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. ..الهدف األساسي من عمل تقييم         : للتذآرة 

Y على مؤشر النتائج Tهو تقدير أثر تدخل ما  

:على سبيل المثال
 أثر زيادة الحد األدنى لألجور على العمالة؟ماهو
 أثر وضع برنامج للتغذية بالمدارس على اإلنجاز التعليمي؟ ماهو
 أثر برنامج للتدريب الوظيفي على العمالة وعلى األجور؟ماهو
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االنقطاع االنحداري   

متى نستخدم هذا األسلوب؟ 
.غير المستفيدين على ُبعد قابل للقياس/عندما يمكن ترتيب المستفيدين 

.يمكن استخدام هذا البعد في وضع مؤشر أو حد جيد التعريف     
.للمؤشر أو الحد نقطة فاصلة للتأهل  

الجة   قيمة المؤشر هي ما يقود عملية تحديد المستفيد المحتمل إلخضاعه للمع   
).أو عدم المعالجة  (

:التفسير الحدسي لألسلوب   
أعلى النقطة الفاصلة مباشرة يماثلون جدًا   ) الوحدات  (المستفيدون المحتملون    

.المستفيدين المحتملين أسفل النقطة الفاصلة مباشرة   
.نقارن بين نتائج الوحدات الواقعة أعلى وأسفل النقطة الفاصلة مباشرة  
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المؤشرات شيء مشترك في استهداف البرامج                
االجتماعية      

برامج مكافحة الفقر    
فقر  ما لل  تستهدف األسر تحت مؤشر    

برامج معاشات التقاعد  
تستهدف السكان فوق سن معين   

المنح الدراسية
تستهدف الطالب الحاصلين على أعلى الدرجات في امتحان قياسي      

CDDبرامج التنمية   
ُتمنح للمنظمات غير الحكومية التي تحقق أعلى الدرجات     



SDNLACHDN 5

 على االستهالك ية النقدتتحويال   الأثر : أمثلة

تتبع التحويالت إلى أفقر األسر   :  الهدف   
: األسلوب 

 درجة مع إيضاح خصائص ما قبل التدخل100 إلى 1ضع مؤشرًا للفقر من 
 درجة ُتعد فقيرة50األسر الحاصلة على أقل من 

 درجة ليست فقيرة50األسر الحاصلة على أآثر من 
:التنفيذ

 إلى األسر الفقيرةية نقدت تحويال
:التقييم

قبل وبعد التحويل، ) مثل االستهالك، ومعدالت االنتظام بالمدارس(قياس النتائج 
. ومقارنتها باألسر أعلى وأسفل النقطة الفاصلة مباشرة
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)الخط القاعدي (  خط األساس  -تصميم االنقطاع االنحداري    



SDNLACHDN 7

65
70

75
80

تج 
لنا
ا

20 30 40 50 60 70 80
)الدرجات  (المقياس  

 بعد اإلجراءات التدخلية      -تصميم االنقطاع االنحداري   
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Efecto del tratamiento
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 بعد اإلجراءات التدخلية      -تصميم االنقطاع االنحداري   
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التعريف

:حيث
50< إذا آانت الدرجات  1= المعالجة   
50> إذا آانت الدرجات  0= المعالجة   

                هي دالة مستمرة حول النقطة الفاصلة

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

( )scoreδ
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االنقطاع الحاد والمشوش

االنقطاع الحاد
االنقطاع يحدد المعالجة بدقة

يعادل التوزيع العشوائي في حي ما
لشخصمدفوعات التأمين االجتماعي تعتمد اعتمادا وثيقًا ومباشرًا على سن ا: مثال

االنقطاع المشوش
االنقطاع متالزم بشدة مع المعالجة

 للمشارآة في البرنامجمساعداستخدم التوزيع آمتغير 
اللوائح تحدد المؤهلين ولكن هناك هامش للخطأ اإلداري: مثال
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أمثلة
أثر حجم الفصل على االنجاز التعليمي   

)1999، والفي آنغريست      (

أثر التحويالت على توفر العمالة  
)2005، وميليغان ليميو     (

 في بوليفياBONOSOL –أثر معاشات آبار السن على االستهالك  
) 2005، مارتينيز     (

أثر خفض الرسوم على االلتحاق بالمدارس   
) 2006، وأورآيوال، ليندن، بارييرا    (
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مايمونيدس      استخدام قاعدة       : الفي   & آنغريست    

 مثل درجات االمتحان في الصفين      –أثر حجم الفصل على النتائج التعليمية       
الثالث والرابع 

مايمونيدس   استخدام قاعدة   
فصل واحد : 40عندما يكون عدد التالميذ أقل من  

ُتقسم المجموعة إلى فصلين  : 40عندما يكون عدد التالميذ أآثر من  
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مايمونيدس استخدام قاعدة  : الفي & آنغريست

  42هناك فصول من       :    مثال، ال تستخدم في آل الحاالت   مايمونيدس   قاعدة  
تلميذًا

مساعد متغير > --االنقطاع المشوش    
 )T(  للتنبؤ بحجم الفصل  مايمونيدسنستخدم أوًال قاعدة  

 )T( في ظل حجم الفصل   ) y( ثم نفسر نتائج االمتحان 
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اآلثار المحفزة للمعونة االجتماعية              :  ميليغان       & ليميو    

:المعونة االجتماعية للعاطلين عن العمل 
 سنة 30 دونمدفوعات معونة اجتماعية أقل لألفراد 

 سنة 30مدفوعات معونة اجتماعية أآثر لألفراد فوق 

 أثر زيادة المعونة االجتماعية للعاطلين؟ ماهو
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BONOSOL مارتينيز :

معاشات آبار السن لكل البوليفيين   
تحويل المعاشات إلى مجموعة آبيرة من األسر الفقيرة        

2001بدأ دفع المعاش اعتبارًا من عام      
 سنة فأآثر   65:   المعيار المعروف للتأهل   

2002 وما بعد     1999لدينا بيانات االستهالك لما قبل        

 على االستهالك BONOSOLتقدير أثر      : الهدف
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 انحدار فان-استهالك الفرد في المناطق الريفية :  ب2-1شكل 
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السلبيات المحتملة لالنقطاع االنحداري 
المتوسط المحلي آلثار المعالجة    

نقدر أثر البرنامج حول النقطة الفاصلة
.ال يمكن تعميم ذلك على الدوام  

:القوة
مما  تقدير األثر عند االنقطاع، لذا تتكون لدينا بشكل عام مالحظات أقل      يتم

في التجارب العشوائية ذات الحجم نفسه للعينة   
تأآد من أن العالقة بين متغير  : التوصيف يمكن أن يكون حساسًا لشكل الدالة 

:التوزيع ومتغير النتيجة مرتبة بالشكل الصحيح، بما في ذلك
العالقات غير الخطية 

التفاعالت
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مزايا االنقطاع االنحداري في التقييم        

االنقطاع االنحداري يعطي تقديرًا غير منحرف ألثر المعالجة عند  
االنقطاع

يمكنه االستفادة من قاعدة معروفة لتوزيع الفائدة
هذا أمر شائع في تصميم التدخالت االجتماعية  

مجموعة مؤهلة من األسر أو األفراد من المعالجة   “ الستبعاد”ال توجد حاجة 
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