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 ایم؟ تحلیل اثر و ارزشیابی برنامه چه کاری انجام داده - فصل ششم 

مشی را گران خطگذاران و تحلیلمشیمشی اجرا شد، تبعات آن ممکن است ذینفعان، خطوقتی یک خط

 را ارزشیابی مجدد کند. « چه کاری باید انجام دهیم»سؤال رهنمون کند تا نحوه پاسخ به 

مشی باید با آن سروکار دارد، قضاوت در مورد ارزشمندی یا منفعت به علت عدم اطمینانی که تحلیل خط

نیز  2)تحت عنوان ارزشیابی کمی برنامه 1مشی قبل و پس از اجرا حائز اهمیت است. تحلیل اثرپیامدهای خط

مشی عمومی بر مند اثر یا تأثیر یک خطمشی است که به ارزیابی نظامای از مطالعات خطاست(، حوزهمشهور 

مشی است )آن را تحلیل پس پردازد و به معنای دقیق کلمه همتای تحلیل پیش از تدوین خطجهان واقعی می

آتی احتمالی )و همواره تجویزی( از نحوه نامند(. این نوع تحلیل بعد از اجراء اشاره به ارزیابی زا تدوین و اجرا می

انگیز دارد. تحلیل اثر، نوعی استفاده از قدرت اجبار قدرت دولت برای پرداختن به یک مسئله یا موضوع بحث

مشی هاست که اقتباس و اجرا شده است. اگر سؤال بنیادی تحلیل خطمشیاز خط 3ارزیابی معطوف به گذشته

 است. « ایم؟چه کاری انجام داده»باشد، آنگاه سؤال بنیادی عقبه تحلیل اثر  «چه کاری باید انجام دهیم؟»

مشی آن طور که در تحلیل اثر است که به صورت مفهومی آن را از تحلیل خط 4به طور کلی این ماهیت پسینی

 شناسی آن. سازد، نه روشفصل قبلی بحث شد متمایز می

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Impact analysis  
2. Quantitative program evaluation  
3. Expost policy analysis  
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مشی گرایی علیه تحلیل خطگرا قرار دارد و همان انتقادات فرا اثباتتحلیل اثر به طور مستقیم در سنت عقالنیت

مشی عمومی را توجیه های هنجاری مشوق یک خطشود. تحلیل اثر، ارزشعلیه تحلیل اثر نیز مطرح می

مشی( را آزمون کند. این ف )هدف خطمشی( و هدکند، فقط باید از حیث تجربی ادعای علی بین ابزار )خطنمی

مشی است که برخی توجهات برای امر بازنمای نوعی تقابل نسبتاً روشن با مسئله محوری نظریه در تحلیل خط

 .کندآرایش منابع و قدرت اجبار دولت در وهله اول را فراهم می

 تحلیل اثر و ارزشیابی برنامه 

)یا  5مشی است که آن را ارزشیابی برنامهتر مطالعات خطتردهتحلیل اثر به طور واقعی بخشی از حوزه گس

مشی، به صورت رسمی به اند. ارزشیابی برنامه مانند بسیاری از مفاهیم در حوزه مطالعات خط( نامیده6مشیخط

خاص،  تالش برای فهم اثرات رفتار انسان و به طور»طرق مختلف تعریف شده است. چنین تعاریفی عبارتند از: 

یافته به عنوان اهداف، یا اهداف مداخله های رفتار تجلیهای خاص... بر آن دسته از جنبهارزشیابی اثرات برنامه

 (.1987)هومن، « )دولت(

آنچه »اش نوعی عمل هنجاری تصریحی است؛ انگیزه این کار میل به مقایسه ارزشیابی برنامه در هسته اصلی

. بدین ترتیب، ارزشیابی برنامه در نهایت در مسیر تعیین ارزشمندی یک برنامه است« آنچه باید باشد»یا « هست

مندی برای ارزیابی این نکته است که آیا یک برنامه مشی بر مبنای برخی از معیارهاست؛ تالش نظامیا یک خط

 است یا خیر. « ارزشمند»یا « خوب»مشی یا یک خط

  

