
موثریت ھزینھتحلیل 

بحث کرده موثریت ھزینھدر این خبرنامھ ، ما در باره تحلیل 
موثریت ھزینھو ھدف از تحلیل 

عالوتا اھمیت تحلیل موثریت ھزینھ را 
در اثر سنجی روشن خواھیم کرد. سپس ، در رابطھ بھ رویکرد 

معلومات می دھیم. بخش ت ھزینھ ال سھ نسبت بھ تحلیل موثری
"ویژه" این ماه را بھ آموختھ ھای خود از تحلیل موثریت ھزینھ 

اختصاص داده ایم. پروژه جاری 

موثریت ھزینھ چیست؟

"تحلیل موثریت ھزینھ" 
دو شیوه برای.بدست آورده می تواندنتیجھ ی را با کدام ھزینھ 

اگر
ثابتیپولیک مقدار

.کمک می کند تا سطح تاثیرگذاری احتمالی پروگرام را دریابیم
پروگرامی کھبرای مثال ، 

ح
د در دانستھ شوشاگردان افزایش یابد استفاده کنیم.  می خواھیم

100ازای ھر 
الزم را ھزینھمی توانیم . چقدر افزایش می یابد

ای مثال ، . بریممعین بنتیجھ یک 
عالقمند دانستن ھزینھ ی مورد نیاز برای بلند بردن نمرات شاید

سبت نبھ شکلچھ شیوه ی استفاده گردد ، تحلیل موثریت ھزینھ 
بین ھزینھ یک پروگرام و تاثیرات آن 

مولنپروگرام ھا مع
ی برای افزایش دسترسی کھ استراتیژی ولی تاثیر می گزارد ، 

کودکان بھ تعلیم و تربیھ از لحاظ ھزینھ ای موثریت داشتھ باشد 
برای 
خیص تشبرای بنابراین،. و یا برعکس آنموثریت ھزینھ نباشد

عالقھ
یکمی خواھند از تحلیل موثریت ھزینھ برای اگر

دست پیدا کنند.درجھ بندی شفاف از پروگرام ھا 

چرا موثریت ھزینھ مھم است؟

ن معمول. پالیسی سازان کھ منابع محدود استدلیل اش این است
ھای را عملی ند پروگرام  نھ می خواھ با کمترین ھزی کھ  ند  کن

د. تحلیل موثریت ھزینھ در ن
چنین مواقعی پالیسی سازان را کمک می کند تا با دست یابی بھ 
برای 

2013
کا ( بھ تحقUSAIDامری ندین ()  بل 1)2013یق بردی و لی کھ ق

وم زیرا معلاری بیشتر در بخش مکاتب محلی مراجعھ کردندذگ

افزایش نتایج آموزشی است.  

موثریت ھزینھ چگونھ اندازه می شود؟

: سطح قریھ عملی شده است

در ھر قریھITTافراد #/ھزینھ فی قریھ=CEنسبت
ITTتاثیر 

تمام ITTمنظور از موثریت ھزینھ و CEدر فورمل فوق

شتراک  افراد#" و یا خیر. کرده اندنظر از این کھ آیا عملن ا
ITT در ط افراد واجد شرایط برای پروگراماوس"در ھر قریھ

افراد در " تفاوت در نتیجھ بین ITTو " تاثیر ھر قریھ 
ناواجدافراد در قریھ ھایقریھ ھای واجد

ITT، تاثیر برای مثال

ITTکھ ما می توانیم تاثیر ITTرویکرد 
یجھ ، در نت.را مستقیما از طریق آزمایش تصادفی تخمین بزنیم

ITT "تعداد افرادی کھ پروگرام را ( نھ
)دریافت کرده اند

ITT در ھر قریھ " ما را
مختلفمیزان اشتراک باتعددکمک می کند در پروگرام ھای م

ج) . نارن–با –سیب باشد (  نھ قیاس سیب -با -، قیاس سیب 

سنجش ھزینھ فی ،قدم اول برای سنجش نسبت موثریت ھزینھ
فاده از "روش اجزا محور" 

. در 2)2012

(ALSE)ارزیابی نتایج آموزشی و تاثیرات اجتماعی آموزش محلی در افغانستان 
پروژه ای از پروفیسور دنا بردی (پوھنتون نیویارک) ، جول میدلتن (برکلی) و سیروس سامی (پوھنتون نیویارک)
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مورد نیاز برای بازتطبیق پروگرام را تشخیص می دھد. سپس 
. قدم دوم جمع می کنند، محققین ھزینھ ی اجزای مورد نظر را 

تقسیم ھزینھ بر تعداد افراد واجد شرایط برای دریافت پروگرام 
ITT تخمین

شده مطرح می گردد. 

