف اآلثار واملتغريات املهمة األخرى، ورشح 

التقارير ودعم  النتائج، ورفع  اآلثار، وصنع  سبب حدوث 

أثر جيد –  تقييم  يعترب  ما  املالحظة  االستخدام. وتناقش 

املتنافسة  الرضورات  بني  التوازن  الذي يحقق  التقييم  وهو 

– وكيفية  وعملياً  وأخالقياً  ودقيقاً  يف أن يكون مفيداً 

الوثيقة  كامل  السفلية يف  الحوايش  تحتوي  ذلك.  تحقيق 

اإلضافية يف مجاالت معينة. للقراءة  عىل مراجع 
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ماذا نعني ب� “تقييم األثر”؟. 1

التدخل. وميكن  يحدثها  التي  التغريات  األثر  تقييم  يتحرى 
أن يُجرى تقييم األثر عىل التدخالت من أي حجم: مرشوع 

أو  البرشية-االيدز،  املناعة  محيل صغري لفريوس نقص 
غري  مبنظمة  بأكمله خاص  املدين  للمجتمع  تعزيز  برنامج 
الطبيعية  املوارد  إدارة  أو سلسة من مشاريع  حكومية، 

األنشطة  أو مجموعة من  تُجرى يف منطقة جغرافية، 
إىل  تهدف  والتي  بها منظامت مختلفة  تقوم  التي  املتزامنة 

املجتمع. قدرات  تحسني 

تقييم  مهامً من  التدخل جزءاً  املتوقعة من  النتائج  تعترب 
النتائج غري  أن يتم فحص  األثر، ولكن من املهم أيضاً 

اإلرشادية  املالحظة  التدخالت يف هذه  تـُعرَّف  املتوقعة. 
بالتايل:

وغري  واملقصودة  والسلبية،  اإليجابية  النتائج 
والرئيسية  املبارشة،  وغري  واملبارشة  املقصودة، 
لجنة  تعريف  التدخل.  ُيحدثها  التي  والثانوية 

والتنمية  التعاون  مبنظمة  اإلمنائية  املساعدة 
1)OECD( االقتصادية 

ونتيجة  الوسيطة  النتائج  بعد  تنشأ  بأنها  عادة  اآلثار  تـُفهم 
للوصول  الوسيطة  النتائج  تحقيق  املثال،  سبيل  لها. عىل 
للمشاركة يف صنع  املتزايدة  واملستويات  لألرض  ن  املحسَّ

القرار يف املجتمع قد يحدث قبل، ويسهم يف، األثر األخري 
ميكن  للمرأة.  نة  املحسَّ والصحة  الرفاهية  وهو  املقصود 
ويعتمد عىل  النتائج واآلثار نسبياً  الفارق بني  أن يكون 

للتدخل. املعلنة  األهداف 

التقييم كالً من  املفيد أن يشمل  ما يكون من  وعملياً، غالباً 
نجاح  مبكرة ملعرفة  واآلثار. فذلك يعطي مؤرشات  النتائج 

التدخل ناجحاً فسيساعد  التدخل من عدمه - وإذا مل يكن 
الخطأ ورمبا سببه. ذلك يف تحديد مكان 

ـُعرف اآلثار أحياناً بطريقة مختلفة متاماً. على سبيل املثال، مييز دليل تطوير النموذج املنطقي  1 ت
ملؤسسة دبليو. كيه. كيلوغ

)www.wkkf.org/knowledge-center/resources/2006/02/WK-Kellogg-Foun-
dation-Logic-Model-Development-Guide.aspx(

األثر من ناحية انتشاره إلى ما وراء أولئك املشاركني مباشرة في البرنامج. ويُشار إلى التغييرات 
احملددة في سلوك املشاركني في البرنامج ومعرفتهم ومهاراتهم وحاالتهم ومستوى أدائهم على 

أنها »النتائج«، وتوصف فقط التغييرات في املؤسسات أو اجملتمعات أو األنظمة كنتيجة ألنشطة 
البرنامج خالل سبعة إلى 10 سنوات بأنها »آثار«.

األثر أي تقييم  يف هذه املالحظة اإلرشادية، يشمل تقييم 
أحدثها  التي  اآلثار  وتجريبي  منهجي  بشكل  يفحص 

أضيق  تعريفاً  واملنظامت  األفراد  بعض  يستخدم  التدخل. 
تحتوي عىل  التي  التقييامت  فقط  ويشملون  األثر،  لتقييم 
واقع مضاد من نوع ما )تقديراً ملاذا كان سيحصل لو أن 

الواقع املضاد )مثالً،  معيناً من  التدخل مل يحدث( أو نوعاً 
املثال،  فعىل سبيل  التدخل(.  تتلقى  مل  مقارنات مبجموعة 

التعريف  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  تستخدم 
نتيجة تطور ميكن  التغري يف  األثر  تقييامت  التايل: “تقيس 
األثر عىل مناذج  تقييامت  ترتكز  نسبتها إىل تدخل محدد. 
ومعرفاً  به  موثوقاً  مضاداً  واقعاً  وتتطلب  والنتيجة  للسبب 

التغري  الذي قد يفرس  التدخل  العوامل بخالف  بدقة لضبط 
نقرر  مهمة حني  املختلفة  التعريفات  املالحظ”. هذه 

التي ستعترب موثوقة من  البحث  تصاميم  أو  الطرق  ماهية 
أو  الرشكاء  قبل  أو من  املقصودين  التقييم  قبل مستخدمي 

املمولني.

الذي  للتقييم  الوحيد  النوع  ليس  بالطبع  األثر  وتقييم 
ال. من املهم أن نضمن أن االستثامرات  الفعَّ التطوير  يدعم 

يف تقييم األثر )من ناحية الوقت واملال( ال تتم عىل 
للتقييم – مثل تقدير  الرصد أو األنواع األخرى  حساب 

 – التكلفة-املنفعة  وتقييم  العملية  وتقييم  الحاجات 
القرارات حول املامرسة  لتشكيل  أيضاً  التي تعد رضورية 
تقييم  إجراء  إمكان  كيفية   2 املالحظة  تناقش  والسياسة. 

الرصد والتقييم بطرق تدعم  األثر وتلك األنواع األخرى من 
املثال، ميكن أن يقدم رصد  البعض. عىل سبيل  بعضها 

أن  األثر  لتقييم  األثر، وميكن  لتقييم  جيداً  أساساً  البيانات 
املعلومات  األثر  تقييم  ويقدم  الرصد.  أنظمة  تطوير  يوجه 

التكلفة-الفعالية. وتقييم  التكلفة-املنفعة  لتقييم  الرضورية 

ملاذا يجب أن نقوم بإجراء تقييم لألثر؟. 2

تعتمد جزئياً  لألثر  تقييم معني  للبدء يف  أفضل طريقة  إن 
املقصودين  املستخدمني  التقييم وعىل  من  الهدف  عىل 

بعمل  للقيام  الشائعة  األسباب  بعض  تتضمن  الرئيسيني. 
التالية: األمور  األثر  تقييم 

• اتخاذ القرار حول ما إذا سُيَمول التدخل أم ال – يتم 	
لتقدير  التدخل  تنفيذ  قبل  السابق”  “التقييم  إجراء 
بالتمويل. املتعلقة  القرارات  وتشكيل  املحتملة  آثاره 

http://www.wkkf.org/knowledge-center/resources/2006/02/WK-Kellogg-Foundation-Logic-Model-Development-Guide.aspx
http://www.wkkf.org/knowledge-center/resources/2006/02/WK-Kellogg-Foundation-Logic-Model-Development-Guide.aspx


|  3  |  | مقدمة إلى تقييم األثر  |  

• اتخاذ القرار حول ما إذا سيتم االستمرار يف التدخل 	
أو توسيعه أم ال.

• تجريبي.	 تدخل  توسيع  أو  تكرار  كيفية  تعلم 
• آخر 	 سياقاً  ليناسب  ناجح  تدخل  تهيئة  كيفية  تعلم 

بنجاح.
• الرضائب 	 املتربعني ودافعي  فيهم  املمولني، مبن  طأمنة 

 – بحكمة  يُستثمر  املال  بأن  التصاعدية(،  )املساءلة 
واألمور  تنجح  التي  لألمور  املنظمة  تعلم  ويشمل ذلك 

لتحسني  املعلومات  لهذه  واستخدامها  تنجح  ال  التي 
االستثامر. وقرارات  املستقبيل  التنفيذ 

• )املساءلة 	 املقصودة  واملجتمعات  املستفيدين  تبليغ 
الربنامج ينفع املجتمع أم  إذا كان  التنازلية( حول ما 

الطرق ينفعه. ال وبأي 

أكرب كيفية دعم هذه  بتفصيل   4 اإلرشادية  املالحظة  تناقش 
األثر. تقييم  الستخدام  املختلفة  الطرق 

ما هي األسئلة التي يحاول تقييم األثر اإلجابة عنها؟. 3

يجب أن يركز تقييم األثر عىل عدد صغري من أسئلة 
أسئلة(. وهذه هي  إىل سبعة  )خمسة  الرئيسية  التقييم 

وليست  التقييم،  يتناولها  التي  العايل  املستوى  ذات  األسئلة 
استبيان.  أو  يتم طرحها يف مقابلة  التي قد  األسئلة املحددة 

التي  الرتكيز عىل عدد صغري من األسئلة  فمن األفضل 
التقييم  بدالً من نرش موارد  بالهدف  تتعلق بشكل مبارش 

األسئلة. املستخدمني عىل عدد كبري من  وتركيز 

ما هي اجلهة التي يجب أن تقوم بإجراء تقييم األثر؟. 4

أو  ُمقيِّم  األثر:  التالية إجراء تقييم  الجهات  ميكن أن تتوىل 
القامئة عىل  املنظمة  فريق تقييم خارجي، أو وحدة من 

املشاركون يف  أو  منفصلة،  ولكن  داخلية  تكون  التنفيذ 
أو فريق موحد من  التدخل )مبن فيهم أعضاء املجتمع(، 

والخارجيني. الداخليني  املقيِّمني 

الخربات  الخارجي مجموعة من  املقيِّم  أن يقدم  ميكن 
التي قد ال تكون متوفرة داخل املنظمة ويكون  والتجارب 

الداخيل.  املقيِّم  من  أكرب  استقاللية ومصداقية  لديه 
بالوكالة  الخاصة  التقييم  سياسة  تضع  املثال،  سبيل  عىل 
التقييامت  معظم  بأن  توقعاً  الدولية  للتنمية  األمريكية 

خارجيون. مقيِّمون  بها  سيقوم 

يُنظر إىل  املصالح، ال  لبعض أصحاب  بالنسبة  ولكن، 
أن جمعهم  مبا  متحيزين  بأنهم غري  دامئاً  الخارجيني  املقيِّمني 

عىل  لالعتياد  بافتقارهم  يتأثر  قد  للبيانات  وتفسريهم 
السياق. ويف بعض الحاالت، دفُع أصحاب املصالح من 

التقييم  الربنامج و/أو أعضاء املجتمع إىل املشاركة يف إجراء 
ميكن أن يضيف الدقة واملصداقية عن طريق دعم وصول 

أكرث  وتفسري  األساسية(  املعلومات  )خصوصاً  للبيانات  أفضل 
للبيانات. مالءمة 

وميكن لثالث مامرسات عىل األخص أن تنتج يف الغالب 
الجودة: إنشاء فريق من  تقييامً هو األفضل من حيث 

الشفافية من  املقيِّمني ذوي رؤى خارجية وداخلية، وضامن 
استخدامها  وكيفية  استخدامها  يجري  التي  البيانات  ناحية 

استخدام مصادر متعددة  أي  والتثليث –  التقييم،  يف 
نقاط قوى مكملة( ورؤى متعددة  )والتي تحمل  لألدلة 

الخصوص  املفيد عىل وجه  والتفسري. ومن  التحليل  يف 
يعرفون  الذين  املحليني  التقييم  بالفريق خرباء  نلحق  أن 
الوكاالت  قبل  املقارنة من  والتدخالت  والتاريخ  السياق 

األخرى.

