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چکیده
دولتها از طریق اعمال سیاستهای مالیاتی و بودجهای در جهت عادالنهتر کردن توزیع درآمدها
تالش کرده اند .لیکن مادام که ساختارها تغییر و تحولی نیابد ،کوشش این سیاستها ،پیامدهای
ناچیزی را به ارمغان می آورند؛ اما چگونگی توزیع مخارج عمومی آموزش در میان اقشار جامعه و
اینکه چه کسانی از این مخارج بهرهمند شده یا بیشتر بهرهمند میشوند ،میتواند بر کاهش این
نابرابریها تأثیر بگذارد .این پژوهش به اندازهگیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در استانهای
خراسان شمالی ،رضوی و جنوبی طی دو سال  1384و  1390پرداخته است .روش پژوهش ،رویکرد
تحلیل وقوع منفعت است .منحنی تمرکز منفعت ،منحنی لورنز درآمد ،ضریب سوئیتس و ضریب
جینی برای بررسی سوال تحقیق بهکار گرفته شد .نتایج بهدست آمده نشان میدهد ،توزیع مخارج
عمومی آموزش در هر سه استان طی دو سال مذکور ،توزیعی کاهنده است .بدین معنی که
دهکهای باالی جامعه سهم بیشتری از این مخارج ،نسبت به دهکهای پایین جامعه داشته است.
هم چنین مقایسه ضریب جینی و ضریب سوئیتس سه استان طی دو سال  1384و  1390نشان
می دهد با وجود این که از نابرابری درآمد کاسته شده است اما توزیع مخارج در سال  1390نسبت
به سال  1384توزیع نسبتا کاهندهتر (نابرابرتر) داشته است .بنابراین با استناد بر این نتایج فرضیه
مطرح شده پژوهش در فصل اول رد میشود .این بدین معناست که عملکرد دولت قبلی در جهت
ایجاد برابری بیشتر در حوزه آموزش در استان های مورد مطالعه چندان موفق نبوده است .لذا با
توجه به این نتایج ،پیشنهاد میشود دولت برنامههایی جامع برای حمایت از مناطق محروم و
روستایی به منظور کاهش فقر و جلوگیری از گسترش بیسوادی را در دستور کار قرار دهد.
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مقدمه
آموزش نیاز اولیه انسان به دانش را برآورده و وسیلهای برای کمک به پاسخگویی به دیگر
نیازهای اساسی فراهم میکند و به تداوم و تسریع توسعه کلی جامعه یاری میرساند .همچنین
نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای بخش مدرن و بخش سنتی را فراهم میکند و بهوسیله 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 میکند .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 برنامهریزی آن به شایستگی انجام پذیرد میتواند بازده اقتصادی زیادی به ویژه در
کشورهای فقیر داشته باشد (لشکری.)1389 ،
یکی از برنامههای دولتها مخارج عمومی آموزش است که همواره از اصلیترین دغدغههای
دولتها در دستیابی به توزیع عادالنه امکانات و تخصصها بوده است و به این دلیل در زمره
مهمترین سیاست های عمومی قرارگرفته است (همان) .این دیدگاه که هزینه کردن منابع مالی
توسط دولت در بخش آموزش ،با منفعت همراه نیست و لذا بهتر است که دولت باری را در این
عرصه متحمل نشود ،چالشها و بحثهایی را به وجود آورده است که ازجمله آنها مسئلهی تأثیر
آموزش بر توزیع درآمد است .آموزش عمومی ،بهرهوری افراد کمدرآمد و بیبضاعت را ارتقاء میدهد؛
چراکه موقعیت آنها را در بازار کار بهبود میبخشد و در نتیجه از طریق آموزش میتوان شکافهای
درآمدی و رفاهی را کاهش داد که این خود بر درجهی توسعهیافتگی کشور تأثیر میگذارد (مهربانی،
 .)1387مانند انواع دیگر سرمایهگذاری در سرمایه انسانی ،آموزش نیز میتواند به توسعه اقتصادی
کمک کند و همانند سرمایهگذاری در سرمایه فیزیکی نظیر حملونقل و ارتباطات ،نیرو و آبیاری،
درآمد گروههای فقیر را افزایش دهد (ساخاروپولوس .)13 ،1373 1،با این تفاسیر دولتها باید
گروههایی را که از مخارج عمومی آموزش بهرهمند میشوند ،شناسایی کرده تا بتوانند سیاستهای
کاراتری را در این زمینه اتخاذ نموده و گروه های هدف را مورد توجه قرار دهند .متاسفانه در کشور
ایران تحقیقات در زمینه توزیع مخارج آموزشی بسیار اندک است .از این رو سهم و نقطه تمایز این
پژوهش در این تحقیقات این است که سعی دارد تا توزیع مخارج عمومی آموزش توسط دولت
(یارانه غیر مستقیم) در دو مقطع  1384و  1390را با توجه به دسترسی به اطالعات و تا حدودی
برای بررسی عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه مخارج آموزشی در استانهای خراسان شمالی،
