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الدوافع 

أسئلة البحث التي تشكل الدافع وراء معظم الدراسات في         
. العلوم الصحية هي أسئلة سببية بطبيعتها          

: على سبيل المثال     
 فعالية دواء ما بالنسبة لمجموعة سكانية؟      ماهي 

ض آان يمكن تجنبها    امرأحد األآم من حاالت الوفاة من جراء   
تباع عالج ما أو سياسة ما؟     إ ب
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الدوافع 

 االقتصاد لها أيضا عالقة باألثر   علمأصعب األسئلة التجريبية في 
:السببي

هل تزيد ال مرآزية المدارس من جودة التعليم؟    
 من التعليم إلى زيادة الدخل؟   إضافي هل يؤدي عام  

 المشروطة إلى نتائج صحية أفضل بالنسبة    يةتحويالت النقد  الهل تؤدي  
لألطفال؟
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الدوافع 
:لالهتمام بهذه األسئلة دوافع مثل

 سياسية هتماماتإ
هل تقلل البرامج الحكومية من أعداد الفقراء؟    

 نظريةإعتبارات

مشكالت تواجه صناع القرار أنفسهم 
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مثال افتراضي  :  المشكلة  إدراك   
تحويل نقدي مشروط مع التشديد على النساء الحوامل                

سيخضعن لفحوص طبية دورية     

توفر تغذية أفضل بالمرآز الطبي        

عقد اجتماعات دورية بشأن مخاطر التدخين والخمور        

هل للبرنامج أي أثر على وزن المواليد؟            : السؤال األهم    
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 المشكلةإدراك
بدون (النساء المشارآات بالبرنامج والنساء في أقرب بلدة  : بيانات افتراضية

)البرنامج 

الوزن عند الميالد بالجرامات        ) متوسط(
األسر األسر التي لم تحظ بالبرنامج الفرق فرق

التي حظيت بالبرنامج  البلدة القريبة المضاعف

قبل البرنامج  ? ?

بعد البرنامج  3,250 3,100 150 ?
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 المشكلةإدراك
بدون (النساء المشارآات بالبرنامج والنساء في أقرب بلدة  : بيانات افتراضية

)البرنامج 

الوزن عند الميالد بالجرامات    )  متوسط(

األسر األسر التي لم تحظ بالبرنامج   الفرق الفرق 
التي حظيت بالبرنامج   البلدة القريبة المضاعف

قبل البرنامج   3,025 2,840 185

بعد البرنامج   3,250 3,100 150 -35
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 المشكلةإدراك
النساء المشارآات بالبرنامج وغير المشارآات عشوائيًا : بيانات افتراضية

الوزن عند الميالد بالجرامات    )  متوسط(
األسر األسر التي لم تحظ بالبرنامج  الفرق  الفرق 

التي حظيت بالبرنامج   البلدة القريبة    المضاعف   

قبل البرنامج   3,025 2,840 185

بعد البرنامج   3,250 3,100 150 -35

األسر األسر التي لم تحظ بالبرنامج   الفرق  الفرق 
التي حظيت بالبرنامج    بطريقة عشوائية المضاعف   

قبل البرنامج   3,028 3,028 0

بعد البرنامج   3,250 3,105 145 145



WBISARHDN WBISARHDN 9

التحليل السببي 
ها    الغرض من التحليل اإلحصائي التقليدي، المبوب تبعًا لالحتماالت وغير       

تصنيفية من العينات       )  معايير (من أساليب التقدير، هو استخالص محددات     
.     المأخوذة من ذلك التصنيف     

:وبمساعدة هذه المحددات يمكن    

االستدالل على ما يربط بين المتغيرات، 1.

تقدير احتماالت الحدوث في الماضي والمستقبل،     2.

. احتمال الحدوث في ضوء أدلة جديدة أو مقاييس جديدة   دتحدي  3.
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التحليل السببي 
يمكن النهوض بهذه المهام بشكل جيد من خالل التحليل اإلحصائي  

.   التقليدي ما دامت الظروف المحيطة بالتجربة ثابتة 

:التحليل السببي يذهب ألبعد من ذلك 

 فالغرض منه هو استخالص الوجوه والجوانب المختلفة لعملية الحصول على
. البيانات

ثبات مع يمكن استنتاج احتماالت الحدوث ال وبمساعدة هذه الوجوه المختلفة 
. الظروف فحسب، بل وإمكانية الحدوث أيضا في ظل ظروف متغيرة
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التحليل السببي 
: وتشمل هذه اإلمكانية        

التنبؤ بتأثير التدخالت 1.

التنبؤ بتأثير التغيرات الطارئة 2.

التعرف على أسباب ما يطرأ من أحداث  3.