التقييم من قبل مجموعة داخلية )رمبا  إدارة  املمكن  من 
قبل مجموعة  من  تـُشكل  داخلية  توجيه  لجنة  تكون 

أو من قبل مجموعة  استشارية ذات عضوية خارجية( 
التقييامت  إلدارة  التشاركية  األساليب  تستخدم  موحدة. 

فهم  التنمية.  املجتمع ورشكاء  وأعضاء  الربنامج  عادة طاقم 
أيضاً  البيانات فحسب، بل يشاركون  ال يشاركون يف جمع 

الغرض من تقييم األثر وتطوير أسئلة  التفاوض عىل  يف 
ومواصلة  عليها  يجيب  تقييم  وتصميم  الرئيسية  التقييم 

النتائج.2 عىل  العمل 

كيف ينبغي أن نختار طرق تقييم األثر؟. 5

التطوير، وبشكل  تقييم  نقاش كبري حول  لقد كان هناك 
األثر. تعكس هذه  لتقييم  الطرق  أوسع، حول أفضل 

2 تشمل املصادر اإلضافية على الطرق التشاركية ما يلي:
Marisol Estrella et al. )eds(, Learning from Change: Issues and 
Experiences in Participatory Monitoring and Evaluation )Brighton: 
Institute of Development Studies, 2000(, http://www.idrc.ca/EN/
Resources/Publications/Pages/IDRCBookDetails.aspx?PublicationID=348; 
Andrew Catley et al., ”Participatory Impact Assessment,“ Feinstein 
International Center, Tufts University: October 2008, http://sites.tufts.edu/
feinstein/2008/participatory-impact-assessment; Robert Chambers,“Who 
Counts? The Quiet Revolution of Participation and Numbers,“ Working 
Paper No. 296 )December 2007(, Brighton: Institute of Development 
Studies, http://www.ids.ac.uk/files/Wp296.pdf.

http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/Pages/IDRCBookDetails.aspx?PublicationID=348
http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/Pages/IDRCBookDetails.aspx?PublicationID=348
http://sites.tufts.edu/feinstein/2008/participatory-impact-assessment
http://sites.tufts.edu/feinstein/2008/participatory-impact-assessment
http://www.ids.ac.uk/files/Wp296.pdf
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التي تشكل  األمور  نظر مختلفة حول  النقاشات وجهات 
ينبغي أن  الذي  بها، ومن  الدقيقة واملفيدة واملوثوق  األدلة 

فيها. والتحكم  التقييامت  إجراء  يشارك يف 

ينبغي  بأنه  واملقيِّمني  املنظامت  بعض  جادلت  لقد 
أمكن  البحث كلام  تصاميم  أو  الخاصة  الطرق  استخدام 

الطرق املشرتكة.  أو  املراقبة  العشوائية  التجارب  - مثل  ذلك 
الظرفية. وهذا يعني  وجادل آخرون حول مسألة املالءمة 

أسئلته  ونوع  التقييم  تناسب هدف  التي  الطرق  اختيار 
التدخل - وعىل األخص  تـُطرح وتوفري املوارد وطبيعة  التي 
ما إذا كان التدخل موحد القياس أم مهيئ، وما إذا كانت 
الطريقة يف كل مكان ولكل  بنفس  تقريباً  تعمل  التدخالت 

بالسياق. تتأثر كثرياً  أنها  أم  األشخاص 

عند اختيار الطرق، من املهم تناول كل وجه من األوجه 
األثر: لتقييم  املختلفة  الستة 

• الذي 	 ما   – التقييم  التي ستدعـِّم  القيم  توضيح 
سُيعترب مرغوباً فيه أو غري مرغوب فيه من 
واملنافع؟ التكلفة  وتوزيع  واآلثار  العمليات 

• النظرية حول كيف يفرتض 	 اختبار  تطوير و/أو 
بنظريات  أحياناً  إليها  التدخل – ويشار  أن يعمل 

الربنامج. أو نظرية  املنطق  التغيري أو مناذج 
• قياس أو وصف هذه اآلثار واملتغريات األخرى 	

العمليات والسياق. الصلة، مبا يف ذلك  ذات 
• رشح ما إذا كان التدخل سبباً لآلثار املالحظة.	
• صنع األدلة يف حكم تقييمي كيل.	
• استخدامها.	 ودعم  بالنتائج  التقارير  رفع 

تناقش هذه املالحظة اإلرشادية كل هذه األوجه، وتقدم 
استخدامها  التي ميكن  الطرق  من  املعلومات حول مجموعة 
للمعلومات.  إضافية  تقديم روابط ملصادر  تم  األوجه.  لهذه 
الطريقة  3 كيف ميكن ألسلوب  اإلرشادية  املالحظة  تناقش 

بطرق  والكيفية  الكمية  البيانات  مزج  وهو  املختلطة، 
أيضاً. ورشحاً  قياساً/وصفاً  يكون  أن  تكميلية، 

توضيح القيم وراء تقييم األثر. 6

تتمثل الخطوة األوىل يف توضيح القيم التي ستدعـِّم التقييم. 
يستخلص تقييم األثر استنتاجات حول مدى نجاح )أو فشل( 

التدخل، لذا من املهم توضيح حالة النجاح فيام يتعلق 
التالية: باألمور 

• تحقيق آثار مرغوبة واجتناب )أو عىل األقل 	

أمثلة على أسئلة التقييم الرئيسية لتقييم األثر

األثر اإلجاميل 

• هل نجح األمر؟ هل قام ]التدخل[ بإحداث ]اآلثار املقصودة[ يف 	

والبعيد؟  واملتوسط  القصري  املدى 

• ملن وبأي الطرق ويف أية ظروف نجح ]التدخل[؟	

• أحدثها 	 التي  والسلبية(  )اإليجابية  املقصودة  اآلثار غري  ما هي 

]التدخل[؟

وتوزيعها اآلثار  طبيعة 

• هل يُرجح أن تكون اآلثار مستدامة؟	

• اآلثار إىل كل املستفيدين املقصودين؟	 هل وصلت هذه 

تأثري العوامل األخرى عىل اآلثار

• كيف عمل ]التدخل[ باالشرتاك مع التدخالت أو الربامج أو 	

النتائج؟ لتحقيق  األخرى  الخدمات 

• ما الذي ساعد أو أعاق ]التدخل[ عن تحقيق هذه اآلثار؟	

األمر ينجح  كيف 

• كيف ساهم ]التدخل[ يف ]اآلثار املرجوة[؟	

• فرقاً؟	 التي أحدثت  ]للتدخل[  الخاصة  املميزات  ما هي 

• التنفيذ؟ 	 أثناء  التي كانت موجودة  املتغريات  ما هي 

• املختلفة؟	 املواقع  التنفيذ يف  كانت جودة  كيف 

• إىل أي مدى تم تفسري الفروق يف األثر بواسطة املتغريات يف 	

لتنفيذ؟ ا

للحاجات املقصودة  اآلثار  مطابقة 

• املقصودين؟	 املستفيدين  اآلثار مع حاجات  إىل أي مدى تطابقت 
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املثال، هل  السلبية. عىل سبيل  اآلثار  تقليل( 
الحكم عىل نجاح مرشوع تطوير طريق  سيتم 

من ناحية الوصول املتزايد إىل األسواق أو 
الوالدة؟ ما هو  ن إىل مستشفيات  الوصول املحسَّ
البيئي  والتنوع  الطبيعية  البيئة  فقدان  مستوى 

كتكلفة معقولة  االعتبار  أخذه يف  الذي سيتم 
الذي لن يكون مبثابة  للطريق؟ ما هو املستوى 

مقبول؟ تنازل 
• سبيل 	 للمنافع. عىل  مرغوب  توزيع  تحقيق 

النجاح من  املثال، هل يجب علينا أن نحكم عىل 
التحسينات  أو  املتوسطة  التعليمية  النتيجة  ناحية 
املجموعة  رفع  أو  األقل حظاً  للمجموعة  املقدمة 

الصغار(  الفتيات  )مثل  األقل حظاً  أو  الضعيفة 
إىل نفس مستوى نظرائها األكرث حظاً؟

)مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية  تعترب األهداف املعلنة رسمياً 
القيم،  لتوضيح  مهمة  بداية  التنظيمية  والسياسات  لأللفية( 

ولكنها عادة غري كافية يف حد ذاتها. فأصحاب املصالح 
الواقع رؤى مختلفة حول  املختلفون قد تكون لديهم يف 

التقييم. يف  استخدامها  يجب  التي  القيم  ماهية 

األثر: تقييم  القيم وراء  لتوضيح  الطرق  بعض 

الضمنية القيم  تبيني  الناس يف  تساعد  التي  الطرق 

املصالح  أصحاب  يستحرض   – التثميني  التقيص 
نجح  عندما  الربنامج(  فيهم طاقم  )مبن  األساسيون 

الخصوص ثم يحددون  الربنامج بشكل جيد عىل وجه 
التي كان مثاالً عليها خالل تلك األوقات.3 القيم 

املجتمع  األفراد يف  يقوم  للمجتمع –  املسحية  الدراسات 
إما برتشيح أو تصنيف األمور التي يرون أنها األكرث 

إليها. التطرق  يجب  والتي  أهمية 

التغيري األكرث أهمية – عملية منظمة لتوليد واختيار قصص 
التغيري التي تحدد األمور التي يراها األفراد واملجموعات 

3 للمزيد من اإلطالع:
Hallie Preskill, ”Using Appreciative Inquiry in Evaluation Practice,“ 
http://www.eval.org/summerinstitute07/handouts/si07.preskillf.pdf.

