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چکیده
مطالعه پیرامون عوامل مؤثر بر توزیع درآمد از مهمترین اهداف محققین علوم اجتماعی در کشورهای درحال توسعه می باشد .در
این میان نقش آموزش در توزیع درآمد ازجمله موضوعاتی است که توجه متفکرین حوزه علوم اجتماعی و توسعه را به خود جلب
کرده است.آنچه مسلم است سرمایه گذاری در آموزش وپرورش یک عامل کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است.
تأمین سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیتهای آموزشی است  .در پژوهش حاضر در ابتدا به بررسی توزیع درآمد و شاخص های
موثر پرداخته شده و نظریه های مربوطه را بیان نموده ایم نتایج نشان داد که تنها راه موثر و پایدار در توسعه و رشد اقتصادی
که با عث افزا یش درآمد و توزیع عادالنه آن می شود آموزش است بررسی تئوری ها نیز همگی بر سهم باالی آموزش در توسعه
انسانی و توزیع عادالنه درآمد داللت دارند.
واژههای كلیدی :درآمد توزیع درآمد ،توزیع عادالنه درآمد ،آموزش و پرورش.
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 -2مقدمه:
آموزش نیاز اولیه انسان به دانش را برآورده و وسیله ای برای کمک به پاسخگویی به دیگر نیازهای اساسی فراهم میکند و به
تداوم و تسریع توسعه کلی جامعه یاری می رساند .همچنین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای بخش مدرن و بخش سنتی را
فراهم می کند و به وسیله توسعه دانش ،مهارتها و ظرفیتهای تولید نیروی کار را افزایش میدهد .آموزش نه تنها به بهبود درآمد
نسل حاضر ،بلکه به بهبود توزیع آینده درآمد ،اشتغال و سایر فرصتها کمک می کند .نظریه منابع انسانی فرض میکند که
درآمد شخصی افراد تابعی از آموزش و تجربه آنهاست ،بنابراین نابرابری در توزیع درآمد را باید در نابرابریهای آموزشی جستجو
کرد .آموزش فرآیندی پویاست که مهارت و توانمندی نیروی انسانی ،بازدهی او و در نتیجه درآمد فرد و جامعه را افزایش
میدهد .آموزش نه تنها یکی از حقوق اولیه و اصلی انسان است ،بلکه جزء اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز هست و در
صورتی که برنامه ریزی آن به شایستگی انجام پذیرد می تواند بازده اقتصادی زیادی به ویژه در کشورهای فقیر داشته باشد
(حکیم آبادی و همکاران ) 1939
بررسی تأثیر آموزش بر توزیع درآمد نیز از موضوعات مهم در دهه  07میالدی بوده است و نتایج مطالعات بیانگر تأثیر مثبت
آموزش بر درآمد میباشد .در مباحث دهه  1397و پس از آن عالوه بر ارزیابی آثار اقتصادی ،نحوه تولید خدمات آموزشی مورد
توجه اقتصاددانان قرار گرفت که در چارچوب کارایی درونی آموزش طبقه بندی گردید .تأمین مالی آموزش ،میزان منابع
موردنیاز و نحوه دسترسی به این منابع نیز در زمره اقتصاد آموزش قرار میگیرند .نابرابری درآمد در تمام سطوح توسعه و با
ویژگیهای مختلف جمعیتی ،جامعه شناختی و اقتصادی بر کشورها تأثیر میگذارد .آموزش و پرورش و تأثیر آن بر نابرابری درآمد
یکی از عواملی است که بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است  .در این پژوهش در صدد بررسی توزیع درآمد و آموزش و پرورش
داریم و اینکه آموزش می تواند باعث کاهش نابرابری ها شده و به بررسی تئوری های موثر و عوامل آن پرداخته شده است.
- 1پیشینه نظری :
2- 1توزیع درآمد :2
توزیع مناسب درآمد یکی از مهمترین اهداف دولتها در همه جوامع و کشورهاست .بنابراین شناخت عوامل و متغیرهای
تأثیرگذار بر توزیع درآمد پیوسته موردنظر برنامه ریزان اقتصادی اجتماعی کشورها بوده است .متغیرهای متعددی بر توزیع
درآمد مؤثرند که میتوان به نرخ تورم و بیکاری ،هزینه های آموزشی دولت ،توزیع آموزش و تولید ناخالص داخلی سرانه اشاره
نمود که مستقیم و غیرمستقیم بر توزیع درآمد تأثیرگذارند .از میان این متغیرها اما توزیع آموزش از اهمیت خاصی برخوردار
است .شواهد نشان میدهد که میزان نابرابری آموزشی در جوامع مختلف یکسان نیست و دامنه این نابرابری به عوامل مختلفی
بستگی دارد .طی دهه های گذشته ،این باور در میان اقتصاددانان شکل گرفته است که برابری فرصتهای آموزشی برای همگان
از طریق گسترش امکانات آموزشی نه تنها به افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی منجر میشود بلکه زمینه ساز بهبود توزیع
درآمد نیز میگردد .آموزش عالوه بر اینکه یکی از حقوق اولیه و اساسی هر انسان است ،از پایه های اصلی توسعه جوامع نیز به
شمار میرود؛ لذا چنانچه برنامه ریزی مناسب و صحیح در مورد آن صورت گیرد بازده اقتصادی ،اجتماعی و فردی فراوانی به
همراه دارد .شواهد متعددی وجود دارند که نشان میدهد که ارتباط بسیار نزدیکی بین تحصیالت و درآمد افراد وجود دارد؛ به
این معنی که آموزش مناسبتر ،سبب دستیابی افراد به مشاغل بهتر میشود؛ بنابراین موقعیت شغلی و به تبع آن درآمد و
وضعیت اقتصادی افراد و جامعه بهبود مییابد .لذا ،فراهم آوردن امکانات آموزشی برابر برای همهی ا آموزش مناسبتر ،سبب
دستیابی افراد به مشاغل بهتر میشود؛ بنابراین موقعیت شغلی و به تبع آن درآمد و وضعیت اقتصادی افراد و جامعه بهبود