                                                           
5. Program evaluation  
6. Policy evaluation  
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تر ارزشیابی برنامه نیز بسیار پیچیده و مبهم است )حتی مبهممشی، متأسفانه مانند نگاه السول به مطالعات خط

ها مشی(. تقاضا برای ارزشیابی هم در بخش عمومی و هم خصوصی فراگیر است و ارزشیابیاز تحلیل خط

های مشاوران مدیریت تا مرورهای رسمی برنامه به وسیله دفتر توانند از مطالعات علمی ـ دانشگاهی تا گزارشمی

ی کل تا ارزیابی غیررسمی به وسیله مدیران برنامه را دربرگیرند. به گفته ویس، ارزشیابی بیشتر هدفش حسابدار

مشی است نه تولید دانش و دانش تولیدی به وسیله ارزشیابی برنامه غالباً به عنوان بخشی و بهبود خطآگاهی

پذیر که ای از دانش تعمیمت مجموعهشود نه تولید تجمعی )انبوهشی( به صورمشی و برنامه خاص دیده میخط

 رود.های مختلف به کار میها و برنامهمشیدر خط

از جهتی، ارزشیابی برنامه شاید قدمتی به قدمت فعالیت انسانی سازماندهی شده دارد. تعیین آنچه کارگر 

و چرایی آن به همان اندازه برای رومیان مهم بود که برای مقامات دولتی مدرن امروزی افتاد( افتاد )یا نمیمی

ساله دارد که  150ای حداقل های رسمی، خصوصاً در حوزه آموزش و پرورش، تاریخچهمهم است. ارزشیابی

گردد برمی 8401درد مورد آموزش و پرورش در ماساچوست در دهه  7ریشه آن به گزارش ساالنه هوراس من

های شبیه اش به بسیاری از ریشه(. اگر چه رشته مدرن ارزشیابی ریشه31: 2004)فیتز پاتریک، ساندرز و ورثن، 

تواند در گردد: ولی راه رشد آن از این تصدیق میسر شد که علم اجتماعی میمشی برمیهای تحلیل خطریشه

های رفاه به علت تقاضا برای ارزیابی اثر برنامه 1960ر دهه مشی عمومی مفید باشد؛ این رویکرد دراهنمایی خط

های آموزشی و اجتماعی جدید و کالن دولت فدرال رونقش چشمگیری داشت؛ و در قالب یک حرفه با برنامه

مشی، به توسعه یافت. مانند کلیت حوزه مطالعات خط 1990و  1980، 1970تحصیلی و آثار علمی در دهه 

هایی به انتشار نظریه و عمل ارزشیابی نامههای آموزشی ـ تحصیلی بسط یافت و فصلهموازاتی که برنام

کرد. ارزشیابی به عنوان نوعی پرداختند، در واقع ارزشیابی برنامه برای تعریف خودش به عنوان یک حوزه تقال می

 شود. ده میهای مختلف به کار برتوصیف شده است که مانند منطق یا آمار بین حوزه« فرا رشته»

                                                           
7. Horance Mann  
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تعدادی از رویکردهای مفهومی پسینی قرار دارند که فراتر از تحلیل اثر بسط « ارزشیابی برنامه»زیر چتر 

مشی های فرعی ویژه ارزشیابی خطیابند. متأسفانه هیچ گونه توافق جهانشمولی بر سر تعریف قلمرو و حوزهمی

های مفهومی هستند و نظم و سازی این تفاوتشنها در پی روشناسیوجود ندارد، اگر چه برخی از گونه

های دوگانه هستند: بندیها طبقهترین این تالشاند. متداولهایی نیز برای این حوزه فراهم کردهنسق

 . 9آوردی، و ارزشیابی فرایندی و راه8مشیمشی و پس از اجرای خطهای حین اجرای خطارزشیابی

 مشی و پس از اجرای خطمشی های حین اجرای خطارزشیابی

 

اند و یک برنامه یا های کلیدی اتخاذ شدهشود که تصمیممشی هنگامی انجام میهای حین اجرای خطارزشیابی

گذاران نتوانند مشیمرحله اولیه اجرا است اما چنان توسعه نیافته است که خطمشی حداقل در یک خط

مشی انجام دهند، از مطالعه تجربی برای همسازی بیشتر ابزار با اهداف غایی مطلوب تعدیالتی نسبت به خط