املختلفة عىل أنها النتائج أو اآلثار األكرث أهمية.4

القيم  التفاوض بني مجموعات  التي تساعد يف  الطرق 
ملختلفة ا

– وهي عملية تعمل من خالل سلسة من  دلفي 
لوجه  التفاعل وجهاً  املكتوبة دون سياق  التفاعالت 

ما  آراءهم حول  الرئيسيون  املصالح  حيث يقدم أصحاب 
الكلية.5 للنتائج  يستجيبون  ثم  مهم  أنه  يرون 

التي تجرى  االجتامعات  – يف  الالصقة  بالنقاط  التصويت 
املتعددة  “أصواتهم”  بتقسيم  األفراد  يقوم  لوجه،  وجهاً 

)يف صورة نقاط الصقة( عىل االختيارات.6

تطوير نظرية أو منوذج للكيفية املفترضة لعمل التدخل. 7

أن يتم إسناد تقييم األثر إىل نظرية أو  من املفيد غالباً 
املقصودة. قد  التدخل آلثاره  لكيفية فهم إحداث  منوذج 
أو سلسة  التغيري  أو نظرية  الربنامج  يسمى ذلك نظرية 

التغيري  نظرية  األفضل تطوير  املنطق. من  أو منوذج  النتائج 
وتعديلها  مراجعتها  ثم  ومن  التدخل  تخطيط  من  كجزء 

عند الرضورة وعند تخطيط تقييم األثر. إذا مل ينفذ هذا 
التدخل، فمن املمكن تطوير نظرية  األمر يف وقت بداية 

رجعي. بأثر  عليها  متفق  تغيري 

تعتمد  أن  التغيري، ميكنها  نظرية  تطوير  واعتامًد عىل موعد 
الرسمية واألهداف  الوثائق  املصادر:  عىل مجموعة من 
أو مالحظة  املشابهة،  التدخالت  البحث يف  أو  املعلنة، 

التدخالت املشابهة، أو سؤال أصحاب املصالح  أو  التدخل 
والطاقم  التخطيط  عىل  القامئني  فيهم  )مبن  املختلفني 

)أو  التدخل  رأيهم يف عمل  املقصودين( عن  واملستفيدين 
التدخل(. فيام يجب أن يكون عليه عمل 

4 للمزيد من اإلطالع:
Most Significant Change )MSC(, http://mande.co.uk/special-issues/most-
significant-change-msc/.

5 للمزيد من اإلطالع:
Delphi Method, http://www.unido.org/fileadmin/import/16959_
DelphiMethod.pdf; The Delphi Method: Techniques and Applications, 
http://is.njit.edu/pubs/delphibook/; Delphi Survey – Europa, http://
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/
downloads/sb2_delphi_survey.doc.

6 للمزيد من اإلطالع:
NRCOI Quick Tip, http://centerforchildwelfare.fmhi.usf.edu/kb/bpam/
NRCOI-StickyDotTechnique.pdf.

http://www.eval.org/summerinstitute07/handouts/si07.preskillf.pdf
http://mande.co.uk/special-issues/most-significant-change-msc/
http://mande.co.uk/special-issues/most-significant-change-msc/
http://www.unido.org/fileadmin/import/16959_DelphiMethod.pdf
http://www.unido.org/fileadmin/import/16959_DelphiMethod.pdf
http://is.njit.edu/pubs/delphibook/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/downloads/sb2_delphi_survey.doc
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/downloads/sb2_delphi_survey.doc
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/downloads/sb2_delphi_survey.doc
http://centerforchildwelfare.fmhi.usf.edu/kb/bpam/NRCOI-StickyDotTechnique.pdf
http://centerforchildwelfare.fmhi.usf.edu/kb/bpam/NRCOI-StickyDotTechnique.pdf
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قد تكون هناك نظريات تغيري متعددة – وهي نظريات 
مختلفة،  مراحل  التدخل يف  يعمل  كيف  تظهر  مختلفة 

الخارجية(  التأثريات  مبفعول  )تعرتف  مختلفة  سياقات  ويف 
بسبب  الزمن  عرب  تتطور  مختلفة  ونظريات  مختلفة،  وآلثار 

أفضل. نحو  تطور فهمها عىل 

األثر عن  تقييم  التغيري عىل تحسني  ميكن أن تقوم نظريات 
املساعدة يف: طريق 

• التي ميكن 	 اآلثار  أو  املتوسطة  النتائج  تحديد 
والتي  للتقييم،  الزمني  اإلطار  مالحظتها خالل 

التي يُقصد من  تكون بدايات لآلثار طويلة املدى 
إحداثها. التدخل 

• العمل 	 التدخل عن  أو توقف  تحديد مكان فشل 
التدخل. العملية يف حالة عدم نجاح  يف 

• تحقيق 	 يتم  مل  )حيث  التنفيذ  بني فشل  التمييز 
اآلثار ألن التدخل مل يُنفذ كام ينبغي( وبني 

فشل النظرية )حيث ال يؤدي التدخل إىل األثر 
جيداً(. تنفيذاً  ينفذ  حينام  املرغوب حتى 

• يعمل، 	 التدخل  تجعل  التي  األوجه  تحديد 
وبالتايل تعد هذه األوجه هامة ومن الرضوري 

التدخل ألوضاع  تهيئة  يتم  عندما  فيها  االستمرار 
أخرى.

• التي 	 املهمة  والسياقية  السلوكية  املتغريات  تحديد 
ورفع  وتحليلها  البيانات  جمع  يف  تناولها  ينبغي 

اآلثار. املتغريات يف  لفهم  التقارير عنها وذلك 
• املتنوعة 	 األدلة  لضم  مفاهيمي  إطار عمل  تقديم 

التدخالت  من  كبرياً  برنامج يستخدم عدداً  حول 
املتنوعة.

التغيري: نظرية  لتمثيل  الطرق  بعض 

الكالسييك  الشكل  وهو   – املنطقي  العمل  إطار  أسلوب 
الذي  التنمية  العديد من منظامت  املستخدم يف 

األنشطة  األربعة هي  الصفوف   .4×4 يستخدم مصفوفة 
األربعة هي  واملخرجات والغرض والهدف، واألعمدة 

بشكل  منها  للتحقق  القابلة  واملؤرشات  الرسدي  الوصف 

واالفرتاضات.7 التحقق  ووسائل  موضوعي 

املربعات يف  التدخل بسلسة من  مُيثل   – النتائج  سلسة 
والنتائج عىل  واملخرجات  واألنشطة  املدخالت  تعاقب: 

املدى القصري والنتائج عىل املدى األطول واآلثار.8

تـُمثل  التغيري–  النتائج/نظرية  /هرمية  النتائج  سلسة 
تؤدي  التي  املتوسطة  النتائج  من  بسلسلة  النظرية 

االنتباه  الشكل  يركز هذا  النهائية.  املقصودة  اآلثار  إىل 
التي  الربامج  التغيري ويفيد يف متثيل  عىل كيفية حدوث 
السببية  السلسة  مبوازاة  املختلفة  األنشطة  فيها  تحدث 

البداية.9 وليس فقط يف 

– يركز هذا عىل تحديد “رشكاء  للنتائج  رسم خريطة 
التي تكون  املنظامت واملجموعات  الحدود” – وهم 
ولكنها رضورية  التدخل،  تحكم  نطاق  وراء  أفعالها 

لتحقيق األثر – ومن ثم توضيح ما يحتاج هؤالء الرشكاء 
فيهم.10 للتأثري  أن يسعى  للتدخل  إىل عمله وكيف ميكن 

ميكن االطالع عىل موارد مفيدة أخرى لتطوير نظرية 
التغيري.11 أو نظرية  املنطق  التغيري يف قسم تطوير منوذج 

السلبية  اآلثار  إدارة  يف  أيضاً  التغيري  استخدام نظرية  ميكن 
لقياسها. األثر  تقييم  تخطيط  أو يف  املحتملة 

7 للمزيد من اإلطالع:
The Logical Framework Approach, http://www.ausaid.gov.au/ausguide/
pdf/ausguideline3.3.pdf; http://www.gdrc.org/ngo/logical-fa.pdf; Logical 
Framework Analysis, http://www.gdrc.org/ngo/logical-fa.pdf; Beyond 
Lograme: Critique, Variations and Alternatives: http://www.fasid.or.jp/
shuppan/hokokusho/pdf/h213-.pdf.

8 للمزيد من اإلطالع:
Results Chain: Enhancing Program Performance with Logic Models Guide, 
http://www.uwex.edu/ces/lmcourse/; W.K. Kellogg Foundation Logic 
Model Development Guide, http://www.evaluationtoolsforracialequity.org/
evaluation/tool/doc/pub3669.pdf.

9 للمزيد من اإلطالع:
Theories of Change and Logic Models: Telling Them Apart, http://www.
evaluationtoolsforracialequity.org/evaluation/resource/doc/TOCs_and_
Logic_Models_forAEA.ppt.

10 للمزيد من اإلطالع:
Outcome Mapping, http://publicwebsite.idrc.ca/EN/Programs/
Evaluation/Pages/IDRCBookDetails.aspx?PublicationID=121; Outcome 
Mapping: ILAC Brief 7, http://www.outcomemapping.ca/download.
php?file=/resource/files/csette_en_ILAC_Brief07_mapping.pdf.