رضوی و جنوبی اندازهگیری و مقایسه کند .بنابراین در راستای این هدف توزیع مخارج عمومی
1Psacharopoulos
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آموزش با رویکرد تحلیل وقوع منفعت1بررسی شده و با محاسبه ضریب سوئیتس نشان داده میشود
که توزیع چگونه است ،آیا توزیع مخارج آموزش در این استانها به نفع افراد فقیر و دهکهای پایین
جامعه صورت گرفته است یا خیر .به عبارت دیگر آیا دهکهای پایین جامعه از یارانههای آموزش
نسبت به دهکهای دیگر بیشتر بهرهمند شدهاند.در ادامه ،به ادبیات موضوع (مبانی نظری و پیشینه
تجربی در داخل و خارج کشور) پرداخته میشود.
دهه  ، 1990پارادایم جدیدی را برای مبارزه علیه فقر با تأکید بر تقویت ظرفیتهای فقرا و
تمرکز زیاد بر ابعاد غیر درآمدی فقر مطرح کرده است .مداخلهی دولت یک استراتژی دو پهلو را
تعقیب میکرد .یکی ارتقاء رشد کاربر و دیگری سرمایهگذاری در سرمایه انسانی از طریق
مراقبت های بهداشتی اولیه ،آموزش ابتدایی و مخارج اجتماعی هدفمند برای کاهش فقر ،این
استراتژی موجب شد تا از تضاد بین رشد و کاهش فقر پرهیز شود (گیلک حکیمآبادی)1384،
مخارج عمومی دولت می تواند از دو طریق بر رشد اقتصادی و کاهش فقر تأثیر بگذارد .یکی
اینکه میتواند عملکرد رشد کل اقتصاد را افزایش دهد و دیگر اینکه شانس فقرا را برای مشارکت
در فرآیند رشد (عمدتاً از طریق تقویت ظرفیتهای انسانی و کاهش هزینههای مبادالتی) زیاد کند.
هر دو طریق این مخارج میتواند فقر را کاهش دهند ولی تأثیر مخارجی که بیشتر رشد گرا هستند
بر فقر معموالً غیرمستقیمتر است (ویلهلم و فیس تاس 2005 2،وکابوسی.)17 ،1390 ،
اولویتهای مخارج دولت در بین بخشها نیز از عوامل مؤثر بر کارایی مخارج است .هدفمند
کردن بهتر خدمات برای رسیدن آن به فقرا مهم است .کیفیت ضعیف خدمات به طرزی نامناسب به
فقرا صدمه میزند و تواناییهای درآمدی آینده آنان را به سبب فقدان مهارت و بهداشت محدود
میکند .عالوه بر کیفیت ضعیف ،تقاضا و استفاده کم از این خدمات به سبب دانش محدود،
دسترسی ضعیف یا عوامل فرهنگی و نگرشهای اجتماعی ،بر اثر مخارج عمومی دولت تأثیر
میگذارد و رابطهای ضعیف بین مخارج عمومی دولت و نتایج آن را توضیح میدهد .این مالحظات بر
اهمیت فهم درست از ماهیت و ظرفیتهای نهادهای موجود تأکید میکند و بنابراین سیاستهای
عمومی خاصی در قبال آن ضرورت دارد (کابوسی.)18 ،1390 ،
سیاستهای دولت باید از یکسو ،به برابری بیشتر فرصتها و از سوی دیگر ،به رفع کمبودهای
محیطی کودکانی بپردازد که از خانوادههای محروم راهی مدرسه میشوند .اکثر این کودکان به لحاظ
تواناییهای ذاتی کمتر و آموزشهای پیشدبستانی نارسا ،دچار کمبودهایی شدهاند که مدارس باید
به رفع آن همت گمارند .محرومیتهای خانوادگی و محیطی را میتوان با کمک معلمان توانا و
عالقه مند و مدارس باکیفیت جبران کرد .در صورت ایجاد شرایط مساعد ،بسیاری از کودکان
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خانوادههای محروم عالقهمند می شوند تا تحصیالت خود را تا مراحل باالتری ادامه دهند و از
درآمدهای ناشی از آن منتفع شوند (عمادزاده.)1380،
همچنین آموزش و بهداشت در کنار عوامل اقتصادی میتوانند منجر به کاهش نابرابری درآمدی
و حرکت به سوی توزیع عادالنه درآمد و ثروت شوند .آموزش برای افراد کمدرآمد و فقیر ،تخصص و
مهارت ایجاد میکند و لذا بهرهوری این افراد ارتقاء و در نهایت درآمد این قشر افزایش مییابد و این
نیز به کاهش فقر و نابرابری منجر میشود .هر چه امکانات آموزشی نامتعادلتر باشد ،نابرابری
درآمدی نیز بیشتر خواهد بود .بهداشت نیز همانند آموزش از عوامل مؤثر بر ارتقاء سرمایه انسانی
است ،زیرا هر چه سطح بهداشت به خصوص در میان فقرا باالتر باشد ،وضع سالمت این قشر بهتر
درنتیجه بهرهوری آنها بیشتر میشود .این امر به افزایش درآمد و کاهش فقر کمک میکند
(کابوسی.)19 ،1390،
در همین راستا مطالعات زیادی در داخل و خارج در باره تأثیر آموزش بر فقر و نابرابری درآمدها
انجام شده است .یکی از این مطالعات از بعد نظری ،با انتخاب رویکرد کینزی 1،نشان داده است که
آموزش از سطح فقر و نابرابری درآمدها میکاهد و از بعد تجربی ،با استفاده از  11مشاهده در مورد