 شود. مورد نظر استفاده می

مشی نسبتاً بالغ است و هدف یا یک خط شود که یک برنامهمشی وقتی انجام میهای پس از اجرای خطارزشیابی

 شود. مشی بر اساس آنها قضاوت میهایی است که برنامه یا خطارزیابی ارزشمندی کلی در بستر ارزش

 آوردی ارزشیابی فرایندی و ره

دهد متمرکز است. در حالی که ارزشیابی مشی به طور واقعی انجام میهای فرایندی بر آنچه یک خطارزشیابی

 شود. مشی واقعاً محقق ساخته است متمرکز میآوردی بر آنچه یک خطره

های ذیل مشی را با نگاهی به سمت و سوی انواع سؤالهای برنامه اقدامات خطهای فرایندی، فعالیتارزشیابی

نامه / شوند؟ آیا برکند: آیا متولیان برنامه به حد کفایت برای انجام چنین کاری آموزش داده میارزیابی می

کند یا خیر؟ آیا تعهدات قراردادی مشی بر اساس مقررات / قوانین / تعهدات قانونی حاکم بر آنها عمل میخط

کند؟ )ویس، شود باید خدمت کند خدمت میمشی به جامعه هدفی که فرض میشوند؟ آیا خطرعایت می

                                                           
8. Formative & summative evaluation  
9. Process & Outcome evaluation  
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بی فرایندی آن است که ببینید آیا (. کار ویژه اساسی یک ارزشیا4: 2002؛ بیگ هام و فلبینگر، 75: 1998

ها و اهدافی که کنند )نوعاً یک مؤسسه دولتی( با طرحمشی را اجرایی میاقدامات اجرایی افرادی که یک خط

 کند، همساز است یا خیر؟ مشی را در وهله نخست توجیه میخط

مشی در عمل بی چیزی است که خطگیری و ارزیاآوردی در پی اندازهدر مقابل ارزشیابی فرایندی، ارزشیابی ره

آور کمی. انواع آوردی است یعنی ارزشیابی رهبه آن دست یافته است. تحلیل اثر، شکل خاصی از ارزشیابی ره

ای که برای پرداختن به آن مشی اثری بر مسئلههای محرک یک تحلیل اثر بدین شرح هستند: آیا خطسؤال

 اثر داشته؟ اگر اثری نداشته، چرا نداشته؟ طراحی شده دارد؟ اگر اثری داشته، چقدر

توان آنها را بر اساس آوردی وجود دارد که میهای برنامه به صورت فرایندی و رهسه رویکرد بنیادی به ارزشیابی

های متمایز از هم تفکیک کرد. رویکرد نخست، رویکرد ارزشیابی توصیفی است که در پی توصیف اهداف، سؤال

هایی در باب این هایی در باب آنها. در مرکز ثقل رویکرد توصیفی سؤالوردها است تا ارائه قضاوتآفرایندها و ره

است که آیا چیزی هست یا خیر: آیا هدف )یا اهداف( به نحو واضح مشخص شده است؟ آیا هدف )یا اهداف( به 

رد؟ آیا پاسخگویی روشن وجود نحو روشن ابالغ شده است؟ آیا طراحی برای ارزیابی پیشرفت یا موفقیت وجود دا

هایی در باب ارزشمندی دارد؟ رویکرد دوم، رویکرد هنجاری است. در مرکز ثقل ارزشیابی برنامه هنجاری سؤال

مشی اهداف مطلوب از حیث اجتماعی را محقق بینانه است؟ آیا خطشود، قرار دارد: آیا هدف واقعآنچه انجام می

مشی متمرکز است: تا چه حدی اهدافش را آورد یک خطجود دارد که بر رهسازد؟ در نهایت رویکرد اثر ومی

 مشی است؟آورد یا خطسازد؟ در عالم واقع چقدر از نوسان منتسب به رهمحقق می

های حین اجرای کنند و درون طبقههای کیفی استفاده میعموماً، رویکردهای توصیفی و هنجاری از شیوه

آورد متمرکزند و گیرند. رویکردهای اثر در طبقه ره)با اندکی استثنائات( قرار می مشی / فرایندی ارزشیابیخط

