
:تقييم األثر

إثباتاتإلى  وعودتحويل ال
بول جيرتلر
بيركلر -جامعة كاليفورنيا 



:إذن، أنت تريد تقييم األثر
تشغيليةقضايا 



:آخر ثالثة أسئلة

؟ذو قيمة لماذا يكون التقييم 1.

ما الذي يساعد على التقييم الجيد لألثر؟2.

كيف نجري تقييم األثر؟3.



قضايا خاصة بالتنفيذ

االقتصاد السياسي
سياق السياسات
التوصل إلى رقابة جيدة

التصميمات االرتجاعية مقابل المستقبلية
جعل التصميم متوافقا مع العمليات
قضايا أخالقية

النتائج“على ابة قرالالعالقة ب”



االقتصاد السياسي

؟العامة ما الغرض من السياسة
 ،عن الموازنة ةدافعالمسياسة وطنية و وضعفي الواليات المتحدة
 ،لناخبينا اإلجابة علىفي جمهورية جنوب أفريقيا
 ،ص موازنة لبرامج الفقريخصتفي المكسيك
 ،زيادتهاإلثبات فعالية الموازنة والسبب المنطقي ل ضغوطعموما



االقتصاد السياسي

تحّول ثقافي
من التقييم االرتجاعي

انظر للخلف واحكم
للتقييم المستقبلي

قرر ما الذي تحتاج إلى معرفته
اختبر البدائل
القياس واإلبالغ
اعتمد بدائل أفضل بمرور الوقت

تغيير الحوافز
مكافآت لتغيير البرامج
مكافآت لتوليد المعرفة
ةافصل أداء الوظائف عن توليد المعرف



سياق السياسات

أجب عن األسئلة المتعلقة بالسياسات
ما هي األسئلة الخاصة بالسياسات التي يتعين الرد عليها؟
ما هي النتائج التي تجيب على تلك األسئلة؟
ما هي المؤشرات التي تقيس النتائج؟
ما هو مستوى التغيير في النتائج الذي يحدد النجاح؟

أمثلة:: 
 ؟ريادية للزيادةتجربة
في المتوسط من نتائج المستفيدين  %×تحتاج على األقل إلى زيادة : المعايير

خالل فترة معينة



تعتمد استراتيجية التقييم على قواعد العمليات

ما هي  استراتيجية التحديد؟
تعتمد على تنفيذ البرنامج
االرتجاعي مقابل المستقبلي
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التحليل االرتجاعي

برنامج جرى ضروري حين ينبغي العمل مع  رتجاعيالتحليل اال
خط ( بيانات قائمةومع ) توسيع نطاق برنامج قائم( تصميمه مسبقا

)أساس؟

أمثلة:
 العشوائيالتوزيع :Auditorias de corrupción )البرازيل(
انقطاع االنحدار :Bono Sol )بوليفيا(
في االختالفات اإلختالف :AGES )المكسيك(
متغيرات مساعدة :Piso firme )المكسيك(
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التحليل المستقبلي

مستقبليالتحليل ال
البرنامج إحالةمع  وازييتم تصميم التقييم بالت
يمكن تجميع بيانات خط األساس

أمثلة:
Progresa/Oportunidades )المكسيك(
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تصميمات محتملة

توليد ضوابط جيدةلفرص الاستغل 

منافع لجميع السكان المؤهلين قدمغلبية البرامج أن تاليمكن أل
قيود الموازنة:

المستفيدون المؤهلون الذين يحصلون على منافع هم المجموعة العالجية المحتملة
المستفيدون المؤهلون الذين ال يحصلون على منافع هم مجموعة الضوابط المحتملة

قيود لوجستية:
أوال هي المجموعة العالجية ذهبالقيود التي ت
الحقا هي مجموعة الضوابط المحتملة ذهبالقيود التي ت

ال يحصل جميع المؤهلين على البرنامج
تشجيع عشوائي



تعتمد الوسيلة على قواعد التشغيل

مستهدف عام

على مراحل دون انفصال عشوائي عرض عشوائي

بانفصال RD/DiD
Match/DiD

RD/DiD
Match/DiD

فوري دون انفصال تشجيع عشوائي تشجيع عشوائي

بانفصال RD/DiD
Match/DiD

تشجيع عشوائي



من يحصل على البرنامج؟

معايير األهلية
تستهدف المنافع؟
كيف يتم استهدافهم؟
 ؟الى درجات أولوية األهلية تصنيفهل يمكن
 ألولويات؟ل إلعطاء درجاتهل اإلجراءات جيدة بما يكفي

طرحال
فرص متساوية للمضي أوال، ثانيا، ثالثا؟



أخالقية اعتبارات

القيود اإلدارية/يستند إلى الموازنة طرح: ال تؤجل المنافع

المستفيدون الذين يستحقون المساواة يستحقون فرصا  :المساواة
متساوية للمضي أوال

وسيلة تتسم بالشفافية والمساءلة

امنح كل المؤهلين فرصا متساوية
قوم على بعض المعايير، يجب أن تكون هذه المعايير كمية درجة تال تإذا كان

وعلنية



اإلدارة من أجل النتائج

التقييم المستقبلي:
مسائل السياسات صميمت

تقديرات دقيقة غير متحيزة

استخدام الموارد بحكمة:
أساليب أفضل

بيانات أرخص

امجنالبرفي  اتمالئم وتغيير ذات توقيت تغذية راجعة

تحسين النتائج على أرض الواقع



ابةقتنسيق أنظمة تقييم األثر والر

البرامج تجمع بانتظام البيانات لغرض اإلدارة/المشروعات

 النموذجيالمضمون
قوائم المستفيدين
توزيع المنافع
النفقات
النتائج
التقييم المستمر للعمليات

المعلومات مطلوبة لتقييم األثر



:يستخدم التقييم المعلومات من أجل

التحقق من المستفيد
موعد البدء
ت فعلياالمنافع التي قدم

:الشرط األساسي للبرنامج كي يحدث أثرا
ينبغي تقديم المنافع للمستفيدين المستهدفين



رسائل عامة

تقييم األثر مفيد في:
تصميم البرنامج كيد صحةتأ
تعديل هيكل البرنامج
وزارة المالية والمجتمع المدني التواصل مع
 الوضع المغاير للحقيقةيتطلب التصميم الجيد للتقييم تقدير

 ما الذي كان يمكن أن يحدث للمستفيدين لو لم يحصلوا على
البرنامج

 نحتاج إلى معرفة جميع األسباب وراء حصول المستفيدين على
البرنامج وعدم حصول غيرهم عليه



رسائل التصميم

العامة سياساتلمسائل ا ناولت
معرفة ما الذي تحتاجه الحكومة وما الذي  شوقمن الم

ستستخدمه

قبول أصحاب المصلحة
األسهل استخدام التصميمات المستقبلية
يمكن ألنظمة المراقبة الجيدة وبيانات اإلدارة تحسين تقييم األثر
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