 91کشور با سطوح توسعه انسانی متفاوت ،به این نتیجه رسیده است که نرخ ثبت نام در دبیرستان
دارای رابطهای معکوس و معنادار با فقر و نابرابری درآمد بوده و نسبت مخارج آموزشی به تولید
ناخالص ملی 2نیز از سطح فقر و نابرابری درآمد به طرز معناداری میکاهد .از دیگر یافتههای این
تحقیق ،تأثیر منفی و معنادار مخارج آموزش عالی بر فقر و نابرابری درآمد است مهربانی.)1387،
البته همان طور که ب یان شد الزم است که توزیع مخارج آموزشی به نفع طبقات پایین باشد تا از
مزایای آن بهرهمند شوند.
اندازهگیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در ایران پیشینهی دیرینهای ندارد .گیلک
حکیمآبادی و سعادتی ( ) 1392برای نخستین بار به بررسی توزیع مخارج عمومی آموزش با رویکرد
تحلیل وقوع منفعت برای سال  1386پرداختهاند .محققان به این نتیجه رسیدند که درمجموع
مخارج عمومی آموزش در دوره آموزش عمومی در ایران کاهنده است و دهکهای باالی جامعه
بیشترین منفعت را از این مخارج به دست آوردهاند .همچنین این مخارج در دوره آموزش عالی نیز
کاهنده است .مقایسه منحنی تمرکز منفعت و ضریب سوئیتس با منحنی لورنز درآمد و ضریب
جینی نشان میدهد توزیع مخارج آموزش در دورههای آموزش عمومی و عالی نسبت به توزیع
درآمد فزاینده است ،یعنی توزیع مخارج آموزش در ایران در سال  1386به نفع افراد فقیر و
دهکهای پایین جامعه نبوده است.
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آهنچیان ( )1386در پژوهش خود به بررسی برابری فرصتهای آموزشی در مناطق محروم و
غیر محروم استان خراسان رضوی میپردازد و عملکرد رسمی نظام آموزشی و قدرت نفوذ آن بر
شرایط برخورداری و عدم برخورداری را مورد بررسی قرار میدهد .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد
که تزریق منابع آموزشی به مدارس مناطقی که دچار محدودیت در زمینههای اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی هستند به ایجاد شرایط برابر بر اساس شاخصهای ظاهری یک محیط آموزشی کمک
میکند ،اما این به معنی ریشهکنی نابرابری و یا ایجاد شرایط برابر تحصیلی نیست.
کفایی و درستکار ( )1386در تحقیقی تحت عنوان «تأثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد ایران»،
از آموزش بهعنوان راهحلی پایدار برای حل مشکل نابرابری درآمدی یاد میکند .نتایج حاصل از این
مطالعه حاکی از آن است که افزایش سطح سواد باعث بهبود توزیع درآمد میگردد .ولی تشدید
پراکندگی سواد ،توزیع درآمد را بدتر میکند.
نعمتی حق لیقوان ( )1394در تحقیقی بر اساس ارزش تفکیک شده متغیرهای اقتصادی
خانوارهای مناطق شهری و روستایی ایران ،توزیع مخارج آموزش  -تحصیل و بهداشت درمان مورد
مطالعه قرار دادند .در این مطالعه از ساختارمنحنیهای لورنز وتمرکز جهت استنتاج آماری استفاده
شده است و نتایج تحقیق حاکی از آن است که مخارج آموزش تحصیل و بهداشت درمان بر
خانوارهای شهری ایران برابری نداشته ولی بر خانوارهای روستایی ایران برابری داشته است.
در مطالعهای توسط کاسترو 1،دیتن و مهر ( ،)2000در بررسی چگونگی توزیع مخارج بهداشت
در هفت کشور آفریقایی غنا ،گینه ،کنیا ،ماداگاسکار ،آفریقای جنوبی ،تانزانیا و ساحلعاج با استفاده
از تحلیل وقوع منفعت به این نتیجه رسیدند که به دلیل کیفیت پایین خدمات بهداشت و دسترسی
دشوار به این خدمات توسط افراد فقیر ،توزیع مخارج بهداشت در این کشورها به درستی به نفع
افراد فقیر صورت نگرفته است.
2
ماناسان ،روسایرو ،کوئنکا ،ژانت و ویالنوا )2007( ،به مطالعه چگونگی توزیع مخارج آموزش در
فیلیپین در سالهای  1998و  1999و سامر السامری  )2007( 3در بنگالدش در سال  2005با
استفاده از تحلیل وقوع منفعت پرداختند.
اآلبی ،آدامز ،چیمه ،چیننسو و ابو )2010(4در نیجریه به بررسی چگونگی توزیع مخارج عمومی
در بخشهای آموزش ،بهداشت ،خدمات آبرسانی و سیستم برقرسانی در سال  2004پرداختند.
نتایج تحقیق برای بخش آموزش حاکی از آن است ،در مجموع مخارج عمومی آموزش به نفع افراد
فقیر نیست .نتایج نشان میدهد به ترتیب  60درصد و  39درصد از کودکان واجد شرایط مدرسه از
فقیرترین پنجک در مدارس ابتدایی و متوسطه ثبت نام کردهاند ،در حالیکه همین ارقام برای
CCCCCC C. CCCC, C. CCCCCCC .C.CCCCCCCCC CCCCC 1