11
The Community Toolbox, ”Developing a Logic Model or Theory of 
Change,“ http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/sub_section_main_1877.
aspx.

http://www.ausaid.gov.au/ausguide/pdf/ausguideline3.3.pdf
http://www.ausaid.gov.au/ausguide/pdf/ausguideline3.3.pdf
http://www.gdrc.org/ngo/logical-fa.pdf
http://www.gdrc.org/ngo/logical-fa.pdf
http://www.fasid.or.jp/shuppan/hokokusho/pdf/h21-3.pdf
http://www.fasid.or.jp/shuppan/hokokusho/pdf/h21-3.pdf
http://www.uwex.edu/ces/lmcourse/
http://www.evaluationtoolsforracialequity.org/evaluation/tool/doc/pub3669.pdf
http://www.evaluationtoolsforracialequity.org/evaluation/tool/doc/pub3669.pdf
http://www.google.com/url?q=http://www.evaluationtoolsforracialequity.org/evaluation/resource/doc/TOCs_and_Logic_Models_forAEA.ppt&ei=FZ9PT8TGPIGD-wb-5sy6Bg&sa=X&oi=unauthorizedredirect&ct=targetlink&ust=1330619933995453&usg=AFQjCNEo_QxqsSm6fdN8koMHJfgcPBjllA
http://www.google.com/url?q=http://www.evaluationtoolsforracialequity.org/evaluation/resource/doc/TOCs_and_Logic_Models_forAEA.ppt&ei=FZ9PT8TGPIGD-wb-5sy6Bg&sa=X&oi=unauthorizedredirect&ct=targetlink&ust=1330619933995453&usg=AFQjCNEo_QxqsSm6fdN8koMHJfgcPBjllA
http://www.google.com/url?q=http://www.evaluationtoolsforracialequity.org/evaluation/resource/doc/TOCs_and_Logic_Models_forAEA.ppt&ei=FZ9PT8TGPIGD-wb-5sy6Bg&sa=X&oi=unauthorizedredirect&ct=targetlink&ust=1330619933995453&usg=AFQjCNEo_QxqsSm6fdN8koMHJfgcPBjllA
http://publicwebsite.idrc.ca/EN/Programs/Evaluation/Pages/IDRCBookDetails.aspx?PublicationID=121
http://publicwebsite.idrc.ca/EN/Programs/Evaluation/Pages/IDRCBookDetails.aspx?PublicationID=121
http://www.outcomemapping.ca/download.php?file=/resource/files/csette_en_ILAC_Brief07_mapping.pdf
http://www.outcomemapping.ca/download.php?file=/resource/files/csette_en_ILAC_Brief07_mapping.pdf
http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/sub_section_main_1877.aspx
http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/sub_section_main_1877.aspx
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اإلنتاجية  لتحسني  برنامج معد  يؤدي  املثال، قد  عىل سبيل 
املزارعني عىل وضع األسمدة  الزراعية عن طريق تشجيع 
البيئي  الفوسفات والرضر  زيادة فيضان  يف حقولهم عىل 
بالتحقيق  املتوازن  األثر  تقييم  سيقوم  املائية.  للمجاري 

يف هذا األثر املحتمل باإلضافة إىل األثر املقصود املتمثل 
لفحص  التغيري  نظرية  إنشاء  املحسنة. ميكن  اإلنتاجية  يف 

استخدام  سلبية. وميكن  آثاراً  التدخل  ينتج  أن  يحتمل  كيف 
ذلك يف تهيئة التدخل من أجل خفض أو تجنب هذه 

لرصد  املبكرة  التحذير  مؤرشات  ولتطوير  السلبية،  اآلثار 
العمليات، ولضامن إدراج هذه األمور يف خطة تقييم األثر.

قياس أو وصف اآلثار )واملتغيرات األخرى املهمة(. 8

يحتاج تقييم األثر إىل األدلة املوثوق بها وليس فقط اآلثار. 
التدخل  تطبيق  الجيدة حول مدى حسن  واملعلومات 

التمييز وفشل  بني فشل  التمييز  أجل  من  أيضاً  مطلوبة 
إن  لفهم  أيضاً  السياق مطلوبة  واملعلومات حول  النظرية. 

التدخل يعمل فقط يف حاالت معينة. كان 

اآلثار  بيانات متوفرة مسبقاً حول  أية  املفيد تحديد  من 
اإلحصائيات  مثل  املوجودة،  املصادر  من  والسياق  والتنفيذ 

الجغرافية  املعلومات  وأنظمة  الربنامج  ووثائق  الرسمية 
املعلومات  جمع  ميكن  السابقة.  والتقييم  البحث  ومشاريع 

البيانات  أو تحسني جودة  الفجوات  اإلضافية مللء 
والجامعة،  )الفرد  املقابالت  مثل  باستخدام طرق  املوجودة 

واالستبيانات  املنظمة(،  أو غري  املنظمة جزئياً  أو  املنظمة 
البيانات عن  )مبا يف ذلك االستبيانات عرب اإلنرتنت وجمع 
املنظمة  أو  )املنظمة  واملالحظة  الجوال(،  الهاتف  طريق 

املاء  املبارش )مثالً لجودة  أو غري املنظمة(، والقياس  جزئياً 
عاملي(. مبعيار  مقارنة 

ال ينبغي أن يذكر وصف اآلثار املتوسط فحسب، بل يجب 
التبليغ حول  النتائج وباألخص  تنوع  مدى  أيضاً  أن يذكر 
التغاير يف  النظر إىل  األمناط. يناقش هاورد وايت أهمية 

:2010 مقالته عام 

التي تقدم تقديراً  من املرجح أن تكون الدراسة 
أقل فائدة  املتوسط12(  املعالجة  )أثر  لألثر  واحداً 

التي تفحص أي  الدراسة  السياسة من  لصناع 

12 تأثير العالج املتوسط هو تقدير الفرق املتوسط الذي يحدثه التدخل. على سبيل املثال، الطالب 
في البرنامج بقوا في املدرسة مبا متوسطه 2.5 سنة أكثر )مقارنة مبجموعة املراقبة(.

فعالية،  أكرث  فيها  التدخالت  تكون  السياقات 
بشكل  الهدف  املجموعات  منها  تستفيد  والتي 

البيئية مفيدة أو ضارة  أكرب، وأي األوضاع 
األثر. لذلك ميكن إظهار أن  بالنسبة إىل تحقيق 
القالبة،  الورقية  األلواح  مثل  التعليمي،  التدخل 
املعلمني  إذا كان لدى  يعمل بنجاح، ولكن فقط 
إذا  أو فقط  التعليم،  أنفسهم مستوى معني من 
مبواد  املدرسة مزودة بشكل جيد مسبقاً  كانت 
القراءة، أو إذا كان أولياء أمور الطلبة أنفسهم 

13 متعلمني.

للقياسات واملؤرشات يف قطاعات  املصادر  تشمل بعض 
ييل: ما  معينة 

الدولية  املسح: شبكة املسح األرسي  أسئلة  قامئة 
– أكرث من 2000 استبيان ميكن البحث فيها 

املسح.14 والتاريخ ونوع  الدولة  حسب 

التابع  بأوسلو  الحكم  مركز   – الدميقراطي  الحكم 
اإلمنايئ.15 املتحدة  األمم  لربنامج 

– ثالثة مؤرشات تتعلق  الفقر البرشي  مؤرش 
والتموين  واملعرفة  الحياة  قيد  عىل  بالبقاء 

اإلمنايئ.16 املتحدة  األمم  لربنامج  التابع  االقتصادي 

فنياً و18  األهداف اإلمنائية لأللفية – 48 مؤرشاً 
لـ 8 غايات.17 هدفاً 

للتنمية  املتحدة  األمم  لجنة   - املستدامة  التنمية 
االجتامعية  لألوجه  130 مؤرشاً  املستدامة 
للتنمية  واملؤسسية  والبيئية  واالقتصادية 

13
Howard White, ”A Contribution to Current Debates in Impact Evaluation,“ 
Evaluation )April 2010, vol. 16 no. 2(: 160.

14
http://www.ihsn.org/home/index.php?q=country_questionnaires

15
http://www.undp.org/oslocentre/flagship/democratic_governance_as-
sessments.html

16
http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/hpi/

17
Millennium Project: http://www.unmillenniumproject.org/goals/gti.htm

http://www.ihsn.org/home/index.php?q=country_questionnaires
http://www.undp.org/oslocentre/flagship/democratic_governance_assessments.html
http://www.undp.org/oslocentre/flagship/democratic_governance_assessments.html
http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/hpi/
http://www.unmillenniumproject.org/goals/gti.htm
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املستدامة.18

الدويل  البنك  - ميتلك  العاملية  التنمية  مؤرشات 
بيانات ألكرث من 200 دولة فيام يتعلق بأكرث من 

1000 مؤرش.19

التفاصيل حول  املزيد من   3 تقدم املالحظة اإلرشادية 
الطرق املحددة لقياس أو وصف اآلثار، واستخدام الطرق 

بطرق  املستخدمة  والكيفية  الكمية  )البيانات  املختلطة 
أو  قياس  أثناء  التحديات  مع  التعامل  تكميلية(، وطرق 

وصف اآلثار.

شرح مدى إنتاج التدخل للنتائج املالحظة. 9

إحدى أهم مميزات تقييم األثر هي أنه ال يقوم فقط 
بجمع األدلة بأن اآلثار قد حدثت، بل يحاول أيضاً أن 

يفهم دور التدخل يف إحداثها. ومن النادر أن يكون 
يعمل  فالتدخل  للتغيريات.  الوحيد  السبب  هو  التدخل 
عادة مقرتناً مع برامج أخرى أو سياق مؤاٍت أو عوامل 
أثر مشرتك  تتعاون مجموعة إلحداث  ما  أخرى. وغالباً 

الحكومية مع  الدولية غري  املنظامت  مثل حينام تشرتك 
“العزو  يشري  ال  لذلك،  املحلية.  واملجتمعات  الحكومات 

السببي” عادة إىل العزو الكيل )أي أن التدخل هو السبب 
الوحيد(، ولكن يشري إىل العزو الجزيئ أو إىل تحليل 

بـ “املساهامت  أحياناً  التدخل. ويشار إىل ذلك  مساهمة 
املعقولة”.

عىل سبيل املثال، يف البحث الزراعي، ميكن أن تكون 
طويلة  سلسة  بسبب  املحسنة  باإلنتاجية  املتعلقة  اآلثار 
واملطبق.  األسايس  والتواصل  املنتج  البحث وتطوير  من 

فاالستثامر يف أي منها قد يدعي بشكل معقول أنه كان 
أساسياً إلحداث اآلثار، ولكنه لن يكون قادراً عىل فعل  أمراً 
ذلك بدون التدخالت األخرى. بعبارة أخرى، ميكن أن يكون 

بنفسه. األثر  ولكن ليس كافياً إلحداث  تدخالً رضورياً 

ميكن أن يُفيد التحقيق يف العزو السببي أو العزو املعقول 
فيام يتعلق بهذه املكونات. النقطة األوىل هي الواقع – أي 

مقارنة النتائج الحقيقية بتلك املتوقعة إذا كانت نظرية التغيري 

http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_ 18
sheets.pdf

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 19

صحيحة. ما هي اآلثار التي حدثت وما هو موعد حدوثها 
وملن حدثت؟ هل هذه النتائج متناغمة مع نظرية أن التدخل 
هو الذي أحدث النتائج أو ساهم يف إحداثها؟ املكون الثاين هو 

الواقع املضاد – أي تقدير ملا كان سيحصل يف غياب التدخل. 
املكون الثالث هو التحقيق واستبعاد التفسريات البديلة. يف 

بعض الحاالت، سيكون من املمكن إدراج كل املكونات الثالث 
يف تقييم األثر. أما يف الحاالت املعقدة، فقد ال يكون باإلمكان 

تقدير الواقع املضاد، وسيحتاج التحليل السببي إىل االعتامد 
عىل املكونات األخرى.

