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آموزش وپرورش و نقش آن در توسعه
محمدعلی موالئی
با استفاده از کتاب مبانی توسعه اقتصادی ،محمود روزبهان

اهداف این فصل:
پاسخ به این پرسش که چرا اقتصاد دانان کالسیک نظر مثبت به آموزش و پرورش
داشته اند.
بیان این موضوع که گسترش آموزش و پرورش در کشورهای در حال توسعه چه
اهدافی را دنبال میکنند.
شناخت عوامل و دالیل موفقیت یا عدم موفقیت گسترش آموزش و پرورش در
کشورهای در حال توسعه.
 توضیح در مورد تضاد منافع فردی و جمعی در بسیاری از مسائل کشور های جهان
سوم(از جمله گسترش آموزش) و اینکه این موضوع چگونه سیاستگزاری ها را دچار
مشکل میکند.
بیان مفهوم سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیرگزاری این نوع سرمایه بر رشد و
توسعه جوامع.
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نگاه آماری به جمعیت جهان:
همان طور که پیش از این گفته شد ،یکی از تنگناهای کشورهای درحال توسعه نیروی کار مطلوب
است .از طرف دیگر ،عاملی که در ایجاد ،انتقال ،و حفظ و تکامل تکنولوژی نقش اساسی را ایفا
می کند ،باز هم انسان و یا همان نیروی کار جامعه است .به همین جهت ،کشورهای درحال
توسعه مدتهاست به این نتیجه رسیده اند که تا زمانیکه نتوانند تحول و تغییری در نیروی کارشان
ایجاد کنند ،نمی توانند در زمینه توسعه اقتصادی گامی اساسی و جدی بردارند .بر همین اساس،
از اواخر دهه  ۱۹۵۰گسترش آموزش و پرورش به عنوان بخشی از برنامه توسعه اقتصادی اکثر
ممالک جهان سوم درآمده است .رشد سریع هزینه های اموزشی در دهه های بعد نشان دهنده
و مؤید این نظر است .در دهه  ۱۹۶۰رشد آموزش های عمومی نسبت به دهه قبل از آن در آسیا
سه برابر و در آفریقاو آمریکای التین بیش از دو برابر بوده است .از دهه  ۱۹۷۰تا به امروز نیز ،با
انکه بخش خصوصی مشارکت خود را روز به روز بیشتر کرده است ،هنوز هم درصدقابل مالحظه
ای از بودجه دولت ها صرف آموزش می شود .این درصد اگرچه برای کشور های مختلف متفاوت
است ،اما به طور متوسط و براساس امار یونیسکو  %۱۵از بودجه ی کشور های در حال توسعه
را به خود اختصاص میدهد.
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اهمیت و هدف آموزش:
ازمیان اقتصاددان کالسیک قرن ۱8و۱۹افرادی نظیر مارشال و آدام اسمیت و میل توجه خودرا به
آموزش و پرورش به عنوان نوعی سرمایه گزاری ملی معطوف داشته اند.
آنها اشاره کردند که آموزش و پرورش  ،باعث افزایش دارایی های جامعه به شکل دانش و
مهارت شده و این امر موجب افزایش بهره وری سرمایه های فیزیکی موجود و ظرفیت های
تولیدی جامعه میشود.

از اهداف عمده ذکر شده در مورد دلیل گسترش آموزش و پرورش در
کشورهای در حال توسعه میتوان به این موارد اشاره کرد:

 (۱افزایش و تسریع رشد اقتصادی ،از طریق افزایش کارآیی نیروی کار .
 (2شکستن قید و بندهای خرافی در جامعه و یکنواخت کردن فرهنگ جامعه و از این طریق
ایجاد زمینه مناسب برای اجرای سیاستهای در حال توسعه.
 )3قطع وابستگی به نیروی کار متخصص خارجی و ایجاد زمینه ی مناسب برای کسب و کار و
انتقال تکنولوژی ،حداقل در بلند مدت.
 )4کاهش فقر و نابرابری ها از طریق ایجاد و گسترش فرصت شغلی برای قشر ضعیف جامعه
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آیا کشور های در حال توسعه با گسترش آموزش و پرورش
به اهداف فوق رسیده اند؟
اول ا ً:تا حدود زیادی رشد اقتصادی آنها تسریع کرده است که این موضوع از طریق زیر حاصل شده است:
ً
الف) از طریق افزایش سطح مهارت نیروی کار.

ب) از طریق افزایش اشتغال در مشاغلی نظیر معلمی ،و مشاغلی که با گسترش آموزش مرتبط اند
نظیر :فعالیت های صنعت چاپ و لوازم التحریر.
در تغییرات فرهنگی بی تاثیر نبوده ،نمودهایی از تغییرات میتوان در مهاجرت های داخلی
و بین المللی  ،کاهش نرخ باروری جمعیت ،و ...مشاهده کرد.
همچنین در مورد قطع وابستگی ها و انتقال تکنولوژی به خصوص در کشور هایی از جهان سوم که
سیستم آموزشی آنها با مشکالت کمتری رو به رو بوده است نیز موفقیت هایی حاصل شده است.

چرا کشور های جهان سوم با وجود پیشرفت هایی در آموزش و
پرورش موفق به حل مسائل فقر و نابرابریها نبوده اند؟
الف) چون هزینه فرصت از دست رفته بچه های خانواده های فقیر(به دلیل تمایل به فعالیت
های اقتصادی)بیشتر از بچه های طبقه متوسط و باالست و آنها نمی توانند از آموزش بهره ی
کافی ببرند.

