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 : 3ie  مبادرة 

المبادرة الدولية لتقييم األثر )المردود( منظمة دولية غير حكومية توفر الدعم المادي لتشجيع السياسات والبرامج التنموية. وهى 

وإنتاج األدلة ذات الجودة العالية على : ماذا يعمل وكيف يعمل ولما يعمل وبأي تعتبر المنظمة الدولية الرائدة في توفير الدعم 

تكلفة بالنسبة الى أثر ومردود التنمية. ونحن نعتقد أن األدلة األفضل والمبينة على السياسات الجيدة سوف تجعل التنمية أكثر 

 فعالية، وتحسن من حياة المجتمعات.

 

 أوراق عمل المبادرة :

ألوراق على القضايا الحالية والمناقشات والتحديات التي تواجه ُمعدي السياسات والعاملون في مجال تقييم األثر، تركز هذه ا

والقائمون على المراجعة المنهجية في هذا المجال. تعتمد أوراق العمل المرتبطة بالسياسات على النتائج ذات الصلة الناتجة عن 

هجية الممولة من المبادرة، ونتائج عن تقييمات دقيقة موثوق بها، ومراجعات ُتقدم رؤى، أو عمليات تقييم األثر والمراجعات المن

تحليل جديد، أو نتائج وتوصيات. وتعتمد األوراق التي ُتركز على الطرق على مصادر مشابهة مساعدة للفهم، والتصميم، 

 واإلستخدام المتقدم للتقييم، والمراجعة الدقيقة والمالئمة.

 

 الورقة : حول هذه

. ولم يحدث اي تعديل أو إضافات على اإلصدار األصلي قبل 2009نشرت هذه الورقة ألول مرة باللغة اإلنجليزية في عام 

ترجمته الى اللغة العربية. وقد قام بترجمة هذه الورقة الدكتور / محمد مصطفى الفولي والسيد / تامر محمد الفولي، وتقوم 

بدون اي مراجعة للترجمة، وأن المحتوى بالكامل، واي إضافات أو حذف هى مسئولية المؤلفين وال  المبادرة بإتاحة هذه الورقة

 تعد مسئولية المترجمين. –تعبر عن رأي المبادرة، أو المانحين، أو مجلس المفوضين. وأي أخطاء أو حذف حدث خالل الترجمة 

 

 يمكن اإلشارة الى هذه الورقة كما يلي :

Suggested citation : White, H. 2009. Theory-based impact evaluation, principles and 

practice, 3ie Working paper 3. New Delhi, International Intitative for Impact Evaluation 

(3ie). 

 

 عمانويل جيمينيز -بيرلي ليتش   المحررين الحصرين لسلسلة أوراق العمل :

 كانيكا جها مدير التحرير:

 د. محمد مصطفى الفولي / تامر محمد الفولي  : المترجمون

 البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة الصفحة الخارجية :
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وممارسات مبادئ: النظرية على المرتكز األثر تقييم  
 

 هوارد وايت

 لمبادرة الدولية لتقييم األثرلتنفيذي الالمدير 

 hwhite@3ieimpact.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 

 ملخص

 

 

 المرتكز النهج نإ. (يعمليفيد ) لماذا ايضا ولكن ،(يعمليفيد ) ام لمعرفة فقط ليس األثر تقييم دعوات اقترنت

 السلسلة توضح فالنظرية .لماذا السؤال على الضوء سلطيس واسع نطاق على المقبولو األثر لتقييم نظريةال على

 على المرتكز نهجال تطبيق لكن. األساسية االفتراضات ختبرتو ،واآلثار ثيرأالت إلى المدخالت من السببية

 السلسلة توضيح( 1: )لنهجل الناجح لتطبيقلالتالية  الستة مبادئال تحدد الورقة هذه. ضعيفا يزال ال نظريةال

الواقع  استخدامب لألثر دقيق تقييم( 4) التجانس، عدم توقع( 3) السياق؛ فهم( 2) ،(البرنامج نظرية) السببية

 مختلطة وسائل استخدام( 6)و ،دقيق واقعي تحليل( 5) ،به موثوقال المضاد
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 مقدمة -1

برامج مثل  ،ل الكمي لقياس أثر برامج التنميةشهدت السنوات األخيرة اهتماما متزايدا في استخدام اساليب التحلي

، ومجموعة من (2، واالبتكارات في مجال مكافحة الفقر1الفقر مكافحةمختبر  :ذلك لامث)منظمات العمل 

، 4تقييم األثرلاالسباني صندوق الو 3تنميةالأثر تقييم لمبادرة البنك الدولي  تحت مظلةالدراسات الممولة 

كون سيخمس سنوات القادمة الخالل يعني أنه كل هذا  .5المبادرة الدولية لتقييم األثرالمتاح من قبل تمويل الو

 :التي أجريت في السنوات األخيرة )مثل الدراساتفي  المذكورةحفنة بال مقارنة، هناك المئات من هذه الدراسات

ثر هو لألأفضل التحرك نحو تقييم  وندعمي من(. ومع ذلك، فإن شعار معظم 2006، 6مركز التنمية العالمية

عن طة يمن خالل تقديم تقارير بسال تمنح . هذه الرؤية ("يعمليفيد ) ولكن لماذا، (يعمليفيد )فهم ليس فقط ما "

نظرية يعني أن العلى  المرتكزنهج ال: "تطبيق 7التدخل. ومن هنا جاء بيان شبكة شبكات تقييم األثر اثر متوسط

 حيث أن اتالسياسب صلةاليغطي كل من العملية وأسئلة تقييم األثر. مما يعزز بالتالي  األثرتقييم لالجيد تصميم ال

 "تحقق قد وليس ما إذا كان، المنشودتدخل األثر ال يحقق -أو لماذا ال  -لماذا  :أسئلةمعالجة  هايمكن اتالدراس

(NONIE ،وبالمثل .)يجب أن دراسات الأن " تقول األثرتقييم لممارسات  المبادرة دليلنجد أن ، بدون تاريخ

 ارتباط، واختبار كل التأثير النهائيعلى  سيؤثرتدخل )المدخالت( البوضوح كيف من المتوقع ان  تبين

تصميم التقييم درج . وينبغي أن ي   برنامج(نظرية الب)التي يشار إليها أحيانا  التأثير( من المدخالت إلى فرضية)

 .(2تاريخ:  بدون، 3ie ) "إلى اآلثارالمدخالت تحليل السلسلة السببية من 

 

على  المرتكزتقييم األثر هو المقصود به  "ثراألحقق تحقق / لم يتأن نفهم لماذا هنا "به  ىنادنالنهج الذي 

وهو يعني النظر في  - نظريةكز على الالمرتالتقييم . ليس هناك شيء جديد حول هذا الموضوع. 8نظريةال

)انظر على سبيل  هو نهج راسخ - واألثر التأثيرسببية من المدخالت إلى السلسلة الالتي تقوم عليها  الفرضيات

                                                 
 PAL)-Poverty Action Lab (J – www.povertyactionlab.orgمختبر مكافحة الفقر  1
 Innovations in Poverty Action (IPA) – action.org-http://poverty االبتكارات في مجال مكافحة الفقر 2
 World Bank’s Development Impact Evaluation Initiative (DIME) –تنمية ال أثر مبادرة البنك الدولي لتقييم 3
 Fund (SIFE) Spanish Impact Evaluation –تقييم األثرل صندوق االسباني 4
 International Initiativefor Impact Evaluation (3ie) – www.3ieimpact.org – المبادرة الدولية لتقييم األثر 5
 Centre for Global Development –مركز التنمية العالمية  6
 Network of Networks on Impact Evaluation (NONIE) –شبكة شبكات تقييم األثر  7
 based impact evaluation (TBIE)-theory – تقييم األثر المرتكز على النظرية 8
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توضيحات تستخدم (. أنشطة تنموية، للتطبيق في إطار 2004، وايت، وكارفاليو و1998المثال، فايس عام 

وسيلة ، باعتباره تجريبيالبل بعض الممارسين للنهج التجريبي وشبه من قمنذ فترة طويلة نظرية البرنامج 

تقييم لمراجعة تصميم ممكن ل(. في ورقتها 68-67: 2009لشرح النتائج التي توصلوا إليها )بالكمان ورايخ، 

نظرية سيكون من العلى  المرتكزالحظ أن النهج ت( 2009، روجرز( ،لمجموعة من التدخالت التنموية األثر

 .المناسب في كل حالة

 

عدد قليل من إال أن من حيث المبدأ،  موجودالنظرية تقييم األثر المرتكز على بااللتزام على الرغم من أن 

هذه الفجوة  تخطيلمساعدة في ى الإ الورقة ههدف هذتلوفاء بالوعد لهذا النهج في الممارسة. واالدراسات تظهر 

مشروع  :مثالب نيالثانظرية. أبدأ في الجزء التقييم المرتكز على الوراء  أو المبادئ من خالل وضع الخطوات

في الجزء تناقش أمثلة أخرى، لتوضيح المبادئ التي ب ذلك بعد اتباعهايتم س، والتي 9ببنجالديشالتغذية المتكاملة 