شوند اگر چه چرایی را نیز تبیین مشی تصور می( پس از اجرای خط32: 1995حداقل بر اساس دیدگاه مور )

مشی است و به از خطگونه های ارزشیابیگرا به انجام قضاوتکنند. تحلیل اثر رویکرد پیشینی پروژه عقالنیتمی

 آید معطوف است. همین صورت کانون تمرکز بیشتر بر آنچه در ذیل می
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 تحلیل اثر 

آورد مورد نظر. مسئله به برخی از گیرد: مسئله، فعالیت و رهتحلیل اثر همواره حول سه عنصر محوری صورت می

رود بدون کننده هستند( و انتظار میبینی شده اشاره دارد که نامساعد هستند )ناراحتپیشآوردهای شرایط یا ره

حل تمرکز بر رویدادهای کننده باقی بمانند. راهطور ناراضیمشی یا برنامه عمومی همانمداخله یک خط

آورد مدنظر متغیری دهند )یعنی اقدامات حکومت برای حل مسئله(. رهمشی را شکل میمحور دارد که خطانسان

: 1995؛ مور، 1972شود )نیستون، گیری میاست که در جهان واقع برای ارزشیابی اثر برنامه روی مسئله اندازه

اش با فعالیت آوردهای مورد نظر و آزمون تجربی رابطهگیری برخی از ره(. پس از تحلیل اثر با شناسایی و اندازه3

 دهد. مند ارائه میپاسخی نظام« ایم؟چه انجام داده» مشی به این سؤال کهبرنامه یا خط

 منطق و نظریه تحلیل اثر

آورد مورد نظر داشته یا خیر و اگر داشته مشی اثری بر رههدف تحلیل اثر روشن است: تعیین این که آیا یک خط

)یک  Xاین نکته است که آیا است، هدف آن ارزیابی  10چه مقداری؟ بدین ترتیب تحلیل اثر صراحتاً تحلیل علی

 آورد مورد نظر( بوده است و اگر بوده چه مقدار؟)ره Yمشی( مسبب برنامه یا خط

 نظریه برنامه 

(. چنین 55: 1998کند )ویس، اشاره می« است 11ای از باورها که زیربنای اقداممجموعه»نظریه برنامه به 

مشی تحت مالحظه باشند. این باورهای علی برنامه یا خطباورهایی قابلیت تعمیم ندارند؛ ممکن است خاص یک 

کند که فلسفه وجودی یک برنامه بازنمایی نوعی نظریه است که لزوماً صحیح نیستند. نظریه برنامه فرض می

مند است، از حیث تعریف باید مشی هدفکند. اگر خطها را مطرح میها به ستادهادعایی علی درباره پیوند نهاده

مشی بازنمای برخی انتظارات است که تحقق اهداف کوتاه یا بلندمدتی باشد. بنابراین منطقاً یک خطدر پی 

                                                           
10. Causal analysis  
11. Action  
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های مستتر در آن موجب تحقق اهداف خواهد شد. تحلیل اثر مستلزم یک نظریه برنامه واحد نیست؛ فعالیت

 ممکن است چندین نظریه وجود داشته باشد که به صورت تجربی قابل آزمون باشند. 

 رویکرد نسبتاً استاندارد به نظریه برنامه ساخت نوعی خط رهآورد12 است. یک خط رهآورد در سادهترین شکلش

  نوعی استقراء معکوس13 )رو به عقب( است. این شیوه با رهآورد مطلوب غایی آغاز میشود و از این نقطه آغازین 
 

سازد. ایده خط آوردها را میها و رهدهنده فعالیتروابط تشکیلکند و نوعی زنجیر علی از به عقب حرکت می

ای را در نظر بگیرید که در پی افزایش حقوق مشیآورد از طریق یک مثال به سادگی قابل فهم است. خطره

آموز است. چقدر افزایش در حقوق معلمان موفقیت معلمان به عنوان ابزاری برای افزایش موفقیت دانش

مشی عمومی را که در پی تحقق سطوح باالتر موفقیت دهد؟ چه چیزی هر گونه خطرا افزایش میآموز دانش