1

., Cuenca , Janet and Villanueva

2. Manasan

Sameer Al

3Samarrai

Admas, Chime, Chinonso and Abu

4Alabi,
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ثروتمندترین پنجک به ترتیب  90درصد و  72درصد است .همچنین تحقیق نشان میدهد کودکان
واجد شرایط مدرسه از در ثروتمندترین گروه بیشتر از فقیرترین گروه ،از مخارج آموزش منفعت به
دست آوردهاند.
اکافر و ایچوکو ) 2015(1عدالت و انصاف در مخارج دولت برای آموزش در بین خانوارهای ایالت
آنامبرای نیجریه را با روش غیر پارامتریک تحلیل وقوع منفعت ارزیابی کردند .یافتههای پژوهش
نشان می دهند که مخارج آموزشی در سطوح ابتدایی و متوسطه در بین خانوارها و برای زنان
تصاعدی و برای مردان فقط در سطح ابتدایی تصاعدی بوده است.
میترا )2015(2توزیع یارانه آموزش عالی در بین پنحکهای  15ایالت مهم هند را با استفاده از
دادههای  64امین آمارگیری ملی و روش تحلیل وقوع منفعت بررسی کردند.نتایج حاصل از محاسبه
شاخصهای سویتس و منحنیهای تمرکز نشان دادند که به طور کلی در سطح ایالتهای هند توزیع
یارانههای آموزش عالی به نفع طبقات ثروتمند بوده است.
روش شناسی پژوهش
روش تحلیل بهکاربرده شده در این پژوهش ،روش تحلیل وقوع منفعت3است .در بررسی توزیع
مخارج آموزش از روش تحلیل وقوع منفعت استفاده شده است .تحلیل وقوع منفعت ابزاری است که
توزیع مخارج عمومی را در میان گروههای (دهکهای) مختلف جامعه ارزیابی میکند (کیونکا4،
 .)2008در واقع  BIAنشان میدهد چگونه مداخله دولت موقعیت افراد را به وسیله مخارج عمومی
تغییر میدهد و این که چگونه مخارج عمومی برای توزیع دوباره منابع به نفع افراد فقیر تأثیرگذار
است.
چگونگی تحلیل وقوع منفعت به سادگی قابل فهم است .اساس ًا تحلیل وقوع منفعت مخارج
عمومی شامل چهار مرحله است:
مرحله یك) برآورد هزینه تهیه نوع خاصی از خدمات دولت با استفاده از گزارشهای رسمی
مخارج دولت.
میزان هزینه واحد صورت گرفته برای خدمتی معین بهصورت کل مخارج دولت بر روی آن
خدمت معین تقسیم بر تعداد استفادهکنندگان از آن خدمت مشخص میشود (برای مثال کل
مخارج آموزش ابتدایی در هر ثبتنام ابتدایی یا کل مخارج بیماران سرپایی بیمارستان در هر بیمار
سرپایی ویزیت شونده).

& Ichoku

1Okafor
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3Benefit
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مرحله دو) محاسبه یارانه غیر نقدی استفاده شده توسط هر خانوار یا فرد برحسب اطالعات
موجود.
مرحله سه) مرتب کردن خانوارها یا افراد مطابق یک شاخص رفاه (درآمد یا هزینه) و جمعی
سازی این خانوارها در دهکها برای بررسی اثر توزیعی مخارج دولت یا بررسی توزیع یارانه در بین
گروهها.
مرحله چهار) استخراج توزیع منافع از طریق ضرب میانگین منفعت محاسبه شده در تعداد
استفادهکنندگان از خدمات در هر گروه درآمدی.
در اینجا فرض بر این است که میانگین منفعت ناشی از یک خدمت برای تمامی سطوح درآمد یا
مصرف برابر است .البته بر طبق مطالعات داوودی1و دیگران ( )2003این فرض بر دو مشکل داللت
دارد:
اوالً) مقدار خدمات در میان استفادهکنندگان ممکن است به علت اختالف در مخارج یا هزینه
تولید خدمات تفاوت داشته باشد.
ثانیاً) ارزشی که استفادهکنندگان به خدمت مشخص میدهند ،ممکن است در میان خانوارها
متفاوت باشد.
برای توضیح ،روش چگونگی برآورد وقوع منفعت برای آموزش در زیر آورده شده است:

()1
تعداد
در اینجا وقوع منفعت (یا ارزش کل یارانه) تعلقگرفته به گروه درآمدی  jاست
دانش آموزان ثبتنام کرده در مقطع آموزشی  iاز گروه  jاست ،تعداد دانشآموزان ثبت نام کرده
در مقطع آموزشی مشخص از تمام دهکها است و مخارج خالص دولت در مقطع آموزش  iاست.
نماد  iاز  1تا  4مرتب میشود ) 4و2...و )i=1تا مقاطع آموزشی نظیر ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان و
آموزش عالی را مشخص کند .نسبت  Si/Ejمیزان یارانه یا هزینه هر دانشآموز در مقطع  iرا مشخص
میکند .میزان یارانه واحد در میان دهکهای درآمدی برابر است اما در میان مقاطع آموزشی
متفاوت است .همچنین میزان یارانه در مناطق نیز متفاوت است زیرا خدمات آموزشی در مناطق
شهری یارانه بیشتری در مقایسه با مناطق روستایی جذب میکند.
کل مخارج آموزش تخصیص داده شده به گروه  ( ) jدر کل مناطق بهصورت زیر است.

et al

1Davoodi
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()2
حرف  kمنطقه را نشان میدهد .سهم کل یارانه آموزش ( )sمتعلق به گروه ( ) jاز رابطه زیر به
دست میآید:
() 3
این سهم ( ) نابرابری کلی در وقوع منفعت را که با دو عامل تعیین میشود ،نشان میدهد .این
) و سهم
دو عامل عبارتاند از :سهم گروه از کل ثبتنام در هر مقطع آموزشی و در هر منطقه (
هر مقطع آموزشی و منطقه در کل مخارج آموزش ) ( e .ها و  sها رفتار خانوارها را برحسب
تصمیماتشان درباره ثبتنام و رفتار دولت برحسب تخصیص بودجه در میان مناطق و مقاطع
تحصیلی منعکس میکند.
1
برای آزمون فرضیه از منحنی تمرکز یا منحنی تمرکز منفعت و همچنین از منحنی لورنز و از
ضریب سوئیتس و ضریب جینی استفاده میکنیم .منحنی تمرکز بهوسیله توزیع تجمعی منافع
مخارج عمومی که روی محور  yدر مقابل توزیع تجمعی جمعیت طبقهبندیشده بهوسیله درآمد
سرانه که روی محور  xترسیم میشود ،به وجود میآید .منحنی تمرکز میتواند فزاینده یا کاهنده
بودن یک یارانه عمومی را بهوسیله مقایسه منحنی تمرکز منفعت با خط 450و منحنی لورنز
درآمد (مصرف) ارزیابی کند .خط قطری خنثایی توزیع منافع را نشان میدهد و بازتاب تساوی کامل
در توزیع منافع است .اگر گروه درآمدی فقیرتر (ثروتمندتر) سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج
دولت را نسبت به گروه درآمدی ثروتمندتر (فقیرتر) دریافت کند ،توزیع منافع فزاینده (کاهنده)
برحسب مقدار مطلق خواهد بود .این حالت زمانی اتفاق میافتد که منحنی تمرکز در باالی (پایین)
خط قطری قرار بگیرد .بهعبارت دیگر یک منحنی تمرکز منفعت که در باالی (پایین) منحنی لورنز
درآمد قرار بگیرد به فزاینده (کاهنده) بودن یارانه عمومی نسبت به درآمد داللت دارد .همچنین
ضریب تمرکز شاخص سوئیتس2نامیده میشود .این ضریب به روش ضریب جینی برآورد میشود اما
مبنای آن بهجای منحنی لورنز منحنی تمرکز است .اگر توزیع منافع به طور مطلق فزاینده باشد،
شاخص سوئیتس منفی میشود و اگر به طور مطلق کاهنده باشد ،مثبت میشود .نحوهی محاسبه
ضریب سوئیتس بهصورت زیر است:
() 4

curve
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coeficient
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در رابطه باال منفعت تجمعی و
حکیمآبادی ،سعادتی.)1392 ،