الجزء يشمل ونهج الصندوق االسود تقييم األثر المرتكز على النظرية ب باختصار الرابعجزء اليقارن و. الثالث

 .الخالصةالخامس 

 

 الديشجبنبالتغذية المتكاملة مشروع  :. مثال2

لتوضيح  هذا المثاليتم استخدام سو. بنجالديشالمتكاملة بالتغذية مشروع هذا القسم لمحة موجزة عن تقييم يقدم 

. ويمكن االطالع على مزيد من التالي القسممناقشتها في  التي سيتمتقييم األثر المرتكز على النظرية مبادئ 

 (.2005) ووايت (2006(، وايت وماسيه )2005دولي )المشروع في البنك الالمناقشات الموسعة لهذا 

 

 له المشهود 10تاميل نادوبمشروع التغذية المتكاملة على غرار  امشروع التغذية المتكاملة ببنجالديش مبنيوكان 

عمل بها تفي محطة محلية  أسبوعياتم وزن األطفال الرضع كان ي. واألطفال رصد نمولفي الهند، وهو مشروع 

العمر على مخطط امام الوزن  اسقاط يتمتغذية في المجتمعات المحلية. وممارس كون ة لتدربمية وامرأة قر

                                                 
 Bangladesh Integrated Nutrition Project (BINP) – التغذية المتكاملة ببنجالديشمشروع  9

 Tamil Nadu Integrated NutritionProject (TINP) – تاميل نادوبمشروع التغذية المتكاملة  10
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 )سوء التغذية(بكثير المعيار المرجعي  أقل من)نمو متعثر( أو  ضعيف همنمو م ادراج األطفال الذين كانث ،نمو

غذائية وتغذية تكميلية. ومع ذلك، كانت وثائق المشروع )مشورة( في البرنامج. يتألف البرنامج من نصائح 

كان المبرر أن وقد . ( الغذائيةالمشورةالنصائح )من خالل تقديم  سيكونالمتوقع أن األثر الرئيسي  توضح

بيانات تظهر سوء التغذية حتى في بحجة مدعومة وهي الفقر، هو المسؤول عن سوء التغذية،  وليسالجهل، 

تأكل أقل خالل فترة الحمل. يجب أن لمرأة أن ا عني، وهو ي"أقلأكل " األغنى، ووجود معتقدات مثل الشرائح

مشروع التغذية المتكاملة استهدف البرنامج أيضا النساء الحوامل مع المشورة الغذائية والتغذية التكميلية. وكان 

 .الوطنيالتغذية في وقت الحق برنامج  تبعه، و برنامجا تجريبياببنجالديش 

 

في مناطق  المتابعةأظهرت بيانات  وقد. اجحانمشروع التغذية المتكاملة ببنجالديش أن في البداية د اعتقاال كان

 مدة وفي حوالي منتصفسوء التغذية الحاد. وال سيما  ،انخفاضات كبيرة في سوء التغذيةعمل المشروع 

أصدرت . برنامج التغذية الوطنيمع  توسعيقرر البنك أن  ،وقبل أي تقييم الدالئلعلى أساس هذه و ،مشروعال

تصميم ال مقارنة بينالبيانات الخاصة بها  ةقدممالمملكة المتحدة تقريرا ينتقد هذا القرار  - إنقاذ الطفولةهيئة 

أي  يظهرالذي لم  )مجموعة المقارنة( تصميم المراجعةمقابل  )بيانات مجموعة التدخل( للتدخلالالحق بسيط ال

 (.2003إنقاذ الطفولة، هيئة فرق بين المنطقتين )

 

، والجمع بين بيانات من ميلالدرجة مطابقة  استخدمت، 11بالبنكالعمليات تقييم إدارة قامت به  الذيالتحليل 

مجموعة  لتشكيلهيلين كيلر الدولية هيئة أجرتها  وطنية للتغذيةالمشروع مع بيانات من دراسة عمل مناطق 

 الذينأثر إيجابي على األطفال رغم وجود ،  لبرنامج على حالة التغذيةلأثر كبير  لم يجدمراقبة. هذا التحليل 

 . حاد يعانون من سوء تغذية

 

من خالل العديد من  التغذية تأثيرأثر إيجابي على لمشروع التغذية المتكاملة ببنجالديش أن يكون التوقع  قد تم

 .(1)، بعضها يظهر في الشكل السلسلة السببيةفتراضات على طول اال

                                                 
11 (OED مجموعة التقييم المستقلة ، اآلن  ،IEG) 
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العديد من المشاريع التنموية  - يشاركونالبرنامج و عنيعرفون في الواقع المسألة األولى هي ما إذا كان الناس 

تدخل إلى المستفيدين المقصودين، أو إجراء تقييم اللشرح  كافد جهيتم بذل ال تسقط من الدور االول حيث 

في هذا  جيدبعمل قام مشروع التغذية المتكاملة ببنجالديش  لكنواقعي للتكاليف والمنافع النسبية للمستفيدين. 

 والتيأبنائهم، وإن كانت هناك بعض االستثناءات الهامة،  نمن النساء المؤهالت جلب %90حوالي والصدد، 

 .فيما بعدليها يجب أن ينظر إ

 

 

 

 

 

 السلسلة السببية لمشروع التغذية: نصائح غذائية والتغذية التكميلية - 1الشكل 

 

برنامج أمهات األطفال الصغار. الاستهدف . نومناسبهم الالمستهدفين  األفرادمن الضروري أن يكون ، ا  ثاني

، ونادرا ما رالقرا واعانص وايسل األمهات في كثير من األحياننجد أن  طفالألافيما يتعلق بالصحة وتغذية لكن 

الذي ، بل ال تذهب إلى السوقالديش جمن بنفي المناطق الريفية المرأة  ،بداية. ينالقرار الوحيد واعناص وايكون

كما يحدث مع عدد ال بأس  – حماتها المرأة مع عيشت حيث - الكبيرةفي األسر  أمال. لرجايقوم بالتسوق هو 

، في الواقعمناطق األكثر محافظة من البالد الفي . النشاط النسائي في االسرةمجال  الحماةتتولى ، من العائالت

 .في المشروع هي أقل بكثيرللنساء الذين يعيشون مع حمواتهم معدالت المشاركة تكون 

 

تعثر النمو أو هم من يعانون من في البرنامج، والمستهدفين األطفال يتم ادخال  ،اأطفالهلوزن المرأة  عند قدوم

األطفال ال يجري ادخال من النوع األول ) األطفالمع  البيانات سوء استهداف كبيرأظهرت  ،سوء التغذية. لكن

الفئة المستهدفة 

ئح الغذائية هي اللنص

 المطلوبة

الفئة 

المستهدفة 

ك في تشار

البرنامج 

)أمهات 

األطفال 

 غار(صال

ئح االتعرض للنص

الغذائية ينتج عنه 

الحصول على المعرفة 

 وتغير في السلوك

ف اتغير في السلوك ك

إلحداث تغير في غذاء 

 الطفل

تحسن 

واضح في 

الحالة 

 الغذائية

اضافة التغذية التكميلية 

 )ال تسرب وال استبدال(

 الغذاء كاف كما ونوعا

 توفير الغذاء للمشاركين
تحديد سليم لألطفال 

المشاركين في 

 البرنامج
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لقد في البرنامج(. يجب ادخالهم أطفال ال ادخال اني )الثنوع الفي وأخطاء (، المطلوبفي البرنامج في الوقت 

النمو )تلك المستخدمة في التدريب(، الخاصة ببعض الرسوم البيانية باختبار ممارسي التغذية المجتمعية قمنا ب

في  همينبغي قبولاألطفال  أيبشكل صحيح الرسوم البيانية خالل ن ستطع التعرف ميلم  همواتضح أن معظم

الذين أن معظم األطفال  قد وجدنافر البرنامج، ألث مسئلة مهمة هذهسوء استهداف. حدث البرنامج، وبالتالي 

كان البرنامج ركز على اذا ر أكبر يمكن أن يكون متوسط األثكان بالتالي ، واستفادوايعانون من سوء التغذية 

 .وافيدستإلى أطفال لن ي تذهبموارد كانت الهؤالء األطفال، ولكن في الواقع 

 

، في حين أنه في الواقع  كون تكميليةتيجب أن  امفيد ارأثبالنسبة للتغذية التكميلية ليكون لها ف ،عالوة على ذلك

، وكان هذا هو (آخر غير الشخص المقصودكان هناك تسرب على حد سواء )المواد الغذائية مقدمة إلى شخص 

ستبدال )تم أخذ المواد الغذائية بدال من االو للنساء الحواملالمقدم  تكميليغذاء الللالحال بصفة خاصة بالنسبة 

 (.الطبيعيةوجبة الطعام 

 

السلوك. المطلوب في تغيير ال لم يحدثولكن  ،حقق التواصل لتغيير السلوك تواصللقد عودة إلى تغير السلوك، 

هناك  تمعرفة أفضل بكثير عن "الممارسات الجيدة". ولكن كان لديهاأصبح برنامج الالمرأة التي تم إدخالها في 

هذه المعرفة إلى ممارسة. وكان  لم تحولممارسة: عدد كبير من النساء الى المعرفة  في تحويل ةكبيرفجوة 

 ،لتناول طعام أكثر خالل فترة الحمل احتماالقيرة أقل نساء في األسر الففالالموارد:  في لقصوراالسبب جزئيا 

خذ مزيد ألأقل عرضة  تكونر السن كبيعيش مع قريب من الذكور توتلك التي في األسر التي لديها أرض أو 

 الباحثينحد أل حدى المجوعات البؤريةإت . وقالومرة أخرى إنها الحمواتمن الراحة خالل فترة الحمل. 