ويعني هذا التمييز أال تختلط المفاهيم السببية بمفاهيم التالزم             
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التحليل السببي 
.آلمة السبب ال وجود لها في قاموس نظرية االحتماالت التقليدية 

حدثان الآل ما تسمح لنا به نظرية االحتماالت هو تحديد ما إذا آان    
أحدهما شهدنا  بمعنى أننا إذا – يعتمد أحدهما على اآلخر متالزمين أم 

. فلنا أن نتوقع اآلخر في أثره 
بة ولذا آان البد للعلماء الساعين إليجاد تفسيرات سببية للظواهر المرآ  

أو مبررات للقرارات السياسية من أن ُيدِخلوا على لغة نظرية 
. االحتماالت مفردات جديدة للسببية 
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التحليل السببي 

:هناك صيغتان مقترحتان لهذه العالقة السببية                      

).1943  هافيلمو    (نموذج المعادلة الهيكلية         1.

  روبن   ؛ 1923  نيمان    (  للنتائج المحتملة            روبن   -نيمان     نموذج   2.
1974 .(
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 السببيروبننموذج  

 Uوُيرمز لكل وحدة من وحدات          . Uُيرمز للسكان بحرف       
.uبحرف    

∋ uلكل وحدة     U        توجد قيمة مرتبطةY(u)      للمتغير
.متغير االستجابة        :  ، وهو ما نسميه       Yالمعني    

 تمييزًا أو نعتًا           Aوُتسمى    .  Uمتغيرًا ثانيًا على           Aولتكن     
.Uللوحدات في       
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 تعرض أو عدم تعرض آل          إمكانية    الفكرة األساسية تكمن في        
: وحدة لتأثير سبب ما          

. البد أن تكون آل وحدة قابلة للتعرض ألي سبب من األسباب                    

هي إال تلك      يتبنى موقفًا يعتبر أن األسباب ما                   روبن   ولذا، فإن     
. األشياء التي يمكن أن تكون معالجات في تجارب افتراضية                              

التمييز أو النعت ال يمكن أن يكون سببًا في تجربة ما، ألن                              
.فكرة إمكانية التعرض ال تنطبق عليه              
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.للتبسيط، نفترض أن هناك سببين فقط أو مستويين للمعالجة   

: Uمتغير يدل على السبب الذي تتعرض له آل وحدة من وحدات    Dلنفترض أن 





=
controltoexposedisuunitif
treatmenttoexposedisuunitif

c
t

D

ما في حالة أ . D، يحدد القائم بالتجربة قيمة   الموجهةفي حالة الدراسة 
.  فإن قيمتها تحددها عوامل خارجة عن سيطرته  الموجهةالدراسة غير 

: المعادلة   
D= t        إذا تعرضت الوحدة  للمعالجة

c         إذا لم تتعرض الوحدة للمعالجة
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، الذي تتعرض له  cأوt بالسبب المعين، Yيمكن أن تتأثر قيمة 
.الوحدة

: من متغيرات االستجابةمتغيرينولذلك، نحتاج إلى 

Yt(u), Yc(u)

ت الوحدة تعرضهي قيمة االستجابة التي سُترصد إذا  Ytحيث  
t لسببل

ت تعرضهي القيمة التي سيتم رصدها على نفس الوحدة إذا Ycو 
.c لسببل
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: آمتغير ثنائي       Dويمكن التعبير أيضا عن               

D = 1 if D = t and D = 0 if D = c

: وهكذا، يمكن بلورة النتيجة بالنسبة لكل فرد آما يلي                       

Y(U) = D Y1 + (1 – D) Y0
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 Du} 0 بدًال من = Du} 1 فإن uبالنسبة لمعالجة آل وحدة  :  تعريف
تسبب األثر =

δu = Y1(u) – Y0(u) 

ؤثر هذا التعريف لألثر السببي يفترض أن وضع المعالجة ألحد األفراد ال ي 
.على النتيجة المحتملة لغيره من األفراد   

 Y0(u) و Y1(u)يستحيل رصد قيمة : مشكلة جذرية لالستدالل السببي   
.uعلى  tعلى نفس الوحدة، ولذا يستحيل رصد تأثير  

دالل على وللتعبير بشكل آخر عن هذه المشكلة يمكن القول إننا ال نستطيع االست   
: لبي؛ مثل تأثير المعالجة ألننا ال نملك الدليل على الوضع في حالة الواقع الس 

. ماذا آان يمكن أن يحدث لو لم تكن هناك معالجة 
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 واحدة، فإننا uبالنظر إلى تعذر رصد األثر السببي بالنسبة لوحدة  
للمجموعة السكانية آلها أو متوسط األثر السببي  نسعى لتحديد  

. لمجموعات فرعية
أو أي (Uعلى ) cبالنسبة إلى  (t لسببلمتوسط األثر السببي  
: تحدده المعادلة ) مجموعة سكانية فرعية

ATE =E [Y1(u) – Y0(u)] 
= E [Y1(u)] – E [Y0(u)] 