ب) آن دسته از بچه های خانواده های فقیر که از آموزش بهره مند میشوند ،در پیدا کردن شغل
شانس یکسانی با دیگران ندارنند .حتی در مواقعی هم که به شغل مناسب دسترسی پیدا
میکنند یه دلیل مشکالت فرهنگی_اجتماعی در حفظ و پیشرفت آن شغل کمتر موفق هستند
البته میتوان گفت این مشکل نه به دلیل مشکل نظام آموزشی بلکه به دلیل ساختارهای
نهادی_اجتمتعی جامعه است که نظام آموزشی در محدوده ی آن عمل میکند.
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دالیل موفقیت یا عدم موفقیت بعضی از کشور ها در رابطه
با گسترش آموزش و پرورش:
اول آنکه :نظام آموزشی جزیی از نظام کل جامعه است.
در کشورهایی که توانسته اند اهداف عینی نظام آموزشی را با اهداف نظام کل جامعه
هماهنگ کنند ،از گسترش آموزش و پرورش کمال استفاده را برده اند و کشورهایی که ناموفق
بوده اند ،بهره ی کافی نبرده اند.
و در ادامه از مشکالت نظام آموزشی بسیاری از کشور های در حال توسعه میتوان مواردی
نظیر :مدیریت ضعیف در تمامی سطوح تحصیلی  ،انگیزه ضعیف و بعضاً تحریف شده ی بسیاری
از فراگیران آموزش ،محتوی نامناسب آموزشی و  ...را نام برد.
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علل ترک تحصیل باال در این جوامع:
اما در جست و جو علل ترک تحصیل باال در جوامع ،به مقایسه بین کشور های جهان سوم،
میتوان به این نتیجه رسید بیش از آنکه خود نظام آموزشی مقصر باشد نظام کلی جامعه است
که باعث پدید آمدن و تشدید ترک تحصیل میشود.
به طور مثال بیشتر کسانی که ترک تحصیل میکنند از خانواده های بسیار فقیر هستند که یا
امکان تحصیل در کنار کار برایشان میسر نیست یا به خاطر تغذیه ی نامناسب توان یادگیریشان
پایین است.

در جدول پایین کشوری مثل چین امکانات اولیه در امکانات تحصیلی فراهم شده است در
افزایش نرخ سواد در مقایه با هند موفق تر بوده است همچنین مقایسه بین کشور ها با درآمد
پایین وبا درآمد متوسط موید صحیح بودن چنین استنباطی است
دوم اینکه  ،کشورهایی که به سرعت نظام آموزشی خودرا تصحیح کرده اند از گسترش آموزش
بیشترین بهره را برده اند و کشور هایی که موفق به حل مشکالت نظام آموزشی خود نبوده اند
برعکس.
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مقایسه ی بین هزینه ها و منافع آموزش در سطوح مختلف تحصیلی
مطالعات نشان میدهد هزینه های دوران دبیرستانی و دانشگاهی نسبت به دوره ابتدایی در
کشور های درحال توسعه  (،بخصوص کشورهای با حداقل توسعه) با شدتی بیش از کشور
های توسعه یافته افزایش میابد.

مقایسه ی بین هزینه ها و منافع آموزش در سطوح مختلف تحصیلی
درکنار این هزینه های فزاینده ،منافع نهایی حاصل از دوره های باالتر با شدت کمتری افزایش
سرمایه گزاری در آموزش و پرورش ،هرچه دوره ی
میابد.به همین جهت
تحصیلی باالتر میرود کاهش میابد .
اگر چه در دوره ی تحصیالت دبیرستانی کاهش میابد  ،اما در دوره ی
دانشگاه مجدداً افزایش میابد.
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مقایسه ی بین هزینه ها و منافع آموزش در سطوح مختلف تحصیلی
بخشی از هزینه های آموزش در دوره های مختلف توسط اجتماع(دولت) پرداخت میشود واین
منجر به افزایش بازده اجتماعی آموزش میشود

دلیل افزایش بازده خصوصی دانشگاهی نسبت به دوره ی دبیرستانی آن است که :
هزینه خصوصی آموزش در دانشگاه ،به دلیل کمک های نقدی و غیر نقدی به دانشجویان
توسط دولت ،تعدیل میشود

درآمد فارغ التحصیالن دانشگاهی به نسبت درآمد فارغ التحصیالن دبیرستانی به دلیل
مدرک گرایی در این کشورها به شدت افزایش میابد.

تخصیص بهینه منابع در سطوح مختلف آموزشی
نکته مهم در این بحث چگونگی تخصیص منابع بین دوره های مختلف است .اینکه با توجه به
بودجه ی محدود هرسال برای آموزش و پرورش چقدر صرف دوره ی ابتدایی چقدر صرف دوره ی
متوسطه و چقدر صرف دوره ی عالی شود.
برآوردها نشان میدهد بیشترین منابع باید صرف دوره ی ابتدایی شود و کمترین مقدار صرف
دانشگاه که کمترین بازده اجتماعی را نسبت به دوره های دیگر دارد.
نکته ی جالب این است که تقاضا برای آموزش دانشگاهی در کشور های در حال توسعه
عمالبسیار زیاد است .البته این که چرا نرخ بازگشت اجتماعی آموزش عالی در کشورهای
جهان سوم در مقایسه با کشور های توسعه یافته به طور نسبی پایین است را میتوان در
دالیلی مثل:
چه به صورت خروج از
در بعضی رشته های کمتر مورد نیاز،
کشور و چه از طریق جذب به مشاغل غیر مرتبط داخلی جست وجو کرد.
میبینیم که نقطه تعادل بین عرضه و تقاضای آموزش ،از نظر اجتماعی در سطح پایین تری از
آموزش و از نظر شخصی در سطح بسیار باالتری از آن به هم نزدیک میشود
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عوامل اصلی تعیین کننده ی عرضه برای آموزش
عوامل اصلی تعیین کننده عرضه برای اموزش ،بودجه ی دولت و فشار سیاسی که به دولت
وارد میشود و آن نیز بستگی به تقاضا برای آموزش دارد.
به بیان دیگر ،تقاضای باال برای آموزش است که عرضه را به دنبال خود میکشد.
تقاضا برای آموزش نیز رابطه ی مستقیم به درآمد انتظاری بعد از آموزش ،و رابطه معکوس با
هزینه های مستقیم و غیر مستقیم آن برای متقاضی آموزش دارد.

