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 في آولومبياغراتويدادبرنامج : مثال

لبرنامج لخفض        )  اآلثار السببية       ، مثالً   (ف  ي تعر إنشاء     من أجل     
آثار خفض الرسوم على         ” رسوم االلتحاق بالمدارس، تستخدم              

تحليال بأسلوب االنقطاع              “  تجربة  -دالئل من شبه     : االلتحاق   
  .االنحداري  



SDNLACHDN

البرنامج      

مًا تصدر الحكومة في آل عام قرارًا يحدد ما يجوز للمدارس أن تتقاضى رسو   
. عنه، فضًال عن تفاصيل مثل الحد األقصى للرسوم التي يمكنها تقاضيها  

 دوالرًا في الشهر، وهو ما يعادل  29 و  دوالرات 9هذه التكاليف تعادل ما بين 
. في المائة من الحد األدنى لألجور25 و 6بدوره ما بين 

. بعض هذه الرسوم غراتويداد يخفض برنامج 
 الذي يحدد أشد األسر احتياجًا     سيسبننستهدف البرنامج بالتقييم باستخدام مؤشر   

.في آولومبيا
م على مدى استفادة التالميذ من هذه التخفيضات يمثل دالة في معادلة مستواه   

. سيسبنمؤشر 
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البرنامج
. أداة ُتستخدم لترآيز توجيه المعونة االجتماعية    سيسبن مؤشر 

 باستقصاء عن البنية األساسية 1994النظام في عام هذا بدأ تنفيذ  
. للمنازل، والعوامل الديموغرافية وخصائص رأس المال البشري 

.100 إلى 0واستنادا إلى ذلك، تحصل آل أسرة على درجة من  
 مستويات ةواستنادًا إلى تلك الدرجات، يتم تقسيم األسر إلى ست
. مختلفة، األول أشدها فقرًا والسادس أآثرها ثراء

 توضع في 11األسر التي تقل درجتها عن النقطة الفاصلة وهي 
.المستوى األول

 توضع في  22 إلى 11األسر الحاصلة على درجة تتراوح من 
.المستوى الثاني

. درجة43 و 22المستوى الثالث لألسر الحاصلة على ما بين  
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البرنامج

، يحصل أطفال المستوى األول      )9 إلى  1الصفوف من   (للتعليم األساسي      
على رسوم الخدمات         في المائة  100 على تخفيض نسبته    1 سيسبن   

 فأعلى على أي        2التكميلية، في حين ال يحصل من في المستويات من           
.تخفيض 

، يستفيد أطفال المستوى األول          )11 و 10الصفان     (للتعليم الثانوي        
 من إلغاء رسوم آل من الخدمات الدراسية والتكميلية، في حين               1 سيسبن   

 في 50 على خفض يعادل   2 سيسبن  يحصل أطفال المستوى الثاني         
.  المائة  

.  فما فوقها ال تحصل على أي امتيازات          3األسر من المستويات      
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االنحداريتحليل االنقطاع 
 على معدالت االلتحاق بالمدارس   غراتويداد استراتيجية التعرف على أثر برنامج   

االنقطاعي تستخدم تصميم البرنامج  
.استفادة التالميذ أو عدم استفادتهم من البرنامج دالة خفية لنتائجهم 

تتصل باستمرار بالنتيجة عند النقاط  ) الممكن والمتعذر رصدها  (خصائص األسرة 
. الفاصلة المؤهلة لدخول البرنامج

. مباشرةوهي متماثلة بالنسبة للتالميذ الواقعين فوق النتائج الفاصلة وتحتها
وخارجها  االختالفات الخفية في معدالت االنتظام بين تالميذ مجموعة المعالجة   
. بالقرب من النقاط الفاصلة يمكن أن نعزوها إلى تخفيضات الرسوم

 درجة قد يمثلون مجموعة حاآمة مالئمة   21.5التالميذ الحاصلين على  
.  درجة 22.5بالنسبة للتالميذ الحاصلين على  
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التقدير