النتائج  تطابق  الذي  )املدى  الواقع  لفحص  طرق ممكنة 
متوقعاً(: كان  ما  فيه  الحقيقية 

التدخل  دراسات الحالة املقارنة – هل قام 
النتائج فقط يف حاالت حينام كانت  بإحداث 

الرضورية األخرى يف محلها؟ العنارص 

نتائج  كانت هناك  للجرعة – هل  االستجابة 
أكرب من  تلقوا قدراً  الذي  للمشاركني  أفضل 

املثال، حرضوا املزيد من  التدخل )عىل سبيل 
ورش العمل أو تلقوا املزيد من الدعم(؟

املشاركون/ يعتقد  هل   – املستفيد/الخبري  عزو 
التدخل قد أحدث فرقاً، وهل  املبلغون أن 

الحالة؟ لسبب هذه  تقديم رشح معقول  ميكنهم 

تنبأ أولئك املشاركون أو املواقع  – هل  التنبؤات 
و/أو  التنفيذ  )بسبب جودة  اآلثار  أفضل  بتحقيق 
سياق مؤاٍت(؟ كيف ميكن رشح الحاالت الشاذة؟

الزمنية – هل حدثت اآلثار يف وقت متناغم مع 
التدخل؟ تنفيذ  قبل  ليس   – التغيري  نظرية 

كان  ملا  )تقدير  املضاد  الواقع  املمكنة لفحص  الطرق  تشمل 
التدخل( ما ييل: سيحصل يف غياب 

االختالف يف االختالف – يُقارن االختالف القبيل 
والبعدي للمجموعة التي تلقت التدخل )حيث مل 

http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets.pdf
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets.pdf
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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يتم تعيينهم عشوائياً( باالختالف القبيل والبعدي 
ألولئك الذين مل يتلقوه.20

الحاالت  – يف بعض  املبني منطقياً  الواقع املضاد 
كتقدير  القاعدي  الخط  استخدام  املوثوق  من 

املثال، حيث تم تركيب  املضاد. عىل سبيل  للواقع 
مضخة مياه، قد يكون من املعقول قياس األثر 

عن طريق مقارنة الوقت املبذول يف جلب 
التدخل، مبا  املاء من مضخة بعيدة قبل وبعد 
أنه ال يوجد سبب معقول ألن ينخفض الوقت 
2007(. ميكن  التدخل )وايت،  املستغرق بدون 

التحليل يف كل  العملية هذا  تتبع  أن يدعم 
التغيري.21 نظرية  من  خطوة 

املشاركني  يتطابق كل من  املطابقة –  املقارنات 
)األفراد أو املنظامت أو املجتمعات( مع غري 

يُعتقد أن تكون ذات  املشاركني عىل متغريات 
صلة. وميكن أن يكون من الصعب مطابقة كل 

كاٍف.22 الصلة بشكل  املعايري ذات 

الخطوط  أو  املتعددة  القاعدية  الخطوط 
التدخل عرب  تنفيذ  ينتظم   – الدوارة  القاعدية 

التدخل.  فيهم  يؤثر  الذين  السكان  الوقت وعدد 
للتغيري  مكرر  عن منط  بالبحث  التحليل  يقوم 
تنفيذ  بعد  املقاسة يف كل مجتمع  النتائج  يف 

الهامة يف  التذبذبات  باإلضافة إىل غياب  التدخل، 
يُستخدم ذلك  البيانات يف مراحل زمنية أخرى. 

بالصحة عىل  املتعلقة  التدخالت  يف  متزايد  بشكل 
السكان.23 مستوى 

20 للمزيد من اإلطالع:
Difference-in-differences, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
docgener/evaluation/evalsed/sourcebooks/method_techniques/
counterfactual_impact_evaluation/difference-in-differences/difference-in-
differences_en.htm.

21 للمزيد من اإلطالع:
Process Tracing in Case Study Research, http://users.polisci.wisc.edu/
kritzer/teaching/ps816/ProcessTracing.htm.

22 للمزيد من اإلطالع:
Techniques for Improving Constructed Matched Comparison Group 
Impact/Outcome Evaluation Designs, http://knol.google.com/k/
techniques-for-improving-constructed-matched-comparison-group-
impact-outcome.

23 للمزيد من اإلطالع:
The Multiple Baseline Design for Evaluating Population-Based Research, 
http://rds.epi-ucsf.org/ticr/syllabus/courses/23/2011/06/02/Lecture/
readings/Hawkins.pdf.

إحصائياً  التقنية  تخلق هذا   – امليول  عالمات 
للعوامل  تحليل  أساس  عىل  مقارنة  مجموعات 

الربنامج  الناس للمشاركة يف  التي أثرت يف ميول 
– وهي مفيدة باألخص حينام تكون املشاركة 
برنامج  مشاهدة  املثال،  سبيل  )عىل  تطوعية 

للصحة(.24 معززة  رسائل  يحتوي عىل  تلفزيوين 

تعيني  يتم   – املراقبة  العشوائية  التجارب 
املشاركني املحتملني )أو الجامعات أو األرس( 

مجموعة  ليكونوا يف  أو  التدخل  ليتلقوا  عشوائياً 
بالتدخل املعتاد(  مراقبة )إما دون تدخل أو 

للمجموعات  املتوسطة  النتائج  وتقارن 
25 املختلفة.

التدخل فقط  يتوفر  الرتاجع – حيثام  انقطاع 
معينة  نقطة قطع  أو تحت  فوق  للمشاركني 

نتائج األفراد  الدخل(، يقارن هذا األسلوب  )مثالً، 
القطع مع أولئك األفراد فوق  مبارشة تحت نقطة 

القطع.26 نقطة 

يُستخدم   – إحصائياً  املبني  املضاد  الواقع 
لتطوير  الرتاجع،  تحليل  مثل  اإلحصايئ،  النموذج 

التدخل. وميكن  تقدير ملا كان سيحصل يف غياب 
متناسباً  التدخل  يكون  عندما  ذلك  استخدام 

مع واقع الحال – عىل سبيل املثال، تقييم األثر 
الوطنية. املياه  توفري  خدمات  لخصخصة 

تطوير واقع مضاد  ميكن أن يكون من الصعب عملياً 
ما يكون من الصعب مطابقة األفراد  موثوق به. وكثرياً 

التي تصنع فرقاً حقاً. ميكن  املتغريات  الجامعات عىل  أو 
مجموعات  بإنشاء  املراقبة  العشوائية  التجارب  تقوم  أن 
األخرى عىل  الطرق  تعتمد  متكافئة بشكل عشوايئ.  غري 

افرتاضات متنوعة قد ال يتم الوفاء بها. ويف حاالت التغري 

24 للمزيد من اإلطالع:
Propensity Scores: What Do They Do, How Should I Use Them, and Why 
Should I Care?, http://www.chrp.org/love/ASACleveland2003Propensity.
pdf; A Practical Guide to Propensity Score Models, http://www.
academyhealth.org/files/2009/monday/HebertP.pdf.

25 للمزيد من اإلطالع:
Using Randomization in Development Economics Research: A Toolkit, 
http://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/documents/
Using%20Randomization%20in%20Development%20Economics.pdf.

26 للمزيد من اإلطالع:
Impact Evauation: Regression Discontinuity, http://www.urban.org/
toolkit/data-methods/regression.cfm.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/sourcebooks/method_techniques/counterfactual_impact_evaluation/difference-in-differences/difference-in-differences_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/sourcebooks/method_techniques/counterfactual_impact_evaluation/difference-in-differences/difference-in-differences_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/sourcebooks/method_techniques/counterfactual_impact_evaluation/difference-in-differences/difference-in-differences_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/sourcebooks/method_techniques/counterfactual_impact_evaluation/difference-in-differences/difference-in-differences_en.htm
http://users.polisci.wisc.edu/kritzer/teaching/ps816/ProcessTracing.htm
http://users.polisci.wisc.edu/kritzer/teaching/ps816/ProcessTracing.htm
http://knol.google.com/k/techniques-for-improving-constructed-matched-comparison-group-impact-outcome
http://knol.google.com/k/techniques-for-improving-constructed-matched-comparison-group-impact-outcome
http://knol.google.com/k/techniques-for-improving-constructed-matched-comparison-group-impact-outcome
http://rds.epi-ucsf.org/ticr/syllabus/courses/23/2011/06/02/Lecture/readings/Hawkins.pdf
http://rds.epi-ucsf.org/ticr/syllabus/courses/23/2011/06/02/Lecture/readings/Hawkins.pdf
http://www.chrp.org/love/ASACleveland2003Propensity.pdf
http://www.chrp.org/love/ASACleveland2003Propensity.pdf
http://www.academyhealth.org/files/2009/monday/HebertP.pdf
http://www.academyhealth.org/files/2009/monday/HebertP.pdf
http://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/documents/Using%20Randomization%20in%20Development%20Economics.pdf
http://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/documents/Using%20Randomization%20in%20Development%20Economics.pdf
http://www.urban.org/toolkit/data-methods/regression.cfm
http://www.urban.org/toolkit/data-methods/regression.cfm
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الرسيع والذي ال ميكن التنبؤ به، قد ال يكون من املمكن 
إنشاء واقع مضاد موثوق به. قد يكون من املمكن بناء 
معينة،  آثاراً  التدخل  أحدث  قوية حيث  تجريبية  حالة 

تنفيذ  للتأكد من ما كان سيحصل لو مل يتم  ولكن ليس 
املثال، قد يكون من املمكن إظهار  التدخل. عىل سبيل 

لالستهالك  األسامك  لرتبية  للمجتمع  تحتية  بنية  تطوير  أن 
البيع كان بسبب مرشوع محيل بشكل مبارش، بدون  أو 

القدرة عىل اإلعالن بثقة أن هذا مل يكن ليحصل يف 
غياب املرشوع )رمبا من خالل مرشوع بديل تنفذه 

يركز عليه  أن  األثر  تقييم  ما يستطيع  أخرى(.  منظمة 
البديلني  – وهام  السببي  للتحليل  اآلخرين  العنرصين  هو 