تضاد منافع فردی و جمعی:
هزینه های اجتماعی آموزش ،در مقایسه با هزینه های خصوصی آن  ،هرچه مرتبه آموزش
افزایش میابد با شدت بیشتری افزایش میابد .دلیل اصلی این اتفاق پرداخت بخش قابل
توجهی از هزینه های آموزش توسط دولت است.
از طرف دیگر منافع خصوصی کسب آموزش ،در مقایسه با هزینه های اجتماعی آن  ،به
خصوص برای آموزش عالی ،با سرعت بیشتری آفزایش میابد .
با توجه به موارد فوق تفاوت زیادی بین نرخ بازگشت اجتماعی و خصوصی آموزش _ به
خصوص برای آموزش عالی_ و به همین جهت انگیزه قوی برای افزایش تقاضای آموزش عالی
به وجود آورده است .
به این ترتیب به تناقضی برخورد میکنیم که در بسیار ی از مسائل کشور های جهان سوم باآن
رو برو هستیم و آن عدم انطباق منافع جمعی و فردی است.
به بیان دیگر :به نفع افراد است هرچه بیشتر و بیشتر آموزش ببینند اما به نفع جامعه نیست.
این مشکلی است که در بسیاری از سیاست گزاری ها با آن رو به رو هستیم.
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برای از بین بردن این تناقض دولتها باید در جهت رفع تفاوت بین منافع اجتماعی و شخصی
حرکت کنند.
به همین منظور به عنوان مثال در آموزش ،باید سوبسید آموزش برای ثروتمندان و کسانی که
بضاعت ذهنی و فکری ندارند کاهش یابد .
از طرف دیگر:
برای نزدیک کردن منافع شخصی و اجتماعی  ،باید مدرک گرایی کاهش یابد و ارزش کار
براساس خو ِدکار و نه مدرک قرار گیرد.

سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی
 .۱سرمایه طبیعی ( Natural Capitalحاصل ازمنابع طبیعی)
 .2سرمایه انسانی ( Human Capitalحاصل از مهارتها و توانمندی فردی)

 .3سرمایه فیزیکی ( Physical Capitalشامل زیر ساختها ،سازه ها ،تاسیسات و تجهیزات)
امروزه به علم جدیدی به نام سرمایه اجتماعی Social Capitalاشاره میشود که به نظر میرسد
درشرایط کنونی دنیای درحال توسعه نقش ممتازی نسبت به دیگر سرمایه های ذکرشده دارد
زیرا درغیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها((اثربخشی))خودرا ازدست میدهند.
درتعریف سرمایه اجتماعی گفته میشودعبارت است از:
مجموعه قوانین (نوشته ونانوشته) ،نهادها ،روشها ،عادات اجتماعی ،سنت ها ،اخالقیات
وقواعد رفتاری است که درجامعه موجود و برمناسبات اجتماعی مردم حاکم است.
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به بیان دیگر سرمایه اجتماعی رامیتوان به عنوان نمودهای حاصل ازمجموعه هایی از عوامل به هم
پیوسته درقالب یک شبکه ارتباطی نامرئی دریک جامعه دانست.که اتصاالت این شبکه ارتباطی شامل:
اعتماد Trust
مشترکات The Commons
مشارکت Participation
قواعد اجتماعی Social Norms
کنشگرای یعنی تمایل و رغبت به انجام الزامات و تعهدات Proactivity
رفتار متقابل Reciprocity
پایین بودن سرمایه اجتماعی دریک جامعه پیمودن راه توسعه و تکامل اقتصادی وفرهنگی را ناهموار و دشوار میکند .برخی از ابعاد سرمایه
اجتماعی عبارت انداز :حاکمیت قانون ،ارزشها و هنجارهای مشترک ،درک مشترک از اهداف مشترک اعتماد عمومی ،همبستگی اجتماعی،
شوروشوق و امید به آینده ،وفاداری ،امانت ،صداقت ،رعایت حقوق دیگران ،اعتماد متقابل شهروندان نسبت به یکدیگر و حکومت و.......

سرمایه فیزیکی وطبیعی کامال ملموس است؛ سرمایه انسانی کمتر ملموس است زیرا درمهارتها ودانش
افرادتجسم میابد؛ سرمایه اجتماعی حتی کمترازاین محسوس است زیرا درروابط میان افراد تجسم میابد.

اندازه گیری سرمایه انسانی ازطریق افزایش بهره وری قابل سنجش است درحالی که
سنجش سرمایه اجتماعی پیچیده تر و مشکل تر است زیرا ارزیابی جهت گیری ها سطح
مشارکت و اعتماد عمومی به مراتب سخت تراست.

برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی در یک جامعه میتوان به وجوه سلبی آن توجه کرد .مثال،
وجوهی که میتواند نمایشگرجهت گیری نزولی سرمایه اجتماعی باشد ،یعنی :آمار فساد ،
اعتیاد ،جرایم اجتماعی ،ناهنجاریهای اجتماعی ،رشد تعداد زندانیان ،چک های برگشتی،
تعداد پرونده ها دردادگستری و دادگاهها ،تصادفات رانندگی ،سکته های ناگهانی ،قانون
شکنی ها،آمارخودکشی و...اینها وجوهی را در بر میگیرندکه گویای حرکت روند نزولی سرمایه
اجتماعی دریک جامعه هستند.
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جمعیت و توسعه
با استفاده از کتاب مبانی توسعه اقتصادی ،محمود روزبهان

در قرن بیستم جمعیت جهان با رشدی شتابان و بیش از هرزمان دیگر در
گذشته افزایش یافت .این روند جریانی تعدیلی و شدت کمتر در قرن
بیست و یکم ادامه دارد .نمودار  1-7نشان دهنده این رشد سریع و افزایش
مقدار جمعیت دنیا در قرن بیستم بعد از آن می باشد.