جمعیت تجمعی مربوط به گروه (دهک)  iاست (گیلک

جمعآوری و توصیف دادهها
برای بررسی توزیع مخارج عمومی آموزش به تعداد دانشآموزان مقاطع مختلف تحصیلی به
تفکیک استان ،اطالعات مالی مربوط به دوره آموزش عمومی به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی
برای هر استان طی سالهای مورد بررسی نیاز داریم.
گزارش رسمی اطالعات مالی از دفتر برنامه و بودجه آموزش و پرورش کل سه استان خراسان
شمالی ،رضوی ،جنوبی جمعآوریشده و اطالعات جمعیتی مربوط به تعداد دانشآموزان نیز از آمار
هزینه  -درآمد خانوار قابل دسترس در مرکز آمار ایران استخراج گردید .در این پژوهش با توجه به
اینکه اطالعا ت مالی مربوط به دوره آموزش عمومی در سه استان خراسان شمالی ،رضوی و جنوبی
به تفکیک مقاطع در دسترس قرار داده نشد لذا توزیع مخارج عمومی آموزش در این سه استان
بهصورت کلی موربررسی قرار گرفته است.
یافتههای پژوهش
در این قسمت ابتدا به تحلیل وقوع منفعت مخارج عمومی آموزش در سطح استان خراسان
شمالی برای نمونه طی دو سال  1384و  1390پرداخته میشود و سپس سهم مخارج عمومی
آموزش سه استان طی این دو سال با یکدیگر مقایسه میگردد.
تحلیل وقوع منفعت مخارج عمومی آموزش در سطح استان خراسان شمالی
با توجه به تحلیل صورت گرفته توزیع مخارج عمومی آموزش این استان در سال  1384کاهنده
است .ضریب سوئیتس آن  0/1524است .سهم دهک اول از این مخارج  4درصد است درحالیکه
سهم دهک دهم از این مخارج  14درصد است .بیشترین سهم از مخارج آموزش به دهکهای دهم و
هشتم و کمترین سهم به دهکهای یکم و دوم اختصاصیافته است .همانگونه که جدول ( )1نشان
میدهد ،سهم دهکهای دهم و هشتم از مخارج آموزش مجموعاً  26درصد بوده و این در حالی
است که سهم دهکهای یکم و دوم از این مخارج تنها  10درصد است ،سهم پنج دهک باال از این
مخارج  62درصد و سهم پنج دهک پایین  38درصد را نشان میدهد .این موضوع بیانگر این مطلب
است که توزیع مخارج آموزش این استان در سال  1384به نفع دهکهای باالی جامعه بوده و
دهکهای پایین سهم کمتری از این مخارج را به خود اختصاص دادهاند .مقایسه ضریب سوئیتس
آموزش و ضریب جینی درآمد با یکدیگر نشان میدهد ،در این استان نابرابری در درآمد (مصرف) از
نابرابری در آموزش بیشتر است .نمودار ( )1و جدول ( )1گویای این مطلب است.
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جدول ( :)1وقوع منفعت مخارج عمومی آموزش در خراسان شمالی سال 1384
سهم مخارج آموزش

سهم درآمدی

0/0391

0/0199

دهک 1

0/0639

0/0361

دهک 2

0/0913

0/0467

دهک 3

0/0952

0/0577

دهک 4

0/0952

0/0696

دهک 5

0/1199

0/0817

دهک 6

0/1160

0/0995

دهک 7

0/1226

0/1221

دهک 8

0/1160

0/1639

دهک 9

0/1408

0/3028

دهک 10

0/1524

0/3955

ضریب سوئیتس

منبع :محاسبات تحقیق

1.2
1
0.8

0.6
0.4
0.2
0

نمودار ( :)1وقوع منفعت مخارج عمومی آموزش در خراسان شمالی سال 1384

توزیع مخارج عمومی آموزش در این استان کاهنده است .ضریب سوئیتس آن  0/1871است.
سهم دهک اول از این مخارج تنها  2درصد و سهم دهک دهم از این مخارج  14درصد است.
بیشترین سهم از مخارج آموزش به دهک هفتم و کمترین سهم به دهک یکم اختصاصیافته است.
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همانگونه که جدول ( )2نشان میدهد ،سهم دهک هفتم از مخارج آموزش  16درصد بوده و این در
حالی است که سهم دهکهای یکم از این مخارج تنها  2درصد است ،سهم پنج دهک باال از این
مخارج  66درصد و سهم پنج دهک پایین  34درصد را نشان میدهد .این موضوع بیانگر این مطلب
است که توزیع مخارج آموزش این استان در سال  1390به نفع دهکهای باالی جامعه بوده و
دهکهای پایین سهم کمتری از این مخارج را به خود اختصاص دادهاند .مقایسه ضریب سوئیتس
آموزش و ضریب جینی درآمد با یکدیگر نشان میدهد ،در این استان نابرابری در درآمد (مصرف) از
نابرابری در آموزش بیشتر است .نمودار ( )2و جدول ( )2گویای این مطلب است.
جدول ( :)2وقوع منفعت مخارج عمومی آموزش در خراسان شمالی سال 1390
سهم مخارج آموزش