واالستبعاد. الواقع 

التحقيق  هو  السببية  االرتباطات  لفهم  الثالث  املكون 
الواضحة  اآلثار  تعكس  قد  البديلة.  التفسريات  واستبعاد 

االختيار  االنحياز يف  مثل  منهجية  نقصها( مشاكل  )أو 
منهجي عن غري  بشكل  املشاركون مختلفني  يكون  )حيث 
املشاركني  ينتفع غري  )حيث  التلوث  وتأثريات  املشاركني(، 

املشاركني  بينهم وبني  الفرق  يقلل  أيضاً، مام  التدخالت  من 
من ناحية اآلثار(. وقد تعكس اآلثار تأثري العوامل األخرى، 

مبا يف ذلك التدخالت األخرى أو تحركات السكان بني 
يتم  مل  التي  وتلك  التدخل  لتتلقى  تعيينها  تم  التي  املناطق 

. تعيينها

التفسريات  واستبعاد  لتحديد  املمكنة  الطرق  تشمل 
ييل: ما  البديلة  املمكنة 

التفسريات  يتم تحديد  العام –  اإلقصاء  منهج 
ما  لرنى  فيها  التحقيق  ثم  املمكنة ومن  البديلة 

استبعادها.27 باإلمكان  كان  إذا 

الداحضة/متابعة  األدلة  عن  البحث 
االستثناءات28

27 للمزيد من اإلطالع:
Can We Infer Causation from Cross-Sectional Data?, http://www7.national-
academies.org/BOTA/School-Level%20Data_Michael%20Scriven-Paper.
pdf

28 للمزيد من اإلطالع:
Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis: 
An Expanded Sourcebook. 2nd Edition )Thousand Oaks, California: Sage 
Publications, 1994(.

وجد تقييم األثر لترشيع ارتداء خوذات الدراجة اإلجباري 
أنه كان هناك تراجع كبري يف عدد إصابات الرأس بني راكبي 

الدراجات. وبينام يتناغم ذلك مع نظرية التغيري، فهناك 
تفسري بديل يقيض بأن مستوى اإلصابات قد تراجع بسبب 

زيادة بناء ممرات الدراجات خالل نفس الفرتة. أظهر 
فحص اإلصابات الخطرية أنه بينام تراجع مستوى إصابات 
الرأس يف تلك الفرتة، فإن عدد أنواع اإلصابات األخرى بقي 

ثابتاً، مام يدعم نظرية أن الخوذات هي التي أحدثت 
التغيري. )والرت وآخرون، 2011(

املختلفة  العنارص  تجمع هذه  التي  األساليب  بعض  تشمل 
ييل: ما  للتفسري 

تتم مراجعة  املتعددة –  األدلة  خطوط ومستويات 
األدلة من مصادر مختلفة  مجموعة عريضة من 

الذين يغطون  بهم  املوثوق  الخرباء  بواسطة هيئة من 
الهيئة  تحدد  الصلة.  ذات  التخصصات  من  مجموعة 
أيضاً  بينام تحدد وترشح  التغيري  االتساق مع نظرية 

األدلة  أسلوب خطوط ومستويات  يقوم  االستثناءات. 
إيجاد عالقة سببية  األدلة من أجل  املتعددة مبراجعة 

قوتها واتساقها  املالحظة من حيث  التدخل واآلثار  بني 
املقبولة  األدلة  مع  وترابطها  وزمنيتها  وخصوصيتها 
التدخالت  مع  الجزيئ  وتشابهها  ومعقوليتها  األخرى 

29 املشابهة.

تطوير  يتضمن  منهجي  أسلوب   – املساهمة  تحليل 
املوجودة،  للبيانات  الخرائط  ورسم  التغيري،  نظرية 

الفجوات  للنظرية – مبا يف ذلك  التحديات  وتحديد 
السببية املفندة – وجمع تكراري  يف األدلة والروابط 

اإلرشادية  املالحظة  تقدم  لتناول ذلك.  اإلضافية  لألدلة 
املساهمة.30 تحليل  اإلضافية حول  املعلومات  بعض   2

األسلوب  بالنتائج – يجمع هذا  املشرتكة  التقارير  رفع 

29 للمزيد من اإلطالع:
Patricia Rogers, ”Matching Impact Evaluation Design to the Nature of the 
Intervention and the Purpose of the Evaluation“, Journal of Development 
Effectiveness, 1 )2009(: 217-226. Working paper version available at: 
http://www.3ieimpact.org/admin/pdfs_papers/50.pdf.

30 للمزيد من اإلطالع:
Contribution Analysis: ILAC Guide Brief 16, http://www.cgiar-ilac.org/files/
publications/briefs/ILAC_Brief16_Contribution_Analysis.pdf; Contribution 
Analysis, http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/175356/0116687.pdf.

http://www7.national-academies.org/BOTA/School-Level%20Data_Michael%20Scriven-Paper.pdf
http://www7.national-academies.org/BOTA/School-Level%20Data_Michael%20Scriven-Paper.pdf
http://www7.national-academies.org/BOTA/School-Level%20Data_Michael%20Scriven-Paper.pdf
http://www.3ieimpact.org/admin/pdfs_papers/50.pdf
http://www.cgiar-ilac.org/files/publications/briefs/ILAC_Brief16_Contribution_Analysis.pdf
http://www.cgiar-ilac.org/files/publications/briefs/ILAC_Brief16_Contribution_Analysis.pdf
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/175356/0116687.pdf
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ومستويات  وخطوط  املساهمة  تحليل  بني  الجديد 
للبيانات  الخرائط  يقوم عىل رسم  املتعددة. فهو  األدلة 
املهمة  الفجوات  وسد  التغيري  نظرية  مقابل  املوجودة 

املستهدفة.  البيانات اإلضافية  األدلة من خالل جمع  يف 
الخرباء  يتم استخدام مزيج من مراجعات  ثم 

األدلة  مصداقية  من  للتحقق  املجتمعية  واالستشارات 
التي حدثت واملدى الذي ميكن أن  فيام يتعلق باآلثار 

التدخل.31 نعزو هذه اآلثار بشكل معقول إىل 

مل يستطع تقييم لربنامج تنمية تنفيذي عرب الحكومة أن 
يستخدم مجموعة مراقبة عشوائية، ألن تعيني األشخاص 
عشوائياً ليكونوا يف مجموعة مراقبة - أو حتى املشاركة 

يف الربنامج - كان أمراً مستحيالً. ومل يستطع التقييم كذلك 
أن يستخدم مجموعة املراقبة، بسبب أن طبيعة الربنامج 

كانت تقتيض أن األشخاص املقبولني فيه كانوا مختلفني 
بشكل منهجي عن األشخاص الذين مل يُقبلوا. بدالً من 

ذلك، استخدم التقييم اسرتاتيجيات التفسري السببي، مبا 
يف ذلك العزو من قبل املنتفعني والزمنية والخصوصية 

)كانت التغيريات يف املناطق املحددة التي تناولها الربنامج(. 
)دايفدسون، 2006(

 صنع األدلة. 10

للتقييم عىل أساس قياس  الكيل  الحكم  نبني  أن  النادر  من 
أداء واحد. فعادة يتطلب األمر ُصنع األدلة بشأن األداء 

املختلفة. األبعاد  عرب 

ذو  مقياس  تطوير  بذلك هي  للقيام  املعتادة  والطريقة 
تـُبنى نسبة تقدير األداء الكيل فيه عىل أساس  وزن حيث 

العددي  للمقياس  ما يكون  كل بعد من األبعاد. ولكن كثرياً 
ذو الوزن مشاكله، مبا يف ذلك األوزان االعتباطية ونقص 

األساسية.32 للعنارص  االنتباه 

تقدير عاملي  قاعدة(  )أو  بديلة هي تطوير مقياس  طريقة 

31 للمزيد من اإلطالع:
Collaborative Outcomes Reporting Technique, http://www.aes.asn.au/
regions/vic/2010/COR%20AES%202010.pdf.

32 للمزيد من اإلطالع:
The Synthesis Problem: Issues and Methods in the Combination 
of Evaluation Results Into Overall Evaluative Conclusions, http://
realevaluation.com/pres/SynthHNL.pdf.

يتم  أن  عندها  عليه مع مستخدمني مقصودين ميكن  متفق 
املقياس  ويتضمن  بشفافية.  األدلة  استخدامهم يف صنع 

ناجح”، “ناجح  املثال، “غري  لكل نقطة )عىل سبيل  عنواناً 
إىل حد ما”، “ناجح جداً”( ووصف ملا تبدو عليه كل 

33 منها.

 رفع التقارير بالنتائج ودعم استخدامها. 11

تقييم  تخطيط  عند  التقييم  تقرير  االتفاق عىل شكل  ينبغي 
وتشمل  قياسية،  تقرير  أشكال  لديها  املنظامت  بعض  األثر. 
األخرى،  الحاالت  إتباعها. ويف  التي يجب  الطول،  متطلبات 
الرئيسية  للعناوين  “تقرير هيكيل”  االتفاق عىل  املهم  من 

التقرير. كتابة  قبل  والفرعية 

أكرث سهولة حينام  التقييم  تقارير  إىل  الوصول  يكون 
من  بدالً  الرئيسية،  التقييم  أسئلة  منظمة حول  تكون 

املكونات  من  البيانات  منفصل حول  بشكل  التقارير  رفع 
البيانات.34 لجمع  املختلفة 

التقييم عن طريق اإلرشاك  تقارير  ميكن تعزيز جودة 
مقيِّم  التقييم  يتوىل  حينام  املصالح. وحتى  املالئم ألصحاب 
خارجي مستقل، ميكن إرشاك أصحاب املصالح عن طريق 
البيانات  عىل  والتعليق  للنتائج  رسمية  استجابات  تقديم 

تفسريها. تم  وكيف 

يجب  التقييم،  تقارير  التوصيات يف  تضمني  يتم  وحيثام 
التقييم وتدور حول مالمئة  نتائج  باألدلة من  تـُدعم  أن 
ن إرشاك أصحاب  التوصيات. ال ميكن أن يحسِّ وعملية 
العميل  الجانب  التوصيات  تطوير  يف  املناسبني  املصالح 
أن يؤدي إىل امتالك  للتوصيات فحسب، بل ميكن أيضاً 

بتطبيقها. وااللتزام  لها  املصالح  أصحاب 

يُعزَّز استخدام تقارير تقييم األثر عن طريق  ميكن أن 
الشفهية،  التقدميية  والعروض  املبتكرة،  التقارير  رفع  أشكال 

33 للمزيد من اإلطالع:
The Rubric Revolution, http://kinnect.co.nz/wp-content/uploads/2011/09/
AES-2011-Rubric-Revolution-Davidson-Wehipeihana-McKegg-xx.pdf.

