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قياس األثر

االستدالل السببي1)
األوضاع المغايرة
األوضاع المغايرة الزائفة:

 الحق-سابق(قبل وبعد(
تفاح وبرتقال(غير ُملتحق -ُملتحق(

:مجموعة أدوات طرق التقييم المستقل2)
مجموعات الرقابة العشوائية
 ُمتغّير مؤّثر (الترويج العشوائيIV(
  تصميم انحدار اإلنقطاع  (تصميم اإلنقطاعRDD(
 اإلختالف في اإلختالفات(Diff-in-diff)
 مطابقة درجات (المطابقةP ؛P-Score(
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تقييم األثر

اإلطار المنطقي
النظرية
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استراتيجية التحديد
البيانات
خطة العمل
الموارد
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: غايتنا هي

 الناجم عن) األثر( السببيتقدير األثر:
 اإلجراء التدخليP )أو المعالجة البرنامج(
على
 النتائجY )مؤشر، مقياس النجاح (

ما هو أثر: مثال
 برنامج تحويالت نقدية(P)
على
االستهالك األسري(Y)؟
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االستدالل السببي

 ما هو أثرP  علىY ؟

الجواب:

α= (Y | P=1)-(Y | P=0)

هل يمكننا جميعاً االنصراف والذهاب إلى البيت؟
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مشكلة البيانات الناقصة

:بالنسبة للمستفيد من البرنامج المعني

نالحظ:(Y | P=1) 
 مستوى االستهالك)Y ( مع برنامج التحويالت النقدية)P(

 نالحظولكن ال(Y | P=0):
 مستوى االستهالك)Y ( بدون برنامج التحويالت النقدية)P(

α= (Y | P=1)-(Y | P=0)
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الحّل 
 ل  ما كان سيحدثتقديرY  في غيابP

 ُنسّمي هذا ......

للحقيقة الوضع المغاير

األمر الرئيسي بالنسبة لجودة تقييم األثر : تلميح
!!الوضع المغاير صحيحاً هو أن يكون 
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 Yعلى  Pتقدير أثر 

الحظ (Y | P=1)
نّية معالجة- (ITT)   المعروض

عليهم المعالجة
عالج الُمعالجين(TOT)– الذين

تجري معالجتهم

 تقدير الوضع المغاير ل(Y | P=0)
 الرقابةأو  المقارنةاستخدام مجموعات

α= (Y | P=1)-(Y | P=0)

الوضع المغاير–النتائج مع المعالجة = األثر 
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التام” الُمستنسخ“

قطع حلوى 6

قطعة من الحلوى 2=  4–6= األثر 

المستفيد الرقابة

قطع حلوى 4
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في الواقع، من الضروري استخدام اإلحصاءات

قطع حلوى Y  =6متوسط 

قطعة من الحلوى 2=  4–6= األثر 

المستفيد الرقابة

قطع حلوى Y  =4متوسط 
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الحصول على أوضاع مغايرة جيدة
ضرورة فهم خطوات إنتاج وجمع البيانات

 المعالجة(الخطوات السلوكية التي يتم بموجبها تحديد المشاركة في البرنامج(
كيف يتم تخصيص المنافع؟
ما هي أسس وقواعد التأهل؟

مشاهدة مجموعة المعالجة والوضع المغاير:
لهما خصائص متطابقة ماعدا االستفادة من اإلجراء التدخلي المعني

الختالف النتائج بين مجموعة المعالجة  السبب الوحيدمع وجود وضع مغاير جيد، : تلميح
)P(اإلجراء التدخلي ومجموعات الرقابة هو 
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دراسة حالة
 برنامج التحويالت النقدية ما هو أثر(P)االستهالك األسري على(Y)  

الفرص /برنامج التقّدمPROGRESA/OPORTUNIDADES
برنامج وطني لمكافحة الفقر في المكسيك

 1997بدأ في العام 
5  2004ماليين من المستفيدين بحلول العام 
 استناداً إلى مؤشر الفقر–التأهل

تحويالت نقدية
مشروطة بالمواظبة على الدراسة في المدارس والرعاية الصحية

تقييم صارم لألثر مع وفرة في البيانات
506  ،ألف أُسرة 24مجتمعات محلية
 2008، المتابعة 1997خط األساس 

ننظر هنا في . العديد من النتائج الهامة:
االستهالك بنسبة الفرد: مستوى المعيشة
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غير المؤهلين
)فقراءالغير (