براساس آمار موجود جمعیت در امپراطوری های بزرگ چین و روم در
زمان تولد حضرت مسیح(ع) بین  200تا  300میلیون نفر تخمین زده شده
است .اما عامل افزایش سریع در مقدار جمعیت جهان را باید در افزایش
نرخ رشد جمعیت جهان دانست .هنگامیکه نرخ رشد سالیانه جمعیت تنها
 0/05درصد بوده است 1500 ،سال طول کشیده است تا جمعیت دنیا
دوبرابر شده است.
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سال

جمعیت دنیا
به میلیون نفر

نرخ رشد
جمعیت دنیا

زمان الزم برای
دوبرابر شدن جمعیت(به سال)

انقالب نئولتیک

5

میالد مسیح

250

0/002

35000

1650

600

0/05

1500

1750

750

0/3

240

1850

1200

0/5

115

1900

1600

0/6

100

1950

2500

0/9

50

1970

3630

2

35

1980

4390

1/8

38

1985

5000

1/7

40

1999

6000

1/5

47

2009

6800

1/13

_

2016

7404

1/07

_

2150پیش بینی شده

11200

_

_

درصد جمعیت نسبت به کل جمعیت دنیا

منطقه

طبق پیش بینی های انجام شده ،سال  2150سال تثبیت جمعیت
دنیا خواهد بود .از این جمعیت کمتر از  1/5میلیارد نفر آن در
کشورهای توسعه یافته امروزی و بقیه در سایر کشورها زندگی
خواهند کرد .جدول  2-7نشان دهنده چگونگی توزیع جمعیت
دنیا در مناطق مختلف جهان در حال و آینده است.
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سال 1980

سال 1990

آفریقا

11

12/8

آسیا و اقیانوسیه

58

آمریکای التین

8

اروپا

11

آمریکای شمالی

6

منطقه جغرافیایی شوروی(سابق)

6

سال 2150
26

56/71

55

9/3

8

9/7

5

5/3

3

6/2

3
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در محدوده  1650-1750به علت تحوالت مهم بازرگانی-تجاری که در بعضی از کشورهای اروپایی اتفاق می افتد ،نرخ رشد
جمعیت به  0/3درصد افزایش می یابد.
از سال  1750که حدودا مقارن انقالب صنعتی اروپاست تا سال  1850نرخ رشد جمعیت مجددا افزایش یافته و به طور متوسط به
 0/5درصد می رسد.
اگرچه افزایش نرخ رشد جمعیت به طور مستمر همچنان ادامه یافته و در فاصله  1900-1950به کمتر از یک درصد می رسد اما
در محدوده زمانی  1950-1970است که دنیا شاهد بزرگترین نرخ رشد جمعیت خود یعنی  2درصد بوده است.
با توجه به مشکالت افزایش بی رویه جمعیت ،بسیاری از کشورهای جهان سوم از دهه  1960تصمیم به اعمال سیاست های
کنترل جمعیت گرفتند .نتایج این اقدام،در دهه  1970با کاهش در نرخ رشد جمعیت ،هویدا شد .ثبات نسبی نرخ رشد جمعیت
در دهه های بعد از دهه  1970را باید به دوعامل زیر نسبت داد:
.1ادامه اعمال موفقیت آمیز سیاست کنترل جمعیت در کشورهای پرجمعیتی نظیر هند و به خصوص اعمال سیاست تک فرزندی
در چین،که نتیجه آن کاهش نرخ رشد جمعیت چین از  2درصد در سال  1970به  1/1درصد در سال  1995و هم اکنون در سال
 2015به  0/5درصد است.
.2کاهش نرخ رشد جمعیت در کشورهای توسعه یافته

دالیل موافقین رشد باالی جمعیت
 .1عده ای معتقدندکه اهمیت یک کشور بستگی به جمعیت آن دارد و کسانی که با رشد جمعیت در کشورهای جهان
سوم مخالفت می کنند عمال کشورهای توسعه یافته هستند.
 .2بعضی معتقدند که رشد جمعیت باال در کشورهای جهان سوم به این دلیل است که مردم این کشورها خواهان
فرزندان زیاد هستند .بنابراین هیچکس حق نفی این خواست را ندارد.
 .3عده ای نیز معتقدند که چون نرخ رشد باالی جمعیت معلول توسعه نیافتگی است ،بنابراین با توسعه اقتصادی این
معلول از بین خواهد رفت.
 .4بعضی معتقدند که مخافت با رشد باالی جمعیت ،به دلیل نگرانی دنیا از تخلیه منابع جهانی نیز مورد تردید است .به
این معنا که باید دید تخلیه منابع جهانی بیشتر توسط چه کشورهایی انجام می شود.
 .5افرادی نیز بر این باورند که رشد جمعیت محرکی است برای رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه و نباید با آن
مخالفت کرد.
 .6سرانجام ،عده ای نیز معتقدند که رشد جمعیت بخصوص در آفریقا که تراکم جمعیت نسبتا کم است ،مطلوب است.
تنها مشکل اصلی افزایش جمعیت در بسیاری از کشورهای جهان سوم توزیع بد جمعیت در مناطق مختلف آن
کشورهاست.
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دالیل مخالفین رشد باالی جمعیت

 .1مشکل اصلی کشورهای جهان سوم رشد بی رویه جمعیت آنهاست .اگر این معضل حل شود ،مشکل توسعه نیافتگی
قابل حل خواهد بود.