الطريقة ب نعمل، ولكن حتى ذلك الحين سوف لنا هنقوم بما تقولونربما سوف ، وفاة الحماة صراحة أنه "عند

بعض تغيرات السلوك يكون لها أثر كبير على النتيجة النهائية النخفاض أن من غير المرجح . أخيرا، "التقليدية

ن وزن األم قبل الحمل هو )حيث أ الحملالوزن اثناء ال سيما تلك التي تهدف إلى زيادة  ،الوزن عند الوالدة

 .المؤثر(
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، لم بصفة عامةسببية. السلسلة الفي  والمفقودةباختصار، لقد ضعف أثر المشروع من خالل الحلقات الضعيفة 

حدث في جميع يع في الواقع وه بيانات رصد المشرتكان التحسن الذي أبدلقد لمشروع. وليكن هناك أي أثر 

. في الواقع، المرجعيةمناطق المشروع والبين  اجد فرقلم تإنقاذ الطفولة أن هيئة سبب أنحاء البالد، وهذا هو ال

مشروع التغذية  زيادة غلة األرز، وارتفاع الدخل وانخفاض سعر األرز، وليسراجعا إلى كان إن التحسن 

 .شيالمتكاملة ببنجالد

 

( 1يمكن من خاللها تحسين أداء البرنامج: )التي واضحة الأشار التحليل إلى بعض الطرق فقد ومع ذلك، 

ستهداف للبرنامج اال تحديد وتشديد( 2الغذائية، ) (المشورةالنصائح ) جلساتزواج في األو مشاركة الحموات

وربما التغذية في المجتمعات المحلية،  أفضل لممارسيتدريب عن طريق ستهداف لالأفضل أداء ( 3و)

 فأي –للغاية  مكلفتدخل الهذا انتقائية. ومع ذلك، فإن العمليات الحسابية أظهرت ان الممارسين ب توظيف

 الموارد.واإلدارة أوسع في اطار محدودية على نطاق  ينفذسيكون من الصعب أن تدخل 

 

مشروع  نموذجبجدا  كان فريق التغذية من البنك متشبث. هذه في االعتبارخذ دروس التقييم تؤلألسف، لم 

مشروع التغذية التكميلي ت نجاحها في وكان من المتصور ان ثبو. ة التكميلي ببنجالدش وتاميل نادوالتغذي

البنك أيضا كان ومة(، رامعايير اليوم الصعلى  بناء)على الرغم من أنه لم يتم إجراء دراسة دقيقة تاميل نادو ب

م في وقت الحق ث، أوال في هذه المناقشات ةشاركالمعليه.  ا، وإن كان متنازعالديشجيدعي نجاحا في بن

بمثابة نجاح بدون  مشروع التغذية التكميلي ببنجالدش أظهرتلبنك باوثيقة من قبل فريق التغذية  اصدار

استخدام ب برنامج التغذية الوطني هذا االعتقاد، اتخذ قرار طرح وبناء على(. 2006محاذير )البنك الدولي، 

 في يكون قد نجحهذا النموذج الذي قد ل، رغم وجود أدلة تقييم لتكميلي ببنجالدشمشروع التغذية انموذج نفس 

تهاوى برنامج التغذية الوطني بعد ثالث سنوات وفي حاجة الى بعض التكيف للعمل في بنغالديش.  نادو تاميل

وخلص  ضعف التنفيذ. بسبب عدم وجود أثر واضحلثر المخطط لها األأرجأت دراسة وفي وقت مبكر،  وأغلق
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تي تمت خالل اللتلك خاصة المتشابهة بشكل ملحوظ برامج الوصيات إلصالح تإلى للبنك الختامي تقرير ال

 .إدارة تقييم العملياتالعامين السابقين من خالل 

 

 مبادئال. 3

 ما يلي: هيالنظرية القائم على ثر األالمبادئ الستة الرئيسية لتقييم 

 السلسلة السببية )نظرية البرنامج( وضع - 1

 فهم السياق - 2

 توقع عدم التجانس - 3

 الواقع المضاد الموثوق منهاستخدام  لألثرتقييم دقيق  - 4

 دقيقتحليل واقعي  - 5

 ةمختلط وسائلاستخدم  - 6

 

 السلسلة السببية )نظرية البرنامج( وضع

جسد نظرية البرنامج )أو نظرية تالسلسلة السببية  يعني أنر. وهذا األثنتائج وبالالسببية المدخالت سلسلة التربط 

 المنطقيطار اإلجزء ال يتجزأ من وهذه النظرية . للتدخل نتيجة ثر المقصوداأل حدوثتوقع  يةكيف لتغيير(ا

االفتراضات األساسية، في حين أن اختبار  يركز علىقد ال  االطارالتقليدي، على الرغم من أن هذا 

 .نظريةاللنهج القائم على لاالفتراضات أمر أساسي 

 

تتبع نهجا محدد االتجاه أو  ةإما أحاديانها خطية، وهذا يعني سلسلة هي ونتقاد شائع لنهج السلسلة السببية إوثمة 

 ليسا ينالتقييم. ولكن االنتقاد سياقفي  "خطي" لكلمة( لمناقشة المعاني المختلفة 2009 ،وايت)انظر  .مسبقا

الى حد كبير يربط  ابسيط اإطار واالبرامج غالبا ما تصور. في حين أنه قد يكون صحيحا أن مديري ينصحيح

فتراضات الكامنة ختبارات النظرية القائمة على اإلوتقييم اال وآثاروتأثيرات نتائج والاألنشطة ومدخالت البين 
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ان النتائج الملحوظة هي نتيجة ألنشطة  من االفتراضاتوراء هذه السلسلة من التفكير. واحدة من هذا القبيل 

نحياز في االهو في صميم مناقشات تقييم األثر:  س العكس. ثنائية االتجاه السببيةالمشروع ومخرجاته، ولي

تؤثر النتائج ج يعني على وجه التحديد متغيرات االختيار الذاتي في البرنامببرنامج ال قيامعن  االختيار الناجم

، وليس العكس. على سبيل المثال، المجتمعات التي ترتفع فيها مستويات رأس المال  على من يشارك

تهدف إلى التي  ،لالزمة لبرامج التنمية المجتمعيةلحصول على األموال اااالجتماعي هم أكثر عرضة لطلب 

ن مجرد مالحظة الفرق الالحق في مستوى رأس المال االجتماعي بين القرى بناء رأس المال االجتماعي، ولك

 . من تأثير البرنامج أكثر لبرنامجا على عكس االختالفات السابقةيمن المرجح أن  ،المشاركة وقرى المقارنة

 

وتتطور.  تبنيهايتم التدخالت  أنإلى حد ما، في حين  اكون ثابتيهو أن هذا النهج قد  قبوالنتقاد أكثر إوثمة 

وصفها في وثيقة المشروع القليل بالنسبة إلى الكيفية التي يتم بها تنفيذ البرنامج، إما ألنه قد التي يتم نظم التحمل 

التفسيرات الليبرالية بدال من إجراءات المشروع.  اعتمدوا علىتم إعادة تصميمها، أو ألن المديرين الميدانيين 

برنامج التصميم الجديد، ووثيقة تقييم عملية التعلم التي أدت إلى هذا النظرية عكس تفي الحالة األولى، ينبغي أن 

وما يتم في الواقع هي ، هو المقصود الذي ينبغي القيام بهاقض بين ما تنالأن نجد التصميم. في الحالة األخيرة، 

 أداء البرنامج؟، وكيف أنها تؤثر على ختالفاتاإلمسألة التقييم الرئيسية: لماذا ظهرت هذه 

 

آخر انتقاد جتماعية المذكورة أعاله. الصناديق اإلجريت على التي أدراسة المثال على تعلم المشروع يأتي من 

لغ لعمليات التشغيل ايرصد مبال  اذالستثمارات الممولة من الصندوق االجتماعي هو أنها ليست مستدامة ل

على جميع الطلبات،  للموافقةالصناديق االجتماعية في األصل لجنة مركزية تستخدم (. O&Mوالصيانة )

على تغطية النفقات التشغيلية عندما وافقت على  تتعهدافقت وو قد في هذه اللجنةالممثلة فرض أن الوزارات ب

لدخول في "االتفاقات الشاملة"، لتغطية في اوبدأت الصناديق االجتماعية  ،ولكن هذا النظام لم يعملالمشروع. 

