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 ھي الصفحة ھذه في عنھا أعرب التي ا%راء

 برنامج آراء بالضرورة وليس الكتاب آراء

 .البرازيل حكومة أو ا8نمائي المتحدة ا6مم

  أثر التوسع في

 رسامدعلى الحضور بالبرنامج بولسا فاميليا  
1

  
  ، جامعة ساو باولو،تشيتولينا ليا

  ،قتصادية التطبيقية، معھد البحوث ا�فوجيل يل ناثانجمي

  وجامعة ساو باولو، البحوثالتعليم وفيلھو، معھد  -مينيزيسنايرثيو 

 

برامج التحويAت لعالم ا من شتى أرجاءستخدمت العديد من الحكومات إ
متمثل في التخفيف من  على نطاق واسع لغرض مزدوج ةطوشرمال النقدية

Fالقصير وزيادة جل حدة الفقر في ا�ستثمار في رأس المال البشري لHطفال ا
 فين تحقيق ظروف معيشية أفضل م ھمنيمكت وبالتاليمن اFسر الفقيرة، 

Fولو. الطويلجل اFل عنصر  عادة يتحقق الھدف اOالمن خOنقدية الت تحوي
على  ةمشروطالتحويOت يتحقق الھدف الثاني بجعل  بينماالبرامج ، في 

مثل الرعاية قبل الو"دة، وتحصين ، بھا اFسر المستفيدةقوم معينة تتصرفات 
توقع أن يُ وبالتالي . ومواظبة اFطفال والمراھقين على الدراسة، اFطفال

 جلستفيدة المھارات الOزمة للھروب من الفقر في اFكتسب أطفال اFسر المي

  .الطويل

 

ر يثأالحد من الفقر يعتمد على مدى تمثل ھذه البرامج في نجاح بيد أن 
شروط على تخصيص وقت المستفيدين، وخاصة فيما يتعلق الالتحويOت و

إجراء  يالمساھمة الرئيسية لھذه الدراسة ھو. حضور بالمدارسبقرارات ال
توسيع نطاق الواقعة على التعليم وعرض العمل نتيجة ثار ل`تجريبي تقييم 

وبشكل أكثر . ة لتشمل النشئطوشرمال تغطية برنامج التحويOت النقدية
 مع إنشاء البرازيلفي برنامج بولسا فاميليا  قيم الدراسة آثار توسعت، تحديداً 

�Fسرة على تخصيص وقت أفراد ا 2007في عام  نشئلل ةالمتغيرعانة ا
  .المستفيدة

 

�برنامج المقدَّمة من ا�عانات في  عنصر متغير يھنشئ لل ةالمتغيرعانة وا
أفراد تلزمھا بحضور تحويOت نقدية لHسر الفقيرة و ا، حيث تقدم بولسا فاميلي

التسرب ونظراً Fن . بالمدارس 17و  16اFسرة الذين تتراوح أعمارھم بين 
الرئيسي ھدف ن الفإ، سنة 15كل كبير في سن المدرسي في البرازيل يزيد بش

  .سةاعلى البقاء لفترة أطول في الدر ئشنتشجيع الھو من تقديم ا�عانات 

 

ھو ، وبالعينةالمعيشية المسح الوطني لHسر تأتي بيانات ھذه الدراسة من و
 وتقدر اiثار المترتبة على. الرئيسي في البرازيل المعيشيةاFسر مسح 

�تضمنت و. - فروقال في- فروقستخدام منھجية الإب نشئلل ةيرالمتغعانة ا
والتي في المئة من السكان  20 منشريحة أفقرمن اFسر  دراسةمجموعة ال

أيضاً مجموعة الضبط ضمنت تو. سنة 16من العمر  ونيبلغبھا مراھقون 
 ونيبلغوالتي بھا أطفال  في المئة من السكان 20 منشريحة أفقرمن اFسر 

العوامل التي كانت ما أين هھنا ھو أنالُمَميِّز فتراض ا�و. سنة 15من العمر 
ثر ، فإنھا كانت ستؤلخُّ دَ تَّ الط في الفترة قبل وبعد بأثرت على مجموعة الض

Oحظ أن ھذا الشرط " ويُ . تدخلفي غياب ال دراسةمجموعة الأيضاً على 
  .قبل تنفيذ البرنامج تينمتشابھ انالمجموعتتكون يتطلب أن 

 

 

  رسامدنشئ الحضور باللل ةالمتغيرعانة ا8ثر أ

 مع الضبط  بدون الضبط المتغيرات

Treated   -0.07  

)0.014***( 

  -0.066  

)0.014***( 

2009 0.035  

)0.011***( 

0.028  

)0.011***( 

Treated*2009 0.044  

)0.018**( 

0.040  

)0.018**( 

  0.88 حد ثابت

)0.008***( 

0.921  

)0.040***( 

 5441 5451 عدد المشاھدات

R² 0.013 0.049 

  2006المسح الوطني لHسر المعيشية بالعينة  : المصدر

 في المئة 1مستوى معنوية . ***ا�نحراف المعياري الرصين بين قوسين: مOحظة

 في المئة 10مستوى معنوية *في المئة،  5مستوى معنوية **

 إنشاء أن ية للبحث، والتي تبيناحدة من النتائج الرئيسوويعرض الجدول 

�زاد حيث المدارس، حضور كان له أثر إيجابي على  نشئلل ةالمتغيرعانة ا
نقاط مئوية ، حتى بعد ضبط  4المدارس بنسبة ب ئشنالحضور حتمال إ

اFم والعرق  رعدد اFطفال في اFسرة، والمستوى التعليمي وعمأوتثبيت أثر 
  . ا�قامةة منطقومؤشرات للمناطق الحضرية و

 

آثار إيجابية على ُوجدت البرازيل، في مناطق حسب العينة العند تقسيم و
وعOوة . شرقالشرق وجنوب البالمدارس وخاصة في مناطق شمال حضور ال

، للذكور ئشنلفي حالة ابالمدارس أكبر حضور على ذلك، فإن اiثار على ال
 ئشنثار كبيرة للاiكانت ، خاصةبصورة أصغر طفل في اFسرة ووفي حالة 

أن إستحداث خOصة القول و. اFسرة فيل اطفاFالذكور الذين كانوا أصغر 
�بالمدارس في البرازيل،  ئشنالحضور  ةاديز نشئ أدى إلىلل ةالمتغيرعانة ا

 . حجم الزيادة صغر منعلى الرغم ربما 
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