 .2رشد جمعیت باال در یک کشور کم درآمد می تواند دام تعادل در سطح پایین را پابرجا و از رشد اقتصادی جلوگیری
کند.
 .3رشد جمعیت باال که منجر به رشد باالی نیروی کار می شود ،نرخ بیکاری را افزایش می دهد.

با نگاهی به موارد مطرح شده در نظرات موافقین و مخالفین می توان به این نکته پی برد که بسیاری از نکات گفته شده را
اگر مشروط به حدودی کنیم ،منطقی و صحیح به نظر می رسند .لذا خواهید دید که موارد جمع بندی ما کم و بیش همان
مسائل مطرح شده در باالست با این تفاوت که غالبا مشروط به حدودی هستند و به ترتیب عبارتند از:
الف) رشد جمعیت باال علت اصلی سطح زندگی پایین در کشورهای درحال توسعه نیست بلکه علت اصلی نظام
اقتصادی-اجتماعی داخلی و بین المللی است.
ب) افزایش سریع جمعیت مانع افزایش درآمد سرانه میگردد .و منابع در دست دولت و مردم را به سمت هزینه های
مصرفی سوق میدهد.
ج) مطمئنا یکی از مشکالت جمعیتی اکثر کشورهای جهان سوم ،حتی آن دسته از کشورهای آفریقایی که دارای تراکم
پایین جمعیت هستند ،مشکل توزیع بد آن است.
د) تصمیم گیری درمورد تعداد فرزندان و اندازه خانواده ،برخالف نظر طرفداران رشد جمعیت ،یک مساله خصوصی و
غیراجتماعی نیست.
ه) سرانجام ،امروزه قدرت یک کشور در مقدار جمعیت آن نیست بلکه سطح تکنولوژی و توان اقتصادی جوامع عامل
تعیین کننده قدرت آنهاست.
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نظریه مرحله انتقالی جمعیت
عده ای نرخ باالی رشد جمعیت در کشورهای جهان سوم را به عنوان یک مرحله انتقالی و گذرا تلقی می کنند .هرجامعه
از نظر رشد جمعیت سه مرحله را طی می کند:
مرحله اول :جامعه دارای نرخ رشد پایین جمعیت است .این مرحله به علت فقر سطح پایین زندگی وبهداشت نرخ
باالی زاد و ولد با نرخ باالی مرگ و میر همراه است بنابراین رشد جمعیت کم است.
مرحله دوم :جامعه دارای نرخ رشد جمعیت باالست .این مرحله زمانی رخ می دهد که به علت افزایش سطح درآمد و
بهترشدن تغذیه و بهداشت ،نرخ مرگ و میر کاهش می یابد اما نرخ موالید باال می ماند .به همین سبب نرخ رشد باالست.
مرحله سوم :نرخ رشد جمعیت ،پایین می آید .در این مرحله به دلیل کاهش نرخ موالید و پایین بودن نرخ مرگ و میر،
نرخ رشد جمعیت نیز پایین خواهد بود.

نرخ زاد و ولد در کشورهای جهان سوم حتی درمرحله یک بسیار بیشتر از مرحله یک در کشورهای غربی بوده
است .به دلیل شرایط اقلیم و بخاطر ازدواج سنین باالتر و استفاده بیشتر از روشهای جلوگیری در غرب دانست.
در بین کشورهای جهان سوم در چند دهه اخیر برخی با اجرای برنامه های صحیح کنترل جمعیت توانسته اند
نرخ مرگ و میر و با فاصله زمانی کوتاهی نرخ موالید را کاهش دهند ( گروه الف).
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نظریه دام تعادل در سطح پایین
مالتوس اقتصاددان بدبین کالسیک معتقد بود نرخ رشد جمعیت با
تصاعد هندسی و نرخ رشد وسایل معیشت با تصاعد حسابی افزایش
میابد .راه حل مالتوس به عنوان پرچمدار نهضت رشد باالی
جمعیت ،به تعویق انداختن زمان ازدواج ،سیاست تنظیم خانواده
است.
نظریه دام تعادل در سطح پایین یا تله مالتوس توسط نلسون در شکل
روبرو مشاهده میشود .برای دیدن این موضوع ،فرض کنید در
کشوری که سطح زندگی در حداقل آن مثال  Y1است ،پیشرفت
تکنولوژی یاکمک خارجی در این کشور باعث افزایش درآمد
سرانه و به دنبال آن کاهش نرخ مرگ و میر و احتماال افزایش نرخ
رشد جمعیت ونتیجتا باعث کاهش در درآمد سرانه تا رسیدن به
سطح قبلی آن که سطح تعادلی است ،خواهد شد .در این حالت
اگرچه تولید ملی افزایش یافته است ،اما به علت افزایش جمعیت،
درآمد سرانه ثابت مانده است L .تعادل پایدار است

نرخ رشد جمعیت = نرخ موالید  -نرخ مرگ و میر
شش کشور جهان سوم با کمترین نرخ موالید(در هزار)2014
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نرخ مرگ و میر

نام کشور

نرخ زاد و ولد

تایلند

10

رومانی

10

13

مولداوی

12

14

چین

12

7

آلبانی

13

7

ارمنستان

14

9

8

شش کشور جهان سوم با بیشترین نرخ موالید(در هزار)2014
نام کشور

نرخ زاد و ولد نرخ مرگ و میر

نیجر

50

مالی

47

13

چاد

46

15

بروندی

45

13

اوگاندا

44

10

زامبیا

43

11

11
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چه عواملی سبب باال بودن نرخ زاد و ولد است؟
چون دلیل نرخ رشد باالی جمعیت در کشورهای درحال توسعه نرخ موالیدباال در آنهاست ،به همین جهت در
سیاستگذاری های مربوط به کنترل جمعیت باید شناختی دقیق از عواملی که روی این نرخ تاثیر می گذارند داشت .اما
قبل از بحث در جزئیات موضوع،باید به این نکته توجه شود که نرخ باالی موالید در کشورهای درحال توسعه ناشی از
دوعامل کلی است .اول ،نبود امکانات و تسهیالت الزم در امر پیشگیری از فرزندان ناخواسته .دوم ،تمایل خانواده به
داشتن فرزند زیاد .بنابراین ،سیاستهای کنترل جمعیت در کوتاه مدت باید بر ایجاد تسهیالت و امکانات ،جهت جلوگیری
از فرزندان ناخواسته متمرکز شوند و سیاستهای بلندمدت در جهت تاثیرگذاری بر اندازه خانواده.