 ىسعتجتماعية الصناديق اإلمما جعل بعض ، يضا لم ينجح بالكاملأجميع المشاريع لكل وزارة. هذا النظام 

 خطط المحليةالطلب يعلى أساس كل حالة على حدة، والبعض اآلخر  المعنية موافقة الوزارة للحصول على
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 (.2002صيانة )انظر البنك الدولي، للصندوق في جانبا من الموارد يرصد ، وبعضها اآلخر ستدامةمال

 

ما  الربطلتعلم من الميدان، والذي هو إعادة تأكيد للحاجة إلى اتيح وتة كينظرية البرنامج دينامييجب أن تكون 

 وارد، وتختبركما هو النموذج  علىإلى التحليل اإلحصائي  ذج النهج المستندانمتتعامل والبيانات.  بين النظرية

البيانات  صالحيةطرق مختلفة لضمان  من لهووالممارس .ات مع النموذججودة البيانتناسب مدى ببساطة 

بما  ةطويللفترة قد تمالتعامل معهم  نااذا كما  تعكسكما هو الحال في بيان كوس بأن البيانات سوف  ،للغرض

بحث عن الو ،نظريةالقيادة  لها يتيحفإن تحليل البيانات  ،ومع ذلك .(1983 ،فيه الكفاية )اقتبس من قبل ليمر

ممارسة اإلحصائية خالية من الفي البيانات. هذا النهج يبدو غير منظم، ولكن بالطبع ال يمكن أن تكون  اتجاهات

بل ينبغي  ،وتحليلها في المقام األول ما هي البيانات التي يتم جمعها تحددالتي هي نظرية ال حيث أن ،النظرية

، . وهذا النهج قد يبدو أقرب إلى استخراج البيانات أن تكون مستعدة لنظرية التكيف مع المفاجآت في البيانات

محلل و. احفر حتى العثور عليهيو هبحث عنيبيانات يعرف ما ال حث عناالبالواقع مختلف تماما.  ولكن

، )انظر ةمتوقعال، المتوقعة أو غير االتجاهات إظهارإلى سعى من خالل البيانات يبيانات، من ناحية أخرى، ال

 لالطالع على مناقشة أوفى(. 1، الفصل 1998موخرجي وآخرون، 

 

 مالحظةلدراسة سيغيب لمن خالل التركيز على السلسلة السببية  هآخر انتقاد صحيح لهذا النهج هو أنربما 

، يمكن لتطبيق دقيق لنظرية برنامج تحديد األولىاآلثار غير المقصودة. ويمكن تجنب هذا الضعف بطريقتين. 

العواقب غير المقصودة المحتملة، على سبيل المثال من خالل التفكير في اآلثار البيئية، والتي قد تم التعامل 

، المشاركةب، بما في ذلك التحليل ، العمل الميداني األوليةمصممي البرامج. الثاني سطحية بواسطةمعها بطريقة 

لتقط نتائج غير مقصودة من هذا القبيل، ومن ثم يمكن يي يمكن أن ذوال، مهم من تصميم التقييم هو جزءو

 .إدراجها في إطار التقييم

 

سوف  الجيد المبني على النظريةتصميم النظرية  ان "؟ة مننظري"ويرتبط أيضا بمسألة اآلثار غير المقصودة 
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، ةواحدة رؤي مبرنامج عمل. ومديري البرامج لديهأخذ بعين االعتبار النظريات المتنافسة في كيفية وضع ي

وجهات نظر مختلفة تماما. على سبيل  مخرين قد يكون لهاآلمعلقين الولكن الموظفين الميدانيين، والمستفيدين أو 

حيث المثال، مشاريع الصندوق االجتماعي )صرف األموال المخصصة للتنمية على مستوى المجتمع المحلي( 

مديري البرامج أن لها آثار ايجابية على التنمية المؤسسية على المستوى المحلي والوطني من التعلم عن  أكد

شارك في تهذه الوكاالت أن االجتماعي(، والتعلم عن طريق العمل حيث  طريق مثال )رؤية ما فعله الصندوق

النقاد أن الصناديق االجتماعية تجاوز اإلجراءات الحكومية  يذكرالصندوق االجتماعي. ومع ذلك،  مع تنفيذال

الل الموظفين(، وأقل مباشرة من خ انتداب)عن طريق  القائمة هذه المؤسساتالقائمة، مما يقوض بشكل مباشر 

كل من نظرية البرنامج تقييم ال يراعيتعطيل التخصيص األمثل للموارد من قبل الوزارات المعنية. وبالتالي 

كارفاليو  - كاملةاللدراسة ل، 2002)انظر البنك الدولي، عام  من قبل الوزاراتتنافس المضاد الالرسمي، و

 لنظريةاالنهج القائم على استخدام لعرض  ،2004، وايتوكارفاليو و - لالطالع على موجز ،2002وآخرون، 

 (.المستخدم

 

وثائق المشروع. إذا كان هناك إطار منطقي )اإلطار المنطقي(  هينقطة البداية المعتادة لوضع نظرية البرنامج 

جميع تشمل وثيقة مشروع  اعداد عاديالجسد نظرية البرنامج. ومع ذلك، فمن غير يهذا اإلطار  فان

نظرية  ادارةمخاطر". والخطوة التالية هي كقد تظهر " هابعضأن االفتراضات األساسية، على الرغم من 

سيكون  ،قبلمن ها بشكل واضح في تم التفكيركن قد يحتى لو لم  ،من قبل مديري البرامجالبرنامج المقترح 

فرصة جيدة إلشراك مديري  يه العملية ه. هذاي يتم انتاجهتر حول أي وثيقة من هذا القبيل اللديهم وجهات نظ

وتتمثل الخطوة الثانية لقراءة دراسات التقييم . 12مما يتيح لهم التأثير في تصميم التقييم بطرق مفيدة ،البرامج

تيح والتي سوف ت ،التدخل الذي يجري تقييمه أو البرامج المماثلة فيالحالية والكتابات األكاديمية، إن وجدت، 

ستهداف مشكلة كثيرا ما االسببية. على سبيل المثال، الخطأ في السلسلة الفي الضعيفة الروابط  علىتعرف ال

(. وهناك 1996برامج تمويل المشاريع الصغيرة )على سبيل المثال موسلي وهولم،  في، وخاصة  يستشهد بها

                                                 
، هناك تغيرات في الرد المعتاد لمديري البرامج هو أنه ليس الوقت المناسب لتقييم البرنامج ألنه قد تم إعادة تصميمه ، أنه لديهم الدراسات الخاصة بهم  12

ة مناسبة وعدم محاولة التأثير على المخرجات. ولكنه له معنى ان الحكومة ، الوزير ، أو مدير المشروع ... الخ. البد التغاضي عن مثل هذه االعذار بصور

 يتم االستفادة من ايمان مديري البرامج من حيث اعتقادهم لما هية االسئلة المهمة للتقييم.
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من قبل أفراد القروض أن تستخدم يمكن اذ  للسيدات،في تمويل المشاريع الصغيرة  هأن وهينقطة أكثر دقة 

النظر  ة. وجه مثل صحة األطفال وتغذيتهم المتوقع لنهائياألسرة من الذكور، األمر الذي يؤثر على التأثير ا

قروي ال سيحكمكيف  :نفسه م أن يسألمفيد ألي مقي  ال منن. ون في الميدان والمستفيدودمج أولئك العاملي انهنا 

ومن المفيد أن  .؟يشاركونلماذا و؟ ناجحا صل إلى معرفة ما إذا كان ذلكيهذا المشروع؟ وكيف على  العادي

المشاريع قد  حولأن وجهات النظر المحلية  انقد علمالتنمية  روبولوجينثأعلم أن ، على الرغم من محاولةتتم ال

من قبل العاملين لتواصل احتياجات أو فشل متوقع، بسبب اختالف التصورات واإلتكون مختلفة جدا عن ما هو 

 .بالمشروع

 

 فهم السياق

وضع الاالجتماعية، و الظروفالسياق يعني تصميم التقييم. بالتالي فهم السياق أمر حاسم لفهم تأثير البرنامج، و

سلسلة البها  تمتؤثر على الطريقة التي ي، والتي يمكن أن لذي يتم في اطاره تنفيذ البرنامجاقتصادي االسياسي وال

ختلف في سياقات مختلفة: كما هو الحال مع نموذج ناجح ي يمكن أن المتشابهةبرامج ال مردودان سببية. ال

TINP  هي شيء المتشابهةبرامج فإن الالديش. ومع ذلك، جفي بن كماالسياق عمل خارج يعلى ما يبدو ال فهو ،

والتي هي في حد ذاتها تشكل  ،المتباينةفي الظروف الميدانية نفس التأثيرات تحقق تنادرا ما اذ من المثالية، 

توقع عدم التجانس، وسوف يساعد أيضا  على ساعديفهم السياق  فانجزءا هاما من السياق. وعالوة على ذلك، 

 كما سيأتي فيما بعد. التعميم عند

 

أيضا التعرض يعني وثائق المشروع قبل الشروع في تصميم التقييم، ولكن لفهم السياق قراءة متأنية يعني 