هایی وجود دارد ولی از یک نگاه جامعه ای به چنین سؤالهای بالقوهکند؟ پاسخآموز است توجیه میدانش

وری اقتصادی ری، بهرهپذیآوردهای اجتماعی مثبت نظیر رقابتآموز با رهگستره، سطوح باالتر موفقیت دانش

باالتر، مشارکت مدنی بیشتر و کاهش مصائب اجتماعی از فعالیت جناحی گرفته تا بارداری نوجوانان مرتبط 

وری اقتصادی بیشتر است. چگونه حوقق آورد مطلوب مورد نظر غایی بهرهشود. اجازه دهید فرض کنیم که رهمی

آوردهای مطلوب به طریق مشی را به رهآورد، خطشود؟ یک خط رهآورد غایی میباالتر معلمان منجر به این ره

 دهد: زیر پیوند می

  آورد( تر برای معلمی به عنوان یک کارراهه )رهجذب شدن افراد با کیفیت حقوق باالتر معلمان )فعالیت( 

 آورد( درس )رهتر در کالس معلمان شایسته استخدام معلمان شایسته بیشتر به وسیله مدارس )فعالیت( 

 آورد( آمور )رهافزایش موفقیت دانش کنند )فعالیت( تر تجربه یادگیری باالتری فراهم میمعلمان شایسته

وری افزایش بهره کنند )فعالیت( آموزان از سرمایه انسانی برای ارتقاء دورنمای اقتصادی خود استفاده میدانش

 اقتصادی. 

                                                           
12. Outcome line  

 دهد )م(.آورد را نشان میبه ره گیری باورهای علیمسیر شکل
13. Backward induction  
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آورد است. ای است، ولی نشانگر ایده بنیادی نظریه برنامه و یک خط رهر ساده شدهاگر چه مثال فوق، مثال بسیا

 سازد. دهد روشن میمشی را به اهداف مطلوبش پیوند میای که خطآورد باورهای علّیخط راه

 آورد مورد نظر مستقیم مشی و رهلّی بین خطسازد که حلقه ارتباطی عآورد این نکته را روشن میاگر چه خط ره

( 32: 1995آوردهای پیوندی هستند که باید مدنظر قرار گیرند. مور )ها و رهنیست؛ ولی تعدادی از فعالیت

 داند که باید محقق شوندمشی میآورد مورد نظرند را اهداف فرعی خطنیاز رهآوردهایی که پیشره

انتقادات موجه نیز هست. نظریه برنامه بسیار محدود گستره است، نوعی تبیین علّی نظریه برنامه آماج برخی از 

شود. این امر این نظریه را تبدیل به نوعی مشی واحد در یک زمان و مکان واحد محدود میاست که به یک خط

مشی ه چرا خطای عمومی در باب این ککند؛ نظریهمبنای دور از ذهن برای ایجاد دانش تجمعی )انبوهشی( می

آورد )مثل آنچه در باال ذکر شد( به دست آید. نظریه کند بعید است که از طریق خطوط رهکند یا نمیکار می

آموز پدیده شود. موفقیت دانشبرنامه به علت ارائه نوعی مدل ساده شده از واقعیت نیز مورد انتقاد قرار گرفته می

دهد زیرا دهی این پدیده را نشان نمیه طور کامل، چگونگی شکلآوردی بگونه خط رهای است و هیچپیچیده

گرایی توانند متغیرها را دستکاری کنند. در نهایت، نظریه برنامه نسبت به انتقادات فرا اثباتگذاران میمشیخط

است. برخی  پذیرهایی برای قرار دادن در زنجیره علّی انتخاب شوند آسیبآوردها و فعالیتدر مورد این که چه ره

های نگرانه است؛ در پی آن است تا با تجزیه جهان به زنجیرهکنند که نظریه برنامه بسیار جزئیدیگر استدالل می

چه کاری انجام »پاسخ دهد. چه بسا پاسخ به سؤال « ایمچه کاری انجام داده»علّی ساده به این سؤال که 

آوردها چیزی بیشتر از مجموعه یا خیزد یعنی این که رهتر برنگرانهفقط از ن وعی دیدگاه کلی« ایمداده