:Distribution ,Of Income
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مییابد .لذا ،فراهم آوردن امکانات آموزشی برابر برای همهی افراد جامعه میتواند گامی برای کاهش نابرابری در جامعه تلقی شود
(راجرز و راچلین.) 29 :1907 ،
توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در یک جامعه نیازمند توزیع عادالنه درآمد وثروت است(چن 2779 ،و لوری.) 2719 ،
مسئله توزیع درآمد دیر زمانی است که ذهن اندیشمندان را به خود معطوف داشته و چایگاه ویژه را در فرهنگ اقتصادی به
خود اختصاص داده است ولی بیشتر معطوف به توزیع کارکردی درآمد و ارائه نظریه هایی درباره قیمت عوامل تولید و سهم آنها
از درآمد ملی ایجاد شده در جامعه بوده است .با این حال بررسی تجربی و مطالعات مر بوط به توزیع درآمد تاریخی کوتاه دارد
سابقه آن به کمتر از یک قرن گذشته برمی گردد مطالعات پارتو  1329- 1999در این زمینه نقطه عطف در این زمینه بوده
است و تحقیقات مرط به توزیع مقداری درآمد که به چگونگی توزیع بین واحدها ی دریافت کننده درآمد(فرد ،خانواده ،جامعه
و)..می پردازد و از آن زمان تاکنون بطور پیوسته درحال تحول بوده بخصوص در چند دهه اخیر جهش چشمگیر داشته
است(لوری.) 2719 ،
توصیف درجه نابرابری موجود بین افراد یک کشور و تشریح چگونگی سهم افراد مختلف یک کشور در درآمد ملی را توزیع
درآمد گویند بنابراین بررسی توزیع درآمد و نابرابری آن مقایسه سهم گروه های مختلف جمعیت در درآمد ملی است(.جعفری
.) 1999 ،
توزیع درآمد در مباحث اثباتی (آنچه هست ) و هنجاری(آنچه باید باشد)وجود داشته است (ابونوری،خوشکار ،داوری.) 1939 ،
منظوراز توزیع درآمد این است که درآمد حاصل از تولید چگونه میان عوامل تولید تقسیم میگردد یا هر یک از بخشهای
اقتصادی چه میزان سهم می برند .توزیع نابرابر عوامل تولید طبعاً باعث توزیع نامناسب درآمد نیز خواهد شد .بنابراین باید قبل
از تولید به منظور عادالنه کردن توزیع درآمد عوامل تولید به صورت عادالنه و برابر میان افراد و بنگاهای اقتصادی مختلف
توزیع گردد( .انصاری سامانی) 1993 ،
در زمان توجه به مفهوم توزیع درآمد الزم است به تعریف درآمد و تبین آن نیز پرداخته شود
درآمد :حاصل بکار انداختن نیروی کا ر ،سرمایه های انسانی و غیر انسانی زمین و سایر منابع طبیعی است در فرایند تولید به
نیروی کار دستمزد به سرمایه های انسانی و غیر انسانی بازده بصورت سود و بهره و به زمین و منابع طبیعی و اجاره بها تعلق
می گیرد (ابونوری و همکاران.) 1939 ،
سرمایه انسانی مجموعه مهارت ها تخصص ها و قابلیت هایی گفته می شود که از طریق انواع آموزش در انسان تجسم یافته و
بکارگیری آن در ظرف تولید برای صاحبان آن بازده قابل توجهی در پی دارد .ثروت های انسانی و غیر انسانی در واقع "انباره 2
" و درآمد ناشی از آن را "روانه  " 9به حساب می آید در بیشتر جوامع توسه یافته  % 09از درآمدها ناشی از نیروی کار می
باشد(جعفری .) 1999 ،
- 1- 1نظریه های توزیع درآمد:
الف :نظریه های تبعی توزیع درآمد

9

ب :نظریه های توزیع شخصی یا مقداری توزیع درآمد

9

:STOCK
:FLOW
:The sizer personal distribution of income
:the functional distribution of income
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نظریه های تبعی :به توضیح چگونگی توزیع درآمد ناشی از مالکیت عوامل تولیدی در جامعه می پردازد که در آن درآمد عبارت
است از پاداشی که به هر یک از عواملی که در تولید ملی مشارکت دارد .
نظریه های شخصی :میزان دریافتی افراد بدون توجه به اینکه اشتغال یا منابع دیگر مثل بهره ،سود،اجاره ،هدیه و ...باشد با
توجه به این تعاریف درآمد ناشی از اشتغال سهم عمده ای از درآمد شخصی را دربرمی گیرد(.عماد زاده ) 1939 ،
با توجه به اینکه آموزش و پرورش و درآمد آن جزء نظریه های شخصی می باشد بنابراین بحث اصلی در  2بخش مفاهیم
اساسی و تاثیر آموزش و پرورش و نقش سرمایه انسانی در توزیع عادالنه درآمد ها پرداخته می شود
 3- 1شاخص های توزیع درآمد:
به منظور آشنایی با نظریه های توزیع درآمد که عمدتا ناشی از اشتغال نیروی کار است در ابتدا به معرفی شاخص های سنجش
توزیع درآمد و نابرابری بصورت اجمالی پرداخته و به دو نظریه که عمومیت بیشتری در آموزش و پرورش دارد اشاره می نماییم.
- 1منحنی لورنتس(لورنز):منحنی لورنتس ابزار مناسبی برای تحلیل های مرتبط با توزیع درآمد را فراهم می آورد و براساس آن
می توان به ارزیابی سیاست های مالی و مقایسه توزیع درآمد بین جوامع مختلف پرداخت و توسط لورنز  1379 9ایجاد شده
است وی با بکارگیری دومحور مختصات و یک خط با زاویه  99درجه به نوعی از شاخص نابرابری دست یافت .اگر روی محور
طول ها جمعیت و روی محور عرض ها مقدار درآمد را مشخص کنیم و محور ها را از صفر تاصد درجه بندی کنیم محل تقاطع
این دو محور منحنی لورنتس را به وجود می آورداگر پراکندگی در خط در بخش های مختلف جمعیت کم باشد یعنی توسانات
و تغییرا درآمدی کم بوده و اگر خمیدگی یا کجی آن زیاد باشد به معنای تغییرات وسیع در توزیع درآمد می باشد (نژاد عبداهلل
و همکاران.) 1932 ،
- 2ضریب جینی:متداولترین شاخص نابرابری در توزیع درآمد است و توسط جینی  1312برای اندازه گیری میزان نابرابری
معرفی شده است که نسبت اندازه نابرابری توزیع درآمد در جامعه به خداکثر اندازه نابرابری درآمد ممکن است در یک توزیع
0