 .مختلطةالوسائل الفي إطار استخدام  سيناقشقتصاد السياسي، كما االنثروبولوجيا واإلفي  كثرلقراءات أ

 

 لتعليم األساسي فيادعم لالبنك الدولي مشروعات ن عدراسات  ظهرتوأالتعميم. في فهم السياق ايضا يساعد 

إعادة تأهيل المدارس وتوفير ساهم  ،اغانالديش قصص النجاح الشامل. في جوصحة األم والطفل في بن، غانا
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(. كان 2004بنك الدولي، تحسين معدالت االلتحاق ومخرجات التعلم )الفي كبيرة بدرجة الكتاب المدرسي 

النظام المدرسي في ن من الجوانب السياقية وراء هذه النتيجة. األول، هو أنه، وبعد سنوات من األزمة اهناك اثن

كان فقد  – واللوازم المدرسية تكاد تنعدم، قع، مع عدم كفاية البنية التحتيةوكان في حالة مزرية جدا في الوا -

هذا التدخل  يتميحدث لو لم ال يمكن أن ن كالذي تجديد المدارس وتوريد الكتب المدرسية تأثير في هذا السياق ال

، كان هناك دعما سياسيا قويا للبرنامج، مما ساعد على سهولة التنفيذ المدارس بشكل جيد نسبيا. الثاني وتعمل

التعليمية(. وكان التزام الحكومة أيضا عنصرا أساسيا في نجاح للعملية )البرنامج كان جزءا من إصالح أوسع 

مع  ،الديشجتقال الديموغرافي المتسارع في بنالتي أسفرت عن عملية االن ،الممول من المساعداتالتخطيط 

دون مرافق دولة بالبالد من  تحولت(. 2005انخفاضات كبيرة في معدالت الوفيات والخصوبة )البنك الدولي، 

ذات نظام إلى وجود دولة ،  الحقةالمت اتمجاعال من متتاليةكحالة  وصفها، ويجري  بعد االستقالل مباشرة

تعثر ت. قد عشر سنوات لمدةلصحة وتنظيم األسرة، وصوال الى تسليم خدمات وسائل منع الحمل، لالمركزي 

 .بة في أن ترى هذه النجاحاتالرغ ليس لديهمالحكومة كانت إذا  ة،طموحالمتشابهة البرامج ال

 

 توقع عدم التجانس

ختلف وفقا يأن ( التدخل)وهذا هو تأثير  للمردود. يمكن األثرعدم تجانس امكانية فهم السياق على توقع يساعد 

النظرية  ارمن خالل إختبقتصادية. ويمكن جتماعية واإلاإل الظروفأو  ينالمستفيد اتسمأو ، دخلالتلتصميم 

حتاج إلى حسابات لحجم العينة يأوال،  :لسببين المحتمل هامعدم التجانس  توقع. نسالكامنة وراء عدم التجا

العينة المطلوبة تكون  االختالفالتي سيتم استخدامها في التحليل: كلما زادت درجة  اإلختالفتعكس مستويات ل

 األثراختبار سنقوم  ببسيط يشير إلى أنه إذا كنا الحتمال اال(. ثانيا، من العينة المعاملة وغير المعاملة)لكل أكبر 

. %5، فإننا سنجد لها تأثير كبير في واحدة من تلك على مستوى ، وبشكل عشوائيمجموعة فرعية 20في 

أن يتم تعريف المجموعات الفرعية لفحصها من العشوائية الطبية للمعامالت الممارسات الجيدة، الالزمة تتطلب 

تحديد المسبق لمثل هذه الجماعات، ويقدم تفسيرا النظرية في الالنهج القائم على ساعد يالبيانات.  يمعاقبل ج

النظري والجمع ما بين النموذج  األخذ فياالعتبار طول العمليةيجب  ه. ومع ذلك، فإنللفروق في األثرمقبوال 
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 .لبياناتالعلمي ل

 

 نم فاعلللتاألطفال الذين يعانون من سوء التغذية هم أكثر عرضة نجد أن النظر في برامج تغذية األطفال، عند 

اال أن األطفال الذين يحصلون بالفعل على تغذية جيدة، الذين يحصلون من األطفال أكثر الوزن  خالل زيادة

 االستهداف ذاتالذي يمنع التغذية الفعالة وزيادة الوزن. والبرامج  يمكن أن يصابوا باالسهال ،على تغذية سيئة

كما وجد بالفعل أن هذا  -أكبر في موسم الجفاف  ظهراألثر سي، وهذا يكون لها أثر متوسط ،بالتالي ،فضلاأل

أكثر،  واستفيديمن المرجح أن  ،. األطفال األصغر سناششروع التغذية المتكاملة ببنجالديمهو الحال مع 

لتغذية لن يتأثر طولهم بدرجة ملحوظة نتيجة تحسين اواألطفال الذين يعانون من توقف النمو في مرحلة الطفولة 

من ثالث سنوات من  األصغرلدى األطفال تحسين التغذية  الراجعة الىالمكاسب تظهر .  الحقةالسنوات الفي 

. والتي تتأثر موسميا، قبل التدخل والحالة التغذوية ،المستفيدة الفئة حسب عمراألثر العمر. وبالتالي، يختلف 

التغذية "ستخدام إستبدال )االبحسب الوضع االجتماعي واالقتصادي، على سبيل المثال، ثر األختلف ييمكن أن 

 .في األسر الفقيرةحدوثه اكثر رجح يوالذي ( الغذائية الحاليةوجبة اللتحل محل  التكميلية"

 

من هم دون سن  الى استهدافة يالمدرسالتغذية لهذه األسباب قد تحول االتجاه في برامج التغذية بعيدا عن 

للتغذية توقع نأن قش بالتفصيل أعاله. ولكن ال يزال يمكن ونالذي الديش جبنببرنامج ال كما هو الحال فيالثالثة، 

بالتعب يصابون نقص السعرات الحرارية يجعل األطفال إن التعلم. في المدرسية أن تسفر عن تحقيق مكاسب 

يصابون ، مع التحذير من أن معظم الناس الفصولأكثر انتباها في  مجعلهيبرنامج للتغذية فإن ر، لذلك وفتالو

تحقيق مكاسب التعلم ل هفإن ،األمور لتوضيح. ولكن هام هنا توقيتال فانبالنعاس بعد تناول وجبة جيدة، لذلك 

 ةيتم معالج وهو أنبالنسبة لجميع التدخالت  فتراض حاسمإ. وهناك  نتباهاإأكثر يجب أن يكونوا ألطفال ل

تعلم أقل إذا لم تكن هناك يسوف على األرجح ويقظ إذا كان المعلم غائب، الطفل وال فائدة لل. الحقيقية المشكلة

من تلك التي تفتقر ذات األداء الجيد برامج التغذية في المدارس اكبر ليمكن توقع أثر  ،مواد تعليمية. لذلك

التحويالت النقدية المشروطة، التي تزيد من بمماثلة فيما يتعلق  أشياءالمدرسين. فيها غيب يالتي و ،للتجهيزات
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جانب  معوقات منالطلب على التعليم، ولكنها قد ال تحسن نتائج التعلم، أو حتى االلتحاق، إذا كانت هناك 

 (.2009العرض )رافاليون، 

 

ال تمويل المشاريع الصغيرة لمثوثمة جانب آخر من عدم التجانس والتكامل بين التدخالت الممكنة، على سبيل ا

الثنين اأثر أن ، حيث أثر عكسيخدمات دعم األعمال التجارية. أو ربما بذا كان مصحوبا إتأثير كبير  له

لوضع أهمية  ذاتستكشف أوجه التكامل ت. التصاميم التي  على حدةكل ثنين اإلهو أقل من مجموع مجتمعين 

 .اتسياسال

 

مسار  لألثر أنفتراض )ضمني في كثير من األحيان( إأيضا عبر الزمن، على الرغم من األثر ختلف ييمكن أن 

 ةالسببية أو أحاديحول نتقادات التي سبق مناقشتها خطي عن اإلال األثريختلف (. 2009، وولكوكخطي )

ستمرار. حتى عندما يكون تصميم البرنامج لم يتغير، إمتغيرة بفي بيئة كونه نهج ثابت لتنفيذ برنامج لتجاه اإل

النتائج حساسة جدا لهذه النقطة ستكون وتغير مع مرور الوقت، يلتدخل ا فان أثروقد تم تأسيس اتجاه السببية، 

لمشاركة والتمكين لزيادة ا تسعى. على سبيل المثال، بالنسبة للمشاريع التي األثرقياس فيه في الوقت الذي يتم 

تأثير مثل هذه المشاريع مع مرور الوقت هو لحتماال إإلى أن الشكل األكثر األدبيات تشير ، ات المهمشةللفئ

ستكشافها بشكل كاف إذا هو أحد المجاالت التي لم يتم األمور تزداد سوءا قبل أن تتحسن. ه ي أنأ، Jمنحنى 