 بینانه هستند. های مجزا و ساده غیراقعای از بخشخالصه

آورد متکی نیست. تحلیل اثر از با وجود این، تحلیل اثر برای انجام ارزیابی رسمی از علیت بر نظریه یا یک خط ره

مشی رد مورد نظر و باورهای علّی پیونددهنده آن با خطآواین ابزارهای مفهومی برای شناسایی و تعیین ره

)با ایجاد برآوردی روا از  Yباعث تغییراتی در  Xکند. این رویکرد در پی ارزیابی علیت است یعنی آیا استفاده می

شود، آنگاه آموز( می)موفقیت باالتر دانش Y)حقوق باالتر معلمان( موجب  Xشود یا خیر. اگر عکس نتیجه( می

آورد مورد نظر و باورهای علّی شناسایی بایستی متفاوت به نظر آید. وقتی ره Yوجود نداشته باشد،  Xاگر 
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اثر دارد یا خیر و اگر دارد  Yبر  Xانگیز کلیدی در انجام ارزیابی رسمی از این که آیا شوند، موضوع بحثمی

 ست تا نظریه برنامه. چقدر، برآورد عکس نتیجه است. این امر بیشتر عرصه طرح پژوهش ا

 طرح پژوهش و تحلیل اثر 

تواند به عنوان سیستم یا ابزار مورد استفاده برای برآورد یک عکس نتیجه تعریف در تحلیل اثر، طرح پژوهش می

شود. هر طرح پژوهش تحلیل اثری با چالش کلیدی مشابهی مواجه است: چگونه تناظر ایجاد کند، یعنی چگونه 

ارز مشی عمومی، همها با نتیجه، به استثناء حضور برنامه یا خطخلق کند که در همه جنبه نوعی عکس نتیجه

 باشد؟ برای تحقق این هدف سه طرح بنیادی )آزمایشی، شبیه آزمایشی و همبستگی( وجود دارد. 

، 14شود. )روسی و فریمنای رویکرد گل سرسبد به تحلیل اثر تصور میطرح آزمایشی کامل در حد گسترده

هایی که به های درمان )گروههای آزمایشی، جامعه هدف به صورت تصادفی به گروه(. در طرح307: 1993

گونه مزایایی از برنامه هایی که هیچهای کنترل )گروهکنند( و گروهصورت واقعی مزایای برنامه را دریافت می

آورد مورد نظر یا محصول شانس شوند. هر تفاوت مشاهده شده روی رهکنند( تخصیص داده میدریافت نمی

مشی است. بدین ترتیب تواند به صورت آماری ارزیابی شود( یا حاصل خطشود )که میتصور می 15تصادفی

آورد مورد نظر به )نتیجه( و سنجه گروه کنترل روی ره Rآورد مورد نظر به عنوان سنجه گروه آزمایشی روی ره

های شود، اگر چه طرح)نتیجه ـ عکس( استفاده می R-Cمشی به عنوان )عکس نتیجه( و اثر خط Cعنوان 

ارزی واقعی سازی، همتجربی انواع گوناگونی دارد ولی همگن منطق بنیادی مشابهی دارند یعنی قدرت تصادفی

 سازد. )نتیجه( را میسر می R)عکس نتیجه( و  Cکند و مقایسه روا بین و آزمایش ایجاد می های کنترلبین گروه

های میدانی حقیقی منجر برانگیز هستند ولی ناممکن نیستند و آزمایشهای آزمایشی چالشاگر چه اجرای طرح

را  1995، 16ارتلسهای عمومی )برای مروز بمشیهای مهمی در مورد اثرات دامنه وسیعی از خطبه بینش

های شبه آزمایشی آن است که از بسیاری از های طرحترین مزیتیکی از بزرگببینید( شده است. 