ال سھ و تحلیل موثریت ھزینھ

کمک جوامع محلی بھ توسط موسسات سی آر اس و پاملرنھ بھ
CBEEP

می کند. 

1.

جامعھ را تطبیق می کند)
2.

با ھمراه 

می دھد
3.

دخیل 
جامعھ را اجرا می کند

معلم مسلکی انتخاب می شود و موسسھ فعالیت ھای .4
افزایشی جامعھ را تطبیق می کند

ھ را محاسبموثریت ھزینھ حاضری در مکتب و نتایج یادگیری 
خواھیم 8می کنم.
داشت. 

) CBEEP1موارد و اجزای ذیل پروژه 
ھزینھ ھای ترمیم و ) 2انجوھا (مستقیمو غیر مستقیمکارمندان 

3
) 7) کرایھ صنف درسی (6) تدارکات (5) ترانسپورت (4ھا (

8
ستھ ھای زمستانی ، دھنده جامعھ.  شامل اقالم ب ھزینھ تدارکات 

بستھ ھای شاگردان ، بستھ ھای معلمان، کتابھای درسی، بستھ 
ھای ممد درسی ریاضی ، و کتب صنفی می گردد. ھزینھ ھای 
ی مدیریتی انجوھا در دفاترمرکزی انھا 

ھا تقریبا ھزینھ ھای معمول این ھزینھ
وزارت معارف مسئولیت عملیاتی انجوھا است. بنابراین ، اگر 

را بگیرد ھزینھ متذکره مکاتب محلی
نمی گیرد.

CBEEPباال ھزینھ پروژه ولجد
برای چھارنوع پروگرام آموزش محلی نشان می دھد.

) محاسبھ ھزینھ فی 1برای محققین قدم ھای بعدی اینھا است : (
2
) تخمین 3

آموزان . 

باالی ھر قریھ بھ شکل اوسط بدون CBEEPپروژه ھزینھ
1.1تفکیک مدل مکاتب محلی (ھر قریھ بھ صورت متوسط 

کالس آموزش محلی دارد)
درصدی 

بھ نظر
کل ھزینھ

ھزینھ فی قریھ
اوسطبطور  ھزینھکتگوری 

37.34% $2,422
و مستقیمکارمندان 

کشوردرمستقیمغیر
4.96% $322 ترمیم و نظافت صنف

16.6 % $1077
دوره ھای آموزشی برای 
معلمان و اعضای شوری 

ھا
17.07% $1107 ترانسپورت
6.18% $401 تدارکات
3.65% $237 *کرایھ صنف درسی
12.57% $815 معلمینمعاشات 
1.63% $106 دھندهفعالیتھای بھبود
100% $6,486 مجموع ھزینھ فی قریھ

 تھیھ اتاق برای صنف توسط جامعھ صورت می گیرد. موئسسات ھیچ پولی برای کرایھ اتاق صنف
پرداخت نمی کند. با وجود این ، براساس روش تحلیل موثریت ھزینھ ، ما  قیمت بازار این کمک 

مردمی را محاسبھ کرده ایم. 

در خبر نامھ بعدی 
را کھ مرتبط  با استراتیژی ALSEآن بخش از یافتھ ھای 

جدید آموزش وزارت معارف است ارائھ می کنیم

حالدرای ما از تحلیل موثریت ھزینھ آموختھ ھ:میویژه
ال سھجریان

درھنگام دیزاین تحلیل موثریت ھزینھ بر اساس تحلیل موثریت 
:ھزینھ فعلی ال سھ  پرسشھای ذیل مد نظر گرفتھ خواھد شد

 در برنامھ ای بھ کار برده می

بدردبخور است؟
 قیمت بازار کاالھا و خدمات داده شده را چگونھ می توان

تعیین کرد؟


ند  یایی منطقھ)  در تیوری می توا ( مثلن موقعیت جغراف
ود ، محققین باید در نظر داشتھ باشند کھ آیا مفید قلمداد ش

مرتبط بھ وقت کارمندان در مناطق مختلف) ، می تواند 

گردد؟
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