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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

  آثار بولسا فاميليا :  إح>ل ا8ح>ل

   سةادرالعمل و مزيج العلى 

 18- 10;طفال والمراھقين الذين تتراوح أعمارھم بين ل

  

  لبحوث ا�قتصادية التطبيقية،اسيلفيرا، معھد  جايجرفرناندو 

 جيريس ا�تحادية جامعة ميناس/ والتنمية ا�قليمي التخطيط مركز ينا،ون العامة، جامعة تكساس في أوستن،برناردو كامبولئلشل جونسون. بكلية ليندون ، روس فان ھورن

 

له من خNل كماإدخل اLسرة يمكن أن يؤدي إلى  عدم كفايةأن تشير ا6دلة إلى 
سوق العمل إلى  وادخلكي يالضغط عليھم ل ويؤدي. عمل اLطفال والمراھقين

من التسرب إلى اية المطاف، وقت المتاح ل;نشطة المدرسية، وفي نھتقليل ال
تقييم أثر برامج التحويNت النقدية المشروطة بحوث معظم تميل وبالتالي . ةساالدر

نتظام اLطفال إعلى البرامج تأثيرات بھتمام خاص إأوغير المشروطة إلى إيNء 
ما يسمى عيد دوري، يشكل بو. والمراھقين في الدراسة والمشاركة في سوق العمل

واقع يعاني منه ا^باء واLمھات ذوي إنتاج وھو  سةالدرمحل االعمل  'إحNلأثر "
  .;جيال المقبلةلمستويات التعليم إنخفاض  صدرهالدخل المنخفض، م

 

برنامج التحويNت من ر يأثتمدى  )2013(وآخرون جايجر دراسة وتبحث 
ع الوقت فاميليا، على توزيبرنامج بولسا التحويNت النقدية الرائد في البرازيل، 
  .بين العمل والمدرسة ل;طفال والمراھقين

 

ھو  2010تعداد عام ويعتبر  .تأثيرات البرنامجلتقدير  2010نستخدم تعداد عام و
حدد بشكل مباشر السكان ت ةعينة قوييتضمن مسح أحدث مناسبة Lنه يوفر اLكثر 

�لمسح اLسري ستخدام اإختيار الذي ينشأ عند المستفيدين، مما يقلل التحيز في ا
  .الوطني

 

ذات ومتعدد الحدود اللوجستي حتمال ستخدام نماذج ا�بإتقديرات تم تطوير الو
يتم تقييم و. معكوس الميلل الترجيح والتشذيبأساليب ستخدام إمتغيرين، وذلك بال

فئات السكان، وفقا للسن والجنس فئة من  12على بولسا فاميليا برنامج آثار 
 15في الفئة العمرية مراھقين المتعلقة بالنركز على النتائج  ھنا،و. كان ا�قامةوم

في  أبدتأو /رك المدرسة وتتأن حتما" إالفئة العمرية اLكثر ھي سنة، و 17و 
  . العمل

  

شتق م(اLطفال من  ينوغير المستفيد ينتوزيع المتوقع للمستفيدال الشكليوضح و
بين لمزج سنة، وفقا ل 17و  15الفئة العمرية في ) من تقديرات درجة الميل

الميل درجة حدود و المتعدد  اللوجستيحتمال ا�ُمقَدَّرة بإستخدام سة والعمل، االدر
التي الفئة العمرية ھي ھذه و. 0.95و  0.03بين ترجيحية تتراوح قيمتھا أوزان و
لتحاق بالمدارس والمشاركة في في معد"ت ا�معنوية اLكثر  لفروقافيھا ح ضتت

للغاية عند ظة وملحھذه النتيجة و. بين المستفيدين وغير المستفيدين قوة العمل
ات في بنبين الوفيما . بين البنين والبنات في المناطق الحضرية الفروقالنظر إلى 

الدراسة حتمال المواظبة على إبولسا فاميليا من برنامج المناطق الحضرية، يزيد 
دراسة الوبين مزج الفي ، ودراسة فقطالمماثلة في  نقاط مئوية، مع زيادة 8بنسبة 

ق في وكل الفر تقريباً تعزى في المناطق الحضرية، وفيما بين البنين . العملو
نقاط  6حوالي والتي تبلغ دراسة بين المستفيدين وغير المستفيدين، الحتمال إ

. تجمع بين المواظبة على الدراسة والعملھم كبر مناLنسبة أن المئوية، إلى 

بولسا من برنامج المستفيدين مواظبة على الدراسة بين ليزيد إحتمال ا، عموماً و
. غير المستفيدينلالمدرسة مواظبة على لإحتمال ا عننقاط مئوية  5حوالي بفاميليا 

حتمال إبولسا فاميليا على برنامج كيد على اLثر السلبي لومع ذلك، فمن المھم التأ
في إحNل تشير ھذه النتيجة إلى وجود أثر و. العمل فقط في المناطق الريفية

  .بنينالمناطق الريفية ، وخاصة بالنسبة لل

  

  سنة 17 - 15في الفئة العمرية مراھقين لالدراسة و العمل ل إحتمال

 
  

أن يؤدي إلى أثر  هبولسا فاميليا من شأنأن برنامج نتائجنا الشك في فكرة وتثير 
ضح إتكما و. بالمدارسمواظبة على الحضور مل اLطفال والبسيط بين عإحNل 

حضور مواظبة على المن في الواقع كل تحويNت ثر الكلي للاLفي التحليل، يزيد 
، حيث يزيد إحNلأثر وجود بد" من . المدارس والمشاركة في القوى العاملة

النتائج من  بينماحتمال العمل فقط نتيجة للبرنامج، بينما يقل إحتمال الدراسة فقط إ
�اLثر الرئيسي ھو زيادة نسبة أن دل على ت متعدد الحدود اللوجستي حتمال ا

الذين يجمعون بين الدراسة والعمل، سنة  17- 15الذين تتراوح أعمارھم بين 
: الفروق بين الجنسين واضحة جداً  ،أيضا. وبخاصة في المناطق الحضرية

" تي Nلفي نسبة ا نخفاض واضح نسبياً إ، مع بناتالبرنامج له تأثير إيجابي بين الف
 .حضور بالمدارسمواظبة على الزيادة في معدل الال، و نعملتأو  ندرست
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