دالیل تمایل داشتن خانواده بزرگ در کشورهای جهان سوم عبارتند از:
 .1دالیل اقتصادی (در سطح خرد) :در تحلیل های اقتصادی خرد باروری ،یکی از دالیل تفاوت در اندازه خانواده بین قشرهای
مختلف در یک جامعه را در نگرش متفاوت خانواده ها نسبت به فرزند می دانند .مثال اکثر خانواده های کشاورز و کارگر به
بچه به عنوان یک کاالی سرمایه ای نگاه می کنند.
 .2دالیل اقتصادی (در سطح کالن) :شاخص های کالن اقتصادی یک جامعه بر تمایل خانوارها به داشتن فرزند کمتر یا بیشتر
تاثیر می گذارند .مثال پایین بودن سطح اشتغال زنان در جامعه ،موجب پایین آمدن هزینه فرصت از دست رفته زنان برای بزرگ
کردن بچه می شود و تمایل به داشتن فرزند بیشتر را افزایش می دهد.
نرخ رشد پایین درآمد سرانه و توزیع بد درآمد نیز با نرخ رشد موالید رابطه مستقیم دارد.
 .3عوامل فرهنگی :اوال در جوامع و خانواده هایی که نگرششان نسبت به دختر و پسر متفاوت باشد و مثال داشتن پسر برای
خانواده افتخار تلقی میشود ،مطمئنا اندازه خانواده بزرگتر خواهد بود .ثانیا در جوامعی که نرخ بی سوادی ،به خصوص بی
سوادی زنان باالست ،اندازه خانواده بزرگتر است.
 .4مسائل حقوقی :در جوامعی که در روابط فردی و اجتماعی به جای قانون ،زور حاکم است ،داشتن فرزندان زیاد (یه
خصوص پسر) چیزی است منطقی ،مثال بارز این مورد را در نواحی روستایی می توان مشاهده کرد.
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ژوزئو دوکاسترو ،پزشک،روانشناس و سیاست مدار برجسته برزیلی در کتاب معروف انسان گرسنه دلیل موالید باال در
کشورهای درحال توسعه را در سه عامل می داند:
الف) تکثیردر موجودات هنگام رژیم نامناسب غذایی افزایش میابد
ب) از نظر روانی ،به دو دلیل نرخ موالید در مردم کشورهای جهان سوم باالست .اوال ،توده های فقیر ،بی سواد ،مایوس
و نامطمئن نسبت به آینده سعی در جبران دارند و در صورت سرکوب سایر غرایز غریزه جنسی آنان تشدید میشود.ثانیا
انسان هایی که از نظر روحی-روانی به توان باالیی نرسیده اند ،از تنهایی و سکوت به شدت بیزارند و برای پر کردن این
خالء روحی سعی در تکثیر نوع خود در آنها بسیار زیاد است.
ج) به عنوان یک اصل کلی در آفرینش ،موجودات ضعیف تر و با طول عمر کمتر در طبیعت دارای تولید مثل بیشتری
هستند(یک مساله ژنتیکی) به طور مثال تکثیر حشرات بیش از تکثیر حیوانات است.

آیا سیاست کنترل جمعیت عملی است؟
در کشورهای درحال توسعه تصمیم خانواده ها به داشتن فرزند بیشتر ،از نظر فردی در بسیاری موارد منطقی است اما
منافع جامعه رشد کمتر جمعیت را توصیه می کند .از آنجایی که دولت به عنوان عامل اجرای منافع جامعه عمل می کند،
بنابراین سیاست کنترل جمعیت بایستی با تدبیر صورت می گیرد.
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فقر و توزیع درآمد
از کتاب مبانی توسعه اقتصادی ،محمود روزبهان

مقدمه
•

گسترش رفاه عمومی از مهمترین اهداف توسعه اقتصادی هر جامعه ای است.
این رفاه در سایه عدالت اجتماعی حاصل می شود و توزیع درآمد عمده ترین بازوی تحقق عدالت اجتماعی است.

کشورهای توسعه نیافته با دو مشکل بزرگ توسعه نیافتگی ( پایین بودن سطح درآمد سرانه) و شکاف گسترده درآمدی افراد
جامعه مواجه هستند ،لذا برای سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی این کشورها این سوال مطرح شد که آیا برنامه و
استراتژی توسعه ای وجود دارد که با کمک آن هر دو مشکل را همزمان حل کرد و در صورت منفی بودن پاسخ،اولویت با
کدام است.
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فقر و فقر مطلق
•

کلمه فقر به طور عام ⃪ لفظی نسبی است.
حداقل غذا برای حفظ سالمت جسمی

•

منظور از فقر به عنوان یک مسئله مطرح
در توسعه اقتصادی ⃪ فقر مطلق است.

مسکن مناسب
حداقل لوازم ضروری خانه
پوشاک

فقیر مطلق در اصطالح اقتصادی  :کسی است که
درآمد الزم برای کسب مجموعه مقابل را ندارد ⃪

بهداشت
آموزش در حد کسب سواد
آب سالم
حداقل انرژی برای گرم شدن

حداقل تفریح برای حفظ سالمت روحی

توزیع درآمد
آیا توزیع درآمد به صورتی که شکاف عمده ای بین کم درآمدها و پردرآمدها در جامعه وجود داشته باشد ،حداقل در
کوتاه مدت  ،مطلوب است؟ !
-

در تئوری اقتصاد بسیاری از اقتصاددانان به این پرسش پاسخ مثبت داده اند.

