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المقدمة

 القرارات المتعلقة بالسياسة وبالبرنامج المبنية : الهدف الرئيسي
على البينة

 األبسط (هناك أكثر من نوع من أنواع البينات : محامي الشيطان
!)واألرخص

 عندما تكون عندي شكوك بشأن تأثيرات التدخل، وهذه : النقاش
الشكوك لها صلة عملية هامة بالموضوع، فإن تقييم األثر يكون 

عادة مبررا

Presenter
Presentation Notes
The purpose of this session is to reflect on the use of impact evaluations as an instrument that helps in the formulation of public policy and program design. What role does impact evaluation play within the arsenal of monitoring and evaluation instruments?  We often hear the argument by skeptics of impact evaluation, that ‘alternative methods’ can be simpler and cheaper.What characterizes impact evaluations (and that no other method alone can achieve) is the ability to establish, in a credible manner, the effects of an intervention (a policy, a program, etc.) on outcomes.  It is this characteristic that gives us a guideline for when and under what circumstances an impact evaluation is justified.  First, when we have doubts about the effects of the intervention.  In other words, in those cases where we already have accumulated sufficient evidence about the type and magnitude of impact expected from and intervention, we can use methods that only monitor results with greater confidence.  However, when we have doubts (because there have not been conclusive studies or because there in some indication of evidence that contradicts results from previous studies) about the causal effects of a public policy or program, there exists a good case a priori to justify an impact evaluation.  Of course, these doubts can be small or may apply to small problems, in which case we can survive without an impact evaluation.
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مشكلة التقييم

 ال يمكننا مالحظة . الفرق ما بين النتيجة مع أو بدون البرنامج: األثر
ذلك في نفس الوقت 

 يمكن مجرد مقارنة النتائج للناس، مع أو بدون البرنامج مضللة إذا
كانت المشاركة في البرنامج تعتمد على مساهمات األفراد التي تؤثر 

أيضا على النتائج

بعد يمكن أن تكون مضللة إن /إن مجرد مقارنة نتائج البرنامج قبل
حصلت أمور أخرى خالل هذه الفترة مما قد يفسر حصول هذه 

التغييرات في النتائج
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المشاركين مقابل غير المشاركين

هل يزيد التدريب على العمل الوظائف واألجور المكتسبة؟

قارن وظيفة وأجر الذين سيشاركون مع الذين لن يشاركوا

من هم الذين سيشاركون ؟

الذين سيستفيدون، أي هؤالء الذين لديهم قدرات أعلى
 الذين سيحصلون على أجور أعلى مقارنة بغير المشاركين الذين لم يحصلوا على تدريب على

العمل

 والتدريب” القدرة“ال يمكن الفصل ما بين أثر
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قبل وبعد

أثر برنامج البعثات المدرسية على اإللتحاق بالمدارس

مساعدة مالية للطالب الفقراء
قارن اإللتحاق قبل وبعد
 أوجد الخلل في اإللتحاق
 هل فشل البرنامج ؟
في السابق كان اقتصاد عاديا، وأصبح الحقا ركودا
 ما بين أثر برنامج المساعدة المالية وأثر الركود) تحديد(لم نتمكن من الفصل
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حل مشكلة التقييم

ماذا كان سيحصل لو لم يكن البرنامج:  الحقائق المعاكسة

بحاجة الى تقييم الحقائق المعاكسة

أي إيجاد مجموعة رقابة أو مقارنة

معيار الحقائق المعاكسة

،مجموعات المعالجة ومجموعات الحقائق المعاكسة تمتلك بالمتوسط مواصفات متطابقة
السبب الوحيد لالختالف في النتائج مرده التدخل
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خيارات تصميم تقييم األثر

تجارب عشوائية
 ال تجارب/ أشباه تجارب

 انقطاع اإلنحراف
 معلومات عن المستشارين–اإلختالف في اإلختالف
 استخدام المتغيرات المساعدة، مطابقة، الخ(غير ذلك(

في كل الحاالت، ستتضمن هذه معرفة قاعدة تخصيص العالج
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مسران لمجموعات الرقابة