بشكل خاص. في حالة ها تلدراسفسح المجال ي   حالة يجب أن ها، ولكنتقييم األثر المرتكز على النظريةستخدام إب

بين  ةصراعات أولي حداثإقش في وقت سابق، قد يتسبب في ونالذي  مشروع التغذية المتكاملة ببنجالديش

لتغذية، لأي آثار عدم ظهور يفسر بسبب الوعي المتزايد من النساء، األمر الذي  الحمواتو ،النساء وأزواجهن

وزيادة  ،وسع نطاقااألجتماعية اإلتأثير إيجابي نظرا للتغييرات عن تقييم الكشف يالوقت  بمرورولكن ربما 

 .الديشجالمرأة في المناطق الريفية من بنوضع تحسن 

 

في كينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا  أظهرت تجربة عشوائية محكمة. بامكانية التعميمويرتبط تحديد عدم التجانس 
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ان الرجال المختونين كانوا أقل  ،زروس نقص المناعة البشرية / اإليدتأثير ختان الذكور على انتقال فيعن 

. وكان (أوغندا عن، 2008وآخرون،  واورانظر، على سبيل المثال، )بدرجة كبيرة حتماال لإلصابة بالمرض إ

ختان بعد الشهر  لمدةالسن. وينبغي أن يكون هناك امتناع عن ممارسة الجنس  هوعدم التجانس  أحد جوانب

 . تنفيذ اإلجراء علىبدرجة أكبر، لالصابةيعرض الجنس في تلك الفترة  اذ أن ممارسة؛ الجرحيمكن التئام حتى 

كبر اال. لكن بعد الختانشهر  خالل لالصابةالتعرض  ة وهيطراخالم هال يحمل هذعاما  12الفتيان فى عمر 

تأثير القل ي، وبالتالي  لمدة شهر كامل الجنسمتناع عن على اإل ينغير قادر ونكونيمن الذكور غالبا ما  اسن

وأكثر من  %30ما بين المرض نتقال إنخفاض في مخاطر إالدراسات  . ومع ذلك، وجدتااليجابي للختان

مماثلة من السلوك النماط األ ذويهذا المستوى من التأثير فقط للسكان تعميم نتيجة للختان. ويمكن  50%

أو واحد شريك أو الممارسة مع متناع عن ممارسة الجنس، الرجال اإلفيه الجنسي. في المجتمع الذي يمارس 

 . ن التدخلناتج علن يكون هناك أي تأثير  فانه ،الواقي الذكريستخدام إ

 

 )المردود( األثر

بالطبع عنصرا أيضا التغيير الذي يحدث في المجتمع بدون التدخل وهو ليقيس ثر ألدقيق لالتقييم اليستخدم 

والتي  ،ال تتعرض للتدخالت مجموعة ويتم ذلك من خالل. تقييم األثر المرتكز على النظريةرئيسيا من عناصر 

د وجويساعد . نهج التجريبي أو شبه التجريبيالستخدام إبختيار، تجنب التحيز في اإلتطريقة يجب ان تحدد ب

صمم بطريقة تسمح بإعادة تحديد يجب أن يخط األساس بيانات تجميع فان تصميم، لذلك الالبيانات على تعزيز 

أو االستدعاء،  المتاحةم مجموعات البيانات استخدبإ البد من توفيرها ،وحين ال تتوفر هذه البيانات –عينة الأسر 

(. باإلضافة إلى 2009)انظر بامبيرجر،  ةاالخيرالحالة لتوخي الحذر مع  ةحاجالضرورة على الرغم من 

من خالل تأثير التدخل اآلثار ) بعضهي إمكانية تسرب وقضايا مهمة في التصميم  فهناكختيار، إلفي انحياز اال

 . من قبل التدخالت األخرى( مجموعة المقارنة التأثير على) تدخالت أخرى(، أو على مجموعة المقارنة

 

 دقيقالواقعي التحليل ال
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إلى أن يستكمل من خالل تحليل واقعي  تدخلون قياس التغيير الذي يحدث بداألثر من خالل تحليل يحتاج 

مشروع تحليل واقعي. في حالة  علىفي السلسلة السببية  العالقاتالعديد من  يعتمدصارم من مختلف األنواع. 

تسرب، وحقيقة أن حاالت الستهداف وأسباب ذلك، وتحديد اإلضعف شمل هذا ي .التغذية المتكاملة ببنجالديش

 .ةعملي ممارسةتحول إلى لم يتحسين المعرفة 

 

أن تكون جزءا من معظمم، إن لمم ، لبيانات العينة الممثلةحليل واقعي ت من خاللستهداف يجب أن يتم تحليل اإل

حد هناك مجموعة مسمتهدفة محمددة، ثمم أي كل، ودراسات األثر: من المستفيد من هذا البرنامج؟ إلى من الكن ت

الديش. وينبغمي أن ج، كما حدث في بنكميا وتحديد مصدرهاتحديدها ويمكن  ،تحدثما هو مدى األخطاء التي 

الفقمر  سمتخدام خمرائطإجتماعيمة أن الصمناديق اإل فمي حالمةوجمد علمى مسمتويات مختلفمة. االستهداف تحليل  يتم

األحياء األكثر فقرا، ولكن داخمل همذه المنماطق  علىجتماعية في العديد من البلدان يعني أن تركز الصناديق اإل

(. فمي حالمة 2002، المدوليللوصول إلى مموارد المشمروع )البنمك  قدرةأكثر  كثر غنىاأل المجتمعات تفقد كان

، ولكن األسر الفقيرة في درة على توصيل الكهرباءقاألكثر هي فضل حاال األكهربة الريف، كانت المجتمعات 

ادخمال لسنوات عديدة بسبب عمدم قمدرتهم علمى تحممل رسموم  تبقى بدون وصالت كهربائيةالمجتمعات المحلية 

 .(2008)البنك الدولي،  الكهرباء

 

ختيار سيكون تحليل بيانات تسمح بالتحيز في اإلمن خالل جمع  .ستهداف من خالل بيانات ممثلةيتم تحليل اإل

ة جابة على سؤال مثل "ما هي النسبستخدام هذه البيانات لإلال يمكن إبالتالي و ،ممثال للمجتمع ككلاألثر ليس 

خذ أ خذ العينات ليمكنأوزان أل اال اذا كان هناكستفادة من المشروع؟" االفقر من السكان حققت إ %20من 

 .عينة ممثلة

 

المشاركة  يجاد عالقة بينإالتغير، األمر الذي يتطلب  ةأنه ممارسة ثنائي يستهداف هإلونقطة ثانية فيما يتعلق با

نهج ال ويتطلبالفرد أو األسرة أو المجتمع(. خصائص كون ت)هذه الخصائص قد  ذات االهتمامخصائص الو
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ستخدام هذه النتائج إلكنه عموما من الخطأ  المشاركة، لتحديدالتحليل متعدد المتغيرات  ستخدامإشبه التجريبي 

عتمد على إحصاءات وصفية. ما إذا كان البرنامج يصل إلى يي ينبغي أن ذال ،في المشروع ستهدافاإللتحليل 

نحدار متعدد خمس السكان في اإللهو بيان بناء على جدولة ثنائي المتغير، وليس داللة إحصائية  %20أسفل 

 وبالتالي ،مشاركةالتفعل  هو تسليط الضوء على العوامل التيالتحليل به  أن يقومالمتغيرات. ما الذي يمكن 

ثنائي المتغير. على سبيل المثال، قد يكون التحليل متعدد المتغيرات ستهداف اإلتحليل تساعد على تفسير نتائج 

ظهر انخفاض مشاركة سكان القبائل، التي هي من بين األكثر فقرا في بعض مجاالت يلمشروع في الهند 

 13.ستهدافاإل عمليةالبرنامج، وهو ما يفسر ضعف 

 

 الذين تعرضوا للتدريب تعلموا األفرادختبار ما إذا كان إواقعي هو التحليل لل غير كامل ستخدامإ لحالةمثال 

مشروع  في المنشود من التدريب. وأظهرت الدراسة أن األمهات وهوموضع التطبيق،  وا ما تعلموهووضع

ممارسي ليمكن كذلك ها موضع التنفيذ. ونضعيلم  اتولكن الكثير، المعرفة نكتسبإالتغذية المتكاملة ببنجالديش 

بشكل  لنمولر الرسوم البيانية يتفس وابشكل حاسم، لم يتعلم ، ولكنعمليات الوزنالتغذية المجتمعية إجراء 

ن والمعلم هلمثل هذا التحليل في كثير من األحيان، ولكن هناك مجاال كبيرا لذلك. ب القيام . لم يتمصحيح

دراسة للبنك الدولي في غانا أن  وترىموضع التطبيق؟  المحسنة ويضعوهان يعرفون طرق التدريس والمدرب

 14.فعل ذلكيال منهم العديد 

 

تسليط الضوء على فاصل  ،من األحيانفي كثير  ،واقعيالتحليل للالديش، يمكن جبن حالة كما هو الحال في

أن  OEDلـ. وجدت دراسة أخرى للتدخل المنخفضاألثر لماذا بذلك يوضح حاسم في السلسلة السببية، و