درآمد کامال ناعادالنه باشد(ایتزاکی.) 2779 ،
- 9معیار نابرابری آتکینسون:آتکینسون ) 1399- 1390 ( 9رفاه احتماعی را حاصل از جمع مطلوبیت های تمام افراد جامعه بدست
می آورد ولی معیار خود را معیار توزیع براب ر برای مقایسه هر توزیع می نامد و بستگی به دو عامل درآمد اشخاص و گریز از
نابرابری بستگی دارد (ابونوری.) 2779 ،
- 9شاخص تایل تایل ) 1390 ( 3با استفاده از مفهوم آنتروپی در نظریه اطالع روشی برای نابرابری در توزیع درآمد ابداع نمود که
تایل در کاربرد نظریه اطالع در بحث توزیع درآمد به جای مفهوم احتمال حوادث از سهم درآمد استفاده نمود اگر توزیع درآمد
افراد مساوی باشد بنابر این می توان بصورت کام ال سیستمی درآمد هر فردی از هر قشر در جامعه را با نوع کارش را محاسبه
نمود این یک شاخص توزیع متعادل درآمد است(چو و همکاران) 2777 ،
- 9ضریب جینی تعمیم یافته و خانواده های همبستگی های جینی  : 17اختالف میانگین جینی به عنوان جایگزین برای ضریب
جینی مطرح می شود یعنی حا صل تقسیم اختالف میالگین جینی بر دوبرابر میانگین درآمد می باشد .در واقع شناخته شده

:Lorenze
:Gini
:Atkinson
:Tile
: Generalized Gini coefficient and Gini solidarity families
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ترین عضو خانواده جینی است و ارتباط بین ضریب جینی و اختالف میانگین جینی مشابه ارتباط واریانس و ضریب تغییرات
می باشد(ایتزاکی .) 2779 ،11
9- 2منحنی لورنز و ضریب جینی:
 - 1- 9- 2منحنی لورنز :چگونگی توزیع درآمد پولی را نشان می دهد که بیان می کند چه درصدی از کل درآمد بین چه درصدی
از از کل خانوار توزیع می گردد با توجه به اینکه در هیچ گشوری خط برابری کامل دیده نمی شود و انحراف وجود دارد اما با
توجه به انحراف از خط برابری کامل من حنی لورنز حاکی از آن است که توز یع درآمد ها بصورت نسبی نابرابرند.

منحنی لورنز

شکل: 2 :شکل منحنی لورنز برگرفته از ابونوری و همکاران 2311،

این منحنی را می توان چنین توصیف نمود که برای چندین خانوار تقاطع درصد تجمعی کل درآمد با درصد تجمعی خانوار
چندین نقطه (Aو ) Nایجاد می کند که با اتصال این نقاط تشکیل یک نمودار را می دهد هرچه این نمودار به خط برابری
نزدیکتر باشد نابرابری کمتر و هر چه دورتر با نابرابری در توزیع درآمد بیشتر است و فاصله میان دهک های جمعیتی بیشتر
می باشد .از این نمودار در مقایسه دو فاسله زمانی متفا وت در دو کشور متفاوت دو شهر و  ...می توان استفاده نمود.اقتصاد
دانان به منحنی لورنز انتقاداتی وارد می کنند که بصورت مختصر شامل:





تمرکز بر توزیع درآمدهای پولی
تاثیرکمک های دولتی نظیر کمک خانوار و سوبسید و  ..در منحنی ل.رنز نشان داده نمی شود.
نحوه درآمد و تعداد افراد شاغل در یک خانوار در این منحنی مورد توجه نیست.
عوامل موثر بر میزان درآمد مثل سن و تحصیالت و خانواده و  ...در نظر گرفته نشده است.

 مالیات
 عدم توجه به درآمدهای خارج از کسب و کار مثل ارث و سود سهام و اجاره و ( ...ابو نوری و همکاران .) 1932 ،
2- 9- 2ضریب جینی :در اقتصاد برای اندازه گیری میزان پراکندگی یا نابرابری درآمد شاخص ضریب جینی استفاده می شود
.ضریب جینی ،فضای منحنی لورنز و خط توزیع کامال برابر می باشد و این ضریب بین صفر تا  1در نظر گرفته شده است
: Yitzhaki
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ضریب جینی صفر برای برا بری کامل و ضریب جینی یک حداکثر نابرابری را نشان می دهد یعنی یک نفر صاحب تمام ثروت و
درآمد می باشد .هرچه ضریب جینی محاسبه شده برای یک کشور کوچکتر باشد کشور مورد نظر از لحاظ توزیع درآمد و
ثروت در شرایط بهتری قرار دارد .