: المعادلة األساسية للتقدير، بالقرب من االنقطاع، هي آما يلي        

yi=α+βGi+f(Si)+εi 

 هي نتيجة S، و سيسبن دالة آاذبة تشير إلى مستوى G هي متغير االلتحاق، و yحيث 
.سيسبن

βستقدر باتساق أثر البرنامج .
يمكن تقديرها ضمن نطاق ضيق تعسفيًا بالقرب من نقطة االنقطاع
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التحقق

:أوًال، خواص متغير التوزيع   
 درجة ماهي داللة جيدة على مستواهم؟  سيسبن هل ُتَعد نتائج التالميذ على 

شدة أخطاء االستبعاد والشمول؟  

 عند سيسبنثانيًا، هل تتصل خصائص األفراد اتصاًال سلسًا بدرجة         
  النقاط الفاصلة؟          

.مثال، هل مجموعة المعالجة والمجموعة الحاآمة متماثلتان؟     
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المستوى في مقابل النتيجة         : الخطوة األولى

Sisben score:     سيسبن    مقياس
Sisben level: سيسبن    مستوى    
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الدخل:  مثال، التحقق من الخطوة الثانية         
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 األسرةبسنوات تعليم ر    :  مثال، التحقق من الخطوة الثانية         
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النتائج
.2

.3
.4

.5
.6

.7
اق   
تح
الل
ة ا
الي
حتم
ا

1 6 11 16 21 26 3111 22
SISBEN)  مقياس(درجات االلتحاق حسب      

صفوف التعليم األساسي   
صفوف المدارس العليا    



SDNLACHDN

سيسبن   االنحدارات والمعامالت بين االلتحاق ومستوى            : النتائج

مجموعة من مجموعة من  مجموعة من 

نقطة واحدة  نقطة واحدة    مجموعة من 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

جميع الطالب 2.8*** 2.4*** 2.9** -5.3*** 0.6 0.7 10.9*** 2.1** 6.1**

( 0.2) (0.4) (1.4) (0.3) (0.7) (2.3) (0.5) (0.9) (3.0) 

388238 388238 39646 118481 118481 13949 97450 97450 8097

االلتحاق بالمدارس العامة    1.1*** 2.3*** 2.9* -3.2*** 2.6*** 2.9 -0.9 1 5.4

(0.2) (0.5) (1.6) (0.4) (0.8) (2.6) (0.6) (1.1) (3.5) 

269415 269415 28014 92153 92153 10565 74329 74329 5582

االلتحاق بالمدارس الخاصة      12.3*** -0.1 5.1 10.5*** -3.8 -5.5 13.2*** 0.6 5.9

(0.7) (1.4) (5.4) (1.2) (2.6) (8.9) (0.7) (1.5) (4.6) 

46467 46467 2624 12225 12225 760 15674 15674 2301

عدم االلتحاق عند خط األساس    1.5*** 0.4 2.3 -2.4*** -2.9** -6.2* 1.3 10.6*** -1.9

(0.5) (1.1) (3.2) (0.6) (1.3) (3.4) (2.4) (4.1) (13.6) 

42642 42642 6076 13856 13856 2583 7258 7258 206

االلتحاق عند خط األساس    4.8*** 1.8*** 2.8* 0.2 2.1*** 2.3 13.8*** 2.3** 6.0*

(0.2) (0.4) (1.5) (0.4) (0.8) (2.5) (0.5) (0.9) (3.1) 

345596 345596 33570 104625 104625 11366 90192 90192 7891

) القياس  (تكعيبي في الدرجات  No Yes Yes No Yes Yes No Yes Yes

عينة آاملة   عينة آاملة  عينة آاملة 

9-1الصفوف من   - 1-2 Sisben  برنامج 11-10الصفوف من   - 1-2 Sisben 11-10الصفوف من   برنامج - 1-2 Sisben  برنامج