 34
E. Jane Davidson, ”Improving Evaluation Questions and Answers: Getting 
Actionable Answers for Real-World Decision Makers“ )demonstration 
session at the 2009 Conference of the American Evaluation Association, 
Orlando, FL, November 18, 2009(, <http://comm.eval.org/resources/view
document/?DocumentKey=e5bac388-f1e6-45ab-9e78-10e60cea0666>.

http://www.aes.asn.au/regions/vic/2010/COR%20AES%202010.pdf
http://www.aes.asn.au/regions/vic/2010/COR%20AES%202010.pdf
http://realevaluation.com/pres/SynthHNL.pdf
http://realevaluation.com/pres/SynthHNL.pdf
http://kinnect.co.nz/wp-content/uploads/2011/09/AES-2011-Rubric-Revolution-Davidson-Wehipeihana-McKegg-xx.pdf
http://kinnect.co.nz/wp-content/uploads/2011/09/AES-2011-Rubric-Revolution-Davidson-Wehipeihana-McKegg-xx.pdf
http://comm.eval.org/resources/viewdocument/?DocumentKey=e5bac388-f1e6-45ab-9e78-10e60cea0666
http://comm.eval.org/resources/viewdocument/?DocumentKey=e5bac388-f1e6-45ab-9e78-10e60cea0666
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الضمنية  املعاين  ومناقشة  اآلخرين  مع  املشاركة  وفرص 
الوصول إىل  قابلية  استمرار  األثر، وعن طريق ضامن  لتقييم 

املحتملني. للمستخدمني  بالنسبة  التقارير 

النتائج  إىل توصيل  الحاجة   4 اإلرشادية  املالحظة  تتناول 
املقصود. للجمهور  جيد  بشكل 

 متى يجب إجراء تقييم األُثر؟. 12

الحاجة  ينبغي أن يرُشع يف عمل تقييم األثر حينام توجد 
فلو كانت كل  النتائج.  استخدام  والنية يف  الواضحة 

املقيِّمون  فسيخاطر  لألثر،  تقييم  عمل  تتطلب  التدخالت 
بإحدى أمرين، إما طلب الكثري من املوارد أو نرش هذه 

تتمثل  التقييامت سطحية.  تجعل  بحيث  كبري  بشكل  املوارد 
األثر عىل  تقييم  تركيز موارد  األكرث فعالية يف  اإلسرتاتيجية 

ترجيحاً: أكرث  الفائدة  فيها  تكون  التي  التدخالت 

• التي 	 التجريبية  والربامج  املبتكرة  التدخالت 
ميكن أن تتم زيادتها أو تكرارها، إذا أثبتت أنها 

ناجحة.
• آثارها بشكل جيد، 	 تـُفهم  التي ال  التدخالت 

القرارات حول  لتشكيل  أفضل  والحاجة ألدلة 
التمويل إىل  االستمرار يف متويلها أو إعادة توجيه 

األخرى. التدخالت 
• التدخالت 	 من  ألثر مجموعة  الدورية  التقييامت 

وتصميم  السياسة  لتوجيه  منطقة  أو  قطاع  يف 
التمويل. وقرارات  املستقبيل  التدخل 

• االستثامر 	 مثل  العالية  الخطورة  ذات  التدخالت 
عالية  احتاملية  أو  املستقبيل(،  أو  )الحايل  الكبري 
أو مشكالت سياسية  آثار سلبية كبرية  لحدوث 

حساسة.
• املصالح 	 توجد حاجة ألصحاب  التدخالت حيث 

أفضل. لفهم رؤى ومساهامت كل منهم بشكل 

مبكراً  التقييم  إجراء  تم  فلو  األثر مهم.  تقييم  توقيت 
جداً، قد ال يكون هناك أدلة كافية عىل حدوث اآلثار أو 

استدامتها. ولو تم إجراؤه متأخراً جداً، فقد يكون من 
تأخر عىل  الوقت قد  املشاركني ويكون  املتابعة مع  الصعب 

للتدخل.  املستقبيل  باملسار  املتعلقة  القرارات  يف  التأثري 
وعىل أي حال، من األفضل تخطيط تقييم األثر من بداية 

األدلة  التدخل حيثام كان ذلك ممكناً. فذلك يسمح بجمع 

القاعدي،  الخط  بيانات  التدخل، ويشمل ذلك  طوال فرتة 
العشوائية  التجارب  مثل  استخدام طرق  بخيار  ويسمح 

معينة  مراقبة  مجموعة  إنشاء  تتطلب  والتي  املراقبة، 
التنفيذ. بداية  من  عشوائياً 

 ما هو املطلوب إلجراء تقييم أثر ذي جودة؟. 13

الجودة  التقييم ذي  التفكري بشأن  يفيد  أن  املمكن  من 
الفائدة  املتنافسة:  الخمسة  األساسية  الرضورات  ناحية  من 
ما  وكثرياً  واملسؤولية.35  العميل  والتطبيق  واألخالق  والدقة 

تكون هذه املعايري الخمسة يف توتر – عىل سبيل املثال، 
تقييم األثر األكرث شمولية والذي سيكون أكرث دقة قد ال 
أو يكون متطفالً  املتوفرة،  املوارد  ناحية  من  يكون عملياً 

أو قد يستغرق وقتاً طويالً  التي يجمعها،  البيانات  يف 
الرئيسية حول  القرارات  ليكتمل من أجل أن يشكل  جداً 

التدخل. مستقبل 

تعزيز  يكون مفيداً. ميكن  الجيد  األثر  تقييم  الفائدة – 
لكيفية  التخطيط  طريق  عن  التقييم  من  املحتملة  الفائدة 

بعمليات  ربطه  ذلك  ويشمل  البداية،  من  استخدامه 
واضحاً  يكون  وأن  التنظيمية،  القرارات  اتخاذ  وتوقيت 

الذي سيستخدمه، وإرشاك  من حيث سبب إجرائه، ومن 
اختيار  ثم  العملية، ومن  الرئيسيني يف  املصالح  أصحاب 

الغرض. هذا  لتحقيق  والطرق  التصاميم 

انتباهاً  فهو يعطي  دقيقاً.  يكون  الجيد  األثر  تقييم  الدقة – 
إىل جميع األوجه املهمة، ويالحظ ما إذا كان أي منها غري 

انتباها إىل توزيع اآلثار، ويالحظ إذا  مقصود. ويعطي 
كان بعض األشخاص فقط قد استفادوا ومن هم أولئك 

املالمئة، ويشمل  األدلة  استخدام  الدقة  تتطلب  األشخاص. 
املالمئة،  والتفسريات  والكيفية،  الكمية  البيانات  ذلك 

استخدامها  تم  التي  البيانات  مصادر  بشأن  والشفافية 
أنظمة  الدقة  تحقيق  إسرتاتيجيات  وتشمل  وقيودها. 
البيانات يف مرحلة جمعها وخالل  التحقق من جودة 

بنزاهة  النتائج  بشأن  التقارير  رفع  تم  قد  وبأنه  معالجتها، 
ووضوح. وشمولية 

35
Joint Committee Standards for Educational Evaluation http://www.
jcsee.org/program-evaluation-standards/program-evaluation-standards-
statements.
مت تطوير هذه املقاييس في األصل للتقييم التعليمي ولكنها غالباً ما تستخدم بشكل كبير على 

نطاق أوسع.

http://www.jcsee.org/program-evaluation-standards/program-evaluation-standards-statements
http://www.jcsee.org/program-evaluation-standards/program-evaluation-standards-statements
http://www.jcsee.org/program-evaluation-standards/program-evaluation-standards-statements
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اآلداب )األخالق( – يجب أن يتم تناول املسائل األخالقية 
بشكل واٍف – مبا يف ذلك الخصوصية والرسية، باإلضافة 

التقييم.  املشاركة يف  املحتملة من  الضارة  اآلثار  إىل 
التي  الوعود  كالحاجة إىل حفظ  األخالقية،  املسائل  بعض 

األنواع  تعد شائعة عرب  والخصوصية،  الرسية  قـُطعت حول 
أخرى  مسائل  وهناك  والبحث.  التقييامت  من  املختلفة 
األخالقيات  حول  أحياناً  القلق  يُثار  األثر.  بتقييم  خاصة 

املراقبة، حيث  العشوائية  التجارب  تصميم  استخدام  وراء 
)املجموعة  األشخاص  بعض  التدخل عن  منع  تتضمن  أنها 

يُوزع  باألخالقيات حني  املتعلق  القلق  ويقل  املراقبة(. 
الوصول إىل التدخل يف أية حالة، وميكن التعامل مع ذلك 

يتلقوا  املراقبة يف طابور ليك  املجموعة  تعيني  عن طريق 
االنتهاء من تقييم املرحلة األوىل )إذا أظهرت  التدخل بعد 

حينام  فقط  ممكنة  اإلسرتاتيجية  ولكن هذه  فعالة(.  أنها 
بها( واضحة مبكراً، وحني  تنبؤاتها املوثوق  تكون اآلثار )أو 

انتهاء  وقت  املراقبة يف  للمجموعة  مناسباً  التدخل  يبقى 
لتقييم. ا

تـُلبى  من  ناحية  من  أخالقية محتملة  مسائل  أيضاً  وتوجد 
األمريكية  التقييم  مؤسسة  تناقش  التقييم.  عرب  مصالحه 

هذا األمر يف املبادئ اإلرشادية الخاصة بها من ناحية 
والعامة”: الشعبية  الرفاهية  “مسؤوليات 

واملصالح  القيم  تنوع  االعتبار  املقيِّمون ويأخذون يف  يبني 
أن: عليهم  يجب  وبالتايل  والعامة،  الشعبية 

الخاصة . 1 العالقة  ذات  واملصالح  الرؤى  يشملوا 
املصالح. أصحاب  من  الكاملة  باملجموعة 

املبارشة . 2 والعمليات  النتائج  عدم وضع 
أيضاً  بل  االعتبار فحسب،  للتقييم يف 

واآلثار  والتضمينات  األوسع  االفرتاضات 
املحتملة. الجانبية 

إىل . 3 بالوصول  املصالح  السامح ألصحاب 
نشط،  بشكل  ونرشها  التقييمية  املعلومات 

فهمها  أشكال ميكن  التقييم يف  نتائج  وعرض 
املتعلقة  الوعود  وتحفظ  األشخاص  تحرتم 