شکل- 1 :شکی ضریب جینی برگرفته از راجرز و راچلین 2331،
ضریب جینی در دو کشور متفاوت ،متفاوت است و نقطه برآورد در یک زمان خاص مورد توجه است تغییرات درآمدی را نادیده
می گیرد وقتی آن را بصورت درصد بیان نمایند به آن شاخص جینی  12گفته می شود.بطور مثال شاخص جینی در سوئد 29
درصد کشورهای اتحادیه اروپا  29درصد و کانادا  99درصد آمریکا و مکزیک  92درصد،شیلی  92 /1درصد ،مالزی 99/2
درصد،آرژانتین  99 /9درصد ،قطر  91 /1درصد ،چین  92 /1درصد ،روسیه  97 /1درصد و ترکیه  97درصد درسال  2719می
باشد در ایران در محاسبات سالهای  2719و  99 /9 2719درصد و در میان  199کشور رتبه  99را دارا می باشد بیشترین
شاخص جینی مربوط به برزیل با  99 /0درصد می باشد ضریب جینی کمیت و کیفیت خدمات رفاهی سیاست های حقوق و
دستمزد را نشان می دهد (پیکتی ) 2719 ،19
- 5- 1نظریه های توزیع درآمد شخصی
پس از بحث درباره نحوه محاسبه و توزیع درآمد اقتصاد دانان به دنبال افزایش درآمد و توزیع عادالنه آن در میان جمعیت می
باشند .برای اینکه پراکندگی درآمد در جامعه ای صفر باشد باید تمام افراد آن جمعیت از درآمد مساوی برخوردار باشند با توجه
به اینکه این موضوع غیر ممکن است وهمیشه پراکندگی درآمد در جامعه وجود دارد بنابراین نگته مهم این است که در توزیع
درآمد تقارن وجود داشته باشد به این معنی که بین درآمد خانواده های متوسط و کمتر از حد متوسط تعادل وجود داشته باشد
یعنی تعداد افراد ثروتمند د ر سمت چپ متوسط ها و فقیر در سمت راست متوسط تعادل دارند درصورتی که این تقارن وجود
نداشته باشد منحنی توزیع درآمد چولگی دارد بدین معنی که به سمت راست و یا چپ کشیده می شود پارتو اولین فردی است
که به چولگی مثبت منحنی توزیع درآمد پی برده است یعنی تعداد کمتری از خانوار از درآمد بیشتر و تعداد زیادی از خانوار از
درآمد کمتری از در آمد ملی برخوردارند (هوشمند و همکاران.) 1932 ،
نظریه شانس و مدل تصادفی توزیع درآمد :
در این نظریه درآمد ناشی از اشتغال در معرض مجموعه ای اتفاقات تصادفی در مراحل زمانی متفاوت است این اتفاقات متعاقب
در دورههای زمانی یک زنجیره مارکوف را بوجود می آورد که ارزش متغییر را در آینده تحت تاثیر قرار می دهد ،وقتی این
: Gini index
:piketty
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فرایند تصادفی مارکوف بصورت نامحدود تکرار شوند،هنگاهی که توزیع احتمال تغییر ثابت شد موجب متقارن شدن و توزیع
نرمال می شود .در این مدل بدون ش ک تصادف شانس در توزیع درآمد ها موثرند لیکن عامل اصلی توزیع نابرابر درآمدها را نمی
توان فقط ناشی از تصادف و شا نس و یا بخت و اقبال قلمداد نمود(افقه و همکاران.) 1939 ،
انتقادات بر تئوری تصادف:
 در این مدل واریانس توزیع مشاهده شده در طی زمان بصورت مداوم زیاد شده یعنی اثرات اضافی
 این فرض که افزایش درآمد به دوره های بعدی منتقل می شوئ و هیچ رابطه ای در حال و آینده و تضمین افزایش
آن ندارد.
 منحنی این مدل توزیع زمانی به حالت نرمال می رسد که فرایند تصادفی در یک مدت طوالنی و در مراحل طوالنی و
در مراحل متعاقب تکراری به دفع ات نامعین تکرار شود و توزیع اولیه در آمد ظاهرا حاصل توانایی اساسی فرد و یا
منافع دیگر است در نظریه فرایند تصادفی زنجیره مارکوف بی اهمیت و بی اعتبار می شود
اما این انتقادها به معنی رد این نظریه نیست بلکه شغل فرد ،میزان درآمد،فرایند های متفاوت مثل تکنولوژی ه ای پیشرفته و...
در کار آینده تاثیر دارند(افقه و همکاران.) 1939 ،
نظریه انتخاب سرمایه انسانی
اساس این نظریه این است که افراد آزاد هستند که سرنوست خود را از لحاظ درآمدی تعیین کنند ،زیرا اقتصاددانان اقتصاد علم
انتخاب است و نابرابری درآمد حاصل انتخاب ها و تصمیمات فردی است یعنی فرد بصورت آزادانه تصمیم عقالنی بر انجام
فعالیت ملی می گیرد که حاصل آن درآم د است که می تواند بر آینده فرد تاثیر بگذارد .این نظریه بر این باور است که انسان
نوعی سرمایه است که :آموزش می تواند آن را به درآمدهای بیشتر یا امتناع و ارضاءفراوان تر در آیند.چنین سرمایه ای انسانی
است(چس ویک .) 1399 ، 19
در این نظریه فرض بر این است که کسب تحصیل نوعی سرمایه گذاری در انسان است و دارای بازده قابل توجهی است که