 صعب جدا(بأثر رجعي : (

 حاول أن تقيم بعد تنفيذ البرنامج
 حدد إحصائيا كيف اتخذت الحكومات واالفراد خيارات التخصيص
ال يمكن تغيير مجموعة المعالجة ومجموعة الرقابة

بأثر مستقبلي :

 عشوائية(يمكن أن تدخل بعض األسباب للمشاركة غير المرتبطة بالنتائج(
 يمكن أن تستغل عملية اختيار األسس
أسهل وأقوى
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ثالثة استخدامات لصنع القرار

ألي درجة أصبح وضع المستفيدين أفضل نتيجة لهذا البرنامج . 1
يصب في القرارات الخاصة  باستمرار وحجم البرنامج ؟ 

.  وموازنته

يوفر معلومات بشأن بدائل هل البرنامج فعال من حيث التكلفة ؟ . 2
.تحقيق هدف ما

توفير كيف يمكن أن تتغير النتائج لو تم تعديل تصميم البرنامج؟ . 3
.معلومات بشأن قرارات برنامج التصميم

Presenter
Presentation Notes
I want to discuss how we can use impact evaluations to inform policy decisions and program design.  The presentation is organized around three possible uses. In the simplest terms, with an impact evaluation what we are doing is contrasting the impacts of a program with those that would be obtained without it.  The counterfactual, therefore, is to not have the intervention. Thus, the first thing that this comparison permits us to do is to identify programs that do not have any significant impact or at least not for certain groups of beneficiaries.  That information, obviously, tends to be very powerful in influencing the continuity, size and budget of a program. Knowing that the impacts are positive is only part of the question.  It is correct to ask oneself how positive impacts are and how they compare with those obtained by alternative programs.  This is what we do when we estimate the cost effectiveness of a program.  Impact evaluations provide more robust estimates of benefits than alternative methods.Finally, in many cases policy decisions are not limited to deciding whether or not to continue, expand, or discontinue a program, but how to do it.  In other words,  the key decisions are ones of design.  Again, relying on impact evaluations is ultimately beneficial in terms of basing decisions about program design on robust information about the impacts associated to those different designs.
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يمكن أن يؤثر تقييم األثر على استمرارية وحجم 
البرامج

D.A.R.E. )الواليات المتحدة االمريكية(

 كجزء من الجهد لتخفيف تعاطي المخدرات 1983أنشئت عام
 قامت الشرطة بتثقيف الطالب في الصفين الخامس والسادس
أجريت العديد من عمليات التقييم التجريبية في مختلف مناطق البالد
 التمويل المحلي والفدرالي الضائع نتيجة للتقييمات التي أظهرت عدم وجود

 GAO, 2003, West and O’Neil, 2004,  and)أثر كبير 
Weiss, 2003).

Presenter
Presentation Notes
Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.)D.A.R.E. was founded in 1983 as a major demand-side intervention in the war on drugs.  Police officers visited classrooms for one-hour a week for 17 weeks.  5th and 6th grade students were the primary recipients of this education, although some secondary school classes were provided as well.The General Accounting Office (GAO) deemed that the program was ineffective in preventing subsequent adolescent drug use.Multiple randomized experiments (the GAO review cites 6 evaluations) were conducted for DARE throughout the country. Nearly all of these found no statistically significant effect on drug use.  The program had no long-term effects on a wide range of drug use measures, nor did it show a lasting impact on attitudinal measures.  Short-term effects were seen early on, but disappeared by the end of the study.In 2000, citing the lack of scientific proof of the program's effectiveness, the Department of Education announced that it would no longer allow schools to spend its money on D.A.R.E.Evaluations led to major reforms in D.A.R.E. in 2001. Changes are being made at the national level in an attempt to improve the program’s effectiveness. D.A.R.E. developers have added social skills training sessions to the core curriculum and have developed a modified version of the curriculum that can be used in older student populations. These versions of D.A.R.E. have not yet been evaluated. Despite the reforms, many cities and states have cut the program in recent years, citing budgetary constraints and lack of positive evidence as reasons for the cuts.
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يمكن أن يؤثر تقييم األثر على استمرارية وحجم 
البرامج 