(1)01 YY −== δ
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 على وحدة   t لسببلالحل اإلحصائي يستبدل باألثر السببي المستحيل رصده       
على مجموعة من  t لسببل معينة  متوسط األثر السببي الممكن تقديره      

.الوحدات

، فإن من الممكن   E(Y0) و   E(Y1)على الرغم من تعذر حساب آل من   
. تقديرهما   

معظم وسائل القياس االقتصادي تسعى ألن تستخلص من بيانات الرصد             
:تقديرات متسقة لقيمة آل من     

01 YandY
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: لنتأمل المعادلة البسيطة التالية لتقدير متوسط األثر السببي                         

(2)0]D|Ŷ[-1]D|Ŷ[ˆ
01 ===δ

تتعلق بالمجموعة السكانية آكل،                   ) 1(يالَحظ أن المعادلة        
تقديرًا ينبغي تقييمه من خالل                ) 2(في حين تمثل المعادلة           

.  عينة من السكان         
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 تساوي نسبة السكان الذين انضموا لمجموعة                      πلنفترض أن     
.  المعالجة   

: بتحليل متوسط األثر السببي نجد لدينا                  

( )[ ] ( )[ ]0D|YY)1(1D|YY 0101 =−−+=−= ππδ

[ ]
[ ] 0100

11

YY]0D|Y[)1(]1D|Y[
]0D|Y[)1(]1D|Y[

−==−+=

+=−+==

ππ
ππδ

}0{}1{ )1( == −+= DD δπδπδ
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إذا افترضنا أن       

[ ]
[ ]]0D|Y[)1(]0D|Y[

]1D|Y[)1(]1D|Y[

00

11

=−+=

+=−+==

ππ
ππδ

0]D|Y[1]D|Y[and0]D|Y[1]D|Y[ 0011 ======

0]D|Ŷ[-1]D|Ŷ[ˆ
01 ===δ

0]D|Y[-1]D|Y[ 01 ===δ

وهو ما يمكن باتساق تقديره من خالل معادلة تقدير عينته                         
: التناظرية     
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في وهكذا يكون الشرط الذي يكفل نجاح معادلة التقدير التقليدية باتساق  
:استخالص المتوسط الحقيقي لألثر السببي هو أن تكون   

0]D|Y[1]D|Y[and0]D|Y[1]D|Y[ 0011 ======

في ظل هذا الوضع فإن متوسط النتيجة التي نصل إليها تحت المعالجة   
ومتوسط النتيجة تحت السيطرة ال يختلفان بين مجموعة المعالجة   

.والمجموعة الحاآمة

 غير Dمن أجل تلبية هذه الشروط، يكفي أن تكون دالة المعالجة 
.Y2 و Y1متالزمة مع توزيعات النتيجة المحتملة   

تالزم هي من خالل التخصيص      الالالطريقة الرئيسية لتحقيق ذلك 
.العشوائي للمعالجة



WBISARHDN 26

في أغلب الظروف، ال تتوافر ببساطة معلومات عن آيفية استجابة 
. أفراد المجموعة الحاآمة لو آانوا هم الذين تلقوا المعالجة

هذا هو األساس للتمعن المهم في االنحرافات المحتملة في معادلة 
). 2(التقدير التقليدي 

:بعد إجراء القليل من عمليات الجبر، يمكن إظهار أن 
( ) ( )

44344214444 34444 21
ityHeterogeneTreatment 

0}{D1}{D

DifferenceBaseline

00 )1(0]D|Y[1]D|Y[ˆ
== −−+=−=+= δδπδδ

Baseline difference:
) الخط القاعدي    (فرق خط األساس    

Treatment Heterogeneity:
تفاوت المعالجة  
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هذه المعادلة تحدد مصدري االنحراف الذي يتعين إزالته من  
.تقديرات اآلثار السببية المستمدة من دراسات الرصد والمالحظة

.اختالف خط األساس  : انحراف االختيار 1.

.تنافر المعالجة2.

معظم األساليب المتاحة ال تعالج سوى انحراف االختيار،   
بافتراضها ببساطة أن أثر المعالجة ثابت في السكان أو بإعادة 

.تعريف معيار االهتمام السكاني
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تلقوا عالجا  من  ةج ل عا م 
.متوسط األثر السببي ليس دائما محور االهتمام

في طائفة متنوعة من األطر السياسية، يكون متوسط أثر المعالجة  
:بالنسبة لمن عولجوا هو محور االهتمام الجوهري

TOT =E [Y1(u) – Y0(u)| D = 1] 
= E [Y1(u)| D = 1] – E [Y0(u)| D = 1]
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جا عالتلقوا  من  ةج ل عا م 
تنجح دائما في تقدير متوسط أثر   ) 2(معادلة التقدير التقليدي            

:المعالجة إذا ما آانت        

0]D|Y[1]D|Y[ 00 ===
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