سهم درآمدی

0/0182

0/0225

دهک 1

0/0683

0/0372

دهک 2

0/0864

0/0489

دهک 3

0/0838

0/0604

دهک 4

0/0856

0/0715

دهک 5

0/1245

0/0841

دهک 6

0/1634

0/1030

دهک 7

0/0985

0/1265

دهک 8

0/1340

0/1660

دهک 9

0/1374

0/2800

دهک 10

0/1871

0/3747

ضریب سوئیتس

منبع :محاسبات تحقیق

نمودار ( :)2وقوع منفعت مخارج عمومی آموزش در خراسان شمالی سال 1390
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مقایسه سهم مخارج عمومی آموزش در سه استان طی دو سال  1390و 1384
استان خراسان شمالی
در جدول ( )3با مقایسه سهم مخارج آموزش در سال  1390نسبت به سال  1384مشاهده شد
که بیشترین اختالف سهم مخارج مربوط به دهک هفتم و کمترین اختالف سهم مخارج مربوط به
دهکهای سوم ،دهم ،دوم و ششم است .همچنین با مرتب کردن ستون مربوط به اختالف سهمها
این نتایج حاصل شد که اختالف سهمهای مثبت به ترتیب مربوط به دهک هفتم ،دهک نهم ،دهک
ششم ،دهک دوم ،دهک دهم و دهک سوم است و اختالف سهمهای منفی مخارج به ترتیب به دهک
هشتم ،دهک یکم ،دهک چهارم و دهک پنجم اختصاصیافته است .نمودار ( )3این اختالف سهم را
به خوبی نشان میدهد .مقایسه ضریب جینی و ضریب سوئیتس استان خراسان شمالی طی دو سال
 1384و  1390نشان می دهد که با وجود این که از نابرابری درآمد کاسته شده است اما توزیع
مخارج در سال  1390نسبت به سال  1384توزیع نسبتا کاهندهتر (نابرابرتر) داشته است.
جدول ( :)3مقایسه سهم مخارج سال  1390و  1384در استان خراسان شمالی
اختالف سهم دو سال

سهم مخارج سال 84

سهم مخارج سال 90

-0/0210

0/0391

0/0182

دهک 1

0/0044

0/0639

0/0683

دهک 2

-0/0048

0/0913

0/0864

دهک 3

-0/0113

0/0952

0/0838

دهک 4

-0/0096

0/0952

0/0856

دهک 5

0/0045

0/1199

0/1245

دهک 6

0/0473

0/1160

0/1634

دهک 7

-0/0240

0/1226

0/0985

دهک 8

0/0179

0/1160

0/1340

دهک 9

-0/0034

0/1408

0/1374

دهک 10

0/1524

0/1871

ضریب سوئیتس

منبع :محاسبات تحقیق
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نمودار ( :)3مقایسه سهم مخارج عمومی آموزش در استان خراسان شمالی طی دو سال  1390و 1384

استان خراسان جنوبی
در جدول ( )4با مقایسه سهم مخارج آموزش در سال  1390نسبت به سال  1384مشاهده شد
که بیشترین اختالف سهم مخارج مربوط به دهک دهم و چهارم و کمترین اختالف سهم مخارج
مربوط به دهک پنجم و سوم است .همچنین با مرتب کردن ستون مربوط به اختالف سهمها این
نتایج حاصل شد که اختالف سهمهای مثبت به ترتیب مربوط به دهک دهم ،دهک نهم ،دهک
هشتم و دهک هفتم است و اختالف سهمهای منفی مخارج به ترتیب به دهک چهارم ،دهک دوم،
دهک یکم ،دهک ششم ،دهک پنجم و دهک سوم اختصاصیافته است .نمودار ( )4این اختالف سهم
را بهخوبی نشان میدهد .مقایسه ضریب جینی و ضریب سوئیتس استان خراسان جنوبی طی دو
سال  1384و  1390نشان می دهد که با وجود این که از نابرابری درآمد کاسته شده است اما توزیع
مخارج در سال  1390نسبت به سال  1384توزیع نسبتاً کاهندهتر (نابرابرتر) داشته است.
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جدول ( :)4مقایسه سهم مخارج سال  1390و  1384در استان خراسان جنوبی
اختالف سهم دو سال

سهم مخارج سال 84

سهم مخارج سال 90

-0/0205

0/0227

0/0022

دهک 1

-0/0258

0/0484

0/0226

دهک 2

-0/0121

0/0605

0/0484

دهک 3

-0/0703

0/1165

0/0462

دهک 4

-0/0089

0/1089

0/1000

دهک 5

-0/0161

0/1150

0/2989

دهک 6

-0/0313

0/1150

0/1462

دهک 7

0/0294

0/1362

0/1656

دهک 8

0/0360

0/1467

0/1828

دهک 9

0/0570

0/1301

0/1871

دهک 10

0/2035

0/3671

ضریب سوئیتس

منبع :محاسبات تحقیق

نمودار ( :)4مقایسه سهم مخارج عمومی آموزش استان خراسان جنوبی طی دو سال  1390و 1384