المؤهلون
)الفقراء(

دراسة حالة 

غير ملتحقين

ملتحقون

التأهل وااللتحاق
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 الحق-سابق(قبل وبعد(
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  تصميم انحدار اإلنقطاع  (تصميم اإلنقطاعRDD(
 اإلختالف في اإلختالفات(Diff-in-diff)
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األوضاع المغايرة الزائفة 

وضعان مغايران ينبغي تفاديهما!!
 والحق -سابق (قبل وبعد(

البيانات عن نفس األشخاص قبل وبعد اإلجراء التدخلي المعني

 تفاح وبرتقال(غير ملتحق –ملتحق(
بيانات عن مجموعة أشخاص التحقت بالبرنامج، ومجموعة أخرى لم تلتحق

ال نعرف لماذا

الوضعان المغايران كالهما يمكن أن يؤديا إلى نتائج متحّيزة
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 1الوضع المغاير الزائف رقم 

قبل وبعد
Y

T=0الزمن

خط األساس

T=1

خط النهاية

A-B = 4

A-C = 2

األثر؟

B

A

C (الوضع المغاير)
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قبل وبعد : 1الحالة 

نقطتان زمنيتان
تقيسان بالنسبة للمستفيد:

االستهالك عندT=0
االستهالك عندT=1

تقديرات الوضع المغاير
(Yi,t| P=0) = (Yi,t-1| P=0)

 A-B = 35 = ”األثر“

الزمن

(Y)االستهالك األسريعلى (P)برنامج التحويالت النقدية ما هو أثر 

B

T=0 T=1

Y

233

268 A

α =35
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قبل وبعد : 1دراسة حالة رقم 

Control - Before Treatment - After t-stat
Mean 233.48 268.75 16.3

Case 1 - Before and After

Linear Regression Multivariate Linear Regression

Estimated Impact on CPC 35.27** 34.28**
(2.16) (2.11)

** Significant at 1% level

Case 1 - Before and After
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قبل وبعد : 1دراسة حالة رقم 

نقطتان زمنيتان
تقيسان فقط بالنسبة للمستفيدين:

االستهالك عندT=0
االستهالك عندT=1

تقديرات الوضع المغاير
(Yi,t| P=0) = (Yi,t-1| P=0)

“35= ” األثر = B-A

بالنسبة  رقابةال وجود لل
للعوامل المتغّيرة بتغّير الزمن

األثر ازدهار =C-A
B-A  =مبالغ فيها تقديرات

األثر : الركود =D-A
B-A   =أقل من الواقع تقديرات

الزمن

ما هي المسألة؟

B

T=0
(1997)

T=1
(1998)

Y

233

268 A

α =35

D?

C? األثر

األثر
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 2األوضاع المغايرة الزائفة رقم 
غير ملتحق ملتحق –

بيانات بعد المعالجة عن مجموعتين اثنتين
مجموعة المعالجة: ملتحقون
الوضع المغاير(” الرقابة“مجموعة : غير ملتحقين(

 للمشاركة غير مؤهلينالذين هم
 يختارون عدم المشاركةالذين

تحّيز االختيار
 سبب عدم االلتحاق قد يكون مرتبطاً بالنتائج(Y)

ضرورة الرقابة بالنسبة لما يمكن مشاهدته
ولكن ليس بالنسبة لما ال يمكن مشاهدته!!

تقديرات األثر تختلط بأمور أخرى
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غير المؤهلين
( فقراءالغير  )

المؤهلون
(الفقراء)

غير ملتحق–ملتحق : 2الحالة 

غير الملتحقين

Y = 290

الملتحقون

Y = 268

)  1998(قياس النتائج بعد المعالجة 

غير الملتحقين مختلفين فيما عدا البرنامج؟/كيف يمكن أن يكون الملتحقون
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Not Enrolled Enrolled t-stat
Mean CPC 290.16 268.7541 5.6

Case 2 - Enrolled/Not Enrolled

Linear Regression Multivariate Linear Regression

Estimated Impact on CPC -22.7** -4.15
(3.78) (4.05)

** Significant at 1% level

Case 2 - Enrolled/Not Enrolled

غير ملتحق –ملتحق : 2الحالة 
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ما الذي يجري؟؟

أي من هؤالء نصّدق؟
 بعد–المشكلة مع قبل:

ال يمكنها إتاحة الرقابة بشأن عوامل أخرى تتغّير بتغّير الزمن
 غير ملتحق–المشكلة مع ملتحق:

ال نعلم إذا كانت عوامل أخرى خارج نطاق اإلجراء التدخلي تؤثر في النتائج

Linear        
Regression

Multivariate Linear 
Regression

Linear 
Regression

Multivariate Linear 
Regression

Estimated Impact 
on CPC 35.27** 34.28** -22.7** -4.15

(2.16) (2.11) (3.78) (4.05)
** Significant at 1% level

Case 1 - Before and After Case 2 - Enrolled/Not Enrolled

دراسة حالة 
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....اختيار الطرق التي تريد 

لتحديد طريقة تقييم مستقل بشأن البرنامج المعني، ينبغي النظر في:
الرجعي/المستقبلي
قواعد التأهل
 الخطوات وتسلسلها(خطة البدء(
 هل المجموعة العامة من المؤهلين أكبر من الموارد المتوفرة في نقطة

زمنية محددة؟ 
معوقات من الموازنة والقدرات؟
فرط الطلب على خدمات البرنامج؟
معايير التأهل؟
الخ اإلستهداف الجغرافي ،....  

ضرورة اختيار أكثر االستراتيجيات قوًة التي تناسب سياق العمليات: تلميح
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اختيار الطرق التي تريد 

 تصميم ممكن في إطار العمليات المعني” أفضل“تحديد
 التلوثأقل عدد من مخاطر = أفضل تصميم
 ؟”كل شيء“بشأن  رقابةهل أقمنا مجموعة

الصالحية الداخلية

 ؟”للجميع“هل النتيجة صحيحة بالنسبة
الصالحية الخارجية
 العاماألثر أثر المعالجة المحلي مقابل
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االستدالل السببي1)
األوضاع المغايرة
األوضاع المغايرة الزائفة:

 الحق-سابق(قبل وبعد(
تفاح وبرتقال(غير ُملتحق -ُملتحق(

:مجموعة أدوات طرق التقييم المستقل2)
مجموعات الرقابة العشوائية
 ُمتغّير مؤّثر (الترويج العشوائيIV(
  تصميم انحدار اإلنقطاع  (تصميم اإلنقطاعRDD(
 اإلختالف في اإلختالفات(Diff-in-diff)
 مطابقة درجات (المطابقةP ؛P-Score(



30

مجموعات الرقابة العشوائية 

 عدد المستفيدين> حين يكون المجموع العام للمؤهلين:
ينبغي اعتماد العشوائية !
اليانصيب بالنسبة لمن ُتقّدم لهم المنافع

طريقة منصفة وشفافة وأخالقية بشأن تخصيص المنافع لمجموعات متساوية في المؤهالت

فرط االلتحاق:
إعطاء كل وحدة مؤهلة الفرصة نفسها لتلقي المعالجة

 مجموعة الرقابة(مقارنة من يجري تقديم المعالجة لهم بمن ال يجري تقديمها لهم(

اإلدخال التدريجي العشوائي:
 ،ًإعطاء كل وحدة مؤهلة الفرصة نفسها في تلقي المعالجة أوالً، ثانياً، ثالثا....

 ًمجموعة الرقابة(مقارنة من يتم تقديم المعالجة لهم أوالً بمن يتم تقديم المعالجة لهم الحقا(
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 التوزيع العشوائي

1. المجموعة العامة
2. عّينة عشوائية من المؤهلين

غير المؤهلين = 

المؤهلون = 

3. المعالجة بترتيب 
عشوائي

غير الملتحقين = 

الملتحقون = 

الصالحية الخارجية الصالحية الداخلية
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وحدة الترتيب العشوائي 
االختيار وفقاً لنوع البرنامج المعني

أسرة/شخص
منطقة مستجمع مياه/ مستوصف / مدرسة
 مجتمع محلي/ قرية / مجموعة أبنية
 إقليم/ منطقة / حي

ضرورة تذّكر:
 من الوحدات الكتشاف الحد األدنى من األثر المرغوب” كافٍ “الحاجة إلى عدد كبير
التلوث/اإلندالقات
تكاليف العمليات والمسوحات

العشوائي عند مستوى الحد األدنى السليم من وحدة التنفيذالتوزيع قاعدة عامة، ينبغي اختيار : تلميح



33

عّينة تقييم برنامج الفرص المكسيكي
وحدة العشوائية في العّينة:

المجتمع المحلي

العشوائي في اإلدخال التدريجي :
320  أسرة 14446(من المجتمعات المحلية الخاضعة للدراسة(

 1998أول تحويالت تم توزيعها في أبريل من العام 

 أسرة 9630(مجتمع محلي  186مجموعة الرقابة من(
 1999أول تحويالت جرت في نوفمبر .