 برنامجPROGRESA-Oportunidades )المكسيك(

 وأعد على مراحل من سنتين ورافق ذلك تقييم تجريبي 1998بدأ البرنامج عام
  وأظهرت نتائج البحث تحسن في 2000تم إصدار نتائج التقييم بعيد انتخابات عام ،

التعليم وفي الصحة لدى المشاركين
 تأثر قرار اإلسنمرار في البرنامج وإشراك عدد أكبر من العائالت وتوسيع الحواالت

لتشمل كل تالميذ المدارس الثانوية، بالجهد البحثي المستقل والصارم والتعزيز الدولي 
لنتائج التقييمات

 مليون أسرة 5يغطي البرنامج اآلن أكثر من

Presenter
Presentation Notes
Progresa-OportunidadesPerception of Oportunidades as a politically neutral program.Evaluation results for the first set of impact evaluations were made public shortly after the presidential elections, but before Vincente Fox assumed the presidency.Decision was made in December 2000 to continue the program, expand its reach to and additional 750,000 families, and extend the cash transfers until the end of high schoolTwo factors played a key role in the transition:Results from the first set of impact evaluations were presented to President-elect FoxPositive opinions about the program held by international financial institutions (IADB and WB) gave independent and credible confirmation of the information received from outgoing administration officials.
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على أمل استخدام تحاليل الكلفة التي تعود بالفائدة...           

 فرق العمل(EE.UU.)

 24الى  16تدريب الشباب من سن 
 سنوات 4ويستمر طوال مدة  1995-1994تصميم تجريبي يبدأ في
 أعلى من مجموعة %  12خالل السنة الرابعة، كانت مكاسب المستفيدين

% 16الرقابة وانخفضت نسبة التوقيف بواقع 
 دعم تحليل الكلفة التي تعود بالفائدة عملية تمويل البرنامج

(Mathematica, 2001)

Presenter
Presentation Notes
Job CorpsNational job training program for young adults 16-24 years old.  Initiated in 1964 by the U.S. Department of Labor, the program provides vocational training, academic instruction and additional services to make the job placement process easier.Evaluation is based on the random assignment of applicants to either a program or control group in 1994 and 1995.  The program group could enroll in Job Corps, while the control group could not.  Data was collected on the two groups over a 4 year follow-up period.The program increased vocational skills training and GED and vocational certificates.During the fourth, and last, year of the evaluation earnings among the program group were $1,150, or 12% higher, than in they would have been in the absence of the program.The arrest rate decreased by 16 percent.Job Corps returns to society about $2 for every dollar spent on the program.Participants gain from increased earnings and fringe benefits net of increased taxes and child care costs after leaving Job Corps.The rest of society benefit by the increased taxes paid by participants, reduced use of education, training, and public assistance programs, and the reduced costs of crime.Sources: Mathematica reports [Decker (2004), Burghardt et. al. (2001)]
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على أمل استخدام تحاليل الكلفة التي تعود بالفائدة...         

 برنامجFamilias en Acción )كولومبيا(

 برنامج تحويل نقدي مشروط يسعى لتحسين صحة االطفال وزيادة نسب
اإللتحاق بالمدارس

 غرام، كما ارتفع طول الطفل مقارنة  420بالمعدل، زاد وزن الطفل بحوالي
 8-5، كما وارتفع اإللتحاق المدارس بالثانوية بواقع 0.25SDبعمره بواقع 
بالمئة نقطة

 عبر استخدام نتائج تقييم األثر، تم احتساب صافي القيمة الحالية بشأن
المكاسب المزدادة كنتيجة تحسن الصحة وزيادة اإللتحاق بالمدارس