میل به پس انداز در قشر باالی جامعه بیش از میل پس انداز در قشر پایین جامعه است به این ترتیب
با توزیع متعادل تر درآمد
توزیع متعادل تر درآمد

کاهش پس انداز و کاهش نرخ سرمایه گذاری

کاهش نرخ رشد اقتصادی در بلند مدت
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...
•

از طرف دیگر  ،اگر توزیع متعادل تر باعث تشدید نرخ رشد جمعیت نیز شود ⃪
ممکن است در بلند مدت حتی باعث افت سطح زندگی در جامعه شود.

•

برعکس ،با توزیع نامتعادل درآمد ⃪ نرخ سرمایه گذاری افزایش یافته ⃪ و نرخ رشد
اقتصادی بلندمدت تضمین می شود ⃪ و در بلند مدت موجب رفاه بیشتر قشر پایین
جامعه نیز می شود

⋆ نکته :نتایج گذشته کشورهای توسعه یافته در مورد کشورهای در حال توسعه قابل تعمیم
نیست(.چرا؟) به علت محدود بودن الگوی مصرف قشر باالی جوامع در گذشته
تنوع کم کاال و خدمات مختلف

دالیل محدود بودن مصرف قشر باال

محدود بودن وسایل ارتباطی

در گذشته :

عدم اگاهی از تولیدات غیر محلی و داخلی
تفکر خاص ( خصلت صرفه جویی بیشتر در گذشته)

⏎

در نتیجه اضافه درآمد قشرهای باال پس انداز و سرمایه گذاری میشد.

الگوی مصرف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
کشورهای توسعه یافته ⇣
 -1گسترش آهسته الگوی مصرف در
طبقات باالی جامعه ،همراه با بسط امکانات
تولید است.
 -2تقاضای اصلی بر کاالها و خدمات
داخلی است  .نتیجه ⇠ محرکی در جهت
افزایش کمی و کیفی کاالها و خدمات

کشورهای در حال توسعه ⇣
 -1گسترش الگوی مصرف در طبقات باال،
باعث افزایش مصرف آن ها شده است.

 -2اکثر کاالها و خدمات مورد تقاضای آنها در
خارج از کشورشان تولید می شود .نتیجه ⇠
محرکی برای افزایش تولید داخلی انها نیست.
 -3تمایل به انتقال پس انداز و سرمایه به خارج
برای این کشورها وجود دارد.

22

9/29/2021

توزیع درآمد در مبحث توسعه
شکاف عظیم درآمدی بین طبقات باال و پایین جامعه در
•

آمارتیاسن معتقد است :

کشورهای در حاال توسعه مزیت نیست.
شکاف عظیم درامدی بین طبقات باال و پایین در کشورهای
در حال توسعه مانعی بر راه رشد و توسعه اثتصادی است.

 محبوب الحق ( اقتصاددان پاکستانی) :برای داشتن رشد اقتصادی احتیاج به توزیع مناسبدرآمدها داریم( .برعکس * نظریه توسعه توسعه رخنه به پایین؛ که می گوید :دنبال رشد
اقتصادی باشید ,توزیع درآمد خود به خود حل می شود)

نظریه توسعه رخنه به پایین
( ) TRICKLE DOWN THEORY OF DEVELOPMENT

• با توزیع درآمد نا متعادل ⃪ سطح پس اندازها افزایش می یابد ⃪ سرمایه گذاری نیز افزایش
یافته ⃪ افزایش تولید و اشتغال ⃪ منافع از باال به پایین رخنه می کند.
•
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به عبارت دیگر دنبال رشد اقتصادی یعنی تولید بیشتر که باشیم توزیع درآمد حل می شود.
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...
•

در اغلب کشورهای جهان سوم ساختمان طبقاتی به شکل یک هرم نوک تیز و با قاعده پهن است ،یعنی
درصد بسیار کمی از مردم بسیار ثروتمند  ،درصد بزرگی از مردم بسیار فقیر و درصد طبقه متوسط نیز
کوچک و بی اهمیت است ".به عبارت دیگر اقتصاد آنها به صورت یک سیستم کاستی و از نظر طبقاتی
بسته است".

•

نکات مثبت درخصوص وجود طبقه متوسط :

 -1وجود طبقه متوسط گسترده در یک جامعه روزنه امیدی برای رهایی از فقر است.

 -2نقش طبقه متوسط در فرایند توسعه سیاسی – اقتصادی جامعه به دلیل عدم وابستگی و عدم ضعف
نقش اساسی را ایفا می کند.

معیارهای سنجش توزیع درآمد

به منطور سنجش وضعیت توزیع درآمد

 -1روش هندسی  :منحنی لورنز

در کشورهای مختلف و مقایسه آنها معموال
از  3روش استفاده می شود :

 -2روش جبری  :ضریب جینی
 -3روش حسابی  :درصدها یا دهک ها
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منحنی لورنز
مکان هندسی نقاطی است که مختصاتش درصدهای جمعی جمعیت و درآمد می باشد.
( نمایشگر انحراف توزیع درآمد از وضع برابری کامل است)

نکات :
 -1خط برابری کامل (قطر مربع) نشان دهنده
حالتی است که اگر درآمد در جامعه به طور
کامال یکسان توزیع می شد.
 -2هرچه توزیع درآمد در جامعه نابرابرتر باشد،
منحنی لورنز از قطر فاصله بیشتری خواهد
گرفت.
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ضریب جینی