العشوائيالتوزيع : 3الحالة 
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 Variables Tr eat ment  
( 4, 670)

Cont r ol  
( 2727) t - st at s

Consumpt i on per  
capi t a 233. 47 233. 4 - 0. 04

1.02 1.3
Head' s age 41. 94 42. 35 1. 2

0.2 0.27
Head' s educat i on 2. 95 2. 81 - 2. 16

0.04 0.05
Spouse' s age 37. 02 36. 96 - 0. 38

0.7 0.22
Spouse' s educat i on 2. 76 2. 76 - 0. 006

0.03 0.04

Speaks an i ndi genous 
l anguage 41. 69 41. 95 0. 21

0.007 0.009
Head i s f emal e 0. 073 0. 078 0. 66

0.003 0.005
Househol d at  
basel i ne 5. 76 5. 7 - 1. 21

0.02 0.038

Bat hr oom at  basel i ne 0. 57 0. 56 - 1. 04
0.007 0.009

Tot al  hect ar eas of  
l and 1. 63 1. 72 1. 35

0.03 0.05
Mi n.  Di st ance l oc-
ur ban 109. 28 106. 59 - 1. 02

0.6 0.81

RANDOMI ZATI ON

رصيد خط األساس : 3الحالة 
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Control Treatment t-stat
Mean CPC 
Baseline 233.40 233.47 0.04

Mean CPC 
Followup 239.5 268.75 9.6

Case 3 - Randomization

Linear Regression Multivariate Linear Regression
Estimated Impact on CPC 29.25** 29.79**

(3.03) (3.00)
** Significant at 1% level

Case 3 - Randomization

العشوائيالتوزيع : 3الحالة 
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Case 1 - Before and 
After

Case 2 - Enrolled/Not 
Enrolled

Case 3 - 
Randomization

Multivariate Linear 
Regression

Multivariate Linear            
Regression

Multivariate Linear 
Regression

Estimated Impact on 
CPC 34.28** -4.15 29.79**

(2.11) (4.05) (3.00)
** Significant at 1% level

دراسة حالة 
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قياس األثر 

االستدالل السببي1)
األوضاع المغايرة
األوضاع المغايرة الزائفة:

 الحق-سابق(قبل وبعد(
تفاح وبرتقال(غير ُملتحق -ُملتحق(

:مجموعة أدوات طرق التقييم المستقل2)
مجموعات الرقابة العشوائية
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  تصميم انحدار اإلنقطاع  (تصميم اإلنقطاعRDD(
 اإلختالف في اإلختالفات(Diff-in-diff)
 مطابقة درجات (المطابقةP ؛P-Score(
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(IV)الترويج العشوائي 
سيناريوهات شائعة:

 عالمي تأهلببرنامج وطني عاّم
برنامج االلتحاق به طوعي
هل من الممكن مقارنة الملتحقين بغير الملتحقين

تحّيز االختيار!
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(IV)الترويج العشوائي 

إتاحة ترويج إضافي أو تشجيع أو حوافز إلى عّينة فرعية: الحّل الممكن:
معلومات
 هدية أو جائزة صغيرة(تشجيع(
المواصالت
حوافز أخرى/مساعدة

شروط ضرورية:
عة 1. عة وغير الُمشجَّ :متشابهة ضرورة كون المجموعات الُمشجَّ

الترويج غير مرتبط بخصائص المجموعة المعنّية
بضمان من العشوائية

عة أكثر التحاقاً بالبرنامج2. ضرورة كون المجموعة الُمشجَّ

ضرورة أن ال يؤثر الترويج مباشرة في النتائج3.
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الترويج العشوائي 
التأهل عام وشامل

مؤهلون = 

ضرورة عشوائية 
الترويج

االلتحاق

أبداً  دائماً 

الترويج

عدم الترويج

االلتحاق =
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الترويج العشوائي 
الُمشّجعون

الملتحقون = 80%
Y = 100

غير الُمشّجعين

الملتحقون = 30%
Y = 80

األثر

0.5 =ملتحق ∆
∆ Y=20

األثر = 40

ال يلتحقون أبداً 

يلتحقون إذا ُشّجعوا

دائماً يلتحقون
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أمثلة 
التأمين على صحة األمومة والطفولة في األرجنتين