باعث می شوند یک درآمد مادام العمر را ایجاد کند شواهد مختلف در کشورهای مختلف نشان می دهد که بازده سرمایه گذاری
در آموزش نسبت به سرمایه گذاری مادی از اهمی ت بیشتر برخوردار است(پاچاروپلوس ) 1391 ، 19آنها بر این باورند که سرمایه
گذاری در آموزش نسبت به رشد و توسعه اقتصادی کمک کرده که در نهایت به توزیع عادالنه می انجامد(بالگ  19و
همکاران) 1392 ،بنابراین بر اساس این نظریه برای توزیع عادالنه تر درآمد باید فرصت های آموزش ع ادالنه تقسیم شوند و
کودکان در محیط برابری رشد کنند و توانایی های هر کودک میزان در آمد او را مشخص کند .عوامل موثر در تحصیالت محیط
خانواده ،تحصیالت مادر ،توارث.نکته حائز اهمیت این است که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته سرمایه گذاری در
آموزش به عنوان اب زار توزیع مجدد درآمدها ست و در کشورهایی که سطح تحصیالت خانواده باالتر است توزیع در آمد متوازن
ترمی باشد(عماد زاده.) 1939 ،
نظریه های رشد شخصیت و خصوصیات فردی:
این نظریه بر خالف سرمایه انسانی در تئوری های رشد شخصیت جهت توضیح درآمد بر محدودیت فردی و اجتماعی که بر
انتخاب شخصی حاکم است تاکید می کند در این نظریه تئوری های رشد بر بیان چگونگی توزیع درآمد به فرض های - 1
ظرفیت های مولد افراد وابسته به توانایی و فرصت هایی است که در اختیار آنان قرار دارد- 2 .در شرایط تعادل در بازار کار در
آمدها با ظرفیت ه ای مولد بستگی دارند میزان توانا یی افراد عبارت است از مجموع توانایی موروثی افراد و فرصت هایی که افراد
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در طی آن رشد می کنند و توانایی ها را می گیرند که شامل خا نواده مدرسه محیط شغلی می باشد .در بعضی از این موقعیت
ها انتخاب فرد صفر است و فردی انتخابی در آن ندارد مثل خانواده ،اما وضعیت خانواده تاثیر به سزا در رشد او دارد .مدرسه
نقش کمت ری دارد ولی کیفیت آن تاثیر فراوان دارد و انتخاب شغل که از اهمیت بیشتری برخوردار است .بدین معنی که شغل
دورنمای آینده افراد را نشان می دهد و اقتصاددانان بر این باورند که درآمد فرد به انتخاب اولین شغل و یژگی خانواده بخت و
اقبالی که فرد در مسیر زندگی به آن مواجه می شود(عماد زاده .) 1939 ،
ساختار شغلی (ساختمان شغلی) و توزیع درآمد:
توزیع درآمد و درآمد نهایی افر اد وابسته به دامنه و وسعت فرصت های اشتغال نیز دارد در حالی که جوانان بر اساس ویژگی
کیفی وارد بازار کار می شوند و طرف عرضه کار در بازار کار را تشکیل می دهند ساختمان شغلی و فرصت های اشتغال طرف
تقاضا را نمایان می سازد و توفیق د زندگی کاری هر فرد - 1توانایی و ویژگی شغلی کارد که وی انتخاب می نماید و یا مجبور
می شود انتخاب می کند - 2 .نوع موسسه و بنگاه که فرد در آن کار می کند - 9فرصتی که برای احراز پست کلیدی و
پرمسئولیت در اختیار فرد قرار می کیرد این عوامل یک نظریه جدید در توزیع در آمد به نام ساختمان شغلی نامیده می
شود(آهوبیم .) 1901 ،10
بدین تربیت ساختمان شغلی که هر فر دی با آن مواجه است و برای اولین بار به آن شغل مبادرت ورزیده ،دارای یک الگوی
پیچیده از نیازمندی های متفاوتی از آموزش و تجربه است در سنین مختلف که تاحد زیادی به میزان تحصیالت ،تجربه و
ویژگی کیفی ش خصیت فرد بستگی دارد ولی زمان ورود به بازار کار،وجود مشاغل گونا گون،رونق و رکود اقتصادی دور نمای هر
موسسه در میزان درآمد افراد شاغل در آن تاثیر دارد(عماد زاده .) 1939 ،
توزیع در آمد در آموزش و پرورش:
کاهش فقر و نابرابری از دغدغه های اصلی دولتها محسوب میشود .تعریف کلی فقر عبارت است از عدم رفاه .رشد اقتصادی
باعث افزایش رفاه و کاهش فقر میشود .یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی سرمایه انسانی است .سرمایه انسانی از
جمله زمینه های مهمی است که اقدامات عمـومی از قبیل آموزش همگانی در آن میتواند منجر به تفاوت در توزیع درآمدها
شـود ،از ایـن رو تـضمین تساوی در برخورداری از آموزش هدف اصلی دولتها اسـت و سیاسـتی مهـم بـا اهـداف کـارایی و
عدالت میباشد ،اما اینکه مخارج عمومی آموزش به چه صورت میان اقـشار جامعـه توزیـع مـیگـردد و چه کسانی از این مخارج
دولت به رهمند شده یا بیشتر بهره منـد مـیشـوند هـر سیاسـتگذاری را بـه تأمـل وا می دارد .با این تفاسیر دولتها مـی بایـست