 163(من الكلف %  60أعلى بواقع ) مليون دوالر 259(قيمة المنافع 
)مليون دوالر

Presenter
Presentation Notes
Birth weight increased by 420 gr.5% increase in future earnings for every 0.4 kg increase in birth weightHeight-for-age increased by 0.25 z-score 2% increase in future earnings for every 0.25 z-score increaseNutritionCalculations made in constant dollar terms and with a constant discount rate of 10%Increased earnings due to increased child weight = US$ 21.6MBenefit of nutrition component = US$111.8MCost for nutrition component = US$67.3For nutrition program: Benefits outweigh the costs by 66%Education componentIncreased productivity is calculated using the minimum wage as the baseCosts include the operation of the education program, increased costs for school infrastructure due to increased enrollment, and private costs of participating in the programImpact is based on secondary education enrollments8% return to a year of education is assumedBenefit of education component = US$147.6MCost of education component = US$95.7MSource: Final Evaluation Report on Familias en Accion (2007)
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ثالثة استخدامات لصنع القرار

ألي درجة أصبح وضع المستفيدين أفضل نتيجة لهذا البرنامج . 1
يصب في القرارات الخاصة  باستمرار وحجم البرنامج ؟ 

.  وموازنته

يوفر معلومات بشأن بدائل هل البرنامج فعال من حيث التكلفة ؟ . 2
.تحقيق هدف ما

توفير كيف يمكن أن تتغير النتائج لو تم تعديل تصميم البرنامج؟ . 3
.معلومات بشأن قرارات برنامج التصميم

Presenter
Presentation Notes
I want to discuss how we can use impact evaluations to inform policy decisions and program design.  The presentation is organized around three possible uses. In the simplest terms, with an impact evaluation what we are doing is contrasting the impacts of a program with those that would be obtained without it.  The counterfactual, therefore, is to not have the intervention. Thus, the first thing that this comparison permits us to do is to identify programs that do not have any significant impact or at least not for certain groups of beneficiaries.  That information, obviously, tends to be very powerful in influencing the continuity, size and budget of a program. Knowing that the impacts are positive is only part of the question.  It is correct to ask oneself how positive impacts are and how they compare with those obtained by alternative programs.  This is what we do when we estimate the cost effectiveness of a program.  Impact evaluations provide more robust estimates of benefits than alternative methods.Finally, in many cases policy decisions are not limited to deciding whether or not to continue, expand, or discontinue a program, but how to do it.  In other words,  the key decisions are ones of design.  Again, relying on impact evaluations is ultimately beneficial in terms of basing decisions about program design on robust information about the impacts associated to those different designs.
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)فعالية التكلفة(يشرح البدائل لتحقيق هدف ما 

 الهند(حوافز للمدرس (

 تحسين نتائج التعلم عبر  :

حوافز مالية لمجموعات المدرسين وللمدرسين األفراد مشروطة بأداء الطالب•
)مدرس إضافي، منحة لتزويد المدرسة باحتياجاتها(مدخالت أكثر للمدارس  •

  0.15رفعت الحوافز عالمات االمتحانات بواقع SD
  0.09رفعت المدخالت من نتائج االمتحانات بواقع SD

(Muralidharan and Sundararaman, 2006)

Presenter
Presentation Notes
A randomized experiment, in which schools were assigned to one of five intervention groups: (1) group incentives provided to teachers conditioned on student performance, (2) individual incentives for teachers, (3) extra para teacher added to the school, (4) extra block grant provided for school supply needs, and (5) control group without any intervention.Incentives increased test scores by 0.15 standard deviations (0.19 SD for math and 0.12 SD for language)Inputs increased test scores by 0.09 SD (0.101 SD for math and 0.079 for language)Variable cost of running a school is approximately $7,000.  Additional inputs added 16% of a normal year’s learning at an annual cost of $222 per school.  The incentives packages added 26% of a normal year’s learning at an additional cost of $222.  This reveals that early results point to teacher incentives as a more cost effective method of increasing learning in schools.Source: Muralidharan and Sundararaman (2006)
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)فعالية التكلفة(يشرح البدائل لتحقيق هدف ما 

 بين الفتيات في كينيا) االيدز(الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة:
 ممارسة التوعية للبنات في كينيا  :

تم اختبار أربع وسائل

تدريب المدرسين ضمن  البرنامج التعليمي للحكومة الكينية على مرض نقص المناعة المكتسبة 1.
)   االيدز(

تنظيم نقاش ومسابقة لكتابة مقالة بشأن دور الواقي الذكري في حماية المراهقين من مرض نقص 2.
)االيدز(المناعة المكتسبة 

كلفة تدريس مخفضة عبر تزويد المدارس بالزي الموحد3.