مشروع ال ،في األساس. تحقيق المردودفي كينيا لها تأثير على للمزارعين اإلرشاد الزراعي  اتزيارالتدريب و

العاملين في مجال اإلرشاد  الىتم تمريرها ي والنتائج المفيدةفي مراكز البحوث، الجديدة لبحوث الزراعية امول ي

                                                 
13

ير األخير. وبالتالي فإنه هو الوضع يتم تضمين المتغ غير مهم عندماأكثر تحديدا عندما يتم استبعاد دمية القبلية، ولكنه يصبح أن يكون مصطلح الثروة مهم  

عالية من التعاون الخطي بين الدرجة الدائما على حساب تطبيقه الفقر. هذا النهج قد ال يكون من الممكن  وليس القبلي في حد ذاته الذي يقود المشاركة

 المتغيرات التفسيرية المحتملة، مثل تلك المذكورة والتعليم والمكان.
يكون سالمعلمين مجرد سؤال  . قد يعتقد المرء أنبسبب التكلفةكون أفضل طريقة لقياس الممارسة، ولكن تم استبعادها ت الفصول الدراسيةأن المالحظة  14

دم عأن ، أو اظهروا االستغرابالمعلمين إما أن أنها ستقدم تقريرا باستخدام أساليب محسنة حتى لو لم يفعلوا ذلك، ولكن ممارسات أثبتت  حيثمتحيزا 

 .""اإلجابات الصحيحة اي هيأنهم لم يعرفوا  ادى الىمعرفتهم 
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على العاملين في مجال لم تعرض ث والبح هالدروس المستفادة من هذ ، أنفي الواقعنجد ومن ثم للمزارعين. 

بالفعل منذ فترة  تبنيهاتم  هاتبني ممارسات معظملللمزارعين االرشادية اإلرشاد، الذين كانوا يقدمون الرسائل 

 (.2000طويلة )البنك الدولي، 

 

تحليل الواقع تطلب يأن ما يبدو شرطا إلجراء تحليل واقعي يمكن في الواقع  فإنومع ذلك، في بعض األحيان 

تحسين ، وزيادة عدد المسجلينالمدرسية منحة الالهدف من في حالة توفر منح دراسية يكون . في غياب التدخل

ستخدامات االموال. قد إحول  توضيحالتفسير  يعطييجب أن  .؟ذلك يتم. ولكن كيف على حد سواء نتائج التعلم

تم بالفعل إلى المدارس، وكيف ي مما وصلستخدام األموال: التحقق إتتبع  - اواضح اواقعيتحليال يبدو هذا 

المدارس لديها بالفعل بعض كانت إذا  ،لهذه الدراسة. لكن ةق عليها، وكالهما في الواقع أجزاء مفيدانفاإل

أن اإلنفاق  ألنماطبعد من تحليل . ويمكن لتحليل من قبل مقابل للتبادلهناك إمكانية فالموارد تحت تصرفها 

أن مقارنة المدارس التي حصلت على منح في هذه الحالة، على الرغم من  في غياب التدخلالواقع سفر عن ي

 تصميمالمن المرجح أن يكون  التي ال تحصل عليها من حيث تحسين حالة المدرسة وتوفير المواد الالزمةوب

 .أقوى

 

 ةمختلطالطرق ال

مزيج من األساليب النوعية والكمية في تقييم واحد. جميع الدراسات الكمية لديها  ي استخدام"هةمختلطالطرق "ال

كل من م استخدإتتعلق بمدى هي مسألة  ،لذلك –على األقل قراءة وثائق المشروع  -قدر من التحليل النوعي 

 .التحليالت الكمية والنوعية

 

نجد أن  ،دراسات التنميةفي  ،مختلطة عموما من مؤيدي النهج النوعي. ولكن طرقستخدام إ الدعوة إلىتأتي 

األساليب  ستخدامنجد أن خطوة رئيسية نحو إتقييم حتى وقت قريب جدا، لذلك على الهيمنت  ةالنوعيالتحليالت 

الى زيادة  انني اود أن اشير الإالمختلطة هو في الواقع زيادة استخدام األساليب الكمية في الدراسات النوعية. 
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 (. وسأقدم2008في وايت ) ستفاضةبإ هااستخدام البيانات النوعية في الدراسات الكمية، وهي قضية تعاملت مع

 .ثالث نقاط عامة هنا

 

لبعض مجموعات  عداداإلعني مجموعة واسعة من األنشطة، وليس مجرد يستخدام البيانات النوعية إ :أوال

(. وهي تشمل، على سبيل تمت بدقةالبيانات النوعية، إال إذا جمع وجهة نظري من أضعف أشكال  منالتركيز )

، الديشج. في حالة بنتصميم التقييم عدادإلاألنثروبولوجية والسياسية في سياق التدخل  ياتالمثال، قراءة األدب

(. أدت هذه 1992، ايتو ااألنثروبولوجية )خصوص يات، من خالل قراءة األدبالحمواتجاء تحديد تأثير 

ستبيان للتعرف على تلك المرأة التي تعيش مع من اإل بخصائص األسرةالخاص المقطع  تعديل الىالرؤية 

وتعيش فيها والدة  ؛رب األسرة ة، زوجوتعيش مع حماتها رب األسرة زوجة ابن :)على سبيل المثال حماتها

التحليل بالقيام يمكن بذلك وأيضا(،  واخت زوجة رب األسرة وتعيش معهم أم رب األسرة ؛حماتها ،رب األسرة

 .النوعيةفي ضوء المعلومات الكمي 

 

مرورا ،  التنمية" )قضاء يوم أو نحو ذلك في الميدان(سياحة " منفي تقييم األثر المسخدمة التقنيات  تبدأ

األنثروبولوجيا في منطقة المشروع، وهذا األخير هو نهج غير ، إلى تضمين عالم التحليل السريع بالمشاركةب

السخرية من سياحة هي أنه، على الرغم من  اثاني. األجل ةليطو دراساتالستخدامه في إيمكن و ،جيدا مستغل

هناك بديل لقضاء بعض الوقت فليس . تقييم األثر المرتكز على النظريةشكل جزءا أساسيا من ت اأنه إال التنمية

التعرف على موقع ، وأنه من الصعب أن تعرف كيف يمكن تحليل البيانات بشكل معقول من دون الميدانفي 

مجموعة من وتنفيذ المشروع  سلوبإ التعرف علىالى في الميدان قضاء بضعة أيام فقط يؤدي . العمل

تصميم وتنفيذ  ساعد على حد سواء فييسوف والمشروع ب العاملونختارها إوليس فقط تلك التي  - األنشطة

 المنطقة خارج مناطق المشروع .زيارة القيام بالدراسة. ومن المفيد أيضا 

 

لمصلحة رؤى من مناقشات مع موظفي المشروع والمستفيدين وأصحاب اليمكن أن أعطي أمثلة كثيرة 
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القروض من  عطاءإ الريفية التي شملت ةعيشماألول من تقييم لمشروع سبل ال :ثنين فقطإسأعطي اآلخرين. 

تمكن تلم سنة(  22)متزوجة غير البنته إأن من  اشتكى خالل مجموعات المساعدة الذاتية النسائية. رجل واحد

أن القرويين  معرفة. هذا التعليق أدى إلى قرضازوجته تلقت بالفعل  نأل نظرامن الحصول على قرض 

القرض لألسرة ال للفرد، األمر الذي دفع معدالت مشاركة أقل في األسر التي لديها أكثر من امرأة  واعتبرإ

(. الهدف من المشروع هو أن جميع النساء 2)شكل مجموعة المساعدة الذاتية واحدة مؤهلة لالنضمام الى 

. المثال ، وليس الفرداالسرةالعائد يعود على المؤهالت ينبغي أن تشارك، ولكن هذا ليس هدفا واقعيا طالما 

يم الصندوق االجتماعي . في العمل الميداني لتقييكون نقطة فاعلةختيار يمكن أن اإلحسن  أن كيف يبينالثاني 

"المجتمع"  يقولون -رويين من المديرين وإلى موظفي البرنامج، إلى الق -كان الفتا كيف أن الجميع في زامبيا 

، وفاجا وايتعملية أكثر انتقائية )انظر في الواقع تتم  ههذا المشروع، على الرغم من أنه كان واضحا أن ختارإ

،  يعني لجنة المشروع وحقيقة أن "المجتمع" هو في الواقع التصور الضيق، وهال وفي(. أطول مناقشةل، 2008

"يجب أن أذهب اآلن،  :الرد على هاتفه المحمول قال لنا عند من قبل ضابط البرنامج اإلقليمي الذيتدار والتي 

 ."لدي المجتمع في مكتبي

 

مقارنة في مجموعات المساعدة الذاتية في والية اندرا براديش وبرنامج في المعدالت المشاركة  : 2شكل 

 النساء المؤهالت في المنزلعدد ب

 IEG  المصدر: بيانات المسح

 عدد السيدات المؤهالت

ما يقرب من ثلثي السيدات يعشن في 

 منازل بها اكثر من عضو مؤهل
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أمر ينبغي تشجيعه،  ذلكجمع بيانات جديدة )الحاجة الى دون بثر األالبيانات المتاحة تسمح بتقييم  حيث أنو