گـروههـایی را کـه از مخـارج عمـومی آمـوزش بهـره منـد شوند شناسایی نمایند تا بتوانند سیاستهای کاراتری را در این
زمینه اتخاذ نمایند و گروههای هـدف را مورد توجه قرار دهند (حکیم آبادی ،سعادتی) 1932 ،
به دلیل معرفی آموزش به عن وان ابزاری حیاتی در بهبود آسایش و ریشه کن کردن فقر کشورهای سراسر جهان آموزش را به
عنوان راهبردی جهانی برای کاهش فقر برمیشمارند .دسترسی برابر به آموزش ،پویایی اقتصادی و اجتماعی وکاهش فقر را
ممکن میسازد .با بهسازی مهارتهای گروههای محروم اجتماعی و اقتصادی ،آم وزش عامل مهم در متوقف ساختن چرخه فقر
است (مسا .) 2770 ،19
نکته مهم در کاهش فقر توزیع متعادل درآمد بین اقشار مختلف جامعه بوده که با عث کاهش فاصله طبقاتی شده و در نتیجه
فقر کاهش می یابد(دفتر مطالعاتی فرهنگی سازمان آموزش و پرورش.) 1999 ،
امروزه تأمین منابع مالی آموزش و پرورش در سراسر جهان خصوصاً در کشورهای در حال توسعه با بحران جدی روبه رو است
زیرا از یکسو افزایش تقاضا برای آموزش از طریق رشد سریع جمعیت ،گرایش خانوادهها به فراهم کردن تحصیالت بـرای
فرزنـدان خـود ،درآمـد نسـبتاً بـیشتـر باسوادان و افراد با تحصیالت ب اال نسبت به سایر افراد جامعه و نیز تأک ید بر
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برخورداری از حقـوق اجتماعی از طرف دیگر پدیده جهانی شدن ،رشد روزافزون فناوری اطالعات و کاربرد و استفاده آن در
زندگی روزمره و مهمتر از همه اینهـا محـدودیت منـابع مـالی و کسـری سـاختاری بودجـه در نظامهای آموزشی این معضل را
حادتر نموده است نشانگرهای بخش مالی آموزش پرورش را نظامهای تأمین مالی آموزش و پرورش از سه جنبه مختلف مورد
ارزیابی و داوری قرار میگیرند
 .1کفایت منابع مالی (آیا سطح تدارک و منابع مالی اختصاص یافتـه بـرای انجـام فعالیـت هـای آموزشی و پرورشی کافی
است؟
 .2کارایی منابع مالی (آیا در منابع مالی اختصاص یافته کارایی اقتصادی وجود دارد؟ آیا ستانده نظام آموزشی که براساس
منابع مالی اختصاص یافته بین برنامه ای و منطقه ای کارایی الزم دارد؟
 .9توزیع منابع مالی (آیا منابع مالی اختصاص یافته بین برنامهای و بین منطقـه ای بـه صـورت عادالنه توزیع میگردد
به عبارت ساده تر کفایت ،عدالت و کارایی منابع مالی میبایسـتی مـورد بررسـی قـرار گیـرد و برای تجزیه و تحلیـل بخـش
مـالی آمـوزش و پـرورش نیـاز بـه معرفـی و انتخـاب شـاخص هـا یـا نشانگرهای مختلفی است تا بتوان اوالً جایگاه آموزش و
پرورش را در سطح کـالن مشـخص نمـود ثانیاً در سطح خرد یا یک بنگاه منابع مالی اختصاص یافته را مورد بررسی قرار
داد (عباسپور و همکاران.) 1930 ،
الف ) :آموزش پرورش در سطح کالن (بخش بیرونی )
در این بخش براساس آمار و اطالعات بودجهای نشانگرهای که بتوانند جایگاه آمـوزش و پـرورش را در سطح کالن تبیین کنند
معرفی خواهند شد که شامل مباحث زیر می باشد.
الف :سهم اعتبارات آموزش پرورش از تولید ناخالص ملی (با اعتبارات آمـوزش پـرورش بـه عنوان درصدی از
تولید ناخالص ملی )GNP(21
از این شاخص در ادبیات نظری بخش مالی آمـوزش و پـرورش بـه عنـوان تـالش ملـی  27نـام بـرده میشود .اگر تولید ناخالص
داخلی ارزش ریالی کلیه کاالها و خدمات نهایی تولیـد شـده در یک سال معین باشد این شاخص بیانگر سهم اعتبارات آموزش
و پرورش از کل تولید ناخالص ملـی است که در کشورهای توسعه یافته این سهم بیش از  9 /9درصد میباشد و در کشـورهای
در حـال توسعه بین  9 /9- 9درصددر سال  2777به  0 /9درصد درسال  2719افزایش داشته برای مثال کوبا  12درصد و ژاپن
با توجه به سرمایه گذاری های وسیع که سالهاست انجام شده است  9 /9درصد می باشد و در ایران حدود  9درصد در سال
 1999به حدود 1تا  1 /9درصد در سال  1939کاهش یافته است است که در میان کشورهای جهان در رتبه  02قرار دارد( .اتاق
بازرگانی ایران .) 1930 ،
الزم به ذکر است در مقایسه بـین المللـی این شاخص میباید به نکات زیر توجه نمود:
 .1ترکیب جمعیت دانش آموزی از نظر دوره های تحصیلی
 .2ترکیب سنی جمعیت کشور
 .9ترکیب بودجه آموزش
زیرا در بسیاری از کشورها همانند سالهای اخیر نظام بودجه ریـزی کشـور ما بودجه آموزش شامل بودجه آموزش و پرورش،
آموزش عالی و آموزشهای فنی و حرفه ای است (حسینی) 1939 ،