حمالت إعالمية مكّثفة
برنامج عمالة في األرجنتين

قسائم مواصالت
 المجتمعات المحلية من قبلإدارة المدارس في نيبال

المساعدة من منظمة غير حكومية
موارد مالية بشأن المخاطر على الصحة في الهند

 موارد المجتمعات المحليةفرق المساعدة من
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الترويج العشوائي 
إجراء اختبار تجريبي صارم إلستراتيجية الترويج!
يعطي معلومات إضافية ذات أهّمية:

كيفية زيادة عدد الملتحقين

 أحد، ولكن ” استبعاد“من غير الواجب....
االستراتيجية تعتمد على نجاح وِصّحة الترويج
تعطي أثر معالجة عادياً على الصعيد المحلي

 الترويج العشوائي هو أحد المتغّيرات المؤثرة(IV)
 أي الترويج العشوائي(متغّير مرتبط بالمعالجة ولكن ال شيء آخر(
المزيد من التفاصيل في الملحق
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معالجة عشوائية
(مع الترويج)

ملتحقون = 92%
Y = 268

ضبط عشوائي

غير ملتحقين = 0%
Y = 239

األثر

0.92 =الملتحقين ∆
∆ Y=29

أثر عالج الُمعالجين = 31

أبداً ال
يلتحقون

يلتحقون إذا 
جرى تشجيعهم

IVمتغّير مؤثر : الحالة 
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 تقدير أثر عالج الُمعالجين الناجم عن برنامج الفرص المكسيكي على
االستهالك

 2إجراء تحليل انحدار المربعات الدنيا ثنائية المراحلSLS

- IV:4الحالة  TOT

Linear Regression Multivariate Linear Regression

Estimated Impact on CPC 29.88** 30.44**
(3.09) (3.07)

** Significant at 1% level

Case 4 - IV
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قياس األثر 

االستدالل السببي1)
األوضاع المغايرة
األوضاع المغايرة الزائفة:

 الحق-سابق(قبل وبعد(
تفاح وبرتقال(غير ُملتحق -ُملتحق(

:مجموعة أدوات طرق التقييم المستقل2)
مجموعات الرقابة العشوائية
 ُمتغّير مؤّثر (الترويج العشوائيIV(
  تصميم انحدار اإلنقطاع  (تصميم اإلنقطاعRDD(
 اإلختالف في اإلختالفات(Diff-in-diff)
 مطابقة درجات (المطابقةP ؛P-Score(
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اإلنقطاع  في التأهل 

كثيراً ما تقوم البرامج االجتماعية بتوجيه البرامج وفقاً للرقم القياسي 
:للتأهل

برامج مكافحة الفقر:
 موّجهة إلى األسر دون مؤشر محدد للفقر
برامج المعاشات التقاعدية:

 موّجهة للسكان فوق ِسّن محدد
الُمنح الدراسية:

 موّجهة للطلبة من ذوي الدرجات العالية في االمتحانات الموحدة

:بالنسبة لتصميم اإلنقطاع ، هنالك حاجة إلى
مؤشر الستمرار التأهل-

خط فاصل واضح التحديد بشأن التأهل-
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: مثال

)100إلى  1ألهلية من ا مؤشر) درجة 
استناداً إلى خصائص قبل اإلجراء التدخلي المعني
 مؤهلة 50= < الدرجة
 غير مؤهلة 50> الدرجة
ضرورة عرض المعالجة على المؤهلين
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غير مؤهل
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Regression Discontinuity Design - Post Intervention

األثر
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 الفقر مؤشربرنامج الفرص المكسيكي قام بتخصيص المنافع استناداً إلى

حيث
 750= < إذا كانت الدرجات  1= المعالجة 
 750> إذا كانت الدرجات  0= المعالجة 

 اإلنقطاعتصميم : 5الحالة 
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Fi
tte

d 
va

lu
es

puntaje estimado en focalizacion
276 1294

153.578

379.224

2

عدم المعالجة–خط األساس 

0 1 ( )i i iy Treatment scoreβ β δ ε= + + +

 اإلنقطاعتصميم : 5الحالة 
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Fi
tte

d 
va

lu
es

puntaje estimado en focalizacion
276 1294

183.647

399.51

فترة المعالجة

 اإلنقطاعتصميم : 5الحالة 

Estimated Impact on CPC

** Significant at 1% level

Case 5 - Regression Discontinuity
Multivariate Linear Regression

30.58**
(5.93)
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 اإلنقطاعالمساوئ الممكنة لتحليل 
 ليس دائماً قابالً للتعميم–متوسط أثر المعالجة محلي
يتم تقدير األثر عند اإلنقطاع، لذلك تكون المشاهدات عادة أقل مما في : القوة