                                                           
14. Rossi & Freeman  
15nce . Random cha 
16. Burtles  
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های شبه آزمایشی در هسته اصلی کند. طرحهای آزمایشی اجتناب میهای عملی عملیاتی کردن طرحمحدودیت

از  17ارزیسازی، همسازی. به جای تصادفیآزمایشی را دارند به استثناء تصادفیهای خود، همان ساختار طرح

شود نه ها، گروه عکس نتیجه گروه مقایسه نامیده میمند یک گروه مقایسه )در شبه آزمایشطریق انتخاب نظام

انی مشابهت آنها با  گروه آزمایشی بر اساس توان بر اساس مبهای مقایسه را میشود. گروهکنترل( ایجاد می

توان از طریق مقایسه ای از متغیرهای مرجع انتخاب کرد. برای مثال، اگر یک برنامه پلیس محله را میمجموعه

نرخ جرائم در شهرهای دارای اندازه و ترکیب جمعیتی مشابه )برخی از آنها که برنامه پلیس محله دارند و 

های آزمایشی مند به گروهیابی کرد، به طور مشابه، گروهی از افراد ممکن است به صورت نظامها ندارند( ارزبرخی

)یا درمان( و مقایسه تخصیص داده شوند طوری که هر دو از حیث متغیرهای اجتماعی ـ اقتصادی، سن، 

 شند. ارزی حائز اهمیتند، متعادل باجنسیت و یا هر متغیری که باور بر آن است که برای خلق هم

 18های تحلیل سری زمانی با وقفهترین رویکردهای شبه آزمایشی در تحلیل اثر، گونهاحتماالً یکی از متداول

مشی در هستند، که در هسته آنها نوعی مقایسه ساده قبل و بعد وجود دارد. در این رویکردها، برنامه یا خط

آزمایشی وقتی استفاده شود. یک طرح شبهگیری میازهآورد مورد نظر اندفواصل مختلف ارائه و اثر آن بر روی ره

 مشی در فواصل زمانی مشخص به جامعه هدف ارائه شود.شود که یک برنامه یا خطمی

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
17. Equivalency  
18. Interupted time series analysis  
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هایی برای دیگر گیرد که کنترلهای زمانی با وقفه شکلی شبیه تحلیل رگرسیون چندگانه به خود میطرح سری

ارزی از طریق انتخاب های جرائم دارد. این حالت طرح را از نوعی طرح شبه آزمایشی که در آنجا همعلل نرخ

شود و از یک طرح همبستگی قق میدقیق گروه یا واحد تحلیل مورد استفاده برای برآورد عکس نتیجه مح

سازد. از حیث فنی یک طرح های مقایسه وجود ندارد، جدا میخالص که در آن هیچ گونه کنترل واقعی یا گروه

کنند همبستگی، طرحی است که در آن هیچ گونه انتخاب متمرکزی روی کسانی که مزایای برنامه را دریافت می

 مشی برخوردارگیرند آیا از مزایای خطتجمعات اجتماعی( خود تصمیم می کنند وجود ندارد؛ افراد )یایا نمی

گر های مقایسه به صورت آگاهانه وجود ندارد؛ همه آنچه یک تحلیلگونه گروه کنترل و گروهشوند یا نشوند. هیچ

 مورد نظر است.  آوردارزی از طریق کنترل آماری علل بدیل رهتواند انجام دهد مشاهده و تالش برای خلق هممی

گردند که های رگرسیون چندگانه متنوع برمیهای همبستگی عمالً به درون تحلیلدر بیشتر موردها طرح

پذیرند. به عبارت دیگر، برخی مبانی برای طرح این ادعا وجود دارد که همیشه از حیث مانعیت و جامعیت آسیب

اند یا زیرا برخی از مورد نظر از مدل مستثنی شده آوردشود زیرا برخی از علل مهم رهارزی محقق نمیهم

های شبه طور که بحث قبلی پیشنهاد داد، خط بین طرحاند. همانربط در مدل گنجانیده شدهمتغیرهای بی

های آزمایشی آزمایشی و همبستگی روشن نیست. تحلیل اثر به طور معمول از فنون کنترل آماری حتی در طرح

ها گرایی مبنی بر این که ارزشامر مفهوم عکس نتیجه از علیت را در برابر انتقادات فرا اثبات کند. ایناستفاده می

سازد؛ پذیر میتوانند به سادگی درون حتی یک تحلیل اثر خوب طراحی شده و اجرا شده وارد شوند، آسیبمی

تواند ها میهای کنترلگزینهزیرا اثرات استنباطی به طور بسیار حساسی وابسته به این کنترل هستند، یعنی 

 گیری یک تحلیل اثر را تعیین کنند. نتیجه

 

 

 

 