: Gross national product

19

20 : National effort

171

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،12اسفند 2318

ب :سهم بودجه امور اجتماعی فرهنگی از کل امور

21

بودجه عمومی دولت در قالب چهار امور شامل امور عمومی ،دفاعی و امنیتی ،اجتمـاعی و فرهنگـی و امور اقتصادی میباشد و
هر یک از این امور به فصول جداگانه تقسیم می شود .همانطور کـه در مقدمه اشاره شد توسعه پایدار کشورها ارتباط مستقیم با
توسـعه منـابع انسـانی دارد و مهـمتـرین شاخصهای اند ازهگیری توسعه انسانی شاخص امید به زندگی و شاخص دسترسی به
فرصتهـای آموزشی یا پوشش تحصیلی جمعیت  29- 9ساله است .بنابراین در تخصیص منابع مالی دولت بـین چهار امور اصلی،
بررسی روند و سهم هر یک از امور خصوصاً امـور اجتمـاعی کـه تأثیرگـذار در رشد و توسعه انسانی ضرورت بیشتری را دارد و
عالوه بر آن ارقام این شـاخص در اصـل نگـاه برنامهریزان و سیاستگذاران کالن را نشان میدهد و به نوعی مـیتوانـد عملکـرد
شـعارهای تحقـق عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی را نیز تبیین نماید .از سوی دیگر جهت گیری های بودجـه ای را در
راستای اهداف چشم انداز و برنامه چهارم توسعه که اقتصاد دانایی محور است نشان خواهد داد( .عظیمی.) 22 :1931 ،
سهم بودجه آموزش از بودجه امور اجتماعی
بودجه امور اجتماعی بین فصول آموزش ،فرهنگ و هنر و رسانه های جمعی و گردشگری ،بهداشت و سالمت ،رفاه و تأمین
اجتماعی و در نهایت به فصل تربیت بـدنی و  ...تخصـیص مـییابـد .لـذا بـه منظور تعیین جایگاه بخش مالی آموزش در
مقایسـه بـا سـایر فصـول بودجـه ای امـور اجتمـاعی و فرهنگی از نظر تخصیص منابع محاسبه این شاخص ضروری است تـا
بتـوان سـهم بودجـه تعیـین شده بخش آموزش را به دسـت آورد و اهمیـت بخ ـش زیربنـایی آمـوزش را در مقایسـه بـا سـایر
بخشها از لحاظ تأمین و تخصیص بودجه مورد ارزیابی قرار داد (عظیمی.) 29 :1931 ،
سهم بودجه آموزش پرورش از بودجه عمومی دولت
این شاخص بیانگر سهم اعتبارات آموزش و پـرورش در اعتبـارات دولـت است .ادبیات نظری بخش مالی آموزش ب ه عنوان
تالش مـالی مطرح است در حقیقـت اهمیـت و جایگـاه بخش آموزش و پرورش در مقایسه سایر بخشهایی که از بودجه
عمومی دولت استفاده مـی نماینـد تبیین مینماید و به کمک این شاخص تـا حـدودی مـی تـوان جهـت گیـریهـای
سیاسـتهـای کـالن سیاستگذاران و برنامه ریزان را مشخص نمود و محوری بودن آموزش را در اقتصاد دانایی محـور محاسبه
نمود (هوشمند و همکاران.) 1932 ،
ب :آموزش پرورش در سطح خرد (درون بخشی)
در این بخش سعی خواهد شد به کمک برخی از نشانگرهای مالی وضـعیت منـابع مـالی اختصـاص یافته به نهاد آموزش و
پرورش مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
 - 1توزیع درصدی اعتبارات آموزش پـرورش از نظـر هزینـه ای (جـاری) تملـک دارایـیهـا سرمایهای (عمرانی) درآمد
اختصاصی
- 2توزیع درصدی اعتبارات آموزش پرورش از نظر ملی استانی
 - 9نسبت عملکرد اعتبارات آموزش پرورش به اعتبارات مصوب
 - 9سهم هزینه های غیرپرسنلی از اعتبارات هزینه ای
- 9توزیع درصدی اعتبارات هزینه ای آموزش پرورش از نظر برنامه ها
 - 9سرانه دانش آموزی
 - 0سرانه دانش آموزی از اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی
- 9میانگین حقوق کارکنان فرهنگیان(عظیمی.) 1931 ،