العشوائية مع نفس حجم العّينة 
ضرورة التأكد من أن العالقة بين : يمكن أن يكون التحديد حساساً للشكل الوظيفي

:متغّير التخصيص ومتغّير النتائج صحيحة النموذج، بما في ذلك
العالقات غير الخّطية
التفاعالت
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ميزات تحليل انحدار اإلنقطاع  بالنسبة للتقييم

 هذا التحليل يعطي تقديرات غير ُمتحّيزة ألثر المعالجة عند اإلنقطاع
 ة لتخصيص المنافع روفمرات كثيرة من قاعدة معليمكن أن يستفيد

شائعة في تصاميم السياسات االجتماعية
 األشخاص المؤهلين من /مجموعة من األسر” استبعاد“ليس من الضروري

المعالجة
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قياس األثر 

االستدالل السببي1)
األوضاع المغايرة
األوضاع المغايرة الزائفة:

 الحق-سابق(قبل وبعد(
تفاح وبرتقال(غير ُملتحق -ُملتحق(

:مجموعة أدوات طرق التقييم المستقل2)
مجموعات الرقابة العشوائية
 ُمتغّير مؤّثر (الترويج العشوائيIV(
  تصميم انحدار اإلنقطاع  (تصميم اإلنقطاعRDD(
 اإلختالف في اإلختالفات(Diff-in-diff)
 مطابقة درجات (المطابقةP ؛P-Score(



59

اإلختالف في اإلختالفات

مقارنة التغّير في النتائج فيما بين المعالجة وغير المعالجة
األثر هو الفرق في التغّير فيما بين النتائج
 األثر=(Yc1-Yc0) -(Yt1-Yt0)
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الزمن
المعالجة

النتائج

مجموعة المعالجة

مجموعة الرقابة

متوسط أثر 
المعالجة

B

A

D

C
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الزمن
المعالجة

النتائج

مجموعة المعالجة

مجموعة الرقابة

تقديرات متوسط 
أثر المعالجة 

متوسط أثر 
المعالجة
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اإلختالف في اإلختالفات

 هي نفسها في ) المنحدرات(االفتراض األساسي أن االتجاهات
مجموعات المعالجة ومجموعات الرقابة

 من الضروري وجود ثالث نقاط زمنية للتحقق من هذا وتقييم الدراسة
)اثنتان قبل اإلجراء التدخلي المعني(
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اإلختالف في اإلختالفات: 6الحالة 

Not Enrolled Enrolled t-stat
Mean ΔCPC 8.26 35.92 10.31

Case 6 - Diff in Diff

Linear Regression Multivariate Linear Regression

Estimated Impact on CPC 27.66** 25.53**
(2.68) (2.77)

** Significant at 1% level

Case 6 - Diff in Diff
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دراسة حالة 

Case 1 - Before 
and After

Case 2 - 
Enrolled/Not 

Enrolled

Case 3 - 
Randomization

Case 4 - IV  
(TOT)

Case 5 - 
Regression 

Discontinuity

Case 6 - Diff in 
Diff

Multivariate 
Linear 

Regression
Multivariate Linear            

Regression

Multivariate 
Linear 

Regression 2SLS

Multivariate 
Linear 

Regression

Multivariate 
Linear 

Regression
Estimated Impact 
on CPC 34.28** -4.15 29.79** 30.44** 30.58** 25.53**

(2.11) (4.05) (3.00) (3.07) (5.93) (2.77)
** Significant at 1% level
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قياس األثر 

االستدالل السببي1)
األوضاع المغايرة
األوضاع المغايرة الزائفة:

 الحق-سابق(قبل وبعد(
تفاح وبرتقال(غير ُملتحق -ُملتحق(

:مجموعة أدوات طرق التقييم المستقل2)
مجموعات الرقابة العشوائية
 ُمتغّير مؤّثر (الترويج العشوائيIV(
  تصميم انحدار اإلنقطاع  (تصميم اإلنقطاعRDD(
 اإلختالف في اإلختالفات(Diff-in-diff)
 مطابقة درجات (المطابقةP ؛P-Score(
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المطابقة 