بالخصوصية.
التوازن بني حاجات ومصالح . 4 الحفاظ عىل 

اآلخر. املصلحة  وصاحب  العميل 
االعتبار، . 5 الجمهور يف  وضع خري ومصلحة 

وامليض إىل أبعد من تحليل مصالح صاحب 

اعتبار رفاهية  مصلحة معني وذلك من أجل 
بأكمله. املجتمع 

الرسمية من  من الرضوري عادة الحصول عىل املوافقة 
األثر.  تقييم  للبدء يف  املناسبة  املؤسسية  املراجعة  لجنة 

املوصوف وتناول  النمط  إتباع  إىل  املوافقة  وتحتاج طلبات 
والعدل واالحرتام.36 اإلحسان  مسائل 

العملية - يجب أن يكون تقييم األثر عملياً. ويجب أن 
يأخذ يف االعتبار املوارد املتوفرة )الوقت واملال والخربة 
التقييم  نتائج  إىل  الحاجة  وتوقيت  املوجودة(  والبيانات 
لتشكيل القرارات. ميكن أن تقوم الرشاكة مع واحد أو 
أكرث من املهنيني أو مؤسسات البحث أو الجامعات أو 

الرضورية. املوارد  بتوفري  املدين  املجتمع  مؤسسات 

التقييامت األدلة واملعايري  املساءلة – يجب أن توضح 
الشفافية  بقيودها.  وتعرتف  االستنتاجات  عليها  قامت  التي 

التي  البيانات أمر مهم، ويشمل ذلك إظهار املصادر  يف 
الرسمية  العملية  التقييم.  أسئلة  من  سؤال  استخدمت ألي 

يُقيم عن  الخاص  التقييم - وهي أن تجعل تقييمك  ملا بعد 
التقييم  تقرير  ثم  التقييم ومن  املوافقة عىل خطة  طريق 

الذين يتمتعون  – بواسطة مراجع خبري أو لجنة من األفراد 
املساءلة  تحسن  أن  ميكنها  محرتمة  ونزاهة  باستقاللية 

األثر. بتقييم  املتعلقة 

التحديات الشائعة في تطوير تقييم األثر. 14

التطويري  للتقييم  الشائعة  التحديات  من  عدد  تم وصف 
التعامل  االقرتاحات حول كيفية  باإلضافة إىل بعض  أدناه 

. معها

• املختلفة	 املواقع  البيئة عرب  التنفيذ ويف  التغري يف 
متاماً  بطرق مختلفة  تنفيذه  تم  التدخل  يكون  قد 
مختلفة  دول  مكاتب  يف  مختلفة  سياقات  ليناسب 

العامل أو يف أماكن جغرافية مختلفة داخل  حول 
تفيد مقارنة نظريات  أن  املمكن  الدولة. من 

إذا كانت  التغيري لكل موقع. وباألخص تحديد ما 

36 للمزيد من اإلطالع:
Evaluation Consent and the Institutional Review Board Process, 
http://meera.snre.umich.edu/plan-an-evaluation/plonearticlemultipa
ge.200730.3630902539-10-/evaluation-consent-and-the-institutional-
review-board-process.

http://meera.snre.umich.edu/plan-an-evaluation/plonearticlemultipage.2007-10-30.3630902539/evaluation-consent-and-the-institutional-review-board-process
http://meera.snre.umich.edu/plan-an-evaluation/plonearticlemultipage.2007-10-30.3630902539/evaluation-consent-and-the-institutional-review-board-process
http://meera.snre.umich.edu/plan-an-evaluation/plonearticlemultipage.2007-10-30.3630902539/evaluation-consent-and-the-institutional-review-board-process
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حول  النظرية  نفس  تستخدم  املختلفة  املواقع 
زيادة  )مثالً عن طريق  التغيري  كيفية حدوث 

ولكن  للخدمات(  باستحقاقاتهم  األشخاص  وعي 
املنشورات  )مثالً  مختلفة  عمل  نظريات  تستخدم 
املطبوعة مقابل مرسح املجتمع(، أو ما إذا كانت 
زيادة  )مثالً  متاماً  مختلفة  تغيري  نظريات  تستخدم 
موقع  يف  للخدمات  باستحقاقاتهم  األشخاص  وعي 

للخدمات  الوصول  تقليل حواجز  مقابل  واحد 
– مثل رسوم املستخدم – من خالل املنارصة يف 

آخر(. موقع 

• املتغايرة	 اآلثار 
التطوير بشكل جيد  تدخالت  تعمل  ما  كثرياً 

فقط لبعض األشخاص، وقد تكون غري فعالة أو 
باإلضافة  اآلخرين.  األشخاص  لبعض  حتى مرضة 
ما يتأثر نجاح التدخل من حيث  إىل ذلك، كثرياً 

لذلك  التنفيذ.  بجودة  املرغوبة  اآلثار  تحقيق 
التأثري املتوسط ورفع  من املهم أال يتم حساب 

التحقق من  أيضاً  بل  عنه فحسب،  التقرير 
األدلة  يتطلب جمع  وهذا  التباينية.  التأثريات 

والبيانات حول عوامل  التنفيذ  عىل جودة 
التي قد تؤثر عىل اآلثار حيثام أمكن  السياق 

ذلك، مبا يف ذلك شخصيات املشاركني وبيئة 
لتنفيذ. ا

• املتنوعة	 املكونات 
من  متنوعة  مجموعة  الربنامج  يشمل  قد 

املشاريع، وبرغم ذلك من الرضوري عمل 
أن  املمكن  بأكمله. من  الربنامج  تقييم كيل ألثر 
وجمع  للربنامج  كلية  تغيري  نظرية  تطوير  يفيد 
املمكن  من  يكون  وأحياناً  املختلفة.  املكونات 
أنه قد  التخطيط، إال  القيام بذلك يف مرحلة 
يكون من الرضوري عمل ذلك بأثر رجعي، 

قد  واملكونات  املشاريع  تكون  حيثام  خصوصاً 
الوقت. تغريت مع 

• الطويل	 املدى  املقاييس عىل 
يف أحيان كثرية، لن تكون اآلثار املقصودة واضحة 

لتشكيل  مطلوبة  األدلة  ولكن  عديدة،  لسنوات 
القرارات قبل ذلك الوقت )مثالً، مسألة ما إذا 

النموذج  أو تكرار  تالية  كان سيتم إطالق مرحلة 

التغيري  يف مكان آخر(. ميكن أن تحدد نظرية 
التي قد تكون واضحة يف عمر  املتوسطة  النتائج 
أدلة  استخدام  الحاالت، ميكن  التقييم. يف بعض 

اآلثار  ولتقدير  الالحقة،  الروابط  البحث مللء 
املتوسطة.  النتائج  تحقيق  افرتاض  عىل  املحتملة 

املتوقع  املسار  يتم وضع  أن  أيضاً  وينبغي 
للتغيري يف االعتبار – حني يُرجح أن تكون اآلثار 

واضحة.37

• األخرى	 والعوامل  الربامج  تأثري 
تتأثر بشكل كبري  التطوير  آثار تدخالت  إن 

التي  األخرى  السياق  الربامج وعوامل  بأنشطة 
الجاري تحقيقها. عىل  قد تدعم أو تعوق اآلثار 
املرشوطة  النقد  تحويالت  املثال، ستؤدي  سبيل 

ن  بحضور املدرسة إىل إنجاز درايس محسَّ
التي تقوم املدارس  للطالب فقط يف الحاالت 

املمكن  الطالب بشكل مالئم. من  بتدريس  فيها 
السياق األخرى  الربامج وعوامل  تحديد هذه 
األدلة  التغيري وجمع  نظرية  تطوير  كجزء من 

البيانات. حولها والبحث عن األمناط يف 

• املوارد	 القيود عىل 
قد تحتوي األدلة املوجودة )يف شكل وثائق 

واإلحصائيات  القاعدي  الخط  وبيانات  الربنامج 
الرسمية( عىل فجوات، وقد يكون هناك موارد 

الطاقم أو  التمويل أو وقت  قليلة )من حيث 
لجمع  املتخصصة(  الفنية  الخربة  إىل  الوصول 

أنواع األدلة املطلوبة إلجراء تقييم أثر ذي 
تكون  تقييم معني، حينام  جودة. وإلجراء 

املوارد لجمع  األدلة املوجودة قليلة مع قلة 
الرئيسية من  املقابالت  تقدم  إضافية، قد  أدلة 

إعادة  بيانات كافية، مبا يف ذلك  املتنوعني  املبلغني 
يقلل  أن  القاعدي. وميكن  الخط  بيانات  إنشاء 

املوارد  القيود عىل  األثر  لتقييم  املسبق  التخطيط 
التصميم  بناء موارد كافية يف مرحلة  عن طريق 

التقييم  موارد  تقسيم  و/أو  امليزانية  ووضع 
عرب التدخالت ليك تركز أكرث عىل عدد صغري 

37 للمزيد من اإلطالع:
Michael Woolcock on The Importance of Time and Trajectories in 
Understanding Project Effectiveness, http://blogs.worldbank.org/
impactevaluations/guest-post-michael-woolcock-on-the-importance-of-
time-and-trajectories-in-understanding-project-effe.

http://blogs.worldbank.org/impactevaluations/guest-post-michael-woolcock-on-the-importance-of-time-and-trajectories-in-understanding-project-effe
http://blogs.worldbank.org/impactevaluations/guest-post-michael-woolcock-on-the-importance-of-time-and-trajectories-in-understanding-project-effe
http://blogs.worldbank.org/impactevaluations/guest-post-michael-woolcock-on-the-importance-of-time-and-trajectories-in-understanding-project-effe
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املهمة  للتدخالت  األكرث شموالً  التقييامت  من 
اسرتاتيجياً.

اخلالصة

يبدأ تقييم األثر بخطة توضح األغراض املقصودة،  يجب أن 
التقييم  وأسئلة  املقصودين،  املستخدمني  تحديد  وتشمل 
ستتناول  وكيف  عليها،  لإلجابة  معدة  التي هي  الرئيسية 

القيم،  توضيح  األثر – وهي  لتقييم  الستة  املكونات 
املهمة،  املتغريات  أو وصف  التغيري، وقياس  نظرية  وتطوير 

ورشح األمور التي أنتجت اآلثار، وصنع األدلة، ورفع 
الخطة  والقيام مبراجعة هذه  االستخدام.  التقارير ودعم 

املقصودين(  املستخدمني  فيهم  مبن  أشخاص  )بواسطة 
يُستخدم  الجودة  أثر عايل  تقييم  إنتاج  احتاملية  سيزيد من 

بالفعل.
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