(، فإن بالدرجة الكافية لجمع بيانات جديدة، بينما البيانات الموجودة غير مستغلة دائمااستعداد على  حيث أننا

تفتقر الى لتدخل. مثل هذه الدراسات ل لتحديد األثر دون التعرضهناك خطرا من الباحثين بإجراء دراسات 

 المردود بواسطة التدخل.حداث إسوء فهم كيفية لنظرا  ،اتسياسال رتباط معاإل

 

األلغاز في البيانات مع  متابعة، حيث يتم البحثيةذات الطبيعة بعض األنشطة بميزانية التسمح أن أخيرا، يجب 

لتي أدت إلى فجوة الممارسة في معرفة األسباب المجموعات التركيز إستخدام إضافية.  ةل ميدانيااعمجراء إ

ن تمويل مجموعات عالذكر  سابقة. مثال آخر يأتي من الدراسة هذه األعمالالديش هي مثال على مثل جبن

، وشملت الدراسة معيار قياس مستويات . كان لدينا بياناتالهندالمساعدة الذاتية في والية اندرا براديش في 

في معظم  نخفاض العائدإزلية. وأظهر تحليل هذه البيانات المن قتصاديةعلى الوحدات اإلوتأثيرها المعيشة 

وسيلة لفهم  لم توفرالبيانات الموجودة في الواقع  ال أنإاألنشطة الخاسرة.  ذات مؤكدة، بما فيها أقلية الوحدات 

 "ةكميال'االثنوغرافيا "ما يمكن أن أسميهبتكليف فقد قمنا . وبالتالي، ةملاع أن تظل الوحداتهذه  تستطيعكيف 

 ،للوحداتستخدام استبيان شبه منظم لتحديد التدفق النقدي اليومي إارة جميع األسر التي تم مسحها، وإلعادة زي

 ،في الواقع ،، رغم أن هذه كانت نادرة جدا(. وأكدت النتائجومدخالت العمل من أفراد األسرة )والموظفين

األجر ب، مقارنة لم يكن غير عاديواحد اليوم روبيه في ال 30-20)نخفاض مستوى الدخل من هذه األنشطة إ

، )موت الماشية باالضافة الى طبيعة المخاطرة في العديد من هذه األنشطة(، روبيه 70-50 للشخصاليومي 

 (.، وعدم كفاية حجم السوقالماعزوخاصة من 

 

 نهج "الصندوق االسود"بنظرية مقارنة التقييم األثر القائم على  . 4

هذه األخيرة غالبا ما تعلن عن مجرد  .نظرية مع نهج "الصندوق االسود"التقييم األثر القائم على يمكن مقارنة 

أي محاولة لإلجابة على  ال يجري، ولكن األثرمعالجة متوسط معامل ل اإلحصائية تالدالال وتهتم -التأثير 
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والفوائد المترتبة على ذلك. ومع  ،السؤال لماذا. وقد سعت هذه الورقة إلى إظهار كيفية معالجة مسألة لماذا

 .بعض األمور ينبغي االنتباه لهان فإذلك، 

 

مسائل عدم فان  ،تشير الى متوسط تأثير المعامالت التينتقادات الموجهة إلى التقارير اإل فيالمبالغة ال ينبغي 

متوسط يكون لكن نادرا أن و. على األثر تأثير معين الى يؤدي دورايلعبان فهم السياق  وكذلك مدىالتجانس، 

. والواقع ليس ذو فائدة (دخالهاوالتي نرغب في إ )عادة ما يكون على حد سواء معاملة المعالجة المعامالتتأثير 

نحدد مدى معنوية  لالهتمام. سيكون من المضلل أن الرئيسي مركزال هوكون ي المحتمل جدا أن أنه من

. وعالوة على ذلك ياعكس التدخلتأثير متوسط المجموعة الفرعية إذا كان داخل ، وخاصة حصائيااإلختالف إ

 .لحسابات فعالية التكاليف يستخدم كأساس للتدخل متوسط التأثير الفإن 

 

فتح السلسلة السببية بطرق مختلفة. انه يحاول فصل مختلف  الى تقييم األثر المرتكز على النظريةيؤدي  :الثانية

مكن أن يتم هذا من خالل . ويتؤثروتلك التي ال  تؤثري التالتدخل  جراءاتإمراحل السلسلة السببية، ولكن أيضا 

تحليل االنحدار عرض تمشروع التغذية المتكاملة ببنجالديش دراسة في نحدار. على سبيل المثال، فإن تحليل اإل

ختيار إعتمد على نماذج يي ذ، والالى حساب االنحدار الممارسات. لكن مثل النهج المستندو للفجوة بين المعرفة

تحدث  التيأو ، التجريبي أو شبه التجريبي التقييمإما يفضلون العديد من النقاد، الذين  له ،عينة والمواصفاتال

ولكن  .جزاء من عمل البرنامجاألتتسع لتحليل  أن. ويمكن لهذه المناهج الصارمة تأثير والتي ال تحدث تأثير

بعض رجال  :على سبيل المثال - ختالف المجموعاتبأن يختلف التدخل بإالبد من وضع التصميم للسماح 

على  ثنيناألعلى  يحصلون أخرونعلى خدمات الدعم و أخر يحصلعلى قروض، وبعض  يحصلوناألعمال 

يتم مع المناهج األخرى  كما ،اتتأثيرالجمع بين هذه ست تقييم األثر المرتكز على النظريةفإن  ،حد سواء. عمليا

 .السلسلة السببية لتوضيح

 

 ن في بعض األحيان من األفضل تركهوأخيرا، ربما ما هو داخل الصندوق األسود يكون فوضوي بحيث يكو
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قلل إلى ي للمنازلالكهرباء  ن توصيلإو ،على الخصوبةالريف دراسة للبنك الدولي أثر كهربة  ختبرتأ .؟مغلقا

أن مكن يواحد  عامل(. وكانت هذه الدراسة قادرة على إثبات 2008الخصوبة )البنك الدولي، من حد كبير 

لم خر وعامل آ(، نالتلفزيو من خاللوسائل منع الحمل عن )الحصول على المعرفة السبب على ما يبدو يكون 

ر الدخل، تأثي)الحد من النشاط الجنسي(. لكن هناك العديد من الوسائل األخرى الممكنة، مثل له تأثير يكن 

أفضل ن و، يكالتأثيراتفي مثل هذه الحاالت، حيث ال يمكن فصل كل  وهكذا. ،وغيرها من الفوائد التعليمية

 .التقييم المختصروسيلة لقياس األثر هو 

 

 الخالصة. 5

في مجال التنمية.  للتعرف على ما يصلح ةصارمالإلى إنتاج كمية أكبر من الدراسات الكمية تدعو هذه الورقة 

 بعض ،؟لماذاتسليط الضوء على تم تكون أكبر بكثير إذا ما س اتسياسللومع ذلك، فإن أهمية هذه الدراسات 

القائم على  األثر. من المتفق عليه على نطاق واسع أن تقييم ذات أثر وأخرى ليس لها مردودالتدخالت 

العديد من الدراسات الجديدة تفشل في الوفاء فإن . ومع ذلك، ضروريةسفر عن رؤى ييمكن أن نظرية ال

ختالفات في إالى التكهن حول األسباب التي أدت للتأثير، أو  يؤدي الىنظرية، مما البالوعد للنهج القائم على 

 .سبابهذه األلشرح  ساس متينعلى أ التأثير، بدال من وجود تحليل تجريبي

 

نهج يؤدي مباشرة إلى هذا الفي الممارسة العملية، وكيف أن  لتقييم األثر القائم على النظريةلقد قدمت مثاال 

مجموعة من المبادئ التي  ادماجهذا التطبيق  يتطلبتعزيز أثر البرنامج.  اتسياسيالتي تخدم ستنتاجات اإل

ستعداد للتكيف مع الظروف إعلى تكون برنامج بطريقة مرنة، والنظرية  ويجب ان تصاغوضعت أعاله. 

الصرامة حتاج تالنظريات المتنافسة والعواقب غير المقصودة.  ن نكون واعين الىوأالمتغيرة في هذا المجال، 

.  ستخدام مزيج من األساليبإ، مما يعني تدخلالدث بدون ماذا يحواقعية، فضال عن تحليل الإلى جمع كل من 

ط جتماعي والسياسي والثقافي للتدخل، والتي ستكون وسيلة لتسلينظرية البرنامج في السياق اإليتم تحديد 

 .للمردود الضوء على عدم التجانس المتوقع
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 شكر

. المعتادكمن هذه الورقة. وينطبق هذا  ةسابقال الصياغةعلى  اتماري غاردر للتعليقعن شكره لالمؤلف يعبر 

، أو أي من 3ieمبادرة  أراءوال يمكن أن تؤخذ على أنها  المؤلفهنا هي آراء  المطروحةاآلراء جميع 

 .لها الداعمينأعضائها أو 
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