 مجموعة المعالجة من  تطابقضرورة اختيار المقارنة المثالية التي
مسح أوسع نطاقاً 

على أساس التشابهات في الخصائص  مطابقاتضرورة اختيار ال
الُمشاهدة

 يفترض هذا عدم تحّيز االختيار استناداً إلى خصائص غير قابلة
للُمشاهدة

Source: Martin Ravallion
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(PSM)مطابقة درجات الميل 

غير مشاركين لهم نفس خصائص المشاركين: مجموعات الرقابة
 ًاالتجاه الكامل ل . عملياً، صعب جداX  من الخصائص الُمشاهدة يمكن أن

يكون كبيراً جداً 
Rosenbaum and Rubin  : يحددان التوافق على أساس

=درجات الميل
P(Xi) = Pr (Di=1|X)

له نفس قيمة لكل من المشاركين  طابقبدالً ضمان أن عنصر الرقابة المX 
احتمال المشاركة ، يمكن تحقيق النتيجة نفسها بالمطابقة على أساس تماماً 

 هذا يفترض أن المشاركة مستقلة عن النتائج في ضوءX 
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خطوات مطابقة الدرجات
مسح لمشاركين وغير مشاركين نموذجيين شديدي التماثل1.
للمشاركة ) probitأو ( logitتجميع عّينتين اثنتين وتقدير نموذج 2.

في البرنامج
مصدر هاّم للتحّيز في ( التعزيز المشتركالعّينات لضمان  لل حجمق3.

)الدراسات القائمة على المشاهدة
بالنسبة لكل ُمشارك، العثور على عّينة من المشاركين لهم نفس 4.

درجات الميل
نتيجة  تقديرات الكسبالفرق هو . ضرورة مقارنة مؤشرات النتائج5.

للبرنامج بالنسبة لتلك الُمشاهدة
ضرورة حساب وسيط مكاسب أولئك األفراد للتوّصل إلى متوسط 6.

الكسب العام
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Density of scores for 
participants

Density

0 درجة الميول1

منطقة التعزيز 
المشترك
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درجات الميل مقابل تجربة 

 ُمجّرد التجربة ال يتطلب االفتراض غير القابل لالختبار القائم على
استقاللية مشروطة بالُمشاهدات

تطلب عّينات كبيرة وبيانات جّيدةتدرجات الميل  مطابقة
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دروس في طرق المطابقة 
 ُيستخدم عادة عند استحالة تحقيق العشوائية أو تحليل انحدار اإلنقطاع  أو خيارات

)أي عدم وجود خط أساس(أشباه التجارب األخرى 
ةضرورة توخي الحذر من المطابقة الالحق 

 ذاتيةالمطابقة على أساس متغيرات

 ساعد في ضبط عدم التجانس القابل للمشاهدةتالمطابقة
 جداً ة كون مفيدتالمطابقة عند خط األساس يمكن أن:

التقديرات:
 أي اإلختالف في اإلختالفات(أساليب أخرى ب  إرفاق ذلكضرورة(
 ضرورة المطابقة على أساس تلك القاعدة( اإلحالةضرورة معرفة قاعدة(

اختيار العّينات:
اختيار عّينات تقييم غير عشوائية

عالية الجودة بيانات تحتاج الى
المشترك يمكن أن يكون مشكلة دعمال
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P-score Quintiles

Xi T C t-score T C t-score T C t-score T C t-score T C t-score
Age Head 68.04 67.45 -1.2 53.61 53.38 -0.51 44.16 44.68 1.34 37.67 38.2 1.72 32.48 32.14 -1.18
Educ Head 1.54 1.97 3.13 2.39 2.69 1.67 3.25 3.26 -0.04 3.53 3.43 -0.98 2.98 3.12 1.96
Age Spouse 55.95 55.05 -1.43 46.5 46.41 0.66 39.54 40.01 1.86 34.2 34.8 1.84 29.6 29.19 -1.44
Educ Spouse 1.89 2.19 2.47 2.61 2.64 0.31 3.17 3.19 0.23 3.34 3.26 -0.78 2.37 2.72 1.99
Ethnicity 0.16 0.11 -2.81 0.24 0.27 -1.73 0.3 0.32 1.04 0.14 0.13 -0.11 0.7 0.66 -2.3
Female Head 0.19 0.21 0.92 0.42 0.16 -1.4 0.092 0.088 -0.35 0.35 0.32 -0.34 0.008 0.008 0.83

Quintile 4 Quintile 5Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3

Case 7 - PROPENSITY SCORE: Pr(treatment=1)
Variable Coef. Std. Err.