حملة معلومات للمراهقين الكينيين لنشر التوعية بشأن االنتشار الكبير لمرض نقص المناعة المكتسبة 4.
لدى البالغين من الرجال) االيدز(

 بين البالغين من ) االيدز(كانت عملية إبالغ الفتيات بشأن المستوى العالي لمرض نقص المناعة المكتسبة
 ,Duflo, Dupas, Kremer, and Sinei)الرجال هي األسلوب ذو التكلفة األكثر فعالية 

2006)

Presenter
Presentation Notes
Education and HIV/AIDS PreventionThis study randomly assigned participants to treatment and control groups.The four methods tested are the following: (1) training teachers in the Kenyan government’s HIV/AIDS-education curriculum, (2) organized debate and essay contest on the role of condoms in protecting teens against HIV/AIDS, (3) reduced cost of education through the supply of school uniforms, (4) information campaign for Kenyan teenagers to spread the awareness of high HIV prevalence among adult menTeenage pregnancy out of marriage is seen as a proxy for unsafe sex, which in turn is seen as a cause of the spread of HIV.Cost per averted pregnancy is approximately $525 using teacher training, $300 for the student uniform, and $91 for the information campaign.Source: Duflo, Dupas, Kremer, and Sinei (2006)
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)االيدز(الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة       
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تدريب المعلمين  الزي الموحد     حمالت التوعية     

تكلفة تجنب 
حدوث حالة حمل
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ثالثة استخدامات لصنع القرار

ألي درجة أصبح وضع المستفيدين أفضل نتيجة لهذا البرنامج . 1
يصب في القرارات الخاصة  باستمرار وحجم البرنامج ؟ 

.  وموازنته

يوفر معلومات بشأن بدائل هل البرنامج فعال من حيث التكلفة ؟ . 2
.تحقيق هدف ما

توفير كيف يمكن أن تتغير النتائج لو تم تعديل تصميم البرنامج؟ . 3
.معلومات بشأن قرارات برنامج التصميم

Presenter
Presentation Notes
More often, still, the question we face is not one of choice between alternative programs but rather specific design aspects of a particular program. In other words, the situation we often face is one in which we ask ourselves, ‘given that I am going to have the program, what is the best design?’  In many cases, by evaluating the impact of those alternative designs we are able to base implementation decisions on robust evidence. 
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يوفر معلومات لقرارات تصميم البرنامج

 تجربةRAND  الواليات المتحدة االمريكية(للتأمين الصحي(

 مواقع عبر البالد وبشكل عشوائي لخطط  6شخص في  5809تم إخضاع
من %  95أو  50أو  25تأمين لم يكن لها كلفة مشاركة أو كان لها نسبة 

دوالر 1000التشارك في التأمين مع مساهمة قصوى من العائلة قيمتها 

نسب المعالجة في المستشفيات كانت مساوية للمجموعات

وجدت الدراسة بأن التشارك في الكلف يقلل من اإلنفاق

 200حسابات االدخار لصالح الصحة، والتي فتحتها الحكومة الفدرالية عام ،
طبقت خصومات عالية على خيارات التأمين

Presenter
Presentation Notes
RAND Health Insurance Experiment5809 people in 6 sites throughout the country were randomly assigned to insurance plans that either had no cost sharing, or 25, 50, or 95% coinsurance with a maximum family out-of-pocket payment of $1000 in current dollars.The cost sharing options had no deductible, while the no cost sharing option had a deductible of $150 for outpatient services.The experiment began in 1976 and participants were a part of the program for 3 to 5 yearsThe study found that cost sharing reduces spendingRates of hospitalization was equivalent for the groupsResults were similar across income levels.Following the study, insurance companies began to use more cost sharing and deductibles.Health Savings Accounts, established by the federal government in 2003, are a good example of the high-deductible option put into practice.Source: Newhouse (2004); Keeler (1992)
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يوفر معلومات لقرارات تصميم البرنامج

 بوغوتا، (التحويالت النقدية المشروطة مقابل الحضور المدرسي
)كولومبيا

 تلميذ 10,000برنامج رائد يشمل
تجارب ب أساليب دفع مختلفة

شهر مشروطة بالحضور المدرسي /دوالر 15تحويل 1.