1

 .امور اجتماعي و فرهنگي شامل :فصول آموزش ،فرهنگ و هنر ،بهداشت و درمان ،رفاه و تأمين اجتماعي و تربيت بدني ميباشد.
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پیشینه تجربی:
عباسپور و یزدانی( ) 1939در پژوهشی با عنوان طراحی الگوی تخصیص منابع مالی غیر پرسنلی در آموزش و پرورش با رویکرد
عدالت در آموزش (کاهش نابرابریها ،محرومیت زدایی ) به این نتیجه رسیدند که آموزش و پرورش ایران با مسائل مهمی روبرو
است که برای برقراری عدالت آموزشی باید ابزار مدیریتی مناسب با امکانات مناسب در جهت اجرای موثر الگوها بکار گرفت تا
توزیع درآمد عادالنه بوده تا به ارتقاءآموزش منجر شود.
انصاری( ) 1939پژوهشی با عنوان مطالعه اثر افزایش قیمت آموزش عمومی بر رفاه خانواده های شهری به تفکیک گروه های
درآمدی انجام داده است که نتایج نشان داد درآمد از دست رفته فزونتر ناشی از افزایش قیمت آموزش عمومی برای دهکهای
باالتر خانوارها به معنای برخورداری بیشتر آنان از خدمات آموزشی در مقایسه با خانوارهای وابسته به گروههای کم درآمد و
تداوم بی عدالتی در توزیع فرصتهای آموزشی است.
حسینی( ) 1939پژوهشی با عنوان توزیع درآمد در ایران با استفاده از شاخصهای جینی و اتکینسون در سالهای  1997تا 1932
انجام داده است و نتایج نشان داد محاسبه دو شاخص یاد شده نشان از کاهش نابرابری در جامعه شهری و روستایی دارد و با
تاکید بر اینکه نابرابری در جامعه شهری به نسبت جامعه روستایی کمتر است و در طبقه باالی درآمدی در شهر و زوستا
نابرابری بیشتر است ولی به سور کلی نا برابری کاهش یافته که یکی از دالیل آن می تواند به علت دریافت یارانه باشد.
حکیم آبادی و همکاران( ) 1939پژوهشی با عنوان اندازه گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در استانهای خراسان شمالی،
رضوی و جنوبی انجام داده اند که نتایج نشان دادعملکرد دولت در جهت ایجاد برایرب در حوزه های آموزشی موفق نبوده و باید
برنامه هایی در جهت فقر زدایی و گسترش بی سوادی در دستور کار قرارگیرد.
پیرایی و بلیغ( ) 1939پژوهشی با عنوان رابطه توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران انجام داده اند که نتایج نشان داد رابطه
خطی و منفی میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی وجود دارد و توسعه مالی به طور معنی دار ،نابرابری درآمدیرا در ایران کاهش
داده است؛ همچنین نتایج حاکی از آن است که کیفیت نهادی بهتر منجر به کاهش نابرابری درآمدی در ایران شده است
افقه و همکاران(  ) 1939در پژوهشی با عنوان تأثیر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد در ایران انجام داده اند که نتایج نشان داد
حرکت به سمت کاهش نابرابری در آموزش منجر به توزیع بهتر درآمد خواهد شد .به عالوه ،افزایش سهم هزینه های آموزشی
دولت منجر به بهبود ضریب جینی درآمد شده است.
معصومه نژاد و همکاران( ) 1932پژوهشی با عنوان شاخص های توزیع درآمد در ایران انجام داده اند که نتایج نشان داد
اقتصاددانان عالقمند به انداز ه گیری نحوه توزیع درآمد و ثروت جوامع هستند .این عالقه ناشی از تأثیر نحوه توزیع درآمد
برمقوالت مختلف اقتصادی است .آنان موافقند میانگین درآمد باالتر رفاه اجتماعی را افزایش می دهد ،در حالی که نابرابری
باالتر موجب کاهش رفاه اجتماعی می شود.
قزلباش و همکاران ( ) 1932پژوهشی با عنوان سرمایه گذاری در آموزش وپرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال
توسعه برگزیده انجام داده اند که نتایج نشان داد نتایج مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنیدار سرمایه گذاری در آموزش وپرورش بر
رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه منتخب است .همچنین پایین بودن هزینه های آموزشی و درنتیجه نادیده گرفتن تأثیر
آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر ،از مهمترین عوامل پایین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه است
کیم ( ) 2779در پژوهشی با عنوان رابطه نابرابری آموزش و نابرابری درآمد انجام داده است که نتایج نشان داد نابرابری آموزش
رابطه مثبتی با نابرابری درآمد دارد .به عبارت دیگر ،بدتر شدن توزیع امکانات آموزشی در میان مردم ،شاخص جینی توزیع
درآمد را بدتر می کند.
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فولدواری و لیووِن( ) 2711پژوهشی با عنوان تأثیر نابرابری آموزش بر توزیع درآمدانجام داده اند که نتایج نشان داد اثر نابرابری
در تحصیل بر نابرابری درآمد بسیار کم و در مفهوم اقتصادی ناچیز است .این نتایج تأیید نمیکند که توزیع مساوی تر آموزش
به درآمد سرانه باالتر منجر میشود ،حتی اگر این نتیجه به انتخاب دادهها حساس باشد.
خاویر و همکاران ( ) 2713پژوهشی با عنوان تولید و توزیع درآمد در مکزیک  2719- 1337 ،انجام داده اند که یافته ها به
وضوح نشان می دهد که تنها  9مورد از  92واحدی که مورد مطالعه قرار گرفته ثروت را توزیع و توزیع کرده اند  ،در حالی که
 23مورد دیگر باید سطح درآمد و توزیع آن را افزایش دهند.
هونگ و همکاران ( ) 2713پژوهشی با عنوان توزیع جهانی درآمد برای سالهای  2717تا  : 1307کاهش چشمگیر نابرابری
درآمدهای جهانی در دهه  2777انجام داده اند که نتایج نشان داد که ما داده های باالی مال یات بر درآمد را در تجزیه و تحلیل
قرار دهیم  .ما همچنین روشهای پیچیده تری را برای قرار دادن داده های از دست رفته درآمد باال و ترکیب آنها با داده های
بررسی درآمد پیشنهاد می کنیم.
بحرانی برزیل
بورچرز و همکاران ( ) 2713پژوهشی با عنوان آموزش و توزیع درآمد  :یک متن
در این مقاله به بررسی اثرات تکامل در سطح آموزشی در فرآیندهای افزایش و کاهش درآمد در برزیل می پردازد و نشان داد
آموزش و پرورش همواره مربوط به بخش مهمی از توضیح عوامل نابرابری درآمد بوده است  ،بدین ترتیب کاهش  /افزایش
شاخص شاخص جینی به افزایش درآمد ماهان ه برای هر گروه مربوط می شود .

جمع بندی :
با نگاهی عمیق مجموع این تئوری ها در کنار هم می توانند تکمیل کننده باشند بطور کلی می توان گفت درآمد افراد در یک
سن منطقی به ویژگی های موروثی،محیط خانواده و اجتماع،کیفیت مدارس،دانشگاه و طول دوره تحصیل ،انتخاب حرفه شانس
میزان مهارت های یادگرفته شده فرصت های ارتقاءساختار شغلی بستگی دارد با یک نگاه می توان فهمید که همه تئوری ها در
این عوامل سهیم هستند.بنابراین برای رسیدن به یک مدل متوازن و متعادل توزیع درآمد باید عامل چولگی درتوزیع نابرابر
درآمد بین خانوارها ،تابع پارتو ،مدل زنجیره مارکوف ه مگی باید با هم در اتصال باشندبنا براین میزان تحصیالت آموزش ضمن
خدمت و کیفیت آنها از یکطرف و از طرف دیگر عوامل محیطی در خانواده و اجتماع رونق و رکود اقتصادی و تا حدی شانس و
تصادف از عوامل موثر در یک تئوری جامع توزیع درآمد هستند .با توجه به این مهم و اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در
فرایند رشد و توسعه کشور و کمبود و کسری منابع مالی آموزش و پرورش بررسی تحول نشانگرهای مـالی و رونـد تغییـرات
منـابع مـالی اختصاص یافته به آموزش و پرورش براساس نشانگرها یا شاخص های مالی کارا و کاربردی مختلـف میتواند به
عنوان ابزاری در فرایند بودجه ریزی و تخصیص منابع به این بخش زیربنایی اقتصاد دانـایی محور مورد استفاده مسـئوالن و
دسـت انـدرکاران ،سیاسـتگذاران و برنامـه ریـزان کـالن و خصوصـاً تصمیم گیرندگان بخش تأمین ،تخصیص و توزیع منابع
مالی آموزش و پرورش قرار گیرد.من ابع مالی آموزش و پرورش در دو بخش الف ) :آموزش پرورش در سطح کالن (بخش بیرونی )
ب:آموزش پرورش در سطح خرد (درون بخشی)مورد بررسی است.
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