Age Head -0.0282433 0.0024553
Educ Head -0.054722 0.0086369
Age Spouse -0.0171695 0.0028683
Educ Spouse -0.0643569 0.0093801
Ethnicity 0.4166998 0.0397539
Female Head -0.2260407 0.0714199
_cons 1.6048 0.1013011

P-Scoreمطابقة : 7الحالة 
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Linear Regression Multivariate Linear Regression

Estimated Impact on CPC 1.16 7.06+
(3.59) (3.65)

** Significant at 1% level, + Significant at 10% level

Case 7 - Matching

P-Scoreمطابقة : 7الحالة 
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ملّخص النتائج: دراسة حالة

Case 1 - Before 
and After

Case 2 - 
Enrolled/Not 

Enrolled

Case 3 - 
Randomization

Case 4 - IV  
(TOT)

Case 5 - 
Regression 

Discontinuity

Case 6 - Diff in 
Diff

Case 7 - 
Matching

Multivariate 
Linear 

Regression
Multivariate Linear            

Regression

Multivariate 
Linear 

Regression 2SLS

Multivariate 
Linear 

Regression

Multivariate 
Linear 

Regression

Multivariate 
Linear 

Regression
Estimated Impact 
on CPC 34.28** -4.15 29.79** 30.44** 30.58** 25.53** 7.06+

(2.11) (4.05) (3.00) (3.07) (5.93) (2.77) (3.65)
** Significant at 1% level
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قياس األثر 
االستدالل السببي1)

األوضاع المغايرة
األوضاع المغايرة الزائفة:

 الحق-سابق(قبل وبعد(
تفاح وبرتقال(غير ُملتحق -ُملتحق(

:مجموعة أدوات طرق التقييم المستقل2)
مجموعات الرقابة العشوائية
 ُمتغّير مؤّثر (الترويج العشوائيIV(
  تصميم انحدار اإلنقطاع  (تصميم اإلنقطاعRDD(
 اإلختالف في اإلختالفات(Diff-in-diff)
 مطابقة درجات (المطابقةP ؛P-Score(

مزيج من أي من البنود أعاله
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اختر الطريقة التي تريدها              

مستهدفون
مجموعة فرعية من المؤهلين (

)منافع محدودة–

عالمي 
)منافع غير محدودة–الجمبع مؤهل (

الطرح على مراحل

بدون انقطاع 
التأهل  التوزيع العشوائي الطرح العشوائي

مع انقطاع التأهل التوزيع العشوائي
RDD

الطرح العشوائي
RDD

الطرح فورا او طرح 
سابقا

بدون انقطاع 
التأهل 

التوزيع العشوائي
 .Randترويج 
DiD/مطابقة 

ترويج عشوائي
DiD/مطابقة 

مع انقطاع التأهل
التوزيع العشوائي
RDD

ترويج عشوائي
RDD
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....ضرورة أن نتذّكر 

 للبرنامج المعني على النتائج  السببيغرض تقييم األثر هو تقييم األثر
موضوع االهتمام

أثناء تصميم البرنامج المعني، يجب فهم خطوات إنتاج البيانات
البيانات ولدالسلوكية التي ت اإلجراءات
كيفية توزيع المنافع
التشغيليسياق لضرورة مناسبة أفضل تصميم تقييمي ل
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!شكرا
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:1الملحق 
(2SLS)المربعات الدنيا ثنائية المراحل 

نموذج مع معاملة(T) الذاتية:

 على المتغير المساعد ذاتي إجراء انحدار الُمتغّير ال: 1المرحلة)Z  (
األخرى خارجيةومناحي االنحدار ال

ضرورة حساب القيمة المتوقعة لكل مشاهدة :T hat

1 2y T xα β β ε= + + +

0 1 1T x Zδ δ θ τ= + + +
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:1الملحق 
(2SLS)المربعات الدنيا ثنائية المراحل 

 إجراء انحدار النتائج : 2المرحلةy  والمتغيرات (على الُمتغّير المتوقع
)الخارجية األخرى

 هي مستندة إلى (ضرورة تصحيح األخطاء المعياريةT hat  وليس إلىT(
 عملياً، ضرورة استخدامSTATA - ivreg
تخليص“تم : بديهة  ”T من عالقتها مع ε

^

1 2( )y T xα β β ε= + + +
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