مساحت بین منحنی
لورنز و قطر مربع

ضریب جینی

مساحت
مساحت 𝐵𝐴+
𝐴

=j

مساحت نصف مربع

1<j<0

حالت های حدی ضریب جینی):
 ⇠ j = 0زمانی که مساحت  Aبرابر با صفر باشد ⇠ اگر منحنی لورنز بر قطر مربع منطبق باشد ،توزیع درآمدی در
جامعه کامال برابر می باشد
 ⇠ j = 1زمانی که مساحت  Bصفر شود ⇠ توزیع درآمدی کامال نابرابراست
----------------------------------------------------------------------------------در طبقه بندی کشورها و براساس واقعیت های موجود :
کشورهای با توزیع درآمد بسیار نابرابر
کشورهای با توزیع کمتر نابرابر
کشورهای با توزیع درآمد نابرابر پایین
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𝑗 > 0/5
0/5 < 𝑗 < 0/4
𝑗 < 0/4
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امارهای
سال
2015

با مطالعه آمارهای جینی مربوط به کشورهای مختلف می توان به نتایج زیر رسید:
 )1هیچ یک از کشورهای توسعه یافته دارای توزیع درآمد بسیار نابرابر نیستند j > 0.5 .
 )2در مورد کشورهای در حال توسعه اگر چه اکثرا دارای توزیع درآمد نامناسبی هستند اما
هیچ گونه رابطه خاصی بین سطح درآمد سرانه و ضریب جینی برای آنها وجود ندارد.
*** می توان گفت توزیع درآمد در این کشورها بیشتر تابع نظام سیاسی حاکم بر آنهاست ،البته
این مسئله در مورد کشورهای توسعه یافته نیز صادق است.
پس می توان گفت ضریب جینی یک شاخص اقتصادی – سیاسی است.
نکته :
توزیع بد درآمد در یک جامعه فقیر بیش از یک جامعه ثروتمند زیانبار است .چون تولید ملی
در جامعه فقیر اندک است و توزیع بد درآمد باعث گسترش شدیدتر فقر مطلق می شود.
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درصد ها یا دهک ها
•

به علت نواقصی که در دو معیار قبل وجود دارد از جدول دهک ها به طور مستقل یا به عنوان معیار تکمیلی استفاده
می شود.

•

اشکال منحنی لورنز  :چون به شکل هندسی است معیار دقیقی به دست نمی دهد.

•

اشکال ضریب جینی  :ضریب جینی متوسطی از وضعیت کلی توزیع درآمد است و به ما نمی گوید که نابرابری کجا
بیشتر است.
برای بررسی این اشکال به شکل اسالید بعد توجه کنبد...

مساحت بین منحنی لورنز و قطر مربع در هر دو حالت منحنی خط چین( جامعه  ) Yو منحنی پیوسته (جامعه  ) Xبرابرند
و به همین جهت ضریب جینی هر دو جامعه مساوی است .اما توزیع درامد در جامعه  Xبدتر است .
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نتایج
•

با توجه به آمارهای موجود استنباط می شود که در اکثر کشورهای جهان سوم ( به
استثناء کشورهایی که نظام سیاسی آن ها بر پایه لغو یا محدود کردن مالکیت ها قرار
داشته اند) شکاف عمیقی بین طبقه پایین و باالی جامعه وجود دارد.

•

عامل اصلی این توزیع بسیار نابرابر در این کشورها صرفا ناشی از تفاوت در بازدهی
نیروی کار در گروه های مختلف نیست.

•

در صورتی که این تفاوت صرفا ناشی از بازدهی نیروی کار بود می توانستیم با
مالیات های تصاعدی آن را برطرف کنیم .

•

توزیع نابرابر درآمدها به دلیل توزیع نابرابر ثروت های تولیدی نظیر زمین و سرمایه
فیزیکی و مالی نیز هست.

پیوست
از کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اقتصادی
یگانه موسوی جهرمی
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رابطه رشد و توسعه اقتصادی و توزیع درآمد
اسمیت ⃪ توزیع درآمد در جامعه را به نفع هر دو گروه کارگران و سرمایه گذاران می داند.
ریکاردو ⃪ وی مطرح کرد استفاده از ماشین آالت جدید ممکن است منجر به اخراج کارگران شود و به این طبقه لطمه
بزند.

مالتوس ⃪ برای رفع کمبود تقاضای موثر و جلوگیری از توقف رشد  ،عادالنه نمودن توزیع درامد و ثروت را توصیه می
کند.
نظریه رشد مرحله ای روستو ⃪ در باب توزیع درآمد و ارتباط آن با رشد و توسعه اقتصادی است.

نظریه کوزنتس
•
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نظریه کوزنتس ⃪ در حین فرایند توسعه اقتصادی هر کشوری ،نابرابری درآمدها
ابتدا و طی مراحل اولیه توسعه ،افزایش می یابد  ،سپس در سطح معینی ثابت می ماند ،
و به تدریج طی مراحل نهایی توسعه  ،کاهش می یابد ( .منحنی  Uوارونه)
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نظریه کالدور
• کالدور در مدل خود نشان می دهد که هر چه توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه تغییر کند  ،میزان
بیشتری از درآمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع آن  ،رشد اقتصادی سریع تر خواهد
بود.
( نظریه کالدور به مدل کمبریج معروف است)
رویکرد جدید
در دیدگاه جدید اقتصاددانان توسعه معتقدند نابرابری درآمدها مانعی بر راه رشد و توسعه اقتصادی
است.
یکی از اساسی ترین اقدامات از منظر این دیدگاه اجرای سیاست های بازتوزیع است.

عوامل موثر بر نابرابری در توزیع درآمدها
میزان و نوع کار

 -1اختالف های موجه درآمدی

سطح تحصیالت
سال های تجربه
عدم دسترسی برابر به امکانات جامعه برای همه

 -2اختالف های غیر موجه درآمدی

سوء استفاده از موقعیت های شغلی
عوامل جبری و تصادفی
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