استان خراسان رضوی
در جدول ( ) 5با مقایسه سهم مجموع مخارج آموزش در سال  1390نسبت به سال 1384
مشاهده شد که بیشترین اختالف سهم مخارج مربوط به دهکهای هشتم و دوم ،کمترین اختالف
سهم مخارج مربوط به دهکهای دهم و پنجم است .همچنین با مرتب کردن ستون مربوط به
اختالف سهمها این نتایج حاصل شد که مثبتترین اختالف سهمها به ترتیب مربوط به دهک
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هشتم ،دهک نهم ،دهک چهارم ،دهک هفتم ،دهک دهم و پنجم است و اختالف سهمهای منفی
مخارج به ترتیب به دهک ششم ،دهک یکم ،دهک دوم و دهک سوم اختصاصیافته است .نمودار ()5
این اختالف سهم را بهخوبی نشان میدهد .مقایسه ضریب جینی و ضریب سوئیتس سهم مجموع
استان خراسان رضوی طی دو سال  1384و  1390نشان میدهد که با وجود این که از نابرابری
درآمد کاسته شده است اما توزیع مخارج در سال  1390نسبت به سال  1384توزیع نسبتا کاهندهتر
(نابرابرتر) داشته است.
جدول ( :)5مقایسه سهم مجموع مخارج عمومی آموزش استان سال طی دو سال  1390و 1384
اختالف سهم دو سال

سهم مخارج سال 84

سهم مخارج سال 90

-0/0211

0/0344

0/0133

-0/0207

0/0742

0/0536

دهک 2

-0/0083

0/0914

0/0831

دهک 3

0/0129

0/0899

0/1028

دهک 4

0/0036

0/1024

0/1060

دهک 5

-0/0215

0/1310

0/1094

دهک 6

0/0079

0/1315

0/1394

دهک 7

0/0268

0/1160

0/1429

دهک 8

0/0164

0/1160

0/1325

دهک 9

0/0039

0/1132

0/1171

دهک 10

0/0621

0/1279

0/1899

ضریب سوئیتس

دهک 1

منبع :محاسبات تحقیق

نمودار ( :)5مقایسه سهم مجموع مخارج عمومی آموزش استان طی دو سال  1390و 1384
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر برای اندازهگیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در استانهای خراسان شمالی،
رضوی و جنوبی تدوین شد تا به این سؤال پاسخ دهیم آیا نابرابری در مخارج عمومی آموزش در
سال  1390نسبت به سال  1384کاهشیافته است یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال مخارج عمومی
آموزش در این سه استان طی دو سال مذکور بررسی شد که نتایج زیر بهدستآمده است:
بررسی مخارج عمومی آموزش در استان خراسان شمالی طی دو سال  1384و  1390نشان داد
که توزیع مخارج در این استان کاهنده است .بدین معنی که دهکهای فقیر جامعه نسبت به
دهکهای توانمند جامعه از این مخارج بهره کمتری بردهاند .همچنین مقایسه ضریب جینی و
ضریب سوئیتس استان خراسان شمالی طی دو سال  1384و  1390نشان میدهد که با وجود این
که از نابرابری درآمد کاسته شده است اما توزیع مخارج در سال  1390نسبت به سال  1384توزیع
نسبتا کاهندهتر (نابرابرتر) داشته است.
بررسی مخارج عمومی آموزش در استان خراسان جنوبی طی دو سال  1384و  1390نشان داد
که توزیع مخارج کاهنده است؛ یعنی دهکهای باالی جامعه نسبت به دهکهای پایین جامعه سهم
بیشتری از این مخارج را به خود اختصاص دادهاند .همچنین مقایسه ضریب جینی و ضریب
سوئیتس استان خراسان جنوبی طی دو سال مورد نظر نشان میدهد که با وجود این که از نابرابری
درآمد کاسته شده است اما توزیع مخارج در سال  1390نسبت به سال  1384توزیع نسبتاً کاهندهتر
(نابرابرتر) داشته است.
بررسی مخارج عمومی آموزش در حالت کلی استان خراسان رضوی نشان داد که توزیع مخارج
کاهنده است؛ یعنی دهکهای باالی جامعه نسبت به دهکهای پایین جامعه سهم بیشتری از این
مخارج را به خود اختصاص دادهاند .مقایسه ضریب جینی و ضریب سوئیتس استان خراسان رضوی
در حالت کلی طی دو سال  1384و  1390نشان میدهد که با وجود این که از نابرابری درآمد
کاسته شده است اما توزیع مخارج در سال  1390نسبت به سال  1384توزیع نسبتاً کاهندهتر
(نابرابرتر) داشته است.
بنابراین با استناد بر این نتایج پاسخ سوال باال منفی است .این بدین معناست که عملکرد دولت
قبلی در جهت ایجاد برابری بیشتر در حوزه آموزش در استانهای مورد مطالعه چندان موفق نبوده
است.
از آن جا که کاهش ضریب جینی به معنای بهبود بیشتر وضع طبقات پایین نیست بنابراین برای
پایدار شدن کاهش فقر ،توانمند نمودن فقرا بسیار مهم است .درنتیجه با باز نگری اساسی و
جهتگیری هزینههای دولت (مخارج آموزشی) به سمت ارتقاء شاخصهای اجتماعی (آموزش) و
توسعه انسانی طبقات پایین درآمدی در استانهای مورد مطالعه امید است با توانمند شدن فقرا به
کاهش فقر و برابرتر شدن توزیع درآمد دست یافت.
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