دوالر في نهاية العام الدراسي 50شهر إضافة الى / دوالر 10تحويل 2.

دوالر في نهاية المدرسة الثانوية 240شهر إضافة الى / دوالر 10تحويل 3.

يسمح باختبار أوقات وحجم دفعات مختلفة.

Presenter
Presentation Notes
CCT BogotaPilot CCT is randomly assigned at the school level. Initiated in 2005Included 10,000 beneficiariesThree treatments are tested: (1) simple transfer of $15 per month conditional on school attendance, (2) $10 per month plus $50 at the end of the school year, and (3) $10 per month plus $240 at the end of secondary schoolResults show that transfers 1 and 2 lead to similar outcomesTransfer 3 increased the progression rate from secondary to tertiary schoolSource: Barrera et al 2008.
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إذا كان األمر بهذا الوضوح، لماذا ال يكون هناك          
تقييمات أكثر لألثر؟

 الجهل له ميزات سياسية)Pritchett, 2002(

 وهناك تقاليد قوية من بين أساليب التقييم (القدرة الفنية محدودة
)األخرى

 المنافع غير موزعة بشكل واضح لهؤالء الذين يتحملون التكاليف  :
التقييمات كمصلحة عامة
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هناك عدد كبير من األجوبة المحتملة

 قانون التنمية االجتماعية في (عمليات التفويض القانونية
)المكسيك

 مثل (المأسسة داخل الدولةSINERGIA كولومبيا(

 األساليب والمعلومات ودراسات الحالة: تسهيل التقييم المستقل
)www.policyhub.gov.uk(

Presenter
Presentation Notes
Mexico:Established the Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social to oversee the evaluation of government programsColombia:SINERGIA centralizes the oversight and control of impact evaluationsImpact evaluations include those for Familias en Accion, Empleo en Accion, public administration reformUK:Policy hub is aimed at policy makers and researchers in order to improve the way policy is shaped and delivered and to promote the highest standard of research and evaluation

http://www.policyhub.gov.uk/�
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التنسيق الدولي

 تحاليل مستوى فردي وأعلى، أدلة، الخ(تبادل المعلومات من نتائج التقييم(...

تعاون كامبيل
 يهدف الى تحضير مراجعات منهجية بشأن السياسات والممارسات في المجال

االجتماعي والتعليمي
)www.campbellcollaboration.org(

مشاريع متعددة البلدان لتقييم األثر

 مبادرةDIME

تنسق تقييم األثر في المجاالت الحاسمة وتلك المتعلقة بالسياسة
)، والتعليم ورفع مستوى االحياء الفقيرةCCT: مثال (

المراجعة المنهجية للتدخالت التنموية* 
3IE

Presenter
Presentation Notes
Mexico:Established the Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social to oversee the evaluation of government programsColombia:SINERGIA centralizes the oversight and control of impact evaluationsImpact evaluations include those for Familias en Accion, Empleo en Accion, public administration reformUK:Policy hub is aimed at policy makers and researchers in order to improve the way policy is shaped and delivered and to promote the highest standard of research and evaluationCampbell Collaboration:Systematic review of research evidence from social, behavioral, and educational arenas

http://www.campbellcollaboration.org/�
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األيام الخمسة القادمة: خارطة الطريق 

المحتوى: اليوم •

لماذا النتائج مهمة ؟•
ربط الرقابة بالتقييم•
أهمية البينة بالنسبة للسياسة العامة•

األدوات: اليوم ويوم االثنين والثالثاء •

التكلفة التي تعود بالفائدة من جهة وفعالية التكاليف•
استراتيجيات التعريف •
جمع البيانات•
مسائل تشغيلية•

التجربة: االربعاء والخميس •

عمل جماعي بشأن تصميم التقييم والعروض•
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